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ملخص الدراسة:
هــدا الدراســة :تمثببل الفببدر الببجديا للدراسببة ببي عببجا لتحليببل ا ببار الحاليببة
لالمحاملة لاداعيا ةادحة يجلس كورلنا المسببارد ( )COVID-19ب يئببة الاقبباريج
المالية ،لبياا محددا اإل صاح المحاس ي عن م لوما الرادحة ي ووء ما ل ببا
م اييج المحاس ة الدللية لالمصجية لاإلصدارا لالممارسببا المفنيببة تا الصببلة،
لتحديد أهم المياكل لالاحديا الاي ت وق هدا اإل صاح لآليا مواةفافا .ضالً عن
قيبباس أ ببج محببددا اإل صبباح المحاس ب ي علببى القيمببة السببوقية ل سببفم بال ورصببة
المصجية.
التصــميم والمنهجيــة :قبباة ال ااببج بببمةجاء مس ب ميببداني ل يبباا محببددا اإل صبباح
المحاس ي عن ةادحة يجلس كورلنا لتلك لثال ة ئا تضم ُم دة الاقبباريج الماليببة،
لالمسبباثمجين بال ورصببة ،لايكبباديميين باقسبباة المحاس ب ة لالمجاة ببة ،لتببم تحليببل
إةابببا عينببا الدراسببة بواق ب 153م ببجد بنس ب ة  %85باسببااداة أسببالين بجنببام
الاحليل اإلاصادي  .SPSSكما قام الباحث بمةجاء دراسة ت يقية ل ببدد  214شببجكة
مقيده بال ورصة المصجية من خالل تحليل سلسلة زمنية يومية بلغت  243يوة تببدالل
عن عاة 2020ة بمسااداة منفرية تحليل الحدث ،لقياس أ ج اإل صبباح عببن م لومببا
الرادحة على القيمة السوقية ل سفم.
النتائج :كي ت نااد المس الميداني عن عببدة لةببود اخبباالر تل داللببة م نويببة بببين
ئا الدراسة بياا محددا اإل صاح المحاس ي عن م لومببا ةادحببة كورلنببا ،ببي
اببين يوةببد اخبباالر تل داللببة م نويببة بببين ئببا الدراسببة بيبباا ميبباكل لتحببديا
اإل صاح المحاس ي عن م لوما ةادحة كورلنببا لا ليببا المقاجاببة للاغلببن عليفببا.
كما كشفت الدراسة التطبيقية عن لةببود تببا يج تل داللببة م نويببة بببين اإل صبباح عببن
م لوما ةادحة يجلس كورلنا المسببارد لالقيمببة السببوقية يسببفم اليببجكا المقيببد
بال ورصة المصجية ،لكدلك لةود اخاال ا تا داللة م نويببة بببين ق اعببا سببوق
ايلراق المالية المصجية ( 18ق اع) من ايج تا ج القيمببة السببوقية للسببفم باببداعيا
ةادحة يجلس كورلنا ،لتلك باسااداة م دل ال ادببد ريببج ال ي ببي الاجاكمببي CAR
ل سفم.
األصالة واإلضافة :تُسفم هببده الدراسببة ببي بيبباا محببددا اإل صبباح المحاسب ي عببن
م لوما ةادحة يبجلس كورلنا لقياس أ جها على القيمة السوقية ل سفم بال ورصة
المصجية ،من خالل إسااداة منفرية دراسة الحدث.
الكلمات الدالة :اإل صاح المحاس ي ،ةادحة يجلس كورلنا ،م بباييج الاقبباريج الماليببة
الدللية ،القيمة السوقية ل سفم ،ال ورصة المصجية.
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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 difference between the study categories regarding the
determinants of the accounting disclosure of the Corona pandemic
information, while there is a significant difference 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
difference 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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أولا :اإلطار العام للدراسة

