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  الدراسة لخصم
) 570(بات القانونیین بتطبیق معیار التدقیق الدولي رقم مدى التزام مدققي الحسا

  وأثره على جودة المعلومات المحاسبیة" یم استمراریة الشركاتیتق"
  )دراسة میدانیة تحلیلیة(

الفلسطینیین مدى التزام مدققي الحسابات القانونیین إلى التعرف على هدفت هذه الدراسة      
على جودة المعلومات المحاسبیة،  وانعكاسات التطبیق) 570(بتطبیق معیار التدقیق الدولي رقم 

یة قدرة الشركة على االستمرار  منفي التحقق  مدقق الحساباتالمؤشرات التي یعتمد علیها  وتحدید
. ودورها في تحقیق جودة المعلومات المحاسبیة مما ینعكس لخدمة مستخدمي القوائم المالیة

ضیاتها فقد قام الباحث بعمل استبانة تم توزیعها على مجتمع ولتحقیق أهداف الدراسة واختبار فر 
الدراسة وهم المدققین القانونیین العاملین في شركات تدقیق الحسابات الدولیة التي تملك فروع في 
قطاع غزة والذین یستخدمون معاییر التدقیق الدولیة، وتم إجراء حصر شامل لمجتمع الدراسة حیث 

  .تمع الدراسة وقد تم استرداد كافة االستبیاناتمجاستبانة على  40وزعت 
   

ركات الدولیة معیار شتطبیق من قبل ال :ج أهمهامجموعة من النتائوقد توصلت الدراسة إلى      
تقییم استمراریة الشركات، عند قبولهم ألي مهمة تدقیق الحسابات، كما ) 570( التدقیق الدولي رقم

لمؤشرات المالیة لغرض الوقوف على دالالت االستمراریة، تبین قیام مدقق الحسابات بتقییم ا
جودة  على تأثیرها االیجابيتشغیلیة والقانونیة والتنظیمیة و وتوضح قیامه أیضًا بتقییم المؤشرات ال

  .المعلومات المحاسبیة
  

  :وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات     
مة التي یجب أن یستعین بها المدقق عند ضرورة وضع دلیل یحتوي على كافة المؤشرات المه - 

 .قیامه بقیاس استمراریة الشركة محل التدقیق
ضرورة الربط بین الجهاز المركزي لإلحصاء والهیئات المنظمة للمهنة في فلسطین من أجل  - 

 .كأساس یمكن للمدقق االعتماد علیه) معیار الصناعة(توفیر معلومات 
ي الحسابات القانونیین بتطبیق معاییر التدقیق الدولیة تفعیل دور المساهمین في مطالبة مدقق - 

) 570(عند قبول مهمة تدقیق الحسابات في شركاتهم ومن أهمها معیار التدقیق الدولي رقم 
 .تقویم استمراریة الشركة وخاصة أن هذا المعیار له تأثیر جوهري على عملیة اتخاذ القرارات
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Abstract  
 

The extent of auditors' commitment  in applying the 
international  auditing scale number (570) 'going concern' 
continuation  and its impact  on quality of accounting 
information ( Analytic field study). 
 

This study aims at examining and recognizing the extent of the Palestinian 
law auditors' commitment   in applying the international auditing scale 
number (570) and impact of its application on the quality of accounting 
information. The researches seek also to define the indicators which the 
auditors rely on in verifying the capacity of the company to continue and its 
role in achieving excellent characteristics of accounting information quality 
which impact on financial statements users. 
To achieve the objectives of the study and test its hypothesis, the researcher 
has done a questionnaire which has been distributed to the society of the 
study. The society of the study consists of auditors  whose working in 
international auditing companies which have branches in Gaza Strip and 
whose apply the international auditing criteria. Forty questionnaires have 
been distributed to the society of the study and after analyzing their 
responses and data, 
The study reached to this results: 
International Auditing companies apply the international auditing scale 
number (570) to evaluate the continuity of the companies, in doing auditing 
process. And it is noted that the auditor evaluated financial indicators in 
order to stand on the connotations of the continuity. and also noted that the 
auditor evaluate the organized committeeman and operating indicators and 
it's objective  impact on accounting information quality. 
 We come to conclude the following recommendations:   
-It is necessary to put an evidence which consist of all important indicators 
that the auditor should use when he evaluate the continuity of the company. 
-It is important to correlate between the central bureau of statistics and the  
organizations which organizes this job in Palestine to provide in formations 
That  required as a standard that the auditor related on. 
-Activating the role of shareholders in claiming the auditor's commitment  
in appling international auditing standards when they accepting auditing 
process in their companies specially the standard number 570.   
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  الشكر والتقدير
م انطالقًا من العرفان والجمیل، وبعد شكر اهللا عز وجل، فإنه لیسرني أن أتقد     

 ماهر موسى درغام /الدكتوربالشكر واالمتنان إلى أستاذي، ومشرفي األستاذ الفاضل 
الذي تفضل باإلشراف على هذه الرسالة، والذي أعطاني الكثیر من وقته الثمین، فلم 

  .یدخر جهدًا في مساعدتي وتقدیم العون والنصح واإلرشاد
                     ي عبد اهللا شاهینعل/ الدكتور األستاذ كما أتقدم بجزیل الشكر إلى     

على تكرمهما بمناقشة هذه الرسالة وٕاثرائها  صبري ماهر مشتهى/ والدكتور
  .بمالحظاتهم وتوجیهاتهم القیمة

وأشكرهما كثیرًا ألنني تعلمت منهما الكثیر خالل دراستي الجامعیة، فالشكر والتقدیر 
  .والعرفان لهما

من ساعدني في إعداد هذه الرسالة وٕاتمامها وأخص  وأتقدم بالشكر الخاص لكل     
 .لمساعدته الجلیلة والقیمة خالد محمد نصار/ األستاذ بالذكر 

كما أتقدم بالشكر لمدققي الحسابات القانونیین الذین قاموا بمساعدتي في تعبئة 
  .االستبانة والحصول على المعلومات الالزمة للدراسة

هذا الصرح العلمي الكبیر الذي أعتز أنني  والشكر موصول إلى جامعة األقصى
  .أحد العاملین بها

والشكر كذلك إلى الجامعة اإلسالمیة بكافة العاملین فیها وخاصة أعضاء    
   .الهیئة التدریسیة بكلیة التجارة

كل من أسهم في تسهیل مهمتي العلمیة بأن وقف بجانبي أو شد والشكر والتقدیر ل
  .ون والمساعدةمن أزري أو مد لي ید الع

  فجزاهم ا عين خري
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  :مقدمة 1- 1
لمدققي الحسابات القانونیین المهني  لألداءرات ومؤشتعتبر معاییر التدقیق هي مستویات 

توفیر مستوى معقول من الضوابط التي تضبط  هدفب للمهنةوضعت من قبل الجهات المنظمة 
عتمد على المعاییر في الحكم ویُ ، الذي یعمل المدقق ضمنه اإلطارعملیة التدقیق وتحدید نوع من 

توفر مستوى معین من الثقة فالمعاییر التالي مدقق الحسابات ونوعیة العمل المنجز وب أداءعلى 
وقواعد متعارف علیها  بأحكام منضبطةعملیة التدقیق أن علم الجمهور ب نإحیث  ،بعمل المدقق

 هذه إلى تحسین كفاءة وفعالیة وجودة مخرجات ، مما یؤديالتدقیق بأهمیةیزید من ثقة الجمهور 
د مستقل یرفق معه بیانات مالیة مدققة تتصف بإصدار تقریر یتضمن رأي مهني فني محای العملیة

ذا توصل مدقق الحسابات إلى تأكید معقول بأن هذه البیانات خالیة من بالمصداقیة والثقة وخاصة إ
عام وال  إطارالمعاییر هي  أنبعین االعتبار  األخذولكن البد من  .والجوهریة التحریفات المادیة

  .)51 :2010 ،الذنیبات( معقولة ةحكم المهني بدرجالمدقق وممارسته لل إبداعمن  الحدیجب 
حیث  ،اتاستمراریة الشرك یمتقی تناولوالذي ی )570(معیار رقم معاییر التدقیق الدولیة  منو 

البیانات المالیة ویقوم هذا الفرض على  إعدادعند  اإلدارةها ذخأة التي تمهمیعتبر من الفروض ال
وجود  أو اإلدارة ىلد نیةبدون وجود  لمستقبل المنظورستستمر في عملها في ا الشركة أن أساس

ا لم ئنین وفقاً ایة من قبل الدامالح إلىو اللجوء أ الهاأعم أداءالتوقف عن  أوضرورة لتصفیتها 
  .السائدةالقوانین والتشریعات  تقتضیه

على معاییر التدقیق الدولیة والتي من  یتم باالعتمادفي فلسطین أصبح تدقیق الحسابات و 
لظروف المالیة تقییم المؤشرات أو األحداث أو ا، والذي یركز على یم االستمراریةمنها معیار تقیض

للحكم على استمراریة الشركة وبالتالي التأثیر على جودة المعلومات  والتشغیلیة والقانونیة والتنظیمیة
  .المحاسبیة

نات المالیة المعروضة یم استمراریة الشركة سوف یؤدي إلى أن البیاتقیومن المعروف أن 
: ، ومنهاسمات الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة تعكسفي القوائم المالیة والمفصح عنها 

توقیت وهي : ة، والتي ینبثق عنها خصائص فرعیةة للمقارنیمة والثقة والقابلالقابلیة للفهم والمالء
ر عن النشاط وعدم التحیز المعلومات والتغذیة العكسیة والقدرة على التنبؤ وصدق التعبی

  .والموضوعیة والمرونة والشفافیة والقابلیة للقیاس واألهمیة النسبیة
ارتفعت درجة جودة  كلماف تحیث تعتبر المعلومات المحاسبیة هي جوهر اتخاذ القرارا

  .زادت إمكانات استخدامها التخاذ القرارالمعلومات 
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  :دراسةمشكلة ال 2- 1
اسبیة ومستوى االعتماد علیها في اتخاذ القرارات من قبل جودة المعلومات المحإن 

یرتكز على مجموعة من العوامل التي تضیف الجودة لهذه المعلومات ومن  مستخدمي القوائم المالیة
أهم هذه العوامل قیام مدقق الحسابات بتقییم استمراریة الشركات لتوفیر معلومات مالیة تعكس الواقع 

ما أثر التزام مدققي  :التالي یص مشكلة الدراسة بالسؤال الرئیسلي یمكن تلخوبالتا للشركات يالحقیق
على  "یم استمراریة الشركاتیتق" )570( التدقیق الدولي رقم بتطبیق معیار القانونیین الحسابات

  جودة المعلومات المحاسبیة؟
  :تنبثق األسئلة الفرعیة التالیةالسابق  ومن السؤال الرئیس

الشركات  استمراریةب خاصةبتقییم المؤشرات المالیة ال القانونیین دققي الحساباتما أثر التزام م .1
 على جودة المعلومات المحاسبیة؟

استمراریة الشركات لمؤشرات التشغیلیة الخاصة ببتقییم ا القانونیین ما أثر التزام مدققي الحسابات .2
 جودة المعلومات المحاسبیة؟على 

استمراریة الخاصة ب قانونیة والتنظیمیةبتقییم المؤشرات ال القانونیین ما أثر التزام مدققي الحسابات .3
 جودة المعلومات المحاسبیة؟الشركات على 

استمراریة الخاصة ب قي الحسابات القانونیین بتقییم مؤشرات الفشل الماليما أثر التزام مدق .4
 جودة المعلومات المحاسبیة؟الشركات على 

استمراریة الشركات على الخاصة ببجمع وتقییم أدلة اإلثبات ما أثر التزام مدققي الحسابات  .5
 جودة المعلومات المحاسبیة؟

  :لدراسةاف اأهد 3- 1
المؤشرات التي یعتمد علیها مدققي الحسابات القانونیین في التحقق من قدرة  الوقوف على .1

 .الشركة على االستمراریة
 .المعلومات المحاسبیة خصائص جودة لیلتح .2
ؤشرات المالیة والتشغیلیة والقانونیة والتنظیمیة بتقییم الم بین قیام مدققي الحسابات تحدید العالقة .3

 المعلومات المحاسبیة یم استمراریة الشركات على جودةقیالخاصة بت ومؤشرات الفشل المالي
 .خدمًا لمتخذي القرارات

بتقییم  المتعلقة الخارجي بجمع وتقییم أدلة اإلثبات الحسابات تزام مدققالالتعرف على درجة  .4
 .جودة المعلومات المحاسبیة استمراریة الشركات وانعكاس ذلك

اقتراح التوصیات التي تساهم في تعزیز قدرات مدققي الحسابات القانونیین عند تقییم استمراریة  .5
 .الشركات
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  :لدراسةا میةأه 4- 1
في استخدام  نالدور الذي یلعبه مدققي الحسابات القانونیی في الدراسة هأهمیة هذ كمنت

أهمیتها  تستمد وكذلك ،الستمراریة الشركات وعدم فشلها الماليوالتي تلعب دورًا كبیرًا معاییر التدقیق 
استخدام معیار التدقیق الدولي الخاص باستمراریة الشركات وعالقته بتحسین جودة  أهمیةمن 

یح للمساهمین القدرة على إظهار خصائص نوعیة للمعلومات تت التي تسهم فيالمعلومات المحاسبیة 
 هذه نفإ وبالتالي ،قراءة وفهم وتحلیل مضمون هذه البیانات لتمكینهم من اتخاذ القرارات الرشیدة

 :مما یلي أهمیتها تستمد الدراسة
تعتبر الدراسة األولى بناًء على علـم الباحـث التـي تـربط بـین تقیـیم اسـتمراریة الشـركات مـن قبـل   .1

ن وجــودة المعلومــات المحاســبیة ممــا یخــدم مســتخدمي القــوائم المالیــة مــدققي الحســابات المســتقلی
 .ویجعلهم أكثر صوابًا في اتخاذ القرارات المناسبة

بهـا  ر التدقیق الدولیة وأثر االلتـزامإثراء المكتبة الفلسطینیة بدراسات متخصصة في مجال معایی  .2
 .على جودة المعلومات المحاسبیة

الي بالبیانــات المالیــة الصــادرة عــن الشــركات والمدققــة مــن قبــل تحســین مســتوى ثقــة المجتمــع المــ .3
 .مدققي الحسابات القانونیین

لفــت انتبــاه إدارات الشــركات إلــى ضــرورة تقیــیم اســتمراریة شــركاتهم للحفــاظ علــى بقائهــا ومواجهــة  .4
 .األزمات المتوقعة وٕایجاد الحلول المناسبة لها

ئـــة ســـوق رأس المـــال الفلســـطینیة صـــاد الـــوطني وهیارة االقتوز  دور الجهـــات الرقابیـــة وهـــيتفعیـــل  .5
 بتعیین مدققي حسابات أكفاء لـدیهم درایـة العامة الشركات المساهمة إلزامصة فلسطین على وبور 

 .اتجاه تقییم استمراریة الشركات ومسؤولیاتهمكافیة بمعاییر التدقیق الدولیة 

  :دراسةفرضیات ال 5- 1
وفقًا  شركاتالیة المتعلقة باستمراریة الت بتقییم المؤشرات المالحسابا يمدققلتزم ی :الفرضیة األولى

  .جودة المعلومات المحاسبیةمما یسهم إیجابیًا في تحسین  )570(معیار التدقیق الدولي رقم ل
 شركاتة المتعلقة باستمراریة الالحسابات بتقییم المؤشرات التشغیلی يمدقق یلتزم :الفرضیة الثانیة

  .جودة المعلومات المحاسبیةمما یسهم إیجابیًا في تحسین ) 570( ق الدولي رقممعیار التدقیلوفقًا 
المتعلقة باستمراریة  قانونیة والتنظیمیةالحسابات بتقییم المؤشرات ال يمدققلتزم ی :الفرضیة الثالثة

جودة المعلومات مما یسهم إیجابیًا في تحسین ) 570( معیار التدقیق الدولي رقملوفقًا  شركاتال
  .لمحاسبیةا

 شركاتمالي المتعلقة باستمراریة الالحسابات بتقییم مؤشرات الفشل ال يمدقق یلتزم :الفرضیة الرابعة
  .جودة المعلومات المحاسبیةمما یسهم إیجابیًا في تحسین  )570( معیار التدقیق الدولي رقملوفقًا 
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وفقًا  شركاتعلقة باستمراریة الثبات المتالحسابات بتقییم أدلة اإل يمدققلتزم ی :الفرضیة الخامسة
  .جودة المعلومات المحاسبیةمما یسهم إیجابیًا في تحسین ) 570( معیار التدقیق الدولي رقمل
  :دراسةال متغیرات 6- 1
 :لمتغیرات المستقلةا 1-6-1
   .مالیةالمؤشرات تقییم ال .1

  .تشغیلیةالمؤشرات تقییم ال .2

  .قانونیة والتنظیمیةالمؤشرات تقییم ال .3

 .فشل الماليالمؤشرات م تقیی .4

  .الخاصة بتقییم االستمراریة جمع وتقیم أدلة اإلثبات .5
  :المتغیر التابع 1-6-2

  .جودة المعلومات المحاسبیة
  

  :دراسةال نموذج 7- 1
  :متغیرات الدراسة )1-1(شكل رقم یوضح 

  المالیةالمؤشرات     

      

  التشغیلیةالمؤشرات     

      

المؤشرات القانونیة     جودة المعلومات المحاسبیة  
  والتنظیمیة

      

  مؤشرات الفشل المالي    

      

  أدلة اإلثبات    
  

  المتغیرات المستقلة                                                 المتغیر التابع   
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  :مصطلحات الدراسة 1-8
، التـدقیق الدولیـة عـاییرأحد المهو  ":یم استمراریة الشركاتتقی" 570معیار التدقیق الدولي رقم  -

ن الغــرض مــن المعیــار هــو وضــع معــاییر وتــوفیر إرشــادات حــول مســؤولیة المــدقق عنــد إحیــث 
مة فرض االستمراریة كأساس إلعداد البیانات المالیة، وعند ءتدقیقه للبیانات المالیة المتعلقة بمال

مــــة فــــرض ءمال ةالتــــدقیق وعنــــد تقیــــیم نتائجهــــا علــــى المــــدقق مراعــــا إجــــراءاتنجــــاز وإ تخطــــیط 
  . )IFAC, 2010: 528( ة مستقبالً االستمراریة للشرك

فـــي  فـــي مزاولـــة نشـــاطها ةالشـــركاســـتمرار هـــو  رض االســـتمراریةفـــیقصـــد ب: االســـتمراریةفـــرض  -
تخفــیض حجــم المســتقبل المنظــور بــدون وجــود نیــة لــدي اإلدارة أو وجــود ضــرورة لتصــفیتها أو 

  .بتأكد من استمراریة الشركة لمدة عام فقط نشاطها تخفیضًا ملموًس، وأن المدقق مطالب
المــدقق الحاصــل علــى رخصــة مزاولــة مهنــة  :)المــدقق المــزاول( مــدققي الحســابات القــانونیین -

قــانون مزاولــة مهنــة ( تــدقیق الحســابات والمتفــرغ للعمــل بهــا ســواء لحســابه الخــاص أو لــدى الغیــر
 .)2 :2004تدقیق الحسابات، 

المؤشرات المالیة والتشـغیلیة، وهـي غالبـًا مـا ات التي لم تذكر في هي المؤشر  :المؤشرات األخرى -
  .تكون إما مؤشرات قانونیة أو تنظیمیة

إن تحدید أهداف التقـاریر المالیـة، هـو نقطـة  :الخصائص النوعیة لجودة المعلومات المحاسبیة -
الخــارجیین  ینالبدایــة فــي تطبیــق مــنهج فائــدة المعلومــات المحاســبیة فــي ترشــید قــرارات المســتفید

 .أي أن المعلومات الجیدة هي تلك المعلومات األكثر فائدة في مجال ترشـید القـرارات.. الرئیسین
م بهـا المعلومـات المحاسـبیة تسـیقصد بمفاهیم جودة المعلومات تلك الخصائص التي یجب أن تو 

یـة فـي تقیـیم هذه الخصـائص تكـون ذات فائـدة كبیـرة للمسـؤولین عـن إعـداد التقـاریر المال. المفیدة
  .نوعیة المعلومات التي تنتج عن تطبیق الطرق واألسالیب المحاسبیة البدیلة

 هـي FASBي عـاییر المحاسـبة المالیـة األمریكـأهم هذه الخصائص التي حـددها مجلـس مو     
  ):369: 2010 ،القاضي وأبو زلطة(
  .المعلومات مةءمال .1
 .اإمكانیة االعتماد على المعلومات أو درجة الثقة به .2
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  :الدراسات السابقة 1-9
  :الدراسات العربیة 1-9-1
 افتـــراضتطـــور مســـؤولیة المحاســـبین القـــانونیین بشـــأن : "، بعنـــوان)2010، جمعـــة(دراســـة  .1

 ".دراسة تحلیلیة میدانیة في األردن: المستمرة في ضوء المعاییر الدولیة ةشركال
بیـان التطـورات المهنیـة فـي معیـار التـدقیق أولهمـا  هدفت هذه الدراسة إلى تحقیق هدفین رئیسین     

المحاسبین  إدراكم، وثانیهما تقییم مدى 2010-1986االستمراریة منذ عام : المرسوم )570(الدولي 
ة المسـتمرة عنـد تـدقیق البیانـات المالیـة للشـركات الشرك افتراضللتطورات بشأن  القانونیین في األردن

، ولتحقیـــق أهـــداف الدراســـة تـــم تصـــمیم قائمـــة اســـتبیان نالمســـاهم العامـــة المســـجلة فـــي بورصـــة عمـــا
، لتعطـــي ثالثـــة متغیـــرات مســـتقلة )570(عبـــارة مســـتخرجة مـــن المعیـــار الـــدولي رقـــم ) 41(تضـــمنت 

، وتكون مجتمع الدراسة من المحاسبین القانونیین مدققي سحابات الشـركات المسـاهمة العامـة سیةأسا
باسـتخدام معادلـة تحدیـد حجـم العینـة علـى  دید حجم العینة، ولقد تم تح)482(والبالغ إجمالي عددهم 

أي أن %) 95(، ومســتوى ثقــة %)5(وبمســتوى معنویــة %) 50( أســاس نســبة الظــاهرة فــي المجتمــع
ـــغ حجـــم العینـــة )1.96(معامـــل الثقـــة  ـــغ عـــدد الـــردود ) 211(، ولقـــد بل ـــد بل بنســـبة ) 175(مـــدقق، وق

  .تقریباً %) 83(
علـى  ةألغـراض التـدقیق یعنـي قـدرة الشـرك المسـتمرة أن افتـراض الشـركة ومن أهم نتائج الدراسـة     

ــ اإلدارة، وكــذلك أن االســتمراریة ألثنــى عشــر شــهرًا بعــد تقریــر التــدقیق یم قــدرة هــي المســئولة عــن تقی
، وأن لــم یكــن هنــاك مطلــب قــانوني أو محاســبي أو نظــامي بــذلك إذاة علــى االســتمراریة حتــى الشــرك

نوني توجد حتى لو لم یشمل إطار إعداد التقاریر المالیـة علـى متطلـب صـریح مسئولیة المحاسب القا
، وكـذلك نـتج أن المسـتوى العـام إلدراك ة علـى االسـتمراریةتقیـیم محـدد لقـدرة الشـرك لقیام اإلدارة بعمل

  .)%81.5(ة المستمرة بلغ ردن للتطورات بشأن افتراض الشركالمحاسبین القانونیین في األ
نه یجب على جمعیة المحاسبین القانونیین األردنیین بالتعاون مـع هیئـة األوراق أ یاتومن أهم التوص

لمزاولــي المهنــة لتعــریفهم بــالتطورات  المالیــة ومراقبــة الشــركات تنظــیم نــدوات أو عمــل دورات تدریبیــة
، وكـذلك یجـب علـى المحاسـبین ة المستمرةبین القانونیین على افتراض الشركبشأن مسؤولیات المحاس

ویجـب علـى المحاسـبین القـانونیین  ة المسـتمرة،م بمسؤولیاتهم بشأن افتراض الشركالقانونیین عن القیا
ة ن افتـراض الشـركفین بالحاكمیـة بشـأعند القیام بعمل استنتاجات وتقاریر التدقیق واالتصال مع المكل

  .المستمرة
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علــى قــویم القــدرة لحســابات الخــارجي فــي تدور مــدقق ا": ، بعنــوان)2007ســرحان، (دراســة  .2
  ."االستمراریة لدى الشركات المساهمة العامة في فلسطین

 الدراسة إلى توضیح دور المدقق الخارجي في تقویم قـدرة الشـركات المسـاهمة العامـة ت هذههدف     
 صـمیمتـم تفي أعمالها خالل الفترة المقبلة، ولتحقیق أهداف الدراسـة فقـد على االستمرار  في فلسطین

، وزعـت علـى أجزاء) 10(من مكونتین  ،السابقة تن باالعتماد على الدراسة النظریة والدارسااستبانتی
ـــغ عـــددها المـــا ءمـــدققي الحســـابات والمـــدرا ، ةاســـتبان) 101(لیین فـــي الشـــركات المســـاهمة العامـــة، بل

اســتخدم البرنــامج و  ،%)87(قــدرها أي بنســبة إرجــاع  ،اســتبانه صــالحة للتحلیــل )87(وبلغــت الــردود 
  .حیث تم استخدام العدید من االختبارات ،تلتحلیل البیانا )SPSS( إلحصائيا

أن مــدققي الحسـابات یســتطیعون أن یحــددوا مؤشــرات الشــك بخصــوص ومـن أهــم نتــائج الدراســة      
تبــــین مــــن آراء مــــدققي وكــــذلك . ؤشــــرات مالیــــة أو مؤشــــرات غیــــر مالیــــةاالســــتمراریة ســــواء كانــــت م
مـدقق ال تساعد علـى تطـویر ومعرفـة اإلجـراءات المسـاعدة لل تدقیقهنیة للالحسابات أن الجمعیات الم
  .في عملیة تقویم االستمراریة

ضــرورة معرفــة وتحدیــد جمیــع اإلجــراءات اإلضــافیة التــي یجــب أن ینفــذها  ومــن أهــم التوصــیات     
نایــة بات العضــرورة بــذل مــدققي الحســا .المــدقق الخــارجي عنــدما تثــار لدیــه شــكوك حــول االســتمرار

الشـركة علـى االسـتمرار جـل إعطـاء التقریـر المناسـب عنـد وجـود شـك حـول قـدرة المهنیة الكافیة من أ
أن ینفذها المدقق الخارجي  ضرورة معرفة وتحدید جمیع اإلجراءات اإلضافیة التي یجب .في أعمالها

ة بأخـذ دورهـا ضـرورة قیـام الجمعیـات المعنیـة بالمهنیـ .ستمراریةعندما تثار لدیه شكوك بخصوص اال
والعمــل علــى تطــویر اإلجــراءات المتبعــة والتــي تســاعد المــدقق خــالل عملیــة التقــویم، مــن خــالل عقــد 
ورشات عمل وندوات توضح ذلك، أو من خالل إصدار هذه اإلجراءات في المجالت والنشـرات التـي 

  .وحمایة أعضاءها من عمالء التدقیق .تصدر عنها
قدرة المراجع الخارجي من خالل التحلیل المالي وضع مدى : "، بعنوان)2006جربوع، (دراسة  .3

 ".في فلسطین إرشادات تحذیریة مبكرة إلدارة المشروع قبل تعثره وفشله الحقیقي
هـــدفت الدراســـة إلـــى إیضـــاح العالقـــة بـــین فـــرض االســـتمراریة فـــي األعمـــال وبعـــض المفـــاهیم      

 وٕایضــاح مــدى تطــور مســئولیة المــدقق. ینفــي فلســط المــالي والفشــل المــاليالمرتبطــة بــه مثــل العســر 
الخـارجي بخصـوص التقریـر عـن عــدم التأكـد مـن قـدرة المشـروع علــى االسـتمراریة فـي القیـام بأعمالــه 

وتحدیــد مــدى كفــاءة اإلدارة فــي تجمیــع األمــوال مــن ناحیــة وتشــغیلها . االعتیادیـة خــالل الفتــرة القادمــة
  . من ناحیة أخرى

علـى أنـه توجـد عالقـة ارتبـاط بـین  دققینأنـه یوجـد اتفـاق بـین بعـض المـ الدراسـة نتائجمن أهم و      
. أراء المــراجعین المتعلقــة بعــدم التأكــد مــن قــدرة المشــروع علــى االســتمراریة فــي مزاولــة أعمالــه وفشــله

وكذلك في حالة وجود شك جوهري بخصوص قدرة المشروع على االستمرار فـي أعمالـه خـالل الفتـرة 
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مراجــع دراســة التــأثیرات المحتملــة علــى القــوائم المالیــة ومــدى كفایــة اإلفصــاح القادمــة، یجــب علــى ال
  .المرتبط بها

مـــدقق أهـــم التوصـــیات أن العســر المـــالي والفشـــل تــؤثر علـــى نـــوع التقریــر الـــذي یصـــدره المــن و      
 وتوضیح العالقة بـین. ة ستستمر في القیام بأعمالها االعتیادیة أم الالخارجي ویوضح هل أن الشرك

، وتأثرهــا ى المرتبطــة بهــا مثــل العســر المــالير خــفــرض االســتمراریة فــي األعمــال وبعــض المفــاهیم األ
أن معـــاییر المراجعـــة الدولیـــة تتطلـــب تحدیـــد إجـــراءات . علـــى أنـــواع التقـــاریر التـــي یجـــب إصـــدارها

المراجعـــة اإلضـــافیة التـــي یجـــب أن تنفـــذ بواســـطة المراجـــع الخـــارجي عنـــدما یثـــار الشـــك فـــي فـــرض 
ســتمراریة فــي أعمــال المشــروع، باإلضــافة إلــى تحدیــد المقــاییس التــي یمكــن أن یســتخدمها المراجــع اال

ن مـدى فعالیـة خطـط إدارة المشـروع وٕامكانیـة تنفیـذها عنـدما یثـار هـذا معقول ع للحصول على تأكید
  .الشك

 )570(مدى تطبیق معیـار التـدقیق الـدولي رقـم ": ، بعنوان)2005 ،مومني والشویات(دراسة  .4
  ".الخاص باالستمراریة من قبل مدققي الحسابات األردنیین

هدفت هذه الدراسة إلـى التعـرف علـى نظـرة المـدققین األردنیـین حـول مسـؤولیتهم عـن تقیـیم قـدرة      
العمــالء علــى االســتمراریة فــي األردن، ومــدى التــزام المــدققین القــانونیین فــي األردن بتطبیــق معیــار 

  .الخاص باالستمراریة )570(التدقیق الدولي رقم 
 صـــمیم نمــوذجین مـــن االســـتبانة، تـــمحیــث تـــم ت، اســتخدام أســـلوب االســـتبانة ات تـــمالختبــار الفرضـــیو 

  . ة للتدقیق، واإلطار النظري ذي العالقةباالعتماد على المعاییر الدولی صیاغة فقراتها
من %) 50( بنسبة، مدققاً ) 142(ومقدارها بسیطة،  سحب عینة عشوائیةب انقام الباحث حیث     

) (Minitabباستخدام برنامج  وذلك، من مكاتب التدقیق %)60(ومثلت ، )المدققین(راسة مجتمع الد
) 11(، استثنیت منها استبانة) 113(واسترداد علیهم،  ةحیث قام الباحث بتوزیع االستبان اإلحصائي،

عدد االستبانات التي  من %)71(نسبة االستجابة  كوناستبانة كانت غیر صالحة للتحلیل، وبهذا ت
) 77(من مكاتب التدقیق المرخصة؛ أي ما یعادل %) 42(لت ت على المدققین القانونیین، ومثوزع

  .مكتباً  185مكتبًا من أصل 
ومن أهم نتائج الدراسـة أن هنـاك إدراك لـدى مـدققي الحسـابات القـانونین فـي األردن لمسـؤولیتهم      

والتــزام مــدقق الحســابات فــي األردن بتحدیــد . االســتمرار فــي المســتقبلحــول تقیــیم قــدرة العمــالء علــى 
ـــى اســـتمراری العمـــالء، والتنبیـــه لهـــا، وبـــذل العنایـــة المهنیـــة الالزمـــة  ةمؤشـــرات الشـــك التـــي تـــؤثر عل

ــام مــدقق الحســابات فــي األردن باتخــاذ إجــراءات إضــافیة عنــدما تثــار الشــكوك . الكتشــافها وكــذلك قی
ـــدولي رقـــم  .ءحـــول اســـتمراریة العمـــال  )570(والتـــزم مـــدقق الحســـابات فـــي األردن بمعیـــار التـــدقیق ال

واتفقــت آراء كـل مــن مــدققي الحســابات، والمــدراء المــالیین . الخـاص باالســتمراریة فیمــا یتعلــق بــالتقریر
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للشركات المساهمة العامة في األردن على درجة تطبیق المدقق القانوني، لمعیار التدقیق الـدولي رقـم 
 .الخاص باالستمراریة )570(

ومـــن أهـــم التوصـــیات إعـــادة النظـــر فـــي القـــوانین المتعلقـــة بالتـــدقیق، وتطویرهـــا بشـــكل مســـتمر      
للوصـول إلـى االلتــزام بتطبیـق معـاییر التــدقیق المعمـول بهـا فــي األردن، وخاصـة المتعلقـة باســتمراریة 

مــا یتعلــق بقــدرة مــدققي الحســابات العمــالء، وكــذلك تقریــب وجهــات نظــر المــدققین والمــدراء المــالیین فی
على اكتشاف مؤشـرات الشـك األخـرى المتعلقـة باالسـتمراریة، وضـرورة بـذل مـدققي الحسـابات العنایـة 
المهنیة الالزمة من أجـل اختیـار التقریـر المناسـب عنـد أي شـك یتعلـق باالسـتمراریة، وضـرورة توعیـة 

مهـم بالـدور الفعلـي الـذي یقـوم بـه المـدقق عـن المدراء المـالیین لطبیعـة عملیـة التـدقیق وحـدودها وٕاعال
  .تدقیق القوائم المالیة وواجباته ومسئولیاته المهنیة

دور مــدقق الحســابات الخــارجي فــي تقــویم القــدرة علــى ": ، بعنــوان)2001العمــودي، (دراســة  .5
 ".االستمراریة لدى الشركات المساهمة العامة الیمنیة

قـدرة المـدقق الخـارجي فـي الـیمن علـى اكتشـاف المؤشـرات  هدفت هـذه الدراسـة إلـى معرفـة مـدى     
الباعثة للشك في قدرة الشركة على االستمرار، وما یقوم به المدقق الخارجي فـي الـیمن مـن إجـراءات 
إضافیة في حالة وجود شكوك حول قدرة الشركة على االستمراریة، والتعرف على مدى االنسجام بین 

ــة، فیمــا یتعلــق بــدور المــدقق آراء مــدققي الحســابات والمــدراء  المــالیین فــي الشــركات المســاهمة الیمنی
الخارجي في تقییم قدرة الشـركة علـى االسـتمراریة، باإلضـافة إلـى الوقـوف علـى أهـم مـا یواجـه مـدققو 
الحسابات الخارجیون في الیمن من مشاكل في عملهم، والتي تحد من فاعلیة تقییم قدرة الشركة على 

مـدیرًا ) 63(ونـة مـن مـدققًا، وأخـرى مك) 90(تطبیـق الدراسـة علـى عینـة مكونـة مـن وتم  .االستمراریة
لهـا باسـتخدام األسـالیب تحلی الحصول على البیانات الالزمة تـمتوزیع استبانة علیهم، وبعد  وتم. مالیاً 

  .ة المناسبةاإلحصائی

مالحظــة مؤشــرات  أن لــدى مــدقق الحســابات الخــارجي فــي الــیمن القــدرة علــى ومــن أهــم النتــائج     
حیـث بلغـت مـن وجهـة نظـر مـدقق الحسـابات  االستمرار، والتنبیه لها بدرجـة مرتفعـةعدم القدرة على 

ـــى و  .)%76.2(والمـــدراء المـــالیین نســـبة  ـــر  اكتشـــافأن قـــدرة المـــدقق عل ـــر أكث مؤشـــرات الشـــك یعتب
مـدققي بة اخـتالف آراء حیـث بلغـت نسـ االستمراریةفي تقییم المدقق لقدرة الشركة على  العوامل تأثیراً 

مؤشـرات  اكتشـافوالمدراء المالیین للشـركات حـول مسـتوى قـدرة المـدقق علـى  ،)%26.4( الحسابات
تطبیق المدقق لإلجراءات الالزمة في  ىاختلفت اآلراء حول مستو  ا، كمالشركات یةاستمرار الشك في 

  .االستمرارحالة الشك في قدرة الشركة على 
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طبیعة وأهمیة مؤشرات الفشل المالي للشركات دراسة تحلیلیة ": نوان، بع)2001مطر، (دراسة  .6
  ."مقارنة بین آراء المدققین والمحللین المالیین في األردن

 ،ات التــي یســتخدمها مــدققو الحســاباتطبیعــة وأهمیـة المؤشــر  اكتشــافهـدفت هــذه الدراســة علــى      
ثـــم الوقـــوف علـــى أوجـــه  ومـــن ،للشـــركاتفـــي التنبـــؤ بالفشـــل المـــالي والمحللـــون المـــالیون فـــي األردن 

 ،سواء من حیـث طبیعـة تلـك المؤشـرات ، وذلكالقائم بین هاتین الفئتین ومجاالت االختالف ،التشابه
  .أو من حیث أهمیتها النسبیة

ونـة مـن كباحـث اسـتبانة وزعـت علـى عینـة الدراسـة المراسة استخدم الدولغرض تحقیق أهداف ال     
  . ًال مالیاً محل) 35(مدققًا، و) 28(

الدراســة إلــى أن الفئتــین تتفقــان خــالل الممارســة المهنیــة علــى الجمــع بــین المؤشـــرات  وأهــم نتــائج     
  : هما نلكنهما یختلفان في مجالین رئیسیی ،بناء نموذج التنبؤ يالمالیة ف روغی ،المالیة

یعطــي المـــدققون  ،لیـــة التنبــؤ بالفشــل المـــالي للشــركةفــي تحدیــد المتغیــرات التـــي تقــوم علیهــا عم .1
ن المـالیون بینمـا یتـولى المحللـو المالیـة، المؤشرات المالیة األفضلیة على حساب المؤشـرات غیـر 

   .ولو بأفضلیة بسیطة للمتغیرات المالیة مالیة،الالمتغیرات المالیة وغیر  نظرة متوازنة نحو
یــة المســتخدمة فــي وجــود فــروق معنویــة ذات داللــة إحصــائیة بــین نظــرة الفئتــین نحــو النســب المال .2

بینما یعطـي  ،المدققون األفضلیة لنسب الربحیة إذ یعطي ،اء نموذج التنبؤ الخاص بكل منهمابن
 . والسیولة المالئمة المحللون األفضلیة لنسب

مــدى تطبیــق المــدقق القــانوني لإلجــراءات الالزمــة للتوقــع : "، بعنــوان)1996حمــدان، (دراســة . 7
 ".بالفشل والصعوبات المالیة

هــدفت الدراســة إلــى معرفــة مــا إذا كــان المــدقق القــانوني یقــوم بــإجراءات مــن شــأنها أن تكشــف      
التعثر أو الفشل المالي إن وجد، وٕامكانیة قیام المـدقق مـن خـالل تلـك اإلجـراءات الكشـف عـن وجـود 

دقق مؤشــرات، أو أســباب ومظــاهر تــدل علــى وقــوع التعثــر، والفشــل المــالي، وبالتــالي تقیــیم دور المــ
القــانوني فــي التنبیــه لهــذا الخطــر، والتعــرف علــى مــدى قیــام المــدققین بــالتحفظ علــى نتــائج حســابات 

  .الشركات بسبب وجود مؤشرات تدل على ذلك، وذلك بمسح عینه من تقاریر المدققین
راســة المكونــة مــن مــدققي الحســابات فــي األردن البالغــة دوزعــت علــى عینــة ال ةوتــم تصــمیم اســتبان     

  .وبعد الحصول على البیانات الالزمة تم تحلیلها باستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة. مدققاً ) 76(
تبـاع اإلجـراءات د توجـه ضـعیف غیـر واضـح للمـدققین إلوجـو وأهم النتائج التي بینتها الدراسة      

إیجابي لدى  وجود توجهو  .التي قد تؤدي إلى التعثر والفشل الالزمة للكشف عن األسباب الخارجیة
  .وفشل مالي المدققین للقیام باإلجراءات الواجبة في الحاالت التي تثیر الشكوك بوجود تعثر،

لیـة الالزمـة التـي والما ،مـدققین بعمـل المراجعـات التحلیلیـةالومن أهم التوصیات أنه البد على      
مــاذج للتوقــع بالفشــل ن باســتخداموالبــد مــن قیــام المــدققون . احتمــال وجــوده أو ،تكشــف وجــود تعثــر
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االقتصـادي مـة هـذه النمـاذج للواقـع ء، ویعود السبب لعدم االقتناع بمالفي الشركات والتعثر ،المالي
  . في األردن

دور المـدقق الخـارجي فـي تقـویم القـدرة علـى االسـتمراریة ": ، بعنوان)1991ذنیبات، ال(دراسة . 8
  ".ةیردنأل لدى الشركات المساهمة العامة ا

في تقویم قدرة الشـركات المسـاهمة  الحسابات الخارجي مدققإلى معرفة دور  الدراسةت هذه هدف     
وتـم تطبیـق . ذا الـدورومسـؤولیته عـن العوامـل التـي تـؤثر علـى هـ .االسـتمرارعلـى  فـي األردن العامة

تــم توزیــع . مــدیر شــركة) 52(خــرى مكونــة مــن أمــدققًا، وعینــة ) 75(ونــة مــن الدراســة علــى عینــه مك
لهـــا باســـتخدام األســـالیب اإلحصـــائیة بانة علـــیهم، وبعـــد الحصـــول علـــى البیانـــات الالزمـــة تـــم تحلیاســـت

عبـــارة عـــن مـــدققي الحســـابات الخـــارجیین  وقـــد كـــان مجتمـــع الدراســـة، ة المناســـبةوالتحلیلیـــ ة،الوصـــفی
  .سوق عمان المالي ومدراء الشركات المساهمة العامة المسجلة في

الدراســة أن المــدقق الخــارجي فــي األردن یســتطیع تقــویم قــدرة  ظهرتهــاأأهــم النتــائج التــي  ومــن     
أن المـــدقق الخـــارجي لدیـــه القـــدرة علـــى تقیـــیم مـــدى و  .الشـــركة المســـاهمة العامـــة علـــى االســـتمرار

 يفـ )حسـب رأي المـدراء، ومـدققي الحسـابات( االسـتمراریة الشركات المساهمة العامة علـى استمرار 
علـى  ظم المدققین لهم القدرة على تقویم قدرة الشركات المسـاهمة العامـة، وأن معأعمالها االعتیادیة

ن كال ، وأدرجة العلمیة التي یملكها المدققوال االستمراریة بناءًا على المؤهالت واإلمكانیة والخبرات
 مسؤالً أن یكون لدى المدقق الخارجي دور في عملیة التقویم وكذلك یكون المدققین والمدراء یؤیدون 

  .عملیة التقویم ضمن نطاق عملهعن 

ي تسـاعد المـدقق فـي عملیـة تطـویر المعـاییر المهنیـة للتـدقیق والتـ الدراسـة بـه أوصـتوأهم ما      
  .بتطویر األهداف لمساعدة المدققین في تطویر دورهم في عملیة التقویم توصأ، وكذلك التقویم

  :الدراسات األجنبیة 1-9-2
 Significant doubt about the going concern" :بعنوان، )Socol, 2010( دراسة .1

assumption in audit .                                                                 
ة أن إدارة الشركتأكید و  االستمراریة وتطبیقها في عمل المدقق، فرض هدفت الدراسة إلى تطبیق     

مسئولیات المدقق في تدقیق القوائم ، و القوائم المالیةمسئولة عن افتراض االستمراریة في عرض 
تخدام اإلدارة الفتراض االستمراریة في إعداد القوائم المالیة، وتم تحلیل األحداث المالیة المتعلقة باس

ة في أن تظل تتصف ؤدي إلى شك ملموس حول قدرة الشركتوالظروف التي من الممكن أن 
ة وما صلتها بافتراضات اإلدارة في للشرك االستمراریة هناك منقیام من التأكد ال، و باالستمراریة

القوائم المالیة، ویجب على المدققین تقییم فرض االستمراریة، حیث أن تعاون اإلدارة مع المدقق مهم 
ة تج عنها شك ملموس على قدرة الشركلتسهیل تحدید األحداث أو الظروف التي ممكن أن ین جداً 
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یمكن  تمراریة وأهمیة هذه األحداث تختلف من مؤسسة إلى أخرى ولكنفي أن تظل تتمتع باالس
  .تخفیفها بواسطة عوامل أخرى

لها  أن المؤشرات المالیة مثل صافي االلتزامات وصافي االلتزامات المتداولة وأهم نتائج الدراسة     
حیث یجب  تأثیر على فرض االستمراریة، وكذلك أن فرض االستمراریة یؤثر على تقریر المدقق

  . على المدقق أن یعبر عن رأیه حول االستمراریة في تقریره
تنبؤات اإلدارة أراء المدققي حول االستمراریة و  بدراسة العالقة بینالدراسة  به أوصتأهم ما و      

  .للشركات المتعثرة مالیاً 
 Auditors’ decision making":، بعنوان)Lam and Mensah, 2006(دراسة  .2

under going concern uncertainties in low litigation risk  
environments: Evidence from Hong Kong".  

