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 المقدمة:
يحظىىىىدخل ىىىىية خبري فىىىىعخل ىىىىاسخىىىىىدخل   ىىىى خل  حلنىىىى دخنىىىى ل خ ىىىى خل  ىىىىل     خل  ظا ىىىىعخ
ول  ط فقفع،خلأل اخل ذسخأدىخإ دختخصفصخقلئ ىعخبلنى أخأق ىلخه  "ىلخمقلئ ىعخل ىية م،خ
ت  زمخل شالعخبإهيلديلخىدخن"ليعخل سى عخل  ل فىع،خولته  ىلدخه فىأخىىدختأ ىف خأدل خل شىالعخ

ش يخقالرلتخ سى خي يخل أى لئ خل  ل فىع،خورىل ان خ ى خل  ل يخولذ كخلته  لدخه فأخىدختاخ
أنخل أىى لئ خول  أىىلر اخل  ل فىىعختخ ىىدخه ىىيخإهىىيلديلخ  ىىيدخل  ىىاخ ىى خل   ىىل  اخول سفلنىىلتخ
ل  حلن فع،خل لختخ دخه ىيخنشىايلخ   ىل  اخلاىصىلمخل  حلنى ي،خإتخأنخيىذلختخي  ىدخ

ررىىلم،خبل شىا خل ىىذسخإدلرلتخل شىاللتخ ىى خل سى يخا "ىىلرخل  فلنىلتخل  ل فىىعخوةل ىعخلأل
يخيمخ صل ح"لخ  خةاللخ  لرنلتخإدلرةخلألررلم،خىإدلرةخلألررلمخييخونى  عختأى مخ ى خ
ةال "ىىىلخإدلرةخل شىىىالعخبل  الهىىىاخبرررل "ىىىلخبح ىىىلختصىىى فخلألررىىىلمخل   شىىى رةخىىىىيخل أىىى لئ خ
ل  ل فعختخىيمخأيىيلاخلادلرةخ  ىلخقىيخ  حىلخل  ىارخب صىل فخلألقىالاخلألةىاى،خورىذ كخ

ألررىىىلمختىىى  خل"ىىىياخل  ىىىرا اخه ىىىدخلألررىىىلمخل  حلنىىى فعخ ىىى خةىىىاللخلنىىى  اللخىىىىإنخإدلرةخل
خل  اونعخل  دختس فخل"لخل سفلنلتخل  حلن فعخو  لرنعخل  أي التخل شخصفع.خ

 ىىذلختط ىىاخلأل ىىاخزىىاورةخف ىىلدةخلاىصىىلمخل"ىىياخ سىىلهيةخل  سىى ء ا  خىىىيختأ ىىف خأدل خ
ل   ىىيةخلتق صىىلديع،خول حىىيخ ىى خ  لرنىىلتخإدلرةخلألررىىلمخ  حأ ىىلخأيىىيلاخلادلرةخبصىى عخ
ةل ىىع،خو ه "ىىلخقىىيخت"ىىيرخأيىىيلاخل  سىىلي   خورىىلقيخلألقىىالاخظلتخل  القىىعخبل   ظ ىىع،خ
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(خب  ىىىى لنخمهىىىىامخل أىىىى لئ خ1   ىىىىيلخرقىىىى خ و أىىىىيخقل ىىىىاخل  حفىىىىلرخل  حلنىىىى يخل  صىىىىاسخل
ل خىىلبخبلاىصىىلمخهىى خ     ىىلتخل ىىية خل شىىل  خخ2015ل  ل فىىعمخل صىىلدرخىىىيخ    ىى خ

ىىىيخقلئ ىىعخ سىى أ عخهىى خقلئ ىىعخل ىىية خت ىىااخبألئ ىىعخل ىىية خل شىىل  ،خوأ ىىيتخل  ي ىىيخ ىى خ
 May, et al., 2017;  Igor) ه يخأي فىعخلألىصىلمخهى خل ىية خل شىل  يرلنلتخل 

and Allan, 2011; Giovanni, et al., 2011)خ  ىلختسىلهيخل      ىلتخ،
ل  لردةخبألئ عخل ية خل شىل  خل  سى ء ا  ،خو سى خي يخل أى لئ خل  ل فىعخيف ىلخ  ىيؤخل    ى خ
ل  ق تخو ج خل  يىألتخل  أييعخل  سى أ  فعخ    شىرة،ختأ ىف خأى ى خوشىل  خ ىلدل خل  ىل يخ

 أ  ي،ختىى ى اخ قفىىلئخ الئىى خألنىىالمخل  لزىىيخول حىىل يخ    شىىرة،خل    ىى خبىىلألدل خل  سىى
ل  أ ىف ،خبلازىلىعخإ ىىيخل حىيخ ى ختحاىى خلادلرةخىىيختحي ىىيخل ىارفخهى خقا ىىلخإي ىللخأاىىاخ
ب ضخل    فلتخوتح   "لخإ يخقلئ عخلألررلمخل  ح جزةخ  لشاةخوهيمخإ "لرخأالريلخه يخ

يخقلئ ىىعخل ىىية ،خوه ىىيخل ىىان خ ىى خأنخإىصىىلمخل شىىاللتخي  ىى خإ ىىيخ حلو ىىعخادلرةخ ىىلى
ل ىىىية ،خلاخأنىىىأخ ىىى خلأل ءىىىاخ ىىى  رعخإدلرةخل ىىىية خل شىىىل  خ ىىى خإدلرةخ ىىىلىيخل ىىىية ،خ
و ىىى  الخظ ىىىكخلىىىيوردخه ىىىيخف ىىىلدةخل ءأىىىعخىىىىيخل      ىىىلتخل  حلنىىى فعخل ىىى لردةخىىىىيخل أىىى لئ خ

خل  ل فعخنظاًلختن   لدختح زخلادلرة.خ
خ  
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Abstract: 

The aim of the research is to examine the impact of disclosure of 

other comprehensive income on earnings management in the 

Egyptian Stock Exchange. To achieve this objective, reference 

was made to previous studies and related research, with an 

applied study of a sample of (13) banks listed in the Egyptian 

Stock Exchange during the time series (2010-2015). The data 

were analyzed through SPSS 17.0 using Regression Analysis 

method to test the relationship between the dependent variable 

and the independent variables suggested by the researcher. The 

study concluded the importance of disclosure of other 

comprehensive income in the financial statements because it 

improves the level of disclosure in the accounting information, 

which in turn improves profits quality and limits earnings 

management practices. There is also a strong correlation 

between the other comprehensive income, the company size, 

Cash flows from operating activities and earnings management. 

The study recommends that banking management should be 

aware of the risks of earnings management and its negative 

impact on long-term banking performance and the development 

of disclosure laws and standards for reducing earnings 

management practices as well as conducting further scientific 

research in this area. 
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 مشكلة البحث:
لألررىلمخوننخللنىتختحأىىلخ  ىلىدخ    شىرةخىىىيخلألرى خل أصى اخإتخأن"ىىلخخإنخ  لرنىعخإدلرة

قيختى دسخإ ىدخ شىل  خةط ىاةخىىيخلألرى خل ط  ى ،خول  ىيختى  الخه ىدخزى  خل ه ىل ةخ
ل  شىىى   فعخولاق صىىىلديعخ    شىىىرةخ  ىىىلخأنختحأ ىىىلخأيىىىيلاخلادلرةخىىىىيخلألرىىى خل أصىىى اخ

خ خطى رةخيىذدخل ظىلياةخنفا نخه دخ سلبخ ص حعخل   شىرةخىيخلألر خل ط   ،خونظالًخ
 "اتخ شا عخل يرلنع،خول  يخت  ء خىيخهيمخوز مخل   ل  خل   ااةخه يخه  فعخإدلرةخ
لألررىىىىلمخىىىىىيخل   ىىىى وخل  يررىىىىعخل  ر ىىىىعخلألورلتخل  ل فىىىىعخل  صىىىىا ع،خوتسىىىى دخل يرلنىىىىعخ

خلارلبعخه خلألنئ عخل  ل فعؤخ
خ لخي خأااخل ية خل شل  خلآلةاخه دخإدلرةخلألررلم؟خ ▪
خ لخي خأااخ ج خل شالعخه دخإدلرةخلألررلم؟خ ▪
خ لخي خأااخنس عخل  ي  نفعخه دخإدلرةخلألررلم؟خ ▪
خه دخإدلرةخلألررلم؟  يىألتخل  أييعخ  خلألنشطعخل  ش   فعخ لخي خأااخ لىيخل ▪

 أهمية البحث: 
خيا ساخيذلخل  حلخأي   أخ  خلته  لرلتخل  ل فعؤخ

خهل ع،خ ▪ خبص ع خل شل   خل ية  خه  خبلاىصلم خل     أع خل  ارفع خل يرلنلت ق ع
خل شل  خ خول ية  خلألررلم خإدلرة خل   خل  القع خىي خةل ع خبص ع خت حل ول  ي

 لآلةا.
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وز مخأي فعخلاىصلمخه خل ية خل شل  خلآلةاخىيخف لدةخدررعخلاىصلمخ ▪
خلألررلمخأوخل حيخخل  حلن ي، ول  يخت   خه يخلنخ لمخىابخ  لرنعخإدلرة

   "ل،خ  لخ   الخليوردخىيختاش يخقالرلتخل  س ء ا  .

 أهداف البحث:
ختس يخيذدخل يرلنعخإ دختحأ لخلألييلاخل  ل فعؤ

 هامخلاقلرخل  ظاسخ  ية خل شل  خلآلةا. ▪
خوخ ▪ خو  ارلت"ل خلألررلمخ  خ  لخق ف  "ل خإدلرة خب   فع خل هش خل   ا ف ونلئ 

خه "ل،خوقاتخوأنل  اخ  لرن "ل.
   اىعخل  خلقاخل  لر عخه خه  فلتخإدلرةخلألررلم. ▪
خدرلنعخ ▪ خةالل خ   خلألررلم خإدلرة خه  فع خه ي خل   ااة خل   ل   خولة  لر درلنع

خل     التخ خور ض خلآلةا خل شل   خل ية  خور  د خلألررلم خإدلرة خل   ل  القع
خل  ي  خ خنس ع خل شالع، خ ج  خ ء  خللألةاس خ لىي خ  خنفع، خل  أييع   يىألت

 لألنشطعخل  ش   فعخ  شالع.

 فروض البحث:
خإة  لرخ خه ي خل حل فع خل يرلنع خت   ي خأييلى"ل، خوتحأ ل خل يرلنع خ شا ع خز   ىي

خل  امخل ائفسيخل  ل يؤ
خونس عخ خل شالع، خ  ج  خلآلةا، خل شل   خل ية  خ    د خر ياس خترا ا خ  ري مت

خيعخ  خلألنشطعخل  ش   فع(خه دخإدلرةخلألررلمم.ل  ي  نفع،خ لىدخل  يىألتخل  أي

 حدود البحث:
تأ صاخل يرلنعخل حل فعخه دخل    وخل  يررعخىيخل   ر عخل  صا ع،خول  يخ

خم.2015-2010راىخه يخأن" "لختيلولخنشطخةاللخل   اةخ  خ
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 أسلوب البحث:
خولاقلرخ خل سلبأع خل يرلنلت خت لول خه ي خلتن أالئي خل   "ج خه ي خل يرلنع له  يت
ل  ظاسخادلرةخلألررلمخ  خ  لخل   ا فخول   ارلت،خوقاتخل هش خه "ل،خوقاتخ
خله  يتخ خل ل خه  "ل. خل   ات ع خل  خلقا خولذ ك خلألررلم، خإدلرة خ  لرنع وأنل  ا

خ ختج فد خه ي خل  ط فقفع خل أل يرلنع خ   خل   ش رةخل  فلنلت خل  ل فع خول  ألر ا  لئ 
خ خل  صا ع، خل   ر ع خىي خل  سج ع خ  خ     و خلآل ي خل حلنا خه د وتش   "ل

خ خلانل ج خSPSS17.0 ةالل خو    خل    يدخخ(، خلانحيلر ختح    خأن  ب لن خيلم
Regression Analysisخول     التخخ خل  لبد خل     ا خل   خل  القع تة  لر

  ظجخر لزيخ     خأي خل     التخل   ااةخه دخل  س أ ع،خل"ياخل    لخإ يخن
خ ذلخىإنخل    ظجخل  س خيمخن اخيرةذخل ص رةخل  ل عخل  ل فعؤخإدلرةخلألررلم.خ

Y = B0 + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 + B4 X4 

 خطة البحث:
 المبحث األول: عرض وتحليل الدراسات السابقة

 عرض الدراسات السابقة: 1/1

 (:2010القثامي،دراسة )  1/1/1
خل  سلي عخ خل شاللت خىي خلألررلم خإدلرة خ  لرنلت خه  خل هش  خإ د خل يرلنع ييىت
ل س  ديع،خولة  لرخترا اخب ضخل   ل  خل   ااةخه دخلتجلدخت كخل شاللتخىيخ  لرنعخ

(خشالعخت يلولخأن" "لخىيخ78إدلرةخلألررلم،خوأرا تخل يرلنعخه دخه  عخ ا نعخ  خ 
خ خل ص لهع خقطلع خوت ء  خل س  دس خل  لل خإدلرةخن ت خو قفلئ خول زرلهع، ول خي لت

خبلن خيلمخ خل يرلنع خ    ع خلتة فلرس خلتن حألت ختأي ا خه د خل يرلنع خله  يت لألررلم



 

   
            28/1/2019 نجاة محمد مرعى يونس د/     تأثير االفصاح عن الدخل الشامل االخر على ادارة االرباح 

 175                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 
 

 

 

 

 

 

 

خترا اخب ضخل   ل  خه دخModified Jones Model 1995ن  ظجخ  خو   اىع ،)
خ  لرنعخإدلرةخلألررلمخت خل ل خن  ظجخلانحيلر.خ

خل شاخ خ  لرنع خ   لي خل يرلنع خن لئج خلألررلمخورل ت خادلرة خل س  ديع خل  سلي ع للت
خل شاللتخ خأن خل   لئج خوأوزحت خنل ا، خبشا  خلتة فلرس خلتن حألت خت لرئ   ل
خىيخ   خ خنل  ع خت لرئخلتن حألتخلتة فلرسخبطا أع خول خي فع خل ص لعفع ل  سلي ع
أنخل شاللتخل زرلعفعخت لرئخلتن حألتخلتة فلرسخبلتجلدخ  را،خوأنخل شاللتخظلتخ

خإدلرةخل ار خت لرئ خل خسلئا خظلت خول شاللت خنل ا، خبشا  خلألررلم خإدلرة خت لرئ حفع
خون عخ خل شالع خ حج  خترا ا خور د خإ دخهيم خل يرلنع خوت   ت خ  را، خبشا  لألررلم
ل أطلعخل ذسخت   يخإ فأخل شالعخه دخإدلرةخلألررلم،خوأشلرتخل   لئجخأي ًلخ  ر دخترا اخ

خخدخ  لرنعخل شالعخادلرةخلألررلم. هاًلخ  خهل  يخل  ي  نفعخول ارحفعخه 

 (:Basiruddin, 2011دراسة ) 1/1/2
خل   نسفعخ خل  خلالخ  خ  لرنلتخل حل  فع خل  القع خلة  لر خإ ي خل يرلنع خيذد ييىت
خل  ي ا  خ خدور خي لؤ خرلن    خه د خل  ال ز خ د خلألررلم، خوندلرة خل  الر ع ور دة

نخور دخ ي ا  خ س أ   خو جلنخل  س أ   خوور دخ جلنخ   الر ع.خوأوزحتخل يرلنعخأ
خ  خ خ   سلي    خأى   خ  ليع خت ى ا خه د خقلدرة خلادلرة خن  ظ خه  خ س أ ع    الر ع
خىاومخ خوتة  لر خ  شاللت. خأى   خأدل  خت ى ا خإ ي خبلازلىع خلادلر ع، لتن "لف ع

(خشالعخ  خل شاللتخل  يررعخىيخ350ل يرلنعخىأيخله  يخل  ل لخه يخه  عخل  تخ 
خ خ  ين خ ل ر ع خل   اة ختح   خ2008-2005ةالل خن  ظج خه ي خلته  لد خو    م(.

