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تأثير التوسع في المعامالت الدولية على أداء الشركات المصرية المدرجة بمؤشر EGX 30
أوالً :مقدمة وطبيعة مشكلة البحث:
يعد التوسع في المعامالت الدولية إجراء ضروري تسعى الشركات من خالل القيام به تحقيق العديد

من األهداف سواء فيما يتعلق بالربح والنمو أو تحقيق استقرار في اإلنتاج وحجم المبيعات أو إحداث امتداد
في دورة حياة السلع أو استغالل الطاقة اإلنتاجية الفائضة أو تحقيق أهداف أخرى كرفع مستوى األفراد

بالشركة ورفع المستوى التنافسي لها ،ومن المفترض أن تحقيق البعض من هذه األهداف السابقة يساعد على
رفع مستوى األداء المالي بالشركات والتي تسعى دائما إلى االرتقاء به باعتباره مطلباً أساسياً لجذب
المستثمرين وتحقيق األهداف االستراتيجية لتلك الشركات ،ففي ظل التغيرات التي تشهدها البيئة الحديثة

للتصنيع ال تسعى عمل ية تقييم األداء إلى مجرد البحث في تطابق األداء الفعلي مع األداء المستهدف وتحديد

االنحرافات ،وانما تسعى إلى تقييم الموقف الحالي بهدف خلق ميزة أو مزايا تنافسية للمنشأة تحقق لها الريادة،

واستنادا إلى ما سبق تتضح ضرورة ممارسة المنشأة لعمليات على المستوى الدولي بهدف تعظيم ذلك األداء

والوصول به ألعلى المستويات.
وقد قامت العديد من الدراسات األجنبية بدراسة العالقة بين توسع الشركات في المعامالت الدولية

واألداء الخاص بها وتوصلت بعضها ; ( Rieck , et al , 2004 ; Hegazi & Santor , 2005

)  Chelliah.S, et al , 2009 ; Jane& Paul , 2010 ; Loncan& Meucci , 2010الى وجود

عالقة موجبة ذات داللة احصائية بين التوسع في المعامالت الدولية واألداء ولكن ضعيفة  ،وتوصلت
بعض الدراسات األخرى

&( Riahi & Belkaoui , 1998 ; Chin&Boggs, 2003 ; Martin

; Vaatanen.J, et al , 2009

; Doryn&Stachera , 2008

; Papadopoulos,2007

)  Majocchi & Zucchella , 2010إلى أن العالقة بين التوسع في المعامالت الدولية واألداء عالقة

غير مستمرة تأخذ شكل منحنى غير متواصل الصعود أو الهبوط )(non-monotonic relationship

بمعنى أن التغير في المعامالت الدولية قد يصاحبه تغير في األداء ولكن ليس بنفس النسبة أو في نفس

االتجاه ،وبشكل غير مستمر مما يجعل منحنى العالقة بين المتغيرين منحدر ،وتوصلت تلك الدراسات
أيضا إلى أن األداء ينخفض في المراحل األولى للتوسع في المعامالت الدولية ويتحسن مع مرور الوقت

وصوال للمراح ل المتقدمة للتوسع في المعامالت الدولية؛ فالشركات الدولية قد تعانى من نقص في األرباح في
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بداية توسعها الدولي نتيجة الرتفاع تكاليف التوسع في المعامالت الدولية ،ولكن من خالل اكتساب الخبرة

الدولية على مدار السنوات تبدأ في الحصول على منافع التوسع الدولي ،ويتحسن أدائها وتتحسن ربحيتها.

ونتيجة لتضارب نتائج الدراسات السابقة حول تفسير العالقة بين التوسع في المعامالت الدولية واألداء

تبدو الحاجة إلى التعرف على طبيعة هذه العالقة بالشركات المصرية ذات المعامالت الدولية وهو ما يجسد
مشكلة البحث والتي يمكن صياغتها في التساؤل التالي:
ما هي العالقة بين التوسع في المعامالت الدولية و األداء بالشركات المصرية
التي تمارس أنشطة دولية والمدرجة بمؤشر  EGX 30؟

ثانياً :هدف البحث:
من خالل مشكلة البحث يمكن تحديد الهدف الرئيسي للدراسة المقترحة في:
دراسة مدى فعالية األداء في الشركات المصرية التي تمارس أنشطة دولية نظرياً وميدانياً وذلك من خالل
قياس واختبار العالقة بين التوسع في المعامالت الدولية و األداء بتلك الشركات .

ثالثاً :أهمية البحث:
يكتسب البحث أهمية خاصة لعدة اعتبارات هي:
 )1حداثة تطبيق هذا الموضوع في مصر وأن أغلب الدراسات التي أجريت فيه دراسات طبقت في بيئات
أجنبية .

 )2وجود قصور في الدراسات السابقة حيث اقتصرت علي قياس التوسع في المعامالت الدولية بالتركيز
على بعض المتغيرات دون األخرى  ،وكذلك اقتصرت الدراسات السابقة التي تناولت عالقة التوسع

في المعامالت الدولية باألداء علي استخدام بعض المقاييس التقليدية في قياس األداء وهو ما سوف
تحاول تفاديه هذه الدراسة باستخدامها لبعض المؤشرات الحديثة مثل مؤشر القيمة االقتصادية

المضافة.

 )3يسعى البحث للحصول على دليل ميداني بشأن تحديد شكل ومدى معنوية العالقة محل االختبار بين
التوسع في المعامالت الدولية واألداء بالشركات المصرية التي تمارس أنشطة دولية والمدرجة بمؤشر

 EGX 30ومدلوالتها المحاسبية.
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رابعاً :خطة البحث:
القسم األول :اإلطار الفكري للتوسع في المعامالت الدولية.
القسم الثاني :مؤشرات ومقاييس األداء.
القسم الثالث :تصميم البحث واختبار الفروض.
القسم الرابع :تحليل نتائج البحث.
القسم الخامس :تفسير النتائج وخالصة البحث.

القسم األول
اإلطار الفكري للتوسع في المعامالت الدولية
من المنظور المحاسبي يشار للتوسع في المعامالت الدولية بمصطلح "تدويل الشركات" ويعني" :إجراء

العالقات المتداخلة بين الدول – من تجارة دولية ،وتحالفات ،ومعاهدات ،-مع االحتفاظ بالدولة كوحدة
رئيسية لهذه العالقات حتى مع ضرورتها وتزايد أهميتها" (رجب ، 2002 ،ص  ،)222وعلى ذلك فإن

التوسع في المعامالت الدولية يشير إلى التطور والتوسع التي تقوم بها الشركات في سبيل زيادة أنشطتها على

المستوى الدولي ويشمل ذلك:

 التنوع الجغرافي لنطاق عمل الشركة ،وهو ما يعنى زيادة عدد األسواق التي تعمل بها ،سواء بغرض
تحقيق المزيد من األرباح ،أو االستفادة من ميزة انخفاض تكلفة عوامل االنتاج في تلك األسواق.

