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 دور معلومات الدخل الشامل فى التنبؤ بإستمرارية األرباح
 المقيدة بسوق األوراق المالية المصريدراسة تطبيقية على الشركات 

 :ملخص الدراسة

 ستمراريةإالتنبؤ ب فىمعلومات الدخل الشامل  دوردف األساسي للدراسة في تحديد مثل الهيت
شركة من الشركات المقيدة  )62(األرباح، وقد أجريت الدراسة التطبيقية علي عينة مكونة من 

 م.6102م، 6102بسوق األوراق المالية المصري خالل عامي 
الدخل الشامل اآلخر وصافى الدخل على التنبؤ قدرة وقد خلصت نتائج الدراسة إلي 

الدخل الشامل اآلخر كان أكثر قدرة من صافى الدخل على التنبؤ إال أن  ،األرباح ستمراريةإب
، فضاًل عن وجود فروق معنوية بين قطاعات سوق األوراق المالية المصرى األرباح ستمراريةإب

  األرباح. استمراريةحول 
تعزيز دور كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات إلي الشركات والمنظمات المهنية ل

يؤدى مما  األرباح ستمراريةإلتنبؤ با فى فى الدخلإلى جانب صاوعناصره الدخل الشامل اآلخر 
 قرارات مستخدمي التقارير المالية.ترشيد  إلى
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Abstract: 

The main objective of the study is to determine the role of 
comprehensive income information in predicting earnings 
persistence. The applied study was conducted on a sample of (26) 
companies listed in the Egyptian Stock Exchange during the years 
2016-2017.  

The results of the study concluded that other comprehensive 
income and net income were able to predict earnings persistence, 
but other comprehensive income was more able than net income to 
predict earnings persistence. In addition, there were significant 
differences between the Egyptian Stock Exchange sectors regarding 
earnings persistence. 

The study also presented some recommendations to companies 
and professional organizations to enhance the role of other 
comprehensive income and its items besides net income to predict 
earnings persistence, which leads to rationalizing the decisions of 
users of financial reports. 
 

Key Words: 

Comprehensive Income/ Other Comprehensive Income/ Other 
Comprehensive Income Items/ earnings persistence. 
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  مقدمة: أولا  
يتمثل الهدف األساسى إلعداد التقارير المالية فى توفير المعلومات بغرض تلبية احتياجات 

المالية وترشيد القرارات االقتصادية، كما تمثل األرباح المصدر األساسى مستخدمى التقارير 
للمعلومات التى يحتاجها مستخدمى التقارير المالية لتحقيق األغراض المختلفة، حيث تستخدمها 
اإلدارة كمؤشر لكفاءتها وتحقيق مصالحها الشخصية وزيادة ثقة المساهمين، بينما يستخدمها 

داء وتحديد مدى قدرة اإلدارة على مقابلة توقعات المحللين الماليين، فى حين المساهمون لتقييم األ
يستخدمها المستثمرون لتقييم استثماراتهم وضمان عوائد مناسبة على استثماراتهم، كما يستخدمها 
المقرضون لتقييم مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها واتخاذ قراراتهم االئتمانية، وتستخدمها 

 ,.Dechow, et alحكومات للتحقق من قيمة الحصيلة الضريبية المفروضة على األرباح )ال

اتخاذ قرارات اقتصادية غير الربح دون جودته قد يؤدى إلى إال أن التركيز على رقم  (،2010
 رشيدة. 

لمفهوم األرباح من وقد أدى ذلك إلى قيام المنظمات المهنية بالتحول من النظرة التقليدية 
عن نتيجة الدخل التشغيلي إلي رقم يتفق مع نظرية خلق القيمة ومفاهيم القيمة د رقم يعبر مجر 

 International Accountingالعادلة، حيث قام مجلس معايير المحاسبة الدولية 

Standards Board (IASB)  بإجراء العديد من التعديالت بغرض تلبية االحتياجات المتغيرة
من المعامالت مباشرة فى  ةع معينا نو أ عرضحيث تطلب ضرورة  ،الماليةلمستخدمى التقارير 

الدخل واعتبر تلك المعامالت من مكونات دخل الفترة، وتتمثل تلك  قائمةحقوق الملكية بداًل من 
الخسائر الناتجة عن ترجمة القوائم  وأ األرباح ،التغير في فائض إعادة التقييم المعامالت فى

الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم  وأ األرباح ،لنشاط أجنبى األجنبية بالعملةالمالية 
التدفقات  تغطيةخسائر أدوات  وأ أرباحالجزء الحقيقي من  ،األصول المالية المتاحة للبيع

، وتعتبر تلك من نظم المزايا المحددة للمعاشاتالخسائر اإلكتوارية  وأ األرباح ، فضاًل عنالنقدية
 .(IAS, No. 1, 2007) ى يطلق عليها الدخل الشامل اآلخرامالت مؤقتة بطبيعتها والتالمع

م بتعديل معيار المحاسبة 6112فى عام IASB  مجلس معايير المحاسبة الدوليةكما قام 
( الخاص "بعرض القوائم المالية" حيث تطلب ضرورة أن تتضمن القوائم المالية 0الدولى )رقم
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م عرض الدخل الشامل اآلخر داخل قائمة الدخل، وبالتالى يتم 6112عام  للفترات اعتبارًا من
إضافة عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل مما ينتج عنه دخل جديد يسمى الدخل 

 الشامل.     

 Financial Accountingكما تطلب مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكى 

Standards Board (FASB)  عرض( بضرورة 031فى معيار المحاسبة المالية األمريكى )رقم 
ثالث فئات مختلفة من عناصر الدخل الشامل اآلخر بشكل مستقل والتى تتمثل فى تسوية 
األرباح أو الخسائر غير المحققة من األوراق المالية المعدة للبيع، تعديالت الحد األدنى من 

 .SFAS, No)األجنبية  ن تعديالت ترجمة العمالت التزامات المعاشات التعاقدية، فضاًل ع

130, 1997) . 

بتعريف الدخل الشامل اآلخر فى معيار المحاسبة المصرية وقد قامت وزارة االستثمار 
 المصرى 

م بأنه "بنود الدخل والمصروف بما فى ذلك تسويات إعادة التبويب 6102( المعدل عام 0)رقم 
الدخل"، كما تطلب المعيار بضرورة إعداد قائمة الدخل الشامل التى ال يعترف بها فى قائمة 

 (. 6102، 0وعرضها ضمن قوائمها المالية )معيار المحاسبة المصرى رقم 

وقد أدت تلك التعديالت فى المعايير المحاسبية إلى التأثير على القدرة التنبؤية لمعلومات 
األرباح أحد مؤشرات جودة  استمرارية الدخل الشامل وانعكاس ذلك على جودة األرباح، وتعتبر

التعبير عن األرباح الحقيقية للشركة ومدى قدرتها على  فىباح التى تشير إلى قدرة األرباح األر 
تساعد  وبالتالى(، Penman & Zhang, 2002; Ta, 2014) التنبؤ باألرباح فى المستقبل

 ,.Yao, et alتنبؤ باألرباح المستقبلية )مستخدمى التقارير المالية فى تقييم أداء وقيمة الشركة وال

2018; Liu & Huang, 2018)، الدراسات السابقة حول  إال أنه لوحظ وجود اختالف بين
حيث أشارت دراسة كل من  األرباح ستمراريةإالتنبؤ ب فىمعلومات الدخل الشامل  مدى أهمية

 (;6102Jones & Smith, 2011; Xiaoyan, et al., 2017; Kadous, 2018محمد، )
فى توفير مقاييس مالية تعكس األداء المستقبلى، كما أن  معلومات الدخل الشامل أهميةإلى 

تقدم صورة شاملة عن األداء وتطور األرباح والخسائر مما يساعد  الدخل الشامل اآلخر عناصر
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 ,7102Chambersعبد الوهاب، أشارت دراسة كل من ) ، بينمااألرباح ستمراريةإعلى التنبؤ ب

et al., 2007; Royer, 2017;قد تؤدى إلى اخطاء فى تقييم  معلومات الدخل الشامل ( إلى أن
عناصر الدخل الشامل نظرًا ألنها تتضمن  األرباح ستمراريةإوانخفاض القدرة على التنبؤ ب األداء

تقلبًا من صافي تتصف بأنها ذات طبيعة مؤقتة، غير مستمرة، غير متكررة، وأكثر التى اآلخر 
معلومات الدخل الشامل  دوروبالتالى تسعى الدراسة الحالية إلى تقديم دليل تطبيقى حول  ،الدخل

    أرباح الشركات المقيدة بسوق األوراق المالية المصري.    بإستمرارية التنبؤ  فى

 مشكلة الدراسة  : ثانياا  
 ترشيدتعتبر معلومات األرباح أحد المكونات األساسية للتقارير المالية التى تساعد على 

والحكومات، كما  لمساهمين، المستثمرين، المقرضين،ا ،اإلدارةب عملية اتخاذ القرارات المرتبطة
األرباح أحد الخصائص الهامة لألرباح المحاسبية التى تعبر عن مدى قدرة  استمراريةتعتبر 

(، حيث يشير Barth & Hutton, 2004رباح الحالية على التنبؤ باألرباح المستقبلية )األ
األرباح إلى قدرة األرباح الحالية على تقديم صورة حقيقية عن واقع الشركة  استمراريةارتفاع 

 (. Canina & Potter, 2019وقدرتها على االستمرار فى المستقبل )

كافة العمليات واألحداث خالل فترة  عرضوقد أدت التغيرات فى بيئة األعمال إلى ضرورة 
معينة لكى تعبر الشركات عن دخلها الحقيقى ومساعدة مستخدمى التقارير المالية فى تقييم 

( إلى عدم Gazzola & Amelio, 2014األداء والتنبؤ باألداء المستقبلى، وقد أشارت دراسة )
لدخل على تقديم مقياسًا شاماًل لتقييم األداء نظرًا لوجود بعض العناصر التى ال يتم قدرة صافى ا

االعتراف بها فى قائمة الدخل ويتم االعتراف بها مباشرة فى قائمة التغير فى حقوق الملكية، 
وبالتالى أصبحت قائمة الدخل ال تعبر بصورة شاملة عن أداء الشركات وال تفى باحتياجات 

لتقارير المالية، ومن ثم أصبحت هناك حاجة ملحة للبحث عن مقياس بديل لصافى مستخدمى ا
الدخل يعمل على توفير معلومات لمستخدمى التقارير المالية لمساعدتهم على تقييم أداء 
الشركات والتنبؤ باألداء المستقبلى، مما أدى إلى ظهور مفهوم الدخل الشامل حيث طالبت 

التغيرات فى القيمة الدفترية لبعض العناصر التى ال يتم  عرضالمنظمات المهنية بضرورة 
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االعتراف بها فى قائمة الدخل وتؤثر على القيمة الدفترية لحقوق المساهمين والتى تتمثل فى 
 عناصر الدخل الشامل اآلخر.   

 (SFAS, No. 130, 1997)وعلى الرغم من قيام معيار المحاسبة المالية األمريكى 
ات على اإلفصاح عن معلومات عناصر الدخل الشامل اآلخر التى يمكن أن بتشجيع الشرك

تساعد مستخدمى التقارير المالية فى تقييم األداء بشكل أفضل وترشيد اتخاذ القرارات، إال أنه لم 
يحدد توقيت االعتراف وكيفية قياس عناصر الدخل الشامل اآلخر كجزء من قائمة الدخل 

(Nishikawa, et al., 2016 ونتيجة لذلك فقد قامت العديد من الدراسات باختبار مدى قدرة ،)
 الدخل الشامل وصافى الدخل على التنبؤ باألداء المستقبلى، إال أنه 

 ;Tsuji, 2013وجود اختالف بين تلك الدراسات حيث أشارت نتائج دراسة كل من ) لوحظ

Deol & Nazari, 2013; Bratten, et al., 2016; Park, 2018 ) إلى أن الدخل الشامل
أكثر قدرة من صافى الدخل فى التنبؤ باألداء المستقبلى مما يعكس أهمية معلومات الدخل 

 . المحاسبية األرباح كأحد مؤشرات جودة األرباحبإستمرارية الشامل فى التنبؤ 

( إلى أن االعتماد على الدخل Barker, 2004وعلى الجانب اآلخر فقد أشارت دراسة )
( إلى أن Lin, et al., 2007يؤدى إلى اخطاء فى تقييم األداء، كما أشارت دراسة )الشامل 

استبعاد العناصر المؤقتة من األرباح والتى تتمثل فى عناصر الدخل الشامل اآلخر يؤدى إلى 
 ,.Chambers, et alتقييم أفضل ألداء الشركات وترشيد اتخاذ القرارات، وأظهرت نتائج دراسة )

انخفاض القدرة التنبؤية للدخل الشامل نظرًا ألنها تعتبر بنودًا مؤقتة وغير مستمرة ( عن 2007
شامل أكثر تقلبًا ( إلى أن الدخل ال6102وغير متكررة، بينما توصلت نتائج دراسة )عبدالوهاب، 

عدم وجود ميزة تفاضلية للدخل الشامل أو عناصره فى التنبؤ من صافى الدخل باإلضافة إلي 
 & Gunther, 2015; Batainehألسهم، فضاًل عن قيام العديد من الدراسات )بعوائد ا

Rababah, 2016; Marinho, 2016; Royer, 2017; Mahmood & Mahmood, 

( بمقارنة القدرة التنبؤية للدخل الشامل وصافى الدخل حيث خلصت نتائج تلك الدراسات 2019
فى التنبؤ باألداء المستقبلى مما يعكس إلى أن صافى الدخل أكثر قدرة من الدخل الشامل 

 األرباح.بإستمرارية انخفاض أهمية معلومات الدخل الشامل فى التنبؤ 
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 استمراريةكما لوحظ وجود اختالف بين الدراسات السابقة حول أهم العوامل المؤثرة على 
 التنبؤفى معلومات الدخل الشامل  دور تقييمعند  ألرباح التى يجب أخذها فى اإلعتبارا
 ;Houqe & Zijl, 2012األرباح، حيث أشارت نتائج دراسة كل من ) ستمراريةبإ

Vichitsarawong & Pornupatham, 2015; Ding, et al., 2018; Li, 2019; 

Malau, 2019 ،( إلى وجود تأثيرًا ايجابيًا لكل من )حجم الشركة، الرافعة المالية، عمر الشركة
األرباح، فى حين أشارت  استمراريةالخسائر، توزيعات األرباح، وحجم مكتب المراجعة( على 

 ,.Hogan & Evans, 2015; Zhang, et al., 2018; Wen, et al;نتائج دراسة كل من )

2019; Karim & Sarkar, 2019  ،( إلى وجود تأثيرًا سلبيًا لكل من )حجم 6102مليجى
 األرباح.  استمراريةالشركة، الرافعة المالية، عمر الشركة، الخسائر، وحجم مكتب المراجعة( على 

ومن ثم تتمثل مشكلة الدراسة في وجود اختالف حول القدرة التنبؤية لصافي الدخل والدخل 
األرباح، فضاًل عن وجود اختالف حول أهم بإستمرارية فى التنبؤ وعناصره الشامل اآلخر 

معلومات  دور تقييماألرباح التى يجب أخذها فى الحسبان عند  استمراريةالعوامل المؤثرة على 
وبالتالى ُتثير مشكلة الدراسة العديد من التساؤالت  األرباح، ستمراريةبإ فى التنبؤالدخل الشامل 

 البحثية والتي تتمثل في التساؤالت التالية:التي تعكس جوهر المشكلة 
للشركات المقيدة في سوق  األرباح استمراريةعلى  اآلخر الدخل الشاملر تأثي ما مدي .0

 األوراق المالية المصري؟
 ؟األرباح استمراريةاآلخر علي  الدخل الشامل ما هو تأثير عناصر .6
 ؟األرباح استمراريةصافى الدخل على  تأثيرما مدي  .3
 ؟األرباح استمراريةالتنبؤ بعلي وصافى الدخل اآلخر  الدخل الشامل قدرة ما مدي .4
 ؟األرباح استمرارية حولبين قطاعات سوق األوراق المالية المصرى ما مدي اإلختالف  .2

 اف الدراسة أهد: ثالثاا  
التي تتمثل في صافي  الدخل الشامل معلومات دوريتمثل الهدف األساسي للدراسة في تحديد 

 بغرض تحسين جودة األرباحاألرباح بإستمرارية التنبؤ  فىالدخل، الدخل الشامل اآلخر وعناصره 
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في التقارير المالية وترشيد قرارات مستخدمي التقارير المالية للشركات المقيدة  المحاسبية
الهدف من خالل ، ويمكن تحقيق هذا والمتداول أسهمها في سوق األوراق المالية المصري 

 األهداف الفرعية التالية:
للشركات المقيدة في  األرباح استمراريةعلى  اآلخر الدخل الشاملر تأثي تحديد مدي .0

 سوق األوراق المالية المصري.
 .األرباح استمراريةاآلخر علي  الدخل الشامل إختبار مدي تأثير عناصر .6
 .األرباح استمراريةصافى الدخل على  تأثيرفحص مدي  .3
 رباح.األبإستمرارية التنبؤ علي وصافى الدخل اآلخر  الدخل الشامل تقييم مدي قدرة .4
 استمرارية حولبين قطاعات سوق األوراق المالية المصرى دراسة مدي اإلختالف  .2

 .األرباح
 

 أهمية الدراسة : رابعاا 

 تستمد الدراسة أهميتها من مجموعة المساهمات التالية: 
مدي أهمية قائمة الدخل الشامل من خالل متابعة كافة زيادة وعي الشركات عن  .0

المستجدات في المعايير المحاسبية مما يؤدي إلي تفعيل دور قائمة الدخل الشامل 
 وتوفير المعلومات المالئمة لترشيد قرارات أصحاب المصالح.

