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 البحث  ملخص
 رورا ةةا( علةةا الكةةرراص امل،ةةريةد اسةةحثدا اللحةةي الأةةاجا حيةةا   رةةر جائحةةة 19 جائحةةة رورا ةةا )روفيةةدلملعرفةةة اارةةار املدر ةةة 

شةةةر ة م،ةةةرية مةةة  حلاعةةةاص  150علةةةا  دال الكةةةرراص امل،ةةةرية )حلاعةةةاص مم لسةةةة( أيةةةي  ةةة  اسةةة ل   ر   عةةةدد  (19)روفيةةةد 

 بريةة   1خةة ا السةةةر  مةة  للكةةرراص  التكةةليلادمم لسة علا  أرير جائحة رورا ا علا  دال  لك الكرراص م  أيةةي اادال املةةاجاد 

 .اللحةةيكةةرراص ل اادال املةةاجا علةةا املأةةور اااا: معرفةةة  رةةر جائحةةة رورا ةةا :ساسةةيي  محةةوري   اذلك علا   2020  يوليو  28أتى  

شةةر ة  ةةا السةةةر  مةة   150اللحةةي  شةةتلع عينةةة .اللحةةيالثاني: معرفة  رر جائحة رورا ا علا اادال التكليلا لكرراص   ر املأو ا 

 علنحثا الأكومةةة رةةءجرالاص اأةرا)يةةة )للعتةة   التي  تيةرسال باع لارها السةر  السةر ا   اخ يار هذه  2020يوليو  28 بري  إجا   1

 ارةةا  ل ةة  جائحةةة رورا ةةااالةرفيثيةةة(. ايكةةير الن ةةائأ إجةةا     ااملالية االحجر ال،حا املنزجا اال دابير االأةرا)ية لألنكلة ال جارية

 بحيةةةد مليعةةاص امعةةدالص ال ةةيولةر اللحةةي  ةةأرر  جةة     ةةائأ  ظ ةةرص  العينةةة.لكةةرراص االتكةةليلا  اادال املةةاجا ةةأرير  ليةةر علةةا 

 للةةرل ال عامةة   2020أتةةى اثايةةة يوليةةو   بريةة بكةةك   ليةةر خةة ا السةةةر  مةة  باال مسةةا  كةةرراص اللحةةي ل
 
بن ةةم مم لسةةة ًللةةا

  مةةع اا)مةةة داخةة  رةة  شةةر ة
 
ا وظيةةم مواردهةةاد افيتةةا ي علةة  بةةاادال التكةةليلا للكةةرراص فلةةد  شةةارص الن ةةائأ إجةةا ا مسةةا   ةة 

 إجةةا    العديةةد مةة  شةةرراص اللحةةي مةة   جةة  اإل  ةةا  اعةةدد العتةة ل بجنتةةا را ةةع جةةود  اإل  ةةا  راب ةةة
 
.  تةةا  شةةارص الن ةةائأ  يىةةا

يةةةة االوظيسيةةةة ااملاليةةةة لل عةةةاًي مةةةع اا)مةةةة  تحةةةااالص ل للةةةي  اإلدار االسةةةةرا يجية ا مةةةذص العديةةةد مةةة  اإلجةةةرالاص االأةرا)يةةةة 

مع  وحعاص منظتة الصةةأة العامليةةة باسةة ترار اا)مةةة بظ ةةور سةة الص جديةةد   النا جة ع  الجائحةامل  لللية  ج  الخ ائر  

ية علةةا االح ،ةةادياص لسيةةرا  رورا ةةا اهةةو مةةا مل ةة دنا املهيةةد مةة  الج ةةود ااافكةةار اللحثيةةة الجديةةد  ملوا لةةة ال ةةأريراص الصةةأ

 العاملية ااملألية.
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  قدمةامل(  1)

 صةةدر مر ةةه  حةةديي ال،ةةناعة ال ةةابع لةةو)ار  ال جةةار  اال،ةةناعة بال عةةاا  مةةع منظتةةة اامةة  امل حةةد   2020 ةةا سةةر ت ر

 لل نتيةةةة ال،ةةةناعية 
 
لدراسةةةة  ةةةأرير  )مةةةة رورا ةةةا العامليةةةة علةةةا  دال الللةةةا  ال،ةةةنانا  ةةةا م،ةةةر لعةةةدد  1)اليو يةةةدا(  لريةةةرا

منكةةأ  صةةناعية ) ليةةر  ام وسةةلة اصةةلير (  ةةا  ةةول اإلجةةرالاص التةةي ا مةةذتثا الأكومةةة اانعكاسةةاتثا اإليجابيةةة  1300

ة رورا ةةا علةةا الللةةا  ال،ةةنانا امل،ةةر  أيةةةي علةةا  دال الللةةا  ا ظ ةةرص   ةةائأ ال لريةةر  ال ةةأرير ال ةةل ي لجائحةةةة ا )مةة 

 عنةةد 
 
منةةذ ا ةةدال  الجائحةةة ا راجةةع  دال رالليةةة شةةرراص الللةةا   0.413سةةج  مرشةةر  دال الللةةا  ال،ةةنانا ا مسا ةةا

د اإل  ةةةةا  0.30د ال تويةةةة  اال ةةةدفلاص النلديةةةةة عنةةةةد 0.28د العتالةةةةة عنةةةةد 0.26ال،ةةةنانا  ةةةةا املليعةةةةاص اال ،ةةةةدير عنةةةد 

. احةةد  ةةأررص الكةةرراص ال،ةةلير  بكةةك     ةةر أيةةي 0.37د االلدر  علا دفع الىةةرائم عنةةد 0.31د اس س  ال وريد عن 

 .0.45د ااملرس اص ال،لير   0.43د االكرراص الكلير   0.42د  ليثا الكرراص امل وسلة  0.39بلغ مرشر  دائثا 

د عا ةةةةةةع الكثيةةةةةةر مةةةةةة  الةةةةةداا امةةةةةةا )الةةةةةةع مةةةةةة  العد19بظ ةةةةةور جائحةةةةةةة رورا ةةةةةةا )روفيةةةةةةد 
 
يةةةةةةد مةةةةةة  اارةةةةةةار ااملكةةةةةةار  ( عامليةةةةةةا

 بعةةد يةةوم. 
 
االح ،ادية ااالج تاعية االنس يةد باإل افة إجا محااالص ال ،د  لل للم علا  لةةك اارةةار املةرا تةةة يومةةا

( علةةا الكةةرراص 19املةر لةةة علةةا جائحةةة رورا ةةا )روفيةةد  2املدر ةةةا ةةا  ةةول مةةا سةةل   نةةااا اللحةةي الأةةاجا دراسةةة اارةةار 

اسةة تار  اس ل،ةةال/  150خ لسة اذاص اا جام االخ،ائ  املخ لسة.د    اس مدام   ثر مةة  امل،رية بللاعاتثا امل

 اذلك الخ لار محوري  رئج يي : 2020يوليو   28 بري  أتى  1شر ة اذلك خ ا السةر  م   

 ربحية ااملليعاص اال يولة( للكرراص.ال ال أرير املدرك لجائحة رورا ا علا اادال املاجا ) -

 ال أرير املدرك لجائحة رورا ا علا اادال التكليلا ) ج  اإل  ا د جود  اال  ا د اعدد العت ل( للكرراص. -

 إجةةةا أةةةد مةةةا ملار ةةةة بالةةةداا ذاص الخ،ةةةائ  امل لاربةةةة 
 
  رةةةا   ةةةأرير ظ ةةةور رورا ةةةا علةةةا الصةةةأة العامةةةة  ةةةا م،ةةةر م وسةةةلا

 م  ألة علا الكرراص املخ لسة  ا م،ر.  بال أ يد آرار  ارا  للجائحة 3الجهائر( –م  م،ر )امللرب  

ا ةة  اخ يةةار هةةذا ال وحيةةع أيةةي  اثةةا  2020يوليةةو  28 بريةة  أتةةى  1شةةر ة  ةةا السةةةر  مةة   150اسةة مدم اللحةةي الأةةاجا 

السةةةةةر  الرسةةةةتية التةةةةي  علنحثةةةةا الأكومةةةةة بةةةةءجرالاص اأةرا)يةةةةة )للعتةةةة  االحجةةةةر املنزجةةةةا ااإلجةةةةرالاص االأةرا)يةةةةة لألنكةةةةلة 

( علةةا شةةرراص 19روفيةةد جائحةةة رورا ةةا )ةرفيثيةةة(. بكةةك  عةةام   ةةاا اللحةةي إمكا يةةة ال عةةرا علةةا  ةةأرير ال جاريةةة اال 

 عةةة  ال ةةأرير املةةةدرك
 
( علةةةا الكةةةرراص امل،ةةرية مةةة  أيةةةي اادال 19روفيةةد لجائجةةةة رورا ةةةا ) عينةةة اللحةةةي احةةدم  ،ةةةورا

 املاجاد التكليلا للكرراص.

 مةة  ا شارص الن ائأ إجا    الجائحة را  ل ا ال  
 
أرير الكلير علا اادال املاجا لكرراص عينةةة اللحةةي أيةةي ا مسىةةع  ةة 

ربحيةد مليعاص امعدالص ال ةةيولة لكةةرراص عينةةة اللحةةيد بجنتةةا اخ لةةم  أريرهةةا علةةا اادال التكةةليلا أيةةي ا مسةة  

 بةةةةاخ  ا 
 
 مةةةة   جةةةة  اال  ةةةةا د عةةةةدد العتةةةة ل بجنتةةةةا رلتةةةةع جةةةةود  اال  ةةةةا د ااخ لسةةةةع ال ةةةةأريراص  يىةةةةا

 
 ةةةةو  الكةةةةر ة  ةةةة 

 
 يتك  ااًل   علا ال لرير م  خ ا الرابط ال اجا  1

https://www.unido.org/sites/default/files/files/202010/Industrial_Performance_Index_Egypt_COVID19.pdf 
 

فلط  ا اس ريا  اللحي الأاجا دا    ااسئلة الوارد  ع  لإلجابة  ظره  اج ة م  االس ريا   ا املكةررو   ملع لدها التي اارار املدر ة باارار يل،د 2

 . ريرها ع   رر جائحة رورا ا علا  دال الكرراص امل،رية
 للتهيد يتك  الأ،وا علا ال لرير م  الرابط ال اجا  – 2020 لرير إأ،ال م،ر يو يو   3

https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=7193 

https://www.unido.org/sites/default/files/files/202010/Industrial_Performance_Index_Egypt_COVID19.pdf
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راص العائليةةةة ر شةةةرراص خدميةةةة(. ايكةةةك  ريةةةر مسةةةا    تيةةةزص الكةةة  –شةةةرراص م ةةةاهتة  –شةةةرراص اصةةةخا   –)عائليةةةة 

(  ت   لك الكرراص اهو ما ي واف  مع   ائأ دراسة )
 
 ايكليليا

 
 .(Kraus et al, 2020ارا ع اافى   دال  )ماليا

( علةةا  دال الكةةرراص امل،ةةريةد اع تةةد اللحةةي الأةةاجا 19وفيةةد مةة   جةة  ال عةةرا علةةا اارةةار املدر ةةة لجائحةةة رورا ةةا )ر

علةةةةةا املةةةةةني  ال حليلةةةةةا ملعرفةةةةةة  لةةةةةك اارةةةةةار اذلةةةةةك علةةةةةا محةةةةةوري   ساسةةةةةيي  االتةةةةةي يع ةةةةةي بكةةةةةك   سا ةةةةة ي بأهتيةةةةةة  ليةةةةةر  

 للكرراص اها: اادال املاجاد التكليلا للكرراص. 

