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 ملخص البحث 
قائمة الدخل أو في قائمة الدخل  فيأثر بديلي اإلفصاح ) يستهدف هذا البحث قياس       

 الشامل ( عن الدخل الشامل على القدرة التنبؤية والتفسيرية له وعلى  دقة تنبؤات المحللين 
شركة سعودية من مختلف  26طبيق على عينة تشمل التومن خالل الماليين بأسعار األسهم 

شركة 13األولى تشمل  -:نجزء تيالقطاعات االقتصادية والتي تم تقسيمها إلى عينتين 
مساهمة سعودية تفصح عن بنود الدخل الشامل في قائمة مستقلة) قائمة الدخل الشامل(  

شركة مساهمة سعودية تفصح عن عناصر الدخل الشامل في قائمة  13والعينة الثانية تشمل 
خل أن القدرة التنبؤية للدالنتائج ( ، أوضحت 2017:2015الدخل  وذلك خالل الفترة من )

أكبر من قدرته التنبؤية الشامل عند االفصاح عنه فى  قائمة مستقلة) قائمة الدخل الشامل (  
في القدرة التنبؤية  إحصائية داللة ذات فروقتوجد وانه  عند اإلفصاح عنه في قائمة الدخل

 أنو ، للدخل الشامل بصافي الدخل المستقبلي باختالف بديل اإلفصاح عنه في القوائم المالية 
القدرة التفسيرية للدخل الشامل لسعر السهم عند االفصاح عنه فى قائمة مستقلة) قائمة الدخل 

توجد وانه  عند اإلفصاح عنه في قائمة الدخل لسعر السهمأكبر من قدرته التفسيرية الشامل ( 
في القدرة التفسيرية للدخل الشامل لسعر السهم  باختالف بديل  إحصائية داللة ذات فروق
وجود تأثير سلبى معنوى لالفصاح عن اجمالى كما تبين ، فصاح عنه في القوائم المالية اإل

الدخل الشامل على اخطاء تنبؤات المحللين الماليين ولكن التأثير فى حالة االفصاح فى قائمة 
الدخل الشامل أكبر معنوية مقارنة باالفصاح عنه فى قائمة الدخل ،أى أن االفصاح عن الدخل 

 .يجعل التنبؤات أقل تشتتا )أكثر دقة( فى قائمة الدخل الشامل الشامل 
 

الكلمات الدالة: الدخل الشامل ، القدرة التنبؤية والقدرة التفسيرية ، تنبؤات المحللين الماليين ، 
 أسعار األسهم . 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

Abstract 
 This research aims to measure the impact of alternative disclosures (in 

the income statement or in the statement of comprehensive income) on 
comprehensive income on it's predictive and explanatory ability and on 
the accuracy of analysts' forecasts , Applied to a sample of 26 Saudi 
companies from different economic sectors, which were divided into 
two samples :-The first sample includes 13 Saudi companies 
disclosing the comprehensive income items in an independent 
statement (the comprehensive income statement) and the second 
sample includes 13 Saudi companies disclosing the comprehensive 
income items in the income statement, The results showed that the 
predictive ability of comprehensive income when disclosed in 
comprehensive income statement  is greater than its predictive ability 
when disclosed in the income statement and There are statistically 
significant differences in the predictive ability of comprehensive income 
with net future income according to the alternative of disclosure in the 
financial statements, also The explanatory ability of the comprehensive 
income of the share price when disclosed in Comprehensive Income is 
greater than its explanatory ability when disclosed in the income 
statement and There are statistically significant differences in the 
explanatory ability of comprehensive income of the share price 
according to the alternative of disclosure in the financial statements, 
There was also a significant negative impact on the disclosure of the 
comprehensive income on the errors of financial analysts' forecasts, 
Comprehensive income disclosure makes forecasts less dispersed 
(more accurate). 
Keywords: Comprehensive Income, Predictive and Interpretive Ability, 

Financial Analyst Forecasts, Stock Prices.     
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 المقدمة 
االقتصادية والتي ألقت و في ظل المتغيرات والتطورات المتالحقة في البيئة العالمية        

بظاللها على مهنة المحاسبة ومدى دقة وموضوعية وكافية القياس واإلفصاح المحاسبي تزايد 
االهتمام في اآلونة األخيرة بالبحوث والدراسات الخاصة بقياس أثر تطبيق منهج  القيمة العادلة 

حيث تقارير المالية ،معلومات المحاسبية وأثر ذلك على مستخدمي الالخصائص النوعية للعلى 
بتطبيق القيمة العادلة المختلفة المسئولة عن إصدار المعايير المحاسبية الجهات المهنية ألزمت 

التنبؤ فى وذلك ألنها أكثر تعد أكثر موضوعية من التكلفة التاريخية في القياس المحاسبي و 
قيمة العادلة بمفهوم وقد ارتبط تطبيق منهج ال، ر األسهم ابالمتغيرات المختلفة خاصة أسع

( ، وقد IAS,1لمعيار الدولي )وفقا لالدخل الشامل والذي يعد أحد المقاييس البديلة للدخل 
حظي الدخل الشامل باهتمام الجهات العلمية والمهنية ، فكيفية وتوقيت اإلفصاح عن الدخل 
الشامل مازال محل نقاش وخالف بين الجهات المختلفة التي تصدر المعايير المحاسبية وفى 

إلى جانب التكلفة تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة ، خاصة وان البحوث المحاسبية 
خاصة القدرة عنها خصائص المعلومات المحاسبية المفصح  علىية قد ألقى بظالله التاريخ

 تنبؤات المحللين الماليين. رالتنبؤية والتفسيرية لهذه المعلومات مما يؤث
 

تقييم أداء المنشأة األساس في تعد المعلومات بصفة عامة والمعلومات الخاصة بالربحية و       
إضافة قيمة جديدة  قدرتها علىلها وتقييم مدى ية في األداء المستقبلي والتنبؤ بالتغيرات المستقبل

باإلضافة إلى ، ونظرا للقصور في القياس واإلفصاح المحاسبي وفقا لمنهج التكلفة التاريخية لها 
والذي تم قياسه وفقا للتكلفة التاريخية ومبادئ المحاسبة المقبولة قبوال عاما صافى الدخل أن 

كان من  لذاوجهت له عدة انتقادات أهمها انخفاض المحتوى المعلوماتى له  كمقياس لألداء
البحث عن مقياس بديل لتقيم األداء من قبل مستخدمي القوائم المالية خاصة  الضروري

 الدخل الشاملفي المحللين الماليين والمستثمرين وتمثل هذا المقياس الجديد لألداء 
Comprehensive Income   ، (.2011)حسين   

 
على مدى العقدين الماضيين أصبحت تنبؤات وتقارير المحللين الماليين محل اهتمام و        

تمثل ، حيث على تنبؤاتهم وتوصياتهمالمالية ق اسو فعل األ ودقياس ردخاصة البحوث التجريبية 
ا حيويدورا المحلل المالي يلعب  وأساس اتخاذ القرارات االستثمارية المحللين الماليين تنبؤات 
وهذا هو في تخفيض درجة عدم التأكد المرتبطة بالتنبؤات ،  يتمثلفي األسواق المالية  اومهم
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والعوامل التي تنبؤات المحللين الماليين دقة لهذا االهتمام المتزايد بطرق قياس السبب المباشر 
 .ألهميتها وتأثيرها على القرارات االستثماريةتؤثر عليها 

Garcı´a-Meca and Sa´nchez-Ballesta ,2006):Asquith ,et al,2005 ) 
 

 طبيعة المشكلة
البد من اإلفصاح كان  الحقيقيدخلها إجمالي عن للشركات تفصح القوائم المالية لكي       

يختلف حيث كافة العمليات والصفقات التي حدثت أثناء فترة معينة المحقق من عن الدخل 
فقد تم ولذا الربح من وجهة نظر االقتصاديين عن الربح المحاسبي من وجهة نظر المحاسبين ، 

)االعتراف باإليراد ( والذي ذكر أن اإليراد يتمثل في تدفق  18إصدار المعيار الدولي رقم 
لزيادة فتؤدى هذه التدفقات  ة ما المنافع االقتصادية نتيجة األنشطة العادية للمنشأة خالل فتر 

، ولما (2016حقوق المالك بخالف الزيادة المترتبة على مساهمة المالك أنفسهم )أبو طالب ،
الذى يوضح مصادر خلق القيمة ويوضع الفرق للدخل  الدخل الشامل هو المقياس الوحيد كان 

 ) الحوشي،المستقبلية  التدفقات النقديةببينها وبين توزيع القيمة كما انه يمكن من التنبؤ 
الشركات باإلفصاح عن التغيرات في حقوق المحاسبية المختلفة طالبت المعايير ، لذا (2018

قائمة المركز المالي عناصر لالتغيرات في القيمة العادلة في تمثل بشكل رئيسي تالملكية والتي 
 Others Comprehensive Income ( (OCIوالتي تمثل عناصر الدخل الشامل اآلخر

المكاسب غير المحققة من إعادة قياس االستثمارات المتاحة للبيع  و الخسائر أو المكاسب مثل 
 .(IASB,2007الخسائر في أدوات التحوط ) وأ

الدخل الشامل األخر بدقه برغم نجاحه في قياس في  (SFAB,130لم ينجح المعيار ) و     
 اإلفصاحبديل يمثل و  ،(Nishikawa ,et al,2016) قياسه واإلفصاح عنهتبرير ضرورة 

والجدل البحثي ( موضوًعا رئيسًيا في النقاش OCIالدخل الشامل اآلخر )عناصر عن  األفضل
وذلك بسبب الطبيعة  ( SFAS, 130والمهنيين ألكثر من عقدين منذ إصدار ) االكاديمينبين 

عناصر الدخل الشامل ف ،(Zoubi ,et al,2016) متسقة لعناصرهالالمعقدة وغير المؤقتة و 
كما أن قيمتها التنبؤ بدقة ، من الصعب على المحللين مما يكون  التأكدخر تزيد من عدم األ
وما يتصل بها من  يةاستثمار من قرارات ة إدارة الشركما تتخذه يرتبط بعنها بديل اإلفصاح و 

السلطة باإلضافة إلى والتي يخضع بعضها لتحركات السوق الالحقة وأحداث معامالت 
ومازالت المناقشات مستمرة حول ، المحاسبية وبالبدائل التقديرية لإلدارة فيما يتعلق بالخيارات 

العناصر التي يجب أن تتضمنها قائمة الدخل الشامل وهل يتم االعتراف بها في السنة التالية 
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بديل ر تأثي، هذه باإلضافة إلى الجدل والنقاش حول أم ال  كمكاسب أو خسائر محققة فعال
في قائمة   -مستقلة في قائمة  –الدخل عناصر الدخل الشامل ) في قائمة عن  اإلفصاح

المستثمرين غير المحترفين لمعلومات فهم واستيعاب على كيفية ( ملكية الالتغيرات في حقوق 
 Maines )،طريقة إعداد التقارير المالية بالمستثمرين وقرارات  حيث يتأثر تقييمالدخل الشامل 

& McDaniel ,2000). 
 

ويعد المحتوى المعلوماتى  لعناصر الدخل الشامل اآلخر مصدر مهم وحيوي ومفيد         
هذه المعلومات بعد تحليلها يقوموا بنقل  حيث محللين الماليين  بصفتهم وسطاء معلومات لل

من  يةالمال سواقاأليؤثر بشكل كبير على  والتنبؤ على أساسها إلى المجتمع المالي كلها مما
لمستثمرين وبيئة معلومات الشركات ، وقد يفشل ات اخالل التأثير على أسعار األسهم وقرار 

المحللون في دمج جميع المعلومات المتاحة بشكل كامل بسبب التحيز في قياس عناصر 
الماليين، ولذا دقة تنبؤات المحللين  مما يؤثر علىالدخل الشامل األخر ألنها معقدة وصعبة 

ل الشركة و سعي للحصول على كافة المعلومات المتاحة حالمحللين الماليين ال ب علييج
ومدى تحقق  وتحرى الدقة والبحث فيما وراء هذه المعلومات واألرقام من مؤشرات ودالالت

يعتمد عليها مسئولية تقديم تنبؤات دقيقة حيث يقع عليهم لمعلومات هذه الالخصائص النوعية 
 2016كفاءة سوق األوراق المالية ) يوسف ،ؤثر على مما ي هالمالي كلمجتمع ال
:Simpson,2010 ).  
  

تأثير بديل اإلفصاح عن  وجود تعارض في طبيعةتضح للباحثة يوترتيبا على كل ما سبق      
في مقدمتها ،  القدرة التفسيرية والتنبؤيةحيث تأتى النوعية له  صالدخل الشامل على الخصائ

تنبؤات دقة على الدخل الشامل بديل اإلفصاح عن تأثير وجود تعارض في طبيعة كما تبين 
هل تختلف القدرة  بلورة  مشكلة البحث في التسأول التالي مكني ، ولذاوسلوك المحللين الماليين

)في  و)في قائمة الدخل ( أ هلدخل الشامل باختالف بديل اإلفصاح عنلالتنبؤية والتفسيرية 
ما هو تأثير بديل اإلفصاح عن عناصر الدخل الشامل على دقة و (؟ الشاملالدخل قائمة 

   ؟ تنبؤات المحللين الماليين بأسعار األسهم

 أهداف البحث :
 يلي بدأثر قياس يستهدف البحث بشكل أساسي  ةالسابقت ولإلجابة عن التساؤال       

 دقة تنبؤات المحللين  وعلى اإلفصاح عن الدخل الشامل على القدرة التنبؤية والتفسيرية له 



- 7 - 
 

 -:ويتفرع هذا الهدف إلى  الماليين بأسعار األسهم
 وقائمة الدخل   فيلدخل الشامل عند اإلفصاح عنه لقياس القدرة التنبؤية والقدرة التفسيرية  -1

 .قائمة الدخل الشامل في
 تنبؤات المحللين الماليين بأسعار األسهم . قياس دقة -2
قياس تأثير بديلي اإلفصاح عن الدخل الشامل على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار  -3

 األسهم.   