لتنحيلرخلا صلئيختة فلرخيذدخل  القع،خوت خقفلئخإدلرةخلألررلمخ  خةاللخن  ظجخ
خ  خل   يل خDechowر نز خة صتخ1995، خوقي خلتة فلر ع. خل  س حألت خ قفلئ )

 خو جلنخل  الر عخل يرلنعخإ يخهيةخن لئجخ  "لؤخأنخور دخلالخ  خل  ي ا  خل  س أ  
خلأله ل خ خهيد خل   خر يا ع خهالقع خوور د خلألررلم، خإدلرة خ   خل  خففف خشلنأ   
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خإدلرةخ خل   خهالقع خت ري خت خل   ل خل  الر ع، خور دة خلادلرة خ ج ل خدلة  ل  س أ   
خلألررلمخول حل  فعخل   نسفع.خ

 (:2011دراسة ) سامي ،  1/1/3
ل  خ س   لتخل ش ليفعخور  خل   لرنلتخن دخل  حلخإ يخ حلو عخإيجلدخهالقعخررطخ

خه يخ خل خل ع خ صل ح"ل خ  حأ ل خلأله لل خ  ظ لت خىي خلألررلم خإدلرة خل"ل ختأ م ل  ي
 سلبخ صل فخل  سلي   ،خوظ كخل"ياخوزدخإقلرخ أ امخ  ش ليفعخي ا خ  خةال أخ
خ صل فخ خل   خل   لفن خ   خن ع ختحأ ل خي ا  خبح ل خلألررلم خإدلرة خ  لرنلت خ   ل حي

خل   "جخخلادلرة خه ي خل يرلنع خله  يت خوقي خلألةاى، خلألقالا خورلقي ول  سلي   
خوت ف  "لخ خلن  فلن خقلئ ع ختص ف  خةالل خ   خلتة  لر ع خبل يرلنع خل قفلم خه ي ل  ح   ي

خ  خ   خ ا نع خه  ع خل شاللتخ25ه ي خب ض خىي خل  ل فع خل أطلهلت خرؤنل  خ   )
خ  خ   خ ا نع خأةاس خوه  ع خول س  ديع خل  صا ع خي ئعخخ(25ل  سلي ع خأه ل    

خل  صا عخ خبل جل  لت خول  الر ع خل  حلن ع خ جلل خىي خل   خصص   ل  ير ل
خول س  ديع.

خل ش ليفعخ خ  لدئ ختانفخ خأن خأي "ل خ   خ    خل   لئج خ   خهي ي خإ ي خل يرلنع وت   ت
خأي فعخل  اةخىيخل حيخ  خ وف لدةخى ل فعخلاىصلمخل  حلن يخي يخ  خلأل  رخل  يخ "ل

رلمخل  يخقيخت جرخإ  "لخإدلرةخل   ظ عخ  حأ لخأييلى"لخل خل عخدونخ  لرنلتخإدلرةخلألرخ
 الهلةخألييلاخل  سلي   خأوخأسخأقالاخأةاىخ "لخهالقعخب  ظ عخلأله لل،خوت   تخ
خلألررلم،خ خ  خ  لرنلتخإدلرة خل"ياخل حي خإ يخلاقلرخل  أ امخ  حأ لخل ش ليفع أي ًل

خ خل  ل فعؤ خل  حلور خه ي خ اتهز خب ضول  ي خل  القعخختط  ا خظلت خل  حلن فع ل   ل  ا
خ خل  حلن ي، خولاىصلم خل  ال ظلتخبل قفلئ خأو خل   حأع خول أ لئ  خلاي ل لت تط  ا

خل "ل شفع،ختط  اخنظ خل  الر عخل يلة فعخول  الر عخل خلررفع.



 

   
            28/1/2019 نجاة محمد مرعى يونس د/     تأثير االفصاح عن الدخل الشامل االخر على ادارة االرباح 

 177                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 
 

 

 

 

 

 

 

 (:2011دراسة ) علي، 1/1/4
خىيخ خل  صايفع خلادلرة خ  لرنع خ يى خه د خل   اا خ حلو ع خإ د خل يرلنع ييىت

خإدرل "لخل  خ يى خو ل خلتررلم، خإدلرة خ    فلت خى سط   خىي خل  ل  ع خل  ق فع  صلرا
   خلقاخل   ات عخه دخظ كخ  خةاللخل   ااخه يخه  فلتخإدلرةخلألررلمخ  خ  لخ
ق ف  "لخو  شالت"لخو  ارلت"لخوقاتخ  لرن "لخولآلالرخل   ات عخه  "لىخو  حأ لخأييلاخ

خ خأوًتؤ خىازفلت"ل، خولة  لر خب   فلتخل يرلنع ختأ م خل  صلرا خللنت خإظل خه ل ل هش 
  لرنعخإدلرةخلألررلمخ  خهي أخ  خةاللختح   خل  فلنلتخل  ل فعخ   صلراخ  ز عخ

مخو  دخن"ليعخهلمخ2005(خ صلراخةاللخى اةخل يرلنعخ  خهلمخ5ل    عخوهيديلخ 
خوهيديخ2009 خل    ع خأىالد خآرل  خلن طالع خالنفًلؤ خل   يل، خر نز خن  ظج  خبلن خيلم

خ   اىعخ20  خل  ذل رة خل    و خىي خل   فل خل     ذيع خلادلرة خىي خل  ل   ن خ   خ  ح اًل )
خه دخ خ   خلقاخل  لتجعخه خت كخل   لرنلتخوترا الت"ل خل  صايفع  يىخإدرلوخلادلرة
خإدلرلتخ خقفلم خل  ل فعؤ خل   لئج خل يرلنع خأ "ات خوقي خل يرلنع. خت    "ل خل  ي ل     الت

خب   خى سط   خىي خن  لتخل  صلرا خةالل خل  اة خليررع خلألررلم خإدلرة خ  لرنع  فلت
ل يرلنعخوت لوتختال زيلخو يت"لخل  خت كخل  صلرا،خوةط رةخيذدخل ظلياةخه دخلألدل خ
خ  ااخ ل  صاىيخو صيلقفعخل  ألر اخل  ل فعخل   ش رةخولى ألريلخ خصلئصخل ج دةخ  ل

خب اورة خل يرلنع خأو ت خوقي خل  ألر ا، خت ك خ س خي ي خقالر ختط فألتخخه د ت    
خولذ كخ خل  حلن ع، خ  " ع خل  " ي خل   ظف  خىله فع خوف لدة خل  صايفع، خل ح ل ع ق لهي

خل يورخل اقلليخ  س طعخل  أييعخ  حيخ  خلآلالرخل س  فعخ   كخل ظلياة.

 (:2012دراسة ) عالم، 1/1/5
يخقل تخل يرلنعخبلة  لرخر دةخأررلمخل شاللتخل ص لعفعخل  سلي عخل  ل عخل  يررعخى

ل ر عخه لن،خبلازلىعخإ يخلة  لرخل   ل  خل  يخت ااخىيخ س  ىخر دةخلألررلمخىيخ
خه دخ خل  لئي خل ي  ، خهأ د خل شالع، خ ج  خل  حلن ي، خل  ح ظ خوييؤ خل شاللت ت ك
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خل يرلنعخ خوش  تخه  ع خو جلنخل  يق ل. خل  يق ل، خر دة خل   نسي، خل  حا  لان ء لر،
خم(.2009خ-2004ر عخه لنخ    اةخ (خشالعخ سلي عخ  لعفعخ يررعخىيخل خ50 

خل شاللتخ خأررلم خر دة خلرت لع خأي "لؤ خ   خل   لئج خ   خهي ي خإ ي خل يرلنع وت   ت
خ حج خ خترا ا خور د خإ د خل   لئج خأشلرت خل ل خلألردنفع، خل ص لعفع خل  ل ع ل  سلي ع

خل شالعخوهأ دخل ي  خور دةخل  يق لخىيخ س  ىخر دةخلألررلم.خ

 (:Tim, et al., 2013دراسة ) 1/1/6
خل ذسخ130قل تخل يرلنعخبلن  المخأي خنص بخل  حفلرخلأل ا ايخرق خ  )

خ خهلم خىي خإ يلرد خ  لخ1997ت  خل شل  م، خل ية  خه  خملاىصلم خب   لن م
خ  خ خأنلني خلجز  خل شل   خل ية  خه  خبلاىصلم خل شاللت خل  حفلر قل ا
ل أ لئ خل  ل فع،خووىألخ   حفلرخهااخل ية خل شل  خه يخأنأخمل    اخىيخ أ تخ
خل    فلتخ خ   خون ايل خل   شرة خه  فلت خ   خول  لشئ خل   اة خةالل ل   هفع
ولأل يلثخل صلدرةخ  خن اخل  الوم،خولتة الاخل  خ لىيخل ية خول ية خ
ل شل  خي ء خل ية خل شل  خلآلةا،خويف لخ    لخبطاتخلاىصلم،خىأيخأوزفخ

خ فعؤخل  حفلرخلنأخيجاخه دخل شاللتخأنختخ لرخأ يخأشاللخلاىصلمخل  ل
خلاىصلمخه خل  دخل ية خل شل  خلآلةاخىيخقلئ عخل ية . -1
 لاىصلمخىيخقلئ عخ   ص عخبلن خمخقلئ عخل ية خل شل  م. -2
خلاىصلمخىيخقلئ عخل    اخىيخ أ تخل   هفع. -3

وأوزحتخل يرلنعخإنخلء اًلخ  خل شاللتخت صفخه خل  دخل ية خل شل  خىيخ
خ خ لن ي خو ه  خل   هفع، خ أ ت خىي خل    ا خقل   لخقلئ ع خل  حلن فع ل سفلنع

بلاىصلمخه خل ية خل شل  خىيخقلئ عخل ية خأوخقلئ عخأدل خ   ص عخليًتخ  خ
خ خل    اخىيخ أ تخل   هفع. خىيخقلئ ع خهاز"ل خ  ن   خ ج لخ2011وىي خقلم م،

خ سلهيةخ خل"يا خل شل   خل ية  خهام خق لهي خل  ي   خل  ل فع خل  حلن ع   ل  ا
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 ف خلتدل خل  ل يخ  شاللتخبشا خأى  .خوقيخ  يخىيختأ س خي يخل  فلنلتخل  ل فعخ
خ أ تخ خىي خل    ا خقلئ ع خىي خلآلةا خل شل   خل ية  خه  خلاىصلم خل جي ي ل  حفلر
ل   هفع،خوأ زمخل شاللتخبلاىصلمخىيخةفلر  خىأطخأ لخقلئ عخل ية خأوخقلئ عخ   ص عخ
خب اورةخ خل  حفلر خقل ا خل  ام، خقا أع خه  خل  ظا خورصاا خل شل  ،   ية 

ىصلمخه خل  دخل ية خل شل  خلآلةاخبشا خ   ص خب يخل  الئا،خوت   تخأنخلا
خوىلئيةخ خش ليفع خأ ءا خ   ص ع خقلئ ع خىي خأو خل ية  خقلئ ع خىي خن ل  خلاىصلم قات
  س خي يخل أ لئ خل  ل فع،خو حس خ  خقيرةخل  ح     خل  ل    خىيخل هش خه خإدلرةخ

خلألررلم.خ

 (:2013دراسة ) خالد، 1/1/7
خل  ل عخ خل  سلي ع خل ص لعفع خل شاللت خىي خلألررلم خإدلرة ختح    خإ ي خل يرلنع ييىت
خل   "جخ خل  ل ل خلن خيم خوقي خل س" ، خن ا خه ي خوتلا اد خه لن خل ر ع خىي ل  يررع
خق ف عخ خأ ل خل سلبأع، خل يرلنلت خلن  الم خىي خل  لر خي خول   "ج خل  ح   ي، ل    ي

خ    عخ ا نعخ  خلة  لر ع (خشالعخ  خل شاللتخل ص لعفعخ28 خ ل يرلنعخى"يخدرلنع
م(خل"ياخ  اىعخترا اخإدلرةخ2011-2008ل  يررعخل  ر عخه لنخةاللخل   اةخ  خ 

خنس عخ خل  يق ل، خ ا ا خو ج  خل شالع، خ ج  خىىىى خلألةاس خل     الت خور ض لألررلم
ل  ي  نفعخىىىىخه يخأن لرخلألن" .خوقيخت   تخل يرلنعخإ يخل  ي يخ  خل   لئجخ   خ  خ

  خل شاللتخل ص لعفعخ  ز عخه  عخل يرلنعخت لرئخإدلرةخلألررلم،خخ%53,5 "لؤخأي
خ خأن خ    خلألررلمخخ%46,5ىي خإدلرة خل   خهالقع خوور د خلألررلم، خإدلرة خت لرئ   

وقيخأو تخب اورةخت نفدختط  لخإدلرةخلألررلمخوأن لرخلألن" خىيخل ر عخه لن،خ
 خل  ل يخ  شاللت،خولذ كخأي فعخ يسخر فدخل شاللتخل ص لعفعخترت لطخظ كخبلادل

