
658 
 

 

 

 

 

فى ظل  أثر تطبيق معيار المحاسبة المصرى المعدل إضمحالل قيمة األصول  
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     :ملخصال

ختبارات  إإجراء    على الشركات ضرورة   (COVID-19)تداعيات تفشى فيروس كورونا  فرضت
والتخوف من عدم    شركاتالعديد من المؤشرات على ضعف هذه ال  حيث توجد  صولألضمحالل قيمة اإ

ضمحالل إختبارات  إ يضًا العديد من الصعوبات فى إجراء  أ، ويتزامن مع ذلك  يةستمرار إلقدرتها على ا
-COVID)رتفاع مستوى عدم التأكد الناتج عن تداعيات تفشى فيروس كوروناإصول بسبب  ألقيمة ا
19) . 

ا متخذى  فكر  ترشيد  األصول  قيمة  إنخفاض  عن  الكافى  اإلفصاح  من ويستهدف  لقرارات 
المستثمرين، وذلك من خالل توفير معلومات محاسبية تعكس آثار تلك األزمة بشكل يساهم فى التعرف 
على المركز المالى للمنشأة وآدائها المالى بشكل موثوق ومالئم وبما يتفق مع ما تفرضه تلك األزمة  

الش إلتزام  أثر  تقييم  الدراسة  هذه  من  الباحث  إستهدف  لذا  تحديات،  المصرية  من  المساهمة  ركات 
والمعدل عام    2015( الصادر عام  31بالقواعد التى تضمنها معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم )

على القياس واإلفصاح عن اإلضمحالل فى قيمة األصول الثابتة فى تلك الشركات، فضاًل عن    2019
ت إعادة  فى  المصرية  الشركات  تواجهها  التى  المشاكل  أهم  إبراز  جائجة  ذلك  ظل  فى  ممتلكتها  قييم 

 وأثر ذلك على قياس القيمة العادلة وتقييم قدرة الشركات على اإلستمرارية. (COVID-19)كورونا
شركة    68ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإجراء دراسة تطبيقية على عينة تتمثل فى  

دة نماذج إلختبار فروض  مسجلة بالبورصة المصرية، تنتمى إلى قطاعات متنوعة باإلعتماد على ع
نتيجة أزمة كورونا فى األصول الثابتة  ضمحالل  إلقيمة االدراسة، وتم التعبير عن المتغير المستقل ب

ضمحالل قيمة األصول  إمعيار  لتطبيق  يضاحات المتممة بالقوائم المالية كمقياس  إلوالمفصح عنها با
، والقيمة العادلة للشركة،  نحراف عن اإلستثمار المتوقعإل ا، وتم التعبير عن المتغيرات التابعة ب(31رقم )

 ى لقياس قدرة الشركة على اإلستمرارية.للعسر المال Z-Score ومؤشر
( فى 31وإنتهت الدراسة إلى وجود تأثير معنوى لتطبيق معيار إضمحالل قيمة األصول رقم )

ادلة، وكذلك تقييم قدرة المنشأة ظل جائحة كورونا على ترشيد متخدى القرار اإلستثمارى، القيمة الع
 على اإلستمرارية.

 الكلمات المفتاحية: 
 ، إضمحالل قيمة األصول، القيمة العادلة، قدرة المنشأة على اإلستمرار.19 -فيروس كورونا، كوفيد 
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Abstract: 
 

The repercussions of the outbreak of the Coronavirus (COVID-19) 

imposed on companies the necessity of conducting tests for impairment of 

asset, as there are many indications of the weakness of these entities and 

the fear that they will not be able to continue, and this coincides with many 

difficulties in conducting tests of impairment of assets value due to the high 

level of Uncertainty about the implications of the Coronavirus (COVID-

19) outbreak. 

Adequate disclosure of asset depreciation aims to rationalize the 

thinking of the decision-makers of the investors, by providing accounting 

information that reflects the effects of that crisis in a way that contributes 

to identify the financial position of the company and its financial 

performance in a reliable and appropriate manner and in accordance with 

the assumption of that crisis of challenges. This study evaluates the impact 

of Egyptian joint-stock companies ’compliance with the rules included in 

the revised Egyptian Accounting Standard No. (31) issued in 2015 and 

amended in 2019 on the measurement and disclosure of the impairment in 

the value of fixed assets in these companies. Evaluating its property in light 

of the Coronavirus (COVID-19) and its impact on measuring fair value and 

assessing companies' ability to continue. 

To achieve the objectives of the study, the researcher conducted an 

applied study on a sample of 68 companies listed in the Egyptian Stock 

Exchange, belonging to various sectors, relying on several models to test 

the study hypotheses, and the independent variable was expressed in the 

value of impairment fixed assets as a result of the Corona crisis and 

disclosed by the explanations supplemented in the financial statements as 

a measure To apply the asset value impairment standard No. (31), the 

dependent variables were expressed as the deviation from the expected 

investment, the fair value of the company, and the Z-Score financial 

distress index to measure the company's ability to continue. 

The study concluded that there is a significant effect of applying the 

impairment of assets value standard No. (31) in light of the Corona 

pandemic on rationalizing the investment decision makers, the fair value, 

as well as evaluating the entity’s ability to continue. 

Key words: 

Coronavirus, Covid-19, Impairment of asset values, Fair value, Ability of 

the enterprise to continue. 
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 م األول: اإلطار العام للدراسة القس

 مقدمة:  -1
كورونات  تطور  فيروس  أبسرعة   (COVID-19) جائحة  عام  منذ  أثرت  2019واخر  وقد   ،

بدوره كان له العديد من اآلثار على   ى، والذىاء الفيروس على النشاط االقتصادحتو إلالتدابير المتخذة  
تلك اآلثار على تقييم األصول  التقارير المالية، والتى التتوقف عند قضايا القياس المحاسبى لمردود  

صبحت محل  أستمرار والتى  اإلات على  ى اإلفصاح عن قدرة الشركإل  اً لتزامات فحسب، بل تمتد أيضإل وا
-COVID)  ثر إلى حد ما بجائحةأن العديد من الشركات سوف تتأصحاب المصالح، والشك  أشك من  

  يتطلب ضمحالل قيمة األصول"  إ"بعنوان  (  36رقم )  ىمعيار المحاسبة الدولوالجدير بالذكر أن  ،  (19
على أن األصل قد تنخفض  مؤشر    ىفيما إذا كان هناك أ  الماليةعداد القوائم  إتاريخ    ىأن تنظر اإلدارة ف

رجية لتحديد ما إذا كانت العديد من المؤشرات الداخلية والخاالمعيار سالف الذكر  قد تضمن  قيمته، و 
 .م الأ صول مطلوبةأل ضمحالل قيمة اإمراجعة 

إجمالى األصول لمعظم المنشآت  وحيث أن األصول طويلة األجل غالبًا ما تمثل نسبة مرتفعة من  
صول تؤثر بشكل جوهرى على نوعية البيانات المالية ألى منشأة، وعلى إن قيم تلك األالصناعية، لذا ف

الرغم من أن مبدأ التكلفة التاريخية المستخدم لقياس هذه األصول هو المبدأ المقبول قبواًل عامًا، حيث 
باألصول الثابتة وإهالكاتها  ( الخاص16محاسبة الدولية للمعيار الدولى رقم )أعطى مجلس معايير ال

( أولوية فى التطبيق لهذا المبدأ باإلضافة إلى السماح بعض  10كذلك مقابلة المعيار المصرى رقم )
التقييم بإستخدام نموذج إعادة  البديلة  ن الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية فى ظل  ، إال أالمعالجات 

ة المستقبلية المتوقعة  قد أدى إلى التأثير على التدفقات النقدي  (COVID-19)شار فيروس كورونا  إنت
  ( الخاص بإضمحالل قيمة األصول 31لتزام بالمعيار المصرى رقم )إل ن الذلك فإصول طويلة،  من تلك األ

تكلفة التاريخية كثر مالئمة للتطبيق فى ظل الظروف الراهنة، حيث أن إستمرار إستخدام مبدأ الأصبح أ
القوائم   فى  مناسبة  بصورة غير عادلة وغير  قيمتها  يظهر  األصول طويلة األجل سوف  فى عرض 
المالية، ومن ثم يؤثر ذلك على درجة المالئمة والموثوقية فى المعلومات المحاسبية التى تحتويها 

 القوائم المالية .
إنخفاض ملموس فى القيمة السوقية  أحدث  (COVID-19)   نان إنتشار فيروس كورو حيث أ

لها، ويرجع ذلك  اثر على مراكزها المالية كذلك نتائج أعم، مما ألألصول أكثر من المتوقع فى الشركات
، إلى التأثير المحتمل على الخطط التشغيلية والتسويقية والتدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بها
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( وأثره فى 31المصرى المعدل إلضمحالل قيمة األصول )همية تطبيق معيار المحاسبة  ت ألذلك ظهر و 
تقييم قدرة المنشأة على اإلستمرار، إال أنه فى ظل حالة عدم اإلستقرار وحالة عدم التأكد نتيجة لألحداث 
الحالية فإن حجم تأثير ذلك الحدث يعتمد بشكل أساسى على المدى المتوقع للفترة الزمنية التى ينتظر  

الحدث وما يترتب عليه من آثار على قدرة الشركة على تحقيق خططها لمواجهة    عندها إنتهاء هذا
 تناول تلك القضية من خالل تلك الدراسة. ، وبناًء على ما تقدم يجد الباحث أنه من األهمية لهذا الخطر

 

 عرض وتحليل الدراسات السابقة:  -2
 أواًل: الدراسات باللغة العربية:  

لتداعيات   كورونا  نظرًا  مجال    (COVID-19)جائحة  فى  المهنية  المنظمات  سعت  فقد 
محاسبة سواء على المستوى الدولى أو المحلى إلى تقديم العديد من اإلرشادات لمعدى القوائم المالية، ال
رشادات للتحول  ق من مدى مالئمة تلك اإل مية للتحقكاديالعديد من الدراسات األ   نطالقأدى ذلك إلى إو 

المال للقوائم  المعلومات  األ بالمحتوى  تلك  تداعيات  مع  يتواكب  بما  يمكن ز ية  المنطق  هذا  مة، ومن 
 ستعراض بعض الدراسات السابقة ذات الصلة فيمايلى:للباحث إ

 

القادر،وإ )عبد  دراسة  قيمة  2016ستهدفت  إلنخفاص  المحاسبى  القياس  متطلبات  عرض   )
( الدولى والنظام  36(، وتحديد الفروق بين المعيار )36األصول وفقًا لمعيار المحاسبة الدولى رقم )

المحاسبى المالى بدولة الجزائر فيما يخص متطلبات قياس إنخفاض األصول، وتوصلت الدراسة إلى  
متطلبات قياس إنخفاض قيمة األصول وفقًا لمعيار المحاسبة الدولى رقم  فى  عدم تطابق  ك  هناأن  

( مع متطلبات قياس إنخفاص قيمة األصول وفقًا للنظام المحاسبى المالى بدولة الجزائر، كما أن 36)
زائر  متطلبات قياس إنخفاص قيمة األصول وفقًا للنظام المحاسبى المالى الحالى يعكس سعى دولة الج

للتقارب مع معايير المحاسبة الدولية، غير أن متطلبات قياس إنخفاض قيمة األصول المتاحة وفقًا  
 للنظام المحاسبة الجزائرى غير كافية لمعرفة ما إذا كان األصل ما قد إنخفضت قيمته أم ال. 

)بدو إبينما   دراسة  التط(  2016،  ى ستهدفت  على  العملالتعرف  المحاسبية   ىبيق    للمعالجة 
الفرع األول    :فرعين  إلى  وقد قسمت الدراسة  ،ضمحالل قيمة األصول طبقًا لمعايير المحاسبة المصريةإل

اإل المحاسبية  قدم  للمعالجة  العام  خالل  إلطار  من  األصول،  قيمة  المفاهيم  عرض  ضمحالل  بعض 
ضمحالل إلصول الخاضعة لضمحالل في قيمة األصول، ونطاق األإلالمرتبطة بالمعالجة المحاسبية ل

حاسبية المعالجة المدراسة  الفرع الثانى    بينما تضمنضمحالل.  إلعتراف بخسائر اإل، وشروط اقيمتها  ىف
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  ىستثمارات فإلضمحالل اإموقف المعالجة المحاسبية لخسارة  ضوء    ى، فستثمارات إلا  ىضمحالل فإلل
شركات شقيقة    ىف  ستثمارات إلضمحالل اإأسهم شركات تابعة، وموقف المعالجة المحاسبية لخسارة  

شركات    ىستثمارات فإلقيمة ا  ىضمحالل فإلة بالمعالجة المحاسبية لشمل: بعض المفاهيم المرتبط تو 
ضمحالل  إلعتراف بخسائر اإلوشروط اضمحالل،  إلتخضع قيمتها ل  ىستثمارات التإلشقيقة، ونطاق ا

قيمة    ىضمحالل فإلجة المحاسبية لخسائر ا الشركات الشقيقة، وكيفية المعال  ىستثمارات فإلقيمة ا  ىف
يجب أن يجرى عليها العمل    ىالطريقة التوصلت الدراسة إلى أن  ت و   ،الشركات الشقيقة  ىمارات فستثإلا
الملكية   ىتمثل حصتها المباشرة ف  ىطريقة التالطريقة التكلفة على أساس أنها    ىالشركة القابضة ه  ىف

عتراف  إل( فيما يختص با18رقم )  المصرى   تخرج عن نطاق تطبيق المعيار  ىتلك الشركات، وبالتال  لدى
 الشركات الشقيقة.   ىستثمارات فإل ضمحالل قيمة اإخسائر ب

رتفاع مستوى جودة  إلى  إ  إلى أن تطبيق إضمحالل قيمة األصول يؤدى يضًا  أوتوصلت الدراسة  
المعلومات المتعلقة    فية فىرتفاع قدرته على تحقيق الشفاالمالية وذلك إل لقوائم  المحتوى المعلوماتى ل

اإلقتصادىبالج ك  وهر  أللمنشأة،  النتاما  إوضحت  يؤدى  األصول  قيمة  إضمحالل  أن  تكوين  ئج  لى 
 ستمرارية.مما يزيد من قدرة الشركة على اإل  ستغالله فى المستقبلإيمكن    إلحتياطى إستراتيجىالشركات  

 

حدى ممارسات  إدارة كإلسمات وخصائص مجلس ا  بيان تأثير  (2019راسة )على،إستهدفت دو 
ل المالئمة  القيمة  تحسين  على  الداخلية  االحوكمة  بإلدوافع  اإعتراف  قيمة  المالية  ألضمحالل  صول 

ول العالقة بين  أل جين رياضيين حيث يعكس النموذج اولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بتصميم نموذ
صول المالية  ألضمحالل قيمة اإعتراف بإلدارة كمتغير مستقل ومستوى ااإل  وخصائص مجلسسمات  

قة بين البينما يعكس النموذج الثانى الع  ،عتماد على حجم الشركة كمتغير رقابىإلوبا،  كمتغير تابع
ا بإلمستوى  اإعتراف  قيمة  كمتغيرألضمحالل  المالية  وفقاً   صول  الشركة  وقيمة  لمقياس    مستقل 

Tobin’s Q  وذلك لعينة  ى  دارة كمتغير رقابإلصائص مجلس اعتماد على سمات وخ اإلوب  ، كمغير تابع
 . 2017وحتى عام    2013خالل الفترة من عام  من الشركات المساهمة المقيدة فى البورصة المصرية  

التطبيق  ق المزيد من تفعيل  لى تحقيوقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق قواعد الحوكمة تؤدى إ
  Tobin’s Q  قيمة الشركة وفقًا للمؤشر السوقى  رتفاعإلضمحالل قيمة األصول، ومن ثم إ   العملى

التداول على أسهم الشركة ومن ثم  لى تنشيط مستوى  إذلك داللة على أن تطبيق المعيار أدى    وفى
ذلك  إ ويرجع  لألسهم  السوقية  القيمة  من  إرتفاع  المطلوب  المستوى  حقق  المعيار  أن  الشفافية  لى 
اإلحتفاظ  رتفاع مستوى األمان لديهم نتيجة  إ  ، فضاًل عن أنه ساهم فىصحاب المصالح بتلك الشركاتأل
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حماية الشركة من   فى حتياطيات وهو ما يسمح بتكوين مستوى سيولة يساهم اإل بالقيم المضمحلة فى
 العثرات المالية المستقبلية المحتملة. 

 

إ السياق  ذات  أبو طالب،ستهدفت  وفى   ( تأثير جائحة كورونا 2020  دراسة  التعرف على   )
(COVID-19)   نه أنتهت الدراسة إلى  إعلى كال من نظرية ومعايير المحاسبة الدولية والمصرية، و

زمة على العديد من الفروض المحاسبية  وجد العديد من التداعيات لهذه األ فى نطاق نظرية المحاسبة ي 
ت، كذلك يوجد تاثير لتلك الجائحة على متطلبات تطبيق العديد من معايير  خاصة فرض االستمرار والثبا

حداث الالحقة لتاريخ القوائم ( الخاص باأل7لمحاسبة المصرى رقم )المحاسبة المصرية مثل معيار ا
خطاء، أل( الخاص بالسياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية وا5المالية، والمعيار رقم )

ن ألى  إنتهت الدراسة  ل األصول، وفى ضوء تلك النتائج إ ضمحال إ( الخاص ب31المعيار رقم )كذلك  
تعديل فى معايير    عايير محاسبية جديدة أوصدار مإقد يترتب عليها  (COVID-19) جائحة كورونا

 زمة. ضوء الدروس المستفادة من تلك األ  المحاسبة الحالية فى
 

هم  ع إنتشار فيروس كورونا المستجد وأ( تحليل واق 2020زايد ،ستهدفت دراسة ) ابراهيم و  وإ
اإلجراءات المتبعة    هم إلجراءات المتبعة والتعرف على اإلنعكاسات واآلثار المحاسبية الناتجة عنه، وأا

الموازنة العامة  زمة فيروس كورونا على أل ثير سلبى ألى وجود تإ زمة، وتوصلت الدراسة خالل تلك األ 
هو مخطط مما يؤدى    ماستخدامات ع إنخفاض حجم الموارد وزيادة حجم اإلحتمال  ى إللدولة يتمثل ف

تتمثل  إ بينما  العامة،  الموازنة  زيادة عجز  المحتمألى  المحاسبية  االثار  فيروس  هم  تفشى  نتيجة  لة 
خالل تلك الفترة، وتهديد فرض   ثيرها على تقديرات القيمة العادلة المستخدمة فى القياسكورونا فى تأ

ائمة الدخل والتدفقات حداث الالحقة وبنود قأثير تلك األزمة على األستمرار، كما توقعت الدراسة تإلا
بالنقدية، وأ الدراسة  التوسع فىأ وصت  المحاسبى عن  اإل   همية  تلك اآفصاح  القوائم  أل ثار  زمة على 

 المالية.
 