إلي أهم معلومات الدخل الشامل التي تساهم  إهتمام أصحاب المصالح المختلفةتوجيه  .6
 المحاسبية األرباح مما يؤدي إلي إرتفاع مستوي جودة األرباحبإستمرارية التنبؤ  في

 وترشيد قرارات مستخدمي التقارير المالية.
مساعدة واضعي المعايير المحاسبية إلي أهم عناصر الدخل الشامل اآلخر التي يلزم  .3

خدمي التقارير إدراجها في قائمة الدخل الشامل مما يؤدي إلي زيادة فهم وإستيعاب مست
المالية ألهمية معلومات الدخل الشامل وما يستتبعه من ترشيد قرارات مستخدمي التقارير 

   المالية.
األرباح من خالل صياغة نموذج مقترح مكون من بإستمرارية  تقدير مدي إمكانية التنبؤ .4

األرباح مما يؤدي إلي بإستمرارية الدخل الشامل المؤثرة علي التنبؤ  أهم معلومات
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مساعدة أصحاب المصالح المختلفة في التنبؤ باألرباح المستقبلية كأحد مؤشرات جودة 
 .المحاسبية األرباح

القطاعات المقيدة بسوق األوراق المالية المصري إجراء الدراسة التطبيقية علي بعض  .2
 الذي يعتبر أحد المقومات األساسية لتحقيق التنمية اإلقتصادية.

 الدراسة  نطاق :امساا خ 
 ستمراريةتتناول الدراسة الحالية إستخدام معدل العائد علي األصول للسنة التالية كمؤشر إل

حيث يعتبر من أكثر المؤشرات إستخدامًا في دون غيرها من المؤشرات األخري، أرباح الشركات 
 (.;Alipour, et al. 2019 Lin & Yu, 2015) كثير من الدراسات المحاسبية

ويرجع  قتصرت الدراسة التطبيقية علي بعض قطاعات سوق األوراق المالية المصري ا وقد
باإلفصاح عن معلومات الدخل الشامل في قائمة  التزام شركاتها اختيار تلك القطاعات إلى

 .الدخل الشامل مع قيمةقيمة صافي الدخل  ، فضاًل عن عدم تساوى مستقلة

لتزام اوهي بداية فترة م 6102 -م 6102 ة على عامىللدراس قتصرت الفترة الزمنيةاكما 
 (0الت معيار المحاسبة المصري ) رقم الشركات بإعداد قائمة الدخل الشامل في ضوء تعدي

 الخاص " بعرض القوائم المالية".

 خطة الدراسة : سادساا  
 ةيأقسام رئيس سبعة من أجل تحقيق أهداف الدراسة فقد تم تقسيم ما تبقي من الدراسة إلي

تائج نالدراسة، منهجية الدراسة، تحليل نتائج الدراسة،  ياتضفر اسة، وهي اإلطار النظري للدر 
 المستقبلية. مجاالت الدراسةفضاًل عن ، صيات الدراسةتو الدراسة، 

 النظري للدراسة ارــ: اإلطسابعاا  
  فى ضوء المعايير المحاسبية الدخل الشامل ومكونات مفهوم  -1

من جانب مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكى الدخل الشامل ألول مرة  مفهومظهر 
FASB  الدخل الشامل بأنه "التغير  تعرف ( التي3)رقم  الماليةمفاهيم المحاسبة  قائمةمع صدور

فى حقوق الملكية خالل الفترة الناتج عن المعامالت واألحداث األخرى من مصادر غير المالك" 
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(SFAC, No. 3, 1980 ،)ثم ، الدخل الشامل أحد المقاييس األساسية لتقييم األداء واعتبرت
الدخل الشامل بأنه "التغير فى  تعرف( والتي 2)رقم  الماليةمفاهيم المحاسبة  قائمة تصدر 

حقوق الملكية خالل الفترة الناتج عن المعامالت واألحداث والظروف األخرى من مصادر 
الدخل الشامل يختلف مفهوم إلي أن  تأشار  كما (،SFAC, No. 6, 1985بخالف المالك" )

األخري ذات  الشركة واألحداث معامالتل أكثر شموليةالدخل في أنه تقييم  صافى عن مفهوم
علي  التغيرات التي تنشأ عن توزيعات األرباح بإستثناءالصلة بما فيها التغيرات في رأس المال 

 معيار المحاسبة الماليةوفي إطار هذا التطور صدر  (،Bamber, et al., 2006) المالك
تطلب والذي  "التقرير عن الدخل الشامل"ب الخاص (SFAS, No. 130, 1997) األمريكي

ترك حرية االختيار بين ثالثة بدائل لعرض عناصر  ، إال أنهضرورة اإلفصاح عن الدخل الشامل
الدخل الشامل، أو قائمة التغير فى حقوق الدخل الشامل اآلخر تتمثل فى قائمة الدخل، أو قائمة 

في عام ( SFAS 130المالية األمريكى )تعديل معيار المحاسبة الملكية، كما قام المجلس ب
ترك حرية و  حيث تم الغاء عرض الدخل الشامل فى قائمة التغير فى حقوق الملكية م6100
 .    الشامل فى قائمة الدخل، أو قائمة الدخلعناصر الدخل الشامل اآلخر عرض 

بعمل مشروع مشترك مع مجلس معايير  IASBقام مجلس معايير المحاسبة الدولية  كما
مفهوم الدخل ل اً للتقرير عن األداء وفق م6116في عام  FASB ىاألمريك المالية المحاسبة
 ,IAS, No. 1) تعديل معيار المحاسبة الدولي أدى ذلك إلى(، وقد Royer, 2017الشامل )

المشتركة وتقديم قائمة  الخصائصتجميع معلومات القوائم المالية علي أساس  ض( بغر 2007
 :الدخل الشامل مع ترك حرية عرض معلومات الدخل الشامل وفقًا للبدائل التالية

، والمصروفات يراداتاإلعرض معلومات الدخل الشامل في قائمة واحدة تضم كافة بنود  -
 التشغيلي وصواًل إلي الدخل الشامل.وهي قائمة توضح التغير في صافي الدخل 

األولي مكونات  حيث تعرض القائمة معلومات الدخل الشامل في قائمتين منفصلتين عرض -
 عناصرالخسائر مع عرض  وأ األرباحالثانية  بينما تعرض القائمة الخسائر، وأ األرباح

 .الدخل الشامل اآلخر
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مكونات  هاإعتبار بفي قائمة التغير في حقوق الملكية  اآلخر الدخل الشامل عناصرعرض  -
  الفائض غير النظيف.

الدخل التي  عناصرأنه مجموعة من بمفهوم الدخل الشامل اآلخر  وقد أدى ذلك إلى تحديد
 :تتمثل فى التالىحتساب صافي الدخل التشغيلي والتي ايتم أخذها في اإلعتبار عند  ال

 الخاص (IAS 16) معيار المحاسبة الدوليل وفقاً في فائض إعادة التقييم  اتالتغير  -
األصول "ب ( الخاصIAS 38) معيار المحاسبة الدوليو ، "الممتلكات والمصانع والمعدات"ب

 ."غير الملموسة
منافع "ب ( الخاصIAS 19) وفقًا لمعيار المحاسبة الدوليإعادة قياس خطط المنافع المحددة  -

 ."الموظفين
معيار المحاسبة ل وفقاً أجنبية  عملةلوالخسائر الناتجة عن ترجمة القوائم المالية  المكاسب -

 ."آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية"ب ( الخاصIAS 21) الدولي
بالقيمة العادلة  الملكية المقاسةاإلستثمارات في أدوات حقوق والخسائر الناتجة عن  مكاسبال -

( IFRS 9لمعيار الدولى إلعداد التقارير المالية )لوفقًا  من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ."األدوات الماليةالخاص"ب

عن األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل والخسائر  مكاسبال -
 ."األدوات المالية( الخاص"بIFRS 9لمعيار الدولى إلعداد التقارير المالية )لوفقًا اآلخر 

لمعيار الدولى إلعداد لالتدفقات النقدية وفقًا  تغطيةوخسائر أدوات  مكاسبمن  فعالالجزء ال -
 ."األدوات المالية( الخاص"بIFRS 9التقارير المالية )

اإللتزامات المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ومبلغ التغير في القيمة  -
لمعيار الدولى لوفقًا العادلة الناتج عن التغيرات في مخاطر اإلئتمان المرتبطة باإللتزام 

 ."األدوات المالية( الخاص"بIFRS 9إلعداد التقارير المالية )
خيارات عند فصل القيمة الفعلية عن القيمة الزمنية لعقد الخيار التغيرات في القيمة الزمنية لل -

لمعيار الدولى إلعداد لوفقًا وتخصيص التغيرات في القيمة الفعلية علي أنها فقط أداة تغطية 
 ."األدوات المالية( الخاص"بIFRS 9التقارير المالية )
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صر اآلجلة عن العناصر التغيرات في قيمة العناصر اآلجلة للعقود اآلجلة عند فصل العنا -
الفورية للعقود اآلجلة وتخصيص التغيرات في العناصر الفورية علي أنها فقط أداة تغطية، 

مالية عند إستثناؤه الالعمالت األجنبية لألداة  قيمة الفرق المبني علي أسعار والتغيرات في
ى إلعداد التقارير للمعيار الدولوفقًا  من تخصيص تلك األداة المالية علي أنها أداة تغطية

 ."األدوات المالية( الخاص"بIFRS 9المالية )

م حيث أضاف المجلس بأن قائمة الدخل 6102تم تعديل اإلطار المفاهيمى فى عام  كما
الشامل هى قائمة األداء المالى دون أن يحدد ما إذا كانت مكونة من قائمة أو قائمتين، كما 
أضاف بأن قائمة الدخل هى المصدر األساسى للمعلومات عن األداء المالى للشركة خالل 

 الفترة. 

 وزارة اإلستثمار للتغيرات فى متطلبات معايير المحاسبة الدولية واألمريكية قامتاستجابة وفي 
م الذى عرف الدخل الشامل بأنه 6102 فى عام( 0رقم)المحاسبي المصري  معيار بتعديل

"التغير فى حقوق الملكية خالل الفترة الناتج عن المعامالت واألحداث األخرى ماعدا التغيرات 
الت مع المالك، ويتضمن كافة عناصر قائمة الدخل إلى جانب عناصر الناتجة عن المعام

عناصر  المعيار (، كما حدد6102، 0رقم  الدخل الشامل اآلخر" )معيار المحاسبة المصرى 
 :فى التالى الدخل الشامل اآلخر

بمزايا  خاص"( وال32رقم )المصري المحاسبة  قياس نظم المزايا المحددة وفقًا لمعيارإعادة  -
 ."العاملين

والخسائر الناتجة عن ترجمة القوائم المالية بالعملة األجنبية لنشاط أجنبي وفقًا  مكاسبال -
ت في أسعار صرف العمالت بأثر التغيراوالخاص "  (03) رقم المصري المحاسبة  لمعيار

 ".األجنبية

من األصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل والخسائر  مكاسبال -
 ( والخاص "باألدوات المالية".42المحاسبة المصري ) رقم  لمعيارالشامل اآلخر وفقًا 
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اإلستثمارات في أدوات حقوق ملكية تم تخصيصها بالقيمة الناتجة عن والخسائر  مكاسبال -
( والخاص 42) رقم المصري المحاسبة  لمعياروفقًا  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ." باألدوات المالية "

، باإلضافة إلي يةالنقد اتوالخسائر علي أدوات تغطية التدفقمكاسب الجزء الفعال من ال -
ستثمارات في أدوات حقوق ملكية يتم قياسها اإل والخسائر علي أدوات تغطيةالمكاسب 

( 42) رقم المصري المحاسبة  لمعياروفقًا  الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 والخاص "باألدوات المالية".

ل مبلغ التغير فى القيمة العادلة لبعض االلتزامات المالية المخصصة بالقيمة العادلة من خال -
المحاسبة  لمعياروفقًا  فيما يرتبط بالتغيرات فى خطر االئتمان لاللتزاماألرباح أو الخسائر 

   ( والخاص "باألدوات المالية".42المصري رقم )

في القيمة العادلة المتعلقة بالقيمة الزمنية لعقود الخيارات عند فصل القيمة الداخلية  اتالتغير  -
والقيمة الزمنية لعقد الخيار وتخصيص فقط التغير في القيمة الداخلية كأداة تغطية وفقًا 

 باألدوات المالية.( والخاص" 42) رقم المصري المحاسبة  لمعيار

لعقود اآلجلة عند فصل المكون اآلجل عن المكون يرات في قيمة العناصر اآلجلة لالتغ -
في مبلغ  اتالفوري لعقد آجل وتخصيص فقط التغير في المكون الفوري كأداة تغطية، والتغير 

هذه األداة المالية عند إستبعادها من تخصيص هامش أساس العملة األجنبية ألداة مالية 
 ( والخاص "باألدوات المالية".42المصري رقم )المحاسبة  لمعياروفقًا كأداة تغطية 

 أهمية معلومات الدخل الشامل -2
معلومات الدخل  عرضبضرورة  المنظمات المهنية والعديد من الدراسات السابقة طالبت

، وقد يرجع ذلك إلى أهمية لشامل بشكل مستقل عن قائمة الدخلالشامل فى قائمة الدخل ا
 ,Barthمعلومات الدخل الشامل لمستخدمى التقارير المالية حيث أشارت العديد من الدراسات )

et al., 2001; Chambers, et al., 2007; Landsman, et al., 2011; Jones & 

Smith, 2011 ا عتبارها ( إلى أن الدخل الشامل يساعد على توفير مقاييس مالية تأخذ في
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التغيرات في القيمة العادلة لألصول واإللتزامات مما يعكس األداء المستقبلي للشركات مقارنة 
خي للشركات، كما كشفت نتائج بالمقاييس المعتمدة علي صافى الدخل التي تعكس األداء التاري

( إلى أن عناصر Goncharov & Hodgson, 2011; Xiaoyan, et al., 2017) الدراسات
الدخل الشامل اآلخر تقدم صورة شاملة عن أداء الشركات، وبالتالى تساعد قائمة الدخل الشامل 

التنبؤ بتوقيت وحجم التدفقات النقدية المستقبلية، تقييم األداء  علىمستخدمى التقارير المالية 
األداء، فضاًل عن زيادة فهم  س أكثر مالئمة لتقييميياتوفير مقالمالى، التنبؤ باألداء المستقبلى، 

     ير المالية لقائمة الدخل الشامل.واستيعاب مستخدمى التقار 

كما يؤدى متابعة مستخدمى التقارير المالية للتغيرات في الدخل الشامل ألكثر من فترة مالية 
والخسائر الناتجة عن التغير في  ذات قيمة مالئمة عن تطور المكاسب إلى تكوين معلومات

لتزامات االخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم أصول و ر الصرف، المكاسب و اأسع
الخسائر اإلكتوارية الناتجة عن مزايا العاملين والمعاشات، حيث خلصت الشركة، المكاسب و 

 ;Bataineh& Rababah, 2016 ;6102محمد،  ;6102يونس، العديد من الدراسات )

Kadous, 2018 إلى أن متابعة معلومات الدخل الشامل بشكل جيد لعدة فترات مالية قد )
يساعد المستثمريين علي التنبؤ باألرباح المستقبلية، التغير المحتمل في أسعار األسهم، باإلضافة 
إلى التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، مما يشير إلى قدرة معلومات الدخل الشامل علي تقييم 

 كة. أداء الشر 
 ;Zang & Choi, 2006; McCoy, et al., 2009فى حين أشارت دراسة كل من )

Schroder, 2009 عناصر الدخل الشامل اآلخر في قائمة مستقلة هي  عرض( إلى ضرورة
قائمة الدخل الشامل بداًل من عرضها في قائمة التغير في حقوق الملكية مما يؤدى إلى سهولة 

اح، حيث قد تلجأ بعض الشركات إلي ممارسات إدارة األرباح عن اكتشاف ممارسات إدارة األرب
بطريقة تقليدية كأحد بنود قائمة  عرضهاطريق بعض عناصر الدخل الشامل اآلخر والتي يتم 

الشركات بضرورة  التزامالدخل أو ضمن بنود قائمة التغير في حقوق الملكية، وبالتالى فإن 
مة الدخل الشامل يؤدى إلى الحد من ممارسات إدارة عناصر الدخل الشامل اآلخر فى قائ عرض
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األرباح حيث تكون ممارسات إدارة الدخل الشامل أكثر صعوبة من ممارسات إدارة صافى 
 الدخل.

