
 1 

 
                          جامعة مدينة السادات

 

 
 

روس كورونا على القيمة  ـجائحة فيمعلومات ر اإلفصاح المحاسبي عن ــتأثي
  منهجية دراسة الحدث :بالبورصة المصرية ألسهملالسوقية 

 

 ــداد  إعـــــ

 

 
 

 هــ1442  -م 2021

 ____________ 
 م يندد  جةمعدد  التجددة   كليدد  - والمراجعدد  المحةسدد   بقسدد  مدد    شددحة،   علدد  موسدد  محمدد . د)*( 

 د جددد  علددد  حصددد  بةلكليددد   المسدددتمر والتطدددو ر الجدددود  ضدددمة  لوحددد   التنفيددد   والمددد ير السدددةدا  
 د جددد  علددد  حصددد  كمدددة   2011 عدددة  المنوفيددد  جةمعددد  الكدددو  بشددد ي  التجدددة   كليددد  مددد  المةجسدددتير

 مجدددةل  فددد  بحثيددد  اهتمةمدددة  ولددد .  2016 عدددة  السدددةدا  م ينددد  جةمعددد  التجدددة   كليددد  مددد  الددد كتو ا  
 .والمراجع  المةلي  المحةس  

 

 )*(  محمد موسى علي شحاتةد / 
 المحاسبة والمراجعة مدرس بقسم
 جامعة مدينة السادات –كليــة التجارة 

Mohamed.mousa@com.usc.edu.eg 

https://orcid.org/0000-0002- 6120-0343 

 

mailto:Mohamed.mousa@com.usc.edu.eg


 2 

 : الدراسةملخص  ▪
،مثد  الدد ا الدر يل لل  اسد  فد  عدري و،حليد  احادة  الحةليد  والمحتملد  لتد ا ية    هدف الدراسـة: -

التقددة  ر المةليدد   و يددة  محدد دا  ا فصددة  ( ب يئدد  COVID-19جة حدد  فيددرو  كو ولددة المسددتج  )
ير المحةسددددد   ال وليددددد  والمصدددددر   ةسددددد   عددددد  معلومدددددة  الجة حددددد  فددددد  ضدددددو  متطل دددددة  معدددددةيالمح

وا صددد ا ا  والممة سدددة  المدنيددد  ،ا  الصدددل   و،ح يددد  تهددد  المشدددةق  والتحددد  ة  التددد  ،عدددو  هددد ا 
ة  المحةسددد   علددد  ال يمددد  ا فصدددة  واليدددة  مواجدتددددة. فادددأث عددد  ايدددة  ،ددد اير محددد دا  ا فصددد

 .مصر   ص  البةل و  السواي  لألسد 
ل يدددة  محددد دا  ا فصدددة  المحةسددد   عددد  قدددة  ال ةحدددا بددد جرا  مسددد  ميددد ال  التصـــميم والمنهجيـــة:  -

  والمسدددتثمر   بةل و صددد   ُمعددد   التقدددة  ر المةليددد فئدددة  ،اددد   لثأاددد و،لددد   كو ولدددةفيدددرو  جة حددد  
مفدرد  بنسد   153 جةبدة  عيندة  ال  اسد  بواقد إواألقةد ميي  ب قسة  المحةس   والمراجع   و،  ،حلي   

بد جرا  د اسد  ،ط ي يد   كمـا اـام البا ـ  .SPSSحصدة   بةستخ ا  تسةليب برلةمج التحليد  ا   85%
يددو   243،حليدد  سلسددل  ةمنيدد  يوميدد  بل دد  مدد  لددأ  شددرك  مقيدد   بةل و صدد  المصددر    214لعدد د 

علومدددة    ل يدددة  ،ددد اير ا فصدددة  عددد  ممندجيددد  ،حليددد  الحددد  ب سدددتخ ا    2020عددد  عدددة  ،ددد او  
 السواي  لألسد .الجة ح  عل  ال يم  

ــائ :  - ال  اسدد   فئددة ،مددةيذ ،و دةلدد  معنو دد  بددي   عدد   وجددود لتددة ج المسدد  الميدد ال  عدد قشددف  النت
،مددةيذ ،و دةلدد   فدد  حددي  يوجدد  بشدد   محدد دا  ا فصددة  المحةسدد   عدد  معلومددة  جة حدد  كو ولددة 

  ولدةصدة  المحةسد   عد  معلومدة  جة حد  كو ال  اس  بشد   مشدةق  و،حد  ة  ا ف  فئة معنو   بي   
،و دةلد  معنو د  بدي  ، اير  وجودكشف  ال  اس  التط ي ي  ع  واحلية  المقترح  للت لب عليدة. كمة  

 ا فصددة  عدد  معلومددة  جة حدد  فيددرو  كو ولددة المسددتج  وال يمدد  السددواي  ألسددد  الشددركة  المقيدد  
قطةعددددة  سددددو  األو ا  المةليدددد    معنو دددد  بددددي  ،مددددةيذ ،و دةلدددد  وكدددد ل  وجددددود بةل و صدددد  المصددددر  

  و،لد  فيدرو  كو ولدة م  حيدا ،د ار ال يمد  السدواي  للسدد  بتد ا ية  جة حد قطةع(    18)المصر    
 .لألسد  CAR مع   العة   غير الط يع  التراقم  بةستخ ا 

  جة حد  ا فصدة  المحةسد   عد  معلومدةبيدة  محد دا  ُ،سد  هد   ال  اسد  فد  ضافة:  األصالة واإل -
   مد  لدأ  إسدتخ ا علد  ال يمد  السدواي  لألسدد  بةل و صد  المصدر  واية  ، ايرهدة فيدرو  كو ولة 

  مندجي  د اس  الح  .
ــة الكلمــات ▪   ال وليدد  المةليدد  التقددة  رمعددةيير   جة حدد  فيددرو  كو ولددة المحةسدد    فصددة ا  :الدال

 .المصر   ال و ص   ال يم  السواي  لألسد 
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The Impact of Accounting Disclosure of Coronavirus Pandemic 

Information on the Market Value of Shares on the Egyptian Stock 

Exchange: Event Analysis Methodology 

 Abstract: 
- Study objective: The main objective of the study was to present and analyze the 

current and potential impacts of the repercussions of the emerging corona virus 

(COVID-19) pandemic in the financial reporting environment, and to clarify the 

determinants of accounting disclosure of pandemic information in light of the 

requirements of international and Egyptian accounting standards, publications and 

relevant professional practices, and to identify the most important problems and 

challenges that hinder this disclosure and the mechanisms to confront them. As 

well as measuring the impact of accounting disclosure determinants on the market 

value of shares on the Egyptian Stock Exchange. 

- Design and methodology: The researcher conducted a field survey to clarify the 

determinants of accounting disclosure about Coronavirus pandemic for three 

categories, accountants, stock exchange investors, and academics in accounting and 

auditing departments. The researcher also conducted an applied study for 214 

companies listed on (E.S.E) by analyzing a daily time series of 243 days for the 

year 2020, using the event analysis methodology, to measure the impact of 

disclosure of pandemic information on the market value of shares. 

- The study results: The results of the field survey revealed that there is no 

significant discriminants between the study categories regarding the determinants 

of the accounting disclosure of the Corona pandemic information, while there is a 

significant discriminants between the study groups regarding the problems and 

challenges of the accounting disclosure of the COVID-19 information and the 

proposed mechanisms to overcome them. The applied study also revealed that there 

is a significant impact between the disclosure of information about the emerging 

Coronavirus pandemic and the market value of the shares of companies listed on 

(E.S.E), as well as the existence of a significant discriminants between the 

Egyptian stock market sectors (18 sectors) in terms of the market value of the share 

affected by the repercussions of the pandemic Coronavirus, using the CAR. 

- Originality and addition: This study contributes to clarifying the determinants 

of the accounting disclosure of the Corona virus pandemic information and 

measuring its impact on the market value of stocks on (E.S.E), by using the event 

methodology analysis. 

▪ Keywords: Accounting Disclosure, Coronavirus pandemic, International 

Financial Reporting Standards (IFRS), The market value of the shares, The 

Egyptian Stock Exchange. 
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  للدراسة العام اإلطار: أولا  

   المقدمة: -1
 2020فددد  مطلددد  عدددة   (COVID-19) العدددةل  التشدددة  فيدددرو  كو ولدددة المسدددتج دو   شدددد       

والتددد ا ية  السدددل ي  علددد  اقتصدددةد ة  معتددد  الددد و  المتق مددد  ق ددد  كدددة  لددد  الع يددد  مددد  األادددة  والددد   
وقد   .ح ا  ، يرا  مفةجئ  وواضح  ف  مختلف المعدةمأ  المةليد  وغيدر المةليد إم  لأ    النةمي 

ةمد  بتوصيف ،ل  الجة حد  ب لددة األسدوا  مند  األ 2020بر   عة  ت  العةلمي  ف  قةم  منتم  التجة  
لديدددددة ا  المةليددددد  فددددد  تسدددددوا  المدددددة   والتددددد  صدددددةح دة الع يددددد  مددددد  ا 2008المةليددددد  العةلميددددد  عدددددة  

(WTO,2020)   ر ليدو   6،جل  ، ا ية  جة ح  كو ولة فد  لسدة   تسدوا  األسدد  العةلميد    حيا،
. 2020عدة   ف رايدر 28إلد   23دوة  م  صةف  ايمتدة ف  غاو  ست  ت ة  فقط لأ  الفتر  مد  

لقطد ( لدأ  الفتدر   2,409 إلد   3,373)مد   %28بنسد    S&P 500إلخفةي مؤشدر ع  أث فا
 FTSE 250  وكد ل  إلخفدةي مؤشدر (Maha E.,2020)2020مدة    19ف رايدر إلد   20مد  

 (.Pinglin H.,2020) ف  ،ا  الفتر  لقط ( 12,830إل   21,866)م   %41,3بنس    
شددد   إلخفددةي ك يددر فدد   حيددا  ال نددوا ال وليدد  الك يددر  ة حدد للج التدد ا ية  السددل ي  طالــ واــد      

) مدد  %49إلخفددس سددعر سددد  سدديت  جددرو  بنسدد    فقدد   2020بددةلر   األو  لعددة   ةدتسددعة  تسدددم
   %38دوة  تمر كدد (  كمددة إلخفددس سددعر سددد  جدد  بدد  مو جددة  ،شدديل بنسدد    39,64إلدد   78,22
) مد   %52لخفس سعر سد  بة كليذ بنس   دوة  تمر ك (  ف  حي  إ  85,30إل     137,49) م   

لديدة ا  فد  تسدوا  األسددد  هدد   الخسدة ر وا  دفعد  (. وةسديمة جنيد  إسدترلين 86,45  إلد 181,32
لحددو الخددرو  مدد  السددو  لتيجدد  ،ذايدد  مسددتوت ال مددوي ود جددة  عدد   الت قدد  المسددتثمر   الع يدد  مدد  

 (.   Yang et al., 2021; Smales L.,2020) المصةح   ةلتشة  الجة ح 
سدديكو   بة ضددةف  إلدد  ال يمدد  األسةسددي  لألسددد  تلدد لتر دد  التمو دد  السددلوك   ، قيدد  وفــي ســيا      

 قددرا ا و سددلوكية   علدد فدد  غاددو  ،دد ا ية  جة حدد  فيددرو  كو ولددة حددةة  الطددوا   هنددةا ،دد اير ل
ةؤ  المسدتثمر   ،فد ت    حياسد لأل ال يم  السواي عل   واض  ،ؤار بشك الت  ب و هة  و   لمستثمر  ا

 Bogdan D. et)ة تقل دهد   الذ   مد  تسد  ميؤ النتدر  التشدةاأل  دة   فد  حدي  ت  ،قل دة   قلد  مد  

al.,2021).   ك سددتجةب  سددر ي  لمددة يددت  ا فصددة   وه وطددةث  صددعوداث ،تحددرا تسددوا  األسددد  وة شدد  ت
جددرا ا  اةحتراة دد  ا و   جة حدد  كو ولددة التشدة  عند  مدد  معلومددة  مةليدد  وغيدر مةليدد  ،قتددر  بتدد ا ية 

التددد  ،تخددد هة مختلدددف الحكومدددة  واألجددددذ  الرقةبيددد   ،ا  الصدددل  تو حدددذ  التحفيدددذ يددد تددد ابير الرقةبوال
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 ، جيدد  سدد اد الدد يو   وتو/ تسددعة  الفة دد   و،خفدديس  مثدد  الدد ع  المددةل  الم ةشددر والمؤسسددة  ال وليدد 
 (.Badar N.,2020)والت  بةلط   ،ختلف م  دول  أللرت  والمستحقة  المةلي 

فدد  تدا ددة لددأ   حدةداث  ةث سدجل  مؤشدرا  ال و صدد  المصدر   ، ةيندد فقدد  مــه هــلج الجائحـة وتزامنـاا      
والمكةسدب ال يةسدي  لمؤشدرا  السدو   EGX30  بي  الد وط الملحدو  لمؤشدرهة الر يسد  2020عة   

 لعدة .ل دة  األولد  من  األةلعةل  ب لحقال    الثةلو    عل  للفي  ، ار السو  بت ا ية  فيرو  كو ولة
مليدة  جنيد   235،جدةوة   2020،ك    األسدد  المصدر   لسدة ر حدةد  فد  الر د  األو  لعدة  حيا  

وال ند  التد  ا،خد ،دة الحكومد  المصدر   جدرا ا   ام  ايمتدة  ق   ت  ،نج  ف  التعةف  عل  للفيد  
شددر  األوسددط ت  لدد  تل ددة  الإحصددة ا  وكةكشددف   كمددة. ال و صدد  و،نشدديط  ع  اةقتصددةدلددالمركددذ  

ملية   57,5سج  صةف  لسة ر بلغ المصر    ت  المة  السوق  ألسد  الشركة  المقي   بةل و ص  
مليدة  جنيد  مقةبد   650,8مسدتوت  2020 عدة  سج  ف  تلدر جلسدة حيا  جني  عل  م ا  العة    

 EGX30لل و صد   المؤشدر الر يسد    فادأث عد  لسدة  2019  عدة   ملية  جني  فد  لدة د   708,2
سدد  الصد ير  مؤشدر األ حقدقلقطد   فد  حدي   10845 بواقد  % 22,3مة لس ت     2020لأ  عة   

ليصددد  إلددد   2019عدددة  ة ددد  مقة لددد  ب غأقددد  لد % 69,3 نس  ت  دددة  ،قددد   بدددد EGX70والمتوسدددط  
حقدق الد   و  EGX100مت   المكةسب القو   إل  مؤشر إكمة  .2020 عة  لقط  ف  لدة    2145

)ال و صددددد    2020 لقطددددد  فدددد  الدددددر جلسددددة  عدددددة  3097 مسدددددجأث  % 41,8نسدددد   ب مددددد  ددددة  عةت  
 (.2020المصر    

التدد اير الك يدر لحدةة  عدد   الت قد  والمخدةطر  التدد  ،قتدر  بةلتقد يرا  واألسددل  ألهميـةواسـتدراكاا      
تقدة  ر المةليد  المحةس ي  فد  لد  التشدة  جة حد  فيدرو  كو ولدة  واسدتجةب  لتذايد  حةجد  مسدتخ م  ال

بوجدد  عددة  و سددو  األو ا  المةليدد  علدد  وجدد  التح يدد  لمعلومددة  ،تسددت  بةل قدد  والمأ مدد  والمواوايدد  
معيدة   فقـد ألـزمالرشي   سوا  ف  الفتدر  الحةليد  تو المسدتق لي .   ستثمة   ا   د  م  ا،خة، القرا ا ،مكن

بعنددوا   2019المعدد   عددة   (1)   قدد  ولتيددر  المصددر   9بددةلفقر   قدد    (IAS: 1المحةسدد   الدد ول  )
باددرو   ،قيدددي  مدد ت قددد    إدا ا  منشدددا  األعمددة  ومعددد   التقددة  ر المةليددد   عددري القدددوا   المةليدد    

ستمرا  ف  ضو  ،ذاي  د جة  عد   الت قد  المصدةح   لتفشد  الجة حد   وحدة  التحقدق المنشا  عل  ا 
الحةليدد   يقدد  وكدد ل  ا فصددة  عدد  احاددة  سددتمرا   جددب ا فصددة  عدد  هدد   الحمدد  قدد  ،دة علدد  ا 

عد   بينمدة إ،ا للدم مُ   ة النق  د والمحتمل  لتفش  الو ة  عل  ك  م  تدا دة ومركذهة المدةل  و،د فقة،د
سددتمرا   فيجددب ا فصددة  عدد  التقدة  ر المةليدد  إلدد  وجددود شددكوا جوهر دد  بشدد   قد    المنشدد   علدد  ا 

 دا   ب ع اد التقة  ر المةلي  وفق تسل تلرت بخأا   ااية  ا فصة  ع   ه   الشكوا بةةضةف  إل 
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وة ختلددددف األمددددر بةلنسدددد   للمنشددددا  التدددد  ،ذايدددد  الطلددددب علدددد  منتجة،دددددة بشددددك  سددددتمرا   . فددددري ا 
    الحةليددةجوهر )قطددةع الرعة دد  الصددحي  واألدو دد (  حيددا  جددب ت  ُ،فصدد  عدد  ،وقعة،دددة بشدد   األادد

الطحاا؛ م محداا    عمةلددة ومركذهدة المدةل  و،د فقة،دة النق  د  )ج ت تدة لتشة  الجة ح  عل  ل    والمحتمل

2020 Deloitte, 2020a; ASIC,2020; ) . إلددد  د اسددد  و،حليددد  احادددة   ويســـعى البا ـــ
لتشة  جة حد  فيدرو  كو ولدة علد  القدوا   المةليد  وا فصدةحة  المرفقد  الجوهر   الحةلي  والمحتمل   

علدد  ال يمدد  عدد  معلومددة  جة حدد  فيددرو  كو ولددة ط ا فصددة  بدددة  مدد  بيددة  ،دد اير محدد دا  وضددواب
   السواي  ألسد  الشركة  المقي   بةل و ص  المصر  . 

  مشكلة الدراسة: -2
مذ ددد  مددد  التحددد  ة  ا قتصدددةد   الك يدددر  علددد  ( COVID-19)فرضددد  جة حددد  فيدددرو  كو ولدددة     

التد  كدة  لددة ،د اير جدوهر  علد  الشركة  العةملد  فد  الع يد  مد  الصدنةعة  ومختلدف القطةعدة   و 
 يئد  ،شد ي  و   فدري ا سدتمرا   ،قيدي  و   األحد ا  بعد  ،دة  ل التقر در)  إعت ة ا  إع اد التقة  ر المةلي 

 يد خسدة ر ا  تمةلالو   العةدلد ال يمد  لمدة،  ايدة  و    ايم  األصدو  غيدر المةليد إضمحأ   و    المنتم 
وفددق  (ومددةير، ط بدددة مدد  ،عدد يأ األدوا  المةليدد    و وميدد لمددن  الحكالمعةلجدد  المحةسدد ي  لو   المتوقعدد 

 .متطل ة  معةيير المحةس   ال ولي  والمصر  
 وا ،فددةعاسددتمرا  و،طددو  ،فشدد  الجة حدد    فدد  لدد تذايدد  التقل ددة  ا قتصددةد   لوكنتيجــة  تميــة     

مجموعد  واسدع    وا عتمةد عل  بش   األح ا  والمعةمأ  المستق لي  ع   الت ق المخةطر  و   د جة 
بةألوضددةع  ؤالحدةل  والتن داألدا   يدة  لسد يةث مد  ا فتراضدة  غيدر المعقولد  والصددحيح  فيمدة يتعلدق ب

وصعو   ،ق ير واية  الت اير الكةم  للو دة  علد  لتدة ج تعمدة  الشدركة  ومراقذهدة المةليد       ليالمستق
  .و، فقة،دة النق     وا فصةحة  المر، ط  بدة

الكميدد     عس ا فصددةحة  الادرو    سدوا  النو يد  تولد ضددرو   مراعدة  الشدركة  اا علـىوتأكيـد     
وفري ا ستمرا    فد  قوا مددة  الر يسي فيمة يتعلق بةألح ا  بع  ،ة  ل إع اد التقر ر  و يئ  التش ي  

ا فصدة  المنةسد   مد  لروفددة الخةصد  و،حد يا اليدة  إلتيدة   شدرك  جدب علد  كد    حيدا المةليد 
الطحدددة   )  ليدددألحددد ا  والتدددروا ،ا  الصدددل  وقددد  إصددد ا  التقدددة  ر المةل ا فصدددةحة  وفقدددةث   لددد،

 ;2020ASIC,2020 ; ACCA,2020; Eda O.,2020؛ متددددول   2020محمددددود  

Deloitte,2020; ).  بمتطل ة  عمأث و (  معية  المحةس   ال ولIAS:1) (  1ولتير  المصدر   قد )
اةسدددتمرا  وإعددد اد ال يةلدددة  المةليددد  علددد  هددد ا   قددد    المنشددد   علددد  ايدددة  ا دا   بتقيدددي ضدددرو   بشددد  

 الت قددد مصدددةد  عددد   مددد   ا فصدددة  عددد  اةفتراضدددة  المسدددتق لي  وغيرهدددة األسدددة   وكددد ل  ضدددرو  
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( بشددد   IAS:10) تقدددر  معيدددة  المحةسددد   الددد ول ة ومدددالفتدددر  المشدددمول  بدددةلتقر ر   المتوقعددد  فددد  لدة ددد 
عد  كةفدد  األحد ا  التدد  لشد   بعدد  فتددر  والد   يتطلددب ضدرو   ا فصددة  األحد ا  بعدد  فتدر  التقر ددر  

التقر ر م  حيا ط يع  الح   وتادر  المدةل  تو الكشدف عد  عد   إمكةليد  إعد اد هد ا التقر در  وكد ل  
التددروا  فدد  لدد  ا فصددة  عدد  مسددتو ة  األ  ددة  والتدد فقة  النق  دد  والمعلومددة  المةليدد  المسددتق لي 

 .فيرو  كو ولة ستثنة ي  لجة ح ا 
نتشـار جائحــة فيــروس مشــكلة الدراســة فـي تحليــم وتقيــيم الثـار الحاليــة والمحتملــة إل  تتجسـد     

األثــار  –القواعــد والسياســات المحاســبية  –)طبيعــة الحــدث  كورونــا علــى  يلــة التقــارير الماليــة
 –تاريخ إصـدار التقريـر  األ داث والمعامالت بعد –المباشرة وغير المباشرة لعناصر القوائم المالية 

المعلومات المالية وغير المالية فـي هلج استخالص محددات اإلفصاح عن ، و التقديرات المستقبلية(
ــة والمصــرية، واإل ــايير المحاســبة الدولي ــات مع ــة  اضــوم متبلب ــد صــدارات المهني ت الصــلة، وتحدي

 بالبورصـة المقيـدة  لشـركاتاب  تببيقيـة  دراسـة  تقـدمم  مـه  على القيمة السـوقية لألسـهم انعكاساتها  
 فـي مجموعــة الدراسـة مشـكلة صـياغة ممكـن ثـم ومـن  حـدثباسـتخدام منهجيـة تحليـم ال المصـرية
 :التية األسللة

متطل دة   ضدو  فد  فيدرو  كو ولدةجة حد   عد  المحةسد   فصدة ا  ط يع  ومح دا  ه   مة  -2/1
 قم ؟الحة المدني  ص ا ا وا   والمصر   ال ولي  المحةس    معةيير

المشددةق  والتحدد  ة  التدد  ،واجدد  متطل ددة  ا فصددة  المحةسدد   عدد  معلومددة  جة حدد   تهدد  مددة -2/2
 ومة ه  السيةسة  واحلية  المقترح  للت لب عليدة؟ ؟فيرو  كو ولة

هددد  العكةسدددة  ا فصدددة  المحةسددد   عددد  معلومدددة  جة حددد  فيدددرو  كو ولدددة علددد  ال يمددد   مدددة -2/3
       ؟  بةل و ص  المصر  السواي  ألسد  الشركة  المقي 

مدد  حيددا ،دد ار ال يمدد  السددواي   المصددر   هدد  يوجدد  ،مددةيذ بددي  قطةعددة  سددو  األو ا  المةليدد  -2/4
 ؟للسد  بت ا ية  جة ح  فيرو  كو ولة

عدددري و،حليددد  احادددة  الحةليددد  والمحتملددد   فددد  لل  اسددد  الدددر يل الدددد ا يتمثددد  ة:الدراســـ أهـــداف -3
عددد  و يدددة  محددد دا  ا فصدددة  المحةسددد   ة ب يئددد  التقدددة  ر المةليددد   لتددد ا ية  جة حددد  فيدددرو  كو ولددد

والممة سددة   صدد ا ا وا  والمصدر   ال وليدد المحةسدد    معدةيير متطل ددة جة حدد  فد  ضددو  المعلومدة  
 لتدد  ،عددو  هدد ا ا فصددة  واليددة  مواجدتدددة.،ا  الصددل   و،ح يدد  تهدد  المشددةق  والتحدد  ة  ا المدنيدد 

 د اسدد  ،قد   مد    المحةسد   علد  ال يمد  السدواي  لألسدد  فصدة ا ا  محد د،د اير  فادأث عد  ايدة 
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 نحـو سـيياا  و لـ . سدتخ ا  مندجيد  ،حليد  الحد   ب  المصر    ال و ص   ف   المقي    بةلشركة   ،ط ي ي 
 :التالية الفرعية األهداف  تحقيق

ة  متطل دد ضددو  فدد  جة حدد  فيددرو  كو ولددة عدد  المحةسدد   فصددة ا  ط يعدد  ومحدد دا  بيددة  -3/1
 .الحةقم  المدني  ص ا ا وا   والمصر   ال ولي  المحةس    معةيير

المشددددةق  والتحدددد  ة  التدددد  ،واجدددد  متطل ددددة  ا فصددددة  المحةسدددد   عدددد   تهدددد  د اسدددد  و،حليدددد  -3/2
 .السيةسة  واحلية  المقترح  للت لب عليدة والكشف ع   معلومة  جة ح  فيرو  كو ولة

  جة حد  فيدرو  كو ولدة علد  ال يمد  المحةس   ع  معلومدةالعكةسة  ا فصة      ص  و،قيي   -3/3
       .السواي  ألسد  الشركة  المقي   بةل و ص  المصر  

ل يمدد  مدد  حيددا ،دد ار ا المصددر   ،مددةيذ بددي  قطةعددة  سددو  األو ا  المةليدد  بيددة  مدد ت وجددود -3/4
 .السواي  للسد  بت ا ية  جة ح  فيرو  كو ولة

م  جوهر   احاة  والت ا ية  السل ي  الحةلي   تهميتدة ال  اس  ه   تم س، :الدراسة  ودوافه  أهمية  -4
والمحتمل  لتيج  استمرا  ،فش  جة ح  فيرو  كو ولدة علد  بيئد  التقدة  ر المةليد  بوجد  عدة   و، ايرهدة 

  وتتجلـى عل  وجد  التح يد الم ةشر عل  ال يم  السواي  ألسد  الشركة  المقي   بةل و ص  المصر   
مدنددد  المحةسددد    ،نتدددي  علددد  والقدددة مي  األقدددةد ميي  اهتمدددة  ،ذايددد فددد   لدددد   ال  اسددد  العلميـــة ميـــةاأله

التد  ،كفد  وليفتد  ال يدة  الد قيق وا فصدة  ،قيي  السيةسدة  واألسدل المحةسد ي    بارو  والمراجع   
متطل دة   ف  لد  التشدة  هد ا الو دة   و،عتدي  اةسدتفةد  مد الكةا للمعةمأ  واألح ا  اةقتصةد    

غيدر  –)مةليد  عد  معلومدة   فصدة ا  وضوابط معدةيير المحةسد   ال وليد  والمصدر   بشد   محد دا 
 كمدددة. بةل و صددد  المصدددر  ل يمددد  السدددواي  لألسدددد  ا جة حددد  فيدددرو  كو ولدددة والعكةسدددة،دة علددد مةليددد ( 
للحفدة   مصدر  لا بةل و صد  المقيد   الشدركة إدا ا   حةجد  ،ذايد  فد  لل  اسد  العمليـة األهمية  ،تجس 

 لددد  فددد  ال و  ددد علددد  مصددد ااي  ومواوايددد  المعلومدددة  المةليددد  وغيدددر المةليددد  التددد  ،وفرهدددة التقدددة  ر 
 المسدددتثمر   احتيةجدددة  و،طلعدددة  ،ل يددد  عددد  فادددأث   Covid-19ة كو ولددد فيدددرو  جة حددد  ،ددد ا ية 
 ،خددددة،  اوايدددد والمو  بةلمأ مدددد  ،تسدددد التدددد   معلومددددة ال مدددد  بةل و صدددد  المصددددر   والمددددر،ق ي  الحددددةليي 
 بش  ( المةلي  للرقةب   العةم  الديئ )  الرقةبي  الجدة   حةج   ،عذ ذ  وتليراث  الرشي     ستثمة   ا  القرا ا 

كفددة   سددو   ك حدد  دعددة   ،حسددي  جة حدد  فيددرو  كو ولددة معلومددة ،عتددي  مسددتو ة  ا فصددة  عدد  
 :في التي الدراسة هلج إلجرام البا   لدى األساسية الدوافه وفي هلا السيا  تكمن .المة 
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التد  ،نةولد  متطل دة  ا فصدة  عد  معلومدة   –ف  حد ود علد  ال ةحدا   -العر ي     ال حو   ل    ▪
جة حدددد  فيددددرو  كو ولددددة والعكةسددددة،دة علدددد  ال يمدددد  السددددواي  ألسددددد  الشددددركة  المقيدددد   بةل و صدددد  

 المصر  . 
فصددة  ،طددو ر مسددتوت ا صدد  المصددر   مدد  طددر   ؤ دد  مسددتق لي  لتمكددي  الشددركة  المقيدد   بةل و   ▪

عدد  معلومددة  جة حدد  فيددرو  كو ولددة  فدد  ضددو  متطل ددة  معددةيير المحةسدد   ال وليدد  والمصددر    
 ص ا ا  والممة سة  المدني .ا   شةدا وا

بتدد ا ية   دة،قيدي  قطةعددة  سددو  األو ا  المةليدد  المصدر   مدد  حيددا ،دد ار ال يمد  السددواي  ألسدددم ▪
 .(Event analysis) الح  دج ،حلي  ا  مناستخ م  لأ   جة ح  فيرو  كو ولة

،سددليط الاددو  علدد  مدد ت لجددة  الحكومدد  المصددر   وكفددة   وفعةليدد  األجدددذ  المعنيدد  فدد  مواجددد   ▪
قتصدددةد المصدددر  بشدددك  عدددة   وعلددد  مسدددتوت وإدا   التددد ا ية  السدددل ي  لجة حددد  كو ولدددة علددد  ا 

   بشك  لةص.ال و ص  المصر 
وم  ا  ،تمث  جةبة  المحتمل  للتسةؤة  ال حثي   إل  ا   اس ال  شير فروي،الدراسة:  فروض -5

  فروي ال  اس  ف  ك  م :
محد دا  ا فصدة  المحةسد   عد  دةل  معنو   بي  ا ا  عينة  ال  اس  بشد     يوج  ،مةيذ ،و  -5/1

فدد  ضددو  متطل ددة  معددةيير المحةسدد   ال وليدد  والمصددر    وا صدد ا ا    جة حدد  فيددرو  كو ولددة
 .   الحةقم المدني

المشددةق  والتحدد  ة  التدد  ،واجدد  ا ا  عينددة  ال  اسدد  بشدد   دةلدد  معنو دد  بددي   يوجدد  ،مددةيذ ،و -5/2
 .واحلية  المقترح  للت لب عليدة  متطل ة  ا فصة  ع  معلومة  جة ح  كو ولة

يوجددد  ،ددد اير ،و دةلددد  معنو ددد  بدددي  ا فصدددة  عددد  معلومدددة  جة حددد  فيدددرو  كو ولدددة وال يمددد   -5/3
  السواي  ألسد  الشركة  المقي   بةل و ص  المصر  .

