دور اإلبالغ املايل عن إخنفاض قيمة األصىل غري املتداونة يف تعسيس
خصيصة مالءمة املعهىمات احملاسبية مدخم حتهيهي *
ـ.ـ .ﺮالهً ابراٌيـ عمي

أ.د .بشرل ىجـ عبد اهلل الهشٍداىي

كمية االدارة كاالقتصاد/جاهعة بغداد  /قﺮـ الهحاﺮبة

املتستله

يتىاَؿ ٌﺪﺍ ﺍلبحﺙ اإلبػػػػالغ الهػػػػالي عػػػػف إىﺨﻔاﺽ قيهة ﺍﻷصَؿ غيػػػػر الهتداكلػػػػة هو َجٍة ىﻅﺫ هعاييﺫ

ﺍلهحاﺮبة الدكلية  ,كال ﺮيها هعيػار الهحاﺮػبة الػدكلي  " 63إىﺨﻔػا

قيهػة اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة " .كتتركػز

هشكمة البحث في أف عدـ اإللتزاـ بهتطمبات الهعيار الهحاﺮبي الهشار إليً اىﻔا هف الههكف أف يػؤرر ﺮػمبان فػي

جكدة الهعمكهات الهحاﺮبية كها تتﺮـ بً هف ﺨصائص ال ﺮيها ﺨصيصة هالءهػة الهعمكهػات الهحاﺮػبية التػي
تؤكد عمى كجكب إهتالؾ الهعمكهات الهحاﺮبية لرالرػة ﺨصػائص فرعيػة حتػى تكػكف هﻔيػدة ل ػ اررات هﺮػتﺨدهيٍا
ههرمػػة فػػي قػػدرة الهعمكهػػات الهحاﺮػػبية عمػػى التىبػػؤ كقػدرتٍا عمػػى تككيػػد التىبػؤات الﺮػػاب ة فهػالن عػػف أٌهيتٍػػا

الىﺮبية .كعميً يٍدؼ البحث إلى تحديد هتطمبات اإلبالغ الهالي عف إىﺨﻔا
ظؿ الهعايير الهحاﺮبية ذات الصمة بإىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة في

قيهة اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة ,فهػالن عػف بيػاف دكر تطبيػؽ تمػؾ

الهتطمبات في تعزيز ﺨصيصة هالءهة الهعمكهػات الهحاﺮػبية .كقػد بيىػت ىتػائح البحػث أف اإلبػالغ الهػالي عػف

إىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة في ال كائـ الهالية يػكفر هعمكهػات أكرػر هالءهػة لهتﺨػذم ال ػ اررات بﺮػبب

ال يهػػة التىبؤيػػة لهعمكهػػات ال يهػػة العادلػػة (أكقيهػػة اإلﺮػػتﺨداـ أيٍهػػا أكبػػر التػػي يػتـ اإلﺮػػتىاد إليٍػػا فػػي ت يػػيـ

اﻷصكؿ غير الهتداكلة كاإلعتراؼ بالﺨﺮائر الىاتجة عف إىﺨﻔا

ال يهة  ,فهال عف ال يهة التككيدية كاﻷٌهية

اء عمى ها ﺮبؽ اقترحت الباحرتاف تطبيؽ هتطمبات الهعيار الهحاﺮبي الػدكلي 63
الىﺮبية لتمؾ الهعمكهات .كبى ن
لإلبالغ عف إىﺨﻔا قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة في الشركات الهﺮاٌهة الهحمية .
املصطهحات انرئيتسية نهبحث /إىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة  -كحدة تكليد الى د  -ﺨصيصة

هالءهة الهعمكهات الهحاﺮبية  -ال يهة التىبؤية  -ال يهة التككيدية  -اﻷٌهية الىﺮبية .

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
الهجمد 20
العدد 58

* البحث هﺮتؿ هف أطركحة الدكتكراي

لﺮىة 2014
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املقدمة

عادة ها تكصؼ الهحاﺮػبة بنىٍػا ىظػاـ لإلبػالغ الهػالي ,إذ ي ػكـ الهحاﺮػب ب يػاس العىاصػر الهﺨتمﻔػة

الهككىة لم كائـ الهالية كهف رـ اإلفصاح عف ىتائح عهمية ال ياس في شكؿ هعمكهػات هحاﺮػبية تػؤدم دك ار فػي

عهمية صىع ال اررات االقتصادية شرط أف تتصؼ تمؾ الهعمكهػات بالهالءهػة كصػدؽ التهريػؿ ,فهػال عػف ال ػدرة
عمى تهريؿ اﻷحداث كالظركؼ كالهتغيرات البيئية كهىٍا الهتغيرات االقتصادية كال اىكىية كالت ىية التي تترؾ آرػا ار

هباشرة كهٍهة ىﺮبيا عمى عىاصر ال كائـ الهاليػة كهىٍػا اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة كالتػي أصػبحت تهرػؿ تحػديات

لهشاكؿ اإلبالغ الهالي بﺮبب الﻔجكة التي تحصؿ بيف ال يـ االقتصادية كال يـ الدفترية لتمؾ اﻷصكؿ.

ل د اٌتهت اﻷدبيات الهحاﺮبية كاإلصدارات الهٍىية حتى كقت قريػب ب يػاس اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة

عمػػى أﺮػػاس رهػػف التكمﻔػػة عىػػد االقتىػػاء كهػػف رػػـ اإلفصػػاح عػػف أقياهٍػػا الدفتريػػة فػػي الﺮػػىكات التاليػػة لتػػاري

االقتىاء لتبرير الٍدؼ هف اقتىاء تمؾ اﻷصكؿ الهتهرؿ باﺮتﺨداهٍا في العهميات التشغيمية كلػيس إلعػادة بيعٍػا

ﺨالؿ ﺮىة هالية أك دكرة تشغيمية أيٍها أطكؿ  ,إال أف ظٍكر هؤشرات داﺨمية كﺨارجية تىػذر بإىﺨﻔػا

هىﻔعػة

اﻷصكؿ غير الهتداكلة كقدرتٍا عمى تكليد التدف ات الى دية الهﺮت بمية يتطمػب اﻷﺨػذ بالحﺮػباف الﻔجػكة هػا بػيف
ال يهة ال ابمة لإلﺮترداد كال يهة الدفترية لتمؾ اﻷصكؿ كاإلبالغ عف تنريراتٍا فػي ال ػكائـ الهاليػة كٌػك هػا يعػرؼ

باإلبالغ الهالي عف إىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غيػر الهتداكلػة (  Impairmentﻷف هػف شػنف ذلػؾ أف يػؤرر فػي

جكدة الهعمكهات الهحاﺮبية كها تتﺮـ بً هف ﺨصائص كال ﺮيها ﺨصيصة هالءهة الهعمكهات الهحاﺮػبية التػي

تهتمػػؾ ﺨصػػائص فرعيػػة تتهرػػؿ بﺨصيصػػة ال ػػدرة عمػػى التىبػػؤ كﺨصيصػػة التككيػػد فهػالن عػػف ﺨصيصػػة اﻷٌهيػػة
الىﺮبية كالتي تىعكس فيها بعد عمى ال اررات اإلقتصادية لهﺮتﺨدهي ال كائـ الهالية.

ٌذا كيتههف البحث الهحاكر اآلتية:

أكالن :هىٍجية البحث كدراﺮات ﺮاب ة.

راىيان :هﻔٍكـ اإلبالغ الهالي عف إىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة كأبرز الهعايير الهحاﺮبية ذات الصمة.

رالر ػان :تحميػػؿ العالقػػة بػػيف اإلبػػالغ الهػػالي عػػف إىﺨﻔػػا
الهعمكهات الهحاﺮبية.

رابعان :اإلﺮتىتاجات كالتكصيات.

قيهػػة اﻷصػػكؿ غيػػر الهتداكلػػة كبػػيف ﺨاصػػية هالءهػػة
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احملىر األول /منهجية انبحث ودراسات سابقة

ً
أوال :منهجية انبحث

 .1مشكهة انبحث

يركز الهدﺨؿ الهحاﺮبي الت ميدم عمى تطبيؽ هبدأ التكمﻔة التاريﺨية في قياس اﻷصكؿ غير الهتداكلة



في تاري االقتىاء ,كالذم يتجاٌؿ الﻔركقػات التػي تحصػؿ بعػد تػاري االقتىػاء بػيف التكمﻔػة التاريﺨيػة ل صػكؿ

كال يهػػة ال ابمػػة لإلﺮػػترداد كبػػركز هؤش ػرات داﺨميػػة كﺨارجيػػة ىاتجػػة عػػف تغيػػر الظػػركؼ االقتصػػادية كال اىكىيػػة

كالت ىية هرػؿ إىﺨﻔػا

ال يهػة الﺮػكقية ل صػؿ غيػر الهتػداكؿ كحػدكث تمػؼ هػادم أك عطػؿ اﻷصػؿ عػف العهػؿ

كعدـ تﻔعيؿ ال كاىيف التي تحهي الهىتجات الهحمية هف الهىتجات الهىافﺮػة لٍػا فػي الﺮػكؽ هرػؿ قػاىكف حهايػة

العالهة التجارية كقاىكف التعريﻔة الكهركية كاإلعﻔاء الهريبي فهالن عف ت ادـ أك بطػالف إﺮػتﺨداـ اﻷصػؿ غيػر

الهتداكؿ بالشكؿ الذم يجعؿ تمؾ اﻷصكؿ غير قادرة عمى تكليد التػدف ات الى ديػة الهﺮػت بمية كهػف رػـ إىﺨﻔػا
الهىﻔعػة الهتنتيػة هػف اﺮػتﺨداهٍا أك هػا يﺮػهى بإىﺨﻔػا

قيهػة اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة Impairment of

 , Non-Current Assetsكقد صدرت هؤﺨ ار العديد هف الهعايير الهحاﺮبية التػي تمػزـ الشػركات الهﺮػاٌهة
االعتراؼ بالﺨﺮائر الىاتجة عػف إىﺨﻔػا

قيهػة اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة بعػد إﺨهػاعٍا الﺨتبػارات هحػددة كهػف

بيىٍا الهعيار الهحاﺮبي اﻷهريكي( 144لﺮىة  2001الصادر عف هجمس هعايير الهحاﺮبة الهالية اﻷهريكيػة

 FASBكالهعيػػػار الهحاﺮػػػبي الػػػدكلي ( 36لﺮػػػىة  2004الصػػػادر عػػػف هجمػػػس هعػػػايير الهحاﺮػػػبة الدكليػػػة
.IASB

كتتركز هشكمة البحث عمى أف عدـ اإللتزاـ بهتطمبات الهعايير الهحاﺮبية الهشار إليٍا اىﻔان يؤرر ﺮمبان

في جكدة الهعمكهات الهحاﺮبية كها تتﺮـ بػً هػف ﺨصػائص ال ﺮػيها ﺨصيصػة هالءهػة الهعمكهػات الهحاﺮػبية
التػػػي تؤكػػػد عمػػػى كجػػػكب إهػػػتالؾ الهعمكهػػػات الهحاﺮػػػبية لػػػرالث ﺨصػػػائص فرعيػػػة حتػػػى تكػػػكف هﻔيػػػدة ل ػػػ اررات
هﺮػتﺨدهيٍا ههرمػة فػي قػدرة الهعمكهػات عمػى التىبػؤ كقػدرتٍا عمػى تككيػد التىبػؤات الﺮػاب ة فهػال عػف أٌهيتٍػػا

الىﺮبية.كيهكف صياغة هشكمة البحث في التﺮاؤؿ اآلتي:
ٌػػؿ لإلبػػالغ الهػػالي عػػػف إىﺨﻔػػا

الهعمكهات الهحاﺮبية ل اررات هﺮتﺨدهيٍا؟

قيهػػة اﻷصػػػكؿ غيػػر الهتداكلػػة دك ارن فػػػي تعزيػػز ﺨصيصػػة هالءهػػػة

 .2أهداف انبحث

يٍدؼ البحث إلى تح يؽ ها ينتي :

أ.

بيػػاف هﻔٍػػكـ اإلبػػالغ الهػػالي عػػف إىﺨﻔػػا

الهحاﺮبية ذات الصمة بإىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة .

ب .بيػػػاف دكر اإلبػػػالغ الهػػػالي عػػػف إىﺨﻔػػػا
الهعمكهات الهحاﺮبية.



قيهػػة اﻷصػػكؿ غيػػر الهتداكلػػة هػػع هىاقشػػة كتحميػػؿ الهعػػايير
قيهػػػة اﻷصػػػكؿ غيػػػر الهتداكلػػػة فػػػي تعزيػػػز ﺨصيصػػػة هالءهػػػة

تهرؿ اﻷصكؿ الرابتة  ,كالشٍرة  ,كاﻷصكؿ غير الهمهكﺮة ذات اﻷعهار اإلىتاجية غير الهحددة عمى كفؽ ها جاء فػي

هعيار الهحاﺮبة الدكلي  " 63إىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة".
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فومو اغاءا امازموالت اماحلسلبم ادف دحممم

يﺮتىد البحث إلى فرهية رئيﺮة هﻔادٌا "تكجد عالقة ذات داللة هعىكية بيف اإلبالغ الهالي عػف إىﺨﻔػا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة كبيف تعزيز ﺨاصية هالءهة الهعمكهات الهحاﺮبية".
أ.

كتتﻔرع هف ٌذي الﻔرهية الرئيﺮة في أعالي الﻔرهيات الﻔرعية اآلتية:
تكجد عالقة ذات داللة هعىكية بيف اإلبالغ الهالي عف إىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلػة كبػيف تعزيػز

ب .تكجد عالقة ذات داللة هعىكية بيف اإلبالغ الهالي عف إىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلػة كبػيف تعزيػز

ﺨصيصة ال يهة التىبؤية لمهعمكهات الهحاﺮبية.

ﺨصيصة ال يهة التككيدية لمهعمكهات الهحاﺮبية.

ت .تكجد عالقة ذات داللة هعىكية بيف اإلبالغ الهالي عف إىﺨﻔا

ﺨصيصة اﻷٌهية الىﺮبية لمهعمكهات الهحاﺮبية.
.4

أهمية انبحث

تبػػرز أٌهيػػة البحػػث فػػي عػػر

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلػة كبػيف تعزيػز

كتحميػػؿ أﺮػػمكب الهعالجػػة الهحاﺮػػبية إلىﺨﻔػػا

قيهػػة اﻷصػػكؿ غيػػر

الهتداكلة ىتيجة الهؤشرات الداﺨمية كالﺨارجية في ظػؿ التغيػرات االقتصػادية كال اىكىيػة كالت ىيػة كبيػاف دكر ذلػؾ
في تعزيز هالءهة الهعمكهات الهحاﺮبية ﻷغػ ار

هﺮػتﺨدهيٍا ,ال ﺮػيها فػي ظػؿ االىﻔتػاح االقتصػادم الهرت ػب

كحاجػػة ﺮػػكؽ الهػػاؿ فػػي العػراؽ إلػػى التطػػكير لتكاكػػب هريالتٍػػا فػػي البمػػداف اﻷﺨػػرل فػػي هجػػاؿ تطبيػػؽ الهعػػايير
الهحاﺮبية كتكفير الهعمكهات الهؤررة في تعزيز االﺮترهارات الهحمية كجذب االﺮترهارات اﻷجىبية .

ً
ثانيا :دراسات سابقة

 .1اندراسات انعربية
أ.