ثار الحالية والمحتملة لتفشى ( التعرف على أهم اآل2020محمود،    الطحان ووإستهدفت دراسة )
فيروس كورونا على بيئة التقرير المالى فى ضوء معايير المحاسبة الدولية والمصرية، ولتحقيق هذا 

دارات المنشآت عند تطبيق معايير  وقوف على أهم التحديات التى قد تواجه إالهدف حاول الباحثان ال
فى    ليات التى قد تساعدهموالمصرية فى ظل تفشى الفيروس مع إقتراح بعض اآل  المحاسبة الدولية

إ تم  االستكشافية  الدراسة  وإلجراء  التحديات،  هذه  على  تتكون التغلب  عينة   ختيار 
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قسام المحاسبة  أكاديمين بمفردة من األ  107المالية، باإلضافة إلى    مفردة من معدى التقارير  68من
سيكون له    (COVID-19)  ن تفشى جائحةالمصرية، وإنتهت الدراسة إلى أفى المعاهد والجامعات  

المحتملة على متطلبات القياس واإلفصاح المحاسبى،  الجوهرية المحاسبية الحالية و   العديد من اآلثار
عن تعديالت    ستمرارية والمحاسبةع بعد نهاية الفترة المالية، واإلحداث التى تقاألهمها تقييم  والتى من أ

األ وإضمحالل  األصول،  العقود،  وتبويب  المتوقعة،  اإلئتمان  خسائر  وزيادة  المخزون،  دوات  وتقييم 
المالية، وقياس القيمة العادلة، والمحاسبة عن المنح والمساعدات الحكومية والضرائب، ويمكن التغلب 

رين  ئولى الحوكمة والمديدارات المنشآت ومسات من خالل التواصل المستمر بين إعلى هذه التحدي
باإل المنشآت  إدارات  قيام  مع  والمراجعين  األستفساالمالين  ومنظمى  المهنية  المنظمات  من  سواق  ر 

مهنية الواجبة  حكام مع بذل العناية الالمحاسبية المستحدثة وممارسة األ  المالية بخصوص المشاكل
ومنح الوقت  ى  منشأة ومركزها المالعمال الن تأثير فيروس كورونا على نتائج أفصاح الكافى عواإل

للقي للمراجعين  األالكافى  منظمى  على  يجب  كما  بعملهم،  المالية  ام  الفترات    عادةإسواق  فى  النظر 
 صدار القوائم المالية.المسموح بها إل

 

الرشيدى،  إوقد   و  )ناصر  دراسة  القيمة  2020ستهدفت  عن  اإلفصاح  بين  العالقة  قياس   )
  ، المصرية المدرجة بالبورصة المصرية وتفشي فيروس كورونا المستجد والربحية السوقية للشركات  

-chiختبار  إللعينة المزدوجة، و   (t)ر  ختباإالمتعدد، و   ىر الخطانحدإل اعتمدت الدراسة على نماذج  إو 
square test  العالقة هذه  السوقيةلقياس  والقيمة  الربحية  على  الصناعة  نوع  تأثير  ولتحليل   ، ،

  ى وبعد تفش  ،ديسمبر  31ىلفترة المنتهية فاالربحية قبل  قيم السوق و   ىختالفات فإلأهمية اختبار  إلو 
النتائج أن القيمة  وضحتأوقد    ،مارس  31ىلفترة المنتهية ف خالل ا  (COVID-19)  فيروس كورونا

تفش قبل  المدرجة  المصرية  الشركات  وربحية    اً ر كبي  اً ختالفإتختلف    (COVID-19)ىالسوقية 
تظهر النتائج أيًضا أن نوع الصناعة له ى فيروس كورونا، و عن القيمة السوقية والربحية بعد تفش

لكل   ىظهر التحليل التفصيل، حيث يتأثير كبير على القيمة السوقية وربحية الشركات المصرية المدرجة
ف القيمة السوقية لجم  ىقطاع  بين  يع الشركات المصرية البورصة المصرية أن هناك عالقة سلبية 

أن هناك عالقة إيجابية بين اإلفصاح عن القيمة السوقية للشركات  و  ،فيروس كورونا ىالمدرجة وتفش
هذه النتائج لها  و   ،والتغليف   تعبئةقطاع الستثناء قطاع التجارة والتوزيع و إالمصرية المدرجة والربحية ب

األمراض   ىول كيفية تثبيت األداء أثناء تفشعلى المستثمرين والممارسين وإدارة الشركة ح  هامةآثار  
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ستثمارات ذات الدخل  إلنوعة من األسهم عالية الجودة وامتالك محفظة مت إمن خالل  ، وذلك  الوبائية
 الثابت.

 

 باللغة اإلنجليزية: ثانيًا: دراسات 
دراسة  إو  اإلالتعرف     (Duh et al., 2009)ستهدفت  تأثير  بعلى  المسبق    سائر خعتراف 

نحو    بحوافز المديرين  يرتبطدارة األرباح، وما إذا كان هذا السلوك  إفرص    صول علىقيمة األنخفاض  إ
، وذلك فى من هذا السلوكفى الحد  حوكمة الشركات    ختبرت الدراسة دور آلياتإكما    تلك الممارسة،
اسبة، المكافئة  المح  يارمتثال لمعإلتايوان اوراق المالية بسوق األ   ىالشركات المدرجة ف  ضوء مطالبة

الديالمع المحاسبة  رقم  ر  منذ عام  إ"  (IAS 36)ولى  األصول"  قيمة  وال2005نخفاض  ذى سمح ، 
نة مكونة من  البيانات الخاصة بعيعتمدت الدراسة على  وإ  ،نخفاض قيمة األصولإخسائر  ب  عترافباإل
ومقارنتها مع    2007والربع األول من عام    2005نخفاض القيمة بين  إشركة عكست خسائر    55

تظهر النتائج التجريبية  نتماء القطاعى، و واإل الحجم  خرى كعينة ضابطة مماثلة فى  شركة أ  55عينة من  
نخفاض إالقيمة من المرجح أن تعكس خسائر  ضمحالل  إتدرك المزيد من خسائر    ىركات التأن الش

وهو ما يتفق مع فرضية    فترة الحقة،   ى نخفاض األرباح فإيام بذلك إلى تجنب  الق  ىالقيمة عندما يؤد
أيًضا أن مثل هذا السلوك يكون أكثر وضوًحا بالنسبة للشركات ذات معدالت  النتائج    ظهر، وتىحتياطإلا

،  تعهدات الديون نتهاك  إلتجنب    دارة  مع حوافز اإلدارة األرباح  تتوافق تلك الممارسة إل، و الديون المرتفعة
مع المعايير    وافقالت  نأ، و من هذا السلوكن تحد  أيمكن    حوكمة  ات الآلين فعالية  ألى  إنتهت الدراسة  إو 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومبادئ    التوافق بينوال سيما     ،الدولية إلعداد التقارير المالية
ساس  األ  يوفر،  نخفاض قيمة األصول"إة فيما يتعلق بـ "لواليات المتحدا  ىالمحاسبة المقبولة عمومًا ف 

 . تلك الممارسات المؤثرة على جودة المعلومات المحاسبيةلحظر  ىمنطق
 

التعرف على     (Laskaridou & Vazakidis, 2013)وفى ذات السياق إستهدفت دراسة  
إلضمحالل اح، وذلك ألن تطبيق المعيار الدولى  ـدارة األربإ  إضمحالل قيمة األصول فىستخدام  يفية إك

ستوى اإلستحقاقات، وهو ما  ستغالل مإتستلزم    ىلى إدخال بعض المتطلبات التقيمة األصول أدى إ
ى لمقيدة فدارة األرباح. وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات اإ  يسمح بإستغالل هذا المعيار فى

، وإعتمدت الدراسة على إستخدام العينة 2006و    2005سوق األوراق المالية اليونانى فى عامى  
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أعقاب تطبيقه، وذلك    ار أكثر الشركات تطبيقًا لمعيار إضمحالل قيمة األصول فىختيالحكمية فى إ
 دارة األرباح.لتحييد أثر أى متغيرات أخرى فى عملية إ

 

ضمحالل قيمة األصول ال تقوم  إلى أن الشركات التى تعتمد على تطبيق إوقد توصلت الدراسة  
كما وجدت  األصول،  باضمحالل  عتراف  إلغاء اإلتقوم ب  ىمثل الشركات الت  ىدارة أرباحها بشكل عالإب

توى  لى زيادة مسالدراسة أن الشركات التى تقوم بزيادة مستوى خسائر إضمحالل قيمة األصول يؤدى إ
جراء المزيد  إلى  إ  ىضمحالل قيمة األصول يؤد متوقعة، وعالوة على ذلك تبين أن إاألرباح المستقبلية ال

 لى زيادة مستوى الضرائب المؤجلة. إ  قبل الجهات الضريبية وهو ما يؤدى  من التسويات المحاسبية من
 

محاسبية  تحليل اآلثار الالباحث أن هذه الدراسة أيضًا تدعم فكرة الدراسة الحالية من خالل  رى  وي
تغالل هذه المبالغ المفصح عنها فى  سإدارة األرباح، و لتطبيق إضمحالل قيمة األصول على عملية إ

 ستغالل مستويات األرباح المستقبلية. إدارة و إ عملية اإلضمحالل فى
معايير    ىفختالف  من أثر اإلحقق  الت  (Penner et al., 2013)ستهدفت  وفى ذات السياق إ

األصول  إ قيمة  المقبولة  ل  وفقاً نخفاض  المحاسبة  عامامبادئ  المتحدة    ىف  قبواًل  األمريكية  الواليات 
، تحليل القوائم المالية  على مؤشراتحتمل  الشحن والتأثير الم  قطاعفي   ومعايير التقارير المالية الدولية

ألصول تتباين بشكل كبير نتيجة  دلياًل على أن العائد على األصول ومعدالت دوران ا  وقدمت الدراسة
المقبولة  إلل المحاسبة  مبادئ  بين  عامقبو ختالف  الدولي  ىف  اًل  والمعايير  المتحدة  إلعداد  الواليات  ة 

 ى االختالفات فشارت الدراسة الى  ، وأحنالش  قطاع   ىاألصول ف  نخفاض قيمةإالمالية بشأن    التقارير
والمعايير  األمريكية  الواليات المتحدة    ىف  قبواًل عاماً   ة المقبولةيمبادئ المحاسبالمعدة وفقًا للالتقارير  

الناتجة فروق  الأن  و ة،  إلى إعاقة إمكانية مقارنة التقارير الماليتؤدى  الدولية إلعداد التقارير المالية  
تقدم    ىشركات التلبين ا   ى جوهر تختلف بشكل  نخفاض قيمة األصول  إساليب المحاسبة عن  عن تباين أ

 . بموجب هذين المعيارينها تقارير 
 

تسليط الضوء على التأثيرات  (do Nascimento et al., 2015)ستهدفت دراسة  إ  فى حين
على المتغيرات المحاسبية ومؤشرات األداء ألكبر   نخفاض قيمة األصولإعتراف بخسائر  إلا  منالناتجة  

وقد   ،  2012إلى    2010شركة تحقيقًا لإليرادات وتم تحليل البيانات المالية خالل الفترة من    50
صول مرة واحدة على األقل خالل  ألنخفاض القيمة فى اإل شركة فقط سجلت خسائر    19وحظ أن  ل

لكية  األصول وحقوق الم  ىإجمال  ىختالفات فإتحليلها، باإلضافة إلى ذلك لوحظ  تم    ىالفترات الثالث الت
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الضرائب الفوائد و   الدين العام وهامش األرباح قبل، والتى تتمثل فى  الدخل ومؤشرات األداء  ىوصاف
،  الدخل وحقوق الملكية  ىنخفاض القيمة على صافإختبار  إلكانت التأثيرات الرئيسية  ، و الهامش  ىوصاف

نخفاض  إختبارات  إدمت  ستخإالعينة التى    ٪ من شركات38تضح من الدراسة أن  إعالوة على ذلك  و 
ا لديها  إ  صولألقيمة  المسرتفعت  منظور  من  المعلومات  الدراسة أتخدمين، غير  مستويات جودة  ن 

صول يمكن أن  ألستخدامية لإلتعلق بالقيمة العادلة والقيمة احكام الشخصية  فيما يألن اأحذرت من  
 .إلى تشجيع الشركات على ممارسة إدارة األرباح ىتؤد

 

دراسة   إ  (Vanza et al., 2018)وإستهدفت  أثر  على  األصول  التعرف  قيمة  ضمحالل 
وتدنية مستوى التباين   واالفصاحات المتعلقة بها على حل مشاكل عدم التأكد عن العوائد المستقبلية

الفترة الزمنية    ىف  ىسترال بالتطبيق على الشركات المقيدة فى سوق األوراق المالية األ  ، وذلكالمعلوماتى
ار هذه الفترة ختيإ، وبررت الدراسة  2017- 2015مقارنة بفترة زمنية موازية من    2009- 2007من  

ضمحالل  لمحاسبة الدولية وال سيما معيار إعتبارها أكثر الفترات تأثرًا بتطبيق معايير االزمنية تحديدًا بإ
ساس حتى عام تم تحديد فترة األ  مرت بالبالد  ة التى ثار األزمة المالية العالميقيمة األصول ولتجنب آ

نتهاء األزمة المالية بفترة زمنية طويلة للتعرف على دور  إالتحليل مرة أخرى بعد    ةعادإ، وتم  2009
 ضمحالل قيمة األصول.ألزمة فى تعديل أسس المحاسبة عن إا

األصول على مستوى عدم ضمحالل قيمة  إل   إلى عدم وجود أى تأثير معنوى وقد توصلت الدراسة  
المستقب العوائد  أالتأكد بشأن  قبل األزمة  ا وجدت و عينة ما بعد األزمة، كملية سواء فى عينة ما 

خصوصًا للشركة،    ىضمحالل قيمة األصول هو تغيير المدير التنفيذإلتطبيق    الدراسة أن الدافع الرئيسى
لهيكل التمويلى ا  يير فىحداث تغإ  ى فىالتنفيذ  فترات ما بعد األزمة المالية حيث ساهم تغيير المدير   فى

 .ترتب عليه من إرتفاع مستوى الرفع المالىلتزامات التعاقدية بالعقود التمويلية وما للشركة وتغيير اإل 
 

ضمحالل قيمة األصول على الرغم من عدم قدرته  إن تطبيق معيار  ألى  إنتهت  إن الدراسة  أغير  
رفع مستوى    ىلى حد كبير فإعلى تخفيض مستويات عدم التأكد بشأن العوائد المستقبلية، إال أنه ساهم  

نخفاض مستوى عدم تماثل المعلومات وال  جى للقوائم المالية مما أدى إلى إالشفافية للمستخدم الخار 
 عالمية.سيما بعد حدوث األزمة المالية ال
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طبيعة عملية التطبيق    منها فى  ستفادةأن هذه الدراسة يمكن اإل  الباحث  ومن هذا المنطلق، يرى 
ن دور األزمة المالية العالمية فى تعديل منظور  ستخدامه لسلسلتين زمنيتين مختلفتين للتعبير ع إنتيجة  

 الدراسة الحالية.ضمحالل قيمة األصول وهو ما يتفق مع جوهر وهدف المحاسبة عن إ
 

معايير    ىختالفات فما إذا كانت اإل  (Hong et al., 2018)ستهدفت دراسة  إوفى ذات السياق  
ستخدام إداخل البيئة المؤسسية األمريكية حيث يتم  المالية التقاريرمعدى المحاسبة تؤثر على سلوك  

المقبولة   المحاسبة  المالية ومبادئ  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  الواليات  ى  ف  قبواًل عاماكل من 
،  جلاألاض قيمة األصول طويلة  نخفإعلى محاسبة  وركزت الدراسة    ،المتحدة ألغراض إعداد التقارير

الواليات المتحدة   ى ف عاماً قبواًل  ختالفات كبيرة بين مبادئ المحاسبة المقبولة  إوهو مجال توجد فيه  
المالية التقارير  إلعداد  الدولية  الدراسة  والمعايير  تطبيق  تم  وقد  فى،  المقيدة  الشركات  سوق    على 

 . 2012 –  2004من عام الفترة الزمنية   ألمريكى فى ق المالية اااألور 
 

  ىلى أن تطبيق معايير المحاسبة ذات القبول العام ظل مطبقًا فإختيار الفترة الزمنية  ويرجع إ
األمريكية حتى عام   المالية  األوراق  إلى   2008من عام    وبدءً   2007سوق  التحول  بدأت عملية 

هو الفاصل بين فترتين زمنيتين مختلفتين    2008الدولية، ومن ثم يعتبر عام    معايير التقرير المالى
 علق بتطبيق معايير التقرير المالى األولى تتعلق بتطبيق معايير المحاسبة ذات القبول العام واألخرى تت

 الدولية.
 
 

أ  إلى  الدراسة  توصلت  تفعيل  وقد  فى  ساهمت  العام  القبول  ذات  المحاسبة  معايير  تطبيق  ن 
إستخدام إلغاء اإلعتراف باألصول وزيادة مستوى سلوك تمهيد الدخل، بينما أدى تطبيق معايير التقرير  
المالي الدولى إلى تضييق الفجوة بين بدائل الخيارات المحاسبية فى اإلعتراف بإضمحالل قيمة األصول،  

إ إلى  تلك مما أدى  الدخل وإلغاء اإلعتراف باألصول، وتوضح  القدرة على ممارسات تمهيد  نخفاض 
النتائج أن تطبيق معايير التقرير المالى الدولى يعكس اإلمكانات اإلقتصادية للشركة بشكل واضح وذلك  
إلعتماده على إستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة وإستخدام اإلحتياطيات المدرجة بحقوق  

 .(Oghoghomeh & Akani, 2016) ملكية لتشمل قيمة إضمحالل األصولال
 

سجلت الشركات األمريكية  ن  أ  (Gunn et al., 2018)وضحت دراسة  أوفى سياق متصل  
  ستهدفت الدراسة مناقشة وإ  ،ضمحالل األصول خالل األزمة المالية األخيرةإغير مسبوق من    عدداً 
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بتلكاإلتوقيت   ف  عتراف  كيفية    ىالخسائر  حول  متنافسين  رأيين  لسلطتها ستخدام  إسياق  الشركات 
اإلضمحالل األول أن الشركات تسجل حاالت    ىيفترض الرأ  ، نخفاض قيمة األصولإالتقديرية بشأن  

،  مشروط المتحفظ  البالغ  اإللتزامها بإستراتيجية  إكجزء من  بالشركة  معلومات الخاصة  تاحة اللألصول إ
  ى نتهاز إإلبالغ بشكل فى االشركات تستخدم سلطتها التقديرية  ن ألى إ ىالثان ى الرأنصار بينما يذهب أ

 عترفت إتمشيا مع وجهة النظر األولى، نجد أن الشركات    ،ئةعن طريق تأخير تسجيل األخبار السي
  ى كثر تحفًظا ف الوقت المناسب خالل األزمة المالية إذا أبلغت بشكل أ  ىألصول فقيمة ا  ىنخفاض فاإل ب

أكبر  هذه الممارسة كانت بشكل  ختبارات اإلضافية أن  إلُتظهر او   ،سبقت األزمة  ىالسنوات الخمس الت
 الصناعة،  ىصصين فحسابات متخ  ى، ومراجعتتمتع بحوكمة قوية للشركات  ىللشركات التبالنسبة  

الشركات مع  تحديد كيفية تعامل    ىف  لرقابة، مما يشير إلى أهمية آليات ارافعة مالية مرتفعةوذات  
كما أوضحت نتائج الدراسة أن    صول،األ  عليها قرارات انخفاض قيمة  ى تنطو   ىالسلطة التقديرية الت

باإل فإعتراف  قيمة األصول  المالية    ىنخفاض  المناسب خالل األزمة  الت  فىالوقت  تقدم    ىالشركات 
 ها. تمويل لديونعلى الحصول  لى زيادة قدرتها فىإدى أقبل األزمة وأثناءها   ةتقارير متحفظ

 

-COVID)التعرف على تأثير جائحة  (Rashwan & Alhelou, 2020)دراسة  ستهدفت  إو 
ضوء أحداث   ىالمالية وفًقا لمعايير المحاسبة الدولية ف  قوائمستمرارية الشركة عند إعداد الإعلى    (19

