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 : ملخص ال
اليوم جائحة غير   العالم  المستجد، وألقت يشهد  انتشار فيروس كورونا  ناتجة عن  مسبوقة 

تداعيات تلك الجائحة بالعديد من اآلثار السلبية على كافة جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية،  
حيث صاحب تلك الجائحة تغير من جانب األفراد في األنماط  االستهالكية للسلع والخدمات، كذلك  

غالق  د للعديد من السلع والخدمات ، وفرض سياسات العمل عن بعد، واإلتعطل سالسل اإلمداد والتوري 
الكلى أو الجزئى للعديد من األنشطة نتيجة اإلجراءات االحترازية التي إتخذتها العديد من الحكومات،  

المالية، وعجز العديد من المنشآت    التزاماتهموترتب على ما سبق تعثر العديد من العمالء عن سداد  
النقدية،  التزاماتهاعلى سداد   نتيجة النقص الحاد في السيولة  والتي تزامن معها صعوبة    األساسية 

الحصول على تمويل إضافى من مؤسسات التمويل المختلفة، خاصة مع ارتفاع متطلبات الضمان  
ن هذه اآلثار منفردة أو مجتمعة تجعل قدرة المنشأة على االستمرار محل تساؤل أللقروض، والشك  

 من جانب أصحاب المصالح في منشآت األعمال. 
الدراسة التعرف على الدور المرتقب إلدارة المنشأة في تقدير    وبناء على ما سبق استهدفت 

، وما هى اإلعتبارات التي يجب أن    (COVID-19)مدى قدرتها على االستمرار في ظل جائحة  
تأخذها في الحسبان عند قيامها بدورها المرتقب، كذلك تسعى الدراسة إلى التحقق من مدى مالءمة 

لقيام مراقبى الحسابات بمسئوليتهم بشأن    2015المعدل لسنة    (ISA:570)معيار المراجعة الدولى  
 االستمرارية.

على   قدرتها  مدى  تقييم  في  المنشأة  إدارة  دور  أن  إلى  والميدانية  النظرية  الدراسة  وانتهت 
االستمرار أصبح أكثر صعوبة في ظل الظروف الراهنة، ويتطلب اإلعتماد على معلومات داخلية 

فصاح  ة، مالية وغير مالية، كذلك انتهت الدراسة إلى أهمية توسع اإلدارة في االوخارجية، محلية ودولي
عن المعلومات ذات الصلة بقدرتها على االستمرار، وأخيرًا يتضح من نتائج الدراسة مالءمة معيار  

الدولى لسنة    (ISA:570)   المراجعة  بشأن    2015المعدل  بمسئولياتهم  الحسابات  مراقبى  لقيام 
 . (COVID-19)ة في ظل جائحة االستمراري 

 الكلمات المفتاحية : 
قدرة   ;2015لسنة    المعدل  (ISA:570)معيار المراجعة الدولى    ;19-فيروس كورونا، جائحة كوفيد 

 فرض االستمرارية. ;المنشأة على االستمرار
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Abstract 

Today, the world is witnessing an unprecedented pandemic resulting 

from the spread of the new Corona virus, the repercussions of that pandemic 

had many negative impacts on all aspects of social and economic life, as this 

pandemic was accompanied by a change on the part of individuals in the 

consumption patterns of goods and services, The supply and supply chains 

of many goods and services are also disrupted, remote work policies have 

been imposed, and the total or partial closure of many activities as a result of 

the precautionary measures taken by many governments. As a result of the 

above, many clients defaulted in paying their financial obligations, and the 

inability of many enterprises to pay their basic obligations as a result of the 

acute shortage of cash, This coincided with the difficulty of obtaining 

additional financing from various financing institutions, especially with the 

high guarantee requirements for loans. There is no doubt that these effects, 

individually or collectively, make the entity’s ability to continue to be 

questionable by the stakeholders in business establishments. 

Based on the above, the study aimed to identify the expected role of 

the facility management in assessing the extent of its ability to continue in 

light of the (COVID-19) pandemic, and what are the considerations that it 

must take into account when carrying out its expected role, this study also 

seeks to verify the suitability of the international auditing standard (ISA: 

570), revised for the year 2015, for auditors to carry out their responsibilities 

regarding going concern. 

The theoretical and field study concluded that the role of the facility 

management in assessing its ability to continue has become more difficult 

under the current circumstances, and it requires reliance on internal and 

external information, local and international, financial and non-financial. 

The study also concluded the importance of the administration’s expansion 

in disclosing information related to its ability to continue. Finally, it is 

evident from the results of the study that the international auditing standard 

(ISA: 570), revised for the year 2015, is appropriate for auditors to carry out 

their responsibilities regarding going concern in light of the COVID-19 

pandemic. 

key words : 
Coronavirus; )COVID-19 (  pandemic; international Auditing Standard (ISA: 

570)   revised for the year 2015; entity's ability to continue; going concern 

assumption. 
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 : البحث  مقدمة-1
فيروس مستجد   2019ظهر بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبى الصينية في أواخر عام   

العالمية   الصحة  منظمة  الصين  أبلغت  الفيروس  انتشار  تسارع  ومع  كورونا،  فيروس  عليه  أطلق 
World Health Organization (WHO)    والتي بدورها قامت 2019في نهاية شهر ديسمبر ،

الواسع لهذا الفيروس بين معظم دول العالم بشكل   االنتشارلمستجد، ومع  برصد انتشار هذا الفيروس ا
أن انتشار هذا الفيروس يمكن وصفه   2020غير مسبوق أعلنت منظمة الصحة العالمية في مارس 

  .(COVID-19) 19-وأطلقت عليه مسمى كوفيد  Pandemicبمصطلح الجائحة 
بتلك الجائحة ك   كوال ش  ان لها العديد من اآلثار االقتصادية على  أن التداعيات المرتبطة 

من   القطاعات  من  العديد  عانت  حيث  المالية،  ومراكزها  النقدية  وتدفقاتها  األعمال  منشآت  أرباح 
انخفاض حجم المبيعات، وتعثر العديد من العمالء في السداد وفقًا التفاقيات السداد السابقة لحدوث 

ل قدرة العديد من منشآت األعمال على االستمرار وهدد تلك الجائحة، مما ألقى بظالل من الشك حو 
 العديد منها باإلفالس. 

و قد أصدرت العديد من المنظمات المهنية المحلية والدولية العديد من اإلرشادات في مجال  
المحاسبة والمراجعة في محاولة لتضمين آثار تلك الجائحة في المحتوى المعلوماتى للتقارير المالية  

المراجعة الخارجية، لتجنب االتهامات والشكوك التي طالت تلك التقارير في أعقاب األزمة وتقارير  
، والتي ارتكزت على فشل تلك التقارير في توفير معلومات كافية  2008- 2007المالية العالمية عام  

بين  عن قدرة المنشأة على االستمرار، مما اعتبر في حينه بمثابة تضليل معلوماتي ناتج عن تواطؤ  
    معدى التقارير المالية ومراقبى الحسابات.

سب  ما  ضوء  تسليط   قوفى  أهمية  الباحث  المحتمل   يرى  اآلثار   على    جائحة ل  ةالضوء 
(COVID-19)    بشأن لمسئولياتهم  الحسابات  مراقبى  وأداء  االستمرار،  على  المنشآت  قدرة  على 

التي الدراسات  ، نتيجة لما الحظه الباحث من ندرة   (COVID-19)االستمرارية فى ظل جائحة   
 اهتمت بتلك القضية البحثية المستحدثة. 

 

 مشكلة البحث: -2
،  راهنال وقتنامن حاالت تفشى أوبئة األنفلونزا منذ العصور القديمة وحتى  العالم العديد شهد  

السلبية   اآلثار  من  العديد  لها  واالوكان  االقتصادى  المستويين  شهد جتماعي،  على   انالعقد   وقد 
والتي تندرج تحت مسمى  أوبئة األنفلونزا،    الجهاز التنفسى،مراض  أسلسلة خطيرة من    ظهورن  ا الماضي

إنفلونزا الخنازير    ،2003عام     باسم سارس في  المعروفةمة الجهاز التنفسي الحادة  مثل متالز  و 
(H1N1  والتي ظهرت في عام  )2009  ( وإنفلونزا الطيور ،H7N9  )   2013والتى ظهرت في عام، 
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وقد ،  (Springborn et al., 2015)  2014والذى تم اإلعالن عنه في مارس     يبوالاوفيروس  
األوبئ  تلك  تأثير  االقتصادي،  ةتفاوت  الجانب  فيروس    على  تأثير  كان  المثال  سبيل  أنفلونزا فعلى 

د وهو  وحي إنتاجيبقطاع  ارتبطنه إ( أقل حدة بكثير من تأثير فيروس سارس حيث H7N9الطيور )
سعار أمؤشر    وانخفاض سواق الدواجن الحية  أ غالق  إ     هورغم ذلك فقد  نتج  عن  ،نتاج الطيورإقطاع  

مليار يوان صيني في صناعة الدواجن الصينية    40مما أدى إلى خسائر بلغت أكثر من    ،الدواجن
(Qiu et al., 2018)  البنك الدولي  ، وفى ذات السياق أشار تقرير(World Bank, 2016)   إلى

، حيث  الفيروس  فترة انتشار من    برأكلفترة    استمر يبوال قد  ا والمالي لفيروس    االقتصاديأن التأثير  
الدول في جميع  على مستوى المستهلك والمنتج والمستثمر  قاسية  ة  صدمأدى ظهور هذا الفيروس إلى  

المرضى  من %60هذا الفيروس الوفيات بسبب  ت معدال تبلغ فقد ، التي أعلنت كبؤرة لهذا الفيروس
دوالر   125بمتوسط    اإلجمالي  ىالناتج المحل  نصيب الفرد من  رتب على ذلك انخفاض وت  ،المصابين

 .  وسيراليون غينيا وليبيريا وهى  التي أعلنت كبؤرة النتشار هذا الفيروس الثالث  دولللفرد في ال
  2020عندما أعلنت فى أواخر عام    (WHO)والجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية   

وليس مصطلح    (COVID-19)رونا المستجد أطلقت عليه مصطلح جائحة  عن ظهور فيروس كو 
وباء نظرًا لعدم اقتصار انتشار هذا الفيروس على دولة أو مجموعة معينة من الدول، وأعقب اإلعالن  

الدولى نتيجة القرارات التي    حالة من االرتباك على المستوى المحلى و  (COVID-19)عن جائحة  
اتخذتها الحكومات فى محاولة لكبح آثار تلك الجائحة على البشرية لحين التوصل إلى عالج أو لقاح  
فعال لمواجهه تلك الجائحة، حيث أدت تلك القرارات إلى فرض العديد من القيود على العديد من  

د نتيجة سياسات الحظر التى اتبعتها معظم  مجاالت اإلنتاج والتجارة والنقل وسالسل اإلمداد والتوري
دول العالم، فضاًل عن  فرض العديد من الدول ألنظمة العمل عن بعد والتى لم تكن منشآت األعمال  

 مؤهلة لتطبيقها.  
والشك أن تلك األزمات لها العديد من اآلثار االقتصادية الحالية والمستقبلية، حيث تشير   

الًبا ما يغيرون سلوكهم االقتصادي االفراد غإلى أن    (Jung & Sung, 2017)إحدى الدراسات   
  ،مبيعات التجزئة  ة، وتتمثل آثار تلك االستجابة فى انخفاض متوقعالغير  لألحداث السلبية  استجابة  

 االستجابات بسبب    ،النمو االقتصادي على المستوى الكلي أو على المستوى القطاعيمعدالت    وكذلك
 التداعيات المستقبلية لتلك االزمات.  بناًء على خوفهم من فراد لدى األ الالواعية
المنشآت    من  العديد  تأثر  للباحث  يتضح  الجزئى  المستوى  على  الواقع  ومن خالل رصد 

العاملة فى بيئة األعمال بالعديد اآلثار المالية السلبية الناتجة عن تلك الجائحة، والتى تمثلت فى  
أو    للديون و إعادة الجدولة  انخفاض قدرة العمالء على سداد ديونهم أو ارتفاع طلبات تأجيل السداد 
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اإلعفاء من أجزاء منها، وعلى الجانب اآلخر يمتد تأثير تلك الجائحة ليشمل إلى إمكانية حصول  
منشآت األعمال على تمويل من مؤسسات التمويل المختلفة حيث ارتفعت قيمة الضمانات المطلوبة  

الملموس أو  المعنوية  العديد من األصول سواء  ة للحصول على االئتمان فى ظل اضمحالل قيمة 
 للعديد من المنشآت نتيجة تلك الجائحة، وتزايد الشك فى قدرة العديد منها على االستمرار فى المستقبل.

المال    بيئة  على  الجائحة  لتلك  المحتملة  السلبية  اآلثار  وتعدد  الراهنة  الظروف  وفى ضوء 
خدمى  واألعمال، تصبح قدرة منشآت األعمال على االستمرار محل تساؤل جوهرى من جانب مست

يشير إلى أنه من مسئوليات   (IAS:1)التقارير المالية، فعلى الرغم من أن المعيار المحاسبى الدولى  
إدارة المنشأة أن تجرى تقييمًا لمدى قدرتها على االستمرار مالم يكون هناك نيه لتصفيتها أو إيقاف  

ظل الظروف الراهنة أصبح    أعمالها في المستقبل القريب، إال أن قيام اإلدارة بتلك المسئوليات في
أكثر صعوبة من أي وقت مضى، نتيجة الضبابية التي تشوب المعلومات وعدم وجود تاريخ متوقع  

 لنهاية تلك الجائحة.
وفى سياق متصل تتمثل مسئولية مراقب الحسابات في الحصول على األدلة الكافية والمناسبة   

سالمة تطبيق اإلدارة لفرض االستمرارية عند إعدادها  بشأن قدرة المنشأة على االستمرار لالطمئنان إلى  
للقوائم المالية، وكذلك تقييم مدى مالءمة وكفاية اإلفصاح عن األحداث أو الظروف التي تؤدى إلى  
الشك في قدرة المنشأة على االستمرار، ويمكن القول أن أداء مراقبى الحسابات لتلك المسئولية في  

عديد من التحديات التي تتطلب بذل المزيد من الجهد واتباع مؤشرات  ظل الظروف الراهنة يقابله ال
وأساليب مبتكر من جانب مراقبى الحسابات للتحقق من مدى مالءمة استخدام إدارة المنشأة لفرض 

 االستمرارية كأساس إلعداد قوائمها المالية. 
ما سب  التدا   قوفى ضوء  هذه  أن  تتمثل في  الدراسة  أن مشكلة  للباحث  عيات غير  يتضح 

على بيئة األعمال تهدد استمرارية العديد من منشآت األعمال،    (COVID-19)المسبوقة لجائحة  
وخطورة هذه التداعيات إنها غير هيكلية وال توجد تجارب مماثلة لها في تاريخنا المعاصر، ويعتقد  

عيد هذا السيناريو  الباحث أن واضعي معايير المحاسبة و المراجعة  لم يكن في تخيلهم من قريب أو ب
الذى يعيشه العالم اليوم، لذا ونظرًا لضبابية الموقف الحالي فإنه ال يمكن القول بوجود قواعد    ءاألسوا

بيئة   المنشآت في  يمكن توحيده على جميع  القدرة على االستمرارية بشكل  لتقييم  وإجراءات محددة 
الج لتلك  السلبية  التأثيرات  تتفاوت  حيث  الواحدة،  التمويلية  األعمال  الهياكل  طبيعة  بإختالف  ائحة 

 وطبيعة األعمال والدعم الحكومى المقدم لتلك المنشآت على إختالف أنواعها. 
على مهنة المحاسبة   (COVID-19)وفى ذات السياق يمكن القول بأن تداعيات جائحة   

مراقبى  في مجال مسئولية اإلدارة عن تقييم القدرة على االستمرار تمتد آثارها إلى دور    - خاصة-
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االستمرارية  وأدائهم  الحسابات  بشأن  الدولى لمسئولياتهم  المراجعة  معيار  أن   من  الرغم  وعلى   ،
(ISA: 570)     لسنة ال  2015المعدل  لتلك  الحسابات  أداء مراقبى  هذا ينظم  أن  مسئولية، غير 

  2015عام    ، أعقبه تعديل أخر2008وإجراء تعديل عليه عام    2004المعيار رغم صدوره عام  
بهدف تطوير شكل ومحتوى تقرير المراجعة النمطي، إال أن نسخة معايير المراجعة التي صدرت 

