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 ممخص البحث
يهدد هذاددلبذب الددتذب دداذمميددة ذب ححسبيددلذب حلسيددرةلذ مددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذ
ب ثسرملذحنذ رلذب شدباس ذب ح دب،لوذ حد وذم بهدهذادلمذب ححسبيدلذحداذحمعيادس ذححةدسبذب حلسيدالذب ح دب ذ

وذ ل د ذادس معريهذذIAS (36)ب حلسيالذب    اذذ(ذ"ذب حل  ذ ةحلذب    ذ"ذ ب حنسظبذ ححةسب13ب  ذ)
(.ذ  ملميددهذادد هذ3131ذ-3131حيددعذحينددلذحددنذب شددباس ذب حميدد  ذاس ر ب ددلذب ح ددب،لذادد  ذب  مددب ذذ)

ب  ببيلذم ذباماسبذب ح  لذرينذحجح حلذحنذب حؤشبب ذب  بايةلذ ب اسبجةلذمنا سضذ دة ذب  د  ذب ثسرمدلذ
ب  دد  ذب ثسرمددلذبيددمجسالذ  جدد  ذميدد ذب حؤشددبب ذ ل دد ذ همددسذذ بحمددببهذب شددباس ذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددل

 حمعياددس ذححةددسبذب حلسيددالذب دد   ا.ذاحددسذمدد ذباماددسبذحلدد  ب ذ ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحدددلذ
ب    ذب ثسرملذ ممحثلذهاذلج ذب شبالوذ ب بهاذب حدس اوذ اثسهدلذب  د  ذب ثسرمدلوذ حيدم  ذب يدي  ل.ذ  د ذ

حؤشددبذا،ددس  ذب مةحددلذب  همب،ددلذ لمدد عذب حيتةددلذحددنذ ةحمهددسذب يدد  ةلذةحمرددبذ تثددبذم  ددي ذب  ببيددلذب دداذبنذ
ب حؤشدبب ذببماسعددسذامدبببذبمحمددببهذرايدسالبذب ددحل  ذ ةحدلذب  دد  ذب ثسرمدل.ذاحددسذم  دي ذب  ببيددلذب دداذ
 ج  ذح  لذإيجسرةلذرينذلج ذب شبالوذ اثسهلذب    ذب ثسرملوذ حيم  ذب يي  لذ  بببذبمحمببهذرايسب ذ

 ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددل.ذرينحددسذ جدد  ذب  ببيددلذح  ددلذيدديرةلذرددينذحيددم  ذب بهدداذب حددس اذ  ددبببذب
ذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.ذ

ححةدددسبذذ-(ذ13ححةدددسبذب حلسيدددالذب ح دددب ذ)ذ–ب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلذذالكمماااات المحياح ااا  
حلد  ب ذ دبببذبمحمدببهذذ–حؤشدبب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذذ–(ذ14ب حلسيالذب    اذ)

 رايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.
ذ
ذ
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The indicators and the determinants of the decision                               

of recognition of the impairment loss of fixed assets- evidence 

from companies listed on the Egyptian Stock Exchange 

Abstract  

This study aims to evaluate the accounting practice of the decision of 
recognition of the impairment loss of fixed assets by Egyptian companies, and 
the extent to which this practice complies with the requirements of Egyptian 
Accounting Standard No. (31) “Asset impairment” and the International 
Accounting Standard IAS (36). This study used a sample of Egyptian listed firms 
during (2013-2020). The study tested the relationship between a set of internal 
and external indicators of the impairment of fixed assets and the decision of 
recognition of the impairment loss of fixed assets. And tested the determinants of 
the decision of recognition of the impairment of fixed assets. Based on logistic 
regression analysis, the results indicate that the indicator of the increase in the 
book value of equity over its market value, is considered the most relevant 
indicator of the decision of recognition of the impairment loss of fixed assets. 
The findings of the study provide evidence that firm size, the density of fixed 
assets and the level of liquidity are positively related to the decision of 
recognition of the impairment loss of fixed assets. Conversely, the results show a 
negative relationship between the level of financial leverage and the decision of 
recognition of the impairment loss of fixed assets.  

Keywords: Fixed Asset impairment - Egyptian Accounting Standard No. (31) 
- the International Accounting Standard IAS (36) – The indicators of 
the impairment of fixed assets - The determinants of the decision of 
recognition of the impairment of fixed assets. 
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 مقدم  
 ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذبلدد وذب حشددا  ذذImpairmentمحدد ذحشددايلذب ددحل  ذ)مدد ا ب(ذ)بنا ددسض(ذ

ب هسحددلذب مدداذم بجددكذب شددباس ذهددداذريالددلذب ححددس ذ ميددةحسذهدداذب  ندددلذب ايددب ذنميجددلذمابيدد ذححدد  ذب معددد بذ
ب متن   جاذ ب مغيبب ذبم م س ةلذ ب ي  ةل.ذ ممحبضذب    ذب ثسرملذ   دحل  ذهداذ ةحمهدسذاد  ذب ذ

حدنذ ةحمهدسذذRecoverable Value   ذ ةحمهسذب مسريدلذ  يدمب ب ذهمب ذمس ةلذم منسالهسوذ ل  ذإلبذحسذبنا
ذ(.ذBond et al., 2016ب  همب،لذ)متي لذب  لذنس ً سذحجحاذبما  ذ حجحاذايسالبذبم حل  (ذ)

  م ذمنس   ذب ححدسييبذب حلسيدرةلذم  يد ذ  ةدسالذ بمحمدببهذ بمه دسضذحدنذب دحل  ذ ةحدلذب  د  وذ
ب ححةددددسبذب حلسيددددراذذ3113(ذحددددس ذFASBيددددالذب حس ةددددلذب حب،ادددداذ)ليددددتذ  دددد بذحجيددددالذححددددسييبذب حلس

SFAS No. 144وذاحسذ س ذحجيالذححدسييبذب حلسيدالذب د   اذ(ISAB)رمحد يلذححةدسبذذ3112هداذحدس ذذ
.ذ  د ذةادنذبمامحدس ذهداذادلبذب شدرنذ س دًببذحيدعذب  مةدس ذب حملد  ذ حجيدالذIAS (36)ب حلسيدالذب د   اذ

بام ذب ح ي ذحنذب    ذحثدلذرب،عسنةدسذ اند بذ بيدمبب ةسذاححس جدلذب دحل  ذححسييبذب حلسيالذب    اذوذ  تنذ
(ذاحندد بنذ"ذحلسيددالذبمنا ددسضذهدداذ ةحددلذب  دد  ذ33 ةحددلذب  دد  .ذه دداذرب،عسنةددسذ دد بذب ححةددسبذب دد ذ)

وذ  ة دسذهداذبيدمبب ةسذ  دد بذذ(ASP, FRS No. 11, 1998)ذ3776ب ثسرمدلذ ب شدهب ذ"ذهداذي  يد ذ
 ,ASB)ل  ذالبذب ح   عذذ312حلاب ذ يحنس شلذمل ذب  ذذ3113اذحسبالذحجيالذححسييبذب حلسيالذه

ED. No. 104, 2002)(ذمل ذحند بنذ1141.ذ هاذان بذ   بذحجيالذححسييبذب حلسيالذب مي ذب  ذ)
(ذ.ذ  ايًببذ  بذهاذAcSB, Section 3063, 2002"ذبمنا سضذهاذ ةحلذب    ذع ،يلذب جلذ"ذ)

(ذاحنددد بنذ"ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذ"ذ ب دددل ذ13 ح دددب ذب ددد ذ)ححةدددسبذب حلسيدددالذبذ3114ح دددبذحدددس ذ
ذ(ذب حح  .ذ14يمعسرهذمحسحسذحاذححةسبذب حلسيالذب    اذب  ذ)

 ،ددؤ وذبمحمددببهذ بمه ددسضذحددنذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذإ ددعذمحا،دداذجدد   ذب ممددسب،بذب حس ةددلذ
 ددد  ذب حنشدددر .ذاحدددسذ نذ يشدددباس وذليدددتذيمبمدددفذحيةدددكذبمه دددسضذحدددنذب   ددداذبم م دددس  ذب لمةمددداذ 

بمحمببهذب  د ب ذاس ايدسالبذريدبذب حلممدلذحمدعذ جد  ذب حؤشدبب ذحيدعذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذةيدسح ذ
هدداذما ددةضذحيددسللذبمامةددسبذب حمسلددلذك بب ذب شددباس ذهدداذبامةددسبذب م  يدد ذب ددل ذمحمددبهذهةددكذاس ايددسالبذ

ب،بذب حس ةدلذحدنذب مد همس ذب نم ةدلذ(.ذاحسذم هبذححي حس ذاسحلذ حيما حاذب ممدسRiedl, 2004ب ب يحس ةلذ)
ب حيممريةلذ بم بءذب حيممرياذ يحنشر .ذ بر ذل  وذهإنكذحهحسذاسن ذ بجلذب مرت ذحنذل  تذب حل  ذهاذ
 ةحلذب  لذب ثسر وذهإنكذحنذب  حفذ ةسالذ ةحلذبم حل  ذر  دلوذليدتذيا داذر بجدلذاريدب ذ يممد يبذ

حددلذحددنذب حلدد  ب ذب حبماعددلذاس ا ددسالةذب مشددغييةلذب شا دداذك بب ذب حنشددر .ذاحددسذيا دداذ ة ددسذ حجح ذ
ذ يشباس وذحثلذلج ذب شبالذ اثسهلذب    ذب ثسرملذ ب بهاذب حس ا.ذ
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 حدددنذنسلةدددلذ ادددبووذيددد هبذبمه دددسضذحدددنذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلذححي حدددس ذح الحدددلذ لب ذ
ب  ددد  ذب ثسرمدددلذذحلمدد وذححي حدددسماذ حيددما حاذب ممدددسب،بذب حس ةددل.ذإلذمم دددحنذححي حددس ذب دددحل  ذ ةحددل

حؤشددددًببذكحددددس  ذاةايددددلذب حنشددددر ذحيددددمماً وذاحددددسذةحنددددعذمليددددينذا ددددسء ذب مشددددغيلذ مليددددينذبم بءذب مشددددغيياذ
ب حيددممرياذ ب مددد همس ذب نم ةددلذب حيدددممريةلذنميجدددلذبيددمببميجةس ذاةايةدددلذيددد هذمددؤثبذحيدددعذبم بءذب حيدددممرياذ

  دد  ذ ااددسببذيددياللذاددرنذانددس ذ يحنشددر .ذ حيددعذحاددالذل دد وذ دد ذةلحددلذبمه ددسضذحددنذب ددحل  ذ ةحددلذب
   مذييم ذبميمغنسءذحنهسوذ  نذانس ذبنا س دسذهداذب مد همس ذب نم ةدلذب حم  حدلذحيدمماً وذححدسذيدؤثبذيديًاسذ

 ,Abdel-Khalik)حيددعذب مةحددلذبم م ددس ةلذ يحنشددر ذ حددنذثدد ذةادد نذانددس ذب ذهحددلذيدديراذ يدد عذب حددس 
ذ.(2010

يباددداذادددلبذب الدددتذحيددداذمميدددة ذب ححسبيدددلذب حلسيدددرةلذ مدددبببذبمحمدددببهذرايدددسب ذ بندددسءذحيدددعذحدددسذيدددرهوذ
ب حل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلذحدنذ ردلذب شدباس ذب ح دب،لوذ حد وذم بهدهذادلمذب ححسبيدلذحداذحمعيادس ذ

(ذ"ب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذ"ذ ب حندددسظبذ ححةدددسبذب حلسيدددالذب ددد   اذ13ححةدددسبذب حلسيدددالذب ح دددب ذب ددد ذ)
IAS (36)ذ-3131وذ ل  ذاس معريهذحيعذحينلذحنذب شباس ذب حمي  ذاس ر ب لذب ح ب،لذا  ذب  مب ذذ)ذ
(وذ ل ددد ذ محا،دددداذههدددد ذب ححسبيددددلذب حلسيددددرةلذب حمحيمددددلذامددددبببذبمحمددددببهذرايددددسب ذب ددددحل  ذ ةحددددلذ3131

ذب    ذب ثسرملذ حل  ب ذالبذب مببب.

 مشكم  البحث -1
حمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب  د  ذب ثسرمدلذحند حسذيمد بهبذممالذإ بب ذب  ل ب ذبم م س ةلذ بببذبم

 دد يهسذب حؤشددبب ذ ب   ددلذب ح  دد حةلذب مدداذةحاددنذهدداذ دد الهسذبجددببءذباماددسبذب ددحل  ذب  دد  ذب ثسرمددل.ذ
(ذحجح حدلذحدنذب حؤشدبب ذب  بايةدلذ ب اسبجةدلذحيدعذب دحل  ذIAS 36 ةل  ذححةسبذب حلسيالذب    اذ)

نذالمذب حؤشبب ذمحثلذب لد ذب  ندعذ  ةيد ذحيدعذيدريلذب ل دبوذاححندعذ نهدسذ ةحلذب    ذب ثسرملوذإمذ 
احثسالذ حثيلذبيمبشس ةلذةحانذ إل بب ذبمحمحس ذحييهسوذ حنذث ذةماذحيدعذحدسمهذإ بب ذب  لد ب ذبم م دس ةلذ

ذمل ي ذب ل بتذ  ذب مغيبب ذهاذب ظب هذب ماذم هحهسذكجببءذباماسبذبم حل  .

رددبذمميددة ذب ححسبيددس ذب حلسيددرةلذب حمحيمددلذاس ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذ بنددسءذحيددعذحددسذيددرهوذةحم
حهًحسذاشدالذادسةذهداذيدةسعذجد   ذب ممدسب،بذب حس ةدل.ذإلذيمعيدفذ دبببذبمحمدببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذ
ب  دد  ذب ثسرمددلذححسبيددلذب ممدد يبذ ب لادد ذب شا دداذك بب ذب شددباس ذحندد ذبحدد ب ذب ممددسب،بذب حس ةددل.ذ مددا ب ذ

اددلمذب م ددةلذادد  ذهمددبب ذحدد  ذب مرتدد ذ حدد  ذبميددممبببذهدداذب ظددب هذبم م ددس ةلوذححددسذ دد ذيمبمددفذ احةددلذ
حيةددكذ جدد  ذحشددا  ذممحيددهذاسمحمثددس ذ يححددسييبوذ  جدد  ذ ددب ب ذ إله ددسضذبم ددسهاذ يشددباس ذب مدداذمذ
ذ.مم  ذرإجببءذباماسبذب حل  ذ ةحلذبم   ذبر ذ ج  ذحؤشبب ذحيعذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل



 .........  ومحددات قرار االعتراف بخسارة اضمحالل قيمة األصول الثابتةمؤشرات        عفت أبو بكر حممـد الصاويد/ 

  
 

 
 

  5  

 

ذ حنذث ذممحثلذحشايلذب التذهاذحلس  لذبمجسالذحيعذب ميسؤم ذبآلمةل:

حسذا ذب حم   ذاح ه  ذب حل  ذب    ذب ثسرمل؟ذ حسذاد ذب  دبعذردينذب دحل  ذب  د  ذب ثسرمدلذ -
  با  ذب    ذب ثسرمل؟ذ.

  ذحسذااذب حؤشبب ذب  بايةدلذ ب اسبجةدلذب مداذمد  ذحيدعذبلمحدس ذلد  تذب دحل  ذهداذ ةحدلذب  د -
 ب ثسرمل؟ذ.

 ايفذيم ذ ةسالذايسالبذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملذ بمه سضذحنهس؟ذ. -

 حسذااذ مم ذ بببذبمحمببهذرايسالبذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل؟ذ. -

(وذ ححةددسبذب حلسيددالذIAS 36اددلذميمددا ذب شددباس ذب ح ددب،لذاحمعياددس ذححةددسبذب حلسيددالذب دد   اذ) -
بنذ"ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذ"ذحنددد ذب ححس جدددلذب حلسيدددرةلذ(ذاحنددد ذ13ب ح دددب ذب حندددسظبذ دددكذب ددد ذ)

 م حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل؟ذ.

الذيم ذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملذاعب،ملذمم بههذحداذب ظدب هذبم م دس ةلوذ -
  بم بءذب حس اوذ  ة ذ    ذب شبال؟ذ.

 سرمل؟ذ.حسااذحل  ب ذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذب    ذب ث -

 ىدف البحث -2
يه هذب التذإ عذ ببيلذ باماسبذحؤشبب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملوذ حل  ب ذ بببذبمحمببهذ
رايدددسب ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلوذ ل ددد ذادددس معريهذحيدددعذحيندددلذحدددنذب شدددباس ذب ح دددب،لذب حميددد  ذ

ذ(.3131ذ–ذ3131اس ر ب لذب ح ب،لذا  ذب  مب ذ)

 أىم   ودوافع البحث   -3
ةيمح ذب التذ احيمدكذب تس ةحةدلذحدنذ احةدلذ  دةلذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلوذ ب مداذمحمردبذحدنذ
ب م ددددسةسذب ج  ةددددلذب مدددداذحساب دددد ذميمددددعذبامحسحددددسذ  ببيددددلذحددددنذ رددددلذب اددددسلثينذ ميددددةحسذهدددداذظددددلذب ظددددب هذ

ذلذب ححس .ذ(ذحيعذريالCOVID 19بم م س ةلذب ببانلذ م بحةس ذهيب الذا ب نسذ)

 ةيدي ذادلبذب الدتذب حا،د ذحدنذب  د ءذحيدعذحد وذم بهدهذب ححسبيدلذب حلسيدرةلذ مدبببذبمحمدببهذرايددسب ذ
ب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملذحاذب ححسييبذلب ذب  يلوذحاذحلس  دلذححبهدلذحلد  ب ذادلبذب مدببب.ذ حدنذ

حيدددهذاس دددحل  ذ ةحدددلذثددد ذملدددس  ذب  ببيدددلذممددد ة ذإيدددهسحس ذححيةدددلذ مليدددينذححسبيدددس ذب ححدددس ذهةحدددسذيم
ذب    ذب ثسرملوذ ب محبهذحيعذحل  ب ذب مببب.



 .........  ومحددات قرار االعتراف بخسارة اضمحالل قيمة األصول الثابتةمؤشرات        عفت أبو بكر حممـد الصاويد/ 

  
 

 
 

  6  

 

 هةحددسذيمحيددهذردد  بهاذب الددتوذنجددد ذ نددكذبردد ذ احةددلذ  دددةلذب ددحل  ذب  دد  ذب ثسرمددلوذإمذ نذححظددد ذ
ب   ددلذب مجب،رةددلذب مدداذمنس  دد ذ ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذب  دد  ذمحدد ذهدداذب ح يدد ذحددنذب دد   ذ

نذب  ببيددس ذمدد ذهدداذب يدد عذب نسشدداللوذ ددل  ذيدد هبذيدد عذب الذب حددس ذب ح ددب ذريالددلذب حمم حددلوذ  نذب مييددلذحدد
جدددد يب ذاسمامحددددس ذ مميدددددة ذب ححسبيددددلذب حلسيددددرةلذ مدددددبببذبمحمددددببهذرايددددسب ذب دددددحل  ذب  دددد  ذب ثسرمدددددلوذ

ذ حل  ب ذالبذب مببب.

 منيج   البحث -4
محمحددد ذب  ببيدددلذهددداذشدددمهسذب نظدددب ذحيدددعذملييدددلذبم ددد ببب ذب حهنةدددلذ ب  ببيدددس ذب يدددساملذلب ذب  ددديلذ
 ي  دد  ذإ ددعذإعددسبذح ددساةحاذ مددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذب  دد  ذب ثسرمددلذحددنذنسلةددلذ حلدد  ب ذ

ببيدلذهداذ مرثيبذب مبببذحنذنسلةلذ ابووذ حدنذثد ذبشدممسعذهدب ضذب الدتذب مسريدلذ  امادسب.ذاحدسذمحمحد ذب  
وذليدتذيدم ذملييدلذب ممدسب،بذب حس ةدلذذContent Analysisشدمهسذب معرةمداذحيدعذحنهجةدلذملييدلذب حلمد وذ

ذ(.ذذ3131ذ-ذ3131 حينلذحنذب شباس ذريبذب حس ةلذب حمي  ذاس ر ب لذب ح ب،لذا  ذب  مب ذ)

 حدود وخط  البحث -5
حمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذب  دد  ذةمم ددبذب الددتذحيددعذ ببيددلذ مميددة ذب ححسبيددلذب حلسيددرةلذ مددبببذبم

ب ثسرملوذ اس مس اذيابجذحنذنعسعذب التذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذب    ذريدبذب حيح يدلذلب ذ
ب ححددددبذب حلدددد  ذحددددنذنسلةددددلوذ اددددل  ذب  دددد  ذريددددبذب حيح يددددلذريددددبذحلدددد   ذب ححددددبذحددددنذنسلةددددلذ اددددبووذ

رةمةدلذحيدعذحيندلذحدنذب شدباس ذريدبذ ب حل  ذب شهب ذحنذنسلةلذثس ثل.ذاحدسذيد هذممم دبذب  ببيدلذب مع
ب حس ةدددلذب حميددد  ذايددد عذب  ببعذب حس ةدددلذب ح دددب ذاحددد ذبيدددماحس ذب شدددباس ذب حس ةدددلذنظدددًببذ ا ددد حهسذ ددداحضذ
ب ححدددسييبذ ب حمعيادددس ذب ب سرةدددلذب اس دددلذرهدددس.ذ  ايدددًببذهدددإنذ سريةدددلذمححدددة ذب نمدددسال ذحشدددب علذالددد   ذب الدددتذ

ذ   با ذبامةسبذحجمحاذ حينلذب  ببيل.

ذحشايلذب التذ  ا بهكوذهي هذيم ذبيمتحس ذب التذحيعذب نل ذب مس ا:ذ هاذ  ء

 بكعسبذب حس ذ يححس جلذب حلسيرةلذ  حمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل. -

  مم ذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل. -

 ملييلذب  ببيس ذب يساملذ بشممسعذهب ضذب الت. -

 ب  ببيلذب معرةمةل. -

 نمسال ذ ب م  ةس .ب  -

ذ
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اإلطار العام لممعالج  المحاسب   لالعيراف بخساارة اضامحالل ق ما  األصاول  -6
 الثابي 

ممحثلذب    ذب ثسرملذهاذب    ذب حيح يلذب ماذملم ظذرهسذب حنشر ذميما بحهسذهاذبنمسجذب يياوذ  ذ
مم ة ذب ا حس وذ  ذب مرجيبذ يغيدبوذ  ذميدما بحهسذهداذبمردببضذبم بب،دلوذ ب مداذيم  داذبيدما بحهسذحيدعذ

متي دلذلةسامهدسذ ب مداذمحادالذح ببذ تثبذحنذهمب ذاحنةلذ بلد  .ذ ممد  ذب حنشدر ذرميدجيلذميد ذب  د  ذ همدسذ 
ب مةحددلذب حس  ددلذهدداذمددسب، ذب ل دد  ذحييهددسذ  ذب منسالهددسذ  ذبنشددسءذب  ددل.ذ ،ددم ذبادد  ذب  دد  ذب اس ددحلذ

 Iatridis and) إلادددد  ذادددد  ذب  مددددبب ذب مس ةددددلذ   منددددسءذحددددنذب حدددد  ذب حمامةددددلذحددددنذلةددددس ذاددددلذ  ددددلذ

kilirgiotis, 2011)ذ.ذ

 حددنذنسلةددلذ اددبووذهددإنذب  دد  ذب ثسرمددلذ دد ذممحددبضذ   ددحل  ذ) يمدد ا ب(ذ)  نا ددسضذب لددس (ذهدداذ
اددد  ذب ذهمدددب ذمس ةدددلذ   مندددسءوذ ل ددد ذإلبذحدددسذبنا  ددد ذ ةحمهدددسذب مسريدددلذ  يدددمب ب ذذImpairment ةحمهدددسذ

Recoverable Valueذحددنذ ةحمهددسذب  همب،ددلذ)متي ددلذب  ددلذنس ً ددسذحجحدداذبمادد  ذ حجحدداذايدددسالبذ
ذبم حل  (.ذ

  مدد ذمنس  دد ذب ححددسييبذب حلسيددرةلذم  يدد ذ  ةددسالذ بمحمددببهذ بمه ددسضذحددنذب ددحل  ذ ددة ذب  دد  ذ
وذاحدسذمد ذذSFAS No. 144ب ححةدسبذب حلسيدراذذ3113ب ثسرمدل.ذهيمد ذ د بذهداذب  مةدس ذب حملد  ذحدس ذ

ححةسبذذ3114 ذوذ  ايًببذ  بذهاذح بذحسذIAS (36)مح يلذححةسبذب حلسيالذب    اذذ3112هاذحس ذ
(ذب ححدد  .ذ14(ذ ب ددل ذيمعددسرهذمحسحددسذحدداذب ححةددسبذب حلسيددالذب دد   اذب دد ذ)13ب حلسيددالذب ح ددب ذب دد ذ)

 ممشساكذإ عذل ذاريبذب ححس جس ذب حلسيرةلذم حل  ذ ة ذب    ذ همدسذ يححةدسبذب حلسيدالذب د   اذب د ذ
ذضذبمام هس .ذ(ذهةحسذح بذاح322(ذب حح  ذحاذب ححةسبذب حلسيراذب حب،ااذب  ذ)14)

 هةحدددسذييددداذنمندددس  ذاس م  دددةمذادددلذحدددنذح هددد  ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلوذ احدددضذب ح دددساة ذ
ب حبماعددلذاس ححس جددلذب حلسيددرةلذم ددحل  ذ ةحددلذب  دد  وذ م  يدد ذبيمم ددسءذلدد  تذبم ددحل  ذهدداذ

بم دحل  .ذ ل د ذ ةحلذب    ذب ثسرملوذ بجببءذباماسبذبم حل  وذ  ايدًببذ ةدسالذ بمحمدببهذرايدسالبذ
ذحيعذب نل ذب مس ا:

 محيوم اضمحالل )يدىور( ق م  األصول الثابي  6-1
وذذDepreciationحنذح ه  ذبما  ذذImpairmentياميفذح ه  ذب حل  ذ ةحلذب  لذب ثسر ذ

ليتذحنذب حلمحلذ رلذ نذيم ذبيدمه  ذب حندسهاذبم م دس ةلذب تسحندلذهداذب  دلذاد  ذهمدبب ذبيدما بحكذ
  ذمل تذ ل بتذ  ذ  ذةل تذمغيبذهاذب ظب هذمؤ وذإ عذلد  تذبنا دسضذجد اب ذ  ذب دحل  ذهداذ

  دلذحدنذ ةحدلذب حنسهاذبم م س ةلذب تسحنلذهاذب  لوذاحسذيمبمفذحيةكذ نذم امذب مةحلذب  همب،دلذ ص دلذ
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ب حنسهاذبم م س ةلذ)  ذب م همس ذب نم ةلذب حيممريةل(ذب حم  داذب ل د  ذحييهدسذحدنذبيدما ب ذب  دلذاد  ذ
ب  مدددبب ذب حيدددممريةلذب حمامةدددلذحدددنذلةدددس ذب  دددل.ذ  دددلبذهدددإنذب حدددبذةمم ددداذهددداذحثدددلذادددلمذب لددد ب ذ ةدددسالذ

ذ(.ذ3131)شلسمكذ عسل نو بمحمببهذاس ايسالبذب نسمجلذحنذب حل  ذ  ذم ا بذهاذ ةحلذب  لذ

رينحسذيمحثلذبما  ذهاذب نمةذب م ب،جاذ يحنسهاذب ماذيم حنهسذب  لذب حيح الذب اس داذ إلاد  وذ
ليدددتذيدددم ذم ا،ددداذمتي دددلذب  دددلذب حيحددد الذحيدددعذب  مدددبب ذب حيدددم ي  ذحدددنذحندددسهاذب  دددل.ذ ةيدددمن ذح هددد  ذ

 ددس ةلذب حم  حددلذب تسحنددلذهدداذبمادد  ذإ ددعذبهمددببضذ ددحناذاحدد  ذلدد  تذبنا ددسضذجدد اب ذ يحنددسهاذبم م
ذب  لذب ثسر .ذ

 بنددسءذحيددعذحددسذيددرهوذيددبوذب اسلددتذباددم هذب ح هدد  ذب ممييدد  ذ إلادد  ذحددنذح هدد  ذب ددحل  ذ ةحددلذ
ب  دد  ذب ثسرمددل.ذإلذةمدد  ذح هدد  ذبمادد  ذحيددعذبهمددببضذبمنا ددسضذب مدد ب،جاذهدداذمتي ددلذب  ددلذب ثسردد ذ

لذبميما ب ذ ب ممدس  وذرينحدسذةمد  ذح هد  ذبم دحل  ذحيدعذحيعذح ببذب  مب ذب احنةلذب حم  حلذ ص لذنميج
بهمدببضذبمنا ددسضذب لددس ذ ب ح ددسجقذهدداذب مةحددلذب  همب،ددلذ ص ددلذب ثسردد .ذاحددسذةمدد  ذح هدد  ذبمادد  ذحيددعذ

 يمةحدددددلذب مسريدددددلذ إلاددددد  ذحيدددددعذحددددد ببذب ححدددددبذذAllocationبهمدددددببضذ ندددددكذححيةدددددلذما دددددةةذ  ذم ا،ددددداذ
وذرينحددسذةمدد  ذح هدد  ذبم ددحل  ذحيددعذValuationمرددبذححيةددلذمميددة ذبم م ددس  ذب حم  دداذ ص ددلوذ مذةح

ذبهمببضذممية ذب  لذب ثسر ذحنذعب،هذ ةسالذح وذبحاسنةلذبيمبب ذ ةحمكذب  همب،ل.

بعض المحاى م المريبط  بالمعالج  المحاسب   لالعيراف بخسارة اضمحالل ق ما   6-2
 األصول الثابي 

(ذاحضذب ح ساة ذIAS 36(ذ ب ححسييبذب    ةلذ)13)ححةسبذب  ذذبيما ح ذب ححسييبذب حلسيرةلذب ح ب،ل
ب حبماعلذاس ححس جلذب حلسيرةلذ  حمببهذرايسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلوذ مشدحلذادلمذب ح دساة ذ

ذحسذييا:

 )أ( صافي الق م  العادل 
ب رةداوذ ل د ذذ ااذب مةحلذب ماذةحانذب ل   ذحييهسذحمسردلذرةداذ لد  ذب  د  ذحعب ًلدسذحنهدسذمتدس يف

ذهاذححسحيلذرةاذرينذ عببهذممحماذاس ححبهلذب تسحيلذ   يهسذب برالذهاذب محسحل.ذ

 )ب( ق م  االسيخدام 
 ادداذب مةحددلذب لس ةددلذ يمدد همس ذب نم ةددلذب حيددممريةلذب مدداذيم  دداذب ل دد  ذحييهددسذحددنذبيددما ب ذب  ددلذ  ذ

ذ ل  ذب    .ذ

ذ
ذ
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 )ج( الق م  القابم  لالسيرداد
ذ ااذحاسب ذحنذ سهاذب مةحلذب حس  لذ  ذ ةحلذبميما ب ذ يهحسذ ترب.ذ

ذ)د( وحدة يوليد النقد   
 ادداذ  ددغبذحجح حددلذحددنذب  دد  ذيم  دد ذحددنذبميددما ب ذب حيددمحبذ هددسذمدد همس ذنم ةددلذ بايددلذ اشددالذ
ذحيمملذحنذب م همس ذب نم ةلذب  بايلذحنذ    ذ ابوذ  ذحجح حدس ذحدنذب  د  ذب ادبووذ ب مداذةم د 

ذرهسذ" ل  ذب    ".

 )ه( خسارة االضمحالل في الق م   
ذ ااذحم ببذب نمةذهاذب مةحلذبميمب ب ةلذ ص لذ  ذب  ل  ذب ح    ذ ينم ةلذحنذ ةحمكذب  همب،ل.

 يوقيت اسيقصاء حدوث اضمحالل في ق م  األصل الثابت 6-3
(ذارنكذيمحينذحيعذب حنشر ذ نذمم بذهاذمدسب، ذنهسةدلذادلذهمدب ذحس ةدلذحدسذ14ةم عذب ححةسبذب    اذب  ذ)

إلبذادسنذانددس ذب ذحؤشددبذحيددعذبلمحددس ذلدد  تذب ددحل  ذهدداذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددل.ذ  مدد ذلدد  ذب ححةددسبذ
ج  ادسذبجدببءذحجح حلذحدنذب حؤشدبب ذب اسبجةدلذ ب حؤشدبب ذب  بايةدلذالد ذ  ندعوذ ب مداذيمحدينذهداذلس دلذ ذ

ذباماسبذبم حل  .ذ ممحثلذالمذب حؤشبب ذهةحسذييا:ذ

ذممحثلذب حؤشبب ذ)ب ح س ب(ذب اسبجةلذ   حل  ذها:

ذل  تذبنا سضذحيح الذهاذب مةحلذب ي  ةلذ ص لذا  ذب  مب . -

لددد  تذمددددرثيبب ذيددديرةلذادددد  ذب  مدددب ذ  ذيم  دددداذلددد  ثهسذهدددداذب حيدددممرلذب مب،ددددفذنسمجدددلذحددددنذمغيددددبب ذ -
ذ  ذمغيبب ذهاذب ي عوذ  ذهاذب رياللذبم م س ةلذ  ذهاذب م بنين.ذمتن   جةلو

ل  تذا،س  ذهاذ يحسبذهسال  ذب ي عذحيعذنل ذةلمحلذ نذيؤثبذحيعذحح  ذب ا د وذاحدسذيدؤ وذإ دعذ -
ذما ةضذب مةحلذب مسريلذ  يمب ب ذر بجلذاريب .

