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  حدث جائحةمعوقات اإلفصاح المحاسبي عن فرض االستمرارية في ظل 
 ( COVID-19) فيروس كورونا

 جامعة حفر الباطن –كلية إدارة األعمال  – د. غريب محمد محمد عبد العزيز
 ملخص البحث 

إلى   البحث  هذا  فرض  تحديد  يهدف  عن  والخارجية  الداخلية  المحاسبي  اإلفصاح  معوقات 
ظل   في  كورونا  االستمرارية  فيروس  جائحة  مستخدمي    (COVID-19)حدث  نظر  وجهة  من 

مفهوم فرض االستمرارية، وأهمية التقرير عن مدي قدرة المنشأة البحث  ، وتناول  القوائم المالية
ي مالئمة فرض االستمرارية، والمجهودات المهنية  على االستمرارية، وكيفية قيام اإلدارة بتقييم مد

لدعم فرض االستمرارية ، ومتطلبات اإلفصاح المحاسبي عن فرض االستمرارية  والمحلية  الدولية  
و  الدولية،  المحاسبة  لمعايير  وفقا  كورونا  لفيروس  المحاسبية  التداعيات  أهم  أثر تحليل  كأحد 

الداخلية والخارجية خاصة   ( COVID-19) فيروس كورونا  حدث جائحة  التي سببها  المخاطر 
عمال المحاسبية والتشغيلية، وتم اختبار مدي صحة فروض الدراسة باستخدام تحليل على بيئة األ

مستخدمي القوائم موافقة  إلى    وتوصلت الدراسة،  ((One-Way-Anova    التباين األحادي االتجاه
معوقات اإلفصاح المحاسبي عن فرض االستمرارية الداخلية المتعلقة بفكر وقدرات    حولية  المال

المتعلقة والخارجية  وسياستها،  المنشأة  وأوصت    إدارة  كورونا،  فيروس  جائحة  حدث  بتداعيات 
الدراسة بضرورة تكاتف جميع األطراف مثل الدولة والمؤسسات المهنية والمالية ومنشآت األعمال  

دعم   معاييرفي  بتعديالت  بما جاء  واألخذ  األعمال،   متطلبات الدولية بشأن المحاسبة استدامة 

عن كافة المخاطر  أن تفصح منشآت األعمال    االستمرارية، وضرورة على المنشأة قدرة اإلفصاح عن  
بشكل إداراتها  الماليةكامل    وآلية  للقوائم  المعلوماتي  المحتوي  جودة  على  يخدم  ينعكس  وبما   ،

 مصالح مستخدمي القوائم المالية. 

األساسية:   اإل المصطلحات  المحاسبي    محاسبيالفصاح  معوقات  اإلفصاح  معوقات  الداخلية، 
 (. COVID-19فيروس كورونا )التداعيات المحاسبية ل، فرض االستمرارية ، الخارجية
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Constraints to Accounting Disclosure On Impose 

Continuity Under of the Coronavirus (Covid-19) 

Pandemic Event 

Dr.Ghareeb M. M. Abdelazeez  
Abstract:  
     This research aims to identify the internal and external accounting 

disclosure impediments to imposing continuity in light of the 

Coronavirus (COVID-19) pandemic event from the point of view of the 

users of financial statements, and the research dealt with the concept of 

imposing continuity, the importance of the report on the extent of the 

establishment's ability to continue continuity, and how management 

evaluates The extent of the appropriateness of the continuity imposition, 

the international professional efforts to support the continuity 

imposition, the requirements for accounting disclosure of the continuity 

imposition as one of the most important accounting implications of the 

Coronavirus according to international accounting standards, and the 

analysis of the impact of internal and external risks, especially those 

caused by the Coronavirus (COVID-19), on the accounting and 

operational business environment, The validity of the study hypotheses 

was tested using (One-Way-Anova) analysis of variance, and the study 

reached the consent of the users of the financial statements about the 

obstacles to the accounting disclosure of imposing internal continuity 

related to the thinking and capabilities of the facility management and 

its policy, and external related to the repercussions of the Corona virus 

pandemic event, and recommended Studying the need for all parties, 

such as the state, professional and financial institutions, and business 

establishments to join hands in supporting business sustainability, And 

taking into account the provisions of the amendments of the 

international accounting standards regarding the requirements for 

disclosure of the entity’s ability to continue as a going concern, and the 

necessity for business establishments to fully disclose that reflects on the 

quality of the informational content of the financial statements of 

business establishments, in a manner that serves the interests of the 

users of the financial statements. 

Keywords: Internal accounting disclosure impediments, external 

accounting disclosure impediments, the imposition of continuity, and 

the accounting implications of Coronavirus (COVID-19).  
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 مقدمة 
تسجل    ينبغي أنقياس القيم المالية التي  تحديد و أهم ما يميز علم المحاسبة القدرة على    لعل

المقبولة عموما، وتوصيل   المحاسبية  الفروض والمبادئ  المالية في ضوء  البيانات  بها عناصر 
المالية   و لمستخدميها  المعلومات  األعمال،  بمنشآت  المتعلقة  االستراتيجية  القرارات  عتبر  تالتخاذ 

المحاسبي وظيفة   المالية؛أهم    من  اإلفصاح  المحاسبة  منش   وظائف  ينبغي على جميع  آت  ولذا 
 األعمال التزام الحرص في اإلفصاح عن المخاطر التي قد تؤثر في بنود القوائم والتقارير المالية.

 ألصحاب المصالح المعلومات وتوصيل إنتاج  يستهدف للمعلومات انظام المالية المحاسبة وتعتبر

 . لنوعيةخصائصها ا المالية مستوفاة المعلومات تكون  أن ضرورة على اتفاق وهناك ،الشركات في
 إلى النظر ويعني ،  المالية القوائم إعداد في األساسية المبادئ أحد االستمرارية فرض ويعتبر

 - ليست مضطرة المنشأة وأن القريب، المستقبل في نشاطها مزاولة في مستمرة أنها علي المنشأة

 من الدائنين للحماية وسائل عن البحث أو أعمالها حجم تقليص أو لتصفية - النية لديها يوجد ال كما

 أن المنشأة أساس على وااللتزامات األصول تسجيل يتم اللوائح، وبالتالي أو القوانين مع يتوافق بما

ألنشطتها خالل من التزاماتها وتسوية أصولها قيمة تحقيق علي القدرة لديها العادية،  ممارستها 
 المنشأة قدرة لمدى محدد تقييم القيام بإجراء اإلدارة من صراحة تتطلب التي األطر فإن السبب ولهذا

إعداد على ينبغي التي للفترة اتحديد تتضمن االستمرار على  في أخذا لها مستقبلية  رؤية اإلدارة 

 (.7فقرة ( االستمرارية،  570المتاحة )معيار المراجعة الدولي رقم ) المعلومات كافة االعتبار
العالم  وقد   )انتشار  شهدت دول   انتشاره في   ء بدمنذ  وذلك  (  COVID-19فيروس كورونا 

جائحة مفاجئة أثرت على اقتصاديات   وأصبح انتشار الفيروس بمثابة ،  م 2019ديسمبر    الصين في
الدول بشكل خطير وأحدثت تغيرات واضحة في المعامالت المالية وغير المالية، لتراجع الطلب على  

من منشآت    عددفي أرباح    اكبير   امما سبب انخفاض  ؛ت والخدمات خاصة الترفيهيةمن المنتجا  دعد
قطاع الطيران والصناعة وغيرها   ااألعمال الكبيرة والصغيرة على حد سواء، ومن أشد القطاعات تأثر 

من منشآت األعمال في تحقيق متطلبات    اعدد  الجائحة  هددت   وقدمن القطاعات الخدمية والتجارية،  
 تمرارية. فرض االس

القطاعات    لبعضخسائر  إحداث  ( في  COVID-19كما تسبب حدث جائحة فيروس كورونا )
و أنظرا لعدم قيامها بإعداد قوائم    منها؛  والتي لم تفصح عنها منشآت األعمال خاصة الصغيرة

قلة وجود قدر كاف من المعلومات سواء   تقارير مالية بصفة دورية، وأظهرت الظروف الحالية 
)أالمالية   كورونا  فيروس  جائحة  المالية عن حدث  غير  المدي COVID-19و  على  وأثره    )

ينبغي على المنشأة أن  ولذا  القصير أو البعيد على منشآت األعمال واالقتصاد المحلي والعالمي،  
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وكيفية قيامها باإلفصاح    ،التداعيات المحاسبية التي تسبب بها حدث فيروس كورونا  تفصح عن
وأثر ذلك على سير األعمال والمحتوي المعلوماتي للقوائم    تها،وكيفية مواجه ،  عن هذه التداعيات

 المالية.
  عن مدى توافق  العامأشار صندوق النقد الدولي إلى انه يتعين على منشآت األعمال اإلفصاح  و 

اإلجراءات الطارئة والتغييرات في الميزانيات األصلية مع هدف تحقيق االستقرار واالستدامة، ويوفر  
الحكومات التي تحتاج إلى مساعدة    لدعم تسهيالت صندوق النقد الدولي والمجتمع العالمي عدة  

أبرزته الذي  النحو  على  النق مالية،  )صندوق  والمالية  النقدية  للشؤون  الدولية  د  اللجنة 
 (.2020الدولي،

والواقع أن معوقات اإلفصاح المحاسبي ال تقتصر فقط على نوع محدد من المخاطر؛ حيث يوجد  
نوعين من المعوقات، األول منها على المستوى الداخلي للمنشأة، وهي تلك التي ترتبط بالنمط  

م  التعامل  في  بها، وخصائص سياستها  المسئولين  ومعتقدات  وفكر  للمنشأة،  مخاطر  اإلداري  ع 
كبرى،  أزمات  بحدوث  ترتبط  التي  تلك  الخارجي، وهي  المستوى  واآلخر على  وتحدياته،  السوق 

فيروس  جائحة  وجوائح لها تأثير كبير على مؤسسات األعمال، ولعل أبرزها في الوقت الحالي حدث  
 .  (COVID-19كورونا )

التعرض لهذه   المخاطر مقدار قياس يحدد فبينما وإدارتها؛ المخاطر قياس بين فرق  كما أن هناك
 العمل، استراتيجية لتعريف المؤسسات المالية تتبعها التي اإلجراءات المخاطر إدارة المخاطر، تحدد

 تواجهها التي المخاطر طبيعة وفهم لهذه المخاطر، قيم وإعطاء لها، ستتعرض التي المخاطر وتحديد

 .(Cumming-2001عليها ) والسيطرة
اإلفصاح المحاسبي  معوقات    ، والتي دارت حولتقدم؛ نبعت فكرة البحث الحاليةوفي ضوء ما  

استمرارية  فرض    عن(  COVID-19فيروس كورونا )الداخلية والخارجية في ظل حدث جائحة  
 المنشأة.
 البحث  مشكلة

جميع تأثير سلبي كبير على  المستجد في حدوث  (  COVID-19تسبب تفشي فيروس كورونا )
والمجاالت األنشطة  كافة  وعلى  والعالمية  المحلية  والمؤسسات  األعمال  خفض  منشآت  نتيجة   ،

التوريد سالسل  عمليات  وزعزعه  مثل  كما    ،الطلب  كبيرة  خسائر  القطاعات  بعض  قطاع تشهد 
نتيجة   التجزئة  وتجارة  والخدمات  والطيران  الطلب  النخفاض  اال السياحة  في    ويتوقع عليها،  كبير 

الدولي أن يخسر النقل الجوي  ن   اتحاد  الطيران  مليار دوالر بسبب حدث جائحة   250حو  قطاع 
الشركات التقليدية في قطاع  تجارة التجزئة والتي ال  أرباح  انخفاض  كما يتوقع  فيروس كورونا،  
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  ( 430)  قدرهارة  خسابتوقع  هناك  مريكية  ففي الواليات المتحدة األ  ؛نترنتتملك البيع من خالل اإل 
االقتصاد كماش  ن ا  Goldman Sachsمؤسسة    وتوقعتفي قطاع تجارة التجزئة،    مليار دوالر

 (.2020)مؤسسة دبي للمستقبل،   2020خالل عام % 1  العالمي بنسبة
وعندما تكون اإلدارة في حالة التعرض لمخاطر عدم التأكد؛ بسبب األحداث والظروف المحيطة  

تؤثر على استمراريتها أو قدرتها على سداد ديونها، فعليها أن تفصح عن حاالت  والتي قد  بالمنشأة  
أن تفصح عن  وعليها عدت على أساسها القوائم المالية، أباإلضافة إلى األسس التي  ،عدم التأكد

وأثر ذلك على سير األعمال  ،وكيفية قيامها بمواجهة هذه المخاطر ،مخاطر حدث فيروس كورونا
 المالية.المعلوماتي للقوائم ي المحتو من حيث 

 األسئلة التالية:  عنضوء ما سبق يمكن بلورة مشكلة البحث في اإلجابة  وفي
 ؟ ما المخاطر الداخلية والخارجية التي تتعرض لها المنشأة وتؤثر على فرض االستمرارية .1
حدث جائحة فيروس  ما معوقات اإلفصاح المحاسبي عن فرض االستمرارية في ظل تداعيات   .2

 من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية؟   (COVID-19كورونا )

 منهج البحث وأداته

 االستنباطي المنهج  .1
ولبناء أداة البحث؛ تم إجراء    ،وأهدافه وتساؤالته  البحثصياغة مشكلة    فيتم اتباع المنهجية  

( أفراد من المستثمرين والمساهمين والمقرضين  10مقابالت شخصية عن بعد مع عينة بلغت )
الداخلية والخارجية في ظل حدث جائحة معوقات اإلفصاح المحاسبي  لتحديد وجهة نظرهم حول  

استبانة  إعداد  ، وفي ضوء تحليل اآلراء تم  ( عن فرض االستمرارية COVID-19) فيروس كورونا  
 .(1ملحق رقم ) البحث الحالي

 المنهج االستقرائي  .2

الدوريات و المنهج االستقرائي من خالل االطالع على بعض الكتب والدراسات السابقة    اتباعتم  
تؤثر على بدورها  التي  و ظروف عدم التأكد  مخاطر  العلمية التي تناولت أسس اإلفصاح في ظل  

 .(COVID-19حدث جائحة فيروس كورونا )مثل فرض االستمرارية نتيجة لألحداث 
 البحث  أهداف

 :التاليين الهدفين تحقيق يهدف البحث إلى

على .1 فرض    الوقوف  على  وتؤثر  المنشأة  لها  تتعرض  التي  والخارجية  الداخلية  المخاطر 
 . االستمرارية
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عن    (COVID-19حدث جائحة فيروس كورونا )معوقات اإلفصاح المحاسبي في ظل  تحديد   .2
 فرض االستمرارية من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية.