 األرباح استمراريةو  معلومات الدخل الشاملطبيعة العالقة بين   -3
 استمراريةو معلومات الدخل الشامل  طبيعة العالقة بينتناولت العديد من الدراسات السابقة 

األرباح بغرض دراسة وتحليل أهم معلومات الدخل الشامل التى يمكن أن تساهم فى التنبؤ 
ختالف بين نتائج هذه الدراسات حول طبيعة العالقة بين ااألرباح، إال أنه لوحظ وجود بإستمرارية 

 ,.Bratten, et al)أشارت نتائج دراسة حيث  ،األرباح استمراريةمعلومات الدخل الشامل و 

  الفترة كافة البنوك العامة والخاصة األمريكية خاللالتى أجريت على عينة مكونة من ( 2016
األرباح، كما  استمراريةعلى  للدخل الشامل اآلخريجابيًا إإلى وجود تأثيرًا م 6103  -م 6110

شركة بإجمالي  (620) عينة مكونة منلى التي أجريت ع( Park, 2018)كشفت نتائج دراسة 
 خالل الفترةالمقيدة بسوق األوراق المالية الكوري  ( مشاهدة للشركات6200) مشاهدات بلغت

، كما األرباح  استمراريةعلى  للدخل الشامل اآلخرعن وجود تأثيرًا ايجابيًا م 6104 –م 6112
( شركة فى 024مكونة من )التى أجريت على عينة ( Mubark, 2018)نتائج دراسة  خلصت

 للدخل الشامل اآلخريجابيًا إإلى وجود تأثيرًا م 6102عام خالل المصري  سوق األوراق المالية
 األرباح.   استمراريةعلى 

التى أجريت ( Pronobis & Zulch , 2011)نتائج دراسة  توصلت وعلى الجانب اآلخر فقد
مشاهدة خالل الفترة  (423)ألمانية بإجمالي مشاهدات بلغت  ( شركة22) على عينة مكونة من

، كما األرباح استمراريةعلى  للدخل الشامل اآلخر سلبياً إلى وجود تأثيرًا م 6112 -م 0222
( شركة فى 22التى أجريت على عينة مكونة من )( Marinho, 2016)نتائج دراسة  أظهرت

للدخل  سلبياً إلى وجود تأثيرًا م 6102 -م 6101الفترة خالل  البرازيلي سوق األوراق المالية
 ,Mahmood & Mahmood)نتائج دراسة  أشارت، كما األرباح استمراريةعلى  الشامل اآلخر

على عينة  بالتطبيقاألرباح  استمراريةعلى  للدخل الشامل اآلخر سلبياً عن وجود تأثيرًا ( 2019
  -م0222قطاعات مختلفة خالل الفترة  ة أمريكية مقيدة في سبع( شرك011مكونة من )

 م.6104
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مدى قدرة معلومات الدخل الشامل التى تتمثل  بمقارنة العديد من الدراسات األخرى  قامتكما 
د ، إال أنه لوحظ وجو األرباحبإستمرارية  التنبؤ على فى صافى الدخل والدخل الشامل اآلخر

 إلى (Choi & Zang, 2006)حيث خلصت نتائج دراسة  ،إختالف بين نتائج هذه الدراسات
 مقارنة بصافى الدخل التنبؤ بصافي الدخل الفتري المستقبلي على اآلخر لدخل الشاملا قدرة

 -م0222( مشاهدة للشركات الصناعية خالل الفترة 2206عتمادًا على عينة مكونة من )إ 
التى أجريت على عينة  (Kanagaretnam, et al., 2009نتائج دراسة ) م، كما توصلت6113

وجود قدرة تنبؤية للدخل  إلى م6112 -م6114خالل الفترة  كندية( شركة 22مكونة من )
دراسة على التنبؤ باألرباح المستقبلية مقارنة بصافي الدخل، وكشفت نتائج  اآلخر الشامل

(Tsuji, 2013) بعوائد األسهم على التنبؤ  اآلخر الشامل عالية للدخل عن وجود قدرة تنبؤية
لشركات الصناعية اليابانية خالل الفترة بالتطبيق على أسهم ا مقارنة بصافي الدخل المستقبلية

 اً ارتباط وجود إلي (Deol & Nazari, 2013)دراسة  نتائج، كما أشارت م6100 -م6112
 مقارنة بصافي الدخل المستقبليةبعوائد األسهم بين الدخل الشامل اآلخر والتنبؤ  معنويًا عالياً 

  .م6106 -م6112خالل الفترة  شركة كندية( 400عتمادًا على عينة مكونة من )إ 

وعلى الجانب اآلخر فقد أشارت بعض الدراسات األخرى إلى وجود قدرة تنبؤية باألرباح 
دراسة  حيث توصلت نتائج اآلخر المستقبلية لصافي الدخل مقارنة بالدخل الشامل

(Goncharov & Hodgson, 2011 إلي )وجود أفضلية لصافي الدخل عن الدخل الشامل 
دولة أوروبية باجمالي مشاهدات بلغت  (02)بالتطبيق علي  في التنبؤ باألرباح المستقبلية اآلخر

 ,Gunther)دراسة  م، كما كشفت نتائج6101 -م6112مشاهدة خالل الفترة ( 22222)

الدخل الشامل اآلخر بعن وجود قدرة تنبؤية باألرباح المستقبلية لصافي الدخل مقارنة  (2015
مشاهدة خالل  (3324) بلغت باجمالي مشاهداتشركة ( 222عتمادًا على عينة مكونة من )ا 

وجود تأثيرًا معنويًا لصافي ( إلي 6102أشارت نتائج دراسة )زلوم، و  م،6106 -م6112الفترة 
عينة مكونة من التطبيق على ب اآلخر مقارنة بالدخل الشاملئد السوقية ي العواالدخل عل

 -م6114خالل الفترة  ردنياأل األوراق المالية مشاهدة للشركات المقيدة بسوق  (0222)
الدخل صافي أن  إلى( Bataineh & Rababah, 2016دراسة ) م، كما خلصت نتائج6103
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عتمادًا على إ  اآلخر مقارنة بالدخل الشامل باألداء المستقبليو  ةالمستقبليرباح تنبؤية باأل قدرةله 
خالل الفترة  ىعمانال األوراق المالية سوق فى صناعية مقيدة  شركة( 62عينة مكونة من )

 مكونة ( التى أجريت على عينةRoyer, 2017دراسة ) كما توصلت نتائج، م6102 -م6100
 -م6112مشاهدة خالل الفترة ( 32222) جمالي مشاهدات بلغتإدولة أوروبية ب (60من )

األرباح مقارنة بالدخل الشامل بإستمرارية ارتفاع قدرة صافي الدخل على التنبؤ إلى  م6102
إلى القدرة التنبؤية بربحية األسهم المستقبلية  (6102دراسة )عبدالوهاب ، اآلخر، وأشارت نتائج 
شركة مقيدة ( 32على عينة مكونة من ) الدخل الشامل اآلخر بالتطبيقبلصافي الدخل مقارنة 

 م.6102 -م6100خالل الفترة  فى سوق األوراق المالية المصرى 

معلومات  طبيعة العالقة بين ختالف بين نتائج الدراسات السابقة حولإيتضح مما سبق وجود 
وقد يرجع ذلك  ،األرباحبإستمرارية ومدي قدرتها علي التنبؤ  األرباح استمراريةو  الدخل الشامل

إلى اختالف البيئة التطبيقية، طبيعة الصناعة، الفترة الزمنية، ومؤشرات سوق األوراق المالية، 
فى البيئة  األرباحبإستمرارية التنبؤ  فىمعلومات الدخل الشامل  دورمما يتطلب ضرورة تحديد 

 المصرية والتى قد تختلف عن البيئة األجنبية.

 األرباح  استمراريةو  الدخل الشاملمعلومات لمحددة لطبيعة العالقة بين العوامل ا -4
األرباح والتى يجب أخذها فى االعتبار عند  استمراريةهناك العديد من العوامل المؤثرة على 

األرباح، وبالتالى فقد اعتمدت  استمراريةو الدخل الشامل معلومات بين  التحقق من طبيعة العالقة
ابقة بغرض ضبط الدراسة الحالية على عدد من العوامل الحاكمة فى ضوء نتائج الدراسات الس

األرباح والسيطرة على العوامل التى يمكن أن  استمراريةالدخل الشامل و معلومات العالقة بين 
 األرباح، وتتمثل تلك العوامل فى التالى: استمراريةتؤثر على 

 حجم الشركة   4/1
األرباح، إال أنه لوحظ وجود اختالف بين  ستمراريةيمثل حجم الشركة أحد العوامل المحددة إل

األرباح حيث أشارت بعض  استمراريةالدراسات السابقة حول طبيعة العالقة بين حجم الشركة و 
الدراسات إلى أن زيادة حجم الشركة قد تؤدى إلى انخفاض جودة األرباح نظرًا ألن الشركات 
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كبيرة الحجم تتمتع بمزيد من القدرة على مساومة مراجعى الحسابات للتغاضى عن اكتشاف 
نظرًا لما تملكه من ممارسات إدارة األرباح، فضاًل عن قدرتها على اختراق نظم الرقابة الداخلية 

، باإلضافة إلى زيادة ميل الشركات كبيرة (Barton & Simko, 2002)أصول وإدارة قوية 
الحجم لتجنب مواجهة الضغوط الناتجة عن تحمل أعباء ضريبية مرتفعة، الوفاء بمسئوليتها 

 . (Bassiouny, et al., 2016) االجتماعية تجاه المجتمع، ومقابلة توقعات المحللين الماليين

التى  (Lassaad & Khamoussi, 2012)وفى هذا السياق فقد خلصت نتائج دراسة 
م إلى وجود 6101 -م6112( شركة فرنسية خالل الفترة 062أجريت على عينة مكونة من )
 (Wen, et al., 2019)األرباح، وأظهرت نتائج دراسة  استمراريةتأثيرًا سلبيًا لحجم الشركة على 

( 302سلبيًا لحجم الشركة على جودة األرباح اعتمادًا على عينة مكونة من ) عن وجود تأثيراً 
م، كما خلصت نتائج دراسة 6101 -م6112مشاهدة في المستشفيات بتايوان خالل الفترة 

(Rezaee, et al., 2019) ( شركة فى الصين خالل 6221التى أجريت على عينة مكونة من )
 قة عكسية بين حجم الشركة وجودة األرباح.    م إلى وجود عال6102 -م6112الفترة 

بينما أشارت بعض الدراسات األخرى إلى أن زيادة حجم الشركة قد تؤدى إلى ارتفاع جودة 
األرباح نظرًا ألن الشركات كبيرة الحجم عادة ما يتم مراجعتها من جانب مكاتب المراجعة الكبرى 

كما تتميز الشركات كبيرة  ،( Ahmad, et al., 2014)بما يضمن فعالية تنفيذ عملية المراجعة 
الحجم بفعالية نظم الرقابة الداخلية وكفاءة المراجعين الداخليين، فضاًل عن ارتفاع تكاليف 

رقابة أفضل على عملياتها و السمعة الناتجة عن زيادة قدرتها على تقدير أفضل لبيئة األعمال، 
 .(Kim, et al., 2003) وفهم أكبر ألعمالها

( التى أجريت على عينة مكونة 6102ى هذا السياق فقد خلصت نتائج دراسة )مليجى، وف
م إلى 6104 -م6106( شركة مقيدة فى سوق األوراق المالية السعودى خالل عام 043من )

األرباح، وأشارت نتائج دراسة  استمراريةوجود تأثيرًا ايجابيًا لحجم الشركة على 
(Hardiningsih, et al., 2018 )( شركة لقطاع السلع 22التى أجريت على عينة مكونة من )

م إلى وجود تأثيرًا 6102 -م6102 ندونيسيا خالل عامالمالية بأاالستهالكية فى سوق األوراق 
عن وجود ( Li, 2019)األرباح، كما كشفت نتائج دراسة  استمراريةشركة على يجابيًا لحجم الإ
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( 020240عتمادًا على عينة مكونة من )إ األرباح  مراريةاستثيرًا ايجابيًا لحجم الشركة على تأ
 م.  6102 -م0222نجليزية خالل الفترة مشاهدة للشركات غير المالية اإل

فى حين أشارت بعض الدراسات إلى عدم وجود اختالف بين الشركات كبيرة وصغيرة الحجم 
إلى عدم وجود عالقة  (Malau, 2019)األرباح حيث خلصت نتائج دراسة  استمراريةحول 

( شركة صناعية 060األرباح اعتمادًا على عينة مكونة من ) استمراريةو معنوية بين حجم الشركة 
م، كما توصلت نتائج 6102 -م6104مقيدة في سوق األوراق المالية باندونيسيا خالل الفترة 

( مشاهدة 30024التى أجريت على عينة مكونة من ) (Canina & Potter, 2019)دراسة 
أثيرًا معنويًا لحجم م إلى عدم وجود ت6102 -م0222للفنادق بالواليات المتحدة خالل الفترة 

 األرباح. استمراريةالشركة على 

 الرافعة المالية   4/2
لتزاماتها المالية فى تاريخ إتقييم مدى قدرة الشركة على سداد تعد الرافعة المالية مؤشرًا هامًا ل

االستحقاق، فضاًل عن امكانية االعتماد عليها فى تحديد الموارد المالية الالزمة لتكوين هيكل 
إال أنه لوحظ وجود اختالف بين الدراسات السابقة حول (، Veronica, 2015)رأس المال 

رتفاع بعض الدراسات إلى أن ااألرباح حيث أشارت  استمراريةطبيعة العالقة بين الرافعة المالية و 
نخفاض جودة األرباح لتحسين الموقف التفاوضى للشركة مع الدائنين إالرافعة المالية يؤدى إلى 

فضاًل عن تجنب العواقب السلبية  ( ،Uwuigbe, et al., 2015)وتحسين شروط اإلقتراض 
 (.  Amoah, 2012)الناتجة عن عدم سالمة الموقف المالى للشركة 

التى  (Lassaad & Khamoussi, 2012)ا السياق فقد خلصت نتائج دراسة وفى هذ
م إلى وجود 6101 -م6112( شركة فرنسية خالل الفترة 062أجريت على عينة مكونة من )
 Vichitsarawong)األرباح، وأظهرت نتائج دراسة  استمراريةتأثيرًا سلبيًا للرافعة المالية على 

& Pornupatham, 2015 )( شركة مقيدة فى سوق 412ريت على عينة مكونة من )التى أج
قة عكسية بين الرافعة م إلى وجود عال6112 -م6114األوراق المالية التايالندى خالل الفترة 

( إلى وجود تأثيرًا سلبيًا 6102األرباح، كما توصلت نتائج دراسة )مليجى،  استمراريةالمالية و 
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( شركة مقيدة فى 043األرباح بالتطبيق على عينة مكونة من ) استمراريةللرافعة المالية على 
 م. 6104 -م6106سوق األوراق المالية السعودى خالل عام 

بينما أشارت بعض الدراسات األخرى إلى أن ارتفاع الرافعة المالية يؤدى إلى ارتفاع جودة 
ن، زيادة المدفوعات سدادًا األرباح نظرًا ألن ارتفاع نسبة الديون يؤدى إلى زيادة رقابة الدائني

للديون وانخفاض األموال المتاحة مما يؤدى إلى انخفاض فرص اإلدارة لممارسات إدارة األرباح 
 (.   Rahmani & Akbani, 2013وارتفاع جودة األرباح )

التى أجريت على عينة ( Houqe & Zijl, 2012)وفى هذا السياق فقد كشفت نتائج دراسة 
م عن 6112 -م0222دولة حول العالم خالل الفترة  42مشاهدة فى  (014342مكونة من )

 ,Malau)وجود تأثيرًا ايجابيًا للرافعة المالية على جودة األرباح، كما أوضحت نتائج دراسة 

عتمادًا على عينة مكونة إ األرباح  استمراريةفعة المالية و عن وجود عالقة طردية بين الرا (2019
 -م6104ندونيسيا خالل الفترة أيدة في سوق األوراق المالية بمق ( شركة صناعية060من )

