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  : الملخص
ر المحتوى المعلوماتى لقائمة الدخل الشامل المستحدثة فى البیئة قام ھذا البحث باختبا

  الصادر"عرض القوائم المالیة   ")١(ًالمصریة وفقا لتعدیالت المعیار المحاسبي المصري رقم 
حیث قام الباحث .  وذلك فى محاولة للتحقق من مدى جدوى ھذه التعدیالت، م ٢٠١٥عام 

إجمالى الدخل  (لمعلومات قائمة الدخل الشامل إضافى باختبار مدى وجود محتوى معلوماتى 
، ومكاسب وخسائر إعادة تقییم   أجنبیةلوحداتالشامل، ومكاسب وخسائر ترجمة القوائم المالیة 

، وكذلك مدى تأثیر الدخلفوق المحتوى المعلوماتى لصافى )  األصول المالیة المتاحة للبیع
وباالعتماد على بیانات .  محتواھا المعلوماتىطریقة عرض بنود الدخل الشامل األخرى على

 أثبتت النتائج عدم م٢٠١٧ إلى م٢٠١٤خالل الفترة من عینة من الشركات المصریة المقیدة 
وجود محتوى معلوماتى إضافى لمعلومات قائمة الدخل الشامل فوق المحتوى المعلوماتى 

 محتواھا على الدخل الشامل ، كما أثبتت النتائج عدم تأثیر طریقة عرض بنودالدخللصافى 
  . المعلوماتى فى البیئة المصریة

Abstract: 

This study tested the information content of the comprehensive 
income statement created in the Egyptian environment in accordance with 
the amendments to the Egyptian Accounting Standard No. 1 "Presentation 
of Financial Statements" issued in 2015, in an attempt to verify the 
feasibility of these amendments. The researcher examined the extent of 
the existence of additional information content of the comprehensive 
income statement information (total comprehensive income, gains and 
losses on the translation of foreign entities financial statements, and gains 
and losses on revaluation available-for-sale financial assets) above the net 
income information content, It also examined the effect of presentation 
method of other comprehensive income items on their information 
content. Based on data from a sample of listed Egyptian companies 
during the period 2014 to 2017, the results showed that there is no 
additional information content for the information of the comprehensive 
income statement above the information content of the net income, and 
the results also showed that the presentation method of the comprehensive 
income items did not affect their content in the Egyptian environment. 



          المحتوى المعلوماتى لقائمة الدخل الشامل                                              إبراھیم زكریا عرفات/  د  
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  : اإلطار العام للبحث - ١
رض مقدمة سبعةیتكون اإلطار العام للبحث من  ث یختص الجزء األول بع  أجزاء، حی

انى  البحث ث ل، ویخصص الجزء الث ا یعرض الجزء الثال شكلة البحث، بینم داف تأصیل م ألھ
ة البحث،  البحث ع أھمی اول الجزء الراب دود ال، ویتن ا الجزء الخامس فیعرض ح ا بحث، أم كم
   . طریقة تنظیم البحث السابعًوأخیرا یحدد الجزء ،   الجزء السادس منھج البحثیوضح

  :  البحثمقدمة ١-١
د ة تأك ة لجن بة الدولی اییر المحاس  International Accounting Standards مع

Committee (IASC) ام افى سیاق عرضھ ة ع وائم المالی رض الق داد وع  لإلطار الفكرى إلع
ساعدةیتمثل فى  المالیة للقوائمیسي الھدف الرئأن  ١٩٨٩ ستخدمین م ن الم ى  قطاع عریض م ف

ز المالى واألداء  مفیدةمعلوماتترشید قراراتھم االقتصادیة وذلك من خالل إمدادھم ب  عن المرك
دة الى للوح ز الم ى المرك رات ف ة .  والتغی بة الدولی اییر المحاس ة مع ة لجن ادة ھیكل د إع ام وبع ع

ى مج ٢٠٠١ ا إل ةوتحویلھ بة الدولی اییر المحاس س مع  International Accounting ل
Standards Board (IASB)  ل ن قب ا ھو م ة كم وائم المالی تم اعتماد إطار إعداد وعرض الق

ة  وائم المالی دف الق ى ھ و المجلس ومن ثم أبقى المجلس عل ا ھ ركم دد . دون تغیی ل ح ى المقاب وف
ة  اییر المحاسبة المالی س مع  Financial Accounting Standards Board (FASB)مجل

الیین  دائنین الح ستثمرین وال د الم ى تفی ات الت وفیر المعلوم ى ت الى ف ر الم ن التقری دف م الھ
ة صادیة معقول رارات اقت اذ ق ى اتخ ستخدمین ف ن الم رھم م رتقبین وغی  والم

(FASB,1978,SFAC.1,p16) ى یجب أن یوفرھا ات الت ، وفى سیاق تفصیل نوعیة المعلوم
دة (FASB)أكد قریر المالى الت  أن التقریر المالى یجب أن یوفر معلومات مفیدة عن موارد الوح

ا ، كما یجب أ یرات فیھاوااللتزامات علیھا والتغ بما ن یوفر معلومات عن أداء الوحدة وأرباحھ
   .ةیساعد فى ترشید قرارات االستثمار واالئتمان، وتقییم التدفقات النقدیة  المستقبلیة المحتمل

دة  ن أداء الوح ات ع ة معلوم اریر المالی وفر التق رورة أن ت ى ض د عل ع التأكی الل وم خ
را  درا كبی ل الوحدة ق ًالفترة فرضت قضیة ماھیة البنود التى یجب أن تدخل فى تحدید صافى دخ ً

د  من الجدل لعقود من الزمن ى أحدھما عن ن تبن ومین یمك ، وقد أسفر ھذا الجدل عن وجود مفھ
افى د ص دةتحدی ل الوح ى و ،  دخ شامل الكل دخل ال وم ال ا مفھ ، All-Inclusive Incomeھم

وم  Current Operating Performanceومفھوم األداء التشغیلى الحالى  ب مفھ ث یتطل ، حی
ا  رف بھ رادات والمصروفات والمكاسب والخسائر المعت الدخل الشامل الكلى تضمین جمیع اإلی

ودخالل الفترة فى قائمة الدخل بغض  ذه البن رزت ھ ى أف ات الت ق  (  النظر عن نوعیة العملی أطل
ى  ذا االتجاه ف ى ھ رعل ائض النظیف الفك بة الف  Clean surplus) المحاسبي مصطلح محاس

accounting. الى شغیلى الح وم األداء الت ى مفھ ب تبن ر یتطل ب اآلخ ى الجان بة  ( وعل محاس
ف  ر النظی ائض غی دم) Dirty surplus accountingالف ب ع دخل للمكاس ة ال ضمین قائم  ت

ررة ر المتك ى قائمة والخسائر الناتجة عن العملیات غیر العادیة وغی ود ف ذه البن ا تعرض ھ  وإنم
  . ( Praulins and Bratke, 2012, p.186 ) التغیر فى حقوق الملكیة

س  ھم مجل ومع تبنى العدید من المنظمات المھنیة لمفھوم الدخل الشامل الكلى وعلى رأس
ا ة مع بة المالی شامل FASBییر المحاس دخل ال وم ال ر مفھ   Comprehensive Income ظھ

دةشاملكمقیاس  وق   ألداء الوح ى حق ى تحدث ف رات الت ل التغی وم بك ذا المفھ رف ھ ث یعت ، حی
رة الل الفت ة خ ا  (الملكی سببة فیھ روف المت داث والظ ات واألح ة العملی ن نوعی ر ع ض النظ  )بغ

دث  ى تح ك الت تثناء تل یھم باس ات عل الك أو التوزیع تثمارات الم سبب اس ب
(FASB,1984,SFAC.5,p20) .  

  : مشكلة البحث ٢-١
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ذ على الرغم من تبنى  ى من شامل الكل دخل ال وم ال ة لمفھ اییر المحاسبة المالی مجلس مع
ة  اھیم المحاسبة المالی وائم مف  Statements of Financial Accounting البدء فى تطویر ق

Concepts  (SFACs) ، ل وم بوضع استثناءات تتمث ذا المفھ ً إال أنھ بدأ تدریجیا یتخلى عن ھ
، وتظھر ھذه  فى معالجة بعض البنود فى قائمة المركز المالى مباشرة متخطیة بذلك قائمة الدخل

اییر  وائم المع ى ق ة ف تثناءات جلی ة(SFAS.52)االس ة األجنبی ة العمل  (SFAS.80)،   ترجم
دات ن التعاق بة ع ستقبلیةالمحاس ن ( SFAS. 87 )،   الم بة ع د المحاس افع التقاع ،  من

(SFAS.115) ة وق الملكی دین وحق ة بال ة المتعلق ى األوراق المالی تثمارات ف  المحاسبة عن االس
(Hall,1998,p.131) . ذه  ومع ھذه االستثناءات ظھر الجدل مرة أخرى حول مدى جدوى ھ

ًاالستثناءات والتى تمثل تخلیا تدریجیا عن ى ضمنیا ً ا یعن ى م شامل الكل راف ً مفھوم الدخل ال اعت
FASBدة ب ذه المخاوف . انخفاض قدرة مقیاس الدخل الشامل على قیاس أداء الوح ى ھ ًوردا عل

ة عام  م ١٩٩٧فقد أصدر مجلس معاییر المحاسبة المالی ة رق اییر المحاسبة المالی  ١٣٠ قائمة مع
(SFAS.130)" ق  لیعید" التقریر عن الدخل الشامل وم الرون ذا المفھ رة أخرى لھ دم ن ویؤك  م

  .  على أھمیتھ فى قیاس أداء الوحدةجدید 
ة لوع بة الدولی اییر المحاس ضا مجلس مع تم أی د اھ ر فق ب األخ وم ب IASBًى الجان مفھ

عرض  "(IAS.1) ١الدخل الشامل كمقیاس ألداء الوحدة، فقد أكد المعیار المحاسبي الدولى رقم 
ھ ع " القوائم المالیة شامل ومكونات دخل ال رورة عرض ال شامل وض دخل ال لى أھمیة معلومات ال

دة ة للوح د أعطى  .ضمن القوائم المالی ھ عام (IAS.1)وق ل تعدیل ى ٢٠٠٧ قب  الحق للوحدات ف
دخل ااختیار طریقة من ثالثة لعرض بنود الدخل الشامل ھى عرضھا فى قائمة  ادة ل قائمة (المعت

شامل، أو عرضھا ضمن ، أو عرضھا)األرباح والخسائر  فى قائمة مستقلة تسمى قائمة الدخل ال
ر ة التغی ود قائم ةاتبن وق الملكی ى حق ام .  ف ھ ع د تعدیل ار بع ذا المعی ى ھ د ألغ ار ٢٠٠٧وق  الخی

ین )   فى حقوق الملكیةاتالعرض فى قائمة التغیر (الثالث  ار ب ى االختی وأبقى للوحدات الحق ف
  .  البدیلین األول والثانى

المعاییر المصریة عرض فقد اختارت المعاییر المصریة للمعاییر الدولیة ًا التباع ونظر
، وقد استمر ھذا الحال إال أن تم   فى حقوق الملكیةاتضمن بنود قائمة التغیربنود الدخل الشامل 

ام  ة منھا ع شركات م٢٠١٥تعدیل المعاییر المحاسبیة المصریة وإصدار النسخة المعدل زام ال  وإل
ایر باتبا ن أول ین ة م ا بدای ت م ٢٠١٦عھ ث ألزم ة، حی سخة المعدل اییر ل الن ى –لمع  وبخاصة ف

الشركات المصریة بعرض الدخل الشامل  - " عرض القوائم المالیة " )١(المعیار المحاسبي رقم 
دخل  قائمة  (وبنوده المختلفة فى قائمة مستقلة تسمى بقائمة الدخل الشامل تعرض بجانب قائمة ال

ن . ) ح والخسائراألربا دال م ستقلة ب ى قائمة م ً ولعل ھذا االلزام بعرض الدخل الشامل وبنوده ف
 (IAS.1)ًعرضھا فى قائمة التغیر فى حقوق الملكیة جاء اتباعا لتعدیل المعیار المحاسبي الدولى 

ال ر سؤاوھنا یث.  فى حقوق الملكیةاتوالذى ألغى خیار عرض بنود الدخل الشامل فى قائمة التغیر
 بعد تعدیلھ یمثل السبب الوحید فى )١( رقم ھل االلتزام الحرفى بما جاء بالمعیار المحاسبي الدولى

شامل دخل ال ستقلة لل بیة  إلزام الشركات المصریة بعرض قائمة م اییر المحاس ؟ أم أن معدى المع
  ؟ ه فقرروا تخصیص قائمة مستقلة لھًاقتنعوا أخیرا بأھمیة الدخل الشامل وبنود

ذى یقدمھ واإل جابة عن ھذه األسئلة تتطلب البحث فى المحتوى المعلوماتى اإلضافى ال
صافى  اتى ل وى المعلوم ى المحت الوة عل رارات ع ة لمتخذى الق ھ المختلف شامل ومكونات دخل ال ال

دخل شامل  ال دخل ال د عرض ال ق عن ذى یتحق افى ال اتى اإلض وى المعلوم ى المحت م البحث ف ، ث
رومكوناتھ فى قائمة مست ة التغی ى قائم ةاتًقلة للدخل الشامل مقارنة بعرضھ ف وق الملكی ى حق .  ف

  : لذلك یحاول البحث الحالى اإلجابة عن األسئلة اآلتیة
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 فى ھل یقدم الدخل الشامل ومكوناتھ محتوى معلوماتى إضافى فوق المحتوى المعلوماتى لصافى الدخل - 
  ؟ بیئة األعمال المصریة

المحتوى مكوناتھ عند عرضھ فى قائمة مستقلة محتوى معلوماتى یفوق الدخل الشامل وھل یقدم  -
  ؟  فى حقوق الملكیةاتالمعلوماتى لھ عند عرضھ فى قائمة التغیر

  : ف البحثاھد أ٣-١
ار  ى اختب سي لھذا البحث ف وى یتمثل الھدف الرئی اتىمدى وجود محت إضافى  معلوم

وى المعلوماتى فوق المحتوى المعلوماتى لصاف لقائمة الدخل الشامل ى الدخل، وكذلك فوق المحت
ر ة التغی ى قائم د عرضھا ف ةاتلبنود الدخل الشامل عن وق الملكی ى حق دف   ، ف ذا الھ ق ھ ولتحقی

  : یحاول البحث تحقیق مجموعة األھداف الفرعیة التالیة
  .تحدید مفھوم الدخل الشامل وأھم مكوناتھ �
  .ىتحدید بدائل عرض الدخل الشامل فى التقریر المال �
صادیة  � رارات االقت ى الق أثیر عل ى الت ھ ف شامل ومكونات دخل ال درة ال دى ق شة م مناق

 .لمستخدمى التقاریر المالیة
  .تحدید مالمح الدخل الشامل فى البیئة المصریة �
ة  � ھ المختلف شامل ومكونات دخل ال ین ال ة ب ود عالق دى وج ار م سوقیة اختب ة ال والقیم

   .فى التأثیر على القرارات االقتصادیةكمؤشر على قدرة الدخل الشامل  للشركات
القیمة للدخل الشامل ومكوناتھ للتغیر فى اختبار مدى وجود فروق بین القدرة التفسیریة  �

شركات  سوقیة لل دیل المعال ل تع صري قب بي الم ار المحاس ة"ی وائم المالی رض الق " ع
       .وبعده

  : أھمیة البحث ٤-١
اییر المحاسبیة البحث من ضرورة التحققھذا تنبع أھمیة  دیل المع المصریة  من أن تع

اییر  یتم بھدف تعزیز قدرة التقریر المالى على تحقیق الھدف منھ ولیس فقط االتباع المحض للمع
ةالدولیة اییر  إلعداد التقاریر المالی ى للمع التطبیق الحرف زمین ب سنا مل ى مصر ل ا ف ، خاصة وأنن

ة المصریةالدولیة وإنما نأخذ منھا فقط ما یناسب البی ا ،ئ ك جلی اییر ً ویتضح ذل ن استھالل المع م
ة  اییر الدولی ن المع اط خروجھا ع صریة بتوضیح نق بیة الم ةإلالمحاس اریر المالی داد التق ا . ع كم

را  ر حولھا جدال كبی ى أثی ل المشروعات والت ات دخ د مكون ھ ألح ن تناول ة البحث م ًتزداد أھمی ً
ھلفترات طویلة على المستویین المھنى واأل ون كادیمى أال وھو الدخل الشامل ومكونات ذا المك ، ھ

ام إال  ًالذى یعتبر حدیثا نسبیا على البیئة المحاسبیة المصریة والذى لم یذكر بھذا القدر من االھتم ً
صادرة عام  رة ال بیة المصریة األخی اییر المحاس سخة المع ى ن ن ٢٠١٥ف ل م ذى یجع ر ال ، األم

   .  متھ المعلوماتیة لمستخدمى التقاریر المالیة المصریةاألھمیة بمكان مناقشتھ واختبار قی
  :  حدود البحث٥-١

اتى إضافى  وى معلوم ار مدى وجود محت ى اختب سي لھذا البحث ف یتمثل الھدف الرئی
اییر المحاسبیة المصریة  سخة المع ى ن ستحدثة ف شامل الم دخل ال ام لقائمة ال صادرة ع رة ال األخی

ىم ٢٠١٥ ز البحث عل م یرك ن ث یة ، وم اول القضایا األساس ة دون تن ذه القائم ب عرض ھ  جان
اس  ة بقی ودالالمتعلق ةبن رى الفردی شاملل  األخ دخل ال ى . ل ة عل ة التطبیقی صرت الدراس ا اقت كم

ر شامل اآلخ دخل ال ود ال ن بن ط م دین فق افى لبن اتى إض وى معلوم ود محت دى وج ار م    اختب
ى  ( افة إل الى باإلض شاملإجم دخل ال ا المكا) ال یم  وھم ادة تقی ن إع ة ع سائر الناتج ب والخ س

ة   المالیة المتاحة للبیعاألصول وائم المالی  لوحدات، والمكاسب والخسائر الناتجة عن ترجمة الق
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ًأجنبیة وذلك لكونھما البندان األكثر عرضا من قبل الشركات المصریة كما سیوضح الباحث ذلك 
  . ًالحقا عند عرضھ للدراسة التطبیقیة

   : بحث منھج ال٦-١
 االستقرائىالمنھج لتحقیق ھدف البحث اعتمد الباحث على كل من المنھج االستنباطى و

تقاق  ى اش سابقة ف ل الدراسات ال الل استعراض وتحلی ن خ تنباطى م نھج االس ث ساعد الم ، حی
ث  د الباح ى اعتم ة والت روض الدراس تنتاج ف وال الس ث وص رى للبح ار النظ ر اإلط ىًعناص  ف

ال المصریة نھج االستقرائىعلى الم اختبارھا ة األعم  وذلك من خالل استقراء الواقع الفعلى لبیئ
   . بھدف تجمیع البیانات الالزمة الختبار ھذه الفروض

  :  تنظیم البحث٧-١
  :لتحقیق أھداف ھذا البحث قام الباحث بتنظیم البحث فى الجزء المتبقى منھ فى النقاط التالیة   

 . اإلطار النظرى للبحث - 
 . اسات السابقة واستنتاج الفروضالدر - 
 . عرض الدراسة التطبیقیة وتحلیل نتائجھا - 
  . النتائج العامة والتوصیات - 

  : اإلطار النظرى للبحث -٢
  : Comprehensive Income Concept  الدخل الشاملمفھوم ١-٢

ال یمكن اعتبار مصطلح الدخل الشامل من المصطلحات الحدیثة التى طفت على سطح 
ة البیئة ا ذا المصطلح جذور تاریخی ول أن لھ ن الق اریخ یمك ًلمحاسبیة مؤخرا، وإنما باستقراء الت
دأت  ام ب ى ع ة  م١٩٨٠ف بة المالی اییر المحاس س مع دار مجل ع إص ة (FASB)م اھیم  قائم مف

م  ة رق بة المالی ال) "٣(المحاس شآت األعم ة لمن وائم المالی ر الق ى " عناص اوالت تم فیھ د اھ  بتحدی
ا وسیة للقوائم المالیة لمنشآت األعمال والعناصر الرئی د تعریفھ ى سیاق . خصائصھاأھم تحدی وف

ال  ھ الوحدةتعریف العناصر المرتبطة بتحدید نتیجة أعم ى أن شامل عل دخل ال  عرف المجلس ال
ى  رى الت ات واألحداث والظروف األخ اتج عن العملی التغیر فى حقوق الملكیة خالل الفترة والن

رات تقوم بھا الوحدة أو ل التغی شمل ك و ی  تتأثر بھا وذلك بخالف عملیاتھا مع المالك كمالك، فھ
الك  تثمارات الم ن اس ة ع ك الناتج تثناء تل رة باس الل الفت ة خ وق الملكی ى حق دث ف ى تح الت

  . ( FASB, SFAC. 3, 1980, p.23 ) والتوزیعات علیھم
اء قائ ى بعد إلغ شامل قائما حت دخل ال مة مفاھیم المحاسبة المالیة ًوقد استمر ھذا التعریف لل