 أهمية البحث 
حيث استجابة لالهتمام المتزايد دوليا ومحليا بالتقرير عن الدخل الشامل يمثل هذا البحث      

والمعيار  ( المعدل IASB,1)و SFAB,130)في وجود عدة معايير ) هذا االهتمامانعكس 
والتي تناولت شرح لمفهوم الدخل ( بعنوان )عرض القوائم المالية ( 1المصري المعدل رقم)

يستمد هذا البحث أهميته من حيث كونه يسعى لذا ، و الشامل وعناصره وبدائل اإلفصاح عنه
لشامل من منظور تأثير هذا البديل على القدرة لتحديد بديل اإلفصاح األمثل عن الدخل ا

التنبؤية والتفسيرية للدخل الشامل ، وهو ما ينعكس على فهم واستيعاب المشاركون في األسواق 
المالية خاصة المحللين الماليين والذين تعتمد تنبؤاتهم على مدى تحقق هذه الخصائص النوعية 

 ثالثةيير التي تناولت الدخل الشامل قدمت في المعلومات المفصح عنها ، خاصة وان المعا
بدائل لإلفصاح عن الدخل الشامل وتركت الحرية للشركات الختيار بديل اإلفصاح الذي تطبقه  

لدخل الشامل وعالقته التفاعلية مع المعلومات المحاسبية األخرى في فالمحتوى المعلوماتى ل
مستخدمي القوائم  ات في فهم واستيعاب واالختالف وظروف عدم التأكدسياق ردود أفعال السوق 

سواء كانوا محترفين  لمشاركون في األسواق الماليةؤثر على اياإلفصاح عنه  بديلجعل  المالية 
 ال.أو 
 

 حدود البحث
تأثير بديلي اإلفصاح عن الدخل الشامل )إما في قياس تقتصر الدراسة التطبيقية على  -1

( فال يتطرق البحث لبديل اإلفصاح عن الدخل الشاملاإلفصاح في قائمة  قائمة الدخل أو
 الدخل الشامل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية .

قياس تأثير بديلي اإلفصاح عن الدخل الشامل على القدرة تقتصر الدراسة التطبيقية على  -2
 . األخرىالتنبؤية والتفسيرية فقط ، حيث ال يتم التطرق للخصائص النوعية 
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دقة   قياس تأثير بديلي اإلفصاح عن الدخل الشامل علىتقتصر الدراسة التطبيقية على  -3
 للتنبؤات باألرباح.فقط دون التطرق  األسهمتنبؤات المحللين الماليين بأسعار 

شركة مساهمة سعودية من 13األولى تشمل  -:نتم تقسيم عينة البحث إلى عينتين جزء تي -4
  ) قائمة الدخل الشامل(الدخل الشامل في قائمة مستقلة ودبنمختلف القطاعات تفصح عن 

شركة مساهمة سعودية من مختلف القطاعات االقتصادية تفصح  13والعينة الثانية تشمل 
 (.2017:2015عن عناصر الدخل الشامل في قائمة الدخل  وذلك خالل الفترة من )

 منهجية البحث
تعتمد الباحثة على المنهج االستنباطي من خالل اإلطالع على الدراسات والبحوث      

لقياس القدرة التنبؤية والقدرة السابقة المتعلقة بموضوع البحث ، كما تتبع المنهج االستقرائي 
لدخل الشامل عند اإلفصاح عنه في  قائمة الدخل وفي قائمة الدخل الشامل  وقياس لالتفسيرية 
 فترة الدراسةخالل مساهمة سعودية  شركة 26ؤات المحللين الماليين بأسعار األسهم لدقة تنب

وتقديم تفسيرات منطقية لنتائج اختبار  البحث(  بهدف اختبار فروض 2017: 2015) التطبيقية
  .الفروض ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة

 خطة البحث : ينقسم البحث إلى عدة نقاط
 السابقة واشتقاق الفروض.الدراسات  -1
  .بدائل اإلفصاح عنهو  هوالقدرة التفسيرية ل التنبؤيةدرة القو مفهوم الدخل الشامل  -2
 . والعوامل المؤثرة عليها مفهوم دقة تنبؤات المحللين الماليين  -3
تأثير بدائل اإلفصاح عن عناصر الدخل الشامل على دقة تنبؤات المحللين الماليين  -4

 سهم.بأسعار األ
 الدراسة التطبيقية -5  
 النتائج والتوصيات والبحوث المستقبلية المقترحة. -6 
 .المراجع والمالحق -7 
 
 الدراسات السابقة واشتقاق الفروض. -1

اثر هذا البديل على  يحظى تحديد البديل األمثل لإلفصاح عن الدخل الشامل و     
 بنوده )مكوناته( لالطبيعة المؤقتة  بسبب باهتمام الباحثين واالكاديمين لهالخصائص النوعية 

مستخدمي فهم واستيعاب وقرارات وعلى دخل الشامل على القدرة التنبؤية والتفسيرية للوالتي تؤثر 
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إلى أن سابقة دراسات أشارت وقد (، (Bataineh & Rababah,2016 التقارير المالية 
ء المالي بشكل أفضل من صافي الدخل ألنه يعزز من شفافية وفائدة الدخل الشامل يقيس األدا

باإلفصاح عن الدخل الشامل بشكل المعدل ( IAS, 1البيانات المالية ، ولذا طالب المعيار)
في قائمة مستقلة )قائمة الدخل الشامل ( على اعتبار أن هذا البديل يوفر معلومات أساسي 

 مستخدمي التقارير المالية لطبيعة عناصر الدخل الشامل ، وفهم واستيعاب من تفصيلية تسهل 
التقييم وذلك ألن ونتائج متعارضة أدلة السابقة التي تناولت الدخل الشامل قدمت الدراسات 
والتفسيرية القدرة التنبؤية  باإلضافة إلى تأثيره المتفاوت على مشكلة كبيرةيمثل العادل لألصول 
 ان النامية التي لديها أسواق مالية أقل كفاءةالبلدخاصة في للدخل الشامل 

 (,et al, 2017  Yousefinejad)   . 
 

الحرية  يتيح SFAS,130)أن ) Jordan & Clark,2000)) وفى هذا السياق أشار        
بديل  ، كما أوضح أنلإلفصاح عن الدخل الشامل  بدائلثالثة  للشركات االختيار من بين
 ،فائدة للمستثمرين البدائل الثالثة  التغيرات في حقوق المساهمين أقلاإلفصاح عنه في قائمة 

بديل بين كاًل من اتجاه وحجم عناصر الدخل الشامل اآلخر و  معنويارتباط حيث تبين وجود 
ولإلجابة ( هل الدخل الشامل مفيد ؟ & Choia,2006 Biddleaتسأل )بينما اإلفصاح عنه ، 

لعناصر الدخل الشامل  القدرة التنبؤيةو توى المعلوماتى المحعن هذا السؤال حاوال قياس 
القدرة التنبؤية  أن تبين (SFAS, 130لشركات أمريكية بعد تطبيق  )اوبالتطبيق على بيانات 

بعوائد األسهم ومكافآت المدير التنفيذي اقل من القدرة التنبؤية لصافى عناصر الدخل الشامل ل
  الدخل .

 
الدخل الشامل لبديل اإلفصاح عن عناصر تأثير  وجود( 2008 )فايد ، أوضححين في         

على خصائص المعلومات المحاسبية وعلى المحتوى المعلوماتى للقوائم المالية خاصة وان 
القيمة العادلة إلى جانب تطبيق منهج و عناصر الدخل الشامل اآلخر هي نتائج إعادة التقييم 

مثالي فالبديل الذي يزيد من لإلفصاح ه ال يوجد بديل التكلفة التاريخية ، كما تبين ان
الموضوعية والشفافية ويعزز القيمة االسترجاعية والتنبؤية للمعلومات المحاسبية  يقلل من مدى 

مالئمة المعلومات المحاسبية من جانب أخر، فمستخدمي القوائم المالية يهتموا بمكونات 
له فقط باإلضافة إلى االهتمام بمكان وطريقة  يجمالاإلوعناصر الدخل الشامل وليس الرقم 

عرض كل عنصر والذي يعطى للعنصر وزنا وأهمية مختلفة باختالف بديل اإلفصاح عنه ، 
( إلى حرية الشركات في اإلفصاح عن الدخل الشامل في  et al,2010 Bamber,وأشار )
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قائمة الدخل أو في قائمة التغيرات في حقوق الملكية ، وتسأل هل حوافز ومكافآت المديرين 
شركة في الفترة من  500اإلفصاح عن الدخل الشامل؟ وبالتطبيق على  بديلتؤثر على اختيار 

( تبين أن الحوافز المتمثلة في منح أسهم مجانية والمخاوف بشأن األمن 2006:1998)
ب وراء عدم إفصاح معظم الشركات عن الدخل الشامل في قائمة الدخل الوظيفي هي السب

 & Jonesواختيار بديل اإلفصاح عن الدخل الشامل في قائمة مستقلة ، وقارن  )
Smith,2011  بين المالئمة والقدرة التنبؤية لكل من المكاسب والخسائر غير العادية )

بنود خاصة أو استثنائية وعناصر الدخل )العرضية ( المدرجة في صافى الدخل والتي تعتبر 
الشامل األخر وبالتطبيق على عينة من الشركات المتوفرة بياناتها في قاعدة بيانات 

Compustat ( تبين أن كال من العناصر الخاصة وعناصر الدخل 2005:1999في الفترة ،)
الخاصة لها  الشامل األخر لها طبيعة خاصة فهي عناصر مؤقتة ومع ذلك اتضح أن العناصر

وأنها أكثر مالئمة من أكبر قدرة تنبؤية بالتدفقات النقدية المستقبلية وصافى الدخل المستقبلي 
 عناصر الدخل الشامل والتي لها قدرة تنبؤية محدودة .

 
التنبؤية لعناصر الدخل  درة( قياس الق  Zülch,2011 and Pronobisكما حاول )       

ة التنبؤية تمثل در ، فالق IFRSالشامل التي تفصح عنه الشركات األلمانية الملزمة بتطبيق 
ألنها تقلل من المخاطر المتوقعة وتزيد من أهمية الماليين خاصية ذات أهمية عالية للمحللين 

لية ، وبالتطبيق على بيانات المعلومات المالية لمستخدميها في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقب
في  Hoppenstedtو  Worldscope المتاحة بياناتها على قواعدالشركات األلمانية الكبرى 

ة التنبؤية للمعلومات المحاسبية واألداء التشغيلي در تبين وجود عالقة بين الق 2009عام 
ألداء بانبؤية ت درةأي دليل على أن الدخل الشامل لديه قيتبين وجود لكن لم و المستقبلي، 

ب( قياس أثر .2012واستهدف ) عصيمى ، التشغيلي المستقبلي تفوق صافي الدخل ،
الدخل الشامل االخرى على مالئمة معلومات الربح المحاسبى عناصر االفصاح المحاسبي عن 

من ة التفسيرية لعالقة األرباح بأسعار االسهم در الرباح ربع السنوية والقباالقدرة التنبؤية وعلى 
لدخل حيث تبين أن ا(، 2011 :2008) في الفترة بنوك سعودية  10 خالل التطبيق على

، 2009-2008%( من التغيرات في أسعار االسهم في عامى 50الشامل يفسر حوالى )
، كما 2011% في 63% لتعود وتصل الى 9لتصل الى  2010وانخفضت هذه النسبة في 

لكل البنوك الممثلة في  ربع السنوى الدخلمل وصافى تنبؤية للدخل الشادرة تبين عدم وجود ق
 استثناء بنكى االستثمار السعودى والبنك االهلى.العينة ب
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( هل عناصر الدخل الشامل اآلخر (Ringström and Ekström,2012 وتسأل 
توفر للمستثمرين معلومات مفيدة؟ وهل يوجد ارتباط بين أسعار األسهم وعناصر الدخل الشامل 

التي تسعى لتعزيز ( IASBاآلخر؟ وهل نجحت محاوالت مجلس معايير المحاسبة الدولية )
المعلومات المحاسبية الخاصة بإيرادات الشركات؟ وبالتطبيق على التقارير السنوية خصائص 

في ستوكهولم في الفترة  OMXللشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم المدرجة في بورصة ناسداك 
تبين وجود ارتباط معنوي بين سعر السهم والتغيرات في تحوطات التدفق  (،2011:2009من )

اتخاذ القرارات االستثمارية، كما تبين عدم وجود ارتباط في ارتفاع القيمة المالئمة لها  النقدي و
بين سعر السهم والعناصر األخرى للدخل الشامل اآلخر، وأن اإلفصاح عن عناصر الدخل 

( هل اإلفصاح 2014فريحات ،  وتسأل) لفائدة المرجوة منها بعد ،الشامل اآلخر لم تحقق ا
عن الدخل الشامل يؤثر على شفافية اإلفصاح المحاسبي للشركات؟ وعلى ممارسات إدارة 

االرباح ؟ وبالتطبيق على شركات الخدمات المالية والبنوك المدرجة بالسوق المالية السعودية 
تبين أن اإلفصاح عن الدخل الشامل األخر له تأثير  (2012:2008)تداول( خالل الفترة من )

معنوي سلبي على ممارسات إدارة االرباح حيث يحد من هذه الممارسات االنتهازية ويحقق فهم 
 أفضل لألداء.   

