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 ممخص البحث
يتناول هذا البحث قياس وتحليل أثر اإلفصاح عن مخاطر التقلبات فى أسعار الصرف األجنبية علىى جىو ة 
األربىىاح المحاسىىبية  وذلىىإ  فىىى سطىىار  راسىىة تطبيقيىىة ت ىىتمل علىىى  سحىى ر ع ىىر  ىىر ة مسىىجلة ببورصىىة األورا  

يتح   األسلوب األول فى اإلستقراء  المالية المصرية وتتبع قطاع الصناعات ال وائية، وتم األعتما  على أسلوبين،
مىىن خىىلل ال راسىىة التنظيريىىة، والثىىانى اإلسىىتنباط مىىن خىىلل ال راسىىة التطبيقيىىة، وت ىىتمل ال راسىىة التطبيقيىىة علىىى 
نىىوعين مىىن المتتيىىرات مسىىتقلة وتابعىىة، وتعبىىر المتتيىىرات المسىىتقلة عىىن مخىىاطر التقلبىىات فىىى أسىىعار الصىىرف وتىىم 

ين، حيىىث يتمثىىل الم  ىىر األول فىىى الىىوزن النسىىبى ألربىىاح أو خسىىائر أسىىعار الصىىرف التعبيىىر عن ىىا  ميىىاي بم  ىىير 
ويتمثىىل الم  ىىر الثىىانى فىىى معىى ل التقلبىىات فىىى أربىىاح أو خسىىائر أسىىعار الصىىرف، بينمىىا يعبىىر المتتيىىر التىىابع عىىن 

ة، ويتحىى   جىىو ة األربىىاح وتىىم قياسىىة  ميىىاي مىىن خىىلل نمىىوذج يعتمىى  فىىى األسىىاس علىىى جىىو ة المحاسىىبة اإلسىىتحقاقي
مخىىاطر أسىىعار الصىىرف فىىى جىىو ة  ال ىى ف الرئيسىىى للبحىىث فىىى صىىياعة نمىىوذج يعبىىر عىىن تىى ثير اإلفصىىاح عىىن

األربىىاح، وأعتمىى ت صىىياعة النمىىوذج بصىىورة رئيسىىية علىىى أسىىلوب تحليىىل اإلنحىى ار، وتوصىىلت ال راسىىة سلىىى عىى م 
ى الباحث بالمزي  مىن العىرض وجو  ت ثير معنوي لإلفصاح عن مخاطر أسعار الصرف فى جو ة األرباح، وأوص

 التفصيلى لم ونات مخاطر أسعار الصرف سواء فى ُصلب القوائم المالية أو اإليضاحات المتممة.
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The Impact of Disclosure of the Risks of Volatility in a Foreign 

Exchange Rates on the Earnings Quality : An Empirical Study on 

the Sector of Pharmaceutical Companies Listed in The Egyptian 

Stock Exchange During the Period of 2013-2018 

Abstract 

This research addresses the measurement and analysis of the impact of disclosure of 
the risks of foreign exchange rates volatility on the earnings quality, and that as part of 
applied study includes eleven companies registered on the Egyptian Stock Exchange 
which follow the pharmaceutical industry, two methods were adopted in this study, the 
first one depends on deductive from endoscopic study, the second one depend on 
inductive from applied study, applied study include two types of independent and 
dependent variables, Independent variables is the risks of foreign exchange rates 
volatility which is expressed quantitatively by two indicators ,the first one The first is 
the relative weight of the exchange rate earnings or losses, the second one is The rate of 
fluctuations in the earnings or loss of exchange rates, While the dependent variable 
expresses the quality of earnings which was quantified through a model that depends on 
the quality of accrual accounting, The main aim of this research is Formulating a model  
represent the impact of exchange rate risk on the quality of Earnings, The formulation 
of the model depended on Regression analysis method, The main findings of the study 
are the absence of significant relationship between the disclosure of the risks of foreign 
exchange rates volatility and earnings quality. The researcher recommends more 
detailed disclosure whether in financial statements or in footnotes.   

Key words: Risks of exchange rate fluctuations, quality of accounting profits.                                                                                 

 

 

 

 
 



 .......عن مخاطر التقلبات اإلفصاح  أثر     مروة حسني محمد الموافيأ/ ،طارق إبراهيم سعادةد/ ،إبراهيممحمد زيدان  أ.د/
    

  3  

 

 ومشكمة البحث مقدمة -0
 

 ىى  ت بعىىض البلىى ان العربيىىة ومىىن ضىىمن ا مصىىر فىىى  السىىنوات األخيىىرة وخاصىىة بعىى  فتىىرة أعتىىا      
فىى  م3122أن يطل  علي ا ثورات الربيع العربى وعقب ثىورة الخىامس والع ىرين مىن ينىاير عىام  األعلم
سنخفىىاض فىىى قيمىىة عملت ىىا أمىىام الىى وار األمري ىىى واليىىورو األوروبىىى ولمىىا  ىىان لىىذلإ أثىىر  حىى ث مصىىر

ملحىىوظ علىىى قطىىاع اإلقتصىىا  فىىى مصىىر ممىىا أ ر سلىىى هىىروب المسىىتثمرين سلىىى خىىارج  الىىبل  خوفىىاي مىىن 
 (.3125ع م اإلستقرار السياسى )ب رال ين،

البنىىإ المر ىىزر فيمىىا يخىىص ع السىىياحة ، ممىىا أ ر سلىىى تىى خل  مىىا  ىىان لىىك أثىىر  بيىىر أيضىىاي علىىى قطىىا   
م، حيىىث 3122ينىىاير عىىام  36التقلبىىات فىىى أسىىعار الصىىرف، وذلىىإ بعىى  ماحىى ث فىىى مصىىر عقىىب ثىىورة 

أ ر عىى م اإلسىىتقرار السياسىىى واإلقتصىىا ر واألمنىىى سلىىى تراجىىع اإلسىىتثمارات األجنبيىىة المبا ىىرة، و ىىذلإ 
فىىى الميىىزان التجىىارر والموازنىىة العامىىة لل ولىىة ممىىا أ ر سلىىى سنخفىىاض  اإليىىرا ات السىىياحية  وتزايىى  العجىىز

قيمة العملة المصرية مقابل ال وار األمري ى، واتجك البنإ المر زر  وقت ا إلتخاذ ع   من القرارات التى 
من   ن ا المحافظة علىى معى ل صىرف مسىتقر للعملىة وتىرتبط هىذء اإلجىراءات بالرقابىة علىى رأس المىال 

ولة لتخفيف الضتط على اإلحتياطيات ال ولية من النقى  األجنبىى، وقى  تسىبب ذلىإ فىى سنخفىاض فى محا
ت فقات اإلستثمار األجنبى المبا ر واإلستثمارات فى محفظة األورا  المالية و ىذلإ التى ثير السىلبى علىى 

 (.3131التص ير)السي ،
 

النقى  األجنبىى مىع  سنخفىاض أحتيىاطى ونتيجة للوضع الساب  ح ث سز هار فى السو  السو اء فى      
م، 3127مليار  وار مع ن ايىة فبرايىر 27 يناير سلى حوالى 36 مليار  وار قبل 47 هذا النق  من حوالى

التىىى ثير علىىىى ، و مصىىىرر فىىىى التىىى ثير علىىىى معىىى ل التضىىىخمممىىىا  ىىىان لىىىك تىىى ثير واضىىىل علىىىى اإلقتصىىىا  ال
 (. 44، ص3127، والت ثير على اإلستثمار األجنبى المبا ر)الباجورر،المستور ين

م أعلىىن 3127ولىىم يقىىف األمىىر فىىى مصىىر عنىى  هىىذا الحىى ، حيىىث أنىىك  وفىىى الثالىىث مىىن نىىوفمبر عىىام     
، ممىىا يعنىىى أن يتىىرإ البنىىإ سىىعر صىىرف الجنيىىك المصىىرر ب ىى ل  امىىلالبنىىإ المر ىىزر المصىىرر  تحريىىر 
فقاي لقور العرض والطلب، وي ون ت خل البنإ مقتصراي  فقىط علىى التى ثير المر زر تح ي  سعر الصرف و 

جنيىك مصىرر  24 على سرعة تتير سعر الصرف؛ مما أ ر سلى وصول سعر صىرف الى وار وقت ىا سلىى
 (. 44، ص 3127لقرار. )الباجورر ،جنيك  سعر سستر ا ر قبل هذا ا 9.99مقابل 

البحثيىة التىى تتنىاول أثىر اإلفصىاح عىن مخىاطر التقلبىات فىى نى رة الج ىو  البحث فىى  وتتح   م  لة    
أسىىعار الصىىرف األجنبيىىة علىىى جىىو ة األربىىاح المحاسىىبية ويتحىى   حىىل تلىىإ الم ىى لة مىىن خىىلل صىىياعة 
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نموذج يتناول هذا الت ثير، والم  لة البحثية بتلإ الصىورة تتضىمن الع يى  مىن األبعىا  يم ىن تح يى ها فىى 
 التالى:

رة الج و  البحثية التى تناولت أثر اإلفصاح عن تقلبات أسعار الصرف فى جو ة األرباح ن  الُبعد األول:
 (.Imad et al.,2017؛ 3126؛ القاضي،3123المحاسبية وذلإ على نحو مبا ر )حم ان 

أعتما  اإلفصاح المحاسبى عن مخاطر التقلبات فى أسىعار الصىرف علىى العىرض المى م   الُبعد الثانى:
التفصىيلى وبال ى ل الىذر يمثىل عقبىة رئيسىية عنى  تنىاول تى ثير هىذا اإلفصىاح فىىى  مقارنىة بىالعرض

 (.3131 ؛ السي 3128؛ بالرقى ورا  ر:311جو ة األرباح المحاسبية )طار 

يعتمىى  الجىىزء التطبيقىىى لل راسىىة علىىى قطىىاع األ ويىىة وهىىو قطىىاع يعتمىى  فىىى م خلتىىك علىىى  الُبعددد الثالددث:
؛ 3125اإلسىىتيرا  مىىن الخىىارج وبالتىىالى يتزايىى  بىىك تىى ثير التقلبىىات فىىى أسىىعار الصىىرف ) بىى ر الىى ين

 (. 3126؛ سع  3126الج از المر زر للتعبئة العامة واإلحصاء 

البحثيدة يمكدن صديااة التسدالل الر يسدى لمبحدث فدى الصدورة  ومن خالل األبعاد الثالثة لممشكمة    
 اإلستقرا ية التالية:  

"إلى أى مدى يمكن صيااة نموذج يعبر عن أثر اإلفصاح عن مخاطر تقمبات فدى سدعر الصدرف 
 األجنبى فى جودة األرباح المحاسبية؟"

 ويتم ترجمة تلإ الصورة سستنباطياي من خلل التسا ل التالي:    
أر مى ر يم ىن صىياعة نمىوذج يعبىر عىن أثىر اإلفصىاح المحاسىبى عىن مخىاطر تقلبىات سىعر "سلىى 

الصىىرف األجنبىىى فىىى جىىو ة األربىىاح المحاسىىبية فىىى بيئىىة األعمىىال المصىىرية تطبيقىىاي علىىى قطىىاع  ىىر ات 
 األ وية؟"

 وعليىىك يتحىى   الفىىرض الرئيسىىى ل ىىذ البحىىث فىىى "ا يوجىى  تىى ثير سحصىىائى ذو  الىىة معنويىىة لمخىىاطر   
 تقلبات أسعار الصرف فى جو ة األرباح ب ر ات قطاع األ وية".