دراﺮػػة ( عابػػد  " 6883:دراﺮػػة تحميميػػة لهش ػكالت ال يػػاس كاإلفصػػاح الهحاﺮػػبي عػػف إىﺨﻔػػا

اﻷصكؿ الرابتة في هكء الهعايير الدكلية  :دراﺮة تطبي ية "

قيهػػة

ٌػػػػدفت ﺍلﺩﺫﺍﺮة ﺇلى ﺍلتعﺫﻑ عمى كيﻔيػػػػة اإلعتػػػػراؼ كاإلفصػػػػاح عو قيهػػػػػة ﺍﻷصػػػػػَؿ ﺍلرابتػػػػػة ﺍلهىﺨﻔهة

ﺍىﺨﻔاهاﹰ حاﺩﺍﹰ في هكء ﺍلهعاييﺫ الهحاﺮبية ﺍلﺩَلية  ,كقػد تهرمﺕ أٌػـ ىتائح ﺍلﺩﺫﺍﺮػػة ﺍلهيﺩﺍىية في ﺃو اﻷصَؿ

ﺍلرابتة َﺍلشٍﺫﺓ ﺍلهﺫتبﻁة باﻷصػػػػػؿ يتن تﺮجيمٍا كاإلفصػػػػػاح عىٍػػػػػػا فػػػػػػي ﺍل َﺍئن ﺍلهالية بهاال يﺬيﺩ عػػػػػف قيهة
التػػػػػػػدف ات الى ديػػػػػػػة ﺍلهﺮت بمية ﺍلتي تتَقع ﺍلَحﺩﺓ االقتصػػػػػػػادية ﺍﺮتﺫﺩﺍﺩٌا هو ﺍﺮتﺨﺩﺍن ﺍﻷصؿ ﺨالؿ عهﺫق

ﺍإلىتاجي ﺍلهتب ي حتى ﺍلَصَؿ باﻷصػػػػؿ ﺍلرابﺕ إلػػػػى هرحمػػػػة االﺮػػػػتغىاء عىًَ ,يتن قياس كهعالجػػػػة ﺍلﺨﺮائﺫ

ﺍلىاتجة عو ﺍىﺨﻔاﺽ قيهة ﺍﻷصَؿ ﺍلرابتة َﺍلػشٍﺫﺓ ﺍلهﺫتبﻁة باﻷصؿ ﺍلرابﺕ عمى ﺃﺮاﺭ هع َؿ َرابﺕ ,كأٌـ
ها أكصت بٍػا الدراﺮػة هػركرة العهػؿ عمػى هعالجػة كقيػاس اإل ىﺨﻔػا

الحاصػؿ فػي قيهػة اﻷصػؿ الرابػت عمػى

أﺮاس هالئـ كرابت بها يتكاءـ هع طبيعة كؿ دكلة كأف تككف ٌىػاؾ ﺮػمطة عميػا ت ػكـ باإلشػراؼ عمػى الكحػدات
االقتصادية الكبرل التي تعاىي أصكلٍا هف إىﺨﻔاهات هﺮتهرة كالﺮيها الكحدات االقتصادية الهﺮاٌهة.
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دور اإللبغا امالم ن نخفال يما اصأوو يمر امادداوم ي دزيمي
فومو اغاءا امازموالت اماحلسلبم ادف دحممم
ب .دراﺮػػة ( أبػػك الﺨيػػر" 2008 :أرػػر هعػػايير الهحاﺮػػبة الدكليػػة كالعكاهػػؿ الىظاهيػػة عمػػى جػػكدة الت ػػارير
الهالية :دراﺮة هيداىيً عف تطبيؽ هعيار اإل ىﺨﻔا

في قيهة اﻷصكؿ"

ٌػػدفت الدراﺮػػة إلػػى تﺮػػميط الهػػكء عمػػى هعػػايير الهحاﺮػػبة الدكليػػة كالعكاهػػؿ الىظاهيػػة كهحػػددات لجػػكدة

الت ارير الهالية في البيئة الهصرية ,كتـ اﺮتﺨداـ هعيار اإل ىﺨﻔا

في قيهة اﻷصكؿ كهتغير بديؿ ي يس إقػداـ

الكحدة اإلقتصادية ٌىاؾ عمى تطبيؽ هعايير الهحاﺮبة الدكلية ,كقد تهرمت أٌـ ىتػائح الدراﺮػة بكجػكد صػعكبات
في تكييؼ الىظاـ الهحاﺮبي الهكحد لكػي يالئػـ الهعػايير الحديرػة ,كأٌػـ هػا أكصػت بٍػا الدراﺮػة هػركرة إدﺨػاؿ

تعديالت جذرية عمى الىظـ ال اىكىية كالهحاﺮػبية الﺮػائدة كأف تتهػهف هبػادئ عاهػة تحكػـ العهػؿ فػي الشػركات
الهﺮاٌهة كال يعىى ذلؾ أف الىظاـ الهحاﺮبي الهكحد لـ يعد هالئها كلكػف ال يػكد الهﻔركهػة عمػى تعديمػً تجعػؿ

ٌىاؾ صعكبة فػي تطػكير قكاعػد اكاجػراءات الىظػاـ بهػا يتﻔػؽ هػع هتطمبػات هعػايير هحاﺮػبية تتصػؼ بدرجػة هػف
التع يد هرؿ هعيار اإل ىﺨﻔا

 .2اندراسات األجنبية
أ.

في قيهة اﻷصكؿ.

دراﺮػة ( Accounting For Impairment Of Long—lived Asset " Putra :2008

")(Fixed Asset & Property

ٌدفت الدراﺮػة إلػى بيػاف تػنرير ىػكع الهمكيػة فػي الهحاﺮػبة عػف إىﺨﻔػا

قيهػة اﻷصػكؿ طكيمػة اﻷجػؿ (

اﻷصكؿ الرابتة كالههتمكات كاالعتراؼ بالﺨﺮارة الىاجهػة عىٍػا ,كأكػدت الدراﺮػة عمػى تحميػؿ كقيػاس إىﺨﻔػا
قيهة اﻷصكؿ طكيمة اﻷجؿ الهتعاقد عميٍػا كالهﺮػتﺨدهة كﺨطػكات إﺨتبػار إىﺨﻔػا

اﻷهريكي  , 144كاﺮتىتجت الدراﺮة أف إىﺨﻔا
ال يهػػة ﺮ ػكاء كػػاف الغػػر

قيهػة اﻷصػكؿ كف ػا لمهعيػار

قيهة اﻷصكؿ طكيمة اﻷجؿ يتطمب االعتراؼ بﺨﺮارة إىﺨﻔا

هػػف اإلقتىػػاء ٌػػك البيػػع أك اإلﺮػػتﺨداـ ,كاف ﺨﺮػػارة اإلىﺨﻔػػا

ه ابػػؿ ﺨﺮػػارة بيػػع

الههتمكات لً أٌهية ﺨاصة بالىﺮبة لمشركات التي تﺮتﺨدـ التهكيؿ هف العهميات التشغيمية كعىد تﺮكية صػافي

الدﺨؿ لمكصكؿ إلى الدﺨؿ هف العهميات التشغيمية ال يتـ إهافة ﺨﺮػارة اإلىﺨﻔػا

هػرة أﺨػرل بيىهػا يػتـ إهػافة

الﺨﺮػػارة الىاتجػػة عػػف بيػػع الههتمكػػات ف ػػط ,كأٌػػـ هػػا أكصػػت بٍػػا الدراﺮػػة بنىػػً فػػي الحالػػة التػػي تىػػتح عىٍػػا

االىﺨﻔا

في ال يهة العادلة هركرة أف تصبح الشركة عمى بيىة هف ﺨػالؿ التﻔػاك

العادلة لمههتمكات أقؿ هف قيهتٍا الدفترية كيىبغي أف تعترؼ بكجكد ﺨﺮارة إىﺨﻔا

ذلؾ الكقت ( أم كقت التﻔاك
هىٍا.

عمػى الع ػكد بػنف ال يهػة

في قيهة تمػؾ اﻷصػكؿ فػي

عمى الع كد بدال هف تنجيؿ االعتراؼ بالﺨﺮارة عىػد بيعٍػا فػي تػاري الػتﺨمص
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دور اإللبغا امالم ن نخفال يما اصأوو يمر امادداوم ي دزيمي
فومو اغاءا امازموالت اماحلسلبم ادف دحممم
ب .دراﺮػة ( Fair Value Measurement and the Impairment " Richard, et al : 2010
"of Long-Term Assets
ٌدفت الدراﺮة إلى تكهيح التﻔاعؿ بيف قياس ال يهة العادلة اكاﺨتبار إىﺨﻔا ال يهة ال ابمة إلﺮترداد
اﻷصكؿ طكيمة اﻷجؿ كالتي تهرؿ ال يهة العادلة أك قيهة اإلﺮتﺨداـ هع قيهتٍا الدفترية إلعطاء فٍـ عف كيﻔية

اﺮتﺨداـ قياس ال يهة العادلة ل صكؿ كف ا لمهبادئ الهحاﺮبية اله بكلة عهكها  GAAPل صكؿ التشغيمية
كقد تهرمت أٌـ ىتائح الدراﺮة اﺮتﺨداـ هعيار جديد ل ياس ال يهة العادلة ) SFAS 157
الهﺨتمﻔة عىد اإلقتىاء كهف رـ إﺨتبار إىﺨﻔا

طكيمة اﻷجؿ يتطمب إجراء تﺮكيات قيدية لتﺨﻔي

قيهتٍا ,فهال عف أف تطبيؽ إﺨتبار إىﺨﻔا

هع اﻷصكؿ

قيهة اﻷصكؿ

قيهة تمؾ اﻷصكؿ هها تىعكس عمى قيهة الشركة الهدرجة

في اﻷﺮكاؽ الهالية ,كأٌـ ها أكصت بٍا الدراﺮة هركرة إﺮتﺨداـ هدﺨميف رئيﺮيف ل ياس ال يهة العادلة تتهرؿ

بال يهة الﺮكقية كقيهة اإلﺮتﺨداـ لت ييـ اﻷصكؿ طكيمة اﻷجؿ كبهكجب ٌذيف الهدﺨميف يتـ احتﺮاب ال يهة
العادلة لهجهكعة هتىكعة هف تمؾ اﻷصكؿ تﺮهى كحدة تكليد الى د كتتههف اﻷكراؽ الهالية كالههتمكات

كالهصاىع كالهعدات كالع ارات قيد التطكير كالشٍرة كأف الت ييـ يتطمب اﻷﺨذ في الحﺮباف ال يهة العادلة لتمؾ
اﻷصكؿ ﺮكاء حدث إىﺨﻔا

في قيهتٍا أـ ال.

ٌذا كينتي البحث الحالي كإهافة لمدراﺮات الﺮاب ة كيتهيز في ككىً يركز عمػى بيػاف دكر اإلبػالغ الهػالي

عف إىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة في تعزيز ﺨصيصة هالءهة الهعمكهات الهحاﺮبية عمى كفػؽ االطػار

الهﻔاٌيهي لمهشركع الهشترؾ .FASB/IASB

احملىر انثاني

مفهىو اإلبالغ املايل عن إخنفاض قيمة األصىل غري املتداونة وأبرز املعايري احملاسبية ذات انصهة
ً
أوال :مفهىو اإلبالغ املايل عن إخنفاض قيمة األصىل غري املتداونة

 .1املفهىو احملاسبي إلخنفاض قيمة األصىل غري املتداونة
لهﻔٍكـ إىﺨﻔا

الهحاﺮبية ,فعىدها تتعر

قيهة اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة جػذكري فػي الﻔكػر الهحاﺮػبي كعمػى هﺮػتكل الههارﺮػات
اﻷصكؿ غير الهتداكلة كالهتهرمة باﻷصكؿ الرابتة كالشٍرة كاﻷصكؿ غير الهمهكﺮػة

ذات اﻷعهػػار اإلىتاجيػػة غيػػر الهحػػددة إلػػى ت ػػادـ جزئػػي يتػػردد الهحاﺮػػبكف فػػي تﺨﻔػػي

اله ػػدار الهرحػػؿ لٍػػذي

اﻷصكؿ ,كيرجػع ٌػذا التػردد إلػى صػعكبة الكصػكؿ إلػى ال يهػة العادلػة لٍػذي اﻷصػكؿ كالتػي يىبغػي أف ال تكػكف
قيهػة أصػكلٍا غيػر الهتداكلػة فػي هرػؿ ٌػذي

اجتٍادية أك اعتباطيػة ,اكاذا هػا قػررت الكحػدة االقتصػادية تﺨﻔػي
الحاالت ﺮكؼ يظؿ ٌىاؾ تﺮاؤؿ قائـ حكؿ ه دار ٌذا التﺨﻔي (. Kieso, 6886: 551

كت تىػػي الكحػػدة االقتصػػادية اﻷصػػكؿ غيػػر الهتداكلػػة ﻷف ال يهػػة الهﺮػػت بمية لمهىػػافع الهتكقػػع الحصػػكؿ

عميٍا هػف إﺮػتﺨداـ تمػؾ اﻷصػكؿ تﻔػكؽ أك تﺮػاكم تكاليﻔٍػا ,كبعبػارة أﺨػرل أف إﺮػتﺨداـ اﻷصػؿ غيػر الهتػداكؿ
يﺮاٌـ في تكليد هىافع هﺮت بمية لمكحدة االقتصادية ,كفي أم لحظة زهىيػة هػف عهػر اﻷصػؿ غيػر الهتػداكؿ إذا
ها ظٍر أف ال يهة الهﺮت بمية لمهىافع الهتكقعة الهتب ية ل صػؿ ت ػؿ بدرجػة ٌاهػة ىﺮػبيا عػف قيهتٍػا الدفتريػة,

عىدئذ فإف قيهة اﻷصؿ غير الهتداكؿ أك هجهكعة اﻷصكؿ غير الهتداكلة تعد ذات أقياـ هىﺨﻔهة.
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دور اإللبغا امالم ن نخفال يما اصأوو يمر امادداوم ي دزيمي
فومو اغاءا امازموالت اماحلسلبم ادف دحممم
كقد قُدهت تعريﻔات عديدة إل ىﺨﻔا

هعايير الهحاﺮبة الهالية  FASBإىﺨﻔا

أقياـ اﻷصكؿ كهىٍا اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة ,ف ػد عػرؼ هجمػس
في قيهة اﻷصػكؿ

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة بنىً "يكجد إىﺨﻔا

غيػر الهتداكلػػة إذا تجػػاكزت ال يهػة الدفتريػػة ل صػػؿ التػدف ات الى ديػػة الهﺮػػت بمية الهتكقعػة (غيػػر الهﺨصػػكهة "

).(FASB ,2001,SFAS144

كيتﻔؽ ال اهي كآﺨركف هػع هػا جػاء فػي أعػالي إذ "أىػً كفػي أم كقػت تشػير اﻷحػداث كالتغيػرات فػي

الظركؼ إلى أف الهبمغ الهرحؿ ل صؿ غير الهتداكؿ قد ال يككف قابؿ لإلﺮترداد يىبغي عمى الكحدة االقتصػادية

ال ياـ بت دير التدف ات الى دية الهﺮت بمية الهتكقعة هف إﺮتﺨداـ ذلؾ اﻷصؿ كالتﺨمص الىٍػائي هىػً ,فػإذا كاىػت
تمؾ التدف ات الى دية الهﺮت بمية الهتكقعة كغير الهﺨصكهة كقبؿ الهريبة أقؿ هف ال يهة الهرحمػة لػذلؾ اﻷصػؿ

عىدٌا تمتزـ الكحدة االقتصادية باإلعتراؼ بﺨﺮارة إىﺨﻔا

ال يهة ,كت اس ﺨﺮارة إىﺨﻔا

ال يهة بػالﻔرؽ بػيف

الهبمغ الهرحؿ ل صؿ غير الهتداكؿ كقيهتً العادلة ,أها إذا كاىت التدف ات الى دية الهﺮت بمية غيػر الهﺨصػكهة
الهتكقعة ل صؿ غيػر الهتػداكؿ أكبػر هػف قيهتػً الهرحمػة فػإف ال يهػة الهرحمػة لػذلؾ اﻷصػؿ تعػد هﺮػتردة كلػيس

ٌىاؾ ﺨﺮارة إىﺨﻔا

قيهة" (ال اهي كآﺨركف. 666 :6882 ,

كهػا عػػرؼ  Kevinإىﺨﻔػا

قيهػػة اﻷصػكؿ غيػػر الهتداكلػة بنىػػً " ف ػداف هحتهػػؿ فػي قيهػػة اﻷصػػكؿ

غير الهتداكلة كالتي هف شنىٍا أف تبرر إظٍارٌا ب يهة هىﺨﻔهة في قائهة الهركػز الهػالي بﺮػبب حػدكث شػيء
هػػا بشػػكؿ دائهػػي أدل إلػػى الحػػد هػػف الهىػػافع االقتصػػادية الهﺮػػت بمية الهتكقعػػة هػػف إﺮػػتﺨداـ تمػػؾ اﻷصػػكؿ"

(.(Kevin, et al, 2003:66

ككذلؾ عرؼ  Michelleإىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة عمى أىػً "تىػاقص فػي الجػكدة كقػكة

التحهؿ كهبمغ أك قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة ,تمؾ اﻷصكؿ التي قد تككف عرهة إل ىﺨﻔا

ال يهة الىاتجة هف

عكاهؿ عديدة هىٍا ﺮكء اإلدارة ,أك هىافﺮة جديدة ,أك إبتكارات تكىكلكجية" (. Michelle, 2007, p: 1

كيشػػير  Kiesoإلػػى تعريػػؼ إىﺨﻔػػا

قيهػػة اﻷصػػكؿ غيػػر الهتداكلػػة بنىػػً "الكهػػع الػػذم يكػػكف فيػػً

الهبمغ الهرحؿ ل صكؿ غيػر الهتداكلػة غيػر قابػؿ لمتغطيػة ههػا يمػزـ الكحػدة االقتصػادية بػنف تﺨﻔػ

اﻷصكؿ" (. Kieso, 6886: 551

كيرل  Andersonبنف "اإل ىﺨﻔا

اإلىدرار كاإلطﻔاء غير قادر عمى ﺨﻔ

قيهػة تمػؾ

الهﻔاجئ في قيهة اﻷصكؿ غيػر الهتداكلػة يحػدث ,عىػدها يكػكف

كبير في ال يهة الدفترية لتمؾ اﻷصػكؿ كف ػا لم يهػة الﺮػكقية أك ال يهػة

العادلة" ( . Anderson, 2010:3كيرجح  Andersonكعمى كفؽ التعريؼ الﺮابؽ إىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ

غير الهتداكلة إلى أﺮباب تعكد إلى ﺮكء ت دير العهر الىافع لتمؾ اﻷصكؿ ,فهال عػف طري ػة إحتﺮػاب اإلىػدرار
أك اإلطﻔاء ,فعىد تكزيع تكمﻔة اﻷصؿ غير الهتداكؿ عمى ﺮىكات العهر الىافع لػذلؾ اﻷصػؿ كاله ػدر بشػكؿ أكرػر

هها يىبغي فإف قﺮػط اإلىػدرار يحتﺮػب بنقػؿ هػف الػالزـ ,كبالتػالي يػؤدم إلػى إظٍػار ال يهػة الدفتريػة بػنكرر هػف

ح ي تٍػػا ,كٌػػذا يتطمػػب ف ػػط إج ػراء بع ػ التعػػديالت اكاعػػادة الت ػػديرات الالزهػػة كهػػف رػػـ إج ػراء تﺮػػكيات قيديػػة
بالﻔركؽ كيتـ ذلؾ عىد كجكد دليؿ أك هؤشر عمى إىﺨﻔا قيهة اﻷصؿ غير الهتداكؿ.
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كها عرؼ  Beavonإىﺨﻔا قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة بنىػً "اإل ىﺨﻔػا

غيػر الهتكقػع فػي الهىػافع

االقتصػػادية الهﺮػػت بمية أك الﺨدهػػة الهحتهمػػة ل صػػؿ غيػػر الهتػػداكؿ أك كحػػدة تكليػػد الى ػػد ههػػا يكلػػد ﺨﺮػػائر

إىﺨﻔا

ال يهة تتهرؿ بالﻔرؽ بيف ال يهة الهرحمة ل صؿ غير الهتداكؿ (. Beavon,2011: 3

كي صػػد بال يهػػة الدفتريػػة ل صػػؿ غيػػر الهتػػداكؿ كف ػػا لهعيػػار الهحاﺮػػبة الػػدكلي  , 36ال يهػػة التػػي

يظٍػػر بٍػػا اﻷصػػؿ فػػي قائهػػة الهركػػز الهػػالي بعػػد طػػرح اإلىػػدرار الهتػراكـ كﺨﺮػػائر اإل ىﺨﻔػػا

الهتػراكـ ,كي صػػد

بال يهػػة ال ابمػػة لإلﺮػػترداد ال يه ػة العادلػػة ىاقصػػا هصػػركفات البيػػع أك قيهتػػً الهﺮػػتﺨدهة أيٍهػػا أعمى,كي صػػد
بال يهة العادلة ,ال يهة التي يهكف الحصػكؿ عميٍػا هػف بيػع اﻷصػؿ غيػر الهتػداكؿ أك كحػدة تكليػد ى ػد بهكجػب

عهمية تﻔاكهية كعمى أﺮاس تجارم بيف أطراؼ راغبة كذكم هعرفة هطركحا هىٍا تكاليؼ البيع ,كي صد بكحػدة
تكليد الى د بنىٍا أصغر هجهكعة هف اﻷصكؿ غير الهتداكلة ال ابمة لمتحديد التي تكلد تدف ات ى ديػة داﺨمػة هػف
اإلﺮتﺨداـ الهﺮتهر كالتي ٌي هﺮت مة إلى حد كبير عف التػدف ات الى ديػة الداﺨمػة هػف اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة

اﻷﺨػػرل أك هجهكعػػات اﻷصػػكؿ غيػػر الهتداكلػػة ,أهػػا ال يهػػة الهﺮػػتﺨدهة" فٍػػي ال يهػػة الحاليػػة لمتػػدف ات الى ديػػة

الهﺮت بمية اله درة التي يتكقع أف تىشن هف اإلﺮتﺨداـ الهﺮتهر ﻷصؿ غير هتػداكؿ كهػف تكػاليؼ الػتﺨمص هىػً
في ىٍاية عهري الىافع ,كتكاليؼ التﺨمص ٌي التكاليؼ اإلهافية التي يهكف ربطٍا أك تىﺮبٍا هباشرة بالتﺨمص
هف اﻷصؿ غير الهتداكؿ أك هف هجهكعة اﻷصكؿ غير الهتداكلة بإﺮػترىاء تكػاليؼ التهكيػؿ كهصػركؼ هػريبة

الدﺨؿ (. Hami et al, 2012:12

كتػػرل الباحرتػػاف بػػنف ال يهػػة العادلػػة ىػػاقص هصػػاريؼ البيػػع ال تعكػػس بيعػػا إجباريػػا إال إذا كاىػػت اإلدارة

هجبرة عمى البيع في الحاؿ ,كيالحظ بنىً إذا تـ تحديد ال يهة العادلة ﻷصؿ غير هتداكؿ عمى أﺮاس آﺨر غيػر

قيه تً الﺮكقية ف د يككف هبمغً الهعاد ت ييهً ( ال يهة العادلة أكبر أك أقؿ هف هبمغً ال ابػؿ لإلﺮػترداد ,كعمػى
ذلؾ كبعد تطبيؽ هتطمبات إعادة الت يػيـ تطبػؽ الكحػدة االقتصػادية الهعيػار الػدكلي  36لتحديػد هػا إذا كػاف هػف

الههكػػف أف تػػىﺨﻔ

قيهػػة اﻷصػػؿ غيػػر الهتػػداكؿ ,كعميػػً فػػإف أغمػػب الهﻔػػاٌيـ إل ىﺨﻔػػا

الهتداكلة تركز عمى أف اإل ىﺨﻔا

قيهػػة اﻷصػػكؿ غيػػر

في قيهة تمؾ اﻷصكؿ تعىي زيادة قيهتٍا الدفترية عف قيهتٍا اإلﺮتردادية.

 .2مؤشرات إخنفاض قيمة األصىل غري املتداونة

عرؼ Trumbicالهؤشرات بنىٍا "هعمكهات كهية هتكافرة تﺮاعد عمى تﻔﺮير أك تبرير ظػاٌرة أك هكهػكع هػا

أك تﺮاعد أكرر عمى تﻔﺮير ﺮبب تغير اﻷهكر أك اﻷشػياء بهػركر الػزهف" كهػف ىاحيػة أﺨػرل يهكػف الىظػر لم ػيـ

التي تشير إليٍا ٌذي الهؤشرات عمى أىٍا أهكر هﺮػمـ بٍػا ,بػؿ أف ٌػذي ال ػيـ أك الهعمكهػات تػتـ طب ػا لﺮػياقات

اجتهاعية كاقتصادية كﺮياﺮية كبيئية شاهمة في الهجتهع في لحظة تاريﺨية هحددة" (Trumbic, 2001:2

) .كهػػا كعرفػػت الهؤش ػرات بنىٍػػا "الػػدالئؿ كالهعمكهػػات التػػي تكفرٌػػا الت ػػارير اإلداريػػة الداﺨميػػة كالتػػي يهكػػف هػػف
ﺨاللٍػػا اإلﺮػػتدالؿ عمػػى كجػػكد اإل ىﺨﻔػػا

فػػي قيهػػة اﻷصػػكؿ غيػػر الهتداكلػػة ,كت ﺮػػـ الهؤش ػرات إلػػى هؤش ػرات

ﺨارجية كهؤشرات داﺨمية (الجعارات . IASB,2008,IAS36,Par.13-17 ((060 :6885,
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كيؤكد  Oduwareفي الﺮياؽ ىﻔﺮً عمى أف قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة تىﺨﻔ

هف بيىٍا حدكث تغيرات في المكائح أك هىاخ اﻷعهاؿ أك اإل ىﺨﻔا

التىبؤ بإىﺨﻔا

إىﺨﻔا

في حػاالت عديػدة,

في هعدؿ اإلﺮػتﺨداـ أك التغيػرات الت ىيػة أك

كبير في اﻷرباح التي تح ٍا اﻷصكؿ غير الهتداكلة عمى الهدل البعيد ,كعادة هػا يػتـ إﺨتبػار

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة في كؿ تػاري إبػالغ هػالي ,كيشػير  Oduwareأيهػا بنىػً "يتعػيف عمػى

الكحدة االقتصادية في كؿ تاري إبالغ هالي ت ييـ ها إذا كػاف ٌىػاؾ هؤشػر إلحتهػاؿ إىﺨﻔػا

قيهػة أصػؿ غيػر

هتداكؿ ,كعمى تمؾ الكحدة هراجعة كؿ هف الهصادر الﺨارجية كالداﺨمية لمهعمكهػات كفػي حالػة كجػكد أم هؤشػر

هف ٌذا الىكع ت كـ تمؾ الكحدة بت دير الهبمغ ال ابؿ لإلﺮترداد" (. Oduware, 6826: 1

كها جاء في الﻔ رة  5هػف هعيػار الهحاﺮػبة الػدكلي  36بنىػً " قيهػة اﻷصػؿ غيػر الهتػداكؿ تػىﺨﻔ

عىدها يزيد الهبمغ الهرحؿ ل صؿ عف هبمغً ال ابؿ لإلﺮترداد بكجكد بعػ

إىﺨﻔػػا

الػدالئؿ عمػى احتهػاؿ حػدكث ﺨﺮػارة

 ,اكاذا كجػػد أم دليػػؿ هػػف ٌػػذي الػػدالئؿ فإىػػً يطمػػب هػػف الكحػػدة االقتصػػادية إجػراء ت يػػيـ رﺮػػهي لمهبمػػغ

فإف الهعيػار ال يتطمػب أف ت ػكـ الكحػدة

ال ابؿ لإلﺮترداد ,اكاذا لـ يتكفر أم هؤشر عف حدكث ﺨﺮارة اإل ىﺨﻔا
االقتصادية بإجراء ت دير رﺮهي لمهبمغ ال ابؿ لإلﺮترداد" (. IASB,2008,IAS36.Par8

كحددت الﻔ رة  26هف الهعيار 36الهؤشرات التالية التػي تهرػؿ الحػد اﻷدىػى الههكػف أﺨػذٌا فػي الحﺮػباف

كالتي تدؿ عمى إىﺨﻔا

أ.

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة (: IASB,2008,IAS36,Par.12

املصادر اخلارجية نهمعهىمات

ال يهػػة الﺮػػكقية ل صػػؿ بشػػكؿ ٌػػاـ ﺨػػالؿ الﻔتػػرة بػػنكرر هػػف الهتكقػػع ىتيجػػة لهػػركر الكقػػت أك



إىﺨﻔػػا



التغيرات الهٍهة التي لٍا آرػار عكﺮػية عمػى الكحػدة االقتصػادية ﺨػالؿ الهػدة الحاليػة أك التغيػرات الهٍهػة

اإلﺮتﺨداـ العادم.

الهتكقع حدكرٍا في الهﺮت بؿ ال ريب في البيئة (التكىكلكجية ,الﺮكقية ,ال اىكىية ,االقتصادية التي تعهؿ فيٍػا

الكحدة االقتصادية أك في الﺮكؽ الذم يىتهي إليً اﻷصؿ.



زيػػادة أﺮػػعار الﻔائػػدة أك هعػػدالت العائػػد اﻷﺨػػرل فػػي الﺮػػكؽ عمػػى االﺮػػترهارات ﺨػػال ؿ الهػػدة ,إذا كػػاف هػػف

الهحتهػػػؿ أف تػػػؤرر ٌػػػذي الزيػػػادة عمػػػى هعػػػدؿ الﺨصػػػـ الهﺮػػػتﺨدـ فػػػي إحتﺮػػػاب قيهػػػة اﻷصػػػكؿ غيػػػر الهتداكلػػػة
الهﺮتﺨدهة (ال يهة الحالية لصافي التدف ات الى ديػة الهﺮػت بمية  ,كبالتػالي تﺨﻔػي

جكٌرم.

ال يهػة اإلﺮػتردادية بشػكؿ

ب .املصادر انداخهية نهمعهىمات

 كجكد دليؿ هتاح عمى ت ادـ أك بطالف إﺮتﺨداـ أصؿ غير هتداكؿ أك حدكث تمؼ هادم لً.

 حدكث تغيرات هٍهة تؤرر عكﺮيان في الكحدة االقتصادية ﺨالؿ الهدة ,أك يتكقع حدكرٍا في الهﺮت بؿ ال ريػب
إلػػى الهػػدل أك باﻷﺮػػمكب الػػذم يﺮػػتﺨدـ فيػػً اﻷصػػؿ غيػػر الهتػػداكؿ أك يتكقػػع إﺮػػتﺨداهً فيػػً ,كٌػػذي التغي ػرات
تتههف :عطؿ اﻷصؿ عف العهؿ ,ﺨطػط إي ػاؼ اﻷصػؿ,أك إعػادة ٌيكمػة العهميػة التػي يىتهػي إليٍػا اﻷصػؿ ,أك

ﺨطط التﺨمص هف اﻷصؿ أك التصرؼ باﻷصؿ قبؿ التاري الهتكقع هﺮب ان ,أك إعادة ت ييـ العهر الىػافع ل صػؿ

عمى أىً هحدد بدالن هف ككىً غير هحدد.

 كجكد أدلة هتاحة ههف الت ارير الداﺨمية عمى أف اﻷداء االقتصادم ل صؿ غير الهتداكؿ ﺮػيء أك ﺮػيككف
أﺮكأ هها ٌك هتكقع.
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فػػي قيهػػة اﻷصػػكؿ غيػػر

كيؤكػػد  Beavonفػػي ٌػػذا الﺮػػياؽ عمػػى هػػركرة إج ػراء إﺨتبػػار لإل ىﺨﻔػػا

الهتداكلػػة إذا كػػاف اﻷداء ﺮػػيئان أك ﺮػػيككف أﺮػكأ ههػػا ٌػػك هﺨطػػط لػػً هﺮػػب ا ,كقػػد يح ػػؽ اﻷصػػؿ غيػػر الهتػػداكؿ

أرباحان في الهدة الحالية إال أىً كهف ﺨالؿ الرجكع إلى الت ارير الداﺨمية لمكحدة االقتصادية كالىتػائح الهﺮػت بمية
الهػذككرة فػػي الهكازىػػات الت ديريػة تشػػير الػػدالئؿ عمػػى حػدكث إىﺨﻔػػا

جػػكٌرم فػػي قيهػة ذلػػؾ اﻷصػػؿ كﺮػػتتكبد

ﺨﺮػػائر أك تػػدف ات ى ديػػة ﺨارجػػة عىػػدها يػػتـ تجهيعٍػػا هػػع اﻷربػػاح الهتح ػػة لمهػػدة الحاليػػة ( Beavon,

. 2011:1-15

هها ﺮبؽ يتهح بنف ٌىاؾ العديد هف التغيرات الﺮمبية الكبيرة التػي هػف الههكػف أف تػؤرر فػي هػدل

أك الطري ة التي يتـ فيٍا إﺮتﺨداـ اﻷصكؿ غير الهتداكلة أك تغيرات ﺮمبية في الحالة الهادية لتمؾ اﻷصػكؿ كال

ﺮيها اﻷصكؿ الرابتة هرؿ الهعػدات الهﺮػتﺨدهة فػي الﺨطػكط اإلىتاجيػة ههػا قػد يعرهػٍا ﻷهػرار هاديػة تػىعكس
ﺮػػمبا عمػػى أداء تمػػؾ الهعػػدات ,كتتطمػػب إىﻔػػاؽ هبػػالغ كبيػػرة عمػػى صػػياىتٍا  ,كبالتػػالي فػػإف ﺮػػكء إﺮػػتﺨداـ تمػػؾ
الهعدات يؤدم إلى الت ميؿ هف عهرٌا الىافع بنكرر هها ٌك هتكقع لً هها تهػطر الكحػدة االقتصػادية إلػى بيعٍػا
كالػػتﺨمص هىٍػػا قبػػؿ اىتٍػػاء العهػػر الىػػافع لٍػػا أك ت ػػرر االﺮػػتهرار فػػي إﺮػػتﺨداهٍا ,كفػػي كمتػػا الحػػالتيف تكػػكف
التدف ات الى دية الداﺨمة هف بيعٍا أك إﺮتﺨداهٍا أقؿ هها ٌك هتكقػع لٍػا بػؿ كتكػكف تػدف اتٍا الى ديػة الﺨارجػة

أكرػػر هػػف الداﺨمػػة ,كعىػػد ذلػػؾ يتكجػػب عمػػى الكحػػدة االقتصػػادية إج ػراء إﺨتبػػار إىﺨﻔػػا
ال يهة.