ذبنا سضذيحبذب ي عذ يه ذب شبالذإ عذحسذةملذحنذ ةحمكذب  همب،ل.ذ -

ذممحثلذب حؤشبب ذ)ب ح س ب(ذب  بايةلذم حل  ذب    ذهةحسذييا:رينحسذ

ذمحبضذب  لذ يممس  ذ  ذ ل  تذميفذحس  ذاس غ. -

 نذة امذب  لذحسعً ذب ذيم ذماب، ذب  لوذ  ذيم ذبةمسهذب ححيةس ذب حبما ذرهسذب  لذ  ذبحدس  ذ -
ذب حم  ا.اةايمهسذ  ذ ج  ذاع ذممحيهذاس م بهذهاذب  لذ  ذرةحكذ رلذب مسب، ذ

ذ نذمشيبذب ممسب،بذب  بايةلذإ عذم نعذب  بءذبم م س  ذ ص لذ  ذيم  اذ نذةا نذيياًلس.ذذ -
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 حنذب ج يبذاس من ةكذ نذالمذب حؤشبب ذ ةي ذحيدعذيدريلذب ل دبوذإلذيجد اذ نذممد  ذب حنشدر ذرمل يد ذ
ذ.(Missonier-Piera,2007) ماللذ ابوذمشيبذإ عذبحاسنةلذل  تذب حل  ذب  ل

 خيبار اضمحالل ق م  األصول الثابي ا 6-4
(ذ نددكذهدداذلس ددلذIAS 36اس نيددالذ م  يدد ذباماددسبذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  وذةلدد  ذب ححةددسبذب دد   اذ)

 جددد  ذب ذحؤشدددبذحدددنذحؤشدددبب ذبم دددحل  ذهإندددكذيجدددفذبجدددببءذبامادددسبذبم دددحل  .ذ ،دددم ذبجدددببءذادددلبذ
لذب  همب،دلذ ص دل.ذ ةيد بذبجدببءذبماماددسبذبمامادسبذحدنذعب،دهذحمسبندلذب مةحدلذب مسريدلذ  يدمب ب ذحداذب مةحد

حددنذ لدد  ذب نميجمددينذب مددس يمينوذليددتذممحثددلذب نميجددلذب   ددعذهدداذ نذب مةحددلذب مسريددلذ  يددمب ب ذ ترددبذحددنذ
ب مةحلذب  همب،لوذ ا ذحسذةحنعذ نكذ  ذةل تذب حل  ذهاذ ةحلذب  لوذ اس مس اذيم  فذب حدبذحند ذادلبذ

ةددلذهدداذ نذب مةحددلذب مسريددلذ  يددمب ب ذ  ددلذحددنذب مةحددلذب  همب،ددلوذ محنددعذاددلمذب لدد .ذرينحددسذممحثددلذب نميجددلذب ثسن
ب نميجلذ نكذ  ذل تذب حل  ذهاذ ةحلذب  لوذ حنذث ذهإنذب حبذةمم اذ ةسالذايدسالبذبم دحل  ذ

ذ.(Yang and Chiu,2014) بمحمببهذرهسذ

 ق اس واالعيراف واالفصاح عن خسائر اضمحالل ق م  األصول الثابي  6-5
لبذ يددد بذبجدددببءذبامادددسبذبم دددحل  ذحدددنذلددد  تذب دددحل  ذهددداذ ةحدددلذب  دددلذب ثسرددد وذيدددم ذ ةدددسالذإ

ايسالبذبم حل  ذاس  بعذرينذب مةحلذب مسريلذ  يمب ب ذ ب مةحلذب  همب،لذ ص لذب ثسر .ذ ،جفذبمحمببهذ
ذرايسب ذبم حل  ذهاذ سالحلذب  الذحاذمت ،نذحجحاذايسالبذب حل  ذب  لذب ثسر .

(ذادرنذيدم ذمحد يلذحدفءذبماد  ذب ادسةذاس  دلذب ثسرد ذIAS 36حةسبذب حلسيالذب د   اذ) ةم عذح
حنذب  مبب ذب مس ةدلوذاليدتذةلميدفذادلبذب حدفءذحيدعذ يدسالذب مةحدلذب  همب،دلذب حح  دلذنس ً دسذ ةحدلذب ادب  ذ

ذ(ذاحاالذ)بيمب ب (ذب ايسالبذب نسمجلذحنذب حل  ذ ةحلIAS 36)بنذ ج  (.ذ ةيحمذب ححةسبذب    اذ)
ب  دلذب ثسرد وذليددتذيمحدينذحيددعذب حنشدر ذهدداذمدسب، ذنهسةددلذادلذهمددب ذحس ةدلذمميددة ذحدسذإلبذاددسنذاندس ذ م ددلذ
حيعذ نذايسالبذب حل  ذب ذ  لذححمبهذرهسذهاذب ين ب ذب يساملذ  ذمح ذح ج   ذ  ذ نهدسذ ادل ذهداذ

لبذ ج  ذحثلذالمذب  م لذهإنكذيجفذحيدعذب حنشدر ذمميدة ذب مةحدلذبميدم ب ب ةلذ دل  ذب  دل.ذبمنا سض.ذ ب 
 ،محددينذهدداذاددلمذب لس ددلذا،ددس  ذب حريددغذب حثردد ذ ص ددلذ ة ددلذإ ددعذ ةحمددكذبميددمب ب ةل.ذ محدد ذاددلمذب ا،ددس  ذ
حايدسذ ايدسالبذب ددحل  ذب مةحدلوذ ،دم ذبمحمددببهذرهدسذهداذ سالحددلذب د الذحداذحببحددس ذميد ةلذحريدغذبمادد  ذ

ذ(.3134هاذب  مبب ذب حيممريةلذ)ر   و

(ذ ندكذIAS 36حنذب حل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلوذةم دعذب ححةدسبذب د   اذ)ذ هةحسذيمحيهذاسكه سض
اس نيالذ تلذهاللذحنذب    ذيناغداذ نذم  دمذب حنشدر ذحدنذ ةحدلذب ايدسالبذب نسمجدلذحدنذب دحل  ذ ةحدلذ
ب  لذهاذ سالحلذب د الذ ثندسءذب  مدب وذ ب رند  ذب م  دييةلذب اس دلذامسالحدلذب د الذب حن بجدلذملمهدسذب ايدسالبذ
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لذحددنذب ددحل  ذب مةحددل.ذاحددسذيناغدداذحيدددعذب حنشددر ذبمه ددسضذحددنذحريددغذب ميدد ذب حايدداذ يايدددسالبذب نسجحدد
ب نسجحلذحنذب حل  ذب مةحلذب حثرملذهاذ سالحلذب  الذ ثنسءذب  مدب وذ ب رند  ذب م  دييةلذ مسالحدلذب د الذب مداذ

لبذاسندددد ذب ايددددسالبذب نس جحددددلذحددددنذيددددم ذهيهددددسذب غددددسء)حاال(ذب ايددددسالبذب نسمجددددلذحددددنذب ددددحل  ذب مةحددددل.ذ ب 
ب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذحددؤثب ذاشددالذجدد اب ذحيددعذب مدد بال ذب حس ةددلذ يحنشددر ذااددلوذيمحددينذحيددعذب حنشددر ذ
بمه دددسضذحدددنذب لددد بتذ ب ظدددب هذب مددداذ   ذإ دددعذبثادددس ذ  ذحادددالذ)بيدددمب ب (ذب ايدددسالبذب نسجحدددلذحدددنذ

 مةحدلذب رةحةدلذب حل  ذب مةحلوذ بمه سضذححسذإلبذاسن ذب مةحلذبميمب ب ةلذ ص لذب ثسر ذاداذ دسهاذب
ذ  ذ ةحلذبميما ب .

 دالالت االعيراف بخسارة اضمحالل ق م  األصول الثابي  -7
م بجكذرياللذب ححس ذا  لذحسحلوذ حنشآ ذب ححس ذا  لذاس لذمغييدبب ذهداذب ريالدلذب متن   جةدلوذ  ذ

ب  دد  ذب ثسرمددلوذححددسذيدؤثبذحيددعذب عب،مدلذب مدداذيدم ذرهددسذبيدما ب ذ ب يد  ةلوذ  ذبم م ددس ةلوذ  ذب مسن نةدلو
 ظه بذحشايلذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.ذ ،ؤ وذباحس ذادلبذبمنا دسضذ حد  ذبمه دسضذحندكذإ دعذ

  ددلسفذب ح ددس مذ مدرثيبذ ب ددمذحيدعذجدد   ذب ممددسب،بذب حس ةدلذ حددنذثدد ذب ثمدلذهدداذميد ذب ممددسب،بذحددنذجسندف
لذإ دعذمليدينذبمه دسضذ(.ذ حدنذاندسذظهدب ذب لسجدBond et al., 2016 حيدما حاذب ممدسب،بذب حس ةدلذ)

ب حلسيراذهاذالبذب    وذ  ب ب ذم هيبذححي حس ذح ي  ذ هاذب م  يد ذب حنسيدفذلد  ذب دحل  ذ ةحدلذ
ب    ذب ثسرمل.ذ ، هبذحثلذادلبذبمه دسضذححي حدس ذلد  ذب  بءذب مشدغيياذب حيدممرياذ يحنشدر ذ ب مد همس ذ

 Lewellen)مرتد ذحدنذممد يبذ ةحدلذب حنشدر ذب نم ةلذب حيدممريةلذب حم  حدلوذاحدسذيدؤ وذإ دعذبنا دسضذحد  ذب 
and Shanken, 2002)ذ.ذذذذذذذذذذذ

 ,e.g., Jaggi and Tsui, 2001; Chainirun and Narktabtee) مؤاد ذب  ببيدس ذب يدساملذ
2009; Zakaria, 2015)نذ دبببذبمحمدببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلذةمد  ذبشدسبب ذذ 
لدد  ذبم بءذب حيددممرياذ يشدباس ذ هددبةذب نحدد ذ ب مدد همس ذب نم ةددلذب حيددممريةلوذذ حيدما حاذب ممددسب،بذب حس ةددل

 اس مدددس اذةحثدددلذ دددببببذيدددؤثبذحيدددعذب عدددببهذب اسبجةدددلذحثدددلذب حيدددمثحب،نذ ب ددد بالنينذ ريدددبا ذحدددنذ  دددلسفذ
ب ح س موذ ةيسح ذهاذب ل ذحنذح  ذمحسثلذب ححي حس ذحنذا  ذم هيبذب مةحلذب لمةمةلذ ب حس  لذ     ذ

ذحنذب متي لذب مسب،اةلوذاحسذي هبذححي حس ذح الحلذ حيما حاذب ممسب،بذب حس ةلذ هاذب    ذب حنسيف.ذذر مًذ

 ممحدد  ذ مم ذبمه ددسضذحددنذ ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلوذليددتذمشددحلذ
ب دد مم ذحيدددعذب لس دددلذب حس ةدددلذ ي لددد  ذبم م ددس ةلوذ  مم ذحيدددعذب ددد  بهاذبم بب،دددلذبمنمهسا،دددلوذ  مم ذ

 ذحيدعذب متدس يفذحيعذب ذهحلذي عذب  ببعذب حس ةلوذ  مم ذحيدعذ نشدعلذبميدمل بلذ بمند حسجوذ  مم
ذب يةسيةلذ بمحماسبب ذب  ب،رةل.ذ
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ذ ةحانذمنس  ذمي ذب  مم ذحيعذب نل ذب مس ا:

دالالت االعيراف بخسارة اضمحالل ق م  األصول الثابيا  بالنساب  لمحالا  المال ا   7-1
 لموحدة االقيصاد  

ب حددس اذ يحنشددر ذ نميجددلذيددؤثبذ ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذحيددعذب حبادداذ
ب ححددس ذاشددالذحاسشددب.ذإلذيددؤ وذبمحمددببهذرايددسالبذب ددحل  ذب  دد  ذب ثسرمددلذ محدد يلذ ددة ذب  دد  ذ
ب ثسرملذ بثاسمهسذاس مةحلذب مسريلذ  يمب ب ذإ دعذما دةضذ دة ذب  د  ذ نمدةذلمد عذب حيتةدلوذ  تندكذمذيدؤثبذ

(.ذ ،دؤثبذل د ذحيدعذب حؤشدبب ذ  ذDiantimala et al., 2018حيدعذب مد همس ذب نم ةدلذاشدالذحاسشدبذ)
ب نيددفذب حس ةددلذب مدداذم يددبذب لس ددلذب حس ةددلذ يحنشددر وذ حددنذ احهددسذب م ا،حددس ذب نم ةددلوذ ببلةددلذب يدده وذ نيددالذ
ب  ي نذإ عذلم عذب حيتةل.ذ ةحانذب مد  ذردإنذاندس ذ جهمداذنظدبذحمحسب دمينذهةحدسذيمحيدهذادرثبذبمه دسضذ

 لس ددلذ  ذب   دداذب حددس اذ ي لدد  ذبم م ددس ةل.ذبلذمددبوذ جهددلذحددنذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذحيددعذب
ب نظبذب   عذ نذبمه دسضذحدنذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلذيدؤثبذيديرةسذحيدعذب لس دلذب حس ةدلذ ي لد  ذ
بم م دس ةلذوذاحدسذ دد ذيدؤثبذحيددعذبيدمحببب،لذب حنشدر ذهدداذب حيدممرلوذليددتذيمبمدفذحيدعذحثددلذادلبذبمه ددسضذ

نا ددسضذلمدد عذب حيتةددلذ بنا ددسضذب ببددسضوذاحددسذيددؤ وذإ ددعذا،ددس  ذنيددالذب بهدداذبنا ددسضذ ةحددلذب  دد  ذ ب
ب حس اذحنذنسلةلوذ بنا سضذبملمةسعةس ذب نم ةلذحدنذنسلةدلذ ادبو.ذاحدسذيد هبذبمه دسضذحدنذبمنا دسضذ

(ذلدد  ذبنا ددسضذب مةحددلذBad Newsهدداذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذ ااددسًببذيددياللذ  ذبشددسب ذيددياللذ ييدد عذ)
 وذاحسذةحنعذ نذمي ذب    ذي هذيم ذبميمغنسءذحنهسذ  ذي هذميما  ذ  تنذ دةالذبم م س ةلذ ص  ذ

ااسحددلذعس مهددسذ اس مددس اذنمددلذححي حددس ذلدد  ذريالددلذب مشددغيلذريددبذب ح بمةددلذهدداذب حيددممرلوذححددسذيمبمددفذحيةددكذ
بنا ددددسضذب مدددد همس ذب نم ةددددلذب حم  حددددلذحيددددمماً ذحددددنذاددددلمذب  دددد  وذاحددددسذةحنددددعذلمحددددسذبنا ددددسضذب ببددددسضذ

ريةلوذ حدددنذثددد ذبنا دددسضذب م ا،حدددس ذب نم ةدددلوذ حدددسذيمبمدددفذحيدددعذل ددد ذحدددنذمدددرثيبذيددديرعذحيدددعذح بالددد ذب حيدددمم
 ,Riedl, 2004; Lopes and Walker)ب يده وذ حدنذثد ذب ذهحدلذيديرعذهداذيد عذب الذب حدس ذ

2012; Paik and Lee, 2013; Day,2017; Chen and Chen, 2019)ذذ

 نذبمه دسضذحددنذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمددلذذ حيدعذب نمدةضذحدنذل د ذمددبوذ جهدلذب نظدبذب ثسنةدل
يدد هبذححي حددس ذح الحددلوذ حددنذثدد ذهإنهددسذملحددلذهدداذعةسمهددسذبشددسبب ذإ ددعذحيددما حاذب ممددسب،بذب حس ةددل.ذهمدد ذ
مم حنذبشسبب ذكحس  ذاةايلذححيةس ذب  ل  ذبم م س ةلذحيمماً ذاحسذي ح ذ ةحلذب  ل  ذبم م س ةلذحنذ

سذيمبمدددددفذحيةدددددكذحدددددنذمليدددددينذبم بءذب مشدددددغيياذب حيدددددممرياذ ي لددددد  ذاددددد  ذمليدددددينذا دددددسء ذب مشدددددغيلوذ حددددد
بم م س ةل.ذ ميسح ذحثلذالمذبمشسبب ذهاذب    ذب حنسيفذهاذمجندفذب نمدسال ذب حاي دلذب نسشداللذحدنذيد ءذ

 Cotter)ممية ذب ي عذ يشبالوذاحسذملسهظذحيعذيححلذب ممدسب،بذب حس ةدلذب ح ث  دلذحداذب عدببهذب حمحس د  ذ
et al., 1998)م  فذل  ذحيعذ  ب ذب  ل  ذبم م س ةلذحيعذبيدمةحسفذثثدسبذ نمدسال ذ دبببذبمحمدببهذ.ذ، 
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 .Aboody et alرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلذحيدعذب مد بال ذب حس ةدل.ذ  د ذ شدسب ذ ببيدلذ
إ دددعذببمادددس ذ دددبببذبمحمدددببهذرايدددسب ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلذادددس مغيبب ذهددداذبم بءذذ(1999)
ياذ يشباس وذليتذي هبذبمه سضذحنذب حل  ذب  د  ذب ثسرمدلذححي حدس ذلد  ذب مةحدلذب حمد ب ذب حيممر

 ص   ذرد ًمذحدنذب متي دلذب مسب،اةدلوذاحدسذيد هبذححي حدس ذح الحدلذ حيدما حاذب ممدسب،بذب حس ةدلذ هداذب   د ذ
مةدلذمحادالذب لس دلذب حنسيفوذححسذيؤثبذحيعذ بببب ذبميمثحسبذ ب مح ،لوذحنذا  ذم هيبذممسب،بذحس ةلذلمة

 ب حس ةلذب لمةمةلذ ي ل  ذبم م س ةل.ذ

حيعذ ج  ذببماس ذرينذ بببذبمحمدببهذرايدسب ذب دحل  ذذIatridis and Kirgiotis (2012) ،ؤا ذ
ب  د  ذب ثسرمدلذ ب  بءذب حدس اذب حيدممرياذ يشدبالوذاسك دسهلذإ دعذب لد ذحدنذحد  ذمحسثدلذب ححي حدس ذلدد  ذ

حلس  ددلذب حدد يب،نذمحا،دداذإيددمببميجةس ذب حنشددر ذ ب اعدد ذبميددمثحسب،لذ بحددس  ذذب مةحددلذب حس  ددلذ ص دد  وذحددا
 ب هةايلذ ما ةضذب حاسعبذب ح بالذب حمحيملذاس حنشر .ذ

حدداذ جهددلذب نظددبذب يددساملذاددرنذ ددبببذبمحمددببهذذChristensen and Nikolaev (2013) ،م ددهذ
بنددلذاححي حددس ذب متي ددلذب مسب،اةددلوذرايددسب ذب ددحل  ذب  دد  ذب ثسرمددلذيدد هبذححي حددس ذ تثددبذح ءحددلذحمس

 ةحاددالذاشددالذ ه ددلذب   دداذب حددس اذب لددس اذ يحنشددر وذ ةيددهلذمميددة ذ  بالهددسذب يددسرهذ  هس هددسذب حيددممريةلوذ
 ةيددحمذرنمددلذب ححي حددس ذب اس ددلذحددنذ ددة ذب  دد  وذاحددسذيددؤ  ذب دداذمليددينذب شدد سهةلذ ب مسريةددلذ يحمسبنددلذ

  م  ي ذب ححي حس ذب حلسيرةل.ذ

حيدددعذمدددرثيبذ دددبببذبمحمدددببهذرايدددسب ذب دددحل  ذ ةحدددلذذZakaria (2015)يؤاددد ذ ا ددد ب ذحشدددسرهلذ
ب    ذب ثسرملذحيعذب ل ذحنذحد  ذمحسثدلذب ححي حدس وذ مد هيبذبشدسبب ذ حيدما حاذب ممدسب،بذب حس ةدلذلد  ذ
بم بءذب حيدددممرياذ يشدددباس ذ هدددبةذب نحددد وذ ةمددد  ذححي حدددس ذحهحدددلذ يحيدددمثحب،نذ   دددلسفذب ح دددس مذاحدددسذ

ل دد وذ شددسب ذب  ببيددلذإ ددعذ ددب ب ذحببحددس ذب شددباس ذ يمتددس يفذذيددنحاالذايددبحلذهدداذ يددحسبذب يدده .ذ بردد 
حند ذبمادسلذ دبببذبمحمدببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدل.ذ مشدحلذميد ذب متدس يفذبيد  ذب مميدة ذ
 ا،ددس  ذ محددسفذب حببجحددلوذ متي ددلذب  ب ددلذب ر ييددلذ ب مدداذمشددحلذب   دد ذب حيددمغبعذهدداذبحددس  ذمميددة ذب  دد  ذ

 سريلذ  يمب ب ذ ب م س ضذحيعذب مة ذب حس  لذ ص   .ذ حببجحلذب مة ذب م

إ دعذ احةدلذبمه دسضذحدنذ دبببذبمحمدببهذرايدسب ذب دحل  ذذAndre et al. (2017) مشيبذ ببيلذ
 ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلوذ   بمذهددداذا،دددس  ذب شددد سهةلذ ما دددةضذحددد  ذب مرتددد ذاشدددرنذثهدددسعذ حيدددممرلذب حنشدددر وذ

ممدسب،بذب حس ةدلوذاحدسذةيدسح ذب حيدمثحب،نذهداذب منردؤذاس ببدسضذ ب مد همس ذ ةحااذب محثيدلذب  دس عذ ب شد سهةلذ ي
ب نم ةلذب حيممريةل.ذاحدسذيا،د ذحدنذ  دلذم  حدس ذب حلييدينذب حدس يينذ ةميدلذحدنذمشدم ذم  حدسمه .ذ ادس بر ذحدنذ
مرتيد ذب  ببيدس ذب يدساملذحيدعذب د مم ذبميجسرةدلذ إله ددسضذحدنذ دبببذبمحمدببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحددلذ

   ذب ثسرملوذإمذ نذالبذب مبببذي بجكذحشستلذ  كذمدرثيبذيديراذحيدعذب  لد  ذبم م دس ةلوذ ب مداذمشدحلذبم



 .........  ومحددات قرار االعتراف بخسارة اضمحالل قيمة األصول الثابتةمؤشرات        عفت أبو بكر حممـد الصاويد/ 

  
 

 
 

  14  

 

ا،س  ذنيالذب بهاذب حس اوذ ا،س  ذشب  ذب ح ي نةلوذ ما ةضذ  ب ذب  ل  ذبم م س ةلذحيعذبم مببضوذاحسذ
جذحثددلذاددلبذب   دداذإ ددعذ دد ذم بجددكذب  لدد ب ذبم م ددس ةلذحاددسعبذمه يدد ذبميددمل بلذب حدد بالا.ذ ددل  ذةلمددس

محدد ةضذحددنذادد  ذبم بءذب حيددممرياذبمه ددلوذ حدداذ ددب ب ذ نذةادد نذاددلبذب مددبببذح ددل ًاسذاححي حددس ذ
م  ةلةلذل  ذبميمح ب ب ذ بميمببميجةس ذب ماذي هذممادلاسذإ بب ذب  لد  ذبم م دس ةلذ مليدينذبم بءذ

 Jaggi and)ححس هسذ مليينذب يي  لذب مشغيياذب حيممرياوذ بحعسءذبشسبب ذإيجسرةلذل  ذم يةاذنعسعذ ذ
Tsui, 2001; Nawaiseh et al., 2016; Azmi, 2018)ذ.ذ

دالالت االعيراف بخسارة اضمحالل ق م  األصول الثابي  بالنسب  لمدوافع اإلداري   7-2
 االنييازي 

ب لاد ذيمعيفذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملذححسبيلذ د بذاريدبذحدنذب ممد يبذ ذ
ب شا اذك بب ذب  ل ب ذبم م دس ةلوذ ل د ذ مميدة ذإحاسنةدلذبيدمب ب ذب مةحدلذب  همب،دلذ ص دلوذ مل يد ذحدسذ
إلبذاسنذيديم ذإجدببءذبامادسبذبم دحل  ذحيدعذحيدم وذب  دلذاشدالذهدب وذ  ذاحجح حدلذحدنذب  د  وذ

سالذايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذ مل ي ذم  ي ذباماسبذبم حل  وذ مم يبذب مةحلذب مسريلذ  يمب ب ذ ال  ذ ة
 Riedl, 2004; Beatty and Weber, 2006; Christensen and Nikolaev)ب  د  ذ

,2013; Jarva, 2014)ذة سهذإ عذل  ذحسذيم بهبذ يح يب،نذحنذححي حس ذاس لذل  ذ دة ذ  د  ذذ.
ذب  لددددد  ذبم م دددددس ةلوذ ححي حدددددس ذاس دددددلذلددددد  ذهدددددبةذبميدددددمثحسبذب حيدددددممريةلذ ي لددددد ب ذبم م دددددس ةلو
 ححي حددس ذلدد  ذب مددرثيبذب حلمحدددلذ يريالددلذب اسبجةددلذحيدددعذم  حددس ذب ببددسضذب حيددممريةلوذ حدددنذثدد ذ دد ذمنشدددرذ

 Abu)ب دد  بهاذبم بب،ددلذبمنمهسا،ددلذب حبماعددلذامددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذ
Ghazaleh et al., 2011. Bond et al., 2016). 

إ دعذ جد  ذ مم ذ مدبببذبمحمدببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذذHong et al. (2018) مشديبذ ببيدلذ
ب    ذب ثسرملذحيعذححسبيس ذإ بب ذب ببسضوذ بيما ب ذبك بب ذبمنا سضذهاذ ةحلذب    ذب ثسرملذار ب ذ
حنذ   ب ذإ بب ذب ببسض.ذ محيداذب  ببيدلذردينذلدس مينوذليدتذممحثدلذب لس دلذب   دعذهداذ ةدس ذإ بب ذب  لد ب ذ

اددسمحمببهذرايددسالبذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذهدداذهمددبب ذبنا ددسضذب ببددسضذ  ذهمددبب ذملميددهذذبم م ددس ةل
وذليدتذيدؤ وذذBig Bathايسالبذاريب ذاشالذريبذحم  اوذاحسذةشيبذإ عذيي  ذ"ب مايةذحنذب ايدسالب"ذ

ل  ذإ عذب حا، ذحنذبمنا سضذهداذب د الذوذ  د ذة دلذإ دعذملميدهذايدسالبذهداذب يدنلذب لس ةدلوذححدسذيهدقذ
لذ مل لذبك بب ذحيعذحاسيفذهاذب ينلذب مس ةلوذ ال  ذهاذلس لذملميهذ ببسًلسذريدبذحس ةدلذم د عذب  ب 

ب يددن ب ذب يددساملذ ل دد ذام دد ذ"محهيدد ذب دد ال".ذ ممحثددلذب لس ددلذب ثسنةددلذهدداذلس ددلذحدد  ذبحمددببهذإ بب ذب  لدد  ذ
هدداذ ةحددلذبم م ددس ةلذرايددسب ذب ددحل  ذب  دد  ذبردد ذ جدد  ذحؤشددبب ذمدد  ذحيددعذ جدد  ذبنا ددسضذهحيددعذ

ب    .ذ ،م ذل د ذهداذلس دلذملميدهذب  لد  ذبم م دس ةلذ ببدسضذمممدبفذا د ب ذاريدب ذحدنذ ببدسضذب يدن ب ذ
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ب يساملوذ اس مس اذبا سءذ ااسبذيياللذ مرجيلذب مرثيبذب ييراذحيعذ يحسبذب يه ذ بلمحس ذهم ذثملذ  دلسفذ
ذب ح س م.ذ

يةدس ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلذ نذححذRiedl (2004) هاذن دالذب يدةسعوذمؤاد ذنمدسال ذ ببيدلذ
لب ذببماددددس ذ  ددددلذاس ح بحددددلذبم م ددددس ةلذ ببماددددس ذ حيددددعذايددددي  ذم دددد ةلذب ايددددسالبوذححددددسذةحاددددالذب يددددي  ذ
بمنمهسا ذك بب ذب  لد ب ذبم م دس ةلذ تثدبذحدنذ ةدس ذب حد يب،نذرمد هيبذححي حدس ذلد  ذ  بءذشدباسمه وذاحدسذ

 ي هبذب  ب لذ يم حفذاس ببسض.ذ

إ عذ ج  ذ بهحينذبالةيينذ مبببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذذShaari et al. (2017) مشيبذ ببيلذ
 ةحلذب    ذب ثسرملوذب  بهاذب   ذريبذحملياذ ةحاالذب ظب هذبم م س ةلذب لمةمةلذ ي ل  ذبم م س ةلذ

ل  ذهداذوذ ل  ذإلبذاسنذ  وذبك بب ذ  بهاذ تداذمحادالذر  دلذب مدة ذبم م دس ةلذب لمةمةدلذ ص د  ذ ممد  ذرد
ب   ددد ذب حنسيدددفوذ ةاددد نذب مدددبببذحبماًعدددسذرمليدددينذبم بءذب حيدددممرياذ ،دددبما ذإيجسادددسذادددر بءذيددد عذب يددده .ذ
 اددس حاالذيمحثددلذب دد بهاذب ثددسناذهدداذب دد بهاذبمنمهددسا ذ ددإل بب ذ يمحمددة ذحيددعذبم بءذب لددس اذب  ددحيفذ ي لدد  ذ

ذثلذهاذمحظة ذل بهاا .بم م س ةلوذ ب م حفذاس ببسضذ ملميهذحنسهاذشا ةلذ يح يب،نذممح

دالالت االعيراف بخسارة اضمحالل ق م  األصول الثابي  بالنسب  لارد فعال ساو   7-3
 األورا  المال  

ةحادددنذ نذيدددؤثبذبمه دددسضذحدددنذ دددبببذبمحمدددببهذرايدددسب ذب دددحل  ذب  ددد  ذب ثسرمدددلذحيدددعذ يدددحسبذ
ردينذححي حدس ذب دحل  ذ ةحدلذذ)ح بال (ذب يه .ذ  د ذلدس  ذب ح يد ذحدنذب  ببيدس ذب يدساملذبامادسبذب ح  دل

ب  ددد  ذ  يدددحسبذ)ح بالددد (ذب يددده وذ م  دددي ذإ دددعذنمدددسال ذحماسيندددلذةحادددنذمميدددةحهسذإ دددعذثددد تذبمجسادددس .ذ
بممجددسمذب   وذيددبوذحدد  ذ جدد  ذح  ددلذرددينذححي حددس ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذ  يددحسبذب يدده ذ
(e.g., Strong and Meyer, 1987; Zucca and Campbell, 1992; Diantimala and 

Sofyani, 2020)ذ  همدسذ هدلبذبممجدسموذهدإنذبمه دسضذحدنذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلذمذةحثدلذذ.
ححي حدس ذحهحددلذ عددببهذب يد عوذ ددل  ذمذيمددرثبذيدحبذب يدده ذاشددالذاريدبذحندد ذنمددلذحثدلذاددلمذب ححي حددس ذ

إ ددعذ نذب ححي حددس ذب اس ددلذإ ددعذب يدد عوذ اس مددس اذمذةيددمجيفذب يدد عذ ميدد ذب ححي حددس .ذاددلبذاسك ددسهلذ
اس ددحل  ذب  دد  ذب ثسرمددلذ دد ذمتددنذح سجالددلذ ييدد عذ ل دد ذ يححبهددلذب حيدداملذ يحيددمثحب،نذاسنا ددسضذ ةحددلذ
ب    ذب ثسرملوذاحسذةا نذ يحشسباينذهداذب يد عذ جهدس ذنظدبذحامي دلذلد  ذححي حدس ذب دحل  ذ ةحدلذ

هإنذالبذب   اذةا نذ  لذمرثيًببذحيدعذذب    .ذ اس نيالذ يحشسباينذهاذب ي عذب لينذيملحي نذب حاسعب
 ببببمه .ذ حيعذب حاالذحنذل  ذاس نيالذ يحشسباينذ  ذ عببهذب ي عذب دلينذةاباد نذب حادسعب وذهدإنذحثدلذ

ذالبذب   اذيؤثبذاشالذاريبذحيعذ ببببمه .
ذ
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  همددسذ  مجددسمذب ثددسناوذةادد نذانددس ذب ذهحددلذإيجددسراذحيددعذ يددحسبذ)ح بالدد (ذب يدده ذمجددسمذبمه ددسضذحددنذ
 e.g., Burton and Miller, 1986; Yang and)ححي حدس ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلذ

Chiu, 2014)ذ ةشيبذل د ذإ دعذ نذب حيدمثحب،نذةحممد  نذادرنذب شدباس ذب مداذمحمدبهذاس دحل  ذ ةحدلذ.
ب ثسرملذمحععذحؤشًببذحيعذبم بءذب حس اذب حيدممرياوذ  ذ نذاندس ذمغييدبب ذهداذبم بب ذب حيةدسوذاحدسذذب    

ةشددديبذإ دددعذمغييدددبذهددداذبيدددمببميجةس ذب ححدددس ذهددداذب حيدددممرلوذ اس مدددس اذةيدددمجيفذب يددد عذاشدددالذإيجدددسراذ
ذ إله سض.