 للعديةةد مةة  الدراسةةاص ال ةةابلة 
 
 ;Shen et al, 2020; Remelli et al, 2020; Shan and Tang, 2020; Corbet)ًللةةا

Amore et al, 2020)  متةةا  فلد را  لجائحةةة رورا ةةا  ةةأرير  ليةةر علةةا  دال املرس ةةاص االكةةرراص  ةةا جتيةةع   حةةال العةةال

اس دنا لللحي اال عرا علا اارةةر املةةدرك لجائحةةة رورا ةةا علةةا الكةةرراص  ةةا م،ةةر امةةا يجةةم الليةةام بةةه ل جةةاا) اارةةار 

  ة للجائحة اريرها م  اا)ماص اللارئة للخرا  بأح  الخ ائر.املدر 

 لنكةةر   ةةداعياص جائحةةة رورا ةةا )روفيةةد
 
للا مر ةةه الةةو)رال ال ابعةةة ملجلةةء الةةو)رال ال،ةةادر عةة   -( علةةا االح ،ةةاد19ًا

عكاسةةاتثا عةة   ةةداعياص فيةةرا  رورا ةةا علةةا االح ،ةةاد العةةاملي اان  2020مر ه املعلوماص ادعةة  ا مةةاذ اللةةرار  ةةا يوليةةو 

فيتا ي عل  بترشراص االح ،اد الكلةةا فلةةد  دص  ةةداعياص جائحةةة رورا ةةا إجةةا املةةد  الةةذ  لةة   1علا االح ،اد امل،ر  

ا ةةةا  سةةةء الوحةةةع  2020% عةةةام 101.5يحةةةدن مةةة  حلةةة  فلةةةد  جةةةاا) ن ةةةلة إجتةةةاجا الةةةدي  للنةةةا أ املألةةةا اإلجتةةةاجا إجةةةا 

 . 2019ر ة بعام اعلا الرر  م  ا مسا  الللم الكلا فء  معدا ال ضخ  حد ا مس  علا م  و  العام ملا

 فلةةةةد ي ةةةةلرع جائحةةةةة رورا ةةةةا إجةةةةا ا مسةةةةا  سةةةةاعاص العتةةةة  مةةةةع ظ ورهةةةةا  ةةةةا عةةةةام 
 
ملار ةةةةة بةةةةنسء السةةةةةر   2020اعامليةةةةا

 ل لةةديراص مجلةةء الةةو)رال     130متا عر    ثر مةة    2019الهمنية لعام  
 
مليةةو  اظيسةةة للخ ةةار . ا ةةا م،ةةر فلللةةا

اهةةو الللةةا  الةةذ  ملعتةة   2020مةة  فلةةدا  اظةةائس   بحلةةوا اثايةةة مليو  فرد  ا الللا  رير الرسةة ي حةةد ملعةةا و    1.6

 فيتا ي عل  بترشراص سول املةةاا فلةةد عا ةةع معظةة  اللورصةةاص 63به   ثر م  
 
% م  إجتاجا العاملي   ا م،ر.  يىا

  ةةا ااشةة ر اااجةةا للدايةةة الجائحةةة  ةةا 
 
 شةةديدا

 
 مةة  ا مسا ةةا

 
 مةة  مرشةةر داا جةةو ه اسةة ا د 2020داليةةا

 
ر) اا مسةة   ةة 

EGX100آ ةةةةد بةةةةور) ا ةةةةا م،ةةةةر ار سةةةةع مرشةةةةر   . ااهةةةة   اللنةةةةك EGX30امرشةةةةر بورصةةةةة النيةةةة  بجنتةةةةا ا مسةةةة  مرشةةةةر   

دراسةةة اهةة  العوامةة   2021ينةةاير  –االتةةي عةةر   ةةا دافةةو   الةةداجا ا ةةا  أةةدن اصةةداراص من ةةد  االح ،ةةاد العةةاملي

 فلةةةد  شةةارص الدراسةةةة إجةةا   ثةةر العوامةةة  ا
 
 جةةداا رحةةة  املةةررر  علةةا املخةةةاًر عامليةةا

 
( 1ملأ تلةةة امل ةةةرلة للتمةةاًر عامليةةةا

 By)اجال  ا املر لة اااجا الللء الكديد اجالص اامرا  املعدية  ا املر لة الرابعة اذلك  ت  العوام  املأ تلة 

Likelihood) 

 

 

 

 

 

 
للتهيد يتك   – 2020يوليو  –مر ه دع  اا ماذ اللرار  – داعياص فيرا  رورا ا علا االح ،اد العاملي اانعكاساتثا علا االح ،اد امل،ر    1

 الأ،وا علا النكر  م  الرابط ال اجا 

https://www.idsc.gov.eg/IDSC/DocumentLibrary/View.aspx?id=4190 
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  : 1جدول 
 
 ترتيب العوامل املحتملة املسببة للمخاطر عامليا

 
 
   أكثر العوامل املحتملة املسببة للمخاطر عامليا

 العام  الخامء  العام  الرابع  العام  الثالي  العام  الثاني  العام  اااا 

السك   ا معالجة  الللء الكديد 

 مكار  الللء 

 دمير اللجئة ع   

 ًري  الركر 

فلدا  ال نو   املعدية اامرا  

 الليولو ا 

 

 العام  العاشر  العام  ال اسع  العام  الثام   العام  ال ابع  العام  ال اد  

ال سااص  ا   ر ه اللاحة الرحتية  

 ال كنولوجيا الرحتية 

 وحم الع حاص مع 

 الداا 

  )ماص املعجكة  فك  اام  ال ي راني 

 اللاأي  رجتة  –امل،در: اللنك الداجا 

   
 
 (2)جداا رح    (By Impact)بجنتا جالص اامرا  املعدية باملر لة اااجا  ت  العوام  ذاص ال أرير عامليا

 : 2جدول 
 
 ترتيب العوامل املؤثرة على املخاطر عامليا

 
 
 أكثر العوامل بالتأثير املسببة للمخاطر عامليا

 العام  الخامء  العام  الرابع  العام  الثالي  العام  الثاني  العام  اااا 

السك   ا معالجة  اامرا  املعدية 

 مكار  الللء 

  )مة املوارد اللليعية  فلدا  ال نو  الليولو ا   سلأة الدمار الكام  

 

 العام  العاشر  العام  ال اسع  العام  الثام   العام  ال ابع  العام  ال اد  

 دمير اللجئة ع  ًري   

 الركر 

ااثيار اللنية ال ح ية    )ماص الديو   الللء الكديد  املعجكة  )ماص 

 ال كنولوجية 

          

Technological Societal Geopolitical Environmental Economic 

  رجتة اللاأي –امل،در: اللنك الداجا  

 
 
 علةةا االح ،ةةادياص العامليةةةد اي ضةةم مةة  الجةةدااا ال ةةابلة    اامةةرا  املعديةةة ذاص  ةةأرير  ليةةر اي ةةرم خلةةرا

 
 ليةةرا

 تةةا    العوامةة  ااخةةر  رالسكةة   ةةا معالجةةة مكةةار  الللةةءد فلةةدا  ال نةةو  الليولةةو اد  )مةةة املةةوارد املاليةةةد  ةةدمير 

 ااثيةةةةةةةار اللنيةةةةةةةة ال ح يةةةةةةةةة 
 
اللجئةةةةةةةة عةةةةةةة  ًريةةةةةةة  الركةةةةةةةرد  )مةةةةةةةاص املعجكةةةةةةةةد الللةةةةةةةةء الكةةةةةةةديدد  )مةةةةةةةاص الةةةةةةةديو د ا خيةةةةةةةرا

ًر ال أ،ةةر ل ةةةا علةةا االح ،ةةاد العةةةاملي متةةا يوجةةه اال تلةةةاه لىةةرار  الدراسةةة االلحةةةي ال كنولوجيةةة حةةد ي ةةةرم بتمةةا

 ملث   لك العوام  اإيجاد سل  ال عام  مع ا.

ابنةةةةال علةةةةا مةةةةا سةةةةل  فلةةةةد هةةةةدا اللحةةةةي الأةةةةاجا إجةةةةا الوصةةةةوا إجةةةةا اارةةةةار املدر ةةةةة لجائحةةةةة رورا ةةةةا علةةةةا  دال الكةةةةرراص 

املةةةةةاجا االتكةةةةةليلا  ةةةةةا الكةةةةةرراص امل،ةةةةةرية. ااخ لةةةةةم هةةةةةذا اللحةةةةةي عةةةةة   امل،ةةةةةرية مةةةةة  أيةةةةةي ال ةةةةةأرير املةةةةةدرك علةةةةةا اادال

 الدراساص ااخر   ا جا لي  رئج يي :

: اع تةةةةةةد اللحةةةةةةي الأةةةةةةاجا علةةةةةةا اسةةةةةة مدام املةةةةةةني  ال حليلةةةةةةا ل رةةةةةةار املدر ةةةةةةة لجائحةةةةةةة رورا ةةةةةةا علةةةةةةا  دال الكةةةةةةرراص األول 

 امل،رية.

 علةةا :  لدي  دلي  إرشاد  للكةةرراص امل،ةةرية لكيسيةةة ال عاالثاني
 
مةة   ةةا ظةة  اا)مةةاص اللارئةةة االةةذ   ةة  بنةةا ه اع تةةادا

   ائأ عينة اللحي الأالية.
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( املدر ةةةة علةةةا  دال الكةةةرراص امل،ةةةرية 19 تةةةا  ةةةأيي  هتيةةةة هةةةذا اللحةةةي مةةة  اس ككةةةافه ارةةةار جائحةةةة رورا ةةةا )روفيةةةد 

 لةةك اارةةار امحاالةةة إيجةةاد ًةةرل باع لاره م  املوا يع ال امة االىرارية  ا الوحع الأاجا اذلك إل ةةافة املعرفةةة عةة  

 ل سةة ساد  مةة  
 
األوا لل عام  مةةع اارةةار ال ةةلليةد باإل ةةافة إجةةا ملار ةةة   ةةائأ هةةذا اللحةةي بالدراسةةاص ال ةةابلة داليةةا

الألوا  ا الداا ااخر . ايع  ر   ائأ هذا اللحي ل وجيه االه تام  حو املرا ةةاص املتكنةةة  ةةا ًةةرل اادال بالللاعةةاص 

رراص امل،ةةةرية ملواج ةةةة آرةةةار اا)مةةةاص املساجئةةةة االلارئةةةة ا يسيةةةة ال حةةةوي ملثةةة   لةةةك اا)مةةةاص  ةةةا  سةةةاليم املخ لسةةةة للكةةة 

  اادال.

 هدا اللحي الأاجا دراسة اارار املدر ة لجائحة رورا ا علا  دال الكرراص امل،رية م  أيي:

للكةةةةرراص امل،ةةةرية املخ لسةةةةة )مةةةة  أيةةةةي  املأةةةور اااا: ال عةةةةرا علةةةةا اارةةةر املةةةةدرك لجائحةةةةة رورا ةةةةا علةةةا اادال املةةةةاجا -

 ربحية امليعاص امعدا ال يولة للكرراص(.