كاإلعتراؼ بﺨﺮارة إىﺨﻔا
ً
ثانيا  :املعايري احملاسبية اندونية ذات انصهة بئخنفاض قيمة األصىل غري املتداونة
تىاكلت العديد هف هعايير الهحاﺮبة الدكلية لهشكمة اإلعتراؼ بﺨﺮائر إىﺨﻔا

قيهػػة تمػػؾ الهعػػدات

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة

كاإلفصاح عىٍا كهىٍا هعيار اإلبالغ الهالي " 6إﺮتكشػاؼ كت يػيـ الهػكارد الهعدىيػة" ,كهعيػار الهحاﺮػبة الػدكلي
"16الههتمكػػات كالهصػػاىع كالهعػػدات" ,كهعيػػار الهحاﺮػػبة الػػدكلي " 38اﻷصػػكؿ غيػػر الهمهكﺮػػة" إال أف الهعيػػار
الهحاﺮبي الدكلي " 63إىﺨﻔا

قيهػة اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة" يعػد اﻷبػرز هػف بػيف تمػؾ الهعػايير فػي هىاقشػة

هشاكؿ كﺨطكات اإلعتراؼ بﺨﺮارة اإل ىﺨﻔا

في أقياـ اﻷصكؿ غير الهتداكلة كالتػي هػف شػنىٍا أف تﺮػاعد فػي

تكفير هعمكهات هالءهة إلى هﺮتﺨدهي ال كائـ الهالية.

كفيها يمي تحميؿ هﺨتصر لهتطمبات هعيار الهحاﺮبة الدكلي :63

ٌ .2دؼ كىطاؽ الهعيار

يٍدؼ الهعيار الهحاﺮبي الدكلي  63إلى بياف اإلجػراءات التػي يىبغػي عمػى الكحػدة االقتصػادية تطبي ٍػا

لههاف تﺮجيؿ أصكلٍا غير الهتداكلػة بهػا ال يزيػد عػف هبمغٍػا ال ابػؿ لإلﺮػترداد ,كيكػكف اﻷصػؿ هػرحال بهػا ال

يزيػػد عػػف هبمغػػً ال ابػػؿ لإلﺮػػترداد إذا كاىػػت قيهتػػً الدفتريػػة تزيػػد عػػف الهبمػػغ الػػذم ﺮػػيتـ إﺮػػتردادي هػػف ﺨػػالؿ

إﺮتﺨداـ أك بيع اﻷصؿ ,اكاذا كاف الحاؿ كذلؾ يكصؼ اﻷصؿ بنىً قد إىﺨﻔهت قيهتً ,كيتطمب الهعيار أف ت ػكـ
الكحدة االقتصادية باإلعتراؼ بﺨﺮارة اإل ىﺨﻔا

كاإلفصاح عىٍا. IASB, 2008, IAS 36, Par.1( .
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 .6الهتطمبات الال زهة لتحديد اﻷصكؿ غير الهتداكلة التي قد تتعر

إلى إىﺨﻔا

ال يهة كهؤش ارت إىﺨﻔػا

ال يهة حدد هعيار الهحاﺮبة الػدكلي  63الهتطمبػات الالزهػة لتحديػد اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة التػي قػد تػىﺨﻔ

قيهتٍا ,كالهؤشرات التي تدؿ عمى حدكث اإل ىﺨﻔػا

فػي قيهػة تمػؾ اﻷصػكؿ ,إذ تىاكلػت الﻔ ػرة  4هػف الهعيػار

الهتطمبات اآلتية (: IASB, 2008, IAS 36, Pa.r7

أ.

تىﺨﻔ

قيهة اﻷصؿ غير الهتداكؿ عىدها تككف قيهتً اإلﺮتردادية أقؿ هف قيهتً الدفترية .

ب .يتطمػػب ه ػف الكحػػدة االقتصػػادية إج ػراء إﺨتبػػار فػػي كػػؿ تػػاري إبػػالغ هػػالي لتحديػػد هػػا إذا كاىػػت ٌىػػاؾ أم
هؤشرات عمى إىﺨﻔا

ال يهة ﻷم أصؿ غير هتداكؿ.

ت .إذا تكفرت أية هؤشرات عمػى إىﺨﻔػا
اﻷصؿ.

قيهػة اﻷصػؿ غيػر الهتػداكؿ يىبغػي ت ػدير ال يهػة اإلﺮػتردادية لػذلؾ

كيتـ التعاهؿ هع اﻷصػكؿ غيػر الهمهكﺮػة كف ػا لٍػذا الهعيػار بشػكؿ هﺨتمػؼ عػف اﻷصػكؿ الهمهكﺮػة ,إذ

تىص الﻔ رة  28هىً عمػى أىػً بغػ

الىظػر عهػا إذا كػاف ٌىػاؾ أم هؤشػر عمػى إىﺨﻔػا

الهمهكﺮة يتطمب هػف الكحػدة االقتصػادية إجػراء إﺨتبػار إىﺨﻔػا

قيهػة اﻷصػكؿ غيػر

قيهػة تمػؾ اﻷصػكؿ فػي أم كقػت ﺨػالؿ الهػدة

الﺮػىكية شػريطة تنديتػً فػي ىﻔػس الكقػت هػف كػؿ ﺮػىة ,كبالتػالي إجػراء قيػاس ال يهػة ال ابمػة لإلﺮػترداد ﺮػػىكيا

لتمؾ اﻷصكؿ كالتي تشهؿ (: IASB, 2008, IAS 36, Par.7
أ.

اﻷصؿ غير الهمهكس ذم العهر الىافع غير الهحدد.

ب .اﻷصؿ غير الهمهكس غير الهتاح بعد لإلﺮتﺨداـ.
ت .الشٍرة الهشتراة في إىدهاج اﻷعهاؿ.

كتحدد الﻔ رة  26هف ٌذا الهعيار الهؤشرات كالدالئؿ التي يىبغي عمى الكحدة االقتصادية أف تنﺨػذٌا فػي

الحﺮباف كحد أدىى إلحتهػاؿ حػدكث إىﺨﻔػا

فػي قيهػة اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة الهمهكﺮػة ,إذ تتطمػب أف ت ػكـ

الكحدة االقتصادية في كؿ تاري إبالغ هػالي بت ػدير هػا إذا كاىػت ٌىػاؾ هؤشػرات كدالئػؿ عمػى حػدكث إىﺨﻔػا

فػػي قيهتٍػػا يىبغػػي فػػي ٌػػذي الحالػػة إجػراء

فػػي قيهػػة تمػػؾ اﻷصػػكؿ ,اكاذا كجػػدت هؤشػرات عمػػى حػػدكث إىﺨﻔػػا
إﺨتبػار إىﺨﻔػػا ال يهػػة بت ػدير الهبمػػغ ال ابػػؿ لإلﺮػػترداد هػف إﺮػػتﺨداـ تمػػؾ اﻷصػكؿ بإتبػػاع الطػػرؽ الهىصػػكص
عميٍا في ٌذا الهعيار  ,كيعد التعػرؼ عمػى هؤشػرات اإل ىﺨﻔػا

ٌذا الهعيار إلى أهرمة لهؤشػرات حػدكث إىﺨﻔػا

فػي ال يهػة ﺨطػكة ٌاهػة فػي العهميػة إذ تطػرؽ

ال يهػة كتشػير الﻔ ػرة  26هىػً إلػى أف ال ائهػة ليﺮػت شػاهمة

( . IASB, 2008, IAS 36, Par.12,13كتى ﺮػـ تمػؾ الهؤشػرات إلػى هؤشػرات ﺨارجيػة كداﺨميػة ﺮػب ت
اإلشارة إليٍا في ٌذا البحث.

 .6قياس ال يهة ال ابمة إلﺮترداد اﻷصكؿ غير الهتداكلة
تعرؼ الﻔ ػرة  25هػف الهعيػار الهحاﺮػبي الػدكلي  63ال يهػة ال ابمػة إلﺮػترداد اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة عمػى

أىٍػػا "ال يهػػة العادلػػة ﻷصػػؿ غيػػر هتػػداكؿ أك كحػػدة تكليػػد ى ػػد هطركحػػا هىٍػػا التكػػاليؼ لغايػػة البيػػع أك قيهػػة

إﺮتﺨداهٍا أيٍها أعمى" (. IASB, 2008, IAS 36, Par.18
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كتشير الﻔ رات  66 -26هف ٌذا الهعيار إلى أىً ليس هف الهػركرم تحديػد كػالن هػف ال يهػة العادلػة

ىاقصان تكمﻔة البيع كقيهػة االﺮػتﺨداـ ل صػؿ غيػر الهتػداكؿ إذا كاىػت أيػان هػف ٌػاتيف ال يهتػيف تزيػد عػف ال يهػة
الدفترية فإف اﻷصؿ ال تىﺨﻔ

قيهتً كبالتالي ليس هف الهركرم ت دير ال يهة اﻷﺨرل ,كقد يككف هف الههكػف

تحديد ال يهة العادلة ىاقصا تكمﻔة البيع حتى لك لـ تتـ الهتاجرة باﻷصؿ غير الهتػداكؿ فػي ﺮػكؽ ىشػط ,كلكػف
في أغمب اﻷحياف هف غيػر الههكػف تحديػد ال يهػة العادلػة ىاقصػا تكمﻔػة البيػع لعػدـ كجػكد أﺮػاس إلجػراء ت ػدير
هكركؽ لمهبمغ الذم يهكف الحصكؿ عميً هف بيع اﻷصؿ في عهميػة تجاريػة بحتػة بػيف أطػراؼ هطمعػة كراغبػة,

كفػػي ٌػػذي الحالػػة تعػػد قيهػػة إﺮػػتﺨداـ اﻷصػػؿ غيػػر الهتػػداكؿ كهبمػػغ قابػػؿ لإلﺮػػترداد هػػف ﺨػػالؿ ت ػػدير التػػدف ات
الى ديػػػة الهﺮػػػت بمية كالتػػػي تىػػػتح هػػػف إﺮػػػتﺨداـ ذلػػػؾ اﻷصػػػؿ كهػػػف التصػػػرؼ بػػػً كيػػػتـ ﺨصػػػهٍا بهعػػػدؿ ﺨصػػػـ

هىاﺮبIASB, 2008, IAS 36, Par. 19-23(.

كفيها يمي إيهاح لكؿ هف ال يهػة العادلػة ىػاقص تكمﻔػة البيػع كقيهػة إﺮػتﺨداـ اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة التػي

تﺨهع إلﺨتبار إىﺨﻔا
أ.

ال يهة كنقياـ قابمة إلﺮترداد تمؾ اﻷصكؿ:

تحديد ال يهة العادلة ىاقص تكاليؼ بيع اﻷصكؿ غير الهتداكلة

لتحديد ال يهة العادلة ىاقص تكاليؼ بيع اﻷصكؿ غير الهتداكلة التي تﺨهع إلﺨتبار إىﺨﻔػا

ال يهػة تشػير

الﻔ رات  65 - 62هف الهعيار الهحاﺮبي الدكلي  63إلى (: IASB,2008,IAS 36, Par.25-28


أف أفهػػؿ دليػػؿ عمػػى ال يهػػة العادلػػة ىػػاقص تكػػاليؼ البيػػع ٌػػك الﺮػػعر فػػي إتﻔاقيػػة بيػػع همزهػػة فػػي عهميػػة

تجارية بحتة.


إذا لـ تتكفر إتﻔاقية بيػع همزهػة كلكػف تهػت الهتػاجرة باﻷصػؿ فػي ﺮػكؽ ىشػط ,فػإف ال يهػة العادلػة ىػاقص

تكمﻔة البيع ٌك ﺮعر الﺮكؽ ل صؿ ىاقص تكاليؼ البيع ,كﺮعر الﺮكؽ الهالئـ ٌك عادة ﺮعر العػر

الحػالي

إذا كاف هتكف ار كبﺨالؼ ذلؾ فإف ﺮعر آﺨر عهمية (ﺮعر أحدث عهمية يكفر أﺮاﺮا لت دير ال يهة العادلة شػرط

عدـ حدكث تغير ٌاـ باﻷحداث في الظركؼ االقتصادية بيف تاري العهمية كتاري الت دير.


إذا لـ يكف ٌىاؾ إتﻔاقية بيع همزهة أك ﺮكؽ ىشط ل صؿ تككف ال يهة العادلة ىػاقص تكػاليؼ البيػع بىػاءا

عمى أفهؿ الهعمكهػات الهتػكفرة فػي تػاري إعػداد قائهػة الهركػز الهػالي إلىشػاء ﺮػعر كف ػا آلليػة الﺮػكؽ كالتػي

تعكػػس ال يهػػة التػػي يهكػػف الحصػػكؿ عميٍػػا هػػف إﺮػػتبعاد اﻷصػػؿ فػػي عهميػػة تجاريػػة بحتػػة بػػيف أط ػراؼ هطمعػػة
كراغبة (بائع راغب في إﺮتبعاد اﻷصؿ كهشترم راغب في إقتىاء اﻷصؿ كذلؾ بعد طػرح تكػاليؼ البيػع ,كيهكػف

أف يػػتـ تحديػػد ٌػػذا الهبمػػغ كف ػػا لىتيجػػة العهميػػات اﻷﺨيػػرة (الهعػػاهالت الحديرػػة ﻷصػػكؿ هشػػابٍة هػػهف ىﻔػػس

الصىاعة.

 تعد تكاليؼ البيع تكاليؼ هباشرة كيتـ إﺮت طاعٍا عىد تحديد ال يهة العادلة ,كٌػي تشػهؿ التكػاليؼ ال اىكىيػة
كرﺮكـ اﻷﺨتاـ كالهرائب كتكاليؼ إزالة اﻷصؿ كأم تكاليؼ هباشرة أﺨرل.
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ب .تحديد قيهة إﺮتﺨداـ اﻷصكؿ غير الهتداكلة التي تﺨهع إلﺨتبار إىﺨﻔا

ال يهة

يػػتـ إحتﺮػػاب قيهػػة إﺮػػتﺨداـ اﻷصػػكؿ غيػػر الهتداكلػػة التػػي تﺨهػػع إلﺨتبػػار إىﺨﻔػػا

ال يهػػة له ارىتٍػػا

بال يهػة العادلػػة ىػػاقص تكػػاليؼ بيػػع تمػػؾ اﻷصػػكؿ كذلػػؾ لتحديػػد ال يهػػة ال ابمػػة لإلﺮػػترداد ,كقػػد يػػتـ المجػػكء إلػػى

تطبيؽ قيهة اإلﺮتﺨداـ لت ييـ اﻷصكؿ غير الهتداكلة عىد عػدـ إهكاىيػة تحديػد ال يهػة العادلػة لٍػا كيطمػؽ عمػى
ٌذا اﻷﺮمكب هػدﺨؿ ال يهػة الحاليػة لمتػدف ات الى ديػة الهﺮػت بمية ,كقػد حػددت الﻔ ػرة  68هػف هعيػار الهحاﺮػبة

الدكلي  63عىاصر عديدة يتطمػب كجكدٌػا عىػد قيػاس قيهػة إﺮػتﺨداـ اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة كٌػي ( IASB,

: 2008, IAS 36, Par.30




ت دير التدف ات الى دية الهﺮت بمية الهتكقعة ل صؿ غير الهتداكؿ.

التكقعات بشنف التغيرات الهحتهمة في هبمغ أك تكقيت تمؾ التدف ات الى دية الهﺮت بمية.

ال يهة الزهىية لمى كد ,كالهتهرمة في ﺮعر الﻔائدة الحالي في الﺮكؽ كالﺨالي هف الهﺨاطر.



الﺮعر الذم يتههف عدـ التنكد هف التدف ات الى دية الىاتجة هف اﻷصؿ.



عكاهػػػؿ أﺨػػػرل هرػػػؿ عػػػدـ الﺮػػػيكلة ,قػػػد يعكﺮػػػٍا الهشػػػارككف فػػػي الﺮػػػكؽ عىػػػد تﺮػػػعير التػػػدف ات الى ديػػػة

الهﺮت بمية الهتكقعة هف اﻷصؿ.

كقػػػد حػػػددت الﻔ ػػػرة  62ك 66هػػػف هعيػػػار الهحاﺮػػػبة الػػػدكلي  63الﺨطػػػكات اﻷﺮاﺮػػػية لت ػػػدير ال يهػػػة

الهﺮتﺨدهة ﻷصؿ غير هتداكؿ كتشهؿ (: IASB,2008,IAS 36, Par.31,32

 ت ػػدير التػػدف ات الى ديػػة الهﺮػػت بمية الداﺨمػػة كالﺨارجػػة التػػي تؤﺨػػذ هػػف اإلﺮػػتﺨداـ الهﺮػػتهر ل صػػؿ كهػػف
اإلﺮتبعاد الىٍائي لً.

 تطبيؽ ﺮعر الﺨصـ الهىاﺮب عمى ٌذي التدف ات الى دية الهﺮت بمية.

 جهػػع ال ػػيـ الهﺨصػػكهة لصػػافي التػػدف ات الى ديػػة هػػف اإلﺮػػتﺨداـ الهﺮػػتهر ل صػػؿ هػػع ال يهػػة الهﺨصػػكهة
لمتدف ات الى دية هف إﺮتبعاد اﻷصؿ ىﻔﺮً كالىتيجة تهرؿ قيهة اإلﺮتﺨداـ.