 فــروض البحث 

 : يناآلتي ينسعي البحث للتحقق من صحة الفرض
بين مستخدمي القوائم المالية )مستثمر،    0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  ال   .1

 معوقات اإلفصاح المحاسبي الداخلية عن فرض االستمرارية.  حولمقرض، مساهم( 

بين مستخدمي القوائم المالية )مستثمر،    0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  ال    .2
 .ات اإلفصاح المحاسبي الخارجية عن فرض االستمرارية معوق  حولمقرض، مساهم( 

  حــدود البحث

 الحدود اآلتية:البحث ب التزم 
موضوعية:   .1 بإدارة حدود  المتعلقة  الداخلية  المحاسبي  اإلفصاح  معوقات  تحديد  في  وتمثلت 

خاصة   الخارجية  المحاسبي  اإلفصاح  ومعوقات  االستمرارية،  فرض  عن  وسياستها  المنشأة 
 (.COVID-19حدث جائحة فيروس كورونا )بالمتعلقة 

حيث ط .2 بشرية:  على  بحدود  الدراسة  )مستثمر،    مجموعةقت  المالية  القوائم  مستخدمي  من 
 .فردا (104) عددهم بلغمقرض، مساهم(، و 

خالل   .3 الميدانية  الدراسة  تطبيق  تم  زمنية:  المحاسبية  حدود  العربية    2020الفترة  بالمملكة 
 السعودية. 

 أهميـــة البحــث 

 على النحو اآلتي: المجتمع والدولةو  ،من منشآت األعمال البحث لكل ةتنبع أهمي 
 : بالنسبة لمنشآت األعمال .1

على   الحفاظ  المهم  والتقارير من  القوائم  توفرها  التي  المالية  المعلومات  وموثوقية  مصداقية 
المحاسبة خاصة متطلبات اإلفصاح المحاسبية عن  المالية والتي تظهر االلتزام بما جاء بمعايير  

، (COVID-19محاسبية لـحدث جائحة فيروس كورونا )التداعيات  فرض االستمرارية كأحد أهم ال
مخاطر عدم التأكد لـحدث جائحة وجود  استمرارية المنشأة في ظل  وبما يكفل تحقيق متطلبات فرض  

 . (COVID-19فيروس كورونا )
 للمجتمع والدولة: بالنسبة  .2

بالدولة االقتصاد  أعمدة  أهم  أحد  األعمال  منشآت  أهمية  و   ،تمثل  وموثوقية  تنبع  مصداقية 
من مصداقية التقارير والقوائم المالية على مستوي الدولة حيث تمثل جزءا من    المعلومات المالية
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للمجتمع والدولة؛  همة  م استمرارية منشآت األعمال  القتصاد الدولة ككل، كما أن    المعلومات المالية
يمثل   األعمال  منشآت  القتصادفانهيار  المجتمع الدولة   انهيار  على  سلبي  أثر  له  يكون  مما    ؛ 

  .والدولة
 الدراسات السابقة 

الباحث بفحص السابقة    بعض  قام  المحاسبي في ظل وجود الدراسات  تناولت اإلفصاح  التي 
قم  و   منشآت األعمال،  ةاإلفصاح المحاسبي واستمراري مخاطر من شأنها التأثير بالسلب على كفاية  

عرضها من حيث أهدافها، وأهم ما توصلت إليه من األقدم إلى األحدث، وتفصيل ذلك على الباحث ب
 النحو اآلتي:

 ( المليجي  دراسة   السيولة مخاطر عن المحاسبي اإلفصاح كفاية مدى قياس (  2013هدفت 

 ووضع وتناولت مفهوم وأنواع المخاطر بالبنوك،   ،III بازل لجنة لمقرراتوفقًا   التجارية بالبنوك

 أن  إلى  التجارية، وتوصلت الدراسة   بالبنوك السيولة مخاطر عن المحاسبي لإلفصاح مقًترح إطار

 المحاسبي اإلفصاح على يؤثران الثابت التمويل صافي كفاية  عدم ومؤشر السيولة، كفاية  عدم مؤشر

 المحاسبي متكامال لإلفصاح إطارا التجارية البنوك  لدى ية، كما توصلت إلى أنه يوجدالتجار  بالبنوك

مخاطر اإلطار عن  فعالية  وثبت  في   السيولة مخاطر عن المحاسبي لإلفصاح المقترح السيولة، 
 التجارية الذي توصلت إليه الدراسة. البنوك

تحديد مكونات الحوكمة الرشيدة لمجلس اإلدارة التي يمكن    Wajdi    (2014)دراسةوهدفت  
أن تعزز استمرارية األعمال في مجموعات الشركات التونسية من خالل دراسة تصورات أعضاء  

مساهمة ممارسات مجلس اإلدارة الجيدة في استمرارية  ، وتناولت الدراسة توضيح  مجلس اإلدارة
التونسية  ة مناألعمال في مجموع العائلية)  الشركات  ل(، كما  الشركات  الجيدة  هذه  أن الحوكمة 

  لهذه محرًكا الستمرارية األعمال من خالل تقديم ممارسات اإلدارة الجيدة التي تسمح  تعتبر  لشركات  ا
تم إجراء استطالع على عينة مكونة ، و واستدامتهائها  وتحسين أدا  اإلدارةالشركات مواجهة مشاكل  

من قبل المديرين    تعبئتهنسية باستخدام استبيان مصمم تم  تو الشركات  من المجموعة    50من  
العليا اإلدارة  و وأعضاء  أسلوبأظهر ،  باستخدام  الدراسة  العمل    ت  استمرارية  أن  االنحدار  تحليل 

مرتبطة بشكل إيجابي بالدور االستراتيجي لمجلس اإلدارة، ومهارات المديرين، وإجراءات المجلس  
المجلس و ومساءلة  النتائ،  يرتبطان  أظهرت  اإلدارة  مجلس  وعدالة  مراقبة  دور  أن  مع ج  سلبا 
   .الدراسة ة عين  فياستمرارية األعمال  

من    لتعافي من الكوارث الستمرارية األعماللخطة  وضع    Jacob    (2016) كما هدفت دراسة
األعمال  خالل قطاع  في  المعلومات  تكنولوجيا  كوارث  من  التعافي  في  حالة  ،  (ITDR)  دراسة 
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نهًجا منظًما لالستجابة للحوادث غير المخطط لها التي  توفر خطة التعافي  وأشارت الدراسة إلى أن  
والعمليات  والشبكات  والبرامج  األجهزة  تشمل  والتي  المعلومات،  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  تهدد 

وأن  األشخاصو  استثمارات    ،  قدرة   المؤسساتحماية  وحماية  للتكنولوجيا،  التحتية  البنية  في 
الرئيس لتنفيذ خطة التعافي من الكوارث في تكنولوجيا   السببعلى إجراء األعمال هي    المؤسسة
لسهولة  بشكل متزايد    منتشرةأن أنظمة تكنولوجيا المعلومات أصبحت  ، وأوضحت الدراسة  المعلومات

إلى  تشغيللا الدراسة  وتوصلت  لم ،  األعمال  في  كبيرة  لخسارة  تعرضت  التي  الشركات  معظم  أن 
استمرار أو استعادة أنظمة  في االعتبار  خذ  للمرة الثانية، وأوصت الدراسة باألفتح أبوابها    تستطع

الخسائر ضمان الحد األدنى من  و للوقت والمال    ة؛ توفيراكبير ال  اتتثمار في االس  تكنولوجيا المعلومات
 . حدث تخريبيأي في حالة وقوع 

اختبار أثر مستوى اإلفصاح عن المعامالت مع األطراف    (  2016الصيرفى )وكذلك هدفت دراسة  
ذوی العالقة على قيمة الشرکة، وأثر کل من قيمة ونوع المعاملة )کالمتغيرات الرقابية( على هذه  

المقيدة بالبورصة المصرية، وتوصلت الدراسة إلى وجود العالقة التأثيرية على عينة من الشرکات 
تأثير مباشر سلبی غير معنوی لمستوى اإلفصاح عن المعامالت مع األطراف ذوی العالقة على  
قيمة الشرکة، كما يوجد تأثير غير مباشر معنوی لإلفصاح عن المعامالت مع األطراف ذوی العالقة  

يمة المعاملة ونوع المعاملة کمتغيرات رقابية على العالقة  على قيمة الشرکة فی ظل إدخال متغيری ق
الشركات    السابقة، وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام هيئة الرقابة المالية بتوفير إرشادات لتوجيه

 .لتحسين استخدامها

( توضيح أوجه قصور التقارير المالية في شرح وتفسير أداء 2017وقد هدفت دراسة ربيع )
ا وتوصلت  المتعلقة  الشركة،  األمور  كل  وسرد  في شرح  االستراتيجي  التقرير  أهمية  إلى  لدراسة 

إلى  الدراسة  الداخلية والخارجية للشركة باستراتيجيتها، وتوصلت  البيئة  بالشركة، وربط متغيرات 
حاجة الشركات المصرية لإلفصاح عن استراتيجية الشركة واألنشطة التي تقوم بها وعالقتها بأداء  

إفصاح إدارة الشركة عن التقرير االستراتيجي يساعد على إمداد أصحاب المصالح    الشركة، وأن
وخاصة المستثمرين بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات االستثمارية بشكل سليم، وأوصت  
الدراسة بضرورة إصدار توجيه هيئة الرقابة المالية لجميع الشركات المقيدة ببورصة األوراق المالية 

امها بإصدار التقرير االستراتيجي، وزيادة اإلفصاح بالتقرير السنوي للشركات من خالل إضافة لقي
 استراتيجية الشركة واألعمال والعوامل البيئية واالجتماعية وإدارة المخاطر بتقريرها السنوي.

دراسة   هدفت  الدخل   Madbouly  (2019  )كما  اإللزامي عن  اإلفصاح  منفعة  اختبار  إلى 
( وقامت بالمقارنة بين فائدة اإلفصاح  1في ظل معيار المحاسبة المصري المعدل رقم )الشامل  
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المالية المصرية بعد   للمستثمرين في سوق األوراق  الدخل  الشامل وصافي  الدخل  اإللزامي عن 
عام   في  المعدلة  المصرية  المحاسبة  معايير  الشامل 2016تطبيق  الدخل  منفعة  اختبار  وتم   ،

نة بصافي الدخل التقليدي، وتوصلت الدراسة إلى أن كال من صافي الدخل والدخل للمستثمرين مقار 
الشامل يرتبطان ارتباطا إيجابيا بالسعر السوقي ألسهم الشركات، وبالنسبة لفرض االستمرارية فتم  
رفض فرض االستمرارية لكل من الدخل الشامل وصافي الدخل؛ حيث كانت نتائج االختبار غير  

هما بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة المصرية، وأن الدخل الشامل أفضل في  معنوية لكل من
 .قياس أداء الشركة عن صافي الدخل ولكن بفرق غير معنوي 

الحلول الممكنة إلدارة مخاطر الكوارث من  بعض تقديم Narcisa   (2020 ) وقد هدفت دراسة
والثقاف  التنظيمي  الهيكل  تعديل  الدراسة  خالل  وتناولت  الحاليي،  كيفية    ،الوضع  إدارة وأوضحت 

أن تكلفة تخفيف المخاطر المالية أو    ، وأشارت إلى الكوارث واستمرارية األعمال في العالم الرقمي
البشرية أو االجتماعية أو المادية ستكون دائما أقل من تكلفة االسترداد إذا لم يكن هناك هيكل أو  

أجريت الدراسة على نوعين مختلفين من  ، و ن طريقة وقائية مخصصةاستراتيجية مخصصة لتضمي 
البنوك والجامعات،   إلى أن  المؤسسات:  الدراسة  تخطيط استمرارية األعمال عبارة عن وتوصلت 

خطة للحفاظ على العمليات التجارية المستمرة قبل  المنهجية مستخدمة إلنشاء والتحقق من صحة  
تتعلق هذه الخطة بإدارة العناصر التشغيلية التي  و   ها،وبعد  ئهاناالكوارث واألحداث التخريبية وأث

إنشاء ، وأوصت الدراسة بتسمح لألعمال التجارية بالعمل بشكل طبيعي من أجل توليد اإليرادات
 . صندوق احتياطي مالي لضمان تنفيذ خطة استمرارية األعمال، والحفاظ على نشاط المنظمة

على المؤسسات   Covid-19أزمة جائحة  لي قياس أثر  إ  Noor  (2020)وأيضا هدفت دراسة  
،  استمرارية األعمال والتعافي  استراتيجيةاألعمال حول    أصحابمنظور    من  الصغيرة في ماليزيا

فهم استراتيجية  ، المجال األول  األعمال  نظر أصحابتركز الدراسة على مجالين رئيسيين من وجهة  و 
األعمال ماهية المجال  و   ،استمرارية  في  يتمثل  تستخدمها   الثاني  التي  األعمال  استعادة  خطة 

الصغيرة األزمة  المؤسسات  تأثير  مع  التعامل  الدراسة  في  وقامت  هاتفية غير   بإجراء،  مقابالت 
تشير النتائج إلى اعتبار أزمة فيروس  ، و منظمة مع اثنين من أصحاب المشاريع الصغيرة المحليين

هناك نقص   ، وأنللمؤسسات الصغيرة بسبب تهديداتها المفاجئةحالة صعبة   (Covid-19) كورونا
حول تأثير تفشي الوباء على المؤسسات الصغيرة في البلدان النامية، السيما فيما يتعلق باستمرارية  

إنشاء آليات دعم فعالة من خالل ريادة األعمال  ي، وأوصت الدراسة باألعمال واستراتيجية التعاف 
 ها.لتنمية ألصحاب المشاريع الصغيرة لتزدهر أثناء األزمة وبعد منظمات ا المرتبطة بها
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( اختبار وتحليل أثر نفوذ المدير التنفيذی وهيکل الملکية 2020دراسة سالمة )وأخيرا هدفت  
على العالقة بين اإلفصاح عن أداء االستدامة وقيمة الشرکة، باإلضافة إلى اختبار وتحليل أثر  

االستدامة أداء  التی  و اإلفصاح عن  المالية  القيود  على  الملکية  وهيکل  التنفيذی  المدير  نفوذ 
وجود عالقة ارتباط طردية بين اإلفصاح عن أداء االستدامة   الدراسة إلى ، وتوصلتالشركاتتواجه  

أداء االستدامة   وقيمة الشرکة، کما توصلت إلى بين اإلفصاح عن  ارتباط عکسية  وجود عالقة 
التی   المالية  الدراسةوالقيود  وأوصت  الشرکة،  بالبورصة   تواجه  المدرجة  الشرکات  إلزام  بضرورة 

التی  المالية  القيود  وتقليل  الشرکة  قيمة  زيادة  االستدامة ألنه يساعد على  أداء  باإلفصاح عن 
 تواجهها خاصة عند محاولة حصول الشرکة على تمويل خارجی لها. 

