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 ملخص

اهباطدا  ي  ي   ترتبط التكاليف المتغيرة بعالقة طردية مع حجم النشاط بنفس المعدد  عدعادا
معد  زيادة التكاليف المتغيدرة ياداا  معدد  فنضفداك تلدك التكداليف  امدع للدكال االدد ضدالف المددض  

 e.g., Anderson et al. 2003; Noreen and)التقليددد ال دقددد يشددار بعددك الدرااددا  
Soderstrom 1997) ط دد  فلدد اددم فنطبدال العالقدة المتمابلدة بدي  التكداليف المتغيدرة احجدم النشدا

الااقددع العملدد ال حيددت تاعددل  فلددد اجدداد يدلددة مدد  الااقددع العملدد  الددد الاددلاك  يددر المتمابدد  للتكلفددة 
Asymmetric Cost Behavior  ايتضم  الالاك  ير المتماب  للتكلفة بعددي ال يتمبد  يالامدا دد  

لنشداط بمعدد  االت  تشير فلد التكاليف الت  تدزداد مدع زيدادة حجدم ا cost stickinessلزاجة التكلفة 
-antiيزيد ا  معد  فنضفاضاا مع فنضفاك حجم النشاط  بينما يتمب  البعد البان  د  اللزاجة العكادية 

stickiness   االتدد  تشددير فلددد التكدداليف التدد  تددزداد مددع زيددادة حجددم النشدداط بمعددد  يقدد  ادد  معددد
ددا  حددات الادلاك فنضفاضاا مع فنضفاك حجم النشاط  امع تركيز الدرااا  الد التعدرف الدد محد

تناا  يبدر الادلاك  يدر المتمابد  للتكلفدة الدد قيمدة  درااة الحالية فلدال ير المتماب  للتكلفةال دقد هدد  
شددركة مقيدددة بالبارعددة  27اتحقيقددا لاددلا الادددفال تددم فجددراب درااددة تطبيقيددة الددد اينددة مدد    الشددركة

القدة فيجابيدة امعنايدة بدي  لزاجدة   اقدد يهادر  النتداوج اجداد ا7102-7102المعرية ضال  الفتدرة 
التكلفة اقيمة الشدركة  بينمدا تاجدد االقدة ادلبية امعنايدة بدي  اللزاجدة العكادية للتكلفدة اقيمدة الشدركة  
اتشير هله النتاوج فلد ي  لزاجة التكلفة تندتج اد  الدداادع اصقتعدادية ااصجتماايدة بينمدا تندتج اللزاجدة 

 العكاية ا  داادع فدارة األرباح 

 دالة: الكلمات لا

 اللزاجة العكاية للتكلفة ؛ لزاجة التكلفة؛ الاك التكلفة؛ الالاك  ير المتماب  للتكلفة
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Abstract 

The variable costs are positively correlated with the volume of activity at 
the same up and down rate. That is, the rate of increase of variable costs equals 
the rate of decrease of those costs. However, unlike the traditional approach, 
some studies (e.g., Anderson et al. 2003; Noreen and Soderstrom 1997) 
indicated that the symmetrical relationship between variable costs and volume 
of activity does not apply in practice, as they found an empirical evidence for 
the asymmetric cost behavior. Asymmetric cost behavior includes two 
dimensions. The first is the cost stickiness, which it refers to costs that increase 
with the increase in the volume of activity at a rate greater than the rate at 
which they decrease with the decrease in the volume of activity. The second 
dimension is the anti-stickiness, which it refers to costs that increase with the 
increase in activity volume at a rate less than the rate at which they decrease 
with the decrease in the activity volume. With the focus of studies on 
identifying the determinants of the incidence of asymmetric cost behavior, the 
present study aimed to examine the impact of asymmetric cost behavior on the 
firm value. To achieve this goal, an empirical study is conducted on a sample of 
72 companies listed on the Egyptian stock exchange during the period 2013-
2017. The results showed a positive and significant relationship between cost 
stickiness and firm value. While, there is a negative and significant relationship 
between the anti-stickiness cost and firm value. These results indicate that cost 
stickiness results from the economic and social motives, while the anti-
stickiness of cost results from the motives of earnings management. 

Keywords: 

 Cost Behavior; Asymmetric Cost Behavior; Cost Stickiness; Anti-
Stickiness of Cost. 
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 مقدمة

تمب  األرباح يحد يهم بناد القااوم المالية االت  تؤبر الد العديد م  يعدحا  المعدال ال حيدت 
يري  الد نطال اااع  انهرا أل  اصيرادا  تتحدد بناًب الد ر با  تاتضدماا الشركا  لتقييم آداب المد

اطلدد  العمددالبال اهددراف المناداددة ددد  الاددالال دددب  التكدداليف تعددب  البدددي  المناادد  الددل  يمكدد  ي  
تاتضدمه اصدارة لتعهيم األرباح  ابالتال ال تمب  فدارة التكلفة يحد األهداف الرويادية التد  تادع  اصدارة 

اا  احتد يتم القيام ببدارة التكاليفال دبنه البد اي  تقام اصدارة بالتحديدد الددقيل لادلاك التكلفدة  فلد تحقيق
اباصضادة فلد للكال يحتاج يعحا  المعدال  كالمادتبمري  االمقرضدي  االمحللدي  المداليي  فلدد تحليد  

 (.Reimer 2019)االتنبؤ بالاك التكلفة بادف التنبؤ الدقيل باألرباح الماتقبلية 

ايمب  دام الاك التكلفة فحدى الماام الروياية صدارة الشركةال كما يعد انعرا رويايا بالنادبة 
  اادقا للمدض  التقليد  لمحاابة التكاليفال يمك  تقايم التكداليف (Qin et al. 2015)لمحاابة التكاليف 

 م  حيت االقتاا بحجم النشاط فلد بالبة ينااع روياية:

 التكاليف الت  ال تدرتبط بحجدم النشداطال حيدت تهد  بابتدة مدع فضدتالف حجدم تكاليف بابتة: اه  
 النشاط د  نطال المدى اصنتاج  المالوم 

  تكاليف متغيرة: اه  التكاليف الت  ترتبط بحجم النشاطال حيت تتغير بمعد  باب  مدع زيدادة يا
 فنضفاك حجم النشاط 

 ب  اآضر متغير تكاليف مضتلطة: اه  التكاليف الت  تتكا  م  شل با 

ايفترك المدض  التقليد  لمحاابة التكاليف اجاد االقة متمابلة بي  التكاليف المتغيدرة احجدم 
النشاط د  ه  المدى اصنتاج  المالوم  فل ترتبط التكاليف المتغيرة بعالقة طردية مع حجم النشداط بدنفس 

ا  معد  فنضفاك تلك التكاليف  ام  المعد  ععادا اهباطا  ي  ي  معد  زيادة التكاليف المتغيرة ياا
 Hartlieb  بمال دب  القرارا  اصدارية ال تلع  دارا هاما د  تحديد الاك التكلفة ادقا للمدض  التقليدد 

et al. 2020).) 

 .Anderson et al)امدع للدكال االدد ضدالف المددض  التقليدد ال دقدد يشدار بعدك الدراادا  
2003; Noreen and Soderstrom 1997) د ادم فنطبال العالقة المتمابلة بدي  التكداليف المتغيدرة فل

احجم النشاط د  الااقع العمل ال حيت تدم التاعد  فلدد يدلدة امليدة الدد الادلاك  يدر المتمابد  للتكلفدة  
االتد  يشدار  فلدد ي   Anderson et al. (2003)ايعتبر م  الدرااا  الراودة د  هلا المجا  درااة 

 sticky costد  يزيد ا  معد  فنضفاضااال اها ما يطلل اليه هدؤالب الكتدا  بعك التكاليف يزداد بمع
ي  التكلفة اللزجدة يا الالعدقة  اقدد تاعدل  تلدك الدراادة فلدد ي  المعدرادا  البيعيدة ااصداريدة تزيدد 

% مددع 20 1% بينمددا تددنضفك تلددك المعددرادا  بناددبة 0% مددع زيددادة المبيعددا  بناددبة 00 1بناددبة 
%  امع تاال  الدرااا  الت  تناال  الالاك  ير المتماب  للتكلفدةال ضلعد  0بنابة فنضفاك المبيعا  

فلدد ي  الادلاك  يدر المتمابد  للتكلفدة يعتبدر هداهرة االميدة and Byzalov (2014)  Bankerدرااة 
 شاوعة  

د انهرا لإلرتباط الابيل بي  التكاليف ااألرباحال دقد فاتحال الالاك  ير المتمابد  للتكلفدة الد
فهتمام الدرااا  المحاابية اااب د  مجا  المحاابة المالية يا د  مجا  المحاابة اصدارية  دفد  مجدا  

فلد اجاد تداض  بدي  الادلاك  يدر المتمابد   Banker et al. (2016)المحاابة الماليةال يشار  درااة 
 e.g.: Banker et al. 2016; Fourati et)(  كمدا ضلعد  الدراادا  0للتكلفدة االدتحفه المشدراط  

                                                 
(1)

إلً أن إسخجببت األزببح لألخببز السيئت )العىائد السلبيت  conditional conservatismيشيس الخحفظ المشسوط  

 الجيدة )العىائد اإليجببيت للسهم(. للسهم( حكىن بصىزة أسسع مه إسخجببخهب لألخببز
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فلد ضرارة فدماج الالاك  ير المتماب  للتكلفدة دد  النمدالج الضاعدة بتقددير الدتحفه المشدراط  (2020
 بادف التاع  فلد تقديرا  دقيقة للتحفه المشراط  

فلددد  Banker and Chen (2006)يمدا دد  مجددا  المحاادبة اصداريددةال دقدد يشدار  درااددة 
متماب  للتكلفة د  النمالج الضاعدة بدالتنبؤ باألربداح اللدك لزيدادة دقدة تلدك ضرارة فدماج الالاك  ير ال

فلدد ي  فدراج الادلاك  يدر المتمابد  للتكلفدة  Kaspereit and Lopatta (2019 النمالج  اقد تاع  
د  النمالج الضاعة بالتنبؤ يؤد  فلد تحاي  دقة التنبدؤا  باألربداح  اباصضدادة فلدد للدكال دقدد ادبل ي  

فلد ي  فدماج الالاك  ير المتماب  التجميع  الد مادتا   Rouxelin et al. (2018)  درااة تاعل
الشددركا  ددد  النمددالج الضاعددة بددالتنبؤ بمعددد  البطالددة الددد الماددتا  القددام  ددد  الماددتقب  يددؤد  فلددد 