، )وجــود فقــرة توضــیحیة بتقریــر المراجعــة(هــدفت الدراســة تحلیــل ودراســة آراء المراجعــة المعدلــة      
، قضــائیةبیئــة تتســم بانخفــاض مخــاطر تعرضــهم لــدعاوي والمصــدرة مــن مراقبــي الحســابات فــي ظــل 

وفــي نفــس الوقــت یوجــد عــدم تأكــد اقتصــادي عــالي، خاصــة الفتــرة التــي تعرضــت لهــا هــونج كونــك 
ـــي مـــا إذا كـــان ســـلوك مراقبـــي . 1997مباشـــرة بعـــد األزمـــات المالیـــة ألســـیا ســـنة  ـــوف عل ـــك للوق وذل

في الحسابات في هونج كونك یتم توجیه بنفس العوامل التي حددت في الدراسات المحاسبیة السابقة، 
  . مثل الوالیات المتحدة األمریكیة قضائیةیئة تتسم بارتفاع مخاطر تعرضهم لدعاوي بظل 
التـــي اعتمـــدت علـــى بیانـــات مســـتمدة مـــن بیئـــة ممارســـة مهنـــة المراجعـــة فـــي الوالیـــات  البحـــوث     

المتحدة األمریكیة، أوضحت أنه علي العكس من أن إرشادات المهنة والتي تفرض قیود علي مراقبـي 
إال . لعدم االمتناع عـن إبـداء رأي إال فـي ظـروف وجـود عـدم تأكـد تمـنعهم مـن تكـوین رأيالحسابات 

فیمـا یتعلـق " (تقریـر االمتنـاع عـن رأي"أن مراقبي الحسابات فـي ظـل هـذه البیئـة یمیلـوا إلـي اسـتخدام 
 وفـي بیئـة خطـر مقاضـاة عالیـة مثـل. ة العمیل األكثر تطرفـاً لإلشارة لضغوط شرك) اق االستمراربسی

  .الوالیات المتحدة األمریكیة
وبعــــد أن استعرضــــت الدراســــة أهــــم نتــــائج الدراســــات الســــابقة فــــي مجــــال االهتمــــام بعــــدم التأكــــد     

ت الدراســات إلــي قســمة العمیــل، حیــث تــم حســابات عــن شــركواالســتمرار وأثارهــا علــي آراء مراقبــي ال
  :التاليك وهيمجموعات 

التي تؤثر علي رأي مراقب الحسابات إلصـدار رأي مـتحفظ اهتمت هذه المجموعة بتحدید العوامل  .أ
أن متغیرات السوق لها قـوة توضـیحیة إضـافیة : وأهم ما توصلت إلیه هذه المجموعة من نتائج. أم ال

تنسب إلي المتغیرات المالیة في التوقع ما إذا كان مراقبي الحسابات یعدلوا رأیهم في عملیة المراجعـة 
ة العمیـــل فـــي عملیـــة إصـــدار رأي ت یعتمـــدوا بقـــوة علـــي حالـــة فشـــل شـــركاباأم ال، وأن مراقبـــي الحســـ

 .معدل
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اهتمت هذه المجموعة بدراسة مدى مالءمة التقریـر المعـدل لسـوق المـال، وأهـم مـا توصـلت هـذه  .ب
ـــق باالســـتمرار أصـــبح ایجـــابي ویـــرتبط  ـــب الحســـابات المتعل ـــائج، هـــو أن رأي مراق المجموعـــة مـــن نت

  . ر األسهم خالل سنتین من العرض العام المبدئيباحتمالیة انحراف أسعا
اهتمـــت هـــذه المجموعـــة علـــي مـــا إذا كـــان تقریـــر مراقـــب الحســـابات المعدلـــة یـــؤثر علـــي قـــرارات  .ج

مســتخدمي القــوائم المالیــة، وأهــم مــا توصــلت هــذه المجموعــة هــو أن رأي مراقــب الحســابات المعــدل 
 .یعتبر مالئم في اتخاذ القرار االئتماني

یث خلصت الدراسة إلى العدید من النتائج أهمهـا االتفـاق مـع نتـائج الدراسـات السـابقة مـن أن ح     
وأن ). خاصة الرأي المعدل(سمعة مراقب الحسابات والمهنة یؤثران بقوة علي سلوكه عند إبداء الرأي 

ة مراقبــــي الحســــابات یمیلــــوا إلصــــدار تقریــــر باالمتنــــاع عــــن إبــــداء رأي فــــي الحــــاالت الحرجــــة نتیجــــ
تـــأثیر و . المصـــائب المالیـــة، ورأي معـــدل مـــع فقـــرة إیضـــاحیة عنـــدما تكـــون هـــذه المصـــائب أقـــل حـــدة

ــدعاوي  الضــغوط المهنیــة علــى ــأثیرًا مــن خطــر ال ــد إصــدار الــرأي تكــون أكثــر ت مراقــب الحســابات عن
  .القضائیة

 Auditors Bankers and":، بعنوان(Constantinides, 2002)دراسة  .3
Insolvency Practitioners Going Concern Opinion Logit Model".   

االسـتمراریة مـن قبـل المـدققین الرأي حول  تهدفت الدراسة إلى تحدید العوامل المؤثرة على قرارا     
تـأثیر  ، كمـا هـدفت إلـى دراسـةلسین للشركات التي عانـت مـن الفشـل، والمفالممارسین، ومدراء البنوك

  .االستمراریةؤثر على قرار الرأي حول التي ت) السلوكیة(العوامل األخرى 

ن أو  ،ي التــي تــؤثر علــى قــرارات المــدققینأظهــرت نتــائج الدراســة أن مؤشــرات الشــك المالیــة هــ     
، كمــا أظهــرت أن مــن األحــداث المهمــة التــي تــؤدي إلــى ت مهمــةغیــر المالیــة لیســالشــك مؤشــرات 

ــتحفظ فــي التقریــر هــي تعیــین المصــفي  ــدعاوي القضــائیة،  ،فــي النهایــة فلــذلك یــتحفظ المــدققونال وال
، وهذه المتغیرات قد استعملت في نموذج االنحدار اللوجستي والـذي یبـین أن وعجز في سداد القرض

كمــا أظهــرت الدراســة أنــه ال یمكــن معرفــة  ،بشــكل صــحیح أن الشــركة غیــر مســتمرة صــنفت %)95(
  .االستمراریة صحیحفیما إذا كان قرار الرأي حول 

تحدیـــد العوامـــل المـــؤثرة علـــى قـــرارات الـــرأي حـــول  أوصـــت بـــه الدراســـة إلـــى أنـــه یجـــبأهـــم مـــا      
  .حسب أهمیتها الحسابات الممارسین مدققي االستمراریة من قبل

 The Impact of Political":، بعنوان)Arnold et. al., 2001(دراسة  .4
Pressure on Novice Decision Makers: are Auditor s Qualified to 

Make Going concern Judgments".  
هدفت الدراسة إلى فحص الضغوط السیاسیة واالجتماعیة التي تحیط قرارات المدققین فیمـا إذا      

كما هدفت إلى مقارنة االختالفات بـین  ،الشركة أم ال یةاستمرار حول  متحفظاً  كانوا سیصدرون رأیاً 
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وتلـك المسـتخدمة  ،االسـتمراریةلخبـراء فـي حكـم اذ القرار المستخدمة من قبـل المـدققین ااتخعملیات 
ولتحقیـق أهـداف الدراسـة تـم ات التـي تعـاني مـن الفشـل، كر من قبل مهني اإلفالس عنـد فحـص الشـ

 Melbourne and( إجـراء عــدة جلســات مــع الممارسـین فــي عشــرة  مكاتــب إفــالس رئیسـیة فــي

Sydney(، ناقشات لمعرفـة إدراك خبـراء تبعت مجموعة من المأت الجلسات كحالة دراسیة استخدم
  .القرار اذاتخاإلفالس ونظرتهم حول 

وأظهــرت نتــائج الدراســة أن التــدریب أداة جیــدة لفــرق العمــل یســاعدهم فــي فهــم عملیــات صــنع      
وأظهــر المــدققون أن القــرار حــول  ،االســتمراریةالقــرار والقــدرة علــى التعامــل مــع العوامــل التــي تتعلــق ب

ن المـــدققون ال یة للقـــرار، وأة ال یمكـــن التغلـــب علیهــا بإنكـــار الطبیعـــة السیاســیعـــد مشــكل االســتمراریة
مـا یصـدر تحفـظ فـي الـرأي حـول  وبالتـالي نـادراً  ،االسـتمراریةخبرة في صنع القرار حول  ةیحملون أی

وانخفــاض مســتوى  ،تقابــل الــنقص فــي الخبــرة ن قیــام المــدقق بــاإلجراءات اإلضــافیة الاالســتمراریة، وأ
العمــالء فــي  واالجتماعیــة مـن قبــل ،اســتمرار عرضــه للضـغوط السیاســةلــدى المــدققین یجعلـه بالخبـرة 

  .قبول األدلة المخففة
دار الرأي الفنـي وصت به الدراسة بأن یكون المدقق مستقل شكلیًا وجوهریًا اتجاه إصوأهم ما أ     

  .أو سیاسیةجتماعیة اضغوط المحاید دون وجود 
 Going concern Uncertainty" :عنوانب، )Martin, 2000( دراسة .5

Disclosures and Conditions: A Comparison of French, German, 
and U.S. Practices" 

وف المتعلقـة والظـر تأكـد اسـتمرار هدفت الدراسة إلـى مقارنـة نسـب حـدوث اإلفصـاح عـن عـدم        
انطالقــًا مــن الجهــود  وذلــك. مریكیــةفرنســا، ألمانیــا، والوالیــات المتحــدة األ :بهــا عبــر ثــالث دول هــي

فتوفیـــق . لتوفیـــق معـــاییر المحاســـبة والمراجعـــة، والتأكیـــد علـــي ممیـــزات القواعـــد المتشـــابه عبـــر الـــدول
علي المستوى الدولي یـدعم مـا هـو مقصـود بالقابلیـة للمقارنـة بـین  المعاییر الدولیة، ومن ثم الممارسة

وعلي الـرغم مـن أن اتسـاق . وسیع األسواق المالیة الدولیةالقوائم المالیة عبر الحدود، والتي ستسهل ت
ــائج اإلفصــاح  المعــاییر عبــر البلــدان ال یكــون كــافي بالضــرورة، إال إذا ضــمن هــذا االتســاق ثابــت نت

حیث موضوع اإلفصاح عن عدم تأكد االستمرار یعـد مثـال هـام كحالـة . والتقاریر المالیة عبر البلدان
  .بر الدولتبدو لوصف االتساق العادل ع

وبعـد أن خلصـت الدراسـة مـن التحلیـل النظــري أن معـاییر المراجعـة عـن عـدم تأكـد االســتمرار        
  .كانت متشابه بشكل جوهري عبر الثالث دول

هم مأهم النتائج أن اإلفصاح الرسمي عن عدم تأكد االستمرار تبدوا وأن تكون كبیرة بشكل من و      
أن تحلیـل معـدالت اإلفصـاح عـن عامـل عـدم االسـتمرار . رنسـا وألمانیـافي الوالیات المتحدة مقارنة بف

وكذلك العوامـل المتعلقـة . أیضًا وجد اختالف كبیر في الشركات األمریكیة مقارنة بالفرنسیة واأللمانیة
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بالمدیونیــة كانــت أكثــر بشــكل كبیــر للمنشــآت األمریكیــة، وهــذا یتفــق مــع االتجــاه العــام لقیــام الشــركات 
وأن الشركات الفرنسیة كانت أقل إفصاح عن التغیرات . باالحتفاظ بدیون في هیكلها المالي األمریكیة

وأن الشـركات األلمانیـة كانـت أكثـر إفصـاح عـن التغیـرات اإلداریـة مقارنـة . اإلداریة مقارنة باألمریكیة
خســارة  توقــف العمــل، :علــي ســبیل المثــال(عوامــل األعمــال  لكنهــا أقــل عــن التقریــر عــن. باألمریكیــة

وأنه ینبغي علي مستخدمي التقـاریر المالیـة العنایـة أن یكونـوا واعـین لـیس لتفسـیر ..). عمالء مهمین
الــرغم مــن أن المالحظــات  ىحــاالت اإلفصــاح المتشــابه عــن عــدم االســتمرار عبــر دول الدراســة، علــ

وأن تكون  إفصاحات عن عدم االستمرار تبدوا) غیاب(ووجود . لوصف عدم االستمرار تكون متشابه
  .معتمدة علي العوامل الخاصة بكل بلد

لـى االهتمــام باإلفصـاح مــن قبــل المـدقق عنــد عـدم تأكــد اســتمراریة وأهـم مــا أوصـت بــه الدراســة إ     
  .الشركات في ظل ظروف معینة لخدمة مستخدمي القرارات

 The effect of stage of":، بعنوان)Rosman et. al., 1999(دراسة  .6
Development and Financial health on Auditor Decision Behavior 

in the Going Concern task".  
كافــة الحــاالت المهمــة التــي تــؤثر علــى الشــركات الصــناعیة وتقیــیم دراســة  هــدفت الدراســة أن  

كمـا هـدفت إلـى فحـص كیـف یتكیـف  ،الشـركة یةاسـتمرار التي تؤثر على سلوك المدققین فـي تقیـیم و 
  .الشركات الصناعیة یةاستمرار اذ القرارات في الحاالت المختلفة المتعلقة باتخي سلوك المدققین ف

كثــر مــن عوامــل التخفیــف غیــر توصــلت الدراســة إلــى أن عوامــل التخفیــف المــالي ســیطرت أ  
ل على وغیر مالیة مهم جدا لفهم االختالف في الحصو  ،وأن تصنیف المعلومات إلى مالیة ،المالي

كمـــا توصـــلت أیضـــا إلـــى أن المـــدققین الـــذین یعملـــون بشـــكل دقیـــق  ،دققینالمعلومـــات مـــن قبـــل المـــ
، وأن األداء الــدقیق فــي فــي الحصـول علــى المعلومــات المالیـة ةیمیلـون الســتخدام إسـتراتیجیات مرنــ

  .یولة، ومعلومات غیر مالیة مبكراً مرتبط بالحصول على معلومات أكثر من الس االستمراریةتقییم 
الدراسة بضرورة قیام مدقق الحسابات بالدقة عند تقییم استمراریة الشـركات  وأهم ما أوصت به     

  .بموجب المؤشرات التي وفرتها إدارات تلك الشركات محل التدقیق

 Going Concern Opinions":، بعنوان)Chen and Church, 1996(دراسة  .7
and Auditor Reporting".  

ورد فعل السوق حـول اإلفـالس  ،االستمراریةاآلراء حول هدفت الدراسة إلى معرفة االرتباط بین      
مـن الشـركات األمریكیـة المفلسـة مـن  ةبعد السـیطرة علـى المتغیـرات األخـرى وقـام الباحثـان بأخـذ عینـ

  .بشرط توفر المعلومات المطلوبة) 1988-1980(عام 
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یح رد فعل السوق حول یمكن االستفادة منه لتوض االستمراریةأن رأي المدقق حول  وأهم النتائج     
مــن خــالل  ن رد فعـل الســوق یحــدث قبـل اإلفــالسأو  ،عــد الســیطرة علـى المتغیــرات األخــرىاإلفـالس ب

ن أسـعار األسـهم تـنخفض بنسـبة قلیلیـه للشـركات التـي تسـلمت آراء أكما و  ،التغیر في أسعار األسهم
متحفظــــة بخصــــوص بالمقارنــــة مــــع الشــــركات التــــي تســــلمت آراء غیــــر  االســــتمراریةمتحفظــــة حــــول 

  .االستمراریة ربما تخفض من مفاجأة اإلفالسكما أظهرت الدراسة أن اآلراء حول  ،االستمراریة
ـــق وأهـــم مـــا أوصـــت بـــه الدراســـة       ـــة ارتباطیـــة بـــین رأي المـــدقق فیمـــا یتعل ـــه یجـــب وجـــود عالق أن

  .باالستمراریة وواقع تقییم تلك االستمراریة من قبل المدقق
 Explaining Auditor's Going" :، بعنوان) Barbara et. al., 1995(دراسة  .8

concern decision: Assessing management capability".   
إلى التحقـق فیمـا إذا كانـت المتغیـرات غیـر المالیـة یمكـن أن تسـاعد فـي توضـیح  الدراسة هدفت     

وقـــام البـــاحثون  ،دققعلـــى طبیعـــة عملیـــة صـــنع قـــرار المـــوالتعـــرف  ،االســـتمراریةقـــرار المـــدقق حـــول 
كونــت مــن مؤشــرات مالیــة وغیــر وت ،االســتمراریةســتبانه احتــوت علــى مؤشــرات الشــك حــول ابتصــمیم 

  .مالیة
یــز بــین الشــركات التــي تســلمت ینــه ال یوجــد هنــاك نســب مالیــة معینــه للتمأوأهــم نتــائج الدراســة      
ن النســــب المالیــــة الخاصــــة أو  ،ظــــاً متحف والتــــي لــــم تتســــلم تقریــــراً  ،االســــتمراریةحــــول  متحفظــــاً  تقریــــراً 

وأن المتغیـرات غیـر المالیـة سـاعدت  ،أو دقـة ،الشركة ال تزید أهمیـة یةاستمرار المستخدمة في تحدید 
  .لم تتسلمأو  االستمراریةعلى التمییز بین الشركات التي تسلمت تقریرا حول 

بالمؤشـرات  ن االعتبـاروأهم ما أوصت بـه الدراسـة إلـى ضـرورة أن یأخـذ مـدقق الحسـابات بعـی     
  .التشغیلیة والتنظیمیة والقانونیة عند تقییم استمراریة الشركات

  :التعقیب على الدراسات السابقة 1-9-3
ركزت ) والذنیبات العموديسرحان، وموني والشویات و جمعة، (السابقة مثل معظم الدراسات إن      

ر التدقیق الدولي ییة الشركات في ظل معایعلى دور مدققي الحسابات القانونیین في تقییم استمرار 
  .والیمن واألردنفي عدة دول من فلسطین  العامة لدى الشركات المساهمة )570(رقم 

حیث ركزت على بناء نماذج للتنبؤ بالفشل وأوضحت  )، حمدانجربوع، مطر(دراسات  اوأم      
قدرته على تقویم قدرة الشركة أن هذه النماذج یمكنها أن تساعد المدقق في توقیت فشل الشركة و 

  .على االستمرار

الخارجي في تطبیق  دققالتي أجریت تطرقت إلى دور الم السابقة ن معظم الدراساتحیث إ     
  .ى قدرتها على تفادي الفشل الماليمعیار التدقیق الدولي الخاص باالستمراریة على الشركات ومد
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التزام مدققي الحسابات الباحث تأخذ بعین االعتبار  وعلیه فإن الدراسة الحالیة التي یقدمها     
تقییم  وذلك من خالل الشركات استمراریةالخاص ب) 570(معیار التدقیق الدولي رقم بتقییم 

لحكم ل وتقییم أدلة اإلثبات والتشغیلیة والقانونیة والتنظیمیةالمؤشرات أو األحداث أو الظروف المالیة 
لمستخدمي  بما في ذلك خدمةً  على جودة المعلومات المحاسبیةك ذل وأثرعلى استمراریة الشركة 

، وكذلك خدمًة لمتخذي أو دائنون سواء كانوا مساهمین أو حكومة أو بنوك أو عمالءو  القوائم المالیة
  .القرارات للوصول إلى قرارات رشیدة وصائبة
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  الفصل الثاني

  راریة الشركاتمعیار استممهنة تدقیق الحسابات و 
  

  :مقدمة
  مهنة تدقیق الحسابات وتطورها: المبحث األول

 تدقیق الحسابات من المنظور الدولي واتجاهاته نحو : المبحث الثاني
  تقییم استمراریة الشركات  
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  :مقدمة
بـــین المهـــن  مهمـــةً  ةً ورت بســـرعة وأخـــذت مكانـــمهنــة تـــدقیق الحســـابات مـــن المهـــن التـــي تطــإن      

ومع الحاجة الماسة لمهنة مستقلة تعمـل علـى الـربط  ،االقتصادي، وذلك بالتوازي مع التطور خرىاأل
 ،االقتصــادیة، والمســتخدمین لهــذه المخرجــاتللشــركات والمنشــآت  ةالمالیــ معلومــاتبــین مخرجــات ال

  .محلیًا ودولیاً  والبد عند الحدیث عن تطور مهنة تدقیق الحسابات الحدیث
االهتمام بالمدقق والتدقیق من حیث التنظیم والكفاءة، نظرًا الزدیاد االهتمام باألقسام ولقد ازداد      

المحاسبیة، والتي هي مصدر المعلومات الرئیسة ویعتبر التدقیق قسم مهم جدًا من بین هذه األقسام، 
ملكیة  ونظرًا لتعقیدات العملیات التجاریة في عالمنا الحاضر محلیًا وعالمیًا، وما استلزم فصل

  .المشروع عن إدارته من اعتماد رأي المدقق الخارجي المحاید
وتواجه مهنة التدقیق منذ بدایة األلفیة الثالثة العدید من التغیرات واألزمات، حیث أن الدول      

المتقدمة وخاصة أمریكا تعتبر المحرك والمصدر الرئیس لها، إال أن الدول العربیة تجد نفسها وفي 
لیها ضرورة التالؤم معها، فقد نتج عن األزمة المالیة سلسلة من االنهیارات وضع یحتم ع

، وقد تبع ذلك انهیار للعدید )شركات تأمین- بنوك(واالفالسات للعدید من كبرى المؤسسات المالیة 
من الشركات العقاریة، ولقد ألقت هذه األزمة العالمیة بظاللها حول مسئولیة المدقق القانوني بشأن 

  ).854: 2010جمعة، (ق وتقییم معیار االستمراریة أثناء قیامة بعملیة التدقیق تطبی
إن معاییر التدقیق الدولیة تسعى إلى توفیر مستوى معقول من الضوابط التي تضبط عملیة      

  .یعمل المدقق ضمنه ينوع من اإلطار الذ التدقیق وتحدد
  :وهما هذا الفصل مبحثان ویتناول

  .نة تدقیق الحسابات وتطورهامه: المبحث األول
  .معاییر التدقیق الدولیة: المبحث الثاني
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  المبحث األول
  مهنة تدقیق الحسابات

  
  تمهید 2-1-1
  التطور التاریخي لمهنة تدقیق الحسابات دولیًا ومحلیاً  2-1-2
  نشأة مهنة تدقیق الحسابات وتطورها في فلسطین 2-1-3
  ه مهنة تدقیق الحسابات في فلسطین الصعوبات التي تواج 2-1-4
  تعریف تدقیق الحسابات 2-1-5
  أهداف تدقیق الحسابات 2-1-6
  أهمیة تدقیق الحسابات 2-1-7
  األنواع الرئیسة لتدقیق الحسابات 2-1-8
  واجبات ومسؤولیات المدقق الخارجي 2-1-9
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  :تمهید 1- 1- 2
مهمة بین المهن  طورت بسرعة وأخذت مكانةمهنة تدقیق الحسابات من المهن التي تإن        
ومع الحاجة الماسة لمهنة مستقلة تعمل على الربط  ،االقتصادي، وذلك بالتوازي مع التطور األخرى

یبین و االقتصادیة، والمستخدمین لهذه المخرجات، للشركات والمنشآت  حاسبیةالم مبین مخرجات النظ
هم المعوقات أ، وكذلك تطورها في فلسطین و حساباتر التاریخي لمهنة تدقیق الهذا الفصل التطو 

 ،بالتوازي مع التطور التاریخي للمهنة ابات وتطورهمفهوم تدقیق الحسو  ،هذا التطورالتي واجهت 
 ،أیضًا واجبات وحقوق المدقق الخارجي، و هداف وأهمیة مهنة تدقیق الحساباتأ ویتطرق إلى

  .لیاتي تقع علیه وحدود هذه المسؤو والمسؤولیات الت

  :التطور التاریخي لمهنة تدقیق الحسابات دولیًا ومحلیاً  2- 1- 2
تستمد مهنة التدقیق نشأتها من حاجة اإلنسان إلى التحقق من صحة المعلومات المحاسبیة        

وقد ظهرت هذه . التي یعتمد علیها في اتخاذ قراراته، والتأكد من مطابقة تلك المعلومات للواقع
الحكومات، حیث تدل الوثائق التاریخیة على أن حكومات قدماء المصریین والیونان  الحاجة أوًال لدى

وكان المدقق وقتها یستمع إلى القیود . كانت تستخدم المدققین للتأكد من صحة الحسابات العامة
  ).18- 17: 2007عبد اهللا، (المثبتة بالدفاتر والسجالت للوقوف على مدى صحتها 

مشتق من الكلمة  Audit لى أن مصطلح التدقیق بمعناه اللفظيجدر اإلشارة إوت       
حیث یشیر التاریخ  المدقق،ألن الحسابات كانت تتلى على " یستمع"ومعناها   Audireالالتینیة

نها للتأكید و إلى أن قدماء المصریین، واإلغریق، والرومان كانوا یسجلون العملیات النقدیة ثم یدقق
لیة قاصرة على الحسابات المالیة الحكومیة حیث كانت تعقد جلسة من صحتها، وكانت هذه العم

استماع عامة یتم فیها قراءة الحسابات بصوت مرتفع، وبعد الجلسة یقدم المدققین تقاریرهم، مع 
مالحظة أن عملیة التسجیل كانت تتم بطریقة بدائیة، وتحسنت عملیات التسجیل والتدقیق بعد 

 Luca ریقة المزدوجة التي اكتشفها العالم االیطالي لوكا باشیلوتنظیم الحسابات على أساس الط

Paciolo  م1494ونشرها في كتابه الذي ظهر في مدینة البندقیة في القرن الخامس عشر عام 
  .)24: 2009جمعة، (

 م1581ولقد ظهرت أول منظمة مهنیة في متخصصة بالتدقیق في فنیسیا بایطالیا عام        
وقد أصبحت عضویة هذه الكلیة . والتي تمنح شهادة خبیر محاسبة Roxonatiحیث تأسست كلیة 

ثم اتجهت الدول األخرى إلى تنظیم هذه . م شرطًا من شروط مزاولة مهنة التدقیق1669في عام 
وقد كان لبریطانیا فضل السبق في هذا التنظیم المهني، حیث أصبحت عملیة تدقیق . المهنة

بأدنبرة عام " جمعیة المحاسبین القانونیین"یطانیا عندما أنشئت الحسابات مهنة مستقلة في بر 
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وقد جاء قانون الشركات . م1773م بالرغم من أن المهنة نشأت هناك قبل ذلك بكثیر عام 1854
. ینص على وجوب التدقیق بقصد حمایة المستثمرین من تالعب الشركات بأموالهم م1862عام 

خطوات مهمة إلى األمام حیث ساعد على االهتمام بها  بمهنة التدقیق نوقد دفع هذا القانو 
ثم توالى بعد ذلك التنظیم في الدول المتقدمة من . وانتشارها بسب الحاجة التي نشأت من جرائه

. أواخر القرن التاسع عشر حتى القرن العشرین، حتى أصبح ال یخلو منها بلد في عالمنا الحاضر
نفة الذكر راجع للسیاسات المالیة والضریبیة فیها، وذلك ألن وٕان تطور المهنة في كل من البلدان آ

تطور السیاسة المالیة للدولة وأخذها بأسلوب فرض الضرائب على الدخل قد أظهر نوعًا جدیدًا من 
الرقابة هو الرقابة الضریبیة، ومن أدواتها التدقیق الضریبي والذي خلق الحاجة إلى خدمات مدققي 

لتوسع في ملكیة األسهم والسندات، وما استدعاه ذلك من إنشاء األسواق وكذلك فإن ا. الحسابات
، أدى إلى اتساع استعمال خدمات التدقیق والمدققین، الذین یستطیعون إظهار )البورصات(المالیة 

  ).19- 18: 2007عبد اهللا، (تقییم نتیجة أعمال الشركات ومراكزها المالیة بحیاد واستقالل 

  :ق الحسابات وتطورها في فلسطیننشأة مهنة تدقی 3- 1- 2
 ین والوطن العربي بصفة عامة، هي احدىإن مهنة تدقیق الحسابات في فلسط یمكن القول     

المهن التي دخلت النشاط االقتصادي من زمن قصیر نسبیًا، وقد زاد االهتمام بهذه المهنة في 
البالد العربیة من تطورات  العقود الثالثة األخیر من القرن العشرین وذلك نتیجة لما شهدته

اقتصادیة واجتماعیة متسارعة تمثلت بإنشاء الشركات المساهمة وما رافقها من انفصال للملكیة عن 
اإلدارة، وبالتالي ظهور الحاجة إلى وجود شخص مستقل ومحاید لطمأنة أصحاب األموال من 

ادیة في العالم العربي مالكین ومقرضین على سالمة أموالهم، وكذلك أسهمت التغیرات االقتص
كتوسع اإلنفاق العام والمشاریع المشتركة ودخول الشركات متعددة الجنسیات في اقتصادیات الوطن 

درغام ومطیر، (العربي إلى إحداث تغییرات في الفكر المحاسبي والتطبیقات المحاسبیة السائدة 
2008 :49.(  
وفي فلسطین إلى قوانین شركات موروثة ویرجع تنظیم مهنة تدقیق الحسابات في قطاع غزة      

شرعت في حقبة تاریخیة سابقة خالل فترة االنتداب البریطاني أو الحكم األردني لضفة الغربیة، 
م والنافذ في الضفة 1964لعام ) 12(وهذه القوانین التي تتمثل في قانون الشركات األردني رقم 

لم تنظم بشكل دقیق . م النافذ في قطاع غزة1929لعام ) 18(الغربیة، وقانون الشركات البریطاني 
وشمولي مهنة تدقیق الحسابات بالرغم من أنه معمول بها حتى اللحظة، هذا باإلضافة إلى عدم 
وجود قانون فلسطیني یتعلق بتنظیم مزاولة مهنة تدقیق الحسابات قبل قدوم السلطة الوطنیة 

لسنة ) 10(یق الحسابات األردني رقم الفلسطینیة، حیث كان یطبق قانون مزاولة مهنة التدق
م، في حین یتم منح مزاولة مهنة تدقیق الحسابات في قطاع غزة من خالل مسجل الشركات 1961
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م، تم إنشاء هیئة الرقابة 1994لدى وزارة العدل، وبعد قدوم السلطة الوطنیة الفلسطینیة في سنة 
هي هیئة عامة مستقلة ذات شخصیة العامة والتي تم نقل صالحیات دیوان المحاسبة إلیها، و 

اعتباریة تتبع رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة، وتخضع إلشرافه المباشر، وتهدف إلى تحقیق 
الرقابة على المال العام وضمان استقالله، كما تعمل على تطویر السیاسات واإلجراءات اإلداریة 

  ).27- 26: 2005أبو هین، (وتحسین األداء 
العمل بهذا القانون حتى صدور قانون مزاولة مهنة تدقیق الحسابات الفلسطیني وقد استمر      
م، والذي طبق على أراضي السلطة الفلسطینیة كافة، والساري المفعول حتى 2004لسنة ) 9(رقم 
  .www.moj.gov.ps. اآلن
 مطابق القانون وهذام، 2004لسنة  )9(رقم  اباتالحس تدقیق مهنة مزاولة قانون ظهور وبعد     
 الشكلیة االختالفات بعض مع م1985لسنة ) 32( رقم األردني الحسابات تدقیق مهنة لقانون تماماً 

       .http:muqtafi.birzeit.eduالبسیطة 
یتضح مما سبق أهمیة وجود قانون شركات فلسطیني معاصر وموحد یحاكي واقع المستجدات      

قتصادیة واالجتماعیة السائدة في فلسطین ویراعي المتطلبات العالمیة، ویحافظ على البناء اال
االقتصادي القائم وفي نفس الوقت یكون أكثرًا تنظیمًا لمهنة تدقیق الحسابات، باإلضافة إلى تطویر 

     .قانون مزاولة المهنة الحالي
     :سطینالصعوبات التي تواجه مهنة تدقیق الحسابات في فل 4- 1- 2

وممارسیها في  تدقیق الحسابات مهنةوالمشكالت التي تواجه حیث یمكن تلخیص أهم الصعوبات 
  ):163: 2012الباز، (فلسطین في النقاط التالیة 

 :عدم وجود معاییر مهنیة فلسطینیة  .1
بالنظر إلى الواقع الفلسطیني، نجد أنه ال توجد أیة معاییر مهنیة فلسطینیة تضبط عمل      

حاسبین ومدققي الحسابات في فلسطین، فعلى صعید مهنة المحاسبة ال توجد معاییر محاسبیة الم
تلتزم بها الوحدات االقتصادیة وممارسو العمل المحاسبي عند إعداد البیانات المالیة، حیث یالحظ 
 أن جزءًا من الوحدات االقتصادیة والممارسین للمهنة یسترشدون وبشكل طوعي بمعاییر المحاسبة

  ).3: 2007كالب،(الدولیة وبدرجات متفاوتة 
والمتتبع لواقع عمل مكاتب التدقیق في فلسطین یجد أن هناك عددًا محدودًا منها ملتزم      

بتطبیق معاییر التدقیق الدولیة، خصوصًا المكاتب المحلیة التي لها تمثیل دولي، أو المكاتب 
  .الدولیة التي لها فروع في فلسطین

  
  

http://www.moj.gov.ps


25 
 

 :بقواعد آداب وسلوكیات المهنةاإلخالل  .2
لذلك ضرورة وجود هناك عدم التزام من المدققین بتطبیق قواعد وآداب السلوك المهني، و      

عقوبات مهنیة تردع المدققین وتدعم االلتزام المهني لهم، على أن تكون العقوبات مؤثرة وصادرة عن 
  المنظمات المهنیة التي ینتمون إلیها

 :والتدریب والتعلیم المهني المستمر ضعف برامج التأهیل .3
تلعب برامج التأهیل والتدریب والتعلیم المهني المستمر دورًا مهمًا في تطویر مهارات المدقق      

ومعلوماته لكي یحافظ على كفاءته المهنیة وتطویرها، إذ ال یمكن تحقیق ذلك من خالل االعتماد 
البرامج لتطویر الخبرات المهنیة والفنیة للممارسین العملیة وحدها، بل البد من هذه  تعلى الخبرا

  .للمهنة
 :ةمشكالت تتعلق بالجمعیات المهنیة الفلسطینی .4

الجمعیات المهنیة لم تقم بدور فاعل في تثقیف المجتمع بطبیعة عملیة التدقیق ودور المدقق      
، وكذلك قصور الدورات وواجباته، كما لم تقم بالدور المناط بها في تنظیم وتطویر مهنة التدقیق

 طالع المدققین على أحدث المستجدات المتعلقة بالمهنة،المهنیة إلالتدریبیة التي تقوم بها الجمعیات 
لمهنة وعدم إشراك الفئات األكادیمیة والمهنیة في ة تدني االهتمام من قبل الحكومة باهناك مشكلو 

ة بعض أعضاء المهنة للمستجدات صیاغة القوانین والتشریعات المنظمة للمهنة وعدم مواكب
  ).284-283: 2009درغام، (والتطورات في مهنة التدقیق 

  :الحسابات تدقیقتعریف  5- 1- 2
هناك أكثر من تعریف للتدقیق حیث تتراوح بین عرض لعملیة التدقیق وٕاجراءاتها المختلفة      

كذلك تطورًا في مفهوم والمراجعة المستندیة والفحص، ومع التطور في االقتصاد العالمي كان 
والتطور الحاصل لهذا ولتوضیح مفهوم تدقیق الحسابات  التدقیق لیتالئم مع التطورات االقتصادیة،

  :وضع الباحث بعض التعریفات منهاالمفهوم 
جمع وتقییم األدلة عن المعلومات لتحدید مدى التوافق مع المعاییر المقررة "بأنه  التدقیق وعرف     

 ,Arens et. al" ویجب أداء المراجعة بواسطة شخص كفء ومستقل. ر عن ذلكسلفًا والتقری

2012: 4)(.  
فحص أنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات والمستندات والحسابات والدفاتر "كما تم تعریفه بأنه      

الخاصة بالمشروع تحت التدقیق فحصًا انتقادیًا منظمًا، بقصد الخروج برأي فني محاید عن مدى 
اللة القوائم المالیة عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهایة قترة زمنیة معلومة، ومدى تصویرها د

  .)13: 2007 ،عبداهللا(" لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة
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عملیة التدقیق على أنه (Boynton, et, al., 2006: 6) جمعیة المحاسبة األمریكیة  هاوعرف     
یمها فیما یتعلق بحقائق حول وقائع وأحداث وتقیعیة للحصول على أدلة إثبات منتظمة وموضو 

اقتصادیة، وذلك للتحقق من درجة التطابق بیت تلك الحقائق والمعاییر المحددة، وٕایصال النتائج إلى 
المعلومات المهتمین بذلك التحقق، والذي یمكن تفسیر التدقیق الخارجي من خالله بعملیة  مستخدمي

ة أي أن الفحص الذي یقوم به المدقق یعتمد على التخطیط المسبق والمتمثل في برنامج منتظم
التدقیق المعد مقدمًا، كما تمثل أدلة اإلثبات األداة األساسیة الدالة على األحداث االقتصادیة لتقییمها 

ما هي بصورة موضوعیة، ویمثل الحكم المهني للمدقق دورًا أساسیًا في إجراء التطابق وتحدید 
  .األخطاء الجوهریة في البیانات المالیة

  :وتعلیقًا على التعاریف السابقة یرى الباحث بأن التدقیق یتضمن النقاط التالیة     
لى تدقیق الحسابات عملیة منتظمة، ویعني ذلك أن التدقیق الذي یقوم به المدقق یعتمد ع .1

 .البدء بعملیة التدقیقبرنامج التدقیق المعد قبل  التخطیط المسبق والمتمثل في

 تمثل أدلة اإلثبات األساسیة الدالة لعملیة التدقیق على لتقییمها بصورة موضوعیة .2

یعد تقریر المدقق جوهر عملیة التدقیق ألنه الرسالة بین المدقق ومستخدمي لمعلومات من حیث  .3
 .النتائج التي یظهرها الرأي الفني المحاید

  :أهداف تدقیق الحسابات 6- 1- 2
ینظر إلى التدقیق على أنه الوسیلة التي یمكن بواسطتها اكتشاف األخطاء أو الغش أو  كان     

التزویر في دفاتر وسجالت المشروع وتغیرت هذه النظرة إال أنها بقیت قاصرة على التحقق فقط من 
والسجالت  الدقة الحسابیة للدفاتر والحسابات ومطابقة بیانات قوائم نتیجة األعمال مع بیانات الدفاتر

المحاسبیة دون إبداء الرأي في داللة تلك البیانات ومدى االعتماد علیها حیث أن اكتشاف األخطاء 
أو الغش نتیجة طبیعیة لقیام المدقق بوظیفته، وتطورت إلى إبداء رأي فني محاید في مضمون 

یجة أعماله من ربح القوائم المالیة ومدى داللة تلك القوائم عن حقیقة المركز المالي للمشروع ونت
وخسارة، ویستند مدقق الحسابات في إبداء رأیه الفني في القوائم المالیة على مجموعة الفروض 
والمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها والتي یجب أن یراعیها المشروع عند تسجیل العملیات المالیة 

إعداد القوائم المالیة على  في الدفاتر والمستندات وتبویب تلك العملیات بشكل یمكن المشروع من
أساس موضوعي یبین حقیقة نتیجة أعمال المشروع خالل فترة زمنیة محددة وكذلك حقیقة مركزه 

  ). 19: أ2009الرماحي، (المالي في نهایة تلك الفترة 
بعد الثورة الصناعیة في القرن الثامن عشر تطورت الشركات واتسعت أعمالها وزادت الحاجة و      

هذا التطور أدى إلى زیادة الحاجة إلى . األموال مما أدى إلى نشوء الشركات المساهمة إلى رؤوس
شخص یقوم بعملیة التحقق من حسن أداء اإلدارة لألموال التي تقوم باستثمارها في تلك الشركات، 
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والذي یتم عن طریق مدقق الحسابات والذي یجب أن یكون شخص مهني محاید یقدم تقریره 
  .یادباستقالل وح

  :)17: 2006المطارنة، ( حیث مرت أهداف التدقیق بالمراحل التالیة
كان الهدف من التدقیق اكتشاف الغش واالختالس، ولذلك كان التدقیق  م1850ما قبل عام  .1

  .تفصیلي، وال یوجد أي وجود لنظام الرقابة الداخلیة
واالختالس، ولذلك  كان الهدف من التدقیق اكتشاف الغش والخطأ م1900حتى  م1850ما بین  .2

كان مستوى التحقق لبعض االختبارات تفصیل مبدئي، وال یوجد أي وجود لنظام الرقابة 
  .الداخلیة

كان الهدف من التدقیق تحدید عدالة المركز المالي واكتشاف  م1940حتى  م1905ما بین  .3
ام بالرقابة الغش واألخطاء، وكان مستوى التحقق أو الفحص اختباري تفصیلي، لذلك بدء االهتم

  .الداخلیة
كان الهدف من التدقیق تحدید مدى سالمة وصحة المركز  م1960حتى  م1940ما بین  .4

  .المالي، وتم التحول نحو التدقیق االختباري الذي یعتمد على متانة وقوة نظام الرقابة الداخلیة
قتصادي م وبعد التطور الذي حصل في بیئة األعمال واالنفتاح اال2006حتى  م1960ما بین  .5

الدولي وأثر العولمة على اقتصادیات الدولة فقد تغیرت النظرة إلى التدقیق مما تطلب من 
المدقق تقدیم خدمات أهم من اكتشاف األخطاء والغش وغیرها من األهداف التقلیدیة لیقوم 
بعملیة التدقیق من أجل تحقیق األهداف العصریة التي تتالءم وبیئة األعمال الحالیة حیث 

 :حت أهداف التدقیق الیوم على النحو التاليأصب
مراقبة الخطط ومتابعة تنفیذها والتعرف على أسباب عدم تحقیق األهداف الموضوعة من قبل . أ

  .الشركة
  .تقییم نتائج األعمال التي تم التوصل إلیها مقارنة مع األهداف المرسومة. ب
اجیة والقضاء على الهدر واإلسراف العمل على تحقیق أقصى درجة ممكنة من الكفاءة اإلنت. ج

  .في جمیع نشاطات الشركة
   .تحقیق أكبر قدر ممكن من الرفاهیة للمجتمع. د
 یة التدقیق على العمیل أو الشركاتتخفیض خطر التدقیق وذلك لصعوبة تقدیر آثار عمل. هـ

  .محل التدقیق
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  :أهمیة تدقیق الحسابات 7- 1- 2
ه وسیلة ال غایة، وتهدف هذه الوسیلة إلى خدمة عدة أطراف تعود أهمیة التدقیق إلى كون     

تستخدم القوائم المالیة المدققة وتعتمد علیها في اتخاذ القرارات ورسم السیاسات، كما نجد بأن إدارة 
  .المشروع تعتمد اعتمادًا كلیًا على البیانات المحاسبیة في وضع الخطط، ومراقبة األداء

لى القوائم المالیة المدققة عند اتخاذ أي قرار في توجیه المدخرات المستثمرون یعتمدون ع     
  ).15: 2012نظمي والعزب، (واالستثمارات حتى تحقق لهم أكبر عائد ممكن 

كما ترجع أهمیة تدقیق الحسابات إلى مستخدمي البیانات المالیة أو المستفیدین منها، ولذلك      
، وزاد أعداد مستخدمي البیانات المحاسبیة )عالمیاً  - دولیاً  -محلیاً (كلما كبر حجم الشركة جغرافیًا 

كلما أضحت مهنة تدقیق الحسابات أكثر صعوبة نظرًا الستخدام هذه البیانات في اتخاذ القرارات أو 
  ).36: 2009جمعة، (القرارات االقتصادیة 

وخارجها وال یعتبر ویعتبر التدقیق وسیلة تخدم العدید من األطراف ذات المصلحة في الشركة      
حیث إن القیام بعملیة التدقیق یجب أن تخدم العدید من الفئات التي تجد لها . غایة بحد ذاتها

  :)19: 2006المطارنة، (مصلحة في التعرف على عدالة المركز المالي للشركة ومن هذه األطراف 
دارة في عملیة التخطیط واتخاذ ن اعتماد اإلإإلدارة المشروع حیث  ماً یعتبر التدقیق مه: إدارة الشركة .1

القرارات الحالیة والمستقبلیة والرقابة على التدقیق یجعل من عمل المدقق حافزًا للقیام بهذه المهام، 
  .ةالشرك لهذه األمثل كذلك یؤدي تدقیق القوائم المالیة إلى توجیه االستثمار

خاصة لمثل هذه المؤسسات عند  ةأهمی یعتبر التدقیق ذا: ة والصناعیةالمؤسسات المالیة والتجاری .2
ن تلك المؤسسات تعتمد في عملیة اتخاذ قرار إلب العمیل قرض معین أو تمویل المشروع حیث ط

جه أموالها إلى الطریق الصحیح والذي تو منح القرض أو عدمه على القوائم المالیة المدققة، بحیث 
  .یضمن حصولها على سداد تلك القروض في المستقبل

تعتمد الجهات الحكومیة على القوائم المالیة المدققة في الكثیر من األغراض : كومیةالجهات الح .3
إلى  مثل الرقابة والتخطیط، فرض الضرائب، منح القروض والدعم لبعض النشاطات، باإلضافة

ة وأي في حالة نشوب خالف بین الشرك االتحادات والنقابات تعتمد على القوائم المالیة المدققة
 .طرف آخر

  :األنواع الرئیسة لتدقیق الحسابات 8- 1- 2
) اإلذعان(هناك من یقسم التدقیق إلى ثالثة أقسام رئیسة، تشمل التدقیق المالي وتدقیق االلتزام      

  :والتدقیق التشغیلي وهي كالتالي
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  : تدقیق القوائم المالیة: أوالً 
الخدمة المهنیة التقلیدیة باعتبارها وتسمى ب. تعتبر أقدم الخدمات التصدیقیة وأوسعها انتشاراً      

حیث یقوم المدقق بعمل . الخدمة المهنیة األم، التي انطلقت منها الخدمات التصدیقیة المتقدمة
مستخدمي القوائم (مستوى مرتفع من التأكید بشأن مدى صدق مزاعم اإلدارة الموجهة للطرف الثالث 

قًا، من التأكید بشأن مزاعم اإلدارة ویأخذ هذا ، ومع ذلك تقدم مستوى مرتفعًا، ولیس مطل)المالیة
ألن المدقق یؤكد على صدق مزاعم العمیل، كما تعكسها . التأكید صورة إیجابیة في تقریر المدقق

القوائم المالیة، ومن ثم رضاؤه بشأن مستوى التأكید المقدم، بناًء على ما قام به من إجراءات 
  ).29: 2001علي، (ختبارات واختبارات، ونتائج هذه اإلجراءات واال

الخروج برأي فني محاید عن مدى یكون هدفه  هو التدقیق الخارجي الذيوتدقیق القوائم المالیة 
وحقیقة تمثیلها للمركز المالي ونتیجة األعمال والتدفقات النقدیة وفقًا للمبادئ  ،عدالة البیانات المالیة

عن مدى خلو البیانات المالیة من ) ولیس مطلق( وهذا الرأي یكون بمثابة تأكید معقول. المحاسبیة
ویقوم المدقق بالتأكد من مدى مسایرة البیانات المالیة لمعاییر المحاسبة الدولیة، . یةالماداالنحرافات 

والتوصیة باألسهم والمساهمة  ة العامةوفي النهایة یقدم تقریره إلى المساهمین في الشركات المساهم
  ).27: 2010الذنیبات، (یینه في الشركات والمشاریع األخرى الخاصة وٕالى من قام بتع

  :تدقیق االلتزام أو اإلذعان: ثانیاً 
یتمثل الهدف من تدقیق االلتزام في تحدید ما إذا كان العمیل قد التزم بإجراءات وقواعد محددة      

ا كان ویشمل تدقیق االلتزام في شركة خاصة تحدید ما إذ. موضوعة من قبل سلطة ما أعلى
بالشركة ) المدیر المالي(العاملین في إدارة المحاسبة یتبعون اإلجراءات الموضوعة من قبل المراقب 

أم ال، وفي الواقع، یحكم عمل كل منظمة خاصة وكل منظمة غیر هادفة للربح مجموعة من 
قیام بتدقیق السیاسات الموضوعة سلفًا واالتفاقیات التعاقدیة والمتطلبات القانونیة التي تتطلب ال

حیث یتم التقریر عن نتائج تدقیق االلتزام إلى شخص محدد في الشركة التي یتم تدقیقها . االلتزام
وتعد اإلدارة هي محل االهتمام هذا التدقیق والمعنیة . بدًال من التقریر إلى مجموعة من المستخدمین

وبالتالي فإن جزء كبیر . عة سلفاً بالتعرف على مدى االلتزام باإلجراءات والقواعد التنظیمیة الموضو 
وتوجد استثناءات، فعندما . من هذا النوع یتم بواسطة مدققین یعملون فعًال في الوحدات محل التدقیق

ترغب المنظمة في تحدید ما إذا كان األفراد أو المنظمات المنوط بها إتباع متطلبات محددة یقومون 
 14Arens(ة بالتحقق من مدى االلتزام بهذه المتطلبات بذلك فعًال، یقوم المدقق الذي تعینه المنظم

et. al., 2012: .(  
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  :التدقیق التشغیلي: ثالثاً 
یتضمن التدقیق التشغیلي الفحص والتقییم المنهجي المنظم ألعمال الشركة التي یتم أدائها      

وال شك أن استخدام  بهدف تحسین كفاءة وفعالیة الشركة وتحقیق األهداف المعلنة للبرامج واألعمال،
الموارد بكفاءة یشیر إلى تحقیق أعلى إنتاج أو أداء ممكن في حدود قدر معین من التكالیف، فالقدرة 
على زیادة اإلنتاج أو األداء دون تكالیف إضافیة یفید أنه یمكن استخدام الموارد بكفاءة أفضل، 

تلفة التي تتضمن تقییم أداء اإلدارة واستخدم في الماضي هذا التدقیق لتحدید مجموعة األنشطة المخ
لطفي، (أو تخطیط اإلدارة ونظم الرقابة على الجودة باإلضافة إلى تقییم األنشطة واألقسام التشغیلیة 

2005 :161.(  
وتقییمها  شركةهذا النوع من التدقیق یتضمن الحصول على أدلة تتعلق باألنشطة التشغیلیة لل     