الباحثإالدراسة،    وضختبار فر إو   التساؤالتلإلجابة على    تأكدوظروف عدم ال المنهج اعتمد  ن على 
من  لها  بعد التقييم والتحكيم    قصاءستإعلى البيانات الالزمة تم توزيع    ، وللحصولىالتحليل  ىالوصف

 دارات إلا  ىعاملين فقبل عدد من المختصين على عينة البحث المكونة من مديرين ماليين ومحاسبين  
اسة نتائج الدر أثبتت  ، و ( مفردة49بورصة فلسطين وعددهم )  ىالشركات الصناعية المدرجة فبالمالية  

ا للتدابير  تأثيرًا  هناك  لتالفإلأن  المتخذة  كوفيد    ىحترازية  إ  (COVID-19)جائحة  ستمرارية على 
ف المدرجة  و   ىالشركات  فلسطين،  هناك  بورصة  لإلفصاح عن  أن  قدرة  الشكوك  الأثر  جوهرية حول 

المالية   قوائمال  عند إعدادستمرارية  إلبورصة فلسطين على أساس مبدأ ا  ىالشركات الصناعية المدرجة ف
كوفي  ىف مال(COVID-19)دظل جائحة  تأثير  أيًضا  وهناك  ل،  التى  الشركات   ىإلجراءات  ستتخذها 

 قوائمبشأن إعداد ال  (COVID-19)ضوء جائحة كوفيد    ىبورصة فلسطين ف  ىالصناعية المدرجة ف
، كما أوضحت الدراسة وجود ستمراريةإلفتراض اإتمنع هذه الشركات من    ظل ظهور مؤشرات  ىالمالية ف

بورصة فلسطين    ىستتخذها الشركات الصناعية المدرجة ف  تىخطط للتنبؤات والتقييمات المستقبلية ال
 .ستمراريةإلللحفاظ على ا تأكدوظروف عدم ال (COVID-19)ضوء جائحة ىف



 دينا كمال عبد السالمد. . .…نا روكو فى ظل جائحةإضمحالل قيمة األصول 
 

671 
 
 
 

 

لوباء    ىبورصة فلسطين بوضع برنامج وقائ  ىالصناعية المدرجة فراسة الشركات  أوصت الدوقد  
المستقبلية لضمان  كجزء  (COVID-19) كوفيد   التنبؤ  تلك   ،ستمرارية عملهاإمن خطط  تقدم  وأن 

اإلفص من  المزيد  االشركات  الجوهرية حول  الشكوك   القوائم  يضاحاتإضمن    ستمراريةإلاحات حول 
حالة ى  ستمرارية فإل فرض احول  المالية    قوائمال  ىلمستخدمفافية  ، وذلك لتوفير مزيد من الشالمالية
 . (COVID-19) ضوء جائحة ى ف تأكدعدم ال

 

 التعرف على    (El-Mousawi & Kanso, 2020)ستهدفت دراسة  وعلى الصعيد العربى إ
وجهة نظر المحاسبين إعداد التقارير المالية للمنظمات من  على     فيروس كورونا الجديد ىتأثير تفش
أسلوب  يعتمد على  ستبيان  إا وصفًيا تحليلًيا وقاموا ببناء  ستخدم الباحثون نهجً إ، و لبنانبدولة    القانونيين

للدراسة.الخماسى  ليكرت   توزيع  كأداة  علإلا  وتم  المحاسبين ختيرت  أعينة  ى  ستبيان  مجتمع  من 
  ، منهم   221ستجاب إ، ممارس للمهنة  300العينة العشوائية منشتملت وإ ،لبناندولة  ىالقانونيين ف

بشكل  هامة والتى تتمثل  توصلت الدراسة إلى بعض النتائج ال، و تحليلالكانت جميعها صالحة لالختبار و 
ان له تأثير كبير على التقارير المالية للشركات  ك  (COVID-19)فيروس كورونا    ىأن تفشفى    ىأساس

   فيروس كورونا  ىتفش وأن  ،  لبنان  ين كممارسين بدولةالمعتمد عينة الدراسة من المحاسبين  وفًقا آلراء  
(COVID-19)  ال يمكن قياس تأثير  نه  أ  ، ويرى الباحثون ىومركزها المال  سيؤثر على أنشطة المنظمة

)  ىتفش كورونا  الحدث    (COVID-19فيروس  هذا  معقول ألن    2019نهاية عام    ىف  نشأبشكل 
الفيروس سوف    ىبعض اآلثار المترتبة على تفش  لفترات مستقبلية لذا يرى الباحثون أن  يستمرسوف  و 

بينما قد ال يكون البعض اآلخر واضًحا على المدى    2020وقت الحق من عام    ىواضحة ف  تكون 
ية،  ستمرار إلإذا كانت المنظمات قادرة على ا  يعتقد الباحثون أن هناك شكوًكا مادية حول ماو   ،القصير
المعايير الدولية إلعداد التقارير    ضافية ضمن إفصاح  متطلبات إبضرورة إدراج  يوصى الباحثون    ىوبالتال

وتؤثر على التقارير  فيروس كورونا    ىقد تحدث نتيجة لتفش  ىف بالتغييرات المحتملة التاعتر لإل  لماليةا
 المالية.

 

فتراضات حول معدالت  إلفحص ما إذا كانت ا  (Georges, 2020)ستهدفت دراسة  إبينما  
إجراؤها    ىالت  والخصم  النمو القابلة لالسترداد  لتم  المبالغ  تحدد  من   ، تهاقيمفى    نخفاضاإل ألصول 

وراق  فى سوق األ شركة أسترالية مدرجة    133مثل  مشاهدة ت   450عتمدت الدراسة التطبيقية على  وإ
خفاض قيمة األصول  نإ، وتم بناء نموذج الدراسة حيث مثل  2018إلى    2015من  المالية خالل الفترة  
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لعديد من  النموذج ل  تضمين كما تمالمستقبلية متغيرات تمثل ال، ومعدالت النمو والخصم المتغير التابع
 ى نخفاض فإل تظهر النتائج أن اصول كمتغيرات ضابطة، و يمة األقنخفاض  إثر على  ذات األ مؤشرات  ال

كبير،  بشكل  نخفاض قيمة األصول  إعتراف بإلمعدل الخصم يؤثر على ا  ىمعدل النمو وليس الزيادة ف
معدل الخصم على   ى يؤثر التغيير ف، و عترافإلسنة ا   ىكات بتخفيض معدل النمو فحيث تقوم الشر 

نمو هو  ، فإن معدل الىالتال وبا  ،يكون أعلى من متوسط الصناعنخفاض قيمة األصول فقط عندما  إ
كيفية  يضاح  ، وإنتهت الدراسة إلى إنخفاض قيمة األصولإالتعرف على    ى األداة المفضلة لإلدارة ف

تستخدمها الشركات    ىاألدوات التوضح  ، حيث أ الممارسة العمليةفى     (AASB 136)المعيار  ستخدامإ
ل  ىف القابلة  مبلغ األصول  تقدم معلومات  ،  ستردادإلحساب  الشركات  كانت  إذا  كجزء من    هامةوما 

ضوء على الحاجة إلى  تهم المستثمرين وصناع السياسات ألنها تسلط الالتى  النتائج  عن    اإلفصاح
 فصاح.مو وتخفيض التباين فى مستويات اإلفتراضات معدل النالمزيد من القيود حول إ

 

بعض التحديات التى تواجه معدى التقارير المالية والتى    (Joshi,2020)ناقشت دراسة  
كورونا   فيروس  تفشى  مع  الدراسة  أث  حي(COVID-19)  تواكبت  تأثيرات  أ لى  إشارت  نتشار إن 

ويجب اإلبالغ عن تأثيرات تلك   2019للتعديل لعام    ةحداث غير قابلألفيروس كورونا تمثل نواتج  
إطار التقارير المؤقتة، عالوة على ذلك فقد    ىفقط ف   2020ي الربع األول من عام  األحداث وتعديلها ف 

الدر  فناقشت  المحتملة  والتحديات  اآلثار  ا  ىاسة  المحاسبية  المجاالت  ابعض  مثل  عتراف  إللرئيسية 
المخزون، وقياس    ، وتقييمنخفاض قيمة الشهرةإول غير المالية، و نخفاض قيمة األصإو ،  باإليرادات

إلى ذلك، باإلضافة إلى قضايا   ، ومخصصات الديون المعدومة وماالقيمة العادلة، ومحاسبة التحوط
ر تفشى فيروس كورونا على  ثأشارت الدراسة عند مناقشة  أمرارية والمراجعة الخارجية، حيث  ستإلا

صبحت من المناطق الرمادية لإلدارة والمراجعين حيث يتم تطبيق الكثير من  أنها  ألى  إثبات  إل أدلة ا
لى  إنتهت الدراسة  إ ورونا، لذلك  زمة كأامل مع الكثير من القضايا فى ظل  األحكام الشخصية عند التع

  الوقت المناسب عن اآلثار المحتملة لـتفشى فيروس كورونا   ىه يجب إجراء إفصاحات ذات مغزى وفنأ
(COVID-19)  وكذلك السيولة للشركة، كما خلصت الدراسة   ىواألداء التشغيل  ىعلى المركز المال

أل ألى  إ نظًرا  فنه  مؤكدة  غير  الظروف  المقدمة    نه إن  المالية  القوائم  معلومات  جودة  على  للحفاظ 
عند مراجعة القوائم   ىيين التوسع فى ممارسة الشك المهنللمستخدمين، يجب على المراجعين الخارج

 .المالية
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رى الباحث  طار التعليق عليها وتحديد الفجوة البحثية ي إبعد إستعرض الدراسات السابقة وفى  
قيمة  هناك  ن  أ السابقة وذلك فى تركيزها على إنخفاض  الحالية والدراسات  الدراسة  بين هذه  تشابه 

م المالية صول على مخرجات القوائإضمحالل قيمة األختالف منظور المحاسبة عن  ثر إأو األصول،  
قتصادى للشركة، وتختلف هذه الدراسة مع الدراسات السابقة فى تسليط الضوء والتعبير عن الجوهر اإل

على اإلعتراف والقياس المحاسبى واإلفصاح عن إضمحالل قيمة األصول فى البيئة المصرية وفقًا  
ا المصرى لمعيار  )  لمحاسبة  رقم  كورونا 31المعدل  فيروس  تفشى  أزمة  ظل  فى   ) 

(COVID-19)   حيث ترتب على إنتشار فيروس كورونا حالة من عدم اإلستقرار وعدم التأكد  تتابين
و  أن حجم تأثير ذلك الحدث يعتمد بشكل أساسى على المدى المتوقع  أخرى، لذلك فإلى  إمن دولة  

ينتظر  التى  الزمنية  الشركة على   الفترة  آثار وقدرة  يترتب عليه من  الحدث، وما  إنتهاء هذا  عندها 
تحقيق خططها لمواجهة هذا الخطر وهو ما يصعب تحديده فى الوقت الحالى ، ويطرح تساؤل حول  

( وعلى قدرة  31المعدل رقم )  المحاسبة المصرى   تاثير  تلك األحداث التى طرأت على تطبيق معيار 
 ية.المنشأة على اإلستمرار 

 

 مشكلة البحث:  -3
 

تعتبر المعلومات الواردة فى القوائم المالية هى مصدر رئيسى من مصادر المعلومات لترشيد  
ن تمكن المستثمرين وغيرهم من األطراف المتعاملة مع الشركات من  يجب أفكر متخذى القرار والتى  

يتم   التى  اإلقتصادية  الكيانات  لتلك  المالية  األوضاع  على  األوراق  الحكم  فى سوق  أسهمها  تداول 
ن تعكس تلك يجب أ  المالية، وحتى تكون المعلومات مالئمة لترشيد فكر متخذى القرارات اإلستثمارية 

نشطتها، وفى ظل إنتشار جائحة  أحداث التى تحيط بضوء األ  المعلومات الواقع المالى لتلك الكيانات فى
صول  ألث إنخفاض فى قيمة ااحدإلى  إائحة  ن تؤدى تلك الجأفمن المتوقع    (COVID-19)كورونا  
المالية أبشكل   المراكز  على  مستقبلية  أو  حالية  آثار  اإلنخفاض  لهذا  يكون  وقد  المتوقع،  من  كبر 

ثير المتوقع  ألى التإصول الشركات  أثار المحتملة على قيمة  ك اآلللشركات ونتائج أعمالها، وتعزو تل
يقية المحددة مسبقًا ومن ثم التدفقات النقدية المستقبلية  لتلك الجائحة على الخطط التشغيلية والتسو 

 المرتبطة بها، مما قد يؤثر على قدرة بعض الكيانات على اإلستمرارية.  
حداث الحالية تناول الممارسة  ألنه من المناسب فى ظل تلك اأتقدم يرى الباحث    وفى ضوء ما

 ( رقم  المصرية  المحاسبة  لمعيار  الصادر(  31المحاسبية  األصول  قيمة  بإضمحالل   الخاص 
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للقرار  2015عام   ووفقًا  معلومات مالئمة  (2019لسنة    69)  المعدل  توفير  قدرتها على  ، ومدى 
لمتخذى القرارات االستثمارية بشكل يعكس الواقع االقتصادى وفقًا للمعطيات الحالية، وكذلك القدرة على  

 ية. ستمرار معلومات عن قدرة المنشأة على اإل  توفير
 

 أهداف البحث:  -4
 فى ضوء مشكلة الدراسة يمكن تحديد أهدافها على النحو التالى: 

المعيار    - تضمنها  التى  والطرق  بالقواعد  المصرية  المساهمة  الشركات  إلتزام  مدى  من  التحقق 
القياس   ( الخاص بإضمحالل قيمة األصول فيما يتعلق بقضايا31المحاسبى المصرى المعدل رقم )

 فصاح. واإل
تقييم    - إعادة  فى  المصرية  المساهمة  الشركات  تواجهها  التى  المشاكل  أهم  صولها فى ظل  أإبراز 

وأثره على إستمرارية الشركات وهيكل القيمة العادلة وقرارات   (COVID-19)إنتشار أزمة كورونا  
 المستثمرين. 

 

 حدود البحث:  -5
متطلبات اإلعتراف والقياس لخسائر اإلضمحالل المرتبطة بالشهرة عند لن تتناول الدراسة الحالية    -

 تحديد قيمتها الدفترية وخسائر اإلضمحالل المرتبطة بها.
يشمل نطاق الدراسة المنشآت غير المالية المدرجة والمتداول أسهمها فى بورصة األوراق المالية    -

ة ممثلة فى البنوك  وشركات التأمين  ، ويخرج عن هذا النطاق المنشآت المالي  2019/2020عام  
 ومؤسسات الوساطة المالية، نظرًا إلعتمادها على قوانين وإجراءات تنظيمية خاصة بها.

من  - الفترة  تغطى  المالية  القوائم  من  عينة  إختيار  على  الباحث  حتى    31/3/2020سيعتمد 
سوق األوراق المالية   بدأت تشتد وتتأثر بها  (COVID-19)، نظرًا ألن أزمة كورونا  2020/ 30/6

، فإن القوائم المالية خالل تلك الفترة هى القوائم المثالية للتعبير  2020المصرى بدأ من مارس  
 ول فى ظل أزمة كورونا، لذلك سوف يستبعد الباحث ما دونها من فترات.  صعن إضمحالل قيمة األ

 فروض البحث:  -6
 ة فروض البحث على النحو التالى: هدافها يمكن صياغ فى ضوء مشكلة الدراسة ولتحقيق أ

ظل    ى( ف31ضمحالل قيمة األصول رقم )إلتطبيق معيار    ى يوجد تأثير معنو   الفرض األول: ال
 ستثمار. إلقرارات افكر متخذى على ترشيد  (COVID-19)نا و ر أزمة كو 
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ظل أزمة    ى( ف31ضمحالل قيمة األصول رقم )إيوجد تأثير معنوي لتطبيق معيار  الالفرض الثاني:  
 على القيمة العادلة. (COVID-19)نا رو كو 

ظل أزمة   ى( ف31ضمحالل قيمة األصول رقم ) إيوجد تأثير معنوي لتطبيق معيار  ال  الفرض الثالث:  
 ستمرارية. إلعلى ا (COVID-19)نا رو كو 

 منهج البحث:  -7
الذى   Deductive Approachسوف يعتمد الباحث فى هذه الدراسة على المنهج اإلستنباطى  

يقوم على التسلسل المنطقى من العام إلى الخاص )دراسة نظرية( وذلك من خالل دراسة الكتابات  
العلمية متمثلة فى الكتب والدورات المحلية واألجنبية واإلصدارات والنشرات المهنية المرتبطة  بمعيار  

معيار المحاسبة الدولى   إضمحالل قيمة األصول ومقابله ( الخاص ب31المحاسبة المصرى المعدلة رقم )
 .(36)رقم 

 

   Inductive Approachسبق سوف يعتمد الباحث على المنهج اإلستقرائى    لى ماباإلضافة إ
إلستقراء واقع المشكلة موضوع الدراسة فى البيئة العملية، وبذلك تتجه الدراسة من الخاص إلى العام،  

بمش المرتبطة  الفعلية  البيانات  بجمع  الباحث  يقوم  الدراحيث  اإلحصائية  كلة  النماذج  وإستخدام  سة 
 مكانية تعميم نتائجها على مجتمع الدراسة.إلختبار فروضها، ودراسة إ

 

 خطة البحث:  -8
وبعد تناول القســــم األول من هذه الدراسة لإلطار العام لها يمكن للباحث تقسيم الجزء المتبقى  

 منها على النحو التالى: 
 طار النظرى حيث تطرق الباحث إلى: إل: االقسم الثانـــى

 مفهوم إضمحالل قيمة األصول.  أواًل: 
-COVID)ثانيًا: متطلبات اإلعتراف والقياس المحاسبى إلضمحالل قيمة األصول فى ظل أزمة كورونا  

19) . 
( اإلضمحالل فى قيمة األصول على هيكل القيمة  31ثالثًا: أثر تطبيق المعيار المحاسبة المصرى )

 .(COVID-19)فى ظل إنتشار فيروس كورونا العادلة 
أزمة كورونا  رابعاً  قيمة األصول  فى ظل  فى  المحاسبى لإلضمحالل  العرض واإلفصاح  متطلبات   :

(COVID-19). 
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( اإلضمحالل فى قيمة األصول على قدرة المنشأة 31خامسًا: أثر تطبيق معيار المحاسبة المصرى )
 (COVID-19).   على اإلستمرارية فى ظل أزمة كورونا

 القسم الثالـث: الدراسة التطبيقية وإختبار فروض البحث.
 القسم الرابــع: النتائج والتوصيات، مجاالت الدراسات المستقبلية. 