 دد  ذب ثسرمددلذحددسذإلبذاسندد ذححيةددس ذبحددس  ذمميددة ذبمذAboody et al.(1999)  دد ذبامرددب ذ ببيددلذ
مدبما ذادس  بءذب مشددغيياذب حيدممرياذ يشدباس وذ ل دد ذادس معريهذحيددعذحيندلذحدنذب شددباس ذب رب،عسنةدلذادد  ذ

(.ذ  دد ذ جدد  ذب  ببيددلذببماسًعدسذبيجسرًةددسذاريددًببذرددينذححيةدس ذبحددس  ذب مميددة ذ ص دد  ذ3773ذ-3761ب  مدب ذ)
 ا  لذاس لذإلبذاسن ذإحس  ذممية ذب    ذذب ثسرملذ ب مغييبب ذهاذبم بءذب مشغيياذب حيممرياذ يشباس و

ب ثسرملذمبما ذرمغييدبب ذاةايةدلذهداذححيةدس ذب شدبالذ مليدينذ  بءذب  د  ذب ثسرمدل.ذاحدسذم  دي ذب  ببيدلذ
ب اذ ج  ذح  لذإيجسرةلذرينذححيةس ذبحس  ذممية ذب    ذ  يحسبذب يه .ذ ،بجداذل د ذإ دعذ نذححيةدس ذ

 د  ذهداذب   د ذب حنسيدفوذ اس مدس اذمحادالذب ححي حدس ذب اس دلذ د وذبحس  ذممية ذب    ذمحاالذ دة ذب 
ب بب ذب شدددباس ذ م  حددددسمه ذلدددد  ذب بءذب شددددبالذهدددداذب حيددددممرلوذاسك ددددسهلذإ ددددعذ نهددددسذمحاددددالذثثددددسبذ ددددبببب ذ

ذب شباس وذاحسذيبما ذاشالذإيجسراذاريحسبذب يه .

بعذب حس ةددلذب ذهحددلذيدد عذب  بذذYang and Chiu (2014) هدداذن ددالذب يددةسعذمنس  دد ذ ببيددلذ
  حمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلوذ ل دد ذحددنذادد  ذبجددببءذ ببيددلذمجب،رةددلذلدد  ذ ثددبذ
بمه دسضذحدنذايدسالبذب دحل  ذ ةحددلذب  د  ذب ثسرمدلذحيدعذ يدحسبذب يدده ذهداذمدسي بنوذاسيدما ب ذحينددلذ

 ببيدلذإ دعذ جد  ذ(.ذ  د ذم  دي ذب 3133ذ-ذ3113حنذب شباس ذب ح بجلذرر ب لذمسي بنذا  ذب  مب ذ)
ممية ذإيجسراذ ي عذب يه ذ يشباس ذب ماذبحمبه ذرايدسالبذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلوذ احدسذةشديبذ
إ عذ نذب حيمثحب،نذةحمم  نذ نذالبذحؤشدببذحيدعذمليدينذبم بءذب حدس اذب حيدممريا.ذاحدسذم  دي ذب  ببيدلذ

ةددلذ يشددباس ذحثددلذندد عذب  ددنسحلوذإ ددعذ نذب ذهحددلذب يدد عذياميددفذاددسام هذب ا ددسالةذب مشددغييةلذ ب حس 
 لج ذب شبالوذ نيالذب بهاذب حدس ا.ذ هةحدسذيمحيدهذالجد ذب شدبالوذمشديبذنمدسال ذب  ببيدلذ نذب شدباس ذاريدب ذ
ب لجدد ذحمسبنددلذاس شددباس ذب  ددغيب ذحددنذب حلمحددلذ نذميددم ي ذحددنذ هدد بب ذب لجدد ذحندد ذملميددهذمتي ددلذجحدداذ

ه دددسضذبمامةدددسب .ذحددد   ذحيدددعذل ددد وذملظدددعذب ححي حدددس وذ اس مدددس اذةاددد نذ ددد يهسذحيدددم وذ حيدددعذحدددنذبم
ب شباس ذاريب ذب لج ذاحا، ذحنذبامحس ذ ب سالذب ي عذ ب حيمثحب،نوذ اس مس اذةا نذح  ذمحسثلذب ححي حدس ذ
  ددل.ذ حددنذب حددبجمذ نذيمناددرذب يدد عذحمدد ًحسذاسنا ددسضذ  ذب ددحل  ذ ةحددلذ  دد  هسذب ثسرمددل.ذ  ددل  ذحندد حسذ

 ذب ثسرمددلذمتدد نذبيددمجسالذب يدد عذ ددحة لذنيددرًةسوذ ل دد ذحيددعذمحيددنذب شددباس ذحددنذبنا ددسضذ ةحددلذب  دد ذ
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حادالذب شدباس ذ دغيب ذب لجد ذب مدداذمظهدبذ بجدلذ حيدعذحدنذحدد  ذمحسثدلذب ححي حدس وذ  دل  ذحند حسذمحيددنذ
حنذبنا سضذ ةحلذ  د  هسذمتد نذبيدمجسالذب يد عذ  ةدلذنيدرًةس.ذ هةحدسذيمحيدهذرمدرثيبذب بهداذب حدس اوذ جد  ذ

ؤثبذحيددعذبمه ددسضذحددنذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددل.ذ  همددسذ  ب ددةلذب  ببيددلذ نذشددب  ذب ح ي نةددلذمدد
شددددب  ذب ح ي نةددددلوذيددددممالذب شددددباس ذإجددددببءب ذحلسيددددرةلذ ا،ددددس  ذ ددددسهاذب ددددببمذ مجنددددفذبنمهددددس ذشددددب  ذ
ب ح ي نةدددلوذ حدددنذثددد ذمدددؤثبذنيدددالذب بهددداذب حدددس اذ شدددب  ذب ح ي نةدددلذحيدددعذبمه دددسضذحدددنذب دددحل  ذ ةحدددلذ

 ببيدددلذإ دددعذ نذب ذهحدددلذب يددد عذ مددد ا بذ  ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب  ددد  ذب ثسرمدددل.ذاحدددسذم  دددي ذب 
ذاس نيالذ ي نسحس ذب مميي ةلذياميفذحنذب ذهحلذب ي عذاس نيالذ  نسحلذبك تمب نةس .ذ

بامادسبذمدرثيبذبمحمدببهذذChen and Chen (2019) محشدةسذحداذادلبذبممجدسموذبيدمه ه ذ ببيدلذ
ببذب ببددسضذب لس ةددلذ ب حيددممريةلذب حم ددحنلذهدداذب ح بالدد ذرايددسالبذبنا ددسضذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذحيددعذحمدد 

ب لس ةدددلذ صيددده وذاسك دددسهلذإ دددعذبامادددسبذحدددسذإلبذاسنددد ذب شدددباس ذب مددداذممددد  ذاحادددالذ  ذبيدددمب ب ذايدددسالبذ
ب حل  ذ ةحلذب  د  ذب ثسرمدلذمظهدبذ نحسعدًسذإح حةدلذححيدا ذ صببدسضذب حيدممريةلذاس حمسبندلذحداذب شدباس ذ

يددمب ب ذايددسالبذبم ددحل  .ذ اسيددما ب ذحينددلذحددنذب شددباس ذب ح بجددلذرر ب ددلذب مدداذمذممدد  ذاحاددالذ  ذب
(ذم  دددي ذب  ببيدددلذإ دددعذ نذب حلمددد وذبكح حددداذ صببدددسضذب لس ةدددلذ3131ذ-3112مدددسي بنذاددد  ذب  مدددب ذ)

Earnings Informativenessيدددنا ضذهددداذب شدددباس ذاريدددب ذب لجددد ذهددداذظدددلذبمحمدددببهذرايدددسالبذذ
جددلوذ هدداذب حمسرددلذيددا ب ذب حلمدد وذبكح حدداذ صببددسضذب حيددممريةلذهدداذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذع ،يددلذب 

ب شددباس ذاريددب ذب لجدد ذحندد ذبمحمددببهذرايددسالبذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذع ،يددلذب جددل.ذ مشدديبذنمددسال ذ
ب  ببيلذ نذبمحمببهذاس حل  ذ ةحلذب  د  ذب ثسرمدلذيدؤثبذاشدالذ ب دمذحيدعذب ببدسضذب لس ةدلوذ ،دؤثبذ

ب حيددممريةل.ذهحددنذنسلةددلذيددؤ وذبمحمددببهذاسنا ددسضذ ةحددلذب  دد  ذإ ددعذبمحمددببهذ ددحنةًسذحيددعذبمببددسضذ
اسنا سضذريبذحلمهذهاذب  الذححسذيؤ وذإ عذنمةذب ببسضذب لس ةلوذ هاذب    ذن يكذيؤ وذبمحمببهذ
اسنا سضذ ةحلذب    ذب ثسرملذإ عذممية ذ تثدبذح د ب ةلذذ ص د  ذع ،يدلذب جدلذهداذب حيابنةدلذب حح حةدلذ

لوذ اس مددس اذمحاددالذاشددالذ ه ددلذب مةحددلذبم م ددس ةلذب لمةمةددلذ ص دد  ذاحددسذةحددااذب ححي حددس ذلدد  ذ يشددبا
 ب ببسضذ ةحعاذإشسب ذجي  ذ ح بال ذب يه .

  ايبًبذبممجسمذب ثس توذ ب ل ذيبوذ نذبمه سضذحنذححي حس ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمدلذيدؤثبذ
وذاحدسذذ(Zhang et al., 2011; Fernandes et al., 2016)يديرًةسذحيدعذ يدحسبذ)ح بالد (ذب يده .ذ

ةشديبذإ ددعذ نذبمحمدببهذرايددسالبذب ددحل  ذ ةحدلذب  دد  ذب ثسرمددلذ دكذمددرثيبذيدديراذحيدعذم  حددس ذب ببددسضذ
 يحيدددمثحب،نوذاسك دددسهلذإ دددعذبلمحدددس ذ جددد  ذححسبيدددس ذك بب ذب ببدددسضذب ذيدددي  ذبنمهدددسا ذك بب ذب  لددد  ذ

م بب ذما ددداذحدددنه ذبم بءذب لمةمددداذ ي لددد  ذبم م دددس ةلذ ملدددس  ذبم م دددس ةلوذ بحممدددس ذب حيدددمثحب،نذادددرنذب
 محظة ذح س لهسذب لبمةل.ذ
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إ دعذ ندكذيجدفذحيدعذب  لد ب ذبم م دس ةلذذIatridis and Kilirgotis (2012)  د ذبشدسب ذ ببيدلذ
هلةذبمشسبب ذب ماذةلمحلذ نذمنملذب اذب حيمثحب،نذحن ذبماسلذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذ

 دد  ذب ثسرمدددل.ذهحيدددعذب دددبر ذحدددنذ نذبمه دددسضذحدددنذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلذيددد هبذححي حدددس ذب 
ح الحلذ ،م حنذحلم وذإح حةًسوذبمذ نذالبذبمه سضذيم حنذبشسبب ذ ي عذب حدس وذبحدسذبشدسبب ذملحدلذ

 بءذب مشدغيياذ ااسًببذجي  ذحثلذبحس  ذب هةايلذ ححيةس ذب  ل  ذبم م س ةلذ حسذيم حنكذل  ذحنذمليينذبم
ب حيدممرياوذ حددنذثد ذب ذهحددلذإيجدسراذهدداذيدد عذب حدس وذ  ذينمددلذبمه دسضذحددنذححي حدس ذب ددحل  ذ ةحددلذ
ب  ددد  ذب ثسرمدددلذذبشدددسبب ذملحدددلذ اادددسًببذيدددياللذ يددد عذب حدددس ذحثدددلذبنا دددسضذب مةحدددلذبم م دددس ةلذ ي لددد  ذ

 حددنذثدد ذب ذهحددلذيدديرعذهدداذذبم م ددس ةلذ ححسبيددس ذإ بب ذبمببددسضذ بنا ددسضذب مدد همس ذب نم ةددلذب حم  حددلو
 ي عذب حس .ذ

بمام هدس ذردينذححدسييبذب حلسيدالذحدنذب دحل  ذذPaik and Lee (2013)احدسذمنس  د ذ ببيدلذ
 هداذظدلذذ(FAS 144) ةحدلذب  د  ذهداذظدلذحادس حذب حلسيدالذب حمر  دلذحح ًحدسذهداذب  مةدس ذب حملد  ذ

  هددد ذاة ةدددلذمدددرثيبذادددلمذبمام هدددس ذحيدددعذوذ ل ددد ذ(IAS 36)ب ححدددسييبذب    ةدددلذمحددد ب ذب ممدددسب،بذب حس ةدددلذ
ب شباس ذب حب،اةلذ ب مرثيبذحيعذب   ذ هحس ذب حيمثحب،نذمجسمذما ةضذ ةحلذب    .ذ ، ج ذحيعذب  دلذ

ليدددتذيم دددحنذب   ذبامادددسبذبم دددحل  ذ تددد ذذ(IAS 36) ذذ(FAS 144)بام هدددسنذحهحدددسنذردددينذ
حدددنذح حدددكوذليدددتذيمعيدددفذححةدددسبذب حلسيدددالذذب ححةدددسب،نذ مل يددد ذحدددسذإلبذادددسنذب  دددلذ ددد ذبنا  ددد ذ ةحمدددك

حنذب شباس ذبيما ب ذب حريدغذب حا د  ذ يمد همس ذب نم ةدلذب حيدممريةلوذرد ًمذحدنذب حريدغذذ(IAS 36)ب    اذ
.ذرينحدسذ(FAS 144)ريدبذب حا د  ذ يمد همس ذب نم ةدلذب حيدممريةلذ ب دل ذيمعيادكذححةدسبذب حلسيدالذب حس ةدلذ

الذحيددعذحاددالذ  ذبيددمب ب ذايددسب ذبم ددحل  ذهدداذب مةحددلوذليددتذ ،محيددهذبماددم هذب ثددسناذامدد ب ذب شددبذ
 يشددباس ذاحاددالذ  ذبيددمب ب ذايددسالبذب ددحل  ذب مةحددلذهدداذذ(IAS 36)ةيددحمذححةددسبذب حلسيددالذب دد   اذ

اشدالذ دسب ذحادالذايدسالبذذ(FAS 144) ظدلذظدب هذححيندلوذرينحدسذةلظدبذححةدسبذب حلسيدالذب حس ةدلذ
ًمس.ذ اس معريهذحيعذحيندلذحدنذب شدباس ذب حب،اةدلذ ب    ةدلذب حل  ذب    ذب ماذم ذبمحمببهذرهسذحيا

(وذ ظهددب ذنمددسال ذب  ببيددلذبنذب بءذب شددباس ذب مدداذممدد  ذاددسمحمببهذرايددسالبذ3133-3113ادد  ذب  مددب ذ)
ب حل  ذ ةحدلذب  د  ذهداذب  مةدس ذب حملد  ذهداذيدنلذبمحمدببهذرميد ذب ايدسالبذادسنذ  دحفذحدنذب بءذ

ييبذب    ةلذكح ب ذب ممدسب،بذب حس ةدل.ذاحدسذمظهدبذب نمدسال ذ نذحمد ببذايدسالبذب شباس ذب ماذم  مذ همسذ يححس
ب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلذاسند ذ  دلذااثيددبذهداذظدلذب ححدسييبذب    ةدلذحمسبندلذاس ححدسييبذب حلسيددرةلذ
ب حمر  ددلذحح ًحددسذهدداذب  مةددس ذب حملدد  .ذاحددسذ   ددل ذب نمددسال ذ نذحسالدد ذ يدده ذب شددباس ذب مدداذمحدد ذممسب،باددسذ
 همددسذ يححددسييبذب    ةددلذاسندد ذ حيددعذحددنذح بالدد ذب شددباس ذب حب،اةددلذ ب مدداذبحمبهدد ذرايددسالبذب ددحل  ذهدداذ
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 ةحلذب    وذاحسذةحنداذ جد  ذببمادس ذححند  ذيديراذردينذبمحمدببهذرايدسالبذب دحل  ذب  د  ذ ح بالد ذ
ذب يه .

 ذممية ذب    ذب ثسرمدلوذ هةحسذيمحيهذاس   بذب مميةحاذ)ب حم ب ذب مميةحةل(ذ إله سضذحنذححي حس ذبحس 
ذValue Relevanceباماسبذب   بذب مميةحداذذDiantimala and Sofyani (2020)بيمه ه ذ ببيلذ

كحس  ذممية ذب    ذب ثسرمل.ذ اس معريهذحيعذحينلذحنذب شباس ذريبذب حس ةلذب ح بجلذرر ب لذبن  نةيةسذ
(وذم  ي ذب  ببيلذإ عذ نذإحس  ذممية ذب  د  ذب ثسرمدلذاد ذنحد لجذةحمحد ذ3136ذ–ذ3133ا  ذب  مب ذ)

حس ةددلوذاحددسذيددؤثبذحيددعذ ةحددلذحيددعذب مةحددلذب حس  ددلوذليددتذميددجلذب  دد  ذامةحددلذبحددس  ذب مميددة ذهدداذب مدد بال ذب 
ب ببسضذب حلسيرةلذ  ةحلذلم عذب حيتةلذ  ةحلذب    .ذ نظًببذ نذبحس  ذممية ذب    ذةاشفذحنذب مة ذ
ب لمةمةددلذ  دد  ذب شددبالذ ظددب هذحس ةددلذ ه ددلذ ا،ددس  ذ  بءذب شددبالذهدداذب حيددممرلذإمذ نددكذي بجددكذحشددستلذ

اسندد ذب ببددسضذ)ب ايددسالب(ذب نسمجددلذحددنذبحددس  ذب مميددة ذذبحددس  ذب مميددة وذ ب مدداذمشددحلذ ددح الذب ملمددهذححددسذإلب
مبجدددداذإ ددددعذ ددددبببب ذححددددلذ بيددددمببميجةس ذمماددددلاسذبك بب ذ  ذايددددرفذب مغيددددبب ذهدددداذب ظددددب هذبم م ددددس ةلذ
ب حلةعلذاس ي عوذالبذاسك سهلذإ عذنمةذب ح ث  ةلذ  دح الذب ملمدهذحدنذ دة ذب  د  ذب ححدس ذمميةحهدس.ذ

يةددس ذبحددس  ذمميددة ذب  دد  وذ جدد  ذب  ببيددلذببماسعددًسذيدديرةسذرددينذبحددس  ذ هةحددسذيمحيددهذاسيددمجسالذب يدد عذ حح
ب ثسرمدلذ  يدحسبذب يده .ذ مشديبذنمدسال ذب  ببيدلذإ دعذ نذب ححي حدس ذب اس دلذرإحدس  ذمميدة ذ ب مميدة ذ ص د  

ب  دد  ذمذمحمرددبذححي حددس ذ يسيددةلذ ييدد عذ  ةيدد ذح يدد  ذاس نيددالذ يحيددمثحب،نذحندد ذبماددسلذب مددبببب وذرددلذ
ؤشددبًبذكا ددسءذبم بءذب حددس اذب يدديقذ يشددباس ذ مغعةددلذ دسهاذايددسالبذب  مددب ذحددنذادد  ذبحددس  ذمميددة ذمحمردبذح

ذب    .ذذ

دالالت االعياااراف بخساااارة اضااامحالل ق مااا  األصاااول الثابيااا  بالنساااب  عمم اااات  7-4
 االسيحواذ واالندماج

 ددحل  ذ ةحددلذيدؤ وذبمه ددسضذحددنذححي حددس ذب ددحل  ذ ةحددلذب  د  ذب ثسرمددلذ بمحمددببهذرايددسالبذب
ب  ددد  ذإ دددعذبنا دددسضذ ةحدددلذب  ددد  ذ بنا دددسضذ ةحدددلذلمددد عذب حيتةدددلوذاحدددسذ ددد ذيمبمدددفذحيةدددكذححيةدددس ذ

 بيمل بلذ  ذبن حسجذحاذشباس ذ ابو.ذ

اسامادسبذب شدباس ذب مداذ سحد ذاسكه دسضذحدنذذZucca and Campbell (1992)   ذ سح ذ ببيلذ
 مددب ذاحنةددلذملمددلذ هددلبذبمه ددسضوذ حمسبنددلذحددسذب ددحل  ذ ةحددلذ  دد  هسذب ثسرمددلذ ح لظددلذميدد ذب شددباس ذ 

لدد تذ هددسذحددنذمغييددبب ذاةايةددلذحمسبنددلذحدداذشددباس ذححسثيددلذ هددسذهدداذب لجدد ذ منمحدداذ ددن الذب  ددنسحل.ذ  دد ذ
م  دي ذب  ببيددلذإ ددعذ نذحدد  ًبذاريددبًبذحددنذب شددباس ذب مداذ سحدد ذرما ددةضذ ةحددلذ  دد  هسذب ثسرمددلذلدد تذ هددسذ

بميدددمل بلذ بمنددد حسجذحمسبندددلذاس شدددباس ذب مددداذ ددد ذم  دددمذحدددنذذمغييدددبب ذاةايةدددلذهددداذب  مدددبب ذب مس ةدددلذحثدددل
ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.
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دالالت االعياااراف بخساااارة اضااامحالل ق مااا  األصاااول الثابيااا  بالنساااب  لميكاااالي   7-5
 الس اس   واالعيبارات الضريب  

ممحددبضذ  ددغ  ذممد  ذهب ددةلذب متددس يفذب يةسيددةلذحيددعذ يددسالذ نذب  لد ب ذبم م ددس ةلذاريددب ذب لجدد ذ
يةسيةلذحامي لذحثلذهبضذب  دببالفوذ  ذب ابحهدسذاحيدال  ةس ذبجمحسحةدلوذ  ذا،دس  ذبمجد بذ ريبادس.ذ  دل  ذ
محيلذالمذب  ل ب ذبم م س ةلذب اذبامةسبذب يةسيس ذب حلسيرةلذ معريهذب اةسبب ذب حلسيرةلذب مداذةحادنذ

 ;Seng and Su, 2010)حلمحيدلذ نذمميلذحنذ ببسلهسذ رببضذمجنفذب حيال  ةلذ مجندفذب متدس يفذب 
Choi et al., 2013; Zakaria, 2015)ذ  ددل  ذميجدرذميدد ذب  لدد ب ذبم م دس ةلذهدداذحثددلذاددلمذ.

ذب ظب هذإ عذمل ،لذجاءذحنذب ببسضذب لس ةلذإ عذب  مبب ذب حيممريةلوذ ما ةضذب متس يفذب يةسيةل.

 بمحمدددببهذرايدددسالبذ ،دددؤ  ذبمه دددسضذحدددنذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذإ دددعذما دددةضذ ةحدددلذب  ددد  ذ
ب دحل  ذب  د  وذححدسذيدؤثبذيددياسذحيدعذ ادلذب  مدب وذ اس مدس اذما ددةضذب متدس يفذب يةسيدةلذب مداذةحاددنذ

ذ نذممحبضذ هسذب  ل ب ذبم م س ةل.

 حيعذب جسندفذب ادبوذمحثدلذبمحمادسبب ذب  دب،رةلذ لد ذب ح بحدلذب هسحدلذب حدؤثب ذحيدعذب مدبببذب حلسيدراذ
ايسب ذب حل  ذ ةحلذب    وذنظًببذ مرثيبمذب حاسشدبذحيدعذ سالحدلذب د الذ ا  لذاس لذ بببذبمحمببهذر

 ما ددةضذب ببددسضوذ اس مددس اذنمددةذب  ددببالفذب حيددململوذ محظددة ذب مةحددلذب لس ةددلذ يمدد همس ذب نم ةددلذب لس ةددلذ
ذ(.ذGarrod et al., 2008 ب حيممريةلذ)

لذبكشددسب وذ نظب،ددلذب متددس يفذ حددنذنسلةددلذ اددبووذ دد  ذاحددضذب نظب،ددس ذحثددلذب نظب،ددلذبكيجسرةددلوذ نظب،دد
ب يةسيةلذاحضذب حرببب ذب حنعمةلذب ماذم ح ذ احةلذبمه سضذحنذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.ذهحنذ
نسلةلذم يبذنظب،دلذب حلسيدالذبميجسرةدلذيدرفذبامةدسبذإ بب ذب  لد ب ذبم م دس ةلذعب،مدلذحلسيدرةلذححيندل.ذ

بذالب،ددلذب يةسيددلذب حلسيددرةلذب مدداذمميددلذحددنذمتددس يفذ م  ددمذب نظب،ددلذبميجسرةددلذ نذإ بب ذب شددباس ذمامددس
ب محس دد ذ محظدد ذ ةحددلذب  لدد  ذبم م ددس ةل.ذ نظددًببذ يلب،ددلذب ححن لددلذ حدد يب ذب شددباس ذمماددسلذب مددبببذاشددرنذ
ب يةسيدلذب حلسيدرةلذهمد ذةظهدبذب يدي  ذبمنمهدسا ذ ددإل بب وذ ب دل ذيم  دفذحيدعذهب دةلذاعد ذب حاسهددر ذوذ

ذ.ذ(Watts and Zimmerman, 1986)ب ةلذب متس يفذب يةسيةلذ هب ةلذشب  ذب ح ي نةلوذ ه

 همددسذ  ب ددةلذاعدد ذب حاسهددآ وذهددإنذب حدد يب،نذةحييدد نذب دداذبامةددسبذب عب،مددلذب حلسيددرةلذب مدداذةحاددنذ نذ
ما،ددد ذحدددنذحاسهدددآمه .ذرينحدددسذ همدددًسذ  ب دددةلذشدددب  ذب ح ي نةدددلذهدددإنذبامةدددسبذب عب،مدددلذب حلسيدددرةلذةحمحددد ذحيدددعذ

ب ح ي نةددل.ذ  ايددًببذ همددسذ  ب ددةلذب متددس يفذب يةسيددةلذيددم ذبامةددسبذب يةسيددلذذما ددةضذبلمحددس ذبنمهددس ذشددب  
ب حلسيدددددرةلذب مددددداذحدددددنذب حدددددبجمذ نذمميدددددلذحدددددنذ ببدددددسضذب حنشدددددر ذ ردددددببضذما دددددةضذب متدددددس يفذب يةسيدددددلذ

(Fathmaningrum and Yudhanto, 2019)ذ.ذ
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  دد  ذب ثسرمددلوذ هدداذحلس  ددلذ معريددهذاددلمذب  ب ددةس ذحيددعذ ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب
 نظددددببذمبمادددددس ذاعددددد ذب لددددد بهاذبم بب،دددددلذاشدددددالذحاسشددددبذ  ذريدددددبذحاسشدددددبذاحمدددددسيةالذبم بءذحثدددددلذب دددددببمذ
ب حلسيددراوذهددإنذإ بب ذب  لدد  ذبم م ددس ةلذ دد ذميجددرذإ ددعذبامةددسبذب ردد باللذب حلسيددرةلذب مدداذمددؤ وذإ ددعذا،ددس  ذ

وذ ما دةضذ ةحدلذب  د  ذحند حسذبمببسضوذ   ذممد  ذادسمحمببهذرايدسالبذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدل
مت نذ ببسضذب شبالذحنا  لذهاذالمذب ينلذحمسبنلذاس ين ب ذب يساملوذ  ذمت نذ ببسلهسذ  لذحنذب حم  اوذ
 انسذميجرذبك بب ذإ عذملحيلذالمذب ينلذاالذحسذةحانذحنذحنس بذب ح ب هس ذ ب ايسالبذ ب ماذحنذرينهسذ

وذ ل دد ذلمددعذةحانهددسذمحظددة ذذ"Big Bath"مببميجةلذايددسالبذب ددحل  ذب  دد  .ذب ذممرنددعذبك بب ذإيدد
 ببدددسضذب  مدددبب ذب مس حدددلوذ حدددنذثددد ذمحظدددة ذب حاسهدددآ ذب اس دددلذرميددد ذب يدددن ب ذب مس حدددلوذ ل ددد ذادددسهمببضذ نذ
ب حيمثحب،نذهاذظلذلس لذبنا سضذب ببسضذةا ن بذهاذ  اذةيحمذ ه ذرميماذب ذ ااسبذيياللذ ابوذحثدلذ

ذب حل  ذ ةحلذب    .

اس ح  لذرينذهب ةلذشب  ذب ح ي نةلذ  بببذبمحمببهذرايسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  وذ هةحسذيمحيهذ
محيلذإ بب ذب  ل ب ذبم م س ةلذإ عذبمحمببهذاس حل  ذبم   ذهاذب ين ب ذب ماذمنا ضذهيهسذنيالذ

ب  لد ب ذذب ح ي نةلذحمسبنلذاس ين ب ذب ابووذاحسذةحنعذ نكذهاذظلذببم سعذنيالذب بهداذب حدس اذمتد نذإ بب 
بم م دددس ةلذ  دددلذبلمحدددسًمذ  حمدددببهذ بمه دددسضذحدددنذب دددحل  ذب  ددد  ذ ل ددد ذ يحلسهظدددلذحيدددعذشدددب  ذ
ب ح ي نةلذ ح  ذبنمهس ذمي ذب شب  .ذ هةحسذيمحيهذا ب دةلذب متدس يفذب يةسيدةلوذهدإنذب  لد ب ذبم م دس ةلذ

ما ددددةضذميدددد ذب مدددداذممحددددبضذ  ددددغ  ذيةسيددددةلذمتدددد نذ تثددددبذبلمحددددسًمذ  حمددددببهذاس ددددحل  ذبم دددد  ذ 
ذب متس يفذب يةسيةل.