م  حيا ،د ار ال يمد   المصر   بي  قطةعة  سو  األو ا  المةلي ،و دةل  معنو   ،مةيذ   يوج   -5/4
 .السواي  للسد  بت ا ية  جة ح  فيرو  كو ولة

ملد  لتد ا ية  عري و،حلي  احادة  الحةليد  والمحت عل  ال  اس  اقتصر  :الدراسة  و دود  نبا   -6
ال وليدد   المحةسدد   و،قيددي  السيةسددة  وال دد ا   المحةسدد ي  التدد  تقر،دددة معددةيير جة حدد  فيددرو  كو ولددة 

فصددة    و يددة  ،دد اير محدد دا  ا بشدد   هدد   التدد ا ية  صدد ا ا  المدنيدد والمصددر   وكشددف  عندددة ا 
و،ل  لأ  (  ص  المصر  ال يم  السواي  ألسد  الشركة  المقي   بةل و عل  المستوت الجذ   )عندة  

قتصدةد   الكليد  وتسدوا   ت  المدة  للمؤشدرا  ا  دون التبـر    يدو  ،د او  243بواقد    2020  عة 
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األمدر الد   سديكو  لد    لتراث ةلتأا مستوت ،فش  جة ح  فيرو  كو ولة مد  دولد  أللدرت   ال ولي 
 Event)  الح  ،حلي  مندج    استخ ا ال  اس  عل    اقتصر  كمة  ، اير مختلف عل  تسعة  األسد 

analysis ) جتمة يدددد  التفددددةعأ  ا  ،حليدددد لوصددددف و حصددددة ي  المأ مدددد  والدةمدددد  ك حدددد  المنددددةهج ا
و،ددد اعيتدة  (COVID-19) مثدد  جة حددد  المعقددد  و  واألحدد ا  الك يدددر والسددلوكية  المر، طددد  بةلحدددةة  

 .عل  سو  األو ا  المةلي 
لتحقيددق تهددد اا  سددتن ةط وا  سدددتقرا  ا  المددندج مدد  كددد  علدد  ال ةحددا اعتمددد  :الدراســة مــنه  -7

المحةس    ومعةيير المحةس   واألد  بةلفكر و د مة و،حلي  د اس  ،  حيا  ال  اس  والت ة  فروضدة
والممة سة  المدني  بش   احادة   ص ا ا ا  وك ل   ال  اس  بمت يرا   الصل   ،ا   ال ولي  والمصر  

قذهدددة اة ج تعمدددة  الشدددركة  ومر التشدددة  جة حددد  فيدددرو  كو ولدددة علددد  لتدددالحةليددد  والمحتملددد  لتددد ا ية  
 ع  فصة ا  مح دا  ته  ةستخأص ستنباطياإل المنه   ، ن   م  لأ    و، فقة،دة النق      المةلي

ال يمدد  السددواي  ألسددد  الشددركة   علدد   ،دد اير  و يددة  المةليدد  بةلتقددة  ر معلومددة  جة حدد  فيددرو  كو ولددة
 ال يةلددة  و،حليدد  جمدد  فدد  ســتقرائياإل المــنه  علدد  ال ةحددا اعتمدد  كمددة. المصددر  المقيدد   بةل و صدد  

 لشددركة ددد   االمتةحدد  ل تقددة  رال واقدد  مدد التدد  ،تعلددق ب يمدد  تسددد  الشددركة  محدد  ال  اسدد  التط ي يدد  
   2020و،ل  ع  عة   وموق  م ةشر مصر و/تو موق  ال و ص  المصر   ع ر مواقعدة اةلكترولي 

 .بش لدة التوصية  و،ق    النتة ج ته  و،ح ي  الفروي الت ة  بد ا  الح   ،حلي  لو ست  مستخ مةث 
 واإلصدارات المهنية: السابقة الدراسات  وتحليم عرض -8

 علددد  للت قيددد  ال  اسددد  بمت يدددرا  ا ، ةطددددة حيدددا مددد  السدددةبق  ال  اسدددة  و،حليددد  عدددري  مكددد      
 .الحةلي  ال  اس ع اد كذ  كمر، ال حثي  الفجو  و،ح ي  المشكل   جوهر  

 :المالية التقاريرعلى  يلة  (COVID-19آثار جائحة ) تناول  دراسات -8/1
فيددرو  كو ولددة علدد  ،دد اير جة حدد  ( Roman C., & Nina C., 2020) تناولــ  دراســة     

 حد    حيا اسدتد ف  ال  اسد  ،قيدي  التد ا ية  السدل ي  لجةدع  األعمة   متطل ة  المحةس   و،حليأ
تقدة  ر المةليد   ومد ت قد    إدا ا  الشدركة  علد  فيرو  كو ولة علد  الممة سدة  المحةسد ي  و يئد  ال

واـد  واجتمة يدةث. اقتصدةد ةث مةليةث و دا   ه   التح  ة   سليم   ال  ة سترا،يجيواة  الحلو  ا ب ا ي     ،ق 
عقد  السدية  المُ صد  فد  لد  عل  تهمي  المعلومدة  بصدف  عةمد  والمحةسد ي  بصدف  لة  أكدت الدراسة

و،قدد    الدد   فرضددت  ،دد ا ية  األةمدد   والدد   بددة  يتطلددب مذ دد  مدد  المعلومددة  المةليدد  وغيددر المةليدد  
 كفدد  د اسدد  و،حليدد  عواقددب هدد   األةمدد  و سددد  فدد  بحيددا لمختلددف القطةعددة    حدد  دعدد  ،حليلدد  مُ 

ت  القدوا    إلد  وخلصـ  الدراسـة .السدل ي التخفيف مد  تاة هدة مواجدتدة و  س  سيةسة  واسترا،يجية   
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،شدم  اليددة  ضدمة  شدفةفي  األعمددة  و،ط يدق لتر دد  الدةمدد  التد  الجوالدب والتقدة  ر المةليد  ،عدد  تحد  
والتد  ين  د  مراجعد  األسدل والفدروي والم دةد  التد  ،قدو   يدر ولتر   إدا   الت ي  ةل تصحة  المص

ادوابط ل يدة  ،دد ا ية  هد   األةمد  و،حليلدددة عليددة ل ندة  لتدة  محةسدد   مدأ    شدم  الممة سددة  وال
 وا فصة  عندة لألطراا المستفي  .

( التعدرا علد  تهد   احادة  الحةليد  والمحتملد  2020محمدود     )الطحدة  د اسد   اسـتهدف كما      
لتفشددد  فيدددرو  كو ولدددة علددد  بيئددد  التقر دددر المدددةل  فددد  ضدددو  معدددةيير المحةسددد   ال وليددد  والمصدددر    

التحددد  ة  التددد  قددد  ،واجددد  إدا ا  المنشدددا  عنددد  ،ط يدددق معدددةيير المحةسددد   ال وليددد  ةسدددتخأص تهددد  
تددرا  بعددس احليددة  للت لددب علدد  هدد   التحدد  ة . و،لدد  مدد  والمصددر   فدد  لدد  ،فشدد  الفيددرو   واق

م  معد   التقدة  ر المةليد   68لعين  م  فئتي  شمل  بةل يئ  المصر      د اس  استكشةفي   ،نتي لأ   
  م  األقدةد ميي  ب قسدة  المحةسد   بةلجةمعدة  المصدر   107ومقي   بةل و ص  المصر   بةلشركة  ال

الع يد  مد   ةفيدرو  كو ولدة لددجة حد  يد  مد  النتدة ج تهمددة: ت  ،فشد  إلد  الع  واد توصـل  الدراسـة
 احاة  المحةسد ي  الجوهر د  الحةليد  والمحتملد  علد  متطل دة  ال يدة  وا فصدة  المحةسد   مثد )،قيي 

األح ا  التد  ،قد  بعد  لدة د  الفتدر  المةليد   و،قيدي  القد    علد  اةسدتمرا     والمحةسد   عد  ،عد يأ  
 تمةليدد  المتوقعدد   وايددة  ال يمدد  د  وإضددمحأ  األصددو   و،قيددي  المخددذو   وة ددةد  الخسددة ر اةالعقددو 

 المقترحدد  ليددة اح بعددس كمددة قدد م  ال  اسدد  .العةدلدد   والمحةسدد   عدد  المددن  والمسددةع ا  الحكوميدد (
لمواجدددد  التحددد  ة  المحةسددد ي  التددد  ،دددر، ط بدددد   األادددة   مددد  لدددأ  التواصددد  المسدددتمر بدددي  إدا ا  

األسدددددوا  المةليددددد  بشددددد    ي  ومنتمددددد الشدددددركة  ومسدددددئول  الحوكمددددد  والمددددد ير   المدددددةليي  والمدددددراجع
الجة حدد  علدد   لمعةلجدد  هدد   المشددةق   و،عذ ددذ مسددتو ة  ا فصددة  عدد  ،دد ايرالممة سددة  الصددحيح  

  لتة ج تعمة  الشركة  ومراقذهة المةلي .
فيمددة يتعلددق  فحددم ،دد اير الت ييددرا  التنتيميدد ( Toni Š.,2020د اسدد  ) اســتهدف  فــي  ــين     

علد  العأقد  بدي  إدا   األ  دة   COVID-19بس ب جة ح  بةلمواعي  الندة ي   ع اد التقة  ر المةلي  
كروا،يدة  عين  م  الشركة  المقي   بةل و ص  بجمدو     و،ل  بةستخ ا  إع اد التقة  ر المةلي   ،وقي و 

مدددد  التركيددددذ علدددد  الت يددددرا    العددددة لحدددد ا  لمددددو،  ا ل نددددة    2019إلدددد   2015لفتددددر  مدددد  لددددأ  ا
و  طدة  2020التنتيمي  غير العةد   الت  لتج  ع  ، ا ية  جة ح  فيرو  كو ولة ف  مطل  عة  

ــةلمةليددد . بتددد لر إصددد ا  التقدددة  ر ا ــف  الدراسـ الت ييدددرا  عددد  ت  النتدددة ج التجر  يددد   مددد  لدددأ  وكشـ
دةلدد   ،وإ جددةب   يددؤار بشددك    الو ة يدد لتددروا ا فدد  لدد للشددركة   طددة  التنتيمدد  ا الجوهر دد  فدد 

 شددير إلدد  ت  األمددر الدد    العأقدد  بددي  إدا   األ  ددة  و،دد لر إعدد اد التقددة  ر المةليدد   إحصددة ي  علدد 
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ممة سدة  إلد  يد ف  ا دا   الو دة  المر، ط  بتد ا ية  الت ييرا  التنتيمي     لتيج لمةلي   التقة  ر ا، لر  
  عت لدد  والمتنةقصدد المُ  مسددتحقة  ة ددةد  الدد ل  عدد  اةسددتحقةقة  فصدد فاددأث عدد  ت   .إدا   األ  ددة 

 الشددركة  ايددة  شددير إلدد   ممددةت ييددرا  التنتيميدد   سددل   ،و دةلدد  معنو دد  لل ،دد اير قشددف عدد  وجددود
التد هو  المحتمد  للر حيد  فد   قتصدةد   المتشدة م  لتخفيدفللتوقعة  ا   وفقةث بتع ي  معلومة،دة المةلي   

 المستق لي .الفترا  
( إلدد  معرفدد  تاددر ،فشدد  جة حدد  كو ولددة علدد  2020د اسدد  )الج لدد    هــدف  وفــي هــلا الســيا      

سدت ةل  اعتم   ال  اس  عل  المدندج ا الممة سة  المحةس ي   ع اد القوا   المةلي  ومراجعتدة  وق  
جددرا  ال  اسدد  المي اليدد . ستقصددة  اةلكتروليدد   سددتقرا   وقة مدد  ا طددة  النتددر   والمددندج ا ل نددة  ا 

لمجموعدد  مدد  النتددة ج تهمدددة: ت  لتدد ا ية  جة حدد  كو ولددة ،دد اير م ةشددر وغيددر    الدراســةواــد توصــل
  لمنشددا  األعمدددة   مدد  ضدددرو   حددرص ا دا   علددد  م ةشددر علددد  الع يدد  مددد  الممة سددة  المحةسددد ي

ة  ر المةليدد  المعدد   علدد  تسددة  العكددة  المعلومددة  التة  خيدد  والحةليدد  والمسددتق لي  المتوقعدد  فدد  التقدد
سددتمرا     كمددة ين  دد  علدد  الشددركة  ا فصددة  عدد  ا جددرا ا  التدد  قةمدد  بدددة وتد  إلدد  ا فددري 

ترداد  فاأث ع  تهمي  وضرو   ا فصة  ع  اةعت ة ا  الت  ، يير عملي  ،ق ير ال يم  القةبل  لإلس
      ،  مراعة،دة لت ا ية  الجة ح  عن  اية  ال يم  العةدل . 

العكةسة  إلتشة  فيرو  كو ولدة علد    حيد  المنشدا    ع (  2020   متول )  دراسة  واد نوه      
علدد   صدد   ركــزت الدراســةحيددا   يدد وتارهددة علدد  التقددة  ر المةليدد  فدد  ضددو  معددةيير المحةسدد   ال ول

م حجد  العمةلد  فد  المنشدا  يقتصةد   السل ي  لتيج  ، ا ية  جة ح  كو ولة م  حيا ،قلاحاة  ا 
  لتةجي  وم  ا  ،د ار   حيد  ،لد  المنشدا  سدل ةث ألجدذ  القطةع الخةص والعة  ممة  قل  م  ا التةبع   

مجموعد  واـدم  الدراسـة يد   بةل و صد  المصدر  . األمر ال    قل  مد  تسدعة  األسدد  للمنشدا  المق
 جدددب علددد  المنشددد   ت  ، لددد  مددد  المقترحدددة  فددد  ضدددو  متطل دددة  معدددةيير المحةسددد   ال وليددد  تهمددددة: 

متطل دة   سدية فد  احاة  المحتمل  واةلعكةسة  المر، ط  لم   عة  ف  ضدو  ،فشد  فيدرو  كو ولدة 
و،قيددددي  المنشدددد   مدددد  حيددددا اةسددددتمرا     لمةليدددد  بعنددددوا  عددددري القددددوا   ا (IAS:1المعيددددة  الدددد ول  )

 ة  لتذامة  قصير  األجد  علد  األقد   وكد ل  ،ح يد  مسدتو عتمةد عل  م ت ق  ،دة عل  س اد ا بة 
السيول  والر حيد   فادأث عد  ،ح يد  مصدةد  التمو د  فد  الفتدر  القةدمد  وطدر  السد اد ولطدط ج ولد  

األحددد ا  بعددد  فتدددر  التقر دددر  تقددد    بعندددوا  (IAS:10)كمدددة تلددد  فددد  ضدددو  المعيدددة  الددد ول  الددد يو . 
 د  والمعلومدة  ال  اس  عل  ضدرو   ا فصدة  والتن دؤ والمقة لد  بدي  مسدتو ة  األ  دة  والتد فقة  النق 

المةليدد  المسددتق لي  كحدد   للمنشدد   ق دد  ،فشدد  فيددرو  كو ولددة و عدد    و جددب علدد  المنشدد   ا فصددة  
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عةلدة  والتسدديأ  مد  عد  ط يعد  األلشدط  والمسدةع ا  وا  ومة بةلق   الكةا ف  حةل  ،وافر معل
   الس اد.ق   ال ول  وتجدذ،دة المختلف  لةص  مة يتعلق بتسديأ  القروي وطر  والية

اعت ددة ا  المحةسد   والمراجعدد  لجة حد  فيددرو  كو ولددة  ( 2021  مصدطف ) د اسدد  تناولــ  كمـا     
فدد  ومنةقشد  القادة ة المحةسد ي  التد    هـدف  تددةوإجرا ا  مراجعوااة هة عل  إع اد التقة  ر المةلي   

،تعلق بت اير جة ح  كو ولة علد  متطل دة  ال يدة  وا فصدة  بةلتقدة  ر المةليد  مد  جةلدب  وإجدرا ا  
. و،لددد  مددد  لدددأ  د اسددد  استقصدددة ي  علددد  السدددو  مراجعددد  وفحدددم هددد   التقدددة  ر مددد  جةلدددب تلدددر

   والممة سدديي  لمدنددد  المحةسددد   ةد ميي  بةلجةمعددة  المصدددر مفددرد  مددد  األقددد 1000المصددر  شدددمل  
إلد  وجدود ،د اير معندو  لتد ا ية   وخلص  الدراسةفقدط.  %15,4والمراجع   و ل   لس   اةستجةب  

جة ح  كو ولة عل  كةف  تبعةد ال ية  وا فصدة  المحةسد   فد  التقدة  ر المةليد   وكد ل  وجدود ،د اير 
تهميد  علد  فئتد  ال  اسد   تقد  إجرا ا  مراجع  التقة  ر المةلي   وتليراث معنو  لد   الت ا ية  عل   

ح ا  الأحق  لتة  ل إع اد التقة  ر المةلي  وا فصة  عنددة المعةلج  المحةس ي  لل نود الت  ،تعلق بةأل
   بشك  منةسب.

ال الليددد  ( ،ح يدد  معوقدددة  ا فصددة  المحةسددد   2021)ع دد  العذ دددذ  سددد  د ا اســـتهدف  وأخيــراا      
سددتمرا    فدد  لدد  حدد   جة حدد  فيددرو  كو ولددة مدد  وجددد  لتددر مسددتخ م  والخة جيدد  عدد  فددري ا 

القددوا   المةليدد   و،حليدد  تاددر المخددةطر ال الليدد  والخة جيدد  فدد  لدد  جة حدد  فيددرو  كو ولددة علدد  بيئدد  
عتمد   علدد  األعمدة  المحةسد ي  والتشدد يلي . و،لد  مدد  لدأ  ،قدد    د اسد  مي اليدد  بةل يئد  المصددر   ا 

إ،فة  مسدتخ م  التقدة  ر المةليد  بشد   المعوقدة   إل  الدراسة توصل   وادد .  مفر   104عين  قوامدة  
سدتمرا    مد  حيدا فكدر وقد  ا  إدا   المنشد   وسيةسدة،دة ال اللي  لإلفصدة  المحةسد   عد  فدري ا 

ح   فيرو  كو ولدة.  للتعةم  م  الجة ح   وك ل  معوقة  ا فصة  الخة جي  الت  ،تعلق بت ا ية 
علد  ضدرو   ت  ،فصد  منشدا  األعمدة  عد  كةفد  المخدةطر واليد  إدا ،ددة بشدك    لدراسةأكدت ا  كما

 قةم   األمر ال   ينعكل عل  جود  المحتوت المعلومة،  للقوا   المةلي  و خ   مصةل  مستخ ميدة.

 :المالية   األورا ( على كفامة وفعالية أسواCOVID-19آثار جائحة ) تناول  دراسات -8/2

علدد  تسددعة  ( COVID-19)جة حدد  ،دد اير  (Pinglin H. et al., 2020) دراســة تناولــ      
 الحد     ال  اس  مدندج ،حليد ستخ م  حيا اسو  األسد  الصيني باألسد  ع ر مختلف القطةعة  

 مسددددتثمر  لااسددددتجةب  و ا،جةهددددة  ،ح يدددد  و األو ا  المةليدددد  ب ولدددد  الصددددي  تدا  سددددو   و،حليدددد    اسدددد ل
،دد اير  وجددود تهمدددة إلدد  الع يدد  مدد  النتددة ج اــد خلصــ  الدراســةو . جة حدد  فيددرو  كو ولددةتدد ا ية  ل

معنددو  واسددتجةب  سددر ع  لسددو  األو ا  المةليدد  ب ولدد  الصددي  لتدد ا ية  جة حدد  فيددرو  كو ولددة  كمددة 
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،ادددر اث  األقثدددركةلددد   النقددد  والتعددد ي  والكدر دددة  والت فئددد  وال يئددد كددد  مددد  قطدددةع  ال  اسددد  ت  قشدددف 
  كدد  مدد  مدد  لددأ  ،حقيددق لسددة ر متتةليدد  فدد  تسددعة  تسدددمدة السددواي   فدد  حددي  ت بسسدد ب الو ددة 

وصددنةعة  الرعة دد  الصددحي  قددةد   علدد  الصددمود فدد   التصددني  و،كنولوجيددة المعلومددة  والتعلددي قطددةع 
 .فدةع طفيدف   حيدا شدد   اسدتقرا  فد  ال يمد  السدواي  ألسددمدة وفد  بعدس الحدةة  ا ،وج  الو دة

( Black swan)ح   لمو،ج  لل جع  السدودا عل  ت  جة ح  فيرو  كو ولة ،مث   وأكدت الدراسة
غيدر حيدا ،عد  سدينة  وهة  التد اير   وكد ل  عمدق وا،سدةع وشد   وحت  اةلتفة   ح وا  و،طو     من 

 ح ا  و، ا ية،دة اةقتصةد  .لأل ح يق  وسر   م ية كسو  األسد   ،ؤار عل  معروف 
لتيجدد  ،فشدد  جة حدد   د فعدد  تسددوا  األسددد  ( ايددة  Badar N.,2020د اسدد  ) كمــا اســتهدف     

علد   صد  حدةة     ال  اس  كذ    حياوفية ال صةب  توا  حةة وم ت ا ، ةطدة ب  فيرو  كو ولة
 سددو  األسددد  اليوميدد التة  خيدد  ل  يةلددة ةلا صددةب  والوفددة  المؤكدد   بسدد ب التشددة  الفيددرو  و  طدددة ب

    و،لددد 2020تبر دد   17إلددد   2020ينددةير  22لدددأ  الفتددر  مددد  يددو  64 علدد  مددد ا  مدد ت ةمنددد 
ال ل ا  والمنةطق الت  ، ار  دول  م   200يوم  ألقثر م  التردد المتةح  عل  الل يةلة   ستخ ا  ابة

 ة بشدك  سدل   للنمدو فد  حدةكة   ،ل  األسوا  المةلي   استجةب   إل  ت   وخلص  الدراسةبةلجة ح .  
وعلددد  الحدددةة . هددد   مددد  ة دددةد  عددد د  عوا ددد  األسدددد الخفاددد   حيدددا  بدددةلفيرو  المؤكددد   ا صدددةب 

اسدددت ةاي  للنمدددو فددد  عددد د الحدددةة  المؤكددد    األسدددوا  بشدددك  تقثدددر  اسدددتجةبالمسدددتوت التفصددديل  ، دددي  
ولد  قدو  لدأ  األ دة  األ  د فعد  السدو  السدل   كدة   فاأث عد  ت  مقة ل  بدةلنمو ف  ع د الوفية 

 .  بع  الحةة  المؤك يومةث  60إل   40المؤك   ا  مة بي  ا صةب  لحةة  
،د اير فيدرو  كو ولدة ايدة   (Raéf B. & Assaf F., 2020) د اسد  ، ند  فـي هـلا السـيا و     

  واعت ر  ال  اسد  دو  مجلل التعةو  الخليج  دلي  م   م  ،ق     عل  عوا   سو  األسد   المستج 
واحد   مد  عد  ،بد   مسد وق  لديل فقدط تةمد  بشدر   وصدحي  غيدر   المسدتج كو ولدة  و   فير جة ح     ت 

،شدير التقدة  ر المةليد  إلدد  ت  حيدا قتصدةد   فد  التدة  ل الحد يا. تقثدر األو ئد  ،كلفد  مد  النةحيد  ا 
 عةل  الع ي  م  تسوا  األسدد   فق  قتصةد العةلم  بش  ا و األسوا  المةلي  يؤار عل  الو ة   ،فش   

 ،دد اير حددةة  علدد   صدد  واــد ركــزت الدراســة    مندد  ،فشدد  الو ددة .حددو  العددةل  مدد  الخفةضددة  شدد ي
 و  بدداليوميدد  لمؤشددرا  ال و صدد  الر يسددي   العوا دد  علدد  ةلو ة المؤكدد   والوفيددة  الخةصدد  بددد صددةب ا 

واـــد توصـــل   . 2020يوليددو  26إلدد   2020تبر ددد   1لدددأ  الفتددر  مدد   مجلددل التعددةو  الخليجدد 
تسددوا   اسددتجةب   إلدد  الع يدد  مدد  النتددة ج تهمددةاسددتخ ا  ،حليدد  الحدد ا  ال يةلددة  مدد  لددأ   دراســةال

جمةليدد  لتيجدد  لعدد د الوفيددة  ا األسددد  فدد  دو  مجلددل التعددةو  الخليجدد  بشددك  سددل   و   جدد  ك يددر  
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علد   بدةلفيرو  لد  ،كد المؤكد   ا صةب    ف  حي  ت  اةستجةب  لع د حةة  إلتشة  فيرو  كو ولة
يوميد  لمؤشددرا  سددو  العوا دد  بد   ال الت قيدد تلدد  ة مكد   كمدة لوهدد  ال  اسد عد د الوفيددة .  لفدل و،يددر 

لتيجد   م  ة ةد  ع د الوفية  المؤكد    الخفاق  ف  دو  مجلل التعةو  الخليج     األسد  الر يسي 
تسددوا  األسددد  فدد   ،دد ار د اسدد  و،حليدد  الع يدد  مدد  العوامدد  مثدد  ،دد ا ية  الفيددرو  فقددط  وإلمددة  جددب
، ددةي  التقل ددة  الاددمني  فدد    وكدد ل  بسددعر الددنفط الخددة  ةث وسددل ةث دو  مجلددل التعددةو  الخليجدد  إ جةبدد

 سو  النفط العةلمي  وتسوا  األسد  العةلمي .
-COVIDاادة  جة حد  فد  ايدة   (Mohamed Y. et al., 2021) د اسد  توسع   ين في     

،قيددي  مقددة   بددي  الموجدد  األولدد  ة  عدد   الت قدد  مدد    حددةفدد  لددعلدد  سددو  األسددد  األمر كيدد   19
 سدددتمرا  ،فشددد  ،قيدددي  مقدددة   لتددد ايرا  المدددوجتي  األولددد  والثةليددد   الدراســـة  يـــ  اســـتهدف   والثةليددد 
 ، دةط الشدرط  ا  دينةميكيد   م  لدأ  بيدة  و،حليد  سو  األسد  األمر كي ب فيروس ك رون؛جة ح   

فدد  سددية   ة  المتحدد   والصددي لصدد مة  علدد  العأقدد  المت ةدلدد  بددي  الوة ددوالتدد ايرا  غيددر المتكةفئدد  ل
إلد  الع يد  مد  النتدة ج تهمددة: كشدف  واـد خلصـ  الدراسـة ،فشد  الجة حد .تسوا  األسد  ق   وتانة   

 )اادة  العد وت( بدي  سدوق  األو ا  المةليد   وجدود ،قل دة  غيدر م ةشدر   عد اة ، ةط ال ينةميك     ،حلي 
 ل دة لأل،د اير لو ة   كمدة ، دي  مد  لدة،ئج ،حليد  الحد   وجدود لتشة  السر   لدرحل  ا لةص  لأ  م

لدددة  ت  الصدد مة  التدد  ،عرضدد  لدددة تسددوا  الوة ددة  المتحدد   والصددي عدد  ،فشدد  الو ددة  وعود،دد  إة 
الو دددة  عدددود   بدددي  مسدددتمراث  ا ، ةطدددةث   وتليدددراث وجدددود متمةالددد  علددد  العأقددد  بدددي  السدددوقي ،ددد ايرا  غيدددر 

و دي   لدأ  المدوجتي  األولد  والثةليد  مد  ،فشد  المدريو،ذاي  د جدة  عد   الت قد    ةلوة ة  المتح  ب
 . الخفةي تسعة  األسد 

سدو  األسدد   ،د ار كيدف بتح يد  ( Lutfur Md R. et al., 2021) د اسد  هتمـ إ وأخيـراا      
ةل  حذم  التحفيدذ التد  إ،ا كومة   COVID-19جة ح    دةتالت  تح ا  الت ق سترالي  لحةة  ع    اة

 د فعد   وجدودإلد   واـد خلصـ  الدراسـة. الثقد  فد  السدو    سدتعةد إق متدة الحكوم  ق  سةع   عل   
فيرو  كو ولدة  فد  حدي  ، دي  وجدود  د فعد  إ جدةب   و ة ع  ا عأ  سل   ف  سو  األسد  ،جة  

لتنشددديط سدددو  األو ا   "JobKeeper"والددد ع   حدددذ  التحفيدددذللسدددو  لتيجددد  إفصدددة  الحكومددد  عددد  
سدددتثمة    ا المحدددةف   ،شدددير لتدددة ج المقطدد  العرضددد  إلددد  ت  ملددفكمددة   المةليدد  وحمة ددد  المسدددتثمر  

علدد    وتليددراث تقدد   ال  اسدد  تانددة  الجة حدد  بشددك  تق ددراألصدد ر واألقدد    حيدد  و،ا  ال يمدد  عةلدد  
فد   غيدر الط يعيد  للعوا د الدةمد   لتكدو  مد  المحركدة و،حلي  الديةق  التمو لي  السيول    تهمي  ،وافر

 .ستمرا  ،فش  الجة ح إل  
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  (:COVID-19جائحة )المحاسبية لثار صدارات والممارسات المهنية بشأن الاإل -8/3
بعنددوا   ااددة  إلتشددة   لشددر  (SOCPA, 2020الديئدد  السددعود   للمحةسدد ي  القددةلوليي  ) أصــدرت    

ومراجعتددة   والتد  اسدتد ف  عدري و،حليد   قدوا   المةليد عل  إع اد ال  –19كوفي     –فيرو  كو ولة  
فد  لد  لدروا ومراجعتددة إعد اد التقدة  ر المةليد   مراعة،ددة عند التد   جدب  المعةيير ال وليد  الر يسدي 

COVID-19  الدةمددد  التددد  مجموعددد  متنوعددد  مددد  القادددة ة   مددد  لدددأ  طدددر  المحةسددد و  القدددةلوليي
يت  ،ط يقددة مد   ا  التقة  ر المةلي   والت ح ا  بع  ،ة  ل إص ستمرا    ومعةلج  األ،تعلق بفري ا 

    .الحسةبة مراجع   فحصدة م  ق   ع   ال يةلة  المةلي  تومُ  ق  
 مؤسسدة  األعمدة  كةفد  ،د ارعلد   (IFAC, 2020) ،حدةد الد ول  للمحةسد ي ا أكـد تقريـر  اكم    

المختلفدد  لسددة ر لشددركة  بةلقطةعددة    حيددا حققدد  معتدد  اCOVID-19بتدد ا ية  التشددة  جة حدد  
بشد   ،خدة، قدرا ا  معقد   إل  إفةدح   األمر ال   دف  الع ي  م  الجدة  المعني  ومسئول  الحوكم  

لفددة  فدد  وا  الت قدد عدد   حددةة  وجددود د جدد  غيددر مسدد وق  مدد    لتيجدد  سددترا،يجي ا مةليدد  و األبعددةد ال
التدددد ايرا  علدددد  التقددددة  ر المةليدددد  ت   فاددددأث عدددد  قتصددددةد   والدددد ل  المتوقدددد  ا  بةألوضددددةع التن ددددو 

لتددذا  بم ددةد  وممة سدددة  إلدد  ضددرو   ا  ودعــى التقريــر معقدد  .عمليدد  ،عت ددر  لية  المراجعدد ئو ومسدد
القاددة ة الجوهر دد  سددوا  المةليدد  توغيددر المةليدد   و،قدد     التخطدديط و صدد مسددئول   الحوكمدد  مدد  ق دد 

المختلفدد  إعدد اد التقددة  ر المةليدد  وضددمة   فيددرو  كو ولددةدا   ،دد ا ية  جة حدد  الر يسددي    توصددية ال
 وفق تسل وضوابط موضو ي .