 -1المقدمة:
شفد دلل ال الم انايار يجلس كورلنا المسارد ( )COVID-19ي م ل عبباة
 2020لالدة كاا له ال ديد من اي ار لالاداعيا السل ية على اقاصاديا م ظببم الببدلل
الماقدمة ق ل النامية ،من خالل إاداث تغيجا م اةئة للاوحة ببي ماالببم الم ببامال
المالية لريج المالية .لقد قامت منظمة الارار ال المية ي أبجيببل عبباة  2020باوصببيم
تلك الرادحة بانفا ايسواء مند ايزمة المالية ال المية عاة  2008لالاببي صبباا فا ال ديببد
من اإلنفيارا المالية ي أسواق المال ( ،)WTO,2020ايببج ترلببت تببداعيا ةادحببة
كورلنببا ببي خسببار أسببواق ايسببفم ال الميببة  6تجيليببوا دلالر مببن صببا ي قيمافببا ببي
رضوا ساة أيبباة قببل خببالل ال اببج مببن  23إلببى  28جايببج عبباة  .2020ضبالً عببن
إنا اا مؤشج  S&P 500بنس ة ( %28من  3,373إلى  2,409نق ة) خببالل ال اببج
من  20جايج إلى  19مارس  ،)Maha,2020( 2020لكدلك إنا اا مؤشج FTSE
 250بنسبببب ة ( %41,3مبببببن  21,866إلبببببى  12,830نق بببببة) بببببي تا ال ابببببج
(.)Pinglin,2020
وقد طالت الاداعيا السل ية للرادحة ال نوك الدللية الك يج  ،ايببج شببفد إنا اوبا ً
ك يجا ً ي أس ار أسفمفا بالجب ايلل ل اة  ،2020قد إنا ض س ج سفم سببياي ةببجل
بنس ة  (%49من  78,22إلى  39,64دلالر أمجيكي) ،كما إنا ض س ج سببفم ةببي بببي
مورةبباا تيببيا بنسب ة  ( %38مببن  137,49إلببى  85,30دلالر أمجيكببي) ،ببي اببين
إنا ض س ج سفم باركليز بنسب ة  ( %52مببن  181,32إلببى  86,45ةنيببه إسبباجليني).
للقد د ت هده الاسببادج لاإلنفيببارا ببي أسببواق ايسببفم ال ديببد مببن المسبباثمجين نحببو
الاببجلم مببن السببوق نايرببة تزايببد مسبباوج الغمببوا لدرةببا عببدة الااكببد المصبباا ة
النايار الرادحة (.)Yang et al., 2021; Smales, 2020
وفي سياق تاكيد نظجية الامويل السلوكي أنه باإلوا ة إلى القيمة ايساسية ل سببفم
سيكوا هناك تا يج لحاال ال وارئ ي رضوا تداعيا ةادحة يببجلس كورلنببا علببى
سلوكيا لقجارا المساثمجين لالاي بدلرها تؤ ج بيببكل لاوب علببى القيمببة السببوقية
ل سببفم ،ايببج إا ت ببا ل المسبباثمجين يقلببل مببن تقل ببا ايرببباح ،ببي اببين أا النظببج
الايا ميه سازيد من هده الاقل ا ( .)Bogdan et al.,2021لال شك أا أسواق ايسببفم
تاحجك ص ودا ً له وطا ً كاسارابة سجعية لما يام اإل صاح عنه من م لوما مالية لريج
مالية تقاجا باداعيا انايار ةادحة كورلنا ،لاإلةجاءا االااجازية لالاببدابيج الجقابيببة
تا الصببلة أل اببزة الاح يببز الاببي تااببدها ماالببم الحكومببا لايةفببز الجقابيببة
لالمؤسسا الدللية مثل الدعم المالي الم اشج ،لتا يض أس ار ال ادد ل/أل تاةيل سببداد
من دللة يخجج (.)Badar, 2020
الديوا لالمساحقا المالية لالاي تاالم بال
ً
ً
وتزامنا ا مع هذه الجائحة قد سرلت مؤشجا ال ورصة المصببجية ت اينبا اببادا ببي
أدادفا خالل عاة  ،2020بين الف وط الملحوظ لمؤشببجها الجديسببي  EGX30لالمكاسببن
القياسية لمؤشجا السوق الثانوية ،على خل يببة تببا ج السببوق باببداعيا يببجلس كورلنببا
الدة لحق بال الم مند ايياة ايللى لل اة .ايج تك د ايسفم المصجية خسادج ابباد ببي
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الجب ايلل ل اة  2020ترالز  235مليار ةنيه من قيمافا ،ق ل أا تنر ببي الا ببا ي
على خل ية اإلةجاءا الاي اتادتفا الحكومة المصجية لال نك المجكببزة لبدعم االقاصبباد
لتنييل ال ورصة .كمببا كيب ت إاصبباءا لكالببة أن بباء اليببجق ايلسببل أا رأس المببال
السوقي يسفم اليجكا المقيببد بال ورصببة المصببجية سببرل صببا ي خسببادج بلب 57,5
مليار ةنيه على مدار ال اة ،ايج سرل ببي أخببج ةلسببا عبباة  2020مسبباوج 650,8
مليار ةنيه مقابل  708,2مليار ةنيه ي نفاية عاة  ،2019ضالً عببن خسببار المؤشببج
الجديسببي لل ورصببة  EGX30خببالل عبباة  2020مببا نس ب اه  % 22,3بواق ب 10845
نق ة ،ي اين اقق مؤشج ايسفم الصببغيج لالماوسب ة  EGX70أرببباح تقببدر ببببنس ة
 % 69,3مقارنببة بمرالقببه نفايببة عبباة  2019ليصببل إلببى  2145نق ببة ببي نفايببة عبباة
 .2020كما اماد المكاسببن القويببة إلببى مؤشببج  EGX100لالببدة اقببق أرببباح عامببة
بنسبب ه  % 41,8مسببرالً  3097نق ببة ببي آخببج ةلسببا عبباة 2020ة (ال ورصببة
المصجية.)2020 ،
واستدراكا ا ألهمية الاا يج الك يج لحاال عدة الااكد لالمااطج الاي تقاجا بالاقديجا
لايسا المحاسب ية ببي ظببل انايببار ةادحببة يببجلس كورلنببا ،لاسببارابة لازايببد ااةببة
مساادمي الاقاريج المالية بوةه عاة لبسوق ايلراق المالية على لةه الاحديد لم لوما
تاسام بالدقة لالمالءمة لالمو وقية لامكنفم من اتاات القجارا اإلساثمارية الجشيد سواء
ي ال اج الحالية أل المساق لية .فقد ألــزم م يار المحاس ة الدللي ( )IAS: 1بببال قج رقببم
" "9لنظيجه المصجة رقم ( )1الم ببدل عبباة  2019ب نببواا "عببجا القببوادم الماليببة "
إدارا منيآ ايعمال لم دة الاقاريج المالية بضجلر تقييم مببدج قببدر المنيببآ علببى
اإلسامجار ي ووء تزايد درةا عدة الااكد المصاا ة لا يي الرادحببة ،لاببال الاحقببق
من قدرتفا على اإلسامجار يرن اإل صاح عن هده الحقيقة لكببدلك اإل صبباح عببن ا ببار
الحالية لالمحاملة لا يي الوباء على كل مببن أدادفببا لمجكزهببا المببالي لتببد قاتفا النقديببة،
بينما إتا خلص ُم دة الاقاريج المالية إلى لةود شكوك ةوهجية بياا قدر المنيا علبى
اإلسامجار ،يرن اإل صاح عن هده اليببكوك باالوببا ة إلببى اإل صبباح عببن قيبباة اإلدار
بمعداد الاقاريج المالية ل قا ً يسا أخجج باالر جا اإلسببامجارية .لالياالببم ايمببج
بالنس ة للمنيآ الاي تزايد ال لن على مناراتفا بيكل ةوهجة(ق اع الجعايببة الصببحية
لايدلية) ،ايج يرن أا ت ُ ص عن توق اتفببا بيبباا اي بار الحاليبة لالمحاملبة إلنايببار
الرادحببة علببى نابباد أعمالفببا لمجكزهببا المببالي لتببد قاتفا النقديببة (ال حبباام محمببود،
.)ASIC,2020; Deloitte, 2020a;2020
ويســعى الباحــث إلببى دراسببة لتحليببل ا ببار الروهجيببة الحاليببة لالمحاملببة إلنايببار
ةادحة يجلس كورلنا على القببوادم الماليببة لاإل صببااا المج قببة بفببا ،مب بيبباا تببا يج
محددا لووابل اإل صاح عن م لوما ةادحة يببجلس كورلنببا علببى القيمببة السببوقية
يسفم اليجكا المقيد بال ورصة المصجية.
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 -2مشكلة الدراسة:
جوت ةادحة يببجلس كورلنببا ( )COVID-19مزيببد مببن الاحببديا اإلقاصببادية
الك يج على اليجكا ال املة ي ال ديد من الصناعا لماالم الق اعببا  ،لالاببي كبباا
لفا تا يج ةوهجة على إعا ارا إعداد الاقبباريج الماليببة (اياببداث ب ببد تببارير الاقجيببج،
لتقييم جا اإلسامجارية ،لبيئة تيغيل اليجكة ،لإومحالل قيمة ايصول ريج المالية،
لنماتم قياس القيمة ال ادلة ،لالاسادج اإلدامانيببة الماوق ببة ،لالم الرببة المحاسب ية للمببن
الحكومية ،لايدلا المالية لمايجت ل بفا من ت ديال ) ل قا ً لما ل ا م بباييج المحاسب ة
الدللية لالمصجية.
وكنتيجة حتمية لازايد الاقل ا اإلقاصادية ي ظل اسامجار لت ور ت يببي الرادحببة،
لارت اع درةا المااطج لعدة الااكد بياا اياداث لالم امال المساق لية ،لاالعاماد
على مرموعة لاس ة نس يا ً من اإل اجاوا ريج الم قولة لالصحيحة يما يا لببق بقيبباس
ايداء الحالي لالان ؤ بايلواع المساق لية ،لص وبة تقديج لقياس الاببا يج الكامببل للوببباء
على نااد أعمال اليجكا لمجاكزها المالية لتد قاتفا النقديببة ،لاإل صببااا المجت ببة
بفا ل قا ً لما ل ا الم اييج الدللية لالمحلية.
وتأكيــداا علــى وببجلر مجاعببا اليببجكا ل ب ض اإل صببااا الضببجلرية سببواء
النوعية أل الكمية ،يما يا لق باياداث ب د تارير إعداد الاقجيج ،لبيئة الايغيل الجديسية
ل جا اإلسببامجارية ببي قوادمفببا الماليببة ،ايببج يرببن علببى كببل شببجكة إخايببار آليببا
اإل صبباح المناسبب ة مبب ظجل فببا الااصببة لتحببديج تلببك اإل صببااا ل قببا ً ل اببداث
لالظجلر تا الصلة لقت إصدار الاقاريج المالية (ال حاا& محمود2020 ،م ماولي،
 .)ASIC, 2020 ; ACCA, 2020; Eda, 2020; Deloitte,2020; 2020لعمبالً
بما ل ا م يار المحاس ة الدللي ( )IAS:1لنظيجه المصجة رقببم ( )1بيبباا وببجلر
قياة اإلدار باقييم قدر المنيا على االسامجار لإعداد ال يانا المالية على هدا ايساس،
لكدلك وجلر اإل صاح عن اال اجاوا المساق لية لريجهببا مببن مصببادر عببدة الااكببد
الماوق ببة ببي نفايببة ال اببج الميببمولة بببالاقجيج ،لمببا أقببجه م يببار المحاسبب ة الببدللي
( )IAS:10بياا اياداث ب د اج الاقجيج ،لالدة يا لن وجلر اإل صاح عببن كا ببة
اياداث الاي نيا ب د اج الاقجيج من ايج ط ي ة الحدث لأ جه المالي أل الكيم عن
عدة إمكانية إعداد هدا الاقجيج ،لكدلك اإل صاح عن مساويا ايرباح لالاد قا النقديببة
لالم لوما المالية المساق لية ي ظل الظجلر اإلساثنادية لرادحة يجلس كورلنا.
ومن ثم تتجسد مشكلة الدراسة في تحليل وتقييم اآلثار الحالية والمحتملة إلنتشار
جائحة فيروس كورونا على بيئة التقارير المالية (طبيعة الحدث – القواعد والسياســات
المحاســبية – األثــار المباةــري وايــر المباةــري لعناصــر القــوائم الماليــة – األحــداث
والمعامالت بعد تاريخ إصدار التقرير – التقــديرات المســتقبلية  ،واســتخالم محــددات
اإلفصاح عن هذه المعلومات المالية واير المالية في ضوء متطلبات معــايير المحاســبة
الدولية والمصرية ،واإلصدارات المهنية ذات الصلة ،وتحديــد انعكاســاتها علــى القيمــة
الســوقية لألســهم .مــع تقــديم دراســة تطبيقيــة بالشــركات المقيــدي بالبورصــة المصــرية
باستخدام منهجية تحليل الحدث .ومن ثم يمكن صــيااة مشــكلة الدراســة فــي مجموعــة
األسئلة اآلتية:
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 -1/2ما هي ط ي ة لمحددا اإل صاح المحاس ي عن ةادحة يجلس كورلنا ي وببوء
ما ل ا م اييج المحاس ة الدللية لالمصجية ،لاإلصدارا المفنية الحاكمة؟
 -2/2ما أهم المياكل لالاحديا الاي تواةه ما ل ا اإل صاح المحاس ي عن م لومببا
ةادحة يجلس كورلنا؟ لما هي السياسا لا ليا المقاجاه للاغلن عليفا؟
 -3/2ما هي ان كاسا اإل صاح المحاس ي عن م لوما ةادحببة يببجلس كورلنببا علببى
القيمة السوقية يسفم اليجكا المقيد بال ورصة المصجية؟
 -4/2هل يوةد اخاالر بين ق اعببا سببوق ايلراق الماليببة المصببجية مببن ايببج تببا ج
القيمة السوقية للسفم باداعيا ةادحة يجلس كورلنا؟
 -3أهداا الدراسة :يامثل الفدر الببجديا للدراسببة ببي عببجا لتحليببل ا ببار الحاليببة
لالمحاملة لاداعيا ةادحة يجلس كورلنببا ب يئببة الاقبباريج الماليببة ،لبيبباا محببددا
اإل صاح المحاسب ي عببن م لومببا الرادحببة ببي وببوء ما ل ببا م بباييج المحاسب ة
الدلليببة لالمصببجية لاإلصببدارا لالممارسببا المفنيببة تا الصببلة ،لتحديببد أهببم
المياكل لالاحديا الاي ت وق هدا اإل صاح لآليا مواةفافا .ضالً عن قيبباس أ ببج
محددا اإل صاح المحاس ي على القيمة السوقية ل سببفم ،مب تقببديم دراسببة ت يقيببة
باليجكا المقيد ي ال ورصة المصجية بمسااداة منفرية تحليل الحدث .وذلك سعيا ا
نحو تحقيق األهداا الفرعية التالية:
 -1/3بياا ط ي ة لمحددا اإل صاح المحاس ي عن ةادحة يببجلس كورلنببا ببي وببوء
ما ل ا م اييج المحاس ة الدللية لالمصجية ،لاإلصدارا المفنية الحاكمة.
 -2/3دراسة لتحليل أهم المياكل لالاحديا الاي تواةببه ما ل ببا اإل صبباح المحاسب ي
عن م لوما ةادحة يجلس كورلنا ،لالكيم عن السياسا لا ليببا المقاجاببه
للاغلن عليفا.
 -3/3رصد لتقييم ان كاسا اإل صاح المحاس ي عن م لوما ةادحببة يببجلس كورلنببا
على القيمة السوقية يسفم اليجكا المقيد بال ورصة المصجية.
 -4/3بياا مدج لةود تمايز بين ق اعا سوق ايلراق المالية المصجية من ايج تببا ج
القيمة السوقية للسفم باداعيا ةادحة يجلس كورلنا.
 -4أهمية ودوافع الدراسة :تسامد هده الدراسة أهميافا من ةوهجيببة ا ببار لالاببداعيا
السل ية الحالية لالمحاملة نايرببة اسببامجار ت يببي ةادحببة يببجلس كورلنببا علببى بيئببة
الاقاريج المالية بوةه عاة ،لتا يجها الم اشببج علببى القيمببة السببوقية يسببفم اليببجكا
المقيد بال ورصة المصجية على لةه الاحديد .وتتجلى األهمية العلمية لفده الدراسببة
ببي تزايببد اهامبباة ايكبباديميين لالقببادمين علببى تنظببيم مفنببة المحاسبب ة لالمجاة ببة
بضببجلر تقيببيم السياسببا لايسببا المحاس ب ية الاببي تك ببل لظي اببي القيبباس الببدقيق
لاإل صبباح الكببار للم ببامال لاياببداث االقاصببادية ببي ظببل انايببار هببدا الوببباء،
لت ظيم االسا اد من ما ل ا لووابل م بباييج المحاسب ة الدلليببة لالمصببجية بيبباا
محببددا اإل صبباح عببن م لومببا (ماليببة – ريببج ماليببة) ةادحببة يببجلس كورلنببا
لان كاساتفا على القيمة السوقية ل سفم بال ورصة المصجية.
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كمــا تتجســد األهميــة العمليــة للدراسببة ببي تزايببد ااةببة إدارا اليببجكا المقيببد
بال ورصة المصجية للح اظ على مصببداقية لمو وقيببة الم لومببا الماليببة لريببج الماليببة
الاي تو جها الاقاريج الدلريببة ببي ظببل تببداعيا ةادحببة يببجلس كورلنبا ،Covid-19
ضببالً عببن تل يببة اااياةببا لت ل ببا المسبباثمجين الحبباليين لالمببجتق ين بال ورصببة
المصجية من الم لوما الاي تاسم بالمالءمة لالمو وقيببة إلتاببات القببجارا اإلسبباثمارية
الجشيد  ،لأخيجا ً ت زيز ااةة الرفا الجقابية (الفيئة ال امة للجقابة المالية) بياا ت ظيم
مساويا اإل صاح عن م لوما ةادحة يجلس كورلنا كااد دعادم تحسين ك اء سببوق
المال .وفي هذا السياق تكمن الدوافع األساسية لدى الباحــث إلجــراء هــذه الدراســة فــي
اآلتي:
▪ ندر ال حوث ال جبية  -ي ادلد علم ال ااج – الاي تناللت ما ل ببا اإل صبباح عببن
م لوما ةادحة يجلس كورلنا لان كاسبباتفا علببى القيمببة السببوقية يسببفم اليببجكا
المقيد بال ورصة المصجية.
▪ طجح ر ية مساق لية لامكين اليجكا المقيد بال ورصة المصجية من ت ويج مسبباوج
اإل صاح عن م لوما ةادحة يجلس كورلنا ،ي ووء ما ل ا م بباييج المحاسب ة
الدللية لالمصجية ،لارشادا اإلصدارا لالممارسا المفنية.
▪ تقييم ق اعا سوق ايلراق المالية المصجية من ايج تا ج القيمببة السببوقية يسببفمفا
باداعيا ةادحة يجلس كورلنا مببن خببالل اسببااداة مببنف تحليببل الحببدث ( Event
.)analysis
▪ تسليل الضوء على مدج نراح الحكومة المصجية لك اء ل الية ايةفز الم نية ببي
مواةفة لإدار الاداعيا السل ية لرادحة كورلنا على اإلقاصاد المصجة بيكل عاة،
لعلى مساوج ال ورصة المصجية بيكل خاص.
 -5فروض الدراسة :تييج جلا الدراسة إلببى اإلةابببا المحاملببة للاسببا ال ال حثيببة،
لمن م تامثل جلا الدراسة ي كل من:
 -1/5يوةد اخاالر تل داللة م نوية بين آراء عينا الدراسة بيبباا محببددا اإل صبباح
المحاس ي عن ةادحة يجلس كورلنا ،ي ووء ما ل ا م اييج المحاس ة الدللية
لالمصجية ،لاإلصدارا المفنية الحاكمة.
 -2/5يوةد اخاالر تل داللة م نوية بين آراء عينا الدراسة بياا المياكل لالاحببديا
الاي تواةه ما ل ا اإل صاح عن م لوما ةادحببة كورلنببا ،لا ليببا المقاجاببه
للاغلن عليفا.
 -3/5يوةد تا يج تل داللة م نوية بين اإل صاح عببن م لومببا ةادحببة يببجلس كورلنببا
لالقيمة السوقية يسفم اليجكا المقيد بال ورصة المصجية.
 -4/5توةد اخاال ا تا داللة م نوية بين ق اعا سوق ايلراق المالية المصجية من
ايج تا ج القيمة السوقية للسفم باداعيا ةادحة يجلس كورلنا.
 -6نطــاق وحــدود الدراســة :اقاصببج الدراسببة علببى عببجا لتحليببل ا ببار الحاليببة
لالمحاملة لاداعيا ةادحببة يببجلس كورلنببا ،لتقيببيم السياسببا لال ببدادل المحاسب ية
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الاي أقجتفا م اييج المحاس ة الدلليببة لالمصببجية لكيب ت عنفببا اإلصببدارا المفنيببة
بياا هده الاداعيا  ،لبياا تببا يج محببددا اإل صبباح عنفببا علببى المسبباوج الرزدببي
(القيمببة الس بوقية يسببفم اليببجكا المقيببد بال ورصببة المصببجية) لتلببك خببالل عبباة
2020ة بواق  243يوة تدالل ،دون التطرق للمؤشجا اإلقاصادية الكليببة لأسببواق
رأس المال الدللية نظجا ً الخاالر مساوج ت يببي ةادحببة يببجلس كورلنببا مببن دللببة
يخجج ،ايمج الدة سببيكوا لببه تببا يج ماالببم علببى أسب ار ايسببفم ،كمببا اقاصببج
الدراسببة علببى اسببااداة مببنف تحليببل الحببدث ( )Event analysisكااببد المنبباه
اإلاصببادية المالدمببة لالفامببة لوصببم لتحليببل الا بباعال اإلةاماعيببة لالسببلوكيا
المجت بببة بالحببباال لايابببداث الك يبببج لالم قبببد مثبببل ةادحبببة ()COVID-19
لتداعيافا على سوق ايلراق المالية.
 -7منهج الدراسة :اعامد ال ااج على كل من المنف اإلسبباقجادي لاإلسببان اطي لاحقيببق
أهدار الدراسة لاخا ار جلوببفا ،ايببج تببم دراسببة لتحليببل مببا لرد بببال كج لايد
المحاس ب ي لم بباييج المحاس ب ة الدلليببة لالمصببجية تا الصببلة بماغيببجا الدراسببة،
لكدلك اإلصببدارا لالممارسببا المفنيببة بيبباا ا ببار الحاليببة لالمحاملببة لاببداعيا
انايار ةادحة يجلس كورلنا على نااد أعمال اليجكا لمجاكزها المالية لتببد قاتفا
النقدية ،من خالل ت ني المنهج اإلستنباطي السببااالص أهببم محببددا اإل صبباح عببن
م لوما ةادحة يجلس كورلنا بالاقاريج المالية لبيبباا تببا يجه علببى القيمببة السببوقية
يسفم اليجكا المقيد بال ورصة المصجية.
كما اعامد ال ااج على المنهج اإلستقرائي ي ةم لتحليل ال يانا الاي تا لق بقيمة
أسفم اليجكا محل الدراسة الا يقية من لاق الاقاريج الماااة لفده اليببجكا ع ببج
مواق فا االلكاجلنية لموق م اشج مصج ل/أل موقب ال ورصببة المصببجية لتلببك عببن
عاة 2020ة ،مساادما ً أسلو تحليل الحببدث ،بفببدر اخا ببار ال ببجلا لتحديببد أهببم
النااد لتقديم الاوصيا بيانفا.
 -8عرض وتحليل الدراسات السابقة واإلصدارات المهنية:
يمكن عجا لتحليل الدراسا السابقة من ايج ارت اطفا بماغيجا الدراسة للااكيببد
على ةوهجية الميكلة ،لتحديد ال رو ال حثية كمجتكز إلعداد الدراسة الحالية.
 -1/8دراسات تناولت آثار جائحة ( COVID-19على بيئة التقارير المالية:
تناولت دراسة ( Roman, & Nina (2020تا يج ةادحة يببجلس كورلنببا علببى
ما ل ا المحاس ة لتحلببيال دعببم ايعمببال ،ايببج اسببافد ت الدراسببة تقيببيم الاببداعيا
السل ية لرادحة يجلس كورلنا على الممارسا المحاس ية لبيئة الاقاريج المالية ،لمببدج
قدر إدارا اليجكا على تقديم الحلول اإلبداعية ،لاالساجاتيريا السليمة إلدار هببده
الاحديا ماليا ً لاقاصاديا ً لاةاماعياً .وقد أكدت الدراسة علببى أهميببة الم لومببا الماليببة
بص ة عامة لالمحاس ية بصب ة خاصببة ببي ظببل السببياق ال ُم قببد الببدة جوبباه تببداعيا
ايزمة ،لالدة با يا لن مزيد من الم لوما المالية لريج المالية لتقديم دعببم تحليلببي
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ُمحدث لماالم الق اعا  ،بحيج يك ل دراسة لتحليببل عواقببن هببده ايزمببة ليسببفم ببي
رسم سياسا لاساجاتيريا مواةفافا لالاا يم من أ ارها السببل ية .وخلصــت الدراســة
إلى أا القوادم لالاقاريج المالية ت د أاد الروانن الفامة الاي تيمل آليا وببماا شب ا ية
ايعمال لت يق نظجية أصحا المصال لنظجية إدار الاغييج ،لالاببي ين غببي مجاة ببة
ايسا لال جلا لالم ادئ الاي تقوة عليفا ل ناء نظاة محاس ي مالدم ييمل الممارسببا
لالضوابل لقياس تداعيا هده ايزمة لتحليلفا لاإل صاح عنفا ل طجار المسا يد .
كما استهدفت دراسة ال حاا & محمود ( )2020الا جر على أهم ا ار الحالية
لالمحاملة لا يي يجلس كورلنا على بيئة الاقجيببج المببالي ببي وببوء م بباييج المحاسب ة
الدللية لالمصجية ،السااالص أهم الاحديا الاي قد تواةه إدارا المنيآ عند ت يق
م اييج المحاس ة الدللية لالمصببجية ببي ظببل ت يببي ال يببجلس ،لاقاببجاح ب ببض ا ليببا
للاغلن على هده الاحديا  .لتلك مببن خببالل تنظببيم دراسببة اساكيببا ية بال يئببة المصببجية
ل ينببة مببن ئاببين شببملت  68مببن م ببدة الاقبباريج الماليببة باليببجكا المقيببد بال ورصببة
المصجية ل 107من ايكاديميين باقسبباة المحاسب ة بالرام ببا المصببجية ،وقــد توصــلت
الدراسة إلى ال ديد من النااد أهمفا :أا ت يببي ةادحببة يببجلس كورلنببا لفببا ال ديببد مببن
ا ار المحاس ية الروهجية الحالية لالمحاملة على ما ل ا القياس لاإل صاح المحاسب ي
مثل(تقييم اياداث الاي تق ب د نفايببة ال اببج الماليببة ،لتقيببيم القببدر علببى االسببامجارية،
لالمحاس ة عن ت ديال ال قود ،لإومحالل ايصول ،لتقييم المازلا ،لزياد الاسادج
االدامانية الماوق ة ،لقياس القيمة ال ادلة ،لالمحاس ة عن المن لالمساعدا الحكوميببة).
كما قدمت الدراسة ب ض ا ليا المقاجاة لمواةفة الاحديا المحاس ية الاي تجت ل بفده
اي ار ،من خالل الاواصل المسامج بين إدارا اليجكا لمسئولي الحوكمة لالمببديجين
الماليين لالمجاة ين لمنظمي ايسواق المالية بياا الممارسا الصحيحة لم الرببة هببده
المياكل ،لت زيز مساويا اإل صبباح عببن تببا يج الرادحببة علببى نابباد أعمببال اليببجكا
لمجاكزها المالية.
في حين استهدفت دراسة ( Toni (2020حببص تببا يج الاغييببجا الانظيميببة يمببا
يا لق بالمواعيد النفادية إلعداد الاقاريج المالية بس ن ةادحة  COVID-19على ال القة
بين إدار ايرباح لتوقيت إعداد الاقبباريج الماليببة ،لتلببك باسببااداة عينببة مببن اليببجكا
المقيد بال ورصة برمفورية كجلاتيا خالل ال اج من  2015إلببى  ،2019ل نبباء نمببوتم
اإلنحدار ال اة ،م الاجكيز على الاغيجا الانظيمية ريج ال ادية الاي نارت عن تداعيا
ةادحة يجلس كورلنا ي م لب عبباة  2020لرب فببا بابباخج إصببدار الاقبباريج الماليببة.
وكشفت الدراسة من خالل النابباد الارجي يببة عببن أا الاغييببجا الروهجيببة ببي اإلطببار
الانظيمي لليجكا ي ظل الظجلر الوباديببة ،يببؤ ج بيببكل إيرببابي تل داللببة إاصببادية
على ال القة بين إدار ايرباح لتاخج إعداد الاقاريج الماليببة ،ايمببج الببدة ييببيج إلببى أا
تاخج الاقاريج المالية نايرة الاغييجا الانظيمية المجت ببة باببداعيا الوببباء يببد اإلدار
إلببى ممارسببا إدار ايرببباح .ضببالً عببن أا صببل مسبباحقا زيبباد الببدخل عببن
االسبباحقاقا ال ُم ادلببة لالماناقصببة ،كيببم عببن لةببود تببا يج سببل ي تل داللببة م نويببة
للاغييجا الانظيمية ،مما يييج إلى قياة اليجكا با ديل م لوماتفا المالية ل قا ً للاوق ببا
اإلقاصادية المايادمة لاا يم الادهور المحامل للجبحية ي ال اجا المساق لية.
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وفي هــذا الســياق هــدفت دراسببة الر لببي ( )2020إلببى م ج ببة أ ببج ت يببي ةادحببة
كورلنا علببى الممارسببا المحاسب ية إلعببداد القببوادم الماليببة لمجاة افببا ،لقببد اعامببد
الدراسببة علببى المببنف اإلسبباداللي ل نبباء اإلطببار النظببجة ،لالمببنف اإلسبباقجادي لقادمببة
اإلساقصاء االلكاجلنية إلةجاء الدراسة الميدانية .وقــد توصــلت الدراســة لمرموعببة مببن
النااد أهمفا :أا لاداعيا ةادحة كورلنببا تببا يج م اشببج لريببج م اشببج علببى ال ديببد مببن
الممارسببا المحاس ب ية لمنيببآ ايعمببال ،م ب وببجلر اببجص اإلدار علببى ان كبباس
الم لوما الاارياية لالحالية لالمساق لية الماوق ة ي الاقاريج المالية الم د على أسبباس
جا اإلسامجارية ،كما ين غي على اليجكا اإل صاح عن اإلةجاءا الاببي قامببت بفببا
لأد إلببى تغييببج عمليببة تقببديج القيمببة القابلببة لًسبباجداد ،ضبالً عببن أهميببة لوببجلر
اإل صاح عن االعا ارا الاي تم مجاعاتفا لاداعيا الرادحة عند قياس القيمة ال ادلببة.
وقد نوهت دراسة ماولي ( )2020عببن ان كاسببا إنايببار يببجلس كورلنببا علببى
ربحية المنيآ لأ جها على الاقاريج المالية ي وببوء م بباييج المحاسب ة الدلليببة ،ايببج
ركزت الدراسة على رصد ا ار اإلقاصادية السل ية نايرة تداعيا ةادحببة كورلنببا مببن
ايج تقليص ارم ال مالة ي المنيآ الااب ة يةفز الق اع الااص لال اة مما يقلل من
اإلنااةية لمن م تا ج ربحية تلببك المنيببآ سببل ا ً ،ايمببج الببدة يقلببل مببن أسب ار ايسببفم
للمنيآ المقيببد بال ورصببة المصببجية .وقــدمت الدراســة مرموعببة مببن المقاجاببا ببي
وببوء ما ل ببا م بباييج المحاس ب ة الدلليببة أهمفببا :يرببن علببى المنيببا أا تاخببد ا ببار
المحاملة لاالن كاسا المجت ة لمد عاة ببي وببوء ت يببي يببجلس كورلنببا ببي سببياق
ما ل ا الم يار الببدللي ( )IAS:1ب نببواا عببجا القببوادم الماليببة ،لتقيببيم المنيببا مببن
ايج االسامجارية باإلعاماد على مدج قدرتفا على سداد اإللازاما قصيج ايةل علببى
ايقل ،لكدلك تحديد مساويا السيولة لالجبحية ،ضالً عن تحديببد مصببادر الامويببل ببي
ال اج القادمة لطجق السداد لخ ل ةدللة الببديوا .كمببا أنببه ببي وببوء الم يببار الببدللي
( )IAS:10ب نواا اياداث ب د اج الاقجيج ،أكببد الدراسببة علببى وببجلر اإل صبباح
لالان ؤ لالمقارنة بين مساويا ايرباح لالاد قا النقدية لالم لومببا الماليببة المسبباق لية
كحدث للمنيا ق ل ت يي يجلس كورلنا لب ببده ،ليرببن علببى المنيببا اإل صبباح بالقببدر
الكار ي االة توا ج م لوما عن ط ي ة ايني ة لالمساعدا لاإلعانا لالاسببفيال
من ق ل الدللة لأةفزتفا الماال ة خاصة ما يا لق باسفيال القجلا لطجق السداد.
كما تناولــت دراسببة مصب ى ( )2021اعا ببارا المحاسب ة لالمجاة ببة لرادحببة
يجلس كورلنا ،لآ ارها على إعداد الاقاريج المالية لإةببجاءا مجاة افببا ،بهــدا فببم
لمناقية القضببايا المحاسب ية الاببي تا لببق باببا يج ةادحببة كورلنببا علببى ما ل ببا القيبباس
لاإل صاح بالاقاريج المالية من ةانببن ،لإةببجاءا مجاة ببة ل حببص هببده الاقبباريج مببن
ةانن أخج .لتلك مببن خببالل دراسببة اساقصببادية علببى السببوق المصببجة شببملت 1000
م جد من ايكاديميين بالرام ا المصببجية لالممارسببيين لمفنببة المحاسب ة لالمجاة ببة،
لبلغت نس ة االسارابة  %15,4قل .وخلصت الدراسة إلى لةود تا يج م نوة لاداعيا
ةادحة كورلنا على كا ة أب اد القياس لاإل صاح المحاس ي ي الاقبباريج الماليببة ،لكببدلك
لةود تا يج م نوة لفده الاداعيا على إةجاءا مجاة ة الاقاريج المالية ،لأخيجاً أكد
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ئاي الدراسة على أهمية الم الرة المحاس ية لل نود الاي تا لق باياداث الالاقببة لاببارير
إعداد الاقاريج المالية لاإل صاح عنفا بيكل مناسن.
وأخيرا ا استهدفت دراسة ع د ال زيز ( )2021تحديببد م وقببا اإل صبباح المحاسب ي
الداخلية لالاارةية عن جا اإلسامجارية ي ظل اببدث ةادحببة يببجلس كورلنببا مببن
لةفة نظج مساادمي القوادم المالية ،لتحليل أ ج المااطج الداخلية لالاارةيببة ببي ظببل
ةادحة يجلس كورلنا على بيئة ايعمال المحاس ية لالايببغيلية .لتلببك مببن خببالل تقببديم
دراسة ميدانية بال يئة المصجية اعامببد علببى عينببة قوامفببا  104م ببجد  .وقــد توصــلت
الدراســة إلببى إت بباق مسبباادمي الاقبباريج الماليببة بيبباا الم وقببا الداخليببة لً صبباح
المحاسب ي عببن ببجا اإلسببامجارية مببن ايببج كببج لقببدرا إدار المنيببا لسياسبباتفا
للا امل م الرادحة ،لكببدلك م وقببا اإل صبباح الاارةيببة الاببي تا لببق باببداعيا اببدث
يجلس كورلنا .كما أكدت الدراسة على وجلر أا ت ص منيببآ ايعمببال عببن كا ببة
المااطج لآلية إدارتفا بيكل كامل ،ايمج الدة ين كا على ةود المحاببوج الم لومبباتي
للقوادم المالية ليادة مصال مساادميفا.
 -2/8دراسات تناولت آثار جائحة ( COVID-19على كفــاءي وفعاليــة أســواق األوراق
المالية:
تناولــت دراســة ( Pinglin et al. (2020تببا يج ةادحببة ( )COVID-19علببى
أس ار ايسفم ع ج ماالم الق اعا بسوق ايسفم الصببينية ،ايببج اسبباادمت الدراسببة
منف تحليل الحببدث لدراسببة لتحليببل أداء سببوق ايلراق الماليببة بدللببة الصببين لتحديببد
اتراها لاسارابة المساثمجين لاداعيا ةادحة يجلس كورلنببا .وقــد خلصــت الدراســة
إلى ال ديد من النااد أهمفا لةود تا يج م نوة لاسارابة سجي ة لسببوق ايلراق الماليببة
بدللة الصين لاداعيا ةادحة يجلس كورلنببا ،كمببا كيب ت الدراسببة أا كببل مببن ق بباع
النقل لالا دين لالكفجباء لالاد ئة لال يئة كانت ايكثج تضجرا ً بسس ن الوببباء مببن خببالل
تحقيق خسادج مااالية ي أس ار أسببفمفا السببوقية ،ببي اببين أا كببل مببن ق بباع الاصببني
لتكنولوةيا الم لوما لالا ليم لصناعا الجعاية الصحية قادر على الصمود ي لةه
الوباء ،ايج شفد اساقجارا ً ي القيمة السببوقية يسببفمفا ل ببي ب ببض الحبباال ارت بباع
ط يم .وأكدت الدراسة علببى أا ةادحببة يببجلس كورلنببا تمثببل اببدث نمببوتةي لل ر ببة
السوداء ( )Black swanمند ادل ه لت ببوره ،لااببى االخا بباء ،لكببدلك عمببق لاتسبباع
لشد الاا يج ،ايج ت ببد سببيناريوها ريببج م جل ببة تببؤ ج علببى سببوق ايسببفم كمقيبباس
اقيقي لسجي ل اداث لتداعياتفا االقاصادية.
كما استهدفت دراسة ( Badar (2020قياس رد ل أسببواق ايسببفم نايرببة ت يببي
ةادحببة يببجلس كورلنببا لمببدج ارت اطفببا بحبباال اإلصببابة أل الو يببا  ،ايببج ركببز
الدراسة على رصد ااال اإلصببابة لالو بباه المؤكببد بسب ن انايببار ال يببجلس لرب فببا
بال يانا الاارياية لسوق ايسفم اليومية على مدار مدج زمني 64يوة خببالل ال اببج مبن
 22ينايج 2020ة إلى  17أبجيل 2020ة ،لتلك باسااداة ال يانا الماااة علببى الاببجدد
اليومي يكثببج مببن  200دللببة مببن ال لببداا لالمنبباطق الاببي تببا ج بالرادحببة .وخلصــت
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الدراسة إلى أا اسارابة تلك ايسواق المالية كاا بيكل سل ي للنمو ي ابباال اإلصببابة
المؤكد بال يجلس ،ايج انا ضت عوادد ايسببفم مب زيبباد عببدد هببده الحبباال  .لعلببى
المساوج الا صيلي ت ين اسارابة ايسواق بيكل أكثببج اسببا اقية للنمببو ببي عببدد الحبباال
المؤكد مقارنة ببالنمو ي عدد الو يا  ،ضالً عن أا رد ل السوق السببل ي كبباا قويبا ً
خالل ايياة ايللى لحاال اإلصابة المؤكد م مبا بببين  40إلببى  60يومبا ً ب ببد الحبباال
المؤكد .
وفــي هــذا الســياق ت نببت دراسببة ) Raéf & Assaf (2020قيبباس تببا يج يببجلس
كورلنببا المسببارد علببى عوادببد سببوق ايسببفم م ب تقببديم دليببل مببن دلل مرلببا الا ببالا
الاليري ،لاعا ج الدراسة أا ةادحة يجلس كورلنا المسارد ليست قل أزمببة بيببجية
لصحية ريج مس وقة ،بل ت د لااد من أكثج ايلبئة تكل ببة مببن الناايببة اإلقاصببادية ببي
الاارير الحديج .ايج تييج الاقبباريج الماليببة إلببى أا ت يببي الوببباء يببؤ ج علببى ايسببواق
المالية لاإلقاصاد ال المي بيد  ،قببد عانببت ال ديببد مببن أسببواق ايسببفم اببول ال ببالم مببن
انا اوا شديد مند ت يي الوباء .وقد ركزت الدراسة على رصد تا يج ااال اإلصابة
المؤكد لالو يا الااصة ببالوباء علببى ال وادببد اليوميببة لمؤشببجا ال ورصببة الجديسببية
بدلل مرلا الا الا الاليري خالل ال اج من  1أبجيل 2020ة إلى  26يونيببو 2020ة.
وقد توصلت الدراسة من خالل اسااداة تحليببل انحببدار ال يانببا إلببى ال ديببد مببن النابباد
أهما ،اسارابة أسواق ايسببفم ببي دلل مرلببا الا ببالا الاليرببي بيببكل سببل ي لبدرةببة
ك يج ل دد الو يا اإلةمالية نايرة إنايار يجلس كورلنا ،ي اين أا االسببارابة ل ببدد
ااال اإلصابة المؤكد بال يجلس لم تكببن علببى ن ببا لتيببج عببدد الو يببا  .كمببا نوهببت
الدراسة أنه اليمكن الااكيد باا ال وادد اليومية لمؤشجا سوق ايسفم الجديسببية ببي دلل
مرلا الا الا الاليري قد انا ضببت مب زيبباد عببدد الو يببا المؤكببد نايرببة تببداعيا
ال يجلس قل ،لإنما يرن دراسة لتحليل ال ديد من ال وامل مثل تا ج أسواق ايسفم ببي
دلل مرلا الا ببالا الاليرببي إيراببا ً لسببل ا ً بسب ج الببن ل الابباة ،لكببدلك ت بباين الاقل ببا
الضمنية ي سوق الن ل ال المية لأسواق ايسفم ال المية.
فــي حــين توســعت دراسببة ( Mohamed et al. (2021ببي قيبباس آ ببار ةادحببة
 COVID-19على سوق ايسفم ايمجيكية ي ظل ااال عدة الااكببد مب تقيببيم مقببارا
بين الموةة ايللى لالثانية ،حيــث اســتهدفت الدراســة تقيببيم مقببارا لاببا يجا المببوةاين
ايللى لالثانية إلسامجار ت يي ةادحببة يببجلس كورلنببا بسببوق ايسببفم ايمجيكيببة ،مببن
خالل بياا لتحليل ديناميكية اإلرت اط اليجطي لالاا يجا ريج الماكا ئة للصدما علببى
ال القة الما ادلة بين الواليا الماحد لالصين ي سياق أسواق ايسفم ق ل لأ نبباء ت يببي
الرادحة .وقــد خلصــت الدراســة إلببى ال ديببد مببن النابباد أهمفببا :كيببم تحليببل االرت بباط
الديناميكي عن لةود تقل ا ريببج م اشببج (آ ببار ال ببدلج) بببين سببوقي ايلراق الماليببة،
خاصة خالل مجالة اإلنايار السجي لبلوباء ،كما ت ببين مببن نبباتئ تحليببل الحببدث لةببود