ايددفذيمشددسب ذذSignaling Theory حددنذنسلةددلذ اددبووذم يددبذنظب،ددلذبمشددسب ذ)نظب،ددلذب حؤشددبب (ذ
ب حيددمثحب نذن ددالذب ححي حددس ذحدداذحدد يب ذب شددباس ذلدد  ذ  دداذ حيددممرلذب شددبال.ذه دداذظددلذحدد  ذمحسثددلذ
ب ححي حددس ذةحميدد ذب حدد يب نذححي حددس ذاس ددلذلدد  ذب مدد همس ذب نم ةددلذب حم  حددلذ بم بءذب حيددممرياذ يشددبالذ

 نذملحددلذب ححي حددس ذحمسبنددلذاددس عببهذب اسبجةددلذ اس ددلذب حيددمثحب،ن.ذ  يلدد ذحددنذاددلمذب حشددايلذيجددفذ
ب حلسيرةلذبشسبب ذح جهلذإ عذب عببهذب اسبجةلذ ب حيمثحب،نذل  ذب  بءذب حيممرياذ يشبالوذ ل  ذحدنذ
ادددد  ذ ددددبببب ذبم بب ذ بمه ددددسضذب حلسيددددرا.ذ ،دددد هبذبمه ددددسضذحددددنذب ددددحل  ذ ةحددددلذب  دددد  ذب ثسرمددددلذ

ما حاذب ممددسب،بذب حس ةددل.ذ  دد ذححي حددس ذح الحددلذ ب مدداذمم ددحنذحلمدد وذإح حةددًسذ ملحددلذبشددسبب ذإ ددعذحيدد
مت نذالمذبشسبب ذملحدلذ اادسًببذجيد  ذحثدلذبحدس  ذب هةايدلذ مليدينذبم بءذب حيدممرياذ يشدبالوذ حدنذثد ذب ذ
هحدددلذإيجدددسراذ يددد عذب الذب حدددس وذ  ذ ددد ذمتددد نذادددلمذبمشدددسبب ذملحدددلذباادددسًببذيدددياللذحثدددلذبنا دددسضذب مةحدددلذ

ب نم ةددلذب حم  حددلوذ حددنذثدد ذب ذهحددلذيدديراذ يدد عذب الذبم م دس ةلذ يشددبالذ ب مددرثيبذب يدديراذحيددعذب مدد همس ذ
ذ.(Banker et al.,2016)ب حس 
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ذذذيحميل الدراسات السابق  واشيقا  فروض البحث -8
اشالذحس ذةحانذممية ذب  ببيس ذب يدساملذب مداذمنس  د ذح  د عذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلذإ دعذ

 حبماعلذاس حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملوذ ممية ذب حجح حلذب   عذ ب ماذمنس   ذب حؤشبب ذبذ:حجح حمين
ب ححسبيددلذب حلسيددرةلذ يشددباس ذهدداذ دد ءذميدد ذب حؤشددبب .ذرينحددسذلس  دد ذب حجح حددلذب ثسنةددلذحددنذب  ببيددس ذ
ب يساملذححبهلذحل  ب ذ بببذبمحمببهذرايسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلذ ب د  بهاذب مداذممدفذ ببءذ

 ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذ همددسذ يا ددسالةذب مشددغييةلذ ب حس ةددلذ يشددباس ذ ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ
ذ ب   بهاذبم بب،لذ ببءذب مبببذ ل  ذهاذيةسعذ بيالس ذحامي ل.ذ

 بندددسءذحيدددعذحدددسذيدددرهذيددديم ذبيدددمحببضذ ملييدددلذب  ببيدددس ذب يدددساملذ بشدددممسعذهدددب ضذب الدددتذحيدددعذب نلددد ذ
ذب مس ا:

لممارسا  المحاساب   لقارار االعياراف يحميل الدراسات السابق  اليي يناولت يقي م ا 8-1
 اضمحالل ق م  األصول الثابي  واشيقا  الحرض األول ذبخسارة

منس  دد ذب  ببيددس ذب يددساملذمميددة ذب ححسبيددس ذب حلسيددرةلذم ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلوذحددنذادد  ذ
 ب ثسرمل. ببيلذ باماسبذب حؤشبب ذب حامي لذ مبببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذ

باماسبذح وذج   ذمن يلذحمعياس ذبمه سضذحدنذذAmiraslani et al. (2013)هم ذبيمه ه ذ ببيلذ
ب ثسرمددلذهدداذظددلذب ححددسييبذب حلسيددالذب    ةددلوذ ل دد ذاددس معريهذحيددعذحينددلذحددنذ ب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  

م مدداب ذاس ححدددسييبذب شددباس ذب ح بجددلذاسمملددس ذب  ببدداذ ب نددب ، ذ ي ةيدددببوذ يملمددهذحددنذحدد  ذبمحمثددس ذ ب
وذذ3133وذ3131ب    ةلوذحنذا  ذملييلذبمه سضذحنذب حل  ذ ةحلذب  د  ذب ثسرمدلذاد  ذب  مدب ذ

 ب مسءذب   ءذحيعذح وذبنحاسالذحثلذالبذبمه سضذحيعذ يحسبذب يه .ذ   ذاي  ذنمسال ذب  ببيلذإ دعذ
 سضذحنذبنا سضذ ةحلذب    وذاحسذ ج  ذماسينذاريبذحربذب ري بنذب  ببةلذهاذبمحمثس ذ حمعياس ذبمه

ةشدديبذإ ددعذب معريددهذريددبذب حمتددسهقذ يححددسييبذب    ةددلذكحدد ب ذب ممددسب،بذب حس ةددل.ذ ،بجدداذل دد ذإ ددعذبيددما ب ذ
ب ممدد يبب ذبم بب،ددلذهدداذبماددسلذب مددبببب ذب اس ددلذاس ددحل  ذب  دد  ذب ثسرمددل.ذاحددسذم  ددي ذب  ببيددلذإ ددعذ

 يددياللذهدداذبمببددسضذنظددببذماددم هذب ريالددلذب حؤييددةلذب مدداذ جدد  ذباددم هذهدداذم  يدد ذبمحمددببهذاس ااددسبذب
مححددلذرهددسذب شددباس .ذهايحددسذاسندد ذب ريالددلذب منظةحةددلذ  ةددلذيددم ذبمحمددببهذرايددسالبذب ددحل  ذب  دد  ذهدداذ
ب   ددد ذب حنسيدددفوذ اس مدددس اذهدددإنذبمحمثدددس ذ يححدددسييبذب    ةدددلذ يممدددسب،بذب حس ةدددلذيدددبما ذرجددد   ذ نظحدددلذبكن دددسلذ

 منظةحةددلذوذ ب ح بحددلذب اس ددلذاس شددباس ذحثددلذب دد  بهاذبك بب،ددلذ ث ةددس ذب ل احددلذب مدداذ ب ريالددلذب حؤييددةلذ ب
مددد ح ذجدددد   ذب ممدددسب،بذب حس ةددددل.ذاحدددسذ شددددسب ذب  ببيدددلذإ ددددعذ احةدددلذمميددددة ذب ححسبيدددس ذب حلسيددددرةلذب اس ددددلذ

 بب ذاسنا دسضذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلذهدداذيدةسعذجد   ذب ممدسب،بذب حس ةددلوذنظدًببذ ححسبيدلذب لاد ذ ب ممدد يبذبك
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حن ذبح ب ذب ممسب،بذب حس ةلوذ  نذب ه هذحنذبمحمببهذاس حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملذا ذمليينذحن حلذ
ب ممسب،بذب حس ةلذحنذا  ذبمه سضذحدنذب ايدسالبذهداذب   د ذب حنسيدفوذاحدسذةيدسح ذب حيدمثحب،نذهداذمميدة ذ

ذا  ب ذييةحل.ب حم ب ذب مشغييةلذ حاسعبذب شباس ذ حنذث ذمم يبذح بال ذبيمثحسببمه ذ

 Christensen هداذيدةسعذبمامةدسبذردينذحلسيدالذب مةحدلذب حس  دلذ ب متي دلذب مسب،اةدلوذمنس  د ذ ببيدلذ
and Nikolaev (2013)ددبببذب شددباس ذبامةدددسبذب مةحددلذب حس  ددلذحمسرددلذحلسيددالذب متي ددلذب مسب،اةدددلذذ 

سباحسذحنذ تربذب يد بعذب حس ةدلذ ص   ذريبذب حس ةلوذ ل  ذاس معريهذحيعذب ححيتلذب حمل  ذ   حسنةسذاسحما
هاذ  ببسذ حيعذعبهاذنمةضذهةحسذيمحيهذاسيما ب ذحلسيالذب مةحلذب حس  ل.ذ  د ذم  دي ذب  ببيدلذإ دعذ ندكذ
يم ذبيما ب ذحلسيالذب مةحلذب حس  لذحن حسذمم بهبذمم يبب ذح ث  لذ يمةحلذب حس  لذ بمتي لذ  لوذ حن حسذمنملذ

نذإ بب ذب شددباس ذ دد يهسذب دد بهاذ  يددمجسالذ حمعياددس ذب يدد عذ بم مدداب ذححي حددس ذلدد  ذب  بءذب مشددغيياوذ  
اس ححس جددلذب حلسيددرةلذب مدداذما،دد ذحددنذ ةحددلذب شددبالذإ ددعذ   ددعذلدد ذححاددن.ذ اددس بر ذحددنذل دد وذهددإلبذهشددلذ
ب يددد عذهددداذب سادددلذبك بب ذ)ايدددرفذهشدددلذب ل احدددلذ  ذ جددد  ذحددد  ذمحسثدددلذهددداذب ححي حدددس (ذ محا،ددداذح دددس مذ

سبذب حددد يب نذب ححسبيدددس ذب حلسيدددرةلذاشدددالذبنمهدددسا ذ ملميدددهذح دددس له ذب اس دددل.ذب حيدددمثحب،نذهمددد ذيامددد
 ميدسا ذب مةحدلذب حس  دلذهداذمد هيبذححي حدس ذ تثدبذح ءحدلذ يحيدمثحب،نذ ب د بالنينذحمسبندلذاححي حدس ذب متي ددلذ
ب مسب،اةددلوذاحددسذةيدده ذاشددالذ ه ددلذهدداذم  دديلذب   دداذب حددس اذب لمةمدداذ ي لدد ب ذبم م ددس ةلوذ ةيددهلذ

  بالهددسذب يددسرهذ ثهس هددسذب حيددممريةل.ذ هدداذظددلذ ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذب  دد  ذيددم ذمرب،ددبذمميددة ذ
 ةسالذب مةحلذب حس  لذحيدعذ يدسالذ ندكذ تثدبذح ءحدلذ مدبببب ذحيدما حاذب ممدسب،بذب حس ةدلوذ ةيدحمذ يحد يب،نذ

لذ م  يد ذب ححي حدس ذرنملذححي حسمه ذب اس لذحنذ ة ذب    وذاحسذةلينذحدنذب شد سهةلذ ب مسريةدلذ يحمسبند
ذب حلسيرةلذ مليينذ ةسالذب  بءذ ممية ذإ بب ذب شبال.

 هةحسذيمحيهذرممية ذب ححسبيلذب حلسيرةلذ  حمببهذرايسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلوذبيدمه ه ذ
مميدة ذاة ةدلذ ةدس ذحد يب ذب شدباس ذب يدمبب ةلذرمعريدهذححةدسبذب حلسيدالذذBond et al. (2016) ببيدلذ
ب اددددسةذاس ددددحل  ذب  دددد  ذب ثسرمددددلوذ ل دددد ذحددددنذادددد  ذهلددددةذبمه ددددسضذحددددنذذ(IAS 36)ب دددد   اذ

(.ذ  ددد ذم  دددي ذ3133ذ-ذ3111ب دددحل  ذب  ددد  ذب ححمدددبهذادددكذهددداذب ممدددسب،بذب حس ةدددلذاددد  ذب  مدددب ذ)
ب  ببيددلذب دداذ نددكذحيددعذب ددبر ذحددنذ جدد  ذحؤشددبب ذحيددعذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلوذبمذ نذرس رةددلذ

محمبهذاس حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملوذرلذ نكذهاذححظد ذب لدسم ذادسنذب دحل  ذذب شباس ذمماب ذم
 ةحلذب    ذب ثسرمدلذب ححمدبهذادكذ دةالذج ابً،دسذ  ذ دةالذاس حمد ببذب دل ذمشديبذإ ةدكذحؤشدبب ذبم دحل  ذ
  ذبمنا ددسضذهدداذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددل.ذ ةشدديبذاددلبذإ ددعذ جدد  ذحشددا  ذحلمحيددلذممحيددهذإحددسذاسمحمثددس ذ

سييبوذ  ذ جددد  ذ دددب ب ذ إله دددسضذبم دددسهاذ يشدددباس ذب مددداذمذممددد  ذردددإجببءذب دددحل  ذهددداذ ةحدددلذ يححددد
ذ    هسذبر ذ ج  ذحؤشبب ذحيعذل  .
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  ددد ذ سحددد ذب  ببيدددلذاسامادددسبذحؤشدددبب ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلوذ ب مددداذممحثدددلذهددداذب ببلةدددلذذ
سضذب مةحدددلذب  همب،دددلذحدددنذب مةحدددلذب حنا  دددلوذ  دددحفذب مددد همس ذب نم ةدددلذحدددنذبمنشدددعلذب مشدددغييةلوذ بنا ددد

ب ي  ةلذ ص   ذب ثسرمدل.ذ  د ذم  دي ذب  ببيدلذإ دعذ نذبمبمادس ذردينذحؤشدبب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذ
ذب ثسرملذ  بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذمذياب ذ حة سذلمعذاح ذمرنعذب ححسييبذب    ةل.

ملييدلذ دبببذبمحمدببهذرايدسالبذذFernandes et al. (2016) هداذن دالذب يدةسعوذبيدمه ه ذ ببيدلذ
ب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب حيح يدددلذ ريدددبذب حيح يدددلذ  احيمهدددسذاس نيدددالذ يحيدددمثحب،نوذ ل ددد ذ حيندددلذحدددنذ

(وذ3133ذ–3115ب شددباس ذب ربمغس ةددلذ بكيددداسنةلذب ح بجددلذهددداذر ب ددماذ شددر نلذ ح ب،ددد ذادد  ذب  مدددب ذ)
اد ذب ريد ينذهةحدسذيمحيدهذادسمحمببهذرايدسالبذب ددحل  ذ ل د ذ ملميدهذإحاسنةدلذب حمسبندلذردينذب شدباس ذهداذ

 ةحددددلذب  دددد  .ذ  دددد ذم  ددددي ذب  ببيددددلذب دددداذ نذحمدددد ببذايددددسالبذبنا ددددسضذ ةحددددلذب  دددد  ذةراددددلذبمجسًاددددسذ
م سح ًةسذاح ذمرنعذب ححسييبذب    ةلذكح ب ذب ممسب،بذب حس ةل.ذاحسذ ظهدب ذب نمدسال ذ جد  ذمدرثيبذ يا دسالةذ

حمببهذرايسالبذب حل  ذ ةحدلذب  د  وذاحدسذيدؤثبذبمحمدببهذرايدسالبذب مشغييةلذ يشباس ذحيعذ بببذبم
ب دددحل  ذب  ددد  ذيددديًاسذحيدددعذب مةحدددلذب يددد  ةلذ يشدددباس .ذاحدددسذم  دددي ذب  ببيدددلذب ددداذإحاسنةدددلذم يددديبذ
ب ححسبيس ذب حلسيرةلذب اس لذاس حل  ذ ةحلذب    ذبيمنسً بذإ عذب ح يد ذحدنذب نظب،دس ذحثدلذب نظب،دلذ

  اس ددلوذ نظب،ددلذبكشددسب .ذ هةحددسذيمحيددهذرملييددلذب حؤشددبب ذب حبماعددلذامددبببذبمحمددببهذبكيجسرةددلوذ نظب،ددلذب
رايدددسب ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلذم  دددي ذب  ببيدددلذإ دددعذمل يددد ذحجح حدددلذحدددنذب ح بحدددلذب  بايةدددلذ
 ب اسبجةددلذب مدداذةحاددنذ نذمددؤثبذحيددعذ ددبببذب شددباس ذاددسمحمببهذرايددسالبذب ددحل  ذب  دد  .ذ مم ددحنذ

حددلذب حؤشددبب ذب حبماعددلذاددس  بءذب حددس اذ يشددباس ذ ب مدداذمشددحلذب ببلةددلذ ب مدد همس ذب نم ةددلذحدددنذميدد ذب ح ب
ب نشددعلذب مشددغييةلوذ ب مةحددلذب يدد  ةلذإ ددعذب مةحددلذب  همب،ددلذ لمدد عذب حيتةددلذوذه ددً ذحددنذمغييددبب ذ ح ددسءذ

  ببيددلذإ ددعذبك بب ذب حيةددسوذ بمحمددببهذرايددسالبذبنا ددسضذب  دد  ذهدداذب يددن ب ذب يددسامل.ذاحددسذم  ددي ذب
ب مرثيبذب ييراذ  حمببهذرايسالبذب حل  ذ ةحدلذب  د  ذحيدعذم  حدس ذب حيدمثحب،نذ صببدسضذ بنا دسضذ
ثملذب حيمثحب،نوذ اس مدس اذ جد  ذمدرثيبذيديراذحيدعذب مةحدلذب يد  ةلذ يحنشدر وذ ب ذهحدلذيديراذ يد عذب حدس وذ

يدددمثحب،نذيم  حددد نذبنا دددسضذ ددد ب ذليدددتذ ندددكذاسك دددسهلذإ دددعذبآلثدددسبذب يددديرةلذب حاسشدددب ذب حم  حدددلوذهدددإنذب ح
ذب شباس ذحيعذم  ي ذحنسهاذب م س ةلذحيممريةلذ اس مس اذبنا سضذ  بالهسذب حيممريا.

ممية ذب ححسبيلذب حلسيرةلذ  حمببهذذNawaiseh et al. (2016) ا  ب ذحشسرهلوذبيمه ه ذ ببيلذ
 IAS)رايسالبذب حل  ذ ةحلذب    ذريبذب حم ب  لذاحسذيم بههذحاذحمعياس ذححةسبذب حلسيالذب    اذ

.ذ  د ذم  دي ذب  ببيدلذ3133 يشباس ذب  نسحةلذب ح بجدلذهداذر ب دلذححدسنذادس ب نذاد  ذحدس ذذ(36
ر بجدلذ دحة ل.ذاحدسذذ(IAS 36)يدالذب د   اذذب داذ نذب شدباس ذب  دنسحةلذمعردهذحمعيادس ذححةدسبذب حلس

اي دد ذب  ببيددلذإ ددعذ  بذبمه ددسضذحددنذايددسالبذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذهدداذمليددينذشدد سهةلذب ممددسب،بذ
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ب حس ةلذ ما ةضذح  ذب مرتد ذهةحدسذيمحيدهذامةحدلذب شدبال.ذإمذ ندكذهداذب حمسردلذ د ذميدما  ذبك بب ذبمحمدببهذ
بب ذب ببسض.ذ   ذ    ذب  ببيدلذارندكذيمحدينذحيدعذب شدباس ذرايسالبذبم حل  ذار ب ذ يم حفذره هذإ 

وذ بمه ددسضذحدنذايدسالبذب ددحل  ذ(IAS 36)م جةدكذب حا،د ذحدنذبمامحددس ذإ دعذمعريدهذب ححةددسبذب د   اذ
 ةحددلذب  دد  ذهدداذممسب،باددسذب حس ةددلذ همددسذ حمعياددس ذاددلبذب ححةددسبوذليددتذ ظهددب ذنمددسال ذب  ببيددلذ نذرس رةددلذ

لذحدنذحريدغذبمنا دسضذهداذب مةحدلوذ  د ذم  دمذحدنذب عب،مدلذب مداذيدم ذرهدسذب شباس ذ  ذم  مذاشدالذاسحد
ليسفذب مةحلذب مسريلذ  يمب ب ذ ص   وذ مذحنذظب هذب شدبالذ ب لد بتذ ب حؤشدبب ذب مداذ ثدب ذحيدعذ

ذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.

ب  دددد  ذب ثسرمددددلوذ سحدددد ذ ببيددددلذذ هةحددددسذيمحيددددهذاحؤشددددبب ذ ددددبببذبمحمددددببهذرايددددسب ذب ددددحل  ذ ةحددددل
Banker et al. (2017)ا لةذب حؤشبب ذب حامي لذ مبببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذذ

ب ثسرمدددلذ ببماسعهدددسذاس مددد همس ذب نم ةدددلذب حيدددممريةل.ذ مشدددحلذميددد ذب حؤشدددبب ذاددد ذحدددنذحسالددد ذبميددده وذ مغيدددبذ
ييةلذ ب مددداذم يدددبذاشدددالذاريدددبذب دددحل  ذ ةحدددلذب حرةحدددس وذ مغيدددبذب مددد همس ذب نم ةدددلذحدددنذب نشدددعلذب مشدددغ

ب    ذع ،يلذب جل.ذ  د ذم  حد ذب  ببيدلذب م سحدلذردينذميد ذب حؤشدبب وذاليدتذةاد نذب مدرثيبذبكجحدس اذ
 ميد ذب حؤشدبب ذ تردبذحدنذحجحد عذمرثيببمهدسذب  ب ةددل.ذ ادس معريهذحيدعذحيندلذحدنذب شدباس ذب حب،اةدلذادد  ذ

لذإ ددعذ نذ ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذ(وذم  ددي ذب  ببيدد3115ذ–ذ3765ب  مددب ذ)
ع ،يلذب جلذيم حنذ اادسًببذيدياللذيدم ذبيدمةحسرهسذهداذبمببدسضذايدبحلذ تردبذحدنذب اادسبذب جيد  ذاحدسذةحندعذ
 جدد  ذمل ددظذحشددب  .ذ ددل  ذةيددما  ذب حلسيددر نذب حؤشدددبب ذب مدداذممناددرذاشددالذ ه ددلذاس مدد همس ذب نم ةدددلذ

  دددد ذلدددد   ذب  ببيددددلذب مغيدددبذهدددداذب حرةحددددس ذاحؤشددددبذحيددددعذبنا ددددسضذ ةحددددلذب حيدددممريةلذ  الددددس ذب  دددد  .ذ
ب  ددد  وذليدددتذمحمردددبذب حرةحدددس ذاددداذب حلدددب ذب يسيددداذ يمددد همس ذب نم ةدددلذب  بايةدددلذ ب اسبجدددل.ذ ةحمحددد ذ
باماسبذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملذحيعذم  حس ذب م همس ذب نم ةلذحنذب نشعلذب مشغييةلوذ ب مداذمحد ذ

حددنذب حدد ا  ذب بالةيددةلذ م  حددس ذب مدد همس ذب نم ةددلذحددنذب نشددعلذب مشددغييةل.ذ اس حثددلوذذم  حددس ذب حرةحددس 
ةحاالذحسال ذبميه ذب م همس ذب نم ةلذب حا  حلذحيعذح وذاحناذريبذحل   وذححدسذيدؤثبذحيدعذبنا دسضذ

ذ ةحلذب    ذع ،يلذب جل.

 دد  ذع ،يددلذببشددس ب ذلدد  ذب ددحل  ذ ةحددلذب ذDay (2017) حددنذنسلةددلذ اددبووذ دد ح ذ ببيددلذ
ب جددددلذحندددد ذبجددددببءذباماددددسبذبم ددددحل  وذ ب مدددداذمشددددحلذمل يدددد ذحدددد  ذ جدددد  ذحؤشددددبب ذمنا ددددسضذ ةحددددلذ
ب    .ذ هاذلس لذ ج  ذحؤشبب ذحيعذ ج  ذبنا سضذهاذب مةحلذ ب ماذمشيبذإ عذح  ذإحاسنةلذبيمب ب ذ

اذب مةحلذب  همب،لذحنذب مةحلذب  همب،لذ حجح حلذب    ذيم ذ ةسالذايسب ذبنا سضذب مةحلذاحم ببذب ا،س  ذه
ب مةحدددلذب حس  دددلذ حجح حدددلذب  ددد  ذ بمحمدددببهذرايدددسالبذبم دددحل  .ذ  ددد ذ ددد ح ذب  ببيدددلذ حثيدددلذحيدددعذ
ب ل بتذ  ذب مغييبب ذهاذب ظب هذب ماذمشيبذإ عذبنا سضذ ةحلذب    ذ مشحلذبمنا سضذب تريبذهاذ
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م ذرهسذبيما ب ذب  لذ ب ماذ  ذمنشرذب يحبذب ي  اذ ص لوذ  ذب مغيبذب ييراذب تريبذهاذب عب،ملذب ماذي
نميجددلذبحددس  ذب هةايددلذهدداذب ححيةددس ذبكنمسجةددلوذ  ذب مغيددبذب يدديراذب تريددبذهدداذب لس ددلذب حس ةددلذ ص ددلوذ  ذ
ب مغيدبذب يدديراذب تريددبذهداذب ريالددلذب مسن نةددلذ بيالدلذب ححددس ذ ب مدداذ د ذمددؤثبذحيددعذ ةحدلذب  ددلوذحثددلذظهدد بذ

حيدعذرةداذحنمجسمهدسوذ  ذ اد  ذحندسهالذج يد ذحهد ذ ييد عذ  ذا د عذذ سن نذج ي ذيدؤثبذحيدعذ د ب ذب حنشدر 
  دد  ذححينددلذ مدد بنينذريالةددل.ذ اسك ددسهلذإ ددعذميدد ذب حؤشددبب وذ دد ح ذب  ببيددلذحؤشددبب ذ اددبوذحثددلذ جدد  ذ
ايدددسالبذمشدددغييةلوذ بنا دددسضذب مددد همس ذب نم ةدددلذحددددنذب نشدددعلذب مشدددغييةلوذم  ددداذبيدددمحبببذميددد ذب ايددددسالبوذ

ذ لذ  ذب مايةذحنكذاشالذاريبذ رلذنهسةلذححبمذبكنمسجاذب حم ب.اسك سهلذإ عذم  اذرةاذب 

ب ثسرملذحيعذمنردؤب ذب حلييدينذب حدس يينوذ  هةحسذيمحيهذرمرثيبذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    
مميدة ذ بجدلذبمحمثدس ذ حمعيادس ذبمه دسضذبك ابحداذ ححةدسبذذAndre et al. (2017)بيدمه ه ذ ببيدلذ
 حينددلذحدنذب شدباس ذهداذب دد   ذذ(IAS 38) ححةدسبذب حلسيدالذب دد   اذذ(IAS 36)ذذذب حلسيدالذب د   اذ

(ذوذ ممية ذمرثيبذبمه سضذحنذححي حس ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذ3133وذ3131ب  ببةلذا  ذب  مب ذ)
حيددعذ  ددلذم  حددس ذب حلييدددينذب حددس يينذ  بجددلذمشدددم ذم  حددسمه .ذ  دد ذم  دددي ذب  ببيددلذإ ددعذ نذحيدددم ةس ذ

)ب ددحل  ذب  دد  (ذ  ددلذااثيددبذحددنذميدد ذذ(IAS 36)سذيمحيددهذاححةددسبذب حلسيددالذب دد   اذبمه ددسضذهةحدد
ب ادددسةذاس  ددد  ذريدددبذب حيح يدددل.ذ ،بجددداذل ددد ذإ دددعذذIAS (38)ب حمحيمدددلذاححةدددسبذب حلسيدددالذب ددد   اذ

بمهمبب دس ذ ب ممدد يبب ذب حيدما حلذهدداذليدسفذايددسالبذب دحل  ذ ةحددلذب  د  .ذاحددسذم  دي ذب  ببيددلذ
إيجسرةددلذرددينذحيددم  ذبمه ددسضذ   ددلذم  حددس ذب حلييددينوذحدداذ جدد  ذح  ددلذيدديرةلذرددينذذإ ددعذ جدد  ذح  ددل

حيددم  ذبمه ددسضذ مشددم ذم  حددس ذب حلييددينوذاسك ددسهلذإ ددعذ جدد  ذح  ددلذإيجسرةددلذرددينذحيددم  ذبكه ددسضذ
 ب مةحددلذب يدد  ةلذ صيدده .ذ مشدديبذنمددسال ذب  ببيددلذإ ددعذ نذا،ددس  ذحيددم  ذبمحمثددس ذ ححةددسبذب حلسيددالذب دد   اذ

(IAS 36)محنعذ حنسذممسب،بذحس ةلذ تثبذش سهةلذاحسذيا ضذحنذح  ذب مرت ذاشدرنذ هدسعذب شدبالوذليدتذذ
ذي هبذححي حس ذلب ذحم ب ذمميةحةلذ يحيمثحب،نوذ لب ذحم ب ذمنرؤةلذ يمنرؤذاس ببسضذ  رببضذب ممية .ذذذذذذذ

اذب م  ددديياذ يححدددسييبذ حددد   ذحيدددعذل ددد وذ شدددسب ذنمدددسال ذب  ببيدددلذإ دددعذ نذبمحمثدددس ذ إله دددسضذبك ابحددد
ب    ةددلذينعدد  ذحيددعذمتددس يفذحاسشددب ذحبم حددلذ يشددباس .ذاحددسذ نذحدد  ذبمحمثددس ذ يححددسييبذيم ددحنذمتددس يفذ
مشحلذب غببحدس ذب حس ةدلذ  دغ ذب يد عذ اعدبذب شدعفذحدنذر ب دلذب  ببعذب حس ةدلوذ ل د ذبحمحدسً بذحيدعذ

اذحبم حدلذ متدس يفذحد  ذبمحمثدس ذ دالييلوذب رياللذب حؤييةل.ذهإلبذاسن ذمتدس يفذبمحمثدس ذ إله دسضذبك ابحد
 هم ذةا نذحنذب ه لذح  ذبمه سضذحنذجحةاذب ححي حس ذب حعي ال.

 بندددسءذحيدددعذبيددددمحببضذ ملييدددلذب حجح حددددلذبم  ددداذحدددنذب  ببيددددس ذب يدددساملذ ب مدددداذمنس  ددد ذحؤشددددبب ذ 
ب حؤشدبب وذذب حل  ذ ةحلذب  د  ذب ثسرمدلوذ مميدة ذب ححسبيدلذب حلسيدرةلذ يشدباس ذهداذ د ءذ جد  ذميد 

همدددد ذمدددد ذمل يدددد ذحجح حددددلذحددددنذب حؤشددددبب ذب  بايةددددلذ ب اسبجةددددلذم ددددحل  ذ ددددة ذب  دددد  ذب ثسرمددددل.ذ  همددددسذ
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وذ بنددسءذحيددعذ جدد  ذميدد ذب حؤشددبب ذيددم ذبجددببءذباماددسبذذIAS (36) حمعياددس ذححةددسبذب حلسيددالذب دد   اذ
ذب حل  ذب    ذ مل ي ذحم ببذايسب ذب حل  ذب    ذب ماذيجفذبمحمببهذرهس.

  د ذ سحدد ذب  ببيدس ذب يددساملذرمميدة ذب ححسبيددلذب حلسيددرةلذب اس دلذامددبببذبمحمدببهذرايددسب ذب ددحل  ذ
 IAS ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلذ ب ملمدهذحدنذ بجدلذبمحمثدس ذ  ذبم مداب ذاحمعيادس ذححةدسبذب حلسيدالذب د   اذ)

ب  د  ذب ثسرمدل.ذ(وذ ل  ذحنذا  ذملييلذبمه سضذب  حياذ مبببذبمحمببهذرايسب ذب دحل  ذ ةحدلذ36
(e.g., Paik and Lee, 2013; Bond et al., 2016; Andre et al., 2017; Rahman et 

al., 2021)ذ.ذ

 ،م دمذحددنذملييددلذنمددسال ذب  ببيددس ذب يدساملذ جدد  ذماددسينذاريددبذحرددبذب ريد بنذب حامي ددلذحددنذليددتذ بجددلذ
  د ذ بجحد ذب  ببيدس ذل د ذإ دعذ(.ذIAS 36بمحمثس ذ حمعياس ذبمه سضذ همسذ ححةسبذب حلسيدالذب د   اذ)

بيددما ب ذب ممدد يبب ذبم بب،ددلذهدداذبماددسلذب مددبببب ذب اس ددلذاس ددحل  ذ ةحددلذب  دد  وذ باددم هذب دد  بهاذ
بم بب،لوذ بام هذب ريالةلذب حؤييةلذب ماذمححلذرهسذب شباس ذحنذليتذ بجلذبمن سلوذادلبذاسك دسهلذإ دعذ

ذ   ذث ةس ذل احلذب شباس .ذذذذذذح بحلذاس لذاس شباس ذحثلذب   بهاذبم بب،لوذ ج

 اسك سهلذإ عذل  ذ ج  ذب  ببيس ذ نذرس رةلذب شباس ذمذماب ذمذمحمدبهذرايدسالبذب دحل  ذ ةحدلذ
ب  ددد  ذحيدددعذب دددبر ذحدددنذ جددد  ذحؤشدددبب ذحيدددعذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  وذ  ذيدددم ذبمحمدددببهذرايدددسالبذ

ؤشبب ذبمنا سضذهاذب مةحدلوذ اد ذحدسذب حل  ذب    ذب ثسرملوذ  تنذ ةالذاس حم ببذب ل ذمشيبذإ ةكذح
ةشدددديبذإ ددددعذ جدددد  ذحشددددا  ذحلمحيددددلذممحيددددهذإحددددسذاسمحمثددددس ذ يححددددسييبذ  ذا ددددب ب ذبمه ددددسضذبك ددددسهاذ

ذ يشباس .ذ

   ذبم مذحنذملييلذب  ببيس ذب يساملذ ج  ذحجح حدلذحدنذب حؤشدبب ذب  بايةدلذ ب اسبجةدلذب مداذمشديبذ
ب ببلةددلذب حنا  ددلوذ بنا ددسضذب مدد همس ذب نم ةددلذحددنذذب دداذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذ ب مدداذمشددحل

ب نشددددددعلذب مشددددددغييةلوذ بنا ددددددسضذب مةحددددددلذب يدددددد  ةلذحددددددنذب مةحددددددلذب  همب،ددددددلذ لمدددددد عذب حيتةددددددلوذ بمحمددددددببهذ
ذاسم حل  ذهاذب حس ذب يسرهوذ مغيبذب حرةحس وذ مغيبذبم بب ذب حيةسوذ  ج  ذايسالبذمشغييةل.

ذ   ذ ي ببيلذهاذ  بمكذب ر ييلذحيعذب نل ذب مس ا:ذ بنسءذحيعذحسذيرهذةحانذبشممسعذب  بضذب

"يريبط وجود المؤشرات الداخم   والخارج   الضمحالل ق م  األصول الثابي  بقارار    H1الحرض األول 
 االعيراف بخسائر اضمحالل ق م  األصول الثابي "

ذ
ذ
ذ
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بخسااارة  يحمياال الدراسااات السااابق  واليااي يناولاات دوافااع ومحااددات قاارار االعيااراف 8-2
 اضمحالل ق م  األصول الثابي  واشيقا  الحروض الثاني والثالث والرابع والخامس

منس  دددد ذب حجح حددددلذب ثسنةددددلذحددددنذب  ببيددددس ذب يددددساملذ  بهدددداذب شددددباس ذمماددددسلذ ددددبببذبمحمددددببهذرايددددسب ذ
ب ددحل  ذب  دد  ذب ثسرمددلوذ ب ح بحددلذب حددؤثب ذحيددعذاددلبذب مددبببوذ ةحاددنذبيددمحببضذميدد ذب  ببيددس ذحيددعذ

ذب نل ذب مس ا:

باماسبذب ح بحلذب حؤثب ذحيدعذ دبببذما دةضذ ةحدلذب  د  ذذCotter et al. (1998)بيمه ه ذ ببيلذ
(.ذ  د ذم  دي ذ3771ذ–ذ3773ب ثسرملوذ حينلذحنذب شباس ذب  نسحةلذب يمبب ةلذب ح بجلذا  ذب  مدب ذ)

رثبذاح بحدلذبم م دس ذب تيدعوذب  ببيلذإ دعذ نذ دبببذبمحمدببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلذيمد
 ح بحددلذ بايةددلذ يشددباس ذ ب مدداذمددؤثبذحيددعذ ددبببب ذبم بب ذب اس ددلذاددسمحمببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذ
ب  دد  ذب ثسرمددل.ذإلذ جدد  ذب  ببيددلذببماسًعددسذرددينذحمدد ببذ) ةحددل(ذايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذ

لذحيدعذبيدمةحسفذ ثدسبذبمحمدببهذرايدسب ذب دحل  ذب ححمبهذرهسذ   بهاذب ح يب،نوذه ً ذحنذ  ب ذب شبا
 ةحلذب    ذب ثسرملذهاذب م بال ذب حس ةل.ذاحسذم  ي ذب  ببيلذإ عذ ج  ذببماس ذإيجسراذردينذمغييدبذبم بب ذ
ب حيةسذ  بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    .ذ   ذ ج  ذب  ببيلذ نذحاسعبذححيةس ذب شدبالذ

ا ددسضذهدداذ ةحددلذ  دد  هسذيددبما ذالجدد ذب شددبالوذهس شددباس ذب  ددغيب ذمحيددلذ حاددسعبذبلمحددس ذمحب ددهسذمن
إ دددعذب محدددبضذ حادددسعبذ حيدددعذهددداذبنا دددسضذ دددة ذ  ددد  هسذايدددرفذبم بءذب  دددحيفذ  نهدددسذ تثدددبذليسيدددةلذ
 يمغيدددبب ذبم م دددس ةلذ حادددسعبذب يدددي  لذحمسبندددلذاس شدددباس ذب تردددبذلجحدددًس.ذ اس مدددس اذيدددا ب ذبلمحدددس ذ ةدددس ذ

سكه سضذحنذحم ببذبحيعذحنذايسالبذب حل  ذ ةحلذب  د  ذب ثسرمدلذحمسبندلذب شباس ذب  غبذلجحًسذا
اس شددباس ذاريددب ذب لجدد وذنظددبًبذ يحاددسعبذب تسحنددلذهدداذححيةسمهددسذ ا،ددس  ذبلمحس ةددلذمحب ددهسذمنا ددسضذ ددة ذ
    هس.ذاحسذم  ي ذب  ببيدلذإ دعذ نذب شدباس ذب مداذمحدسناذحدنذهمدب ذححمد  ذحدنذبنا دسضذب بالهدسذم  دمذ

يعذحنذب حل  ذ ةحلذب    .ذاحسذ ج  ذب  ببيلذ نذبنا سضذنيالذب بهاذب حس اذيبما ذحنذحم ببذ ح
امةددس ذب شددباس ذاددسمحمببهذرايددسالبذب ددحل  ذ ةحددلذ  دد  هس.ذاحددسذ نذ جدد  ذبملمةسعةددس ذب نم ةددلذةيددحمذ
 يشددددباس ذاس مح ،ددددلذب دددد باياذ ادددد ذحددددسذةحددددنمذب شددددباس ذ دددد ب ذ ترددددبذحيددددعذبيددددمةحسفذححيةددددس ذب ددددحل  ذ

 ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددل.ذحدد   ذحيددعذل دد وذ جدد  ذب  ببيددلذح  ددلذبيجسرةددلذرددينذمغييددبب ذبم بب ذ ما ددةضذ
ب حيةسذ ححيةس ذما ةضذب    ذب ثسرملوذ ل  ذ محا،اذهب لذبظهسبذملينذهاذب بءذب شبالذهداذب  مدبب ذ

ذب  لمل.