ة )الصادرة عام  والمتوافقة مع نسخة معايير المراجعة الدولي  2008في جمهورية مصر العربية عام  
لم يتم تطويرها أو تحديثها بالتعديالت   2008( لسنة  166(  كما نص قرار إصدارها رقم )2003

، مما يفتح المجال للعديد من  2015المعدل لسنة     (ISA:570)المضافة بمعايير المراجعة الدولى  
 النحو التالى: التساؤالت التي يسعى الباحث لإلجابة عليها من خالل تلك الدراسة، وهى على 

 على قدرة المنشأة على االستمرار؟  (COVID-19)ماهى اآلثار المتوقعة لجائحة  -
 على المحتوى المعلوماتى للقوائم المالية؟   (COVID-19)ماهى اآلثار المتوقعة لجائحة  -
الدولى  - المراجعة  معيار  في ضوء  االستمرارية  بشأن  الحسابات  ومراقبى  اإلدارة  مسئوليات  ماهى 

(ISA:570)   في ظل جائحة  2015المعدل لسنة(COVID-19) ؟ 
على متطلبات وفاء اإلدارة ومراقب الحسابات بمسئولياتهم بشأن    (COVID-19)ما هو أثر جائحة   -

 االستمرارية؟ 
  2015المعدل لسنة    (ISA:570)ما مدى مالءمة مؤشرات الشك الواردة بمعيار المراجعة الدولى   -

 ؟ (COVID-19)لدعم أداء مراقبى الحسابات لمسئولياتهم بشأن االستمرارية في ظل جائحة 
المعدل لسنة   (ISA:570)ما مدى مالءمة إجراءات المراجعة اإلضافية الواردة بمعيار المراجعة الدولى  -

 ؟(COVID-19)لدعم أداء مراقبى الحسابات لمسئولياتهم بشأن االستمرارية في ظل جائحة  2015
لتحسين القيمة    2015المعدل لسنة    (ISA:570)ما  مدى مالءمة تبنى معيار المراجعة الدولى   -

 ؟(COVID-19)االتصالية لتقرير مراقب الحسابات بشأن االستمرارية في ظل جائحة 
 

 البحث: أهداف -3
يسعى الباحث من خالل هذا الباحث إلى دراسة مدى أهمية تطوير أداء مراقبى الحسابات   

لمسئوليتهم المتعلقة بالتقرير عن مدى سالمة تطبيق اإلدارة لفرض االستمرارية في ظل التحديات 
جائحة   عن  مراقبى  (COVID-19)الناتجة  لتقرير  المعلوماتى  المحتوى  تطوير  أهمية  مدى  و   ،

الحسابات بشأن االستمرارية بما يتواكب مع المخاوف المتزايدة من جانب مستخدمى التقارير المالية  
من التفاؤل المفرط وغير الحذر من جانب اإلدارة في تقيميها لمدى قدرة المنشأة على االستمرار في  

، وتسعى الدراسة في هذا السياق إلى تقييم  (COVID-19)والمرتقبة لجائحة  ظل التداعيات الحالية  
لدعم أداء مراقبى    2015المعدل لسنة      (ISA:570)مدى مالئمة تبنى معيار المراجعة الدولى  
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، وذلك كمنطلق (COVID-19) الحسابات لمسئولياتهم بشأن االستمرارية في ظل تداعيات جائحة  
بما يساهم   (COVID-19)اتى لتقاريرهم بشأن االستمرارية في ظل جائحة  لتطوير المحتوى المعلوم

 في زيادة الثقة في مهنة المراجعة والحد من فجوة التوقعات.
 

 أهمية البحث:  -4
يكتسب البحث أهمية علمية نظرًا ألنه يتناول تأثير جائحة عالمية غير مسبوقة تمس كافة  

أداء مراقبى الحسابات لمسئوليتهم في التقرير عن مدى    جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية على
سالمة تقييم  إدارات المنشآت لقدرتها على االستمرار، خاصة في ظل وجود ندرة شديدة في الدراسات 
العربية في هذا المجال، نتيجة حالة االرتباك الشديدة التي اصابت العالم، وصعوبة التنبؤ بتداعيات  

منها، وتعد هذه الدراسة مساهمة تضاف جنبًا إلى حنب    ءمدى الزمنى لالنتهاتلك الجائحة أو توقع ال
مع الدراسات العربية على ندرتها في هذا المجال، ودفعًا في اتجاه إجراء المزيد من الدراسات في هذا 
المجال مستقباًل. وتتمثل األهمية العملية للبحث فى إجراء دراسة ميدانية في بيئة األعمال والممارسة 

يتم من خاللها استطالع أراء الممارسين لمهنة المراجعة والباحثين في هذا المجال المهنية المصرية،  
للتعرف على جوانب تطوير األداء لمراقبى الحسابات بشأن التقرير عن مدى سالمة تطبيق اإلدارة  

في البيئة    2015المعدل لسنة    (ISA:570)لفرض االستمرارية، وأثر تبنى معيار المراجعة الدولى  
 . (COVID-19)ة على إحداث هذا التطوير المرتقب في ضوء تداعيات جائحة المصري

 منهج البحث: -5
  Inductive Approachسوف يعتمد الباحث على التكامل بين كل من المنهج االستقرائي   

االستنباطي   ب Deductive Approachوالمنهج  واشتقاق البحث    ةدراسة مشكلو    تحليل  هدف، 
 واختبارها واستخالص النتائج والتوصيات، ويتطلب ذلك عرض وتحليل الدراسات الفروض العامة  

وانعكاسها على المحتوى المعلوماتى للقوائم    (COVID-19)التي تناولت اآلثار المحاسبية لجائحه  
المهنية التي تواكبت    ت المالية وتقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على االستمرارية، كذلك النشرات واإلصدارا

ع تلك الجائحة في مجال المراجعة، خاصة المتعلقة بمسئولية مراقب الحسابات بشأن االستمرارية،  م
الدولى  المراجعة  معيار  بتبنى  الصلة  ذات  الدراسات  على  الباحث  يعتمد  سوف  ذلك  عن  فضاًل 

(ISA:570)    وأهميته في تطوير المحتوى المعلوماتى لتقرير مراقبى الحسابات،   2015المعدل لسنة
ونظرًا للحداث النسبية لموضوع  البحث ولصعوبة الحصول على بيانات عن    قباإلضافة إلى ما سب

آثار تلك الجائحة وردود الفعل من جانب المستخدمين للتقارير المالية بشكل يمكن قياسه بدرجة من  
تي تمثل  لميدانية  وتحليل البيانات الالدراسة االدقة المناسبة، فإن الباحث سوف يسعى من خالل  
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فروض البحث والتعرف   اختبار  كًل من  مراقبى الحسابات والباحثين في مجال المراجعة إلى   أراء
 على مدى إمكانية تعميم نتائجه في البيئة المصرية. 

 حدود البحث: -6
تقييم اإلدارة لمدى قدرة المنشأة على    ىعل   (COVID-19)سوف يتناول الباحث آثار جائحة   -

الحسابات   مراقبى  ومسئولية  لفرض  االستمرار  اإلدارة  تطبيق  سالمة  مدى  عن  التقرير  بشأن 
 االستمرارية دون غيرها من اآلثار. 

  2015المعدل لسنة    (ISA:570)سوف يتناول الباحث بشكل أساسي معيار المراجعة الدولى   -
ذات الصلة بتطوير شكل ومحتوى تقرير  األخرى   الدوليةولن يتعرض الباحث لمعايير المراجعة  

 إال بما يخدم أغراض هذا البحث. مراقب الحسابات 
بالبيئة المصرية على اعتبار أنها مجال الدراسة الميدانية وبالتالي ال الدراسة  نتائج تلك    ختص ت -

 تعميم نتائج تلك الدراسة على بيئات أخرى.   نيمك
 

 فروض البحث: -7
ومتطلبات أداء اإلدارة لمسئولياتها بشأن    (COVID-19)توجد عالقة معنوية بين تداعيات جائحة   -

 تقييم مدى قدرة المنشأة على االستمرار. 
الدولى  - المراجعة  بمعيار  الواردة  الشك  لمؤشرات  الحسابات  مراقبى  تبنى  بين  معنوية  توجد عالقة 

(ISA:570)    لسنة بشأن    2015المعدل  لمسئوليتهم  أدائهم  في ظل جائحة    االستمراريةومستوى 
(COVID-19). 

ة بمعيار المراجعة  توجد عالقة معنوية بين تبنى مراقبى الحسابات إلجراءات المراجعة االضافية الوارد -
لسنة    (ISA:570)الدولى   بشأن    2015المعدل  لمسئوليتهم  أدائهم  في ظل    االستمراريةومستوى 
 . (COVID-19)جائحة 

توجد عالقة معنوية بين تبنى مراقبى الحسابات لإلرشادات الخاصة بالتقرير عن االستمرارية الواردة  -
وزيادة القيمة التوصيلية لتقرير المراجعة    2015المعدل لسنة    (ISA:570)بمعيار المراجعة الدولى  

 .(COVID-19)في ظل جائحة  
 

 تنظيم البحث:  -8
 سوف يتم تقسيم الجزء المتبقى منه على النحو التالى: همن مشكلة البحث وأهداف نطالقاً إ

  االستمرارية على متطلبات أداء اإلدارة لمسئولياتها بشأن   (COVID-19)أثر تداعيات جائحة    1- 8
 . ىمن منظور محاسب
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عن    ت مسؤوليا  2- 8 الحسابات  ومراقب  الدولى   االستمراريةاإلدارة  المراجعة  المعيار  ضوء  في 
(ISA:570)   2015المعدل لسنة. 

بشأن  ءمدى مال  3- 8 واإلجراءات اإلضافية  الشك  المراجعة  لمعيوفقًا    االستمراريةمة مؤشرات  ار 
  االستمرارية أداء مراقبى الحسابات لمسئولياتهم بشأن  لدعم    2015المعدل لسنة    (ISA:570)الدولى  

 . (COVID-19)فى ظل جائحة 
لتحسين القيمة    2015المعدل لسنة    (ISA:570)مدى مالءمة تبنى معيار المراجعة الدولى    4- 8

 .(COVID-19)في ظل جائحة  االستمراريةاالتصالية لتقرير مراقب الحسابات بشأن 
 الدراسة الميدانية.  5- 8
 النتائج والتوصيات. 6- 8
 الدراسات المستقبلية المقترحة.  7- 8
 قائمة المراجع.  8- 8

 
 

اإلدارة لمسئولياتها   (COVID-19)تداعيات جائحة  ثر  أ  8-1 أداء  على متطلبات 
 من منظور محاسبى   االستمراريةبشأن 

كان والزال لها بالغ األثر على معظم مناحى النشاط     (COVID-19)الشك أن جائحة   
على   السلبية سواء  المؤشرات  من  العديد  العالم، حيث ظهرت  دول  في جميع  والمالى  االقتصادى 

ثلت تلك المؤشرات في االنخفاض الحاد في إيرادات المبيعات، وتأكل  المستوى الكلى أو الجزئى، وتم
وتراجع   إللتزاماتهم،  العمالء  سداد  عدم  مخاطر  وارتفاع  المنشآت،  من  للعديد  السوقية  الحصص 
مستويات السيولة، ودخول العديد من الدول في حالة من الركود االقتصادى، مما أدى إلى اتجاه 

منشآت األعمال   وارتفاع  العديد من  التشغيل  انخفاض مستويات  نتيجة  العمالة  تخفيض حجم  إلى 
مستويات المخزون الراكد، وسعت العديد من منشآت األعمال إلى إعادة الهيكلة بما يتواكب مع تلك  

 الجائحة. 
  

ويستنج من المؤشرات السابقة أن استمرار تلك الجائحة لفترات قادمة يهدد قدرة بعض المنشآت  
أنه حتى لو استطاعت بعض   Danyluk (2020)على االستمرار في األجل القصير والطويل، ويرى  

منشآت األعمال االستمرار وتجاوز تلك الجائحة فأن العديد من آثارها السلبية سوف تلقى بظاللها  
 على نتائجها المالية لفترات طويلة في المستقبل. 
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على    8-1-1 المنشأة  قدرة  مدى  بتقييم  الصلة  ذات  المهنية  المنظمات  إصدارات 
 (COVID-19)ظل جائحة االستمرار في 

نظرًا ألن المعلومات المحاسبية التي تتيحها القوائم المالية يجب قراءتها وفهمها في ضوء 
الفروض والمحددات التي بنيت عليها، لذا فأن الخروج عن تلك  الفروض والمحددات يجب اإلشارة  

ا السياق إليه في التقارير المالية، وإال اعتبرت تلك المعلومات المحاسبية مضلله لمستخدميها، وفى هذ 
جائحة   ظل  في  مهددًا  بات  المالية  القوائم  أساسه  على  تعد  الذى  االستمرارية  فرض  أن  يتضح 

(COVID-19)  تلك التجاوب مع معطيات  المحاسبة في  التساؤل عن دور معايير  يثور  لذلك    ،
ة على  اإلدارة لقدرة المنشأ  مالجائحة، ومدى قدرتها على التعبير عن آثارها خاصة فيما يتعلق بتقيي 

 االستمرار. 
( المعدل  1ومقابلة المصرى رقم )  (ISA:1)وتجدر اإلشارة إلى أن معيار المحاسبة الدولى  

على    2019لسنة   المنشأة  لقدرة  تقييم  إجراء  اإلدارة  من  تطلب  قد  المالية  القوائم  بعرض  الخاص 
ية تعد على أساس فرض  االستمرار عند إعدادها لقوائمها المالية، وذلك على إعتبار أن القوائم المال

لم يتوافر لدى اإلدارة النية لتصفية المنشأة في األجل القصير أو التوقف عن مزاولة  االستمرارية، ما
النشاط، أو لم يعد لدى إدارة المنشأة بديل واقعى سوى القيام بذلك، فإذا توافر لدى اإلدارة عند تقييمها  

التأكد المرتبط بأحداث أو  لقدرتها على االستمرار معلومات تشير إلى وجو  د درجة كبيرة من عدم 
تلك   عن  اإلفصاح  فعليها  االستمرار  على  المنشأة  قدرة  في  جوهرى  شك  عليها  يترتب  قد  ظروف 
االفتراض   مالءمة  مدى  تقييم  وعند  مستمرة،  المنشأة  إعتبار  عدم  وراء  الكامنة  واألسباب  الحقيقة، 

رة أن تأخذ في الحسبان كافة المعلومات المستقبلية  المحاسبى الخاص باالستمرارية يجب على اإلدا
 (.2020عن اثنى عشر شهرًا من نهاية الفترة المالية ) الطحان و محمود،   لوالتي تمتد لفترة ال تق

ويرى الباحث أنه من األهمية بمكان أن تأخذ إدارة المنشاة  فى االعتبار األحداث المرتبطة  
حيث يرتفع إحتمال    31/12/2019خ إعداد القوائم المالية في  والالحقة لتاري   (COVID-19)بجائحة  

تأثيرها على األوضاع االقتصادية لمنشآت األعمال، ويصاحب أثرها المستقبلية حالة من عدم التأكد  
بشكل أو بأخر على تقييم اإلدارة لقدرة تلك المنشآت على االستمرار، ويتوافق ذلك مع ما   رقد تؤث

المحا معيار  إليه  الدولى  أشار  )  (IAS:10)سبة  المصرى رقم  ومقابلة  الالحقة  األحداث  (  7بشأن 
، والذى أشار إلى ضرورة أن تأخذ اإلدارة فى االعتبار جميع األحداث حتى  2015المعدل لسنة  

تاريخ اعتماد القوائم المالية، و أنه ال ينبغى إعداد القوائم المالية على أساس فرض االستمرارية عندما  
تاريخ إعداد تلك القوائم أن هذا الفرض لم يعد مناسب، حتى إذا   يستنتج من األحداث الالحقة بعد 

 عليها تعدياًل في صلب القوائم المالية.   ب كانت هذه األحداث ال يترت



 2021يوليو –  الثالثالعدد  – ( 22المجلد ) – مجلة البحوث المالية والتجارية 

123 
 

دراك جيد وقدرة على التمييز بين المالءة إن يكون لديها  أنه يجب على اإلدارة  إويرى الباحث  
لى قدرة المنشأة على  إفالمالءة المالية تشير  ،  Going Concern  واالستمرارية  Solvencyالمالية  
، بينما االستمرارية تعنى عدم وجود نية لدى اإلدارة لتصفية المنشأة  االستحقاقحال    إلتزاماتهاسداد  

نتيجة عدم وجود بديل واقعي سوى القيام    إجباري و  أ   اختياري أو التوقف عن مزاولة النشاط بشكل  
 ك. بذل