ى عام ) ٣(رقم  م ١٩٨٥واستبدالھا ف ى ). ٦( بقائمة مفاھیم المحاسبة المالیة رق د المجلس عل ا أك كم
ى سیاق عرضھ لقائمة  مفاھیم المحاسبة المالیة أھمیة الدخل الشامل وضرورة توفیر معلومات عنھ ف

حیث ناقش المجلس ، ١٩٨٤عام "  ت األعمالاالعتراف والقیاس فى القوائم المالیة لمنشآ ") ٥(رقم 
ا  بي، كم اس المحاس راف والقی ضایا االعت ة بق اھیم المرتبط ة المف ذه القائم ى ھ س أنف ح المجل  أوض

ة  وائم المالی الالمجموعة الكاملة من الق  للوحدة فى مركز المالىیجب أن توضح المعلومات المتعلقة ب
ةو،  للوحدة خالل الفترةالدخل الشاملو ، خالل الفترةوأرباح الوحدة، نھایة الفترة  خالل التدفقات النقدی

اھتم  كما (FASB,SFAC.5,1984,p.14) خالل الفترة استثمارات المالك والتوزیعات علیھمو، الفترة
دخل  Earningsالمجلس فى ھذه القائمة بتوضیح الفروق بین مصطلحات األرباح   Net، وصافى ال

income والدخل الشامل ،Comprehensive incomeح ، وأوضح أن الدخل الشامل ھو المصطل
  . األشمل للتعبیر عن أداء الوحدة

بمفھوم الدخل الشامل قد حسم إلى حد بعید ولعل اھتمام مجلس معاییر المحاسبة المالیة 
ذى  دل ال تمرالج دةاس اس أداء الوح سب لقی وم األن ول المفھ ة ح رات طویل وم ،  لفت و مفھ ل ھ  ھ



          المحتوى المعلوماتى لقائمة الدخل الشامل                                              إبراھیم زكریا عرفات/  د  
 

 

 م٢٠١٩ ینایر سادسالعدد ال                                                                                    مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٤٦٢( 

شامل  دخل ال ى ال الى  All-Inclusive Incomeالكل شغیلى الح وم األداء الت   ، أم مفھ
Current Operating Performance  تم ى أن ی شامل الكل دخل ال وم ال ب مفھ ث یتطل ، حی

تضمین جمیع اإلیرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر المعترف بھا خالل الفترة كمكونات 
ب اآلخر لدخل الفترة بغض النظر عن نوعیة العملیا ى الجان ت التى نتجت عنھا ھذه البنود، وعل

ة  ر العادی سائر غی ب والخ تبعاد المكاس الى باس شغیلى الح وم األداء الت ضى مفھ یق
extraordinary ررة ر المتك رة nonrecurring، وغی ل الفت ن دخ . (Hall,1998,p.131) م

اس ومع تأكید المجلس على أھمیة الدخل الشامل یتضح تبنیھ لمفھوم الدخ د قی ى عن ل الشامل الكل
بیة لفترة طویلة  اعتماد المجلس منًأداء الوحدة، ویتضح ذلك جلیا  اییر المحاس د إصداره للمع عن

    . (king et al,1999,p.14)على ھذا المفھوم 
ال  ى رأس الم اظ عل دخل الحف شامل م دخل ال س ال  Capital Maintenanceیعك

Approachدخل  عند قیاس الدخل، فعند قیاس دخ ى م اد عل ن االعتم ل الوحدة خالل الفترة یمك
رأس المال، حیث یحسب ، أو مدخل الحفاظ على Transaction Approach) العملیة(الصفقة 

ع بین إیرادات ومصروفات الصفقات التى تمت خالل الفترة لفرق باًالدخل وفقا لمدخل الصفقة  م
تج  شروع ال ین ى قیمة الم ر ف ناستبعاد أى تغی ذه الع ى رأس صفقات ھ اظ عل دخل الحف ، أما م

رة  ساب دخل الفت د ح رة عن المال فیأخذ فى اعتباره جمیع التغیرات فى قیمة المشروع خالل الفت
دخل  ذا الم ا لھ دخل طبق ث یحسب صافى ال یھم، حی تثمارات المالك والتوزیعات عل تثناء اس ًباس

ى بدا ول ف افى األص رة وص ة الفت ى نھای ول ف افى األص ین ص الفرق ب تبعاد ب ع اس رة م ة الفت ی
  . (Bhamornsiri and Wiggins, 2001, p.54 )استثمارات المالك والتوزیعات علیھم 

ى إطار إعداد  واردة ف شامل ضمن المفاھیم ال دخل ال وعلى الرغم من عدم ورود مفھوم ال
دارك  عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة إال أن المجلس ١٩٨٩وعرض القوائم المالیة الصادر عام  ت

عرض القوائم  ") ١(أھمیة ھذا المفھوم وأكد علي ھذه األھمیة عند عرضھ لمعیار المحاسبة الدولى رقم 
دل عام "  المالیة  حیث ضمت المجموعة الكاملة من القوائم المالیة التى أوردھا المعیار ،٢٠٠٧والذى عُ

، وقائمة التغیر فى حقوق الملكیة، خر اآلالدخل الشاملاألرباح والخسائر وقائمة المركز المالى، وقائمة 
، والمعلومات المقارنة، وقائمة  باإلضافة إلى اإلیضاحات والتفسیرات األخرى،وقائمة التدفقات النقدیة

ى أثر رجع دة ب بیة جدی ة محاس شركة سیاس ق ال دما تطب سابقة عن رة ال ة الفت ى بدای الى ف ز الم  المرك
(IASB,IAS.1,2007,p.3). دخل الشامل  فى سیاق عرضھ لھذا المعیار على وقد عرف المجلس ال

رات الناتجة  أنھ التغیر فى حقوق الملكیة خالل الفترة والناتج عن كل األحداث والعملیات بخالف التغی
ع المالك كمالك  امالت الوحدة م وم . (IASB,IAS.1,2007,p.7)عن تع ى أھمیة مفھ د عل وللتأكی
ھ قام الدخل الشامل وضمان اعتماد المعاییر الم ة المستقبلیة علی معاییر المحاسبة مجلس حاسبیة الدولی

مفھوم الدخل الشامل فى سیاق مراجعتھ وتعدیلھ إلطار إعداد وعرض القوائم المالیة، الدولیة باالھتمام ب
وم ٢٠١٥ بعد التعدیل والصادرة عام  للتقریر المالىالمقترحالفكرى حیث تناولت مسودة اإلطار   مفھ

ى أن أھم ما فقد، أھمیة االعتماد علیھ عند قیاس أداء الوحداتالدخل الشامل و ذه المسودة عل  أكدت ھ
 ھو تناول ١٩٨٩یمیز ھذا اإلطار الفكرى المقترح عن إطار إعداد وعرض القوائم المالیة الصادر عام 

ومن ) الھتمامأو لم یعطھا القدر الكافى من ا(لم یتناولھا اإلطار السابق ھامة ھذا اإلطار المقترح لقضایا 
  .(IASB,2015,p.7)أھمھا استخدام مفھوم الدخل الشامل عند قیاس األداء 

ة ومجلس یتضح مما سبق  اییر المحاسبة المالی عدم وجود اختالف بین كل من مجلس مع
ة  ول ماھی ة ح بة الدولی اییر المحاس شاملمع دخل ال وم ال ا ،  مفھ ضح كم تقراء أراء یت ن اس ضا م ًأی

اس أداء الوحدات یعطى  المفھومالمجلسان حول ھذا  د قی شامل عن دخل ال ى مفھوم ال أن االعتماد عل
ى إظھار   الوحدة على تولید الدخللمدى قدرةنظرة أوسع  درة الوحدة ، فال یقتصر ھذا المفھوم عل ق

ط  العادیة المتكررة على تولید الدخل من األنشطة دخل من ًوإنما یعكس أیضا فق د ال ى تولی درتھا عل ق
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ة ةاألنشط ر المتكررة غیر العادی ى حقوق الملكیة الناتجة ف. وغی رات ف شامل یضم كل التغی دخل ال ال
ن  ع ع ات جمی داث العملی ةواألح ر العادی ة وغی ررة  العادی ر المتك ررة وغی ك  (، المتك تثناء تل باس

ف بل ویتعدى مفھوم الدخل الشامل الدخل المحقق من مخت)  المرتبطة باستثمارات وتوزیعات المالك ل
ث  یقوم الباح ى س رة والت الل الفت ق خ ر المحق دخل غی ود ال ن بن د م ضا العدی ضمن أی صادر لیت ًالم

       . ًبتوضیحھا بشكل أكثر تفصیال فى النقطة التالیة
  :Other Comprehensive Income Items ى بنود الدخل الشامل اآلخر٢-٢

دخل  شامل لیتضمن صافى ال دخل ال وم ال ربح (یتسع مفھ سارةصافى ال اتج ) أو الخ الن
دخل ) قائمة األرباح والخسائر(عن قائمة الدخل  ر مدرجة بقائمة ال باإلضافة إلى بنود أخرى غی

  : أى أن
  األخرىبنود الدخل الشامل + صافى الدخل = الدخل الشامل الكلى 

دخل توضح  إن قائمة ال ولما كان معیار االعتراف بالبنود فى قائمة الدخل ھو التحقق ف
افى ا تثمارات ص الف اس داث بخ ات واألح واع العملی ع أن ن جمی رة م الل الفت ق خ دخل المحق ل

یھم ات عل الك والتوزیع یة ،الم یة والعرض ات األساس ل العملی ضم دخ ى ت ر  ( فھ ررة وغی المتك
دخل /، أما المكاسب ) المتكررة ود قائمة ال من بن الخسائر غیر المحققة خالل الفترة فال تدخل ض

  . ىود الدخل الشامل لتمثل بنود الدخل الشامل اآلخروإنما تدخل ضمن بن
 على أنھا جمیع ىبنود الدخل الشامل اآلخر) ١(وقد عرف معیار المحاسبة الدولى رقم 

اح والخسائر  اییر اإلیرادات والمصروفات التى ال یتم االعتراف بھا ضمن قائمة األرب ا لمع ًطبق
  .( Andersson and Kalsson, 2011, p.2 )التقریر المالى األخرى 

ا (IAS.1)وقد حدد  راف بھ ة االعت اییر المختلف ى قضت المع ود الت  مجموعة أمثلة للبن
ود  ا كبن راف بھ ب االعت ى یج سائر والت اح والخ ة األرب ارج قائم رى خ ىأخ شامل وھ دخل ال  لل

(IASB, IAS.1, 2007, p.89):  
ة التغیرات فى فائض إعادة التقییم عندما یتم استخدام طریقة إع -  ادة التقییم لألصول الثابت

ة  ر الملموس ول غی م واألص دولى رق بي ال ار المحاس ا للمعی  (IAS.16) ١٦ًطبق
دات( ارات واآلالت والمع م ، وا )العق دولى رق بي ال ار المحاس  (IAS.38) ٣٨لمعی
 . )األصول غیر الملموسة(

یم  -  ادة تقی طإع افع خط ارالمن ا للمعی ا طبق راف بھ م االعت ى ت ددة والت بي ً المح  المحاس
 .)منافع العاملین ((IAS.19) ١٩الدولى رقم 

ار  -  ًفروق سعر الصرف الناتجة عن ترجمة العملة الوظیفیة إلى عملة التقریر وفقا للمعی
م  دولى رق بي ال الت  ((IAS.21) ٢١المحاس رف العم عار ص ى أس رات ف ار التغی أث

 .)األجنبیة
ة المتا -  ول المالی یم األص ادة تقی سائر إع بي مكاسب أو خ ار المحاس ا للمعی ع طبق ة للبی ًح

 .)االعتراف والقیاس: األدوات المالیة ((IAS.39) ٣٩الدولى رقم 
ار  -  ا للمعی ة طبق دفقات النقدی وط للت سائر أدوات التح ب أو خ ن مكاس ال م زء الفع ًالج

م  دولى رق م (IAS.39) ٣٩ال الى رق ر الم دولى للتقری ار ال  (IFRS.9) ٩ أو المعی
 .)األدوات المالیة(

دما  -  ة عن ى أدوات الملكی تثمارات ف اس االس ادة قی ن إع ة ع سائر الناتج المكاسب أو الخ
 .(IFRS.9)ًتختار الوحدة معالجتھا ضمن بنود الدخل الشامل وفقا ل 

اطر  -  ى مخ رات ف ار التغی انأث ا ل ائتم ة طبق ة العادل ة بالقیم ة المقاس ات المالی ً االلتزام
(IFRS.9).  
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ر  ب اآلخ ى الجان ى الوعل وم وعل ة لمفھ بة المالی اییر المحاس س مع ى مجل ن تبن رغم م
ى  الدخل الشامل الكلى عند تحدید البنود التى یجب أن تدخل فى قیاس أداء الوحدة إال أنھ بدأ یتخل

رادات والمصروفات ود اإلی د معالجة بعض بن تثناءات عن ع اس  ، ًتدریجیا عن ھذا المفھوم بوض
ذه حیث تدرج ھذه البنود مباشرة فى قائمة ر ھ دخل، وتظھ ذلك قائمة ال ة ب  المركز المالى متخطی

  :(Hall,1998,p.132)االستثناءات جلیة فى قوائم المعاییر اآلتیة 
 - SFAS.52 :ترجمة العملة األجنبیة. 
 - SFAS.80 :المحاسبة عن التعاقدات المستقبلیة. 
 - SFAS.87 :المحاسبة عن معاشات العاملین. 
 - SFAS.115 :وق المحاسبة عن االستثمارا دین وحق ة بال ة المتعلق ى األوراق المالی ت ف

 .الملكیة
عھ  ذى وض ة ال بة المالی رى للمحاس ع اإلطار الفك تثناءات م ساق ھذه االس دم ات ع ع وم
ى حل  ة إل ى النھای ى دعت المجلس ف المجلس قوبلت ھذه االستثناءات بالعدید من االنتقادات والت

بة المال اییر المحاس ة مع دار قائم كالیة بإص م االش ة رق ن   "(SFAS.130)) ١٣٠(ی ر ع التقری
من المجموعة "  الدخل الشامل ھ ض شامل ومكونات دخل ال رض ال ة لع اییر الالزم لیحدد فیھا المع

ة وائم المالی ة للق ة.الكامل ك القائم د حددت تل شامل  وق دخل ال ود ال م بن ة أھ ة العملی ا للممارس ً طبق
  : فى ىاآلخر
 .(SFAS.52)تسویات ترجمة العملة األجنبیة  - 
أدوات التحوط  -  ة ك ا فعال ى توصف بأنھ مكاسب وخسائر الصفقات بالعملة األجنبیة والت

 .(SFAS.52)االقتصادیة المتعلقة بصافى االستثمار فى وحدات أجنبیة 
ا طابع  - ى لھ شركات الت ین ال تم ب ى ت ة والت العمالت األجنبی مكاسب وخسائر الصفقات ب

بغیر مخطط أو مت(االستثمار طویل األجل  ستقبل القری ) وقع تسویة االستثمار فى الم
ة  وائم المالی ى الق صفقات ف ة ال ى معالج ة ف وق الملكی ة حق ستخدم طریق دما ت ك عن وذل

 .(SFAS.52)المجمعة 
ول  -  وط لألص ا تح ى أنھ صنف عل ى ت ة الت ود اآلجل سوقیة للعق ة ال ى القیم رات ف التغی

 .(SFAS.115)المدرجة بالقیمة العادلة 
 كااللتزام اإلضافى للمعاشات (SFAS.87)ًمعترف بھا طبقا للمعیار صافى الخسارة ال - 

 .التى لم یعترف بھا حتى اآلن كصافى تكالیف دوریة للمعاشات
ع  -  ة للبی ة المتاح ى األوراق المالی ة عل ر المحقق ازة غی سائر الحی ب وخ مكاس

(SFAS.15). 
ل األوراق الم - ة الناتجة من تحوی ر المحقق دین مكاسب وخسائر الحیازة غی ة المرتبطة بال الی

تثمارات المالیة المتاحة  ى االس ا لتاریخ االستحقاق إل من مجموعة االستثمارات المحتفظ بھ
 .(SFAS.115)للبیع 

م  -  ى ت االنخفاض أو االرتفاع الالحق فى القیمة الحالیة لألوراق المالیة المتاحة للبیع والت
 .(SFAS.115)كقیمة مضمحلة ًالتقریر عنھا مسبقا 

ود ویؤك ى أخرى د الباحث على أن ما ورد من بن شامل سواء ف دخل ال  أو (IAS.1)ًلل
ى  شامل (SFAS.130)ف دخل ال ود ال من بن ر ض ا یعتب صر، فم ال ال الح بیل المث ى س ان عل  ك

اییر مناسبا لتضمینھ ىاآلخر دى المع راه مع ا ی ً یُحدد وفقا لما تتطلبھ باقى المعاییر المحاسبیة وم ً
ى ىامل اآلخرضمن بنود الدخل الش ة ف ، وقد أكد على ھذا المعنى مجلس معاییر المحاسبة المالی

م  رة رق ى الفق دخل ف ات ال ھ لمكون یاق عرض ة ٣٥س بة المالی اھیم المحاس ة مف ن قائم    م
ة ) (SFAC.5) ٥(رقم  ر البیئ ع تغی حیث ذكر أن مكونات الدخل ھى عرضة للتغییر المستمر م
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تال ع اخ ال وم ة األعم صادیة وبیئ دودھا االقت بیة وح ات المحاس ة المعلوم رة لطبیع ف النظ
ى یجب اعتبارھا  ود الت ع البن دقیق لجمی د ال واحتیاجات المستخدمین، ما یعنى عدم إمكانیة التحدی

    . (FASB,SFAC.5,1984,p.13) ىبنود دخل شامل آخر
  :  أهمية التقرير عن الدخل الشامل وبنوده األخرى٣-٢

 عض المعلومات المحاسبیة من أن یُعدل معیار محاسبيلیس أدل على أھمیة إحدى أو ب
اتأو یُصدر معیار محاسبي جدید  قائم ، من أجل التأكید على ضرورة اإلفصاح عن ھذه المعلوم

م  دولى رق بي ال ار المحاس دیل المعی ة) "١(فتع وائم المالی رض الق دار"ع ذلك إص ار ، وك  المعی
بھدف التأكید على أھمیة معلومات " خل الشاملالتقریر عن الد) "١٣٠(المحاسبي األمریكى رقم 

ات  ذه المعلوم ة ھ ة قیم دى مالءم ات م ان إلثب ھ یكفی ر عن ة التقری یح كیفی شامل وتوض دخل ال ال
   . لترشید القرارات االقتصادیة لمستخدمى التقاریر المالیة

د  د أك ھ، (SFAS.130)وق شامل ومكونات دخل ال ات ال ر عن معلوم ة التقری ى أھمی  عل
ساعد ھذه المعلومات كل من المستثمرین والدائنین والمستخدمین اآلخرین فى تقییم أنشطة حیث ت

وفیر  ى أن ت ار عل د المعی ا أك ھ، كم ستقبلیة ل ة الم دفقات النقدی ة الت ت وقیم دیر توقی المشروع وتق
شامل  دخل ال ن ال ر ع ن التقری ة ع ل أھمی شامل ال یق دخل ال ة لل ات الفردی ن المكون ات ع معلوم

ا ةاإلجم ات قیم ذه المعلوم وفر ھ ا ت ل ربم ى لى ب شامل الكل دخل ال م ال ن رق ى م  أعل
(FASB,SFAS.130,1997,p.7).  