 تعميق أساليب العمل داخل السوق الدولي الواحد ،بمعنى زيادة حجم الموارد التي يتم توجيهها إلى
داخل السوق مثل االنتقال من التصدير غير المنتظم إلى األشكال المختلفة من التعامالت الدولية

(تصدير منتظم ،استخدام وكالء وممثلين لألعمال ،التصاريح واالمتيازات ،المشروعات المشتركة في

الدول األخرى أو الفروع المملوكة بالكامل) (جاد وخخرون.) 2002 ،
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وغالباً ما يحدث خلط بين مفهوم التدويل  Internationalizationومفهوم العولمة  Globalizationرغم

اختالفهما ،فالعولمة تشير إلى التكامل االقتصادي العالمي القتصاديات قومية في اقتصاد عالمي واحد عن
طريق تجارة حرة ،وحركة حرة لرأس المال بل وبالهجرة السهلة غير المقيدة ( )Daly,1999أي أن العولمة

هي محو للحدود القومية لألغراض االقتصادية ،فتلك الحدود تالشت أو كادت تتالشى أمام األنشطة
والعمليات العابرة لها (الباز)2002 ،؛ أمـا التدويل فيشير إلى األهمية المتزايدة للعالقات الدولية ،وعمليات

التجارة الدولية ،والتحالفات ،والمعاهدات ،وعلى ذلك فإن مفهوم العولمة أشمل و أوسع من مفهوم التدويل.
أوالً :مراحل عملية تدويل الشركات:
للتدويل عدة درجات أو مراحل بصفة عامة يمكن حصرها في النقاط التالية ):) Pasco et al,1997

 مرحلة التصدير  :Exportingويعد التصدير من أبسط درجات وأشكال التوسع الدولي لتضمنه أقل
نسبة مخاطر مقارنةً مع المراحل األخرى.

 مرحلة الترخيص األجنبي  :Foreign Licensingوفى هذه المرحلة تدخل الشركات لألسواق
الخارجية عن طريق إبرام اتفاقيات مع مؤسسات تسويقية أجنبية من أجل إنتاج وتسويق أو تسويق
منتجاتها في الخارج وتقسم نسبة األرباح بين المرخص والمرخص له.

 مرحلة االستثمار المشترك  :Joint Ventureوهو تعاون بين شركتين أو أكثر على االستثمار بإنتاج
وبناء أو بناء أنظمة نوعية للوصول لألسواق الخارجية ،وهو أكثر التزاماً في التوسع الدولي.

 مرحلة االستثمار المباشر  :Direct Investmentوهو رغبة الشركة بالسيطرة على إنتاج منتجاتها
وتسويقها في الخارج وذلك بإنشاء فروع إنتاجية للشركة بالخارج.
ثانياً :أهداف عملية تدويل الشركات:
تسعى الشركات لتحقيق العديد من األهداف نتيجة قيامها بالتدويل أهمها (رجب :)2002 ،
 أهداف الربح والنمو  : Growth and Profit goalsحيث تسعى الشركات لتحقيق أقصى ربح
ممكن وتحقيق النمو المستمر جراء العمليات التجارية التي تقوم بها في السوق الخارجي.
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 تحقيق استقرار في اإلنتاج وحجم المبيعات  :Production and sales stabilityفالتدويل يساعد
على تحقيق استقرار في حجم المبيعات واإلنتاج  ،باإلضافة إلى أن العمل في أسواق مختلفة يساعد

الشركات على التغلب على التغيرات التي قد تحدث في سوق مـا.
 استغالل القدرة اإلنتاجية الفائضة  : Outlet for excess capacityفمن محفزات الشركة على
القيام بالتدويل هو استخدام القدرة اإلنتاجية غير المستغلة في الموارد والفائضة عن حاجة السوق

المحلية.

 إحداث امتداد في دورة حياة السلع  :Extent of product life cycleوذلك من خالل فتح أسواق
جديدة ألن السلع بطبيعتها تمر بعدة مراحل من الحياة ( الظهور– النمو– النضوج – االضمحالل).
 أهداف أخرى  : Other goalsفالتدويل يساعد على رفع مستوى إدارة األفراد والتسويق بالشركة كما
يساعد على تخطيط سلع وأساليب تسويقية جديدة وتطويرها مما يؤدى إلى رفع المستوى التنافسي.
ثالثاً :قياس درجة تدويل الشركات:
تقاس درجة التدويل بالعديد من المتغيرات والتي أمكن تجميعها في األبعاد األربعة التالية
):( Sullivan, 1996 ; Dorrenbacher, 2000 ; Ruigrok and Wanger, 2003
أ -البعد الهيكلي  : Structural Dimensionويشتمل على المتغيرات التالية:
 حجم عمليات الدمج واالستحواذ الدولية.

 عدد الشركات التابعة كتعبير عن مدى االنتشار الجغرافي دولياً ألنشطة الشركة القابضة.
 حجم األصول المتبادلة بين الشركة األم والشركات التابعة في الدول األجنبية.
 نسبة العمالة األجنبية داخل الشركة.

ب -البعد المالي  : Financial Dimensionويشتمل على المتغيرات التالية:
 مدى اعتماد الشركة على التمويل األجنبي.

 مدى اعتماد اإليرادات على األسواق األجنبية.

 امتالك الشركة لشهادات اإليداع الدولية .GDRs
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ج -البعد النوعي  : Qualitative Dimensionويشتمل على المتغيرات التالية:

 حجم الخبرة العلمية والفنية ألعضاء هيكل اإلدارة العليا المستمدة من الدول األجنبية.


تنوع الجنسيات في مجلس اإلدارة.

د -بعد نوع النشاط  : Industry Type Dimensionويشتمل على المتغيرات التالية :
 نوعية المنتجات من حيث كونها ملموسة أو غير ملموسة.
 مدى كثافة عمليات البحوث والتطوير.

 وجود التجمعات الصناعية القوية في السوق المحلى.
وقد استخدمت منظمة اإلنكتاد ( United Nations Conference on Trade And
) " Development "UNCTADمؤشر الشركات الدولية  Trans nationality indexلقياس درجة

التدويل والذي يحتسب باستخدام المتوسط العام لثالثة متغيرات هـي:
 نسبة مبيعات التصدير إلى إجمالي المبيعات.