ب ثسرمددلوذبامرددب ذذ هةحددسذيمحيددهذاس دد  بهاذبم م ددس ةلذ مددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  
ب ددد  بهاذب تسحندددلذ ببءذ دددبببذبمحمددببهذرايدددسب ذب دددحل  ذ ةحدددلذذMissonier-Piera (2007) ببيددلذ

ب    ذب ثسرملذ مرثيبذب ا دسالةذب مشدغييةلذ يشدباس ذحيدعذب مدببب.ذ ادس معريهذحيدعذحيندلذحدنذب شدباس ذ
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 ذييراذرينذ بببذبمحمببهذ(وذم  ي ذب  ببيلذإ عذ ج  ذببماس3111ذ–ذ3772ب ي ةيب،لذا  ذب  مب ذ)
رايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملذ نيالذب ححيةس ذب جنرةلوذحاذ جد  ذببمادس ذيديراذردينذبمه دسضذ
حددنذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذ ب بهدداذب حددس اوذ  ة ددسذ جدد  ذببماددس ذيدديراذرددينذ ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذ

  ذحيددعذ جدد  ذببماددس ذيدديراذرددينذ ددبببذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذ بم ببجذهدداذب ر ب ددس ذب جنرةددلوذحدد 
بمحمدددببهذرايدددسب ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذ هدددبةذبميدددمثحسب.ذ مشددديبذادددلمذب نمدددسال ذإ دددعذببمادددس ذ دددبببذ
بمحمددددببهذرايددددسب ذب ددددحل  ذ ةحددددلذب  دددد  ذب ثسرمددددلذرم دددد بب ذ   بب ذب دددد بالنينوذ   ددددلسفذب ح ددددس مذ

ض.ذ هدددداذيددددةسعذبحددددس  ذمميددددة ذب  دددد  ذب جسنددددفذاشددددرنذب   دددداذب حددددس اذ يشددددبالذ  دددد بمهسذحيددددعذبم مددددبب
ب م سح  وذ ج  ذب  ببيلذ نذبحس  ذب ممية ذب م سح  ذ ص   ذب ثسرملذةيسح ذهاذمجنفذبنمهدس ذشدب  ذ
ب ح ي نةلوذليتذةيسح ذحيعذمليينذ  ب ذب شبالذحيعذب ل   ذحيعذ دب ضذج يد  وذاحدسذةيدسح ذبحدس  ذ

ذ حيعذما ةضذب متس يفذب يةسيةل.ب ممية ذب م سح  ذحيعذب عذحب ضذبميمل بلذب ح بالةلذ

باماسبذب ح بحدلذب مداذمدؤثبذحيدعذ دبببذذGarrod et al. (2008) حنذنسلةلذ اب وذبيمه ه ذ ببيلذ
بمحمببهذرايسب ذب حل  ذب    ذب ثسرملذ حم ببذايسالبذبم دحل  ذب مداذيدم ذبمحمدببهذرهدسوذ ل د ذ

وذليددتذ3111ه ب،ددلذيددي هينةسذهدداذحددس ذاددس معريهذحيددعذب شددباس ذب اس ددلذب  ددغيب ذب مدداذمححددلذهدداذجح
م بج ذاةالذب حيتةلذب  ب ةلذ هلمذب شباس وذ اس مس اذمذي ج ذه لذرينذب حيتةدلذ بم بب ذ مذي جد ذحشدستلذ
ب  اس دددلذحنددد ذبمامةدددسبذب حلسيدددرا.ذ  ددد ذبامردددب ذب  ببيدددلذمدددرثيبذب لددد بهاذبم م دددس ةلذب حلمحيدددلذب حمحيمدددلذ

وذ ب ددمحي ذاشددرنذب اةددسبب ذب حلسيددرةلذب مدداذمماددلاسذب شددباس ذحندد ذرما ددةضذب  ددببالفذ ب متددس يفذب يةسيددةل
بح ب ذب ممسب،بذب حس ةل.ذ   ذاي  ذب  ببيلذإ عذبنذب شباس ذب تثبذببلةلذااذب تثدبذبلمحدسًمذ نذممد  ذ
رما ددةضذ  دد  هسذ ةادد نذحمدد ببذب ما ددةضذ ترددبوذاحددسذةحاددالذ دد بمهسذحيددعذما ددةضذب  ددببالفذ ما ددةضذ

حسذ شسب ذب  ببيلذإ عذ نذبمحمدببهذرايدسب ذب دحل  ذب  د  ذهداذب حدس ذب يدسرهذب متس يفذب يةسيةل.ذا
ةحدد ذحؤشددًببذ  حمددببهذرايددسب ذبم ددحل  ذهدداذب حددس ذب لددس اذ ل دد ذنميجددلذب ددمحي ذ بميددم س  ذحددنذب حابةددسذ

 ب  ب،رةلذب نسمجلذحنذب حل  ذب    وذ اس مس اذمتبببذب حاسيفذبم م س ةل.ذذ

مددرثيبذا ددسالةذب شددباس ذحيددعذ ددبببذبمحمددببهذذTay (2009)  دد ذ ببيددلذ هدداذن ددالذب يددةسعوذمنس
رايددسالبذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلوذاسك ددسهلذإ ددعذباماددسبذب ح  ددلذرددينذ ددبببذبمحمددببهذرايدددسب ذ
ب حل  ذ ةحلذب    ذ  يحسبذب يه .ذ مم حنذا دسالةذب شدباس ذلجد ذب شدبالوذ ب يدي  لوذ ب بهداذ

ذإ عذب مةحلذب  همب،لوذ اثسهلذب    ذب ثسرمل.ذب حس اوذ ب مةحلذب ي  ةل

  دد ذ ظهددب ذنمددسال ذب  ببيددلذمددرثيبذاددلذحددنذاثسهددلذب  دد  ذب ثسرمددلذ لجدد ذب شددبالذحيددعذ ددبببذبمحمددببهذ
رايدددسب ذب دددحل  ذب  ددد  وذرينحدددسذ ددد ذمجددد ذب  ببيدددلذح  دددلذححن ةدددلذ حيدددم وذب بهددداذب حدددس اذحيدددعذ دددبببذ

ا ذب  ببيدددلذردددينذححيةدددس ذبحدددس  ذمميدددة ذب  ددد  ذ  دددبببذبمحمدددببهذرايدددسب ذب دددحل  ذب  ددد  .ذ  ددد ذحيددد



 .........  ومحددات قرار االعتراف بخسارة اضمحالل قيمة األصول الثابتةمؤشرات        عفت أبو بكر حممـد الصاويد/ 

  
 

 
 

  31  

 

بمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  وذليددتذيم ددحنذ ددبببذبحددس  ذمميددة ذب  دد  ذبحددس  ذب نظددبذهدداذ
 ةحددلذب  ددلذ محدد يلذ ةحمددكذب  همب،ددلذإ ددعذب مةحددلذب حس  ددلوذ اس مددس اذمنميدد ذححيةددس ذبحددس  ذمميددة ذب  دد  ذ

 ذم ددددسح ةلذ)ا،ددددس  ذب  دددد  (ذ ححيةددددس ذبحددددس  ذمميددددة ذمنسا ةددددلذ)منددددس ةذب ثسرمددددلذإ ددددعذححيةددددس ذبحددددس  ذمميددددة
ب  ددد  (.ذ اسك دددسهلذإ ددددعذ دددل  ذم  دددي ذب  ببيددددلذإ دددعذ نذ دددبببذبمحمددددببهذرايدددسب ذب دددحل  ذ ةحددددلذ
ب    ذي هبذححي حس ذح ي  ذ يحيمثحب،نوذ ب ماذمنحاالذهاذ يحسبذب يه .ذإمذ نكذهاذب حمسرلذ  ذم ج ذ

بب ذحن ذبماسلاسذ مبببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب  د  ذ ملميدهذب  دعذ د بذ  بهاذبنمهسا،لذ إل 
ذحنذب حنسهاذب اس لذ إل بب وذححسذة حفذحنذح  ب ةلذب م بال ذب حس ةل.

 هةحسذيمحيدهذاس د  بهاذبم بب،دلذ ببءذ دبببذبمحمدببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلوذبامردب ذ
 د  بهاذبم بب،دلذ مدبببذبمحمدببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذبذSeng and Su (2010) ببيدلذ

(.ذ مددد ح ذنمدددسال ذ3111ذ-3777ب ثسرمدددلذ حيندددلذحدددنذب شدددباس ذب ح بجدددلذرر ب دددلذني ا،ينددد بذاددد  ذب  مدددب ذ)
ب  ببيددلذهب ددةلذب متددس يفذب يةسيددةلذ حدد  ذمحسثددلذب ححي حددس وذليددتذ جدد  ذب  ببيددلذ نذب شددباس ذب ترددبذ

ًمذممادددسلذ دددبببذبمحمدددببهذرايدددسب ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلذ ما دددةضذلجحدددًسذمتددد نذ تثدددبذبلمحدددس
ب متس يفذب يةسيةلذ ما ةضذح  ذمحسثلذب ححي حس .ذح   ذحيعذل  وذ ج  ذب  ببيلذ نذاثسهدلذب  د  ذ
ب ثسرمددلذلب ذمددرثيبذإيجددسراذحيددعذ ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  وذاسك ددسهلذب دداذ جدد  ذ

ذ ذحيعذب يي  ذبمنمهسا ذ إل بب ذهاذححسبيلذبحس  ذممية ذب    .   لذحل   

  بهداذب حد يب،نذحند ذبمادسلذ دبببذذBarac and Sodan (2011) حيداذ جدكذحشدساكوذمنس  د ذ ببيدلذ
بمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلوذ حينددلذحددنذب شددباس ذب تب بمةددلذب ح بجددلذاس ر ب دددلذ

.ذ  ددد ذ ظهدددب ذب نمدددسال ذ نذب شدددباس ذاريدددب ذب لجددد ذمتددد نذ تثدددبذبلمحدددسًمذ(3116ذ-3111اددد  ذب  مدددب ذ)
  حمددببهذرايددسالبذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلوذ ل دد ذنظددبًبذ  ب ددةلذب متددس يفذب يةسيددةلذ ما ددةضذ
بمببددسضذب ححيندددلوذاسك دددسهلذب ددداذ نذب شدددباس ذلب ذنيددالذب يدددي  لذب حنا  دددلوذ ب شدددباس ذلب ذب مددد همس ذ

حدددنذب حدددبجمذ نذمتددد نذ تثدددبذبلمحدددسًمذ  حمدددببهذرايدددسالبذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذذب نم ةدددلذب حنا  دددل
ب ثسرمددل.ذاحددسذ شددسب ذب  ببيددلذإ ددعذ جدد  ذببماددس ذإيجددسراذرددينذاثسهددلذب  دد  ذب ثسرمددلذ بمحمددببهذرايددسالبذ
ب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  .ذاحددسذ جدد  ذب  ببيددلذببماددس ذإيجددسراذرددينذبنا ددسضذب دد الذب مشددغيياذ ايددسالبذ

ذحلذب    ذب ثسرمل.ب حل  ذ ة

بامادسبذ  بهداذب شدباس ذذIatridis and Kilirgiotis (2012) حدنذنسلةدلذ ادب وذبيدمه ه ذ ببيدلذ
كحدددس  ذمميدددة ذب  ددد  وذ ب مددداذمشدددحلذب ا دددسالةذب مشدددغييةلوذ ب حس ةدددلذ يشدددباس وذ حنهدددسذلجددد ذب شدددبالوذ

)ب بهدداذب حددس ا(وذ ب حيددلذك بب ذ اثسهددلذب  دد  ذب ثسرمددلوذ ب ححيةددس ذب جنرةددلذ يشددباس وذ نيددالذب ح ي نةددلذ
ب ببسض.ذ اس معريهذحيعذحينلذحدنذب شدباس ذبكنجييا،دلوذم  دي ذب  ببيدلذإ دعذ جد  ذح  دلذإيجسرةدلذردينذ
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لج ذب شبالذ بمه سضذحنذإحس  ذممية ذب    وذليتذمحيلذب شباس ذاريدب ذب لجد ذإ دعذممد ة ذحا،د ذحدنذ
ححي حددس ذب اس ددلذرهددس.ذاحددسذميددما  ذب شددباس ذاريددب ذبمه ددسضذبمامةددسب ذ حمسريددلذا،ددس  ذب عيددفذحيددعذب 

ب لجددد ذبحدددس  ذمميدددة ذب  ددد  ذا يدددييلذ محا،ددداذحبااادددسذب حدددس اذحمسبندددلذاس شدددباس ذب  دددغيب .ذاحدددسذم  دددي ذ
ب  ببيدددلذإ دددعذ نذب شدددباس ذب مددداذ ددد يهسذححيةدددس ذ جنرةدددلوذ ب ح بجدددلذهددداذب ر ب دددس ذب جنرةدددلذمحيدددلذإ دددعذ

.ذحدد   ذحيددعذل دد وذ جدد  ذب  ببيددلذح  ددلذحايددةلذرددينذاثسهددلذححيةددس ذبحددس  ذمميددة ذب  دد  ذب م ددسح ةل
ب  دد  ذب ثسرمددلذ بحددس  ذمميددة ذب  دد  وذاسك ددسهلذإ ددعذ نذب شددباس ذب مدداذ دد يهسذبلمةسجددس ذمح ،يةددلذحس ةددلذ
محيدلذإ ددعذبجدببءذبحددس  ذمميدة ذب  دد  ذاس ا،دس  ذ محا،دداذ  دحهسذب حددس اذ ب ل د  ذحيددعذب الذب حدس ذب دد ا ذ

ثحسب،لوذاحددددسذ جدددد  ذب  ببيددددلذح  ددددلذيدددديرةلذرددددينذبحددددس  ذمميددددة ذب  دددد  ذب ثسرمددددلذ مح ،ددددلذاععهددددسذبميددددم
  ححسبيس ذإ بب ذب ببسض.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ مددبببذبحددس  ذذZakaria (2015) حيدداذب جسنددفذبماددبوذهمدد ذبيددمه ه ذ ببيددلذ ذح ددساةحاا   دداذبعددسبا
مدددببب.ذ ادددس معريهذحيدددعذحيندددلذحدددنذمميدددة ذب  ددد  ذب ثسرمدددلذ ب دددل ذيم دددحنذب ددد  بهاذ ب مدددرثيبب ذ ححدددسييبذب 

(.ذم  دي ذب  ببيدلذب داذ نذ  بهداذ3133ذ-ذ3116ب شباس ذب حمي  ذهاذر ب لذبن  نةيةسذا  ذب  مدب ذ)
 دددبببذبحدددس  ذمميدددة ذب  ددد  ذب ثسرمدددلذمشدددحلذملميدددهذحندددسهاذب م دددس ةلذحثدددلذب ت دددسء ذبم م دددس ةلوذ ما دددةضذ

ب يي  ذبمنمهسا ذ إل بب وذ م هيبذ  بذمميةحاذذمتس يفذب ح ي نةلوذ ما ةضذب متس يفذب يةسيةلوذ ما ةض
 ححي حدددس ذبحددددس  ذمميدددة ذب  دددد  وذ ممددد ة ذببشددددس ب ذ  دددلسفذب ح ددددس موذ  ايدددًببذما ددددةضذحددد  ذمحسثددددلذ
ب ححي حددس .ذ هةحددسذيمحيددهذرمددرثيبذ ددبببذبحددس  ذب مميددة وذهرنددكذيم ددحنذمددرثيبذحيددعذبم بءذب حددس اذب حيددممرياوذ

ب  ببيدلذحيدعذ دب ب ذحببحدس ذبحمادسبب ذب متي دلذ ب حسالد ذحند ذ ةدس ذإ بب ذ مرثيبذحيعذب ذهحلذب يد ع.ذ مؤاد ذ
ب شددباس ذاسمادددسلذ ددبببذبحدددس  ذمميدددة ذب  دد  ذب ثسرمدددلذحدددنذليددتذب ددد  بهاذ ب مدددرثيبب ذ نمددسال ذب ححدددس .ذاحدددسذ
م  ي ذب  ببيلذإ عذ نذب حنسهاذب  بايةلذ يشباس ذحنذبماسلذ بببذبحس  ذممية ذب    ذب ثسرملذاسن ذ تثبذ

ةحنلذحمسبنلذاس حنسهاذب اسبجةلوذحاذ ب ب ذحببحس ذمتس يفذ بببذبحس  ذممية ذب    وذ ب ماذمشحلذبي  ذا
ذ  محسفذب ممية وذ بي  ذ  محسفذب حببجحلوذ ب متس يفذ بم مابحس ذب  ب،رةل.ذ

مميدة ذب د  بهاذريدبذب حمليدا ذ)ب دد  بهاذذShaari et al. (2017) حدنذنسلةدلذ ادبووذمنس  د ذ ببيدلذ
 م س ةل(ذحمسرلذب   بهاذبمنمهسا،لذ)إ بب ذب ببسض(ذميمب ب ذ  ذحاالذايسالبذب حل  ذ ةحلذب    ذبم

وذ ببمادس ذميد ذب د  بهاذ(IAS 36)حنذ رلذب شباس ذب حس يا،لذهداذظدلذحمعيادس ذححةدسبذب حلسيدالذب د   اذ
 ماذ ه ل ذحنذبنحاسالذاس  بءذب حيممرياذ يشبالذ  يحسبذب يه وذ ل  ذ حينلذحنذب شباس ذب حس يا،لذب

(.ذإلذيمحددينذحيددعذب شددباس ذ3117-3114  ذبيددمب ب ذايددسالبذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذادد  ذب  مددب ذ)
هدداذلس ددلذحد  ذ جدد  ذحؤشددبذحيدعذايددسب ذب ددحل  ذب مةحددلذذ(IAS 36) همدسذ حمعياددس ذب ححةددسبذب د   اذ

 ذليدددسفذب مةحدددلذب مسريدددلذب ححمدددبهذرهدددسذيدددساًمسذ ص دددلذب ححدددينذ)راددد هذب شدددهب (وذ نذممددد  ذب شدددبالذرإحدددس 



 .........  ومحددات قرار االعتراف بخسارة اضمحالل قيمة األصول الثابتةمؤشرات        عفت أبو بكر حممـد الصاويد/ 

  
 

 
 

  32  

 

لبذاسند ذميد ذب مةحدلذهداذب  مدب ذب لس ةدلذ حيدعذحدنذب مةحدلذب  همب،دلذهرندكذيدم ذحادالذب ذ   يمب ب ذ ص دل.ذ ب 
بيددمب ب ذايددسب ذبم ددحل  ذهدداذب مةحددلذب ححمددبهذرهددسذيددساًمس.ذ  دد ذما،دد ذب مةحددلذب مسريددلذ  يددمب ب ذ ص ددلذ

 ذمغييددبب ذحيل ظددلذحدداذمددرثيبذإيجددسراذحيددعذب حنشددر ذايددرفذحؤشددبب ذا،ددس  ذهدداذب مةحددلذب يدد  ةلذ ص ددلوذ 
حثلذب مغييبب ذهداذب ريالدلذب متن   جةدلوذ  ذب يد  ةلوذ  ذبم م دس ةلوذ  ذب مسن نةدلذ يشدبالوذ ما دةضذيدحبذ
ب  سالدد  ذهدداذب يدد عوذ بجددببءذمغييددبب ذحهحددلذهدداذعب،مددلذبيددما ب ذب  ددلوذ  جدد  ذحؤشددبب ذحيددعذمليدددنذ

ذبم بءذبم م س  ذ ص ل.ذ

اي دددد ذب  ببيددددلذإ ددددعذ جدددد  ذندددد حينذحددددنذب دددد  بهاذ حاددددالذ  ذبيددددمب ب ذايددددسالبذب ددددحل  ذ ةحددددلذ  دددد ذ
ب  دد  :ذب ندد عذب   ذادداذب دد  بهاذريددبذب حمليددا ذ ب مدداذمحاددالذمغيددًببذإيجسرًةددسذهدداذب ظددب هذبم م ددس ةلذ

عدددلذردددإ بب ذب لمةمةدددلذ يشدددبال.ذرينحدددسذيمحثدددلذب نددد عذب ثدددسناذهددداذب ددد  بهاذبمنمهسا،دددلذ)ب ددد  بهاذب حمليدددا (ذ ب حبما
ب ببدددسض.ذ  ددد ذ جددد  ذب  ببيدددلذ ندددكذهددداذلس دددلذب ددد  بهاذبم م دددس ةلذ)  بهددداذريدددبذحمليدددا (ذ حادددالذايدددسالبذ
ب حل  ذ ةحلذب    وذحن اللذيبما ذحاالذب ذبيمب ب ذمي ذب ايدسالبذرمليدينذبم بءذب مشدغيياذب لدس اذ

سالبذب ددحل  ذ ةحددلذ ب حيددممرياذ مليددينذ  بءذيددحبذب يدده ذب لددس ا.ذ حددسذإلبذاددسنذب دد بهاذحددنذحاددالذايدد
ذب    ذا ذ  بهاذبنمهسا،لوذهإنذحاالذب ايسالبذيبما ذاحؤشبب ذك بب ذب ببسض.

 هةحسذيمحيهذاس ح بحلذب حؤثب ذحيعذ بببذب شباس ذادسمحمببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلذ
باماسبذمي ذب ح بحلوذ حيندلذحدنذب شدباس ذب ح بجدلذهداذذDiantimala et al., (2018)بيمه ه ذ ببيلذ

(.ذ   ذ ظهب ذنمسال ذب  ببيلذ نذب شدباس ذب مداذمحمدبهذ3134ذ–ذ3131ر ب لذبن  نةيةسذا  ذب  مب ذ)
رايددسالبذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذادداذب شددباس ذب ترددبذلجًحددسوذ ب شددباس ذلب ذب بهدداذب حددس اذب حبم دداذ

ذتثسهلذب حبم حلذ ص   ذب ثسرمل. ب يي  لذب حس ةلذب حيعوذ لب ذب 

باماددسبذ  بهدداذب شددباس ذ  حمددببهذرايددسالبذذNijam (2018) هدداذن ددالذب يددةسعوذبيددمه ه ذ ببيددلذ
ب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددل.ذ اددس معريهذحيددعذحينددلذحددنذب شددباس ذب  ددنسحةلذب ح بجددلذهدداذر ب ددلذ

بمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذذ(وذ جدد  ذب  ببيددلذ نذ  بهدداذ ددببب3131ذ-3133ا   حردد ذادد  ذب  مددب ذ)
ب  دد  ذب ثسرمددلذ دد ذماميددفذاددسام هذب ريدد بنذ عرةحددلذبم م ددس ذب ددل ذمححددلذهةددكذب شددباس .ذ  دد ذ شددسب ذ
ب  ببيددلذإ ددعذ نذب مددة ذب حس  ددلذ   دد  ذمحاددالذاشددالذ تثددبذ  ددلذب حبادداذب حددس اذ يشددبالذ محاددالذظددب هذ

حددنذثدد ذا،ددس  ذب شدد سهةل.ذاحددسذمددبما ذ  بهدداذب يدد عذب لس ةددلوذ اس مددس اذمدد هبذححي حددس ذهدداذب   دد ذب حنسيددفذ ذ
 ددددبببذبمحمددددببهذرايددددسب ذب ددددحل  ذب  دددد  ذاسملمةسجددددس ذب حس ةددددلذ يشددددبالوذ اثسهددددلذب  دددد  ذب ثسرمددددلوذ
 ب متددددس يفذب يةسيددددةل.ذ  دددد ذ جدددد  ذب  ببيددددلذ نذلجدددد ذب شددددبالذيددددبما ذبيجسرةددددًسذامددددبببذبمحمددددببهذرايددددسب ذ

 تثبذليسيدةلذحدنذب نسلةدلذب يةسيدةلذحمسبندلذاس شدباس ذب حل  ذ ةحلذب    .ذهس شباس ذب تريب ذمت نذ
ب  ددغيب وذ اس مددس اذحددنذب حددبجمذ نذمحيدد ذمميددة ذبم دد  ذ بمه ددسضذحددنذايددسب ذب ددحل  ذب  دد  ذحددنذ
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 جلذإظهسبذ  ب ذحمل ظلذ يببلةلوذ اس مس اذما ةضذب متس يفذب يةسيةل.ذاحسذ شسب ذب  ببيلذإ عذ ج  ذ
ب ثسرملذ  بببذبمحمببهذرايدسب ذب دحل  ذب  د  .ذحد   ذحيدعذل د ذح  لذبيجسرةلذرينذاثسهلذب    ذ

 شسب ذنمسال ذب  ببيلذإ عذ ج  ذح  لذييرةلذرينذب بهداذب حدس اذ  دبببذبمحمدببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذ
ب  دد  .ذ  ايددببذم  ددي ذب  ببيددلذإ ددعذ جدد  ذح  ددلذيدديرةلذرددينذبم بءذب حددس اذ  ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذ

ذب    .ب حل  ذ ةحلذ

 هداذيددةسعذب دد  بهاذبم بب،ددلذبمنمهسا،دلذ مددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب دحل  ذ ةحددلذب ثسرمددلوذحيددا ذ ببيددلذذذ
Rahman et al. (2020)رددينذحدد الذب متي ددلذب مسب،اةددلذ حدد الذبحددس  ذمميددة ذب  دد  ذب ثسرمددلذحندد ذذ

ريةدلذ يملمدهذإمذ نهدسذم ممدبذبمه سضذحنذب    ذب ثسرملوذليتذملمدهذب متي دلذب مسب،اةدلذب ح  د حةلذ ب مس
إ عذب ح ءحلذ ميسح ذحيعذبا دسءذب ححي حدس ذلد  ذب   داذب حدس اذب لمةمداذ يشدبال.ذ هداذب حمسردلذمحمردبذ
ب مةحددلذب حس  دددلذ ص دد  ذ تثدددبذح ءحددلذ حيدددما حاذب ممددسب،بذب حس ةدددلذليددتذمميدددلذحدد  ذمحسثدددلذب ححي حدددس وذ

بءذب شدددبالذب حيدددممرياذ بمادددسلذ دددبببب ذبيدددمثحسب،لذ ملمدددهذب شددد سهةلوذ ميدددسح ذب حيدددمثحب،نذحيدددعذب منردددؤذادددر 
ييةحل.ذذ مشيبذب  ببيدلذب داذ ندكذادس بر ذحدنذحابةدسذمعريدهذب مةحدلذب حس  دلذ بحدس  ذمميدة ذب  د  ذب ثسرمدلذبمذ
بنهددسذ دد ذمدد هبذححي حددس ذريددبذح ث  ددلذ ميددرفذ   ددسءذهدداذيدد عذبم ببعذب حس ةددلوذايددرفذحدد  ذبمحمثددس ذ

سذ نذ ج  ذ  بهاذبنمهسا،لذ إل بب ذ ممييلذب متس يفذب يةسيدةلذب حبم حدلذ متدس يفذب تسحلذ يححسييبذب    ةل.ذاح
ب محس ددد ذ حشدددستلذحددد  ذمحسثدددلذب ححي حدددس ذيدددؤثبذحيدددعذممددد ة ذب  ددد ب ذب لمةمةدددلذ يشدددبال.ذ دددل  ذيجدددفذحيدددعذ
ب حيمثحب،نذ   لسفذب ح س مذب الذاحينذبمحماسبذححسبيس ذب حل  ذ ةحلذب  د  ذب ثسرمدلذ مرثيبادسذ

ذب ممسب،بذب حس ةل.ذحيع

  بهاذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذذHastuti et al.(2020) حنذنسلةلذ ابووذبامرب ذ ببيلذ
 ةحلذب    ذب ثسرملذهاذظلذ ج  ذيةسيلذب ما ةضذب  دب،راذهداذبن  نةيدةس.ذ مشدحلذادلمذب د  بهاذلجد ذ

  نةيدددةلذب ح بجدددلذاددد  ذب  مدددب ذب شدددبالوذ ب بهددداذب حدددس اوذ ب ببلةدددل.ذ اسيدددما ب ذحيندددلذحدددنذب شدددباس ذبمن
(ذ شدسب ذنمدسال ذب  ببيددلذإ دعذ نذب شددباس ذلب ذب لجد ذب ترددبذ ب بهداذب حددس اذب  دلذحددنذ3135ذ-3133)

ب حدددبجمذ نذممددد  ذاسكه دددسضذحدددنذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددل.ذ مظهدددبذب نمدددسال ذح  دددلذيددديرةلذردددينذ
حسذبنا   ذب ببلةلذايحسذاب ذبلمحدس ذ ةدس ذب ببلةلذ  بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    وذهاي

ب شباس ذاسكه سضذحنذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.ذ ُمبجاذب  ببيلذحرببب ذالمذب نمسال ذإ عذببم سعذ
ب متددس يفذب يةسيددةلذب مدداذم بجههددسذب شددباس ذاريددب ذب لجدد وذاسك ددسهلذإ ددعذببم ددسعذمتددس يفذب محس دد ذ شددب  ذ

 ذب شبالذحدنذبنمهدس ذشدب  ذب ح ي نةدلذايحدسذةمدلذبلمحدس ذ ةسحهدسذاسكه دسضذب ح ي نةلوذ اس مس اذايحسذب مبب
حدددنذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  .ذاحدددسذم  دددي ذب  ببيدددلذإ دددعذ نذب شدددباس ذلب ذب ببلةدددلذب حنا  دددلذحدددنذ

ذب حبجمذ نذيا، ذبلمحس ذبه سلهسذحنذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.
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 Rahman et  ذب ثسرمدلوذبيدمه ه ذ ببيدلذ هةحسذيمحيهذرم  ي ذبمحمببهذرايدسالبذب دحل  ذب  د
al.(2021)باماددسبذم  يدد ذ متددبببذححسبيددس ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذ ببماسعهددسذردد  بهاذ ددبببذذ

بمحمدددببهذرايدددسب ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلوذ مدددرثيبذ دددبببذبمحمدددببهذرايدددسب ذب دددحل  ذ ةحدددلذ
ب  ببيدددلذادددس معريهذحيدددعذ لددد ذب يددد بعذب نسشددداللذب  ددد  ذحيدددعذبم بءذب حيدددممرياذ يشدددباس .ذ  ددد ذ سحددد ذ

(.ذ3133ذ-3115اسيما ب ذحينلذحنذب شباس ذب ح بجلذهاذر ب لذ اسذررنغ  ةشذ ل  ذاد  ذب  مدب ذ)
 ةشيبذب م  ي ذإ عذب يلظلذب احنةلذب ماذمم ذهيهسذححيةس ذبماسلذ بببذبم حل  ذي بءذحسذ رلذبمتممدسفذ

  ذ ردددلذبمنددد حسجذ بميدددمل بلوذ  ثندددسءذبمجسادددس ذب يددد عذب  دددسح  ذ  ذب حدددس ذ  ذاحددد ذبمتممدددسفذب حدددس وذ ادددل
ب هساعدددل.ذ ةشددديبذب متدددبببذب ددداذحددد وذمتدددبببذبجدددببءذححيةدددس ذب دددحل  ذبم ددد  ذحدددنذ ردددلذب شدددبال.ذ  ددد ذ
م  ددي ذب  ببيددلذإ ددعذباددم هذ  بهدداذ ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذاددسام هذم  يدد ذ

ماذمم  ذرهدسذب شدبالوذليدتذإنذب متدبببذ ب م  يد ذ هحدسذ مم ذلد  ذ  بهداذ متبببذححيةس ذبم حل  ذب 
 بببذبم دحل  وذليدتذيدؤثبذ دبببذبم دحل  ذحيدعذبظهدسبذب  د ب ذب لمةمةدلذ يشدباس ذ ممد ة ذبنعادسعذ
حنذلس لذب    ذ  لسفذب ح س م.ذاحسذم  ي ذب  ببيلذإ عذ  بذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ

 ل ذحنذح  ذمحسثلذب ححي حس ذل  ذ ةحلذب  د  ذ اس مدس اذمليدينذثمدلذب حيدمثحب،نوذ ةحلذبم   ذهاذب
ذاسك سهلذإ عذم  يلذم  حس ذبم بءذب حيممرياذ يشباس .