 

  أهداف البحث -3
بىىىات أسىىىعار يتمثىىىل ال ىىى ف الرئيسىىىى ل ىىىذا  البحىىىث فىىىى تىىىوفير نمىىىوذج يتنىىىاول  أثىىىر اإلفصىىىاح عىىىن تقل   

 ، ويعتم  تحقي  هذا ال  ف على مجموعة اآلليات التالية:الصرف فى جو ة األرباح

(  راسة وتحليل واقع اإلفصاح عن أسعار الصرف بااعتما  على الج و  البحثية بالتر يز على بيئة 2) 
 األعمال المصرية.

 (  راسة وتحليل من جيات قياس وتقييم جو ة األرباح.3)
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ختبىىىار نمىىىوذج مت امىىىل ألثىىىر اإلفصىىىاح عىىىن تقلبىىىات أسىىىعار الصىىىرف فىىىى جىىىو ة األربىىىاح 4) (  صىىىياعة واب
 المحاسبية.

 أهمية البحث-2
 : رية والتطبيقية على النحو التالىمن خلل م  لة البحث وأه افك يم ن تح ي  أهميتك التنظي

 األهمية التنظيرية  2-0
تىىوفير سطىىار تنظيىىرر مت امىىل لمبعىىا  المحاسىىىبية المتنوعىىة لتقلبىىات أسىىعار الصىىرف والمخىىىاطر  4-2-2

 ذات الصلة.
علىىى األبعىىا  المتنوعىىة لجىىو ة األربىىاح مىىن حيىىث المف ىىوم  تىىوفير سطىىار تنظيىىرر مت امىىل ي ىىتمل 4-2-3

 والمح  ات والعوامل الم ثرة والنماذج المعبرة.

 األهمية التطبيقية 2-3

تىىىوفير نمىىىوذج مت امىىىل لبيىىىان أثىىىر اإلفصىىىاح عىىىىن تقلبىىىات أسىىىعار الصىىىرف فىىىى جىىىو ة األربىىىىاح  4-3-2
 المحاسبية.

إلفصىىاح عىن مخىاطر التقلبىات فىى أسىعار الصىىرف تىوفير ر يىة تطبيقيىة حىول الواقىع التطبيقىي ل 4-3-3
 فى بيئة األعمال المصرية.

 منهج البحث -4
 يتضمن من   البحث العناصر التالية:     
 المجتمع والعينة محل ال راسة.  5-2
 أسلوب البحث. 5-3
 األساليب األحصائية. 5-4
 ح و  البحث. 5-5

 وتفصيالتها عمى النحو التالى:
 والعينة محل الدراسةالمجتمع  4-0

( مجتمع ال راسة المح   فى خمسة ع ر  ر ة، بينما ا ىتملت عينىة ال راسىة 2يوضل الج ول رقم)
التطبيقية على ع   سح ر ع ر  ر ة من ا، وبذلإ تم سستبعا   أربع  ر ات وهى  ر ة ابن سينا فارمىا 

 ي بىى  لصعوبة الحصىول علىى البيانىات الخاصىة ب ىا و ىذلإ  ىر ة العبىوات ال وائيىة المتطىورة و ىر تى
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 ى و ر ة جلس و سميث لن، وذلإ لع م انتظام البيانات الخاصة ب ىا وتعرضى ا لخسىائر لعى ة سىنوات 
 متتالية وبالتالى فضل الباحث سستبعا ها حتى ا تسبب ت ويش فى النتائ  .  

 (: مجتمع الدراسة0)جدول 
القيمة السوقية  اسم الشركة م

 بالمميون جنيه
الوزن النسبى 

 عداخل القطا
 ترتيب الشركة

 عيرمتاح عيرمتاح عيرمتاح القاهرة 2
 عيرمتاح عيرمتاح عيرمتاح  أ توبر فارما 3
 6 %2.91 379.86 العربية لم وية )س  و( 4
 عيرمتاح عيرمتاح عيرمتاح النيل 5
 : %1.49 66.79 العبوات الطبية 6
 5 %4.61 628.21 األس ن رية لم وية 7
 9 %1.22 26.86 ريفافارما 8
 2 %54.94 :7591.8 المصرية ال ولية )سيب و( 9
 عيرمتاح عيرمتاح عيرمتاح مينافارما :
 7 %1.26 32.67 سب ال ولية 21
 عيرمتاح عيرمتاح عيرمتاح ممفيس 22
 4 %21.16 2596.83 جلس و سميث لن 23
 3 %51.3 8518.71 ابن سينا فارما 24
 عيرمتاح عيرمتاح عيرمتاح  ر بى  ى فارما 25
 8 1.25 4:.31 العبوات ال وائية المتطورة 26

اإلجمىالى لل ىىر ات المتىىاح  
  %211 25899.42 ل ا قيمة سوقية

 .3131يناير 26المص ر: من سع ا  الباحثين بتصرف فى الما ة المعلوماتية المتاحة بموقع مبا ر فى يوم 
مىن ال راسىة التطبيقيىة بينمىا تثمىل الصىفوف عيىر المظللىك  تفسىير: تمثىل الصىفوف المضىللة ال ىر ات المسىتبعع ة

 عينة ال راسة.
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 أسموب البحث  4-3
 أعتم  البحث على األسلوبين اإلستقرائى واإلستنباطى حيث تم اإلعتمىا  علىى األسىلوب اإلسىتقرائى    

سختبىار فىروض ، بينما تم اإلعتمىا  علىى األسىلوب اإلسىتنباطى فىى فى صياعة اإلطار التنظيرر للبحث
البحىىث وصىىياعة نتىىىائ  يم ىىن تعميم ىىا مسىىىتقبلي فىىى حالىىة تىىىواتر األ لىىة التطبيقيىىة علىىىى سىىلمة النتىىىائ  
 المستخلصة من تلإ البحث، واعتم  البحث على البيانات الثانوية والتى تم الحصول علي ا من خلل:

 ( التقارير المالية ل افة ال ر ات التابعة لمجتمع ال راسة.2) 
 تقارير الج از المر زر للمحاسبات. (3) 
 البيانات الوار ة فى من ورات منظمة الصحة العالمية. (4) 

 

 األساليب اإلحصا ية 4-2
واب ىتملت أسىاليب التحليىل اإلحصىائية علىى SPSS23 تىم اإلعتمىا  علىى حزمىة التحليىل اإلحصىائى 

 األساليب التالية:

حيىىىثم تىىىم اإلعتمىىىا  علىىىى الع يىىى  مىىىن اإلحصىىىاءات الوصىىىفية الرئيسىىىية  اإلحصدددا ات الوصدددفية: 5-2-0
 الوسىىىط الحسىىىابى والمتوسىىىط المىىىرجل، وأقىىىل قيمىىىة وأعلىىىى قيمىىىة والوسىىىيط، وذلىىىإ للتعىىىرف علىىىى 

 اإلحصائية لمتتيرات ال راسة. الخصائص

، Shapiro-wilkتىم اإلعتمىا  علىى سختبىىار اختبدار تبعيدة متريدرات الدراسدة لمتوزيدع الطبيعدى: 4-2-3
وذلإ لتق ير مستور تبعية متتيىرات ال راسىة للتوزيىع الطبيعىي وذلىإ لتقى ير سم انيىة اإلعتمىا  علىى 

 ااختبارات المعلمية.

 Stepwise: تىىىىىىىم اإلعتمىىىىىىىا  علىىىىىىىى أسىىىىىىىلوب اإلنحىىىىىىى ار المرحلىىىىىىىى دوال اإلنحددددددددار المرحمددددددد  5-2-2
Regression مسىىتقلة  علىىى المتتيىىر لتقىى ير و صىىياعة  وال اإلنحىى ار لبيىىان تىى ثير المتتيىىرات ال

التىىابع، ويتميىىز هىىذا األسىىلوب بالحىى  مىىن ظىىاهرة اإلز واج الخطىىي، ويىى  ر ذلىىإ سلىىى التوصىىل سلىىى 
  الة انح ار يتوافر ب ا ا تراطات السلمة اإلحصائية.

 حدود البحث 4-4
 ن حدود البحث الف ات التاليةتتضم
 ىىر ات قطىىاع األ ويىىة المسىىجلة ببورصىىة تقتصىىر ال راسىىة التطبيقيىىة علىىى : الحدددود التطبيقيددة 4-4-0

 األورا  المالية المصرية وا تمت  ال راسة لتير ذلإ من ال ر ات.
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 -م3124تقتصىىر ال راسىة علىىى تحليىل البيانىىات الماليىة عىىن الفتىرة مىىن عىىام: الحددود الزمانيددة 4-4-3
 م وا تمت  لتير ذلإ من الفترات.3129

: تقتصىىر ال راسىىة  التطبيقيىىة علىىى تحليىىل القىى رة اإلسىىتمرارية  لمربىىاح  ون الحدددود المنهجيددة 4-4-2
   Dechow et al.(2010)التطىر  لمبعىا  المتنوعىة لجىو ة األربىاح والمحى  ة وفى  ر يىة 

فىىى خمسىىة أبعىىا  رئيسىىية محىى  ة فىىى القىى رة  األسىىتمرارية وتم يىى  الىى خل واألعتىىراف التزامنىىى 
 لنصيب الس م من األرباح. والمعايرة والق رة التفسيرية

 الجهود البحثية ذات الصمة -5
، مىىع اإللتىىزام بقيىى  البحثيىىة ذات الصىىلة بم ىى لة البحىىث يتنىىاول هىىذا الجىىزء بصىىورة سسىىتقرائية الج ىىو     

، وتفصىىيلت بعضىىاي مىىن أهىىم تلىىإ ال راسىىات لتلىىإ ال راسىىاترئيسىىى لىىذلإ يتمثىىل فىىى تىىوافر الىىنص ال امىىل 
 ، ت ىتمل المجموعىة األولىى علىى الج ىو  البحثيىة ذاتمقسمة سلىى مجمىوعتين لتالى عرضك،على النحو ا

يىىىة فىىىى بيئىىىات ، بينمىىىا ت ىىىتمل المجموعىىىة الثانيىىىة علىىىى الج ىىىو  البحثالصىىىلة فىىىى بيئىىىات األعمىىىال العربيىىىة
 ، وتفصيلت ذلإ على النحو التالى:األعمال عير العربية

 عربيةالصمة فى بي ات األعمال ال الجهود البحثية ذات 5-0 
تناولىىت الع يىىى  مىىن الج ىىىو  البحثيىىىة تىى ثير اإلفصىىىاح عىىىن مخىىاطر تقلبىىىات سىىىعر الصىىرف فىىىى جىىىو ة     

، اخىىتلف طبيعت ىىا وخصائصىى ا المميىىزةاألربىىاح  بصىىورة عيىىر مبا ىىرة فىىى مختلىىف البيئىىات العربيىىة علىىى 
 من األق م سلى األح ث على النحو التالى:رض تلإ ال راسات فى سطار تاريخى ويتم ع

ت (  يفيىىىىة المعالجىىىىة المحاسىىىىبية ألثىىىىر تتيىىىىرات أسىىىىعار صىىىىرف العمىىىىل:311ناولىىىىت  راسىىىىة )طىىىىار  ،ت 
، وتوصلت سلى الع ي  من النتائ  أهم ا أن معايير المحاسىبية ال وليىة قى مت األجنبية على القوائم المالية

رة زيىىا ة ، وأوصىت ال راسىة بضىرو 32خىلل المعيىار المحاسىبى الىى ولىحىلي لتتيىرات أسىعار الصىرف مىىن 
اإلنى ماج فىى نظىىام المحاسىبة ال وليىىة  والبحىث لتطىىوير ذلىإ العلىم لمىىا لىك مىىن تى ثير علىىى عىالم اإلقتصىىا  

 واألعمال.