 نسبة األصول في الخارج إلى إجمالي األصول.

 نسبة العمالة في الخارج إلى إجمالي عمالة الشركة.
وهذه المتغيرات أولها من متغيرات البعد المالي والمتغيرين اآلخرين من متغيرات البعد الهيكلي.

وسيركز هذا البحث على متغيرات البعد المالي الثالث معاً بسبب تداخلهما بصورة غير مباشرة مع عناصر

األبعاد األخرى.
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القسم الثاني
مؤشرات ومقاييس األداء
أوالً :قياس األداء بالشركات المصرية المسجلة ببورصة األوراق المالية:
يعتبر األداء الخاص بالشركة أحد أهم األهداف الرئيسية التي تعمل الشركة دائماً على االرتقاء به

كمطلب أساسي لجذب المستثمرين ،ويتم التعبير عن هذا األداء من خالل جوانب متعددة لتشمل جوانب مالية
وتشغيلية وادارية واجتماعية ،ولكل جانب ما يميزه من مؤشرات تمثل نظاماً ليتم تقييم األداء من خاللها ،إال
أنه ليس كل نظام لتقييم األداء يعطي نتائج دقيقة عن أداء الشركة  ،فثمة كثير من الشركات التي تعثرت
كانت تستخدم مؤشرات كانت صالحة خن ذاك ،لكنها اتسمت فيما بعد بالمؤشرات التقليدية لعدم مقدرتها على

إعطاء الصورة الحقيقية ألداء الشركة (إيثان راسل ،بول فريجه ،2002 ،ص.)2

ويعتبر األداء المالي أكثر جوانب األداء تعبي اًر عن الجوانب المالية للشركة والتي يتم التعبير عنها

من خالل القوائم المالية ،وتهدف الشركة من خالل هذا األداء إلى زيادة ثروة المساهمين وتحقيق أعلى ربح

لها ،وللتعبير عن هذا األداء فقد شاع استخدام مؤشرات األداء التي تعتمد على معلومات مالية ومحاسبية
داخلية والتي تستخدم في تقييم األداء المالي للوحدات الفرعية بالمنشأة مثل معدل العائد على األصول ،
ومعدل العائد على حقوق الملكية ،عالوة على استخدام بعض الشركات مؤشرات تعتمد على معلومات مالية

خارجية ،مثل أسعار األوراق المالية ).(Horngren et al., 1997
ثانياً :مؤشرات ومقاييس األداء المالي :

 )1معدل العائد على األصول Return on Assets (ROA) :
يستخدم هذا المؤشر كالً من أساس االستثمار واإليراد واألرباح من أجل تقييم األداء ،وكلما ارتفع هذا

المؤشر كلما ارتفع األداء ) (Yook, 1999, P.34ويقاس بالمؤشر التالي:
صافي الدخل  /إجمالي األصول أو

اإليراد /إجمالي األصول × صافي الدخل  /اإليراد
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ورغم ما يتميز به هذا المؤشر من أنه يعالج استخدام األرقام المطلقة في تقييم األداء ،إال أنه تعرض

للعديد من االنتقادات أهمها :أنه يميل إلى تقييم الربحية في األجل القصير فقط على حساب الربحية في
األجل الطويل (منصور.)2002 ،
 )2معدل العائد على حقوق المساهمين Return on Equity( ROE) :
يعتبر هذا المؤشر مؤش اًر هاماً ألنه يبين نسبة العائد على االستثمار المتمثل في حقوق المساهمين،

كما يبين مدى كفاءة الشركة في استغالل أموال أصحاب الشركة وقدرتها على تحقيق أرباح من تلك األموال،

فكلما انخفضت هذه النسبة كلما كان ذلك مؤش اًر سيئاً عن أداء الشركة ) ، (Yook, 1999, P. 35ويقاس
بالمؤشر التالي :

صافي الدخل/حقوق المساهمين أو
اإليرادات  /إجمالي األصول × صافي الدخل  /اإليرادات × إجمالي األصول  /حقوق المساهمين
 )3هامش مجمل الربحGross Profit Margin :
وهو نسبة مجمل الربح إلى صافي المبيعات ،وكلما زادت هذه النسبة مقارنة بالمنافسين فإن ذلك

يعني كفاءة عمليات التشغيل ألن نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي المبيعات تكون أقل من المنافسين ،ويقاس

بالمؤشر التالي :

مجمل الربح  /صافي المبيعات
 )4هامش صافي الربح (العائد /على المبيعات)Net Profit Margin :
تبين هذه النسبة مدى قدرة الشركة على تحقيق ربح نتيجة للمبيعات ،وقد يكون هامش الربح المجمل
عالياً بينما هامش صافي الربح منخفضاً وذلك ألن تكلفة المبيعات ال تشمل التكاليف اإلضافية من تسويق

ومصاريف إدارية وفوائد قروض ،وفي هذه الحالة يكون هذا مؤش اًر على نجاح العملية األساسية بينما فشل
الشركة في النواحي األخرى بمعنى وجود تكلفة إضافية محملة على مصاريف الشركة ال عالقة لها بتكلفة

المنتج األساسية  ،ويقاس بالمؤشر التالي :
صافي الربح  /صافي المبيعات
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ثالثاً :المؤشرات الحديثة لألداء:
تؤكد نواحي الضعف في مؤشرات األداء المالي التقليدية على ضرورة تطويرها لكى تتالءم مع
التغيرات الحالية في البيئات االقتصادية والصناعية المحلية والعالمية والتحديات الحديثة التي تواجه المنشآت،
وقدمت العديد من األبحاث المنشورة في مجال المحاسبة اإلدارية اتجاهاً لتطوير مؤشرات األداء المالي

التقليدية يتمثل في :إضافة مؤشرات مالية جديدة أو تطوير للمؤشرات الحالية وذلك عن طريق تقديم مؤشر

أكثر دقة مثل :مؤشر القيمة االقتصادية المضافة.

مؤشر القيمة االقتصادية المضافة ) Economic Value Added ( EVA
يعتبر هذا المؤشر مقياس أداء مالي وغير مالي يعتمد على الدخل التشغيلي بعد الضرائب ،ظهر بعد
ا نتقادات عديدة وجهت للمؤشرات التقليدية األخرى لعجزها عن تقييم سليم لألداء(Weissenrieder, .