 تحاي  دقة التنبؤ 

ر المتماب  للتكلفةال اقد ددع هلا اصهتمام الدرااا  فلد محاالة تفاير يابا  حدات الالاك  ي
ادحص اآلبار المترتبة اليه  ايتمب  الاب  البديا  لحدات الالاك  ير المتمابد  للتكلفدة دد  القدرارا  
اصدارية المتعلقة بكمية الماارد الماتضدمة د  النشاط د  حالة زيادة يا تضفيك حجدم النشداطال حيدت ي  

يقد  مد  حيدت القيدداد المفراضدة مقارندة بتعدددي   تعددي  المداارد بالزيدادة انددد زيدادة حجدم النشداط يكددا 
الماارد بالنقص اندد فنضفداك حجدم النشداط  اتتمبد  المشدكلة الرويادية دد  التعدرف الدد مدا اراب تلدك 
القرارا ال ي  الداادع الت  يمك  ي  تحفز اصدارة فلد فتضال تلك القدرارا ال حيدت تتعددد تلدك الدداادع مدا 

 .Anderson et al)ايدةال ا/يا ادلاكيةال ا/يا فنتاازيدةال ا/يا قانانيدة  بي  داادع فقتعاديةال ا/يا فجتما
2003; Reimer 2019; Guenther et al. 2014) 

التد  فادتادد  دحدص اآلبدار  -ادقا لمعلاما  الباحدت  -ار م للكال تاجد ندرة د  الدرااا  
ارال يالامدا: ي  الادلاك  يدر المترتبة الد الالاك  ير المتماب  للتكلفدة  فل تواجدد اجاتدا نهدر لتلدك اآلبد

المتماب  للتكلفة قد يرجع فلد اصدارة العقالنية للماارد لتجن  تكاليف تااية تلك الماارد  ي  ي  الالاك 
 يددر المتمابدد  للتكلفددة يمبدد  اددلاًكا جيددًدا(  ابانيامددا: ي  الاددلاك  يددر المتمابدد  للتكلفددة قددد يرجددع فلددد 

ة  ي  ي  الالاك  ير المتماب  للتكلفة يمب  الاًكا  يدر جيدد(  اصاراف د  الماارد باب  مشاك  الاكال
فلدد ي  الدراادا  المحاادبية لدم تقددم  .Banker et al (2018ادد  هدلا العدددال دقدد يشدار  دراادة  

عارة متكاملة حا  ما فلا كا  مب  هلا الالاك  ير المتمابد  للتكلفدة يمبد  ادلاكا جيددا يم يمبد  ادلاكا 
  ير جيد 

فلد ما تقدمال تتمب  مشكلة البحت الحال  دد  تحديدد مدا فلا كدا  الادلاك  يدر المتمابد   افاتنادا
ال يتمشدد مدع معدلحة  للتكلفة يمب  الاًكا جيًدا يتمشد مع معلحة الشركةال يم ينه يمب  الاًكا  ير جيدد

ة الدد قيمدة الشركة  ام  بم تادف الدرااة الحالية فلد التعرف الد تأبير الادلاك  يدر المتمابد  للتكلفد
 الشركةال بما ياااد الد التعرف الد النتاوج التشغيلية االمالية المترتبة الد حدات مب  هلا الالاك 

االتد  تعتبدر فحددى ، Archival Methodologyاألرشيفية المناجية الد  البحتهلا يعتمد ا
ب  التقارير المالية للشركا ال فل يتم اصاتماد الد البيانا  التاريضية الماضاايةال م  المناجيا  التطبيقية

مع تطبيل األاالي  اصحعاوية الد هله البيانا  بما يمكد  مد  التاعد  فلدد نتداوج ديمدا يتعلدل باصجابدة 
 .(Coyne et al. 2010)الد تااؤلْ  مشكلة البحت اتحقيل الادف منه 

فهتمدام كبيدر ا البحت م  فاتحاال ماضاع الادلاك  يدر المتمابد  للتكلفدة الدد هل اتنبع يهمية
كما يضداف فلدد للدك ييضدا (. Golden et al. 2020م  جان  الدرااا  الضاعة بالمحاابة اصدارية  

  الت  تناال  اآلبار المترتبة الد الالاك  يدر المتمابد  للتكلفدة -ادقا لمعلاما  الباحت -ندرة الدرااا 
لمحاادب  الضداص بادلاك التكلفدة بعدفة م  ينده يمبد  فضدادة للفكدر االحال   ابالتال ال تنبع يهمية البحت

اامةال االالاك  ير المتماب  للتكلفة بعارة ضاعة  اد  الااقع العمل ال يمكد  ي  تادااد نتداوج البحدت 
الشركةال ايعدحا  المعدال  المضتلفدي  حدا  مفادام اطبيعدة الادلاك  ةتادير دام كاد  صدار  الحال  د
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يدده  اياددااد للددك فدارة الشددركة الددد تحقيددل اصدارة الفعالددة  يددر المتمابدد  للتكلفددةال االنتدداوج المترتبددة ال
 للتكلفةال كما ياااد يعحا  المعال  المضتلفي  الد التنبؤ الدقيل بالتكاليف ااألرباح الماتقبلية 

 : المتبق  مناا الد النحا التال تم تقايم اتحقيقا لادف الدرااة؛ دقد 

  ؛الدرااا  الاابقة افشتقال درضْ  الدرااة( 7 
 الدرااة التطبيقية؛ ( 2 
 ( نتاوج الدرااة التطبيقية؛4 
 ( الضالعة االتاعيا  0 

ٍْ اىذساعخ -0  اىذساعبد اىغبثقخ وإشزقبق فشض

لا  العلة بماضاع البحتال االتد  تناالد  مفادام  تحلي  الدرااا  الاابقة الجزبهلا  يتناا 
لنتداوج المترتبدة الدد الادلاك  يدر المتمابد  اطبيعة الالاك  ير المتماب  للتكلفدةال امحدددا  حدابدهال اا

للتكلفةال ااالقة هلا الالاك بقيمة الشركة  ايادف هلا الجزب فلد فاتعراك اتقييم النتاوج الت  تاعل  
   اتحقيقدا لادلهفشدتقال درضدْ  الدراادةاللدك حتدد يتادند للباحدت فلياا الدرااا  الادابقة لا  العدلةال 

 :لجاان  التاليةاهلا الجزب  اف يتضم األهدافال ا

 مفاام اطبيعة الالاك  ير المتماب  للتكلفة 

 محددا  حدات الالاك  ير المتماب  للتكلفة 

 الالاك  ير المتماب  للتكلفة اقيمة الشركة 

 مفاام اطبيعة الالاك  ير المتماب  للتكلفة

بالمحاادبة  يمب  تحلي  الاك التكلفة يحد الماضااا  الاامة الت  تناالتادا الدراادا  الضاعدة
االقدة التكلفدة بحجدم النشداط  اادقدا للمددض  التقليدد   ايقعدد بادلاك التكلفدة(. Yang 2019اصداريدة  

 لمحاابة التكاليفال يمك  تقايم التكاليف م  حيت االقتاا بحجم النشاط فلد بالبة ينااع:

 ضدتالف حجدم تكاليف بابتة: اه  التكاليف الت  ال تدرتبط بحجدم النشداطال حيدت تهد  بابتدة مدع ف
 النشاط د  حداد المدى اصنتاج  المالوم 

  تكاليف متغيرة: اه  التكاليف الت  ترتبط بحجم النشاطال حيت تتغير بمعد  باب  مدع زيدادة يا
 فنضفاك حجم النشاط 

  اآضر متغير تكاليف مضتلطة: اه  التكاليف الت  تتكا  م  شل باب 

جم النشاط بنفس المعد  ععادا اهباطا  ي  ي  اترتبط التكاليف المتغيرة بعالقة طردية مع ح
معد  زيادة التكاليف المتغيدرة ياداا  معدد  فنضفداك تلدك التكداليف  امدع للدكال االدد ضدالف المددض  

 e.g., Anderson et al. 2003; Noreen and Soderstrom)التقليد ال دقد يشار بعك الدراادا  
لتكاليف المتغيرة احجم النشداط دد  الااقدع العملد ال حيدت فلد ادم فنطبال العالقة المتمابلة بي  ا (1997

 تاعل  فلد اجاد يدلة تطبيقية الد الالاك  ير المتماب  للتكلفة  

يالد  الدراادا  التد  تاعدل  فلدد يدلدة تطبيقيدة  .Anderson et al (2003)اتعتبدر دراادة 
البيعيدة ااصداريدة تزيدد حا  اجداد الادلاك  يدر المتمابد  للتكلفدةال حيدت تاعدل  فلدد ي  المعدرادا  

% مددع 20 1% بينمددا تددنضفك تلددك المعددرادا  بناددبة 0% مددع زيددادة المبيعددا  بناددبة 00 1بناددبة 
%  اقد يطلق  هله الدرااة الد هله الهاهرة الالاك  ير المتمابد  للتكلفدة  0فنضفاك المبيعا  بنابة 

التكداليف التد  تدزداد مدع زيدادة  ي  التكلفدة اللزجدة يا الالعدقة الدد sticky costكما يطلق  معدطل  
 Callejaحجم النشاط بمعد  يزيد ا  معد  فنضفاضاا مع فنضفاك حجم النشاط  كمدا تاعدل  دراادة 
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et al. (2006) ال بباتضدام اينة م  الشركا  م  ادة دا  حا  العالمال فلد ي  التكاليف التشغيلية تزداد
% دقددط مددع 0. 1تددنضفك تلددك التكدداليف بناددبة % بينمددا 0% مددع زيددادة اصيددرادا  بناددبة 2. 1بناددبة 

 %  0فنضفاك اصيرادا  بنابة 

فلدد ي   Bugeja et al. (2015)ابباتضدام ايندة مد  الشدركا  األادتراليةال تاعدل  دراادة 
% بينمددا تددنضفك تلددك التكدداليف بناددبة 0% مددع زيددادة اصيددرادا  بناددبة 0.. 1التكدداليف تددزداد بناددبة 

شدركة مادجلة  1.%  اد  معرال ابباتضدام اينة مد  0رادا  بنابة % دقط مع فنضفاك اصي2.2 1
فلددد ي  تكلفددة  Ibrahim (2018)ال تاعددل  درااددة 7102-.711بالبارعددة المعددرية ضددال  الفتددرة 
% بينمددا تددنضفك تلددك التكلفددة 0% مددع زيددادة حجدم النشدداط بناددبة 10 0البضدااة المبااددة تددزداد بناددبة 