اد  ن االعتم د م وده األخرى الب شامل وبن وللحكم على مدى أھمیة التقریر عن الدخل ال
ذه  ن ھ ر ع دوى التقری دى ج ار لم بیة كمعی ات المحاس ودة المعلوم ة لج صائص النوعی ى الخ عل

ة القدیم فى ختالف اال لى الرغم منوعالبنود،  بة المالی اییر المحاس وجھة نظر كل من مجلس مع
ة  ا ومجلس معاییر المحاسبة الدولیة حول تصنیف الخصائص النوعی لجودة المعلومات، إال أنھم

 اإلطار الفكرى المشترك الذى ألولى ثمرات مشروعفى سیاق عرضھما  ٢٠١٠عام ًاتفقا أخیرا 
أن المعلومات لن تكون مفیدة لمتخذ القرار إال إذا توافرت  على ٢٠٠٤ عام ًعامبدءا فى تطویره 

،  Representational Faithfulness والتمثیل الصادق Relevanceفیھا خاصیتى المالءمة 
ود ىوبوضع معلومات بنود الدخل الشامل اآلخر د أن معظم بن اتین الخاصیتین نج زان ھ  فى می

ادة  تنطوىالدخل الشامل اآلخر ة إع ا عن عملی ًى على مكاسب أو خسائر غیر محققة ناتجة غالب
ل الصادقاألمر الذى یضعف من  ،التقییم اتل خاصیة التمثی ذه المعلوم اھ یس  وموثوقیتھ ن ل  ولك

سائر  ب أو الخ ق المكاس دم تحق ن ع رغم م ى ال ة، فعل ذه الموثوقی ن ھ ا م ذى یجردھ در ال بالق
ر شامل اآلخ دخل ال ب ىالمرتبطة ببنود ال ى اغل ذه المكاسب أو الخسائر یحدد ف د ھ  إال أن تحدی

د تح ة، فعن سوقیة الجاری یم ال ى الق دالحاالت باالعتماد عل سائر ترجمة العمالت دی  مكاسب أو خ
 تحدیداألجنبیة یتم حساب الفرق بین سعر الصرف الجارى والسعر التاریخى، وكذلك الحال عند 

ى  ة عل ولمكاسب وخسائر الحیازة غیر المحقق الفرق األص ث تحسب ب ع حی ة المتاحة للبی  المالی
 أى أن عملیة تحدید المكاسب والخسائر  المالیة،األصولبین القیمة السوقیة والقیمة الدفتریة لھذه 

د تىالمرتبطة ببنود الدخل الشامل اآلخر ة وال عتم سوقیة الجاری یم ال ى الق ى معظم حاالتھا عل  ف
  .  الموثوقیةالتمثیل الصادق ویدعم من  األمر الذى ،عتمد على التقدیراتت

وفیما یتعلق بمدى مالءمة معلومات الدخل الشامل وبنوده األخرى نجد أن لھذه المعلومات 
ستقبل ُقیمة تنبؤیة عالیة حیث ت ى الم بصر مستخدمى التقاریر المالیة بما سیكون علیھ أداء المشروع ف

شاملألخرى لابنود الإذا تحققت المكاسب والخسائر المرتبطة ب دخل ال ى ل ساعدھم عل ذى ی ، األمر ال
ستقبلیة ة م دفقات نقدی د ت ى تولی درة المشروع عل دى ق یم م ات . تقی ذه المعلوم ة ھ ى أھمی دلیل عل  وللت

ة الحیة (Fuhrmann,2018)ومدى قدرتھا على التنبؤ باألداء المستقبلى للمشروع ذكر   بعض األمثل
ن ھ ر ع دى التقری ف مؤی ن موق زز م ى تع ودالت ر ذه البن د ذك دخل ، فق ود ال ل بن دخل قب أن صافى ال
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شامل اآلخر شركة ىال غ  MetLife ل د بل شامل األخرى ٦.٧ق دخل ال ود ال  ملیار دوالر وأن قیمة بن
ار منھا ٥.٩بلغت المتراكمة  ار دوالر ٤.٥ ملی ود  ملی ن بن ق م ا تحق ط، وأن م ة فق سنة الحالی ن ال ع

 ٤.٥یار دوالر مكاسب غیر محققة من أدوات المشتقات، وكان مل ٢٠١٢عام   األخرىالدخل الشامل
ة، و ر محقق تثماریة غی ب اس ار مكاس ة١٠٠ملی الت األجنبی ة العم سویات ترجم ون دوالر ت ،   ملی

ا المحددة) ٥٠٠(و سویات خطة المزای ون دوالر خسائر ت ا ملی ن، كم ى  أعل ك المركزى األمریك البن
قعن  ٢٠٠٩ و٢٠٠٧ األزمة المالیة التى حدثت عامى خالل اح قیمتھا تحقی  ملیار دوالر ١.٤ بأرب

ى أساس٣.٩بخسارة قدرھا على أساس الدخل الموحد ولكن  شامل  ملیار دوالر عل دخل ال ویرجع  ال
  .     الفرق إلى الخسائر غیر المحققة على محفظة االستثمارات المالیة

ستمد قیمت وده األخرى ت ن یتضح من ھذه األمثلة أن الدخل الشامل وبن ة م ا المعلوماتی ھ
ى  دة ف مدى أھمیتھا النسبیة، فكما ھو الحال فى باقى المعلومات المحاسبیة لن تكون المعلومة مفی

ى مدى اتخاذ م عل ى محدد للحك ار كم  القرارات حتى تتمتع بأھمیة نسبیة، وإن كان ال یوجد معی
ة ا ة للمحاسبة المالی اییر األھمیة النسبیة للمعلومات إال أن األطر الفكری سى مع صادرة عن مجل ل

ن خالل مدى  ود م المحاسبة المالیة ومعاییر المحاسبة الدولیة قد حكمت على األھمیة النسبیة للبن
ود  سبیة لبن ة الن دى األھمی ى م م عل د الحك ذلك عن رار، ل ذ الق ى متخ ا عل ذفھا أو تحریفھ أثیر ح ت

خذ القرارات، فبالرجوع لألمثلة نعتمد على أثر ھذه البنود على مت ى البد أنالدخل الشامل اآلخر
ع افترضنا عدمالسابقة إذا  ن توق ن الممك ل كان م ة ھ وده المختلف شامل وبن دخل ال  التقریر عن ال

   ؟أداء المشروعات فى الفترات القادمة
فى نھایة ھذا الجزء یؤكد الباحث على أن عرض معلومات الدخل الشامل ومكوناتھ فى 

ق صلب التقریر المالى للمشروعات  ى تحقی ھ عل یُكمل الصورة فیما یتعلق بأداء المشروع وقدرت
اح والخسائر (أرباح وتولید تدفقات نقدیة مستقبلیة، فمعلومات قائمة الدخل المعتادة  )  قائمة األرب

ى  وارده ف تغالل م ى اس ھ عل دد قدرت ة وتح رة المنتھی الل الفت شروع خ ى للم س األداء الفعل تعك
شامل اآلخرتحقیق األرباح الحالیة، أما دخل ال ات ال اءة ى معلوم تعكس كف ى إدارة المشروع ف  ف

ة ى، أى أن معلومات الدخل الشامل اآلخر لتحقیق أرباح مستقبلیةموارده  درات الكامن  تعكس الق
  . للمشروع والتى من المتوقع أن تتفجر عن أرباح وتدفقات نقدیة مستقبلیة

  :  القوائم الماليةأساليب عرض الدخل الشامل وبنوده األخرى فى ٤-٢
ى مكاسب أو ىًنظرا للطبیعة الخاصة لبنود الدخل الشامل اآلخر  وانطواء معظمھا عل

، ومع تزاید أھمیتھا وإدراك المجالس المھنیة المسئولة عن المحاسبة بضرورة  خسائر غیر محققة
ً كبیرا لفترات ًعرضھا فى القوائم المالیة بشكل یعزز من جودة التقریر المالى بوجھ عام، ثار جدال

ق  دأ التحق االلتزام بمب شامل، ف دخل ال ن ال ر ع سب للتقری لوب األن ول االس زمن ح ن ال ة م طویل
ادة ًمثال المحاسبي  دخل المعت ة ال ود ضمن عناصر قائم ذه البن ام إدراج ھ ف حاجزا أم قائمة (ًیق

 یتطلب All-Inclusive Income ، كما أن االلتزام بمفھوم الدخل الشامل الكلى)األرباح والخسائر
رةإدراج ھذه الب تثناء نود ضمن مكونات الدخل عن الفت شطة المشروع باس ع أن ر جمی تعكس اث  ل

  .  والتوزیعات علیھماستثمارات المالك 
ار  ى معی ة ف اییر المحاسبة الدولی س مع دد مجل ذا الجدل ح وفى سیاق محاولتھ لحسم ھ

ر عن) ١(المحاسبة الدولى رقم  رض ثالثة بدائل للتقری وده األخرى وھى ع شامل وبن دخل ال  ال
شامل  اح والخسائر بنود الدخل ال ة األرب ى قائم دخل(ف ستقلة  )قائمة ال ى قائمة م ، أو عرضھا ف

اح والخسائر ى ُتكمل قائمة األرب ة، أو عرضھا ف وق الملكی ى حق رات ف ة التغی دیل . قائم ع تع وم
(IAS.1) دخل  وأبقى المجلالثالث تم إلغاء البدیل ٢٠٠٧ عام ى قائمة ال س على بدیلي العرض ف

ى سیاق . العادیة أو فى قائمة مستقلة للدخل الشامل دد ف د ح أما مجلس معاییر المحاسبة المالیة فق
ھ ل  ات (SFAS.130)عرض رض معلوم شروعات لع ة للم دائل متاح سابقة كب دائل ال ة ب  الثالث
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م  ة، ول زمالدخل الشامل وبنوده المختلف دیل فالمشروعات  المجلس یل اع أى ب ار باتب ذا المعی ى ھ
ى قائمة  ولكنھ شجع المشروعات على االختیار بین بدیلى العرض فى قائمة الدخل أو العرض ف
ات  من مكون دخل ض افى ال رض ص رورة ع ى ض س عل د المجل ا أك شامل، كم دخل ال ستقلة لل م

  .  (King,1999,p.14)الدخل الشامل الكلى تحت أى بدیل 
د كما أكد المجلسان على ض دیل صافیة بع رورة عرض بنود الدخل الشامل تحت أى ب

رض  استبعاد أثر الضریبة ، ویتم ذلك إما بعرض كل بند بالصافى بعد خصم اثر الضریبة أو بع
   . كل بند باإلجمالى ثم خصم أثر الضریبة

وائم  ى الق ة ف وده المختلف شامل وبن دخل ال دائل لعرض ال ة ب یتضح مما سبق وجود ثالث
  : ىالمالیة وھ

  :  فى حقوق الملكيةات العرض فى قائمة التغير١-٤-٢
ر ة التغی الل اتتوضح قائم ة خ وق الملكی ى حق ة ف رات الحادث ة التغی وق الملكی ى حق  ف

ة، الفترة مھما كانت مصادر ھذه التغیرات وق الملكی رة لحق ة الفت  وذلك بھدف إظھار رصید نھای
ع العمل أثر جمی رة ب سویة رصید أول الفت تم ت ث ی ى حی رت ف ى أث روف الت داث والظ ات واألح ی

رة رة ، حقوق الملكیة خالل الفت ر الفت ن أن رصید اخ د م ة وللتأك ذه القائم ن ھ ق الھدف م ولتحقی
بعض  ة رأى ال وق الملكی ى حق رة عل لحقوق الملكیة یعكس اثر كل األنشطة التى تمت خالل الفت

 ضمن ھذه القائمة،  األخرىلإمكانیة إدراج بنود الدخل الشام) IASB و FASBوعلى رأسھم (
إلى رصید ) الخسارة/ صافى الربحوكذلك ( األخرىبنود الدخل الشامل) أو تطرح(تضاف حیث 

ذه القائمة ) أو تطرح(أول الفترة لحقوق الملكیة كما تضاف  باقى البنود المعتادة التى تدرج فى ھ
لنصل ) یھا نتیجة التوزیعاتكالزیادة فى حقوق الملكیة نتیجة إصدار رأس مال أسھم، والنقص ف(

  .فى النھایة إلى رصید أخر الفترة لحقوق الملكیة

  : )قائمة األرباح والخسائر والدخل الشامل( العرض فى قائمة الدخل العادية ٢-٤-٢
ى شامل الكل دخل ال ع مفھوم ال ھ سمحت All-Inclusive Income ًتمشیا م  ومتطلبات

إدراج ب بیة للمشروعات ب اییر المحاس رالمع شامل اآلخ دخل ال ود ال دخل ىن ة ال ود قائم من بن  ض
والتى ستسمى فى ھذه الحالة بقائمة األرباح والخسائر والدخل ) قائمة األرباح والخسائر(المعتادة 
شامل رادات  ،ال ین اإلی صل ب رورة الف دخل وض ة ال ود قائم ى لبن ب النفع ى التبوی ا عل ً وحفاظ

ن ة ع سائر المحقق دوالمصروفات والمكاسب والخ ق بع م تتحق ى ل ك الت اییر ، تل د حددت المع  فق
ى المحاسبیة  ث یضاف عل سنة، حی ح ال م صافى رب شامل أسفل رق دخل ال ود ال موضع إدراج بن

رة ىصافى ربح السنة بنود الدخل الشامل اآلخر  لینتج الدخل الشامل الكلى بعد الضریبة عن الفت
   األم ونصیب األقلیةوالذى یتم فى نھایة القائمة تصنیفھ إلى نصیب الشركة 

  :  العرض فى قائمة مستقلة للدخل الشامل٣-٤-٢
اإلیرادات  ط ب دخل فق ة ال ضمین قائم ذى یقضى بت ق المحاسبي وال دأ التحق اة لمب مراع

ً، وتمشیا مع مفھوم الدخل الشامل الكلى  والمصروفات والمكاسب والخسائر المحققة خالل الفترة
شروعا بیة للم اییر المحاس محت المع ة س ن قائم دا ع شامل بعی دخل ال ستقلة لل ة م داد قائم ًت بإع

اح  ة األرب ن قائم اتج م األرباح والخسائر المعتادة، على أن تبدأ ھذه القائمة بصافى ربح الفترة الن
شامل اآلخر دخل ال ى ىوالخسائر ثم یضاف علیھ بنود ال شامل الكل دخل ال ى ال ول إل ى الوص  حت

    .  للمشروع خالل الفترة
  : خل الشامل فى بيئة األعمال المصرية الد٥-٢

بیة  ات المحاس یم الممارس بة لتنظ ة للمحاس اییر الدولی صریة المع ال الم ة األعم ع بیئ تتب
د  ع التأكی ة، م اییر الدولی المختلفة، فقد جاءت المعاییر المحاسبیة المصریة كنسخة منقحة من المع
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ایی صوص المع ل ن ى ك صریة عل اییر الم تمال المع دم اش ى ع ةعل تالف  ر الدولی ذلك اخ ، وك
ع  ذه الحاالت م ساق ھ دم ات ة نظرا لع اییر الدولی ى بعض الحاالت عن المع ًالمعاییر المصریة ف

  . مع القوانین التى تحكم بیئة األعمال المصریةعدم اتساقھا واقع البیئة المصریة وبخاصة 
ةوعلى الرغم من اتباع المعاییر المحاسبیة المصریة لمعاییر المحاسبة  إال أن )١(  الدولی

دة  سختھا الجدی دیلھا وإصدار ن مصطلح الدخل الشامل لم یظھر فى المعاییر المحاسبیة إال بعد تع
بة المصریة والصادرة عام ٢٠١٥عام  اییر المحاس ن مع سخة القدیمة م وى الن  ٢٠٠٦، فلم تحت

ة بتوضیح ال اییر المختلف یتم على ھذا المصطلح وإنما اكتفت فى سیاق عرضھا للمع ى س ود الت بن
فى قائمة التغیرات فى حقوق الملكیة دون المرور على قائمة الدخل، ففى سیاق معالجتھا مباشرة 

م  ار المحاسبي المصري رق د المعی دخل أك ى قائمة ال الحدیث عن المعلومات الواجب عرضھا ف
ة ) "١( وائم المالی رض الق سخة ("  ع دخل جمی) ٢٠٠٦ن ة ال ضمن قائم رورة أن تت ى ض ع عل

ود اإلیرادات والمصروفات الخاصة بالفترة مع إمكانیة وجود  رادات ومصروفاتبن  ال  أخرىإی
ا  ا لم ك طبق ة وذل وق الملكی ى حق رات ف ًیتم عرضھا فى قائمة الدخل وإنما تعرض فى قائمة التغی

رى صریة األخ بیة الم اییر المحاس ھ المع ة  تتطلب ار أمثل ر المعی د ذك ود وا، وق ذه البن اییر لھ لمع
یم  ائض التقی ا كف ة بھ م (المتعلق بة المصري رق ار المحاس اح والخسائر الناتجة  )١٠معی ، واألرب

م (عن ترجمة القوائم المالیة لعملیة تشغیل أجنبیة  اح  )١٣معیار المحاسبة المصري رق ، واألرب
ع  ول المتاحة للبی یم األص ادة تقی م (والخسائر الناتجة عن إع ار المحاسبة المصري رق  )٢٦معی

  . )١٨-١، ص٢٠٠٦، ١معاییر المحاسبة المصریة، المعیار المحاسبي رقم (
ى  رات ف ار قائمة التغی د أخت بیة المصریة ق اییر المحاس دى المع یتضح مما سبق أن مع

ر شامل اآلخ ل ال ود الخ رض بن ة لع وق الملكی م  ىحق دولى رق بة ال ار المحاس ان معی إذا ك  ١، ف
(IAS.1) د(بمثابة المرجع الرئیس  والذى كان ١٩٩٧ الصادر عام ار )بل الوحی داد معی د إع  عن

دخل ١المحاسبة المصري رقم  ود ال نھم لعرض بن ن بی ار م  قد أتاح للمشروع ثالثة بدائل لالختی
ى ً  كما أوضح الباحث سابقاىالشامل اآلخر النص عل ، فإن المعاییر المحاسبیة المصریة جاءت ب

ود و عرض بن دائل دون غیرھا وھ شامل اآلخرأحد ھذه الب دخل ال ى ى ال رات ف ى قائمة التغی  ف
  . حقوق الملكیة

دخل  ود ال ى عرض بن ة المصریة ف ى البیئ بیة ف ة المحاس وقد استمرت الممارسة العملی
شامل أو  ( فى قائمة التغیرات فى حقوق الملكیة ىالشامل اآلخر دخل ال دون التصریح بمسمى ال

رى وده األخ اییر المحا) بن دیل المع م تع ى ت ام حت صریة ع بیة الم سخة ٢٠١٥س ل بالن دأ العم  وب
  . ٢٠١٦بدایة من أول ینایر المعدلة من ھذه المعاییر 

ى تمت  دیالت الت وقد جاءت التعدیالت على المعاییر المحاسبیة المصریة استجابة للتع
ة  بیة الدولی اییر المحاس ى المع ة(عل اریر المالی داد التق ة إلع اییر الدولی دیال) المع ة التع ت وبخاص

  . (IAS.1)  ١على المعیار المحاسبي الدولى رقم 
دیل  ع تع ة ٢٠٠٧ عام (IAS.1)فم ى قائم شامل ف دخل ال ود ال دیل عرض بن اء ب  وإلغ

، ومع اتباع المعاییر المحاسبیة المصریة للمعاییر الدولیة رأى معدى  التغیرات فى حقوق الملكیة
شامل اآلخر المعاییر المحاسبیة المصریة أنھ لم یعد یصلح االست دخل ال ود ال ى عرض بن مرار ف

ة، فجاءت  اییر الدولی ن المع دیل م ذا الب اء ھ م إلغ د أن ت ة بع وق الملكی ى حق فى قائمة التغیرات ف
م  ار المحاسبي المصري رق ة "١النسخة الجدیدة المعدلة من المعی وائم المالی النص " عرض الق ب

ة وائم المالی ن الق ة م ة الكامل ضمن المجموع ى أن تت ادة عل دخل المعت ة ال ن قائم ستقلة ع ة م  قائم
                                                   

ة  )١( بة الدولی ة بمجلIASC بعد استبدال لجنة معاییر المحاس بة الدولی اییر المحاس سمى ٢٠٠١ عام IASBس مع ر م  تغی
ة  اریر المالی داد التق ة إلع اییر الدولی ى المع ة إل بة الدولی اییر المحاس ة IFRSsمع اییر القدیم ض المع ى بع اء عل ع االبق  م

  .  (IAS.1) ١بمسماھا القدیم كمعیار المحاسبة الدولى رقم 
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ن ) قائمة األرباح والخسائر( اتج م دخل الن ن صافى ال ل م شامل تتضمن ك دخل ال تسمى قائمة ال
شامل اآلخر ى ىقائمة األرباح والخسائر باإلضافة إلى بنود الدخل ال شامل الكل دخل ال ى بال  لتنتھ

  . للمشروع عن الفترة
  : ر المحاسبية المصرية المعدلةييا طبقاً للمعىربنود الدخل الشامل اآلخ ١-٥-٢

م  بي المصري رق ار المحاس رف المعی ة) "١(ع وائم المالی رض الق شامل " ع دخل ال ال
ا  اتج عن معامالت وأحداث أخرى فیم رة والن الكلى على أنھ التغیر فى حقوق الملكیة خالل الفت

شامل . عدا التغیرات الناتجة عن المعامالت مع المالك بصفتھم ھذه دخل ال ار ال ا عرف المعی كم
ب(اآلخر على أنھ بنود الدخل والمصروفات  رف ) بما فى ذلك تسویات إعادة التبوی ى ال یعت والت

ًطبقا لما تتطلبھ أو تسمح بھ معاییر المحاسبة المصریة ) قائمة الدخل(بھا فى األرباح أو الخسائر 
  :  فى أربعة بنود ھىىخروقد حدد ھذا المعیار بنود الدخل الشامل اآل. األخرى

  : المكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم األصول المالية المتاحة للبيع) ١(
راف والقیاس:  األدوات المالیة ) "٢٦(تناول المعیار المحاسبي المصري رقم  "  االعت

ة المتاحة ل ا ومنھا األصول المالی ف أنواعھ ة بمختل عالمعالجة المحاسبیة لألصول المالی د . لبی وق
على ضرورة االعتراف بأى مكاسب أو خسائر ناتجة عن ) ٥٥(أكد ھذا المعیار فى فقرتھ رقم 

الى ل الم ة لألص ة العادل ى القیم ر ف ا  التغی دأ، كم رة تك راف  ) ب-٥٥( الفق تم االعت ى أن ی عل
شامل األخر ى مباشرة بأى مكسب أو خسارة من األصل المالى المتاح للبیع ضمن بنود الدخل ال

اء  ى إلغ ك حت فیما عدا خسائر االضمحالل فى القیمة وأرباح وخسائر تقییم العمالت األجنبیة وذل
ة  سائر المتراكم اح أو الخ ب األرب ادة تبوی تم إع ت ی ذا الوق ى ھ دفاتر، وف ن ال الى م ل الم األص

اح أو ا ى األرب رى سابقا إل شامل األخ دخل ال اح قائمة األرب(لخسائر ًالمعترف بھا ضمن بنود ال
   )٥٤٧، ص٢٠١٥، ٢٦معاییر المحاسبة المصریة، المعیار المحاسبي رقم ) (والخسائر