 
هل قياس الدخل الشامل واإلفصاح  Ngmenipuo and Issah,2015)تسأل )كما        

رجة في بورصة غانا ؟ وهل هناك فرق كبير بين ربحية عنه يحسن األداء المالي للشركات المد
شركة  34السهم المحسوبة باستخدام صافى الدخل أو باستخدام الدخل الشامل؟ وبالتطبيق على 

تبين أن ربحية السهم  مؤشر مفيد لقياس األداء المالي في حالة ،  2013غانية خالل عام 
ذات داللة إحصائية بين ربحية السهم جد فروق وأنه ال تو  اإلفصاح عن الدخل الشامل ،

 Marchini and)استهدف المحسوبة باستخدام صافى الدخل أو باستخدام الدخل الشامل، و 
D’Este,2015 ) والخسائر غير المحققة على معدل أداء الشركات المكاسب قياس تأثير

ورصة ميالنو شركة إيطالية مدرجة في ب 224وبالتطبيق على عينة من ، وقرارات المستثمرين 
أن اإلفصاح عن الدخل الشامل ذو أهمية متزايدة وقد تبين (  2012:2007في الفترة من )

 (IAS,1أصبح هذا اإلفصاح إلزامي للشركات المدرجة في االتحاد األوروبي بعد إصدار)
تأثير معنوي لإلفصاح عن عناصر الدخل الشامل على أداء الشركات وجود تبين كما المعدل ، 

يعكس جميع مصادر خلق لعناصره ألنه المحتوى المعلوماتى ارتفاع لية ، كما اتضح اإليطا
 جميع التغييرات في أصول الشركة .تضم والتي القيمة 
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لدخل الشامل وصافي ا( المقارنة بين  Bataineh & Rababah ,2016واستهدف )        
القدرة التنبؤية باألداء المستقبلي للشركات في األسواق الناشئة حيث افترض أن من حيث الدخل 

 29الدخل الشامل لديه قدرة تنبؤية باألداء المستقبلي أكبر من صافي الدخل ، وبالتطبيق على 
( تبين أن المحتوى المعلوماتى للدخل الشامل 2015-2011شركة صناعية في األردن من  )

القدرة التنبؤية لصافى الدخل باألداء المستقبلي  لكن و زيًدا من المعلومات ، أكثر إفادة ويعطي م
عناصر القدرة التنبؤية ل( هل  et al,2016  Bratten,مقارنة بالدخل الشامل،  وتسال )أكبر 

 قدرتها ؟ وهل موثوقية هذه التقديرات تؤثر على مرتفعة  باألداء المستقبلي للبنوك الدخل الشامل
وبالتطبيق على عينة من جميع البنوك التي تتوافر بياناتها في قاعدة بيانات البنك  التنبؤية،

( تبين أن عناصر الدخل 2013-2001االحتياطي الفيدرالي في شيكاغو خالل الفترة من )
الشامل يمكن استخدامها في التنبؤ باألرباح لعام أو عامين على األكثر )اآلجل القصير( كما 

أو الخسائر غير فالمكاسب  آثار مماثلة لها ليست كلها دخل الشامل تبين أن عناصر ال
 المكاسب المحققة من األوراق المالية المتاحة للبيع ترتبط إيجابيا مع األرباح المستقبلية أما 

والخسائر غير المحققة من عقود المشتقات )تحوطات التدفق النقدي( ترتبط سلبيا مع األرباح 
  .المستقبلية

 
مناقشة المعيار المحاسبي الذي طالب   (Usman ,et al,2016)واستهدف          

الشركات النيجيرية بقياس بعض األصول وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة واالعتراف بتأثيرها 
باإلضافة إلى مقارنة القيمة المالئمة لصافي الدخل بالقيمة المالئمة  في قائمة الدخل الشامل ،

( 2014:2010شركة مدرجة في بورصة نيجيريا من ) 84الشامل ، وبالتطبيق على  للدخل
تبين أن صافى الدخل أكثر مالئمة من الدخل الشامل ولكن اثر كال منهما على سعر وعائد 

دراسة العالقة بين أسعار األسهم  (Zoubi ,et al,2016)ستهدف ، بينما ا السهم متساوي
لقياس القيمة النسبية واإلضافية لعناصر الدخل الشامل األخر، والدخل الشامل وذلك كمحاولة 

هذه وعوائد وأسعار أسهم  COMPUSTATشركة متوفرة بياناتها على  127وبالتطبيق على  
(، تبين أن الدخل الشامل يفسر 2002:1998في الفترة من ) CRSP الشركات على قاعدة 

افى الدخل بشرط أن يتم اإلفصاح بصورة التباين في أسعار وعوائد األسهم بشكل أفضل من ص
( بين تأثير الدخل الشامل & Karacaer Acar 2017,تفصيلية عن عناصره، وقارن )

وصافي الدخل على سعر وعوائد األسهم والتدفقات النقدية التشغيلية، وبالتطبيق على عينة من 
وجود عالقة بين  تبين( 2013:2009الشركات المدرجة في بورصة اسطنبول في الفترة من )

الدخل الشامل وسعر السهم سلبية فالمستثمرين يروا أن المحتوى المعلوماتى للدخل الشامل أكثر 
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مقارنة بصافي الدخل  مما أدى إلى انخفاض سعر  وأكبر تشويشا على فهمهمتقلًبا وخطًرا 
 عند اإلفصاح عنه . السهم

 
والخسائر غير  المكاسبالعالقة بين قياس ( Easton & Zhang,2017) وحاول        

والخسائر غير فالمكاسب المحققة من السندات المتاحة للبيع في الفترة الحالية والفترة المقبلة 
الفائدة على هذه السندات تحسب المحققة يتم االعتراف بها على أساس القيم العادلة ، في حين 

لسلبية بين عناصر الدخل الشامل وفهم على أساس التكلفة التاريخية وهو ما يفسر العالقة ا
واستيعاب المستثمرين لها واستخدامها في التنبؤ ، حيث يعتقدوا أن القدرة التنبؤية لعناصر 

 ،الدخل الشامل محدودة وضعيفة مقارنة بصافي الدخل المحسوب وفقا للتكلفة التاريخية 
اآلخر على األداء  الدخل الشاملاإلفصاح عن  ( قياس تأثيرJaarat,2017واستهدف ) 

من بنك في الفترة 16في القطاع المصرفي المحلي األردني حيث شملت العينة  المالي
( وأوضحت النتائج  وجود  تأثير معنوي  للدخل الشامل اآلخر على األداء 2016:2009)

بنكا وغير معنوي في  13في القطاع المصرفي ككل حيث تبين أن التأثير معنوي في  المالي
، كما كان التأثير معنوي في البنوك غير اإلسالمية وغير معنوي في  األخرىبنوك  ة الثالث

 .البنوك اإلسالمية
 

( بين القيمة المالئمة لكل من الدخل الشامل والدخل الشامل  Royer,2017وقارن )          
بيق على اآلخر من جانب والقيمة المالئمة لصافي الدخل لمستثمري الشركات األوروبية وبالتط

في الفترة  Worldscopeو  Datastream قواعد عينة من الشركات األوروبية المدرجة في
الدخل مفيد للمستثمرين وأن الدخل الشامل والدخل  صافى( تبين أن 2016:2005من )

مفيدين أيًضا لمستثمري الشركات األوروبية،  وأن صافي الدخل أكثر ثباتًا  األخرالشامل 
مقارنًة بالدخل الشامل و أن الدخل الشامل أكبر تدفقات النقدية المستقبلية بال قدرته التنبؤيةو 

أن  (Sajnóg,2017افترض)بينما  ،مفيد أكثر من صافى الدخل لمستثمري الشركات المالية
من صافي الدخل ، فهناك العديد من أفضل ة التنبؤية للدخل الشامل باألداء المستقبلي در الق

 درةالقوالتي تمثل أهمها في أن اإلفصاح عنه و الحجج التي قدمها أنصار قياس الدخل الشامل 
،  أكثر شموال منهألنه مرتفعة مقارنة بصافي الدخل األرباح المستقبلية بالتنبؤية للدخل الشامل 

(، تبين وجود 2015:2009ترة من )وبالتطبيق على البنوك المدرجة في بورصة وارسو في الف
 .أكبر مقارنة بصافي الدخلتنبؤية للدخل الشامل باألرباح المستقبلية للبنوك  درة ق
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( أن القيمة المالئمة لعناصر الدخل et al,2017  Yousefinejad,افترض ) كما        
وفائض إعادة تقييم   خسائر األدوات المالية المتاحة للبيع وأالشامل األخر المتمثلة في مكاسب 

الممتلكات واآلالت والمعدات  ترتبط بسعر السهم ، وبالتطبيق على الشركات المدرجة في 
أوضحت النتائج وجود ارتباط بين القيمة ( 2013:2011البورصة الماليزية في الفترة من )

ارتفاع المالئمة لعناصر الدخل الشامل األخر وسعر السهم وقدمت النتائج دليل تطبيقي على 
وأوصت الدراسة بالتحرك نحو إعداد تقارير  ىالقيمة المالئمة للدخل الشامل اآلخر في بلد نام

 و ،دخل أكثر شمولية من خالل إعداد قائمة  الدخل الشامل والتي تقدم معلومات أكثر إفادة 
 ( إطار لتطوير اإلفصاح المحاسبي عن الدخل الشامل من خالل تحديد2017اقترح )الصايغ ،

التوقيت والطريقة المناسبة لإلفصاح عن أهم بنود الدخل الشامل لمساعدة مستخدمي التقارير 
المالية في البيئة المصرية ، ومن خالل دراسة استطالعية ألراء عينة من معدي القوائم المالية 
واالكاديمين والمحللين الماليين  تبين عدم وجود إطار متكامل لإلفصاح عن الدخل الشامل 

ألخر في البيئة المصرية وعدم وجود فروق إحصائية بين أراء الفئات المختلفة حول كيفية ا
وتوقيت اإلفصاح عن الدخل الشامل اآلخر ، وعدم وجود فروق إحصائية بين أراء الفئات 

 .المختلفة حول مدى كفاية اإلطار المقترح لإلفصاح المحاسبي عن الدخل الشامل 
 

( اختبار تأثير موقع اإلفصاح )بدائل اإلفصاح( عن الدخل 2017،وحاول ) حبيبة          
شركة مصرية مقيدة  54الشامل على مستوى تكلفة رأس المال ، وبالتطبيق على عينة من 

( ، تبين أن القدرة التفسيرية للدخل الشامل عند 2012:2008بالبورصة في الفترة من )
مستقلة اكبر من مقدرته التفسيرية عند  قائمةفي اإلفصاح عنه في قائمة صافى الدخل أو 

اإلفصاح عنه في قائمة التغيرات في حقوق الملكية، مما يعنى أن البديل األول والثاني 
، من البديل الثالث لإلفصاح عن الدخل الشامل أكثر فائدة للمستثمرين والمحللين الماليين 

لإلفصاح عن عناصر الدخل إضافية ( هل يوجد ميزة تفاضلية 2017وتسأل ) عبد الوهاب ، 
وبالتطبيق على  ؟مالئمة المعلومات المحاسبيةوهل يؤثر على الشامل مقارنة بصافي الدخل ؟ 

( تبين أن صافى 2016 :2011شركة مصرية مقيدة بالبورصة خالل الفترة من ) 36عينة من 
لها أي ميزة  الدخل اقل تقلبا )أكثر استقرارا( مقارنة بالدخل الشامل اآلخر والذي ال يوجد

إضافية تفاضلية للتنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية وربحية السهم على الرغم من تحسين 
 .اإلفصاح عن عناصر الدخل الشامل األخر من القوة التفسيرية لنماذج التنبؤ 
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ر ا( هل توجد عالقة بين اإلفصاح عن الدخل الشامل وأسع2017وتسأل )يونس ،        
للشركات المقيدة في البورصة المصرية ؟ وما هي نوع العالقة واتجاهها في حالة األسهم 

وجودها؟ وما هي إمكانية استخدامها في وضع نموذج للتنبؤ بأسعار األسهم لترشيد قرارات 
االستثمار المستقبلية ؟ وبالتطبيق على الشركات المصرية المتداول أسهمها في الفترة من 

د تأثير جوهري لمعلومات الدخل الشامل على أسعار األسهم في ( تبين وجو 2015:1998)
( بين خصائص صافى الدخل وخصائص الدخل 2018قارن ) الحوشى ،و  ، البورصة المصرية

الشامل لتحديد أيهما أفضل لقياس أداء الشركة باإلضافة إلى قياس تأثير ومكونات كال منهما 
الشركات المقيدة بالبورصة المصرية  على توزيعات االرباح وبالتطبيق على عينة من

د تقلبات كبيرة فيه مقارنة و (، تبين انخفاض استمرارية الدخل الشامل ووج2016:2012من)
بصافي الدخل وعدم وجود اى فرق معنوي في القوة التنبؤية بالتدفقات النقدية التشغيلية 

لمستقبلي لصافى الدخل ، وانه المستقبلية  لكل منهما ولكن ترتفع القوة التنبؤية بصافي الدخل ا
لخسائر من ترجمة القوائم المالية المعدة بالعملة األجنبية على للمكاسب أو ايوجد تأثير معنوي 
 توزيعات االرباح .

 
( قياس أثر اإلفصاح عن بنود الدخل الشامل اآلخر 2018استهدف ) العقيلى ،بينما        

يع قوائم استقصاء على المراجعين ومعدي القوائم على جودة القوائم المالية ، ومن خالل توز 
المالية والمحللين الماليين واالكاديمين ، تبين وجود عالقة ايجابية بين اإلفصاح عن بنود الدخل 
الشامل اآلخر وجودة القوائم المالية، ووجود عالقة ايجابية معنوية بين خصائص المعلومات في 

وائم المالية وتزايد استخدام معلومات الدخل الشامل في تقييم قائمة الدخل الشامل وزيادة جودة الق
ووجود عالقة ايجابية بين المحتوى المعلوماتى للدخل الشامل والحد من  األداء المالي ،

شفافية والقيمة المالئمة لعناصر ال( بين Lin ,et al,2018وقارن )  ممارسات إدارة االرباح ،
، وبالتطبيق على عينة  مستقلةالدخل الشامل عند اإلفصاح عنه في قائمة الدخل أو في قائمة 

( تبين انخفاض القيمة المالئمة لعناصر 2012:2000شركة أمريكية في الفترة من ) 500من 
ائمة مستقلة الدخل الشامل األخر في الشركات التي أفصحت عن الدخل الشامل في ق

 عد أكثر شفافية من وجهة نظر المستثمرين.يالدخل قائمة فاإلفصاح عنه في 
 

( بين القدرة التنبؤية والتفسيرية للدخل الشامل وصافى 2018قارن ) منصور ،كما           
 45بالتطبيق على عينة من ، و كال منهمااستمرارية ووقتية معلومات كما قام بقياس الدخل 

( ، 2017:2016ة ربع سنوية للشركات المصرية المقيدة بالبورصة خالل الفترة من )قائمة مالي
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تبين أفضلية اجمالى الدخل الشامل في تفسير سعر السهم مقارنة بصافي الدخل باإلضافة إلى 
وانخفاض القدرة التنبؤية بالتدفقات النقدية  له ارتفاع القدرة التنبؤية بصافي الدخل المستقبلي

مقارنة بصافي الدخل و أن الدخل الشامل له مقدرة تفسيرية إضافية له المستقبلية   التشغيلية
مقارنة بصافي الدخل وان كانت الفروق في القدرة التنبؤية بينهما كانت غير معنوية مما يشير 

عضهما لتقييم األداء المالي ، وافترض بأنهما مكمالن لبعضهما البعض وليس بدائل ل
(Mubarak ,2018 ) وجود ارتباط غير معنوي بين الدخل الشامل والقيمة السوقية لألسهم

مقارنة بصافي الدخل ،كما افترض أن العالقة بين الدخل الشامل وسعر السهم تتأثر بنوع 
الصناعة وحجم الشركة وحجم االستثمارات بعملة أجنبية، وبالتطبيق على الشركات المقيدة 

( ، تبين أن الدخل الشامل أكثر ارتباطا بسعر 2017:2016ببورصة القاهرة في الفترة من )
 ، السهم مقارنة بصافي الدخل وان هذه العالقة تختلف باختالف نوع الصناعة وهيكل الملكية

دخل الشامل كمقياس لألداء المالي لل ( اختبار القدرة التنبؤية 2018،  واستهدف )خميس
شركة مصرية مسجلة ببورصتي  60ومقارنته بصافي الدخل ، وبالتطبيق على عينة من 

، تبين ارتفاع القدرة التنبؤية للدخل الشامل للتنبؤ بالقيمة 2016بالقاهرة واإلسكندرية خالل عام 
ائده والتدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية مما يشير لصالحيته كمقياس و السوقية للسهم وع