كيهكػػف تطبيػػؽ الﺨطػكات الﺮػػاب ة فػػي ت ػػدير قيهػػة اإلﺮػػتﺨداـ لكحػػدة تكليػػد الى ػػد ف ػػط بال يػػاـ أكال بت ﺮػػيـ

الكحدة االقتصادية إلى كحدات تكليد ى د ,كبعدٌا تطبؽ ب يػة الﺨطػكات الﺮػاب ة تباعػا ,كتتطمػب الﻔ ػرة  66هػف

هعيػار الهحاﺮػبة الػدكلي  63هراعػاة اﻷهػكر اآلتيػة كالهتعم ػة بت ػدير التػدف ات الى ديػة ( IASB,2008,IAS

: 36, Par.33


تككف تكقعات التدف ات الى دية بىاءان عمى إفتراهات هع كلة كهدعكهة تهرؿ أفهؿ ت دير لإلدارة لهجهكعػة



تػػتـ تكقعػػات التػػدف ات الى ديػػة بىػػاءان عمػػى أحػػدث الهكازىػػات الت ديريػػة كالتىبػؤات الهاليػػة الهعتهػػدة هػػف قبػػؿ

الظركؼ االقتصادية التي ﺮتﺮكد عمى هدل العهر الىافع الهتب ي ل صؿ.

اإلدارة ,عمى أف تﺮتبعد هىٍا أم تدف ات ى دية هﺮت بمية يتكقع أف تىشن هف عهميات إعادة ٌيكمة هﺮت بمية أك
هف تحﺮيف أداء اﻷصؿ ,كيﻔتر

أهكف تبرير هدة أطكؿ.


الهعيار أف الهكازىات كالتىبػؤات يىبغػي أف ال تزيػد عػف ﺨهػس ﺮػىكات إال إذا

ت دير تكقعات التدف ات الى دية التي تزيد عف الهدة التي تغطيٍا أحػدث الهكازىػات الت ديريػة كالتىبػؤات يػتـ

بإﺮتﺨداـ هعدؿ ىهك رابت أك هتىاقص لمﺮىكات الالح ة.
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دور اإللبغا امالم ن نخفال يما اصأوو يمر امادداوم ي دزيمي
فومو اغاءا امازموالت اماحلسلبم ادف دحممم
 ت يػػيـ هػػدل هع كليػػة إفتراهػػات اإلدارة هػػف ﺨػػالؿ فحػػص أﺮػػباب اإلﺨتالفػػات بػػيف ت ػػديرات التػػدف ات الى ديػػة
الﺮاب ة كالتدف ات الى دية الﻔعمية

 ال تتهػػهف ت ػػديرات التػػدف ات الى ديػػة الهﺮػػت بمية تػػدف ات ى ديػػة داﺨمػػة أك ﺨارجػػة هػػف اﻷىشػػطة التهكيميػػة
كه بكهات كهدفكعات هريبة الدﺨؿ ,كيعكد الﺮبب في ذلؾ إلى أف هعدؿ الﺨصـ الهﺮػتﺨدـ كالتػدف ات الى ديػة

الهﺮت بمية ﺮيتـ تحديدٌا عمى أﺮاس ها قبؿ إﺮت طاع الهريبة.

كبعد أف يتـ ت ػدير التػدف ات الى ديػة الهﺮػت بمية يىبغػي إحتﺮػاب ال يهػة الحاليػة لٍػذي التػدف ات عػف طريػؽ

ﺨصػػهٍا بإﺮػػتﺨداـ هعػػدؿ ﺨصػػـ هىاﺮػػب ,كلػػيس هػػف الﺮػػٍكلة تحديػػد هعػػدؿ الﺨصػػـ الػػالزـ إلحتﺮػػاب قيهػػة
اإلﺮتﺨداـ كلكف الﻔ رة  22هػف الهعيػار الهحاﺮػبي الػدكلي  63كهػعت هجهكعػة هػف ال كاعػد الهتعم ػة بتحديػد

هعدؿ الﺨصـ كٌي (: IASB,2008,IAS 36, Par.55


يككف هعػدؿ الﺨصػـ قبػؿ إحتﺮػاب هػريبة الػدﺨؿ كالػذم يعكػس ال يهػة الزهىيػة لمى ػكد كالهﺨػاطر الهتعم ػة



ال يعكس هعدؿ الﺨصـ ال يتـ يعكس هعدؿ الﺨصـ الهﺨاطر التي تؤدم إلػى تعػديؿ التػدف ات الى ديػة بىػاءا



يﺮػػاكم هعػػدؿ الﺨصػػـ ذلػػؾ العائػػد الػػذم يطمبػػً الهﺮػػترهركف إذا كػػاف عمػػيٍـ إﺨتي ػار إﺮػػترهار هعػػيف يكلػػد

باﻷصؿ.

عمى ذلؾ.

تدف ات ى دية هعادلة لمتدف ات الى دية الهتكقعة هف اﻷصؿ.
 .0اإلعتراؼ بﺨﺮارة إىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة كقياﺮٍا

حػػدد هعيػػار الهحاﺮػػبة الػػدكلي  63هتطمبػػات اإلعت ػراؼ بﺨﺮػػارة إىﺨﻔػػا

كقياﺮػػٍا بإﺮػػترىاء الشػػٍرة ,كاإلعت ػراؼ بﺨﺮػػارة إىﺨﻔػػا
اإلعتراؼ كقياس ﺨﺮارة إىﺨﻔا

قيهػػة أصػػؿ غيػػر هتػػداكؿ هﻔػػرد

كقيػػاس قيهػػة كحػػدة تكليػػد الى ػػد كالشػػٍرة ,فهػػال عػػف

قيهة اﻷصكؿ غير الهمهكﺮة ذات اﻷعهار اإلىتاجية غير الهحددة.
قيهة أصؿ غير هتداكؿ هﻔرد

أ .اإلعتراؼ كقياس ﺨﺮارة إىﺨﻔا

تحدد الﻔ رات  36-25هف الهعيار الهحاﺮبي الدكلي  63هتطمبات اإلعتراؼ كقياس ﺨﺮارة قيهػة أصػؿ غيػر

هتداكؿ هﻔرد ككاآلتي (: IASB,2008,IAS 36,Par.58-63

 يتـ اإلعتراؼ بﺨﺮارة إىﺨﻔا

قيهة اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة عىػدها تكػكف ال يهػة ال ابمػة لإلﺮػترداد أقػؿ هػف

ال يهة الدفترية.

 يتـ اإلعتراؼ بﺨﺮارة اإل ىﺨﻔا

في قيهة أصؿ غير هتداكؿ هرحؿ بالتكمﻔة التاريﺨية عمى إىٍا هصركؼ في

كشؼ الدﺨؿ ,كهع ذلؾ فإف ﺨﺮارة اإل ىﺨﻔا

لذلؾ اﻷصؿ.

 يتطمب اإلعتراؼ بﺨﺮارة اإل ىﺨﻔا
اإل ىﺨﻔا

في قيهة أصؿ قد أعيد ت ييهً يﺨﻔػ

بٍػا فػائ

إعػادة الت يػيـ

في ال يهة تعديؿ قﺮط اإلىدرار لمﻔترات الهﺮت بمية ,كﺮػكؼ ت مػؿ ﺨﺮػارة

هف قيهة اﻷصؿ ال ابمة لإلىدرار كتﺨصص عمى أﺮاس هىتظـ عمى هدل عهري الىافع الهتب ي.
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دور اإللبغا امالم ن نخفال يما اصأوو يمر امادداوم ي دزيمي
فومو اغاءا امازموالت اماحلسلبم ادف دحممم
ب .اإلعتراؼ كقياس ﺨﺮارة إىﺨﻔا ال يهة لكحدة تكليد الى د
تىص الﻔ رة  33هف الهعيار الهحاﺮبي الدكلي  63عمى أىً إذا كاىت ٌىاؾ أية داللة عمى أف قيهة أصػؿ

غيػر هتػػداكؿ قػػد تػػىﺨﻔ

فإىػً يىبغػػي ت يػػيـ الهبمػػغ ال ابػؿ لإلﺮػػترداد ل صػػؿ الهﻔػػرد ,اكاذا لػـ يكػػف ههكىػػا ت ػػدير

الهبمغ ال ابؿ لإلﺮترداد ل صؿ الهﻔرد فإىً يىبغي تحديد ذلؾ الهبمغ لكحدة تكليد الى د الذم يىتهػي إليٍػا اﻷصػؿ

(. IASB,2008,IAS 36, Par.66

كحددت الﻔ رة  34هف ٌػذا الهعيػار الحػاالت التػي ال يهكػف فيٍػا تحديػد الهبمػغ ال ابػؿ لإلﺮػترداد ﻷصػؿ غيػر

هتداكؿ هﻔرد كٌي (: IASB,2008,IAS 36, Par.67


إذا لـ يكف ههكىا ت دير قيهة إﺮتﺨداـ اﻷصؿ لتككف ه اربة لم يهة العادلة ىاقصا تكمﻔة البيع.



إذا لـ يكلد اﻷصؿ تدف ات ى دية داﺨمة هﺮت مة إلى حد كبير عف التدف ات الى دية هف أصكؿ أﺨرل.

كفػي تمػػؾ الحػاالت الهػػذككرة أعػالي يهكػػف تحديػػد قيهػة اإلﺮػػتﺨداـ لكحػدة تكليػػد الى ػد  ,كعػػرؼ الهعيػػار

كف ػا لمﻔ ػرة  3هىػػً كحػدة تكليػػد الى ػد بنىٍػػا "أصػغر هجهكعػة أصػػكؿ كتشػهؿ اﻷصػػكؿ التػي تكلػػد تػدف ات ى ديػػة

د اﺨمػػة هػػف اإلﺮػػتﺨداـ الهﺮػػتهر كالتػػي ٌػػي هﺮػػت مة إلػػى حػػد كبيػػر عػػف التػػدف ات الى ديػػة الداﺨمػػة هػػف اﻷصػػكؿ

اﻷﺨرل أك هجهكعات اﻷصكؿ" (. IASB,2008,IAS 36, Par.6

 .2اإلفصاح عف ﺨﺮارة إىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة

تشير الﻔ رات  263هف هعيار الهحاﺮبة الدكلي  63عمى كجكب اإلفصاح عف كؿ فئة هف فئات اﻷصكؿ

غير الهتداكلة ,كتعرؼ الﻔ رة  264هف الهعيار فئة اﻷصكؿ "بنىٍا هجهكعة هف اﻷصكؿ ذات طبيعة اكاﺮػتﺨداـ
هتشابٍيف في عهميات الكحدة االقتصادية" ,كيتهػهف اإلفصػاح عػف :ﺨﺮػارة اإلىﺨﻔػا

في كشؼ الدﺨؿ أك في ح كؽ الهمكية كالبىكد التي تنررت باإلىﺨﻔا
. 36, Par.126,127

التػي تػـ اإلعتػراؼ بٍػا

في كشؼ الػدﺨؿ ( IASB,2008,IAS

حددت الﻔ رات  262-262هف الهعيار الهعمكهات التي يىبغي أف يتـ اإلفصاح عىٍػا كالهتعم ػة بإجهػالي

ﺨﺮػػائر إىﺨﻔػػا

قيهػػة اﻷصػػكؿ غيػػر الهتداكلػػة كالهعتػػرؼ بٍػػا ﺨػػالؿ الهػػدة التػػي لػػـ يػػتـ اإلفصػػاح عىٍػػا كالتػػي

تﺨص الﻔئات الرئيﺮة ل صكؿ التي تنررت بﺨﺮػائر اإل ىﺨﻔػا

كالهعمكهػات حػكؿ الت ػديرات الهﺮػتﺨدهة ل يػاس

ال يهة ال ابمة لإلﺮػترداد لكحػدة تكليػد الى ػد عىػدها ال يػتـ تﺨصػيص أم ىﺮػبة لٍػا هػف الشػٍرة ,كيتطمػب هعيػار

الهحاﺮبة الدكلي  63اإلفصاح عف (: IASB,2008,IAS 36, Par.131-135

أ .كحدات تكليد الى د الﻔردية أك هجهكعة هف كحدات تكليد الى د التػي تحتػكم عمػى ال يهػة الدفتريػة لمشػٍرة أك
اﻷصؿ غير الهمهكس الذم لً عهر إىتاجي غير هحدد كالهكزعة عمى ٌذي الكحدات كالتي تعد لكػؿ هىٍػا هبػالغ

ٌاهػػة عىػػد ه ارىتٍػػا هػػع ال يهػػة اإلجهاليػػة لمشػػٍرة أك اﻷصػػكؿ غيػػر الهمهكﺮػػة ذات اﻷعهػػار اإلىتاجيػػة غيػػر

الهحددة.
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دور اإللبغا امالم ن نخفال يما اصأوو يمر امادداوم ي دزيمي
فومو اغاءا امازموالت اماحلسلبم ادف دحممم
ب .اإلفصػػػاح اإلجهػػػالي لمشػػػٍرة أك اﻷصػػػكؿ غيػػػر الهمهكﺮػػػة ذات اﻷعهػػػار اإلىتاجيػػػة غيػػػر الهحػػػددة إذا تػػػـ
تﺨصػػيص بع ػ

أك كاهػػؿ ال يهػػة الدفتريػػة لمشػػٍرة أك اﻷصػػكؿ غيػػر الهمهكﺮػػة ذات اﻷعهػػار اإلىتاجيػػة غيػػر

الهحػػددة لكحػػدات تكليػػد ى ػػد هتعػػددة ككاىػػت تمػػؾ ال يهػػة الهحػػددة لكػػؿ كحػػدة أك هجهكعػػة كحػػدات غيػػر ٌاهػػة
باله ارىة هع إجهالي ال يهة الدفترية لمشٍرة أك اﻷصكؿ غير الهمهكﺮة ذات اﻷعهار اإلىتاجية غيػر الهحػددة ,

كيىبغي اإلفصاح بشكؿ إجهالي عف ال يهة الدفترية لمشٍرة أك اﻷصػكؿ غيػر الهمهكﺮػة ذات اﻷعهػار اإلىتاجيػة
غير الهحددة كلجهيع الكحدات الهكلدة لمى د.

ت .اإلفصاح عف اﻷﺮاس الذم تـ عمى كف ً قياس ال يهة ال ابمة لإلﺮترداد لكحدة تكليد الى د.
ث .إذا كاف أﺮاس قياس ال يهة ال ابمة لإلﺮترداد لكحدة تكليد الى د ٌك قيهة اإلﺮتﺨداـ يىبغي اإلفصاح عف:

 إفتراهات اإلدارة لت ديراتٍا التدف ات الى دية لمهدة التي تغطيٍا أحدث الهكازىات كالتىبؤات.

 ها إذا كاىت تمؾ الت ديرات تعكس الﺨبرة الهاهية لإلدارة أك تﺨتمؼ عىٍا كﺮبب إﺨتالفٍا.

 الهدة التي تـ فيٍا ت دير التدف ات الى دية لكحدة تكليػد الى ػد كالهعتهػدة عمػى الهكازىػات كالتىبػؤات كتبريػر هػا
إذا كاىت الهدة أطكؿ هف ﺨهس ﺮىكات كهعدالت الىهك الهﺮتﺨدهة فيٍا.

 هعدؿ الﺨصـ الهﺮتﺨدـ لت ديرات التدف ات الى دية.

إذا كػاف أﺮػػاس قيػػاس ال يهػة ال ابمػػة لإلﺮػػترداد لكحػػدة تكليػد الى ػػد ٌػػك ال يهػػة العادلػة يىبغػػي اإلفصػػاح عػػف

طري ة قياس ال يهة العادلة ﺮكاء تـ إﺮتﺨداـ أﺮعار الﺮكؽ أك الطرؽ البديمة اﻷﺨرل ,كفي ٌذي الحالة يىبغػي

اإلفصاح عف إفتراهات اإلدارة لت ديراتٍا لم يهة العادلة الهبىية عمػى الهكازىػات الت ديريػة كت ػديرات اإلدارة حػكؿ

هػدل إﺮػتﺨداـ أصػكلٍا غيػر الهتداكلػة كهػا إذا كاىػت تمػؾ ال يهػة تعكػس ﺨبػرة اإلدارة الﺮػاب ة أك تﺨتمػؼ عىٍػا

كﺮبب إﺨتالفٍا.