إلى عدم وجود تأثيرًا معنويًا  (Alipour, et al., 2019)فى حين أشارت نتائج دراسة  ،م6102
( شركة مقيدة في سوق 012األرباح اعتمادًا على عينة مكونة من ) استمراريةللرافعة المالية على 

 م.6102 -م6100خالل الفترة يرانى األوراق المالية اإل

 عمر الشركة   4/3
األرباح، إال أنه لوحظ وجود اختالف بين إلستمرارية يعتبر عمر الشركة أحد العوامل المحددة 

األرباح حيث أشارت بعض  استمراريةالدراسات السابقة حول طبيعة العالقة بين عمر الشركة و 
الدراسات إلى أن الشركات األكبر عمرًا تميل إلى تحسين جودة األرباح للمحافظة على سمعتها 

رغبتها المستمرة فى تحسين جودة (، Khanh & Khuong, 2018)الجيدة وقيمتها السوقية 
 ليات الحوكمة، فضاًل عن توافر الخبرات لتطبيق آ(Alsaeed, 2006)إعداد التقارير المالية 

(Bassiouny, et al., 2016.) 
عن وجود عالقة  (Hogan & Evans, 2015)وفى هذا السياق فقد كشفت نتائج دراسة  

( مشاهدة للشركات 3602األرباح بالتطبيق على عينة مكونة من ) استمراريةطردية بين العمر و 
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عن ( Ding, et al., 2018)م، كما أظهرت نتائج دراسة 6100 -م6116األمريكية خالل الفترة 
( مشاهدة 422242وجود عالقة طردية بين العمر وجودة األرباح اعتمادًا على عينة مكونة )

 م. 6106 -م0222للشركات الصينية خالل الفترة 
عن وجود  (Khanh & Khuong, 2018)وعلى الجانب اآلخر فقد أوضحت نتائج دراسة  

م، كما 6102 -م6101في الشركات الفيتنامية خالل الفترة  تأثيرًا سلبيًا للعمر على جودة األرباح
 استمراريةوجود تأثيرًا سلبيًا للعمر على  عن (Karim & Sarkar, 2019)كشفت نتائج دراسة 

( مشاهدة للشركات األمريكية خالل الفترة 0126األرباح بالتطبيق على عينة مكونة من )
 م.  6103 -م6112

ود ارتباطًا معنويًا بين عن عدم وج (Alipour, et al., 2019)فى حين أظهرت نتائج دراسة 
( شركة مقيدة في سوق األوراق 012األرباح بالتطبيق على عينة مكونة من ) استمراريةالعمر و 

 (Malau, 2019)م، كما توصلت نتائج دراسة 6102 -م6100المالية اإليرانى خالل الفترة 
اق المالية ركة صناعية مقيدة في سوق األور ( ش060التي أجريت على عينة مكونة من )

 استمراريةود ارتباطًا معنويًا بين العمر و م إلى عدم وج6102 -م6104ندونيسيا خالل الفترة أب
 األرباح.    

 الخسائر    4/4
األرباح التى تؤثر على الفترة التالية أكثر من  ستمراريةد الخسائر أحد العوامل المحددة إلتع

، وقد اتفقت العديد من الدراسات السابقة إلى ارتباط الخسائر بجودة (Basu, 1997) األرباح
األرباح إال أنها اختلفت فيما بينها حول طبيعة هذه العالقة، حيث أشارت بعض الدراسات إلى 
أن تحقيق الشركة لخسائر يؤدى إلى ضعف الموارد الالزمة لتفعيل نظام الرقابة الداخلية وزيادة 

 Arthur, et)دارة على ممارسات إدارة األرباح وما يستتبعه من انخفاض جودة األرباح قدرة اإل

al., 2015.)     
 إلى وجود تأثيرًا سلبياً  (Lin & Yu, 2015) وفى هذا السياق فقد خلصت نتائج دراسة

ة ( مشاهدة للشركات المقيد2122عتمادًا على عينة مكونة من )إ األرباح  استمراريةللخسائر على 
م، كما أظهرت نتائج دراسة 6100 -م6112فى سوق األوراق المالية الصينى خالل الفترة 
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(Hogan & Evans, 2015 ) األرباح بالتطبيق  استمراريةجود تأثيرًا سلبيًا للخسائر على عن و
 م.  6100 -م6116( مشاهدة للشركات األمريكية خالل الفترة 3602على عينة مكونة من )

إلى وجود تأثيرًا  (Houqe & Zijl, 2012)وعلى الجانب اآلخر فقد أشارت نتائج دراسة 
 42( مشاهدة فى 014342يجابيًا للخسائر على جودة األرباح بالتطبيق على عينة مكونة من )إ

 ,EL-Helaly)م، فى حين أظهرت نتائج دراسة 6112 -م0222دولة حول العالم خالل الفترة 

et al., 2018) ( مشاهدة للشركات المقيدة فى سوق 324تى أجريت على عينة مكونة من )ال
م عن عدم وجود تأثيرًا معنويًا للخسائر على 6104 -م6112األوراق المالية بأثينا خالل الفترة 

 جودة األرباح. 

 توزيعات األرباح    4/5
تعبر توزيعات األرباح عن نسبة التوزيعات النقدية المدفوعة للسهم إلى ربحية السهم 

(Safdar, 2017 وقد اتفقت العديد من الدراسات السابقة على و ،) جود عالقة بين توزيعات
األرباح إال أنها اختلفت فيما بينها حول طبيعة هذه العالقة نظرًا ألنها ليست  استمراريةاألرباح و 

، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن قيام الشركات (Lin & Yu, 2015)خطية بسيطة  عالقة
بتوزيعات األرباح يعكس قدرتها على الوصول ألسواق األوراق المالية والحصول على مصادر 

 & Ferreiraاألرباح المستقبلية ) استمراريةالتمويل الخارجية بأقل التكاليف مما يؤدى إلى 

Vilela, 2004; Bates, et al., 2009 .)     
يجابيًا إإلى وجود تأثيرًا  (Lin & Yu, 2015)وفى هذا السياق فقد خلصت نتائج دراسة 

( مشاهدة 2122األرباح اعتمادًا على عينة مكونة من ) استمراريةاألرباح على لتوزيعات 
كشفت نتائج م، و 6100 -م6112للشركات المقيدة فى سوق األوراق المالية الصينى خالل الفترة 

 استمراريةيجابيًا لتوزيعات األرباح على إعن وجود تأثيرًا ( Karim & Sarkar, 2019)دراسة 
( مشاهدة للشركات األمريكية خالل الفترة 0126األرباح بالتطبيق على عينة مكونة من )

يجابيًا لتوزيعات إعن وجود تأثيرًا  (Li, 2019) م، كما توصلت نتائج دراسة6103 -م6112
( مشاهدة للشركات غير 020240عتمادًا على عينة مكونة من )إ األرباح  استمراريةاألرباح على 

( 6112أشارت نتائج دراسة )شتيوى،  ، بينمام6102 -م0222نجليزية خالل الفترة المالية اإل
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( 021) غتبل بإجمالي مشاهدات شركة األكثر نشاطاً ( 21)التى أجريت على عينة مكونة من 
إلى عدم وجود تأثيرًا معنويًا لتوزيعات األرباح على جودة  م6112 -م6113 الفترةخالل مشاهدة 
 األرباح.

 حجم مكتب المراجعة    4/6
 يعتبر حجم مكتب المراجعة أحد مؤشرات جودة المراجعة الخارجية الذى حظى باهتمام العديد 
 من الدراسات السابقة بغرض دراسة وتحليل دور المراجعة الخارجية فى تعزيز جودة األرباح 

(Memis & Çetenak, 2012; Arthur, et al., 2015) إال أنه لوحظ وجود اختالف بين ،
الدراسات السابقة حول طبيعة العالقة بين حجم مكتب المراجعة وجودة األرباح حيث أشارت 

رتفاع جودة األرباح نظرًا لما إفعال لمكاتب المراجعة الكبرى فى الدور ال بعض الدراسات إلى
تتميز به من الخبرة ومتابعة مستجدات معايير المحاسبة والمراجعة، السمعة الجيدة التى تدفعها 

قدان العمالء، توافر الموارد إلى اكتشاف ممارسات إدارة األرباح دون مراعاة الجوانب المادية وف
مكانيات الالزمة للقيام بعملية المراجعة، فضاًل عن توافر الكفاءة والمهارة والتدريب للقائمين واإل

 (.Rusmin, 2010; Yasar, 2013)بعملية المراجعة 

 ,Vichitsarawong & Pornupatham)وفى هذا السياق فقد خلصت نتائج دراسة 

سوق األوراق المالية  ( شركة مقيدة فى412التى أجريت على عينة مكونة من ) (2015
ة طردية بين حجم مكتب المراجعة م إلى وجود عالق6112 -م6114التايالندى خالل الفترة 

فقد أظهرت وجود  (Karim & Sarkar, 2019)األرباح، وفى الدراسة التى قام بها  استمراريةو 
نة مكونة من عتمادًا على عيإ األرباح  استمراريةيجابيًا لحجم مكتب المراجعة على تأثيرًا ا

 م.  6103 -م6112( مشاهدة للشركات األمريكية خالل الفترة 0126)

إلى وجود عالقة  (Haga, et al., 2018)وعلى الجانب اآلخر فقد أشارت نتائج دراسة   
( 20432عكسية بين حجم مكتب المراجعة وجودة األرباح اعتمادًا على عينة مكونة من )

م، كما كشفت نتائج دراسة 6102 -م0222الية خالل الفترة مشاهدة للشركات فى أمريكا الشم
(Zhang, et al., 2018)  عن وجود تأثيرًا سلبيًا لحجم مكتب المراجعة على جودة األرباح
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 -م6114نجليزية خالل الفترة ( مشاهدة للشركات اإل04634نة من )بالتطبيق على عينة مكو 
 م. 6104

التى أجريت على عينة  (Lassaad & Khamoussi, 2012)فى حين أشارت نتائج دراسة 
م إلى عدم وجود تأثيرًا معنويًا 6101 -م6112( شركة فرنسية خالل الفترة 062مكونة من )

 ,.EL-Helaly, et al)األرباح، كما خلصت نتائج دراسة  استمراريةلحجم مكتب المراجعة على 

ت المقيدة فى سوق األوراق ( مشاهدة للشركا324التى أجريت على عينة مكونة من ) (2018
م إلى عدم وجود تأثيرًا معنويًا لحجم مكتب المراجعة 6104 -م6112المالية بأثينا خالل الفترة 

 على جودة األرباح.

سابقة حول عدد العوامل المحددة ختالف بين نتائج الدراسات الإيتضح مما سبق وجود 
 استمراريةة العالقة بين تلك العوامل و ختالف حول طبيعإاألرباح، فضاًل عن وجود  ستمراريةإل

األرباح من دولة إلى  ستمراريةاألرباح، حيث لوحظ وجود اختالف حول أهم العوامل المحددة إل
أخرى، فضاًل عن اختالف تأثير تلك العوامل من شركة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة، وقد 

الفترة الزمنية، ومؤشرات سوق األوراق  يرجع ذلك إلى اختالف البيئة التطبيقية، طبيعة الصناعة،
لمحددة لطبيعة العالقة بين ، مما يتطلب ضرورة تحديد أهم العوامل االدراساتالمالية لتلك 

األرباح فى البيئة المصرية والتى قد تختلف عن البيئة  استمراريةو  الدخل الشاملمعلومات 
 األجنبية.

 : فرضيات الدراسة ثامناا  
ومعلومات الدخل  األرباح استمرارية الدراسات السابقة طبيعة العالقة بينتناولت العديد من 

لوحظ وجود اختالف بين نتائج  األرباح، إال أنه ستمراريةإالشامل ومدى قدرتها على التنبؤ ب
 Bratten, etنتائج دراسة كل من ) حول طبيعة هذه العالقة حيث توصلت الدراسات السابقة

al., 2016; Park, 2018; Mubark, 2018 )للدخل الشامل اآلخرتأثيرًا ايجابيًا وجود  إلى 
 :Pronobis and Zulch, 2011 منكل  دراسة نتائج ، بينما خلصتاألرباح استمراريةعلى 

Marinho, 2016: Mahmood & Mahmood, 2019))  للدخل  سلبياً تأثيرًا إلى وجود
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 ,.Choi, et al) كل من دراسة نتائج أشارتفى حين  ،األرباح استمراريةعلى  الشامل اآلخر

2007; Gunter, 2015;) استمراريةو  الدخل الشامل اآلخر إلى عدم وجود عالقة معنوية بين 
 األرباح.
 معلومات الدخل الشامل مدى قدرةلوحظ وجود اختالف بين نتائج الدراسات السابقة حول  كما

 ,Tsuji,2013 ; Brattenدراسة كل من )األرباح، حيث خلصت نتائج بإستمرارية على التنبؤ 

et al., 2016; Park, 2018 )على  من صافى الدخل أكثر قدرة إلى أن الدخل الشامل اآلخر
 ,Bataineh & Rababah، بينما توصلت نتائج دراسة كل من )األرباحبإستمرارية  التنبؤ

2016; Marinho, 2016; Mahmood, 2019 )الدخل  من أكثر قدرةصافى الدخل  إلى أن
  .األرباحبإستمرارية  على التنبؤالشامل اآلخر 

والتى يجب  األرباح استمراريةعلى  العديد من العوامل المؤثرة الدراسات السابقةكما تناولت  
حيث  ،األرباح استمراريةعلى معلومات الدخل الشامل أخذها فى الحسبان عند اختبار أثر 

تأثيرًا إلى وجود  (Hardiningsih, et al., 2018; Li, 2019) كل من دراسة نتائج خلصت
 Wen, et) كل من دراسة نتائج األرباح، بينما خلصت استمراريةايجابيًا لحجم الشركة على 

al., 2019; Rezaee, et al., 2019)  استمراريةلحجم الشركة على  سلبياً تأثيرًا إلى وجود 
 ,Malau, 2019; Canina & Potter) كل من دراسة نتائج ، فى حين خلصتاألرباح

 دراسة نتائجوحجم الشركة، وأشارت  األرباح استمراريةإلى عدم وجود عالقة معنوية بين  (2019
 استمرارية( إلى وجود عالقة طردية بين Houqe & Zijl, 2012; Malau, 2019) كل من
 7102Vichitsarawongمليجى، )كل من  دراسة نتائج والرافعة المالية، بينما أشارت األرباح

& Pornupatham, 2015;  والرافعة المالية األرباح استمرارية( إلى وجود عالقة عكسية بين، 
( إلى عدم وجود تأثيرًا معنويًا للرافعة Alipour, et al., 2019نتائج دراسة ) فى حين خلصت

  .األرباح استمراريةالمالية على 
إلى  (Hogan & Evans, 2015; Ding, et al., 2018) كل من دراسة نتائجكما أشارت 

 كل من دراسة نتائج ، بينما أشارتالشركة وعمر األرباح استمراريةوجود عالقة طردية بين 
(Khanh & Khuong, 2018; Karim & Sarkar, 2019 إلى وجود )يًا للعمر تأثيرًا سلب
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 ;Alipour, et al., 2019) كل من دراسة نتائج، فى حين أشارت األرباح استمراريةعلى 

Malau, 2019)  نتائج وأظهرت ،األرباح استمراريةعدم وجود ارتباطًا معنويًا بين العمر و إلى 
، األرباح استمراريةعلى  وجود تأثيرًا ايجابيًا للخسائرإلى  (Houqe & Zijl, 2012) دراسة

( إلى Lin & Yu, 2015; Hogan & Evans, 2015) كل من دراسة نتائج بينما أشارت
 ,EL-Helaly)دراسة  نتائج ، فى حين أشارتاألرباح استمراريةوجود تأثيرًا سلبيًا للخسائر على 

et al., 2018)  األرباح استمرارية عدم وجود تأثيرًا معنويًا للخسائر علىإلى. 
وجود إلى فقد خلصت  (Karim & Sarkar, 2019; Li, 2019) كل من دراسة نتائج أما

 ( 6112)شتيوى، دراسة نتائج ، فى حين أشارت األرباح استمراريةت على لتوزيعالتأثيرًا ايجابيًا 
 كل من دراسة نتائج وأظهرت ،األرباح استمرارية لتوزيعات علىلتأثيرًا معنويًا  وجودإلى عدم 

(Vichitsarawong & Pornupatham, 2015; Karim & Sarkar, 2019)  إلى وجود
 كل من دراسة نتائج ، بينما أشارتمكتب المراجعةحجم و  األرباح استمراريةعالقة طردية بين 

(Haga, et al., 2018; Zhang, et al., 2018 إلى وجود عالقة عكسية بين )استمرارية 
 & Lassaad) كل من دراسة نتائج، فى حين أشارت مكتب المراجعةحجم و  األرباح

Khamoussi, 2012; EL-Helaly, et al., 2018)  عدم وجود تأثيرًا معنويًا لحجم مكتب إلى
 . األرباح استمراريةالمراجعة على 

  يمكن صياغة فرضيات الدراسة الحالية على النحو التالى: مما سبق
 .األرباح استمراريةلدخل الشامل اآلخر على لال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية  .0
 .األرباح استمراريةالدخل الشامل اآلخر على  لعناصرال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية  .6
  .األرباح استمراريةال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لصافى الدخل على  .3
لدخل الشامل اآلخر وصافى الدخل على التنبؤ لال توجد قدرة ذات داللة إحصائية  .4

 .األرباحبإستمرارية 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين قطاعات سوق األوراق المالية المصرى حول  .2

 .األرباح استمرارية
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 اا: منهجيـة الدراسـةتاسع 
تعرض منهجية الدراسة التطبيقية كل من مجتمع وعينة الدراسة، متغيرات الدراسة وطريقة 

لمستخدمة فى تحليل بيانات قياسها، مصادر جمع البيانات، فضاًل عن األساليب اإلحصائية ا
 الدراسة.