 لألداء المالي للشركات المصرية
 

انه يوجد تعارض في نتائج الدراسات السابقة حول تأثير  ة مما سبقوتستخلص الباحث     
اإلفصاح عن عناصر الدخل الشامل على فهم واستيعاب مستخدمي القوائم المالية لها؟ بدائل 

كما انه يوجد تعارض في نتائج المقارنة بين الدخل الشامل األخر وصافى الدخل من حيث 
هي ما جعلت للدراسات السابقة القدرة التنبؤية والتفسيرية لكل منهما ؟ وهذه النتائج المتعارضة 

 هدخل الشامل باختالف بديل اإلفصاح عنللأل هل تختلف القدرة التنبؤية والتفسيرية الباحثة تتس
ومن خالل هذا التسأوالت  ؟في البيئة السعودية( الدخل الشامل)في قائمة الدخل ( أم )في قائمة 

 -:بالشكل التالي والثاني يمكن صياغة الفرض األول
 

 دخل الشاملللالتنبؤية  درةفي الق إحصائية داللة ذات فروق توجد -:1Hالفرض األول 
 .اإلفصاح عنه في القوائم المالية لشركات المساهمة السعودية  بديلباختالف 

 لدخل الشاملل التفسيرية درةفي الق إحصائية داللة ذات فروق توجد: 2H الثانيالفرض 
 .السعوديةاإلفصاح عنه في القوائم المالية لشركات المساهمة بديل باختالف 
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( هل خصائص المحلل المالي Clement and Tse,2003تسأل  ) وفى سياق أخر     
تؤثر على المحتوى المعلوماتى الذي يستخرجه المستثمرين من تنبؤات المحلل المالي ؟ ومن 
خالل دراسة ميدانية ومقابالت مع المستثمرين والمحللين الماليين تبين أن خصائص المحلل 

لمالي يعمل لدى المالي تؤثر على دقة تنبؤاته ومن أهم هذه الخصائص ما إذا كان المحلل ا
التنبؤ ووجود وسيط في التعامل بين المحلل وتوقيت خبرته و شركة سمسرة كبيرة أو ال 

والمستثمرين كما تبين ارتفاع استجابة واعتماد المستثمرين على تنبؤات المحللين الماليين كلما 
دخل ( قياس العالقة بين الZang,2006 Choi&استهدف )بينما ، ارتفعت دقة هذه التنبؤات

لفترة الالحقة وتنبؤات المحللين الماليين ، و بالتطبيق على في االشامل الحالي وصافى الدخل 
 الدخل الشامل وفقا لمتطلبات  عينة تشمل كل الشركات الصناعية التي تفصح عن عناصر

SFAS,130  والمتاحة بياناتها في قاعدةCompustat ( 2003:1998في الفترة من )
حيث يؤثر ايجابيا على التنبؤ الدخل الشامل يد أهمية اإلفصاح عن تزا أوضحت النتائج

التغيرات  في صافي الدخل للفترة الالحقة، كما تبين استخدام المحللين الماليين لجزء صغير ب
من المحتوى المعلوماتى للدخل الشامل في مراجعة أخطاء التنبؤ وتصحيحها بينما يفشلوا  في 

 لومات المفصح عنها في قائمة الدخل الشامل، في حين افترضاالستفادة الكاملة من المع
  (,et al, 2006  Hunton أنه كلما ارتفع مستوى الشفافية في التقارير المالية كلما كان من )

مستوى شفافية اإلفصاح  توجد عالقة سلبية بين  هأنو السهل اكتشاف ممارسات إدارة األرباح ، 
جراء ، مستوى ممارسات إدارة االرباح و في قائمة الدخل الشامل  ومن خالل دراسة ميدانية وا 

تبين أن الدخل الشامل أكثر شفافية مما يقلل  ماليومحلل تنفيذي  مالي مدير 62مقابالت مع 
والتنبؤ  المالية التقاريرويزيد من فهم واستيعاب  من ممارسات إدارة األرباح لزيادة الدخل ،

 .بأسعار األسهم 
 

 مستوى ( المقارنة بين  Tan ,et al ,2011:Cheong ,et al,2010) استهدفبينما        
( IFRSدقة تنبؤات المحللين الماليين قبل وبعد اعتماد المعايير الدولية إلعداد للتقارير المالية )

 جكون كأستراليا وفرنسا وألمانيا وهونو شركة في المملكة المتحدة  719بالتطبيق على و 
( IFRSتبين ارتفاع دقة تنبؤات المحللين الماليين في فترة ما بعد اعتماد ) ،شيك وجمهورية الت

حيث تبين وجود ارتباط سلبي بين اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وأخطاء 
ويتفق ما  ،التنبؤات باألرباح  فقد قدمت هذه المعايير معلومات أكثر مالئمة إلعداد التنبؤات 

إللزام بتطبيق من حيث وجود تأثير ايجابي ل( Masoud ,2017)هذه النتائج ما أوضحه 
( على دقة تنبؤات المحللين الماليين باألرباح  في IFRSمعايير إعداد التقارير المالية الدولية )
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جودة أرباح الشركات باإلضافة لتأثيرها االيجابي على  ( 2013:2002األردن في الفترة )
  .إلزام الشركات األردنية بتطبيقهااألردن بعد بورصة المدرجة في 

 
بين عناصر التحوط في  أنه يوجد عالقة سلبية  Simpson,2010 )) بينما ذكر      

التدفقات النقدية  وتغير أسعار صرف العمالت األجنبية  ودقة توقعات وسلوك المحللين 
( ودقة توقعات وسلوك AFSالماليين بينما يوجد ارتباط ايجابي بين المبالغ المتاحة للبيع )

د اإلفصاح تقديم دليل تطبيقي على فوائ Deol ) 2013,حاول ) في حين  ،المحللين الماليين
المحللين الماليين باألرباح  اتعن الدخل الشامل وتحديد العالقة بينه وبين تنبؤ  اإللزامي

وجود ارتباط  تبين بالتطبيق على عينة من الشركات المدرجة في بورصة تورونتو بكندا ، و 
والخسائر غير المحققة من األوراق المكاسب سلبي بين عنصرين من عناصر الدخل الشامل ) 

( واألرباح والخسائر غير المحققة من تحوطات التدفق النقدي ( SECالمالية المتاحة للبيع  )
 وأكد ،وأخطاء تنبؤات المحللين مما يعنى أن بعض مكونات الدخل الشامل مفيدة للمحللين

(Hilary and Hsu,2013 أن المحللين الذين تنخفض تشتت تنبؤاتهم وترتفع دقتها يكون لها )
ر على أسعار األسهم ، فبسبب الطلب الكبير على توقعات أرباح المحللين الماليين زاد تأثير كبي

ستخدم  تالمحللين الماليين، حيث  تنبؤاتاالهتمام بتحديد العوامل التي تؤثر على خصائص 
 ألخطاءو األرباح الفعلية أو النسبة المكملة دقة التنبؤ )الفرق المطلق بين توقعات األرباح 

( لتقييم أداء المحللين، فالمحللين األكثر دقة لديهم قدرة أكبر على تحريك األسعار اتالتنبؤ 
( أن نموذج  Riedl,2014 and Liangوافترض ) ، ويتمتعوا بمزيد من التقدير المهني 

القياس واإلفصاح عن األصول التشغيلية للشركة يؤثر على دقة تنبؤات المحللين، فمن خالل 
تقيم دقة التنبؤ بصافي قيمة األصول وربحية السهم  في شركات االستثمار العقاري في المملكة 

ة بالشركات المتحدة والواليات المتحدة ، تبين أن دقة التنبؤ أعلى في المملكة المتحدة مقارن
األمريكية ، كما تبين أن الفروق في الدقة بين نماذج القيمة العادلة والتكلفة التاريخية تنخفض 

اإلفصاح عن القيمة العادلة يعزز قدرة المحللين على التنبؤ ، وان في فترات الركود االقتصادي 
 بصافي قيمة األصول ويقلل من قدرتهم على التنبؤ بربحية السهم.

 
( معرفة أثر اإلفصاح عن عناصر الدخل الشامل He and Lin,2015ينما استهدف ) ب      

على بيئة التقارير المالية والسوق المالي الصينية، حيث افترض أن المحتوى المعلوماتى للدخل 
الشامل والدخل الشامل األخر يؤثر في عدم تماثل المعلومات )مقاسه بدقة تنبؤات المحللين 

سواق المالية ، وبالتطبيق على عينة مقسمة إلى جزأين من حيث ممارسات إعداد الماليين(  واأل
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التقارير الخاصة بالدخل الشامل والدخل الشامل األخر )تفصح عن عناصر الدخل الشامل في 
بعد التغيير في متطلبات معايير المحاسبة الصينية  (أو في قائمة الدخل الشامل  قائمة الدخل
أوضحت النتائج مساهمة المحللين الماليين في الحد من عدم و  (2010:2007خالل فترة )

تماثل المعلومات وزيادة دقتها وفهم واستيعاب المستثمرين لها ولذا يوجد ارتباط ايجابي بين دقة 
تنبؤات المحللين الماليين والقيمة المالئمة لعناصر الدخل الشامل والدخل الشامل األخر والتي 

( دراسة Black ,2016الصينية ، وقدم )ات يرية إضافية لتقييم الشركتبين أن لها قوة تفس
مرجعية حول فوائد الدخل الشامل والدخل الشامل األخر للمستثمرين والمقارنة بين صافى الدخل 

ضح أن صافى الدخل لديه قدرة تنبؤية توالدخل الشامل لتحديد مميزات كال منهما حيث أ
وان تدفقات النقدية المستقبلية  أكبر من الدخل الشامل بصافي الدخل المستقبلي وصافي ال

قل مالئمة للقرارات االستثمارية وذلك ألنه يتضمن عناصر مؤقتة تضفى نوع الدخل الشامل أ
التأثير من التشويش على فهم واستيعاب المستثمرين للمعلومات المتعلقة بالدخل ،أما من حيث 

ن  قادرين على اكتشاف إدارة األرباح عند التنبؤ بسعر تبين أن المحللي المحللين  على تنبؤات 
الدخل الشامل مما يجعل التنبؤات أكثر دقة وتقييم أداء الشركة بشكل أفضل على أساس السهم 

 ، بشرط أن يتم اإلفصاح عن عناصر الدخل الشامل في قائمة الدخل وليس في قائمة مستقلة 
على الدخل الشامل بديل اإلفصاح عن ( هل يؤثر Banks , et al ,2018تسأل )كما 

، ففي ظل ات في التنبؤ له المحللين الماليين المحتوى المعلوماتى له وفهم واستيعاب واستخدام 
عداد التقارير الخاصة به و كيفية  افتراض سوق مالية غير كفء يعد قياس الدخل وعناصره وا 

ركات االسترالية تبين استخدام  تأثيرها على المستخدمين أمًرا مهًما ، وبالتطبيق على الش
مراجعة التنبؤات الخاصة بأسعار األسهم والتأكد من في عناصر الدخل الشامل األخر لالمحللين 

دقتها فتجميع اإليرادات المحققة وغير المحققة في قائمة الدخل الشامل يتيح لهم المفاضلة بين 
 موثوقية للتنبؤات.و مصداقية 

 
في تأثير بديل اإلفصاح عن الدخل الشامل  تعارضوجود  سبقوتستخلص الباحثة مما     

، كما تبين ( على دقة تنبؤات المحللين الماليين الشامل الدخل)في قائمة  و)في قائمة الدخل ( أ
 األرباح المستقبلية ،اختالف التأثير على دقة التنبؤات في حالة التنبؤ بأسعار األسهم أو التنبؤ ب

 هايتؤثر على آراء وتوقعات مستخدمالمعلومات المحاسبية لإلفصاح عن فالطريقة المستخدمة 
هو ما جعل الباحثة تتسأل ما هو تأثير بديل ا التعارض في نتائج الدراسات السابقة وهذ

في  اإلفصاح عن عناصر الدخل الشامل على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار األسهم
 -:بالشكل التالي الثالث لتسأول يمكن صياغة الفرض هذا ا؟ ومن خالل  البيئة السعودية 
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اإلفصاح عن الدخل الشامل على دقة تنبؤات يوجد تأثير معنوي لبديل :  3Hالثالث الفرض 
 شركات المساهمة السعودية  .لالمحللين الماليين بأسعار األسهم 

 
والقدرة التفسيرية له وبدائل  التنبؤيةدرة القو مفهوم الدخل الشامل  -2

 اإلفصاح عنه 
اإلصدارات المهنية التي تناولت مفهوم الدخل الشامل من حيث سنة وجهة تعددت      

اإلصدار حيث ظهر مفهوم الدخل الشامل ألول مرة في قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم 
(SFAC 3 )  والتى استبدلت ب )1980عام(SFAC 6 تم  1997ام ، وفى ع1985عام

عنوان ) التقرير عن الدخل الشامل ( ، كما تناولت معايير ب SFAC 130))إصدار المعيار 
( المعدل IAS 1من خالل معيار ) 2007المحاسبة الدولية مفهوم الدخل الشامل في عام 

بعنوان )عرض القوائم المالية( ، أما بالنسبة للمعايير المصرية فقد تناولت مفهوم الدخل الشامل 
 وقد اتفقت هذه، 2015)عرض القوائم المالية ( في عام بعنوان ( المعدل 1في المعيار ) 

عدل  أوضح معيار المحاسبة الدولي الم، حيث لدخل الشامل وضيحها لمفهوم ااإلصدارات في ت
((IAS 1  الخسائر الناتجة من ترجمة القوائم  وأأن الدخل الشامل األخر يشمل المكاسب

عادة قياس خطط المزايا المحددة ، والمكاسب  الخسائر على أدوات  وأالمالية لعملة أجنبية ، وا 
عن  تحوطات التدفقات النقدية ، والتغيرات في القيمة الزمنية للخيارات عند فصل القيمة الفعلية

القيمة الزمنية لعقد الخيار باعتبارها كأداة للتحوط ، باإلضافة إلى تسويات إعادة التبويب والتي 
والتي سبق االعتراف لتالية تشمل المبالغ التي يعاد تصنيفها ضمن األرباح والخسائر في الفترة ا

 ( 2018وشي ،بها في الدخل الشامل األخر في الفترة الحالية أو في الفترات السابقة ) الح
 

الدخل الشامل هو التغير الذي يحدث في حقوق ( أن SFAB,130) أوضح بينما        
الملكية لمنشأة األعمال خالل فترة مالية نتيجة لعمليات ووقائع وظروف أخرى ناتجة عن نشاط 

