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  .الرسالة هذه إتمام في
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المدقق في فحص مستوى التغير في اإلنتاجية ومستوى جودة المنتجات عند التقييم، ال يأخذ 

 االعتبار وبشكل كاف األهمية النسبية للمعلومات غير المالية عندما تصبح المنشأة المدقق بعين
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 دورات عقد وضرورة ،باالتفاقيات المنشأة التزام مدى مراعاة ضرورة جانب إلى ،االستمرارية
  .المالية غير للمعلومات النسبية األهميةب العمل مفاهيم حول للمدققين تدريبية
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Abstract 

 
The impact of non-financial information and stage of the facility to 
strengthen the auditor's decision when assessing the ability to going 

concern 
(An Empirical Study of Certified Auditor’s-Gaza Strip) 

 
This study aimed to identify the impact of non-financial information and 
stage of the facility to strengthen auditor’s decision when assessing the 
ability to going concern, to achieve the objectives of the study and to test 
hypotheses, it has been relying on secondary data and previous studies that 
formed the theoretical framework for the study, while the operational 
framework has been designed to identify commensurate with the theme of 
the study and its hypotheses, 50 questionnaires have been distributed to 15 
Auditing Companies.  
One of the main findings of the study: the auditor takes non-financial 
factors into account when assessing the entity's ability to maintain 
continuity with varying dependence on these factors, there is a lack of 
auditor focusing in examining the change on the level of productivity and 
quality of products, the auditor does not take into account sufficiently the 
relative importance of non-financial information when the facility becomes 
in an advanced stage of its life cycle. 
The study cited some recommendations and the most important were: 
Auditors need to check the change in the level of productivity and follow 
the level of product’s quality when assessing the facility’s ability to 
continuity, as well as auditors should take training courses regarding the 
relative importance of non-financial information. 
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  اإلطار العام للدراسة
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 أهداف الدراسة - 

 الدراسة أهمية - 
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 الدراسة متغيرات - 
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  :المقدمة 1-1
 بصفة المالية والتقارير القوائم مستخدمي لكافة األهمية عظيمة المهن من جيةالخار التدقیق مهنة تعتبر
 المالية، والمعلومات القوائم على مصداقية من تضفيه لما ونظراً عام، بوجه القومي ولالقتصاد خاصة
  )1ص ،2003 منصور،.(المالية األسواقو المستخدمين وسنف في الثقة بث على عالوة

 وتحضير واإلعداد التخطيط منه وتتطلب كبيرة، الخارجي بالمدقق المناطة لياتوالمسؤو الواجبات إن
 المالية القوائم في ورد ما صحة عن محايد فني برأي للخروج الالزمة المهنية العناية وبذل البرامج

 الجهات لكل خدمة ذلك في نأل واألمانة، الصدق على مبنياً يكون أن يجب الرأي وهذا المنشورة،
 وهذا وغيرهم، والمقرضين الدائنين أو المستثمرين، أو المساهمين أو الشركة إدارة منها سواء ةالمعني
  )3ص ،1991 ذنيبات،( .وإتقان بدقة العمل يستطيع حتى ومؤهالته، وحقوقه واجباته تحديد يتطلب

 لهاعم في مستمرة أنها العامة المساهمة الشركات وخصوصاً الشركات تأسيس عند تعارف ولقد هذا
 من العديد ويعتبر ،مسبقاً محددة غير لفترة عملها في مستمرة أنها قلاأل على أو نهاية ال ما إلى

 فهو المحاسبة، نظرية بناء في الزاوية حجر هو المشروع استمرارية فرض أن المحاسبة منظري
 ينعكس وهذا ،)444ص ،2005 جربوع،(الجوهرية لتقليديةا المحاسبية األعراف من برأيهم يعتبر
 أن دائماً يفترضون المحاسبين أن نجد لذلك أعمال، من به يقومون وما والمدققين المحاسبين عمل على

  .محدد جلأ لذلك يكون أن دون مستمرة بصفة أعمالها لتمارس أنشأت االقتصادية الوحدة
 بترتيب مهتماً يكون أن الحسابات مدقق على أن الدولية التدقيق معايير لجنة توصيات أشارت وقد

 حالة وفي االستمرار على الشركة قدرة عدم احتمال وجود حالة في وااللتزامات األصول تقييم وإعادة
 أن المدقق على نإف يةاالستمرار على الشركة قدرة حول ةمؤكد غير ظروف أو جوهرية شكوك وجود
  (SAS, No2, P17).الرأي إبداء عن يمتنع أن أو تقريره في يتحفظ

 والوظيفة ودورها التدقيق مهنة إلى الموجهة االنتقادات حدة تزايدت قد األخيرة لسنواتا وفي نهأ إال
 المالية األزمات تفاقم إلى أساسية بصفة ذلك ويرجع ،)27ص ،1999 عشماوي،(.تؤديها التي

 والمساهمين المستثمرين قلق زيادة إلى أدى الذي بالشكل والعربي العالمي الصعيدين على والمصرفية
 هذه حدوث عند حقوقهم حماية على والتدقيق المحاسبة منشأة قدرة في ثقتهم وعدم العام رأيوال

  )56 ص ،1994  مصطفى،( .األزمات
 األمريكية المتحدة الواليات في الشركات وإفالس فشل وراء من اإلجمالية الخسائر أن تؤكد فالتقارير

 في المدققين تحفظ عدم اإلفالس، مشكلة تفاقمو حدة من يزيد ومما سنوياً، دوالر بليون 200 عن تزيد
 حدوث عن لسابقةا السنوات في - اإلفالس مجال دخلت التي لمنشاتل المالية القوائم عن تقاريرهم

  .االستمرارية على المنشآت قدرة عدم عن -اإلفالس أو الفشل
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 قدرة مدى تقييم عن ققالمد مسئولية بموضوع - األخيرة اآلونة خالل - االهتمام تزايد فقد هنا ومن 
 حول التقرير يمثله لما ونظراً المستقبل، في أعمالها مزاولة في االستمرار على التدقيق محل المنشأة

 في - والمهنية العلمية المنظمات من العديد اهتمت فقد ولذلك بالغة، أهمية من المنشأة استمرارية
 المنشأة مقدرة مدى عن والتقرير التقييم عن قالمدق ودور مسئولية مدى بتحديد - العالم بلدان مختلف

 تلك أصدرتها التي والمعايير النشرات من سلسلة خالل من وذلك االستمرار، على
  )3ص ،2003 منصور،(.المنظمات

  :الدراسة مشكلة  1-2
 على التدقيق محل االقتصادية الوحدة قدرة تقييم حول المدقق ومسئولية بدور االهتمام تزايد مع

 المعايير من العديد صدور من ذلك صاحب وما ذلك، عن والتقرير أعمالها مزاولة في راريةاالستم
  .المسئولية وتلك الدور لذلك إطار وضع حاولت التي

 الدراسات هذه غالبية أن إال الموضوع، نفس تناولت التي الدراسات بعض وجود من الرغم وعلى
  .المالية غير بالنواحي االهتمام دون ةالسيول مشكالت مثل المالية العوامل بعض تناولت
 ذات تعتبر والتي المالية غير العوامل إضافة يمكن جوانبها جميع من المنشأة قدرة لتقييم فإنه ولذلك
 المراحل بعض في هميةاأل هذه تزداد حيث للمنشأة، العمرية بالمرحلة ربطها تم ما إذا خاصة أهمية

  .منها خراأل البعض في تنخفض حين في
 :التالي الرئيس السؤال عن اإلجابة في تتبلور أن يمكن البحث مشكلة فإن هذا علىو
  
  ؟االستمرارية تقييم عند المدقق قرار على للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات أثر ما

  :التالية الفرعية األسئلة منه ويتفرع
 لمدى تقييمه عند المدقق قرار على عتباراال بعين أخذها الةح في المالية غير المعلومات أثر ما -1

 االستمرارية؟ على المنشأة قدرة
 قرار على االعتبار بعين أخذها حالة في التدقيق محل للمنشأة العمرية المرحلة اختالف أثر ما -2

 االستمرارية؟ على المنشأة قدرة لمدى تقييمه عند المدقق
 بها تمر التي العمرية المرحلة باختالف ليةالما غير للمعلومات النسبية األهمية اختالف أثر ما -3

   االستمرارية؟ على المنشأة قدرة مدى تقييم عند المدقق قرار على المنشأة

  :الدراسة أهداف 1-3
 المنشأة استمرارية تقييم عند للمدقق الشخصي الحكم لترشيد محاولة في للبحث األساسي الهدف يتمثل

  :اآلتية الفرعية هدافاأل تحقيق خالل من وذلك عنها، والتقرير
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 على المنشأة قدرة تقييم عند للمدقق الالزمة المالية غير المعلومات نوعية على الوقوف -1
 .االستمرارية

 في الخارجي المدقق قبل من المنشآت استمرارية تقييم عند المالية غير المعلومات أهمية إبراز  -2
 .عليها الحصول ومصادر المعلومات نوعية بيان إلى باإلضافة ،الفلسطينية البيئة

 التركيز درجة على حياتها، دورة من المنشأة بها تمر التي العمرية المرحلة انعكاسات بيان  -3
  .التقييم موضوع المالية وغير المالية للمعلومات المدقق يوليها التي والعناية

  : الدراسة أهمية 1-4
 والمعدل) 59 (رقم األمريكي التدقيق يارمع صدور إثر المنشأة استمرارية تقييم بموضوع االهتمام بدأ

 المنشأة استمرارية تقييم جعل والذي ،)570 (رقم الدولي المعيار وكذلك) 64 (رقم األمريكي بالمعيار
 عملية كل من كجزء بها الوفاءو االلتزام المدقق على يجب التي األساسية المسئوليات أحد التدقيق محل

   .التدقيق
 من متحفظ غير تقرير بشأنها يصدر كان التي الشركات من العديد إفالس إثر االهتمام هذا تعزز وقد
 أن المدقق على يجب التي المالية غير المعلومات ودور أهمية لتوضيح الدراسة هذه تأتيو المدقق قبل

 اءأد حول كافياً تبريراً يقدم أن يستطيع أن وحتى التدقيق لعملية تأديته أثناء الكافي االهتمام يوليها
 بأداء المستثمرين ثقة يعزز الذي األمر المستقبل، في عليه ستكون وما الحالية المرحلة في المنشأة
 التي المعلومات وشفافية وضوح وبالتالي مستقبالً أدائها على تؤثر قد مؤشرات أية ويظهر المنشأة
  .المالي السوق في للمنشأة المنشورة المالية البيانات تعكسها

  :دراسةال فرضيات 1-5
 على المنشأة لقدرة تقييمه عند المدقق قرار على المالية غير المعلومات تؤثر :األولى الفرضية

  .االستمرارية
 تقييمه عند المدقق قرار على التدقيق محل للمنشأة العمرية المرحلة اختالف يؤثر :الثانية الفرضية

  .االستمرارية على المنشأة لقدرة
 العمرية المرحلة اختالف مع المالية غير للمعلومات النسبية األهمية الفاخت يؤثر :الثالثة الفرضية

  .االستمرارية على المنشأة لقدرة تقييمه عند المدقق قرار على المنشأة بها تمر التي
 غير المعلومات أثر حول الدراسة عينة استجابة في إحصائية داللة ذات فروق توجد :الرابعة الفرضية

  :التالية للمتغيرات تعزى المنشأة استمرارية عند المدقق قرار تدعيم في لعمريةا والمرحلة المالية
 .لمدققالمؤهل العلمي ل  -1

 . طبيعة عمل المدقق -2



5 
 

 . المسمى الوظيفي للمدقق -3

 . الشهادات المهنية التي يحملها المدقق -4

 . خبرة المدقق -5

 الخاص 570لدولي رقم  الدورات التدريبية التي حصل عليها المدقق الخاصة بمعيار التدقيق ا -6
 .باالستمرارية

  
  :الدراسة متغيرات 1-6

  :  التابع المتغير
  .االستمرارية على المنشأة قدرة حول المدقق قرار -

  :المستقلة المتغيرات
  .المالية غير المعلومات -
  .للمنشاة العمرية المرحلة -
  .ةللمنشأ العمرية المرحلة باختالف المالية غير للمعلومات النسبية األهمية -
  

  الدراسة مصطلحات 1-7

 المنشأة حياة بين مطلقا الربط يتم وال نهاية ال ما إلى مستمرة المنشأة حياة أن تعني : "االستمرارية
 هي والتصفية األصل هي المنشأة استمرارية نإ حيث الطبيعي األمر هو وهذا كها،مال وحياة

  )15ص ،2002 وآخرون، شاهين(".االستثناء

  :اليةالم غير المعلومات

 :إلى وتنقسم

  :الداخلية المالية غير المعلومات:  أوالً
  :االستمرارية على المنشأة قدرة على المؤثرة الداخلية المؤشراتو العوامل أهم ومن

 :البشرية العوامل -1

 كافة ألداء فيها ظيفهمتو جرى والذين مرؤوسين،و رؤساء المنشأة في العاملين ميعج عن عبارة هو
 السلوكية، مأنماطه وتوحد وتضبط توضح التي التنظيمية ثقافتها مظلة تحت أعمالهاو وظائفها

 ائفلوظ وتنفيذهم مهامهم، أداء تنظم التي واإلجراءات والسياسات األنظمةو الخطط من  ومجموعة
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 من العاملين يتقاضى أن ذلك مقابل المستقبلية إستراتيجيتهاو وأهدافها رسالتها تحقيق قصد المنشأة
  )20-19ص ،2010 عنتر،.(الوظيفية المزاياو واألجور الرواتب: وهي متنوعة عويضاتت المنشأة

 :اإلنتاجية العوامل -1

 من مجموعة لتحقيق واستغاللها المنظمات في الموارد تجميع جودة مدى قياس بأنها اإلنتاجية وتعرف
 ،1991 بالل،.(الموارد إنفاق من قدر أقلب لألداء مستوى أعلى إلى للوصول تسعى وهي النتائج،

  ) 91ص
 :التسويقية العوامل -2

 إنتاجها مصادر من والخدمات السلع لتدفق الالزمة التجارية النشاطات بمختلف القيام عن يعبر التسويق
  )216ص ،2006 البكري،.(استعمالها أو استهالكها أسواق إلى

  :للمنشأة البيئي الدور -3

  )158ص ،1999 جهماني،(.المحيطة يئةالب حماية في المنشأة به تقوم الذي الدور عن يعبر
  

  :الخارجية المالية غير المعلومات :ثانياً
 :االستمرارية على المنشأة قدرة على المؤثرة الخارجية المؤشراتو العوامل أهم ومن
 :االقتصادية العوامل  -1

   علىو المنشأة على واضحة آثاراً الظروف لهذه ويكون ،المنشأةب المحيطة االقتصادية الظروف وهي
  :الظروف هذه أهم ومن ،االستمرارية على قدرتها

 :التضخم  - أ

 إنما و معينة سلعة سعر ارتفاع به يقصد وال لألسعار، العام المستوى في المستمر االرتفاع وهو"
 يشتريها التي القيمة فان والخدمات السلع ألسعار العام المستوى ارتفع كلما بحيث عموما، السلع أسعار
 الوادي(."للنقود الشرائية القوة تناقص إلى يؤدي التضخم فان وبالتالي تقل، السلع هذه من الدينار

  )310ص ،2010 وآخرون،
 :الدولية االتفاقيات - ب

 General Agreement ofالجمركية والتعريفات للتجارة العامة االتفاقية االتفاقيات هذه أهم من

Trade And Tariffs  وأصبحت 1947 عام من أكتوبر شهر يف جنيف في عليها التوقيع تم والتي 
 .1948 يناير من المفعول سارية
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  :والتكنولوجية الفنية العوامل -2
 ،2000 وحيدر، بكر أبو(."المنشأةب المحيطة البيئة في والتكنولوجية الفنية الخصائص عن عبارة وهي"

  )69-68ص
 :والقانونية السياسية العوامل -3

 الحوافز حيث من فيها والمؤثرة للمنشآت المنظمة االستثمار اتوتشريع القوانين في العوامل تلك تتمثل"
 في بالتعامل الخاصة والقيود معينة، أنشطة في االستثمار على المفروضة والقيود الممنوحة، والمزايا

  )40ص ،2010 وسالم، موسى(."الحكومية الجهات تفرضها التي روضالف من وغيرها األجنبي النقد
  
  :شأةللمن العمرية المراحل

 أربعة إلى المنشأة حياة دورة تقسيم ويمكن حياتها، دورة خالل المنشأة بها تمر التي المراحل وهي
  ).االنتهاء ومرحلة االستقرار، أو النضوج مرحلة النمو، مرحلة البداية، مرحلة (هي مراحل

 
  :السابقة الدراسات 1-8

 :العربية الدراسات: أوالً
 المصرفية المنشآت بتعثر للتنبؤ مقترح نموذج ":وانبعن ،)2011 مطر،و شاهين (دراسة -1

  ".)تطبيقية دراسة (فلسطين في عاملةال
 بتعثر للتنبؤ استخدامها يمكن التي المالية النسب من مجموعة أفضل إلى للتوصل الدراسة هذه هدفت

 لكت أوضاع على التعرف بهدف ،منها المتعثرة وغير المتعثرة بين والتمييز المصرفية المنشآت
 التخاذ بالتدخل الرقابية والجهات المصلحة ذات لألطراف يسمح مما مبكر وقت في المنشآت

 بالتحليل المعروف اإلحصائي األسلوب استخدام تم وقد ،حينه في المناسبة التصحيحية اإلجراءات
 من مجموعة أفضل إلى للتوصل  (Stepwise Analysis)المتغيـرات متعدد الخطي التمييزي
 المتعثرة المنشآت بين التمييز من يمكن مما النموذج بناء في استخدامها يمكن التي المالية تالمؤشرا

 متعثر نصفها بنوك ثمانية من لعينة المالية النسب احتساب وتم بسنتين التعثر وقوع قبل المتعثرة وغير
 إلى التوصل تم ولقد) 2007-1997 (السنوات بين ما الفترة عن وذلك متعثر، غير اآلخر والنصف
 جرى وقد هذا  Z=326.940A8+37.810A11-14.905A1-7.261A22-2.347النموذج
 المنشآتو المتعثرة المصرفية المنشآت بين والتمييز بالتعثر التنبؤ على قادر انه وتبين النموذج اختبار

 لرابعةوا والثالثة األولى السنة في ، % )62.5 ،%75 ،%75 ( تعادل بدقة المتعثرة غير المصرفية
 .التوالي على التعثر حدوث قبل
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 على القدرة تقويم في الخارجي الحسابات مدقق دور: "بعنوان ،)2007 سرحان، (دراسة -2
  ".فلسطين في العاملة المساهمة الشركات لدى االستمرارية

 المساهمة الشركات قدرة تقويم عملية تجاه الخارجي المدقق مسئوليات معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 الدور، هذا على تؤثر التي العوامل ومعرفة االعتيادية، أعمالها في االستمرار على فلسطين في العامة
 كان وقد التقويم، عملية في الخارجي ساباتالح مدقق تساعد التي المؤشرات وإبراز تحديد إلى إضافة
 الماليين المدراء لىإ إضافة غزة قطاع في العاملين القانونيين المدققين عن عبارة الدراسة مجتمع

 التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم وقد المالي، فلسطين سوق في المدرجة العامة المساهمة للشركات
 الحسابات مدققي أن الدراسة هذه نتائج أهم ومن الدراسة، لغرض خصيصا أعدتا استبانتين إلى إضافة

 غير أو مالية مؤشرات كانت سواء االستمرارية بخصوص الشك مؤشرات يحددوا أن يستطيعون
 ومعرفة تطوير على تساعد ال للتدقيق المهنية الجمعيات أن الحسابات مدققي آراء من تبين كما مالية،

 معرفة بضرورة الدراسة أوصت وقد االستمرارية، تقويم عملية في للمدقق المساعدة اإلجراءات
 حول شكوك لديه تثار عندما الخارجي ققالمد ينفذها أن يجب التي اإلضافية اإلجراءات جميع وتحديد

 التقرير إعطاء اجل من الكافية المهنية العناية الحسابات مدققي بذل بضرورة أوصت كما االستمرارية،
 الحلول دراسة وكذلك أعمالها، في االستمرارية على الشركة قدرة حول شك وجود عند المناسب

 .الشك هذا إلزالة الشركة إدارة قبل من الموضوعة
 المالي التحليل خالل من الخارجي المراجع قدرة مدى: "بعنوان ،)2005 ،جربوع (دراسة -3

 مراجعي على تطبيقية دراسة - المشروع بفشل والتنبؤ العادية غير األخطاء اكتشاف على
  ".فلسطين غزة، قطاع في القانونيين الحسابات

 ناحية من وتشغيلها ناحية من ألموالا تجميع في اإلدارة كفاءة مدى تحديد إلى الدراسة هذه هدفت
 كذلك تعديل، إلى تحتاج أم سليمة الشركة سياسات كانت إذا ما تبين مؤشرات على والحصول أخرى،
 للشركة المالي التخطيط عملية في والمساعدة الشركة به تقوم الذي النشاط كفاءة مدى من التحقق
 الحسابات مدققي عن عبارة الدراسة مجتمع كان قدو المالئمة، القرارات التخاذ مناسبة أرضية وإعداد

 التحليلي الوصفي المنهج ماستخدا تم وقد مدقق،) 85 (وعددهم غزة قطاع في العاملين القانونيين
 ساساًأ تشكل المدققة المالية القوائم نأ الدراسة هذه نتائج همأ ومن االستقصاء، قوائم إلى إضافة

 أو السيولة، ونسبة الربحية، نسبة  مثل المالية النسب طريق عن ليالما التحليل من الكثير الستنباط
 بحيث االتجاهات تحليل وكذلك السوقية، المؤشرات ونسب المال، رأس هيكل ونسب األداء، نسبة
 من وكانت المستقبل، باحتماالت والتنبؤ المنشأة نشاط من كثيرة جوانب تقييم من الحسابات مدقق تمكن
 المفاهيم وبعض األعمال في االستمرارية فرض بين العالقة توضيح دراسةال هذه توصيات أهم

 ،إصدارها يجب التي التقارير أنواع على وتأثيرها والفشل، المالي، العسر مثل بها المرتبطة األخرى
 تنفذ أن يجب التي اإلضافية التدقيق إجراءات تحديد تتطلب الدولية التدقيق معايير أن إلى إضافة
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 إلى باإلضافة المشروع أعمال في االستمرارية فرض في الشك يثار عندما الخارجي مدققال بواسطة
 خطط فعالية مدى عن معقول تأكيد على للحصول المدقق يستخدمها أن يمكن التي المقاييس تحديد
  .الشك هذا يثار عندما تنفيذها وإمكانية المشروع إدارة

 للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير تالمعلوما أثر: "بعنوان) 2003 منصور، (دراسة -4
  ".االستمرارية تقييم عند المدقق قرار على

 المـدقق  قرار على للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات أثر بيان إلى الدراسة هذه هدفت
 ئـة الهي أعـضاء و الخـارجيين  المدققين عن عبارة ةالدراس مجتمع كان وقد االستمرارية، تقييم عند

 المكتوبة، االستقصاء قوائم الباحث استخدم وقد المصرية، البيئة في التدقيق بعملية المهتمين التدريسية
 الحكـم  لتدعيم كافية غير بمفردها المالية غير المعلومات أن إلى التوصل الدراسة هذه نتائج أهم ومن

 المعلومات عن التخلي يمكن ال نهأ تؤكد النتائج فان وبالتالي االستمرارية، تقييم عند للمدقق الشخصي
 النسبية األهمية أن الدراسة هذه أوضحت كذلك المالية، غير بالمعلومات تدعيمها من البد ولكن المالية

 حياتهـا،  دورة مـن  المنشأة بها تمر التي العمرية المرحلة اختالف مع تختلف المالية غير للمعلومات
 هـذه  أن إال النمو، أو الميالد مرحلتي خالل جداً مهمة ونلتك المعلومات هذه أهمية دتزدا حين فعلى

 النضوج مرحلتي خالل األهمية طةمتوس المالية غير المعلومات لتصبح االنخفاض نحو تتجه األهمية
 بـضرورة  التـدقيق  مهنة رعاية عن والمسئولة المعنية المنظمات الدراسة هذه أوصت وقد االنتهاء،و

 بتقييم القيام عند االعتبار في المالية غير المعلومات ألخذ التدقيق مكاتب مإلزا بهدف فعال بدور القيام
 بهـا  تمر التي العمرية بالمرحلة يتعلق فيما الحال وكذلك التدقيق، محل تلمنشآل االستمراري الوضع

 فـي  التجـارة  بكليـات  والتدقيق المحاسبة أقسام الباحث أوصى كذلك حياتها، دورة من المنشآت تلك
 الجديـدة  بالتطورات اإللمام على يساعد بما التدقيق مناهج تطوير على تعمل بان المصرية، عاتالجام
 تقيـيم  تجـاه  الحـسابات  مدقق ومسئوليات بواجبات يتعلق وفيما العموم، وجه على التدقيق مجال في

  .خاص وجه على االستمرارية
 االستمرارية على القدرة تقويم في الخارجي المدقق دور: "بعنوان ،)1991ذنيبات، (دراسة -5

 ".األردنية العامة المساهمة الشركات لدى
 االستمرارية على العامة المساهمة الشركات قدرة تقويم في المدقق دور بيان إلى الدراسة هذه هدفت
 العامة المساهمة الشركات ومدراء الخارجيين الحسابات مدققين عن عبارة الدراسة مجتمع كان وقد

 تقييم على القدرة لديه الخارجي المدقق أن الدراسة هذه نتائج أهم ومن المال، عمان سوق في المسجلة
 المدققين معظم وأن االعتيادية، أعمالها في االستمرارية على العامة المساهمة الشركات قدرة مدى

 والدرجات وخبراتهم إمكاناتهم على بناء االستمرارية على الشركات هذه قدرة تقويم على يعملون
 عملية في الخارجيين المدققين دور على يؤكدون المدراءو المدققين من كال وأن يحملونها، التي العلمية
 المعايير بتطوير الباحث أوصى وقد أعمالهم، نطاق ضمن تدخل التي مسئولياتهم من باعتبارها التقويم
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 في المدققين لمساعدة ألهدافا تطوير جانب إلى التقويم، عملية في المدقق تساعد والتي للتدقيق المهنية
  .التقويم عملية في دورهم تطوير
 :األجنبية الدراسات: ثانيا

 على المالية والصحة التطويرية المرحلة أثر: "بعنوان ، (Rosman et al. , 1999) دراسة -1
 The effect of stage of Development and“االستمرارية تقييم عند المدقق قرار

Financial health on Auditor Decision Behavior in the Going Concern 
task” 

 الصناعية الشركات على تؤثر التي المهمة الحاالت كافة وتقييم دراسة أن إلى الدراسة هذه هدفت
 سلوك يفيتك كيف فحص إلى هدفت كما الشركة، استمرارية تقييم في المدققين سلوك على تؤثر والتي

  .الصناعية الشركات باستمرارية المتعلقة المختلفة الحاالت في القرارات اتخاذ في المدققين
 وأن المالي، غير التخفيف عوامل من أكثر سيطرت المالي التخفيف عوامل أن إلى الدراسة توصلت
 من علوماتالم على الحصول في االختالف لفهم جدا مهم مالية وغير مالية، إلى المعلومات تصنيف

 الستخدام يميلون دقيق بشكل يعملون الذين المدققين أن إلى أيضا توصلت كما المدققين، قبل
 االستمرارية تقييم في الدقيق األداء وأن المالية، المعلومات على الحصول في مرنه استراتيجيات

  .مبكراً مالية غير ومعلومات السيولة، من أكثر معلومات على بالحصول مرتبط
 
 قرار على العمل ألوراق المراجع وتنظيم ترتيب أثر: "بعنوان ،(Ricchiute, 1992) اسةدر -2

 Working _ Paper“ االستمرارية على المراجعة محل المنشأة قدرة مدى حول المراجع
Order Effects and Auditors Going Concern Decisions” 

 قدرة مدى حول قراره على العمل، ألوراق المدقق وتنظيم ترتيب أثر بيان إلى الدراسة هذه هدفت
 100 باستخدام الدراسة هذه بإجراء (Ricchiute) قام وقد االستمرار، على التدقيق  محل المنشأة
 وتنظيم ترتيب أن الدراسة هذه نتائج أهم من كانت ولقد االستقصاء، أسلوب ومستخدما تدقيق، شريك
 في ذلك يؤثر أن دون االستمرار، على المنشأة قدرة ىمد عن المدققين قرار على يؤثر التدقيق أوراق
 قدرة في جوهريا شكا هناك أن قرروا المدققين أن الدراسة من تبين كما المتخذ، القرار في ثقتهم

 سببي،ال الترتيب في القرار لهذا والمدعمة األقوى اإلثبات أدلة قرءوا عندما االستمرار، على المنشأة
 في األقوى اإلثبات أدلة قرءوا عندما -جوهريا يكن لم الشكل أن أي-قلأ كانت الشك درجة أن غير

 له الدراسة بهذه والمؤكد العمل، أوراق ترتيب تأثير أن إلى إضافة العمل، ألوراق العادي الترتيب
 المعقدة الهيكلية غير القرارات اتخاذ عند خاصة التدقيق، عمل أوراق لتصميم بالنسبة هامة تطبيقات

  .االستمرارية على المنشأة قدرة بمدى المتعلق ارالقر مثل
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"  اإلفــالس باحتماليــة والتنبــؤ الماليــة النــسب: "بعنــوان ،(Ohison, 1980) دراســة -3
“Financial Ratios and The Probabilistic Prediction of Bankruptcy“  

 له أتاح مما دراسة،ال موضع للشركات المنشورة المالية التقارير على دراسته في (Ohison) اعتمد
 مراجعة له أتيح وبالتالي الجمهور على الشركات هذه تقارير نشر فيه تم الذي الوقت لمعرفة الفرصة
 بالبيانات استعان انه كما النشر، بعد أم قبل اإلفالس مرحلة دخلت وهل الشركات، هذه إفالس توقيت
 عوامل أربعة الدراسة هذه خالل من هرظ ولقد.  التنبؤ دقة على ساعده مما اإلفالس بعد نشرت التي

 هيكل الحجم، (وهي عام خالل الشركات إفالس احتمال في للتأثير إحصائية أهمية ذات رئيسية
 وذلك" األكبر االحتمال دالة "أسلوب حثالبا استخدم وقد ،)األداء مستوى الجارية، السيولة التمويل،
 المعالم لتقدير تستخدم التي اإلحصائية األساليب حدأ وهو باإلفالس، للتنبؤ االحتمالي النموذج لوضع

 من تنتج قد التي المشاكل ليتفادى األسلوب لهذا (Ohison) اختيار جاء ولقد المعلومة، غير اإلحصائية
 105 من مكونة عينة بيانات على دراسته في الباحث اعتمد ولقد التمييزي، التحليل أسلوب استخدام
 االحتمالي نموذجه لبناء وذلك سنوات، ثالث فترة عن مستمرة، شركة 2058 و إفالسها أعلنت شركة
 مدى على تتوقف نموذج ألي التنبؤ دقة أن الدراسة هذه نتائج أهم ومن للمنشآت، المالي بالفشل للتنبؤ

 أن إلى إضافة النموذج بهذا متغيرات صورة في المالية التقارير في الواردة المعلومات تمثيل إمكانية
 .المالي التحليل أدوات من هامة أداة تعد المالية لنسبا

 لألسعار العام المستوى بين مقارنة: "بعنوان ،(Norton and Smith, 1979) دراسة -4
 A Comparison of General Price Level باإلفالس للتنبؤ التاريخية التكلفة وبيانات

and Historical Cost Financial Statements in The Prediction of 
Bankruptcy”.  