) 1997وجدير بالذكر أن مؤشر القيمة االقتصادية المضافة جاء امتدادا أو تطوي اًر لبعض المؤشرات المالية

والتي قدمت في الستينيات من القرن الماضي مثل مؤشر الدخل المتبقي )،Residual Income (RI

ومعدل العائد الداخلي  ،Internal Rate of Returnوتقاس القيمة االقتصادية المضافة بالمؤشر التالي :
صافي األرباح الناتجة عن عمليات التشغيل بعد الضرائب
 +التسويات على أرباح التشغيل

– (رأس المال المستثمر × المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال)
ويتضح من المؤشر السابق أن القيمة االقتصادية المضافة هي أحد أشكال الربح المحاسبي إال أنها

تختلف عنه في نقطتين هما :

 إجراء بعض التعديالت على الربح المحاسبي كي يعكس بصورة أفضل األداء االقتصادي للمنشأة.

 خصم تكلفة كل من رأس المال المملوك والمقترض باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ،وذلك
لكى يعكس الناتج القيمة الحقيقية المضافة إلى حقوق المستثمرين في المنشأة .
ويخلص الباحث إلى أن هناك حاجة ماسة لتطوير مؤشرات األداء المالي لمواكبة التغيرات السريعة

والمتالحقـة في بيئـة األعمال الحديثة واالتجاهات المعاصـرة لقياس وتقييم األداء ،كما أن تقييم األداء يعتبر
أم اًر ضرورياً وأحد العناصر الرئيـسية لنجاح المنشأة في بيئة التصنيع الحديثة ،فالنجاح الحقيقي ألي منشأة
أعمال ال يعتمد فقط على امتالك فكر جديد جيد ،بل يعتمد – بصورة كبيرة – على اختيار نظام سليم لتقييم

أدائها ). (Kaplan and Norton, 1992,P.79
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القسم الثالث
تصميم البحث واختبار الفروض
أوالً :تطوير فرض البحث:
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحديد أثر التدويل على األداء المالي للشركات المصرية ذات

المعامالت الدولية ،وسيتم قياس المتغير المستقل (درجة التدويل) في الدراسة الحالية باالعتماد على ثالثة

مؤشرات وهى :مدى االعتماد على اإليرادات األجنبية ،ومدى االعتماد على رأس المال األجنبي في التمويل،
وامتالك شهادات اإليداع الدولية  ،GDRوسيتم قياس المتغير التابع (األداء المالي) في الدراسة الحالية

باالعتماد على أربعة مؤشرات وهى :معدل العائد على األصول ،ومعدل العائد على حقوق الملكية ،وهامش

الربحية ،والقيمة االقتصادية المضافة ،باإلضافة إلى أن هناك متغيرين ضابطين وهما  :حجم الشركة ،نسبة

المديونية (الرفع المالي) ،ويتضح ذلك من اإلطار الموضح في الشكل التالي :

المصدر( :الباحث)
من المتوقع أن التوسع في الممارسات والعمليات الدولية وما يصاحبه من زيادة في درجة التدويل

للشركات التي تمارس أنشطة دولية يتبعه بالضرورة تحسن في األداء المالي لتلك الشركات نتيجة نمو
مبيعاتها الخارجية وكذلك زيادة عدد فروعها والتمتع بمزايا األسواق المختلفة التي ستعمل بها.
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لكن اختلفت نتائج الدراسات السابقة حول تفسير اتجاه العالقة بين درجة التدويل واألداء المالي ،فمن

ناحية  ،يرى كل من

(Majocchi,Zucchella,2001;Hsu,Boggs,2001;Jane,Paul,2001;Vaatanen,etal.,2003;R

ieck,etal.,2004;Ahn,Fukao,2005;Hegazi,Santor,2005;Elango,2006;Kumar,Singh,20

08;Fleury,etal.,2008;Pangarkar.N,2008;Loncan,Meucci,2010;Devine,2010;Chellial,

)Sulaiman,2010;Heyder,Makus,2011; Assef.G,et al.,2012

أن العالقة بين درجة التدويل واألداء المالي عالقة طردية موجبة ؛ فاألداء المالي يتحسن كلما
توسعت الشركة في المعامالت الدولية ،كما أشارت تلك الدراسات إلى أن األداء المالي للشركات ذات
المعامالت الدولية يتحسن بصورة طفيفة في مراحل التدويل األولى نتيجة لتكاليف التدويل المرتفعة لكنه يأخذ

في التزايد عبر المراحل التالية.
ومن ناحية أخرى ،يرى ( )Zhang,2011أن العالقة بين درجة التدويل واألداء المالي عالقة

عكسية؛ فكلما زادت المعامالت الدولية بشركات العينة انخفض معها األداء المالي وبنفس الدرجة ،ومن ثم
حذرت الدراسة الشركات من التوسع في العمليات الدولية مؤكده على أن نتائجها سلبية على األداء المالي

للشركات.

ومن ناحية ثالثة ،يرى كل من  (Belkaoui, 1998; Martin, Papadopoulos, 2008) :أن

العالقة غير مستمرة تأخذ شكل منحنى غير متواصل الصعود أو الهبوط بين درجة التدويل وأداء الشركات

المالي  non-monotonicبمعنى أن التغير في المتغير المستقل يصاحبه تغير في المتغير التابع ولكن
بنسبة متفاوتة إلى حد كبير مما يجعل منحنى العالقة بينهما حاد.

ومن ناحية ،يرى ( )Chien,2012أنه ال توجد عالقة من األساس بين درجة التدويل واألداء المالي،
وأنه ليس هناك أي تأثير يذكر عند توسع الشركة في المعامالت الدولية على األداء المالي انخفاضاً أو

ارتفاعا.

ومن ناحية أخرى ،يرى كل من (Ruigrok, Wagner, and Amann, 2004; Gerpott,

) Jakopin, 2007أن العالقة بين درجة التدويل واألداء المالي ليس لها شكل ثابت فهي مرتبطة بمحددات

عديدة يصعب حصرها أو السيطرة عليها منها طبيعة المكان الذى يمارس فيه العمل الدولي ،وانما قد يمتد

02

األمر إلى طبيعة المؤشر المستخدم في قياس كل من درجة التدويل واألداء المالي بالشركات والذى يؤثر

على شكل العالقة بين المتغيرين.