ثت في رأس دمما يعني انه يشمل كل التغيرات التي ح، أصحابها نشاط المنشأة وليس عن 
خالل فترة مالية بخالف تلك التغيرات التي ترجع إلى استثمارات إضافية لمالك المنشاة المال 

( 1كما أشار المعيار المصري المعدل ) ،(2016أو توزيعات إلى مالك المنشأة )أبو طالب ،
أن الدخل الشامل األخر يتضمن إعادة قياس نظم المزايا المحددة ، والمكاسب والخسائر الناتجة 

القوائم المالية بعملة أجنبية لنشاط أجنبي ، والمكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة  من ترجمة
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تقييم األصول المتاحة للبيع والجزء الفعال من المكاسب والخسائر على أدوات التغطية 
 (   2018المستخدمة للتحوط للتدفقات النقدية) الحوشي،

 
ل التغيرات في صافى األصول أو حقوق الملكية فيما ثانه يم (2011)حسين،بينما عرفه       

أن  (Mohamed,2018، بينما أوضح )عدا الناتجة عن استثمارات المالك والتوزيعات لهم 
مل يتكون من صافى الدخل باإلضافة إلى عناصر الدخل الشامل اآلخر والتي االدخل الش

ائمة الدخل ولكن تدرج في حقوق تتمثل في التغيرات في القيمة العادلة والتي ال تدرج في ق
الملكية في المركز المالي والتي تشمل : الخسائر والمكاسب غير المحققة من تحويل استثمارات 

 وفروق تقييم العملة ،  SFAS115) ع )متاحة للبي محتفظ بها إلى استثمارات مالية
( (SFAS52  ، لالستثمارات المالية ، الالحقة النخفاض القيمة العادلة والمكاسب أو الخسائر

 مقياس هو الشامل الدخلأن  (Black ,2016)كما أشار ،  والحد األدنى اللتزامات المعاشات
خالل  االقتصادية األحداث و المعامالتالناتجة عن جميع  الملكية حقوق في التغييرات لجميع

  .الفترة بخالف التغيرات التي ترجع للمالك أنفسهم 
 

 في التغيير هوأن الدخل الشامل  (Nishikawa ,et al,2016)هذا بينما ذكر       
 المالكين مع المعامالت عن الناتجة التغييرات تلك عدا ما فترة خالل األصول صافي
 والتيملكية الالتغيرات في حقوق بأنه  (2018)الحوشي ، في حين عرفه، مالك بصفتهم
 والتي ترجع إلى الناتجة عن المعامالت واألحداث والظروف  من مصادر أخرى غير تحققت
 .خالل الفترة   أنفسهم المالك

 
التعاريف السابقة للدخل الشامل انه يشمل عدة عناصر والتي  ويتضح من المفاهيم و         

 -: يليما (2018: الحوشي ،2016)أبو طالب ، SFAS 130) وفقا للمعيار )تشمل 
دخل المحقق الوالذي يشمل الدخل الناتج من العمليات المتكررة والمستمرة و صافى الدخل   -أ

 من  البنود غير العادية .

ويشمل اإليرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر المعترف بها  -الدخل الشامل األخر: -ب
لم تدخل في قياس صافى الدخل وهى التي و بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة قبوال عاما 

 -طبيعة مؤقتة ولذا ال تدخل في قياس صافى الدخل وتتمثل في :  ذات
  موظفين.للتعديالت الحد األدنى المطلوب اللتزام المعاشات التقاعدية 
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 .تعديالت ترجمة العمالت األجنبية 
  المكاسب غير المحققة على األوراق المالية المتاحة للبيع  وأالخسائر 
 دة للتحوط للتدفقات النقدية أو العمالت األجنبية  التعديالت على األوراق المالية المع 

هى عناصر ذات أن عناصر الدخل الشامل ( 2011وفى هذا السياق أوضح )حسين ،      
طبيعة مؤقتة ال تؤثر على الدخل الدائم ولكنه يشمل كل مصادر خلق القيمة وهو مايفيد فى 

العوامل او العناصر التى تؤثر فى قياس  تقييم اداء المحللين الماليين النهم يضطروا الخذ كافة
 في اعتبارهم عند إعداد تنبؤاتهم . الدخل الشامل

ترى الباحثة أن وجود مصطلحين )الدخل الشامل والدخل الشامل األخر( في البحوث و        
والدراسات المحاسبية يسبب نوع من التشويش للقارئ للوهلة األولى فالدخل الشامل اآلخر ما 

لحساب البنود او المكونات التي تضاف إلى صافى الدخل )ربح او خسارة(  العناصر أوهو إال 
 من المحققة غير والخسائر لمكاسبا على تعديالتالاجمالى الدخل الشامل والتي تتمثل في 

 بالمعاشات المتعلقة والتسويات النقدي والتدفق المالية األوراق وتحوط  للبيع المتاحة الموجودات
، ولهذا من األفضل أن تكون المصطلحات العمالت األجنبية تحويل و تعديالت التقاعدية

 بدال من الدخل الشامل والدخل الشامل اآلخر  الدخل الشامل اجمالى -عناصر الدخل الشامل 
  
 القدرة التنبؤية والقدرة التفسيرية للدخل الشامل  2/2

الخسائر غير المحققة في فترة معينة باحتياجات  وأيرتبط االفصاح عن المكاسب        
مستخدمى القوائم المالية خاصة المستثمرين والمحللين الماليين الرتباطها باعداد التنبؤات المالية 

توجيه العديد من االنتقادات للدخل الشامل من حيث كونه أقل استقرار وأكبر تقلبا مقارنة لذا تم 
الشامل غير مالئمة للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية  الدخلبصافى الدخل ، وان عناصر 

مقارنة بصافى الدخل  النها ذات طبيعة مؤقتة ،كما انها تسبب وصافى الدخل المستقبلى 
زيد من صعوبة التنبؤ باالرباح النها مما يلمستخدمى القوائم المالية وأرباك  تشويش وضوضاء

التغيرات في أسعار الصرف و معدالت الفائدة،  إلىتشمل العديد من العناصر والتى ترجع 
المكاسب والخسائر غير المحققة والتى ترجع السباب  تشملالدخل الشامل فعناصر أو مكونات 

ال تصلح في تقييم لك عن نطاق سيطرة المديرين ولذ والتى تخرجة مثل ظروف السوق يخارج
الدخل الشامل هو المقياس الوحيد الذى يوضح مصادر وذلك على الرغم من أن أداء المديرين 

وبالتالى يمكن االعتماد عليه في إعداد خلق القيمة ويوضع الفرق بينها وبين توزيع القيمة 
 .((Chambers,et al,2007التنبؤات 
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ويقصد بالقدرة التنبؤية بشكل عام قدرة المتغير في الفترة الماضية على التنبؤ في          
الفترات المستقبلية بمعنى قدرة الدخل الشامل في الفترات الماضية على التنبؤ بصافي الدخل 
المستقبلي  اى أن الدخل الشامل يحسن من قدرة مستخدمي المحتوى المعلوماتى له في التنبؤ 

ر أو متغيرات معينة مثل صافى الدخل المستقبلي أو التدفقات النقدية المستقبلية ، أما بعناص
 التيمدى منفعة المحتوى المعلوماتى للدخل الشامل في تفسير التغيرات  هيالقدرة التفسيرية 

تحدث في سعر وعوائد السهم  مما يجعله مفيد في اتخاذ القرارات االستثمارية من قبل 
عدادو المستثمرين  تؤثر الخصائص التنبؤات والتوصيات من قبل المحللين الماليين ، وبالتالي  ا 

مع  المحتوى المعلوماتى له  تفاعلعلى مستخدميه خاصة عند  لعناصر الدخل الشامل النوعية 
أو عدم تماثل المعلومات لدى  التأكدمن حالة عدم  مما يخفضالمعلومات المحاسبية األخرى 
والتي تتصف بعدم شفافية  خاصة في بيئات المعلومات الضعيفة المشاركون في السوق المالية

 .وكفاية اإلفصاح المحاسبي فيها
 
 :اإلفصاح عن الدخل الشامل بدائل  2/3
في ظل التوجه نحو استبدال منهج التكلفة التاريخية بمنهج القيمة العادلة في القياس     

واإلفصاح المحاسبي كان البد من قياس المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة عن 
الفروق بين القيمة العادلة والتكلفة التاريخية لألصول وااللتزامات في نهاية الفترة المالية 

كفاءة  هو أساسمعلومات مالئمة وموثوق بها يعد اإلفصاح عن ( ، و أ.2012صيمى،)ع
واألزمات المالية ، وتعد القوائم والتقارير المالية والحد من االضطرابات وتنشيط األسواق المالية 

  SFAB,130))أتاح المعياروقد ، التي تصدرها الشركات من أهم مصادر هذه المعلومات 
  (2016)أبو طالب ،بدائل لإلفصاح عن الدخل الشاملثالثة لشركات من بين حرية االختيار ل

 .اجمالى الدخل الشامل(و )قائمة موحدة تشمل صافى الدخل  اإلفصاح عنه في قائمة الدخل -أ
الدخل )بنود ( ناصرالدخل ويضاف إليها ع بصافيتبدأ )  اإلفصاح عنه في قائمة مستقلة -ب

 .الشامل األخر وصوال إلى اجمالى الدخل الشامل ( 
 . اإلفصاح عنه في قائمة التغيرات في حقوق الملكية -ج
   

اإلفصاح عن بنود الدخل ه يمكن ب( للبدائل السابقة أن2012أضاف )عصيمى ،قد و        
هو عن الدخل الشامل  الشامل األخر في قائمة المركز المالي ، وان أفضل بديل لإلفصاح
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اإلفصاح في قائمة مالية مستقلة لما يوفره هذا البديل من معلومات مفيدة تعكس القيمة الحقيقية 
 . ممما يفيد المستثمرين والمحللين الماليين في اتخاذ قراراته للمنشأة

 
ل ( فقد أتاح بديلين لإلفصاح عن الدخل الشامIAS,1أما معيار المحاسبة الدولي )       

 -( 2018: الحوشي ،2017يمكن للشركات االختيار من بينهما)الصايغ،
في قائمة واحدة )قائمة واحدة تشمل صافى الدخل يضاف له عناصر الدخل الشامل   -أ

 وصوال إلى اجمالى الدخل الشامل(.  األخر
اإلفصاح عن الدخل الشامل بقائمة مستقلة بعناصر الدخل الشامل األخر على إن يوضح  -ب

 في نهايتها اجمالى الدخل الشامل .
 

طالب أن يتم عرض  2011تم عليه سنة  الذي( في التعديل IAS,1ولكن المعيار )
بنود  الدخل الشامل اآلخر مجمعة ومصنفة حسب طبيعتها من حيث بنود يعاد تصنيفها في 

األرباح والخسائر في الفترات التالية  وبنود ال يعاد تصنيفها في األرباح والخسائر ، كما طالب 
أحد عناصر الدخل الشامل باإلفصاح عن نصيب الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة ك

اآلخر والتي تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية ، وقد استبعد المعيار الدولي البديل 
أما معيار  ،الخاص باإلفصاح عن الدخل الشامل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

مل وهو ( فقد سمح ببديل واحد لإلفصاح عن الدخل الشا1المحاسبة المصري المعدل رقم )
اإلفصاح عناصر الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل والتي تبدأ بصافي الربح أو 

)المعيار  جمالى الدخل الشاملإلالخسارة مضافا له عناصر الدخل الشامل األخر وصوال 
 .، عرض القوائم المالية( 1المعدل رقم  المصري

 
عايير المختلفة على مفهوم وبنود ويتضح للباحثة مما سبق أنه بالرغم من اتفاق الم

، وهو ما يشير إلى  عنه اإلفصاحلبدائل  اتفضيلهالدخل الشامل إال إنها اختلفت من حيث 
اختالف وجهة نظر معدي هذه القوائم حول البديل األمثل لإلفصاح عن الدخل الشامل والذي 
  يحقق الفوائد التي ترجوها هذه المعايير عندما طالبت بقياس الدخل الشامل واإلفصاح عنه.  
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 مفهوم دقة تنبؤات المحللين الماليين والعوامل المؤثرة عليه / 3
تزايد نفوذ الشركات متعددة الجنسيات واالنتقال إلى اقتصاد المعرفة  العولمة وفي ظل          

دورين مختلفين في تعاظم دور المحللين الماليين والذي ينقسم إلى  والتكنولوجيا واألزمات المالية
 إلىوينقلوها أسواق رأس المال أولهما أن المحللين الماليين هم وسطاء يجمعون المعلومات 

معالجة المعلومات للتنبؤ باألرباح والتوصيات باألسهم والتي واالهم الثاني الدور المستثمرين ، و 
يستخدمها المستثمرون التخاذ القرارات االستثمارية وهو ما يضيف قيمة للمستثمرين، ويعد الدور 

القوائم  لوجود تفاوت في المحتوى المعلوماتى للمعلومات المفصح عنها فيالثاني أكثر أهمية 
 ، والتحليل المالي عملية مما يزيد من تعقيد المالية وفقا لمدى تحقق خصائصها النوعية 

المجتمع المالي و  األكاديميين من كل قبل من واسع نطاق على الماليين المحللينتنبؤات  تخدمتس
مما متضاربة  مصالح بسبب وجود أحيانا ةها تكون متحيز أن على أدلة وجود من الرغمكله على 
حتى يحصلوا  يتابعونها التي األسهم توصياتغير دقيقة حول  قراراتيتخذوا  المحللينيجعل 

 .Harris and  Wang,2019))على عموالت مرتفعة من الشركات التي تصدر هذه األسهم 
 

 تحديد أنماط" أو اتجاهاتويستهدف التحليل الفني للتحليل المالي ويوجد مدخلين         
الخاصة باألسعار في الفترات التحركات المستقبلية لألسعار وذلك باستخدام اإلحصاءات 

 و،  لكل من األسهم واألسواق يعتبر مؤشرًا على أدائهما المستقبلي الماضي ألداء الماضية ، فا
للسهم عن طريق فحص مجموعة من  تقدير القيمة الجوهريةوالذي يتمثل في التحليل األساسي 

 ، وبالتالي يأخذبالسعر الحالي للسهمحيث يتم مقارنة هذه القيمة  الكمية والنوعيةالعوامل 
في الفترات  األسهموأسعار األرباح عند التنبؤ بكال النوعين من التحليل المحلل في اعتباره 

فكلما كان المحلل اقل خبرة تجاهل  المحلل المالي ، خبرة، مما يؤكد على أهمية ودور المقبلة 
   .((Mikhail ,et al,2003من معلومات الحصول عليه  ما سبق

  
أخطاء تنبؤات المحللين الماليين  تخفيض  علىلها تأثير ايجابي  ومن العوامل التي 
قدرة المحللين من عزز تقلل من عدم تناسق المعلومات و والتي تاالمتثال لمتطلبات اإلفصاح 