 % 0نشاط بنابة % دقط مع فنضفاك حجم ال0. 1بنابة 

 .Anderson et alاديمدا يتعلدل بتعريدف الادلاك  يدر المتمابد  للتكلفدةال دقدد اردد  دراادة 
الالاك  ير المتماب  للتكلفة بأنه ادم التماب  اصقتعاد  د  التكلفة فاتجابة للتغيرا  د  حجم  (2003)

فدة بأنده درجدة اصنضفداك الادلاك  يدر المتمابد  للتكل Chung et al. (2019)النشاط  ااردد  دراادة 
د  التكلفة فاتجابة صنضفداك حجدم نشداط الشدركة  كمدا ادرف  suboptimal reduction ير المبال  

Hartlieb et al. (2020)  الالاك  ير المتماب  للتكلفة بأنه تلدك الهداهرة التد  تعدف التفااد  الادريع
ددد  تضفديك الطاقدة  يددر المادتغلة انددد للمدديري  بزيدادة المدداارد اندد زيددادة حجدم المبيعدا  مددع التدردد 

 فنضفاك حجم المبيعا  

 e.g., Banker and Byzalov 2014; Banker)ام  ناحيدة يضدرىال قدام بعدك الدراادا 
et al.2018; Ciftci and Zoubi 2019)    بتاايع مفاام الالاك  ير المتماب  للتكلفةال حيت يشدار

بدد  للتكلفددة يتضددم  بعدددي   فل يتمبدد  البعددد األا  ددد  تلددك الدرااددا  فلددد ي  مفاددام الاددلاك  يددر المتما
االتد  تشدير فلدد التكداليف التد  تدزداد مدع زيدادة حجدم النشداط بمعدد   cost stickinessلزاجة التكلفة 

يزيد ا  معد  فنضفاضاا مع فنضفاك حجم النشاط  ايكا  حددات مبد  هدلا الادلاك مشدراطا ببرتفداع 
نه د  هد  اصادتناد فلدد مبيعدا  الفتدرة الادابقة تكدا  تاقعدا  المدديري  المبيعا  د  الفترة الاابقة  فل ي

االت  تشدير  anti-stickinessللمبيعا  الماتقبلية يكبر تفاؤال  ايتمب  البعد البان  د  اللزاجة العكاية 
فلددد التكدداليف التدد  تددزداد مددع زيددادة حجددم النشدداط بمعددد  يقدد  ادد  معددد  فنضفاضدداا مددع فنضفدداك حجددم 

ايكا  حدات مب  هلا الالاك مشراطا ببنضفاك المبيعا  د  الفترة الاابقة  دف  ه  اصاتناد  النشاط 
 فلد مبيعا  الفترة الاابقةال تكا  تاقعا  المديري  للمبيعا  الماتقبلية يكبر تشاؤما 

 محددات حدوث السلوك غير المتماثل للتكلفة

كلفة د  القرارا  اصدارية المتعلقة بكمية يتمب  الاب  البديا  لحدات الالاك  ير المتماب  للت
الماارد الماتضدمة د  النشداط دد  حالدة زيدادة يا فنضفداك حجدم النشداط  فل ي  تعددي  المداارد بالزيدادة 
اند زيادة حجم النشاط يكا  يق  تقييدا م  تعدي  المداارد بدالنقص اندد فنضفداك حجدم النشداط  الدللكال 

  للتكلفددة الددد فهتمددام كبيددر ددد  الدرااددا  الضاعددة بالمحااددبة فاددتحال ماضدداع الاددلاك  يددر المتمابدد
اصداريددةال اللددك ألندده يتندداا  تادداؤال جاهريددا بالناددبة للمحااددبة اصداريددة يال اهددا كيددف تددؤبر الددداادع 

 (. Balakrishnan et al. 2014)الضارجية الد قرارا  المديري  المتعلقة بالماارد؟ 

صدارة المتعلقددة بددالماارد االتدد  تقددف اراب الاددلاك  يددر اتتمبدد  األاددبا  المفاددرة لقددرارا  ا
المتماب  للتكلفة د  دااددع اصدارة االتد  تتنداع مدا بدي  دااددع فقتعداديةال ا/يا فجتماايدةال ا/يا ادلاكيةال 

 (Anderson et al. 2003; Reimer 2019; Guenther et al. 2014)ا/يا فنتاازيةال ا/يا قانانية 

دية ددد  يندده ددد  حالددة فنضفدداك حجددم النشدداط تقددام اصدارة بالمقايضددة اتتمبدد  الددداادع اصقتعددا
trade-off  بي  التكاليف الناتجة ا  اصحتفاه بالماارد العاطلة ابدي  التكداليف الناتجدة اد  تعددي  حجدم

الماارد  اال تقتعر تكاليف التعدي  الد التكاليف المرتبطدة بدالتضلص مد  المداارد اندد فنضفداك حجدم 
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ب  تمتد لتشم  التكاليف المرتبطة بزيادة الماارد مرة يضدرى اندد زيدادة حجدم النشداط  كمدا  النشاط دقطال
يتضددم  للددك ييضددا التكدداليف التنهيميددة االتدد  مدد  يمبلتاددا فنضفدداك اصنتاجيددة نتيجددة فنضفدداك الدددادعال 

 اتعطي  درل العم  نتيجة اصاتغناب ا  العاملي  

فلدد ي  اصادتضدام  Kuiate and Noland (2019)ادد  هدلا العدددال دقدد تاعدل  دراادة 
اصاتراتيج  لضطط التقااد بادف اصحتفداه بدالماهفي  لا  الكفدابا  األااادية يدرتبط بعدارة فيجابيدة 

فلدد ي  زيدادة اصاتمداد Golden et al. (2020) بالادلاك  يدر المتمابد  للتكلفدة  كمدا تاعدل  دراادة 
الاددلاك  يددر المتمابدد  للتكلفددة  ايرجددع للددك فلددد زيددادة الددد العمالددة المدداهرة يددؤد  فلددد زيددادة ماددتا  

التكاليف المتعلقة بالتاهيف ااصاتغناب اد  العمالدة المداهرة؛ اهدا مدا يدؤد  بدداره فلدد فرتفداع تكداليف 
التعدي  المرتبطة بتلك العمالة  كما تاعل  هله الدراادة فلدد ي  العالقدة بدي  تكداليف التعددي  المرتبطدة 

 ير المتماب  للتكلفة تكا  يكبر اضاحا دد  حالدة كد  مد  فنضفداك معددال  البطالدةال بالعمالة االالاك 
 ااجاد قااني  قاية لحماية العما   

ام  ناحية يضرىال يلع  تاقدع اصدارة ديمدا يتعلدل بحجدم المبيعدا  المتاقدع دد  المادتقب  دارا 
ية بضعاص المبيعا ال دبناا ااف هاما د  هلا العدد  دعندما تكا  لد  اصدارة تاقعا  ماتقبلية فيجاب

تكا  يق  ميال للتضلص م  الماارد د  حالة فنضفاك حجم النشاط نهرا صاادة فاتضداماا د  المادتقب  
فلدد زيدادة يبدر تاقعدا  اصدارة الدد  Chen et al. (2019)القري   اد  هلا العددال تاعدل  دراادة 

 ف التعدي  االماارد  ير الماتضدمة  الالاك  ير المتماب  للتكلفة د  حالة فرتفاع تكالي

يما الداادع اصجتمااية دتتمب  د  ايااة الشركة االت  تادف فلد تحقيل يهداف فجتماايدة مد  
ضدددال  اددددم اصادددتغناب اددد  العمالدددة الزاوددددة ضدددال  دتدددرا  فنضفددداك حجدددم النشددداط  اتشدددير دراادددة    

Guenther et al. (2014) صجتماايدة اد  األادبا  اصقتعداديةال فلد ينه م  العع  دعد  األادبا  ا
حيت ي  األابا  اصجتمااية قد تاددف فلدد تحقيدل يهدداف فقتعداديةال مد  ضدال  تجند  فنضفداك ادمعة 

 الشركة اند اصاتغناب ا  العمالة الزاودةال ام  بم تجن  فنضفاك المبيعا  

مد  ، Balakrishnan and Gruca (2008)اديما يتعلل بالماوالية اصجتماايدةال دقدد تاعد  
ضال  فجراب درااة تطبيقية الد قطداع الماتشدفيا ال فلدد فرتفداع الادلاك  يدر المتمابد  للتكلفدة بالنادبة 
لضدددما  المرضدد  مقارنددة بضدددما  الدددام  الضدددما  األضددرى بضددالف ضدددما  المرضدد ( اللددك نتيجددة 

شدفيا  لضدما  الراايدة فرتفاع تكاليف تعدي  حجدم المدااردال باصضدادة فلدد المادوالية اصجتماايدة للمات
فلددد فرتبدداط الملكيددة الحكاميددة  Prabowo et al. (2018)العددحية المنااددبة  كمددا تاعددل  درااددة 

بالالاك  ير المتماب  لتكلفة األجار  ايرجع للك فلد تأبير الحكامة الد الشركا  للقيام باألنشطة لا  
صاتغناب ا  العمالة لتضفيك معددال  ال مبا  للك تجن  اsocio-politicalالطابع اصجتماا  الاياا  

 البطالةال ابالتال  الحعا  الد الدام الاياا  المطلا  

فلد اجاد االقة فيجابية بي  الالاك  ير  Habib and Hasan (2019)كما تاعل  درااة 
تطل  المتماب  للتكلفة االماوالية اصجتمااية للشركة  ايرجع للك فلد ي  الماوالية اصجتمااية للشركة ت

فاتبمارا  ماتمرة د  ينشطة ضلل القيمة للمجتمعال ابالتدال  يكدا  مد  العدع  تضفديك حجدم المداارد 
 .Hartlieb et alالضاعة بتلك األنشطة بعارة ادريعة اندد فنضفداك حجدم النشداط  اتناالد  دراادة 

د تاعددل  هددله العالقددة بددي  العاامدد  البيويددة ااصجتماايددة االاددلاك  يددر المتمابدد  للتكلفددة  اقدد (2020)
الدرااة فلد ي  ريس الما  اصجتماا  للمجتمع يؤبر بعارة البية الد الادلاك  يدر المتمابد  للتكلفدة  
ايتكا  ريس الما  اصجتماا  م  قاة األادراف المجتمعيدة االتد  تمندع األددراد مد  التعدرف بعدارة 