كلكف الﺮؤاؿ الذم يهكف أف يرار ٌىا يتهرؿ في تنرير هدل الحرية الهتاحة إلﺨتيار الﺮياﺮػات الهحاﺮػبية

عىػػد تطبيػػؽ هعػػايير الهحاﺮػػبة الدكليػػة كالﺮػػيها هعيػػار الهحاﺮػػبة الػػدكلي " 63إىﺨﻔػػا

قيهػػة اﻷصػػكؿ غيػػر

الهتداكلة" في هالءهة الهعمكهات الهحاﺮبية ,كبالتالي تح يؽ جػكدة اإلبػالغ الهػالي كالتػي تػىعكس عمػى قػ اررات
الهﺮترهريف؟ كلإلجابة عمى ٌذا التﺮاؤؿ أربتت الدراﺮة التػي قػدهٍا  Leuz et alبػنف تحﺮػيف اإلبػالغ الهػالي

كالذم يعزز هف هالءهة الهعمكهات الهحاﺮبية ل اررات الهﺮترهريف يتـ هف ﺨالؿ قكة اإلجراءات الالزهة لحهايػة
الهﺮترهريف كذلؾ بإتﺨاذ اإلجراءات ال اىكىية ﺨارج ىطاؽ اإلدارة كالتي تكﻔػؿ تمػؾ الحهايػة كبالتػالي تعػك

هركىة الهعايير الهحاﺮبية ). Leuz et al, 2003:505-527

عػف

كيهكف في ٌذا الﺮياؽ كهف كجٍة ىظػر البػاحرتيف إهػافة هتطمبػات أﺨػرل عمػى هعيػار الهحاﺮػبة الػدكلي

 63ت يػػد هػػف حريػػة اإلدارة فػػي إﺨتيارٌػػا لمﺮياﺮػػات الهحاﺮػػبية هىٍػػا عمػػى ﺮػػبيؿ الهرػػاؿ فػػر
الﺮػػىكم لمهؤش ػرات التػػي تػػدؿ عمػػى إىﺨﻔػػا

تكقيت اإلعتراؼ بالﺨﺮائر الىاتجة عف إىﺨﻔا

إجػراء الﻔحػػص

قيهػػة اﻷصػػكؿ كبالشػػكؿ الػػذم ي يػػد هػػف حريػػة اإلدارة فػػي إﺨتيػػار
قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة.
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احملىر انثانث/حتهيم انعالقة بني اإلبالغ املايل عن إخنفاض قيمة األصىل غري املتداونة وبني
تعسيس خاصية مالءمة املعهىمات احملاسبية

تـ هىاقشػة ﺨاصػية هالءهػة الهعمكهػات الهحاﺮػبية فػي إطػار الدراﺮػات الهحاﺮػبية بٍػدؼ تحديػد هػدل

ت ديـ ال كائـ الهالية لهعمكهات هالءهة كهﻔيدة إلحتياجات الهﺮتﺨدهيف كهف رـ إهكاىيػة الحكػـ عمػى الﺮياﺮػات
كالهبػػادئ الهحاﺮػػبية كالعهػػؿ عمػػى تطكيرٌػػا بهػػا يﺮػػاعد فػػي زيػػادة هىﻔعػػة تمػػؾ الهعمكهػػات فػػي إتﺨػػاذ ال ػ اررات

الهﺨتمﻔة (. (Barth& et al, 2001, P79-52

كفػي ٌػذا الﺮػياؽ يشػير كػؿ هػف  Holthausen & Wattsإلػى تنكيػد الهىظهػات الهٍىيػة عمػى أٌهيػة

هالءهة الهعمكهات الهحاﺮبية لهتﺨذم ال اررات ,ف د أكد هجمس هعايير الهحاﺮبة الدكلية  IASBعمى أىً لكي

تكػكف الهعمكهػات هﻔيػػدة يىبغػي أف تكػػكف هالءهػة الحتياجػػات هتﺨػذم ال ػ اررات كتهتمػؾ تمػػؾ الهعمكهػات ﺨاصػػية

الهالءهة عىدها تػؤرر فػي ال ػ اررات االقتصػادية لمهﺮػتﺨدهيف كتﺮػاعدٌـ فػي ت يػيـ اﻷحػداث الهاهػية كالحاهػرة
كالهﺮػت بمية أك تؤكػد ت ييهػاتٍـ الهاهػية أك تصػححٍا ( . Holthausen & Watts, 2001:4,7كلﻔٍػـ
هعىى هالءهة الهعمكهات الهحاﺮبية ٌىاؾ جهمة هف التعاريؼ أكردتٍا اﻷدبيات الهحاﺮبية في ٌذا الﺨصػكص,

إذ أكردت الجهعية اﻷهريكية لمهحاﺮبة  AAAﺮىة  2644كفػي إشػارة دقي ػة لمهالءهػة بػنف الهالءهػة "تتطمػب
كجكب اإلعتهاد عمى الهعمكهة بطري ة هﻔيدة أك إرتباطٍا الهﻔيػد بالتصػرفات التػي صػههت لتﺮػٍيمٍا أك الىتػائح

الهرغكب تح ي ٍا" (. AAA,1977:16

كهػػا كيعػػرؼ  Naciriﺨاصػػية الهالءهػػة بنىٍػػا "قػػدرة الهعمكهػػات عمػػى إحػػداث إﺨػػتالؼ فػػي ال ػرار ﺮػكاء

بالهﺮػػاعدة عمػػى تكػػكيف التىبػؤات أـ تنكيػػد التكقعػػات الﺮػػاب ة" ,كيهػػيؼ  Naciriإلػػى أف "الهعمكهػػات الهالءهػػة

ٌي التي ترتبط بهكهكع ال رار كتؤرر في ﺮمكؾ هتﺨػذ ال ػرار كتجعمػً يعطػي قػ ار ار يﺨتمػؼ عػف ذلػؾ ال ػرار الػذم

يهكف إتﺨاذي في حالة غياب تمؾ الهعمكهات"Naciri, 1987:61( .

كفي الﺮياؽ ىﻔﺮً عرؼ الشيرازم الهعمكهػات الهالءهػة بنىٍا"تمػؾ الهعمكهػات ال ػادرة عمػى إحػداث تغييػر

فػي إتجػاي ال ػرار كبػالتطبيؽ عمػػى ال ػكائـ الهاليػػة يكػكف ذلػؾ عػػف طريػؽ هﺮػػاعدة هﺮػتﺨدهي ٌػػذي ال ػكائـ عمػػى

تكػػكيف تكقعػػات عػػف الىتػػائح التػػي ﺮػػكؼ تترتػػب عػػف اﻷحػػداث الهاهػػية أك الحاهػػرة أك الهﺮػػت بمية" (الشػػيرازم,

. 266 :2668

ككف ا لإلطار الهﻔاٌيهي الصادر عف هجمس هعايير الهحاﺮػبة الدكليػة  IASBﺮػىة  6885تشػير الﻔ ػرة

 26هىً أف "الهعمكهات تككف هﻔيدة عىدها تككف هالءهة إلحتياجات هتﺨذم ال اررات ,كتعد الهعمكهات هالءهة

لمهﺮتﺨدهيف إذا كاف لٍا تنرير في ال اررات االقتصادية كذلؾ عف طريػؽ هﺮػاعدة هتﺨػذيٍا عمػى ت يػيـ اﻷحػداث

الهاهية كالحالية كالهﺮت بمية أك تنكيد أك تصحيح الت ييهات الهاهية" (. IASB,2008,Par.26
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كهها ﺮبؽ تبيف بنف التعاريؼ التي قدهت لﺨاصية الهالءهة إتﻔ ت جهيعٍا عمى أف الهالءهة تعىػي هػدل

تنرير الهعمكهات الهحاﺮبية في هتﺨذ ال رار كهﺮاعدتً في تككيف تىبؤات هﺮت بمية بىاءان عمػى الىتػائح الهترتبػة

عف اﻷحداث الهاهية أك الحاهرة هػع تعزيػز التكقعػات الحاليػة أك إجػراء تغييػر عميٍػا ,أم تحﺮػيف قػدرة هتﺨػذ

ال رار عمى التىبؤ بالىتائح الهتكقعة في الهﺮت بؿ كتصحيح التكقعػات الﺮػاب ة ,كي صػد بالهالءهػة كجػكد عالقػة
كري ة بيف الهعمكهات الهحاﺮبية كالغر

الذم أعدت هف أجمً كيهكف تح يػؽ ٌػذي الﺨاصػية هػف ﺨػالؿ هعرفػة

هدل إﺮتﻔادة هتﺨذ ال رار هف ٌذي الهعمكهات .كفي ٌػذا الﺮػياؽ يػرل  Hendriksenبنىػً هػف الهػركرم أف

يتكفر لهﺮتﺨدهي الهعمكهات الهحاﺮبية هػا يمػزهٍـ هػف الهعمكهػات الهالءهػة لتىبػؤاتٍـ كقػ ارراتٍـ كال يكﻔػي ٌػذا
اكاىهػػا يتطمػػب أف تكػػكف الهعمكهػػات التػػي يﺮػػتﺨدهٍا الهﺮػػترهركف كالػػدائىكف حديرػػة فػػي إعػػداد التىبػؤات اكاتﺨػػاذ

ال اررات" (. Hendriksen, 1982:129

كتشػكؿ ال يهػة التىبؤيػة لمهعمكهػات الهحاﺮػبية كهػا يشػير كػؿ هػف  Anandarajan & Hasanأحػد

الﺨصائص الﻔرعية لهالءهة الهعمكهات الهحاﺮبية إلحتياجػات الهﺮػتﺨدهيف إذ تُبىػى ال ػ اررات االﺮػترهارية عمػى
تكقعات الهﺮترهريف كتىبؤاتٍـ ل داء الهﺮػت بمي لمكحػدة االقتصػادية ,كقػد جػاء فػي إطػار إعػداد ال ػكائـ الهاليػة

كعرهٍا كالصادر عف هجمس هعايير الهحاﺮبة الدكلية  IASBبنىً غالبان ها تﺮػتﺨدـ الهعمكهػات حػكؿ الهركػز
الهالي كاﻷداء الﺮابؽ كنﺮاس لمتىبؤ بالهركز الهالي كاﻷداء الهﺮت بمي كأهػكر أﺨػرل تٍػـ الهﺮػتﺨدهيف بصػكرة

هباشػػرة هرػػؿ أربػػاح اﻷﺮػػٍـ كالتغي ػرات فػػي أﺮػػعارٌا ,كهػػا تؤكػػد دراﺮػػات عديػػدة إل ػى أف أط ػراؼ عديػػدة كالﺮػػيها
الهحممػػيف الهػػالييف تعتهػػد فػػي إج ػراء تىبؤاتٍػػا حػػكؿ أداء الكحػػدة الهﺮػػت بمي عمػػى التىبػػؤ بنرقػػاـ ال ػكائـ الهاليػػة

(Anandarajan and Hasan, 2010, P:270

كها يشير كػؿ هػف  Venkatachalam & Subramanyamفػي الﺮػياؽ ىﻔﺮػً إلػى أف الهعمكهػات

الهحاﺮبية التي يتـ اإلبالغ عىٍا في ال ػكائـ الهاليػة الحاليػة تﺮػاعد عمػى التىبػؤ بالتػدف ات الى ديػة الهﺮػت بمية
كأف ال اررات االقتصادية التي يتﺨذٌا هﺮتﺨدهك ال كائـ الهالية تتطمب ت ييـ قدرة الكحدة االقتصػادية عمػى تكليػد

التدف ات الى دية كها يعادلٍا كتكقيت كدرجة تنكيد ٌذي التدف ات (Subramanyam &Venkatachalam,
).2007, P:462

كيذكر كؿ هف  Stella,& Malcolmبنف ٌىاؾ كجٍاف لمهالءهة بهعىى أف الهعمكهات تككف هالءهة

هػػا كػػاف لٍػػا قيهػػة تىبؤيػػة كقيهػػة إﺮػػترجاعية أك تككيديػػة ,كحتػػى تكػػكف لمهعمكهػػات قيهػػة تىبؤيػػة فإىػػً لػػيس

بالهركرة أف تككف عمى شكؿ تىبػؤات صػريحة كلكػي يػتـ تعزيػز ال ػدرة عمػى عهػؿ التىبػؤات هػف ال ػكائـ الهاليػة
يككف ذلؾ هف ﺨالؿ اﻷﺮػمكب الػذم تعػر

فيػً الهعمكهػات عػف العهميػات الهحاﺮػبية كاﻷحػداث الهاهػية ,كقػد

ترتبط ﺨاصية الهالءهة بهﻔٍكـ اﻷٌهية الىﺮبية كيهع ٌذا الهﻔٍكـ حدان فاصالن أك ى طة قطػع لمهالءهػة ككىٍػا

ﺨاصية أﺮاﺮية يىبغي أف تتصؼ بٍا الهعمكهات لكي تككف هﻔيدة (. Stella,& Malcolm, 2009:103
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كفػي إطػػار اإلبػػالغ الهػػالي عػف إىﺨﻔػػا

قيهػػة اﻷصػػكؿ غيػػر الهتداكلػة يعػػد اإلعتػراؼ بﺨﺮػػارة إىﺨﻔػػا

قيهػػة تمػػؾ اﻷصػػكؿ كاإلبػػالغ عىٍػػا فػػي ال ػكائـ الهاليػػة هعمكهػػة هالءهػػة كقػػادرة عمػػى إحػػداث تغييػػر فػػي ق ػ اررات

الهﺮتﺨدهيف كهﺮاعدتٍـ عمى تككيف التكقعات الهﺮت بمية اكاف جهيع الﺨصائص الﻔرعية لمهالءهة تﻔهؿ ت ييـ

اﻷصكؿ غير الهتداكلة كف ا لهػداﺨؿ ال يػاس اﻷﺨػرل بػدال هػف هػدﺨؿ التكمﻔػة التاريﺨيػة كال ﺮػيها هػدﺨؿ ال يهػة

العادلػػة كهػػدﺨؿ ال يهػػة الحاليػػة لمتػػدف ات الى ديػػة الهﺮػػت بمية ,كفػػي ٌػػذا الصػػدد يعػػرؼ  Donكآﺨػػركف ال يهػػة

التىبؤية بنىٍا الهعمكهات التػي تﺮػاعد الهﺮػتﺨدهيف عمػى زيػادة إحتهػاؿ التىبػؤ باﻷحػداث الهﺮػت بمية هػف ﺨػالؿ
ىتػػائح اﻷحػػداث الهاهػػية أك الحاهػػرة بشػػكؿ صػػحيح ,اكاف ال يػػاس كف ػان لهػػداﺨؿ ال يػػاس اﻷﺨػػرل هرػػؿ ال يهػػة

العادلة يﻔتر

عهكها أف يكفر قد ارن أكبػر هػف ال يهػة التىبؤيػة ه ارىػة بال يػاس كف ػا لهػدﺨؿ التكمﻔػة التاريﺨيػة.

( , Don& et al,2002:9كيشير كؿ هف  Shipper & Vincentإلى أف ال يهػة التىبؤيػة تعبػر عػف قػدرة
اإلبػػالغ الهػػالي عمػػى تحﺮػػيف قػػدرة هﺮػػتﺨدهي ال ػكائـ الهاليػػة عمػػى التىبػػؤ بالعىاصػػر ذات العالقػػة باٌتهاهػػاتٍـ

(. Shipper & Vincent , 2003: 100

كيؤكد  Robertsكآﺨركف في ٌذا الﺮياؽ عمى أف ٌىاؾ عالقة بػيف أﺮػعار اﻷﺮػٍـ كالعكائػد كتكقعػات

اﻷربػػاح أك اﻷربػػاح الهﺮػػت بمية اكاعػػادة ت يػػيـ اﻷصػػكؿ غيػػر الهتداكلػػة كأف إعػػادة ت يػػيـ اﻷصػػكؿ غيػػر الهتداكلػػة
يحﺮف التكقعات عف اﻷرباح في الهﺮت بؿ هف التكزيعات الههكىػة الػدفع,كأف إعػادة ت يػيـ اﻷصػكؿ عهكهػا ٌػي

قيهة هالءهة تتجػاكز هبػالغ التكمﻔػة التاريﺨيػة ﻷغػ ار

تﻔﺮػير العكائػد كاﻷﺮػعار الحاليػة عػالكة عمػى ذلػؾ فػإف

تﻔهػػيؿ ال يهػػة التىبؤيػػة لم يهػػة العادلػػة عمػػى التكمﻔػػة التاريﺨيػػة يهتػػد إل ػى الحػػاالت التػػي تكػػكف فيٍػػا الكحػػدة

االقتصادية غير هﺮتهرة ( هبدأ اإلﺮتهرارية فإف ال يـ العادلة بشكؿ كاهػح أفهػؿ هػف التكػاليؼ التاريﺨيػة فػي

ت دير ﺮعر الشراء أكفي تصﻔية أصكؿ الكحدة (. Roberts& et al. 1990, p. 42

كيشير  Landsmanإلى أىً أجهعت دراﺮات عديدة فػي هجػاؿ الهحاﺮػبة عػف اإل ىﺨﻔػا

فػي قيهػة

اﻷصكؿ غير الهتداكلة عمى تهييز هداﺨؿ ال ياس اﻷﺨرل كال ﺮيها هدﺨؿ ال يهة العادلة كهدﺨؿ ال يهػة الحاليػة

لمتدف ات الى دية الهﺮت بمية هف إﺮتﺨداـ تمؾ اﻷصكؿ بتزكيد هﺮػتﺨدهي ال ػكائـ الهاليػة بهعمكهػات تتػكفر فيٍػا