  :المكاسب والخسائر على أدوات التغطية المستخدمة فى تغطية التدفق النقدىالجزء الفعال من ) ٢(
عند قیام المشروع بتغطیة خطر التعرض للتقلبات فى التدفقات النقدیة المرتبطة بأصل 

امالت أو التزام مع ھ أو بمع رف ب ة ت دما تكون عالق ة، وعن دة الحدوث بدرجة عالی متوقعة مؤك
م  ار المحاسبي المصري رق ا للمعی ة وفق بة التغطی ة لمحاس ى  )٢ ()٢٦(ًالتغطیة ھذه مؤھل ھ عل فإن

اح أو  ن أرب المشروع االعتراف مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى بذلك الجزء الفعال م
اح والخسائرخسائر أداة التغطی تم .  ة، أما الجزء غیر الفعال فیتم االعتراف بھ فى قائمة األرب وی

ى  ر ف ى التغی تحدید مدى فعالیة أداة التغطیة بحساب نسبة التغیر فى القیمة العادلة ألداة التغطیة إل
ة المحددة  القیمة العادلة لألصل المغطى ة الفعال سب التغطی دود ن ى ح سبة ف ذه الن إذا وقعت ھ ، ف

  . تعتبر عالقة التغطیة فعالة فى ذلك التاریخ%) ١٢٥ -% ٨٠(ًبقا إلرشادات المعیار وھى ط
  : المكاسب والخسائر الناتجة عن ترجمة القوائم المالیة بالعملة األجنبیة لنشاط أجنبى) ٣(

أثار التغیرات فى أسعار صرف العمالت  ) "١٣(نص المعیار المحاسبي المصري رقم 
على أن یتم االعتراف األولى بفروق العملة الناتجة عن ترجمة أى ) ٣٢(تھ رقم فى فقر" األجنبیة

ًبند ذو طبیعة نقدیة یشكل جزءا من صافى استثمار المنشأة فى نشاط أجنبى ضمن الدخل الشامل 
شأة  وائم  (اآلخر وذلك عند إعداد قوائم مالیة تضم كل من النشاط األجنبى والمن ة الق ى حال ا ف كم

 قائمة فىعلى أن یتم تسویة ھذه الفروق )  مجمعة عندما یكون النشاط األجنبي شركة تابعةالمالیة ال
ي شاط األجنب ى الن ن صافى االستثمار ف تم كما نص.  الدخل عند التخلص م ى أن ی ار عل  المعی

ر  ة التقری ة بخالف عمل عرض فروق العملة الناتجة عن ترجمة القوائم المالیة المعدة بعملة أجنبی
        . ى ضمن بنود الدخل الشامل اآلخرًأیضا

                                                   
ة  م٢٦حدد المعیار المحاسبي المصري رقم ) ٢( جموعة شروط یجب توافرھا حتى تكون عالقة التغطیة مؤھلة لمحاسبة التغطی

  . ٥٥٦ من ھذا المعیار ص٨٨لالطالع على ھذه الشروط أنظر الفقرة . ًوفقا لھذا المعیار



          المحتوى المعلوماتى لقائمة الدخل الشامل                                              إبراھیم زكریا عرفات/  د  
 

 

 م٢٠١٩ ینایر سادسالعدد ال                                                                                    مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٤٧٠( 

  :  إعادة قياس نظم المزايا المحددة للعاملين) ٤(
ار المحاسبي المصري  ًتنقسم نظم المزایا المقدمة للعاملین بعد انتھاء الخدمة طبقا للمعی

م  املین) "٣٨(رق ا الع ددة" مزای ا المح م المزای ى نظم االشتراك المحدد، ونظ وبموجب نظم . إل
شأة منفصلة االش ون علیھا )صندوق(تراك المحدد تقوم المنشأة بدفع اشتراكات ثابتة لمن ، وال یك

ة  صندوق محتفظا بأصول كافی ن ال م یك ًالتزام قانونى أو ضمنى بدفع مزید من االشتراكات إذا ل
سابقة ة وال رات الحالی ا أى نظم. لدفع كافة مزایا العاملین المتعلقة بخدمتھم فى الفت د  للمزایأم ا بع

ددةفانتھاء الخدمة بخال ا المح م المزای ات   نظم االشتراك المحدد فتسمى نظ ق بمتطلب ا یتعل وفیم
ھ  ى فقرت ار ف ى أن )  د– ٥٧(االعتراف والقیاس المتعلقة بنظم المزایا المحددة فقد نص المعی عل

راف ب) أصل(یتم تحدید إعادة قیاس صافى التزام  دخل المزایا المحددة والتى سیتم االعت ى ال ا ف ھ
د  الشامل اآلخر والمتضمنة كل من المكاسب والخسائر االكتواریة، والعائد على أصول النظام بع

ر ) أصل(خصم المبالغ التى تضمنھا صافى الفوائد على صافى التزام  ا المحددة، وأى تغیی المزای
ى صافى الت د عل ل(زام فى تأثیر سقف األصل بعد خصم المبالغ التى تضمنھا صافى الفوائ ) أص

    .  المزایا المحددة
یشیر الباحث فى نھایة ھذا الجزء إلى أن المعاییر المحاسبیة المصریة المعدلة قد ألغت 

واألصول ًالذى كان مستخدما كأحد البدائل المتاحة عند قیاس األصول الثابتة  إعادة التقییم نموذج
اغیر الملموسة  ك طبق ا وذل ى بھ راف األول د االعت م  للمعیًبع  ) "١٠(ار المحاسبي المصرى رق

" األصول غیر الملموسة ) "٢٣(والمعیار المحاسبي المصري رقم "  ھالكاتھاإاألصول الثابتة و
شامل  ماقبل تعدیلھ دخل ال ود ال د بن ، ومن ثم لم یعد ھناك ما یسمى بفائض التقییم والذى یمثل أح
رى دا األخ اء تأكی صریة وإن ج اییر الم دیل المع شامل ً، أى أن تع دخل ال وم ال ة مفھ ى أھمی  عل

شامل اآلخر ذى ىوضرورة تبنیھ عند قیاس أداء المنشآت إال أنھ ألغى أحد أھم بنود الدخل ال  وال
  . ًكان یقرر عنھ سابقا ضمن بنود قائمة التغیرات فى حقوق الملكیة

  : )١( مالمح قائمة الدخل الشامل طبقاً للمعيار المحاسبي المصرى رقم ٢-٥-٢
م ) ١(معیار المحاسبي المصري رقم نص ال ھ رق شأة ) ٨١(فى فقرت ى المن ھ عل ى أن عل

ائمتین  ى ق رة ف ا خالل الفت راف بھ م االعت ى ت دخل والمصروفات الت ود ال ة بن أن تفصح عن كاف
ربح أو الخسارة  ات ال داھما تعرض مكون دخل (منفصلتین إح الربح أو )  قائمة ال دأ ب ة تب والثانی

  . ) قائمة الدخل الشامل  (ىالدخل الشامل اآلخرالخسارة وتعرض عناصر 
ى یجب ) ٨٤(كما حددت الفقرة رقم  ات الت ن المعلوم ى م د األدن ار الح س المعی ن نف م

  : عرضھا بصورة منفصلة فى قائمة الدخل الشامل وھى
 . ) ناتج قائمة الدخل (الربح أو الخسارة   -  أ

ھىكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر  - ب وب حسب طبیعت واردة  مب الغ ال ا عدا المب  فیم
 . أدناه) ج(فى الفقرة 

ر-ج شامل اآلخ دخل ال ود ال ى بن شأة ف صیب المن شروعات ى ن شقیقة والم شركات ال  لل
  .المشتركة التى یتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیة

  .  إجمالى الدخل الشامل-د
رة  دت الفق ا أك شأة )  أ– ٨٤(كم صح المن رورة أن تف ى ض دخل عل ة ال ة قائم ى نھای ف

ة  وق األقلی ن حق ل م ین ك رة موزعا ب ر  (ًالشامل عن إجمالى الدخل الشامل عن الفت وق غی الحق
  . ، ومالك الشركة األم ) المسیطرة

ر شامل اآلخ دخل ال ر ال ة بعناص دخل المرتبط ریبة ال ر ض ن أث صت ىوع د ن    فق
رة  دخل) ٩١(الفق ر ال شأة عناص رض المن ى أن تع ار عل ن المعی رم شامل اآلخ ار ى ال ل اآلث  قب

ارة عن  الضریبیة المتعلقة بھا مع إظھار قیمة وحیدة لضرائب الدخل المرتبطة بتلك العناصر عب
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، على أن یتم االفصاح عن  المبلغ اإلجمالى التراكمى لضریبة الدخل ذات العالقة بتلك العناصر
  . احاتبكل عنصر من ھذه العناصر فى اإلیضمبلغ ضریبة الدخل المرتبط 

تسویات إعادة  " من المعیار فقد تناولت كیفیة التقریر عن ٩٦  إلى ٩٢أما الفقرات من 
ة المتاحة  " التبویب ًوالتى تنشأ مثال عند التخلص من نشاط أجنبى أو عند استبعاد األصول المالی

سائر اح والخ ى األرب اة عل ة مغط ة متوقع ؤثر معامل دما ت دفاتر أو عن ن ال ع م تم .  للبی إدراج وی
شامل اآلخر دخل ال ر ال ن عناص رتبط بھا م رة ىتسویة إعادة التبویب على العنصر الم ى الفت  ف

الغ  التى یعاد فیھا تبویب تلك التسویة إلى قائمة الدخل ك المب راف بتل م االعت ، حیث قد یكون قد ت
شامل اآلخر راىضمن عناصر الدخل ال ى الفت ة أو ف رة الجاری ى الفت ة ف ر محقق ت  كمكاسب غی

 ىالسابقة ومن ثم یجب أن یتم خصم تلك المكاسب غیر المحققة من عناصر الدخل الشامل اآلخر
ب  سائر لتجن اح والخ فى الفترة التى یتم خاللھا إعادة تبویب ما تحقق من تلك المكاسب إلى األرب

  . إدراجھا فى إجمالى الدخل الشامل مرتین
سویا ذه الت رض ھ شأة أن تع ار للمن اح المعی ا أت ى كم شامل أو ف دخل ال ة ال ى قائم ت ف

، وعلى المنشأة التى تعرض ھذه التسویات فى اإلیضاحات أن تقوم بعرض عناصر  اإلیضاحات
ى .  فى القائمة بعد تأثیرھا بھذه التسویات ذات العالقةىالدخل الشامل اآلخر ار عل د المعی ا أك كم

ا أنھ ال ینشأ تسویات إعادة التبویب على إعادة قیاس نظام الم راف بھ م االعت زایا المحددة والتى ت
م  صري رق بي الم ار المحاس ا للمعی ة ) ٣٨(ًطبق ى قائم ود إل ذه البن ب ھ ادة تبوی تم إع ث ال ی حی

  . األرباح والخسائر فى الفترات الالحقة
م  رة رق ا الفق ى ) ١٠٦(أم ھا ف ب عرض ات الواج ضمن المعلوم ى أن تت صت عل د ن فق

ة إ وق الملكی ى حق رات ف صلة قائمة التغی ث یظھر بصورة منف رة بحی شامل للفت دخل ال الى ال جم
ر  صص غی حاب الح ص أص ى تخ الغ الت ذا المب شركة األم وك الك ال الغ الخاصة بم الى المب إجم

      . المسیطرة
  :  الفروضوتطوير الدراسات السابقة -٣

ث  ام الباح ث ق داف البح ق أھ ل تحقی ن أج ا م ب اختبارھ ى یج روض الت صیاغة الف ل
ث تختص باستعراض و وعتین، حی ى مجم ة بموضوع البحث ف سابقة المتعلق تحلیل الدراسات ال

وده المجموعة األولى بالدراسات التى اختبرت مدى وجود م شامل وبن دخل ال اتى لل حتوى معلوم
ى  ت الدراسات الت ة فتناول األخرى فوق المحتوى المعلوماتى لصافى الدخل، أما المجموعة الثانی

أثیر ط اتى اھتمت باختبار ت وى المعلوم ى المحت وده األخرى عل شامل وبن دخل ال ة عرض ال ریق
شامل دخل ال وى . لل ن المحت ل م ار ك ت باختب ى اھتم ات الت ى أن الدراس ث إل شیر الباح  وی

ة  ر طریق ذلك أث دخل وك المعلوماتى للدخل الشامل وبنوده مقارنة بالمحتوى المعلوماتى لصافى ال
  . وماتى لھ قد تم تناولھا فى المجموعتینعرض الدخل الشامل على المحتوى المعل

 الدراسات التى اختبرت مدى وجود محتوى معلوماتى إضافى للـدخل الـشامل             ١-٣
  : وبنوده األخرى

اس أداء المشروعات  ى قی تزاید اھتمام الباحثین بموضوع الدخل الشامل ومدى أھمیتھ ف
ة  بة المالی اییر المحاس س مع د إصدار مجل اییرFASBبع ة مع م  قائم ة رق بة المالی  ١٣٠ المحاس

(SFAS.130)) شامل ام ) التقریر عن الدخل ال ذا . ١٩٩٧ع ى ھ ائج الدراسات ف ت نت د تباین وق
المجال ما بین دراسات أكدت على وجود قیمة لمعلومات الدخل الشامل وبنوده األخرى فى قیاس 

ا ستقبلى لھ األداء الم ؤ ب ا أداء المشروعات والتنب حت نتائجھ ر ، وأخرى أوض اس األكث  أن المقی
ى  شامل ال تضیف إل دخل ال ة بال ات المتعلق دخل وأن المعلوم أھمیة ألداء المشروع ھو صافى ال

  . المحتوى المعلوماتى لصافى الدخل
ى (Dee,1999)فقد قام   باختبار مدى وجود عالقة بین الدخل الشامل وقیمة المشروع ف
ود ١٩٩٦ و ١٩٨٦ شركة خالل الفترة ما بین ١٢٦عینة مكونة من  ى عدم وج ، وقد توصل إل
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ا  سنویة لألسھم، م د ال ة المشروع مقاسة بالعوائ ة وقیم وده المختلف شامل وبن دخل ال ین ال عالقة ب
  . یعنى عدم مالئمة معلومات الدخل الشامل فى تقییم المشروعات

رت دراسة  د اختب ى نیوزیالن  القیمة المالئمة (Cahan and Courtenay,2000)وف
دخل ىاآلخرلبنود الدخل الشامل اإلضافیة  ود ال ً، حیث اختبرت أوال مدى وجود قیمة إضافیة لبن

ود  بالمقارنة مع إجمالى الدخل الشامل، ثم اختبرت ىالشامل اآلخر ود قیمة إضافیة لبن مدى وج
ر شامل اآلخ دخل ال دخلىال افى ال ع ص ة م افیة .  بالمقارن ة إض ود أى قیم ائج وج ت النت م تثب ول

  .  سواء بالمقارنة مع إجمالى الدخل الشامل أو مع صافى الدخلىخل الشامل اآلخرلمعلومات الد
سابقتین توصلت دراسة      تین ال ائج الدراس  (Bhamornsiri and Wiggins,2001) وبعكس نت

  .  المشروعألداء على ربحیة السھم كمقیاس ىإلى وجود تأثیر لمعلومات الدخل الشامل اآلخر
ة ن وباستقصاء أراء عین ة م دیر مالي ١١١ أكادیمي و٦٤ مكون حول مدى جدوى  م

SFAS.130   ت دراسة ادیمیین (Mautz and Robinson-Backmon,2001)أثبت  أن األك
ا  وأن منفعة ھذا التقریىیرون جدوى التقریر عن بنود الدخل الشامل اآلخر ھ، بینم وق تكلفت ر تف

ود أنن ون المالییرى المدیرو شامل اآلخر التقریر عن معلومات بن دخل ال ن أن یحدث ىال  یمك
  .ربكة لقارئي القوائم المالیة وأن تكلفة ھذا التقریر ال تبررھا منفعة ھذه المعلومات

صاء أراء  ضا باستق ة ٢٣٤ًوأی ت دراس ة أثبت شركات األمریكی رى ال الى لكب دیر م  م
(Lovata et al,2005)دخل الشامل اآلخر ود ال یث أوضحت ، حى ضعف المحتوى المعلوماتى لبن

شامل% ٧٤النتائج أن حوالى  دخل ال دة معلومات ال ر ،من المدیرین المالیین یرون عدم فائ ل أن أكث  ب
شامل  دخل ال رون أن معلومات ال ة نظرا یمكن من نصف ھؤالء ی وائم المالی ًأن تضلل مستخدمى الق

  .لتقلبھا الدائم بین الفترات
ا دراسة  ت باخت(Choi and Zang,2006)أم د قام دخل  فق ات ال أثیر معلوم ار مدى ت ب

ستقبلیة للمشروعات ل . الشامل على توقعات المحللین المالیین لألرباح الم اتوبتحلی وائم المالیة بیان  الق
ت الدراسة وجود ٩٥١٢ وبواقع ٢٠٠٣ إلى ١٩٩٨لعینة من الشركات خالل الفترة من  شاھدة أثبت  م

ین المالیین یعدلوا عالقة معنویة بین الدخل الشامل وتوقعات األرباح،  حیث اوضحت النتائج أن المحلل
دخل من توقعاتھم لألرباح القادمة فقط عندما یكون الدخل الشامل أقل من صافى الدخل،  أما إذا كان ال

ى . الشامل أكبر من صافى الدخل فال یعدل المحللون المالیون من توقعاتھم ون وھذا یعن ام المحلل اھتم
ة المالیون بمعلومات الدخل ا ى حال ط ف ق خسائر مستقبلیة متعلقة لشامل واعتمادھم علیھا فق ع تحق توق

  . األخرىببنود الدخل الشامل
یم مدى جدوى   (Chambers et al,2007) اختبرت دراسة SFAS.130وفى سیاق تقی

اریر .  بعد إصدار ھذه القائمةىمدى وجود قیمة إضافیة لبنود الدخل الشامل اآلخر ى التق فباالعتماد عل
شركات األمریكیة ا ن ال ة م ة، ١٧٢٧(لمالیة لعین سابقة إلصدار القائم ع سنین ال شاھدة خالل األرب  م

ة٢٨٠٧ دار القائم ة إلص نوات التالی ستة س الل ال شاھدة خ سویات )  م ن ت ل م ة أن ك دت الدراس وج
رتبط الخسائر غیر المحققة على االستثمارات المالیة المتاحة لل/ترجمة العملة األجنبیة، والمكاسب بیع ت
شروع ع أداء الم ة م ة معنوی یم أداء بعالق اس وتقی ى قی ود ف ذه البن ة لھ ى وجود قیمة معلوماتی ا یعن ، م

  .المشروعات
 باختبار (Goncharov and Hodgson,2008)وبتوسیع دائرة البحث قامت دراسة 

ی ق بتقی ا یتعل الیین فیم ین الم رارات المحلل ى ق شامل عل دخل ال ات ال أثیر معلوم دى ت م أداء م
رت . ) مشاھدة٥٦٧٠٠بواقع ( دولة أوروبیة ١٦ًالمشروع والتنبؤ بھ مستقبال وذلك فى  وقد اختب

التسویات المتعلقة بإعادة تقییم األصول،  (ىالدراسة أثر ثالثة بنود من بنود الدخل الشامل اآلخر
ب ى، /والمكاس صرف األجنب عر ال ر س ى تغی ة عل ر المحقق سائر غی بوالخ سائر /مكاس خ

عاال سھم) ستثمارات المالیة المتاحة للبی سھم وسعر ال ى ال د عل ن العائ ل م ى ك د توصلت . عل وق
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ة /مكاسب (ى بنود الدخل الشامل األخرواحد فقط منالدراسة إلى أن  خسائر االستثمارات المالی
ین ًیرتبط معنویا بأسعار األسھم، أما باقى البنود فلم تثبت النتائج أى عالقة بینھ) المتاحة للبیع ا وب

  .كل من العائد على السھم وسعر السھم
 (Dastgir and Velashani,2008)وبالتطبیق على الشركات اإلیرانیة قامت دراسة 

شركات اس أداء ال ى قی دخل ف شامل وصافى ال دخل ال ن ال ل م درة ك ار ق وائم . باختب ل الق وبتحلی
لم )  مشاھدة٦٤٧بواقع  (٢٠٠٣ إلى ٢٠٠١المالیة لعینة من الشركات اإلیرانیة خالل الفترة من 

یم أداء  ى تقی دخل ف ن صافى ال شامل ع دخل ال اتى إضافى لل وى معلوم ائج وجود محت ت النت تثب
  .)مقاسة بالعائد على السھم، وسعر السھم (الشركات اإلیرانیة

ة  اریر المالی ستخدمى التق ى وم ن منتج ة م صاء أراء عین سویدیة وباستق شركات ال لل
 مدى أھمیة معلومات الدخل الشامل من (Andersson and Kalsson,2011)اختبرت دراسة 

دم مالئمة .وجھة نظر كل من مستخدمى التقاریر المالیة ومنتجیھا ى ع د توصلت الدراسة إل  وق
اریر  ستخدمى التق رى م ا ی ة، بینم اریر المالی معلومات الدخل الشامل من وجھة نظر منتجى التق