 القسم الخامس: قائمة المراجع.
 القسم الثانى 

 )االطار النظرى( 
 أواًل: مفهوم إضمحالل قيمة األصول: 

 

، والمطالبات شركاتقتصادية للإل هو توفير معلومات حول الموارد ادف األساسي للمحاسبة  اله
مايرتبط    التي تحدث تغيير في تلك المواردوآثار المعامالت واألحداث والظروف  بهذه الموارد، المرتبطة 
وحدة مولدة  أصل أو    ىبأللقوائم المالية  لذلك يعتبر من المهم إبالغ المستخدمين    ،مطالباتبها من  

معلومات ذات الصلة سترداد تكلفتها. يعد هذا ضرورًيا لتزويد المستخدمين بالإتفقد قدرتها على  للنقد  
   .قيمة موارد الشركة ىحول التغيير ف

 

هتمام العديد  إوضوعات التى شغلت  إنخفاض القيمة( من الم  –يعد موضوع اإلضمحالل )تدنى  
من الهيئات المهنية والتنظيمية المهتمة بالمعايير المحاسبية المحلية والدولية، ألن هذا اإلنخفاض 

لى عدة عوامل منها التقدم التقنى والتكنولوجى ودخول منافسين  إيرجع    الغير متوقع فى القيمة غالبًا ما
نخفاض بصورة مفاجئة نتيجة تغيرات فى الظروف اإلقتصادية  ق، كما قد يحدث هذا اإل اسو األ جدد فى

من الصعب تحديد مقياس قد يكون  فالتحديات  نخفاض العديد من  ويتولد عن هذا اإل   والمالية والسوقية،
بعدة  اإلنخفاض فى قيمة األصول، حيث يواجه المحاسبون  ستخدامه عند تقييم  إيجب    ىالقيمة الذ

القيمة    ى، أو صافأو القيمة السوقية الحالية )سعر البيع(   ية،ستبدالاإلتكلفة  الللقياس منها    خيارات
( تحقيقها  االممكن  تكاليف  منه  مطروًحا  البيع  مجموع صافإلسعر  أو  النقدية   ىستبعاد(،  التدفقات 

وجيه بموجب معيار المحاسبة  التمن    هناك القليل  نإفن ذلك  فضاًل ع  ،الدخل  المستقبلية من وحدة توليد
القيمة،  ىنخفاض فإل عتراف باإلل: متى يتم انخفاض قيمة األصوإبشأن المحاسبة عن  (36) ىالدول

نخفاض قيمة  إهمال قضية ، يعد إنخفاضإل اذلك  اإلفصاح عن يتموكيف  نخفاضإل قياس ا يتموكيف 
 تاثير على الفائدة المرجوة منها. الو  لمعلومات المحاسبيةية لشو ت  بمثابةاألصول 
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يعد إنخفاض القيمة إختبار عملى لجميع األصول ما عدا )المخزون، األصول الناشئة عن عقود 
درجة فى  اإلنشاء، األصول الضريبية المؤجلة، األصول الناشئة عن مزايا العاملين، األصول المالية الم

( األدوات المالية، اإلستثمار العقارى الذى يتم قياسه بالقيمة  47معيار المحاسبة المصرى المعدل )
الخاص باإلستثمار العقارى بموجب    2019لسنة    34العادلة وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى المعدل  

( اإلستثمار  وزير  لسنة  69قرار  بالنش2019(  المتعلقة  البيولوجية  األصول  يتم ،  التى  الزراعى  اط 
تقييمها بالقيمة العادلة، تكاليف اإلقتناء المؤجلة لعقود التأمين، واألصول غير المتداولة المحتفظ بها  

( للفقرة  وفق  المستمرة  غير  البيع  المح2لغرض  معيار  من  )ط("  بند  المعدل  (  المصرى    31اسبة 
 (. 2رقم ) إلى الفقرة)و(  بإضافة نص البند2019لسنة  69، قرار2015لسنة

 

الدفترية قيمته  تتجاوز  عندما  األصول:  قيمة  إضمحالل  والقيمة    ويعرف  اإلستردادية،  قيمته 
للنقدية  المولدة  للوحدة  أو  لألصل  البيع  اإلستردادية  تكاليف  ناقصًا  العادلة  قيمته  قيمته    هى  أو 

 (.2009)نفادى،  اإلستخدامية أيهما أكبر
 

نه اإلنخفاض فى قيمة األصول  أب  (IAS 36)كما يعرف إنخفاض القيمة وفق المعيار الدولى  
 الناتج عن "الزيادة فى القيمة الدفترية المرحلة عن المبلغ القابل لإلسترجاع". 

سبق يتضح للباحث أن إنخفاض القيمة لألصول هو الفرق عند مقارنة المبلغ    وفى ضوء ما
نخفاض فى حالة زيادة القيمة الدفترية  وينشأ هذا اإل لغ القابل لإلسترداد،  المسجل فى الدفاتر والمب
 لإلسترداد. ةلألصل عن القيمة القابل

 

ثانيًا: متطلبات اإلعتراف والقياس المحاسبى إلضمحالل قيمة األصول فى ظل أزمة  
 (COVID-19)كورونا 

 

( رقم  المصرى  المعيار  عامى  31يهدف  فى  المعدل   الدولى   ومقابله  2019،  2015( 
(IAS 36  )International Accounting Standerds    يمكن التى  اإلجراءات  توضيح  إلى 

للمنشأة أن تطبقها لضمان أن أصولها قد تم إثباتها بقيم ال تتجاوز قيمتها اإلستردادية وإذا كانت  
القيمة الدفترية لألصل تتجاوز القيمة المتوقع إستردادها من خالل إستخدام أو بيع األصل فى هذه  

 فرق بينهما خسارة اإلضمحالل.الحالة يكون األصل قد إضمحلت قيمته، ويسمى ال
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وخسائر التدنى   ةحدد المعيار بأن تدنى قيمة األصل تتحقق عندما تزيد القيمة الدفترية المرحلو 
المتراكمة فى قيمتها عن المبلغ القابل لإلسترداد أو القيمة المستعملة أيهما أعلى، ومن ثم تقارن مع  

 القيمة المنقولة أو المحولة للفترة القادمة.
 

( قد لحق به العديد من التعديالت المرتبطة  31ن معيار المحاسبة المصرى رقم )أوجدير بالذكر   
 بنطاق تطبيقة والتى يمكن عرضها على النحو التالى: 

لسنة    69( الخاص بإضمحالل قيمة األصول بالقرار رقم  31أ ( تم تعديل معيار المحاسبة المصرى )
والذى تضمن بعض األحكام الخاصة بتعديل معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار    -  2019

 ( من المادة 2حيث تم إضافة  البند )و( إلى الفقرة رقم )  –  2015لسنة    110وزير اإلستثمار رقم  
شار هذا البند المضاف إلى أن هذا المعيار ال يطبق عند المحاسبة عن المعيار، حيث أ  الثالثة فى

إضمحالل قيمة األصول لإلستثمار العقارى الذى يتم قياسه بالقيمة العادلة وفقًا لمعيار المحاسبة  
 ( الخاص باإلستثمار العقارى. 34المصرى رقم )

 

( لسنة  31( من معيار المحاسبة المصرى رقم )5لفقرة رقم )لى ماسبق أنه تم تعديل اإب( يضاف  
والتى تضمنت عدم تطبيق هذا المعيار على األصول المالية  التى تقع ضمن نطاق معيار    2015

( األدوات المالية، أو اإلستثمار العقارى الذى يتم قياسه بالقيمة العادلة 47المحاسبة المصرى رقم )
(، أو األصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعى  34مصرى رقم )ضمن نطاق معيار المحاسبة ال

الذى يتم قياسها بالقيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى 
 ( الزراعة.35رقم )

 اإلعتراف باإلضمحالل فى قيمة األصول الثابتة: 
( دالالت من خاللها  12فى الفقرة رقم )  2015( المعدل لسنة  31حدد المعيار المصرى رقم ) 

ا فى  يمكن  إنخفاض  وجود  على  األصللتعرف  على  ،  قيمة  مجموعتين  فى  تبويبها  تم   وقد 
 النحو التالى: 

 المجموعة األولى: مصادر خارجية للمعلومات: 
ور  كثر مما هو متوقع نتيجة مر أثناء الفترة أأ ( حدوث إنخفاض ملموس فى القيمة السوقية لألصل  

 و اإلستخدام المعتاد.أالوقت 
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ب( حدوث تغييرات ملموسة ذات أثر سلبى على المنشأة أثناء الفترة أو سوف تحدث فى المستقبل  
القريب فى البيئة التكنولوجية والسوق والمناخ اإلقتصادى والتشريعى التى تعمل فيه المنشأة أو  

 فى السوق التى تم تخصيص األصل لها.
أسعار فائدة السوق على اإلستثمارات أو فى معدالت العائد األخرى فى السوق ج( حدوث زيادة فى  

خالل الفترة وأن يكون من المحتمل أن يكون لتلك الزيادة تأثير على سعر الخصم المستخدم فى  
 حساب القيمة اإلستخدامية لألصل مما يسفر عنه إضمحالل ملموس فى القيمة اإلستردادية لألصل. 

 Market Capitalization سماليةة لصافى أصول المنشأة قيمتها الرألقيمة الدفتريتجاوزت اد( إذا  
 سعار السوق. ألطبقًا 

 

 المجموعة الثانية: المصادر الداخلية للمعلومات: 
 هــ( توافر دليل تقادم أو تلف مادى فى األصل. 

ثير سلبى على المنشأة خالل الفترة أو يتوقع حدوثها فى المستقبل  أو( حدوث تغييرات ملموسة ذات ت
القريب الذى يستخدم فيه األصل أو يتوقع استخدامة، وهذه التغييرات تشمل تخريد األصل والخطط  

عادة هيكلتها أو خطط تتعلق بالتصرف فى  إالخاصة بتوقف العمليات المرتبطة بهذا األصل أو  
 المتوقع. األصل او بيعة قبل التاريخ

 

 سيئًا.  و يتوقع أن يكون  أداء اإلقتصادى لألصل  تقارير الداخلية تشير إلى سوء األ( توافر دليل من الز
ح( من مؤشرات وجود إضمحالل عند إعتراف المستثمر بتوزيعات األرباح فى اإلستثمار فى شركة  

 تابعة أو شركة شقيقة أو منشأة تحت سيطرة مشتركة مايلى:
الدفترية    -1 األرصدة  المستقلة عن  المالية  القوائم  فى  لإلستثمار  الدفترى  الرصيد  يزيد  عندما 

الواردة فى القوائم المالية المجمعة لصافى األصول للمنشأة المستثمر فيها بما فى ذلك الشهرة  
 المرتبطة بها. 

فيها فى الفترة  كذلك عندما تزيد التوزيعات عن إجمالى الدخل الشامل فى المنشأة المستثمر  -2
 التى يعلن فيها التوزيع.
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 قياس إضمحالل قيمة األصول: 
تم عملية قياس إضمحالل قيمة األصل الثابت بمقارنة قيمته الدفترية بالقيمة المستردة منه  

 صل الثابت، لكن السؤال األ  وتتحقق الخسائر عندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة المستردة من
صل الثابت، حيث يوجد  دير القيمة المستردة من األعتماد عليها لتقما هى القيمة التى سوف يتم اإل

 عدة طرق لقياس تلك القيمة.
 
 

( الخاص بإضمحالل قيمة األصول فى الفقرة رقم 31وقد حدد المعيار المحاسبى المصرى رقم )
بالصافى أو القيمة اإلستخدامية له أيهما أعلى  ( القيمة اإلستردادية على أنها سعر بيع األصل  18)

" تحدد متطلبات قياس القيمة اإلستردادية وهذه المتطلبات تستخدم إصطالح  57" إلى "19والفقرات من "
 "أصل" وكذلك ينطبق على األصل منفردًا أو الوحدة التى تدر نقدًا. 

 

( الفقرة  فى  المعيار  دائما أ19كما نص  الضرورى  ليس من  "أنه  بيع األصل  (  تحدد سعر  ن 
بالصافى أو قيمته اإلستخدامية، " إذا تجاوز أى من هذه المبالغ القيمة الدفترية لألصل، فمعنى ذلك 

 أنه ال يوجد إضمحالل فى قيمة األصل وليس هناك داع لتقدير القيمة األخرى.
 

القيمة الحالية نها  القيمة اإلستخدامية باوقد حدد المعيار المفاهيم المختلفة لتلك القيم فعرف  
نه  ألى  حدة مولدة للنقد، وأشار المعيار إللتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع حدوثها من أى أصل أو و 

يمكن تحديد سعر البيع بالصافى حتى إذا لم يكن األصل متداواًل فى سوق نشطة، إال أنه لن يكون 
الذى يمكن بناء عليه عمل تقديرات    ممكننا تحديد سعر البيع بالصافى فى حالة عدم وجود األصل

يعتمد عليها للقيمة التى يمكن الحصول عليها من بيع األصل بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى 
التبادل أو على بينة من الحقائق ويتعامالن بإرادة حرة، وفى هذه الحالة فإن القيمة اإلستردادية لألصل  

( من المعيار المحاسبى المصرى  20وضحت الفقرة رقم )أ  يمكن إعتبار أنها قيمته اإلستخدامية كما
 (.31رقم )

 
 

تسبب على    ىف  (COVID-19)جائحة    تلقد  تقريًبا،  حياتنا  جوانب  من  جانب  كل  تعطيل 
أعقاب الفيروس،    ى ومن المفارقات أن عدم اليقين هو اليقين الوحيد ف  ،ىوالمهن   ىالصعيدين الشخص

وبينما يتدافع العالم للتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، تسعى إدارات المحاسبة أيًضا جاهدة لفهم 
تأثير الوباء على التقارير المالية بسرعة، وأحد مجاالت التقارير المالية للشركات التي يمكن أن تشهد  
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ألصول على المدى الطويل، فخالل األوقات  قيمة ا  تدنىهو  و نتشار الفيروس  إتأثيًرا مادًيا من جراء  
عن   المحاسبة  إدارات  تتغاضى  قد  فإالعادية   ولكن  األصول،  قيمة  تدنى  جائحة    ىختبار  ضوء 

(COVID-19)  ختبارات لضمان سالمة الميزانيات العمومية  إلدارات لهذه ا إلتجاهل تلك ا  دم ع يجب
 (Joseph & Shaina ,2020)كات للشركات وقدرتها على التعبير الصادق عن واقع تلك الشر 

 

ويلة  طاألصول    تدنى قيمة  ختبار إلفيروس يبرر  نتشار اإل   ىالسلب  ىقتصادإلال شك أن التأثير ا
تشهد الصناعات المتعلقة بالسفر  على سبيل المثال  ف  ،أو مجموعات األصول لمعظم الصناعات  جلألا

ة الناتجة  النقدي  اتالتدفق   ىإلى تحديات ف  ىمليات إلغاء واسعة النطاق قد تؤدمثل شركات الطيران، ع
نخفاض قيمة األصول  إتشمل األمثلة األخرى على  و   ،طائراتها  صولها الرئيسية والتى تتمثل فىمن أ

والتى المكاتب بأكملها    ىمبانب واألنظمة المدمجة    ختبار أجهزة الكمبيوترإتحتاج إلى    ىالتو   ةالمحتمل
او    بسبب نقص الطلبلم تستخدم    ىمعدات الزراعة الت، و ُبعد  ستخدام بسبب العمل عنإللم تعد قيد ا

 األصول الخاملة مثل دور السينما والمطاعم وجميع المعدات ذات الصلة. بسبب توقف حركة التصدير، و 
 

عتبارات التى يجب أن هناك العديد من اإلنجد   (COVID-19)فى ظل إنتشار فيروس كورونا  
خذها فى اإلعتبار عند دراسة إضمحالل األصول حيث أن هناك العديد من  أعلى معدى القوائم المالية 

(  31التى تتمشى مع ما ورد فى المعيار المحاسبى المصرى رقم )و المؤشرات على هبوط قيمة األصول  
 عتبارات فيمايلى: وتتمثل تلك اإل(  12بالفقرة رقم )

إنتشار فيروس    حدوث إنخفاض  - القيمة السوقية لألصل أكثر مما هو متوقع بسبب  ملموس فى 
 .(COVID-19)كورونا 

حدوث تغيرات ملموسة ذات أثر سلبى على المنشأة أثناء الفترة أو سوف تحدث فى المستقبل القريب   -
 .(COVID-19)بسبب إنتشار فيروس كورونا 

ثمارات أو فى معدالت العائد األخرى فى السوق حدوث زيادة فى أسعار فائدة السوق على اإلست  -
القيمة  حساب  فى  المستخدم  الخصم  سعر  على  تأثير  الزيادة  لتلك  يكون  وبالتالى  الفترة  خالل 

ملم  إضمحالل  عن  يسفر  مما  الفيروس،  إنتشار  بسبب  لألصل  القيمة  اإلستخدامية  فى  وس 
 . اإلستردادية لألصل

بسبب التوقف عن اإلنتاج بسبب إنتشار فيروس كورونا    توافر دليل تقادم أو تلف مادى لألصل  -
(COVID-19). 
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فمن المتوقع حدوث تغييرات ملموسة ذات تأثير    (COVID-19)بسبب إنتشار فيروس كورونا    -
سلبى على المنشأة خالل الفترة أو يتوقع حدوثها فى المستقبل القريب الذى يستخدم فيه األصل أو 
يتوقع إستخدامه، وهذه التغيرات تشمل تخريد األصل والخطط الخاصة بتوقف العمليات المرتبطة  

بالتصرف فى األصل أو بيعه قبل التاريخ المتوقع    بها األصل أو إعادة هيكلتها أو خطط تتعلق 
 وإعادة تقدير العمر اإلنتاجى لألصل. 

داء اإلقتصادى لألصل أو متوقع أن يكون سيئًا  تقارير الداخلية تشير إلى سوء األتوافر دليل من ال  -
السوق    صول المنشأة قيمتها الرأسمالية طبقًا ألسعارا تجاوزت القيمة الدفترية لصافى أوخاصة إذ

 بسبب ظروف إنتشار الفيروس.
 

ه  أن ،  (31ها المعيار المحاسبى المصرى )دور أالتى  باإلضافة إلى المؤشرات  نه  أويرى الباحث  
وبما  خاصة بأعمالها أو صناعتهاصول إضافية لتدنى قيمة األمؤشرات أخرى ن تحدد  ألمنشأة يمكن ل

خرى فى  ألى  إمن دولة  ت والتى تتباين  آالمنشزمة التى تتعرض لها تلك  أثير األ يتوافق مع طبيعة ت
الفيروس والقيود الحكومية على العمليات التجارية والمساعدات نتشار  إمثل مسار  ضوء عدة عوامل  

 الحكومية وثقة المستهلك.
 

باإلضافة لما سبق نجد أن هناك من المؤشرات التى حدثت بالفعل من جراء إنتشار فيروس  
خالل الربعين التاليين من إنتشار الفيروس فى أغلب الدول، مثل إنخفاض    (COVID-19)كورونا  

م،  التدفقات النقدية، وإنخفاض األرباح التشغيلية نتيجة زيادة المصروفات التشغيلية وزيادة أسعار الخص
األمر الذى يؤدى إلى وجوب تخفيض قيمة األصول بصفة دورية على مدار السنة فى الوقت الحالى  

 أو فى المستقبل، ولن يتم اإلكتفاء بإختبار هذا التقييم مرة واحدة فى السنة. 
 