 تصدد    شدةدا  الخةصدد  بمنتمد  تسددوا  المدة   فقدد  الع يدد  مد  النشددرا  وا  فـي  ــين صــدرت    
 Securities andالديئدد  المشددرف  علدد   قةبدد  و،دد وا  األو ا  المةليدد  بةلوة ددة  المتحدد   األمر كيدد  

Exchange Commission    شدةد الشدركة  بشد   كيفيد  التعةمد  مد  ،د ا ية  لشدر،ي  متتدةليتي 
  ل يدة  الديئد  بتقد    ا عةلدة 2020جة ح  فيدرو  كو ولدة  حيدا صد    النشدر  األولد  فد  مدة   

والمسةع ا  التنتيمي  المشروط  للشركة  المتار   م  مري فيرو  كو ولة  والثةلي  ص    فد  
الحوا  المسدتمر مد  ممثلد  منشدا  المراجعد  حدو  جدود   ط يع بية   والت  استد ف   2020لوفم ر  

  ،فشد  عةلة  المحتملد  فد  لد  وإعت ة ا  التقر ر وا المراجع  ف  الصي  واألسوا  النةشئ  األلرت 
 .(SEC,2020)فيرو  كو ولة

 Australianي  لجندددددد  األو ا  المةليدددددد  وا سددددددتثمة ا  اةسددددددترال   قةمدددددد وفــــــي هــــــلا الســــــيا      

Securities & Investments Commission   بتق    حذم  م  القرا ا  بش   ا جرا ا  الفعةلد
ت كما أصدر  .(ASIC,2020)الت  ،ام  مرول  سو  األسد  ف  ل  ،فش  جة ح  فيرو  كو ولة
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مجموعددد  مددد    Canadian Securities Administratorsبو صددد  األو ا  المةليددد  الكن  ددد  
والتددد ليرا   19-هيئددد  ا شدددراا علددد  ال و صددد  بتدددوفير ،حددد يا بشددد   كوفيددد   ليمدددة  بشددد   ايدددة التع

 .(CSA, 2020)المحتمل  ف  إص ا  التقة  ر المةلي  م  ق   مؤسسة  األعمة 
ــتهدف       ــا اســ التركيددددذ علدددد  بعددددس اعت ددددة ا  المحةسدددد   ( Deloitte,2020،قر ددددر مكتددددب )كمــ

القاددة ة الر يسددي  التدد   جددب حيددا لددةق    ولددة العدةلم .يددرو  كو و ددة  ف ،دد ا ية  والمراجعد  فدد  لدد 
للفتدرا  المنتديد   IFRS،ط يدق معدةيير فد  سدية   مراعة،ددة عند  إعد اد بيةلة،ددة المةليد  الشدركة  علد 

 ال يةلدة وقد  تقد  القدة مي  علد  التقر در علد  ت   .COVID-19بشدروط  2019ف  تو بع  د سدم ر 
عت دة  ، ل  بعدي  ا ت   الشركة  جب عل  إدا ا  ح ا  الجة     و ر بةأل،ت ا  والتقة  ر المةلي  سوا

ا عددأ  عدد   وا فصددة  عندددة ضددم  متطل ددة   بددد  و،قييمدددةالخةصدد  الخة جيدد  و  العوامدد  ال الليدد 
وة سيمة ، فقة،دة النق   . كمة كشدف التقر در عد    قذهة المةليامر عل  لتة ج تعمةلدة و جة ح   ال  ، ايرا 

قةبليدد  اسدددترداد  هدد :و مةمددة  الر يسددي  التدد   جدددب علدد  المنتمددة  تلدد هة فددد  اةعت ددة  تهبعددس ا 
  والمعةلجددددد  تعددددد يأ  علددددد  العقدددددود  والمحةسددددد   األصدددددو  المةليددددد   و ضدددددمحأ  ايمتددددددةإاألصدددددو  و 
 ،قيي  اةستمرا   .  و التقر ر إص ا ألح ا  بع  فتر  المحةس ي  ل

المةليددد  ب ،خدددة، مجموعددد  مددد  ا جدددرا ا   لعةمددد  للرقةبددد قةمددد  الديئددد  ا  وعلـــى الصـــعيد المصـــر      
حتراة دد  لمواجددد  ،دد ا ية  فيددرو  كو ولددة  والتدد  كددة  مدد  تهمدددة: صدد و  إجددرا ا  إسددتثنة ي  فدد  ا 

فد  ،ا    مسئوليالبةل و ص  ب لطة    م  للشركة  المقي بصف  مؤقت  بحيا ،س  2020تو  مة    
ليدد  لددأ  مدد  لددأ  السددو  المفتددو  و ددنفل سددعر الو قدد  المة اليددو   ،مددة  عمليدد  شددرا  تسددد  الخذ ندد 

مدد  تسددد  الشددرك   و،لدد  بددد ا حمة دد   %10شددر ط  ت  ة ،تجددةوة الكميدد  المطلو دد    جلسدد  التدد او 
كمددة دعدد  الديئدد  اللجندد  العليددة  .حفددة  علدد  حقددو  المتعددةملي  فيدد و  األو ا  المةليدد  المصددر  والسدد

والفحم المح ود ومدة  الت ق  األلرت  بد ا التحقدق   المصر اجع  والمر لمراجع  معةيير المحةس   
تبر د   12جند  فد  للتدذا  بمتطل دة  ،لد  المعدةيير  وقد  وافقد  الم  ق    الشدركة  المتادر   علد  ا 

لحقد  بددة للقدوا   المةليد  ، جي  ،ط يق معةيير المحةس   المصر   الج يد   والتعد يأ  المُ عل    2020
معدةيير و،عد يأ،دة علد  القدوا   السدنو     علد  ت  يدت  ،ط يدق هد   ال2020أ  عدة   الت  ستص   لد
 حددد  ة  مددد  ضدددرو   ايدددة  الشدددركة  بة فصدددة  الكدددةا فددد  ،لددد  القدددوا   عددد  ج2020فددد  لدة ددد  عدددة  

 .  (2020)الديئ  العةم  للرقةب  المةلي    كو ولة وااة هة المحةس ي  حة  وجودهة فيرو 
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 :ممكن للبا   استخالص ما يلي السابقة الدراسات وتحليم منااشة ومن خالل
،ذاي  إهتمة  معت  ال  اسة  بتقيي  احادة  الحةليد  والمحتملد  لتد ا ية  فيدرو  كو ولدة علد  مدند   ▪

والمراجعددد  بشدددك  عدددة   دو  التركيدددذ علددد  كيفيددد  ،حقيدددق متطل دددة  وليفتددد  ال يدددة  المحةسددد   
 مأ  المةلي  وغير المةلي  ف  ل  ،فش  ه ا الو ة .وا فصة  المحةس   ع  األح ا  والمعة

عد   الت قد   و  المخدةطر  إقترا  الت ا ية  واحاة  السدل ي  لجة حد  فيدرو  كو ولدة بذ دةد  مسدتو ة  ▪
ستمرا     ومتطل دة  ال يدة  وا فصدة  عد  المعدةمأ  شك  جوهر  عل  فري ا والت  ،ؤار ب

 . التح ي وج  عل  المةلي   األو ا و سو    واألح ا  اةقتصةد   بوج  عة 
علدد  مددندج العددري  –لةصدد  العر يدد   –إعتمدد   كةفدد  ال حددو  وال  اسددة  التدد  ُت،يحدد  لل ةحددا  ▪

مدنددد  المحةسددد   والمراجعددد   كمدددة إسدددتخ   معتمددددة  لتددد ا ية  الجة حددد  علددد والتحليلددد  الوصدددف  
معةلجتددددة  سدددوا ،تددد ارتددد  ال التقدددة  ر المةليددد  ل يدددة  ط يعددد  بندددودفقدددط تسدددلو  المسددد  الميددد ال  

 المحةس ي   دو  ،طر  ت  مندة للجةلب التط يق  بةل يئ  المصر  . 
تركيزها على تتنـاول ايـية اإلفصـاح المحاسـبي عـن معلومـات   ، هومميز الدراسة الحالية  ولعم ما

ــادات  ــرية و رشـ ــة والمصـ ــبة الدوليـ ــايير المحاسـ ــات معـ ــوم متبلبـ ــي ضـ ــا فـ ــروس كورونـ ــة فيـ جائحـ
تأثير هلا اإلفصاح على القيمـة السـوقية ألسـعار األسـهم   وقياسالممارسات المهنية،  اإلصدارات و 

مـن خـالل اسـتخدام مـنه  تحليـم  بالبورصـة المصـريةالشركات المقيـدة بمه تقدمم دراسة تببيقية  
 الحدث كأ د المناه  الهامة والمالممة لرصد التداعيات المالية لهلج الجائحة 

 تهد افدة  ،حقيدق لحدو وسدعيةث   وصيةغ  ،سةؤة،دة ال  اس  مشكل عري    ضو   ف   :الدراسة  خبة  -9
 :التةل  النحو عل  ال  اس  ،قسي  ،  العلم  السلي المندج  عل  واعتمةداث  فروضدة  ةلت ة  و،جسي اث 

   .لل  اس العة  ا طة : توةث 
طل ددددة  تمالمحةسدددد   عدددد  معلومددددة  جة حدددد  فيددددرو  كو ولددددة فدددد  ضددددو   فصددددة ا  محدددد دا : اةليددددةث 

 .ص ا ا  المدني وا   يمعةيير المحةس ال
 .فيرو  كو ولة والية  مواجدتدةا فصة  ع  معلومة  جة ح  و،ح  ة   ،حلي  مشةق  : اةلثةث 

 .فيرو  كو ولةة  جة ح  معلوما فصة  ع   بش   مس  مي ال  بةل يئ  المصر   ابعةث:  
مد  لدة علد  ال يمد  السدواي  لألسدد : العكةسة  ا فصة  ع  معلومدة  جة حد  فيدرو  كو و :  ةث لةمس

 .دلي  ،ط يق  بةل و ص  المصر  
 .والمجةة  ال حثي  المقترح  والتوصية  النتة ج: سةث سةد
  .الدراسة خبة محاور  لبااي تفصيلي عرض يلي وفيما
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معلومـات جائحـة فيـروس كورونـا فـي ضـوم ثانياا: محددات اإلفصاح المحاسبي عـن  
 ةصدارات المهنيبية واإلمتبلبات المعايير المحاس

للمحةس   ف  ايدة  األحد ا  ا قتصدةد   وا فصدة  عد  تارهدة علد  لتدة ج تدا    الحيو  يتجس  ال و   
فرضدددتدة الت يدددرا  السدددر ع  والجوهر ددد  التددد     وفددد  لددد الشدددركة  ومراقذهدددة المةليددد  و،ددد فقة،دة النق  ددد 

ليددددد  والمعدددددةمأ  المة كثيدددددر مددددد  األحددددد ا  علددددد  COVID-19،ددددد ا ية  جة حددددد  فيدددددرو  كو ولدددددة 
لخفدةي هدة  وعوامد  إالسيول  وكيفيد  إدا   مخةطر  ، ل  مستو ة  والت  كة  م  تهمدة:  وا قتصةد  

عل  الخطدط تو المشدة    تو الم دةد ا  الت  طرت  الت يرا     و تو ة ةد  الطلب عل  السل  والخ مة 
 دي  مد  المدو  ود  العقدالتجدة   تو ،عد يأالت يدرا  فد  شدروط و   م  ق   إدا   الشدركة  علن  مس قةث المُ 

عد   وكد ل   .(Jung M. et al.,2020)  والصدةد    الدوا د  النق  د ة عل  التد فقو، ايرهة تو العمأ  
الت يرا  ف  المكةفا  بمة ف  ،ل  ،ر،ي دة  فاأث ع  الم يولي  والتسديأ  اة تمةلي   ا لتذا  بعقود  

بمدة فد  ،لد    قدذ المةليداالتد ايرا  علد  المر   و سدة  األسدد علد  ت الد ف  وضدوابطالمكةفا  والحدوافذ 
سدتمرا    األعمدة  و،د اير ،ر،ي دة  العمد  عد  إ،ش ي  لطط و    إلقطةع سأس  التو     و ا حتيةطية 

القدد    مدد  حيدا  المقيد   بةل و صد بةلنسد   للشددركة   دة،دد ا ية،  وتليدراث ومخدةطر األمدد  السدي رال عد  بُ 
 ;AIC,2020) وحمة دد  المسددتثمر  السددواي   تدددةسددتقرا  ايمإوالحفددة  علدد   األسددد  علدد  دفدد  ت  ددة 

PWC,2020; Pinlin H., 2020; Fawzi A.,2020; FASB,2020 ; IFRS,2020)   األمدر
تمة  ،ح   ك يدر بشد   ايدة  هد   المعدةمأ  واألحد ا    وُمراجعيدةع   التقة  ر المةلي   مُ جع   ال    

الوفددة  بمتطل ددة  ا فصددة  و  هددة الحةليدد  والمحتملدد  علدد  بيئدد  التقددة  ر المةليدد   ا قتصددةد   و،قيددي  ااة
فد  هد ا المحدو  علد   ركـز البا ـ وسـوف ي  عندة وفقةث لمة تقر،  معةيير المحةس   ال ولي  والمصر  . 

 :عري و،حلي  مح دا  ا فصة  ع  معلومة  جة ح  فيرو  كو ولة  و،ل  عل  النحو التةل 
  :بالتقارير المالية جائحة فيروس كوروناطبيعة  عن فصاحاإل  متبلبات -1

 عدد  ا فصددة  عدد  ط يعدد  حدد   جة حدد  فيددرو  كو ولددة علدد   ت  تولو ددة  كةفدد  فئددة  وتطيددةا     
المجتمعددة  المحليددد  وا قليميددد  وال وليدد  بوجددد  عدددة   والمسدددتثمر   ب سددوا  األو ا  المةليددد  علددد  وجددد  

عدد  األو ا  المةليدد  ا هتمددة  بمتطل ددة  ا فصددة  بسددو    التح يدد   لدد ا  جددب علدد  الشددركة  المقيدد 
المعلومة  العةم  والوصفي  للجة ح   والت  بأ ش  سوا  كو  لدة ، اير م ةشر وغير م ةشدر علد  

ويقتـرح . (Elsayed A. & Elrhim M.,2020) بةل و صد  المصدر   ،رشدي  قدرا ا  المسدتثمر  
رو  كو ولدددة كةفددد  المعلومدددة  الوصدددفي  ت   شدددم  ا فصدددة  عددد  ط يعددد  حددد   جة حددد  فيددد البا ـــ 

)لشدد   و،طددو     الكميدد  التدد  ،عكددل الوضد  العددة  للجة حدد  و، ايرهددة علدد  الشدرك  مدد  حيدداؤشدراوالم
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  موقددف ككدد مسددتوت الشددرك  والصددنةع  الجة حدد   عدد د ا صددةبة  والوفيددة  وحددةة  التعددةف  علدد  
التد  لفتر  المسدتق لي   ا سدترا،يجية  والسيةسدة  الشرك  م  الوض  الراه  و،وقعة  ،طو  الجة ح  بة

التد  إ،خد ،دة الحكومد   -دعد  و/تو  دع  –التد ابير وا جدرا ا   ،د اير    و ،ت عدة الشرك   دا   األةمد 
واألجددددذ  المعنيددد  بشددد   مواجدددد  الجة حددد  و،خفيدددف حددد   تاة هدددة(  وغيرهدددة مددد  المعلومدددة  الوصدددفي  

 وا قتصةد  و،نعكل عل  ،رشي  قرا ا  المستثمر  . ستقرا  المةل  سد  ف  ،حقيق ا والكمي  الت  ،ُ 
  :ستمرارية في ظم تفشي جائحة فيروس كورونافرض اإل عن فصاحاإل  متبلبات -2
   وا ددددبعن  2019( المعدد   عددة  1ولتيددر  المصددر   قدد  ) (IAS:1تقدد  معيددة  المحةسدد   الدد ول  )    

ق  ،دة علد  م ت بتقيي   عل  ضرو   اية  إدا ا  الشركة  (25) بةلفقر   ق    عري القوا   المةلي   
عدددد  الشددددركة  قوا مددددة المةليدددد  علدددد  تسددددة    حيددددا  جدددب ت  ،ُ المةليدددد ا سدددتمرا  عندددد  إعدددد اد القدددوا   

ستمرا    مة ل  ،نو  ا دا   ،صفي  الشرك  تو ،وقف األلشط  الخةص  بدة  تو تل  ليل ل يدة ب ي  ا 
ب حد ا  ،ل . وحة  عل  ا دا   بوجود مسدتو ة  ك يدر  مد  عد   الت قد  المقترلد  واقع  سوت ت  ،فع  

سددتمرا   ف لدد  يتوجددب عليدددة قدد  بتألدددة شددكوكةث جوهر دد  علدد  قدد    الشددرك  علدد  ا تو لددروا قدد  ُ،ل
 عد   تلد  فد  حةلد  علد    كمدة شد د  المعدةييرومسدتو ة،دة المختلفد  ا فصة  ع  حةة  ع   الت قد 

سددتمرا    جددب ا فصددة  عدد  هدد   الح يقدد  مدد  ب عدد اد قوا مدددة المةليدد  علدد  تسددة  ا ة  ايددة  الشددرك
مددد  بيدددة  تسددد ة  عدددد    ألسدددل األلدددرت التددد  إعتمددد   عليددددة فددد  إعددد اد ،لددد  القدددوا  الكشدددف عددد  ا

إلدد  تلدد  فدد  حةلدد  ،قيددي  مأ مدد  فددري    ( بدد ا  المعيددة  26الفقددر   قدد  ) أشــارت واــد .سددتمرا   ا 
راع  كةف  المعلومة  المتةحد  عد  المسدتق   والتد  ،كدو  علد  كة  ت  ،ُ جب عل  الشر ستمرا      ا 

حيددا ت  مؤشددرا  ،ددوافر ت  ددة  متراقمدد  مدد  العمليددة  شدددراث مدد  لدة دد  الفتددر  المةليدد    12األقدد  لمدد   
سددتمرا    دو  الدد لو  فدد  مسددتو ة  وسدددول  الحصددو  علدد  المددوا د المةليدد  ،دد ع  مأ مدد  فددري ا 

  حددي  ،فددري بعددس التددروا واألحدد ا  ا سددتثنة ي  ضددرو   ايددة  إدا     لعمليددة  التقيددي   فدد،فصدديلي
الشركة  بتحليد  مجموعد  واسدع  مد  العوامد  المتعلقد  بةلر حيد  الحةليد  والمسدتق لي   ومراجعد  و،قيدي  

 سددددد  فدددد  ،قيددددي  فددددريبددددرامج سدددد اد الدددد يو  والتسددددديأ  اة تمةليدددد   وغيرهددددة مدددد  المؤشددددرا  التدددد  ،ُ 
  (.  2019  1معية  المحةس   المصر   ق   ؛,P252007,IAS:1-26ستمرا    )ا 

ــيا       فصدددة  عنددد  بةلتقدددة  ر سدددتمرا    وا مدددة تقر،ددد  ،لددد  المعدددةيير بشددد   ،قيدددي  فدددري ا  وفـــي سـ
،ذايدد  ت  عمليدد  ،قيددي  قدد    الشددرك  علدد  ا سددتمرا  فدد  لدد   (IBDO,2020)كشددف  د اسدد  المةليدد   

تطلدددب ،ادددمي  سدددينة  وهة  غيدددر ،تفشددد  جة حددد  فيدددرو  كو ولدددة لت قددد  المصدددةح   لمسدددتو ة  عددد   ا
مد  المحتمد  ت  ،تد ار بتد ا ية  هد    وت،د ار  مس وق  ف  ،ن ؤا  ا دا   لكةف  ال نود والعوامد  التد  
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عو   عمليددد  ،قيدددي  إسدددتمرا    الشدددركة  وا فصدددة  عنددددة بةلشدددك  ذ ددد  مددد  صدددي األمدددر الددد  الجة حددد   
و ا  المةليد  علد  أ   بمدة  عدذة شدفةفي  التقدة  ر المةليد  بوجد  عدة  وللمسدتثمر   بسدو  األالكةا والم

ين  د  ،قييمددة العوامد  التد  ( Ratan G. & Farjana N.,2021كمدة قد م  د اسد  ) وجد  التح يد .
مددة إ،ا كددة  لدد ت : والتدد  ،تمثدد  فدد  سددتمرا   للتعةمدد  مدد  م دد ت ا    عندددةوا فصددةالشددركة   مدد  ق دد 

قتصددةد  مدد  ا  حةلدد  الركددودو/ تو قددو  المركددذ ا  تمددةل  للنجددة  مدد   السدديول مدد  الشددرك  مددة  كفدد  
سددتت  قة مدد   وقدد  ة  الت قدد عدد    لددروات  ا شددة   إلدد  ت  الط يعدد  المتطددو   لو ددة  كو ولددة ،عندد  

ا  ،حمد   دة  لتدة ج إجدرا  إلت  وكد ل  ،كو  قةد   عل  ،ق ير الت اير المسدتق ل  لكو ولدة بشدك  معقدو 
عملية  وإحتمدة  حد و  عل  ال ط عل  ا فتراضة  األقثر حسةسي  والت   مك  ت  ،ؤار سل ةث و ا ال

والتسدددديأ  اة تمةليددد    التددد اير علددد  ،عدددد ا  القدددرويعةقسددد   و،حليددد  المُ مثددد  هددد   السدددينة  وهة  
سدتمرا    فدري ا  ع   مأ مد  للتخفيف م  مخةطر الشرك ،خ ،دة إا جرا ا  الت  وك ل  مراجع  

والمخدددةطر ،ا   الشدددرك النتدددر فددد  لمدددو،  تعمدددة     مددد  ضدددرو  لحفدددة  علددد  السددديول امثددد  تلشدددط  
ال يةلددة  األسةسددي  وا فتراضددة  المسددتخ م   جددرا  ،قيددي   ،واجدد ت  ،حدد  ة    ود اسدد  و،قيددي  الصددل 

 ل  احادة  المحتملد  ( تل   جب عل  الشركة  ت  ،2020كمة إقترح  د اس  )متول    ا ستمرا   .  
  ضدددو  التشدددة  فيدددرو  كو ولدددة و،قيدددي  مددد ت قددد  ،دة علددد  ولمددد   عدددة  فددد بددددة لعكةسدددة  المر، طددد وا 

ا سددتمرا  مدد  حيددا ،مكندددة مدد  سدد اد إلتذامتدددة قصددير  احجدد  علدد  األقدد   وكدد ل  ،ح يدد  مسددتو ة  
قددددددد   د اسددددددد  وفددددددد  هددددددد ا السدددددددية  تالسددددددديول  والر حيددددددد  ومصدددددددةد  التمو ددددددد  فددددددد  الفتدددددددر  القةدمددددددد . 