والتى أدت في تدهور كبير على المستوى      (COVID-19)ومع استمرار تداعيات جائحة  
االقتصادي للعديد من منشآت األعمال، زادت حالة عدم التأكد لدى أصحاب المصالح بشأن قدرة  

اإلدارة  تحتاج إلى تقييم    أنتلك المنشآت على تجاوز األوضاع الحالية التي خلفتها تلك األزمة، لذا ف
إذا كانت هذه األحداث أو الظروف سواء بشكل فردي أو جماعي ، قد تلقي بظالل من الشك   ما

على قدرة تلك المنشآت على االستمرار كمنشأة مستمرة ، وما إذا كان فرض االستمرارية ما زال مناسًبا  
 .(Baskan, 2020 )كأساس إلعداد القوائم  المالية لتلك المنشآت أم ال 

 

تقوم اإلدارة  يجب أن  ،  في ظل الظروف الراهنةاالستمرارية  مدى مناسبة فرض  عند تقييم  و 
عتبار النتائج المحتملة لألحداث  المتاحة، مع األخذ في اال  الحالية والمستقبلية    بتقييم جميع المعلومات 

واالستجابات   الظروف  في  تلك  ممكنة  الوالتغيرات  نتيجة  والظروفوالمتوقعة  وترى  األحداث   ،
Gabriela( 2020)    تداعيات جائحة    سريعة التغير بسبب نظًرا للظروف االقتصادية   أنه(COVID-

الحد األدنى المحدد في معيار جمع المعلومات عن آثار تلك الجائحة لفترة تزيد عن  لزم  ي  أنه قد ف  (19
من  على األقل  شهًرا    12اثنى عشر    -المالية    قوائمرض الالخاص بع  (IAS:1)المحاسبة الدولي  

حيطة بكل منشأة أو نشاط  الحقائق والظروف المويجب أن تتحدد تلك الفترة في ضوء    -تاريخ التقرير
 طبيعة تأثره بتلك الجائحة.  حسب 

ن العديد ألى  إ  (Accountancy Europe,2020)للمحاسبة    األوربي تحاد  وقد أشار  اإل 
   آثار والبرتغال( سوف تعانى من ،وإسبانيا  ،تحاد  )بما في ذلك إيطاليا وجمهورية التشيكمن دول اإل

و غير المسبوق للعديد من األنشطة  لفترات طويلة، بسبب اإليقاف المؤقت    (COVID-19)جائحة  
ها السابق  تقييماألمر الذى سوف يتطلب من إدارات المنشآت إعادة النظر في  ،  ةالتجاري الصناعية و  

المزيد من  يرتبط بذلك األمر ويتزامن معه الحاجة إلى   االستمرار في المستقبل، ولمدى قدرتها على  
والتقديرات التي تستند إليها إدارات تلك المنشآت عند تقديرها لمدى قدرتها على    حكام األ عن  اإلفصاح  

الراهنة،   الظروف  ظل  في  ع   االستمرار  الصادرة  النشرات  إحدى  تشير  ذلك  عن  معهد  فضاًل  ن 
عداد القوائم  إ ن  أ لى  إ     Institute der Wirtschaftsprüfer  (IDW,2020)   األلمانىالمراجعين  

يتوقف على تقدير اإلدارة لما   (COVID-19)في ظل جائحة    االستمراريةالية على أساس فرض  الم
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تلك الجائحة على كل    تأثير، ويتوقف ذلك على مدى  ًا أم الذا كان فرض االستمرارية مازال مبرر إ
حتى    المنشآت موحد لتلك الجائحة على جميع    تأثيرالقول بوجود    نال يمكنه  أمنشأة على حده، حيث  

 واحد.  تنتمى الى قطاع نشاط  التي 
 Institute  (ICAEW,2020) كما  يشير معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز  
of Chartered Accountants in England and Wales     لى أنه في بعض الظروف  مثل  إ

اآل العالم  بها  يمر  الضروري  التي  من  يكون  قد  فيماعادة  إ ن  منلنظر  كان  إذا  إعداد    ا  المناسب 
الصلة لديه عالقات وثيقة    منشآت التىحتاج التم ال، فقد  أ  االستمراريةالحسابات على أساس  فرض  

من  ب بشدة  تضررت  التي  في      (COVID-19)جائحة  المناطق  النظر  في  إلى  التوسع  إمكانية 
وبالتالي    ،شكوك جوهرية تثير شكوكًا كبيرة حول قدرتها على االستمرار  عن أىاإلفصاحات اإلضافية  

 كأساس إلعداد القوائم المالية. االستمراريةفرض مدى مالءمة استخدامها ل

 The Institute       ي قبرصالبداها معهد المحاسبين القانونيين  أ ومن المالحظات التي  
of Chartered Public Accountants of Cyprus(ICPAC,2020)      اإلدارة تقدير  بشأن 

يجب على اإلدارة أن تأخذ   ، أنه(COVID-19)جائحة  ي ظل  لمدى قدرة المنشأة على االستمرار ف
التأثير الفعلي والمتوقع لتلك الجائحة    تحديد جميع المعلومات المتاحة حول المستقبل، و   عتبارفي اال
من العوامل الهامة التي يجب ان تأخذها اإلدارة  تقديرات اإلدارة لمدى القدرة على االستمرار، و على  

بدون الحضور الفعلى للعاملين في  االستمرار في العمل  المنشأة يمكنها    ت في الحسبان: ما إذا كان
المنشأة قدرة على االستمرار في  ستمر فيها  تالمدة التي يمكن أن  و    ظل اتباع سياسة العمل عن بعد،

ما إذا و    ،كبير في اإليرادات   انخفاض ما إذا كان هناك  و    الزمنية لتلك الجائحة،حال امتداد الفترة  
، و تفاقات الديون االلتزام با   عدمما إذا كان هناك احتمال لو    ،كان هناك تآكل كبير في األرباح  

، وآثارها المحتملةمن الموردين  ذات الصلة بعدم انتظام عملية التوريد للبضائع أو الخامات  مخاوف  ال
 .وكفايتها للمخاطر تأمينيهتغطية واخيرًا مدى وجود 

المراجعة    ومعايير المحاسبة     يمجلسصدر بيان مشترك من     فقد    قباإلضافة إلى ما سب
 Australian Accounting Standard  Board and Auditing andاألسترالي    والتأكيد 

Assurance Standard Board,  (AASB&AUSB,2020)     نه يجب على  ألى  إر  أشاوالذى
تأثير   المالية وممارسي مهنة المراجعة  مراعاة  التقارير  ما  و    (COVID-19)جائحةجميع معدي 

تحدد  ما  أن  نه على اإلدارة  إ  على التقارير المالية المؤقتة والسنوية، و   رئيسية  بها من مخاطر    ط يرتب
ليس لديها بديل واقعي سوى  ما إذا كان  ، أو  نشاطأو التوقف عن ال  منشأةأذا كانت  تنوي تصفية ال

إلى   االستمراريةمن أساس    التقارير المالية  تغيير أساس إعداد  القيام بذلك، وفى هذه الحالة عليها  
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نه يجب على  أ، وفى هذه الحالة يجب اإلفصاح عن ذلك، كما أشار ذلك البيان الى  أى أساس أخر
الحكومية    ات تقييم القدرة على االستمرار كمنشأة مستمرة المساعد عند  ي الحسبان  اإلدارة أن تأخذ  ف
 . وأثره على ذلك التقييمالذي تم الحصول  خرأو الدعم المالي األ 

الماليز  المعهد  عن  الصادر  البيان  أشار  متصل  سياق  القانونيين    ى وفى  للمحاسبين 
(MICPA,2020)  Malaysian Institute of Certified Public Accountants   أن   إلى 

ب  االستمراريةتعريف   المتعلقة  والمراجع  اإلدارة  نتيجة    هاومسؤوليات  تتغير  على  المترتبة    ثاراآل لم 
  ى لمنشآت التمن االعديد  على    اً كبير   اً تأثير   الجائحة  لتلكومع ذلك  سيكون   ،   (COVID-19)جائحة  

آت غير  منشلى  إفقد يعاد تصنيف بعضها    كانت مصنفة قبل الجائحة كمنشآت قادرة على االستمرار 
االستمرار على  األ  ،قادرة  يحيطها  إخر  والبعض  منشآت  على    لى  بقدرتهم  تتعلق  جوهرية  شكوًكا 

ة  موحد نهج شامل أو صيغة  م هناك  ن غير المحتمل أن يكون  م كما أشار البيان إلى أنه   ،  االستمرار
منشأة  في ضوء يجب تقييم كل   ولكن  يمكن تعميمها،  لتقييم مدى قدرة المنشآت على االستمرار  

  .(COVID-19)ظروفها الخاصة ومدى تأثرها بتداعيات جائحة 

( المعدل  1ومقابلة المصرى رقم )  (ISA:1)معيار المحاسبة الدولى  وعلى الرغم من إشارة  
ألهمية قيام إدارة المنشأة بتقييم مدى قدرتها على االستمرار خالل   "عرض القوائم المالية"  2019لسنة  

صدار القوائم المالية المعتمدة، إال أنه لم يتضمن أى إرشادات واضحة  إل اإلثنى عشر شهرًا التالية  
التقييم وترك هذا  إجراء  أو خطوات  الظروف    آلليات  يتوافق مع  بما  إدارة كل منشأة  لتقدير  األمر 

المنشأة أمر قد يشوبه   التقدير إلدارة  الرغم من أن ترك حرية  لها، وعلى  تتعرض  التي  والتحديات 
من منشأة إلى أخرى التحيز من جانب اإلدارة، إال أن تلك الحرية تتفق مع الواقع الذى يتباين تأثيره  

عامة يمكن إلدارات    ارشادات من وجود    عذا  في رأى الباحث ال يمن ، ولكن هومن قطاع إلى أخر
لجائحة  الظروف الراهنة  خاصة في ظل    االستمراريةالمنشآت االسترشاد بها في تقييم مدى القدرة على  

(COVID-19)  المنشأة اتباعها عند ، ويمكن أن تتضمن هذه االرشادات خطوات عامة يمكن إلدارة
المنشأ قدرة  يلى:  تقييم مدى  فيما  العامة   الخطوات  تلك  وتتمثل  االستمرار،   ,Binder) ة على  

2020)   

األحداث تثير شًكا جوهرًيا في قدرة المنشأة    وأما إذا كانت الظروف    تحديداألولى:  الخطوة  
على االستمرار على الظروف واألحداث    منشأةما يعتمد تقييم اإلدارة لقدرة ال  عادة،  على االستمرار

يعتمد تقييم  ذات الصلة بقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها عندما تصبح مستحقة خالل فترة التقييم، و 
المعروفة بشكل معقول في تاريخ إصدار القوائم و   ،اإلدارة فقط على الظروف واألحداث ذات الصلة
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ال يكون لديها المعرفة بجميع الظروف   دارة قد اإلأن    ،معقولةالمصطلح المعرفة    من  ستنتجي المالية، و
التي  ، و التأثيرذات  معقول لتحديد الظروف واألحداث  الجهد  الواألحداث، ولكن يجب على اإلدارة بذل  

 غير مبرر بشكل اقتصادى.جهد  و أ يمكن تحديدها دون تكلفة 
ونظرًا للظروف الراهنة التي يمر بها العالم يجب على اإلدارة أن تأخذ في االعتبار عند تقييم    

-COVID)مدى القدرة على االستمرار المعلومات ذات الصلة باآلثار السلبية الناتجة عن جائحة  
تجاهات  اال:  على سبيل المثال ال الحصر  ،التي قد تثير شًكا حول قدرة المنشأة على االستمرارو   (19

المالية السلبية مثل الخسائر التشغيلية المتكررة ونقص رأس المال العامل والتدفقات النقدية السالبة  
خرى على الصعوبات المالية المحتملة مثل التخلف عن سداد األمؤشرات  ، و ال من األنشطة التشغيلية

يعات األرباح  المستحقة، ورفض ، والتراكم في توز السابقة للجائحةالتفاقات  عدم الوفاء باالقروض أو  
االئتمان التجاري المعتاد من الموردين ، والحاجة إلى إعادة هيكلة الديون، وعدم االمتثال لمتطلبات  

للتمويل أو التصرف في أصول    رأس المال القانونية والحاجة إلى البحث عن مصادر أو طرق جديدة
مثل التوقف عن العمل    جة عن تلك الجائحة  النات  بعض المشاكل الداخلية، يضاف إلى ذلك  رئيسية

و عمليات يعتمد عليها بشكل كبير في نجاح  أو توقف أنشطة  أ،  نتيجة لسياسات حظر التجمعات 
بعض العوامل  الخارجية مثل  ، كذلك  و جذرى أ المنشأة، والحاجة إلى تعديل العمليات بشكل كبير  
 .للخطر االستمرارعلى منشأة  قدرة الاإلجراءات القانونية أو التشريعات التي قد تعرض 

فى قدرة شكوك جوهرية  إلى    ىال تؤد   ت التهديدا  ذهذا كان هيرى الباحث أنه إ  قما سبوبناًء على  
ذا كان إ  أما،  يجب اإلفصاح عنها  االستمراريةن  أبش وجد مخاوف  يال  نه  إف  المنشأة على االستمرار

بوضع  إدارة المنشأة    وقامت   (COVID-19)لجائحة  تداعيات  تلك العن    ةناتج  يةجوهر   وكهناك شك
 لى الخطوة الثانية. إن هذا يستدعى االنتقال إ تنفيذ خطط للحد من تداعيات تلك الجائحة فو 

 

في قدرة  ًا يجوهر  اً شك تثيرالتي  حداث الظروف واأللمواجهة الخطوة الثانية: تقييم خطط اإلدارة 
وهما: أن    معيارينبخططها  تأخذ اإلدارة في االعتبار عند تقييمها ليجب  ، والمنشأة على االستمرار

الخطط من  هذه  من المحتمل أن تخفف  ، وأن يكون  من المحتمل تنفيذ هذه الخطط بشكل فعاليكون  
حول القدرة على االستمرار خالل فترة  التي تثير شًكا جوهرًيا  و  الظروف واألحداث ذات الصلة  تأثير  

المحتمل للخطط    يجابى اإل المبرر على التأثير    تمنع هذه المعايير اإلدارة من االعتماد غيرو التقييم،  
يعتمد تقييم المعيار األول على جدوى تنفيذ خطط اإلدارة مع  و ،  جح تنفيذها أو نجاحهاير التي ال  

ال وظروف  حقائق  االعتبار  في  األخرى    منشأةاألخذ  المعلومات  في ضوء  منطقية  كانت  إذا  وما 
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 & Amstutz)المحتمل لتلك الخطط   لتأثيراحجم وتوقيت بينما يركز المعيار الثانى على  ، المتاحة
Hoffman,2020).  