 يتعلق:ويتفق الباحث مع ما جاء بالدراسات السابقة فيما 
المالية خاصة المتعلقة بشرح وتفسير  والتقارير  ن هناك العديد من أوجه القصور في القوائم  أ .1

 ؤثر على مصداقيتها.بما ي أداء الشركة 

هتمام الشركات بزيادة مستوى إفصاحها عن المعامالت مع األطراف ذوي الضرورة  أن هناك   .2
 . أمام أصحاب المصالح العالقة لزيادة شفافية وتحسين صورة القوائم المالية

التي  .3 المخاطر  المالية عن جميع  والتقارير  بالقوائم  اإلفصاح  بزيادة  األعمال  منشآت  اهتمام 
 تتعرض لها وكيفية إدارة هذه المخاطر.

حفاظ  وال  هانفوذللحد من    لإلدارة  يمخاطر من خالل تعديل الهيكل التنظيمي والثقافالإدارة  يمكن   .4
عقب  و   ء حدوثهاوأثناقبل الكوارث واألحداث التخريبية سواء  العمليات التجارية  استمرارية على

 . انتهائها

للمخاطر الداخلية والخارجية الناجمة عن حدث  وتتمايز هذه الدراسة عن سابقتها في تناولها  
جائحة فيروس كورونا، وأثره على متطلبات مفاجئ غير مخطط له من قبل اإلدارة يتمثل في حدث  

 . اإلفصاح المحاسبي عن فرض االستمرارية

 خطة البحث 

 كالتالي: مبحثين اشتملت الدراسة على 
 فرض االستمرارية )المفهوم، األهمية، التقييم، المخاطر، متطلبات اإلفصاح(.  -المبحث األول  -
   .الدراسة الميدانية -المبحث الثاني -
 والنتائج والتوصيات.الخالصة  -
 مراجع البحث. -

 ( استبانة البحث.1ملحق رقم ) -
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 فرض االستمرارية  -المبحث األول 
 )المفهوم، األهمية، التقييم، المخاطر، متطلبات اإلفصاح( 

 مقدمة 
مخاطر   )تؤثر  كورونا  فيروس  جائحة  جميع  COVID-19حدث  على  و (  األسواق  األعمال 

الرئيسة،   والمالية  بالظروف كما  االقتصادية  مرتبطة  تحديات  والحكومات  الصناعات  تواجه 
بسبب   ها؛في إيرادات  كبيرةوالبيع بالتجزئة انخفاضات    يةالترفيه المنشآت  شهدت  حيث  االقتصادية،  

التحديات   المخاطر وتلك  التباعد االجتماعي، ولمعالجة هذه وإجراءات  التغير في سلوك المستهلك  
حكومة الواليات  فعلى سبيل المثال قامت    ؛قامت بعض الحكومات بسن بعض القوانين  ؛االقتصادية

مارس    األمريكية  المتحدة ثمة  ،  CARES ACTقانون   بإصدار   2020في  عليه  بعض  وبناء 
المالية المتعلقة    ئموالقوا  التي ينبغي أخذها في االعتبار عند إعداد التقاريرالمحاسبية  االعتبارات  
 (. Deloitte’s,2020) وأثره علي فرض االستمرارية  االنكماش االقتصاديبالمخاطر و 

إلى قيام العديد من البلدان بفرض (  COVID-19فيروس كورونا )جائحة  أدت مخاطر  وقد  
الكبيرة،   بالمؤسسات  أكثر مقارنةالمؤسسات الصغيرة  وقد تأثرت  ،  قيود على السفر وضوابط الحركة

الداعمة مثل    من  المنشآت  أصحابيعاني  و  القطاعات  العديد من  الدخل بسبب إغالق  انخفاض 
 .(Noor-2020) تجارة التجزئة والنقل

و  المخاطر وغيرها؛  لتلك  يتم وضع  دة  اعوللتصدي  للخطما  مراحل    تعافيط  في  الكوارث  من 
ألن الموقف أثناء    ذلك قد تكون الخطوات التنفيذية مربكة؛على الرغم من  و ،  االستراتيجي  التخطيط
التعافي من الكوارث على وقف آثار الكارثة في أسرع وقت    لم يكن مخطط له جيدا، ويحتوي األزمة  

 (. Narcisa 2020) ممكن ومعالجة العواقب المباشرة
اطر الداخلية والخارجية التي تم اإلجابة عن السؤال األول المتعلق بالمخوفي ضوء ما سبق؛  

تناول مفهوم فرض االستمرارية،  تتعرض لها المنشأة وتؤثر على فرض االستمرارية؛ من خالل  
وأهمية التقرير عن مدي قدرة المنشأة على االستمرارية، وكيفية قيام اإلدارة بتقييم مدي مالئمة  

فرض   دعم  في  المهنية  الجهات  ودور  االستمرارية،  اإلفصاح فرض  ومتطلبات  االستمرارية، 
المحاسبي عن فرض االستمرارية، والمخاطر التي قد يتعرض لها فرض االستمرارية، وتفصيل ذلك  

 على النحو اآلتي:
 مفهوم فرض االستمرارية  -أوال

 Generallyالمقبولة عموما  وفقا للفروض والمبادئ المحاسبية    -فرض االستمرارية   يعتبر

Accepted Accounting Principles  ( لها  يرمز  المهمة  GAAPوالتي  الفروض  أحد   )
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  ي أن المنشأة وجدت لتستمر فالمحاسبي، ويعني فرض االستمرارية    العلمالتي تشكل    ةواألساسي
المستقبل  عملياتها   الزمن  في  بالتزاماتها    تكفيلفترة من  ن أالموجودة و لتحقيق أهدافها والوفاء 
وتعتبر  التصفية   مطروحة  والمتداولة  غير  الثابتة  األصول  بين  التمييز  ويعد  استثنائية،  حالة 

 المالية القوائم إعداد م، ويتوالخصوم قصيرة األجل وطويلة األجل هو نتيجة لتطبيق مبدأ االستمرارية

 وبالتالي،  المنظور  المستقبل خالل التشغيل في مستمرة أنهاو  المنشأة ريةار ماست ضار تاف على عادة
عملياتها   حجم تقليص أو لتصفية الحاجةليس لديها  و  ،النية لديها ليس المنشأة أن المفترض فمن

 في القريب العاجل او المستقبل. 
كما ال يجوز للمنشأة أن تعد القوائم المالية طبقًا لفرض االستمرارية إذا كانت اإلدارة تنوى بعد 

لديها بديل    دعن مزاولة النشاط، وفى نفس الوقت ال يوجتاريخ الميزانية تصفية المنشأة والتوقف  
 (.7 رقم الدولي المحاسبة آخر )معيار

 أهمية التقرير عن مدى قدرة المنشأة على االستمرارية  -ثانيا

من المهم الحفاظ على استمرارية منشآت األعمال بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية الداخليين 
الحفاظ على تدفق األرباح من االستثمارات، والحفاظ على مساهمة منشآت  والخارجيين، من أجل  

األعمال في التنمية االقتصادية واالجتماعية وزيادة رفاهية المجتمع، وترجع أهمية التقرير عن 
 (:Cormier,1995فرض االستمرارية إلى )

المالية بخصوص فشل • بين مستخدمي القوائم  مراقبي الحسابات في    وجود قلق 
 شارات تحذيرية مبكرة عن مخاطر فشل المنشأة في المستقبل القريب. توفير ا

بإبداء   • المتعلقة  المراجعين  أخطاء  بسبب  قانونية  اللتزامات    أراءهم التعرض 
 بخصوص قدرة المنشأة على االستمرار في النشاط، باإلضافة إلى التأثير على مصداقيتهم. 

   اإلدارة لقدرة المنشأة على االستمرارية كيفية تقييم -ثالثا

أو  الداخلية  المخاطر سواء  من  العديد  إلى  العملية  حياتها  المنشأة خالل  تتعرض  ان  يمكن 
العالمية أو بعض   المالية  الخارجية، كتعرضها لبعض الحوادث أو السرقات أو األزمات كاألزمة 

 االحداث كجائحة فيروس كورونا.
على أنشطة المنشأة   فيروس كوروناتأخذ اإلدارة في االعتبار اآلثار الحالية والمتوقعة لتفشي  و 

المنشأة حتى    استمرارية في تقييمها لمدى مالءمة استخدام أساس االستمرارية، ويتم تنفيذ تقييم  
ي العمل،  تاريخ اصدار القوائم المالية، ومطلوب من اإلدارة تقييم قدرة المنشأة على االستمرار ف

فقد يكون هناك شكوك   فيروس كوروناوبالنظر إلى عدم القدرة على التنبؤ باألثر المحتمل لتفشي 
 .(EY,2020حول استمرارية بعض المنشآت)
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محددة،   زمنية نقطة الشخصي في الحكم على  االستمرارية فرض مالئمة لمدي اإلدارة تقييم يعتمدو 
 التأكد، عدم ظروف بها يحيط  التي الحاالت أو لألحداث المستقبلية  بالنتائج يتعلق  فيما خصوصا

(،  ٥٧٠الدولي ) المراجعة الصلة التي تتعلق بفرض االستمرارية )معيار ذات العوامل بعض يلي وفيما
 :(8-6فقرات 
 الفترة بزيادة معين ظرف أو حدث بنتائج المتعلقة التأكد عدم درجة تزداد عامة، بصفة •

  .خاللها الحدث هذه نتائج تقدير التي يتم المستقبلية

 هذا إعداد عند المتاحة المعلومات على المستقبلية األحداث لتقدير الشخصي الحكم يعتمد •

 في معقولة تبدو كانت التي التقديرات مع الالحقة األحداث تتعارض فقد التقدير، وبالتالي

 .إعدادها تاريخ

 تعقيد ومدي بحجم معينة ظروف أو ألحداث المستقبلية النتائج لتقدير الشخصي الحكم ويتأثر

 .الخارجية بالعوامل تأثرها مدي وكذلك أعمالها، وظروف وطبيعة هيكل المنشأة،
(  59( بنشرة معايير المراجعة رقم )570كما أنه من خالل مقارنة معيار المراجعة الدولي رقم )

 American Institute of Certified للمحاسبين القانونيينالصادرة عن المعهد األمريكي  

Public Accountants ( يختلف عن النشرة رقم 570أن المعيار الدولي للمراجعة رقم )  تبين
 (: 2008( في اآلتي )الدالي 59)

فرض   • تفسير  في  الوارد  المنظوري(  )المستقبل  بعبارة  للمقصود  زمني  مدى  تحديد  عدم 
( والذي نصت على أنه "ال ينبغي أن يقل عن سنة من  59بالنشرة رقم )االستمرارية الوارد 

 تاريخ إعداد القوائم المالية".

ينبغي على المراجع إن يقوم بتصميم برامج تمكنه من الحصول على أدلة اإلثبات الالزمة   •
ذلك واكتفت    59مدى مالئمة فرض االستمرارية بينما لم تتطلب النشرة األمريكية رقم    لتحديد

 باألدلة المتوفرة لبرامج المراجعة العادية التي قام بها المراجع أثناء فحصه. 