تا يج ل خ ار عن ت يي الوباء لعودتببه ببي ال اببجا المسبباق لية ،إال أا الصببدما الاببي
ت جوت لفا أسواق الواليا الماحد لالصين لفا تا يجا ريج ماما لة على ال القة بببين
السوقين ،لأخيجا ً لةود ارت اط مسامج بين عود الوباء بالواليا الماحد لتزايد درةا
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عدة الااكد خالل المببوةاين ايللببى لالثانيببة مببن ت يببي المببجا لبببين انا بباا أسب ار
ايسفم.
وأخيرا ا إهتمت دراسة ( Lutfur et al. (2021باحديد كيببم تببا ج سببوق ايسببفم
االساجالية لحاال عدة الااكد الاي أاد افا ةادحة  ،COVID-19لمببا إتا كانببت ازمببة
الاح يز الاي قدمافا الحكومة قببد سبباعد علببى اسببا اد الثقببة ببي السببوق .وقــد خلصــت
الدراسة إلى لةود رد ببل سببل ي ببي سببوق ايسببفم تربباه اإلعببالا عببن لببباء يببجلس
كورلنا ،ي اين ت ين لةود رد ل إيرابي للسببوق نايرببة إ صبباح الحكومببة عببن اببزة
الاح يز لالببدعم " "JobKeeperلانيببيل سببوق ايلراق الماليببة لامايببة المسبباثمجين،،
لأخيجاً أكد الدراسة على أهمية تببوا ج السببيولة لتحليببل الفياكببل الامويليببة لاكببوا مببن
المحجكا الفامة لل وادد ريج ال ي ية ي ظل اسامجار ت يي الرادحة.
 -3/8اإلصدارات والممارسات المهنية بشأن اآلثار المحاسبية لجائحة (: COVID-19
أصــدرت الفيئببة السب ودية للمحاسب ين القببانونيين ( SOCPA (2020نيببج ب نببواا
"آ ار إنايار يببجلس كورلنببا – كو يببد  –19علببى إعببداد القببوادم الماليببة لمجاة افببا"،
لالاي اسافد ت عجا لتحليل الم اييج الدللية الجديسية الاي يرن مجاعاتفا عنببد إعببداد
الاقاريج المالية لمجاة افا ي ظل ظجلر  ،COVID-19من خالل طببجح المحاسب ين
القانونيين مرموعة مانوعة من القضايا الفامة الاي تا لق ب جا اإلسببامجارية لم الرببة
اياداث ب د تارير إصدار الاقاريج المالية ،لالاي يببام ت يقفببا مببن ق ببل ُم ببدة ال يانببا
المالية أل حصفا من ق ل مجاة ي الحسابا .
كما أكد تقرير اإلتحاد الدللي للمحاس ين ( IFAC (2020على تا ج كا ة مؤسسا
ايعمبببال بابببداعيا انايبببار ةادحبببة  ،COVID-19ايبببج اققبببت م ظبببم اليبببجكا
بالق اعا الماال ة خسادج اداة ،ايمج الدة د ال ديد من الرفا الم نيببة لمسببئولي
الحوكمة إلى إتاات قجارا م قد بياا ايب اد المالية لاإلساجاتيرية ،نايرة لةود درةة
ريج مس وقة من ااال عدة الااكد لاإلخ اق ي الان وء بايلوبباع اإلقاصببادية لالببدخل
الماوق  ،ضالً عن أا الاا يجا على الاقاريج المالية لمسئوليا المجاة ة ت ا ج عمليببة
م قد  .ودعا التقرير إلى وجلر اإللازاة بم ادئ لممارسا الحوكمة من ق ببل مسببئولي
الاا ببيل لرصببد القضببايا الروهجيببة سببواء الماليببة ألريببج الماليببة ،لتقببديم الاوصببيا
الجديسية إلدار تداعيا ةادحة يجلس كورلنا لوماا إعداد الاقاريج الماليببة الماال ببة
ل قا ً يسا لووابل موووعية.
في حين صدرت ال ديد من النيجا لاإلرشادا الااصة بمنظمببي أسببواق المببال،
قببد أصببدر الفيئ بة الميببج ة علببى رقابببة لتببدلال ايلراق الماليببة بالواليببا الماحببد
ايمجيكيببة  Securities and Exchange Commissionنيببجتين مااببالياين إلرشبباد
اليجكا بياا كي ية الا امل م تداعيا ةادحة يجلس كورلنا ،ايج صدر النيببج
ايللى ي مارس  2020لقياة الفيئة باقديم اإلعانا لالمساعدا الانظيميببة الميببجلطة
لليجكا الماضجر من مجا يببجلس كورلنببا ،لالثانيببة صببدر ببي نببو م ج 2020
لالاي اسافد ت بياا ط ي ة الحوار المسببامج مب ممثلببي منيببآ المجاة ببة اببول ةببود
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المجاة ة ي الصين لايسواق الناشئة ايخجج ،لإعا ارا الاقجيج لاإلعانا المحاملببة
ي ظل ت يي يجلس كورلنا (.)SEC,2020
وفـــي هـــذا الســـياق ،قامبببت لرنبببة ايلراق الماليبببة لاإلسببباثمارا االسببباجالية
 Securities & Investments Commission Australianباقببديم ازمببة مببن
القجارا بياا اإلةجاءا ال الة الاي تضمن مجلنة سوق ايسفم ي ظل ت يي ةادحببة
يببجلس كورلنببا ( .)ASIC,2020كمــا أصــدرت بورصببة ايلراق الماليببة الكنديببة
 Canadian Securities Administratorsمرموعة من الا ليما بيبباا قيبباة هيئببة
اإلشببجار علببى ال ورصببة باببو يج تحببديج بيبباا كو يببد  19-لالابباخيجا المحاملببة ببي
إصدار الاقاريج المالية من ق ل مؤسسا ايعمال (.)CSA, 2020
كمــا اســتهدا تقجيببج مكاببن ( Deloitte (2020الاجكيببز علببى ب ببض اعا ببارا
المحاس ة لالمجاة ة ي ظل تداعيا لباء يجلس كورلنا ال المي .ايج ناقش القضببايا
الجديسية الاي يرن على اليجكا مجاعاتفا عند إعداد بياناتفا الماليببة ببي سببياق ت يببق
م اييج  IFRSلل اجا المنافية ي أل ب د ديسببم ج  2019بيببجلط  .COVID-19لقببد
أكببد القببادمين علببى الاقجيببج علببى أا ال يانببا لالاقبباريج الماليببة سببور تاببا ج باياببداث
الراريببة ،ليرببن علببى إدارا اليببجكا أا تاخببد ب ببين اإلعا ببار ال وامببل الداخليببة
لالاارةية الااصة بفم لتقييمفا ،لاإل صاح عنفا ومن ما ل ا اإلعالا عببن تببا يجا
الرادحة على نااد أعمالفا لمجاكزها المالية لال سيما تد قاتفا النقدية .كما كيم الاقجيج
عن ب ض اإلهاماما الجديسية الاي يرببن علببى المنظمببا أخببدها ببي االعا ببار لهببي:
قابلية اساجداد ايصول لإومحالل قيمافا ،لمحاس ة ايصول المالية ،لالا ببديال علببى
ال قود ،لالم الرة المحاس ية ل اداث ب د اج إصدار الاقجيج ،لتقييم االسامجارية.
وعلى الصعيد المصري ،قامببت الفيئببة ال امببة للجقابببة الماليببة بمتاببات مرموعببة مببن
اإلةجاءا اإلااجازية لمواةفة تداعيا يجلس كورلنا ،لالاي كاا من أهمفا :صببدلر
إةجاءا إساثنادية ي ألل مارس  2020بصب ة مؤقاببة بحيببج تسببم لليببجكا المقيببده
بال ورصة بمخ ار المسئولين ي تا اليوة إلتماة عملية شجاء أسفم الازينة مببن خببالل
السوق الم اوح لبن ا س ج الورقة المالية خببالل ةلسببة الاببدالل ،شببجي ة أا ال تارببالز
الكميببة الم لوبببة  %10مببن أسببفم اليببجكة ،لتلببك بفببدر امايببة س بوق ايلراق الماليببة
المصجة لالح اظ على اقوق الما املين يببه .كمببا دعببت الفيئببة اللرنببة ال ليببا لمجاة ببة
م اييج المحاس ة لالمجاة ة المصجية لال حص المحدلد لمفبباة الااكببد ايخببجج ،بفببدر
الاحقق من قدر اليجكا الماضجر على اإللازاة بما ل ا تلببك الم بباييج ،لقببد لا قببت
اللرنببة ببي  12أبجيببل  2020علببى تاةيببل ت يببق م بباييج المحاسب ة المصببجية الرديببد
لالا ديال ال ُملحقة بفببا للقببوادم الماليببة الاببي ساصببدر خببالل عبباة  ،2020علببى أا يببام
ت يق هده الم اييج لت ديالتفا على القوادم السنوية ي نفاية عبباة 2020ة مب وببجلر
قياة اليجكا باإل صبباح الكببار ببي تلببك القببوادم عببن ةادحببة يببجلس كورلنببا لآ ارهببا
المحاس ية اال لةودها (الفيئة ال امة للجقابة المالية.)2020 ،
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ومن خالل مناقشة وتحليل الدراسات السابقة يمكن للباحث استخالم ما يلي:
▪ تزايد إهاماة م ظم الدراسا باقييم ا ار الحالية لالمحاملة لاداعيا يجلس كورلنا
على مفنة المحاس ة لالمجاة ة بيكل عاة ،دلا الاجكيز على كي يببة تحقيببق ما ل ببا
لظي اي القياس لاإل صاح المحاس ي عن اياداث لالم ببامال الماليببة لريببج الماليببة
ي ظل ت يي هدا الوباء.
▪ إقاجاا الاداعيا لا ار السل ية لرادحة يجلس كورلنا بزيبباد مسبباويا المابباطج
لعدة الااكد ،لالاي تؤ ج بيكل ةوهجة على جا اإلسامجارية ،لما ل ببا القيبباس
لاإل صاح عن الم امال لاياداث االقاصادية بوةه عبباة ،لبسببوق ايلراق الماليببة
على لةه الاحديد.
▪ إعامد كا ة ال حوث لالدراسا الاي أُتيحت لل ااج – خاصة ال جبية – على مببنف
ال جا الوص ي لالاحليلي لاداعيا الرادحة على مفنببة المحاسب ة لالمجاة ببة ،كمببا
إساادة م ظمفا أسلو المس الميداني قل ل ياا ط ي ببة بنببود الاقبباريج الماليببة الاببي
سببور تاببا ج م الرافببا المحاس ب ية ،دلا ت ببجق أة منفببا للرانببن الا يقببي بال يئببة
المصجية.
ولعل ما يميز الدراسة الحالية ،هو تركيزها على تناول قضية اإلفصــاح المحاســبي عــن
معلومــات جائحــة فيــروس كورونــا فــي ضــوء متطلبــات معــايير المحاســبة الدوليــة
والمصرية وإرةادات اإلصدارات والممارسات المهنية ،وقياس أثر هذا اإلفصــاح علــى
القيمة السوقية ألسعار األسهم مع تقديم دراسة تطبيقيــة بالشــركات المقيــدي بالبورصــة
المصرية من خالل استخدام منهج تحليل الحدث كأحد المناهج الهامة والمالءمة لرصــد
التداعيات المالية لهذه الجائحة.
 -9خطة الدراسة :ي وببوء عببجا ميببكلة الدراسببة لصببيارة تسببا التفا ،لسب يا ً نحببو
تحقيق أهدا فا ،لترسيداً الخا ار جلوفا لاعاماداً على المنف ال لمي السببليم تببم تقسببيم
الدراسة على النحو الاالي:
ألالً :اإلطار ال اة للدراسة.
انيا ً :محببددا اإل صبباح المحاسب ي عببن م لومببا ةادحببة يببجلس كورلنببا ببي وببوء
ما ل ا الم اييج المحاس ية لاإلصدارا المفنية.
الثا ً :تحليل مياكل لتحببديا اإل صبباح عببن م لومببا ةادحببة يببجلس كورلنببا لآليببا
مواةفافا.
راب باً :مسب ميببداني بال يئببة المصببجية بيبباا اإل صبباح عببن م لومببا ةادحببة يببجلس
كورلنا.
خامسا ً :ان كاسا اإل صاح عن م لوما ةادحة يببجلس كورلنببا علببى القيمببة السببوقية
ل سفم :م دليل ت يقي بال ورصة المصجية.
سادسا ً :النااد لالاوصيا لالمراال ال حثية المقاجاة.
وفيما يلي عرض تفصيلي لباقي محاور خطة الدراسة.
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ثانياا :محددات اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيروس كورونا في
ضوء متطلبات المعايير المحاسبية واإلصدارات المهنية
يارسد الدلر الحيوة للمحاس ة ي قياس اياداث اإلقاصادية لاإل صاح عن أ جهببا
على نااد أداء اليجكا لمجاكزها المالية لتد قاتفا النقدية ،ل ي ظل الاغيجا السجي ة
لالروهجية الاي جوافا تداعيا ةادحة يجلس كورلنا  COVID-19على كثيببج مببن
اياداث لالم امال المالية لاإلقاصادية ،لالاي كاا من أهمفا :تدني مساويا السببيولة
لكي يببة إدار مااطجهببا ،لعوامببل إنا بباا أل زيبباد ال لببن علببى السببل لالاببدما ،
لالاغيجا الاي طجأ على الا ببل أل الميبباري أل الم ببادرا ال ُم لنببة مسب قا ً مببن ق ببل
إدار اليببجكا  ،لالاغيببجا ببي شببجلط الارببار أل ت ببديال ال قببود م ب المببوردين أل
ال مالء لتا يجها على الاد قا النقدية الوارده لالصادره ( .)Jung et al.,2020لكدلك
عدة اإللازاة ب قود المديونية لالاسفيال االدامانية ،ضالً عن الاغيجا ي المكا آ بما
ي تلك تجتي ا المكا آ لالحوا ز لووابل الد على أساس ايسفم ،لالاا يجا علببى
المجاكز الماليبة بمببا ببي تلببك اإلااياطيببا  ،لإنق بباع سالسببل الاوريببد ،لتيببغيل خ ببل
إسامجارية ايعمال لتا يج تجتي ا ال مل عن بُ ببد لمابباطج ايمببن السببي جاني ،لأخيببجاً
تداعياتفا بالنس ة لليجكا المقيده بال ورصة من ايببج القببدر علببى د ب أرببباح ايسببفم
لالح ببباظ علبببى إسببباقجار قيمافبببا السبببوقية لامايبببة المسببباثمجين ( ;AIC,2020
،)PWC,2020; Pinlin, 2020; Fawzi,2020; FASB,2020 ; IFRS,2020
ايمج الدة ة ببل ُم ببدة الاقبباريج الماليببة ل ُمجاة يفببا أمبباة تحببد ك يببج بيبباا قيبباس هببده
الم امال لاياببداث اإلقاصببادية لتقيببيم آ ارهببا الحاليببة لالمحاملببة علببى بيئببة الاقبباريج
الماليببة ،لالو بباء بما ل ببا اإل صبباح عنفببا ل ق با ً لمببا أقجتببه م بباييج المحاس ب ة الدلليببة
لالمصجية .وسوا يركز الباحث ي هدا المحور على عجا لتحليل محددا اإل صاح
عن م لوما ةادحة يجلس كورلنا ،لتلك كما يلي:
 -1متطلبات اإلفصاح عن طبيعة جائحة فيروس كورونا بالتقارير المالية:
ي د اإل صاح عن ط ي ة ادث ةادحة يجلس كورلنا على رأس أللويا كا ة ئا
لأطيببار المرام ببا المحليببة لاإلقليميببة لالدلليببة بوةببه عبباة ،لالمسبباثمجين باسببواق
ايلراق المالية على لةه الاحديد ،لدا يرن على اليجكا المقيد بسوق ايلراق المالية
اإلهاماة بما ل ا اإل صاح عن الم لوما ال امة لالوصب ية للرادحببة ،لالاببي بببال شببك
سور يكوا لفا تا يج م اشج لريج م اشج علببى تجشببيد قببجارا المسبباثمجين بال ورصببة
المصببجية ( .)Elsayed & Elrhim, 2020ويقتــرح الباحــث أا ييببمل اإل صبباح عببن
ط ي ة ادث ةادحة يجلس كورلنا كا ة الم لوما الوصب ية لالمؤشببجا الكميببة الاببي
ت كا الوو ال اة للرادحة لتا يجها على اليجكة من ايج (نيا لت ور الرادحة ،عدد
اإلصابا لالو يببا لابباال الا ببا ي علببى مسبباوج اليببجكة لالصببناعة ككببل ،موقببم
اليجكة من الوو الجاهن لتوق ا ت ور الرادحببة بببال اج المسبباق لية ،اإلسبباجاتيريا
لالسياسا الاي تا فا اليجكة إلدار ايزمة ،لتا يج الاببدابيج لاإلةببجاءا – دعببم ل/أل
ردع  -الاي إتادتفا الحكومببة لايةفببز الم نيببة بيبباا مواةفببة الرادحببة لتا يببم اببد
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أ ارها) ،لريجها من الم لوما الوص ية لالكمية الاي ت ُسفم ي تحقيق اإلساقجار المالي
لاإلقاصادة لتن كا على تجشيد قجارا المساثمجين.
 -2متطلبات اإلفصاح عن فرض اإلستمرارية في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا:
أكببد م يببار المحاسب ة الببدللي ( )IAS:1لنظيببجه المصببجة رقببم ( )1الم ببدل عبباة
2019ة ب نببواا " عجا القوادم المالية " بال قج رقم ( )25على وجلر قياة إدارا
ُ
اليجكا باقييم مدج قدرتفا على اإلسامجار عند إعداد القوادم المالية ،ايج يرن أا ت د
اليجكا قوادمفا المالية على أساس اإلسامجارية ما لم تنببوة اإلدار تصب ية اليببجكة أل
توقم ايني ة الااصة بفا ،أل أنه ليا لديفا بديل لاق ي سوج أا ت ل تلك .لاال علم
اإلدار بوةود مسبباويا ك يببج مببن عببدة الااكببد المقاجنبة بااببداث أل ظببجلر قببد تُلقببي
بظاللفا شكوكا ً ةوهجية على قدر اليجكة على اإلسامجار ،منه ياوةن عليفا اإل صبباح
عن ااال عدة الااكد لمساوياتفا الماال ة ،كما شدد الم اييج على أنه ببي االببة عببدة
قياة اليجكا بمعداد قوادمفا المالية علببى أسبباس اإلسببامجار ،يرببن اإل صبباح عببن هببده
الحقيقة م الكيم عن ايسا ايخجج الاي إعامد عليفا ي إعداد تلك القوادم م بياا
أس ا عدة اإلسامجارية (IAS:1,2007,P25-26؛ م يار المحاسب ة المصببجة رقببم ،1
.)2019
وقد أةارت ال قج رقم ( )26بدا الم يارين إلى أنه ي االببة تقيببيم مالءمببة ببجا
اإلسامجارية ،يرن علببى اليببجكا أا ت ُجاعببي كا ببة الم لومببا الماااببة عببن المسبباق ل
لالاي تكوا على ايقل لمد  12شفجا ً من نفاية ال اج المالية ،ايج أا مؤشببجا تببوا ج
أرباح ماجاكمة من ال مليا لسفولة الحصول على الموارد المالية تدعم مالءمببة ببجا
اإلسامجارية دلا الدخول ي مساويا ت صيلية ل مليا الاقييم ،ي اين ت ببجا ب ببض
الظجلر لاياداث اإلساثنادية وجلر قياة إدار اليجكا باحليل مرموعة لاس ة مببن
ال وامل الما لقببة بالجبحيببة الحاليببة لالمسبباق لية ،لمجاة ببة لتقيببيم بببجام سببداد الببديوا
لالاسفيال االدامانية ،لريجها من المؤشجا الاي ت ُسفم ي تقييم جا اإلسامجارية.
وفي سياق ما أقجته تلببك الم بباييج بيبباا تقيببيم ببجا اإلسببامجارية لاإل صبباح عنببه
بالاقاريج المالية ،كي ت دراسة ( IBDO (2020عن أا عملية تقييم قدر اليببجكة علببى
اإلسامجار ي ظل تزايد مساويا عدة الااكد المصاا ة لا يي ةادحببة يببجلس كورلنببا
تا لن تضمين سيناريوها ريج مس وقة ي تن ؤا اإلدار لكا ة ال نود لال وامببل الاببي
تا ج أل من المحامل أا تاا ج باداعيا هببده الرادحببة ،ايمببج الببدة يزيببد مببن صب وبة
عملية تقيببيم إسببامجارية اليببجكا لاإل صبباح عنفببا باليببكل الكببار لالمالدببم بمببا ي ببزز
ش ا ية الاقاريج المالية بوةه عاة لللمساثمجين بسوق ايلراق المالية على لةه الاحديد.
كما قدمت دراسة ( Ratan & Farjana (2021ال وامل الاي ين غي تقييمفا من ق ببل
اليجكا لاإل صاح عنفا للا امل م م دأ اإلسامجارية لالاي تامثل ي :ما إتا كاا لببدج
اليببجكة مببا يك ببي مببن السببيولة ل /أل قببو المجكببز اإلدامببانى للنرببا مببن االببة الجكببود
اإلقاصادة م اإلشار إلى أا ال ي ة الما ببور لوببباء كورلنببا ت نببي أا ظببجلر عببدة
الااكد ساظل قادمببة ،لقببد ال تكببوا قببادر علببى تقببديج الاببا يج المسبباق لي لكورلنببا بيببكل
م قول ،لكدلك نااد إةجاء إخا ارا تحمل الضغوط على اإل اجاوا ايكثج اساسببية
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لالاببي يمكببن أا تببؤ ج سببل ا ً علببى ال مليببا لإاامببال اببدلث مثببل هببده السببيناريوها
ال ُم اكسة ،لتحليل الاا يج على ت فدا القجلا لالاسفيال االدامانية ،لكدلك مجاة ببة
اإلةجاءا الاي إتادتفا اليجكة للاا يم من مااطج عببدة مالءمببة ببجا اإلسببامجارية
مثببل أني ب ة الح بباظ علببى السببيولة ،م ب وببجلر النظببج ببي نمببوتم أعمببال اليببجكة
لالماببباطج تا الصبببلة ،لدراسبببة لتقيبببيم أة تحبببديا تواةبببه ال يانبببا ايساسبببية
لاإل اجاوا المساادمة إلةجاء تقييم اإلسامجارية.
كما إقترحت دراسة ماولي ( )2020أنه يرن على اليجكا أا تاخد ا ار المحاملببة
لاإلن كاسا المجت ة بفا للمببد عبباة ببي وببوء انايببار يببجلس كورلنببا لتقيببيم مببدج
قدرتفا على اإلسامجار من ايج تمكنفا من سداد إلازاماتفا قصببيج ا ةببل علببى ايقببل،
لكدلك تحديد مساويا السيولة لالجبحية لمصادر الامويل ي ال اج القادمببة .ل ببي هببدا
السياق أكد دراسة ( Deloitte (2021على وجلر قياة اليجكا المقيد بال ورصببة
باإل صاح عن الم لوما الما لقة باهم المااطج الاي تواةببه اليببجكة أل ايلراق الماليببة
الااصة بفا ،لاال قياة هده اليجكا باإل صاح ال لببي عببن مابباطجهم ال امببة الما لقببة
بقضببايا مثببل الكببوارث ال ي يببة المحاملببة أل ايلبئببة ،يرببن علببيفم تحببديج اإل صبباح
لاووببي أا المابباطج لببم ت ببد ا اجاوببية لمببن ببم تببدعيم قيبباس لتقيببيم الاببا يج ال لببي
لالمحامل لاداعيا ةادحة كورلنا .كما أكد لرنة هيئة سوق ايلراق المالية ايمجيكية
على أهمية تحديج هدا اإل صاح لألزمت اليجكا المقيد بالكيببم عببن عوامببل الا ببج
لليجكة ي ظل تداعيا ةادحة كورلنا لما إتا كاا له تا يجا ً ةوهجياًعلى نياط اليببجكة
ى السوق.
ويــرى الباحــث أنببه علببى الببجرم مببن ت ببجق م بباييج المحاس ب ة الدلليببة لالمصببجية
لمحببددا تقيببيم ببجا اإلسببامجارية لاإل صبباح عنفببا بالاقبباريج الماليببة ،لقيبباة ب ببض
اإلصدارا لالممارسا المفنية بمرساء ووابل تقييم ببجا اإلسببامجارية ،إال أنفببا لببم
تانببالل بببال جا لالاحليببل مرموعببة المؤشببجا الالزمببة ل مليببة الاقيببيم ل ق با ً يسببا
لمؤشجا شاملة لموووعية ،لذا يقترح الباحث وجلر لةود مرموعة مببن ال وامببل
ايساسية الاي يرن مجاعاتفا عند تقييم قدر اليجكا على اإلسامجار ي ظل الظببجلر
لاياداث المواتية لريببج المواتيببة ( ،)COVID-19لالاببي تجتكببز علببى تحليببل لتقيببيم
المؤشجا المالية لريج المالية لتلك على النحو الاالي:
 -1/2المؤةرات المالية لتقييم فرض اإلستمرارية:
▪ مساوج الم ي ا ي ظل أاداث ةادحة كورلنا مقارنة بالظجلر ال ي ية.
▪ مساوج الاكاليم لخاصة الثاباة منفا ،ي ظببل تببدني م ببدال اإلناببام الاببي جوببافا
ةادحة يجلس كورلنا.
▪ تقييم أرصد المازلا لإاامالية ت جوه للالم لتحميل اليجكة خسادج ك يج  ،نايرببة
إرالق السوق المحلي لالدللي ي ظل قجارا اظج الاروال الاببي أقجتفببا اكومببا
م ظم دلل ال الم.
▪ لةود خسادج تيغيل ماكببجر  ،أل لةببود تببدهور ملحببوظ ببي قيمببة ايصببول المولببد
للاد قا النقدية ،لمدج إرت اطفا بااداث ةادحة كورلنا (إبجاهيم & زايد.)2020 ،
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▪ ت ثببج الووب المببالي (اإل ببالس الحببالي أل المحامببل) ل ببدد ك يببج مببن ال مببالء الببدين
تضجرلا سل يا ً ي ظل تداعيا ةادحة كورلنا (.)Renatas et al., 2021
▪ لةود عرز ي رأس المال ال امل ،نايرة عدة القببدر علببى تحصببيل المببديونيا مببن
ال مالء الدين تا جلا باداعيا ةادحة كورلنا(.)Bashir & Oladejo, 2020
▪ لةود أقساط لتسببفيال ادامانيببة مسبباحقة محملببة بال وادببد ،مب عببدة تببوا ج السببيولة
الكا ية لسداد تلك اإللازاما لالو اء بيجلط إت اقيا القجلا.
▪ مؤشببجا النسببن الماليببة الجديسببية  -ببي صببال أل ريببج صببال  -اليببجكة ،مقارنببة
بال اجا السابقة ،أل بم اييج الصناعة الاي ت مل بفا اليجكة.
▪ لةود رصيد ماجاكم من الضجادن المؤةلة (.)Teotia, 2019
 -2/2المؤةرات اير المالية لتقييم فرض اإلستمرارية:
▪ ط ي ة أني ة اليجكة ،لمساوج ت قد هيكلفا الانظيمي ،لط ي ة لظجلر عملفا علببى
مساوج الصناعة لاالقاصاد ككل ،لمدج تا جها بااداث ةادحة كورلنا.
▪ ك اء ل الية أداء اإلدار  ،لمدج اكامال الوظادم لالمناصن اإلدارية ،لقدرتفا على
مواةفة تداعيا الرادحة.
▪ توقم ال مل بصور ماكجر  ،نايرة عدة لةود خاما محليببة أل صب وبة إسببايجادها
نايرة جا اظج الاروال لرلق اجكة اليحن الدللي بال ديد من دلل ال الم.
▪ الحاةة لا ديل عمليا الايببغيل لاالناببام بيببكل أساسببي ،نايرببة الظببجلر لال وامببل
المساحد ة.
▪ القببوانين لالايببجي ا الاببي تصببدرها الدللببة بيبباا ت ببادة آ ببار لتببداعيا الرادحببة
(يوسم.)2020،
▪ قد إماياز أل تجخيص أل اق إخاجاع رديسي نايرة عوامل لظجلر خارةية.
▪ قداا مورد أل عميل رديسي سواء محلي أل دللي نايرة قيود الس ج لاإلناقاال .
ومن ثم يجب على إدار اليجكا تقييم هده المؤشجا المالية لريج المالية كمجتكببز
للحكم على مدج قدرتفا علببى اإلسببامجار مببن عدمببه ،لاإل صبباح عببن تلببك بالاقبباريج
الماليببة ،م ب أهميببة الانويببه عببن خ ببل اإلدار للاغلببن علببى الظببجلر الاببي تفببدد
إسببامجارية اليببجكة مثببل ،البباالص مببن ب ببض ايصببول ،لإعبباد ةدللببة الببديوا،
لإقاجاا أموال ةديد  ،لتا يض الن قا لتاةيلفا ،زياد اقوق الملكية ،لريجها من
ال وامل الاي تا ناها اإلدار ي ظل أاداث ت يي ةادحة يجلس كورلنا.
 -3متطلبات اإلفصاح عن األحداث التي تقع بعد نهاية الفتري المالية:
تواةه اليببجكا صب وبة ببي ال صببل بببين اياببداث الالاقببة ال ُم اببجر بفببا لريببج
الم اجر بفا ي سوق عالمية شديد الاقلن ،لالاي تحببدث يفببا ت ببورا رديسببية بيببكل
يومي ،لل ل رد ل سوق ايسفم سواء محليبا ً أل دلليبا ً لمببا يُ صب عنببه مببن م لومببا
مالية لريج مالية تقاجا باداعيا ةادحة يجلس كورلنببا يُ ببد مثببال لاق ببي علببى أهميببة
الم الرة المحاسب ية ل اببداث الواق ببة ب ببد تببارير القببوادم الماليببة .لعلببى الببجرم مببن أا
اليجكا قد ال يكوا لديفا ةمي الحقادق الاي تا لق بمثل هده اياداث ي تببارير إعببداد
القوادم المالية ،إال أنه بمرببجد ةمب هببده الم لومببا يرببن أا ت ُجاعببي لظي اببي القيبباس
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لالاقييم هده الظجلر كما لو كانت موةود ي تارير إعداد الاقاريج المالية م وببجلر
اإل صاح عن تداعياتفا الماال ة (.)Leonardo et al.,2020; Deloitte, 2021
لهناك إت اق على أا اياداث الواق ة ب د نفايببة ال اببج الماليببة ،هببي تلببك اياببداث
الاي تق بين تارير نفاية ال اج المالية لتارير إصدار القوادم المالية ،لالاي تيمل كل من
اياداث الريد لريج الريد  .لقببد أشببار كببل مببن م يببار المحاسب ة الببدللي ()IAS: 10
لنظيجه المصجة رقم ( )7الم دل عاة 2015ة ب نواا " اياداث الاببي تقب ب ببد ال اببج
المالية " ،إلى وجلر الامييز بين نوعين من اياببداث ،ايببج ت ببجق النببوع ايلل إلببى
اياداث الاي ياو ج بيانفا أدلة إوببا ية لحبباال كانببت موةببود ببي تببارير نفايببة اببج
الاقجيج لتا لن ت ديالً ي القوادم المالية ،ي اين تهن النوع الثاني إلى اياببداث الاببي
نيا ب د نفاية اببج الاقجيببج لال تا لببن ت ببديالً ببي القببوادم الماليببة ،لإنمببا يرببن علببى
المنيا قل اإل صاح عنفا (IAS: 10, Pa.3-7م م يار المحاس ة المصببجة رقببم "،"7
 .)2015لهنا أ يج ب ض الردل بياا تقيببيم تببداعيا لأاببداث ةادحببة يببجلس كورلنببا
كحدث ةوهجة لهاة ،ايج بدأ ببي رضببوا شببفج ديسببم ج عبباة  2019بمدينببة للهبباا
الصينية لهو تارير سابق إلنافاء ال اج المالية ،لدا هناك من يجج (أبببو طالببن)2020 ،
وجلر ت ديل القوادم المالية ي ووء الاداعيا السل ية للرادحة .بينمببا لصب اه منظمببة
الصحة ال المية ي  11مارس عاة  2020بانه ةادحة للباء عالمي له ال ديد من ا ببار
لالابببداعيا السبببل ية ( ،)WHO,2020ايمبببج البببدة د ب ب الكثيبببج مبببن ايكببباديميين
لالممارسين لمفنة المحاسب ة لالمجاة ببة إعا ببار هببده الرادحببة وببمن اياببداث الالاقببة
إلعداد القوادم المالية لالاي ال تا لن ت ديال ي القيم المدرةة بالاقاريج الماليببة ،لإنمببا
يرن اإل صبباح عببن تا يجهببا علببى نابباد أعمببال اليببجكا لمجاكزهببا الماليببة لتببد قاتفا
النقدية.
لقد أكد دراسببة ( Dave & Mahanta (2020أا اإلوب جابا ال ديببد لرادحببة
يببجلس كورلنببا لالاببي اببد ت ببي أعقببا نفايببة عبباة 2019ة ،ت ببجا علببى إدارا
اليجكا قياس كا ببة الاغييببجا الناترببة عنفببا كحببدث ريببج قابببل للا ببديل ببي الميزانيببة
ال مومية ،م وجلر قياة اليجكة باإل صاح عن ط ي ة الحدث ،لتقديج تا يجه المالي أل
بياا عدة إمكانية قياس مثل هدا الاا يج لكل ئة مادية من اياداث ريج ال ُم دلة ب ببد اببج
إعداد الاقجيج ،كما يا ين على اليجكا اإلعالا عن تا يج الرادحة ي الجب ايلل ل بباة
2020ة.
كما نوهت دراسة ( Al-Awadhi et al. (2020عن لةود توا ق مببن ق ببل ُمنظمببي
سوق ايلراق المالية بياا اليببجكا الاببي سببا د تقاريجهببا الماليببة ببي 2020/12/31
على أا ةادحة يجلس كورلنا لما ت فا من آ ار لتببداعيا سببل ية ،يُ ببد اببد ا ً الاقبا ً ال
يا لن الا ديل من ايببج ما ل ببا اإلعاببجار لقيبباس ايصببول لااللازامببا  ،ببي اببين
يساوةن اإل صاح قل ومن اإليضااا الماممة للقوادم الماليببة ،علببى أا ياصببم هببدا
اإل صاح بالي ا ية لييمل ط ي ة الحدث لتقديج تا يجه المالي على الاقاريج الماليببة ،مثببل
اإل صاح عن ا ار المحاملة إلنا اا قيمة ايصببول الماليببة لريببج الماليببة ،لت ببديال
لإع اءا عقود القجلا لالاسفيال االدامانية ،لالاسادج الناةمة عن ميكال سلسببلة
الاوريد ،لكدلك الاقل ا ي أس ار السل لأسواق صببجر ال مببال ايةن يببة ب ببد تببارير
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الاقجيببج .لأوببا ت دراسببة ( Duc et al., (2020إعا ببار آ ببار ت يببي ةادحببة يببجلس
كورلنا على اليجكا المقيد بسوق ايلراق المالية ،هي نايرة اياداث الاي نيا ب د
تببارير الاقبباريج ببي سببياق ال ديببد مببن القببجارا الاببي تببم إتااتهببا مببن ق ببل الحكومببا
لالمؤسسا الدللية تراه هدا الوباء من ةانببن ،لمببن ق ببل إدارا اليببجكا مببن ةانبن
أخج ،لالاي تا لن مزيد من اإل صاح عن ناادرفا بالاقاريج المالية دلا الاا يج على القيم
الم اجر بفا.
ل ببي هببدا السببياق قببدمت تقبباريج (;Deloitte, 2020 ; KPMG,2020a
 )IBDO,2020تاكيد على أا آ ار ةادحة يجلس كورلنا بيكل عاة ت د اد ا ً ريج قابل
للا ببديل ،ايببج أا ت ببور ت يببي الرادحببة بببدأ ببي ألل مببارس 2020ة ،لمببن ببم ببما
الاقديجا لاإل اجاوا المجت ة به عند إعداد القوادم المالية ل بباة  2019ال ت كببا أة
تغيجا نايرة ت يي الوباء أل ت كا ب ض الاغيجا ال ي ه ،ي اببين أا ال اببجا الاببي
ت قن ينايج 2020ة ت جا على اليجكا الماضببجر اإل صبباح عببن تببداعيا الرادحببة
عند إعداد قوادمفا المالية (.)Teotia, 2020
وممــا ســبق يتفــق الباحــث م ب ما ل ببا الم بباييج الدلليببة لالمصببجية ،لمببا قدماببه
الدراسا السابقة لأكد علية اإلصدارا لالممارسا المفنية بياا اإل صاح عن آ ببار
لتداعيا ةادحة يجلس كورلنا بمعا ارها ادث ريج قابل للا ديل بالقوادم المالية ،على
أا ياضمن اإل صاح كل من ط ي ة الحدث لأ اره المالية الماوق ة على اليجكة.
 -4متطلبات اإلفصاح عن بنود التقارير المالية في ظل جائحة فيروس كورونا:
قببدمت دراسبباي ( )Deloitte,2020; Pwc, 2020الاببا يجا الحاليببة لالمحاملببة
لرادحة يجلس كورلنا على اإليجادا من ال قود مب ال مببالء ،ايببج إا ابباال ت ببل
لتوقم ايعمال نايرة إنايار الرادحة يمن اليببجكا مببن الببدخول ببي ات اقيببا لعقببود
ةديد م ال مالء كما يماد إلى اإلخالل بيجلط ال قود الحاليببة ،لببدا يرببن علببى اليببجكة
مجاعا مرموعة من ال وامل عند تقييم إيجاداتفا من ال قببود مب ال مببالء لأهمفببا :قابليببة
تن يببد ال قببود لإمكانيببة الاحصببيل ،لمجلنببة ت ببديل ال قببود ببي سببياق المسبباردا الاببي
ت جوفا الرادحة ،لالحق المادة من ايج قدر اليجكة على تقديم اوا ز ماديببة لايببري
ال مالء على اليجاء لالاي رال ا ً ما تظفج ي صور خصوما على مرموعببة السببل أل
الادما المساق لية ،ضالً عن توقيت اإلعاجار باإليجادا ايج يرن أا تقوة اليببجكة
بمجاة ة اإلعاجار باإليجادا ي ووء الظجلر لالاببداعيا الاببي تاسب ن ببي لةببود
إنق اعا محاملة ي توريد السببل أل تقببديم الاببدما  .وهنــا يؤكــد الباحــث علببى أهميببة
اإل صاح عن هده ال وامل مثببل :الاغييببجا الروهجيببة ببي أصببل ال قببد نايرببة إنا بباا
القيمة ،لتغييج شجلط السداد ،لالاوقيت الدة يام يببه اإلعاببجار ب بباقي اإليببجادا  .وفــي
سياق متصل ،أكد دراسببة ( KPMG (2020bعلببى لةببود تببا يجا محاملببة لاوقببم
عمليا اإلناام لإنا اا مساوج الم ي ببا باليببجكة علببى رأسببمالفا ال امببل ،لمببن ببم
إاامالية ت جوفا لمااطج السيولة سواء ي الوقت الحالي أل المساق لي ،لدا ين غببي علببى
إدارا اليجكا ال حج عن طجق منفرية إلدار هده المااطج ،لإسااداة مصادر بديلة
للامويل لإةجاء تجتي ا مب المؤسسببا الماليببة لردللببة الببديوا المسبباحقة .لال شببك أا
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اإل صبباح عببن هببده المابباطج لسياسببا لإةببجاءا إدارتفببا يُسببفم ببي تمويببل اليببجكة
لت زيز قدرتفا على اإلسامجار ،ليو ج م لوما مالدمببة لمووببوعية لاجشببيد قببجارا
المساثمجين.
ي اين ركز دراسة ( Silvia (2020على تداعيا قياس القيمة ال ادلة لب دلا
المالية ،لالاي يرن أا ت كا لةفا نظج الميبباركين بالسببوق ،لكببدلك بيانببا السببوق
ي تارير القياس لمدج تا جه باداعيا ت يي الرادحة ،ايببج اليمكببن تراهببل أة بيانببا
تا لق بايدلا المالية لإا كاا اإلنا اا ي ايس ار إنا اوبا ً مؤقابا ً ببي هببده ال اببج .
كما أكد م يار الاقاريج المالية الدللية ( )IFRS:13لنظيجه المصجة رقم ( )45الم ببدل
عاة  2015ب نواا " قياس القيمببة ال ادلببة " ،علببى أهميببة قيبباة اليببجكا بقيبباس القيمببة
ال ادلة بمسااداة س ج الاجلم الدة سيام إساالمه مقابل ايصل ،أل الدة سيام د ه لنقل
إلازاة ي م املة ُمنظمة بببين الميبباركين ببي السببوق ايساسببي ببي تببارير القيبباس ل قبا ً
لظجلر السوق الحالية بصجر النظج عن ما إتا كاا هدا السب ج قابببل للمالاظببة بيببكل
م اشج ،أل ُمقدرا ً بمسااداة أسلو أخج .لدا يرببن اإل صبباح بيببكل كببار عببن مببدج قيبباة
اليجكا بمسااداة قياسا القيمة ال ادلة ،لالااكببد مببن مجاعببا هببده القياسببا لاببداعيا
ةادحببة يببجلس كورلنببا علببى توق ببا الميبباركين بيبباا الاببد قا النقديببة المسبباق لية،
لم دال الاصم الااصة بفا ،لإةجاء الاقييما الفامة الما لقة بايصول أل اإللازاما
ي تارير الاقجيج.
وقد نوهت دراسة ( Oliver et al. (2021عن ت جا ايسببواق الماليببة للمابباطج
ي ظل تببداعيا ةادحببة يببجلس كورلنببا لتا يجهببا بيببكل م اشببج علببى أسب ار ايسببفم
بالسوق ،ايج أكد الدراسة على ت جا ايسواق الماليببة لل ديببد مببن المابباطج الماليببة
(سيولة – إداماا – سوق) لالاي تؤ ج علببى أسب ار ايسببفم لقياسببا القيمببة ال ادلببة لفببا
(.)Afees et al.,2020
وأخيرا ا يؤكــد الباحــث ،علببى وببجلر لأهميببة اإل صبباح عببن مرموعببة مببن ال نببود
ايخجج ي ظببل تببداعيا الرادحببة مثببل :تببا يج الرادحببة علببى الاببد قا النقديببة الحاليببة
لالمساق لية ،لأ جهببا علببى أسب ار الصببجر لتجةمببة القببوادم الماليببة ،لان كاسبباتفا علببى
الاكاليم ايساسية لالاكاليم اإلوا ية الاي تاحملفا اليببجكة لمواةفببة الرادحببة ،لأ جهببا
علببى تصببنيم ايصببول لاإللازامببا الماداللببة لريببج الماداللببة ،لتقببديجا الاسببادج
االدامانية الماوق ة ،لان كاساتفا على رأس المال ال يجة ،لالمسببئولية المرام يببة .ايببج
إا هدا اإل صاح يُسفم ي ت زيز شب ا ية لمصببداقية الاقبباريج الماليببة ،لتجشببيد قببجارا
المساثمجين باسواق ايلراق المالية.