 بنددسءذحيددعذبيددمحببضذ ملييددلذب حجح حددلذب ثسنةددلذحددنذب  ببيددس ذب يددساملذيم ددمذباددم هذ  بهدداذإ بب ذ
حدددلذب  دد  ذب ثسرمدددلوذ ب مدداذحنهدددسذ  بهدداذب م دددس ةلذب شددباس ذمجددسمذ دددبببذبمحمددببهذرايدددسب ذب ددحل  ذ ة

 اح دهسذ  بهداذبنمهسا،دل.ذ مشدحلذب د  بهاذبم م دس ةلذمليدينذحن حدلذب ممدسب،بذب حس ةدلذحدنذاد  ذبمه دسضذ
حنذب ايسالبذهاذب    ذب حنسيفوذاحسذةيسح ذب حيمثحب،نذحيعذممية ذب حم ب ذب مشدغييةلذ حادسعبذب ححدس ذ

بذب ح بالدد ذحيددعذبيددمثحسببمه ذا دد ب ذيدديةحل.ذاسك ددسهلذإ ددعذم  دديلذححي حددس ذب حبماعددلذرهددسوذ حددنذثدد ذممدد ي
حنذب   اذب حس اذب لمةماذ ي ل ب ذبم م دس ةلذححدسذةيدهلذحدنذمميدة ذ  بالهدسذب يدسرهذ ثهس هدسذب حيدممريةل.ذ
ادددلبذاسك دددسهلذإ دددعذب ددد  بهاذبم م دددس ةلذب حمحيمدددلذاسميدددم س  ذحدددنذب حابةدددسذب  دددب،رةلذ ما دددةضذب متدددس يفذ

ةسيدددةل.ذ ادددس بر ذحدددنذب ددد  بهاذبم م دددس ةلذريدددبذب حمليدددا وذهدددإلبذهشدددلذب يددد عذهددداذب سادددلذإ بب ذب  لددد ب ذب ي
بم م ددس ةلذ محا،دداذح ددس مذب حيددمثحب،نذب اددسبجينذ  ذنميجددلذهشددلذث ةددس ذب ل احددلوذ  جدد  ذحدد  ذمحسثددلذ

 ذب اس ددلذب ححي حددس وذهمدد ذييجددرذب حدد يب نذإ ددعذب ححسبيددس ذب حلسيددرةلذاشددالذبنمهددسا ذ ملميددهذح ددس له
ذ حن اللذمظهبذب   بهاذبمنمهسا،لذ مبببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.

 هةحسذيمحيهذاس ح بحلذب ماذمؤثبذحيعذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملوذمنس  د ذ
لوذ اثسهددلذب  دد  ذب  ببيددس ذب يددساملذمددرثيبذاحددضذب ح بحددلذب حمحيمددلذاس شددباس ذ ب مدداذمشددحلذلجدد ذب شددبا

ب ثسرمددلوذ ب ححيةددس ذب جنرةددلذ يشددبالوذ بم ببجذهدداذب ر ب ددس ذب جنرةددلوذ ب بهدداذب حددس ا.ذ اسيددمحببضذميدد ذ
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ب  ببيدددس ذيم دددمذبادددم هذمدددرثيبذميددد ذب ح بحدددلذحيدددعذ دددبببذبمحمدددببهذرايدددسب ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذ
 باددم هذب ريالددلذب حؤييددةلذ  بجددكذب ثسرمددلوذ ل دد ذاددسام هذعرةحددلذبم م ددس ذب ددل ذمححددلذهةددكذب شددباس ذ

ذبمن سلذ يححسييبذب    ةلذكح ب ذب ممسب،بذب حس ةل.ذ

 اس نيدالذ لجد ذب شدبالذارلد ذب ح بحددلذب حدؤثب ذحيدعذ دبببذبمحمددببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  دد  ذ
 Garrod et al., 2008; Christensen and)ب ثسرمددلوذبيددما ح ذاحددضذب  ببيددس ذب يددساملذ

Nikolaev, 2013; Yang and Chiu, 2014; Nawaiseh et al., 2016; Hastuti et al., 
.ذلج ذب شبالذاحؤشبذ يمتس يفذب يةسيةلذب ماذممحبضذ هسذب شبال.ذاحدسذةيدما  ذلجد ذب شدبالذذ(2020

احؤشددبذحيددعذ احةددلذب شددبالذاس نيددالذ يحيددمثحب،نذ   ددلسفذب ح ددس موذ اس مددس اذملظددعذب شددباس ذاريددب ذ
امحددس ذ ب ساددلذب يدد عذ ب حيددمثحب،ن.ذ حددنذب حددبجمذ نذيمناددرذب يدد عذحمدد ًحسذاسنا ددسضذب لجدد ذاحا،دد ذحددنذبم

 ةحدددلذ  ددد  هسوذاسك دددسهلذإ دددعذ نذب شدددباس ذاريدددب ذب لجددد ذميدددم ي ذحدددنذ هددد بب ذب لجددد ذحنددد ذمتي دددلذجحددداذ
ب ححي حس وذ اس مس اذةا نذ  يهسذحيم وذ حيعذحنذبمه سضذبمامةسب وذالبذاسك سهلذإ عذ  ب ذب شباس ذ

ذب ذب لج ذحيعذبيمةحسفذايسالبذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.اري

ذ بنسءذحيعذحسذيرهذةحانذبشممسعذب  بضذب ثسناذ ي ببيلذهاذ  بمكذب ر ييلذحيعذب نل ذب مس ا:

"يؤثر حجم الشرك  ايجاب ا عمى قرار االعياراف بخساارة اضامحالل ق ما  األصاول   H2الحرض الثاني 
 الثابي "

  دد ذب  ببيدددس ذب يدددساملذب بهدداذب حدددس اذارلددد ذحلدد  ب ذ دددبببذبمحمدددببهذرايدددسب ذ حددنذنسلةدددلذ ادددبووذمنس
 e.g., Cotter et., 1998; Missonir-Piera, 2007; Yang and)ب حل  ذب    ذب ثسرمل.ذ

Chiu, 2014)ذ عامدددسذ ينظب،دددلذبميجسرةدددلذمحيدددلذب  لددد ب ذبم م دددس ةلذب حبماعدددلذاحمددد  ذح ي نةدددلذإ دددعذ.
لسيددرةلذينددم ذحنهددسذا،ددس  ذ ةحددلذب  دد  ذ ا،ددس  ذ ددسهاذب ددببموذليددتذةيددما  ذبيددما ب ذعددبعذ يةسيددس ذح

ب  بالن نذ)ب حمب  ن(ذب ححي حس ذب حلسيرةلذ ملييلذب   اذب حس اذ يشبالذ ممية ذحاسعبذبمالمحسنذ مميدة ذ
بهذب ج بب ذبمالمحسنةلذ يشباس .ذ   ذلس   ذب  ببيس ذب يساملذب بب ذردينذنيدالذب بهداذب حدس اذ  دبببذبمحمدبذ

رايدددسب ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  وذ م  دددي ذإ دددعذنميجدددلذحؤ بادددسذ نذب  لددد ب ذبم م دددس ةلذمحيدددلذإ دددعذ
بمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذهاذب ينلذب ماذمنا ضذهيهسذنيالذب ح ي نةلذحمسبندلذاس يدن ب ذ

ل  ذ ةحددلذب اددبو.ذاححنددعذ نددكذهدداذظددلذا،ددس  ذنيددالذب بهدداذب حددس اذةمددلذبلمحددس ذبمحمددببهذرايددسب ذب ددح
ب    وذ ل  ذره هذب حلسهظلذحيعذنيالذب بهاذب حس اذ حنذث ذح  ذبل بتذايلذهاذالمذب نيالذليدتذ

ذ نذ  ذايلذييؤ وذلمًحسذإ عذببم سعذمتي لذبم مببض.ذ

ذ
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ذ بنسءذحيعذحسذيرهذةحانذبشممسعذب  بضذب ثس تذ ي ببيلذهاذ  بمكذب ر ييلذحيعذب نل ذب مس ا:

نسب  الرفع المالي لمشركات سامب ا عماى قارار االعياراف بخساارة اضامحالل  "يؤثر  H3الحرض الثالث 
 ق م  األصول الثابي "

 حنذنسلةلذ ابووذمحمربذنيالذب  د  ذب ثسرمدلذإ دعذإجحدس اذ  د  ذب شدبالذ  ذاثسهدلذب  د  ذب ثسرمدلذ
 يساملذل  ذ ل ذحل  ب ذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    .ذ   ذبامي  ذنمسال ذب  ببيس ذب

مددرثيبذاثسهددلذب  دد  ذب ثسرمددلذحيددعذ ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  .ذهحددنذنسلةددلذ جدد ذ
 e.g., Tay, 2010; Iatridis and Kilirgiotis, 2012; Manihuruk)احدضذب  ببيدس ذب يدساملذ

and Farahmita, 2015)ي هاذبك بب ذ نذا،س  ذنيالذب    ذب ثسرملذإ عذإجحس اذ    ذب شبالوذ  ذذ
إ عذمرجيلذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملذا ًهسذحنذب مرثيبذب ييراذحيعذ ةحدلذب شدبالذ
نظددًببذمنا ددسضذ سحدد  ذب  دد  وذ ب مددرثيبذب يدديراذحيددعذب مدد همس ذب نم ةددلذب حيددممريةل.ذ حيددعذب حاددالذ جدد ذ

 e.g., Diantimala et al., 2018; Fathmaningrum and)احددضذب  ببيددس ذب يددساملذ
Yudhanto, 2019)نذب شباس ذلب ذب تثسهدلذب حس ةدلذ ص د  ذب ثسرمدلذمتد نذ تثدبذحب دلذ يمغيدبذهداذذ 

 ددة ذب  دد  ذنميجددلذب ظددب هذبم م ددس ةلذ ح بحددلذب معدد بذب متن  دد جاوذ اس مددس اذحددنذب حم  دداذ نذم  ددمذ
ذحنذ  بذ تربذحنذايسالبذب حل  ذ ةحلذب    .

ذممسعذب  بضذب ببااذ ي ببيلذهاذ  بمكذب ر ييلذحيعذب نل ذب مس ا:ذ بنسءذحيعذحسذيرهذةحانذبش

 "يؤثر كثاف  األصول الثابي  لمشركات عمى قرار االعيراف بخسارة اضمحالل  H4الحرض الرابع 
 ق م  األصول الثابي "  

 حنذنسلةلذ ابووذمنس   ذب  ببيس ذب يساملذب يي  لذارل ذحل  ب ذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ
 e.g., Yang and Chiu, 2014; Fathmaningrum) ةحلذب    ذب ثسرمل.ذ   ذ ج  ذب  ببيس ذ

and Yudhanto, 2019)نذب شباس ذب ماذم بجكذحشستلذيي  لذةملذبلمحس ذ ةسحهدسذاسكه دسضذحدنذذذ 
يسالبذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملوذ ل  ذحيعذحادالذب شدباس ذب مداذةاد نذ د يهسذبلمةسعةدس ذنم ةدلذا

 بايةلذ يي  لذحبم حلذ ب ماذميحمذ هسذاس مح ،لذب  باياذ  يمثحسبب وذ ةحنلهسذ  ب ذ تربذحيعذبيدمةحسفذ
ذ ذ ةحلذب    .ايسب ذب حل  ذ ةحلذب    وذ اس مس اذيا ب ذبلمحس ذ ةسحهسذاسكه سضذحنذب حل 

ذ بنسءذحيعذحسذيرهذةحانذبشممسعذب  بضذب اسحالذ ي ببيلذهاذ  بمكذب ر ييلذحيعذب نل ذب مس ا:

"ياؤثر مسايوس سايول  الشارك  إيجاب لاا عماى قارار االعياراف بخساارة اضامحالل   H5الحرض الخاامس 
 ق م  األصول الثابي "
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 الدراس  اليطب ق   -9
ميمه هذب  ببيلذب معرةمةلذباماسبذهب ضذب  ببيلوذحنذا  ذباماسبذب ح  لذرينذحؤشبب ذب حل  ذ
 ةحلذب    ذب ثسرملذ بمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    وذاسك دسهلذإ دعذبامادسبذمدرثيبذحلد  ب ذ

ذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.ذذ

عرةمةلوذي هذيم ذمنس  ذا ذحنذحجمحاذ حينلذب  ببيلوذ حمغيبب ذب  ببيدلذ  ملميهذ ا بهذب  ببيلذب م
 اة ةددلذ ةسيددهسوذ نحددسلجذب  ببيددلذب  احددلذماماددسبذب  ددب ضوذ  ايددًببذنمددسال ذب  ببيددلذب معرةمةددلوذ ل دد ذحيددعذ

ذب نل ذب مس ا:

 مجيمع وعين  الدراس  وأدوات واجراءات الدراس  9-1
ب حس ةددلذب حميدد  ذرر ب ددلذب  ببعذب حس ةددلذب ح ددب،لذادد  ذب  مددب ذةشددحلذحجمحدداذب  ببيددلذب شددباس ذريددبذ

(وذ ل ددددد ذاحددددد ذبيدددددماحس ذب رنددددد  ذ شدددددباس ذب مدددددرحينذ ب شدددددباس ذب حس ةدددددلوذنظدددددبًبذ3131ذ-3131ب احنةدددددلذ)
 ا  حهسذ احضذب ححسييبذ ب حمعياس ذب ب سرةلذب اس ل.ذ   ذم ذبامةسبذحيندلذملاحةدلذحدنذادلمذب شدباس ذ

بحمادسبب وذ ب مداذممحثدلذهداذمد بهبذب ممدسب،بذب حس ةدلذ بمة دسلس ذب حمححدلذ يشدبالذب حاذهاذبامةسباسذحد  ذ
ب يدن ب (ذلب ذذ–اسحيلوذ  نذمم  ذب شبالذرنشبذ  بالحهدسذب حس ةدلذاس جنةدكذب ح دب وذحداذبيدماحس ذ)ب شدباس 

ذب رةسنس ذب ح م   ذ يحمغيبب ذب حيما حلذهاذب نحسلجذبمل سالةلذ ي ببيل.

شددبالذذ16امةددسبذب يددساملذمدد ذب ل دد  ذحيددعذب حينددلذب نهسالةددلذ ب مدداذممتدد نذحددن احدد ذمعريددهذححددسييبذبم
ذFirm- year observationينل(وذذليدتذيماداذب اسلدتذحد الذذ-حشسا  ذ)شبال112اح  ذحشسا ب ذ

 ,.Shaari et al., 2017; Chen and Chen, 2019; Rahman et al) ل د ذ ةسًيدسذحيدعذ
ذ.ذ(2021

 لمدعذحدس ذذ3131رةسنس ذب  حيةلذ ي ببيلذب معرةمةدلذ ب مداذمرد  ذحدنذحدس ذ   ذبحمح ذب اسلتذهاذجحاذب 
وذذه ددً ذحددنذاحددضذب رةسنددس ذب حس ةددلذب اددبوذب مدداذمدد ذجححهددسذ رددببضذ ةددسالذاحددضذب حمغيددبب ذ3131

حيدددعذب ممدددسب،بذ ب مددد بال ذب حس ةدددلذب يدددن ةلذ بكة دددسلس ذب حمححدددلذ هدددسذب حنشددد ب ذحيدددعذاحدددضذ  بحددد ذب رةسندددس ذ
مب نةددلذب بيددحةلذ يشددباس ذب ححثيددلذهدداذحينددلذب  ببيددلوذ ب نشددبب ذب   ب،ددلذب  ددس ب ذحددنذحبادداذاددس ح ب اذبم ت

ححي حددس ذب ر ب ددلذب ح ددب،لوذ اددل  ذاحددضذب ح ب دداذبم تمب نةددلذحيددعذشدداالذب نمبندد ذلب ذب  دديلذحثددلذ
(ذرةدسنذاريدحسءذب شدباس ذب مداذ3يلهذب  ذ). ةظهبذب حذwww.mubasher.infoح  اذححي حس ذحاسشبذ

ذمحثلذح ب ب ذحينلذب  ببيل.ذ

ذ

http://www.mubasher.info/
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 نماذج الدراس  ويوصي  وق اس الميغيرات 9-2
ملمةًمددسذ ادد بهذب  ببيددلذيدديم ذ  دداذنحددسلجذب  ببيددلذ م  دديفذ  ةددسالذحمغيددبب ذ تددلذنحدد لجذحيددعذلدد  وذ

ذ ل  ذحيعذب نل ذب مس ا:

 ميغيرايوالنموذج األول لمدراس  ويوصي  وق اس  9-2-1
 ملميهذا هذب  ببيلذب اسةذاساماسبذ ممية ذب ححسبيدلذب حلسيدرةلذب اس دلذاححس جدلذب دحل  ذ ةحدلذ
ب  دد  ذب ثسرمددلوذيدديم ذباماددسبذب ح  ددلذرددينذحجح حددلذحددنذب حؤشددبب ذب  بايةددلذ ب اسبجةددلذمنا ددسضذ ددة ذ

بيددددمجسالذ  جدددد  ذميدددد ذب  دددد  ذب ثسرمددددلوذ بحمددددببهذب شددددباس ذرايددددسب ذب ددددحل  ذ ةحددددلذب  دددد  ذب ثسرمددددلذ
 Cotter et) ل د ذبيدمنسً بذحيدعذذ(IAS 36)ب حؤشدبب ذ ل د ذ همدسذ حمعيادس ذححةدسبذب حلسيدالذب د   اذ

al., 1998; Yang and Chiu, 2014; Bond et al., 2016; Shaari et al., 2017; 
Chen and Chen, 2019) 

ذببذب مس ا: ماماسبذب  بضذب   ذ ي ببيلذم ذبمحمحس ذحيعذنح لجذبمنل 
Impair it =      (   )                                    (1) 

 Impair itاضمحالل ق م  األصول الثابي  ذالميغير اليابع  قرار االعيراف بخسارة
ب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذيمحثددلذب حمغيددبذب مددسااذ ينحدد لجذب   ذ ي ببيددلذهدداذ ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذ

ةرادلذب مةحدلذ) بلدد (ذإلبذمد ذبمحمددببهذذdichotomous variableب ثسرمدلوذ  د ذمدد ذ ةسيدكذاحمغيدبذثنددسالاذ
 Bond et)رايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلوذ ةرادلذب مةحدلذ) د ب(ذراد هذل د وذ ةسًيدسذحيدعذ

al., 2016; Nawaiseh et al., 2016; Andre et al., 2017).ذ

 الميغيرات المسيقم   المؤشرات الداخم   والخارج   الضمحالل ق م  األصول الثابي 
مشدددحلذب حمغيدددبب ذب حيدددمميلذحجح حدددلذحدددنذب حؤشدددبب ذب  بايةدددلذ ب اسبجةدددلذمنا دددسضذب ذب دددحل  ذ ةحدددلذ

مدلوذب    ذب ثسرملذ ب ماذييا ذم بهبذ  ذحنهسذ مةس ذب شباس ذرإجببءذباماسبذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسر
  ب ماذمم حنذبآلما:

ذ   (   ))ا( الق م  الدفيري  إلى الق م  السوق   لحقو  الممك    
ةح ذا،س  ذب مةحلذب  همب،دلذحدنذب مةحدلذب يد  ةلذ لمد عذب حيتةدلذحؤشدًببذحيدعذ نذب يد عذ د ذلد  ذ نذ ةحدلذ

ذب    ذب ي  ةلذ  لذحنذ ةحمهسذب  همب،ل.

اميحلذب مةحلذب  همب،لذ لمد عذب حيتةدلذ يشدبالذحيدعذب مةحدلذب يد  ةلذذ  (   ) م ذ ةسالذالبذب حمغيبذ
ذ(.ذذt لم عذب حيتةلذهاذنهسةلذب ينلذ)ذ
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 ,Yang and Chiu, 2014; Shaari et al., 2017; Chen and Chen) ل د ذ ةسًيدسذحيدعذ
ب حمغيدبذوذليتذايحسذاب ذحم ببذالبذContinuous variable.ذ ةح ذالبذب حمغيبذحمغيببذحيمحببذ(2019

لبذاسند ذ ايحسذاسنذل  ذحؤشًببذ  ًةسذحيعذ نكذيجفذبمحمدببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدل.ذ ب 
ب مةحددلذب  همب،ددلذ ترددبذحددنذب مةحددلذب يدد  ةلذ تثددبذحددنذحددس وذهددإنذاددلبذةشدديبذإ ددعذ نذبمنا ددسضذهدداذب مةحددلذ

   (   )لجذحمغيبذح  ذب ين ب ذب ي  ةلذب ل ذشه مكذب شبالذ ةالذحسرًببوذ حنذث ذهم ذم ذم حينذب نح ذ
ةرالذب مةحدلذ) بلد (ذإلبذاسند ذ ةحدلذذdichotomous Variableهاذححس  لذبمنل ببوذ ا ذحمغيبذثنسالاذ

 تربذحنذ بل ذ ح  ذحسحينذ)ب لس اذ ب يسره(وذ ةرالذب مةحلذ)  ب(ذرا هذل د وذ ادلبذذ(B/M)ب حمغيبذ
ذ.ذ(Bond et al., 2016; Chen and Chen, 2019)محشًةسذحاذ

      )ب( االداءالمالي )الربح  (  
ةحمرددبذبنا ددسضذبم بءذب حددس اذ  ذب ببلةددلذ لدد ذب حؤشددبب ذحيددعذبنا ددسضذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلوذنظددًببذ

حدنذاد  ذ يدحلذ دسهاذب دببمذ ردلذب رند  ذذ  (   )منا سضذ  بالهسذبم م دس  .ذ ،دم ذ ةدسالذب ببلةدلذ
 Garrod et)بميمثنسالةلذ ايسالبذب حل  ذب    ذحيعذح  ذب يده ذب حم ب  دلوذ ل د ذبيدمنسً بذحيدعذ

al., 2008; Shaari et al., 2017) .ذ

      من العمم ات اليشغيم     )ج( اليدفقات النقد 
ب ثسرمدددلذبنا دددسضذب مددد همس ذب نم ةدددلذحدددنذب ححيةدددس ذيمبمدددفذحيدددعذبنا دددسضذبم بءذبم م دددس  ذ ص ددد  ذ

ب مشغييةلوذ اس مس اذمد ذبيدما ب ذبنا دسضذب مد همس ذب نم ةدلذحدنذب ححيةدس ذب مشدغييةلذارلد ذب حؤشدبب ذحيدعذ
ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.

 مدد ذ ةددسالذاددلبذب حمغيددبذحددنذادد  ذ يددحلذإجحددس اذب مدد همس ذب نم ةددلذحددنذب ححيةددس ذب مشددغييةلذحيددعذحدد  ذ
 Zakaria, 2015; Nawaiseh et al., 2016; Rahman)ب يده ذب حم ب  دلوذ ل د ذبيدمنسً بذحيدعذ

et al., 2021). 

 النموذج الثاني لمدراس  ويوصي  وق اس ميغيرايو 9-2-2
 ملميددهذادد هذب  ببيددلذب اددسةذاساماددسبذحلدد  ب ذ ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذ

ب ضذب ثددسناذ ب ثس ددتذ ب ببادداذ ب اددسحالذ ي ببيددلوذمدد ذ  دداذب نحدد لجذب ثددسناذب ثسرمددلوذ  رددببضذباماددسبذب  دد
ذ ي ببيلذحيعذب نل ذب مس ا:

Impair it =                                                (2) 

 
ذ
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 Impair itاضمحالل ق م  األصول الثابي  ذالميغير اليابع  قرار االعيراف بخسارة
ةرالذب مةحلذ) بل (ذإلبذم ذبمحمببهذرايسب ذذdichotomous variable ا ذحاسب ذحنذحمغيبذثنسالاذ

ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملوذ ةرالذب مةحلذ)  ب(ذرا هذل  .

 :الميغيرات المسيقم 
(وذ ،دم ذ ةسيدكذاس ي ردسب،م ذب عرةحداذكجحدس اذ  د  ذذt(ذهاذنهسةلذب حدس ذ)ذذi:ذلج ذب شبالذ)ذذذ      

ذ.(Yang and Chiu, 2014; Banker et al., 2017)ب شبالوذ ل  ذ ةسًيسذحيعذ

(ذوذ ةمددسالذاميددحلذإجحددس اذب مابحددس ذب شددبالذذt(ذهدداذنهسةددلذب حددس ذ)ذذi:ذب بهدداذب حددس اذ يشددبالذ)ذذ     
 .ذ(Sharri et al., 2017)حيعذإجحس اذ    ذب شبالذهاذنهسةلذب حس وذ ل  ذ ةسًيسذحيعذ

وذ ،م ذ ةسيكذحدنذاد  ذ يدحلذبم د  ذذt(ذهاذنهسةلذب  مب ذذi:ذاثسهلذب    ذب ثسرملذ يشبالذ)ذذذ     
 ;Missonier- piera, 2007) ل  ذبيمنسً بذإ عذذب ثسرملذ يشبالذحيعذإجحس اذ    ذب شبالو

Barac and Sodan, 2011; Hastuti et al., 2020).ذ

وذ ةمدسالذحدنذاد  ذ يدحلذبم مابحدس ذب حم ب  دلذذt(ذهداذنهسةدلذب  مدب ذذi:ذحيم وذيي  لذب شدبالذ)ذذ     
 ,Fathmaningrum and Yudhanto )حيددعذب  دد  ذب حم ب  ددلوذ ل دد ذبيددمنسً بذإ ددعذ

 .ذذ(2019

 نيائج اخيبار فروض الدراس  9-3
ا ددح ذرةسنددس ذب  ببيددلذ ملييددلذإل ددسالاذةيددمه هذب ملمددهذحددنذحدد  ذ ردد  ذهب  ددهس.ذ  دد ذمدد ذملييددلذ

(.ذ  دد ذمدد ذبمحمحددس ذ21.1بك دد ببذب دد ذ)ذذMinitabب رةسنددس ذبل ددسالةسذاسيددما ب ذب ربنددسح ذبكل ددسالاذ
 ةحمحددد ذ ضذب  ببيدددلوذ ملييدددلذرةسنددس ذب  ببيدددل.ذحيددعذحجح حدددلذحدددنذبماماددسبب ذبمل دددسالةلذمامادددسبذهددبذ

وذ  دد ذمدد ذملييددلذ(P-value)بهددضذ  ذحدد  ذبهددضذهددبضذب حدد  ذحيددعذ ةحددلذحيددم وذب ححن ةددلذب حشددسا ذ
(ذاححندعذ نذب لد ذب   دعذ مرد  ذبلمحدس ذب   د عذهداذاعدرذحدنذ1.13ب رةسنس ذاسيما ب ذحيم وذححن ةلذ)

ذ.(Moore et al. 2013)%(ذ3ب ن عذب   ذ)  ذبلمحس ذبهضذهبضذب ح  ذ ا ذ لةمذ

ذ ةحانذمياةةذنمسال ذب ملييلذبكل سالاذحيعذب نل ذب مس ا:

 يرات الدراس االحصاءات الوصح   لميغ 9-3-1
 (ذحيعذب نل ذب مس ا:3مظهبذبكل سءب ذب    ةلذ حمغيبب ذب  ببيلذهاذب ج   ذب  ذ)

 

ذ
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ذاالحصاءات الوصح   لميغيرات الدراس  :1جدول 
Variable N N* Mean 

SE 

Mean 
StDev Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

Impair 304 0 0.2914 0.1261 0.4547 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 

B/M 304 0 1.290 0.115 2.001 -0.141 0.001 0.621 1.586 17.189 

Yrs 304 0 0.3355 0.0271 0.4730 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 

ROE 304 0 1.152 0.276 4.819 -9.291 0.000 0.126 0.657 49.543 

CFO 304 0 0.731 0.283 4.935 -27.695 -0.000 0.002 0.667 47.908 

SIZE 304 0 17.289 0.232 4.048 11.017 11.616 18.193 20.431 23.893 

LEV 304 0 0.4857 0.0302 0.5274 0.0001 0.2458 0.4419 0.6189 6.5420 

FAI 304 0 0.4090 0.0147 0.2568 0.0187 0.1717 0.3424 0.6476 0.9537 

LIQ 304 0 0.7872 0.0417 0.7267 0.0001 0.2675 0.7008 0.9594 4.4427 

يددنل(ذحددنذحينددلذب  ببيددلذذ-%(ذحشددسا  ذ)شددبال37)ذ66 نذانددس ذ ب   دد ةل يم ددمذحددنذبمل ددسءب 
(وذاحسذ1.3712 سح ذاسمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملوذليتذريغذب حم ي ذب ليسراذ)

ةشدديبذب دداذ ددحفذححدد  ذبحمددببهذشددباس ذب حينددلذرايددسالبذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلوذاددس بر ذحددنذ
 د  ذب ثسرمدل.ذ مشديبذبمل دسءب ذب   د ةلذإ دعذبنا دسضذححد  ذ ج  ذحؤشبب ذحيدعذبنا دسضذ ةحدلذب 

ذبمحمببهذرايسالبذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملذنيرًةسذهاذحينلذب  ببيل.ذذذ

 ،م مذل  ذحنذا  ذملييلذنمسال ذبكل سءب ذب    ةلذ يحمغيبب ذب حيمميلذ ينحد لجذب   ذ ي ببيدلذ
يددالذ يحؤشددبذب   ذب اددسةذاسنا ددسضذب مةحددلذب  همب،ددلذ)حؤشددبب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددل(وذهاس ن

(ذاحم يددد ذليدددسراذ35.367(ذ ذ)1.323-حدددنذب مةحدددلذب يددد  ةلذ لمددد عذب حيتةدددلذنجددد ذ ندددكذيمدددبب ضذردددينذ)
%ذوذ  ذذ16.3حشددسا  ذرنيددالذذ335(وذ بيدغذحدد  ذب حشددسا ب ذب مدداذيمدد بهبذ دد يهسذب حؤشددبذب   ذ3.37)

ي  ةلذحدنذب مةحدلذب  همب،دلذ لمد عذب حيتةدل.ذ ادس بر ذحدنذل د ذ%ذحنذحينلذب  ببيلذمملذب مةحلذب 16.3 نذ
حشسا  ذهم ذحنهسذرايسالبذب حل  ذب    ذب ثسرملوذاحسذةشيبذب اذبمنا سضذب نيدراذذ46هم ذبحمبه ذ

ذهاذبمحمببهذرايسالبذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملذهاذح ب ب ذحينلذب  ببيل.