خل ه  اة خل  يق ل خ التا خبخ الت خادلرةخخلتن  لنع خل   لنا خبل  ط  ل خظ ك ترت لط
خلألررلم.خ
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 (:2013دراسة ) عماد، 1/1/8
ييىتخيذدخل يرلنعخإ دخلة  لرخترا اخ ج خل شالعخىيخنزهعخلادلرةخنح خ  لرنعخإدلرةخ

خلألردنفع، خل ص لعفع خل شاللت خىي خر فدخخلألررلم خلة فلر خت  خل يرلنع خييا و  حأ ل
خل  خهل يخ خه لنخ لورلتخل  ل فع خىيخل ر ع خل  يررع خلألردنفع ل شاللتخل ص لعفع

خت  يخ2011خ-2000  خت  خ     ظجخل قفلنيخ  يرلنع، خورل  س ع ن  ظجخلتنحيلرخخم(.
خمخ حسلبخل  س حألت1991لت   ل يخ   فلنلتخل ء لئفع،خون  ظجخر نزخل   يلخ  لمخ

لتة فلر عخلي الخ  زهعخلادلرةخنح خ  لرنعخإدلرةخلألررلم،خول   ن اتف خل ط ف يخ  ج  عخ
خ سفطاةخ خ    الت خاالاع خإ د خبلازلىع خل شالع، خ حج  خلي اًل خل   أ خل شالع أ  ل
خة صتخ خوقي خلادلرة. خول ل ة خل   ف لت، خن   خو  يل خ  شالع، خل سللل خلألدل  ييؤ

ااخل زهعخلادلرةخنح خ  لرنعخإدلرةخلألررلم،خبح لخإنخل يرلنعخإ دخأنخ ج خل شالعخ  خ
خ خل س ع خلألررلم خإدلرة خ  لرنع خل   ل فع خ   خ ز ي خل شالع خ ج  خىيخ99.92ف لدة ٪

ل شاللتخل ص لعفعخلألردنفع.خلذ كخة صتخإ دخأنخل شاللتخل  اةخل حج خأ ءاخنزهعخ
   ل فعخ  لرنعخنح خ  لرنعخإدلرةخلألررلمخ  خل شاللتخل ص  اة،خ  لخل  تخنس عخل

خل حج خ خلألررلمخىيخل شاللتخل  اة خ84.52إدلرة خلى ٪خىيخل شاللتخ54.98٪خ ألرنع
خل حج ،خ  لخ خل   فجعخت  لخ دخل خصلئصخل   نسفعخ  شاللتخل  اة ل ص  اة.خيذد
خ "ذدخ خل   لن ع خل   ئع خوت لىا خلألررلم خادلرة خو ح ز خدلىد خليور خل خصلئص خت ك تأ م

خبل شاخ ختات طخل   لرنلتخ ألرنع خلادلرة خإ يخأنخل ل ة خوت   ت خل حج ، للتخ   اة
ب القعخهاسفعخ دخإدلرةخلألررلم،خبح لخإنأخل  لخفلدتخل ل ةخلادلرة،خلنخ  تخنزهعخ

خخخلادلرةخنح خ  لرنعخإدلرةخلألررلمخبس اخلنخ لمخل حلرعخ  ء خيذدخل   لرنلت.

 (:Trabelsi, 2015دراسة ) 1/1/9
ترا اخدورلنخل  الردخه دخر دةخلألررلم،خوتألئخر دةخ لرخل يرلنعخإ دخإة يذدخييىتخ

خ  شاللتخ خبلألررلمخل  س أ  فع خل  س ء ا  خه دخل      خقيرة لألررلمخ  خةاللخ  اىع
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ل يرلنعخقلن نخ  ل عخل شاللتخل  يخت خإ يلردخىيخخوقيخإن  ازت ل  ل عخول خل ع.
خ خ خهلم خىي خل   حية خلألررلمخ2012ل    هع خر دة ختيي ر خ خلقا خ   خل حي خل"يا م

خل  الردخ خدورلن خ  ل خ   خل خلرري خل حسلبلت خ يقل خو لئ  خهفا ع خإهلدة ولذ ك
خ خدورد. خىي خل خ   خ   د خل  الر ع خ    فع خولة  لرول  ري   خل يرلنع خأييلا خو  حأ ل

خه يخ خلته  لد خت  ختة  لرخترا اخدورلنخل  الردخىازفلت"ل، ن  ظجخلانحيلرخل    يد
(خشالعخىيخ4117ه يخقيرةخل  س ء ا  خ      خبلألررلمخل  س أ  فعخ    عخ ا نعخ  خ 

خ  خهلم خ   خل   حية خل    هع خ 2013-2004ن ت خ  "ل خل شاللتخ3666م( خ   )
تخل يرلنعخإ يخأنخي لوخهالقعخلرت لطخ(خ  خل شاللتخل  ل ع.خوت   451ل خل عخو 

خأى  خ خت قد خه د خل  س ء ا   خقيرة خوف لدة خلألررلم، خور دة خل  الرد خدورلن خل   ق  ع
 لررلمخىيخل  س أ  خه ي لختأ مخل شالعخل    اخ يقلخل حسلبلتخبلن ظلم،خوت   تخ

لتخإ يخأنخل   لئجخل سلبأعختخت ط لخه يخل شاللتخل خل عخأن لختأ صاخه يخل شال
خل  ل ع.خ

 (:2015دراسة ) شويكار،  1/1/10
خور دةخ خل  حلن فع خل سفلنلت خل   خل  القع خإة  لر خإ د خل يرلنع ييىت

ولن النلت"لخه دخأن لرخلتورلتخل  ل فعخ  شاللتخل   يلو عخىيخن تخلتورلتخ لألررلم
خوتح   خ خدرلنع خ  "ل خىاعفع خأييلا خهية خةالل خ   خل "يا خيذل ختحأ ل خو    ل  ل فع،

خون عفعوق خل  حلن فع خل سفلنلت خل   خل  القع خل  خ فلئ خل  القع خقفلئ لألررلم،
خل  القعخ ن عفع خقفلئ خل  ل فع، خ الورلت خل  يلول خو ج  خوأن لر خه "ل خل   صف لألررلم

خه دخ خظ ك خولاا خل     ع خل  حلن فع خول سفلنلت خل شاللت خ  ل ع ختط  ل خآ فلت ل  
 فعخلةاى،خوظ كخل"ياخوزىدخلقىلرخلألن" خ  خنل لألررلمخ  خنل فعخولن لر ر دة

خور دة خل  حلن فع خول  أي الت خل سفلنلت خل   خل  القع خ   س ا خ لألررلم  حلن ي
خإ يخ لألن" . ولن لر خل  خوت   تخل يرلنع خىاوتخظلتخدت عخإ صلئفع أنأختخت ري
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خ خل يرلنع خخ-ىئ د خل  ل فع خ   ألر ا خول  س خي    خ    ىخخ-ل   ي   خترا ا خور د ىد
لتخل  حلن فعخه دخر دةخلألررلم،خولذ كختخت ريخىاوتخظلتخدت عخإ صلئفعخ   أي اخ

خلألررلمخ خادلرة خمدلة فع،خةلررفعم ل  خلن جلبلتخىئ دخل يرلنعخ  لخل يولىدخل  خ   ع
خل  ألر اخل  ل فع.خوأ يتخن لئجخل يرلنعخل   يلنفعخ خ  خل  را اخه دخر دة خيصح "ل و ل

إ صلئفعخل  خلن جلبلتخىئ دخل يرلنعخ  لخور دخخه يخأنأختخت ريخىاوتخظلتخدت ع
خوت  يخ خل  ل فع، خل  ألر ا خور دة خلال هلر ع خل  حلن ع خ   خل حي خأنل  ا خل   هالقع
خلتخىيخلز لخل حيودخورشاطخ خبلتختس فخ  ل  اخل  حلن عخب  ل جلتخلي  ع ل يرلنع

 .فعخل خلقئعتأيي خلىصل لتخلليفعخو   لفنأخ  دخي ا خل حيخ  خل   لرنلتخل  حلن 

 (:2015دراسة ) عبد الناصر& حنان،  1/1/11
خو  اىعخ خلألررلم، خادلرة خلألردنفع خل شاللت خ  لرنع خ يى خإة  لر خإ ي خل يرلنع ييىت
خلألررلمخل  حلن فعخل     خه "ل.خوقيخ خلألررلمخه دخر دة  يىخترا اخ  لرنلتخإدلرة

خ  خ  خ ا نع خأرد20له  يتخل يرلنعخه دخه  ع خشالعخ  لعفع خهل عخ( خ سلي ع نفع
م(خت خلة فلريلخبطا أعخل    عخ2012-2005 يررعخىيخل ر عخه لنخةاللخل   اةخ 

خلش   تخ خل   ل ختلبد، خل    ا خلألررلم خر دة خل يرلنع خولن خي ت خل  ش لئفع، ل ط قفع
خ ج خ خيي خ    التخزلبطع خ ءالاع خبلازلىع خلألررلم خه دخإدلرة ل     التخل  س أ ع

فعخو  يلخل  لئيخه دخلأل  ل.خوأ "اتخن لئجخل يرلنعخلنخ لمخل شالعخونس عخل  ي  ن
ر دةخلألررلمخ يىخل شاللتخل ص لعفعخلألردنفعخبشاٍ خهلم،خل لخلش تخل   لئجخه خ
  لرنعخل شاللتخل ص لعفعخلألردنفعخادلرةخلألررلمخل  يختس "ياختأ   خل ارف،خوور دخ

خإدلرة خوأنل  ا خ   لرنلت خإ صلئفًل خو "  خنل ا خلألررلم،خخترا ا خر دة خه د لألررلم
خلألررلم.خ خر دة خه د خإ صلئفع خأي فع خوظو خ  را خترا ا خل  ي  نفع خ  س ع خللن ل   ل
خبشاٍ خ خل  حلن فع خول   ل  ا خول   لدئ خل سفلنلت خ فلنع خب اورة خل يرلنع وأو ت
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خوزاورةخ خبرررل "ل، خ   الها خى "ل خل  اونع خبلن  الل خل شاللت خقفلم خهيم ي   
خأ لهيخل حل  فعخل   نسفعخ ج فدخل شاللتخل  سلي عخىيخلألردن.ل  ط  لخل   للخ 

 (:Kin, et al., 2016دراسة ) 1/1/12
خ خو   خييىت خلألررلم، خوندلرة خل س   ع خل  ألر ا خقال ة خل   خل  القع خإة  لر خإ د ل يرلنع

خ خ  شا خل  ل فع،خخ(Fog Index, 2008)لن خيلم خل  ألر ا خقال ة خه ي خل أيرة  قفلئ
شاللتخل  يخ ي "لخل أيرةخه يخإدلرةخلألررلمخ  خةاللخل  الهاخبرررلمخوأوزحتخأنخل 

خىيخل أال ة. خأ ءاخ   رع ختشلروخىيخل  ش  شخ ج  خل  ألر اخل  ل فع خل سلبأع خل س ع
شالعخةاللخل   اةخخ26967وتة  لرخل  اومخله  يتخل يرلنعخه يخه  عخ ا نعخ  خ

خلرت ل2012خ-2000  خ خهالقع خإ يخور د خوت   ت خت س اخم. خقيرة خل   خليجللفع ط
وقال ةخل  ألر اخل  ل فعخولتدل خل  ل يخ  شاللت،خوت   خإدلرةخل شالعختنحفلفخل  فلنلتخ
خت لقضخ خ  دسخإ يخور د خ  ل خ  خل  نلئ ، ل  ل فعخ  خةاللخل  س حألتخأوخن ايل

يخل  خلررلمخل شالعخولدلئ"لخل حقفأيخول  يخته نخ ات طعخبشا خن اخ  لشاخبل أيرةخه 
خلألةالقفعخ خل   ل  ا خلألررلمخت  لرمخ د خإدلرة خأن خل ل خل  ل فع، خل أ لئ  خوت س ا قال ة

  لخأن"لختان خرنل عخ   ل    خبرن"لختخ يخل حقفأعخوت   خل   اخ  لخ   يخ   ي ا  ،خ
خت دسخىيخ خن اخ أ   ع خأنشطع خ  لرنع خ يىخل  ل    خو  ففخ "  خن اخأةالقفًل   لةًل

خر يا عخىيخل أ لئ خل  ل فع.ل  "ليعخإ دخ خل  لتخ

 (:Khaled, 2017دراسة ) 1/1/13
ترا اخل ية خل شل  خلآلةىاخه ىدخلألدل خل  ىل يخىىيخل أطىلعخخييىتخل يرلنعخإ دخإة  لر

ل  صاىيخل  ح يخىيخلألردن،خو  حأ لخظ ىكخل "ىياختى خل ارى عخإ ىيخل يرلنىلتخل سىلبأعخ
ةىىاللخ(خل ىىكخ16رىىال خدرلنىىعختط فقفىىعخ    ىىعخ ا نىىعخ ىى خ  ىىدخإول  حىى ثخظلتخل صىى ع،خ

ا اخر ياسخ  ية خ،خوت   تخل يرلنعخإ يخور دخترم(2016-2009ل س س عخل ز  فعخ 
ل شىىىل  خلآلةىىىاخه ىىىيخلألدل خل  ىىىل يخىىىىيخل أطىىىلعخل  صىىىاىيخلاىىى ،خل ىىىلخلشىىى تخن ىىىلئجخ
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ل يرلنعخأنأخه يختأسف خل أطلعخل  صاىيخإ يخإنال يخون اخإنال ي،خىرنخي لوختىرا اخ
(خل هىىًلخن ىىاخإنىىال ي،خىىىيخ13ه ىىدخلألدل خل  ىىل يخ ىىىىىىخ خرىى ياسخ  ىىية خل شىىل  خلآلةىىا

(خ3ه ىىدخلألدل خل  ىىل يخ ىىىىىىخ اخرىى ياسخ  ىىية خل شىىل  خلآلةىىاخن ىى ىى  خأنخي ىىلوختىىرا اخ
ل ىىى وخإنىىىال فع،خو ارىىىدخل سىىى اخىىىىيخظ ىىىكخإ ىىىيخورىىى دخىىىىاوتخلىىى  خل أطىىىلعخل  صىىىاىيخ
لانال يخون اخلانال يخيف ىلخ    ىلخبل  ه  ىعخوه لئىيخل أىاوم،خوقىيخأو ىتخل يرلنىعخ

خل  جلل.بإرال خل  ز يخ  خل يرلنلتخول  ح ثخل    فعخل  س أ  فعخىيخيذلخ

ختأ ف خل يرلنلتخل سلبأعؤخخ1/2
خ  خةاللخلن  المخل يرلنلتخل سلبأعختس   جخل  ل ءعخ لخ  يؤ

لألبحلثخل  يخأرا تخىيخل   ئعخل  ارفعخبخص بخقفلئخترا اخخق عخخ1/2/1
 لاىصلمخه خل ية خل شل  خه دخإدلرةخلألررلم.