ثالثاا :تحليل مشاكل وتحديات اإلفصاح عن معلومات جائحة فيروس كورونا
وآليات مواجهتها

 -1مشاكل وتحديات اإلفصاح عن معلومات جائحة فيروس كورونا:
جوت تداعيا ةادحببة كورلنببا عببدد مببن الاحببديا اإلقاصببادية الك يببج لليببجكا
ال املة ي ال ديد من الصناعا لالق اعا الماال ة ،لالاي لفا تا يجا االيببة لمحاملببة
لاس ة الن اق على الاقاريج المالية ،ايمج الدة يا لن من ُم دة لمجاة ي هده الاقاريج
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وجلر مجاعا اإل اجاوا لاياكاة لاإل صااا ايساسية الاي ربما لببم يببام الا ببجق
لفا بالا صيل ي الماوي القجين ،لالنظج ي المااطج لالقضايا الروهجية الاي يمكن أا
تؤ ج على هده الاقاريج (.)Sowmya & Madhumita, 2021
كما إا تقييم اليببجكا بوةببه عبباة لمببدج قببدرتفا علببى اإلسببامجار بوةببه خبباص ،ال
ياوقببم قببل علببى تحليببل ال يانببا الااريايببة ،لإنمببا يجتكببز علببى اسببااداة الم لومببا
المساق لية الاي تقاجا بمساويا مجت ببة مببن درةببا عببدة الااكببد نايرببة ت يببي الرادحببة
لتداعيا اإلنكماش اإلقاصادة ،ي ووء عد عوامل أهمفا:
▪ لةود مرموعة لاس ة من النااد المحاملة لدرةة عالية من عدة الااكببد بيبباا المسببار
النفببادي للرادحببة ،لالمسببار لالوقببت الالزمببين لل ببود إلببى االببة اإلسبباقجار( & Hue
.)Elaine, 2020
▪ إعاماد الاا يج اإلقاصادة ال ُمصاان للرادحة بيكل ك يج على الماغيببجا الاببي يصب ن
الان ؤ بفا ،لالاي تيمل الدرةة الاي ت ُقيببد بفببا الحكومببا اينيب ة الاراريببة لال جديببة،
لمساوج اإلماثال المجت ل بفا من ق ل المواطنين ،لدرةة نربباح تسببوية منحنببى انايببار
الوباء ،لط ي ة ل الية المساعد الحكومية (.)Afees et al., 2020b
▪ قياة اليجكا باجةمة تا يج الظجلر الكليببة إلببى تقببديجا للاببد قا النقديببة المسبباق لية
الااصة بفا.
وإستدراكا ا لهذه العوامل ،ل ي سياق عببجا لتحليببل الدراسببا السببابقة لاإلطببالع علببى
اإلصدارا لالممارسا المفنية ،يمكببن لل ااببج تلاببيص أهببم الميبباكل لالاحببديا الاببي
تقاجا باإل صاح عن م لوما ةادحة يجلس كورلنا ي النقاط الاالية:
 -1/1تزايد الاقل ا اإلقاصادية نايرة اسامجار لت ور ت يي الرادحببة ،لمببن ببم صب وبة
تقديج لقياس الاا يج الكامل للوببباء علببى نابباد أعمببال اليببجكا لمجاكزهببا الماليببة
لتد قاتفا النقدية ،لاإل صااا المجت ة بفا ي الاقبباريج الماليببة ،مب لةببود إلببزاة
من الرفا الجقابية لاإلشجا ية بضجلر مجاعا اليجكا تداعيا ةادحة كورلنا
عند إعداد بياناتفا المالية لاإل صاح عنفا (.)McKibbin, & Fernando, 2020
 -2/1تزايد ااال عدة الااكد ي ظل تداعيا الرادحة ،ايمج الدة يببؤدة إلببى مرموعببة
لاس ة نس يا ً من اإل اجاوببا ريببج الم قولببة لريببج الصببحيحة يمببا يا لببق بببايداء
المساق لي لالاد قا النقدية يني ة أل أصببول اليببجكة ،ممببا يببؤ ج علببى تقببديج قببيم
ايصول أل اإللازاما  ،لال سببيما تقيببيم قببدر اليببجكة علببى اإلسببامجار ( ASIC,
.)2020
 -3/1تاكيد م يار المحاسب ة الببدللي ( )IAS:1لنظيببجه المصببجة رقببم ( )1الم ببدل عبباة
 ،2019علببى أا زيبباد عببدد الماغيببجا لاإل اجاوببا المببؤ جه علببى الصببور
المحاملة ل يبباا ابباال عببدة الااكببد ببي المسبباق ل ،تبؤدة إلببى زيبباد خضببوع تلببك
الماغيجا للاقديجا الياصية الاي ينرم عنفببا ت ببديل تل أهميببة نسب ية علببى القببيم
الد اجية ل صول لااللازاما  .كما أشار م يار المحاس ة الدللي ( )IAS:8إلى أنببه
نايرة ااال عدة الااكد ال ُمالزمة يني ة ايعمال ،ما ال ديببد مببن ال نببود ال يمكببن
قياسفا بدقة ،للكن يمكن تقديجها قل ،لتن وة هده الاقديجا على اةافادا تساند
إلى أادث الم لوما الماااة الاي يمكن اإلعاماد عليفا (.)IFAC, 2020
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 -4/1لةود ال ديد من الص وبا الاي تجت ل بكل من :تقديج الاسادج اإلدامانيببة الماوق ببة
للمدينين ،لتقادة المازلا ،لتحليال انا اا القيم الد اجية ل صول المالية لريببج
المالية ،لريجها مببن ال نببود ببي ظببل ال يئببة اإلقاصببادية شببديد الاغيببج ( ICPAC,
.)2020
 -5/1لةببود آراء ماضبباربة بيبباا الم الرببة المحاس ب ية لرادحببة يببجلس كورلنببا كااببد
اياداث الالاقة إلنافاء ال اج المالية ،لمن م إعا اره ادث قابببل للا ببديل أل ريببج
قابل للا ديل ليكا ى باإل صبباح عنببه بالاقبباريج الماليببة ( Pwc,2020; Angus et
.)al.,2020
 -6/1لةود مرموعة من المااطج الداخلية باليجكة ،لالاي تا لق بمرموعببة اياببداث أل
الظجلر الداخلية ي ظل ةادحة كورلنببا ،مثببل كببج لقببدرا اإلدار  ،لالسياسببا
الاي تا فا لاحقيق أهدا فا ،لط ي ببة ال مليببا لاينيب ة الجديسببية ،لمسبباوج ت قببد
الفيكل الانظيمي بفا ،لو م نظم الجقابة الداخلية ،لعدة اإلماثال لما ل ا تقاريج
ايعمال الماكاملة (ع د ال زيز.)2021 ،
 -7/1لةود مرموعة من المااطج الاارةيببة ببي ظببل تببداعيا ةادحببة كورلنببا ،لالاببي
تؤ ج على جا اإلسببامجارية ،مثببل توقببم عمليببا الا ببادل الارببارة ،لالقببوانين
لالايجي ا الاي تصدرها الدللة لت ُقيببد مببن عمليببا الايببغيل لاجكببة االناقبباال ،
لكدلك عرز الاد قا النقدية الداخلة م زياد الابد قا النقديببة الاارةببة ،لريجهببا
من الماغيجا اإلقاصادية (.)Tahar et al., 2020
 -2آليات مواجهة مشاكل وتحديات اإلفصاح عن معلومات جائحة فيروس كورونا:
م ت ور ةادحة يجلس كورلنا ،تحاام اليجكا إلى إةجاء تقديجا مووببوعية
لإعداد ل ادق شاملة تدعم أسا هده الاقببديجا  ،لتقببديم إ صبباح قببوة عببن اإل اجاوببا
الجديسية المساادمة لاساسيافا للاغييج .لقد قدمت ال ديد من الرفببا ال ُمنظمببة يسببواق
ايلراق المالية محليا ً لدللياً(الفيئة ال امة للجقابة الماليببة2020 ،م  )SEC, 2020عببدد
من اإلصدارا لالاوةيفا اإلرشببادية لليببجكا بيبباا تقيببيم اي ببار المحاملببة للرادحببة
لاإل صاح عنفا بيكل كار ،كما أكدلا على أهمية تو يج الاقبباريج الماليببة عاليببة الرببود
ببي الوقببت المناسببن ،يمببا يا لببق بالوو ب الايببغيلي لالمببالي لليببجكة باإلوببا ة إلببى
الاوق ا المساق لية الاي يرن أا ت كا إ صااا ت ُل ي إهامبباة المسبباثمجين مببن ايببج:
مكانة اليجكة تيببغيليا ً لماليبا ً بيببكل يببومي ،لكي يببة إسببارابة اليببجكة لاببداعيا ةادحببة
كورلنا بما ي تلك ةفودها لحماية صحة لر اهية قوتفا ال املة لعمالدفببا ،ضبالً عببن
ط ي ة تغيج عملياتفا لاالافا المالية لمكا حة ت ببور الرادحببة ( ;Afees et al., 2020a
.)Michael et al.,2020
ويرتكز الباحث على ما أقجته م اييج المحاس ة الدللية لالمصجية ،لما قدماه الدراسببا
السابقة ،لأكد عليه اإلصدارا المفنية ،بياا وجلر ت نببي اليببجكا ال ُمقيببد بسببوق
ايلراق المالية مرموعة من ا ليا لالضوابل اإلرشببادية الاببي تببدعم اإل صبباح الكببار
لاليامل عن تداعيا ةادحة يجلس كورلنا بالاقاريج المالية ،لتلك على النحو الاالي:
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 -1/2وجلر قيبباة اليببجكا بالاوسب ببي اإل صبباح عببن الاغييببجا الفامببة ببي ال قبود
ايصلية م ال مالء نايرة انا اا القيمة ،لتغييج شجلط الد الجديسية ،لتوقياا
اإلعاجار باإليجادا المساحقة (.)Technical, 2020
 -2/2يرن على اليجكا اإل صاح عن الم لوما الما لقة باهم المااطج الاببي تواةففببا
أل تقاجا بايلراق المالية الااصة بفا ،م وجلر تحديج هدا اإل صبباح لالكيببم
عن عوامل الا ج ال ُمصاا ة لاداعيا ةادحببة كورلنببا ،لتا يجهببا الرببوهجة علببى
نياط اليجكة ى السوق (.)Deloitte, 2021; Niall et al., 2021
 -3/2يا ببين علببى اليببجكا اإل صبباح عببن الاغييببجا ببي الاسببادج االدامانيببة الماوق ببة
ل صول المالية ،مب الامييببز بببين الاسببادج االدامانيببة المجت ببة م اشببج باببداعيا
كورلنا ،لالاسادج الاي تجت ل ب وامل لظجلر السوق ايخجج.
 -4/2قياة اليجكا با ني منف اإل صبباح الكامببل عببن تببداعيا ةادحببة يببجلس كورلنببا
على نااد أعمالفا لمجاكزها المالية لتد قاتفا النقدية ،لتلك ومن مرموعة موس ة
من الاقاريج مثل تقاريج مرلا اإلدار الدلرية لالسنوية الم د ل قبا ً ياكبباة المبباد
( )40من قواعد القيد بال ورصة المصجية ،لتقجيج الحوكمة بمقاضى قببجار مرلببا
إدار الفيئة ال امة للجقابة المالية رقم ( )84ل اة  ،2016لالاقاريج المالية المجالية
لالسنوية الاببي تببدعم تببو يج م لومببا مالدمببة تاسببم باليب ا ية لالمصببداقية لاجشببيد
قجارا المساثمجين(.)IBDO, 2020
 -5/2يا ين على اليببجكا اإل صبباح عببن مببدج اإلتسبباق بكا ببة بنببود لعناصببج الاقبباريج
المالية ،ليا قل ل ني ة ال ادية لليجكة ،لإنما بياا ال جيقة الاببي تببا ج بفببا أل
قد تاا ج بفا نايرة ت يي ةادحة كورلنا .لكدلك اإل اجاوا لاياكاة المووببوعية
ي قجارا القيبباس لاإلعاببجار بايصببول لالاصببوة لاإليببجادا لالمصببجل ا ،
لاإل صااا المجت ة بفا ومن القوادم المالية ،ضالً عن المالاظا الاي تحاببام
إلى ت ببويج لاوب لم يببد علببى أا تكببوا هببده اإل اجاوببا لاياكبباة ماسببقة مب
القواعد المساادمة ي تقاريج مرلا اإلدار .
 -6/2ين غببي علببى اليببجكا تببدعيم مقومببا الاواصببل الببداخلي ال ببال بببين المسبباويا
اإلدارية الماال ة ،لتلك بيكل م كج ي ظل ت ببورا الرادحببة ،ايمببج الببدة يك ببل
سببالمة الاقببديجا لاياكبباة لدقببة أسببالين لنمبباتم القيبباس لتوا قفببا مب ما ل ببا
الم بباييج ،لي ظببم اإلسببا اد مببن خ ببج لربباا المجاة ببة ،ليضببمن إلاببزاة اليببجكة
بمساي اء ديونفا ى الوقت المناسن لبال جيقة المالدمة (.)AICD, 2020
 -7/2اإل صاح عن الاا يج قصيج لطويل ايةل ،للمساعدا الحكومية ،القجلا ،المن ،
لاإلع اءا الضجي ية ،أل أة مساعدا أخجج تجت ل بايلواع المالية لليجكة.
 -8/2اإل صاح عن الا ل لالسياسا الاي تا ناها اليجكة لمواةفة الرادحببة لتببداعياتفا،
لكدلك اإل صاح عن مساوج تقدة اليجكة نحو تن يد تلك الا ل.
 -9/2اإل صاح عن دلر منظمي أسواق ايلراق المالية علببى الصب يد المحلببي لالببدللي،
ي تقديم المن أل ب ض اإلع اءا أل الاسيفال الما لقة بالمواعيببد النفاديببة لاقببديم
الاقبباريج الماليببة ،لالما ل ببا الانظيميببة ايخببجج ببي ظببل تببداعيا الرادحببة
( ال حاا& محمود.) Okorie, & Lin, 2020; 2020،
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رابعاا :مسح ميداني بالبيئة المصرية بشأن اإلفصـاح عـن معلومـات جائحـة
كورونا