 مجتمع وعينة الدراسة -1
يتكون مجتمع الدراسة من الشركات المقيدة والمتداول أسهمها فى سوق األوراق المالية 

 ت تتمثل فيقطاعا تة( شركة موزعة على س22م والبالغ عددها )6102خالل عام  المصرى 
التشييد ومواد البناء، اإلتصاالت،  العقارات،  الموارد األساسية،   )األغذية والمشروبات، 

المعلنة من جانب البورصة المصرية فى فبراير  وفقًا للبيانات والخدمات المالية عدا البنوك(
 التالية: وفقًا للشروطاختيار عينة الدراسة (، وقد تم 6102م )البورصة المصرية، 6102

الفترة المالية خالل  فى سوق األوراق المالية المصرى  الشركاتاستمرار قيد وتداول أسهم  .0
مكانية الحصول على البيانات الخاصة واتوافر التقارير المالية ل م6102 -م6102

 بمتغيرات الدراسة. 
 .مكانية مقارنة نتائج الدراسةمن كل عام إل 30/06تقاريرها المالية فى  التى تعد الشركات .6
 الشركات التي تصدر قوائمها المالية بالجنيه المصرى.  .3
عناصر  مع توافرقائمة الدخل الشامل في  عن معلومات الدخل الشامل ح الشركاتافصإ .4

الدخل  مع قيمةقيمة صافي الدخل  وعدم تساوى  فى هذه القائمة، الدخل الشامل اآلخر
  .املالش

%( من 6262( شركة بنسبة )62العينة )وبتطبيق الشروط السابقة فقد بلغ عدد شركات 
ويمكن توضيح عدد شركات العينة داخل كل قطاع ونسبة ، لدراسةإجمالى عدد شركات مجتمع ا

 ( التالى:  0مساهمتها فى العينة من خالل الجدول رقم )
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 عدد شركات عينة الدراسة: (1جدول رقم )
 

نسبة المساهمة* 
)%( 

عدد شركات العينة داخل 
 م اسم القطاع الشركات المقيدة كل قطاع

 0 األغذية والمشروبات 22 1 3.5
 6 االتصاالت 4 2 55

 3 العقارات 31 5 16.12
 4 الموارد األساسية 15 2 25
 2 التشييد ومواد البناء 25 2 8

 2 الخدمات المالية )عدا البنوك( 33 7 21.2
 اإلجمالى 28 26 26.5

 (6102 المصدر: )البورصة المصرية،     
 إجمالى عدد شركات العينة÷ = عدد شركات العينة داخل كل قطاع  نسبة المساهمة*    
 متغيرات الدراسة وطريقة قياسها -2

األرباح  استمراريةالمتوقع تأثيرها علي  الدخل الشامل معلوماتاعتمدت الدراسة على عدد من 
، الرافعة المالية، عمر الشركةحجم التي تتمثل في  عدد من العوامل الحاكمةباإلضافة إلي 

، وقد تم تحديد وتوصيف تلك العوامل توزيعات األرباح، وحجم مكتب المراجعة الشركة، الخسائر،
 ت الصلةالدراسات السابقة ذاو ، األرباح ستمراريةإبضوء الدراسات السابقة ذات الصلة ى ف

( 6قياسها من خالل الجدول رقم )وطريقة ويمكن توضيح تلك العوامل ، الدخل الشامل بمعلومات
 التالى:

 األرباح ستمراريةإالتنبؤ بالعوامل المؤثرة على : (2جدول رقم )
رمز 
 المرجع طريقة القياس المتغير المتغير

 المتغيرات المستقلة

X1 إجمالى األصول÷ الدخل الشامل اآلخر  الدخل الشامل اآلخر (Park,2018) 
(Wang, et al., 2019) 

X11  خسائر فروق العمالت األجنبية و مكاسب  فروق العمالت األجنبية
 من ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية

 المحاسبة المصري  معيار
 (03رقم )
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رمز 
 المرجع طريقة القياس المتغير المتغير

 المتغيرات المستقلة

X12  خسائر غير محققة من إعادة تقييم و مكاسب  إعادة تقييم االستثمارات المالية
 االستثمارات المالية المعدة للبيع

 المحاسبة المصري  معيار
 (42رقم)

X13 خسائر من تعديل قيم األصول و مكاسب  األصول الثابتة  إعادة تقييم
 الثابتة وغير الملموسة

 المحاسبة المصري  معيار
 (01)رقم 

X14 خسائر اكتوارية من نظم المزايا و مكاسب  نظم المزايا المحددة  إعادة قياس
 المحددة للمعاشات

 المحاسبة المصري  معيار
 (32)رقم 

X15  فروق ترجمة القوائم المالية
 بعملة أجنبية لنشاط أجنبي 

خسائر ترجمة القوائم المالية و مكاسب 
 جنبية لنشاط أجنبي األعملة الب

 المحاسبة المصري  معيار
 (03)رقم 

X2 إجمالى األصول÷ صافى الدخل  صافى الدخل (Tsuji, 2013) 
(Adiati, et al., 2018) 

 المتغيرات الحاكمة

Z1 اللوغاريتم الطبيعى إلجمالى األصول حجم الشركة 
(Vichitsarawong & 

Pornupatham, 2015 )
(Aguguom, et al., 2019) 

Z2 إجمالى األصول÷ إجمالى االلتزامات  الرافعة المالية (Lin & Yu, 2015) 
(Alipour, et al., 2019) 

Z3 العمل منذ تاريخ التأسيسعدد سنوات  عمر الشركة (Hogan & Evans, 2015) 
(Alipour, et al., 2019) 

Z4 متغير وهمى يعادل واحد إذا كان صافى  الخسائر
 الدخل سلبيًا أو صفرًا بخالف ذلك

Vichitsarawong & 
Pornupatham, 2015) 

(Li, 2019) 

Z5 متغير وهمى يعادل واحد إذا قامت الشركة  توزيعات األرباح
 بتوزيعات أرباح أو صفرًا بخالف ذلك

(Lin & Yu, 2015) 
(Li, 2019) 

Z6 حجم مكتب المراجعة 
متغير وهمى يعادل واحد إذا كان مكتب 
المراجعة أحد المكاتب األربع الكبرى أو 

 صفرًا بخالف ذلك

(Aksu, et al., 2013( )Lin 
& Yu, 2015) 

 المتغير التابع

Y إجمالى ÷ الدخل فى السنة التالية صافى  األرباح استمرارية
 األصول

(Lin & Yu, 2015) 
(Alipour, et al., 2019) 
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            مصادر جمع البيانات -3
القوائم اعتمدت الدراسة الحالية فى الحصول على البيانات الالزمة الختبار فرضياتها على 

م، وتتمثل تلك 6102 -م6102الفترة المالية  خاللالصادرة من الشركات محل الدراسة  المالية
قائمة الدخل ، فى قائمة المركز المالى، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية القوائم المالية

 .يةاإليضاحات المتممة للقوائم المالو ، الشامل
 األساليب اإلحصائية المستخدمة فى تحليل بيانات الدراسة -4

 لدراسة التطبيقية اعتمادًا على األساليب اإلحصائية التالية: تم اختبار مدى صحة فرضيات ا
لفحص مدى تبعية  Shapiro-Wilk، واختبار Kolmogorov-Smirnovاختبار  .0

متغيرات الدراسة للتوزيع الطبيعى وتحديد األساليب االحصائية المعلمية أو الالمعلمية 
 المستخدمة فى تحليل بيانات الدراسة. 

لفحص مدى وجود مشكلة التداخل الخطى  Multicollinearity  الخطىاختبار التداخل  .6
األرباح، وقد  ستمراريةإالتنبؤ بلدراسة فى تفسير األثر على وتحديد مدى قدرة نموذج ا

من خالل تحديد  Collinearity Diagnosticsاعتمدت الدراسة على استخدام مقياس 
 قيمة تضخم التباين وقيمة التباين المسموح به. 

لفحص مدى وجود مشكلة االرتباط الذاتى فى  Autocorrelationاختبار االرتباط الذاتى  .3
 ستمراريةإالتنبؤ بلدخل الشامل على معلومات اديد مدى وجود أثر حقيقى لالنموذج وتح

 .Durbin Watson (D-W) األرباح ، وقد اعتمدت الدراسة على استخدام قيمة
بغرض وصف بيانات عينة الدراسة حيث  Descriptive Analysisالتحليل الوصفى  .4

اعتمدت الدراسة على استخدام المتوسطات الحسابية، الحد األدنى، الحد األعلى، 
 واالنحرافات المعيارية.

األرباح  استمراريةلبناء نموذج لتقدير  Stepwise Regressionتحليل االنحدار المرحلى  .2
 األرباح.  ستمراريةإب التنبؤن أهم العوامل المؤثرة على مكون م

لفحص الفروق المعنوية بين قطاعات سوق األوراق المالية محل  Kruskal-wallisاختبار  .2
 األرباح. استمراريةالدراسة حول 
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 : تحليل نتائج الدراسة عاشراا 
الدخل  معلومات دورالحصول عليها بهدف تحديد قامت الدراسة بتوظيف البيانات التى تم 

األرباح، وقد اعتمدت الدراسة على استخدام األساليب اإلحصائية  ستمراريةإبالتنبؤ  فىالشامل 
اختبار التداخل ، Shapiro-Wilkواختبار  ،Kolmogorov-Smirnovالمتمثلة فى اختبار 

تحليل االنحدار المرحلى، وتحليل التباين  الخطى، اختبار االرتباط الذاتى، التحليل الوصفى،
بار مدى صحة فرضيات الدراسة واستخالص نتائجها، ويمكن بغرض تحليل البيانات واخت

 توضيح ذلك كما يلى:

 اختبار صالحية بيانات الدراسة  -1
يمكن فحص مدى صالحية بيانات الدراسة للتحليل االحصائى من خالل اختبار مدى تبعية 

الدراسة، متغيرات الدراسة للتوزيع الطبيعى، اختبار مدى وجود مشكلة التداخل الخطى فى نموذج 
فضاًل عن اختبار مدى وجود مشكلة االرتباط الذاتى التى تؤثر على دقة نتائج نموذج الدراسة، 

 ويمكن توضيح ذلك كما يلى:
 اختبار التوزيع الطبيعى 1/1

لفحصصصصص مصصصصصدى تبعيصصصصة متغيصصصصصرات الدراسصصصصة للتوزيصصصصصع الطبيعصصصصصى فقصصصصد اعتمصصصصصدت الدراسصصصصة علصصصصصى كصصصصصل 
حيصصصصصصصصصصصصصصث تتبصصصصصصصصصصصصصصع ، Shapiro-Wilkواختبصصصصصصصصصصصصصصار ، Kolmogorov-Smirnovاختبااااااااااااااارمصصصصصصصصصصصصصصن 

 1612أكبصصصصصصصر مصصصصصصصن  (.Sig)المتغيصصصصصصصرات التوزيصصصصصصصع الطبيعصصصصصصصى إذا كانصصصصصصصت قيمصصصصصصصة معنويصصصصصصصة االختبصصصصصصصار 
(، ويمكصصصصصن توضصصصصصيح اختبصصصصصار مصصصصصدى تبعيصصصصصة متغيصصصصصرات الدراسصصصصصة للتوزيصصصصصع الطبيعصصصصصى 6102)باالنصصصصصت، 

 ( التالى:3من خالل الجدول رقم )
 الطبيعىنتائج اختبار التوزيع : (3جدول رقم )

Shapiro-Wilk 
Kolmogorov-

Smirnov رمز  المتغير
 الحصائية المعنوية الحصائية المعنوية المتغير

 X1 الدخل الشامل اآلخر 16426 16111 16622 16111
 X11 فروق العمالت األجنبية  16402 16111 16322 16111
 X12 إعادة تقييم االستثمارات المالية  16401 16111 16403 16111



 فى التنبؤ بإستمرارية األرباح دور معلومات الدخل الشامل

 

  
 

 
 

 
 

 

 

٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 444 )  مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

Shapiro-Wilk 
Kolmogorov-

Smirnov رمز  المتغير
 الحصائية المعنوية الحصائية المعنوية المتغير

 X13 األصول الثابتة  إعادة تقييم 16443 16111 16641 16111
 X14 نظم المزايا المحددة  إعادة قياس 16402 16111 16312 16111
 X15 فروق ترجمة القوائم المالية بعملة أجنبية لنشاط أجنبي  16323 16111 16422 16111
 X2 صافى الدخل 16320 16111 16412 16111
 Z1 حجم الشركة 16002 16121 16222 16124
 Z2 الرافعة المالية 16030 16162 16262 16132
 Z3 عمر الشركة 16603 16111 16260 16111
 Y األرباح استمرارية 16421 16111 16021 16111

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائى   

 ( لصصصصصصصصصصصصصوحظ أن قصصصصصصصصصصصصصيم المعنويصصصصصصصصصصصصصة لكصصصصصصصصصصصصصل مصصصصصصصصصصصصصن 3بفحصصصصصصصصصصصصصص نتصصصصصصصصصصصصصائج الجصصصصصصصصصصصصصدول رقصصصصصصصصصصصصصم )   
( 1612أقصصصصصصصصصصصصل مصصصصصصصصصصصصن ) Shapiro-Wilk، واختبااااااااااااار Kolmogorov-Smirnovاختبصصصصصصصصصصصصار 

ممصصصصصصا يشصصصصصصير إلصصصصصصى عصصصصصصدم اقتصصصصصصراب متغيصصصصصصرات الدراسصصصصصصة مصصصصصصن التوزيصصصصصصع الطبيعصصصصصصى باسصصصصصصتثناء حجصصصصصصم 
( علصصصصصصصى الترتيصصصصصصصب، إال أن 16124، 16121الشصصصصصصصركة حيصصصصصصصث كانصصصصصصصت قيمصصصصصصصة معنويصصصصصصصة االختبصصصصصصصار )

( 26( مفصصصصصصردة حيصصصصصصث بلصصصصصصغ عصصصصصصدد المشصصصصصصاهدات )31اسصصصصصصة أكبصصصصصصر مصصصصصصن )حجصصصصصصم العينصصصصصصة محصصصصصصل الدر 
مشصصصصصاهدة، وبالتصصصصصالى فصصصصصال يوجصصصصصد تصصصصصأثير لعصصصصصدم اقتصصصصصراب متغيصصصصصرات الدراسصصصصصة مصصصصصن التوزيصصصصصع الطبيعصصصصصى 

أمصصصصصصصصصا فيمصصصصصصصصصا يتعلصصصصصصصصصق بالخسصصصصصصصصصائر،  ،(Gujarati,2004)علصصصصصصصصصى مصصصصصصصصصدى دقصصصصصصصصصة نمصصصصصصصصصوذج الدراسصصصصصصصصصة 
قصصصصصيم ثنائيصصصصصة التوزيصصصصصع  توزيعصصصصات األربصصصصصاح، وحجصصصصصم مكتصصصصب المراجعصصصصصة فإنهصصصصصا متغيصصصصصرات وهميصصصصة ذات

 ال تخضع لشروط التوزيع الطبيعى. 
  اختبار التداخل الخطى 1/2

لفحص مدى وجود مشكلة التداخل  Multicollinearity يتم اجراء اختبار التداخل الخطى 
الخطى فى النموذج حيث تؤدى هذه المشكلة إلى ضعف قدرة نموذج الدراسة فى تفسير األثر 

 Collinearity Diagnosticsعلى المتغير التابع، ويتم اجراء هذا االختبار باستخدام مقياس 
وقيمة التباين  Variance Inflation Factor (VIF) حيث يتم تحديد قيمة تضخم التباين

( وقيمة التباين المسموح 01، فإذا كانت قيمة تضخم التباين  أقل من )Toleranceالمسموح به 
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( فهذا يشير إلى عدم وجود مشكلة التداخل الخطى فى نموذج الدراسة 1612به أكبر من )
(O'Brien, 2007)من  ، ويمكن توضيح مدى وجود مشكلة التداخل الخطى فى نموذج الدراسة

 ( التالى:4الل الجدول رقم )خ
 نتائج اختبار التداخل الخطى: (4جدول رقم )

التباين 
 المسموح به

 تضخم
رمز  المتغير التباين 

 المتغير
 X1 الدخل الشامل اآلخر 66320 16466
 X11 فروق العمالت األجنبية  06044 16224
 X12 إعادة تقييم االستثمارات المالية  06206 16263
 X13 األصول الثابتة  إعادة تقييم 66222 16342
 X14 نظم المزايا المحددة  إعادة قياس 06466 16213
 X15 فروق ترجمة القوائم المالية بعملة أجنبية لنشاط أجنبي  66322 16460
 X2 صافى الدخل 66424 16412
 Z1 حجم الشركة 06221 16240
 Z2 الرافعة المالية 06412 16200
 Z3 عمر الشركة 06212 16224
 Z4 الخسائر 06022 16232
 Z5 توزيعات األرباح 06332 16242
 Z6 حجم مكتب المراجعة 06424 16222

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائى          

لدخل الشامل ا لمعلومات وحظ أن قيم تضخم التباين( ل4باستقراء نتائج الجدول رقم )
( مما يشير 1612(، كما أن قيم التباين المسموح به أكبر من )01والمتغيرات الحاكمة أقل من )

 استمراريةإلى عدم وجود مشكلة التداخل الخطى وقوة نموذج الدراسة فى تفسير األثر على 
 األرباح. 