( التحق  من جو ة أرباح ال ر ات المسىاهمة العامىة الصىناعية 3123،بينما است  فت  راسة )حم ان   
ختبىىىار العوامىىىل ارجىىىة فىىىى سىىىو  عمىىىان لىىىمورا  الماليىىىةالم  لتىىىى تىىى ثر فىىىى مسىىىتور جىىىو ة أربىىىاح تلىىىإ ، واب

، وقىى   أ ىىارت قىىو  الىى ين والعائىى  علىىى اإلسىىتثمارال ىىر ات  ومن ىىا  الىىتحفظ المحاسىىبى وحجىىم ال ىىر ة وع
النتىىائ  سلىىى وجىىو  تىى ثير لحجىىم ال ىىر ة وعقىىو  الىى ين فىىى مسىىتور جىىو ة األربىىاح، وقىى  أوصىىت بضىىرورة 

 تطوير نموذج قياس األرباح المعتم  عليك باألر ن.



 .......عن مخاطر التقلبات اإلفصاح  أثر     مروة حسني محمد الموافيأ/ ،طارق إبراهيم سعادةد/ ،إبراهيممحمد زيدان  أ.د/
    

  9  

 

( صناعة ال واء فى مصر وتحليل األسباب التى أ ت سلى 3125، و ذلإ تناولت   راسة )ب ر ال ين   
تراجع ىىا عمىىا  ىىان متوقىىع ل ىىا، و ىىذلإ وضىىع تصىىور للحلىىول علىىى المىى ر القصىىير والطويىىل التىىى تسىىاع  

األوضاع على تطوير هذء الصناعة فى مصر، وتوصلت ال راسة سلى الع ي  من النتائ  من ا رعم ت ثير 
اإلقتصا ية على تلإ الصناعة سلى أن الم  ر يوضل سستمرار سز هار تلإ الصناعة، وأوصت بضىرورة 

 اإلهتمام ببناء بنية تحتية قوية للبحث العلمى بين ال ول المختلفة.

(  محاولة  راسة أثر سىلوإ سىعر الصىرف علىى 3126وباإلضافة سلى ذلإ تناولت  راسة ) سلمى،
لتخفىىيض العجىىز فىىى تىىوزان الميىىزان التجىىاري و ىىذلإ تح يىى  مىى ر فعاليىىة نظىىم أسىىعار الصىىرف المعتمىى ة  

، وتوصىىلت للع يىى  مىىن النتىىائ  من ىىا أن سياسىىة التخفىىيض لىىم تىى  ر سلىىى حىى وث تحسىىين  الميىىزان التجىىاري
لمىى ر القصىىىير مبا ىىر علىىى الميىىزان التجىىىاري  والتىىوازن الخىىارجي وذلىىىإ ألن األخيىىر عيىىر حسىىىاس فىىى ا

، وأوصىىىت بالع يىىى  مىىىن التوصىىىيات من ىىىا ضىىىرورة العمىىىل علىىىى وضىىىع سياسىىىات لتتيىىىرات أسىىىعار الصىىىرف
 سقتصا ية لت يئة الظروف المناسبة لجلب اإلستثمارات األجنبية للجزائر.

الخىىىاص  32(  راسىىىة تىىى ثير تطبيىىى  المعيىىىار الىىى ولى رقىىىم 3126)القاضىىىى، بينمىىىا اسىىىت  فت   راسىىىة     
التى ثير بالتقلبات فى أسعار الصرف األجنبيىة علىى النتىائ  الختاميىة مىن ربىل أو خسىارة والىذر مىن  ى نك 

 32، وتوصلت سلى الع ي  من النتىائ  من ىا أن تطبيى  المعيىار المحاسىبىعلى صحة وسلمة المخرجات
ائم الخىىاص بالتضىىخم مىىن  ىى نك أن يىى ثر علىىى القىىو  :3تطبيىى  المعيىىار المحاسىىبى  رقىىم منفىىر اي وتجاهىىل 

، و ىذلإ حى وث سنخفىاض فىى نصىيب السى م األساسىى بعى  سسىتبعا  تطبيى  المالية وت ون النتائ  مضىللة
، وأوصىىت بالع يىى  مىىن التوصىىيات من ىىا ضىىرورة  قبىىول مصىىلحة عيىىار و ىىذلإ نسىىبة  فايىىة رأس المىىالالم

مىىا اإلبقىىاء عليىىك وفىىرض  32وائم الماليىىة المسىىتبع ة لتىى ثير تطبيىى  المعيىىار المحاسىىبى رقىىم الضىىرائب للقىى واب
 سلى جانبك. :3تطبي  المعيار المحاسبى رقم 

( حيىىىىث تناولىىىىت جىىىىو ة األربىىىىاح 3127وقىىىى  اتفقىىىىت مىىىىع ال راسىىىىة السىىىىابقة  راسىىىىة ) عبيىىىى  وا بىىىىر،  
ي  من النتائ  أهم ا أن جو ة األرباح تمثىل القى رة المحاسبية وت ثيرها على القوائم المالية ، وتوصلت للع 

على التنب  باألرباح المستقبلية و ذلإ سستمرارية األرباح، وأوصت ال راسىة بضىرورة اإلفصىاح عىن جىو ة 
 األرباح ضمن التقارير المالية للمصارف لمساع ة مستخ مى القوائم المالية بالتنب  باألرباح المستقبلية.

ال ر ات األر نيىة إل ارة سختبار م ر ممارسة  ( فق  است  فت 3128العواو  ة ، و أما  راسة )نور  
، وقى  توصىلت ة األربىاح المحاسىبية المعلىن عن ىا، ولمعرفة م ر تى ثير تلىإ الممارسىات علىى جىو األرباح

، لصىناعية بىاألر ن ب ى ل عىامسلى الع ي  من النتائ  من ىا سنخفىاض جىو ة األربىاح المحاسىبية لل ىر ات ا
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ب ىى ل يضىىمن عىى م  قيىىام  والمبىىا    والمعىىايير المحاسىىبية وأوصىىت ال راسىىة بضىىرورة  صىىياعة السياسىىات
 المن  ة بإستتلل المرونة في ا للتلعب باألرباح.

(   يفيىىىة معالجىىىات العمليىىىات التىىىى تىىىتم بىىىالعملت 3128بينمىىىا ناق ىىىت  راسىىىة )بىىىالرقى  ورا ىىى ر، 
طريقىىىة سختيىىىار سىىىعر الصىىىرف الىىىذي يجىىىب سسىىىتخ امك    ، و ىىىذلإ التعىىىرف علىىىىنبيىىىة لىىى ر الم سسىىىةاألج

وتوصىىلت ال راسىة سلىىى المىالى للتتيىىرات فىى أسىىعار الصىرف،  و يفيىة اإلعتىىراف فىى القىىوائم الماليىة بىىاألثر
 32أنك يوج  نوعان من القضايا المحاسبية محل الخلف والتى من ىا أن المعيىار المحاسىبى الى ولى رقىم 

ع أثىىىار تتيىىىرات أسىىىعار ر الصىىىرف الجىىىاري  للصىىىرف وا يتعامىىىل مىىىي ىىىجع علىىىى اسىىىتخ ام طريقىىىة السىىىع
، صاح وال ىفافية فىى ن ىر المعلومىات، وأن تطبي  المعيار يتطلب  مستور عالى من اإلفالصرف األجل

 وأوصت بإعا ة  النظر فى بعض ما جاء بك النظام المحاسبى وتح يثك.

خصىىىائص التنظيميىىىة فىىىى جىىىو ة ( سختبىىىار ال3129،يضىىىاي اسىىىت  فت  راسىىىة )حسىىىين وعلىىىىو ىىىذلإ أ
، وتىم تح يى  خمىس خصىائص تتمثىل فىى الرافعىة الماليىة  اسبية فى القطاع المصرفى بىالعرا األرباح المح
، وقىى  توصىىلت سلىىى الع يىى  مىىن النتىىائ  أهم ىىا أن هنىىاإ حيىىة والنمىىو فىىى المبيعىىات  والحجىىموالسىىيولة والرب

لىبعض األخىر فىى نفىس الوقىت بىين الخصىائص علقة سرتبىاط سيجابيىة مىع بعىض المتتيىرات وسىلبية مىع ا
، وقى  أوصىت ال راسىة بضىرورة  راسىة عراقيىة  وجىو ة األربىاح المحاسىبيةالتنظيمية للمصارف فى البيئىة ال

ب ىى ف تحسىىين  العوامىىل األخىىرر التىىى قىى  تىى ثر فىىى جىىو ة األربىىاح المحاسىىبية فىىى بيئىىة المصىىارف بىىالعرا 
 .جو ة األرباح

( فقىى  أضىىافت  عنصىىر المخىىاطر المىىرتبط بتقلبىىات أسىىعار الصىىرف سلىىى 3131أمىىا  راسىىة )السىىي ،      
اإليجىابى بىين  ىل مىن ية الم ثرة على الطلىب علىى النقىو ، وأ ى ت النتىائ  علىى اإلرتبىاط العناصر التقلي 

، الصرف على  الة الطلب على النقو سعر الفائ ة  وال خل ومع ل اإل خار ومخاطر التقلبات فى سعر 
ة أن يقىىىوم البنىىىإ المر ىىىزي  بمراعىىىاة اإلرتفىىىاع المتوقىىىع فىىىى الطلىىىب علىىىى النقىىىو  والتتيىىىر وأوصىىىت بضىىىرور 

 المتوقع فى هي ل الو ائع مع  ل تقلب فى سعر الصرف.

 العربية اير مة فى بي ات األعمالالجهود البحثية ذات الص 5-3
الصىىرف فىىى جىىو ة تناولىىت الع يىى  مىىن الج ىىو  البحثيىىة تىى ثير اإلفصىىاح عىىن مخىىاطر تقلبىىات أسىىعار 

، ويتم عرض ا فى سطار تىاريخى رة فى بيئات األعمال عير العربيةاألرباح المحاسبية  بصورة عير مبا 
 من األق م لمح ث على النحو التالى:

تح يى  مىا سذا  ىان المى يرين بجنىوب أفريقيىا ( Pududu and Villiers,2016اسىت  فت   راسىة )
ل  الخسارة  ب  ل  بير أم ا، وتوصلت سلى الع ي  من النتائ  من ا ي يرون األرباح بطريقة تسمل  بتقلي
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أن س ارة األرباح  تقوم بتحويل الخسائر سلى أرباح  وأن بعىض البنىو  مثىل معى ات الضىرائب تى ثر علىى 
 األرباح ، وق  أوصت ال راسة بضرورة البحث فى خصائص توزيع األرباح بجنوب أفريقا.

