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 ممخص البحث
استتدف الاحث تتتسل واستتترلااعدثتتتيولاحقدرتتترلاتتت ولاحتتت وبلاا اواتتترلاايمدتتتواالاعستتتي ولا تتت  د لر  تتترلاح تتتفوب ل
ثيا تتتيإرل حتتتالاعدثتتتيول تتت ةلدتتتبقولاحقدرتتترلاحستتتيثترلااتتتا بلاح وااقتتترلااحقتتتترلاح  وطتتترلحتتت ةلاح تتت  ولاحد   تتت  ل

ل.2020 حالل2009حل وكر لا حكلإيلم  رل ولاح وكيتلاح ت  بلإيلاحااوصرلاح صوارلإيلاح دوبل ول

اعدل تلدلكلالاح فوبلر  رلحلت وبلاا اوارلملالعسي ولا   د لل ق ا للدبق وم ملااا لل حالاعلصلاحث س
 تت لااتتا للللاألسيستتيلإتتيلاحد ل تتلدلتتكلاح د اتترلارتت لدغ تتوتلاحدتتيث   تتولغدغ  تتولطواتتالر تتي لاح دل اح د اتترلم تت

 كدت للد حلا هلإيلظللاح وكيتلاحديل تدمل وااقدفتيل تولراتلال ل  ساا بلاح وااقرلك دغ ول ق  لحلقدرر
ق ا تيلملتال دتثقول واترلاحتت وبلاا اواترلستلثيلالل BIG4 وااقرلح  هل واكرل  لأ  ل كيدت لاح وااقترلاحكاتوةل

احد ل تتتللاألسيستتتيلاالاحد لتتت دتلاألعتتتوة لك تتتيلاح تتتفوب لاكي تتتتلدلتتتكلاح د اتتترلقيادتتترلإتتتيلعستتتي ولا تتت  د ل
عصتتلتلاح واستترلاحدطا ت تترلأ  تتيل حتتالمتت مل ق ا تترلاحد يمتتللاتت ولاحتتت وبلاا اواتترلح واتتالاحق تتللااحقتتترلاح  وطتترل
حت ةلاح تت  ولاحد   تت  لملتتالعستتي ولا تت  د لاح تتفوبل ااعدل تتتلدلتتكلاح د اتترلم تت لدغ  تتولطواتتالر تتي لاحتتت وبل

لاألعوة.لإيلظللاحد ل دت اا اوار

احت وبلاا اوار لعسي ولا   د لر  رلاح فوب لاحقترلاح  وطرلح ةلاح   ولاحد      لالكممات المفتاحية: 
ل.اا بلاح وااقر
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The Impact of Managerial Ability on recognition of goodwill 

impairment losses: Evidence from Listed Companies                                    

in the Egyptian Stock Exchange 

  

Abstract 

The research aimed to study and test the relationship between the managerial 
ability score and goodwill impairment losses, in addition to testing the extent of the 
previous relationship affected by the audit quality and overconfidence of the 
company's CEO, in a sample of companies registered on the Egyptian Stock 
Exchange from 2009 to 2020. 

The study found that, there is not a significant effect of the managerial ability score  
on  goodwill impairment losses, this result is different from changing the method of 
measuring the dependent variable, and that result has changed in the basic analysis 
with the presence of the  audit quality as a modified variable of the relationship and 
it became clear that in light of the companies that are audited by the audit office  
has a partnership with one of the Big4 ,managerial ability score  negatively effects  
on goodwill impairment losses, and that result was fixed in the basic analysis or 
other analyzes, and the applied study also concluded interaction between 
managerial ability score and overconfidence of the CEO on goodwill impairment 
losses is not a significant,  this result differed when changing the path of measuring a 
managerial ability score in light of other analyzes. 

Key  words: Managerial Ability, goodwill impairment losses, overconfidence of 
the CEO, audit quality 
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 مقدمة البحث -1
ا ع تيضلإتيلاح  تيإ لايردصتي  رلاح ستدتال رلل قداولايمدواالثي ع يضلر  رلاألصللعسيوبلاردصتي  ر لايتي

اح دارقترل تتولاستتدع املأالا تت ليتت الاألصتتل.لا فتت الاح ق تالدفتت الاح تتوكيتلااح تت  واول حتتالدتل تتل لأالدا تت  ل
اي ع تتيضلاح  د تتللإتتيلاألصتتل ل  تتسلد تت ولاحعستتيوبل حتتالا ع تتيضلإتتيلأ اللاألصتتل ل  تتيلستت ث  لثيحدتتيحيل

ل. (Sun,2016)  حالا ع يضلإيلاأل اللاحقيملحل وكر

اا ع تيضلث قيحادفتيللا اتلاح فوب ل ظًوالحدقت  يي لا دثيهلاألكي     ولااح  يستا ولاح  يوست ولإ  تيل دقلتالحت 
ات الاييد تيملثيح قيحاترلاح  يستا رلثيح تفوبل  ت لاصت اول الت للاحتت  Wen & Moehrle (2016) .ر  دفتي

"دا   لايم ي "لااح ةللاحتمملاح توكيتلل(SFAS 141)لل141 ق يولورمللFASB قي  ولاح  يسثرلاح يح رل
"اح تتتتفوبل(SFAS142)ل142ورتتتتمللثيستتتتدع املطواتتتتترلاح تتتتواللم تتتت لدا  تتتت لايم تتتتي .لك تتتتيلاستتتتدا  لاح ق تتتتيو

 ااألصا لغ ولاح ل اسرلاألعوة"لطواترلاسد  ي لاح فوبلثطواترلا   د لر  رلاح فوبلس ا ي.للل

 ا تاميلثتيحالاألي  تر ل  تسلدد ت ولاحق  ت للر  دفتي د لادقداولاح قيحارلاح  يسا رلحل تفوبلاعستي ولا ت 
 ولاحدت  واتل ولراللاي اوبل  يلر ل ثقولملال ص ار رلاحدتواولاح يحي.لار لد تيا ل ق تيولاح  يستثرلاحت احيل

IAS36))لا تت  د لر  تترلاألصتتا "لل2019اح قتت  لحستت رلل31ا تيالتتر ل ق تتيولاح  يستتثرلاح صتتو لورتتملل"
.للاأ تتيول حتتالأولعستتيوبلا تت  د لاح تتفوبلد  تتبل تتولماتتي بلاحت  تترلاح إدواتترلمتتولدقواتتالا تت  د لاألصتتا 

احت  رلاحتيالرلحدسدو ا لحلا  بلاح اح بلحل ت لاح امعلمل فيلر  رلاح فوب.لادد  ولاح قيحارلاح  يسا رلحعسي ول
حتيالترلحدستدو ا لا   د لاح فوبلر والكا وال ولاحدت  ول ولرالل  اوبلاح وكر ل  سل د  ول سي لاحت  ترلا

حألصا لاك حكلاحت  رلاحتيالرلحدسدع املحفيلح ا امرلاألصا لاحديلد د يلاح فيلاح فوبلد    لاحت  رلاحقي حرل
يعد تتتتيولا ف تتتتيلأكاتتتتو.للاد تتتت ولاحت  تتتترلاحتيالتتتترلحدستتتتدع املاحتتتتالاحت  تتتترلاح يح تتتترلحلدتتتت إتيتلاح ت  تتتترلاح ستتتتدتال رل

ل(2022دت  واتلاا اوبل)ما ه لاح دارقر لااحديلددطل لا اوييلاحق   ل و

ل(Avallone & Quagli, 2015; Majid, 2015; Kabir & Rahman, 2016)اسقالاحق   ل ولاحثي ق ول
ل . حتتالد   تت لاحقاا تتللاحدتتيلرتت لدتتثقولملتتالااتتا لأالمتت ملااتتا لا ع تتيضلإتتيلاحت  تترلاا ع تتيضلر  تترلاح تتفوب

يت هلاحقاا تلللات ول ث تواتلل(Avallone & Quagli, 2015; Majid, 2015 اح واستيتل)ثقتضلارست تل
لل.األ اللايردصي  لحل وكرلاماا للاح ااإملاي اوار

اث تتتتكللمتتتتيم لدقداتتتتولاح ا قتتتتيتلااحدتتتت إتيتلاح ت  تتتترلاحد تتتتغ ل رلااحقي تتتت لملتتتتالاألصتتتتا ل تتتتول ث تتتتواتلاأل الل
   ا  ترلاح توكرلايردصي  .لادد  ولاحقاا للاحو  س رلاح   تمبلحتا اوبلاحدتيل  كتولأولدتثقولملتالاحعستي و ل

ل لل.(لا اتتتتتملاح تتتتتوكر;Kabir & Rahman,2016لMajid, 2015ل;لAvallone & Quagliل2015 ,)
(Avallone & Quagli, 2015; Kabi r& Rahman, 2016) ا و لترلد تا ضلاح ت  ولاحد   ت  لاأ اللل 
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 ,Avallone& Quagli, 2015; Majid, 2015; Kabir & Rahman) اعصتي صلاح ت  ولاحد   ت  
إتيل واستدفمل حتالأولست قرلاح ت  واولاحد   ت   و لاكت حكللRamana & Watts (2012).لاعلتصل(2016

ستتلاكفملااح كيإتتلتلاح ودثطتترلثيح دتتي ةلاح يح تترلدتتثقولملتتالايمدتتواالاعستتي ولا ع تتيضلر  تترلاح تتفوب.لاأ تتيول
(Sun (2016ق و لرتت ل تتثقولملتتال حتتالأولي تتيكلمتتي دل عتتولحتتمل  ظتتالثيييد تتيملاحكتتيال تتولراتتللاحثتتي ل

لعسي ولا ع يضلر  رلاح فوبليالاحت وبلاا اوار.

ادقوالاحت وبلاا اوارلثب فيلا قكي لح سداةلك يلبلاح   واولإيلاسدع املاح تااو لاح دي ترلحل توكرلإتيلد ت تال
لأول Hambrick (2007)   .لااإًتتيلح ظواترلاح ستدا يتلاحقل تي ل كتوDemerjian et al., (2012)   توا ات

أولاح ت  واوللBertrand & Schoar (2003)احس يتلاا اواترلدتثقولام ً تيلملتالاح دتي ةلاحد ظ   تر.لااات ل
األ ا تيت لرتيمللاحد      ولح  فملأسيح  ل  اوبل عدل ر لار لأقواالإيل ا امرلااسقرل تولرتواواتلاح توكر.لاإتي

 & Hayes  واستر  تولاح اتييت ل قتللاحق  ت ل تولاحثتي ق ولثتيحد ت ال تولدتبق ولاحتت وبلاا اواترلإتيلاحق  ت 
Schaefer (1999) ا واسر لااحديلو طدفيلثت  رلاح وكرل لDemerjian et al., (2012) لت وستاحدتيلل
احقدررلا ولاحت وبلاا اوارلااا بلايو يح للDemerjian et al.,(2013)ااعداولل.مدردفيللاداح  لاا وا ات

دتبق وللل Jiraporn  etل al.,(2016) لاي ت  ليحدفو لاح توااي.مدردفتيلثت Koester et al (2016) ا و 
لل.مدردفتتتيلاتتتتأل اوبلاألو تتتتيحل Huang & Sun (2017)ا و للاحتتتت وبلاا اواتتتترلملتتتالس يستتتترلداماتتت لاألو تتتتيح 

ث تتكللمتتيم لد تت وليتت هلاح واستتيتل حتتالأولاح تت  واولاألكقتتول فتتيوبل تت  واول تتوكيدفملث تتكللأإ تتل.لا تتوليتت ال
 ايمدتتواالاعستتيوبلا تت  د لاح تتفوبل ه ظتتول ح تتهلملتتالأ تتهل  تتيوبلستتلا رلدتلتتلل تتولاأل الاح  طلتتا ل  الكتتيول

(Hirschey & Richardson, 2002; Majid, 2015; Sun,x 2016)لإ ولاح  كولأول كاولاح  واللل 
 تت للملتتال  تت لأالدتل تتلل قتتلليتت هلاحعستتي ول تتولعتتد ل  اوبلأكقتتولك تتيلبلثيح تيو تترللاألكقتتول فتتيوبلحتت  فملاحتتت وب

لاح   واولاألرللر وب.

(لاحد تتال تولاحقدرترلات ول(Hyun, 2018; Huang, 2020; Sun, 2016ار لد ياحتلرلرل ولاح واسيتل
احت وبلاا اوارلاعسي ولا   د لر  رلاح فوب.لاكي تلاح دي ةلا ول ثا لامتيوض ل  تسلأكت تل دتي ةلثقتضل

اآلعولاا لم ملااتا لدتبق ول ق تا لحلتت وبلاا اواترلاح واسيتلملالااا لدبق ولسلايلحلت وبلاا اوارلااحثقضل
 حالاحدقت  لإيل اواللاعدثيولا ع تيضلر  ترلاح تفوبلااأل حترلاحستيثترلملتال ثيح ظوال ملالعسي ولر  رلاح فوب.

 لكتيول تولاألي  ترلAl Dabbous et al., (2015)دتبق ول وارت لاح ستيثيتلإتيلدت  ت لاي دفيماترلاا اواترل
ك تيلد ياحتتلاحق  ت للوااقترلملتالاحقدرترلات ولاحتت وبلاا اواترلاعستي ولا ت  د لاح تفوب.اعدثيولأقولاا بلاح 

دتبق ولاحقتترلاح  وطترلحت ةللل(Ahmed & Duellman ,2013; Killins et al., 2021) تولاح واستيتل
 تولاحد     لمي للييملإيلرواواتلد    لا   د لر  رلاح فوب لا ولقتملكتيولاح   ولاحد     لملالاح   ول
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األي  تترل واستترلاألقتتولاحد تتيمليلاتت ولاحقتتترلاح  وطتترلااحتتت وبلاا اواتترلملتتالاحقدرتترلاتت ولاحتتت وبلاا اواتترلاعستتي ول
لا   د لر  رلاح فوب.ل

 مشكمة البحث -2
 & Avallone & Quagli, 2015; Majid 2015; Kabir) ثتيحوغمل تولد تيا لاحق  ت ل تولاح واستيت

Rahman, 2016)احقاا تتللاحدتتيلدتتثقولملتتالايمدتتواالاعستتي ولا تت  د لر  تترلاح تتفوب ل يلأولرلتترل تتولل
اح واستتيتلد تتتتتل تتولدتتبق ولاحتتت وبلاا اواتترلملتتالايمدتتواالاعستتي ولا تت  د لر  تترلاح تتفوب.لااتتيلتل دتتي ةل

  تترلدلتتكلاح واستتيتلاتت ول ثاتت لثتتيولحلتتت وبلاا اواتترل اواليي تتيلإتتيلدتل تتللادا تت لا ع تتيضلعستتي ولا تت  د لر
اح فوب لا  ول ثا لثقت ملااتا لدتبق ول ق تا لحلتت وبلاا اواترلملتالايمدتواالاعستي ولا ت  د لاح تفوب لاأول
ي يكلماا تللأعتوةلرت لدد يمتلل ت لاحتت وبلاا اواترل قتللاتا بلاح وااقترلااحقتترلاح  وطترلحت ةلاح ت  ولاحد   ت  ل

  رلاح فوب.لا ولي يلددالاول  كلرلاحث تسل  يل  قك لملالاحقدررلا ولاحت وبلاا اوارلاا   د لعسي ولر
إتتيلاحدستتيثيتلاحديح تتر:ليتتلل ااتت لدتتبق ولحلتتت وبلاا اواتترلملتتالا د تتي لا اتتملعستتي ولا تت  د لر  تترلاح تتفوب ل
ايتتللددتتبقولاحقدرتترلاتت ولاحتتت وبلاا اواتترلاعستتي ولا تت  د لر  تترلاح تتفوبلااتتا بلاح وااقتتر لايتتللددتتبقول اتل

لاح   ولاحد      لاحقدررلثيحقترلاح  وطرلح ةل

 أهمية ودوافع البحث -3
د ثتت لأي  تترلاحث تتسلمل  تتيل تتولأي  تترلاحتتت وبلاا اواتترلا تت ةلدبق ويتتيلملتتالرتتواواتل  اوبلاح تتوكرلااحدتتيلاتت اوييل
دتت قك لملتتالر  تترلاح تتوكر لاأ  تتيلأي  تترلايمدتتواالاعستتي ولا تت  د لر  تترلاح تتفوب.لك تتيل ستتد  لاحث تتتسل

دتتتت ا الحل واستتتتيتلاحدتتتتيلد ياحتتتتتل  تتتت  اتلاماا تتتتللايمدتتتتواالاعستتتتي ولأي  دتتتتهلاألكي    تتتترل تتتتولا تتتتهل قداتتتتولا 
لا   د لاح فوبلا واسرلدبق ولاحت وبلاا اوارلملالايمدواالاعسي ولا   د لر  رلاح فوب.ل

ك يل سد  لاحث سلأي  دهل ول  وبلاحث اسلإيلاحا  رلاح صوارلاحديلد ياحتلاحقدررل  للاح واسر.لك تيلدقداتول
حثي سلاحاصا ل حال ح للإيلا  رلايم ي لااح  يوسترلاح  يستا رلاح صتوارل قكت لأقتولاحتت وبل ولأيمل ااإ لا

اا اوارلملالعسي ولا   د لر  رلاح فوبلا  ةلدبقولاحقدررلاحسيثترلااا بلاح وااقرلااحقترلاح  وطرلح ةل
لاح   ولاحد     

 البحث هدف-4
اا اواتترلاايمدتتتواالاعستتتي ولا تت  د لر  تتترلاح تتتفوب ل ستتدف الاحث تتتسل واستترلااعدثتتتيولاحقدرتتترلاتت ولاحتتتت وبل

ثيا تتتيإرل حتتتالاعدثتتتيول تتت ةلدتتتبقولاحقدرتتترلاحستتتيثترلااتتتا بلاح وااقتتترلااحقتتتترلاح  وطتتترلحتتت ةلاح تتت  ولاحد   تتت  ل
ل.2020 حالل2009حل وكر لا حكلإيلم  رل ولاح وكيتلاح ت  بلإيلاحااوصرلاح صوارلإيلاح دوبل ول
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 حدود البحث-5
ال واستترلاحقدرتترلاتت ولاحتتت وبلاا اواتترلاايمدتتواالاعستتي ولا تت  د لر  تترلاح تتفوب لا تت ةل تدصتتولاحث تتسلملتت