(Deloitte,2021  عل  ضرو   اية  الشركة )ة فصة  ع  المعلومدة  المتعلقد  المقي   بةل و ص  ب
 ة  وحددددة  ايددددة  هدددد   الشددددركة بدددد ه  المخددددةطر التدددد  ،واجدددد  الشددددرك  تو األو ا  المةليدددد  الخةصدددد  بددددد

تملد  تو األو ئد   ع  مخةطره  العةمد  المتعلقد  بقادة ة مثد  الكدوا   الط يعيد  المح  عل فبة فصة  ال
 مدد  ادد  ،دد  ي  ايددة  و،قيددي   المخددةطر لدد  ،عدد  افتراضددي  و  جددب علدديد  ،حدد يا ا فصددة  لتوضددي  ت

كو ولددددة. كمددددة تقدددد   لجندددد  هيئدددد  سددددو  األو ا  المةليدددد  تدددد ا ية  جة حدددد  التدددد اير الفعلدددد  والمحتمدددد  ل
خطددر ال عوامدد  ةلكشددف عدد ب  وتلذمدد  الشددركة  المقيدد علدد  تهميدد  ،حدد يا هدد ا ا فصددة  األمر كيدد  

                عل  لشةط الشرك  ف  السو .       جوهر ةث  ة إ،ا كة  ل  ، ايراث كو ولة وم ف  ل  ، ا ية  جة ح للشرك  
تلدد  علدد  الددرغ  مدد  ،طددر  معددةيير المحةسدد   ال وليدد  والمصددر   لمحدد دا  ،قيددي   ويــرى البا ــ      

وايددة  بعددس ا صدد ا ا  والممة سددة  المدنيدد   يدد  فددري ا سددتمرا    وا فصددة  عندددة بةلتقددة  ر المةل
إة تلدددة لدد  ،تنددةو  بددةلعري والتحليدد  مجموعدد  المؤشددرا   ب  سددة  ضددوابط ،قيددي  فددري ا سددتمرا    

ــلا موضددو ي   شددةمل  و الأةمدد  لعمليدد  التقيددي  وفددق تسددل ومؤشددرا   ــرحل ضددرو   وجددود  البا ــ  مقت
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سدتمرا  فد  لد  ن  ،قيدي  قد    الشدركة  علد  ا ة عمجموع  م  العوام  األسةسي  الت   جب مراعة،د
(  والتدددد  ،ر،كددددذ علددددد  ،حليدددد  و،قيدددددي  COVID-19التددددروا واألحدددد ا  الموا،يددددد  وغيددددر الموا،يددددد  )

 المؤشرا  المةلي  وغير المةلي  و،ل  عل  النحو التةل : 
 المؤشرات المالية لتقييم فرض اإلستمرارية: -2/1
 .ف  ل  تح ا  جة ح  كو ولة مقة ل  بةلتروا الط يعي   مستوت الم يعة  ▪
 لتة  الت  فرضتدة الجة ح .ف  ل  ، ل  مع ة  ا   مندة الثةبت  ةص ول يفالتكةلمستوت  ▪
حتمةليدد  ،عرضدد  للتلددف و،حميدد  الشددرك  لسددة ر ك يددر   لتيجدد  إغددأ  إالمخددذو  و  ،قيددي  ت صدد   ▪

 السو  المحل  وال ول  ف  ل  قرا ا  حتر التجوا  الت  تقر،دة حكومة  معت  دو  العةل .
،ددد هو  ملحدددو  فددد  ايمددد  األصدددو  المولددد   للتددد فقة   وجدددودتو   لسدددة ر ،شددد ي  متكدددر  وجدددود  ▪

 .(2020)إبراهي    ةاي    ا  جة ح  فيرو  كو ولةوم ت إ ، ةطدة ب ح  النق    
فددأ  الحددةل  تو المحتمدد ( لعدد د ك يددر مدد  العمددأ  ،عثددر الوضدد  المددةل  حةليددةث تو مسددتق أث )ا  ▪

 (.Renatas K. et al., 2021ال ي  ،ار وا سل يةث ف  ل  ، ا ية  جة ح  كو ولة)
القدد    علدد  ،حصددي  المدد يولية  مدد  العمددأ    لتيجدد  عدد   عجددذ فدد   ت  المددة  العةمدد وجددود  ▪

  .(Bashir B.& Oladejo L.,2020)ال ي  ، اروا بت ا ية  جة ح  كو ولة
وجود تقسةط و،سديأ  ا تمةليد  مسدتحق  محملد  بةلفوا د   مد  عد   ،دوافر السديول  الكةفيد  لسد اد  ▪

 .،ل  ا لتذامة  والوفة  بشروط إ،فةاية  القروي
  مقة ل  بةلفترا  السةبق    الشرك   -غير صةل صةل  تو ف    -  الر يسي  النسب المةليمؤشرا    ▪

 . تو بمعةيير الصنةع  الت  ،عم  بدة الشرك
 (.Teotia S.,2019الارا ب المؤجل  )  صي  متراق  م  وجود ▪
 المؤشرات غير المالية لتقييم فرض اإلستمرارية: -2/2
ط يعدد  ولددروا عملدددة علدد  مسددتوت و   هيكلدددة التنتيمدد  ،عقدد  مسددتوت تلشددط  الشددرك   و ط يعدد   ▪

   وم ت ، ارهة ب ح ا  جة ح  كو ولة.الصنةع  واةقتصةد كك 
  وقدد  ،دة علدد  مواجددد  قفددة   وفعةليدد  تدا  ا دا    ومدد ت إقتمددة  الولددة ف والمنةصددب ا دا  دد  ▪

 ، ا ية  الجة ح .
فدري   تو صعو   إستيرادهة لتيجد  محلي لةمة   لتيج  ع   وجود  ،وقف العم  بصو   متكر   ▪

 .غلق حرك  الشح  ال ول  بةلع ي  م  دو  العةل حتر التجوا  و 
 .مستح ا العوام  التروا و ال  لتيج  بشك  تسةس  ة الحةج  لتع ي  العملي ▪
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 .(2020)يوسف  ، ا ية  الجة ح و  ،فةد  ااة بش    القوالي  والتشر عة  الت  ،ص  هة ال ول  ▪
 .لتيج  عوام  ولروا لة جي  لتراع   يس إرليم تو حق تو ، متيةةإفق   ▪
 .لتقةة لتيج  قيود السفر وا  سوا  محل  تو دول  فق ا  مو د تو عمي    يس  ▪

  المةليدد  وغيددر المةليدد  كمر،كددذ للحكدد  علدد  ،قيددي  هدد   المؤشددرا علدد  إدا   الشددركة  ومــن ثــم مجــ  
ا فصدة  عد  ،لد  بةلتقدة  ر المةليد   مد  تهميد  التنو د  عد  و م ت ق  ،دة عل  ا ستمرا  مد  ع مد    

  األصدو بعدس لدتخلم مد  ا مثد   الشدرك ستمرا    إلطط ا دا   للت لب عل  التروا الت  ،د د 
  وغيرهددة مدد  العوامدد  التدد  ة ددةد  حقددو  الملكيدد   النفقددة  و، جيلدددةيس ،خفددو   تمددوا  ج يدد   إقتددرايو 

 .،ت نةهة ا دا   ف  ل  التروا غير الط يعي  مث  تح ا  ،فش  جة ح  فيرو  كو ولة
 :األ داث التي تقه بعد نهامة الفترة المالية عن اإلفصاحمتبلبات   -3

عتدرا بددة وغيدر المعتدرا بددة فد  قد  المُ الفصد  بدي  األحد ا  الأح،واج  الشدركة  صدعو   فد      
 د فعدد  سددو  بشددك  يددوم   ولعدد  والتدد  ،حدد   فيدددة ،طددو ا    يسددي    سددو  عةلميدد  شدد ي   التقلددب

سوا  محليةث تو دوليةث لمة ُ فصد  عند  مد  معلومدة  مةليد  وغيدر مةليد  ،قتدر  بتد ا ية  جة حد  األسد   
بعدد  ،ددة  ل القددوا     المحةسدد ي  لألحدد ا  الواقعدد  مثددة  واقعدد  علدد  تهميدد  المعةلجددعدد   ُ فيددرو  كو ولددة 

 ه   األحد ا  الت  ،تعلق بمث م  ت  الشركة  ق  ة  كو  ل يدة جمي  الحقة ق المةلي . وعل  الرغ   
 يدة  لاوليفتد   راعد ،ُ   جدب ت  المعلومدة  بمجرد جمد  هد   إة تل    إع اد القوا   المةلي ف  ،ة  ل 

م  ضرو   ا فصة  عد  إع اد التقة  ر المةلي  كةل  موجود  ف  ،ة  ل   ولالتروا كمة    ه  التقيي   و 
 (.Leonardo R. et al.,2020; Deloitte,2021)، ا ية،دة المختلف  

بعد  لدة د  الفتدر  المةليد   هد  ،لد  األحد ا  التد  ،قد  بدي   الواقعد وهنةا إ،فة  عل  ت  األح ا      
 ا  القدوا   المةليد   والتد  ،شدم  كد  مد  األحد ا  الجيد   وغيدر ،ة  ل لدة   الفتدر  المةليد  و،دة  ل إصد
( المعدد   7صددر   قدد  )( ولتيددر  المIAS: 10حةسدد   الدد ول  )الجيدد  . وقدد  تشددة ا كدد  مدد  معيددة  الم

  بعنددوا    األحدد ا  التدد  ،قدد  بعدد  الفتددر  المةليدد     إلدد  ضددرو   التمييددذ بددي  لددوعي  مدد  2015عددة  
التددد  يتدددوفر بشددد لدة تدلددد  إضدددةفي  لحدددةة  كةلددد   األو  إلددد  األحددد ا   حيدددا ،طدددر  الندددوع األحددد ا 

ةليد   فد  حدي  ،هدب الندوع الثدةل  موجود  فد  ،دة  ل لدة د  فتدر  التقر در و،تطلدب ،عد يأث فد  القدوا   الم
إل  األح ا  الت  لش   بع  لدة   فتر  التقر ر وة ،تطلب ،ع يأث ف  القوا   المةلي   وإلمة  جب علد  

هندة (. و 2015   7؛ معية  المحةس   المصر   قد   IAS: 10, Pa.3-7   فقط ا فصة  عندة)المنش
  فيرو  كو ولة كح   جوهر  وهة   حيدا بد ت الج   بش   ،قيي  ، ا ية  وتح ا  جة ح  بعساة   

  لتدة  الفتدر  المةليد بم ين  ووهة  الصيني  وهو ،ة  ل سةبق    2019ف  غاو  شدر د سم ر عة   
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فدد  ضددو  التدد ا ية  السددل ي   ضددرو   ،عدد ي  القددوا   المةليدد ( 2020)تبددو طةلددب    يددرت هنددةا مددلدد ا 
ب لد  جة حد  وو دة  عدةلم   2020مة   عة   11بينمة وصفت  منتم  الصح  العةلمي  ف    .للجة ح 

  األمددر الدد   دفدد  الكثيددر مدد  األقددةد ميي  (WHO,2020) لدد  الع يدد  مدد  احاددة  والتدد ا ية  السددل ي 
  هدد   الجة حدد  ضددم  األحدد ا  الأحقدد   عدد اد القددوا   الممة سددي  لمدندد  المحةسدد   والمراجعدد  إعت ددةو 
وإلمة  جب ا فصة  عد  ، ايرهدة   طلب ،ع يأ  ف  ال ي  الم  ج  بةلتقة  ر المةلي ت،  لمةلي  والت  ةا

 & Daveاسددد  )وقددد  تقددد   د   علددد  لتدددة ج تعمدددة  الشدددركة  ومراقذهدددة المةليددد  و،ددد فقة،دة النق  ددد .

Mahanta, 2020 ضطرابة  الع ي   لجة حد  فيدرو  كو ولدة والتد  حد ا  فد  تعقدة  لدة د  ( ت  ا
   ،فددري علدد  إدا ا  الشددركة  ايددة  كةفدد  الت ييددرا  النة،جدد  عندددة كحدد   غيددر قةبدد  2019عددة  

قد ير ،د اير  للتع ي  ف  الميذالي  العمومي   م  ضدرو   ايدة  الشدرك  بة فصدة  عد  ط يعد  الحد    و،
بعد  فتدر    ع لدغير المُ  األح ا كةلي  اية  مث  ه ا الت اير لك  فئ  مةد   م  المةل  تو بية  ع   إم

 . 2020ا عدأ  عد  ،د اير الجة حد  فد  الر د  األو  لعدة  إع اد التقر ر  كمة يتعدي  علد  الشدركة  
نتم  سدو  األو ا     مُ ( ع  وجود ،وافق م  قAl-Awadhi A.et al. ,2020قمة لوه  د اس  )

عل  ت  جة ح  فيرو  كو ولة   31/12/2020،قة  رهة المةلي  ف     ستع الت     الشركة  المةلي  بش 
يتطلب التع ي  مد  حيدا متطل دة  ا عتدراا  سل ي   ُ ع  ح اةث ةحقةث ة ومة ، عدة م  ااة  و، ا ية 

 اددةحة  المتممدد  للقددوا   م  ا وايددة  األصددو  واةلتذامددة   فدد  حددي   سددتوجب ا فصددة  فقددط ضدد
مددةل  علدد  ،دد اير  ال،قدد ير ليدد   علدد  ت  يتصددف هدد ا ا فصددة  بةلشددفةفي  و شددم  ط يعدد  الحدد   و المة

لخفددةي ايمدد  األصددو  المةليدد  وغيددر المةليدد     المحتملدد التقددة  ر المةليدد   مثدد  ا فصددة  عدد  احاددة  
ل     والخسددة ر النةجمدد  عدد  مشددكأ  سلسددو،عدد يأ  وإعفددة ا  عقددود القددروي والتسددديأ  اة تمةليدد

وكددد ل  التقل دددة  فددد  تسدددعة  السدددل  وتسدددوا  صدددرا العمدددأ  األجن يددد  بعددد  ،دددة  ل التقر دددر. التو  ددد   
( إعت دة  اادة  ،فشد  جة حد  فيدرو  كو ولدة علد  الشدركة  Duc K. et al.,2020وتضدةف  د اسد  )

لشدد   بعدد  ،ددة  ل التقددة  ر فدد  سددية  الع يدد  المقيدد   بسددو  األو ا  المةليدد   هدد  لتيجدد  األحدد ا  التدد  
م  جةلب  ومد   ،جة  ه ا الو ة م  ق   الحكومة  والمؤسسة  ال ولي  ،خة،هة إم  القرا ا  الت  ،  

  والت  ،تطلدب مذ د  مد  ا فصدة  عد  لتة جددة بةلتقدة  ر المةليد  لب تلرق   إدا ا  الشركة  م  جة
 دو  الت اير عل  ال ي  المعترا بدة.

، قيد   (KPMG,2020a;Deloitte, 2020 ; IBDO,2020) ة  ر،قد  وفد  هد ا السدية  قد م    
،طدو  ،فشد     حيدا ت  يعل  ت  ااة  جة ح  فيرو  كو ولدة بشدك  عدة  ،عد  حد اةث غيدر قةبد  للتعد 

   ومدد  ادد  فدد   التقدد يرا  وا فتراضددة  المر، طدد  بدد  عندد  إعدد اد 2020الجة حدد  بدد ت فدد  تو  مددة   
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،عكددددل ت  ، يددددرا  لتيجدددد  ،فشدددد  الو ددددة  تو ،عكددددل بعددددس الت يددددرا   ة 2019مةليدددد  لعددددة  القددددوا   ال
ا فصددة  علدد  الشددركة  المتاددر   ،فددري   2020الطفيفدد   فدد  حددي  ت  الفتددرا  التدد  ،عقددب ينددةير 

 مد  ومما سبق يتفـق البا ـ . (Teotia S.,2020) ع  ، ا ية  الجة ح  عن  إع اد قوا مدة المةلي 
صددددد ا ا  ق متددددد  ال  اسدددددة  السدددددةبق  وتقددددد   عليددددد  ا  مدددددةو    والمصدددددر   عدددددةيير ال وليدددددمتطل دددددة  الم
مدني  بش   ا فصة  ع  اادة  و،د ا ية  جة حد  فيدرو  كو ولدة ب عت ة هدة حد   غيدر الوالممة سة   
  عل  ت  يتام  ا فصة  ك  م  ط يع  الح   وتاة   المةليد  المتوقعد  بةلقوا   المةلي قةب  للتع ي   

         شرك . عل  ال

 :المالية في ظم جائحة فيروس كورونا  ر نود التقاري عن اإلفصاح  متبلبات -4

التد ايرا  الحةليدد  والمحتملد  لجة حدد  فيددرو   (Deloitte,2020; Pwc,2020قد م  د اسددت  )     
 قو ولة عل  ا يرادا  م  العقود م  العمأ   حيا ت  حةة  ،عط  و،وقف األعمدة  لتيجد  إلتشدة 

الجة حدد   مندد  الشددركة  مدد  الدد لو  فدد  ا،فةايددة  وعقددود ج يدد   مدد  العمددأ  كمددة  متدد  إلدد  ا لددأ  
  مراعددة  مجموعدد  مدد  العوامدد  عندد  ،قيددي  إيرادا،دددة مدد  بشددروط العقددود الحةليدد   لدد ا  جددب علدد  الشددرك

عقددود فدد  سددية  تهمدددة: قةبليدد  ،نفيدد  العقددود وإمكةليدد  التحصددي   ومرولدد  ،عدد ي  الو العقددود مدد  العمددأ  
  والحددق المددةد  مدد  حيددا قدد    الشددرك  علدد  ،قدد    حددوافذ مةد دد  التدد  ،فرضدددة الجة حدد  المسددتج ا 

علدد  مجموعدد  السددل  تو تدد  غةل ددةث مددة ،تدددر فدد  صددو   لصددومة  لتشددجي  العمددأ  علدد  الشددرا  وال
  بمراجعدد  الخدد مة  المسددتق لي   فاددأث عدد  ،وقيدد  ا عتددراا بددة يرادا  حيددا  جددب ت  ،قددو  الشددرك

ا عتددراا بددة يرادا  فدد  ضددو  التددروا والتدد ا ية  التدد  ،تسدد ب فدد  وجددود إلقطةعددة  محتملدد  فدد  
ــا دد  السددل  تو ،قدد    الخدد مة . ،و   ــد البا ــ  وهن هدد   العوامدد  مثدد : علدد  تهميدد  ا فصددة  عدد   يؤك

الد   يدت   قيد والتو الت ييرا  الجوهر   ف  تص  العق  لتيج  إلخفةي ال يم   و، يير شدروط السد اد  
 في  ا عتراا ب ةق  ا يرادا . 

ــم     ــيا  متصـ ــي سـ ( علددد  وجدددود ،ددد ايرا  محتملددد  لتوقدددف KPMG,2020b  تقددد   د اسددد  )وفـ
إحتمةليدددد  العةمدددد   ومدددد  ادددد   دةعلدددد   تسددددمةل بةلشددددرك  الم يعددددة  مسددددتوت  عمليددددة  ا لتددددة  وإلخفددددةي

لدد ا ين  دد  علدد  إدا ا  الشددركة    سددوا  فدد  الوقدد  الحددةل  تو المسددتق ل  لمخددةطر السدديول  دة،عرضدد
ال حا ع  طدر  مندجيد   دا   هد   المخدةطر  وإسدتخ ا  مصدةد  ب يلد  للتمو د  وإجدرا  ،ر،ي دة  مد  

. وة شددد  ت  ا فصدددة  عددد  هددد   المخدددةطر وسيةسدددة  المؤسسدددة  المةليددد  لج ولددد  الددد يو  المسدددتحق 
ا سددتمرا   و ددوفر معلومددة  مأ مدد  سددد  فدد  ،مو دد  الشددرك  و،عذ ددذ قدد  ،دة علدد  إدا ،دددة  ُ  وإجددرا ا 
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عل  ،د ا ية  ايدة   (Silvia,2020د اس  ) ف  حي   كذ ي  لترشي  قرا ا  المستثمر  .  وموضو 
ال يمددد  العةدلددد  لدددألدوا  المةليددد   والتددد   جدددب ت  ،عكدددل وجددددة  لتدددر المشدددة كي  بةلسدددو   وكددد ل  

حيدددا ة مكددد  ،جةهددد  ت    جة حددد ،فشددد  البيةلدددة  السدددو  فددد  ،دددة  ل ال يدددة  ومددد ت ،ددد ار  بتددد ا ية  
. كمدة فد  هد   الفتدر ةث وإ  كدة  ا لخفدةي فد  األسدعة  إلخفةضدةث مؤقتدبيةلة  ،تعلدق بدةألدوا  المةليد   

 2015( المعددد   عدددة  45( ولتيدددر  المصدددر   قددد  )IFRS:13تقددد  معيدددة  التقدددة  ر المةليددد  ال وليددد  )
ل يمددد  العةدلددد  ب سدددتخ ا  سدددعر ة  ب يدددة  اايدددة  الشدددركتهميددد  بعندددوا    ايدددة  ال يمددد  العةدلددد     علددد  

نتمدد  بددي  إلتددذا  فدد  معةملدد  مُ الخددرو  الدد   سدديت  إسددتأم  مقةبدد  األصدد   تو الدد   سدديت  دفعدد  لنقدد  
المشة كي  ف  السو  األسةس  ف  ،ة  ل ال ية  وفقةث لتروا السو  الحةليد  بصدرا النتدر عد  مدة 

لدددد ا  جددددب قدددد  اث ب سددددتخ ا  تسددددلو  تلددددر. مُ  تو  إ،ا كددددة  هدددد ا السددددعر قةبدددد  للمأحتدددد  بشددددك  م ةشددددر
ال يمدد  العةدلدد   والت قدد  مدد  مراعددة  ا فصددة  بشددك  كددةا عدد  مدد ت ايددة  الشددركة  ب سددتخ ا  ايةسددة  

هددد   ال يةسدددة  لتددد ا ية  جة حددد  فيدددرو  كو ولدددة علددد  ،وقعدددة  المشدددة كي  بشددد   التددد فقة  النق  ددد  
لدةمد  المتعلقد  بةألصدو  تو ا لتذامدة  لتقييمدة  ا  وإجدرا  االخةص  بدة المستق لي   ومع ة  الخص 

( عدد  ،عددري األسددوا  المةليدد  Oliver B. et al.,2021وقدد  لوهدد  د اسدد  )فدد  ،ددة  ل التقر ددر. 
للمخةطر ف  ل  ، ا ية  جة ح  فيرو  كو ولة و، ايرهة بشك  م ةشر عل  تسعة  األسد  بةلسدو   

 –إ تمددة   –للع يدد  مدد  المخددةطر المةليدد  )سدديول  تقدد   ال  اسدد  علدد  ،عددري األسددوا  المةليدد  حيددا 
 .(Afees A. et al.,2020)العةدل  لدةسو ( والت  ،ؤار عل  تسعة  األسد  وايةسة  ال يم  

فدد  لدد  علدد  ضددرو   وتهميدد  ا فصددة  عدد  مجموعدد  مدد  ال نددود األلددرت  ،وأخيــراا يؤكــد البا ــ     
  النق  د  الحةليد  والمسدتق لي   وتارهدة علد  تسدعة  ، ا ية  الجة ح  مثد : ،د اير الجة حد  علد  التد فقة

التددد   والعكةسدددة،دة علددد  التكدددةليف األسةسدددي  والتكدددةليف ا ضدددةفي ا و،رجمددد  القدددوا   المةليددد   الصدددر 
  وتارهددددة علدددد  ،صددددنيف األصددددو  وا لتذامددددة  المت اولدددد  وغيددددر ددددد  الجة حدددد لمواج ،تحملدددددة الشددددرك 

  المتوقعدد   والعكةسددة،دة علدد   ت  المددة  ال شددر   والمسددئولي  المت اولدد   و،قدد يرا  الخسددة ر اة تمةليدد
،رشي  قرا ا  و شفةفي  ومص ااي  التقة  ر المةلي    ُ سد  ف  ،عذ ذ ا فصة  المجتمعي . حيا ت  ه ا

 .ب سوا  األو ا  المةلي   المستثمر  
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يـات اإلفصاح عن معلومات جائحة فيـروس كورونـا وآلوتحدمات  ثالثاا: تحليم مشاكم  
 مواجهتها

 :اإلفصاح عن معلومات جائحة فيروس كوروناوتحدمات  مشاكم  -1
جة حدد  كو ولددة عدد د مددد  التحدد  ة  ا قتصددةد   الك يددر  للشددركة  العةملدد  فددد  فرضدد  ،دد ا ية       

علدد  المختلفدد   والتدد  لدددة ،دد ايرا  حةليدد  ومحتملدد  واسددع  النطددة   الع يدد  مدد  الصددنةعة  والقطةعددة 
فتراضددة  ا هدد   التقددة  ر ضددرو   مراعددة   ومراجعدد  عدد    مُ يتطلددب مدد األمددر الدد  يدد   التقددة  ر المةل

والنتدر   بةلتفصي  فد  المةضد  القر دب التطر  لدةواألحكة  وا فصةحة  األسةسي  الت    مة ل  يت  
 & .Sowmya S)  رةالتقدددهددد   التددد   مكددد  ت  ،دددؤار علددد  الجوهر ددد  فددد  المخدددةطر والقادددة ة 

Madhumita C.,2021) . سددتمرا  بوجدد  مدد ت قدد  ،دة علدد  ا إ  ،قيددي  الشددركة  بوجدد  عددة  و كمددة
اسددددتخ ا  المعلومددددة   علدددد  ير،كددددذلددددةص  ة يتوقددددف فقددددط علدددد  ،حليدددد  ال يةلددددة  التة  خيدددد   وإلمددددة 

،ددد ا ية  و جة حددد  ال،فشددد  لتيجددد  عددد   الت قددد  د جدددة  التددد  ،قتدددر  بمسدددتو ة  مر،فعددد  مددد  المسدددتق لي  
 :                               عوام  تهمدةع     ف  ضو  قتصةد  لكمةش اا 
بشدد   المسددة  الندددة    الت قدد مجموعدد  واسددع  مدد  النتددة ج المحتملدد  ود جدد  عةليدد  مدد  عدد    وجددود ▪

 .  (Hue H. & Elaine L.,2020)ستقرا والمسة  والوق  الأةمي  للعود  إل  حةل  ا  للجة ح  
  بشك  ك ير علد  المت يدرا  التد   صدعب التن دؤ بددة للجة ح صةحب صةد  المُ الت اير ا قت  عتمةدإ  ▪

متثدة  المدر، ط قي  بدة الحكومدة  األلشدط  التجة  د  والفرد د   ومسدتوت ا ،شم  ال  ج  الت  ،ُ الت   و 
وط يعددد  وفعةليددد  المسدددةع     التشدددة  الو دددة  ود جددد  لجدددة  ،سدددو   منحنددد   بددددة مددد  ق ددد  المدددواطني 

 .   (Afees A. et al.,2020b) الحكومي 
 .    ةترجم  ، اير التروا الكلي  إل  ،ق يرا  للت فقة  النق    المستق لي  الخةص  بدب الشركة  اية  ▪

و،حليدد  ال  اسددة  السددةبق  وا طددأع علدد  ا صدد ا ا   فدد  سددية  عددريو  ،هــلج العوامــمل و ســتدراكاا 
والتحددد  ة  التددد  ،قتدددر  بة فصدددة  عددد   والممة سدددة  المدنيددد    مكددد  لل ةحدددا ،لخددديم تهددد  المشدددةق 

 معلومة  جة ح  فيرو  كو ولة ف  النقةط التةلي :   
   ،ق ير وايدة ،ذاي  التقل ة  ا قتصةد   لتيج  استمرا  و،طو  ،فش  الجة ح   وم  ا  صعو   -1/1

لتددددددة ج تعمددددددة  الشددددددركة  ومراقذهددددددة المةليدددددد  و،دددددد فقة،دة النق  دددددد    و ددددددة  علدددددد لالتدددددد اير الكةمدددددد  ل
مد  وجدود إلدذا  مد  الجددة  الرقةبيد  وا شدرافي  .  التقدة  ر المةليد   المر، ط  بددة فد   ة ا فصةحو 

وا فصدددددة   المةليددددد الشدددددركة  ،ددددد ا ية  جة حددددد  كو ولدددددة عنددددد  إعددددد اد بيةلة،ددددددة مراعدددددة  بادددددرو   
 .(McKibbin, W.  & Fernando, R.,2020)عندة
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إلدد  مجموعدد  واسددع      األمددر الدد   يددؤد الت قدد  فدد  لدد  ،دد ا ية  الجة حددعدد   ،ذايدد  حددةة   -1/2
والتد فقة  النق  د    المعقول  والصحيح  فيمة يتعلدق بدةألدا  المسدتق لغير  م  ا فتراضة     ةث لس ي

،قيددي     وة سدديمةلتذامددة اددي  األصددو  تو ا  ،قدد يريددؤار علدد   ممددة الشددرك  تو تصددو   أللشددط 
 .  (ASIC,2020) ق    الشرك  عل  ا ستمرا 

  علد  2019( المعد   عدة  1ولتير  المصدر   قد  )(  IAS:1عية  المحةس   ال ول  ) قي  م،  -1/3
ل يددة  حددةة  عدد   الت قدد  ت  ة ددةد  عدد د المت يددرا  وا فتراضددة  المددؤار  علدد  الصددو   المحتملدد  

للتقدد يرا  الشخصددي  التدد  يددنج  عندددة  المت يددرا ؤد  إلدد  ة ددةد  لاددوع ،لدد  ،ددفدد  المسددتق    
كمددة تشددة  معيددة  المحةسدد    ال فتر دد  لألصددو  واةلتذامددة . ال ددي يدد  لسدد ي  علدد  ،عدد ي  ،و تهم

أةمد  أللشدط  األعمدة   فد   الع يد  مد  إل  تل  لتيج  حةة  ع   الت ق  المُ   (IAS:8ال ول  )
ال ندود ة  مكدد  ايةسدددة ب قدد   ولكد   مكدد  ،قدد يرهة فقددط  و،نطدو  هدد   التقدد يرا  علدد  اجتدددةدا  

                    (. IFAC,2020  المعلومة  المتةح  الت   مك  ا عتمةد عليدة )،ستن  إل  تح 
  للمد يني ا  تمةليد  المتوقعد    ر،ق ير الخسدة الت  ،ر، ط بك  م : د الع ي  م  الصعو ة وجو   -1/4

ال فتر د  لألصدو  المةليد  وغيدر المةليد   وغيرهدة مد    و،قةد  المخذو   و،حلديأ  الخفدةي ال دي 
 . (ICPAC,2020) ش ي   الت يرال يئ  ا قتصةد    ال نود ف  ل 

ك حد  األحد ا  الأحقد   متاة    بش   المعةلج  المحةس ي  لجة ح  فيدرو  كو ولدةوجود ا ا     -1/5
حدددد   قةبدددد  للتعدددد ي  تو غيددددر قةبدددد  للتعدددد ي  و كتفدددد  ومدددد  ادددد  إعت ددددة      لتدددددة  الفتددددر  المةليدددد 

 (.Pwc,2020; Angus A. et al.,2020) ةلي بة فصة  عن  بةلتقة  ر الم
وجددود مجموعدد  مدد  المخددةطر ال الليدد  بةلشددرك   والتدد  ،تعلددق بمجموعدد  األحدد ا  تو التددروا  -1/6

السيةسدددة  التددد  ،ت عددددة لتحقيدددق و مثددد  فكدددر وقددد  ا  ا دا    فددد  لددد  جة حددد  كو ولدددة  ال الليددد  
  وضددعف ،عقدد  الديكدد  التنتيمدد  بدددةتهدد افدة  وط يعدد  العمليددة  واأللشددط  الر يسددي   ومسددتوت 

      (.2021)ع   العذ ذ   لمتطل ة  ،قة  ر األعمة  المتكةمل   ع   ا متثة و ل اللي    لت  الرقةب  ا
وجددود مجموعدد  مدد  المخددةطر الخة جيدد  فدد  لدد  ،دد ا ية  جة حدد  كو ولددة  والتدد  ،ددؤار علدد   -1/7

القددوالي  والتشددر عة  التدد  ،صدد  هة و  فددري ا سددتمرا     مثدد  ،وقددف عمليددة  الت ددةد  التجددة    
عجدذ التد فقة  النق  د  ال اللد  مد  كد ل    و وحرك  اةلتقدةة  التش ي   قي  م  عملية و،ُ   ال ول 

   .(Tahar Z. et al.,2020)  وغيرهة م  المت يرا  ا قتصةد   ة ةد  الت فقة  النق    الخة ج 
 

     



 29 

 ا:معلومات جائحة فيروس كورونمشاكم وتحدمات اإلفصاح عن آليات مواجهة  -2
وإعد اد وادة ق  موضدو ي الشدركة  إلد  إجدرا  ،قد يرا    ،حتدة    كو ولدةفيرو   م  ،طو  جة ح        

و،قدددد    إفصددددة  قددددو  عدددد  ا فتراضددددة  الر يسددددي  المسددددتخ م    شددددةمل  ،دددد ع  تسددددل هدددد   التقدددد يرا 
ألو ا  المةليددددد  محليددددددةث الع يددددد  مدددددد  الجددددددة  الُمنتمددددد  ألسدددددوا  اقددددد م   . وقددددد حسةسددددديتدة للت ييدددددرو 