على    الماليةومما ينبغي التأكيد عليه أيضا أن على المنشاة تقييم مدى مناسبة إعداد القوائم  
أساس االستمرارية في الفترة الالحقة لتاريخ نهاية السنة المالية وقبل نشرها لقوائمها المالية، حيث  

( بشأن إعداد القوائم المالية في ظل  10متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم )   ينبغي تطبيق
لسنة المالية وقبل  ظهور مؤشرات تمنع المنشأة من افتراض استمرارية األعمال بعد تاريخ نهاية ا

 (.2020نشر القوائم المالية )المغامس،
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األعمال   لمنشآت  التنبؤ  ويمكن  في  االستراتيجي  التقرير  على  االعتماد  إمكانية  مدى  اختبار 
بإفالس الشركات ومدى قدرتها على االستمرار، وأثر استخدام أدوات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية  

 .(2017ر )ربيع،مخاطعلى حوكمة الشركات وإدارة ال
ولذا فتعتبر إدارة المنشأة في الشركات المساهمة وأيضا في المنشآت الفردية وشركات األشخاص  
هي المسئولة في المقام األول عن تأكيد فرض االستمرارية في المعلومات المالية عند إعداد القوائم 

ية باستخدام النماذج المالية المتعلقة والتقارير المالية، من خالل تقويم قدرة المنشأة على االستمرار 
بالتنبؤ بالفشل المالي، وتوضيح المعالجات المحاسبية التي استخدمتها والتي تتوافق مع معايير  
المحاسبة والقوانين المحلية والدولية والتي تعبر عن استمرارية األعمال، والمركز المالي الصحيح  

 للمنشأة.
 مخاطر فرض االستمرارية  -رابعا
 ويقاس غير معروفة النهائية والمحصلة نتيجة من ألكثر احتمال هناك يكون  عندما الخطر شأين

)خان عن المعياري  االنحراف باحتساب العادة في الخطر هذا السابقة  وتواجه2003- النتائج   ،) 

  (:Santomero-1997) هي المخاطر من ثالث أنواع المالية المؤسسات
 عن طريق ممارسات العمل. أن تزول يمكن التي المخاطر •

 األخرى المشاركين. لألطراف التي يمكن تحويلها  المخاطر •

  .أن تديرها نفسها المؤسسة التي ينبغي أن تدار بشكل قوى وبإمكان المخاطر •

وقد تعددت المخاطر التي تتعرض لها المنشأة في ظل حدوث أزمات داخلية أو خارجية، أو 
  ت االستراتيجيارة المنشأة على االستمرارية، ومن ثم تغيير  مشكالت محلية أو دولية تؤثر في قد

المخاطر، وتم توضيح مخاطر فرض االستمرارية داخليا  تتبعها وفقا لنوع هذه  التي  والسياسات 
 وخارجيا على النحو اآلتي:  

 مخاطر داخلية  .1
ويقصد بها في البحث الحالي تلك المخاطر التي تتعلق بمجموعة األحداث أو الظروف الداخلية 
في   االستمرارية  على  المنشأة  قدرة  على  سلبي  بشكل  تؤثر  والتي  المنشأة  لها  تتعرض  قد  التي 
 المستقبل القريب، وقد ترجع هذه المخاطر إلى فكر وقدرات إدارة المنشأة، والسياسات التي تتبعها 

 وفقا ألهدافها سواء المعلنة أو المستترة. 
األحداث تكون هذه  الظروف وقد  قد   الداخلية أو  على  المنشاة قدرة في الشك إلى تؤدي التي 

منفردة، ويمكن االسترشاد ببعض المؤشرات التي تدلل على ضعف أو عجز   أو مجتمعة  االستمرار
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المنشأة،   لها  تتعرض  التي  المخاطر  إدارة  في  اآلتي )معيار  اإلدارة  النحو  ويمكن تصنيفها على 
 :(570المراجعة الدولي رقم  

 وظروف مالية  أحداث 
 .بالسالب العامل المال رأس صافي ظهور •

على   زائد اعتماد وجود أو المدة المحددة القروض لسداد أو لتجديد واقعية توقعات وجود عدم •
 .األجل طويلة أصول لتمويل األجل قصير االقتراض

 .للمنشاة المالي الدعم تقديم في االستمرار عن المقرضين انسحاب تفيد مؤشرات وجود  •

 أو التاريخية المالية القوائم في سواء التشغيل من الناتجة النقدية التدفقات في عجز وجود  •

 .المستقبلية

 .عكسية مهمة مالية نسب وجود •

 التدفقات توليد في المستخدمة األصول قيمة في ملحوظ تدهور أو كبيرة تشغيل خسائر وجود  •

 .النقدية

 .لألرباح توزيعات إجراء عن التوقف أو متأخرات وجود •

 .االستحقاق تواريخ في الدائنين مستحقات سداد  على القدرة عدم •

 .القروض اتفاقيات بشروط االلتزام  على القدرة عدم •

 .الموردين مع المعامالت في االستالم عند الدفع نظام إلى االئتمان نظام من التحول •

 ضرورية استثمارات أو  أساسي جديد منتج لتطوير تمويل على الحصول على القدرة عدم •

 .أخرى 

 تشغيلية  وظروف أحداث 

 .المناسب البديل توافر عدم مع العليا  اإلدارية المناصب خلو •

 .رئيس مورد أو ترخيص أو امتياز حق أو هام سوق  فقدان •

 .المهمة التشغيل مستلزمات على الحصول في قصور أو العمالة في مشاكل وجود •

 أخرى  وظروف أحداث 

 .األخرى  القانونية بالمتطلبات أو المال رأس كفاية بمتطلبات االلتزام عدم •

 الوفاء تستطيع ال قد المنشاة، ضد  قائمة قانونية إجراءات أو قضائية دعاوى  وجود  •

 .الغير لصالح فيها الفصل تم ما إذا الناشئة عنها بااللتزامات



 2021 إبريل –  الثانيالعدد  –( 22المجلد ) – مجلة البحوث المالية والتجارية 

217 
 

 مخاطر خارجية   .2
ويقصد بها تلك المخاطر التي تتعرض لها منشأة األعمال وال يكون لها يد فيها لكونها ناشئة  

 سياسة أو التشريعات أو القوانين في جديدة إصدارات أو تغييرات عن أحداث خارجية محلية كوجود

المنشأة بالشكل  على  عكسي تأثير لها أن يكون  المتوقع من أو أحداث خارجية دولية والتي الدولة
الذي قد يضر باستمرارها في ممارسة النشاط، وهذه المخاطر متعددة، ويصعب حصرها هنا؛ ولذا  

مخاطر   تناول  على  البحث  )اقتصر  كورونا  فيروس  جائحة  لبروز (COVID-19حدث  نظرا  ؛ 
 السلبية على منشآت األعمال. اوتأثيراتهوظهور هذه المخاطر 

حدث  ويعتبر خطر مدي استمرارية المنشأة في ممارسة نشاطها من أهم المخاطر التي هدد  
جميع منشآت االعمال، وهو من أهم تداعياته وأدي إلى   (COVID-19جائحة فيروس كورونا )

داد التقارير والقوائم  التي ينبغي أخذها في االعتبار عند إعالمحاسبية   وجود العديد من االعتبارات
المعايير الدولية إلعداد التقارير معايير المحاسبة الدولية، و   في ضوءـحدث  الالمالية خالل فترة  

 ,Deloitte,2020،  2020طلحة،)  2020المنتهية في  المالية  المالية عن فترات إعداد التقارير  

EY,2020, Elsayed,2020, OECD,2020, WTO,2020, Gopinath, 2020,). 
كما أن تهديد فرض االستمرارية خطر ال يمكن للمنشآت أن تديره وحدها، بل ال يعرف العديد 

في ظل استمرار    من الخبراء في كافة المجاالت مداه أو تأثيره المستقبلي، كما أنه من المتوقع
( كورونا  فيروس  جائحة  عاديةCOVID-19حدث  غير  عواقب  هناك  تكون  أن  في سوق    (  

نتيجة    والخدمات  بعض السلع  أسعار  كانخفاض غير عادي ألسعار األسهم، وارتفاع  األوراق المالية
سوق  التقليدية مما يؤثر على    بالطريقةالنخفاض انتاجها، وانخفاض االهتمام بالنزول لألسواق  

التي تقوم  خاصة  إغالق بعض المصانع  وقد يتسبب ذلك في  ،  وزيادة البطالة  العقارات بشكل كبير
الترفيهية،   أو  الكمالية  السلع  أو  بتصنيع  الترفيهية  األنشطة  بعض  تصفية  يمكن  الخدمات كما 

 . لكترونيالشخصية، نتيجة النخفاض الطلب على السلع وزيادة التوجه نحو التسوق والشراء اإل 
مخاطر كبيرة متزايدة يتعرض لها النشاط والمنشأة تؤثر على متطلبات    هناكإن  وخالصة القول  

 (. COVID-19حدث جائحة فيروس كورونا )فرض االستمرارية ناتجة عن 
 دور الجهات المهنية في دعم فرض االستمرارية  -خامسا

للجهات المهنية في مجال المحاسبة دورا واضحا في دعم فرض االستمرارية والتصدي للمخاطر 
، ومن  (COVID-19حدث جائحة فيروس كورونا )مخاطر  التي يمكن أن تؤثر عليه سلبا خاصة  

أهم الجهات المهنية التي دعمت فرض االستمرارية في ظل حدث جائحة كورونا على المستوي 
 ،هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية،  سعودية للمحاسبين القانونيينالهيئة الالمحلي  
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 مجلس معايير المحاسبة المالية،  هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكيةوعل المستوي الدولي  
FASB  مجلس معايير المحاسبة الدولية ،ISA:وفيما يلي توضيح ذلك ، 

 SOCPAالقانونيين الهيئة السعودية للمحاسبين  .1

 2020مارس    29في تقرير لها بتاريخ    SOCPAأكدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  
 على أن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية مبنية على المبادئ

ما يتعلق باستمرارية    خاصةالتي تطلب من اإلدارة القيام بقدر من االجتهاد لتطبيق متطلبات المعايير  
المعلومات المستقبلية لالثني عشر شهرًا التالية لفترة  على اإلدارة أن  لذا ينبغي    المنشأة، تأخذ 

على سير األعمال أو القدرة على    للمخاطرالتقرير على األقل سواء ما يتعلق بالتأثيرات السلبية  
سداد الديون، أو ما يتعلق بالتأثيرات اإليجابية لحزمة التسهيالت والدعم التي قدمتها الدولة لألعمال  

 .بالمخاطرثرة التجارية المتأ
بنشر نشرة إرشادية، أشارت فيها أنه نظرا ألن الفترة األولية األولى   2020في ابريل    قامتكما  

،  قد تكون ذات أهمية بالغة لمستخدمي القوائم المالية  كوروناالتي تعرض فيها آثار ظروف فيروس  
القليلة األولى النتشار الفيروس نظرا للظروف االستثنائية التي مرت بها المنشآت خالل األشهر  و 

فقد أكدت الهيئة على أن االعتبـارات السـابق اإلشـارة إليهـا فـي هـذه النشـرة تنطبـق علـى التقريـر 
المالـي األولـي كمـا هـي منطبقـة علـى التقريـر السـنوي من حيث مبادئ إثبات األصول وااللتزامات  

، وقامت  ة هي نفسها المطبقة في القوائم المالية السنويةوالدخل والمصروفات في الفترات األولي 
هم المعايير الدولية التي يجب مراعاتها عند إعداد القوائم المالية  ألنشرة إرشادية مختصرة  بنشر  

التي  بشأن المستقبل و مصدر من مصادر عدم التأكد  كورونا،    ومراجعتها في ظل ظروف فيروس
ا للتقدير الشخصيدارة صعوبإلتتطلب أكثر اجتهادات  يلزم وضع ،  ة أو أكثرها خضوعا  ثم  ومن 

المتوقعة  إفصاحا تأثيراته  عن   واالفتراضات  بشأن  المنشأة  تضعها  التي 
 .(SOCPA,2020المستقبل)

 هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية  .2

من   بعدد  السعودية  العربية  بالمملكة  المالية  السوق  هيئة  لمواجهة  اإلقامت    مخاطر جراءات 
 : (2020، )هيئة السوق المالية وهي فيروس كورونا المستجد 

 المال والصناديق االستثمارية:  سوق إجراءات  -
االكتفاء بعقد جمعيات الشركات المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد وتعليق عقدها  •

 . حضوريًا بشكل مؤقت امتثااًل لإلجراءات الوقائية
 . في السوق المالية ات التداول اليوميةتقليص ساع •
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للشركات  • السنوية  المالية  والمعلومات  اإلدارة  مجلس  تقرير  عن  اإلفصاح  مهلة  تمديد 
وصناديق    2020مارس31  المدرجة وصناديق االستثمار العقارية والمتداولة التي تنتهي في

 . 2020أبريل  7  التي تنتهي في المؤشرات المتداولة
استيفاء شروط ومتطلبات البدء بتجربة التقنية المالية حتى نهاية شهر يوليو  تمديد مهلة   •

2020. 
فتراتها   • تنتهي  التي  المدرجة  للشركات  األولية  المالية  القوائم  اإلفصاح عن  مهلة  تمديد 

 .2020مارس 31و، 2020فبراير 29المالية األولية في  
 .ثمار العامة والخاصةتمديد مهلة اإلفصاح عن التقارير السنوية لصناديق االست •

 مؤسسات السوق المالية:إجراءات - •
حث مؤسسات السوق المالية على اتباع التدابير االحترازية للوقاية من اإلصابة بفيروس  •

 . (COVID-19) كورونا

الكافي  • الدعم  وتوفير  المالية  السوق  مؤسسات  لدى  بعد  عن  اإللكتروني  العمل  تعزيز 
استمرار وتيرة األعمال في السوق المالية في    لضمان يةاإللكترونوتسخير كافة التقنيات  
 . ظل الظروف االستثنائية

االلتزام بتعليق حضور العاملين في مؤسسات السوق المالية تماشيًا مع قرار وزارة الموارد   •
لمنشآت   الرئيسية  للمكاتب  العاملين  حضور  تعليق  بشأن  االجتماعية  والتنمية  البشرية 

 .يوم 15القطاع الخاص لمدة 

 . الخاضعة إلشراف الهيئة للجهات االستثماريةتعليق تجميد الحسابات  •

 .لألشخاص المرخص لهم والالئحةتمديد مدد تزويد الهيئة ببعض المتطلبات النظامية  •

 . لوكاالت التصنيف االئتماني والالئحةتمديد مدد تزويد الهيئة ببعض المتطلبات النظامية  •

 . االحترازية بخصوص العمل في فترات منع التجولالتعامل مع اإلجراءات  •
 هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية  .3