 الجارية التكلفة أساس على المنشورة المالية القوائم إعداد كان إذا ما التأكد إلى الدراسة هذه هدفت
 القدرة بمقارنة الدراسة هذه اهتمت ولقد ار،االستمر على المنشأة قدرة مدى عن أفضل تنبؤ إلى يؤدي

 التكلفة أساس على المحسوبة بتلك التاريخية التكلفة أساس على المحسوبة المالية للمؤشرات التنبؤية
 لم أخرى شركة 30 أفلست، شركة 30 من مكونة عينة باستخدام الدراسة هذه أجريت ولقد الجارية،
 هذه بين التماثل روعي ولقد ،1975 حتى 1971 بين ما الفترة خالل وذلك لإلفالس، تتعرض
 األربعة السنوات بيانات الدراسة هذه واستخدمت. األصول وحجم الصناعة نوع حيث من الشركات
 من سنة لكل مالياً مؤشراً 32 بحساب (Norton and Smith) قام ولقد الفشل، حدوث على السابقة
 الجارية، التكلفة أساس على واألخرى التاريخية، كلفةالت أساس على إحداهما مرتين، الدراسة سنوات

 4 هناك أن إلى الدراسة هذه توصلت ولقد المتعدد، الخطي التمايز تحليل الدراسة استخدمت كما
 حقوق صافي (وهي المالي الفشل من المنشأة اقتراب بمدى بالتنبؤ واضحة عالقة لها مؤشرات
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 السندات + الخصوم مجموع األصول، مجموع/مالخصو إجمالي الخصوم، إجمالي/ المساهمين
  ).األصول مجموع/ المتداولة الخصوم األصول، مجموع/ الممتازة

 فشل مؤشرات لتحليل الخطي التمايز نموذج استخدام: "بعنوان ،(Deakin, 1972) دراسة -5
 ”A Discriminate Analysis of Predictors of Business Failure  المنشأة

 التمايز نموذج استخدام خالل من للمنشآت المالي الفشل لمؤشرات تحليل إجراء إلى ةالدراس هذه هدفت
 أفلست شركة 32 من مكونة الشركات من عينة على الدراسة هذه بإجراء) Deakin (قام وقد الخطي

 هـذه  في استخدم وقد ،1970 حتى 1964 بين ما الفترة خالل وذلك لإلفالس تتعرض لم شركة 32و
 الماليـة  النـسب  مجموعـة  (وهـي  مجموعات أربع إلى بتقسيمها قام حيث مالية، نسبة 14 الدراسة
 إلجمـالي  بالنـسبة  نقديـة  إلى التحول سهلة لألصول المالية النسب مجموعة األجل، طويلة لألصول
 مجموعة المتداولة، للخصوم بالنسبة نقدية إلى التحول سهلة لألصول المالية النسب مجموعة األصول،

 إليجاد وذلك التمايز، تحليل باستخدام (Deakin) قام ثم األصول، دوران بقياس المتعلقة لماليةا النسب
 هناك أن بوصفه دراسته أنهى ،وقدالمنشآت إفالس واقعة وبين السابقة، المالية النسب بين خطية عالقة
 صـافي (وهـي  رىاألخ المالية النسب من) التنبؤ على قدرة أكثر (تفسيرية قدرة لها مالية نسب خمس
 األصـول  األصـول،  إجمـالي /النقديـة  األصـول،  إجمالي/الديون إجمالي ،األصول إجمالي \الدخل

 يمكن فانه وبالتالي ،)المتداولة الخصوم/نقدية إلى التحول سريعة األصول المتداولة، الخصوم/المتداولة
 النمـوذج  هذا حقق ولقد لتمايز،ا بتحليل واالستعانة النسب هذه باستخدام للمنشآت المالي بالفشل التنبؤ
  .الفشل حدوث من عامين قبل وذلك ،%83 بنسبة انجاح

  
 للتنبؤ المالية للنسب الخطي التمايز نموذج استخدام: "بعنوان ،(Altman, 1968) دراسة  -6

 Financial Ratios Discriminant Analysis and The Prediction ofالمالي بالفشل
Corporate Bankruptcy”  

 قام وقد المالي بالفشل للتنبؤ استخدامها يمكن التي المالية النسب أهم اختيار إلى الدراسة هذه دفته
(Altman) شركة 66 من مكونة عينة اختيار طريق عن وذلك الخطي التمايز تحليل نموذج باستخدام 

 األول النصف مع يتماثل وهو اآلخر النصف أما ،1946 بين الفترة خالل المالي للفشل عرضت نصفها
 باختيار قام وقد هذا المالي، للفشل يتعرض لم ولكنه المستثمرة األموال حجمو الصناعة نوع حيث من
 نسب السيولة، نسب هي ةرئيس مجموعات خمس إلى النسب هذه بتصنيف وقام لتحليلها مالية نسبة 22

 النسب إلى الباحث توصل قدو النشاط، ونسب المالي اليسر نسب الملكية، إلى المتاجرة نسب الربحية،
 مجموع إلى العامل المال رأس (الشركات بإفالس التنبؤ يمكنها التي النسب أهم من وهي التالية

 مجموع إلى والضرائب الفوائد قبل األرباح األصول، مجموع إلى المحتجزة األرباح األصول،
 النموذج وكان ،)االلتزامات موعلمج الدفترية القيمة إلى المساهمين لحقوق السوقية القيمة األصول،
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 النموذج باختبار الباحث وقام ،%)83 (بلغت بدقة بسنتين حصوله قبل الشركات بفشل التنبؤ على قادراً
 السنة في%) 95 (التنبؤ دقة فبلغت الفشل قبل سنوات خمس ولمدة أخرى شركات من عينة على

 السنة في%) 39(و الثالثة السنة في%) 48(و انيةالث السنة في%) 72(و الفشل سبقت التي األولى
  .اإلفالس قبل الخامسة السنة في%) 36(و الرابعة،

  
 المالي بالفشل للتنبؤ كمؤشرات المالية النسب: "بعنوان ،(Beaver, 1966) دراسة -7

“Financial Ratios As Predictors of Failure. 
 التقدير أسلوبب بالمقارنة باإلفالس لتنبؤا على المالية النسب قدرة اختبار إلى الدراسة هذه هدفت

 ،)الواحد المتغير ذو اإلحصائي النموذج(الفردي اإلحصائي األسلوب (Beaver) طبق وقد.  الجزافي
 على ستحقةالم الديون إلى النقدي التدفق نسبة هي واحدة مالية نسبة على يعتمد نموذجا قدم حيث

 قام ولقد.االستمرارية على المنشأة قدرة مدى عن لتعبيرل النهائية المحصلة اعتبرها والتي المنشأة
(Beaver) أخرى شركة 79و ناجحة، شركة 79 من مكونة عينة اختيار طريق عن النموذج ببناء 

 الصناعة نوع في الشركات هذه تماثلت ولقد 1964 حتى 1954 بين الفترة خالل وذلك إفالسها أعلنت
 نسبة لثالثين الحسابي المتوسط احتساب خالل من النموذج بناءب قام ثم األصول، حجمو النشاط وطبيعة
 للوحدات  المحاسبية النسب نفس باحتساب قام كما إفالسها، أعلنت التي االقتصادية للوحدات محاسبية

 باختيار (Beaver) قام ،وأخيراً سنوات، خمس لمدة لإلفالس تتعرض لم التي األخرى االقتصادية
 للفشل المعرضة غير المنشآتو المالي، للفشل المعرضة المنشآت بين وتميز تفصل والتي الفصل نقطة

 استخدامها يمكن التي المحاسبية النسب أهم أن إلى تجربته خالل من (Beaver) توصل ولقد المالي،
 حقق ولقد الخصوم، مجموع إلى النقدي التدفق صافي نسبة هي االستمرار على المنشأة بقدرة للتنبؤ

 لسنة محاسبية معلومات استخدام حالة في وذلك ،%87 قدرها سليمة تنبؤية نسبة (Beaver) نموذج
 إلى تمتد أن يمكن للنموذج التنبؤية القدرة أن كما االقتصادية، الوحدة إفالس إعالن قبل واحدة مالية
 إلى% 78 بين تتفاوت سليمة تنبؤ بنسبة ولكن االقتصادية الوحدة إفالس إعالن قبل سنوات خمس

87.% 
  

 :الدراسة هذه يميز ما
 عدة من االستمرارية بتقييم عالقة ذات موضوعات تناولت أنها يتبين السابقة الدراسات خالل من

 الخارجي المراجع قدرة مدى االستمرارية، على القدرة تقويم في الخارجي المدقق دور:  أهمها جوانب
 التنبؤ بالتاليو المشروع، بفشل والتنبؤ لعاديةا غير األخطاء اكتشاف على المالي التحليل خالل من

 والتي االتجاه هذا في المبذولة الجهود لمتابعة الدراسة هذه وتأتي ،المنشأة استمرارية أو فشل باحتمالية
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 في وذلك االستمرارية، على القدرة تقييم موضوع تناولت التي الدراسات من العديد بوجود تمثلت
 العمرية والمرحلة  المالية غير المعلومات اثر لتحديد ومركز ليیلتح بشكل للبحث جادة محاولة
 والتكامل الترابط تحقيق هدفب ،االستمرارية على القدرة تقييم دعن المدقق قرار تدعيم في للمنشأة

  .السابقة الدراسات إليها تتطرق لم أخرى متغيرات وفق وذلك والتحديث
  المالية غير المعلومات ثرأ تحديد تحاول التي سطينفل في ساتالدرا أولى من الدراسة هذه وتعد

 علم فحسب ،االستمرارية على القدرة تقييم دعن المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة
  .الفلسطينية البيئة في الموضوع هذا إلى تطرقت سابقة دراسة توجد ال الباحث
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  الثاني الفصل

 
  عنها والتقرير تقييمها عن المدقق ومسئولية االستمرارية لمفهوم العام اإلطار

  
  

  :المقدمة
  .ومعوقاته االستمرارية فرض وطبيعة ماهية:  األول المبحث
 المدقق ومسئولية االستمرارية على المنشأة قدرة لعدم السلبية اآلثار :الثاني المبحث

  .عنها والتقرير االستمرارية تقييم عن
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  :لمقدمةا
 األهم يعتبر وربما المحاسبة، نظرية عليها بنيت التي المهمة الفروض من االستمرارية فرض يعتبر

 أهمية نشاطها في االستمرارية على المنشأة قدرة على الوقوف أن شك وال والتدقيق، المحاسبة علم في
  .المنشأةب المهتمة األطراف لكل بالغة
 مبرراً ويعد بل المالية القوائم إعداد تحكم التي ةالمهم الفروض دأح يعتبر ستمراريةاال فرض أن كما

 على قدرتها من تحد أن يمكن التي العوامل من العديد تواجه قد المنشأة أن إال منها، للعديد
 وتفقد توازنها يختل سوف العوامل تلك لتجنب الالزمة الوقائية اإلجراءات تتخذ لم وإذا االستمرارية،

  .ستمراريةاال على القدرة
 على التدقيق محل المنشأة قدرة مدى وتقرير بتحديد المدقق لقيام الحقيقية الحاجة ظهرت فقد هنا ومن

 الحسابات مدقق على انه إلى يشير الذي 570 رقم الدولي التدقيق معيار صدور وبالتالي االستمرارية،
 إعداد أساسه على تم والذي راريةاالستم فرض مالءمة مراعاة المالية للبيانات تدقيقه عند الخارجي

  .المالية القوائم
 فيما المدقق دور بيان إلى إضافة ومعوقاته االستمرارية فرض مفهوم بيان يتناول الفصل هذا فإن لذلك
 رأي على المترتبة اآلثار بيان وأخيراً عنها، والتقرير االستمرارية على المنشأة قدرة بتقييم يتعلق
  :التالية العناصر ضمن االستمرارية على المنشأة ةقدر عن وإفصاحه المدقق

  
  ومعوقاته االستمرارية فرض وطبيعة ماهية:  األول المبحث

  .المحاسبة في االستمرارية فرض وطبيعة ماهية •
  .التدقيق في االستمرارية فرض وطبيعة ماهية •
  .باالستمرارية الخاص 570 رقم الدولي التدقيق معيار عن تحليلية نظرة •

  
 تقييم عن المدقق ومسئولية االستمرارية على المنشأة قدرة لعدم السلبية اآلثار:  الثاني المبحث

  عنها والتقرير االستمرارية
  .االستمرارية على المنشأة قدرة لعدم السلبية اآلثار •
  .عام بشكل المدقق ومسئولية دور •
  .االستمرارية تقييم عن المدقق ومسئولية دور •
  .االستمرارية على المنشأة قدرة عدم عن المدقق تقرير •
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  األول المبحث
  ومعوقاته االستمرارية فرض وطبيعة ماهية

  
  :المحاسبة في االستمرارية فرض وطبيعة ماهية  2-1-1

 نشرات من واضحاً هذا ويبدو المحاسبي، الفكر في األساسية الفروض من االستمرارية فرض يعتبر
 معايير نشرة نصت فقد والتدقيق، المحاسبة مهنة بتنظيم ةالمهتم والمهنية العلمية والمنظمات الهيئات

 في تعد والتي المحاسبة في أساسية فروض أربعة أحد يعد االستمرارية فرض أن) "2 (رقم المحاسبة
 فرض ويعني(Campisi and Ken, 1985, P303) األعمال لمنشآت المالية القوائم ضوءها

 أنشطتها ونمو وتعهداتها، خططها لتحقيق يكفي طويل وقتل تستمر سوف المنشأة حياة أن االستمرارية
 األطراف لكل استقرارا الفرض هذا ويوفر المنظور، المستقبل في تصفيتها يتوقع ال وأنه المختلفة،

  )3ص ،2003 حسن،.(المنشأة مع تتعامل التي
 المنشأة حياة بين اًمطلق الربط يتم وال نهاية ال ما إلى مستمرة المنشأة حياة أن المحاسب يفترض حيث 

 هي والتصفية األصل هي المنشأة استمرارية أن حيث الطبيعي األمر هو وهذا مالكها، وحياة
 فرض األمريكية المحاسبة جمعية عرفت ولقد ،)15ص ،2002 وآخرون، شاهين.  (االستثناء

 يتوقع فانه كذلك ذلك، عكس على دليل يقم لم ما المنشأة استمرار يفترض "أنه على االستمرارية
 عند التزاماتها سداد عن فضال أجله، من اقتنيت الذي الغرض مجال في المنشأة منافع تدفق استمرار
 ،)AAA Committee on Accounting Concepts and Standards, 1957, P2".(استحقاقها

 إلى نشاطها في مستمرة المنشأة بأن يفيد الفرض هذا أن) 26ص ،2010 وآخرون، الخداش(ذكر قدو
 المنشأة تصفية عند الحال هو كما ذلك، عكس تثبت ودالئل موضوعية أدلة تظهر لم ما محدد غير أمد
  .المنشأة استمرارية ذلك ينهي حيث بأخرى دمجها أو

 هذا ويلعب للمالك، الطبيعي بالعمر له عالقة وال مستمرا المنشأة نشاط يعتبر الفرض لهذا ووفقا
 مستمرة المنشأة تعتبر بموجبه إذا للمنشأة الختامية المالية القوائم دادإع في هاما دورا أيضا الفرض
 مالءمة عدم في شك أو قرينة تظهر لم ما وذلك مالية، فترة كل نهاية في ميزانيتها تعد ذلك على وبناء
 بدالً تصفية ميزانية إعداد حينئذ يتوجب الفرض هذا صحة في شك أي ظهور حال في إذ الفرض، هذا
  )42ص ،2007 مطر،.( االستمرارية انيةميز من
  
  : المحاسبي الفكر في االستمرارية فرض على المترتبة المحاسبية اآلثار 

 المحاسبي الفكر على المهمة أثاره له والذي المحاسبية الفروض أهم من االستمرارية فرض يعتبر
  )26ص ،2010 وآخرون، الخداش:(منها نذكر
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  .واحدة سنة خالل اهتالكها عن عوضا سنوات ةعد عبر وامتالكها األصول تقييم •
 المدفوعة المصروفات وتسجيل األصول، الستهالك المنطقي األساس االستمرارية فرض يوفر •

  .مستقبالً عليها الحصول المتوقع االقتصادية والمنافع مقدما،
 ،األجل وقصيرة طويلة إلى وااللتزامات األصول تبويب االستمرارية فرض على يترتب كذلك •

 ويكون أهميته، يفقد سوف التطبيق هذا نفإ االستمرار مفهوم تطبيق عدم الةح في أنه إذ
  .منها التخلص أولوية هو وااللتزامات األصول تلك لتبويب المناسب األساس

 إعداد في المحاسبون يستخدمها والتي عليها المتعارف المحاسبية المبادئ بأن القول يمكن وعموما
 ترتبط المختلفة، القرارات اتخاذ في األطراف من العديد عليها يعتمد والتي المالية والتقارير القوائم
  . االستمرارية فرض على أساسية بصفة وتعتمد جميعها

  
   .التدقيق في االستمرارية فرض بيعةوط ماهية  2-1-2
 الفني رأيه ءإبدا على يقتصر والذي الخارجي، المدقق لعمل عليه المتعارف التقليدي الدور أصبح لقد

 المالي والمركز األعمال نتائج عن والميزانية الختامية الحسابات من كل تعبير مدى عن المحايد
 وتعتمد المنشأة مع تتعامل التي المختلفة األطراف لدى االطمئنان لبث كافي غير التدقيق محل للمنشأة

 اعتبر ولقد واالئتمان، االستثمار مجال في المختلفة المالية القرارات التخاذ كأساس المدقق رأي على
 ظروف بسبب مناسب غير أمراً التدقيق في االستمرارية فرض تطبيق أن قريب وقت حتى المدققون

 ومراجعة بتقييم المدقق قيام من ذلك على يترتب وما الفرض، هذا مع بالتعامل تحيط التي التأكد عدم
 المالية المشاكل ظل وفي الحالي الوقت في مقبوال أصبح قد  انه إال المالية، وغير المالية التنبؤات

 على المنشأة قدرة عن رأيه المدقق يبدي أن اليوم االقتصادي النشاط بمناخ تحيط التي المالية وغير
 على قدرتها يعيق ما وجود وعدم المنظور، المستقبل خالل نشاطها في االستمرارية
  )6-5ص ،2003 حسن،(.االستمرارية

 حياة أن يعني المحاسبة في االستمرارية فرض كان إذا انه إلى) 157ص ،1988 م،سال(أشار ولقد
 يبدي أن "يعني التدقيق في االستمرارية فرض فإن  الزمن، من محددة غير لفترة تستمر سوف المنشأة
  "عدمها من نشاطها في االستمرارية على قادرة المنشأة كانت إذا عما برأيه الحسابات مدقق

 المنشأة مستقبل ضمان عن مسئول غير المدقق أن األذهان في واضحا يكون أن يجب أنه كما
 في ظهرت ما إذا الخطر ناقوس يدق أن في يتمثل المدقق واجب أن بل تصفيتها، وعدم واستمراريتها

 لمخاطر تعرضها واحتمال المنشأة باستمرارية تتعلق مشاكل وجود إلى تشير مؤشرات أو دالئل األفق
  )7ص ،2003 منصور،.(التصفيةو االنقضاء
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 البيانات مصداقية ترسيخ على يساعد المراجع تقرير أن) 283 ،ص2002، جربوع (أضاف ولقد
  .مستقبال المنشأة الستمرارية ضمانة يعتبر ال المراجع تقرير فإن ذلك المالية،ومع

االطمئنان وغيرهم شأةالمن ألصحاب توفر التي الوحيدة الوسيلة بمثابة المراجعة تعتبر ذلك على بناء 
 تلعب وبالتالي المرغوبة، األهداف لتحقيق السليم االتجاه في الموجودة اإلدارة ظل في تسير أنها على

  .االقتصادية المصادر تخصيص ترشيد عملية في رئيسياً دوراً المراجعة
  

   :التدقيق عملية على االستمرارية فرض على المترتبة اآلثار

ــا مــن العديــد هنــاك  المراجعــة عمليــة علــى االســتمرارية فــرض علــى المترتبــة راآلث
  )286،ص2002جربوع،:(ومنها

 الذي األساس لتكوين اإلثبات أدلة على للحصول المصممة المراجعة إجراءات بتنفيذ المدقق يقوم •
 هذه من بعضا فإن االستمرارية، بفرض يتعلق شك يثار وعندما المالية البيانات في رأيه عليه يبني

 تحديث أو إضافية إجراءات اتخاذ الضروري من يكون قد أو إضافية أهمية تأخذ قد اءاتاإلجر
  . سابقا عليها الحصول تم التي المعلومات

 ومراعاة المطلوبة، المعلومات كافة على والحصول ضرورية، تعتبر التي اإلجراءات تنفيذ بعد •
 حول المثار الشك كان إذا فيما دققالم يؤكد األخرى، المؤثرة والعوامل لإلدارة خطط أية تأثير

 كافية إثبات أدلة على حصوله حالة وفي عدمه، من المرضي بالشكل أزيل قد االستمرارية فرض
 الحالة هذه في يمكنه وبالتالي عليها المتعارف المحاسبية المبادئ طبقت قد المنشأة وأن ومالئمة
  . مناسب أيهما متحفظ أو سلبي تقرير إصدار يتم ذلك عكس فيما مقيد، غير تقرير إصدار

 يجب التي الرئيسية األنشطة أو األعمال من يعتبر نشاطها في االستمرارية على المنشأة مقدرة إن •
 التي المنشآت في خاصة وبصفة التدقيق، لعملية التخطيط عند وذلك اعتباره في المدقق يأخذها أن

 نظام يمثل التي المنشآت بعض ففي لماليةا البيانات تشغيل في اآللي الحاسب استخدام على تعتمد
 الظواهر بعض المدقق يجد فقد تمارسها، التي ألنشطتها مكمال دورا للبيانات االلكتروني التشغيل

 ما يوجد حيث مقيد تقرير إعداد إلى المدقق يضطر ثم ومن النظام، بفشل يحكم أساسها على التي
  ) 15ص ،1994 علي،.(المنشأة استمرارية يهدد
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 بتصميم المدقق قيام التدقيق عملية أثناء الحسبان في االستمرارية فرض أخذ على رتبيت •
 قدرة حول لديه جوهرية شكوك وجود حالة في وذلك اإلضافية اإلثبات أدلة وجمع االختبارات

 )8ص ،2003 منصور،(.نشاطها في االستمرارية على قيقالتد محل المنشأة

 

  :باالستمرارية الخاص 570 رقم الدولي تدقيقال معيار عن تحليلية نظرة  2-1-3

 للبيانات مراجعته عند المدقق مسئولية حول إرشادات وتوفير معايير وضع إلى المعيار تعرض
 الخارجي الحسابات مدقق على وبالتالي المالية، القوائم  إلعداد كأساس االستمرارية بفرض المتعلقة

 المالية، القوائم إعداد أساسه على تم والذي الفرض هذا ةمالءم مراعاة المالية للبيانات تدقيقه عند
 وتتعلق الفرض هذا تقييم عند االعتبار بعين تؤخذ أن يجب التي والعوامل المؤشرات من العديد وهناك

 المراجع على يجب ما 570 المعيار حدد وقد أخرى، ومؤشرات مالية ومؤشرات تشغيلية بمؤشرات
 على الشركة قدرة في الشك حالة في عليه يجب وما راجعة،الم لعملية التخطيط عند عمله

 .إليها توصل التي النتائج ضوء على تقريره في تضمينها يمكنه التي الصيغ هي وما االستمرارية،
(ISA No.570,2003)  

 أنشطتها أداء في مستمرة التدقيق محل المنشأة أن إلى يشير االستمرارية فرض أن من الرغم وعلى
 المحاسبة علم بديهيات من يعد ذلك عكس على يدل ما يوجد ال انه طالما المنظور لالمستقب في

 تحول التي المعوقات لبعض يتعرض قد أعمالها مزاولة في واستمراريتها المنشأة بقاء أن إال والتدقيق،
 تأخذ وإنما وضحاها عشية بين النشاط عن تتوقف ال المنشأةف ،)8ص ،2003 منصور، (ذلك دون
 أو المنشأة إدارة على سواء الخطر، وضع إلى تصل حتى الزمن من لفترة والضعف بالتراجع هاأحوال

 جريئة تصحيحية قرارات خاذالت التدخل يستدعي مما وغيرها، الرئيسي نشاطها أو أهدافها
  :المؤشرات لتلك تحليال يلي وفيما ،)41ص ،2001 العمودي،(.وحاسمة

  
   :مالية مؤشرات:  أوال
 نذكر االستمرارية تقييم عند االعتبار بعين أخذها للمدقق يمكن التي المالية المؤشرات من يدالعد هناك
  ) 87ص ،2009 الذنيبات،:(يلي ما منها

  :االلتزامات صافي •
 المنشأة بقدرة تتعلق مشاكل إلى يؤدي ذلك فإن المتداولة األصول من أكثر المتداولة االلتزامات تكون عندما
 في المنشأة تستمر كي ضروريا شيئا السيولة توفر ويعد المتداولة، وخاصة زامات،بااللت الوفاء على
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 توفر عدم وان دائنيها، عند سمعتها على والمحافظة التزاماتها تسديد على القدرة لديها ويكون نشاطها،
  . بالتزاماتها الوفاء على المنشأة قدرة على يؤثر الكافية السيولة

 تعديل أو تجديدها أو المحددة المواعيد ذات األجل طويلة ونالدي تسديد من التمكن عدم •
 :األجل قصيرة الديون على االعتماد زيادة أو شروطها،

 سواء االقتراض، من للمزيد المنشأة دفع إلى الذاتي التمويل إمكانيات ونقص السيولة، عجز يؤدي قد
 الدين خدمة بأعباء المنشأة تحميل إلى يؤدي وبالتالي االستثمارية، األنشطة أو الجارية، االلتزامات لتمويل

  .االستمرارية على قدرتها عدم على مؤشراً ذلك ويعد أرباحها، تفوق قد التي
 :متراجعة أو سالبة أساسية مالية نسب •

 تحديد خالل من المستقبل في االستمرارية على المنشأة قدرة على للحكم الطرق إحدى المالية النسب تعد
  . المالية القوائم في قوةوال الضعف، نقاط

  :النقدية التدفقات توليد في المستخدمة األصول قيم في تراجع أو جوهرية تشغيلية خسائر •
 االتجاه وكذلك ،المنشأة استمرارية حول الشك مؤشرات بين من مهما مؤشرا التشغيلية الخسائر تعد

 حول مؤشرا تعد متكررة تشغيلية خسائر وتحقيق األرباح في المستمر واالنخفاض للمبيعات، التنازلي
  . باستمراريتها الشك

 :التوزيعات في انقطاع أو ومتجمعة متأخرة توزيعات •
 متعددة، مالية لفترات بتوزيعها اإلدارة قيام وعدم المالية، القوائم في للتوزيع قابلة أرباح وجود عند

 قيام أو ،المنشأة لدى بالسيولة تتعلق مشاكل وجود إلى ذلك يشير التوزيعات، هذه استحقاق من بالرغم
 بعين ذلك يأخذ أن المدقق على يجب هنا مبرر، وجود دون النقد توزيع من بدالً أسهم بتوزيع اإلدارة

 المستقبل في أعمالها في االستمرارية على المنشأة قدرة في ضعف على مؤشراً يعد ألنَه االعتبار،
  . المنظور

 :المناسبة لتواريخا في الدائنين تسديد على القدرة عدم •
 فـي  نقـص  عـن  األولى الدرجة في ينتج للدائنين المستحقة االلتزامات دفع على المنشأة قدرة عدم إن

 قـدرة  في الشك على مؤشراً اعتباره يمكن مما للمنشأة الداخلة النقدية التدفقات نقص أي لديها،  السيولة
 .االستمرارية على المنشأة

 :القروض اتفاقيات باتبمتطل الوفاء على القدرة عدم •
 مع لمشاكل المنشأة يعرض استحقاقها تاريخ في القروض بتسديد الوفاء على المنشأة قدرة عدم إن

 باتفاقيات الوفاء المنشأة استطاعة عدم وعند الديون، جدولة على الموافقة يتم لم إذا وخاصة المقرضين،
 تصبح وبالتالي الفوائد، وتراكم ،الديون هذه مضاعفة إلى يؤدي ذلك في واالستمرار القروض،
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 كلياً، توقفها إلى يؤدي قد الذي األمر عملياتها، تمويل على قدرتها لعدم شك موضع الشركة استمرارية
 .جزئياً أو
 :النقدي إلى آجل من الشراء عملية في التغير •
 لمشاكل المنشأة مواجهة الوقت نفس وفي اآلجل، بدل نقداً التعامل على والدائنين الموردين إصرار إن
 والدائنين الموردين ثقة وضعف ،المنشأة لدى السيولة ضعف إلى يشير نقدا، مستلزماتها تمويل في

 .عملياتها في االستمرارية على المنشأة قدرة لضعف مؤشر وهو فيها،
 استثمارات أو جديدة أساسية منتجات تطوير أجل من تمويل على الحصول من التمكن عدم •

 :أخرى أساسية
 عن الخارجي التمويل إلى المنشأة دفع إلى الداخلي التمويل إمكانيات وتناقص السيولة، عجز يؤدي قد

 خدمة بأعباء المنشأة تحميل ثم ومن األنشطة، أو الجارية، االلتزامات لتمويل سواء االقتراض، طريق
 وبالتالي االستمرارية، على قدرتها عدم على مؤشرا ذلك ويعد أرباحها، تفوق قد التي) الفوائد (الديون