خلألررلمخخخ1/2/2 لت أتخل يرلنلتخل سلبأعخىيخهامخلاقلرخل  ظاسخادلرة
خل   ات عخ خولآلالر خ  لرن "ل خوقات خو  ارلت"ل، خل   ا ف، خ  ل   

خن  ظج خقا ل خه  خقفلن"ل خولفففع خأن"لخخه  "ل، خإت خل   يل، ر نز
خأة   تخىيختحي يخل   ل  خل  يخت ااخه يخه  فعخإدلرةخلألررلم.

ل ل ًلخه يخ لخن ل،خىلنخل  ل ءعخت  أيخلنخدرلن "لخت   زخبرن"لخت لو تخ لهفأخل  القعخ
خل     التخ خب ض ختحي ي خإ ي خورلازلىع خلآلةا، خل شل   خول ية  خلتررلم خإدلرة ل  

  خت ةذخ  خق  خب   خلته  لرخىيخقطلعخل    وخىيخل ر عخخل  لبطعخلألةاسخول  ي
خلألورلتخل  ل فعخل  صا ع.

خ

خ
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المبحث الثاني: دور اإلفصاح عن الدخل الشامل اآلخر في الحد 
 من ممارسات إدارة األرباح

 اإلطار النظري للدخل الشامل اآلخر  2/1

 مفهوم الدخل الشامل اآلخر 2/1/1
(خل ىية خل شىل  خه ىيخأنىأخمل    ىاخ2015(،خ1ل  حلن عخل  صىاسخرقى خ هااخ  حفلرخ

ىيخ أ تخل   هفعخةاللخل   اةخول  لتجخه خ  ل التخوأ يلثخأةاسخيف لخهيلخل    ىالتخ
ل  لتجعخه خل   ل التخ ىدخل  ىالوم،خوقىيختى خلنى خيلمخ صىط فخل ىية خل شىل  خلآلةىاخ

ىىىىىعخل ىىىى دخلىىى خ ىىىى خملألررىىىىلمخأوخ إلشىىىلرةخإ ىىىىدخإر ىىىىل يخل ىىىية خل شىىىىل  خب ىىىىيخلنىىى   لدخلل
خل خسلئامخ.

 مكونات الدخل الشامل اآلخر  2/1/2
(خأنخل ىية خل شىل  خ   ى  خررىفخأوخةسىلرةخ1ظلىاخل  حفىلرخل  حلنى يخل  صىاسخرقى خ 

ل   اةخبلازلىعخإ يخل ىية خل شىل  خلآلةىا،خوتشى  خه ل ىاخل ىية خل شىل  خلآلةىاخ ىلخ
خ  يؤخ

(خخم زليىىىلخ38ل  حىىىيدةخ ل  حفىىىلرخل  صىىىاسخرقىىى خ إهىىىلدةخقفىىىلئخنظىىى خل  زليىىىلخ .1
 ل  ل    م(.

ل  النىىاخول خسىىلئاخل  لتجىىعخهىى ختىىىىار عخل أىى لئ خل  ل فىىعخبل    ىىعخلألر  فىىعخ .2
(خخمخأاىىاخل    ىىالتخىىىيخأنىى لرخ13  شىىلطخأر  ىىيخ ل  حفىىلرخل  صىىاسخرقىى خ 

  ااخل   التخلألر  فعم(.
  ل فىعخل   ل ىعخ   فىدخل  الناخول خسلئاخل  لتجعخه خإهلدةختأ ف خلأل ى لخل .3

 (خمخلألدولتخل  ل فعؤخلته الاخول قفلئم(.26 ل  حفلرخل  صاسخرق خ 
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ل جز خل   للخ  خل  الناخول خسىلئاخه ىيخأدولتخل   طفىعخل  سى خي عخىىيخ .4
 ((.26ت طفعخل  يىلخل  أيسخ ل  حفلرخل  صاسخرق خ 

 أشكال اإلفصاح عن الدخل الشامل اآلخر 2/1/3
(خل شىاللتخبلاىصىلمخهى خللىىعخل ى دخل ىية خ1نى يخل  صىاسخرقى خ أ زمخل  حفىلرخل  حل

ول  صىىىاوىلتخل  ىىىيختىىى خلته ىىىالاخل"ىىىلخةىىىاللخل   ىىىاةخىىىىيخقىىىلئ    خ   صىىى    خأ ىىىيلي لخ
ت ىىىامخ ا نىىىلتخل ىىىارفخأوخل خسىىىلرةخ خقلئ ىىىعخل ىىىية (خول ءلنفىىىعخت ىىىيأخبىىىل ارفخأوخل خسىىىلرةخ

وقىىيخأ ىىيتخدرلنىىعخخوت ىىامخه ل ىىاخل ىىية خل شىىل  خلآلةىىاخ خقلئ ىىعخل ىىية خل شىىل  (.
(Tammy,2010)ه ىىىىيخأي فىىىىعخلاىصىىىىلمخهىىىى خل ىىىىية خل شىىىىل  خلآلةىىىىاخىىىىىيخقلئ ىىىىعخخ

   ص عخل"ياخلهطل خل  سى ء ا  خ ى رةخأى ى خ   ى دخل ىية خل شىل  خلآلةىا،خوت   ىيخ
قا أىىعخلاىصىىلمخ  ىىلخ ز ىىيخ ىى خل ألل فىىعخ   ألرنىىعخلىى  خل شىىاللتخول ء ىىلتخول شىى ليفعخىىىيخ

خل أ لئ خل  ل فع.

 أهمية اإلفصاح عن الدخل الشامل اآلخر 3/1/4
ه ىيخأي فىعخلاىصىلمخهى خل ى دخل ىية خخ(Kiridaran, et al.,2008)أ ىيتخدرلنىعخ

ل شىىل  خلآلةىىاخ   سىى ء ا  خول  ح  ىى  خل  ىىل    ،خوت  ىى  لخإ ىىيخهىىيةخن ىىلئجخ  "ىىلؤخف ىىلدةخ
ل  ح ىى سخل      ىىلتيخ   ىى دخل ىىية خل شىىل  خلآلةىىاخهىى خ ىىلىيخل ىىية ،خوورىى دخهالقىىعخ

 ىىلطخ  ر ىىعخلىى  خلىى خ ىى خل ىى دخل ىىية خل شىىل  خلآلةىىاخوه لئىىيخل سىى ت،خورىى دخهالقىىعخلرت
     عخ  ر عخل  خل    اخىيخل قف عخل  لد عخانى ء لرلتخلألورلتخل  ل فىعخل   ل ىعخ   فىدخ
وأدل خل شاللت،خوت   تخإ يخأنخل ىية خل شىل  خي ءى خ قفلنىًلخأى ى خألدل خل شىاللتخ

 ىىدخل يرلنىىعخخ(Biddle & Choi, 2006) ىى خ ألرنىىعخبصىىلىيخل ىىية ،خولت ىىلخلىىالخ
ل سلبأعخىيخأي فىعخلاىصىلمخهى خل ى دخل ىية خل شىل  خلآلةىا،خوورى دخهالقىعخق  ىعخلى  خ

ن ىلخخ(Dhaliwal, et al.,1999)ل ى دخل ىية خل شىل  خلآلةىاخوه لئىيخلألنى" ،خوأ ىيخ
ل ىىىاأس،خ  ىىىلخت  ىىى  لخإ ىىىيخورىىى دخهالقىىىعخلرت ىىىلطخ     ىىىعخلىىى  خل ىىىية خل شىىىل  خلآلةىىىاخ
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ف ىىعخل سىى قفعخ لنىى" ،خوأنخلاىصىىلمخهىى خل  النىىاخول خسىىلئاخل  لتجىىعخهىى ختار ىىعخول ق
خل أ لئ خل  ل فعخبل   التخلألر  فعخيسلهيخل  ح    خل  ل    خىيخل     خبرن لرخلألن" .خ

أي فىىعخلاىصىىلمخهىى خل ىى دخل ىىية خل شىىل  خخ(May, et al.,2017)درلنىىعخا  ىىتخوأ
دخيج  خ  خل ص  رعخل حص لخه يخ  رةخأنخغفلبخلاىصلمخه خت كخل    خلآلةا،خوخ

ولزحعخه خلألدل خل  ل يخ  شالع،خ ذلختسلهيخل      لتخل  لردةخبألئ عخل ية خل شل  خ
خل  س ء ا  ،خل  ح    خل  ل    ،خو س خي يخل أ لئ خل  ل فعخيف لخ  يؤ

 ل     خل  ق تخو ج خل  يىألتخل  أييعخل  س أ  فعخ    شرة. .1
 ل خل  لزي،خول  الزخل  ل يخل حل يخ    شرة.تأ ف خأى  خوشل  خ لد .2
 ل     خبلألدل خل  س أ  يخ    شرة. .3
تى ى اخ قفىلئخ الئى خألنىالمخل  أ ىف خيط ىىلخه فىأخ  شىاخررحفىعخل سى" خل  ل ىىيخ .4

 ه خ لىيخل ية خل شل  .
ل حيخ  ختحا خلادلرةخىيختحي يخل ارف،خى  يخل ىان خ ى خأنخإىصىلمخل شىاللتخ .5

 ىىىلىيخل ىىىية ،خلاخأنىىىأخ ىىى خل صىىى  رعخإدلرةخل ىىىية خي  ىىى خإ ىىىيخ حلو ىىىعخادلرةخ
ل شىىىل  ،خو  اتىىىاخه ىىىيخظ ىىىكخف ىىىلدةخل ءأىىىعخىىىىيخ     ىىىلتخل أىىى لئ خل  ل فىىىعخنظىىىاًلخ

 تن   لدختح زخلادلرة.
ف ىىلدةخى"ىى خل أىى لئ خل  ل فىىع،خول  سىىلبخ سىى خي يخل أىى لئ خل  ل فىىعخرؤ ىىعخلزىىىليفعخ .6

خ  " خأنشطعخل شالع.

 األرباحاإلطار النظري إلدارة  2/2
خمفهوم إدارة األرباح والغرض منها 2/2/1

خوقيخ خلألررلمخإي  ل لتخل هء اخ  خل  ل ء  خىدخل  هاخل  حلن د، نللخ  ز عخإدلرة
خ خ  "لؤ خل  صط ف، خ "ذل إدلرةخ(Schipper,1989) هااخت يدتخل   ا  لتخل  أي ع

تحأ لخب ضختية خ    يخىيخه  فعخإهيلدخل  ألر اخل  ل فعخب امخلألررلمخه يخأن"لخ
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خهااخ خل   ل خلألررلمخخ(Healy and James,1999)  خل  الناخل خل ع. إدلرة
برن"لختحيثخه ي لخيأ مخل  يرل خبلن خيلمخل  أي التخل شخصفعخىيخل حسلبلتخول أ لئ خ
خل  ل يخ خبلألدل  خ    ل خيف ل خل  سلي    خت     خل"يا خل  ل فع خل  ألر ا خ     ا ل  ل فع

ل   لئجخل   لقييعخل  يخت   يخه دخلألرقلمخل  حلن فعخل   ش رةخ  شالع،خأوخ   را اخه دخ
خلألررلمخه دخخ(Mulford and Comiskey,2005)  شالع.خىيخ   خهااخ إدلرة

خل  را اخه دخرق خلألررلمخ خل  الهاخل    يخىيخل   لئجخل  حلن فعخو حلو عخلادلرة أن"ل
خ خه  خ خ    ختص ر خة ل خل"يا خل أص ا خل  يى خىي خه أ خل حقفأيخل      لألدل 

ه دخأن"لخخ(Michael, et al., 2007)  شالعخ  حأ لخ الناخةل ع.خل لخهاى"لخ
خ  خةاللخ خل  الهاخل"ل خأو خ   را اخه يخلألررلمخل   صفخه "ل، خ  خلادلرة  حلو ع
إن خيلمخأنل  اخ حلن فعخ    ع،خ ء خلته الاخل   دخن اخ  هارةخوترر  خأوخت ج  خ

تخأوخلت الدلتخأوخإن خيلمخأنل  اخأةاسخ ص  عخ   را اخلته الاخل  ضخل  صاوىل
(خأنخإدلرةخلألررلمخه دخأن"لخ2013ه يخأررلمخل  يسخل أص ا.خوأي ًلخهااخ قلرت،

خىيخ خول  اونع خلتة فلر خ ا ع خ   خ "ل خ  لم خي  خ  ل خلادلرة خ   خل     ي لتن خيلم
 لخأييلاخ    ع.خخل  أي التخل  حلن فعخ  حأ لخ س   لتخ    عخ  خلألررلمخ  حأ 

خلألررلمخت  خ  خق  خل  ي ا  خل"ياخل  را اخه دخلألرقلمخ خن لخأنخإدلرة    فخ  ل
ل  اونعخل  يختس فخل"لخل سفلنلتخل  حلن فعخو  لرنعخخل  حلن فعخ  خةاللخإن  الل

خل أ لئ خ خ س خي ي خ       خأو خشخصفع خ صل ف خ  حأ ل خوظ ك خل شخصفع ل  أي الت
خل  ل فعخيف لخ    لخبلألدل خل  ل يخ  شالع.