املأةةةةور الثةةةةاني: ال عةةةةرا علةةةةا اارةةةةر املةةةةدرك لجائحةةةةة رورا ةةةةا علةةةةا اادال التكةةةةليلا للكةةةةرراص امل،ةةةةرية املخ لسةةةةة )مةةةة   -

 أيي  ج  اجود  اال  ا د عدد العت ل(

ي  ةةةةة  الدراسةةةةةاص ال ةةةةةابلةد اعةةةةةر  الجةةةةةهل الثالةةةةةي ي ةةةةةا الص شةةةةةتلع ااجةةةةةهال ال اليةةةةةة لللحةةةةةي مةةةةةا يلةةةةةا: الجةةةةةهل الثةةةةةان 

افر ةةةياص اللحةةةي. اازةةةم الجةةةهل الرابةةةع أةةةداد اللحةةةيد ا ىةةةت  الجةةةهل الخةةةامء مةةةني  اللحةةةيد  تةةةا عةةةر  الجةةةهل 

 ال اد   سلوب اللحيد احدم الجهل ال ابع   ائأ اللحي. اا  هى اللحي بتناحكة الن ائأ  ا الجهل الثام .  

 الدراسات السابقة (2)

عر  الجهل ال اجا بع  م  الدراساص ال ابلة  ا ذاص مككلة اللحي الأاليةةةد امل عللةةة ب ةةأرير جائحةةة رورا ةةا علةةا 

 رةةر  سيةة ي ابةةال فيةةرا  رورا ةةا  حيةةا  (Aifuwa, Saidu & Aifuwa, 2020) دراسةةة اسةةحثدفع دال الكةةرراص. أيةةي 

ص الخاصةةة ااملأللةةةي  املةةاليي   ةةةا االيةةة الرةةةو د علةةا  دال الكةةةرراص الخاصةةة  ةةةا  يجيريةةا بدراسةةةة آرال   ةةأاب الكةةةررا

(   ةةرب بةةاادال املةةاجا اريةةر املةةاجا للكةةرراص الخاصةةة COVID-19 يجيريا. ا كسع   ائأ الدراسة إجا    فيرا  رورا ا )

(   ةةرب بةةأدال الكةةرراص الخاصةةة  ةةا  يجيريةةا ا اصةةع COVID-19 ةةا  يجيريةةا. اخل،ةةع الدراسةةة إجةةا    فيةةرا  رورا ةةا )

سةةةة بةةةأ   ةةةةدر  الأكومةةةة ااعتةةةاا ال جاريةةةةة الخاصةةةة  ةةةا أةةةةهم الأةةةوافه  ا بةةةرامأ الةةةةدع  للأسةةةا  علةةةا الكةةةةرراص الدرا

 الخاصة  ا العت  بعد مرار  لك الجائحة.

 ةةأرير فيةةرا  رورا ةةا علةةا ًليعةةة ال لةةارير املاليةةةد اخاصةةة بالن ةةلة للترس ةةاص ( Ozili, 2020 تةةا  احكةةع دراسةةة )

. ا ظ ةةرص الن ةةائأ    املتارسةةةاص  ا ال لنيةةاص املأاسةةةرية 2020املاليةةةة التةةي  ةةأررص بكةةةد  بةةالسيرا  لعةةةام املاليةةة اريةةر 

امل لدمة مث  املأاسةةلة عةة  الليتةةة العادلةةةد ا جنةةم الخ ةةار د ا ت يةةد الةةدخ  يتكةة     ي ةةاعد علةةا الأةةد مةة   ةةأرير 

بعةةةة  اارةةةةار امل عللةةةةة بت نةةةةة املأاسةةةةلة  الوبةةةةال علةةةةا  دال الكةةةةرراص. ا اصةةةةع الدراسةةةةة بىةةةةرار  ي ةةةةليط الىةةةةول علةةةةا

 بكك  خا  امماًرها  رنال أدان ابال ما.

( اباسةةة مدام الليا ةةةاص املاليةةةة للكةةةرراص ال،ةةةجنية املدرجةةةةد دراسةةةة عةةة   ةةةأرير (Shen et al, 2020احةةةدمع دراسةةةة 

ا  لةةه  ةةأرير سةةل ي رةة  COVID-19علا  دال الكرراص ال،جنية. ا شارص   ائأ اللحي إجا     COVID-19جائحة رورا ا  

ظ ةةةر بكةةةك   ليةةةر علةةةا  دال الكةةةرراص اذلةةةك بالن ةةةلة  COVID-19علةةةا  دال الكةةةرراص ال،ةةةجنية. ا   ال ةةةأرير ال ةةةل ي لةةةة 
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  ةةا  حليةة  إ ةةا اد 
 
للكرراص ذاص  ج  اسةةتثتاراص ) ا ذاص إيةةراداص املليعةةاص( منمسىةةة. شةةتلع   ةةائأ اللحةةي  يىةةا

  COVID-19   ال أرير ال ةةل ي لجائحةةة 
 
علةةا  دال الكةةر ة رةةا    ثةةر ا ةةوأا  ةةا الللاعةةاص اال،ةةناعاص امل ةةأرر   ةةأيا

 االر لاي بي  الجائحة ا دال الكرراص.  اائ  اابحان لدراسةب لك الجائحة. ارا ع   ائأ هذه اللحي م  بي   

ا شةةارص الن ةةائأ (  رةةر جائحةةة رورا ةةا علةةا  سةةعار ااسةة   للكةةرراص ال،ةةجنيةد Ramelli et al, 2020ااخ  ةةرص دراسةةة )

إجا    هناك صدماص مالية  لير   ا جة ع  جائحة رورا ا  ررص بكك   ليةةر علةةا ال ياسةةاص املاليةةة للكةةرراص. أيةةي 

احامةةع العديةةد مةة  الكةةرراص  2020ابدايةةة  2019ذاص  ةةأرير  ليةةر خةة ا اثايةةة عةةام  COVID 19را ةةع جائحةةة رورا ةةا 

 حتةةةة  ا ةةةةدارك ال،ةةةةدماص الأليلةةةةة اذلةةةةك ب ياسةةةةاص ماليةةةةة   ةةةةا ال ةةةةول ال،ةةةةي ي ب لةةةةدي  ر   جديةةةةد  أةةةةوا  يسيةةةةة

 إجةةا ا مسةةا   دال الكةةرراص )م عةةدد  
 
ملهمةةة  ىةةت  رلةةاص  ةةأرير جائحةةة رورا ةةا إجةةا أةةد مةةا.  شةةارص   ةةائأ اللحةةي  يىةةا

علةةا م ةة و  العةةال  ظ ةةرص املكةةك ص  COVID 19الجن ياص( االتةةي   عامةة  داخةة  ال ةةول ال،ةةي يد ا  ةةه مةةع ا تكةةار 

 علةةةةا الةةةةرر  مةةةة  النلديةةةةة د
 
اخةةةة   لةةةةك الكةةةةرراص ايعثرهةةةةا  ةةةةا سةةةةداد الةزاماتثةةةةا املاليةةةةة اا مسةةةةا  معةةةةدا ااصةةةةوا  يىةةةةا

 لليةةة  االةةةةزام  لةةةك الكةةةرراص باسةةة مدام االأ يةةةاًي السيةةةدراجا  ةةةا سةةةول ال ةةةنداص ل لةةةك الكةةةرراص متةةةا  ظ ةةةر املةةةد  

 الكلير ل أرير جائحة رورا ا علا اادااص املالية داخ   لك الكرراص.

فيتةةا ي علةة  بةةأدال العتةة د  دلةةة علةةا    الةةةزام الكةةرراص بءر ةةال موظسيثةةا  Shan and Tang, 2020)مع دراسةةة )احةةد

ا لليةةةةة اأ ياجةةةةاتث   ةةةةا ظةةةة  ظةةةةراا جائحةةةةة رورا ةةةةا رةةةةا  ل ةةةةا اارةةةةر الجيةةةةد إجةةةةا أةةةةد مةةةةا  ةةةةا  سةةةةعار ااسةةةة  د أيةةةةي رةةةةا  

ا االةةةذ   ةةة أ عنةةةه ر ةةةا موظسيثةةةا إجةةةا اادال للكةةةرراص التةةةي  علنةةةع الةزام ةةةا ب حتةةة   كةةةاليم الظةةةراا الصةةةأية ملوظسيثةةة 

املةةةاجا الجيةةةد ااع  ةةةرص اللحةةةي    اسةةة ترار املةةةوظسي   ةةةا  لةةةك الكةةةرراص بالعتةةة  مةةة  املنةةةزا  ا اادال بكةةةك  جيةةةد اذلةةةك 

لر ةةاه  ل عامةة  شةةرراتث   ةةا ظةة   )مةةة رورا ةةا االةةةزام هةةذه الكةةرراص بةةدع  موظسيثةةا. عةة ا  علةةا ذلةةكد   ةةدص اللحةةي 

ملي  بالكةةةرراص ل سةةة ترار  ةةةا العتةةة  خةةة ا فةةةةر  اا)مةةةاص ا   الكةةةرراص يتك ثةةةا     حلةةة  املهيةةةد مةةة   هتيةةةة ر ةةةا العةةةا

 اادال املاجا الجيد م  خ ا دع  ار ا موظسيثا.

امةةا   هةةا مةة  ااثيةةار  2020لعةةام ة العامليةة  COVID-19 (   ةةه  ةةا خىةة  جائحةةةCorbet et al, 2020 تا اجدص دراسة )

عي  علا الكةةرراص     ملةةو  حةةو  عةةداد خلةةط لل حةةوي مةة  ممةةاًر الجةةوائ  الصةةأية اللارئةةة  ا ااسوال املاليةد ي 

)امةةةةا يتلع ةةةةا مةةةة  عةةةةدا  ريةةةةر م وحعةةةةة للعةةةةاملي  بالكةةةةرراص(. ابالسعةةةة  فلةةةةد حامةةةةع بعةةةة   لةةةةك الكةةةةرراص بااخةةةةذ بعةةةةي  

ائأ هةةذه اللحةةي إجةةا اجةةود االع لار ل لك االجرالاص االأةرا)ية لسيرا  رورا ا سريع ال لور علا ال حديد. ا شارص   ةة 

 ل ملةةر لجائحةةة  رورا ةةا  لةة  
 
  ا العديد م  اانكلة داخ  ابةةي  الكةةرراص التةةي ا مةةذص خللةةا

 
  ليرا

 
 ا داخ 

 
ار لاًا

ا االذ  يثدا  ا امللام اااا  جاا) اا)ماص اللارئة داخ   لك الكرراص.   ك  موجود  م لل 

حامةةةع     ةةةا ااسةةةوال املاليةةةة  Covid-19 هةةةه  جائحةةةة رورا ةةةا  (   ةةةه  ةةة أ عةةة Amore et al, 2020اذ ةةةرص دراسةةةة )

تكةةةة  الكةةةرراص     كةةةةو    ثةةةةر  العديةةةد مةةةة  الدراسةةةاص  ةةةةا اس ككةةةةاا الخ،ةةةائ  اال ةةةةتاص ال )مةةةةة ااملرروبةةةة التةةةةي   

اخةةةة  ا مرا ةةةة  ةةةةا مواج ةةةة ااابئةةةةة االأةةةةوادن اللارئةةةة ريةةةةر املأ تلةةةة اريةةةةر امل كةةةةرر . ااخ  ةةةر الدراسةةةةة  ةةةأرير خاصةةةةية 

 ملكيةةةة الكةةةرراص علةةةا اادال املةةةاجا للكةةةرراص اإليلاليةةةة املدرجةةةة اامل داالةةةة  سةةة ت ا باللورصةةةة اإليلاليةةةة خةةة ا ا تكةةةار

Covid-19   فى  ملار ةةة بالكةةرراص ااخةةر  )امللابلةةة  
 
ا شارص   ائأ الدراسة إجا    الكرراص العائلية أللع  جاأا

لةةك ظ ةةر بكةةك  خةةا   ةةا الكةةرراص التةةي ملكةةل  لثةةا فةةرد مةة  العائلةةة من،ةةم  ةةا النكةةاي االحجةة (  ةةا فةةةر  الوبةةال ا   ذ

الةةةةرئجء ال نسيةةةةةذ  ا ت لةةةةةك العائلةةةةة الجةةةةةهل اا  ةةةةةر مةةةةة   سةةةة   الكةةةةةر ة. ايكةةةةةك  عةةةةةامد شةةةةددص الدراسةةةةةة علةةةةةا  هتيةةةةةة 
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اص اال جاه لدراسة محدداص املرا ة ال نظيتية  ا  علاب ااأدان ال للية اااخذ  ةةا االع لةةار خاصةةية ملكيةةة الكةةرر 

  ت لير  سا  ي.