تادا  التفدااال  االجتماايدةال اتوزيدد فنتاازيةال باصضادة فلد كبادة الشبكا  اصجتمااية د  الدالة االت  
م  ماتا  العقابة اصجتمااية للالاك المضالف لألاراف المجتمعية  اديما يتعلل بالنااح  البقاديةال دقدد 

فلد فنضفاك الالاك  ير المتماب  للتكلفة د  ك  م  الدا   Kitching et al. (2016)تاعل  درااة 
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( االدا  لا  التاجه طايد  7دال االدا  لا  المجتمع اللكار  لا  الدرجة العالية م  تجن  ادم التأك
 المدى 

مد  جاند  اصدارةال حيدت يميد   overconfidenceاتتمب  الداادع الالاكية د  البقة المفرطة 
المديرا  فلد المبالغة د  تقدير المبيعا  المادتقبليةال ابالتدال  ال يقامدا  بتعددي  المداارد فلدد المادتا  

ديا اند فنضفاك حجم النشاط  اد  هلا العددال ابباتضدام الاك المدير التنفيل  كمقياس المعقا  فقتعا
للبقدة المفرطددة باصضددادة فلدد الددتحكم ددد  العاامد  األضددرى التدد  قدد تددؤبر الددد ادلاك التكلفددةال تاعددل  

فلددد اجدداد االقددة فيجابيددة بددي  الاددلاك  يددر المتمابدد  للتكلفددة االبقددة  Chen et al. (2013) درااددة
المفرطددة  اباصضددادة فلددد للددكال دقددد ميددز  الدرااددة بددي  التنبددؤ المعقددا  بالمبيعددا  الماددتقبلية االبقددة 

 المفرطةال حيت تاعل  فلد ي  البقة المفرطة تتجااز التنبؤ المعقا  بالمبيعا  الماتقبلية 

تفداولي  فلد ي  المديري  التنفيليي  لا  البقة المفرطة يكانداا م Qin et al. (2015)كما يشار 
بعارة يكبدر مد  الدالزم ديمدا يتعلدل بمقددرتام الدد فادتعادة المبيعدا  بعدد فنضفداك حجدم النشداط  اقدد 

المدير التنفيل  د  التقرير الانا ال  prominenceتاعل  هله الدرااةال فاتماًدا الد فهاار شضعية 
 بالشركة  فلد زيادة لزاجة التكلفة د  حالة البقة المفرطة لد  المديري  التنفيليي 

اتتمب  الداادع اصنتاازية د  ميد  المدديري  لتحقيدل معدالحام اللاتيدة االتد  قدد ال تتااددل مدع 
تحقيددل معددال  الشددركة اللددك ادقددا لنهريددة الاكالددة االتدد  تتنبددأ بددأ  تعددارك المعددال  بددي  المادداهمي  

لمدديري  بعددد مد  االمديري  اداف يدؤد  فلدد حددات مشداك  الاكالدة  اتتمبد  هدله المشداك  دد  قيدام ا
التعردا  الت  تادف فلد تحقيل معالحام الضاعة الد حادا  معدال  الماداهمي   اتدنعكس مشداك  

افدارة  ةالاكالددة التدد  قددد تددؤد  فلددد حدددات الاددلاك  يددر المتمابدد  للتكلفددة مدد  ضددال  بندداب اصمبراطاريدد
 األرباح  

فلد نما الشركة بمدا يتجدااز  د  مي  المديري  empire buildingايتمب  بناب اصمبراطارية 
الحجم األمب  يا اصحتفاه بالماارد  ير الماتغلةال اللك بادف زيادة المنفعة الشضعية م  ضال  المكانة 

 .Chen et alال اها ما يؤد  فلد زيدادة الادلاك  يدر المتمابد  للتكلفدة  اقدد تاعد  االالطة االمكادآ
رتبط بعارة فيجابية بداادع بنداب اصمبراطاريدة مد  قبد  فلد ي  الالاك  ير المتماب  للتكلفة ي (2012)

المديري   كما تاعل  هدله الدراادة ييضدا فلدد ي  قداة آليدا  حاكمدة الشدركا  تدؤد  فلدد ضدعف هدله 
فلددد ي  الماددتبمر المؤاادد  يمبدد  آليددة دعالددة لحاكمددة  Chung et al. (2019)العالقددة  كمددا تاعدد  

ضددال  الحددد مدد  اصنفددال المفددرطالال االعمدد  الددد تضفدديك  الشددركا  االتدد  تحددد مدد  تلددك المشددكلة مدد 
 التكاليف 

فلدد مادتا  مدنضفك مد  earnings management ادد  المقابد  قدد تدؤد  فدارة األربداح 
الددد نحددا  يددر دعددا  مدد  الناحيددة  anti-stickinessلزاجددة التكلفددةال يا فلددد حدددات اللزاجددة العكاددية 

التكاليف م  يج  تحقيل األربداح المادتاددة  ابالتدال ال اداف اصقتعادية  فل تادف اصدارة فلد تضفيك 
يقام المديرا  بالتضلص م  الماارد حتدد فلا كدا  فنضفداك حجدم النشداط مؤقتدا  ادد  هدلا العدددال دقدد 

فلدد ي  الشدركا  لا  األربداح المنضفضدة تااجده درجدة  Dierynck et al. (2012)تاعدل  دراادة 
الةال حيت تااجه فاتجابة منضفضة بالنابة صرتفاع حجم النشاطال بينمدا منضفضة م  ادم تماب  تكلفة العم

 تااجه فاتجابة مرتفعة بالنابة صنضفاك حجم النشاط  

فلد فنضفاك الالاك  ير المتماب  للتكلفة دد  هد   Kama and Weiss (2013)كما تاع  
ي  المداليي   اببادتضدام ايندة اجاد داادع لتجن  الضااور يا تضفيك األرباحال يا لتحقيل تنبدؤا  المحللد

                                                 
الرجل كل من تلك المجتمعات التً تمٌز بٌن دور  masculine societiesٌقصد بالمجتمعات الذكورٌة  (2)

على النجاح المادي، بٌنما تكون المرأة أكثر تواضعا  مع تركٌزهوالمرأة، حٌث ٌكون الرجل أكثر حزما وصارما 

 (.(quality of life .Kitching et al. 2016 وتركز على جودة الحٌاة وعطاء  



 دساعخ رطجُقُخ –أثش اىغيىك غُش اىَزَبثو ىيزنيفخ عيً قَُخ اىششمخ                                 عحش عجذ اىغَُع ٍحَىد د/ 
 

 

(434) 
 0202ً شَبَْ   اىثبٍّاىجضء  ( .22)اىعذد  -( 7اىَجيذ )                                                  اىَعبصشحٍجيخ اىذساعبد اىزجبسَخ  

فلد حدات اللزاجة العكاية دد  حالدة اجداد Yang (2019) م  الشركا  األاتراليةال تاعل  درااة 
 دادع لدى المديري  لتحقيل األرباح الماتاددة  

ايضيددراال تتمبدد  الددداادع القانانيددة ددد  متطلبددا  التشددريعا  الضاعددة بددالتاهيف االتشددريعا  
د ال تمكِّ  اصدارة م  فجراب تعديال  دارية دد  المداارد البشدرية دد  حالدة فنضفداك اصجتمااية االت  ق

حجم النشاط  كما قد تقيد النقابا  العمالية م  قدرة اصدارة الد فجراب تلك التعديال   ايترت  الد مب  
 تجنباا هله األابا  القانانية حدات الالاك  ير المتماب  للتكلفة بعارة  ير مقعادة اال يمك  

ايضلص الباحت مما ابل فلد تعدد الداادع الت  تفار حدات الالاك  يدر المتمابد  للتكلفدة مدا 
بددي  داادددع فقتعددادية ا/يا فجتماايددة ا/يا اددلاكية ا/يا فنتاازيددة ا/يا قانانيددة  اتجدددر اصشددارة فلددد ي  

ال دقدد يدؤد  الادلاك  يدر زيادة الالاك  ير المتماب  للتكلفة ال يعن  بالضرارة فلحال الضدرر بالشدركة
المتماب  للتكلفة فلد التأبير الدد األداب التشدغيل  االمدال  بعدارة فيجابيدة امد  بدم زيدادة قيمدة الشدركةال 
اللدك ددد  حالدة فلا مددا كاندد  الدداادع اصقتعددادية ااصجتماايددة هد  المفاددرة لحدددات هدلا الاددلاك  اددد  

 يعن  بالضرارة ادم فلحال الضرر بالشركة  فل قد المقاب  دب  فنضفاك الالاك  ير المتماب  للتكلفة ال
يرجع فنضفاك مب  هدلا الادلاك فلدد دااددع فنتاازيدة تتمبد  دد  فدارة األربداح ممدا يدؤبر بعدارة ادلبية 

 الد األداب التشغيل  االمال ال ام  بم فنضفاك قيمة الشركة 

 السلوك غير المتماثل للتكلفة وقيمة الشركة

تناال  محددا  حددات الادلاك  يدر المتمابد  للتكلفدةال فال ي  هنداك  ر م كبرة الدرااا  الت 
فلد  Reimer (2019)ندرة د  الدرااا  الت  تناال  اآلبار المترتبة الد هلا الالاك  فل تشير درااة 

كان  تركز الد حدات الالاك  يدر المتمابد  للتكلفدةال امحدددا  حددات  7101ي  الدرااا  قب  اام 
ال دقد فتجا  الدرااا  فلدد دحدص اآلبدار المترتبدة الدد 7101د  الفترة الت  بعد اام هلا الالاك  يما 

 الالاك  ير المتماب  للتكلفة اف  تم للك بعارة منضفضة 

اقد ركز  الدرااا  الت  تناال  تلك اآلبار الدد تنبدؤا  األربداح بااادطة المحللدي  المداليي  
بددؤا  األربدداح باااددطة المحللددي  المدداليي ال دقددد تاعددل  اييضددا باااددطة فدارة الشددركة  اديمددا يتعلددل بتن

فلد فنضفاك دقة تنبؤا  المحللي  الماليي  مع  (,.Ciftci et al. 2016; Weiss 2010 e.g الدرااا  
زيادة درجة الالاك  ير المتماب  للتكلفة  كمدا تاعدل  مبد  هدله الدراادا  ييضدا فلدد ي  الادلاك  يدر 