خطرق الكشف عن إدارة األرباح  2/2/2
أنخه  فعخل هش خه خإدلرةخلألررلمخه  فعخ " ع،خورل ار عخإ يخل  ي يخ  خل يرلنلتخ

(خي ا خل هش خ2013؛خةل ي،خ2015خ؛خه يل  ل ا،خ  لن،2015ل سلبأعخ خفيال ،خ
خه خإدلرةخلألررلمخ  خةاللخ لخ  يؤ
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خل   لرنلتخخ( توقيت واختيار الطريقة المحاسبية:1 خلألررلمخلن خيلم ت    خإدلرة
خلن فعخل   لن عخ  خق  خلادلرةخ  حأ لخأييلى"لخل خل ع،خ  خةاللخأن  ر  ؤل  ح

ه ي لختخ لرخإدلرةخل شالعخ  خل  خل   لدئخل  حلن فع،خخلتة فلرلتخل  حلن فعؤ أ(خ
خلألررلمخ خ س   لت خ  حأ ل خل خل ع خأييلى"ل خ د خ   لنا خ ل ختخ لر ىإن"ل

 يخأوخلتة فلرخل  حلن يخل  س "يىع،خل لخأنخت ق تخلن خيلمخلألن  بخل  حلن
خل شاللتخ خت جر خى ءاًلؤ خلألررلم. خادلرة خأن  ب خيا ن خقي خألنأ خل  اًل خدورًل    ا
خل  حلخ ختهل فف خ ان  ع خل   خ  ع خولألررلم خل  ل فع خل  ي  نفع خظلت ل ص  اة
خظلتخ خل ه  اة خل شاللت ختأ م خل   ل خ ل فًل، خأق ى خيظ"ايل خيذل خألن ول  ط  ا

خارحفعخل  ات  عخبله  لريلخ صاوا.خل  ي  نفعخل   خ  عخول 

خ خل  ش   فعؤ ب( خقفلمخخل أالرلت خوت     خلتق صلديع، خلألررلم خبإدلرة خأ فلنًل تس د
خ  را ايلخه دخلألررلمخور لخيحألخ س  ىخ لادلرةخبلتخلظخل أالرلتخل  ش   فعخوىأًل
خل ارحفعخل  س "يا،خ ء خقفلمخل شالعخبل حيخ  خ صلر فخل صفلنعخ   لمخل حل ي

خل"ياخف لدةخأررل "لخل     ع.خ

خ2 خ   اىعخخالمستحقات المحاسبية:( خلطا أع خل  حلن فع خل  س حألت خلن خيلم ي ا 
خلألررلم،خوت    خ ةفلرلتخل شالعخل  حلن فعخورل  ل يخل هش خ  خةال "لخه خإدلرة

خول  س حألتخن اخلتة فلر ع خ،ل  س حألتخل  حلن فعخلالخ  خل  س حألتخلتة فلر ع
خي  خه "ل،خ  ل خول هش  خلألررلم خإدلرة خ قفلئ خلتة فلر ع خل  س حألت خلن خيلم ا 

وت ااخل  س حألتخه دخأن"لخل  اتخل  خ لىيخل ية خول  يىألتخل  أييعخ  خلألنشطعخ
خ  خ خ  لشا خبشا  خلتة فلر ع خل  س حألت خ ال ظع خإ النفع خ  يم خونظاًل ل  ش   فع،

 خيلمخب ضخل   لظجخل ا لزفع.خوقيخقلمخةاللخل أ لئ خل  ل فع،خىالليخ  خل  سلل"لخبلن
خ خل  حءفع خدرلن أ خىي خر نز خن  ظج خل ص ف  خر نز  قفلئخخ((Jones,1991ل  ل ل

خ خق   خ   ختط  اد خت  خول ذس خلألررلم خ حلو عخ(Dechow,et.al.,1995إدلرة خىي )
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خن لظجخ خأ ءا خأ  ف خول ذس خلألررلم، خإدلرة خ  لرنلت خه  خل هش  خىي خ  أ  إلن  لدة
خل    ظجخ  خأى  خل   لظجخل  سلبخل  س حأ خيذل خو  ي خولن خيل ًل، ل  يخلتخش  هًل

خ  خ خقف ع خأق  خلتة فلر ع خل  س حألت خ  ل   خأن خإى ام خ  ل خلألررلم، خإدلرة تحيد
خهازأخ خأ ءا خلتة فلر ع خل  س حألت خأن خأس خلتة فلر ع خن ا خل  س حألت   ل  

خ  الهاخل  ي ا  ،خ ذلخى"يخ قفلئخ ل فخادلرةخلألررلم.

 طرق وأساليب إدارة األرباح  2/2/3
تأ مخإدلرةخل شالعخب  لرنعخإدلرةخلألررلمخ  خةاللخ ج  هعخ  خل طاتخولألنل  ا،خ

خ(خ2011   خ  خأي "لخ لخ  يؤخ نل ي،خ

 أواًل: طبيعة التقديرات المحاسبية
تس طفدخإدلرةخل شالعخ  لرنعخإدلرةخلألررلمخبإت لعختأي التخ خ   عخه خت كخل  أي التخ

للختط فأ"لخىيخل   التخل سلبأع،خأوختط  لختأي التخ  ح زةخ  حأ لخأييلاخلادلرة،خل سل
  لخ   الخىيخل  "ليعخه يخ لىيخل ارفخبل ز لدةخأوخل  أصلنخو ص فخ لىيخل ارفخ
ل     خ خ   خه خ لىيخل ارفخل حقفأي،خو  خأ ء عخت كخل   ل اخل  يخ   خه  خ

خ    ل  اخل  حلن ف عختأي اخل  خزونخىيخن"ليعخل   اة،ختأي التخل   اختأي التخ "لخوىأًل
خورلقيخ خى "ل خل  شا و خل ي  ن ختأي ا خل  خا ييع، خوقف  "ل خل ءلل ع خ ل  ل لان لري

ب   لنؤخخ2015(،خل   يلخ5ل  خصصلتخلألةاىخمل  حفلرخل  حلن يخل  صاسخرق خ 
خل سفلنلتخل  حلن فعخول     التخىيخل  أي التخل  حلن فعخولألةطل م.

 ثانيًا: االستناد إلي مرونة المبادئ المحاسبية
تس طفدخإدلرةخل شالعخل قفلمخب  لرنلتخإدلرةخلألررلمخبحجعخ اونعخل   لدئخل  حلن فعخ

خل  أ   عخق  ًتخهل ًل،خى  يخن   خل  ءللؤخ
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خت   اخقا أعخ سلبخإيالوخلأل  لخل ءلل ع،خ  لختس فخ  ل  اخ1 خخ خلة فلرخأو )
خل  خ خ   خ  لن ع ختاليل خل  ي خلايالو خقا أع خبلة فلر خل   ظ ع خادلرة ل  حلن ع

خ(.2015(،خ10ل طاتخل   ل عخ  حفلرخل  حلن عخل  صاسخرق خ 
  أ   عخ  س  اخ(خلة فلرخأوخت   اخقا أعختس  اخل  خزون،خ  لخت  يدخل طاتخل2 خخ

خ(.2015(،خ2ل  خزونخ  حفلرخل  حلن عخل  صاسخرق خ 

 ثالثًا: تغيير نمط اإلفصاح المتبع بالتقارير والقوائم المالية
خل أ لئ خ خه ل ا خت   ا خإهلدة خةالل خ   خلألررلم خإدلرة خه  فع خل شالع خإدلرة ت لرئ

   لدئخل  حلن فعخل  ل فع،خ دخ الهلةخهيمخت لرمخل      لتخل جي يةخ دخل   ل  اخول
ل    لراخه  "ل،خى ءاًلؤخإهلدةختص ففخ ح   لتخقلئ عخل  يىألتخل  أييع،خ  لخت جرخ
لادلرةخإ دخل  ال زخه دخل  دخأنشطعخل  ش   خ  خةاللختص ففخب ضخل    دخل  يخ
تات طخبرنشطعخلان ء لرخأوخل      خه دخأن"لخ ات طعخبرنشطعخل  ش   ،خول "ياخ  خ

خإنط خت   ي خأنشطعخظ ك خت اس"ل خل  ي خ    شرة خل هس فع خل  أيرة خه  خ قفأي خن ا  لع
خل  ح ثخ خوتهل فف خلاق الم خه لئي خلان  ع خل قفلم خظ ك خأ ء ع خو   خل    فع، ل  ش   
خ  دسخإ دخف لدةخ خأنشطعخإن ء لرخليًتخ  خأنشطعخل  ش   ،خ  ل ول  ط  اخه دخأن"ل

خورل  ل  خل  ش   ، خأنشطع خ   خل  أييع خل  يىألت خه خ لىي خر يًل خإنط لهًل خإهطل  ي
 ل  أيرةخل هس فعخ    شرةخ  خأنشط "لخل ائفسفع.

 رابعًا: هيكلة العمليات المرتبطة بالمعايير المحاسبية غير المرنة
خل  ي  خخ خل    فلتم،خ  لختأ م خلألررلمخ  خةاللخمهفا ع خإدلرة خل شالع ت لرئخإدلرة

خل خوىيخن ل خ فلن "ل، خإهلدة خأو خولتت لقفلت خل   ل جلتخل  أ د خ خل  ع   قتخت ج ا
خل  أيخ خل  د ختس طفدخلادلرةخ فلنع خى ءاًل خىيخل   ل  اخل  حلن فع، خل  لردة ل  حلن فع
خللنتخل شالعختاناخىيخرن  عخهأيخ خل ارفخل  س "يا،خىإظل بل ص رةخل  يختحألخ "ل

ىيخلايجلرخل أيخترر اخت    ي،خىإن"لختأ مخبصفلنعخل  أيخبص رةخت  لخ دخل  حفلر،خوخ



 

   
            28/1/2019 نجاة محمد مرعى يونس د/     تأثير االفصاح عن الدخل الشامل االخر على ادارة االرباح 

 192                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 
 

 

 

 

 

 

 

خبص رةخ خل  أي خبصفلنع ختأ م خىإن"ل خرلرس خل صاوا خلايجلر ختج   خأن خرن  "ل  ل ع
خإيجلرخ خهأي خلرنأ خل  أي خيص ف خورل  ل ي خل  حفلر، خيذل خىي خل  لردة خل شاوط تخل  

خ(.2015(،خ20تش   يخ  حفلرخل  حلن عخل  صاسخرق خ 
خالمخاطر الناجمة عن إدارة األرباح  2/2/4

خ(2011ه ي،خمخإ دخ يوثخل  ي يخ  خل  شل  ،خأي "لؤخ ت دسخ  لرنعخإدلرةخلألررل
خه يخ ▪ خ  اتا خل  حلن فعؤ خل      لت خ ج دة خل شل   خل   " م ختحأ ل يص ا

إدلرةخلألررلمخهيمخدقعخل      لتخل  حلن فع،خويذلخ   الخليوردخه يخىأيلنخ
ل ءأعخول  صيلقفعخىيخل      لتخل  حلن فعخل   ش رة،خورل  ل يخ  ااخن  ًلخه يخ

خقالرلتخل  س ء ا  خول  أاز  خل حل    خول  س أ     .
خورل  ل يخهيمخوز مخ ▪ خل  ل فع، خولاىصلمخىيخل  ألر اخول أ لئ  نأصخل ش ليفع

خلألورلتخ خن ت خ الع خه ي خن  فًل خ  اا خ  ل خ    ظ ع خل  ل ي خل  زد  قفأع
  .خل  ل فعخ ل فًلخو س أ اًل،خورل  ل يخ  ااخه يخلألدل خلتق صلدسخ   ج  دخلا

خإدلرةخ ▪ خ  لرنع خإ د خلادلرة خ ج   خأن خ  ل خل  ش   فعؤ خلادلرة خ شاالت إة ل 
خإبأل خ خإ د خ  دس خإزليفع خو زليل خل  اقفلت خه د خل حص ل خب ام لألررلم

 لألةطل خل لخييخليونختصحففخوتا   خل  شاالتخ   التخف  فعخق   ع.
هأ رلتخل   امخ  أ رلتخلق صلديعخشي يةؤخقل تخل   ر عخلأل ا افعخب امخ ▪

خشالعخ خلألررلمخو  "ل ،خ Grance لر عخه دخل شاللتخل  يخ لرنتخإدلرة
خأررل "لخ خإ  سلب خإهلدة خ  "ل خوق ا خدوتر خ    ن خنال ع خه  "ل خوق ت   ل

 ولاهالنخه "لخبشا خولزفخبس اخقفلمخل شالعخل خففضخأررل "ل.خ
خل   ل   ▪ خ د خلألررلم خإدلرة خ  لرنع خت  لرم خلألةالقفعؤ خل   ل  ا خلألةالقفعختالشي ا

 لدل ،خ  لخأن"لختان خرنل عخ   ل    خبرن"لختخ يخل حقفأعخوت   خل   اخ  لخ   يخ
خ يىخل  ل    خو  ففخ " خ  لرنعخأنشطعخن اخ أ   عخوت دسخىيخ خن اخأةالقفًل   لةًل

خل  "ليعخإ دخ خل  لتخر يا عخىيخل أ لئ خل  ل فع.
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 الشامل اآلخر وإدارة األرباحالعالقة بين اإلفصاح عن الدخل  2/3
  ااخلاىصلمخه خل ية خل شل  خلآلةاخه يخ  لرنلتخإدلرةخلألررلم،خ  لخقل تخ

(خبلة  لرخل  القعخل  خل ية خل شل  خلآلةاخوندلرةخLin and Rong, 2012 درلنعخ
(خشالعخ  خل شاللتخل  يررعخ391لألررلم،خوله  يتخه يخلة فلرخه  عخ ا نعخ  خ 

م.خوت   تخن لئجخل يرلنعخإ يخأنخلالخ2009ن" خش  "لسخىيخهلمخىيخل ر عخلأل
  خل ية خل شل  خلآلةاخول ية خل شل  خ  ح لنخدورًلخيل ًلخىيخإدلرةخلألررلم،خ  لخأنخ
خا خ خو   خل  حلن فع، خل      لت خىي خل ش ليفع خ س  س خ   خيحس  خه " ل لاىصلم

أي ًلخإ يخور دخهالقعخخ   الخظ كخه يخل حيخ  خ  لرنلتخإدلرةخلألررلم.خوت   ت
لرت لطخنل  عخل  خل ية خل شل  خلآلةاخوندلرةخلألررلم،خ  لخأنخلاىصلمخه خل ية خ
خقيرةخ ختنخل  س ء ا  خ ي "  خ ل خلألررلمخإ دخ ي ل شل  خلآلةاخي ا خأنخيا فخإدلرة

خدرلنع خوأ يت خل شاللت. خأدل  خ  "  خأنخخ (Igor and Allan,2011)أى   ه ي
 ية خل شل  خلآلةاخيج  خ  خل ص  رعخل حص لخه يخ  رةخغفلبخلاىصلمخه خل

خولزحعخه خلألدل خل  ل ي،خ  لخيشجدخإدلرةخل شالعخه يخ  لرنلتخإدلرةخلألررلم.خ
أنخلاىصىلمخهى خل ى دخل ىية خل شىل  خلآلةىاخخ(Jun, et al.,2009)وأشىلرتخدرلنىعخ