 تساؤالت وفروض البحث (3)

( علةةةا  دال الكةةةرراص امل،ةةةرية. اذلةةةك 19اسةةةحثدا اللحةةةي الأةةةاجا دراسةةةة اارةةةار املدر ةةةة لجائحةةةة رورا ةةةا )روفيةةةد 

 دا   حديد ال جاه  لك اارار  ا امللام اااا للتحاار امل حثدفة.

االه تةةام اا  ةةر بتعرفةةة اارةةار املدر ةةة لجائحةةة رورا ةةا : اادال املةةاجا للكةةرراص امل،ةةرية: أيةةي رةةا  املحوور األول ( 3-1)

 )الربحية ااملليعاص اال يولة( للكرراص اعلا ذلك    اخ لار الت ا ا ال اجا:
 
 علا اادال املاجا ا حديدا

 ( على األداء املالي للشركات املصرية؟19التساؤل األول: ما هي اآلثار املدركة لجائحة كورونا )كوفيد  

 ابنال عليه    اخ لار السر  ال اجا:

 ( على األداء املالي للشركات املصرية.19الفرض األول: ال يوجد آثار مدركة لجائحة كورونا )كوفيد  -

اادال التكةةةليلا للكةةرراص امل،ةةرية: أيةةةي رةةا  االه تةةةام اا  ةةر بتعرفةةة اارةةةار املدر ةةة لجائحةةةة  املحووور الثوواني:( 3-2)

ليلا ) جةةةة  اإل  ةةةةا د جةةةةود  اإل  ةةةةا  اعةةةةدد العتةةةة ل( للكةةةةرراص اعلةةةةا ذلةةةةك  ةةةة  اخ لةةةةار رورا ةةةةا علةةةةا اادال التكةةةة 

 الت ا ا ال اجا:

 ( على األداء التشغيلي للشركات املصرية؟19التساؤل الثاني: ما هي اآلثار املدركة لجائحة كورونا )كوفيد 

 ابنال عليه    اخ لار السر  ال اجا:

 ( على األداء اإلداري للشركات املصرية.19لجائحة كورونا )كوفيد  الفرض الثاني: ال يوجد آثار مدركة   -

 حدود البحث (4)

 ي عل  اللحي الأاجا باارار املدر ة لجائحة رورا ا علا اادال املاجا االتكليلا شرراص عينة اللحي. -

 فةر  اخ لار فرا  اللحي ها فةر  اإلر ل الرستية  ا م،ر. -

 منهج البحث (5)

 ع ةةةةر ال ريةةةةد  ةةةة  ارسةةةةاا  تةةةةاذ  
 
االسةةةة ريا  للكةةةةرراص باسةةةة مدام شةةةةلكة اال ةر ةةةةع علةةةةا املواحةةةةع املخ لسةةةةة اإرسةةةةاله  يىةةةةا

اسةة تار   150اإللكةرانةةي ل لةةك الكةةرراص.  تةةا  ةة  ي ةةلي  بعىةة ا باليةةد ا سةةسرص االسةة ريا اص الةةوارد  عةة  حلةةوا عةةدد 

 اللحي.  اس ريا  الستيسائثا ر  الليا اص ااجاباص ااسئلة املللوبة الخ لار فرا 

 سةةةئلة  ساسةةةية لليا ةةةةاص  5سةةةراا ) 35شةةةتلع حائتةةةة اسةةة ريا  اللحةةةي عةةةدد  :البحوووث تصوووميف تفا ووويل( 5-1)

 اخ  ةةةرص املأةةةور اادال املةةةاجا للكةةةرراصد ا 20الكةةةرراص(د باإل ةةةافة إجةةةا )
 
 سةةةئلة اخ  ةةةرص محةةةور اادال  10سةةةراال

 التكليلا للكرراص(.  

 ف   اخ لار املأاار ال الية:اختبارات تساؤالت البحث:  (5-2)

: محووووور األدا
 
ع ةةةةر اادال املةةةةاجا عةةةة   دال الكةةةةرراص الةةةةذ  يةةةةوفر املةةةةوارد ااالسةةةةتثتاراص املاليةةةةة  :ء املووووالي للشووووركاتأوال مل 

ال )مةةة ل سةة ترار  ةةا  عتال ةةا ا حليةة  م،ةةالأ ا علةةا امل ةة ويي  اللريةةم االلعيةةد. مل ةةاه  اادال املةةاجا  ةةا ا مةةاذ 
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ةةةةراا امل  تةةةةة داخةةةة  الكةةةةرراص اخارج ةةةةا ا نلةةةةع  هتيةةةةة اا    ةةةةا العديةةةةد مةةةة  اللةةةةراراص مةةةة  حلةةةة  اًا
 
دال املةةةةاجا  يىةةةةا

(    اادال املةةةاجا يعليةةةر عةةة   دال الكةةةر ة ل لليةةة  عةةةدد 2010عتليةةةة م ابعةةةة  عتةةةاا الكةةةرراص اذ ةةةر )الأةةةدي يد 

مةةةة  ااهةةةةداا املاليةةةةة امل تثلةةةةة  ةةةةا الربحيةةةةة امعةةةةدالص  تةةةةو مر سعةةةةة ا ح ةةةةي  الليتةةةةة االح ،ةةةةادية للكةةةةر ة مةةةة  

ا )الكةةريمد ااربةةاب بعةةد الىةةرائم.  ال املةةاجا علةةا   ةةه يلةةخي  للو ةةع املةةاجا للترس ةةة ملعرفةةة ( ااد2014اعةةر 

 عةة  مةةد  حةةدر  الكةةر ة علةةا االسةة ل ا 
 
مةةد  حةةدرتثا علةةا إنكةةال حيتةةة امجالثةةة امل ةة لل د  تةةا   ةةه ملع ةةر  يىةةا

ا ةةأيي  هتيةةة اادال املةةاجا  اامث  ملواردها  ةةا االسةة مداماص ذاص ااجةة  اللويةة  االل،ةةير مةة   جةة  يكةةكي  رةةرا د 

 مةةةةة   ليةةةةةي  مليعةةةةةاص اربحيةةةةةة اسةةةةةيولة الكةةةةةرراص باإل ةةةةةافة إجةةةةةا  ليةةةةةي  النكةةةةةاي  ةةةةةا   ةةةةةه 
 
يللةةةةةر الىةةةةةول علةةةةةا  ةةةةة 

ااهةةةةة   اللحةةةةةي باخ لةةةةةار  رةةةةةر  (. 2010ااملديو يةةةةةة ا لةةةةةور  جةةةةة  الكةةةةةرراص خةةةةة ا فةراتثةةةةةا املخ لسةةةةةة )الخليةةةةةمد 

 جائحة رورا ا علا اادال املاجا م  أيي ربحية امليعاص اسيولة الكرراص امل،رية.

: محوووور األداء التشوووغيلي للشوووركاتثانيووو 
 
 بةةةاادال املةةةاجا  :ا

 
  ليةةةرا

 
اهةةةو مةةة   هةةة  املسةةةاهي  اإلداريةةةة التةةةي  ةةةر لط ار لاًةةةا

ا )الجلةةور د  ( اادال التكةةليلا بأ ةةه املرشةةر الجةةوهر  الةةذ  ملعكةةء حةةدر  الكةةر ة امةةد  2009للكرراصد ملعةةرب

 Hallgren)سنيةةة ااملعلوما يةةة امل اأةةة ل ةةا. ايع  ةةر النجةةاب الةةذ   لدمةةه  ةةا اسةةتثتار املةةوارد املاديةةة االركةةرية اال 

and Olhagar, 2009)  ةةةةه  أةةةةد املسةةةةاهي  التةةةةي ي ةةةة مدم لليةةةةا  درجةةةةة  جةةةةاب الكةةةةرراص  ةةةةا يعظةةةةي  املةةةةوارد  

اإل  اجيةةة امل اأةةة مةة  أيةةي الجةةود  اال كلسةةة ااملرا ةةة االوفةةال باأ ياجةةاص العتةة ل. ااهةة   اللحةةي باخ لةةار  رةةر 

حةةةور اادال التكةةةةليلا للكةةةرراص مةةةة  أيةةةي  جةةة  اإل  ةةةةا د جةةةود  اإل  ةةةةا  اعةةةدد العتةةةة ل جائحةةةة رورا ةةةا علةةةةا م

 للكرراص امل،رية.

  تع مسرداص عينة االس ريا  ما يلا:   :خصائص مفردات عينة االستبيان( 5-3)

 مدير  الكرراص. –  أاب الكرراص  - عىال مجلء اإلدار  بالكرراص   -

خدمةةة العتةة ل –املةةوارد الركةةرية  -الت ةةوي   –الجةةود   –اال  ةةا   -املكةرياص –املليعاص مدير  اإلداراص ال الية:  -

 ااإلدار  املالية -

 خصائص شركات البحث (5-4)

 (:1شر ة م،رية م  حلاعاص مم لسة أيي را ع  و)يع الللاعاص  تا يلا )شك  رح   150شت  اللحي  

 % م   ج  عينة اللحي.60ال،نانا  تث   شر ة م  الللا    90الللا  ال،نانا:   -

 % م   ج  عينة اللحي.20شر ة م  الللا  العلار  ا تث    30الللا  العلار :   -

 % م   ج  عينة اللحي.10شر ة م  الللا  الخدمي ا تث    15الللا  الخدمي:   -

 % م   ج  عينة اللحي.10شر ة عائلية  ا مجاالص مم لسة ا تث    15باإل افة إجا  -
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 خصائص الشركات  :  1شكل

 (:2 و)عع  ما   العت  بكرراص العينة  ا الللاعاص املخ لسة  تا يلا )شك  رح  

 شر ة. 84% م  شرراص العينة بعدد  56محافظة اللاهر  ا تع ن لة   -

 شر ة. 15% م  شرراص العينة بعدد  10محافظة الجيز  ا تع ن لة  -

 شر ة. 30العينة بعدد  % م  شرراص 20مدينة العاشر م  رمىا  ن لة  -

 شر ة. 12% م  شرراص العينة بعدد  8محافظة االسكندرية   -

 شر ة. 9% م  شرراص العينة بعدد  6محافظة اللليوبية   -

 