دبقولاحقدررلاحسيثترلااا بلاح وااقترلااحقتترلاح  وطترلحل ت  ولاحد   ت  لحل توكر لا حتكلإتيل تالل اتملاح توكرل
سلاحقاا تتللاألعتتوةلااحواإقترلاح يح تترلا قتت  لاحقي ت لملتتالايستتدق يولك دغ تتواتلوريا تر.لااعتتو لمتتول طتي لاحث تت

احديل  كولأولدثقولملالاحقدررلاحسيثترل) قللم ملاحدبك  لا كا رلاح وكيت(.لك يل عو لمول طي لاحث سل
اح ثسستتيتلاح يح تترلاح ت تت بلاغ تتولاح ت تت بلإتتيلاحااوصتترلاح صتتوار لاأع تتوالإتتيولدق تت مل دتتي ةلاحث تتسل  تتواطرل

لم  رلاح واسر.لث ااثطلاعد يو

 خطة البحث-6
ل  كلرلاحث سلاي إهلاأي  دهلاإال الل  ا هلساال دملاسدك يحهلملالاح  الاحديحي:لا طدريل و

ل ول  ظاول  يسايلاحت وبلاا اوارلل6-1
لاح فوبلر  رلا   د لعسي ول  فاملار ي لل6-2
لد ل للاح واسيتلاحسيثترلاا دتي لإواضلاح واسرل6-3
لاح واسرلاحدطا ت رل6-4
  ا اييتلاحث سلاح تدو ر دي ةلاحث سلااحداص يتلل6-5

 من منظور محاسبي القدرة اإلدارية  6-1
دقداولاحت وبلاا اواترل تولأيتملعصتي صلاح ت  واولاحدتيلدتملإ صتفيلإتيلاأل ا تيتلاح  يستا رلاح   قتر.لاد ت ول
 حال  ةلإفملاح   واولحلا  لايردصي  لحل وكر لاظواالاحص يمر لار ودفململالاحدت  ملاح ر الحكلل ول

ل(.لArora et al., 2017اح سدتال رلاأ اللاح وكرل)اح وصل

ا  دلكلاح   واولأص ي لاحت وبلاحقيح رلاحعاوبلااح فيواتلاحديلدثيلفمليدعي لرواواتلا  بلدسييملإيلاحك تيلبل
[لاح فتيواتلاحث توار:لادق تيلاحاتا بلاحدتيل1ايردصي  ر لا ولأيتملاح فتيواتلاحدتيلدتث  ل حتالاحتت وبلاا اواتر ل 

[لاح فتيواتلاح   تر:لدق تيلاح قوإترل2اح   ولحلق تللث قيح ترل ت لاآلعتواولاد   تملاألإتوا لااحا يمتيت.لل ل  دلكفي
احدت  تتتترلحلاظتتتتي الاح عدل تتتتر لااحتتتتت وبلملتتتتالاحد تتتتياض لااحدقي تتتتلل تتتت لاحدك احاا تتتتيلاأ ااتلاحوريثتتتترل قتتتتل ل ظتتتتمل

 فتيواتلاح  تيي م:لادق تيلاحتت وبل[ل3اح قلا يتلاح  يسا رلث كللميملاي يكللاحوريثرلاح اعل رلث تكللعتيص.ل 
ملتالوث ترلاح توكرلكا تت بلاا ت بلااا واكلاحقدرتيتلاتت ولاحاظتي الاح عدل ترلإتيلاح تتوكر لثيا تيإرل حتالاحتتت وبل
ملتتالإفتتملاح  تتيي ملادطتتااولاألإكتتيولاد ت تتالايستتدواد ا يت.لاثيحدتتيحي لإتتألولاحتتت وبلاا اواتترليتتيل د اتترلاحتتدقلمل

ح ت  واولملتالإفتملاحا ت لايردصتي  لحل توكرلاي كتللاحصت يمرلاحدتيلد د تيلااحعاوبلاح دواك ر ل  تيل ستيم لا
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ت فمل تولدت ت ملاح توصلاح دي ترلااأل اللاح ستدتاليلحل توكرلا رتر  ل Holcomb et  al.,2009) ح فتي لايت ال  كه
Demerjian et al., 2012)ل Bertrand & Schoar, 2003; Eissaa & Hashad,  2021;.ل

احتت وبلاا اواترليتيل تاو للأو (The resource-based theory) ملتالاح تااو لادثكت لاح ظواترلاحتي  تر
 Holcomb)   الر  رلحل وكرل ولعد لايسدع املاح قي لحل ااو  ل  يل قمملاح ما يلاحد يإس رلحل وكيتل

et al., 2009)ل.لد تتلإو ت رلاحك تيلب ل اتي  لاحثتي قاولثتبولاح ت  واول ا لاحتت واتلاحقيح ترلحت  فمل قوإتر
لاعاوبلاأ اللأإ لل ولاح   واولاآلعواولاددااإالاحق   ل ولاح دي ةلاحداواا رل  لي هلاح و  ر.ل

( لدق لاح دتي ةلااحق ل تيتلايستدواد ا رلاحد ظ   ترل (Upper echelons theoryااإتيلح ظوارلاحص ا لاحقل ي
يواتلايستدواد ا رل حتالاحقاا تلل احرلإيللاحعصي صلاا اوارلحكثيولاح   واو.لملالااهلاحد   ت  لدوات لاحع ت

.لادثكت لاح ظواترلأولاحعصتي صلاح عدل ترلChuang et al., 2009)احستلاك رلأكقتول تولاحدقظت ملاحدت تيل)
حكثتتتيولاح تتت  واول قتتتللاحتتتت وبلااحق تتتولااحا تتت لاح تتتيحيلااحعاتتتواتلاح ف  تتترلدتتتثقولملتتتالاستتتدواد ا دفملارتتتواوادفمل

ل(.;Lee et al., 2018لĐerđa, 2017ظ  يل)احف كل رلادثقولث كلل ثي ولملالاأل اللاحد 

احتت وبلاا اواترلثب فتيلا قكتي لح ستداةلك تيلبلاح ت  واولإتيلاستدع امللDemerjian et al., (2012)امتوال
اح تتااو لاح دي تترلحل تتوكرلإتتيلد ت تتال  تتوا ات لا تت حكلدقكتت لاحتتت وبلاي واتترلاتتملل تتولك تتيلبلاح تتوكر.لاا دتت ا ال

(لثي فتتيلدد قتتللإتتيلاحعاتتواتلاحدم تترلااح قوإتترلاحدتتيلدق تتللملتتال  اوبل2017حلدقواتتالاحستتياالموإفتتيل اتتواي م)
 ااو لاح وكرلثك يلبلاعلالر  رلحفيلإيلاحا  يتلاحد غ ل رلاح قت بلك يلد ك فمل ولد   ت لاحدغ تواتلاحدتيلدطتوأل

 .ملالاحا  رلاحد غ ل رلااحتي ا  رلااح  يسا رلادغ  واتلأ اا لاحسا ل

ثي فتيلدد قتللإتيلثقتضلاحعصتي صلاحدتيل دصتالافتيلاح ت  واولاحد   ت  و ل قتتللل(2019ك تيلموإفتيلاح ل اتي)
اح ايثتتتتر لاد ت تتتتالاحستتتت قر لااألستتتتلا لاا او  لااحق تتتتو لااحدقلتتتت ملااح قوإتتتتر لااحعاتتتتوبلاح ف  تتتتر لااح فتتتتيواتل
  رلاح عص ر لااح  لل حالاح عيطو لااح قدت اتلاح و  ر لاايدصتييتلااحدتيلد كت فمل تولإفتملاحا  ترلايردصتي

اايسدع املاح قي لحل ااو لاح دي رلاادعي لأإ للاحتواواتلاعيصترلإتيلاح تييتلاح قتت بلثيح تيو ترلثغ تويمل تول
امتتتوالاح تت  واولاألرتتتللرتتت وبل  تتيل ستتتييملإتتتيلاتتا بلاحدتواتتتولاح تتتيحيلاد ت تتال ما تتتيلد يإستتت رل ستتد وبلحل تتتوكر.ل

ا او لإتتتيلاح تتتوكرلااحدتتتيلد ك تتتهل تتتولادعتتتي ل(لاحتتتت وبلاا اواتتترلثب فتتتيلاحعاتتتوبلاحدم تتترلحل واتتتالا2021  تتتيثطل)
لاحتواواتلاح د  رلإيلاحدار تلاح  يس لإيلظللايسدغد لاأل قللحل ااو ل  يل ث ةلاحالعلالاحت  رلحل وكر

ويخمص الباحث مما سبق إلى أن القدرة اإلدارية هي مجموعة من الصفات والمهارات التي يمتمكها بعض 
المديرين والى تتفاوت درجاتها بينهم ممل ينعكس عمى تعاممهم مع القرارات التيي يجيا اتخااهياخ وخاصية 

 . في ظل التعقيدات وعدم التأكد المحيط بهمخ وينعكس الك عمى أداء وقيمة الشركة
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أما بالنسبة ألهمية القدرة اإلداريةخ تناولت العديد من الدراسيات التحقيق مين أهميية القيدرة اإلدارييةخ حييث 
 ملتالااتا لمدرترل  ايا ترلات ولاحتت وبلاا اواترلGarcía‐Sánchez & García‐Meca (2018) ثكت ل

ايادكتيولإتيلاح توكيتلملتالماتي بل قت يتل اتيحلا  تاللChen et al. (2015)اك تيلبلايستدق يو.لااثكت ل
 تتت لماتتتي بلاحتتتت وبلاا اواتتتر.لمتتتدابلملتتتال حتتتك ل تتتت ملاح تتت  واول الاحتتتت واتلاحقيح تتترلاتتتا بلأملتتتالحألو تتتيحلإتتتيل

(.لادلدممليت هلDemerjian et al., 2013اح وكيت لا تللا د ي لدقو فملامي بلاص اولاحتاا ملاح يح رل)
ا د يح تتتتترلأرتتتتتللحدتتتتتبعول متتتتت ا لاحدتتتتتتيواولاح يح تتتتترلاح تتتتتوكيتلأ ً تتتتتيلثياإصتتتتتيحلإتتتتتيلاحارتتتتتتلاح  يستتتتت لاحتتتتت  فمل

(Abernathy et al., 2018لااوةل.)Luo &Zhou (2017)اولاحت وبلاي اوارلدث ةل حالدتل لل عيطولل
 (ل  يل سييملإيلا ع يضلدكل رلاح  و.1اح قلا يت)

ادقداتتتتولاحتتتتت وبلاا اواتتتترل ف تتتترلإتتتتيلدبستتتت   لااحدتتتتت م لاد ت تتتتال اتتتتيحلاح تتتتوكر ل تيستتتترلثيا ديا تتتتر لارتتتتواواتل
ايستتدق يو لااحدقا  تتيت لااأل اللاحقتتيملحل تتوكر.ل هظفتتولاأل  لاح  يستتايلأولستت يتلاح تت  ولاح  تت  ب ل قتتلل

احد ااتتللااح  يستتثرلااحث تتسللاحتتت وبلااح فتتيواتلااح ايثتتر لدتتثقولملتتالأ اللاح تتوكرلإتتيل اتتييتل دقتت  ب ل قتتل
أولاح ت  واول  للBhuttaلet alل ,.(2021) .لااات (Demerjian et al., 2012)ااح  يوسترلاا اواترل

اتوالاتل ادكتوبليستدع امل تااو لاح توكرلحد ت تالايستد ا رلاح يح ترلملتال احت واتلاألإ لل دعت اول ثتي واتلااا
يتلاح عصتتت رلحل تتت  ولاك يلادتتتهلدتتت إ ل حتتتالايستتتدع املاح تتت ةلاحطااتتتل.لثيا تتتيإرل حتتتال حتتتك لااتتت االأولاحستتت 

 ,Yung & Chen)األ قللحل ااو .لاادتاللاح  والل االاحت وبلاحقيح رلاح عيطوب لاح ودثطرلاماي بلر  رلاح وكرل
أولاح   واولاألكقولر وبل  ف اولث كللأإ للا  رلد غ لل وكيدفم للPhan et al., (2020)ااا لل (2018

ل  يل س حلحفملثيدعي لرواواتلاسدق يوارلأإ للاد س ولأ اللاح وكر.

اتتتا بللملتتتالاحقكتتت ل تتتول حتتتك لدااتتت لثقتتتضلاح واستتتيتلاألعتتتوةلدتتت مملاح و تتت رلاي دفيماتتتر لادثكتتت لا ع تتتيض
(.لايتتتتملأكقتتتتولمو تتتترلحل عتتتتيطوبل(Malmendier & Tate, 2009األو تتتتيحلحل تتتت  واول الاحتتتتت واتلاحقيح تتتترل

(Andreou et al., 2016لYung & Chen, 2018;)ااحت تيملثيستدق يواتلغ تولإقيحترل د اترلستلاك يتلل ل
.لاإًتتيلحت حك لدقتي يلاح توكيتل تولاود تيعل  تيكللاحاكيحتر لHabib & Hasan, 2017)ايستدق يولاح  تو)ل)

                                                 
   ولعطولاح قلا يتل حالمت ملاحدبكت لاح تودثطلادت ت ملألستفم.لإ  قتللعطتولاح قلا تيتلمت ملاحدبكت لأالمت ملاح رترلحل قلا تيتلاح ستدع  رلاالل(1)

ا تتتيلعطتتتولاح قلا تتتيتلاح تتتيدةلمتتتولمتتت ملد يقتتتللاح قلا تتتيتل.اح وغاثتتترل تتتولاي تتت لاح ستتتدق واوليدعتتتي لاحتتتتواواتلايستتتدق يوارلاد   تتت لستتتقولاحستتتفم
حفتتتيل)احدتتتامعلغ تتتولاحقتتتي  ( لإتتتت ل  قتتتللاحعطتتتولاحتتت ةل ااافتتتهلاح ستتتدق واولااحتتت ةل تتتدةلمتتتولمتتت ملد يقتتتللاح قلا تتتيت لإتتتت ل دقتتتوضلحل ستتتدع   ول

اح سدق واولاح  ولح  للح  فمل قلا يتلعيصرلحعسي ول  د لرلمولاحدقي لل  ل سدق واولح  فملي هلاح قلا تيت للا تولقتمل اااتهلاح ستدق واول
حألستتتفم لااحتتت ةل  تتت سلم تتت  يل ستتتدغلللSelectionلAdverseاح قلا تتتيتلااحتتت ةل  تتتدةل تتتولايعد تتتيولاح قتتتيك ل اةلاح قلا تتتيتلاألرتتتللاعطتتتول

ل(2017اح سدق واول اةلاح قلا يتلاحعيصرلي هلاح قلا يتلإالد ت ال كيس .ل)احقي حا 
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ميح تر لاحدتيلدتث  لإتيلاح في ترل حتالماتي بل عتيطولا ف تيولأستقيولاألستفملم   يل  دلكلاح   واولر واتل  اواترل
لادكل رلوأ لاح ي .

أولاحست يتلاا اواترلدتثقولام ً تيلل Hambrick & Mason (1984)لااإًتتيلح ظواترلاح ستدا يتلاحقل تي ل كتو
أولاح ت  واولاحد   ت   ولحت  فملأستيح  ل  اوبللBertrand &Schoar (2003)ملتالاح دتي ةلاحد ظ   تر.لااات ل

 عدل تتر لا قكستتتلملتتال ا امتترلااستتقرل تتولرتتواواتلاح تتوكر.لادتتمل اتتواللاحكق تتول تتولاألث تتيسل تتا لأستتلا ل
للLee    et al. (2005(لااامي بلايصت اول)CFOاا اوبلااحت وبلاا اوارل قل احقدررلا ولعاوبلاح   ولاح يحيل)

 لااألستلا لاا او لادا ت ل توا  ل(Bamber et al., 2010)اا او لاااإصتيحلايعد تيو للااألستلا 
(.لGe et al., 2011 لاأسلا لاح   ولاح يحيلااحس يسيتلاح  يسا رل)Dyreng  et al)ل(2010 ,.اح وكيتل

ي.لك تتيلدظفتتولثيعدصتتيو لدتتت مليتت هلاح واستتيتلأ حتترلدتت مملأي  تترلاحستت يتلاا اواتترلإتتيلرتتواواتلاح تتوكيتلاأ ا فتت
 دي ةلثقضلاح واسيتلثيولاحت وبلاا اوارلدق للملالا ع يضلادقي لم ل رلاح وااقرلاا ع يضلا د ي لر تيمل
 وارتتتت لاح ستتتتيثيتلاألصتتتت اولدتواتتتتولمتتتتولاستتتتد واوارلاح تتتتوكرل تتتت لااتتتتا ل تتتتكلإتتتتيلرتتتت ودفيلملتتتتالايستتتتد واوارل

(Krishnan& Wang, 2015)لل

الدراسات اهتمت بيالتحقق مين جيدوأ وأهميية القيدرة اإلداريية ويخمص الباحث مما سبق إلى أن عديد من 
وكييان هنيياك تييياران ميين النتييائل فييي هيياا الشييأنخ تتضييمن نتييائل التيييار األول ميين الدراسييات وجييود تييأثير 
إيجييابي لممييدرين او القييدرات اإلدارييية العالييية عمييى قييرارات وأداء الشييركة. ويتضييمن التيييار ا خيير نتييائل 

اإلدارية ووجود سموك انتهازي مين هيءالء الياين يمتمكيون قيدرات إداريية عالييةخ مميا  معاكسة بشأن القدرة
 يءثر سمبا عمى أداء واستثمارات وقيمة الشركة.