 ىعخل   شىرةخو أ ى خ  دسخإ ىيخإر ىلرخلادلرةخ ال  فىلطخ هلىىعخل   ل ى خل  ىيختى ااخه ىيخقف
 ىىى خل   ىىىللخل  الهىىىاخبلألررىىىلمخل"ىىىياخل حىىىيخ ىىى خ  لرنىىىلتخإدلرةخلألررىىىلمخوتخفىىىفضخ
 سىىىى  سخهىىىىيمخت لاىىىى خل      ىىىىلت،خورىىىىل ان خ ىىىى خظ ىىىىكخأ "ىىىىاتخن ىىىىلئجخل يرلنىىىىعختج ىىىىاخ
ل  ىىي ا  خلاىصىىلمخهىى خل ىى دخل ىىية خل شىىل  خألن"ىى خأ ءىىاخإ   ىىلًتخ   ىىارخ ىى خةىىاللخ

"ى خه ىيخلنىأخزىحفف،خ  ىلخيأ ى خ ى خلأل ىلنخل ى  ف ي،خف لدةختأ اخل ح لىز،خوتأ ىف خأدلئ
(خأنخ (Chambers, et al.,2007بلازلىعخإ يختخففضخن اخل س" .خوتاسخدرلنع

ل ىىية خل شىىل  خي ءىى خل  قفىىلئخل    ىىيخل ىىذسخ   ىى  خللىىىعخ صىىلدرخنشىىرةخل قف ىىع،خوأنخ
هلىىىعخإهىىيلدخنظىى خ ىى لىزخلادلرةخه ىىيخأنلنىىأخ ىى دسخإ ىىيخإر ىىلرخلادلرةخه ىىيخلت  فىىلطخ 

خل   ل  خل  يخت ااخه يخقف عخل   شرةخو أ  خ  خل   للخل  الهاخبلألررلم.خ
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أنخلاىصىىلمخلأل ءىىاخت صىى اًلخهىى خل ىى دخخ(Bagus, et al.,2016)وأ "ىاتخدرلنىىعخ
ل ية خل شل  خلآلةاخيج  خ     لتخل شالعخأ ءاخش ليفع،خ  لخيأ  خ  خهيمخل   لاى خ

رف،خو أ ىىىى خ ىىىى خإ النفىىىىعخ  لرنىىىىعخل شىىىىالعخلىىىى  خل  سىىىى ء ا  خول  ىىىىي ا  خ ىىىى لخأدل خل ىىىىاخ
    فلتخإدلرةخلألررلم.خوت   تخل يرلنىعخإ ىيخأنىأخل  ىلخفلدخلاىصىلمخهى خل ى دخل ىية خ
ل شىىل  خلآلةىىاخل  ىىلخنىىلي خظ ىىكخىىىيخل حىىيخ ىى خإدلرةخلألررىىلمخبشىىا خأى ىى .خوت  ىى تخ
أي ىىىىًلخإ ىىىىيخورىىىى دخهالقىىىىعخنىىىىل  عخلىىىى  خل ىىىىية خل شىىىىل  خلآلةىىىىاخوندلرةخلألررىىىىلم.خوأ ىىىىيتخ

(خه ىيخأي فىعخلاىصىلمخهى خل ىية خل شىل  خلآلةىاخ (Franck, et al.,2006علنىدرخ
ىىيخقلئ ىعخ   صى عخ  ىية خل شىل  خ  سىى خي يخل أى لئ خل  ل فىعخألنىأخ ى ىاخلىصىل ًلخأ ءىىاخ
شىى ليفع،خو حسىىى خ ىىى خقىىالرلتخل  سىىى ء ا  ،خو سىىىلهيخظ ىىكخىىىىيخل حىىىيخ ىى خل  الهىىىاخىىىىدخ

تىىى ااخه ىىىيخ ىىىلىيخل ىىىية خوتخي ا "ىىىلخخلألررىىىلمخوف ىىىلدةخرىىى دةخلألررىىىلم،خ ىىىذلخىىىىإنخلادلرة
ن خصخ  لخنى ل،خأنخلتىصىلمخهى خل ى دخل ىية خل شىل  خ ل  را اخه يخل ية خل شل  .

لآلةىىاخ ىى ااخبشىىا خى ىىللخه ىىيخإدلرةخلألررىىلم،خ  ىىتخأنخلاىصىىلمخهىى خل ىىية خل شىىل  خ
  لخ ى  الخلىيوردخه ىيخلآلةاخي   خه يخف لدةخ س  سخلاىصلمخول ش ليفعخ  شاللت،خ

 . ول حيخ  خ  لرنعخل شالعخ    فلتخإدلرةخلألررلمخيمخت لا خل      لتتخففضخه
 المبحث الثالث: الدراسة التطبيقية

خىأيخ  هيخت  ا خل  ل ءعخ  خإرال خل يرلنعخل  ط فقفعخل"ياخلة  لرخىاومخل يرلنع،
قل تخب امخلالخ  خ ج  دخوه  عخل يرلنع،خول   اةخل ز  فعخل  خ لرة،خوأنل  اخر دخ

خلا صلئفعخل  فلن خلألنل  ا خهام خا  خل  حل، خون  ظج خل  س خي ع، خول     الت لت،
خل  س خي عخىيختح   خن لئجخل يرلنع.

 مجتمع وعينة الدراسة 3/1
خول  يختأ مخ خبل   ر ع خل  يررع خل شاللتخل  سلي ع خ  خر فد خل يرلنع   ه نخ ج  د

م(،خ2015–خ2010بطامخأن" "لخ   يلولخىيخل   ر عخل  صا عخةاللخى اةخل يرلنعخ 
خ خهيديل خخشالعخ217ول  ل غ خ  خإ د خديس  ا17 أس ع خن"ليع خىي خقطلع مخ2015(
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 عخل يرلنعخى ش  خقطلعخل    وخأ لخه (،خ2016 ل  شاةخل    فعخ    ر عخل  صا ع،خ
خ خهيديل خ13 ول  ل غ خل  صا ع، خ    ر ع خن  س خل ارد خ ل  أا ا خل ك خ اىلخ2016( )

خل يرلنع خ ال ل خىي خل  صا ع خبل   ر ع خل  يررع خل    و خبرن ل  خ *(ريول و اردخ،
خلة فلرخيذلخل أطلعخ هيخي ء خه  عخل يرلنعخ لن لبخل  ل فعؤ

 عخن تخلألورلتخل  ل فعخإ يخ يوثخلفديلرخىيختش اخل  ألر اخل  يخأهيت"لخ ج ▪
نشلطخل    وخةاللخى اةخل يرلنع،خ  لخي ء خقطلعخل    وخل يسخل أطلهلتخ

خ خل ح  خلرت لهل خل أطلع خ  شا خنج  خىأي خبل   ر ع، وي خخ%76.47ل  شطع
خ خهلم خةالل خل أطلهلت خ   شالت خلدل  خأه ي خل س   عخ2010ي ء  خ ل  شاة م

خل  صا ع، خوخ2010    ر ع خل أطلعخ(، خ "ذل خل س قي خل  لل خرأئ خنج  أي ًل
خهلمخخ20% خن"ليع خىي خل س قي خرأئخل  لل خر  ع خ   خنس ع خأه ي خت ء  ويي

خ2015 خل  صا ع، خ    ر ع خل س   ع خ ل  شاة خل  اخ2015م خيج  أ خ  ل )
 ىدخل   ر عخل  صا ع.خخل أطلهلتخل   يلو عخ  خ  لخرأئخل  لل

ل  ط فقفعخةاللخى اةخل يرلنعخ  خهلمخخت لىاخ    التخل يرلنعخول  ات طعخبل حل ع ▪
 م.2015و  دخن"ليعخهلمخخ2010

 الفترة الزمنية المختارة 3/2
ي يخلة فلرخل   اةخل ز  فعخل  يخت ط "لخل يرلنعخل  ط فقفعخ  خأي خل   ل  خل  يخي ا خ
ه خقا أ"لخل    لخإ يختحأ لخأييلاخل يرلنع.خ ذلخىأيخلة لرتخل  ل ءعخل   اةخل ز  فعخ

 ل  أا اخم(خل جللختة  لرخىاومخل يرلنع،خوظ كخ لن لبخل  ل فعؤخ2015خ–2010 
خ(خ2015،خل س  سخ    ر عخل  صا ع

خ ▪ خ   خيأاب خ ل خإ ي خل  يلولخىيخل س ت خقف ع خةاللخخ117تزل يت   فلرخر فأ
 م.2010م،خوييخأه يخقف عختيلولخ   ختسج  "لخ  ذخهلمخ2015هلمخ

خ ▪ ختزل يت خنح  خل س ت خىي خل  يلول خهلمخخ45ل فع خةالل خ ل فع خورقع   فلر
 م.2010  فلرخورقعخ ل فعخةاللخهلمخخ33مخ ألرنعخلىى ح خ2015
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خ ▪ ختزل يت خنح  خل س ت خىي خل   يلو ع خل شاللت خهلمخخ244هيد خةالل شالع
 م.2010شالعخةاللخهلمخخ224مخ ألرنعخلىى ح خ2015

 أساليب جمع البيانات   3/3
خ خةالل خ   خل الف ع خل  فلنلت خر د خ    عخ    خل  ا نع خ     و خل   ش رة خل  ل فع ل أ لئ 

خ خل يرلنع خل يرلنع، خت ل  خنشطخةاللخى اة ن ل خ  خل  ألر اخول  يخيجاسخه  "ل
شالعخ صاخأوخخد   خل   لئخ صال  ل فعخل    لىاةخىيخل صح خل    فع،خأوخىيخ

خل شاخ     لتخه خل   ر عخ ء خل   خخ  شاخل      لت، قدخأوخل   لقدخل  يخت"  
خ خ صا، خ  لشا خو  قد خ    ر ع خل  فلنلتخل ان ي خت ك ختح    خه د خل يرلنع وت   ي

خل   يلخبلن خيلم خر نز وىلخخ (Modified Jones Model, 1995)ن  ظج
خلتة فلر عخ خل  س حألت ختأي ا خب ام خب ي خيف ل خظلايل خولآلتي خبأ خل  حيدة ل خط لت

(Mohammad, 2012)لة  لرخل  اوم،خا خخل  يختأ مخل"لخلادلرةخوظ كخألنالمخ
 . SPSS   خخت ا غخت كخل  فلنلتخوتح   "لخبلن خيلمخل  انل جخلا صلئي

   تحديد المتغيرات المستخدمة في الدراسة وبناء النموذج 3/4
لن  لدلخإ دخق ف عخ شا عخيذدخل يرلنعخو يودخأييلى"لخل    ء عخىيخلة  لرخدررعخترا اخ
خل     التخ ختحي ي خ   ل ءع خي ا  خلألررلم، خإدلرة خه ي خل  س أ ع خل     الت خ   هيد

خل خلز عخ  يرلنعخويدخلل  ل يخؤخ

 (:Yالمتغير التابع )
خوخ خلألررلم، خإدلرة خي ء  خل  لبد خل     ا خلن خل  ل ءع خةاللختاى خ   خقفلن"ل خ    ل  ي
خ خل   يل، خر نز خ    ظج خت  ًل خلتة فلر ع خ ال ظعخل  س حألت خإ النفع خ  يم ونظاًل

خل  سلل"لخ خ   خىاللي خل  ل فع، خل أ لئ  خةالل خ   خ  لشا خبشا  خل  أي ا ع ل  س حألت
خوىأًلخ  خط لتخل  ل فعؤخبلن خيلمخب ضخل   لظجخل ا لزفع
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 عخىيخل  اتخل  خ لىيخل ارفخل  ش   يخول  يىلخقفلئخل  س حألتخل ه فعخل    ءخ-1
خل  أيسخ  خل    فلتخل  ش   فعخ  خةاللخل    ظجخل  ل يؤ

i,tCFO   -  i,t = ONI i,t TACCخ
خ  لؤخ
خ(خt(خةاللخى اةخ i=خل  س حألتخل ه فعخ  شالعخ خ i,tTACCخخخ
   i,t=    ONI لىيخل ارفخل  ش   يخ  شالعخ خ i خةاللخى اةخ)t)خ
 i,t  CFO خ ىلىيخل  ىيىلخل  أىيسخ ى خلألنشىطعخل  شى   فعخ  شىالعخ خخخ=iخةىاللخ)

خ(tى اةخ 

ل ذسخ   خ  خةال أخل  سلبخل  سى حألتخن ىاخخa2, a1a ,3تأي اخ  ل  خل    ظجخخ-2
ج  هىعخل   ى وخ(خ ى خةىاللخ  لد ىعخلتنحىيلرخل  ل فىعخ   i,tNDACCلتة فلر ىعخ 

خ  ز عخل    عخ ه خن عخه دخ يد.خ

] 1-i,t) /  A  i,t REC▲- i,tREV ▲[(2)+ a1-i,t(1/A1= a1-i,t/ A  i,tTACC 
i,t+ E  1-i,t/ A i,tPPE3 + a     خ

خ  لؤخ
 i,t=   TACC ل  س حألتخل ه فعخ  شالعخ خخi خةاللخى اةخ)tخ(خ
i,tREV ▲خل    اخىيخإ الدلتخل شالعخ خخ=i خةاللخى اةخ)t)خ
i,tREC ▲=   ل    ىاخىىيخ سىلبلتختحىتخل  حصى  خخ  شىالعخخ خiخةىاللخى ىاةخ)
 t)خ
 i,t =      PPE    ل  ألرلتخول     هلتخولآلتتخ  شالعخi خةاللخى اةخ)t)خ

     1-i,t=      A   إر ل يخأ  لخل شالعخi 1(خةاللخى اةخ-t)خ
     i,t E خ=خخل خطرخل  ش لئيخخخخخخ
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(خ هىى خل ىىكخ ىى خل ىى وخخi,tNDACCتحي ىىيخل  سىى حألتخن ىىاخلتة فلر ىىعخل  لديىىعخ خ-3
خل    عخه دخ يدخو ه خن عخ  خن  لتخل يرلنعخ  خةاللخل   لد عخل  ل فعؤ

]      1-i,t) / A i,t REC▲- i,tREV ▲[( 2) + â 1-i,t(1/ A1=âi,t NDACC 
)1-i,t/ Ai,t( PPE  3+ â       خ

(خخ هىىىى خل ىىىىكخول    ء ىىىىعخىىىىىيخخi,tDACC ىىىى  خل  سىىىىلبخل  سىىىى حألتخلتة فلر ىىىىعخ خخخ-4
خخلتة فلر عل  اتخل  خل  س حألتخل ه فعخول  س حألتخن اخ

i,t NDACC – i,t= TACC i,tDACCخ
 المتغيرات المستقلة:

ل     ىىالتخل  ىىيخقىىيخقىىيخ ىىيدتخل  ل ءىىعخل     ىىالتخل  سىى أ عخول  ىىيخت  أىىيخأن"ىىلخت ءىى خأيىى خ
خت ااخه دخل     اخل  لبدخ إدلرةخلألررلم(،خه يخل  ح خل  ل يؤ