حول أهمية التقارير    ابيان  2020أبريل    3في   أصدرت هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية
والتقديرات    المهمة  باألحكام، فيما يتعلق  COVID-19مخاطر  المالية عالية الجودة في ضوء  

، والتركيز  والقوانين المستحدثة   FASB   فيتم العمل بما صدر من مجلس معايير المحاسبة المالية
، المخاطرعلي المجاالت المحاسبية العديدة التي قد تنطوي على أحكام وتقديرات مهمة في ضوء  

القيمة   واضمحالل  العادلة  القيمة   Fair value and impairmentكاعتبارات 

considerations    ، اإليجارعقود  وLeases    ، هيكلة  و إعادة  أو   Debt  الديون تعديالت 
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modifications or restructurings  ، التحوط  وHedging  ، تحقق اإليرادات  وRevenue 

recognition   ، ضرائب الدخل  وIncome taxes ، الالحقةاألحداث  وSubsequent events 

الجديد(،  و ،   االئتمانية  الخسائر  )كمعيار  الجديدة  المحاسبة  معايير  معو اعتماد  المراجعة    إجراء 
العامة   الشركات  مراقبة  ، Publi Company Accounting Oversight Boardمجلس 

الدولي    ىوعل الدولية  صدر من  ما  التفاعل مع  يتم  المستوي  المحاسبة  معايير   ISA مجلس 

  التركيز على األسواق الناشئة و شركات المراجعة،  ، و اك أصحاب المصلحةومجموعة المراقبة، وإشر 
(Teotia,2020.) 
 FASBمجلس معايير المحاسبة المالية  .4

في إطار دعم   2020أبريل    8اجتماًعا عاًما في    FASB  عقد مجلس معايير المحاسبة المالية
للموافقة على اإلجراءات    امجلس بيانالوأصدر رئيس    منشآتهم،  استمراريةأصحاب المصلحة في  

خالل    Clarityوالوضوح    Reliefالمحاسبيين بالراحة   و التي تهدف إلى تزويد أصحاب المصلحة  
، وسيصدر اقتراًحا لتزويد بعض الشركات الخاصة والمنظمات غير الهادفة  COVID-19أزمة  

للربح بتأخير اختياري لمدة عام واحد لمعيار اإليجارات، وسيضيف مشروًعا لمعرفة ما إذا كانت  
هناك فرص لتقديم وسائل تطبيق االعتراف باإليرادات إلى أصحاب االمتياز، وسيتم منح أصحاب 

أسئلة وأجوبة    مجموعةدة عام واحد لمعيار إثبات اإليرادات، باإلضافة إلى إصدار  متياز تأجياًل لماال
الفوائد وإجازات ، و حول اإليجارات إيرادات  بما في ذلك  باألزمات،  المتعلقة  القضايا األخرى  حول 

 . FASB,2020)مدفوعات القروض، والتحوط، ومحاسبة القيمة العادلة )
الماليةقام    2020يونيو    3وفي   المحاسبة  معايير  معايير بإصدارات    مجلس  على  محدودة 

مقترح لتأجيل معيار التأمين طويل قدم    2020يوليو    9، وفي  االعتراف باإليرادات وعقود اإليجار
 . FASB,2020)) األجل

 ISAمجلس معايير المحاسبة الدولية   .5
الدولية  حدد   المحاسبة  معايير  )   ISAمجلس  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  متطلبات (  1في 

العرض واإلفصاح العام في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح وكذا مقتضيات العرض واإلفصاح  
يفية معالجة التغيرات المحاسبية، والمكاسب  العام المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة، كما أنه يحدد ك

 أو الخسائر المحتملة.  
 أو كانت االستمرارية؛ أساس على المالية القوائم ُتعد لم إذا المطلوب فصاحاإل  معياركما يحدد ال

 قدرة حول كبيرة شكوكاً  تثير قد ظروف أو بأحداث تتعلق جوهرية تأكد عدم  بحاالت علم على اإلدارة

 .مستمرة كمنشأة على البقاء المنشأة

https://www.fasb.org/home
https://www.fasb.org/home
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المالية ) وتشارك   التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  العالمية بشأن IFRSمؤسسة  ( المخاوف 
( وتراقب التطورات التي تسترشد ببيانات من سلطات COVID-19)  تأثير جائحة فيروس كورونا 

تعديالت على بعض المعايير لدعم منشآت األعمال والتي   بإجراء، وقد قام المجلس الصحة العامة
 (:IFRS-2020)من شانها تدعم متطلبات فرض االستمرارية لمنشآت االعمال مثل 

التغيرات • المسبوق  آثار  البنوك    ةغير  بين  المعروضة  الفائدة  الفائدة    -ألسعار  أسعار 
 . المعيارية التي تدعم قياس العديد من األدوات المالية

 . 17ت عقود التأمين على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تعديال •

النطاق   المحدودةتم اتخاذ القرار بتأجيل نشر العديد من التعديالت    ،2020مارس    27في   •
 . المخطط لها IFRSعلى معايير 

التقارير  نشر مواد تعليمية حول تطبيق المعيار الدولي إلعداد  تم    ،2020مارس    27في   •
 األدوات المالية.  9المالية 

نشر مواد تعليمية حول تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير تم    ،2020أبريل    10في   •
ليسهل على المستأجرين حساب امتيازات اإليجار المتعلقة  ،  عقود اإليجار  16المالية رقم  

 مرين. مع استمرار تقديم معلومات حول عقود اإليجار للمستث  covid-19بـ 
 االلتزاماتمجلس تعدياًل لتأجيل التاريخ الفعلي لتصنيف  الأصدر    ، 2020يوليو    15في   •

  1وهو تعديل لمعيار المحاسبة الدولي    واحد،على أنها متداولة أو غير متداولة لمدة عام  
 عرض البيانات المالية.

لمعيار    تعديال   كمرحلة ثانية   أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية   ،2020أغسطس    في  •
 يؤثر على كال من: والذي  ،أسعار الفائدة

o  األدوات المالية (9) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية. 

o األدوات المالية: االعتراف والقياس (39) معيار المحاسبة الدولي. 

o  األدوات المالية: اإلفصاح (7) الماليةالمعيار الدولي للتقارير. 

o   عقود التأمين 4المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية . 

o عقود اإليجار. (16) المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 عن فرض االستمرارية  متطلبات اإلفصاح المحاسبي  -سادسا

يوفر اإلفصاح المحاسبي في التقارير والقوائم المالية معلومات مالية ضرورية إليضاح وشرح  
المالية،    لجميع والتقارير  القوائم  في  الواردة  بكافة    دعمدف  به البنود  المالية  القوائم  مستخدمي 

 .ألعماللتعامالتهم مع منشأة ااالستراتيجية في اتخاذ القرارات لمساعدتهم المعلومات المحاسبية 
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ير المحاسبة  يوفقا لمتطلبات معا وجدير بالذكر أن الشركات المساهمة تقوم باإلفصاح المحاسبي
والعناصر   البنود  كافة  عن  باإلفصاح  الشركات  هذه  التزام  مدى  تحديد  يتم  عليه  وبناء  الدولية، 

، وكذلك  ح العام العرض واإلفصا  (1بالقوائم المالية اإللزامية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
القوائم المالية التخاذ القرارات    يماهية المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها والتي يستخدمها مستخدم 

أن عدم كفاية المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها في التقارير  مع مالحظة االستراتيجية المختلفة، 
مما يجعلها قاصرة وتفقد    ؛مستخدمينالمالية تجعل القوائم والتقارير المالية ال تلبي احتياجات ال

 . مصداقيتها وثقة مستخدميها
للمعيار إعداد يتم    ووفقا  في  المستخدمة  الهامة  المحاسبية  السياسات  جميع  عن  اإلفصاح 
كما يشير إلى افتراض استمرارية العمل كأحد المبادئ األساسية لجميع جوانب    ،البيانات المالية

  ، ينبغي استمرارية العملفي ضوء إذا لم يتم إعداد البيانات المالية ، و السياسة المحاسبية المطبقة
مسؤولة عن التقييم بناًء على المعلومات المنشأة هي الإدارة  المنشأة، و   تقديم األسباب وراء فشل

شهًرا من    (12)ال ينبغي أن يقتصر األفق الزمني على  و ي تم االحتفاظ بها لتحقيق هذا المبدأ،  الت
أمر ضروري يعتبر    الجوانب المتعلقة بخطر اإلفالس الذيبل ينبغي تحليل  تاريخ الميزانية العمومية،  

القرار،   على  و لصنع  اإلفالس  لمخاطر  الثابت  التحليل  المالية هو  القوائم  تاريخ    مدار 
(Tamas,2012 .) 

األنشطة    نتائج  أن تظهر  الدخل  قائمة  في  المعلومات  المنشأة عند عرض  ينبغي على  كما 
المستمرة وغير المستمرة، ويقصد باألنشطة المستمرة للوحدة المحاسبية المصدر الرئيس لإليرادات 

 (.609فقرة  (،  1)بالمقارنة مع عمليات الوحدة الفرعية أو العرضية )معيار المحاسبة الدولي، رقم  
 في المستخدم أو المتسلَّم النقد التشغيلية األنشطة من النقدي التدفق أن تظهر يتعينوكذلك  

المستمرة   وغير المستمرة األنشطة المدفوع على من أو المحصل النقد ذلك ويشمل  التشغيل أنشطة
 (.620فقرة (، 1رقم )،  )معيار المحاسبة الدولي

يحدد متطلبات إفصاح تعريف الوحدة المحاسبية وطبيعة عملها   المعيار  عن ذلك فإن  وفضالً 
وطبيعة كل من القوائم المالية والسياسات المحاسبية واالرتباطات واألحداث الالحقة إلعداد القوائم  

)معيار  )كما يحدد معيار اإلفصاح العام متطلبات اإلفصاح في القوائم المالية لكل ما يلي  ،  المالية
 : ) 679فقرة (، 1رقم ) ، المحاسبة الدولي

 طبيعة نشاط المنشأة.  •

 .الهامةالسياسات المحاسبية  •

  .ومعالجتها المحاسبيةالتغيرات المحاسبية  •



 2021 إبريل –  الثانيالعدد  –( 22المجلد ) – مجلة البحوث المالية والتجارية 

223 
 

  .ومعالجتها المحاسبيةالمكاسب والخسائر  •
  .االرتباطات المالية •
 .األحداث الالحقة •

اإلفصاح عنها في ظل ظروف  غير المالية المطلوب  المالية و كما توجد العديد من المعلومات  
ينبغي أن تتضمن التقارير والقوائم  (، و COVID-19عدم التأكد لـحدث جائحة فيروس كورونا )

، المالية كافة المعلومات التي تعكس أداء منشأة األعمال ومدي تأثرها بالظروف واالحداث المحيطة
في السنة المنتهية    COVID-19حول تأثير    فتحتاج منشآت األعمال إلى إفصاح إضافيولذا  
في واحد أو أكثر من   اإلفصاح  ااألكثر شيوًعا مثل هذ  وقدمت الجهات  ،2019  ديسمبر  31في  

 (:(Deloitte,2020 المجاالت التالية
ينبغي على منشآت األعمال الكشف عن المعلومات حول أهم المخاطر    -عوامل الخطر   •

، باإلضافة إلى الكشف عن أي مخاطر عامة التي تنطبق على شركاتهم أو أوراقها المالية
تتعلق بقضايا مثل الكوارث الطبيعية المحتملة أو األوبئة، وينبغي تحديد ما إذا كانت هناك 
حاجة لتحديث عامل الخطر لتوضيح أنه لم يعد مجرد خطر افتراضي وتوفير المزيد من  

 . COVID-19حول التأثير المحتمل لـ  االيضاح

وينبغي على منشآت األعمال الكشف عن أي اتجاهات أو شكوك معروفة كان لها، أو   •
من المتوقع بشكل معقول أن يكون لها، تأثير مادي على اإليرادات أو الدخل، وينبغي على 

بـ   مادًيا  المتأثرة  األعمال  الحالية   تفصحأن    COVID-19منشآت  التأثيرات  عن 
هم أو حالتهم المالية أو السيولة، ويمكن أن توفر مثل  والمستقبلية المحتملة على عمليات

للمستثمرين بأن نمو اإليرادات أو هوامش الربح قد ال    ةإشارات إنذار مبكر   هذه اإلفصاحات
 .COVID-19تكون مستدامة بسبب تأثير 

تؤثر بشكل    COVID-19المتعلقة بـ    المشاكل وضع حواشي للبيانات المالية، إذا كانت   •
األمريكية تقديم إفصاح الحق    GAAPابات منشآت األعمال، فقد تطلب  جوهري على حس

العديد من منشآت    وقدمت  ،المالية  البيانات في    COVID-19تعلق بالتأثير المحتمل لـ  ي
أرباحهم، خاصة فيما يتعلق التأثير   على  COVID-19للتأثير المحتمل لـ    األعمال إفصاح

ومدى   طبيعة  تحديد  وعند  المستقبلية،  للفترات  واألرباح  اإليرادات  توجيه  على  المحتمل 
القانوني    هامنشآت األعمال التشاور مع مستشار   ينبغي علىعمليات اإلفصاح المطلوبة،  

 : منالمحتملة  المشاكلوالنظر في 
o  .إغالق مخزن أو منشأة 



 غريب عبد العزيز د./ .... معوقات اإلفصاح المحاسبي عن فرض االستمرارية في ظل حدث جائحة فيروس كورونا

 

224 
 
 

o أو حركة العمالء. فقدان العمالء 
o  .التأثير على الموزعين 
o  .انقطاع سلسلة التوريد 
o  .تأخيرات أو حدود اإلنتاج 
o  .التأثير على رأس المال البشري 
o  .التغييرات التنظيمية 
o  المهمةمخاطر الخسارة في العقود . 