 لإيحت وبلاا اوارلييل   ةلاحس يتلاا اواترلاح ف ترلاحدتيل ظ تتلثييد تيملكا تولأما بالنسبة لطريقة القياس
اا اواتترلحت  ل  كً تتيلثستتفاحر لألولاحتتت وبلملتتال  اوبل تتااو لاح تتوكرلل تثعًوا.لادهظفتتولاح واستتيتلأولر تتي لاحتتت وب

ث قيح تترليل  كتتولوثادفتتيلثستتفاحر.لحتت حك ل اتت لدت تت ملاحتتت وبلاا اواتترل تتولاح دتتي ةلاحدتتيل  كتتول د ظدفتتيل قتتلل
فتول ت يًسيلك ً تيلحلتت وبلاا اواترلاأظلDemerjian et al., (2013) لاحت وبلاا اوارلحدعص صلاح ااو .لار م

إقيح ترل تيو ترلث  يإست فمللك ال  كولحل   واولد االل ااو لاح  ظ رل حالم ل رلا  لث كللإقي لثيح تيو رل  
 إيل   لاحص يمر.ل

أولي تيكلطتتو ل عدل تترل(ل حتتال2019 اح ل اتتا ل2021  تيثطلل (Baik et al., 2018;إد ت ولاح واستتيت
ااستتي للايمتتدم ل  تتسلدقد تت لملتتالاح تتتييتلاحدتتيلحت تتي لاحتتت وبلاا اواتتر لادقداتتولأ تتفوييلدلتتكلاحدتتيلددقلتتال

لد   لثب اللاح   ولاحد     لإتيلاستي للاامتدملأالمت  لاح تتيثدتلعتد لاحست ااتلاحع ت لاألع توب.لك تيل قت 
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 ت ي ل ق  لاحقي  لاح ق  ل س لاحص يمرلاو   رلاحسفمل ول ت ولاح تتي   لاح ستدع  رلإتيلر تي لاحتت وبل
لYung & Chen ( 2018اا اوارل)

(ل حالأولاح تي   لاحسيثترلدقداتول تتي   لا  لترلا ث تواتلملتالاحتت وبلاا اواترل2021اد  ول واسرل  يثطل)
د تايلإتيلاي  للDemerjian et al.,(2012)اح ستتل ت تي ل ثي تولحلتت وبلاا اواتر لاحت حكلدقاتول واسترل

ااد  تمل"ل"Managerial Ability scoreاح  يسايلأل فيلر  تل ت يسيل ثي توال قتوالا واترلاحتت وبلاا اواترل
لي الاح ت ي لمولاح تي   لاألعوةلثت ودهلملالمم لاحق صولاا او لمولعصي صلاح وكر.ل

 مفهوم وقياس خسائر اضمحالل قيمة الشهرة  6-2
حلدتتيو لاحت احي لااحدااإتالاحقتيح ي لل(IASB)  لستقال الت ل قتي  ولاح  يستثرلاح اح تر٤٠٠٦ تيو ل31إتيل

كافت ل  تدوكلل (IFRS 3, 2004) دا  ت لاألم تي ") "٥ (ق تيولاحدتواتولاح تيحيلاحت احيلورتمارتيملاألصت اول 
احدااإتتالاحتت احيلاتت ول قتتي  ولل تتولأاتتللدطتتااول متت ا لاحدتتتيواولاح يح تترلادقماتتملIASBالFASB اتت ول الستتي
 تتولاكتيولايستد دي لاحو  ستيلحل الستت وليتالأولكيإترلم ل تيتلدا  ت لاألم تتي ليتالم ل تيتل توالل.اح  يستثر

 مولدا   لايم ي لثيسدع املطواترلدا  ت لاح صتيححللاح  يسثر IFRS 3 اا ولي يللأحغ اح ي رللاح قل ر 

(IASB, 2004)لل. لااسدا حهلث  عللثيعدثيولا   د لر  رلاح فوب لااسدثق ل  عللاسد  ي لاح فوبلس ا يًل
 

وتلاماوبلايستتتتتتتدق يولإتتتتتتت لأصتتتتتت ل- صتتتتتتول تتتتتتولاحتتتتتتت ا لاحدتتتتتتيلدا تتتتتتتل قتتتتتتي  ولاح  يستتتتتتتثرلاح اح تتتتتترللادقداتتتتتتو
ا تتتتت  د لر  تتتتترل) "٥٣(اورتتتتتمل"(1)دا  تتتتت لاألم تتتتتي ) "٤٢( ق تتتتتيوةلاح  يستتتتتثرلاح صتتتتتو لورتتتتتم2006ستتتتت ر

ل)٤٢ (ملتالاحدتااحي لاامد ت ل ق تيولاح  يستثرلاح صتو لورتم ,IAS36 ل IFRS3احل  ولل دااإتيول ت "األصا 
ك تيللpooling of interests methodطواترلاح تواللم ت لدا  ت لايم تي لااستدثق لطواتترلدا  ت لاح صتيحح

ل.ملالاألرللس ا يًلاي   د لاسدا  ل  عللاسد  ي لاح فوبلث  عللاعدثيول

ا ت لاح تفوبلايتالا ت لاألصتا لغ تولل29لاا دةل ولم ل رلدا   لاألم تي  لاإتتيلح ق تيولاح  يستثرلاح صتو  
للل31 يستتتثرلاح صتتتو لورتتتماح ي  تتترلااحدتتتيلدظفتتتولإتتتيلري  تتترلاح وكتتتملاح تتتيحي.لادقتتتوالاح تتتفوبلاإتتتتيلح ق تتتيولاح 

ثب فتتتتيلاح التتتتالاحتتتت  ل  إقتتتتهلاح  تتتتدوةل تياتتتتللاح  تتتتيإ لل36"ا تتتت  د لر  تتتترلاألصتتتتا "لا تيالتتتترلاحتتتت احيلورتتتتمل
اولل32إتتيلاح تتتوبلل2019اح قتت  لحستت رلل29ايردصتتي  رلاح  د لتتر.لااإتتتيلح ق تتيولاح  يستتثرلاح صتتو للورتتمل
يتتاللل يحتترلماتتي بل)أ(لملتتال) (ل  تتسلأو)أ(ملتتالاح   تتيبلايمدتتواالثيح تتفوبلإتتيل يحتترلدا  تت لايم تتي لإتتيل

                                                 
 رلملالاحس طوبلملالاا  لأالأكقول ول  ي)ل قوالي الاح ق يولدا   لاألم ي لملالأ هل قي لرلأال  سل عولد تصلل تولعدحتهلاح   ببلاح تد  (1)

 ولعد لد االلاح ت  رلأال يلإيل كملاح ت  رلأال)أ(:ار لد صللاح  ت ببلاح تد  رلملالاحس طوبلملالاح   ببلاح تد يبلثق بلطو  لملالسا للاح قي .األم ي 
 ث تيلإتيل حتك(أصا لأعوةل

 ولعد لداإ ولأكقول ول اعل) (أال. ولعد ل ص اول تا ل لك ر) (أال. لد  للايحدما يت ولعد) (أال).صيإيلاألصا لاحديلد قللأ  طرلاألم ي 
ل اولد االلاح تياللاح ي  لث يلإيل حكلمولطواالاحقت لإتط)ه(أال. ولاح تياللاح ي  
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 ا تتيحيللاح تياتتللاح تتي  لاح  تتا لا التتالا تترل تتتا لحل صتتصلغ تتولاح ستت طوبل) تتتا لأرل تترل(لإتتيلاح   تتيبل
اح تد تتيبلااحت  تترلاحقي حتترلإتتيلدتتيواللايرد تتيللح تتتا لاح لك تترلاح   تتيبلاح تد  تترلاح  تتد  لافتتيلستتيثتيلإتتيلاح   تتببل

 ي لاح ةل دململال وا ل لا   ول حال) (لثب فتيلصتيإالرت ملاألصتا لاح تد تيبلاح تد يبلا حكلإيلدا   لايم
ل.احتيالرلحلد    لاايحدما يتلاايحدما يتلاح  د لرلإيلديواللايرد يل

"ا تت  د لر  تترلاألصتتا "لثتتبولاح تتفوبلاح تد تتيبل تتولم ل تترلدا  تت لأم تتي لل31اأ تتيولاح ق تتيولاح صتتو لورتتمل
دارقيلح  يإ لاردصي  رل سدتال ر ل ولاألصا لغ ولاحتيالرلحلد   ت لث تكلل   تو لاح ثيحالاحديل  إقفيلاح  دوةل

أال ولاألصا لاحديليلد تال وا)لايمدواالث كلل   و لإيلاحتاا ملاح يح ر.لايلداح لدت إتيتل ت  ترلث تكلل
اح دقت  بل سدتللمولاألصا لاألعوةلأال ا اميتلاألصا لاغيحثيل يلدسييملإيلاحد إتيتلاح ت  ترلحلا ت اتل

اثيحدتتيحيلإتتألولأ  تتيل ستتداةل اعتتللاح   تتيبل تتدملم تت هل وارثتترلاح تتفوبلألغتتواضلاا اوبلاح اعل تترلل(1)حداح تت لاح تتت 
لل.أ  ي يل يل د  ولم  ال ولا  اتلداح  لاح ت لدودثطلافيلاح فوبلاحكوليل  كولداماقيلمل فم

 لدا  تت لايم تتي لملتتالاحا تت اتلاحدتتيلاألغتواضلاعدثتتيواتلا تت  د لاحت  تترل تتدملداماتت لاح تتفوبلاح كدستتثرلم تت
رل  فتتيلايستتد ي بل تتولم ل تترلاحدا  تت لداحتت لاح تتت لأال ا امتتيتليتت هلاحا تت اتلحتت ةلاح تتوكرلاح تد  تترلااح دارقتت

ل.ثغضلاح ظولمول س ي لاألصا لأالايحدما يتلاألعوةلثيح وكرلاح تد يبلحف هلاحا  اتلأالاح ا اميت

أ(لأ فتتيلد قتتللأ  تتال ستتدال اعتتللل:(داماتت لاح تتفوبلمل فتتيلث تتيل لتتياددستتملأ تترلا تت بلأال ا امتترلا تت اتل تتتدمل
أ فتيلح ستتلأكاتول تولأ لرطتيعلد تغ للك تيليتتال)  ) .اح   تببلدوارت لافتيلاح تفوبلحألغتواضلاح اعل ترلحتا اوب

ل.راللاحدا   "احتطيميتلاحد غ ل رل) "٦٣ ( تول ق تيولاح  يسثرلاح صو لورمل"٧" قتوالاتيح توب

أالم ت  يل اعدثيولا   د لاحت  ترلملتالاحا ت بلاح احت بلحل تت لااحدتيلدتملداماتت ل تتفوبلمل فتيلست ا ياادمل اوالل
 اا ل ث ولأال يحرلد   لا د يح رلا   د لر  رلاحا  بلا حتكلث تيو رلر  دفيلاح إدوارل د   رلاح تفوبل ت ل

ستدو ا لر  ترلاحا ت بلاح إدواترلم   ت ليلدقداتولاحت  ترلاحتيالترلحد إتتأل ال تتيلداتتيامتل.(2)ر  دفيلاحتيالرلحدسدو ا ل
اح اممرلمل فيلر لا   لتلأ يل  الدايامتلاحت  رلاح إدوارلاحت  رلاحتيالرلحدسدو ا ل ر  رلي هلاحا ت بلااحت فوب

"ل تتولاح ق تتيول٣٠٦"م   تت لدقدتتوالاح   تتببلاااتتا لعستتي ول يا تترلمتتولا تت  د لاحت  تترلطثتتتيلحل تتتوب حلا تتت ب
ل.(31اح صو لورمل)

اح تفوبلمل فتيلإتيل ا  كول اواللايعدثيولاحست ا لحت تي لا ت  د لر  ترلاحا ت بلاح احت بلحل تت لاحدتيلدتملدامات 
أ لارتلأق يللاح دوبلاحس ا رلث و)لاحت يملثييعدثيولإيل   لاحارتتل ولكللس ر لاااامل اواللاعدثتيولملتال

                                                 
أصغول ا امرل  كولد    ييل ولاألصا لاحديلداح لد إتيتل ت  ترل اعلرلادكاول سدتلرلث كللكا ولمولاحد إتيتلل:احا  بلاح اح بلحل ت ل(1)

 .اح ت  رلاح اعلرل ولغ وييل تولاألصتا لأال ا اميتلاألصا 
ل  دهلايسدع ا  رلأ ف يلأكاو.ر  دهلاحقي حرل يرصيلدكيح الاحا  لأالرًلل:حدسدو ا لحألصللأالحلا  بلاح اح بلحل ت احتيالرللاحت  رل(2)
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اح اممترلملتالاحا ت بلاح احت بل-أالاتملل  فتي-وبا  اتل عدل رلإيلدار ديتل عدل رل يلأ تهل  الدتملارد تيللاح تف
 حل تتت لإتتتيلم ل تتترلدا  ت لأم تتي لأق تتيللاح دتوبلاح يح تتر لم   تت ل تدمل اتتواللاعدثتتيولا ت  د لاحت  تترلملتتاليتت ه

ل.احا  بلرالل في رلاح دوبلاح يح ر

اح ث واتلايردصي  رل لإت لدملدص   فيل  ولالمحددة لخسائر اضمحالل قيمة الشهرةاما بالنسبة لمعوامل 
لااح ااإملاا اوار لا حكلملالاح  الاحديحي:

 مءشرات األداء االقتصادي   - أ
د  ول ث واتلاأل اللايردصي  ل حالاحقاا للاحديلر لدثقولملالاأل اللاح   يلحا   لأصا لاح توكر لث تيل

 ,.Duh et al)للمبيعاتنمو اإيل حكلاح فوب.لإيلاأل ا يت ل ث واتلاأل اللاحو  س رلاحديلدملإ صفيلييل
2009, Riedl, 2004, Kabir & Rahman, 2016, Vogt et al., 2016; Majid, 2015)لل 

 & Riedl, 2004; Majid, 2015; Kabir)ااحدتيلدتمل واستدفيل تولراتلللتغيير التيدفق النقيدي التشيغيمي
Rahman, 2016)ااحدتيل وستتل تولراتللوالعائيد عميى االسيتثمارل (Riedl, 2004; Majid, 2015; 

Kabir& Rahman, 2016,)  ),Kabir& Rahmanاإتيلح واسر)لخوالقيمة والسوقية الى القيمة الدفترية  
.لث كللميم لدقداولاح ا قيتلااحد إتيتلاح ت  ترلاحد تغ ل رلااحقي ت لملتالاألصتا ل تول ث تواتلاأل الل 2016

احد تتغ ل رلااحقي تت لملتتالاألصتتا ل حتتالايردصتتي  .لحتت حك ل  تت ولاي ع تتيضلإتتيلاح ا قتتيتلااحدتت إتيتلاح ت  تترل
دغ  واتلسلا رلإيلأ اللاح وكرلككللار لد قلل  يكلل يح ر.لح حك لدتودثطليت هلاح اارتالمتي ًبلاعستي ولأملتال

ل(.Majid, 2015; Kabir & Rahman, 2016 إيلا ع يضلر  رلاح فوبل)

 مءشرات الحوافز اإلدارية  -ا

احديل  كولأولدتثقولملتالعستي ولا ت  د لر  ترلاح تفوب ل   ا  ترللدد  ولاحقاا للاحو  س رلاح   مبلحا اوب
  لا املاح وكرلل(ل,Kabir & Rahmanل;2015لMajidل,ل;2015لAvallone & Quagli, 2016اح وكرل)

(Avallone & Quagli, 2015; Kabir & Rahman, 2016) ا و لترلد تا ضلاح ت  ولاحد   ت  لاأ الل
  & Avallone& Quagli, 2015; Majid, 2015; Kabir)استتتتتتتتتتتتتتتتتتت قرللاحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو   لاحد   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل

 Rahman, 2016) ل

اإ  تتيل دقلتتالثيح   ا  تتر لإتتألولاح تتوكيتل اتلاح ستتدا يتلاألملتتال تتولاح   ا  تترلمو تترلحلع تتيواتلاح  يستتا رلل
احدتتيلد ستتول تتول دي افتتي لاثيحدتتيحيلد  تتلل حتتالاحدتل تتلل تتولر  تترلعستتي ولاي ع تتيضلإتتيلاحت  تترل لملتتالااتتهل

 ,Avallone & Quagli)احعصتاصل  الكتيولاحت  ول ودثًطتيلاا تتا لدت    تر ل تيل ست الثتيحقفا لاحدقير  تترل
إ تتولاح  طتتاليتتالأولاح تتوكيتلاحدتتيلدا تتكلملتتالا دفتتيكلاد ير تتيتل  ا فتتيل تت ع ضلإ فتتيلا د يح تترلل.(2015

(لاث تتيلا تتهل تتولاحصتتق لاحاصتتا ل حتتالاحا ي تتيتل(Majid, 2015احدتواتتولمتتولعستتي ولا ع تتيضلر  تترلاح تتفوب
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اثيحديحي لدصثحلاحواإقرلاح يح رل ث توالاحعيصرلادقف اتل  اولاح وكيت للأال قظ في لغ ول ديحلحلا فاو.ل
 تتولاح دارتت لأوللMajid (2015).لاحتت حك لاإًتتتيلح واستترلMajid (2015)حتتتو لا دفيكتتيتلاد ير تتيتلاحتت  اول

ل دااإال سداةلأملال ولاح   ا  رل  ل املأصغولإيلعسي ولا ع يضلر  رلاح فوب.ل

يتلاألكاتتول تا تتاولاتتألاواللاح ماتت ل تتولأول تت  و لاح تتوكلZang (2008)ا تتيلثيح ستتثرلح اتتملاح تتوكر ل تت كول
م ل يتلاي   ي لاايستد اا  ل  تيل تث  ل حتالاود تيعلأوصت بلاح تفوب.لاثيحدتيحيلست كاولي تيكلا د تي ل ت اسل

إتيلأ ا تيتل  اوبللاي دثيهل حال ت ترلأو ل Kabir& Rahman(2016عسي ولأملالإيلر  رلاح فوب.لاح تل)
 حتتالاعد تتيولاحس يستتيتلاح  يستتثرلاحدتتيلدتلتتلل تتولاألو تتيحلإتتيلاحقتتيمللاألو تتيحل ل   تتلل تت  والاح تتوكيتلاحكا تتوب

لاح يحي.لح حك لاإًتيلحل واسرلاحسيثتر لي يكلاودثي)ل  ايايلا ول املاح وكرلاعسي ولر  رلاح فوب.