التوجيددددة  و  مددد  ا صددد ا ا  عددد د(  SEC,2020؛2020يئددد  العةمددد  للرقةبددد  المةليددد   الدودوليةث)
كمة تقد وا علد    بشك  كةا بش   ،قيي  األاة  المحتمل  للجة ح  وا فصة  عندة  للشركة   ا  شةد  

المدةل  و التشد يل  فيمدة يتعلدق بةلوضد    التقة  ر المةلي  عةلي  الجود  ف  الوق  المنةسب،وفير  تهمي   
   إهتمدة  المسددتثمر ل د  ،ُ  جدب ت  ،عكدل إفصدةحة  التد   للشدرك  بة ضدةف  إلد  التوقعدة  المسدتق لي 

تددد ا ية  جة حددد  كيفيددد  إسدددتجةب  الشدددرك  ل  و بشدددك  يدددوم  ومةليدددةث  مكةلددد  الشدددرك  ،شددد يليةث  :مددد  حيدددا
، يدر    فادأث عد  ط يعد ،ددة العةملد  وعمأ ددة،ل  جدودهة لحمة   صدح  و فةهيد  قو بمة ف    قو ولة

 Afees A. et al., 2020a; Michael I. et) جة حد ال،طدو  عملية،ددة وحةلتددة المةليد  لمكةفحد  

al.,2020)  .                                                
ــز البا ــ و    ال  اسددة  السددةبق   علدد  مددة تقر،دد  معددةيير المحةسدد   ال وليدد  والمصددر    ومددة ق متدد يرتك
بسو  األو ا  المةليد  مجموعد    قي ا ص ا ا  المدني   بش   ضرو   ، ن  الشركة  المُ تق   علي   و 

شددةم  عدد  ،دد ا ية  جة حدد  فيددرو  التدد  ،دد ع  ا فصددة  الكددةا وال ا  شددةد   مدد  احليددة  والاددوابط
 قو ولة بةلتقة  ر المةلي   و،ل  عل  النحو التةل :

مدد  األصددلي  د و ا فصددة  عدد  الت ييددرا  الدةمدد  فدد  العقدد لشددركة  بةلتوسدد  فدد ايددة  اضددرو    -2/1
يرادا  ة ا عتددراا بدد ة   و،وقيتددالر يسددي شددروط الدد ف  ، ييددر الخفددةي ال يمدد   و العمددأ  لتيجدد  

           .(Technical C.,2020) المستحق 
،قتدر  تو  ددةلمخدةطر التد  ،واجدا فصدة  عد  المعلومدة  المتعلقد  بد ه  ا الشركة  جب عل    -2/2

خطددر ال عوامدد الكشددف عدد  و ،حدد يا هدد ا ا فصددة   ة  مدد  ضددرو  ةألو ا  المةليدد  الخةصدد  بدددبدد
 لشدددددةط الشدددددرك  فددددد  السدددددو   و، ايرهدددددة الجدددددوهر  علددددد   كو ولدددددةصدددددةح   لتددددد ا ية  جة حددددد  المُ 

(Deloitte,2021; Niall O. et al.,2021)   . 
  الت ييرا  ف  الخسة ر اة تمةلي  المتوقع  لألصو  المةلي  الشركة  ا فصة  ع عل     يتعي   -2/3

الخسددة ر التدد  ،ددر، ط و   كو ولددةتدد ا ية  المر، طدد  م ةشددر  بمدد  التمييددذ بددي  الخسددة ر اة تمةليدد  
 عوام  ولروا السو  األلرت.   ب
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 ج ايددة  الشددركة  بت ندد  مددندج ا فصددة  الكةمدد  عدد  ،دد ا ية  جة حدد  فيددرو  كو ولددة علدد  لتددة -2/4
  ر ة،ق مجموع  موسع  م  التقة  ر مث   تعمةلدة ومراقذهة المةلي  و، فقة،دة النق     و،ل  ضم 

( مددد  قواعددد  القيددد  بةل و صددد  40د  )ال و  ددد  والسدددنو   المعددد   وفقدددةث ألحكدددة  المدددة مجلدددل ا دا  
عدددة  ( ل84بمقتاددد  قدددرا  مجلدددل إدا   هيئددد  الرقةبددد  المةليددد   قددد  ) حوكمددد ال،قر دددر و   المصدددر  

التد  ،د ع  ،دوفير معلومدة  مأ مد  ،تسد  بةلشدفةفي    والتقة  ر المةلي  المرحليد  والسدنو    2016
   (.IBDO,2020)والمص ااي  لترشي  قرا ا  المستثمر  

لديل بكةفد  بندود وعنةصدر التقدة  ر المةليد   ،سدة  ا يتعي  علد  الشدركة  ا فصدة  عد  مد ت   -2/5
لتيجد  ،فشد  الطر ق  الت  ، ار  بددة تو قد  ،تد ار بددة   لمة بش  إو فقط لأللشط  العةد   للشرك    

عتددددراا فدددد  قددددرا ا  ال يددددة  وا الموضددددو ي  فتراضددددة  واألحكددددة  ا جة حدددد  كو ولددددة. وكدددد ل  
  وا فصةحة  المر، طد  بددة ضدم  القدوا   المةليد    والخصو  وا يرادا  والمصروفة   ألصو بة

ت  ،كددو  هدد   ا فتراضددة   علدد مفيدد  طددو ر واضدد  و ،حتددة  إلدد  ،التدد  المأحتددة  فادأث عدد  
 ا دا  . مجلل   رةالمستخ م  ف  ،ق القواع  واألحكة  متسق  م 

التواصدددد  الدددد الل  الفعددددة  بددددي  المسددددتو ة  ا دا  دددد  ين  دددد  علدددد  الشددددركة  ،دددد  ي  مقومددددة   -2/6
المختلفدد   و،لدد  بشددك  م كددر فدد  لدد  ،طدددو ا  الجة حدد   األمددر الدد    كفدد  سددأم  التقددد يرا  

المعددةيير  و عتدد  ا سددتفةد  مدد   متطل ددة  واألحكددة  ودقدد  تسددةليب ولمددة،  ال يددة  و،وافقدددة مدد 
ةلطر قددد   و  المنةسدددب   ديولددددة فددد  الوقددد لتدددذا  الشدددرك  ب سدددتيفةل دددر  لجدددة  المراجعددد   و ادددم  إ

     .(AICD,2020) المأ م 
  مدددددن و  روي  قددددد -للمسدددددةع ا  الحكوميددددد  التددددد اير قصدددددير وطو ددددد  األجددددد  ا فصدددددة  عددددد   -2/7

 .للشرك المةلي   ،ر، ط بةألوضةع - تلرت  ا تو ت  مسةع    ضر  ي ا إعفة و 
الجة حدد  و،دد ا ية،دة  وكدد ل   واجددد لم الشددرك والسيةسددة  التدد  ،ت نةهددة خطددط ا فصددة  عدد  ال -2/8

 ،ق   الشرك  لحو ،نفي  ،ل  الخطط.   ا فصة  ع  مستوت 
علدد  الصددعي  المحلدد  والدد ول   فدد  ،قدد     يدد المةلا  األو  ا فصددة  عدد  دو  منتمدد  تسددوا   -2/9

بةلمواعيددد  الندة يددد  لتقددد    التقدددة  ر المةليددد   المدددن  تو بعدددس ا عفدددة ا  تو التسددديدأ  المتعلقددد  
 ,Okorie 2020جة ح  ) الطحة   محمود  الوالمتطل ة  التنتيمي  األلرت ف  ل  ، ا ية   

D.& Lin B.,2020.)   
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 كورونا جائحةمعلومات  اإلفصاح عن بشأنالمصرية  ني بالبيلةرابعاا: مسح ميدا
لمتطل ددة   وفقددةث  فدد  إطددة  إ سددة  محدد دا  ا فصددة  المحةسدد   عدد  معلومددة  جة حدد  فيددرو  كو ولددة

وا صددد ا ا  والممة سددة  المدنيددد   والتددد  ،ددد  عرضددددة و،حليلددددة  المحةسددد   ال وليددد  والمصدددر   معددةيير
 المس  الميد ال استقرا  فكر الفئة  الت  ،مث  مجتم  وعين   المحو ا .  ستد ا ه بةلمحةو  السةبق 
 الفري األو  والثةل  م  فروي ال  اس .   سعيةث لحو الت ة  بةل يئ  المصر  

  :التي طبيعة ومنهجية المسح الميداني وتتيمن -1
عد   مُ     ،ادفئدة اأاد مد   الميد ال المسد  يتكدو  مجتمد   الميداني: مجتمه وعينة المسح  -1/1

واألقدددةد ميي  ب قسدددة  المحةسددد     والمسدددتثمر   بسدددو  األو ا  المةليددد  المصدددر    التقدددة  ر المةليددد 
. وقد  ال  اسد والمراجع  بةلجةمعة  المصر    لتراث أل  ه   الفئة  ه  األقثر ا ، ةطدةث بمت يدرا  

قدة  ال ةحدا كمدة   الفئدة  الثأاد   علد  مفرد  موةع  بةلتسةو  180بواق  ال  اس  عين  لتية   إ،   
لجمد   قوسديل  تسةسدي  www.google.comب سدتخ ا  موقد  جوجد  ستقصدة   قة مد  ا بتصمي   

ا جتمدددةع   لتدددراث ،وة عددددة إلكتروليدددةث لكةفددد  الفئدددة  ع دددر وسدددة   التواصددد  ،ددد  و ال يةلدددة  األوليددد   
التدد  ،فرضدددة الحكومدد  المصددر   لمواجددد  ،فشدد  فيددرو  كو ولددة ا  ا حتراة دد  سددتمرا  ا جددرا  

سدتجةب  ( ،صنيف عين  المس  الميد ال  ولسدب ا 1و عكل الج و  التةل   ق  )بةلموج  الثةلي    
 الخةص  بدة.

 (1جدول رقم )

 االستجابة. عينة المسح الميداني ونسب  

 

 م
 

 فئـــات المسح الميداني 
االستمارات  

 وزعةالم

االستمارات  

 الصحيحةالمستلمة و

نسبـــــــة  

 االستجابة %

 86,6 52 60 عدي التق؛رير الد؛ليةم   1

2 
الدسااتردريب وساا و اقوراو 

 الد؛لية الدصرية
60 45 75 

 93,3 56 60 .م الدح؛سبة؛قسأو  اقك؛ يدييب 3

 %85 153 180 جمالــــي اإل

 مب إعدا  الب؛حث.  المصدر: 

وهدد  لسدد    %85بنسدد    مفــردة 153سددتمة ا  الصددحيح  عدد د ا  و  السددةبق  ت و تادد  مدد  الجدد 
 .ال  اس حصة   والت ة  فروي جي   ،صل  للتحلي  ا 

http://www.google.com/
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ف  سية  عري و،حلي  ال  اسة  السدةبق  المر، طد  بمت يدرا   داة المسح الميداني:آتصميم   -1/2
لمتطل دة  ا فصدة  عد  معلومدة     صد ا ا  المدنيد  الحةقمدةلمعدةيير وا ب  وا سترشةد   ال  اس 

 اأادد   قددة  ال ةحددا بطددر  محتو ددة  المسدد  الميدد ال  فدد  قة مدد  استقصددة  ،شددم  جة حدد  كو ولددة
 :كمة يل   ال  اس فروي الفري األو  والثةل  م  محةو    يسي  ،  ،ر،ي دة بمة  خ   الت ة  

  متطل دددة  محددد دا  ا فصدددة  المحةسددد   عددد  معلومدددة  جة حددد  فيدددرو  كو ولدددة فددد  ضدددو  ▪
   ة  .12 المعةيير ال ولي  والمصر    و،شم 

 .ا   ة  10 مشةق  و،ح  ة  ا فصة  ع  معلومة  جة ح  فيرو  كو ولة  و،شم  ▪
    مشةق  و،ح  ة  ا فصة  ع  معلومة  جة ح  فيرو  كو ولدةمواجدالمقترح  للية   اح ▪

 .ا   ة  10و،شم 
  .المستقص  مند  موافق  ي  د جة  عل  م ية  ليكر  الخمةس  لتح و،  ا عتمةد  

 غير موافق تماما   غير موافق  محايد   موافق  موافق تماما   مقياس الرتب 

 1 2 3 4 5 الوزن النسبي 

 

  الدراسة صائية واختبار فروض تحليم النتائ  اإل -2

 في المقاييس المستخدمة بأداة الدراسة:   Reliabilityتقييم الثبات/ الصد   -2/1

 Alpha Correlation Coefficient ، دددةط تلفددة ال ةحدددا بةسددتخ ا  تسدددلو  معةمدد  ا   قددة     
مدددد   ال  اسدددد   للت قدددد  مدددد  ا،سددددة  مت يددددرا  Reliabilityعتمةد دددد  عت دددة   تقثددددر تسددددةليب ،حليدددد  ا  ب

بعادة ال عس  مد  حيدا ا ، دةط المت يدرا  دالد  المجموعد  الواحد    وا ، دةط كةفد  المت يدرا  معدةث  
. و وضد  الجد و  التدةل  0,6لت ة   جب تة ،ق  عد  تعة ا علي  إحصة يةث ت  إحصة ي  ا وم  الم

   ة   (. 32  محةو    يسي  بواق اأا  ، ةط تلفة كرول ةخ لمت يرا  ال  اس  ) إ( معةم  2 ق  )
( بةلمرحلددد  0,905( و)0,805ت  ايمددد  تلفدددة كرول دددةخ ،تدددراو  مدددة بدددي  ) التدددةل و تاددد  مددد  الجددد و  

حيدا اقتر د  المعنو د   %95( لكةفد  مت يدرا  ال  اسد   و،لد  ب  جد  اقد  قد  هة 0,943ول  بواق  )األ
 ككد  حيدا ، لدغ ال  اسد م  الصفر  وك ل  د ج  مصد ااي  مر،فعد  لمت يدرا    P- Value الح ي ي 
  و،ؤكد  عتمةد د  والثقد  بمت يدرا  ال  اسدبةلشك  ال    عكدل ،دوافر ا  جي  و،عت ر ه   ال ي    0,971

   التةلي .صأحيتدة لمراح  التحلي
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 ( 2جدول رقم )

 .الدراسةغيرات ( لمتCronbach's Alphaنتائج اختبار الثبات والصدق )

    اااك

 الدتغيرات 
 الدراسة متغيرات 

عاااااد   

 العب؛رات

 مع؛مل الرب؛ت 

Cronbach's 

Alpha 

مع؛مل  

 الصدو 

 الذاتي 

X1-X12 

محد ات اإلفص؛ح الدح؛سبي عب معل م؛ت 

ض ء متطلبا؛ت   ج؛ئحة فيروس ك رون؛ في

 .الدع؛يير الدولية والدصرية

12 0,870 0,933 

X13-X22 
وتحدي؛ت اإلفصا؛ح عاب معل ما؛ت مش؛كل  

 .ج؛ئحة فيروس ك رون؛
10 0,805 0,897 

X23-X32 

اآللياااا؛ت الدقترحااااة لد اج ااااة مشاااا؛كل 

؛ئحاة وتحدي؛ت اإلفصا؛ح عاب معل ما؛ت ج

 .فيروس ك رون؛

10 0,905 0,951 

 0,971 0,943 32 الدراسة إجد؛لي متغيرات  --

 حصة  .التحلي  ا عتمةد عل  لتة ج م  إع اد ال ةحا بة  المصدر:
إلختبـار الفـرض األول بشـأن محـددات اإلفصـاح المحاسـبي  صـائي  عرض نتائ  التحليم اإل  -2/2

وجدد  ي   تلدد  علدد  ال  اسدد لفددري األو  مدد  فددروي ا يددنمعــن معلومــات جائحــة فيــروس كورونــا: 
دةلددد  معنو دد  بدددي  ا ا  عينددة  ال  اسددد  بشددد   محدد دا  ا فصدددة  المحةسدد   عددد  جة حددد   ،مددةيذ ،و

فيددددرو  كو ولددددة  فدددد  ضددددو  متطل ددددة  معددددةيير المحةسدددد   ال وليدددد  والمصددددر    وا صدددد ا ا  المدنيدددد  
 لت ة ا  التةلي :ةد عل  مؤشرا  لتة ج ا عتموةلت ة  م ت صح  ه ا الفري  مك  ا ، الحةقم   

عد   التقدة  ر المةليد  )مُ  مح  ال  اسد  الفئة بي   معنو  وجود ،مةيذ ،و دةل   مدىللتعرف على    -أ
األقددددةد ميي  ب قسددددة   –المسددددتثمر   بةل و صدددد  المصددددر    –بةلشددددركة  المقيدددد   بةل و صدددد  المصددددر   

ة  المحةسدد   عدد  معلومددة  جة حدد  فيددرو  كو ولددة محدد دا  ا فصددمدد  حيددا المحةسدد   والمراجعدد ( 
COVID-19 ط يق تسدلو  ،حليد  التمدةيذ المتعد د،  ،  Multiple Discriminant Analysis  

و لغ ع د دوا  التمةيذ  الخةضع  لل  اس  الفئة مث  ،ُ  ة مجموع اأا شتم  عل   المو،     م  لأ 
والت  ،حم  تعلد  معةمد  ا ، دةط ومسدتوت معنو د  ( واقتف  ال ةحا بعري ال ال  األول  فقط دال   2)

 .(3 ق  )التةل  الج و   ف يتا  قمة  
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 ( 3جدول رقم )

 محددات من حيث  التصنيفدوال تحليل التمايز المتعدد ومصفوفة 

 . اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيروس كورونا

 التمايز دوال  -أ

 Eigen الدالة 

Value 

Variance 

% 

Canonical 

Correlation 

Wilk's 

Lambda 

Chi-

square 
D.F Sig. 

 0,000 24 323,27 0,107 0,911 89,1 4,867 األولى 
 % 93,5   ين فلات الدراسةالدايق  اإلجمالية للتصنيفالنسبة الملوية  -ب

 .  SPSSحصة   عتمةد عل  لتة ج التحلي  ا م  إع اد ال ةحا  بة  المصدر:
الفئدة  محد  علي  ف  التصنيف فيمة بدي   عتمةدلي  ق و  النمو،  وا و ت ي  م  الج و  السةبق إمكة

( و،لد  بمعةمد  4,867( فد  دالد  التمدةيذ األولد  )Eigen Value جد )إ  حيدا بل د  ايمد  ال  اسد 
والتد  بل د  2( وهدو يت د  ،وة د  كدة,1070) ا(  كمدة بل د  ايمد  ولديكل ةمد ,9110ا ، ةط قو  بلغ )

( ممددة يدد   علدد  وجددود ،مددةيذ ،و =.0,000Sigبمسددتوت معنو دد  مر،فدد  ) (   و،لدد 323,27ايمتدددة )
محدد دا  ا فصددة  المحةسدد   عدد  معلومددة  جة حدد  محدد  ال  اسدد  بشدد    الفئددة دةلدد  معنو دد  بددي  

وهد  لسد   مر،فعد   %93,5 لفئة  ال  اسد ال قيق   للتصنيف  كمة بل   النس   المئو    فيرو  كو ولة
   .الفئة  المختلف  ،عكل وجود ،مةيذ فيمة بي 

وفقدةث للفئدة  محد   محد دا  ا فصدة  المحةسد   عد  معلومدة  جة حد  كو ولدةل  األهمية النسـبية  -ب
 .للفئة  الثأا  ،حلي  التمةيذ المتع دعوام  ومعةمأ   (4 ق  ) التةل  وض  الج و : يال  اس 

 ( 4جدول رقم )

 محددات اإلفصاح من حيث  الفئات الثالثةعوامل ومعامالت التمايز المتعدد بين 

 .المحاسبي عن معلومات جائحة فيروس كورونا" مخرجات تحليل التمايز "

محددات اإلفصاح المحاسبي عن معلومات  

  COVID-19 كوروناجائحة فيروس 

 الثالثة  للفئاتالمتوسط الحسابي  
معامل  

 التمايز 

مستوى  

 الداللة 
ُمعدي 

 التقارير  

المستثمرين  

 بالبورصة
  ناألكاديميي

X1-  تأصاااايل مة ايااااة الت ساااا  فااااي

اإلفصااا؛ح عاااب اإلفتراضااا؛ت الدتعلقاااة 

و؛لدسااااتقبل  ومصاااا؛ ر عاااادم التأكااااد 

والدخاا؛ ر الدصاا؛حبة انتشاا؛ر فيااروس 

 ك رون؛.

4,17 4,98 4,57 0,709 0,000** 

X2-  اإللتاامام ودباا؛ ح الح كدااة لرصااد

اقحااداو والقياا؛ي؛ الا  ريااة الدقترنااة 

ساا  فااي وتفشااي ج؛ئحااة ك روناا؛  والت 

اإلفص؛ح عة اا؛ وتقريااري مالاار اإل ار  

 والح كدة.

4,67 4,49 4,59 0,982 0,253 
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 ( 4تابع جدول رقم )

محددات اإلفصاح المحاسبي عن معلومات  

  COVID-19 فيروس كوروناجائحة 

 الثالثة  للفئاتالمتوسط الحسابي  
معامل  

 التمايز 

مستوى  

 الداللة 
ُمعدي 

 التقارير  

المستثمرين  

 بالبورصة
  األكاديميين

X3-   تعديق اإلفص؛ح الك؛مل عب ج؛ئحااة

فيروس ك روناا؛  وحيااث يشاادل كاال مااب 

 بيعة الحدو والدخاا؛ ر الدرتبطااة واا   

التع؛مااال معااا   و  ااا؛ر  وساااية؛ري  ؛ت 

الد؛لياااة الدت قعاااة علاااط الشاااركة  بقااا؛ 

 إلرش؛ ات ال يئة الع؛مة للرق؛وة الد؛لية.

4,17 5,00 4,57 0,692 0,000** 

X4-    معل م؛ت إرس؛ء  ور اإلفص؛ح عب

ج؛ئحاااة فياااروس ك رونااا؛ فاااي ضااا ء 

متطلبااا؛ت معااا؛يير الدح؛سااابة الدولياااة 

والدصرية  في تعميم شف؛فية ومصداقية 

التقااا؛رير الد؛لياااة  وترشااايد قااارارات 

 الدستردريب و؛لب رصة الدصرية.

4,79 4,49 4,59 0,952 0,025 * 

X5-   تغطية اإلفص؛ح عااب  بيعااة حاادو

 ج؛ئحة فيروس ك رون؛ لك؛فة الدعل ماا؛ت

ال صفية والدؤشرات الكديااة مراال ةنشااأ  

وتطاااا ر الا؛ئحااااة  عااااد  اإلصاااا؛و؛ت 

وال في؛ت وح؛ات التع؛في علااط مساات   

إسااتراتياي؛ت ككاال  الشااركة والصااة؛عة 

 الشركة إل ار  الا؛ئحة(. سي؛س؛ت  و

4,06 4,98 4,48 0,593 0,000** 

X6-    تعميم ج  رية اإلفص؛ح عب مااد

لشركة علااط اإلسااتدرار و؛لتقاا؛رير قدر  ا

 الد؛لية  في ظل تداعي؛ت ج؛ئحة ك رون؛.

4,79 4,49 4,68 0,936 0,007** 

X7-  تيااديب سااية؛ري  ؛ت جديااد  فااي

تةبااؤات اإل ار  لك؛فااة الع اماال الد؛ليااة 

وغياار الد؛ليااة التااي تااأ رت  و سااتتأ ر 

وا؛ئحااة ك روناا؛  كدرتكاام لتقيااي  قاادر  

ظاال تمايااد الشركة علط اإلسااتدرار فااي  

 لا؛ئحة. لمست ي؛ت عدم التأكد الدص؛حبة 

4,67 4,00 4,11 0,835 0,000** 

X8-  مراعااااااا؛  اآل ااااااا؛ر الدحتدلاااااااة

واانعك؛س؛ت الدرتبطة لدد  عاا؛م ك؛ماال  

مااب حيااث قاادر  الشااركة علااط ساادا  

إلتمامت اااا؛ قصااااير  اآلجاااال  وتحديااااد 

مست ي؛ت الروحية ومص؛ ر التد ياال فااي 

تقيااي  قاادر   الفتاار  الق؛ مااة  وعلاا  عةااد

  الا؛ئحة.الشركة علط اإلستدرار في ظل  

4,79 5,00 4,73 0,911 0,001** 
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 ( 4تابع جدول رقم )

محددات اإلفصاح المحاسبي عـن معلومـات 

 COVID-19  جائحة فيروس كورونا

 الثالثة  للفئاتالمتوسط الحسابي  
معامل  

 التمايز 

مستوى  

 الداللة 
ُمعدي 

 التقارير  

المستثمرين  

 بالبورصة
  األكاديميين

X9-   تحليل وتقيي  الدؤشرات الد؛لياة وغيار

الد؛ليااة للشااركة فااي ظاال تااداعي؛ت ج؛ئحااة 

فيروس ك رون؛  لتعميم تقياي  قادرت ؛ علاط 

اإلسااتدرار فااي ظاال الاااروث واقحااداو 

 الد اتية وغير الد اتية.

4,83 4,49 4,32 0,899 0,000** 

X10-   مع؛لاة حدو ج؛ئحاة ك رونا؛ ضادب

 ائ  الد؛ليااة  اقحااداو القحقااة إلعاادا  القاا

والتي ياب اإلفص؛ح عب تأ ير ؛ علط نتا؛ئ  

ومراكم ؛ الد؛لية وتادفق؛ت ؛  عد؛ل الشرك؛ت  

الةقدياااة   و  إجاااراء تعاااديقت فاااي القاااي  

 الددرجة و؛لق ائ  الد؛لية.

4,67 4,51 4,66 0,982 0,265 

X11-  إساااتخدام قي؛سااا؛ت القيداااة الع؛ لاااة

واإلفصاا؛ح عة اا؛ وشااكل كاا؛ث  والتأكااد مااب 

اعاا؛   ااذ  القي؛ساا؛ت لتااداعي؛ت ج؛ئحااة مر

فيااروس ك روناا؛ علااط ت قعاا؛ت الدشاا؛ركيب 

و؛لب رصة  وشأ  التدفق؛ت الةقدية الدستقبلية  

 ومعدات اقرو؛ح.

4,67 4,96 4,68 0,911 0,001** 

X12-   تعميم ض اوط اإلفصا؛ح عاب اق ا؛ر

الدب؛شر  وغير الدب؛شر  لتاداعي؛ت الا؛ئحاة 

 ة.علط وة   الق ائ  الد؛لي 

4,67 4,49 4,32 0,953 0,026 * 

 0.209 0.979 4.525 4.655 4.580 اإلجمالي العام 

 . SPSSمب إعدا  الب؛حث  و؛إلعتد؛  علط نت؛ئ  التحليل اإلحص؛ئي المصدر:          

دةل  معنو   بي  عينة  ،مةيذ ،و وج  ي ة على المستوى اإلجمالي  تل  م  الج و  السةبق تا  و 
بلددغ معةمدد   حيدداعدد  معلومددة  جة حدد  فيددرو  كو ولددة   فصددة  المحةسدد  محدد دا  ا  ال  اسدد  بشدد  

علدد   (  األمددر الدد    شددير إلدد  ، قيدد  كةفدد  الفئددة =.0Sig, 209) بمسددتوت معنو دد  (0,979التمددةيذ)
للمسددتثمر    بلددغ المتوسددط الحسددةب  كمددةتهميدد  هدد   المحدد دا  لتعتددي  مسددتوت ا فصددة  عدد  الجة حدد   

 –4,655)    التقددددة  ر المةليدددد  المصددددر   واألقددددةد ميي  ب قسددددة  المحةسدددد   والمراجعدددد  ُمعددددبةل و صدددد  و 
،ح يددد  األهميددد  النسددد ي    مكددد  علـــى المســـتوى التفصـــيليتلددد   كمدددة( علددد  التدددوال . 4,525 – 4,580

بددي  الفئددة   ،فسددير التوافددق  األقثددر قدد    علدد لمحدد دا  ا فصددة  عدد  معلومددة  جة حدد  فيددرو  كو ولددة
ضددم  األحدد ا  الأحقدد   عدد اد  كو ولددة جة حدد حدد    معةلجدد  جددة  فدد  المر، دد  األولدد  حيددا  الثأادد 

 جب ا فصة  عد  ، ايرهدة علد  لتدة ج تعمدة  الشدركة  ومراقذهدة المةليد  و،د فقة،دة والت    القوا   المةلي 
( 0,982ذ )و،لدد  بمعةمدد  ،مددةي (X10) المةليدد  بددةلقوا  ،عدد يأ  فدد  ال ددي  الم  جدد   دو  إجددرا  النق  دد 
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( واألقدددددةد ميي  4,67(  لصدددددةل  ُمعددددد   التقدددددة  ر بمتوسدددددط حسدددددةب  )=.0,265Sig) ومسددددتوت معنو ددددد 
بم دةد  الحوكمدد  الشدركة  إلتدذا   يليد  (.4,51(  والمسدتثمر   بمتوسدط حسددةب  )4,66بمتوسدط حسدةب )

دة بتقر ر  مجلدل جة ح   والتوس  ف  ا فصة  عناللرص  األح ا  والقاة ة الجوهر   المقترل  بتفش   
و،لدد    (=.0,253Sig) ( بمسددتوت معنو دد 0,982حيددا بلددغ معةمدد  التمددةيذ ) .(X2) ا دا   والحوكمدد 

( والمسددددتثمر   4,59( واألقدددةد ميي  بمتوسدددط حسدددةب )4,67لصدددةل  معددد   التقدددة  ر المةليددد  بمتوسدددط )
فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  حددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  جددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة   بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةق  (. 4,49بمتوسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط حسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةب  )

 .( ،ا  دةل  معنو  X1,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X11,X12المت يرا )
ة "  الفــرض األول  يــ  رفــ ( ممكــن 4،3وفــي ضــوم العــرض والتحليــم الســا ق بالجــدولين راــم )

يوجد  ،مدةيذ ،و دةلدد  معنو د  بدي  ا ا  عينددة  ال  اسد  بشدد   محد دا  ا فصدة  المحةسدد   عد  جة حدد  
  "صر    وا ص ا ا  المدني  الحةقم فيرو  كو ولة  ف  ضو  متطل ة  معةيير المحةس   ال ولي  والم

شـأن مشـاكم وتحـدمات اإلفصـاح عـن إلختبـار الفـرض الثـاني ب صـائي  عرض نتائ  التحليم اإل  -2/3
 تلد  علد  ال  اس م  فروي  الثةل الفري  ينم: ، وآليات مواجهتهامعلومات جائحة فيروس كورونا

بشد   المشدةق  والتحد  ة  التد  ،واجد  متطل دة  دةل  معنو   بي  ا ا  عينة  ال  اسد    يوج  ،مةيذ ،و   
وةلت ددة  مدد ت صددح  هدد ا ،  ا فصددة  عدد  معلومددة  جة حدد  كو ولددة  واحليددة  المقترحدد  للت لددب عليدددة 

 لت ة ا  التةلي :عتمةد عل  مؤشرا  لتة ج ا الفري  مك  ا 
ــى  -أ ــرف علـ ــدىللتعـ عددد   التقدددة  ر المةليددد  مُ ) محددد  ال  اسددد  الفئدددة بدددي   معنو ددد وجدددود ،مدددةيذ ،و دةلددد   مـ

األقددددةد ميي  ب قسددددة  المحةسدددد    –المسددددتثمر   بةل و صدددد  المصددددر    –بةلشددددركة  المقيدددد   بةل و صدددد  المصددددر   
 ا فصددة  المحةسدد   عدد  معلومددة  جة حدد  فيددرو  كو ولددة  ،دد  ،ط يددقمشددةق  و،حدد  ة   م  حيددا  والمراجع (  

 .(5 ق  )التةل  الج و   كمة ف   Multiple Discriminant Analysisتسلو  ،حلي  التمةيذ المتع د 
 ( 5جدول رقم )

 مشاكل  دوال تحليل التمايز المتعدد ومصفوفة التصنيف من حيث 

 . اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيروس كوروناوتحديات 

 دوال التمايز  -أ

 Eigen الدالة 

Value 

Variance 

% 

Canonical 

Correlation 

Wilk's 

Lambda 

Chi-

square 
D.F Sig. 