، وتوصىلت جو ة األرباح فى ت لفىة رأس المىال( ت ثير Eliwa et al.,2016)و ذلإ تناولت  راسة      
للع ي  من النتىائ  أهم ىا أن هنىاإ علقىة ذات  الىة سحصىائية سىالبة بىين ت لفىة األسى م وجىو ة األربىاح، 

مىن موار هىىا  تحسىن األقىل أنو ىذلإ أوصىت ال راسىة بضىرورة  راسىة  يىف لل ىىر ات ذات ت لفىة األسى م 
 .ة األرباح فى حالة وجو   يون أقل، و ذلإ  يفية تحقي  جو لتحسين جو ة األرباح

( تى ثير بعىض العوامىل المحاسىبية مثىل  نسىبة الم يونيىة Imad et al.,2017بينمىا ناق ىت  راسىة )   
ة والعائىىى  علىىىى األصىىىول  وسىىىعر سىىى م ال ىىىر ة علىىىى جىىىو ة األربىىىاح المحاسىىىبية علىىىى ال ىىىر ات الم رجىىى

ئى  ربحيىىة السى م علىى جىىو ة بالبورصىة العراقيىة، وتوصىىلت للع يى  مىن النتىىائ  أهم ىا عى م وجىىو  تى ثير لعا
، وأوصىت بالع يى  مىن التوصىيات من ىا سختبىار ميىزة أخىرر مختلفىة لجىو ة األربىاح مثىل سسىتمرارية األرباح
 األرباح.

ن جىو ة األربىاح و فىاءة بىي( قى  تناولىت العلقىة Cherkasova and Rasadi,2017أمىا  راسىة )    
 ، وق  توصلت للع ي  من النتائ  أهم ا أن أرتفاع جىو ة األربىاح يخفىض  مىن نقىص اإلسىتثماراإلستثمار

أن العلقىىىىة قويىىىة بىىىىين جىىىو ة األربىىىىاح و فىىىاءة اإلسىىىىتثمار فىىىى قطىىىىاع ، بمعنىىىى أ   فىىىى قطىىىاع الصىىىىناعة
فىىى ال راسىىات الخاصىىة بىى ور جىىو ة الصىىناعة، وأوصىىت ال راسىىة بالع يىى  مىىن التوصىىيات أهم ىىا التوسىىع 

 التقارير المالية وجو ة األرباح فى تحقي   فاءة  اإلستثمار.

( است  فت سختبار نموذج لل  ف عن س ارة األربىاح فىى Gullet et al.,2018و ذلإ فإن  راسة )     
النتائ  أهم ا أن البيانات المالية والتى تم ن المستثمر الفر  من تطبيق ا ب ل يسر، وتوصلت للع ي  من 

ات نسبة النق  الت ىتيلى ونسىبة األربىاح القابلىة للت ىرار ل مىا تى ثير فىى النمىوذج المقتىرح خاصىةي فىى ال ىر 
، وأوصىىت بالع يىى  مىىن التوصىىيات من ىىا ضىىرورة تحليىىل نسىىبة الت ىىتيل التىىى تىىنخفض في ىىا جىىو ة األربىىاح

 النق ية سذا ما  انت تنتمى للنموذج المقترح أم ا.

ال ىر ات ( العلقىة بىين أليىات حو مىة Shin and Kim,2018ضافة سلى ذلإ ناق ت  راسة ) وباإل   
، وق  توصلت سلى الع ي  من النتائ  أهم ا أن الحو مة الفعالة لل ىر ات تعمىل وجو ة األرباح المحاسبية

المزي  مىن  ، وق  أوصت بالع ي  من التوصيات من ال ر ة إلنتاج أرباح عالية الجو ةعلى تحسين ق رة ا
 ال راسات حول األرباح المحققة وحو مة ال ر ات.

( مناق ىة تى ثير جىو ة األربىاح علىى نمىو  ىر ات Akintoye et al.,2019 مىا اسىت  فت  راسىة )     
، وتوصلت ال راسة سلى الع ي  من النتائ  أهم ىا أن م3117 -م7::2يجيريا خلل الفترة التصنيع فى ن
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، وأوصىىىت بضىىىرورة اإللتىىىزام بىىىاألخل  ر علىىىى معىىى ل نمىىىو وحجىىىم المن ىىى ةر قىىىو جىىىو ة األربىىىاح هىىىى م  ىىى
، و ىذلإ اإلهتمىام تىوفير جىو ة المعلومىات المحاسىبية الم نية عن  سع ا  التقارير الماليىة وذلىإ مىن خىلل

 بإ ارة األرباح.

مناق ىة العلقىة بىين سنخفىاض سىعر اإل تتىاب  ( Hairston et al.,2019بينمىا تناولىت  راسىة )  
 العىىام ونوعيىىة األربىىاح  وقىى رة  المىى يرين علىىى الحصىىول علىىى جىىو ة أربىىاح أفضىىل للحصىىول علىىى أعلىىى

، وتوصىىىلت ال راسىىىة سلىىى الع يىىى  مىىن النتىىىائ  أهم ىىا أن قىىى رة المىىى يرين سيىىرا ات مىىىع سسىىتخ ام أقىىىل المىىوار 
الىىىتح م فىىىى وأن ىىىا تىىىرتبط بإنخفىىىاض سىىىعر اإل تتىىىاب بعىىى  ، بالخصىىىائص األربعىىىة لجىىىو ة األربىىىاح مرتبطىىىة

، وأوصت بضرورة سستمرار ال راسات المستقبلية فىى  راسىة تفسىيرات سضىافية الخصائص األخرر لل ر ة
 لظاهرة سنخفاض سعر اإل تتاب العام.

 ومن خالل إستعراض الدراسات السابقة يمكن أستنتاج النقاط التحميمية التالية:
 ، و سمىىاة المحاسىىبية لتقلبىات أسىعار الصىرف راسىات السىىابقة سمىا علىى المعالجىر ىزت عالبيىة ال -2

، ولم تتواج   راسات تتناول العلقة بين ما على نحىو مبا ىر على القياس ال مي لجو ة األرباح
 وذلإ فى ح و  الما ة العلمية التى توافرت للباحث.

 32أ ىىارت الع يىى  مىىن ال راسىىات بصىىورة عيىىر مبا ىىرة سلىىى أن التطبيىى  السىىليم للمعيىىار الىى ولي -3
 والخاص بالمعالجة المحاسبية لتتيرات أسعار الصرف سوف يُ عم جو ة األرباح. 

             الدراسة التطبيقية -6 
 منهجية الدراسة التطبيقية 6-0
 العناصر التالية:تشتمل منهجية الدراسة التطبيقية عمى   
 نموذج ال راسة. 7-2-2
 متتيرات ال راسة. 7-2-3

 

 وتفصيلت ا على النحو التالى
 نموذج الدراسة 6-0-0

أعتمىىىى  النمىىىىوذج بصىىىىورة رئيسىىىىية علىىىىى مىىىىاور   مىىىىن طىىىىرح تنظيىىىىري وتطبيقىىىىى فىىىىى  راسىىىىتين رئيسىىىىيتين 
 .Decho et al.(2010)و ,Decho and Dichev(2002)وهما

 وي خذ النموذج الصورة األحصائية التالية: 
yt+1= α+βt1Χt1+ βt2Χt2+ βt3Χt3+ βt4Χt4+ βt5Χt5+ βt6Χt6+£           
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 حيث:
 : y مع ل العائ  على اإلستثمار للفترء المالية التاليةt+1 . 

 : Χ1 مع ل العائ  على اإلستثمار للفترة الماليةt. 

: Χ2  مع ل العائ  على اإليرا ات للفترة الماليةt. 

: Χ3 الت فقات النق ية الت تلية للفترة المالية مع ل t. 

Χ4   مع ل اإليرا ات عير العا ية للفترة المالية :t. 

 : Χ5 حجم ال ر ة للفترة الماليةt. 

 : Χ6اإلستحقاقى للفترة المالية  الم  رt. 

tالفترة الزمنية. عن : تعبر 

 متريرات الدراسة 6-0-3
 عن مخاطر التقلبات فى أسعار الصرف األجنبية بمتتيرين هما: ويتم التعبير

 .Χ-rate وهو الوزن النسبى ألرباح أو خسائر الصرف فى الربحية ويرمز لك بالرمز المترير األول:
 .Χ-rate-vهو مع ل التقلبات فى أرباح أوخسائر أسعار الصرف ويرمز لك بالرمز المترير التانى:

 ويتمثل القياس ال مي لمتتيرات النموذج على النحو التالي:

 : القياس الكمى لمتريرات النموذج(3جدول )

 القياس الكمى لممترير ترميز المترير اسم المترير المجموعة م

2  

 

 

 

المجموعة 
األولى 

المتتيرات 

الضىرائب/سجمالى األصىول صافى الربل بعى   Χ1 مع ل العائ  على اإلستثمار
 للفترة المالية

صىىافى الىىربل بعىى  الضىىرائب علىىى اإليىىرا ات  Χ2 مع ل العائ  على اإليرا ات 3
 للفترة المالية

معىى ل العائىى  علىىى التىى فقات  4
صىىىافى النق يىىىة الت ىىىىتلية/ سجمىىىالى األصىىىىول  Χ3 النق ية الت تلية

 للفترة المالية

معىىىىىىىىىى ل اإليىىىىىىىىىىرا ات عيىىىىىىىىىىر  5
اإليىىىىرا ات عيىىىىر العا يىىىىة/ سجمىىىىالى األصىىىىول  Χ4 العا ية

 للفترة المالية
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 القياس الكمى لممترير ترميز المترير اسم المترير المجموعة م

يتم التعبير عنك بالوعاريتم الطبيعىى إلجمىالى  Χ5 حجم ال ر ة المستقلة 6
 األصول للفترة المالية

 Χ6 الم  راإلستحقاقى 7

الفىىىىر  بىىىىين األربىىىىاح الت ىىىىتلية للفتىىىىرة الماليىىىىة 
وصافى النق ية المتول ة من عمليات الت تيل 

الماليىىىىة مقسىىىىوماي علىىىىى سجمىىىىالى لىىىىنفس الفتىىىىرة 
 صول لنفس الفترة الماليةاأل

8 
     الىىىىىىىىىىىوزن النسىىىىىىىىىىىبى ألربىىىىىىىىىىىاح 
أو خسائرالصىىىىىىىىىىىىىىىرف فىىىىىىىىىىىىىىىى 

 الربحية
Χ-rate 

معىىىىىى ل أربىىىىىىاح أو خسىىىىىىائر سىىىىىىعر الصىىىىىىرف/ 
 صافى الربل بع  الضريبة

معىىىى ل التقلبىىىىات فىىىىى أربىىىىاح  9
 Χ-rate-v أوخسائر أسعار الصرف

سىىىىعر مقىىىى ار الفىىىىر  بىىىىين أربىىىىاح أو خسىىىىائر 
الصىىىىرف عىىىىن عىىىىاميين متتىىىىالين مقسىىىىومايعلى 

 أسعار الصرف فى السنة األقل

المجموعة الثانية  
 المتتير التابع

مع ل العائ  على اإلسىتثمار 
 Y للفترة المالية التالية

صىىىىافى الىىىىربل بعىىىى  الضىىىىريبة للعىىىىام التىىىىالى/ 
 سجمالى األصول للفترة المالية التالية

فىىى مجىىال  Dechowالمصىى ر: مىىن سعىى ا  البىىاحثين بتصىىرف فىىى الج ىىو  البحثيىىة ذات الصىىلة وبخاصىىة ج ىىو  
، وفيمىىا يتعلىى  بمخىىاطر أسىىعار الصىىرف تىىم األعتمىىا  علىىى الع يىى  مىىن المراجىىع ذات الصىىلة ومن ىىا جىىو ة األربىىاح

Swani et al.(2016) . 