 يالايا  تتبع المحللي  الماليي  للشركا   المتماب  للتكلفة يؤبر الد 

اديما يتعلدل بتنبدؤا  األربداح بااادطة فدارة الشدركةال ددب  العالقدة بدي  الادلاك  يدر المتمابد  
 (.Ciftci and Salama 2018)للتكلفة افعدار تنبدؤا  األربداح بااادطة اصدارة تعتبدر  يدر ااضدحة 

  األربدداحال اهدا مددا قدد يددؤد  فلدد زيددادة يضطداب التنبددؤ فل يتادب  الاددلاك  يدر المتمابدد  للتكلفدة ددد  تقلد
باألربدداحال االددل  يددؤد  بددداره فلددد تحفيددز المددديري  الددد فعدددار تنبددؤا  األربدداح بادددف تضفدديك تلددك 
األضطاب  ام  ناحية يضرىال قد يمتنع المديرا  ا  فعدار تنبؤا  األربداح أل  يضطداب التنبدؤ قدد تضدر 

 لد يمانام الاهيف   اتؤبر بعارة البية ا مبمعداقيتا

فلد اجاد االقة فيجابيدة  Ciftci and Salama (2018)اد  هلا العدد دقد تاعل  درااة 
بي  الالاك  ير المتماب  للتكلفدة افعددار تنبدؤا  األربداح مد  قبد  اصدارة  كمدا تاعدل  هدله الدراادة 

التنبدؤا  باألربداحال اهدا مدا  ييضا فلد اجاد االقدة فيجابيدة بدي  الادلاك  يدر المتمابد  للتكلفدة ايضطداب
يشددير فلددد ي  المددديري  ال يقامددا  بتضددمي  اآلبددار الاددلبية للاددلاك  يددر المتمابدد  للتكلفددة ددد  تنبددؤاتام 
بعددارة كاملددة  ايضيددراال دقددد تاعددل  هددله الدرااددة فلددد ي  يضطدداب تنبددؤا  األربدداح التدد  تددتم باااددطة 

   تتم باااطة مدير  الشركة  كما تاعل  درااة المحللي  الماليي  تكا  يكبر م  يضطاب التنبؤا  الت
Han et al. (2020)   فلددد اجدداد االقددة فيجابيددة بدي  الاددلاك  يددر المتمابدد  للتكلفددة افعدددار تنبددؤا

 األرباح باااطة اصدارةال امعد  فعدار تلك التنبؤا  
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التكلفدة مد  اديما يتعلل بقيمة الشركةال ديمك  فاتضدام الاك التكلفة كمؤشر لجدادة الدتحكم دد  
قب  فدارة الشركة  فل ي  دشد  الشدركة دد  تعدميم هيكد  التكداليف المنااد  اداف يدؤبر بعدارة ادلبية 

 Warganegara andالد يداب اقيمة الشركة د  األج  الطاي   اد  هلا العددال دقد تاعل  درااة 
Tamara (2014) اعدل  الدد اجداد فلد اجاد هاهرة لزاجة التكلفة د  الشركا  اصندانيايةال كمدا ت

 االقة البية بي  لزاجة التكلفة االربحية 

 Kontesa andاد  مقابد  للدكال اببادتضدام ايندة مد  الشدركا  الماليزيدةال تاعدل  دراادة 
Brahmana (2018)  فلد اجاد االقدة فيجابيدة بدي  لزاجدة التكلفدة ايداب الشدركة  ايمكد  تفادير هدله

حجددم اصنتدداج انددد اصنضفدداك المؤقدد  ددد  مؤشددرا  النتيجددة مدد  ضددال  تددردد المددديري  ددد  تضفدديك 
 اصقتعادال ااصحتفاه بالماارد  ير الماتضدمة نهرا صرتفاع تكلفة التضلص مناا 

ايرجددع للددك التندداقك ددد  نتدداوج الدرااددا  فلددد اجدداد اجاتددْ  نهددر ديمددا يتعلددل بالعالقددة بددي  
الف داادع اصدارة الماببة للالاك  ير الالاك  ير المتماب  للتكلفة اقيمة الشركة  ايرجع للك فلد فضت

المتماب  للتكلفة  دقدد تندتج لزاجدة التكلفدة اد  الدداادع اصقتعدادية ااصجتماايدة  ادد  هدله الحالدة يعتبدر 
الالاك  ير المتمابد  للتكلفدة قدراًرا اقالنيدا يادتادف تعهديم قيمدة الشدركة دد  األجد  الطايد   امد  بدم 

لزاجة التكلفة ابي  قيمة الشركة د  هله الحالدة   ابالتدال  يمكد  فشدتقال يوتاقع اجاد االقة فيجابية بي  
 الفرك األا  د  عارته البديلة كما يل :

:H1  تاجد االقة فيجابية بي  لزاجة التكلفة ابي  قيمة الشركة 

ام  ناحية يضرىال دقدد تندتج اللزاجدة العكادية اد  دااددع فدارة األربداحال حيدت تاددف اصدارة 
التكداليف اللدك لتحقيدل األربداح المادتاددة  ادد  هدله الحالدة يعتبدر الادلاك  يدر المتمابد   فلد تضفديك

للتكلفة قرارا فنتاازيا ياتادف تعهيم المنادع الشضعية للمديري  الد حاا  معدلحة الشدركة  امد  بدم 
حالدة  ابالتدال  دبنه يوتاقع اجاد االقة البية بي  اللزاجة العكاية للتكلفة ابدي  قيمدة الشدركة دد  هدله ال

 يمك  فشتقال الفرك البان  د  عارته البديلة كما يل :

:H2  تاجد االقة البية بي  اللزاجة العكاية للتكلفة ابي  قيمة الشركة 

 الدراسة التطبيقية -3

ال االت  تادتند Archival Methodologyاألرشيفية المناجية الد فاتضدام هلا البحت  يعتمد
ج الد يااس البيانا  التاريضية الت  يقام الباحدت بجمعادا مد  معدادر المعلامدا  فلد التحلي  ااصاتنتا

اااف يعرك الباحت كال مد  يهدداف الدراادة التطبيقيدةال امجتمدع  .(Coyne et al. 2010)المضتلفة 
جرابا  الدرااة التطبيقيدةال اللدك الدد ااينة الدرااةال اتاعيف اقياس متغيرا  الدرااةال ايداا  اف

 النحا التال :

 هدف الدراسة التطبيقية

تادف الدرااة التطبيقية فلد فضتبار درضْ  الدرااة االللي  قام الباحدت ببشدتقاقاما دد  الجدزب 
النهر ال اللك بادف التاع  فلد دلي  امل  حا  مد  تأبير الالاك  يدر المتمابد  للتكلفدة الدد قيمدة 

 الشركة 

 مجتمع وعينة الدراسة

المعرية الماجلة بالبارعة المعرية ضال  دترة الدرااة يتمب  مجتمع الدرااة د  الشركا  
  7102شددركة تمبدد  الشددركا  المقيدددة بالبارعددة ددد  ناايددة اددام  707ال االددل  يتضددم  7102-7102

 احتد يتم فضتيار ي  شركة ضم  اينة الدرااة يج  ي  تف  بالمعايير التالية:
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 (  2يال تنتم  لقطااا  البناك االتأمي  االضدما  المالية ( 0
 ( ي  يكا  الجنيه المعر  هاالعملة الماتضدمة د  فاداد اارك القااوم المالية  7

 م  ك  اام  20/07( ي  تنتا  الانة المالية للشركة د  2
 ضال  دترة الدرااة ( ي  تتاادر القااوم المالية الاناية اربع الاناية االبيانا  الالزمة 4

شركة، والموضحة بالجددول  27وفي ظل تطبيق هذه المعايير، بلغت العينة النهائية للدراسة 
 (.1رقم )

 ( 0 رقم جدا  
 اينة الدرااة النااوية

 اىعذد ثُـــــــبُ

 020 )عذد اىششمبد اىَغجيخ ثبىجىسصخ واىَْشىس ثُبّبرهب( ٍجزَع اىذساعخ

 (43) واىخذٍبد اىَبىُخ اىجْىك وششمبد اىزأٍُِ -

 (23) اىششمبد اىزٍ رعذ قىائَهب اىَبىُخ ثعَيخ أخشٌ ثخالف اىجُْه اىَصشٌ -

 (33) 42/20خش ثخالف آاىششمبد اىزٍ رْزهٍ اىغْخ اىَبىُخ ىهب فٍ ربسَخ  -

 (44) اىششمبد اىزٍ ال َزىافش عْهب اىجُبّبد اىالصٍخ ىيذساعخ -

 70 حجٌ اىعُْخ اىْهبئٍ

( القطااا  الت  تنتم  فلياا شركا  العينةال اادد انابة شركا  كد  7الجدا  رقم  اياض  
( بيا  بأاماب الشركا  الت  تضمنتاا 0قطاع بالنابة صجمال  مفردا  العينة  كما يعرك الملحل رقم  

 العينة 

 (7 رقم جدا  
 قطااا ادقا للمعنفة النااوية اينة الدرااة 

 غجخاىْ عذد اىششمبد بعـــاىقط

 %3.3 3 اىَىاسد األعبعُخ 

 %00.4 23 اىزشُُذ وٍىاد اىجْبء

 %23.4 22 األغزَخ واىَششوثبد

 %3.7 7 اىشعبَخ اىصحُخ واألدوَخ

 %24.3 22 اىخذٍبد واىَْزجبد اىصْبعُخ واىغُبساد

 %02.3 23 اىعقبساد

 %22.2 3 اىغُبحخ واىزشفُه

 %222 70 حجٌ اىعُْخ اىْهبئٍ

 

 

 

 

 

                                                 
إلختالف طبٌعة النشاط والتكلفة الخاصة نظرا والخدمات المالٌة البنوك وشركات التأمٌن قطاعات ستبعاد إتم  (1)

 بتلك القطاعات. 
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 متغيرات الدراسة توصيف وقياس

بددالرجاع فلددد درضددْ  الدرااددةال يتضدد  ي  المتغيددر الماددتق  يتمبدد  ددد  الاددلاك  يددر المتمابدد  
للتكلفة  بينما يتمب  المتغير التدابع دد  قيمدة الشدركة  باصضدادة فلدد للدك يتضدم  نمدالج الدراادة بعدك 