مما سبق يالحظ تضارب وتعدد النتائج والتي أثارت مشكلة البحث الحالي والتي يمكن صياغتها في

الفرض الرئيسي التالي:

" توجد عالقة معنوية موجبة بين درجة التدويل واألداء المالي"

وإلجراء الدراسة االختبارية سيتم اشتقاق مجموعة من الفروض الفرعية من الفرض الرئيسي لتعبر عن

طبيعة العالقة بين كل من المؤشرات المختلفة لدرجة التدويل واألداء المالي وذلك كما يلى:

ف : 1من المتوقع عالقة موجبة بين نسبة مبيعات التصدير إلى إجمالي المبيعات و معدل العائد على
األصول.

ف : 2من المتوقع عالقة موجبة بين نسبة رأس المال األجنبي إلى إجمالي رأس المال و معدل العائد على
األصول.

ف : 3من المتوقع عالقة موجبة بين امتالك شهادات اإليداع الدولية و معدل العائد على األصول.

ف : 4من المتوقع عالقة موجبة بين نسبة مبيعات التصدير إلى إجمالي المبيعات و معدل العائد على
حقوق الملكية.

ف : 5من المتوقع عالقة موجبة بين نسبة رأس المال األجنبي إلى إجمالي رأس المال و معدل العائد على
حقوق الملكية.

ف : 2من المتوقع عالقة موجبة بين امتالك شهادات اإليداع الدولية و معدل العائد على حقوق الملكية.
ف : 2من المتوقع عالقة موجبة بين نسبة مبيعات التصدير إلى إجمالي المبيعات و هامش الربح.

ف : 8من المتوقع عالقة موجبة بين نسبة رأس المال األجنبي إلى إجمالي رأس المال و هامش الربح.
ف : 9من المتوقع عالقة موجبة بين امتالك شهادات اإليداع الدولية وهامش الربح.

ف :10من المتوقع عالقة موجبة بين نسبة مبيعات التصدير إلى إجمالي المبيعات والقيمة االقتصادية
المضافة.

ف :11من المتوقع عالقة موجبة بين نسبة رأس المال األجنبي إلى إجمالي رأس المال والقيمة االقتصادية
المضافة.

ف :12من المتوقع عالقة موجبة بين امتالك شهادات اإليداع الدولية و القيمة االقتصادية المضافة.
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ثانياً :توصيف متغيرات البحث وقياسها:
سوف يعتمد الباحث في اختبار فرضيات البحث على نموذج اإلنحدار ،والذى يبنى على أن مستوى
األداء المالي يعد دالة في درجة التدويل والمتغيرات الضابطة ،وبذلك يمكن صياغة نموذج اإلنحدار على

النحو التالي:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 +ε
 :β0ثابت اإلنحدار.

 :Β1معامل اإلنحدار للمتغير المستقل (درجة التدويل).
 : β2 : β3معامالت اإلنحدار للمتغيرات الضابطة (حجم الشركة والرافعة المالية).
 : εالمتبقي إحصائياً من تقدير النموذج (الخطأ العشوائي).

وفيما يلى وصفاً لمتغيرات نموذج اإلنحدار ،والتعريف اإلجرائي لها:
المتغير التابع :

)1

وهو المتغير المستهدف قياس درجة تأثره بالمتغير المستقل (المؤثر عليه) وهو األداء المالي للشركات
المصرية ذات المعامالت الدولية.

التعريف اإلجرائي للمتغير التابع

اسم المتغير

رمز المتغير

األداء المالي

Y
التعريف اإلجرائي للمتغير

 القيمة االقتصادية المضافة ) : Economic Value Added ( EVA
= صافي األرباح الناتجة من عمليات التشغيل بعد الضرائب
– (رأس المال المستثمر × المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ) .
 معدل العائد على األصول ): Return on Assets (ROA
= صافي الدخل  /إجمالي األصول .
 معدل العائد على حقوق المساهمين ): Return on Equity( ROE
= صافي الدخل /حقوق المساهمين .


هامش مجمل الربح : Gross Profit Margin

= مجمل الربح  /صافي المبيعات .
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)2

المتغير المستقل:
وهو المتغير المستهدف قياس درجة تأثيره على المتغير التابع وهو درجة التدويل.
التعريف اإلجرائي للمتغير المستقل

اسم المتغير

رمز المتغير

درجة التدويل

X1
التعريف اإلجرائي للمتغير

 اعتماد اإليرادات على األسواق األجنبية :
وسيتم قياسها بنسبة مبيعات التصدير  /إجمالي المبيعات .
 مدى االعتماد على التمويل األجنبي :
وسيتم قياسها بنسبة رأس المال األجنبي  /إجمالي رأس المال .
 امتالك الشركة لشهادات اإليداع الدولية : GDRs
وسيتم استخدام مؤشر ( 1أو صفر) ،بحيث تأخذ الشركة " "1إذا كانت تمتلك شهادات إيداع
دولية  ،و"صفر" إذا كانت ال تمتلكها.

)3

المتغيرات الضابطة:

التعريفات اإلجرائية للمتغيرات الضابطة
التعريف اإلجرائي للمتغير

اسم المتغير

رمز المتغير

حجم الشركة

X2

سيتم قياسه باللوغاريتم الطبيعي للمبيعات.

الرفع المالي

X3

سيتم قياسه بإجمالي التزامات الشركة على إجمالي أصولها في
نهاية العام.

مبرر إضافة المتغيرات الضابطة إلى نموذج اإلنحدار:
 استخدم حجم الشركة كمتغير ضابط من قبل دراسات عديدة باعتباره أحد المتغيرات الهامة التي يمكن أن
تؤثر على أداء الشركة مثل دراسة (  ) Jane, Paul,2001والذي يمكن أن يؤثر على اإليرادات
والتكاليف الخاصة بالشركة.

 تعتبر الرافعة المالية أحد المتغيرات الهامة التي يمكن أن تؤثر على أداء الشركة ألنها يمكن أن تؤدي
إلى زيادة عائد المالك.
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ثالثاً :مجتمع وعينة البحث:

يشمل مجتمع الدراسة شركات المؤشر  EGX 30وذلك خالل عام  2002لألسباب التالية:

 تمثل شركات المؤشر أعلى  30شركة من حيث السيولة والنشاط في البورصة المصرية ،كما تتمتع بكبر
رأسمالها؛ مما يزيد من قدرتها على تحمل المخاطرة المرتبطة بالمشاركة في األنشطة الدولية.

 تتضمن شركات المؤشر بعض الشركات المصرية التي تمتلك شهادات اإليداع الدولية.

 يتفادى المؤشر التركيز على صناعة بعينها ،ومن ثم فهو يوفر تمثيل جيد لمختلف الصناعات
والقطاعات العاملة داخل االقتصاد المصري.