 ويتم تطبي  النموذج المقترح وف  الخطوات التالية:
صىىياعة  الىىة سنحىى ار لتىى ثير المتتيىىرات السىىتة المسىىتقلة فىىى المتتيىىر التىىابع وتقىى م هىىذء  ة األولددى:الخطددو 

الخطىىوة  اات حىىول القىى رة اإلسىىتمرارية للربحيىىة، أر قىى رة األربىىاح التاريخيىىة فىىى التنبىى  
 باألرباح المستقبلية.

  ىىر بىىواقى  الىىة اإلنحىى ار صىىياعة الم  ىىر المعبىىر عىىن جىىو ة األربىىاح ويمثىىل هىىذا الم الخطددوة الثانيددة:
 الساب  ت وين ا فى الخطوة األولى.

 صياعة  الة سنح ار لت ثير اإلفصاح عن مخاطر سعر الصرف فى جو ة األرباح. الخطوة الثالثة:
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 تحميل نتا ج الدراسة التطبيقية 6-3
 يتصمن تحليل نتائ  ال راسة التطبيقية النقاط الرئيسية التالية:

 األحصائية الوصفية لمتتيرات النموذج.الخصائص  7-3-2
 تبعية متتيرات ال راسة للتوزيع الطبيعى. 7-3-3
 التحويل الخطى ل افة المتتيرات. 7-3-4
 صياعة الم  ر المعبر عن جو ة األرباح المحاسبية.  7-3-5
 الخصائص األحصائية لم  ر جو ة األرباح. 7-3-6
أسىىىىعار الصىىىىرف األجنبىىىىي علىىىىى جىىىىو ة األربىىىىاح  تىىىى ثير اإلفصىىىىاح عىىىىن مخىىىىاطر التقلبىىىىات فىىىىى 7-3-7

 المحاسبية.
 ت ثير اإلفصاح عن أرباح أو خسائر أسعار الصرف فى جو ة األرباح. 7-3-8

 وتفصيالتها عمى النحو التال :
 

 الخصا ص األحصا ية الوصفية لمتريرات النموذج 6-3-0
ذج والمتمثلىىة فىىى المتوسىىط و ( المعلمىات اإلحصىىائية األساسىىية لمتتيىىرات النمى4يوضىل الجىى ول رقىىم )

، والوسىىىىيط والتبىىىىاين توسىىىىط بعىىىى  سسىىىىتبعا  القىىىىيم المتطرفىىىىة، والمتوسىىىىط المىىىىرجل ويمثىىىىل قيمىىىىة المالحسىىىىابى
 واإلنحراف المعيارر وأ نى قيمة وأعلى قيمة ومستور المعنوية.

 حصا ية األساسية لمتريرات النموذج(: المعممات اإل2جدول )

المتوسط  الترميز المترير
 الحسابى

المتوسط 
اإلنحراف  التباين الوسيط المرجح

 أعمى أدنى قيمة المعياري
 قيمة

مستوى 
 المعنوية

معدل العا د 
عمى اإلستثمار 
لمفترة المالية 

 التالية

Y 2.158 1.186 1.172 74.266 8.:58 -1.26: 75.738 1.:89 

معدل العا د 
عمى اإلستثمار 
 لمفترة المالية

X1 1.215 1.197 1.195 1.44 1.292 -1.26: 2.336 1.133 

معدل العا د 
 X2 1.969 1.514 1.181 7.841 3.6:5 -1.766 22.623 1.431 عمى اإليرادات

معدل التدفقات 
النقدية 
 التشريمية

X3 1.165 1.185 1.72 1.763 1.918 -6.799 3.577 1.1:: 
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 الترميز المترير
المتوسط 
 الحسابى

المتوسط 
 التباين الوسيط المرجح

اإلنحراف 
 أدنى قيمة المعياري

 أعمى
 قيمة

مستوى 
 المعنوية

معدل اإليرادات 
 X4 1.294 1.127 1.116 2.499 2.289 1.11113 :.661 1.256 اير العادية

 X5 8.:43 8.::: 9.224 1.999 1.1:53 5.186 :.191 1.227 حجم الشركة
الملشر 
 X6 3.926 1.315 1.167 575.6:2 32.665 -39.781 281.3:1 3.764 اإلستحقاق 

 المص ر: من سع ا  الباحثين بتصرف فى نتائ  التحليل اإلحصائى.

 سستخلص الم اه ات التالية: ( يم ن4ومن خلل ما ور  بالج ول رقم)
% للقطىىىاع ، ويعىىى  ذلىىىإ معىىى ل 9,7( يبلىىىل المتوسىىىط المىىىرجل للعائىىى  علىىىى اإلسىىىتثمار فىىىى المتوسىىىط 2)

، وبصىفة 2%6,43مناسب مقارنة بم  رات الربحية  بقطاع األ وية على المستور العالمى والبىالل 
والمر ىىز اإلسىىتراتيجى للقطىىاع عامىىة يعىى  هىىذا المعىى ل ضىىعيف مقارنىىة بحجىىم اإلسىىتثمارات بالقطىىاع 

، ويضىاف لىذلإ أعبىاء سات التسعير المتف  علي ىا  وليىاي باإلقتصا  القومى المصرر، وهو ُمقي  بسيا
 العمالة الزائ ة بالقطاع.

% ويقتىىىرب مىىىن معىىى ل العائىىى  علىىىى 8,6( يبلىىىل المتوسىىىط المىىىرجل لمعىىى ل التىىى فقات النق يىىىة الت ىىىتلية 3)
 Accrualاض الىىىى ور الىىىىذر ت ىىىىتلك المحاسىىىىبة اإلسىىىىتحقاقيةاإلسىىىىتثمار وبمىىىىا يىىىى لل علىىىىى سنخفىىىى

Accounting. 
 

 تبعية متريرات الدراسة لمتوزيع الطبيعى: 6-3-3
( مسىىىىتور تبعيىىىىة متتيىىىىرات ال راسىىىىة للتوزيىىىىع الطبيعىىىىى وذلىىىىإ وفقىىىىاي إلختبىىىىار 5يوضىىىىل الجىىىى ول رقىىىىم )    

Shapiro _ Wilk  و ىىذلإ يم ىىن اإلعتمىىا  فىىى تقريىىر مسىىتور تلىىإ التبعيىىة علىىى اإلحصىىاءات الوصىىفية
  التفرطل  واإللتواء وال  ل الناقوسى للم رج الت رارر.

 متريرات الدراسة لمتوزيع الطبيعى(: مستوى تبعية 4جدول )

 انترميز انمتغير
إحصائيت 

 اإلختبار

درجت 

 انحريت

مستوى 

انمعنويت 

 انحقيقي

انمتوسط 

 انحسابي

اإلنحراف 

 انمعيارى
 انشكم انناقوسي

معدذ  لععئددذ ى دً لثمدخ  ئ  

 y_logع فخرة لع ئعُت لعخئعُت 
Y 10119 66 10111 10147 70947 

ال َخبع لعخىزَع 

 لعطبُعً

ال َخبع لعخىزَع  X1 10625 66 10111 10114 10181معدذ  لععئددذ ى دً لثمدخ  ئ  

                                                 
1

 - https://images.app.goo.gl/c56jmdyzWgtdPpom7  
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 انترميز انمتغير
إحصائيت 

 اإلختبار

درجت 

 انحريت

مستوى 

انمعنويت 

 انحقيقي

انمتوسط 

 انحسابي

اإلنحراف 

 انمعيارى
 انشكم انناقوسي

 لعطبُعً x1_logع فخرة لع ئعُت

معددددددددددذ  لععئدددددددددددذ ى ددددددددددٍ 

 x2_logلثَرلدلث
X2 10391 66 10111 10858 20594 

ال َخبع لعخىزَع 

 لعطبُعً

معددددددذ  لعخددددددذ  ئث لع  ذَددددددت 

 x3_logلعخشغُ ُت
X3 10331 66 10111 10154 10817 

ال َخبع لعخىزَع 

 لعطبُعً

معذ  لثَرلدلث غُر لععئدَت 

x4_log 
X4 10138 66 10111 10183 10178 

لعخىزَع ال َخبع 

 لعطبُعً

 x5_logدجم لعشركت 
X5 10847 66 10111 70932 10942 

ال َخبع لعخىزَع 

 لعطبُعً

 x6_logلع ؤشرلثمخذ ئقً
X6 10184 66 10111 20815 210554 

ال َخبع لعخىزَع 

 لعطبُعً

 المص ر: من سع ا  الباحثين بتصرف فى نتائ  التحليل اإلحصائى

عىى م تبعيىىة  افىىة متتيىىرات ال راسىىة للتوزيىىع الطبيعىىى وبخاصىىة علىىى ( 5ويلحىىظ مىىن الجىى ول رقىىم )    
مستور م  رات الربحية ويق م ذلإ  اات سستباقية حىول ضىعف جىو ة األربىاح فىى القطىاع حيىث تفتقى  

 لعنصر اإلستمرارية واإلست امة ويم ن تفسير ذلإ بالمسببات:
وبال ىى ل الىىذر يعنىىى معانىىاء  تلىىإ ال ىىر ات مىىن تزايىى  الىىوزن النسىىبى لل ىىر ات ذات المل يىىة العامىىة  -أ

العمالىىة الزائىى ة و ىىذلإ سجىىراء توزيعىىات علىىى العىىاملين وبتىىض النظىىر عىىن مر ىىز الربحيىىة أو السىىيولة 
 بال ر ة وبال  ل الذر أضعف ق رة تلإ ال ر ات على النمو وتحقي  الترا م الرأسمالى المخطط.

ة )تسىعير سجبىارر( وبالقى ر الىذر قى  ا يتناسىب فىرض نظىم تسىعير لمنتجىات  ىر ات قطىاع األ ويى -ب
 مع األعباء الت اليفية لتلإ ال ر ات مما أضعف ق رت ا على تحقي  مع ات الربحية المخططة.