 نحا التال  المتغيرا  الرقابية  ايمك  تاعيف هله المتغيرا  اكيفية قياااا الد ال

 المتغير المستقل: السلوك غير المتماثل للتكلفة -أ

يشير الالاك  ير المتماب  للتكلفة فلدد اددم التمابد  اصقتعداد  دد  التكلفدة فادتجابة للتغيدرا  
االت  تشير فلد  د  حجم النشاط  ايتضم  هلا الالاك بعدي ال حيت يتمب  البعد األا  د  لزاجة التكلفة

زداد مع زيادة حجم النشاط بمعد  يزيد ا  معدد  فنضفاضداا مدع فنضفداك حجدم النشداط  التكاليف الت  ت
بينما يتمب  البعد البان  د  اللزاجة العكاية للتكلفة االت  تشير فلد التكاليف الت  تدزداد مدع زيدادة حجدم 

 النشاط بمعد  يق  ا  معد  فنضفاضاا مع فنضفاك حجم النشاط 

 Banker andلاددلاك  يددر المتمابدد  للتكلفددةال تشددير درااددة اديمددا يتعلددل بقيدداس ماددتا  ا
Byzalov (2014)  4فلد فاتماد العديد م  الدراادا  الدد نمدالج)ABJ  االدل  تدم تطدايره بااادطة

.Anderson et al. (2003) ايعتمد هلا النمالج الد اجاد االقة ضطية  ير متمابلدة بدي  لا داريتم  
 ير د  المبيعا   اللك ادقا للنمالج التال :التغير د  التكاليف الا اريتم التغ

  

 حُث:

منادابا للادنة الادابقة  tا  الانة  i= لا اريتم التغير د  التكاليف للشركة 
t-1 لا ددداريتم التكددداليف دددد  الفتدددرة الادددابقة    –ال اهدددا ياددداا  لا ددداريتم التكددداليف دددد  الفتدددرة الحاليدددة

 

منادابا للادنة  tا  الانة  i= لا اريتم التغير د  فيراد المبيعا  للشركة 
لا داريتم فيدراد المبيعدا  دد   –ال اهدا ياداا  لا داريتم فيدراد المبيعدا  دد  الفتدرة الحاليدة t-1الاابقة 

 الفترة الاابقة   

يأضل القيمة ااحدد فلا كاند  قيمدة  = متغير اهم  يعبر ا  فنضفاك المبيعا ال حيت

 يق  م  ااحدال اعفر بضالف للك  

 = الضطأ العشااو  

بعدارة تقريبيدة اد  نادبة الزيدادة دد  التكداليف الناتجدة اد  زيدادة  ايعبر معام  اصنحدار 

اد  درجدة اددم تمابد  التكلفدة فادتجابة صنضفداك  %  بينما يعبر معامد  اصنحددار 0المبيعا  بنابة 

                                                 
(

4
 & Anderson,  Banker))المؤلفيه  إلًعلً هرا الىمىذج وسبت  ABJخخصبز إالدزاسبث  ( أطلقج

Janakiraman. 
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فلدد حددات لزاجدة التكلفدةال حيدت  المبيعا  مقارنة بزيادة المبيعا   اتشير اصشارة الاالبة للمعامد  

االتد  تمبد    اهد  يقد  مد   % تدنضفك التكداليف بنادبة 0مع فنضفداك المبيعدا  بنادبة 

فلد حددات  %  بينما تشير اصشارة الماجبة للمعام  0يادة التكاليف مع زيادة المبيعا  بنابة نابة ز

 % تدنضفك التكداليف بنادبة 0اللزاجة العكاية للتكلفدةال حيدت مدع فنضفداك المبيعدا  بنادبة 

 % 0دة المبيعا  بنابة االت  تمب  نابة زيادة التكاليف مع زيا  اه  يكبر م  

االتد  هددد  فلدد دحدص  .Anderson et al (2003)اقدد قامد  الدراادا  الالحقدة لدراادة 
محددددا  الاددلاك  يددر المتمابدد  للتكلفددة ببضددادة المتغيددرا  الضاعددة بتلددك المحددددا   اددد  المقابدد  دقددد 

  الشدركةال االددل  مقياادا للادلاك  يددر المتمابد  للتكلفدة الددد مادتا Weiss (2010)فقترحد  دراادة 
يعتمدد الد  تقددير الفدرل بدي  معدد  فنضفداك التكداليف مدع فنضفداك المبيعدا  االمعدد  المنداهر لزيددادة 

 التكاليف مع زيادة المبيعا   اللك ادقا للنمالج التال :

 

 حيت:

 t ضال  الفترة  iمؤشر الالاك  ير المتماب  للتكلفة للشركة  

 ة األحدت الت  شاد  فنضفاًضا د  المبيعا  ضال  الفترا  األربع الماضيةالفتر 

 الفترة األحدت الت  شاد  زيادة د  المبيعا  ضال  الفترا  األربع الماضية 

 t-1مطراحا مناا مبيعا  الفترة t تغير المبيعا  اها يااا  مبيعا  الفترة  

 

 مبيعددا   –( tيربدداح الفتددرة  – tر التكدداليف االددل  يادداا   مبيعددا  الفتددرة : تغيدد
 (ال ي :t-1يرباح الفترة  –t-1الفترة 

 

 

يقدد  مدد   STICKYادد  مددد  لزاجددة التكلفدةال حيددت فلا كاندد  قيمددة  STICKYاتعبدر قيمددة 
مبيعا  بمعدد  العفرال دب  للك يكا  مؤشرا الد حدات لزاجة التكلفة حيت تزيد التكاليف مع زيادة ال

يكبر مد  العدفرال ددب   STICKYيزيد ا  معد  فنضفاضاا مع فنضفاك المبيعا   بينما فلا كان  قيمة 
للك يكا  مؤشرا الد حدات اللزاجة العكاية للتكلفدة حيدت تزيدد التكداليف مدع زيدادة المبيعدا  بمعدد  

ماااية للعفرال دب   STICKYيق  ا  معد  فنضفاضاا مع فنضفاك المبيعا   ايضيراال فلا كان  قيمة 
 للك يكا  مؤشرا الد الالاك المتماب  للتكلفة 

فلدد ي  منفعدة هدلا النمدالج تتمبد  دد  ينده  Banker and Byzalov (2014)اتشدير دراادة 
يومكِّ  م  دحص اآلبار المترتبدة الدد الادلاك  يدر المتمابد  للتكلفدة  اقدد ضلعد  تلدك الدراادة فلدد ي  

البمة اندما يكا  هدف الباحت التعرف الد محددا  الالاك  يدر المتمابد  يكا  يكبر م ABJنمالج 
يكبر مالبمة اندما يكا  هدف الباحت التعرف الد اآلبدار المترتبدة  Weissللتكلفةال بينما يكا  نمالج 
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لقيداس الادلاك  Weissالد الالاك  ير المتماب  للتكلفة  ابناب الد للكال داداف يدتم فادتضدام نمدالج 
 تماب  للتكلفة  ير الم

 

 اىَزغُش اىزبثع:  -ة

االتد  تمبد  مؤشدًرا لربدار المترتبدة الدد حددات  ((FVيتمب  المتغير التابع د  قيمدة الشدركة 
كمقيداس لقيمدة الشدركة االتد  تاداا   Tobin's Qالالاك  ير المتماب  للتكلفدة  اقدد تدم اادتضدام نادبة 

 (.Huang et al. 2020)ة صجمال  األعا  القيمة الددتري /األعا   صجمال القيمة الااقية 

 أدوات وإجراءات الدراسة التطبيقية

 تم فجراب الدرااة التطبيقية الد مرحلتي ال كما يل :

: اقد تم للك فاتماًدا الد قياس الالاك  ير المتماب  للتكلفة –المرحلة األالد  - أ
 يرا  كما ياض  الباحت د  تاعيف اقياس المتغ Weissنمالج 

قيدداس يبددر الاددلاك  يددر المتمابدد  للتكلفددة الددد قيمددة الشددركة: اقددد تددم للددك  –المرحلددة البانيددة  - ب
ضتبدار الفددرك األا  فلددد فيادددف النمدالج األا  فاتمداًدا الدد نمددالجْ  فنحددار متعددددال حيدت 

 الد قيمة الشركة: لزاجة التكلفة بأبراالضاص 

FVit = β0 + β1STICKYit + β2BTMit + β3ROAit + β4CFOit + β5Levit 
 +β6Sizeit + Ɛit …..…………(1)  

 حيت:

FVit  = األعا  د  نااية الفترة  صجمال قيمة الشركة االت  تااا  القيمة الااقيةt /  القيمة
 t. األعا  د  نااية الفترة  صجمال الددترية 

STICKYit  = مؤشر قياس لزاجة التكلفة للشركةi  ضال  الفترة .t 

 را  الرقابية دكان  كما يل :اما المتغي

BTMit  = نابة القيمة الددترية فلد القيمة الااقية للشركةi  د  نااية الفترة .t 

ROAit   قبد  الضدريبة اد  الادنة = معد  العاود الد األعا ال ايقاس بنابة عاد  الدربt 
 t. د  بداية الفترة  iللشركة فجمال  األعا  فلد 

CFOit الفترة   األنشطة التشغيلية ضال  = التددقا  النقدية مt   مقااما الد فجمال  األعا
  tفترة ال بدايةد  

Levit  =  للشركة فجمال  األعا  فلد لتزاما  الردع المال ال ايقاس بنابة فجمال  اصماتا
i  د  نااية الفترة .t 

Sizeit-1  للشدركة اللا اريتم الطبيع  صجمال  األعا  ب= حجم الشركةال ايقاسi  دد  ناايدة
 t. الفترة 

 Ɛit   الضطأ العشااو = 
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بينما يادف النمالج البان  فلد فضتبار الفدرك البدان  االضداص بدأبر اللزاجدة العكادية للتكلفدة 
 الد قيمة الشركة:

FVit = β0 + β1ANTI-STICKYit + β2BTMit + β3ROAit + β4CFOit + 
β5Levit +β6Sizeit + Ɛit……..…………(2) ………………  

 حيت:

ANTI-STICKYit  = مؤشر قياس اللزاجة العكاية للتكلفة للشركةi  ضال  الفترة t 

 (0اباق  المتغيرا  كما ابل تعريفاا بالنمالج  

 IBMاقد فاتمد الباحت الد يالا  اصنحدار المتعددال اللدك ببادتضدام البرندامج اصحعداو  
SPSS 26 .مدد  ضددال  تحديددد مددد  معنايددة  ايددتم الحكددم الددد مدددى معنايددة نمددالج اصنحدددار المتعدددد
  اديمدا يتعلدل بفرضدْ  الدراادةال دقدد تدم فضتبارهمدا فاتمداًدا الدد ANOVAالتباي  لتحلي  F فحعاوية 