 ضرورية استثمارات أو قائم، أو جديد، منتج لتطوير آخر تمويل على الحصول المنشأة تستطيع ال
  .غيرها أو المنافسة، ألسباب

  
  : تشغيلية مؤشرات:  ثانيا

 منها نذكر االستمرارية تقييم عند االعتبار بعين أخذها للمدقق يمكن التي التشغيلية المؤشرات تعددت
  )284،ص2002جربوع،(:ييل ما
  :تعويضهم بدون قياديين إداريين فقدان •

 يسد من إيجاد على قدرتها وعدم لديها، المهمين المدراء بعض استقالة مشكلة المنشأة تواجه عندما
 حالة في وخاصة المنظور، المستقبل في المنشأة استمرارية على كبير وبشكل يؤثر ذلك فإن مكانهم،
 .منافسة أخرى منشات في للعمل مدراءال هؤالء انتقال

 :رئيسي مجهز أو ترخيص أو امتياز أو رئيسي سوق فقدان •
 أو األسعار، وارتفاع المنافسة، بفعل خارجياً أو محلياً، إنتاجها تسويق في مشاكل المنشأة تواجه قد

 عدم أو المنتج، قتسوي على تؤثر التي المدربة الفنية الكوادر لنقص الجودة مستوى مع تناسبها عدم
 على قدرتها عدم وبالتالي المستهلكين، أذواق على المؤثرة العوامل دراسة على تعمل إدارة وجود
 فقدان إلى تؤدي قد األسباب هذه جميع. تواجهها التي التسويقية للمشاكل والفعالة المناسبة الحلول إيجاد

 أثر له يكون وبالتالي االحتياجات، تلبية ىعل قدرتها لعدم لها رئيس مورد أو امتياز أو رئيسة أسواق
  . المستقبل في المنشأة استمرارية على سلبي
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 :مهمة تجهيزات في نقص أو عمالية مصاعب •
 مع مباشرة أكانت سواء العاملة، بالقوى تتعلق المنشأة لها تتعرض قد الصعوبات من العديد هناك

 حيث عنها، تدافع التي العمالية النقابات خالل من مأ وغيرها، واالمتيازات بالرواتب وتتعلق العاملين
 تقوم التي البشرية مواردها في مستقرة غير المنشأة يجعل ألخرى فترة من العاملين تغيير إن

 شؤون دائرة في العاملين سجالت خالل من ذلك يالحظ أن الحسابات لمدقق بد فال بتدريبهم،
 .المنشأة ريةاستمرا على سلبي اثر من لها لما الموظفين،

 
 : أخرى مؤشرات:  ثالثا

 المدقق قرار على تؤثر أن شأنها من أخرى مؤشرات يوجد المؤشرات من ذكره تم ما إلى إضافة
  )50ص ،2003 حسن،(:منها نذكر االستمرارية على المنشأة قدرة تقييم بشأن

  :ىاألخر الحكومية واألنظمة المال برأس المتعلقة المتطلبات مع االستجابة عدم •
 المنشأة عليها تحصل التي والقروض المدفوع، المال رأس من المنشأة في المستثمرة األموال تتكون

 التمويل مصادر بين التوازن على للحفاظ عليها متعارف نسب وهناك السندات، وحمله البنوك، من
 تتحمل دفوعالم رأسمال وانخفاض القروض، حجم زيادة بسبب التوازن اختل فإذا والخارجي، الداخلي،
 ال أن يجب المنشأة تستمر وحتى القروض، وأقساط بالفائدة، تتمثل الدين، لخدمة مالية أعباء المنشأة

 وذلك ،المنشأة إليها تنتمي التي الصناعة في المقبول الحد عن الملكية حقوق إلى القروض نسبة تزيد
 . واالستمرارية النجاح من ممكنٍ قدرٍ أكبر توفير أجل من
 :المنشأة ضد مؤجلة قانونية تإجراءا •

 أو التزامات، إلى يؤدي قد الدعاوي هذه ونجاح ،المنشأة ضد مرفوعة قضائية دعاوي وجود عند
 لتسديد للتصفية التعرض أو أصولها، على الحجز أو بها، الوفاء المنشأة تستطيع ال تعويضات

 بعين يؤخذ أن يجب المستقبل يف االستمرارية على المنشأة قدرة ضعف على مؤشر فهذا االلتزامات،
 .المدقق قبل من االعتبار

 :الحكومة سياسة أو التشريعات في تغيير •
 وقت من تتغير القوانين هذه فان وبالتالي الحكومية وتشريعات القوانين يحكمها بيئة في المنشأة تعمل
 العالقة ذات وانينالق وخاصة إدامتها على الموافقة يتم ال قد مؤقتة قوانين تكون فأحياناً ألخر،

 التكلفة على تؤثر مما الجمركية القوانين أو ما، سلعة بإنتاج تختص التي القوانين :مثل ،المنشأةب
 مالحظة المدقق على فيجب اإلنتاج، مستلزمات واستيراد العاملة بالقوى الخاصة والقوانين واألسعار،

 نشاط على ايجابي أم سلبي بشكل التغييرات هذه تؤثر وهل القوانين في التغييرات المنشأة متابعة مدى
 .المنشأة
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 قد فإنها االقتصادية الوحدة على اإلشارات أو العالمات تلك ظهور بمجرد أنه إلى اإلشارة وتجدر
 في اختالف  وجود من الرغم على وذلك مالي، عسر أو إفالس أو فشل حالة في أنها على توصف
 والعسر الفشل من لكل العلمي المفهوم توضيح يتم ساساأل هذا وعلى المصطلحات، هذه من كل معنى
  )45ص ،2001 العمودي،.(واإلفالس المالي
  

 عائداً تحقيقها عدم أو متوالية لخسائر المنشأة تحقيق العام مفهومه في الفشل يعني :الفشل مفهوم -أوالً
 دفع على شأةالمن قدرة عدم عن عبارة هو والفشل) 10ص ،2003 منصور،.(األرباح من مناسباً

 األسباب من العديد عن ناجم لكن و اللحظة نتاج ليس فهو استحقاقها، موعد يأتي عندما التزاماتها
 عدم من المنشأة عليها التي الحالة إلى تؤدي و الزمنية المراحل عبر وتتفاعل تفاعلت التي والعوامل
 ،1996 الخضيري،(.التشغيلي أو يوالنقد المالي زنهاتوا استعادة أو التزاماتها، سداد على مقدرتها

  :منها متعددة نواحي من الفشل تعريف ويمكن ،)10ص
  (Economic Failure):االقتصادي الفشل   -1

 التمويل، تكلفة ضمنها ومن التكاليف كل تغطية عن تعجز منشأة حالة بأنه االقتصادي الفشل يعرف
 في السائدة الفائدة معدالت عن يقل االستثمار على عائد تحقيق في اإلدارة ضعف يعني آخر بمعنى
  )58ص ،2008 الطويل،(.االستثمارات لتلك المتوقعة اطرالمخ مع بتناسب ال أو السوق
 يكون عندما أو استثماراتها، على معتدل أو معقول عائد تحقق أن المنشأة تستطيع ال الحالة هذه وفي

 المنشأة وخصوم للمطلوبات الدفترية القيم تكون عندما وذلك خسارة وجود أي سالب المال رأس صافي
  (Ross and Jaffe, 2008).ألصولها الدفترية القيمة من أكثر

 ،1991دردير،.(إيراداتها المنشأة تكاليف تتجاوز عندما يحدث االقتصادي الفشل أن أيضا القول ويمكن
 المنشأة درةق بمدى وليس أرباح تحقيق على المنشأة بقدرة يرتبط االقتصادي الفشل أن أي ،)67ص
  .بالتزاماتها الوفاء على

  (Legal insolvency) :القانوني الفشل   -2
 بعد تبدأ ثم طويلة، لفترة لدائنيها القانونية المطالبات مقابلة عن المنشأة فيها تعجز التي الحالة هو
 ارإشه إلى يؤدي مما ديونها سداد عن االقتصادية الوحدة توقف إلثبات القانونية اإلجراءات ذلك

 المنشأة قدرة عدم يعني المعنى بهذا القانوني الفشل أن إلى اإلشارة تجدر وهنا وتصفيتها إفالسها
  )11ص ،1988 يوسف،(.الطويل األجل في السيولة زاوية من االلتزامات سداد على

  (Financial Failure)  :المالي الفشل -3
 يقصد فقد ذلك، تحديد في خدامهاست يمكن الذي التحليل لشكل وفقا المالي الفشل مفهوم يختلف
 مجموع أن رغم األجل قصيرة التزاماتها تسديد على المنشأة قدرة فيها تنعدم حالة المالي الفشل
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 تزيد عندما المنشأة بها تمر التي اإلفالس حالة به يقصد كما خصومها، مجموع عن يزيد أصولها
 )236ص ،2002 الزبيدي،.  (أصولها قيمة عن مطلوباتها قيمة
 قيمتها، بكامل للغير المستحقة التزاماتها وسداد مواجهة على المنشأة قدرة عدم بأنه عرف كما

  .خصومها من الحقيقية قيمتها في أقل أصولها تكون حيث
  )18-15،ص1989 شاكر،:(هي مراحل أربعة عبر المالي الفشل يمر أن ويمكن هذا
 السلبية الظواهر من بالعديد رحلةالم هذه ترتبط حيث :المالي الفشل ظهور قبل ما مرحلة  - أ

  :ومنها
 .المنشأة منتجات على الطلب في النقص •
 .اإلنتاج وأساليب طرق كفاءة ضعف •
 .للمنشأة التنافسي الموقف ضعف •
 .التشغيل تكاليف في الكبيرة الزيادة •
 .األصول دوران معدل انخفاض •
 .جهتهالموا الكافي العامل المال رأس توافر دون استثمارية توسعات إقرار •
 .الكافية البنكية التسهيالت انعدام •

 .وسهولة فعالية أكثر بشكل اكتشافه تم ما إذا المالي الفشل مواجهة يتم المرحلة هذه وفي
  :النقدية التدفقات انخفاض مرحلة    - ب

 إلى ماسة حاجة في وتكون الجارية، بالتزاماتها الوفاء على قادرة غير المنشأة تكون المرحلة هذه في
 أن إال الخصوم، عن اإلجمالية قيمتها في تزيد مادية أصول امتالكها من الرغم على وذلك ة،النقدي

  .السيولة انخفاض في تكمن المرحلة هذه في المشكلة
 :المؤقت المالي العسر مرحلة   -ج

 ةالمطلوب النقدية على الحصول في العادية سياستها استخدام على المنشأة قدرة بعدم المرحلة هذه ترتبط
 العديد فرض إلى اإلدارة تلجأ الحالة هذه وفي المطلوب، نموها ومقابلة المستحقة، التزاماتها لمواجهة

 ما غالبا والذي المالية االستشارات مجال في لمتخصص استدعائها إلى إضافة المتشددة اإلجراءات من
 .الدائنين جهة من تعيينه يتم
  :الكلي العسر مرحلة -د

 ألصول السوقية القيمة كفاية عدم عن عبارة هو والذي الكامل، المالي الفشل الةح المرحلة هذه تعكس
  .والمساهمين الدائنين تجاه الكاملة التزاماتها لمواجهة المنشأة
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  (INSOLVENCY) :المالي العسر  -ثانياً
 القيمة نأ أي ديونها، من أقل – قائم كمشروع – المؤسسة موجودات قيمة فيها تكون التي الحالة وهي

 مواجهة على القدرة وعدم السيولة ظهور  وبالتالي سالبة، أو صفرا تكون أن إما للمشروع الصافية
  http://www.jps-dir.com .مواعيدها في المستحقة االلتزامات

 السيولة، موقف ضعف يعني مما الجارية ديونها مقابلة عن المنشأة تعجز عندما المالي العسر ويظهر
 العسر حالة من خروجها إلى يؤدي مما المالية شئونها تنظيم وإعادة أمورها تدبير لمنشأةا تستطيع وقد

 إلى ثم فشلال حالة إلى بها يدفع مما وأرباحها أدائها على ينعكس الذي األمر تستطيع ال وقد المالي،
 عن نتجت عملية بأنه المالي العسر إلى النظر يمكن كما ،)11ص ،2003منصور،(.والتصفية اإلفالس
 سداد على القدرة عدم حالة إلى وصوال طويلة زمنية مراحل عبر والعوامل األسباب من العديد تفاعل

 عبر يمر وهو والتشغيلي، والنقدي المالي التوازن وفقدان جديدة، التزامات على والحصول االلتزامات
 )19ص ،1997 الخضيري،(:هي مراحل عدة

  : األولى المرحلة
 يتعلق ما غالباً والذي ما، عارضاً حادثاً المؤسسة تواجه حيث العارض لحدثا ظهور مرحلة وهي

 توظيف يتم أن دون عليها عبئا تشكل التزامات في المؤسسة تدخل كأن للمؤسسة، المالية بالناحية
 وضع على خطرا سيشكل االلتزام هذا أن يعني مما ،مناسباً عائداً تدر مجاالت في فعال بشكل األموال
 المؤسسة في كبيرة اختالسات حصول العارضة الحوادث هذه على األمثلة ومن فيها، النقدية ةالسيول

  .التزاماتها لسداد منهم المحصلة المبالغ على تعتمد والذين لها المهمين العمالء بعض إفالس أو
   :الثانية المرحلة

 بها يحيط الذي الخطر ارةاإلد فيها تتجاهل التي المرحلة أي القائم الوضع عن التغاضي مرحلة وهي
 في الضعف إلى األولى بالدرجة ذلك ويعود السابقة، المرحلة في ظهر الذي العارض للحادث كنتيجة
   .اإلدارة هذه كفاءة

   :الثالثة المرحلة
 الخطورة فيها تزداد التي المرحلة وهي الخطر، من التخفيف ومحاولة التعايش استمرار مرحلة وهي
 غير االنفاقية سياساتها في تستمر قد بل الخطر، هذا تجاهل في المؤسسة إدارة تستمر حين في

  .والتراكم بالظهور الخسائر تبدأ وهنا المخططة،
   :الرابعة المرحلة

 المالي العسر حالة تصبح حيث المراحل، اخطر تعتبر والتي المالي العسر مع التعايش مرحلة وهي
 تتعرض التي اإلنتاجية الخطوط إغالق ويتم الجديدة ستثماراتاال فيها تتوقف يومية، اعتيادية حالة هذه

 أخرى مؤسسات إلى بالتحول فيها العاملة اليد تبدأ كما صيانتها عن المؤسسة تعجز كبيرة ألعطال
  .نهايتها من اقتربت قد المؤسسة أن أي بديلة،

http://www.jps-dir.com
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   :الخامسة المرحلة
 إلى للمؤسسة المالي العسر عن وماتومعل أنباء ستتسرب حيث المالية األزمة حدوث مرحلة وهي

 سيبدؤون وهنا األسهم، وحملة حكومية وجهات الدائنون بينها من معها تتعامل خارجية جهات
  .حقوقهم تكفل التي القانونية اإلجراءات وباتخاذ بحقوقهم بالمطالبة
 المؤسسة تصفية أو األزمة معالجة تتم خاللها من حيث األخيرة المرحلة وهي :السادسة المرحلة

 المؤسسة في اإلصالح عمليات عن مسئول مفوض وتعيين الحالي المؤسسة إدارة مجلس بإقالة وذلك
  .للمؤسسة النهائية التصفية خالل من أو الدمج أو الديون جدولة إعادة طريق عن ذلك كان سواء

  
  :اإلفالس  -ثالثاً

 وتسليمها أصولها عن التنازل ويتم يونهاد دفع عن المنشأة فيها تتوقف التي الحالة بأنه اإلفالس يعرف
  (Schall and Haley, 1986,P.723).إلدارتها قضائيا

 تزيد المنشأة خصوم إجمالي فيها تكون التي الحالة أنها على) 13ص ،1988 يوسف، (عرفها ولقد
 منشأة أن إلى لإلشارة يستخدم اصطالح عن عبارة فاإلفالس ذلك وعلى أصولها، إجمالي عن بوضوح
  .أصولها إدارة المحكمة وتتولى ديونها دفع عن تعجز وبالتالي تمويلية، متاعب تواجهه األعمال

 دفع عن تتوقف التي المنشأة مال على للتنفيذ طريق "بأنه إليه فينظر القانونية الناحية من اإلفالس أما
 تهدف والقواعد راءاتاإلج من بسلسلة وذلك التجارية المعامالت في الثقة دعم تهدف التجارية ديونها
 ووضعها المنشأة أموال من تبقى ما على الحجز من بتمكينهم حقوقهم وصون الدائنين مصالح لحماية
  )4ص ،1992 العكيلي،".(به إضرارا أموالها تهريب فرصة لها تترك لكيال القضاء يد تحت
 الحقيقية المقدمة هي لسيولةا نقص عن الناتجة المالي العسر أو المالي الفشل حالة بأن الدراسات وتؤكد
 فرض مع يتعارض ما وهو اإلفالس إلى بدوره يؤدي والذي الكامل، المالي الفشل لحالة

  )1ص ،1989 شاكر،.(االستمرارية
فرض بمالءمة يتعلق شك يثار عندما فإنه المالي، الفشل مؤشرات من عرضه تم ما على بناء 

 بقدرة المتعلق الشك إزالة لمحاولة ومالئمة كافية اتإثب أدلة يجمع أن المراجع على االستمرارية،
 في المنشأة لدخول االنتظار دون وذلك المنظور، المستقبل في العمل في االستمرارية على المنشأة
 على المنشأة قدرة تقييم مجرد على يقتصر ال المراجع دور ألن وذلك الفشل، مراحل من مرحلة

 التخاذ لإلدارة ومرشدا محددا الخطر، ناقوس ليدق دوره يمتد بل ذلك عن التقرير أو االستمرارية
 في االنزالق قبل الفني المالي العسر دائرة من المنشأة إلخراج الكفيلة العالجية أو الوقائية اإلجراءات

  .والتصفية اإلفالس ثم الفشل هاوية
 حالة في بها القيام مدققلل يمكن التي اإلضافية اإلجراءات من العديد هناك فان كله سبق عما وفضالً
  )105ص ،2002 جربوع،:(االستمرارية على المنشأة بقدرة متعلق شك وجود
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  .اإلدارة مع األخرى المناسبة التوقعاتو والربحية النقدي التدفق ومناقشة تحليل •
 للتواصل المنشأة قابلية على تؤثر التي للبنود الفترة نهاية بعد الحاصلة األحداث فحص •

 .ةمستمر كمؤسسة
 .متوفرة دورية بيانات أخر ومناقشة تحليل •
 .تطبيقها في إخالل أي هنالك كان إذا فيما وتحديد القروض واتفاقيات السندات شروط فحص •
 وجود إلى تشير والتي المهمة واللجان اإلدارة ومجلس المساهمين اجتماعات محاضر قراءة •

 .التمويل في صعوبات
 .والمطالبات عاويالد حول المنشأة محامي من االستفسار •
 ذات أطراف مع عليه، اإلبقاء أو المالي الدعم لتوفير وملزمة قانونية ترتيبات وجود من التأكد •

 .إضافية أموال بتوفير األطراف لهذه المالية القدرة وتقدير ثالثة، أطراف أو عالقة
 .القائمة الزبائن بطلبات يتعلق فيما المنشأة موقف مراعاة •

 مدى بخصوص مادي شك هناك كان إذا ما تقييم في تنحصر المدقق مسئولية إن إلى اإلشارة وتجدر
 مالية سنة عن تزيد ال الزمن، من معقولة لفترة نشاطها مزاولة في االستمرارية على المنشأة قدرة

  .المالية القوائم إعداد تاريخ من واحدة
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  الثاني المبحث
 والتقرير االستمرارية تقييم عن المدقق ومسئولية االستمرارية على ةالمنشأ قدرة لعدم السلبية اآلثار

  عنها
  
  :االستمرارية على المنشأة قدرة لعدم السلبية اآلثار  2-2-1
 السلبية اآلثار تلك كانت سواء عديدة، سلبية آثاراً استمراريتها عدم أو المنشأة انقضاء على ترتبي

 ويمكن ككل المجتمع على أو ،المنشأة بأمر المعنية رافاألط على أو نفسها، المنشأة على تنعكس
  :يلي كما المنشأة انقضاء من المتضررة الجهة أساس على اآلثار تلك توضيح

  :المنشأة:  أوال
 أجلها، من قامت التي أهدافها تحقيق في المنشأة فشل يعني االستمرارية على المنشأة قدرة عدم إن

 خطورة األمر ويزداد بالفعل، قائم هو وما يكون، أن يجب كان ما بين فجوة هناك تصبح وبالتالي
 بالعديد ينعكس أهدافها تحقيق عن وعجزها المنشأة فشل ولعل الفجوة، هذه واتسعت زادت كلما وسوء

 التصفية مصاريف في تتمثل مباشرة تكاليف تكبدها مثل ذاتها المنشأة على السلبية واآلثار المظاهر من
 المالية القوائم أن إلى إضافة ،النشاط توقف نتيجة الضائعة األرباح في تتمثل ةمباشر غير وتكاليف
 عن معبرة غير تصبح ذلك عن اإلفصاح عدم حالة في االستمرارية على القادرة غير للمنشأة المنشورة
 الشك فان وبالتالي المالية، القوائم إعداد عند أساسيا فرضا يعتبر االستمرارية فرض ألن ذلك الحقيقة،

 محمد،.(القوائم هذه إعداد إليها يستند التي األركان من هام ركن فقد على ينطوي الفرض هذا في
  )48-36ص ،1996

  
  :المنشأة بأمر المعنية األطراف:  ثانياً
 على تهارقد لعدم نتيجة سلبي بشكل مصالحها تتأثر والتي ،المنشأة بأوضاع المعنية األطراف تتعدد

  )18-15 ،ص 2003 صور،من:(وهي االستمرارية
  :المستثمرون •

 المستثمرين وقرارات الحاليين، المستثمرين مصالح على تؤثر االستمرارية على المنشأة قدرة عدم إن
 تعرضهم إلى تؤدي قد المنشأة استمرارية عدم احتمال فان الحاليين للمستثمرين بالنسبة المرتقبين،

 يحصل ال قد وبالتالي التصفية عند السداد أولوية حق لهم الدائنين الن الدائنين، من أكبر لخسارة
 على المنشأة قدرة عدم فان المرتقب للمستثمر بالنسبة أما كاملة، حقوقهم على الحاليين المستثمرين
 عن ويبحث المنشأة هذه في االستثمار عن يحجم ما وغالبا قراراته، من يعدل تجعله االستمرارية

  .أفضل أخرى استثمارية فرص
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  :عاملونال •
 الذي األمر فيها، العاملين لدى األمان بعدم شعوراً يولد االستمرارية على المنشأة مقدرة عدم إن

 يؤدي المنشأة إفالس إعالن كذلك عام، بشكل أدائهم وعلى المعنوية حالتهم على سلبية بصورة ينعكس
  .عليه نيحصلو كانوا الذي دخلهم من حرمانهم وبالتالي وظائفهم العاملين فقد إلى

 :المقرضون •
 المتعاملين الدائنين كافة بمصالح اإلضرار إلى تؤدي االستمرارية على المنشأة قدرة عدم إن

 االئتمانية المؤسسات أو المصرفية األجهزة أو السندات حملة في الدائنين هؤالء تمثل معها،سواء
 وتعامالتهم مصالحهم لةعرق في الدائنين هؤالء يصيب الذي الضرر ويتمثل الدائنين، من وغيرهم
  .مواعيدها في مستحقاتهم سداد عن االستمرارية على القادرة غير المنشأة توقف عن والناتج
  :العمالء •
 جودة ومستوى اإلنتاجية انخفاض بسب وذلك لعمالئها، فقدها المنشأة استمرارية عدم عن ينتج ما غالباً
  .لهم المنشأة هذه تقدمها التي الخدمات أو السلع

  : موردونال •
 الذين الموردين بالموردين،خاصة اإلضرار إلى حتما تؤدي االستمرارية على المنشأة قدرة عدم إن

 يتعاملون الموردين هؤالء كان إذا يتضاعف الضرر هذا أن كما األجل، طويلة عقود المنشأةب تربطهم
  .منشأةال هذه طرف مستحقاتهم من جزء فقدهم احتمال بسبب وذلك باألجل، المنشأة مع
  
  :عام بشكل المدقق ومسئولية دور 2-2-2

 تقرير خالل من وذلك المالية القوائم عدالة في المحايد الفني الرأي إبداء إلى التدقيق عملية تهدف
 تصرفاته من المدقق مسئولية وتنبع المالية، القوائم لمستخدمي المدقق رسالة يعتبر انه حيث المدقق
)  العميل (المنشأة وبين الحسابات مدقق بين عقدا هناك أن وبما لمهنة،ا سلوك و بآداب التزامه ومدى

 لألصول وفقا مهارة و بعناية عمله يؤدي أن عليه فيجب العقد، هذا أساس على تتحد المدقق ومسئولية
  )118ص ،2011 وآخرون، محمود.(المهنية

 من عوامل عدة وجود ذلك على ساعد ولقد ،الحسابات مدقق دض المرفوعة القضايا عدد تزايدت لقد 
 إلى تعود والتي الحسابات تدقيق مجال في والفحوص االختبارات لعمليات المتزايدة التعقيدات أهمها

 البيانات، تشغيل في االلكترونية الحاسبات واستخدام ،المنشآت حجم كبر منها االعتبارات من مجموعة
  )50ص ،2002 جربوع،.(البديلة المحاسبية والمبادئ الطرق وتعدد
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  :يلي ما إلى الحسابات مدقق مسئوليات تقسيم ويمكن
  :المهنية أو التأديبية المسئولية:  أوالً
 التعليمات أو المهني سلوك وقواعد اآلداب بمخالفة قام ما إذا المدقق لها يتعرض التي المسئولية وهي
 حول المدقق، مساءلة يتم فانه الةالح هذه وفي التدقيق، مهنة مزاولة تنظم التي الجهة تصدرها التي

 والتعليمات واألنظمة المهنة تنظيم قانون خالل من تنظيمها يتم ما غالبا والتي المرتكبة، المخالفات
  )77ص ،2010 الذنيبات،:(أهمها مراحل عدة العقوبات هذه تأخذ وقد بمقتضاه، الصادرة

  .التنبيه •
  .الخطي اإلنذار •
  .سنتين على تزيد ال لمدة المزاولة جازةبإ العمل وإيقاف التسجيل تعليق •
  .المزاولين سجل من نهائياً القانوني المحاسب اسم وشطب المزاولة إجازة إلغاء •
  :كاآلتي يكون العقوبات هذه تدرج فان متدرباً محاسباً المخالف كان وإذا
  .التنبيه •
  .الخطي اإلنذار •
 .سنتين عن تزيد ال لمدة التدريب وقف •

  :القانونية المسئولية  :ثانياً
 يدقق التي المنشأة تجاه القانونية الناحية من مسئوال يعتبر المستقل الخارجي الحسابات مدقق إن
 اإلخالل مسئولية المدقق ويتحمل بينهما، المبرم العقد وعميله المدقق بين العالقة ويحكم ،ساباتهاح

 شروطه تنفيذ في والتقصير الباإلهم يتعلق فيما خاصة وبصفة ،)عقدية مسئولية(العقد هذا بإحكام
 مدقق على يجب كما بها، سيعمل التي الحدود له ويحدد العملية طبيعة توضيح على ذلك ويعمل

 المعايير من الثالث المعيار(عليها المتعارف التدقيق لمعايير وفقا المطلوبة المهنية العناية بذل الحسابات
 نتيجة للمساءلة نفسه المدقق يعرض المطلوبة يةالمهن العناية بذل عدم وان ،)الشخصية أو العامة

  ) 50 ص ،2002 جربوع،.(المطلوبة المهام أداء في العادي اإلهمال
  :األخالقية المسؤولية:  ثالثاً
 ،2010 ووديان، الوقاد،:(يلي ما ذلك أمثلة ومن المهنة وأخالقيات بأمانة باإلخالل تتعلق التي وهي
  )111 ص

  .الحسابات تدقيق في العمل عند عرفها معينة مادية ئقحقا الحسابات مدقق إخفاء •
  .حقيقية وغير مضللة بيانات تقديم •
  .الدفاتر أو السجالت أو المستندات في تحريف أو تالعب أي إخفاء •
  .عمله أداء في التقاعس أو اإلهمال •
  .الحقيقة غير معينا رأيا أبدى إذا •
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 .عنها كشف التي االنحرافات كل تقريره يتضمن لم إذا •
  :الجنائية المسئولية:  رابعاً
 بمصالح تضر الحسابات مدقق يرتكبها التي والمخالفات األخطاء تكون عندما الجنائية المسئولية تنعقد

 الدولة قانون في عليها المنصوص الجرائم من جريمة المدقق ارتكاب في تتمثل أن ويمكن المجتمع،
 وآخرون، محمود:(المثال سبيل على التالية فاتالمخال إحدى في الجريمة هذه تتمثل وقد للشركات،

  )122-121ص ،2011
 تصديق قبل للتداول عرضها أو أصحابها إلى بتسليمها القيام أو شهاداتها أو األسهم إصدار •

 به المصرح مالها رأس بزيادة لها السماح أو تأسيسها على والموافقة للمنشاة األساسي النظام
  .الرسمية ةالجريد في ذلك عن اإلعالن قبل

 غير أو قائمة غير لشركات حقيقية غير أو وهمية بصورة أو لألسهم صورية اكتتابات إجراء •
  .حقيقية

  .القانون هذا ألحكام مخالفة بصورة أوانها قبل للتداول وعرضها القرض سندات إصدار •
 نتضمي أو للواقع مطابقة غير بصورة وخسائرها أرباحها وحسابات شركة أية ميزانية تنظيم •

 العامة هيئتها إلى واإلدالء صحيحة غير بيانات حساباتها مدققي تقرير أو إدارتها مجلس تقرير
 إخفاء بقصد وذلك ذكرها القانون يوجب وإيضاحات معلومات كتم أو صحيحة غير بمعلومات

  .العالقة ذوي أو المساهمين عن الحقيقية الشركة حالة
  .الحقيقية لشركةا لحالة مطابقة غير أو صورية أرباح توزيع •

  
  :االستمرارية تقييم عن المدقق ومسئولية دور 2-2-3

 بداية أن إال المحاسبي، الفكر في الراسخة الفروض من يعد االستمرارية فرض أن من الرغم على
 نشرتها) SEC (األمريكية المالية األوراق تداول لجنة أصدرت عندما ،1962 عام كانت به االهتمام