 0,000 20 428,95 0,052 0,913 70 5,036 األولى 
 % 98   ين فلات الدراسةالدايق  اإلجمالية للتصنيفالنسبة الملوية  -ب

 .  SPSSحصة   عتمةد عل  لتة ج التحلي  ا م  إع اد ال ةحا  بة  المصدر:
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الفئدة  محد  نيف فيمة بدي  عتمةد علي  ف  التصو ت ي  م  الج و  السةبق إمكةلي  ق و  النمو،  وا 
( و،ل  بمعةم  5,036(  ف  دال  التمةيذ األول  )  Eigen Value ج )إ  حيا بل   ايم  ال  اس 

والتد  بل د  2( وهدو يت د  ،وة د  كدة,0520) ا(  كمدة بل د  ايمد  ولديكل ةمد ,1390ا ، ةط قو  بلغ )
يدد   علددد  وجددود ،مدددةيذ ،و  ( ممددة=.0,000Sig(  و،لدد  بمسدددتوت معنو دد  مر،فددد  )428,95ايمتدددة )

ا فصة  ع  معلومة  جة ح  فيرو   مشةق  و،ح  ة مح  ال  اس  بش    الفئة دةل  معنو   بي   
   . %98 لفئة  ال  اس ال قيق  للتصنيف  كمة بل   النس   المئو   قو ولة

 لددةا فصددة  المحةسدد   عدد  معلومددة  جة حدد  فيددرو  كو و  لمشددةق  و،حدد  ة  األهميــة النســبية -ب
  .،حلي  التمةيذ المتع دعوام  ومعةمأ   (6 ق  ) التةل  وض  الج و وفقةث للفئة  مح  ال  اس : ي

بدي  عيندة  يوج  ،مةيذ ،و دةل  معنو د   على المستوى اإلجماليتل      التةل   و ت ي  م  الج و     
ولدة  حيدا بلدغ ال  اس  بش   مشةق  و،ح  ة  ا فصة  المحةس   عد  معلومدة  جة حد  فيدرو  كو  

(  كمددة بلددغ المتوسددط الحسددةب  =.0Sig, 000( بمسددتوت معنو دد  )0,849معةمدد  التمددةيذ ا جمددةل )
والمراجعددد   للمسدددتثمر   بةل و صددد  وُمعددد   التقدددة  ر المةليددد  المصدددر   واألقدددةد ميي  ب قسدددة  المحةسددد  

 ا  عينة  ال  اسد  جس  وجود ،وافق بي  ا( عل  التوال   األمر ال    ُ 4,410 –  4,653  –4,731)
،ح يددد  األهميددد  النسددد ي    مكددد  علـــى المســـتوى التفصـــيليبشددد   هددد   المشدددةق  والتحددد  ة . كمدددة تلددد  

،ح يد  التوافدق بدي    األقثر ق    عل لمشةق  و،ح  ة  ا فصة  ع  معلومة  جة ح  فيرو  كو ولة
مددد  ا فتراضدددة  غيدددر وجدددود مجموعددد  واسددع  لسددد يةث الفئددة  الثأاددد   حيدددا جدددة  فدد  المر، ددد  األولددد  

المعقول  والصحيح  فيمدة يتعلدق بدةألدا  المسدتق ل  والتد فقة  النق  د  أللشدط  وتصدو  الشدرك   لتيجد  
( ومسدتوت 0,982و،لد  بمعةمد  ،مدةيذ ) ( X14) ،ذاي  حةة  ع   الت ق  ف  ل  ،د ا ية  الجة حد 

واألقدددةد ميي  بمتوسدددط  (4,67(  لصدددةل  ُمعددد   التقدددة  ر بمتوسدددط حسدددةب  )=.0,253Sigمعنو ددد  )
صددعو   إعدد اد التقددة  ر المةليدد  ال و  دد   (. يليدد 4,49(  والمسددتثمر   بمتوسددط حسددةب  )4,59حسددةب )

ر معلومدة  مأ مد  ومواوقد  ،ل د  احتيةجدة  عد  ،دوفي ف  ل  ،فش  جة ح  فيرو  كو ولة  والعجذ
( بمسددتوت 0,975تمددةيذ )(  حيددا بلددغ معةمدد  الX20) و،طلعددة  المسددتثمر   بسددو  األو ا  المةليدد 

( واألقدةد ميي  4,67(  و،لد  لصدةل  ُمعد   التقدة  ر المةليد  بمتوسدط حسدةب )=.0,145Sigمعنو   )
(. فدددد  حددددي  جددددة   دةلدددد  بددددةق  4,49( والمسددددتثمر   بمتوسددددط حسددددةب  )4,64بمتوسددددط حسددددةب  )

معنو ددددد  بمتوسدددددط حسدددددةب  مر،فددددد . ( X13,X15,X16,X17,X18,X19,X21,X22المت يدددددرا  )
ــ و  ــق البا ــ مدددد  ا ا  عينددددة  ال  اسدددد   حيددددا ت  المشددددةق  والتحدددد  ة  التدددد  ،قتددددر  بة فصددددة   يتفــ

المحةسدد   عدد  معلومددة  جة حدد  فيددرو  كو ولددة ،ختلددف مدد  شددرك  أللددرت ومدد  قطددةع أللددر  فدد  
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معدةيير ال وليد  والمصدر    ومد ت الضو  إلتذا  ه   الشركة  بتط يق السيةسة  والم ةد  التد  تقر،ددة 
فعل  الرغ  م  ، ار الع ي  م  القطةعة  بةلجة حد  سدل يةث  إة    ت ا ية  الجة ح   الشركة  ب، ار ه 

 بعس القطةعة  ، ار  ا جةبيةث مث  قطةع  الرعة   الصحي  واألدو    واألغ   .  ت 
 ( 6جدول رقم )

 شاكل وتحديات عوامل ومعامالت التمايز المتعدد بين الفئات الثالثة من حيث م

 .المحاسبي عن معلومات جائحة فيروس كورونا" مخرجات تحليل التمايز " اإلفصاح 

اإلفصاح المحاسبي عن   مشاكل وتحديات

   معلومات جائحة فيروس كورونا

 الثالثة  للفئاتالمتوسط الحسابي  
معامل  

 التمايز 

مستوى  

 الداللة 
ُمعدي 

 التقارير  

المستثمرين  

 بالبورصة
  األكاديميين

X13-  وقياا؛س التااأ ير صااع وة تقاادير

الك؛مااال لل وااا؛ء علاااط نتااا؛ئ   عدااا؛ل 

الشرك؛ت ومراكم ؛ الد؛ليااة وتاادفق؛ت ؛ 

  الةقدية  واإلفصاا؛ح؛ت الدرتبطااة و اا؛

تماياااد التقلبااا؛ت اإلقتصااا؛ ية نتيااااة 

  ؛.تط رواستدرار تفشي الا؛ئحة و

5,00 4,96 4,61 0,755 0,000** 

X14-    ماد عااة واسااعة نساابي؛  وجاا

دعق لاااة ماااب اإلفتراضااا؛ت غيااار ال

والصااااحيحة فيداااا؛ يتعلااااق واااا؛ق اء 

الدسااتقبلي والتاادفق؛ت الةقديااة قنشااطة 

تمايااد حاا؛ات   نتياة ص ل الشركة   و

 .عدم التأكد في ظل تداعي؛ت الا؛ئحة

4,67 4,49 4,59 0,982 0,253 

X15-  زياااااا؛   عااااااد  الدتغياااااارات

م حاا؛ات عااد لتحلياالواإلفتراضاا؛ت 

  فاااي ظااال انتشااا؛ر الا؛ئحاااةالتأكاااد 

لتقااديرات الشخصااية علط ا  واعتد؛  ؛

التي يةا  عة ؛ تعديل عو   دية نساابية 

 لقي  الدفترية لألص ل واالتمام؛ت. ل

4,67 5,00 4,30 0,753 0,000** 

X16-   الصااع و؛ت التااي تاارتبط كراار

وكاال مااب تقاادير الخساا؛ئر اإلئتد؛نيااة 

وتقاا؛ م الدخاامو   الدت قعة للدااديةيب   

وغير اا؛ مااب البةاا   فااي ظاال البيئااة 

 .تص؛ ية شديد  التغيراإلق

4,83 4,00 4,54 0,636 0,000** 

X17-  وشأ  الدع؛لاااة   تي؛رب اآلراء

الدح؛ساابية لا؛ئحااة فيااروس ك روناا؛ 

كأحد اقحداو القحقااة إلنت اا؛ء الفتاار  

حاادو ق؛واال   ؛الد؛لية  ومب    إعتب؛ر اا 

عااديل ويكتفااط للتعديل  و غير ق؛واال للت

 .و؛إلفص؛ح عة  و؛لتق؛رير الد؛لية

4,85 4,93 3,89 0,634 0,000** 
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 ( 6تابع جدول رقم )

اإلفصاح المحاسبي عن  مشاكل وتحديات

  معلومات جائحة فيروس كورونا

 الثالثة  للفئاتالمتوسط الحسابي  
معامل  

 التمايز 

مستوى  

 الداللة 
ُمعدي 

 التقارير  

المستثمرين  

 بالبورصة
  األكاديميين

X18- الدخااااا؛ ر الدا لياااااة  تماياااااد

و؛لشاااركة  والتاااي تتعلاااق وداد عاااة 

اقحداو  و الاروث الدا لية في ظل 

ج؛ئحااة ك روناا؛  مراال فكاار وقاادرات 

اإل ار   و بيعة العدلي؛ت واقنشااطة  

ومسااات   تعقاااد ال يكااال التةايداااي  

 (.وضعف نا  الرق؛وة الدا لية

3,85 4,49 4,34 0,847 0,000** 

X19- الدخاا؛ ر الخ؛رجيااة فااي  تمايااد

ظل تااداعي؛ت ج؛ئحااة ك روناا؛  والتااي 

رض اإلسااتدرارية  مراال تؤ ر علط فاا 

ت قااف عدلياا؛ت التشااغيل  والقاا انيب 

والتشااريع؛ت التااي تصاادر ؛ الدولااة  

وكذل  عام التاادفق؛ت الةقديااة الدا لااة 

 .زي؛   التدفق؛ت الةقدية الخ؛رجةو

5,00 4,96 4,46 0,781 0,000** 

X20-  ا  التقاا؛رير الد؛ليااة صع وة إعااد

الدورية في ظل تفشي ج؛ئحة فيااروس 

عام عب ت فير معل ماا؛ت ك رون؛  وال

مقءماااة وم   قاااة تلباااي احتي؛جااا؛ت 

  و؛لب رصة.وتطلع؛ت الدستردريب  

4,67 4,49 4,64 0,975 0,145 

X21-  صااع وة قياا؛س القيدااة الع؛ لااة

لألص ل الد؛لية وغير الد؛ليااة  نتياااة 

تقلباا؛ت اقسااع؛ر فااي اقساا او وعاادم 

تاا افر الدعل ماا؛ت الق؛ولااة للدقحاااة 

 وشكل ج  ري. 

4,33 5,00 4,63 0,749 0,000** 

X22-  تمايااد مشاا؛كل الدح؛ساابة عااب

الدةح والدس؛عدات الحك مية  ارتب؛  

والقياا؛س الخاا؛  عدلياا؛ت ااعتااراث 

و ؛ وداد عة مب الاروث والشاارو  

 الخ؛صة و؛لا ؛ت الد؛نحة.

4,67 5,00 4,11 0,724 0,000** 

 ** 0,000 0.849 4.410 4,731 4,653 اإلجمالي العام 

 . SPSSمب إعدا  الب؛حث  و؛إلعتد؛  علط نت؛ئ  التحليل اإلحص؛ئي المصدر:             
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)معدد   التقددة  ر  محدد  ال  اسدد  الفئددة بددي   معنو دد وجددود ،مددةيذ ،و دةلدد   مــدىللتعــرف علــى  -جــــــ
األقددددةد ميي   –المسددددتثمر   بةل و صدددد  المصددددر    –المةليدددد  بةلشددددركة  المقيدددد   بةل و صدددد  المصددددر   

ا فصدة  المحةسد   احليدة  المقترحد  لمواجدد  مشدةق  و،حد  ة    بش    المحةس   والمراجع (  ب قسة
 Multipleعددد  معلومدددة  جة حددد  فيدددرو  كو ولدددة  ،ددد  ،ط يدددق تسدددلو  ،حليددد  التمدددةيذ المتعددد د 

Discriminant Analysis   (7 ق  )التةل  الج و   كمة ف. 
 ( 7جدول رقم )

 اآلليات المقترحة لمواجهة مصفوفة التصنيف من حيث دوال تحليل التمايز المتعدد و

 . اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيروس كورونامشاكل وتحديات 

 دوال التمايز  -أ

 Eigen الدالة 

Value 

Variance 

% 

Canonical 

Correlation 

Wilk’s 

Lambda 

Chi-

square 
D.F Sig. 

 0,000 20 499,49 0,032 0,964 92 13,326 األولى 
 % 93,5   ين فلات الدراسةالدايق  اإلجمالية للتصنيفالنسبة الملوية  -ب

 .  SPSSحصة   عتمةد عل  لتة ج التحلي  ا م  إع اد ال ةحا  بة  المصدر:
الفئدة  محد  عتمةد علي  ف  التصنيف فيمة بدي  و ت ي  م  الج و  السةبق إمكةلي  ق و  النمو،  وا 

( و،لددد  13,326(  فددد  دالددد  التمدددةيذ األولددد  )Eigen Value جددد )إ  حيدددا بل ددد  ايمددد  ال  اسددد 
والتد  2( وهو يت   ،وة   كدة,2300) ا(  كمة بل   ايم  وليكل ةم ,6490بمعةم  ا ، ةط قو  بلغ )

( ممة يد   علد  وجدود ،مدةيذ =.0,000Sigمعنو   مر،ف  )(   و،ل  بمستوت  499,49بل   ايمتدة )
 مشددددةق  و،حدددد  ة احليددددة  المقترحدددد  لمواجددددد    اسدددد  بشدددد   محدددد  ال الفئددددة ،و دةلدددد  معنو دددد  بددددي  

الد قيق  للتصدنيف  كمة بل   النس   المئو   ا فصة  المحةس   ع  معلومة  جة ح  فيرو  كو ولة
 .الفئة  الثأا  مر،فع  ،عكل وجود ،مةيذ فيمة بي وه  لس    %93,5 لفئة  ال  اس 

ا فصدة  المحةسد   عد  معلومدة   مشدةق  و،حد  ة   آللية  المقترحد  لمواجددل األهمية النسبية  -د
عوامد  ومعدةمأ   (8 قد  ) التدةل  وضد  الجد و وفقدةث للفئدة  محد  ال  اسد : ي  جة ح  فيرو  كو ولدة
 للفئة  الثأا  كمة يل . ،حلي  التمةيذ المتع د
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 ( 8جدول رقم )

 ات المقترحة لمواجهة اآللي عوامل ومعامالت التمايز المتعدد بين الفئات الثالثة من حيث 

 . اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيروس كورونا مشاكل وتحديات

 مشـاكل وتحـدياتاآلليات المقترحة لمواجهـة  

ــة  ــات جائح ــن معلوم ــبي ع اإلفصــاح المحاس

  فيروس كورونا

 الثالثة  للفئاتالمتوسط الحسابي  
معامل  

 التمايز 

مستوى  

 الداللة 
ُمعدي 

 التقارير  

  المستثمرين

 بالبورصة
  األكاديميين

X23-  ندددددددددد  الشددددددددددركة  مددددددددددندج  جددددددددددب ت  ،ت 
ا فصددة  الكةمدد  عدد  ،دد ا ية  جة حدد  فيددرو  

تعمةلدددددة ومراقذهددددة المةليدددد  قو ولددددة علدددد  لتددددة ج 
و، فقة،دة النق     و،ل  ضم  مجموع  موسع  

 مجلدددددددددل ا دا   مددددددددد  التقدددددددددة  ر مثددددددددد  ،قر دددددددددر
 والحوكم  والتقة  ر المةلي .

5,00 4,49 4,41 0,814 0,000** 

X24-  فصدددددة  عددددد  مددددد ت ايدددددة  الشدددددركة  بة
اةفتراضدددة  و ا ،سدددة  ب ندددود التقدددة  ر المةليددد   

ال يدددة   متطل دددة  بشددد  واألحكدددة  الموضدددو ي  
عتددددددراا بةألصددددددو  والخصددددددو  وا يدددددددرادا  وا 

 جة ح .الوالمصروفة  لتيج  ،فش  

5,00 4,00 4,30 0,498 0,000** 

X25-  ة  عدددددد  ،وسددددد  الشددددددركة  فدددددد  ا فصدددددد
 ةلعقود األصددلي  مدد  العمددأ بدد الت ييددرا  الدةمدد  

الخفدددةي ال يمددد   و، ييدددر شدددروط الددد ف    :مثددد 
 و،وقيتة  ا عتراا بة يرادا  المستحق .          

4,83 5,00 4,59 0,896 0,000** 

X26-   ة فصددددددددددددة  عدددددددددددد  ب  ة الشددددددددددددركايددددددددددددة
المعلومدددددددة  المتعلقددددددد  بددددددد ه  المخدددددددةطر التددددددد  

و ا  المةليدد  الخةصدد  بدددة ،واجددة تو ،قتر  بةأل
، ايرهددة و يددة  ، ا ية  جة ح  كو ولددة  ف  ل   

 .ف  السو   دةالجوهر  عل  لشةط

4,85 5,00 4,63 0,846 0,000** 

X27-   الشددددركة  ا فصددددة  عدددد   جددددب علدددد
الت ييدددددرا  فدددددد  الخسددددددة ر اة تمةليدددددد  المتوقعدددددد  
لألصددددو  المةليدددد   مدددد  التمييددددذ بددددي  الخسددددة ر 

م ةشدددر  بتددد ا ية  كو ولدددة   اة تمةليددد  المر، طددد 
 تروا السو  األلرت.   ب والخسة ر الت  ،ر، ط  

4,83 4,49 4,43 0,906 0,001** 
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 ( 8تابع جدول رقم )

 مشـاكل وتحـدياتاآلليات المقترحة لمواجهـة  

ــة  ــات جائح ــن معلوم ــبي ع اإلفصــاح المحاس

  فيروس كورونا

 الثالثة  للفئاتالمتوسط الحسابي  
معامل  

 التمايز 

مستوى  

 الداللة 
ُمعدي 

 ارير  التق 

المستثمرين  

 بالبورصة
  األكاديميين

X28- مقومددددددددة  التواصدددددددد  الدددددددد الل   ،عذ ددددددددذ
  و،لدد   ةلشددركب الفعة  بي  المسددتو ة  ا دا  دد   

بشددك  م كددر فدد  لدد  ،طددو ا  الجة حدد   األمددر 
الدددد    كفدددد  سددددأم  التقدددد يرا  واألحكددددة  ودقدددد  
تسددةليب ولمددة،  ال يددة  و،وافقدددة مدد  متطل ددة  

 المحةس  .  معةيير

4,67 5,00 4,48 0,875 0,000** 

X29-    ا فصة  ع  الخطددط والسيةسددة  التدد
،ت نةهدددة الشدددرك  لمواجددددد  الجة حددد  و،دددد ا ية،دة  
وك ل  ا فصة  ع  مستوت ،ق   الشددرك  لحددو 

 ،نفي  ،ل  الخطط.   

4,52 4,49 4,38 0,993 0,579 

X30-   ا فصددددددة  عدددددد  دو  منتمدددددد  تسددددددوا
مددددددن  تو بعددددددس األو ا  المةليدددددد  فدددددد  ،قدددددد    ال

لمتعلقددددد  بةلمواعيددددد  ا عفدددددة ا  تو التسددددديدأ  ا
الندة يددددد  لتقددددد    التقدددددة  ر المةليددددد   والمتطل دددددة  

 .جة ح الالتنتيمي  األلرت ف  ل  ، ا ية  

4,67 5,00 4,39 0,781 0,000** 

X31-  ايددددددة  ال يمدددددد  العةدلدددددد  ،عذ ددددددذ تسددددددل
  المةلي  وغير المةلي  وا فصددة  عندددة  صو ألل

ال الليدددددددددد   المعلومددددددددددة   مدددددددددد  لددددددددددأ   صدددددددددد 
والخة جي   و،حليلدة وعرضدددة بمددة  خدد   لمددة،  

 .اية  ال يم  العةدل 

5,00 4,49 4,36 0,791 0,000** 

X32-   ا فصدددة  عدددد  التددد اير قصددددير وطو دددد
قروي  ومن    –األج  للمسةع ا  الحكومي  

 –وإعفددددة ا  ضددددر  ي   تو ت  مسددددةع   تلددددرت 
                                                                    ،ر، ط بةألوضةع المةلي  للشرك . 

4,67 4,00 4,50 0,742 0,000** 

 ** 0,000 0.874 4.611 4.446 4.595 اإلجمالي العام 

 . SPSSمب إعدا  الب؛حث  و؛إلعتد؛  علط نت؛ئ  التحليل اإلحص؛ئي المصدر:           
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يوجد  ،مددةيذ ،و دةلدد  معنو دد  بددي  عينددة   ى المســتوى اإلجمــاليعلــو ت دي  مدد  الجدد و  السددةبق تلدد   
ال  اس  بش   احلية  المقترح  لمواجد  مشدةق  و،حد  ة  ا فصدة  المحةسد   عد  معلومدة  جة حد  

(  كمدددة بلدددغ =.0Sig, 000( بمسدددتوت معنو ددد  )0,874معةمددد  التمدددةيذ)فيدددرو  كو ولدددة  حيدددا بلدددغ 
المحةسددددد   والمراجعددددد  وُمعددددد   التقدددددة  ر المةليددددد  المصدددددر    المتوسدددددط الحسدددددةب  لألقدددددةد ميي  ب قسدددددة 

( علد  التدوال   األمدر الد    جسد  وجدود ،وافدق 4,446 – 4,595  –4,611والمستثمر   بةل و ص  )
علـى المسـتوى ط حسةب  مر،ف  بش   ه   احلية  المقترحد . كمدة تلد  بي  ا ا  عينة  ال  اس  بمتوس

لآلليددة  المقترحدد  لمواجددد  مشددةق  و،حدد  ة  ا فصددة  عدد  سدد ي  ،ح يدد  األهميدد  الن  مكدد  التفصــيلي
والت  تق   عل  ،ح ي  التوافق بي  الفئة  الثأا       األقثر ق    عل  معلومة  جة ح  فيرو  كو ولة

ا فصددة  عدد  الخطددط والسيةسددة  التدد  ،ت نةهددة الشددرك  لمواجددد  الجة حدد  و،دد ا ية،دة  وكدد ل  تهميدد  
( 0,993و،لدد  بمعةمدد  ،مددةيذ ) ( X29)الشددرك  لحددو ،نفيدد  ،لدد  الخطددط ا فصددة  عدد  مسددتوت ،قدد   

والمسدددتثمر   ( 4,52  التقدددة  ر بمتوسدددط حسدددةب  )(  لصدددةل  ُمعددد =.0,579Sigومسدددتوت معنو ددد  )
(. فدددد  حددددي  جددددة   دةلدددد  بددددةق  4,38بمتوسددددط حسددددةب  )واألقددددةد ميي  (  4,49بمتوسددددط حسددددةب )

( معنو دد  بمتوسددط حسددةب  X23,X24,X25,X26,X27,X28,X29,X30,X31,X32المت يددرا )
وفعةليتددة لمواجدد  مشدةق  و،حد  ة  ا فصدة    األمر ال   يؤك  علد  تهميد  احليدة  المقترحد  مر،ف 

 .  ع  معلومة  جة ح  كو ولة
 الثــاني( ممكــن ابــول الفــرض 8،7،6،5م )اراــأ بالجــداولوفــي ضــوم العــرض والتحليــم الســا ق    

اإلفصــاح مشــاكم وتحــدمات معنويــة  ــين آرام عينــات الدراســة بشــأن  يوجــد تمــايز  و دللــة"   يــ 
 " لليات المقتر ة للتغل  عليهااو المحاسبي عن جائحة فيروس كورونا، 

ضدرو   وتهميد  ا فصدة  عد  معلومدة  جة حد  فيدرو    ومما سبق يتيـح لنـا علـى نحـو جلـي،    
والمحتملدددد  لددددد ا الحدددد   علدددد  لتددددة ج تدا     التدددد ايرا  الحةليدددد قو ولددددة بةلتقددددة  ر المةليدددد   و يددددة  كةفدددد

الشركة  ومراقذهة المةلي  و، فقة،دة النق     و، ن  مجموع  م  السيةسة  وا جدرا ا  الفعةلد  للت لدب 
فدد  المحددو  التددةل   البا ــ  وســوف يتبــر  علدد  المشددةق  والتحدد  ة  التدد  ،قتددر  بددد ا ا فصددة . 