 يتسم عام  2002باالستقرار حيث لم تحدث فيها أي تغيرات أو أحداث غير عادية مما يضمن سالمة
البيانات التي سيتم االعتماد عليها في الدراسة ،ومن ثم تعميم النتائج ،وذلك على عكس سنة 2008
حيث كانت األزمة المالية العالمية ،وبعد ذلك األحداث السياسية في مصر.

ونظ اًر ألنه يتم مراجعة شركات المؤشر مرتين سنوياً في أخر يناير وأخر يوليو بواسطة اللجنة

المختصة بالبورصة المصرية؛ فإنه تتم عمليات إضافة واستبعاد لبعض الشركات التي يشتمل عليها ،وقد تم

االعتماد في البحث على العدد اإلجمالي النهائي للشركات المستمرة والمشتركة خالل فترتى اختيار المؤشر
خالل عام  2002ثماني وعشرون شركة وفقاً للحصر الذى أجرته شركة مصر لنشر المعلومات التابعة
للبورصة المصرية ،وبعد تقسيم الشركات الناتجة بحسب القطاعات المنتمية لها ،تم استبعاد قطاع البنوك
والمؤسسات المالية المشابهة وقطاع اإلسكان والعقارات نظ اًر لطبيعتها الخاصة ،والتي تستلزم تطبيق معيار

محدد لعملياتها فضالً عن إتباع تعليمات البنك المركزي بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية  ،وعددها 4

شركات  ،كما استبعدت القطاعات التي ينتمى لها شركة وحيدة حرصاً على موضوعية التحليل وتعميم النتائج
وقد بلغ عددها  3شركات ،وأخي اًر تمثلت عينة البحث في  21شركة (مرفق ملحق بأسماء شركات عينة

البحث ) .ويوضح الجدول التالي التوزيع القطاعي لعينة البحث:
م

القطاع

عدد الشركات

النسبة المئوية

1

قطاع الكيماويات

قطاع مواد البناء والتشييد

2
2

92524

3

قطاع األغذية والمشروبات

قطاع المنتجات المنزلية والشخصية

2
2

92524

5

قطاع االتصاالت

3

142288

الم ـج ـم ـ ـ ـ ــوع

21

100200

2
4
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332333
332333

رابعاً  :مصادر جمع البيانات وفترة البحث:
اعتمد الباحث في الحصول علي البيانات المطلوبة للدراسة علي مصادر مختلفة وفقاً لطبيعة

البيانات المطلوبة وتمثلت البيانات المطلوبة في التقارير المالية المفصح عنها لعينة البحث من الشركات

المدرجة بمؤشر  EGX 30لسنة  ،2002حيث تعددت مصادر الحصول علي هذه التقارير وهي:
 هيئة الرقابة المالية.

 موقع مباشر لإلفصاح عن المعلومات التابعة للبورصة.
 البورصة المصرية.

 مواقع الشركات بعينة البحث علي شبكة اإلنترنت.
وقد تم تجميع البيانات الالزمة إلجراء التحليل اإلحصائي الختبار فروض البحث للعينة السابق
تحديدها.
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القسم الرابع
تحليل نتائج البحث
أوالً :اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث:

يعرض الجدول التالي اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث بهدف إظهار خصائصها المميزة على

مستوى شركات عينة البحث ،وتتضمن تلك اإلحصاءات كل من المدى والمتوسط واالنحراف المعياري لقيم

متغيرات البحث :

المتغيرات

اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث
عدد

الشركات

الحد األقصى

الحد األدنى

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتغير التابع  :األداء المالي
معدل العائد على
األصول

معدل العائد على
حقوق الملكية

هامش الربحية
القيمة االقتصادية
المضافة

21

1617011-

1635111

16112141.2 161202420

21

1611711-

1614111

16272..007 162712057

21

1611411

1603711

162107.134 162541111

21

1150244161-

1470401

273.70264

50005.63-

المتغير المستقل :درجة التدويل
نسبة مبيعات التصدير
إلى إجمالي المبيعات

21

1644271

1611112

1614137101 1621527.2

نسبة رأس المال
األجنبي

إلى إجمالي رأس المال
امتالك شهادات
اإليداع الدولية

21

1613251

1643171

21

1

1

1611510113 161011111

1624

1643.

المتغيرات الضابطة
حجم الشركة

21

211173611

4051.213

7340021

13522404

الرفع المالي

21

161101

1165111

16373333

265570135
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وبإمعان النظر فيما يتضمنه الجدول السابق من إحصاءات وصفية لمتغيرات البحث يمكن إبراز مجموعة

المالحظات التالية:

 )1وجود مدى واسع لقيم مؤشرات المتغير التابع (األداء المالي) فيما بين شركات عينة البحث ،حيث

نجد أن أكبر نسبة لمعدل العائد على األصول  %35بينما نجد أن أقل نسبة –  ، 02028وكذلك
نجد أن أكبر نسبة لمعدل العائد على حقوق الملكية  1204في حين أن أقل نسبة  ، 02112-وكذلك

نجد أن أكبر نسبة لهامش الربح  %84بينما نجد أن أقل نسبة  ، 02004وكذلك نجد أكبر قيمة

اقتصادية مضافة  1428490بينما نجد أن أقل قيمة ، 1158244-وهو ما يعنى وجود تفاوت

كبير بين شركات العينة في القيام بعمليات التدويل  ،كذلك نجد إرتفاع متوسط القيمة المطلقة على

مستوى شركات العينة ككل وهو ما يشير إلى إرتفاع درجة التدويل بين شركات العينة.