بعدة عوامل المحللين الماليين تنبؤات دقة  تتأثر، كما تنبؤات أكثر دقة إعدادالماليين على 
وعمله في شركة منها حجم الشركة وخصائص المحلل نفسه مثل خبرة المحلل المالي أخرى 
)يوسف  لتنبؤالتي قضاها في االفترة الزمنية ال وتوقيت إعداد التنبؤات و  رة كبرى أوسسم
،2016: Hodgdon ,et al,2008 ) . 
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 تأثير بدائل اإلفصاح عن عناصر الدخل الشامل على دقة تنبؤات المحللين  -4
 لماليين بأسعار األسهم.ا

 والذي اعتبر ( AASB, 101)في المعيار األسترالية المحاسبة معايير مجلسأوضح    
 محاسبة أن الدخل الشامل يعد جسر للتواصل بين منهجي  2009يناير منالتطبيق  ساري
وهو ما يجعل الفائدة من اإلفصاح عنه  الدخل لتحديد التاريخية التكلفة ومحاسبةالعادلة  القيمة
ارتفاع المحتوى المعلوماتى لعناصره وتأثيره االيجابي على جميع المشاركون يؤكد على أكبر و 

في األسواق المالية ، ولكن هل كل المشاركون يستطيعوا قراءة وفهم قائمة الدخل الشامل أم أنها 
الدخل الشامل له ، فتتطلب تحليل متخصص من مشاركون متخصصين مثل المحللين الماليين 

تأثير على سلوك المحللين الماليين والمديرين خاصة مع وجود أنظمة للمكافآت والحوافز على 
أساس الدخل الشامل مما يتطلب منهم اخذ جميع مصادر تحقيق القيمة في االعتبار خاصة وان 

صعوبة القياس الشركة ومستوى عدم اليقين الذي يختلف عبر الشركات ومستوى   بيئة معلومات
في بيئة المعلومات التأكد بعض عناصر الدخل الشامل األخر يزيد من مستوى عدم لالمحاسبي 

 Banks , et al , 2018  :  (Chambers ,et al,2007 )التنبؤاتدقة يؤثر على مما 
         

المحتوى المعلوماتى للدخل الشامل المحللين الماليين من عمل التحليالت  يمكنو           
المختلفة المطلوبة إلعداد التنبؤات أو تقديم التوصيات ببيع أو شراء األسهم هذا باإلضافة إلى 
متابعة التغيرات في هيكل الدخل ونسب العناصر المكونة للدخل ونسب عناصر الدخل الشامل 

)الصايغ ، لدخل الشامل حيث تعد هذه النسب جوهر إعداد التنبؤات المالية اآلخر إلى اجمالى ا
والتي المحللين الماليين،  تنبؤاتتشتت  وأدقة تؤثر على اإلفصاح وبدائل مستويات ف، ( 2017

ومع ذلك  يجب على المستثمرين أن  ،على مجتمع االستثمار حيوى تأثيرو لها أهمية كبيرة 
المتفائلة، كما تتأثر على توقعات المحللين  االقرارات االستثمارية بناءً عند اتخاذ  يكونوا حذرين
حجم  و المالي المحلل يقيمها التي الشركة وحجم المالي لمحللا خبرة سنواتدقة التنبؤات ب

الدخل الشامل يساعد مستخدمي القوائم المالية في أن مما يعنى ، اإلفصاح من قبل الشركات 
تقييم المخاطر المحيطة بالشركة والتنبؤ بها ولذا يكون من المحتمل أن يكون أكثر ارتباطا 
بأسعار األسهم مقارنة بصافي الدخل ولهذا يعد المستثمرين والمحللين في مقدمة الفئات 

  .(2018)الحوشي ،المستفيدة من اإلفصاح عن الدخل الشامل 
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مفيد ( (SFAS,130اإلفصاح عن الدخل الشامل بموجب وفى ننفس السياق يتضح أن        
يستوعبوا بشكل المالية ق اسو المشاركون في األفبشكل متزايد في التنبؤ بعوائد وأسعار األسهم ، 

مدى سوء تسعير ف قياس عناصر الدخل الشامل واإلفصاح عنها  لى عصحيح اآلثار المترتبة 
مقارنة بفترة ما قبل تطبيقه مما  )  SFAS.130األسهم انخفض في فترة ما بعد تطبيق )

المستثمرين غير المحترفين فيما  أحكامف،  الشامليوضح اآلثار االيجابية لإلفصاح عن الدخل 
يتعلق بتقييم األداء تتأثر بالتقلبات في الدخل الشامل بشرط اإلفصاح عنه في قائمة مستقلة، 

آراء وتوقعات و على أحكام  التقارير المالية تؤثرطريقة اإلفصاح ب يؤكد أنوهو ما 
 Maines & McDaniel :  (Choi ,et al,2007: Bozzolan ,et al,2019)هايستخدمم

,2000 
 

أن الماليين فصاح على دقة تنبؤات المحللين لطريقة اإلتأثير وجود ويرجع السبب ل       
فهمهم واستيعابهم وتفسيرهم للمحتوى و المحللين يختلفون في خلفياتهم ومعرفتهم ومهاراتهم 

الماليين لمحللين ايستخدموا تنبؤات ين غير المحترفين المستثمر ، فالمعلوماتى لهذه المعلومات 
 (Asquith, et al,2005المختلفة  تواتخاذ القراراكمعيار إضافي لتقييم أداء الشركة 

Mauler, 2019 :et al,2017 Lobo ,  Barron ,et al ,2017) ،  وبعد أن تم عرض
فروض البحث من  فيما يلي اختبار مدى صحة أو خطأالباحثة   اإلطار النظري للبحث تحاول

 .خالل الدراسة التطبيقية 

 الدراسة التطبيقية -5
تزايدت في اآلونة األخيرة البحوث والدراسات المحاسبية التي تناولت الخصائص النوعية       

للمحتوى المعلوماتى لعناصر الدخل الشامل باإلضافة إلى وجود ثالثة بدائل لإلفصاح عنه ، 
أثر بدائل اإلفصاح عن عناصر الدخل الشامل قياس بشكل أساسي يستهدف هذا البحث لذا 

لشركات  دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار األسهموعلى على القدرة التنبؤية والتفسيرية له 
 المساهمة السعودية.

 مجتمع وعينة الدراسة التطبيقية 5/1
 2015ة ) وذلك خالل الفتر السعودية يتكون مجتمع الدراسة من جميع شركات المساهمة        

مساهمة سعودية ، حيث تم تقسيم عينة شركة  26وقد شملت العينة النهائية ، ( 2017: 
شركة مساهمة سعودية من مختلف القطاعات 13األولى تشمل  -:نالبحث إلى عينتين جزء تي
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 13تفصح عن عناصر الدخل الشامل في قائمة مستقلة ، والعينة الثانية تشمل االقتصادية 
سعودية من مختلف القطاعات االقتصادية تفصح عن عناصر الدخل الشامل شركة مساهمة 

البيئة السعودية تم اختيار  وقد، (2017:2015في قائمة الدخل، وذلك خالل الفترة من )
للتطبيق لوجود بدائل لإلفصاح عن الدخل الشامل فيها باإلضافة إلى اإلفصاح عن تنبؤات 

قياس متغيرات  الباحثة من  يمكناهمة السعودية  مما المحللين الماليين لجميع شركات المس
)العينة الجزئية األولى( المساهمة السعودية  شركات( أسماء 1رقم )الملحق ويتضمن  البحث ،

يتضمن التي تفصح عن الدخل الشامل في قائمة مستقلة بعناصر الدخل الشامل األخر، بينما 
)العينة الجزئية الثانية ( التي تفصح عن ية المساهمة السعود شركات( أسماء 2رقم )الملحق 

، بينما يتضمن  الدخل الشامل في قائمة الدخل ) قائمة موحدة لصافى الدخل والدخل الشامل(
 .السوق المالية السعودية )تداول (  في ( أسماء شركات الوساطة 3الملحق رقم )

  -المصادر التالية : الدراسة التطبيقية باستخداموقد قامت الباحثة بتجميع بيانات 
 . المواقع االلكترونية لشركات العينة 
  موقع أرقامpdf-https://www.argaam.com/ar/company/financial. 
  أداء شركات )الوساطة( التداولtps://www.tadawul.com.saht 
 

 النماذج المستخدمة الختبار فروض البحث   -  5/2
 لدخل الشامل لالقدرة التنبؤية قياس  -5/2/1

أو المتغير على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية  رالقدرة التنبؤية هي قدرة العنص     
التشغيلية أو التنبؤ باألرباح المستقبلية، ويتم قياس القدرة التنبؤية للدخل الشامل من خالل 

: 2018.ب :الحوشي ،2012:عصيمى ، Zang,2006 Choi&نموذج االنحدار التالي )
 (.2018منصور، 

NI it+1=α+ βCI it+ ɛ it 
 حيث تمثل 

NIit+1 :- ( صافى دخل الشركة (i( عن السنة التالية(t+1 
CI it:- ( اجمالى الدخل الشامل للشركةi( عن السنة الحالية )(t . 
ɛit الخطأ العشوائي : 
 

https://www.argaam.com/ar/company/financial-pdf
https://www.tadawul.com.sa/
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وقد تم التعبير عن متغيرات هذا النموذج على أساس السهم من خالل قسمة هذه       
حد من عدم تجانس المتغيرات في نموذج المتغيرات على اجمالى عدد األسهم المصدرة لل

( R2االنحدار السابق ، ويتم قياس القدرة التنبؤية لكل بديل من بدائل اإلفصاح من خالل )
معامل التحديد ، فبديل اإلفصاح الذي يكون له معامل تحديد أكبر تكون قدرته التنبؤية بصافي 

 الدخل المستقبلي أكبر.
   
 الدخل الشامل التفسيرية القدرة قياس  -5/2/2

ويتم قياس القدرة التفسيرية للدخل الشامل في تفسير سعر السهم من خالل نموذج االنحدار     
 -( :2018.ب : منصور ،2012: عصيمى ، Zang,2006 Choi&)التالي
 

PS it=α+ β1BVit+ β2TCICit +ɛit 
 -حيث تمثل:

PS it:- ( سعر السهم في نهاية السنة الحاليةt )( للشركةi.) 
BVit :- ( القيمة الدفترية لحقوق الملكية للشركةi(في السنة الحالية )t.) 

TCICit:- ( اجمالى الدخل الشامل المتاح لحملة األسهم العادية للشركةi في السنة )
 (.tالحالية)

ɛit الخطأ العشوائي : 
 

خالل قسمة هذه وقد تم التعبير عن متغيرات هذا النموذج على أساس السهم من        
المتغيرات في نموذج  المتغيرات على اجمالى عدد األسهم المصدرة للحد من عدم تجانس

( R2ويتم قياس القدرة التفسيرية  لكل بديل من بدائل اإلفصاح من خالل ) ، االنحدار السابق
لسعر  معامل التحديد ، فبديل اإلفصاح الذي يكون له معامل تحديد أكبر تكون قدرته التفسيرية

 السهم أكبر.
 
 دقة تنبؤات المحللين الماليين قياس  -2/3/ 5

والتي تتمثل في القيمة  التنبؤ أخطاءمن خالل قياس يتم قياس دقة تنبؤات المحللين الماليين 
-Garcı´a-Meca &Sa´nchezالمطلقة ألخطاء التنبؤ من خالل النموذج التالي:  

Ballesta,2006) Hodgdon ,et al,2008 :  ، 2016: يوسف) 
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AVFE it= (ASP it -ESP it)/ASP it 
 حيث تمثل : 

AVFE it:- (القيمة المطلقة ألخطاء تنبؤات المحللين الماليين للشركةi( في السنة )t. ) 
ASP it :- ( السعر الفعلي للسهم أخر السنةt( للشركة )i.) 
ESP it:- في  متوسط السعر المتوقع من قبل المحللين الماليين( نهاية السنةt( للشركة )i.) 

 
  وكيفية قياسها :التطبيقية متغيرات الدراسة  5/3

  -في ضوء  النماذج السابقة  فان متغيرات الدراسة تتمثل في :
 وطريقة قياسها*  التطبيقية ( متغيرات الدراسة1جدول )

 طريقة قياس المتغير متغيرات الدراسة
 يتم استخراجه مباشرة من القوائم المالية للشركات الممثلة لعينة البحث  CI itاجمالى الدخل الشامل 

يتم استخراجه مباشرة من القوائم المالية للشركات الممثلة لعينة البحث في  NIit+1صافى الدخل 
 السنة التالية 

تم الحصول عليه من المعلومات المعلنة على موقع أرقام   SP itسعر السهم الفعلي 
pdf-https://www.argaam.com/ar/company/financial 

متوسط السعر المتوقع للسهم(/ السعر الفعلي   -)السعر الفعلي  للسهم AVFE it القيمة المطلقة ألخطاء التنبؤ
 بة المكملة لدقة التنبؤات، والتي تمثل قيمة تشتت التنبؤات أو النسللسهم

وتم الحصول  2أدنى سعر متوقع للسهم (/ –)أقصى سعر متوقع للسهم  ESP itمتوسط السعر المتوقع للسهم 
عليه من المعلومات المعلنة على موقع أرقام  

pdf-ny/financialhttps://www.argaam.com/ar/compa 
 يتم استخراجه مباشرة من القوائم المالية للشركات الممثلة لعينة البحث BV itالقيمة الدفترية لحقوق الملكية 

في السوق المالي السعودي ترتيب شركة الوساطة وتم حساب الخبرة وفقا ل FAE itخبرة المحلل المالي 
خالل  https://www.tadawul.com.saوفقا لإلحصائيات المعلنة على 

 سنوات الدراسة التطبيقية

 )متغير رقابي( األصول اجمالى /والزكاة الضرائبو  بعد الفوائدالربح  صافى  ROA it العائد على األصول 

 )متغير رقابي(  اجمالى االلتزامات / اجمالى األصول في نهاية السنة  it 𝐿𝐸𝑉الرافعة المالية 

 )متغير رقابي(  اللوغاريتم الطبيعي اجمالى األصول في نهاية السنة     𝑆𝑖𝑧𝑒 it حجم الشركة 

 .*المصدر : الدارسات السابقة 

https://www.argaam.com/ar/company/financial-pdf
https://www.argaam.com/ar/company/financial-pdf
https://www.argaam.com/ar/company/financial-pdf
https://www.argaam.com/ar/company/financial-pdf
https://www.tadawul.com.sa/
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 نتائج اختبار فروض البحث  و األساليب اإلحصائية المستخدمة   5/4