 اختبار الرتباط الذاتى 1/3
لفحص مدى وجود مشكلة االرتباط  Autocorrelationيتم اجراء اختبار االرتباط الذاتى 

الذاتى فى النموذج حيث تؤدى هذه المشكلة إلى أثر غير حقيقى للمتغيرات المستقلة على 
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فإذا كانت  Durbin Watson (D-W)المتغير التابع، ويتم اجراء هذا االختبار باستخدام قيمة 
( فهذا يشير إلى عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتى التى تؤثر 662: 062هذه القيمة تتراوح بين )

وباجراء اختبار االرتباط الذاتى لوحظ أن ، (Basheer, 2003)على دقة نتائج نموذج الدراسة 
جود ( مما يشير إلى عدم و 662: 062( وهى تقع داخل المدى )06222تعادل ) (D-W)قيمة 

 مشكلة االرتباط الذاتى التى تؤثر على دقة نتائج نموذج الدراسة.
 التحليل الوصفى لمتغيرات الدراسة  -2

اعتمدت الدراسة فى التحليل الوصفى على تقسيم متغيرات الدراسة إلى متغيرات متصلة 
( 2)من خالل الجدول رقم  ومتغيرات منفصلة، ويمكن توضيح التحليل الوصفى لتلك المتغيرات

 التالى:
 نتائج التحليل الوصفى لمتغيرات الدراسة: (5جدول رقم )

 
النحراف 
رمز  المتغير المتوسط الحد األدنى الحد األعلى المعيارى 

 المتغير
 أولا: المتغيرات المتصلة

 X1 الدخل الشامل اآلخر 1612 66622 - 62601 4622
 X11 فروق العمالت األجنبية  22204- 3610220236- 0362111246 204102221
 X12 إعادة تقييم االستثمارات المالية  32222001 0264322111- 6232232111 202262410
 X13 األصول الثابتة  إعادة تقييم 062222624 643222111- 4103222111 262664042
 X14 نظم المزايا المحددة  إعادة قياس 36306621 2622221- 224226032 002363623
 X15  المالية فروق ترجمة القوائم  321124124 002242243- 4120344111 222622261

 X2 صافى الدخل 1610 6614 - 6662 1642
 Z1 حجم الشركة 60640 04622 62616 6621
 Z2 الرافعة المالية 1623 1616 0662 1662
 Z3 عمر الشركة 62624 0611 21611 02626
 Y األرباح استمرارية 1662 - 03642 - 1602 0622
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 ثانياا: المتغيرات المنفصلة

رمز  المتغير (1مشاهدات محققة ) مشاهدات غير محققة )صفر(
 التكرار النسبة التكرار النسبة المتغير

 Z4 الخسائر 06 6360 41 2262
 Z5 توزيعات األرباح 41 2262 06 6360
 Z6 حجم مكتب المراجعة 36 2062 61 3262

  المصدر: نتائج التحليل اإلحصائى       

الدخل الشامل اآلخر للشركات محل ( لوحظ ارتفاع متوسط 2قم )باستقراء بيانات الجدول ر 
( على الترتيب، وبمقارنة 62601، 66622-( بحد أدنى وحد أعلى )1612الدراسة حيث بلغ )

لسابقة حيث بلغ الدراسات اهذا المتوسط مع الدراسات السابقة لوحظ وجود ارتفاع عن بعض 
 ,.Wang, et al( فى دراسة )16113كما بلغ )(، Adiati, et al., 2018) ( فى دراسة16114)

( فى دراسة 1612كما لوحظ وجود تقارب مع بعض الدراسات السابقة حيث بلغ )(، 2019
(Marinho, 2016،) ( ( فى دراسة )1613كما بلغKhan & Bradbury, 2016 .) 

( بحد 1610للشركات محل الدراسة حيث بلغ ) الدخلحظ انخفاض متوسط صافى بينما لو 
( على الترتيب، وبمقارنة هذا المتوسط مع الدراسات السابقة 6662، 6614-أدنى وحد أعلى )

( فى دراسة 1612لوحظ وجود انخفاض عن بعض الدراسات السابقة حيث بلغ )
(Vichitsarawong & Pornupatham, 2015 ،)( فى دراسة )1612لغ )كما بAdiati, et 

al., 2018 ،)( فى دراسة 1616بينما لوحظ وجود تقارب مع بعض الدراسات السابقة حيث بلغ )
(Hogan & Evans, 2015 ،)( فى دراسة 1613كما بلغ )(Karim & Sarkar, 2019 .) 

( بحد أدنى 60640فى حين لوحظ ارتفاع متوسط حجم الشركات محل الدراسة حيث بلغ )
( على الترتيب، وبمقارنة هذا المتوسط مع الدراسات السابقة لوحظ 62616، 04622وحد أعلى )

 (،Lin & Yu, 2015)( فى دراسة 04622وجود ارتفاع عن بعض الدراسات السابقة حيث بلغ )
كما لوحظ وجود تقارب مع بعض الدراسات  (،Malau, 2019راسة )( فى د03632كما بلغ )

( فى 02621كما بلغ )(، Alipour, et al., 2019( فى دراسة )61602السابقة حيث بلغ )
 (. Aksu, et al., 2013دراسة )
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( بحد أدنى وحد 1623كما لوحظ ارتفاع متوسط الرافعة المالية خالل فترة الدراسة حيث بلغ )
( على الترتيب، وبمقارنة هذا المتوسط مع الدراسات السابقة لوحظ وجود 0662، 1616أعلى )

 & Vichitsarawong)( فى دراسة 1664ارتفاع عن بعض الدراسات السابقة حيث بلغ )

Pornupatham, 2015( وبلغ ،)( فى دراسة )1632Karim & Sarkar, 2019 ،) فضاًل عن
 (.  1621حيث بلغ )( Alipour, et al., 2019وجود تقارب مع دراسة )

( بحد أدنى وحد أعلى 62624ولوحظ ارتفاع متوسط عمر الشركات محل الدراسة حيث بلغ )
( على الترتيب، وبمقارنة هذا المتوسط مع الدراسات السابقة لوحظ وجود ارتفاع 21611، 0611)

مع بعض  (، فضاًل عن وجود تقارب02623حيث بلغ )( Alipour, et al., 2019عن دراسة )
( 63622(، وبلغ )Hogan & Evans, 2015)( فى دراسة 63612الدراسات السابقة حيث بلغ )

 (.Karim & Sarkar, 2019)فى دراسة 
( 1662-األرباح للشركات محل الدراسة حيث بلغ ) استمراريةبينما لوحظ انخفاض متوسط 

( على الترتيب، وبمقارنة هذا المتوسط مع الدراسات 1602، 03642-بحد أدنى وحد أعلى )
( فى دراسة 1612السابقة لوحظ وجود انخفاض عن بعض الدراسات السابقة حيث بلغ )

(Vichitsarawong & Pornupatham, 2015)( فى درا1612، كما بلغ ) سة(Adiati, et 

al., 2018   .) 

أما فيما يتعلق بالمتغيرات المنفصلة التى تتمثل فى الخسائر، توزيعات األرباح، وحجم مكتب 
المراجعة فقد لوحظ انخفاض نسبة الشركات التى حققت خسائر خالل فترة الدراسة حيث بلغ عدد 

%(، بينما بلغ 6360بة )( مشاهدة بنس06المشاهدات التى تضمنت خسائر فى قائمة الدخل )
%(، وبمقارنة 2262( مشاهدة بنسبة )41عدد المشاهدات التى تضمنت أرباح فى قائمة الدخل )

شركات الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فقد لوحظ انخفاض نسبة شركات الدراسة  نسبة
  (.Park, 2018)%( فى دراسة 60وبلغت ) (،Li, 2019) %( فى دراسة33الحالية حيث بلغت )

بينما لوحظ ارتفاع نسبة توزيعات األرباح للشركات محل الدراسة حيث بلغ عدد المشاهدات  
شركات الدراسة  %(، وبمقارنة نسبة2262( مشاهدة بنسبة )41التى تضمنت توزيعات األرباح )

%( 40الحالية مع الدراسات السابقة فقد لوحظ ارتفاع نسبة شركات الدراسة الحالية حيث بلغت )
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 ,Karim & Sarkar%( فى دراسة )44(، وبلغت )Hogan & Evans, 2015)فى دراسة 

2019.)  
كما لوحظ ارتفاع نسبة الشركات التى تم مراجعة تقاريرها المالية بواسطة مكاتب المراجعة 

( مشاهدة، بينما 26( مشاهدة من إجمالى )36%( بمايعادل )2062) األربع الكبرى حيث بلغت
مشاهدات التى تضمنت مراجعة التقارير المالية بواسطة مكاتب المراجعة األخرى بلغ عدد ال

%(، وبمقارنة نسبة شركات الدراسة الحالية التى تم مراجعة تقاريرها 3262( مشاهدة بنسبة )61)
المالية بواسطة مكاتب المراجعة األربع الكبرى مع الدراسات السابقة فقد لوحظ ارتفاع نسبة 

 & Vichitsarawong)%( فى دراسة 22ة الحالية حيث بلغت )شركات الدراس

Pornupatham, 2015( وبلغت ،)( فى دراسة )33%Lassaad & Khamoussi, 2012 .) 
 

 األرباح فى قطاعات سوق األوراق المالية المصرى  ستمراريةالتحليل الوصفى إل -3
األرباح فى قطاعات سوق األوراق المالية المصرى محل  ستمراريةيمكن التحليل الوصفى إل

الدراسة باالعتماد على المتوسطات الحسابية، الحد األدنى، الحد األعلى، واالنحرافات المعيارية، 
األرباح فى قطاعات سوق األوراق المالية المصرى  ستمراريةإلمكن توضيح التحليل الوصفى وي

 ( التالى:2من خالل الجدول رقم )
 األرباح ستمراريةنتائج التحليل الوصفى إل: (6جدول رقم )

ترتيب القطاعات حسب متوسط 
 األرباح استمرارية

النحراف 
 المعيارى 

الحد 
 األعلى

الحد 
 اسم القطاع المتوسط األدنى

 األغذية والمشروبات 26242- 03642- 6614- 2612 2
 الموارد األساسية 16120- 1621- 1612 1602 2
 الخدمات المالية 16144 1614- 1603 1614 6
 التشييد ومواد البناء 16126 1610 1602 1612 0
 االتصاالت 16132 1610- 1612 1614 3
 العقارات 16131 1610 1612 1616 4

  المصدر: نتائج التحليل اإلحصائى       

األربصصصصاح فصصصصصى قطاعصصصصصات سصصصصصوق  اسصصصصصتمرارية ( أن متوسصصصصصط2يتضصصصصح مصصصصصن بيانصصصصصات الجصصصصدول رقصصصصصم )
حيصصصصصصصصث لصصصصصصصصوحظ  (16126، 26242-اوح بصصصصصصصصين )األوراق الماليصصصصصصصصة المصصصصصصصصصرى محصصصصصصصصل الدراسصصصصصصصصة يتصصصصصصصصر 
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األربصصصصصصصصصاح فصصصصصصصصصى قطاعصصصصصصصصصات )التشصصصصصصصصصييد ومصصصصصصصصصواد البنصصصصصصصصصاء، الخصصصصصصصصصدمات الماليصصصصصصصصصة،  اسصصصصصصصصصتمراريةارتفصصصصصصصصصاع 
علصصصصصصصصصى الترتيصصصصصصصصصب،  (16131، 16132، 16144، 16126سصصصصصصصصصط )االتصصصصصصصصصصاالت، والعقصصصصصصصصصارات( بمتو 

 األغذيصصصصصصصصة)المصصصصصصصصوارد األساسصصصصصصصصية، و  األربصصصصصصصصاح فصصصصصصصصى قطصصصصصصصصاعى اسصصصصصصصصتمراريةض بينمصصصصصصصصا لصصصصصصصصوحظ انخفصصصصصصصصا
ممصصصصصصصصا يشصصصصصصصصير إلصصصصصصصصى اخصصصصصصصصتالف ( علصصصصصصصصى الترتيصصصصصصصصب، 26242- ،16120-بمتوسصصصصصصصصط ) والمشصصصصصصصصروبات(

 األرباح بين قطاعات سوق األوراق المالية المصرى محل الدراسة.  استمراريةمتوسط 
 األرباح استمراريةالدخل الشامل اآلخر على اختبار مدى تأثير  -4

األرباح يتم التحقق من مدى  استمراريةالختبار مدى تأثير إجمالى الدخل الشامل اآلخر على 
لدخل الشامل اآلخر على د تأثير ذو دللة إحصائية ل"ل يوجصحة الفرض األول القائل بأنه 

 Stepwise، وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب االنحدار المرحلى األرباح" استمرارية

Regression  األرباح لغرض صياغة نموذج مكون  استمراريةلتحديد أهم العوامل المؤثرة على
األرباح بدقة عالية، ويمكن توضيح نتائج  استمراريةالتى يمكن من خاللها تقدير من أهم العوامل 

( 2)األرباح من خالل الجدول رقم  استمراريةتحليل االنحدار المرحلى ألهم العوامل المؤثرة على 
 التالى:   

 نتائج تحليل النحدار المرحلى ألهم العوامل المؤثرة : (7) جدول رقم
 األرباح فى ضوء الدخل الشامل اآلخر استمراريةى عل

 رمز المتغير المتغير معامل النحدار الخطأ القياسى المعنوية الترتيب
 X1 الدخل الشامل اآلخر  06242 16132 16111 0
 Z2 الرافعة المالية 06226- 16202 16112 6
 Z3 عمر الشركة 16102 16106 16143 3
 Z1 حجم الشركة 16466 16121 16111 4
 Z6 حجم مكتب المراجعة 16204 16464 16132 2

 الثابت 26366-
 األرباح استمراريةمقاييس تقييم دقة تقدير 

 ((Rمعامل االرتباط المتعدد  16226
 R2)معامل التحديد ) % 2262
 (adj.R2)ل التحديد المعدل معام % 2266

 (dfدرجات الحرية ) (2،42)



 فى التنبؤ بإستمرارية األرباح دور معلومات الدخل الشامل

 

  
 

 
 

 
 

 

 

٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 444 )  مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

036223** F المحسوبة 
3644 F الجدولية 
16111  (sig.)  المعنوية 

 %        0** معنوى عند مستوى    
 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائى    

د أهم العوامل قام بتحدي( لوحظ أن تحليل االنحدار المرحلى 2بفحص نتائج الجدول رقم )
الدخل الشامل ذاتى لبناء النموذج وهى ) األرباح التى ال يوجد بينها ارتباط استمراريةالمؤثرة على 

اآلخر، الرافعة المالية، عمر الشركة، حجم الشركة، وحجم مكتب المراجعة(، وقد يرجع ذلك إلى 
زيادة التغيرات الخاصة بتلك العوامل من شركة إلى أخرى خالل فترة الدراسة وما يستتبعه من 

االنحدار المرحلى كل األرباح، كما استبعد تحليل  استمراريةالمساهمة النسبية لها فى تقدير زيادة 
من )الخسائر، وتوزيعات األرباح( وقد يرجع ذلك إلى انخفاض معدل التغير الخاص بتلك 

اهمة النسبية لها المتغيرات من شركة إلى أخرى خالل فترة الدراسة وما يستتبعه من ضعف المس
 استمراريةة على ر بين العوامل المؤثر األرباح، ويمكن صياغة نموذج اإلنحدا استمراريةفى تقدير 