على اإلدارة وضع خططها في ضوء السيناريوهات  يجب  يرى الباحث أنه    قوفى ضوء ما سب
حول تثير شًكا جوهرًيا قد التي و  جائحةتلك الآثار للتخفيف من  المستقبل وذلكالمحتمل حدوثها في 

، ويجب على اإلدارة ان تأخذ في االعتبار عند وضع هذه الخطط كل قدرة المنشأة على االستمرار 
ونظرًا ألن   و خارجية،أداخلية ، مالية وغير ماليةمعلومات  المعلومات المتاحة والمالئمة سواء كانت 

 ذات صفة دولية، فأنه يجب على اإلدارة أن تأخذ في الحسبان المعلومات   (COVID-19)ة  جائح
المرتبطة بآثار تلك الجائحة على األسواق الدولية، خاصة إذا كان نشاط المنشأة يرتبط  بشكل أو  

 بأخر بتلك األسواق.
وضع الخطط   فىوناجح  حافل  تاريخى  سجل  المنشأة  قد يكون إلدارة    نه  إ   قيضاف إلى ما سب

  للحكم علىقد ال يكون التاريخ كافيًا  في ظل الظروف الراهنة  إال أنه  ،  لمواجهة األزمات   وتنفيذها
على    األعماللقدرة المنشآت على االستمرار، فبيئة    الحالية  ت تهديداالط اإلدارة في مواجهة  جدوى خط

يمكن القول بأن قدرة خطط اإلدارة لي  وبالتا  ،المستوى المحلى والعالمي تواجهه ظروف غير مسبوقة
وبة عن ذي  صعفي قدرة المنشآت على االستمرار باتت أمر أكثر  الشك الجوهري  حالة  تخفيف    على

حساسية بناًء على مجموعة متنوعة من  التحليل    استخداممن الضروري  قبل، لذا يرى الباحث إنه  
تحقيق خطط اإلدارة لتقييم احتمالية  اهنة  المتوقعة في ظل االزمة الر   أو السيناريوهات   االفتراضات 

 . ألهدافها
المحتوى  ( في  COVID-19دور معايير المحاسبة في تضمين آثار جائحة )   8-1-2

 المعلوماتى للتقارير المالية  
 تعد معايير المحاسبة المرجع األساسى الواجب االستناد إليه في تضمين آثار جائحة   

(COVID-19)     القياس وظيفتي  من  كٍل  من خالل  المالية،  للتقارير  المعلوماتى  المحتوى  على 
واالفصاح، لذا يرى الباحث أن مناقشة دور معايير المحاسبة في ظل التحديات المصاحبة لجائحة  

(COVID-19)  .من القضايا الجديرة بالمناقشة  
بغض نه  إإلى     (IAS:1, FASB:205-40)تشير معايير المحاسبة الدولية واألمريكية  و  

حول قدرة المنشأة على    الشك الجوهري لحالة    ض تخفينتج عن خطط اإلدارة  النظر عما إذا كان قد  
الظروف واألحداث التي تثير شكوًكا  عن  تظل إدارة المنشأة مسئولة عن اإلفصاح  ال،    االستمرار أم

المالية    كبيرة القوائم  التي تمكن مستخدمى  من فهم  حول قدرتها على االستمرار، كذلك المعلومات 
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في قدرة المنشأة على  الشك الجوهري  حالة  ض تخفيودورها في خطط اإلدارة والمكونات الرئيسية لها 
 ار. االستمر 

جوهرى في قدرة شك    وجود    الحالة األولى  :التمييز بين حالتين  يجب   قما سبوفى ضوء  
الحالة وفقًا    تلكفي الحد من هذا الشك الجوهرى، وفى  خطط اإلدارة  وفشل    ،المنشأة على االستمرار

اإليضاحات المتممة  في    معلومات فإن المنشأة مطالبة بتضمين      (IAS:1)لمعيار المحاسبة الدولى  
المالية ت إلى وجود  للقوائم  المنشأة على االستمرار  حالة عدم تأكد بشأن شير  اإلفصاح عن  ، و قدرة 

الظروف أو األحداث الرئيسية التي تثير شًكا  المالية من فهم    القوائمالمعلومات التي تمكن مستخدمي  
تقييم اإلدارة ألهمية تلك الظروف أو  ، كذلك معلومات عن  جوهرًيا حول قدرة المنشأة على االستمرار

 ،الحالة الثانيةذا كانت المنشأة بصدد  إ  أما  ،األحداث فيما يتعلق بقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها
ولكن  حول قدرة المنشأة على االستمرار    جوهرياً   اً ثير شكو الظروف تأحداث  ن األأوالتي تتمثل في  

دارة  فإن المنشأة مطالبة باإلفصاح عن المعلومات التي خطط اإلذلك الشك من خالل    ض تم تخفي
المالية من فهم الظروف أو األحداث الرئيسية التي تثير شًكا جوهرًيا حول   القوائمتمكن مستخدمي  

تقييم اإلدارة ألهمية تلك الظروف أو األحداث فيما يتعلق بقدرة  ، كذلك  قدرة المنشأة على االستمرار 
  تخفيض ساهمت في  خطط اإلدارة التي  اإلفصاح عن     يجب ، وأخيراً التزاماتهاالمنشأة على الوفاء ب

، واالفتراضات التي استندت اليها تلك الخطط، قدرة المنشأة على االستمرار  فىالشك الجوهري  حالة  
 . وآليات تنفيذها

يجد الباحث    2019ديسمبر    31  نتهت السنة المالية لها فى إالتي    منشآت بالفيما يتعلق  و  
على المنشأة هي    (COVID-19)الخاصة بجائحة    ثارمن المناسب بشكل عام مراعاة أن اآل  نهإ

صدار القوائم المالية المعتمدة من مراقبى  إالمالى وقبل  نتيجة األحداث التي نشأت بعد تاريخ التقرير
المالية    للقوائم    اإليضاحات المتممة   اإلفصاح في مر يستوجب من المنشآت  ن األإلذا ف  ،الحسابات 

جراء تعديالت على البنود الواردة في صلب  إمر  لجائحة وال يتطلب األلتلك االجوهرية    ثارعن اآل
 القوائم المالية. 

ومقابلة المصرى     (IAS:10)معيار المحاسبة الدولى    هويتفق الرأى السابق مع  ما تضمن 
على  شارت تلك المعايير إلى إنه  أ( الخاص باألحداث التي تقع بعد نهاية الفترة المالية، حيث  7رقم )

طالما كانت   ،ل القيم المدرجة بالقوائم المالية لتعكس األحداث التالية للفتـرة الماليةيتعد   إدارة المنشأة
ها لم تتحقق إال بعد نهاية السنة المالية وقبل  آثار   تلك االحداث قائمة في نهاية السنه المالية ولكن

ل  ي تعد   ب يج  إصدار القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات، كما أشارت تلك المعايير إلى أنه ال
صدار القوائم  إوقبل  الفترة المالية  نهاية  بعد    تنشأ القيم المدرجة بالقوائم المالية لتعكس األحداث التى  
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مدة من مراقب الحسابات، ولكن يجب على المنشأة اإلفصاح عن األثر الجوهرى لتلك  المالية المعت
(، وبالرجوع  7( من معيار المحاسبة المصرى رقم )21االحداث بإضافة فقرة ايضاحية وفقًا للفقرة ) 

بشكل رسمي من منظمة الصحة    هاعالن عنإ ول  أن  أ   يتضح  (COVID-19)لى تطور جائحة  إ
صدار القوائم إوقبل    2019/ 31/12نتهاء الفترة المالية في  اأى بعد    2020/ 11/3العالمية كان في  

تعديل   ب جائحة ال تستوجبتلك الحداث المرتبطة  ن األإلذا ف  ،المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات 
المزيد من اإلفصاح عن  األمر تطلب يولكن   31/12/2019للعام المالى المنتهى في القوائم المالية 

 (. 2020ن وجدت )الوتار،إها الجوهرية على القوائم المالية آثار 

( الخاص باألحداث التي تقع بعد  7المحاسبة المصرى رقم )معيار  ن  أ  قيضاف إلى ما سب
نه " قد يستدعى التدهور في نتائج التشغيل  إلى  إ(  15أشار في الفقرة رقم )  ، قد نهاية الفترة المالية

مازال مناسبًا من عدمه،   االستمراريةذا كان فرض إالمالية دراسة ما  سنةالنهاية والمركز المالى بعد 
في أساس المحاسبة    تعدياًل جوهرياً   إجراءيتطلب    فأن المعيار مناسبًا    االستمراريةفاذا لم يعد فرض  

 . لمعترف وفقًا ألساس المحاسبة المتبع" كثر من مجرد تعديل المبالغ اأ
ومقابلة المصرى رقم   (IAS:36)وفى سياق متصل يتصدى المعيار المحاسبى الدولى   

قيمة األصول لقضية االنخفاض غير المنتظم في قيمة األصول أو ما    باضمحالل ( الخاص  31)
،  (COVID-19)ة  يطلق عليه اضمحالل القيمة لألصول، وهى أمر متوقع في ظل تداعيات جائح

ويحدث االضمحالل في قيمة األصول عندما تنخفض القيمة الدفترية لألصل عن القيمة اإلستردادية  
ويرى الباحث إنه عند تقدير أيًا من ،  (Ernst & Young,2020)االستخدامية أيهما أكبرأو القيمة  

القيمة اإلستردادية أو االستخدامية لألصل يجب على إدارة المنشأة أن تأخذ فى اإلعتبار التأثيرات  
على متغيرات قياس تلك القيم، والتي من المتوقع أن يكون لها  (COVID-19)الناتجة عن جائحة  

صادية مثل قطاع السياحة والطيران على وجه  في القطاعات االقت  لصو تأثير جوهرى على تقييم األ 
 الخصوص. 
( من 2020لجبلى،وبناًء على ما تقدم يتفق الباحث مع ما إنتهت إليه إحدى الدراسات )ا 

إلتزام المنشآت   بالغ من  -وجوب    -   (COVID-19)جائحة  تداعيات  التي تضرر نشاطها بشكل 
األصول طالما توافرت لديها المؤشرات على انخفاض قيمة  قيمة  بمعيار المحاسبة عن اضمحالل  

عن اإلجراءات التي قامت بها وأدت إلى تغير    فصاحباإلاألصول، كما يجب إلتزام تلك المنشآت  
ر عن  أو القيمة اإلستخدامية لألصول، حيث أنه يجب التعبي  لالسترداد تقديراتها سواء للقيمة القابلة  

تعبر عن قدرة   و قيمة األصول بعدالة على اعتبار إنها تمثل الضمان لحقوق حملة األسهم والدائنون،  
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المنشأة عن توفير الضمانات الالزمة للحصول على االئتمان لمواجهة مشاكل السيولة التي قد تلحق  
 .(COVID-19)بالمنشأة نتيجة تداعيات جائحة 

تترك العديد من اآلثار التي يجب أن تتعامل  (COVID-19)والشك أن تداعيات جائحة  
للمخزون نتيجة انخفاض    اإلسترداديةمعها المعايير المحاسبية، فعلى سبيل المثال يتأثر قياس القيمة  

الراكد،  المخزون  من  للتخلص  تقديم عروض  إلى  المنشآت  المنتجات، وسعى  بعض  على  الطلب 
للمخزون عن التكلفة، و يجب في هذه    ةسترداديويترتب على ذلك حدوث انخفاض في القيمة اإل

الدولى  المحاسبى  للمعيار  وفقًا  المخزون  بند  في  االنخفاض  هذا  المالية  القوائم  تعكس  أن  الحالة 
(IAS:2)  ( الخاص بالمخزون، يضاف إلى ما سب2ومقابلة المصرى رقم ) أن من تداعيات تلك    ق

يؤد  العادية مما  الطاقة  التشغيل عن مستوى  تكاليف طاقة    ىالجائحة تخفيض ساعات  إلى وجود 
(   2ومقابلة المصرى رقم )   (IAS:2)عاطلة، وهنا يجب إتباع ما تضمنه المعيار المحاسبى الدولى  

الطاقة العادية، وبالتالي  حيث أشار إلى تحميل التكاليف اإلضافية الثابتة على المنتجات على أساس  
 تكاليف منتج ولكنها تعتبر تكاليف فترة.  رفان تكاليف الطاقة العاطلة ال تعتب

على موقعة الرسمي مجموعة من     (IFAC:2020)وفر االتحاد الدولى للمحاسبين    وقد  
المالية   ها في الحسبان عند إعداد القوائمذ عتبارات الواجب أخالعديد من اإل  ت تضمنوالتي  رشادات  اإل

القوائم )عبدهللا و محمد ،   (COVID-19)لتعكس بوضوح آثار جائحة   (،  2020على بنود تلك 
الحسبان عند قياس   التي يجب أخذها في  تلك اإلرشادات اإلعتبارات  المثال تضمنت  فعلى سبيل 

وفقًا لمتطلبات معيار التقرير المالى    (COVID-19)الخسائر االئتمانية المتوقعة في ظل جائحة  
 (IFRS:9)، و أهم ما أشارت إليه تلك اإلرشادات أن معيار التقرير المالى الدولى    (IFRS:9)الدولى  

فتح باب اإلجتهاد عندما أتاح لمنشآت األعمال تعديل نهجها في تحديد الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
لفة، لذلك يجب على اإلدارة إعادة النظر في مدى صالحية  بما يتوافق مع الظروف واألحداث المخت

اإلفتراضات والعالقات التي كانت تستند إليها عند تحديدها للخسائر اإلئتمانية المتوقعة في الفترات  
فمن المؤكد أن بعض اإلفتراضات نتيجة الظروف الراهنة أصبحت    (COVID-19)السابقة لجائحة  

ن العالقات قد أصابها التغيير، واألكثر من ذلك قد يكون هناك افتراضات غير واقعية، كما أن العديد م
جديدة ظهرت نتيجة لبعض التدابير التى إتخذتها العديد من الحكومات للتخفيف من آثار    ت أو عالقا

 تلك الجائحة. 

أهمية المعالجة المحاسبية لآلثار المترتبة على تعديل عقود اإليجار   قيضاف إلى ما سب  
  2019لسنة    49ومقابلة المصرى رقم    (IFRS:16)متطلبات معيار التقرير المالى الدولى  وفقا ل

من    منشآت إلى منع ال جائحةال  تلكؤدي  تقد  ، كذلك  12/2020/ 31والذى تم إرجاء تطبيقية إلى  



 2021يوليو –  الثالثالعدد  – ( 22المجلد ) – مجلة البحوث المالية والتجارية 

131 
 

العمالء باستخدام ممارساتها التجارية العادية، األمر الذي  يخلق تحدى  مع    تفاقيات االدخول في  
نظًرا ألن  و  باإلضافة إلى ذلك  بشكل يمكن الوثوق فيه،     لتزاماتها ا  للمنشآت في تحديد حقوقها و

عمالء يواجهون صعوبات مالية وقضايا سيولة ، فقد تحتاج المنشأة إلى تطوير إجراءات الالعديد من  
تحصيل   إمكانية  لتقييم  لدىإضافية  التغيير   المستحقات  في  والنظر  بشكل صحيح  في  العمالء  ات 

، ويرى الباحث أهمية  دراسة  (COVID-19)التقديرات نتيجة المتغيرات الجديدة التي فرضتها جائحة  
ومقابلة المصرى    (IFRS:15)   التقرير المالى الدولىآثار تلك التداعيات على متطلبات تطبيق معيار  

 الخاص باإليرادات من العقود مع العمالء. 2019( لسنة  48رقم )

تغيرات في هيكل المخصصات واإللتزامات المحتملة    (COVID-19)جائحة  ب   ويرتبط  
لذلك فأن األمر يتطلب من المنشآت    ،(Al-Masoodi et al.,2020)  وكذلك األصول المحتملة 

ومقابلة المصرى    (IAS:37)لبات تطبيق المعيار المحاسبى الدولى  دراسة أثر تلك التغيرات على متط
( الخاص بالمخصصات واإللتزامات المحتملة واألصول المحتملة، وأخيرًا يرى الباحث أن  28رقم )

سعى العديد من الحكومات ومنها الحكومة     (COVID-19)من ضمن الجوانب التي ارتبطت بجائحة  
زمة من خالل تقديم بعض المنح واإلعفاءات، لذلك  ن آثار تلك األالمصرية إلى محاولة التخفيف م

ومقابلة    (IAS:20)يجب معالجة تلك المنح والمساعدات في ضوء متطلبات معيار المحاسبة الدولى  
( الخاص بالمحاسبة عن المنح الحكومية واالفصاح عن المساعدات الحكومية، 12المصرى رقم ) 

على أن يعكس اآلثار اإليجابية والسلبية    اً اتى للقوائم المالية قادر وذلك حتى يكون المحتوى المعلوم
 .   لمستخدمى القوائم المالية (COVID-19)المرتبطة بجائحة 

 

الدور المرتقب لإلدارة في أداء مسئولياتها بشأن االستمرارية في ظل جائحة   8-1-3
(COVID-19) 

 

مناقشة يرى الباحث أن دور إدارة المنشأة فيما يتعلق بتقييم مدى قدرة   قوفى ضوء ما سب 
يمكن أن يتمثل في إتباع الخطوات التالية   (COVID-19)المنشأة على االستمرار في ظل جائحة  

 (.1الشكل رقم ) والتي يوضحها 
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 (1الشكل رقم )
 (COVID-19)الدور المرتقب لإلدارة في أداء مسئولياتها بشأن االستمرارية في ظل جائحة  

 

 بيئة األعمال على (COVID-19)التداعيات السلبية لجائحة 

البيئة الداخلية في منشآت  على (COVID-19)تقييم تأثير التداعيات السلبية لجائحة 

 االعمال وقدرتها على االستمرار

لقدرة المنشأة على االستمرار في ضوء اإلجراءات  تقييم اإلدارةإعادة النظر في 

   (COVID-19)جائحة لالحكومية المحلية والدولية للحد من التداعيات السلبية 

وجود شك جوهرى في قدرة 

المنشأة على االستمرار نتيجة 

  (COVID-19)تداعيات جائحة 

عدم وجود شك جوهرى في 

 قدرة المنشأة على االستمرار
يات جائحة نتيجة تداع

(COVID-19)  

 

خطط اإلدارة قادرة على الحد 

من الشك جوهرى في قدرة 

المنشأة على االستمرار نتيجة 

-COVID)تداعيات جائحة 

19)  
 

خطط اإلدارة غير قادرة على 

ي قدرة فشك جوهرى ال الحد من

نتيجة  المنشأة على االستمرار

-COVID)تداعيات جائحة 
19)  

الكافى عن الشكوك اإلفصاح 

لمواجهة اإلدارة و الجوهرية وخطط

طار لتزام باإلاإلتلك الشكوك مع 

عداد القوائم إالمحاسبى القائم على 

 المالية وفقا لفرض االستمرارية 

عدم قدرة المنشأة على اإلفصاح عن 

طار اختيار إ واالستمرار وأسباب ذلك 

ال عداد القوائم المالية أخر إلمحاسبى 

  االستمرارية  فرضعلى  ميقو

على بنود القوائم المالية قياساً  (COVID-19) جائحة آثارلها  المتمة إلفصاحاتاتضمين القوائم المالية 

 الدوليةيقوم على فرض االستمرارية )معايير المحاسبة  الذيالمحاسبى المتبع  لإلطاروافصاحاً وفقا 

 (أوالمحلية
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األولى:   جائحة  الخطوة  تأثير  في  النظر  اإلدارة  على  أعمال (COVID-19يجب  نموذج  على   )
 المنشأة وعملياتها، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما يلى: 

 التغيرات العامة في الظروف االقتصادية والسوقية. -
 الحصة السوقية للمنشأة.  وأثره علىاالنخفاض الجوهرى في الطلب  -
 التوريد بما في ذلك الخدمات اللوجستية والمالية.مخاطر فشل سالسل  -
 انخفاض عدد قنوات التوزيع أو وجود قيود على عملية التوزيع.  -
 القيود على التشغيل واإلنتاج بسبب التغييرات في السياسات العامة. -
مخاطر الدولية ذات التأثيرات على األسواق التي يتم فيها بيع المنتجات  الاآلثار الجغرافية و  -

 الحصول منها على مدخالت العملية االنتاجية. أو
التابعة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات،  - الترابط بين عمليات الشركة األم والشركات  مدى 

والتوريد والتوزيع، وآليات الحصول على التمويل والتراخيص بالتشغيل ومدى اإللتزام بقوانين  
 الملكية الفكرية. 