خ(ؤخ   خقفلنأخ  خةاللخل   نلر   خل ط ف يخار ل يخلأل  ل.1X(خ ج خل شالعخ 1 
ؤخ   خقفلن"لخ  خةاللخل   لد عخل  ل فعخ خإر ىل يخلت  زل ىلتخ(2X خ(خنس عخل  ي  نفع2 

خلأل  ل(.إر ل يخخ/
(ؤخل قىىف خ سىى خارعخ3X خ  ىىيىألتخل  أييىىعخ ىى خلألنشىىطعخل  شىى   فعخ  شىىالع(خ ىىلىيخل3 

خ  خقلئ عخل  يىألتخل  أييعخ    ك.خ
  حفىىىىلرخخؤخ ىىى  خقفلنىىىىأخ ىىىى خةىىىاللخل   لد ىىىىعخل  ل فىىىىعؤ(4X(خل ىىىية خل شىىىىل  خلآلةىىىىاخ 4 

خخ(2015(،خ1ل  حلن عخل  صاسخرق خ 

 بنود الدخل الشامل اآلخر:                                 
خل  الناخول خسلئاخل  لتجعخه خإهلدةختأ ف خلأل  لخل  ل فعخ  ل عخ   فدخخخ–أخ

ل  النىىىىىاخول خسىىىىىلئاخل  لتجىىىىىعخهىىىىى ختار ىىىىىعخل أىىىىى لئ خل  ل فىىىىىعخبىىىىىل   التخخ-+خخخخب
خلألر  فع
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 جىىز خل   ىىللخ ىى خل  النىىاخول خسىىلئاخه ىىيخأدولتخل   طفىىعخل  سىى خي عخلخ-+خخخخج
خىيخت طفعخل  يىلخل  أيسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

خإهلدةخقفلئخنظ خل  زليلخل  حيدةخخ-+خخخخد

   خقفلئخأااخيذدخل     التخل  حلن فعخه دخ  لرنعخور يختحي يخ    التخل يرلنع،خ
لمخ  خةاللخلن خيلمخأ يخل   لظجخلا صلئفعخل  يخت ا خ  ختحأ لخيذلخإدلرةخلألرر

خت خل ل خن  ظجخلانحيلرخه يخل  ح خل  ل يؤل  ام،خ ذلخىأيخ
|DACCi,t|خ=خB0خ+خB1خSIZEخ+خB2 Debt Rخ+خB3خCFOخ+خB4خOCIخ 

 األسلوب اإلحصائي المستخدم  3/5
تة  ىىلرخخخRegression Analysisتىى خلنىى خيلمخأنىى  بختح  ىى خلانحىىيلرخل    ىىيدخ

ل  القعخل  خل     اخل  لبدخول     التخل  س أ عخل  يخلق ا  "لخل  ل ءع،خل"ياخل   ى لخ
 ىىىىذلخىىىىىإنخإ ىىىىيخن ىىىى ظجخر لزىىىىيخ   ىىىى  خأيىىىى خل     ىىىىالتخل  ىىىى ااةخه ىىىىدخإدلرةخلألررىىىىلم.خ

خل    ظجخل  س خيمخن اخيرةذخل ص رةخل  ل عخل  ل فعؤخ

Y = B0 + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 + B4 X4 

ويمكن عرض خطة التحليل اإلحصائي المستخدمة في هذه الدراسةة بهةدف اختبةار  
 الفروض اإلحصائية، وخطواتها في النقاط التالية : 

تشىىى   خل  فلنىىىلتخل سىىىلللختحي ىىىييلخه ىىىدخل حلنىىىاخلآل ىىىيخ ىىى خةىىىاللخلانىىىل جخ .1
 SPSS 17.0فىىعخ قفىلئخ  ىل التخلترت ىلطخلى  خل     ىاخل  ىلبدخ ى خنل (خ

خور  خل خ  خل     التخل  س أ عخ  خنل فعخأةاس.
إهيلدخن  ظجخلانحيلرخل    يدخ      التخل  س أ عخل   ااةخترا اًلخ     ًلخه ىدخ .2

 ل     اخل  لبد.خ
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،خR ىدختحي ىيخقف ىعخخT،خFدرلنىعخ     ىعخل   ى ظجخوظ ىكخبلنى خيلمخلة  ىلرسخ .3
2Rخ95بل    ظجخل  أ امخه يخدررعخاأعخخل  ات طعخخ.% 

 نتائج التحليل االحصائي  3/6
   لولخيذلخل جز خن لئجختح   خلانحيلرخل    يدخ   اىعخ يىخترا اخب ضخل     التخ

خل  حلن فعخه دخإدلرةخلألررلم.

خنتائج تحليل اإلنحدار المتعدد  3/6/1
"لخ  ختح   خلانحيلرخل    يدخ  زفخل جيولخل  ل يخأي خل   لئجخل  يخت خل     خإ  

Regression Analysisخ  خخةالل   فلنلتخخ خ  لخت خ2015خ-خ2010ل   اة م،
خقف ع خل  س أ عختحي ي خول     الت خل  لبد خل     ا خل   خلترت لط خ  ل  خRخ  ل الت ،

خ خل   يلخ2Rل  حي ي خل  حي ي خ  ل   ،2Adjusted Rخ خ خقف ع ختحي ي خولذ كخت  ،Fخ،
Sig. F ل حا خه يخ يسخل ل ةخل    ظج.ل"ياخ 
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 (1جدول رقم )
 نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد للبيانات 

 م2015 -2010الختبار معنوية النموذج خالل الفترة من 

Sig. F F 
Adjusted 

2Rخ
2RخR Years 

خ2010خ0.991 0.982 0.973 108.183خ000.

 2011خ0.921 0.849 0.773خ11.235خ002.

 2012خ0.997 0.995 0.992خ378.833خ000.

.000 142.189 0.979 0.986 0.993 2013 

.000 34.921 0.919 0.946 0.973 2014 

.000 25.525 0.891 0.927 0.963 2015 
: من إعداد الباحثة، حيث تم الحصول علةى بيانةات هةذا الجةدول مةن مخرجةات البرنةامج المصدر

  SPSSاإلحصائي 

ىىىىيخزىىى  خ ىىىلخنىىى ل،خىىىىإنخل   ىىىلئجخل  ىىىيختىىى خل   ىىى لخإ  "ىىىلخ ىىى خةىىىاللخن ىىىلئجختشىىى   خ
مخ  ىىلخ2012  ىىلمخخلانحىىيلرخل    ىىيدخت  ىىيخبىىرنخأى ىى خن ىى ظجخيىى خن ىى ظجخلانحىىيلر

ويىدخأه ىدخنسى عخت سى ا،خل ىلخخ%99.7ل  تخدررعخت س اخل    ظجخب    التأخل  س أ عخ
ول  ىيخخخ1X،خ2X،خ3X،خ4Xا تخ     عخل    ظجخل  أ ىامخو     ىعخل     ىالتخل ت سى أ عخ

خ " خق ةخت س ا عخل  اةخىيخل  را اخه دخل     اخل  لبد.

خ
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 م 2012تحليل النتائج بالنسبة لعام  3/6/2
خت زفخل جيلولخل  ل فعخأي خل   لئجخل  يخت خل     خإ  "لخ  ختح   خلانحيلرخل    يدؤ

 (2ول رقم )دج
 م2012نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد للبيانات عن عام 

Model Summary 

Model R 2R 

Adjusted 
2R 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Change 2R 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .997 .995 .992 187.32859 .995 378.833 4 8 .000 

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 

b. Dependent Variable: Y2012 

  SPSS: تم الحصول على بيانات هذا الجدول من مخرجات الحاسب اآللي من البرنامج اإلحصائي المصدر

 (3جدول رقم )
Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 Constant 13.696 311.185  .044 .079   

X1 -.025 .014 -.106 -1.830 .004 .635 1.574 

X2 -.787 11.855 -.002 -.066 .001 .755 1.325 

X3 .834 .061 .838 7.773 .000 .834 1.199 

X4 -.822 .462 -.082 -1.779 .001 .742 1.347 

a. Dependent Variable: Y2012 

  SPSS: تم الحصول على بيانات هذا الجدول من مخرجات الحاسب اآللي من البرنامج اإلحصائي المصدر
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 م تأخذ الشكل التالي:2012وبذلك فإن صيغة معادلة اإلنحدار الخاصة بعام 

4X 3X 2X 1X Constant Variables 

-0.822 0.834 -0.787 -0.025 13.696 B 

99% 99% 99% 99% 92% 

Confidence 

Interval 

 : من إعداد الباحثة من خالل نتائج التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة المصدر 

= 0.995 2R = 0.997                                               R 
Adjusted R2 = 0.992                         F 378.833 =  ل  حس رعخ  
Sig. F =.000 

 التحليالت اإلحصائية يمكن تلخيص النتائج التالية:ومن خالل 
إ النفىىعخلته  ىىلدخه ىىدخل   لد ىىعخل سىىلبأعخنظىىاًلخألنخلىىالخ ىى خ  ل ىى خلترت ىىلطخ •

 ات  لنخ  لخيأ ارلنخ  خل  ل يخل صىحفف،خخ2Rو  ل  خل  حي يخخRل    يدخ
لىىىى  خل     ىىىىاخل  ىىىىلبدخول     ىىىىالتخخخR  ىىىىلخل ىىىىغخ  ل ىىىى خلترت ىىىىلطخل    ىىىىيدخ

 وي خ  ل  خلرت لطخ ات دخ   ليع.خ0.997قف عخل  س أ ع

ويىى خ  زىىفخل  سىى عخل  ىىيخ ىى  خت سىى ايلخ ىى خخ0.995خخ2Rل ىىغخ  ل ىى خل  حي ىىيخ •
ل     ىىىاخل  ىىىلبدخبلنىىى خيلمخ  لد ىىىعخلانحىىىيلر،خول  ىىىلخفلدتخيىىىذدخل  سىىى عخل  ىىىلخ

خ%99.5فلدتخدررعخل ءأعخىيخإ النفىعخلته  ىلدخه ىدخيىذدخل   لد ىع،خأسخأنخ
  لرنىىعخل شىىالعخادلرةخلألررىىلمخ ارىىدخإ ىىدخل    ىىاخىىىيخخ ىى خل    ىىاخىىىيخ ىىيس

1X2،خX3،خX4،خXخل    اخ اردخإ دخه ل  خأةاى.خ%0.5وأنخخخ   
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ويىىى خيسىىى خيمخأي ىىىًلخخ%99خ2Adjusted Rل ىىىغخ  ل ىىى خل  حي ىىىيخل   ىىىيلخ •
   سىى اخل  القىىىعخلىىى  خل     ىىىالتخل  سىىى أ عخول     ىىىاخل  ىىىلبدخو هىىى خليررىىىعخأدتخ

ل أيرةخل   س ا عخ      التخل  س أ عخىىيخت سى اخوييخنس عخ ات  عخ  لخي الخ
 .ل    اخىيخل     اخل  لبد

 ىىلنخ  ل ىى خ جىى خل شىىالعخنىىل  لخوظوخأي فىىعخل صىىلئفعخه ىىيخ سىى  سخ     ىىعخ •
  لخيش اخإ يخور دخهالقىعخر يا ىعخهاسىفعخلى  خل     ىاخل  سى أ خ،خ0.001

1X2012ول     ىىىاخل  ىىىلبدخخYأنخل شىىىاللتخخويىىىذدخن فجىىىعخ  طقفىىىع،خإظخي  ىىىامخ
ل ه  ىىاةخهىىلدًةخ ىىلخت   ىىزخبجىى دةختألر ايىىلخل  ل فىىعخورىى دةخأررل "ىىلخوة ىى خق لئ "ىىلخ

 ع.ويذلخ  ليخهيمخ حعخىامخل يرلنل  ل فعخ  خ  لرنلتخإدلرةخلألررلم،خ

 ىلنخ  ل ى خنسى عخل  ي  نفىعخنىل  لخوظوخأي فىعخل صىلئفعخه ىيخ سى  سخ     ىعخ •
لى  خل     ىاخل  سى أ خ،خ  لخيش اخإ يخور دخهالقىعخر يا ىعخهاسىفعخ0.001

2X2012ول     ىىاخل  ىىلبدخخYف ىىلدةخنسىى عخويىىذدخن فجىىعخ  طقفىىع،خإظخي  ىىامخأنخخ
ن فجىىىىىىىعخخل  ي  نفىىىىىىعختىىىىىىيىدخلدلرةخل شىىىىىىالعخإ ىىىىىىيخهىىىىىىيمخ  لرنىىىىىىعخإدلرةخلألررىىىىىىلم

   ى  قلتخل   لرنىىعخ ى خق ىى خل ىيلئ   خه ىىدختحسى  خرىى دةخل  أىلر اخل  ل فىىعخ
 يذلخ  ليخهيمخ حعخىامخل يرلنع.ور دةخأررلمخل شالع،خوخ

خ  ىىيىألتخل  أييىىعخ ىى خلألنشىىطعخل  شىى   فعخ  شىىالعخ  ر ىىل ىىلنخ  ل ىى خ ىىلىيخل •
،خ  ىىىلخيشىىى اخإ ىىىيخورىىى دخ0.001وظوخأي فىىىعخل صىىىلئفعخه ىىىيخ سىىى  سخ     ىىىعخ

ويىذدخخ2012Yول     اخل  لبدخخ3Xل  خل     اخل  س أ خر يا عخ  ر عخهالقعخ
  ىىىىىلخأنخ ىىىىىلىيخل  ىىىىىيىألتخل  أييىىىىىعخ ىىىىى خلألنشىىىىىطعخخن فجىىىىىعخن ىىىىىاخ  طقفىىىىىع،

،خىه  ىلخLin and Rong, 2013)ل  ش   فعختىات طخنى  لخ ىدخإدلرةخلألررىلمخ 
فلدتخل  ىىيىألتخل  أييىىعخ ىى خأنشىىطعخل  شىى   خل  ىىلخإهطىىل خإنط لهىىًلخر ىىيًلخهىى خ
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  أىىيرةخل هسىى فعخ    شىىرةخ ىى خأنشىىط "لخل ائفسىىفعخوتاتىىاخه ىىيخظ ىىكخلنخ ىىلمخل
إر ىىل يخل  سىى حألت،خولنخ ىىلمخل  سىى حألتخلتة فلر ىىع،خ  ىىلخي طىىيخلادلرةخ
 سىىل عخأقىى خىىىيخلنىى خيلمخل  سىى حألتخلتة فلر ىىع،خو ىى  الخظ ىىكخلىىيوردخه ىىيخ

مخهىىيويىىذلخ  لىىيخلنخ ىىلمخىىىابخلادلرةخىىىيخ  لرنىىعخأنىىل  اخإدلرةخلألررىىلم،خ
  حعخىامخل يرلنع.