 أو عملية أو أمرا وجود عند بتحفظ تقرير إصدار المناسب من انه إلى فيها ارتأش والتي ،90 رقم
 لحرية متروكا كان  التاريخ ذلك قبل أما التقرير، تاريخ في أهميته تحليل يمكن ال معين حدث

  (Asare, 1990, P.40) .مدقق كل وتصرف
 مادي غير تأثيره وأن ب،مناس غير االستمرارية فرض أن يعتبرون قريب لوقت المدققون كان ولقد
 ،2003 منصور،.(الفرض هذا مع بالتعامل تحيط التي التأكد عدم ظروف بسبب التدقيق عمليات في
 وغير المالية المشاكل ظل وفي الحالي الوقت في ضروريا أصبح فقد  ذكره تم وكما انه إال ،)20ص

 قدرة عن رأيه الحسابات مدقق يبدي أن يتوجب حيث اليوم االقتصادي النشاط بمناخ تحيط التي المالية
 على قدرتها يعوق ما وجود وعدم المنظور، المستقبل خالل النشاط في االستمرارية على المنشأة

  )5ص ،2003 حسن،.(ذلك
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 التدقيق إجراءات وتنفيذ بتخطيط قيامه عند المدقق على أن الدولية المحاسبة معايير لجنة ذكرت ولقد
 كافية أدلة بجمع يقوم أن وعليه المالية، القوائم إعداد أساسه على تم ذيال االستمرارية فرض مراعاة
 تخص التي األدلة على للحصول معينة بإجراءات المدقق يقوم وقد إثباته، أو الشك إلزالة ومناسبة

. بها يقوم التي العادية اإلجراءات بعض على بالتركيز يقوم قد أو االستمرارية على القدرة من التأكد
(IAS, 1984, P5)  

 و بترتيب مهتما يكون أن الحسابات مدقق على أن الدولية التدقيق معايير نشرات توصيات أشارت كما
 وفي االستمرارية، على المنشأة قدرة عدم احتمال وجود حالة في االلتزامات و األصول تسجيل إعادة
 على فإن االستمرارية على المنشأة قدرة حول مؤكدة غير ظروف أو جوهرية شكوك وجود حالة

  (SAS No2, P17).الرأي إبداء عن يمتنع أو تقريره في يتحفظ أن المدقق
 وأن الستمرارية لغرض اإلدارة أجرته الذي يمالتقي االعتبار بعين يأخذ أن مدققال على يتوجب وبالتالي

 اإلدارة أن للمدقق تبين وإذا يم،التقي عملية في اإلدارة استخدمتها التي الفترة نفس االعتبار بعين يأخذ
 عشر اثنا لتصبح الفترة هذه توسيع اإلدارة من يطلب أن فعليه شهرا عشر اثني من أقل فترة استخدمت

 تتعلق تدقيق بإجراءات القيام مسئولية المدقق عاتق على يقع وال الميزانية، تاريخ من اعتبارا شهرا
 معلومات توفر مدى عن اإلدارة من االستفسار ثناءباست الفترة هذه عن تزيد لفترة المنشأة باستمرارية

 يكون أن المدقق على ولكن الفترة، هذه بعد االستمرارية على تؤثر قد ظروف أو أحداث عن لديها
 بها، يقوم التي العادية التدقيق إجراءات خالل من الظروف أو األحداث هذه مثل وجود الحتمال متيقظا

 باإلجراءات يقوم أن المدقق على االستمرارية حول الشك رتثي أحداث أو ظروف تحديد تم إذا
  )87ص ،2009 الذنيبات،:(التالية اإلضافية

  .لالستمرارية تقويمها على بناء المستقبلية اإلدارة خطط مراجعة •
 االعتبار بعين األخذ مع االستمرارية حول إثباته أو الشك إلزالة مناسبة و كافية أدلة جمع •

  .تأثير
  .االستمرارية حول الشكوك من تخفف عوامل أية و اإلدارة خطط •
  .المستقبلية خططها حول مكتوب بشكل اإلدارة) كتاب (تمثيالت على الحصول •

  
 :االستمرارية على المنشأة قدرة عدم عن المدقق تقرير  2-2-4

 وأخذه طلبها، التي البيانات على وحصوله ضرورية، يراها التي اإلضافية باإلجراءات دققالم قيام بعد
 حول التساؤل كان إذا ما يقرر أن عليه االعتبار، في المخففة العوامل من وغيرها اإلدارة لخطط

 يندرج والذي تقريره بإصدار يقوم ذلك على وبناء ال، أم المقنعة اإلجابة عليه أجيب قد االستمرارية
   (www.sqarra.com).570 رقم الدولي التدقيق معيار في جاء كماء التالية األشكال تحت

  

http://www.sqarra.com)
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 :مالئما االستمرارية فرض اعتبار حالة في:  أوالً
 لفرض ومالءمة كافية إثبات أدلة على الحصول تم قد بأنه المدقق اعتقاد حالة في -1

  .تقريره تعديل عدم عليه فيجب االستمرارية،
 ألخصا وعلى المخففة، العوامل بسبب مالئم االستمرارية فرض بأن المدقق اعتقاد حالة في -2

 األخرى العوامل أو الخطط هذه كانت إذا فيما دراسة فعليه المستقبلية، لألعمال اإلدارة خطط
 المدقق على فإن المناسب، اإلفصاح عدم حالة وفي المالية، البيانات في إفصاح إلى تحتاج
 .النسبية األهمية حسب  مناسبا يراه ما بحسب رأي أو متحفظ رأي إبداء

 :االستمرارية بفرض الشك إزالة معد حالة في: ثانياً
 كانت إذا فيما دراسة فعليه مناسب بشكل إزالته يتم لم االستمرارية بفرض الشك بأن المدقق اعتقد إذا

  :المالية البيانات
 لالستمرارية المنشأة بقدرة الكبير الشك أثارت التي األساسية الظروف عن مالئم بشكل تفصح  -أ 

 .المنظور المستقبل في بنشاطها
 و وعليه مستمرة، كمؤسسة التواصل تستطيع سوف المنشأة أن على يدل تأكد عدم هناك  -ب 

 بالسبل بالتزاماتها والوفاء أصولها تحقيق المنشأة تستطيع ال فقد مناسب، هو مما حسب
 .للعمل االعتيادية

 أو تصنيفها، و المسجلة األصول مبالغ استرداد بإمكانية تتعلق تسويات وجود عن تفصح   -ج 
 المنشأة استطاعة عدم حالة في ضرورية تكون قد التي االلتزامات تصنيفات و مبالغال

 .مستمرة كمؤسسة التواصل
 بإبداء عادة يقوم كاف إفصاح وجود من والتأكد السابقة الثالثة النقاط بفحص المدقق قيام حالة وفي هذا
 مشكلة على األضواء يلقي الذي للموضوع تأكيدية فقرة بإضافة تقريره تعديلو متحفظ غير رأي

 ذكرها تم التي األمور عن تفصح التي المالية البيانات في إيضاح إلى االنتباه بلفت وذلك االستمرارية،
 :التأكيدية الفقرة هذه لمثل نموذج وأدناه السابقة، الفقرة في
 تكبدت لقد. ممةالمت المالية البيانات في (x) اإليضاح إلى االنتباه نلفت رأينا على تحفظ أي بدون"

 وفي .1x19)/ أول كانون (ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل (xxx) قدرها خسارة صافي المنشأة
 مجموع أن و (xxx) بمبلغ المتداولة موجوداتها تجاوزت للمنشأة المتداولة المطلوبات فإن التاريخ ذلك

 المشار األخرى األمور لها مضافا العوامل، هذه إن .(xxx) بمبلغ موجوداتها مجموع تجاوز مطلوباتها
 كمؤسسة لنشاطها المنشأة مواصلة مقدرة حول كبيرا شكا إثارة شأنها من (x) اإليضاح في إليها

  ".مستمرة
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 أو متحفظاً رأياً يبدي أن المدقق على فيجب المالية، البيانات في مالئماً إفصاحاً هناك يكن لم إذا أما
 المدقق إصدار حالة في الرأي وإبداء اإليضاح لفقرتي نموذجاً وأدناه .يةالنسب لألهمية وفقا عكسياً رأياً
  :متحفظا رأيا

 فإن المالي الدعم هذا مثل وبدون المصارف، مع قروضها حول التفاوض إعادة المنشأة تستطع لم"
 مبالغل تسويات إجراء الوضع يتطلب قد فإنه ذلك على وبناء .استمرارها إمكانية حول كبيراً شكاً هناك

 ال) لها المرفقة واإليضاحات(المالية البيانات بأن علماً. المطلوبات ولتصنيف المسجلة الموجودات
 .الحقيقة هذه عن تفصح

 بصورة تعبر المالية البيانات فإن السابقة الفقرة تضمنتها التي المعلومات إغفال عدا وما رأينا، في و
 ديسمبر 31 في كما للشركة المالي المركز عن) الجوهرية النواحي كافة من بعدالة تمثل(وعادلة حقيقية

  ......"ل وفقا التاريخ بذات المنتهية للسنة النقدية وتدفقاتها نشاطها نتائج وعن xx19)األول كانون(
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  الثالث الفصل
  

 المنشأة رةقد تقييم في ثرهاأ و للمنشأة العمرية والمراحل المالية غير المعلومات ماهية
  االستمرارية على

 
  

  :المقدمة
 المنشأة قدرة مدى لتقييم المستخدمة المالية وغير المالية المعلومات: األول المبحث

  االستمرارية على
  

  للمنشأة العمرية المراحل :الثاني المبحث
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  :مقدمةال
 بـشكل  انصب قد االستمرارية على أةالمنش قدرة مدى تقييم مجال في السابقة الدراسات غالبية اهتمام إن

 أهمية بيان  ذلك في متجاهلة لالستمرارية، والوحيد الرئيسي المحدد باعتبارها المالية النواحي على أساسي
 والتقريـر  االسـتمرارية  تقييم عند المدققين بواسطة االعتبار في أخذها وضرورة المالية غير المعلومات

 المعلومـات  تقييم بجانب المالية غير المعلومات تقييم خالله من مكني نموذج وجود عدم عن فضالً عنها،
 المدققين أوصت قد المهنية المعايير أن من الرغم على للمدقق الشخصي الحكم ترشيد من يمكن بما المالية

 أن أوضحت قد الدراسات غالبية أن إال االعتبار، في المالية وغير المالية المعلومات من كال أخذ بضرورة
 بعمليـة  المتعلقـة  مهـامهم  أداء عنـد  فقط المالية واالتجاهات المعلومات على وبشدة يركزون المدققين
  )129ص ،2003 منصور،:(التالية لألسباب ذلك يرجع وقد ،(Kohen et.,al,2000, P44).التدقيق
 .المدقق تلقاه الذي التدريب طبيعة     •

 دورهم الن ذلك المالية، غير المعلومات عن ةالمالي بالمعلومات للمدققين كبراأل المعرفة     •
 .مالية قوائم في رأيهم عن التعبير هو األساس

 .المالية القوائم في التضليل دعوى أساس على تكون المدققين ضد المرفوعة القضايا غالبية إن    •

 دارةاإل خطط على التعرف مثل المالية، غير المعلومات بعض على الحصول إلى المدققون يلجأ وقد
 التقييم عند ضرورية تعتبر والتي تنفيذها، وإمكانية وجديتها سالمتها من والتحقق وفحصها ودراستها
 على وقدرتها المعلومات، تلك وخطورة ألهمية وذلك المالية، المعلومات جانب إلى لالستمرارية المبدئي

 (Rosman and Stanley, 1999, P39-40).والتنبؤ التشخيص
 المالية غير المعلومات هي وما المالية، وغير المالية المعلومات وأهمية لمفهوم تحليالً فصلال هذا ويتناول

 المباحث خالل من وأهميتها  للمنشأة العمرية للمراحل عرضا ثم عليها، يحصل أن المدقق على يتعين التي
  :التالية

  :األول المبحث
 .االستمرارية على المنشأة قدرة مدى لتقييم المستخدمة المالية المعلومات •

 .االستمرارية تقييم عند ودراستها فحصها يجب التي المالية غير المعلومات •

  :الثاني المبحث
 .للمنشأة العمرية المراحل •

 .االستمرارية تقييم عند االعتبار بعين المنشأة بها تمر التي العمرية المرحلة اخذ أهمية •

  .االستمرارية تقييم عند ةالمالي وغير المالية للمعلومات النسبية األهمية •
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  األول المبحث
  االستمرارية على المنشأة قدرة مدى لتقييم المستخدمة المالية وغير المالية المعلومات

  
  :االستمرارية على المنشأة قدرة مدى لتقييم المستخدمة المالية المعلومات:  3-1-1 

 لفترة االستمرارية على لمنشأةا قدرة حول جوهري شك هناك كان إذا ما مسئولية المدقق على يقع
 هذا في المدقق يتبعها أن يمكن التي اإلجراءات احد التحليلية اإلجراءات ولعل الزمن، من معقولة

 بيانات مع بفحصها المدقق يقوم التي للفترة والتشغيلية المالية البيانات مقارنة تتضمن وهي الخصوص،
 وإحصائيات  المالية النسب باستخدام وذلك السنة فسلن التخطيطية الموازنات مع و السابقة السنوات

 جيد فهم تحقيق على يعمل حيث التدقيق لعملية مكمل كجزء التحليلية اإلجراءات  وتستخدم الصناعة،
  )76ص ،2003 المصري،.(العميل ألنشطة

 والذي ،"التحليلية اإلجراءات "بعنوان 56 رقم المعيار األمريكية المراجعة معايير مجلس أصدر قد و
 كانت سواء البيانات مختلف بين ومتوقعة مقبولة عالقات شكل في المالية للمعلومات تقييماً يتضمن

  :التالية التحليلية اإلجراءات خالل من ذلك ويتم ،مالية غير أو مالية
  :الشخصي الحكم  -1

 الشخصية، خبرته على والمبنية للمدقق الفاحصة النظرة على اإلجراءات من النوع هذا يعتمد
 ويتم الحكمي، تقديره وكذلك فيها تعمل التي والصناعة بتدقيقها يقوم التي المنشأة عن ومعلوماته
 نهاية وفي التدقيق، برنامج لتخطيط وذلك التدقيق عملية بداية في للمدقق الشخصي الحكم استخدام
 القوائم باستعراض المدقق ميقو ذلك ولتحقيق الكلية، النتائج معقولية مدى على للحكم التدقيق عملية
 أرصدة بين الجوهرية االختالفات بفحص يقوم كما الموضحة، األرصدة معقولية مدى لمعرفة المالية
 الحكم على يعتمد أنه اإلجراءات من النوع هذا على يؤخذ ولكن السابقة، السنوات وأرصدة السنة

  (Wallace,1991,P374).ألخر مدقق من يختلف والذي كلية، للمدقق الشخصي
 

 :المالية والنسب االتجاه تحليل تشمل االختبارات وهذه :التقليدية االختبارات  -2
 :االتجاه تحليل  -أ 

 مقارنة الحالية للفترة المالية القوائم في حدثت التي التغيرات معقولية تحليل على المدقق يعتمد
 من بدال سنوات، خمس إلى ثالث من السابقة الفترات من المماثلة المفردات في حدثت التي بالتغيرات
  (Wallace, 1991, P375).فقط السابقة السنوات بيانات تحليل على االعتماد
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 :المالية النسب باستخدام التحليل  -ب 

 في إلدارةا عليها تعتمد والتي المالي التحليل في المستخدمة األدوات أقوى من المالية النسب تعتبر
  ) 43ص ،2004 الغصين،.(الشركة ربحيةو المالي المركز تحليل
 ذات معلومات وتقدم المحاسبية، البنود من أكثر أو بندين بين رياضية عالقة عن المالية النسب وتعبر
 نسب مع أو السابقة للفترات المماثلة النسب مع الحالية للسنة المالية النسب مقارنة ويتم معين مغزى

 )174ص ،1988 سالم،.(الصناعة
   
 :المتقدمة الكمية ألساليبا  -3

 يمكن خاللها من والتي المتغيرات، لتمثيل المالية النسب فيها تستخدم رياضية نماذج عن عبارة وهي
 دراسة إلى األسلوب هذا ويهدف االنحدار أسلوب أهمها ومن معقولة، دقة بدرجة الفعلي باألداء التنبؤ

  )17ص ،1994 ،منتصر(:إلى نقسموت العالقة هذه شكل وتحديد المتغيرات بين العالقة
 :البسيط الخطي االنحدار أسلوب   -أ 

 يفسر الذي المستقل المتغير والثاني التابع المتغير أحدهما متغيرين بين العالقة دراسة يتناول حيث
  .التابع المتغير في الحادثة المتغيرات

 :المتعدد الخطي االنحدار أسلوب  -ب 

 ومن المستقلة، المتغيرات من مجموعة بمعلومية التابع تغيرالم بقيمة التنبؤ إلى األسلوب هذا يهدف
 الخصائص تعكس التي المستقلة المتغيرات من عدد استخدام إمكانية االنحدار تحليل أسلوب مزايا
 بعض المدقق يجد قد التحليلية اإلجراءات خالل ومن والتحليل، الفحص في للمنشأة المختلفة المالية

  .االستمرارية على المنشأة مقدرة في الشك إلى تؤدي التي المؤشرات
  

  :االستمرارية تقييم عند ودراستها فحصها يجب التي المالية غير المعلومات: 3-1-2
 تأثير من لها لما االستمرارية على المنشأة قدرة مدى تقييم عند المالية غير المعلومات أهمية تنبثق
 تبين فقد استمراريتها، حول قراره على ثم ومن ،للمنشأة االستمراري للوضع المدقق تقييم جودة على
 أداء يعادل االستمرارية على المنشأة قدرة مدى تقييم عند بمفردها المالية غير المعلومات أداء أن

 المالية المعلومات من كالً اخذ ضرورة يتطلب االستمرارية تقييم أن غير بمفردها، المالية المعلومات
 غير المعلومات بإضافة نهأ كما (Peel, Peel and Pope,1986,P10).االعتبار في المالية وغير
 منشآت استمرارية لتقييم فقط المالية المؤشرات على تعتمد والتي المعتادة التقييم نماذج إلى المالية
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 .االستمرارية على المنشآت تلك قدرة بمدى التنبؤ على قدرة و دقة أكثر النماذج تلك من جعل األعمال
(Goodman& Daniel, 1995,P.83  

 في أخذها المدقق على يجب التي األساسية الدعائم إحدى تشكل المالية غير المعلومات أصبحت فقد
 المالية المعلومات تعد لم حيث نشاطها، في االستمرارية على المنشأة قدرة لمدى تقييمه عند االعتبار
 قدرة مدى بتقييم المتعلقة القرارات التخاذ الالزمة داتباإلرشا المدققين بمد الوفاء على قادرة بمفردها

 .االستمرارية على المنشآت تلك
 تحسين على يساعد االستمرارية تقييم عند االعتبار في المالية غير المعلومات أخذ فان ذلك وعلى
 بالمعلومات يالكاف االهتمام وعدم بمفردها المالية المعلومات على فاالعتماد المدقق، وتقرير تقييم جودة
 مدى عن وتقريرهم تقييمهم عند بالتصنيف تتعلق أخطاء في المدققين وقوع إلى يؤدي قد المالية، غير
 المعلومات على اعتماده نتيجة خطأين أحد في يقع قد المدقق أن حيث االستمرارية، على المنشأة قدرة

  )146 ص ،2003 منصور،:(هما فقط المالية
 حين في االستمرارية، على المنشأة بقدرة يحيط جوهري شك هناك بان رأيه بإبداء المدقق قيام -1

 .نشاطها مزاولة في االستمرارية على القدرة ولديها جيدة، مالية حالة في أنها

 في االستمرارية، على المنشأة بقدرة يحيط جوهري شك وجود بعدم رأيه بإبداء المدقق قيام -2
  .نشاطها مزاولة في االستمرارية على القدرة لديها وليس سيئة، مالية حالة في أنها حين

 قدرة على للوقوف ودراستها فحصها المدقق على يتعين التي المالية غير المعلومات تقسيم ويمكن
  :االستمرارية على التدقيق محل المنشأة
  .داخلية مالية غير معلومات   - أ

 .خارجية مالية غير معلومات - ب

  
  :ةالداخلي المالية غير المعلومات:  أوال

 على قدرتها المنشأة منها تستمد التي واإلمكانيات العوامل من مجموعة في للمنشأة الداخلية البيئة تتمثل
 المنشأة قدرة على تؤثر سوف أنها و شك ال العوامل هذه كفاءة درجة فان وبالتالي الوجود، في البقاء
 وتقييم العوامل، هذه وفحص سةبدرا المدقق قيام ضرورة يستلزم األمر فان وعليه االستمرارية، على
 يلي وفيما االستمرارية، على التدقيق محل المنشأة قدرة مدى بتقييم قيامه عند ضعفها أو قوتها مدى

  :العوامل لهذه عرض
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 :البشرية العوامل  -1

 العمل أداء على القادرين األفراد من المجموعات تلك هي منشأة ألي الفاعلة البشرية العوامل تعتبر
 في الرغبة مع القدرة تتفاعل و تتكامل أن يتعين حيث وملتزم، جاد بشكل األداء هذا في بينوالراغ
 وتطويرها تنظيمها يحسن نظم تتوافر عندما العوامل لهذه الفاعل االستغالل فرص وتزيد منسجم، إطار
  )17ص ،2010 مصطفى،(.والتطوير والتقييم والتدريب يارواالخت للتعليم

 ظيفهمتو جرى والذين مرؤوسين،و رؤساء المنشأة في العاملين ميعج انه على ريالبش العامل ويعرف
 أنماطهم وتوحد وتضبط توضح التي التنظيمية ثقافتها مظلة تحت أعمالهاو وظائفها كافة ألداء فيها

 وتنفيذهم مهامهم، أداء تنظم التي واإلجراءات والسياسات األنظمة و الخطط من ومجموعة السلوكية،
 العاملين يتقاضى أن ذلك مقابل المستقبلية إستراتيجيتهاو أهدافهاو رسالتها تحقيق قصد المنشأة فلوظائ

-19ص ،2010 عنتر،.(الوظيفية المزاياو واألجور الرواتب: وهي متنوعة تعويضات المنشأة من
20(  

 ناجحة، غير وأخرى ناجحة منشأة بين األساسي الفارق كونه حيث من البشري العنصر أهمية وتنبع
 يتم أو تنقل أو تشترى أن فيمكن األشياء باقي أما الفعالة، وقدراتهم نشاطهم أي البشري، العامل هو

  )30ص ،2011 وكورتل، نوري.(تعلمها
 فالعنصر ،المنشأة وفعالية لكفاءة األساسية المحددات أحد كونه على البشري العنصر أهمية تقتصر وال

 دورها تؤدي أن منشأة أي تستطيع ال وبدونه منشأة أي في ريةواالستمرا الحياة عنصر هو البشري
  )424ص ،1982 الرحيم، عبد.(بكفاءة
 نشرات أوردته ما خالل من تبدو المنشأة استمرارية محددات كأحد البشري العنصر أهمية ولعل

 الواعية اإلدارة فقد أن المعايير تلك أوضحت فقد الخصوص، هذا في الصادرة المراجعة معايير وقوائم
 عمالية، مشاكل وجود أو الماهرة العمالة فقد كذلك و الهامة اإلدارية المناصب أحد خلو أو الجيدة أو
  .االستمرارية على المنشأة قدرة عدم على الدالة المؤشرات أحد يعد

 قد وما البشرية، العناصر وفحص لدراسة اهتماما يولي أن المدقق على يجب انه يتضح هنا ومن
 دوران معدل ارتفاع ظاهرة وتعد. التقييم إجراء عند خلل أو مشاكل من العناصر تلك همن تعاني
 ،المنشأة استمرارية تهدد أن يمكن التي المشكالت من العديد عنها ينجم التي الظواهر من العمالة
  )405ص ،1987 النجار،.(واليها المنشأة من العاملين حركة مقدار إلى العمالة دوران ويشير
 زمنية فترة خالل المنشأة أفراد عدد في الحاصل التغيير بأنه العمالة دوران معدل عن أيضا ويعبر
 هواري،.(المنشأة في الخدمة وترك إحالل حاالت بسبب شك بال يحصل العدد في التغير وهذا معينة،
 فحصها المدقق على يجب التي الهامة المؤشرات من المؤشر هذا يعتبر وبالتالي ،)103ص ،2004

  .االستمرارية على المنشأة قدرة مدى تقييم عند
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 خروج على يترتب ما أهمها السلبية اآلثار من العديد العمالة دوران معدل ارتفاع على ويترتب هذا
 ،2010 القريشي،.(التدريب أو االختيار أو لالستقطاب سواء اإلحالل تكلفة من المنشأة من العاملين

 من اكتسبتها والتي والخبرة العالية الكفاية ذات المدربة لبشريةا العناصر ضياع إلى إضافة ،)56ص
 المنشأة عمل وطبيعة عموما بالصناعة السائدة األوضاع وتفهمها طويلة لفترات المنشأةب عملها خالل
  )434ص ،1982 الرحيم، عبد.(خاصة

  )82-81ص ،2002 الصيرفي،:(التالية المعادلة  المنشأة في العمل دوران لقياس ويستخدم
 العمالة حجم متوسط/ محددة فترة خالل المنشأةب والملتحقين العمل تاركي عدد = العمالة دوران مؤشر
  . الفترة تلك خالل
 ينعكس مما السيئة، اآلثار من العديد عليه يترتب العمالة دوران معدل ارتفاع أن سبق مما يتضح

 إلى وصل قد العمالة دوران كان إذا خاصة االستمرارية، على المنشأة قدرة على سلبية بصورة
 العمل، ترك بخصوص المنشأة تواجهها أن يمكن التي الحاالت أسوأ يعتبر والذي األعلى، المستوى

 أن إذ ها،نفس تضاعف المشكلة ألن أم الحالة هذه في المنشأة تتحملها التي الباهظة األعباء بسبب سواء
 البدالء العاملين اختيار لسوء وذلك العمل، ترك من المزيد إلى يؤدي قد العمل لترك المرتفع المعدل

  )66ص ،1998 محمد،.(حرج وقت في
 كان إذا ما وتحديد الظاهرة، هذه وفحص دراسة في خاصاً اهتماماً المدقق يولي أن بد ال وبالتالي

 الوفاة مثل الطبيعية العمل ظروف حدوثه تحتم والذي المقبول، المستوى حدود في العمالة دوران معدل
 يهدد قد الذي بالقدر الحدود تلك تجاوز انه أم واإلصابات، المرض أو المعاش سن بلوغ أو العجز أو

  .المنشأة استمرارية
 :اإلنتاجية العوامل -2

 الهـدف  وهـو  القومي، لدخلا دةزيا و الوطني االقتصاد لتقدم أساسياً مؤشراً عام بشكل اإلنتاجية تعد
 مـن  الدرجـة  بـنفس  و سـواء  حـد  علـى  والمتقدمـة  النامية الدول جميع تحقيقه إلى تسعى الذي

  )49ص ،1989 شمار،.(االهتمام
 من مجموعة لتحقيق واستغاللها المنظمات في الموارد تجميع جودة مدى قياس بأنها اإلنتاجية وتعرف
 ،1991 بـالل، .(المـوارد  إنفاق من قدر  أقلب لألداء وىمست أعلى إلى للوصول تسعى وهي النتائج،

  ) 91ص
 إلى تؤدي أنها كما  المعيشة مستويات ارتفاع في تساعد و االقتصادي النمو سرعة في اإلنتاجية وتؤثر
 اإلنتاجية أهمية وتنبع التضخم، نسبة على السيطرة في وتساعد المدفوعات ميزان في التحسينات إدخال
 من اإلنتاجية تعتبر كما التنموية، المشاريع نجاح في الكبير التأثير من الوطني صاداالقت مستوى على

 الممكنـة  األربـاح  أقصى تحقق اإلنتاجية زيادة فان ناحية فمن البلدان، من بلد ألي االقتصاد عناصر
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 كلفـة ت أقـل ب المجتمع يحتاجها التي والخدمات السلع توفر اإلنتاجية زيادة أن كما األعمال، ألصحاب
 وبالتـالي  المنشأة ربحية لتحقيق األساسي العامل هي اإلنتاجية فتعتبر المنشأة مستوى على أما ،ممكنة

 مركزهـا  الرتفاع كنتيجة الربح زيادة تعني اإلنتاجية فزيادة ،(Kendrick, 1984, P1).استمراريتها
 ينـذر  والـذي  اإلفالس إلى المنشأة يعرض إن المحتمل من اإلنتاجية انخفاض إن حين في التنافسي،
  )72ص ،2005 هنية،:(اإلنتاجية زيادة فوائد أهم ومن االستمرارية، على قدرتها وعدم فشلها باحتمال
 .ذاتي بتمويل االستثمار على القدرة وزيادة األرباح تحقيق  -أ 

 .والخدمات السلع من المزيد تقديم طريق عن السوق نطاق توسيع  -ب 

 .والتشغيل للتوظيف فرص خلق ثم ومن يةاإلنتاج للطاقات الكفء االستخدام  -ج 

 .ككل المجتمع بمستوى النهوض بالتالي العمال، وأجور مرتبات زيادة  -د 

  :والمدخالت المخرجات بين بالعالقة الخاص المقياس خالل من اإلنتاجية قياس  ويتم
  المدخالت قيمة / المخرجات قيمة=   اإلنتاجية        
  )134ص ،2003 منصور،:(يلي مما يتحقق إن اجيةاإلنت فحص عند المدقق على ويتعين

 .العمليات وفعالية كفاءة لقياس الالزمة التشغيلية المعايير وجود مدى   -أ 

 العمل ويتم والتقييم القياس أغراض وتناسب وواقعية واضحة المطبقة التشغيل معايير إن  -ب 
 .بها

 .بها والمختصين وإخطار وتحليلها تحديدها يتم التشغيل معايير عن االنحرافات أن  -ج 

 الموجبة، االنحرافات لتنمية الالزمة القرارات باتخاذ يقوم المسئول اإلداري المستوى إن   -د 
 .السالبة االنحرافات وعالج وحصر

   .مصححة قرارات من اتخاذه تم ما تنفيذ لمتابعة دقيق نظام توافر   -ه 

 تدهورها أو تطورها مدى على والتعرف اإلنتاجية بفحص يقوم إن المدقق على انه سبق مما يتبين
 وذلك الصناعة، بنسب مقارنة أو السابقة، بالسنوات مقارنة أو التخطيطية، بالمستويات مقارنة سواء
 .االستمرارية على المنشأة قدرة بشأن سليم رأي إلى يتوصل حتى