ى  ة ف ات قیم ذه المعلوم ة أن لھ و المالی دخل ھ افى ال ى أن ص دھم عل ع تأكی راراتھم م ید ق ترش
ائج .المقیاس األكثر مالءمة فى ھذا الصدد ذه النت إجراء وقد عززت الدراسة ھ ة ب ار العالق  اختب

ن جھة أخرىكل منبین  سھم م ى ال ت  الدخل الشامل وصافى الدخل من جھة والعائد عل ، وأثبت
دخل النتائج زیادة القوة التفسیریة لنموذج االنح ى صافى ال دار بعد إضافة متغیر الدخل الشامل إل

صافى  اتى ل وى المعلوم زز المحت شامل یع دخل ال افى لل اتى إض وى معلوم ود محت ى وج ا یعن م
ن  ل م د األسھم اق ى عوائ ر ف سیر التغی ى تف شامل عل دخل ال درة ال الدخل، كما أثبتت النتائج أن ق

  .قدرة صافى الدخل
دا قامت دراسة  ى كن ة (Deol,2013)وف شركات الكندی زام ال ار مدى جدوى إل  باختب

، وذلك باختبار مدى وجود عالقة بین الدخل الشامل وبنوده األخرى  بالتقریر عن الدخل الشامل
ة، /المكاسب( وط للنقدی شطة التح ى أن ة /المكاسبوالخسائر غیر المحققة عل ر المحقق الخسائر غی

سو ع، وت ة للبی ة المتاح تثمارات المالی ى االس ةعل ة األجنبی ة العمل سھم، ) یات ترجم عر ال ین س وب
كوالعائد على السھم ن  وذل ة م ة مكون ى عین ة ٤١١ ف ع ( شركة كندی شاھدة١٤٦٤بواق د . ) م وق

ن  ل م ین ك توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط قویة بین الدخل الشامل وبنوده األخرى وب
  .سعر السھم والعائد على السھم

ى ة ف یا وبخاص ى أس ا ف ة أم رت دراس د اختب ة فق ة الیابانی دى (Tsuji,2013) البیئ  م
ة ة الیابانی . وجود ارتباط بین الدخل الشامل واألداء المستقبلي لشركات صناعة األجھزة الكھربائی

قامت الدراسة باختبار  ٢٠١١ إلى ٢٠٠٩وباالعتماد على بیانات شركات العینة خالل الفترة من 
ن  ة م ین مجموع ة ب ود عالق دى وج اییس األداء م شغیلى، (مق ربح الت دة وال ل الفائ ربح قب ال

دخل، صافىوالتدفق النقدى التشغیلى، والربح قبل الفائدة والضرائب واإلھالك، ووالضرائب،   ال
ین و) والدخل الشامل ستقبلى عب د الم سھمالعائ ى ال شامل . ل دخل ال وق ال ائج تف د أوضحت النت وق

دىلى عًعلى المقاییس األخرى لألرباح وأیضا  دفق النق شغیلىالت ستقبلى  الت د الم ؤ بالعائ ى التنب  ف
  .للسھم
رت دراسة        ة اختب  (Ngmenipue,2015)وفى أفریقیا وبالتطبیق على بیئة األعمال الغانی

فقد اختبرت الدراسة . مدى وجود تأثیر معنوى للدخل الشامل على األداء المالى للشركات الغانیة
ین ة ب روق معنوی دى وجود ف سھم  م ة ال دخل، وربحی سھم محسوبة باستخدام صافى ال ة ال ربحی

شامل دخل ال التقریر .محسوبة باستخدام ال وم ب ى تق دة والت ة المقی شركات الغانی ات ال ل بین  وبتحلی
ین المقیاسین ) ٢٠١٣ شركة فى عام ٢٠(عن الدخل الشامل  ة ب لم تجد الدراسة أى فروق معنوی

  .لى األداء المالى للشركات الغانیةما یعنى عدم تأثیر الدخل الشامل ع
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شامل (Ozcan,2015)أما فى تركیا فقد قام  دخل ال ر عن ال  باختبار مدى منفعة التقری
 مشروع غیر ١٠٢وتمثلت عینة الدراسة فى . وصافى الدخل فى تفسیر األداء المستقبلى للشركة

ع  الى بواق ن ٧٩٨م رة م الل الفت شاھدة خ ى ٢٠١٠ م د توصلت ا. ٢٠١٤ إل ى أن وق لدراسة إل
دخل التقریر عن الدخل الشامل یساعد فى التنبؤ باألداء المالى للشركة ائج أن ال ت النت ث أثبت ، حی

الشامل أفضل من صافى الدخل فى التنبؤ بالعائد المستقبلى على األصول، وكذلك فى التنبؤ بالعائد 
دخل ا. على حقوق الملكیة ن ال ؤ بصافى أما صافى الدخل فیعتبر أكثر مالءمة م د التنب شامل عن ل

  .الدخل المستقبلى، والدخل التشغیلى
ة  رت دراس ربیا اختب ى ص دى (Obrodovic and Karapavlovic,2017)وف  م

شركات  ى ال ة ف وائم المالی ستخدمى الق دخل لم صافى ال ة ب شامل مقارن دخل ال ات ال منفعة معلوم
صربیة ن . ال ة م ة مكون ات عین ل بیان ركة١٣٢وبتحلی ربیة أوض ش ود  ص دم وج ائج ع حت النت

 الدخل الشامل، كما لم تثبت الدراسة وجود وإجمالىفروق ذات داللة إحصائیة بین صافى الدخل 
ى  د عل دخل والعائ ة محسوبا باستخدام صافى ال وق الملكی ى حق د عل ین العائ ًأى فروق معنویة ب

الىًحقوق الملكیة محسوبا باستخدام  شاملإجم دخل ال ا وجدت الدراسة .  ال الىأن كم دخل إجم  ال
  .ًالشامل أكثر تقلبا من صافى الدخل
ة  رت دراس را اختب دخل (Jahmani et al,2017)ًوأخی ات ال ة معلوم دى مالءم  م

 ٢٠١٤ شركة عام ٤٤٦وبتحلیل بیانات عینة مكونة من . الشامل ومكوناتھ لتفسیر أسعار األسھم
ى أس ؤثر ف شامل ت دخل ال ة لل ود الفردی ائج أن البن ت النت س أثبت ھم بعك الىعار األس دخل إجم  ال

  . الشامل
ائج حول یتضح من عرض نتائج المجموعة األولى من الدراسات السابقة  تضارب النت

ة وأداء المشروعات، مدى ى قیم رات ف سیر التغی ى تف شامل ودورھا ف دخل ال  أھمیة معلومات ال
وبخاصة (العربیة عمال وإن كان ھذا ھو الحال على مستوى بیئات األعمال األجنبیة فإن بیئة األ

مدى أھمیة معلومات الدخل الشامل لم تأخذ حقھا من الجھد البحثى فیما یتعلق باختبار  )المصریة
ى  وأثرھا على قرارات مستخدمى المعلومات المحاسبیة، وبنوده األخرى فلم یقف الباحث إال عل

ى القلیل من الدراسات التى اھتمت باختبار مدى أھمیة معلومات الدخل  الشامل وبنوده األخرى ف
ن صافى ) ٢٠١٤شتیوى،(ًبیئات األعمال العربیة، فنجد مثال  ل م ین ك روق ب ار الف ام باختب د ق ق

صائص ة خ ق بأربع ا یتعل شامل فیم دخل ال الى ال دخل وإجم اتال درة  ( للمعلوم ة، والق المالءم
، وبتحلیل بیانات القوائم فى القطاع المصرفى السعودى) التنبؤیة، واالستمراریة، والقابلیة للتغایر

ن  رة م الل الفت عودیة خ وك س شرة بن ة لع ى ٢٠٠٩المالی ى أن ٢٠١٣ وحت  توصلت الدراسة إل
صافى الدخل یتفوق على إجمالى الدخل الشامل فیما یتعلق باالستمراریة والمالءمة لتفسیر عوائد 

دخل وإجم ین صافى ال ة ب روق معنوی شامل األسھم، كما أثبتت النتائج عدم وجود ف دخل ال الى ال
  .فیما یتعلق بالقدرة التنبؤیة وإمكانیة التغایر

ى ) ٢٠١٧عاشور،(أما  شامل األخرى عل دخل ال ود ال سبي لبن ر الن فقد قام باختبار األث
ات   شركة ٦٢صافى دخل الشركات المساھمة األردنیة، حیث أثبتت النتائج من خالل تحلیل بیان

جود أثر نسبي معنوى لبنود الدخل الشامل األخرى على و) ٢٠١٥ – ٢٠١٢(أردنیة خالل الفترة 
  . صافى دخل الشركات األردنیة

ة قامت دراسة  وك التجاری ى البن التطبیق عل سلم،(ًوفى األردن أیضا ولكن ب ) ٢٠١٨م
اد  ة، وباالعتم ة األردنی باختبار أثر بنود الدخل الشامل األخرى على األداء المالى للبنوك التجاری

ات عی ى بیان ن عل ة م ة مكون دخل ١٣ن ود ال وى لبن أثیر معن ى وجود ت ا توصلت الدراسة إل ً بنك
وك ) مقاسة بنسبة الدخل الشامل اآلخر إلى صافى الدخل(الشامل األخرى  الى للبن على األداء الم

  ).مقاس بالعائد على األصول، والعائد على حقوق الملكیة(
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دة أھتمت أما على مستوى بیئة األعمال المصریة فلم یقف الباح ث إال على دراسة واح
ویر لإلفصاح المحاسبي عن ) ٢٠١٧الصایغ،(بھذا المجال، وھى دراسة  اقتراح تط ام ب والذى ق
ذا اإلطارىبنود الدخل الشامل اآلخر .   واستقصاء أراء عینة من المھتمین حول مدى جدوى ھ

ى یج شامل والت دخل ال ة بال ات المتعلق رح المعلوم ار المقت ضمن اإلط د ت ا، وق صاح عنھ ب اإلف
ن . وتوقیت اإلفصاح عنھا، وأفضل طریقة لعرضھا ة م ة مكون  معدى ٣٠وباستقصاء أراء عین

ة، و٣٠للتقاریر المالیة، و دم ١٥ استاذ محاسبة ومراجع ى ع ة عل راد العین ع أف الى أجم ل م  محل
ة األعم ى بیئ شامل األخرى ف ال وجود إطار متكامل لإلفصاح المحاسبي عن معلومات الدخل ال

اریر  ستخدمى التق ة لم شامل اآلخر أھمی دخل ال ات ال ة أن لمعلوم راد العین المصریة، كما رأى أف
  . المالیة

ھ و على الرغم من ندرة الكتابات العربیة وبخاصة المصریة منھا فى ھذا المجال، إال أن
ع  شامل یتوق دخل ال ستقلة لل شركات المصریة بإعداد قائمة م زام ال دأ مع إل ث أن تب زداد الباح وت

اریر . الجھود البحثیة فى ھذا المجال ستخدمى التق اه م ذه القائمة انتب كما یتوقع الباحث أن تلفت ھ
م یضعونھا  ا یجعلھ اس أداء الوحدة م ى قی ا ف شامل ودورھ دخل ال ة معلومات ال ى أھمی المالیة إل

م یتو ن ث ا، وم ستقبلى لھ األداء الم ؤ ب شركة والتنب یم أداء ال د تقی نھم عن ث أن نصب أعی ع الباح ق
ات  ن معلوم ا م ا تحتویھ شامل بم دخل ال ة ال ون لقائم افى یك اتى إض وى معلوم ززمحت ن یع  م

، لذلك  ) ناتج قائمة الدخل وأول بند فى قائمة الدخل الشامل (المحتوى المعلوماتى لصافى الربح 
و دى وج ر م ى تختب ة الت روض البحثی ى الف ذا البحث ف روض ھ ن ف ى م د تتمثل المجموعة األول

شامل  دخل ال ة ال ود قائم ربح (محتوى معلوماتى إضافى لكل بند من بن وق )  بخالف صافى ال ف
فى   (المحتوى المعلوماتى لصافى الربح، وتشمل ھذه المجموعة من الفروض ثالثة فروض ھى

  :   ) صورة الفرض العدمى
ال یقدم إجمالى الدخل الشامل محتوى معلوماتى إضافى فوق المحتوى المعلوماتى :  الفرض األول

  .لصافى الربح
 أجنبیة محتوى لوحداتالقوائم المالیة  المتعلقة بترجمة المكاسب والخسائرال تقدم :  الثانىالفرض 

  .الربحمعلوماتى إضافى فوق المحتوى المعلوماتى لصافى 
یم سب والخسائرالمكاال تقدم :  الثالثالفرض  ادة تقی ة بإع ول المتعلق عاألص ة المتاحة للبی   المالی

  .الربحمحتوى معلوماتى إضافى فوق المحتوى المعلوماتى لصافى 
الدخل الشامل األخـرى    بنود   الدراسات التى اهتمت باختبار تأثير طريقة عرض         ٢-٣

   : لهاعلى المحتوى المعلوماتى 
شامل نتیجة دخل ال رض ال دائل ع دد ب ة تع وده المختلف ام ل وبن د ق احثین فق ن الب د م العدی

ةبدراسة ات المختلف ى البیئ دائل ف   المحتوى المعلوماتى لكل بدیل ومدى تفضیل الشركات لھذه الب
 باختبار أثر طریقة عرض الدخل الشامل وبنوده (Hirst and Hopkins,1998) ً مثال قیاممنھا

ألداء الشركة، وبالتركیز ) ثلھم المحللین المالیینیم(على تقییم المستثمرین المتخصصین األخرى 
ة /على المكاسب ع وجدت الدراسة أن المتاحةالخسائر غیر المحققة على االستثمارات المالی  للبی

رًالمحللین المالیین غالبا  ى اتال یھتمون بمعلومات الدخل الشامل عندما تعرض فى قائمة التغی  ف
  . دما تعرض فى قائمة الدخل الشامل عنوإنما یھتمون بھاحقوق الملكیة، 

 Maines and) قامت دراسة (Hirst and Hopkins,1998) ًوتأكیدا لنتائج دراسة
Mcdaniel,2000) یم  باختبار مدى وجود تأثیر لبدائل عرض معلومات الدخل الشامل على تقی

شاركة  ب ٩٥المستثمرین غیر المتخصصین ألداء الشركة، حیث أجریت دراسة تجریبیة بم  طال
الب  ن ط ى MBAم ة عل ر محقق ب غی ن مكاس صح ع أمین تف شركة ت ة ل وائم المالی ل الق  لتحلی

ع ة للبی ة المتاح تثمارات المالی ائج االس را لنت شابھة كثی ائج م ى نت ة إل ذه الدراس لت ھ د توص ً، وق
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شامل  دخل ال ى الدراسة بمعلومات ال شاركین ف ام الم ائج أن اھتم الدراسة السابقة حیث أثبتت النت
ى قائمة وأخذھا فى االعتبار عند تقییم أداء الشركة  ذه المعلومات ف یكون فقط فى حالة عرض ھ

دیل قائمة . مستقلة للدخل الشامل ى أفضلیة ب دھم عل سابقتین تأكی ویالحظ على نتائج الدراستین ال
ن عنالدخل الشامل المستقلة  ل م ن وجھة نظر ك شامل م دخل ال  باقى بدائل عرض معلومات ال

  .تثمرین المتخصصین وغیر المتخصصینالمس
ختبار مدى تفضیل الشركات األمریكیة لبدائل عرض معلومات الدخل الشامل قامت الو

 بعمل مسح للشركات األمریكیة للتعرف على (Bhamornsiri and Wiggins,2001)دراسة 
اریر الما ة، وبفحص التق وده المختلف شامل وبن ة لاتجاه ھذه الشركات فى عرض الدخل ال  ٩٥ـ لی

ن  رة م ى ١٩٩٧شركة خالل الفت ة ١٩٩٩ وحت شركات األمریكی ضیل ال ى تف ائج عل دت النت  أك
ث أوضحت اتللتقریر عن الدخل الشامل وبنوده المختلفة فى قائمة التغیر  فى حقوق الملكیة، حی

ر٧٦النتائج أن  ى قائمة التغی ى ات شركة من شركات العینة تعرض معلومات الدخل الشامل ف  ف
و ةحق شامل١٥، وأن  ق الملكی دخل ال ستقلة لل ة م ى قائم ھا ف ركة تعرض ل   ش دیل األق ، وأن الب

دخل ة ال ط قامت ،ًتفضیال ھو بدیل العرض فى قائم ركات فق ة ش ث وجدت الدراسة أن أربع  حی
اح والخسائر دخل أو األرب ة ال س . باالفصاح عن الدخل الشامل وبنوده ضمن بنود قائم ى نف  وإل

ائج توصلت  ذه الدراسة مدى تفضیل (Ethridge et al, 2001)دراسة النت رت ھ ث اختب  حی
د  شامل اآلخر بع دخل ال ود ال ر عن بن دائل التقری اریر  SFAS.130الشركات لب ، وبفحص التق

من شركات % ٧٧اتجاه  وجدت الدراسة ١٩٩٩-١٩٩٨ًالمالیة لستین مشروعا عن السنة المالیة 
دخل  ود ال ى اإلفصاح عن بن رالعینة إل ى قائمة التغی شامل اآلخر ف ة اتال وق الملكی ى حق وأن  ف

شامل، كما وجدت % ١٠ دخل ال فقط من الشركات فضلت عرض ھذه البنود فى قائمة مستقلة لل
شامل اآلخر% ٧١الدراسة أن  دخل ال ود ال ن بن دین م د أو بن ط عن بن  ىمن الشركات تفصح فق

و المكاسب ر ا/ًوأن أكثر البنود إفصاحا ھ سائر غی تثمارات الخ ى االس ة عل ة لمحقق المتاحة المالی
  .خسائر ترجمة العملة األجنبیة/للبیع تلیھا مكاسب

ا  ة أم ر المھنی ة النظ ة ووجھ ر األكادیمی ة النظ ن وجھ د ع ة فق ت دراس   قام
(Mautz and Robinson-Backmon,2001) ن ة م ة مكون صاء آراء عین ن ٦٤ باستق  م

ادیمیین، و الیی١١١األك دیرین الم ن الم ول مدى جدوى  م ضل SFAS.130ن ح ى أف م ف  ورأیھ
شامل . بدائل عرض بنود الدخل الشامل دخل ال ة لعرض ال وقد رأى األكادیمیون أن أنسب طریق

ة  اح والخسائر(ھى قائمة الدخل العادی سب  )قائمة األرب د رأوا أن أن الیون فق دیرون الم ا الم ، أم
  .   فى حقوق الملكیةاتمة التغیرعرضھا ضمن بنود قائطرق عرض بنود الدخل الشامل ھى 
 إلى أن (Lovata et al,2005)فقد توصلت دراسة السابقة ًوتأكیدا على نتائج الدراسة 

ى قائمة  شامل ف دخل ال ود ال المدیرون المالیون فى كبرى الشركات األمریكیة یفضلوا عرض بن
دیر م٢٣٤ فى حقوق الملكیة، فباستقصاء آراء عینة مكونة من اتالتغیر دة  م ول مدى فائ الى ح

% ٦٧وجدت الدراسة أن حوالى معلومات الدخل الشامل وأنسب طریقة لعرض ھذه المعلومات 
ة  ى قائم ھا ف ى عرض شامل ھ دخل ال ود ال رض بن ة لع سب طریق رون أن أن ة ی راد العین ن أف م

ى % ١٩.٦ فى حقوق الملكیة، وأن اتالتغیر یرون أن الطریقة األفضل للعرض ھى العرض ف
شامل % ١٣.٤ًستقلة للدخل الشامل، وأخیرا یفضل قائمة م دخل ال من أفراد العینة عرض بنود ال

  . فى قائمة الدخل بعد الوصول إلى صافى الدخل
ى ظ عل ائج ویالح سابقتین  نت تین ال -Mautz and Robinson)الدراس

Backmon,2001)و  (Lovata et al,2005) د ت ل ھماتأكی د أثبت ر، فق ة التغیی رة مقاوم فك
ة ال اریر المالی دى التق تان أن مع الیین(دراس دیرین الم ین بالم دخل ) ممثل ود ال یفضلون عرض بن

شركات وخاصة اتالشامل فى قائمة التغیر ین ال ر شیوعا ب دیل األكث و الب ة وھ وق الملكی ً فى حق
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ذا ً وھو الخیار الذى تمسكت بھ كثیرا من الشركات حتى بعد إصدار SFAS.130قبل إصدار  ھ
  . المعیار

ولمعرفة مدى اتساق وجھة نظر مستخدمى التقاریر المالیة مع وجھة نظر معدیھا حول 
دائل لعرضھا قامت دراسة  شامل وأفضل الب دخل ال ات ال ة معلوم دى أھمی  Chambers et)م

al,2007) ذه طریقة باختبار مدى تأثیر ستثمرین بھ ام الم ى اھتم شامل عل دخل ال  عرض بنود ال
ى ا ف ود ومدى تأثیرھ د إصدار البن ك بع شروع وذل یمھم ألداء الم د وجدت SFAS.130 تقی ، فق

أثر  شركة تت یم أداء ال د تقی الدراسة أن درجة اعتماد المستثمرین على معلومات الدخل الشامل عن
ائج أن  دت النت ث أك ات، حی ذه المعلوم رض ھ ة ع ر بطریق ا أكب ون اھتمام ستثمرین یول ًالم