 األرباح كما يلى:  
Y = - 9.322 + 1.546 X1 - 1.992 Z2 + 0.018 Z3 + 0.422 Z1 + 0.914 Z6 

 

األرباح أن قيمة  استمراريةالنحدار المرحلى على تقدير كما يتبين من نتائج تقييم دقة نموذج ا
%(، وقد يرجع ذلك 2262( والمساهمة النسبية لها بلغت )16226معامل االرتباط المتعدد بلغت )

رة الدراسة إلى زيادة التغيرات فى العوامل التى تم اختيارها فى تحليل االنحدار المرحلى خالل فت
حجم الشركة، وحجم مكتب الدخل الشامل اآلخر، الرافعة المالية، عمر الشركة، والمتمثلة فى )

 .المراجعة(
 

%( مع قيمة معامل التحديد المعدل 2262كما لوحظ تقارب قيمة معامل التحديد التى بلغت ) 
%( مما يشير إلى أن حجم عينة الدراسة كان مناسبًا لالعتماد عليه فى تحليل 2266التى بلغت )

األرباح، كما  استمراريةاللية العوامل المؤثرة على النتائج وتعميمها، فضاًل عن دقة النموذج واستق
( عند 3644الجدولية التى بلغت ) F( وهى أكبر من قيمة 036223المحسوبة ) Fبلغت قيمة 

تأثير ذو دللة  "ل يوجدبأنه  يمكن رفض الفرض األول القائل%، مما يشير إلى أنه 0مستوى 
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مسة "، حيث أثبتت الدراسة أن هناك خاألرباح استمراريةلدخل الشامل اآلخر على لإحصائية 
األرباح فى ضوء الدخل الشامل اآلخر وبالتالى يمكن  استمراريةعوامل أساسية تؤثر على 

 األرباح.   استمراريةيها فى صياغة نموذج لتقدير االعتماد عل

 األرباح استمراريةالدخل الشامل اآلخر على  عناصراختبار مدى تأثير  -5
األرباح يتم التحقق من مدى  استمراريةالدخل الشامل اآلخر على  عناصرالختبار مدى تأثير 

الدخل الشامل اآلخر  عناصروجد تأثير ذو دللة إحصائية ل"ل يصحة الفرض الثانى القائل بأنه 
 Stepwiseوقد اعتمدت الدراسة على أسلوب االنحدار المرحلى ، "األرباح استمراريةعلى 

Regression  األرباح لغرض صياغة نموذج مكون  استمراريةلتحديد أهم العوامل المؤثرة على
 .األرباح بدقة عالية استمراريةالتى يمكن من خاللها تقدير من أهم العوامل 

األرباح  استمراريةويمكن توضيح نتائج تحليل االنحدار المرحلى ألهم العوامل المؤثرة على  
 ( التالى:   2من خالل الجدول رقم )

 ألهم العوامل المؤثرة  نتائج تحليل النحدار المرحلى :(8جدول رقم )
 الدخل الشامل اآلخرعناصر األرباح فى ضوء  استمرارية على

 

معامل  الخطأ القياسى المعنوية الترتيب
رمز  المتغير النحدار

 المتغير
 Z6 مكتب المراجعةحجم  16214 16263 16132 0
 Z5 توزيعات األرباح 16213 16222 16144 6
 X12 إعادة تقييم االستثمارات المالية 16262 16111 16143 3
 X15 فروق ترجمة القوائم المالية بعملة أجنبية لنشاط أجنبي 16220- 16111 16102 4
 X14 نظم المزايا المحددة إعادة قياس 16226 16111 16132 2
 Z2 الرافعة المالية 66632- 16222 16101 2
 Z3 عمر الشركة 16161 16102 16132 2
 Z1 حجم الشركة 16260 16061 16111 2

 الثابت 006412-
 األرباح استمرارية مقاييس تقييم دقة تقدير

 ((Rمعامل االرتباط المتعدد  16266
 R2)معامل التحديد ) % 3262
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            adj. (R2معامل التحديد المعدل ) % 6266
 (dfدرجات الحرية ) (2،43)

26322** F المحسوبة 
6622 F الجدولية 
16114  (sig.)  المعنوية 

            %0معنوى عند مستوى * *    
 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائى      

د أهم العوامل ( لوحظ أن تحليل االنحدار المرحلى قام بتحدي2بفحص نتائج الجدول رقم )
األرباح التى ال يوجد بينها ارتباط ذاتى لبناء النموذج وهى )حجم مكتب  استمراريةالمؤثرة على 

لمالية بعملة فروق ترجمة القوائم ا، إعادة تقييم االستثمارات الماليةالمراجعة، توزيعات األرباح، 
المالية، عمر الشركة، وحجم ، الرافعة نظم المزايا المحددة إعادة قياس، أجنبية لنشاط أجنبي

الشركة(، وقد يرجع ذلك إلى زيادة التغيرات الخاصة بتلك العوامل من شركة إلى أخرى خالل 
األرباح، كما استبعد  استمراريةاهمة النسبية لها فى تقدير فترة الدراسة وما يستتبعه من زيادة المس

،  األصول الثابتة إعادة تقييم، فروق العمالت األجنبية تحليل االنحدار المرحلى كل من )
والخسائر( وقد يرجع ذلك إلى انخفاض معدل التغير الخاص بتلك المتغيرات من شركة إلى 

 استمراريةاهمة النسبية لها فى تقدير أخرى خالل فترة الدراسة وما يستتبعه من ضعف المس
 األرباح كما يلى:   راريةاستم ار بين العوامل المؤثرة علىاألرباح، ويمكن صياغة نموذج اإلنحد

Y = - 11.405 + 0.904 Z6 + 0.503 Z5 + 0.925 X12 - 0.661 X15 + 0.752 
X14 - 2.236 Z2 + 0.020 Z3 + 0.521 Z1 

األرباح أن قيمة  استمراريةالنحدار المرحلى على تقدير كما يتبين من نتائج تقييم دقة نموذج ا
%(، وقد يرجع ذلك 3262( والمساهمة النسبية لها بلغت )16266معامل االرتباط المتعدد بلغت )

إلى زيادة التغيرات فى العوامل التى تم اختيارها فى تحليل االنحدار المرحلى خالل فترة الدراسة 
فروق ، الستثمارات الماليةإعادة تقييم اراجعة، توزيعات األرباح، والمتمثلة فى )حجم مكتب الم

، الرافعة نظم المزايا المحددة إعادة قياس، لمالية بعملة أجنبية لنشاط أجنبيترجمة القوائم ا
 .مالية، عمر الشركة، وحجم الشركة(ال
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%( مع قيمة معامل التحديد المعدل 3262كما لوحظ تقارب قيمة معامل التحديد التى بلغت ) 
%( مما يشير إلى أن حجم عينة الدراسة كان مناسبًا لالعتماد عليه فى تحليل 6266التى بلغت )

كما  األرباح، استمراريةاللية العوامل المؤثرة على النتائج وتعميمها، فضاًل عن دقة النموذج واستق
( عند 6622الجدولية التى بلغت ) F( وهى أكبر من قيمة 26322المحسوبة ) Fبلغت قيمة 

يوجد تأثير ذو دللة  "لالقائل بأنه  يمكن رفض الفرض الثانى%، مما يشير إلى أنه 0مستوى 
حيث أثبتت الدراسة أن هناك  األرباح"، استمراريةالدخل الشامل اآلخر على  عناصرإحصائية ل

الدخل الشامل اآلخر  عناصراألرباح فى ضوء  استمراريةثمانية عوامل أساسية تؤثر على 
 األرباح.   استمراريةيها فى صياغة نموذج لتقدير وبالتالى يمكن االعتماد عل

 األرباح  استمراريةاختبار مدى تأثير صافى الدخل على  -6
األرباح يتم التحقق من مدى صحة الفرض  استمراريةالختبار مدى تأثير صافى الدخل على 

وقد ، األرباح" استمرارية"ل يوجد تأثير ذو دللة إحصائية لصافى الدخل على الثالث القائل بأنه 
لتحديد أهم العوامل  Stepwise Regressionاعتمدت الدراسة على أسلوب االنحدار المرحلى 

التى يمكن من مكون من أهم العوامل األرباح لغرض صياغة نموذج  استمراريةالمؤثرة على 
األرباح بدقة عالية، ويمكن توضيح نتائج تحليل االنحدار المرحلى ألهم  استمراريةخاللها تقدير 

 ( التالى:   2األرباح من خالل الجدول رقم ) استمراريةالعوامل المؤثرة على 

 ألهم العوامل المؤثرة  نتائج تحليل النحدار المرحلى: (2) جدول رقم
 األرباح فى ضوء صافى الدخل استمرارية على

رمز  المتغير معامل النحدار الخطأ القياسى المعنوية الترتيب
 المتغير

 X2 صافى الدخل 06626 16466 16111 0
 Z1 حجم الشركة 16414 16124 16111 6
 Z6 حجم مكتب المراجعة 16221 16443 16142 3
 Z2 الرافعة المالية 06221- 16220 16143 4
 Z3 عمر الشركة 16164 16106 16146 2

 الثابت 26620-



 فى التنبؤ بإستمرارية األرباح دور معلومات الدخل الشامل

 

  
 

 
 

 
 

 

 

٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 444 )  مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

رمز  المتغير معامل النحدار الخطأ القياسى المعنوية الترتيب
 المتغير

 األرباح استمراريةمقاييس تقييم دقة تقدير 
 ((Rمعامل االرتباط المتعدد  16242

 R2)معامل التحديد ) % 2262
     (adj. R2) معامل التحديد المعدل % 2060

 (dfدرجات الحرية ) (2،42)
006222** F المحسوبة 
3644 F الجدولية 
16111  (sig.)  المعنوية 

        %0** معنوى عند مستوى        
 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائى         

د أهم العوامل ( لوحظ أن تحليل االنحدار المرحلى قام بتحدي2بفحص نتائج الجدول رقم )
األرباح التى ال يوجد بينها ارتباط ذاتى لبناء النموذج وهى )صافى  استمراريةالمؤثرة على 

الدخل، حجم الشركة، حجم مكتب المراجعة، الرافعة المالية، وعمر الشركة(، وقد يرجع ذلك إلى 
زيادة التغيرات الخاصة بتلك العوامل من شركة إلى أخرى خالل فترة الدراسة وما يستتبعه من 

األرباح، كما استبعد تحليل االنحدار المرحلى كل  استمرارية ة لها فى تقديرساهمة النسبيزيادة الم
من )الخسائر، وتوزيعات األرباح( وقد يرجع ذلك إلى انخفاض معدل التغير الخاص بتلك 
المتغيرات من شركة إلى أخرى خالل فترة الدراسة وما يستتبعه من ضعف المساهمة النسبية لها 

 استمرارية ار بين العوامل المؤثرة علىرباح، ويمكن صياغة نموذج اإلنحداأل استمراريةى تقدير ف
 األرباح كما يلى:   

Y = - 9.291 + 1.282 X2 + 0.404 Z1 + 0.860 Z6 - 1.560 Z2 + 0.024 Z3  

األرباح أن قيمة  استمراريةالنحدار المرحلى على تقدير كما يتبين من نتائج تقييم دقة نموذج ا
%(، وقد يرجع ذلك 2262( والمساهمة النسبية لها بلغت )16242ط المتعدد بلغت )معامل االرتبا

إلى زيادة التغيرات فى العوامل التى تم اختيارها فى تحليل االنحدار المرحلى خالل فترة الدراسة 
والمتمثلة فى )صافى الربح، حجم الشركة، حجم مكتب المراجعة، الرافعة المالية، وعمر الشركة(، 

%( مع قيمة معامل التحديد المعدل 2262وحظ تقارب قيمة معامل التحديد التى بلغت )كما ل
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%( مما يشير إلى أن حجم عينة الدراسة كان مناسبًا لالعتماد عليه فى تحليل 2060التى بلغت )
األرباح، كما  استمرارية قاللية العوامل المؤثرة علىالنتائج وتعميمها، فضاًل عن دقة النموذج واست

( عند 3644الجدولية التى بلغت ) F( وهى أكبر من قيمة 006222المحسوبة ) Fلغت قيمة ب
ل يوجد تأثير ذو دللة القائل بأنه " يمكن رفض الفرض الثالث%، مما يشير إلى أنه 0مستوى 

مسة عوامل حيث أثبتت الدراسة أن هناك خ األرباح"، استمراريةإحصائية لصافى الدخل على 
يها فى األرباح فى ضوء صافى الدخل وبالتالى يمكن االعتماد عل استمرارية علىأساسية تؤثر 

 األرباح.    استمراريةصياغة نموذج لتقدير 

 ستمراريةإالدخل الشامل اآلخر وصافى الدخل على التنبؤ باختبار مدى قدرة  -7
 األرباح

األرباح يتم  ستمراريةإالدخل الشامل اآلخر وصافى الدخل على التنبؤ بالختبار مدى قدرة 
لدخل قدرة ذات دللة إحصائية لل توجد التحقق من مدى صحة الفرض الرابع القائل بأنه "

وقد اعتمدت الدراسة على معامل  األرباح"، ستمراريةإالشامل اآلخر وصافى الدخل على التنبؤ ب
الدخل  لتحديد مدى قدرةالمحسوبة  F، وقيمة adj. (R2)، معامل التحديد المعدل (B)اإلنحدار 

الدخل اح، ويمكن توضيح مدى قدرة األرب ستمراريةإبالشامل اآلخر وصافى الدخل على التنبؤ 
 التالى:   ( 01األرباح من خالل الجدول رقم ) ستمراريةإبالشامل اآلخر وصافى الدخل على التنبؤ 

 األرباح ستمراريةبإنتائج تحليل النحدار المرحلى للقدرة التنبؤية : (15)جدول رقم 
 صافى الدخل الدخل الشامل اآلخر 

معامل 
 اإلنحدار

(B) 

معامل التحديد 
 (adj.R2)المعدل 

F 
المحسو 

 بة

المعنو 
 ية

(sig.) 

معامل 
 اإلنحدار

(B) 

معامل التحديد 
المعدل 

(adj.R2) 

F 
 المحسوبة

 المعنوية
(sig.) 

06242 2266% 03622
3 

1611
1 06626 2060% 006222 16111 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائى   
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لدخل الشامل اآلخر وصافى ل (B)( لوحظ أن معامل اإلنحدار 01بفحص نتائج الجدول رقم )
ن معامل التحديد المعدل إلجمالى ( على الترتيب، كما لوحظ أ06626، 06242الدخل بلغ )

( عند مستوى عالى المعنوية بلغ 036223بلغت ) F%( بقيمة 2266لدخل الشامل اآلخر بلغ )ل
بلغت  F%( بقيمة 2060(، بينما بلغ معامل التحديد المعدل لصافى الدخل )16111)
   (.16111( عند مستوى عالى المعنوية بلغ )006222)

لدخل المحسوبة ل Fيتضح مما سبق ارتفاع معامل اإلنحدار، معامل التحديد المعدل، وقيمة 
الدخل الشامل اآلخر لديه قدرة تنبؤية ى الدخل، مما يشير إلى أن اآلخر مقارنة بصافالشامل 

 ,Tsuji,2013; Bratten)األرباح أكثر من صافى الدخل، ويتفق ذلك مع دراسة كل من  ستمراريةإب

et al., 2016; Park, 2018)، إال أنه يختلف مع دراسة كل من(Marinho, 2016; Bataineh& 

Rababah, 2016; Mahmood & Mahmood, 2019)  القائل بأنه  يمكن رفض الفرض الرابعوبالتالى
 ستمراريةإلدخل الشامل اآلخر وصافى الدخل على التنبؤ بقدرة ذات دللة إحصائية ل"ل توجد 
 ستمراريةإبلدخل الشامل اآلخر وصافى الدخل على التنبؤ لحيث أثبتت الدراسة قدرة  األرباح"،

 ستمراريةإبالدخل الشامل اآلخر كان أكثر قدرة من صافى الدخل على التنبؤ األرباح إال أن 
 األرباح. 