الیة هذه األنشطة مقارنة مع األهداف المحددة، ثم تقدیم التوصیات من أجل الحكم على كفاءة وفع
 ویعتبر .التي یراها المدقق ضروریة، ویطلق على هذا النوع أحیانًا التدقیق اإلداري أو تدقیق األداء

معینة  شركةعملیة منتظمة للحصول على أدلة تتعلق بكفاءة وفاعلیة األنشطة التشغیلیة الخاصة ب
بحث : "ویمكن تعریف التدقیق التشغیلي بشكل أخر بأنه. دلة بالنسبة لألهداف المحددةوتقییم هذه األ

منظم عن طرق تحسین الكفاءة والفعالیة واالقتصادیة في كل عملیات الشركة، لذلك فهو یختص 
بفحص طرق تشغیل واستخدام التسهیالت البشریة والمادیة والفنیة للشركة للتحقق من مدى كفاءة 

ة وهي الشرك یتناول ثالثة جوانب أساسیة بالنسبة ألداء، حیث "وفعالیة سیاسات الشركةالتشغیل 
أما االقتصادیة فتعني إنجاز األعمال بأقل التكالیف الممكنة، وهي : االقتصادیة والكفاءة والفعالیة

، )یةبشریة وماد(ة من خاللها على الموارد الالزمة لها بالشروط والبنود التي تحصل الشركتتعلق 
أما الكفاءة تعبر عن العالقة بین . وذلك بالحصول على الموارد بالجودة والكمیة المناسبة وبأقل تكلفة

المدخالت والمخرجات، أي تحقیق األهداف بأقل تكلفة، وهذا یعني تعظیم المخرجات باستخدام نفس 
أما الفاعلیة . مخرجاتالقدر من الموارد المحددة، أو تقلیل المدخالت لتحقیق القدر المحدد من ال

: 2010الذنیبات، (فتعني تحقیق األهداف المرسومة للبرامج أو األنشطة أو تحقیق التأثیر المطلوب 
28 -30(.  
  :واجبات ومسؤولیات المدقق الخارجي 9- 1- 2

 یتحمل المدقق مسئولیات متعددة اتجاه فئات مختلفة نتیجة ممارسة عملیة التدقیق، وذلك بسبب     
وبسبب طبیعة تقریر مدقق الحسابات  ،ةئات التي یمكن أن تعتمد على البیانات المالیة المدققتعدد الف

  :للمساءالت التالیة فإن المدقق قد یتعرضبالتالي و  .الذي یضفي المصداقیة على هذه البیانات
لة مهنة لمسائلة التأدیبیة إذا قام بمخالفة اآلداب والتعلیمات التي تصدرها الجهة التي تنظم مزاو ا .1

 .التدقیق
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حالة إهمال المدقق أو تقصیره في أداء واجباته مما یؤدي إلى  يالمسئولیة المدنیة التي تنشأ ف .2
حیث تنشأ مسئولیة المدقق إذا قصر ببذل العنایة  إلحاق الضرر بالعمیل أو الغیر حسن النیة،

 . المهنیة الكافیة باعتباره وكیًال بأجر عن مجموع المساهمین
 .بالمجتمع بشكل عام رة الجنائیة التي یتعرض لها المدقق إذا نتج عن عمله إضراالمسئولی .3

وتعتبر مسؤولیة المدقق عن اكتشاف الغش والخطأ من األمور التي هي موضع جدل مستمر،      
حیث إن الفئات المختلفة التي تعتمد على تقریر المدقق لها توقعات متباینة، تختلف عما هو 

ولكن بشكل عام فإن مسؤولیة المدقق عن . حسب القوانین واألنظمة والمعاییر مطلوب من المدقق
اكتشاف الغش تقتصر على التخطیط وتنفیذ عملیة التدقیق بشكل مناسب من أجل الحصول على 

والتأكید المعقول ال یعني أن المدقق . تأكید معقول بأن البیانات المالیة خالیة من االنحرافات المادیة
ًا لدقة القوائم المالیة، ولكنه یمارس مهاراته وحكمه المهني من أجل التوصل إلى درجة یكون ضامن

وما ینطبق على الغش فإنه ینطبق على مسؤولیة . من التأكید لطمأنة مستخدمي البیانات المالیة
  ).102: 2010الذنیبات، (المدقق عن اكتشاف المخالفات القانونیة 

ال تشغل تفكیر واهتمام المهنة والمدققین نتیجة لما یجلبه تعرض ومسؤولیات المدققین ال تز      
  .المدقق لهذه المسؤولیة من خسائر للمدققین ومن تراجع في سمعة المهنة والمدققین
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  :تمهید 1- 2- 2
معاییر التدقیق هي مستویات لألداء المهني وضعت من قبل الجهات المنظمة للمهنة تهدف      

مستوى معقول من الضوابط التي تضبط عملیة التدقیق وتحدد نوع من اإلطار الذي یعمل  إلى توفیر
. ویعتمد على المعاییر في الحكم على أداء مدقق الحسابات ونوعیة العمل المنجز. المدقق ضمنه

وبالتالي فهي توفر مستوى معین من الثقة بعمل المدقق، حیث أن علم الجمهور بأن عملیة التدقیق 
طة بأحكام وقواعد متعارف علیها یزید من ثقة الجمهور بأهمیة التدقیق وأن عملیة التدقیق منضب

ولكن البد من األخذ بعین االعتبار أن المعاییر هي إطار عام وال یجب أن تحد من . لیست ارتجالیة
بعض وقد قامت الجهات المنظمة للمهنة في . إبداع المدقق وممارسته للحكم المهني بدرجة معقولة

البلدان بإصدار المعاییر التي أصبحت متعارف علیها ومقبولة قبوًال عامًا، وقام كثیر من البلدان 
وأخیرًا أصدر االتحاد الدولي للمحاسبین، المعاییر الدولیة للتدقیق والتي تم . بتبني تلك المعاییر

وقت ال تزال تعتبر وفي نفس ال. تبنیها من قبل معظم الدول والبلدان األعضاء في ذلك االتحاد
معاییر التدقیق الصادرة عن المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین من المراجع األساسیة في مجال 

  .التدقیق، وخاصة أن المعاییر الدولیة جاءت على شكل تولیفة من المعاییر األمریكیة واالنجلیزیة

  :أهمیة معاییر التدقیق الدولیة 2- 2- 2
ال بد له من معاییر تشكل إطار عام یضبط عمل المهنیین ویوجه  إن أي عمل مهني       

وكذا األمر في مجال التدقیق فإن المعاییر تساعد في تنظیم عملیة . اإلجراءات التي یقومون بها
التدقیق بحیث تصبح إجراءات التدقیق قابلة للتوقع سواء من قبل المدققین أو من قبل مستخدمي 

وفي نفس الوقت فإن وجود المعاییر . ي تضییق الفجوة في أداء المدققینتقاریر المدققین، وبالتال
به، والحكم على هذا األداء أیضًا، حیث أن المعاییر  واالرتقاءیساعد على تحسین أداء المدققین 

وال . تشكل مستویات أداء یمكن االحتكام إلیها سواء في عملیات الرقابة على الجودة أو في المحاكم
رة إلى إن معاییر التدقیق قابلة للتطبیق على كافة المعلومات المالیة بغض النظر عن بد من اإلشا

حجم العمیل وطبیعة نشاط المؤسسة أو نوع الصناعة التي یعمل فیها، وهي قابلة للتطبیق على 
وأن إصدار المعاییر قد یساعد في تلبیة بعض توقعات المجتمع . المؤسسات الربحیة وغیر الربحیة

المدقق ومسؤولیاته، حیث إن توقعات المجتمع ورغباته فیما یتعلق بدور المدقق ومسؤولیاته  عن دور
  ).52: 2010الذنیبات، (في تزاید 
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  :المنظمات المهنیة الدولیة في مجال تدقیق الحسابات 3- 2- 2
 :هناك العدید من المنظمات الدولیة في مجال تدقیق الحسابات وأهمها     

  :)IFAC( ولي للمحاسبیناالتحاد الد. أ
، م1977االتحاد الدولي للمحاسبین هو المنظمة العالمیة لمهنة المحاسبة وقد تأسس عام      

ومهمته هي خدمة المصلحة العامة وتعزیز مهنة المحاسبة على نطاق عالمي، والمساهمة في 
هنیة عالیة وزیادة تطویر اقتصادیات دولیة قویة، وذلك بتحقیق ورفع مستوى االلتزام بمعاییر م

التوافق الدولي لهذه المعاییر، والتعبیر عن المواضیع ذات المصلحة العامة حیث تكون الخبرة 
المهنیة أكثر األمور صلة بذلك، ویسعى االتحاد الدولي للمحاسبین كذلك إلى تعزیز التزام 

  .للمحاسبین المهنیینالمحاسبین المهنیین بهذه القیم المنصوص علیها في قواعد أخالقیات المهنة 
  ):IFAC, 2010: 4-6(یقوم بها االتحاد الدولي للمحاسبین هي ة التي من أهم األنشطة الرئیس

  .خدمة المصلحة العامة .1
  .ساهمة في كفاءة االقتصاد العالميالم .2
  .العضویة .3
 .مبادرات هیئات وضع المعاییر .4

  ):110: 2008ضي وحمدان، القا(وینفذ برنامج عمل االتحاد من قبل اللجان وأهمها ما یلي 
وتضع معاییر التعلیم والتدریب التأهیلي الالزم لمزاولة التدقیق باإلضافة إلى التعلیم  :لجنة التعلیم .1

 .المهني المستمر ألعضاء المهنة على أن تخضع بیانات اللجنة لموافقة مجلس معاییر التدقیق
عزیز قیمتها وقبولها من قبل وتضع معاییر آداب السلوك المهني وت: لجنة السلوك المهني .2

 .المنظمات األعضاء بموافقة مجلس االتحاد
وتعمل على تطویر المحاسبة المالیة واإلداریة عبر إیجاد البیئة : لجنة المحاسبة المالیة واإلداریة .3

التي تزید مستوى كفاءة المحاسبین اإلداریین في المجتمع بصورة عامة ولها أن تصدر البیانات 
 .شرة نیابة عن مجلس االتحادالالزمة مبا

وتضع المعاییر والبرامج الهادفة لتحسین اإلدارة المالیة للقطاع العام وقدرته : لجنة القطاع العام .4
 :المحاسبیة بما في ذلك

  .وضع معاییر المحاسبة والتدقیق وتعزیز قبولها الطوعي - 
  .وضع البرامج لتشجیع البحث والتعلیم - 
  .علومات بین المنظمات األعضاء والجهات األخرى المهتمةتشجیع وتسهیل تبادل الم - 
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  ):IAPC(اللجنة الدولیة لممارسة مهنة التدقیق . ب
وتم ) مجلس یدیر عمل االتحاد(تعتبر لجنة دائمة تابعة لمجلس االتحاد الدولي للمحاسبین      

حسابات والخدمات تأسیسها بغرض تطویر وٕاصدار المعاییر واإلرشادات الدولیة لمهنة تدقیق ال
ذات العالقة نیابة عن مجلس االتحاد الدولي للمحاسبین، وتعتقد اللجنة بأن إصدار هذه المعاییر 
واإلرشادات سوف یساعد على تحسین درجة تماثل ممارسات التدقیق والخدمات المرتبطة بها من 

  ):42 :2008مطیر، (خالل العالم، وهناك إجراءات عمل لها تقوم بها وهي كالتالي 
تقوم اللجنة باختیار مواضیع  لدراستها بشكل مفصل من قبل لجنة فرعیة تشكل لهذا الغرض،  .1

وتقوم اللجنة بتخویل اللجنة الفرعیة المسئولیة األولیة لتهیئة إعداد مسودة اإلعالن وبیانات 
التدقیق، وبعدها تقوم اللجنة الفرعیة بدراسة لخلفیة المعلومات وذلك عن المشروعات 

لتوصیات أو الدراسات أو المعاییر الصادرة عن الهیئات األعضاء أو المنظمات اإلقلیمیة وا
أو الهیئات األخرى، ونتیجة لهذه الدراسة یتم إعداد مسودة أولیة لدراستها من قبل اللجنة، وفي 
حالة قبولها یتم توزیع المسودة األولیة للتعقیب علیها من قبل الهیئات األعضاء في االتحاد 
والمنظمات الدولیة ذات العالقة والتي لها مصلحة بمعاییر التدقیق، حیث یتم إعطاء وقت 
مناسب لكل مسودة أولیة لدراستها من قبل األشخاص أو المنظمات التي تم إرسالها إلیهم 

 .للتعقیب
تدرس التعقیبات والمقترحات المستلمة من قبل اللجنة ویتم إدخال التعدیالت على المسودة،  .2

حالة المصادقة على المسودة المعدلة یتم إصدارها بشكل نهائي كمعیار دولي للتدقیق أو  وفي
 .كإرشادات دولیة لمهنة التدقیق، وتصبح نافذة المفعول من التاریخ المحدد فیها

 .تصدر معاییر التدقیق الدولیة بالغة االنجلیزیة .3
 وًال یختارها مجلسأعضاء یمثلون د من قبل منظمات IAPCویتم تعیین أعضاء لجنة 
وقد تضم اللجان الفرعیة التي تشكلها لجنة ممارسة . IFACاالتحاد الدولي للمحاسبین 

التدقیق الدولیة ممثلین من غیر الدول الممثلة في اللجنة وذلك للحصول على أكبر عدد 
ممكن من وجهات النظر المختلفة، ویتمتع كل بلد ممثل في هذه اللجنة بصوت واحد فقط 

  ).111: 2008اضي وحمدان، الق(
  :معاییر التدقیق األمریكیة 4- 2- 2
  :معاییر التدقیق المقبولة قبوًال عاماً  -

المعاییر هي قوانین وأنظمة وٕاجراءات موضوعة من قبل الدولة أو الجمعیات المهنیة أو هیئة      
الحفاظ على قیاس  إن وجود هذه المعاییر ألجل. مخولة لقیاس نوعیة العمل المنجز من قبل المدقق

لعمل المدقق المستقل والمحاید ألن هذه المقیاس یوفر لمهنة التدقیق الثقة ) معیاري(موحد 
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والمصداقیة من قبل الجمهور، وبالتالي الثقة بالبیانات المالیة، هذه المعاییر تعتبر مستویات الحد 
  ).30: 2006التمیمي، (زاماتهم األدنى للقیام بها من قبل المدققین القانونیین ألجل اإلیفاء بالت

وجود معاییر أو مستویات أداء  أهم المقومات األساسیة ألیة مهنة متطورة وجوب حیث من     
معینة ومتعارف علیها بین الممارسین لهذه المهنة، یعملون في ضوئها، ویسیرون على هدیها في 

ا في معظم بلدان العالم المتقدم ولمهنة تدقیق الحسابات معاییر متعارف علیه. كافة مراحل العمل
محاسبیًا، وهذه المعاییر هي المرشد للقضاء وللمحاكم وللممارسین للمهنة وللدارسین أو المدرسین 

بواسطة مجلس معاییر (AICPA) ولقد أصدر المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین . لهذا العلم
، حیث تم تبویبها في ثالث )GAAS(ا قائمة بمعاییر التدقیق المتعارف علیه) ASB(التدقیق 

  ):55: 2007عبداهللا، (مجموعات وهي 
  ):العامة(المعاییر الشخصیة : المجموعة األولى

تتعلق هذه المعاییر بالتكوین الشخصي للقائم بعملیة التدقیق، والمقصود بهذه المعاییر أن      
وتوصف . دربینواسطة أشخاص مب ةالخدمات المهنیة یجب أن تقدم على درجة من الكفاءة المهنی

المیداني  یة نحتاج إلیها لمقابلة معاییر العملسألنها تمثل مطالب أسا )عامة(هذه المعاییر بأنها 
ألنها تنص على الصفات الشخصیة التي یجب أن ) شخصیة(وٕاعداد التقریر بصورة مالئمة، وتعتبر 

) العامة(وتتكون المعاییر الشخصیة  ).53: 2012الصبان وٕابراهیم، (یتحلى بها المدقق الخارجي 
  :إلى ثالث معاییر هي

  :التأهیل العلمي والعملي للمدقق: المعیار األول
یتطلب هذا المعیار أن یكون لدى المدقق القدر الكافي من المؤهالت العلمیة والخبرات العملیة      

ات الموكلة إلیه، حیث أن كل في مجال المحاسبة والتدقیق، بحیث یكون قادرًا على القیام بالمسؤولی
: 2010الذنیبات، (من یعرض خدماته للغیر، یجب علیه أن یكون كفؤًا وقادرًا على الوفاء بالتزاماته 

53 .(  
  :استقاللیة المدقق: المعیار الثاني

المعیار إلى مدى الثقة ودرجة االعتماد على رأي المدقق الخارجي، ویتحددان  تنبع أهمیة هذا     
فاألطراف ذات المصالح ومستخدمي القوائم . تقالل وحیاد المدقق في إبداء ذلك الرأيبمدى اس

المالیة غالبًا ما تكون مصالحهم متعارضة إلى حد كبیر، ومن ثم فهي تحتاج إلى رأي فني محاید 
عن األحوال المالیة للمشروع، ومن ثم یلجأ المدقق الخارجي باستمرار إلى تدعیم ذلك االستقالل 

ولذلك یتعین على المدقق أن یبتعد عن تلك . ال یفقد مركزه أمام تلك األطراف ذات المصلحةحتى 
المواقف التي قد تثیر الشكوك في درجة الحیاد أو االستقالل الواجب توافرها، ومن ثم التأثیر على 

  ).64- 63: 2012الصبان وٕابراهیم، (درجة الثقة ومدى االعتماد على الرأي الذي یصدره 
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  :بذل العنایة المهنیة المالئمة وااللتزام بقواعد السلوك المهني: یار الثالثالمع
یجب على مدقق الحسابات الخارجي المستقل أن یبدل العنایة المهنیة المطلوبة منه بطریقة      

قوائم المالیة قیامه بفحص وانتقاد أنظمة الرقابة الداخلیة والدفاتر والسجالت وال دكافیة ومالئمة عن
لمعروضة علیه من إدارة المشروع موضوع التدقیق، كما یجب علیه أن یتحقق من أن جمیع بنود ا

وأن العنایة المهنیة المالئمة تتطلب . قائمة الدخل والمركز المالي معروضة بطریق عادلة وصادقة
من مدقق الحسابات الخارجي القیام بالتخطیط السلیم لعملیة التدقیق واإلشراف التام على 

مساعدین، وهذا یوجب على المدقق ضرورة تنفیذ عملیة التدقیق وفقًا لخطة مالئمة، كما یتطلب ال
التخصیص السلیم للموظفین العاملین داخل المكتب على األعمال المختلفة وتحقیق اإلشراف على 

طلب منه وكما أن بذل العنایة المهنیة تت. المساعدین ومتابعة تقدمهم في أداء المهام الموكولة إلیهم
دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة كأساس لتحدید مدى االختبارات والفحوص التي سیكون مجاًال 
لتطبیق إجراءات التدقیق، وأن ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلیة ال یحدد فقط طبیعة الحصول 

تلك األدلة، على األدلة في عملیة التدقیق، وٕانما یحدد أیضًا درجة العمق المطلوبة في فحص 
ویوضح أیضًا الوقت المالئم للقیام بإجراءات التدقیق، واإلجراءات التي یجب التركیز عیها بدرجة 

  ).46: 2003جربوع، (أكبر من غیرها 
  :معاییر العمل المیداني: المجموعة الثانیة

لنا هذه  وترتبط هذه المعاییر بخطوات تنفیذ عملیة التدقیق، واإلجراءات الفنیة، كما تبرز     
: 2009جمعة، (المعاییر أهمیة دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة، ومن ثم تحدید حجم االختبارات 

  :وتشمل هذه المعاییر على ثالث معاییر هي). 55
  :التخطیط واإلشراف: المعیار الرابع

وقت المتاح  من حیث توزیع ال ،التدقیق یتعین على المدقق أن یعد خطة مالئمة لتنفیذ عملیة     
لعملیة التدقیق على االختبارات المطلوبة، وكذلك تخصیص المساعدین على األعمال المختلفة، مع 
ضرورة تحقیق اإلشراف المناسب على هؤالء المساعدین للتأكد من تنفیذ الخطة الموضوعة بطریقة 

برنامج "طة لفظ كاملة ووفقًا لمستوى األداء المتفق علیه، ویطلق مزاولي المهنة على هذه الخ
ویتضمن عادة الدفاتر والسجالت . فبرنامج التدقیق خطة مكتوبة لتنفیذ إجراءات التدقیق". التدقیق

الواجب فحصها، والوقت المحدد لذلك، مع مراعاة أن یتصف هذا البرنامج بالمرونة وبحیث یكون 
استكمال برنامج  وأن الهدف األساسي من التدقیق هو القیام بفحص سلیم ولیس مجرد. واضحاً 

  ).78: 2012الصبان وٕابراهیم، (التدقیق وتنفیذه بالكامل 
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ة وبیئتها بما في ذلك الرقابة الداخلیة ذات دراسة وفهم نشاط الشرك: المعیار الخامس
  :الصلة بالبیانات المالیة

مدى یجب التوصل إلى فهم كاٍف للرقابة الداخلیة لتخطیط التدقیق وتحدید طبیعة وتوقیت و      
ویمكن للمدقق دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة من خالل تجمیع . االختبارات التي یجب القیام بها

التدقیق أو  اختصار إجراءاتالتدقیق أو  توسیع إجراءاتالمعلومات عن الشركة بالتالي تحدید 
  ).27: 2005جمعة، (االعتماد على أعمال المدققین الداخلیین 

  :دلة وقرائن اإلثباتأ: المعیار السادس
هنا یجب التوصل إلى عناصر إثبات جدیرة بالثقة عن طریق المعاینة والمالحظة والتحریات      

ومن . داخلیة وخارجیة: ویمكن تقسیم هذه األدلة والقرائن بوجع عام إلى فئتین. والمصادقات وغیرها
. تر الحسابات والشیكات وغیرهااألمثلة على النوع األول كل ما هو موجود داخل المشروع مثل دفا

أما األدلة والقرائن الخارجیة فتشمل المصادقات من العمالء والموردین، ونتائج االطالع أو 
المالحظة واالستفسارات التي تجرى خارج المشروع تحت التدقیق وتستخدم المعلومات التي 

ضي المدقق معظم وقته في ویم. تستخلص من هذه المصادر في تأیید البیانات الداخلیة وتعزیزها
ویجب علیه تقییم تلك . یستطیع أن یبني رأیه علیها) أدلة وقرائن(الحصول على بیانات محاسبیة 

األدلة والبیانات على أساس من خبرته وتقدیره المهني، وهنا یجب الفحص بقصد الحكم على صحة 
ویجب أن تكون القرائن . حساباتتلك البیانات المؤیدة للعملیات المسجلة في الدفاتر أو ألرصدة ال

واألدلة التي یقوم المدقق بجمعها مالئمة أوًال، وكافیة ثانیًا، والقرائن المالئمة هي تلك التي تكون 
مرتبطة ارتباطًا وثیقًا بموضوع التدقیق وأن الوسیلة المستعملة في جمع تلك األدلة مناسبة أیضًا، أما 

  ).59: 2007عبداهللا، (لتقدیر المدقق وحكمه الشخصي  عن كفایة األدلة والبیانات فذلك عائد
  ):تقریر المدقق(معاییر التقریر : المجموعة الثالثة

المنتج النهائي المادي الذي یتم من خالله توصیل نتائج عملیة  یعتبر تقریر مدقق الحسابات     
دورًا أساسیًا في اتخاذ التدقیق إلى مستخدمي القوائم المالیة، حیث أن تقریر مدقق الحسابات یلعب 

لذلك تم تقسیم معاییر إعداد تقریر مدقق الحسابات إلى أربعة . مستخدمي القوائم المالیة للقرارات
وتعتمد هذه المعاییر على فرض . معاییر من المفترض أن تحكم مدقق الحسابات عند إعداده لتقریره

ًا استخدام مبادئ المحاسبة المتعارف أن العرض الصادق والعادل للقوائم المالیة إنما یعني ضمنی
كما یتجسد في مفهوم العرض الصادق والعادل مفاهیم أخرى كاإلفصاح المناسب والتزامات . علیها

التدقیق، ویعني اإلفصاح المناسب صدق وأمانة القوائم المالیة في تصویر حقیقیة الموارد المالیة 
ة، والتغییرات في هذه الموارد وتلك االلتزامات للشركة فضًال عن التزاماتها في لحظة زمنیة معین
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خالل فترة زمنیة، أما التزامات التدقیق فتعني أمانة وٕاخالص أو العنایة المهنیة الواجبة في تحمل 
   ).44: 2006المطارنة، (مسؤولیة الحكم على اإلفصاح المناسب للبیانات المالیة 

  :لمبادئ المحاسبیة المتعارف علیهاإعداد القوائم المالیة وفقًا ل: المعیار السابع
یجب أن یحدد التقریر ما إذا كانت القوائم المالیة تتفق مع المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها،      

عند التدقیق یتم استبدال هذه  IASوتجدر اإلشارة إلى أنه في ظل االلتزام بمعاییر المحاسبة الدولیة 
وذلك في فقرة الرأي، وأصبحت الـ  GAAPبدًال من  IASمدقق المبادئ بالمعاییر إي یذكر تقریر ال

GAAP  تأكید على الثبات وتكتب في فقرة النطاق، كما تجدر اإلشارة أیضًا إلى أن مجلس معاییر
قد أصدر حتى اآلن العدید من المعاییر الدولیة للمحاسبة، والمعاییر  IASBالمحاسبة الدولیة 

  .)57- 56: 2009جمعة، ( IFRSة الدولیة إلعداد التقاریر المالی
  :الثبات في تطبیق المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها: المعیار الثامن

وهنا یجب على . وهذا یعني تطبیق المبادئ واستمراریتها من سنة ألخرى وأثناء السنة نفسها       
رف علیه بمبدأ أخر المدقق أن یذكر في تقریره ثبات استعمال المبادئ أو واقعة استبدال مبدأ متعا

متعارف علیه كلما ترتبت على هذا االستبدال آثار جوهریة في الحسابات المعنیة ومثل هذا التحفظ 
في التقریر ضروري لكي یعلم من یطلع على الحسابات بأن تغییرًا طرأ على المبادئ المحاسبیة 

ارات خاطئة من جانب المستعملة، وألن عدم اإلفصاح عن حدوث التغییر قد یؤدي إلى اتخاذ قر 
  ).60: 2007عبداهللا، (الذین یعتمدون في قراراتهم على تلك البیانات المحاسبیة المدققة 

  :اإلفصاح الكافي: المعیار التاسع
ینص هذا المعیار على أن یتحقق المدقق من أن اإلفصاح في القوائم المالیة كافي ومالئم، وال      

تقریره إلى في حالة كون اإلفصاح غیر كاٍف بدرجة معقولة، حیث یقوم المدقق باإلشارة إلى ذلك في 
وال یقصد باإلفصاح الكافي فقط نوع المعلومات . أنه یجب أن یشیر المدقق في هذه الحالة في تقریره

في القوائم المالیة وٕانما یتضمن كذلك أسلوب عرض هذه المعلومات وتبویبها وتصنیفها في القوائم 
وكما هو . طلحات المستخدمة للتعبیر عن العناصر الموجودة في القوائم المالیةالمالیة، كذلك المص

معروف أن مسؤولیة إعداد القوائم المالیة تقع على عاتق العمیل ومسؤولیة المدقق هو معرفة مدى 
كفایة اإلفصاح أو عدم كفایته، ففي حالة توصیة المدقق إجراء تعدیل في القوائم المالیة المقدمة له، 

ن القرار النهائي حول عملیة التعدیل هو قرار العمیل ولیس قرار المدقق، ولو أن المدقق وجد أن فإ
اإلفصاح غیر كاٍف ولم یستجب العمیل إلجراء التعدیالت المطلوبة فإنه ال یستطیع إلزام العمیل 

ذي سوف بإجراء هذه التعدیالت، هنا یستطیع المدقق التحكم في محتوى تقریره من خالل الرأي ال
  ).48-47: 2006المطارنة، (یقدمه في تقریره 
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   :التعبیر عن رأي المدقق: المعیار العاشر
یجب أن یحتوي التقریر على تعبیر المدقق عن رأیه في القوائم المالیة ككل أو على رأیه عن      

القوائم وعندما ال یمكن التعبیر عن الرأي في . بعض العناصر التي أثرت على عدم إبداء الرأي
المالیة المرفقة بالتقریر یجب أن یحدد في التقریر على نحو قاطع إشارة إلى طبیعة عمل المدقق 

جمعة، (وٕالى درجة مسؤولیته، وبناء على ذلك المعیار یمكن تقسیم رأي المدقق إلى األنواع التالیة 
2009 :57(:  

 .الرأي المعیاري هو رأي نظیف بدون مالحظات .1
 :ي ویشملالرأي غیر المعیار  .2

 .رأي نظیف مع فقرة توضیحیة. أ
 .تحفظمرأي . ب
 .الرأي إبداء عن متناعاال. ج
  .مخالف/ رأي معاكس . د

  :مجموعات معاییر التدقیق الدولیة 5- 2- 2
إن االتحاد الدولي للمحاسبین قام بصیاغة وٕاصدار المعاییر من أجل المساعدة في توفیر نوع      

وقد . مات التدقیق والخدمات ذات العالقة في أنحاء العالم المختلفةمن االنسجام والتطابق بین خد
قام هذا االتحاد بإصدار المعاییر الدولیة والتي تم تبنیها من قبل معظم الدول والبلدان األعضاء في 

وقد ألزم االتحاد الدولي الدول األعضاء في االتحاد باالنصیاع لهذه المعاییر وخاصًة . ذلك االتحاد
مور المادیة ما لم یتم االلتزام بهذه المعاییر ما أمكن ذلك من أجل ضمان قدر مناسب من في األ

وٕاذا كانت هناك ظروف استثنائیة . االنسجام في عملیة إعداد البیانات المالیة وعملیة تدقیقها
وفیما یلي بیان لهذه . تستدعي الخروج على هذه المعاییر فإنه على المدقق أن یبین ذلك بوضوح

  ):62- 58: 2010الذنیبات، (لمعاییر ا
  ):199-100(قضایا تمهیدیة : المجموعة األولى

وتبین هذه المجموعة من المعاییر المفاهیم األساسیة الخاصة بمعاییر التدقیق الدولیة والتي      
بمعنى آخر تبین هذه المجموعة التعاریف . تشیر إلیها المعاییر باستمرار من خالل تفصیل المعاییر

األساسیة، وكذلك تبین هذه المجموعة أمور عامة تتعلق بشرعیة المعاییر ومدى أولویتها وأهمیتها 
  .وأهدافها
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  ):299- 200(المبادئ العامة والمسؤولیات : المجموعة الثانیة
وتحتوي مجموعة من المعاییر التي تبین الهدف من التدقیق والمبادئ العامة التي تحكم عملیة      

وشروط اتفاقیات التدقیق واألسس التي تحكم جودة عملیة التدقیق وبیان لمتطلبات توثیق التدقیق 
 . عملیة التدقیق ومسؤولیات المدقق الخاصة بالغش والمخالفات القانونیة وموقف المدقق من ذلك

  :تقییم المخاطر واالستجابة لها) 499- 300: (المجموعة الثالثة
ط عملیة تدقیق البیانات المالیة وبیان لكیفیة وأهمیة فهم شركة وتتعلق هذه المجموعة بتخطی      

العمیل وبیئتها وتقییم مخاطر التحریفات المادیة وتعریف بالمادیة في التدقیق من ناحیة كمیة ونوعیة 
وكذلك . وعالقتها بأدلة ومخاطر التدقیق واإلجراءات التي یقوم بها المدقق استجابة لهذه المخاطر

 . التي یستعین بمؤسسات الخدمات االعتبارات المتعلقة بتدقیق الشركات جموعةتبین هذه الم

  ):599- 500(أدلة التدقیق : المجموعة الرابعة
وتشمل هذه المجموعة المعاییر التي تبین أدلة التدقیق من حیث ماهیتها وخصائصها وأنواعها      

مع بیان لالعتبارات الخاصة بتدقیق واإلجراءات التي یقوم بها المدقق للحصول على هذه األدلة 
األرصدة االفتتاحیة والمصادقات الخارجیة واإلجراءات التحلیلیة والعینات وتدقیق التقدیرات المحاسبیة 
واألطراف ذات العالقة واألحداث الالحقة ومتطلبات تقیم استمراریة شركة العمیل وما یحصل علیه 

 .المدقق من تمثیالت اإلدارة

  ):699-600(استعمال عمل اآلخرین : امسةالمجموعة الخ
وتتعلق هذه المجموعة بالمعاییر التي تحكم تعامل المدقق مع المدققین اآلخرین والمدقق      

 .الداخلي والخبراء من حیث مدى التهاون بینهم ومتطلبات االستعانة بهم

  ):799- 700(نتائج التدقیق والتقریر : المجموعة السادسة
لمجموعة المعاییر الخاصة بتقاریر مدقق الحسابات من حیث أنواع التقاریر، وذلك تبین هذه ا     

ببیان مكونات التقریر المعیاري النظیف وشروط إصداره ومكنوناته ومن ثم بیان أنواع التقاریر 
األخرى مثل التقریر النظیف مع فقرة تفسیریة والمتحفظ والمخالف وتقریر االمتناع، باإلضافة إلى 

التقاریر التي تتعلق بالبیانات المالیة المقارنة والتقریر عن المعلومات األخرى الموجودة مع بیان 
 .البیانات المالیة المدققة

تقریر مدقق الحسابات عن مهام  مواضیع خاصة، وتضم معیارًا واحدًا وهو: المجموعة السابعة
إعطاء المدقق تقریر في ویبن هذا المعیار متطلبات  .)899- 800( تدقیقیة ذات أغراض خاصة

حالة تكلیفه بمهام خاصة مثل تدقیق بیانات مالیة معدة على أسس محاسبیة أخرى غیر المقبولة 
قبوًال عامًا مثل األساس النقدي أو القیام بتدقیق بعض االتفاقیات والتعاقدات أو ملخصات البیانات 

واضحة في رسالة االرتباط سواًء  وفي جمیع هذه الحاالت یجب أن تكون شروط االتفاقیة. المالیة
أما تقریر . كانت رسالة ارتباط خاصة بهذه المهام أم نفس رسالة االرتباط الخاصة بعملیة التدقیق



42 
 

المدقق في هذه الحاالت فهو یتكون من نفس األركان الشكلیة لتقریره عن البیانات المالیة، إال أنه 
تكلیف وشرح طبیعة المهمة واإلجراءات التي یقوم یتم إجراء بعض التغییرات التي تناسب طبیعة ال

  .بها المدقق
  ).1100- 1000(تفسیرات معاییر التدقیق الدولیة : المجموعة الثامنة
  ).2699- 2000(المعاییر الدولیة الخاصة بمهمة االطالع : المجموعة التاسعة
مهام تأكید غیر ییر المعاییر الخاصة بمهام التأكید األخرى، وهي تشمل معا: المجموعة العاشرة

 .)3699- 3000( ومعاییر فحص المعلومات المالیة المتوقعة االطالع وتدقیق البیانات المالیة

التكلیف إلنجاز المعاییر الدولیة الخاصة بالخدمات ذات العالقة، وهي : المجموعة الحادیة عشر
  .)4699- 4000( نات المالیةوالتكلیف لتحضیر البیاعلیها متعلقة بالبیانات المالیة،  إجراءات متفق

  :الخدمات التي یقدمها المدقق الخارجي المستقل 6- 2- 2
حیث أن الخدمات التي یقدمها مدقق الحسابات إما خدمات یقوم بتقدیم تقریر حولها یبین رأیه      

حول عدالة البیانات المالیة المحضرة والمقدمة من قبل طرف آخر أو عدم عدالتها، ومن هذه 
  )26- 25: 2006التمیمي، ( :الخدمات

ویتمثل بتدقیق البیانات المالیة، ألجل إعطاء الرأي حول عدالتها وهذه : فحص البیانات المالیة - 
النوع من التدقیق یشمل الحصول على األدلة والقرائن حول البیانات المالیة التاریخیة والتي 

 .تحتوي على إقرارات اإلدارة
 .دارة الشركة والتحالیل للبیانات المالیةویشمل االستفسارات من إ: اإلطالع - 
وهي خدمة یتفق علیها العمیل المدقق، ومثال على ذلك القیام بتدقیق : اإلجراءات المتفق علیها - 

 .حساب األرباح والخسائر فقط وتقیم تقریر حوله
. ةإلى خدمات تأكیدیة وخدمات غیر تأكیدی مدقق الحساباتم الخدمات التي یقدمها یتقسیمكن      

أما الخدمات التأكیدیة فهي خدمات مهنیة مستقلة تؤدي إلى تحسین جودة المعلومات لغایات اتخاذ 
القرارات، وعندما یقوم المدقق بهذه الخدمات یجب أن یتمتع باالستقاللیة وبذل العنایة المنهیة 

  : وهي كالتالي) 38: 2010الذنیبات، (المعقولة وممارسة الحكم المهني بشكل معقول 
  :خدمات التصدیق :أوالً 

خدمات التصدیق هي خدمات تأكیدیة یقوم من خاللها مدقق الحسابات بإصدار تقریر عن      
  :مدى مصداقیة التأكیدات المقدمة من جهة معینة إلى جهة أو جهات أخرى، وتشمل هذه الخدمات

 .قیق البیانات المالیةتد .1
 .لمالیةتدقیق الرقابة الداخلیة التي تتعلق بالبیانات ا .2
 .االطالع أو المراجعة .3
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خدمات تصدیق أخرى، وهي خدمات ذات عالقة بتدقیق البیانات المالیة، مثل تدقیق بعض  .4
 .مكونات البیانات المالیة وتدقیق شروط االتفاقیات وغیرها

خدمات التصدیق التي تتعلق بتكنولوجیا المعلومات، وتشمل خدمات التصدیق الخاصة بالشبكة  .5
حیث یتم التعاقد مع . وخدمات التصدیق الخاصة بالنظم االلكترونیة) النترنتا(العنكبوتیة 

المحاسب القانوني للحصول على تأكید معقول بأن موقع الشركة على الشبكة العنكبوتیة یحقق 
فإذا تبین للمحاسب القانوني أن . بعض المبادئ األساسیة لتحسین الثقة بأنشطة التجارة االلكترونیة

هذه المبادئ فإنه یتم وضع خادم الكتروني خاص على ذلك الموقع للداللة على  الموقع یحقق
 .مصداقیته

وهي خدمات التأكید فیما عدا االطالع وتدقیق البیانات المالیة : الخدمات التأكیدیة األخرى :ثانیاً 
  .وكذلك فحص البیانات المالیة المستقبلیة

  :"استمراریة الشركات یمتقی" )570(معیار التدقیق الدولي رقم  7- 2- 2
فالفروض تمثل . تمثل الفروض والمبادئ قمة البناء العلمي ألي حقل من حقول المعرفة     

أما المبادئ . المسلمات الفكریة التي یعتمد علیها العلم، وبناًء علیها یتم التوصل إلى المبادئ العلمیة
دائل التطبیق العملي، أي أنها تمثل العلمیة فهي بدورها أحكام عامة تعتمد لالختیار فیما بین ب

  .المرجع الذي نحتكم إلیه لحسم أي خالف قد ینشأ بین مزاولي المهنة
ر ، وربما یعتبریة المحاسبةنظ امن الفروض القلیلة التي بنیت علیه االستمراریةیعتبر فرض        

 یتعارض مع وجود فرض ن أي تطور لمهنتي المحاسبة والتدقیق الأ، و األهم لعلم المحاسبة والتدقیق
الحاصل لمهنتي المحاسبة التطور ب االستمراریةیعزز وجود فرض االستمراریة كأساس لهما، وٕانما 

  . والتدقیق
یرتبط فرض استمرار الشركة ارتباطًا وثیقًا بفرض وجود شخصیة اعتباریة مستقلة لتلك الشركة      

ذا الفرض تعتبر الشركة وحدة محاسبیة مستقلة طبقًا له. وغیر مرتبطة بالحیاة الطبیعیة لمالكیها
أي أن الوحدة المحاسبیة في مجموعها مستمرة بمزاولة نشاطها التشغیلي المعتاد، وأنه لیس . ومستمرة

الوقت الحاضر أو المستقبل المنظور لتصفیة الشركة أو تقلیص نشاطها بشكل  هناك نیة في
ٕاعداد القوائم المالیة بافتراض أن الشركة ستستمر في وبناًء على ذلك یتم اختیار التقییم و . ملحوظ

  .المستقبل في أداء نشاطها كالمعتاد
یمثل فرض االستمراریة التوقع الطبیعي من الوحدة المحاسبیة، فهو یعكس توقعات كافة        

 األطراف المهتمة بأمور الشركة، باعتبار أن احتمال التصفیة أو التوقف عن مزاولة النشاط تمثل
من ناحیة ثانیة، فإن فرض االستمراریة یتفق من االعتبارات القانونیة التي تعمل في . حالة استثنائیة

فظهور الشركات المساهمة یؤید فرض االستمراریة نظرًا لما . ظلها الوحدات االقتصادیة الكبیرة
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ها تتصف به هذه الشركات من شخصیة اعتباریة مستمرة ونمو وتوسع مستمر في حجم أعمال
  ).144: 2009حنان، (
  :تعریف فرض االستمراریة -

بموجب افتراض الشركة المستمرة، ینظر إلى الشركة على أنها مستمرة في األعمال إلى          
ویتم إعداد البیانات المالیة لألغراض العامة على أساس الشركة المستمرة، ما لم . المدى المنظور

ویمكن . ف العملیات أو لم یكن لدیها بدیل واقعي غیر القیام بذلكتنوي اإلدارة تصفیة الشركة أو إیقا
أن یتم أو ال یتم إعداد البیانات المالیة لألغراض الخاصة وفقًا إلطار إعداد التقاریر المالیة الذي 

مثًال، أن یكون أساس الشركة المستمرة غیر ذا عالقة ببعض (یتعلق به أساس الشركة المستمرة 
وعندما ). ة التي تم إعدادها على أساس الضریبة في بعض نطاقات االختصاصالبیانات المالی

یكون من المالئم استخدام افتراض الشركة المستمرة، یتم تسجیل األصول وااللتزامات على أساس أن 
 ,IFAC(الشركة ستكون قادرة على تحقیق أصولها والوفاء بالتزاماتها في سیاق األعمال الطبیعي 

2010: 559(.  
ولن تخرج من  ،أن الشركة سوف تستمر في عملیاتهافرض االستمراریة في المحاسبة یعني و      

، بشكل كافي أو یتم تصفیتها وحتى یتم ذلك یجب أن تكون قادرة على زیادة مواردها ،الصناعة
اتها ونمو أنشطتها بدون والوفاء بالتزام ،یر محدودة تمكنها من تحقیق خططهاولفترة زمنیة غ

  .وهو أحد المفاهیم األساسیة التي یتم على أساسها إعداد القوائم المالیة ،رخسائ
الخاص بفرض ) 570(وأصدر اإلتحاد الدولي للمحاسبین معیار التدقیق الدولي رقم      

االستمراریة، والذي یهدف إلى تحدید مسؤولیة المدقق عند تدقیق البیانات المالیة المتعلقة بالشركة 
مراریة كأساس إلعداد البیانات المالیة، وحدد مجموعة من المؤشرات التي تساعد بمالءمة االست

مدقق الحسابات في اكتشاف حاالت الشك باستمراریة العمیل وصنفت إلى مؤشرات مالیة، ومؤشرات 
تشغیلیة، ومؤشرات قانونیة وتنظیمیة ووجود واحد أو أكثر من هذه المؤشرات ال یعني دائمًا أن 

اریة موضع تساؤل، وحدد كذلك المعیار مجموعة من اإلجراءات یجب على المدقق فرض االستمر 
القیام بها عندما تثار الشكوك حول استمراریة العمالء، وكذلك الصیغ التي یضمنها في تقریره في 

  .ضوء النتائج التي توصل إلیها
جب على المدقق ی على أنه ،)570(رقم من المعیار الدولي للتدقیق  )2(وتشیر الفقرة رقم   

  .االستمراریة كأساس إلعداد القوائم المالیةمالئمة فرض  أن یأخذ بعین االعتبار
 ،االستمرار في المستقبل القریبعلى  استمراریة الشركة تعني توقع قدرة الشركةن وكذلك إ  
والتي  ،هیةًا بعد الفترة المنتواحد اً مالی اً ن المستقبل القریب یعني فترة ال تتجاوز عامفإ وعموماً 

وبالتالي تسجیل  ،المعلومات التي تشیر إلى عكس ذلكیفترض فیها إعداد القوائم المالیة في غیاب 
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لتزامات التي ة على تحصیل قیمة األصول وسداد االصول والخصوم على أساس قدرة الشركاأل
 ع تستطیة ربما الفإن الشرك ،ضیة ال مبرر لهاوٕاذا كانت هذه الفر  ،علیها من النشاط العادي

وربما یوجد تغییرات في مبالغ وتواریخ استحقاق ، تحصیل قیمة األصول كما هي بالمبالغ المسجلة
" إلى تعدیل لذلك فإن مبالغ وتبویب األصول في القوائم المالیة ربما تحتاج  وتبعاً  ،لتزاماتاال
  ).9: 2001 ،ةجمع(

تستنفذ الموارد والموجودات التي  مستمرة وأنها سوف تبقى في الوجود حتى الشركةتعد        
ویقوم هذا الفرض على أن . امتلكتها، وأن نشاطها یعد مستمرًا وال عالقة له بالعمر الطبیعي للمالك

استمراریة المشروع هي الوضع الطبیعي، وأن احتمال التصفیة أو التوقف عن مزاولة النشاط یمثل 
وبخاصة المعمرة منها یتم تجدیدها وٕاعادة  كةالشر كما یستند إلى أن موجودات . حالة استثنائیة

فإنه یصبح من المعقول افتراض أن الشركة ستبقى في الوجود إلى أمد غیر  إعمارها باستمرار، لذا
وهذا الفرض على صلة بفرض الوحدة المحاسبیة، وهو یكرس مبدأ الفصل بین الشخصیة . منظور

یلعب هذا الفرض دورًا مهمًا ي إعداد القوائم كما . المعنویة للشركة وشخصیة المالك أو المالك
المالیة الختامیة، إذ أنه بناًء على استمراریة الشركة فإن میزانیتها تعد في نهایة كل فترة مالیة، وذلك 
ما لم یظهر قرینة أو شك في عدم صحة أو مالئمة هذا الفرض أو بعدم القدرة على االستمرار، 

صفیتها وعدم استمراریتها، وفي حال ظهور أیة مؤشرات تثیر فحینذاك تخضع الشركة إلجراءات ت
مثل هذا الشك، فإنه یتوجب على المدقق إجراء االختبارات الكفیلة بالتحقق من طبیعة المشكلة التي 
تثیر هذا الشك، وٕاذا ما توصل إلى قناعة بعدم قدرة الشركة على االستمرار، فعلیه حینئذ اتخاذ الرأي 

  ).50- 49: 2008مطر والسویطي، (الذي یعبر عن رأیه في البیانات المالیة  المناسب في تقریره
  :)ISA, No. 700(الخاص باالستمراریة  )570( محة عن معیار التدقیق الدولي رقمل -

أن أطر إعداد  یجب أن یكون هناك تقییم لقدرة الشركة على االستمراریة من خالل توضیح     
لى مطلب صریح لإلدارة لعمل تقییم محدد لقدرة الشركة على التقاریر المالیة تحتوي بعض ع

االستمراریة، وعلى معاییر تتعلق بالمسائل التي سیتم دراستها واإلفصاحات التي سیتم عملها فیما 
ویمكن أیضا تحدید المتطلبات التفصیلیة المتعلقة بمسؤولیة اإلدارة عن . یخص الشركة المستمرة

ستمرار ذو إفصاحات البیانات المالیة ذات العالقة في القانون أو النظام، تقییم قدرة الشركة على اال
وقد ال یوجد في أطر إعداد التقاریر المالیة األخرى متطلب صریح یقتضي من اإلدارة عمل تقییم 

لكن، وبما أن افتراض الشركة المستمرة یعتبر مبدأ أساسیًا في . محدد لقدرة الشركة على االستمراریة
لبیانات المالیة، وتزداد درجة الشك المرافقة لناتج حدث أو ظرف بشكل جوهري كلما كان إعداد ا

ولهذا السبب، تحدد معظم أطر إعداد . وقت حدوث الحدث أو الظرف أو الناتج أبعد في المستقبل
التقاریر المالیة التي تقتضي تقییم إدارة صریح الفترة التي یتعین على اإلدارة فیها أخذ كافة 
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معلومات المتوفرة بالحسبان، وكذلك حجم ومدى تعقید الشركة وطبیعة وظروف أعمالها ودرجة ال
 ,IFAC( التي یؤثر فیها تأثرها بالعوامل الخارجیة على التقدیر المتعلق بناتج األحداث أو الظروف

2010: 551-552( . 