 :التسويقية العوامل  -3

 منشأة أي فقدرة نجاحها، اتمحدد أهم ومن منشأة ألي اإلدارية العوامل أهم من التسويق عامل يعتبر
 تحديد على يساعد فعاال تسويقيا جهدا يصاحبها لم ما محدودة تكون الخدمات وتقديم السلع إنتاج على
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 تلك انعكاس وبالتالي تحقيقها، إلى المنشأة تسعى التي والربحية المبيعات وزيادة المستهلك احتياجات
 القيام عن يعبر فالتسويق ،)9ص ،2002 الصحن،(.طهابنشا القيام في المنشأة استمرارية على الربحية
 استهالكها أسواق إلى إنتاجها مصادر من والخدمات السلع لتدفق الالزمة التجارية النشاطات بمختلف

  )216ص ،2006 البكري،.(استعمالها أو
 معا، معوالمجت والعمالء للخدمة المزودة للمنشاة منافع من يقدمه ما خالل من التسويق أهمية وتظهر

 حيث ومن السوق، في أكبر واستمرارية أكبر ربح تحقيق على يساعدها فانه المنشأة ناحية فمن
 اإلشباع، هذا وبين النقدية التضحية بين التوأمة تحقيق حاجاتهم إشباع خالل من لهم يضمن العمالء
 التكنولوجي التطور في والمساهمة القومي الدخل لزيادة هامة أداة باعتباره فيساعده للمجتمع وبالنسبة
  )22ص ،2005 والعلي، ناصر.(الدولة عمل فرص وتقييم
 حجم تقدير في التسويق دراسة تساعد كذلك التسويق، نجاح مدى على للمنشآت المالي النجاح يعتمد
 حاجات هناك أن أساس على منها االستفادة يمكن التي التسويقية الفرص وإيجاد بيعه الممكن الطلب

 تحقيق على المنشآت هذه يساعد الذي األمر األسواق، في المستهدفين لدى مشبعة غير ورغبات
 أو ربح أقصى وتحقيق أفضل خدمات وتقديم واالستمرارية البقاء كهدف والمحددة العامة أهدافها
  )9ص ،1992 عبيدات،.(السوق نفس في الرئيسين المنافسين مع مقارنة أعلى سوقية حصص تحقيق
 فتح و إيجاد على والعمل الحاليين العمالء على الحفاظ في ودورها التسويقية ألنشطةا متابعة ويعتبر
 نشرات أوردته ما ذلك ويؤكد االستمرارية، على المنشأة قدرة محددات أهم من كواحدة جديدة أسواق
 اتوالمؤشر االستمرارية تقييم عن المدقق ومسئولية دور تحديد بشأن الصادرة التدقيق معايير وقوائم

 يعني والذي الرئيسية، األسواق أحد أو عميل  فقد هو المؤشرات هذه أحد بأن ذلك، في له المعاونة
 المنشأة خروج إلى تؤدي قد عواقب من ذلك إلى وما اإليرادات، وفقد المبيعات انخفاض الحال بطبيعة

  .األسواق من
 األنشطة وفاعلية كفاية من لتأكدل ودراستها فحصها المدقق على يتعين التي النواحي أهم يلي وفيما

  :نشاطها أداء في االستمرارية أهمها من والتي المنشأة أهداف تحقيق على قادرة وإنها التسويقية
  :التسويقي الهيكل مراجعة-أ   

 إلى يؤدي األجل،مما ومتوسطة طويلة التسويقية األهداف مراجعة إلى التسويقي الهيكل مراجعة تهدف
 إلمداد الكافي النظام توافر مدى وكذلك األهداف، هذه لتحقيق الالزمة الموارد فرتوا مدى من التحقق

  )28ص ،2001 الشافعي،.(والرقابة التخطيط ألغراض الالزمة بالمعلومات المديرين
 :السوق عن كافية دراسات توافر مدى على التعرف-ب   

 المستهلكين، واحتياجات وأذواق اترغب على التعرف خالله من يتم الذي المدخل الدراسات تلك تعتبر
 دائما وتأتي التسويقية، اإلدارة وظائف أهم من جديدة أسواق فتح أو منتجات تقديم إمكانية ومدى
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 يزيد ومما إنتاجه، يتم سوف ما تسويق إمكانية من للتأكد اإلنتاجية العملية بداية قبل السوق دراسات
 إلى وإضافة دائم، وتطور تغير في المستهلكين جاتاحتيا و رغبات أن هو الدراسات هذه أهمية من
 التسويقية السياسات بوضع تقوم المنشأة أن يعني السوق عن الكافية الدراسات وجود عدم فان ذلك

  )160-159ص ،2003 منصور،(.لها السليم األساس وجود بدون يأ الواقع عن بمعزل المختلفة
 :المنتجات جودة مستوى فحص-ج  

 مـن  واحدا إن ذلك لتحقيقه، األعمال منشآت تسعى الذي الوحيد الهدف هو اإلنتاج كمية تعظيم يعد لم
 (Kaplan&Norton, 1992,P.73).الجـودة  عنـصر  علـى  ينصب أصبح العمالء اهتمامات اشد

 الثقة فقدان كنتيجة المنشأة مع التعامل عن العمالء إحجام إلى يؤدي المنتجات جودة مستوى فانخفاض
 علـى  وبالتـالي  للمنشأة التنافسية القدرة من يخفض مما منتجات من بتقديمه تقوم وما أةالمنش هذه في

  .استمراريتها
  :للمنشأة البيئي الدور  -4

 لنمو نتيجة بها المحيطة البيئة حماية في دور للمنشآت يكون أن بضرورة تطالب التي النداءات تتزايد
 األهداف من البيئة حماية هدف أصبح فقد دوليال المستوى وعلى المجتمع، أفراد لدى البيئي الوعي

 على المنشآت قدرة على أثر من الهدف لهذا لما وذلك تحقيقها إلى المنشآت تسعى التي األساسية
  )116ص ،2008 المطارنة،.(نشاطها أداء في االستمرارية

 على الضغوط يدتزا إلى البيئة بقضايا والمحلي يميقلواإل الدولي االهتمام أدى فقد ذلك إلى إضافة
 البيئة مشكالت تجاه سلبياً موقفاً المنشأة تقف أن يجب ال لذلك المجتمع، تجاه بمسئولياتها للقيام المنشآت
  )158ص ،1999 جهماني،.(أدائها على عاجالً أم أجالً سيؤثر  ذلك ألن فيه تعمل الذي والمجتمع

 الدور بهذا القيام أصبح أن بعد خاصة اًإلزامي متطلبا ذلك يقتضيه وما البيئة على الحفاظ أصبح لقد
 ومخالفتها المنشأة انتهاك فان ذلك على عالوة ،ISO الجودة شهادات على المنشآت للحصول شرطا

 في تصل قد ومالية معنوية لخسائر المنشأة تحمل عليه يترتب بالبيئة المرتبطة والقوانين للتشريعات
  )126ص ،1996 صباغ،ال.(استمراريتها تهديد حد إلى األحيان بعض
 ضرورة منه يستلزم أصبح االستمرارية على التدقيق محل المنشأة لقدرة المدقق تقييم فان ذلك وعلى
  )120،ص2007السعد،:(يلي بما القيام يتطلب والذي المنشأة لهذه البيئي الوضع تقييم

 أدلة على الحصول طريق عن البيئية واجباتها بأداء المنشأة إدارة قيام من التحقق  -أ 
 .ذلك تؤكد

 .البيئة على للحفاظ األساسية بالمتطلبات االلتزام تكاليف تتبع  -ب 
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 موضـوعي  تقيـيم  إجـراء  طريق عن البيئي أدائها تحسين على المنشآت تشجيع -ج 
 .البيئة لحماية نظم وتطبيق وتصميم البيئي لألداء ودوري

 .المنشأة في للعاملين البيئي الوعي تطوير من التأكد  -د 

 الجهـات  عـن  الـصادرة  والتشريعات والقوانين باألنظمة المنشأة قيدت من التأكد   -ه 
 .البيئة حماية في المختصة

  .النفايات من للتخلص المتبعة والوسائل اإلدارة خطط مراجعة  -و 

  :الخارجية المالية غير المعلومات:  ثانيا
 البيئة، بتلك وتتأثر ؤثرت المنشأة أن بمعني متبادلة عالقة هي الخارجية والبيئة المنشأة بين العالقة إن
 االقتصادية الحياة مجاالت مختلف في البيئية التغيرات فرضت ولقد) 27،ص2002الصيرفي،(

 في الشديد التعقد االقتصادي، االنفتاح سياسة تطبيق مثل والتكنولوجية والثقافية والسياسية واالجتماعية
 طموحات في والتغير األسعار رتفاعوا التضخم األعمال، منظمات حجم في الكبير النمو األسواق،
 رسم عند تجاهلها يمكن ال التي والمسئوليات التحديات من مجموعة المنشأة على األفراد وتطلعات
 معها التواكب ضرورة اإلداري التشغيل كفاءة تقتضي بل االستراتيجيات، وتصميم السياسات
 إلى يتوقف المنشأة فشل أو نجاح صبحوأ األسواق في المنشأة بقاء استمرارية على حرصا ومسايرتها

  )3ص ،1998 اللحلح،.(المحيطة والبيئة أنشطتها بين التواؤم من عالية درجة خلق على كبير حد
 :االستمرارية على المنشأة قدرة على المؤثرة الخارجية المؤشرات و العوامل أهم ومن

  :االقتصادية العوامل  -1

 واضحة آثاراً الظروف لهذه ويكون بها، المحيطة تصاديةاالق الظروف ظل في نشاطها المنشأة تمارس
 الظروف دراسة المدقق على يجب ذلك وعلى االستمرارية، على قدرتها وعلى المنشأة على

  :الظروف هذه أهم ومن إطارها، في المنشأة تعمل التي العامة االقتصادية
 :التضخم  - أ

 أسعار إنما و معينة سلعة سعر ارتفاع به قصدي وال لألسعار، العام المستوى في المستمر االرتفاع وهو
 الدينار يشتريها التي القيمة فان والخدمات السلع ألسعار العام المستوى ارتفع كلما بحيث عموما، السلع
 وآخرون، الوادي.(للنقود الشرائية القوة تناقص إلى يؤدي التضخم فان وبالتالي تقل، السلع هذه من

  )310ص ،2010
 ينتج لما وذلك االستمرارية، على المنشأة قدرة على وخطير سلبي تأثير التضخم هرةلظا أن والواقع

 لمواجهة المنشأة تكونها التي االستهالك مخصصات كفاية عدم مثل سلبية آثار من الظاهرة هذه عن
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 يةالتشغيل والطاقات الحقيقي المال رأس  تآكل يعني مما الثابتة، األصول في والتجديد اإلحالل عمليات
 المنتجة الوحدات تكلفة ارتفاع إلى تؤدي ذلك إلى إضافة ،)194ص ،1986 الجزيري،.(المنشأة لهذه

 هذه بيع أسعار تتجه ثم ومن التكاليف، عناصر وباقي اإلنتاجية المستلزمات أسعار الرتفاع كنتيجة
 استخدام ريقط عن المنافسة مواجهة على المنشأة هذه قدرة من يحد مما االرتفاع، نحو المنتجات
  .السوق في المنشأة لتلك  السوقية الحصة فقدان مخاطر من ذلك عن ينتج وما التنافسية األسعار
 :الدولية االتفاقيات - ب

 االعتبار بعين أخذها المدقق على يتعين التي الهامة االقتصادية العوامل من الدولية االتفاقيات تعتبر
 للتجارة العامة االتفاقية االتفاقيات هذه أهم من لعلو االستمرارية، على المنشأة قدرة تقييم عند

 في عليها التوقيع تم والتي  General Agreement of Trade And Tariffs الجمركية والتعريفات
 هذه وتهدف ،1948 يناير من المفعول سارية وأصبحت 1947 عام من أكتوبر شهر في جنيف

 في التوسع أن كما الدولية، للتجارة الحر التدفق لخال من الشعوب معيشة مستوى رفع إلى االتفاقية
 أعلى مستويات تحقيق وبالتالي البلدان لكل بالنسبة اإلنتاج في التوسع إلى سيؤدي للتجارة الحر التدفق

  )187-185ص ،2007، السالم عبد.(الرفاهية ثم ومن والدخول للتشغيل
المنـشآت  قبـل  مـن  المنافسة من لمزيد تعرضت سوف المحلية المنشآت فان االتفاقية هذه على وبناء 

 هـذه  تـتمكن  وحتـى  التنافسية، واألسعار المرتفعة بالجودة منتجاتها تتسم والتي الخارجية، العالمية
 شعيب،:(التالية باإلجراءات القيام ضرورة يستلزم األمر فان المنافسة تلك مواجهة من المحلية المنشآت
  )173ص ،1995
 العملية تكاليف لخفض سبل عن البحث خالل من المنتجات بيع أسعار خفض على العمل •

 .اإلنتاجية
 .عالية جودة ذات منتجات تقديم •
 .االستمرارية من المنشآت هذه يمكن ربح هامش تحقيق •
 على المنشأة قدرة على الدولية االتفاقيات هذه مثل تأثير مدى على يتعرف أن المدقق على فانه لذلك

 اإلنتاج، تكاليف خفض على للعمل المالئمة الطرق لديها المنشآت هذه انتك إذا وما االستمرارية،
  .الخارجيين أو المحليين المنافسين من سواء المتوقعة المنافسة لمواجهة المناسبة والخطط
 :التكنولوجية أو الفنية العوامل  -2

 أعمال بيئة في راتتغي من بها يحدث وما والتكنولوجية الفنية بالخصائص المنشآت أداء و سلوك يتأثر
 أكبر ضغوطاً التكنولوجي التغير من عالية بدرجة تتصف بيئة في تعمل التي المنشآت وتواجه ،المنشأة

 خصائص ذات بيئة في العاملة المنظمات بحالة بالمقارنة التهديدات أو والقيود الفرص مع التعامل في
 الفنية بالخصائص جيدة معرفة على تكون أن المنشأة على يجب لذلك نسبيا، مستقرة وتكنولوجية فنية



48 
 

 المنـشأة  علـى  تـؤثر  قـد   تغيـرات  مـن  يحـدث  مـا  ومتابعة  المحيطة البيئة في والتكنولوجية
  )69-68ص ،2000 وحيدر، بكر أبو.(واستمراريتها

 لم إذا وبالتالي اإلنتاج، أساليب تطوير أو منتج استحداث صورة في التكنولوجي التغير هذا يكون فقد
 عمالئها، من الكثير تفقد وقد األخرى المنشآت عن تتخلف فقد التطورات تلك بمواكبة المنشأة لكت تقم

 نوفل،.(االستمرارية على المنشأة هذه قدرة يهدد قد الذي األمر وأرباحها، مبيعاتها تنخفض وبالتالي
  )42ص ،1989
 التدقيق محل المنشأة اكبةمو مدى على التعرف ضرورة في والمتمثلة المدقق مسئولية تنشأ هنا ومن

 إبداء من يتمكن حتى المتخصصين بالخبراء الحالة هذه في المدقق يستعين وقد التكنولوجية، للتطورات
  .نشاطها أداء في االستمرارية على المنشأة قدرة مدى عن السليم الرأي

  
 :والقانونية السياسية العوامل  -3

 الحوافز حيث من فيها والمؤثرة للمنشآت المنظمة تثماراالس وتشريعات القوانين في العوامل تلك تتمثل
 في بالتعامل الخاصة والقيود معينة، أنشطة في االستثمار على المفروضة والقيود الممنوحة، والمزايا

  )40ص ،2010 وسالم، موسى(.الحكومية الجهات رضهاتف التي الفروض من وغيرها األجنبي النقد
 المنشأة مزاولة على تؤثر والتي بالصناعة المتعلقة بالقوانين ماماإلل المدقق على يجب فانه لذلك

 وتوقعات بها المنشأة إدارة التزام مدى وعن عنها كافية بمعلومات االحتفاظ ضرورة مع لنشاطها،
  )75ص ،2003 حسن،(.المنشأة على تأثيرها ومدى انينالقو تلك في قادمة تغيرات أية عن اإلدارة
 هاوونم المنشآت أداء على كبير أثر له الحكم في المسئولين واتجاهات لسياسيا االستقرار فان كذلك

 جيدا مؤشرا تعطي المالئمة القوانين إصدار طريق عن االستثمار تشجع التي فالحكومة واستمراريتها،
  )58ص ،1998 محمد،(.نشاطها أداء في استمراريتها ليوبالتا المنشأة نجاح الحتمال

 تشجع المجتمع في السائدة السياسية األوضاع كانت إذا مما يتحقق أن لمدققا على يجب فانه لذلك
 والتشريعات للقواعد المختلفة بأنظمتها المنشأة التزام مدى وكذلك ،المنشأة تزاوله الذي النشاط نوعية

 هاتقدم أو هاتنتج التي الخدمات أو السلع تداول من تحد أو تمنع قوانين هناك كانت إذا وما القائمة،
  )170ص ،2003 منصور،(.لعمالئها المنشأة
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  الثاني المبحث
  للمنشأة العمرية المراحل

 
  :للمنشأة العمرية المراحل:  3-2-1

 هي مراحل أربعة إلى المنشأة حياة دورة تقسيم ويمكن حياتها، دورة خالل متعددة بمراحل المنشأة تمر
 هذه من مرحلة ولكل ،)االنتهاء ومرحلة الستقرار،ا أو النضوج مرحلة النمو، مرحلة البداية، مرحلة(

 وحدود ضوء في لتحقيقها المنشأة تسعى محددة أهدافاً منها لكل أن كما المميزة، سماتها المراحل
 باختالف المنشأة خصائص اختالف أن إلى اإلشارة وتجدر مرحلة، كل في لها المتاحة اإلمكانيات

 .ككل التدقيق عملية على واضح وبشكل تؤثر احياته ةردو من بها تمر التي  المرحلة
 من مرحلة كل على التعرف في والمفيدة الهامة األساليب من المنشأة حياة دورة نموذج دراسة ويعد

 عرض خالل من مميزة وسمات خصائص من به تتسم ما على والوقوف حياتها دورة مراحل
 بكل الخاصة القرارات اتخاذ ونماذج يمي،التنظ والهيكل المالك، وعدد التنافسي والوضع السياسات،

   :المراحل هذه من مرحلة
  

  :البداية مرحلة:  أوال
 تتـصف  حيث اإلنسان، والدة بمرحلة شبيهة وهي واإلنشاء، التشكيل مرحلة بأنها المرحلة هذه تتميز

 لبقـاء  أساسـي  كمتطلـب  ممارسـته  يـتم  الذي واالبتكار لإلبداع الماسة والحاجة األهداف بغموض
 ،2010 القريـوتي، (:يلـي  ما المرحلة هذه بما تتميز التي الخصائص أهم ومن ،المنشأة واستمرارية

  )61ص
 :السياسات  -أ 

 التجربة طريق عن تنفيذها ويتم مرة، ألول المنتج لسوق سياسة وضع المرحلة هذه في المنشأة تحاول
 التي الخدمات أو نتجاتالم خصائص في مطلوبة تغيرات أي إلحداث الممكنة الجهود وبذل والخطأ،
  .تقدمها
 يميز ما أهم من لعمالئها المنشأة تقدمها التي الخدمات أو المنتجات في األساسية االبتكارات وتعتبر

 تملك وال صغيرة زالت ما الشركة ألن ونظراً هائلة، نقدية تدفقات وجود تستلزم والتي المرحلة، هذه
 تحديد إلى وتتجه الكبار المنافسين مع المباشرة هةالمواج تتجنب فإنها األسواق في كبيرة سمعة

 والشاملة الواسعة االبتكارات طريق عن الفجوات هذه شغل محاولة مع السوق في الموجودة الفجوات
  .اإلنتاج خطوط في
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 :المالك وعدد التنافسي الوضع   -ب 

 تحاول ال فهي لذلك ين،بالمنافس ومقارنة عملها بداية إلى بالنظر صغيرة المرحلة هذه في المنشأة تكون
 وقد فيها، نزاع ال بيئة عن تبحث الصغيرة المنشآت هذه فمثل تنافسية، أو عدائية أسواقاً تخلق أن

 العمالء من واحد نوع خدمة أساس على عادة المنشآت هذه وتقوم التجاري، التعاون مجال في تدخل
  .المنتجات من واحد نوع تقديم طرق عن

  :التنظيمي الهيكل  -ج 

 المرحلة هذه خالل المنشأة أن كما والمركزية، بالبساطة المرحلة هذه في للمنشأة التنظيمي الهيكل يتسم
 على عالوة ومحدودة، رسمية غير أسواق مع أساسي بشكل تتعامل ألنها المالمح مميزة غير تكون

  .الداخلية الرقابة نظام ضعف
  :تاالقرار اتخاذ نموذج  -د 

 يتم حيث للمنشأة، التنظيمي والهيكل السياسات مع المرحلة هذه في القرارات اتخاذ نموذج يتناسب
 وذلك المنافسة، القديمة المنشآت من اضعف تعد المنشأة ألن المنتج سوق في االبتكارات على التركيز

 أن كما ،المنشأة بقاء تهدد قد التي المخاطر من العديد ضوء في تتم القرارات اتخاذ عملية أن يعني
 وغير رسمي غير بشكل تتم ما عادة البداية مرحلة في القرارت واتخاذ علوماتالم جمع عملية
  (Peden, 1994, P 28).متكرر

 
  :النمو مرحلة:  ثانيا
 هذه مالمح أهم ومن سابقةال المرحلة من أكبر بشكل األهداف وتبلور بوضوح المرحلة هذه تتميز

 )101-100ص ،2009 والشبلي، النسور:(يلي ما المرحلة
 :اساتالسي  -أ 

 كما باالتساع، تبدأ والتي اإلنتاج خطوط في والتنويع النمو على المرحلة هذه في التركيز ينصب
 عديدة أسواق في التشتت من أكثر معينة سوق إلى لمنتجاتها التام التوجيه سياسة إتباع المنشآت تحاول

 لتقوية ضمانا فيها العمالء خدمة وتحسين واحدة سوق في االندماج على التركيز فيكون ومختلفة،
  .اإلنتاج خطوط في واالبتكارات األسواق من العديد على االنفتاح من أكثر التنافسي المركز

 من للمزيد تحقيقا جديدة أفرع شراء أو افتتاح محاولة في  المرحلة هذه في السياسات معظم تتميز وقد
 نفس إلى تنتمي والتي المنافسة رةالصغي المنشآت من العديد شراء طريق عن عادة ذلك ويتم االنتشار،
 المرحلة هذه في النمو ويكون جديدة، صناعات في الدخول خالل من أو االنتشار، من أكثر الصناعة
  .سريعة بمعدالت
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  :المالك وعدد التنافسي الوضع  -ب 

 المرحلة في عليه كانت عما اتساعاً أكثر بشكل النمو مرحلة في الشركات تكون بأن المرحلة هذه تتميز
 في مساوية أو أكبر المرحلة هذه في تكون المنشآت فإن عام وبشكل أهمية، أكثر تصبح وربما السابقة،
 أن كما الحجم، وكبيرة متوسطة المنشآت تتضمن النمو مرحلة ألن ذلك المنافسين، لمنشآت الحجم
 أنه كما ارة،اإلد مجلس طريق عن القرارات اتخاذ ويتم تنوعا، أكثر يصبحون المرحلة هذه في المالك
  .المحيطة البيئة مع المنافسة من المزيد حدوث المرحلة هذه في الممكن ومن

  :التنظيمي الهيكل  -ج 

 وإدارتها، للمنشأة اإلدارية المهام في للتوسع نتيجة تعقيدا أكثر النمو مرحلة في التنظيمي الهيكل يصبح
 التقسيم يساعد كما أهمية، أقل و روتينيا دورا يؤدون المالك يصبح حيث المركزية درجة تنخفض كما

  .األهمية تلك انخفاض على الوظيفي
 حتى التنافسية والبيئة المختلفة الوظائف عن المعلومات وتشغيل لجمع وتوجيهها الجهود زيادة ويتم
 فان ذلك إلى إضافة اإلدارات، بين االتصال عملية وتسهيل المختلفة للمنتجات المالي األداء تقييم يمكن
 يتطلب مام التنظيمي الهيكل في التدرج هورظ وبالتالي الموظفين عدد زيادة إلى يؤدي الوظيفي مالتقسي
  .الداخلية الرقابة من المزيد

  :القرارات اتخاذ نموذج  -د 

 وذلك ،المنشأة مسئولية لتحمل رفيع مستوى ذوي مديرين المرحلة هذه في القرارات اتخاذ عملية تطلب
 تعتمد فقد اإلنتاج، سياسات تعقد إلى إضافة بالمركزية يتسم يعد لم منشأةلل التنظيمي الهيكل ألن نظرا
 تظهر للمنشأة التنافسي المركز لتحسن وكنتيجة التحليالت، على كبير وبشكل القرارات اتخاذ عملية
  .األجل طويل للتخطيط الحاجة
 مجرد من أكبر بشكل ءالعمال رغبات وتحقيق تلبية إلى المرحلة هذه في القرارات اتخاذ عملية وتهدف
 عمالئها على والمحافظة التنافسي المنشأة مركز لتحسين وذلك المالك وأهداف متطلبات لتحقيق السعي

  .اإلدارة أداء كفاءة على ينعكس مما الحاليين،
  :االستقرار أو النضوج مرحلة:  ثالثا
  (Miller & Friesen, 1984, P 1170  -1171):التالية بالخصائص المرحلة هذه تتميز
  )178-177ص ،2003 منصور، (عن نقال

  :السياسات  -أ 

 تقدم ال عادة فإنها وبالتالي القديمة، األوضاع على المحافظة على المرحلة هذه في المنشأة تعمل
 أي إحداث عن المنشآت تعجز كما المنتجات، من محدود عدد في الجهود تتركز و رئيسية، ابتكارات
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 من أكثر المرحلة هذه في المنشآت تعتمد كما تقدمها، التي الخدمات أو المنتجات في إضافية تغيرات
  .المنافسين لهؤالء الجديدة االبتكارات محاكاة ومحاولة المنافسين، أوضاع متابعة على السابقة المراحل

 نحو المبيعات تتجه كما موالن مرحلة في فيه كانت عما اتساعا أكثر المرحلة هذه في األسواق تبدوو
  .المحيطة البيئة مع التكييف على المنشأة قدرة تزداد وبالتالي النمو

 :المالك وعدد التنافسي الوضع  -ب 

 النمو، مرحلة أو البداية مرحلة في  عليه كانت مما أكبرو اتساعاً أكثر المرحلة تلك في المنشآت تكون
 أشخاصا اإلدارة مجلس يضم كما المختلفين المالك ذات الكبيرة، المنشآت المرحلة هذه تتضمن حيث
  . والخبرة الكفاءة حيث من وتنوعا اختالفا أكثر

  :التنظيمي الهيكل  -ج 

 حيث النمو، مرحلة في لها التنظيمي الهيكل مع االستقرار مرحلة في للمنشآت التنظيمي الهيكل يتشابه
 االستمرار من المنشأة تتمكن حتى ذلكو التنظيمي الهيكل في التقسيم أساس هو الوظيفي األساس يكون
 بأساليب االهتمام يزداد كما. المركزية درجة تنخفض كما المنتج، سوق في مجالها على التركيز في

 المنتجات كفاءة قياس من للتمكن وذلك األداء لقياس األخرى والطرق الموازنات: مثل الداخلية الرقابة
  .المنافسة األسواق في المحقق الربح وهامش المطلوبة الربحية و

  :القرارات اتخاذ نموذج  -د 

 إدماج أن كما النمو، مرحلة في هي كما التحليالت من المزيد على المرحلة تلك في  القرارات تعتمد
 القرارات اتخاذ عند حرصا أكثر المديرين يجعل اإلداري الهيكل تعقد وزيادة اإلدارة في الخبرة ذوي
  .األجل طويلة االستراتيجيات من بدالً األجل طويل طالتخطي يحل كما المرحلة، تلك في

  
  :االنتهاء مرحلة:  رابعا
 نحو تتجه قد حيث حياتها، دورة خالل المنشأة فيها تمر التي الصعبة المراحل من المرحلة هذه تعتبر

  ) 179 ،2003 منصور،:(يلي ما المرحلة هذه يميز ما أهم من التصفية،
  :السياسات  -أ 

 تحاول االنتهاء مرحلة في فالشركات السوق، في للمنتج واضحة سياسة وجود بعدم المرحلة هذه تتميز
 المحافظة تحاول كما سكون، حالة في بقائها طريق عن عادة هذا ويتم السوق، في اإلضرار مقاومة

 ويتم السابقة، المراحل خالل السيئ األداء بسبب منها عالية نسبة استنفذت أن بعد المتبقية الموارد على
 تصبح كذلك .للعمالء تقدمها التي الخدمات أو المنتجات في االبتكارات عن االمتناع طريق عن ذلك

 المبيعات، حجم انخفاض إلى يؤدي مما وردية، من أكثر تشغيلها يمكن وال متقادمة اإلنتاج خطوط
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 ألعمالا تصفية نحو تتجه إنها االنتهاء مرحلة خالل المنشأة حجم وتقلص انكماش من يزيد ومما
 لمواجهة كمحاولة األسعار تخفيض إلى المرحلة هذه في المنشآت تميل كما الثانوية، والفروع

  .الربحية ومعدالت نسب على ينعكس مما المنافسين،
  :المالك وعدد التنافسي الوضع   -ب 

 محاولة هو الغالب االتجاه ويكون االستقرار، مرحلة في عليه كانت مما حجما اصغر المنشأة تصبح
 على للعمل كنتيجة وذلك العمالء، واحتياجات رغبات لتحقيق السعي من أكثر المالك رغبات قيقتح

 على ويترتب للشركة، التنافسية القدرة تتراجع كما يتقلص، السوق حجم المتبقية، الموارد على الحفاظ
 على تهاقدر المنشأة تفقد أن الشديدة المنافسة وجود و األسواق في وحصتها المنشأة حجم تقلص

  . أعمالها مزاولة في االستمرارية
  :التنظيمي الهيكل   -ج 

 مرحلة في الهيكلية الظواهر أهم ومن التنظيمي، الهيكل في التقسيم أساس هو الوظيفي األساس يظل
 بين االتصاالت ضعف إلى إضافة المعلومات، تشغيل عملية في تطوير أي غياب هو االنتهاء

  .واإلدارات الرؤساء مستويات
  :القرارات اتخاذ وذجنم  -د 

 القديمة، األوضاع على المحافظة تحاول والتي العليا، اإلدارة بيد القرارات اتخاذ سلطة تتركز
  .المرحلة هذه في المالي العجز لوجود نتيجة وذلك االبتكارات عن واإلحجام

  
  :االستمرارية تقييم عند االعتبار بعين المنشأة بها تمر التي العمرية المرحلة اخذ أهمية: 3-2-2