 دسءب ذب   د ةلذ يحؤشدبذب ثدسناذ ب ادسةذاسنا دسضذ حنذنسلةلذ اب وذيم مذحنذملييلذنمدسال ذبكل
(وذليدددددتذريدددددغذحددددد  ذ3.333(ذاحم يددددد ذليدددددسراذ)27.321(ذ ذ)7.373-ب ببلةدددددلذ ندددددكذيمدددددبب ضذردددددينذ)

%ذحدددنذحيندددلذ37%ذ.ذ  ذ نذذ37حشدددسا  ذرنيدددالذذ36ب حشدددسا ب ذب مددداذيمددد بهبذ ددد يهسذب حؤشدددبذب ثدددسناذ
حشدسا  ذهمد ذحنهدسذرايدسالبذب دحل  ذذ33ذب  ببيلذ  يهسذببلةلذحنا  لوذ اس بر ذحدنذل د ذهمد ذبحمبهد 

ب  دد  ذب ثسرمددلوذححددسذةحدد ذ  ددة ذ اددبذحيددعذبمنا ددسضذب نيددراذهدداذبمحمددببهذرايددسالبذب ددحل  ذ ةحددلذ
ذب    ذب ثسرملذهاذح ب ب ذحينلذب  ببيل.
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  ايددببوذيم ددمذحددنذملييددلذنمددسال ذبكل ددسءب ذب   دد ةلذ يحؤشددبذب ثس ددتذ ب اددسةذاسنا ددسضذب مدد همس ذ
(وذ1.511(ذاحم يددد ذليدددسراذ)25.716(ذ ذ)35.473- نشدددعلذب مشدددغييةلذيمدددبب ضذردددينذ)ب نم ةدددلذحدددنذب

%ذحدنذ12%ذوذ  ذ نذذ12حشسا  ذرنيالذذ312 بيغذح  ذب حشسا ب ذب ماذيم بهبذ  يهسذب حؤشبذب ثس تذ
حينلذب  ببيلذ  يهسذبنا سضذهداذب مد همس ذب نم ةدلذحدنذب نشدعلذب مشدغييةلوذ ادس بر ذحدنذل د ذهمد ذبحمبهد ذ

ذحشسا  ذهم ذحنهسذرايسالبذب حل  ذب    ذب ثسرمل.ذ23

يدنل(ذب مداذمد بهبذ د يهسذب حؤشدبب ذب ث ثدلذحجمححدلذذ- حنذنسلةلذ اب وذريدغذحد  ذب حشدسا ب ذ)شدبالذ
ذحشسا ب ذهم .ذ3 بحمبه ذرايسالبذب حل  ذب    ذب ثسرملذ

 يحمغيدددبب ذب حيدددمميلذ حيددداذب جسندددفذب ادددبوذيم دددمذحدددنذاددد  ذملييدددلذنمدددسال ذبكل دددسءب ذب   ددد ةلذ
 ينحدد لجذب ثدددسناذ ي ببيدددلذ)حلددد  ب ذ دددبببذبمحمدددببهذرايددسب ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددل(وذاس نيدددالذ

(.ذرينحدسذاس نيدالذ35.367(ذاحم ي ذليدسراذ)31.671(ذ ذ)33.135 حمغيبذلج ذب شبالذيمبب ضذرينذ)
(.ذ اددل  ذمددبب ضذ1.2635اذ)(ذاحم يدد ذليددسر4.323(ذ ذ)1.1113 حمغيددبذب بهدداذب حددس اذيمددبب ضذرددينذ)

(.ذ  ايدددببوذ1.2171(ذاحم يددد ذليدددسراذ)1.7315(ذ ذ)1.1365حمغيدددبذاثسهدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلذردددينذ)
ذ(.1.5653(ذاحم ي ذليسراذ)2.2235(ذ )1.1113حمغيبذيي  لذب شبالذمبب ضذرينذ)

يدددما ب ذ حدددنذنسلةدددلذ ادددبووذمددد ذبامادددسبذح  دددس ذبمبمادددس ذب لس ةدددلذردددينذحمغيدددبب ذنحدددسلجذب  ببيدددلذاس
وذ مظهدبذح د  هلذبمبمادس ذ ينحد لجذب   ذPearson Correlation Matrixح د  هلذببمادس ذريبيد نذ

ذحياذب نل ذب مس اذ
 Impair B/M Yrs ROE 

B/M 0.344    

Yrs 0.296 0.624   

ROE -0.071 -0.114 0.054  

CFO -0.089 0.352 0.052 -0.027 

ببمادددس ذإيجسرةدددلذردددينذنيدددالذب مةحدددلذب  همب،دددلذإ دددعذب مةحدددلذذ ،م دددمذحدددنذح ددد  هلذبمبمادددس ذ جددد  ذح  دددل
ب يددد  ةلذ لمددد عذب حيتةدددلذ  دددبببذبمحمدددببهذرايدددسب ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلذليدددتذريدددغذححسحدددلذ

(وذ ،ميددهذل دد ذحدداذم  حددس ذب  ببيددلذاددرنذبنا ددسضذب مةحددلذب  همب،ددلذحددنذب مةحددلذب يدد  ةلذ1.122بمبماددس ذ)
حدداذ ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددل.ذرينحددسذم جدد ذ لمدد عذب حيتةددلذيددبما ذعب ًةددسذ

ح  لذببماس ذييرةلذرينذالذحنذببلةلذب شبالذ  بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملوذ
 ب م همس ذب نم ةلذحنذب نشعلذب مشغييةلذ  بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلوذليدتذ

ذ(ذحيعذب م ب ا.1.167-(ذوذ)1.153- ةحلذححسح  ذبمبماس ذوذ)ريغ ذ
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 هةحدددسذيمحيدددهذاحلددد  ب ذ دددبببذبمحمدددببهذرايدددسب ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلوذمظهدددبذح ددد  هلذ
ذبمبماس ذحيعذب نل ذب مس اذ:

 Impair SIZE LEV FAI 

SIZE 0.127    

LEV -0.061 0.086   

FAI 0.133 0.308 -0.114  

LIQ 0.157 0.050 0.235 0.330 
 

 ،م مذحنذح   هلذبمبماس ذ ج  ذح  لذببماس ذإيجسرةلذرينذالذحنذلج ذب شبالوذاثسهلذب  د  وذ
 ب يدي  لذ بدينذ ددبببذبمحمدببهذرايدسب ذب ددحل  ذ ةحدلذب  دد  ذب ثسرمدلوذليدتذريغدد ذححدسح  ذبمبماددس ذ

ح  دددلذببماددس ذيدديرةلذرددينذب بهدداذب حدددس اذ(ذحيددعذب مدد ب ا.ذرينحددسذم جدد ذ1.335(ذوذ)1.311(ذوذ)1.335)
(.ذ ةظهدبذب حيلدهذ1.143-  بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذب    ذب ثسرمدلوذ بيدغذححسحدلذبمبمادس ذ)

(ذبمل دددسءب ذب   ددد ةلذ ححدددسح  ذبمبمادددس ذ جحةددداذحمغيدددبب ذب  ببيدددلذب حيدددما حلذهددداذملييدددلذ3ب ددد ذ)
ذبمنل بب.

 H1نيائج اخيبار الحرض األول  9-3-2
بيدمه هذادلبذب  ددبضذبامادسبذب ح  ددلذردينذحجح حدلذب حؤشددبب ذب  بايةدلذ ب اسبجةددلذ  حمدببهذرايددسالبذ
ب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملذ بماسلذب شبالذ بببذبمحمببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدل.ذ

ذةل: ماماسبذالبذب  بضذم ذبمحمحس ذحيعذنح لجذبمنل ببذب حمح  ذ همسذ يححس  لذب مس 
Impair it =      (   )                                 (1) 

ذ(ذنمسال ذباماسبذب  بضذب   :3 ،  مذب ج   ذب  ذ)
 نيائج اخيبار الحرض األول :2جدول 

 

 يضخىي انًعُىيت قيًت انًعايم انًخغيزاث انًضخقهت

B/M 121624 12111 

Yrs. 

 
121519 12145 

ROE 

 
-121193 12378 

CFO -1211172 12913 

Adjusted R
2

 12219%  

P-Value 12111  
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احسذةشيبذ   لةلذذ1.13(ذ  ذ  لذحنذ1.111 مشيبذب نمسال ذب يساملذإ عذححن ةلذنح لجذبمنل ببذ)
(ذححددسذةحنددعذ نذب مدد  ذ%33.37ب حح  ددلذ)ذذR2ب نحدد لجذماماددسبذب ح  ددلذحلددلذب  ببيددل.ذاحددسذريغدد ذ ةحددلذ

%وذ ادد ذحددسذةشدديبذإ ددعذ دد ب ذحؤشددبب ذب  بايةددلذ ب اسبجةددلذم ددحل  ذ ةحددلذ33.37ب م يدديب،لذ ينحدد لجذ
ذ%ذحنذ بببذبمحمببهذرايسالبذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.33.37ب    ذب ثسرملذحيعذم ييبذ

ب مةحددلذ بملييددلذححددسح  ذبمنلدد ببذمرددينذ جدد  ذح  ددلذإيجسرةددلذ ححن ةددلذ حمغيددبذب مةحددلذب  همب،ددلذإ ددعذ
ب ي  ةلذ لم عذب حيتةلذحيعذ بببذبمحمببهذرايسالبذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلوذليدتذريدغذححسحدلذ

(وذاحدسذةحندعذ ندكذايحدسذاب  ذب مةحدلذب  همب،دلذ1.113(ذ ل د ذحند ذحيدم وذححن ةدل)ذ 1.1432 بمنلد بب)
  دد  ذب ثسرمددلوذ  ةددس ذحددنذب مةحددلذب يدد  ةلذ لمدد عذب حيتةددلذايحددسذاددسنذاددلبذحؤشددًببذحيددعذب ددحل  ذ ةحددلذب

ذب شباس ذاسمحمببهذرايسب ذب حل  ذب    ذب ثسرمل.ذ

 ب ل ذةحثلذا،س  ذب مةحلذب  همب،لذ لم عذب حيتةلذحنذ ةحمهسذب يد  ةلذ تثدبذYrs ذبحسذهةحسذيمحيهذاحمغيب
حدددنذحدددس وذاحدددسذةشددديبذب ددداذبنذب مددد ا بذب ذبمنا دددسضذهددداذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلذ يشدددبالذ دددةالذبنا س دددسذ

(وذاحدددسذيؤ،دد ذ نذا،دددس  ذ1.123(ذاحيدددم  ذححندد  )1.3337ب ددسذ  ذحددسرببوذهمددد ذريددغذححسحدددلذبمنلدد بب)حس
ب مةحلذب  همب،لذحنذب مةحلذب ي  ةلذ لم عذب حيتةلذمح ذحؤشًببذحيعذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملوذ  ةس ذ

ذب شباس ذاسمحمببهذرايسب ذب حل  ذب    ذب ثسرمل.ذ

احؤشدبذحيدعذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلوذمردينذ جد  ذح  دلذيديرةلذذ اس نيالذمنا سضذب ببلةدل
 ريددبذححن ةددلذرددينذب ببلةددلذ  ددبببذبمحمددببهذرايددسالبذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلوذهمدد ذريددغذححسحددلذ

(وذححسذةحنعذ نكذايحسذبنا   ذببلةلذب شبالذايحسذاب ذ1.156احيم  ذححن ةلذ) (1.1171-بمنل ببذ)
الذادددسمحمببهذرايدددسالبذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلوذ  تدددنذنظدددببذمنذحيدددم  ذبلمحدددس ذ ةدددس ذب شدددبذ

ححددسذةحندداذحدد  ذب مددرثيبذب ححندد  ذمنا ددسضذببلةددلذب شددبالذاحؤشددبذذ1.13(ذ ترددبذحددنذ1.156ب ححن ةددلذ)
ذحيعذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.

وذبم دمذ جد  ذمدرثيبذيديراذ  ايببذهةحسذيمحيهذاحؤشبذبنا سضذب م همس ذب نم ةلذحنذب نشعلذب مشدغييةل
 ريددبذححندد  ذ حمغيددبذب مدد همس ذب نم ةددلذحددنذب نشددعلذب مشددغييةلذحيددعذ ددبببذبمحمددببهذرايددسالبذب ددحل  ذ

(وذححدسذ1.711(ذ ل  ذحند ذحيدم وذححن ةدل)1.11153- ةحلذب    ذب ثسرملذهم ذريغذححسحلذبمنل ببذ)
ةلذايحسذاب ذبلمحس ذ ةس ذب شدبالذادسمحمببهذةحنعذ نكذايحسذبنا   ذب م همس ذب نم ةلذحنذب نشعلذب مشغيي

ذ1.13(ذ تردبذحدنذ1.711رايدسالبذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلوذ  تدنذنظدببذمنذحيدم  ذب ححن ةدلذ)
ححددددسذةحندددداذحدددد  ذب مددددرثيبذب ححندددد  ذمنا ددددسضذب مدددد همس ذب نم ةددددلذحددددنذب نشددددعلذب مشددددغييةلذاحؤشددددبذحيددددعذ

ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.
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اريباط "بوجود وذ ب مسالدلذ"يم رفض فرض العدم جزئ ا وقبول الحرض البديل جزئ اهوذ بنسءذحيعذحسذير
بين المؤشرات الداخم   والخارج   الضمحالل ق م  األصول الثابي  وقرار االعيراف بخسائر اضامحالل 

ب حيتةدلذوذ ل  ذنظببذ يمرثيبذب ححن  ذ تدلذحدنذحمغيدبذا،دس  ذب مةحدلذب  همب،دلذ لمد عذذق م  األصول الثابي "
حنذ ةحمهسذب ي  ةلوذ حمغيبذح  ذب ين ب وذرينحسذاسنذانس ذمدرثيبذريدبذححند  ذ تدلذحدنذحمغيدبذبنا دسضذ
ب ببلةلذوذ حمغيبذبنا سضذب م همس ذب نم ةلذحدنذب نشدعلذب مشدغييةل.ذ مم دهذادلمذب نميجدلذحداذحدسذم  دي ذ

 ,.Paik and Lee, 2013; Amiraslani et al., 2013; Bond et al)إ ةدكذب  ببيدس ذب يدساملذ
2016; Day, 2017)ذذ

 بنددسءذحيددعذنمددسال ذب ملييددلذبمل ددسالاذ ي ددبضذب   وذةحاددنذب مدد  ذاددرنذحؤشددبذا،ددس  ذب مةحددلذب  همب،ددلذ
 لمدد عذب حيتةددلذحددنذ ةحمهددسذب يدد  ةلذ ادد ذحؤشددبذاددسبجاذم ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذةحمرددبذ تثددبذ

محمببهذرايددسالبذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذب حؤشددبب ذببماسعددسذامددبببذإ بب ذب شددباس ذب ح ددب،لذاددس
حمسبنلذراس اذحؤشبب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.ذ ةشيبذل  ذب اذبحمحس ذ ريفذب شباس ذهاذب رياللذ
ب ح ددب،لذحيددعذب حؤشددبب ذب اسبجةددلذحمسبنددلذاس حؤشددبب ذب  بايةددلوذححددسذةحاددالذ  دد ببذهدداذريالددلذب ححسبيددلذ

وذ ب مجسادددددلذب نيدددددراذ يحؤشدددددبب ذب  بايةدددددلذذ(IAS 36)لذب ددددد   اذب ححيةدددددلذحنددددد ذمعريدددددهذححةدددددسبذب حلسيدددددا
م ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمدددلوذاددس بر ذحددنذ احيمهدددسذ ببماسعهددسذاسنا ددسضذ ةحدددلذب  دد  ذب ثسرمددلذهددداذ

ذب ح ي ذحنذب لسم .

 نيائج اخيبار الحروض الثاني والثالث والرابع والخامس 9-3-3
حل  ب ذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملذبيمه ه ذالمذب  ب ضذباماسبذمرثيبذ

 ب مدداذمشددحلذلجدد ذب شددبالوذ ب بهدداذب حددس اوذ اثسهددلذب  دد  ذب ثسرمددلوذ ب يددي  ل.ذ ل دد ذحددنذادد  ذنحدد لجذ
ذبمنل ببذب حمح  ذ همًسذ يححس  لذب مس ةل:

Impair it =                                              (2) 
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 نمسال ذباماسبذب  ب ضذب ثسناذ ب ثس تذ ب ببااذ ب اسحال:ذ(1ج   ذب  ذ) ،  مذب 

 نيائج اخيبار الحروض الثاني والثالث والرابع والخامس :3جدول 
 

 يضخىي انًعُىيت قيًت انًعايم انًخغيزاث انًضخقهت

SIZE 1211459 12148 

LEV -121117 12143 

FAI 12156 12653 

LIQ 121136 12118 

Adjusted R
2

 3289%  

P-Value 12113  

 

وذاحدسذةشديبذ1.13(ذ ب مداذاداذ  دلذحدنذ1.111 مشيبذب نمسال ذب يساملذحيعذححن ةلذنح لجذبمنل ببذ)
%(ذححدسذةحندعذ1.67ب حح  دلذ)ذR2إ عذ  لةلذب نح لجذماماسبذب ح  لذحللذب  ببيل.ذاحسذريغ ذ ةحلذ

%وذ ادد ذحددسذةشدديبذإ ددعذ دد ب ذب ا ددسالةذب مشددغييةلذ ب حس ةددلذ يشددباس ذ1.67 نذب مدد  ذب م يدديب،لذ ينحدد لجذ
ذ%ذحنذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.1.67)حل  ب ذب مببب(ذحيعذم ييبذ

حمغيدددبذلجدددد ذب شدددبالذحيدددعذ ددددبببذ ذإيجااااابي معناااو   بملييدددلذححدددسح  ذبمنلددد ببذمرددددينذ جددد  ذمدددرثيبذ
احيددم  ذ (1.13237بمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلوذليددتذريددغذححسحددلذبمنلدد بب)

(وذاحدددسذةحندددعذ ندددكذايحدددسذاب ذلجددد ذب شدددبالذايحدددسذاب ذبلمحدددس ذ ةدددس ذب شدددباس ذادددسمحمببهذ1.126ححن ةدددلذ)
ض العاادم وقبااول الحاارض البااديل وباليااالي فقااد ياام رفااض فاار رايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددل.ذ

 الثاني  "يؤثر حجم الشرك  ايجاب ا عمى قرار االعيراف بخسارة اضمحالل ق م  األصول الثابي ".

 ;e.g., Tay, 2009; Seng and Su, 2010) مم دهذادلمذب نميجدلذحداذنمدسال ذب  ببيدس ذب يدساملذ
Barac and Sodan, 2011; Iatridis and Kilirgiotis, 2012; Diantimala et al., 2018; 

Nijam, 2018; Hastuti et al., 2020).ذ

 مب ذب اسلثلذ نذب شباس ذاريب ذب لج ذملظاذاحا، ذحنذبامحس ذ ب سالذب يد عذ ب حيدمثحب،نوذ بندكذحدنذ
ب حدددبجمذ نذيمنادددرذب يددد عذحمددد حسذاسنا دددسضذ ةحدددلذ  ددد  هسذب ثسرمدددلوذادددلبذاسك دددسهلذب ددداذ جددد  ذ ددد  ذ بهددداذ

لجددد ذ ما دددةضذب متدددس يفذب يةسيدددةلذ ما دددةضذحددد  ذمحسثدددلذب ححي حدددس وذححدددسذيا،ددد ذحدددنذب شدددباس ذاريدددب ذب 
ذبلمحس ذ ةس ذمي ذب شباس ذاسمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.

ذذ
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 هةحدددسذيمحيدددهذرنمدددسال ذبامادددسبذب  دددبضذب ثس دددتذ ب ادددسةذاحمغيدددبذب بهددداذب حدددس اوذهمددد ذبم دددمذحدددنذملييدددلذ
 حمغيدددبذب بهددداذب حدددس اذحيدددعذ دددبببذبمحمدددببهذرايدددسب ذذبي ومعناااو  سااامححدددسح  ذبمنلددد ببذ جددد  ذمدددرثيبذ

(وذ1.121احيدم  ذححن ةدلذ) (1.3115-ب ثسرمدلوذليدتذريدغذححسحدلذبمنلد بب) ب دحل  ذ ةحدلذب  د  
احسذةحنعذ نكذايحسذاب ذحيم  ذب بهاذب حس اذ يشبالذايحسذبنا ضذبلمحدس ذ ةدس ذب شدبالذادسمحمببهذرايدسب ذ

وبالياالي فقاد يام رفاض فارض العادم وقباول الحارض الباديل الثالاث  " ثسرمدل.ذب حل  ذ ةحلذب  د  ذب 
ذ.ذيؤثر نسب  الرفع المالي لمشركات سمب ا عمى قرار االعيراف بخسارة اضمحالل ق م  األصول الثابي "

-e.g., Cotter et al., 1998; Missonier) ،م دهذل د ذحداذحدسذم  دي ذإ ةدكذب  ببيدس ذب يدساملذ
Piera, 2007; Hastuti et al., 2020).ذ

 ةحانذمرب،بذالمذب ح  دلذب يديرةلذردينذحيدم  ذب بهداذب حدس اذ  دبببذبمحمدببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذ
ب  ددد  ذب ثسرمدددلوذادددرنذب شدددباس ذلب ذ بجدددلذب بهددداذب حدددس اذب حبم حدددلذميدددحاذب ددداذمجندددفذبنمهدددس ذ حاس  دددلذ

ب  دد  ذب ثسرمددلوذنظددببذ حددسذيمبمددفذذشدب  ذب ح ي نةددلذحددنذادد  ذمرجيددلذبمحمددببهذرايددسب ذب دحل  ذ ةحددل
حيداذبمحمددببهذرميدد ذب ايددسب ذحددنذبنا ددسضذب ببدسضذب لس ةددلذ بنا ددسضذب  دد  وذاحددسذ نذب شددباس ذب مدداذ
  يهسذبلمةسجس ذ يمح ،لذب اسبجاذحنذب حبجمذ نذةملذحييهسذ  حمدببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذ

حياذبم مداب ذاشدب  ذب ح ي نةدلذب اس دلذرهدسوذ متد نذذب ثسرملذ ما ةضذمتي لذبم مببضوذ لماذمت نذ س ب 
ذ س ب ذحياذبم مببضذاشب  ذ ه لوذحاذمجنفذب متس يفذب حبماعلذاسنمهس ذشب  ذب ح ي نةل.

يااارثير  حدددنذنسلةدددلذ ادددب وذ بملييدددلذححدددسح  ذبمنلددد ببذ حمغيدددبذاثسهدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلوذمردددينذ جددد  ذ
 رملذحيعذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب     حمغيبذاثسهلذب    ذب ثسذإيجابي غير معنو  

(وذححددسذةحنددعذ نددكذايحددسذاب ذحيددم  ذ1.431احيددم  ذححن ةددلذ) (1.134ب ثسرمددلذهمدد ذريددغذححسحددلذبمنلدد بب)
اثسهلذب    ذب ثسرملذ يشبالذايحسذاب ذبلمحس ذ ةدس ذب شدبالذادسمحمببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذ

وباليالي فقد يم قبول فارض العادم الراباع " عادم يارثير كثافا  األصاول وذ  تنذمرثيبمذريبذححن  .ذب ثسرمل
ذ"الثابي  لمشركات معنو ا عمى قرار االعيراف بخسارة اضمحالل ق م  األصول الثابي 

 ;e.g.,Tay, 2009; Seng and Su, 2010) ،م هذالبذحاذحسذم  ي ذإ ةدكذب  ببيدس ذب يدساملذ
Diantimala et al., 2018; Nijam, 2018).ذ

 مددب ذب اسلثددلذ نذب شددباس ذلب ذاثسهددلذب  دد  ذب ثسرمددلذب حبم حددلذمتدد نذ تثددبذحب ددلذ يمغيددبذهدداذ ددة ذ
ب  ددد  ذب ثسرمدددلوذ  تثدددبذمدددرثببذادددس مغيبذهددداذب ظدددب هذبم م دددس ةلذ ب متن   جةدددلذب حبماعدددلذرميددد ذب  ددد  وذ

ذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل. اس مس اذا،س  ذبلمحس ذ ةس ذمي ذب شباس ذاسمحمببهذ

ذ
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ياارثير إيجااابي   ايددببذهةحددسذيمحيددهذاحمغيددبذحيددم وذب يددي  لوذ بملييددلذححددسح  ذبمنلدد ببذمرددينذ جدد  ذ
ب ثسرمدلذليدتذريدغذ  حمغيبذحيم  ذب يي  لذحيعذ بببذبمحمدببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذومعنو  

وذاحددسذةحنددعذ نددكذايحددسذاب ذحيددم  ذب يددي  لذ دد  ذ (0.008)ذاحيددم  ذححن ةددلذ (0.1136)ححسحددلذبمنلدد بب
وبالياالي فقاد ب شبالوذايحسذاب ذبلمحس ذ ةس ذب شبالذاسمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب  د  ذب ثسرمدل.ذ

يم رفض فرض العدم وقبول الحرض البديل الخامس  " يؤثر مسيوس سيول  الشارك  إيجاب لاا عماى قارار 
 ق م  األصول الثابي  ".االعيراف بخسارة اضمحالل 

 e.g., Cotter et al., 1998; Diantimala) ،م دهذادلبذحداذحدسذم  دي ذإ ةدكذب  ببيدس ذب يدساملذ
et al., 2018).ذ

 ةحاددددنذمرب،ددددبذب ح  ددددلذبكيجسرةددددلذرددددينذحيددددم  ذيددددي  لذب شددددبالذ  ددددبببذبمحمددددببهذرايددددسب ذب ددددحل  ذ
مددددلذبلمحددددس ذ ةسحهددددسذاددددسمحمببهذرايددددسب ذب  دددد  ذب ثسرمددددلوذاددددرنذب شددددباس ذب مدددداذم بجددددكذحشددددستلذيددددي  لذة

ب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلوذبلذبنذبنا دددسضذحيدددم  ذب يدددي  لذ ددد  ذب شدددبالذةحنددداذبنا دددسضذ ددد ب ذ
ب شددبالذحيددعذيدد ب ذ ي نهددسوذححددسذةميددلذحددنذ بهدداذب شددباس ذ  حمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذ

 ذنم ةددلذ بايةددلذميددحمذ هددسذاس مح ،ددلذب دد باياذب ثسرمددل.ذ هدداذب حمسرددلوذهددسنذب شددباس ذب مدداذ دد يهسذبلمةسعةددس
ذ محنلهسذ  ب ذ تربذحياذبيمةحسفذايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.

 اليحميل االضافي 9-4
ك دددد سءذب حا،دددد ذحددددنذب   دددد ضذ ب  هدددد ذحيددددعذب ح  ددددلذرددددينذحجح حددددلذب حؤشددددبب ذب  بايةددددلذ ب اسبجةددددلذ
منا ددسضذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذ بحمددببهذب شدددباس ذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذبيدددمجسالذ

حدنذ  ج  ذمي ذب حؤشبب وذم ذبحس  ذباماسبذب ح  دس ذب بالةيدةلذحلدلذب  ببيدلذحدنذاد  ذإ دسهلذحجح حدلذ
ب حؤشبب ذ ب ماذمم حنذب مغيبذهاذحرةحدس ذب شدبالوذ بحمدببهذب شدبالذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذ

 ;e.g., Cotter et al., 1998)ب ثسرمدلذهداذب يدنلذب يدساملوذ ل د ذبيددمنسً بذإ دعذب  ببيدس ذب يدساملذ
Garrod et al., 2008; Fathmaningrum and Yudhanto, 2019) 

ذنح لجذبمنل ببذب حمح  ذ همسذ يححس  لذب مس ةل:   ذم ذل  ذحنذا  ذ
Impair it =      (   )                             

                                                                   (4) 
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ذ:حيث
ندس ةذذ (t)ب مغيبذهاذحرةحس ذب شبالذوذ ااذحادسب ذحدنذحرةحدس ذب شدبالذهداذب يدنلذ نيال :         

ذ.ذ(t-1)حمي حسذحيعذحرةحس ذب ينلذ (t-1)حرةحس ذب شبالذهاذب ينل

حادسب ذوذ اد ذ (t-1):ذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمدلذهداذب يدنلذ           
ةراددلذب مةحددلذ بلدد ذإلبذمدد ذبمحمددببهذرايددسب ذذdichotomous variableحدنذحمغيددبذثنددسالاذ

ذ ةرالذب مةحلذ  بذرا هذل  .وذ (t-1)ب ثسرملذهاذب ينلذب حل  ذ ةحلذب    ذ

ذ(ذنمسال ذب ملييلذبم سهاذاحسذييا:2 ،  مذب ج   ذب  ذ)

 نيائج اليحميل االضافي :4جدول 
 يضخىي انًعُىيت قيًت انًعايم انًخغيزاث انًضخقهت

B/M 121734 12111 

Yrs. 

 
122161 12113 

ROE 

 
-1211884 12374 

CFO -1211116 12978 

SalesΔ -121156 12225 

Impair t-1 123916 12111 

Adjusted R
2

 24213%  

P-Value 12111  

(ذيم دمذبيدمحبببذححن ةدلذب نحد لجوذ2 بملييلذنمسال ذبماماسبذبك سهاذاحدسذيم دمذحدنذب جد   ذب د ذ)
%(ذهددداذظدددلذب ادددلذهددداذ32.31%ذ(إ دددعذ)33.37ب حح  دددلذحدددن)ذذR2 ا،دددس  ذب مددد  ذب م يددديب،لذ ينحددد لجذ

بمحمادددسبذحجح حدددلذإ دددسهةلذحدددنذحؤشدددبب ذبم دددحل  ذهددداذب مةحدددل.ذ بملييدددلذححدددسح  ذب نحددد لجذبم دددمذ
بيمحبببذبمبماس ذبكيجسراذب ححند  ذردينذحمغيدبذب مةحدلذب  همب،دلذإ دعذب مةحدلذب يد  ةلذ لمد عذب حيتةدلذ  دبببذ

 ل ددد ذحنددد ذذ1.1512ةحدددلذب  دد  ذب ثسرمدددلوذليدددتذريددغذححسحدددلذبمنلدد بببمحمددببهذرايدددسالبذب ددحل  ذ 
(ذاحيددم  ذ1.3341همدد ذريددغذححسحددلذبمنلدد ببذ)ذ Yrsوذبحددسذهةحددسذيمحيددهذاحمغيددب1.111حيددم وذححن ةددلذ

ذ(ذ البذي ح ذنمسال ذبماماسبذب يسياذ حؤشبب ذبم حل  ذهاذ ةحلذب    .1.111ححن ةلذ)
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 دبببذبمحمدببهذرايدسب ذ سهاذ ج  ذببمادس ذإيجدسراذححند  ذردينذ حنذنسلةلذ اب وذ   مذب ملييلذبك
بمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب يددساملذ  ددبببذذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذهدداذب يددنل

وذاحدسذ1.111 ل د ذحند ذحيدم وذححن ةدلذ 1.1714 ب لس ةلوذليتذريغذححسحدلذبمنلد ببذب ثسرملذهاذب ينل
ب يددساملذةحدد ذ لدد ذحؤشددبب ذذيددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذهدداذب يددنل ددبببذبمحمددببهذراةحندداذ نذ

ب دحل  ذ ةحدلذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملذ ب دل ذيجدفذبادلمذهداذبمحمادسبذحند ذبمحمدببهذرايدسب ذ
 e.g., Lin)ب لس ةل.ذ ،م هذالبذحاذحسذم  ي ذب ةكذاحضذب  ببيس ذب يدساملذذب    ذب ثسرملذهاذب ينل

and Peasnell, 2000; Azmi, 2018).ذ

احددسذبم ددمذحددنذب ملييددلذبم ددسهاذ جدد  ذح  ددلذببماددس ذيدديرةلذريددبذححن ةددلذرددينذب مغيددبذهدداذحرةحددس ذ
بمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلوذححددسذةحندداذايحددسذبنا  دد ذحرةحددس ذب شددبالذ  ددبببذ

ب ثسرمددلوذححددسذيدد  ذحيددعذ نذب شددبالذايحددسذاب ذبلمحددس ذبحمددببهذب شددبالذرايددسالبذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذ
.ذب مغيبذهاذحرةحس ذب شبالذةح ذ ل ذحؤشبب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمدلوذ  تدنذمدرثيبمذريدبذححند  ذ

 ;e.g., Paik and Lee, 2013) ،م ددهذاددلبذحدداذحددسذم  ددي ذب ةددكذاحددضذب  ببيددس ذب يددساملذ
Diantimala and Sofyani, 2020)ذ.ذ

 يحميل الحساس   9-5
 ممية ذح وذ   ذ بميسعذب نمسال ذب ماذمد ذب م  دلذإ يهدسذهداذب ملييدلذب يسيداوذمد ذبمحمحدس ذحيدعذبجدببءذ

 بحددددس  ذب ملييددددلذب يسيدددداذذ(Subsamples)ملييددددلذب ليسيددددةلذحددددنذادددد  ذبيددددما ب ذب حينددددس ذب  بحةددددلذ
ب   داذب شدباس ذذ ينح لجذب   .ذإلذم ذممية ذحينلذب  ببيلذب اذحينمينذهبحيمينوذم حن ذب حيندلذب  بحةدل

 تردبذحدنذب  بلد ذب  دلةموذذ (B/M)ب ماذ  يهسذنيالذب مةحدلذب  همب،دلذب داذب مةحدلذب يد  ةلذ لمد عذب حيتةدلذ
رينحسذم حن ذب حينلذب  بحةلذب ثسنةلذب شباس ذب ماذ  يهسذنيدالذب مةحدلذب  همب،دلذب داذب مةحدلذب يد  ةلذ لمد عذ

ذ  لذحنذب  بل ذب  لةم.ذ (B/M)ب حيتةلذ

 تردبذحدنذذB/Mيما ب ذحؤشدبذبنا دسضذب مةحدلذب يد  ةلذ لمد عذب حيتةدلذحدنذ ةحمهدسذب  همب،دلذ)   ذم ذب
ب  بل (ذاسحمادسبمذ لد ذ اد ذب حؤشدبب ذب اسبجةدلذم دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلذ ب مداذبم دمذحدنذنمدسال ذ

 ذ ةحددلذب ملييددلذبمل ددسالاذ ينحدد لجذب   ذ ي ببيددلذببماسعهددسذب ححندد  ذامددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل 
 ;Bond et al., 2016; Shaari et al., 2017)ب    ذب ثسرمل.ذ ل  ذبميس سذحاذب  ببيس ذب يساملذ

Diantimala and Sofyani, 2020)ذ 

 

ذ
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 (ذنمسال ذباماسبذب ح  س ذب بالةيةلذحللذب  ببيلذهاذظلذبجببءذملييلذب ليسيةل:3 ،  مذب ج   ذب  )

 نيائج يحميل الحساس   :5جدول 

 المتغيرات المستقلة

 العينة الفرعية األولى

 (B/M) أكبر من الواحد الصحيح 

 العينة الفرعية الثانية

 (B/M)  أقل من الواحد الصحيح 

 P-Value معامل االنحدار P-Value معامل االنحدار

B/M 

Yrs 

ROE 

CFO 

0100.0 

01000 

-0100.0 

-01000.0 

12114 

12626 

12176 

12983 

-12185 

-12286 

-121321 

-121227 

12147 

12541 

12263 

12611 

Adjusted R2 

P-Value 

No.Obs. 