  :تقییم المخاطر والنشاطات ذات العالقةل المدقق إجراءات -
، ینبغي أن یدرس المدقق إمكانیة وجود أحداث أو بإجراءات تقییم المخاطر المطلوبةقیام عند ال     

وبالقیام بذلك، یجدد . الشركة على االستمراریةسلبیة على قدرة  وقعاتظروف یمكن أن تلقي بت
ن الشركة على االستمراریة أم ال وذلك مالمدقق ما إذا قامت اإلدارة الفعل بعمل تقییم أولي لقدرة 

 :خالل التالي

إذا تم القیام بهذا التقییم، ینبغي أن یناقش المدقق التقییم مع اإلدارة ویحدد ما إذا حددت   . أ
الشركة سلبیة على قدرة  وقعاتاإلدارة أحداثًا أو ظروفًا یمكنها، منفردة أو مجتمعة، أن تلقي بت

 .، وٕان كان األمر كذلك، خطط اإلدارة لمعالجتهاعلى االستمراریة

لم یتم القیام بهذا التقییم، فینبغي أن یناقش المدقق مع اإلدارة أساس االستخدام المقصود إذا   . ب
المستمرة ویستفسر من اإلدارة ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف یمكنها،  الشركة فتراضال
 .یةعلى االستمرار  الشركةسلبیة على قدرة  نفردة أو مجتمعة، أن تلقي بتوقعاتم

  :دارة الستمراریة الشركةتقدیر تقییم اإل -
 :) 169: 2012جمعة، ( عند قیام المدقق بتقییم استمراریة الشركة ال بد أن یقدر ما یلي

 .الشركة على االستمراریةینبغي أن یقدر المدقق تقییم اإلدارة لقدرة  .1

، فعلى المدقق أن یغطي نفس الفترة الشركة على االستمراریةعند تقدیر تقییم اإلدارة لقدرة  .2
لتي استخدمتها اإلدارة لعمل تقییمها كما هو مطلوب وفقًا إلطار إعداد التقاریر المالیة ا

الشركة وٕاذا كان تقییم اإلدارة لقدرة . المطبق أو وفقًا للقانون أو النظام إن كان یحدد فترة أطول
محدد  عشر شهرًا من تاریخ البیانات المالیة كما هو اثنيیغطي فترة أقل من على االستمراریة 

فعلى المدقق أن یطلب من اإلدارة تمدید فترة . األحداث الالحقة في معیار الدقیق الدولي
 .تاریخعلى األقل من ذلك ال تقییمها إلى اثني عشرة شهراً 

ن تقییم اإلدارة یشمل كافة اكخذ المدقق بعین االعتبار ما إذا عند تقدیر تقییم اإلدارة، یأ .3
  .درك المدقق أنها نتیجة للتدقیقیالمعلومات ذات العالقة التي 

ینبغي أن یستفسر المدقق من اإلدارة حول معرفتها باألحداث أو الظروف : الفترة ما بعد تقییم اإلدارة
  .ما بعد فترة التقییم اإلدارة الذي یمكن أن تلقي بتوقعات سلبیة على قدرة الشركة على االستمراریة
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 : األحداث أو الظروف إجراءات التدقیق اإلضافیة عند تحدید -
الشركة على قدرة  ف یمكن أن تلقي بتوقعات سلبیةإذا تم تحدید أحداث أو ظرو حیث      

، فینبغي على المدقق الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة لتحدید إمكانیة وجود شك االستمراریة
. خفیف بعین االعتبارجوهري من خالل القیام بإجراءات تدقیق إضافیة، بما فیها أخذ عوامل الت

 : وتشمل هذه اإلجراءات

 .من اإلدارة عمل تقییمها یطلب، الشركة على االستمرارتقییم قدرة في حالة عدم قیام اإلدارة ب. أ

 ، سواًء كان منقبلیة فیما یتعلق بتقییمها الستمراریة الشركةللتصرفات المست الشركةتقییم خطط . ب
جدیة في مختلف لوضع وما إذا كانت هذه الخطط ن االمرجح أن یحسن ناتج هذه الخطط م

  .الظروف

  .دراسة ما إذا توفرت أي معلومات أو حقائق إضافیة منذ تاریخ قیام اإلدارة بالتقییم. ج

طلب إقرارات خطیة من اإلدارة، وٕاذا أمكن، من المكلفین بالرقابة، فیما یتعلق بخططهم . د
 .طللتصرفات المستقبلیة ومدى جدوى هذه الخط

عامًال هامًا في دراسة الناتج  وقعاتتدفقات نقدیة ویعتبر تحلیل الت الشركة توقععند إعداد و      
تقییم موثوقیة البیانات : المستقبلي لألحداث أو الظروف في تقییم خطط اإلدارة للتصرفات المستقبلیة

  .وقعاتاألساسیة المتولدة إلعداد الت
 :بشكل مالئم مع وجود شكوك جوهریة الشركة استمراریة ستخدام افتراضا -
مالئم في مختلف الظروف مع وجود الشركة  استمراریة ضا استنتج المدقق أن استخدام فر إذ .1

 : شكوك جوهریة، ینبغي أن یحدد المدقق ما إذا كانت البیانات المالیة

سلبیة  توقعاتتصف بشكل كافي األحداث أو الظروف الرئیسیة التي یمكنها أن تلقي ب. أ
  .امل مع هذه األحداث أو الظروفوخطة اإلدارة للتع ستمراریةعلى اال الشركةعلى قدرة 

تفصح أن هناك شكوكًا جوهریة تتعلق باألحداث أو الظروف الرئیسیة التي یمكنها أن . ب
ولذلك، یمكن أن تكون غیر قادرة . یةعلى االستمرار  الشركةسلبیة على قدرة  وقعاتتلقي بت
  .صولها والوفاء بالتزاماتها في سیاق األعمال الطبیعيأ الحفاظ علىعلى 

ر في حال تقدیم إفصاحات كافیة في البیانات المالیة، ینبغي على المدقق أن یعبر عن رأي غی .2
 :  في تقریر المدقق من أجل معدل ویضم فقرة التأكید

 توقعاتإبراز وجود شكوك جوهریة تتعلق باألحداث أو الظروف التي یمكنها أن تلقي ب. أ
  .یةعلى االستمرار  الشركةسلبیة على قدرة 

 .لى المالحظة في البیانات المالیةلفت االنتباه إ. ب
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إذا لم یتم عمل إفصاح كافي في البیانات المالیة، فینبغي على المدقق التعبیر عن رأي متحفظ  .3
ة یمكنها أو رأي مخالف، حسبما هو مالئم، ویذكر المدقق في التقریر أن هناك شكوكًا جوهری

 .سلبیة على قدرة الشركة على االستمراریة وقعاتأن تلقي بت

 :محل التدقیق الشركةمؤشرات تقییم استمراریة  -

سلبیة  وقعاتأحداث أو ظروف یمكنها، منفردة أو مجتمعة، أن تلقي بت فیما یلي مؤشرات أو
د بند أو أكثر دائمًا لیست شاملة وال یشیر وجو  مؤشراتوهذه ال. الشركة استمراریة على افتراض

  :)IFAC, 2010: 556-558( إلى وجود شكوك جوهریة
  :المؤشرات المالیة، وتتمثل في

 .)رأس المال العامل( صافي االلتزام أو مركز االلتزام الحالي •

االت واقعیة بالتجدید أو ثابتة المدة التي تقترب من تاریخ االستحقاق دون احتم قروضال •
 . قصیرة األجل لتمویل األصول طویلة األجل قروضزائد على الأو االعتماد ال التسدید،

 .التدفقات النقدیة التشغیلیة السلبیة التي یشار إلیها في البیانات المالیة التاریخیة أو المستقبلیة •

 .النسبة المالیة الرئیسیة السلبیة •

ولید التدفقات الخسائر التشغیلیة الجوهریة أو التدهور الحاد في قیمة األصول المستخدمة لت •
 .النقدیة

 .تقطع أو عدم استمرار أرباح األسهم •

 .عدم القدرة على سداد الدائنین في المواعید المستحقة •

 .عدم القدرة على االمتثال لبنود اتفاقیات القروض •

 .عند التسلیم مع الموردین التحول من الشراء النقدي إلى الشراء باألجل •

طویر المنتجات الجدیدة األساسیة أو االستثمارات عدم القدرة على الحصول على تمویل لت •
  . األساسیة األخرى

  :المؤشرات التشغیلیة، وتتمثل في
 .أو إیقاف العملیات الشركةنیة اإلدارة تصفیة  •

 .خسارة اإلدارة الرئیسیة دون بدیل عنها •

 .خسارة سوق رئیسي أو عمالء رئیسیین أو حق امتیاز أو رخصة أو موردین رئیسیین •

 .العمل صعوبات •

 .نقص الموردین المهمین •

 .ظهور منافس ناجح جداً  •
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  :، وتتمثل فيالمؤشرات القانونیة والتنظیمیة
 .عدم االلتزام مع متطلبات رأس المال أو المتطلبات القانونیة األخرى •

والتي، إذا نجحت، ستؤدي إلى  الشركةتعلیق اإلجراءات القانونیة أو التنظیمیة األخرى ضد  •
 .على الوفاء بهاقادرة  الشركةح أن ال تكون مطالب من المرج

 . الشركةالتغیرات في القانون أو النظام أو سیاسة الحكومة المتوقع أن تؤثر سلبًا على  •

  .الكوارث غیر المؤمنة أو المؤمنة بأقل مما تستحق عند حدوثها •
  :مسؤولیات وواجبات المدقق اتجاه تقییم االستمراریة  8- 2- 2

في الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة حول مدى مالئمة  المدقق تتلخص مسؤولیة     
المستمرة في إعداد البیانات المالیة واستنتاج ما إذا كان هناك  الشركةاستخدام اإلدارة الفتراض 
وتوجد هذه المسؤولیة حتى لو لم یشمل إطار . ةالشركة على االستمراریشك جوهري حول قدرة 

الشركة على ة على متطلب صریح لقیام اإلدارة بعمل تقییم محدد لقدرة إعداد التقاریر المالی
 . االستمراریة

وتتمثل واجبات المدقق في أن المدقق یجب أن یناقش اإلدارة ویأخذ بعین االعتبار خططها      
بالنسبة لتصرفاتها المستقبلیة، على سبیل المثال خطط تصفیة األصول، االقتراض أو إعادة هیكلة 

ون، تخفیض أو تأخیر النفقات أو زیادة رأس المال، وعمومًا إن اهتمام المدقق بمثل هذه الدی
الخطط یقل بمرور الوقت وزیادة األحداث المتوقعة، حیث إن التركیز عادة یكون للخطط 
الموضوعة والتي لها تأثیر هام على المالءة المالیة للوحدة في المستقبل القریب، لذلك یجب على 

ن یحصل على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة تفید إمكانیة أو احتمال تنفیذ هذه الخطط المدقق أ
ونتیجة هذه الخطط سوف یتحسن الوضع المالي، هذا ویجب على المدقق عادة دراسة اإلقرارات 

  .المكتوبة من اإلدارة بالنسبة لهذه الخطط
مرار وأن یجمع أدلة ویجب على المدقق عندما ینشأ الشك بخصوص مالئمة فرض االست     

تدقیق كافیة ومناسبة إلزالة هذا الشك، ویقتنع المدقق بذلك من خالل قدرة الشركة على استمرار 
  .التشغیل بالنسبة للمستقبل القریب

ویجب على المدقق عند تحلیل التدفق النقدي، والربح والتوقعات ذات العالقة األخرى أن      
ظام الوحدة في تكوین مثل هذه المعلومات، كما یجب علیه یأخذ في االعتبار االعتماد على ن

أیضًا أن یأخذ بعین االعتبار ما إذا كانت الفروض األساسیة مناسبة للتوقعات الظاهرة في ظل 
الظروف، باإلضافة إلى ما تقدم یجب على المدقق مقارنة البیانات المتوقعة ألحدث فترة سابقة مع 

 جربوع،(المتوقعة للفترة الجاریة مع النتائج الفعلیة حتى تاریخه النتائج التاریخیة، والبیانات 
2001 :90(.  
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 :مقومات االستمراریة 9- 2- 2
  :اإلثباتأدلة : أوالً 

بأنها جمیع ما یحصل علیه مدقق الحسابات معلومات ) IFAS,560 :2010 (وقد عرفها      
ستنتاجات، حیث یجب أن تكون أدلة مثل المستندات والتقاریر ونتائج االستفسارات والتقدیرات واال

إثبات كافیة ومالئمة لكي یستطیع أن یخرج استنتاجات معقولة، لتكن األساس الذي یبني علیها 
  .رأیه المهني

وتشمل المعلومات الواردة في السجالت المحاسبیة التي ترتكز علیها البیانات المالیة      
ناول جمیع المعلومات التي قد تكون موجودة، كما والمعلومات األخرى، وال یتوقع من المدققین ت

  ):314: أ2012جمعة، (تشمل أدلى اإلثبات التي هي تراكمیة بطبیعتها ما یلي 
أدلة اإلثبات التي تم الحصول علیها من إجراءات التدقیق التي تم أداؤها أثناء سیر عملیة  - 

  .التدقیق
مثل عملیات التدقیق السابقة وٕاجراءات : خرىأدلة اإلثبات التي تم الحصول علیها من مصادر أ - 

  .الرقابة المهنیة للشركة من أجل قبول واستمرار العمیل
مثل الشیكات وسجالت ): سجالت القیود األولیة والسجالت المدعمة(السجالت المحاسبیة  - 

اعد التحویل االلكتروني لألموال والفواتیر والعقود ودفتر األستاذ العام ودفتر األستاذ المس
  .والقیود الیومیة والتسویات األخرى للبیانات المالیة التي لم تعكس في القیود الیومیة الرسمیة

السجالت مثل استمارات العمل وأوراق العمل وأوراق العمل المفصلة التي تدعم مخصصات  - 
  .التكلفة والحسابات والمطابقات واالفصاحات

  :ثبات یجب أن تتصف بصفتینأن أدلة اإل) 177: 2006المطارنة، (وقد أوضح 
أن تكون األدلة التي یحصل علیها مدقق الحسابات بالقدر الكافي والضروري لدعم  :الكفایة .1

وتعتبر قیاس لكمیة أدلة اإلثبات وتعتمد على . رأیه الفني عن عدالة القوائم المالیة المقدمة
 .الهاالتقدیر الشخصي للمدقق وفقًا لظروف الشركة التي یقوم بتدقیق أعم

یقصد بمالئمة أدلة اإلثبات قیاس نوعیة أدلة اإلثبات ومدى صلتها بتوكید خاص  :المالئمة .2
نجد أنه یجب أن ینظر إلى مالئمة الدلیل من حیث عالقته بهدف التدقیق . وموثوقیتها

 .لتكوین الرأي الفني حول عدالة القوائم المالیة وٕاعداد التقاریر

  :ة اإلثباتالعوامل المؤثرة في كمیة أدل -
المدقق أن یكون ملزم لقواعد التدقیق المقبولة أن یقوم بجمع أكبر قدر ممكن من  یحرص     

غیر أن هناك عوامل . األدلة یستند علیها التدقیق ویعتمد علیها لتبریر وتدعیم رأیه الفني في تقریره
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بجمعها وٕالى اختیار  واعتبارات معینة تضطره إلى تطبیق أو توسیع نطاق كمیة األدلة التي یقوم
  ):101- 99: 2012نظمي والعزب، (أو ترك أنواع معینة من األدلة وأهمها ما یلي 

مدى كفایة أو شمول األدلة لتحقیق أهداف فحص المدقق، فقد یكون دلیل واحد یحقق الهدف  .1
 .فیكتفي به، وٕاذا قصر الدلیل فیجب على المدقق البحث عن أدلة أخرى لتعزیزه

الفحص، حیث أن التحقق من بعض العناصر  دلة لطبیعة العنصر محلمدى مالئمة األ .2
یتطلب الحصول على نوع معین من األدلة قد ال یصلح لتعزیز الرأي في تحقیق عناصر 

 .أخرى
والتي تنصب على كبر أو صغر قیمة الذي یقوم المدقق بفحصه، النسبیة للعنصر  همیةاأل .3

نسبیة بین قیمة العنصر وقیم العناصر األخرى التي العنصر أو البند ولكنها تعني العالقة ال
تتضمنها القوائم المالیة فال یبدي المدقق رأیه مستقًال عن كل عنصر من عناصر القوائم 

 .المالیة بل یبدي رأیه في القوائم المالیة كوحدة واحدة
درجة الخطر التي یتعرض لها العنصر موضوع الفحص، وتختلف العناصر في درجة  .4

لوقوع أخطاء أو تالعب، فكلما كان عنصر الفحص عرضه لالختالس والتالعب  تعرضها
 .كلما زاد المدقق من جمع أكبر كمیة من األدلة مثل النقدیة

تكلفة الحصول على الدلیل، حیث أن جمع األدلة یستنفذ الكثیر من الجهد والوقت والمال،  .5
 .المنفعة المرجوة وهذا یعني أن ال یكون تكلفة الحصول على العینة أكبر من

درجة كفایة أنظمة الرقابة الداخلیة، فكلما كانت أنظمة الرقابة الداخلیة المطبقة سلیمة كلما  .6
انعكس على كمیة األدلة ومقدار االختبارات، فیقلل المدقق من كمیة األدلة في حالة وجود 

تبارات نظام متین خالي من نقاط الضعف، ویوسع نطاق فحصه وحجم العینة وكمیة االخ
ویزید من جمع كمیة األدلة لتدعمه وتعزز موقعه في إبداء الرأي في حال وجود نظام رقابة 

 .ضعیف
  :أنواع أدلة اإلثبات -

  :یما یلي هذه األنواعفبین معیار التدقیق الدولي أن المدقق یمكن أن یستخدم أنواع من األدلة و 
 :الجرد الفعلي .1

بات القویة، ویتم عن طریق الحصر الكمي للعناصر على یعتبر الجرد الفعلي من أدلة اإلث     
الطبیعة، وخاصة العناصر التي یمكن حصرها وفرزها وقیاسها، ومن خالله یتم التحقق الفعلي 
لعناصر األصول، ومن ثم التأكد من صحة وسالمة األرصدة التي تظهر في الدفاتر والسجالت 
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المخزون، والنقدیة في الخزینة، واألوراق التجاریة والقوائم المالیة، مثل عناصر األصول الخاصة ب
واالستثمارات في األوراق المالیة، والجرد الفعلي كدلیل إثبات ال یكفي لوحده، حیث أنه یتناسب مع 
جرد الموجودات الملموسة فقط، كما أنه في حالة وجود األصل لیس دلیًال كافیًا على ملكیته للشركة 

الستناد إلى دلیل إثبات إضافي یساعد في تحقیق وجود األصل وملكیته محل التدقیق، وهذا یتطلب ا
وصحة تقویمه، لذلك یعتمد مدقق الحسابات بجانب عملیة الجرد على تدقیق حسابات المستندیة، 
والدفاتر والسجالت المحاسبیة، ومطابقة األرصدة الدفتریة مع نتیجة الجرد الفعلي، باعتبار أن الجرد 

لدفاتر والسجالت عملیتان تكمالن بعضهما البعض، أما عن مسئولیة مدقق الفعلي وتدقیق ا
الحسابات عن عملیة الجرد الفعلي، فانه یوجد شبه اتفاق بین الهیئات المهنیة للتدقیق على أن 
عملیة القیام بالجرد الفعلي لیس من اختصاص مدقق الحسابات الخارجي ویعتبر هذا من 

مسئولیة مدقق الحسابات في إجراء بعض االختبارات المطمئنة  اختصاص إدارة الشركة، وتنحصر
على صحة الجرد، وأن یراجع برنامج الجرد واإلجراءات التي تمت، وعلیه التأكد من طرق تقییم 
المخزون بأنواعه، وال حرج في االستعانة ببعض الخبراء لجرد بعض الموجودات، إذ لیس من 

ًا في تقییم كافة أنواع الموجودات، ویجب أن یتضمن تقریره المفروض أن یكون مدقق الحسابات خبیر 
الفني اإلشارة إلى نتائج الجرد والى أي تغییر قد یطرأ على أسس كل من الجرد والتقییم لما للمخزون 

  ).120- 119: 2010الوقاد وودیان، (من أهمیة على نتیجة نشاط الشركة 
 :المصادقات .2

أو شفهیة یحصل علیها المدقق من أطراف خارجیة حیث  إن المصادقات هي إجابات مكتوبة     
یتم المصدقة على أرصدة معینة أو بیان األرصدة الموجودة لدى الطرف األخر أو االستفسار عن 

وغالبًا ما تكون المصادقة مكتوبة، حیث یقوم العمیل بكتابتها على أوراقه الخاصة . معلومات أخرى
اف المدقق حیث یطلب العمیل من الطرف األخر إعادة بناء على طلب المدقق وترسل تحت إشر 

- 206: 2010الذنیبات، (الجواب إلى المدقق مباشرةـ وتقسم المصادقات بشكل رئیس إلى قسمین 
209:(  

وفي هذا النوع یطلب من الطرف األخر بیان الرصید لدیه أو المصادقة  :المصادقات االیجابیة .أ
رسلة وٕاعادة الجواب إلى المدقق في حالة المطابقة أو عد على الرصید المكتوب في الرسالة الم

المطابقة، ویفضل استخدام هذا النوع من المصادقات عندما یكون نظام الرقابة الداخلیة ضعیف أو 
  .تكون األرصدة ذات أهمیة نسبیة حتى یكون هناك ضمان الستالم الردود

ألخر إعادة الجواب للمدقق إذا كان وفي هذا النوع یطلب من الطرف ا :المصادقات السلبیة .ب
الرصید المكتوب في الرسالة المرسلة إلیه ال یتطابق مع الرصید المسجل في دفاتره، وقد سمي 

وعادًة ما یستخدم هذا النوع من المصادقات . مصادقة سلبیة ألنه یتم اإلجابة في حالة كونها سلبیة
  .رصدة لیست ذات أهمیة مادیةعندما یكون نظام الرقابة الداخلیة قوي أو تكون األ
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 :المستندي التوثیق والفحص .3
المستندات هي السجالت واألوراق التي تنشأ نتیجة عملیات الشركة مع الغیر وداخل الشركة،      

حیث أن كل عملیة ینتج عنها مستند مؤید لها وتعتبر المستندات من األدلة القویة، حیث أنها 
قد نصت معاییر المحاسبة الدولیة والتشریعات المحلیة في الدول ف. مكتوبة وفقًا لألصول الشرعیة

بإلزام الشركات المساهمة االحتفاظ بسجالت ومستندات تؤید كل العملیات التي تحدث في الشركة 
یعتبر الفحص المستندي جوهر عملیة التدقیق حیث أنها تقوم على . وغیرها وكذلك داخل الشركة

یؤید كل العملیات التي تمت في الشركة، كذلك التحقق من سالمة عملیة التحقق من وجود مستند 
وقانونیة المستندات لذلك یجب على الشركة االحتفاظ بالمستندات وصورها، وتتطلب من المدقق 
فحص المستند ذاته للتحقق من أن المستند یخص الشركة ویخص الفترة المالیة محل التدقیق، وانه 

. لیست وهمیة، مما یعني أنه یجب الربط بین مستندات العملیة كلهامرتبط بعملیة مالیة حقیقیة و 
وبعض الشركات التي تتعامل بعدد هائل من المستندات یصعب على مدقق الحسابات القیام 
بالفحص الشامل لتلك المستندات لذلك یلجأ المدقق إلى األسالیب اإلحصائیة كاستخدام العینات 

من التدقیق الشامل للمستندات، كذلك التكلفة المادیة وتكلفة  اإلحصائیة والتي تستغرق وقت أقصر
الوقت تكون أقل، ویوجد نوعان من المستندات التي یتعامل معها مدقق الحسابات أثناء عمله في 

  :تدقیق أعمال الشركة
وهي المستندات التي تصدرها الشركة نفسها وتستخدم إما ألطراف خارجیة مثل : مستندات داخلیة .أ

یر البیع أو تستخدم داخل الشركة مثل إیصال تحصیل النقدیة، بطاقة الصنف وغیرها من فوات
  .المستندات

وهي المستندات التي تحصل علیها الشركة من أطراف خارجیة مثل فواتیر : مستندات خارجیة .ب
 الشراء، كشوفات الحسابات لدى البنوك وینظر إلى هذه المستندات على أنها ذات حجیة أقوى من

  .المستندات الداخلیة
وعند قیام المدقق بعملیة التدقیق قد ال یستطیع اكتشاف غش معین إال عن طریق الفحص      

المطارنة، (المستندي لذلك یعتبر الفحص المستندي أكثر أهمیة من غیرها لتأیید عملیات الشركة 
2006 :184 -185.(  

 :المالحظة .4
ختلفة سواًء كان النظر أو االستماع أو اللمس لتحقیق حیث یقوم المدقق باستخدام حواسه الم     

أهداف تدقیق معینة، فقد یقوم بمالحظة اإلجراءات التي یقوم بها الموظفون عند أدائهم للنشاطات 
فعلى سبیل المثال قد یقوم المدقق بمالحظة الموظفین الذین یقومون . أو مالحظة بعض األصول

مون بإجراءات الجرد المعروفة والتي تم بیانها في دلیل إجراءات بالجرد لمعرفة فیما إذا كانوا ملتز 
خاص بها لدى الشركة، فیتبین، على سبیل المثال، فیما إذا كان هناك اهتمام بكشف الجرد ویتأكد 
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الذنیبات، (من توقف دخول البضاعة إلى المستودع وخروجها منه خالل عملیة الجرد وغیرها 
2010 :210.(  

 :عمیلاالستفسار من ال .5
یكون االستفسار شفویًا أو مكتوبًا، وعلى المدقق في الحالتین أن یحرص في البحث عن تعزیز      

اإلجابات التي یتلقاها قبل أن یقتنع بها، وهذا األسلوب ذاتي بطبیعته إذ یعتمد كثیرًا على تفسیر 
ة إذا ما الحظ المدقق وحكمه الشخصي، ویصلح للتطبیق في حال تقییم أنظمة الرقابة الداخلی

كما یلجأ المدقق إلیه عند االستفسار عن أساس . تعدیًال فیها أوانحرافًا في تطبیق القواعد المرسومة 
كما یستعمل في استقصاء . بعض القیود المثبتة في الدفاتر لیقتنع بان ذلك یتمشى والمبادئ السلیمة

المستقبلیة أم العرضیة، وكذلك في االلتزامات المثبتة في نهایة العام سواء أكانت الحالیة أم 
وتتوقف قوة األدلة التي یحصل علیها المدقق من . االستفسار عن نتائج بعض العملیات المعلقة

 ).137: 2007عبد اهللا، (خالل هذه الوسیلة على كیفیة توجیه األسئلة وصیاغتها 
 :إعادة التشغیل .6

عملیات الحسابیة وتحویل المعلومات یتم من خالل إعادة التشغیل إعادة فحص عینة من ال     
ویشمل إعادة فحص العملیات الحسابیة . التي قام بها العمیل خالل الفترة التي یتم التدقیق عنها

اختبار الدقة الحسابیة للعمیل، وتتضمن إجراءات مثل ترحیل فواتیر البیع والمخزون، عملیات الجمع 
وفحص العملیات الحسابیة لمصروف الهالك في دفاتر الیومیة العامة والیومیة المساعدة، 

وتشمل إعادة فحص تحویل المعلومات تتبع اثر القیم حتى یتم التأكد . والمصروفات المدفوعة مقدماً 
. أن المعلومات التي تم إدراجها في أكثر من مكان واحد قد تم تسجیلها بنفس القیمة في كل مرة

دودة للتحقق من أن المعلومات المدرجة في یومیة ومثًال، یقوم المدقق عادة بأداء اختبارات مح
المبیعات تخص العمیل المالئم وبالقیم الصحیحة عند تسجیلها في دفتر یومیة المدینین وتلخیصها 

  .) :184Arens et. al., 2012(في دفتر األستاذ العام 
 :إعادة االحتساب .7

ح والجمع والقسمة واإلضافات یعني إعادة االحتساب التحقق من صحة علیات الضرب والطر      
والخصومات، وكذلك التحقق من صحة المجامیع الرئیسة والفرعیة، وكذلك نقل المجامیع من صفحة 
إلى أخرى، كما تعني أیضًا التحقق من صحة الترحیل من الیومیات المساعدة إلى الیومیة العامة، 

حة الترحیل الیومیة العامة إلى ومن الیومیات المساعدة غالى األستاذ المساعد، والتحقق من ص
األستاذ العام، وذلك وفقًا للطریقة المتبعة في الشركة، كما یعني إعادة االحتساب باإلضافة إلى ما 

  ):176: 2005: جمعة(تقدم ما یلي 
التحقق من صحة ترصید دفاتر األستاذ المساعدة والعامة، وٕاجراء مقابلة بین أرصدة األستاذ . أ

  .المراقبة اإلجمالیة المساعد وحسابات



55 
 

التحقق من أن أرصدة أخر المدة للفترة السابقة تطابق أرصدة أول المدة للفترة التي یقوم المدقق . ب
  .بتدقیق حساباتها

تدقیق موازین التدقیق الشهریة للتحقق من شمولها على كافة أرصدة الحسابات، وسالمة . ج
  .التبویب

  .بالتسویات الجردیة إعادة االحتساب للعملیات المتعلقة. د
تدقیق القوائم المالیة والحسابات الختامیة، والتحقق من تضمینها األرصدة الصحیحة المتعلقة بها . ه

  .وصحة تبویبها وتوازن المیزانیة
  :اإلجراءات التحلیلیة: ثانیاً 
رصید یتم من خالل اإلجراءات التحلیلیة استخدام المقارنات والعالقات لتحدید مدى منطقیة      

ومثًال، یمكن مقارنة نسبة هامش المساهمة اإلجمالي في السنة الحالیة . حساب ما أو أي بیان أخر
ویمكن أن تكون اإلجراءات التحلیلیة هي الدلیل الوحید المطلوب في . مع النسبة في السنة السابقة

فیمكن أن یتم  أما فیما یتعلق بالحسابات األخرى،. حالة الحسابات التي لیس لها أهمیة نسبیة
وفي . تخفیض حجم األدلة األخرى عندما تشیر اإلجراءات التحلیلیة إلى منطقیة رصید الحساب

بعض الحاالت تستخدم اإلجراءات في عزل حسابات أو عملیات مالیة یجب أن یتم فحصها على 
 ویعتمد مدقق. نحو متعمق لتقریر ما إذا كانت هناك خطوات أخرى یجب القیام بها للتحقق

الحسابات الخارجي المستقل في إجراءاته التحلیلیة على تحدید القیمة المتوقعة ألي حساب بناء على 
العالقات التاریخیة التي تربط القوائم المالیة بعضها ببعض، فمثًال إذا كانت العالقة بین صافي 

یرافقها زیادة  كربح لكل عملیة بیع فإن كل زیادة في حجم المبیعات یجب أن% 25الربح والمبیعات 
أیضًا في األرباح فإن هذا یستدعي من مدقق الحسابات أن یقوم بالتحري عن أسبابها والعمل على 

وعلى المدقق أن یطبق اإلجراءات التحلیلیة في مراحل التخطیط، والنظرة الشاملة . تحلیلها وتقییمها
 ,.209Arens et. al(األخرى لعملیة التدقیق، وقد تطبق اإلجراءات التحلیلیة أیضًا في المراحل 

2012: (.  
  :الغرض من اإلجراءات التحلیلیة -

  :یمكن أن تستخدم اإلجراءات التحلیلیة لإلغراض التالیة
 :كإجراء لتقییم المخاطر .1

یجب على المدقق تطبیق إجراءات تحلیلیة كإجراءات تقییم للمخاطر للحصول على فهم      
اءات التحلیلیة قد یدل على نواحي في الشركة لم یكن المدقق للشركة وبیئتها، حیث أن تطبیق اإلجر 

على علم بها، كما تساعده في تقییم مخاطر األخطاء الجوهریة من أجل تحدید طبیعة وتوقیت 
ومدى إجراءات التدقیق اإلضافیة، وكذلك تستخدم اإلجراءات التحلیلیة المطبقة كإجراءات تقییم 
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العالقة بین المبیعات ومساحة : ة وغیر المالیة، على سبیل المثالللمخاطر كال من المعلومات المالی
 .البیع باألقدام المربعة أو حجم البضائع المباعة

وعند أداء اإلجراءات التحلیلیة مثل إجراءات تقییم المخاطر یقوم المدقق بتطویر توقعات      
دما تنتج مقارنة هذه خاصة بعالقات تبدو منطقیة یتوقع بشكل معقول أن تكون موجودة، وعن

التوقعات مع المبالغ أو النسب المسجلة التي تم تطویرها من مبالغ مسجلة غیر عادیة أو غیر 
متوقعة یجب على المدقق اعتبار هذه النتائج عند تحدید مخاطر األخطاء الجوهریة، مع األخذ بعین 

وهذه هو الوضع (مستوى عال  االعتبار أنه عندما تستخدم اإلجراءات التحلیلیة بیانات مجمعة عند
فإن نتائج هذه اإلجراءات التحلیلیة توفر فقط داللة مبدئیة واسعة حول ما إذا كان هناك خطأ ) عادة

جوهري، وتبعًا لذلك یجب على المدقق اعتبار نتائج هذه اإلجراءات التحلیلیة إلى جانب المعلومات 
  ).460: ب2012جمعة، (األخرى التي جمعت لتحدید مخاطر األخطاء الجوهریة 

 :كإجراءات جوهریة .2
إن اعتماد المراجع على اإلجراءات الجوهریة لتقلیل مخاطر االكتشاف المتعلقة بتوكیدات      

خاصة للبیانات المالیة قد یكون مرتكزًا على االختبارات التفصیلیة أو اإلجراءات التحلیلیة أو على 
ي تحقق الهدف الخاص من التدقیق، على اجتهاد المدقق ویعتمد قرارا اختبار اإلجراءات الت. كلیهما

حول الفعالیة والكفاءة المتوقعة من اإلجراءات المتوفرة لتقلیل مخاطر االكتشاف لتوكیدات خاصة 
ویقوم المدقق عادة باالستفسار من اإلدارة حول توفر المعلومات التي یحتاج إلیها  .للبیانات المالیة

مدى موثوقیتها، ونتائج مثل هذه اإلجراءات المنجزة من قبل الشركة، في اإلجراءات التحلیلیة و 
ویمكن استخدام المعلومات التحلیلیة المعدة من قبل الشركة بكفاءة، بشرط أن یكون المدقق مقتنعًا 

وفي حالة نیة المدقق القیام بإجراءات تحلیلیة .بأن هذه المعلومات قد تمت تهیئتها بشكل مناسب
  ):228: 2002جربوع، (ة، فإنه سوف یحتاج لمراعاة عدة عوامل منها كإجراءات جوهری

 .الهدف من اإلجراءات التحلیلیة ومدى إمكانیة االعتماد على نتائجها - 
طبیعة الشركة ومدى إمكانیة تجزئة المعلومات، فمثًال قد تكون اإلجراءات التحلیلیة أكثر فعالیة  - 

نفردة من النشاط أو على البیانات المالیة ألجزاء عندما تطبق على المعلومات المالیة ألقسام م
 .شركة متنوعة النشاط بدل تطبیقها على البیانات المالیة للشركة ككل

توفر المعلومات، أن كانت مالیة مثل الموازنات التقدیریة، أو غیر مالیة مثل عدد الوحدات  - 
 .المنتجة أو المباعة

 .نت الموازنات التقدیریة قد أعدت بعنایة كافیةموثوقیة المعلومات المتوفرة، فمثًال إذا كا - 
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مالئمة المعلومات المتوفرة، فمثًال تكون المصادر المستقلة عن الشركة أكثر اعتمادًا من  - 
 .المصادر الخارجیة

قابلیة المعلومات المتوفرة للمقارنة، فمثًال المعلومات العامة للجهة القطاعیة قد تكون هناك حاجة  - 
 .مقارنتها معل معلومات الشركة التي تقوم إنتاج وبیع منتوجات متخصصة لتكملتها لكي یمكن

المعرفة الحاصل علیها من خالل عملیات التدقیق السابقة، مع فهم المدقق لفعالیة النظام  - 
المحاسبي ونظام الرقابة الداخلیة وأنواع المشاكل التي تطلبت معالجات محاسبیة في الفترات 

 .السابقة
 :ركة محل التدقیق على االستمرارتقدیر قدرة الش .3

مفید كمؤشر على الصعوبات المالیة الشدیدة التي  یتم استخدام اإلجراءات التحلیلیة على نحو     
ویجب أن یتم أخذ احتمال الفشل المالي في االعتبار عند . یمكن أن تواجها الشركة محل التدقیق

یتصل باستخدام اإلدارة لمفهوم االستمرار عند تقدیر األخطار المرتبطة بالتدقیق باإلضافة إلى ما 
إعداد القوائم المالیة، وتوجد بعض أنواع اإلجراءات التحلیلیة التي یمكم استخدامها على نحو مفید 

ومثًال، إذا وجد أن هناك ارتفاعًا غیر عادي في نسبة الدین طویل األجل إلى . غي هذا الصدد
توسط في نسبة األرباح إلى إجمالي األصول، سیظهر صافي رأس المال مع وجود انخفاض عن الم

ولن تؤثر هذه الحالة فقط على خطة التدقیق، . مؤشر یعبر عن خطر كبیر لحدوث فشل مالي
ولكنها تثیر شك كبیر عن إمكانیة استمرار الشركة محل التدقیق، ویتطلب ذلك تعدیًال في تقریر 

  .) :216Arens et. al., 2012(التدقیق 
 

وعدم استمراریة  تنبؤ بالفشل المالي،استخدام التحلیل المالي في ال 10- 2- 2
  :الشركة
لقد بدأ المدققون بإجراء هذه االختبارات وخاصة عندما تتوفر لدیهم الشكوك بإمكانیة استمراریة      

الوحدة االقتصادیة بمزاولة نشاطها ویقع هذا االختبار ضمن إطار المراجعة التحلیلیة، كما أن 
الطالبة للقروض  شركاتات االئتمان من أجل منح القروض والتي تجریها البنوك على الدراس

في االستمرار في مزاولة  الختبار لضرورة تحدید مدى قدرة الشركاتساعدت على تطویر هذا ا
نشاطها والضمانات التي یمكن الحصول علیها من أجل ضمان الحصول على قیمة القروض 

  :، وبشكل عام نستطیع القول أن الفشل المالي له وجهان)178: 2008 ،وآخرونمحمد (الممنوحة 
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ة إلى درجة إعالن اإلفالس ووضع الشركة في حالة شركمالي ویتمثل في العجز المالي لل: األول
الشركة تكون أكبر من القیمة الدفتریة  اللتزاماتوالعجز المالي یعني أن القیمة الدفتریة . التصفیة
  .ي تكون الشركة في حال عجز عن تسدید التزاماتهاوبالتال. ألصولها

اقتصادي ویتمثل في عجز الشركة عن تحقیق عائد االستثمار المطلوب على األموال : الثاني
المستثمرة أي أن عائد االستثمار في الشركة أقل من عائد استثماره في مجاالت أخرى أو أقل من 

  .تكلفة األموال المستثمرة في الشركة
  :دراسة التنبؤ بالفشل المالي نماذج -

المؤشرات التي تحتاج إلى معرفة بالتحلیل المالي والقدرة على الربط وٕاجراء المقارنات هناك        
 وهذه المؤشرات یستطیع المدقق الحصول علیها عن طرق القیام بإجراءات إضافیة وبحاجة إلى

ول علیها مباشرة عن طریق الفحص إذ لیس من السهل الحص ،تأهیل المدقق بشكل یمكنه من ذلك
  : )286- 284: 2007 الحیالي،(ادي للقوائم المالیة وتشمل الع
المعلومات القابلة للمقارنة لفترة أو لفترات سابقة حیث یقوم المدقق بعملیة التحلیل الرأسي  .1

لسنة الحالیة واألفقي بالمقارنة بین السنة الجاریة والسنوات السابقة وبالمقارنة بین أرقام وبیانات ا
  . معاً 

نفیذها وانسجامها والتحقق من ت التقدیریة والتنبؤات التي تضعها اإلدارة االطالع على الموازنات .2
 . ةمع أهداف الشرك

مقارنة بیانات الشركة مع بیانات الشركات المشابه في نفس النشاط، مثل مقارنة معدل مبیعات  .3
أخرى ذات حجم متشابه وتقوم بنفس  شركاتفي  إلى حساب الذمم المدینة مع المعدالت المشابهة

 .النشاط

مقارنة بین عناصر المعلومات المالیة التي یتوقع أن تتطابق مع النمط المتوقع والذي یستند إلى  .4
 . ة للربح والهامش اإلجمالي للشركةدراسة النسب المئوی ل، مثالشركةخبرة 

 .رهالمهمة من نسب نشاط وربحیة وغیدراسة النسب المالیة ا .5

اهتم األمریكیین قیل غیرهم بهذه الدراسات وتم ذلك بتشجیع من المعهد األمریكي للمحاسبین      
وذلك على أعقاب أزمة االفالسات الكبیرة التي  SECوهیئة البورصات  AICPAالقانونیین 

ولقد انحصر النقاش . اجتاحت أمریكا وتحمیل مدققو الحسابات المسؤولیة عن التضلیل الحاصل
ار حول مسؤولیة مدقق الحسابات عن إجراء اختبار استمراریة الشركة بالعمل أو إعطائه اإلنذ

لقد أنجز الباحثین العدید من النماذج إلجراء و موضوع الدراسة،  المبكر حول فشل وٕافالس الشركات
 :  and Mc Cough Altman  نموذجمثل هذه الدراسة ونذكر أهمها 
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ى خمسة نسب مالیة معروفة تدرس خمسة متغیرات مستقلة ومتغیر تابع یعتمد هذا النموذج عل     
  .Altmanویعتبر هذا النموذج تعدیًال لنموذج ) Z(یرمز له بالرمز 

، واختیار عینة من الشركات التي تعرضت مجموعة من النسب المالیة باستخدام احیث قام     
للقسم األول من حیث طبیعة ومماثلة لإلفالس والقسم اآلخر الشركات التي لم تتعرض لإلفالس 

  : م األصول ثم خرج بالنموذج التاليوحج النشاط
  
 Z=.021x1+.041x2+.033x3+.006x4+.010x5  

Z       =دلیل االستمراریة( مؤشر قدرة الشركة على االستمرار.(  
X1    =  رأس المال العامل إلى مجموع األصول صافي .  

  X2  = إلى مجموع األصول میزانیةفي ال األرباح المحتجزة.  
X3    =خصوماألرباح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع ال.  

  X4  =خصوممجموع الالمساهمین إلى  القیمة السوقیة لحقوق .  
  X5  = المبیعات إلى مجموع األصول.  