ليها في  إالسابق اإلشارة  (COVID-19)ير المتوقع لتداعيات جائحة في ضوء التأث الخطوة الثانية:
يجب تقييم عدة جوانب ذات ارتباط بقدرة المنشأة على االستمرار، وتتمثل تلك الجوانب    السابقة الخطوة  

 ما يلى: فيعلى سبيل المثال ال الحصر 
التدفقات   - بعد تقييم  القر   النقدية  وأقساط  واإليجارات  الفوائد  والنفقات  و إستبعاد مدفوعات  ض 

 الرأسمالية الملتزم بها. 
جائحة   - قبل  متاحة  كانت  التي  االئتمانية  التسهيالت  على  المحتملة  )القيود  التمويل  قيود 

COVID-19،)    المقرضين للتمويل   ومدىوسيولة  المانحة  الجهات  جانب  من  االمتثال 
الم  التفاقات  جائحة  التمويل  قبل  للجائحة    ، (COVID-19)برمة  السلبية  التأثيرات  ومستوى 

 . على ضمانات التمويل
من جانب العمالء في سداد المبلغ المستحقة طرفهم، ومدى حساسية    اإللتزام المتوقعمدى   -

 نشاط الشركة للتأخر من جانب العمالء في السداد. 
 .المنشأة في إدارة رأس المال العامل وافتراضات سياسات  -
 حاالت عدم التأكد المتعلقة بكل البنود السابقة.  -
 النظر في مدى معقولية األسس واإلفتراضات التي تم إجراؤها فيما يتعلق بكل ما سبق. -
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وكذلك    ،(COVID-19)المرتبطة بجائحة    تقييم أثر اإلجراءات الحكومية المحلية   الثالثة:الخطوة  
على تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على    المنشأة،اإلجراءات الحكومية في الدول ذات التأثير على أنشطة  

 تم التوصل اليه في الخطوة السابقة.  والذياالستمرار 
 :التالية ستنتاجات إحدى االلى إتتوصل اإلدارة  قد ما سبق : في ضوء الخطوة الرابعة

-COVID)قدرة المنشأة على االستمرار في ظل جائحة    شك في: عدم وجود  االستنتاج األول -
وفى ضوء   االستمرارية، وبالتالي يجب إعداد التقارير المالية قياسًا وإفصاحًا على أساس  (19

 يستند إلى معايير المحاسبة الدولية أو المحلية.  ىوالذ اإلطار المحاسبى المطبق 
وجود شك جوهرى في قدرة المنشأة على االستمرار وهنا يجب التميز بين   الثاني:االستنتاج  -

 حالتين على النحو التالى: 
جوهرى في قدرة المنشأة  الكانت خطط اإلدارة قادرة على الحد من الشك    ذاإ:  األولىالحالة   -

تلك الشكوك وكذلك خطط اإلدارة للحد    عن اإلفصاحعلى االستمرار، في هذه الحالة يجب  
إعداد التقارير المالية    ويجب ك الشكوك، ضمن اإلفصاحات المتممة للقوائم المالية،  من تل

يستند    والذي المحاسبى المطبق    اإلطاروفى ضوء    االستمراريةقياسًا وإفصاحًا على أساس  
 إلى معايير المحاسبة الدولية أو المحلية. 

جوهرى في قدرة الذا كانت خطط اإلدارة غير قادرة على الحد من  الشك  إ  الثانية:الحالة  
، في هذه الحالة يجب اإلفصاح عن  (COVID-19)المنشأة على االستمرار في ظل جائحة  

  االستمرارية ذلك في اإليضاحات المتمة للقوائم المالية، وعدم إعداد القوائم المالية وفقا لفرض  
لى ذلك األساس  إواالفصاح عن المعلومات المالية، واالشارة    ويجب اختيار أساس أخر للقياس

 لقوائم المالية.المتممة لفصاحات اإلخر وأسباب اختياره ضمن األ
وفى نهاية هذا العرض لمسئولية اإلدارة عن تقييم مدى قدرة المنشأة على االستمرار، يتضح  

أدت الى التوسع في مجال عمل اإلدارة بشأن أدائها    (COVID-19)للباحث أن تداعيات جائحة  
لمسئوليتها المتعلقة بتقييم مدى قدرة المنشأة على االستمرار ليشمل معلومات مالية وغير مالية، داخلية  
وخارجية ، ومعلومات محلية ودولية، والتي قد تعدل من اإلفتراضات التي كانت تعتمد عليها  اإلدارة  

لمنشأة على االستمرار، فضاًل عما سبق يرى الباحث أن نجاح خطط اإلدارة في  في تقييم مدى قدرة ا
اآلن مؤشرًا كافيًا    د مواجهة الشكوك الجوهرية في قدرة المنشأة على االستمرار في فترات سابقة  ال يع

يمكن االعتماد عليه في التنبؤ بنجاح خطط اإلدارة في مواجهة الشكوك الجوهرية في قدرتها على  
، نظرًا للطبيعة غير المسبوقة لتلك الجائحة والتي تمس  (COVID-19)تمرار في ظل جائحة  االس

 العديد من جوانب األداء المالى و التشغيلى للمنشأة. 
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وفى سياق متصل يرى الباحث أنه من األهمية بمكان قيام اإلدارة بدورها في تضمين القوائم 
لى بنود القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبة المتبعة،  المالية قياسًا وافصاحًا بآثار تلك الجائحة ع

التعرف على تأثير تلك الجائحة    -خاصة المحللين الماليين -حتى يستطيع مستخدمى القوائم المالية  
 على قدرة المنشأة على االستمرار، والتأكد من مدى مصداقية المحتوى المعلوماتى للقوائم المالية.  

 

اإلدارة ومراقب الحسابات عن االستمرارية في ضوء معيار المراجعة   ت مسؤوليا    8-2
 2015المعدل لسنة  (ISA:570)الدولى 

هتمام بتقييم قدرة المنشأة على االستمرار  ويصبح موضوع نقاش مستمر، ال سيما  يظهر اإل
السيئة،    بسبب الظروف االقتصاديةمنشآت األعمال  رتفع فيها عدد حاالت إفالس  تفي الفترات التي 
  أو ن مسئولية مراقبى الحسابات في هذا الشأن تحكمها معايير المراجعة المحلية  أوعلى الرغم من  

تهمت مراقبى الحسابات بالتقصير في أداء أن الصحافة المالية في العديد من الدول  أال  إالدولية،  
ة على االستمرار عملهم وحملتهم مسئولية عدم تحذير أصحاب المصالح بالشكوك حول قدرة المنشأ

  ، معايير المراجعةذهب إلى وجود قصور في ن البعض أ واألكثر من ذلك ، قبل اإلفالس بوقت كافى
لى  إ  2007  منخالل الفترة    لإلفالستعرضت  والتي     األمريكية  منشآت األعمال من    لعديد أن ا  نتيجة

معايير    يشير إلى عجز  مما  ،قوائمها المالية على أساس فرض االستمرارية  بإعداد كانت تقوم      2008
  تأكد عدم ال  أولتعامل مع حاالت الشك  لرشادات الالزمة لمراقبى الحسابات  توفير اإل  عنالمراجعة  

 ,.Menon & Williams, 2010; Triani et al)الجوهري المتعلق بقدرة المنشأة على االستمرار
2017) . 

  - بصفة عامة - وعلى الرغم من اإلهتمام الدولى المتزايد بإعادة النظر فى معايير المراجعة  
لفرض   اإلدارة  إستخدام  مالءمة  مدى  تقييم  فى  الحسابات  مراقب  بدور  الصلة  ذات  والمعايير 

  - بصفة خاصة -جع فى هذا الخصوص  االستمرارية، والمعايير ذات الصلة بالتقرير عن رأى المرا
إال أنه باستقراء واقع الحال فى البيئة المصرية يتضح للباحث أن نسخة معايير المراجعة المعمول 

لمعايير  ، بعنوان ا2008( لسنة 166بها حتى اآلن هى النسخة الصادرة بقرار وزير االستثمار رقم )
، وتضمنت تلك النسخة معيار المراجعة  خرى المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد األ

الذى هو ترجمة غير مكتملة لمعيار  -( بعنوان االستمرارية، إال أن هذا المعيار 570المصرى رقم )
فقد توافقة مع معايير المراجعة الدولية الحالية،   -2004الصادر عام    (IAS:570)المراجعة الدولى  

والتي انتهت بالتعديل      (ISA:570)ار المراجعة الدولى  نتيجة إجراء العديد من التعديالت على معي
 . 2015األخير عام  
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باإلضافة إلى ما سبق تم إجراء العديد من التعديالت على بعض معايير المراجعة الدولية 
(ISA: 700, 701)   األخرى لتطوير شكل ومحتوى تقارير مراقبى الحسابات، والتوسع فى المحتوى

لفرض  اإلدارة  إستخدام  لمالءمة  الحسابات  مراقبى  بتقييم  الصلة  ذات  المراجعة  لتقرير  المعلوماتى 
االستمرارية عند إعداد القوائم المالية، وجاءت تلك التعديالت في تلك المعايير استجابة  للعديد من 

تقادات التي وجهت للشكل النمطى لتقارير مراقبى الحسابات، والتى تمثلت فى انخفاض القيمة  اإلن
 .(Chen et al., 2016a; Church et al., 2008)المعلوماتية لمحتوى هذه التقارير

 

( بشأن مسئولية إدارة المنشأة ومراقب 570وبمراجعة ماورد بمعيار المراجعة المصرى رقم )
 :ىالحسابات فيما يتعلق بالتقرير عن قدرة المنشأة على االستمرار يتضح ما يل 

يتعلق بمسئولية اإلدارة عن تقييم مدى قدرة المنشأة على االستمرار بما يبرر لها إستخدام   اواًل : فيما
( )الفقرات من  570فرض االستمرارية في إعداد القوائم المالية، أشار معيار المراجعة المصرى رقم )

 ( إلى ما يلى: 7إلى  3
يجب على إدارة المنشأة أن تقوم بتسجيل أصولها وإلتزاماتها على أساس أن المنشأة سوف   -

أنشطتها   التزاماتها من خالل ممارسة  القدرة على تحقيق قيمة أصولها وتسوية  لدية  يكون 
 العادية.

( عرض القوائم المالية، تعد إدارة المنشأة  1وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم ) -
 ولة عن تقييم قدرتها على االستمرار وتقديم اإلفصاحات الالزمة المرتبطة بذلك التقييم. مسئ

ين - المالية ال  القوائم  إتباع إطار محاسبى إلعداد  بشكل صريح على مسئولية    ص فى ظل 
 اإلدارة عن تقييم مدى قدرة المنشأة على االستمرار، فإن إدارة المنشأة تظل مسئولة عن ذلك.

خ المنشأة السابق يسفر عن ربحية أنشطتها وكذلك وجود مصادر تمويل متاحة  إذا كان تاري -
للمنشأة ففي هذه الحالة قد تقوم اإلدارة بإجراء تقييم لقدرة المنشأة على االستمرار دون الحاجة  

 إلى تحليالت تفضيلية إلجراء هذا التقييم. 
الشخصى لإلدارة عند نقطة   يعتمد تقدير اإلدارة لمدى مالئمة فرض االستمرارية على الحكم -

زمنية معينة، فيما يتعلق بالنتائج المستقبلية لألحداث أو الحاالت التي يحيط بها ظروف عدم  
كافة   على  التقدير  هذا  إعداد  في  لإلدارة  الشخصى  الحكم  ويعتمد  متأصله،  بصورة  التأكد 

التقدي هذا  إعداد  تاريخ  المستقبلية حتى  األحداث  المتاحة عن  تتعارض المعلومات  وقد  ر، 
 األحداث الالحقة مع التقديرات التي كانت معقولة في تاريخ إعدادها.

( إلى أنه في بعض األحيان قد 570فضاًل عما سبق فقد أشار معيار المراجعة المصرى رقم )
يكون لدى إدارة المنشأة خطط قابلة للتنفيذ تمكنها من التغلب على أو الحد من تأثير الظروف أو  
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المستقبلية على قدرة المنشأة على االستمرار، فقد يتم التغلب على عدم قدرة المنشأة على  األحداث  
سداد مديونيتها عن طريق قيام اإلدارة بإعداد خطة للحصول على تدفقات نقدية بديلة من خالل بيع  
بعض األصول أو إعادة جدولة سداد القروض أو الحصول على رأس مال إضافى، كذلك الحال فإنه  

 مكن الحد من أثر فقدان المنشأة لمورد رئيسي عن طريق إيجاد مصدر توريد بديل.ي

 يتضح للباحث ما يلى:  2015المعدل لسنة  (ISA:570)ومن مراجعة معيار المراجعة الدولى 

ومقابلة المصرى رقم  2015 لسنةالمعدل  (IAS:570)ن كاًل من معيار المراجعة الدولى أ -
فيما يتعلق بمسئولية اإلدارة عن تقييم مدى قدرة المنشأة على  لعمل  ل  اً إطار (   يوفرا  570)

المالية وفًقا لمعايير  القوائم  لتطبيق ليس فقط عند إعداد  طار قابل لن هذا اإلأ  ، واالستمرار
ولكن مع   -ي هذا الشأنالتي تنص بشكل صريح على مسئولية اإلدارة ف-المحاسبة الدولية  

الوطنية أو المنصوص المحاسبية  مثل األطر  المالية )عداد التقارير  محاسبية أخرى إل أطر  
 عليها في القانون أو اللوائح(.

( بالفقرة رقم 570يختلف الباحث مع ما أشار إليه كاًل من معيار المراجعة المصرى رقم ) -
من إعفاء    (A:9)بالبند    2015المعدل لسنة     (ISA:570)( ومعيار المراجعة الدولى  6)

التي توضح األسس التي استندت إليها في    ة اإلدارة من مسئولية تقديم التحليالت التفصيلي
على االستمرار، إذا كان تاريخ المنشأة السابق يسفر عن ربحية أنشطتها،   تقييم مدى قدرتها

في ظل   هوكذلك وجود مصادر تمويل متاحة، ويرى الباحث أن هذا األمر إن كان له ما يبرر 
الراهن،   إنه غير مبرر في ظل الوضع  المتكررة إال  العادية واألحداث واألزمات  الظروف 

زمة غير مسبوقة بالنسبة لمنشآت األعمال، لذلك فأن تعد أ  (COVID-19)حيث أن جائحة  
عوامل النجاح في مواجهة أزمات الماضى ليس بالضرورة أن تحقق نفس النتائج في ظل 
الوضع الراهن، لذلك يجب إلزام إدارات المنشآت باإلفصاح عن التحليالت التفصيلية التي  

لنظر عن تاريخ المنشأة السابق  استندت إليها في تقييم مدى قدرتها على االستمرار بغض ا
 في تحقيق األرباح أو الحصول على التمويل االزم .