ي إطار إرساء محددا اإل صاح المحاس ي عن م لوما ةادحة يجلس كورلنببا ل قبا ً
لما ل ا م اييج المحاس ة الدللية لالمصجية لاإلصدارا لالممارسا المفنية ،لالاببي
تم عجوفا لتحليلفا بالمحالر السابقة .يسافدر هدا المحببور اسبباقجاء كببج ال ئببا الاببي
تمثل مرام لعينة المس الميداني بال يئببة المصببجية ،سب يا ً نحببو اخا ببار ال ببجا ايلل
لالثاني من جلا الدراسة.

 -1طبيعة ومنهجية المسح الميداني وتتضمن اآلتي:
 -1/1مجتمع وعينة المسح الميداني :ياكوا مرام المس الميداني من ال ة ئا تضببم
ُم ببدة الاقبباريج الماليببة ،لالمسبباثمجين بسببوق ايلراق الماليببة المصببجية ،لايكبباديميين
باقساة المحاسب ة لالمجاة ببة بالرام ببا المصببجية ،نظببجا ً يا هببده ال ئببا هببي ايكثببج
ارت اطا ً بماغيجا الدراسببة .لقببد تببم إخايببار عينببة الدراسببة بواقب  180م ببجد موزعببة
بالاسالة على ال ئا الثال ة ،كما قاة ال ااج باصميم قادمببة اإلساقصبباء بمسببااداة موقب
ةوةببل  www.google.comكوسببيلة أساسببية لرم ب ال يانببا ايلليببة ،لتببم توزي فببا
إلكاجلنيا ً لكا ة ال ئا ع ببج لسببادل الاواصببل اإلةامبباعي ،نظببجاً إلسببامجار اإلةببجاءا
اإلااجازية الاي ت جوفا الحكومة المصببجية لمواةفببة ت يببي يببجلس كورلنببا بالموةببة
الثانية ،لي كا الردلل الاالي رقم ( )1تصنيم عينة المس الميببداني لنسببن اإلسببارابة
الااصة بفا.

جدول رقم (1
عينة المسح الميداني ونسب الستجابة
م

فئـــات المسح الميداني

الستمارات
الموزعة

1

ُم دة الاقاريج المالية

60

2

المسبباثمجين بسببوق ايلراق
المالية المصجية

الستمارات
المستلمة
والصحيحة
52

نسبـــــــة
الستجابة %
86,6

60

45

75

60
180

56
153

93,3
%85

ايكاديميين باقساة المحاس ة.
3
اإلجمالــــي
المصدر :من إعداد ال ااج.
لياض من الردلل السابق ،أا عببدد اإلسببامارا الصببحيحة  153مفــردي بنسب ة %85
لهي نس ة ةيد تصل للاحليل اإلاصادي لاخا ار جلا الدراسة.
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 -2/1تصميم آداي المسح الميداني :ي سياق عجا لتحليل الدراسببا السببابقة المجت ببة
بماغيجا الدراسة ،لاإلساجشبباد بالم بباييج لاإلصببدارا المفنيببة الحاكمببة لما ل ببا
اإل صاح عن م لوما ةادحة كورلنا ،قاة ال ااج ب جح محاويببا المسب الميببداني
ي قادمة اساقصاء تيمل ال ة محالر رديسية تببم تجتي فببا بمببا ياببدة اخا ببار ال ببجا
ايلل لالثاني من جلا الدراسة ،كما يلي:
▪ محددا اإل صاح المحاس ي عن م لوما ةادحة يجلس كورلنا ي ووء ما ل ا
الم اييج الدللية لالمصجية ،لتيمل 12ع ار .
▪ مياكل لتحديا اإل صاح عن م لوما ةادحة يجلس كورلنا ،لتيمل 10ع ارا .
▪ ا ليا المقاجاة لمواةفة مياكل لتحديا اإل صاح عببن م لومببا ةادحببة يببجلس
كورلنا ،لتيمل10ع ارا .
لتم اإلعاماد على مقياس ليكج الاماسي لاحديد درةا موا قة المساقصى منفم.
مقياس الرتب
الوزن النسبي

موافق
تماما ا

موافق

محايد

اير
موافق

5

4

3

2

اير موافق
تماما ا
1

 -2تحليل النتائج اإلحصائية واختبار فروض الدراسة.
 -1/2تقييم الثبات /الصدق  Reliabilityفي المقاييس المستخدمة بأداي الدراسة:
قبباة ال ااببج باسببااداة أسببلو م امببل اإلرت بباط أل ببا Alpha Correlation
 Coefficientبمعا اره أكثج أسالين تحليل اإلعاماديببة  ،Reliabilityللااكببد مببن اتسبباق
ماغيجا الدراسببة مب ب ضببفا الب ض ،مببن ايببج ارت بباط الماغيببجا داخببل المرموعببة
الوااببد  ،لارت بباط كا ببة الماغيببجا م باً ،لمببن الما ببارر عليببه إاصبباديا ً أا إاصببادية
اإلخا ار يرببن أال تقببل عببن  .0,6ليووب الرببدلل الاببالي رقببم ( )2م امببل إرت بباط أل ببا
كجلن اخ لماغيجا الدراسة ( ال ة محالر رديسية بواق  32ع ار ).
لياض مببن الرببدلل الاببالي رقببم ( )2أا قيمببة أل ببا كجلن بباخ تاببجالح مببا بببين ()0,805
ل( )0,905بالمجالة ايللى بواق ( )0,943لكا ة ماغيجا الدراسة ،لتلببك بدرةببة قببة
قببدرها  %95ايببج اقاجبببت الم نويببة الحقيقيببة  P- Valueمببن الصب ج ،لكببدلك درةببة
مصداقية مجت ة لماغيجا الدراسة ككل ايج ت ل  0,971لت ا ج هده القيم ةيد باليكل
الدة ي كا توا ج اإلعامادية لالثقة بماغيجا الدراسة لتؤكد صالايافا لمجااببل الاحليببل
الاالية.
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جدول رقم (2
نتائج اختبار الثبات والصدق ( Cronbach's Alphaلمتغيرات الدراسة.
كـــود
المتغيرات

X1-X12

X13-X22

X23-X32

--

متغيرات الدراسة

محــددات اإلفصــاح المحاســبي عــن
معلومات جائحة فيروس كورونا في
ضــوء متطلبــات المعــايير الدوليــة
والمصرية.
مشـــاكل وتحـــديات اإلفصـــاح عـــن
معلومات جائحة فيروس كورونا.
اآلليات المقترحـة لمواجهـة مشـاكل
وتحــديات اإلفصــاح عــن معلومــات
جائحة فيروس كورونا.
إجمالي متغيرات الدراسة

عـــــدد
العبارات

معامل الثبات
Cron.
Alpha

معامل الصدق
الذاتي

12

0,870

0,933

10

0,805

0,897

10

0,905

0,951

32

0,943

0,971

المصدر :من إعداد ال ااج باإلعاماد على نااد الاحليل اإلاصادي.
 -2/2عرض نتائج التحليــل اإلحصــائي إلختبــار الفــرض األول بشــأن محــددات اإلفصــاح
المحاسبي عن معلومات جائحــة فيــروس كورونــا :يببنص ال ببجا ايلل مببن ببجلا
الدراسة على أنببه " يوةببد اخبباالر تل داللببة م نويببة بببين آراء عينببا الدراسببة بيبباا
محددا اإل صاح المحاس ي عن ةادحة يجلس كورلنببا ،ببي وببوء ما ل ببا م بباييج
المحاس ة الدللية لالمصجية ،لاإلصدارا المفنيببة الحاكمببة " ،لالخا ببار مببدج صببحة
هدا ال جا يمكن اإلعاماد على مؤشجا نااد اإلخا ارا الاالية:
أ -للتعرا على مدى لةود اخاالر تل داللة م نويببة بببين ال ئببا محببل الدراسببة ( ُم ببدة
الاقبباريج الماليببة باليببجكا المقيببد بال ورصببة المصببجية – المسبباثمجين بال ورصببة
المصببجية – ايكبباديميين باقسبباة المحاسب ة لالمجاة ببة) مببن ايببج محببددا اإل صبباح
المحاس ي عببن م لومببا ةادحببة يببجلس كورلنببا  ،COVID-19تببم ت يببق أسببلو
تحليببل الامببايز الما ببدد  Multiple Discriminant Analysisمببن خببالل نمببوتم
اشامل على ال ة مرموعا تُمثل ال ئا الااو ة للدراسة لبل عدد دلال الامببايز (2
دالة) لاكا ببى ال ااببج ب ببجا الدالببة ايللببى قببل لالاببي تحمببل أعلببى م امببل ارت بباط
لمساوج م نوية كما ياض ي الردلل الاالي رقم (.)3
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جدول رقم (3
دوال تحليل التمايز المتعدد ومصفوفة التصنيف من حيث محددات
اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيروس كورونا.
أ-

Eigen
Value
4,867

Variance
%
89,1

نتائج دالة التمايز األولى

Canonical
Correlation
0,911

Wilk's
Lambda
0,107

Chisquare
323,27

D.F

Sig.

24

0,000

ب -النسبة المئوية اإلجمالية للتصنيف الدقيق بين فئات الدراسة % 93,5

المصدر :من إعداد ال ااج ،باإلعاماد على نااد الاحليل اإلاصادي . SPSS
ويتبين من الردلل السابق إمكانية ق ول النموتم لاإلعاماد عليببه ببي الاصببنيم يمببا بببين
ال ئا محل الدراسة ،ايج بلغت قيمببة إيرببن( )Eigen Valueببي دالببة الامببايز ايللببى
( )4,867لتلببك بم امببل ارت بباط قببوة بل ب ( ،)0,911كمببا بلغببت قيمببة للببيكا المببدا
( )0,107لهو يا توزي كا2لالاي بلغببت قيمافببا ( ، )323,27لتلببك بمسبباوج م نويببة
مجت ( )Sig.=0,000مما يدل على لةود اخاالر تل داللببة م نويببة بببين ال ئببا محببل
الدراسة بياا محددا اإل صاح المحاس ي عببن م لومببا ةادحببة يببجلس كورلنببا ،كمببا
بلغت النس ة المئوية للاصنيم الدقيق ل ئا الدراسببة  %93,5لهببي نسب ة مجت ببة ت كبا
لةود اخاالر يما بين ال ئا الماال ة.
ب -األهمية النســبية لمحببددا اإل صبباح المحاسب ي عببن م لومببا ةادحببة كورلنببا ل قبا ً
لل ئا محل الدراسة :يوو الردلل الاالي رقم ( )4نااد االخاال ببا لل ئببا الثال ببة
(م دة الاقاريج المالية ،لالمساثمجين بال ورصة ،لايكاديميين).
جدول رقم (4
نتائج الختالفات بين الفئات الثالثة من حيث محددات اإلفصاح
المحاسبي عن معلومات جائحة فيروس كورونا
معدي
التقارير

المستثمرين
بالبورصة

 -X1تاصببيل منفريببة الاوسبب ببي
اإل صاح عن اإل اجاوببا الما لقببة
بالمسبباق ل ،لمصببادر عببدة الااكببد 4,17
لالمابببباطج المصبببباا ة النايببببار
يجلس كورلنا.
 -X2اإللازاة بم ادئ الحوكمة لجصد
اياببببداث لالقضببببايا الروهجيببببة
المقاجنببة با يببي ةادحببة كورلنببا4,67 ،
لالاوس ي اإل صاح عنفا باقجيجة
مرلا اإلدار لالحوكمة.

األكاديميين

محـــددات اإلفصـــاح المحاســـبي عـــن
معلومــات جائحــة فيــروس كورونــا
COVID-19

المتوسط الحسابي

قيمة F

مستوى
الدللة

4,98

4,57

30,76

**0,000

4,49

4,59

1,38

0,253

المجلة العلمية للدراسات واالبحوث المالية واإلدارية المجلد التاسع العدد األول يونيه - 538 - 2021

أثـر اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيـروس كورونا على القيمة السوقية لألسهم بالبورصة ..

معدي
التقارير

المستثمرين
بالبورصة

 -X3ت ميببق اإل صبباح الكامببل عببن
ةادحبببة يبببجلس كورلنبببا ،بحيبببج
ييبببمل كبببل مبببن ط ي بببة الحبببدث
لالماببببببباطج المجت بببببببة ببببببببه،
لسيناريوها الا امل م ببه ،لأ بباره
المالية الماوق ببة علببى اليببجكة ط قببا
إلرشبببادا الفيئبببة ال امبببة للجقاببببة
المالية.
 -X4إرسبببباء دلر اإل صبببباح عببببن
م لوما ةادحة يجلس كورلنا ي
وببوء ما ل ببا م بباييج المحاسبب ة
الدلليبببة لالمصبببجية ،بببي ت زيبببز
ش ا ية لمصببداقية الاقبباريج الماليببة،
لتجشببببيد قبببببجارا المسببببباثمجين
بال ورصة المصجية.
 -X5تغ يببة اإل صبباح عببن ط ي ببة
ادث ةادحة يببجلس كورلنببا لكا ببة
الم لومببا الوصبب ية لالمؤشبببجا
الكمية مثل (نيببا لت ببور الرادحببة،
عببدد اإلصببابا لالو يببا لابباال
الا بببا ي علبببى مسببباوج اليبببجكة
لالصببببناعة ككببببل ،إسبببباجاتيريا
لسياسا اليجكة إلدار الرادحة).
 -X6ت زيز ةوهجيببة اإل صبباح عببن
مدج قدر اليببجكة علببى اإلسببامجار
بالاقاريج المالية ،ببي ظببل تببداعيا
ةادحة كورلنا.
 -X7تضمين سيناريوها ةديد ي
تن ؤا اإلدار لكا ة ال وامل الماليببة
لريج المالية الاي تببا ج أل سببااا ج
برادحة كورلنا ،كمجتكز لاقييم قدر
اليببجكة علببى اإلسببامجار ببي ظببل
تزايببببد مسبببباويا عببببدة الااكببببد
المصاا ة للرادحة.

األكاديميين

تابع جدول رقم (4
المتوسط الحسابي
محـــددات اإلفصـــاح المحاســـبي عـــن
معلومــات جائحــة فيــروس كورونــا
COVID-19

قيمة F

مستوى
الدللة

4,17

5,00

4,57

33,31

**0,000

4,79

4,49

4,59

3,78

*0,025

4,06

4,98

4,48

51,42

**0,000

4,79

4,49

4,68

5,12

**0,007

4,67

4,00

4,11

14,83

**0,000
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تابع جدول رقم (4
معدي
التقارير

المستثمرين
بالبورصة

 -X8مجاعبببببا ا بببببار المحاملبببببة
لاالن كاسببا المجت ببة لمببد عبباة
كامل ،من ايج قببدر اليببجكة علببى
سبببداد إلازامافبببا قصبببيج ا ةبببل،
لتحديد مساويا الجبحيببة لمصببادر
الامويل ي ال اج القادمة ،لتلك عند
تقييم قدر اليببجكة علببى اإلسببامجار
ي ظل الرادحة.
 -X9تحليل لتقييم المؤشجا الماليببة
لريبببج الماليبببة لليبببجكة بببي ظبببل
تببداعيا ةادحببة يببجلس كورلنببا،
لا زيز تقييم قدرتفا على اإلسببامجار
ي ظل الظجلر لاياداث المواتية
لريج المواتية.
 -X10م الرة ادث ةادحببة كورلنببا
وبببمن ايابببداث الالاقبببة إلعبببداد
القوادم المالية ،لالاي يرن اإل صاح
عبببن تا يجهبببا علبببى ناببباد أعمبببال
اليبببببجكا لمجاكزهبببببا الماليبببببة
لتببببد قاتفا النقديببببة ،دلا إةببببجاء
ت ديال ي القيم المدرةة بالقوادم.
 -X11إسااداة قياسا القيمة ال ادلة
لاإل صاح عنفا بيكل كار ،لالااكد
من مجاعا هببده القياسببا لاببداعيا
ةادحة يجلس كورلنا على توق ا
الميبببباركين بال ورصببببة ،بيبببباا
الابببببد قا النقديبببببة المسببببباق لية،
لم دال ايرباح.
 -X12ت زيز ووابل اإل صبباح عببن
اي بببار الم اشبببج لريبببج الم اشبببج
لاداعيا الرادحة على بنببود القببوادم
المالية.

األكاديميين

محـــددات اإلفصـــاح المحاســـبي عـــن
معلومــات جائحــة فيــروس كورونــا
COVID-19

المتوسط الحسابي
قيمة F

مستوى
الدللة

4,79

5,00

4,73

7,35

**0,001

4,83

4,49

4,32

8,43

**0,000

4,67

4,51

4,66

1,34

0,265

4,67

4,96

4,68

7,28

**0,001

4,67

4,49

4,32

3,73

*0,026

1,58

0.209

اإلجمالي العام
المصدر :من إعداد ال ااج ،باإلعاماد على نااد الاحليل اإلاصادي .SPSS
4.58

4.65

4.52
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ويتضح من الجدول السابق أنــه ،علــى المســتوى اإلجمــالي ال يوةببد اخبباالر تل داللببة
م نوية بين عينا الدراسببة بيبباا محببددا اإل صبباح المحاسب ي عببن م لومببا ةادحببة
يجلس كورلنا ،ايج بلغت قيمة  )1,58( Fبمساوج م نوية ( ،)Sig.=0 ,209ايمببج
الدة يييج إلى تاكيد كا ة ال ئا على أهمية هده المحددا لا ظيم مساوج اإل صاح عببن
الرادحببة ،كمببا بلب الماوسببل الحسببابي للمسبباثمجين بال ورصببة ل ُم ببدة الاقبباريج الماليببة
المصببجية لايكبباديميين باقسبباة المحاس ب ة لالمجاة ببة ( )4,52 – 4,58 –4,65علببى
الاوالي .كما أنه على المستوى التفصيلي يمكن تحديد ايهمية النس ية لمحددا اإل صاح
عن م لوما ةادحة يجلس كورلنا ايكثج قدر على ت سيج الاوا ق بين ال ئا الثال ببة،
ايج ةاء ي المجت ة ايللى م الرة ادث ةادحة كورلنا ومن اياداث الالاقة إلعداد
القوادم المالية ،لالاي يرن اإل صاح عن تا يجها على نااد أعمببال اليببجكا لمجاكزهببا
المالية لتد قاتفا النقدية دلا إةجاء ت ديال ببي القببيم المدرةببة بببالقوادم الماليببة ()X10
لتلببك بقيمببة  )1,34( Fلمسبباوج م نويببة ( ،)Sig.=0,265لصببال ُم ببدة الاقبباريج
بماوسل اسابي ( )4,67لايكاديميين بماوسل اسببابي( ،)4,66لالمسبباثمجين بماوسببل
اسببابي ( .)4,51يليببه إلاببزاة اليببجكا بم ببادئ الحوكمببة لجصببد اياببداث لالقضببايا
الروهجية المقاجنة با يي الرادحة ،لالاوس ي اإل صاح عنفا باقجيببجة مرلببا اإلدار
لالحوكمة ( .)X2ايج بلغت قيمة  )1,38( Fبمساوج م نوية ( ،)Sig.=0,253لتلببك
لصال م دة الاقاريج الماليببة بماوسببل ( )4,67لايكبباديميين بماوسببل اسببابي()4,59
لالمسبببباثمجين بماوسببببل اسببببابي ( .)4,49ببببي اببببين ةبببباء ببببباقي الماغيببببجا
( )X1,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X11,X12تا داللة م نوية.
وفي ضوء العرض والتحليل السابق بالجدولين رقم ( 4،3يمكــن رفـ الفــرض األول
حيث " ل يوجــد اخــتالا ذو دللــة معنويــة بــين آراء عينــات الدراســة بشــأن محــددات
اإلفصاح المحاسبي عن جائحة فيروس كورونا ،في ضــوء متطلبــات معــايير المحاســبة
الدولية والمصرية ،واإلصدارات المهنية الحاكمة".
 -3/2عرض نتائج التحليل اإلحصائي إلختبار الفــرض الثــاني بشــأن مشــاكل وتحــديات
اإلفصاح عن معلومات جائحــة فيــروس كورونــا ،وآليــات مواجهتهــا :يببنص ال ببجا
الثاني من جلا الدراسة على أنه " يوةد اخاالر تل داللة م نوية بين آراء عينببا
الدراسة بياا المياكل لالاحديا الاي تواةه ما ل ا اإل صاح عن م لوما ةادحببة
كورلنا ،لا ليا المقاجاه للاغلن عليفا " ،لالخا ار مدج صحة هببدا ال ببجا يمكببن
اإلعاماد على مؤشجا نااد اإلخا ارا الاالية:
أ -للتعرا على مدى لةود اخاالر تل داللة م نوية بين ال ئببا محببل الدراسببة ( ُم ببدة
الاقبباريج الماليببة باليببجكا المقيببد بال ورصببة المصببجية – المسبباثمجين بال ورصببة
المصببجية – ايكبباديميين باقسبباة المحاسب ة لالمجاة ببة) مببن ايببج ميبباكل لتحببديا
اإل صاح المحاس ي عن م لوما ةادحة يببجلس كورلنببا ،تببم ت يببق أسببلو تحليببل
الامايز الما دد  Multiple Discriminant Analysisكما بالردلل الاالي.
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جدول رقم (5
دوال تحليل التمايز المتعدد ومصفوفة التصنيف من حيث مشاكل
وتحديات اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيروس كورونا.
أ -نتائج دالة التمايز األولى

Eigen
Value
5,036

Variance
%
70

Canonical
Correlation
0,913

Wilk's
Lambda
0,052

Chisquare
428,95

D.F

Sig.