5100% 

01000 

.00 

3100 % 

010. 

.00 

 نكذاس نيدالذ يحيندلذب  بحةدلذب   دعذ اداذب شدباس ذب مداذ د يهسذنيدالذب مةحدلذذويم مذحنذب ج   ذب يسره
ذسححن ةد نذب نحد لجذادسنذ تربذحدنذب  بلد ذب  دلةموذذ (B/M)ب  همب،لذب اذب مةحلذب ي  ةلذ لم عذب حيتةلذ

وذ جدددسء ذنمدددسال ذب نحددد لجذ ميددد ذب حيندددلذذ1.13(ذ اددداذ  دددلذحدددنذ1.116)ذP-Valueليدددتذريغددد ذ ةحدددلذ
 ذنمددسال ذب نحدد لجذب  ددياذ ي ببيددلوذ ا دد لذ،ددححددسذيؤذذوب  بحةددلذحم مددلذحدداذنمددسال ذب ملييددلذ ينحدد لجذب  دديا

رايدسالبذذا دسضذب مةحدلذب يد  ةلذ لمد عذب حيتةدلذ  دبببذبمحمدببهاس لذب ح  لذبكيجسرةلذب ححن ةلذردينذبن
ب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددل.ذاحددسذ تدد  ذب نمددسال ذ جدد  ذح  ددلذببماددس ذيدديرةلذرددينذب ببلةددلذ ب مدد همس ذ

  تنذذورايسالبذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرملذبمحمببهب نم ةلذحنذب نشعلذب مشغييةلذحنذنسلةلذ  بببذ
 يبذححن ةلوذ ا ذحسذيميهذحاذنمسال ذب ملييلذبمل سالاذ ينح لجذب يسياذ ي ببيل.ب ح  لذاسن ذر

 اداذب شدباس ذب مداذ د يهسذنيدالذب مةحدلذب  همب،دلذب داذذ حنذنسلةلذ ادب وذاس نيدالذ يحيندلذب  بحةدلذب ثسنةدل
حدنذب  بلد ذب  دلةموذبم دمذححن ةدلذب نحد لجوذليدتذريغدد ذذ  ددل (B/M)ب مةحدلذب يد  ةلذ لمد عذب حيتةدلذ

.ذ مؤادد ذاددلمذب نميجددلذنمددسال ذب ملييددلذب يسيدداذ ي ببيددل.ذ1.13حددنذ  ددلذ(ذ ادداذ1.13)ذP-Value ةحددلذ
هاس نيددالذ يشددباس ذب مدداذما،دد ذب مةحددلذب يدد  ةلذ لمدد عذب حيتةددلذحددنذ ةحمهددسذب  همب،ددلوذبم ددمذ جدد  ذح  ددلذ

رايسالبذب حل  ذ ةحدلذب  د  ذذبمحمببهذب ي  ةلذ لم عذب حيتةلذ  بببذييرةلذححن ةلذرينذا،س  ذب مةحل
ححدددسذي  دددمذ احةدددلذحؤشدددبذنيدددالذب مةحدددلذب  همب،دددلذ لمددد عذب حيتةدددلذب ددداذ ةحمهدددسذب يددد  ةلذارلددد ذ اددد ذذب ثسرمدددل

احسذ ت  ذب نمدسال ذ جد  ذح  دلذببمادس ذيديرةلذردينذذب حؤشبب ذب اسبجةلذم حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.
رايددسالبذب ددحل  ذ ةحددلذذبمحمددببه ب مدد همس ذب نم ةددلذحددنذب نشددعلذب مشددغييةلذحددنذنسلةددلذ  ددبببذذب ببلةددل

  تنذب ح  لذاسن ذريبذححن ةلوذ اد ذحدسذيميدهذحداذنمدسال ذب ملييدلذبمل دسالاذ ينحد لجذذوب    ذب ثسرمل
ذب يسياذ ي ببيل.
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 نيائج البحث ويوص ايو -11
مميددة ذب ححسبيددلذب حلسيددرةلذ مددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذبيددمه هذب الددتذ

حددنذ رددلذب شددباس ذب ح ددب،لوذ حدد وذم بهددهذاددلمذب ححسبيددلذحدداذحمعياددس ذححةددسبذب حلسيددالذب ح ددب ذب دد ذ
ذ.ذIAS (36)(ذ"ذب حل  ذ ةحلذب    ذ"ذ ب حنسظبذ ححةسبذب حلسيالذب    اذ13)

ذ التذاشمةكذب نظب ذ ب معرةماذحيعذب نل ذب مس ا: ةحانذري ب ذ ا ذنمسال ذبذ

ياميدفذح هدد  ذإادد  ذب  د  ذب ثسرمددلذحددنذح هد  ذب ددحل  ذ ةحددلذب  د  ذب ثسرمددلوذإلذةمدد  ذح هدد  ذ -
بماددد  ذحيدددعذبهمدددببضذبمنا دددسضذب مددد ب،جاذهددداذمتي دددلذب  دددلذب ثسرددد ذحيدددعذحددد ببذب  مدددب ذب احنةدددلذ

رينحسذةم  ذح هد  ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلذحيدعذب حم  حلذ ص لذنميجلذبميما ب ذ ب ممس  وذ
بهمددببضذبمنا ددسضذب لددس ذ ب ح ددسجقذهدداذب مةحددلذب  همب،ددلذ ص ددلذب ثسردد .ذاحددسذةمدد  ذح هدد  ذبمادد  ذ
حيددعذبهمددببضذما ددةةذ  ذم ا،دداذب مةحددلذب مسريددلذ إلادد  ذحيددعذحدد ببذب ححددبذبم م ددس  ذب حم  ددداذ

  ذح هد  ذبم ددحل  ذحيدعذبهمدببضذمميددة ذب  دلذب ثسردد ذ ص دلوذ مذةحمردبذححيةددلذمميدة وذرينحدسذةمدد
 حنذعب،هذ ةسالذح وذبحاسنةلذبيمبب ذ ةحمكذب  همب،ل.

ماميفذححيةس ذبحس  ذممية ذب    ذحنذححيةس ذب حل  ذ ةحلذب    وذإلذمم حنذبحدس  ذمميدة ذ -
 اس مددس اذمنميدد ذب  دد  ذبحددس  ذب نظددبذهدداذ ةحددلذب  ددلذ محدد يلذ ةحمددكذب  همب،ددلذإ ددعذب مةحددلذب حس  ددلوذ

ححيةس ذبحدس  ذمميدة ذب  د  ذب ثسرمدلذإ دعذححيةدس ذبحدس  ذمميدة ذم دسح ةلذ)ا،دس  ذب  د  (ذ ححيةدس ذ
ذبحس  ذممية ذمنسا ةلذ)منس ةذب    (.ذ

يدد هبذ ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذبشددسبب ذ حيددما حاذب ممددسب،بذب حس ةددلذ -
 هدددبةذب نحددد ذ ب مددد همس ذب نم ةدددلذب حيدددممريةلوذ اس مدددس اذيدددؤثبذحيدددعذلددد  ذبم بءذب حيدددممرياذ يشدددباس ذ

ب عببهذب اسبجةلذحثلذب حيمثحب،نذ ب  بالنينذ ريدبا ذحدنذ  دلسفذب ح دس م.ذاحدسذةيدسح ذهداذب لد ذ
حدددنذحددد  ذمحسثدددلذب ححي حدددس ذحدددنذاددد  ذمددد هيبذب مةحدددلذب لمةمةدددلذ ب حس  دددلذ   ددد  ذرددد ًمذحدددنذب متي دددلذ

  ذح الحلذ حيما حاذب ممسب،بذب حس ةلذ هاذب    ذب حنسيف.ذب مسب،اةلوذاحسذي هبذححي حس

ممحددد  ذ مم ذبمه دددسضذحدددنذ دددبببذبمحمدددببهذرايدددسب ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلوذ مشدددحلذ -
ب دد مم ذحيددعذب لس ددلذب حس ةددلذ ي لدد  ذبم م ددس ةلوذ ب دد مم ذاس ددلذاس دد  بهاذبم بب،ددلذبمنمهسا،ددلوذ

ببعذب حس ةددددلوذ ب دددد مم ذحيددددعذ نشددددعلذبميددددمل بلذ بمندددد حسجوذ ب دددد مم ذحيددددعذب ذهحددددلذيدددد عذب  ذ
ذ ب  مم ذحيعذب متس يفذب يةسيةلذ بمحماسبب ذب  ب،رةل.ذ

ي ج ذمادسينذاريدبذحردبذب ريد بنذحدنذليدتذ بجدلذبمحمثدس ذ حمعيادس ذبمه دسضذ همدسذ ححةدسبذب حلسيدالذ -
لذهداذبمادسلذب مدبببب ذب اس دلذ(.ذ  د ذ بجحد ذل د ذإ دعذبيدما ب ذب ممد يبب ذبم بب،دIAS 36ب د   اذ)
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اس ددحل  ذ ةحددلذب  دد  وذ باددم هذب دد  بهاذبم بب،ددلوذ باددم هذب ريالةددلذب حؤييددةلذب مدداذمححددلذرهددسذ
ب شدددباس ذحدددنذليدددتذ بجدددلذبمن دددسلوذادددلبذاسك دددسهلذإ دددعذح بحدددلذاس دددلذاس شدددباس ذحثدددلذب لدددد بهاذ

ذبم بب،لوذ ج   ذث ةس ذل احلذب شباس .ذذذذذذ

باس ذمجددسمذ ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلوذ حنهددسذماميددفذ  بهدداذإ بب ذب شدد -
  بهاذب م س ةلذ اح هسذ  بهاذبنمهسا،دل.ذ مشدحلذب د  بهاذبم م دس ةلذمليدينذحن حدلذب ممدسب،بذب حس ةدلذ
حدنذاد  ذبمه دسضذحدنذب ايددسالبذهداذب   د ذب حنسيدفوذححدسذةيددسح ذب حيدمثحب،نذحيدعذمميدة ذب حمدد ب ذ

عبذب ححدس ذب حبماعددلذرهدسوذ حدنذثدد ذممد يبذب ح بالد ذحيددعذبيدمثحسببمه ذا د ب ذيدديةحلوذب مشدغييةلذ حادس
اددددلبذاسك ددددسهلذإ ددددعذ نذب دددد  بهاذبم م ددددس ةلذب حمحيمددددلذاسميددددم س  ذحددددنذب حابةددددسذب  ددددب،رةلذ ما ددددةضذ

 ب متس يفذب يةسيةل.ذ

 حن الدددلذذل  ددد ذييجدددرذب حددد يب نذإ دددعذب ححسبيدددس ذب حلسيدددرةلذاشدددالذبنمهدددسا ذ ملميدددهذح دددس له ذب اس ددد
ذمظهبذب   بهاذبمنمهسا،لذ مبببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.

يمدددرثبذ دددبببذبمحمدددببهذرايدددسب ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلذاحجح حدددلذحدددنذب ح بحدددلذب حمحيمدددلذذ -
بجذاس شباس ذ ب ماذمشحلذلج ذب شبالوذ اثسهلذب  د  ذب ثسرمدلوذ ب ححيةدس ذب جنرةدلذ يشدبالوذ بم بذ

هدداذب ر ب ددس ذب جنرةددلوذ ب بهدداذب حددس ا.ذ ،اميددفذمددرثيبذميدد ذب ح بحددلذحيددعذ ددبببذبمحمددببهذرايددسب ذ
ب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلذادددسام هذعرةحدددلذبم م دددس ذب دددل ذمححدددلذهةدددكذب شدددباس ذ بادددم هذ

ذب رياللذب حؤييةلذ  بجكذبمن سلذ يححسييبذب    ةلذكح ب ذب ممسب،بذب حس ةل.ذ

باماسبذذالحرض األولبكعسبذب نظب ذ يالتوذم ذبشممسعذهب ضذب  ببيلوذليتذيمنس  ذذبيمنس ًبذحيا -
ب ح  ددلذرددينذحجح حددلذب حؤشددبب ذب  بايةددلذ ب اسبجةددلذ  حمددببهذرايددسالبذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذ

يام رفاض فارض ب ثسرملذ بماسلذب شبالذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمدلوذ  د ذ
وذ ل د ذنظدببذ يمدرثيبذب ححند  ذ تدلذحدنذحمغيدبذا،دس  ذب مةحدلذا وقبول الحارض الباديل جزئ ااالعدم جزئ 

ب  همب،ددلذ لمدد عذب حيتةددلذحددنذ ةحمهددسذب يدد  ةلوذ حمغيددبذحدد  ذب يددن ب وذرينحددسذاددسنذانددس ذمددرثيبذريددبذ
 ححن  ذ تلذحنذحمغيبذبنا سضذب ببلةلوذ حمغيبذبنا سضذب م همس ذب نم ةلذحنذب نشعلذب مشغييةل.

اددس بر ذحددنذ جددد  ذحؤشددبب ذاسبجةددلذ  بايةدددلذم ددحل  ذب  دد  ذب ثسرمدددلوذبمذبنذب شددباس ذ ددد ذمذ -
محمدددبهذرايدددسب ذب دددحل  ذ ةحدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددل.ذ ،بجددداذل ددد ذب ددداذمدددرثبذ دددبببذبحمدددببهذب شدددباس ذ
رايددسب ذب ددحل  ذب  دد  ذب ثسرمددلذاحجح حددلذحددنذب حلدد  ب ذ ب مدداذممحثددلذهدداذاحددضذب ا ددسالةذ

 ةلذ يشباس .ذ ل  ذبامرب ذب  ببيلذمرثيبذحل  ب ذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذب مشغييةلذ ب حس
 ةحلذب    ذب ثسرملذ ب مداذمشدحلذلجد ذب شدبالوذ ب بهداذب حدس اوذ اثسهدلذب  د  ذب ثسرمدلوذ ب يدي  ل.ذ
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 تددلذحددنذحمغيددبذلجدد ذب شددبالوذ حيددم  ذب يددي  لذحيددعذ ددبببذذإيجااابي ومعنااو    دد ذمرددينذ جدد  ذمددرثيبذ
 حمغيدبذب بهداذذسامبي ومعناو  هذرايسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلوذرينحدسذي جد ذمدرثيبذبمحمبب

ب ثسرمدلوذ  ايدببذي جد ذمدرثيبذإيجدسراوذ ب حدس اذحيدعذ دبببذبمحمدببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  
  تدددنذريدددبذححنددد  ذ حمغيدددبذاثسهدددلذب  ددد  ذب ثسرمدددلذحيدددعذ دددبببذبمحمدددببهذرايدددسب ذب دددحل  ذ ةحدددلذ

  ثسرمل.ذب    ذب

 ك  سءذب حا، ذحنذب    ضذ ب  ه ذحيعذب ح  س ذحللذب  ببيلذاس ملييلذبميسياوذم ذبجببءذملييلذ -
ب سهاذحنذا  ذبحس  ذباماسبذب ح  س ذب بالةيةلذحللذب  ببيلذاسيدما ب ذحجح حدلذحدنذب حؤشدبب وذ

ب  د  ذب ثسرمدلذذمم حنذب مغيبذهاذحرةحس ذب شبالوذ بحمببهذب شبالذرايسب ذب حل  ذ ةحل ب ماذ
.ذ بم دددمذا،ددس  ذب مددد  ذب م يددديب،لذ ينحدد لجذهددداذظددلذب ادددلذهدداذبمحمادددسبذحجح حدددلذهدداذب يدددنلذب يددسامل

 ب حمغيبب ذبم سهةل.

  مميددة ذحدد  ذ دد  ذ بميددسعذب نمددسال ذب مدداذمدد ذب م  ددلذب يهددسذهدداذب ملييددلذب يسيدداوذمدد ذبمحمحددس ذحيدداذ -
مميدة ذحيندلذب  ببيدلذب داذحينمدينذ بحةدلوذبلذمد ذبجببءذملييلذب ليسيةلذحنذا  ذبيما ب ذب حينس ذب 

هدددبحيمينوذم دددحن ذب حيندددلذب  بحةدددلذب   ددداذب شدددباس ذب مددداذ ددد يهسذنيدددالذب مةحدددلذب  همب،دددلذب ددداذب مةحدددلذ
 ترددبذحددنذب  بلدد ذب  ددلةموذرينحددسذم ددحن ذب حينددلذب  بحةددلذب ثسنةددلذ (B/M)ب يدد  ةلذ لمدد عذب حيتةددلذ

  ددلذحددنذذ (B/M)ب دداذب مةحددلذب يدد  ةلذ لمدد عذب حيتةددلذذب شددباس ذب مدداذ دد يهسذنيددالذب مةحددلذب  همب،ددل
 مشيبذنمسال ذملييلذب ليسيةلذب داذبم س هدسذحداذنمدسال ذب ملييدلذبميسيداوذححدسذةشديبذذب  بل ذب  لةم.

 احةدددلذحؤشدددبذنيددالذب مةحدددلذب  همب،دددلذ لمددد عذب حيتةددلذب ددداذ ةحمهدددسذب يدد  ةلذارلددد ذ اددد ذب حؤشدددبب ذب دداذ
ذثسرمل.ب اسبجةلذم حل  ذ ةحلذب    ذب 

 واسينادال إلى ما يوصمت إل و ىذه الدراس  من نيائج،  قدم الباحث مجموع  من اليوص ات اليال   

اس نيالذ ححد  ذب ممدسب،بذب حس ةدلوذ دب ب ذب ادلذهداذبمحمادسبذادلذحدنذب حؤشدبب ذب  بايةدلذ ب اسبجةدلذ -
ب حيتةددلذحددنذ ةحمهددسذذم ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلوذ  احهددسذا،ددس  ذنيددالذب مةحددلذب  همب،ددلذ لمدد عذ

ب ي  ةلذ ل  ذكجببءذباماسبذب حل  ذ ةحلذب  د  ذب ثسرمدلوذحداذ دب ب ذبكه دسضذحدنذبملد بتذ
 ب ظددب هذب مدداذ   ذب دداذبمحمددببهذرايددسب ذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلوذ ا دد لذاس ددلذإلبذ

 يشددبالذذاسندد ذايددسالبذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذمددؤثبذاشددالذجدد اب ذحيددعذب حبادداذب حددس ا
ذ نميجلذ ححس هس.

اس نيالذك بب ذب شباس وذيجفذحن ذبمادسلذ دبببذبمحمدببهذرايدسب ذب دحل  ذ ةحدلذب  د  ذب ثسرمدلوذ -
هلةذبكشسبب ذب ماذحنذب حلمحلذبنذمنملذ يحيمثحب،نذ   لسفذب ح س مذل  ذ  ب ذب شبالذحيدعذ
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 ذب شددبالذبماددسلذلاحددلذحددنذبيددمةحسفذايددسالبذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددل.ذاحددسذيمحددينذحيددعذإ ببذ
ب مبببب ذكحس  ذم لةمذب   داذب مشدغيياذ ب حدس اذ يشدبالذحدنذاد  ذإحدس  ذاةايدلذححيةدس ذب شدبالذ

 ميمةحسفذايسالبذب حل  ذب    ذب ثسرمل.

اس نيدددالذ جهدددس ذبكشدددببهذ ب ب سادددلذحيدددعذيددد عذب  ببعذب حس ةدددلوذ دددب ب ذمل يددد ذ  بحددد ذحياحدددلذك بب ذ -
 ددلذحيدعذ ددبببب ذب ددحل  ذ ةحدلذب  دد  ذب ثسرمددلوذاحدسذة ددحنذجدد   ذ حلمدد  ذب شدباس ذ يب ساددلذب  حس

 بكه سضذحنذب حل  ذ ةحلذب    وذ حنذث ذح  ب ةلذ ج   ذب ممسب،بذب حس ةل.

اس نيدالذ حبب ردداذب ليددساس وذ ددب ب ذب ملمددهذحددنذب معريدهذب يددية ذ ححةددسبذب ددحل  ذ ةحددلذب  دد  وذ -
يدددن ةسوذحددداذب ادددلذهددداذبمحمادددسبذ مم ذب دددحل  ذ ةحدددلذ حببجحدددلذب حؤشدددبب ذب  بايةدددلذ ب اسبجةدددلذ

 ب    ذب ثسرملذحن ذبر بءذب ب  .

اس نيددددالذ يحيددددمثحب،نذ ب حلييددددينذب حددددس يينوذ ددددب ب ذبميددددم س  ذحددددنذب ححي حددددس ذب حلسيددددرةلذب اس ددددلذ -
اس ددحل  ذ ةحددلذب  دد  ذب ثسرمددلذ يشددباس وذحدداذ ددب ب ذمميددة ذحدد  ذجدد  وذ ن حةددلذاددلمذب ححي حددس ذ

 بماسلذ بببب ذبيمثحسب،لذييةحلوذ ب منرؤذامةحلذمي ذب شباس .حنذ جلذ

 مم حنذحسذييا:وأخيرال يقيرح الدراس  مجاالت لبحوث مسيقبم  ، 

  ببيلذب   بهاذبمنمهسا،لذك بب ذب شباس ذحن ذبماسلذ بببذب حل  ذ ةحلذب    ذب ثسرمل.ذ -

  ةحلذب    ذب ثسرمل. ببيلذ  بذب ةس ذل احلذب شباس ذهاذمبشي ذ بببذب حل  ذ -

  ببيلذب ح  لذرينذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذب    ذ ج   ذب ممسب،بذب حس ةل. -

  ببيلذمرثيبذب مل ظذب حلسيراذحيعذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذب    . -

 ببيلذ ثبذب م ا ذ ببم سعذحيم ةس ذب يحسبذحيعذبيمب ب ذايسالبذب حل  ذ ةحلذب    ذ حيدعذ -
 بءذب حيممرياذ يشباس .ب  

 مرثيبذ بببذبمحمببهذرايسب ذب حل  ذب    ذحيعذي عذب  ببعذب حس ةل.ذ -

ذ

ذ

 

ذ
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 مالحق البحث
 (1ممحق رقم )

الدراس أسماء شركات عين    
 انًصزيت نالحصاالث -. اإلصًاعيهيت يصز نهذواخٍ -00

 اإلصًاعيهيت انىطُيت نهصُاعاث انغذائيت -0 انصُاعاث انكيًاويت انًصزيت كيًا -.0

 انزيىث انًضخخهصت -0 حذيذ عز -00

 انشزقيت نهذخاٌ -3 صًاد يصز ايديفزث -00

 باَذا -انعزبيت نًُخداث االنباٌ -0 صيذي كزيز نهبخزوكيًاوياث -03

 انقاهزة نهذواخٍ -0 االهزاو نهطباعت وانخغهيف -00

 ايذيخا نهصُاعاث انغذائيت -0 انعزبيت وبىنيفار نهغزل وانُضيح -00

 خهيُت نهصُاعاث انغذائيت -0 انعزبيت نألصًُج -00

 يصز نهزيىث وانصابىٌ -5 انعزبيت نهخزف صيزاييكا ريًاس -00

 اصكُذريت نهزيىث انًعذَيت -0. انعزبيت نهًحابش -05

 انضىيذي انكخزيك -.. دايش نهًالبش انداهزة -00

 انكابالث انكهزبائيت انًصزيت -0. يصز نألنًىَيىو -.0

 خي بي اوحى -0. يصز إلَخاج األصًذة -00

 انقاهزة نألدويت وانصُاعاث انكيًاويت -3. يذيُت َصز نإلصكاٌ وانخعًيز -00

 يصطفي انقابضتيدًىعت طهعج  -0. انصعيذ انعايت نهًقاوالث واالصخثًار انعقاري -03

 ييُا نالصخثًار انضياحي وانعقاري -0. يدًىعت عايز انقابضت -00

 انُضاخىٌ انشزقيىٌ نهضداد -0. بانى هيهز نهخعًيز -00

 اصيك نهخعذيٍ اصكىو -0. خىنذٌ حكش نألصىاف -00

 انبىياث وانصُاعاث انكيًاويت باكيٍ -5. خُىب انىادي نألصًُج -00
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 (2ممحق رقم )
 نيائج اليحميل االحصائي لمنموذج االول

Regression Analysis: Impair versus B/M, Yrs, ROE, CFO 

Descriptive Statistics: Impair, B/M, Yrs, ROE, CFO 

Statistics 

Variable N N* Mean 
SE 

Mean 
StDev Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

Impair 304 0 0.2914 0.1261 0.4547 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 

B/M 304 0 1.290 0.115 2.001 -0.141 0.001 0.621 1.586 17.189 

Yrs 304 0 0.3355 0.0271 0.4730 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 

ROE 304 0 1.152 0.276 4.819 -9.291 0.000 0.126 0.657 49.543 

CFO 304 0 0.731 0.283 4.935 -27.695 -0.000 0.002 0.667 47.908 

 

Method 

Rows unused 1    

Regression Equation 

Impair = 0.3038 + 0.0624 B/M + 0.1519 Yrs - 0.0093 ROE - 0.00072 CFO 

Coefficients  

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 0.3038 0.0342 8.88 0.000   

B/M 0.0624 0.0191 3.27 0.001 2.05 

Yrs 0.1519 0.0754 2.02 0.045 1.78 

ROE -0.0093 0.0105 -0.88 0.378 1.04 

CFO -0.00072 0.00595 -0.12 0.903 1.21 

Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

0.464563 13.35% 12.19% 10.77% 
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Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Regression 4 9.9103 2.47758 11.48 0.000 

B/M 1 2.3102 2.31023 10.70 0.001 

Yrs 1 0.8769 0.87689 4.06 0.045 

ROE 1 0.1681 0.16811 0.78 0.378 

CFO 1 0.0032 0.00320 0.01 0.903 

Total 304 74.2244    

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

Obs Impair Fit Resid Std Resid  

44 1.000 0.546 0.454 1.05 X 

48 1.000 0.523 0.477 1.09 X 

57 1.000 0.843 0.157 0.41 X 

82 1.000 1.052 -0.052 -0.12 X 

83 1.000 1.577 -0.577 -1.50 X 

87 1.000 0.995 0.005 0.01 X 

88 1.000 0.961 0.039 0.09 X 

93 1.000 0.713 0.287 0.64 X 

95 0.000 0.089 -0.089 -0.24 X 

117 0.000 0.462 -0.462 -1.03 X 

118 0.000 0.436 -0.436 -0.97 X 

119 0.000 0.464 -0.464 -1.03 X 

149 0.000 0.403 -0.403 -0.89 X 
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Correlation: Impair, B/M, Yrs, ROE, CFO 

 
  

Method 

Correlation type Pearson 

Number of rows used 304 

Correlations 

 Impair B/M Yrs ROE 

B/M 0.344    

Yrs 0.296 0.624   

ROE -0.071 -0.114 0.054  

CFO -0.089 0.352 0.052 -0.027 

 نيائج اليحميل االحصائي لمنموذج الثاني 

Descriptive Statistics: SIZE, LEV, FAI, LIQ 

Statistics 

Variable N N* Mean 
SE 

Mean 
StDev Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

SIZE 304 0 17.289 0.232 4.048 11.017 11.616 18.193 20.431 23.893 

LEV 304 0 0.4857 0.0302 0.5274 0.0001 0.2458 0.4419 0.6189 6.5420 

FAI 304 0 0.4090 0.0147 0.2568 0.0187 0.1717 0.3424 0.6476 0.9537 

LIQ 304 0 0.7872 0.0417 0.7267 0.0001 0.2675 0.7008 0.9594 4.4427 
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Regression Analysis: Impair versus SIZE, LEV, FAI, LIQ 

Regression Equation 

Impair = 0.115 + 0.01459 SIZE - 0.1007 LEV + 0.056 FAI + 0.1136 LIQ 

Coefficients 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 0.115 0.125 0.92 0.359  

SIZE 0.01459 0.00735 1.98 0.048 1.13 

LEV -0.1007 0.0564 -1.79 0.043 1.13 

FAI 0.056 0.125 0.45 0.653 1.32 

LIQ 0.1136 0.0428 2.66 0.008 1.24 

Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

0.486268 5.16% 3.89% 1.57% 

Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Regression 4 3.8489 0.96222 4.07 0.003 

SIZE 1 0.9309 0.93085 3.94 0.048 

LEV 1 0.7542 0.75422 3.19 
0.043 

 

FAI 1 0.0478 0.04785 0.20 0.653 

LIQ 1 1.6691 1.66911 7.06 0.008 

Total 304 74.5493    

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

Obs Impair Fit Resid Std Resid   

19 1.000 0.853 0.147 0.31  X 

44 1.000 0.780 0.220 0.47  X 

45 0.000 0.855 -0.855 -1.84  X 

166 0.000 -0.096 0.096 0.27  X 

167 1.000 0.070 0.930 2.11 R X 

176 1.000 0.496 0.504 1.13  X 

R  Large residual 

X  Unusual X 
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Correlation: Impair, SIZE, LEV, FAI, LIQ 

 

Method 

Correlation type Pearson 

Number of rows used 304 

Correlations 

 Impair SIZE LEV FAI 

SIZE 0.127    

LEV -0.061 0.086   

FAI 0.133 0.308 -0.114  

LIQ 0.157 0.050 0.235 0.330 
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 اإلضافي نيائج اليحميل االحصائي لميحميل
Regression Analysis: Impair versus B/M, Yrs, ROE, CFO, sales, impair 

t-1 

Regression Equation 

Impair = 0.1571 + 0.0734 B/M + 0.2160 Yrs - 0.00884 ROE - 0.00016 CFO -

 0.0056 sales  + 0.3906 impair t-1 

Coefficients 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 0.1571 0.0387 4.06 0.000  

B/M 0.0734 0.0179 4.10 0.000 2.08 

Yrs 0.2160 0.0710 3.04 0.003 1.83 

ROE -0.00884 0.00993 -0.89 0.374 1.07 

CFO -0.00016 0.00553 -0.03 0.978 1.21 

sales -0.0056 0.0046 -1.22 0.225 1.04 

impair t-1 0.3906 0.0566 6.91 0.000 1.08 

Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

0.432060 25.63% 24.13% 0.00% 

Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Regression 6 19.1065 3.18442 17.06 0.000 

B/M 1 3.1409 3.14090 16.83 0.000 

Yrs 1 1.7266 1.72662 9.25 0.003 

ROE 1 0.1478 0.14785 0.79 0.374 

CFO 1 0.0001 0.00015 0.00 0.978 

sales 1 0.2762 0.27623 1.48 0.225 

impair t-1 1 8.9076 8.90764 47.72 0.000 

Total 304 74.5493    
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 يحميل الحساس  نيائج 
Regression Analysis: Impair versus B/M high, Yrs, ROE, CFO 

 

Regression Equation 

Impair = 0.443 + 0.0510 B/M high + 0.057 Yrs - 0.0216 ROE - 0.00013 CFO 

Coefficients 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 0.443 0.114 3.89 0.000  

B/M high 0.0510 0.0204 2.50 0.014 1.36 

Yrs 0.057 0.117 0.49 0.626 1.09 

ROE -0.0216 0.0120 -1.79 0.076 1.14 

CFO -0.00013 0.00603 -0.02 0.983 1.20 

Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

0.465818 12.52% 9.55% 6.15% 

Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Regression 4 3.6639 0.91596 4.22 0.008 

B/M high 1 1.3613 1.36132 6.27 0.014 

Yrs 1 0.0518 0.05178 0.24 0.626 

ROE 1 0.6953 0.69526 3.20 0.076 

CFO 1 0.0001 0.00010 0.00 0.983 

Total 122 29.2683    

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

Obs Impair Fit Resid Std Resid  

15 1.000 0.531 0.469 1.08 X 

21 1.000 0.913 0.087 0.23 X 

24 1.000 1.497 -0.497 -1.31 X 

28 1.000 0.947 0.053 0.13 X 

29 1.000 0.983 0.017 0.04 X 

36 0.000 -0.115 0.115 0.33 X 
X  Unusual X 
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Regression Analysis: Impair versus B/M low, Yrs, ROE, CFO 

Regression Equation 

Impair = 0.2861 - 0.085 B/M low - 0.286 Yrs - 0.0321 ROE - 0.0227 CFO 

Coefficients 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 0.2861 0.0451 6.34 0.000  

B/M low -0.085 0.117 1.72 0.147 1.10 

Yrs -0.286 0.467 -0.61 0.541 1.00 

ROE -0.0321 0.0286 1.12 0.263 1.06 

CFO -0.0227 0.0434 -0.52 0.601 1.03 

Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

0.464938 6.63% 4.83% 3224%  

Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Regression 4 0.6286 0.15714 7.73 0.11 

B/M low 1 0.1135 0.11354 5.53 0.147 

Yrs 1 0.0812 0.08117 0.38 0.541 

ROE 1 0.2723 0.27228 1.26 0.263 

CFO 1 0.0594 0.05942 0.27 0.601 

Total 182 38.6740    

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

Obs Impair Fit Resid Std Resid  

2 0.000 0.000 -0.000 * X 

64 0.000 0.255 -0.255 -0.57 X 

79 0.000 -0.043 0.043 0.12 X 

80 0.000 0.120 -0.120 -0.27 X 

81 1.000 0.552 0.448 1.06 X 

87 0.000 0.405 -0.405 -0.92 X 

X  Unusual X 

 