أ تهلرت ل كتاولي تيكلاودثتي)للJordan & Clark (2015)اإ  يل دقلالث و لرلد تا ضلاح ت  ولاحد   ت   ل كتو
  واولاحد      ولإيلاحس رلاألاحال ولاي دفملاعستي ولاح تفوب ل  تسلدوات لدلتكلاحعستي ولاحتال  ايايلا ولاح 

رتتتواولاح تتت  ولاحد   تتت  لاحستتتياا.ل تتتول ي  تتترلأعتتتوة ل  كتتتولحل تتت  ولاحد   تتت  لإتتتيلستتت دهلاألع تتتوبلإتتتيلاح  صتتت ل
 عصتت رلإتتيلستتا لد تتع ملاألو تتيحلاح التتالم فتتيلحماتتي بلاحت  تترلحع تتيواتلأستتفملاح تتوكرلثيا تتيإرل حتتالر  دتتهلاح

احق للاا او .لح حك ل ولاح دار لااا لاودثي)لسلايلا ولاحوثسيللاح   واولاحد      ولإيلاحس رلاألع توبل تول
لاي دفملاعسي ولر  رلاح فوب.

إيل واسدفمل حالأولس قرلاح   واولاحد      و لاك حكللRamana & Watts (2012)ا ف الاح ق ا لعلصل
ا ع تتيضلر  تترلاح تتفوب.لااحقي تتلللستتلاكفملااح كيإتتلتلاح ودثطتترلثيح دتتي ةلاح يح تترلدتتثقولملتتالايمدتتواالاعستتي و

اآلعتتولاحتت  لرتت ل تتثقولملتتالعستتي ولا ع تتيضلاحت  تترليتتالاحتتت وبلاا اواتتر لادتتمل واستتدفيلثيح قتتللملتتالاح ستتداةل
للل لحك هللأ يولاحالاح يارل حاللاحال ما ل ولاح واسرلث بولدلكلاحقدرر.لSun (2016)اح احيلاااسطرل

لتحميل الدراسات السابقة واشتقاق فروض الدراسة 6-3
لريملاحثي سلإيلاحام  رلاحديح رلاد ل للاح واسيتلاحسيثترلي دتي لإواضلاحث سلا حكلملالاح  الاحديحيلل

خسائر اضمحالل قيمة الشهرة واشتقاق الفرض تأثير القدرة اإلدارية عمى تحميل  6-3-1
 األول لمبحث

 & Hayes  واستتر رتيملاحق  تت ل تتولاحثتتي ق ولا واستترلدتتبق ولاحتتت وبلاا اواتترلإتتيلاحق  تت ل تتولاح اتتييت ل قتتل
Schaefer (1999) ا واسترااحدتيلو طدفتيلثت  ترلاح توكر لللDemerjian et al. (2012) ل وستتلاحدتيلل
احقدررلا ولاحت وبلاا اوارلااا بلايو تيح للDemerjian et al.(2013)اإ صللمدردفيلاداح  لاا وا ات.

دتبق ولل Jiraporn et al. (2016) اي ت   مدردفيلثيحدفو لاح تواايل Koester et al. (2016)ا و 
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.لللمدردفتتيلاتتأل اوبلاألو تتيح Huang & Sun (2017) ا و لل لاحتتت وبلاا اواتترلملتتالس يستترلداماتت لاألو تتيح
ث تتكللمتتيم لد تت وليتت هلاح واستتيتل حتتالأولاح تت  واولاألكقتتول فتتيوبل تت  واول تتوكيدفملث تتكللأإ تتل.لا تتوليتت ال
لاح  طلتتا ل  الكتتيولايمدتتواالاعستتيوبلا تت  د لاح تتفوبل ه ظتتول ح تتهلملتتالأ تتهل  تتيوبلستتلا رلدتلتتلل تتولاأل ال

(Hirschey & Richardson, 2002;  Majid, 2015; Sun, 2016)لإ ولاح  كولأول كاولاح ت والل 
ملتتال  تت لأالدتل تتلل قتتلليتت هلاحعستتي ول تتولعتتد ل  اوبلأكقتتولك تتيلبلثيح تيو تترل تت للاألكقتتول فتتيوبلحتت  فملاحتتت وب

 اح  واللأرل.ل

 تولأاا تلل Sun (2016)  واسترلإ  يل دقلالادبق ولاحت وبلاا اوارلملالعسي ولا ع يضلر  رلاح فوبلدقداتوال
احديلري تتلثتيحد تال تولدتبق ولاحتت وبلاي اواترلملتالعستي ولاي ت  د .لااستدع ملاحثي تسل ت تي لاح واسيتل

ا حتتتكلثتتتيحدطا الملتتتالم  تتترل تتتولاح تتتوكيتلاي واك تتتر.لل.((Demerjian, 2012لاحتتتت وبلاا اواتتترلاحتتت  لطتتتاوه
د لر  ترلاح تفوبلاح دي ةلأولاح   واولاألكقول فيوبلكي االأكقتولرت وبلملتال  ت لادتل تللعستي ولا ت   أظفوتال

ل تيو رلثيح   واولاألرللر وب.

احد تتتتتال تتتتولدتتتتبق ولاحتتتتت وبلاا اواتتتترلملتتتتالدتتتتت  ولاح تتتت  واوللHyun (2018)اإتتتتالكاواتتتتي لاستتتتدف إتل واستتتترل
.لادظفتول دتي ةلاح واسترلأولK-IFRSاي دفيماولام ا لاحدتيواولمولعسي ولا ع يضلر  رلاح فوبلثق لدا ال

 تدملايمدتواالافتيلإتيلاحارتتلاح  يست  لإتيلارتتلظفتاولأمتواضلا ع تتيضلعستي ولا ع تيضلر  ترلاح تفوبليل
ر  تترلاح تتفوب لاحكتتولاتت ًيل تتول حتتك ل ستتدع ملاح تت  واولث تتكللستتيللعستتي ولا ع تتيضلر  تترلاح تتفوبلكتتب ااتل
حد ف تتت لاحتتت عل.لايلدتتتودثطلاحتتتت وبلاي اواتتترلث تتتكلل ثي تتتولثتتتييمدواالاعستتتي ولا ع تتتيضلر  تتترلاح تتتفوب لاحكتتتول

 تت  واولاألكقتتولرتت وبل تا تتاولثتتييمدواالاعستتي ولا ع تتيضلر  تترلاح تتفوبلإتتيلاحارتتتلاح  يستت لاح توكيتل اتلاح
م تتت لظفتتتاولأمتتتواضلا ع تتتيضلر  تتترلاح تتتفوب لااستتتدع ا فيلأرتتتللحد ف تتت لاحتتت عللم تتت  يلدكتتتاولأو تتتيحلاح تتتوكيتل

لاح دارقرلراللا ع يضلاحت  رل ود قرلث كللغ ولطا قي.

احتت وبلملتالااتا لا اتملل ولدتبق ولاحتت وبلاا اوبلMoura et al. (2019 )لاإال   لاحس ي لد تتتل واسر
.ادكا تل(B3)عسي ولا   د لر  رلاح فوبللإيلاح وكيتلاحقي رلاح  وارلإيلسا لوا لاح ي لإيلاوامالل

 تتولل٪10.81اداصتتلتلاح واستترلاحتتالاول2016 دتتالل2012  تتيي ب لعتتد لاح دتتوبلل تتولل148احق  تترل تتول
تلثتييمدواالمتولاحعستي و.لاكي تتلأكاتولمت  ل تولاح توكيتلاحدتيلاإصت تلا   لاح وكيتل اتلاح فوبلري 
احادتوا لااحغتيملاحطا قتتيلارطتيعلاحارتتا لاح  تا .لأ تيلثيح ستتثرلح اتملاحعستتي و.ل“متولااتا لعستتي ولإتيلرطتتيعل

لاعلصتلاح واسرلاحالاول  كولحل   واولاألكقول فيوبلدا  لادتل للعسي ولر  رلاح فوب

اح دي ةلاحديلداصتلتلحفتيلاح واسترلاحستيثترلث تبولاحقدرترلات ولاحتت وبلاا اواترللHuang (2020)اأك تل واسر
احد تتتال تتولاحقدرتترلاتت ولاحتتت وبلاا اواتترل Huang(2020)لاعستتي ولا تت  د لر  تترلاح تتفوب.ل  تتسلاستتدف ا
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اعستي ولا ت  د لر  ترلاح تفوبلثتيحدطا الملتالاح توكيتلاح ت ت بلثيحااوصترلاحصت   رلا حتكلعتد لاح دتوبل تول
ارتتت لعلصتتتتلاح واستتترلاحتتتالااتتتا لمدرتتترل ق ا تتترلستتتلا رلاتتت ولاحتتتت وبلاا اواتتترلاعستتتي ولل2017احتتتالل2007

ك يلك  تلاح واسرلمولاأل اللاح يحيلك دغ ولاس طلحلقدررلاد ف  لاألو يحلاطا قرللا   د لر  رلاح فوب.
حت ةلاح توكرل تيإملحد ف تت للااات تلاح واستترلا تهلم ت  يل كتاوللل.اح لك ترلك دغ تواتلد يمل ترل ت لاح دغ تولاحاست ط

احتت عللاال  لاكتترل تتولراتتللاح كا تترلإتتت ليلدتتث ةلاحتتت وبلاا اواتترلاح ود قتترلاحتتالدع تت ضلعستتي ولا تت  د ل
لاح فوب.

اإال صولداا لاحق   ل ولاح واسيتلاحديلد تتتل ولدبق ولاحت وبلاا اوارلملالاحس يسيتلاح  يسا ر لإقلال
احد تتتال تتولأقتولاحتتت وبلاي واترلملتتالاتا بلاحدتواتتولاح تتيحيلل(2019)ستا للاح قتتي  لاستدف إتل واستترلاح ل اتيل
(لثت ي لدتبق ول واترلاحتت وبلاا اواترلحل ت  واولاحد   ت   ولاإتتًيل2020اعطولا ف يولسقولاحسفم.لاريمل ساول)

ملتتتال ستتتداةل غ تتترلااإصتتتيحللDemerjian et al. (2012)ح ث تتتولاحتتتت وبلاا اواتتترلاحتتت ةلر  دتتتهل واستتترل
(ل تتولدتتبق ولاحتتت وبلاا اواتترلملتتالأدقتتي ل وارتت ل2021ثيحدتتتيواولاح يح تتر.لاد تتتتتل واستترل  تتيثطل)اح  يستتايل
لاح سيثيت.

ااعلصلاحثي سل  يلساال حالأولدبق ولاحت وبلاا اواترلملتالعستي ولا ت  د لاح تفوبل ا ت ل قتيولحلات  ل
العستي ولا ت  د لاح تفوب لاح  يساي ل  سلاك تل دي ةلثقضلاح واسيتلاولاحت وبلاا اوارلدثقولستلثيلملت

املالاحقك لد  ولثقضلاح واسيتلاألعتوةلاولاحتت وبلاا اواترلرت ليلدتثقولملتالعستي ولا ت  د لاح تفوب ل
ااتتوةلاحثي تتسلا تتهل تتولاح  طتتتيلاولدتتثقولاحتتت وبلاا اواتترلملتتالأ اللاح تتوكرلككتتللااحتت  ل د تت ولايمدتتواال

ول اتلاحتتت وبلاا اواتترل كتتاولحتت  فملا تتولاحقلتتملاعستتي ولا تت  د لاح تتفوب ل  تتسل تتولاح  دتتوضلأولاح تت  وا
ااح فيوبلااح قوإرل  يل  ك فمل ولدتل للأالدا  لعسي ولاح تفوبللا  تيللملتال تيلستاال  كتولا تدتي لاح توضل

لل:األا لحلث سلملالاح  الاحديحي

ي الفييرض األول: يوجييد تييأثير معنييوي لمقييدرة اإلدارييية عمييى االعتييراف بخسييائر اضييمحالل قيميية الشييهرة فيي
 الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 

تحميل تأثير جودة المراجعة عمى العالقة بين القيدرة اإلداريية وخسيائر اضيمحالل  6-3-2
 قيمة الشركة واشتقاق الفرض الثاني لمبحث

لاح قلا تيتل  دتاةلليتالد ست وللا ت  د لاح تفوبل فتةلاا تقيلاولي ال ولثيحوغملاحالا هللاح دي ةلد  و
لاح دبصتللاا او للأستي لاحدتت  ولملتالاألا لاح تتيملإتيلاحت فةليت الا دتتي لدتملإتت ل لاتيح فوبلاح كدستثرلاحعيصر

لعتتتتد ل تتتتو(للWatts,2003;Massoud& Raiborn, 2003)لا تتتت  د لاح تتتتفوبللاعدثتتتتيولم ل تتتترلإتتتتي
 تتااإمللملتتالا  تتيلًلل ل3ورتتمللاح يح تترلاحدتتتيواولامتت ا لاحتت احيلاح ق تتيولإتتيلاح دبصتتلرلاحدت  واتترلاحستتلطرل  يوستتر
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لا تتت  د لاعستتتيوبللدقدتتتواليلاثستتتيطرلأال تتتب فيل تتتولدتلتتتللأالدتتتت  وييلإتتتيلدثتتتيحالاحدتواتتتولرتتت لإتتتيلاا اوبل
.للاح تفوبلاعدثتيولا ت  د لددع ييلم ت لاحديلثيحع يواتل دقلالإ  يلا دتي  رلكا فيلعد ل ولري  رلاردصي  ر
ل تتولا تت ي.لاح ستتدتال رلاح ت  تترلاحدتت إتيتلمتتولاحعيصتترلاح تت  واول قلا تتيتلح تتتللاحدتتت  وليتت الاستتدع املا  كتتو
لاح توكرلا الل قكستهلارتلل  تيلا ت  د لاعستي ولايمدتواالعتد لاسدع ا هلث تكللا دفتيم ل تول  كول حك 
ل.ل,.Abughazaleh et al)ل(2011لاح قلي

لإتيل وارثترلاح ستيثيتلملتالدتبق ولاحستيثترلااأل حترلاح تفوبلر  ترلا ع تيضلاعدثيول اواللإيلاحدقت  ل حالثيح ظو
لاحدتيلاح توكيتلإتوضلاول ت  و للAl Dabbous et al., (2015)اا اوار لاعداوتل واسترللاي دفيمارلدت   
ل تتولاتت يًللا دفتتيم  لاحكتتولث تتكلل دصتتوإاالأولاح تتواحلغ تتول تتولإقتتي ل ستتيثيتل وارتت لراتتلل تتول وااقدفتتيل تتدم
لر  ترلا ع تيضلث ثتيحالايمدتواال حتال تث  ل  تيلاحعيصترل قلا تيدفملح تتللاح  يسايلدت  ويمل سدع  اولل حك

اعلصتلاح واسرل حالمت ملااتا لدتبق ول ق تا للاح قلي.لاح وكرلأ اللأإ للث كللدقك لاحديلاح يح رلاح فوب
 تتول اوللGreco(2017)حاتتا بلاح وااقتترلملتتالايمدتتواالاعستتي ولا تت  د لاح تتفوب.لك تتيلد تتتتتل واستترل

عاوبل وار لاح سيثيتلإيلاح  ل ولاحسلاكلاي دفيم لحا اوبلم  لااواللاعدثيولا   د لاح فوب.لاعلصتل
اح واسرلاحالااا لدبق ول  ايايلح وار لاح سيثيتلإيلاح  ل تولاحستلاكلاي دفتيم لحتا اوبلإتيلايمدتواال تول

واستترلاحستتيثتر ل  تتسلداصتتلتل دتتي ةل(ل تت لاح 2018عستتي ولا تت  د لر  تترلاح تتفوبلااد تتتتل واستترلع تت  )
اح واسرل حالأولاا بلاح وااقرلدثقولا ايثيلملالايمدواالاعسي ولا   د لاح تفوب لا حتكلثتيحدطا الملتال

لم  رل ولاح وكيتلاح ت  بلثيحااوصرلاح صوارل

يد لا قدت لاحثي سلأولاا بلاح وااقرلحفيل اولإقي لملالايمدواالاعسي ولا   د لاح فوب ل  سلاول ك
احوااقرلاحكاوةلأكقولر وبلإيلاح صا لملالا حرلكيإ رلثيولدت  واتلاا اوبلث بولاعدثيولاي   د لمي حرل
ا قتاحتتر لا تتولقتتملرتت لد تت ل تتولاحستتلاكلاي دفتتيم لحتتا اوب.لارتت لدتتملاستتدع املاتتا بلاح وااقتترلإتتيلاحق  تت ل تتول

   د  لاحكولكيول ولاألي  رلاحد تتالاح واسيتلك دغ ول سدتللااعدثيولدبق وهلملالايمدواالاعسي ولاي
 ولأقوهلك دغ ولد يمليل ت لاحتت وبلاا اواترلحدا ت حلاألقتولاحد تيمليلملتالا ت  د لاح تفوب لا  تيللملتال تيل

لل:ساالدملا دتي لإوضلاحث سلاحقي يلملالاح  الاحديحي

يية واالعتيراف بخسيائر الفرض الثاني: يوجد تأثير معنوي لجيودة المراجعية عميى العالقية بيين القيدرة اإلدار 
 اضمحالل قيمة الشهرة في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 
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تحميييل تييأثير الثقيية المفرطيية لممييدير التنفييياي عمييى العالقيية بييين القييدرة اإلدارييية  6-3-3
 وخسائر اضمحالل قيمة الشهرة واشتقاق الفرض الثالث لمبحث

 ستتاً يل تتولغ تتولاح  د تتللأول دغ تتولل قوإتتيل ستتدتو ارتتالل(لثب فتتي(Overconfidenceح  وطتترلاحقتتترلادقتتو ل
 ولاحتتااقتل واحد   ت  لا  تتيولاحتالاحوثستتيلل.Schumacher et al. (2020)لاحتصت وثستفاحرلملتالاح تت ةل

إتيلرت ودفمللث كلل  و)لر  ايا لح  فملامدتي ل د  ملدصيم  لأالاافيتل ظولث كلل  و)ل حالأاح كلاح  و
احتتتالل  كتتتولأولدتتتث  لاحقتتتترلاح  وطتتترل حتتتالاحغطوستتترلااح  تتتللاثيحدتتتيحي  تتتوكدفم.لحل ستتتدتالياحاا اواتتترلااي الل