 IAS)  مقابلة المعيار المحاسبى الدولى  ( و 31ن معيار المحاسبة المصرى رقم )والجدير بالذكر أ
على ثالثة خطوات محددة لقياس   تفقا جميعاً ( قد إ144ذلك المعيار المحاسبى األمريكى رقم )وك   (36

مريكى فى طرق  يرهم األختالف المعيار المصرى والدولى عن نظإصول رغم  اإلضمحالل فى قيمة األ
 (:1القياس ويمكن عرض الخطوات الثالثة على النحو الموضح بالشكل رقم )

تقييم مؤشرات تدنى قيمة األصل سواء كانت مؤشرات داخلية أو خارجية كما أشار  الخطوة األولى :    -
الخطوة     (.12( المعدل فقرة )31الباحث أن هذا يتمشى مع ما ورد فى معيار المحاسبة المصرى )

 .مولدة للنقد  لوحدة  ىاألصول المنفردة / أصغر مستو  ى ضمحالل القيمة علإختبار  إ  اءجرإ  ة:ــــالثاني
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الثالثة  - ف  :الخطوة  اإلنخفاض  قيمة  اإلقياس  القيمة  عن  الددفترية  القيمة  عتراف  واإلستردادية  ى 
 صل وفى حساب األرباح والخسائر.األضمحالل بخسائر إ

 

 

 (COVID-19)( أختيار اإلضمحالل فى قيمة األصول فى ظل أزمة كورونا 1الشكل رقم )

 براهيم، نبيل عبد الرؤف، مجلة الشروق للعلوم التجارية، العدد الرابع. إبتصرف من الباحث:  المصدر
 

صول  األويتضح للباحث فى ضوء ما سبق أن القياس واإلعتراف بخسارة اإلضمحالل فى قيمة  
نه  تنص على أ( التى  59( فى الفقرة )31يتمشى مع ما أشار إليه المعيار المحاسبى المصرى رقم )

"إذا كانت القيمة اإلستردادية ألصل أقل من قيمته الدفترية فإنه يجب تخفيض القيمة الدفترية إلى مبلغ  
(  60قيمته اإلستردادية، ويعتبر ذلك اإلنخفاض خسارة ناتجة عن إضمحالل القيمة، كذلك نص الفقرة )
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فى حساب األرباح والخسائر  شارت إلى أنه: "يجب اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل  ذات المعيار والتى أمن  
 فى الحال". 

 

( اإلضمحالل فى قيمة األصول على  31ثالثًا: أثر تطبيق المعيار المحاسبة المصرى ) 
 :  (COVID-19)رونا و هيكل القيمة العادلة فى ظل إنتشار فيروس ك

 

الدولى   المالى  التقرير  لمعيار  المعيار    (IFRS 13)وفقًا  ومقابلة  العادلة  بالقيمة  القياس 
شار المعيار المصرى أبعنوان قياس القيمة العادلة،    2015( المعدل لسنة  45المحاسبى المصرى رقم )

 ، تعتبر القيمة العادلة قياسًا قائمًا على السوق، وليس خاص بمنشأة بذاتهانه "ألى  إ(  2فى الفقرة رقم )
مات، يمكن أن تكون هناك معامالت سوق ملحوظة أو معلومات سوق  وبالنسبة لبعض األصول واإللتزا

الملحوظة أو    ،متوفرة فإن معامالت السوق  معلومات وبالنسبة لبعض األصول واإللتزامات األخرى، 
تقدير    –غير أن هدف قياس القيمة العادلة فى كلتا الحالتين ال يتغير وهو    ،السوق قد ال تكون متوفرة

لبيع األصل أو تحويل اإللتزام    Transaction Orderlyالسعر الذى تستند عليه معاملة منظمة  
فى تاريخ القياس وفقًا لظروف السوق الحالية    Participants Marketبين المشاركين فى السوق  

فى تاريخ القياس من وجهة نظر مشارك فى السوق يحتفظ باألصل   Price Exit )أى سعر الخروج
 " )أو يدين باإللتزام

 

وقد حدد المعيار المحاسبى المصرى ثالث مستويات للتعبير عن القيمة العادلة فوفقًا للفقرة 
لة( فى ( بأنها األسعار المعلنة )غير المعد1( من المعيار تم اإلشارة إلى مدخالت المستوى ) 76)

سوق نشطة لألصول أو اإللتزامات مطابقة تستطيع المنشأة الوصول إليها فى تاريخ القياس، ويرى  
الباحث أنه على الرغم من أن السعر المعلن فى السوق النشط الدليل األكثر موثوقية للقيمة العادلة، 

ر متوفر فى ظل أزمة  ويتعين إستخدامه دون تعديل لقياس القيمة العادلة، إال أن هذا المستوى غي 
( حيث أشارت الفقرة  2، مما يؤدى الى إحالة عملية القياس إلى المستوى )(COVID-19)كورونا  

سعار األكافة المدخالت بخالف    ىف  ( تتمثل2ى )مدخالت المستو ( من ذات المعيار إلى أن  81رقم )
االلتزام بشكل مباشر أو وتكون هذه المدخالت ملحوظة لألصل أو   (  1)معلن عنها ضمن المستوى ال

وإذا كانت هذه المدخالت غير ملحوظة لألصل أو اإللتزام يتم تصنيفها عند القياس وفقا  ، غير مباشر
( حيث أجاز فى هذه الحالة اإلعتماد 86للمستوى الثالث الذى أشار إليه المعيار المصرى بالفقرة رقم )

 على المعلومات المتاحة.
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إلى     (KPMG, 2020)الباحث مع ما إنتهت إليه إحدى الدراساتوفى ضوء ما سبق يتفق  
أهمية تعديل قيمة األصول وااللتزامات التى تم تقييمها بالقيمة العادلة فى ظل تفشى جائحة كورونا  

(COVID-19)    حيث أن قياس القيمة العادلة يرتبط إرتباطًا وثيقًأ بالقيود السائدة عند تقديرها فى
حيث    (COVID-19)كون عملية القياس صعبة نوعًا ما فى ظل تفشى جائحة  تاريخ القياس وقد ت

أن المعلومات ذات الصلة بعملية التقدير للقيمة العادلة تتسم بالضبابية والتى تزداد مع تطورات تلك 
 الجائحة.

 

نه إلى أ  (91( فى الفقرة ) 45المحاسبة المصرى رقم ) وفى مجال اإلفصاح  فقد أشار معيار
يتعين على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التى تساعد مستخدمى البيانات المالية على تقييم البندين  

 التاليين : 
لألصول   بالنسبة  العادلة  القيمة  قياسات  إلى  للوصول  المستخدمة  والمدخالت  التقييم  أساليب   ) أ 

متكرر فى قائمة المركز    واإللتزامات التى يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر أو غير
 المالى بعد اإلعتراف األولى.

ب( أثر القياسات على الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر للفترة بالنسبة لقياسات القيمة العادلة 
 (.3المتكررة بإستخدام مدخالت غير ملحوظة هامة )المستوى 

 

بالتزامن   العادلة  للقيمة  التقييم  أساليب  تعديل  ضوء  كورونا وفى  فيروس  إنتشار   مع 
(COVID-19)فصاح عن المعلومات التالية والتى تتوافق مع ما ، يرى الباحث أن هناك أهمية لإل 

 ( الخاص بقياس القيمة العادلة، وذلك على النحو التالى: 45(تضمنه المعيار المصرى 
لقيمة العادلة المتكررة وغير  أ ( قياس القيمة العادلة فى نهاية فترة القوائم المالية بالنسبة لقياسات ا

 المتكررة وأسباب القياس بالنسبة لقياسات القيمة العادلة غير المتكررة. 
،  1ب( مستوى تسلسل القيمة العادلة الذى يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة بأكملها ضمن )المستوى 

 وغير المتكررة.  ة(، بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المتكرر 3، 2
  ) المستوى )ج  بين  تحويالت  والمستوى)1مبالغ أى  تلك 2(  العادلة وأسباب  القيمة  ( من تسلسل 

التحويالت وسياسة المنشأة فى تحديد الحاالت التى تعتقد فيها بحدوث التحويالت بين المستويات 
العادلة بالنسبة لألصول واإللتزامات المحتفظ بها فى نهاية الفترة المالية والتى يتم قياسها بالقيمة  

 على أساس متكرر.
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بالنسبة   العادلة  القيمة  قياس  فى  المستخدمة  والمدخالت  التقييم  أساليب  أو  األسلوب  وصف   ) د 
( لتسلسل القيمة  3( والمستوى )2لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة فى المستوى )

 العادلة. 
 

مثال، التغيير من منهج السوق إلى وفى حالة حدوث تغيير فى أسلوب التقييم )على سبيل ال
منهج الدخل أو إستخدام أسلوب تقييم إضافى( يتعين على المنشأة اإلفصاح عن ذلك التغيير والسبب  
أو األسباب وراء القيام به، ويتعين على المنشأة أن تقدم معلومات كمية فيما يتعلق بالمدخالت غير  

عادلة بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المصنفة فى  الملحوظة الهامة المستخدمة فى قياس القيمة ال
 . (COVID-19)( من تسلسل القيمة العادلة وخاصة فى ظل إنتشار فيروس كورونا 3المستوى )

 

أ ( سوف  45محاسبى المصرى رقم )معيار اللل  اً فصاح وفقإالتحقيق أهداف  لنه  ويرى الباحث 
ترشيد قرارات المستخدمين  للتقارير المالية،   كثر مالئمة بهدفأتحتاج الشركات إلى إجراء إفصاحات  

إضافية   إفصاحات  إلى  حاجة  هناك  تكون  تداعيات    تشيروقد  أخذ  تم  قد  أنه   جائحة إلى 
(COVID-19)   عند قياس القيمة العادلةعتبار بعين اإل. 

 

رابعًا: متطلبات العرض واإلفصاح المحاسبى لإلضمحالل فى قيمة األصول  فى ظل أزمة  
 (COVID-19)كورونا 

 

أن تعكس القوائم المالية آثار المعامالت واألحداث والظروف األخرى، ويعد   يتطلب العرض العادل
كورونا   أزمة  ظل  فى  وخاصة  األصول  قيمة  فى  اإلضمحالل  عن  وكذلك   (Covid-19)اإلفصاح 

اإلضافى   إحأاإلفصاح  سعت  التى  اإلفصاح  فى  العدالة  تلك  تحقيق  ركائز  المحاسبة  د  معايير  ليها 
 . 2019لسنة  69،  2015لسنة   110المصرية الصادرة وفقًا للقراريين 

 

( بإعادة 31وقد سمحت العديد من المعايير المحاسبية بما فيها معيار المحاسبة المصرى رقم ) 
القوائم  العرض   قيم عناصر  واإلفصاح عن  والقياس  اإلعتراف  لتصحيح  آليه  يعد  والذى  بأثر رجعى 

شى مع  االمالية بما فيها إضمحالل قيم األصول كما لو كان خطأ الفترة السابقة لم يحدث أبدًا وهذا يتم
 .(COVID-19)األحداث التى تأثرت بها األصول فى ظل إنتشار أزمة كورونا 

 

راء  آلصول يوجد أمرين محل نقاش وتباين فى األاح عن اإلضمحالل فى قيمة اوفى مجال اإلفص
وهما كيفية وتوقيت اإلفصاح، فالكيفية قد تباينت فيها اآلراء، فهناك من يرى إمكانية اإلفصاح من  
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حين تتبنى معايير المحاسبة اتجاه   ، فى(.(Baker et al, 2000 خالل تقرير مراجعى الحسابات
ااإلفصاح من خال  المتممة لها، وهو  المالية واإليضاحات  القوائم  يتم إل ل  تجاه األكثر شيوعًا، حيث 

اإلفصاح عن خسائر اإلضمحالل فى قائمة الدخل كفقرة مستقلة قبل الضرائب، على أن يتم اإلفصاح  
عن األقسام التى يوجد فيها تلك األصول المتدنية مع وصف دقيق لها، مع األسباب وراء حدوث هذا  

نه يجب اإلشارة إلى الفترة التى سيتم التخلص أدنى ضمن اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، كما  الت
 فيها من تلك األصول.

 

لغياب اإلفصاح الملزم فقد    قيمة األصول فنظراً   اإلضمحالل فىوفيما يتعلق بتوقيت اإلفصاح عن  
ضمحالل قيمة األصول  عن إ  إختلفت ممارسات إدارات الشركات، فقد تقوم بعض الشركات باإلفصاح

ريرها السنوية فقط، حيث أن ردود الفعل تجاه إضمحالل قيمة األصول تكون أقل حدة عندما يتم افى تق
اإلفصاح عن المعلومات،   ات الشركات فىويتوافق ذلك مع سلوك إدار اإلفصاح فى آخر الفترة المالية، 

والذى يسعى إلى تأجيل األخبار السيئة سواء المتعلقة باألرباح أو التوزيعات إلى آخر الفترة المالية،  
وعلى النقيض من ذلك إذا وجدت اإلدارة أن األخبار جيدة وإيجابية ويترتب عليها  تخفيض التكاليف  

 Francis) ح التشغيلى فإنه يتم اإلفصاح عنها بشكل دورى أوتحقيق مزايا ضريبية أو تحسين الرب
et al, 1996). 

 

وأثره على ترشيد   (COVID-19)إلفصاح عن المعلومات المستقبلية فى ظل أزمة كورونا  اطار  وفى إ
ن المعلومات التى تحتويه التقارير المالية تعد من أكثر مصادر  أفكر متخذى القرارات، يمكن القول ب

وثوقية فى سوق األوراق المالية، وترجع هذه الثقة إلى أنها نتاج مجموعة من المبادىء  المعلومات م 
وإصدارات مجالس ولجان المعايير المحاسبية المختلقة،    (GAAP)المحاسبية التى تحظى بالقبول العام  

من اإلفصاح    وتقرر المعايير المحاسبية عادًة الحد األدنى من متطلبات اإلفصاح، ولكنها ال تمنع اإلدارة
 ( 2014اإلختيارى الذى يفوق الحد األدنى الذى تتطلبه ) يوسف،

 

ال  و ومع التطورات التى حدثت فى بيئة األعمال المعاصرة أصبحت المعلومات المالية تاريخية        
تنبؤات   دقة  لزيادة مستوى  كافية  المتوقعة مما يجعلها غير  المستقبلية  األحداث  تقدم أى شئ عن 

بوصفهم أحد ن المحللين الماليين  أ  الماليين، ويرجع إنخفاض قيمة وأهمية المعلومات الماليةالمحللين  
أ  طرافاأل المعلومات يرون  لتلك  المعرفية غير  المستخدمة  نها أصبحت غير كافية لتعكس األصول 

الملموسة والمعلومات غير المالية األخرى مثل رضا العمالء وخبرة العاملين وحرية التصرف الممنوحة  
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لإلدارة فى التقرير عن المعلومات المالية باإلضافة إلى المعلومات غير المالية المرتبطة بالمسئولية  
 ثار الناتجة عن تبنى آليات الحوكمة.   آللك المعلومات المرتبطة باالبيئية واإلجتماعية، كذ

 

ومن هذا المنطلق تعتبر المعلومات غير المالية إفصاحًا مكماًل وجزء ال يتجزأ  من اإلفصاح  
المحاسبى المالى يساعد على تحسين فكر متخذى القرارات، فلم تعد المعلومات المالية وحدها قادرة 

نها ال تعبر عن المستقبل المتوقع، وأل نها تاريخية  ت كافة األطراف ذوى المصلحة أل اجاعلى تلبية إحتي
ال تأخذ فى حسبانها أبعاد البيئة المحيطة بالمنظمة المتعلقة بمصادر المعرفة فى الشركة مثل عوامل  

زاهة التى يطلق  الخطر والتوجه اإلستراتيجيى والمزايا والصفات اإلدارية والمهارات اإلبتكارية والخبرة والن
 .   (García-meca et al, 2005)عليها المعلومات غير المالية 

 

 

ويرى البعض أن أهمية اإلفصاح عن المعلومات غير المالية ترجع إلى ضغوط المنافسة المتزايدة  
درجة عدم   تخفيض  قدرتها على  فضاًل عن  المستقبلية،  والمخاطر  التكنولوجية  والتطورات  والعولمة 

سهم  تماثل المعلومات مما يؤدى إلى تخفيض مخاطر اإلستثمار فى تقرير الشركة وتحسين السيولة أل
 . (Arvidsson, 2011)الشركة وإرتفاع كفاءة قرارات اإلستثمار التى يمكن الحصول عليها 

 

ويرى الباحث أن اإلفصاح المستقبلى دعامة هامة لزيادة منفعة المعلومات المحاسبية، حيث  
وى على  يشير اإلطار المفاهيمى لمجلس معايير المحاسبة الدولية إلى أن التقارير المالية البد أن تحت

النقدية  التدفقات  توليد  على  المنشأة  قدرة  مدى  تقييم  على  تساعدهم  للمستخدمين  مفيدة  معلومات 
المنطلق ف اإلستمرارية، ومن هذا  المنشأة على  لتلبية إالمستقبلية وهذا يدعم قدرة  نه هناك ضرورة 

المحلل وخاصة  المالية  القوائم  مستخدمى  األي إحتياجات  أكثر  بوصفهم  الماليين  حساسية ن  طراف 
يتها  . ألهم(COVID-19)إلستخدام المعلومات المحاسبية المستقبلية وخاصة فى ظل أزمة كورونا  

وهذا يتطلب اإلفصاح اإلختيارى عن األحداث السابقة والحالية والمستقبلية    التنبؤ بدالالت المستقبل، فى  
 . (COVID-19)التى تأثرت بها األصول فى ظل إنتشار أزمة كورونا 

 

( المعدل والخاص باإلضمحالل فى قيمة  31وبالنظر إلى موقف المعيار المحاسبى المصرى رقم )
 الباحث مايلى: اإلفصاح وجداألصول من 

 اآلتى: عن ( أنه ينبغى أن تفصح المنشأة 126أشار المعيار فى الفقرة ) -
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أ ( قيمة الخسائر الناتجة عن إضمحالل القيمة المثبتة فى األرباح أو الخسائر أثناء الفترة والبنود 
 الخاصة بقائمة الدخل المدرجة تحتها الخسائر الناجمة عن إضمحالل القيمة. 

ئر الناجمة عن إضمحالل القيمة المثبتة فى قائمة الدخل أثناء الفترة  ب( مبلغ القيد العكسى للخسا
 والبنود التفصيلية لقائمة الدخل التى تم فيها إلغاء الخسائر الناجمة عن إضمحالل القيمة. 

(، اإلفصاح عن فئة األصول وهى مجموعة من األصول ذات  127كما أشار المعيار فى الفقرة )  -
 فى عمليات المنشأة.طبيعة وإستخدام متشابهة 

( إذا تم إثبات أو عكس أية خسارة ناجمة عن إضمحالل القيمة  130وأشار المعيار فى الفقرة )  -
كانت هذه   وإذا  الفترة  أثناء  للنقد  المولدة  الوحدة  أو  الشهرة  ذلك  المنفرد ويشمل  بالنسبة لألصل 

ين على المنشأة اإلفصاح عن الخسارة مؤثرة بشكل جوهرى على القوائم المالية للمنشأة ككل، يتع
 اآلتى:

 أ ( األحداث والظروف التى أدت إلى إثبات أو عكس الخسارة الناجمة عن إضمحالل القيمة. 
 ب( قيمة الخسارة الناجمة عن إضمحالل القيمة المثبتة أو تم عكسها.

 ج ( بالنسبة لألصل المنفرد:
 ( طبيعة األصل. 1)
لية عنه والذى يتبعه األصل بناء على النموذج األولى للمنشأة ( القطاع الذى يمكن إعداد قوائم ما2)

( القطاعات  41الخاص بإعداد التقارير المالية كما هو محدد فى معيار المحاسبة المصرى رقم )
 التشغيلية إذا كانت المنشأة تقوم بإعداد قوائم مالية للقطاعات الخاصة بها.

 د ( بالنسبة للوحدة المولدة للنقد.
مصنع، أم مشروع، أم منطقة جغرافية، أم   لمولدة للنقد )هل هى خط إنتاج، أم وصف الوحدة ا (  1)

( لسنة  41قطاع يتم إعداد قوائم مالية عنه( كما هو محدد فى معيار المحاسبة المصرى رقم ) 
 القطاعات التشغيلية. 2015

فئة األصول أو حسب  ( قيمة الخسارة الناجمة عن إضمحالل القيمة المثبتة أو الملغاة حسب  2)
القطاع الذى يتم إعداد قوائم مالية عنه إذا كانت المنشأة تطبق ما ورد فى المعيار المحاسبى 

 ( القطاعات التشغيلية وذلك طبقًا للنموذج األولى للمنشأة.41المصرى رقم )
إلستردادية  ( إذا تغير مجموع األصول لتحديد الوحدة المولدة للنقد منذ التقدير السابق للقيمة ا3)

 للوحدة المولدة للنقد ـــــ إن وجد ــــــ . 
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هـ ( إذا كانت القيمة اإلستردادية بالنسبة لألصل )الوحدة المولدة للنقد( هى صافى القيمة البيعية أو  
 القيمة اإلستخدامية . 