ﺨاصية الهالءهة كذلؾ بﺨالؼ هػدﺨؿ التكمﻔػة التاريﺨيػة ,هرػؿ دراﺮػة ) Stella&Malcolm,2009كدراﺮػػػػة
( Lee & Shen, 2006فهال عف أف تمؾ الدراﺮات أكدت عمى أف الهشكمة الرئيﺮة تتهرؿ فػي عػدـ كﻔػاءة
كفاعمية بع

أﺮاليب قياس ال يهة العادلة عمى تح يؽ ﺨاصػية التهريػؿ الصػادؽ كهػا ٌػك الحػاؿ فػي هحاﺮػبة

التكمﻔػػة التاريﺨيػػة ,كهػػف ٌىػػا ف ػػد ركػػزت هعظػػـ الهعػػايير عمػػى أف الﺮػػعر الﺮػػكقي فػػي ﺮػػكؽ ىشػػطة ٌػػك أفهػػؿ
اله اييس الهحددة لم يهة العادلة كأكرر هالءهة ,في حيف أف هداﺨؿ ال ياس اﻷﺨرل هرؿ هػدﺨؿ ال يهػة الحاليػة

لمتػدف ات الى ديػػة الهﺮػػت بمية يراعػػى فيٍػػا الحصػكؿ عمػػى أعمػػى درجػػة ههكىػػة هػف التهريػػؿ الصػػادؽ ,كفػػي إطػػار
أٌهيػػة ال يهػػة التىبؤيػػة لمتػػدف ات الى ديػػة إلغػ ار

إحتﺮػػاب قيهػػة اإلﺮػػتﺨداـ ( ال يهػػة الحاليػػة ل صػػكؿ غيػػر

الهتداكلػػة بٍػػدؼ ه ارىتٍػػا هػػع قيهتٍػػا الدفتريػػة كقيػػاس اإل ىﺨﻔػػا

فػػي قيهػػة تمػػؾ اﻷصػػكؿ يشػػير كػػؿ هػػف

Nurnberg & Dittmarإلى أىً في حالػة ظٍػكر دالئػؿ تشػير إلػى حػدكث إىﺨﻔػا

فػي قيهػة اﻷصػكؿ غيػر

الهتداكلة تحتاج الكحدة االقتصادية إلى إجراء ت ػديرات لمتػدف ات الى ديػة الهﺮػت بمية الىاتجػة عػف إﺮػتﺨداـ تمػؾ

اﻷصكؿ كيتـ هف ﺨالؿ تمؾ الت ديرات تحميؿ التبايف فيها بيف هبالغ تمؾ التدف ات كتكقيتٍا.
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كيتطمػػب بىػػاء تمػػؾ الت ػػديرات عم ػى التىب ػؤات الهىط يػػة لػػإلدارة كف ػػا ﻷحػػدث الهكازىػػات كالت ػػديرات ,اكاف

اإلدارة هطالبة بالتنكد هف أف تىبؤاتٍا لت دير التدف ات الى دية هىﺮجهة هع الىتائح الﻔعميػة الهاهػية عػف طريػؽ

دراﺮة أﺮباب اإلﺨتالؼ بيف التدف ات الهاهية كالحالية هػع هراعػاة تػنرير الظػركؼ كاﻷحػداث الالح ػة كالتػي لػـ

تكف هكجكدة عىد تكليد التدف ات الى دية الﻔعمية ). (Nurnberg & Dittmar, 1997 : 37-50

كلغػػر

إيهػػاح العالقػػة بػػيف اإلبػػالغ الهػػالي عػػف إىﺨﻔػػا

قيهػػة اﻷصػػكؿ غيػػر الهتداكلػػة كبػػيف ﺨاصػػية

هالءهة الهعمكهات الهحاﺮبية يىبغي التنكيد عمى أف تتكفر لتمػؾ الﺨاصػية قيهػة تككيديػة أك قػدرة عمػى التغذيػة
الراجعة كتعد قيهة التغذية الراجعة الﺨاصية الﻔرعيػة اﻷﺨػرل لهالءهػة الهعمكهػات الهحاﺮػبية فهػال عػف ال يهػة
التىبؤيػػة ,كتعػػرؼ التغذيػػة الراجعػػة بنىٍػػا "ىكعيػػة الهعمكهػػات التػػي تهكػػف الهﺮػػتﺨدهيف هػػف تنكيػػد أك تصػػحيح

التكقعػػات الﺮػػاب ة" ,كعىػػد ى طػػة الشػػراء اﻷكليػػة ككهػػا يشػػير إلػػى ذلػػؾ  Donكآﺨػػركف فػػإف التكمﻔػػة التاريﺨيػػة
ل صػػكؿ غيػػر الهتداكلػػة تعػػادؿ ال يهػػة العادلػػة لهعظػػـ تمػػؾ اﻷصػػكؿ كلكػػف هػػع هػػركر الكقػػت فػػإف اله ياﺮػػيف

يتباعداف كتتغير ال يهػة العادلػة عمػى هػر الػزهف كبالتػالي يػتـ اإلعتػراؼ بػالتغييرات فػي ال يهػة العادلػة ل صػكؿ
غير الهتداكلة في ال كائـ الهالية كال ﺮيها اإل ىﺨﻔا

في قيهتٍا ,كيهكف لٍذي الهعمكهات التي تـ اإلبالغ عىٍػا

تكفير هعمكهات كتغذية راجعة إلى الهﺮتﺨدهيف كيهكف أف ت كـ بتنكيد أك تصحيح تكقعاتٍـ الﺮاب ة التي تعتهػد

عمى الظركؼ االقتصادية الحالية كعمى أحدث الهعمكهػات عػف إعػادة الت يػيـDon& et al, 2002 : 11( .

 ,كفػي ٌػذا الﺮػياؽ يشػير كػؿ هػف Aboody, Barth, & Kasznikإلػى أف اإلبػالغ الهػالي عػف التغيػرات
الهتتاليػػة فػػي ال يهػػة العادلػػة ل صػػكؿ غيػػر الهتداكلػػة لكحػػدة اقتصػػادية كبيػػرة تػػكفر تغذيػػة راجعػػة لهﺮػػتﺨدهي

الهعمكهات الهحاﺮبية,كبعبارة أﺨرل فإف التكمﻔة التاريﺨية بحكـ التعريؼ ال تتغير هع هركر الكقت كتكفر تغذيػة
راجعة هحدكدة لعدد كبير هف الهﺮتﺨدهيف ﻷغ ار الشراء أك الحيازة ,اكاف قياس ال يهة الدفترية ل صكؿ غيػر
الهتداكلة (التكمﻔة التاريﺨية ىاقصا هﺨصص اإلىػدرار الهتػراكـ قػد تػكفر تغذيػة راجعػة فػي االتجػاي الﺨػاطئ ﻷف
ال يهة الدفترية لتمؾ اﻷصكؿ قد تككف أعمى هف قيهتٍا العادلة أك هػف صػافي ال يهػة الحاليػة لمتػدف ات الى ديػة

الهﺮت بمية هف إﺮتﺨداـ تمؾ اﻷصػكؿباىتظػاـ هػع هػركر الكقػت حتػى عىػدها يػتـ إعػادة ت ييهٍػاAboody, ( .

Barth, & Kasznik 1999: 1-3

كهػا يشػير كػؿ هػف Alciatore, Easton & Spear Nurnberg , Dittmar,فػي الﺮػياؽ ىﻔﺮػً إلػى

أف ٌىاؾ حالة كاحدة تكفر هف ﺨاللٍا هدﺨؿ التكمﻔة التاريﺨية ل صكؿ غير الهتداكلة تغذية راجعة كٌػي عىػدها
تتجاكز ال يهة الدفترية لتمؾ اﻷصكؿ التدف ات الى دية الهﺮت بمية الهتكقعة هف إﺮتﺨداهٍا عمى إفت ار

إىﺨﻔا

حػدكث

في قيهة تمؾ اﻷصكؿ كيتـ تعديؿ ال يهة الدفترية إلى ال يهة العادلػة كفػي ٌػذي الحالػة يهكػف أف تػكفر

لمهﺮػػتﺨدهيف تغذيػػة راجعػػة ٌاهػػة كبالتػػالي يػػتـ تﺮػػكية اإل ىﺨﻔػػا

فػػي قيهػػة تمػػؾ اﻷصػػكؿ عمػػى أﺮػػاس ال يهػػة

العادلػة كليﺮػت التكمﻔػة التاريﺨيػة (Nurnberg & & Alciatore, Easton, & Spear 2000: 151
). Dittmar 1997: 37
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كترتبط ﺨاصية الهالءهة بهﻔٍكـ اﻷٌهية الىﺮػبية أك الهاديػة فػي كريػر هػف اﻷطػر الهﻔاٌيهيػة لمهحاﺮػبة,

ف د جاء في الﻔ رة  QC11هف اإلطار الهﻔاٌيهي لمهشركع الهشػترؾ  FASB/IASBبنىػً ُ"يعػد البىػد هاديػان أك
ذك أٌهية ىﺮبية إذا ها كاف حذفً أك عرهً بشكؿ ﺨاطئ ﺮيؤرر في ال اررات االقتصػادية لمهﺮػتﺨدهيف الهبىيػة
عمى كاقع ال كائـ الهالية ,كبعبارة أﺨرل فإف اﻷٌهية الىﺮبية ٌي جاىب هف جكاىب ﺨاصػية هالءهػة الهعمكهػات

الهحاﺮػػبية الهبىيػػة عمػػى طبيعػػة كحجػػـ البىػػد أك كالٌهػػا هع ػان ىﺮػػبة إلػػى البىػػكد اﻷﺨػػرل فهػالن عػػف هػػدل تػػنرير

الهعمكهػػة فػػي ﺮػػياؽ اإلبػػالغ الهػػالي" ,كلكػػف لػػـ يﺨصػػص كػػال الهجمﺮػػيف ه ػػدار أك هػػدل هحػػدد ل يهػػة اﻷٌهيػػة
الىﺮػػػػػػػبية أك ت ػػػػػػػدير تﻔصػػػػػػػيمي هع ػػػػػػػكؿ لمتعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى هػػػػػػػدل كجػػػػػػػكد أٌهيػػػػػػػة ىﺮػػػػػػػبية لمبىػػػػػػػد",

)(CPA,IFRS,2010,QC11كفػي ذات الﺮػياؽ يشػير  Belkaouiإلػى أف هﻔٍػكـ اﻷٌهيػة الىﺮػبية يهػع

حػػدان فاصػػال أك ى طػػة قطػػع لمهالءهػػة يىبغػػي أف تتصػػؼ بٍػػا الهعمكهػػات الهحاﺮػػبية لكػػي تكػػكف هﻔيػػدة ل ػ اررات
الهﺮػتﺨدهيف إذ يىظػر إلػى اﻷٌهيػة الىﺮػبية عمػى إىٍػا حالػػة ت ػدير ىﺮػبي لهػا ٌػك هٍػـ إذ أف اﻷﺮػاس أف يػػتـ
اﻷﺨػػذ فػػي الحﺮػػباف فيهػػا إذا كػػاف هػػف الهحتهػػؿ أف يكػػكف لمهعمكهػػة تػػنرير جػػكٌرم أك همهػػكس فػػي ال ػػ اررات

).(Belkaoui, 2004: 187

كجاء في الﻔ رة  6.3هف الهﻔػاٌيـ كالهبػادئ الﺮػائدة لهعػايير اإلبػالغ الهػالي أف اﻷٌهيػة الىﺮػبية أحػد

جكاىػػب الهالئهػػة ﻷف الهعمكهػػات غيػػر الٍاهػػة ال تػػؤرر فػػي قػرار الهﺮػػتﺨدـ كيﻔتػػر

أف يكػػكف لػػدل هﺮػػتﺨدهي

ال كائـ الهالية فٍـ هع ػكؿ ﻷعهػاؿ كأىشػطة الكحػدة اإلقتصػادية ,كبالتػالي فػإف حػذؼ البىػكد الٍاهػة أك إظٍارٌػا
في ال كائـ الهالية بشكؿ ﺨاطئ ٌك أهػر ٌػاـ إذا كػاف هػف الههكػف أف يػؤرر بشػكؿ فػردم أك هشػترؾ فػي قػ اررات
الهﺮتﺨدهيف التي تتﺨذ عمى أﺮاس الهعمكهات الظاٌرة في ال كائـ الهالية ,كعميػً فػإف اﻷٌهيػة الىﺮػبية تﺮػتىد

عمى طبيعة أك حجـ البىكد أك كالٌها هعان كالتي ترتبط باإلبالغ الهالي عىٍا (. IFRS,2011,Par:2.6
كفي إطار اإلبالغ الهالي عف إىﺨﻔا

بﺨﺮارة إىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة فإىػً عىػد عػدـ اإلعتػراؼ هحاﺮػبيان

قيهة أصؿ هﻔرد أك كحدة تكليد ى د كالىاتجة عف الﻔرؽ الجكٌرم بيف قيهتٍا ال ابمة لإلﺮػترداد

كقيهتٍا الدفترية ي دـ ذلؾ صكرة كاهحة عف هدل تنرير تمؾ الهعمكهة في ق اررات الهﺮػتﺨدهيف اكاف حػذفٍا هػف
ال كائـ الهالية كعدـ اإلعتراؼ بٍا تشكي عهمية اإلبالغ الهالي كبالتالي تعطي صكرة غير هالءهة عف قيهة تمؾ

اﻷصكؿ ,كيؤكد كؿ هػف  Clinch&Barthفػي هجػاؿ اإلﺮػتﻔادة هػف ىتػائح اإلبػالغ الهػالي عػف إىﺨﻔػا
اﻷصكؿ غير الهتداكلة عمى أف الهعمكهػات التػي يػتـ اإلبػالغ عىٍػا كذات الصػمة بإىﺨﻔػا

قيهػة

قيهػة اﻷصػكؿ غيػر

الهتداكلة ٌي هعمكهات هالءهة ,كعىدها يﺮتﺨدـ الدائىكف اﻷصكؿ غير الهتداكلة كههاف لم ر

فإىٍػا تحتػاج

إلى إعادة ت ييـ حالي لتحديد ال يهة العادلة ل صػكؿ الﺮػتﺨداهٍا كهػهاف,كقد يﺮػتﻔيد الهﺮػتﺨدهكف اآلﺨػركف

كالهٍتهكف بالهعمكهات الهحاﺮبية هف الهعمكهات التي تتعمؽ بالتغيرات الحالية في قيهة تمؾ اﻷصكؿ.