 لمخاطر الناشئة.  المحددة ل جراءات  اإلضوابط و الحول    تقديم إفصاح  المؤسسات  ينبغي على •

المالية في    والقوائم  اإلفصاح عن قدرة اإلدارة على إعداد التقارير  المؤسساتينبغي على   •
من   التأكد  إلى  باإلضافة  المناسب،  على  الوقت  وتنفيذ  قدرتها  اختيار و تصميم  ضوابط 

 الناتجةالمحاسبة واإلفصاح    بمشاكلوتطبيق مبادئ المحاسبة المقبولة عموًما فيما يتعلق  
 ( بشكل صحيح.COVID-19عن حدث جائحة فيروس كورونا )

أثر    (COVID-19فيروس كورونا )حدث جائحة  ويتضح من خالل ما تم سردة أن تفشي  
على دنيا األعمال وأنشطة جميع منشآت األعمال، وبالتالي أثر على المعلومات المحاسبية الواردة  

والتي قد تؤثر    ،وبعده   (COVID-19س كورونا )فيرو بالقوائم والتقارير المالية المعدة قبل تفشي  
الداخلية و الخارجية  على استمرارية منشآت األعمال واستدامتها، ومن أجل مواجهة هذه المخاطر  

المنظمات المهنية؛ لدعم أسس اإلفصاح المحاسبي    بينيتطلب األمر ضرورة بذل الجهد والتكاتف  
  ( COVID-19فيروس كورونا )بالشكل الذي يخدم منشآت األعمال، ويحد من أثر مخاطر تفشي  

وينبغي على منشآت األعمال اإلفصاح المحاسبي عن جميع    استمرارية المنشأة؛أثره على  وأهمها  
حتى ال تفقد    ؛كورونا  سفيرو المحاسبية لات  تداعيالالمخاطر التي تهدد فرض االستمرارية وخاصة  

هذا ويمكن الوقوف  أمام مستخدمي القوائم المالية،    االمعلومات المحاسبية مصداقيتها وموثوقيته
المحاسبي اإلفصاح  معوقات  االستمرارية  على  فرض  كورونا  في ظل حدث جائحة    عن  فيروس 

(COVID-19)    من خالل    القوائم المالية بالدراسة الميدانيةمن خالل استطالع آراء مستخدمي
 .المبحث التالي
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 الدراسة الميدانية   -المبحث الثاني 

بعض المخاطر سواء الداخلية أو الخارجية التي قد تؤثر بشكل ما على استمرارية المنشأة توجد  
وخاصة المخاطر التي أخلفها حدث جائحة فيروس كورونا، وحتى تمتاز المعلومات المحاسبية  

  على المنشأة اإلفصاح عن كافة هذه العوامل   ينبغيبالقوائم والتقارير المالية بالمصداقية والشفافية؛  
حتي تكون المعلومات المحاسبية داعمة وموجهة لقرارات مستخدميها االستراتيجية، وتحقيقا لهدف  
البحث الثاني سوف يتم اإلجابة على السؤال الثاني: ما معوقات اإلفصاح المحاسبي عن فرض  

تداعيات   ظل  في  )االستمرارية  كورونا  فيروس  جائحة  نظر   (COVID-19حدث  وجهة  من 
القوائ المالية؟مستخدمي  الميدانية،    م  الدراسة  الباحث من خالل  اتبع  الميدانية  الدراسة  وإلنجاز 

 اإلجراءات اآلتية: 
 أداة الدراسة  -أوال

ملحق رقم    ، تم تصميم استبيانمأو عدم صحته  م الختبار فرضي الدراسة والتحقق من صحته
تداعيات حدث جائحة    الداخلية والخارجية في ظل  معوقات اإلفصاح المحاسبي ، بهدف تحديد  (1)

 وقد مر بناء االستبانة بالخطوات اآلتية:  عن فرض االستمرارية،  ((COVID-19فيروس كورونا  
تم إعداد الصورة المبدئية لالستبيان من خالل االستعانة بالدراسات النظرية واألدبيات والمراجع   .1

واألبحاث المتخصصة ومراجعة العديد من الدراسات ذات العالقة  والدوريات والمجالت العلمية  
 بموضوع الدراسة.

الخبراء األكاديميين من يعملون بالمملكة العربية  عرض االستبيان للتحكيم على مجموعة من   .2
في المجال، وقد أبدو بعض المالحظات التي تم مراعاتها،   السعودية من الجنسيات المختلفة

 لمحكمين أو الصدق الظاهري. وهو ما يسمي بصدق ا

، وتبين أن  Cronbach's Alphaتم تقنين االستبيان وحساب ثباته بطريقة الفا كرونباخ   .3
 وهو يعد معامل ثبات مرتفع.  0.84معامل ثبات االستبيان بلغ 

 . بعد تقنين االستبيان؛ تم إعداد الصورة النهائية له بقصد التطبيق .4

 في محورين كالتالي:لتحقيق هدف البحث، جاءت االستبانة   .5
  وسياستها.  المنشأة  بإدارةتتعلق    اإلفصاح المحاسبي الداخلية التي  معوقاتالمحور األول:   •

حدث فيروس بتداعيات  تتعلق    اإلفصاح المحاسبي الخارجية التيمعوقات    المحور الثاني: •
 .كورونا
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 تطبيق االستبانة   -ثانيا
أهم مستخدمي القوائم المالية )مستثمر، مقرض،   منتم تطبيق االستبانة باالستعانة بمجموعة  

منشآت   كورونا على  فيروس  لتداعيات حدث  تأثر  األكثر  الفئات  أهم  لكونهم من  نظرا  مساهم( 
 مستخدمي القوائم المالية بحسب عالقتهم بالمنشأة:( توزيع 1ويوضح جدول رقم )األعمال، 

 ( 1جدول رقم )
 عالقتهم بالمنشأةبحسب مجموعة مستخدمي القوائم المالية وصف  

النسبة   عدد الوظيفة 
 المئوية 

 % 17.3 18 مستثمر  
 % 21.2 22 مقرض 
 % 61.5 64 مساهم 
 % 100 104 اإلجمالي

تقارب   السابق  الجدول  من  مستخدمييتضح  أ  مجموعة  المستثمرين  من  المالية  و  القوائم 
وذلك لسهولة    %( من االجمالي على التوالي21.2%،  17.3تهما )يحيث بلغت نسب   المقرضين؛

زادت نسبة المساهمين ، بينما  في ظل الجائحة  منشآهاإلقراض ألي  أو    اتخاذهم القرار بعدم االستثمار
وقد جاءت نسب مساهمة المساهمين  %( من اإلجمالي،  61.5وبلغت )في المشاركة لزيادة مخاوفهم  

قدرات  من  مشروعاتهم، ورغبتهم في االطمئنان    تواجه أكبر لكونهم األكثر اهتمام بالمخاطر التي  
 . المخاطر المحتملةدارة وإوفكر اإلدارة في التصرف في كيفية إدارة أموالهم والتخطيط لمواجهة  

 األساليب اإلحصائية المستخدمة  -ثالثا

الدراسة واختبار فرضياتها؛   بمتغيرات  الخاصة  البيانات  تحليل  م استخدام عدد من تمن أجل 
األساليب اإلحصائية المالئمة لطبيعة البيانات، وذلك من خالل حزمة البرامج اإلحصائية الجاهزة 

-Statistical Package Social Sciences-SPSS( )22رقم )  اإلصدارللعلوم االجتماعية  

 ( على النحو التالي:22
 اإلحصاء الوصفي   .1

، بحسب مقياس ليكرت الخمسةتم تحديد درجة الموافقة على كل استجابة من االستجابات   •
   :كالتالي لالستجابات المعيارية الدرجات، حيث جاءت الخماسي

 (. 1(، غير موافق بشدة= )2(، غير موافق= ) 3محايد= ) (، 4(، موافق= )5موافق بشدة= )
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استخدامو  • المتوسطات ا  تم  المئوية،  النسبة  موافقة  ؛  لتكرارات،  مستوى  على  للتعرف 
 مستخدمي القوائم المالية لكل متغير حسب عدد فقراته الخاصة به من فقرات االستبيان.

ة مستخدمي القوائم المالية معرفة اتجاه موافق لالمتوسط الحسابي المرجح،    وتم استخدام •
 على النحو اآلتي:

 غير موافق بشدة =  - .801إلى  1من 
 =        موافق غير  - .602إلى  .811من 
 =        محايد      - 40.3إلى  61.2من 
 =         موافق     - 4.20إلى  41.3من 
 =     بشدة   موافق - 5إلى  21.4من 

 ي االستداللاإلحصاء  .2
الدراسة ض  و ( لتحديد مدى قبول أو رفض فر One-way-Anova-Testاختبار )تم استخدام  

% فهذا يعنى رفض فرض  5أقل من  ( وداللتها اإلحصائية؛ فإذا كانت Fتحديد قيمة ) على أساس 
 % فهذا يعنى العكس أي قبول فرض العدم.5ت أكبر من العدم وقبول الفرض البديل أما إذا كان

 الدراسة الميدانية وتفسيرها نتائج  -رابعا

 على النحو اآلتي: تم عرض نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
 وسياستها  المنشأة بإدارةتتعلق  اإلفصاح المحاسبي الداخلية التي معوقات .1

وعدم رغبتها في اإلفصاح عن المخاطر    بفكر وقدرات إدارة المنشأة   ويقصد بها المعوقات المتعلقة
التي تحيط بفرض االستمرارية في ظل تداعيات حث جائحة فيروس كورونا لوجود أهداف مستترة  

و  لديها،  أوجه قصور  )أو  رقم  والمتوسط  2يوضح جدول  المالية  القوائم  استجابات مستخدمي   )
 معوقات.هذه الالحسابي حول 

 ( 2جدول رقم )
اإلفصاح المحاسبي   معوقاتدمي القوائم المالية والمتوسط الحسابي حول استجابات أفراد مستخ

 وسياستها  المنشأة بإدارةتتعلق  الداخلية التي

 موافق الفقرات م
غير  محايد  موافق بشدة 

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة 

المتوسط 
 الترتيب الحسابي 

1 
فرض   تهدد  التي  المخاطر  إخفاء  تعمد 

 االستمرارية 
 4 4 8 50 38 ن

4.1 2 
% 36.5 48.1 7.7 3.8 3.8 
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 الفقرات م
 موافق
 محايد  موافق بشدة 

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة 

المتوسط 
 الترتيب الحسابي 

2 
بالتدفقات  التنبؤ   على  القدرة  صعوبة 

 النقدية المستقبلية 
 - 26 6 44 38 ن

4 3 
% 36.5 42.3 5.8 15.4 - 

3 
ناسب ت  ةبديل عمل  الفشل في وضع خطة  

 الوضع الراهن 
 2 6 20 38 38 ن

 مكرر 3 4
% 36.5 36.5 19.2 5.8 1.9 

4 
 6 6 8 58 26 ن اللتزامات الماليةاإعادة هيكلة صعوبة 

3.9 5 
% 25 55.8 7.7 5.8 5.8 

5 
لتطبيقات  الموظفين  استخدام  ضعف 

 التحول اإللكتروني للنشاط  
 2 4 6 54 38 ن

4.2 1 
% 36.5 51.9 5.8 3.8 1.9 

6 
الرغبة في إخفاء الحقائق عن مستخدمي  

 ماليةالالتقارير 
 2 8 16 38 38 ن

 مكرر 5 3.9
% 36.5 36.5 15.4 7.7 3.8 

7 
صعوبة ايقاف توزيعات األرباح السنوية أو  

 اإلعالن عنها
 2 10 18 36 38 ن

 مكرر 5 3.9
% 26.5 34.6 17.3 9.6 1.9 

8 
 4 12 14 42 32 ن للمنشأة ضعف إجراءات الرقابة الداخلية  

3.8 10 
% 30.8 40.4 13.5 11.5 3.8 

9 
تخوف اإلدارة من استخدام تقارير األعمال 

 المتكاملة
 4 10 12 46 32 ن

3.9 
 مكرر 5

% 30.8 44.2 11.5 9.6 3.8 

10 
تقارير   متطلبات  مع  التجاوب  صعوبة 

 المتكاملة األعمال 
 4 6 14 54 26 ن

3.9 
 مكرر 5

% 25 51.9 13.5 5.8 3.8 

 اإلجمالي
 30 92 122 460 344 ن

3.96 
% 33% 44% 12% 9% 3% 

( وهذا يشير إلى موافقة  3.96لجدول ككل ) الحسابي ل متوسطأن ال(  2يتضح من الجدول رقم )
حيث جاءت موافقتهم على جميع نقاط   ككلأفراد مستخدمي القوائم المالية على عبارات الجدول  

(  4.1-3.8ما بين )  األولالمتوسطات الحسابية على إجابات فقرات المحور  المحور األول، وبلغت  
وهي نسب موافقة متقاربة، ويشير ذلك إلى موافقة مستخدمي القوائم المالية على ما جاء بالمحور 

وسياستها وفقا للترتيب   المنشأة بإدارةتتعلق  اإلفصاح المحاسبي الداخلية التي معوقاتاألول من  
 الوارد بالموافقات كالتالي:

في المرتبة االولي الفقرة الخامسة: جاء ضعف استخدام الموظفين لتطبيقات التحول اإللكتروني   •
 للنشاط، وينبغي ان يكون هناك إفصاح غير مالي عن مثل هذه المعوقات وطرق معالجتها. 
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األولي:   • الفقرة  الثانية  بالمرتبة  جاء  فرض  اإلدارة  تعمد  كما  تهدد  التي  المخاطر  إخفاء 
اإلفصاح  االستمرارية األعمال  منشاة  المحاسبي وعلى  اإلفصاح  مبدأ  مع  يتفق  ال  ما  ، وهذا 
 إخفاء أي معلومات من شأنها تضر بمصلحة مستخدمي القوائم المالية. دمالكامل وع

صعوبة القدرة على  الثالثة كال من الفقرتان الثانية والثالثة على التوالي:    بينما جاء في المرتبة •
،  ناسب الوضع الراهنت  ةبديلعمل  الفشل في وضع خطة ، النقدية المستقبلية التنبؤ بالتدفقات

 وهذا يدلل على ضعف خبرة اإلدارة وعليها االستعانة بالخبراء لوضح حلول لمثل هذه المعوقات. 