د و ( إذا كانت القيمة اإلستردادية هى صافى القيمة البيعية يفصح عن األساسى المستخدم لتحدي
 صافى القيمة البيعية )سواء تم تحديد سعر البيع رجوعًا إلى سوق نشطة أو بطريقة أخرى(. 

ز ( إذا كانت القيمة اإلستردادية هى القيمة اإلستخدامية يفصح عن أسعار الخصم المستخدمة فى  
 للقيمة اإلستخدامية.  –إن وجد  –التقدير المالى والتقدير السابق 

 

إلى حالة من   2020ونتيجة تعرض معظم دول العالم ومنها مصر خالل الربع األول من عام  
المستجد قامت حكومات    (COVID-19)نتيجة إنتشار وباء كورونا    التباطؤ واإلنكماش اإلقتصادى

العالم ومن بينها الحكومة المصرية بعمل حزم من اإلجراءات اإلحترازية لمنع إنتشار الوباء، وقد أدت 
هذه اإلجراءات لحالة من التباطؤ اإلقتصادى على المستوى العالمى والمحلى، والذى ظهر تأثيره على 

هذه التداعيات الناتجة عن تفشى فيروس  ن  . ويعتقد الباحث أكافة األنشطة بصور مختلفة فى مصر
لها   القوائم    ةثار هام آكورونا  المفصح عنها فى  ونتائج األعمال  على عناصر األصول واإللتزامات 

أالمالية للشركات   الحالية  الفترة  تأثير  سواء فى  إلى ذلك فهناك  باإلضافة  القادمة،  الفترات  و خالل 
محددة مسبقًا والتدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بها  محتمل على الخطط التشغيلية والتسويقية ال

وهذا يتطلب من إدارة الشركات إتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذا الخطر للحد من تأثيره على المراكز  
 المالية للشركات ودعم قدرتها على اإلستمرارية.

 

ايير المحاسبة المصرية  وتمشيًا مع تلك الظروف اإلستثنائية إتخذت اللجنة العليا لمراجعة مع
القرار بتأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديالت المصاحبة لها   2020فى أبريل  

، على أن تطبق 2020على القوائم الدورية التى ستصدر خالل عام    2019لسنة    69الصادرة بالقرار  
مع إلتزام الشركات   2020ركات بنهاية  هذه المعايير المعدلة على القوائم المالية السنوية لهذه الش

 إن وجدت. باإلفصاح الكافى فى قوائمها الدورية عن هذه الحقيقة وآثارها المحاسبية
 

 Securities and Exchangeن رئيس لجنة تداول األوراق المالية االمريكية  أر بالذكر  وجدي
Commission (SEC)   الهيئة سيقدمون بالقدر المناسب التوجيه والمساعدة    قد أعلن أن موظفى

صاحات المتعلقة باالثار الحالية الخرين فى السوق فيما يتعلق باإلفلمعدى التقارير المالية والمشاركين ا
فى وال اللجنة  رئيس  أكد  كما  كورونا،  فيروس  لتفشى   محتملة 



 دينا كمال عبد السالمد. . .…نا روكو فى ظل جائحةإضمحالل قيمة األصول 
 

691 
 
 
 

حداث الالحقة افية ومناسبة عن األعلى ضرورة إهتمام المنشآت بتوفير إفصاحات ك  2020فبراير    19
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية، عالوة على منح إعفاءات مناسبة للشركات المقيدة بسوق    ىف

يداع التقارير المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات فيما يتعلق بالمواعيد النهائية إل األوراق المالية  
سيطرة معدى التقارير المالية والمراجعين، وفى الرابع من  تخرج عن    ثنائية التىست للظروف اإلنظراً 

ة قرار بمنح الشركات مهلة خمسة وأربعون يومًا إضافية لتقديم إفصاحات أصدرت اللجن  2020مارس  
المالية وتدفقاتها    ثار الحالية والمحتملة لتفشى فيروس كورونا على أداء الشركات ومراكزهاعن اآل

بريل أ  30التقارير من واحد مارس إلىت المعمول بها كانت تقتضى تقديم هذه  شتراطاالمالية رغم أن اإل
المستمر األخرى عن المعلومات التى متطلبات اإلفصاح    كما يتعين على تلك الشركات مراعات  2020

اإلفصاح بااليضاحات    فىذلك اإلفصاح عن عوامل الخطر عالوة على التوسع    تتطلبها اللجنة بما فى
 . (Deloitte, 2020)ائم المالية المتممة للقو 

 

ولم تكن البيئة المصرية بمعزل عن هذه اإلنعكاسات فقد طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية  
الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك الشركات والكيانات الخاضعة    2020أبريل عام    12في  

قوائم مالية عن تأثير تلك األحداث على وضعها لرقابتها بضرورة قيامها باالفصاح الكامل فى أول  
الحالية والمستقبلية  -اإلقتصادى   المالية  المالية ونتائج أعمالها وتدفقاتها  كما أصدرت    -ومراكزها 

الهيئة قرارًا بتمديد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المسجلة بالبورصة المصرية والشركات العاملة 
ة غير المصرفية والخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية  فى مجال األنشطة المالي

مارس    31والقوائم المالية الدورية للفترة المنتهية فى    2020أبريل    30الى    2019ديسمبر    31فى  
 ( 2020) الهيئة العامة للرقابة المالية، 2020يونيو  15إلى  2020

 

( اإلضمحالل فى قيمة األصول على  31لمصرى )خامسًا: أثر تطبيق معيار المحاسبة ا
 : (COVID-19)قدرة المنشأة على اإلستمرارية فى ظل أزمة كورونا 

 

العالم(COVID-19) د جائحة كورونا  تع التى تعرض لها    ىعلى الصعيد  من أشد األزمات 
، (Sansa, 2020) 2008  -2007 عام الكبرى  العالمية حتى بالمقارنة مع األزمة المالية العالم 

  خاصة خالل   على األسواق الماليةوتشير الدراسات فى هذا المجال إلى اآلثار السلبية لتلك الجائحة  
 التى وصفت بأنها بمثابة إنهيار غير مسبوق فى  2020مارس   25إلى  2020مارس   1الفترة من 
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ل فى القيمة اإلقتصادية للشركات الذى قد ينذر بحدوث العديد من حاالت اإلفالس  كآأسعار األسهم وت
 . (Lee et al., 2020)حال إستمرار الجائحة لفترات طويلة 

ستمرار المنشأة فى إن التقارير المالية قبل جائحة كورونا كانت تعد على أساس يفترض  ورغم أ
ال أن العديد من الشركات فى جميع  ، إجل القريبفى األ  عملها وعدم إحتمال تصفيتها أو توقع إفالسها

رار  بل أن األمر أصبح يهدد قدرتها على اإلستم  (COVID-19)أنحاء العالم قد تأثرت بأزمة كورونا  
نهائيًا عن العمل، األمر الذى    تن بعض الشركات قد توقفحيث أفى الوقت الحالى وفى المستقبل،  

يستدعى ضرورة تقييم مخاطر عدم القدرة على اإلستمرار، حيث أصبحت تلك الشركات غير قادرة على 
المتوقعة  نقدية  نخفاض التدفقات الإلى  مما أدى إتحقيق معدالت النمو بخطط األعمال المحددة مسبقًا،  

الزمة على كافة القطاعات، ويتزامن مع ذلك بالطبع عدم القدرة على بسبب التداعيات اإلقتصادية ال
إل   سداد بتعهداتها  الشركات  الوفاء  أو  ألتزاماتها  قيمة  وبالتالى  هناك مؤشرات على إضمحالل  صبح 

 أصول تلك الشركات بشكل يهدد قدرتها على اإلستمرار. 
 

والخاص بعرض   2019لسنة    69( المعدل وفقًا للقرار  1المحاسبة المصرى رقم )  وقد حدد معيار
( "اإلستمرارية" حيث نصت على "أن تعد القوائم المالية على أساس 25القوائم المالية فى الفقرة رقم )

فرض اإلستمرارية ما لم تكن لدى اإلدارة النية لتصفية المنشأة أو التوقف عن مزاولة النشاط أو لم  
يعد لديها بديل واقعى سوى أن تقوم بذلك، وإذا كانت اإلدارة على دراية عند تقييمها لقدرة المنشأة على  
اإلستمرار بوجود درجة كبيرة من عدم التأكد المرتبط بأحداث أو ظروف قد يترتب عليها شك جوهرى  

لمنشأة ال تعد القوائم  فى قدرة المنشأة على اإلستمرار فعليها اإلفصاح عن تلك الشكوك، وإذا كانت ا
المالية طبقًا لفرض اإلستمرارية فعليها اإلفصاح عن األساس الذى إستخدمته فى إعداد القوائم المالية 

 وكذلك السبب وراء عدم إعتبار المنشأة مستمرة".
 

ويرى الباحث أن كثيرًا من المنشآت لديها درجة كبيرة من عدم التأكد المرتبط بأحداث كورونا 
(COVID-19)   قد يترتب عليها شك جوهرى فى قدرة المنشأة على اإلستمرار، حيث أن هناك من

المؤشرات الهامة التى يراها الباحث قد تحقق معظمها، والتى تجعل المنشأة على درجة كبيرة من عدم  
 تى: ارية، وتتمثل تلك المؤشرات فى اآلستمر من اإلالتأكد 

كبيرة فى التشغيل، عجز رأس المال العامل، صافى تدفقات نقدية  مؤشرات مالية سلبية: مثل خسائر  
 سالبة من األنشطة التشغيلية .
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مؤشرات مالية ممكنة: مثل عدم القدرة على سداد الديون فى مواعيدها أو التوقف عن سداد توزيعات 
قروض األرباح وصعوبة الحصول على تمويل أو تسهيالت جديدة وصعوبة الوفاء بشروط إتفاقيات ال

. 
مؤشرات تشغيلية داخلية: مثل المشاكل المتعلقة بالطاقة التشغيلية للعمالة، أو نقص مستلزمات اإلنتاج  
الهامة للتشغيل نتيجة لحظر التجوال، توقف الحركة، أو فقد سوق رئيسية نتيجة عدم القدرة على 

ضافة إلى إنخفاض معدالت  التواصل، األمر الذى يؤدى إلى اإلختالل فى العملية اإلنتاجية ككل، باإل
 التحصيل وإرتفاع نسبة الديون المعدومة. 

 

ى يهدد قدرة ذسبق أن أكثر هذه المؤشرات قد تحقق فى ظل هذه الجائحة، األمر ال  ويتضح مما
( المعدل يجب 1لمعيار المحاسبة المصرى رقم )  نه وفقاً على اإلستمرار، وبالتالى فإبعض المنشآت  

، وإذا كانت المنشأة ال تعد القوائم المالية طبقًا لفرض اإلستمرارية، يجب  اإلفصاح عن تلك الشكوك
فى إعداد القوائم المالية، دارة  اإلاإلفصاح عن ذلك، وهنا يجب اإلفصاح عن األساس الذى إستخدمته  

 ستمرارية. أسباب الخروج عن فرض اإلفصاح عن اإل وكذلك
 

 : (COVID-19)ظل أزمة كورونا   تقييم مالئمة اإلفتراض الخاص باإلستمرارية فى 
نه "عند تقييم مدى  ألى  إ(  26( المستبدل فى الفقرة )1أشار المعيار المحاسبى المصرى رقم )

ن تأخذ اإلدارة فى إعتبارها كافة المعلومات  يجب أمالئمة اإلفتراض المحاسبى الخاص باإلستمرارية،  
تقل عن إثنى عشر شهرًا من نهاية الفترة المالية المتاحة عن المستقبل المنظور والذى يمثل فترة ال  

ولكنها قد تزيد عن ذلك، وتتوقف درجة ذلك اإلعتبار على الحقائق الخاصة بكل حالة، فإذا كان ماضى 
المنشأة يتسم بعمليات مربحة وبسهولة الحصول على الموارد المالية، فقد تتوصل اإلدارة إلستنتاج  

دون الحاجة إلى إجراء تحليالت تفصيلية، وقد يحتاج األمر   مناسب ة يعدبأن فرض إستمرارية المنشأ
الحالية   بالربحية  المرتبطة  العوامل  من  مجموعة  إعتبارها  فى  تأخذ  أن  أخرى  فى حاالت  اإلدارة  من 
والمتوقعة، وكذلك جداول سداد القروض ومصادر التمويل البديلة المرتقبة وذلك قبل أن يستقر فى  

 رارية المنشأة يعد مناسبًا". يقينها أن فرض إستم
 

تحتاج إلى تحليالت تفصيلية    (COVID-19)ويرى الباحث أن المنشآت فى ظل أزمة كورونا  
 ة المتوقعة.يعن اإلفصاح، مثل العوامل المرتبطة بالربحية والسيولة الحالية والمستقبل
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 التقديرات المحاسبية غير المؤكدة:
 

تعد التقديرات المحاسبية جزءًا أساسيًا عند إعداد القوائم المالية وتأتى أهمية إستخدامها فى 
 مالءمة المعلومات المالية، والنظرة المستقبلية لألداء التشغيلى للشركة. أنها تحسن من 

 

( رقم  المصرى  المحاسبة  معيار  لسنة  5وعرف  المعدل  الدولى    2015(     (IAS 8)ومقابله 
( فقرة  واألخطاء  المحاسبية  التقديرات  فى  والتغييرات  المحاسبية  التقديرات  5السياسات  فى  التغيير   )

يل فى القيمة الدفترية ألصل أو إلتزام أو فى مبلغ اإلهالك/ اإلستهالك الدورى،  المحاسبية: هو تعد
األصل. وينشأ هذا التعديل عن تقدير الموقف الحالى والمنافع المستقبلية المتوقعة واإللتزامات المرتبطة  

دة وبالتالى  باألصول واإللتزامات وتنشأ التغييرات فى التقديرات المحاسبية من معلومات أو تطورات جدي
 فال تعد هذه التغييرات تصحيحًا لألخطاء. 

 

" من المعيار: "عندما يؤدى تغيير فى  37( فقرة "5كما أشار معيار المحاسبة المصرى رقم )
تقدير محاسبى إلى تغييرات فى األصول أو اإللتزامات أو عندما يتعلق هذا التغيير ببند من بنود حقوق  

راف بهذا التغيير بتعديل القيمة الدفترية لألصول او اإللتزامات أو لبنود  الملكية يكون من الواجب اإلعت
حقوق الملكية ذات العالقة فى فترة التغيير وهذا يتمشى مع األحداث التى تنشأ فى ظل إنتشار أزمة  

 .(COVID-19)رونا و ك
 

 اإلعتراف بتأثير التغييرات بأثر مستقبلى: 
 

من المعيار بتأثير التغييرات بأثر مستقبلى وذلك بإدراج ذلك (  36يتم اإلعتراف طبقًا للفقرة )
 التأثير فى األرباح والخسائر )قائمة الدخل( عن:

 أ ( فترة التغيير إذا كان هذا التغيير يؤثر على تلك الفترة فقط. 
 أو ب( فترة التغيير والفترات المستقبلة، أو كان هنا التغيير يؤثر على كليهما. 

 

قيت إصدار النشرات والتعليمات من هيئة الرقابة المالية يتبين للباحث أنها صدرت وبالنظر إلى تو 
فى غضون فترة بسيطة األمر الذى يعكس أهمية األحداث المرتبطة بتفشى فيروس كورونا وتأثيرها  

لة  الجوهرى المحتمل على القوائم المالية وعمل المراجعين ومنها األثر التى ترتبط بهذه االحداث والمتمث
فى إرتفاع مستوى المخاطر ذات األثر على إضمحالل قيمة األصول، ونتيجة للظروف الحالية والتى  
يصعب التنبؤ بأثارها النهائية حتى اآلن خاصة على إستمرارية المنشأة مستقباًل فإن الباحث يرى أنه  
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( متى 31ى رقم )يتعين على المنشآت معالجة إضمحالل قيمة األصول وفقًا للمعيار المحاسبى المصر 
 توافرت المؤشرات الدالة على ذلك. 

 

نا أن التقديرات المحاسبية لبعض بنود القوائم المالية  ورو ويرى الباحث أنه فى ظل إنتشار أزمة ك
جميع دول العالم ومنها مصر. وحيث أن تلك    اقد تأثرت نتيجة لألحداث اإلقتصادية التى تأثرت به

التقديرات غير المؤكدة تتسم بمخاطر جوهرية، فيجب أن تفصح المنشأة عن اإلفتراضات التى تستخدمها 
عن المصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة فى نهاية الفترة   لكاإلدارة وتتعلق بالمستقبل وكذ

رية قد يترتب عليها تسويات ذات أهمية نسبية على القيم الدفترية المالية والتى تتسم بمخاطر جوه
المصرى  المحاسبة  معيار  بين  كما  وذلك  التالى  المالى  العام  خالل  واإللتزامات   لألصول 

، حيث أكد المعيار على اإلفصاح عن تلك األصول واإللتزامات وأن تتضمن 125( فى الفقرة  1رقم )
طبيعة تلك األصول واإللتزامات باإلضافة إلى قيمتها الدفترية فى نهاية  اإليضاحات بيانات تفصيلية عن  

 الفترة المالية. 
 القسم الثالث 

 الدراسة التطبيقية وإختبار فروض البحث
 

يمكن للباحث عرض جوانب الدراسة التطبيقية، من خالل توضيح آلية قياس متغيرات الدراسة، 
 اإلحصائية، ومجتمع وعينة الدراسة، وأهم نتائج الدراسة، على النحو التالي:ونموذج اختبار الفروض  

 : أدوات قياس متغيرات الدراسة: 3-1
 أواًل: المتغير المستقل للدراسة: 

ظل أزمة    ى( ف31ضمحالل قيمة األصول رقم )إتطبيق معيار    ىالمستقل للدراسة فيتمثل المتغير  
( 31قم )ر   ىهذا الصدد، بموجب المعيار المحاسب  ىوف  ،(COVID-19)فيروس كورونا المستجد  
قيمة األصول نتيجة الظروف المحيطة بالشركة أو األوضاع  ىضمحالل فإلتفصح المنشأة عن قيمة ا

 ,.Vanza et al)نخفاض القدرة الفنيةإالقيمة نتيجة    ىان هذا التدهور فذا ما ك إحتى    االقتصادية أو
2018, P. 27)ا فقرات  بموجب  ثم  ومن  المعيار إل،  بهذا  الشركات   فصاح  تلك  على  لزامًا  أصبح 

 قيمة األصول نتيجة أزمة كورونا وبناء على ذلك، يمكن للباحث  ى ضمحالل فإلفصاح عن قيمة اإلا
اعتماد  إلا قيمة  قيمة األضمحالل  إلعلى  بااليضاحات صول  فى  والمفصح عنها  أزمة كورونا  نتيجة 
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( في ظل أزمة فيروس  31معيار اضمحالل قيمة األصول رقم )لتطبيق  المتممة بالقوائم المالية كمقياس  
 . (COVID-19) كورونا المستجد

 

 ثانيًا: المتغيرات التابعة للدراسة: 
 ستثمار: إلقرارات ا -أ

لى إستثمار بشكل عام  إلستثمار للشركة، ويشير قرار اإلقرار ا  ىتغير التابع األول فيتمثل الم
ات ممكنة لقيمة  دارة األصول والموارد المادية بما يحقق أعلى مستويإستغالل و إ  ىتحقيق الكفاءة ف