20

0,000

ب -النسبة المئوية اإلجمالية للتصنيف الدقيق بين فئات الدراسة % 98
المصدر :من إعداد ال ااج ،باإلعاماد على نااد الاحليل اإلاصادي . SPSS
ويتبين من الجدول السابق إمكانية ق ول النموتم لاإلعاماد عليه ببي الاصببنيم يمببا بببين
ال ئا محل الدراسة ،ايج بلغت قيمة إيرن(  )Eigen Valueي دالببة الامببايز ايللببى
( )5,036لتلببك بم امببل ارت بباط قببوة بل ب ( ،)0,913كمببا بلغببت قيمببة للببيكا المببدا
( )0,052لهو يا توزي كا2لالاببي بلغببت قيمافببا ( ،)428,95لتلببك بمسبباوج م نويببة
مجت ( )Sig.=0,000مما يدل على لةود اخاالر تل داللببة م نويببة بببين ال ئببا محببل
الدراسة بياا مياكل لتحديا اإل صاح عن م لوما ةادحة يجلس كورلنا ،كما بلغببت
النس ة المئوية للاصنيم الدقيق ل ئا الدراسة . %98
ب -األهمية النسبية لمياكل لتحديا اإل صاح المحاسب ي عببن م لومببا ةادحببة يببجلس
كورلنا ل قا ً لل ئا محل الدراسة :يوو الردلل الاالي رقم ( )6نااد االخاال ا بين
ال ئا الثال ة للدراسة.
ويتبين من الجدول التالي أنه ،على المستوى اإلجمــالي يوةببد اخبباالر تل داللببة م نويببة
بين عينا الدراسببة بيبباا ميبباكل لتحببديا اإل صبباح المحاسب ي عببن م لومببا ةادحببة
يببجلس كورلنببا ،ايببج بلغببت قيمببة  Fاالةماليببة ( )13,32بمسبباوج م نويببة (,000
 ،)Sig.=0كما بلب الماوسببل الحسببابي للمسبباثمجين بال ورصببة ل ُم ببدة الاقبباريج الماليببة
المصببجية لايكبباديميين باقسبباة المحاسبب ة لالمجاة ببة ( )4,41 – 4,65 –4,73علببى
الاوالي ،ايمج الببدة يُرسببد لةببود توا ببق بببين آراء عينببا الدراسببة بيبباا هببده الميبباكل
لالاحببديا  .كمببا أنببه علــى المســتوى التفصــيلي يمكببن تحديببد ايهميببة النس ب ية لميبباكل
لتحديا اإل صاح عن م لوما ةادحة يجلس كورلنا ايكثج قدر علببى تحديببد الاوا ببق
بببين ال ئببا الثال ببة ،ايببج ةبباء ببي المجت ببة ايللببى لةببود مرموعببة لاسب ة نس ب يا ً مببن
اإل اجاوا ريج الم قولببة لالصببحيحة يمببا يا لببق بببايداء المسبباق لي لالاببد قا النقديببة
ينيب ة لأصببول اليببجكة ،نايرببة تزايببد ابباال عببدة الااكببد ببي ظببل تببداعيا الرادحببة
( ،)X14لتلببك بقيمببة  )1,38( Fلمسبباوج م نويببة ( ،)Sig.=0,253لصببال ُم ببدة
الاقاريج بماوسل اسببابي ( )4,67لايكبباديميين بماوسببل اسببابي( ،)4,59لالمسبباثمجين
بماوسل اسابي ( .)4,49يليه ص وبة إعداد الاقاريج المالية الدلرية ي ظل ت يي ةادحة
يجلس كورلنا ،لال رز عن تو يج م لوما مالءمة لمو وقة تل ي اااياةببا لت ل ببا
المساثمجين بسوق ايلراق المالية ( ،)X20ايج بلغت قيمة  )1,95( Fبمساوج م نويببة
( ،)Sig.=0,145لتلبببك لصبببال ُم بببدة الاقببباريج الماليبببة بماوسبببل اسبببابي()4,67
لايكاديميين بماوسل اسابي ( )4,64لالمساثمجين بماوسل اسببابي ( .)4,49ببي اببين
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ةاء داللة باقي الماغيجا ( )X13,X15,X16,X17,X18,X19,X21,X22م نوية
بماوسببل اسببابي مجت ب  .ويتفــق الباحــث م ب آراء عينببا الدراسببة ،ايببج أا الميبباكل
لالاحديا الاي تقاجا باإل صاح المحاس ي عن م لوما ةادحة يببجلس كورلنببا تاالببم
من شجكة يخجج لمن ق اع يخج ،ببي وببوء إلاببزاة هببده اليببجكا با يببق السياسببا
لالم ادئ الاي أقجتفا الم اييج الدلليببة لالمصببجية ،لمببدج تببا ج هببده اليببجكا باببداعيا
الرادحببة ،لببى الببجرم مببن تببا ج ال ديببد مببن الق اعببا بالرادحببة سببل ياً ،إال أا ب ببض
الق اعا تا ج ايرابيا ً مثل ق اعي الجعاية الصحية لايدلية ،لايردية.
جدول رقم (6
نتائج الختالفات بين الفئات الثالثة من حيث مشاكل وتحديات
اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيروس كورونا
المتوسط الحسابي
معدي
التقارير

المستثمرين
بالبورصة

 -X13صبب وبة تقببديج لقيبباس الاببا يج
الكامببل للوببباء علببى نابباد أعمببال
اليجكا لمجاكزها المالية لتد قاتفا
النقدية ،لاإل صااا المجت ة بفببا،
نايربببة تزايبببد الاقل بببا اإلقاصبببادية
لاسامجار ت يي الرادحة لت ورها.
 -X14لةود مرموعة لاس ة نس يا ً من
اإل اجاوببببببا ريببببببج الم قولببببببة
لالصبببحيحة يمبببا يا لبببق ببببايداء
المساق لي لالاد قا النقديببة ينيب ة
لأصول اليجكة ،نايرة تزايد ااال
عدة الااكد ي ظل تداعيا الرادحة.
 -X15زيبببببباد عببببببدد الماغيببببببجا
لاإل اجاوببا لاحليببل ابباال عببدة
الااكبببد بببي ظبببل انايبببار الرادحبببة،
لاعامادها على الاقديجا الياصببية
الاببي يببنرم عنفببا ت ببديل تل أهميببة
نسبب ب ية للقببببيم الد اجيببببة ل صببببول
لااللازاما .
 -X16كثببج الصبب وبا الاببي تببجت ل
بكببل مببن تقببديج الاسببادج اإلدامانيببة
الماوق ة للمدينين ،لتقادة الماببزلا،
لريجهببا مببن ال نببود ببي ظببل ال يئببة
اإلقاصادية شديد الاغيج.

األكاديميين

مشاكل وتحديات اإلفصاح المحاسبي عن
معلومات جائحة فيروس كورونا

قيمة F

مستوى
الدللة

5,00

4,96

4,61

24,39

**0,000

4,67

4,49

4,59

1,38

0,253

4,67

5,00

4,30

24,58

**0,000

4,83

4,00

4,54

42,89

**0,000
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تابع جدول رقم (6
المتوسط الحسابي
معدي
التقارير

اإلجمالي العام

المستثمرين
بالبورصة

 -X17تضار ا راء بيبباا الم الرببة
المحاس ب ية لرادحببة يببجلس كورلنببا
كااد اياداث الالاقة إلنافاء ال اببج
المالية ،لمن م إعا ارها اببدث قابببل
للا ديل أل ريج قابل للا ببديل ليكا ببى
باإل صاح عنه بالاقاريج المالية.
 -X18تزايبببببد الماببببباطج الداخليبببببة
باليجكة ،لالاببي تا لببق باياببداث أل
الظببجلر الداخليببة ببي ظببل ةادحببة
كورلنا ،مثل كببج لقببدرا اإلدار ،
لط ي بببببة ال مليبببببا لاينيببب ب ة،
لمسبباوج ت قبببد الفيكبببل الانظيمبببي،
لو م نظم الجقابة الداخلية).
 -X19تزايببد المابباطج الاارةيببة ببي
ظل تداعيا ةادحة كورلنببا ،لالاببي
تؤ ج على جا اإلسببامجارية ،مثببل
توقببم عمليببا الايببغيل ،لالقببوانين
لالايببجي ا الاببي تصببدرها الدللببة،
لكدلك عرز الاد قا النقدية الداخلببة
لزياد الاد قا النقدية الاارةة.
 -X20صب وبة إعببداد الاقبباريج الماليببة
الدلرية ي ظل ت يي ةادحة يجلس
كورلنببببا ،لال رببببز عببببن تببببو يج
م لومببا مالءمببة تل ببي اااياةببا
لت ل ا المساثمجين بال ورصة.
 -X21صبب وبة قيبباس القيمببة ال ادلببة
ل صول المالية لريج المالية ،نايرببة
تقل ا ايسب ار ببي ايسببواق لعببدة
تببوا ج الم لومببا القابلببة للمالاظببة
بيكل ةوهجة.
 -X22تزايبببد ميببباكل المحاسبب ة عبببن
المببببن لالمسبببباعدا الحكوميببببة،
الرت اط عمليا االعاببجار لالقيبباس
الااص بفا بمرموعة مببن الظببجلر
لاليجلط الااصة بالرفا المانحة.

األكاديميين

مشاكل وتحديات اإلفصاح المحاسبي عن
معلومات جائحة فيروس كورونا

قيمة F

مستوى
الدللة

4,85

4,93

3,89

43,38

**0,000

3,85

4,49

4,34

13,56

**0,000

5,00

4,96

4,46

20,98

**0,000

4,67

4,49

4,64

1,95

0,145

4,33

5,00

4,63

25,18

**0,000

4,67

5,00

4,11

28,55

**0,000

4,65

4,73

4.41

13,32

**0,000

المصدر :من إعداد ال ااج ،باإلعاماد على نااد الاحليل اإلاصادي .SPSS
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جــــ  -للتعرا على مــدى لةببود اخبباالر تل داللببة م نويببة بببين ال ئببا محببل الدراسببة
(م ببدة الاقبباريج الماليببة باليببجكا المقيببد بال ورصببة المصببجية – المسبباثمجين
بال ورصببة المصببجية – ايكبباديميين باقسبباة المحاسبب ة لالمجاة ببة) بيبباا ا ليببا
المقاجاة لمواةفة مياكل لتحديا اإل صاح المحاس ي عن م لوما ةادحة يببجلس
كورلنببا ،تببم ت يببق أسببلو تحليببل الامببايز الما ببدد Multiple Discriminant
 Analysisكما ي الردلل الاالي رقم (.)7
جدول رقم (7
دوال تحليل التمايز المتعدد ومصفوفة التصنيف من حيث اآلليات المقترحة لمواجهة
مشاكل وتحديات اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيروس كورونا.
أ -نتائج دالة التمايز األولى
Eigen
Value
13,32

Variance
%
92

Canonical
Correlation
0,964

Wilk's
Lambda
0,032

Chisquare
499,49

D.F

Sig.

20

0,000

ب -النسبة المئوية اإلجمالية للتصنيف الدقيق بين فئات الدراسة % 93,5
المصدر :من إعداد ال ااج ،باإلعاماد على نااد الاحليل اإلاصادي . SPSS

ويتبين من الجدول السابق إمكانية ق ول النموتم لاإلعاماد عليه ببي الاصببنيم يمببا بببين
ال ئا محل الدراسة ،ايج بلغت قيمة إيرببن( )Eigen Valueببي دالببة الامببايز ايللببى
( )13,32لتلببك بم امببل ارت بباط قببوة بل ب ( ،)0,964كمببا بلغببت قيمببة للببيكا المببدا
( )0,032لهو يا توزي كا2لالاي بلغببت قيمافببا ( ، )499,49لتلببك بمسبباوج م نويببة
مجت ( )Sig.=0,000مما يدل على لةود اخاالر تل داللببة م نويببة بببين ال ئببا محببل
الدراسببة بيبباا ا ليببا المقاجاببة لمواةفببة ميبباكل لتحببديا اإل صبباح المحاس ب ي عببن
م لوما ةادحة يجلس كورلنا ،كما بلغت النس ة المئوية للاصنيم الدقيق ل ئا الدراسة
 %93,5لهي نس ة مجت ة ت كا لةود تمايز يما بين ال ئا الثال ة.
د -األهمية النسبية لآلليا المقاجاة لمواةفة مياكل لتحديا اإل صبباح المحاسب ي عببن
م لوما ةادحة يجلس كورلنا ل قا ً لل ئا محببل الدراسببة :يووب الرببدلل الاببالي رقببم
( )8نابباد االخاال ببا بببين ال ئببا الثال ببة ( م ببدة الاقبباريج الماليببة ،لالمسبباثمجين
بال ورصة ،لايكاديميين) كما يلي.
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جدول رقم (8
نتائج الختالفات بين الفئات الثالثة من حيث اآلليات المقترحة لمواجهة
مشاكل وتحديات اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيروس كورونا.
المتوسط الحسابي

معدي
التقارير

المستثمرين
بالبورصة

 -X23يرببن أا تا نببي اليببجكا مببنف
اإل صاح الكامل عن تببداعيا ةادحببة
يببجلس كورلنببا علببى نابباد أعمالفببا
لمجاكزهببا الماليببة لتببد قاتفا النقديببة،
لتلببك وببمن مرموعببة موسبب ة مببن
الاقبباريج مثببل تقجيببج مرلببا اإلدار
لالحوكمة لالاقاريج المالية.
 -X24قياة اليجكا باإل صاح عن مدج
اإلتسبببباق ب نببببود الاقبببباريج الماليببببة،
لاال اجاوببا لاياكبباة المووببوعية
بيبباا ما ل ببا القيبباس لاإلعاببجار
بايصببببول لالاصببببوة لاإليببببجادا
لالمصجل ا نايرة ت يي الرادحة.
 -X25توس اليجكا ي اإل صاح عن
الاغييجا الفامة بال قود ايصببلية مب
ال مالء مثل :انا اا القيمببة ،لتغييببج
شببجلط الببد  ،لتوقياببا اإلعاببجار
باإليجادا المساحقة.
 -X26قيبباة اليببجكا باإل صبباح عببن
الم لوما الما لقة باهم المااطج الاي
تواةففببا أل تقاببجا بببايلراق الماليببة
الااصة بفا ي ظببل تببداعيا ةادحببة
كورلنا ،لبياا تا يجها الروهجة على
نياطفا ى السوق.
 -X27يرببن علببى اليببجكا اإل صبباح
عن الاغييجا ببي الاسببادج االدامانيببة
الماوق ة ل صول المالية ،مب الامييببز
ببببين الاسبببادج االدامانيبببة المجت بببة
م اشج باداعيا كورلنببا ،لالاسببادج
الاي تجت ل بظجلر السوق ايخجج.

األكاديميين

اآلليــــات المقترحــــة لمواجهــــة مشــــاكل
وتحديات اإلفصاح المحاسبي عن معلومات
جائحة فيروس كورونا

قيمة F

مستوى
الدللة

5,00

4,49

4,41

17,15

**0,000

5,00

4,00

4,30

75,59

**0,000

4,83

5,00

4,59

8,74

**0,000

4,85

5,00

4,63

13,60

**0,000

4,83

4,49

4,43

7,80

**0,001
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تابع جدول رقم (8

معدي
التقارير

المستثمرين
بالبورصة

 -X28ت زيز مقوما الاواصل الببداخلي
ال بببال بببببين المسبببباويا اإلداريببببة
باليجكة ،لتلك بيببكل م كببج ببي ظببل
ت ورا الرادحببة ،ايمببج الببدة يك ببل
سبببالمة الاقبببديجا لاياكببباة لدقبببة
أسببالين لنمبباتم القيبباس لتوا قفببا مب
ما ل ا م اييج المحاس ة.
 -X29اإل صاح عن الا ل لالسياسببا
الاي تا ناها اليجكة لمواةفببة الرادحببة
لتبببداعياتفا ،لكبببدلك اإل صببباح عبببن
مساوج تقببدة اليببجكة نحببو تن يببد تلببك
الا ل.
 -X30اإل صاح عن دلر منظمي أسواق
ايلراق الماليببة ببي تقببديم المببن أل
ب ببببض اإلع بببباءا أل الاسببببيفال
الما لقبببة بالمواعيبببد النفاديبببة لاقبببديم
الاقاريج المالية ،لالما ل ا الانظيمية
ايخجج ي ظل تداعيا الرادحة.
 -X31ت زيز أسا قياس القيمببة ال ادلببة
ل صببببول الماليببببة لريببببج الماليببببة
لاإل صبباح عنفببا ،مببن خببالل رصببد
الم لومببببا الداخليببببة لالاارةيببببة،
لتحليلفببا لعجوببفا بمببا ياببدة نمبباتم
قياس القيمة ال ادلة.
 -X32اإل صببباح عبببن الابببا يج قصبببيج
لطويل ايةل للمساعدا الحكومية –
قجلا ،لمببن  ،لإع بباءا وببجي ية،
أل أة مسبببباعد أخبببببجج – تبببببجت ل
بايلواع المالية لليجكة.

األكاديميين

اآلليــــات المقترحــــة لمواجهــــة مشــــاكل
وتحديات اإلفصاح المحاسبي عن معلومات
جائحة فيروس كورونا

المتوسط الحسابي
للفئات الثالثة
قيمة F

مستوى
الدللة

4,67

5,00

4,48

10,66

**0,000

4,52

4,49

4,38

0,548

0,579

4,67

5,00

4,39

21,03

**0,000

5,00

4,49

4,36

19,76

**0,000

4,67

4,00

4,50

26,05

**0,000

10,8

**0,000

4.61 4.44 4.59
اإلجمالي العام
المصدر :من إعداد ال ااج ،باإلعاماد على نااد الاحليل اإلاصادي .SPSS
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ويتبين من الجدول السابق أنه ،على المستوى اإلجمالي يوةد اخاالر تل داللة م نويببة
بببين عينببا الدراسببة بيبباا ا ليببا المقاجاببة لمواةفببة ميبباكل لتحببديا اإل صبباح
المحاس ي عن م لوما ةادحة يجلس كورلنا ،ايببج بلغبت قيمببة  )10,8( Fبمسبباوج
م نويببة ( ،)Sig.=0 ,000كمببا بل ب الماوسببل الحسببابي ل كبباديميين باقسبباة المحاس ب ة
لالمجاة ة ل ُم دة الاقاريج المالية المصجية لالمساثمجين بال ورصة (– 4,59 –4,61
 )4,44على الاوالي ،ايمج الدة يرسد لةود توا ق بين آراء عينببا الدراسببة بماوسببل
اسابي مجت بياا هده ا ليا المقاجاة .كما أنه على المستوى التفصيلي يمكن تحديببد
ايهمية النس ية لآلليببا المقاجاببة لمواةفببة ميبباكل لتحببديا اإل صبباح عببن م لومببا
ةادحة يجلس كورلنا ايكثج قدر على تحديد الاوا ق بين ال ئا الثال ببة ،لالاببي أكببد
على أهميببة اإل صبباح عببن الا ببل لالسياسببا الاببي تا ناهببا اليببجكة لمواةفببة الرادحببة
لتداعياتفا ،لكدلك اإل صاح عن مساوج تقدة اليببجكة نحببو تن يببد تلببك الا ببل (،)X29
لتلببك بقيمببة  )0,548( Fلمسبباوج م نويببة ( ،)Sig.=0,579لصببال ُم ببدة الاقبباريج
بماوسل اسابي ( )4,52لالمساثمجين بماوسل اسببابي( ،)4,49لايكبباديميين بماوسببل
اسببببببببببببابي ( .)4,38ببببببببببببي اببببببببببببين ةبببببببببببباء داللببببببببببببة ببببببببببببباقي
الماغيببببجا ( )X23,X24,X25,X26,X27,X28,X29,X30,X31,X32م نويببببة
بماوسل اسابي مجت  ،ايمج الدة يؤكد على أهمية ا ليا المقاجاة ل اليافا لمواةفة
مياكل لتحديا اإل صاح عن م لوما ةادحة كورلنا.
وفي ضوء العرض والتحليل السابق بالجداول أرقـام ( 8،7،6،5يمكــن قبــول الفــرض
الثاني حيث " يوجد اختالا ذو دللة معنوية بــين آراء عينــات الدراســة بشــأن مشــاكل
وتحديات اإلفصاح المحاسبي عن جائحة فيــروس كورونــا ،واآلليــات المقترحــة للتغلــب
عليها".
ومما سبق يتضح لنا على نحو جلــي ،وببجلر لأهميببة اإل صبباح عببن م لومببا
ةادحة يجلس كورلنا بالاقاريج المالية ،لبيبباا كا ببة الاببا يجا الحاليببة لالمحاملببة لفببدا
الحدث على نااد أداء اليجكا لمجاكزها المالية لتد قاتفا النقدية ،لت ني مرموعة مببن
السياسببا لاإلةببجاءا ال الببة للاغلببن علببى الميبباكل لالاحببديا الاببي تقاببجا بفببدا
اإل صاح .وسوا يتطرق الباحث ي المحور الاالي لقياس تا يج اإل صاح عن م لومببا
ةادحة يجلس كورلنا على القيمة السوقية يسفم اليجكا المقيده بال ورصة المصجية،
للوقور على مدج ةوهجية هدا الاا يج ،لالامييز بين الق اعا الماال ة مببن ايببج تببا ج
أسفمفا ي ظل تداعيا هده الرادحة.
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خامساا :انعكاسات اإلفصـاح عـن معلومـات جائحـة فيـروس كورونـا علـى
القيمة السوقية لألسهم :مع دليل تطبيقي بالبورصة المصرية
 -1اإلجراءات التي إتخذتها البورصة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا:
إتاببد إدار ال ورصببة المصببجية عببددا ً مببن القببجارا لانيببيل السببيولة لةببد
المساثمجين إلى السوق لالحجص على اسامجارية ال مل لالادالال لعدة ت ليقفا ،لتلك
ي ظل اسبباجاتيرية الا امببل مب الظببجلر لالاحببديا الاببي نارببت عببن انايببار ةادحببة
يجلس كورلنا ،لل ل من أهببم هببده القببجارا  :ت سببيل إةببجاءا شببجاء أسببفم الازينببة
لالاي نا عنفا قياة  25شجكة بيجاء أسفم خزينة خالل عبباة  ،2020لالسببماح لصببناع
سوق ل ادق صناديق المؤشجا الماداللة بوو ألامج دلا اد أدنى للكميببا لمسبباعد
صغار المساثمجين على اإلدخار الاجاكمي طويل ايةل من خالل سوق ايلراق المالية،
لإلغاء اإليقار المؤقت للادالال على المؤشج ال اة ي االببة الصب ود لاقاصبباره علببى
الف بببوط ل قبببا ي ضبببل الممارسبببا ال الميبببة قبببل ( Egypt 'B/B' Ratings
 .)Affirmed,2020كما إتاد إدار ال ورصة المصجية عد إةجاءا لاسجي لتيببج
إ صاح اليجكا المقيد عن القوادم المالية لزياد لر ك اء السوق خاصة يمببا يا لببق
باوا ج الم لوما الما لقة باليجكا المقيده لدقافا ،لكدلك ت يق أاكاة المبباد  64مببن
اإلةجاءا الان يدية لقواعد قيد لش ن ايلراق المالية الاي ت ي لرنببة القيببد الحببق ببي
إع اء مفلة  45يوة لليجكا المقيده لريج الملازمة بمرسببال القببوادم الماليببة ق ببل اتاببات
اإلةجاءا المنصببوص عليفببا للا امببل مب هببده اليببجكا (الاقجيببج السببنوة لل ورصببة
المصجية.)2020 ،
 -2نموذج قياس متغيرات الدراسة:
ت ُجكز الدراسة بيكل أساسي علببى قيبباس الاغيببجا ريببج ال ي يببة ببي أسب ار أسببفم
اليبببجكا المقيبببده بال ورصبببة المصبببجية ،بببي ظبببل تبببداعيا ةادحبببة يبببجلس
كورلنببا  .COVID-19لقببد قببدمت دراسببة ( )Han and Ming, 2018ال ببة نمبباتم
رديسية لحسا ال وادد ريج ال ي ية ي ظل لةببود أاببداث ريببج مواتيببه لهببي :نمببوتم
م دل ال ادد الم دل  ،The average adjusted return rate modelلنمببوتم م ببدل
ال ادد الم دل لمؤشج السببوق ،The market index adjusted return rate model
لنمببوتم السببوق  .The market modelوســوا يعتمــد الباحــث علــى نمببوتم السببوق
لكونه ايكثج اسااداما ً ،لقدرته الريد على رصد الاغيجا ي أس ار ايسفم لالان ؤ بفببا
ي ال اجا المساق لية ،ل يما يلي م ادال لم جدا هدا النموتم:
▪ تحديد معدل العائد الطبيعي :The normal rate of return

Ri,t = αi + βi Ri, Mi,t

▪ حساب متوسط معدل العائد اير الطبيعي :Abnormal rate of return

) ARi,t = R i,t – (αi + βi Ri, Mi,t

▪ حساب معدل العائد التراكمي اير الطبيعي: The cumulative abnormal rate

CARi (t1, t2) = Ʃ ARi,t
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حيث إن:

 Ri,t oهو م دل ال ادد للسفم  iي يوة الادالل . t
 αi and βi oهببي م ببامال االنحببدار لم ببدل ال ادببد اليببومي للسببفم  iلم ببدل ال ادببد
السوقي.
 Ri,Mi,t oهو م دل ال ادد السوقي لسوق الادالل.
 oيمكن اسا ال ادد ال ي ي الماوقب للسببفم  ،iإتا ظببل  αiل  iمسبباقجين خببالل اببج
الاقديج.
 ARi,t oهببو ماوسببل م ببدل ال ادببد ريببج ال ي ببي للسببفم  iببي يببوة الاببدالل  ،tليببام
الحصول عليه عن طجيق طجح ال ادد الماوق من ال ادد ال لي.
 CARi(t1,t2) oهو م دل ال ادد ريج ال ي ي الاجاكمي للسفم  iي اج نا ببد الحببدث
(.)t1, t2
 -3مجتمع وعينة الدراسة التطبيقية:
ياكوا مرام الدراسة من كا ة اليجكا المقيد ي سببوق ايلراق الماليببة المصببجية
موزعة على مانية عيج ق اعاً ،ل يما يلي المؤشجا الجديسية لليجكا الاي تدخل ي
ن اق عينة الدراسة كما يووحفا الردلل الاالي:
جدول رقم (9
المؤةرات الرئيسية للشركات المقيده بالبورصة المصرية.
عام 2020
مؤةرات الشركات داخل المقصوره الرئيسية
م
 215شجكة
عدد اليجكا المقيده.
1
 214شجكة
عدد اليجكا الماداللة.
2
 203شجكة
ماوسل عدد اليجكا الماداللة شفجياً.
3
%99,53
نسبب ة اليببجكا الماداللببة إلةمببالي اليببجكا
4
المقيده.
 649,9مليار ةنيه
إةمالي رأس المال السوقي بنفاية ال اة.
5
 243يوم
عدد أيام التداول خالل العام.
6
المصدر :إعداد ال ااج ،باإلعاماد على مجكز م لوما ال ورصة المصجية ،جايج .2021

 -4اجراءات وأدوات الدراسة التطبيقية :تامثل إةجاءا لأدلا الدراسببة الا يقيببة ببي
كل من:
▪ بيانــات الدراســة :قبباة ال ااببج باسببااداة بجنببام  EXCELلارمي ب بيانببا القيمببة
السوقية يس ار ايسفم لال وادد المجت ة بفا ،باليجكا الماداللة داخببل المقصببوره
الجديسية لل ورصة المصجية لالاببي بلب عببددها  214ةــركة كمببا يووببحفا الرببدلل
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السببابق ،لتلببك مببن خببالل الموق ب االلكاجلنببي لكببل شببجكة أل مببن الموق ب الجسببمي
لل ورصة المصجية باإلوا ة إلى موق م اشج.www.mubasher.info
▪ فتــري الدراســة ومنهجيــة تحليــل الحــدث :Event analysisتامثببل اببج الدراسببة
لالاحليل ي سلسلة زمنية يومية بلغت  243يوة تدالل عن عاة 2020ة لهببي ترسببد
اج سابقة لأخجج الاقة إلنايار الرادحة بالمرام المصجة ،حيث أعلنت الحكومــة
المصـــرية قـــرار اإلاـــالق بســـبب الجائحـــة إبتـــداء مـــن يـــوم األربعـــاء الموافـــق
2020/3/25م ،لبدلك تم اخايار  58يوم تداول ق ل تارير الحدث ك اج الان ببؤ .ببي
اين تم اخايار كل خمسة أيام تداول اول تارير لقوع الحدث ك اج ترسد نا د ادث
(.)COVID-19
▪ األســاليب اإلحصــائية :ل ق با ً ل ي ببة ال يانببا إعامببد ال ااببج علببى ب ببض ايسببالين
اإلاصببادية الما لقببة ب جنببام  SPSSبمسبباادة أسببلو اإلنحببدار الا ببي الما ببدد
" T-
 Multiple Linear Regressionل ناء دلال نمببوتم الدراسببة ،لأسببلو
 "Testلمجاق ة م دل ال ادد ريج ال ي ي خالل اج النا د الما لقببة بحببدث كورلنببا،
لمن م إخا ار م نوية النموتم.
 -5تحليــل ومناقشــة نتــائج اختبــار الفــرض الثالـث :ييببيج ال ببجا الثالببج للدراسببة بانببه
" يوجد تأثير ذو دللة معنوية بين اإلفصاح عن معلومــات جائحــة فيــروس كورونــا
المستجد والقيمة السوقية ألســهم الشــركات المقيــدي بالبورصــة المصــرية" .ليمكببن
اخا ار هدا ال جا على النحو الاالي:
▪ تحديد ماوسل م دل ال ادد ريج ال ي ي( )ARi,tيسفم اليببجكا المقيببده بال ورصببة
المصجية لالاي تدخل ي ن اق عينة الدراسة خالل أياة الادالل ،لتلك ب ببجح ال ادببد
الماوق للسفم من ال ادد ال لي ي ووء تداعيا الرادحببة ،مب بيبباا قيمببة T-Test
لتحديد مدج م نويافا.
▪ تحديد م دل ال ادد ريج ال ي ي الاجاكمببي ( )CARل سببفم ببي اببج نا ببد الحببدث،
لتلك بواق خمسة أياة ماكجر ق ل لب د ادلث الرادحة ،لتلببك لمببد  30يببوة سببابقة
لأخجج الاقة للحدث ،م بياا قيمة  T-Testلتحديد مدج م نويافا.
▪ لمن الما ارر عليه إاصادياً ،أنه عند درةة قة ( )%95إتا كانت قيمة اخا ار " " T
المحسببوبة كقيمببة م لقببة – موة ببة أل سببال ة  -أك ببج مببن قيمببة "  " Tالردلليببة
لهي( )1,96تكوا تا داللة م نوية ،ايمببج الببدة ييببيج إلببى لةببود تببا يج للرادحببة
على القيمة السوقية ل سفم .ي اين كلما كانت أقببل مببن قيمببة "  " Tالردلليببة لهببي
( )1,96تكوا تا داللة ريج م نوية ،ايمج الدة يييج إلى عدة لةود تببا يج (دي يببد
هاند .)2019 ،
ويوضح الجدول التالي رقم ( )10نااد م لما النموتم الجديسية ،لنابباد اخا ببار T
لاا يج ةادحة يجلس كورلنا على القيمة السوقية يسفم اليببجكا المقيببده بال ورصببة
المصجية.
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جدول رقم (10
نتائج اختبارات تأثير جائحة كورونا على القيمة السوقية لألسهم بالبورصة المصرية.
نافــــذي
CARi
TTالحــــدث
الدللة
ARi,t
Test
Test
Event
)(t1, t2
window

()0 : 30-
()0 : 25-
()0 : 20-

0,00341
0,00548
0,00139

0,15
0,0240,06

0,0552
0,0815
0,0811

2,41
3,56
3,54

()0 : 15-

0,00123

0,05

0,0295

1,29

()0 : 10-

0,0046-

0,20-

0,0493-

2,15-

()0 : 5-

0,0468-

2,05-

0,2555-

11,16-

الحدث (0

0,0153-

0,67-

0,3315-

14,48-

()5+ : 0

0,0241-

1,05-

0,4311-

18,83-

()10+ : 0

0,0166-

0,72-

0,5399-

23,58-

()15+ : 0

0,0171-

0,75-

0,0617-

26,92-

()20+ : 0

0,0061-

0,27-

0,6865-

29,99-

()25+ : 0

0,0161-

0,70-

0,7701-

33,64-

()30+ : 0

0,0243-

1,06-

0,8501-

37,14-

المعلمات العامـة لنمـوذج معـدل العائـد ايـر الطبيعـي التراكمـي للسـهم
(: CAR
 قيمة α -قيمة β

-

قيمة R2

0,17469
4,95320,1296

م نوة
م نوة
م نوة
ريج
م نوة
م نوة
م نوة
قوة
م نوة
قوة
م نوة
قوة
م نوة
قوة
م نوة
قوة
م نوة
قوة
م نوة
قوة
م نوة
قوة

تأثير
سلبي

0,9075 المتوسط الحسابي اإلجمالي لمعدل (CARالمصدر :من إعداد ال ااج ،باإلعاماد على نااد الاحليل اإلاصادي 243 = N .يوة تدالل.
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أثـر اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيـروس كورونا على القيمة السوقية لألسهم بالبورصة ..

ويتبين من الجدول السابق ،لةود تا يج تل داللة م نوية لاداعيا يجلس كورلنا علببى
القيمة السوقية ل سفم ،ايج أنه ي تارير الحدث ( )0لالدة تم تحديده بنبباء علببى قببجار
اإلرالق الدة إتادته الحكومة المصببجية باببارير  ،2020/3/25بلب م ببدل ال ادببد ريببج
ال ي ببي( )AR =0,0153-لتلببك بقيمببة ( .)T=0,067-كمببا بل ب م ببدل ال ادببد ريببج
ال ي ببي الاجاكمببي( )CAR =0,3315-بقيمببة م لقببة ( )T=14,48-لهببي أك ببج مببن
 1,96مما يييج إلى لةود داللة م نوية ت كا لةود تا يج سل ي ك يج لفدا الحدث علببى
القيمة السوقية يسفم اليجكا المقيده بال ورصة المصجية.
وتلخيصا ا لدراسة وتحليل معلمات النموذج عن الفترات السابقة لنقطة الحدث ،يا ين أنه
عند نا د الحدث ( )0 :5-بل م دل ال ادد ريج ال ي ي الاجاكمببي()CAR =0,2555-
بقيمة م لقة ( )T=11,16-لهي أك ج من  1,96مما ي ني تا ج قيمببة ايسببفم باببداعيا
الرادحة نايرة اإل صاح عن ط ي ة الحدث لالاببي ألزمببت منظمببة الصببحة ال الميببة كا ببة
الحكوما سواء بالدلل ايلرلبيببة أل ب ببض الببدلل ال جبيببة الاببي لحببق بفببا هببدا الوببباء
أنببداك ،بضببجلر اإل صبباح عنفببا بيببكل يببومي ُمحببدث مثببل :ابباال اإلصببابة لالو ببا
لالا ببا ي ،لكببدلك عنببد نا ببد الحببدث ( )0 :10-ايببج بلب م ببدل ال ادببد ريببج ال ي ببي
الاجاكمي( )CAR =0,0493-بقيمة م لقة ( )T=2,15-لهي أك ببج أيضبا ً مببن ،1,96
مما ييببيج إلببى لةببود داللببة م نويببة ت كببا لةببود تببا يج سببل ي لقيمببة ايسببفم بم ببدال
منا ضة ي أياة الادالل ال يجه السابقة إال أنه أقل مببن النا ببده ( .)0 :5-ببي اببين ت ببين
عدة لةود تا يج م نوة لاداعيا الرادحة ي النا ببده ( )0 :15-ايببج بلب م ببدل ال ادببد
ريج ال ي ببي الاجاكمببي( )CAR =0,0295بقيمببة م لقببة ( )T=1,29لهببي أقببل مببن
 1,96ايمج الببدة ييببيج إلببى عببدة لةببود تببا يج لفببده الرادحببة لهببو مبباي كا إسبباقجار
ال ورصة المصجية ي هببدا الاوقيببت لعببدة إسببارابافا لاببداعيا هببده الرادحببة ،ويرجــع
الباحث ذلك ل دة إ صاح لزار الصحة المصجية عن لةود ااال إصببابة مؤكببده بفببدا
ال يجلس ي تلك الاارير .ي اين كي ت كببل مببن النا ببده ( )0 :20-لالنا ببده ()0 :25-
لالنا ده ( )0 :30-عن لةود تا يج إيرابي تل داللة م نوية ايج بلب م ببدل ال ادببد ريببج
ال ي ي الاجاكمي  )0,0552 ، 0,815 ، 0,0811( CARعلى الاوالي ،لالدة ربمببا
يجة لل ديد من ال وامل ايخجج باإلوا ة إلى تا يج السوق المصجة أنداك بيكل ريببج
م اشج بما يحدث ي ال ورصا الدللية لم ظببم الببدلل الاببي أطبباح بفببا ال يببجلس بيببكل
إسا اقي.
وتجسيدا ا لدراسة وتحليل معلمات النموذج عن الفترات الالحقة لنقطة الحدث ،يا ين أنببه
عند نا د الحدث ( )5+ :0بل م دل ال ادد ريج ال ي ي الاجاكمي()CAR =0,4311-
بقيمة م لقة ( )T=18,83-لهي أك ببج مببن  1,96ممببا ي نببي تببا ج قيمببة ايسببفم بيببكل
سل ي قوة باداعيا الرادحة ،لكدلك عند نا د الحدث (  )10+ :0ايج بل م دل ال ادد
ريج ال ي ي الاجاكمي ( )CAR =0,5399-بقيمة م لقببة ( )T=23,58-لهببي أك ببج
أيضا ً من  ،1,96مما يييج إلى لةود داللة م نوية ت كا لةود تا يج سل ي مازايد لقيمة
ايسفم ي أياة الادالل ال يجه الالاقة لنا د الحدث ،كما ت ببين لةببود تببا يج سببل ي ك يببج
لاببداعيا الرادحببة ببي النا ببده (  )15+ :0ايببج بلبب م ببدل ال ادببد ريببج ال ي ببي
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أثـر اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيـروس كورونا على القيمة السوقية لألسهم بالبورصة ..

الاجاكمببي( )CAR =0,06169بقيمببة م لقببة ( )T=26,92لهببي أك ببج مببن ،1,96
لإسامج هببدا الاببا يج السببل ي المازايببد بكببل مببن النا ببده (  )20+ :0لالنا ببده ( )25+ :0
لالنا ده (  )30+ :0ايج بل م دل ال ادد ريج ال ي ي الاجاكمببي ، 0,6865-( CAR
–  )0,8501 - ، 0,7701على الاوالي ،لتلك بقيمة 33,64- ، 29,99-( T- Test
 )37,14- ،على الاوالي ايمج الدة يييج إلى لةود تا يج سل ي نايرة تببداعيا ةادحببة
يجلس كورلنا بيكل مسامج نايرة تزايد ااال القلق لالااور الاي أصابت كا ة ئا
المرام  ،لال سيما المساثمجين بال ورصببة المصببجية ببي ظببل إسببامجار ت يبي الرادحببة
لكثج عدد اإلصابا لريا الج ية ال الةية بيكل كامل ي تلك الاوقيت.
وفي سياق العرض والتحليل السابق ،لإرتكببازا ً علببى الماوسببل اإلةمببالي لم ببدل ال ادببد
ريج ال ي ي الاجاكمببي  CARلالببدة يرسببد تببا ج القيمببة السببوقية لكا ببة أسب ار ايسببفم
المقيده بال ورصة المصجية باداعيا ةادحة يجلس كورلنا ،لتلك ل ببدد ( )214شببجكة
خالل  243يوة تدالل عن عاة  ،2020ايج بلغت قيمة الماوسل ( )0,9075-مما يييج
إلى لةود تا يج سل ي تل داللة م نوية .ومن ثم يمكننا قبول الفرض الثالــث مــن فــروض
الدراسة حيث " يوجد تأثير ذو دللة معنوية بين اإلفصاح عن معلومات جائحة فيروس
كورونا المستجد والقيمة السوقية ألسهم الشركات المقيدي بالبورصة المصرية ".
 -6تحليل ومناقشة نتائج اختبار الفرض الرابع :يييج ال جا الجاب من جلا الدراسة
بانه " توجد اختالفات ذات دللة معنوية بين قطاعات ســوق األوراق الماليــة المصــرية
من حيث تأثر القيمة السوقية للسهم بتداعيات جائحة فيروس كورونا" .ليمكن اخا ببار
هدا ال جا من خالل بياا تببا يج ةادحببة يببجلس كورلنببا علببى القيمببة السببوقية ل سببفم
بالق اعببا المدرةببه بال ورصببة المصببجية لتلببك بمسببااداة م ببدل ال ادببد الاجاكمببي ريببج
ال ي ي ) CARi (t1, t2لداللة اخا ار  ،T- Testكمببا يووببحفا الرببدلل الاببالي رقببم
(.)11
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أثـر اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيـروس كورونا على القيمة السوقية لألسهم بالبورصة ..

جدول رقم (11
نتائج تأثير جائحة فيروس كورونا على القيمة السوقية لألسهم بالقطاعات المختلفة.
نافــــذي
الحــــدث
(0 : 30-
(0 : 25-
(0 : 20-
(0 : 15-
(0 : 10-
(0 : 5-
الحدث (0
(5 + : 0
(10 + :0
(15 + :0
( 20 + :
(25 + :0

تقديرات
النموذج

قطاع
اإلتصالت

قطاع
األاذية

قطاع
البنوك

قطاع
التجاري

قطــــاع
النقل

CAR
T- Test
CAR
T- Test
CAR
T- Test
CAR
T- Test
CAR

0.2585
6.43
0.1742
4.34
0.1055
2.63
0.0568
1.41

0.3420
6.06
0.1920
3.40
0.0834
1.48
0.0676
1.20

0.1559
5.09
0.1351
4.41
0.1063
3.47
0.0638
2.08

0.12573.810.07112.160.06121.860.03971.21-

0.02591.090.03821.610.04721.990.04051.70-

0.0222
0.55
0.03610.900.1949
4.85

0.1754
3.11
0.5305
9.40
1.1524
20.42

0.0000.020.1384.540.1224.00-

0.0452
1.37
0.3552
10.78
0.7452
22.61

0.0537
2.26
0.01270.540.4582
19.27

0.3105
7.73
0.3746
9.32
0.4613
11.48
0.5723
14.24
0.6017
14.98

1.7099
30.30
2.2061
39.09
2.6589
47.11
3.0096
53.33
3.2965
58.41

1.2863
0.16039.03
5.221.8596
0.15156.42
4.952.4161 0.157173.30
5.132.9593 0.179789.79
5.873.5579 0.2155107.95 7.04-

0.7602
31.97
1.0015
42.12
1.2279
51.65
1.4645
61.60
1.5185
63.87

0.6252
15.56

3.5405
62.74

4.1302 0.2375125.31
7.76-

1.7096
71.91

0,16270,00477
0,769

0,64430,0010
0,1973

0,3530,0271
0,2323

0,13170,0040
0,1826

T- Test
CAR
T- Test
CAR
T- Test
CAR
T- Test
CAR
T- Test
CAR
T- Test
CAR
T- Test
CAR
T- Test
CAR

(30 + :0
T- Test
المعلمات العامة للنموذج:
 قيمة α قيمة β -قيمة R2

0,0091,5766
0,0001

المصدر :من إعداد ال ااج ،باإلعاماد على نااد الاحليل اإلاصادي.

المجلة العلمية للدراسات واالبحوث المالية واإلدارية المجلد التاسع العدد األول يونيه - 555 - 2021

أثـر اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيـروس كورونا على القيمة السوقية لألسهم بالبورصة ..

تابع جدول رقم (11
نتائج تأثير جائحة فيروس كورونا على القيمة السوقية لألسهم بالقطاعات المختلفة.
نافـــــذي
الحــــدث

تقديرات
النموذج

CAR
(0 : 30-
T- Test
CAR
(0 : 25-
T- Test
CAR
(0 : 20-
T- Test
CAR
(0 : 15-
T- Test
CAR
(0 : 10-
T- Test
CAR
(0 : 5-
T- Test
CAR
الحدث (0
T- Test
CAR
(5 + : 0
T- Test
CAR
(10 + :0
T- Test
CAR
(15 + :0
T- Test
CAR
(20 + :0
T- Test
CAR
(25 + :0
T- Test
CAR
(30 + :0
T- Test
المعلمات العامة للنموذج:
 قيمة α -قيمة β

-

قيمة R2

خدمات
تعليمية

خدمات
مالية

قطاع
سيارات

رعاية
صحية

قطـــــــاع
السياحة

0.0920
1.96
0.0019
0.04
0.01610.340.01780.380.0739
1.57
0.2104
4.48
0.4858
10.35
0.5501
11.72
0.4272
9.10
0.2981
6.35
0.1270
2.71
0.09281.980.31896.80-

0.9897
8.31
0.7652
6.43
0.4907
4.12
0.2694
2.26
0.0534
0.45
0.13781.160.15781.330.19371.630.24752.080.37963.190.52854.440.71365.990.91487.69-

0.7964
3.99
0.6088
3.05
0.4102
2.05
0.2145
1.07
0.0713
0.36
0.13390.670.08330.420.04780.240.14270.710.23561.180.41192.060,7113,561.01365.08-

0.7655
8.76
0.7883
9.02
0.5351
6.13
0.2290
2.62
0.00310.040.23462.690.34053.900.49315.640.64857.420.82169.401.004811.501,19813,721.411216.15-

3.9936
3.75
2.9304
2.75
1.8729
1.76
0.8223
0.77
0.23190.221.30351.222.32212.183.38753.184.45274.185.53355.206.61136.217.69957.238.78278.25-

0,42780,0075
0,1522

0,23140,00149
0,15129

0,17760,0044
0,01260

0,28980,0005
0,1780

0,0065
0,0005
0,0026

المصدر :من إعداد ال ااج ،باإلعاماد على نااد الاحليل اإلاصادي.
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أثـر اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيـروس كورونا على القيمة السوقية لألسهم بالبورصة ..

تابع جدول رقم (11
نتائج تأثير جائحة فيروس كورونا على القيمة السوقية لألسهم بالقطاعات المختلفة.
تقديرات
النموذج

طاقة
وخدمات

قطاع
عقارات

قطــاع
الغــاز

قطاع
مقاولت

قطـــــــاع
منسوجات

نافـــــذي
الحــــدث

CAR
(0 : 30-
T- Test
CAR
(0 : 25-
T- Test
CAR
(0 : 20-
T- Test
CAR
(0 : 15-
T- Test
CAR
(0 : 10-
T- Test
CAR
(0 : 5-
T- Test
CAR
الحدث (0
T- Test
CAR
(5 + : 0
T- Test
CAR
(10 + :0
T- Test
CAR
(15 + :0
T- Test
CAR
(20 + :0
T- Test
CAR
(25 + :0
T- Test
CAR
(30 + :0
T- Test
المعلمات العامة للنموذج:
 قيمة α -قيمة β

10.8358
17.74
7.6701
12.56
4.6811
7.67
2.1337
3.49
0.1350
0.22
1.25462.052.49764.094.11736.745.81409.527.717012.649.564615.6611.63919.0613.71122.45-

0.1633
5.99
0.1064
3.90
0.0634
2.32
0.00960.350.0332
1.22
0.07632.800.1046
3.83
0.2956
10.84
0.4591
16.84
0.6423
23.55
0.8004
29.35
0.8635
31.66
0.9153
33.56

0.1174
4.10
0.0302
1.05
0.05341.860.01110.390.0495
1.73
0.0517
1.80
0.0955
3.33
0.1901
6.64
0.2934
10.25
0.4003
13.98
0.4463
15.59
0.5415
18.91
0.5957
20.80

0.00930.270.07662.250.12053.540.08612.530.0319
0.94
0.2331
6.85
0.8119
23.85
1.2646
37.15
1.7176
50.46
2.1330
62.66
2.5277
74.26
2.8134
82.65
3.1298
91.95

0.3238
3.46
0.2050
2.19
0.1030
1.10
0.0921
0.98
0.2168
2.31
0.8816
9.41
1.7594
18.78
2.6315
28.09
3.5567
37.97
4.3458
46.39
5.0270
53.67
5.5059
58.78
6.1611
65.77

1,4220,2418
0,8331

0,10020,0005
0,0573

0,28560,0052
0,1457

0,34340,0023
0,2335

0,97830,0436
0,7607

-

قيمة R2

المصدر :من إعداد ال ااج ،باإلعاماد على نااد الاحليل اإلاصادي.
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أثـر اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيـروس كورونا على القيمة السوقية لألسهم بالبورصة ..