رمعلومات الدخل الشامل عندما یتم التل ة التغی ى قائم ا ف م اتقریر عنھ د ت ة، وق وق الملكی ى حق  ف
دار  د إص ھ بع ك بأن سیر ذل دأ SFAS.130تف ات وب ذه المعلوم ة ھ ار ألھمی ت األنظ  اتجھ

   . فى حقوق الملكیةاتًالمستثمرون یبحثون عنھا فى مكانھا األكثر شیوعا أال وھو قائمة التغیر
د توصلت  ا  (Andersson and Kalsson,2011)دراسة وق سیة لم ائج عك ى نت إل

ذه الدراسة (Chambers et al,2007)دراسة توصلت إلیھ  ار مدى مالئمة ، فقد قامت ھ باختب
د  سویدیة، وق ة األعمال ال ى بیئ ستثمرین ف شامل للم دخل ال ائجبدائل عرض بنود ال ت النت  أن أثبت

  . لسویدیینھو البدیل األنسب للمستثمرین اعرض بنود الدخل الشامل فى قائمة مستقلة 
 اتجاھات الشركات (Cristofaro and Falzago,2014)وفى إیطالیا اختبرت دراسة 

ة  اریر المالی سح للتق ل م ة بعم ت الدراس ث قام شامل، حی دخل ال ود ال رض بن ى ع ة ف اإلیطالی
ى ٢٠٠٩خالل الفترة من )  شركة٦٤(للشركات اإلیطالیة المقیدة بالبورصة   بھدف ٢٠١١ وحت

بین بدائل عرض بنود الدخل الشامل، وكذلك تحدید مدى  الشركات فى االختیار تحدید اتجاه ھذه
رض  ة الع أثر طریق ارةت شاملالمخت دخل ال ود ال اه بن ة واتج ى أن .  بقیم د توصلت الدراسة إل وق

شركات  ین ال یوعا ب ر ش دیل األكث و الب ستقلة ھ ة م ى قائم شامل ف دخل ال ود ال رض بن دیل ع ًب
ذه ال ا أن ھ ة، كم ة اإلیطالی ذلك وجدت الدراس رض، وك دیل الع ن ب ر م ا تغی ادرا م أن ًشركات ن

دخل  ود ال اه بن ة واتج رض وقیم ة الع ین طریق تقالل ب ى االس د یصل إل عیف ق اط ض اك ارتب ھن
  .الشامل

عدم وجود تأثیر ) ٢٠١٤شتیوى،(أما فى بیئة األعمال العربیة فقد أثبتت دراسة 
قدرتھا التفسیریة ألسعار األسھم وذلك بالتطبیق  على ىلطریقة عرض بنود الدخل الشامل اآلخر

  .  على القطاع المصرفى السعودى
وفى سیاق عرضھ إلطاره المقترح لتطویر اإلفصاح عن وفى بیئة األعمال المصریة 

من خالل استقصاء ) ٢٠١٧الصایغ،(توصل  فى البیئة المصریة، ىبنود الدخل الشامل اآلخر
من وجھة نظر  (ىیقة لعرض بنود الدخل الشامل اآلخرآراء عینة البحث إلى أن أفضل طر

ھى عرضھا فى قائمة واحدة متصلة تضم إجمالى الدخل من ) المشاركین فى عینة البحث
  . العملیات التشغیلیة ومن الدخل الشامل اآلخر

رى  شامل األخ دخل ال ود ال دیل عرض بن اییر المحاسبیة المصریة لب ار المع ع اختی وم
م ضمن بنود قائمة ال ى ت ره حت تغیرات فى حقوق الملكیة والتزام الشركات بھذا االختیار دون غی

ام  اییر ع دیل المع اال٢٠١٥تع اك مج ن ھن م یك ات ً ل راء دراس ار  إلج ى اختب دف إل ة تھ تطبیقی
المحتوى المعلوماتى لبنود الدخل الشامل األخرى تحت كل بدیل من بدائل العرض المختلفة ومن 

  .   لبیئة األعمال المصریةثم تحدید أفضل البدائل
داد ٢٠١٥ومع تعدیل المعاییر المحاسبیة المصریة عام   والزام الشركات المصریة بإع

ى قائمة مستقلة قائمة  ھا ف دیل عرض شامل األخرى وإلغاء ب دخل ال ود ال وى بن للدخل الشامل تح
رى  شامل األخ ى التغیرات فى حقوق الملكیة یتوقع الباحث أن تقدم بنود الدخل ال د عرضھا ف عن
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قائمة مستقلة للدخل الشامل محتوى معلوماتى یفوق المحتوى المعلوماتى لھا عندما كانت تعرض 
وى المعلوماتى ضمن بنود قائمة التغیرات فى حقوق الملكیة وق المحت ع أن یف ن المتوق ، أى أن م

اتى ق ا المعلوم صریة محتواھ اییر الم دیل المع د تع رى بع شامل األخ دخل ال ود ال دیل لبن ل تع ب
الیین . المعاییر ى الفرضین الت  (ومن ثم یمكن صیاغة المجموعة الثانیة من فروض ھذا البحث ف

  : ) فى صورة الفرض العدمى
ة :  الرابعالفرض  ة لوحداتال تقدم المكاسب والخسائر المتعلقة بترجمة القوائم المالی د  أجنبی عن

شامل  دخل ال ة ال ى قائم ھا ف افعرض اتى إض وى معلوم وى یى محت وق المحت ف
  . لھا عندما كانت تعرض فى قائمة التغیرات فى حقوق الملكیةالمعلوماتى 

عند  المالیة المتاحة للبیع األصولال تقدم المكاسب والخسائر المتعلقة بإعادة تقییم :  الخامسالفرض 
وى  وق المحت افى یف اتى إض وى معلوم شامل محت دخل ال ة ال ى قائم ھا ف عرض

  . دما كانت تعرض فى قائمة التغیرات فى حقوق الملكیةالمعلوماتى لھا عن
  :  عرض الدراسة التطبيقية وتحليل نتائجها-٤

ق  ن أجل تحقی ام بھا م ى ق ة الت یتناول الباحث فى ھذا الجزء عرض للدراسة التطبیقی
 متضمنة تحدید عینة البحث ونماذج البحث ومتغیرات البحث وكیفیة قیاسھا ونتائج أھداف البحث

  . ار الفروضاختب
  :  وفترة الدراسة مجتمع وعينة البحث١-٤

ة  ا عین یتمثل مجتمع البحث فى الشركات المقیدة ببورصة األوراق المالیة المصریة، أم
  : ین التالیالمعیارینالبحث فتمثلت فى مجموعة الشركات التى تحقق 

تثناء البن -  ة باس دمات المالی وك والخ اعى البن ى لقط ى ال تنتم شركات الت ث  وكال ، حی
د . تخضع ھذه الشركات لمعاییر محاسبیة وقوانین خاصة م تحدی وبتطبیق ھذا المعیار ت

 .  شركة١٤٠الشركات المنتمیة لباقى القطاعات وقد بلغت 
 على بند واحد على ٢٠١٧ و ٢٠١٦أن تحتوى قائمة الدخل الشامل للشركة فى عامى  - 

المعیار وبعمل مسح شامل للتقاریر وبتطبیق ھذا .  األقل من بنود الخل الشامل األخرى
ى  شركات الت دد ال ث أن ع د الباح سابق وج ار ال ى المعی ددة ف شركات المح ة لل المالی
غ  د بل شامل ق دخل ال ى قائمة ال تعرض واحد أو أكثر من بنود الدخل الشامل األخرى ف

رض ١٤٠من إجمالى % ٢٢.٩شركة بنسبة  ٣٢فقط  شركات فتع اقى ال ا ب ركة، أم  ش
ساوى صافى قائمة الد ى ت ا یعن شامل م دخل ال رى لل ود أخ ن أى بن ة م خل الشامل خالی

شركات ذه ال شامل لھ دخل ال الى ال ا وجد الباحث أن .الربح مع إجم ن ٢٢ كم  شركة م
دخل  ة ال ى قائم ط ف د فق د واح دیھا بن رى ل امل أخ ل ش ود دخ دیھا بن ى ل شركات الت ال

ود ى قائمة الشامل، والعشر شركات الباقیة لدیھا بندان من بن شامل األخرى ف دخل ال  ال
 . الدخل الشامل

دخل  ود ال ر بن سابقة أن أكث شركات ال ھ لل كما الحظ الباحث من خالل المسح الذى قام ب
ًالشامل األخرى عرضا فى قائمة الدخل الشامل فى البیئة المصریة كان مكاسب وخسائر ترجمة 

یم  أجنبیة، تلیھا مكاسب وخسائر إلوحداتالقوائم المالیة  عاألصولعادة تقی ة المتاحة للبی .  المالی
وافر عدد كافى  دم ت ا لع لذلك قام الباحث باختبار المحتوى المعلوماتى لھذین البندین دون غیرھم

     .   من البیانات عن بنود الدخل الشامل األخرى تصلح إلجراء االختبارات االحصائیة
ا ى ع رة البحث ف ك ٢٠١٧ و ٢٠١٦مى والختبار فروض البحث حدد الباحث فت  وذل

ر اوإلمكانیة اختبار الفرضین الرابع والخامس كان البد من اختب. الختبار الفروض الثالثة األول
اییر دد الباحث عامى ،المحتوى المعلوماتى لبنود الدخل الشامل األخرى قبل تعدیل المع ذلك ح  ل

اییر٢٠١٥ و ٢٠١٤ دیل المع ل تع ار قب رة االختب ة فت ا بمثاب ذان ، و لیكون ث ھ ار الباح د اخت ق
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دالضطرابات السیاسیة واالقتصادیة التى مرت بھا مصر ا فى محاولة لتجنب أثرالعامان   ٢٥ بع
ر استقرارا ٢٠١٤ً والتى بدأت تھدأ شيء فشيء مع بدایة عام ٢٠١١ینایر  ور أكث دت األم م ب ً ث

اك ٢٠١٥فى عام  ون ھن ى یك ط حت ى عامین فق رة البحث عل ساق، كما قصر الباحث فت ین ًاات  ب
دھا اییر وبع دیل المع ل تع ث قب رات البح دول . فت ح الج دد )١(ویوض ى ع ثال ف ة مم م العین ً حج

  : المشاھدات الخاضعة للتحلیل اإلحصائى الختبار كل فرض
  )  ١ (دول ـج
العــحج نـم    ةـی

  عدد المشاھدات الخاضعة للتحلیل االحصائى  الفرض
   مشاھدة٦١  األول
   مشاھدة٤٤  الثانى

   مشاھدة٢٣  ثالثال
  ٢٠١٧ و ٢٠١٦لعامى مشاھدة  ٤٤ ، ٢٠١٥ و ٢٠١٤لعامى مشاھدة  ٤٠  الرابع

  ٢٠١٧ و ٢٠١٦لعامى مشاھدة  ٢٣ ، ٢٠١٥ و ٢٠١٤لعامى مشاھدة  ١٩  الخامس
  :  متغيرات الدراسة٢-٤

دخل  ة ال ود قائم اتى إضافى لبن وى معلوم ود محت دى وج ار م د اختب ث عن د الباح اعتم
اریر الشامل على اخت ستخدمى التق رارات م شركات، فق سوقیة لل ة ال ى القیم بار أثر ھذه البنود عل

شركة  سوقیة لل ى القیمة ال ى النھایة عل نعكس ف ى متخذ المالیة ت ات عل أثیر أى معلوم م فت ن ث وم
شركة سوقیة لل ة ال ى القیم یظھر عل رار س ن . الق د م شركة بالعدی سوقیة لل ة ال أثر القیم را لت ًونظ

ائج علومات المحاسبیة بخالف بنود الدخل الشامل فقدالمقاییس والم  حدد الباحث باالعتماد على نت
رات  د متغی ن تحدی م یمك ن ث ا، وم الدراسات السابقة مجموعة من المتغیرات الرقابیة لتحیید أثرھ

  : الدراسة فى اآلتى
  :  المتغير التابع١-٢-٤

شركة  سوقیة لل ة ال ل القیم ذه  (MV)تمث ابع لھ ر الت ینعكس المتغی ث س ة حی الدراس
سیریة  وة تف ذه القیمة، فوجود ق ى ھ ار عل شامل محل االختب دخل ال ود ال المحتوى المعلوماتى لبن

ى ضمنیا ا شركات یعن اریر ًلھذه البنود للتغیرات الحادثة فى القیم السوقیة لل ستخدمى التق اد م عتم
ة  ى المالی وى معل ود محت ى وج ا یعن شركات، م یم ال د تقی ود عن ذه البن ؤالء ھ د لھ اتى مفی علوم

  . المستخدمین
ة  ن نھای ھور م ة ش د ثالث سھم بع وتقاس القیمة السوقیة للشركة بحاصل ضرب سعر ال

  . عدد أسھم الشركة× ) السنة المالیة(الفترة المالیة 
  :  المتغيرات المستقلة٢-٢-٤

شامل  دخل ال ة ال ود قائم ل بن ربح (تمث افى ال الف ص ذه)  بخ ستقلة لھ رات الم  المتغی
  : الدراسة وھى

  (TCI)إجمالى الدخل الشامل  - 
 .(TRANS) أجنبیة لوحداتمكاسب وخسائر ترجمة القوائم المالیة  - 
 .(AVFS) المالیة المتاحة للبیع األصولمكاسب وخسائر إعادة تقییم  - 

  :  المتغيرات الرقابية٣-٢-٤
ساب ات ال ت الدراس ى أثبت بیة األخرى الت اییس المحاس ات والمق ل المعلوم ا تمث قة تأثیرھ

ذه الدراسة ة لھ رات الرقابی شركة المتغی سوقیة لل ة ال ى القیم وى عل ن . المعن د م ت العدی د أثبت وق
شركة الدراسات أن أھم المعلومات  ى قیمة ال سھم(التى تؤثر ف ة المصریة ) سعر ال ى البیئ ى ف ھ
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 ١٩٩٩مصطفى، & ١٩٩٦الدھراوى، & ١٩٩٠، الصادق  () ناتج قائمة الدخل (صافى الربح 
ة( والقیمة الدفتریة للشركة ،)٢٠٠٠السید،&  وق الملكی  & ١٩٩٠الصادق، ()القیمة الدفتریة لحق

ذه . (Moubarak,1997)  وتوزیعات األرباح،)٢٠٠٠السید، ة لھ رات الرقابی لذلك تتمثل المتغی
  : الدراسة فى

 .(NI) )صافى الدخل (صافى الربح - 
 .(BV)القیمة الدفتریة للشركة  - 
 .(DIV)ح توزیعات األربا - 

  :  نماذج الدراسة٣-٤
م (اعتمد الباحث على نموذج االنحدار المتعدد التالى  د ) ١نموذج رق ق عن ار یطب كمعی

  :تحدید مدى وجود محتوى معلوماتى إضافى لكل متغیر من المتغیرات المستقلة على حدة
MV = α0 + α1 NI + α2 BV + α3 DIV + ε    ….. (1) 

 اختبار كل فرض لتحدید القوة التفسیریة للمتغیرات الرقابیة یتم تطبیق ھذا النموذج عند
رض  ستقل موضوع الف ر الم دون إدراج المتغیر المستقل موضوع الفرض، ثم یتم إضافة المتغی
وى  ود محت دى وج د م وذج لتحدی سیریة للنم وة التف ى الق ك عل ر ذل د أث وذج وتحدی ذا النم ى ھ إل

ضاف ستقل الم ر الم افى للمتغی اتى إض تم .  معلوم افیة ی اذج إض ة نم دینا ثالث یكون ل م س ن ث وم
  : الختبار الفرض، وتتمثل ھذه النماذج فى اآلتى) ١(تطبیق إحداھا مع النموذج رقم 

MV = α0 + α1 NI + α2 BV + α3 DIV + α4 TCI + ε …..…… (2) 
MV = α0 + α1 NI + α2 BV + α3 DIV + α4 TRANS + ε …… (3) 
MV = α0 + α1 NI + α2 BV + α3 DIV + α4 AVFS + ε …..…. (4) 

قیمة ) ١(وسیتم قبول أو رفض كل فرض فى الدراسة بمقارنة القوة التفسیریة للنموذج 
Adjusted R2 (3)  وع ستقل موض ر الم ى المتغی وى عل ذى یحت وذج ال سیریة للنم وة التف ع الق م

ستقل ر الم افة المتغی د إض وذج بع سیریة للنم وذج الفرض، فإذا زادت القوة التف ذا ) ١( للنم إن ھ ف
یعنى أن المتغیر المستقل ساعد فى تفسیر جزء إضافى من التغیرات الحادثة فى المتغیر التابع ما 
افى  اتى إض وى معلوم دم محت ستقل یق ر الم ذا المتغی ھ ھ ر عن ذى یعب د ال منیا أن البن ى ض ًیعن

حیح س ص ستخدمین، والعك دول . للم ح الج اذ) ٢(ویوض ذه النم تخدام ھ ة اس ار آلی ى اختب ج ف
  : الفروض وقاعدة قبول كل فرض

  )  ٢ (دول ـج
النماذج فى اختبار الفروض   آلیة استخدام 

النماذج   الفرض
  فترة التطبیق  المطبقة

  )٤( قاعدة قبول الفرض
  )عدم وجود محتوى معلوماتى إضافى للمتغیر المستقل(

  )٢( للنموذج Adjusted R2 >) ١( للنموذج Adjusted R2  ٢٠١٧و٢٠١٦  )٢(،)١(  األول
  )٣( للنموذج Adjusted R2 >) ١( للنموذج Adjusted R2  ٢٠١٧و٢٠١٦  )٣(،)١(  الثانى

                                                   
زداد تلقائی R2ً  بدال من Adjusted R2اعتمد الباحث عند تحدید القوة التفسیریة للنموذج على ) ٣( رة ت ث أن األخی ادة  حی ع زی ًا م

ابع  ر الت ى المتغی عدد المتغیرات المستقلة فى النموذج حتى وإن كانت المتغیرات المستقلة المضافة للنموذج لیس لھا تأثیر عل
ان Adjusted R2وال تساعد فى تفسیر التغیرات التى تحدث فیھ، أما   فال تزید عند إضافة أى متغیر مستقل للنموذج إال إذا ك

  .  معنوى على المتغیر التابع ویساعد في تفسیر التغیرات الحادثة فیھلھذا المتغیر أثر
اتى ) ٤( وى معلوم ائج وجود محت ات النت ة إثب ى حال ط ف یتم تطبیق قاعدة قبول الفرضین الرابع والخامس المذكورة فى الجدول فق

دھا إضافى لبنود الدخل الشامل األخرى قبل وبعد تعدیل المعاییر، أما إذا لم تثبت النتا اییر أو بع دیل المع ل تع ئج ذلك سواء قب
د عرضھ  ث عن حھا الباح ة أخرى كما سیوض رض بطریق ول أو رفض الف تم قب ا ی ًفال یمكن منطقیا تطبیق ھذه القاعدة وإنم

  .  لنتائج اختبار الفرض الرابع
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  )٤( للنموذج Adjusted R2 >) ١( للنموذج Adjusted R2  ٢٠١٧و٢٠١٦  )٤(،)١(  الثالث

  ٢٠١٥و٢٠١٤  )٣(،)١(  الرابع
  ٢٠١٧و٢٠١٦

]Adjusted R2 ٣( للنموذج ( - Adjusted R2 للنموذج )فترة فى] )١ 
  ٢٠١٥و٢٠١٤

  أكبر من
]Adjusted R2 ٣( للنموذج ( - Adjusted R2 للنموذج )فى فترة )] ١

  ٢٠١٧و٢٠١٦

  ٢٠١٥و٢٠١٤  )٤(،)١(  الخامس
  ٢٠١٧و٢٠١٦

]Adjusted R2 ٤( للنموذج ( - Adjusted R2 للنموذج )فى فترة )] ١
  ٢٠١٥و٢٠١٤

  أكبر من
]Adjusted R2 ٤( للنموذج ( - Adjusted R2 للنموذج )فى فترة )] ١

  ٢٠١٧و٢٠١٦

  :  نتائج اختبارات الفروض٤-٤
 SPSS 15.0بتطبیق نماذج االنحدار المتعدد السابقة باستخدام البرنامج االحصائى 

  : أمكن التوصل إلى نتائج اختبار مدى صحة فروض الدراسة كما یلى
  :  نتائج اختبار الفرض األول١-٤-٤

ا رض م ذا الف ر ھ وى یختب اك محت ان ھن ة إذا ك ائى لقائم اتج النھ اتى إضافى للن  معلوم
شامل  دخل ال الى ال ى إجم ل ف شامل والمتمث اتج الدخل ال ذى یقدمھ ن اتى ال وى المعلوم وق المحت ف

اد . وھو صافى الربح) قائمة األرباح والخسائر(قائمة الدخل  ذا الفرض باالعتم ار ھ م اختب وقد ت
شركات المصریة بإعداد قائمة بعد إ (٢٠١٧ و ٢٠١٦على بیانات شركات العینة عامى  زام ال ل

شامل دخل ال وذجین ) ال ق النم دول )٢(و ) ١(وبتطبی ح الج ص) ٣(، ویوض ق ًاملخ ائج تطبی  لنت
  : ھذان النموذجان

  )  ٣ (دول ـج
  ملخص نتائج اختبار الفرض األول

  