 لحظة منذ المدقق أداء على ينعكس مما بها، تمر التي العمرية للمرحلة تبعا المنشآت خصائص تختلف
 يجب الداخلية، الرقابة نظام بفحص المدقق قيام عند المثال سبيل فعلى التدقيق، لعملية األولى التخطيط

 تطور مع قوته تزداد وقد البداية مرحلة في ضعيفا النظام هذا يكون ما غالبا انه االعتبار بعين يأخذ أن
 فان لذلك المدقق، بها سيقوم التي االختبارات حجم على الحال بطبيعة سيؤثر مما ،المنشأة نمو مراحل
 التقليدية التحليلية اإلجراءات إلى بها تمر التي العمرية والمرحلة المنشأة حياة لدورة تحليالت إضافة
 المدقق يأخذها أن يجب التي الخصائص أهم ومن التدقيق، لعملية خطيطالت تحسين إلى يؤدي قد ربما
 (Peden, 1994, P28-33):يلي ما المنشأة بها تمر التي العمرية للمرحلة تبعاً االعتبار بعين

 :البداية مرحلة  -أ 

 والتطوير والبحوث االبتكارات الن وذلك المرحلة تلك في السيولة بموقف يهتم أن المدقق على يتعين
 المعتاد من والذي اإلفالس إلى العوامل هذه تؤدي أن المحتمل فمن وعليه كبيرة، نقدية تدفقات ستلزمت
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 هذه في المنشآت فان ذلك وعلى البداية، مرحلة في زالت ما والتي الصغيرة المنشآت في حدوثه
  .االستمرارية على قدرتها مدى تقييم عند الكافية العناية بذل إلى تحتاج قد المرحلة
 :النمو مرحلة  -ب 

 من كبير جزء أن إال المرحلة، هذه في السوقية وحصتها المنشأة نمو معدالت زيادة من الرغم على
 المنشأة تشهده الذي السريع النمو الن ذلك أيضا، السيولة مركز على ينصب أن يجب المدقق اهتمام

 المستثمر، المال رأس وزيادة خازنوالم المباني في خاصة كبير رأسمالياً إنفاقاً يتطلب المرحلة هذه في
 مسئوليته وتزداد البداية مرحلة عن المرحلة تلك في االستمرارية بتقييم المدقق اهتمام يزداد هنا من
 عدد تزايد من عليه يترتب وما المنشأة حجم في النمو أن إلى ذلك في السبب ويرجع  تقييمها، تجاه

 يضطلع لم إذا المدقق مقاضاة احتمال معها يتزايد ثم ومن المدقق، تقرير ومستخدمي والدائنين المالك
  .الخصوص هذا في الواجبة مسئولياته بأعباء

  :النضوج مرحلة   -ج 

 النمو فان كذلك المالك، عدد تزايد مع عنها واإلفصاح االستمرارية تقييم عن المدقق مسئولية تتزايد
 أن إلى إضافة ،المنشأةب السيولة حالة على يؤثران أن المتوقع من  الفاعلية على والتركيز البطيء
  .المرحلة هذه في مستوى أقصى إلى يصل المدققين مع والمنازعات المقاضاة احتمال
  :االنتهاء مرحلة  -د 

 على القدرة ثم ومن باإلفالس تتعلق مشاكل المنشآت لدى يكون أن المرحلة تلك في المتوقع من
 لذلك األعمال، تصفية نحو واالتجاه األسعار وتخفيض البطيئة النمو لمعدالت نتيجة وذلك االستمرارية

 ما ظل في خاصة المساءلة يتجنب حتى األحداث تلك عن الجيد اإلفصاح المدقق من يتطلب األمر فان
  .المرحلة هذه في تتزايد قد قضايا من ينشأ قد
  
  :االستمرارية تقييم عند المالية وغير المالية للمعلومات النسبية األهمية: 3-2-3

 جانب إلى االستمرارية تقييم عند المدقق قرار تدعيم في هاماً دوراً المالية غير المعلومات تلعب
 تتأثر عليها واالعتماد الثقة ودرجة المالية وغير المالية المعلومات مالءمة أن إال المالية، المعلومات
 كل خالل المنشآت صائصخ في االختالف إلى ذلك ويرجع ،المنشأة بها تمر التي العمرية بالمرحلة
 المالية المعلومات في الثقة درجة تنخفض المثال سبيل فعلى حياتها، دورة مراحل من مرحلة

 غير المعلومات على االعتماد ضرورة تستدعي مما البداية مرحلة في المنشأة دفاتر من المستخرجة
 (Jorion & Talmor, 2000, P28).االستمرارية على القدرة تقييم بشأن المدقق قرار لتدعيم المالية
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 األسباب إلى البداية مرحلة في زالت ما التي للمنشآت المالية المعلومات على االعتماد عدم ويرجع
 (Peden, 1994, P28):التالية
 الن وذلك عليها، االعتماد يمكن ال البداية مرحلة في زالت ما التي المنشآت حسابات أن  -1

 في الثقة انخفاض يعني مما ضعيفاً، فيها الداخلية الرقابة نظام عادة يكون المنشآت هذه معظم
 .دفاترها من المستخرجة المالية المعلومات

 .فاعل بشكل المنشآت بتلك والسجالت الدفاتر إمساك عملية ضبط اكتمال عدم -2

 .المعلومات تلك في المحتمل التناقض -3

  .المنشآت تلك في المحاسبي النظام عن المتولدة األخطاء نسبة ارتفاع -4

 يـتم  حيـث  الناضجة المنشآت حالة في ثقة أكثر تكون المالية المعلومات فان ذلك من النقيض وعلى
 أن حـين  فـي  التنبـؤ،  علـى  القدرة تزداد كما االستمرارية تقييم عند المعلومات تلك على االعتماد

 الماليـة  المعلومات على ينالمدقق يعتمد أن المتوقع من انه إال مفيدة كانت وان المالية غير المعلومات
 علـى  المنـشأة  قـدرة  مـدى  علـى  الحكـم  فـي   الماليـة  غيـر  المعلومـات  مـن  أكبر بصورة

 (Rosman & Seol  Biggs, 1999, P39).االستمرارية

األهمية هذه أن غير البداية، مرحلة في تزداد المالية غير المعلومات أهمية فان سبق ما على بناء 
 اهتماماً يولي أن المدقق على يجب لذلك. التقليدية المالية المعلومات أهمية لتظهر الوقت عبر تتراجع
  هذه كانت إذا االستمرارية على المنشأة قدرة لمدى تقييمه بصدد وهو المالية غير بالمعلومات خاصاً
 سوف المالية غير المعلومات بتلك اهتمامه أن حين في حياتها، دورة من البداية مرحلة في المنشأة
 مراحل إلى المنشأة تصل عندما خاصة المالية بالمعلومات اهتمامه ليزداد الوقت عبر تدريجيا يتناقص
  .حياتها دورة من متقدمة

  
  
  
  
  
  
  

  



56 
 

  

  الرابع الفصل

  واإلجراءات الطريقة

 مقدمة    

 الدراسة منهجية    

 الدراسة وعينة  مجتمع    

 االستبانة وثبات صدق    

  ةاإلحصائي المعالجات    

  

  

  

 

  

  

  

  

  



57 
 

  :مقدمة 4-1

 إعـدادها،  وطرق المستخدمة األداة وكذلك وعينتها، الدراسة ومجتمع لمنهج وصفاً الفصل هذا يتناول
 وتطبيقهـا،  الدراسـة  أدوات تقنين في استخدمت التي لإلجراءات وصفاً يتضمن كما وثباتها، وصدقها
  .الدراسة ليلتح في عليها االعتماد تم التي اإلحصائية المعالجات وأخيراً

  

  : الدراسة منهجية 4-2
 تتعلق نتائج إلى النهاية في ليصل خطاها، الباحث يتتبع التي الطريقة بأنه البحث منهج اعتبار يمكن

 العلم أنه إلى إضافة البحث، مشكلة لحل المستخدم المنظم األسلوب وهو الدراسة، محل بالموضوع
 . العلمية البحوث إجراء بكيفية يعني الذي

 على االطالع خالل من الدراسة موضع الظاهرة وأبعاد جوانب مسبقاً تعرف الباحثة أن حيثو
 العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات أثر معرفة وهو البحث، بموضوع المتعلقة السابقة الدراسات
 ققيمد على تطبيقية دراسة(االستمرارية على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة

 توفير إلى يهدف الذي التحليلي الوصفي المنهج مع يتوافق وهو ،)غزة قطاع في القانونيين الحسابات
 المنهج إن وحيث دالالتها، على والوقوف لتفسيرها البحث موضوع المشكلة عن والحقائق البيانات
 من وغيرها والمجالت والصحف كالكتب المختلفة للوثائق الرجوع خالل من يتم التحليلي الوصفي

 المنهج هذا على االعتماد تم فقد البحث، أهداف إلى للوصول تحليلها بهدف صدقها يثبت التي المواد
 للظاهرة وأدق أفضل تصور ولتحقيق البحث، مشكلة حول والتفصيلية الدقيقة المعرفة إلى للوصول
 في االستبانة واستخدام الدراسة، لمجتمع الشامل الحصر أسلوب استخدام تم أنه كما الدراسة، موضع
 البيانات ومصادر الثانوية المصادر طريق عن البيانات على الحصول تم حيث األولية، البيانات جمع
  :يلي كما وذلك يةاألول

  :يةاألول البيانات-1
 توزيعهـا  تم حيث الغرض، لهذا خصيصا صممت هاستبان خالل من يةاألول البيانات على الحصول تم

 تفريغهـا  ثـم  ومـن  البحث، موضوع في الالزمة المعلومات وتجميع وعينتها، الدراسة مجتمع على
 اإلحـصائي،  SPSS ((Statistical Package for Social Science)( برنامج باستخدام وتحليلها
 موضوع تدعم ومؤشرات قيمة ذات لدالالت الوصول بهدف المناسبة اإلحصائية االختبارات واستخدام
  .الدراسة

  :الثانوية البيانات-2
 والدوريات األجنبية و العربية والمراجع الكتب مراجعة طريق عن الثانوية البيانات على الحصول تم

 بموضوع المتعلقة السابقة والدراسات المتخصصة والمهنية العلمية والمجالت والمقاالت والمنشورات



58 
 

 آخـر  عـن  عـام  رتـصو  أخـذ  وكذلك االنترنت، شبكة على الصلة ذات المواقع وبعض ، الدراسة
  .الدراسة مجال في تحدث و حدثت التي المستجدات

  :وعينتها الدراسة مجتمع 4-3
ـ  18 وعددها غزة قطاع في العاملة سيةالرئي التدقيق مكاتب من الدراسة مجتمع يتكون  والتـي  اًمكتب
 في العاملين التدقيق ومدراء األقسام ورؤساء المدققينو المدققين مساعدين من بها العاملين على تشتمل

 تشمل الدراسة عينة نفإ الدراسة مجتمع من مكاتب 3 إلى الوصول إمكانية لعدم ونظراً ،المكاتب تلك
 بالكامـل  استردادها وتم استبانة 50 عدد توزيع تم فقد وعليه ،مدقق 50 فيها العاملين عدد مكتباً 15

  :التالي الجدول حسب وذلك ،%100 إجابة بنسبة
  )1 (رقم جدول
  الدراسة عينة

 المدققين عدد الشركة أو المكتب اسم الرقم
 4 والتدقيق للمحاسبة الوفاء شركة 1
 2 والتدقيق لالستشارات الوفاء شركة 2
 8 غزالة أبو طالل 3
 1 العلمي مكتب 4
 2 العرب الخبراء 5
 5 يونغ أرنست 6
 3 الصايغ مكتب 7
 4 نشوان شركة 8
 2 شعاع مكتب 9
 8 سابا شركة 10
 2 كنعان مكتب 11
 3 األوسط الشرق مكتب 12
 2 فلسطين مكتب 13
 2 أدم شركة 14
 2 الدين بدر مكتب 15
 50 المجموع 
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  :الدراسة مجتمع وسمات خصائص التالية الجداول تبين كما

  : العلمي المؤهل  -1
 عينة من % 24.0و ،"بكالوريوس "العلمي مؤهلهم الدراسة عينة من% 76.0 أن) 2 (رقم جدول يبين

 العلمية الشهادات حملة من جميعها الدراسة عينة أن على يدل مما ،"ماجستير "العلمي مؤهلهم الدراسة
  .الواقع وتمثل دقيقة نتائج إلى سيؤدي والذي

  )2 (رقم جدول
  العلمي المؤهل متغير حسب الدراسة عينة توزيع

 المئوية النسبة التكرار العلمي المؤهل

 76.0 38       بكالوريوس
 24.0 12        ماجستير
 0.0 0     دكتوراه

 100.0 50 المجموع
  

  : الوظيفي المسمى -2
% 36.0و ،"مـدقق  مساعد "لهم الوظيفي المسمى الدراسة عينة من% 28.0 أن) 3 (رقم جدول يبين
 لهـم  ظيفيالـو  المسمى الدراسة عينة من% 16.0و ،"مدقق "لهم الوظيفي المسمى الدراسة عينة من

 عينة من% 6.0و ،"تدقيق مدير "لهم الوظيفي المسمى الدراسة عينة من% 14.0و ،"تدقيق قسم رئيس"
 الدراسـة  عينة غالبية أن ذلك من ويتضح شريك، مثل" أخرى مسميات "لهم الوظيفي المسمى الدراسة

  .الدراسة هذه ويدعم يثري مما العالية المسميات أصحاب من
  )3 (رقم جدول

  الوظيفي المسمى متغير حسب الدراسة عينة توزيع
 المئوية النسبة التكرار الوظيفي المسمى

 28.0 14   مدقق مساعد
 36.0 18       مدقق
 16.0 8     تدقيق قسم رئيس
 14.0 7     تدقيق مدير

 6.0 3 أخرى
 100.0 50 المجموع
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   :المهنية الشهادات -3
 من% 10.0 وأن مهنية شهادة على حاصلين غير الدراسة عينة من% 34.0 أن) 4 (رقم جدول يبين
 عينة من% 42.0و ،"AICPA أمريكي قانوني محاسب "مهنية شهادة على حاصلين الدراسة عينة

 الدراسة عينة من% 14.0و ،"ACPA عربي قانوني محاسب "مهنية شهادة على حاصلين الدراسة
 على الحاصلين من مجمله الدراسة جتمعم أن على يدل مما ،"أخرى "مهنية شهادة على حاصلين
  .عليها االعتماد يمكن جيدة نتائج إلى سيؤدي بدوره وهذا مهنية شهادات

  )4 (رقم جدول
  المهنية الشهادات متغير حسب الدراسة عينة توزيع

 المئوية النسبة التكرار المهنية الشهادات

 34.0 17 بدون
 AICPA    5 10.0 أمريكي قانوني محاسب

 ACPA      21 42.0 عربي قانوني سبمحا
 CA-ACCA 0 0.0    البريطانية الزمالة
 14.0 7 أخرى

 100.0 50 المجموع
  

  
    : الخبرة -4
 مـن % 20.0و ،"سنوات 5 من أقل "خبرتهم بلغت الدراسة عينة من% 42.0 أن) 5 (رقم جدول يبين
-11 من "خبرتهم بلغت الدراسة عينة من% 12.0و ، "سنوات 10-5 من "خبرتهم بلغت الدراسة عينة
 غالبيـة  أن ذلـك  من ويتضح ،"سنة 15 من أكثر "خبرتهم بلغت الدراسة عينة من% 26.0و ،"سنة 15

  .الدراسة هذه بنتائج الثقة ارتفاع إلى يؤدي مما العالية الخبرة أصحاب من الدراسة عينة
  )5 (رقم جدول

  الخبرة متغير حسب الدراسة عينة توزيع
 المئوية النسبة ارالتكر الخبرة

 42.0 21 سنوات 5 من أقل
 20.0 10 سنوات 10- 5 من
 12.0 6 سنة 15- 11 من

 26.0 13 سنة 15 من أكثر
 100.0 50 المجموع
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 الخـاص ) 570(رقـم  الـدولي  التـدقيق  معيـار  توضـح  تدريبيـة  دورات في المشاركة -5     

  :باالستمرارية
 توضح تدريبية دورات في المشاركة لهم سبق دراسةال عينة من% 68.0 أن) 6 (رقم جدول يبين

 لهم يسبق لم الدراسة عينة من% 32.0 وأن باالستمرارية الخاص )570 (رقم الدولي التدقيق معيار
 يدل مما ،باالستمرارية الخاص) 570 (رقم الدولي التدقيق معيار توضح تدريبية دورات في المشاركة

  .البحث محل االستمرارية بموضوع الدراسة لعينة الكبيرة المعرفة على
  )6 (رقم جدول

 التدقيق معيار توضح تدريبية دورات في المشاركة لك سبق هل متغير حسب الدراسة عينة توزيع
  باالستمرارية الخاص) 570(رقم الدولي

) 570(رقم الدولي التدقيق معيار توضح تدريبية دورات في المشاركة لك سبق هل
 النسبة كرارالت باالستمرارية الخاص

 المئوية

 68.0 34 نعم
 32.0 16 ال

 100.0 50 المجموع
  
  :الدراسة أداة 4-4

  :التالي النحو على االستبانة إعداد تم وقد

  .والمعلومات البيانات جمع في استخدامها اجل من أولية استبانه إعداد -1
 .البيانات لجمع مالئمتها مدى اختبار اجل من المشرف على االستبانة عرض -2
 .المشرف يراه ما حسب أولي بشكل االستبانة تعديل -3
 واإلرشاد النصح بتقديم بدورهم قاموا والذين المحكمين من مجموعة على االستبانة عرض تم -4

 .يلزم ما وحذف وتعديل
 تقـسيم  تـم  ولقـد  ، للدراسة الالزمة البيانات لجمع العينة إفراد جميع على االستبانة توزيع -5

  : يلي كما جزأين إلى االستبانة
 .فقرات 6 من ويتكون الدراسة لعينة الشخصية البيانات من يتكون: األول الجزء ×

 المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات أثر يتناول: الثاني الجزء ×
 :يلي كما محاور ثالث إلى تقسيمه وتم  االستمرارية على القدرة تقييم عند

 . فقرة 17 من ويتكون المالية غير العوامل تناولي: األول المحور .1
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 .فقرات 6 من ويتكون المنشأة حياة دورة من العمرية المراحل يتناول : الثاني المحور .2
 على المنشأة قدرة تقييم عند المالية غير للمعلومات النسبية األهمية يتناول : الثالث المحور .3

  .فقرات 10 من ويتكون االستمرارية
 كبيرة بدرجة موافق تعني" 5 "الدرجة حيث إجابات 5 من مكونة  فقرة كل على جاباتاإل كانت وقد
  ).7 (رقم بجدول موضح هو كما جداً قليلة بدرجة موافق تعني" 1 "والدرجة  جداً،

  )7(رقم جدول
 اإلجابات مقياس

 جداً كبيرة كبيرة متوسطة قليلة جداً قليلة الموافقة درجة

 5 4 3 2 1 الوزن

  
  :االستبانة وثبات دقص 5- 4

 كما )429ص ،1995 العساف،(،لقياسه أعدت ما تقيس سوف أنها من التأكد يعني االستبانة صدق
 ووضوح ناحية، من التحليل في تدخل أن يجب التي العناصر لكل االستبانة شمول "بالصدق يقصد

 ،2001 ،وآخرون عبيدات(،"يستخدمها من لكل مفهومة تكون بحيث ثانية، ناحية من ومفرداتها فقراتها
  :يلي كما الدراسة أداة صدق من التأكد تم وقد )179ص

 : االستبانة فقرات صدق 4-5-1

 :بطريقتين االستبيان فقرات صدق من التأكد تم وقد

 ):الدراسة داةأ صدق (لألداة الظاهري الصدق -1

 مـن  ضاءأع) 6 (من تألفت المحكمين من مجموعة على يةاألول صورتها في الدراسة أداة عرض تم
 المفتوحة القدس وجامعة األزهر وجامعة اإلسالمية بالجامعة التجارة كلية في التدريسية الهيئة أعضاء

 قاموا الذين المحكمين أسماء) 1 (رقم الملحق ويوضح. واإلحصاء  واإلدارة المحاسبة في متخصصين
 العبارات مالئمة مدى في مآرائه إبداء المحكمين من الباحث طلب وقد. ةالدراس أداة بتحكيم مشكورين

 ينتمي الذي للمحور عبارة كل مناسبة ومدى العبارات صياغة وضوح ومدى ألجله، وضعت ما لقياس
 إلى باإلضافة هذا األساسية الدراسة متغيرات محاور من محور كل لتغطية العبارات كفاية ومدى إليه،

 ألداة جديـدة  عبـارات  إضـافة  أو ا،حذفه أو العبارات صياغة تعديل من ضروريا يرونه ما اقتراح
  مـن  المطلوبـة  الشخـصية  الخـصائص  (األولية بالبيانات قيتعل فيما آرائهم إبداء وكذلك الدراسة،
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 علـى  المحكمـين  توجيهات زتوترك ،)االستبانة في المستخدم ليكارت مقياس جانب إلى المبحوثين،
 من العبارات بعض تقليص بضرورة وانصح المحكمين بعض أن كما المتكررة، العبارات بعض انتقاد
  .أخرى محاور إلى العبارات بعض وإضافة المحاور بعض

 عليها اتفق التي التعديالت بإجراء القيام تم المحكمون أبداها التي توجيهاتوال المالحظات إلى واستنادا
  . منها اآلخر البعض إضافة أو وحذف العبارات صياغة تعديل تم حيث ين،مالمحك معظم

  
  :االستبانة لفقرات الداخلي االتساق دقص -2

 والدرجـة  فقرة كل بين االرتباط معامالت بحساب وذلك االستبانة لفقرات داخليال االتساق حساب تم
  :يلي كما له التابعة للمحور كليةال

  :المالية غير العوامل :األول المحور لفقرات الداخلي الصدق  - أ
) المالية غير العوامل (األول المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت يبين)  8 (رقم جدول

 حيث ،)0.05 (داللة مستوى عند دالة المبينة االرتباط معامالت أن يبين والذي لفقراته، الكلي والمعدل
 تساوي والتي الجدولية r قيمة من أكبر المحسوبة r وقيمة 0.05 من أقل فقرة لكل االحتمالية القيمة إن

  .لقياسه وضعت لما صادقة األول المحور فقرات عتبرت وبذلك ،0.396
  )8 (رقم جدول

  المالية غير العوامل : األول المحور لفقرات الداخلي الصدق

 معامل الفقرة مسلسل
  االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

 علـى  المنـشأة  قـدرة  تقيـيم  فـي  العمالـة  دوران معدل على المدقق يعتمد 1
 0.003 0.564 .االستمرارية

 0.000 0.720 .االستمرارية على القدرة تقييم عند اإلدارة كفاءة مدى المدقق يراعي 2
 االعتبـار  بعين والماهرة والمدربة الخبرة ذات العمالة فقد معدالت المدقق يأخذ 3

 .االستمرارية على المنشأة قدرة تقييم عند
0.562 0.003 

 علـى  المنـشأة  قـدرة  متقيـي  عند اإلنتاجية في التغير مستوى المدقق يراعي 4
 .االستمرارية

0.637 0.001 

 0.000 0.795 .االستمرارية على المنشأة قدرة تقييم عند التشغيل انتظام مستوى المدقق يتابع 5
 قـدرة   تقييم عند العمل أثناء معوقات بوجود المتعلقة المعلومات المدقق يجمع 6

 0.007 0.528 .االستمرارية على المنشأة

 على المنشأة قدرة تقييم عند المنتجات جودة مستوى  متابعة على دققالم يعمل 7
 . االستمرارية

0.561 0.004 

 0.004 0.551 قدرتها تقييم عند للمنشأة الرئيسيين والعمالء األسواق متابعة على المدقق يعمل 8
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 معامل الفقرة مسلسل
  االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

 .االستمرارية على
 علـى  لقـدرتها  تقييمـه  عنـد  للمنشأة التنافسية القدرة مستويات المدقق يتابع 9

 0.000 0.681 .االستمرارية

 بالتـشريعات  المنـشأة  التزام درجة في المتمثلة ةالبيئي العوامل المدقق يراعي 10
 .االستمرارية على المنشأة قدرة تقييم عند البيئية والقوانين

0.580 0.002 

 علـى  المنـشأة  تقيـيم  عنـد  االعتبـار  بعـين  التضخم معدالت المدقق يأخذ 11
 .اريةاالستمر

0.508 0.010 

 العامـة  االتفاقيـة (مثـل  الدولية باالتفاقيات  المنشأة التزام مدى المدقق يراعي 12
 .االستمرارية على المنشأة قدرة تقييم عند) GAAT-والتعريفات للتجارة

0.492 0.012 

 التكنولـوجي  التطـور  والتكنولوجيـا  الفنية العوامل االعتبار في المدقق يأخذ 13
  االستمرارية على المنشأة قدرة تقييم عند اإلنتاج معدات وأ بأساليب

0.507 0.010 

 تقيـيم  عنـد  المنـشأة  تنتجهـا  التي المنتجات نوعيةو حجم اثر المدقق يراعي 14
 .االستمرارية على مقدرتها

0.690 0.000 

 علـى  المنـشأة  قـدرة  تقيـيم  عنـد  السياسي االستقرار درجة المدقق يراعي 15
 االستمرارية

0.689 0.000 

 قـدرة   تقيـيم  عند باالستثمارات  المحيطة االقتصادية الظروف المدقق يتابع 16
 0.005 0.539 االستمرارية على المنشأة

 قدرة تقييم عند والجمارك بالضرائب المتعلقة والقوانين التشريعات المدقق يتابع 17
 االستمرارية على المنشأة

0.749 0.000 

  0.396 تساوي"  23 "حرية ودرجة 0.05 داللة مستوى عند الجدولية r قيمة
  

  :المنشأة حياة من العمرية المراحل: الثاني المحور لفقرات الداخلي الصدق - ب
 من العمرية المراحل (الثاني المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت يبين) 9 (رقم جدول 

 داللة مستوى عند دالة المبينة االرتباط معامالت أن يبين والذي لفقراته، الكلي والمعدل) المنشأة حياة
 r قيمة من أكبر المحسوبة r وقيمة 0.05 من أقل فقرة لكل االحتمالية القيمة إن حيث ،)0.05(

  .لقياسه وضعت لما صادقة الثاني المحور فقرات تعتبر وبذلك ،0.396 تساوي والتي الجدولية
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  )9 (رقم جدول
  المنشأة حياة من العمرية المراحل: الثاني المحور لفقرات الداخلي الصدق

 الفقرة مسلسل
 معامل
  االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

1 
 من ىاألول العمرية المرحلة في لمنشأة تقييمه عند السيولة بموقف المدقق يهتم

 .االستمرارية على حياتها
0.602 0.001 

2 
 البدايـة  مرحلـة  عن النمو ةمرحل في االستمرارية بتقييم المدقق اهتمام يزداد

 .تقييمها تجاه مسئوليته وتزداد
0.640 0.001 

3 
 نظـرا  النـضوج  مرحلـة  في السيولة مركز تقييم على المدقق اهتمام ينصب
 .السوقية حصتها وزيادة المنشأة نمو معدالت لزيادة

0.735 0.000 

4 
 من أكبر شكلب النمو مرحلة في االستمرارية لتقييم إضافية جهودا المدقق يبذل

 0.000 0.712 .مقاضاته احتمال لتزايد نظرا السابقة المراحل

5 
 النضوج مرحلة في عنها واإلفصاح االستمرارية بتقييم االهتمام المدقق يراعي
 .المنشأة مالك عدد لتزايد نظرا

0.784 0.000 

6 
 تهاءاالن مرحلة في للمنشاة تقييمه عند الجيد باإلفصاح االهتمام المدقق يراعي
 .القانونية المساءلة لتجنب وذلك

0.588 0.002 

  0.396 تساوي"  23 "حرية ودرجة 0.05 داللة مستوى عند الجدولية r قيمة
  
 قدرة تقييم عند المالية غير للمعلومات النسبية األهمية :الثالث المحور لفقرات الداخلي الصدق -ج

  :االستمرارية على المنشأة
 النـسبية  األهميـة  (الثالث المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط التمعام يبين) 10 (رقم جدول

 يبـين  والذي لفقراته، الكلي والمعدل) االستمرارية على المنشأة قدرة تقييم عند المالية غير للمعلومات
 أقل فقرة لكل االحتمالية القيمة إن حيث ،)0.05 (داللة مستوى عند دالة المبينة االرتباط معامالت أن
 فقـرات  تعتبـر  وبذلك ،0.396 تساوي والتي الجدولية r قيمة من أكبر المحسوبة r وقيمة 0.05 من

  .لقياسه وضعت لما صادقة الثالث المحور
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  )10 (رقم جدول
 المنشأة قدرة تقييم عند المالية غير للمعلومات النسبية األهمية: الثالث المحور لفقرات الداخلي الصدق

  االستمرارية على

 معامل الفقرة مسلسل
  االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

1 
 الماليـة  غير المعلومات مالءمة مدى حول النسبية األهمية بمبدأ المدقق يأخذ
 .االستمرارية على القدرة تقييم عند

0.478 0.008 

2 
 عند المالية غير بالمعلومات الثقة مدى حول النسبية األهمية بمبدأ المدقق يأخذ
 0.001 0.572 . تمراريةاالس تقييم

3 
 البداية  مرحلة في الدفاتر ضبط عملية اكتمال عدم االعتبار بعين المدقق يأخذ
 .االستمرارية على القدرة تقييم عند

0.535 0.002 

4 
 مرحلـة  فـي  لمنشأة الداخلية الرقابة نظام ضعف االعتبار بعين المدقق يأخذ

 .االستمرارية تقييم عند البداية
0.728 0.000 

5 
 مرحلة في المنشأة تقييم عند المالية غير المعلومات على المدقق اعتماد يزداد
 0.000 0.599 .البداية

6 
 كلمـا  الماليـة  المعلومـات  في الثقة درجة زيادة االعتبار بعين المدقق يأخذ

 .حياتها دورة من متقدمة مراحل في المنشأة أصبحت
0.508 0.010 

7 
 المنـشآت  قدرة تقييم حالة في المالية غير المعلومات ىعل المدقق اعتماد يقل

 .االستمرارية على الناضجة
0.592 0.002 

8 
 المنـشأة  تصل عندما المالية غير بالمعلومات تدريجيا المدقق اهتمام يتناقص

 .حياتها دورة من متقدمة مراحل إلى
0.659 0.000 

9 
 الماليـة  غيـر  المعلومات حساب على المالية بالمعلومات المدقق اهتمام يزداد
 0.000 0.699 .حياتها دورة مراحل في المنشأة تقدمت كلما