ل.(Killins et al., 2021)احد يث ل

اد  ولاحقترلاح  وطرل حالاحظييوبلاح س احاا رلاح د قلرلإتيل  تللاي تعيصل حتالاح ثيحغترلإتيلدتت  ولا د يح ترل
 ,Barberis & Thaler) لادعتي لاحتتواولاأل ت اسلاحتي  تر لايتيلاا ت بل تولأرتاةلايكد تيإيتلإتيلملتمل  ت

ل.ل(2003

لااا فتم ململاح    ل تولاح اقتالأولإتيل يحترلاحقتترلاح  وطتر ل   تللاألإتوا ل حتالااإتوا)لإتيلاحقتترلااحد تيث اإيل
 قدتتت اولأولاأل تت اسلاح ستتدتال رلاح ااد تترل تتولاح تتواحلأولد تت سلأكقتتول  تتيليتتيلمل تتهلإتتيلاحاارتت  لاأولحتت  فمل

.لا   تتلل(Malmendier et al., 2011) ل قوإترلأكقتول رترلثيأل ت اسلاح ستتدتال رل  تيليتيلمل تهلثيح قتتل 
 &Guedes)طتتتتراح تتتت واللاحد   تتتت  اولث تتتتكللعتتتتيصل حتتتتال ظفتتتتيوليتتتت هلاحد  تتتتماتلاحستتتتلاك رلحلقتتتتترلاح  ول

.Gonçalves, 2019) حتت ةلاح تت  واولاحد   تت   ولاحتتااقت ولث تتكلل  تتو)لدارقتتيتلميح تترلث تتكللغ تتول قتتتا لل
ا قدت اولأ فمل سدط قاول  يولاحاصا ل حالاأل اللاحقيحي لإأل فمل ثيحغاولإيل ررل أل اللاح وكرلاح سدتالي

ل(. (Malmendier & Tate, 2015  قدت ادفملأال تللاول ول بولم ل رلاح عيطوبلإيلاح وكر

لللللللللللللللا   تتتللاألإتتتوا لاحااقتتتتاول تتتولأ  ستتتفمل حتتتالاح ثيحغتتترلإتتتيلدتتتت  ولاح دتتتي ةلاح دارقتتترلحل ثسستتتيتلغ تتتولاح ثكتتت ب ل
   تتيلثستتتا لاح  تتللاحقتتتيملحدارتتت ل دتتي ةلا تتت بلأالأل فتتمل ثتتتيحغاولإتتتيلدتتت  ولك تتتيلدفملإتتيلاحاصتتتا ل حتتتالاح اتتيح

(Libby & Rennekamp, 2012) األ ا يتلاح يح ر ل ه ظول حالاح   ولاح  و)لاحقترلملالأ هلاح تعصللإيل.ل
اح  ل ثيحالإيلدت  ولاألو يحلاح سدتال رلحل  يوا لأال ثيحالإتيلدتت  ولا د يح ترلادتبق ولاأل ت اسلاح ااد ترلملتال

 احو  ست ر األستثي  أ ت  اا اواتر احقتتر إتو)  ق للللللل Ahmed & Duellman, 2013).احد إالاح ت  لحل وكرل)
ل Jeffrey احستياا احتو    أو  حتال Yu (2014)واستر  أ تيوت   تس  األم تي     تلت اإ تل ي ف تيو

Skilling ح توكرل Enron احدتتيواو إتي احددمت    ك ته أ ته  قدتت  كتيو   تس   وطترلثتيح     قتتر ح  ته كتيو 
 اح تيحي اي ف تيو  حتا ح  ته اح  وطتر احقتتر اأ ت  عط تي كيو  حك لحك ه  هكد ا أو  اول   دظم ث كل اح يح ر
ل.حل   بب
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اد تت ولاح واستتيتل حتتالأولاحقتتترلاح  وطتترلحتت ةلاح تت  ولاحد   تت  لدتتثقولملتتالاحق  تت ل تتولس يستتيتلااستتدواد ا يتل
 Koh et al., 2018)( ايادكيولل(Malmendier & Tate, 2015ا دي ةلاح وكر ل قللاسدق يولاح وكيتل

 لداماقيتلKoh et al., 2018)ااحدتواولمول  تيتلاحث سلااحدطااول) لل(Galasso & Simcoe, 2011ل
ل.(Chyz et alل,.ل(2019ل لاحدفو لاح وااي(Deshmukhل(et al., 2013لاألو يح

أ يلثيح سثرلحدبق ولاحقترلاح  وطرلملالايمدواالاعسي ولا   د لاح فوب لإت لد ياحتتلاحق  ت ل تولاح واستيتل
احالأولقترلااح   ولاحد     لمي ًدللAhmed &  Duellman (2013) واسر.للاعدثيولدلكلاحقدرر.لإعلصت

اح يح ر لمدابلملال حكلللييً يلإيلرواواتلد    لا   د لاح فوبلل ل  يل ث  ل حالا ع يضل  يإ رلاحدتواو
أولاح  للت ولاح تيح  وليتملأرتللا د يح ترلاصت اولداصت يتلار تيللارتتلأطتا للLin et al. (2019)ي  ل

لأو Weng (2020) حدور رلسفملحل وكيتلاحديل   وييلاحوثسيللاحد   ت  اول الاحقتترلاح  وطتر.لاأكت تل واستر
اح  إاميتلاحما  بلإيلم ل يتلايسد اا لملالاح وكيت لااح إ لاحما  لر لدث ةلاحالاحقترلاح  وطرلإيلاا اوبل

ل. ولاح واحلأول ث  ل حال قالاح فوب

احقتتتتترلاح  وطتتتترلحتتتت ةلاح تتتت  ولاحد   تتتت  لملتتتتال تتتت ةلدتتتتبق ولاحد تتتتتال تتتتوللKillins et al. (2021)استتتتدف الال
د ي تً يل ت لطا قترلاح ارتالل.لإيلاح وكيتلاأل واك ر SFAS 142 ا   د لر  رلاح فوبلثق لامد ي ل ق يو

اح قوإتتيلحل تت واللاحد   تت   ول الاحقتتترلاح  وطتتر لاعلصتتتلاح واستترلاحتتالأولكتتدل تتولا د يح تترلا اتتملايمدتتواال
 ل. ع يضلر  رلاح فوبل  ع  يولم  ل يلدود  ل سداةلاحقترلح ةلح   ولاحد     ثي

ا يلثيح سثرلحل واسيتلاحديلاعداوتلايقولاحد يمليلحلقترلاح  وطرلااحت وبلاي اوارلإ ا لاول قظ فيلكتيول وكتمل
ا ااولاار لاح ستيثيتللل( (zalaghi et al.,2020ملالاعدثيولاقولاحد يمللملالادقي ل وار لاح سيثيتل

اعداتوتلاقتوليت الاحد يمتللملتالل Liuل (2021)كي تتل واستر لااول(Mindy, 2021) ارواولاستد واوارلاح توكر
عطتولا ف تتيولستتقولاحستتفم ل يلاولاح واسترلاح يح تترلد تتيا ل واستترلاحد يمتتللات ولاحقتتترلاح  وطتترلااحتتت وبلاا اواتترل
ملتتالعستتي ولا تت  د لر  تترلاح تتفوب لا حتتكلحلد تتتال  تتيلا الكي تتتلاحتتت وبلاا اواتترلاح ود قتترلستتاالد تت ل تتول

 تت قك لملتتالا د تتي لا اتتملايمدتتواالاعستتي ولا تت  د لر  تترللاحقتتترلاح  وطتترلحتت ةلاح تت  ولاحد   تت  ل  تتي
لاح فوب.ل

دتتث ةلاحتتتالامدتتتي لاح تت  واولثتتتبولااعلتتصلاحثي تتسل  تتيلستتتاال حتتاللأولاحقتتترلاح  وطتترلحتتت ةلاح تت  ولاحد   تت  ل
األ  اسلاح سدتال رلاح ااد رل ولاح واحلأولد  سلأكقول  يلييلمل هلإيلاحاار  لاأولح  فمل قوإرلأكقول ررل

 تولدتت  ولر  ترلحل تفوبل إيحقترلاح  وطرلحت ةلاح ت  ولاحد   ت  لم تهلل  اسلاح سدتال رل  يلييلمل هلثيح قلثيأل
 ثتتيحالإ تته لايتتال تتيل دودتت لمل تتهلعستتي ولا تت  د لر  تترلاح تتفوبل لاإتتالااتتا لإواتتالم تتلل د  تتملإتتيل  تت ل

تتت وبلاا اواتترلح واتتالاحق تتلل  تتيلاحارتتلثيحتتت وبلاا اواتترل لإفتتللستتدثقوللاحقتتترلاح  وطتترلحل تت  ولاحد   تت  لملتتالاح

https://www.emerald.com/insight/search?q=Jiaxin%20Liu
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  قك لملالعسي ولا املا   د لاح فوبل لا  يللملال يلساال  كتولا تدي لإتوضلاحث تسلاحقيحتسلملتال
لل:اح  الاحديحي

الفرض الثالث: يوجد تأثير معنوي لمثقية المفرطية ليدأ الميدير التنفيياي عميى العالقية بيين القيدرة اإلداريية 
  .قيمة الشهرة في الشركات المقيدة بالبورصة المصريةواالعتراف بخسائر اضمحالل 

 الدراسة التطبيقية 6-4
حد ت تتاليتت الاحث تتسلاإتتال تتالل  تتكلدهلا تت ا هل تتدملاعدثتتيولإتتوضلاحث تتسل تتولعتتد لاح واستترلاحدطا ت تتر ل

لا حكلملالاح  الاحديحي:

 اهداف الدراسة التطبيقية 6-4-1
احث تتس لا تتولقتتملاعدثتتيولاحقدرتترلاتت ولاحتتت وبلاي اواتترلحل تتوكرلدفتت الاح واستترلاحدطا ت تترل حتتالاعدثتتيولإتتواضل

اايمدتتواالاعستتي ولا تت  د لر  تترلاح تتفوب لاأقتتولاتتا بلاح وااقتترلااحقتتترلاح  وطتترلحل تت  واولاحد   تت   ولملتتال
 ل.احقدررلاحسيثتر

 ترلاحث تسلحلاصا لحف الاحف الستاال د تيا لاحثي تسلكتدل تو لدا  ت لاحا ي تيتلاح قل ترلحل توكيتلاح  قلترلحق 
لل.اح واسراداص الار ي ل دغ واتللاح وكيت  ولاحتاا ملاح يح رلاحس ا رلحدلكل

لإيلاح وم يتلاحديح ر:لاح واسر  دي ةللحلاصا ل حاااعدثيولإواضلاح واسرل

لمجتمع وعينة الدراسة التطبيقية  6-4-2

 د ت ول اد ت لام  ترلاح واسترل تولاح توكيتلاحتيث ترلاح ت ت بلإتيلاحااوصترلاح صتوار لا حتكليحدما فتيلا  تتول
احتتاا ملاح يح تترلا تيلدد تت  هلدلتكلاحتتتاا مل تولا تت لاح تفوب لاايمدتتواالاعستي ولا تت  د لاح تفوب لاح يداتترل تتول

لام  لاح  يي ات.لل(لدلكلاح وكيت1( لااا حلاح ل الورمل)2018م ل رلا   ي لايم ي )ع    

ارتت لدتتملستتت  لم  تترلم تتتاا  رل تتول اد تت لاح واستتتر لث  تتسلدتتتملاستتدثقي لرطتتيميلاحا تتتاكلا تتوكيتلاحعتتت  يتل
اح يح تترلايعتتوة لا حتتكليعددإف تتيلمتتولاح   تتلتلايعتتوةل تتول  تتسلطا قتترلايصتتا لااي تتوا ات.لك تتيلأ فتتيل

 (Demerjianاح توكيتلايعتوةللدع  لحتاام لد ظ   رلعيصرلافيلدعدلالمتولاحتاامت لاحدتيلدع ت لاح فتي
et al., 2012)ل

اد ت للدلتكلل2020 دتالل2009ك يلددكاولاحق  رل ولاح وكيتلاحديلددااإولا ي يدفيلكي لرلعتد لاح دتوبل تول
احا ي يتلملالاحا ي يتلاح يح رلاح داإوبلإيلاحتاا ملاح يح رلاح   اوبلااحديلدكاول دي رلملالاح ارت لااحكدوا تيل
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ملال ار لاح وكرلملالاي دو ت.لا  دو)لإيلدلكلاح توكيتلايإصتيحلمتولاح تفوبلاح يداترل ثي ول صولاال
لل. ولا   ي لايم ي لإيلري  رلاح وكملاح يحي

احتالل2009 توكرلريث ترل تولرطيمتيتل عدل ترل تولاح دتوبلل22ا  يللملال يلساالددكاولم  ترلاح واسترل تول
ل.(1 حكلإيلاح ل الورمل)  يي بلك يل د حلل142 لاألا يحيلم  ل  يي اتل2020

 توصيف وقياس متغيرات الدراسة  6-4-3
ل دملداص الار ي ل دغ واتلاح واسرلملالاح  الاحديحي:

 قياس المتغير المستقل: القدرة االدارية  أواًل:
دقوالاحت وبلاا اوارلثي فيل ا امرلاحعصي صلااحص يتلاحديل دسملافيلاح   واولاحد   ت   ولثيح توكرلادتث ةل
يتت هلاحصتت يتل حتتال وا تترلا قوإتترلاح تت  واولثطا قتترلاح تتوكرلااحا  تترلاحدتتيلدق تتللافتتي لاادودتت لمتتللدلتتكلاح وا تترل

 تتتالر  تتترلا ما تتتيلد يإستتت رلحل تتتوكرلااح قوإتتترلادعتتتي لرتتتواواتلاح تتتوكرلث تتتكللاكقتتتول رتتتر ل  تتتيل دودتتت لمل تتتهلد ت
Demerjian et al., 2013)اادملر ي لاحت وبلاي اوارلثيستدع امل  تا  ل (2019 ل اا ل لDemerjian 

et al. (2012) -Managerial ability score (MA واترلاح تت وبلاي اواترللااحت  لامد ت لإتيلر تي ل 
Score)للملال و لد و:ل

لالشركة كفاءة درجة قياس :األولى المرحمة
ا ستتتدع مليتتت الاحد ل تتتللحدت تتت ملاحك تتتيلبللDEA تتتدملر تتتي لاحك تتتيلبلاي اواتتترل تتتولعتتتد لد ل تتتلل غلتتتالاحا ي تتتيتل

حا تت اتل   صتتلرلدستت الا تت اتلادعتتي لاحتتتواواتلا حتتكل تتولعتتد لد ااتتللاح تت عدتلاحتتال عواتتيت.للااتتوةل
(Demerjian et al., (2012صتيإيلايصتا لاحقيادتر للأولدلكلاح  عدتلدد قللإتيلستثقرلم يصتولايتيل

صتيإيلاي اتيواتلاحد تغ ل ر لصتيإيل  تتتيتلاحث تاسلااحدطتااو لاح تفوبلاح يداتترل تولاي ت  ي  لايصتا لغ تتول
لاح لاسرلايعوة لدكل رلاح ا قيت لااح صيواالاي اوارلااحا ق ر.لا يلاح عوايتلدد قللإيلاح ا قيت

ستتترل تتت عدتلايتتتالصتتتيإالاألصتتتا لاحقيادتتتر لستتتاال تتتدملايمد تتتي لملتتتالع ل)2021ااإتتتتيلح واستتترل  تتتيثطل)
اح تتتفوبلاح يداتتترل تتتولاي تتت  ي ل لاألصتتتا لغ تتتولاح لاستتترلايعتتتوةل لدكل تتترلاح ا قتتتيتل لااح صتتتيواالاي اواتتترل
ااحا ق ر لا حكلملتالاستي لاولاح صتيواالاا اواترلااحا ق ترلدد ت ولصتيإالاي اتيواتلاحد تغ ل رل لاصتيإال

ل: قي حرلاحك يلبلاحكل رلحل وكرلملالاح  الاحديحيل  تيتلاحث اسلااحدطااول.لا ولقملدكاول
maxvθ = Sales / (v1CoGS + v2SG&A + v3PPE + v4Goodwill + v5OtherIntan) 

ل وارلاحك يلبلاحكل رلحل وكرل :θ أو   س
لادد قللاح  عدتلإيل
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CoGSل:لدكل رلاح ا قيت
SG&Aل:لاح صواإيتلاا اوارلااحا ق هل

PPEل:لصيإالايصا لاحقيادرل
Goodwillل:لاح فوبل

OtherIntanل:لاألصا لغ ولاح ل اسرلايعوةل
لادد قللاح عوايتلإال

Sales /ل:لاح ا قيت

 المرحمة الثانية: تحديد القدرة االدارية لمدراء الشركة 
ساال دملدق  لل ت ي لاحك يلبلاحكل رلاحديلدملاح صا لمل ترل تولد ل تلل غلتالاحا ي تيتل تولعتد لاستدثقي ل
احامللاحعيصلاعصي صلاح وكرلحد    لاحك يلبلاحديلدوا لاحتالاحتت وبلاي اواترلادد قتللدلتكلاحعصتي صلإتيل

احد إتيتلاح ت  رلاح وبل لال (Market Share) اح صرلاحسار رلحل وكرلLog (Total Assets) املاح وكرل
 Business) ( لادقت  لاحتطيمتيت(log Age م تولاح توكرل (Free Cash Flow Indicator)اح ااثترل

Segment Concentration)اإوا لاحق دتلايا ا رلل(Foreign Currency Indicator )لل
Firm efficiency = α + β1 Ln(Total Assets)i + β2 Market Share + β3 Free 

Cash Flow Indicator + β4 Ln(Age)i+ β5 Business Segment Concentration + 

β6 Foreign Currency Indicator+ + εi                                          

لاحديل دملاح صا لمل فيل ولد ل للاي   اولResidualادد   لاحت وبلاا اوارل ولعد لاحااا ل

 المتغير التابع: خسائر اضمحالل قيمة الشهرة  ثانيًا:
ايال الالعسيوبلا   د لر  رلاح فوبلاح قدوالافيلإيلراا ملاح يح رلحل وكر.لاادملر يسفيلأ يلثت  رلعستيوبل
ا تت  د لاح تتفوبل وا تتترلاألا تتيحيلايصتتتا لاالك دغ تتولاي تتتال بعتت لاحت  تتترلاا تت لم تتت لايمدتتواالاعستتتيوبل