 التوزيع الجغرافي للشركات :  2شكل 

 

 

%60; 90; صناعية
%20; 30; خدمية

10%د15علاريةد

%10؛15عائلية؛ 
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العدد والنسبة-التوزيع الجغرافي للشركات 

عدد الشركات النسبة
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o    (:3 نوعع عينة اللحي م  أيي ًليعة الكر ة إجا )شك  رح 

 % مسجلة بسج  الكرراص.24بن لة  شر ة م اهتة م  شرراص العينة    36عدد   -

 % مسجلة بسج  الكرراص.40شر ة  صخا  م  شرراص العينة بن لة    60عدد   -

 % مسجلة بسج  الكرراص.30شر ة  فراد م  شرراص العينة بن لة    45عدد   -

 % مسجلة بسج  الكرراص.6شر ة عائلية م  شرراص العينة بن لة    10عدد   -
 

 

 عينة الشركات :3شكل 

o   لحج   عتال ا  تا ازم )شك  رح 
 
 (:4 نو   ج  شرراص العينة ًللا

 %.20شر ة بن لة   30أيي بلغ عددها    –مليو  جنيه   1شرراص  ج   صول ا    ر م    -

 %.10شر ة بن لة   15أيي بلغ عددها    –مليو  جنيه  1شرراص  ج   صول ا  ح  م    -

 .%34شر ة بن لة   51أيي بلغ عددها   –جنية   لم   500شرراص  ج   صول ا  ح  م    -

 %36شر ة بن لة   55أيي بلغ عددها   – لم جنية   200 لم جنيه إجا   50شرراص  ج   صول ا يةرااب بي    -

شركات مساهمة شركات أشخاص شركات أفراد  شركات عائلية

عدد الشركات 36 60 45 10
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 حجف الشركات  : 4شكل 

o    (:5   صنسع الكرراص م  أيي عدد املوظسي   تا يلا )شك  رح 

 %.33شر ة بن لة   50عددها  أيي بلغ   –موظم   50شرراص ملعت  لثا ما يهيد ع    -

 %.14شر ة بن لة   21أيي بلغ عددها   –موظم   20شرراص ملعت  لثا ما يهيد ع    -

 %.15شر ة بن لة   23أيي بلغ عددها   –موظم   10شرراص ملعت  لثا ما يهيد ع    -

 %.38شر ة بن لة   57أيي بلغ عددها    –موظم   10شرراص ملعت  لثا ما يل  ع    -
 

 

 حجف املوظفين بالشركات  : 5شكل 
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 أسلوب البحث (6)

اع تةةةةد اللحةةةةي  ةةةةا الدراسةةةةة املسةةةةأية علةةةةا  سةةةةلوب حائتةةةةة االسةةةة ريا د أيةةةةي  ةةةة  اعةةةةداد اللائتةةةةة  ةةةةا شةةةةك   سةةةةئلة  ةةةة  

 - عىةةال مجلةةء اإلدار  بالكةةرراص صيارحثا  ا  ول ي ا الص ا هةةداا اللحةةيد احةةد  ةة   و)يةةع اللائتةةة علةةا عينةةة مةة  

 –الجةةةةةةةود   –اال  ةةةةةةةا   -املكةةةةةةةةرياص –مةةةةةةةدير  اإلداراص ال اليةةةةةةةة: املليعةةةةةةةاص  -مةةةةةةةدير  الكةةةةةةةرراص –  ةةةةةةةأاب الكةةةةةةةرراص 

 تةةةا  ةةةة  عتةةة  ملةةةةاب ص صخ،ةةةية مةةةةع بعةةة  مسةةةةرداص ااإلدار  املاليةةةةة.  -خدمةةةةة العتةةة ل –املةةةةوارد الركةةةرية  -الت ةةةوي  

مة  سئلة االس ريا  م   اأيةد اف ةة  امل  ليةة ي مةة ث  ملع ةةى امىةةتو  ااسةةئلة العينة؛ اذلك لل حل  م  مد  م ل

 م   اأية  خر .

  التحليل اإلحصائي للبيانات (6-1)

إل تةةام  Statistical Package for Social Science (SPSS)باسةة مدام أهمةةة ال حليةة  اإلأ،ةةامي للعلةةوم االج تاعيةةة 

ال حلي  اإلأ،امي لإلجاباص التي اردص بلوائ  االس ريا  اشةةت  ال حليةة  اإلأ،ةةامي علةةا ااسةةاليم ال اليةةة )عاشةةورد 

 1(2005اسال د  

  ساليم اإلأ،ال االس داللية: -

بلةةرل  حليةة  ا س ةةير ااسةة م   االسةة ن اجاص مةة  عينةةة اللحةةي لل وصةة  إجةةا حةةراراص  مةة   م   هذه ااسةةاليم  

 Reliability امةةة  هةةةذه ااسةةةاليم التةةةي  ةةة  اسةةة مدام ا اخ لةةةار امل،ةةةداحية ااالع تاديةةةة ) لسةةةا  را لةةةا (. املج تةةةعد 

Analysis 

  ساليم اإلأ،ال الوصسية: -

 .Mean الوسط الأ ايي.  ( 

 .Standard Deviation اال حراا املعيار .  (ب

 .Coefficient Variance معام  االخ  ا.  (  

 .Frequency and Percent ال كرار االن لة. (د
 

 اإلحصائية االستداللية والو فية نتائج األساليب( 6-2)

 : معام  رلاص  لسا  را لا   Reliability Analysisاخ لار امل،داحية ااالع تادية   -

ا س ةةه. لليا  امل،داحة ااالع تادية  ةة  حيةةا  معامةة  رلةةاص  لسةةا  را لةةا  اهةةو معامةة  ار لةةاي بةةي  درجةةاص االخ لةةار 

ايكير ال،دل اجا مد  ص أية اس مدام اللياساص )االخ لاراص( ابتةةد   ةةأة ال س ةةيراص امللةرأةةة ل ةةذه الن ةةائأ. 

احةةةةد  ةةةة  حيةةةةا  درجةةةةة ال،ةةةةدل االثلةةةةاص ل سةةةة ريا   كةةةة  باسةةةة مدام معامةةةة  السةةةةا  را لةةةةا  االةةةةذ  يوزةةةةأه الجةةةةداا 

 ال اجا:

 

 

 

 
    الرجو  للترجع املكار إليه إلجرال ال حلي  اإلأ،امي للليا اص باس مدام  ساليم اإلأ،ال االس داللية االوصسية. 1
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 قياس الصدق والثبات )اختبار ألفا كرونباخ(  : 3جدول 

 عدد االسئلة ككل  معامل الثبات  معامل الصدق 

0.8 0.912 50 

متةةةا  0.8امعامةة  ال،ةةةدل ملعامةة  الثلةةاص مل ةةاا   0.912ي ضةةم مةة  الجةةداا    معامةة  السةةةا  را لةةا  للثلةةاص مل ةةاا  

.
 
 ملكير اجا    ال ناس  الداخلا ل س تار   ك  ملعد حويا

: اي ةة مدم ل حديةةد ااهتيةةة الن ةةرية لكةة  عن،ةةر مةة  عناصةةر ال ةةراا اااا)ا  الن ةةةرية Meanالوسةةط الأ ةةايي  -

 التي     م،ي، ا لرداد مسرداص العينة علا  سئلة االس ريا .

: اهةةةةو  أةةةةد ملةةةةايجء التكةةةةتع اي ةةةة مدم  ترشةةةةر ل حديةةةةد ا حرافةةةةاص Standard Deviationملعيةةةةار  اال حةةةةراا ا -

اللةةةةي  عةةةة  اسةةةةل ا الأ ةةةةاييد ايسيةةةةد  ةةةةا حيةةةةا  مةةةةد  التكةةةةتع  ا ال جةةةةانء بةةةةي  اارالد ايهيةةةةد ال جةةةةانء بةةةةةي  اارال 

 عندما يل  اال حراا املعيار د ايهيد التكتع بي  اارال عندما يهيد اال حراا املعيار .  

  ا اخ لار معنوية للوسط الأ ايي املأ وب للعينة.   و اخ لار مل  مدم: اهTest Tاخ لار  ص   -

ال كةةرار االن ةةلة: ال كةةرار هةةو أ،ةةر عةةدد اارال مةة  أيةةي )الللةةوا  ا الةةرف   ا مليةةا  ليكةةرص( داخةة  االسةة تار   -

م ةةة و  املعنويةةةة  ( حيةةةا  اإلأ،ةةةالاص الوصةةةسية للتحةةةاار املخ لسةةةة أيةةةي4لكةةة  االسةةة تاراص. اعةةةر  جةةةداا رحةةة  )

 اهو ما ملع ي اجود فرال معنوية  ا آرال امل  لي ي م ث . 0.05 ح  م    املأاار التي    اخ لارها  ك  ل 
 

 املقاييس اإلحصائية لألداء املالي والتشغيلي للشركات املصرية  : 4جدول 

 العدد بيان
الوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 مستوى املعنوية 

 الختبار "ت" 

: محور اادال 
 
املاجا للكرراص  اال  

 ربحية الكرراص 

20 

1.82 0.88 0.000 

 0.000 0.64 1.61 مليعاص الكرراص 

 0.000 0.83 1.83 سيولة الكرراص 

: محور اادال التكليلا للكرراص 
 
 را يا

  ج  اإل  ا  

10 

1.72 0.72 0.000 

 0.80 0.63 1.62 جود  اإل  ا  

 0.000 0.69 1.63 عدد العت ل

 
 
 مةةةةةة  الوسةةةةةةط الأ ةةةةةةايي للتحةةةةةةوري  املةةةةةةاجا االتكةةةةةةليلا للكةةةةةةرراص داا إأ،ةةةةةةائيا

 
ي ضةةةةةةم مةةةةةة  الجةةةةةةداا ال ةةةةةةاب      ةةةةةة 

(. ايكةةير اخ لةةار  ص  
 
إجةةا    هنةةاك ع حةةة ذاص داللةةة  – 0.05 حةة  مةة   p-valueأيةةي    م ةة و  املعنويةةة  –)معنويةةا

راا املعيةةةةةار  إجةةةةةا مةةةةةد  يكةةةةةتع اارال أةةةةةوا ملكةةةةةير اال حةةةةة كموووووا  إأ،ةةةةةائيةد       هنةةةةةاك اخ  فةةةةةاص  ا فراحةةةةةا معنويةةةةةة.