كو ولددة علدد  ال يمدد  السددواي  ألسددد  الشددركة   فيددرو  ا فصددة  عدد  معلومددة  جة حدد  يددة  ،دد اير ل
بةل و ص  المصر    للوقوا عل  م ت جوهر   ه ا الت اير  والتمييذ بي  القطةعدة  المختلفد     المقي 

  م  حيا ، ار تسدمدة ف  ل  ، ا ية  ه   الجة ح . 
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اا: انعكاســات اإلفصــاح عــن معلومــات جائحــة فيــروس كورونــا علــى القيمــة خامســ
 مه دليم تببيقي بالبورصة المصريةألسهم: السوقية ل

 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا: ةيتخلتھا البورصة المصر إإلجرامات التي ا -1
إلددد     المسدددتثمر وجددد    ول يالسددد طيمددد  القدددرا ا  لتنشددد عددد داث    إدا   ال و صددد  المصدددر  ،خددد  إ     

التعةم  م    يجياسترا، ،ل  ف  ل و    ھة يالعم  والت اوة  وع   ،عل   السو  والحرص عل  استمرا  
 :القددرا ا ھدد   تهدد  مدد  لعدد  كو ولددة  و  رو يددالتدد  لتجدد  عدد  التشددة  جة حدد  ف ة  التددروا والتحدد 

لددأ  عددة   ندد  شددرا  تسددھ  لذ شددرك  ب 25 ة يددوالتدد  لددتج عنھددة ا ندد  تسددھ  الخذ  شددرا إجددرا ا   طي، سدد
بوضددد  توامدددر دو  حددد  تدلددد   المؤشدددرا  المت اولددد  قيالسدددمة  لصدددنةع سدددو  وادددة ق صدددنةد  و 2020

األو ا   األجدد  مدد  لددأ  سددو     دددلددة  التراقمد  طو علدد  ا    صدد ة  المسددتثمر  لمسددةع   ة يدللكم
المؤق  للت اوة  عل  المؤشر العة  ف  حةل  الصعود واقتصة   علد  الھ دوط   قةا إل ة  ا   و  يالمةل

،خد   . كمدة إ(Egypt 'B/B' Ratings Affirmed,2020) فقدط  يدوفقة ألفا  الممة سة  العةلم
 ةد  دلذ   يع  القوا   المةل   يإفصة  الشركة  المق  ر يو،    ع   إجرا ا  لتسر     إدا   ال و ص  المصر 

ودقتھددة  وكدد ل     يددبتددوافر المعلومددة  المتعلقدد  بةلشددركة  المق تعلددقي مددةيو فدد  كفددة   السددو  لةصدد  ف
التد  ،عطد  لجند    يدوشدطب األو ا  المةل  يلقواع  ق    يم  ا جرا ا  التنف  64حكة  المةد   ت  قي،ط 
 ق د  ا،خدة،  يدا   المةلالملتذم  ب  سدة  القدو  ريوغ   يللشركة  المق و ي 45ف  إعطة  مھل   الحق   يالق

 . ( 2020)التقر ر السنو  لل و ص  المصر      للتعةم  م  ھ   الشركة   ھةيالمنصوص عل ا جرا ا 
 

  :اسةالدر قياس متغيرات نمو ج  -2
الشدددركة  الت يدددرا  غيدددر الط يعيددد  فددد  تسدددعة  تسدددد  علددد  ايدددة  ال  اسددد  بشدددك  تسةسددد   ركدددذ،ُ      

  م . وقدد  قدد COVID-19المصددر    فدد  لدد  ،دد ا ية  جة حدد  فيددرو  كو ولددةالمقيدد   بةل و صدد  
ف  ل  وجود  ( اأا  لمة،    يسي  لحسة  العوا   غير الط يعي Han and Ming, 2018د اس  )
 The average adjusted return rate: لمدو،  معد   العة د  المعد   موا،يد  وهد غيدر  تحد ا 

model   لمدو،  معد   العة د  المعد   لمؤشدر السدو  وThe market index adjusted return 

rate model    ولمو،  السدوThe market model. لمدو،  السدو   البا ـ  علـى وسوف معتمد
الفتدرا  ؤ بددة فد  تن دالجي   عل   ص  الت يرا  ف  تسعة  األسدد  وال  ،    قو    األقثر استخ امةث   لكول 

   وفيمة يل  معةدة  ومفردا  ه ا النمو، : ي المستق ل
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 : The normal rate of return معدل العائد الببيعي تحديد ▪

t,iM, iRi + β i= α i,tR 

  :Abnormal rate of return  ساب متوسط معدل العائد غير الببيعي ▪

)t ,iM, iRi + β i(α – i,t= R  i,tAR 

 : The cumulative abnormal rate of return التراكمي غير الببيعي ساب معدل العائد  ▪

i,tAR Ʃ) = 2, t1(t iCAR 

 إن:  ي 
o Ri,t   هو مع   العة   للسدi  ف  يو  الت او  t. 
o iβand  iα   ه  معةمأ  اةلح ا  لمع   العة   اليوم  للسدi  السوق  مع   العة  و. 
o i,tM,iR    لسو  الت او   عة   السوقالهو مع.  
o   للسد   مك  حسة  العة   الط يع  المتوقi  إ،ا ل  iα  وi  .مستقر   لأ  فتر  التق ير 
o ARi,t     للسد هو متوسط مع   العة   غير الط يع i  ف  يو  التد او t  و دت  الحصدو  عليد  

   م  العة   الفعل .ع  طر ق طر  العة   المتوق
o )2,t1(tiCAR    للسد غير الط يع  التراقم     العة  هو مع  i  (   2ف  فتر  لةف   الح, t1t). 

 التببيقية: مجتمه وعينة الدراسة -3

موةعدد  علدد  يتكددو  مجتمدد  ال  اسدد  مدد  كةفدد  الشددركة  المقيدد   فدد  سددو  األو ا  المةليدد  المصددر    
لمؤشرا  الر يسي  للشركة  التد  ،د ل  فد  لطدة  عيند  ال  اسد  كمدة   وفيمة يل  اعشر قطةعةث   امةلي 

 يوضحدة الج و  التةل : 
 (  9جدول رقم )

 المقيده بالبورصة المصرية. شركات المؤشرات الرئيسية لل

 2020عام  داخل المقصوره الرئيسية  الشركاتمؤشرات  م

 شركة  215 .عد  الشرك؛ت الدقيد  1

 شركة  214 .الشرك؛ت الدتداولةعد   2

 شركة  203 .مت سط عد  الشرك؛ت الدتداولة ش ري؛   3

 % 99,53 .جد؛لي الشرك؛ت الدقيد إلنسبة الشرك؛ت الدتداولة  4

  ملي؛ر جةي 649,9 .إجد؛لي ر س الد؛ل الس قي وة ؛ية الع؛م 5

 يوم  243 عدد أيام التداول خالل العام. 6

 . 2021 ف راير معلومة  ال و ص  المصر   عتمةد عل  مركذ إع اد ال ةحا  بة  المصدر:
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 ،تمث  إجرا ا  وتدوا  ال  اس  التط ي ي  ف  ك  م : اجرامات وأدوات الدراسة التببيقية: -4
ال يم  السواي  ألسدعة  تجمي  بيةلة  ل EXCEL  بةستخ ا  برلةمجقة  ال ةحا     يانات الدراسة: ▪

ي  لل و صد  المصدر   بةلشدركة  المت اولد  دالد  المقصدو   الر يسد   والعوا   المر، ط  بددةاألسد   
م  لأ  الموق  اةلكترول  و،ل     كمة يوضحدة الج و  السةبق  شركة 214والت  بلغ ع دهة  

لكدددددددددد  شددددددددددرك  تو مدددددددددد  الموقدددددددددد  الرسددددددددددم  لل و صدددددددددد  المصددددددددددر   بة ضددددددددددةف  إلدددددددددد  موقدددددددددد  
 .www.mubasher.infoم ةشر

التحليدد  فدد  فتددر  ال  اسدد  و  ،تمثدد : Event analysisفتــرة الدراســة ومنهجيــة تحليــم الحــدث ▪
 وتلددرت  وهدد  ،جسدد  فتددر  سددةبق   2020عدد  عددة  ،دد او  يددو   243بل دد   يوميدد سلسددل  ةمنيدد  

ــرار اإلغــال   لتشددة  الجة حدد  بددةلمجتم  المصددر   ةحقدد   ــ  الحكومــة المصــرية ا ــ  أعلن  ي
يـوم  58،د  التيدة    لو د    م25/3/2020  يـوم األرععـام الموافـق  إ تـدام مـنحة  بسب  الجائ

حدو  ،ددة  ل  أمــام تــداول خمسـةكــم حد   كفتددر  التن دؤ. فدد  حدي  ،دد  التيدة  ق دد  ،دة  ل ال تـداول
 .(COVID-19) لةف   ح   ،جس   وقوع الح   كفتر 

إعتمدد  ال ةحددا علدد  بعددس األسددةليب ا حصددة ي   وفقددةث لط يعدد  ال يةلددة األســالي  اإل صــائية:  ▪
 Multiple Linear تسددلو  ا لحدد ا  الخطدد  المتعدد د سددتخ   ب  SPSS المتعلقدد  ب رلددةمج

Regression       ل ندة  دوا  لمددو،  ال  اسدد   وتسددلوT- Test   لمراا دد  معدد   العة دد  غيددر
 . ة  معنو   النمو، لتالمتعلق  بح   كو ولة  وم  ا  إ الط يع  لأ  فتر  النةف  

يوجد تـأثير  و "  ل  اس  ب لد ل الثةلا شير الفري  : الثالتحليم ومنااشة نتائ  اختبار الفرض   -5
دللة معنوية  ـين اإلفصـاح عـن معلومـات جائحـة فيـروس كورونـا المسـتجد والقيمـة السـوقية 

 و مك  الت ة  ه ا الفري عل  النحو التةل : " بالبورصة المصرية ألسهم الشركات المقيدة
   ألسدد  الشدركة  المقيد   بةل و صد  المصدر  (ti,AR)متوسط مع   العة   غير الط يع ،ح ي    ▪

مد  للسدد  طر  العة   المتوقد  ب و،ل الت او    ت ة   لأ   والت  ، ل  ف  لطة  عين  ال  اس 
 وتحديد مد  معة يت ؛. T-Testم  بية  ايم    ف  ضو  ، ا ية  الجة ح  العة   الفعل 

  و،ل  بواق  ف  فتر  لةف   الح   لألسد  (CAR)  غير الط يع  التراقم   العة  مع    ،ح ي    ▪
يو  سةبق  وتلرت ةحق  للح      30ت ة  متكر   ق   و ع  ح و  الجة ح   و،ل  لم    لمس 

 وتحديد مد  معة يت ؛. T-Testم  بية  ايم   
 " T   الت دددة  كةلددد  ايمددد  إ،ا( %95ومددد  المتعدددة ا عليددد  إحصدددة يةث  تلددد  عنددد  د جددد  اقددد  ) ▪

( 1,96الج وليدد  وهدد ) " Tايمدد     تق ددر مدد  -موج دد  تو سددةل    –ك يمدد  مطلقدد  المحسددو   
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حدد  علدد  ال يمدد  السددواي  للجة  راألمددر الدد    شددير إلدد  وجددود ،دد اي،كددو  ،ا  دةلدد  معنو دد   
،كددو  ،ا  دةلدد  ( 1,96) الج وليدد  وهدد  " Tايمدد     . فدد  حددي  كلمددة كةلدد  تقدد  مدد لألسددد 

    .(2019هةل     د في ) غير معنو    األمر ال    شير إل  ع   وجود ، اير
لتد اير جة حد   T  النمدو،  الر يسدي   ولتدة ج الت دة  ( لتدة ج معلمدة10 قد  )  ويوضح الجـدول التـالي

 فيرو  كو ولة عل  ال يم  السواي  ألسد  الشركة  المقي   بةل و ص  المصر  . 
 ( 10جدول رقم )

 .بالبورصة المصريةتأثير جائحة فيروس كورونا على القيمة السوقية لألسهم اختبارات نتائج 

 نافــــذة الحــــدث 
Event window 

,tiAR T-Test (t1, t2)i CAR T- Test الداللة 

 معنو   2,41 0,0552 0,15 0,00341 (0:  30-ة
 معنو   3,56 0,0815 0,024- 0,00548 (0:  25-ة
 معنو   3,54 0,0811 0,06 0,00139 (0:  20-ة
 غير معنو   1,29 0,0295 0,05 0,00123 (0:  15-ة
 و  معن 2,15- 0,0493- 0,20- 0,0046- (0:  10-ة
 معنو  قو   11,16- 0,2555- 2,05- 0,0468- ( 0:  5-ة

 معنو  قو   14,48- 0,3315- 0,67- 0,0153- ( 0) الحدث 
 معنو  قو   18,83- 0,4311- 1,05- 0,0241- ( 5: + 0ة
 معنو  قو   23,58- 0,5399- 0,72- 0,0166- ( 10: + 0ة
 معنو  قو   26,92- 0,06169- 0,75- 0,0171- ( 15: + 0ة
 معنو  قو   29,99- 0,6865- 0,27- 0,0061- ( 20: + 0ة
 معنو  قو   33,64- 0,7701- 0,70- 0,0161- ( 25: + 0ة
 معنو  قو   37,14- 0,8501- 1,06- 0,0243- ( 30: + 0ة

 :( CARمعدل العائد غير الطبيعي التراكمي للسهم )  عامة لنموذجالمعلمات  ال

 αقيمة   -

 βقيمة  -

 2Rقيمة  -

 (CAR)  معدلل  اإلجماليالمتوسط  الحسابي   -

 
0,17469 

-4,9532 

0,1296 

-0,9075   

 
 

 

 تأثير سلبي 
 يو  ، او .   N  =243 م  إع اد ال ةحا  بة عتمةد عل  لتة ج التحلي  ا حصة  .المصدر: 
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ــين مــن    وجددود ،دد اير ،و دةلدد  معنو دد  لتدد ا ية  فيددرو  كو ولددة علدد  ال يمدد  الجــدول الســا قويتب
( والدد   ،دد  ،ح يدد   بنددة  علدد  قددرا  ا غددأ  الدد   0تلدد  فدد  ،ددة  ل الحدد   ) السددواي  لألسددد   حيددا

 (AR =0,0153-)معد   العة د  غيدر الط يعد بلدغ   25/3/2020،خ ،  الحكوم  المصر   بتة  ل إ
 (ARC =0,3315-)غيدددر الط يعددد  التراقمدد  العة ددد معددد   كمدددة بلدددغ (. T=0,067-ب يمددد  )و،لدد  

ممدة  شددير إلد  وجددود دةلد  معنو دد  ،عكدل وجددود  1,96 در مدد  ( وهدد  تقT=14,48-ب يمد  مطلقد  )
 ، اير سل   ك ير لد ا الح   عل  ال يم  السواي  ألسد  الشركة  المقي   بةل و ص  المصر  . 

  يت دي  تلد  عند  لفتـرات السـابقة لنقبـة الحـدثعن انمو ج  الدراسة وتحليم معلمات  ل  وتلخيصاا      
 مطلقد  ب يمد  (ARC =0,2555-)غيدر الط يعد  التراقمد  العة د  بلدغ معد   (0: 5-لةفد   الحد   )

(-11,16=T  وه  تق ر م )بتد ا ية  الجة حد  لتيجد  ا فصدة  ممة  عن  ، ار ايم  األسد   1,96
ع  ط يعد  الحد   والتد  تلذمد  منتمد  الصدح  العةلميد  كةفد  الحكومدة  سدوا  بةلد و  األو و يد  تو 

ة هدد ا الو ددة  تلدد اا  باددرو   ا فصددة  عندددة بشددك  يددوم  ُمحدد   العر يدد  التدد  لحددق بدددبعددس الدد و  
 العة د ( حيدا بلدغ معد   0: 10-  وكد ل  عند  لةفد   الحد   )مث : حةة  ا صةب  والوفة  والتعةف 

( وهددد  تق دددر ت ادددةث مددد  T=2,15-ب يمددد  مطلقددد  ) (CAR =0,0493-)غيدددر الط يعددد  التراقمددد 
،عكل وجود ، اير سدل   ل يمد  األسدد  بمعد ة  منخفاد  وجود دةل  معنو       ممة  شير إل 1,96

(. فدد  حددي  ، ددي  عدد   وجددود ،دد اير 0: 5-إة تلدد  تقدد  مدد  النةفدد   ) فدد  ت ددة  التدد او  العشددر  السددةبق 
غيدددددددر الط يعددددددد   العة ددددددد ( حيدددددددا بلدددددددغ معددددددد   0: 15-معندددددددو  لتددددددد ا ية  الجة حددددددد  فددددددد  النةفددددددد   )

األمددر الدد    شددير إلدد   1,96وهدد  تقدد  مدد   (T=1,29ب يمدد  مطلقدد  ) (CAR =0,0295)التراقمد 
إسدددتقرا  ال و صددد  المصدددر   فددد  هددد ا التوقيددد  وعددد   عددد   وجدددود ،ددد اير لدددد   الجة حددد  وهدددو مدددة عكل 

لع   إفصة  وةا   الصح  المصر   ع  وجدود  ويرجه البا    ل إستجةبتدة لت ا ية  ه   الجة ح    
( 0: 20-  حددي  كشددف  كدد  مدد  النةفدد   )و  فدد  ،لدد  التددة  ل. فددحددةة  إصددةب  مؤكدد   بددد ا الفيددر 

( عدد  وجددود ،دد اير إ جددةب  ،و دةلدد  معنو دد  حيددا بلددغ معدد   0: 30-( والنةفدد   )0: 25-والنةفدد   )
  والدد     مددة ( علدد  التددوال 0,0811   0,815   0,0552) CAR غيددر الط يعدد  التراقمدد  العة دد 

يرج  للع ي  م  العوام  األلرت بة ضدةف  إلد  ،د اير السدو  المصدر  تلد اا بشدك  غيدر م ةشدر بمدة 
 إست ةق . ح   ف  ال و صة  ال ولي  لمعت  ال و  الت  تطة  بدة الفيرو  بشك  

  يت دي  تلد  عند  ة الحـدثلنقبـ الال قـةلفتـرات  عـن انمـو ج  الدراسة وتحليـم معلمـات  ل  وتجسيداا     
ب يمد  مطلقد   (ARC =,43110-)غيدر الط يعد  التراقمد  العة د ( بلدغ معد   5+: 0لةفد   الحد   )

(-18,83=T  وهددد  تق دددر مددد )بتددد ا ية  بشدددك  سدددل   قدددو  ممدددة  عنددد  ،ددد ار ايمددد  األسدددد   1,96
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     التراقمددد غيدددر الط يعددد   العة ددد حيدددا بلدددغ معددد   ( 10: +0 ) لةفددد   الحددد  الجة حددد   وكددد ل  عنددد  
(-53990,= CAR) (  58,23-ب يمددد  مطلقددد=T  وهددد  تق دددر ت ادددةث مددد )ممدددة  شدددير إلددد  1,96  

الأحقدد  ل يمدد  األسددد  فدد  ت ددة  التدد او  العشددر  متذايدد  وجددود دةلدد  معنو دد  ،عكددل وجددود ،دد اير سددل   
حيدا بلدغ ( 15: +0 ) لتد ا ية  الجة حد  فد  النةفد   سل   ك ير، ي  وجود ، اير كمة    لنةف   الح   

مد   تق در( وهد  T=92,26ب يم  مطلق  ) (CAR =61690,0)غير الط يع  التراقم  العة  مع   
والنةفد    (25: +0) النةفد   و  (20: +0المتذاي  بك  م  النةفد   )   وإستمر ه ا الت اير السل    1,96

     CAR (-0,6865   – 0,7701 غيدددر الط يعددد  التراقمددد  العة ددد بلدددغ معددد    ( حيدددا30: +0) 
علد  التدوال   T- Test (-29,99   -33,64   -37,14)  و،ل  ب يمد  ( عل  التوال 0,8501 -

األمر ال    شير إل  وجود ،د اير سدل   لتيجد  ،د ا ية  جة حد  فيدرو  كو ولدة بشدك  مسدتمر لتيجد  
 و صددد  ،ذايددد  حدددةة  القلدددق والتخدددوا التددد  تصدددةب  كةفددد  فئدددة  المجتمددد   وة سددديمة المسدددتثمر   بةل

  بشدك  كةمد  ،فش  الجة ح  وكثر  ع د ا صدةبة  وييدة  الرؤ د  العأجيد ف  ل  إستمرا المصر    
 ف  ،ل  التوقي .

غيدر الط يعد   العة د معد   ل  وإ ،كةةاث عل  المتوسط ا جمةل  العرض والتحليم السا ق  وفي سيا   
 د  المقيدد   بةل و صدد  المصددر  والدد    جسدد  ،دد ار ال يمدد  السددواي  لكةفدد  تسددعة  األسدد CAR التراقمدد 

  2020يو  ، او  عد  عدة   243( شرك  لأ  214  و،ل  لع د )بت ا ية  جة ح  فيرو  كو ولة
 ومـن ثـمممة  شير إل  وجود ، اير سدل   ،و دةلد  معنو د .  (0,9075-حيا بل   ايم  المتوسط )

دللـة معنويـة  ـين اإلفصـاح يوجد تـأثير  و  لفرض الثال  من فروض الدراسة  ي  "ممكننا ابول ا
بالبورصـة   عن معلومات جائحة فيروس كورونا المستجد والقيمة السوقية ألسهم الشركات المقيدة

 "  المصرية

       مدد  فددروي ال  اسدد  ب لدد  الرابدد  شددير الفددري  الرابــه:تحليــم ومنااشــة نتــائ  اختبــار الفــرض  -6
ورا  الماليــة المصــرية مــن  يــ  تــأثر يوجــد تمــايز  و دللــة معنويــة  ــين اباعــات ســو  األ " 

م  لأ  و مك  الت ة  ه ا الفري  " القيمة السوقية للسهم  تداعيات جائحة فيروس كورونا
ةلقطةعددة  الم  جدد  بةل و صدد  ب ال يمدد  السددواي  لألسددد  ،دد اير جة حدد  فيددرو  كو ولددة علدد بيددة  

T-   دة ودةلد  الت t1(ti CAR ,2( مع   العة   التراقم  غيددر الط يعدد ستخ ا   بو،ل  المصر   

Test،  (  11قمة يوضحدة الج و  التةل   ق.) 
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 ( 11جدول رقم )

 لألسهم بالقطاعات المختلفة. جائحة فيروس كورونا على القيمة السوقية نتائج تأثير 

 نافــــذة الحــــدث 

Event window 

تقديرات  

 النموذج 

قطاع  

 اإلتصاالت 

قطاع  

 األغذية 

قطاع  

 البنوك 

قطاع  

 التجارة 

قطــــاع 

 قل الن

(-30   :0 ) 
CAR 0.2585 0.3420 0.1559 -0.1257 -0.0259 

T- Test 6.43 6.06 5.09 -3.81 -1.09 

(-25   :0 ) 
CAR 0.1742 0.1920 0.1351 -0.0711 -0.0382 

T- Test 4.34 3.40 4.41 -2.16 -1.61 

(-20   :0 ) 
CAR 0.1055 0.0834 0.1063 -0.0612 -0.0472 

T- Test 2.63 1.48 3.47 -1.86 -1.99 

(-15   :0 ) 
CAR 0.0568 0.0676 0.0638 -0.0397 -0.0405 

T- Test 1.41 1.20 2.08 -1.21 -1.70 

(-10   :0 ) 
CAR 0.0222 0.1754 -0.0007 0.0452 0.0537 

T- Test 0.55 3.11 -0.02 1.37 2.26 

(-5   :0 ) 
CAR -0.0361 0.5305 -0.1389 0.3552 -0.0127 

T- Test -0.90 9.40 -4.54 10.78 -0.54 

 ( 0الحدث ) 
CAR 0.1949 1.1524 -0.1225 0.7452 0.4582 

T- Test 4.85 20.42 -4.00 22.61 19.27 

(0   + :5 ) 
CAR 0.3105 1.7099 -0.1600 1.2863 0.7602 

T- Test 7.73 30.30 -5.22 39.03 31.97 

(0   + :10 ) 
CAR 0.3746 2.2061 -0.1515 1.8596 1.0015 

T- Test 9.32 39.09 -4.95 56.42 42.12 

(0   + :15 ) 
CAR 0.4613 2.6589 -0.1571 2.4161 1.2279 

T- Test 11.48 47.11 -5.13 73.30 51.65 

(0   + :20 ) 
CAR 0.5723 3.0096 -0.1797 2.9593 1.4645 

T- Test 14.24 53.33 -5.87 89.79 61.60 

(0   + :25 ) 
CAR 0.6017 3.2965 -0.2155 3.5579 1.5185 

T- Test 14.98 58.41 -7.04 107.95 63.87 

(0   + :30 ) 
CAR 0.6252 3.5405 -0.2375 4.1302 1.7096 

T- Test 15.56 62.74 -7.76 125.31 71.91 
 

 عامة للنموذج:المعلمات  ال

 αقيمة   -

 βقيمة  -

 2Rقيمة  -

 
-0,1627 

0,00477 

0,769 

 

 

 
-0,6443 

0,00107 

0,1973 

 

 
-0,0018 

1,5766 

0,0001 

 

 
-0,353 

0,0271 

0,2323 

 
-0,1317 

0,0040 

0,1826 

  إع اد ال ةحا  بة عتمةد عل  لتة ج التحلي  ا حصة  .م  المصدر: 
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 ( 11تابع جدول رقم )

 نتائج تأثير جائحة فيروس كورونا على القيمة السوقية لألسهم بالقطاعات المختلفة. 
 نافـــــذة الحــــدث 

Event window 
تقديرات  

 النموذج 

خدمات  

 تعليمية 

خدمات  

 مالية 

قطاع  

 سيارات 

رعاية  

 صحية

قطـــــــاع 

 السياحة

(-30   :0 ) 
CAR 0.0920 0.9897 0.7964 0.7655 3.9936 

T- Test 1.96 8.31 3.99 8.76 3.75 

(-25   :0 ) 
CAR 0.0019 0.7652 0.6088 0.7883 2.9304 

T- Test 0.04 6.43 3.05 9.02 2.75 

(-20   :0 ) 
CAR -0.0161 0.4907 0.4102 0.5351 1.8729 

T- Test -0.34 4.12 2.05 6.13 1.76 

(-15   :0 ) 
CAR -0.0178 0.2694 0.2145 0.2290 0.8223 

T- Test -0.38 2.26 1.07 2.62 0.77 

(-10   :0 ) 
CAR 0.0739 0.0534 0.0713 -0.0031 -0.2319 

T- Test 1.57 0.45 0.36 -0.04 -0.22 

(-5   :0 ) 
CAR 0.2104 -0.1378 -0.1339 -0.2346 -1.3035 

T- Test 4.48 -1.16 -0.67 -2.69 -1.22 

 ( 0الحدث ) 
CAR 0.4858 -0.1578 -0.0833 -0.3405 -2.3221 

T- Test 10.35 -1.33 -0.42 -3.90 -2.18 

(0   + :5 ) 
CAR 0.5501 -0.1937 -0.0478 -0.4931 -3.3875 

T- Test 11.72 -1.63 -0.24 -5.64 -3.18 

(0   + :10 ) 
CAR 0.4272 -0.2475 -0.1427 -0.6485 -4.4527 

T- Test 9.10 -2.08 -0.71 -7.42 -4.18 

(0   + :15 ) 
CAR 0.2981 -0.3796 -0.2356 -0.8216 -5.5335 

T- Test 6.35 -3.19 -1.18 -9.40 -5.20 

(0   + :20 ) 
CAR 0.1270 -0.5285 -0.4119 -1.0048 -6.6113 

T- Test 2.71 -4.44 -2.06 -11.50 -6.21 

(0   + :25 ) 
CAR -0.0928 -0.7136 -0,711 -1,198 -7.6995 

T- Test -1.98 -5.99 -3,56 -13,72 -7.23 

(0   + :30 ) 
CAR -0.3189 -0.9148 -1.0136 -1.4112 -8.7827 

T- Test -6.80 -7.69 -5.08 -16.15 -8.25 
 

 عامة للنموذج:المعلمات  ال

 αقيمة   -

 βقيمة  -

 2Rقيمة  -

 
-0,4278 

0,0075 

0,1522 

 
-0,2314 

0,00149 

0,15129 

 
-0,1776 

0,0044 

0,01260 

 
-0,2898 

0,0005 

0,1780 

 
0,00653 

0,00048 

0,00265 

  م  إع اد ال ةحا  بة عتمةد عل  لتة ج التحلي  ا حصة  .المصدر: 
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 ( 11تابع جدول رقم )

 القيمة السوقية لألسهم بالقطاعات المختلفة. نتائج تأثير جائحة فيروس كورونا على 
 نافـــــذة الحــــدث 

Event window 
تقديرات  

 النموذج 

  طاقة 

 وخدمات 

قطاع  

 عقارات 

ع  اــقط

 از ــالغ

قطاع  

 مقاوالت 

قطـــــــاع 

 منسوجات 

(-30   :0 ) 
CAR 10.8358 0.1633 0.1174 -0.0093 0.3238 

T- Test 17.74 5.99 4.10 -0.27 3.46 

(-25   :0 ) 
CAR 7.6701 0.1064 0.0302 -0.0766 0.2050 

T- Test 12.56 3.90 1.05 -2.25 2.19 

(-20   :0 ) 
CAR 4.6811 0.0634 -0.0534 -0.1205 0.1030 

T- Test 7.67 2.32 -1.86 -3.54 1.10 

(-15   :0 ) 
CAR 2.1337 -0.0096 -0.0111 -0.0861 0.0921 

T- Test 3.49 -0.35 -0.39 -2.53 0.98 

(-10   :0 ) 
CAR 0.1350 0.0332 0.0495 0.0319 0.2168 

T- Test 0.22 1.22 1.73 0.94 2.31 

(-5   :0 ) 
CAR -1.2546 -0.0763 0.0517 0.2331 0.8816 

T- Test -2.05 -2.80 1.80 6.85 9.41 

 ( 0الحدث ) 
CAR -2.4976 0.1046 0.0955 0.8119 1.7594 

T- Test -4.09 3.83 3.33 23.85 18.78 

(0   + :5 ) 
CAR -4.1173 0.2956 0.1901 1.2646 2.6315 

T- Test -6.74 10.84 6.64 37.15 28.09 

(0   + :10 ) 
CAR -5.8140 0.4591 0.2934 1.7176 3.5567 

T- Test -9.52 16.84 10.25 50.46 37.97 

(0   + :15 ) 
CAR -7.7170 0.6423 0.4003 2.1330 4.3458 

T- Test -12.64 23.55 13.98 62.66 46.39 

(0   + :20 ) 
CAR -9.5646 0.8004 0.4463 2.5277 5.0270 

T- Test -15.66 29.35 15.59 74.26 53.67 

(0   + :25 ) 
CAR -11.639 0.8635 0.5415 2.8134 5.5059 

T- Test -19.06 31.66 18.91 82.65 58.78 

(0   + :30 ) 
CAR -13.711 0.9153 0.5957 3.1298 6.1611 

T- Test -22.45 33.56 20.80 91.95 65.77 

 

 عامة للنموذج:المعلمات  ال

 αقيمة   -

 βقيمة  -

 2Rقيمة   -

 
-1,422 

0,2418 

0,8331 

 
-0,1002 

0,0005 

0,0573 

 
-0,2856 

0,0052 

0,1457 

 
-0,3434 

0,0023 

0,2335 

 

 
-0,9783 

0,0436 

0,7607 

  م  إع اد ال ةحا  بة عتمةد عل  لتة ج التحلي  ا حصة  .المصدر: 
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 ( 11تابع جدول رقم )

 نتائج تأثير جائحة فيروس كورونا على القيمة السوقية لألسهم بالقطاعات المختلفة. 