 ىىلنخ  ل ىى خل ىىية خل شىىل  خلآلةىىاخنىىل  لخوظوخأي فىىعخل صىىلئفعخه ىىيخ سىى  سخ •
ل     ىىاخخلىى  خ،خ  ىىلخيشىى اخإ ىىيخورىى دخهالقىىعخر يا ىىعخهاسىىفع0.001     ىعخ

ويىىىذدخن فجىىىعخ  طقفىىىع،خإظخي  ىىىامخلنىىىأخخ2012Yول     ىىىاخل  ىىىلبدخخ4Xل  سىىى أ خ
   ىىىلخفلدتخقف ىىىعخل ىىىية خل شىىىل  خلآلةىىىاخل  ىىىلخدلخظ ىىىكخه ىىىدخف ىىىلدةخ سىىى  سخ
ل شىى ليفعخولاىصىىلمخهىى خل      ىىلتخورل  ىىل يخإنخ ىىلمخإ   ىىلتتخ  لرنىىلتخ

 إدلرةخلألررلم،خويذلخ  ليخهيمخ حعخىامخل يرلنع.

،خ2أقى خ ى خخل خطفعخيىيخVIF(خأنخر فدخلا صل لتخ3    خل جيولخرق خ  •
  لخ يلخه يخهيمخور دخلرت لطخةطيخةط اخلى  خل     ىالت،خولىذ كخورى دخ

خهالقعخر يةخل  خر فدخل     التخل  س أ ع.

ل      ىعخل ه فىعخخ  حي يخخF   ر  يخه دخ     عخل    ظج،خت خلن خيلمخلة  لرخ •
 ج فىىىدخل     ىىىالتخل  سىىى أ عخل  يررىىىعخىىىىيخن ىىى ظجخلانحىىىيلر،خوقىىىيختىىى خق ىىى لخ

ويدخأق خ  خ س  سخل      عخخ0.001أق خ  خخFل    ظجخ  لخأنخ     عخ
ويىىدخخ378.833ل  حسىى رعخخ F(،خوقىىيخل  ىىتخقف ىىعخ%5خل  خ ىىلرةخ أ  ىىلخ

 إن خيل أخب  ل فع.ل جيو فعخ  لخ يلخه يخدقعخل    ظجخون النفعخخFأ  اخ  خ
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 النتائج والتوصيات:
 أواًل: النتائج

ي يختانفخخ  لدئخل ش ليفعخوف لدةخى ل فعخلاىصلمخل  حلن يخ  خلأل ى رخل  ىيخ ▪
 "لخأي فعخل  اةخىىيخل حىيخ ى خ  لرنىلتخإدلرةخلألررىلمخل  ىيخقىيخت جىرخإ  "ىلخإدلرةخ

 ةاى.ل   ظ عخ  حأ لخأييلى"لخل خل عخدونخ الهلةخألييلاخلألقالاخلأل

أي فعخلألىصلمخه خل ىية خل شىل  خلآلةىاخىىيخل أى لئ خل  ل فىعختنىأخيحسى خ ى خ ▪
 سىى  سخلألىصىىلمخول شىىى ليفعخىىىيخل      ىىلتخل  حلنىىى فعخول  ىىيختىى  الخلىىىيوريلخ

 ه يختحس  خر دةخلألررلمخول حيخ  خ  لرنلتخإدلرةخلألررلم.

ل شىل  خلآلةىا،خل ىية ختش اخن لئجخل  ح   خإ يخور دخهالقىعخلرت ىلطخق  ىعخلى  خ ▪
  يىألتخل  أييعخ ى خلألنشىطعخل  شى   فعخ لىيخلخ ج خل شالع،خنس عخل  ي  نفع،

متخل يرلنىع،خول ىذسخ  ى  نأؤخ وندلرةخلألررلم،خويذلخي  يخرىىضخىىامخ  شالع
  رىىىىيختىىىىرا اخرىىىى ياسخ   ىىىى دخل ىىىىية خل شىىىىل  خلآلةىىىىا،خ جىىىى خل شىىىىالع،خونسىىىى عخ

 عخل  ش   فعخه دخإدلرةخلألررلمم.ل  ي  نفع،خ لىدخل  يىألتخل  أييعخ  خلألنشط

 ثانيًا: التوصيات
خىيخز  خل   لئجخل سلبأع،خي ا خ   ل ءعخت خفصخأي خل    فلتخه يخل  ح خل  ل يؤ

ت عفعخلادلرةخل  صايفعخبل  خلقاخل  لر عخه خه  فلتخ  لرنىعخإدلرةخلألررىلمخ ▪
 ونن النلت"لخل س  فعخه دخلألدل خل  صاىيخىيخلألر خل ط   .

إهىلدةخ ىفلنعخل سفلنىلتخج لخ  ل  اخل  حلن عخل  صا عخبل   ى خه ىيخقفلمخ  ▪
ول   ىىىىلدئخول   ىىىىل  اخل  حلنىىىى فعخبل شىىىىا خل ىىىىذسخي ىىىى  خهىىىىيمخقفىىىىلمخل شىىىىاللتخ
بلن  اللخل  اونعخى "لخ   الهاخبرررل "لخل     خه "ل،خل لخ ى خل  ىاورسخأنخ



 

   
            28/1/2019 نجاة محمد مرعى يونس د/     تأثير االفصاح عن الدخل الشامل االخر على ادارة االرباح 

 207                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 
 

 

 

 

 

 

 

عخ ىى  خوزىىدخزىى لبطخ حلنىى فعخةل ىىعخبل  سىى حألتخلتة فلر ىىعخون ىىاخلتة فلر ىى
 ىدخل   ى خه ىيخولفففعخ  ل ج "لخبح لختخ  ىاوخةفىلرخل  أىي اخادلرةخل شىالع،خ

إدةللختحس  لتخ   ل فىعخه ىيخيىذدخل   ىل  اخ   سىلخ ىدخل     ىالتخلتق صىلديعخ
 ول سفلنفعخولتر  لعفعخىيخل   ئعخل  صا ع.

ل " ئعخل  ل عخ  اقلبعخل  ل فعخخت"ياخإ ىيختى ى اخوزدختشا  لتخري يةخ  خق  خ ▪
 إدلرةخلألررلم.خخلت،خول حيخ  خ  لرنز يخ  خل ش ليفعخولاىصلمل  

إرىىال خدرلنىىلتخ سىى أ  فعخ  حىىلخل  القىىعخلىى  خإدلرةخلألررىىلمخو    ىىالتخأةىىاسخ ىى خ ▪
 ت  لو "لخل يرلنعخل حل فع.

 قائمة المراجع

 أواًل: المراجع العربية
 الدوريات -1
مإقلرخ أ امخ يورخل ش ليفعخىيخل حيخ،خ2011نل يخ ح يخأ  يخن ف ي،خ .1

 ج عخل يرلنلتخلألررلمخىيخ  ظ لتخلأله للخىىخدرلنعخلة  لر أم،خخ  خ  لرنلتخإدلرة
 .67-1،خل فعخل  جلرة،خرل  عخل "ل،خل  يدخلألول،خبخبخول  ح ثخل  جلر ع

لألررلمخوأاايلخه دخخملدلرةخ،2015خه يل  ل اخللالهف خن ر،خ  لنخل   لودة، .2
خ خل  حلن فع خلألررلم خلتردنفعخخ–ر دة خل ص لعفع خل شاللت خه د خلة  لر ع درلنع

خل  ل عم، خول    مخخل  سلي ع خلتق صلد خ ه فع خل يو يخل خل ل خل   ت ا خل د خ أيم بحل
 لتردن.خ–،خرل  عخل    مخل  ط فقفعخ24/4/2015خ-22،خخل   اةخ لخل  خلتدلر ع

خ .3 خ  يلن، خ  خ ر دة ىي ل   ااة مل   ل  خ،2012هالم خد    لألررلمؤ
خ خلألردنفعم، خل ص لعفع خلتق صلديعخل شاللت خ  يرلنلت خلانال فع خل جل  ع  ج ع

خ.خ301خ–خ265لألول،خبخبخ (،خل  يد20،خل  ج يخ ولادلر ع
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خخسه  .4 خشلي  ، خأ  ي خهللا خ2011ه ي خل   ئع خىي خو خلقايل خلألررلم خمإدلرة ختح   فعخخ-خل  صايفع، درلنع

خل  جلرة، خل فع خل   سط  فعم، خل  ق فع خل  صلرا خه د خ ختط فقفع خل    فع خول      ل  ج ع خل  حلن ع خ،أس 
 .25-1،خبخبخل جل  عخلانال فع

خ .5 خر  لن، خف لد خم2013ه لد خ ج ، خخترا ا خإدلرةخل شالع خ  لرنلت ه د
خ خلألردنفعم، خل س ت خولقد خ   ختط فقفع خدرلنع خل لألررلمؤ خلتدلر عل  ج ع خ     م ،خ ارفع

خل  يدخ 20ل  ج يخ  -523،خبخبخ(،خ ج لخل  شاخل    ي،خرل  عخل ه  ت3(،
545. 

 الرسائل العلمية -2
أااخ  لرنعخإدلرةخلألررلمخه يخأن لرخلألن" ؤخ،خ2013خ،ةل يخ ح يخل   فسخ .1

خ خه لن خل ر ع خىي خل  يررع خل  سلي ع خل ص لعفع خل شاللت خه ي خلة  لر ع ،خدرلنع
رس  اخن اخ  ش رة،خل فعخلأله لل،خقس خل  حلن عخول      ،خرل  عخل شاتخرنل عخ ل

 .110خ-1لألونط،خ ز الن،خبخبخ
خ .2 خ س ، خ ح ي خ ح ي خ ح ي خ2015فيال  خه يخ، خل سا ع خلت  فلقفلت أاا

خ خلألررلمخىيخل    وخل  صا ع ،خرنل عخ لرس  اخن اخ  ش رة،خدرلنعختط فقفعخ–إدلرة
 .144خ-1رل  عخل   ص رة،خبخبخخ  فعخل  جلرة،خقس خل  حلن ع،

خ .3 خ  ص ر، خى لد خنلرد خ ح ي خ2015ش  الر خل  خ، خل  القع خوت س ا قفلئ
ل سفلنلتخل  حلن فعخل     عخور دةخلألررلمخولن النلت"لخه دخأن لرخلألورلتخل  ل فعخ

،خرنل عخ لرس  اخن اخ  ش رة،خل فعخل  جلرة،خقس خل  حلن ع،خرل  عخدرلنعختط فقفع-
 .239خ-1ه  خش ل،خبخبخ

خ .4 خرلزي، خل      خه ي خ2013قلرت خ  لرنلتخإدلرةخ، خ  حجف  ن  ظجخ أ ام
 ،خرنل عخدل  رلدخن اخ  ش رة،خل فعخل  جلرة،خرل  عخق طل.ل ارفؤخ ية خن  ليخ
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خ .5 خى لف خن  ا خ/2010ل أءل ي، خ1431م خيى، خل شاللتخإدلرة خىي لألررلم
ختط فقفع خدرلنع خل س  ديعؤ خلتق صلدخل  سلي ع خل فع خ  ش رة، خن ا خ لرس  ا خرنل ع ،

 ل    هعخل  ارفعخل س  ديع.،خولادلرة،خقس خل  حلن ع،خرل  عخل   كخه يل  ز ز،خرية

 التقارير والنشرات -4
،خىيخل  صا ع الزخ     لتخل   ر عخل  أا اخل اردخن  سخ    ر عخل  صا ع،خ .1

 .2016ديس  اخخ31
خ .2 خل  صا ع، خ    ر ع خل س  س خل  أا ا خ     لت خل  صا عخل   ر ع الز خىي خ31،

 .33،خبخ2015ديس  اخ
خ .3 خل  صا ع، خ    ر ع خل س   ع خل  شاة خ     لت خل  صا عخل   ر ع الز خىي خ31،

 .12،خبخ2010ديس  ا
خ .4 خل  صا ع، خ    ر ع خل س   ع خل  شاة خ     لت خ صا عل خل   ر ع الز خىي خ31،

 .2015ديس  اخ
خ .5 خل  صا ع، خ    ر ع خل    فع خل  شاة خ     لت خل  صا عخل   ر ع الز خىي خ1،

 .2016ديس  اخ
خلان ء لرخوفلرة .6 خ      خل  صا ع، خل  حلن ع خ  ل  ا خ 2015، خرق  خل  حفلر (خ1،

خمهامخل أ لئ خل  ل فعم.
خلان ء لرخوفلرة .7 خ      خل  صا ع، خل  حلن ع خ  ل  ا خل  2015، خ ، خرق  (خ2حفلر

خمل  خزونم.
خ .8 خلان ء لروفلرة خ      خل  صا ع، خل  حلن ع خ  ل  ا خ 2015، خرق  خل  حفلر (خ5،

خمل سفلنلتخل  حلن فعخول    التخىيخل  أي التخل  حلن فعخولألةطل م.
خ .9 خلان ء لروفلرة خ      خل  صا ع، خل  حلن ع خ  ل  ا خ 2015، خرق  خل  حفلر (خ10،

خ.يال لت"لمنخملأل  لخل ءلل عخوخ
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خلان ء لرخوفلرة .10 خ      خل  صا ع، خل  حلن ع خ  ل  ا خرق خ2015، خل  حفلر ،
خ(خمل أ لهيخول   ل  اخل  حلن فعخل     أعخب   فلتخل  رر اخل      يم.20 
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 الدراسة قــــــالحـــم

 قائمة بأسماء البنوك المدرجة بالبورصة المصرية والتي تمثل عينة الدارسة

 أسم البنك مسلسل

 البنك المصري لتنمية الصادارت 1

 بنك كريدي اجريكول مصر 2

 بنك البركة مصر 3

 بنك فيصل اإلسالمي المصري 4

 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 5

 بنك قطر الوطني األهلي 6

 بنك االتحاد الوطني ـــــ مصر 7

 البنك التجاري الدولي ـــــ مصر 8

 اإلسالمي ـــــ مصربنك أبو ظبي  9

 البنك المصري الخليجي 10

 بنك الكويت الوطني ـــــ مصر 11

 بنك قناة السويس 12

 بنك التعمير واالسكان 13

 http://www.mubasher.info/markets/EGX/indices/BANالمصدر:     

  

http://www.mubasher.info/markets/EGX/indices/BAN
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