ة الخامسة كال من الفقرات الرابعة والسادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة على  وجاء في المرتب •
الماليةاإعادة هيكلة  التوالي: صعوبة   الحقائق عن مستخدمي  ،  اللتزامات  إخفاء  في  الرغبة 

، تخوف اإلدارة من صعوبة ايقاف توزيعات األرباح السنوية أو اإلعالن عنها،  ماليةالالتقارير  
األعمال المتكاملة، صعوبة التجاوب مع متطلبات تقارير األعمال المتكاملة،   استخدام تقارير

وقدرات وخبرات اإلدارة في التعامل مع مثل هذه المخاطر،    بإمكانياتوجميع هذه المعوقات تتعلق  
وعلى إدارة المنشأة بذل مزيد من الجهد لتفهم خطورة عدم اإلفصاح باتباع األساليب الحديثة  

القرار من خالل إمدادهم بالمعلومات المالية   متخذيقرارات، والعمل على دعم  على متخذي ال
 وغير المالية. 

للمنشأة، وقد  ضعف إجراءات الرقابة الداخلية  وأخيرا جاء في المرتبة العاشرة الفقرة الثامنة:   •
و يرجع ذلك إلى سياسة اإلدارة أو تغيب المراجعين الداخليين بسبب الجائحة، االمر الذي يدع

حتى تستطيع المنشاة مواجهة حدث   اإجراءاته إلى ضرورة دعم نظام الرقابة الداخلية وتكثيف 
 جائحة فيروس كورونا. 

كما ينبغي أن تلتزم اإلدارة باإلفصاح المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة ذات الصلة وأن تذلل  
   من معلومات مالية او غير مالية. تحتويههذه المعوقات حتى تكون القوائم المالية معبرة عما 

الفرض   "   األولوالختبار صحة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ال    والذي ينص على: 
معوقات اإلفصاح    حولبين مستخدمي القوائم المالية )مستثمر، مقرض، مساهم(    0.05  مستوي 

االستمرارية فرض  عن  الداخلية  الباحثالمحاسبي  استخدم  )F-Test  "؛  رقم  جدول  وجاء   ،3  )
التباين األحادي لدرجات  ليوضح   القوائم  تحليل  بالمنشأة  المالية حسبمستخدمي  "   عالقتهم  "  Fوقيم 

 ودالالتها اإلحصائية، والتي ُتعَزى لمتغير عالقتهم بالمنشأة. 
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 ( 3جدول رقم )

 عالقتهم بالمنشأة  المالية حسبمستخدمي القوائم تحليل التباين األحادي لدرجات 

 مصدر التباين 
مجموع  
 المربعات 

درجة  
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

 " Fقيمة "
مستوى الداللة 

 0.05عند
داللة 
 الفروق 

 90.9 2 181.84 المجموعات بين 

1.72 0.184 
غير 
 دالة

 52.82 101 5334.27 داخل المجموعات 

  103 6202.89 المجموع

 المالية حسبالتباين األحادي لدرجات مستخدمي القوائم    ( تحليل3رقم )ويتضح من الجدول  
ال  أنه    0.05( عند مستوي معنوية  F–Test-Scheffe)  اختبار  بعد استخدام  عالقتهم بالمنشأة

القوائم   مستخدمي  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  عند توجد  داللة    مستوى   المالية 
معنوية 0.184) من مستوي  أكبر  وهو   )  0,05   ( قيمة  جاءت  )Fحيث  بالجدول    حول (  1.72( 

المنشأة وسياستها  بإدارة  تتعلق  معوقات اإلفصاح المحاسبي الداخلية عن فرض االستمرارية التي  
 للدراسة. األولالتي ُتعَزى لعالقتهم بالمنشأة، وبناء عليه؛ يمكن قبول الفرض 

   حدث فيروس كورونابتداعيات تتعلق   اإلفصاح المحاسبي الخارجية التيمعوقات  .2
استمرارية  تتعلق بمخاطر حدث فيروس كورونا على  الخارجية التي  معوقات  ويقصد بها تلك ال

(  4يوضح جدول رقم )النشاط، والتدفقات النقدية، وااليرادات والمصروفات، واألرباح والخسائر، و 
  اإلفصاح المحاسبي الخارجية التياستجابات مستخدمي القوائم المالية والمتوسط الحسابي معوقات  

 حدث فيروس كورونا.بتداعيات تتعلق 
 ( 4ل رقم )جدو

والمتوسط الحسابي معوقات اإلفصاح المحاسبي الخارجية استجابات أفراد مستخدمي القوائم المالية 
 التي تتعلق بتداعيات حدث فيروس كورونا

 موافق الفقرات م
غير  محايد  موافق بشدة 

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة 

المتوسط 
 الترتيب الحسابي 

1 
وصعوبة   األنشطة  بعض  توقف 

 بعض المنتجات تسويق 
 1 0 4 44 54 ن

4.4 1 
% 51.9 42.3 3.8 0 1.9 

2 
ضعف اإليرادات المستمرة مقارنة  

 بالمستهدف 
 0 4 8 42 50 ن

4.3 4 
% 48.1 40.4 7.7 3.8 0 

3 
زيادة نسبة المصروفات المستمرة 

 مقارنة بالعائد 
 0 4 16 32 52 ن

4.2 6 
% 50 30.8 15.4 3.8 0 
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 الفقرات م
 موافق
 محايد  موافق بشدة 

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة 

المتوسط 
 الترتيب الحسابي 

4 
لتشغيل سيولة  تدبير   صعوبة 

 النشاط 
 0 0 12 48 44 ن

4.31 3 
% 42.3 46.2 11.5 0 0 

5 
 2 6 12 42 42 ن زيادة مخاطر مضاربات التجار 

4.1 7 
% 40.4 40.4 11.5 5.8 1.9 

6 
باإليجارات الوفاء   صعوبة 

 المستحقة
 2 2 16 38 46 ن

4.21 5 
% 44.2 36.5 15.4 1.9 1.9 

7 
تصريف  على  القدرة  صعوبة 

 المخزون الراكد 
 0 4 8 46 46 ن

4.32 2 
% 44.2 44.2 7.7 3.8 0 

8 
ضعف التدفقات النقدية المستمرة 

 الداخلة 
 0 2 8 50 44 ن

4.19 8 
% 42.3 48.1 7.7 1.9 0 

9 
 2 6 26 32 38 ن زيادة التدفقات النقدية الخارجة 

3.9 9 
% 35.5 30.8 25.0 5.8 1.9 

10 
والغرامات  التعويضات  زيادة 

 الحدثالمترتبة على 
 4 12 16 46 26 ن

3.75 10 
% 25 44.2 15.4 11.5 3.8 

 اإلجمالي
 11 40 126 420 442 ن

4.19 
% 43% 40% 12% 4% 1% 

( وهذا يشير إلى 4.19لجدول ككل )الحسابي لمتوسط  ال( أن  4من الجدول رقم )  يتضح     
المتوسطات الحسابية  حيث جاءت    موافقة أفراد مستخدمي القوائم المالية على عبارات الجدول ككل

( ما بين موافقة وموافقة بشدة، ويشير ذلك 4.4-3.75بلغت )  الثانيعلى إجابات فقرات المحور  
لق إلى موافقة مستخدمي القوائم المالية على ما جاء بالمحور من معوقات لإلفصاح المحاسبي تتع

 بتداعيات حدث جائحة فيروس كورونا وكان ترتيب الفقرات كالتالي: 
بعض   • تسويق  وصعوبة  األنشطة  بعض  توقف  األولي:  الفقرة  االولي  المرتبة  في  جاءت 

المنشآت والتي   بها جائحة كورونا على بعض  التي تسببت  المعوقات  المنتجات، وهذه أهم 
 ة. تحتاج دعم من المالك والدولة لمثل هذه االنشط 

،  صعوبة القدرة على تصريف المخزون الراكد بينما جاءت في المرتبة الثانية الفقرة السابعة:   •
 وينبغي على منشآت األعمال أن تلجأ إلى طرق التسويق االلكترونية لحل مثل هذه المشكلة.
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النشاط، والسبب   صعوبة تدبير سيولة لتشغيلكما جاءت في المرتبة الثالثة الفقرة الرابعة:   •
الوقائية للحد من االختالط وتقليل ساعات العمل، وينبغي    تواإلجراءارئيس لعدم وجود مبيعات  ال

على مؤسسات الدولة توفير الدعم للمنشآت المتعثرة من خالل إعادة هيكلة الديون او ضخ  
 ت األعمال. آ منش  استمراريةاستثمارات جديدة لضمان 

،  ضعف اإليرادات المستمرة مقارنة بالمستهدفية: بينما جاءت في المرتبة الرابعة الفقرة الثان  •
بعض السلع الرفاهية، وينبغي   ويرجع ذلك لساعات االغالق الطويلة وعزوف األفراد عن شراء

 على اإلدارة البحث عن مصادر بديلة لتحقيق الدخل مثل المبيعات االلكترونية. 
المستحقة، وهذا بسبب    الوفاء باإليجاراتصعوبة  وجاءت في المرتبة الخامسة الفقرة السادسة:   •

على األماكن الهامة    باإلبقاءلتوقف بعض األنشطة وينبغي أن تقوم اإلدارة    تإيراداعدم وجود  
الحيوية  األماكن  على  للمحافظة  عنه  االستغناء  يمكن  عما  واالستغناء  النشاط  في  والمؤثرة 

 .لإليرادوالمولدة 
ال • السادسة  المرتبة  في  جاءت  الثالثة:  بينما  مقارنة  فقرة  المستمرة  المصروفات  نسبة  زيادة 

، وذلك بالمقارنة مع اإليرادات المحققة والتي ال تتناسب مع المصروفات بسبب الجائحة بالعائد
مما تضطر بعض المنشآت إلى االستغناء عن بعض العمالة، ولذا فينبغي السعي نحو البحث 

 ر الضرورية.عن مصادر دخل أخري والحد من المصروفات غي 
، وهو االمر  زيادة مخاطر مضاربات التجاروكذلك جاءت في المرتبة السابعة الفقرة الخامسة:   •

البديهي الذي قد تتعرض له المنشآت بسبب التخفيضات التي تمنح على السلع بسبب عدم  
ة األقبال عليها، ولذا فينبغي على الجميع مراعاة الغير وعدم اتخاذ قرارات تخفيض غير عادل

 تضر باألسواق ومنشآت األعمال.
، ضعف التدفقات النقدية المستمرة الداخلةفي حين جاءت في المرتبة الثامنة الفقرة الثامنة:   •

وهو االمر الطبيعي نتيجة انخفاض او توقف اإليرادات بسبب الجائحة، وينبغي على منشآت  
   عليها.األعمال البحث عن سبل جديدة ومتطورة تتناسب مع الوضع المفروض 

، وذلك بمقارنة  زيادة التدفقات النقدية الخارجةبينما جاءت في المرتبة التاسعة الفقرة التاسعة:   •
التدفقات النقدية الداخلة بالخارجية بسبب الجائحة ويرجع ذلك إلى زيادة المصروفات مقارنة  

 بالعائد. 
،  الحدثالمترتبة على  زيادة التعويضات والغرامات  وأخيرا جاءت المرتبة العاشرة الفقرة العاشرة:   •

بها فينبغي عليها ان تقوم بعمل توقع لجميع التعويضات   للمنشاةالتعويضات ال يد وال حيلة    وهذه
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عاقدية،  والغرامات التي تسببت بها الجائحة نتيجة لتوقف النشاط او عدم الوفاء بالشروط الت
 وتخطيط كيفية مواجهتها من خالل جدولتها أو االتفاق على تعويض مناسب.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ال  والذي ينص على: "    الثانيوالختبار صحة الفرض  
معوقات اإلفصاح    حولبين مستخدمي القوائم المالية )مستثمر، مقرض، مساهم(    0.05مستوي  

(  5، وجاء جدول رقم )F-Test"؛ استخدم الباحث  المحاسبي الخارجية عن فرض االستمرارية
"  Fوقيم "   عالقتهم بالمنشأة   المالية حسبمستخدمي القوائم  تحليل التباين األحادي لدرجات  ليوضح  

 ، والتي ُتعَزى لمتغير عالقتهم بالمنشأة. ودالالتها اإلحصائية
 ( 5جدول رقم )

 عالقتهم بالمنشأة  المالية حسبمستخدمي القوائم تحليل التباين األحادي لدرجات 

 مصدر التباين 
مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة  
"F " 

مستوى الداللة  
 0.05عند

داللة  
 الفروق 

 9.91 2 19.18 بين المجموعات 

 دالة غير  0.778 0.25
داخل 

 المجموعات 
391.57 101 39.322 

  103 3991.39 المجموع

 المالية حسبالتباين األحادي لدرجات مستخدمي القوائم    ( تحليل5رقم )ويتضح من الجدول  
ال  أنه    0.05( عند مستوي معنوية  F–Test-Scheffe)  اختبار  بعد استخدام  عالقتهم بالمنشأة

القوائم   مستخدمي  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  عند توجد  داللة    مستوى   المالية 
معنوية 0.778) من مستوي  أكبر  وهو   )  0,05   ( قيمة  جاءت  )Fحيث  بالجدول    حول (  0.25( 

ت حدث جائحة  بتداعيا تتعلق  معوقات اإلفصاح المحاسبي الخارجية عن فرض االستمرارية التي  
 للدراسة. الثانيالتي ُتعَزى لعالقتهم بالمنشأة، وبناء عليه؛ يمكن قبول الفرض فيروس كورونا 
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 الخالصة والنتائج والتوصيات 
 الخالصة
ظل  تعتبر   في  المحاسبي  اإلفصاح  )مشكلة  كورونا  فيروس  جائحة  فرض  (  COVID-19حدث  عن 