-Pفشارة معام  اصنحدار االت  تحدد فتجاه العالقةال امدى معنايدة هدله العالقدة مد  ضدال  مقارندة قيمدة 
Value  ددبلا كاند  قيمتادا تاداا  يا يقد  01 اهدا  للمتغير الماتق  مع مادتاى المعنايدة المقبدا  )%

   (Field 2013) م  قيمة ماتاى المعناية المقبا  كا  للك دليالً الد معناية العالقة

 نتائج الدراسة التطبيقية -4

 اإلحصاءات الوصفية:
 

( اصحعددابا  الاعدفية الضاعدة بمتغيددرا  الدراادة التطبيقيدة  اديمددا 2ياضد  الجددا  رقدم  
 2.2 1بمتاادددط  .42 2ا  .10 1دقدددد ترااحددد  قيمدددة المؤشدددر بدددي   (FV)يمدددة الشدددركة يتعلدددل بق

  كمدا يتضدد  مد  الجدددا  تشدت  القدديم الضاعدة بناددبة القيمدة الددتريددة 0.. 1ابدبنحراف معيدار  قدددره 
(؛ اهددا مددا يشددير فلددد اجدداد شددركا  Levاالردددع المددال   ( Size)االحجددم ( BTM)للقيمددة الادداقية 

 حجم ضم  اينة الدرااة اها اضع طبيع  بالنابة لعينة م  قطااا  مضتلفة  مضتلفة م  حيت ال

 -اديمددا يتعلددل بالاددلاك  يددر المتمابدد  للتكلفددة دقددد ترااحدد  قيمددة المؤشددر الضدداص بدده بددي    
 92مشداهدة ادناية   .02(  اقد بلد  اددد المشداهدا  الضاعدة بلزاجدة التكلفدة 972 .( ا  +.22 9

شدركة   92مشداهدة ادناية   .02شاهدا  الضاعدة باللزاجدة العكادية للتكلفدة شركةال بينما بل  ادد الم
اتشير تلك اصحعاويا  فلد اجاد ك  م  لزاجة التكلفة االلزاجة العكاية للتكلفة بعدارة متقاربدة دد  

 البيوة المعرية 
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 ( 2جدا  رقم  
 اصحعابا  الاعفية

 اىَزغُش
اىىعظ اىحغبثٍ 

(Mean) 

االّحشاف اىَعُبسٌ 

(Std. Dev(. 

أقصٍ قَُخ 

(Max.) 

 ادٍّ قَُخ

(Min.( 

FV .796963469498 .8906054456905 7.479338605 .019167468 

STICKY .030466091235 1.4595866965882 8.62297828 -6.379105002 

BTM 1.356312113661 1.6929820322709 13.92016358 -3.734361648 

ROA .065349406986 .1012331983114 .461139691 -.467149812 

CFO .047677438534 .1338909684328 1.260606559 -.490502223 

Lev .460323775755 .2347716202829 .022261799 1.226265287 

Size 13.59486713787 1.7515795090589 18.1076048 10.40571633 

 اإلرتباط بين متغيرات نموذجْي اإلنحدار:

( نتداوج تحليد  اصرتبداط  معدامال  فرتبداط بيرادا ( بدي  0( ارقدم  4 ياض  الجدداال  رقدم 
( معدامال  اصرتبداط 4المتغيدرا  التد  يتضدمناا نمالجدا تحليد  اصنحددارال حيدت يتضدم  الجددا  رقدم  

( معددامال  0الضاعددة بنمددالج اصنحدددار األا  االضدداص بلزاجددة التكلفددةال بينمددا يتضددم  الجدددا  رقددم  
 الج اصنحدار البان  االضاص باللزاجة العكاية للتكلفة اصرتباط الضاعة بنم

يجاب  امعنا  بي  لزاجة التكلفة اقيمة الشركة فرتباط ف( اجاد 4 رقم ايتض  م  الجدا    
امعنايدة مدع معدد  العاودد الدد  فيجابيدةا   كما تدرتبط قيمدة الشدركة بعدارة مع الفرك األ يتمش بما 

ال يمدا بداق  لد الاداقية االرددع المدال فامعناية بنابة القيمة الددترية األعا  بينما ترتبط بعارة البية 
رتباطددا  بددي  المتغيددر الماددتق  نضفدداك اصفيالحدده كمددا   المتغيددرا  دكاندد  العالقددة معاددا  يددر معنايددة

  ايناا جميعاا  ير معناية االمتغيرا  الرقابية

 ( 4جدا  رقم  
 لزاجة التكلفة ( نمالج اصنحدار األا     –معامال  اصرتباط 

 STICKY BTM ROA CFO Lev Size اىَزغُش

FV *.157 **-.342 **.313 .123 **-.231 -.121 

STICKY  .025 .039 -.037 -.104 -.028 

BTM   -.104 -.135 .053 -.008 

ROA    **.240 **-.279 -.125 

CFO     **-.264 -.139 

Lev      **.512 

 % الد التاال  0% ال 0العالقة اند ماتاى معناية  * ال**  تشير فلد معناية
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لتكلفدة اقيمدة العكادية ل اللزاجدةامعندا  بدي   ادلب رتبداط ف( اجداد 0ايتض  م  الجددا     
امعناية مدع معدد  العاودد  فيجابية  كما ترتبط قيمة الشركة بعارة البان مع الفرك  يتمش الشركة بما 

لدد الاداقية االرددع فالقيمدة الددتريدة  بكد  مد  نادبةمعنايدة الد األعدا  بينمدا تدرتبط بعدارة ادلبية ا
نضفدداك فيالحدده كمددا   احجددم الشددركةال يمددا بدداق  المتغيددرا  دكاندد  العالقددة معاددا  يددر معنايددة المددال 

 رتباطا  المعناية بي  المتغير الماتق  االمتغيرا  الرقابية اص

 ( 0جدا  رقم  
   اللزاجة العكاية للتكلفة ( نمالج اصنحدار البان  –معامال  اصرتباط 

 اىَزغُش
ANTI-

STICKY 
BTM ROA CFO Lev Size 

FV ***-.233 ***-.403 ***.220 .068 ***-.296 ***-.222 

ANTI-

STICKY 
 ***.213 -.096 -.095 -.024 -.081 

BTM   .126 -.056 -.041 .054 

ROA    ***.249 ***-.272 .003 

CFO     .078 .135 

Lev      ***.618 

  
 %.1حشيس إلً معىىيت العالقت عىد مسخىي معىىيت 

 نتائج نموذجْي اإلنحدار

( االضاص بأبر لزاجة التكلفة الد 0(ال نتاوج نمالج اصنحدار المتعدد  9ياض  الجدا  رقم  
ال اي  المتغيدر 11 1قيمة الشركة  ايتض  م  الجدا  ي  النمالج كك  كا  معنايا اند ماتا  معنايدة 

% مدد  المتغيددر التددابع  اتشددير النتدداوج فلددد اجدداد االقددة 0 71ماددتق  االمتغيددرا  الرقابيددة يفاددرا  ال
%ال ام  بم يتم قبدا  الفدرك 01فيجابية امعناية بي  لزاجة التكلفة اقيمة الشركة اند ماتا  معناية 

شدركة امعدد  العاودد األا   اديما يتعلل بالمتغيرا  الرقابيةال تاجدد االقدة فيجابيدة امعنايدة بدي  قيمدة ال
الددد األعددا ال بينمددا تاجددد االقددة اددلبية امعنايددة بددي  قيمددة الشددركة اناددبة القيمددة الددتريددة فلددد القيمددة 

 الااقية  يما باق  المتغيرا  الرقابية دكان  االقتاا بالمتغير التابع  ير معناية  
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 ( 9جدا  رقم  
   لزاجة التكلفة ( –( 0نتاوج نمالج اصنحدار المتعدد  

 ٍشبهذح 243 عذد اىَشبهذاد

F-Test 
 F 3.743 قَُخ

P-Value 2.222*** 

اىَعذه ٍعبٍو اىزحذَذ 

(R2) 
Adj. R2 2.022 

 اىَزغُش
اإلشبسح اىَزىقعخ 

(Predicted sign) 
 P-Value (Betaاىَعبٍو )

STICKY + 0.144 *0.067 

BTM + -0.217 **0.000 

ROA + 2.395 **0.004 

CFO + -0.056 0.931 

Lev ± -0.555 0.206 

Size ± -0.018 0.741 

 % عيً اىزىاىٍ.2% ، 22*  ،** رشُش إىً ٍعْىَخ اىعالقخ عْذ ٍغزىي ٍعْىَخ 

( االضاص بأبر اللزاجدة العكادية 7(ال نتاوج نمالج اصنحدار المتعدد  2اياض  الجدا  رقم  
ال 11 1ا  معنايا اند مادتا  معنايدة للتكلفة الد قيمة الشركة  ايتض  م  الجدا  ي  النمالج كك  ك

% م  المتغير التابع  اتشير النتاوج فلد اجداد . .7اي  المتغير الماتق  االمتغيرا  الرقابية يفارا  
%ال امد  بدم 01االقة البية امعناية بي  اللزاجة العكاية للتكلفدة اقيمدة الشدركة اندد مادتا  معنايدة 

متغيرا  الرقابيةال تاجد االقة فيجابية امعناية بي  قيمة الشركة يتم قبا  الفرك البان   اديما يتعلل بال
امعد  العاود الد األعا ال بينما تاجدد االقدة ادلبية امعنايدة بدي  قيمدة الشدركة اكد  مد  نادبة القيمدة 
الددترية فلد القيمة الااقية االردع المدال   يمدا المتغيدرا  الباقيدا  دكاند  االقتامدا بدالمتغير التدابع  يدر 

 اية  معن

 ( 2جدا  رقم  
   اللزاجة العكاية للتكلفة ( –( 7نتاوج نمالج اصنحدار المتعدد  

 ٍشبهذح 243 عذد اىَشبهذاد

F-Test 
 F 22.443 قَُخ

P-Value 2.222*** 

 اىَعذه ٍعبٍو اىزحذَذ

(R2) 
Adj. R2 2.033 

 اىَزغُش
اإلشبسح اىَزىقعخ 

(Predicted sign) 
 P-Value (Betaاىَعبٍو )