   

( من معيار المراجعة  6للفقرة رقم )  مثل مسؤوليات مراقب الحسابات وفقاً تتوفى سياق متصل  
في الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة،    2015المعدل لسنة     (ISA:570)الدولى  

و  عند إعداد القوائم المالية،    االستمراريةلفرض    اإلدارةستخدام  إ  أو مالءمة   يتعلق بمدى مناسبةفيما  
لى إ  ستناداً اما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة    استنتاج

ان إطار التقرير المالي  حتى لو كقائمة  هذه المسؤوليات  وتظل    ،دلة المراجعة التي تم الحصول عليهاأ
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دارة إجراء تقدير لقدرة المنشأة على  يتطلب بشكل صريح من اإلال  المستخدم في إعداد القوائم المالية 
 .البقاء كمنشأة مستمرة

المعدل     (ISA:570)( من معيار المراجعة  الدولى  7)  تشير الفقرة رقمعلى الرغم مماسبق  و 
الفقرتين    -  أنلى  إ،    2015لسنة   من ملحق معيار المراجعة الدولى   (A51;A52)وكما توضح 

(IAS:200)  باألهداف المراجعة    الخاص  لمعايير  وفًقا  المراجعة  وإجراء  الحسابات  لمراقب  العامة 
لقدرة مراقب الحسابات على اكتشاف التحريفات الجوهرية  ه  التأثيرات المحتملة للقيود المالزم  -الدولية

قد تتسب في توقف المنشأة عن البقاء    ىالتو  أو الظروف المستقبلية،    لألحداث لنسبة  تكون أكبر باقد  
حداث أو الظروف المستقبلية، ال يستطيع مراقب الحسابات أن يتنبأ بتلك األوقد  كمنشأة مستمرة،   

من   التأكد  عدم  إلى  الحسابات  مراقب  تقرير  في  إشارة  وجود  عدم  إلى  النظر  يمكن  ال  وبالتالي 
 .، كضمان لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرةراريةاالستم

،    2015المعدل لسنة     (ISA:570)( من معيار المراجعة الدولى  9)   رقمشارت الفقرة  أو   
  تمثل فى ثالثة اهداف رئيسية هى: تهداف مراقب الحسابات فيما يتعلق بموضوع االستمرارية  أ ن  ألى  إ

لفرض    اإلدارةالحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيما يتعلق  بمدى مناسبة استخدام  
استنتاج ما إذا كان يوجد عدم تأكد جوهري ذو عالقة بأحداث  ، و  عند إعداد القوائم المالية  االستمرارية
إعداد تقرير   ، وأة مستمرة بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنش  كبيراً   ، قد تثير شكاً معينةأو ظروف  

 . لمتطلبات هذا المعيار وفقاً  المراجعة

عند نه  إ لى  إشارة  إ  2015المعدل لسنة   (ISA:570)تضمن معيار المراجعة الدولى  وقد  
بموجب   المطلوبة  الخطر  تقدير  إجراءات  ) تنفيذ  رقم  من  5الفقرة  الدولى (  المراجعة  معيار 

(IAS:315)    ريف الجوهري وتقديرها من خالل فهم المنشأة وبيئتها،  الخاص بتحديد مخاطر التح
  ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف، قد تثير شكاً  عتبار يجب على مراقب الحسابات أن يأخذ في اال 

وعند القيام بذلك يجب على مراقب الحسابات   ،بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة  كبيراً 
مبدئيًا لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، فإذا   اً قد أجرت تقدير    اإلدارة أن يحدد ما إذا كانت  

قد   اإلدارة، وتحديد ما إذا كانت  اإلدارةتم إجراء ذلك التقدير يجب على مراقب الحسابات مناقشته مع  
بشأن قدرة المنشأة   كبيراً   قد تثير شكاً   -بمفردها أو في مجموعها    -التي  أو الظروف    األحداثحددت  

للتعامل    اإلدارةعلى البقاء كمنشأة مستمرة، وفى تلك الحالة يجب على مراقب الحسابات مناقشة خطط  
بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا   كبيراً   و الظروف التى تثير شكاً أحداث  مع تلك األ 

، يجب على  مراقب الخاص بمدى قدرة المنشأة على االستمرار  ذلك التقديرتقوم اإلدارة بإجراء  لم  
مناقشة   استخدام    اإلدارةالحسابات  نيتها  االستمراريةبشأن  إلعداد   فرض  المالية،    كأساس  القوائم 
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  - موعها  بمفردها أو في مج  -  قائمةعما إذا كانت هناك أحداث أو ظروف    اإلدارةمن    واالستفسار
 .قد تثير بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة

 (ISA:570)( من معيار المراجعة الدولى 14- 13-12)وفى ذات السياق تشير الفقرات  
لدور مراقب الحسابات فى تقييم تقديرات االدارة لقدرة المنشأة على االستمرار    2015المعدل لسنة  

الواردة ضمن ملحق المعيار    (A: 8,11,12,13)ليات تنفيذ عملية التقييم ضمن البنود  آ  موضحاً 
دارة  مراقب الحسابات من الفترة التى تغطيها تقديرات االدارة، وقيام اإل  تأكد همية  أ لى  إشارت  أوالتى  

و الظروف عند قيامها بتقدير مدى قدرة  أ  باألحداث بتضمين كافة المعلومات المتاحة وذات الصلة  
 المنشأة على االستمرار.

  2015لسنة    المعدل (ISA:570)معيار المراجعة الدولى  تضمن    قما سبالى    باإلضافة  
  ا لتقديراته دارة  عداد اإلإ فترة    و الظروف التى تنشأ بعد أحداث  ن األ ألى دور مراقب الحسابات بشإ  أشاره

ن قدرة المنشأة على االستمرار، وذلك من خالل البنود أ بش  اً كبير   اً ن االستمرارية والتى تثير شكأبش
(A: 14, 15)    ن  أ ليات التواصل مع المكلفين بالحوكمة بشآفى ملحق المعيار، كذلك تناول المعيار

الواردة    (A: 5,6,12,13)دارة لمدى قدرة المنشأة على االستمرار، وذلك ضمن البنود  تقييم تقديرات اإل
 بملحق المعيار.

( 570ويرى الباحث أنه على الرغم من وجود تقارب كبير بين معيار المراجعة المصرى رقم )
ت  فيما يتعلق بمسئولية مراقب الحسابا  2015المعدل لسنة    (ISA:570)ومعيار المراجعة الدولى  

الدولى   المراجعة  أن معيار  إال  االستمرارية،  لسنة    (ISA:570)بشأن  أورد ضمن    2015المعدل 
إرشادات واضحة حول ممارسة مراقبى الحسابات لدورهم فيما يتعلق بتقييم تقديرات   ملحقه إجراءات و

ا في معيار  اإلدارة بشأن االستمرارية ولم يترك االمر بكاملة للتقدير الشخصى لمراقبى الحسابات كم
قبل    (IAS:570)( الذى يعتبر ترجمة جزئية لمعيار المراجعة الدولى  570المراجعة المصرى رقم )

  2015المعدل لسنة    (ISA:570)، فضال عن ذلك فأن معيار المراجعة الدولى  2015تعديله عام  
ت فيما يتعلق  تطلب من مراقبى الحسابات إدراج وصف واضح لمسئولية إدارة المنشأة ومراقبى الحسابا

 بتقييم مدى قدرة المنشاة على االستمرار ضمن تقرير المراجعة.
(  2020يتفق الباحث مع ما انتهت إليه إحدى الدراسات )عبد الرحيم،   قوبناًء على ما سب

الدولى   المراجعة  أوردها معيار  التي  التعديالت  أن  لسنة    (ISA:570)فى  تساعد   2015المعدل 
ل إشارات تحذيرية بشكل أفضل عن مدى قدرة المنشأة على االستمرار،  مراقبى الحسابات فى إرسا

تقارير مراقبى الحسابات، خاصة في ظل ارتفاع مستوى   الثقة على  األمر الذي يطفى المزيد من 
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شكوك مستخدمى القوائم المالية في قدرة المنشآت على االستمرار في الوقت الراهن نتيجة تداعيات  
 .(COVID-19)جائحة 

الباحث أنوير  على بيئة األعمال،     (COVID-19)التداعيات غير المسبوقة لجائحة    ى 
تلقى بالمزيد من  ،  والتى أدت إلى تنامى الشك في قدرة  العديد من منشآت األعمال على االستمرار

االستمرار،  المسئولية على إدارات منشآت األعمال إلجراء المزيد من التحليالت لمدى قدرتها على  
في محاولة  تلك الجائحة    آثار المتوقع أن تقوم اإلدارة بإعداد سيناريوهات مختلفة للتعامل مع    ومن

وضع سيناريوهات مختلفة  )على سبيل المثال ،    لتخفيض مستوى الشك في قدرتها على االستمرار
في ظل توقعات اإلدارة   سيناريوهات مختلفة، أو  طبيعيةللعودة إلى الحياة المتوقعة  استخدام تواريخ  ب
وتحديثها وفًقا  ، ويجب إعادة النظر في هذه السيناريوهات  تلقي مساعدات حكومية (  عدم  تلقي أول
ؤثر على  ت   (COVID-19)جائحة  أن  ، وبالتالى يمكن القول ب (COVID-19)مستجدات جائحة  ل

 (.1الجدول رقم )ويمكن تلخيص ذلك ب بمسؤولياتهم مراقبى الحسابات وفاء اإلدارة و  متطلبات 
 مراقبى الحسابات  اإلدارة

ال لقدرة  اإلدارة  تقييم  يكون  أن  المحتمل    منشأة من 
االستمرار   لتفشى  على  الحالية  الظروف  ظل  في 

من أى وقت   صعوبةأكثر   (COVID-19)جائحة 
 مضى. 

مبتكرة حتى  إضافية أو    مراجعةالحاجة إلى إجراءات  
من استنتاج مدى مالءمة يتمكن مراقب الحسابات  

 لقدرة المنشأة على االستمرار. تقييم اإلدارة 

من    تتطلب الحالية  والمكلفون  الظروف  اإلدارة 
  بإفصاحات   الماليةالقوائم  بالحوكمة تزويد مستخدمي  

تؤثر على  قد  األحداث أو الظروف التي  عن  إضافية  
 رار. االستمقدرة المنشأة على 

األكثر   اإلجراءات  تساعد  النماذج  قد  اعتمادًا على 
الحسابات   مراقبى  الالكمية  على  في  حصول 

استخدام اإلدارة  مدى مالءمة  استنتاجات مناسبة عن  
 . الحالية ظروفالظل   لفرض االستمرارية في

على   المنشأة  بقدرة  مرتبط  شك  وجود  حالة  في 
يجب على    (COVID-19)جائحة  نتيجة  االستمرار  

تتبعها  التي سوف  تفصح عن خططها  أن  اإلدارة 
حالة   عن  لتخفيض  اإلفصاح  ويجب  الشك 

االفتراضات التي استندت اليها تلك الخطط، ومدى  
السيناريوها ظل  في  تنفيذها  المختلفة    ت إمكانية 

 زمة الحالية. المتوقعة لأل

في  كون  يقد   وفقًا  تقرير  التوسع  الحسابات  مراقبى 
المعدل لسنة    (ISA:570)يار المراجعة الدولى  لمع

واقعية في ظل الظروف الراهنة حيث   أكثر   2015
أضاف المعيار المذكور المزيد من المعلومات عن  

 االستمرارية في تقرير المراجعة. 
 

 ( 1الجدول رقم )
بشأن   بمسؤولياتهم مراقبى الحسابات وفاء اإلدارة و على متطلبات  (COVID-19)أثر جائحة 

 االستمرارية 
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الرغم   من  من  وعلى  أن  أنه  حالة  (COVID-19)  بجائحة  يرتبطالمحتمل  من    حدوث 
ال التشكيك في قدرة  إلى  الحاالت  على االستمرار   منشأةاالنكماش االقتصادي قد تؤدي في بعض 

تلك الشكوك بشكل موحد بالنسبة لجميع المنشآت، بالضرورة وجود    ىنيع  هذا ال   أن  ال، إكمنشأة مستمرة
والصناعة    منشآت التلك  طبيعة وظروف  حيث أن تأثر منشآت األعمال بتلك الجائحة سوف يعتمد على  

  لجائحة نتيجة    تنشأ ألحداث أو الظروف التي قد  لأمثلة    (  2تنتمى إليها، ويوضح الجدول رقم )التي  
(COVID-19)    األمور  منشأة على االستمرار، و  اللمدى قدرة   يم اإلدارة  التأثير المحتمل على تقي و

تقديرات اإلدارة لمدى قدرة المنشأة  عند تقييم  اقب الحسابات ان يأخذها في الحسبان  التي يجب على مر 
 على االستمرار. 

 األحداث أو الظروف 

-COVID)المرتبطة بجائحة 

19) 

التأثير المحتمل على تقييم اإلدارة  

قدرة   على لمدى  المنشأة 

 االستمرار 

مراقب  على  يجب  التي  األمور 

ن يأخذها في الحسبان أالحسابات  

تقييم   لمدى  عند  اإلدارة  تقديرات 

 قدرة المنشأة على االستمرار 

العمالء  أو  الرئيسية  االسوق  فقد 

واإليرادات،    ،الرئيسيين 

 .وتخفيض فترات تواجد العمالة 

جائحة    COVID-19دفعت 

اتباع العديد  د من الدول إلى  ديالع

ال العامة، مما من  تدابير الصحية 

بعض  إغالق  عليها  ترتب 

انشطة  فى  تعمل  التى  المنشآت 

نموذج  تغيير  أو  أساسية  غير 

أو  كلى  بشكل  والتحول  العمل 

من  العمل  نظام  إلى  جزئى 

 المنزل. 

إلى   - - التدابير  هذه  تؤدى  سوف 

كانت   انخفاض ما  إذا  المبيعات 

ر قادرة على تعويض المنشأة غي

اال  المبيعات   نخفاضهذا  في 

المباشرة من خالل وسائل اخرى 

شبكة   خالل  من  المبيعات  مثل 

 اإلنترنت. 

يجب على مراقب الحسابات التأكد 

 عتبارن اإلدارة اخذت في االأمن  

 تأثير هذه األحداث على ما يلى:

 اإليرادات.  -  -

آثار  خطط- - من  للحد  االدارة 

 الجائحة.  

ب - المرتبطة   سلسال المشاكل 

 التوريد. 

على   - - وأثره  العمالة  تخفيض 

 مواصلة التشغيل. 

التي - - األخرى  واإلعانات  المنح 

 تقدمها الحكومة.

األداء المستقبلي للمنشأة بعد رفع   -

 القيود الحالية. 

قيمة    نخفاضاال في  الكبير 

توليد   فى  المستخدمة  األصول 

 تدفقات النقدية ال

تقييمات  تكون  أن  المرجح  من 

األصول في ظل حالة عدم التأكد 

 الحالية أكثر صعوبة. 

التقييم على أساس القيمة العادلة ف-

على وجه الخصوص ، قد يكون 

تقلبات  يوجد  أكثر صعوبة حيث 

 فى القيمة بشكل غير منتظم. 

يكون - أن  أيًضا  المرجح  من 

إلى   المستند  التدفقات التقييم 

أكثر  المتوقعة  المستقبلية  النقدية 

بالتدفقات   لتنبؤصعوبة نظًرا ألن ا 

االفتراضات    - معقولية  مدى 

في  اإلدارة  قبل  من  المستخدمة 

 .تقييم األصول

معلومات  - هناك  كانت  إذا  ما 

 باالفتراضاتمتناقضة فيما يتعلق  

 . ةمستخدمال

بخبير    - المنشأة  استعانت  إذا 

األسس التي   إلجراء التقييم، ما هى

 في بناء افتراضاته.اعتمد عليها 

كان   - إذا  قامت ما  قد  اإلدارة  ت 

االب الكافىإيالء  عدم    هتمام  لحالة 
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يحيطها  المستقبل  في  النقدية 

 مستوى مرتفع من عدم التأكد. 