  Adjusted R2  النموذج Sigمستوى المعنویة 
  إلجمالى الدخل الشامل  للنموذج

)١(  55.8% 0.000  ----  
)٢(  55.1%  0.000  .743  
      Adjusted R2  - 0.7%التغیر فى 

دول  ن الج ضح م وذج األول أن ) ٣(یت ى النم ستقلة ف رات الم ة(المتغی رات الرقابی ) المتغی
ابع % ٥٥.٨تفسر  ر الت ى المتغی شركات(من التغیرات الحادثة ف سوقیة لل ر وأن ) القیمة ال إضافة متغی

شامل  دخل ال الى ال ى إجم د أدى إل دار األول ق وذج االنح اضلنم ن انخف وذج م سیریة للنم وة التف  الق
ى % ٥٥.٨ سوقیة % ٥٥.١إل ى القیمة ال أثیر عل ى الت شامل عل دخل ال درة إجمالى ال ى عدم ق ا یعن م

ا  ك جلی شركات ویتضح ذل نًلل ر م ذا المتغی ة لھ ستوى المعنوی ة م دم ) ٠.٧٤٣( قیم ح ع ى توض والت
أثیر ھذا المتغ وى معلوماتى معنویة ت ھ ال یوجد محت ول أن م یمكن الق ن ث ابع، وم ر الت ى المتغی ر عل ی

ة،  رات الرقابی اقى المتغی ربح وب وى المعلوماتى لصافى ال شامل فوق المحت دخل ال الى ال إضافى إلجم
ذى یقضى ب  ول الفرض العدمى األول وال وى   "وبالتالى یتم قب شامل محت دخل ال دم إجمالى ال ال یق

  . " ى فوق المحتوى المعلوماتى لصافى الربحمعلوماتى إضاف
  :  نتائج اختبار الفرض الثانى٢-٤-٤

لمكاسب وخسائر ترجمة یختبر ھذا الفرض ما إذا كان ھناك محتوى معلوماتى إضافى 
وقد تم اختبار ھذا . صافى الربحل فوق المحتوى المعلوماتى  أجنبیةلوحداتالقوائم المالیة 
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و ) ١(وبتطبیق النموذجین  ٢٠١٧ و ٢٠١٦ شركات العینة عامى اتالفرض باالعتماد على بیان
  : ًملخصا لنتائج تطبیق ھذان النموذجان) ٤(، ویوضح الجدول  )٣(

  )  ٤ (دول ـج
  ملخص نتائج اختبار الفرض الثانى

 Sigمستوى المعنوية 
 لمكاسب وخسائر ترجمة القوائم المالية  للنموذج  Adjusted R2  النموذج

  نبية أجلوحدات
)١(  55.1% 0.000  ----  
)٣(  54.1%  0.000  .692  
      Adjusted R2  - 1%التغير فى 

 لوحداتمكاسب وخسائر ترجمة القوائم المالیة أن إضافة متغیر ) ٤(یتضح من الجدول 
ن أجنبیة وذج م سیریة للنم وة التف اض الق ى إنخف د أدى إل ى % ٥٥.١ لنموذج االنحدار األول ق إل
 على التأثیر  أجنبیةلوحداتبند مكاسب وخسائر ترجمة القوائم المالیة م قدرة ما یعنى عد% ٥٤.١

) ٠.٦٩٢(ًعلى القیمة السوقیة للشركات ویتضح ذلك جلیا من قیمة مستوى المعنویة لھذا المتغیر 
والتى توضح عدم معنویة تأثیر ھذا المتغیر على المتغیر التابع، ومن ثم یمكن القول أنھ ال یوجد 

ة لوحداتلمكاسب وخسائر ترجمة القوائم المالیة علوماتى إضافى محتوى م وى  أجنبی وق المحت ف
 والذى الثانىالمعلوماتى لصافى الربح وباقى المتغیرات الرقابیة، وبالتالى یتم قبول الفرض العدمى 

دم ال  "ـیقضى ب ة   تق وائم المالی ة الق ة لوحداتمكاسب وخسائر ترجم وى معلوماتى  أجنبی محت
  . " ى فوق المحتوى المعلوماتى لصافى الربحإضاف

  :  نتائج اختبار الفرض الثالث٣-٤-٤
ادة  سائر إع یختبر ھذا الفرض ما إذا كان ھناك محتوى معلوماتى إضافى لمكاسب وخ

ربح ھ صافى ال ذى یقدم اتى ال وى المعلوم وق المحت م . تقییم األصول المالیة المتاحة للبیع ف د ت وق
رض باال ذا الف ار ھ امى اختب ة ع ركات العین ات ش ى بیان اد عل ق ٢٠١٧ و ٢٠١٦عتم  وبتطبی

  : ًملخصا لنتائج تطبیق ھذان النموذجان) ٥(، ویوضح الجدول  )٤(و ) ١(النموذجین 
  )  ٥ (دول ـج

  ملخص نتائج اختبار الفرض الثالث
 Sigمستوى المعنوية 

ول المالية لمكاسب وخسائر إعادة تقييم األص  للنموذج  Adjusted R2  النموذج
  المتاحة للبيع

)١(  16.7% 0.093  ----  
)٤(  12.1%  0.181  .973  
      Adjusted R2  - 4.6%التغير فى 

ة(أن المتغیرات المستقلة فى النموذج األول ) ٥(یتضح من الجدول  رات الرقابی ) المتغی
سر طتف ابع % ١٦.٧  فق ر الت ى المتغی ة ف رات الحادث ن التغی شركا(م سوقیة لل ة ال ، وأن )تالقیم

ا  ابع، كم ر الت ى المتغی ة عل رات الرقابی أثیر المتغی ة ت ى عدم معنوی ا یعن وى م ر معن وذج غی النم
ضح أن ر یت افة متغی ع  إض ة للبی ة المتاح ول المالی یم األص ادة تقی سائر إع ب وخ وذج مكاس لنم

ن % ( ٤.٦بمقدار االنحدار األول قد أدى إلى انخفاض القوة التفسیریة للنموذج  ى إ% ١٦.٧م ل
درة )%١٢.١ ع  ما یعنى عدم ق ة المتاحة للبی یم األصول المالی ى مكاسب وخسائر إعادة تقی عل

ر  ذا المتغی ة لھ ستوى المعنوی ن قیمة م ا م ك جلی شركات ویتضح ذل سوقیة لل ًالتأثیر على القیمة ال
و) ٠.٩٧٣( ن الق م یمك ن ث ل والتى توضح عدم معنویة تأثیر ھذا المتغیر على المتغیر التابع، وم

عأنھ ال یوجد محتوى معلوماتى إضافى   لمكاسب وخسائر إعادة تقییم األصول المالیة المتاحة للبی
رض  ول الف تم قب الى ی ة، وبالت رات الرقابی اقى المتغی ربح وب فوق المحتوى المعلوماتى لصافى ال
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دمال ت " والذى یقضى ب الثالثالعدمى  ة المت ق یم األصول المالی ادة تقی احة مكاسب وخسائر إع
  ".محتوى معلوماتى إضافى فوق المحتوى المعلوماتى لصافى الربحللبیع 

  :  نتائج اختبار الفرض الرابع٤-٤-٤
وائم  اتى لمكاسب وخسائر ترجمة الق وى المعلوم ان المحت ا إذا ك ذا الفرض م یختبر ھ

ا المعلوماتى علوحداتالمالیة  وق محتواھ شامل یف دخل ال ة ال ى قائم دما  أجنبیة عندما تعرض ف ن
د .  قبل تعدیل المعاییر المحاسبیة المصریةكانت تعرض فى قائمة التغیرات فى حقوق الملكیة وق

وى معلوماتى لمكاسب  ذه الدراسة عدم وجود محت ن ھ اتضح من نتائج اختبار الفرض الثانى م
د ملوحداتوخسائر ترجمة القوائم المالیة  شامل، ولتحدی دخل ال ا  أجنبیة عند عرضھا فى قائمة ال

ام  اتى ق واه المعلوم ى محت ة عل وائم المالی ى الق د ف ذا البن رض ھ ة ع أثیر لطریق اك ت ان ھن إذا ك
وذجین  ق النم ث بتطبی امى ) ٣(و ) ١(الباح ة ع ركات العین ات ش ى بیان اد عل  و ٢٠١٤باالعتم

ود لوحداتعندما كانت تعرض مكاسب وخسائر ترجمة القوائم المالیة   (٢٠١٥  أجنبیة ضمن بن
ة ال ةقائم وق الملكی ى حق رات ف دول  ) تغی ح الج ذان ) ٦(، ویوض ق ھ ائج تطبی صا لنت ًملخ

  : النموذجان
  

  )  ٦ (دول ـج
  م٢٠١٥ و ٢٠١٤ باالعتماد على بیانات ٣ و ١تطبیق النموذجین ملخص نتائج 

 Sigمستوى المعنوية 
  Adjusted R2  النموذج

مكاسب وخسائر ترجمة القوائم المالية ل  للنموذج
  جنبية ألوحدات

)١(  45.3% 0.000  ----  
)٣(  43.9%  0.000  .729  
      Adjusted R2  - 1.4%التغير فى 

ة(أن المتغیرات المستقلة فى النموذج األول ) ٦(یتضح من الجدول  رات الرقابی ) المتغی
ابع % ٤٥.٣تفسر  ر الت ى المتغی ة ف شركات(من التغیرات الحادث سوقیة لل ة ال أن إضافة و، )القیم

ى  أجنبیةلوحداتترجمة القوائم المالیة سب وخسائر متغیر مكا د أدى إل  لنموذج االنحدار األول ق
دار  وذج بمق سیریة للنم وة التف اض الق ب وخسائر % ١.٤انخف درة مكاس دم ق ى ع ا یعن ة م ترجم

ة لوحداتالقوائم المالیة  ن  أجنبی ا م ك جلی ضح ذل شركات ویت سوقیة لل ى القیمة ال أثیر عل ى الت ًعل
ى ) ٠.٧٢٩( المعنویة لھذا المتغیر قیمة مستوى ر عل ذا المتغی أثیر ھ والتى توضح عدم معنویة ت

سائر  ب وخ اتى إضافى لمكاس وى معلوم ھ ال یوجد محت ول أن ن الق م یمك ن ث ابع، وم ر الت المتغی
رات  أجنبیة لوحداتترجمة القوائم المالیة  اقى المتغی ربح وب صافى ال وى المعلوماتى ل فوق المحت

اییر المصریة عندمالرقابیة ، ا كانت تعرض فى قائمة التغیرات فى حقوق الملكیة قبل تعدیل المع
وق  ى حق رات ف ى قائمة التغی م عرضھ ف د سواء ت ذا البن اتى لھ وى معلوم د محت م ال یوج ومن ث

ة  اییر(الملكی دیل المع ل تع دخل ) قب ة ال ى قائم ھ ف م عرض شامل أو ت ة(ال اییر المعدل ا للمع ). ًوفق
ى الجدول وعلى الرغم من  ذى حددھا الباحث ف ع ال دمى الراب أن تطبیق قاعدة قبول الفرض الع

ة ُحیث ت(یؤدى إلى رفض الفرض العدمى ) ٢(رقم  وائم المالی خفض مكاسب وخسائر ترجمة الق
شامل% ١ أجنبیة القوة التفسیریة للنموذج بمقدار لوحدات دخل ال ى قائمة ال د عرضھا ف ط عن  فق

عند عرضھا % ١.٤ خفض القوة التفسیریة للنموذج بمقدارُ بینما ت،٤كما یتضح من الجدول رقم 
م  ن الجدول رق ا یتضح م سلبي لھذا . ٦فى قائمة التغیرات فى حقوق الملكیة كم أثیر ال أى أن الت

اییر ذلك)المتغیر على القوة التفسیریة للنموذج انخفض بعد تعدیل المع ول ب ن الق ھ ال یمك  ،، إال أن
اد حیث ال یوجد محتوى م ن االعتم ده یمك اییر وال بع دیل المع ًعلوماتى أصال لھذا البند ال قبل تع

ومن ثم یمكن علیھ عند تحدید أثر طریقة عرض البند فى القوائم المالیة على محتواه المعلوماتى، 
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رض  ول الف ن قب الى یمك القول أنھ ال یوجد تأثیر لطریقة عرض ھذا البند فى القوائم المالیة، وبالت
دمى  ضى ب الع ذى یق ع ال ة " الراب وائم المالی ة الق ة بترجم سائر المتعلق ب والخ دم المكاس ال تق
وى لوحدات وق المحت وى معلوماتى إضافى یف شامل محت  أجنبیة عند عرضھا فى قائمة الدخل ال

  ".المعلوماتى لھا عندما كانت تعرض فى قائمة التغیرات فى حقوق الملكیة
  : الخامس نتائج اختبار الفرض ٤-٤-٤

سائر  ب وخ اتى لمكاس وى المعلوم ان المحت ا إذا ك رض م ذا الف ر ھ یم یختب ادة تقی إع
وق محتواھا المعلوماتى األصول المالیة المتاحة للبیع شامل یف دخل ال ة ال ى قائم  عندما تعرض ف

بیة  اییر المحاس دیل المع ل تع ة قب وق الملكی ى حق رات ف ة التغی ى قائم رض ف ت تع دما كان عن
د ات.  المصریة رض وق ار الف ائج اختب ن نت ثضح م وى الثال ود محت دم وج ة ع ذه الدراس ن ھ  م

سائر  ب وخ اتى لمكاس ع معلوم ة للبی ة المتاح ول المالی یم األص ادة تقی ة إع ى قائم ھا ف د عرض عن
ى  ة عل وائم المالی ى الق د ف ذا البن رض ھ ة ع أثیر لطریق الدخل الشامل، ولتحدید ما إذا كان ھناك ت

ام ا اتى ق واه المعلوم وذجین محت ق النم ث بتطبی ركات ) ٤(و ) ١(لباح ات ش ى بیان اد عل باالعتم
امى  ة ع سائر   (٢٠١٥ و ٢٠١٤العین ب وخ رض مكاس ت تع دما كان ول عن یم األص ادة تقی إع

ع  ة للبی ة المتاح ةالمالی وق الملكی ى حق رات ف ة التغی ود قائم من بن دول  ) ض ح الج ) ٧(، ویوض
  : ًملخصا لنتائج تطبیق ھذان النموذجان

   ) ٧ (دول ـج
  م٢٠١٥ و ٢٠١٤ باالعتماد على بیانات ٤ و ١تطبیق النموذجین ملخص نتائج 

 Sigمستوى المعنوية 
  Adjusted R2  النموذج

لمكاسب وخسائر إعادة تقييم األصول المالية   للنموذج
  المتاحة للبيع

)١(  44.5% 0.008  ----  
)٤(  41.1%  0.020  .724  
      Adjusted R2  - 3.4%التغير فى 

ة(أن المتغیرات المستقلة فى النموذج األول ) ٧(یتضح من الجدول  رات الرقابی ) المتغی
ابع % ٤٤.٥تفسر  ر الت ى المتغی ة ف شركات(من التغیرات الحادث سوقیة لل ة ال ، وأن إضافة )القیم

ع متغیر مكاسب وخسائر  د أدىإعادة تقییم األصول المالیة المتاحة للبی وذج االنحدار األول ق  لنم
درة مكاسب وخسائر % ٣.٤إلى انخفاض القوة التفسیریة للنموذج بمقدار  ى عدم ق ادة ما یعن إع

ا تقییم األصول المالیة المتاحة للبیع ك جلی شركات ویتضح ذل سوقیة لل ة ال ى القیم أثیر عل ً على الت
ر  ذا المتغی ذا المتغی) ٠.٧٢٤(من قیمة مستوى المعنویة لھ أثیر ھ دم معنویة ت ى توضح ع ر والت

على المتغیر التابع، ومن ثم یمكن القول أنھ ال یوجد محتوى معلوماتى إضافى لمكاسب وخسائر 
ع  ة للبی ة المتاح ول المالی یم األص ادة تقی اقى إع ربح وب صافى ال اتى ل وى المعلوم وق المحت ف

اییر دیل المع  المتغیرات الرقابیة عندما كانت تعرض فى قائمة التغیرات فى حقوق الملكیة قبل تع
ى  المصریة رات ف ، ومن ثم ال یوجد محتوى معلوماتى لھذا البند سواء تم عرضھ فى قائمة التغی

ة(أو تم عرضھ فى قائمة الدخل الشامل ) قبل تعدیل المعاییر(حقوق الملكیة   )ًوفقا للمعاییر المعدل
ة، وائم المالی ى الق د ف ذا البن أثیر لطریقة عرض ھ ھ ال یوجد ت ول أن ن الق الى ، ومن ثم یمك  وبالت

ادة "  الذى یقضى ب الخامسیمكن قبول الفرض العدمى  ال تقدم المكاسب والخسائر المتعلقة بإع
اتى  وى معلوم شامل محت دخل ال ة ال ى قائم ھا ف د عرض ع عن ة للبی ة المتاح ول المالی یم األص تقی
وق  ى حق رات ف ة التغی ى قائم رض ف ت تع دما كان ا عن اتى لھ وى المعلوم وق المحت افى یف إض

  ".لكیةالم
  : نتائج التحليل اإلضافى ٥-٤



          المحتوى المعلوماتى لقائمة الدخل الشامل                                              إبراھیم زكریا عرفات/  د  
 

 

 م٢٠١٩ ینایر سادسالعدد ال                                                                                    مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٤٨٥( 

را  ةًنظ دود المتعلق رة الدراسة ب للح ُفت صر ط وق امین فق ى ع اییر عل دیل المع د تع ھا بع
م اإلفصاح  (٢٠١٧ و ٢٠١٦ ھما العامان المنتھیان بعد سریان تطبیق المعاییر المعدلة واللذان ت

ام الباحث ً، واتساقا مع فترة الدر)عن نتائجھما حتى إجراء ھذه الدراسة اسة بعد تعدیل المعاییر ق
اد  باختبار مدى وجود محتوى معلوماتى لبنود الدخل الشامل األخرى قبل تعدیل المعاییر باالعتم

ى ٢٠١٥ و ٢٠١٤ًعلى بیانات عامین أیضا ھما  اد عل  ، وقد تم اختبار فروض الدراسة باالعتم
دیل ا. بیانات ھذه األعوام د تع ن وإن كانت فترة الدراسة بع ھ یمك ط، فإن امین فق دة بع اییر مقی لمع

ام الباحث  ذلك ق اییر، ل دیل المع ل تع ارات قب إجراءتوسیع حجم عینة البحث عند اجراء االختب  ب
وام  الل األع اییر خ دیل المع ل تع ة قب ركات العین ات ش افى لبیان ل إض  و ٢٠١٣ و ٢٠١٢تحلی

ود٢٠١٥ و ٢٠١٤ اتى لبن شامل األخرى  بھدف التحقق من عدم وجود محتوى معلوم دخل ال  ال
سبب صغر حجم  ن ب م تك ابقا ل ًقبل تعدیل المعاییر والتأكد من أن النتائج التى تم التوصل إلیھا س

  . العینة
م  وذجین ) ٨(ویوضح الجدول رق ق النم ائج تطبی ار مدى ) ٣(و ) ١(ملخص لنت الختب

 أجنبیة، كما یوضح لوحداتوجود محتوى معلوماتى لبند مكاسب وخسائر ترجمة القوائم المالیة 
م  دول رق وذجین  )٩(الج ق النم ائج تطبی ص لنت وى ) ٤(و ) ١(ملخ ود محت دى وج ار م الختب

  : معلوماتى لبند مكاسب وخسائر إعادة تقییم األصول المالیة المتاحة للبیع
  ) ٨ (دول ـج

  ملخص نتائج التحلیل اإلضافى لبند مكاسب وخسائر ترجمة القوائم المالیة األجنبیة
 Sigمستوى المعنوية 

  Adjusted R2  وذجالنم
لمكاسب وخسائر إعادة تقييم األصول المالية   للنموذج

  المتاحة للبيع
)١(  22.1% 0.007  ----  
)٤(  19.9%  0.017  .925  
      Adjusted R2  - 2.2%التغير فى 

  

  )  ٩ (دول ـج
  المتاحة للبیعملخص نتائج التحلیل اإلضافى لبند مكاسب وخسائر إعادة تقییم األصول 

 Sigمستوى المعنوية 
  Adjusted R2  النموذج

لمكاسب وخسائر ترجمة القوائم المالية   للنموذج
   أجنبيةلوحدات

)١(  43.2% 0.000  ----  
)٣(  42.5%  0.000  .702  
      Adjusted R2  - 0.7%التغير فى 

شا) ٩ و ٨(یتضح من الجدولین  دخل ال ود ال رات بن مل األخرى ًأن إضافة أیا من متغی
ذه  أثیر لھ د عدم وجود ت ا یؤك ا سلبا م ر علیھ ًإلى النموذج لم یدعم القوة التفسیریة للنموذج بل أث

شركة  سوق لل یم ال ى تقی ود عل شركة(البن سوقیة لل ة ال ل )القیم ذا التحلی ائج ھ د نت م تؤك ن ث ، وم
ار الفرضین ائج اختب ع والخامس اإلضافى نتائج التحلیل األساسي لھذه الدراسة وبخاصة نت  الراب

اییر المحاسبیة المصریة  دیل المع ل تع شامل ال قب دخل ال ود ال بأنھ ال یوجد محتوى معلوماتى لبن
  . وال بعدھا