10 
 مراحـل  في المنشأة أصبحت كلما المالية غير للمعلومات النسبية األهمية تقل

 .حياتها دورة من متقدمة
0.684 0.000 

  0.396 تساوي"  23 "حرية ودرجة 0.05 داللة مستوى عند الجدولية r قيمة
  
  :الدراسة لمحاور البنائي االتساق صدق -3

 الكلـي  المعدل مع الدراسة محاور من محور كل معدل بين االرتباط معامالت يبين) 11 (رقم جدول
 إن حيـث  ،0.05 داللـة  مستوى عند دالة المبينة االرتباط معامالت أن يبين والذي االستبانة لفقرات
 تـساوي  والتـي  الجدولية r قيمة من أكبر لمحسوبةا r وقيمة 0.05من أقل فقرة لكل االحتمالية القيمة

0.396.  
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  )11 (رقم جدول
  االستبانة لفقرات الكلي المعدل مع الدراسة محاور من  محور كل معدل بين االرتباط معامل

 المحور
 المحور عنوان

 عدد
 الفقرات

 معامل
 االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

 0.000 0.926 17  المالية غير العوامل  األول

 0.000 0.837 6  المنشأة حياة من العمرية المراحل الثاني

 المنشأة قدرة تقييم عند المالية غير للمعلومات النسبية ألهمية الثالث

  االستمرارية على
10 0.860 0.000 

  0.396 تساوي"  23 "حرية ودرجة 0.05 داللة مستوى عند الجدولية r قيمة
  
  :Reliability االستبانة فقرات ثبات  4-5-2

 األشـخاص  على تطبيقها تكرر لو تقريبا واحدة ستكون اإلجابة أن من التأكد الدراسة أداة بثبات يقصد
 العينـة  علـى  الثبـات  خطـوات  إجراء تم وقد )430ص ،1995 العساف، (مختلفة أوقات في ذاتهم

  .اخكرونب ألفا ومعامل النصفية التجزئة طريقة هما بطريقتين نفسها االستطالعية
  
 معدل بين بيرسون ارتباط معامل إيجاد تم: Split-Half Coefficient النصفية التجزئة طريقة -1

 االرتبـاط  معـامالت  تـصحيح  تم وقد بعد لكل الرتبة الزوجية األسئلة ومعدل الرتبة ةالفردي األسئلة
ـ ) Spearman-Brown Coefficient (للتـصحيح  براون سبيرمان ارتباط معامل باستخدام  سبح
  : التالية المعادلة
  =الثبات معامل

1
2
ر+

 ثبات معامل هناك أن يبين) 12 (رقم جدول بين وقد االرتباط معامل ر حيثر

  .طمأنينة بكل االستبانة استخدام إلى يدعو مما االستبيان لفقرات نسبيا كبير
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  )12 (رقم جدول
  )النصفية التجزئة طريقة ( الثبات معامل

 المحور
 المحور عنوان

 عدد
 الفقرات

 معامل
 االرتباط

 االرتباط معامل
 المصحح

 القيمة
 االحتمالية

 0.0000 0.8344 0.7159 17  المالية غير العوامل  األول

 0.0000 0.8526 0.7431 6  المنشأة حياة من العمرية المراحل الثاني

 عنـد  الماليـة  غير للمعلومات النسبية ألهمية الثالث

  االستمرارية على المنشأة قدرة تقييم
10 0.7962 0.8865 0.0000 

 0.0000 0.8779 0.7825 33 المحاور جميع 
  0.396 تساوي"  23 "حرية ودرجة 0.05 داللة مستوى عند الجدولية r قيمة
  

  :Cronbach's Alpha  كرونباخ ألفا طريقة -2

 رقم جدول يبينو الثبات لقياس ثانية كطريقة االستبانة ثبات لقياس ألفا كرونباخ طريقة استخدام تم
  .طمأنينة بكل االستبانة استخدام إلى يؤدي مما مرتفعة الثبات معامالت أن) 13(

  )13 (رقم جدول
  )كرونباخ والفا طريقة (الثبات معامل

 عدد المحور عنوان المحور
 الفقرات

 كرونباخ معامل
 ألفا

 0.8627 17  المالية غير العوامل  األول

 0.8724 6  المنشأة حياة من العمرية المراحل الثاني

 على المنشأة قدرة تقييم عند المالية غير للمعلومات النسبية األهمية الثالث

  االستمرارية
10 0.9047 

 0.8832 33 الفقرات جميع 
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  :اإلحصائية المعالجات 4-6

 األسـاليب  مـن  العديـد  اسـتخدام  تـم  فقد تجميعها، تم التي البيانات وتحليل الدراسة أهداف لتحقيق
 Statistical Package for Socialاالجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزم باستخدام المناسبة اإلحصائية

Science (SPSS)  البيانات تحليل في المستخدمة حصائيةاإل األساليب من مجموعة يلي وفيما:  
 بدرجـة  موافـق  1 (الخماسي ليكرت مقياس حسب اآللي، الحاسب إلى البيانات وإدخال ترميز تم -1

 موافـق  5 كبيـرة،  بدرجة موافق 4 متوسطة، بدرجة موافق 3 قليلة، بدرجة موافق 2 جدا، قليلة
 المـستخدم ) والعليا الدنيا الحدود (يالخماس ليكرت مقياس فترة طول ولتحديد ،)جدا كبيرة بدرجة

 الخمـسة  المقيـاس  فترات عدد على تقسيمه ثم ،)4=1-5( المدى حساب تم الدراسة، محاور في
 فـي  قيمـة  أقـل  إلى القيمة هذه إضافة تم ذلك بعد ،)0.8=4/5 (أي الفقرة طول على للحصول
) 14 (رقم وجدول وهكذا ىولاأل للفترة األعلى الحد لتحديد وذلك) الصحيح الواحد وهي (المقياس
 :يلي كما الفترات أطوال يوضح

  )14 (رقم جدول

 أطوال الفترات
 5.0- 4.20 4.20- 3.40 3.40- 2.60 2.60- 1.80 1.80-1 الفترة

 جداً كبيرة كبيرة متوسطة قليلة جداً قليلة الدرجة

 5 4 3 2 1 الوزن

 

 وتحديـد  الدراسـة  لمفـردات  شخـصية ال الصفات على للتعرف المئوية والنسب التكرارات حساب تم -1
 .الدراسة أداة تتضمنها التي الرئيسية المحاور عبارات تجاه أفرادها استجابات

 كـل  عـن  الدراسة أفراد استجابات انخفاض أو ارتفاع مدى لمعرفة وذلك  Mean الحسابي المتوسط -2
 أعلـى  حـسب  اراتالعب ترتيب في يفيد بأنه العلم مع األساسية، الدراسة متغيرات عبارات من عبارة

 العبارة على موافقةال مدى أو االستخدام مدى تفسير بان علما) 89ص ،1996 ،كشك( حسابي، متوسط
 .األولى النقطة في وضحناهأ سبق كما يتم
 استجابات انحراف مدى على للتعرف (Standard Deviation) المعياري االنحراف استخدام تم -3

 عـن  الرئيسية المحاور من محور ولكل الدراسة متغيرات تعبارا من عبارة لكل الدراسة أفراد
 الدراسـة  أفراد استجابات في التشتت يوضح المعياري االنحراف أن ويالحظ الحسابي، متوسطها

 مـن  قيمتـه  اقتربت فكلما الرئيسية، المحاور جانب إلى الدراسة متغيرات عبارات من عبارة لكل



70 
 

 واحد المعياري االنحراف كان إذا (المقياس بين تتهاتش وانخفض باتاالستجا تركزت كلما الصفر
  .)وتشتتها االستجابات تركز عدم فيعني فأعلى صحيحا

 .االستبانة فقرات ثبات لمعرفة كرونباخ ألفا اختبار استخدام تم -4
 . الفقرات صدق لقياس بيرسون ارتباط معامل استخدام تم -5
  .للثبات براون سبيرمان معادلة استخدام تم -6
 ال أم الطبيعـي  التوزيع تتبع هل البيانات نوع لمعرفة سمرنوف-كولومجروف اختبار داماستخ تم -7

)1-Sample K-S(. 
 الفقرة متوسط بين الفرق لمعرفة One sample T test واحدة عينة لمتوسط t اختبار استخدام تم -8

  ."3 "الحيادي والمتوسط
 .مستقلتين عينتين متوسط  بين للفرق t اختبار استخدام تم -9

 .أكثر أو لةمستق عينات ثالث بين للفرق األحادي التباين تحليل اختبار استخدام تم -10
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  الخامس الفصل
  وتفسيرها الميدانية الدراسة نتائج

  
  

 .الطبيعي التوزيع اختبار - 
 .الدراسة وفرضيات فقرات تحليل - 
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  )(Sample K-S -1)  سمرنوف - كولمجروف اختبار(الطبيعي التوزيع اختبار  1- 5

 وهـو  ال أم الطبيعـي  التوزيـع  تتبع البيانات هل لمعرفة سمرنوف -كولمجروف اختبار استخدام يتم
 توزيع يكون أن تشترط المعلمية االختبارات معظم نأل الفرضيات اختبار حالة في ضروري  اختبار
 أكبر محور لكل االحتمالية يمةالق أن حيث االختبار نتائج) 15 (رقم الجدول ويوضح. طبيعيا البيانات

.05.0( 0.05 من >sig (اسـتخدام  ويجـب  الطبيعـي  التوزيـع  تتبع البيانات أن على يدل وهذا 
  .ةالمعلمي االختبارات

  )15 (رقم جدول
  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(الطبيعي التوزيع اختبار

 المحور
 المحور نوانع

 عدد
 الفقرات

 قيمة
Z 

 القيمة
 االحتمالية

 0.255 1.01 17  المالية غير العوامل  األول

 0.071 1.29 6  المنشأة حياة من العمرية المراحل الثاني

 على المنشأة قدرة تقييم عند المالية غير للمعلومات النسبية األهمية الثالث

  االستمرارية
10 0.92 0.360 

 0.090 1.25 33 قراتالف جميع 
  

  :الدراسة فرضياتو  فقرات تحليل 2- 5

 الفقرة وتكون االستبانة، فقرات لتحليل) One Sample T test ( الواحدة للعينة T اختبار استخدام تم
 t قيمـة  مـن  أكبـر  المحسوبة t قيمة كانت إذا محتواها على يوافقون العينة أفراد أن بمعنى يجابيةا
 ،) %60 مـن  أكبر النسبي والوزن 0.05 من أقل االحتمالية القيمة أو (2.01 تساوي والتي جدوليةال

 أصغر المحسوبة t  قيمة كانت إذا محتواها على يوافقون ال العينة أفراد أن بمعنى سلبية الفقرة وتكون
 من أقل النسبي وزنوال 0.05 نم أقل االحتمالية القيمة أو( 2.01- تساوي والتي الجدولية t قيمة من
  .0.05 من أكبر لها الداللة مستوى كان إذا محايدة الفقرة في العينة آراء وتكون ،) 60%
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 علـى  المنـشأة  لقـدرة  تقييمـه  عند المدقق قرار على المالية غير المعلومات تؤثر :األولى الفرضية
 .0.05 داللة مستوى عند االستمرارية

 عينـة  أفـراد  آراء يبين والذي) 16 (رقم جدول في مبينة والنتائج حدةالوا للعينة t اختبار استخدام تم
 كمـا  هي النسبي الوزن حسب تنازليا مرتبة )المالية غير المعلومات(األول المحور فقرات في الدراسة

  :يلي
 أقل وهي "0.000 "تساوي االحتمالية والقيمة%" 86.80 "النسبي الوزن بلغ" 17 "رقم  الفقرة في .1

 عنـد  والجمارك بالضرائب المتعلقة والقوانين التشريعات يتابع المدقق أن على يدل امم 0.05 من
 . جداً كبيرة بدرجة االستمرارية على المنشأة قدرة تقييم

 من أقل هيو "0.000 "تساوي االحتمالية والقيمة%" 84.40 "النسبي الوزن بلغ" 6 "رقم الفقرة في .2
  تقيـيم  عنـد  العمل أثناء معوقات بوجود المتعلقة وماتالمعل يجمع المدقق أن على يدل مما 0.05
 . جداً كبيرة بدرجة االستمرارية على المنشأة قدرة

 أقل وهي "0.000 "تساوي االحتمالية والقيمة%" 84.40" النسبي الوزن بلغ "16 "رقم  الفقرة في .3
  تقيـيم  عند اراتباالستثم  المحيطة االقتصادية الظروف يتابع المدقق أن على يدل مما 0.05 من

 . جداً كبيرة بدرجة االستمرارية على المنشأة قدرة
 أكبـر  وهي "0.743 "تساوي االحتمالية والقيمة%" 60.80 "النسبي الوزن بلغ" 1 "رقم الفقرة في .4

 علـى  المنشأة قدرة تقييم في العمالة دوران معدل على يعتمد المدقق أن على يدل مما 0.05 من
 . لةقلي بدرجة االستمرارية

 أكبر وهي "0.598 "تساوي االحتمالية والقيمة%" 58.40 "النسبي الوزن بلغ" 13 "رقم الفقرة في .5
 والتطـور  والتكنولوجيـا  الفنيـة  بالعوامل االعتبار في يأخذ المدقق أن على يدل مما 0.05 من

 . قليلة بدرجة االستمرارية على المنشأة قدرة تقييم عند اإلنتاج معدات أو بأساليب التكنولوجي
 أكبر وهي "0.521 "تساوي االحتمالية والقيمة%" 58.00"النسبي الوزن بلغ" 12 "رقم الفقرة في .6

 االتفاقيـة (مثـل  الدولية باالتفاقيات المنشأة التزام مدى يراعي المدقق أن على يدل مما 0.05 من
 . قليلة درجةب االستمرارية على المنشأة قدرة تقييم عند) GAAT-والتعريفات للتجارة العامة

 تساوي) المالية غير المعلومات(األول ورالمح فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة
 t وقيمة" %60 "المتوسط النسبي الوزن من أكبر وهي% 71.53 يساوي النسبي والوزن ،3.58

 االحتمالية ةوالقيم 2.01 تساوي والتي الجدولية t قيمة من أكبر وهي 11.569 تساوي المحسوبة
 غير المعلومات أن وهي األولى الفرضية قبول على يدل مما 0.05 من أقل وهي 0.000 تساوي
 ،0.05 داللة مستوى عند الستمراريةا على المنشأة لقدرة تقييمه عند المدقق رأي على تؤثر المالية
 كبيرة أهمية المدقق يهيول ما فمنها المالية غير المعلومات بتلك المدقق اهتمام درجات تتفاوت ولكن

  .)2003 منصور،(دراسة مع النتيجة هذه وتتفق ،أهمية المدقق يوليه ال اآلخر والبعض
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  )16 (رقم جدول
  المالية غير المعلومات : األول المحور فقرات تحليل

سط الفقرة مسلسل
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 رةقد تقييم في العمالة دوران معدل على المدقق يعتمد 1
 .االستمرارية على المنشأة

3.04 0.856 60.80 0.330 0.743 

 القـدرة  تقيـيم  عند اإلدارة كفاءة مدى المدقق يراعي 2
 0.000 17.146 84.00 0.495 4.20 .االستمرارية على

 والمدربة الخبرة ذات العمالة فقد معدالت المدقق يأخذ 3
 لـى ع المنشأة قدرة تقييم عند االعتبار بعين والماهرة

 .االستمرارية
3.30 0.839 66.00 2.528 0.015 

 تقيـيم  عند اإلنتاجية في التغير مستوى المدقق يراعي 4
 0.086 1.753 64.40 0.887 3.22 .االستمرارية على المنشأة قدرة

 قـدرة  تقييم عند التشغيل انتظام مستوى المدقق يتابع 5
 .االستمرارية على المنشأة

3.38 0.725 67.60 3.704 0.001 

 أثناء معوقات بوجود المتعلقة المعلومات المدقق يجمع 6
 .االستمرارية على المنشأة قدرة  تقييم عند العمل

4.22 0.737 84.40 11.713 0.000 

 عند المنتجات جودة مستوى  متابعة على المدقق يعمل 7
 . االستمرارية على المنشأة قدرة تقييم

3.16 0.912 63.20 1.241 0.220 

 الرئيسيين والعمالء األسواق متابعة على المدقق يعمل 8
 0.000 8.530 74.00 0.580 3.70 .االستمرارية على قدرتها تقييم عند للمنشأة

 عنـد  للمنـشأة  التنافسية القدرة مستويات المدقق يتابع 9
 .االستمرارية على لقدرتها تقييمه

3.60 0.700 72.00 6.062 0.000 

 التزام درجة في المتمثلة البيئية املالعو المدقق يراعي 10
 قـدرة  تقييم عند البيئية والقوانين بالتشريعات المنشأة
 .االستمرارية على المنشأة

3.50 0.789 70.00 4.481 0.000 

 تقييم عند االعتبار بعين التضخم معدالت المدقق يأخذ 11
 .االستمرارية على المنشأة

3.32 0.844 66.40 2.682 0.010 

 الدولية باالتفاقيات  المنشأة التزام مدى المدقق اعيير 12
 عند) GAAT-والتعريفات للتجارة العامة االتفاقية(مثل
 .االستمرارية على المنشأة قدرة تقييم

2.90 1.093 58.00 -0.647 0.521 

 0.598 0.531- 58.40 1.066 2.92 والتكنولوجيـا  الفنية العوامل االعتبار في المدقق يأخذ 13
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 عنـد  اإلنتـاج  تمعدا أو بأساليب التكنولوجي التطور
  االستمرارية على المنشأة قدرة تقييم

 التـي  المنتجـات  نوعيـة  و حجم اثر المدقق يراعي 14
 0.000 7.814 78.00 0.814 3.90 .االستمرارية على مقدرتها تقييم عند المنشأة تنتجها

 تقيـيم  عنـد  السياسي االستقرار درجة المدقق يراعي 15
 االستمرارية على المنشأة قدرة

3.88 0.328 77.60 18.956 0.000 

ــابع 16 ــدقق يت ــصادية الظــروف الم   المحيطــة االقت
 علــى المنــشأة قـدرة   تقيــيم عنــد باالسـتثمارات 

 االستمرارية
4.22 0.582 84.40 14.830 0.000 

 بالـضرائب  المتعلقة والقوانين التشريعات المدقق يتابع 17
 0.000 15.129 86.80 0.626 4.34 االستمرارية على المنشأة قدرة ييمتق عند والجمارك

 0.000 11.569 71.53 0.352 3.58 الفقرات جميع 
  2.01 تساوي" 49 "حرية ودرجة 0.05 داللة مستوى عند الجدولية t قيمة

  
 تقييمه ندع المدقق رأي على التدقيق محل للمنشأة العمرية المرحلة اختالف يؤثر :الثانية الفرضية

 .0.05 داللة مستوى عند االستمرارية على المنشأة لقدرة
 عينة أفراد آراء يبين والذي) 17 (رقم جدول في مبينة والنتائج الواحدة للعينة t اختبار استخدام تم

 الوزن حسب تنازلياً مرتبة) التدقيق محل للمنشأة العمرية المرحلة( الثاني المحور فقرات في الدراسة
  :يلي هي النسبي

 من أقل هيو" 0.000 "تساوي االحتمالية والقيمة%" 86.00 "النسبي الوزن بلغ" 6 "رقم الفقرة في .1
 مرحلـة  فـي  ةأللمنش تقييمه عند الجيد باإلفصاح االهتمام يراعي المدقق أن على يدل مما 0.05

 . جداً كبيرة بدرجة القانونية المساءلة لتجنب وذلك االنتهاء
 من أقل وهي" 0.000 "تساوي االحتمالية والقيمة%" 85.60 "النسبي الوزن بلغ" 1 "رقم الفقرة في .2

 العمرية المرحلة في المنشأة لقدرة تقييمه عند السيولة بموقف يهتم المدقق أن على ليد مما 0.05
 .جداً كبيرة بدرجة االستمرارية على حياتها من األولى

 أكبـر  وهي" 0.332 "تساوي االحتمالية والقيمة%" 62.80 "النسبي الوزن بلغ" 3 "رقم الفقرة في .3
 النـضوج  مرحلة في السيولة مركز تقييم على ينصب المدقق اهتمام أن على يدل مما 0.05 من

 .ةقليل بدرجة السوقية حصتها ادةوزي المنشأة نمو معدالت لزيادة نظرا
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 أكبـر  وهي" 0.622 "تساوي يةاالحتمال والقيمة%" 58.40 "النسبي الوزن بلغ" 4 "رقم الفقرة في .4
 بشكل النمو مرحلة في االستمرارية لتقييم إضافية جهودا يبذل المدقق أن على يدل مما 0.05 من

  .ةقليل بدرجة مقاضاته احتمال يدلتزا نظرا السابقة المراحل من أكبر
 محل لمنشأةل العمرية المرحلة(الثاني المحور فقرات لجميع حسابيال المتوسط أن يتبين عامة وبصفة
 المتوسط النسبي الوزن من أكبر وهي% 72.60 يساوي النسبي والوزن ،3.63تساوي) التدقيق

 والقيمة 2.01 تساوي والتي الجدولية t قيمة من أكبر وهي 7.847 تساوي المحسوبة t وقيمة%" 60"
 اختالف نأ وهي الثانية الفرضية قبول على يدل مما 0.05 من أقل وهي 0.000 تساوي االحتمالية
 على المنشأة لقدرة تقييمه عند المدقق قرار على يؤثر التدقيق محل للمنشأة العمرية المرحلة

، ودراسة )2003 منصور،(دراسة مع النتيجة هذه وتتفق، 0.05 داللة مستوى عند ستمراريةاال
(Rosman, et al., 1999).  

  )17 (رقم جدول
  التدقيق محل للمنشأة العمرية المرحلة: الثاني المحور فقرات تحليل
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 المرحلـة  في لمنشأة تقييمه عند السيولة بموقف المدقق يهتم 1
 .االستمرارية على حياتها من األولى العمرية

4.28 0.730 85.60 12.406 0.000 

 عن النمو مرحلة في االستمرارية بتقييم المدقق اهتمام يزداد 2
 .تقييمها تجاه مسئوليته وتزداد البداية مرحلة

3.52 1.111 70.40 3.310 0.002 

 مرحلـة  في السيولة مركز تقييم على المدقق اهتمام ينصب 3
 حـصتها  وزيادة المنشأة نمو معدالت لزيادة نظرا النضوج
 .السوقية

3.14 1.010 62.80 0.980 0.332 

 مرحلـة  في االستمرارية لتقييم إضافية جهودا المدقق يبذل 4
 احتمـال  لتزايد نظرا السابقة المراحل من رأكب بشكل النمو

 .مقاضاته
2.92 1.140 58.40 -0.496 0.622 

 عنهـا  واإلفصاح االستمرارية بتقييم االهتمام المدقق يراعي 5
 0.000 4.536 72.40 0.967 3.62 .المنشأة مالك عدد لتزايد نظرا النضوج مرحلة في

 للمنـشاة  تقييمه عند الجيد باإلفصاح االهتمام المدقق يراعي 6
 .القانونية المساءلة لتجنب وذلك االنتهاء مرحلة في

4.30 0.678 86.00 13.565 0.000 

 0.000 7.847 72.60 0.568 3.63 الفقرات جميع 
  2.01 تساوي" 49 "حرية ودرجة 0.05 داللة مستوى عند الجدولية t قيمة
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 التي العمرية المرحلة باختالف المالية غير تللمعلوما النسبية األهمية اختالف يؤثر :الثالثة الفرضية
 . 0.05 داللة مستوى عند االستمرارية على المنشأة لقدرة تقييمه عند المدقق رأي على المنشأة بها تمر
 عينة أفراد آراء يبين والذي) 18 (رقم جدول في مبينة والنتائج الواحدة للعينة t اختبار استخدام تم

 الوزن حسب تنازليا مرتبة) المالية غير للمعلومات النسبية األهمية( الثالث المحور فقرات في الدراسة
  :يلي كما النسبي

 مـن  أقـل  وهي" 0.000 "تساوي االحتمالية والقيمة%" 89.20 "النسبي الوزن بلغ" 6 "رقم الفقرة في .1
 كلمـا  يـة المال المعلومـات  فـي  الثقة درجة زيادة االعتبار بعين يأخذ المدقق أن على يدل مما 0.05

 . جداً كبيرة بدرجة حياتها دورة من متقدمة مراحل في المنشأة أصبحت
 مـن  أقـل  هيو" 0.000 "تساوي االحتمالية والقيمة%" 88.80 "النسبي الوزن بلغ" 1 "رقم الفقرة في .2

 دعن المالية غير المعلومات مالئمة مدى حول النسبية األهمية بمبدأ يأخذ المدقق أن على يدل مما 0.05
 .جداً كبيرة بدرجة االستمرارية على القدرة قييمت

 مـن  أقـل  هيو" 0.000 "تساوي االحتمالية والقيمة%" 88.40 "النسبي الوزن بلغ" 2 "رقم الفقرة في .3
 عند المالية غير بالمعلومات الثقة مدى حول النسبية األهمية بمبدأ يأخذ المدقق أن على يدل مما 0.05
 .جداً رةكبي بدرجة االستمرارية تقييم

 مـن  أقل وهي" 0.000 "تساوي االحتمالية والقيمة%" 85.60 "النسبي الوزن بلغ " 4 "رقم الفقرة في .4
 مرحلـة  فـي  لمنشأة الداخلية الرقابة نظام ضعف االعتبار بعين يأخذ المدقق أن على يدل مما 0.05
 .جداً كبيرة بدرجة االستمرارية تقييم عند البداية

 مـن  أقـل  وهي" 0.001 "تساوي االحتمالية والقيمة%" 65.60 "النسبي الوزن بلغ" 5 "رقم الفقرة في .5
 مرحلـة  في المنشأة تقييم عند المالية غير المعلومات على يزداد المدقق اعتماد أن على يدل مما 0.05
 .متوسطة بدرجة يةالبدا

 مـن  أكبر وهي" 0.224 "تساوي االحتمالية والقيمة%" 62.40 "النسبي الوزن بلغ" 7 "رقم الفقرة في .6
 قدرة تقييم حالة في قليلة بدرجة المالية غير المعلومات لىع يقل المدقق اعتماد أن على يدل مما 0.05

 .االستمرارية على الناضجة المنشآت
 مـن  أكبر وهي "0.322 "تساوي االحتمالية والقيمة%" 61.60 "النسبي الوزن بلغ" 8 "رقم الفقرة في .7

 عنـدما  الماليـة  غير بالمعلومات قليلة بدرجة تدريجيا يتناقص المدقق ماهتما أن على يدل مما 0.05
 .حياتها دورة من متقدمة مراحل إلى المنشأة تصل

 أكبـر  وهي "0.071 " تساوي االحتمالية والقيمة %"56.40 "النسبي الوزن بلغ "10 "رقم  الفقرة في .8
 فـي  المنـشأة  أصـبحت  كلما تقل ليةالما غير للمعلومات النسبية األهمية أن على يدل مما 0.05 من

  .جداً قليلة بدرجة حياتها دورة من متقدمة مراحل
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 غير للمعلومات النسبية األهمية (الثالث المحور فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة
 المتوسط النسبي الوزن من أكبر وهي% 74.16 يساوي النسبي والوزن ،3.71 تساوي) المالية

 2.01 تساوي والتي الجدولية t قيمة من أكبر وهي 16.751 تساوي المحسوبة t وقيمة" 60%"
 أن وهي الثالثة الفرضية قبول على يدل مما 0.05 من أقل وهي 0.000 تساوي االحتمالية والقيمة
 على المنشأة لقدرة تقييمه عند المدقق رأي على تؤثر المالية غير للمعلومات النسبية األهمية اختالف

 تدعيم إلى الحاجة مع ،0.05 داللة مستوى عند المنشأة بها تمر التي العمرية للمرحلة وفقا االستمرارية
 منصور،(دراسة مع النتيجة هذه وتتفق ،المدقق لدى العمرية المرحلة الختالف النسبية األهمية مفهوم
2003( 

  )18 (رقم جدول
  المالية غير للمعلومات النسبية األهمية: الثالث المحور فقرات تحليل
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 مالئمـة  مدى حول النسبية األهمية بمبدأ المدقق يأخذ 1
 علـى  القـدرة  تقيـيم  عنـد  المالية غير المعلومات

 .االستمرارية
4.44 0.611 88.80 16.653 0.000 

 الثقـة  مـدى  حول النسبية األهمية بمبدأ المدقق يأخذ 2
 . االستمرارية تقييم عند المالية غير لوماتبالمع

4.42 0.575 88.40 17.474 0.000 

 ضـبط  عملية اكتمال عدم االعتبار بعين المدقق يأخذ 3
 علـى  القـدرة  تقيـيم  عند البداية  مرحلة في الدفاتر

 .االستمرارية
3.66 0.479 73.20 9.753 0.000 

 الرقابـة  نظـام  ضـعف  االعتبار بعين المدقق يأخذ 4
 تقيـيم  عنـد  البدايـة  مرحلـة  فـي  لمنشأة الداخلية

 .االستمرارية
4.28 0.757 85.60 11.956 0.000 

 عند المالية غير المعلومات على المدقق اعتماد يزداد 5
 .البداية مرحلة في المنشأة تقييم

3.28 0.536 65.60 3.694 0.001 

 فـي  الثقـة  درجة زيادة االعتبار بعين المدقق يأخذ 6
 مراحـل  في المنشأة أصبحت كلما المالية ماتالمعلو
 .حياتها دورة من متقدمة

4.46 0.542 89.20 19.031 0.000 

 فـي  المالية غير المعلومات على المدقق اعتماد يقل 7
 .االستمرارية على الناضجة المنشآت قدرة تقييم حالة

3.12 0.689 62.40 1.231 0.224 
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 غيـر  معلومـات بال تـدريجيا  المدقق اهتمام يتناقص 8
 مـن  متقدمة مراحل إلى المنشأة تصل عندما المالية
 .حياتها دورة

3.08 0.566 61.60 1.000 0.322 

 حـساب  على المالية بالمعلومات المدقق اهتمام يزداد 9
 فـي  المنـشأة  تقـدمت  كلما المالية غير المعلومات

 .حياتها دورة مراحل
3.52 0.614 70.40 5.987 0.000 

 كلمـا  الماليـة  غيـر  للمعلومات النسبية يةاألهم تقل 10
 0.071 1.843- 56.40 0.691 2.82 .حياتها دورة من متقدمة مراحل في المنشأة أصبحت