هجمة العمكـ االقتصادية كاإلدارية الهجمد  20العدد  79لﺮىة 2014

481

دور اإللبغا امالم ن نخفال يما اصأوو يمر امادداوم ي دزيمي
فومو اغاءا امازموالت اماحلسلبم ادف دحممم
فهػػال عػػف الهىظهػػيف الحكػػكهييف فػػي اإلﺮػػترهارات الرأﺮػػهالية الصػػىاعية هرػػؿ الﺨػػدهات كالهرافػػؽ العاهػػة

كالىﻔط كالغاز كالﺨطكط الجكية هف الهػرجح أف يػتـ الىظػر هػف قػبمٍـ إلػى الهعمكهػات عػف التغييػرات اﻷﺨيػرة فػي
ال يهػػػة العادلػػػة ل صػػػكؿ غيػػػر الهتداكلػػػة إذا كاىػػػت هتاحػػػة فػػػي الهﻔاكهػػػات بػػػيف الصػػػىاعة كههرمػػػي الحككهػػػة

( , Barth & Clinch 1998:266كهػػا يؤكػػد Basuفػػي الﺮػػياؽ ىﻔﺮػػً عمػػى أىػػً يترتػػب عمػػى االعتػراؼ

بﺨﺮائر إىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة تﺨﻔي

قيهة تمؾ اﻷصكؿ عىد تػكفر أدلػة عمػى ٌػذا اإل ىﺨﻔػا

اكاف االعتراؼ الﻔكرم بالﺨﺮائر يكفر هعمكهات هالءهة لإلدارة تحكؿ دكف إﺮتهرارٌا في إتﺨاذ ق اررات إﺮػترهارية

أك تشػػغيمية يترتػػب عميٍػػا تﺨﻔػػي

قيهػػة الكحػػدة االقتصػػادية هﺮػػت بال ,فػػإذا عمػػـ الهػػديركف أىػػً ﺮػػكؼ يػػتـ

االعت ػراؼ بالﺨﺮػػائر الىاتجػػة عػػف إىﺨﻔػػا

قيهػػة اﻷصػػكؿ غيػػر الهتداكلػػة عػػف قيهتٍػػا اإلﺮػػتردادية فػػإىٍـ لػػف

يﺮتهركا في الدﺨكؿ فػي هشػاريع إﺮػترهارية يكػكف صػافي قيهتٍػا الحاليػة ﺮػالبان ,كهػا كيهػىعٍـ ذلػؾ أيهػا هػف

اإلﺮػػتهرار فػػي االحتﻔػػاظ بنصػػكؿ غيػػر هتداكلػػة تكػػكف ىتػػائح تشػػغيمٍا الهﺮػػت بمي ﺮػػالبا أيهػػا ,كيهػػيؼ Basu
أيها بنف االعتراؼ الﻔكرم بﺨﺮائر إىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة يحﺮف عهمية الهراقبة التي ي كـ بٍػا

أصحاب الديكف اكاف هف هصمحة اله رهيف أف يتـ االعتراؼ الﻔكرم بالﺨﺮائر غير الهح ة فػي تػاري اإلبػالغ
الهالي كعىد كجكد دليؿ عمى إىﺨﻔا

أقيػاـ تمػؾ اﻷصػكؿ ككىػػٍا تػكفر هعمػػكهات هالءهػة لػػٍـ ﺮػكاء كػاف ذلػؾ

قبؿ التعاقػد أك أرىػاء التعاقػد لهػىح ال ػرك  ,اكاف االعتػراؼ الﻔػكرم بالﺨﺮػائر قبػؿ التعاقػد يهكػف اله رهػيف هػف
تحديد صافي قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة بصكرة هع كلة كهف رـ تحديد الجدارة االئتهاىية لمكحػدة االقتصػادية,
اكاف اإلعتراؼ الﻔكرم بالﺨﺮائر غيػر الهح ػة أرىػاء التعاقػد كطالهػا أف الػدليؿ عميٍػا لػـ يظٍػر إال ﺨػالؿ الﺮػىة
الهاليػػة لإلعت ػراؼ فإىػػً يﺮػػٍؿ عمػػى اله رهػػيف التح ػػؽ هػػف شػػركط ع ػػد ال ػػر كاتﺨػػاذ اإلج ػراءات الهىاﺮػػبة

لحهاية ح كقٍـ بصكرة فكرية (. Basu, 1997: 4-5

كههػػا ﺮػػبؽ تػػرل الباحرتػػاف بػػنف اإلعتػراؼ بﺨﺮػػائر إىﺨﻔػػا

قيهػػة اﻷصػػكؿ غيػػر الهتداكلػػة فػػي ال ػكائـ
قػد تكػكف كف ػا

الهالية يكفر هعمكهات أكرر هالءهة لهتﺨذم ال اررات اكاف إعػادة ت يػيـ تمػؾ اﻷصػكؿ باإل ىﺨﻔػا
ﻷﺮعارٌا في اﻷﺮكاؽ الىشطة عىدها تككف هتاحة كقػد تكػكف كف ػا لم يهػة الحاليػة لمتػدف ات الى ديػة الهﺮػت بمية
الهتكقع الحصكؿ عميٍا هف إﺮتﺨداـ تمؾ اﻷصكؿ عمى كفؽ تكقعات اإلدارة الهبىيػة عمػى أﺮػس عمهيػة ككجػكد

هكازىػػات ت ديريػػة هكهػػكعية كال ﺮػػيها عىػػد ه ارىتٍػػا بنقياهٍػػا الدفتريػػة كالهﺮػػجمة بتكمﻔتٍػػا التاريﺨيػػة بعػػد طػػرح
هﺨصص اإلىػدرار ,تمػؾ الهعمكهػات تﺮػاعد فػي تحﺮػيف ال يهػة التىبؤيػة فهػال عػف تعظػيـ ال يهػة التككيديػة أك
التغذية الراجعة أكرر هها تكفرٌا التكمﻔة التاريﺨيػة ,كقػد تكػكف لمتكمﻔػة التاريﺨيػة أيهػا ال ػدرة عمػى التػنرير فػي

ال ػ اررات طالهػػا أف ال يهػػة الدفتريػػة لتمػػؾ اﻷصػػكؿ تكػػكف قريبػػة كبشػػكؿ هع ػػكؿ هػػف ال يهػػة العادلػػة اكاف ال يهػػة
الدفترية كف ا لمتكمﻔة التاريﺨية تكػكف غيػر هالءهػة فػي ال ػدرة عمػى التػنرير فػي ال ػ اررات عىػدها تىحػرؼ كبشػكؿ
ٌاـ عف ال يهة العادلة كف ان ل ٌهيػة الىﺮػبية لإلىحػراؼ ,كتمعػب الهعمكهػات الهحاﺮػبية التػي يػتـ اإلبػالغ عىٍػا

دك ار ٌاهػػا فػػي تعزيػػز أك تصػػحيح تكقعػػات ﺮػػاب ة أم أىٍػػا تﺮػػاعد هﺮػػتﺨدـ الهعمكهػػات فػػي ت يػػيـ هػػدل صػػحة
التكقعات الﺮاب ة.
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كبالتالي ت ييـ ىتائح ال اررات التػي بىيػت عمػى ٌػذي التكقعػات اكاف ٌػذي الﺨاصػية فػي الت يػيـ اإلرتجػاعي ال

ت ؿ أٌهية عف ﺨاصية ال يهة التىبؤية لمهعمكهات الهحاﺮبية فهال عف ﺨاصية اﻷٌهية الىﺮػبية كالتػي بػدكرٌا

تمبي الحاجة الهمحة إلى تمؾ الهعمكهات ﻷغ ار

التﺨطيط كالرقابػة كاتﺨػاذ ال ػ اررات كتعتهػد فػي ذلػؾ عمػى هػدل

فاعمية اﻷىظهة الهحاﺮبية في تكفير هعمكهات هحاﺮبية تﺮتجيب إلحتياجػات هﺮػتﺨدهيٍا فػي كػؿ الظػركؼ ,إذ
أف عدـ اإلعتراؼ بﺨﺮارة إىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة كحذفػً كهعمكهػة هالءهػة تهتمػؾ أٌهيػة ىﺮػبية

ﺮيككف لٍا تنرير في ق اررات الهﺮتﺨدهيف ,كبالتالي فإف االعتراؼ الﻔكرم بالﺨﺮائر الىاجهة عف إىﺨﻔػا

قيهػة

تمػػؾ اﻷصػػكؿ هػػف ﺨػػالؿ ت ييهٍػػا ب يهتٍػػا العادلػػة أك قيهػػة إﺮػػتﺨداهٍا يعػػد أحػػد الهؤشػرات الٍاهػػة كالدالػػة عمػػى
جكدة اإلبالغ الهالي كتعػد هعمكهػات هالءهػة لمهﺮػتﺨدهيف ,كعميػً تتكقػع الباحرتػاف هػف ﺨػالؿ ٌػذي الدراﺮػة أف
تطبػػؽ الشػػركات الهﺮػػاٌهة فػػي ال طػػاع الﺨػػاص هعيػػار الهحاﺮػػبة الػػدكلي " 63إىﺨﻔػػا

قيهػػة اﻷصػػكؿ غيػػر

الهتداكلة",كنحػػد الهعػػايير التػػي يىػػتح عىٍػػا جػػكدة أعمػػى لم ػكائـ الهاليػػة لٍػػذي الشػػركات هػػف تمػػؾ التػػي يهكػػف إف
تتهيز بٍا ال كائـ الهالية التي تصدرٌا الشركات التي ال تطبؽ ٌذا الهعيار.

ً
أوال :اإلستنتاجات

.2

احملىر انرابع /اإلستنتاجات وانتىصيات

تركز أغمػب هﻔػاٌيـ إىﺨﻔػا

قيهػة اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة عمػى أف اإلىﺨﻔػا

فػي قيهػة تمػؾ اﻷصػكؿ

تعىي زيػادة قيهتٍػا الدفتريػة عػف قيهتٍػا اإلﺮػتردادية إذ ت تىػي الكحػدة االقتصػادية اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة ﻷف

ال يهة الهﺮت بمية لمهىافع الهتكقع الحصكؿ عميٍا هف إﺮتﺨداـ تمؾ اﻷصكؿ تﻔكؽ أك تﺮػاكم تكاليﻔٍػا ,بهعىػى
أف إﺮتﺨداـ اﻷصؿ غير الهتداكؿ ﺮكؼ يﺮاٌـ في تكليد هىػافع هﺮػت بمية لمكحػدة االقتصػادية ,كفػي أم لحظػة

زهىية هف عهر اﻷصؿ غير الهتداكؿ إذا هػا ظٍػرت هؤشػرات داﺨميػة كﺨارجيػة تػدؿ عمػى أف ال يهػة الهﺮػت بمية

لمهىافع الهتكقعة لمﺮىكات الهتب يػة هػف عهػر اﻷصػؿ ت ػؿ بدرجػة ٌاهػة ىﺮػبيا عػف قيهتػً الدفتريػة ,عىدئػذ فػإف
قيهة اﻷصؿ غير الهتداكؿ أك هجهكعة اﻷصكؿ غير الهتداكلة تعد ذات أقياـ هىﺨﻔهة ,عميً يتـ ت دير ال يهػة
ال ابمة إلﺮترداد اﻷصؿ أك هجهكعة اﻷصكؿ هف ﺨالؿ تبىي هداﺨؿ قياس بديمة لهدﺨؿ التكمﻔة التاريﺨية ,كهػف

بيىٍا هدﺨؿ ال يهة الحالية .

 .6تعػد ﺨاصػػية الهالءهػػة هػػف الﺨصػػائص اﻷﺮاﺮػػية لمهعمكهػػات الهحاﺮػػبية عمػػى كفػػؽ هػػا جػػاء بػػً الهشػػركع
الهشػػترؾ لهجمػػس هعػػايير الهحاﺮػػبة الهاليػػة اﻷهريكػػي كهجمػػس هعػػايير الهحاﺮػػبة الدكليػػة , FASB/IASB

كيؤدم اإلبالغ الهالي عف إىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلة إلى تعزيز ﺨاصػية الهالءهػة هػف ﺨػالؿ تعزيػز

ﺨصائصػػٍا الﻔرعيػػة الهتهرمػػة بﺨاصػػية ال يهػػة التىبؤيػػة كﺨاصػػية ال يهػػة التككيديػػة فهػػال عػػف ﺨاصػػية اﻷٌهيػػة
الىﺮبية  ,إذ أف قياس ﺨﺮارة إىﺨﻔا

قيهػة اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة يػتـ هػف ﺨػالؿ تبىػي هػداﺨؿ قيػاس بديمػة

لهػػدﺨؿ التكمﻔػػة التاريﺨيػػة كهػػف بيىٍػػا هػػدﺨؿ ال يهػػة الحاليػػة لصػػافي التػػدف ات الى ديػػة الهﺮػػت بمية الهتنتيػػة هػػف
إﺮتﺨداـ تمؾ اﻷصكؿ الذم أربتت العديد هف الدراﺮػات قدرتػً عمػى إىتػاج هعمكهػات هحاﺮػبية هالءهػة إلغػ ار

هﺮتﺨدهيٍا .
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ً
ثانيا :انتىصيات

ىظ ارن ﻷٌهية تطبيؽ هتطمبات هعيار الهحاﺮبة الدكلي " 63إىﺨﻔا

قيهة اﻷصكؿ غير الهتداكلػة" كدكري فػي

تعزيز ﺨاصية هالءهة الهعمكهات الهحاﺮبية ل ػ اررات هﺮػتﺨدهيٍا تكصػي الباحرػة الشػركات الهﺮػاٌهة الهدرجػة

في ﺮكؽ العراؽ ل كراؽ الهالية كال ﺮيها الشركات عيىة البحث بتطبيػؽ هتطمبػات ٌػذا الهعيػار طكاعيػ نة اكاتﺨػاذ
اإلجراءات اآلتية:

 .2إجراء إﺨتبػار إلىﺨﻔػا

قيهػة اﻷصػكؿ غيػر الهتداكلػة ( كحػدات تكليػد الى ػد فػي كػؿ تػاري إبػالغ هػالي

كذلؾ هف ﺨالؿ تحديد الهؤشرات الداﺨمية كالﺨارجية التي تدؿ عمى حدكث اإلىﺨﻔا

في ال يهة.

 .6تحديػػد اﻷصػػؿ غيػػر الهتػػداكؿ أك كحػػدة تكليػػد الى ػػد الﺨاهػػعة لإلﺨتبػػار  ,كهػػف رػػـ تحديػػد ال يهػػة الدفتريػػة

ل صكؿ غير الهتداكلة الهعرهة إلىﺨﻔا

ال يهة.

 .6قيػػاس ال يهػػة ال ابمػػة إلﺮػػترداد اﻷصػػكؿ غيػػر الهتداكلػػة كذلػػؾ بإﺮػػتﺨداـ أحػػد هػػداﺨؿ ال يػػاس البديمػػة عػػف
هػػدﺨؿ التكمﻔػػة التاريﺨيػػة هرػػؿ هػػدﺨؿ ال يهػػة العادلػػة أك هػػدﺨؿ ال يهػػة الحاليػػة لمتػػدف ات الى ديػػة الهﺮػػت بمية

الهتكقعػػة  ,كيﻔهػػؿ فػػي ٌػػذا الﺨصػػكص اﺮػػتﺨداـ اﻷﺮػػاليب اإلحصػػائية الهىاﺮػػبة لككىٍػػا تح ػػؽ ىتػػائح هع كلػػة

يهكف اإلعتهاد عميٍا في تحديد تمؾ التدف ات.
 .0اإلعت ػراؼ بﺨﺮػػارة إىﺨﻔػػا
لمشػػركات كذلػػؾ لغػػر

قيهػػة اﻷصػػكؿ غيػػر الهتداكلػػة إف كجػػدت كاإلبػػالغ عىٍػػا فػػي ال ػكائـ الهاليػػة

تعزيػػز ﺨاصػػية هالءهػػة الهعمكهػػات الهحاﺮػػبية هػػف ﺨػػالؿ تعزيػػز ﺨصائصػػٍا الﻔرعيػػة

الهتهرمة بﺨاصية ال يهة التىبؤية كﺨاصية ال يهة التككيدية فهالن عف ﺨاصية اﻷٌهية الىﺮبية.

املصادر
ً
أوال :املصادر انعربية

 .2أبك الﺨير ,هدرر طً ,أرر هعايير الهحاﺮبة الدكلية كالعكاهؿ الىظاهية عمى جػكدة الت ػارير الهاليػة :دراﺮػة
هيداىيً عػف تطبيػؽ هعيػار االىﺨﻔػا

جاهعة طىطا ,العدد .2007 ,6

فػي قيهػة اﻷصػكؿ ,الهجمػة العمهيػة -التجػارة كالتهكيػؿ  ,كميػة التجػارة ,

 .6الجعػػارات  ,ﺨالػػد جهػػاؿ ",هعػػايير ال ػكائـ الهاليػػة الدكليػػة " هكتبػػة الجاهعػػة  ,الشػػارقة  ,دار إر ػراء لمىشػػر
كالتكزيع  ,الطبعة اﻷكلى .6885 ,

 .6الشي ارزم ,عباس هٍدم ”,ىظرية الهحاﺮبة “ ,ذات الﺮالﺮؿ  ,الككيت .2668 ,

 .0ال اهي ,حﺮيف ,كآﺨركف " ,هحاﺮبة البتركؿ"  ,الدار العمهية الدكلية لمىشػر كالتكزيػع  ,عهػاف  ,الطبعػة
اﻷكلى.6882 ,

 .2عابﺩ ,هحهػػػد ىػػػكاؼ حهػػػداف ,ﺩﺫﺍﺮة تحميميػػػػة لهشػػػاكؿ ﺍل يػػػػاﺭ كاإلفصػػػاح ﺍلهحاﺮبي عو ﺍىﺨﻔاﺽ قيهة
ﺍﻷصَؿ ﺍلرابتة في هكء ﺍلهعاييﺫ ﺍلﺩَلية  :ﺩﺫﺍﺮة تﻁبي ية ,رﺮالة هاجﺮتير ,اﻷكاديهية العربية لمعمػكـ الهميػة
كالهصرفية ,ال اٌرة.6883 ,
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The role of financial reporting for non-current assets impairment in
enhancing the relevance accounting information
Abstract
This research deals with the financial reporting for the non-current assets
impairment from the viewpoint of international accounting standards, especially
IAS 36 "Impairment of assets‖. The research problem focused on the noncompliance with the requirements of IAS 36 which would negatively affect the
accounting information quality, and its characteristics, especially the relevance
of accounting information, that confirms the necessity of having such
information for the three sub-characteristics in order to be useful for the
decisions of users represented the predictive value of accounting information,
confirmatory value as well as materiality. The research aims to identify the
financial reporting requirements of the assets impairment under IAS 36, as well
as the emergence of the role of the application of those requirements in
enhancing the relevance accounting information. The results showed that the
financial reporting for the impairment of assets in the financial statements
provides information more relevance to the decision-makers because of the
predictive value of the fair value information or value in use as well as the
confirmation value, and their materiality. Accordingly on the above, the
researchers suggest the application of the requirements of IAS 36 in order to
reporting the impairment of assets in the local corporations.

Key words: non-current assets impairment, Cash Generating Unit Relevance
of accounting information, predictive value, conform value, materiality.