 الوسط الأ ايي.
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 ( حيا  ال و)يع ال كرار  االن لة للتحاار علا ال واجا.6د5) اعر ع الجدااا رح 

 قياس التوزيع التكراري والنسبة ملحور األداء املالي للشركات  : 5جدول  

 قياس التوزيع التكراري والنسبة ملحور األداء التشغيلي للشركات : 6جدول 
: محور األداء التشغيلي للشركات

 
 ثانيا

 حجف اإلنتاج 
 0.000 105 - - 45 - التكرار

 0.000 % 70 - - % 30 - النسبة

 جودة اإلنتاج 
 0.000 - - - - 120 التكرار

 0.80 - - - - % 80 النسبة

 عدد العمالء 
 0.000 90 - - - 60 التكرار

 0.000 % 60 - - - % 40 النسبة

ا شةةارص   ةةائأ اخ لةةار  ص  ملأةةور اادال املةةاجا للكةةرراص إجةةا معنويةةة االخ لةةار أيةةي را ةةع معةةام ص االخةة  ا  حةة  مةة  

 مةةة  ربحيةةةةد  0.05
 
  مليعةةةاص امعةةةدالص ال ةةةيولة للكةةةرراص امل،ةةةرية اهةةةو مةةةا ملع ةةةي معنويةةةة الن ةةةائألكةةة 

 
ااجةةةود فراحةةةا

معنويةةةة ) وجةةةد فةةةرال ذاص داللةةةة إأ،ةةةائية(  ةةةا آرال امل  ليةةة ى مةةة ث . بجنتةةةا  شةةةارص   ةةةائأ اخ لةةةار  ص  ملأةةةور اادال 

 مةةة   جةة  اإل  ةةا  اعةةةدد العتةة ل أيةةةي 
 
را ةةع معةةةام ص االخةة  ا  حةةة  التكةةليلا للكةةرراص إجةةةا معنويةةة االخ لةةةار لكةة 

 .0.05بجنتا را ع   ائأ اخ لار  ص  لجود  اإل  ا     ر م   0.05م   

 ومن الجداول السابقة يمكن استنتاج ما يلي: 

( ل رةةار املدر ةةة  -
 
اارةةار املدر ةةة لجائحةةة رورا ةةا علةةا اادال املةةاجا للكةةرراص امل،ةةرية: أيةةي بللةةع ن ةةلة )موافةة   تامةةا

مةةةة   جةةةة  العينةةةةة. بجنتةةةةا بللةةةةع % 20ن ةةةةلة )ريةةةةر موافةةةة ( %  ةةةةا أةةةةي     80ربحيةةةةة الكةةةةرراص  لجائحةةةةة رورا ةةةةا علةةةةا

( ل رةةار املدر ةةة لجائحةةة رورا ةةا علةةا مليعةةاص الكةةرراص 
 
ن ةةلة )ريةةر موافةة ( %  ةةا أةةي     89.4ن ةةلة )موافةة   تامةةا

 را ةةع % 10.6
 
( ل رةةار املدر ةةة مةة   جةة  العينةةةد ا خيةةرا

 
لجائحةةة رورا ةةا علةةا معةةدالص ال ةةيولة ن ةةلة )موافةة   تامةةا

 م   ج  العينة.% 16.6ن لة )رير مواف (  %  ا أي      83.4للكرراص 

 البيان

 االختيار

 مستوى املعنوية 

 الختبار "ت" 

افق   غير مو

 تماما   
افق افق محايد غير مو  مو

افق   مو

 
 
 تماما

: محور األداء 
 
املالي للشركاتأوال  

 ربحية الشركات
 0.000 120 - - 30 - التكرار

 % 80 - - % 20 - النسبة

 مبيعات الشركات
 0.000 134 - - 16 - التكرار

 % 89.4 - - % 10.6 - النسبة

 معدالت السيولة 
 0.000 125 - - 25 - التكرار

 % 83.4 - - % 16.6 - النسبة
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( ل رةةةةار  -
 
اارةةةةار املدر ةةةةة لجائحةةةةة رورا ةةةةا علةةةةا اادال التكةةةةليلا للكةةةةرراص امل،ةةةةرية: أيةةةةي بللةةةةع ن ةةةةلة )موافةةةة   تامةةةةا

مةة   جةة  العينةةة. % 30ن ةةلة )ريةةر موافةة (   %  ةةا أةةي   70املدر ةةة لجائحةةة رورا ةةا علةةا  جةة  اال  ةةا  بالكةةرراص 

( ل رةةار املدر ةةة لجائحةةة رورا ةةا علةةا جةةود  اال  ةةا  للكةةرراص بجنتةةا بللةةع 
 
%  ةةا أةةي     80ن ةةلة )ريةةر موافةة   تامةةا

 )
 
 را ةةع % 20ن لة )مواف   تاما

 
( ل رةةار املدر ةةة لجائحةةة رورا ةةا علةةا م   جةة  العينةةةد ا خيةةرا

 
ن ةةلة )موافةة   تامةةا

 م   ج  العينة.% 40ن لة )رير مواف (  %  ا أي      60ل بالكرراص  عدد العت 

 نتائج البحث (7)

%  تيجةةةة جائحةةةة 82بكةةةك  عةةةام  شةةةارص   ةةةائأ اللحةةةي إجةةةا    شةةةرراص عينةةةة اللحةةةي حةةةد  ةةةأررص بن ةةةلة خ ةةةائر  سةةةول 

شةةةةرراص العينةةةةة % مةةةة  18رورا ةةةةا العامليةةةةة اذلةةةةك  ةةةةا فةةةةةر  الأظةةةةر ااإلجةةةةرالاص االأةرا)يةةةةة للأكومةةةةة امل،ةةةةرية.  تةةةةا    

  فادص بعدم  أرر  عتال ا بالجائحة اما لأل ا م  إجرالاص اأةرا)ية.

ا ةةةا  سةةةء ال ةةةيال لن ةةةائأ اللحةةةي فلةةةد  شةةةارص   ةةةائأ اس ل،ةةةال عينةةةة شةةةرراص اللحةةةي إجةةةا    اارةةةار املدر ةةةة لجائحةةةة 

 رورا ا علا الكرراص را ع  تا يلا:

 األداء املالي للشركات من حيثلى املحور األول: اآلثار املدركة ع( 7-1)

شةةر ة( مةة  شةةرراص اللحةةي حةةد  ةةأررص  120% )80أيةةي  شةةارص   ةةائأ االس ل،ةةال إجةةا    : ربحيووة الشووركة ( 7-1-1) 

شةةر ة( مةة  شةةرراص اللحةةي إجةةا عةةدم  ةةأرر ربحيةةة  30% )20 رباأ ا باال مسا   ا فةةةر  اللحةةيد بجنتةةا  شةةارص 

ثةةةةةا أللةةةةةع م وسةةةةةط ااربةةةةةاب العاديةةةةةة للكةةةةةر ة  ةةةةةا  سةةةةةء فةةةةةةر  ا ا –الكةةةةةرراص باال مسةةةةةا   رنةةةةةال  لةةةةةك السةةةةةةر  

ااجةةةةةةةةود فةةةةةةةرال ذاص داللةةةةةةةة إأ،ةةةةةةةائية  ةةةةةةةةا آرال امللار ةةةةةةةة.  تةةةةةةةا  شةةةةةةةارص   ةةةةةةةةائأ اخ لةةةةةةةار  ص  ملعنويةةةةةةةة االخ لةةةةةةةار 

 امل  لي ى م ث  اهو ما ملع ي  أرر ربحية الكرراص امل،رية بجائحة رورا ا.

شةةر ة( مةة  شةةرراص اللحةةي حةةد  ةةأررص مليعاتثةةا  134% )89أيي  شةةارص الن ةةائأ إجةةا    مبيعات الشركة: (  7-1-2) 

% ملار ةةة 90باال مسا  ااأ لع الكرراص ال،ناعية الن لة ااعلا  ا اال مسةةا  ملليعاتثةةا بن ةةلة  جةةاا)ص 

واجا % علةةةةا ال ةةةة 40% ا100بالكةةةرراص العلاريةةةةة االخدميةةةةة االتةةةةي  شةةةارص إجةةةةا  ةةةةأرر مليعاتثةةةةا اخةةةدماتثا بن ةةةةلة 

ااجةةةود فةةةرال ذاص داللةةةة إأ،ةةةائية  ةةةا آرال بجائحةةةة رورا ةةةا.  تةةةا  شةةةارص   ةةةائأ اخ لةةةار  ص  ملعنويةةةة االخ لةةةار 

 امل  لي ى م ث  اهو ما ملع ي  أرر مليعاص الكرراص امل،رية بجائحة رورا ا.

 125)% 83أيةةةةي  شةةةةارص   ةةةةائأ اللحةةةةي إجةةةةا  ةةةةأرر شةةةةرراص اللحةةةةي بن ةةةةلة  ،ةةةة  إجةةةةا  معوووودالت السوووويولة:( 7-1-3)  

شةةةر ة( مةةة  شةةةرراص اللحةةةي اا مسةةةا  معةةةدا ال ةةةيولة اعةةةدم حةةةدر  الكةةةرراص علةةةا سةةةداد بعةةة  الةزاماتثةةةا 

ا وحةةةم العديةةةد مةةة  املعةةةام ص املاليةةةة لثةةةاد ا رجعةةةع بعةةة  ااسةةةلاب إجةةةا الخسةةة  الأكةةةومي لعةةةدد سةةةاعاص 

ااجةةود االخ لةةار العتةة   ةةا اللنةةوك االكةةرراص العاملةةة  ةةا ال ح،ةةي .  تةةا  شةةارص   ةةائأ اخ لةةار  ص  ملعنويةةة 
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فرال ذاص داللة إأ،ائية  ا آرال امل  لي ى م ث  اهو ما ملع ي  أرر معةةدالص ال ةةيولة بالكةةرراص امل،ةةرية 

 بجائحة رورا ا.

( علةةا اادال 19متةةا سةةل  ي ضةةم    اإلجابةةة علةةا الت ةةا ا اااا لللحةةي    هنةةاك آرةةار مدر ةةة لجائحةةة رورا ةةا )روفيةةد 

% مةةة  80ارص جتيةةةع محةةةاار اادال التةةةي  ةةة   جتيع ةةةا إجةةةا ا مسا ةةة ا بن ةةةم   جةةةاا) املةةةاجا للكةةةرراص امل،ةةةرية أيةةةي  شةةة 

 عينة اللحي.

 كما تف قبول الفرض األول بوجود آثار مدركة لجائحة كورونا على األداء املالي للشركات املصرية.

 األداء التشغيلي للشركات من حيثاملحور الثاني: اآلثار املدركة لجائحة كورونا على   (7-2)

شةةر ة( مةة  شةةرراص عينةةة اللحةةي حةةد  105% )70أيةةي  شةةارص   ةةائأ عينةةة اللحةةي إجةةا     حجووف االنتوواج:( 7-2-1) 

  ي ةةأرر  ةةأرر  جةة  ا  اج ةةا باال مسةةا   تيجةةة جائحةةة رورا ةةا أيةةي فر ةةع الأكومةةة  ل ةةي  العتةة . بجنتةةا لةة 

ااجةةود فةةرال شةةر ة.  تةةا  شةةارص   ةةائأ اخ لةةار  ص  ملعنويةةة االخ لةةار  45 جةة  اال  ةةا  للةةااا شةةرراص العينةةة 

ذاص داللةةةة إأ،ةةةةائية  ةةةا آرال امل  ليةةةة ى مةةةة ث  اهةةةو مةةةةا ملع ةةةةي  ةةةأرر  جةةةة  اإل  ةةةةا  للكةةةرراص امل،ةةةةرية بجائحةةةةة 

 رورا ا.

 شةةةارص   ةةةائأ عينةةةة اللحةةةي فيتةةةا ي علةةة  بةةةاارر املةةةدرك لجائحةةةة رورا ةةةا علةةةا جةةةود  اال  ةةةا   جوووودة االنتووواج:( 7-2-2) 

شةةر ة( يع تةةد حواعةةد جةةود  يةة    لليل ةةا اال يجةةو)  120% مةة  شةةرراص العينةةة )80للكةةرراص    مةةا يلةةارب 

للحةةي لةة  ارسال ا اي   ال حل  م  ا لا   لك اللواعد مع اال  ا  ا   جود  اال  ةةا  لجتيةةع شةةرراص عينةةة ا

أيةةي ال يوجةةد فةةرال ذاص داللةةة إأ،ةةائية  ةةا   ةةأرر.  تةةا  شةةارص   ةةائأ اخ لةةار  ص  بعةةدم معنويةةة االخ لةةار 

 آرال امل  لي ى م ث  اهو ما ملع ي عدم  أرر جود  اال  ا  بالكرراص امل،رية بجائحة رورا ا.