  ى ستثمار إلبذلك تصبح بداية كفاءة القرار اللسهم، و   ىرتفاع مستوى السعر السوقإالمنشأة من خالل  
  ى ستثمارية عن قدرة الشركة فإلات اوعليه تعبر كفاءة القرار   ،دارتهاإية للشركة و قرارات الداخلمن ال

 Biddle et)ستثمار، ويمكن قياسها من خالل نموذج  إلل أصولها وتحقيق أعلى معدالت استغال إ
al., 2009)  موذج لتقدير  ستخدام نإنحراف عن اإلستثمار المتوقع وذلك بإل يعتمد على قياس ا  ىوالذ

نحراف السالب عن  إل ن اإلستثمار األقل من الالزم )افرص النمو، ويشير كل م  ىاإلستثمار كدالة ف
نحراف الموجب عن اإلستثمار المتوقع( إلى عدم إل واإلستثمار األكثر من الالزم )ااإلستثمار المتوقع(  

 تمثل هذا النموذج فيما يلي: ي و  ،كفاءة اإلستثمار
Invest it = α0 + α1 NEGit-1 + α2%RevGrowth it-1 +α3NEG*%RevGrowth it-1+εi,t 

 

itInvest:  األجل ســـــتثمارات طويلة  إلصـــــول الثابتة ومدفوعات األا ىاإلســـــتثمارات الجديدة ف  ىجمالإ
لشـركة  ل األجل وذلكسـتثمارات طويلة إلومقبوضـات ا مبيعات األصـول الثابتة منها مطروحا

 جمالي األصول في نهاية السنة السابقة.إعن السنة مع قسمة ذلك على 
NEGit-1ى: هو متغير وهم  ( 1( إذا كان نمو اإليراد في العام الســـابق )1يأخذ القيمة-t ســـالبا )

 والقيمة )صفر( في غير ذلك.
1-it%RevGrowth  يحســــب    ىالعام الســــابق، والذ ىاإليرادات ف ىف ى : يمثل معدل النمو الســــنو

 t-1إلى العام  t-2في اإليرادات من العام  ى عدل النمو السنو عتباره النسبة المئوية لمإب
1-it:NEG*%RevGrowth  ى يراد للشــــــــركة فإلوهمی ومعدل نمو امتغير تفاعلى بين المتغير ال

 t-1السنة السابقة 
α0 ،α1،α2 ،α3.معامالت النموذج : 
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النموذج على   تقدير هذا  البواقي كمؤشر على  إويعتمد  الكفاءإستخراج  انحراف  ستثمارية،  إلة 
نحراف السالب إلى  إل حين يشير ا  ىأكثر من الالزم، ف  نحراف الموجب إلى وجود إستثمارإل ويشير ا

السنة   ىفمشاهدات    8وجود إستثمار أقل من الالزم على أن يتم تشغيل النموذج قطاعيًا بحد أدنى  
  لتعبر   1-  ىالبواقي وضربها فالنهاية سيتم الحصول على الرقم المطلق لقيمة    ىوف  ،الواحدة لكل قطاع
 ستثمار. إللترشيد قرارات ا ىعن مقياس عكس

 

 دلة:القيمة السوقية العا - ب
الثان التابع  المتغير  القيمة  ى يتمثل  في  قياسها    للدراسة  ويمكن  العادلة،  على  إالسوقية  عتمادًا 

 ستخدام القيمة السوقية لسعر السهم مضروبة في عدد أسهم الشركة.إ
 

 ستمرارية الشركات: إ - ج
معقول من  لى مدى قدرتها على توليد األرباح والحفاظ على مستوى  إستمراراية الشركة  إتستند  

ستثماراتهم، ولذلك يمكن قياس  إطمئنان على  إلالمصلحة من ا   ى لسيولة بما يمكن كافة األطراف ذو ا
وهو   ىللعسر المال  ىوال سيما مؤشر زيمبوكس  لىعتمادًا على مؤشر العسر الماإستمرارية الشركة  إ

بشكل عام المهنية  والهيئات  األكاديميين  بين  متفق عليه  الم  ،مؤشر  هذا  النحو ويقاس  ؤشر على 
 :(Sayari et al., 2017, p. 48)التالي

Z − score    =-4,336  [ -4,513×صافى الربح(/])إجمالى ×5,679  +إجمالى األصول(  
 لتزامات المتداولة( إل ا/ )األصول المتداولة ×0,004 +إجمالى األصول(/االلتزامات

 

 ثالثًا: المتغيرات الحاكمة للعالقة: 
هذا الجزء من الدراسة التحكم في بعض العوامل على مستوى الشركة، والتي    فى  حاول الباحثيس

ستمرارية الشركة، ولعل أهم هذه  إمار، والقيمة السوقية العادلة، و ستث إلقرارات اقد تؤثر على كٍل من  
 :ىمن خالل بعض الدراسات السابقة ه المتغيرات الحاكمة من وجهة نظر الباحث

 اكمة(المتغيرات الرقابية )الح 
𝐒𝐢𝐳𝐞 ًسا باللوغاريتم الطبيعى إلجمالى األصول.احجم الشركة، مق 
𝐋𝐄𝐕   ،لتزامات على إجمالى حقوق الملكية.إل إجمالى اويعبر عنها بقسمة  الرافعة المالية للشركة 

CASH   جمالي األصول. إلى  إنسبة النقدية وما يكافئها 
CA-CL  لتزامات المتداولة. إل لى اإ األصول المتداولة السيولة ويعبر عنها ب وهي نسبة 
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 حصائية للدراسة: إلختبار الفروض اإ: نموذج 3-2
  ن الباحثإالتحليل، ف   ىنقسام المتغيرات التابعة المستخدمة فإنقسام فروض الدراسة بإل نظرًا  

 على النحو التالي:الدراسة لفروض وفقا ختبار الفروض اإلحصائية للدراسة إقوم بتقسيم نموذج يس
 

 ختبار الفرض األول للدراسة: إنموذج  •
ظل أزمة    ى( ف31رقم )   ضمحالل قيمة األصولإيهدف الفرض األول إلى تحليل أثر تطبيق معيار  

، يمكن للباحث صياغة نموذج  ى لتالستثمار )كمتغير تابع(. وباإلنا )كمتغير مستقل( على قرارات اكورو 
 : ىختبار الفرض اإلحصائي األول للدراسة على النحو التالإ

Invest =β0+ β1 Impair+ β2 Size+ β3 Lev+ β4 Cash+ β5 CA_CL+ɛ …)1(              
 حيث أن:
Invest  تثمارية السابق عرضه إلسنموذج قياس الكفاءة ا ى= بواق . 
Impair   قيمة األصول المتعلقة بأزمة كورونا والمفصح عنها بالقوائم   ىضمحالل فإل= لوغاريتم قيمة ا

 (؛31المالية وفقًا للمعيار رقم )
 وقد تم تعريف بقية المتغيرات فيما سبق. 

 

 للدراسة:   ىختبار الفرض الثانإنموذج  •
ظل أزمة    ى( ف31ضمحالل قيمة األصول رقم )إإلى تحليل أثر تطبيق معيار    ىيهدف الفرض الثان

صياغة   ، يمكن للباحثىير تابع(. وبالتالكورونا )كمتغير مستقل( على القيمة السوقية العادلة )كمتغ
 ى: للدراسة على النحو التال ىالثان ىختبار الفرض اإلحصائإنموذج 

MV= β0 + β1 Impair+ β2 Size + β3 Lev + β4 Cash+ β5 CA_CL+ɛ-----    (2) 
 حيث أن:

MV لوغاريتم القيمة السوقية العادلة للشركة؛ = 
 وقد تم تعريف بقية المتغيرات فيما سبق. 

 

 ختبار الفرض الثالث للدراسة: إنموذج  •
أزمة  ظل    ى( ف31ضمحالل قيمة األصول رقم )إثالث إلى تحليل أثر تطبيق معيار  يهدف الفرض ال

ياغة نموذج  ، يمكن للباحث صىابع(. وبالتالستمرارية الشركة )كمتغير تإكورونا )كمتغير مستقل( على  
 : ىالثالث للدراسة على النحو التال ىختبار الفرض اإلحصائإ
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Contin= β0+ β1 Impair+ β2 Size+ β3 Lev+ β4 Cash + β5 CA_CL +ɛ ---- (3) 
 حيث أن:
Contin  =ستمرارية الشركة من واقع نتيجة مؤشر إZ-Score ؛ ىللعسر المال 

 وقد تم تعريف بقية المتغيرات فيما سبق. 
 

 : مجتمع وعينة الدراسة: 3-3
، ونظرًا ألن ى سوق األوراق المالية المصر   ىدة فيتمثل مجتمع الدراسة في كافة الشركات المقي

تش بدأت  كورونا  الشركات  أزمة  بها  وتتأثر  فتد  المصر   ىالعاملة  المالية  األوراق  من   ى سوق  بدًء 
القوائم المثالية   ىه   2020يونيو    ىالصادرة ف  ربع سنويةالو نصف  الن القوائم المالية  إف  ،2020مارس

ختيار عينة تحكمية  إ على    عتمد الباحثسي،  ىوبالتال  ،ظل أزمة كورونا  ىضمحالل القيمة فإللتعبير عن  
لى إشهر يونيو، وهو ما أدى    ىصادرة فوال  2020القوائم المالية نصف سنوية لعام  عمدية تضم فقط  

  35مشاهدة ذات بيانات مفقودة، وعدد    75ستبعاد عدد  إمشاهدة، وب  178ينة الدراسة لعدد  تسجيل ع
النه الحجم  يصبح  ومتطرفة،  قيم شاذة  ذات  الدراسة    ىائمشاهدة  ويعرض مشاهدة  68لى  إلعينة   ،

 عتمد عليها الباحث فى تلك الدراسة:( عينة الشركات التى إ1) الملحق رقم
 

 صائية المستخدمة: إلح: األساليب ا3-4
البيانات   تحليل  الباحثإوألغراض  ا  ستعان  الخامس إلا  (SPSS)  ىحصائإلبالبرنامج  صدار 

حصائية  إلاألساليب ان  عتماد على عدد مإلحصائية للدراسة تم اإلختبار الفروض اإوألغراض    والعشرين،
ف اىالمتمثلة  الوصفية  إل:  ومعامل  (Descriptive Statistics)حصاءات  بيرسون  إ،  رتباط 

)Pearson’s Correlation Coefficient( ،   ا تحليل  المتعدد    نحدارإل وأسلوب 
(Multiregression Analysis)ا مع  التحديد  إستناد  إل،  معامل  قيمة  الجودة   R)2(لى  لقياس 

( في  31م )ضمحالل قيمة األصول رقإلنموذج، والوقوف على تأثير مستوى تطبيق معيار  حصائية لإلا
ستمرارية. ويمكن توضيح  إلر، والقيمة السوقية العادلة، واستثماإلظل أزمة كورونا على كل من قرارات ا

 :  ىء من التفصيل على النحو التالىهذه األساليب بش
، ى نحراف المعيار إل وا  ىعتماد على المتوسط الحسابإلحصائية الوصفية: حيث تم اإلاألساليب ا •

 ختالف بين مفردات العينة حول متغيرات الدراسة.إللقياس مدى التشتت وا



 2021 إبريل –  الثانيالعدد  –( 22المجلد ) – مجلة البحوث المالية والتجارية 
 

700 
 
 
 

جموعة  ختبار فروض الدراسة على مإ  ىعتمد الباحث ف إستداللية: حيث  إلحصائية اإلاألساليب ا •
 : ىتتمثل ف ىحصائية الت إلمن األساليب ا

يرات الخاضعة اط: وذلك للتعرف على مدى وجود عالقات بين المتغ رتبإل ستخدام معامالت اإ -
 ختبار.إلل

تأثير بين المتغيرات الخاضعة  نحدار: وذلك للتعرف على مدى وجودإل ستخدام معامالت اإ -
 ختبار.إلل
 

 : نتائج الدراسة: 3-5
رتباط إالل اإلحصاءات الوصفية، ومصفوفة  يمكن للباحث عرض نتائج الدراسة التطبيقية من خ

 : ىوذلك على النحو التال  ختبارات الفروض اإلحصائية،إبيرسون، ونتائج 
 

 اإلحصاءات الوصفية:  -أوالً 
الرئيسية   الخصائص  لوصف  المستخدمة  الطرق  من  مجموعة  تعبر عن  الوصفية  اإلحصاءات 
لمجموعة من البيانات كميًا. حيث تهدف إلى عرض ملخص لطبيعة مفردات عينة الدراسة وتنظيمها، 

ختبارها وكيفية توزيعها والحكم على مدى  إتها و تم دراس  ىالتعرف على طبيعة عينة البحث التبهدف  
، يمكن للباحث عرض اإلحصاءات ىت األخرى. وبالتالنتائج هذه الدراسة للمقارنة مع الدراساقابلية  

حصاءات الوصفية  الخاص باإل  (1رقم )  الوصفية لكافة المشاهدات بعينة الدراسة من خالل الجدول
 : ىعلى النحو التال
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 (: اإلحصاءات الوصفية 1جدول رقم )

  N Mean Median 
Std. 

Deviation 
Minimum Maximum 

Invest 68 -0.46 -0.25 -0.29 -0.81 -0.22 
MV 68 10.11 15.78 4.50 3.24 18.12 
Contin 68 4.86 4.51 7.58 -78.95 125.77 
Impair 68 1.25 1.36 0.91 0.42 3.2 
Size 68 8.20 8.66 2.23 1.92 11.83 
Lev 68 1.35 0.73 8.32 -91.26 181.26 
CASH 68 0.11 0.06 0.14 0.00 0.47 
CA_CL 68 0.66 0.36 0.59 0.12 1.30 
Valid N 
(listwise) 

68      

 
( الخاص باإلحصاءات الوصفية مجموعة من المالحظات  1يتبين للباحث من خالل الجدول رقم )

 فيما يلي:هامة والتى يمكن عرضها ال
قيمة بعيدة    ىوه  ( 0,46-)  الخاص بقرارات االستثمار  Investأواًل: يبلغ الوسط الحسابي للمتغير  

قتراب نصف  إوفي ذلك داللة على    (0,25- ) يبلغ  والذى  عن الوسيط للمشاهدات المدرجة بالعينة  
لى  إ  ىالوسط الحسابالمشاهدات المدرجة بالعينة نحو الحد األقصى. وعلى الرغم من ذلك، يشير  

ستثمارية للمشاهدات المدرجة بالعينة متوسطة وليست متحيزة نحو أيًا من الحدين إلأن الكفاءة ا
 األدنى أو األقصى.

لى إوهو يقترب    (10,11)وقية العادلة  لسالخاص بالقيمة ا  MVللمتغير    ى ثانيًا: يبلغ الوسط الحساب
وهو    (15,78) قترابه من الوسيط البالغ  إفضاًل عن  (  18,12)الحد األقصى وهو  حد كبير من  

 للقيمة السوقية العادلة للعديد من المشاهدات المدرجة بعينة الدراسة.   ىرتفاع النسب إل لى اإا يشير  م
للمتغير   الحسابي  الوسط  يبلغ  بالمؤشر    Continثالثًا:  قياسه  يتم  والذي  باالستمراية  -Zالخاص 

score  نخفاض فرص إلى  إقيمة منخفضة نسبيًا مما يشير    ىوه  (4,86ى )الخاص بالعسر المال  
المالي   مإالعسر  أدنى  بلى  استوياتها  فرص  زيادة  يؤيد  ما  وهو  بالمشاهدات  إلالعينة  ستمرارية 

 المدرجة بعينة الدراسة.
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ضمحالل قيمة األصول وفقًا للمعيار المحاسبي  إالخاص ب  Impairللمتغير    ىيبلغ الوسط الحساب  رابعًا:
يقترب جدًا من الوسيط ويتوسط القيمة بين الحد األدنى واألقصى للعينة  هو  و (  1,25)(  31رقم )

 هذا المتغير.  ىعتدالية المشاهدات فإلى إوهو ما يشير 
هتمام  إلصفية المتعلقة بالمتغيرات محل اتأسيسًا على العرض السابق لبعض نتائج اإلحصاءات الو 

ابلة للمقارنة بنتائج الدراسات األخرى السابقة بالدراسة، يتضح لدى الباحث أن نتائج الدراسة الحالية ق
 وذات الصلة بموضوع الدراسة.

 رتباط بيرسون: إمصفوفة   -ثانياً 
ضمحالل قيمة األصول  إهذا الجزء من الدراسة الحالية تحليل أثر تطبيق معيار    ىحاول الباحث في
ف31رقم ) ا  ى(  قرارات  من  كًل  مستقل( على  )كمتغير  كورونا  أزمة  السوقية  إلظل  والقيمة  ستثمار، 

هذا الجزء من الدراسة إلى    ىهدف الباحث في،  ىستمرارية الشركات )كمتغيرات تابعة(. وبالتالإالعادلة، و 
ل  ختبار الفروض اإلحصائية من خال إرتباط بيرسون بين المتغيرات المدرجة بنماذج  إعرض مصفوفة  

ختبار  إ( للتعرف على طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقلة وبعضها البعض بنماذج  2الجدول رقم )
رأ وتكوين  للدراسة،  اإلحصائية  ا  ىمبدئ  ىالفروض  المتغيرات.  إل عن مشكلة  تلك  بين  الخطي  زدواج 

معامل   بقياس  الباحثة  قيام  إلى  ااباإلضافة  مشاكل  من  أيًا  تواجد  عدم  على  الخطز إل لتأكيد  ى دواج 
Variance Inflation Factor (VIF) . 