 استمراريةاختبار مدى الختالف بين قطاعات سوق األوراق المالية المصرى حول  -8
 األرباح

لفحص الفروق المعنوية بين قطاعات سوق األوراق المالية المصرى محل الدراسة حول 
"ل توجد فروق ذات  بأنهاألرباح يتم التحقق من مدى صحة الفرض الخامس القائل  استمرارية

وقد  األرباح"، استمراريةدللة إحصائية بين قطاعات سوق األوراق المالية المصرى حول 
األرباح بين قطاعات سوق  استمراريةلمقارنة  Kruskal-wallisاعتمدت الدراسة على اختبار 

( فهذا 1612أقل من ) (.Sig)األوراق المالية محل الدراسة، فإذا كانت قيمة معنوية االختبار 
األرباح  استمراريةت سوق األوراق المالية حول يشير إلى وجود فروق معنوية بين قطاعا

وراق المالية (، ويمكن توضيح نتائج الفروق المعنوية بين قطاعات سوق األ6102)باالنت، 
 ( التالى: 00األرباح من خالل الجدول رقم ) استمراريةحول 
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 (11جدول رقم )
 األرباح استمرارية المعنوية بين القطاعات حول نتائج الفروق 

ترتيب القطاعات 
حسب رتب المتوسط 

 الحسابى

 المعنوية
(Sig.) اسم القطاع رتب المتوسط الحسابى 2كا 

2 

16116 026226 

 األغذية والمشروبات 0621
 الموارد األساسية 02622 2
 الخدمات المالية 33662 6
 التشييد ومواد البناء 40662 0
 االتصاالت 36622 3
 العقارات 62621 4

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائى

( وهى أقل 16116( لوحظ أن قيمة معنوية االختبار بلغت )00بفحص نتائج الجدول رقم )
 األوراق المالية المصرى حول( مما يشير إلى وجود فروق معنوية بين قطاعات سوق 1612من )

مدى رتب  (، ويتضح ذلك من اتساع026226( بلغت )6األرباح وذلك عند قيمة )كا استمرارية
األرباح بين قطاعات سوق األوراق المالية التى تراوحت بين الحد  ستمراريةإلالمتوسط الحسابى 

 ( على الترتيب.  40662، 0621األدنى والحد األعلى )

األرباح لوحظ أن رتب المتوسط الحسابى  ستمراريةبفحص رتب المتوسط الحسابى إلو 
رد األساسية، لقطاعات )التشييد ومواد البناء، الخدمات المالية، االتصاالت، العقارات، الموا

( على 0621، 02622، 62621، 36622، 33662، 40662واألغذية والمشروبات( بلغت )
األرباح بين قطاعات سوق  ستمراريةتالف رتب المتوسط الحسابى إلالترتيب، مما يشير إلى اخ

ت سوق األوراق المالية حول األوراق المالية وما يستتبعه من وجود فروق معنوية بين قطاعا
 األرباح.   اريةاستمر 

بأنه "ل توجد فروق ذات دللة القائل  يمكن رفض الفرض الخامسيتبين مما سبق أنه 
حيث خلصت  األرباح"، استمراريةألوراق المالية المصرى حول إحصائية بين قطاعات سوق ا
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نتائج الدراسة إلى وجود فروق معنوية بين قطاعات سوق األوراق المالية المصرى محل الدراسة 
 األرباح.   استمراريةحول 

   عشر: نتائج الدراسة حادي 
لشركات األرباح ل ستمراريةإبالتنبؤ  فىمعلومات الدخل الشامل  دورسة تحديد استهدفت الدرا

، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل األوراق المالية المصرى ا فى سوق المقيدة والمتداول أسهمه
 ، إختبار مدي تأثير عناصراألرباح استمراريةعلى  اآلخر الدخل الشاملر تأثي مديتحديد 

 استمراريةصافى الدخل على  تأثير، فحص مدي األرباح استمراريةاآلخر علي  الدخل الشامل
، األرباح ستمراريةإبالتنبؤ علي وصافى الدخل اآلخر  الدخل الشامل ، تقييم مدي قدرةاألرباح
، وفى األرباح استمرارية حولبين قطاعات سوق األوراق المالية المصرى مدي اإلختالف ودراسة 

 ضوء ذلك توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن تناولها على النحو التالى: 
األربصصصصصصصاح بصصصصصصصين قطاعصصصصصصصات سصصصصصصصوق األوراق الماليصصصصصصصة المصصصصصصصصرى  اسصصصصصصصتمراريةاخصصصصصصصتالف متوسصصصصصصصط  .0

 اسصصصصصتمرارية(، حيصصصصصث لصصصصصوحظ ارتفصصصصصاع 16126، 26242-الصصصصصذى تصصصصصراوح بصصصصصين ) محصصصصصل الدراسصصصصصة
)التشصصصصصصصصصييد ومصصصصصصصصصواد البنصصصصصصصصصاء، الخصصصصصصصصصدمات الماليصصصصصصصصصة، االتصصصصصصصصصصاالت،  األربصصصصصصصصصاح فصصصصصصصصصى قطاعصصصصصصصصصات
لترتيصصصصصصصصصصصب، بينمصصصصصصصصصصصا ( علصصصصصصصصصصصى ا16131، 16132، 16144، 16126والعقصصصصصصصصصصصارات( بمتوسصصصصصصصصصصصط )

األربصصصصصصصصصاح فصصصصصصصصصى قطصصصصصصصصصاعى )المصصصصصصصصصوارد األساسصصصصصصصصصية، واألغذيصصصصصصصصصة  اسصصصصصصصصصتمراريةانخفصصصصصصصصصاض  لصصصصصصصصصوحظ
 ( على الترتيب.26242- ،16120-والمشروبات( بمتوسط )

الدخل الشامل اآلخر، حجم الشركات، الرافعة المالية، وعمر شركات العينة ارتفاع متوسط  .6
( 62624، 1623، 60640، 1612المقيدة فى سوق األوراق المالية المصرى حيث بلغ )

على الترتيب، حيث لوحظ ارتفاع متوسط تلك المتغيرات لشركات العينة عن الشركات 
المقيدة فى العديد من أسواق األوراق المالية األخرى، فضاًل عن ارتفاع نسبة الشركات التى 
قامت بتوزيعات األرباح، ونسبة الشركات التى تم مراجعة تقاريرها المالية بواسطة مكاتب 

 %( على الترتيب. 2062%، 2262) جعة األربع الكبرى حيث بلغتالمرا
األرباح لشركات العينة المقيدة فى سوق األوراق  استمراريةانخفاض متوسط صافى الدخل، و  .3

( على الترتيب، حيث لوحظ انخفاض متوسط 1662-، 1610المالية المصرى حيث بلغ )
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فى العديد من أسواق األوراق المالية  هذان المتغيران لشركات العينة عن الشركات المقيدة
األخرى، فضاًل عن انخفاض نسبة الشركات التى حققت خسائر خالل فترة الدراسة حيث 

 %(. 6360بلغت )
مسة عوامل الدخل الشامل اآلخر اعتمادًا على خاألرباح فى ضوء  استمراريةامكانية تقدير  .4

الدخل الشامل اآلخر، الرافعة وامل فى )ح وتتمثل تلك العاألربا استمراريةأساسية تؤثر على 
المالية، عمر الشركة، حجم الشركة، وحجم مكتب المراجعة( حيث بلغت قيمة معامل 

 %.0( عند مستوى معنوية 16226االرتباط المتعدد لها )
نية الدخل الشامل اآلخر اعتمادًا على ثما عناصراألرباح فى ضوء  استمراريةامكانية تقدير  .2

األرباح وتتمثل تلك العوامل فى )حجم مكتب المراجعة،  استمراريةعوامل أساسية تؤثر على 
أجنبية فروق ترجمة القوائم المالية بعملة ، إعادة تقييم االستثمارات الماليةتوزيعات األرباح، 

، الرافعة المالية، عمر الشركة، وحجم نظم المزايا المحددة إعادة قياس، لنشاط أجنبي
 %.0( عند مستوى معنوية 16266لشركة( حيث بلغت قيمة معامل االرتباط المتعدد لها )ا

مل أساسية األرباح فى ضوء صافى الدخل اعتمادًا على خمسة عوا استمراريةامكانية تقدير  .2
األرباح وتتمثل تلك العوامل فى )صافى الربح، حجم الشركة، حجم  استمراريةتؤثر على 

الرافعة المالية، وعمر الشركة( حيث بلغت قيمة معامل االرتباط المتعدد  مكتب المراجعة،
 %.0( عند مستوى معنوية 16242لها )

الدخل األرباح إال أن  ستمراريةإبالدخل الشامل اآلخر وصافى الدخل على التنبؤ قدرة  .2
ثبتت األرباح، حيث أ ستمراريةإبالشامل اآلخر كان أكثر قدرة من صافى الدخل على التنبؤ 

لدخل لالمحسوبة  Fنتائج الدراسة ارتفاع معامل اإلنحدار، معامل التحديد المعدل، وقيمة 
( على الترتيب مقارنة بصافى 036223%، 2266، 06242الشامل اآلخر التى بلغت )

 ( على الترتيب.  006222%، 2060، 06626الدخل التى بلغت )

ية المصرى محل الدراسة حول المالوجود فروق معنوية بين قطاعات سوق األوراق  .2
 6(، كما بلغت قيمة كا16116األرباح حيث بلغت قيمة معنوية االختبار ) استمرارية

األرباح بين قطاعات  ستمراريةلحسابى إل(، فضاًل عن اختالف رتب المتوسط ا026226)
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سية، واألغذية )التشييد ومواد البناء، الخدمات المالية، االتصاالت، العقارات، الموارد األسا
( على 0621، 02622، 62621، 36622، 33662، 40662والمشروبات( حيث بلغت )

 الترتيب.  

 عشر: توصيات الدراسة نيثا 
  فى ضوء النتائج التى توصلت إليها الدراسة فإنه يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التالية:

ضرورة اهتمام الشركات بتعزيز دور الدخل الشامل اآلخر إلى جانب صافى الدخل اعتمادًا  .0
األرباح والتى تتمثل  ستمراريةإبعلى أهم عناصر الدخل الشامل اآلخر المؤثرة على التنبؤ 

لمالية بعملة أجنبية ترجمة القوائم ا فروق إعادة تقييم االستثمارات المالية المعدة للبيع،  فى
ترشيد القرارات  يؤدى إلى، مما نظم المزايا المحددةفضاًل عن إعادة قياس ، لنشاط أجنبي

 األرباح. ستمراريةإبالمستقبلية المرتبطة 
العمل على زيادة الوعى لدى معدى ومستخدمى التقارير المالية بأهمية اإلفصاح عن  .6

العلمية حول أهمية  معلومات الدخل الشامل من خالل عقد الدورات التدريبية والندوات
التنبؤ باألرباح المستقبلية وتقييم األداء  ودورها فىاإلفصاح عن معلومات الدخل الشامل 

 المستقبلى. 
ضرورة قيام وزارة االستثمار بتوحيد القياس واإلفصاح المحاسبى عن عناصر الدخل الشامل  .3

خل الشامل، وخاصة فى اآلخر لزيادة فهم واستيعاب مستخدمى التقارير المالية لقائمة الد
ظل اختالف متطلبات القياس واإلفصاح المحاسبى لكل عنصر من عناصر الدخل الشامل 

وترشيد قرارات مستخدمى  المحاسبية اآلخر مما يؤدى إلى ارتفاع مستوى جودة األرباح
 التقارير المالية. 

قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمتابعة كافة المستجدات واصدارات المنظمات المهنية  .4
لتفعيل دور قائمة الدخل الشامل وزيادة االهتمام بعناصر الدخل الشامل اآلخر فى التنبؤ 

 يد اتخاذ القرارات.شاألرباح مما يؤدى إلى توفير المعلومات المالئمة وتر  ستمراريةإب
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ر الرقابى لسوق األوراق المالية المصرى للتحقق من التزام الشركات باإلفصاح تفعيل الدو  .2
عن معلومات الدخل الشامل اآلخر مما يؤدى إلى ارتفاع مستوى اإلفصاح عن الدخل 

 جودة األرباح المحاسبية.   ارتفاع مستوى  الشامل اآلخر وما يستتبعه من

 عشر: مجالت الدراسة المستقبلية ثالث
ما توصلت إليه نتائج الدراسة يمكن اقتراح العديد من المجاالت التى تمثل اساسًا فى ضوء 

 لدراسات مستقبلية والتى تتمثل فى التالى:
دراسة العالقة بين خصائص الشركات وبدائل عرض الدخل الشامل وانعكاسها على توقعات  .0

 المحللين الماليين.
 الشامل فى بيئة األعمال المصرية. اختبار أثر آليات الحوكمة على بدائل عرض الدخل .6
تقييم أثر اإلفصاح المحاسبى عن معلومات عناصر الدخل الشامل اآلخر على تكلفة رأس  .3

 المال والقيمة السوقية للشركات المقيدة فى سوق األوراق المالية المصرى.
 دراسة مقارنة لتأثير ممارسات إدارة األرباح باالستحقاقات وباألنشطة الحقيقية على .4

 األرباح. استمرارية
 األرباح. استمراريةفحص أثر التحفظ المحاسبى على  .2
دراسة وتحليل دور القدرة اإلدارية للمديرين التنفيذيين على اإلفصاح عن معلومات عناصر  .2

 الدخل الشامل اآلخر وأثره على كفاءة القرارات االستثمارية.
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 عـــــــــالمراج
 ولا: المراجع باللغة العربية أ

  ،(.6102)البورصة المصرية 
Available at: http://www.egx.com.eg 

 ( ،6102باالنت، جولى" ،) التحليل اإلحصائى باستخدام برنامجSPSS" ترجمة: خالد ،
 العامرى، دار الفاروق، القاهرة.

 تقييم مدي مالءمة الدخل الشامل مقارنة بصافي الربح (6102، )عمر، نضال زلوم " ،
  العدد الثاني، ،، المجلد الثامن عشر المجلة العربية للمحاسبةلقياس العوائد السوقية " ، 

 .22-20،ص ص ، األردنديسمبر
 ( ،دراسة تطبيقية لتحليل تأثير العوامل االقتصادية على 6112شتيوى، أيمن أحمد" ،)

، كلية المجلة العلمية للتجارة والتمويلممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية"، 
 .022-002التجارة، جامعة طنطا، العدد األول، ص ص 

 ( ،6102عبدالوهاب، وائل محمد)لدخل الشامل وعناصره ، " قياس األثر التفاضلي ل
مجلة الفكر ، : دراسة تطبيقية "مات المحاسبيةاألخري علي تحسين مالءمة المعلو 

، ص ، العدد الثامنالواحد والعشرون مجلد ، ال، كلية التجارة، جامعة عين شمسالمحاسبي
 .200-221ص 

 ( ،6102محمد، حسناء عطية حامد) أثر بدائل اإلفصاح عن الدخل الشامل علي " ،
: المحللين الماليين بأسعار األسهمكاسها علي دقة تنبؤات درة التنبؤية والتفسيرية له وإنعالق

، كلية التجارة، مجلة الفكر المحاسبي، "دراسة تطبيقية علي شركات المساهمة السعودية
 .022-002، ص ص ، العدد الرابعالثالث والعشرون ، المجلد جامعة عين شمس

 ( ،أثر اإلفصاح المحاسبي عن ممارسات 6102مليجى، مجدي مليجي عبدالحكيم" ،)
التنمية المستدامة على جودة األرباح المحاسبية للشركات المسجلة في البورصة 

التجارة، جامعة عين شمس، المجلد التاسع  ، كليةمجلة الفكر المحاسبىالسعودية"، 
 . 21-0لعدد الرابع، ديسمبر، ص ص عشر، ا
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  رقم  المحاسبة المصري  معيار، "معايير المحاسبة المصرية" (،6102) ،زارة اإلستثمارو(
 ".عرض القوائم المالية، "(0

 رقم  المحاسبة المصري  معيار، "معايير المحاسبة المصرية" (،6102) ،وزارة اإلستثمار(
 (، " األصول الثابتة وإهالكاتها".01

 رقم  المحاسبة المصري  ، معيار"المحاسبة المصريةمعايير " (،6102) ،وزارة اإلستثمار(
 ".ت في أسعار صرف العمالت األجنبيةالتغيرا، "(03

 رقم  المحاسبة المصري  ، معيار"معايير المحاسبة المصرية" (،6102) ،وزارة اإلستثمار(
 ".نمزايا العاملي" ،(32

 رقم  المحاسبة المصري  ، معيار"معايير المحاسبة المصرية" (،6102) ،وزارة اإلستثمار(
 ".دوات الماليةاأل، "(42

 إستخدام الدخل الشامل في التنبؤ بأسعار األسهم (6102، نجاة محمد مرعي، )يونس " ،
، ، كلية التجارةمجلة الفكر المحاسبي، دراسة تطبيقية " –ات المستثمرين لترشيد قرار 

 .0000-0124 ص ص، ، العدد السادسالواحد والعشرون ، المجلد جامعة عين شمس
 

 ثانياا : المراجع باللغة اإلنجليزية  
 Adiati, A., Rahmawati, R. & Bandi, B., (2018), "The Impact of Deferred Tax 

and Accruals on the Earnings Persistence of Companies in the Non-Financial 
Sectors Listed on the Indonesia Stock Exchange", Journal of Accounting, 
Finance and Auditing Studies, Vol. 4/3, PP. 1-18.  

 Aguguom, A., Dada, S. & Nwaobia, A., (2019), "Earnings Persistence and Firm 
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