ANTI-STICKY - -0.083 *0.064 

BTM + -0.161 ***0.000 

ROA + 1.467 **0.016 

CFO + 0.058 0.887 

Lev ± -0.639 **0.032 

Size ± -0.034 0.388 

 % عيً اىزىاىٍ.2% ، 3% ، 22* ، ** ،***  رشُش إىً ٍعْىَخ اىعالقخ عْذ ٍغزىي ٍعْىَخ 
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 الخالصة والتوصيات -5

التقليد  لمحاابة التكاليف اجاد االقة متمابلدة بدي  التكداليف المتغيدرة احجدم يفترك المدض  
النشاط د  ه  المدى اصنتاج  المالوم  فل تدرتبط التكداليف المتغيدرة بعالقدة طرديدة بحجدم النشداط بدنفس 
  المعد  ععادا اهباطا  ي  ي  معد  زيادة التكاليف المتغيرة يااا  معد  فنضفاك تلك التكاليف  ام

بمال دب  القرارا  اصدارية ال تلع  دارا هاما د  تحديد الاك التكلفة ادقدا للمددض  التقليدد   امدع للدكال 
 e.g., Anderson et al. 2003; Noreen)االد ضالف المدض  التقليد ال دقد يشار بعك الدرااا  

and Soderstrom 1997) يدرة احجدم النشداط دد  فلد ادم فنطبال العالقة المتمابلة بي  التكاليف المتغ
 الااقع العمل ال حيت تم التاع  فلد اجاد يدلة املية الد اجاد الالاك  ير المتماب  للتكلفة  

ايتمب  الادب  البدديا  لحددات الادلاك  يدر المتمابد  للتكلفدة دد  القدرارا  اصداريدة المتعلقدة 
نشدداط  فل ي  تعدددي  المدداارد بكميددة المدداارد الماددتضدمة ددد  النشدداط ددد  حالددة زيددادة يا فنضفدداك حجددم ال

 بالزيادة اند زيادة حجم النشاط يكا  يق  تقييدا م  تعدي  الماارد بالنقص اند فنضفاك حجم النشاط  

اديما يتعلل باآلبار المترتبة الد الالاك  ير المتماب  للتكلفةال تاجد اجاتا نهدر لتلدك اآلبدارال 
فلد اصدارة العقالنية للماارد لتجن  تكاليف تااية تلدك  يالاما: ي  الالاك  ير المتماب  للتكلفة قد يرجع

المدداارد  ي  ي  الاددلاك  يددر المتمابدد  للتكلفددة يمبدد  اددلاكا جيدددا(  ابانيامددا: ي  الاددلاك  يددر المتمابدد  
للتكلفة قد يرجع فلد اصاراف دد  المداارد بادب  مشداك  الاكالدة  ي  ي  الادلاك  يدر المتمابد  للتكلفدة 

 جيد(  يمب  الاكا  ير 

تحديد ما فلا كا  الالاك  يدر المتمابد  للتكلفدة يمبد  ادلاًكا جيدًدا  فلد البحت الحال  اقد هدف
يتمش  مع معدلحة الشدركةال يا يمبد  ادلاكا  يدر جيدد ال يتمشد  مدع معدلحة الشدركة  امد  بدم هددد  

يمكد  مد  التعدرف الدرااة فلد التعرف الد تأبير الالاك  ير المتماب  للتكلفة الد قيمدة الشدركةال بمدا 
التحقيدل للدكال تدم فجدراب دراادة   الد النتاوج التشغيلية االمالية المترتبة الدد حددات مبد  هدلا الادلاك

   7102-7102شركة مقيدة بالبارعة المعرية ضال  الفترة  27تطبيقية الد اينة م  

لتكلفدة اقيمدة اقد يهار  نتاوج الدرااة التطبيقية اجاد االقة فيجايبيدة امعنايدة بدي  لزاجدة ا
الشركةال حيت تشير هله النتيجة فلد ي  لزاجة التكلفة تندتج اد  الدداادع اصقتعدادية ااصجتماايدة  ادد  
هله الحالة يعتبدر الادلاك  يدر المتمابد  للتكلفدة قدراًرا اقالنًيدا يادتادف تعهديم قيمدة الشدركة دد  األجد  

كاية للتكلفة اقيمة الشركة  اتشير هله النتيجة الطاي   بينما تاجد االقة البية امعناية بي  اللزاجة الع
فلد ي  اللزاجة العكاية تنتج ا  دااددع فدارة األربداحال حيدت تاددف اصدارة فلدد تضفديك التكداليف مد  
يجدد  تحقيددل األربدداح الماددتاددة  اددد  هددله الحالددة يعتبددر الاددلاك  يددر المتمابدد  للتكلفددة قددراًرا فنتاازًيددا 

 عية للمديري  الد حاا  معلحة الشركة ياتادف تعهيم المنادع الشض
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 (1ق )ــملحـ
 تطبيقيةبيان بأسماء الشركات التي تضمنتها الدراسة ال

 قطبع اىزشُُذ وٍىاد اىجْبء -2
 اىعشثُخ ىيَحبثظ -3 أعَْذ عُْبء -2

 اىجىهشح -اىعض ىيغُشاٍُل واىجىسعيُِ  -22 أمشو ٍصش ىيشذاد واىغقبالد اىَعذُّخ -0
 ىُفذ عالة -اىَصشَخ ىزطىَش صْبعخ اىجْبء  -22 اإلعنْذسَخ ألعَْذ ثىسرالّذ -4

 اىْصش ىألعَبه اىَذُّخ -20 اىعقبسي إلعزثَبساىجُضح اىعبٍخ ىيَقبوالد وا -3
 واىزعَُش ىإلّشبءدىزب  -24 ثُزىٍىد -اىحذَثخ ىيَىاد اىعبصىخ  -3

 سوثنظ ىزصُْع اىجالعزُل -23 عَْذاىغىَظ ىأل -3
 ىُغُنى ٍصش -23 اىصعُذ اىعبٍخ ىيَقبوالد -7

 عَْذٍصش ثًْ عىَف ىأل -23 اىعشثُخ ىألعَْذ -3
 دقطبع اىعقبسا -0

 واىزَُْخ واىزعَُش ىإلعنبُاىَصشَُِ  -3 عزشبساد اىهْذعُخاىزعَُش واإل -2
 ىيْقبثبد اىَهُْخ ىإلعنبُاىىطُْخ  -22 عىدَل -عزثَبس واإل ىيزَُْخ أمزىثشاىغبدط ٍِ  -0

 ثبىٌ هُيض ىيزعَُش -22 واىزعَُش ىإلعنبُاىشَظ  -4
 عزثَبس واىزعَُشاىَعبدٌ ىإل صهشاء -20 ىيزَُْخ اىعَشاُّخ اإلعالٍُخاىغشثُخ  -3

 ٍجَىعخ طيعذ ٍصطفٍ اىقبثضخ -24 اىقبهشح ىإلعنبُ واىزعَُش -3
 واىزعَُش ىإلعنبٍُذَْخ ّصش  -23 اىَزحذح ىإلعنبُ واىزعَُش -3
 اىغُبحٍ واىعقبسٌ ىإلعزثَبسٍُْب  -23 اىَجَىعخ اىَصشَخ اىعقبسَخ -7

  عزثَبس واىزَُْخ اىعَشاُّخاىَصشَُِ ىإل -3
 قطبع األغزَخ واىَششوثبد -4

 اىَصشَخ ىصْبعخ اىْشب واىجيىمىص -7 أجىاء ىيصْبعبد اىغزائُخ ـ ٍصش -2
 اىَْصىسح ىيذواجِ -3 فىدَنى -اىىطُْخ ىيصْبعبد اىغزائُخ  اإلعَبعُيُخ -0

 جهُْخ ىيصْبعبد اىغزائُخ -3 عَبعُيُخ ٍصش ىيذواجِاإل -4
 ُّىداة - اىضساعٍ واإلّزبجيزَُْخ شَبه اىصعُذ ى -22 اىذىزب ىيغنش -3

 اىقبهشح ىيذواجِ -22 اىغزائٍ ىألٍِاىششقُخ اىىطُْخ  -3
  آساة دَشٌ - األىجبُاىعشثُخ ىَْزجبد  -3

 قطبع اىخذٍبد واىَْزجبد اىصْبعُخ واىغُبساد -3

 اىنبثالد اىنهشثبئُخ اىَصشَخ -3 ىيطجبعخ واىزغيُف األهشاً -2

 َجُزشاّظإ -اىَصشَخ ىخذٍبد اىْقو  -7 ىُنزشَلإ اىغىَذٌ -0
 ورىأجٍ ثٍ  -3 اىششوق اىحذَثخ ىيطجبعخ واىزغيُف -4

 دىزب ىيطجبعخ واىزغيُف -3 َنىُأ -واىزعَُش  ىإلّشبءاىصْبعبد اىهْذعُخ اىَعَبسَخ  -3
 َىُّفشعبه ىصْبعخ ٍىاد اىزعجئخ واىزغيُف واىىسق -22 اىششق األوعظ ىصْبعخ اىضجبج -3

 اىغُبحخ واىزشفُه قطبع -3
 سواد اىغُبحخ -3 اىَصشَخ ىيَششوعبد اىغُبحُخ اىعبىَُخ -2

 اىغُبحٍعزثَبس سواد ٍصش ىإل -7 اىَصشَخ ىيَْزجعبد اىغُبحُخ -0
 عجش اىَحُطبد ىيغُبحخ -3 اىغُبحٍ ىإلعزثَبس اىىادٌ -4

  وساعنىً ىيزَُْخ ٍصشأ -3
  ثُشاٍُضا ىيفْبدق واىقشي اىغُبحُخ -3

 قطبع اىشعبَخ اىصحُخ واألدوَخ -3
 جالمغى عَُثنالَِ -3 فبسٍب أمزىثش -2
 عجأ اىذوىُخ ىألدوَخ واىصْبعبد اىنَُبوَخ -3 اىعجىاد اىطجُخ -0

 اىذوىٍ اىْضهخٍغزشفً  -7 اىَشمض اىطجٍ اىجذَذ -4
  َجُنىإ -اىَصشَخ اىذوىُخ ىيصْبعبد اىذوائُخ  -3

 قطبع اىَىاسد األعبعُخ -7
 حذَذ عض -3 عنىًإ -ُل ىيزعذَِ عأ -2

 عزبقخ -ٍصش اىىطُْخ ىيصيت  -3 ىىٍُْىً اىعشثُخاأل -0
  اىعض اىذخُيخ ىيصيت -4

 
 