 التحويل الخطى لكافة متريرات الدراسة 6-3-2
 ألعراض اإلعتما  على اإلنح ار الخطىى يلىزم سجىراء تحويىل خطىى ل افىة متتيىرات النمىوذج، وقى  تىم 

، وقىى  حىى ث تتييىىر ملحىىوظ فىىى 21اإلعتمىىا  علىىى تحويلىىة خطيىىة بإسىىتخ ام اللوعىىاريتم الطبيعىىى لمسىىاس
 ( نتائ  تطبي  تلإ الخطوة:6توزيع تلإ المتتيرات ويوضل الج ول رقم )
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 ريرات النموذج بعد التحويل الخط حصا ات الوصفية لمت: اإل(5)جدول 

 انترميز انمتغير
إحصائيت 

 اإلختبار

درجت 

 انحريت

مستوى 

انمعنويت 

 انحقيقي

انمتوسط 

 انحسابي

اإلنحراف 

 انمعيارى
 انشكم انناقوسي

معدددذ  لععئددددذ ى دددً 

لثمدددددخ  ئ  ع فخدددددرة 

 لع ئعُت لعخئعُت

Y_log 10785 35 10111 -1017 10542 

َ خدددددددددر  مددددددددد  

 لعخىزَع لعطبُعً 

معدددذ  لععئددددذ ى دددً 

لثمدددددخ  ئ  ع فخدددددرة 

 لع ئعُت

X1_ log 10751 35 10111 -1014 10416 

َ خدددددددددر  مددددددددد  

 لعخىزَع لعطبُعً 

معدددذ  لععئددددذ ى دددً 

 X2_ Log 10862 35 10111 -1082 10912 لثَرلدلث
َ خدددددددددر  مددددددددد  

 لعخىزَع لعطبُعً 

معدددددددذ  لعخدددددددذ  ئث 

 X3_ log 10825 35 10111 -1033 10659 لع  ذَت لعخشغُ ُت
َ خر  م  لعخسَدع 

 لعطبُعً 

معدددددذ  لثَدددددرلدلث 

 غُر لععئدَت
X4_ log 10977 35 10665 -2033 10982 

َخبدددددددع لعخىزَدددددددع 

 لعطبُعً

 دجم لعشركت
X5_ log 10824 35 10111 1091 10154 

َ خدددددددددر  مددددددددد  

 لعخىزَع لعطبُعً 

 لع ؤشرلثمخذ ئقً
X6_ log 10923 35 10118 -1012 10821 

َ خدددددددددر  مددددددددد  

 لعخىزَع لعطبُعً 

 اإلحصائىتصرف فى نتائ  التحليل المص ر: من سع ا  الباحثين ب

( مقىىى ار اإلنحىىىراف المعيىىىارر قبىىىل التحويلىىىة الخطيىىىة ومىىىا بعىىى ها بمىىىا يثبىىىت 7ويوضىىىل الجىىى ول رقىىىم)
 سلمة تلإ الخطوة سحصائياي:

 النموذج قبل وبعد التحويل الخطى : مقارنة اإلنحراف المعيارى لمتريرات(6) جدول
 اإلنحراف

 انمعيارى
 Y_log X1_log X2_log X3_log X4-log X5_log X6_log انمتغير

 210554 10942 10178 10817 20594 10181 70947 قبل لعخذىَل لعخطٍ

 10821 1054 10982 10659 10912 10416 10542 بعذ لعخذىَل لعخطٍ

 210553 10888 10196 10148 20593 10235- 70415 م ذل  لعفرق

 تصرف فى نتائ  التحليل اإلحصائى المص ر: من سع ا  الباحثين ب
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ويلحظ من خلل الج ول وجو  تحسن ملحوظ فى مق ار اإلنحراف المعيارر ل افة متتيرات النموذج  
 ( حيث ح ث بك تتير بزيا ة قيمة اإلنحراف المعيارر.x1ويستثنى من ذلإ المتتير)

 معبر عن جودة األرباح المحاسبيةصيااة الملشر ال 6-3-4
يت ىىون هىىذا الم  ىىر مىىن بىىواقى  الىىة اإلنحىى ار لعلقىىة تىى ثير المتتيىىرات السىىتة المسىىتقلة فىىى المتتيىىر 

( الخصىىىىائص 8التىىىىابع )وذلىىىىإ بعىىىى  سجىىىىراء التحويىىىىل الخطىىىىي ل افىىىىة المتتيىىىىرات( ويوضىىىىل الجىىىى ول رقىىىىم )
 .Enterاإلحصائية لتلإ العلقة، وذلإ من خلل أسلوب اإل خال الوصفى 

 إلحصا ية لعالقة تأثير المتريرات المستقمة فى المترير التابع (: الخصا ص ا7جدول )

 انمتغيراث انمؤثرة
ترميز 

 انمتغيراث

معامم 

 انمتغير

 انمستقم

اإلنحراف 

 انمعيارى
 قيمت بيتا

انقيمت 

 انمحسوبت

 ل ث

انمعنويت 

 انحقيقيت

 ل ث

انتأثيرعهي 

انمستوى 

 انفردى

 مؤثر غُر 10995 10116 - 20127 10112 - ثئبج لعذلعت

 معذ  لععئدذ ى ً

 لثمخ  ئ ع فخرة لع ئعُت
X1_ Log -10171 10319 -101131 -10535 10597 غُر مؤثر 

معددددددذ  لععئدددددددذ ى ددددددً 

 لثَرلدلث
X2_ Log 10165 101161 10277 10129 10312 غُر مؤثر 

معددذ  لعخددذ  ئث لع  ذَددت 

 لعخشغ ُت
X3_ Log 10111 10149 10112 10189 10946 غُر مؤثر 

معدددذ  لثَدددرلدلث غُدددر 

 لععئدَت
X4_ log -10215 10111 -10389 -10951 10161 غُر مؤثر 

 غُر مؤثر X5_ log -10772 20464 -10176 -10719 10478 دجم لعشركت

 غُر مؤثر X6_ log 10121 10138 10184 10878 10387 لع ؤشرلثمخذ ئقً

 10229هى  R2معئمل لعخذذَذ  -

 %50أقل م  قُ خهئ لعجذوعُت ى ذ مسخىي مع ىَت10384قُ ت ف لع ذسىبت  -

 %ىالقت ىالقت غُر مع ىَه50أكبر م  قُ خهئ مسخىي لع ع ىَت لث خرلضً لعبئعغ10256لع ع ىَت لعذ ُ ُت ع   ىرج  -

 28،6د جخً لعذرَت 

 المص ر: من سع ا  الباحثين بتصرف فى نتائ  التحليل اإلحصائى

ومىىن خىىلل المعلمىىات اإلحصىىائية الىىوار ة بالجىى ول يتضىىل عىى م وجىىو  علقىىة تىى ثير معنىىور لمجموعىىة 
أ بر  1.367المتتيرات المستقلة فى المتتير التابع، وذلإ ألن مستور المعنوية الحقيقية للنموذج والبالل 

قيمت ىىىا  %، ويىىى عم ذلىىىإ سنخفىىىاض قيمىىىة ف المحسىىىوبة عىىىن6مىىىن مسىىىتور المعنويىىىة اإلفتراضىىىي البىىىالل 



 .......عن مخاطر التقلبات اإلفصاح  أثر     مروة حسني محمد الموافيأ/ ،طارق إبراهيم سعادةد/ ،إبراهيممحمد زيدان  أ.د/
    

  21  

 

ويقىىى م ذلىىىإ التىىى ثير عيىىىر المعنىىىوي الع يىىى  مىىىن 39،7% وبىىى رجتى حريىىىة 6الج وليىىىة عنىىى  مسىىىتور معنويىىىة
 ال اات ومن ا:

ايوج  علقة ت ثير ذات  الة معنوية لمرباح التاريخيىة فىى األربىاح المسىتقبلية وبال ى ل الىذر يثبىت  -2
 ع م توافر ُبع  الق رة التنب ية فى األرباح.

، ويقى م ذلىإ  اات ت الربحيىة فىى األربىاح المسىتقبليةج  علقة تى ثير ذات  الىة معنويىة لم ىتقاايو  -3
 حول تع   وتنوع العوامل الم ثرة فى األرباح المستقبلية بخلف المتتيرات المحاسبية.

تىوافر و الك اإلنح ار السابقة ا تصلل لصياعة م  ر الجو ة وذلإ ألن ا  الىة عيىر معنويىة، ويلىزم 
، وعلى ذلإ سيتم صياعة  الة سنحى ار لعلقىة تى ثير مجموعىة ح ار معنوية إل تقا  م  ر الجو ة الة سن

وذلىإ بتحويىل المتتيىر  -وليس ربحيىة السىنة الماليىة التاليىة -المتتيرات المستقلة فى ربحية السنة المالية 
مسىىتقلة وقىى  تىىم التوصىىل سلىىى  الىىة سلىىى متتيىىر تىىابع مىىع الحفىىاظ علىىى بقيىىة المتتيىىرات ال X1-logالتىىابع 

 :Enter( باإلعتما  على أسلوب اإل خال الوصفى9اإلنح ار الموضحة بالج ول رقم)

 ترة المالية وفق اإلدخال الوصفى: المتريرات الملثرة فى ربحية الف(8)جدول 

 انمتغيراث انمؤثرة
ترميز 

 انمتغيراث

معامم 

انمتغير 

 انمستقم

اإلنحراف 

 انمعيارً
 اقيمت بيت

انقيمت 

  انمحسوبت 

 ل ث

انمعنويت 

 انحقيقيت 

 ل ث

انتأثير عهي 

انمستوى 

 انفردى

 مع ىٌ 1019 20471- - 10195 20952- - ثئبج لعذلعت

معذ  لععئدذ ى ً 

 لثَرلدلث

X2-log 

 
 مع ىٌ 10111 60315 10835 10171 10443

معذ  لعخذ  ئث 

 لع  ذَت لعخشغُ ُت

X3_ log 

 
10128 10191 10154 10421 

10116

5 
 غُرمع ىٌ

معذ  لثَرلدلث 

 غُر لععئدَت

X4_ log 

 
 غُرمع ىٌ 10159 10441- 10167- 10169 10199-

 غُرمع ىٌ X5_ log 20722 10481 10263 10838 10175 دجم لعشركت

 مع ىٌ X6_ log 10265 10176 10176 30466 10111 لثمخذ ئقً لع ؤشر

 10652هى R2 معئمل لعخذذَذ

 120346لع ذسسىبت قُ ت ف 

 10111لع ع ىَت لعذ ُ ت ع   ىرج

 33،5د جخً لعذرَت 

 تصرف فى نتائ  التحليل اإلحصائىالمص ر: من سع ا  الباحثين ب
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وعلىىىى الىىىرعم مىىىن تىىىوافر  افىىىة س ىىىتراطات السىىىلمة اإلحصىىىائية فىىىى ال الىىىة السىىىابقة حيىىىث قيمىىىة ف 
المحسىىولة أ بىىر مىىن قيمت ىىا الج وليىىة، والمعنويىىة الحقيقيىىة للنمىىوذج أقىىل مىىن مسىىتور المعنويىىة اإلفتراضىىي 

عيىر  %، سا أن النمىوذج يتضىمن ثىلث متتيىرات76,3% و ىذلإ تىوافر معامىل تح يى  جيى  يبلىل 6البالل
معنوية وتتمثل فى مع ل الت فقات النق ية الت تلية  ومع ل اإليىرا ات عيىر العا يىة وحجىم ال ىر ة ، ولىذا 

سلىىىىى اإل خىىىىال المتىىىى رج Enter تىىىىم  تعىىىى يل األسىىىىلوب المسىىىىتخ م فىىىىى اإلنحىىىى ار مىىىىن اإل خىىىىال الوصىىىىفى 
stepwise ( فىى الى ورة الثالثىة لإلنحى ار:وق  تم التوصل سلى  الة اإلنح ار الموضحة بالجى ول رقىم ) 

Round No.3. 