 )2وجود تفاوت كبير في درجة التدويل بين شركات العينة ويتضح ذلك من وجود مدى واسع لقيم
مؤشرات المتغير المستقل ،حيث نجد أن أكبر نسبة لمبيعات التصدير  %44في حين أن أقل نسبة

 ، 0201وكذلك نجد أن أكبر نسبة لرأس المال األجنبي  %43في حين أن أقل نسبة ، 020325
وهو ما يؤكد التفاوت الكبير بين شركات العينة في القيام بعمليات التدويل.
ثانياً :نتائج تحليل اإلنحدار:
تم اإلعتماد على اإلصدار الرابع عشر من الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

(SPSS,

) Version 24لتحليل بيانات البحث إحصائياً ،وفي ضوء نتائج تحليل اإلنحدار تكون نتائج إختبارات
الفروض علي النحو التالي:



أظهرت نتائج تحليل اإلنحدار وجود عالقة موجبة ومعنوية بين درجة التدويل مقاسة بنسبة مبيعات

التصدير إلى إجمالى المبيعات ،واألداء المالى مقاساً بمعدل العائد على األصول ومعدل العائد على
حقوق الملكية وهامش الربح والقيمة اإلقتصادية المضافة ،ومما يشير ألهمية زيادة مبيعات التصدير

على تحسن األداء المالى للشركات وبالتالى ال يمكن رفض الفرضية األولي القائلة" :من المتوقع
وجود عالقة موجبة بين نسبة مبيعات التصدير إلى إجمالى المبيعات و معدل العائد على األصول"،

وكذلك الفرضية الرابعة القائلة" :من المتوقع وجود عالقة موجبة بين نسبة مبيعات التصدير إلى

إجمالى المبيعات و معدل العائد على حقوق الملكية" ،وكذلك الفرضية السابعة القائلة" :من المتوقع

وجود عالقة موجبة بين نسبة مبيعات التصدير إلى إجمالى المبيعات وهامش الربح " ،وكذلك
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الفرضية العاشرة القائلة" :من المتوقع وجود عالقة موجبة بين نسبة مبيعات التصدير إلى إجمالى

المبيعات و القيمة اإلقتصادية المضافة".



أظهرت نتائج تحليل اإلنحدار عدم وجود عالقة معنوية بين درجة التدويل مقاسة بنسبة رأس المال

األجنبى إلى إجمالى رأس المال ومعدل العائد على األصول كمؤشر لألداء المالى  ،ومما يشير إلي
عدم وجود أي تأثير معنوي لإلعتماد على رأس المال األجنبى فى التمويل في تحسن األداء المالى
وعليه يتم رفض الفرضية الثانية القائلة " :من المتوقع وجود عالقة موجبة بين نسبة رأس المال

األجنبى إلى إجمالى رأس المال ومعدل العائد على األصول".



أظهرت نتائج تحليل اإلنحدار عدم وجود عالقة معنوية بين درجة التدويل مقاسة بنسبة إمتالك
شهادات اإليداع الدولية ومعدل العائد على األصول كمؤشر لألداء المالى  ،ومما يشير إلي عدم
وجود أي تأثير معنوي إلمتالك شهادات اإليداع الدولية في تحسن األداء المالى وعليه يتم رفض

ال فرضية الثالثة القائلة " :من المتوقع وجود عالقة موجبة بين إمتالك شهادات اإليداع الدولية ومعدل
العائد على األصول".



أظهرت نتائج تحليل اإلنحدار عدم وجود عالقة معنوية بين درجة التدويل مقاسة بنسبة رأس المال

األجنبى إلى إجمالى رأس المال ومعدل العائد على حقوق الملكية كمؤشر لألداء المالى  ،ومما يشير
إلي عدم وجود أي تأثير معنوي لإلعتماد على رأس المال األجنبى فى التمويل في تحسن األداء

المالى وعليه يتم رفض الفرضية الخامسة القائلة " :من المتوقع وجود عالقة موجبة بين نسبة رأس

المال األجنبى إلى إجمالى رأس المال ومعدل العائد على حقوق الملكية".



أظهرت نتائج تحليل اإلنحدار عدم وجود عالقة معنوية بين درجة التدويل مقاسة بنسبة إمتالك

شهادات اإليداع الدولية ومعدل العائد على حقوق الملكية كمؤشر لألداء المالى  ،ومما يشير إلي
عدم وجود أي تأثير معنوي إلمتالك شهادات اإليداع الدولية في تحسن األداء المالى وعليه يتم

رفض الفرضية السادسة القائلة " :من المتوقع وجود عالقة موجبة بين إمتالك شهادات اإليداع

الدولية ومعدل العائد على حقوق الملكية".



أظهرت نتائج تحليل اإلنحدار عدم وجود عالقة معنوية بين درجة التدويل مقاسة بنسبة رأس المال

األجنبى إلى إجمالى رأس المال وهامش الربح كمؤشر لألداء المالى ،ومما يشير إلي عدم وجود أي
تأثير معنوي لإلعتماد على رأس المال األجنبى فى التمويل في تحسن األداء المالى وعليه يتم رفض

الفرضية الثامنة القائلة " :من المتوقع وجود عالقة موجبة بين نسبة رأس المال األجنبى إلى إجمالى

أرس المال وهامش الربح".
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أظهرت نتائج تحليل اإلنحدار عدم وجود عالقة معنوية بين درجة التدويل مقاسة بنسبة إمتالك
شهادات اإليداع الدولية وهامش الربح كمؤشر لألداء المالى ،ومما يشير إلي عدم وجود أي تأثير
معنوي إلمتالك شهادات اإليداع الدولية في تحسن األداء المالى وعليه يتم رفض الفرضية التاسعة

القائلة " :من المتوقع وجود عالقة موجبة بين إمتالك شهادات اإليداع الدولية وهامش الربح".



أظهرت نتائج تحليل اإلنحدار عدم وجود عالقة معنوية بين درجة التدويل مقاسة بنسبة رأس المال

األجنبى إلى إجمالي رأس المال والقيمة اإلقتصادية المضافة كمؤشر لألداء المالى ،ومما يشير إلي
عدم وجود أي تأثير معنوي لإلعتماد على رأس المال األجنبى فى التمويل في تحسن األداء المالى

وعليه يتم رفض الفرضية الحادية عشر القائلة " :من المتوقع وجود عالقة موجبة بين نسبة رأس

المال األجنبى إلى إجمالى رأس المال والقيمة اإلقتصادية المضافة".



أظهرت نتائج تحليل اإلنحدار عدم وجود عالقة معنوية بين درجة التدويل مقاسة بإمتالك شهادات

اإليداع الدولية والقيمة اإلقتصادية المضافة كمؤشر لألداء المالى  ،ومما يشير إلي عدم وجود أي
تأثير معنوي إلمتالك شهادات اإليداع الدولية في تحسن األداء المالى وعليه يتم رفض الفرضية

الثانية عشر القائلة " :من المتوقع وجود عالقة موجبة بين إمتالك شهادات اإليداع الدولية والقيمة

اإلقتصادية المضافة".