لبيانات الدراسة  حصائياإلفي إجراء التحليل  SPSS, version,24 )تم استخدام )     
 شركة )عينة البحث ( وذلك الختبار فروض البحث التالية . 26التطبيقية التي تم إدخالها لعدد 

 
 دخل الشاملللالتنبؤية  درةفي الق إحصائية داللة ذات فروق توجد -:1Hالفرض األول 

اإلفصاح عنه في القوائم المالية  بديلباختالف بصافي الدخل المستقبلي 
 .لشركات المساهمة السعودية 

 -ولكي يتم اختبار الفرض السابق تم تطبيق الخطوتان التاليتان :
يتم قياس القدرة التنبؤية بصافي الدخل المستقبلي للدخل الشامل وفقا  -: الخطوة األولى -أ

العينة في ل ثمتاإلفصاح عنه) في قائمة الدخل كقائمة موحدة والتي تلكل بديل من بدائل 
 ةالعينة الجزئيتتمثل في والتي  في قائمة الدخل الشامل كقائمة مستقلة –الثانية  ةالجزئي

( لنموذج االنحدار لكل عينة جزئية وجاءت R2يتم المقارنة وفقا لمعامل التحديد )و األولى(، 
  -النتائج كالتالي:

 
نتائج قياس القدرة التنبؤية بصافي الدخل المستقبلي للدخل الشامل لكل بديل  (2رقم ) جدول

 من بديلي اإلفصاح عن الدخل الشامل
 NIit+1=α+ βCI it+ ɛ it 

 للعينة األولى )اإلفصاح في قائمة مستقلة( 
NIit+1=α+ βCI it+ ɛ it 

 للعينة الثانية )اإلفصاح في قائمة موحدة( 
معامل 
 βاالنحدار

قيمة 
 tاختبار

P.Value  معامل
 βاالنحدار

قيمة 
 tاختبار

P.Value 

NIit+1 0.795 7.689 0.000 0.691 7.213 0.000 
 R2  =0.467معامل التحديد  

 . F 63.28=قيمة 
P.Value* =0.00  

 R2  =0.397معامل التحديد 
 . F 60.28=قيمة 

P.Value* =0.00 

   0.01*معنوية عند مستوى        
 .حصائياإلمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج التحليل  -المصدر:
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للعينة األولى ) اإلفصاح عن الدخل بالنسبة أنه ( 2ويتضح من بيانات الجدول )       
للعينة الثانية ) بالنسبة و  ، R2  0.467قيمة معامل التحديدبلغت   الشامل في قائمة مستقلة (

مما   R2  0.397قيمة معامل التحديدبلغت   اإلفصاح عن الدخل الشامل في قائمة الدخل (
أكبر من قدرته نبؤية للدخل الشامل عند االفصاح عنه فى قائمة مستقلة ة التدر القأن يوضح 

 & Batainehمع نتائج ) يتفقوهو ما التنبؤية عند اإلفصاح عنه في قائمة الدخل 
Rababah ,2016: ,et al,2016  Bratten : Zoubi ,et al,2016 Sajnóg,2017)  

 (.Easton  & Zhang,2017: .ب2012عصيمى ،مع )يتعارض و 
 

تم استخدام   R2)ولتحديد ما إذا كان هناك فروق معنوية في القدرة التنبؤية ) : الخطوة الثانية
 لمقارنة االختبار هذا ويستخدم t-test for Paired Samples  لعينتين مترابطتين tاختبار 
 هذا تطبيق وتم ،معنوى غير أم معنوىفرًق  الفرق بينهما كان إذا ما لمعرفةعينتين  متوسطي
بين بديلي   R2))في القدرة التنبؤية معنوية بين  فروق هناك كان إذا ما لدراسة االختبار

  -وجاءت نتائج االختبار كالتالي :، اإلفصاح عن الدخل الشامل 
 

وجود فروق معنوية بين القدرة التنبؤية بصافي الدخل المستقبلي نتائج اختبار  (3جدول )
 عن الدخل الشامللبديلي اإلفصاح للدخل الشامل 

 t df *Sig(2-tailed) المتغير
القدرة التنبؤية للدخل الشامل بصافي 
  الدخل المستقبلي لبديلي اإلفصاح 

0.212 25 0.000 

   0.01*معنوية عند مستوى    
 .حصائياإلمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج التحليل  -المصدر:

 
بمستوى  0.212المحسوبة بلغت  t ( أن قيمة3ويتضح من البيانات الواردة بالجدول )     

االول المتمثل فى مما يعنى قبول الفرض 0.01وهو أقل من مستوى معنوية  0.000معنوية 
بصافي الدخل المستقبلي  دخل الشاملللالتنبؤية  درةفي الق إحصائية داللة ذات فروقوجود 

 .اإلفصاح عنه في القوائم المالية لشركات المساهمة السعودية بديلباختالف 
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 دخل الشاملالتفسيرية لل درةفي الق إحصائية داللة ذات فروق توجد -:2H الثانيالفرض 
اإلفصاح عنه في القوائم المالية لشركات  بديلباختالف لتفسير سعر السهم 
 .المساهمة السعودية 

 -ولكي يتم اختبار الفرض السابق تم تطبيق الخطوتان التاليتان :     
يتم قياس القدرة التفسيرية للدخل الشامل لتفسير سعر السهم وفقا لكل  -: الخطوة األولى -أ

 ةالعينة الجزئيتتمثل في بديل من بدائل اإلفصاح عنه) في قائمة الدخل كقائمة موحدة والتي 
يتم و األولى(،  ةالعينة الجزئي تتمثل في والتي  في قائمة الدخل الشامل كقائمة مستقلة –الثانية 

( لنموذج االنحدار لكل عينة جزئية وجاءت النتائج R2لمعامل التحديد )المقارنة وفقا 
  -كالتالي:

 
نتائج قياس القدرة التفسيرية للدخل الشامل لتفسير سعر السهم لكل بديل  (4جدول رقم )

 من بديلي اإلفصاح عن الدخل الشامل
 PS it=α+ β1BVit+ β2TCICit +ɛit 

 للعينة األولى )اإلفصاح في قائمة مستقلة( 
PS it=α+ β1BVit+ β2TCICit +ɛit 
 للعينة الثانية )اإلفصاح في قائمة موحدة( 

 t P.Valueقيمة  االنحدار معامل t P.Valueقيمة  االنحدار معامل
BVit 1.501 9.472 0.00 1.324 9.123 0.00 

TCICit 3.823 3.514 0.00 3.745 3.425 0.00 
 R2  =0.431معامل التحديد  

 F67.41= قيمة 
P.Value* =0.00  

 

 R2  =0.419معامل التحديد 
 F66.35=قيمة 

P.Value* =0.00 

   0.01*معنوية عند مستوى        
 حصائياإلمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج التحليل  -المصدر:

 
األولى ) اإلفصاح عن الدخل الشامل  للعينةبالنسبة أنه  (4ويتضح من بيانات الجدول )    

 للعينة الثانية بالنسبة  ، 0.431بلغت   R2قيمة معامل التحديدبلغت   في قائمة مستقلة (
  ،R2  0.419قيمة معامل التحديدلغت  ب ) اإلفصاح عن الدخل الشامل في قائمة الدخل ( 

عند االفصاح عنه فى قائمة لسعر السهم للدخل الشامل  التفسيرية ة در القأن مما يوضح 
مع نتائج يتفق وهو ما عند اإلفصاح عنه في قائمة الدخل فسيرية أكبر من قدرته التمستقلة 
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(Bataineh & Rababah ,2016 :,et al ,2016 : Bratten  Zoubi ,et al,2016 : 
 (.Easton  & Zhang,2017: .ب2012عصيمى ،مع ) يتعارضو ( 2017حبيبة ،

 
 

تم استخدام   R2)ولتحديد ما إذا كان هناك فروق معنوية في القدرة التفسيرية ) : الثانيةالخطوة 
 لمقارنة االختبار هذا ويستخدم t-test for Paired Samples  لعينتين مترابطتين tاختبار 
 هذا تطبيق وتم ،معنوى غير أم معنوىفرًق  الفرق بينهما كان إذا ما لمعرفةعينتين  متوسطي
بين بديلي   R2))في القدرة التفسيرية معنوية بين  فروق هناك كان إذا ما لدراسة االختبار

  -وجاءت نتائج االختبار كالتالي :، اإلفصاح عن الدخل الشامل 
 

وجود فروق معنوية بين القدرة التفسيرية للدخل الشامل بصافي نتائج اختبار  (5جدول )
 الدخل الشامل عنالدخل المستقبلي لبديلي اإلفصاح 

 t df *Sig(2-tailed) المتغير
القدرة التفسيرية للدخل الشامل بصافي 

 الدخل المستقبلي لبديلي اإلفصاح  
0.321 25 0.000 

   0.01*معنوية عند مستوى        
 حصائياإلمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج التحليل  -المصدر:

 
بمستوى  0.321المحسوبة بلغت  t ( أن قيمة5بالجدول )ويتضح من البيانات الواردة       
الثانى المتمثل فى مما يعنى قبول الفرض 0.01وهو أقل من مستوى معنوية  0.000معنوية 
 بديلباختالف  لسعر السهم دخل الشاملالتفسيرية لل درةفي الق إحصائية داللة ذات فروق وجود 

قامت الباحثة بالتأكد من ، كما ساهمة السعوديةاإلفصاح عنها في القوائم المالية لشركات الم
جود والذي يعنى و لنموذج االنحدار السابق خطى بين المتغيرات المستقلة ارتباط عدم وجود 

عتمد على توبالتالي ضعف نموذج االنحدار فقوة النموذج  المستقلةبين المتغيرات  مرتفعارتباط 
وتم التأكد من عدم وجود ارتباط خطى من استقالل المتغيرات المستقلة عن بعضها البعض 

لجميع المتغيرات  ((Variance inflation factor عامـل تضـخم التبـاينخالل حساب م
خطـي دل ذلك على وجود ارتباط  10أكبر من أو يساوى    VIFـإذا كانـت قيمـةالمستقلة بحيث 
والثانية على  ىعينتين األوللل VIF بلغت قيمة  دوق  ،(2018)منصور ،مستقلةبين المتغيرات ال
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( مما يدل على عدم وجود ارتباط خطى بين المتغيرات وقوة وصالحية 2.83: 2.25التوالي )
 نموذج االنحدار لقياس القدرة التفسيرية للدخل الشامل لتفسير سعر السهم.

 
 اإلفصاح عن الدخل الشامل على دقة تنبؤاتيوجد تأثير معنوي لبديل :  3Hالثالث الفرض 

 المحللين الماليين بأسعار األسهم للشركات المساهمة السعودية  .
 

بديلي  تأثير لقياس المتعددالفرض باستخدام تحليل االنحدار هذا اختبار صحة  وتم    
من  اإلفصاح عن عناصر الدخل الشامل على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار األسهم

 -التالي :نموذج الخالل 
AVFE𝑖𝑡   = α0+ α1CI it  + α2 FAE it + α3 Size 𝑖𝑡 +α4 LEV 𝑖𝑡 +α5 ROA 𝑖𝑡 + ɛ 

 
اإلفصاح عن عناصر الدخل الشامل  تأثير لقياسالمتعدد نتائج تحليل االنحدار   (6جدول )

 .على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار األسهم في قائمة الدخل الشامل )العينة األولى (

المتغير 
 التابع

معامل 
 التحديد
R2 

F 
 
Sig  معامالت

 النموذج

 التقـديرات
معـامل 
 T Sig اإلنحدار

AVFE𝑖𝑡 0.64 5.37 0.00     
 0.201 1.110 0.039 ثابت االنحدار    
    CI it   -0.543 -14.30 0.000 
    FAE it -0.601 -16.02 0.000 
    Size 𝑖𝑡 -0.424 -11.53 0.001 
    LEV 𝑖𝑡 -0.379 -10.38 0.001 
    ROA 𝑖𝑡 -0.251 -9.67 0.001 
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اإلفصاح عن عناصر الدخل الشامل  تأثير لقياسالمتعدد نتائج تحليل االنحدار   (7جدول )
 .على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار األسهم في قائمة الدخل  )العينة الثانية ( 

المتغير 
 التابع

معامل 
 التحديد
R2 

F 
 
Sig  معامالت

 النموذج

 التقـديرات

 T Sig معـامل اإلنحدار

AVFE𝑖𝑡 0.61 5.08 0.00     
 0.231 1.31 0.123 ثابت االنحدار    
    CI it   -0.461 -13.32 0.000 
    FAE it -0.581 -14.70 0.000 
    Size 𝑖𝑡 -0.421 -11.43 0.001 
    LEV 𝑖𝑡 -0.302 -9.38 0.001 
    ROA 𝑖𝑡 -0.233 -8.66 0.001 

  0.01*معنوية عند مستوى  
 .حصائياإلمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج التحليل  -المصدر:   
 

% 0.64) بلغت   R2أن  قيمة معامل التحديد ( 7( و)6)ول اويتضح من بيانات الجد   
 االنحدار السابقة ذج اارتفاع القوة التفسيرية لنممما يوضح % ( على التوالى للعينتين 0.61،

ممايشير الى   0.00بمستوى معنوية قدره  ( 5.08، 5.37)المحسوبة  Fكليا، كما بلغت 
 ( α2)معامل انحدار اجمالى الدخل الشامل  وبلغت قيمة ،االنحدارذج اصالحية ومعنوية نم

( على التوالى  وهو ما يعنى وجود تأثير سلبى معنوى لالفصاح عن .0.461-، 0.543-)
اجمالى الدخل الشامل على اخطاء تنبؤات المحللين الماليين ولكن التأثير فى حالة االفصاح فى 

قائمة الدخل الشامل )قائمة مستقلة والتى تمثلها العينة االولى ( أكبر معنوية أى أن االفصاح عن 
 Ringström and)ما يتفق مع وهو التنبؤات أقل تشتتا )أكثر دقة( الدخل الشامل يجعل 
Ekström ,2012) ، 2014، فريحات: He and Lin,2015  : Ngmenipuo and 

Issah,2015 ، 2017: يونس ،2017:عبد الوهاب: Banks , et al ,2018 )مع  ويتعارض
(,2017 Karacaer Acar & : Easton & Zhang ,2017  : Lin ,et al,2018)  كما ،

( على التوالى مما يعنى وجود تأثير سلبى معنوى 0.601 ،-0.581-) (α3)يتبين أن قيمة 
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كلما لخبرة المحلل المالى على أخطاء التنبؤات مما يعنى انه كلما ارتفعت خبرة المحلل المالى 
  Clement  and Tse,2003)وهو ما يتفق مع نتائج)  كانت التنبؤات أقل تشتتا )أكثر دقة(

 
 المقترحة النتائج والتوصيات والبحوث المستقبلية -6
 النتائج 6/1

 -يمكن بلورة أهم النتائج النظرية والتطبيقية التي تم التوصل إليها في النقاط التالية:
يحظى مفهوم وقياس عناصر الدخل الشامل وبدائل اإلفصاح عنها باهتمام متزايد في   -1 

اآلونة األخيرة وذلك بسبب التوجه العالمي لتطبيق منهج القيمة العادلة في القياس 
المحاسبي لمواجهة االنتقادات الموجهة للتكلفة التاريخية،  فالقياس واإلفصاح عن الدخل 

المكاسب والخسائر غير المحققة والناتجة عن الفروق في  الشامل يعنى اإلفصاح عن
 التقييم مابين القيمة العادلة والتكلفة التاريخية .