ة تصنف إلى ثالثة فئات من أجل قیاس قدرتها على االستمراری وبموجب هذا النموذج فإن الشركات
  :وهذه الفئات هي

التي  وهي تلك الشركات) الشركات الناجحة(القادرة على االستمراریة فئة الوحدات : الفئة األولى
  .وأكثر 2.99فیها   )Z(تكون قیمة 
تي یحتمل إفالسها وهي تلك المشكوك في إمكانیة استمراریتها أي ال فئة الشركات: الفئة الثانیة

  .1.81یها أقل من ف  )Z(التي تكون قیمة  الشركات
فیها  )Z(التي تكون قیمة  عب التنبؤ بوضعها وهي تلك الشركاتالتي یص فئة الشركات: الفئة الثالثة

  .ومن أجل تقریر وضعها البد من إجراء دراسة تفصیلیة لوضعها 2.99و 1.81بین 
ه على التنبؤ ویعتبر هذا النموذج من النماذج الجیدة إلجراء دراسة الفشل المالي، حیث أثبت قدرت

  .بالفشل المالي بنسبة عالیة قبل حدوث اإلفالس بسنة
، ولمدة خمس سنوات قبل اإلفالسباختبار هذا النموذج على عینة من الشركات  اوقد قام     

نموذج من توقع اإلفالس بنسبة فكانت النتائج جیدة في السنة األولى قبل اإلفالس حیث تمكن ال
 ،في السنة الثالثة قبل اإلفالس% 48و ،لسنة الثانیة قبل اإلفالسافي  ،%72وكذلك نسبة  ،95%
   .في السنة الخامسة قبل اإلفالس 36%و ،في السنة الرابعة% 29و

وتة من المؤشرات یستطیع مدقق الحسابات المؤهل دراستها وتحلیلها ولكن بنسب متفاومعظم      
 ،ت تحتاج إلى عملیات فحص معقدهشرا، وٕان كان هناك بعض المؤ خالل عملیات الفحص العادي

المؤشرات بطریقة وأن على المدقق أن یطلع ویحلل هذه المؤشرات وال ینتظر أن یكتشف هذه 
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دقق ، ولیس بالضروري للمالتدقیق الموضوعة من قبل المدقق ، ویجب أن تكون ضمن خطةالصدفة
أن  ، ولكن یمكنالمؤشراتشركة عدة مؤشرات من هذه ، فربما تملك التحقق من كامل هذه المؤشرات
، لذلك تعتبر هذه المؤشرات مؤشرات نسبیة یجب على المدقق تستمر في أعمالها االعتیادیة

  .جیداً  مراجعتها وفحصها فحصاً 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



61 
 

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  جودة المعلومات المحاسبیة

  
  :مقدمة

  مفهوم وطبیعة نظم المعلومات المحاسبیة: المبحث األول
  جودة المعلومات المحاسبیةخصائص : المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  



62 
 

  :مقدمة
لقد أصبحت المعلومات عنصرًا مهمًا من عناصر اإلنتاج، لها دور مهمًا في تحدید فعالیة      

وكفاءة المنظمة، لذلك اتجهت المنظمات إلى تصمیم وبناء أنظمة معلومات من أجل السیطرة على 
لومات الضروریة إلدارة المنظمة وذلك لضمان وصول المعلومات موثوقة الكم الهائل من المع

وصحیحة ودقیقة إلى كافة المستویات اإلداریة بالشكل المالئم والوقت المناسب من أجل استخدامها 
في اتخاذ قرارات رشیدة تساهم في تحقیق أهداف المنظمة، وٕان نظم المعلومات المصممة بشكل 

منظمة تأثیرًا كبیرًا على فعالیة كافة المعلومات واألنشطة داخل المنظمة، یتالءم مع احتیاجات ال
بحیث أصبحت نظم المعلومات عامًال مهمًا من عوامل نجاح المنظمات في ظل علم المنافسة 

  .الدولیة والتجارة اإللكترونیة
الرئیسة  وتعد المحاسبة من أهم وأقدم أنظمة المعلومات ضمن المنظمة، فهي أحد المصادر     

للمعلومات حیث أنها تقدم القسم األعظم من المعلومات التي تحتاجها كافة المستویات اإلداریة 
والجهات الخارجیة، كما تعالج كمًا هائًال من البیانات عبر طرق وأسالیب متعددة باإلضافة إلى 

ار وظیفتها عالقتها المتشابكة مع كافة بقیة أنظمة المعلومات ضمن المنظمة وكل ذلك في إط
  ).5: 2004قاسم، (األساسیة وهي إعادة عكس الواقع المالي للمنظمة 

  :ویتناول هذا الفصل مبحثان وهما
  .مفهوم وطبیعة نظم المعلومات المحاسبیة :المبحث األول
  .جودة المعلومات المحاسبیةخصائص : المبحث الثاني
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  :تمهید 3-1-1
أصبح الحاسوب حجر أساس في ثقافة المجتمعات وفي شتى مجـاالت الحیـاة، وأداة مـن أدوات      

المعرفة، وألن العصر الحالي هو عصر المعلومات وأنظمتهـا والبحـث عـن أفضـل اسـتخداماتها بأقـل 
تكلفــة ووقــت، وقــد زادت أهمیــة المعلومــات نتیجــة لــذلك أدى إلــى تــوفیر الوقــت والجهــد وســرعة نقــل 

  ).47: 2012عواد، (ت والمعلومات إلى مستخدمیها البیانا
ال شك بأن المعلومات المحاسبیة في الوقت المعاصر ثروة مهمة، إذ إن التحكم واالستغالل      

األمثل لها یحقق أرباحًا ونجاحًا للخطط المستقبلیة، وضمانًا الستمرار وتطویر الشركات 
جزءًا من النظام الكلي للمعلومات، ویلعب هذا  والمؤسسات، ویعتبر نظام المعلومات المحاسبیة

النظام دورًا مهمًا وفعاًال، یتمثل في تزوید مختلف مستویات اتخاذ بمعلومات جاهزة صحیحة ودقیقة 
في الوقت المناسب لمساعدهم في اتخاذ مختلف القرارات اإلداریة، ویتم توفیر هذه المعلومات عن 

ما أن المعلومات المحاسبیة یمكن أن یكون لها دور إیجابي في طریق التقاریر والقوائم المالیة، ك
  ).124: 2004لعماري، (سالمة القرارات اإلداریة، والتي تعد من واقع البیانات الیومیة الفعلیة 

كما تعد المعلومات السمة األهم للعصر الحالي نتیجة التطور الهائل في ثورة المعلومات      
ره إلى ازدیاد المعلومات التي یجب معالجتها وتخزینها وتقدیمها بشكل واالتصاالت والذي أدى بدو 

كبیر مما عقد عملیة السیطرة علیها، فلقد انتشرت تطبیقات تكنولوجیا المعلومات في شتى المجاالت 
وعلى جمیع المستویات وتعتبر المنظمة االقتصادیة هي األكثر تأثیر بهذه التقنیة التي دخلت في 

شاطات المنظمة االقتصادیة من أتمتة المعلومات إلى عملیات تصمیم المنتجات كافة أعمال ون
  ). 5: 2003قاسم، (باإلضافة إلى استخدامها في معالجة البیانات والمعلومات 

  :تعریف نظم المعلومات المحاسبیة 2- 1- 3
مات النظام المحاسبي بأنه أحد أهم نظم المعلو ) 16-15: 2007جمعة وآخرون، ( قد عرف     

في الوقت الحاضر بل یعتبر من أقدم نظم المعلومات التي عرفها اإلنسان، حیث یهتم بتسجیل 
  .ف الجهات الداخلیة والخارجیةداد تقریر عنها وتقدیمها إلى مختلالعملیات المالیة وٕاع

أحد مكونات التنظیم اإلداري الذي یختص "بأنها ) 25: 2002موسكوف وسكمین، (وقد عرفها      
ع وتبویب ومعالجة وتحلیل وتوصیل المعلومات المالیة المالئمة التخاذ القرارات إلى األطراف بجم

 المعلومات اإلداریة، لنظام األساسیة المكونات أحد المحاسبي النظام ویعتبر الخارجیة وٕادارة الشركة
 الثاني تصبینما یخ المحاسبیة والمعلومات بالبیانات یختص األول أن في بینهما الفرق وینحصر

 ".الشركة نشاط علي تؤثر التي والمعلومات البیانات بكافة
نظـام المعلومـات اإلداریـة والـذي  أحـد فـروعبأنهـا (Jones and Rama, 2006: 5)  وعرفهـا

ــــة وأي معلومــــات تحصــــل مــــن التشــــغیل الروتینــــي للمعــــامالت  ینــــتج المعلومــــات المحاســــبیة والمالی
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س وتوصــیل معلومــات كمیــة عــن الوحــدة االقتصــادیة، والتــي والتــي یخــتص بتحدیــد وقیــا، المحاســبیة
  .تستخدم في عملیات التقییم واتخاذ القرارات من قبل األطراف أو الفئات المستخدمة لهذه المعلومات

نظام "نظم المعلومات المحاسبیة بأـنها  )Romney and Steinbart, 2006: 6(وقد عرف      
البیانات إلنتاج المعلومات لصانعي القرار لتساعدهم في اتخاذ یقوم بجمع وتسجیل وتخزین ومعالجة 

  ". القرارات المناسبة
وفي ضوء ما سبق یمكن تعریف نظم المعلومات المحاسبیة بأنها جزءًا أساسیًا مهمًا من نظام       

المعلومات اإلداریة في الشركة، وفي مجال األعمال التي تقوم بها، والذي یتم من خالله تجمیع 
البیانات المالیة الخاصة من مصادرها المختلفة المتعلقة بأطراف داخلیة أو خارجیة، ثم یقوم بتشغیل 

  .هذه البیانات وتحویلها إلى معلومات مالیة مفیدة لمستخدمي هذه المعلومات خارج وداخل الشركة
  :أهداف نظم المعلومات المحاسبیة 3- 1- 3

ه تسعى اإلدارة إلى تطبیقه فحسب إنما هو وسیلة لتحقیق النظام المحاسبي لیس هدفًا بحد ذات     
بعض األهداف، كذلك فإن النظام المحاسبي یعتبر شبكة االتصال الرسمیة في المشروع، ومن ثم 
فإن من مهامه الرئیسة إنتاج البیانات وتقدیمها إلى المنفذین في المشروع وذلك لمعاونتهم في أداء 

ختلف كل شركة عن األخرى حسب طبیعیة عملها، وعلى ذلك فإن وت مهامهم األساسیة والفرعیة،
 ,Hall(النظام المحاسبیة یجب أن یتم تصمیمه بصورة تمكن من إنتاج البیانات التي تساعد على 

2007, 16:(  
ربط األهداف األساسیة والفرعیة في المشروع بوسائل وأدوات تحقیقها وتتمثل هذه الوسائل  .1

 .مرتبطة بالقرارات الخاصةواألدوات في التقاریر ال
عرض وتحلیل نتائج أعمال المشروع بحیث یتمكن القائمین على إداراته من تقییم أداء األنشطة  .2

 .المختلفة به
لى ذلك فإن النظام المحاسبي بمكوناته من سجالت ومستندات یعتبر وسیلة إدارة وتأسیسًا ع     

اعلیة النظام المحاسبي المصمم إلنتاج هذه إلنتاج البیانات ممثله في التقاریر وحتى تتحقق ف
  :التقاریر فإنه یجب أن یرتبط باألهداف التالیة

 .إنتاج التقاریر الالزمة لخدمة أهداف المشروع. أ
 .یجب أن تتوافر في بیاناته وتقاریره الدقة في اإلعداد والنتائج. ب
 .یجب أن تقدم التقاریر في الوقت المناسب. ج
ظام المحاسبي اشتراطات الرقابة الداخلیة الالزمة لحمایة أصول المشروع ورفع یجب أن یحقق الن. د

 .كفاءة أدائها
  .یجب أن تتناسب تكلفة النظام وتكلفة إنتاج البیانات مع األهداف المطلوبة منها. ه



66 
 

على ما سبق بأن أهداف نظم المعلومات المحاسبیة تنسجم ) 286: 1997دبیان، (ویضیف      
نظام المحاسبي نفسه والذي یعتبر شبكة االتصاالت الرسمیة في المشروع ومن ثم فإن مع أهداف ال

من المهام الرئیسة له إنتاج البیانات وتقدیمها إلى المنفذین في المشروع وذلك لمعاونتهم في أداء 
مهامهم األساسیة والفرعیة، والبد عند تصمیم النظام المحاسبي من أن یصمم بالطریقة التي تمكن 

  :من إنتاج البیانات التي تساعد على
ربط األهداف األساسیة والفرعیة للمشروع بوسائل وأدوات تحقیقها، وتتمثل هذه الوسائل واألدوات  .1

في التقاریر المالیة والدوریة والموازنات التخطیطیة والمعاییر والتقاریر المرتبطة بالقرارات 
 .الخاصة

یتمكن القائمین على إدارته من تقییم أداء األنشطة عرض وتحلیل نتائج أعمال المشروع بحیث  .2
  .المختلفة به

  :أهمیة نظم المعلومات المحاسبیة 3-1-4
الحاجة إلى المعلومات المحاسبیة من نقـص المعرفـة وحالـة عـدم التأكـد المالزمـة للنشـاط  نشأت     

لـة القلـق التـي تنتـاب االقتصادي، وبـذلك فـإن أهمیـة تـوفیر وتقـدیم المعلومـات المحاسـبیة تحـد مـن حا
مســتخدمي تلــك المعلومــات الســیما متخــذي القــرارات، وكــذلك إلمــدادهم بمزیــد مــن المعرفــة، حیــث إن 
وفرة المعلومات الضروریة إما تؤدي إلى زیـادة المعرفـة المسـبقة لمـا سـیحدث مسـتقبال أو تقلیـل حجـم 

  ).17: 2011أبو هویدي، (التباین في الخیارات 
المهنیة المصدرة للمعاییر المحاسبیة جودة المعلومات المحاسبیة بشكل رئیسي،  وتقیس الهیئات     

بقدرتها على مساعدة المستثمرین والمقرضـین علـى مقـدرة الشـركة علـى تولیـد تـدفقات نقدیـة مسـتقبلیة 
ــذلك  تكفــي لمواجهــة التزاماتهــا عنــد اســتحقاقها وتوزیعــات نقدیــة منتظمــة للمســتثمرین دون أن یتــأثر ب

 ).406-405: 2011: العقیل(عملیتها اإلنتاجیة وقدرتها على النمو  مستوى
أن أهمیــة المعلومــات المحاســبیة تكمــن فــي شــدة الحاجــة إلیهــا، ) 54: 2011فــرج اهللا، (ویــرى      

ألنها تساعد الوحدة االقتصادیة في اتخاذ القرارات الصحیحة التي تحقق األهداف المرجوة، كمـا أنهـا 
خـذي القـرار مـن أداء واجبـاتهم ومسـؤولیاتهم بشـكل سـلیم ودقیـق، وبالتـالي أصـبحت تمكن المدراء ومت

أكثر أهمیة، ألنها اعتبرت موارد اقتصادیة ذات قیمة، وتحدد قیمتهـا بمـدى مالءمتهـا مـن حیـث الكـم 
والكیف، والتوقیت في بیئة األعمال التي یتصف بسرعة التغییر والتطور الدائم في األهداف والبدائل 

وســائل، ویجــب أن یكــون تــدفق دائــم للمعلومــات لیســتطیع متخــذو القــرار التخطیطــي والرقابــة علــى وال
  .األعمال، باإلضافة إلى تحدید نتیجة نشاط وقیاس المركز المالي ألي وحدة اقتصادیة

كمــا تكمــن أهمیتهــا فــي أنهــا تســتطیع تنفیــذ مجموعــة مــن النشــاطات داخــل الوحــدة االقتصــادیة،      
تحدید المشكلة ومعرفة عناصرها، أي أنها تحدد عناصر المشكلة بدقة ومن ثم التخطـیط  ومن أهمها
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لوضع الحلول، ألن استخدام المعلومات الدقیقة یؤدي إلى زیادة مستوى التخطیط، ویساعد في اتخاذ 
ن القرار الصحیح، ثم یساعد في متابعة ورقابة الكثیر من النشاطات التشغیلیة، حیث تنبع أهمیتها مـ

الوحدة االقتصادیة لكي تساعد في وضع الحلول للمشاكل، وتـوفیر العالقـات بـین الوظـائف المختلفـة 
  ).21: 2007الزعانین، (وتزید من مستویات التخطیط االستراتیجي وتعتبر موارد اقتصادیة مهمة 

  :خصائص نظم المعلومات المحاسبیة 3-1-5
ئص إذا مـا تـوفرت تجعلـه نظامـًا معلوماتیـًا حیویـًا یتمیز نظام المعلومـات المحاسـبي بعـدة خصـا     

ــًا لوظیفتــه التــي طــور ألجلهــا فــي هــذه الشــركة حســب  فــي الشــركة المتواجــد فیهــا، بحیــث یكــون مؤدی
فــإن الخصــائص التــي تؤهــل نظــام المعلومــات المحاســبي ألن یكــون فــاعًال ) 59: 2001الحفنــاوي، (

  :وكفؤًا هي
اســبي درجــة عالیــة مــن الدقــة والســرعة فــي معالجــة البیانــات یجــب أن یحقــق نظــام المعلومــات المح .1

 .المالیة عند تحویلها لمعلومات محاسبیة
أن یزود اإلدارة بالمعلومات المحاسبیة الضروریة وفي الوقت المالئم التخاذ قرار اختیـار بـدیل مـن  .2

 .البدائل المتوفرة لإلدارة
 .والتقییم ألنشطة الشركة االقتصادیة أن یزود اإلدارة بالمعلومات الالزمة لتحقیق الرقابة .3
فــــي وظیفتهــــا المهمــــة وهــــي التخطــــیط القصــــیر أن یــــزود اإلدارة بالمعلومــــات الالزمــــة لمســــاعدتها  .4

 .المستقبلیة الشركةوالمتوسط والطویل األجل ألعمال 
ك أن یكون سریعًا ودقیقًا في اسـترجاع المعلومـات الكمیـة والوظیفیـة المخزنـة فـي قواعـد بیاناتـه وذلـ .5

 .عند الحاجة إلیها
أن یتصف بالمرونة الكافیة عندما یتطلب األمر تحدیثه وتطویره لیتالءم مع التغیرات الطارئة على  .6

 .الشركة
  :عناصر أنظمة المعلومات المحاسبیة 3-1-6

تعـــد أنظمـــة المعلومـــات المصـــدر األســـاس لتزویـــد اإلدارة بالمعلومـــات المناســـبة لعملیـــات اتخـــاذ      
اري الرشید، حیث تعكس المعلومات التفاعل الذي یحـدث فـي بیئـة المنظمـة الداخلیـة وبـین القرار اإلد

وتساهم المعلومات بذلك فـي زیـادة قـدرة اإلدارة . المنظمة والبیئة الخارجیة بجمیع ما فیها من مؤثرات
یـــة علــى رســـم الخطـــط والسیاســـات الصــحیحة، وٕایجـــاد التنســـیق المتكامـــل بــین العوامـــل البیئیـــة الداخل

والخارجیـــة، واحتیاجـــات المنظمـــة ومواردهـــا، ویتكـــون نظـــام المعلومـــات مـــن مجموعـــة مـــن العناصـــر 
المرتبطة بعضها ببعض بشكل منتظم من أجل إنتاج المعلومات المفیدة وٕایصال هذه المعلومات إلى 
المســتخدمین بالشــكل المالئــم وفــي الوقــت المناســب مــن أجــل مســاعدتهم فــي أداء الوظــائف الموكلــة 



68 
 

ویمكن حصر عناصـر أنظمـة المعلومـات المحاسـبي فـي سـبعة عناصـر ). 18: 2003قاسم، (إلیهم 
  ):534: 2009میده، (هي 

وهـي عبـارة عـن مجموعـة اإلجـراءات والقواعـد بهـدف التحقـق مـن أن تشـغیل : األهداف والخطـط .1
ضـمان النظام وفق ما هـو مخطـط لـه عنـد تصـمیمه وأنـه یحتـوي علـى كافـة اإلجـراءات الرقابیـة ل

صــحة المــدخالت وعملیــات المعالجــة والمخرجــات، كــل ذلــك للحصــول علــى معلومــات صــحیحة 
 ).37: ب2009الرماحي، (ودقیقة وفق المعاییر المفترضة عند تصمیمیه 

 .هي التي تخزن فیها البیانات المالیة الخاصة بالعملیة المالیة: قاعدة البیانات .2
األحـداث والموجـودات والتـي تـدخل  لت التي توصـهي عبارة عن المفردات والمعطیا: المدخالت .3

 (Hurt, 2008: 5). النظام
وهي عبارة عن جمیع النشـاطات التشـغیلیة التـي تـتم علـى المـدخالت بغـرض تحویلهـا : العملیات .4

: 2007الزعـــانین، (إلــى مخرجـــات مفیـــدة، تســاعد متخـــذي القـــرارات فـــي اتخــاذ قـــراراتهم الســـلیمة 
15.( 

ن نظــــام المعلومــــات المحاســــبي الموجــــه للقــــرارات ینبغــــي أن ینــــتج مــــن الواضــــح أ: المخرجــــات .5
وٕان أكثــر مخرجــات نظــام المعلومــات المحاســبي شــیوعًا . معلومــات تقابــل احتیاجــات مســتخدمیه

هي التقاریر المالیـة مثـل قائمـة الـدخل، وقائمـة المركـز المـالي، وقائمـة التـدفقات النقدیـة، كمـا أن 
ــة مثــل إعــداد الرســوم والرســومات نظــام المعلومــات المحاســبي ینــتج  أیضــًا مخرجــات غیــر تقلیدی

البیانیـــــة لتحلیـــــل اإلیـــــرادات، ومســـــتویات اإلنتـــــاج الفعلـــــي، فضـــــًال عـــــن العدیـــــد مـــــن التقـــــاریر 
 ).534: 2009میده، (واإلحصائیات بطرق بیانیة مفهومة 

النظـام بـأداء  وهي عملیة قیاس رد فعل المستفیدین على عمل النظام، فقد یقوم: التغذیة العكسیة .6
وظائفـه كمـا هـو مفتـرض عنـد تصـمیمه، ولكـن بعـض المعلومـات التـي یقـدمها ال تـالءم حاجــات 
المستخدمین، عندئذ یقوم المستخدمون بطلب إحـداث تغییـرات علـى النظـام، هـذه الطلبـات یطلـق 

نتـائج یم النظـام وتعمـل علـى تقیـ وتهدف إلى توفیر أداء إرشادیة ألنشطة. علیها التغذیة العكسیة
 ).16: 2004قاسم، (عمل النظام وتصحیح األهداف إذا كان هناك عیوب في أهداف النظام 

یطلق على الناس الذین یتعاملون مع النظـام ویسـتخدمون المعلومـات التـي ینتجهـا : المستخدمون .7
، وقــد یكــون هــؤالء مــن داخــل المنظمــة كــاإلدارة والعــاملین أو مــن خــارج )المســتخدمون(تســمیة 
كالمستثمرین والدائنین والزبائن والحكومة والمجتمع ومراكز البحث العلمي وأسواق المال  المنظمة

 ).535: 2009میده، (
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  :مخرجات نظام المعلومات المحاسبي 3-1-7
تعتبــر التقــاریر المحاســبیة هــي مخرجــات نظــام المعلومــات المحاســبي وهــدفها األســاس إیصــال      

خــارج وداخــل المنظمــة، فهــي المنــتج النهــائي للنظــام والــذي مــن  المعلومــات لألطــراف ذات العالقــة
خاللهــا یــتم تقیــیم أداء المنظمــة وتعكــس حركتهــا ومركزهــا ونموهــا أمــام إدارة المنظمــة أو المســاهمین 

  .والممولین
وقد تطور مفهوم إعـداد التقـاریر بعـد النمـو الحاصـل فـي االقتصـاد العـالمي بشـكل عـام وظهـور      

مة وانفصــال الملكیــة عــن اإلدارة وأصــبحت التقــاریر المعتمــدة مــن مــراجعین مســتقلین شــركات المســاه
هــي وســیلة المــالك والمســاهمین والمقرضــین والحكومــة وآخــرین، مــن الحكــم علــى أداء إدارة المنظمــة 
وبالتالي حمایة أمالكهم ومصـالحهم، وتعتبـر التقـاریر مـن صـمیم العملیـة المحاسـبیة ال بـل أكثـر مـن 

نـه وفقـًا للتطـور فـي مفهـوم المحاسـبة بأنهـا نشـاط خـدمي یهـدف لتزویـد المسـتخدمین للتقــاریر ذلـك، فإ
وقــد تكــون . بالمعلومــات للمســاعدة فــي اتخــاذ القــرارات وبــذلك فهــي تعتبــر عصــب العملیــة المحاســبیة

 التقــاریر الشــفویة مــن خــالل االجتماعــات التــي تنفــذها اإلدارات المختلفــة لمناقشــة العمــل وتظــل هــذه
النقاشات مسـتأنس بهـا حتـى توثـق وتصـبح لـوائح وال تأخـذ قـوة التقـاریر المكتوبـة والتـي إمـا أن تكـون 

  ).29-28: 2010صالح، (خارجیة تخدم األطراف خارج الشركة أو داخلیة 
  :عدد من الفروقات بین التقاریر التي تعد لهذین الغرضین) 8-6: 2008ظاهر، (ویبین 

مــن مــالك ومســتثمرین ومقرضــین وعمــالء وللجمهــور  طــراف خارجیــةتوجــه أل :التقــاریر الخارجیــة .1
بشــكل عــام، وتخضــع للقــوانین والمبــادئ المقبولــة قبــوًال عامــًا فــي المحاســبة وتكــون تقاریرهــا ملخصــة 
وغیـــر تفصـــیلیة وتصـــدر علـــى األقـــل مـــرة واحـــدة فـــي الســـنة وأصـــبحت حـــدیثًا تصـــدر كـــل ربـــع ســـنة 

هــذه التقـاریر مـن مـدقق خـارجي مســتقل یضـع رأیـه فـي عدالــة ألهـداف سـوق األوراق المالیـة، وتـدقق 
تمثیلها للمركز المالي وبالتالي یمكن الوثوق بمعلوماتها بشكل كبیر، ومن هذه التقاریر قائمة المركـز 

  .وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدیة) المیزانیة العمومیة(المالي 
إلدارة في أداء وظائفها المتعـددة مـن تخطـیط وتنسـیق تقدم هذه التقاریر لخدمة ا :التقاریر الداخلیة .2

ورقابــة وتعــد التقــاریر الداخلیــة أكثــر تفصــیًال وتحتــوي علــى تقــاریر غیــر مالیــة وتركــز علــى األقســام 
واألنشـــطة والمراكـــز فـــي المنظمـــة لقیـــاس األداء والرقابـــة علـــى العملیـــة التشـــغیلیة وتعتبـــر معلوماتهـــا 

-127: 2004قاسـم، (ومـن هـذه التقـاریر حسـب . علي ألغراض الرقابـةتقدیریة لمقارنتها بالنشاط الف
132:(  

یتم اشتقاق التقاریر التخطیطیة من الموازنـات التقدیریـة، التـي تعكـس أهـداف  :التقاریر التخطیطیة  . أ
المشروع وخططه وتسـاعد اإلدارات فـي تحاشـي األزمـات واالختناقـات التـي قـد تتعـرض لهـا المنظمـة 

زن بین العملیات المختلفة، وفي تحدید المواد الالزمة للوصول إلى أهـداف المنظمـة نتیجة فقدان التوا
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وتسـاعد اإلدارات فـي العمـل . وطرق اكتساب وتوزیع هـذه المـوارد علـى العملیـات المسـتقبلیة للمنظمـة
وفقـــًا للمـــنهج العلمـــي وعـــدم تـــرك المجـــال لظهـــور المشـــاكل والعقبـــات دون التحـــوط لهـــا ورصـــد كافـــة 

الالزمــة لمواجهتهــا، ومنهــا موازنــة المبیعــات والمشــتریات واإلنتــاج والموازنــة النقدیــة والموازنــة  المــوارد
  .الشاملة، ویفضل أن تكون الموازنات التقدیریة موازنات مرنة لعدة مستویات تشغیلیة

مــن  تعتبــر الرقابــة مـن أركــان العملیــة اإلداریـة، ولكــي تكــون المعلومـات مفیــدة :التقـاریر الرقابیــة. ب
أجل عملیات الرقابة فإنها یجب أن تكون دقیقة ومتوفرة بالتوقیـت المناسـب، وبـالطبع یجـب أن تكـون 
المعلومــات مالئمــة أي وثیقــة الصــلة بــالقرار الــذي یقــوم المــدیر باتخــاذه، ولكــن هــذه الشــرط ال یكــون 

ــة بســهولة بــین  ــة مــن خــالل الموازنــة ألنــه یمكــن المقابل األرقــام الفعلیــة مشــكلة عــادة فــي نظــام الرقاب
مـــة ألغـــراض الرقابـــة، فاالكتشـــاف المبكـــر یة مهواألرقـــام بالموازنـــة، وتعـــد وقتیـــة المعلومـــات المحاســـب

النحــراف ضــخم مــا یســاعد فــي الــتخلص مــن المشــكلة قبــل أن تصــبح خارجــة عــن الســیطرة، ویقــدم 
تلفـة، وتهـدف التقـاریر النظام المحاسبي مجموعة كبیرة مـن التقـاریر الرقابیـة للمسـتویات اإلداریـة المخ

الرقابیة إلى التأكد من أن التنفیذ الفعلي یتم بطریقة تحقق أهداف المنظمـة بأقـل تكلفـة وأحسـن كفـاءة 
  .إنتاجیة ممكنة

وتســاعد التقــاریر الرقابیــة المــدیرین فــي التأكــد مــن العملیــات أنهــا تســیر وفــق الخطــة الموضــوعة      
ساسـین همـا معـاییر أداء تخطیطیـة ونتـائج فعلیـة وثـم تجـري فكل التقـاریر الرقابیـة تحتـوي عنصـرین أ

ـــة وأســـباب هـــذه االنحرافـــات وأي  ـــة بـــین هـــذین العنصـــرین الكتشـــاف االنحرافـــات المادی ـــة مقارن عملی
  .انحرافات على اإلدارة معالجتها

هي التقاریر التي تركـز علـى وضـع نظـام العملیـات الحـالي داخـل المنظمـة،  :التقاریر التشغیلیة. ج
ذلــك لمســاعدة اإلدارة التنفیذیــة فــي الــتحكم والســیطرة علــى نظــام العلمیــات یومــًا بیــوم، ویقــوم نظــام و 

المعلومـــات المحاســـبي بإصـــدار العدیـــد مـــن التقـــاریر التشـــغیلیة مثـــل تقریـــر حـــول أرصـــدة المـــدینین، 
  .والدائنین، تقریر حول حركة المخازن، أوامر الشراء وأوامر البیع، وثائق الشحن

تعتبر المعلومات عصب مهم في یسر العملیات واألنشطة لما توفره المعلومات من قدرة متخـذ و      
القرار على المفاضلة بین البدائل والوقوف على العملیة التشـغیلیة بكـل تفاصـیلها وحیثیاتهـا حیـث أن 

ي على القرارات التي تصدر بدون معلومات تكون درجة المخاطرة فیها كبیرة وربما تنعكس بشكل سلب
  .أهداف المنظمة

عدد من التصنیفات األخرى للتقـاریر ومنهـا التقـاریر التفصـیلیة ) 133: 2004قاسم، (ویضیف      
والموجزة، والتقـاریر األفقیـة وهـي التقـاریر التـي تتحـرك مـن قسـم إلـى قسـم أخـر ضـمن نفـس المسـتوى 

ـــق بتنفیـــذ ـــادل معلومـــات تتعل ـــات التشـــغیلیة ضـــمن  اإلداري والتـــي عـــادة مـــا تكـــون مرتبطـــة بتب العملی
المنظمة، وهنالك التقـاریر العمودیـة والتـي یـتم مـن خاللهـا تبـادل المعلومـات بـین المسـتویات اإلداریـة 
المختلفة ضمن المنظمة، والتي تتضمن معلومات خاصة ألغراض وظائف التخطیط والرقابـة ضـمن 



71 
 

التقاریر الخاصة التي تطلب ألغـراض أما التقاریر الدوریة التي تعد بشكل روتیني ودوري و . المنظمة
  .خاصة

  :نظم المعلومات واتخاذ القرارات 8- 1- 3
یمكن النظر إلى أنظمة المعلومات في المشروع على أنها وسائل الكتشاف الحقائق ذات      

فصاحب المشروع الفردي الصغیر یعتمد عند اتخاذه للقرارات على ذاكرته . الصلة بالقرارات اإلداریة
ه الشخصیة، فذاكرته تحوي ما قد یحتاج إلیه من بیانات، غیر أن مقدرة ذاكرة الفرد ومشاهدت

إلیها بصدد اتخاذه  دمحدودة، وكلما ازداد عدد ونوع  الخبرات التي یود متخذ القرارات أن یستن
وتزداد المشكلة تعقیدا مع حجم . للقرارات كلما ظهرت الحاجة إلى وسائل أخرى الستكمال احتیاجاته

. لمشروع، حیث ال توجد ذاكرة طبیعیة للمشروع، بل ذاكرة الموظفین الذین یعملون بأقسامه المختلفةا
وقد یتعرض المشروع إلى فقدان ما تجمع من بیانات في ذاكرة موظفیه إذا ما قرروا ترك أعمالهم 

: 2009ة، الدای(به، لذلك تظهر الحاجة ماسة إلى أنظمة للمعلومات تقوم بتجمیع وحفظ البیانات 
39.(  

وتعتبر المعلومات المحاسبیة أحد األركان األساسیة للنظام المتكامل التخاذ القرارات سواء على      
مستوى الشركة أو على مستوى أي وحدة اقتصادیة مشتقة منها، بل إن من أهم أسباب وجود 

القرارات، حیث یقوم  المحاسبة وتطورها المستمر یتمثل في أنها توفر معلومات تعتبر أساس التخاذ
المحاسب بتوفیر المعلومات المناسبة سواء لمواجهة احتیاجات اإلدارة بمستویاتها المختلفة أو 

  .لمواجهة احتیاجات األطراف الخارجیة لترشید عملیة اتخاذ القرارات
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  :تمهید 1- 2- 3
المعلومات الواردة في القوائم المالیة ذات فائدة نفعیة  تتمثل الخصائص في الصفات التي تجعل     

لمستخدمیها، فإذا كانت المعلومات المفیدة غائبة فإن المدیرین قد ال یكونون على درایة وعلم 
بالموقف المالي الحقیقي لمنشآتهم، كما أن األطراف الرئیسیین اآلخرین قد یتم تضلیلهم وذلك قد 

بفعالیة، وٕان تطبیق الخصائص الوصفیة الرئیسة وٕاتباع المعاییر یمنع أنظمة السوق من العمل 
المحاسبیة المالئمة سیترتب علیه بطبیعة الحال توفیر قوائم مالیة تعطي العرض الصادق والعادل 

  ).205: 2011الوقاد، (
م في المساهمة في عملیة إدارة الوحدات االقتصادیة، حیث تساهم مهتضطلع المحاسبة بدور و      

لمحاسبة بدور فعال في توفیر المعلومات المحاسبیة لمتخذي القرارات داخل تلك الوحدات ا
فكما هو معلوم، فإن المحاسبة تسعى لتوفیر المعلومات الجیدة التي تتسم . االقتصادیة وخارجها

  ).186: 2008مرعي، (عتماد علیها في اتخاذ القرارات بمالءمتها وٕامكانیة اال
ات المحاسبیة أساسًا مهمًا للكثیر من القرارات، فإذا ما كانت تلك المعلومات وتمثل المعلوم     

ذات جودة منخفضة كانت تلك القرارات خاطئة تؤدي إلى خسارة الكثیر من أفراد المجتمع وتؤدي 
إلى وجود أسواق مالیة غیر كفوءة، وبالتالي تؤثر سلبًا على المجتمع ككل، وٕاذا كانت تلك 

  ).232، 2009الرفاعي، (ودة مرتفعة فیعم الرخاء على المجتمع كافة المعلومات ذات ج
كما أن المعلومات المحاسبیة هي الوسیلة التي من خاللها یتم إظهار الوضع المالي وألداء      

الشركات ونفقاتها النقدیة وغیر النقدیة، والوسیلة الفنیة المستخدمة لتوصیل المعلومات المحاسبیة 
مالیة، والتي یجب أن تكون مالئمة ومعدة بطریقة جیدة تتضمن المصداقیة الكافیة هي التقاریر ال

  ). 125: 2004لعماري، (حتى یمكن االعتماد علیها، واستخدامها في اتخاذ القارات المناسبة 
وتلك الخصائص الرئیسة التي تجعل من المعلومات المحاسبیة سلعة مرغوب بها من قبل كافة      

إعداد القوائم المالیة  إلى مساعدة اإلدارة في تستخدم تلك المعلومات، وتهدف األطراف التي
 :FASB, 2003(واإلفصاح عن مكوناتها بطریقة تحقق رغبات مستخدمي تلك القوائم المالیة 

20.(  
من التفصیل عن  ت المحاسبیة وأهمیتها، ویتطرق بشئویتناول هذا المبحث تعریف المعلوما     

ت المحاسبیة وشرح أهم خصائصها الرئیسة وهي المالءمة والموثوقیة والخصائص جودة المعلوما
  .جودة المعلومات المحاسبیةكل والمحددات الستخدام خصائص المشا ح، ویوضالفرعیة لها
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  :تعریف المعلومات المحاسبیة 2- 2- 3
غراض إبداء الرأي، المعلومات المحاسبیة تتكون من البیانات التي تم استرجاعها ومعالجتها أل     

أو كأساس للتنبؤ، أو التخاذ القرارات وتكون المعلومات المحاسبیة رقمیة كالقوائم المالیة، وهكذا فإن 
المعلومات المحاسبیة هي البیانات التي تمت معالجتها للحصول على مؤشرات ذات معنى تستخدم 

خاذ القرارات ویتمثل دورها في تخفیض كأساس عملیة اتخاذ القرارات والتنبؤ بالمستقبل، وتفید في ات
  ).8: 2007جمعة وآخرون، (عدد البدائل، وتخفیض مقدار عدم التأكد الذي تتضمنه البدائل 

بأنها كل المعلومات الكمیة وغیر الكمیة التي ) 369 :2010القاضي وأبو زلطة، (وقد عرفها      
عنها في القوائم المالیة وفي خطط التشغیل تخص األحداث االقتصادیة، والتي تتم معالجتها والتقریر 

والتقاریر المستخدمة داخلیًا، وبذلك فهي تمثل ناتج العملیات التشغیلیة التي تجرى على البیانات 
  .المحاسبیة بما یحقق الفائدة من استخدامها

سبیة، وتعتبر كل من البیانات والمعلومات المحاسبیة مكونات أساسیة ألنظمة المعلومات المحا     
وغالبًا ما تستخدم في الحیاة العملیة مصطلحات مترادفة، بقصد الداللة على معنى واحد رغم 
االختالفات الجوهریة بینهما، ویعتبر مفهوم المعلومات من المفاهیم المثیرة للجدل، إذ أن هناك لبس 

هو األساس، ) لمستفیدا(في التمییز بین البیانات والمعلومات، وٕان معیار االستفادة من قبل المتلقي 
قاسم، (للتمییز بین البیانات والمعلومات، ویعتمد هذا المعیار على خاصتین أساسیتین للتمیز بینهما 

2004 :12-13:(  
فإذا أدت البیانات إلى إضافة معرفیة لدى الشخص المتلقي تحولت إلى : اإلضافة المعرفیة .1

 .معلومات، وٕاال فإنها تبقى في إطار البیانات
فالبیانات تعتبر معلومات إذا كانت مرتبطة بحدث معین یتم اتخاذ قرار بشأنه وتؤثر : باطاالرت .2

في القرار المتخذ، فهي إما أن تؤدي إلى اتخاذ قرار سلیم، وٕاما أن تؤكد على أن القرار المتخذ 
 .سلیم، أو تؤدي إلى تغییر القرار أو تعدیله

دفًا في حد ذاته، بل من الضرورة أن تكون هذه المحاسبیة لیس ه ن توفیر المعلوماتكما أ     
المعلومات ذات محتوى إعالمي نافع یمكن االستفادة منه من جانب مستخدمي المعلومات، وٕان 
المنفعة ترتبط بالمعلومات وفائدتها من وجهة نظر معدي التقاریر والقوائم، أي أنها تلتصق 

  ).147: 2007حمزة، (بالمعلومة 
  :مات المحاسبیةأهمیة المعلو  3- 2- 3

شك في أن المعلومات أصبحت في عصرنا الحالي موردًا رئیسًا ألي شركة  لم یعد هناك أي    
بغض النظر عن طبیعة نشاطها أو حجمها أو ملكیتها، فالمعلومات هي أحد ثالثة موارد مهمة في 

ومات بالنسبة ، والتي أصبحت المعل)الموارد البشریة، والموارد المادیة، والمعلومات(الشركة 
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لمنظمات األعمال المعاصرة والناجحة بمثابة القاعدة األساسیة التي تعتمد علیها، لممارسة أعمالها 
في ظل بیئة األعمال المتغیرة والمعقدة، والتي تحیط بالمنظمة حالیًا ومستقبًال، وتمثل المعلومات 

  ).79: 2007إدریس، (األساس المنطقي لعملیة اتخاذ القرارات 
وتحتاج اإلدارة في كل أوجه نشاطها إلى المعلومات، حیث یطلب صناع القرار على اختالف      

مستویاتهم التنظیمیة معلومات صحیحة وحدیثة تساعدهم في عملیة اتخاذ القرارات وتنظیم األنشطة 
ار وتخطیطها والرقابة على التنفیذ وغیرها من المجاالت، وهناك نقطة توازن بین فعالیة صنع القر 

  ).10-9: 2007جمعة وآخرون، (وكمیة المعلومات التي یجب توفرها 
وقد ازدادت أهمیة المعلومات المحاسبیة في الوقت الحاضر، بالنظر إلى عدة عوامل أهمها      

  ):379: 2010القاضي وأبو زلطة، (
نتاج إن ازدیاد حجم غالبیة الوحدات یؤدي إلى ضرورة إ: النمو في حجم الوحدة االقتصادیة .1

 .المعلومات بصورة مستمرة ودائمة
 .ما یتطلب توفیر المعلومات بصورة رأسیة وأفقیة: ازدیاد قنوات االتصال في الشركة .2
لم یعد هدف الوحدة محصورًا بتعظیم الربحیة بل تعددت : ازدیاد أهداف الوحدة االقتصادیة .3

 .أهدافها، األمر الذي یتطلب توفیر معلومات تخدم األهداف المختلفة
من الواضح أن الوحدة االقتصادیة تتأثر بالبیئة وتؤثر بها، وقد ازدادت  :التأثر بالبیئة الخارجیة .4

هذه العالقة نتیجة كثرة التغیرات التي تحدث في البیئة، وینبغي على إدارة الوحدة أن تكون على 
مة عملیاتها درایة كافیة بهذه الظروف وتغیراتها، لتتمكن من اتخاذ الخطوات الضروریة لمالء

 .ونظامها لتتماشى مع تلك التغیرات، وهذا یتطلب قدرًا كبیرًا من المعلومات
   :FASBجودة المعلومات المحاسبیة وفق خصائص  4- 2- 3

بجودة المعلومات المحاسبیة تلك الخصائص الرئیسة التي یجب أن تتسم بها المعلومات  یقصد     
الخصائص یعتبر حلقة وصل ضروریة بین مرحلة تحدید  المحاسبیة المفیدة، وعلیه فإن تحدید هذه

كما أن هذه الخصائص سوف تكون . األهداف وبین المقومات األخرى لإلطار الفكري المحاسبي
ذات فائدة كبیرة لكل من المسؤولین عن وضع المعاییر المناسبة، وكذلك المسؤولین عن إعداد 

وترتیبًا لما . تي تنتج من تطبیق الطرق واألسالیب البدیلةالتقاریر المالیة في تقییم نوعیة المعلومات ال
سبق یمكن القول أن الهدف الرئیس من تحدید مجموعة الخصائص النوعیة هو استخدامها كأساس 

  ).71: 2001جربوع، (لتقییم مستوى جودة المعلومات المحاسبیة 
سم بها جودة المعلومات هناك العدید من المحاوالت التي بذلت لتحدید الخصائص التي تت     

المحاسبیة، ومن بین هذه الدراسات هي الدراسة التي قام بها مجلس معاییر المحاسبیة المالیة 
)FASB, 2003: 20.(  
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بعنوان  FASBالصادر عن هیئة معاییر المحاسبة المالیة  /2/رقم  یعد البیانحیث      
ر شمولیة وأهمیة وما زالت تمثل المرجعیة الدراسة األكث" الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة"

 ). 67: 2009حنان، (األولیة في تقییم وتطویر الممارسات المحاسبیة 
  : FASBهرم الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة، كما قدمها یعرض ) 2(بشكل رقم و 
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  المحاسبیة لمعلوماتجودة ا خصائص هرم: )3- 1(شكل رقم 
  

ستخدمو المعلومات م
  المحاسبیة

  متخذو القرارات وخصائصهم   
  )مثل الفهم أو المعرفة المسبقة(

      

                        
قید حاكم 

  )مهیمن(
        التكلفة >المنفعة         

                        
        القابلیة للفهم    خصائص متعلقة بالمستخدم

                        
        المنفعة للقرار          معیار حاكم

                            
                                

خصائص أساسیة 
  متعلقة بالقرار

    الموثوقیة          المالءمة  

                          
                                        

مكونات 
الخصائص 

  األساسیة

قدرة   
قدرة تقییم     تنبؤیة

توقیت     إرتدادي
قابلیة       مناسب

صدق في     الحیاد    للتحقق
  التعبیر

                            
        قابلیة المقارنة بما في ذلك الثبات      متفاعلة خصائص ثانویة

                            
          األهمیة النسبیة        عقبة أو حد االعتراف

  

  .(Belkaoui, 2004: 186) :المصدر
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  ):70- 69: 2009حنان، (إن الشكل السابق یوضح النقاط التالیة 
 .لمحاسبیةخصائص تتعلق بمتخذي القرارات، أي مستخدمي المعلومات ا .1
خصائص ذاتیة للمعلومات المحاسبیة، وتقسم إلى خاصیتین أساسیتین، وهما خاصیة مالءمة  .2

 .المعلومات وخاصیة موثوقیة المعلومات ومصداقیتها
وهاتان الخاصیتان األساسیتان تنقسمان بدورهما إلى ثالث خصائص ثانویة على النحو   

  :التالي
 مالءمة المعلومات: خاصیة أساسیة  •
 .القیمة التنبؤیة للمعلومات: اصیة ثانویةخ  - 
 .القدرة على التقییم االرتدادي، أي التغذیة العكسیة للقرارات: خاصیة ثانویة  - 
 .التزامن أو التوقیت المناسب للمعلومات: خاصیة ثانویة  - 
 موثوقیة المعلومات ومصداقیة المعلومات: خاصیة أساسیة  •
 .ت من سالمة وموضوعیة المعلوماتقابلیة التحقق أي التثب: انویةخاصیة ث  - 
 .الحیاد وعدم التحیز في القیاس واإلفصاح: ثانویةخاصیة   - 
 .الصدق في التعبیر أي الصدق في تمثیل الظواهر واألحداث: انویةخاصیة ث  - 

من تفاعل أو تداخل الخاصیتین األساسیتین، المالءمة والموثوقیة، ینتج أن المعلومات  .3
ابلیتها للمقارنة وما یتطلبه ذلك من الثبات في تطبیق الطرق المحاسبیة یجب أن تتصف بق

 .واألسالیب المحاسبیة من دورة مالیة إلى أخرى
 هناك قیدان رئیسان على استخدام الخصائص السابقة .4

 .قید حاكم ومتحكم، وهو أن تكون المنفعة المتوقعة من المعلومات أكبر من تكلفة تقدیمها •
 .طة الفصل في االعترافاألهمیة النسبیة، حیث تعد نق •

تجدر المالحظة أن الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة قابلة للتطبیق على جمیع      
الوحدات المحاسبیة بغض النظر عن طبیعة النشاط الذي یقوم به الوحدة، وسواء أكانت أعمال 

  .تسعى لتحقیق الربح أم وحدات غیر تجاریة ال تهدف لتحقیق الربح
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  :ائص تتعلق بمتخذ القراراتخص -
لكي یكون الحكم عادًال على المعلومات المحاسبیة، فإن هناك مجموعة من الصفات التي      

یجب أن یتسم بها متخذ القرار الذي یستخدم تلك المعلومات، ومن هذه الصفات كما وضحها 
  ):373: 2010 ،القاضي وأبو زلطة(
 .القدرة على فهم محتوى المعلومات .1
رة على االستخدام الصحیح للمعلومات في القرارات المناسبة والمالئمة، التي أعدت من أجلها القد .2

 .تلك المعلومات
 .الخبرة النوعیة والزمنیة المتعلقة بالتعامل مع أنواع المعلومات المحاسبیة، خالل فترة زمنیة سابقة .3

قرار مهیأ لذلك االستخدام،  وعلیه فإن استخدام المعلومات المحاسبیة یجب أن یتحدد بمتخذ     
فمن غیر المعقول أن تستخدم المعلومات المحاسبیة من قبل شخص ال یفهم الحد األدنى لما یمكن 
أن تعبر عنه المعلومات المحاسبیة، ومن یتم الحكم على المعلومات المحاسبیة من خالل ذلك 

  .المستخدم بأنها غیر جیدة أو غیر مفیدة
  :ت المحاسبیةخصائص ذاتیة للمعلوما -

  :مالءمة المعلومات: أوالً 
مة فعلیها أن تكون ذات عالقة مع أو مفیدة للقرار التي تحقق معلومة خاصیة المالءلكي و      

، وهذا یتطلب من المعلومة أو صممت ألجل تسهیله أو النتیجة التي یفضل للمعلومة أن تولدها
ستهدفة، فالمالءمة تشیر إلى قدرة المعلومات طریقة إیصالها أن یكون لها تأثیر على القرارات الم

المحاسبیة في التأثیر على قرارات المدراء من خالل تغییر أو تأكید توقعاتهم بشأن نتائج التصرفات 
واألحداث، ویمكنها أن تكون على درجات متفاوتة، فمعلومة ما ستختلف بین المستخدمین، 

الخاص الذي من خالله یتم صنع القرارات واختالفها یعتمد على احتیاجاتهم وعلى السیاق 
(Belkaoui, 2004: 186).  