تابع جدول رقم (11
نتائج تأثير جائحة فيروس كورونا على القيمة السوقية لألسهم بالقطاعات المختلفة.
نافـــــذي
الحــــدث

تقديرات
النموذج

CAR
(0 : 30-
T- Test
CAR
(0 : 25-
T- Test
CAR
(0 : 20-
T- Test
CAR
(0 : 15-
T- Test
CAR
(0 : 10-
T- Test
CAR
(0 : 5-
T- Test
CAR
الحدث (0
T- Test
CAR
(5 + : 0
T- Test
CAR
(10 + : 0
T- Test
CAR
(15 + : 0
T- Test
CAR
(20 + : 0
T- Test
CAR
(25 + : 0
T- Test
CAR
(30 + : 0
T- Test
المعلمات العامة للنموذج:
 قيمة α -قيمة β

-

قيمة R2

قطاع مواد البناء

موارد أساسية

قطاع الورق

0.0443
1.87
0.01380.590.03181.351.350.910.0467
1.98
0.1872
7.92
0.4540
19.21
0.7381
31.24
1.0196
43.16
1.2692
53.72
1.5496
65.59
1.7519
74.15
1.9284
81.62

0.00550.590.02422.620.00830.900.01381.500.0132
1.43
0.0496
5.38
0.1502
16.29
0.2409
26.13
0.2514
27.27
0.3369
36.54
0.4207
45.63
0.4743
51.44
0.5397
58.54

0.5993
3.50
0.4662
2.72
0.3050
1.78
0.1437
0.84
0.0478
0.28
0.06050.350.0427
0.25
0.1748
1.02
0.2687
1.57
0.2859
1.67
0.3795
2.22
0.3795
2.22
0.2449
1.43

0,305380,00305
0,14778

0,074359,7989
0,1346

0,103780,00873
0,01445

المصدر :من إعداد ال ااج ،باإلعاماد على نااد الاحليل اإلاصادي.
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ويتضح من الجدول السابق ،لةود تا يجا ماال ة (موة ة – سال ة) تا داللببة م نويببة
على مساوج الق اعا المقيده بال ورصة المصجية خالل اببج الدراسببة (،)30+ : 30-
لبالاجكيز على تحليل نااد نا د الحدث ( )0يهم الق اعا  ،ت ين أا قيمببة م ببدل ال ادببد
ريببج ال ي ببي الاجاكمببي  CARبلغببت ( )0.1949لق بباع اإلتصبباال لقببدر قيمببة T-
 ،)4,85(Testكمببببا بلبببب م ببببدل  )1.1524( CARلق بببباع ايرديببببة لقيمببببة T-
 ،)20,42(Testلكببدلك بالنسب ة لق بباع ال نببوك بلب م ببدل  )0.1225-( CARلقببدر
قيمة  ،)4,00-(T-Testكما بل م دل  )0.7452( CARلق اع الارار لقببدر قيمببة
 ،)22,61(T-Testلبياا ق اع النقل قد بل م دل  )0.4582( CARلقدر قيمة T-
 ،)19,27(Testلبالنس ة لق اع الادما الا ليمية بل م دل  )0.4858( CARلقدر
قيمببة  ،)10,35(T-Testل يمببا ياببص ق بباع الاببدما الماليببة بلبب م ببدل CAR
( )0.1578-لقدر قيمة  .)1,33-(T-Testي اين بلب م ببدل  CARلق بباع الجعايببة
الصحية( )0,3405-لقدر قيمة  ،)3,90-(T-Testلكببدلك ق بباع السببيااة ايببج بلب
م دل  )2,3221-( CARلقدر قيمة  .)2,18-(T-Testلبالنظج إلى ق اع مواد ال ناء
بل م ببدل  )0.4540( CARلقببدر قيمببة  ،)19,21(T-Testكمببا بلب م ببدل CAR
( )0.1502لق بباع المببوارد ايساسببية لقببدر قيمببة  ،)16,29(T-Testلأخيببجاً ق بباع
الورق بل م دل  )0.0427( CARلقدر قيمة .)0,25(T-Test
ولستخالم طبيعة الفروق (االخاال ا ) بببين الق اعببا الماال ببة بال ورصببة المصببجية
من ايج مببدج تببا ج القيمببة السببوقية يسببفمفا باببداعيا ةادحببة يببجلس كورلنببا ،يمكببن
اإلعاماد على نااد تحليل الامايز لم دل ال ادد ريج ال ي ي الاجاكمي  CARلتلببك علببى
النحو الاالي:
▪ تحديد مدى لةود اخاالر تل داللة م نوية بين الق اعا المقيده بال ورصة المصجية
( 18ق اع) بياا تا ج القيمة السوقية يسفمفا باداعيا ةادحة يببجلس كورلنببا ،تببم
ت يق أسلو تحليببل الامببايز  Discriminant Analysisكمببا ببي الرببدلل الاببالي
رقم (.)12
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جدول رقم (12
نتائج تحليل التمايز بشأن تأثر القيمة السوقية ألسهم البورصة
المصرية وفقا ا للقطاعات بتداعيات جائحة فيروس كورونا
اختبار تحليل التمايز
Variance Eigen
%
Value

Canonical
Correlation

Wilk's
Lambda

Chisquare

D.F

18
3396 0,478
0,722
%100
1,090
المصدر :من إعداد ال ااج ،باإلعاماد على نااد الاحليل اإلاصادي . SPSS

Sig.

0,000

ويتبين من الجدول السابق إمكانية ق ول النموتم لاإلعاماد عليه ببي الاصببنيم يمببا بببين
الق اعا المقيده بال ورصة المصجية ،ايج بلغت قيمة إيرن ( )Eigen Valueي دالة
الامببايز ايللببى ( )1,090لتلببك بم امببل ارت بباط قببوة بل ب ( ،)0,722كمببا بلغببت قيمببة
لليكا المدا ( )0,478لهو يا توزي كا2لالاي بلغت قيمافا ( ،)3396لتلببك بمسبباوج
م نويببة مجت ب ( )Sig.=0,000ممببا يببدل علببى لةببود اخبباالر تل داللببة م نويببة بببين
الق اعا المقيده بال ورصة المصجية من ايج تا ج أسفمفا باداعيا ةادحة كورلنا.
▪ تحديد األهمية النســبية ونتــائج إختبــار معنويــة معــدل العائــد ايــر الطبيعــي التراكمــي
 CARبإســتخدام  T-Testعلببى مسبباوج كببل ق بباع لإلةمببالي الق اعببا المقيببده
بال ورصة المصجية ( 18ق اع) بياا تا ج القيمببة السببوقية يسببفمفا باببداعيا ةادحببة
يجلس كورلنا ،كما يووحفا الرببدلل الاببالي رقببم ( .)13لالببدة ي كببا لةببود تببا يج
سل ي تل داللة م نويببة لم ببدل ال ادببد ريببج ال ي ببي الاجاكمببي ل سببفم بيبباا تببداعيا
ةادحة يجلس كورلنا ل قا ً إلةمالي الق اعا  ،ايج بلغت قيمة  T-Testالمحسببوبة
( )9,817-لهبببي أك بببج مبببن قيمبببة  Tالردلليبببة ( ،)1,96لتلبببك بماوسبببل اسبببابي
( )1,575-لإنحجار م يارة ( .)10,902وعلــى مســتوى القطاعــات ،ياضب لنببا أا
ق اع خدما النقل لاليحن كاا أكثج الق اعببا الاببي تببا ج القيمببة السببوقية يسببفمه
بيكل سل ي باداعيا ةادحة يجلس كورلنا ،ايببج بلغببت قيمببة )22,959-( T-Test
لهي أك ج من قيمة  Tالردللية ( ،)1,96لتلك بماوسل اسببابي ( )2,228-لإنحببجار
م يارة ( .)1,512يليه ق اع السيااة لالاج ية ايج بلغت قيمة )16,803-( T-Test
لهي أك ج من قيمة  Tالردللية ،لتلك بماوسل اسابي ( )13,805-لإنحجار م يارة
( .)12,807يليبببه ق ببباع ال اقبببة لالابببدما المسببباند ايبببج بلغبببت قيمب بة T-Test
( )16,497-لهي أك ببج مببن قيمببة  Tالردلليببة ،لتلببك بماوسببل اسببابي ()28,728-
لإنحبببجار م يبببارة ( .)27,146يليبببه ق ببباع ال نبببوك ايبببج بلغبببت قيمبببة T-Test
( )15,292-لهي أك ببج مببن قيمببة  Tالردلليببة ،لتلببك بماوسببل اسببابي ()0,1622-
لإنحجار م يببارة ( .)0,1653لأخيببجا ً ق بباع الاببدما لالمنارببا الصببناعية ايببج
بلغت قيمة  )14,443-( T-Testلهي أك ج مببن قيمببة  Tالردلليببة ،لتلببك بماوسببل
اسابي ( )4,688-لإنحجار م يارة ( .)5,060في حين تا ج القيمة السوقية يسفم
ب ببض الق اعببا بيببكل إيرببابي ببي ظببل تببداعيا ةادحببة كورلنببا ،مثببل المقببالال
لاالنياءا الفندسببية ،لق اعببا الجعايببة الصببحية لايدليببة ،ق بباع ايرديببة ،لمببواد
ال ناء ،لاإلتصاال لالادما الا ليمية لريجها من الق اعا ايخجج.
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جدول رقم (13
نتائج إختبار معنوية معدل العائد اير الطبيعي التراكمي  CARللقطاعات المقيده
بالبورصة المصرية بشأن تأثر القيمة السوقية ألسهمها بتداعيات جائحة كورونا
Std.
Std.
T-Test
قطاعات البورصة المصرية Mean
Error Deviation
7,620
0,2183
3,403
1,664
االتصاال
18,227
0,1430
2,230
2,608
ايردية
15,292- 0,0106
0,1653
ال نوك
21,906
0,2586
4,031
5,666
0,1
الارار لالموزعوا
22,959- 0,09704
1,512
2,228
 62خدما النقل لاليحن
14,210 0,20408
3,181
2,900
 2خدما ت ليمية
12,638- 0,30914
4,819
خدما مالية ريج مصج ية 3,907-
14,443- 0,3246
5,060
خببدما لمنارببا صببناعية 4,688-
15,736
0,2585
4,030
4,068
صحية لأدلية
رعاية
لسيارا
16,803- 0,8216
12,807
سيااة لتج يه
16,497- 1,7414
27,146
13,طاقة لخدما مساند
1,357
0,07322
1,141
0,099
28,
80
عقارا
17,015 0,40951
6,383
6,968
72
5
راز مصج مجا ق
20,768
0,1390
2,167
2,887
8
مقالال لانياءا هندسية
21,648
0,2428
3,785
5,256
منسوةا لسل م مج
21,117
0,1670
2,603
3,527
مواد ال ناء
16,924
0,0893
1,393
1,512
موارد اساسية
1,336
0,1124
1,753
0,150
لرق لمواد ت ئة لتغليم
9,817- 0,16044
10,902
1,575
 3إجمالي القطاعات
المصدر :من إعداد ال ااج ،باإلعاماد على نااد الاحليل اإلاصادي  243 = N . SPSSيوة

وفي ضوء نتائج الجداول أرقاة ( )13 ،12 ،11يمكننا قبول الفرض الرابع واألخير مــن
فروض الدراسة حيث " توجد اختالفات ذات دللة معنويــة بــين قطاعــات ســوق األوراق
الماليــة المصــرية مــن حيــث تــأثر القيمــة الســوقية للســهم بتــداعيات جائحــة فيــروس
كورونا" ،لتلك باإلعاماد على داللة م دل ال ادد ريج ال ي ي الاجاكمي  CARل سفم.
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سادساا :النتائج والتوصيات والمجالت البحثية المقترحة

ترسيداً لما تم عجوه لتحليله باإلطببار النظببجة ،لمببن لاقب المسب الميببداني لالدراسببة
الا يقية لليببجكا المقيببده بال ورصببة المصببجية لالاببي تببدخل ببي ن بباق ال ينببة ،يمكببن
اسااالص أهم النااد لتقديم الاوصيا لالمراال ال حثية المقاجاة كما يلي:
 -1خالصــة ونتــائج الدراســة :يمكببن اسببااالص مرموعببة مببن النقبباط الفامببة ببي سببياق
عجا لتحليل الدراسا السابقة ،لم اييج المحاس ة الدللية لالمصجية ،لاإلصدارا
لالممارسا المفنية ،أهمفا:
 -1/1تزايد ااال عدة الااكد ي ظل تداعيا ةادحة يجلس كورلنا ،ايمج الدة يببؤدة
إلى مرموعة لاس ة نس يا ً من اإل اجاوببا ريببج الم قولببة لالصببحيحة يمببا يا لببق
بايداء المساق لي لالاد قا النقدية يني ة اليجكة لتقديجاتفا المالية.
 -2/1إا تقييم قدر اليجكة على اإلسامجار ي ظل تزايد مساويا عدة الااكد المصبباا ة
لا يببي ةادحببة يببجلس كورلنببا ،يا لببن تضببمين سببيناريوها ريببج مس ب وقة ببي
تن ؤا اإلدار لكا ة ال نود لال وامل الاي تا ج أل من المحامل أا تاا ج باببداعيا
هده الرادحة ،لالاي يرن اإل صاح عنفا بيكل كار لمالدم لا زيز ش ا ية الاقبباريج
المالية لتجشيد قجارا المساثمجين.
 -3/1تاكيد م اييج المحاس ة الدللية لالمصببجية لاإلصببدارا المفنيببة ،علببى أا يببجلس
كورلنببا يُ ببد اببد ا ً الاق با ً ال يا لببن الا ببديل بببالقيم الد اجيببة مببن ايببج ما ل ببا
اإلعاجار لقياس ايصول لاإللازاما  ،ي اين يساوةن اإل صاح عن ط ي ة هدا
الحدث لتقديج تا يجه المالي على الاقاريج المالية.
 -4/1ص وبة تقديج لقياس الاا يج الكامل للوباء على نابباد أعمببال اليببجكا لمجاكزهببا
المالية لتد قاتفا النقدية ،لإعداد الاقبباريج الماليببة الدلريببة ببي ظببل إسببامجار ت يببي
ةادحببة يببجلس كورلنببا ،م ب وببجلر تببو يج م لومببا مالءمببة لمو وقببة تل ببي
اااياةا لت ل ا المساثمجين بال ورصة.
كما كشفت نتائج المسح الميداني والدراسة التطبيقية عن ما يلي:
 -5/1عدة لةود اخاالر تل داللة م نوية بين عينا الدراسببة بيبباا محببددا اإل صبباح
المحاس ي عن م لومببا ةادحببة كورلنببا ،ايببج بلغبت قيمببة  Fاالةماليببة ()1,58
بمساوج م نوية (.)0 ,209
 -6/1لةببود اخبباالر تل داللببة م نويببة بببين عينببا الدراسببة بيبباا ميبباكل لتحببديا
اإل صاح المحاس ي عن م لومببا ةادحببة كورلنببا ،ايببج بلغبت قيمببة  Fاإلةماليببة
( )13,32بمساوج م نوية ( ،)0 ,000لةاء هده النايرة ماوا قة م ما توصببلت
إليه دراسة (ع د ال زيز.)2021 ،
 -7/1لةود اخاالر تل داللة م نوية بين عينا الدراسة بياا ا ليا المقاجاة لمواةفة
مياكل لتحديا اإل صاح المحاس ي عن م لوما ةادحة كورلنا ،ايج بلغت قيمة
 Fاالةماليببة ( )10,8بمسبباوج م نويببة ( ،)0,000لتوا قببت هببده النايرببة م ب مببا
توصببلت إليببه دراسببة (ال حبباا& محمببود )2020 ،بيبباا أهميببة ت نببي اليببجكا
المجلة العلمية للدراسات واالبحوث المالية واإلدارية المجلد التاسع العدد األول يونيه - 562 - 2021

أثـر اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيـروس كورونا على القيمة السوقية لألسهم بالبورصة ..

مرموعة من السياسببا لا ليببا ال الببة لقيبباس لتقببديج ا ببار الحاليببة لالمحاملببة
لاداعيا الرادحة ،لت زيز مساويا اإل صاح عنفا.
 -8/1لةود تا يج سل ي تل داللة م نويببة لم ببدل ال ادببد ريببج ال ي ببي الاجاكمببي ل سببفم
بياا تداعيا ةادحة كورلنا ل قا ً إلةمالي الق اعا  ،ايج بلغت قيمببة T-Test
المحسوبة ( )9,817-لهببي أك ببج مببن قيمببة  Tالردلليببة ( ،)1,96لتلببك بماوسببل
اسابي ( )1,575-لإنحجار م يارة (.)10,902
 -9/1لةود اخاال ا تا داللة م نوية بين ق اعا سوق ايلراق المالية المصجية مببن
ايج تا ج القيمة السوقية للسفم باداعيا ةادحة يجلس كورلنا" ،لتلك مببن خببالل
م ببدل ال ادببد ريببج ال ي ببي الاجاكمببي  ،CARلتلببك بم امببل ارت بباط قببوة بل ب
( )0,722لمساوج م نوية مجت (.)Sig.=0,000
 -2توصيات الدراسة :
ببي سببياق عببجا خالصببة الدراسببة النظجيببة ،لنابباد المس ب الميببداني لالدراسببة
الا يقية ،يمكن تقديم مرموعة من الاوصيا أهمفا ما يلي:
 -1/2يرن ت ميق اإل صاح الكامل عببن ةادحببة يببجلس كورلنببا ،بحيببج ييببمل كببل مببن
ط ي ة الحدث لالمااطج المجت ة به ،لسيناريوها الا امببل م ببه ،لأ بباره الماليببة
الماوق ة على اليجكة.
 -2/2يرن على اليجكا مجاعا ا ار المحاملة لاالن كاسا المجت ة بمنايار يجلس
كورلنا لمد عاة ،لتقييم مدج قدرتفا علببى اإلسببامجار مببن ايببج تمكنفببا مببن سببداد
االلازاما قصيج ا ةل على ايقل ،لتحديد مساويا السيولة لالجبحية لمصببادر
الامويل ي ال اج القادمة.
 -3/2وجلر مجاعا مرموعة مببن ال وامببل ايساسببية عنببد تقيببيم قببدر اليببجكا علببى
اإلسامجار ي ظل الظجلر لاياببداث المواتيببة لريببج المواتيببة (،)COVID-19
لالاي تجتكز على تحليل لتقييم مرموعة من المؤشجا المالية لريج المالية.
 -4/2وجلر قياة اليجكا باإل صاح عن مدج إسااداة قياسا القيمة ال ادلببة ،لالااكببد
من مجاعا هده القياسا لاداعيا ةادحة يجلس كورلنا على توق ا الميبباركين
بيبباا الاببد قا النقديببة المسبباق لية ،لم ببدال الاصببم ،لإةببجاء الاقييمببا الفامببة
الما لقة بايصول أل اإللازاما ي تارير الاقجيج.
 -5/2وجلر إ صاح اليجكا عن الا ببل لالسياسببا الاببي تا ناهببا لمواةفببة الرادحببة
لتداعياتفا ،لكدلك اإل صاح عن مساوج تقدة اليجكة نحو تن يد تلك الا ل.
 -6/2وجلر إلاببزاة اليببجكا بم ببادئ الحوكمببة لجصببد اياببداث لالقضببايا الروهجيببة
المقاجنة با يي ةادحة كورلنا ،لالاوس ي اإل صاح عنفا باقجيجة مرلببا اإلدار
لالحوكمة.
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 -7/2ت زيز مقوما الاواصل الداخلي ال ال بببين المسبباويا اإلداريببة باليببجكة ،لتلببك
بيكل م كج ي ظل ت ورا الرادحة ،ايمج الدة يك ل سالمة الاقديجا لاياكبباة
لدقببة أسببالين لنمبباتم القيبباس لتوا قفببا م ب ما ل ببا م بباييج المحاس ب ة الدلليببة
لالمصجية.
 -8/2يرن اإل صاح عن دلر منظمي أسببواق ايلراق الماليببة ببي تقببديم المببن أل ب ببض
اإلع بباءا أل الاسببيفال الما لقببة بالمواعيببد النفاديببة لاقببديم الاقبباريج الماليببة،
لالما ل ا الانظيمية ايخجج ي ظل تداعيا الرادحة.
 -3الدراسات المستقبلية التي ترتبط بمجالت الدراسة:
يمكن لل ااثين إةببجاء مزيببد مببن الدراسببا لال حببوث الاببي تببجت ل باببداعيا إنايببار
ةادحة يجلس كورلنا لتا يجها على ال ديد من القضايا المحاس ية ،لالاي من بينفا:
 -1/3دلر اإل صاح المحاس ي عن م لوما ةادحة يجلس ) (COVID-19ي تحسببين
ةود الاقاريج المالية م دراسة ت يقية بال ورصة المصجية.
 -2/3تقييم ال دادل المحاس ية لم يار الاقجيج المببالي الببدللي  IFRS: 9ببي ظببل تببداعيا
ةادحة كورلنا لان كاساتفا على تقديج الاسادج االدامانية الماوق ببة :دراسببة ت يقيببة
بال نوك الارارية المصجية.
 -3/3أ ج محددا القياس لاإل صاح المحاس ي عن تداعيا ةادحة يجلس كورلنا علببى
الاقييم الجقمي للردار االدامانية م دراسة ت يقية.
 -4/3مدخل مقاجح ي ج تن يببد سببيناريوها اخا ببارا تحمببل الضببغوط ببي ظببل ةادحببة
يجلس كورلنا على إدار مااطج ايعمال :م دراسة ت يقية.

المجلة العلمية للدراسات واالبحوث المالية واإلدارية المجلد التاسع العدد األول يونيه - 564 - 2021

أثـر اإلفصاح المحاسبي عن معلومات جائحة فيـروس كورونا على القيمة السوقية لألسهم بالبورصة ..

مراجع الدراسة

أ -المراجع العربية:
▪ الدوريات العلمية:
 .1إبببجاهيم ،محمببد زيببداام زايببد ،محمببد ع ببد المببن م ( " ،)2020اإلن كاسببا لا ببار
المحاسبب ية يزمببة يببجلس كورلنببا ( :)COVID-19ر يببة تحليليببة مببن منظببور
محاس ي" ،مجلة السكندرية للبحوث المحاســبية ،قسببم المحاسب ة لالمجاة ببة ،كليببة
الارار  ،ةام ة االسكندرية ،المرلد الجاب  ،ال دد الثاني ،صب صب .27 -1
 .2أبو طالن ،يحيى محمببد ( " ،)2020تببا يجا ةادحببة يببجلس كورلنببا  19المسببارد
على كل من نظجية لم اييج المحاس ة الدللية لالمصجية " ،مجلة الفكــر المحاســبي،
قسم المحاس ة ،كلية الارار  ،ةام ببة عببين شببما ،المرلببد الجابب لال يببجلا ،ال ببدد
الثالج ،صب صب .9 -1
 .3الر لي ،لليد سميج ع د ال ظيم ( " ،)2020آ ج انايببار ةادحببة كورلنببا (COVID-
 )19على إعداد القوادم المالية لمجاة افا :دراسة ميدانية" ،المجلة العلمية للدراسات
التجارية ،قسم المحاس ة لالمجاة ة ،كلية الارار باالسماعيلية ،ةام ة قنا السويا،
ال دد ايلل ،صب صب .1229 -1145
 .4ال حاا ،إبجاهيم محمد م محمود ،ع ببد الحميببد ال يسببوة ( " ،)2020ا ببار الحاليببة
لالمحاملة لا يي يجلس كورلنا على بيئة الاقجيج المالي ي ووء م اييج المحاسب ة
الدللية لالمصجية :دراسة اساكيا ية " ،مجلة السكندرية للبحوث المحاســبية ،قسببم
المحاس ة لالمجاة ة ،كلية الارار  ،ةام ة االسكندرية ،المرلد الجابب  ،ال ببدد الثبباني،
صب صب .84 -1
 .5ع ببد ال زيببز ،رجيببن محمببد محمببد " ،)2021( ،م وقببا اإل صبباح المحاسب ي عببن
جا االسامجارية ي ظل ادث ةادحببة يببجلس كورلنببا( ، ")COVID-19مجلــة
البحوث المالية والتجارية ،كلية الارار  ،ةام ة بورس يد ،المرلد الثاني لال يببجلا،
ال دد الثاني ،صب صب .244 -201
 .6دي يد ،هاند " ،)2019( ،علم االاصاء "https://www.kutub-pdf.net ،
 .7ماولي ،أامد زكي اسين ( " ،)2020إن كاسا إنايار يجلس كورلنا على ربحيببة
المنيآ لأ جها على الاقاريج المالية ببي وببوء م بباييج المحاسب ة الدلليببة" ،المجلــة
العلمية للدراسات التجارية ،قسم المحاس ة لالمجاة ببة ،كليببة الارببار باالسببماعيلية،
ةام ة قنا السويا ،ال دد ايلل ،صب صب .3 -1
 .8مص ى ،ناصج ببجام ( " ،)2021دراسببة اعا ببارا المحاسب ة لالمجاة ببة يزمببة
ةادحة يببجلس كورلنببا ال الميببة (كو يببد )19-لأ ارهببا علببى إعببداد الاقبباريج الماليببة
لإةببجاءا المجاة ببة :دراسببة اساقصببادية علببى السببوق المصببجة" ،مجلــة البحــوث
المالية والتجارية ،كلية الارار  ،ةام ة بورسب يد ،المرلببد الثبباني لال يببجلا ،ال ببدد
ايلل ،صب صب .371 -325
 .9يوسم ،أماني أامد له ه ( " ،)2020مدج ةببود الم لومببا المحاسب ية ببي تحقيببق
سالمة النظاة اييكولوةي عند انايار لباء كو يد  :19مس ميداني" ،مجلــة البحــوث
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المالية والتجارية ،كلية الارار  ،ةام ة بورس يد ،المرلد الحببادة لال يببجلا ،ال ببدد
الجاب  ،صب صب .202 -166
▪ أخــرى:
 .10م اييج المحاسب ة المصببجية الم دلببة " ،)2015( ،ملحــق جريــدي الوقــائع المصــرية،
عدد  158تاب (أ) باارير  9يوليو  ،2015لزار اإلساثمار – قجار لزيج االسبباثمار
رقم 2015/110ة.
 .11م اييج المحاسب ة المصببجية الم دلببة " ،)2019( ،ملحــق جريــدي الوقــائع المصــرية،
عدد  81تاب (أ) باارير  7أبجيل  ،2019لزار اإلساثمار لالا الا الببدللي – قببجار
لزيج االساثمار لالا الا الدللي رقم 2019/69ة.
 .12الفيئة السب ودية للمحاسب ين القببانونيين  " ،)2020( SOCPAأ ببار انايببار يببجلس
كورلنببا  -كو ييببد  – 19علببى إعببداد القببوادم الماليببة لمجاة افببا" ،صببب صببب ،32-1
.http://www.socpa.org.sa
 .13الفيئة ال امة للجقابة المالية ( " ،)2020إةجاءا الفيئة االااجازية لمواةفة يجلس
كورلنا.http://www.eiod.org ،
 .14ال ورصة المصجية " ،)2020( ،اصاد عاة  : 2020سوق ايلراق المالية ي عبباة
الصمود لاالصالح"https://www.egx.com.eg ،
 .15ال ورصبببببببة المصبببببببجية " ،)2020( ،تقببببببباريج لنيبببببببجا ال ورصبببببببة"،
https://www.egx.com.eg/ar/Reports.aspx
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