من أهم االنتقادات الموجهة للدخل الشامل انه أقل استقرارا وأكثر تقلبا مقارنة بصافي  -2
سلبيا على الدخل وبالتالي يرى معارضي تطبيقه واألخذ به كمقياس لألداء انه سوف يؤثر 

مدى استيعاب وفهم مستخدمي القوائم المالية خاصة المستثمرين غير المحترفين عند 
 تقييمهم لمخاطر االستثمار المستقبلية . 

يوجد تشويش وسوء فهم لدى مستخدمي القوائم المالية من وجود مصطلحين ) الدخل   -3
اختالف بينهما في حين أن والدخل الشامل األخر( فللوهلة األولى يعتقد بوجود  -الشامل

مجموعة البنود أو العناصر فهو الدخل الشامل األخر ماهو إال جزء من الدخل الشامل 
التي تضاف لصافى الدخل لحساب اجمالى الدخل الشامل ، هذا باإلضافة إلى وجود تباين 

وتعارض بين الباحثين والجهات المهنية حول ما يجب اإلفصاح عنه في قائمة الدخل 
ئمة الدخل الشامل والتي تتعلق بتسويات البنود التي تصنف في الفترة الحالية كأحد وقا

 عناصر الدخل الشامل ومن الممكن أن يعاد تصنيفها في الفترات التالية في قائمة الدخل.  
  نبؤية للدخل الشامل عند االفصاح عنه فى ة التدر القأن  أوضحت نتائج الدراسة التطبيقية -4

أكبر من قدرته التنبؤية عند اإلفصاح عنه في  ) قائمة الدخل الشامل ( مستقلةقائمة 
 دخل الشاملللالتنبؤية  درةفي الق إحصائية داللة ذات فروقتوجد وانه  قائمة الدخل

اإلفصاح عنه في القوائم المالية لشركات  بديلباختالف بصافي الدخل المستقبلي 
 وبالتالي تم قبول الفرض األول. المساهمة السعودية

 عند لسعر السهم للدخل الشامل التفسيرية ة در القأن  أوضحت نتائج الدراسة التطبيقية  -5 
عند  التفسيرية أكبر من قدرته  ) قائمة الدخل الشامل ( االفصاح عنه فى قائمة مستقلة
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التفسيرية   درةفي الق إحصائية داللة ذات فروقتوجد وانه  اإلفصاح عنه في قائمة الدخل
اإلفصاح عنه في القوائم المالية لشركات  بديلباختالف  لسعر السهم  دخل الشامللل

 وبالتالي تم قبول الفرض الثاني. المساهمة السعودية
وجود تأثير سلبى معنوى لالفصاح عن اجمالى الدخل   أوضحت نتائج الدراسة التطبيقية -6

المحللين الماليين ولكن التأثير فى حالة االفصاح فى قائمة الشامل على اخطاء تنبؤات 
 الدخل الشامل )قائمة مستقلة والتى تمثلها العينة االولى ( أكبر معنوية مقارنة باالفصاح
فى عنه فى قائمة الدخل )التى تمثلها العينة الثانية( أى أن االفصاح عن الدخل الشامل 

وبالتالي تم قبول الفرض ل تشتتا )أكثر دقة( يجعل التنبؤات أققائمة الدخل الشامل 
 الثالث.

 
 التوصيات 6/2

 -:وفى ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج توصى الباحثة ب
ضرورة الزام الشركات باالفصاح عن االثار المترتبة عن تصحيح االخطاء والتغيرات فى  -1

السياسات المحاسبية والتعديالت الناتجة عن التغيرات فى مخاطر االئتمان لاللتزامات 
 المالية المقاسة بالقيمة العادلة فى قائمة الدخل الشامل وهو ما يجعله أكثر شموال . 

بالدخل الشامل كمقياس لالداء الى جانب صافى الدخل وذلك النه يتضمن ضرورة االخذ  -2
ى القوائم المالية مجميع مصادر خلق القيمة وبالتالى يفيد ويوفر معلومات مالءمة لمستخد

 .خاصة المستثمرين والمحللين الماليين 
تحديد اجراء المزيد من الدراسات حول طرق القياس المحاسبى لعناصر الدخل الشامل ل -3

افضل قيمة لها مما يمكن من تحديد العناصر التى يعاد تصنيفها فى قائمة الدخل فى 
 الفترات المقبلة.

ضرورة وضع إطار مفاهيمى موحد لمفهوم وعناصر الدخل الشامل وطرق قياسها وبدائل  -4
االفصاح عنها من قبل الجهات المهنية المختلفة حتى يسهل على مستخدمى القوائم المالية 

 خاصة غير المحترفين المقارنة بين الشركات .  

 : يلي ما المقترحة من أهم النقاط البحثية البحوث المستقبلية المقترحة : 6/3
 على الخصائص النوعية للدخل الشامل . آلليات الداخلية للحوكمةقياس تأثير ا -أ   
 .الشركة  ةبدائل اإلفصاح عن الدخل الشامل على التنبؤ باستمراري تأثير –ب  
 . العوامل المؤثرة على دقة تنبؤات المحللين الماليين   -ج
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 الشامل على المحتوى المعلوماتى لتقارير االستدامة. تأثير اإلفصاح عن عناصر الدخل  -د
 .اإلفصاح عن عناصر الدخل الشامل واإلفصاح عن المسئولية االجتماعية  العالقة بين -ه
 
 / قائمة المراجع 7
 المراجع باللغة العربية 7/1
( ، " مفهوم الدخل العادي والدخل الشامل وأثره على 2016أبو طالب ، يحيى محمد، )  -1

اإلفصاح المحاسبي"، النشرة الدورية لجمعية الضرائب المصرية ، جمعية الضرائب 
 . 23:15، ص 103، العدد26المصرية ، المجلد 

مل  كمقياس ألداء (، " اختبار مدى أفضلية الدخل الشا2018محمد محمود ، ) الحوشى، -2
الشركة وأثره على توزيعات األرباح النقدية : دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة 
المصرية "، مجلة البحوث المحاسبية ، قسم المحاسبة ، كلية التجارة ، جامعة طنطا ، 

 .352:305العدد الثاني ، ص 
(،" إطار مقترح لتطوير اإلفصاح المحاسبي عن بنود الدخل 2017الصايغ ، عماد سعد ،) -3

دراسة ميدانية "، مجلة الفكر المحاسبي، قسم المحاسبة ،كلية التجارة ،  –الشامل األخر 
 .836:794، ص 3، أكتوبر عدد21جامعة عين شمس ، مجلد 

عن عناصر الدخل الشامل اآلخر على  (،" أثر التقرير2018العقيلى ، ليلى محروس، ) -4
زيادة جودة القوائم المالية : دراسة ميدانية"، المجلة المصرية للدراسات التجارية ، كلية 

 .134:90، ص 3،عدد42التجارة ، جامعة المنصورة ، مجلد
(، " تطور مفهوم الدخل الشامل في ضوء اإلصدارات  2011حسين ، محمد إبراهيم ،) -5

 – 3المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد المهنية " ، 
 .317:302يوليو، ص 

( ،"اختبار قوة الدخل الشامل كمقياس جديد لألداء المالي : 2018خميس،حسن كامل ، ) -6
دليل عملي من الشركات المصرية المسجلة"، مجلة الفكر المحاسبي، قسم المحاسبة، كلية 

 .122:86ابريل ، ص -1، العدد 22رة، عين شمس ، المجلدالتجا
(، " اآلثار المتوقعة لتغير موقع اإلفصاح عن عناصر الدخل 2017حبيبة ، محمد محمد، ) -7

الشامل اآلخر على قرارات المستثمرين في بيئة األعمال المصرية وفقا لمعايير المحاسبة 
بحوث العلمية ، كلية التجارة، جامعة "، مجلة كلية التجارة لل2015المصرية المعدلة 
 .38:1، العدد األول ، ص 54اإلسكندرية ، المجلد
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( ،" قياس األثر التفاضلي للدخل الشامل وعناصره 2017عبد الوهاب ، وائل محمد ،) -8
األخرى على تحسين مالئمة المعلومات المحاسبية :دراسة تطبيقية "، مجلة الفكر المحاسبي، 

 809:770ديسمبر ، ص -4، العدد 21لية التجارة، عين شمس ، المجلدقسم المحاسبة، ك
( ،" أثر اإلفصاح عن بنود الدخل الشامل األخر    على 2012عصيمى ، أحمد زكريا ، ) -9

مالئمة معلومات القوائم المالية للبنوك بالمملكة العربية السعودية "، مجلة المحاسبة ، 
 14:1، ص 55،عدد017الجمعية السعودية للمحاسبة ،مجلد

 األخرى الشامل الدخل بنود عن المحاسبي اإلفصاح أثر(، " 2012، )------------ -10
"، مجلة السعودية للبنوك به التنبؤ عملية وتحسين المحاسبي الربح معلومات مالئمة على

 .270:216، ص2التجارة والتمويل ، كلية التجارة ، جامعة طنطا ، عدد 
(،" مفهوم الدخل الشامل والتقرير عن األداء المالي للشركات : 2008أحمد ، )فايد، متولي  -11

الواقع واالتجاهات واحتماالت التطوير في ضوء مجهودات المجلس الدولي للمعايير 
 20المحاسبية "، مجلة أفاق جديدة للدراسات التجارية ، كلية التجارة، جامعة المنوفية ، مجلد

 .64:33، ص 4، عدد
( ،" دور اإلفصاح عن عناصر الدخل الشامل األخرى على 2014حات، محمد أحمد،)فري -12

ممارسة إدارة األرباح : دراسة تطبيقية على قطاع المصارف والخدمات المالية السعودية "، 
، ص  57مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ، كلية التجارة، جامعة أسيوط ، العدد 

140:125. 
( ، " المقدرتان التفسيرية والتنبؤية للدخل الشامل وصافى 2018سيد، )منصور، محمد ال -13

الدخل من منظور خصائص المعلومات المحاسبية :دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة 
بالبورصة المصرية "، مجلة البحوث المحاسبية ، قسم المحاسبة ، كلية التجارة، جامعة طنطا 

 .196:153يونيو ، ص  -، العدد األول
(، " قياس أثر شفافية اإلفصاح بالتقارير المالية  على دقة 2016يوسف ، يوسف أبو بكر،) -14

تنبؤات المحللين الماليين بأسعار األسهم : دراسة إمبريقية "، مجلة البحوث  التجارية ، كلية 
 .210:161، ص 1، عدد 38التجارة ،جامعة الزقازيق ، مجلد 

(،" استخدام الدخل الشامل في التنبؤ بأسعار األسهم لترشيد  2017يونس ، نجاة محمد ، ) -15
قرارات المستثمرين :دراسة تطبيقية"، مجلة الفكر المحاسبي، قسم المحاسبة، كلية التجارة، 

 . 1111:1084أكتوبر ، ص -3، العدد21عين شمس ، المجلد
( 1، المعيار رقم )2015وزارة االستثمار، معايير المحاسبة المصرية المعدلة ، يوليو  -16 

 )عرض القوائم المالية (.
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البحث الجزئية األولى)تفصح عن الدخل عينة الممثلة لأسماء شركات ( 1) ملحق 
 (الدخل الشاملالشامل في قائمة 

 القطاع  اسم الشركة  م
 بنوك بنك الرياض 1
 سلع طويلة األجل الزوردي للمجوهرات 2
 المرافق العامة السعودية للكهرباء 3
 الرعاية الصحية الحمادى للتنمية واالستثمار 4
 بنوك البنك االهلى التجاري  5
 بنوك بنك سامبا 6
 إنتاج األغذية المراعى 7
 بنوك بنك الراجحى 8
 االتصاالت االتصاالت السعودية 9
 سلع رأسمالية البابطين 10
 النقل السعودي للنقل الجماعي 11
 العقارات البحر األحمر العالمية 12
 اإلعالم تهامة لإلعالن 13
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البحث الجزئية الثانية )تفصح عن الدخل عينة الممثلة لأسماء شركات ( 2) ملحق 
 الشامل في قائمة الدخل(

 القطاع اسم الشركة م
 سلع طويلة األجل العبد اللطيف لالستثمار الصناعي 1
 الطاقة للخدمات البترولية والنقلياتالدريس  2
 الرعاية الصحية الشرق األوسط للرعاية الصحية 3
 الخدمات الستهالكية عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية 4
 السلع الكمالية المتحدة لاللكترونيات  5
 إنتاج األغذية مجموعة صافوال  6
 خدمات تجارية الخطوط السعودية للتموين 7
 االتصاالت االتصاالت المتنقلة )زين( 8
 سلع رأسمالية اإلحساء للتنمية  9
 النقل السعودية للخدمات الصناعية )سيسكو( 10
 العقارات األندلس العقارية  11
 اإلعالم السعودية لألبحاث والتسويق 12
 المواد األساسية نماء للكيماويات  13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 50 - 
 

(شركات الوساطة في السوق السعودي )تاسي ( أسماء3ملحق )  
 فالكم للخدمات المالية 16 الراجحى المالية 1
 مسقط المالية 17 الجزيرة كابيتال 2
 األولى جوجيت 18 االستثمار كابيتال 3
 مورغان ستانلي 19 كابيتال األهلي 4
 النفيعي لالستثمار 20 سامبا كابيتال 5
 دويتشه لالوراق المالية  21 السعوديةاتش إس بي سي العربية  6
 أرباح المالية 22 فرنسي كابيتال 7
 جدوى لالستثمار 23 العربي لالستثمار 8
 أصول وبخيت لالستثمار 24 الرياض المالية 9
 كريديت سويس السعودية 25 دراية المالية 10
 عودة كابيتال 26 شركة البالد لالستثمار 11
 جي بي مورجان السعودية 27 لالستثمار اإلنماء 12
 اإلمارات دبي الوطني كابيتال 28 ميريل لينش السعودية 13

 الخير كابيتال 29 هيرميس السعودية 14
 جولدمان ساكس العربية السعودية 30 األول لالستثمار 15

 