شةةرراص العينةةة إال      ةةائأ اللحةةي  علا الةةرر  مةة  عةةدم  ةةأرر جةةود  اال  ةةا  لن ةةلة  ليةةر   ةةاعدد العمالء: (  7-2-3) 

  ةةا  جةة   90% م  عينة شرراص اللحةةي )60حد اجدص    ما يلارب 
 
عةةد  ليةةرا  مل 

 
شةةر ة( حةةد ااج ةةع ا مسا ةةا

شةةر ة( مةة   لةةك الكةةرراص لةة  ي ةةأرر  جةة  عت ئثةةا بالجائحةةة االتةةي يرجةةع بكةةك   ليةةر  60% )40العتةة لد ا   

ة اعلاريةةةة.  تةةةا  شةةةارص   ةةةائأ اخ لةةةار  ص  ملعنويةةةة االخ لةةةار إجةةةا     لةةةك الكةةةرراص  نوعةةةع بةةةي  شةةةرراص خدميةةة 

ااجةةةةةود فةةةةةرال ذاص داللةةةةةة إأ،ةةةةةائية  ةةةةةا آرال امل  ليةةةةة ى مةةةةة ث  اهةةةةةو مةةةةةا ملع ةةةةةي  ةةةةةأرر عةةةةةدد العتةةةةة ل بالكةةةةةرراص 

 امل،رية بجائحة رورا ا.

التكةةةليلا للكةةةرراص امل،ةةةرية متةةةا سةةةل  ي ضةةةم إجابةةةة الت ةةةا ا الثةةةاني بوجةةةود آرةةةار مدر ةةةة لجائحةةةة رورا ةةةا علةةةا اادال 

 مةة  مرشةةر   جةة  اإل  ةةا  اعةةدد العتةة ل إجةةا اال مسةةا  بجنتةةا اسةةتث ى مةة  اال مسةةا   ةةا مرشةةراص 
 
أيةةي  شةةارص  ةة 

% مةة  شةةرراص اللحةةي مةة  80اادال التكليلا املرشر الخا  بجود  اال  ا  أيي  شةةارص   ائجةةه إجةةا عةةدم  ةةأرر  حةةو 

 أيي جود  اال  ا .
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 مون  كما توف قبوول الفورض
 
الثواني بوجوود آثوار مدركوة لجائحوة كورونوا علوى األداء التشوغيلي للشوركات املصورية لكوال

 حجف اإلنتاج وعدد العمالء ورفضة فيما يتعلق بجودة اإلنتاج.

 مناقشة النتائج   (8)

 ل لريةةةر مر ةةةه املعلومةةةاص ال ةةةابع لرئاسةةةة الةةةو)رال 
 
فةةةء  الللةةةا  العامةةة   ةةةا م،ةةةر حةةةد  ةةةأرر بن ةةةلة  1 2020يوليةةةو –ًللةةةا

 مةة  اادال املةةاجاد التكةةليلا 
 
 ليةةر  بجائحةةة رورا ةةا. ا تةةا  شةةارص   ةةائأ اللحةةيد فةةء  جائحةةة رورا ةةا حةةد  رةةرص علةةا  ةة 

ا اادال املةةةاجا اا ثةةةر أةةةد د أيةةةي ا مسىةةةع جتيةةةع مرشةةةراص لكةةةرراص عينةةةة اللحةةةي بن ةةةم م ساا ةةةة. رةةةا  ال ةةةأرير علةةة 

اادال املةةةاجا مةةة  ربحيةةةة امليعةةةاص امعةةةدالص ال ةةةيولة لعينةةةة شةةةرراص اللحةةةي اي وافةةة  ذلةةةك مةةةع الكثيةةةر مةةة  الدراسةةةاص 

. افيتةةةا ي علةةة  بةةةاادال التكةةةلي 
 
لا ال ةةةابلة التةةةي  شةةةارص ل ةةةأرر اادال املةةةاجا للكةةةرراص بجائحةةةة رورا ةةةا باال مسةةةا  عامليةةةا

 مةةةة  
 
فلةةةد  شةةةارص   ةةةائأ اللحةةةي إجةةةا  ةةةأرر اادال التكةةةليلا لكةةةرراص عينةةةة اللحةةةي بجائحةةةة رورا ةةةا باال مسةةةا   ةةةا  ةةة 

 جةةة  اال  ةةةا  اعةةةدد العتةةة ل اهةةةو مةةةا حةةةد يرجةةةع الخةةة  ا ا تةةةاي االسةةةحث ك مةةةع بدايةةةة الجائحةةةة اال حةةةوا  حةةةو شةةةرال 

  2اص ااملنظسةةةاص( ال ةةةلع الىةةةرارية )رةةةاار) االللوليةةةاص ا دااص اللليةةةة ااملل ةةةر 
 
بجنتةةةا را ةةةع جةةةود  اال  ةةةا  راب ةةةه  ظةةةرا

    اإلدار  الةزمةةةةع 
 
اللةةةةةزام الكةةةةرراص بةةةةءجرالاص جةةةةود  راب ةةةةة يةةةة   ال حلةةةة  م ثةةةةا بكةةةةك  دار . ا شةةةةارص الن ةةةةائأ  يىةةةةا

 بملة عت  إلدار  الكرراص  رنال فةر  اإلر ل.

  هتيةةةةة ااخةةةةذ  ةةةةا االع لةةةةار ا ةةةةع مرشةةةةرا
 
ص   علةةةة  بتحةةةةاار ال نتيةةةةة امل ةةةة دامة مةةةة  أيةةةةي  ظ ةةةةرص   ةةةةائأ اللحةةةةي  يىةةةةا

اهةةو مةةا يريةةد ايةةدع  العديةةد مةة  الدراسةةاص ال ةةابلة إجةةا  هتيحثةةا  ةةا الصةةأة االكةةتوا املةةاجا ااسةة مدام ال كنولوجيةةا 

  هتيحثةةا  ةةةا  ا ةةا  اا)مةةاص االح ،ةةاد  م ثةةةا اال،ةةحا ام ثةةاالأةةد مةة  اارةةار الأةةةاد  لجائحةةة رورا ةةا علةةةا الكةةرراص ا 

(Amankwah, 2020; Arunachalama and Crentsil, 2020; Papadopoulos and Balta, 2020; and 

Seetharaman, 2020) 

 ل لريةةةر ال يئةةةة العامةةةة ل سةةة ع ماص
 
حامةةةع  3ا ةةةا  سةةةء ال ةةةيال فيتةةةا ي علةةة  بةةةاإلجرالاص الأكوميةةةة  ةةةا م،ةةةرد فلللةةةا

الأكومةةةة امل،ةةةرية بالعديةةةد مةةة  اإلجةةةرالاص اال ياسةةةاص املاليةةةة االنلديةةةة مةةة  خةةة ا اللنةةةك املر ةةةه  امل،ةةةر  رةةةا  مةةة  

  هت ا:

د االتةةةي ست ىةةةت   ةاإلعةةة   عةةة  ملةةةادر  دعةةة  العتالةةة  -
 
جنيةةةه  تةةةن   500ريةةةر املن ظتةةةة  ةةةا الللاعةةةاص اا ثةةةر  ىةةةررا

 مليو  م  سيد. 1.6 ش ر لأواجا   3ش رية ملد   

 
 https://www.idsc.gov.eg/IDSC/DocumentLibrary/View.aspx?id=4582يتك  الرجو  لل لرير م  خ ا الرابط ال اجا:   1
الج ةةةةةةةا) املر ةةةةةةةه  لل علئةةةةةةةة ااإلأ،ةةةةةةةالد يتكةةةةةةة  الرجةةةةةةةو  للةةةةةةةرابط ال ةةةةةةةاجا  -للتهيةةةةةةةد أةةةةةةةوا  رةةةةةةةر فيةةةةةةةرا  رورا ةةةةةةةا علةةةةةةةا  تةةةةةةةط اسةةةةةةةحث ك ااسةةةةةةةر امل،ةةةةةةةرية  2

https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=7233 
 /https://www.sis.gov.egا املهيد م  خ ا موحع ال يئة العامة ل س ع ماص:  يتك  ااًل   علللتهيد   3
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 ةةةةةةا املائةةةةةةة علةةةةةا اللةةةةةةرا  لللاعةةةةةةاص ال ةةةةةةياأة  8 ةةةةةةا املائةةةةةة إجةةةةةةا  10 مسةةةةةةي  معةةةةةةدا السائةةةةةد  ال سىةةةةةةيلية مةةةةةة   ةةةةة   -

 لعائ ص ذاص الدخ  املنمس  اامل وسط.ل اال،ناعة االهراعة االلنالد ا ذلك لإلسكا   

علةةا جتيةةع   ةةا املائةةة 1    أجي   ريلة اارباب الر ستالية أتةةى إشةةعار آخةةر.  تةةا  ةة  فةةر   ةةريلة رورا ةةا بن ةةلة  -

 ا املائة علا معاشاص ال لاعد الأكوميةةةد ا م،ةة  عائةةداتثا للللاعةةاص  0.5راا م الللاعي  العام االخا  ا

 م  الوبال
 
 .االكرراص ال،لير  اامل وسلة اا ثر  ىررا

اإلعةة   عةةة  دعةةة  املكةةاريع ال،ةةةلير  امل ىةةةرر  مةة  فيةةةرا  رورا ةةةاد خاصةةة  ةةةا الللةةةا  ال،ةةنانا االللةةةا   ثيةةةم  -

الةد م  خ ا  ةةوافر حةةرا  ح،ةةير  ااجةة   ،ةة  إجةةا عةةامد ل ةةأمي  ال ةةيولة ال )مةةة للنسلةةاص التكةةليلية أتةةى العت

 ا حثال اا)مة.

مليةةاراص جنيةةه علةةا حةةرا  منمسىةةة السائةةد  مةة  اللنةةك املر ةةه  لللةةرا   3اإلعةة   عةة   ةةتا  أكةةومي بليتةةة  -

مليةةةار جنيةةةه ل لليةةةة اإلحةةةرا  بتعةةةدالص  100املج ةةةر  ل،ةةةناعة ال ةةةياأة.  تةةةا اافةةة  اللنةةةك املر ةةةه  علةةةا  ةةةتا  

  سىيلية للرا  ال ،نيع االهراعة اامللااالص.