 رتباط بيرسون إ(: مصفوفة 2جدول رقم )
  Invest MV Contin Impair Size Lev CASH CA_CL 

Invest 1               

MV 0.360 1             

Contin 0.650** .687** 1           

Impair 0.269 .740** .658** 1         

Size 0.478 .685** .693** .679** 1       

Lev -0.285 -.708** -.643** -0.636 -0.677 1     

CASH -0.229 -.683** -.597* -0.688 -.760** .632** 1   

CA_CL 0.377 0.276 0.382 0.356 0.285 -0.25 -0.38 1 
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( عدم وجود عالقة معنوية بين أيًا من  2رتباط المدرجة بالجدول )إل من معامالت ا  لباحثليتضح  و 
، وهو ما يشير  0,8رتباط أعلى من إللدراسة، حيث أنه ال يوجد معامل المتغيرات المستقلة أو التابعة 

 .ىروض اإلحصائية للدراسة بشكل مبدئإلى صحة الف
 

 ختبارات الفروض اإلحصائية للدراسة: إنتائج   -ثالثاً 
زمة كورونا على كٍل ضمحالل قيمة األصول في ظل أإلى تحليل أثر تطبيق معيار  إتهدف الدراسة  

ا قرارات  و إلمن  العادلة،  السوقية  والقيمة  الفروض  ستمرارية  إستثمار،  خالل  من  وذلك  الشركات، 
للدراسةإلا الثالثة  الباحث  ،حصائية  قام  العالقة  هذه  نماذج    لتحليل  رقم  إبتشغيل  الفروض   ختبارات 
عتمادًا على  إ، و ىوالثالث للدراسة على التوال  ىاألول والثان  ىبار الفرض اإلحصائخت إل(  3و    2و    1)

امالت المتغيرات المدرجة تجاهات وقيم معإالقة و تحديد طبيعة العالقة من خالل مستوى معنوية الع
( على 3نتائج المعروضة بالجدول رقم )( تم التوصل إلى ال3و    2و    1ختبارات الفروض رقم )إبنماذج  

 النحو التالي: 
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 نحدار المتعدد إل ختبار الفروض من واقع تحليل اإ (: نتائج3جدول رقم )

Variables 

Panel A: Dependent Variable: 
Invest 

ستثمار اإلقرارات    

Panel B: Dependent Variable: 
MV 

 القيمة السوقية العادلة

Panel C: Dependent 
Variable: Contin (Z-Score) 

ستمرارية إلا  

β Coef. t-static Sig β Coef. t-static Sig β Coef. t-static Sig 

Constant 0.211 0.278 0.781 0.128 0.168 0.867 -0.023 -0.030 0.976 

Impair 0.209 4.835 0.000 -0.165 -4.265 0.000 -0.151 -4.889 0.000 

Size  -0.059 -0.653 0.514 -0.051 -0.567 0.571 -0.039 -0.427 0.670 

Lev -0.002 -0.094 0.925 -0.002 -0.090 0.928 -0.002 -0.064 0.949 

CASH 2.753 1.846 0.065 2.808 1.876 0.061 2.830 1.868 0.062 

CA_CL 0.014 1.096 0.273 0.014 1.106 0.269 0.014 1.119 0.264 

Industry 
dummies 

Include
d 

   Included    Included    

N 68    68    68   
VIF (Max) 2.96    2.96    2.96    

R2 84.40
%     78.80%     64.30%   
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النسبي بالقوة التفسيرية  رتفاع  إل ( ا3ة بالجدول رقم )تبين للباحث من خالل النتائج المعروض
. وهو ى التوالعلى    %64,3%،  78,8%،  84,4حصائية حيث تبلغ  إلختبارات الفروض ا إلنماذج  
ضمحالل قيمة األصول في ظل أزمة كورونا وبعض إإلى أن المتغير المستقل الخاص ب  ما يشير

بنماذج  المتغيرات   الموجودة  األخرى  )إالحاكمة  رقم  اإلحصائية  الفروض  ( 3و    2و    1ختبارات 
تفسيرلل يمكنها  الكل  دراسة  قر   ىف  ىالتباين  التابعة:  ااالمتغيرات  والقستثما إلرات  السوقية  ر،  يمة 

ن نماذج إ، فى. وبالتال ى % على التوال64,3%،  78,8%،  84,4ستمرارية بنسبة  إلالعادلة، وا
)إ رقم  اإلحصائية  الفروض  بين  3و    2و    1ختبارات  بكفاءة  العالقة  تفسير  يمكنها  للدراسة   )

 المتغيرات الداخلة فيه. 
 

و 2و  1ختبارات الفروض اإلحصائية رقم )إعنوية المعامالت المدرجة بنماذج  وبالنظر إلى م
ضمحالل قيمة  إالخاص ب  Aالعمود    ىف  Impair( للدراسة يتبين للباحث معنوية المتغير المستقل  3

ظل أزمة كورونا ويحمل اشارة موجبة مع المتغير    ى( ف31األصول وفقًا للمعيار المحاسبي رقم )
بقر  الخاص  ااار التابع  يشير  إلت  ما  وهو  الإستثمار،  تطبيق  بين  طردية  عالقة  وجود  معيار  لى 
ذلك أن    ىويعن  ، ستثمارإلل قيمة األصول وترشيد قرارات اضمحال إ( الخاص ب31المحاسبي رقم )

لى شراء  إستغالله وتوجيهه مرة أخرى  إالسيولة يمكن    ىض فتطبيق المعيار يساعد على تحقيق فائ
 ستثمارات الرأسمالية وتشغيلها بالشركة. إلالمزيد من ا

 

الخاص    Bفي العمود    Impairومن ناحية أخرى، يتبين للباحث معنوية المتغير المستقل  
شارة إمل  ظل أزمة كورونا ويح  ى( ف31قًا للمعيار المحاسبي رقم )باضمحالل قيمة األصول وف

لى إستمرارية، وهو ما يشير  إللة واادسالبة مع المتغيرين التابعين الخاصين بالقيمة السوقية الع
ضمحالل قيمة األصول  إ( الخاص ب31رقم )  ىعكسية بين تطبيق المعيار المحاسبوجود عالقة  

سهم  سعر ال ىنخفاض المؤقت فإل لى وجود اإ ىلى أسهم الشركة بالسوق مما يؤدوحجم الطلب ع
ستثمار مجددًا وترتفع القيمة  إلة الوضع المالي للشركة ويعاود الى سالمإحتى يطمئن المستثمر  

  ،ستثمارات رأسمالية جديدةإو شراء ظل توجيه السيولة نح ىالسوقية العادلة مرة أخرى وال سيما ف
ضمحالل  إ( الخاص ب31رقم )  ىلى وجود عالقة عكسية بين تطبيق المعيار المحاسبإضافة  إلبا
( الخاص 31رقم )  ىالمحاسبأن زيادة تطبيق المعيار    ى. أىمة األصول ومؤشر العسر المالقي
المستقبل   ىستمرارية فإلرتفاع فرص اإلى  ى إاألصول في ظل أزمة كورونا سيؤدضمحالل قيمة إب

 ى. نخفاض مؤشر العسر المالإنتيجة 
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لم   الباحث  أن  بالذكر  أيوالجدير  با  ىواجه  تتعلق  الخطإل مشاكل    ىزدواج 
(Multicollinearity)    حيث أن أقصى قيمة لمعامل تضخم التباين(Variance Inflation 

Factor)    تبلغ(VIF = 2.96).)   على باألثر  التنبؤ  نموذج  بناء  يمكن  ذلك،  على  وتأسيسًا 
ستمرارية من  إلر، والقيمة السوقية العادلة، وا ستثماإللتابعة الخاصة بكٍل من قرارات االمتغيرات ا

ضمحالل  إ( الخاص ب31معيار المحاسبي رقم ) خالل معرفة المتغير المستقل الخاص بتطبيق ال
 نا والمتغيرات الحاكمة األخرى من خالل النماذج التالية:رو ظل أزمة كو  ىقيمة األصول ف

Invest = 0.211 + 0.209 Impair - 0.059 Size - 0.002 Lev + 2.753 Cash 
+ 0.014 CA_CL + ɛ 

MV   = 0.128 - 0.165 Impair - 0.051 Size - 0.002 Lev + 2.808 Cash 
+ 0.014 CA_CL + ɛ 

Contin = -0.023 - 0.151 Impair - 0.039 Size - 0.002 Lev + 2.830 
Cash + 0.014 CA_CL + ɛ   

وتأسيسًا على تلك النتائج، يمكن للباحث رفض فروض العدم للدراسة وقبول الفروض البديلة 
 : ىالنحو التالعلى 

( في  31ضمحالل قيمة األصول رقم )إتأثير طردي معنوي لتطبيق معيار    الفرض األول: يوجد
 ستثمار. إلقرارات افكر متخذى على ترشيد   (Covid-19)نا ر ظل أزمة كو 

  ى ( ف 31مة األصول رقم )ضمحالل قي إلتطبيق معيار    ى معنو   ىيوجد تأثير عكس  :ىالفرض الثان
 على القيمة العادلة. (Covid-19)نا رو ظل أزمة كو 

  ى ( ف31مة األصول رقم )ضمحالل قيإلتطبيق معيار  ى معنو  ىتأثير طرد الفرض الثالث: يوجد
 ستمرارية. إلعلى ا (Covid-19)نا رو ظل أزمة كو 

 
 الرابع القسم 

 النتائج والتوصيات ومجاالت البحث المستقبلية المقترحة 

 النتائج:  – 4/1
( رقم  المعدل  المصرى  المحاسبة  معيار  تطبيق  أثر  دراسة  الباحث  لسنة  (  31إستهدف 

الدولى رقم    2019،  2015 قيمة األصول ومقابله  على داللة    (IAS 36)الخاص بإضمحالل 
القوائم المالية، وذلك من حيث التأثير على درجة المالئمة والموثوقية لهذه القوائم وخاصة فى ظل  

 .(COVID-19)إنتشار فيروس كورونا 
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 أواًل: نتائج الدراسة النظرية: 
اإلقتصادية  ثار  يروس كورونا كان له العديد من اآلنتشار فإ  خلصت الدراسة النظرية إلى أن

( لسنة  31ثيرها على تطبيق معيار المحاسبة المصرية المعدل رقم )أواإلجتماعية التى يعتقد بت
نتج الباحث من خالل الدراسة النظرية تس، وإالخاص بإضمحالل قيمة األصول  2019،  2015

 النتائج التالية: 
( 10ن اإلستمرار فى إستخدام مبدأ التكلفة التاريخية عند تطبيق معيار المحاسبة المصرى )أ  –  1

األصول الثابتة وإهالكاتها سوف يظهر قيمة األصول طويلة األجل بصورة غير عادلة وغير  
المحتوى  فى  والموثوقية  المالئمة  درجة  على  التأثير  ثم  ومن  المالية،  القوائم  فى  مناسبة 

 .(COVID-19)للقوائم المالية فى ظل إنتشار فيروس كورونا المعلوماتى 
كورونا    –   2 فيروس  إنتشار  أحدث  السوقية    (COVID-19)لقد  القيمة  فى  ملموسًا  إنخفاضًا 

نخفاض التدفقات النقدية وتغييرات لحقت بمعدل خصم تلك  إصول أكثر من المتوقع  نتيجة  لأل
ثار على آلتقبلية( وكل هذا يترك العديد من ا التدفقات نتيجة )آثار سابقة أو حالية أو مس
 المحتوى المعلوماتى للقوائم المالية للشركات.

نتشار  فى ظل إ  اإلضمحالل فى قيمة األصول (31رقم )أن تطبيق معيار المحاسبة المصرى  – 3
 المستقبل. فيروس كورونا يساعد فى توفير معلومات تعكس قدرة المنشأة على اإلستمرار فى  

 

 ثانيًا: نتائج الدراسة التطبيقية: 
تم إجراء الدراسة التطبيقية بهدف تحليل أثر تطبيق معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم  

على كل من قرارات اإلستثمار    (COVID-19)( إضمحالل قيمة األصول فى ظل أزمة كورونا  31)
 والقيمة السوقية العادلة، وإستمرارية الشركات وذلك من خالل الفروض اإلحصائية الثالثة للدراسة.
الفروض  العدم وقبول  الفروض  للباحث رفض  أمكن  التطبيقية  الدراسة  نتائج  وبناء على 

 البديلة على النحو التالى: 
( 31نوى لتطبيق معيار إضمحالل قيمة األصول رقم )الفرض األول: يوجد تأثير طردى مع  –  1

 على ترشيد اإلستثمار.  (COVID-19)رونا و فى ظل إنتشار فيروس ك
( 31الفرض الثانى: يوجد تأثير عكسى معنوى لتطبيق معيار إضمحالل قيمة األصول رقم )  -  2

 رونا على القيمة العادلة. و المعدل فى ظل أزمة ك
( المعدل  31ثير طردى معنوى لتطبيق معيار إضمحالل قيمة األصول )الفرض الثالث: يوجد تأ  –   3

 رونا على اإلستمرارية.و فى ظل أزمة ك
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 التوصيات: 4/2
فى ضوء النتائج السابقة التى توصل إليها الباحث أن هناك عدد من التوصيات هى على  

 النحو التالى: 
المحاسبة    - بأهمية تطبيق معيار  األعمال  المالية فى منشآت  زيادة وعى اإلدارات  العمل على 

بأخذ  (COVID-19)( إضمحالل قيمة األصول فى ظل أزمة كورونا 31المصرى المعدل رقم )
 اآلثار السابقة والحالية والمستقبلية لتفشى هذا الفيروس على إضمحالل قيمة األصول. 

يوصى الباحث أن تتضمن افصاحات الشركات المصرية بشكل أوسع معلومات عن المخاطر    -
وذلك عند تطبيق معيار المحاسبة    (COVID-19)التى ترتبت على إنتشار فيروس كورونا  

 ( اإلضمحالل فى قيمة األصول.31المصرى المعدل رقم )
المركز  - قائمة  فى  الثابتة  األصول  عرض  بضرورة  الباحث  معيار    يوصى  تطبيق  عند  المالى 

( الخاص باإلضمحالل فى قيمة األصول على أساس القيمة العادلة 31المحاسبة المصرى رقم )
 على هيكل القيمة العادلة. (COVID-19)ثر إنتشار فيروس كورونا أخذ فى الحسبان مع األ

يوصى الباحث أيضًا بضرورة اإلفصاح عن المشاكل التى تواجه الشركات المساهمة المصرية     -
إنتشار   فى ظل  الشركة  إستمرارية  وأثرها على  األجل  الثابتة طويلة  األصول  تقييم  إعادة  فى 

 . (COVID-19)فيروس كورونا 
 

 األبحاث المستقبلية المقترحة:  4/3
كورونا   - إنتشار  ظل  فى  بالشهرة  المرتبطة  اإلضمحالل  لخسائر  والقياس  اإلعتراف  متطلبات 

(COVID-19) .فى البيئة المصرية 
قياس الخسائر اإلئتمانية الحالية والمستقبلية عند تطبيق معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم    -

 . (COVID-19)رونا و "األدوات المالية"، فى ظل إنتشار فيروس ك 2019( لسنة  47)
ك  - لفيروس  المستقبلية  المصرية    (COVID-19)رونا  و اآلثار  المحاسبة  معايير  ضوء  فى 

 المعدلة.
( "األحداث التى تقع بعد الفترة المالية" ومقابله  7أثر تطبيق معيار المحاسبة المصرى المعدل )  -

 القوائم المالية.على داللة    (COVID-19)رونا  و فى ظل إنتشار فيروس ك  (IAS 10)الدولى  
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 ( 1ملحق رقم )

 م اسم الشركة القطاع 
 1 شركة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع    خدمات ومنتجات صناعية وسيارات  

 2 شركة األهرام للطباعة والتغليف   خدمات ومنتجات صناعية وسيارات   
 3 ماريدايف   -شركة الخدمات المالحية والبترولية    خدمات ومنتجات صناعية وسيارات   
 4 شركة السويدي اليكتريك   خدمات ومنتجات صناعية وسيارات   
 5 شركة السويس لألكياس    خدمات ومنتجات صناعية وسيارات   
 6 شركة الشرق األوسط لصناعة الزجاج    خدمات ومنتجات صناعية وسيارات   
 7 شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف    خدمات ومنتجات صناعية وسيارات   

 خدمات ومنتجات صناعية وسيارات   
الصناعات الهندسية المعمارية لالنشاء والتعمير   

 )إيكون( 
8 

 9 شحن والتفريغ  الشركة العربية المتحدة لل  خدمات ومنتجات صناعية وسيارات   
 10 الشركة العربية للصناعات الهندسية    خدمات ومنتجات صناعية وسيارات   
 11 القناة للتوكيالت المالحية    خدمات ومنتجات صناعية وسيارات   
 12 الكابالت الكهربائية المصرية   خدمات ومنتجات صناعية وسيارات   
 13 المصرية لخدمات النقل والتجارة )ايجيتراس(    خدمات ومنتجات صناعية وسيارات   

النصر لصناعة المحوالت والمنتجات الكهربائية    خدمات ومنتجات صناعية وسيارات   
 )الماكو( 

14 

 15 جي بي اوتو    خدمات ومنتجات صناعية وسيارات   
 16 دلتا للطباعة والتغليف    خدمات ومنتجات صناعية وسيارات   

 خدمات ومنتجات صناعية وسيارات   
شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق  

 17 )يونيباك(  

 18 أبو قير لألسمدة والصناعات الكيماوية    كيماويات   

 كيماويات   
قطاع اعمال   -كيما  -الصناعات الكيماوية المصرية  

 عام  
19 

 20 المالية والصناعية المصرية   كيماويات   
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 21 سماد مصر ايجفيرت   كيماويات   
 22 سيدي كرير للبتروكيماويات   كيماويات   
 23 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات    كيماويات   
 24 موبكو   -مصر النتاج األسمدة   كيماويات   
 25 قطاع اعمال عام   -مصر لصناعة الكيماويات    كيماويات   

 26 سينالكس   -االسكندرية للغزل والنسيج    منتجات منزلية وشخصية   
 27 ايسترن كومباني    -الشرقية للدخان   منتجات منزلية وشخصية   
 28 قطاع اعمال عام   -العامة لمنتجات الخزف والصيني   منتجات منزلية وشخصية   
 29 العربية لحليج األقطان    منتجات منزلية وشخصية   
 30 يونيراب    -العربية وبولفارا للغزل والنسيج   منتجات منزلية وشخصية   
 31 النساجون الشرقيون للسجاد   منتجات منزلية وشخصية   
 32 كابو   -النصر للمالبس والمنسوجات   منتجات منزلية وشخصية   
 33 النيل لحليج األقطان    منتجات منزلية وشخصية   
 34 جولدن تكس لألصواف   منتجات منزلية وشخصية   

 35 اسكوم   -اسيك للتعدين    موارد أساسية  
 36 األلومنيوم العربية    موارد أساسية  
 37 قطاع اعمال عام   - الحديد والصلب المصرية   موارد أساسية  
 38 راكتا    -العامة لصناعة الورق   موارد أساسية  
 39 االسكندرية   -العز الدخيلة للصلب   موارد أساسية  
 40 حديد عز   موارد أساسية  
 41 عتاقة    -مصر الوطنية للصلب   موارد أساسية  

 42 أسمنت بورتالند طرة    التشييد ومواد البناء   
 43 أسمنت سيناء    التشييد ومواد البناء   
 44 أكرو مصر للشدات والسقاالت المعدنية    التشييد ومواد البناء   
 45 االسكندرية السمنت بورتالند   التشييد ومواد البناء   
 46 البويات والصناعات الكيماوية باكين    التشييد ومواد البناء   
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 47 الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري    التشييد ومواد البناء   
 48 الحديثة للمواد العازلة مودرن بيتومود   التشييد ومواد البناء   
 49 السويس لألسمنت   التشييد ومواد البناء   
 50 الصعيد العامة للمقاوالت    التشييد ومواد البناء   
 51 العربية لألسمنت    التشييد ومواد البناء   
 52 سيراميكا ريماس   -أراسمكو   -العربية للخزف   التشييد ومواد البناء   
 53 العربية للمحابس    التشييد ومواد البناء   
 54 العز للسيراميك والبورسلين الجاهزة    التشييد ومواد البناء   
 55 الفنار للمقاوالت العامة واالنشاءات والتجارة    التشييد ومواد البناء   
 56 القومية لألسمنت    التشييد ومواد البناء   
 57 ليفت سالب مصر   -المصرية لتطوير صناعة البناء    التشييد ومواد البناء   
 58 قطاع اعمال   -مختار ابراهيم  -المقاوالت المصرية    التشييد ومواد البناء   
 59 المقاوالت والصناعات التخصصية    التشييد ومواد البناء   
 60 النصر لألعمال المدنية    التشييد ومواد البناء   
 61 أوراسكوم لالنشاء والصناعة   التشييد ومواد البناء   
 62 جنوب الوادي لألسمنت    التشييد ومواد البناء   
 63 دلتا لالنشاء والتعمير    التشييد ومواد البناء   
 64 روبكس العالمية لتصنيع البالستيك واألكريلك    التشييد ومواد البناء   
 65 مهندسون مقاولون   -سامكريت مصر   التشييد ومواد البناء   
 66 ليسيكو مصر    التشييد ومواد البناء   

 67 مصر بني سويف لألسمنت   التشييد ومواد البناء  
 68 ميراكو   -مصر لصناعة التبريد والتكييف    التشييد ومواد البناء   

 