على منشآت األعمال  االستمرارية من المشاكل المعاصرة التي تحتاج إلى دراسة وتحليل ألثرها السلبي الواقع 
 أهدافها من خالل مبحثين كالتالي:  الدراسة الحالية  حققتواالقتصاد المحلي والعالمي، وقد 

الداخلية المتعلقة  مخاطر  م ال المبحث األول تحقيق الهدف األول المتعلق بتحديد أهفي  تناولت الدراسة  
  ( COVID-19حدث جائحة فيروس كورونا ) بباإلدارة وإمكانياتها وقدرتها وسياساتها، والخارجية المتعلقة  

الجهود المهنية المبذولة  الدراسة  والتي آثرت على تحقيق متطلبات فرض استمرارية منشأة األعمال، وأظهرت  
أو   مباشر  بشكل  المنشأة  الحدث لدعم استمرارية  أثر  من  الحد  بهدف  مباشر  الدراسة  ،  غير  كما أوضحت 

ينعكس على مصداقية المعلومات   متطلبات اإلفصاح المحاسبي في ظل الحدث عن فرض االستمرارية بما 
المالية التي تحتويها القوائم والتقارير المالية؛ والتي ينبغي على إدارة المنشأة مراعاتها والحد من التدخالت  

 لتي قد تؤثر بالسلب في مصداقية ما تحتويه القوائم والتقارير المالية. والقرارات ا 
تحديد أهم  من خالل الدراسة الميدانية تحقيق الهدف الثاني المتعلق بكما تناولت الدراسة بالمبحث الثاني 

-COVIDحدث جائحة فيروس كورونا )في ظل تداعيات  معوقات اإلفصاح المحاسبي الداخلية والخارجية  

من وجهة نظر أهم مستخدمي القوائم المالية )مستثمر، مقرض، مستثمر(، والتي    عن فرض االستمرارية  (19
  ينبغي أن تقوم اإلدارة بالتعامل معها بمنتهي الشفافية والمصداقية لبعث االطمئنان لمستخدمي القوائم المالية،

لى آثر الحدث الذي ما زال مستمر حتي  كما انه من المنتظر بذل الجهود المهنية المحلية والدولية للتغلب ع 
 . تاريخ انهاء البحث وغير معلوم توقيت انتهائه

 النتائج 
إلى أن هناك معوقات لإلفصاح المحاسبي عن فرض االستمرارية داخلية تتعلق  توصل الباحث  

ب تتعلق  وخارجية  وسياستها،  المنشأة  كورونا  بإدارة  فيروس  النشاط  على  وآثره  حدث  استمرارية 
 :وتتمثل أهم نتائج الدراسة في

ـحدث  .1 التي سببها  المحاسبية  التداعيات  أهم  أحد  المنشأة  استمرارية  فرض  تهديد  أن خطر 
 (.COVID-19جائحة فيروس كورونا )

، وهذا ما ال يتفق مع مبدأ  تعمد إخفاء المخاطر التي تهدد فرض االستمراريةتستطيع اإلدارة   .2
المحاسبي وعلى منشاة األعمال عدم إخفاء أي معلومات من شأنها تضر بمصلحة  اإلفصاح  

 مستخدمي القوائم المالية. 
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يوجد ضعف الستخدام الموظفين لتطبيقات التحول اإللكتروني للنشاط، وينبغي ان يكون هناك  .3
 إفصاح غير مالي عن مثل هذه المعوقات وكيفية معالجتها.

فشل في وضع  ، كما ان هناك  النقدية المستقبلية  بالتدفقات  التنبؤلقدرة على  لصعوبة  هناك   .4
 . ناسب الوضع الراهنت  ةبديلعمل  خطة 

الرغبة في إخفاء الحقائق ، مما يجعل هناك  اللتزامات الماليةاإعادة هيكلة  يوجد صعوبة في   .5
ايقاف توزيعات األرباح السنوية أو ، وعدم قدرة اإلدارة على  ماليةالعن مستخدمي التقارير  

 .اإلعالن عنها

هناك تخوف من قبل اإلدارة من استخدام األساليب الحديثة في اإلفصاح المحاسبي، كاستخدام   .6
 تقارير األعمال المتكاملة ويرجع ذلك لصعوبة التجاوب مع متطلباتها.

للمنشأة، وقد يرجع ذلك إلى سياسة اإلدارة أو تغيب  إجراءات الرقابة الداخلية  في  ضعف  هناك   .7
 الداخليين بسبب الجائحة. المراجعين

صعوبة القدرة على تصريف  توقفت بعض األنشطة بسبب صعوبة تسويق بعض المنتجات، و  .8
الراكد تدبير سيولة لتشغيلو   ،المخزون  المستمرة مقارنة  النشاط، و   صعوبة  ضعف اإليرادات 

بالعائدو   بالمستهدف مقارنة  المستمرة  المصروفات  نسبة  و زيادة  باإليج،  الوفاء   اراتصعوبة 
 المستحقة. 

زيادة التدفقات ، و ضعف التدفقات النقدية المستمرة الداخلة، و زيادة مخاطر مضاربات التجار  .9
الخارجة والغرامات  بسبب    النقدية  التعويضات  على  زيادة  بالتدفقات   الحدثالمترتبة  مقارنة 
 النقدية الداخلة.

 التوصيات 
 والميدانية يوصى الباحث بما يلي: على ضوء نتائج الدراسة النظرية 

اإلفصاح المحاسبي عن المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد فرض االستمرارية حتى  ضرورة   .1
 .أمام مستخدمي القوائم المالية  اال تفقد المعلومات المحاسبية مصداقيتها وموثوقيته

ة وغير المالية التي تعكس  المالي  المعلوماتأن تتضمن التقارير والقوائم المالية كافة  ضرورة   .2
   .(COVID-19حدث جائحة فيروس كورونا )أداء إدارة المنشأة وسياستها ومدي تأثرها ب

المستقبل    عنالحسبان كافة المعلومات المتاحة    ضرورة أن تطور اإلدارة من خبراتها وتأخذ في .3
والعمل على ازالة أي معوقات    االستمرارية،  على المنشأة قدرة مالئمةعند تقييم مدى    المنظور

وزيادة   المالية  القوائم  مستخدمي  مصالح  يخدم  بما  المحاسبي  على   اطمئنانهملإلفصاح 
 . استثماراتهم
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ضرورة البحث عن طرق بديلة لممارسة النشاط مثل المواقع االلكترونية وتسويق المبيعات   .4
 ية. الكترونيا، ودعم طرق التسويق الحديثة وااللكترون 

ضرورة تجاوب اإلدارة مع االزمة واالهتمام بتدريب الموظفين على استخدام التقنيات الحديثة  .5
 واالستعداد للتحول التكنولوجي للنشاط بالنسبة لألنشطة العادية.

ضرورة أن تقوم اإلدارة بالبحث عن مصادر دخل بديلة والحد من المصروفات غير الضرورية،   .6
مة والمؤثرة في النشاط واالستغناء عما يمكن االستغناء عنه للمحافظة  واالبقاء على األماكن الها

 . لإليرادعلى األماكن الحيوية والمولدة 

ضرورة توافر دعم من المساهمين ومؤسسات الدولة بتوفير الدعم للمنشآت المتعثرة من خالل  .7
 ت األعمال. لضمان استمرارية منشآ إعادة هيكلة الديون وضخ استثمارات جديدة 

رورة تكاتف جميع المنشآت والتجار ومراعاة النظير بعدم اتخاذ قرارات تخفيض غير عادلة  ض .8
 تضر باألسواق ومنشآت األعمال، وتعديل وتيسير الشروط التعاقدية بما فيه صالح الطرفين.

المستقبل   .9 في  والمنظورة  الحالية  والخارجية  الداخلية  المخاطر  عن  باإلفصاح  القيام  ضرورة 
 يساهم في دعم مستخدمي القوائم المالية. القريب بما 

المحاسبية التي تساهم واالرشادات  أن تقوم الجهات المهنية بإصدار التوجيهات    ضرورة .10
 القوائم المالية. التداعيات المحاسبية لحدث فيروس كورونا على أثر في الحد من 
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 (1ملحق رقم )

 اإلفصاح المحاسبي عن فرض االستمرارية استبانة معوقات 

    ........................................... /سعادة األستاذ 
 تحية طيبة ... وبعد،،،

عن    لوقوف على معوقات اإلفصاح المحاسبيتهدف إلى: ايقوم الباحث بإجراء دراسة علمية     
 .((COVID-19حدث جائحة فيروس كورونا   في ظل  فرض االستمرارية

 جاءت االستبانة في محورين كالتالي: ولتحقيق هدفي الدراسة، جاءت االستبانة في
  وسياستها. المنشأة بإدارةتتعلق  اإلفصاح المحاسبي الداخلية التي معوقاتالمحور األول:  •

الثاني: • التيمعوقات    المحور  الخارجية  المحاسبي  فيروس  بتداعيات  تتعلق    اإلفصاح  حدث 
 .كورونا

رجو الباحث قراءة فقرات االستبانة بتأني، واإلجابة عنها بدقة وموضوعية من خالل اختيار  وي   
بدائل كل فقرة   المناسب لكل اختيار أمام كل فقرة مع األخذ  √بوضع عالمة )أحد  المكان  ( في 

بالحسبان عدم ترك أية فقرة من دون إجابة علما إن اإلجابة ستستخدم ألغراض البحث العلمي 
شاكرين لكم مقدمًا حسن تعاونكم، ويتعهد الباحث بالحفاظ علي سرية البيانات الواردة في    ،فقط

 مها في غير أغراض البحث العلمي.إجاباتكم وعدم استخدا
 وتفضلوا بقبول وافر واالحترام والشكر،،،

 الباحث                                                                    
 د. غريب عبد العزيز                                                             

Ghareebabdelazeez@yahoo.com 

 البيانات األولية 
 ..........................................................  ) اختياري(       سماال

 ..........................................................  الوظيفة                 
 ⧵مساهم        ⧵ مقرض      ⧵ مستثمر  طبيعة الصلة بالمنشأة  

( أمام كل عبارة تحت االختيار الذي يمثل رأيكم، علما بأن الدرجات المعيارية لالستجابات كالتالي:  √ عالمة )المرجو وضع  
 (. 1(، غير موافق بشدة )2(، غير موافق )3(، محايد )4(، موافق )5موافق بشدة )
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 وسياستها:  المنشأة بإدارةتتعلق  اإلفصاح المحاسبي الداخلية التي معوقات -والأ
وعدم رغبتها في اإلفصاح عن مخاطر    بفكر وقدرات إدارة المنشأة  بها المعوقات المتعلقة  ويقصد

 تداعيات حدث فيروس كورونا على فرض االستمرارية لوجود أهداف مستترة أو أوجه قصور لديها.

 

 موافق  الفقرات م
غير   محايد موافق   بشدة

 موافق 

غير  
 موافق 
 بشدة 

      تهدد فرض االستمرارية تعمد إخفاء المخاطر التي    .1
النقدية    .2 بالتدفقات  التنبؤ   على  القدرة  صعوبة 

 المستقبلية 
     

ناسب الوضع  ت   ةبديلعمل  الفشل في وضع خطة    .3
 الراهن 

     

      اللتزامات الماليةاإعادة هيكلة صعوبة   .4
التحول    .5 لتطبيقات  الموظفين  استخدام  ضعف 

 اإللكتروني للنشاط  
     

الرغبة في إخفاء الحقائق عن مستخدمي التقارير    .6
 ماليةال

     

أو    .7 السنوية  األرباح  توزيعات  ايقاف  صعوبة 
 اإلعالن عنها

     

      للمنشأةضعف إجراءات الرقابة الداخلية   .8
استخدام    .9 من  اإلدارة  األعمال  تخوف  تقارير 

 المتكاملة 
     

األعمال    .10 تقارير  متطلبات  مع  التجاوب  صعوبة 
 المتكاملة 

     



 غريب عبد العزيز د./ .... معوقات اإلفصاح المحاسبي عن فرض االستمرارية في ظل حدث جائحة فيروس كورونا

 

244 
 
 

 :حدث فيروس كورونابتداعيات تتعلق  اإلفصاح المحاسبي الخارجية التيمعوقات  -ثانيا
استمرارية النشاط، تتعلق بمخاطر حدث فيروس كورونا على  التي  معوقات  ويقصد بها تلك ال

 والتدفقات النقدية، وااليرادات والمصروفات، واألرباح والخسائر.

( أمام كل عبارة تحت االختيار الذي يمثل رأيكم، علما بأن الدرجات المعيارية لالستجابات كالتالي: موافق بشدة  √ ضع عالمة )
 (.1(، غير موافق بشدة )2(، غير موافق )3(، محايد )4(، موافق )5)

 
 الكريم، مع خالص شكري وتقديري لشخصكم 

 الباحث                                                                
 د. غريب عبد العزيز                                                     

                                            Ghareebabdelazeez@yahoo.com 
 

 

 

 

 موافق  الفقرات م
غير   محايد موافق   بشدة

 موافق 

غير  
 موافق 
 بشدة 

بعض    .1 تسويق  وصعوبة  األنشطة  بعض  توقف 
 المنتجات

     

      مقارنة بالمستهدف ضعف اإليرادات المستمرة   .2
      زيادة نسبة المصروفات المستمرة مقارنة بالعائد  .3
      النشاط صعوبة تدبير سيولة لتشغيل  .4
      زيادة مخاطر مضاربات التجار  .5
      المستحقة  صعوبة الوفاء باإليجارات  .6
      صعوبة القدرة على تصريف المخزون الراكد   .7
      ضعف التدفقات النقدية المستمرة الداخلة   .8
      زيادة التدفقات النقدية الخارجة   .9

      الحدثالمترتبة على زيادة التعويضات والغرامات    .10