 مالية وفق أسموب اإلدخال المتدرج(: المتريرات الملثرة فى ربحية الفترة ال9جدول )

 انمتغيراث
ترميز 

 انمتغيراث

معامم 

انمتغير 

 انمستقم

اإلنحراف 

 انمعيارى
 قيمت بيتا

 انقيمت

انمحسوبت 

 ل ث

انقيمت 

 انمعنويت

 ل ث 

انتأثير عهي 

انمستوى 

 انفردى

 مع ىٌ 10111 50117- - 10188 10944- - ثئبج لعذلعت 

معددددذ  لععئدددددذ ى ددددً 

 لثَرلدلث
X2-log 10371 10158 10699 60418 10111 ٌمع ى 

 مع ىي X6-log 10224 10176 10321 20954 10116 لع ؤشر لثمخذ ئقً

لثَرلدلث غُدر معذ  

 لععئدَت
X4-log -10163 10163 -10275 -20568 10115 مع ىي 

 10615هى R2 معئمل لعخذذَذ

 170868قُ ت ف لع ذسىبت

 10111لع ع ىَت لعذ ُ ُت ع   ىرج

 35،3د جخً لعذرَت 

 تصرف فى نتائ  التحليل اإلحصائى المص ر: من سع ا  الباحثين ب

المعنويىىىة ل افىىىة المتتيىىىرات المىىى ثرء  مىىىا تتميىىىز بتيىىىاب اإلز واج وتتميىىىز هىىىذء ال الىىىة بتىىىوافر خاصىىىية 
 الخطي بين المتتيرات المستقلة وبالتالى ف ي صالحة لصياعة الم  ر المعبر عن جو ة األرباح.

 حصا ية لملشر جودة األرباح ص اإلالخصا 6-3-5
 y2ويىىتم ترميزهىىا بىىالرمز( :يمثىىل م  ىىر جىىو ة األربىىاح بىىواقى  الىىة اإلنحىى ار الىىوار ة بالجىى ول رقىىم )

 ( م  ر جو ة األرباح.21ويوضل الج ول رقم )
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 حصا ية لملشر جودة األرباح الخصا ص اإل :(01جدول )

 انمتغير
ترميز 

 انمتغير

انمتوسط 

 انحسابي

انمتوسط 

 انمرجح
 انتباين انوسيط

اإلنحراف 

 انمعيارى

أدني 

 قيمت

أعهي 

 قيمت

مستوى 

 انمعنويت

مؤشر 

 لعجىدة
Y2 -10118 10117 10135 10149 10386 -10118 101787 10158 

 المص ر: من سع ا  الباحثين

ستضىل تبعيىة هىذا  shapiro_ wilkوبالتحرر عن تبعية المتتير للتوزيع الطبيعى من خلل سختبار 
وهىىى أ بىىر مىىىن قمت ىىا الج وليىىة عنىىى   73:.1المتتيىىر للتوزيىىع الطبيعىىى حيىىىث بلتىىت سحصىىائية اإلختبىىىار

% وهىىى أ بىىر مىىن 26,4،  مىىا بلتىىت المعنويىىة الحقيقيىىة لإلختبىىار55% و رجىىة حريىىة 6 مسىىتور معنويىىة
% وبالتىىىالى ا يحتىىىاج هىىىذا المتتيىىىر أليىىىة صىىىورة مىىىن صىىىور التحىىىويلت 6مسىىىتور المعنويىىىة اإلفتراضىىىى 

الخطيىىة، ويلىىزم الت  يىى  علىىى أن هىىذا  المتتيىىر يمثىىل متتيىىر وسىىيط سىىيتم توظيفىىك فىىى المرحلىىة التاليىىة مىىن 
 ويلزم الت  ي  على ع   من النقاط الجوهرية الخاصة بجو ة األرباح فى القطاع: التحليل

تفتتق  أرباح القطاع سلى ُبع  اإلستمراية ويتضل ذلإ من خلل ع م تبعية م  رات الربحية للتوزيىع  -2
 الطبيعى.

تاريخيىة علىى التنبى  تفتق  أرباح القطاع سلى ُبع  الق رة التنب ية ويتضل ذلإ من ع م ق رة األربىاح ال -3
 باألرباح المستقبلية.

يتىىوافر ُبع اإلتسىىا  فىىى الربحيىىة حيىىث تتواجىى  علقىىة تىى ثير معنويىىة بىىين مسىىببات الربحيىىة فىىى الفتىىرة  -4
 المالية والربحية عن ذات الفترة.

وبتلىىإ الصىىورة تتىىوافر الع يىى  مىىن الىى اات حىىول ضىىعف مسىىتور جىىو ة الربحيىىة فىىى القطىىاع ويم ىىن     
 ذلإ للع ي  من المسببات ومن ا:سرجاع 

القيىىو  المفروضىىة علىىى القطىىاع والخاصىىة ب ليىىات التسىىعير سىىواء القيىىو  الخارجيىىة مىىن ق بىىل منظمىىة  -2
، أو األبعىىىىىا  ل ال ىىىىىر ات األم المنتجىىىىىة  للىىىىى واءالصىىىىىحة العالميىىىىىة أو القيىىىىىو  المفروضىىىىىة مىىىىىن خىىىىىل

 اإلجتماعية.
رأس المىىال العىىام ومىىا يقتىىرن بىىذلإ مىىن هي ىىل عمالىىة هي ىىل المل يىىة فىىى القطىىاع والىىذي ي ىىيمن عليىىك  -3

 زائ ة  وتوزيعات أرباح ا تتس  مع مع ات الربحية فى  ر ات القطاع.
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تأثير اإلفصاح عن مخاطر التقمبدات فدى أسدعار الصدرف األجنبدى عمدى جدودة األربداح  6-3-6
 المحاسبية

بمتتيرين ، ويتمثىل المتتيىر األول فىي يتم التعبير عن مخاطر التقلبات فى أسعار الصرف األجنبى 
معىىى ل أربىىىاح وخسىىىائر أسىىىعار الصىىىرف سلىىىى صىىىافى الىىىربل بعىىى  الضىىىريبة ، ويع ىىىس هىىىذا المتتيىىىر الىىىوزن 

، بينمىىا يتمثىىل المتتيىىر  X-rateالنسىىبي ألربىىاح أو خسىىائر سىىعر الصىىرف فىىي قيمىىة الربحيىىة وي خىىذ الرمىىز
الصىىرف وتحسىىب بمقىى ار الفىىر  بىىين أربىىاح أو الثىىاني فىىي  معىى ل التقلبىىات فىىى أربىىاح أو خسىىائر أسىىعار 

خسىائر أسىعار الصىرف عىن عىىاميين متتىاليين مقسىوماي علىى أربىاح أو خسىىائر أسىعار الصىرف فىى السىىنة 
( الخصائص اإلحصىائية 22، ويوضل الج ول رقم ) X-rate-vالسابقة ويتم ترميز هذا المتتير بالرمز

 للمتتيرين وذلإ على النحو التالى:

 حصا ية لممتريرات المعبرة عن أسعار الصرفلخصا ص اإل(: ا00جدول )

 متغير8ال
ترميز 

 انمتغير

انمتوسط 

 انحسابي

انمتوسط 

 انمرجح
 انتباين انوسيط

اإلنحراف 

 انمعيارى

 أدني

 قيمت

 أعهي

 قيمت

مستوى 

 انمعنويت

أ بئح ممعذ  

أو خسئدر معر 

لعصرف إعً 

معذ  صئ ً 

لعربخ بعذ 

 لعضرَبه

X-rate 10232 10124 10114 10358 10598 -10188 20998 10174 

لعخ  بئث  معذ 

 ً أ بئح لو 

 خسئدر معر

 لعصرف

X-rate-v -30969 -10335 10111 7420956 270257 -2150157 230967 30355 

 بتصرف فى نتائ  التحليل اإلحصائىالمص ر: من سع ا  الباحثين 

 الطبيعى:( مستور تبعية المتتيرين للتوزيع 23ويوضل الج ول رقم)

 (: تبعية متريرّى أسعار الصرف التوزيع الطبيعى03جدول )

 انترميز انمتغيراث
إحصائيت 

 اإلختبار

درجت 

 انحريت

مستوى 

انمعنويت 

 انحقيقي

انمتوسط 

 انحسابي

اإلنحراف 

 انمعيارى

انشكم 

 انناقوسي

معذ  أ بئح أو خسئدر مدعر 

لعصددرف إعددً معددذ  صددئ ً 

 لعربخ بعذ لعضرَبه
X-rate 874.8 66 87880 870.0 875.8 غيرمنتظم 

معذ  لعخ  بدئث  دً أ بدئح لو 

 خسئدر معرلعصرف
X-rate-v 8705. 66 87880 -.7.6. 0.705. غيرمنتظم 

 بتصرف فى نتائ  التحليل اإلحصائىالمص ر: من سع ا  الباحثين 
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الطبيعىىى، ويتضىىل مىىن الجىى ول السىىاب  عىى م تبعيىىة المتتيىىرين المعبىىرين عىىن أسىىعار الصىىرف للتوزيىىع 
، 21وبال  ل الذي يسىتلزم سجىراء تحويىل خطىي لتلىإ المتتيىرات مىن خىلل اللوعىاريتم الطبيعىى لمسىاس 

وقىى  أ ر التحويىىل الخطىىي سلىىى تحسىىن ملحىىوظ فىىى التوزيىىع وتىىم اإلسىىت ال علىىى ذلىىإ مىىن سنتظىىام ال ىى ل 
 الناقوسى.

 احا ر أسعار الصرف فى جودة األربتأثير اإلفصاح عن أرباح أوخس 6-3-7
( المعلمىىات اإلحصىىائية الرئيسىىية لتىى ثير اإلفصىىاح عىىن أربىىاح أو 25( و)24يوضىىل الجىى وان رقىىم )

 خسائر أسعار الصرف فى جو ة األرباح المحاسبية:

 خسا ر سعر الصرف فى جودة األرباح(: تأثير معدل أرباح أو 02جدول )

 المتريرات
ترميز 
 المتريرات

معامل 
 المترير
 المستقل

اإلنحراف 
 المعياري

قيمة 
 بيتا

القيمة 
 المحسوبة

 ل ت 

القيمة 
 الحقيقية 
 ل ت

التأثير عمى 
المستوى 
 الفردى

 عيرم ثر :1.93 1.329 - 1.1:8 1.132 ثابت ال الة 
معىىىىىىىى ل أربىىىىىىىىاح أو خسىىىىىىىىائر 
سىىىىعر الصىىىىرف سلىىىىى معىىىى ل 

 صافى الربل بع  الضريبك
X-rate-log .117 1.147 1.137 1.268 1.987 عيرم ثر 

 1.112التح ي  معامل 
 1.136قيمة ف المحسوبة 
 1.987المعنوية الحقيقية 

 47،2 رجنى  الحرية
 المص ر: من سع ا   الباحثين بتصرف فى نتائ  التحليل اإلحصائى.

 (: تأثير معدل تقمبات أسعار الصرف فى جودة األرباح04جدول )

 انمتغيراث
ترميز 

 انمتغيراث

معامم 

 انمتغير

 انمستقم

اإلنحراف 

 انمعيارى

قيمت 

 بيتا

انقيمت 

  انمحسوبت 

 ل ث

انمعنويت 

    انحقيقيت 

 ل ث

انتأثير عهي 

انمستوى 

 انفردى
 غُرمؤثر 10983 10122- - 10137 10113- ثئبج لعذلعه 

معذ  لعخ  بئث  ً أ بدئح 

 لو خسئدر معرلعصرف
X-rate-v-log 10113 10135 10118 10188 10931 غُرمؤثر 

 10111معئمل لعخذذَذ

 10118قُ ت ف لع ذسىبت

 10931لع ع ىَت لعذ ُ ت 

 25،1د جخً لعذرَت

 ى نتائ  التحليل اإلحصائىالمص ر: من سع ا   الباحثين بتصرف ف
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( ع م وجو  ت ثير معنور للمتتيرات المعبرة عىن مخىاطر أسىعار 25( و)24ويتضل من الج ولين )     
، وق  تم التوصل لذلإ تتيرين معاي فى جو ة األرباحالم الصرف  ل على ح ة وأستلزم األمر تح ي  ت ثير

 ، ويم ن سرجاع ذلإ سلى:الت ثير المعنور ( وأ  ت عياب26ب الة اإلنح ار الموضحة فى الج ول )

ضىىعف مسىىتور جىىو ة األربىىاح فىىى القطىىاع والىىذي يفىىرض الع يىى  مىىن القيىىو  لبيىىان المتتيىىرات المىى ثرة   -أ
 فى تلإ الجو ة.