لKabir& Rahman,2016)  2018اص ولاعدال حكل)ع    

 المتغيران المعدالنثالثًا: 
 جودة المراجعة  - أ

لاكد تيالملتا اح واات  رت وبل ت ة  حتا اد ت ولح صتيححلأصت ي   دارقته احت  لاحاتا ب  ستداةل متو دقاتو
.لا  كتولر تي ل دغ تولاتا بلاح وااقترل تولعتد ل دغ تولم فتي ااحدتواتو اح يح رلاحتاا م إي احاايوارلاحد وا يت

 لا بع لBIG4اي ال بع لاحت  رلاا  ل  الكيول كد لاح وااقرلح  هل واكرل  لأ  ل كيد لاح وااقرلاحكاوةل
ل(2018 )مكيلاحت  رلص ول  الكيولعدال حك
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 الثقة المفرطة لدأ المدير التنفياي  - ا
 ستتاً يل تتولغ تتولاح  د تتللأول دغ تتولثستتفاحرلملتتالاح تت ةلاحتصتت ولاحقتتترلاحما تت بليتتيل ارتتال قوإتتيل ستتدتول

((Schumacher et al., 2020ا  تيولاحتالاح ت  واولاحد   ت   ولاحتااقت ولث تكلل  تو)ل حتالأاح تكلاحت  ول.ل
ح  فملامدتي ل د  ملدصتيم  لأالاافتيتل ظتول  ايا ترلث تكلل  تو)لإتيلرت ودفملاا اواترلااي اللاح ستدتاليل

ااتدملر يستفيل تولعتد لللحي ل  كولأولدث  لاحقترلاح  وطرل حالاحغطوسرلااح  تللاحتالاحد تيث .ح وكدفم.لاثيحدي
(لا الكي تتتلاح  تتتيتلاحوأستت يح رلاحتتال ا تتيحيلأصتتا لاح تتوكرلاك تتول تتول داستتطل1 دغ تتولاي تتال بعتت لاحت  تتر)

ل(Killins et al., 2020احص يمرلا)ص و(لاعدال حكل)

 المتغيرات الرقابية  رابعًا:
ايالصيإيلاحو حلثق لاح واثرل حال ا تيحيلل(ROI)و   رلاح وكر:لادتي لث ق  لاحقي  لملالاألصا ل -لأ

ل(Salehi &Soorestani, 2019; Baik, 2018)األصا ل

 & Salehi) اتتتتتتتملاح تتتتتتتوكر:لا تتتتتتتتي لثيحلاغتتتتتتتيوادملاحطا قتتتتتتتيلحلت  تتتتتتترلاح إدواتتتتتتترلاا تتتتتتتيحيلاألصتتتتتتتا ل -ل 

Soorestani, 2019; Super & Shil,2019)لللل 

 &  Salehi) احواإقتتتتترلاح يح تتتتتر:لااتتتتتدملر يستتتتتفيل تتتتتولعتتتتتد ل ا تتتتتيحيلايحدما تتتتتيتلاحتتتتتال ا تتتتتيحيلايصتتتتتا ل- 

Soorestani, 2019)ل

 (Salehi & Soorestani, 2019)(ل(ROIو   رلاح وكر:لادتي لث ق  لاحقي  لملالاألصا لل- 

لا  يلساال  كولص يغرلل  ا  لاح واسرليعدثيولاح وضلاألا لملالاح  الاحديحيل
Gwill =α + β1 MA.scoreit+ β2 Ln. sizeit +  β3 ROAit + β4lev +  β5audit+ εit 

ل  سلاو

Gwillل.اح فوبلر  رل:لعسي ولا   د ل

:α ر  رلاحقياتلإيل قي حرلاي   او. 

β1 MA.scoreitلل.:ل قي للاي   اولح وارلاحت وبلاا اوار

β2 Ln. sizeitل.:ل قي للاي   اولح املاح وكر

β3ROAit ل.:ل قي للاي   اولح ق  لاحقي  لملالاألصا

: β4levلل. قي للا   اول وارلاحواإقرلاح يح ر



 القدرة اإلدارية على االعتراف بخسائر اضمحالل قيمة الشهرة ......أثر سناء حممـد رزق رميلي                              د/ 

  
 
 

   

  311  

 

β5audit :ل. قي للا   اولاا بلاح وااقر

εit ل.:لاحعطبلاحق اا ي

لل:اأ  يل  كولص يغرل  ا  لاح واسرليعدثيولاح وضلاحقي يلملالاح  الاحديحي
Gwill =  α + β1 MA.scoreit+ β2 Ln. sizeit + + β3 ROAit + β4 MA.scoreit 

.audit+ β5 audit+ β6lev +εit 

Gwill:لعسي ولا   د لاح فوبل

α :ر  رلاحقياتلإيل قي حرلاي   او 

β1 MA.scoreitل:ل قي للاي   اولح وارلاحت وبلاا اوارل

β2 Ln. sizeitل:ل قي للاي   اولح املاح وكر

β3ROAitلح ق  لاحقي  لملالاألصا :ل قي للاي   اول

Β4 MA.scoreit .auditل:ل قي للاي   اولحألقولاحد يمليلحلت وبلاا اوارلااا بلاح وااقرل

: β5 audit ل قي للاي   اولحاا بلاح وااقرل

β6lev: لاي   اولح وارلاحواإقرلاح يح ر  قي ل

εitل:لاحعطبلاحق اا ا

 النحو التالي الثالثويمكن صياغة نمواج الدراسة الختبار الفرض 
Gwill =  α + β1 MA.scoreit+ β2 Ln. sizeit + + β3ROAit + β4 MA.scoreit .OC+ 

β5 OC+ β6lev +εit 

Β4 MA.scoreit .OCلاح  وطرل:ل قي للا   اولاألقولاحد يمليلحلت وبلاا اوار,لااحقتر

: β5 OC ل قي للاي   اولحلقترلاح  وطر

 أدوات التحميل اإلحصائي  6-4
إتتيل تتالل  تتكلرلاح واستتر لاألغتتواضلد ت تتالاأليتت االاحث ق تترلاحدتتيلدستتقالاح فتتيلاح واستتر لاستتدع ملاحثي تتسل

إتتتتيلااتتتتواللاحد ل تتتتللاا صتتتتي يلحا ي تتتتيتلاح واستتتترلل(SPSS)او تتتتي ةلاح تتتتمملاا صتتتتي  رلحلقلتتتتاملاياد يم تتتترل
لألغواضلاعدثيولإواضلاح واسرلا صي  يلحد    ل  ةلراا لص دفيل ولم  ه

 حميل الوصفي لمتغيرات الدراسة أوال: الت
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 التوصيف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة :1جدول 
    

 
N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

LN.ASSETS 142 7.7653279 18.7343633 26.4996912 22.356082234 .1331229275 1.5863427637 

MA.SCORE 142 .5023800 .0000000 .5023800 .117548153 .0107602162 .1282227745 

GWII 142 1.00 .00 1.00 .2465 .03629 .43249 

ROI 142 .23173 .00000 .23173 .0434645 .00448826 .05348379 

AUDIT 142 1.00 .00 1.00 .7887 .03438 .40965 

MA.SCORE.AUDIT 142 .502380 .000000 .502380 .10078420 .010392223 .123837632 

lev 142 1.1558200 .0000000 1.1558200 .550649497 .0192450287 .2293309846 

OC 142 1.00 .00 1.00 .5493 .04190 .49933 

MA.SCORE.OC 163 1.121921 .000000 1.121921 .06325662 .009082489 .115957457 

Valid N (listwise) 142       

 

 12.8ثتي  واال ق تيو ل التالل% 11.7 د تحل تولاحات ا لاحستياالأولاح داستطلاح يستايلحلتت وبلاا اواترل
دتواثتي.لا تيلثيح ستثرلحعستي ولا ت  د لاح تفوبل %50 ااولاملال وارلحلتت وبلاا اواترلعتد لإدتوبلاح واسترل%

 ول توكيتلاحق  ترلري تتلثياإصتيحلمتولعستي وللل%25دتواثيلث ق الاولل%25 د حلاولاحاسطلاح يسايل
%لحق  تترلاح اوستترلعتتد لإدتتوبل5اي تت  د لحل تتفوب.لااالتتالاح داستتطلاح ستتيايلح قتت  لاحقي تت لملتتالاألصتتا ل

دتواثي.لك يل الالاح داسطلاح سيايلل%23اح واسر.للك يلدالالارصالر  رلح ق  لاحقي  لحألصا لحدلكلاحق  رل
 %78ثيحا  تهلاح صتو .لك تيل د تحل تولاحد ل تللاا صتي يلاول تااحيل22.356082234ح توكرلح املا

 ول كيد لاح وااقرلد د يلاحال وكيتلاح وااقرلاحكاوة.لااد حل ولاحا ا لاحسياالأولاح داسطلاح سيايل
%ل تتولاح تتوكيتلحتت  فيل ستتداةلقتتترل55%لدتواثتتيل  تتيل ق تتالأول55حلقتتترلاح  وطتترلحتت ةلاح تت  واولاحد   تت   ول

حواإقتترلاح يح تتترلحق  تتترل  تتو)لحتتت ةلاح تت  واولاحد   تتت  و.لك تتتيل د تتحل تتتولاتتت ا لاحد ل تتللاحاصتتت يلأول داستتتطلا
ل.%50دتواثيلاأ فيلددوااحلإيلم  رلاح واسرلاعد لإدوبلاح واسرلا ولص و%لال%55اح واسرلدالال

ل

ل

ل

ل

ل
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 ثانيا: نتائل تحميل االرتباط 
اح  تالاح ا تحلدملاسدع امل قي للاودثي)لا وساولحد    ل وارلايودثي)لا ول دغ واتلاح واسر لا حكلملتال

ل(2إيلاحا ا لورمل)
تحميل االرتباط بين متغيرات الدراسة :2جدول    

 

ااد تتتحل تتتولاحاتتت ا لاحستتتياالااتتتا لاودثتتتي)ل ق تتتا لاتتت ولعستتتي ولا تتت  د لاح تتتفوبلا اتتتملاح تتتوكرلااتتتا بل
احد تيمليلحاتا بلاح وااقترلااحتت وبلاي واتر لااأل اللاح تيحي.لامت ملااتا لاودثتي)ل ق تا لات وللاح وااقرلااح دغ و

لاح يح رلحل وكرلااحقترلاح  وطرلاعسي ولا   د لاح فوبللاحت وبلاا اوارلااحواإقر

 ثالثا: نتائل اختبار فروض الدراسة 
ل spss      يعدثيولإواضلاح واسرلدملايمد ي لملالد ل للاي   اولثيسدع املاو ي ةل

 نتيجة اختبار الفرض األول  -1
اايمدتتتواالاعستتتي ولا تتت  د للاستتتدف الاح تتتوضلاألا ل تتتولاحث تتتسلاعدثتتتيولاحقدرتتترلاتتت ولاحتتتت وبلاا اواتتتر

لاح فوب.لادملد االلي الاح وضل حالصاودهلاحق   رلكيحديحي:
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H0يوجد تأثير معنوي لمقدرة اإلدارية عمى االعتيراف بخسيائر اضيمحالل قيمية الشيهرة فيي الشيركات :ليل
لالمقيدة بالبورصة المصرية

لادملاعدثيوهلاد غ لل  ا  لاي   اولاحديحي:ل
Gwill =α + β1 MA.scoreit+ β2 Ln. sizeit + β4 ROAit +β5audit +β6lev+εit 

 :وفيما يمى ممخص نتائل اختبار الفرض األول

نتائل اختبار الفرض األول :3جدول   
Collinearity 

Statistics Sig T β Model 

VIF Tolerance 

  .064 -1.023 -.990- (Constant) 

1.277 .783 .006 -1.866- .064 LN.ASSETS 

1.078 .927 .157 2.777 .006 MA.SCORE 

1.272 .786 .190 1.425 .157 ROI 

1.264 .791 .000 -1.316- .190 AUDIT 

1.426 .701 .686 -4.149- .000 lev 

  .169         R2 

.138                  Adjusted R2 

 F إحصائيث               6.580

.000         Sig (F) 
ل

ل  R2 (لار  تتر(000.ااد تتحل تتولاحاتت ا لاحستتياال ق ا تترل  تتا  لاي  تت او ل  تتسلأول ستتداةلاح ق ا تترل التتا
 تتولاحدغ تتولإتتيلاح دغ تتولاحدتتيث .للااول تتااحيلل %16.9(ل  تتيل ق تتالاولاح  تتا  ل  ستتولإتتتط(16.9.دالتتالل

 ولاحدغ ولإيلاح دغ ولدوا ل حالاحعطبلاحق اا يلأال دغ واتلاعتوةليل د ت  فيلاحات ا لاحستياا.لل84.1%
ااا حلاحا ا لأ  يلا هل اا لدبق ول  ايايلاحكولغ ول ق ا لحلت وبلاا اوارلح واتالاا اوبلملتالايمدتواال

( لا تولقتمل(157.اترل التالاعسي ولا   د لاح فوب ل  سلكيول سداةل ق ا رل قي تللا  ت اولاحتت وبلاا اول
ال يوجيد تيأثير معنيوي لمقيدرة اإلداريية عميى االعتيراف  دملوإضلاح وضلاحات  للاراتا لإتوضلاحقت ملاحتي تلل"ل

 بخسائر اضمحالل قيمة الشهرة في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 

للاح تتيحيلحل تتوكرل"ااد تتحل تتولاحاتت ا لمتت ملااتتا لدتتبق ول ق تتا لح قتت  لاحقي تت لملتتالاألصتتا لك ث تتولحتتا ال
ااحواإقرلاح يح ر لا   يل املاح وكرلااا بلاح وااقترلدتثقول ق ا تيلملتالايمدتواالاعستي ولا ت  د لاح تفوبل

لك دغ واتلوريا رل
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ادد ال د ارلايعدثيولاحسياالث بولاحقدررلا ولاحت وبلاا اوارلاايمدواالثي   د لر  رلاح فوبل  ل واسرل
Hyun (2018)احالم ملااا لدبق ول ق ا لحلت وبلاا اوارلملالعسي ولا   د لاح فوب ل لااحديلداصلتل

 ل  سلاك تلاح واسديولملتال(Huang,2020; Moura et al., 2019)ا   يلاعدل تلاح دي ةل  ل واسديل
ااا لمدررل ق ا رلسلا رلا ولاحت وبلاا اوارلاعستي ولا ت  د لاح تفوبل.ااتوةلاحثي تسلاول د اترلايعدثتيول

د س وييلثيولاح ااإملاا اوارلاي دفيمارلإيل صولد ا لاحت وبلاا اوارلك دغ تواتلدتثقولملتالايمدتواالل  كو
 اعسي ولا   د لر  رلاح فوبل.

 نتيجة اختبار الفرض الثاني  -2
اسدف الاح وضلاحقي يل ولاحث سلاعدثيولأقولاا بلاح وااقرلملالاحقدررلا ولاحت وبلاا اوارلح واالاحق تلل

لثيح وكرلاايمدواالاعسي ولا   د لاح فوب.لادملد االلي الاح وضل حالصاودهلاحق   رلكيحديحي:

H0:  يوجد تأثير معنوي لجودة المراجعة عمى العالقية بيين القيدرة اإلداريية واالعتيراف بخسيائر اضيمحالل
لقيمة الشهرة في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

لاي   اولاحديحي:ادملاعدثيوهلاد غ لل  ا  ل
Gwill=  α + β1 MA.scoreit+ β2 Ln. sizeit + + β3 ROAit + β4 MA.scoreit 

.audit+ β5 audit+ εit 

 وفيما يمي ممخص نتائل اختبار الفرض الثاني:

نتيجة اختبار الفرض الثاني :4جدول   
Collinearity 

Statistics Sig T β Model 

VIF Tolerance 

  .171 -1.375- -.739- (Constant) 

1.390 .720 .038 2.096 .052 LN.ASSETS 

5.010 .200 .012 2.532 1.476 MA.SCORE 

1.273 .786 .167 -1.388- -.978- ROI 

2.065 .484 .050 -1.976- -.231- AUDIT 

1.442 .694 .851 .188 .033 lev 

6.383 .157 .037 -2.103- -1.433- MA.SCORE.AUDIT 

.195            R2 

.159              Adjusted R2 

 F إحصائيث              5.450

.000              Sig (F) 

ل
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لااد تتحل تتولاحاتت ا لاحستتياالأولاح  تتا  لصتتيححليعدثتتيولاحقدرتترلاحستتيثتر ل  تتسلأول ستتداةلاح ق ا تترل التتالل
  يل ق الماي بلاحتابلاحد س وارل تيو رلثيح  ا  لاحسياالاأ  يلماي بلل%19.5لR2ااد حلأولر  رللللللللل (000.)
 تولاحدغ تولل %84.1  تيل ق تالاول تااحال%15.9مولاح  ا  لاحستياال  تسلالغتتللAdjusted R2ر  رل

ل.لإيلاح دغ ولاحديث ل  كولد س وهل ولعد لاحعطبلاحق اا يلأال دغ واتلاعوةليل د   فيلاحا ا لاحسياا

ي ةلاحد ل ل ل اا لدبق ول ق تا لحلتت وبلاا اواترلملتالايمدتواالاعستي ولا ت  د لر  ترلاح تفوبلإتيلااإتيلح د
 يحتترلا عتتي لاتتا بلاح وااقتترلك دغ تتولد تتيملي ل  تتسلكتتيول ستتداةلاح ق ا تترلح قي تتللا  تت اولاحتتت وبلاا اواتترل

احد تيمليلملتالايمدتواالل(.لا   ول قي للاي   اولحل دغ ولاحد يمليلحااا لدتبق ولستلايلحل دغ تو(012. الا
اعسي ولاي   د ل  يل   ولاحالا هلإيل يحرل وااقرلاح توكرل تولراتللأ ت ل كيدت لاح وااقترلاحكا توبلإتتطل

لل.دثقولاحت وبلاا اوارلحل وكرلثيحسيح لملالعسي ولا   د لاح وكر

 ملااتتا لدتتبق ولك تتيل د تتحل تتولاحد ل تتللأ  تتيلااتتا لدتتبق ول ق تتا لح اتتملاح تتوكرلملتتالاح دغ تتولاحدتتيث  لامتت
ل. ق ا لح ق  لاحقي  لملالايسدق يولأالاحواإقرلاح يح رلحل وكرلملالعسي ولا   د لاح فوب