هذه الخاصیة أن المعلومات یجب أن تكون مالئمة لحاجات صناع القرارات وتمتلك  وتعني     
المعلومات خاصیة المالءمة عندما تؤثر على القرارات االقتصادیة للمستخدمین بمساعدتهم في تقییم 

أو عندما تؤكد أو تصحح ) قیمة تنبؤیة(ة والمستقبلیة أي یكون لها األحداث الماضیة والحاضر 
تقییماتهم أي أن لها قیمة استرجاعیة مالئمة أو ما یسمى بالتغذیة الراجعة، وحتى تكون المعلومات 

الفداغ، (مالئمة یجب أن تكون متوفرة ألصحاب القرارات قبل أن تفقد فائدتها للتأثیر على القرارات 
2002 :53.(  
وتعني هذه الخاصیة أن ترتبط المعلومات بالعمل أو االستخدام الخاص الذي أعدت من أجله،      

فإذا كانت المعلومات غیر مالئمة للقرار المعین فإنها لن تكون مفیدة حتى لو توافرت كافة 
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الخصائص األخرى، ویعد الهدف من هذه الخاصیة هو اختیار طرق القیاس واإلفصاح التي تساعد 
فراد الذین یعتمدون على القوائم المالیة التخاذ قراراتهم الرشیدة، كما قد تعمل هذه المعلومات األ

المالیة على أحداث اختالف في قرار مستخدمي المعلومات نتیجة تأثر القرار بالمعلومات وفي هذه 
  .الحالة یكون القرار مبني على أساس سلیم

مات ألغراض متعددة، ویكون دور المحاسبة هنا هو وهناك درجات مختلفة لمالءمة المعلو      
توفیر المعلومات األكثر مالءمة لالستخدام المعین، مع أنها قد تكون أقل مالئمة الستخدام آخر، 
فالمعلومات المالئمة تساعد متخذي القرارات على التنبؤ باألحداث المتوقعة في المستقبل أو تساعد 

ابقة، فعلى سبیل المثال تصدر الشركات تقاریر مالیة ربع سنویة على تأكید أو تصحیح التنبؤات الس
عن نتیجة العملیات والمركز المالي، وتوفر هذه التقاریر معلومات مالئمة یمكن أن تشكل أساسًا 
جیدًا لالعتماد علیه في التنبؤ، كما أنها تساعد في الوقت نفسه على تقییم إنجاز الوحدة االقتصادیة 

من البدیهي أن عرض مثل هذه التقاریر بعد انتهاء السنة المالیة یفقدها المنفعة عن فترة ماضیة و 
  ).31: 2004أبو المكارم، (بالنسبة لمتخذي القرارات 

وترتبط المعلومات باالستخدام الخاص الذي أعدت من أجله، فإذا كانت المعلومات غیر      
وافرت كافة الخصائص األخرى، ویعد الهدف مالئمة للقرار المعین، فإنها لن تكون مفیدة حتى لو ت

من هذه الخاصیة هو اختیار طرق القیاس واإلفصاح التي تساعد األفراد الذین یعتمدون على القوائم 
المالیة التخاذ قراراتهم الرشیدة، كما قد تعمل هذه المعلومات المالیة على إحداث اختالف في قرار 

بالمعلومات وفي هذه الحالة یكون القرار مبني على أساس مستخدمي المعلومات نتیجة تأثر القرار 
  ).21- 20: 2010المدلل، (سلیم 
وهكذا كلما كانت المعلومات تتمتع بالمالءمة والموثوقیة والقابلیة للمقارنة والتحقق وعدم      

لى والتحیز كانت أقدر على منح مستخدمیها الثقة واألمان في أن قرارهم االستثماري سلیم ومبني ع
  ).189: 2006مرعي، (أسس علمیة 

وحتى تكون المعلومات مالئمة في إحداث تغییر في قرار المستخدم، یلزم توافر الخصائص      
  :الثانویة التالیة

  :القیمة التنبؤیة للمعلومات. أ
یتخذ المدیرون قراراتهم في ظل المنافسة وعدم التأكد، وفي إطار البیئة المحیطة مما یستوجب      

وفیر معلومات محاسبیة تسهم في مساعدتهم على التنبؤ الصادق وتقلیل درجة المخاطرة، كما تسهم ت
  ).52: 2006شبیر، (المعلومات التنبؤیة في إعداد الخطط ورسم السیاسات المستقبلیة 

وألن مستخدم المعلومات المحاسبیة یمارس نوعًا من التنبؤ عند اتخاذه لقراره، فإن المعلومات      
المحاسبیة التي تكون لها أكبر قدرة تنبؤیة هي أكثر مالءمة لمستخدمي المعلومات، ویتضح مما 
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سبق أن المعلومات المحاسبیة المالئمة، هي التي تساهم في تحسین مقدرة متخذ القرار على التنبؤ 
داث باألحداث المرتبطة بالنشاط المستقبلي في ضوء نتائج الماضي والحاضر، فبدون معرفة األح

الماضیة یصعب التنبؤ بما ستكون علیه في المستقبل، كما أن معرفة األحداث الماضیة دون اهتمام 
ولكي تؤثر المعلومات المحاسبیة على اتخاذ القرار البد أن . بالمستقبل یعتبر عمًال غیر هادف

على تقییم نتائج تكون لها قدرة تنبؤیة لعمل اختبارات مستقبلیة، ویستحسن أن یكون لها أیضًا مقدرة 
االختبارات السابقة، فالقیمة التنبؤیة للمعلومات تساعد مستخدمیها على التنبؤ حول آثار الماضي 

  ).21: 2011أبو هویدي، (والحاضر والمستقبل 
، والقدرة %100التنبؤ هو التفكیر بالمستقبل، وحاالت عدم التأكد أي احتمال ال یصل إلى      

، ألن المستقبل هو علم اهللا عز وجل، لكن هذه %100احتمال بنسبة  على التنبؤ ال تعني وضع
المعلومات تعني إعطاء مؤشرات قویة عن المستقبل في الظروف الطبیعیة، وكلما كانت هذه 
المؤشرات قویة وقریبة للواقع، فإنها تكون أكثر مالءمة، ألنها تتیح لمستخدمیها المراقبة على األداء 

: 2009القشي والعبادي، (نحرافات ومواضعها وأسبابها والقیام بمعالجتها المستقبلي ومعرفة اال
722.( 

  :القدرة على التقییم االرتدادي، أي التغذیة العكسیة للقرارات. ب
تلعب المعلومات دورًا مهمًا في تعزیز أو تصحیح توقعات سابقة، أي تساعد مستخدم      

، وبالتالي تقییم نتائج القرارات التي بنیت على هذه المعلومات في تقیم مدى صحة توقعاته السابقة
وٕان القرارات نادرًا ما یتم أخذها بصورة منعزلة وٕان المعلومات عن نتائج قرارات اتخذت . التوقعات

  ).204: 2006حنان، (سابقًا غالبًا ما تكون مدخالت أساسیة التخاذ قرار تالي 
لتقییم من خالل المعلومات التي ینتجها نظام وهي تمكن مستخدمیها القدرة على إعادة ا     

، وقدرته على التكیف في )المخرجات(المعلومات والتي تساهم في تحسین وتطویر نوعیة المعلومات 
  ).4: 2009مبارك وآخرون، (الظروف البیئیة المتغیرة باستمرار 

ى أن تكون المعلومات یم وتصحیح التوقعات السابقة، بمعنویقصد بها قدرة المعلومات على تقی     
المحاسبیة صالحة لالستخدام في مختلف الظروف وفي جمیع الحاالت بحیث یمكن استخدامها في 

  .تقییم األعمال الماضیة وتصحیح التوقعات السابقة الخاصة بتلك األعمال
 :التزامن أو التوقیت المناسب للمعلومات. ج

إذ ال فائدة من . صر النجاح في اتخاذ القراریعتبر التوقیت المناسب عنصرًا مهمًا من عنا     
المعلومات المحاسبیة إذا لم تتوفر لمتخذ القرار في الوقت المناسب، ومن ناحیة أخرى فإن عدم 
وصول المعلومات المحاسبیة في وقتها للفریق اإلداري قد یؤدي إلى تأخیر عملیة اتخاذ القرار 
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 التخطیط أو وضع المعاییر واألرقامبؤ بالمستقبل و خصوصًا إذا كانت هذه المعلومات تتعلق بالتن
  ).22: 2006أحمد، (التقدیریة عبر شكل خطط أو موازنات تقدیریة 

أي ربط مدى مالءمة المعلومة لمتخذ القرار بتوقیت إیصالها له، ذلك ألن إیصال المعلومة      
ذ القرار ومن ثم ینزع عنها لمتخذ القرار في الوقت غیر المناسب یفقدها تأثیرها على عملیة اتخا

  ).333: 2008مطر والسویطي، (الفائدة المرجوة منها 
ویقصد بذلك تقدیم المعلومات في حینها بمعنى أنه یجب إتاحة المعلومات المحاسبیة      

لمستخدمیها عندما یحتاجون إلیها ألن هذه المعلومات تفقد منفعتها إذا لم تكن متاحة عندما تدعو 
استخدامها أو عندما تتوفر لفترة طویلة وال تكون هناك حاجة الستخدامها، وبالتالي تفقد الحاجة إلى 

وبالتالي لتحقیق هذه الخاصیة فإن القوائم المالیة یجب أن تعد وترسل ) مالءمتها(فعالیتها 
 للمستخدمین قبل اتخاذهم للقرارات بوقت كافي وقبل أن تفقد مقدرتها في التأثیر في اتجاه القرار

  ):50: 2006حماد، (
  :هذا وتتحد خاصیة التوقیت المالئم وفقًا لما یلي

دوریة القوائم المالیة بمعنى طول أقصر فترة تعد عنها القوائم المالیة، فقد تكون هذه الفترة طویلة . أ
و نسبیًا، وبالتالي یمكن إتاحة المعلومات التي تتضمنها القوائم المالیة في مواعید دوریة متباعدة، أ

تكون هذه الفترة قصیرة نسبیًا، وبالتالي یمكن إتاحة هذه المعلومات في مواعید دوریة متقاربة، غیر 
أنه إذا كانت الفترة الزمنیة قصیرة بشكل ملحوظ فإن المعلومات التي تشملها قائمة الدخل قد تتأثر 

لشركة إلى الحد الذي قد إلى درجة كبیرة بالتغیرات الموسمیة أو العشوائیة التي تتأثر بها أنشطة ا
تصبح في المعلومات مضللة أو غیر جدیرة بالوقت الذي تستغرقه دراستها، أما إذا كانت الفترة 
الزمنیة طویلة بشكل ملحوظ فإن على من یستخدم هذه المعلومات أن ینتظر طویًال قبل أن یتمكن 

 .ة البدائل التي تواجههمن الحصول علیها، وحینئذ قد یتعذر االستفادة منها في تقییم محصل
المدة التي تنقضي بین نهایة الفترة الزمنیة التي تعد عنها القوائم المالیة وبین تاریخ إصدار تلك . ب

التقاریر وٕاتاحتها للتداول، إذ أنه كلما كان الفارق الزمني طویًال كلما قلت منفعة المعلومات المالیة 
 .التي تشملها تلك القوائم

  :المعلومات المحاسبیة موثوقیة: ثانیاً 
تشیر الموثوقیة إلى المعلومات التي تخلو من الخطأ المادي والتحیز، والتي یمكن االعتماد      

. علیها من قبل المستخدمین لتمثل بصدق ما تقصد تمثیله أو ما یتوقع على نحو معقول أن تمثل
ن التحقق من سالمتها وهو ما األمر الذي یستلزم أن تكون المعلومات قابلة لإلثبات، ومن الممك
وهي خاصیة ضروریة لألفراد . یتطلب االلتزام بأكبر قدر ممكن من الحیاد في القیاس واإلفصاح
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كسسو وویجانت، (الذین ال یتوافر لدیهم الوقت والخبرة الالزمة لتقییم المحتوى الفعلي للمعلومات 
2003 :70.(  
من البدیهي أن الحسابات . ات وٕامكانیة االعتماد علیهاوتتعلق خاصیة الموثوقیة بأمانة المعلوم     

المدققة یعول علیها أكثر من الحسابات غیر المدققة حتى وٕان كانت األخیرة ) المعلومات المحاسبیة(
إن درجة الوثوق بالمعلومات المحاسبیة تعتبر . متطابقة شكًال ومضمونًا مع الحسابات المدققة

وعة أو طرق أو أسس القیاس السلیمة التي بنیت علیها تلك انعكاسًا واضحًا لألدلة الموض
ولكي تتصف المعلومات المحاسبیة بالموثوقیة ینبغي إرساء أسس محاسبیة ثابتة فیما . المعلومات

یتعلق بالمبادئ واألعراف المحاسبیة التي تحكم العمل المحاسبي، وكذلك تطویر أسس قیاس موحدة 
  ).48- 47 :2009الدایة، (ومقبولة وعملیة 

كما تعني خاصیة موثوقیة المعلومات أن أسالیب القیاس واإلفصاح التي تم اختیارها الستخرج      
النتائج وعرضها تعتبر أسالیب مناسبة للظروف التي تحیط بها، وأن تطبیق تلك األسالیب قد تم 

دة استخدامها بكیفیة تسمح ألشخاص آخرین مستقلین عمن قاموا بتطبیقها في المرة األولى بإعا
للتثبت من تلك النتائج، وأن المعلومات التي تم تقدیمها تعبر عن جوهر األحداث التي تنطوي 
علیها، دون أن یعتریها تحریف ذو أهمیة، إضافة إلى خلوها من التحیز كونها معلومات نزیهة یمكن 

حمادة، (یزید من منفعتها الوثوق فیها واالعتماد علیها، إن اتسام المعلومات المحاسبیة بالموثوقیة 
2010 :316.(  

وخالصة لما سبق فإن الموثوقیة تصلح المعلومة كأساس یمكن لمتخذ القرار االعتماد علیها في 
التنبؤ، فهي تتعلق بأمانه المعلومات، وٕامكانیة االعتماد علیها، وتتكون هذه الخاصیة من ثالث 

  ):333: 2008مطر والسیوطي، (خصائص فرعیة 
  :لیة للتحققالقاب. أ

هي خاصیة تسمح لألفراد المؤهلین الذین یعملون بشكل مستقل بعضهم عن البعض األخر      
بتطویر قیاسات أو نتائج متشابهة من خالل تحلیل نفس الدلیل أو نفس البیانات أو نفس السجالت، 

ها أو فهي تعني إجماع وخلو القیاس من سمة التحیز، فالمعلومات التي یتم التحقق من صحت
صدقها هي تلك المعلومات التي یمكن إعادة تولیدها بالكامل من خالل أشخاص مستقلین یقومون 

، حیث یجب التنویه بأن القدرة على التحقق من صحة بالقیاس وباستخدام نفس إجراءات القیاس
مة المعلومة تشیر إلى صحة المعلومة المتولدة ولیس إلى مالءمة أو سالمة طرق القیاس المستخد

(Belkaoui, 2004: 187).  
وهذه الخاصیة تعني وجود اتفاق أو بصورة أدق وجود درجة عالیة من االتفاق بین القائمین      

بالقیاس المحاسبي الذین یستخدمون نفس طرق القیاس بأنهم یتوصلون إلى نفس النتائج، فإذا 
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ج مختلفة، فهذا دلیل على إلى نتائ) محاسبون آخرون أو مدققون مستقلون(وصلت أطراف خارجیة 
أن معلومات القوائم المالیة غیر قابلة للتحقق، وبالتالي ال یمكن االعتماد علیها، فهي ال تتمتع 

وٕان قابلیة التحقق تعني أن القیاس المحاسبي موضوعي، ألنه خال من التحیز . بخاصیة الموثوقیة
لى العالم الخارجي المستقل عن فقابلیة التحقق هنا تشیر إ. الشخصي للقائم بعملیة القیاس

كما أن القیاس القابل للتحقق من ناحیة ثانیة هو قیاس موضوعي، . األشخاص الذین یالحظونه
: 2006حنان، (بمعنى أنه یستند إلى ثبوتیات وأدلة، یؤدي اعتمادها إلى الوصول إلى نفس النتائج 

207.(  
التفاق بین عدد من األفراد القائمین بالقیاس یتحقق هذا المفهوم عندما تحدث درجة عالیة من ا     

الذین یستخدمون طریقة القیاس نفسها، وذلك كأن یصل عدد من المراجعین المستقلین إلى النتیجة 
نفسها بخصوص عدد من القوائم المالیة، فإذا وصلت أطراف خارجیة باستخدام طرق القیاس نفسها 

ن غیر قابلة للتحقق منها، وال یمكن للمراجعین إبداء الرأي إلى نتائج مختلفة، فإن القوائم المالیة تكو 
  ).70: 2003كسسو وویجانت، (فیها 

  :الحیاد. ب
حیادیة عدم التحیز، ویتضمن ذلك اختیار بدائل محاسبیة محایدة خالیة من التحیز، وتعني ال

ومات المحاسبیة فالمعلومات التي تحتویها القوائم المالیة یجب أن تكون محایدة، وتوجه تلك المعل
التي تتصف بالحیادیة للوفاء باالحتیاجات المشتركة لمن یستخدم هذه المعلومات، دون افتراضات 

وقد ). FASB, 2003: 22(مسبقة عن احتیاجات أیة مجموعة معینة بالذات إلى تلك المعلومات 
یكون تحیزًا  یكون تحیز القائم بالقیاس غیر مقصود كما في حالة نقص المعرفة والخبرة أو قد

  ).317: 2010حمادة، (مقصودًا كما في حالة عدم األمانة مثًال 
هذا المفهوم أنه ال یمكن انتقاء المعلومات بشكل یتضمن تفضیل إحدى الفئات  یعنيحیث      

المستفیدة بها على األخرى، حیث أن المعلومات الحقیقیة والصادقة یجب أن تكون محل االهتمام 
مفهوم الحیاد في عملیة وضع المعاییر المحاسبیة لهجوم متزاید، حیث أعلن  األول، وقد تعرض

البعض أن ال یجب إصدار المعاییر إذا كانت ستؤدي ألثار اقتصادیة غیر مرغوبة على صناعة أو 
شركة معینة، إال أن ذلك الرأي قد یكون منتقدًا، فالمعاییر یجب أن تكون خالیة من التحیز، إال لن 

قوائم مالیة یمكن االعتماد علیها، وبدون الثقة في القوائم المالیة لن یستخدم األفراد یكون هناك 
والمعلومات التي تتضمنها، فإذا كانت المعلومات المحاسبیة متحیزة، فسوف یفقد الجمهور الثقة في 

  ).195: 2006لطفي، (المعلومات ویتوقف عن استخدامها 
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  :مثیل الظواهر واألحداثالصدق في التعبیر أي الصدق في ت. ج
لكي تكون المعلومات موثوق فیها فإنها یجب أن تمثل بصدق العملیات وغیرها من األحداث      

لذا فإنه یجب أن تمثل المیزانیة بصدق العملیات . التي تمثلها أو یفترض أن تمثلها بدرجة معقولة
ة في تاریخ المیزانیة شركلیة للواألحداث وغیرها التي ینتج عنها موجودات ومطلوبات وحقوقًا ما

وتتعرض معظم المعلومات المالیة لبعض مخاط كونها قد ال تمثل . والتي تستوفي معاییر التحقق
وال یرجع ذلك إلى التحیز بقدر ما یرجع . بأمانة تامة العملیات واألحداث التي تهدف إلى تمثیلها

حداث األخرى التي یجب قیاسها أو في أساسًا إلى صعوبات متأصلة إما في تحدید العملیات واأل
تطبیق أسالیب القیاس والعرض المستخدمة لتوصیل المعلومات التي تنطوي علیها تلك العملیات 

وفي حاالت معینة قد تكون عملیة قیاس اآلثار المالیة لبعض البنود غیر مؤكدة بدرجة . واألحداث
ومن أمثلة على ذلك أنه قد . بالبیانات المالیةكبیرة مما یدفع الشركة عمومًا إلى عدم االعتراف بها 

یتكون شهرة محل الشركة بمرور الوقت إال أن هناك بصفة عامة صعوبة في تحدید أو قیاس تلك 
الشهرة بطریقة موثوق فیها، ومع ذلك فإنه في حاالت أخرى قد یكون من المناسب االعتراف بالبنود 

  ).53: 2009الدایة، (عتراف بتلك البنود وقیاسها مع اإلفصاح عن مخاطر األخطاء المتعلقة باال
أي أن تكون المعلومات المحاسبیة معبرة عن األحداث الخاصة بها بصورة سلیمة وأمینة      

وخالیة من أي تالعب متعمد، ویعني هذا وجود درجة عالیة من التطابق بین المعلومات والظواهر 
المعلومات بحیث تعبر بصدق عن تمثیل الظواهر  إعداد: المراد التقریر عنها، وبعبارة أخرى

معبرًا عنها  المعلوماتواألحداث، فالعبرة هنا بصدق تمثیل الجوهر ولیس الشكل، ولكي تكون 
  ):15Bodnar and William, 1995(بصدق وأمانة 

  :المتفاعلة بین المالءمة والموضوعیة الخصائص الثانویة - 
المحاسبیة في اتخاذ القرارات ستتحسن إذا كانت المعلومات  تعني أن المنفعة من المعلومات     

قابلة للمقارنة مع معلومات مشابهة عن وحدات محاسبیة أخرى أو لنفس الوحدة على مدى الزمن 
  ).51: 2007الججاوي ونعوم، (

ویجب أن یتمكن المستخدمین من إجراء مقارنة للقوائم المالیة للمشروع على مرور الزمن من      
ل تحدید االتجاهات في مركزه المالي وفي األداء، كما یجب أن یكون بإمكانهم مقارنة القوائم أج

المالیة للمشاریع المختلفة من أجل إجراء التقییم النسبي لمركزها المالي، واألداء والتغیرات في المركز 
هة واألحداث األخرى المالي، ومن هنا فإن عملیة قیاس وعرض األثر المالي للعملیات المالیة المشاب

یجب أن تتم على أساس ثابت على مرور الزمن ضمن المشروع وبطریقة متماثلة في كافة 
ومن أهم ما تتضمنه خاصیة القابلیة للمقارنة إعالم المستخدمین عن السیاسات . المشاریع

ت، ویجب أن المستخدمة في إعداد القوائم المالیة، وأي تغیرات في هذه السیاسات وآثار هذه التغیرا
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یمكن المستخدمون من تحدید االختالفات في السیاسات المحاسبیة المستخدمة في المشروع 
إن االمتثال . للعملیات المالیة المشابهة واألحداث األخرى من فترة ألخرى وبین المشاریع المختلفة
لقابلیة للمقارنة للمعاییر الدولیة لما في ذلك اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة تساعد في تحقیق ا

  :وهي تتكون من) 30: 2011نور وٕابراهیم، (
  :الثبات في تطبیق الطرق واألسالیب المحاسبیة من دورة مالیة إلى أخرى. أ

وتطبیق نفس اإلجراءات لمعالجة األحداث المماثلة عبر  ثبات في إتباع النسق الواحدالیعني      
خدام نفس اإلجراءات بین فإن الثبات یعني است ة معینة،شركالدورات المحاسبیة المتتالیة في 

المختلفة قابلة للمقارنة  قوائم المالیة الصادرة عن الشركاتوٕان الهدف هو جعل ال. المختلفة الشركات
  ).218: 2006حنان، (

وٕاذا ما استخدمت الشركة نفس المعالجات المحاسبیة من فترة ألخرى ألحداث محاسبیة      
فالثبات یعني أن الشركة . بر في حالة تناسق في استخدام المعاییر المحاسبیةمتشابهة فالشركة تعت

تطبق نفس األسالیب لنفس الحوادث المحاسبیة من فترة إلى أخرى، وهذا ال یعني أن الشركة ال 
یمكن أن تغیر طرقها المستخدمة ولكن  ن طریقة إلى طریقة أخرى، فالشركاتیمكن أن تتحول م

طبیعة وتأثیر التغیر  فإنوعند ذلك . لطریقة الجدیدة أفضل من السابقة لهایجب أن تكون فیها ا
المحاسبي وكذلك التبریر المقدم له یجب أن یفصح عنه أو یظهر بالتقاریر المالیة في الفترة التي 

فإذا كان هناك تغیر في المبادئ المحاسبیة التي تتسم باألهمیة النسبیة، فالمدقق . حدث فیها التغییر
أن یشیر إلى ذلك التغییر في فقرة توضیحیة ضمن تقریره، وهذه الفقرة التوضیحیة یجب أن  یجب

تشیر إلى طبیعة التغییر وٕارشاد القارئ إلى المالحظة الواردة على القوائم المالیة التي قامت بمناقشة 
  ).56: 2002الفداغ، (هذا التغیر بالتفصیل 

ة ألیة سنة تكون مفیدة في حد ذاتها، ولكنها تكون أكثر وبصفة عامة، فإن التقاریر المحاسبی     
فائدة إذا أمكن مقارنتها مع تقاریر شركات أخرى ومع التقاریر السابقة لنفس الشركة، على سبیل 
المثال، إذا كانت إحدى الشركات هي الشركة الوحیدة التي تقوم بإعداد تقاریر فتریة، فإن معلوماتها 

ستخدم ال یمكنه ربطها بالتقاریر الفتریة ألیة شركة أخرى، بمعنى أنه ال ستكون أقل فائدة ألن الم
توجد قابلیة للمقارنة، ونفس الشئ إذا تغیرت الطرق المحاسبیة التي تستخدمها الشركة في إعداد 
تقاریرها الفتریة من فترة ألخرى، فإن المعلومات ستكون أقل فائدة ألن المستخدم ال یمكنه ربطها 

   ).197: 2006لطفي، (الفتریة السابقة، بمعنى افتقادها خاصیة الثبات بالتقاریر 
  :القابلیة للفهم. ب

إن إحدى الخصائص للمعلومات المعروضة بالبیانات المالیة هي جاهزیة قابلیتها للفهم من قبل      
المستخدمین، لهذا الغرض یفترض إن لدى المستخدمین مستوى معقول من المعرفة في األعمال 
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. النشاطات االقتصادیة والمحاسبیة وٕان لدیهم الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول من العنایةو 
ومهما یكمن فإنه یجب عدم استبعاد المعلومات حول المسائل المعقدة التي یجب تضمینها البیانات 

  ).207- 206: 2011الوقاد، (المالیة وذلك ألنها مالئمة لحاجات صانعي القرارات االقتصادیة 
حتى یتحقق للمعلومات المحاسبیة االستجابة المطلوبة، یجب أن تقدم في شكل وبطریقة یمكن و      

الشركة،  للمستفید منها أن یستخدمها بسهولة ال أن تكون مجرد توصیل أرقام وعبارات عن نشاط 
ة ترجمتها إلى ذلك أن المعلومات التي تأخذ شكًال غیر مألوف یمكن احتمال تجاهلها أو عدم إمكانی

  ).192 :2006مرعي، (معنى مفهوم بشكل كبیر 
وتعتبر لجنة معاییر المحاسبة الدولیة أول من أشار إلى ضرورة أن تكون المعلومات      

المحاسبیة قابلة للفهم، وحتى یمكن استخدامها من قبل من هم في حاجة إلیها، وحتى یتحقق هذه 
  ):62: 2005عبد الصادق، ( الخاصیة فالبد من مراعاة عاملین وهما

حیث یجب أن تقابل هذه المعلومات االحتیاجات الفعلیة للمستخدم ال أكثر منها، : العامل الفني. أ
فتحقق له التشتت أو االلتباس أو كلیهما، وال أقل من احتیاجاته، فیظل غیر قادر على التعامل 

 .مع مشكلته
إلداري الذي یتم توفیر المعلومات إلیه ومستوى حیث یجب مراعاة المستوى ا: العامل السلوكي. ب

تعلیمه وثقافته، وٕادراكه، وٕامكانیاته التحلیلیة، ومدى قناعته واعتماده على النظام الرسمي 
  .للمعلومات

 :جودة المعلومات المحاسبیةتخدام خصائص المحددات الس 5- 2- 3
  :الموازنة بین التكلفة والمنفعة: أوالً 

فالمنافع . ین التكلفة والمنفعة قید متشعب األثر أكثر من كونها خاصیة نوعیةتعتبر الموازنة ب     
ومهما یكن فإن . المشتقة من المعلومات یجب أن تفوق التكالیف المتكبدة في توفیر هذه المعلومات

وفوق . د بشكل رئیسي على عملیة اتخاذ األحكاممتقییم المنافع والتكالیف هي عملیة اجتهادیة تعت
ن التكالیف قد ال تقع بالضرورة على أولئك الذین یستفیدون من المنافع، كما أن المنافع قد ذلك فإ

یستفید أیضًا منها آخرون غیر الذین أعدت من أجلهم المعلومات، فعلى سبیل المثال، فإن توفیر 
ن لهذه األسباب فإ. معلومات إضافیة للمقرضین یمكن أن یقلل من تكالیف االقتراض على المشروع

المنفعة على أي حالة معینة، ومع هذا فإن واضعي المعاییر،  –من الصعب إجراء اختبار التكلفة 
بشكل خاص، وكذلك معدي ومستخدمي البیانات المالیة یجب أن یكونوا على درایة بهذا القید 

  ).55: 2008المجمع العربي للمحاسبین القانونیین، (
تكالیف متعددة، مما یستوجب المقارنة بین التكالیف  ویتطلب إنتاج المعلومات المحاسبیة     

والمنافع المتحققة من استخدام المعلومات المحاسبیة، ویعتمد قرار اإلدارة في الحصول على 
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المعلومات المحاسبیة عندما تتساوي تكلفة إنتاجها مع المنفعة المتحققة من استخدامها كحد أدنى 
كما یمثل هذا القید معیارًا أساسیًا للحكم على مدى كفاءة النظام  تطبیقًا لمبدأ اقتصادیات المعلومات،

  ).54: 2006شبیر، (المحاسبي في توفیر المعلومات بأقل تكلفة ممكنة 
  :األهمیة النسبیة: ثانیاً 
األهمیة النسبیة على أنها خطوة أساسیة لالعتراف في البیانات المالیة، فاألهمیة  ینظر إلى     

فمن حیث األساس یجب األخذ باالعتبار إذا كان من . تقدیر نسبي لما هو مهم النسبیة هي حالة
المحتمل أن یكون لمعلومة تأثیر جوهري أو مملوس على القرارات، ولكن السؤال البالغ األهمیة 

 :Belkaoui, 2004)والحاسم هو من یقع على عاتقه تحدید القواعد المتعلقة باألهمیة النسبیة 

187).  
ثر مالءمة المعلومات بطبیعتها وبأهمیتها النسبیة، ففي بعض الحاالت فإن طبیعة تتأو      

المعلومات لوحدها، تعتبر كافیة لتحدید مالءمتها، على سبیل المثال، اإلفصاح عن قطاع جدید 
ة بغض النظر عن األهمیة النسبیة لى المخاطر والفرص المتاحة للشركتعمل فیه الشركة یؤثر ع

وفي حاالت أخرى یكون لطبیعة المعلومات . أحرزها القطاع في فترة وضع التقریرللنتائج التي 
وتعتبر . ومادیتها أهمیة مثل مبالغ المخزون المحتفظ به في كل فئة رئیسة مناسبة للنشاط

المعلومات ذات أهمیة نسبیة إذا كان حذفها أو تحریفها یمكن أن یؤثر على القرارات االقتصادیة 
وتعتمد األهمیة النسبیة على حجم البند أو . مستخدمون اعتمادًا على القوائم المالیةالتي یتخذها ال

وعلیه یزودنا مفهوم األهمیة النسبیة . الخطأ المقدر في ضوء الظروف الخاصة للحذف أو التحریف
  ).111: 2006حماد، (بنقطة قطع ولیس خاصیة أساسیة للمعلومات لكي تكون مفیدة 

اصیة دورًا مهمًا كمعیار لتحدید المعلومات التي یتوجب اإلفصاح عنها، وذلك وتلعب هذه الخ     
كما تعد معیارًا مهمًا في تنفیذ عملیة الدمج لبنود . من زاویة تأثیرها المتوقع على متخذ القرار

وتعد المعلومات المحاسبیة ذات أهمیة . المعلومات التي یتم عرضها في القوائم المالیة المنشورة
أو مادیة إذا كان حذفها أو تحریفها یؤثر على القرار االقتصادي الذي یتخذه مستخدمها عند  نسبیة

اعتماده على هذه المعلومات، بمعنى أنه كلما كان للمعلومة تأثیر مهم على من یستخدمها كلما 
صي كانت ذات أهمیة نسبیة، كما أن تقدیر األهمیة النسبیة یعتمد إلى حد كبیر على التقدیر الشخ

لمن یستخدم المعلومة، ویالحظ من تسمیتها بأنها مفهوم نسبي ولیس مفهومًا مطلقًا، وهذا ما یترتب 
  ).335: 2008مطر والسویطي، (علیه مشاكل متعددة عند تقییم األهمیة النسبیة للمعلومات 
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  :الفئات المستخدمة المعلومات المحاسبیة 6- 2- 3
  ):27: 2003العیسي، (ا ما یلي همعلومات المحاسبیة أهمهناك العدید من الفئات المستخدمة لل

وهم مالك المشروع وهم األكثر اهتمامًا بالمعلومات المحاسبیة بحكم أنهم : المستثمرون .1
أصحاب رأس المال ویهتم المالك بالمخاطر الضمنیة والعائد المحقق من االستثمار ویهتم 

على توزیع األرباح وعلى  الشركةیم مدى قدرة من تقی تمكنهمالمساهمون أیضًا بالمعلومات التي 
  .االستمراریة

على االستمرار بعملها والوفاء  الشركةیهتم الموظفون بالمعلومات المتعلقة بقدرة : الموظفون .2
على توفیر المكافآت  الشركةبالتزاماتها للغیر بما فیهم الموظفین وكذلك على تقییم مدى قدرة 

  .والمنافع التقاعدیة
ینحصر اهتمام المقرضین في المعلومات التي تمكنهم من تحدید فیما إذا كانت : المقرضون .3

  .قروضهم والفوائد الخاصة بها سوف یتم سدادها عن استحقاقها
ة وهي التي تقوم بعمل التحلیل لمعرفة عن اتخاذ القرارات المهمة للشرك هي المسئولة: اإلدارة .4

  .ى وضع الحلول لهااالیجابیات والسلبیات التي تواجها وتعمل عل
وربحیتها  الشركةوهم یهتمون بالمعلومات التي تبین لهم سیولة : الموردون والدائنون التجاریون .5

 .واستمراریتها
الشركة خصوصًا عندما تربطهم ب الشركةیهتم هؤالء بالمعلومات المتعلقة باستمراریة : العمالء .6

  .طویل األجلمعامالت 
ات ومؤسساتها في تخصص الموارد وبالتالي بأنشطة تهتم الحكوم: الحكومة ومؤسساتها .7

  .، ومن ثم تحدید السیاسات الضریبةالشركة
في االقتصاد  الشركةعلى األفراد بطرق مختلفة فمثًال قد تساهم  شركاتتؤثر ال: الجمهور .8

ص العمل، وقد تساعد المعلومات المالیة لجمهور عن ر المحلي وذلك من عدة زوایا كتوفیر ف
  .والتطورات الحدیثة في أنشطتها الشركةمعلومات عن اتجاهات نشاط  طریق توفیر
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  :مقدمة 1- 4
نجــاز الجانــب التطبیقــي مــن إیــتم مــن خاللــه  رئیســیاً  تعتبــر منهجیــة الدراســة وٕاجراءاتهــا محــوراً      

وعن طریقها یتم الحصول على البیانات المطلوبـة إلجـراء التحلیـل اإلحصـائي للتوصـل إلـى  ،دراسةال
ـــائج التـــي یـــتم تفســـیرها فـــي ضـــوء ـــة بموضـــوع الدراســـة النت ـــات الدراســـة المتعلق ـــالي تحقـــق  ،أدبی وبالت

  . األهداف التي تسعى إلى تحقیقها
وكـذلك أداة الدراسـة المسـتخدمة  ،ةومجتمـع الدراسـ متبـعنهج الللم تناول هذا الفصل وصفاً حیث      

راءات التـي لإلجـ كما یتضمن وصـفاً . ومدى صدقها وثباتها ،وكیفیة بنائها وتطویرها عدادهاإوطریقة 
واألدوات التــي اســتخدمها لجمــع بیانــات الدراســة،  ،أداة الدراســة وتقنینهــا تصــمیمفــي  الباحــثبهــا م قــا

 اوفیم، واستخالص النتائجلبیانات وینتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائیة التي استخدمت في تحلیل ا
  .یلي وصف لهذه اإلجراءات

  :منهج الدارسة 4-2
المـــنهج الباحـــث اســـتخدم دراســـة واألهـــداف التـــي تســـعى إلـــى تحقیقهـــا فقـــد بنـــاًء علـــى طبیعـــة ال     

، والذي یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقـع ویهـتم بوصـفها وصـفًا دقیقـًا الوصفي التحلیلي
ویعبر عنها تعبیرًا كیفیًا وكمیًا، كما ال یكتفي هذا المنهج عند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة مـن 

ستقصــاء مظاهرهــا وعالقاتهــا المختلفــة، بــل یتعــداه إلــى التحلیــل والــربط والتفســیر للوصــول إلــى أجــل ا
  .یزید بها رصید المعرفة عن الموضوعاستنتاجات یبني علیها التصور المقترح بحیث 

  :مصادر جمع وتحلیل البیانات -
  :وقد استخدم الباحث مصدرین أساسین للبیانات     

مصـادر البیانـات  ي معالجة اإلطـار النظـري للبحـث إلـىف ه الباحثتجحیث ا: المصادر الثانویة .1
الثانویـــة والتـــي تتمثـــل فـــي الكتـــب والمراجـــع العربیـــة واألجنبیـــة ذات العالقـــة، والـــدوریات والمقـــاالت 
والتقاریر، واألبحاث والدراسات السـابقة التـي تناولـت موضـوع الدارسـة، والبحـث والمطالعـة فـي مواقـع 

 .فةاإلنترنت المختل

جمــع البیانــات  وانــب التحلیلیــة لموضــوع البحــث لجــأ الباحــث إلــىلمعالجــة الج: المصــادر األولیــة .2
 .األولیة من خالل اإلستبانة كأداة رئیسة للبحث، صممت خصیصاً لهذا الغرض

 : مجتمع الدراسة 4-3
مجتمــع ن درســها الباحــث، وبــذلك فــإمجتمــع الدراســة یعــرف بأنــه جمیــع مفــردات الظــاهرة التــي ی     

ًء علـــى مشـــكلة وبنــا. الدراســة هـــو جمیــع األفـــراد أو األشـــیاء الــذین یكونـــون موضــوع مشـــكلة الدراســـة
القـانونیین العـاملین فـي قطـاع  مـدققي الحسـاباتن المجتمع المستهدف یتكون من الدراسة وأهدافها فإ
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ة وهـي موضـحة والذین یعملون في شركات التدقیق الدولیـة والتـي تمتلـك فـروع لهـا فـي قطـاع غـز  غزة
  .مدقق 40والبالغ عددهم ، )3(في الملحق رقم 

نظرًا لصغر مجتمع الدراسة وسهولة الوصول  وقد قام الباحث باستخدام طریقة الحصر الشامل     
   .إستبانة على مجتمع الدراسة وقد تم استرداد كافة االستبانات 40، حیث تم توزیع إلیهم

  :أداة الدراسة 4-4
التزام مدققي الحسابات القانونیین بتطبیق معیار التدقیق الدولي مدى : ستبانة حولتم إعداد إ     
  .المعلومات المحاسبیة وأثره على جودة" استمراریة الشركات یمیتق ) "570(رقم 

  :تتكون إستبانة الدراسة من قسمین رئیسین -
لمي، المسمى المؤهل الع( المستجیبعن  المعلومات الشخصیةوهو عبارة عن : القسم األول

الوظیفي، سنوات الخبرة، الشهادات المهنیة، عدد الدورات التدریبیة التي التحق بها المستجیب في 
  ).مجال عمله

  

  :محاور 5 فقرة، موزع على 49، وتتكون من الدراسة حاورمعبارة عن وهو  :القسم الثاني
المتعلقة باستمراریة  ت المالیةالمؤشرا وتطبیق الحسابات بتقییم يمدققدرجة التزام  :األول المحور

، ویتكون من جودة المعلومات المحاسبیةها على وتأثیر  570ة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم شركال
  .فقرة )15(

غیلیة المتعلقة باستمراریة تشالمؤشرات ال وتطبیق الحسابات بتقییم يمدققدرجة التزام  :الثاني المحور
 ، ویتكون منجودة المعلومات المحاسبیةوتأثیرها على  570الدولي رقم وفقًا لمعیار التدقیق  الشركة

  .فقرات) 8(
المتعلقة  ةقانونیة والتنظیمیالمؤشرات ال وتطبیق الحسابات بتقییم يمدققدرجة التزام  :الثالث المحور

، اسبیةجودة المعلومات المحرها على وتأثی 570وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم  باستمراریة الشركة
  .فقرات) 10( ویتكون من

مالي المتعلقة الفشل ال مؤشرات وتطبیق الحسابات بتقییم يمدققدرجة التزام  :الرابع المحور
، جودة المعلومات المحاسبیةوتأثیرها على  570وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم  باستمراریة الشركة

  .فقرات) 5( ویتكون من
ثبات المتعلقة باستمراریة أدلة اإل وتطبیق الحسابات بتقییم يدققمدرجة التزام  :الخامس المحور
 ، ویتكون منجودة المعلومات المحاسبیةوتأثیرها على  570ة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم الشرك

  .فقرة) 11(
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  :ستبانةخطوات بناء اإل -
ات القانونیین بتطبیـق معیـار التزام مدققي الحسابمدى لمعرفة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة      

، المعلومـات المحاسـبیة علـى جـودة وأثـره" یم اسـتمراریة الشـركاتیـتق) "570(التدقیق الدولي رقم 
  :ستبانةاإلواتبع الباحث الخطوات التالیة لبناء 

 .وفقراتها اإلستبانةاستشار الباحث عددًا من أساتذة الجامعات الفلسطینیة في تحدید أبعاد  .1
 .اور الرئیسة التي شملتها اإلستبانةتحدید المح  .2
 .تحدید الفقرات التي تقع تحت كل مجال  .3
  فـــي ضـــوء أراء المحكمـــین تـــم تعـــدیل بعـــض فقـــرات اإلســـتبانة مـــن حیـــث الحـــذف أو اإلضـــافة  .4

 ).1( قفقرة، ملح) 54(ستبانة في صورتها النهائیة على اإل روالتعدیل، لتستق
اســتجابات المبحــوثین لفقــرات االســتبیان حســب جــدول  تــم اســتخدام مقیــاس لیكــرت الخماســي لقیــاس 

)14-:(  
  

  درجات مقیاس لیكرت الخماسي): -14(جدول 

موافق بدرجة   االستجابة
  قلیلة جداً 

موافق بدرجة 
  قلیلة

موافق بدرجة 
  متوسطة

موافق بدرجة 
  كبیرة

موافق بدرجة 
  كبیرة جداً 

  5  4  3  2  1  الدرجة
  

وبذلك یكون الوزن النسبي في  ،"موافق بدرجة قلیلة جداً "تجابة لالس) 1(اختار الباحث الدرجة      
) 2(الدرجة  وهو یتناسب مع هذه االستجابة، وكذلك قام الباحث باختیار% 20 هذه الحالة هو

وهو یتناسب % 40 وبذلك یكون الوزن النسبي في هذه الحالة هو ،"موافق بدرجة قلیلة"لالستجابة 
وبذلك یكون الوزن  ،"موافق بدرجة متوسطة"لالستجابة ) 3(الدرجة  مع هذه االستجابة، قم اختیار

موافق "لالستجابة ) 4(الدرجة ثم  وهو یتناسب مع هذه االستجابة،% 60 النسبي في هذه الحالة هو
وهو یتناسب مع هذه االستجابة، % 80 وبذلك یكون الوزن النسبي في هذه الحالة هو ،"بدرجة كبیرة

 وبذلك یكون الوزن النسبي في هذه الحالة هو ،"موافق بدرجة كبیرة جداً "جابة لالست) 5(الدرجة ثم 
  .وهو یتناسب مع هذه االستجابة% 100
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  :ستبانةصدق اإل 4-5
بالتأكد  ثقام الباحقد یقصد بصدق اإلستبانة أن تقیس أسئلة اإلستبانة ما وضعت لقیاسه، و       

  :من صدق اإلستبانة بطریقتین
  

                :الدراسة أداة صدق 4-5-1
أعضاء من أعضاء  )8( الباحث اإلستبانة على مجموعة من المحكمین تألفت منعرض      

وأسماء ، المحاسبة واإلحصاء متخصصین فيالهیئات التدریسیة في جامعات الوطن المختلفة 
المالحظات واستنادًا إلى  ،ستبانةالذین قاموا مشكورین بتحكیم اإل )2(المحكمین بالملحق رقم 

 وقام بإجراء ما یلزم من حذف وتعدیل والتوجیهات التي أبدها المحكمون فقد استجاب الباحث آلرائهم
االستبیان  ، وبذلك في ضوء المقترحات المقدمة خرجصیاغة العبارات أو إضافة البعض اآلخر منها

  ).1(نظر الملحق رقم أ -في صورته النهائیة 
  
  :صدق المقیاس 4-5-2

 :الصدق االتساق الداخلي: أوالً 

ستبانة مع المحور الذي یقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإل     
هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لإلستبانة وذلك من خالل حساب  تنتمي إلیه

الكلیة للمحور نفسه، والنتائج بانة والدرجة اإلست تباط بین كل فقرة من فقرات محاورمعامالت االر 
  :توضحها الجداول التالیة

  
المؤشـرات  وتطبیـق الحسـابات بتقیـیم يمـدققدرجـة التـزام  :صدق الـداخلي لفقـرات المحـور األولال -

جــــودة وتأثیرهــــا علــــى  570ة وفقـــًا لمعیــــار التــــدقیق الــــدولي رقـــم لمتعلقــــة باســــتمراریة الشــــركا المالیـــة
  .المعلومات المحاسبیة
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  )-24(جدول 
 وتطبیق الحسابات بتقییم يمدققدرجة التزام " ن كل فقرة من فقرات المحور األولمعامل االرتباط بی
ها على وتأثیر  570ة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم ة الشركالمتعلقة باستمراری المؤشرات المالیة

  والدرجة الكلیة للمحور" جودة المعلومات المحاسبیة

  الفقرة  م
مع

ون
رس

 بی
مل

ا
  

باط
الرت

ل
 

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g.
(  

 0.000* 0.582  .یقوم مدقق الحسابات بتقییم صافي االلتزامات .1

2. 
یقوم مدقق الحسابات بفحص القروض طویلة األجل التي یقترب من 

  .تاریخ االستحقاق دون وجود احتماالت بتجدیدها
0.735 *0.000 

3. 
األجل التي تقترب من تاریخ  یتأكد مدقق الحسابات من القروض طویلة

  .االستحقاق دون وجود احتماالت واقعیة لتسدیدها
0.788 *0.000 

4. 
یحرص مدقق الحسابات على تقییم مدى االعتماد الزائد على القروض 

  .قصیرة األجل في تمویل األصول طویلة األجل
0.631 *0.000 

5. 
یة السلبیة التي یعمل مدقق الحسابات على تقییم التدفقات النقدیة التشغیل

  .یشار إلیها في القوائم المالیة
0.606 *0.000 

6. 
یقوم مدقق الحسابات بتقییم التدفقات النقدیة التشغیلیة السلبیة التي یشار 

  ).مثل الموازنات(إلیها في التقاریر المالیة الداخلیة، 
0.691 *0.000 

 0.000* 0.636  .یحدد مدقق الحسابات النسب المالیة الرئیسة السلبیة .7

 0.000* 0.736  .یعمل مدقق الحسابات على تقییم الخسائر التشغیلیة الجوهریة .8

9. 
یقوم مدقق الحسابات بتقییم التدهور الحاد في قیمة األصول المستخدمة 

  .لتولید التدفقات النقدیة
0.741 *0.000 

 0.000* 0.839  .یقوم مدقق الحسابات بتقییم عدم االنتظام في توزیعات األرباح .10

 0.000* 0.765  .یتم تقییم مدى قدرة الشركة على سداد الدائنین في المواعید المستحقة .11

12. 
یقوم مدقق الحسابات بتقییم مدى قدرة الشركة على االمتثال لبنود 

  .اتفاقیات القروض
0.701 *0.000 

13. 
یحرص مدقق الحسابات على تقییم التغیرات في المعامالت النقدیة عند 

  .اآلجل للموردینالشراء والدفع 
0.694 *0.000 
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14. 
یقوم مدقق الحسابات بتقییم عدم القدرة للحصول على تمویل لتطویر 

  .المنتجات الجدیدة األساسیة
0.563 *0.000 

15. 
یتأكد مدقق الحسابات من تقییم مدى قدرة الشركة للحصول على تمویل 

  .ستثمارات األساسیة األخرىاال
0.502 *0.001 

  . α= 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *

درجة التزام " االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور األول معامل )-24(جدول یوضح      
ار التدقیق ة وفقًا لمعیالمتعلقة باستمراریة الشرك المؤشرات المالیة وتطبیق الحسابات بتقییم يمدقق

، والذي یبین أن حوروالدرجة الكلیة للم" جودة المعلومات المحاسبیةوتأثیرها على  570الدولي رقم 
صادق لما  وبذلك یعتبر المحور ،α = 0.05معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 

  .وضع لقیاسه
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المؤشرات  وتطبیق الحسابات بتقییم يمدققالتزام  درجة :صدق الداخلي لفقرات المحور الثانيال -
جودة وتأثیرها على  570ة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم غیلیة المتعلقة باستمراریة الشركتشال

  .المعلومات المحاسبیة
  

  )-34(جدول 
 تطبیقو  الحسابات بتقییم يمدققدرجة التزام " المحور الثاني معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات

على  وتأثیرها 570ة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم غیلیة المتعلقة باستمراریة الشركتشالمؤشرات ال
  والدرجة الكلیة للمحور" جودة المعلومات المحاسبیة

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

باط
الرت
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ة ا
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 0.000* 0.626 .یركز مدقق الحسابات على تقییم خسارة أي سوق رئیسي .1