3.7 الفقرات جميع 
1 

0.29
9 

74.1
6 

16.75
1 

0.00
0 

  2.01 تساوي" 49 "حرية ودرجة 0.05 داللة مستوى عند الجدولية t قيمة
  

  :مجتمعة الدراسة محاور تحليل
 عينة أفراد آراء يبين والذي) 19 (رقم جدول في مبينة والنتائج الواحدة للعينة t اختبار استخدام تم

 في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات بأثر المتعلقة االستبانة فقرات جميع في الدراسة
 فقرات لجميع لحسابيا المتوسط بلغ قد و االستمرارية على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم

 النسبي الوزن من أكبر وهي% 72.52 يساوي النسبي والوزن ،3.63 تساوي االستبانة
 والتي الجدولية t قيمة من أكبر وهي 15.208 تساوي المطلقة المحسوبة t وقيمة%" 60"المتوسط
 لوماتالمع أن على يدل مما 0.05 من أقل وهي 0.000 تساوي االحتمالية والقيمة ،2.01 تساوي

 على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في أثر لها للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير
  .االستمرارية
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  )19 (رقم جدول
 قرار تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات أثر (مجتمعة الدراسة محاور تحليل

  )راريةاالستم على القدرة تقييم عند المدقق
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 0.000 11.569 71.53 0.352 3.58  المالية غير العوامل  األول

 0.000 7.847 72.60 0.568 3.63  المنشأة حياة من العمرية المراحل الثاني

 قدرة تقييم عند المالية غير للمعلومات النسبية األهمية الثالث

  االستمرارية على المنشأة
3.71 0.299 74.16 16.751 0.000 

 0.000 15.208 72.52 0.291 3.63 الفقرات جميع 
  2.01 تساوي" 49 "حرية ودرجة 0.05 داللة مستوى عند الجدولية t قيمة
  

  الدراسة عينة استجابة في α=05.0 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد:  الرابعة الفرضية
 القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات أثر حول
 :التالية للمتغيرات تعزى االستمرارية على

 .المدقق عليه الحاصل العلمي المؤهل  -1
 .المدقق عمل طبيعة  -2
 .للمدقق الوظيفي المسمى  -3
 .المدقق يحملها التي المهنية الشهادات  -4
 .المدقق خبرة  -5
 الخاص 570 رقم الدولي التدقيق بمعيار الخاصة المدقق عليها حصل التي التدريبية الدورات -6

  باالستمرارية
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  :التالية الفرعية الفرضيات الفرضية هذه من وينبثق
 أثر حول  الدراسة عينة استجابة في  α=05.0 مستوى عند إحصائية داللة تذا فروق توجد -1

 على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات
  .المدقق يهعل الحاصل العلمي المؤهل إلى تعزى االستمرارية

 المعلومات أثر حول المبحوثين إجابات بين الفروق الختبار t اختبار استخدام تم الفرضية هذه الختبار
 تعزى االستمرارية على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير
 القيمة أن يبين والذي) 20 (رقم جدول في مبينة والنتائج ،المدقق عليه الحاصل العلمي لمؤهلا إلى

 تساوي المطلقة المحسوبة t وقيمة 0.05 من أكبر وهي 0.244 تساوي المحاور لجميع االحتمالية
 آراء في فروق وجود عدم على يدل مما 2.01 تساوي والتي الجدولية t قيمة من أقل وهي 1.180

 تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات أثر حول العينة فراد
 الدورات إلى ذلك ويرجع ،المدقق عليه الحاصل العلمي المؤهل إلى تعزى االستمرارية على القدرة

  .االستمرارية تقييم بموضوع الكاملة معرفته إلى وتؤدي المدقق عليها يحصل التي التدريبية
  )20 (رقم جدول

 العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات أثر حول المبحوثين إجابات بين للفروق t  اختبار  نتائج
 الحاصل العلمي المؤهل إلى تعزى االستمرارية على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة

  المدقق عليه

 المؤهل البيان
 الوسط العدد العلمي

 الحسابي
 االنحراف
 القيمة t قيمة المعياري

 االحتمالية
 والمرحلة المالية غير المعلومات أثر 0.294 3.599 38 بكالوريوس

 المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية
 0.275 3.712 12 ماجستير االستمرارية على القدرة تقييم عند

-1.180 
 

0.244 
 

  2.01تساوي" 48 " حرية درجة و 0.05 داللة مستوى عند الجدولية t قيمة

  
 أثـر  حول  الدراسة عينة استجابة في  α=05.0 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد  -2

 علـى  القـدرة  تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات
  .المدقق عمل طبيعة إلى تعزى االستمرارية

 المعلومات أثر حول الدراسة عينة آراء في الفروق الختبار األحادي التباين تحليل اختبار داماستخ تم
 تعزى االستمرارية على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير
 أن يتبينو) 21 (رقم جدول في مبينة والنتائج α=05.0 داللة مستوى عند المدقق عمل طبيعة إلى
 تساوي والتي الجدولية F قيمة من أقل وهي 2.757 تساوي مجتمعة المحاور لجميع المحسوبة F قيمة
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 على يدل مما 0.05 من أكبر وهي 0.053 تساوي المحاور لجميع تماليةاالح القيمة أن كما ،2.81
 في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات أثر حول العينة أفراد آراء في فروق وجود عدم

 داللة مستوى عند المدقق عمل طبيعة إلى تعزى االستمرارية على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم
05.0=α، المكتب نفس في العاملين المدققين بين الخبرات تبادل إلى ذلك ويرجع.  

  )21 (رقم جدول
 والمرحلة المالية غير المعلومات أثر حول (One Way ANOVA ) األحادي التباين تحليل نتائج

 ملع طبيعة إلى تعزى االستمرارية على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية
  المدقق

التباين مصدر المحور عنوان  مجموع 
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

  قيمة
" F"  

 القيمة
االحتمالية

 بين
 المجموعات

0.633 3 0.211 

 داخل
 المجموعات

3.519 46 0.076 

 المالية غير المعلومات أثر
 في للمنشأة العمرية والمرحلة

 تقييم عند المدقق قرار تدعيم
 االستمرارية على القدرة

  49 4.152 المجموع

2.757 
 

0.053 
 

  2.81 تساوي 0.05 داللة ومستوى" 46 ،3 "حرية درجة عند الجدولية F قيمة
  
 أثر حول  الدراسة عينة استجابة في  α=05.0 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد  -3

 على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات
  .للمدقق الوظيفي المسمى إلى تعزى االستمرارية

 المعلومات أثر حول الدراسة عينة آراء في الفروق الختبار األحادي التباين تحليل اختبار استخدام تم
 تعزى االستمرارية على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة ريةالعم والمرحلة المالية غير
 يتبينو) 22 (رقم جدول في مبينة والنتائج α=05.0 داللة مستوى عند لمدققل الوظيفي المسمى إلى
 والتي الجدولية F قيمة من أقل وهي 0.567 ساويت مجتمعة المحاور لجميع المحسوبة F قيمة أن

 يدل مما 0.05 من أكبر وهي 0.688 تساوي المحاور لجميع ماليةاالحت القيمة أن كما ،2.58 تساوي
 للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات أثر حول العينة أفراد آراء في فروق وجود عدم على
 عند لمدققل الوظيفي المسمى إلى تعزى االستمرارية على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في

 .α=05.0 داللة مستوى
  )22 (رقم جدول
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 والمرحلة المالية غير المعلومات أثر حول (One Way ANOVA) األحادي التباين تحليل نتائج
 الوظيفي المسمى إلى تعزى االستمرارية على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية

  للمدقق

التباين مصدر المحور عنوان  مجموع 
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

  قيمة
" F"  

 القيمة
االحتمالية

 بين
 المجموعات

0.199 4 0.050 

 داخل
 المجموعات

3.953 45 0.088 

 المالية غير المعلومات أثر
 في للمنشأة العمرية والمرحلة

 تقييم عند المدقق قرار تدعيم
 االستمرارية على القدرة

  49 4.152 المجموع

0.567 
 

0.688 
 

  2.58 تساوي 0.05 داللة ومستوى" 45 ،4 "حرية درجة عند الجدولية F قيمة
  

 أثر حول  الدراسة عينة استجابة في α=05.0 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد  -4
 على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات

 .المدقق يحملها التي المهنية الشهادات إلى تعزى االستمرارية
 المعلومات أثر حول الدراسة عينة آراء في الفروق الختبار األحادي التباين تحليل اختبار استخدام تم

 تعزى االستمرارية ىعل القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير
 رقم جدول في مبينة والنتائج α=05.0 داللة مستوى عند المدقق يحملها التي المهنية الشهادات إلى

 F قيمة من أقل وهي 0.630 تساوي مجتمعة المحاور لجميع المحسوبة F قيمة أن يتبينو) 23(
 من أكبر وهي  0.540 تساوي المحاور لجميع االحتمالية القيمة أن كما ،2.81 تساوي والتي الجدولية

 والمرحلة المالية غير المعلومات أثر حول العينة أفراد آراء في روقف وجود عدم على يدل مما 0.05
 المهنية الشهادات إلى تعزى مراريةاالست على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية

  .α=05.0 داللة مستوى عند المدقق يحملها التي
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  )23 (رقم جدول
 والمرحلة المالية غير المعلومات أثر حول (One Way ANOVA) األحادي التباين تحليل نتائج
 المهنية الشهادات إلى تعزى االستمرارية على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية

  المدقق يحملها التي

التباين مصدر المحور عنوان  عمجمو 
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

  قيمة
" F"  

 القيمة
االحتمالية

 بين
 المجموعات

0.130 2 0.065 

 داخل
 المجموعات

3.093 30 0.103 

 المالية غير المعلومات أثر
 في للمنشأة العمرية والمرحلة

 تقييم عند المدقق قرار تدعيم
 االستمرارية على القدرة

وعالمجم  3.223 32  

0.630 
 

0.540 
 

  2.81 تساوي 0.05 داللة ومستوى" 46 ،3 "حرية درجة عند الجدولية F قيمة
  

 أثر حول  الدراسة عينة استجابة في α=05.0 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -5
 على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات

 .المدقق خبرة إلى تعزى االستمرارية
 المعلومات أثر حول الدراسة عينة آراء في الفروق الختبار األحادي التباين تحليل اختبار استخدام تم

 تعزى مراريةاالست ىعل القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير
 F قيمة أن يتبينو) 24 (رقم جدول في مبينة والنتائج α=05.0 داللة مستوى عند المدقق خبرة إلى

 ،2.81 تساوي والتي الجدولية F قيمة من أقل وهي 0.070 تساوي مجتمعة المحاور لجميع المحسوبة
 عدم على يدل مما 0.05 من أكبر وهي 0.976 تساوي المحاور لجميع االحتمالية القيمة أن كما

 تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات أثر حول العينة أفراد آراء في فروق وجود
 .α=05.0 داللة مستوى عند المدقق خبرة إلى تعزى االستمرارية ىعل القدرة تقييم عند المدقق قرار

  
  
  
  
  
  



85 
 

  )24 (رقم جدول
 والمرحلة المالية غير المعلومات أثر حول (One Way ANOVA ) األحادي التباين تحليل نتائج

  ققالمد خبرة إلى تعزى االستمرارية على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية

التباين مصدر المحور عنوان  مجموع 
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

  قيمة
" F"  

 القيمة
االحتمالية

 بين
 المجموعات

0.019 3 0.006 

 داخل
لمجموعاتا  

4.133 46 0.090 

 المالية غير المعلومات أثر
 في للمنشأة العمرية والمرحلة

 تقييم عند المدقق قرار تدعيم
 االستمرارية على القدرة

  49 4.152 المجموع

0.070 
 

0.976 
 

  2.81 تساوي 0.05 داللة ومستوى" 46 ،3 "حرية درجة عند الجدولية F قيمة
  

 أثر حول  الدراسة عينة استجابة في α=05.0 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد  -6
 على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير لوماتالمع

 التدقيق بمعيار الخاصة المدقق عليها حصل التي التدريبية الدورات إلى تعزى االستمرارية
  .باالستمرارية الخاص 570 رقم الدولي

 المعلومات أثر حول المبحوثين إجابات بين قالفرو الختبار t اختبار استخدام تم الفرضية هذه الختبار
 تعزى االستمرارية على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير
 الخاص 570 رقم دوليال التدقيق بمعيار الخاصة المدقق عليها حصل التي التدريبية الدورات إلى

 المحاور لجميع االحتمالية القيمة أن يبين والذي) 25 (رقم جدول في مبينة والنتائج ،باالستمرارية
 t قيمة من أقل وهي 0.740 تساوي المطلقة المحسوبة t وقيمة 0.05 من أكبر وهي  0.463 تساوي

 أثر حول العينة فراد آراء في فروق  وجود عدم على يدل مما 2.01 تساوي والتي الجدولية
 على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات

 رقم الدولي التدقيق بمعيار الخاصة المدقق عليها حصل التي التدريبية الدورات إلى تعزى االستمرارية
  .باالستمرارية الخاص 570
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  )25 (رقم جدول
 العمرية والمرحلة المالية غير تالمعلوما أثر حول المبحوثين إجابات بين للفروق t  اختبار  نتائج

 التي التدريبية الدورات إلى تعزى االستمرارية على القدرة تقييم عند المدقق قرار تدعيم في للمنشأة
  باالستمرارية الخاص 570 رقم الدولي التدقيق بمعيار الخاصة المدقق عليها حصل

 الدورات البيان
 الوسط العدد التدريبية

 الحسابي
 االنحراف

 القيمة t قيمة ياريالمع
 االحتمالية

 والمرحلة المالية غير المعلومات أثر 0.260 3.647 34 نعم
 المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية
 0.353 3.581 16 ال االستمرارية على القدرة تقييم عند

0.740 
 

0.463 
 

  2.01تساوي" 48 " حرية درجة و 0.05 داللة مستوى عند الجدولية t قيمة
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  السادس الفصل
  والتوصيات النتائج
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  :النتائج 6-1
 على تأثيرها درجة اختبار تم التي المالية غير المؤشرات من مجموعة تأثير درجة الدراسة أوضحت

 هذه ثيرتأ درجة تفاوت والعملية النظرية حليالتالت خالل من تبين قدو االستمرارية، على المنشأة قدرة
  :الدراسة إليها توصلت التي نتائجال ألهم عرضاً يلي وفيما المؤشرات

 على المنشأة قدرة تقييم عند العمالة دوران معدل فحص  على كاف بشكل المدقق اعتماد عدم -1
 .االستمرارية

 المنشأة قدرة تقييم عند اجيةاإلنت في التغير مستوى فحص في المدقق قبل من قصور هناك -2
 .االستمرارية على

 االستمرارية على المنشأة قدرة تقييم عند المنتجات جودة مستوى متابعة على المدقق يعمل -3
 .كاف غير بشكل ولكن

 العامة االتفاقية(مثل الدولية باالتفاقيات المنشأة التزام مدى كاف بشكل دققالم يراعي ال -4
 .االستمرارية على المنشأة قدرة تقييم عند) GAAT-والتعريفات للتجارة

 عند اإلنتاج ووسائل بأساليب التكنولوجي والتطور الفنية العوامل االعتبار في المدقق يأخذ -5
 .المطلوب بالمستوى ليس ولكن االستمرارية على المنشأة قدرة تقييم

 وزيادة ةالمنشأ نمو ظل في خاصة النضوج مرحلة في السيولة مركز بتقييم المدقق يهتم -6
 .المطلوب بالمستوى ليس ولكن السوقية حصتها

 وذلك النمو مرحلة في االستمرارية على القدرة لتقييم كافية إضافية جهوداً بذلب المدقق يقوم ال -7
 .والمتابعة االهتمام من المزيد بذل تتطلب والتي السابقة المراحل من أكبر بشكل

 على الناضجة المنشآت قدرة تقييم حالة في يةالمال غير المعلومات على المدقق اعتماد يقل -8
 .راريةاالستم

 متقدمة مراحل إلى المنشأة تصل عندما المالية غير بالمعلومات تدريجياً المدقق اهتمام يتناقص -9
 .حياتها دورة من

 المالية غير لوماتللمع النسبية األهمية كاف وبشكل االعتبار بعين مدققال يأخذ ال -10
  .حياتها دورة من متقدمة مراحل في شأةالمن تصبح عندما وذلك
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  :التوصيات 6-2
 تقييم عند العمالة راندو معدل لموضوع كافية أهمية بإعطاء التدقيق مكاتب قيام ضرورة  -1

 آثار من العمالة دوران معدل ارتفاع على يترتب لما وذلك االستمرارية، على المنشأة قدرة
 التدريب أو االختيار أو الستقطاببا واءس اإلحالل تكلفة زيادة من عنها ينتج وما ،سلبية

 خالل من اكتسبتها والتي والخبرة العالية الكفاية ذات المدربة البشرية العناصر فقد إلى ضافةإ
 نوعية على تشتمل تدريبية دورات المدققين إعطاء طريق عن وذلك بالمنشأة، عملها

 .عليها حصولال ومصادر وفحصها دراستها يجب التي المالية غير المعلومات

 المنشأة قدرة تقييم عند المدقق قبل من اإلنتاجية في التغير مستوى فحص على العمل ضرورة  -2
 وزيادة المنشأة ربحية لتحقيق األساسي العامل تعتبر اإلنتاجية ألن وذلك االستمرارية، على

 .استمراريتها وبالتالي لها السوقية الحصة

 المنشأة قدرة تقييم عند المدقق قبل من المنتجات جودة مستوى  متابعة على العمل ضرورة -3
 مع التعامل عن العمالء إحجام إلى يؤدي المنتجات جودة مستوى فانخفاض االستمرارية، على

 القدرة من يخفض مما منتجات من بتقديمه تقوم وما المنشأة هذه في الثقة فقدان كنتيجة المنشأة
 . استمراريتها ىعل سلباً يؤثر وبالتالي للمنشأة التنافسية

 االتفاقية(مثل الدولية باالتفاقيات  المنشأة التزام لمدى كاف بشكل المدقق مراعاة ضرورة -4
 للعمل المالئمة الطرق لديها المنشآت هذه كانت إذا وما ،)GAAT-والتعريفات للتجارة العامة
 المنافسين من سواء المتوقعة المنافسة لمواجهة المناسبة والخطط اإلنتاج، تكاليف خفض على

 .الخارجيين أو المحليين

 اإلنتاج معدات أو بأساليب التكنولوجي والتطور والتكنولوجيا الفنية بالعوامل االهتمام ضرورة -5
 إلى يؤدي قد التطورات تلك مواكبة عدم ألن وذلك االستمرارية، على المنشأة قدرة تقييم عند

 مبيعاتها تنخفض وبالتالي ،المنشأة عمالء من الكثير فقد يتم وقد األخرى المنشآت عن التخلف
 .االستمرارية على المنشأة هذه قدرة يهدد قد الذي األمر وأرباحها،
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 يالذ السريع النمو ألن ذلكو النضوج مرحلة في السيولة مركز بتقييم المدقق اهتمام ضرورة -6
 وزيادة والمخازن نيالمبا في خاصة كبير رأسمالياً إنفاقاً يتطلب المرحلة هذه في المنشأة تشهده
 .المستثمر المال رأس

 نظرا النمو مرحلة في االستمرارية لتقييم اضافية جهودا ببذل المدقق اهتمام تعزيز ضرورة -7
 تقرير ومستخدمي والدائنين المالك عدد تزايد من عليه يترتب وما المنشأة حجم في للنمو

 الواجبة مسئولياته بأعباء يضطلع مل إذا المدقق مقاضاة احتمال معها يتزايد ثم ومن المدقق،
 .الخصوص هذا في

 قدرة تقييم حالة في المالية غير المعلومات على االعتماد من المدقق يقلل أن مراعاة ضرورة -8
 حالة في ثقة أكثر تكون المالية المعلومات ألن وذلك االستمرارية، على الناضجة المنشآت
 تزداد كما االستمرارية تقييم عند المعلومات تلك على االعتماد يتم حيث الناضجة المنشآت
 .التنبؤ على القدرة

 إلى المنشأة تصل عندما المالية غير بالمعلومات تدريجيا االهتمام بتقليص المدقق قيام ضرورة -9
 الوقت عبر تتراجع المالية غير المعلومات أهمية ألن وذلك حياتها، دورة من متقدمة مراحل
 .التقليدية اليةالم المعلومات أهمية لتظهر

 األهمية ألن وذلك النسبية األهمية بخصوص للمدققين تدريبية دورات عمل ضرورة -10
 حياتها، دورة من متقدمة مراحل في المنشأة أصبحت كلما تقل المالية غير للمعلومات النسبية

 على االعتماد يتم حيث الناضجة المنشآت حالة في ثقة أكثر تكون المالية المعلومات أن كما
 غير المعلومات أن حين في التنبؤ، على القدرة تزدادو االستمرارية تقييم عند لوماتالمع تلك

 بصورة يكون أن يجب المالية المعلومات على المدققين اعتماد أن إال فيدةم كانت نوأ المالية
 .المالية غير المعلومات من أكبر
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  )1(ملحق رقم 
  ماء المحكمينقائمة بأس

 مكان العمل التخصص المهنة االسم م
 جامعة القدس المفتوحة محاسبة أستاذ جامعي صبري ماهر مشتهى. د  .1

 جامعة القدس المفتوحة محاسبة أستاذ جامعي جميل النجار. د  .2

 الجامعة اإلسالمية محاسبة أستاذ جامعي سالم عبد اهللا حلس. د.أ  .3

 الجامعة اإلسالمية إحصاء  عيأستاذ جام نافذ محمد بركات. د  .4

 أستاذ جامعي حمدي شحدة زعرب. د  .5
ــبة  محاسـ

 تكاليف

 الجامعة اإلسالمية

 جامعة األزهر محاسبة أستاذ جامعي جبر الداعور. د  .6
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
   غزة                                                                              –الجامعة اإلسالمية 

  عمادة الدراسات العليــا
  كــلية التجـــــارة
  قسم المحاسبة والتمويـل

  
            استبانة الدراسة

  ةة//المحترمالمحترم................................. ................................. األخت الكريمة األخت الكريمة / / األخ الكريم األخ الكريم 
  وبركاته،،، اهللا ورحمة عليكم السالم
  :بعنوان دراسة بإعداد الباحث يقوم
 المدقق قرار تدعيم في للمنشأة العمرية والمرحلة المالية غير المعلومات أثر

  االستمرارية على القدرة تقييم عند
  "القانونيين الحسابات مدققي على تطبيقية دراسة"

 اإلسالمية الجامعة من والتمويل المحاسبة في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكماٌل وذلك
 فـي  ونثق معنا تعاونك إلى نتطلع أننا إال الثمين وقتك من بعضاً تستغرق قد اإلجابة بأن علماً بغزة،
 أهداف تحقيق في أهمية من اإلجابة لهذه لما وعناية بدقة االستبانة أسئلة عن اإلجابة أهمية تدرك أنك
 ألغـراض  إال تستخدم ولن مطلقة بسرية ستعامل البيانات هذه بأن علماً المجتمع، وخدمة الدراسة هذه

 .فقط العلمي البحث
  

  الشكر،،، جزيل ولكم
  

  الباحثة   
  الطويل علي محمد سلمى                                                      
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 شخصية معلومات: األول الجزء

  المناسب المكان في  þ عالمة وضع مع اإلجابة اختر

  
      دكتوراه¨        ماجستير ¨       بكالوريوس ¨: العلمي المؤهل -1
  
  
 تتبع¨      عربية تدقيق مؤسسةل تتبع¨   لديك شركاء ¨    لوحدك تعمل¨: عملك طبيعة -2

          دولية تدقيق لمؤسسة
  
  
    تدقيق مدير¨     تدقيق قسم رئيس¨      مدقق¨     مدقق مساعد¨: الوظيفي المسمى -3
  ....................حددها أخرى،¨

  
  
  ¨     ACPA عربي قانوني محاسب¨    AICPA أمريكي قانوني محاسب¨: المهنية الشهادات -4

  .......... أخرى اذكرها¨    CA-ACCA  الزمالة البريطانية                
  
  

   سنوات10-5من  ¨ سنوات              5أقل من ¨ :            الخبرة-5
   سنة15  أكثر من ¨       سنة         15-11من  ¨                      

  
  

  :يةالخاص باالستمرار) 570( هل سبق لك المشاركة في دورات تدريبية توضح معيار التدقيق الدولي رقم-6     
ال ¨                               نعم                  ¨
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  أمام الخيار المناسب  þيرجى التكرم بوضع إشارة
 ؟ االستمرارية على المنشأة قدرة تقييم عند باراالعت بعين التالية المالية غير العوامل المدقق يأخذ

 الدرجة 

 قليلة جداً قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً بيان .م

يعتمد المدقق على معدل دوران العمالـة فـي تقيـيم قـدرة المنـشأة علـى          1
 .االستمرارية

     

      .يراعي المدقق مدى كفاءة اإلدارة عند تقييم القدرة على االستمرارية 2
يأخذ المدقق معدالت فقد العمالة ذات الخبرة والمدربة والماهرة بعين االعتبار            3

 .عند تقييم قدرة المنشأة على االستمرارية

     

يراعي المدقق مستوى التغير في اإلنتاجية عند تقيـيم قـدرة المنـشأة علـى              4
 .االستمرارية

     

      .ييم قدرة المنشأة على االستمراريةيتابع المدقق مستوى انتظام التشغيل عند تق 5
يجمع المدقق المعلومات المتعلقة بوجود معوقات أثناء العمل عند تقييم  قـدرة              6

 .المنشأة على االستمرارية

     

 مستوى جودة المنتجات عند تقييم قدرة المنشأة على         يعمل المدقق على متابعة      7
 . االستمرارية

     

متابعة األسواق والعمالء الرئيسيين للمنشأة عند تقييم قدرتها        يعمل المدقق على     8
 .على االستمرارية

     

يتابع المدقق مستويات القدرة التنافسية للمنشأة عنـد تقييمـه لقـدرتها علـى               9
 .االستمرارية

     

يراعي المدقق العوامل البيئية المتمثلة في درجة التزام المنـشأة بالتـشريعات             10
 . البيئية عند تقييم قدرة المنشأة على االستمراريةوالقوانين

     

يأخذ المدقق معدالت التضخم بعـين االعتبـار عنـد تقيـيم المنـشأة علـى           11
 .االستمرارية

     

االتفاقيـة العامـة    (يراعي المدقق مدى التزام المنشأة  باالتفاقيات الدولية مثل         12
 .المنشأة على االستمراريةعند تقييم قدرة ) GAAT-للتجارة والتعريفات

     

يأخذ المدقق في االعتبار العوامل الفنية والتكنولوجيـا التطـور التكنولـوجي             13
 بأساليب أو معدات اإلنتاج عند تقييم قدرة المنشأة على االستمرارية 

     

يراعي المدقق اثر حجم و نوعية المنتجات التي تنتجها المنـشأة عنـد تقيـيم                14
 .ى االستمراريةمقدرتها عل

     

يراعي المدقق درجة االستقرار السياسي عند تقيـيم قـدرة المنـشأة علـى               15
 االستمرارية

     

يتابع المدقق الظروف االقتصادية المحيطة  باالستثمارات عند تقيـيم  قـدرة              16
 المنشأة على االستمرارية
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رائب والجمارك عنـد تقيـيم      يتابع المدقق التشريعات والقوانين المتعلقة بالض      17
 قدرة المنشأة على االستمرارية

     

 
 يقوم المدقق بتقييم القدرة على االستمرارية في المراحل العمرية من حياة المنشأة

 

 الدرجة 

 قليلة جداً قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً بيان .م

عمرية األولى من   لمرحلة ا يهتم المدقق بموقف السيولة عند تقييمه لمنشأة في ال         1
 .حياتها على االستمرارية

     

 عن مرحلـة البدايـة      مرحلة النمو يزداد اهتمام المدقق بتقييم االستمرارية في        2
 .وتزداد مسئوليته تجاه تقييمها

     

ينصب اهتمام المدقق على تقييم مركز السيولة في مرحلـة النـضوج نظـرا              3
 .تها السوقيةلزيادة معدالت نمو المنشأة وزيادة حص

     

يبذل المدقق جهودا إضافية لتقييم االستمرارية في مرحلة النمو بشكل أكبر من             4
 .المراحل السابقة نظرا لتزايد احتمال مقاضاته

     

يراعي المدقق االهتمام بتقييم االستمرارية واإلفصاح عنها في مرحلة النضوج           5
 .نظرا لتزايد عدد مالك المنشأة

     

اعي المدقق االهتمام باإلفصاح الجيد عند تقييمه للمنشاة في مرحلة االنتهاء           ير 6
 .وذلك لتجنب المساءلة القانونية

     

  
 األهمية النسبية للمعلومات غير المالية عند تقييم قدرة المنشأة على االستمرارية

 

 الدرجة 

 قليلة جداً قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً بيان .م

لمدقق بمبدأ األهمية النسبية حول مدى مالءمة المعلومات غير الماليـة           يأخذ ا  1
 .عند تقييم القدرة على االستمرارية

     

يأخذ المدقق بمبدأ األهمية النسبية حول مدى الثقة بالمعلومات غير المالية عند             2
 . تقييم االستمرارية

     

 الدفاتر في مرحلة  البداية      يأخذ المدقق بعين االعتبار عدم اكتمال عملية ضبط        3
 .عند تقييم القدرة على االستمرارية

     

يأخذ المدقق بعين االعتبار ضعف نظام الرقابة الداخلية لمنشأة فـي مرحلـة              4
 .البداية عند تقييم االستمرارية

     

     يزداد اعتماد المدقق على المعلومات غير المالية عند تقييم المنشأة في مرحلة             5
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 .البداية
يأخذ المدقق بعين االعتبار زيادة درجة الثقة في المعلومـات الماليـة كلمـا               6

 .أصبحت المنشأة في مراحل متقدمة من دورة حياتها

     

يقل اعتماد المدقق على المعلومات غير المالية في حالة تقييم قدرة المنـشآت              7
 .الناضجة على االستمرارية

     

ق تدريجيا بالمعلومات غير المالية عندما تصل المنـشأة         يتناقص اهتمام المدق   8
 .إلى مراحل متقدمة من دورة حياتها

     

يزداد اهتمام المدقق بالمعلومات المالية على حساب المعلومات غيـر الماليـة        9
 .كلما تقدمت المنشأة في مراحل دورة حياتها

     

ما أصبحت المنشأة في مراحـل      تقل األهمية النسبية للمعلومات غير المالية كل       10
 .متقدمة من دورة حياتها

     

  
  نهاية االستبيان،،،

  شاكراً لكم حسن تعاونكم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  