ال يوجييد تييأثير معنييوي لجييودة ا  تتيللملتتال تتيلستتاال تتدملراتتا لاح تتوضلاحاتت  للاوإتتضلإتتوضلاحقتت ملاحتي تتلل"ل
قيمة الشهرة في الشيركات المقييدة المراجعة عمى العالقة بين القدرة اإلدارية واالعتراف بخسائر اضمحالل 

 .بالبورصة المصرية"

لGreco(2017)ادد ال د ارلايعدثيولاحعيصلادبق ولاا بلاح وااقرلملالاحقدررل  للاح واسرل  ل واسترل
ملتتال اول وارتت لاح ستتيثيتلإتتيلاح تت ل تتوللGreco(2017)( ل  تتسلاكتت تل واستترل2018ا واستترلع تت  ل)

سي ولا   د لر  رلاح فوب ل  يلدودت لمل ترلااتا لدتبق ولستلايل ق تا لاحسلاكلاي دفيم لم  لايمدواالاع
  .حلت وبلاا اوارلملالعسي ولا   د لاح فوبلإيلظللااا لاا بل وااقر

 نتيجة اختبار الفرض الثالث -3
استدف الاح توضلاحقيحتسل تولاحث تتسلاعدثتيولأقتولاحقتترلاح  وطترلحل تت  واولاحد   ت   ولملتالاحقدرترلات ولاحتتت وبل
اا اوارلح واالاحق للثيح توكرلاايمدتواالاعستي ولا ت  د لاح تفوب.لادتملد ااتلليت الاح توضل حتالصتاودهل

لاحق   رلكيحديحي:

H0:  ال يوجيييد تيييأثير معنيييوي لمثقييية المفرطييية ليييدأ الميييدير التنفيييياي عميييى العالقييية بيييين القيييدرة اإلداريييية
 .البورصة المصريةواالعتراف بخسائر اضمحالل قيمة الشهرة في الشركات المقيدة ب
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لادملاعدثيوهلاد غ لل  ا  لاي   اولاحديحي:
Gwill = α + β1 MA.scoreit+ β2 Ln. sizeit + + β3 ROAit + β4 MA.scoreit .OC+ 

β5 OC+ β6lev +εit 

 وفيما يمي ممخص نتائل اختبار الفرض الثالث:

نتيجة اختبار الفرض الثالث :5جدول   
Collinearity 

Statistics 
Sig T β Model 

VIF Tolerance 

  .081 -1.760- -.995- (Constant) 

1.390 .720 .122 -1.557- -1.112- ROI 

5.010 .200 .000 -3.887- -.378- AUDIT 

1.273 .786 .974 .032 .002 OC 

2.065 .484 .181 1.346 .369 MA.SCORE 

1.442 .694 .007 2.743 .069 LN.ASSETS 

6.383 .157 .683 .410 .121 MA.SCORE.OC 

.169          R2 

.132            Adjusted R2 

 F إحصائيث             4.565

.000          Sig (F) 

ااد تتحل تتولاحاتت ا لاحستتياالأولاح  تتا  لصتتيححليعدثتتيولاحقدرتترل  تتللاح واستتر ل  تتسلأول ستتداةلاح ق ا تترل
ايتتتال  تتت لاحتتتتابلاحد ستتت وارل تيو تتترلثتتتيح  ا  لاألا  لاأ  تتتيلل%16.9لR2ااد تتتحلأولر  تتترلل(000.)لل التتتا

ل%86.8  تيل ق تالاول تتااحالل%13.2متتولاح  تا  لاألا ل  تسلالغتتللAdjusted R2ا ع تيضلر  ترل
 ولاحدغ ولإيلاح دغ ولاحديث ل  كولد س وهل ولعد لاحعطبلاحق اا يلأال دغ واتلاعوةليل د   فيلاحات ا ل

ل.لاحسياا

دي ةلاحد ل ل ليل اا لدتبق ول ق تا لحلتت وبلاا اواترلملتالايمدتواالاعستي ولا ت  د لر  ترلاح تفوب لااإتيلح 
اأ  تيليل اات لدتبق ول ق تا لحألقتولاحد تيمليلل0.181) .  سلكتيول ستداةلاح ق ا ترلح قي تللاي  ت اول التال)

 ل  تسللايمدتواالاعستي ولا ت  د لاح تفوبا ولاحقترلاح  وطرلح ةلاح  وا ولاحد      ولااحت وبلاا اوارلملال
ل.((0.05(لايالاكاول ول683.كيول سداةلاح ق ا رل)

لمثقيية لال يوجييد تييأثير معنييوي ا  تتيللملتتال تتيلستتاال تتدملوإتتضلاح تتوضلاحاتت  للاراتتا لإتتوضلاحقتت ملاحتي تتل:ل"
الشيهرة فيي  المفرطة لدأ المدير التنفياي عمى العالقة بيين القيدرة اإلداريية واالعتيراف بخسيائر اضيمحالل

 .الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
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 ل(Ahmed &Duellman 2013; Killins et al., 2021)وتختمف نتيجة االختبار السابق مع دراستي 
ك تلاح واسديولملالاولاحقترلاح  وطرلح ةلاح   ولاحد     للدثقول ق ا يلملتالا د تي لا اتملعستي ولأ  سل
متتولاحا  تتيتلاحدتتيلطثتتتتلإ فتتيلدلتتكلاح واستتيت للاحا  تترلاح صتتوارلدعدلتتال  ل يلأولاحثي تتسل تتوةلاو تت  داي

لمل فيل دي ةل عدل رلم يليال دار .لاأولوغثرلاا اوبلإيلد ت الاي االأعوةلا دفيمارلر ل دود 

للتحميالت أخرأ لرابعا: 
حلد تال ول  ةل دل رلاإدوا يتلا يللاح  ا  لاألسيسيلحلث سل ولافرلا ت ةل رترلا دي ترل دتي ةلاعدثتيول
احقدرتترلاتت ولاحتتت وبلاا اواتترلاعستتي ولا تت  د لر  تترلاح تتفوبلرتتيملاحثي تتسلثتتباواللثقتتضلاحد لتت دتلاألعتتوةل

لملالاح  الاحديحي:ل

 استخدام المتغيرات المعدلة كمتغيرات رقابية -1
استتدع املاتتا بلاح وااقتترلا ستتداةلاحقتتترلاح  وطتترلحتت ةلاح تت  واولاحد   تت   ولك دغ تتواتل ق حتترلإتتيلاحد ل تتللدتتمل

األسيسي لاساال قوضلاحثي سلأليمل دي ةلاعدثيولاحقدررلات ولاحتت وبلاا اواترلاعستي ولاي ت  د لم ت ل
األسيستتيلإتتيليتت هلاح يحتترللا تت لاح دغ تتواتلاح ق حتترلك دغ تتواتلوريا تتر لايعدثتتيولاح تتوضلاألا لإتتيلاحد ل تتل

لل:ملالاح  الاحديحيل كاول  ا  لاي   او
Gwill =α + β1 MA.scoreit+ β2 Ln. sizeit  + β3 ROAit +β4audit+β5lev+ β6 OC+εit 

نتيجة اختبار الفرض األول  :6جدول   
Collinearity 

Statistics Sig T β Model 

VIF Tolerance 

  .079 -1.771- -.999- (Constant) 

1.167 .857 .134 -1.507- -1.030- ROI 

1.259 .794 .000 -3.879- -.375- AUDIT 

1.367 .731 .962 .048 .004 OC 

1.072 .933 .174 1.367 .374 MA.SCORE 

1.370 .730 .007 2.758 .069 LN.ASSETS 

.169         R2 

.137         Adjusted R2 

 F إحصائيث        5.47

.000         Sig (F) 

ل
ل
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ااد تتحل تتولاحاتت ا لاحستتياالصتتد  رلاح  تتا  ليعدثتتيولاحقدرتترل  تتللاح واستتر ل  تتسلأول ستتداةلاح ق ا تترل
 تتولاحدغ تتولإتتيلاح دغ تتولاحدتتيث .لك تتيل د تتحل تتولل%13.7(لااولاح  تتا  ل  ستتول تتااحا (000.حل  تتا  ل التتا

اح  تتا  لمتت مل ق ا تترل قي تتللا  تت اولاحتتت وبلاا اواتتر لا تتولقتتملإتتيلظتتللامدثتتيولاح دغ تتواتلاح ق حتترل دغ تتواتل
ال يوجد تأثير معنوي لمقدرة اإلدارية عمى خسائر وريا رل دملوإضلاح وضلاحا  للاراا لإوضلاحق ملاحتي تلل"

  .ي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية"اضمحالل قيمة الشهرة ف

ث تبوللاألسيستي ت ل د اترلاحد ل تللل ح فتيدد تالاح د اترلاحدتيلدتملاحداصتلللاألسيستي اثيح تيو رلا دتي ةلاحد ل تلل
لاألا .اح وضلاعدثيول

 تغيير طريقة قياس المتغير التابع -2
إتيلاحد ل تللاألسيستيل دغ تولاسدع  تلاحثي قرلإتيلر تي لاح دغ تولاحدتيث ل)عستي ولا ت  د لر  ترلاح تفوب(ل

اي تا لا   تيلإتيلاحد ل تللاآلعتتولستاال تدملاستدع املك  ترلعستتي ولا ت  د لاح تفوبلحت تي لاح دغ تولاحدتتيث ل
لا  يلملال حك لكي تل دي ةلاعدثيولاح واضلكيحديحي:

  نتيجة اختبار الفرض األول  –أ 
احق تتتتللثيح تتتتوكرلاايمدتتتتواالاعستتتتي ولاستتتتدف الاح تتتتوضلاألا لاعدثتتتتيولاحقدرتتتترلاتتتت ولاحتتتتت وبلاا اواتتتترلح واتتتتال
ل.ا   د لر  رلاح فوب لا حكلإيلظللدغ  ولطواترلر ي لاح دغ ولاحديث 

 وفيما يمي ممخص نتائل اختبار الفرض األول:
 نتيجة اختبار الفرض األول في ظل تغيير طريقة قياس المتغير التابع :7جدول 

Collinearity 

Statistics Sig T β Model 

VIF Tolerance 

  .239 -1.183 -.023 (Constant) 

1.264 .791 .000 -3.694 -.013 AUDIT 

1.272 .786 .702 -.383 -.010 ROI 

1.277 .783 .132 1.517 .001 LN.ASSETS 

1.426 .701 .425 .800 .005 lev 

1.078 .927 .008 2.688 .027 MA.SCORE 

.123      R2 

.090       Adjusted R2 

 F إحصائيث       3.806

.003     Sig (F) 

ل
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ل.((003. 0ااد حل ولاحا ا لاحسياال ق ا رل  ا  لاي   او ل  ولأول سداةلاح ق ا رل الال

(ل تتتولاحدغ تتتولإتتتيلاح دغ تتتول(%12.3  تتتيل ق تتتالاولاح  تتتا  ل  ستتتول تتتااحيلل(%12.3)لR2ك تتتيلدالتتتالر  تتترل
(لا تول(008.احديث .لااد حل ولاحا ا ل ق ا رل قي للا   اولاحت وبلاا اواتر ل  تسلالتال ستداةلاح ق ا ترل

ال يوجيد تيأثير معنيوي لمقيدرة اإلداريية عميى خسيائر قمل دملراا لاح وضلاحا  للاوإضلإوضلاحق ملاحتي تلل"ل
 ورصة المصرية" اضمحالل قيمة الشهرة في الشركات المقيدة بالب

اثيح تيو رلا دي ةلاحد ل للاألسيسي ليلدد الاح د ارلاحديلدملاحداصلل ح فيل  ل د ارلاحد ل للاألسيستيلث تبول
اح توضلاألا  ل  تسلدتملوإتضلاح توضلاحات  للإتيلاحد ل تللاألسيستيلارااحتهلإتيلاحد ل تللاا تيإي لا تولقتمل

دالاح دتي ةلث تبولاح توضلاألا  لااولكتيولحتمل دغ تولإيعددالطواترلاحت ي لحل دغ تولاحدتيث لدودت لمل ترلاعتد
ادايهلاحقدرر ل  سلاولاحت وبلاي اوارلدثقول  ايا يلملالايمدواالاعسي ولا   د لاح فوبلايالمك ل يل

لدارقهلاحثي س ل يلأولاح ااإملاا اوارلاألعوةلر لدكاولحفيلدبق ولملالدلكلاح د ار.

 نتيجة اختبار الفرض الثاني  -ا
اسدف الاح توضلاحقتي يلاعدثتيول ت ةلااتا لدتبق ول ق تا لحاتا بلاح وااقترلملتالاحقدرترلات ولاحتت وبلاا اواترل
اعسي ولا   د لر  رلاح فوب.لار لدملاعدثتيولاح توضلإتيلظتللدغ  تولطواتترلر تي لاح دغ تولاحدتيث ل تيو ترل

لثطواترلاحت ي لإيلظللاحد ل للاألسي .ل

 رض الثاني:وفيما يمي ممخص نتائل اختبار الف

 نتيجة اختبار الفرض الثاني في ظل تغيير طريقة قياس المتغير التابع :8جدول 
Collinearity 

Statistics Sig T β Model 

VIF Tolerance 

  .841 -.201 -.004 (Constant) 

2.065 .484 .845 -.196 -.001 ROI 

1.273 .786 .594 -.534 -.013 AUDIT 

1.390 .720 .817 .232 .000 lev 

1.442 .694 .716 .365 .002 LN.ASSETS 

5.010 .200 .000 5.473 .112 MA.SCORE 

6.383 .157 .000 -4.667 -.112 MA.SCORE.AUDIT 

245        R2 

.211        Adjusted R2 

 F إحصائيث          7.286

.000        Sig (F) 
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(لك تيلدالتالر  ترل(000.ااد حل ولاحا ا لاحسياال ق ا رل  ا  لاي   او ل  ولأول سداةلاح ق ا رل التال
R2ل ولاحدغ ولإيلاح دغ ولاحديث .لااد تحل تول(%24.5  يل ق الاولاح  ا  ل  سول ااحالل(%24.5)لل)

( لاأ  تتيل ق ا تترل قي تتلل(0.00احات ا ل ق ا تترل قي تتللا  تت اولاحتتت وبلاا اواتتر ل  تتسلالتتال ستتداةلاح ق ا تترل
اي   اولحل دغ ولاحد يمليلحلت وبلاا اوارلااا بلاح وااقرلا ولقمل دملراا لإوضلاحا  للاوإضلإوضلاحق مل

ال يوجيييد تيييأثير لجيييودة المراجعييية عميييى العالقييية بيييين درجييية القيييدرة اإلداريييية واالعتيييراف بخسيييائر احتي تتتلل"ل
لاالضمحالل"

ي لدد تالاح د اترلاحدتيلدتملاحداصتلل ح فتيل ت ل د اترلاحد ل تللاألسيستيلث تبولاثيح تيو رلا دتي ةلاحد ل تللاألسيست
اح وضلاحقي ي.ل  يل ثك لملتالاحدتبق ولاح ق تا لحاتا بلاح وااقترلملتالاحقدرترلات ولاحتت وبلاا اواترلاايمدتواال

لاعسي ولا   د لاح فوبلإيلاح وكيتلاح ت  بلثيحااوصرلاح صوار.ل

 ج_ نتيجة اختبار الفرض الثالث
اسدف الاح وضلاحقيحسلاعدثتيول ت ةلااتا لدتبق ول ق تا لحلقتترلاح  وطترلحت ةلاح ت  ولاحد   ت  لملتالاحقدرترل
اتت ولاحتتت وبلاا اواتترلاعستتي ولا تت  د لر  تترلاح تتفوب.لارتت لدتتملاعدثتتيولاح تتوضلإتتيلظتتللدغ تتولطواتتترلر تتي ل

لاح دغ ولاحديث ل تيو رلثطواترلاحت ي لإيلظللاحد ل للاألسيسي.ل

 خص نتائل اختبار الفرض الثالث:وفيما يمي مم
 نتيجة اختبار الفرض الثالث في ظل تغيير طريقة قياس المتغير التابع :9جدول 

Collinearity 

Statistics Sig T β Model 

VIF Tolerance 

  .061 -1.888 -.039 (Constant) 

1.463 .684 .000 -4.274 -.016 AUDIT 

1.421 .704 .997 .004 9.816E-005 ROI 

1.425 .702 .032 2.172 .002 LN.ASSETS 

1.468 .681 .595 .533 .004 lev 

1.099 .910 .003 2.990 .030 MA.SCORE 

1.282 .780 .027 2.240 .006 OC 

1.123 .890 .758 -.309 -.003 MA.OC 

.155     R2 

.111    Adjusted R2 

 F إحصائيث     3.506

.002   Sig (F) 
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ل((002.ااد حل ولاحا ا لاحسياال ق ا رل  ا  لاي   او ل  سلأول سداةلاح ق ا رل الال
(ل تتتولاحدغ تتتولإتتتيلاح دغ تتتول(%15.5  تتتيل ق تتتالاولاح  تتتا  ل  ستتتول تتتااحيلل(%15.5)لR2ك تتتيلدالتتتالر  تتترل

(ل ل(0.027احديث .لااد تحل تولاحات ا ل ق ا ترل قي تللا  ت اولاحتت وبلاا اواتر ل  تسلالتال ستداةلاح ق ا ترل
اأ  تتيلمتت مل ق ا تترل قي تتللاي  تت اولحل دغ تتولاحد تتيمليلحلتتت وبلاا اواتترلا ستتداةلاحقتتترلاح  تتو) لا تتولقتتمل تتدمل

لمثقية المفرطية ليدأ الميدير التنفيياي لال يوجد تيأثير معنيوي  وإضلإوضلاحا  للاراا لإوضلاحق ملاحتي لل"
الشييهرة فييي الشييركات المقيييدة بالبورصيية  عمييى العالقيية بييين القييدرة اإلدارييية واالعتييراف بخسييائر اضييمحالل

ل .المصرية

وبالمقارنة بنتيائل التحمييل األساسييخ تتفيق النتيجية التيي تيم التوصيل إليهيا ميع نتيجية التحمييل األساسيي 
 بشأن الفرض الثالث.