2. 
یعمل مدقق الحسابات على تقییم تأثیر احتمال فقدان عمالء رئیسیین في 

  .الشركة
0.782 *0.000 

 0.000* 0.807 .یقوم مدقق الحسابات بتقییم خسارة حق امتیاز .3

 0.000* 0.877 ).مثل وكالة هامة(یحرص مدقق الحسابات على تقییم خسارة رخصة  .4

 0.000* 0.901 .تقییم خسارة موردین رئیسیین یقوم مدقق الحسابات على .5

 0.000* 0.844 .یحرص مدقق الحسابات على تقییم صعوبات العمل .6

 0.000* 0.773 .یقوم مدقق الحسابات بتقییم نقص الموردین المهمین .7

8. 
یقوم مدقق الحسابات بتقییم بیئة العمل المحیطة واحتمالیة ظهور منافسین 

 .جدد
0.826 *0.000 

  . α= 0.05رتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة اال *
درجــة التــزام "المحــور الثــاني معامــل االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن فقــرات  )-34(جــدول یوضــح      
ة وفقـًا لمعیـار التـدقیق غیلیة المتعلقة باستمراریة الشـركتشالمؤشرات ال وتطبیق الحسابات بتقییم يمدقق

، والـذي یبـین أن والدرجـة الكلیـة للمحـور" دة المعلومـات المحاسـبیةجو وتأثیرها على  570الدولي رقم 
صــادق لمــا  وبــذلك یعتبــر المحــور ،α = 0.05معــامالت االرتبــاط المبینــة دالــة عنــد مســتوي معنویــة 

  .وضع لقیاسه
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المؤشـرات  وتطبیـق الحسـابات بتقیـیم يمـدققدرجـة التـزام : ثالـثالصدق الداخلي لفقرات المحور ال -
أثیرهـا علـى وت 570ة وفقـًا لمعیـار التـدقیق الـدولي رقـم والتنظیمیة المتعلقـة باسـتمراریة الشـرك قانونیةال

  .ةجودة المعلومات المحاسبی
  )-44(جدول 

 وتطبیق الحسابات بتقییم يمدققدرجة التزام " ن كل فقرة من فقرات المحور الثالثمعامل االرتباط بی
 570ة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم باستمراریة الشركقانونیة والتنظیمیة المتعلقة المؤشرات ال

  والدرجة الكلیة للمحور" جودة المعلومات المحاسبیةوتأثیرها على 

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

باط
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)
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 0.000* 0.733 .یحرص مدقق الحسابات على تقییم عدم االلتزام بمتطلبات رأس المال   .1

2.   
مدقق الحسابات من مدى االلتزام بأیة متطلبات قانونیة في ظل البیئة التي تعمل یتأكد 

 .خاللها الشركة
0.687 *0.000 

3.   
یعمل مدقق الحسابات على تقییم القضایا القانونیة التي لم یتم البث فیها بعد والتي، إذا 

 .هانجحت، ستؤدي إلى مطالب من المرجح أن ال تكون الشركة قادرة على الوفاء ب
0.624 *0.000 

 0.000* 0.678 .یعمل مدقق الحسابات على تقییم اإلجراءات التنظیمیة المتعلقة بمتطلبات الغیر   .4

 0.000* 0.709 .یدرك مدقق الحسابات التغیرات في القانون المتوقع أن تؤثر سلبًا على الشركة   .5

6.   
حیطة المتوقع أن تؤثر یعمل مدقق الحسابات على تقییم التغیرات في البیئة السیاسیة الم

 .سلبًا على الشركة
0.686 *0.000 

7.   
یحرص مدقق الحسابات على تقییم التغیرات في المحیط االقتصادي المتوقع أن تؤثر 

 .سلبًا على الشركة
0.760 *0.000 

8.   
یقوم مدقق الحسابات على تقییم تغیرات سیاسة الحكومة المتوقعة أن تؤثر سلبًا على 

 .الشركة
0.761 *0.000 

9.   
غیر المؤمنة بأقل مما تستحق ) األخطار(یعمل مدقق الحسابات على تقییم الكوارث 

  .عند حدوثها
0.682 *0.000 

 0.000* 0.685 .المؤمنة بتحدید االلتزامات التي قد تستحق عند حدوثها) األخطار(یتم تقییم الكوارث  .10

  . α= 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *
درجة التزام " بین كل فقرة من فقرات المحور الثالث معامل االرتباط )-44(جدول وضح ی     
ة وفقًا قانونیة والتنظیمیة المتعلقة باستمراریة الشركالمؤشرات ال وتطبیق الحسابات بتقییم يمدقق

محور، والدرجة الكلیة لل" جودة المعلومات المحاسبیةوتأثیرها على  570لمعیار التدقیق الدولي رقم 
 وبذلك یعتبر المحور ،α = 0.05ة عند مستوي معنویة والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دال

  .صادق لما وضع لقیاسه
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مؤشرات  وتطبیق الحسابات بتقییم يمدققدرجة التزام : رابعالداخلي لفقرات المحور ال الصدق -
جودة وتأثیرها على  570التدقیق الدولي رقم ة وفقًا لمعیار المتعلقة باستمراریة الشرك الفشل المالي

  .ةالمعلومات المحاسبی
  )-54(جدول 

 وتطبیق الحسابات بتقییم يمدققدرجة التزام " ن كل فقرة من فقرات المحور الرابعمعامل االرتباط بی
 وتأثیرها 570ة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم المتعلقة باستمراریة الشرك مؤشرات الفشل المالي

  والدرجة الكلیة للمحور" جودة المعلومات المحاسبیةعلى 
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1. 
یحرص مدقق الحسابات على تقییم حساب صافي رأس المال العامل إلى 

 .مجموع األصول
0.808 *0.000 

2. 
إلى مجموع یقوم مدقق الحسابات بتقییم األرباح المحتجزة في المیزانیة 

 .األصول
0.792 *0.000 

3. 
یقوم مدقق الحسابات بتحلیل المؤشرات المالیة المتعلقة بحساب األرباح قبل 

 .الفوائد والضرائب إلى مجموع الخصوم
0.769 *0.000 

4. 
یعمل مدقق الحسابات على تقییم القیمة السوقیة لحقوق المساهمین إلى 

 .مجموع الخصوم
0.796 *0.000 

 0.000* 0.789 .الحسابات على تقییم المبیعات إلى مجموع األصولیحرص مدقق  .5

  . α= 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *
درجــة التـــزام " رتبـــاط بــین كــل فقـــرة مــن فقــرات المحـــور الرابــعمعامــل اال )-54(جــدول یوضــح      
ة وفقـــًا لمعیـــار مراریة الشـــركالمتعلقـــة باســـت مؤشـــرات الفشـــل المـــالي وتطبیـــق الحســـابات بتقیـــیم يمـــدقق

، والـذي حـوروالدرجـة الكلیـة للم "ةجـودة المعلومـات المحاسـبیوتأثیرهـا علـى  570التدقیق الدولي رقـم 
 وبـــذلك یعتبـــر المحـــور ،α = 0.05بینـــة دالـــة عنـــد مســـتوي معنویـــة یبـــین أن معـــامالت االرتبـــاط الم

  .صادق لما وضع لقیاسه
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أدلة  وتطبیق الحسابات بتقییم يمدققدرجة التزام : خامسال الداخلي لفقرات المحور الصدق -
جودة وتأثیرها على  570ة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم ثبات المتعلقة باستمراریة الشركاإل

   .المعلومات المحاسبیة
  )-64(جدول 

 تقییمالحسابات ب يمدققدرجة التزام " المحور الخامسمعامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات 
وتأثیرها على  570ة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم ثبات المتعلقة باستمراریة الشركأدلة اإل وتطبیق

  والدرجة الكلیة للمحور" جودة المعلومات المحاسبیة
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1.   
بشأن عملیات الجرد الفعلي یقوم مدقق الحسابات بالتحقق من اإلجراءات المطبقة 

 ).الموجودات وااللتزامات(
0.896 *0.000 

2.   
یعمل مدقق الحسابات على تصمیم المصادقات ویطلب من العمیل إرسالها ومن ثم 

 .یقوم بتقییمها
0.756 *0.000 

 0.000* 0.819 .یتأكد مدقق الحسابات من الفحص المستندي الداخلي   .3

 0.000* 0.775 .المستندي الذي یعتمد على أدلة اإلثبات الخارجیةیتأكد مدقق الحسابات من الفحص    .4

 0.000* 0.861 .ةشركت بتقییم العملیات الرئیسة للیقوم مدقق الحسابا   .5

 0.000* 0.862 .یتأكد مدقق الحسابات من سالمة الطرق والسیاسات والتقدیرات المحاسبیة المطبقة   .6

 0.000* 0.790 .لتحلیلیةیقوم مدقق الحسابات بإجراءات المراجعة ا   .7

 0.000* 0.599 .یقوم مدقق الحسابات بتدقیق البیانات للعملیات المالیة من خالل المراجعة االنتقادیة   .8

9.   
یعمل مدقق الحسابات على دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة بشكل مبدئي وبشكل 

 .نهائي حسب مراحل التنفیذ
0.692 *0.000 

10.   
االستعالم أو االستفسار عن القضایا القانونیة من قبل یقوم مدقق الحسابات ب

  .المحامین المتعاملین مع الشركة
0.698 *0.000 

11.   
یقوم مدقق الحسابات باحتساب التأثیرات المباشرة الجوهریة للتصرفات غیر القانونیة 

  .على القوائم المالیة
0.806 *0.000 

  . α= 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *
درجة التزام " رتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الخامسمعامل اال )-64(جدول یوضح      
ة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي ثبات المتعلقة باستمراریة الشركأدلة اإل وتطبیق الحسابات بتقییم يمدقق
یبین أن  الذي، و والدرجة الكلیة للمحور" جودة المعلومات المحاسبیةوتأثیرها على  570رقم 

صادق لما  المحوروبذلك یعتبر  ،α = 0.05بینة دالة عند مستوي معنویة معامالت االرتباط الم
  .وضع لقیاسه
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 :البنائيالصدق : ثانیاً 

یعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مدى تحقق األهداف التي ترید      
بالدرجة الكلیة لفقرات الدراسة  ل محور من محاورإلیها، ویبین مدي ارتباط ك األداة الوصول

  :یوضح ذلك )-74(اإلستبانة، والجدول رقم 
  )-74(جدول 

  ستبانةكلیة لإلستبانة والدرجة الاإل معامل االرتباط بین درجة كل محور من محاور

  المحور  م
معامل 
بیرسون 
  لالرتباط

القیمة 
االحتمالیة 

(Sig.) 

1.   
 المؤشرات المالیة وتطبیق بتقییممدقق الحسابات درجة التزام 

 570المتعلقة باستمراریة الشركة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم 
  .وتأثیرها على جودة المعلومات المحاسبیة

0.915 *0.000 

2.   

تشغیلیة المؤشرات ال وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام 
 570لدولي رقم المتعلقة باستمراریة الشركة وفقًا لمعیار التدقیق ا

 .وتأثیرها على جودة المعلومات المحاسبیة
0.813 *0.000 

3.   
قانونیة المؤشرات ال وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام 

المتعلقة باستمراریة الشركة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي  والتنظیمیة
 .وتأثیرها على جودة المعلومات المحاسبیة 570رقم 

0.905 *0.000 

4.   
 مؤشرات الفشل المالي وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمرجة التزام د

 570المتعلقة باستمراریة الشركة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم 
 .وتأثیرها على جودة المعلومات المحاسبیة

0.818 *0.000 

5.   
أدلة اإلثبات المتعلقة  وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام 

وتأثیرها  570وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم باستمراریة الشركة 
 .على جودة المعلومات المحاسبیة

0.690 *0.000 

  .α=  0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة          *

عنـد اإلستبانة دالـة إحصـائیًا  معامالت االرتباط في جمیع محاور أن جمیع )-74(یبین جدول      
  .اإلستبانة صادقه لما وضع لقیاسه لك یعتبر جمیع محاوروبذ ،α = 0.05مستوي معنویة 
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  :ثبات اإلستبانة 4-6
یقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتیجة لو تم إعادة توزیع اإلستبانة أكثر      

نتائج  من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة یعني االستقرار في
عدة مرات خالل فترات اإلستبانة وعدم تغییرها بشكل كبیر فیما لو تم إعادة توزیعها على األفراد 

  :نة الدراسة من خاللمن ثبات إستبا وقد تحقق الباحثزمنیة معینة، 
  :معامل ألفا كرونباخ 4-6-1

 ئج كمـا هـي مبینـة فـيالباحث طریقة ألفـا كرونبـاخ لقیـاس ثبـات اإلسـتبانة، وكانـت النتـا استخدم     
  .)-84(جدول 

  

  )-84(جدول 
  معامل ألفا كرونباخ  لقیاس ثبات اإلستبانة

عدد   المحور  م
  الفقرات

معامل ألفا 
  *الصدق  كرونباخ

1.   

 المؤشرات المالیة وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام 
 570المتعلقة باستمراریة الشركة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم 

  .ثیرها على جودة المعلومات المحاسبیةوتأ
15 0.915 0.957 

2.   

تشغیلیة المؤشرات ال وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام 
 570المتعلقة باستمراریة الشركة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم 

 .وتأثیرها على جودة المعلومات المحاسبیة
8 0.931 0.965 

3.   
قانونیة المؤشرات ال وتطبیق بتقییممدقق الحسابات درجة التزام 

والتنظیمیة المتعلقة باستمراریة الشركة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي 
 .وتأثیرها على جودة المعلومات المحاسبیة 570رقم 

10 0.882 0.939 

4.   
 مؤشرات الفشل المالي وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام 

 570لمعیار التدقیق الدولي رقم المتعلقة باستمراریة الشركة وفقًا 
 .وتأثیرها على جودة المعلومات المحاسبیة

5 0.841 0.917 

5.   
أدلة اإلثبات المتعلقة  وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام 

وتأثیرها  570باستمراریة الشركة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم 
 .على جودة المعلومات المحاسبیة

11 0.937 0.968 

 0.984 0.969 49  جمیع المحاور السابقة  

  الجذر التربیعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ= الصدق *   
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أن قیمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال  )-84(واضح من النتائج الموضحة في جدول      
ن قیمــة وقــد تبـین أ). 0.969(وكـذلك لجمیــع فقـرات اإلسـتبانة ) 0.937 ، 0.841(حیـث تتـراوح بــین 

وكــذلك لجمیــع فقــرات اإلســتبانة  )0.968،  0.917(الصــدق مرتفعــة لكــل مجــال حیــث تتــراوح بــین 
  .وهذا یعنى أن معامل الصدق مرتفع) 0.984(
  
  :طریقة التجزئة النصفیة 4-6-2

واألسـئلة ذات األرقـام  األسئلة ذات األرقام الفردیـة،( نجزئییحیث تم تجزئة فقرات االختبار إلي      
رتبـاط بـین درجـات األسـئلة الفردیـة ودرجـات األسـئلة الزوجیـة وبعـد االب معامـل احسـتم ثم ) وجیةالز 

  : Spearman Brown ذلك تم تصحیح معامل االرتباط بمعادلة سبیرمان براون
2r=  االرتبـــاط المعـــدلمعامـــل 

1 r+
ت ودرجـــا رتبـــاط بـــین درجـــات األســـئلة الفردیـــةمعامـــل اال rحیـــث  

  .)-94(جدول وتم الحصول على النتائج الموضحة في  .األسئلة الزوجیة
   )-94(جدول 

  ستبانةلقیاس ثبات اإل التجزئة النصفیة ةطریق

معامل   المحور  م
  االرتباط

االرتباط معامل 
  المعدل

1.   

 المؤشرات المالیة وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام 
 570لمعیار التدقیق الدولي رقم  المتعلقة باستمراریة الشركة وفقاً 

  .وتأثیرها على جودة المعلومات المحاسبیة
0.919 0.958 

2.   
تشغیلیة المؤشرات ال وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام 

 570المتعلقة باستمراریة الشركة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم 
 .وتأثیرها على جودة المعلومات المحاسبیة

0.916 0.956 

3.   

قانونیة المؤشرات ال وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام 
والتنظیمیة المتعلقة باستمراریة الشركة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي 

 .وتأثیرها على جودة المعلومات المحاسبیة 570رقم 

0.853 0.921 

4.   
 مؤشرات الفشل المالي وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام 

 570قة باستمراریة الشركة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم المتعل
 .وتأثیرها على جودة المعلومات المحاسبیة

0.793 0.885 

5.   

أدلة اإلثبات المتعلقة  وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام 
وتأثیرها  570باستمراریة الشركة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم 

 .محاسبیةعلى جودة المعلومات ال

0.898 0.946 

 0.987 0.974  ستبانةجمیع محاور اإل  
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ــاط المعــدلأن قیمــة معامــل  )-94( واضــح مــن النتــائج الموضــحة فــي جــدول      ســبیرمان ( االرتب
  .ودال إحصائًیا رتفعم )Spearman Brown براون
لباحـث قـد تأكـد كـون اوی). 1(تكون اإلستبانة في صـورتها النهائیـة كمـا هـي فـي الملحـق بذلك و      

إســتبانة الدراســة ممــا یجعلــه علــى ثقــة تامــة بصــحة اإلســتبانة وصــالحیتها لتحلیــل مــن صــدق وثبــات 
  .النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتها

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة 4-7
 Statistical Package forئيتفریغ وتحلیل اإلستبانة مـن خـالل برنـامج التحلیـل اإلحصـاتم      

the Social Sciences  (SPSS)واستخدم المؤشرات واألدوات اإلحصائیة التالیة ،:  
ألغـراض معرفـة  یستخدم هذا األمـر بشـكل أسـاس: ابيالنسب المئویة والتكرارات والمتوسط الحس -1

 . الدراسة مجتمعفي وصف یتم االستفادة منها تكرار فئات متغیر ما و 

الختبـار مـا إذا  K-S) (  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - مجوروفاختبار كول -2
 .كانت البیانات تتبع التوزیع الطبیعي من عدمه

  .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة، )Cronbach's Alpha( اختبار ألفا كرونباخ -3
وقـد  .لقیـاس درجـة االرتبـاط) Pearson Correlation Coefficient(معامـل ارتبـاط بیرسـون  -4

 .ستبانةلإل والصدق البنائي لحساب االتساق الداخلي م استخدامهت

لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد ) T-Test( فــي حالــة عینــة واحــدة Tاختبــار  -5
للتأكـد مـن  تـم اسـتخدامهولقـد . أم زادت أو قلـت عـن ذلـك 3وصلت إلي الدرجة المتوسـطة وهـي 

 .تبانةسلة المتوسط لكل فقرة من فقرات اإلدال
 

  :تحلیل البیانات واختبار فرضیات الدراسة 4-8
، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة تحلیل البیانات واختبار فرضیات الدراسةیتضمن هذا      

والوقوف  ،وصل إلیها من خالل تحلیل فقراتهاالدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم الت
المؤهل العلمي، المسمى الوظیفي، (التي اشتملت على  جیبالمعلومات الشخصیة عن المستعلى 

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائیة ، )سنوات الخبرة، الشهادات المهنیة، عدد الدورات التدریبیة
إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائیة للدراسات االجتماعیة ، الدراسة إستبانةللبیانات المتجمعة من 

(SPSS) تم عرضها وتحلیلها في هذا الفصلائج الدراسة التي سیللحصول على نت.  
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  :المعلومات الشخصیةالدراسة وفق  لمجتمعالوصف اإلحصائي  4-8-1
  :المعلومات الشخصیةوفق  لمجتمع الدراسة وفیما یلي عرض

  :مجتمع الدراسة حسب المؤهل العلميتوزیع  -
  المؤهل العلمي ):-104(جدول 
%سبة المئویة الن العدد المؤهل العلمي  

 67.5 27 بكالوریوس

 30.0 12 ماجستیر

 2.5 1 دكتوراه

 100.0 40  المجموع

یحملون درجة  من مجتمع الدراسة% 67.5ما نسبته أن  )-104(یتضح من جدول      
والمالحظ  یحملون درجة الدكتوراه، %2.5 بینمایحملون درجة الماجستیر، % 30.0البكالوریوس، 

وأخیرًا  الماجستیر بكالوریوس ثم درجةن حاصلین على درجة اإلجازة العلمیة أن معظم المدققی
   .وهذا یبین وجود تأهیل علمي إلى حد ما كافي لدى المدققین ،الدكتوراه

  
  :مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظیفيتوزیع  -

  المسمى الوظیفي): -114(جدول 
%النسبة المئویة  العدد المسمى الوظیفي  

 5.0 2 كةمدیر الشر 

 35.0 14 مدقق حسابات رئیسي

 25.0 10 مدیر تدقیق

 25.0 10 مساعد مدقق

 10.0 4  أخرى

 100.0 40  المجموع

مسماهم الوظیفي مدیر  الدراسة من مجتمع% 5.0أن ما نسبته  )-114( یتضح من جدول     
نما ، بیمساعد مدقق% 25.0مدیر تدقیق، % 25.0، مدقق حسابات رئیسي %35.0 شركة،
مسماهم الوظیفي غیر ذلك، وبالتالي یمكن القول بأن المدققین لدى شركات تدقیق  10.0%

الحسابات والمسئولة عن القیام بأعمال تدقیق الحسابات یتمثل أغلبیتهم في المسمى الوظیفي مدقق 
  .حسابات رئیسي ثم المسمى الوظیفي مدیر تدقیق ومساعد تدقیق
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  :سنوات الخبرةمجتمع الدراسة حسب توزیع  -
  سنوات الخبرة ):-124(جدول 

%النسبة المئویة  العدد سنوات الخبرة  

 35.0 14 سنوات 5أقل من 

 30.0 12 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 10.0 4 سنة 15إلى أقل من  10من 

 25.0 10 فأكثر سنة 15

 100.0        40 المجموع

 5لدیهم خبرة مهنیة من مجتمع الدراسة  %65.0أن ما نسبته  )-124(یتضح من جدول      
سنوات فأكثر، وهذا مؤشر على أن أفراد مجتمع الدراسة یمتلكون خبرة ودرایة جیدة في مجال 

  .عملهم
  
  :الشهادات المهنیةمجتمع الدراسة حسب توزیع  -

  الشهادات المهنیة ):-134(جدول 
%النسبة المئویة  العدد الشهادات المهنیة  

CPA 4 10.0 
CIA 1 2.5 

ACPA 12 30.0 

ACCA  2 5.0 

 22.5 9 أخرى

 30.0 12 لم یجیبوا

 100.0 40  المجموع

 ،CPAیحملون شهادة الدراسة  من مجتمع% 10.0أن ما نسبته  )-134( یتضح من جدول     
 ،ACCAیحملون شهادة % ACPA، 5.0یحملون شهادة % CIA ،30.0شهادة یحملون % 2.5
مدقق لم  یجیبوا أي لم یحصلوا  12هادات أخرى لم یتم تحدیدها، وهناك یحملون ش %22.5 بینما

على أي شهادة مهنیة، لذلك یمكن القول بأن الحاصلین على شهادات مهنیة متخصصة معظمهم 
  .ACPAیمتلكون شهادة 
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 :مجتمع الدراسة حسب الدورات التدریبیة التي التحق بها المستجیب في مجال عملهتوزیع  -

  الدورات التدریبیة التي التحق بها المستجیب في مجال عمله): -144(جدول 
المستجیب  الدورات التدریبیة التي التحق بها

%النسبة المئویة  العدد في مجال عمله  

 17.5 7 دورات 3- 1

 45.0 18 دورات 6- 4

 37.5 15 دورات فأكثر 7

 100.0 40  المجموع

 4 على ة حصلواالدراس من مجتمع% 82.5 أن ما نسبته )-144( یتضح من جدول     
وهذا مؤشر على اكتساب المعرفة والمهارة من خالل  ،مجال عملهمفي تدریبیة  فأكثر دورات

التحاق المدققین القانونیین في العدید من الدورات العلمیة والمهنیة في مجال التدقیق، األمر 
  .الذي یؤثر بشكل ایجابي على جودة أداء عملهم

  

  : اختبار فرضیات الدراسةو  تحلیل -
لعینة  Tاختبار(فرضیات تم استخدام االختبارات المعلمیة الختبار لتحلیل فقرات الدراسة وا     
ع في حالة وجود أن توزیة مناسب اتاالختبار ه هذ) التباین األحادي ،لعینتین مستقلتین T  ،واحدة

كانت النتائج كما هي مبینة زیع طبیعي و ، وتم التأكد من وجود تو البیانات یتبع التوزیع الطبیعي
  .)-154(في جدول

  
  )-154(جدول 

  التوزیع الطبیعيیوضح نتائج اختبار 

القیمة االحتمالیة   حورالم  م
(Sig.) 

1.   
المتعلقة باستمراریة  المؤشرات المالیة وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام 

وتأثیرها على جودة المعلومات  570الشركة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم 
  .المحاسبیة

0.832 

2.   
تشغیلیة المتعلقة المؤشرات ال وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام 

وتأثیرها على جودة  570باستمراریة الشركة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم 
 .المعلومات المحاسبیة

0.400 

3.   
قانونیة والتنظیمیة المؤشرات ال وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام 

وتأثیرها على  570المتعلقة باستمراریة الشركة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم 
 .جودة المعلومات المحاسبیة

0.529 
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القیمة االحتمالیة   حورالم  م
(Sig.) 

4.   
المتعلقة  مؤشرات الفشل المالي وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام 
وتأثیرها على جودة  570لشركة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم باستمراریة ا

 .المعلومات المحاسبیة

0.595 

5.   
أدلة اإلثبات المتعلقة باستمراریة  وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام 

وتأثیرها على جودة المعلومات  570الشركة وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم 
 .المحاسبیة

0.059 

 0.851  ستبانةاإل محاور جمیع  

ت مجاالجمیع ل (.Sig) أن القیمة االحتمالیة) -154(واضح من النتائج الموضحة في جدول      
هذه المحاور یتبع وبذلك فإن توزیع البیانات ل،  α= 0.05 مستوى الداللةمن  أكبرالدراسة كانت 

  .بة على فرضیات الدراسةسیتم استخدام االختبارات المعلمیة لإلجاحیث التوزیع الطبیعي، 
  
  :درجة اإلجابة یساوي درجة الموافقة المتوسطة) وسیط(اختبار الفرضیات حول متوسط  -
. وهـي تقابـل موافـق بدرجـة متوسـطة 3اختبار أن متوسط درجة اإلجابة یسـاوي  :الفرضیة الصفریة 

  .حسب مقیاس لیكرت المستخدم
  .3ي متوسط درجة اإلجابة ال یساو  :الفرضیة البدیلة

الفرضـیة الصـفریة ویكـون فإنـه ال یمكـن رفـض ) 0.05أكبر مـن  Sig > 0.05 )Sigإذا كانت      
حــول الظــاهرة موضــع الدراســة ال یختلــف جوهریــًا عــن موافــق بدرجــة  فــي هــذه الحالــة متوســط اآلراء

فیـتم رفـض الفرضـیة الصـفریة ) 0.05أقـل مـن  Sig < 0.05 )Sig، أمـا إذا كانـت 3متوسطة وهى 
، وفـي رجـة الموافقـة المتوسـطةعـن دیختلف جوهریـًا  اآلراءول الفرضیة البدیلة القائلة بأن متوسط وقب

الموافقة هذه الحالة یمكن تحدید ما إذا كان متوسط اإلجابة یزید أو ینقص بصورة جوهریة عن درجة 
المتوســط موجبــة فمعنــاه أن قیمــة االختبــار وذلــك مــن خــالل قیمــة االختبــار فــإذا كانــت  .المتوســطة

  .الحسابي لإلجابة یزید عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحیح
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  :اختبار فرضیات الدراسة 4-8-2
   :الفرضیة األولى

معیار لوفقًا  شركاتالحسابات بتقییم المؤشرات المالیة المتعلقة باستمراریة ال يمدققلتزم ی     
  .جودة المعلومات المحاسبیةتحسین  مما یسهم إیجابیًا في )570(التدقیق الدولي رقم 

درجـــة  ىلمعرفـــة مـــا إذا كانـــت متوســـط درجـــة االســـتجابة قـــد وصـــلت إلـــ Tتـــم اســـتخدام اختبـــار      
  .)-164(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3الموافقة المتوسطة وهي 

  )-164(جدول 
مدقق الحسابات لتزام درجة ا"لكل فقرة من فقرات محور  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

 570وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم  المتعلقة باستمراریة الشركات المؤشرات المالیة وتطبیق بتقییم
  "جودة المعلومات المحاسبیةوتأثیرها على 
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 2 0.000* 14.63 88.42 4.42  .دقق الحسابات بتقییم صافي االلتزاماتیقوم م  .1

2.  
یقوم مدقق الحسابات بفحص القروض طویلة األجل 
التي یقترب من تاریخ االستحقاق دون وجود 

  .احتماالت بتجدیدها
4.40 88.00 14.00 *0.000 3 

3.  
یتأكد مدقق الحسابات من القروض طویلة األجل التي 

االستحقاق دون وجود احتماالت تقترب من تاریخ 
  .واقعیة لتسدیدها

4.35 87.00 11.61 *0.000 5 

4.  
یحرص مدقق الحسابات على تقییم مدى االعتماد 
الزائد على القروض قصیرة األجل في تمویل األصول 

  .طویلة األجل
4.20 84.00 10.49 *0.000 8 

5.  
یعمل مدقق الحسابات على تقییم التدفقات النقدیة 

 9 0.000* 8.34 82.50 4.13  .ة السلبیة التي یشار إلیها في القوائم المالیةالتشغیلی

6.  
یقوم مدقق الحسابات بتقییم التدفقات النقدیة التشغیلیة 
السلبیة التي یشار إلیها في التقاریر المالیة الداخلیة، 

  ).مثل الموازنات(
4.08 81.50 7.92 *0.000 11 

 11 0.000* 8.21 81.50 4.08  .ة الرئیسیة السلبیةیحدد مدقق الحسابات النسب المالی  .7

8.  
یعمل مدقق الحسابات على تقییم الخسائر التشغیلیة 

  .الجوهریة
4.38 87.50 13.03 *0.000 4 
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9.  
تدهور الحاد في قیمة یقوم مدقق الحسابات بتقییم ال

  .األصول المستخدمة لتولید التدفقات النقدیة
4.43 88.50 12.66 *0.000 1 

10.  
یقوم مدقق الحسابات بتقییم عدم االنتظام في توزیعات 

  .األرباح
4.13 82.50 9.84 *0.000 9 

11.  
یتم تقییم مدى قدرة الشركة على سداد الدائنین في 

  .المواعید المستحقة
4.26 85.13 9.59 *0.000 7 

12.  
یقوم مدقق الحسابات بتقییم مدى قدرة الشركة على 

  .االمتثال لبنود اتفاقیات القروض
4.33 86.50 12.08 *0.000 6 

13.  
یحرص مدقق الحسابات على تقییم التغیرات في 

  .المعامالت النقدیة عند الشراء والدفع اآلجل للموردین
4.03 80.50 8.45 *0.000 13 

14.  
ات بتقییم عدم القدرة للحصول على یقوم مدقق الحساب

  .تمویل لتطویر المنتجات الجدیدة األساسیة
3.98 79.50 8.41 *0.000 14 

15.  
یتأكد مدقق الحسابات من تقییم مدى قدرة الشركة 

  .للحصول على تمویل االستثمارات األساسیة األخرى
3.92 78.42 7.24 *0.000 15 

  0.000* 15.13 84.09 4.20  معاً  حورجمیع فقرات الم 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  =.  
  :یمكن استخالص ما یلي )-164(من جدول      

یقوم مدقق الحسابات بتقییم التدهور الحاد في قیمة األصول " التاسعةللفقرة المتوسط الحسابي  - 
أي أن المتوسط الحسابي ) 5الدرجة الكلیة من ( 4.43ساوي ی" المستخدمة لتولید التدفقات النقدیة

لذلك  0.000تساوي  )Sig.(القیمة االحتمالیة وأن  ،12.66االختبار  ، قیمة%88.50 النسبي
مما یدل على أن متوسط درجة ،  α= 0.05تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة 

وهذا یعني أن هناك موافقة  3قة المتوسطة وهي االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة المواف
 . على هذه الفقرةجدًا  بدرجة كبیرة

 الشركةیتأكد مدقق الحسابات من تقییم مدى قدرة "الخامسة عشر للفقرة المتوسط الحسابي  - 
ي أن المتوسط الحسابي أ3.92 ساوي ی" للحصول على تمویل االستثمارات األساسیة األخرى

لذلك  0.000تساوي  )Sig.(القیمة االحتمالیة وأن  ،7.24االختبار  ، قیمة%78.42 النسبي
مما یدل على أن متوسط درجة ،  α= 0.05تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة 

وهذا یعني أن هناك موافقة  3وهي  درجة الموافقة المتوسطةعن  زاداالستجابة لهذه الفقرة قد 
  .ةعلى هذه الفقر بدرجة كبیرة 
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فقرات ، وأن المتوسط الحسابي النسبي لجمیع 4.20ن المتوسط الحسابي یساوي إ عام بشكل  - 
 0.000تساوي  )Sig.(القیمة االحتمالیة وأن  ،15.13 االختبار، قیمة %84.09یساوي  المحور

المتعلقة  المؤشرات المالیة وتطبیق الحسابات بتقییم يمدققدرجة التزام "حور لذلك یعتبر م
جودة المعلومات وتأثیرها على  570وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم  اریة الشركاتباستمر 

مما یدل على أن متوسط درجة ،  α= 0.05إحصائیًا عند مستوى داللة  لدا "المحاسبیة
وهذا یعني أن هناك  3یختلف جوهریًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  حوراالستجابة لهذا الم
 .حورعلى فقرات هذا المجدًا ة موافقة بدرجة كبیر 

  
  :نتیجة الفرضیة

المتعلقة  المالیة لمؤشراتبتقییم ا مدقق الحسابات یؤثر قیامتم قبول الفرضیة البدیلة، حیث      
عند  جودة المعلومات المحاسبیةعلى  570وفقًا معیار التدقیق الدولي رقم  الشركةباستمراریة 

  .0.05 داللة مستوى
وجود ارتباط قوي بین قیام المدققین المستخدمین للمعاییر الدولیة لتقییم  ث إلىلباحیتضح لو      

وأثر إیجابي على تحسین جودة المعلومات المحاسبیة ) وفقًا للمؤشرات المالیة(استمراریة الشركات 
  .القوائم المالیة يمما ینعكس لخدمة مستخدم
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  :الفرضیة الثانیة
معیار لوفقًا  شركاتلحسابات بتقییم المؤشرات التشغیلیة المتعلقة باستمراریة الا يمدقق یلتزم     

  .جودة المعلومات المحاسبیةمما یسهم إیجابیًا في تحسین ) 570( التدقیق الدولي رقم
درجة الموافقة  ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إل Tتم استخدام اختبار      

  .)-174(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3 المتوسطة وهي

  )-174(جدول 
الحسابات  يمدققدرجة التزام "لكل فقرة من فقرات محور  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم  یلیة المتعلقة باستمراریة الشركاتتشغالمؤشرات ال وتطبیق بتقییم
  "المعلومات المحاسبیةجودة وتأثیرها على  570
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1.  
یركز مدقق الحسابات على تقییم خسارة أي سوق 

 .رئیسي
4.26 85.26 10.76 *0.000 1 

2.  
یعمل مدقق الحسابات على تقییم تأثیر احتمال فقدان 

  .في الشركةعمالء رئیسیین 
4.10 82.00 8.94 *0.000 3 

 4 0.000* 7.21 80.00 4.00 .یقوم مدقق الحسابات بتقییم خسارة حق امتیاز  .3

4.  
یحرص مدقق الحسابات على تقییم خسارة رخصة 

 ).مثل وكالة هامة(
4.13 82.63 8.27 *0.000 2 

5.  
یقوم مدقق الحسابات على تقییم خسارة موردین 

 .رئیسین
3.98 79.50 6.33 *0.000 5 

 6 0.000* 7.06 78.50 3.93 .یحرص مدقق الحسابات على تقییم صعوبات العمل  .6

 8 0.000* 6.49 77.50 3.88 .یقوم مدقق الحسابات بتقییم نقص الموردین المهمین  .7

8.  
یقوم مدقق الحسابات بتقییم بیئة العمل المحیطة 

 .واحتمالیة ظهور منافسین جدد
3.92 78.46 6.87 *0.000 7 

  0.000* 9.44 80.29 4.01  جمیع المحاور السابقة معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  =.  
  :یمكن استخالص ما یلي )-174(من جدول      

ي ساو ی" یركز مدقق الحسابات على تقییم خسارة أي سوق رئیسي" األولىللفقرة المتوسط الحسابي  - 
، قیمة االختبار %85.26 أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 5الدرجة الكلیة من ( 4.26



113 
 

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند  0.000تساوي  )Sig.(القیمة االحتمالیة وأن  ،10.76
مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة ،  α= 0.05مستوى داللة 

  . على هذه الفقرة جداً  وهذا یعني أن هناك موافقة بدرجة كبیرة 3افقة المتوسطة وهي المو 
ساوي ی" یقوم مدقق الحسابات بتقییم نقص الموردین المهمین"السابعة للفقرة المتوسط الحسابي  - 

القیمة االحتمالیة وأن  ،6.49 ، قیمة االختبار%77.50أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.88
).Sig(  0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  0.000تساوي =α  ، مما

 3یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
  . وهذا یعني أن هناك موافقة بدرجة كبیرة على هذه الفقرة

، وأن المتوسط الحسابي النسبي لجمیع فقرات 4.01ن المتوسط الحسابي یساوي إبشكل عام  - 
 0.000تساوي  )Sig.(القیمة االحتمالیة وأن  ،9.44 ، قیمة االختبار%80.29یساوي  حورالم

یلیة المتعلقة تشغالمؤشرات ال وتطبیق الحسابات بتقییم يمدققدرجة التزام " حورلذلك یعتبر م
جودة المعلومات وتأثیرها على  570رقم  وفقًا لمعیار التدقیق الدولي باستمراریة الشركات

مما یدل على أن متوسط درجة ،  α= 0.05عند مستوى داللة  إحصائیاً  دال "المحاسبیة
وهذا یعني أن هناك  3یختلف جوهریًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  المحور االستجابة لهذا

  .حورالم على فقرات هذا جداً  موافقة بدرجة كبیرة
  

  :ضیةنتیجة الفر 
تشغیلیة ال لمؤشراتا بتقییم مدقق الحسابات یؤثر قیامتم قبول الفرضیة البدیلة، حیث      

جودة المعلومات على  570وفقًا معیار التدقیق الدولي رقم  الشركةالمتعلقة باستمراریة 
  .0.05 داللة مستوىعند  المحاسبیة

تدقیق المستخدمة للمعاییر الدولیة وجود ارتباط قوي بین شركات ال ذلك إلى الباحث یعزوو      
لما لذلك من أثر إیجابي على تحسین جودة ) وفقًا للمؤشرات التشغیلیة(لتقییم استمراریة الشركات 

  .المعلومات المحاسبیة وتأثیره على متخذي القرارات
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  :الفرضیة الثالثة
وفقًا  شركاتالمتعلقة باستمراریة ال یةقانونیة والتنظیمالحسابات بتقییم المؤشرات ال يمدققلتزم ی      
  .جودة المعلومات المحاسبیةمما یسهم إیجابیًا في تحسین ) 570( معیار التدقیق الدولي رقمل

درجة  ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إل Tتم استخدام اختبار      
  .)-184( النتائج موضحة في جدول .أم ال 3الموافقة المتوسطة وهي 

  
  )-184(جدول 

الحسابات  يدرجة التزام مدقق"لكل فقرة من فقرات محور  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
وفقًا لمعیار التدقیق  شركاتالمتعلقة باستمراریة ال قانونیة والتنظیمیةبتقییم وتطبیق المؤشرات ال

  "جودة المعلومات المحاسبیةوتأثیرها على  570الدولي رقم 
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1.  
یحرص مدقق الحسابات على تقییم عدم االلتزام 

 .بمتطلبات رأس المال
4.35 87.00 12.89 *0.000 1 

2.  
یتأكد مدقق الحسابات من مدى االلتزام بأیة متطلبات 

 .ة التي تعمل خاللها الشركةقانونیة في ظل البیئ
4.23 84.50 11.11 *0.000 4 

3.  

یعمل مدقق الحسابات على تقییم القضایا القانونیة التي 
لم یتم البث فیها بعد والتي، إذا نجحت، ستؤدي إلى 
مطالب من المرجح أن ال تكون الشركة قادرة على 

 .الوفاء بها

4.23 84.50 10.09 *0.000 4 

4.  
ت على تقییم اإلجراءات التنظیمیة یعمل مدقق الحسابا

 .المتعلقة بمتطلبات الغیر
4.25 85.00 11.18 *0.000 3 

5.  
یدرك مدقق الحسابات التغیرات في القانون المتوقع أن 

 .تؤثر سلبًا على الشركة
4.35 87.00 13.72 *0.000 1 

6.  
یعمل مدقق الحسابات على تقییم التغیرات في البیئة 

 .قع أن تؤثر سلبًا على الشركةالسیاسیة المحیطة المتو 
4.03 80.50 9.83 *0.000 7 

7.  
یحرص مدقق الحسابات على تقییم التغیرات في 

 .المحیط االقتصادي المتوقع أن تؤثر سلبًا على الشركة
4.08 81.50 8.90 *0.000 6 

8.  
یقوم مدقق الحسابات على تقییم تغیرات سیاسة الحكومة 

 .كةالمتوقعة أن تؤثر سلبًا على الشر 
3.90 78.00 6.53 *0.000 8 
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9.  
) األخطار(یعمل مدقق الحسابات على تقییم الكوارث 

 .غیر المؤمنة بأقل مما تستحق عند حدوثها
3.70 74.00 5.01 *0.000 10 

10.  
المؤمنة بتحدید االلتزامات ) األخطار(ث یتم تقییم الكوار 

 .التي قد تستحق عند حدوثها
3.85 77.00 6.70 *0.000 9 

  0.000* 13.28 81.90 4.10  معاً  حورجمیع فقرات الم 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  =.  
  :یمكن استخالص ما یلي )-184(من جدول      

یحرص مدقق الحسابات على تقییم عدم االلتزام بمتطلبات رأس "األولى للفقرة المتوسط الحسابي  - 
، قیمة %87.00 أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 5الدرجة الكلیة من ( 4.35ساوي ی "المال

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة 0.000 تساوي  )Sig.(القیمة االحتمالیة وأن 12.89 االختبار 
مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد ،  α=0.05ئیًا عند مستوى داللة إحصا

على هذه جدًا وهذا یعني أن هناك موافقة بدرجة كبیرة  3زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
  .الفقرة

غیر ) األخطار(یعمل مدقق الحسابات على تقییم الكوارث "التاسعة للفقرة المتوسط الحسابي  - 
أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.70ساوي ی" المؤمنة بأقل مما تستحق عند حدوثها

لذلك تعتبر هذه  0.000تساوي  )Sig.(القیمة االحتمالیة وأن  5.01، قیمة االختبار 74.00%
مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة ،  α= 0.05الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة 

وهذا یعني أن هناك موافقة بدرجة كبیرة  3عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  زادقد  لهذه الفقرة
  .على هذه الفقرة

فقرات  ، وأن المتوسط الحسابي النسبي لجمیع4.10 ن المتوسط الحسابي یساويإبشكل عام  - 
 0.000 تساوي )Sig.(القیمة االحتمالیة وأن  13.28، قیمة االختبار %81.90یساوي  المحور

لقانونیة والتنظیمیة ؤشرات االم وتطبیق الحسابات بتقییم يمدققدرجة التزام " حورلذلك یعتبر م
جودة وتأثیرها على  570وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم  المتعلقة باستمراریة الشركات

، مما یدل على أن متوسط  α= 0.05إحصائیًا عند مستوى داللة  لدا" المعلومات المحاسبیة
وهذا یعني أن  3یختلف جوهریًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  حوراالستجابة لهذا المدرجة 

  .حورعلى فقرات هذا المجدًا هناك موافقة بدرجة كبیرة 
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  :نتیجة الفرضیة
قانونیة ال لمؤشراتا بتقییم مدقق الحسابات یؤثر قیامتم قبول الفرضیة البدیلة، حیث      

جودة على  570وفقًا معیار التدقیق الدولي رقم  الشركةمراریة المتعلقة باست والتنظیمیة
  .0.05 داللة مستوىعند  المعلومات المحاسبیة

وجود ارتباط قوي بین مدققي شركات التدقیق المستخدمة للمعاییر  ذلك إلى لباحثل ظهریو      
لما لذلك من أثر إیجابي على ) وفقًا للمؤشرات القانونیة والتنظیمیة(الدولیة لتقییم استمراریة الشركات 

  .تحسین جودة المعلومات المحاسبیة، مما یخدم مستخدمي القوائم المالیة
  

   :الرابعةالفرضیة 
وفقًا  شركاتالحسابات بتقییم مؤشرات الفشل المالي المتعلقة باستمراریة ال يمدقق یلتزم     

  .جودة المعلومات المحاسبیةن مما یسهم إیجابیًا في تحسی )570( معیار التدقیق الدولي رقمل
درجـــة  ىلمعرفـــة مـــا إذا كانـــت متوســـط درجـــة االســـتجابة قـــد وصـــلت إلـــ Tتـــم اســـتخدام اختبـــار      

  .)-194(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3الموافقة المتوسطة وهي 
  

  

  )-194(جدول 
الحسابات  يمدققام درجة التز "لكل فقرة من فقرات محور  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم  المتعلقة باستمراریة الشركات مؤشرات الفشل المالي وتطبیق بتقییم
  "جودة المعلومات المحاسبیةعلى وتأثیرها  570
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1.  
مدقق الحسابات على تقییم حساب صافي یحرص 

 .رأس المال العامل إلى مجموع األصول
4.38 87.50 16.10 *0.000 1 

2.  
یقوم مدقق الحسابات بتقییم األرباح المحتجزة في 

 .المیزانیة إلى مجموع األصول
4.20 84.00 9.22 *0.000 3 

3.  
یقوم مدقق الحسابات بتحلیل المؤشرات المالیة 

األرباح قبل الفوائد والضرائب إلى المتعلقة بحساب 
 .مجموع الخصوم

4.23 84.50 11.74 *0.000 2 

4.  
یعمل مدقق الحسابات على تقییم القیمة السوقیة 

 .لحقوق المساهمین إلى مجموع الخصوم
4.08 81.50 8.21 *0.000 5 
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5.  
یحرص مدقق الحسابات على تقییم المبیعات إلى 

 .مجموع األصول
4.10 82.00 9.35 *0.000 4 

  0.000* 13.30 83.90 4.20  معاً  حورجمیع فقرات الم 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  =.  
  :ص ما یليیمكن استخال )-194(من جدول      

یحرص مدقق الحسابات على تقییم حساب صافي رأس المال " األولىللفقرة المتوسط الحسابي  - 
أي أن المتوسط الحسابي ) 5الدرجة الكلیة من ( 4.38ساوي ی" العامل إلى مجموع األصول

لذلك  0.000 تساوي  )Sig.(القیمة االحتمالیة وأن ، 16.10 ، قیمة االختبار%87.50 النسبي
مما یدل على أن متوسط درجة ،  α= 0.05عتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة ت

وهذا یعني أن هناك موافقة  3 االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي
  .على هذه الفقرةجدًا بدرجة كبیرة 

ى تقییم القیمة السوقیة لحقوق یعمل مدقق الحسابات عل" الرابعةللفقرة المتوسط الحسابي  - 
، %81.50أي أن المتوسط الحسابي النسبي  4.08ساوي ی" المساهمین إلى مجموع الخصوم

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.000تساوي  )Sig.(القیمة االحتمالیة وأن  ،8.21قیمة االختبار 
ستجابة لهذه الفقرة قد مما یدل على أن متوسط درجة اال، α = 0.05إحصائیًا عند مستوى داللة 