بها  تمر  التى  الحالية  التأكد 

 ق المحلية والعالمية.األسوا

كبير في قيمة األصول التدهور  ال

 المخزون   –المتداولة 

النشاط،   طبيعة  على  اعتمادًا 

للتلف،  الوقابلية   مخزون 

القدرة على االستمرار   انخفاضو

المعتاد  األداء  نتيجة ةبمعدالت   ،

الحالية،  االحترازية  لإلجراءات 

اإلدارة   من  األمر  يستوجب 

اإلجراءات على دراسة تأثير تلك  

السلعي،  المخزون  عناصر  تقييم 

عناصر المخزون ذات الطبيعية ف

قيمتها  تخفيض  يجب  الموسمية، 

نتيجة  أنه  لإلدارة  ثبت  ما  إذا 

بيعها   جائحةاللتداعيات   ال يمكن 

تخفيض   يجب  سعارها أأو 

 للتخلص منها. 

الحسابات  مراقب  على  ويجب 

 التعرف على ما يلى : 

اعتم- - التي  عليها االعتبارات  دت 

اإلدارة في تخفيض قيمة المخزون 

 السلعى.

المتوقع     المدى - - الزمنى 

آثار   ي فجائحة  الالستمرار 

المستقبل  على العديد من األمور 

بالمخزون   الصلة    مثلذات 

التوريد من حيث  اإلمداد و سالسل  

 االنتظام والتكلفة وشروط التوريد. 

أو  المنتجات  طرح  تأجيل 

 سواق الخدمات الجديدة لأل

لوحظت في ظل  التي  اآلثار  من 

ن أ   (COVID-19)جائحة  

نتيجة  المنشآت  من  العديد 

توافر   نخفاضال عدم  أو  الطلب 

االزمة   المكونات  أو  األجزاء 

لإلنتاج قامت باإلعالن عن تأجيل 

خدماتها  أو  منتجاتها  طرح 

 . الجديدة 

ن يحصل مراقب الحسابات أيجب  

من   كافية  معلومات  اإلدارة  على 

مع اآلثار المالية    هاعن كيفية تعامل

الناتجة عن تأجيل طرح المنتجات 

أو الخدمات الجديدة لألسواق، بما 

ذات   األخرى  التكاليف  ذلك  في 

أو  القانونية  التكاليف  مثل  العالقة 

 غيرها من التكاليف الملزمة.

لديها  تقلبات أسعار الصرف  التي  المنشآت  تحتاج  قد 

إلى   دولية  حتساب إمعامالت 

غير  المكاسب(  )أو  الخسائر 

عقود  عن  والناتجة  المتوقعة 

اآل البيع  او  وعقود   ةجلالشراء 

عقود  أو  اآلجلة  الصرف 

المقومة   األخرى  المشتقات 

 بعمالت أجنبية . 

أسعار   - تقلبات  أخذ  يتم  كيف 

الصرف في االعتبار، بما في 

ي ترتيبات تحوط  ذلك تأثير أ

اإلدارة للحد من حالة    تخذتهاا

 عدم التأكد. 

كان - إذا  قد    تما  المنشأة  إدارة 

حساسية   الحسبان  في  أخذت 

التحركات في أسعار الصرف  

إعدادها   بشأن    اراتهلتقديعند 

 . االستمرارية

حالة   تقييماتال بزيادة  تتأثر  التي 

جائحة نتيجة  التأكد   عدم 

(COVID-19) . 

انت التدفقات النقدية تحديد ما إذا ك

حالة  بسبب  تأثرت  قد  المستقبلية 

المتزايدة )على سبيل  التأكد  عدم 

على  القائمة  الحسابات  المثال، 

عرضة  تكون  ان  يمكن  معدالت 

أو  الفائدة  أسعار  مثل  للتقلب 

أسعار الصرف للعمالت األجنبية 

( ، ويجب ان تأخذ المنشآت في 

 الحسبان مايلى:

 المجهولة للمستقبل الطبيعة  -

الحسابات  مراقب  على  ويجب 

 التعرف على مايلى: 

في - - بما  األساسية،  االفتراضات 

مجاالت  مع  اتساقها  مدى  ذلك 

 المراجعة األخرى. 

مدى  - - لتحديد  المستخدم  المصدر 

 .معقولية االفتراضات

ما إذا كانت الحساسية فيما يتعلق  - -

أو  الفائدة  أسعار  فى  بالتحركات 
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الستمرار  - المتوقعة  الفترة 

 الجائحة  

 توقيت المتوقع للتدفق النقدي  ال -

أسعار الصرف للعمالت األجنبية  

 قد تم أخذها في االعتبار. 

االئتمانية لألطراف   المخاطر 

 ذات العالقة بالمنشأة

ن تحدد إدارة المنشأة ما أيجب    (

ائتمانية  مخاطر  هناك  كانت  إذا 

ذات  األطراف  لدى  كبيرة 

المنشأة  العالقة،   تمتلك  والتي 

يها أصول مالية كبيرة، ويجب دل

قدرة   مدى  تقييم  اإلدارة  على 

األطراف ذات العالقة على الوفاء 

 بالتزاماتها التعاقدية. 

كيف قامت اإلدارة بتقييم مدى  

األصول   استرداد  إمكانية 

تقييم   ذلك  في  بما  المالية، 

االفتراضات    معقولية 

مع  واتساقها  المستخدمة، 

المتاحة  المعلوم األخرى  ات 

 لمراقب الحسابات. 

الوقت  المالءة المالية للمنشأة الحكومي في  الدعم  يركز 

توفير  على  عام  بشكل  الحالي 

لمنشآت  األجل  قصيرة  السيولة 

الدعم،    األعمال تتطلب  التي 

فاإلجراءات التى يتم اتخاذها اآلن 

للحفاظ على السيولة، مثل تأجيل 

لتعويض منح  تقديم  أو   السداد 

ن   أفي التكاليف ، يحتمل    رتفاعاال

تؤثر  على المالءة المالية لبعض 

 . المنشآت

كيف قامت اإلدارة بتقييم المالءة   -

إدارة   بين  العالقة  وتقييم  المالية، 

 المنشأة و مقدمي التمويل. 

قامت   - قد  اإلدارة  كانت  إذا  ما 

بإجراء اختبارات تساعدها في فهم 

للمنشأ المالية  المالءة  ة،  مخاطر 

االفتراضات  كان  إذا  وما 

المستخدمة في االختبارات تعكس 

 بشكل كاٍف الظروف المحتملة. 

القروض    - لسداد  المنشأة  خطة 

 اإلضافية التي تم الحصول عليها.

مع   - اإلدارة  تعاملت  كيف 

التي  الحكومى  الدعم  إجراءات 

آثار الاستهدفت   من  تخفيف 

 الجائحة. 

 ( 2جدول رقم )
 (COVID-19)  لجائحةنتيجة   تنشأ ألحداث أو الظروف التي قد  االعتبارات محل االهتمام عند تقييم ا

 

لمعيار  وفقًا    االستمراريةمدى مالءمة مؤشرات الشك واإلجراءات اإلضافية بشأن   8-3
الدولى   الحسابات  لدعم    2015المعدل لسنة    (ISA:570)المراجعة  أداء مراقبى 

 (COVID-19)فى ظل جائحة  االستمراريةلمسئولياتهم بشأن 
 

المعدل   (ISA:570)معيار المراجعة الدولى  مدى مالءمة مؤشرات الشك الواردة ب  3-1- 8
االستمراريةلدعم    2015لسنة   بشأن  لمسئولياتهم  الحسابات  مراقبى  جائحة    أداء  ظل  فى 

(COVID-19) 
 ( المصرى رقم  المراجعة  بالفقرة رقم )570تضمن معيار  المراجعة   ،(8(  وكذلك معيار 

حداث (، األ10للفقرة رقم )  (A3)ضمن البند التفسير رقم    2015المعدل لسنة    (ISA:570)الدولى  
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ف تلك يصنوتم تحول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة،    اً كبير   اً والظروف التي قد تثير شك
أخرى، وادرج  أحداث حداث المالية، التشغيلية، و لى ثالث مجموعات هي: األإالظروف  وأحداث األ

و الظروف على سبيل المثال وليس الحصر، وذلك على أحداث  األوعة عدد من  تحت كل مجم
 النحو التالى: 

 األحداث المالية، وتتمثل فى:  
 ظهور راس المال العامل بإشارة سالبة. -
للسداد  اقتراب موعد  إ - القروض دون وجود فرص واقعية  للتجديد،  أستحقاق  عتماد  و اإلأو 

 جل لتمويل أصول طويلة االجل.قصير األ قتراض اال علىالمفرط 
 وجود مؤشرات على سحب الدعم المالى من قبل المقرضين. -
 و المستقبلية.أ ليها القوائم المالية التاريخية إوجود عجز في التدفقات المالية التي تشير  -
 ظهور نسب مالية رئيسية بصورة سلبية.  -
قيمة األصول المستخدمة لتوليد التدفقات و التدهور الكبير في  أوجود خسائر تشغيلية جوهرية،   -

 النقدية. 
 و توقفها. أتوزيعات األرباح سداد التأخر  -
 عدم القدرة على سداد مستحقات الموردين في تاريخ االستحقاق.  -
 لتزام بشروط اتفاقيات القروض.عدم القدرة على اإل -
 ع الموردين. المعامالت م ىستالم فلى نظام الدفع عند اال إالتحول من نظام االئتمان  -
و استثمارات ضرورية  أعدم القدرة على الحصول على تمويل لتطوير منتج جديد أساسى   -

 أخرى. 
 : تشغيلية وتتمثل فىحداث الاأل
 و إيقاف العمليات. أعزم اإلدارة على تصفية المنشأة  -
 خلو المناصب العليا وعدم توافر بديل. -
 و ترخيص، أو مورد رئيسي. أو حق امتياز ، أو عميل رئيسي ، أفقد سوق رئيسي،  -
 مدادات الرئيسية. و نقص حاد في اإلأالعمالة،  ىوجود مشاكل ف -
 ظهور منافس ناجح بشكل كبير.  -

 :أخرى وتتمثل فىحداث أ
 و التنظيمية. أو المتطلبات القانونية ألتزام بمتطلبات كفاية راس المال عدم اإل -
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لى مطالبات  إو إجراءات قانونية قائمة ضد المنشأة والتي قد تؤدى  أوجود دعاوى قضائية    -
 لمنشأة غير قادرة على الوفاء بها. اقد تكون 

على   ن تؤثر سلباً أ و السياسات الحكومية التي من المتوقع أو اللوائح أالتغيرات في األنظمة  -
  .استمرارية المنشأة

 فى حال حدوثها.  ب قل مما يجأالمؤمن ضدها بو أالكوارث غير المؤمن ضدها  -
 التالى: المالحظات يمكن عرضها على النحو  بعض لى إلباحث من العرض السابق اويخلص 

المصرى  أ - المراجعة  معيار  ضمن  ماورد  الدولى  570)رقم  ن  المراجعة  معيار  وكذلك   )
(ISA:570)    المنشأة على  أ بش2015لسنة  المعدل قدرة  الشك في  يعد ن مؤشرات    االستمرار 

قد تثير شكًا كبيرًا  بشأن قدرة   –بمفردها أو في مجموعها    -أو الظروف، والتي   لألحداث أمثلة 
إلى أن    اإلشارةتجدر  ، فضال عن ذلك    (COVID-19)المنشأة على االستمرار في ظل جائحة  

ب  ليها مؤشرات أخرى تتناسإن يضاف  أ صرية ولكن يمكن  حو الظروف  ليست  أحداث  تلك األ
جائحة   تداعيات  من    (COVID-19)مع  أكثر  أو  واحد  أن حدوث  كما  و أ  األحداث تلك  ، 

 ن قدرة المنشأة على االستمرار.أ وجود عدم تأكد جوهري بش  ةبالضرور   ىال يعنالظروف 
ن مؤشرات الشك في قدرة  أبش  2015لسنة  المعدل    (ISA:570)أضاف معيار المراجعة الدولى   -

  ى مثل ف يت(،  570)رقم  معيار المراجعة المصرى  المنشأة على االستمرار بند جديد لم يتضمنه  
 . فى حال حدوثها ب مما يجقل أو المؤمن ضدها بأالكوارث غير المؤمن ضدها 

بنود مستحدثة عن  2015المعدل لسنة  (ISA:570)كما تضمن معيار المراجعة الدولى  -
( تتعلق بتقييم مؤشرات الشك في قدرة المنشاة على 570معيار المراجعة المصرى رقم )

 معيار، وتمثلت بملحق ال  (A5,A6,A12, A13)البنود أرقام وهى لمنشآت الصغيرة لاالستمرار 
 في اآلتى: 

ويمكن أن تكون    ،معاكسةمنشأة على قدرتها على تحمل الظروف ال  يمكن أن يؤثر حجم أي •
استغالل الفرص، لكنها قد تفتقر إلى االحتياطات  و ستجابة بسرعة  المنشآت الصغيرة قادرة على اإل

 .استمرارية العمليات الالزمة للمحافظة على 
ضمن الظروف الخاصة ذات الصلة بالمنشآت الصغيرة خطر توقف البنوك والمقرضين عن  تت •

أو    ىالفقد المحتمل لمورد أساسإلى تأثرها البالغ ب  باإلضافة  لها نظرًا لصغر حجمها،دعم  تقديم ال
أو لموظف كبير، أو الحق في العمل بموجب ترخيص أو حق امتياز أو اتفاق    يرئيسلعميل  

 .قانوني أخر
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بشأن قدرة المنشأة على البقاء    الً مفص  تقديراً   صغيرةلتعد المنشآت ا  الت، قد  الي العديد من الحاف •
والتطلعات المستقبلية    األعمالبمن ذلك على معرفتها العميقة    الً كمنشأة مستمرة، ولكن قد تعتمد بد 

لسنة   المعدل  (ISA:570)المراجعة الدولى    معيار  لمتطلبات   طبقاً وبالرغم من ذلك و   ،المتوقعة
على البقاء الصغيرة بشأن قدرة المنشأة   اإلدارةتقدير    ييمتق عند  راقب الحسابات  ، يحتاج م 2015

 اإلدارة  دعاءات ا، بشرط تأييد  اإلدارةمع    األجلناقشة التمويل متوسط وطويل  م  كمنشأة مستمرة
وبنا ء على    ،للمنشأة  اقب الحسابات مع فهم مر   ض ال تتناقالموثقة، والتي    األدلةبما يكفي من  

أن يطلب من  بلمراقب الحسابات    تسمحمن هذا المعيار    (13)ذلك فإن المتطلب الوارد في الفقرة  
من  بذلك على سبيل المثال  يتم الوفاء   لمدى القدرة على االستمرار، و  افي تقديراتهتوسع  ال  اإلدارة
 . والتحقق من الوثائق المؤيدة  واالستفسارالمناقشة،  خالل

لى البقاء عنصرًا هام في تقييم قدرتها ع من قبل المالكللمنشآت األصغر    الدعمواخيرًا قد يكون   •
بشكل كبير عن طريق قرض من   األصغرعندما يتم تمويل المنشأة  وبالتالى    ،كمنشآت مستمرة

داعيات سحب ذلك التمويل أحد المالك يجب أن يأخذ مراقب الحسابات في االعتبار أسباب وت
 واثرة على استمرارية المنشأة. 