عن تتيرات أسعار الصرف والذي يتبع العرض اإلجمالى الم م  ولىيس العىرض ب_ أسلوب اإلفصاح 
 التفصيلى.

ج _ البىى يل المحاسىىبى المعتمىى  عليىىة فىىى قيىىاس تتيىىرات أسىىعار الصىىرف ويتحىى   فىىى طريقىىة سسىىتخ ام 
 أسعار الصرف السائ ة فى تاريخ سع ا  الميزانية.

 األرباح(: تأثير متريرٌى أسعار الصرف معًا فى جودة 05جدول )

 انمتغيراث
ترميز 

 انمتغيراث

معامم 

انمتغير 

 انمستقم

اإلنحراف 

 انمعيارى

قيمت 

 بيتا

انقيمت 

انمحسوبت 

 ل ث

انمعنويت 

انحقيقيت 

 ل ث

انتأثير عهي 

انمستوى 

 انفردً

 غُرمؤثر 10772 10293 - 10137 10141 ثئبج لعذلعه 

معدددددددذ  أ بدددددددئح أو 

خسددددددددددئدر مددددددددددعر 

لعصرف إعدً معدذ  

صدددئ ً لعدددربخ بعدددذ 

 لعضرَبه

X-rate-log 10138 10151 10185 10772 10779 غُرمؤثر 

معددذ  لعخ  بددئث  ددً 

أ بدددددئح لو خسدددددئدر 

 معرلعصرف
X-rate-v-log -10125 10138 -10161 -10665 10153 غُرمؤثر 

 10129معئمل لعخذذَذ0

 10346قُ ت ف لع ذسبىبت 

 10711لع ع ىَت لعذ ُ ت

 23،2د جخً لعذرَت 

 الباحثين بتصرف فى نتائ  التحليل اإلحصائى.المص ر: من سع ا   

ختبارات الفروض -7  نتا ج البحث وا 
( الفىرض التىى تناولتىك ال راسىة مىن خىلل عىرض صىياعتك ، وقبولىك أو رفضىك 27يوضل الج ول رقم )  

 وال اات ذات الصلة بذلإ.
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 : اإلطار الفكرى لمفروض(06جدول )
 اندالالث انفكريت انمبرراث انعهميت انقبول/ انرفط ما ينص عهيه انفرض انفرض

 رض 

 لعذ لمت

"ال َىجذ حأثُر إدصئدً رو 

دالعدددددت مع ىَدددددت ع خدددددئ ر 

ح  بددددئث أمددددعئ  لعصددددرف 

 وجىدة لأل بئح"

 قبى  لعفرض

: لعبددذلدل لع ذئمددبُت لع خبعددت 1

 ً معئعجت أ بدئح وخسدئدر 

 أمعئ  لعصرف0

:  رَ دددددت لث صدددددئح ىددددد  2

ح  بددددئث أمددددعئ  لعصددددرف 

أم ى  لععرض ولحً حخب ً 

 لع ذمج0

 ال َىجذ حأثُر0

 المص ر: من سع ا  الباحثين.

 أفاقه المستقبميةدالالت البحث و  -8
تنىاول هىىذا البحىىث مىىن خىلل أسىىلوب يجمىىع بىىين األسىىتقراء واألسىتنباط تىى ثير اإلفصىىاح عىىن مخىىاطر      

 راسة حالىة ت ىتمل علىى ، وذلإ فى سطار نبية على جو ة اارباح المحاسبيةتقلبات أسعار الصرف األج
  ر ات قطاع الصناعات ال وائية.

ن ىا، بينمىا تتىوافر خاصىية وتوصل البحث سلى ع م توافر خاصية األستمرارية فى األرباح المفصل ع 
، ويرجىىع اطر أسىىعار الصىىرف فىىى جىىو ة األربىىاح، مىىع عيىىاب التىى ثير المعنىىوي لإلفصىىاح عىىن مخىىاألتسىىا 

ملحىىوظ فىىى اإلفصىىاح عىىن تلىىإ المخىىاطر سىىواء اإلفصىىاح الىىوار  فىىى ذلىىإ بصىىورة أساسىىية لوجىىو  قصىىور 
 ُصلب القوائم المالية أو اإلفصاح فى اإليضاحات التفسيرية المتممة.

ويوصىىي البىىاحثون بالمزيىى  مىىن اإلفصىىاح عىىن تفصىىيلت مخىىاطر أسىىعار الصىىرف بحيىىث يىىتم تمثيل ىىا 
مسىتقل ل ىا باإليضىاحات التفسىيرية ، و ذلإ تخصىيص قسىم ر م مجة فى ُصلب القوائم الماليةبصورة عي
 المتممة.

ويطىىرح البحىىث الع يىى  مىىن األفىىا  المسىىتقبلية ذات الصىىلة ومن ىىا محىى  ات جىىو ة األربىىاح المحاسىىبية      
فىىى سطىىار  ىىامل، و ىىذلإ التوج ىىات المسىىتقبلية لتطىىوير المعيىىار المحاسىىبى المىىنظم ألثىىار التتيىىرات فىىى 

 أسعار صرف العملت األجنبية.

ماي..ي ىىى ر البىىىاحثون هيئىىىة التح ىىىيم المىىىوقرة التىىىى سىىىاهمت بتوجي ات ىىىا فىىىى تطىىىوير هىىىذا البحىىىث وختا    
 ليصبل صالحاي للن ر.
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 مراجعال
 العربيةبالمرة المراجع اًل: أو  

("ت ثير الفرو  فىي أسىعار صىرف الجنيىك المصىري علىى 3127الباجورر، خال  عب  الوهاب البن اري ،)
 . الترف العربيةاالقتصا  المصري"، اتحا  

(" راسة قضايا الرعاية الصحية بالتطبي  علىى 3126الج از المر زر للتعبئة والعامة واإلحصاء،) مايو
 قطاع ال واء فى مصر".

("مخاطر التضخم وسعر الصىرف وتقى ير  الىة الطلىب علىى النقىو  فىى 3131السي ، مصطفى حسنى،)
لماليىىىة والتجاريىىة،  ليىىىة التجىىىارة ، ("، مجلىىىة البحىىوث ا3129وحتىىى2:84مصىىر فىىىى الفتىىرة مىىىن)

 .617جامعة بورسعي ،الع   الثانى ، ص

( علىىى 32("األثىىر المضىىلل للتطبيىى  المنفىىر  للمعيىىار المحاسىىبي الىى ولى رقىىم )3126القاضىىى، حسىىين ،)
، لة العلىوم اإلقتصىا ية والقانونيىةمستخ مى القوائم المالية فى المصارف السورية الخاصة"، سلس

 ( الع   األول.48رين للبحوث وال راسات العلمية ،المجل رقم)مجلة جامعة ت 

("أثر تتيرات أسعار الصرف العملت األجنبية علىى القىوائم 3128بالرقى ، تيجانى & را  ر ، أمين )
والنظىىام المحاسىىبى المىىالى"، مجلىىة الب ىىائر 32الماليىىة وفىى  متطلبىىات المعيىىار المحاسىىبى الىى ولى

اقتصىىا ية والعلىىوم التجاريىىة وعلىىوم التيسىىير ،جامعىىة طىىاهرر محمىى  ، ااقتصىىا ية ، ليىىة العلىىوم ا
 ب ار.

 (" راسىىىىىىىة عىىىىىىىن مسىىىىىىىتقبل الصىىىىىىىناعات ال وائيىىىىىىىة بمصىىىىىىىر،3125، أحمىىىىىىى  سبىىىىىىىراهيم ،)ب رالىىىىىىى ين
https://www.researchgate.net/publication/259716575. 

("العوامىىىىل المىىىى ثرة فىىىىى جىىىىو ة األربىىىىاح :  ليىىىىل مىىىىن ال ىىىىر ات 3123حمىىىى ان، عىىىىلم محمىىىى  موسىىىىى ،)
الصىىىىناعية األر نيىىىىىة "، مجلىىىىىة الجامعىىىىة اإلسىىىىىلمية لل راسىىىىىات اإلقتصىىىىا ية واإل اريىىىىىة ، المجلىىىىى  

 .367الع رين ، الع   األول ،ص

ة للمصىىارف فىىى جىىو ة (" أثىىر الخصىىائص التظيميىى3129حسىىين، علىىى سبىىراهيم & علىىى، أاء عالىىب ،)
 ليىة اإل ارة واإلقتصىا  ، مجلىة  –األرباح المحاسبية_ راسة تجربيية فى العرا "، جامعة ت ريت 

 .54ع    4ت ريت للعلوم اإل ارية واإلقتصا ية ، المجل  

https://www.researchgate.net/publication/259716575


 .......عن مخاطر التقلبات اإلفصاح  أثر     مروة حسني محمد الموافيأ/ ،طارق إبراهيم سعادةد/ ،إبراهيممحمد زيدان  أ.د/
    

  28  

 

( " صىىىىناعة الىىىى واء فىىىىى مصر راسىىىىة جترافيىىىىة"، مجلىىىىة  ليىىىىة 3126سىىىىع ، فاطمىىىىة مصىىىىطفى محمىىىى  ،)
 ال راسات اإلنسانية.

 راسىىة حالىىة  -( "أثىىر تقلبىىات سعرالصىىرف علىىى الميىىزان التجىىارر وسىىبل علج ىىا3126،  وحىىك ،)سىىلمى
قتصىا ية والتجاريىة وعلىوم على الجزائر"، رسالة   توراة ، قسىم العلىوم التجاريىة ،  ليىة العلىوم اإل

 .23، جامعة محم  خيضر بس رة ، الجزائر، صالتسيير

أسىىىعار الصىىىرف علىىىى القىىىوائم الماليىىىة"،  ليىىىة العلىىىوم ااقتصىىىا ية ( "أثرتتيىىىرات :311طىىىار ،  ىىىوقى ،)
 .31باتنك ، رسالة ماجستير، ص -وعلوم التسيير، جامعة  لحاج لخضر

(" جو ة األربىاح وت ثيرهىا علىى القىوائم الماليىة"، مجلىة 3127، ف اء ع نان & ا بر، يونس عباس،)عبي 
 .:35 لية بت ا  للعلوم ااقتصا ية الجامعة،ص

(" س ارة األربىىىىاح وأثرهىىىىا علىىىىى جىىىىو ة األربىىىىاح 3128، عب الناصىىىىر سبىىىىراهيم & العىىىىواوو ة، حنىىىىان ،)نىىىىور
 راسىىىىة سختباريىىىىة علىىىىى ال ىىىىر ات الصىىىىناعية األ رنيىىىىة المسىىىىاهمة العامىىىىة، المجلىىىىة  –المحاسىىىىبية 

 .3، الع  24األر نية فى س ارة األعمال ، المجل  
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