 نافـــــذة الحــــدث 

Event window 
 الورق قطاع  موارد أساسية  قطاع مواد البناء  تقديرات النموذج 

(-30   :0 ) 
CAR 0.0443 -0.0055 0.5993 

T- Test 1.87 -0.59 3.50 

(-25   :0 ) 
CAR -0.0138 -0.0242 0.4662 

T- Test -0.59 -2.62 2.72 

(-20   :0 ) 
CAR -0.0318 -0.0083 0.3050 

T- Test -1.35 -0.90 1.78 

(-15   :0 ) 
CAR -1.35 -0.0138 0.1437 

T- Test -0.91 -1.50 0.84 

(-10   :0 ) 
CAR 0.0467 0.0132 0.0478 

T- Test 1.98 1.43 0.28 

(-5   :0 ) 
CAR 0.1872 0.0496 -0.0605 

T- Test 7.92 5.38 -0.35 

 ( 0الحدث ) 
CAR 0.4540 0.1502 0.0427 

T- Test 19.21 16.29 0.25 

(0   + :5 ) 
CAR 0.7381 0.2409 0.1748 

T- Test 31.24 26.13 1.02 

(0   + :10 ) 
CAR 1.0196 0.2514 0.2687 

T- Test 43.16 27.27 1.57 

(0   + :15 ) 
CAR 1.2692 0.3369 0.2859 

T- Test 53.72 36.54 1.67 

(0   + :20 ) 
CAR 1.5496 0.4207 0.3795 

T- Test 65.59 45.63 2.22 

(0   + :25 ) 
CAR 1.7519 0.4743 0.3795 

T- Test 74.15 51.44 2.22 

(0   + :30 ) 
CAR 1.9284 0.5397 0.2449 

T- Test 81.62 58.54 1.43 

 

 عامة للنموذج:المعلمات  ال

 αقيمة   -

 βقيمة  -

 2Rقيمة  -

 
 

-0,30538 

0,00305 

0,14778 

 
-0,07435 

9,7989 

0,1346 

 
-0,10378 

0,00873 

0,01445 

  لتة ج التحلي  ا حصة  .م  إع اد ال ةحا  بة عتمةد عل  المصدر: 
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سةل  ( ،ا  دةل  معنو د  علد  مسدتوت  –الج و  السةبق  وجود ، ايرا  مختلف  )موج     و تا  م 
(  و دددةلتركيذ علددد  ،حليددد  30: + 30-القطةعدددة  المقيددد   بةل و صددد  المصدددر   لدددأ  فتدددر  ال  اسددد  )

 CARت  ايمد  معد   العة د  غيدر الط يعد  التراقمد   ، دي ألهد  القطةعدة   (  0لتة ج لةفد   الحد   )
 CARمعدددددد    (  كمددددددة بلددددددغ4,85)T-Test ( لقطددددددةع ا ،صددددددةة  وقدددددد    ايمدددددد 0.1949)بل دددددد  

 CARلقطةع ال نوا بلغ مع   بةلنس   (  وك ل  20,42)T-Test  وايم   األغ   ( لقطةع  1.1524)
( لقطدددةع التجدددة   0.7452) CARكمدددة بلدددغ معددد    T-Test(-4,00 )  ( وقددد    ايمددد 0.1225-)

  ( وقد    ايمد 0.4582) CARقد  بلدغ معد    ش   قطةع النقد  و T-Test(22,61  )  وق    ايم 

T-Test(19,27   و ةلنسد   لقطدةع الخد مة  التعليميد  بلدغ معد  )CAR (0.4858 وقد    ايمد )  

T-Test(10,35   )بلغ معد   قطةع الخ مة  المةلي    وفيمة  خمCAR (-0.1578 وقد    ايمد ) 

T-Test(-1,33).  مع   حي  بلغ  فCAR  ( وقد    ايمد 0,3405-)لقطةع الرعة   الصحي  T-

Test(-3,90  )معددددد    بلدددددغ وكددددد ل  قطدددددةع السددددديةح  حيددددداCAR (-2,3221 وقددددد    ايمددددد ) T-

Test(-2,18) .ة  بلددغ معددد   و ددةلنتر إلدد  قطددةع مدددواد ال نددCAR (0.4540 وقدد    ايمدد )  T-

Test(19,21   كمدددددة بلدددددغ معددددد  )CAR (0.1502 لقطدددددةع ) وقددددد    ايمددددد  المدددددوا د األسةسدددددي T-

Test(16,29 )    وتليراث قطةع الو   بلغ معCAR (0.0427 وق    ايم )  T-Test(0,25.) 

  المصددر   مدد  حيددا مدد ت )التمددةيذ( بددي  القطةعددة  المختلفدد  بةل و صدد الفــرو  ولســتخالص طبيعــة 
عتمددةد علدد  لتددة ج ،حليدد  ،دد ار ال يمدد  السددواي  ألسدددمدة بتدد ا ية  جة حدد  فيددرو  كو ولددة   مكدد  ا 

 و،ل  عل  النحو التةل : CARالتمةيذ لمع   العة   غير الط يع  التراقم  

 قطدةع( 18) القطةعة  المقيد   بةل و صد  المصدر  بي   معنو  وجود ،مةيذ ،و دةل    مدى  تحديد ▪
جة حدد  فيددرو  كو ولددة  ،دد  ،ط يددق تسددلو  ،حليدد   بشدد   ،دد ار ال يمدد  السددواي  ألسدددمدة بتدد ا ية 

 .(12 ق  )التةل  الج و   كمة ف   Discriminant Analysisالتمةيذ 
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 ( 12دول رقم )ج

 البورصةبشأن تأثر القيمة السوقية ألسهم  تحليل التمايز  نتائج

 . جائحة فيروس كورونا المصرية وفقا  للقطاعات بتداعيات

 التمايز  اختبار تحليل

Eigen Value 
Variance 

% 

Canonical 

Correlation 

Wilk's 

Lambda 

Chi-

square 
D.F Sig. 

1,090 100% 0,722 0,478 3396,4 18 0,000 
 .  SPSSحصة   عتمةد عل  لتة ج التحلي  ا م  إع اد ال ةحا  بة  المصدر:

القطةعدة  عتمدةد عليد  فد  التصدنيف فيمدة بدي  إمكةليد  ق دو  النمدو،  وا  و ت ي  مد  الجد و  السدةبق
(  فددد  دالددد  التمدددةيذ األولددد  Eigen Value جددد )إ  حيدددا بل ددد  ايمددد  المقيدد   بةل و صددد  المصدددر  

( وهددو 0,478) ا(  كمددة بل دد  ايمدد  ولدديكل ةمدد 0,722و،لدد  بمعةمدد  ا ، ددةط قددو  بلددغ )( 1,090)
( ممددة .Sig=0,000(  و،لدد  بمسددتوت معنو دد  مر،فدد  )4,3396يمتدددة )والتدد  بل دد  ا2يت دد  ،وة دد  كددة

القطةعددة  المقيدد   بةل و صدد  المصددر   مدد  حيددا ،دد ار  يدد   علدد  وجددود ،مددةيذ ،و دةلدد  معنو دد  بددي 
   .جة ح  فيرو  كو ولةتسدمدة بت ا ية   

 CAR معـــدل العائـــد غيـــر الببيعـــي التراكمـــيمعنويـــة  األهميـــة النســـبية ونتـــائ  إختبـــار تحديـــد ▪
 18لقطةعدة  المقيد   بةل و صد  المصدر   )عل  مستوت كد  قطدةع و جمدةل  ا  T-Test  بإستخدام

الجد و   يوضدحدةكمدة جة ح  فيرو  كو ولدة   بش   ، ار ال يم  السواي  ألسدمدة بت ا ية قطةع(  
 والدد    عكددل وجددود ،دد اير سددل   ،و دةلدد  معنو دد  لمعدد   العة دد  غيددر الط يعدد  .(13 قدد  )التددةل  

 التراقم  لألسد  بش   ، ا ية  جة ح  فيرو  كو ولة وفقدةث  جمدةل  القطةعدة   حيدا بل د  ايمد   
T-Test      ( وه  تق در مد  ايمد  9,817-)المحسوT (  و،لد  بمتوسدط حسدةب  1,96الج وليد  )

قطدةع لد مة  يتاد  لندة ت  وعلى مستوى القباعات،  .(10,902( وإلحراا معية   )1,575-)
ح  كدددة  تقثددر القطةعدددة  التدد  ،ددد ار  ال يمدد  السدددواي  ألسدددم  بشدددك  سددل   بتددد ا ية  النقدد  والشدد

الج وليد   T( وهد  تق در مد  ايمد  22,959-) T-Test حيدا بل د  ايمد   ،جة ح  فيدرو  كو ولدة
قطددددةع السدددديةح  (. يليدددد  1,512( وإلحددددراا معيددددة   )2,228-(  و،لدددد  بمتوسددددط حسددددةب  )1,96)

الج وليد   و،لد  بمتوسدط  T( وه  تق ر مد  ايمد  16,803-) T-Testحيا بل   ايم     والترفي 
الطةقد  والخد مة  المسدةل   حيدا (. يليد  قطدةع 12,807( وإلحراا معيدة   )13,805-حسةب  )

    الج وليدددد   و،لدددد  بمتوسددددط حسددددةب   T( وهدددد  تق ددددر مدددد  ايمدددد  16,497-) T-Testبل دددد  ايمدددد  
       T-Testال ندددددوا حيدددددا بل ددددد  ايمددددد   (. يليددددد  قطدددددةع27,146( وإلحدددددراا معيدددددة   )28,728-)
( وإلحدددراا 0,1622-الج وليددد   و،لددد  بمتوسدددط حسدددةب  ) T( وهددد  تق دددر مددد  ايمددد  15,292-)



 57 

    T-Testحيددا بل دد  ايمدد   صااة؛عيةالدةتااا؛ت الخاادم؛ت وال(. وتليددراث قطددةع 0,1653معيددة   )
وإلحددددراا  (4,688-ةب  )الج وليددد   و،لدددد  بمتوسددددط حسدددد T( وهددد  تق ددددر مدددد  ايمدددد  14,443-)

، ار  ال يم  السواي  ألسد  بعس القطةعة  بشك  إ جةب  فد  لد    في  ين(.  5,060معية   )
، ا ية  جة ح  كو ولة  مث  المقةوة  واةلشة ا  الدن سي   وقطةعة  الرعة   الصحي  واألدو    

 األلرت.  م  القطةعة  قطةع األغ     ومواد ال نة   وا ،صةة  والخ مة  التعليمي  وغيرهة

 ( 13جدول رقم )

للقطاعات المقيده بالبورصة   CARمعدل العائد غير الطبيعي التراكمي معنوية نتائج إختبار 

 . جائحة فيروس كورونا المصرية بشأن تأثر القيمة السوقية ألسهمها بتداعيات

 Mean Std. Deviation Std. Error T-Test البورصة المصرية  اباعات
 7,620 0,2183 3,403 1,664 ااتص؛ات

 18,227 0,1430 2,230 2,608 اقغذية

 15,292- 0,0106 0,1653 0,1622- البة ك

 21,906 0,2586 4,031 5,666 التا؛ر  والد زع  

 22,959- 0,09704 1,512 2,228-  دم؛ت الةقل والشحب

 14,210 0,20408 3,181 2,900-  دم؛ت تعليدية

 12,638- 0,30914 4,819 3,907-  دم؛ت م؛لية غير مصرفية

 اادم؛ت ومةتااا؛ت صااة؛عية 

 وسي؛رات

-4,688 5,060 0,3246 -14,443 

 15,736 0,2585 4,030 4,068 رع؛ية صحية و  وية

 16,803- 0,8216 12,807 13,805- سي؛حة وترفي 

 16,497- 1,7414 27,146 28,728-  ؛قة و دم؛ت مس؛ند 

 1,357 0,07322 1,141 0,099 عق؛رات

 17,015 0,40951 6,383 6,968 غ؛ز مصر مرافق

 20,768 0,1390 2,167 2,887 مق؛وات وانش؛ءات  ةدسية

 21,648 0,2428 3,785 5,256 مةس ج؛ت وسل  معدر 

 21,117 0,1670 2,603 3,527 م ا  البة؛ء

 16,924 0,0893 1,393 1,512 م ار  اس؛سية

 1,336 0,1124 1,753 0,1503 ورو وم ا  تعبئة وتغليف

 9,817- 0,16044 10,902 1,575- إجمالي القطاعات 

 .يو  ، او   SPSS   .N  =243م  إع اد ال ةحا  بة عتمةد عل  لتة ج التحلي  ا حصة    المصدر:
ممكننـا ابـول الفـرض الرابـه واألخيـر مـن فـروض ( 13  12  11ت قدة  ) وفي ضـوم نتـائ  الجـداول

نويــة  ــين اباعــات ســو  األورا  الماليــة المصــرية مــن ز  و دللــة مع" يوجــد تمــايالدراســة  يــ  
 بة عتمدةد علد  دةلد و،لد  ، " ي  تـأثر القيمـة السـوقية للسـهم  تـداعيات جائحـة فيـروس كورونـا

 .لألسد  CARمع   العة   غير الط يع  التراقم  
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 والمجالت البحثية المقتر ة والتوصيات النتائ سادساا:  
 التط ي يدد  ال  اسدد المسدد  الميدد ال  و  واقدد  ومدد   بة طددة  النتددر    لددو،حلي  عرضدد ،جسددي اث لمددة ،دد     

 النتددة ج تهدد  اسددتخأص  مكدد  عيندد  ال بةل و صدد  المصددر   والتدد  ،دد ل  فدد  لطددة   للشددركة  المقيدد 
 كمة يل : والمجةة  ال حثي  المقترح  التوصية   و،ق   

دةمد  فد  سدية  عدري و،حليد   مك  استخأص مجموع  م  النقةط ال  :الدراسة  نتائ خالصة و   -1
  :تهمدةص ا ا  والممة سة  المدني   ال ولي  والمصر    وا  المحةس   ال  اسة  السةبق   ومعةيير

إلددد   الت قددد  فددد  لددد  ،ددد ا ية  جة حددد  فيدددرو  كو ولدددة  األمدددر الددد   يدددؤد عددد   ،ذايددد  حدددةة   -1/1
  مدة يتعلدق بدةألدا  المسدتق لالمعقول  والصدحيح  فيغير م  ا فتراضة   ةث مجموع  واسع  لس ي

 الشرك  و،ق يرا،دة المةلي . أللشط والت فقة  النق    
،قيددي  قدد    الشددرك  علدد  ا سددتمرا  فدد  لدد  ،ذايدد  مسددتو ة  عدد   الت قدد  المصددةح   لتفشدد  إ   -1/2

،ادددمي  سدددينة  وهة  غيدددر مسددد وق  فددد  ،ن دددؤا  ا دا   لكةفددد   يتطلدددب  جة حدد  فيدددرو  كو ولدددة
والتددد   جدددب   ت  ،تدد ار بتددد ا ية  هددد   الجة حددد   مددد  التددد  ،ددد ار  تو مددد  المحتمدددال نددود والعوا

 .لمستثمر  ،رشي  قرا ا  اشفةفي  التقة  ر المةلي  و   لتعذ ذا فصة  عندة بشك  كةا ومأ   
عدد  فيددرو  كو ولددة  ُ علدد  ت    ا صدد ا ا  المدنيدد معددةيير المحةسدد   ال وليدد  والمصددر   و  ، قيدد  -1/3

مدد  حيددا متطل ددة  ا عتددراا وايددة  األصددو  بددةل ي  ال فتر دد  يتطلددب التعدد ي   ة حدد اةث ةحقددةث 
علدد  المددةل  و،قدد ير ،دد اير     هدد ا الحدد  ط يعدد عدد لتذامددة   فدد  حددي   سددتوجب ا فصددة  وا 

  .التقة  ر المةلي 
،قددد ير وايدددة  التددد اير الكةمددد  للو دددة  علددد  لتدددة ج تعمدددة  الشدددركة  ومراقذهدددة المةليددد  صدددعو    -1/4

،فش  جة ح  فيرو  كو ولة  إستمرا  إع اد التقة  ر المةلي  ال و    ف  ل  و    و، فقة،دة النق   
 ،وفير معلومة  مأ م  ومواوق  ،ل   احتيةجة  و،طلعة  المستثمر   بةل و ص . م  ضرو  

 :يلي ما عن التببيقية الدراسةو  المسح الميداني تائ   نكشفكما 
نة  ال  اس  بش   مح دا  ا فصة  المحةسد   عد  ،مةيذ ،و دةل  معنو   بي  عي  ع   وجود  -1/5

 .(0, 209( بمستوت معنو   )0,979حيا بلغ معةم  التمةيذ) معلومة  جة ح  كو ولة 
،مةيذ ،و دةل  معنو   بدي  عيندة  ال  اسد  بشد   مشدةق  و،حد  ة  ا فصدة  المحةسد     وجود  -1/6

( بمسددتوت معنو دد  0,849مددةل )عدد  معلومددة  جة حدد  كو ولددة  حيددا بلددغ معةمدد  التمددةيذ ا ج
 .(2021  وجة   ه   النتيج  متوافق  م  مة ،وصل  إلي  د اس  )ع   العذ ذ  (0, 000)
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  معنو ددد  بددي  عيندددة  ال  اسددد  بشددد   احليددة  المقترحددد  لمواجدددد  مشدددةق  ،مدددةيذ ،و دةلددد وجددود -1/7
( 0,874لتمةيذ)و،ح  ة  ا فصة  المحةس   ع  معلومة  جة ح  كو ولة  حيا بلغ معةم  ا

  و،وافق  ه   النتيج  م  مة،وصل  إلي  د اس  )الطحة   محمود  (0,000بمستوت معنو   )
وعدد  مدد  السيةسددة  واحليددة  الفعةلدد  ل يددة  و،قدد ير بشدد   تهميدد  ، ندد  الشددركة  مجم (2020

 .احاة  الحةلي  والمحتمل  لت ا ية  الجة ح   و،عذ ذ مستو ة  ا فصة  عندة
، اير سل   ،و دةل  معنو   لمع   العة   غير الط يع  التراقم  لألسد  بش   ، ا ية  وجود    -1/8

( 9,817-المحسددو   ) T-Testجة حد  كو ولدة وفقددةث  جمدةل  القطةعددة   حيدا بل دد  ايمد    
( وإلحددددراا 1,575-(  و،لدددد  بمتوسددددط حسددددةب  )1,96الج وليدددد  ) Tوهدددد  تق ددددر مدددد  ايمدددد  

 (.10,902معية   )
،مدددةيذ ،و دةلددد  معنو ددد  بدددي  قطةعدددة  سدددو  األو ا  المةليددد  المصدددر   مددد  حيدددا ،ددد ار  وجدددود -1/9

ال يمدد  السددواي  للسددد  بتدد ا ية  جة حدد  فيددرو  كو ولددة   و،لدد  مدد  لددأ  معدد   العة دد  غيددر 
ومسددتوت معنو دد  مر،فدد   (0,722و،لدد  بمعةمدد  ا ، ددةط قددو  بلددغ )  CARالط يعدد  التراقمدد  

(0,000=Sig.). 

   :لدراسةا  توصيات -2

  مكدد التط ي يدد    المسدد  الميدد ال  وال  اسدد لتددة ج و  سددية  عددري لأصدد  ال  اسدد  النتر دد  فدد      
 :يل  مة تهمدة التوصية  م  مجموع  ،ق   

،عميق ا فصة  الكةم  ع  جة ح  فيرو  كو ولة  بحيا  شم  ك  مد  ط يعد  الحد    جب    -2/1
 .  مع   وتاة   المةلي  المتوقع  عل  الشرك وسينة  وهة  التعةموالمخةطر المر، ط  ب   

لتشددة  فيددرو  كو ولددة ب احاددة  المحتملدد  واةلعكةسددة  المر، طدد  مراعددة   جددب علدد  الشددركة   -2/2
قصددير   ة لتذامدداةو،قيددي  مدد ت قدد  ،دة علدد  ا سددتمرا  مدد  حيددا ،مكندددة مدد  سدد اد   لمدد   عددة 

 .ي  ومصةد  التمو   ف  الفتر  القةدم احج  عل  األق   و،ح ي  مستو ة  السيول  والر ح
مجموع  م  العوام  األسةسي  عن  ،قيي  ق    الشركة  عل  ا ستمرا  ف  ل    مراعة ضرو      -2/3

(  والتدد  ،ر،كددذ علدد  ،حليدد  و،قيددي  COVID-19ا  الموا،يدد  وغيددر الموا،يدد  )التددروا واألحدد 
 .المؤشرا  المةلي  وغير المةلي مجموع  م  

ة فصة  ع  م ت إستخ ا  ايةسة  ال يمد  العةدلد   والت قد  مد  مراعدة  باية  الشركة     ضرو    -2/4
المشدة كي  بشد   التد فقة  النق  د  ه   ال يةسة  لت ا ية  جة ح  فيرو  كو ولة عل  ،وقعة  
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المسددتق لي   ومعدد ة  الخصدد   وإجددرا  التقييمددة  الدةمدد  المتعلقدد  بةألصددو  تو ا لتذامددة  فدد  
 تقر ر.،ة  ل ال

عدد  الخطددط والسيةسددة  التدد  ،ت نةهددة لمواجددد  الجة حدد  و،دد ا ية،دة  الشددركة  إفصددة  ضددرو    -2/5
 وك ل  ا فصة  ع  مستوت ،ق   الشرك  لحو ،نفي  ،ل  الخطط.   

بم ددةد  الحوكمدد  لرصدد  األحدد ا  والقاددة ة الجوهر دد  المقترلدد  بتفشدد   الشددركة  إلتددذا ضددرو    -2/6
 ا دا   والحوكم . وس  ف  ا فصة  عندة بتقر ر  مجللجة ح  كو ولة  والت

،عذ دذ مقومدة  التواصد  الد الل  الفعدة  بدي  المسدتو ة  ا دا  د  بةلشدرك   و،لد  بشدك  م كدر  -2/7
ف  ل  ،طدو ا  الجة حد   األمدر الد    كفد  سدأم  التقد يرا  واألحكدة  ودقد  تسدةليب ولمدة،  

 .ال ولي  والمصر   لمحةس  ال ية  و،وافقدة م  متطل ة  معةيير ا
ا فصددة  عد  دو  منتمدد  تسدوا  األو ا  المةليدد  فد  ،قدد    المدن  تو بعددس ا عفددة ا   جدب  -2/8

تو التسيدأ  المتعلق  بةلمواعي  الندة ي  لتقد    التقدة  ر المةليد   والمتطل دة  التنتيميد  األلدرت 
 ف  ل  ، ا ية  الجة ح .

  ة:الدراس بمجالت رتبطت التي المستقبلية الدراسات -3
 لتشة  جة ح  فيرو  كو ولدةإبت ا ية   ،ر، ط الت  وال حو  ال  اسة  م  مذ   جرا إ لل ةحثي    مك 

 :الع ي  م  القاة ة المحةس ي   والت  م  بيندة عل   و، ايرهة
فددد  ،حسدددي  جدددود   (COVID-19)دو  ا فصدددة  المحةسددد   عددد  معلومدددة  جة حددد  فيدددرو   -3/1

 م  د اس  ،ط ي ي  بةل و ص  المصر  . لمةلي التقة  ر ا
فدد  لدد  ،دد ا ية  جة حدد   IFRS: 9 التقر ددر المددةل  الدد ول  ،قيددي  ال دد ا   المحةسدد ي  لمعيددة  -3/2

قو ولددة والعكةسددة،دة علدد  ،قدد ير الخسددة ر اة تمةليدد  المتوقعدد : د اسدد  ،ط ي يدد  بددةل نوا التجة  دد  
 .المصر  

  المحةسدد   عدد  ،دد ا ية  جة حدد  فيددرو  كو ولددة علدد  التقيددي  تاددر محدد دا  ال يددة  وا فصددة -3/3
 .الرقم  للج ا   اة تمةلي  م  د اس  ،ط ي ي 

فيدرو  كو ولدة ،نفي  سينة  وهة  الت ة ا  ،حمد  الاد وط فد  لد  جة حد    ارم ل  مقتر  أل  -3/4
 عل  إدا   مخةطر األعمة : م  د اس  ،ط ي ي .
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 الدراسة مراجه
 :رعيةالع المراجه -أ
 :العلمية الدوريات ▪

ا لعكةسة  واحاة  المحةسد ي  ألةمد  (    2020) محم  ة  ا ؛ ةاي   محم  ع   المنع    إبراهي  .1
مجلــــة الســــكندرية    (:  ؤ دددد  ،حليليدددد  مدددد  منتددددو  محةسدددد  COVID-19فيددددرو  كو ولددددة )
   المجلد  الرابد    قس  المحةس   والمراجع    كلي  التجة    جةمعد  اةسدكن   للبحوث المحاسبية

 .27 -1  صد صد الثةل   الع د 
المسدتج  علد  كد  مد   19، ايرا  جة ح  فيرو  كو ولة       (2020)   حي  محم    طةلب  تبو .2

 كليدد  المحةسدد    قسدد   مجلــة الفكــر المحاســبي    لتر دد  ومعددةيير المحةسدد   ال وليدد  والمصددر  
 .9 -1 صد صد  لع د الثةلاا  المجل  الراب  والعشرو    عي  شمل جةمع  التجة   

علد   (COVID-19اادر التشدة  جة حد  كو ولدة )(    2020)  ولي  سمير ع   العتدي    الج ل  .3
ــة ال   إعددد اد القدددوا   المةليددد  ومراجعتددددة: د اسددد  مي اليددد  قسددد    العلميـــة للدراســـات التجاريـــةمجلـ

العدد د األو   صددد صددد   قنددة  السددو ل  جةمعدد  بةةسددمةعيلي  كليدد  التجددة   المحةسدد   والمراجعدد   
1145- 1229. 

احاددة  الحةليدد  والمحتملدد      (2020) ع دد  الحميدد  العيسددو    محمددود ؛ محمدد  بددراهي إ  الطحددة  .4
وليد  والمصدر  : لتفش  فيرو  كو ولدة علد  بيئد  التقر در المدةل  فد  ضدو  معدةيير المحةسد   ال 

  كليدد  والمراجعدد  المحةسدد     قسدد مجلــة الســكندرية للبحــوث المحاســبية    د اسدد  استكشددةفي 
 .84 -1  صد صد الع د الثةل   المجل  الراب التجة    جةمع  اةسكن      

(    معوقددددة  ا فصددددة  المحةسدددد   عدددد  فدددددري 2021ع دددد  العذ ددددذ  غر ددددب محمدددد  محمددددد   ) .5
ــة البحــوث الماليــة (    COVID-19جة حدد  فيددرو  كو ولددة) اةسددتمرا    فدد  لدد  حدد   مجل

  صدددد صدددد الثدددةل والعشدددرو   العددد د  الثدددةل تجدددة    جةمعددد  بو سدددعي   المجلددد    كليددد  الوالتجاريـــة
201- 244. 

 https://www.kutub-pdf.net(    عل  اةحصة     2019د في   هةل   ) .6
إلعكةسدة  إلتشدة  فيدرو  كو ولدة علد    حيد  المنشدا  (    2020) تحمد  ةكد  حسدي    متول  .7

المجلـــة العلميــة للدراســـات    يير المحةسدد   ال وليدد وتارهددة علدد  التقددة  ر المةليدد  فددد  ضددو  معددة
  قسدد  المحةسدد   والمراجعدد    كليدد  التجددة   بةةسددمةعيلي   جةمعدد  قنددة  السددو ل  العدد د التجاريــة

 .3 -1األو   صد صد 
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(    د اسد  اعت ددة ا  المحةسد   والمراجعد  ألةمد  جة حد  فيددرو  2021مصدطف   لةصدر فدرا  ) .8
( وتاة هدددة علدد  إعدد اد التقددة  ر المةليددد  وإجددرا ا  المراجعدد : د اسددد  19-قو ولددة العةلميدد  )قوفيدد 

  كليددد  التجدددة    جةمعددد  مجلـــة البحـــوث الماليـــة والتجاريـــةاستقصددة ي  علددد  السدددو  المصددر    
 .371 -325  صد صد األو رو   الع د بو سعي   المجل  الثةل  والعش

المحةسددد ي  فدد  ،حقيدددق سدددأم  (    مدد ت جدددود  المعلومددة  2020يوسددف  تمدددةل  تحمدد  وه ددد  ) .9
ــة : مسدددد  ميدددد ال    19النتددددة  األ كولددددوج  عندددد  التشددددة  و ددددة  كوفيدددد   ــة مجلــ البحــــوث الماليــ

  صددد صدددد الرابدد  العدد دالمجلدد  الحددةد  والعشدددرو     بو سددعي جةمعددد    كليدد  التجددة    والتجاريــة
166- 202. 

 :أخــرى  ▪
 158  عد د ة الواـائه المصـريةملحـق جريـد(    2015معةيير المحةس   المصدر   المع لد   ) .10

  .110/2015قرا  وة ر اةستثمة   ق   –  وةا   ا ستثمة  2015يوليو  9،ةب  )ت( بتة  ل 
 81  عدد د ملحــق جريــدة الواــائه المصــرية(    2019معددةيير المحةسدد   المصددر   المع لدد   ) .11

وة ددر اةسددتثمة   قددرا  –  وةا   ا سددتثمة  والتعددةو  الدد ول  2019تبر دد   7،ددةب  )ت( بتددة  ل 
  .69/2019والتعةو  ال ول   ق  

 - فيددرو  كو ولددة تاددة  التشددة    SOCPA (2020 )الديئدد  السددعود   للمحةسدد ي  القددةلوليي   .12
    32-1  صددددددددددددددد صددددددددددددددد  علدددددددددددددد  إعدددددددددددددد اد القددددددددددددددوا   المةليدددددددددددددد  ومراجعتدددددددددددددددة – 19قوفييدددددددددددددد  

.http://www.socpa.org.sa 
 جددرا ا  الديئدد  اةحتراة دد  لمواجددد  فيددرو  كو ولددة إ   ( 2020)  المةليدد  بددالعةمدد  للرقةديئدد  ال .13

http://www.eiod.org . 
: سدو  األو ا  المةليد  فد  عدة  الصدمود  2020حصدةد عدة  (    2020)ال و ص  المصر      .14

 https://www.egx.com.eg   واةصأ 
   ،قدددددددددددددددددددددددددددددة  ر ولشدددددددددددددددددددددددددددددرا  ال و صددددددددددددددددددددددددددددد (    2020)ال و صددددددددددددددددددددددددددددد  المصدددددددددددددددددددددددددددددر     .15

https://www.egx.com.eg/ar/Reports.aspx 
 
 
 
 
 

https://www.egx.com.eg/ar/Reports.aspx
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