حةةةرر اللنةةةك املر ةةةه  عةةةدم ال ةةةتاب لللنةةةوك ب و)يعةةةاص  لديةةةة لألربةةةاب ال ةةةنوية املأ جةةةه  لل و)يةةةع علةةةا امل ةةةاهتي د  -

 .19- )مة روفيد  اذلك ل دعي  اللاعد  الر ستالية لللنوك ملواج ة املخاًر املأ تلة  تيجة اس ترار

 .2020ست  اللنك املر ه  لللنوك بءجرال  و)يعاص للعاملي  اصرا مكافأ  مجلء االدار  ع  العال  املاجا   -

 الكثيةةر مةة  عةةدم اليلةةي   ةةا فةةةر  مةةا بعةةد جائحةةة رورا ةةا 
 
متةةا  COVID-19ايكةةك  عةةام فلةةد ااجةةه عةةال  ااعتةةاا عامليةةا

خلةةةار ااعتةةةاا بكةةةك  دائةةة : ال ياسةةةية اال كنولوجيةةةة باإل ةةةافة إجةةةا الكةةةرراص بتراحلةةةة ر رةةةة عوامةةة  محر ةةةة ا   ج ةةةر

العوامةةة  املج تعيةةةة. امةةة  الجةةةدير بالةةةذ ر    جائحةةةة رورا ةةةا  ظ ةةةرص  هتيةةةة ال عةةةاا  بةةةي  الللةةةاعي  العةةةام االخةةةا  

فعلةةةا مةةةةدار العةةةام املااةةةة يد اأتةةةةى اا  ا تحةةةااالص لل ،ةةةةد  للجائحةةةةة  صةةةل   ظةةةةام ااعتةةةةاا ال جاريةةةة   ثةةةةر هكاشةةةةة 

ااارةةار  - ةةرم عةةدم اليلةةي  ااالر لةةاك االخلةةرد اال حةةدياص التةةي  واجةةه بةةدل الللاأةةاص ا لةةوراص السيةةرا  الجديةةد  ب 

ريةةر امللاشةةر   دص إجةةا ممةةاًر  خةةر  ارةةا  علةةا الكةةرراص إدار  اا)مةةاص الثنائيةةة االح ،ةةادية م ثةةا االصةةأيةد  ةة أ ع ثةةا 

 د االعتةة  عةة  بعةةد علةةا  لةةال ريةةر م ةةلولد اإعةةاد  هندسةةة برا وروالص جديةةد  إلشةةراك املةةوظسي  االعتةة ل  ةةا العتةة 

 س س  ال وريدد االعديد م  أاالص اإلف   االدمأ االكراراص اإلبداعية.

 ا ةةا م،ةةر  ت ةةالا عةة   يسيةةة االسةة عداد 
 
هذه ال لوراص اااخلار امل وحعة علا املد  اللوي  جعةة  الكةةرراص عامليةةا

 ترار ا ل ةةي سياسةةاص مر ةةه لل عامةة  مةةع  لةةك ال لةةوراص اااخلةةار. الةةجء فلةةط ملةةا هةةو حةةادم ا ةةا امللةةام اااا هةةو االسةة 

 ااخةةذ  ةةا االع لةةار العديةةد مةة  ااخلةةار امل وحعةةة 
 
فيتةةا ي علةة  باارةةار الوبائيةةة امل ةة تر  اا ةةع ا ال نافاةة يد بةة  ا يىةةا

اااأةةدان املناخيةةة الكارريةةة  ااخةةر  املر للةةة بةةاللرل الجديةةد  لألعتةةاا م ثةةا علةةا سةةري  املثةةاا اليجتةةاص اإللكةرا يةةةد 

  ا مكا  العت  ااملج تع.
 
 ااال لراباص االج تاعية التي   للم يلييرا
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 إجةةا االب كةةار اال كيةةم 
 
ا ا ظةة  اسةة ترار جائحةةة رورا ةةا اظ ةةور املهيةةد مةة  الأةةاالص ا ج ةةع العديةةد مةة  الكةةرراص عامليةةا

 يعهيةةه اسةةة
 
را يجياتثا لل مسيةةم مةة  املخةةاًر امراجعحثةةا باسةة ترار مةةع الظةةراا امل ليةةر  للللةةالد  تةةا يعةةي  عليثةةا  يىةةا

 الكةةةةةرراص امل،ةةةةةرية  ةةةةةا ظةةةةة  
 
ل ح ةةةةةي  حةةةةةدرتثا علةةةةةا ال كيةةةةةم مةةةةةع ال،ةةةةةدماص  ةةةةةا امل ةةةةة لل  اهةةةةةو مةةةةةا ا ج ةةةةةع إليةةةةةه  يىةةةةةا

اسةةة ترار ااا ةةةا د باإل ةةةافة إجةةةا اإلجةةةرالاص السرديةةةة التةةةي حامةةةع لثةةةا الكةةةرراص مةةة   لليةةة  ال كلسةةةةد العتةةة  عةةة  بعةةةدد 

  مةد  للي  ساعاص العت د  ل ي  العت  اريرها م  اإلجرالاص.إجرالاص ال 

اباإل ةةافة لن ةةائأ الدراسةةة الأاليةةة عةة  اارةةار املدر ةةة لجائحةةة رورا ةةا علةةا  دال الكةةرراص امل،ةةرية إال   ةةه يلةةهم املهيةةد 

االةةةة باللورصةةةة مةة  الدراسةةةاص ااابحةةةان امللةرأةةة عةةة   رةةةر جائحةةةة رورا ةةا علةةةا  دال الكةةةرراص العامةةة االكةةةرراص امل د

 ( لسةر  ال  ل  ع  سن ي .  19امل،ريةد باإل افة إجا ملار ة   ائج تا حل  ايعد جائحة رورا ا )روفيد  

 املراجع

:
 
عربية املراجع باللغة ال اوال  

 . دمة منقطعة النظير: جائحة فيروس كورونا تزلزل أسواق السلع األولية(. 2020اللنك الداجا. )

https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2020/04/23/coronavirus-shakes-

markets-commodity 

 اللاهر . –دراسة اس ككافية   –  فيروس كورونا في مصر(. 2020الج ا) املر ه  لل علئة ااإلأ،ال )

 (. اللاهر .2020) 2020ايو أثر فيروس كورونا على األسر املصرية حتى مالج ا) املر ه  لل علئة ااإلأ،ال.  

دار الرحابةةةةةة علةةةةةا  كةةةةةاليم جةةةةةود  ال ،ةةةةةنيع  ةةةةةا  ح ةةةةةي  اادال املةةةةةاجا لكةةةةةرراص (. 2010)الأةةةةةدي يد سةةةةةر   ةةةةةري  ريكةةةةةا  

 جامعة الكرل اااسط للدراساص العلياد رلية ااعتاا.  رسالة ماجيستير غير منشورة، ااداية اارد يةد 

دار الأتةةةةد للنكةةةةر اال و)يةةةةعد الللعةةةةة  األداء املووووالي وأثوووورا علووووى عوائوووود األسووووهف،  (.2010) تد محتةةةةودةالخليةةةةمد محةةةة 

 اااجاد عتا .

حيةةةةا  ا س ةةةةةير الع حةةةةة بةةةةي  متارسةةةةةاص املأاسةةةةلة اإلبداعيةةةةة ااادال املةةةةةاجاد  .(2014تد الليةةةةةم علةةةةا )ةالكةةةةريمد محةةةة 

املحاسوووووووبة عوووووودد خوووووووال بوووووواملؤتمر العل وووووو  السوووووونوي "دور مجلةةةةةةةة السكةةةةةةةر املأاسةةةةةةة يد جامعةةةةةةةة عةةةةةةةي  شةةةةةةةتءد 

 .849:851   وبرد   12-11د الجهل الثانيد  واملراجعة في إدارة املخاطر املعا رة"

مجلووووة بحووووو  . 19- )مةةةةةة اإلرةةةة ل الكليةةةةر: اارةةةةةار االح ،ةةةةادية لسيةةةةرا  رورا ةةةةةا روفيةةةةد(. 2020ال ةةةةرحد  أتةةةةد فةةةةايه )

 )خا (.  2(2)د  اإلدارة واالقتصاد

https://mer j.com/merj/index.php/merj/article/view/104. 
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(. دار امل ليةةراص الليةيةةة  ةةا  ح ةةي  اادال 2020. )مصالالى   ع،   حسالال  المحالال ؛صالال ا ديالال،   دسالالعيل  صالال ا ديالال،    

. املجلة العلمية للبحو  والدراسوات التجاريوة التكليلا )دراسة  لليلية علا الكرکاص الدالية  ا م،ر(.

 .114-75( , 4)34 جامعة ألوا ,

الجةةةهل الثةةةانر اإلأ،ةةةال  – SPSSالعووورض والتحليووول اإلحصوووائم باسوووتخدا   .(2005سةةةال د سةةةاميه ) ؛عاشةةةورد سةةةتير

 بدا   اشر  -ال لليلر امل لدم

 . اللاهر .التداعيات العاملية لفيروس كورونا املستجد(. 2020مر ه دع  اا ماذ اللرار ال ابع ملجلء الو)رال )

تووووداعيات فيووووروس كورونووووا علووووى االقتصوووواديات العامليووووة (. 2020مر ةةةةه دعةةةة  اا مةةةةاذ اللةةةةرار ال ةةةةابع ملجلةةةةء الةةةةو)رال )

 اللاهر .وانعكاساتها على االقتصاد املصري.  

د سل ةةةةةلة مجلووووة أبحووووا  اليرمووووو إ  اجيةةةةةة املوظةةةةةم العةةةةةام  ةةةةةا اارد : اج ةةةةةة  ظةةةةةر إداريةةةةةةد (. 1993)  ائةةةةة د العواملةةةةةة

  87د  3 (8)االج تاعيةد  العلوم اإلن ا ية ا 

: املراجع باللغة األجنبية
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                 The Perceived Effect of COVID 19 on Egyptian Financial                 

and Operational Firm Performance: A Survey Study 

Dr.Nehad Hosny yusuf  

Abstract    

With the emergence of the COVID 19 pandemic globally, many countries have suffered and 

continue to suffer from many economic, social and psychological impacts and problems, as well as 

attempts to address the cumulative effects of day by day. This study examines the implications of 

Coved 19 for Egyptian companies in different sectors of different sizes and characteristics. From 

April 1 to July 28, 2020, more than 150 survey/company forms were used by testing 4 main basic 

axes: 1. Perceived impact on firm financial performance, 2. Perceived impact on firm operational 

performance. The impact of Corona virus on public health in Egypt was somewhat moderate 

compared to countries with similar characteristics from Egypt (Morocco- Algeria) – and the 

emergence of the Corona pandemic certainly had successive effects on different companies. The 

study employed 150 firm from April 1 to July 28, 2020 (Official lockdown period) and this time 

was chosen as the official period announced by the government as precautionary measures (for 

work, home quarantine and precautionary measures for commercial, financial and recreational 

activities). The results indicate that the pandemic has had a significant impact on firms’ financial 

and operational performance; profitability, sales, liquidity, production size, and customers number 

decreased significantly (while the quality of production remained constant) from April to the end 

of July 2020 in different proportions according to the ways to deal with the crisis within each 

company and employ its resources, with stable production quality and a decrease in both 

production volume and the number of customers.  
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 APAالتوثيق املقترح للدراسة وفقا لنظا   

 االتكةةةةةةةليلا املةةةةةةةاجا اادال علةةةةةةةا(19 روفيةةةةةةةد) رورا ةةةةةةةا لجائحةةةةةةةة املدر ةةةةةةةة اارةةةةةةةار(. 2021) اثةةةةةةةاد أ ةةةةةةة يد يوسةةةةةةةم

رليةةةة ال جةةةار د  ،مجلوووة جامعوووة اإلسوووكندرية للعلوووو  اإلداريوووة. مسةةةأية دراسةةةة: امل،ةةةرية للكةةةرراص

  .300 – 279 د(4)58 جامعة االسكندرية