على هذه جدًا وهذا یعني أن هناك موافقة بدرجة كبیرة  3عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  زاد
  .الفقرة

فقرات ، وأن المتوسط الحسابي النسبي لجمیع 4.20 ن المتوسط الحسابي یساويإبشكل عام  - 
 0.000 تساوي )Sig.(مالیة القیمة االحتوأن  ،13.30، قیمة االختبار %83.90یساوي المحور 

المتعلقة  مؤشرات الفشل المالي وتطبیق الحسابات بتقییم يمدققدرجة التزام " حورلذلك یعتبر م
جودة المعلومات وتأثیرها على  570وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم  ستمراریة الشركاتبا

أن متوسط درجة  ، مما یدل على α= 0.05دال إحصائیًا عند مستوى داللة " المحاسبیة
وهذا یعني أن هناك  3یختلف جوهریًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  حوراالستجابة لهذا الم

  .حورعلى فقرات هذا المجدًا موافقة بدرجة كبیرة 
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  :نتیجة الفرضیة
فشل المالي ال مؤشرات بتقییم مدقق الحسابات یؤثر قیامتم قبول الفرضیة البدیلة، حیث      
جودة المعلومات على  570وفقًا معیار التدقیق الدولي رقم  الشركةقة باستمراریة المتعل

 .0.05 داللة مستوىعند  المحاسبیة
وجود ارتباط قوي بین حصر شركات التدقیق المستخدمة للمعاییر  ذلك إلى الباحث یعزوو      

م من كون المعیار لم ینص وفقًا لمؤشرات الفشل المالي بالرغ(الدولیة لتقییم استمراریة الشركات 
  .لما لذلك من أثر إیجابي على تحسین جودة المعلومات المحاسبیة) علیها
  

  : الفرضیة الخامسة
معیار التدقیق لوفقًا  شركاتالحسابات بتقییم أدلة اإلثبات المتعلقة باستمراریة ال يمدققلتزم ی     

  .علومات المحاسبیةجودة الممما یسهم إیجابیًا في تحسین ) 570( الدولي رقم
درجة  ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إل Tتم استخدام اختبار      

  .)-204(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3الموافقة المتوسطة وهي 
  

  )-204(جدول 
حسابات ال يمدققدرجة التزام "لكل فقرة من فقرات محور  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

 570وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم  ثبات المتعلقة باستمراریة الشركاتأدلة اإل وتطبیق بتقییم
  "جودة المعلومات المحاسبیةعلى  وتأثیرها
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1.  
حقق من اإلجراءات المطبقة یقوم مدقق الحسابات بالت

 ).الموجودات وااللتزامات(بشأن عملیات الجرد الفعلي 
4.60 92.00 18.55 *0.000 1 

2.  
یعمل مدقق الحسابات على تصمیم المصادقات 

 .ویطلب من العمیل إرسالها ومن ثم یقوم بتقییمها
4.48 89.50 14.58 *0.000 8 

 4 0.000* 15.71 90.26 4.51 .داخليیتأكد مدقق الحسابات من الفحص المستندي ال  .3

4.  
یتأكد مدقق الحسابات من الفحص المستندي الذي 

 .یعتمد على أدلة اإلثبات الخارجیة
4.43 88.50 14.17 *0.000 10 

 2 0.000* 15.66 91.50 4.58 .ةشركبتقییم العملیات الرئیسیة لل یقوم مدقق الحسابات  .5

6.  
السیاسات یتأكد مدقق الحسابات من سالمة الطرق و 

 .والتقدیرات المحاسبیة المطبقة
4.55 91.00 15.35 *0.000 3 
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 6 0.000* 15.83 90.00 4.50 .یقوم مدقق الحسابات بإجراءات المراجعة التحلیلیة  .7

8.  
بتدقیق البیانات للعملیات المالیة  یقوم مدقق الحسابات

 .من خالل المراجعة االنتقادیة
4.35 87.00 12.89 *0.000 11 

9.  
یعمل مدقق الحسابات على دراسة وتقییم نظام الرقابة 
الداخلیة بشكل مبدئي وبشكل نهائي حسب مراحل 

 .التنفیذ
4.51 90.26 16.99 *0.000 4 

10.  
ستفسار عن یقوم مدقق الحسابات باالستعالم أو اال

القضایا القانونیة من قبل المحامین المتعاملین مع 
  .الشركة

4.48 89.50 13.74 *0.000 8 

11.  
یقوم مدقق الحسابات باحتساب التأثیرات المباشرة 

  .الجوهریة للتصرفات غیر القانونیة على القوائم المالیة
4.50 90.00 15.83 *0.000 6 

  0.000* 19.79 89.93 4.50  معاً  حورجمیع فقرات الم 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  =.  
  :یمكن استخالص ما یلي )-204(من جدول      

یقــوم مــدقق الحســابات بــالتحقق مــن اإلجــراءات المطبقــة بشــأن "األولــى للفقــرة المتوســط الحســابي  -
أي أن ) 5الدرجـــة الكلیـــة مـــن ( 4.60ســـاوي ی" )اتالموجـــودات وااللتزامـــ(عملیـــات الجـــرد الفعلـــي 

 )Sig.(القیمـــة االحتمالیـــة وأن  ،18.55 ، قیمـــة االختبـــار%92.00 المتوســـط الحســـابي النســـبي
ممـا یــدل ،  α= 0.05لـذلك تعتبـر هــذه الفقـرة دالـة إحصـائیًا عنـد مسـتوى داللــة  0.000 تسـاوي 

وهــذا  3درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي  علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد عــن
  .على هذه الفقرة جداً  یعني أن هناك موافقة بدرجة كبیرة

یقوم مدقق الحسابات بتدقیق البیانات للعملیات المالیة من خالل " الثامنةللفقرة المتوسط الحسابي  - 
االختبار ، قیمة %87.00أي أن المتوسط الحسابي النسبي  4.35ساوي ی" المراجعة االنتقادیة

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند  0.000تساوي  )Sig.(القیمة االحتمالیة وأن ، 12.89
عن درجة  زادمما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد ، α = 0.05مستوى داللة 

  .الفقرةعلى هذه جدًا وهذا یعني أن هناك موافقة بدرجة كبیرة  3الموافقة المتوسطة وهي 
فقرات ، وأن المتوسط الحسابي النسبي لجمیع 4.50ن المتوسط الحسابي یساوي إبشكل عام  - 

 0.000 تساوي )Sig.(القیمة االحتمالیة وأن  ،19.79، قیمة االختبار %89.93یساوي  المحور
ثبات المتعلقة أدلة اإل  وتطبیق الحسابات بتقییم يمدققدرجة التزام " حورلذلك یعتبر م
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جودة المعلومات وتأثیرها على  570وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم  مراریة الشركاتباست
، مما یدل على أن متوسط درجة  α= 0.05دال إحصائیًا عند مستوى داللة  "المحاسبیة

وهذا یعني أن هناك  3یختلف جوهریًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  حوراالستجابة لهذا الم
  .حورعلى فقرات هذا الم جداً  یرةموافقة بدرجة كب

  
  :نتیجة الفرضیة

أدلة اإلثبات المتعلقة  بتقییم مدقق الحسابات یؤثر قیامتم قبول الفرضیة البدیلة، حیث      
عند  جودة المعلومات المحاسبیةعلى  570وفقًا معیار التدقیق الدولي رقم  الشركةباستمراریة 

  .0.05 داللة مستوى
وجود ارتباط قوي بین حصر شركات التدقیق المستخدمة للمعاییر  ذلك إلى الباحث یعزوو      

لما لذلك من أثر إیجابي على تحسین جودة ) وفقًا ألدلة اإلثبات(الدولیة لتقییم استمراریة الشركات 
  .المعلومات المحاسبیة
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 تحلیل جمیع فقرات االستبیان -

درجـــة  ىمـــا إذا كانـــت متوســـط درجـــة االســـتجابة قـــد وصـــلت إلـــلمعرفـــة  Tتـــم اســـتخدام اختبـــار      
  .)-214(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3الموافقة المتوسطة وهي 

  
  )-214(جدول 

  فقرات االستبیانلجمیع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
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 0.000* 17.35 84.23 4.21 فقرات االستبیانجمیع 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *      =.  
  :یمكن استخالص ما یلي )-214(من جدول 

توسط أي أن الم) 5الدرجة الكلیة من ( 4.21ساوي ی ستبانةالمتوسط الحسابي لجمیع فقرات اإل - 
تساوي  )Sig.(القیمة االحتمالیة وأن  ،17.35 ، قیمة اختبار اإلشارة%84.23 الحسابي النسبي

مما ،  α= 0.05دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  فقرات االستبیانلذلك تعتبر جمیع  0.000
وهذا یعني أن  3وهي  یدل على أن متوسط درجة االستجابة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة

  .فقرات االستبیانعلى جمیع جدًا هناك موافقة بدرجة كبیرة 
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  :نتائج الدراسة 1- 5
  :مجموعة من النتائج تمثلت في التالي إلىتوصلت الدراسة 

تقییم استمراریة ) 570( لمعیار التدقیق الدولي رقم ركات الدولیةشهناك تطبیق من قبل ال .1
 .الشركات، عند قبولهم ألي مهمة تدقیق الحسابات

ذات العالقة باألصول فیما بتعلق هناك تأثیر لقیام مدقق الحسابات بتقییم المؤشرات المالیة  .2
لمحاسبیة مما على جودة المعلومات ا )570(وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم  الشركةباستمراریة 

  .یخدم مستخدمي القوائم المالیة
المتعلقة باستمراریة  المالیة ذات العالقة بااللتزاماتیؤثر قیام مدقق الحسابات بتقییم المؤشرات  .3

لخدمة متخذي  على جودة المعلومات المحاسبیة) 570(وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم  الشركة
 .القرارات

المتعلقة  المالیة ذات العالقة بالتدفقات النقدیةتقییم المؤشرات یؤثر قیام مدقق الحسابات ب .4
  .جودة المعلومات المحاسبیة على) 570(وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم  الشركةباستمراریة 

ذات العالقة بصافي األرباح فیما بتعلق هناك تأثیر لقیام مدقق الحسابات بتقییم المؤشرات المالیة  .5
على جودة المعلومات المحاسبیة مما  )570(وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم  ةالشركباستمراریة 

  .یخدم مستخدمي القوائم المالیة
وفقًا لمعیار  الشركةیؤثر قیام مدقق الحسابات بتقییم المؤشرات التشغیلیة المتعلقة باستمراریة  .6

  .على جودة المعلومات المحاسبیة) 570(التدقیق الدولي رقم 
المتعلقة  القانونیةدة المعلومات المحاسبیة بقیام مدقق الحسابات بتقییم المؤشرات تتأثر جو  .7

والتي تساعد في اتخاذ القرارات ) 570(وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم  الشركةباستمراریة 
  .الرشیدة

قة المتعل التنظیمیةتتأثر جودة المعلومات المحاسبیة بقیام مدقق الحسابات بتقییم المؤشرات  .8
والتي تساعد في اتخاذ القرارات  )570(وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم  الشركةباستمراریة 

  .الرشیدة
وفقًا  الشركةهناك تأثیر لقیام مدقق الحسابات بتقییم مؤشرات الفشل المالي المتعلقة باستمراریة  .9

 .على جودة المعلومات المحاسبیة) 570(لمعیار التدقیق الدولي رقم 
وفقًا لمعیار التدقیق  الشركةقیام مدقق الحسابات بتقییم أدلة اإلثبات المتعلقة باستمراریة یؤثر  .10

 .على جودة المعلومات المحاسبیة) 570(الدولي رقم 
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  :توصیات الدراسة 2- 5
  :في ضوء النتائج السابقة یوصي الباحث ما یلي     

جب أن یستعین بها المدقق عند ضرورة وضع دلیل یحتوي على كافة المؤشرات المهمة التي ی .1
 .قیامه بقیاس استمراریة الشركة محل التدقیق

ضرورة الربط بین الجهاز المركزي لإلحصاء والهیئات المنظمة للمهنة في فلسطین من أجل  .2
 .كأساس یمكن للمدقق االعتماد علیه) معیار الصناعة(توفیر معلومات 

نایة المهنیة الخاصة بتقییم وتطبیق معیار تفعیل العقوبات التأدیبیة على من ال یبذل الع .3
 .االستمراریة في الشركة محل التدقیق

حث مستخدمي القوائم المالیة بقراءة وفهم تقییم مدقق الحسابات الستمراریة الشركة عند اإلطالع  .4
  .على تقریر مدقق الحسابات المستقل، لما لذلك من أثر في اتخاذ القرارات الرشیدة

مین في مطالبة مدققي الحسابات القانونیین بتطبیق معاییر التدقیق الدولیة تفعیل دور المساه .5
) 570(عند قبول مهمة تدقیق الحسابات في شركاتهم ومن أهمها معیار التدقیق الدولي رقم 

  .تقییم  استمراریة الشركة وخاصة أن هذا المعیار له تأثیر جوهري على عملیة اتخاذ القرارات
الوطني بمتابعة أوضاع الشركات وتقییمها لتعرف على استمراریة من عدمه،  قیام وزارة االقتصاد .6

والتنسیق مع مدقق الحسابات فیما یتعلق بتقییم استمراریة الشركة مالیًا وتشغیلیًا وتنظیمیًا 
  .وقانونیاً 

زیادة فعالیة الجانب الرقابي المفروض من قبل هیئة سوق رأس المال الفلسطینیة وبورصة  .7
ى الشركات المساهمة العامة وخاصة في مجال تعیین مدقق حسابات مستقل لدیه فلسطین عل

معرفة كافیة في مجال معاییر التدقیق الدولیة ومنهجیة تدقیق الحسابات ومسؤولیاته وخاصة 
  .اتجاه تقییم االستمراریة

دقیق حث شركات تدقیق الحسابات المحلیة والدولیة العاملة في فلسطین على تطبیق معاییر الت .8
 .عند قبولهم لمهام تدقیق الحسابات) 570(الدولیة ومنها معیار استمراریة الشركات رقم 

تحقیق التنسیق بین إدارة الشركات محل التدقیق والمدقق الخارجي، فیما یتعلق بالتزام هذه  .9
الشركات باستخراج النسب والمؤشرات التي تقیس مستوى استمراریتها لیتمكن مدقق الحسابات 

 .لحكم على هذه االستمراریةمن ا
 ضرورة قیام الجامعات الفلسطینیة بتدریس مساقات متخصصة بمعاییر التدقیق الدولیة بدًال  .10

 .من االقتصار فقط على مساق تدقیق الحسابات
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  قائمة المراجع
 

 :المراجع العربیة: أوالً 
  

، سبة المالیةدراسات متقدمة في مجال المحا، )2004(أبو المكارم، وصفي عبد الفتاح  .1
 .دار الجامعة الجدیدة، الطبعة الثانیة: اإلسكندریة

دور المعلومات المحاسبیة في ترشید قرارات اإلنفاق ، )2011( نهاد اسحق، أبو هویدي .2
، رسالة ماجستیر غیر دراسة تطبیقیة على الشركات المدرجة في بورصة فلسطین: الرأسمالي

 .ةالجامعة اإلسالمیة، غز : منشورة، فلسطین
العوامل المؤثرة في جودة تدقیق الحسابات من وجهة نظر مدققي ، )2005(أبو هین، إیاد حسن  .3

، رسالة دراسة حالة مكاتب تدقیق الحسابات في قطاع غزة: الحسابات القانونین في فلسطین
 .الجامعة اإلسالمیة، غزة: ماجستیر غیر منشورة، فلسطین

ت المحاسبیة في ترشید القرارات اإلداریة في منشآت دور المعلوما، )2006( بسام محمود، أحمد .4
دراسة تطبیقیة على الشركات المساهمة الخصوصیة المحدودة في قطاع : األعمال الفلسطینیة

 .الجامعة اإلسالمیة، غزة: ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، فلسطینغزة
، ت المعاصرةنظم المعلومات اإلداریة في المنظما، )2007(إدریس، ثابت عبد الرحمن  .5

 .الدار الجامعیة، الطبعة األولى: اإلسكندریة
دراسة تطبیقیة على : مدى استقالل مراجع الحسابات الفلسطیني، )2012(الباز، عماد محمد  .6

جامعة أبو بكر : ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، الجزائرمكاتب وشركات المراجعة في قطاع غزة
  .بلقاید، تلمسان

: ، عمانمناهج الجامعات العالمیة 1المحاسبة المالیة ، )2007(، ریان الججاوي، طالل، نعوم .7
 .دار جهینة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى

، مدى مسئولیة مراجع الحسابات الخارجي المستقل عن )2001(جربوع، یوسف محمود  .8
د صدور األحداث الالحقة لعمل القوائم المالیة واكتشاف أخطاء جوهریة تؤثر على الحسابات بع

 .98- 69، الیمن، العدد الثالث، ص مجلة الباحث الجامعيتقریره، 
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، : ، عماننظریة المحاسبة، )2001(جربوع، یوسف محمود  .9

 .الطبعة األولى
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، وفقًا لمعاییر المراجعة الدولیة –المتقدمة  مراجعة الحسابات، )2002(جربوع، یوسف محمود  .10
 .الطبعة األولى

، الطبعة أساسیات اإلطار النظري في مراجعة الحسابات، )2003(جربوع، یوسف محمود  .11
 .الثانیة

، نظریة المحاسبة الفروض والمفاهیم والمبادئ والمعاییر، )2004(جربوع، یوسف محمود  .12
 .الطبعة األولى

زیع، اء للنشر والتو دار صف: ، عمانالمدخل إلى التدقیق الحدیث، )2005(جمعة، أحمد حلمي  .13
 .الطبعة الثانیة

اإلطار الدولي أدلة  –المدخل إلى التدقیق والتأكید الحدیث ، )2009(جمعة، أحمد حلمي  .14
 .دار صفاء للنشر والتوزیع، الطبعة األولى: عمانونتائج التدقیق، 

أدلة ونتائج : اإلطار الدولي: المدخل إلى التدقیق والتأكید الحدیث، )2009(جمعة، أحمد حلمي  .15
 .دار صفاء للنشر والتوزیع، الطبعة األولى: ، عمانقالتدقی

، تطور مسؤولیة المحاسبین القانونیین بشأن افتراض المنشأة )2010(جمعة، أحمد حلمي  .16
مجلة المحاسبة واإلدارة دراسة تحلیلیة میدانیة في األردن، : المستمرة في ضوء المعاییر الدولیة

 .894- 853، ص ن، القاهرة، العدد الخامس والسبعو والتأمین
  ةشركال افتراضتطور مسؤولیة المحاسبین القانونیین بشأن ، )2010(جمعة، أحمد حلمي  .17

المحاسبة واإلدارة  مجلة ،دراسة تحلیلیة میدانیة في األردن: المستمرة في ضوء المعاییر الدولیة
 .894- 583، القاهرة، السنة التاسعة واألربعون، العدد الخامس والسبعون، ص والتأمین

، وفقًا للمعاییر الدولیة للتدقیق – مدخل إلى التدقیق والتأكیدالأ، )2012(جمعة، أحمد حلمي  .18
 .دار صفاء للنشر والتوزیع، الطبعة األولى: عمان

دار : عمان، وفقًا للمعاییر الدولیة للتدقیق – التدقیق والتأكیدب، )2012(جمعة، أحمد حلمي  .19
 .ىصفاء للنشر والتوزیع، الطبعة األول

نظم المعلومات ) 2007(جمعة، أحمد حلمي، العربید، عصام فهد، الزعبي، زیاد أحمد  .20
 .دار المناهج للنشر والتوزیع، الطبعة األولى: ، عمانالمحاسبیة مدخل تطبیقي معاصر
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أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبیة عل جودة البیانات المالیة ، )2009(الدایة، منذر یحیى  .21
: ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، فلسطیندراسة میدانیة: ات في قطاع غزةفي قطاع الخدم

 .الجامعة اإلسالمیة، غزة
دار البدایة ناشرون وموزعون، الطبعة : ، عمانعلم تدقیق الحسابات، )2010(الحدرب، زهیر  .22

 .األولى
توزیع، دار وائل للنشر وال: ، عماننظم المعلومات المحاسبیة، )2001(الحفناوي، محمد یوسف  .23

 .الطبعة األولى
المفاهیم : أصول المراجعة الخارجیة، )2012(الصبان، محمد سمیر، إبراهیم، إبراهیم حسن  .24

 .دار التعلیم الجامعي: ، اإلسكندریةالعلمیة واإلجراءات العملیة
دور المدقق الخارجي في تقویم القدرة على االستمراریة ، )1991(الذنیبات، علي عبد القادر  .25

 .رسالة ماجستیر، األردن، الجامعة األردنیة ،ةیردنألكات المساهمة العامة الدى الشر 
نظریة : تدقیق الحسابات في ضوء المعاییر الدولیة، )2010(الذنیبات، علي عبد القادر  .26

 .دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة: ، عمانوتطبیق
لمراجع الحسابات على جودة  ، أثر الخدمات األخرى)2009(الرفاعي، مزنة عبد اللطیف  .27

، الریاض، المجلد التاسع مجلة اإلدارة العامةدراسة میدانیة في سوریا، : المعلومات المحاسبیة
 .232، ص واألربعون، العدد الثاني

دار صفاء للنشر : ، عمانمراجعة المعامالت المالیةأ، )2009(الرماحي، نواف محمد عباس  .28
 .والتوزیع، الطبعة األولى

: ، عمانتصمیم نظم المعلومات المحاسبیة وتحلیلهاب، )2009(حي، نواف محمد عباس الرما .29
 .دار صفاء للنشر والتوزیع، الطبعة األولى

تحلیل وتصمیم نظم المعلومات ، أ)2011(الرمحي، نضال محمود، الذیبة، زیاد عبد الحلیم  .30
 .دار المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى: ، عمانالمحاسبیة

، نظم المعلومات المحاسبیة، ب)2011(رمحي، نضال محمود، الذیبة، زیاد عبد الحلیم ال .31
 .دار المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى: عمان

دراسة تطبیقیة في  :أثر التحول في نظم المعلومات المحاسبیة، )2007(الزعانین، عال أحمد  .32
 .الجامعة اإلسالمیة، غزة: رة، فلسطین، رسالة ماجستیر غیر منشو وزارة المالیة الفلسطینیة
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، المحاسبة المتوسطة النظریة والتطبیق في القوائم المالیة واألصول، )2002(الفداغ، فداغ  .33
 .مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة: عمان

 تصمیم نظم المعلومات اإلداریة، )2010(القاضي، زیاد عبد الكریم، أبو زلطة، محمد خلیل  .34
 .مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، الطبعة األولى: عمان، محاسبیةوال

، أثر العولمة على نظم المعلومات المحاسبیة لدى )2009(القشي، ظاهر، العابدي، هیثم  .35
، القاهرة، العدد الثاني مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمینشركات الخدمات المالیة في األردن، 

 .736- 707، ص والسبعون
دراسة تطبیقیة على الشركات : ، جودة المعلومات المحاسبیة)2011(لعقیل، محمد بن سلیمان ا .36

، الریاض، المجلد الحادي مجلة اإلدارة العامةم، 2009- 1991السعودیة المساهمة للفترة من 
 .406-405، ص والخمسون، العدد الثالث

القدرة على االستمراریة لدى  دور مدقق الحسابات الخارجي في تقویم، )2001(العمودي، أحمد  .37
 .جامعة آل البیت، المفرق: األردن، ، رسالة ماجستیرالشركات المساهمة العامة الیمنیة

دار الشروق للطبعة والنشر، : ، أصول المحاسبة الحدیثة، القاهرة)2003(العیسي، یاسین  .38
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لمسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة دار ا: ، عماننظریة المحاسبة، )2011(الوقاد، سامي محمد  .39
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مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة دراسة میدانیة، : موثوقیة المعلومات المحاسبیة زیادة

 .316، سوریا، المجلد السادس والعشرون، العدد األول، ص والقانونیة
مدى تطبیق المدقق القانوني لإلجراءات الالزمة للتوقع بالفشل ، )1996(حمدان، محمد  .42

 .ردن، الجامعة األردنیةرسالة ماجستیر، األ ،والصعوبات المالیة
، دور المعلومات المحاسبیة في ترشید قرارات االستثمار في سوق )2007(حمزة، محي الدین  .43

، سوریا، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیةدراسة تطبیقیة، : عمان لألوراق المالیة
 .147، ص المجلد الثالث والعشرون، العدد األول



129 
 

: ، عمانالنموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعاییر، )2006(حنان، رضوان حلوه  .44
 .دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة

، التطبیقات العملیة –اإلطار الفكري : مدخل النظریة المحاسبیة، )2009(حنان، رضوان حلوه  .45
 .دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة: عمان

، الدار الجامعیة مدخل إلى نظم المعلومات المحاسبیة، )1997(قصود دبیان، السید عبد الم .46
 .للطباعة والنشر والتوزیع

دراسة تحلیلیة، : ، المشكالت التي تواجه مدققي الحسابات في قطاع غزة)2009(درغام، ماهر  .47
- 283، فلسطین، المجلد الثالث والعشرون، العدد األول، ص مجلة جامعة النجاح لألبحاث

284. 
: ، إمكانیة تطبیق معاییر التدقیق الدولیة في فلسطین)2008(ام، ماهر، مطیر، رأفت درغ .48

، فلسطین، المجلد الثامن والعشرون، العدد المجلة العربیة لإلدارةدراسة میدانیة على قطاع غزة، 
 .49األول، ص 

راریة دور مدقق الحسابات الخارجي في تقویم القدرة على االستم، )2007(سرحان، عاهد عید  .49
الجامعة : ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، فلسطینلدى الشركات المساهمة العامة في فلسطین

 .اإلسالمیة، غزة
دور المعلومات المحاسبیة في اتخاذ القرارات اإلداریة في ، )2006( أحمد عبد الهادي، شبیر .50

ماجستیر غیر  ، رسالةدراسة تطبیقیة على البنوك العاملة بقطاع غزة: ظل ظروف عدم التأكد
 .الجامعة اإلسالمیة، غزة: منشورة، فلسطین

دراسة وتقییم نظم المعلومات المحاسبیة في المؤسسات غیر ، )2010( مصلح عبد اهللا، صالح .51
، رسالة ماجستیر غیر دراسة تطبیقیة على المؤسسات غیر الحكومیة في قطاع غزة: الحكومیة

 .الجامعة اإلسالمیة، غزة: منشورة، فلسطین
، نموذج مقترح لتطویر منهجیة قیاس معاییر جودة )2005(بد الصادق، أسامة سعید ع .52

، مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمینالمعلومات الحاسبیة في ضوء فلسفة المنطق الغامض، 
 .62القاهرة، العدد الخامس والستون ص 

دار : ، عمانلعملیةالناحیة النظریة وا - علم تدقیق الحسابات ، )2007(أمین عبد اهللا، خالد  .53
 .وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة



130 
 

مدى فعالیة نظام الرقابة الداخلیة في ظل نظم المعلومات ، )2012( ناریمان طعمة، عواد .54
، رسالة دراسة تطبیقیة على المصارف اإلسالمیة العاملة في قطاع غزة: المحاسبیة اإللكترونیة

 .اإلسالمیة، غزة الجامعة: ماجستیر غیر منشورة، فلسطین
دراسة : دور المعلومات المحاسبیة في اتخاذ القرارات اإلداریة، )2011(فرج اهللا، محمد موسى  .55

: ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، فلسطینتطبیقیة على الشركات المساهمة العامة في فلسطین
 .الجامعة اإلسالمیة، غزة

الدار العلمیة : ، عماناسبیة الحاسوبیةنظم المعلومات المح، )2003(قاسم، عبد الرزاق محمد  .56
 .الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى

مكتبة : ، عمانتحلیل وتصمیم نظم المعلومات المحاسبیة، )2004(قاسم، عبد الرزاق محمد  .57
 .دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى

دار الثقافة للنشر : ، عمانةالمحاسبة الدولی، )2008(القاضي، حسین، حمدان، مأمون  .58
 .والتوزیع، الطبعة األولى

الدار : ، مصرمنظور التوافق الدولي: نظریة المحاسبة، )2006(لطفي، أمین السید أحمد  .59
 .الجامعیة

، نظام المعلومات المحاسبیة وعملیة اتخاذ القرار اإلداري في المصارف )2004(لعماري، أحمد  .60
 .124- 123، ص ، الجزائر، العدد الحادي والعشرونمجلة العلوم اإلنسانیة ،التجاریة

مدخل : التحلیل المالي، )2008(محمد، منیر شاكر، اسماعیل، اسماعیل، نور، عبد الناصر  .61
 .دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة: ، عمانصناعة القرار

حاسبیة واإلفصاح عنها على كفاءة أثر جودة المعلومات الم، )2010(المدلل، إیمان حسن  .62
الجامعة : ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، فلسطیندراسة تطبیقیة: سوق فلسطین لألوراق المالیة

 .اإلسالمیة، غزة
، دور المعلومات المحاسبیة التي تقدمها التقاریر المرحلیة في )2006(مرعي، عبد الرحمن  .63

، سوریا، المجلد ق للعلوم االقتصادیة والقانونیةمجلة جامعة دمشاتخاذ القرارات االستثماریة، 
 .192- 186، ص الثاني والعشرون، العدد الثاني

دار : ، عمانالناحیة النظریة - تدقیق الحسابات المعاصرة ، )2006( فالح المطارنة، غسان .64
 .المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى



131 
 

المالي للشركات دراسة تحلیلیة  طبیعة وأهمیة مؤشرات الفشل، )2001(مطر، محمد عطیة  .65
، عمان، المجلد البصائر مجلة ،مقارنة بین آراء المدققین والمحللین المالیین في األردن

 .61-7الخامس، العدد األول، ص 
التأصیل النظري للممارسات المهنیة المحاسبیة في ، )2008(مطر، محمد، السویطي، موسى  .66

 .دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة: ، عمانالقیاس والعرض واإلفصاح: مجاالت
مكتبة آفاق للنشر والتوزیع، الطبعة : ، غزةالمحاسبة الدولیة، )2008(مطیر، رأفت حسین  .67

 .األولى
مفاهیم  :لومات المحاسبیة التخاذ القراراتنظم المع ،)2002(موسكوف، ستیفن، سیمكن، مارك  .68

 .دار المریح للنشر: د حجاج، الریاضكمال الدین سعید وأحمد حامترجمة  ،وتطبیقات
 )570(مدى تطبیق معیار التدقیق الدولي رقم ، )2005(مومني، منذر طالل، الشویات، زیاد  .69

، عمان، المجلد أبحاث الیرموك ،الخاص باالستمراریة من قبل مدققي الحسابات األردنیین
 .1392-1375، ص )ب(الحادي والعشرون، العدد الرابع 

، العوامل المؤثرة في نظام المعلومات المحاسبي ودوره في اتخاذ القرارات )2009( میده، إبراهیم .70
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة دراسة میدانیة الشركات الصناعیة األردنیة، : اإلستراتیجیة

 .535-534، سوریا، المجلد الخامس والعشرون، العدد األول، ص والقانونیة
دار وائل  :، عماناإلطار النظري: تدقیق الحسابات، )2012( نظمي، إیهاب، العزب، هاني .71

 .والتوزیع، الطبعة األولى للنشر
دار : ، عمانالمحاسبة المتوسطة، )2011(نور، عبد الناصر إبراهیم، إبراهیم، إیهاب نظمي  .72

 .المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى
 
 
 
 
 
 



132 
 

  :المراجع األجنبیة: ثانیاً 
 

Auditing and ), 2(201 and Elder, Randal, and Beasley, Mark,, Alvin, Arens -
.Prentice Hall UK: d,e th14 Assurance Services: An Integrated Approach  

 
The Arnold, V. and Philp, A. and Stewart, A. and Steve, G. (2001),  -

Are Auditors Impact of Political Pressure on Novice Decision Makers: 
, Academic press, 2001, Qualified to Make Going Concern Judgments?

pp. 323-338.   
  
- Barbara, G. and Braunstein, N. and Gregory, A. and George W. (1995), 
Explaining Auditor's going concern decision: Assessing management's 

Applied Business Research, vol. 11, No.3, , Journal of capability
Summer, 1995, pp. 82-93.  

  
ed Australia:  th, 5accounting theory (2004) Ahmed riahi, ,Belkaoui -

thomson llearning, inc.  
 

Modern Boynton, W. C. and Johnson, R. N. And Kell. W. G. (2006),  -
USA.  Inc, ,sons & , john wileyauditing  

 
Auditors' Bankers' and Insolvency Constantinides, S. (2002),  -

Managerial  Concern" Opinion logit model,-Practitioners' "Going
Auditing Journal, Vol. 17, No.8, 2002, pp. 487-501.  

  
 Market's  Going Concern Opinions and theChen, C. and Bryan K. (1996),  -

, The Accounting Review, Vol. 71, No. 1, Reaction to Bankruptcy Filings
January 1996, pp. 11 7-128.  

 
statements  of   (2003) Financial  Accounting  Standards  Board, -

.No2 USA, Inc, sons, & , john wileyaccounting concepts financial 
   

Handbook of , (2010), nal Federation of AccountantsInternatio -
International Quality Control Auditing Review other Assurance and 

.USA :New York,  th14 : Part 1, Related Services Pronouncements 
   

 Accounting , (2006), L. and Rama, Dasaratha V. Jones, Fredrick -
ed, Australia:  th, 2ion Systems: a business process approachInformat

Thomson south-western. 
 
- Matsumura, E. M. and Subramanyam k. and Robert R. Tucker,(1996), 

 .Concern Decisions -Strategic Auditor Behavior and Going  
 



133 
 

), Accounting n, (2006Romney, Marshall B, and Steinbart Paul Joh -
ed, Prentice Hall, New Jersy. th, 9Information Systems 

 
The Effect of Stage of Rosman, J.and Seol, I. and Biggs, S. (1999),  -

Development and Financial Health on Auditor Decision Behavior in the 
54.-Issue 1, spring 1999, pp. 37, Vol. 18, Going concern task, Auditing 

 
d, Thomson e th, 5Accounting information systemsHall, James. (2007),  -

South Western. 
 

 Hill, New -McGraw ,Accounting information system, (2008) Hurt, Robert -
York.  

  



 

 

  )1(ملحق رقم 
  ستبانةاإل

 

  غــزة-اإلســالمیة الجامعــة
ــادة ــا الدراســات عم   العلی

  كلیــــــــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــــــارة 
  م المحاسبة والتمویلـقس

  

  
  

  ـة/ المحترم               أختي الفاضلة ،،،/ أخي الفاضل
  ،،، السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

  

بتطبیــق معیــار  القــانونیین ي الحســاباتالتــزام مــدقق مــدى" :بعنــوان یقــوم الباحــث بــإجراء دراســة     
 جــودة المعلومــات المحاســبیةعلــى  أثــرهو " یم اســتمراریة الشــركاتتقیــ" )570(التــدقیق الــدولي رقــم 

وذلـك اسـتكماًال لمتطلبـات الحصـول علـى درجـة الماجسـتیر فـي المحاسـبة " )دراسة میدانیـة تحلیلیـة(
  .والتمویل

یة في مجال التدقیق وبحكم موقعكم الوظیفي المتعلق مهنونظرًا لما تتمتعون به من خبرة      
مصدرًا مهمًا  بموضوع الرسالة، فإن الباحث یأمل من سیادتكم المشاركة الفاعلة والبناءة، والتي تشكل

في إتمام هذه الرسالة، وذلك من خالل اإلطالع على فقرات هذه االستبانة بعنایة وٕاجابة جمیع 
  .ةأسئلتها بموضوعیة ومهنیة عالی

  

  أختي الفاضلة ،،،/ أخي الفاضل
ى مدى تجاوبكم مع فقرات االستبانة إن دقة النتائج التي ستتوصل لها هذه الدراسة تتوقف عل     

  .أرجو إعطائه األهمیة المناسبة دعمًا منكم للبحث العلمي التي بین أیدیكم، لذا
امل بسریة تامة وسوف تستخدم ویؤكد الباحث لكم أن جمیع المعلومات التي سیتم جمعها ستع     

  .ألغراض للبحث العلمي فقط
  فائق التحیة واالحترام ،،، قبول :لواتفض

  
 الباحث                                                                   

  محمد زكي الحوراني                                                                     
  0599833699: ل رقمجوا



 

 

  :المعلومات الشخصیة: القسم األول
  :حول البدیل المناسب للعبارات التالیة) √(الرجاء وضع عالمة 

  
  :المؤهل العلمي -1

    دكتوراه  ماجستیر    بكالوریوس

  
  :المسمى الوظیفي -2

  دقیقتمدیر   يمدقق حسابات رئیس  مدیر الشركة
      

    ........أخرى، حدد   مساعد مدقق

  
 :سنوات الخبرة -3

                         سنوات 10 أقل من إلى 5 من    سنوات 5من  أقل
      

  فأكثر سنة 15  سنة                          15 أقل من إلى 10 من

  
  :الشهادات المهنیة -4

CPA CMA CIA 
      

ACPA ACCA  أخرى، حدد........  

  
 :عملكمجال  تدریبیة التي التحقت بها فيعدد الدورات ال -5

دورات 1-3 دورات 4-6  فأكثر دورات 7   
  

 ال یوجد

    
 

  
  
  



 

 

  
  :محاور الدراسة: القسم الثاني

  
  

حدد تأثیر النقاط التالیة في المحاور التالیة على جودة المعلومات 
  .المحاسبیة

  درجة الموافقة
كبیرة 
  جداً 

قلیلة   قلیلة  متوسطة  كبیرة
  جداً 

المتعلقة باستمراریة الشركة وفقًا لمعیار  المؤشرات المالیة وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام  :ولالمحور األ 
  .وأثرها على جودة المعلومات المحاسبیة 570التدقیق الدولي رقم 

            .یقوم مدقق الحسابات بتقییم صافي االلتزامات  1

2  
التي  طویلة األجل لقروضا بفحص مدقق الحسابات قومی
  .هاجدیدتاحتماالت ب وجود دون ستحقاقاالقترب من تاریخ ی

          

3  
 تقترب التي الحسابات من القروض طویلة األجل یتأكد مدقق

  .لتسدیدها واقعیة احتماالت دون وجود االستحقاق تاریخ من
          

4  
 على الزائد االعتماد مدى على تقییم الحسابات یحرص مدقق

  .األجل طویلة األصول تمویل في األجل قصیرة وضالقر 
          

5  
 التشغیلیة النقدیة التدفقات تقییم الحسابات على مدقق یعمل

  .القوائم المالیة في إلیها یشار التي السلبیة
          

6  
 السلبیة التشغیلیة النقدیة التدفقات بتقییم الحسابات مدقق یقوم
مثل (الداخلیة،  التقاریر المالیة في إلیها یشار التي

  .)الموازنات

          

            .السلبیة الرئیسة المالیة النسب الحسابات مدقق یحدد  7

            .الجوهریة التشغیلیة الخسائر على تقییم الحسابات مدقق یعمل  8

9  
 األصول قیمة في الحاد التدهور بتقییم الحسابات مدقق یقوم

  .النقدیة التدفقات لتولید المستخدمة
          

10  
بتقییم عدم االنتظام في توزیعات  الحسابات مدقق یقوم

  .األرباح
          

11  
 المواعید في الدائنین سداد على مدى قدرة الشركة تقییم یتم

  .المستحقة
          

12  
 االمتثال على قدرة الشركة بتقییم مدى الحسابات یقوم مدقق

  .القروض اتفاقیات لبنود
          

13  
 المعامالت التغیرات في قییمعلى ت الحسابات مدقق یحرص
  .للموردین اآلجل والدفع الشراء عند النقدیة

          



 

 

حدد تأثیر النقاط التالیة في المحاور التالیة على جودة المعلومات 
  .المحاسبیة

  درجة الموافقة
كبیرة 
قلیلة   قلیلة  متوسطة  كبیرة  جداً 

  جداً 

14  
 تمویل ىعل للحصول القدرة عدم بتقییم الحسابات مدقق یقوم

  .األساسیة الجدیدة المنتجات لتطویر
          

15  
 على للحصول الحسابات بتقییم مدى قدرة الشركة یقوم مدقق

  .األخرى األساسیة االستثمارات تمویل
          

ار تشغیلیة المتعلقة باستمراریة الشركة وفقًا لمعیالمؤشرات ال وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام  :الثاني المحور
  .وأثرها على جودة المعلومات المحاسبیة 570التدقیق الدولي رقم 

           .يسوق رئیس أي مدقق الحسابات على تقییم خسارة ركزی  1

2  
تقییم تأثیر احتمال فقدان عمالء  على الحسابات مدقق یعمل

  .رئیسین في الشركة
          

           .خسارة حق امتیاز بتقییم مدقق الحسابات قومی  3

4  
مثل ( رص مدقق الحسابات على تقییم خسارة رخصةیح

 .)وكالة مهمة
          

           .خسارة موردین رئیسیین على تقییم مدقق الحسابات قومی  5

           .یحرص مدقق الحسابات على تقییم صعوبات العمل  6

           .تقییم نقص الموردین المهمینبمدقق الحسابات  قومی  7

8  
 بتقییم بیئة العمل المحیطة واحتمالیة مدقق الحساباتقوم ی

 .دجد ینظهور منافس
          

قانونیة والتنظیمیة المتعلقة باستمراریة الشركة المؤشرات ال وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام  :ثالثالمحور ال
  .وأثرها على جودة المعلومات المحاسبیة 570وفقًا لمعیار التدقیق الدولي رقم 

1  
قق الحسابات على تقییم عدم االلتزام بمتطلبات مد حرصی

 .رأس المال
          

2  
متطلبات قانونیة أیة االلتزام ب مدى منمدقق الحسابات  تأكدی

 .في ظل البیئة التي تعمل خاللها الشركة
          

3  
التي لم  القانونیة القضایا مدقق الحسابات على تقییم عملی

ستؤدي إلى مطالب والتي، إذا نجحت، یتم البث فیها بعد 
 .من المرجح أن ال تكون الشركة قادرة على الوفاء بها

          

4  
 اإلجراءات التنظیمیة على تقییممدقق الحسابات  عملی

 .المتعلقة بمتطلبات الغیر
          



 

 

حدد تأثیر النقاط التالیة في المحاور التالیة على جودة المعلومات 
  .المحاسبیة

  درجة الموافقة
كبیرة 
  قلیلة  متوسطة  بیرةك  جداً 

قلیلة 
  جداً 

5  
مدقق الحسابات التغیرات في القانون المتوقع أن تؤثر  دركی

 .سلبًا على الشركة
          

6  
  

 بیئةمدقق الحسابات على تقییم التغیرات في ال عملی
 .المتوقع أن تؤثر سلبًا على الشركة ة المحیطةالسیاسی

          

7  
في المحیط  اتمدقق الحسابات على تقییم التغیر  حرصی

 .االقتصادي المتوقع أن تؤثر سلبًا على الشركة
          

8  
تغیرات سیاسة الحكومة  مدقق الحسابات على تقییم قومی

 .أن تؤثر سلبًا على الشركة ةالمتوقع
          

9  
غیر ) األخطار(مدقق الحسابات على تقییم الكوارث  عملی

 .المؤمنة بأقل مما تستحق عند حدوثها
          

10  
بتحدید االلتزامات التي  المؤمنة) األخطار(تقییم الكوارث  یتم
 .تستحق عند حدوثها قد

          

الفشل المالي المتعلقة باستمراریة الشركة وفقًا لمعیار  مؤشرات وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام  :رابعالمحور ال
  .معلومات المحاسبیةوأثرها على الخصائص النوعیة لجودة ال 570التدقیق الدولي رقم 

1  
صافي رأس  على تقییم حسابمدقق الحسابات  حرصی

 .المال العامل إلى مجموع األصول
          

2  
تقییم األرباح المحتجزة في المیزانیة بمدقق الحسابات  یقوم

 .إلى مجموع األصول
          

3  
 بتحلیل المؤشرات المالیة المتعلقة یقوم مدقق الحسابات

 .الفوائد والضرائب إلى مجموع الخصوماألرباح قبل  بحساب

          

4  
مدقق الحسابات على تقییم القیمة السوقیة لحقوق  عملی

 .المساهمین إلى مجموع الخصوم

          

5  
مدقق الحسابات على تقییم المبیعات إلى مجموع  حرصی

 .األصول

          



 

 

حدد تأثیر النقاط التالیة في المحاور التالیة على جودة المعلومات 
  .محاسبیةال

  درجة الموافقة

كبیرة 
قلیلة   قلیلة  متوسطة  كبیرة  جداً 

  جداً 
أدلة اإلثبات المتعلقة باستمراریة الشركة وفقًا لمعیار التدقیق  وتطبیق مدقق الحسابات بتقییمدرجة التزام  :خامسالمحور ال

  .وأثرها على جودة المعلومات المحاسبیة 570الدولي رقم 

1  
تحقق من اإلجراءات المطبقة بشأن بال یقوم مدقق الحسابات

 ).وااللتزامات موجوداتال(الجرد الفعلي  عملیات
          

2  
ویطلب من  تصمیم المصادقاتعلى مدقق الحسابات  عملی

 .یمهایتقب یقوم إرسالها ومن ثمالعمیل 
          

           .الفحص المستندي الداخلي من مدقق الحسابات یتأكد  3

4  
الذي یعتمد الفحص المستندي  من مدقق الحسابات تأكدی

 .على أدلة اإلثبات الخارجیة
          

           .ةالرئیسة للشرك لعملیاتبتقییم ایقوم مدقق الحسابات   5

6  
الطرق والسیاسات  من سالمةمدقق الحسابات تأكد ی

 .المطبقة والتقدیرات المحاسبیة
          

           .المراجعة التحلیلیةبإجراءات مدقق الحسابات قوم ی  7

8  
بتدقیق البیانات للعملیات المالیة من  مدقق الحساباتقوم ی

 .المراجعة االنتقادیةخالل 
          

9  
دراسة وتقییم نظام الرقابة على مدقق الحسابات  یعمل

 .بشكل مبدئي وبشكل نهائي حسب مراحل التنفیذ الداخلیة
          

10  
ا یقوم مدقق الحسابات باالستعالم أو االستفسار عن القضای

  .القانونیة من قبل المحامین المتعاملین مع الشركة
          

11  
یقوم مدقق الحسابات بحساب التأثیرات المباشرة الجوهریة 

  .للتصرفات غیر القانونیة على القوائم المالیة
          

 
  
 مع تحیات الباحث ،،،

  
  
  
  
  



 

 

 )2(ملحق رقم 

  نمحكمیالقائمة 

  الوظیفة / المهنة  االسم  #

، نائب عمید كلیة الجامعة اإلسالمیة ،أستاذ المحاسبة  شحدة زعربحمدي . د.أ  .1
  .التجارة

أستاذ المحاسبة، الجامعة اإلسالمیة، مساعد نائب   علي عبد اهللا شاهین. د.أ  .2
  .رئیس الجامعة للشئون اإلداریة

نائب رئیس أستاذ المحاسبة، جامعة فلسطین،   یوسف محمود جربوع. د.أ  .3
  .لميالجامعة للبحث الع

، رئیس الجامعة اإلسالمیة اإلحصاء المشارك،أستاذ   صافي خالد سمیر. د  .4
  .قسم االقتصاد والعلوم السیاسیة

  .أستاذ المحاسبة المساعد، جامعة القدس المفتوحة  صبري ماهر مشتهى. د  .5
  .أستاذ المحاسبة المساعد، جامعة األقصى  عبد الناصر نمر وادي. د  .6

أستاذ المحاسبة المساعد، جامعة األقصى، عمید كلیة   عبد اهللانضال فرید . د  .7
  .اإلدارة والتمویل

محاضر محاسبة في الكلیة الجامعیة للعلوم التطبیقیة،   خالد محمد نصار .أ  .8
  .  مدقق حسابات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 )3(ملحق رقم 

 شركات التدقیق التي تمتلك رخصة دولیة في قطاع غزة الذین قام أسماء قائمة
  المدققین بها بتعبئة اإلستبانة

  اسم الشركة  #

1.  Ernst and Young 

2.  Pirce Water House Coopers 

3.  BDO  

4.  Talal Abu Ghazaleh  

5.  Saba Company  
 
  