  

  : النتائج العامة والتوصيات -٥



          المحتوى المعلوماتى لقائمة الدخل الشامل                                              إبراھیم زكریا عرفات/  د  
 

 

 م٢٠١٩ ینایر سادسالعدد ال                                                                                    مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٤٨٦( 

اییر  ى مع حاول الباحث فى ھذا البحث دراسة مدى جدوى أھم التعدیالت التى تمت عل
الشركات المصریة بإعداد قائمة مستقلة للدخل الشامل  وھى إلزام ٢٠١٥المحاسبة المصریة عام 

اح والخسائر(تحوى باإلضافة إلى صافى الربح الناتج من قائمة الدخل  دخل ) قائمة األرب ود ال بن
رة ن الفت شامل ع دخل ال الى ال رى وإجم شامل األخ روض . ال سة ف ار خم ث باختب ام الباح د ق وق
ات وى معلوم دى وجود محت ى م وف عل الف ى إحصائیة للوق شامل بخ دخل ال ة ال لمعلومات قائم

ة (صافى الربح   لوحداتوبخاصة إجمالى الدخل الشامل، ومكاسب وخسائر ترجمة القوائم المالی
ع ة للبی ة المتاح ول المالی یم األص ادة تقی سائر إع ة، ومكاسب وخ ات ). أجنبی ى بیان اد عل وباالعتم

 تم اختبار ھذه الفروض ٢٠١٧ و٢٠١٦ و ٢٠١٥ و ٢٠١٤صریة أعوام عینة من الشركات الم
   : ویمكن بصورة عامة تلخیص نتائج ھذه الدراسة فى اآلتى.  الخمسة

دة بالبورصة  -  شركات المقی ة لل اریر المالی اتضح من المسح الشامل الذى قام بھ الباحث للتق
صریة  تثناء  (الم ة باس دمات المالی وك والخ اعى البن ى قط ة إل شركات المنتمی تثناء ال باس

شامل اآلخر)البنوك دخل ال ود ال ن ،ى ضعف مستوى اإلفصاح عن بن رب م ا یق اك م  فھن
شامل اآلخر% ٧٧ دخل ال ود ال رر عن بن ى ذلك ى،من الشركات المقیدة ال تق سبب ف  وال

ر  ة وغی ر عادی امالت غی ة بمع ة مرتبط ة خاص ود ذات طبیع ود بن ذه البن ساطة أن ھ بب
وم ب صریة ال تق شركات الم م ال م فمعظ ن ث ررة وم م متك ا وأن معظ امالت، كم ذه المع ھ

ى  أخرىالشركات التى قررت عن بنود دان عل د أو بن ط عن بن ررت فق شامل ق دخل ال  لل
 . األكثر

شامل اآلخر -  ا مكاسب وخسائر ىأكثر بنود الدخل ال شامل ھم دخل ال ة ال ى قائم ً عرضا ف
ة  وائم المالی ة الق داتترجم ول الوح یم األص ادة تقی سائر إع ب وخ ة، ومكاس ة  أجنبی لمالی

 .  المتاحة للبیع
أن إجمالى الدخل الشامل وبنود لھذه الدراسة  األول اختبار الثالثة فروض نتائج من اتضح - 

شامل(الدخل الشامل األخرى  دخل ال اتى إضافى ) عناصر قائمة ال وى معلوم دم محت ال تق
ستخدم ى عدم اھتمام م ا یعن ربح، م ى عما تقدمھ معلومات قائمة الدخل وبخاصة صافى ال

التقاریر المالیة بقائمة الدخل الشامل وما تحتویھا من معلومات واعتمادھم بصورة أساسیة 
بیة  اییس المحاس اقى المق ى ب سوقیة عل ا ال ى قیمتھ نعكس عل ذى ی عند تقییم أداء الشركة وال

اح ات األرب ربح وتوزیع صافى ال ة ك ع..التقلیدی اءت عكس المتوق ذه النتیجة ج ل ھ ،   ولع
ھ فاستحداث قائم أنھ توجی شركات بإعدادھا واالفصاح عنھا من ش زام ال دة وإل ة مالیة جدی

م أخذھا  ن ث ات وم اھتمام مستخدمى التقاریر المالیة إلى ھذه القائمة وما تحتویھ من معلوم
رات  ى الفت سوقیة خاصة ف فى االعتبار عند تقییم أداء الشركة والذى ینعكس على قیمتھا ال

 . أثبت عكس ذلكلقائمة، ولكن الواقع المصري األولى من التقریر عن ھذه ا
أوضحت نتائج اختبار الفرضین الرابع والخامس أن عدم اھتمام مستخدمى التقاریر المالیة  - 

رض  لم یكن باألمر المستحدث ولم یكن سببھ تغییرىببنود الدخل الشامل اآلخر  طریقة ع
دم أھ ھذه البنود ؤالء بع دى ھ ا كان عن قناعة قدیمة ل دما ، وإنم ى عن ود حت ذه البن ة ھ می

ك  د اتضح ذل ة، وق وق الملكی ى حق رات ف ة التغی كانت تعرض قبل تعدیل المعاییر فى قائم
اییر أو  دیل المع ل تع واء قب ود س ذه البن اتى إضافى لھ وى معلوم ود محت ًجلیا من عدم وج

 . بعدھا
وماتى، ما مما سبق یتضح عدم تأثیر طریقة عرض بنود الدخل الشامل على محتواھا المعل - 

صري  بي الم ار المحاس دیل المعی ول أن تع ى تق یة الت ول الفرض عوبة قب ى ص   یعن
م  اع ) ١(رق ا القتن ان راجع ا ك شامل ربم دخل ال ستقلة لل ة م داد قائم شركات بإع زام ال ًوإل

ھ  اعھم بأن وده األخرى واقتن شامل وبن دخل ال ة ال معدى المعاییر المحاسبیة المصریة بأھمی
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وى ى المحت ضیف إل الىسی ر الم ات التقری اتى لمعلوم وده  المعلوم ع بن رض م دما یُع  عن
ستقلة ى العكس .األخرى فى قائمة م دعم  وعل ن أن ت أن یمك ة ب ائج الفرضیة القائل ذه النت ھ

ة اریر المالی داد التق ة إلع اییر الدولی ضا للمع ا مح ا واتباع اء التزام ار ج ذا المعی دیل ھ ًتع ً ً ،
 .  البنود ال قبل تعدیل المعاییر وال بعدھاثبت مالءمة القیمة لھذهُحیث لم ت

دم جدوى تعدیالت  -  دا لع ا تأكی ى أنھ ًعلى الرغم من أن النتائج السابقة یمكن النظر إلیھا عل
م  صري رق بي الم ار المحاس ك ال )١(المعی ى ذل م عل ى أن الحك د عل ث یؤك ، إال أن الباح

ن  د م ا الب ى إجراء دراسات یمكن الجزم بھ من خالل ھذه الدراسة وحدھا وإنم سعى ف ال
م  مستقبلیة للتحقق من نتائج ھذه الدراسة خاصة وأن عمر ھذه القائمة فى البیئة المصریة ل

، لذلك یوصى الباحث باالستمرار فى  ًیتجاوز العامان ما یمثل قیدا على نتائج ھذه الدراسة
ا از ة وربم ود البحث فى ھذا المجال فى السنوات القادمة مع اتساع حجم العین دد بن اد ع دی

 . الدخل الشامل األخرى الخاضعة للتحلیل
ط  -  أتى فق ن یت شامل ل دخل ال ًأخیرا یؤكد الباحث على أن المحتوى المعلوماتى لبنود قائمة ال

ى  ود وأثرھا عل ذه البن ألنھا منفردة بقائمة مستقلة وإنما سیتأتى من مدى األھمیة النسبیة لھ
 . صافى الربح

ذ ائج ھ ى نت ى باالعتماد عل ى ف د البحث ن الجھ د م ذل العدی ه الدراسة یوصي الباحث بب
وائم للتحقق منقائمة الدخل الشامل مجال  ن الق ة م من المجموعة الكامل  مدى جدوى وجودھا ض

  : ویرى الباحث أنھ یمكن تحقیق ذلك بالبحث فى النقاط التالیة،  المالیة فى البیئة المصریة
  . لقیمة وأداء الوحداتاییس األخرى عالقة بنود قائمة الدخل الشامل بالمق - 
 . أثر اإلفصاح عن قائمة الدخل الشامل على جودة التقریر المالى - 
 . دور مراقب الحسابات فى إضفاء الثقة فى قائمة الدخل الشامل - 
وائم  -  ستخدمى الق ن معدى وم ل م ة نظر ك ن وجھ شامل م دخل ال دى جدوى قائمة ال م

 . المالیة
 . اد وعرض قائمة الدخل الشاملتحلیل التكلفة والعائد إلعد - 
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  ثـق البحـمالح
  : الختبار الفرض األول) ٢(و ) ١(نتائج تطبيق النموذجين :  أوالً

  ) ١ (نتائج النموذج 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .762(a) .580 .558 6787503846.33960 

a  Predictors: (Constant), DIV, BV, NI 
ANOVA(b) 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 36336786985700740

00000.000 3 1211226232856691000000.0
00 26.291 .000(a) 

 Residual 26260018824522670
00000.000 57 46070208464074800000.000   

 Total 62596805810223400
00000.000 60    

a  Predictors: (Constant), DIV, BV, NI 
b  Dependent Variable: MV 

Coefficients(a) 

Model  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 24932436

43.406 1023015761.263  2.437 .018 
 NI -1.230 .545 -.593 -2.257 .028 
 BV .159 .108 .379 1.464 .149 
 DIV 18.928 2.153 .813 8.793 .000 

a  Dependent Variable: MV 
  

  ) ٢ (نتائج النموذج 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .762(a) .581 .551 6841221965.10922 

a  Predictors: (Constant), TCI, DIV, BV, NI 
ANOVA(b) 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3638750774372340
000000.000 4 909687693593085000000.000 19.437 .000(a) 

 Residual 2620929806650001
000000.000 56 46802317975892800000.000   

 Total 6259680581022340
000000.000 60    

a  Predictors: (Constant), TCI, DIV, BV, NI 
b  Dependent Variable: MV 

Coefficients(a) 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Model  B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 2426610302 1050791235  2.309 .025 
 NI -1.400 .753 -.675 -1.858 .068 
 BV .155 .110 .371 1.416 .162 
 DIV 18.941 2.170 .813 8.729 .000 
 TCI .186 .566 .094 .329 .743 

a  Dependent Variable: MV 
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  : الختبار الفرض الثانى) ٣(و ) ١(نتائج تطبيق النموذجين :  ثانياً

  ) ١ (نتائج النموذج 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .763(a) .582 .551 7710695929.73868 

a  Predictors: (Constant), DIV, BV, NI 
ANOVA(b) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3314973394821559

000000.000 3 11049911316071860
00000.000 18.585 .000(a) 

  Residual 2378193268835546
000000.000 40 59454831720888600

000.000   

  Total 5693166663657100
000000.000 43    

a  Predictors: (Constant), DIV, BV, NI 
b  Dependent Variable: MV 

Coefficients(a) 
Model  Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta B Std. 
Error 

1 (Constant) 3E+009 1E+009  2.331 .025 

 NI 1.141 1.872 .135 .610 .546 

 BV .278 .177 .206 1.564 .126 

 DIV 11.439 5.508 .494 2.077 .044 

a  Dependent Variable: MV 
  ) ٣ (نتائج النموذج 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .764(a) .584 .541 7792996345.09274 

a  Predictors: (Constant), TRANS, DIV, BV, NI 
ANOVA(b) 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 332466577430658200000
0.000 4 831166443576645000000.000 13.686 .000(a) 

 Residual 236850088935052300000
0.000 39 60730792034628700000.000   

 Total 569316666365710000000
0.000 43    

a  Predictors: (Constant), TRANS, DIV, BV, NI 
b  Dependent Variable: MV 

Coefficients(a) 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Model  

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 3516714785.711 1513589485.743  2.323 .025 
 NI 1.366 1.974 .162 .692 .493 
 BV .296 .185 .219 1.598 .118 
 DIV 10.633 5.921 .459 1.796 .080 
 TRANS -.406 1.017 -.044 -.399 .692 
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 م٢٠١٩ ینایر سادسالعدد ال                                                                                    مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٤٩٣( 

  

  : الختبار الفرض الثالث) ٤(و ) ١(نتائج تطبيق النموذجين :  ثالثاً

  ) ١ (نتائج النموذج 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .530(a) .281 .167 8735798895.11720 
a  Predictors: (Constant), DIV, NI, BV 

ANOVA(b) 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 566414872427094000000.000 3 188804957475698200000.000 2.474 .093(a) 
 Residual 1449969464382687000000.00

0 19 76314182335930900000.000   

 Total 2016384336809782000000.00
0 22    

a  Predictors: (Constant), DIV, NI, BV 
b  Dependent Variable: MV 

Coefficients(a) 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

Model  
B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 3778654519.840 2250425716.147  1.679 .110 

 NI 3.488 4.987 .176 .699 .493 

 BV .464 .298 .394 1.556 .136 

 DIV 1.277 13.446 .023 .095 .925 

a  Dependent Variable: MV 
  )٤(نتائج النموذج 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .530(a) .281 .121 8974893116.98040 
a  Predictors: (Constant), AVFS, NI, DIV, BV 

ANOVA(b) 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 566507620507783000000.000 4 141626905126945900000.000 1.758 .181(a) 
 Residual 1449876716301998000000.000 18 80548706461222100000.000   
 Total 2016384336809782000000.000 22    

a  Predictors: (Constant), AVFS, NI, DIV, BV 
b  Dependent Variable: MV 

Coefficients(a) 
Model  Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 3792735337.503 2348961680.768  1.615 .124 
 NI 3.507 5.152 .177 .681 .505 
 BV .461 .316 .392 1.461 .161 
 DIV 1.235 13.870 .022 .089 .930 
 AVFS 3.183 93.802 .007 .034 .973 

a  Dependent Variable: MV 
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  :  الختبار الفرض الرابع٢٠١٥ و ٢٠١٤على بيانات )  ٣(و ) ١(نتائج تطبيق النموذجين :  رابعاً

  ) ١ (نتائج النموذج 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .704(a) .495 .453 4217485983.38934 
a  Predictors: (Constant), DIV, NI, BV 

ANOVA(b) 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 628157374486398000000.000 3 209385791495466000000.000 11.772 .000(a) 
 Residual 640338768723079000000.000 36 17787188020085550000.000   
 Total 1268496143209477000000.000 39    

a  Predictors: (Constant), DIV, NI, BV 
b  Dependent Variable: MV 

Coefficients(a) 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Model  

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 2465173639.618 777180227.707  3.172 .003 

 NI -.371 1.546 -.040 -.240 .812 

 BV .482 .137 .686 3.510 .001 

 DIV 1.033 2.137 .072 .483 .632 

a  Dependent Variable: MV 
  ) ٣ (نتائج النموذج 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .705(a) .497 .439 4269893305.83326 
a  Predictors: (Constant), TRANS, BV, DIV, NI 

ANOVA(b) 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 630376533697489000000.000 4 157594133424372400000.000 8.644 .000(a) 
 Residual 638119609511988000000.000 35 18231988843199650000.000   
 Total 1268496143209477000000.000 39    

a  Predictors: (Constant), TRANS, BV, DIV, NI 
b  Dependent Variable: MV 
  
 

Coefficients(a) 
Model  Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta B Std. 
Error 

1 (Constant) 2547925664.198 821811322.806  3.100 .004 
 NI -.375 1.565 -.041 -.240 .812 
 BV .483 .139 .687 3.470 .001 
 DIV 1.018 2.164 .071 .470 .641 
 TRANS -4.933 14.141 -.042 -.349 .729 

a  Dependent Variable: MV 
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   الختبار الفرض الخامس٢٠١٥ و ٢٠١٤على بيانات )  ٤(و ) ١(نتائج تطبيق النموذجين :  خامساً

  ) ١ (نتائج النموذج 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .733(a) .537 .445 4817167674.79509 

a  Predictors: (Constant), DIV, NI, BV 
ANOVA(b) 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 404313318829704200000.000 3 134771106276568100000.000 5.808 .008(a) 
 Residual 348076566106360400000.000 15 23205104407090700000.000   
 Total 752389884936064000000.000 18    

a  Predictors: (Constant), DIV, NI, BV 
b  Dependent Variable: MV 

Coefficients(a) 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Model 

 
 
 B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 2438139360.47
2 

1319250473.54
3  1.848 .084 

 NI -12.341 7.642 -.532 -1.615 .127 

 BV .852 .249 1.129 3.422 .004 

 DIV -.621 7.143 -.019 -.087 .932 

a  Dependent Variable: MV 

 ) ٤ (نتائج النموذج 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .736(a) .542 .411 4963282290.41633 
a  Predictors: (Constant), AVFS, DIV, BV, NI 

ANOVA(b) 
Model 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 407511489615019500000.000 4 101877872403754800000.0 4.136 .020(a) 

 Residual 344878395321045200000.000 14 24634171094360370000.00   

 Total 752389884936064000000.000 18    

a  Predictors: (Constant), AVFS, DIV, BV, NI 
b  Dependent Variable: MV 
  

Coefficients(a) 
Model  Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 2628093768.950 1457921114.609  1.803 .093 
 NI -11.380 8.314 -.490 -1.369 .193 
 BV .823 .269 1.090 3.053 .009 
 DIV -.674 7.361 -.020 -.092 .928 
 AVFS 18.345 50.913 .069 .360 .724 
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 ٢٠١٤ و   ٢٠١٣ و   ٢٠١٢على بيانات   ) ٣(و  ) ١(نتائج تطبيق النموذجين    :  سادساً
  : ) التحليل اإلضافى  (٢٠١٥و 

  ) ١ (نتائج النموذج 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .676(a) .457 .432 5143800530.14230 
a  Predictors: (Constant), DIV, BV, NI 

ANOVA(b) 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1448917566319160000000.000 3 482972522106386000000.000 18.254 .000(a) 

 Residual 1719814453102989000000.000 65 26458683893892150000.000   

 Total 3168732019422150000000.000 68    

a  Predictors: (Constant), DIV, BV, NI 
b  Dependent Variable: MV 

Coefficients(a) 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Model  

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 2809247047.331 728946721.209  3.854 .000 

 NI .929 1.571 .090 .591 .556 

 BV .377 .114 .470 3.295 .002 

 DIV 2.530 1.751 .185 1.445 .153 

a  Dependent Variable: MV 

  ) ٣ (نتائج النموذج 

  Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .677(a) .459 .425 5177842305.57423 
a  Predictors: (Constant), TRANS, NI, DIV, BV 

ANOVA(b) 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1452888759172920000000.000 4 363222189793230200000.000 13.548 .000(a) 
 Residual 1715843260249229000000.000 64 26810050941394210000.000   
 Total 3168732019422150000000.000 68    

a  Predictors: (Constant), TRANS, NI, DIV, BV 
b  Dependent Variable: MV 
 Coefficients(a) 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Model  
B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 2738403626.727 756506617.046  3.620 .001 

 NI .932 1.582 .091 .589 .558 

 BV .379 .115 .472 3.286 .002 

 DIV 2.500 1.765 .183 1.417 .161 

 TRANS 2.686 6.980 .035 .385 .702 

a  Dependent Variable: MV 
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 م٢٠١٩ ینایر سادسالعدد ال                                                                                    مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٤٩٧( 

 ٢٠١٤ و   ٢٠١٣ و   ٢٠١٢على بيانات   )  ٤(و  ) ١(نتائج تطبيق النموذجين    :  سابعاً
  : ) التحليل اإلضافى  (٢٠١٥و 

  ) ١ (نتائج النموذج 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .528(a) .279 .221 6120231191.76304 

a  Predictors: (Constant), DIV, BV, NI 
ANOVA(b) 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 536440300001674000000.000 3 178813433333891300000.000 4.774 .007(a) 
 Residual 1385917504103284000000.00

0 37 37457229840629290000.000   

 Total 1922357804104958000000.00
0 40    

a  Predictors: (Constant), DIV, BV, NI 
b  Dependent Variable: MV 
 Coefficients(a) 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Model  
B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 3002305661.319 1118664482.971  2.684 .011 

 NI -5.969 6.585 -.214 -.907 .371 

 BV .601 .204 .695 2.951 .005 

 DIV -1.762 7.095 -.037 -.248 .805 

a  Dependent Variable: MV 

  ) ٤ (نتائج النموذج 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .528(a) .279 .199 6203872239.50444 
a  Predictors: (Constant), AVFS, BV, DIV, NI 

ANOVA(b) 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 536788696597578000000.000 4 134197174149394600000.000 3.487 .017(a) 
 Residual 1385569107507379000000.000 36 38488030764093880000.000   
 Total 1922357804104958000000.000 40    

a  Predictors: (Constant), AVFS, BV, DIV, NI 
b  Dependent Variable: MV 
 Coefficients(a) 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Model  
B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 3008978750.380 1136119546.866  2.648 .012 

 NI -6.037 6.713 -.216 -.899 .374 

 BV .604 .208 .698 2.903 .006 

 DIV -1.816 7.214 -.039 -.252 .803 

 AVFS -3.412 35.859 -.014 -.095 .925 

a  Dependent Variable: MV 