وتؤكد النتائج على إعتماد الشركات المصرية ذات المعامالت الدولية على مبيعات التصدير كممارسة أساسية

للدخول في األسواق الدولية وتحسين األداء المالى من خاللها.
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القسم الخامس
تفسير النتائج وخالصة البحث
أوالً  :تفسير نتائج البحث :
يتركز إهتمام هذا البحث في التعرف علي العالقة بين درجة التدويل واألداء المالى بالشركات

المصرية التى تمارس أنشطة دولية ،وقد تم إختبار العالقة بين ثالث مؤشرات للمتغير المستقل – درجة

التدويل مع أربع مؤشرات للمتغير التابع  -األداء المالى ،وتوصلت نتائج التحليل الى التالي:
( )1نسبة مبيعات التصدير إلى إجمالى المبيعات:

أشارت نتائج البحث الحالي إلي وجود عالقة معنوية وموجبة لإلعتماد على اإليرادات األجنبية كأحد

مؤشرات درجة التدويل واألداء المالى مقاساً بمعدل العائد على األصول ومعدل العائد على حقوق الملكية

وهامش الربح والقيمة اإلقتصادية المضافة ،وهذا يتفق مع النتيجة التي توصلت إليها العديد من الدراسات

األجنبية منها دراسة

; Vaatanen,2003 ; Pangarkar,N.,2008 ; Loncan,Meucci,2010

 .Assef,G.et al.,2012ويمكن إرجاع ذلك إلي إعتماد الشركات المصرية فى المقام األول على نشاط

التصدير كشكل رئيسى من أشكال التوسع الدولى ،والذى يؤتى ثماره من خالل تحسن األداء المالى ،وهو ما

يمثل دافعاً لتلك الشركات إلى زيادة حجم مبيعات التصدير ،باإلضافة إلى أن التصدير هو أسهل أشكال

التوسع الدولى بالنسبة للشركات وأقلها تكلفة.

( )2نسبة رأس المال األجنبى إلى إجمالى رأس المال :
أشارت نتائج البحث الحالي إلي عدم وجود عالقة معنوية بين اإلعتماد على رأس المال األجنبى فى

تمويل النشاط كأحد مؤشرات درجة التدويل واألداء المالى مقاساً بمعدل العائد على األصول ،ومعدل العائد
على حقوق الملكية ،وهامش الربح ،والقيمة اإلقتصادية المضافة ،وهذا يتفق مع النتيجة التي توصلت إليها

دراسة  ،Gerpott,Jakopin,2007وذلك على الرغم من منطقية وجود إرتباط بينهم ،ويمكن إرجاع ذلك إلي
إنخفاض حجم اإلستثمارات األجنبية داخل الشركات المصرية باإلضافة إلى إرتفاع تكلفة هذا النشاط كأحد

أنشطة العمل الدولى وزيادة إلتزاماته باإلضافة إلى صعوبة جذب اإلستثمارات األجنبية بالشكل الكبير الذى

يمكن معه تحسين األداء المالى للشركات بعد تغطية تكاليفه المرتفعة.
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( )3إمتالك شهادات اإليداع الدولية:
أشارت نتائج البحث الحالي إلي عدم وجود عالقة معنوية بين إمتالك شهادات اإليداع الدولية كأحد

مؤشرات درجة التدويل بالشركات التى تمارس أنشطة دولية واألداء المالى مقاساً بمعدل العائد على األصول،
ومعدل العائد على حقوق الملكية ،وهامش الربح ،والقيمة اإلقتصادية المضافة ،وذلك على الرغم من منطقية

وجود إرتباط بينهم ،ويمكن إرجاع ذلك إلي إنخفاض عدد الشركات المصرية التى تمتلك شهادات إيداع دولية

حيث يبلغ عددها ثمانية شركات ،وهو ما يعد مؤش اًر على عدم اإلهتمام من قبل الشركات المصرية ذات

المعامالت الدولية فى الدخول لألسواق العالمية والتوسع فى العمل الدولى من خالل إمتالك شهادات اإليداع

الدولية.

ثانياً :الخالصــــة
إهتم البحث الحالي بالعالقة بين درجة التدويل واألداء المالى بالشركات المصرية ذات المعامالت

الدولية ،وبإجراء الدراسة اإلختبارية توصل الباحث إلي النتائج التالية:

 وجود إرتباط طردى بين نسبة مبيعات التصدير إلى إجمالى المبيعات و معدل العائد على األصول.
 عدم وجود عالقة معنوية بين نسبة رأس المال األجنبى إلجمالى رأس المال ومعدل العائد على األصول.
 عدم وجود عالقة معنوية بين إمتالك شهادات اإليداع الدولية ومعدل العائد على األصول.

 وجود إرتباط طردى بين نسبة مبيعات التصدير إلى إجمالى المبيعات و معدل العائد على حقوق الملكية.

 عدم وجود عالقة معنوية بين نسبة رأس المال األجنبي إلجمالي رأس المال ومعدل العائد على حقوق
الملكية.

 عدم وجود عالقة معنوية بين إمتالك شهادات اإليداع الدولية ومعدل العائد على حقوق الملكية.
 وجود إرتباط طردى ومعنوي بين نسبة مبيعات التصدير إلى إجمالى المبيعات و هامش الربح.
 عدم وجود عالقة معنوية بين نسبة رأس المال األجنبى إلجمالى رأس المال وهامش الربح.
 عدم وجود عالقة معنوية بين إمتالك شهادات اإليداع الدولية وهامش الربح.

 وجود إرتباط طردى ومعنوي بين نسبة مبيعات التصدير إلى إجمالى المبيعات و القيمة اإلقتصادية
المضافة.

 عدم وجود عالقة معنوية بين نسبة رأس المال األجنبى إلجمالى رأس المال والقيمة اإلقتصادية المضافة.
 عدم وجود عالقة معنوية بين إمتالك شهادات اإليداع الدولية و القيمة اإلقتصادية المضافة.
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ملحق
قائمة بأسماء شركات عينة البحث
-0

المالية والصناعية المصرية

-1

سيدى كرير للبتروكيماويات

-3

العز الدخيلة للصلب

-4

مصر بنى سويف لألسمنت

-5

مصر لألسمنت قنا

-6

أوراسكوم لإلنشاء والصناعة

-7

البويات والصناعات الكيماوية -باكين

-8

أسمنت سينا

-9

جنوب الوادي لألسمنت

-01

المصرية لألغذية -بسكو مصر

-00

الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

-01

العربية لحليج األقطان

-03

بوليفار للغزل والنسيج
ا
العربية

-04

الشرقية للدخان -إيسترن كومبانى

-05

النصر للمالبس والمنسوجات -كابو

-06

النيل لحليج االقطان

-07

أوليمبك جروب لالستثمارات المالية

-08

النساجون الشرقيون

-09

الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول

-11
-10

أوراسكوم تليكوم القابضة

المصرية لالتصاالت
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