 تغيير طريقة قياس المتغير المستقل -3
 لار للDemerjian et al (2012)لامد  لاحثي سلإيلر ي لاح دغ ولاح سدتلل)احت وبلاا اوار(لملال  ا  

رتتيملاحثي تتسلإتتتيليتت الاحد ل تتتللادغ  تتولطواتتتترلاحت تتي ل.لاامد تتت لاحثي تتسلملتتتالو   تترلاحستتتفملك ت تتي لحلتتتت وبل
.لاملالي الاألسي ل قوضلاحثي سل دتي ةلاعدثتيولاح تواض لVeltri, et al.,(2016)اا اوارلاإتيلح واسرل

لا حكلملالاح  الاحديحيل

 األول  نتيجة اختبار الفرض - أ
خ واليك اسدف الاح وضلاألا لاعدثيولاحقدررلا ولاحت وبلاا اوارلاايمدواالاعسي ولا   د لر  ترلاح تفوب

ل.في ظل تغيير طريقة قياس المتغير المستقل
 وفيما يمي ممخص نتائل اختبار الفرض األول:

 نتيجة اختبار الفرض األول في ظل تغيير طريقة قياس المتغير المستقل :11جدول 
Collinearity 

Statistics Sig T β Model 

VIF Tolerance 

  .122 -1.558- -.826- (Constant) 

1.197 .836 .000 -3.907- -.355- AUDIT 

1.308 .764 .152 -1.442- -1.049- ROI 

1.292 .774 .013 2.514 .061 LN.ASSETS 

1.454 .688 .776 .285 .051 lev 

1.120 .893 .579 .557 .002 EPS 

.158 R2 

.127 Adjusted R2 

 F إحصائيث 5.109

.000 Sig (F) 
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ل((000.ااد حل ولاحا ا لاحسياال ق ا رل  ا  لاي   او ل  ولأول سداةلاح ق ا رل الا

(ل تتتولاحدغ تتتولإتتتيلاح دغ تتتول(%15.8  تتتيل ق تتتالاولاح  تتتا  ل  ستتتول تتتااحيلل(%15.8)لR2ك تتتيلدالتتتالر  تتترل
(ل(579.احديث .لااد حل ولاحا ا لم مل ق ا رل قي للا  ت اولاحتت وبلاا اواتر ل  تسلالتال ستداةلاح ق ا ترل

ال يوجييد تييأثير معنييوي لمقييدرة اإلدارييية عمييى ا تتولقتتمل تتدملوإتتضلإتتوضلاحاتت  للاراتتا لإتتوضلاحقتت ملاحتي تتلل"ل
 حالل الشهرة في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية" خسائر اضم

اثيح تيو رلا دتي ةلاحد ل تللاألسيستي لدد تالاح د اترلاحدتيلدتملاحداصتلل ح فتيل ت ل د اترلاحد ل تللاألسيستيلث تبول
 اح وضلاألا لا حكلإيل يحرلدغ  ولطواترلر ي لاح دغ ولاح سدتلل

 نتيجة اختبار الفرض الثاني  - ا

اسدف الاح توضلاحقتي يلاعدثتيول ت ةلااتا لدتبق ول ق تا لحاتا بلاح وااقترلملتالاحقدرترلات ولاحتت وبلاا اواترل
اعستتي ولا تت  د لاح تتفوبلارتتت لدتتملاعدثتتيولاح تتوضلإتتتيلظتتللدغ تتولطواتتترلر تتتي لاح دغ تتولاح ستتدتلل تيو تتترل

لثطواترلاحت ي لإيلظللاحد ل للاألسي .ل

 انى:وفيما يمي ممخص نتائل اختبار الفرض الث
 نتيجة اختبار الفرض الثاني في ظل تغيير طريقة قياس المتغير المستقل :11جدول 
Collinearity 

Statistics Sig T β Model 

VIF Tolerance 

  .153 -1.437- -.792- (Constant) 

1.227 .815 .000 -3.805- -.363- AUDIT 

1.347 .742 .128 -1.532- -1.174- ROI 

1.285 .778 .018 2.407 .060 LN.ASSETS 

1.459 .685 .524 .639 .121 lev 

1.124 .889 .533 .625 .002 EPS 

1.078 .928 .209 -1.264- -.019- EPS.AUDIT 

.169       R2 

.129          Adjusted R2 

 F إحصائيث        4.206

.001        Sig (F) 
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ل((001.  ا  لاي   او ل  ولأول سداةلاح ق ا رل الاااد حل ولاحا ا لاحسياال ق ا رل
(ل تتتولاحدغ تتتولإتتتيلاح دغ تتتول(%16.9  تتتيل ق تتتالاولاح  تتتا  ل  ستتتول تتتااحالل(%16.9)لR2ك تتتيلدالتتتالر  تتترل

احدتتتتيث .لااد تتتتحل تتتتولاحاتتتت ا لمتتتت مل ق ا تتتترل قي تتتتللا  تتتت اولاحتتتتت وبلاا اواتتتتر ل  تتتتسلالتتتتال ستتتتداةلاح ق ا تتتترل
اأ  يللم مل ق ا ترل قي تللاي  ت اولحل دغ تولاحد تيمليلحلتت وبلاا اواترلااتا بلاح وااقترلا تولل(لل (533..0

ال يوجد تأثير معنوي لجودة المراجعية عميى العالقية قمل دملوإضلاح وضلاحا  للاراا لإوضلاحق ملاحتي تلل"ل
 .ة بالبورصة المصرية"بين القدرة اإلدارية واالعتراف بخسائر اضمحالل قيمة الشهرة في الشركات المقيد

اثيح تيو رلا دي ةلاحد ل للاألسيسي ليلدد الاح د ارلاحديلدملاحداصلل ح فيل  ل د ارلاحد ل للاألسيستيلث تبول
اح توضلاحقتي ي ل  تتسلدتملراتتا لاح توضلإتتيلظتللاحد ل تللاألسيستتيل  تيل ثكتت لملتال ارتتالاحثتي ق ولاح ثاتت  ول

وبلاا اواترل لا تولقتمل  دتي لاي تول حتال مات ل تولإتيلر تي لاحتت لDemerjian et al. (2012) حطواتتر
لاح واسيتلاألعوة.

 الفرض الثالث نتيجة اختبار  -جي
اسدف الاح وضلاحقيحتسلاعدثتيول ت ةلااتا لدتبق ول ق تا لحلقتترلاح  وطترلحت ةلاح ت  ولاحد   ت  لملتالاحقدرترل
اتت ولاحتتت وبلاا اواتترلاعستتي ولا تت  د لر  تترلاح تتفوب.لارتت لدتتملاعدثتتيولاح تتوضلإتتيلظتتللدغ تتولطواتتترلر تتي ل

لاح دغ ولاح سدتلل تيو رلثطواترلاحت ي لإيلظللاحد ل للاألسيسي.ل

 مخص نتائل اختبار الفرض الثالث:وفيما يمي م

 نتيجة اختبار الفرض الثالث في ظل تغيير طريقة قياس المتغير المستقل :12جدول 
Collinearity 

Statistics Sig T β Model 

VIF Tolerance 

  .478 -.711- -.409- (Constant) 

1.375 .727 .001 -3.423- -.329- AUDIT 

1.326 .754 .126 -1.542- -1.114- ROI 

1.551 .645 .115 1.586 .042 LN.ASSETS 

1.488 .672 .657 .446 .080 lev 

1.125 .889 .603 .522 .002 EPS 

1.333 .750 .496 -.683- -.053- OC 

1.123 .890 .018 2.395 .332 EPS.OC 

.193      R2 

.151        Adjusted R2 

 F إحصائيث      4.57

.000       Sig (F) 
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ل((000.ااد حل ولاحا ا لاحسياال ق ا رل  ا  لاي   او ل  سلأول سداةلاح ق ا رل الا

(ل تتولاحدغ تتولإتتيلاح دغ تتول(%19.3  تتيل ق تتالاولاح  تتا  ل  ستتول تتااحالل(%19.3)لللR2ك تتيلدالتتالر  تترل
ااد تتتحل تتتولاحاتتت ا لمتتت ملل ق ا تتترل قي تتتللا  تتت اولاحتتتت وبلاا اواتتترل ل  تتتسلالتتتال ستتتداةلاح ق ا تتترلل.احدتتتيث 

(ل لا   يل د حل ولاحا ا ل ق ا رل قي للاي   اولحل دغ ولاحد يمليلحلت وبلاا اوارلا سداةلاحقترل(0.603
ي ولا ت  د لاح تتفوبلاح  تو) لل  تيل ق تالاولااتتا لقتترل  وطترلحت ةلاح تت  ولاحد   ت  لدتثقول  ايثتيلملتتالعست

 دالإيلظللااا لاحت وبلاا اوارلااد حل حكل ولاحت  ترلاح ااثترلح قي تللا  ت اولاح دغ تولاحد تيمليللااحدتيل
ثقية لال يوجيد تيأثير معنيوي  ا تولقتمل تدملراتا لاح توضلاحات  للاوإتضلإتوضلاحقت ملاحتي تلل".(ل (332.الغتت

اإلدارية واالعتراف بخسيائر اضيمحالل  قيمةالشيهرة  المفرطة لدأ المدير التنفياي عمى العالقة بين القدرة
لفي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 

اثيح تيو تترلا دتتي ةلاحد ل تتللاألسيستتي ليلدد تتالاح د اتترلاحدتتيلدتتملاحداصتتلل ح فتتيل تت ل د اتترلاحد ل تتللاألسيستتيل
ل ما ل ولاح واسر.ث بولاح وضلاحقيحس لا حكلإيلظللدغ  ولطواترلر ي لاح دغ ولاحديث  ل  يل دطل ل

 نتائل البحث والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة  6-5
ا تتتيًللملتتتال تتتيلدتتتت مل تتتولاح واستتترلاح ظواتتترلااحدطا ت تتترل  كتتتولاستتتدعدصل دتتتي ةلاداصتتت يتلا اتتتييتلاحث تتتسل

لاح تدو رلملالاح  الاحديحي:

 نتائل البحث  6-5-1
اسدف الاحث سلد ل للااعدثيولاحقدررلا ولاحت وبلاا اوارلح واالاحق للاايمدواالاعسي ولا   د لر  ترل

لايا:لاح دي ة اح فوب لعلصلاحالثقضل

حلتتتتت وبلاا اواتتتترلملتتتتالعستتتتي ولل ق تتتتا للدتتتتبق ومتتتت ملااتتتتا للاألسيستتتتيل حتتتتاإتتتتيلظتتتتللاحد ل تتتتلللعلتتتصلاحث تتتتس
اح تيحد وللكتد تولاحدتيث لاحكتولإتيلغغ  تولطواتالر تي لاح دا   د لاح تفوبلااولاعدل تتلدلتكلاح د اترلمتولد

دلكلاح د ارل  لااا لاا بلاح وااقرلك دغ تول قت  لحلقدرترلااد تحلا تهلإتيللار لدغ وتل  ايا ي.لدبق وكيول
ق ا يلملتال ظللاح وكيتلاحديل دمل وااقدفيل ولرالل كيد ل وااقرلكا وبلدثقول وارلاحت وبلاا اوارلسلثيلال

اح تتتفوب لاكي تتتتلدلتتتكلاح د اتتترلقيادتترلإتتتيلاحد ل تتتللاألسيستتتيلاالاحد لتتت دتلاألعتتتوة لك تتتيلعستتي ولا تتت  د ل
عصلتلاح واسترلاحدطا ت ترلأ  تيل حتالمت مل ق ا ترلاحد يمتللات ولاحتت وبلاا اواترلح واتالاحق تللااحقتترلاح  وطترل

كلاح د ارلم  لدغ  ولطواالر ي لاحتت وبلح ةلاح   ولاحد     لملالعسي ولا   د لاح فوبلااولاعدل تلدل
لاا اوارل ولعد لو   رلاحسفم.

ل
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 توصيات البحث 6-5-2
ثتتباواللدقتت  دتلملتتالاح ق تتيوليوصييى الباحييث ا طدرتتيل تتول  تتكلرلاحث تتسلااح دتتي ةلاحدتتيلدتتملاحداصتتلل ح فتتي ل

واواتلاح ت  واولا حتكل ولراللاحافيتلاح ق  ر لث  سل دملاح  ل ولاحدت  واتلاحدتيلددتوكلحتتل31اح صو لورمل
ثتتيوللكمييا يوصييى الباحيثحل ت ل تولاحستتلاكلاي دفتيم لحل ت  واولث تتبولايمدتواالاعستتي ولا ت  د لاح تفوب.ل

دتتتاملاح تتتوكيتلثياإصتتتيحلمتتتولدت تتت ملاحتتتت وبلاا اواتتترلثيح تتتوكرلا حتتتكلحد ستتت ولاتتتا بلاحدتواتتتولاح تتتيحي لادتتتاإ ول
ثبي  تترلااتتا لإتتتوبلإتتيلدتواتتول وارتت لليوصييى الباحييثكمييا  قلا تتيتل د  تترلحل ستتدق واولحدت تت ملأ اللاح تتوكر.ل

اح سيثيت لإتوبلاأل اولاألسيس ر لمول ت ةلصت  لام احترلاأل حترلاحدتيلاستدع  دفيلاا اوبلإتيلدتت  ولعستي ول
لا   د لر  رلاح فوب.

 مجاالت البحث المقترحة  6-5-3
لل رلايي:ا طدريل ول دي ةلاداص يتلاحث س ل ت ملاحث سلثقضل اييتلاحث سلاح سدتا

أقتتولاحتتت وبلاا اواتترلملتتالااإصتتيحلمتتولي كتتللاحوريثتترلاح اعل تتر ل ح تتلل تتولاح تتوكيتلاح ت تت بلثيحااوصتترل -
 ل.اح صوار

 .أقولاحقترلاح  وطرلح ةلاح   ولاحد     لملال املاارد رلايمدواالاعسي ولا   د لر  رلاح فوب -

 ولاحد   تتتت  لاايمدتتتتواالاعستتتتي ولأقتتتتول كا تتتترلاح تتتتوكيتلملتتتتالاحقدرتتتترلاتتتت ولاحقتتتتترلاح  وطتتتترلحتتتت ةلاح تتتت  -
 .ا   د لاح فوب

أقولاحت وبلاا اواترلملتالااإصتيحلمتول عتيطولاي تولاحست اوا ا:ل ح تلل تولاح توكيتلاح ت ت بلثيحااوصترل -
لللل.اح صوار
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 المراجع
 أواًل: المراجع بالمغة العربية
عميى جيودة األربياح المحاسيبية فميى بيئية قياس تأثير القدرة اإلداريية .ل2017 اواي م ل  في لما لاح دتيح.ل
ل.كل رلاحدايوبلم ول   –:ل واسرلدطا ت ر.لوسيحرل ياسد ولغ ول   اوبلاالعمال المصرية

.ل  فةل  يسايل تدوحلحت ي لأقولاحد   لاح  يسايلإتيلدا تال قتي  ول2017احقي حي ل  وإتلملال   ا .
اح  يستتتتتا رلاا قكيستتتتتهلملتتتتتالرتتتتتواول(لملتتتتتالعطتتتتتولاح قلا تتتتتيتلIFRSاحدتواتتتتتولاح تتتتتيحيلاح اح تتتتترل)

ل.88-1(:2)18 المجمة العممية لقطاع كميات التجارةلايسدق يو.

 لاحقتت  لاالعميال  لدا  ت 29 ق تيولاح  يستثرلاح صتو لورتتمل-احارتي  لاح صتوار ل قتي  ولاح  يستثرلاح صتتوار
ل595-547:ل2020 ا  رلس رلل24ديث ل ل143

اضيييمحالل قيمييية  ل31 ق تتتيولاح  يستتتثرلاح صتتتو لورتتتمل-احارتتتي  لاح صتتتوار ل قتتتي  ولاح  يستتتثرلاح صتتتوار-
ل.672-623:ل2020 ا  رلس رلل24ديث ل ل143احق  للاألصولخ

أثيير جييودة المراجعيية الخارجييية عمييى الحييد ميين السييموك االنتهييازي ليي دارة ومنييع  .2018ل.مكتتي ل فتتالد
وستتيحرللالمصييرية.الغييش بييالقوائم المالييية: دراسيية تطبيقييية عمييى الشييركات المقيييدة بالبورصيية 

ل. كداواه لرسملاح  يسثر لكل رلاحدايوب لاي قرلايسك  وار

.ل غ رلااإصيحلاح  يستايلاس يسترلاحداماقتيتلاح ت  تر:ل ح تللدطا تتيل تولاحااوصترل2020. س و لمدل
 ل1063-995:   (2)ل24ل خ الفكر المحاسبياح صوار

 .لأقتتتتتتتتتتتولاحعصتتتتتتتتتتتي صلاحد تتتتتتتتتتتغ ل رلا ح تتتتتتتتتتتيتل  ي تتتتتتتتتتترلاح ستتتتتتتتتتتدق ولملتتتتتتتتتتتا2018ل.ع تتتتتتتتتتت   لم تتتتتتتتتتتوالد
دطا ت رلملالاح وكيتلاح ت  بلثيحااوصترللايمدواالاح  يسايلاعسيوبلا   د لاح فوب:ل واسر

لل.127-70(:ل4)22:لالفكر المحاسبياح صوار.ل

-اح توكيتلملتالاحقدرترلات ولاحتت وبلاا اواترلاأدقتي لاح وااقترأقولك تيلبل اك ترل.2021  يثط ل ق رل و .
ل73ل-1(:5)ل1 مجمة اإلسكندرية البحوث المحاسبية.ثيحااوصرلاح صوارل ح لل ولاح وكيتلاح ت  ب

.لر تتي لأقتتولاحتتت وبلاا اواتترلملتتالاتتا بلاحدتواتتولاح تتيحالاعطتتولا ف تتيولأستتقيول2019 ل اتتي ل اتت  ل ل اتتا.
لتتتتالاح تتتتوكيتلاح ت تتتت بلثيحااوصتتتترلاح صتتتتوار.ل التتتترلااستتتتك  وارلاحث تتتتاسلاألستتتتفم:ل واستتتترلدطا ت تتتترلم

ل.279-293(:3)3اح  يسا رل 

ل

https://atasu.journals.ekb.eg/issue_11666_14351_.html
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