 

التي   االستمرار  على  المنشأة  قدرة  عدم  في  الشك  مؤشرات  أن  إلى  مماسبق  الباحث  ويخلص 
تتسع الستيعاب تداعيات جائحة    2015المعدل لسنة    (ISA:570)معيار المراجعة الدولى  تتضمنها  

(COVID-19)  يوفر المعيار إرشادات كفاية لدعم أداء مراقب الحسابات فيما يتعلق بمسئولية  ، كما
عن تقييم تقديرات اإلدارة بشأن مدى قدرة المنشأة على االستمرار، وذلك بشكل أكثر وضوحًا عن  

 (. 570معيار المراجعة المصرى رقم )
 

المعدل    (ISA:570)معيار المراجعة الدولى  مدى مالءمة اإلجراءات اإلضافية الواردة ب 8-3-2
بشأن  لدعم    2015لسنة   لمسئولياتهم  الحسابات  مراقبى  جائحة  أداء  ظل  في  االستمرارية 

(COVID-19) 
كذلك و 2015المعدل لسنة    (ISA:570)معيار المراجعة الدولى  ( من  16تضمنت الفقرة رقم )

( العديد من اإلرشادات التي يجب  570( من معيار المراجعة المصرى رقم )26:27:28الفقرات )
قدرة المنشأة على    ىف  كبيراً   قد تثير شكاً أن يتبعها مراقب الحسابات في حالة وجود أحداث أو ظروف  
من    2015المعدل لسنة    (ISA:570)البقاء كمنشأة مستمرة، حيث تطلب معيار المراجعة الدولى  

مراقب الحسابات  الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، لتحديد ما إذا كان يوجد عدم  
تأكد جوهري أم ال، ذو عالقة بتلك األحداث أو الظروف من خالل  تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية، 
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عوامل   أخذ  ذلك  في  الشك  بما  هذا  حدة  اإلجراءات  ،  الحسبانفي  تخفيض  تلك  يلتتضمن    ى ما 
(ISA:570,2015) : 

 .التنبؤات األخرى ذات الصلة مع اإلدارةبعض ح و اربواأل ةالنقدي ات تحليل ومناقشة التدفق •
  .متاحة للمنشأة  مرحليةتحليل ومناقشة أحدث قوائم مالية   •
و   وثائقو شروط    مراجعة • القروض،  واتفاقيات  برهن  المغطاة  أي  المديونية غير    نتهاك اتحديد 

 .بشأنها
والمكلفين بالحوكمة، وأية لجان ذات صلة   جمعيات العامةجتماعات الإمحاضر  على   االطالع •

 أو مشاكل أخرى تتعلق باالستمرارية. للوقوف على أية مشاكل تمويلية
مطالبات، ومدى معقولية    و أمن المستشار القانوني للمنشأة فيما يتعلق بوجود قضايا    ستفساراال  •

المالية المترتبة    لآلثارات اإلدارة  تقدير مدى مناسبة  تقديرات اإلدارة لنتائجها المتوقعة، وكذلك  
 ا. عليه

ترتيبات    • وجود  من  والمحافظة    ملزمةالتأكد  المالي  الدعم  لتوفير  للتنفيذ،  مع  وقابليتها  عليه 
 .ةيقة، وتقدير القدرة المالية لتلك األطراف على توفير أموال إضافالذات ع   أواألخرى  طراف  األ

 منفذة.الالمنشأة للتعامل مع طلبات العمالء غير  خططدراسة  •
الميزانية  األحداث الالحقة    فحص  • التي  لتاريخ  تلك األحداث  يمكن أن تحد من  للتعرف على 

قدرة المنشأة  لى االستمرار، وتلك األحداث التى تزيد من الشكوك حول  الشكوك في قدرة المنشأة ع
 . على البقاء كمنشأة مستمرة

 ا.التأكد من وجود تسهيالت لالقتراض وشروطها وكفايته  •
 .الحصول على تقارير الفحص بشأن اإلجراءات التنظيمية  •
 .عمليات استبعادُ مخطط لألصول ألىتحديد مدى كفاية الدعم    •

 

المعدل    (ISA:570)معيار المراجعة الدولى  ( من  16الفقرة رقم )فضاًل عما سبق تتطلب    
   من مراقب الحسابات ما يلي:2015لسنة 

 .مطالبة اإلدارة بإجراء تقدير لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة في حال عدم قيامها بذلك -
اإلدارة بشأن التصرفات المستقبلية فيما يتعلق بتقديرها لالستمرارية، وما إذا كان من تقويم خطط   -

المرجح أن ُتحسن نتيجة تلك الخطط من الوضع، وما إذا كانت خطط اإلدارة مجدية في تلك 
 .الظروف
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ألخذ  عند ا-  هامكعامل    ات وتحليل التنبؤ   ات النقدية، لتدفقل  ات في حالة قيام المنشأة بإعداد تنبؤ   -
  في تقويم خطط اإلدارة للتصرف المستقبلي   -في الحسبان نتيجة األحداث أو الظروف المستقبلية  

 يجب على مراقب الحسابات مراعاة اآلتى: 
 التي استخدمت فى إعداد التنبؤات. يم موثوقية البيانات ذات الصلة ي تق •
 .التي استندت إليها التنبؤات   االفتراضات لمعقولية  تحديد ما إذا كان هناك دعم كٍاف •
التاريخ الذي أجرت فيه   بعد حقائق أو معلومات إضافية قد أصبحت متاحة  هناك    ما إذا كان -

 .هااتاإلدارة تقدير 
المكلفين بالحوكمة، فيما يتعلق  من  طلب إفادات مكتوبة من اإلدارة، وعندما يكون ذلك مناسبا   -

 .طبخططهم للتصرفات المستقبلية وجدوى تلك الخط
باإلشارة   رقم  أوالجدير  البند  الدولى  معيار  ملحق    من  (A:16)ن    (ISA:570)المراجعة 

إجراءات   األمثلة  قد تضمن بعض   2015لسنة    المعدل المناسبة    على  تتالءم مع    والتىالمراجعة 
،  2015لسنة    المعدل   (ISA:570)  الدولي  المراجعة   معيار   ( من16الفقرة رقم )  متطلبات تطبيق 

حداث  األ  ظل الظروف  ن يركز عليه مراقب الحسابات فيأ  ب ضوئها يمكن تحديد ما يجوالتى فى  
 (.3جدول رقم )والتي يمكن تناولها من خالل ال،  (COVID-19)الراهنة لجائحة 

 

للمراقب   اإلضافية  اإلجراءات 

( من  16لفقرة رقم )لالحسابات وفقا  

الدولي   المراجعة  معيار 

(ISA:570)   2015المعدل لسنة 

جراء المراجعة المناسب وفقا للبند  إ

(A16)   من ملحق معيار المراجعة

لسنة    (ISA:570)الدولي   المعدل 

2015 

يجب   مراقب  أما  عليه  يركز  ن 

الظروف  ظل  فى  الحسابات 

 . لجائحة لالراهنة   واالحداث

المنشأة   تقوم  عن قد  تنبًؤات  بإعداد 

بإجراء   وتقوم  النقدية،  التدفقات 

الهامة   للعوامل  تفصيلية  تحليالت 

، و   هذه التنبؤاتعداد  إالتى تؤثر فى  

في  الحسابات  مراقب  نظر  عند 

أو   لألحداث  المستقبلية  النتائج  

خطط  تقييم  ضوء  في  الظروف 

للعمل المستقبلي يجب عليه   اإلدارة 

 مراعات االتي: 

مدى    - • البيانات  تقييم  فى  الموثوقية 

عتماد عليها من األساسية التي تم اإل

 جانب االدارة فى إعداد التنبؤات.

تحديد ما إذا كان هناك دعم كاف   - •

الفتراضات التي تستند اليها  الواقعية  

 تقديرات االدارة.  

النقدية   التدفقات  ومناقشة  تحليل 

ذات   األخرى  والتوقعات  واألرباح 

 الصلة مع اإلدارة. 

والتنبؤات   قد • الموازنات  تكون 

بسبب  أهمية  أقل  مسبقًا  المعدة 

فىالتغيرات   البيئة   السريعة 

نتيجة   حداث أاالقتصادية 

جائحة   -COVID)وظروف 

تتطلب    (19 النظر عادة  إوقد 

ينظر   من أن  قبل  اإلدارة  قبل 

 فيها مراقب الحسابات. 

ستقرار االعدم    لحالة  نظًرا •

األسواق   فمن   العالمية،وتقلب 

التوقعات  تكون  أن  المرجح 

أكثر    صعوبة، المستقبلية 

لتلك   المراجعةعملية  وبالتالي  

تشمل و،  التوقعات  أن  يمكن 

التركيز بالنسبة   مجاالت 

 : لمراقب الحسابات ما يلى
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معقولية    - االفتراضات  مدى 

في الظروف   المستخدمة  ظل 

 الحالية.  

االفتراضات التي تستخدمها اتساق    -

المنشأة ألغراض مختلفة مع بعضها 

 البعض. 

حساسية  ال  استخدام تحليلكيف تم    -

وهل تم    المطبقة،لدعم االفتراضات  

لتعكس   مختلفة  سيناريوهات  إعداد 

عن  الناتجة  السريعة  التغيرات 

بيئة    (COVID-19)جائحة   على 

األعمال  ، وكيف أثر ذلك على تقييم  

تم  لتل  اإلدارة  التي  التعاقدية  رتيبات 

قد تؤثر على توقعات والتي  تعديلها  

 التدفقات النقدية المستقبلية 

بسبب  - المتوقعة  الضريبية  اآلثار 

التغييرات في معدالت الضرائب أو 

و أقوانين الضرائب نتيجة الظروف 

 .االحداث الراهنة

اجراء  - إلى  حاجة  هناك  تكون  قد 

لتقييم   منتظمة  اإلدارة  تحديثات 

الجوانب   لتلك  المراجع  وتقييم 

المتطورة  للطبيعة  نظًرا  السابقة 

 (COVID-19)جائحة ل

واإلجراءات   اإلدارة  خطط  تقييم 

دارة  المستقبلية فى عالقتها بتقييم اإل

المنشأة على االستمرار، وما   لقدرة 

من  الخطط  هذه  نتيجة  كانت  إذا 

االوضاع   تحسن  أن  المرجح 

كانت   وماللمنشأة،  االقتصادية   إذا 

اإلدارة   من  في  مجدية  خطط  الحد 

 . آثار االحداث الراهنة

وإمكانية   ،قانونية و  وجود، التأكد من  

الترتيبات المخططة لتوفير أو   تنفيذ

مع   المالي  الدعم  على  الحفاظ 

القدرة   األطراف ذات الصلة وتقييم 

توفير  على  األطراف  لهذه  المالية 

   .اإلضافىالتمويل  

المن إمدى   • شأة  على  عتماد 

)إن   الحكومات  تقدمه  الذى  الدعم 

لتغطية ،  وجد(   كافياً  كان  إذا  وما 

  ، األجل  قصيرة  السيولة  مشاكل 

على  المنشأة  قدرة  مدى  وكذلك 

الوفاء بالشروط المرتبطة بالحصول 

 على الدعم الحكومى.

أن • مراقبى    يجب  يأخذ 

 مايلى:  الحسابات أيًضا في االعتبار

مع   - األخيرة  المراسالت  مراجعة 

للدعم   المنحة  المالى الجهات 

الحتمال   للحصول فهم  على 

 استمرار الدعم من عدمه.

جدوى وتأثير خطط إعادة الهيكلة  -

 تكاليف التشغيل.  على خفض

دفع    - على  المنشأة  قدرة  مدى 

تم   التى  عند التكاليف    تأجيلها 

 استحقاقها. 

على   اتفاقيات  االطالع  شروط 

 مدى االلتزام بها.القروض وتحديد 

الحسابات    يجب- مراقب  يأخذ  أن 

التصنيف   تأثير  االعتبار  بعين 
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انتهاك  االئتماني الضعيف فى حالة 

ا و  ويل،مالتاتفاقيات   إلدارة  خطط 

المشكلةحل  ل الجهات   تلك  مع 

قد تنشأ االنتهاكات ف   .للتمويل  المانحة

الت للتغييراملعقود  نتيجة  ت  ويل 

المؤقتة في أرباح المنشأة، أو تعليق  

األحداث    األعمال من  غيرها  أو 

  تأخير أو نتيجة    الجوهرية،معاكسة  ال

من  إ المعتمدة  المالية  القوائم  صدار 

والتى   الحسابات  تطلبها  ت مراقبى 

لالئتمان المناحة  أو الجهات   ،

على   بالحصول  تتعلق  صعوبات 

تتعلق   ثالث  طرف  من  شهادات 

 للمنشأة.  انياالئتمبالتقييم  
 

اعتبار- أن    ىخرأ  اتهناك  يجب 

في   ايأخذه الحسابات  مراقب 

ت في   جراءات باإلتعلق  الحسبان، 

فيماعض  ب بتعهدات    الدول  يتعلق 

فعلى سبيل المثال ، في   ،سداد الديون

ناشد  ، الدول  الحكومات ت  بعض 

في لنظر  باالجهات المانحة للتمويل  

في حال    تجميد اإلجراءات القانونية  

الناتجة بشكل انتهاك اتفاقات الديون   

ال   مباشر فرض و  ،جائحةعن  عدم 

على  إضافية  رسوم   جديدة  قيود  أو 

 .العمالء في ظل الظروف الراهنة

الحصول  شروط  توافر  من  التأكد 

 على التسهيالت االئتمانية 

بعض   طبيعية  تتطلب    المنشآت قد 

على االقتراض كبير  عتماد بشكل  اإل

فأن  لذلك  االئتمانية،  التسهيالت  أو 

في   جائحال مالياً  عليها  تؤثر  سوف 

الق األ لذلك  ،  والمتوسط  صير جل 

يجب على مراقب الحسابات ان يأخذ  

مدى   الحسبان  من في  كل  وجود 

األجل  قصيرة  السيولة  ترتيبات 

مع  األجل  المالءة طويلة  وترتيبات 

ب  المقرضين، عامل  وصفها  وذلك 

استنتاج    هام  دعم  مراقب  في 

مالءمة  بشأن    الحسابات  مدى 

لفرض  المنشأة  استخدام 

 االستمرارية. 

 ( 3جدول رقم )ال
-COVID)الظروف الراهنة لجائحة و  األحداثمراقب الحسابات فى ظل ل  إجراءات المراجعة اإلضافية 

19)   



 2021يوليو –  الثالثالعدد  – ( 22المجلد ) – مجلة البحوث المالية والتجارية 

151 
 

التى تضمنها    أن االرشادات  الباحث  الدولى  وفى تصور  المراجعة    (ISA:570)معيار 
لسنة   مراقب   2015المعدل  يتبعها  أن  الواجب  اإلضافية  لإلجراءات  واضح  تحديد  تتضمن 

الحسابات في حالة توصله إلى استنتاج بأن األحداث أو الظروف القائمة تشير إلى حالة عدم  
معيار المراجعة   تأكد جوهرى بشأن مدى قدرة المنشأة على االستمرار، وبالتالي يمكن القول بأن  

تضمن بشكل تفصيلى اإلرشادات التي يمكن لمراقب   2015المعدل لسنة    (ISA:570)الدولى  
الحسابات االستعانة بها في أداء دورة فيما يتعلق بالحكم على مالئمة إستخدام اإلدارة لفرض 
االستمرارية، ويؤدى ذلك إلى تخفيض مستوى االعتماد على األحكام الشخصية لمراقبى الحسابات  

خاصة في ظل الظروف واالحداث    ور، وبالتالى تزداد موضوعية أحكامهم،  في أداء هذا الد 
والتي  قد تؤدى آثارها إلى استنتاج مراقبى الحسابات     (COVID-19)الراهنة الناتجة عن جائحة  

 حالة من عدم التأكد الجوهرى بشأن مدى قدرة المنشأة.لوجود 
 

الدولى   8-4 المراجعة  معيار  تبنى  مالءمة  لسنة    (ISA:570)مدى   2015المعدل 
في ظل جائحة  االستمرارية  بشأن  الحسابات  مراقب  لتقرير  االتصالية  القيمة  لتحسين 

(COVID-19) 
المنشأة على االستمرار من أكثر   الحسابات بشأن مدى قدرة  المهنى لمراقب  الحكم  يعد 

ظهور    االتجاهات  منذ  المهنية،  والمنظمات  الباحثين  بين  واسعًا  جداًل  شهدت  التى  البحثية 
اإلصدارات المهنية ذات الصلة بهذا الشأن، حيث دار النقاش حول الهدف من تحميل مراقبى  

مسئولية ونطاقها ومحدداتها، كذلك طبيعة أدلة االثبات التي يجب أن يسعى  الحسابات بتلك ال
(، باإلضافة إلى  2020مراقب الحسابات للحصول عليها لترشيد حكمه المهنى )صالح وأخرون،  

التكلفة االقتصادية التي قد يتحملها المجتمع نتيجة إصدار مراقبى الحسابات ألحكام مهنية غير  
 . (Matanova et al., 2019) مناسبة في هذا الشأن

  2008المصرية الصادرة عام    راجعةويعد تقرير مراقب الحسابات المعد وفقًا لمعايير الم 
الدولية الصادرة عام   المراجعة  العديد من    2003والمتوافقة مع نسخة معايير  من وجهة نظر 

نمطيًا مختصرًا ال يوفر معلومات  ( تقريرًا 2020، عبد الرحيم، 2013ى، الباحثين )عرفة وميلج 
 ;Segal 2017)   ويرى البعض كافية ألصحاب المصالح بشأن قدرة المنشأة على االستمرار،  

Tušek and Ježovita 2018)    أن النموذج النمطى الحالي لتقرير مراقب الحسابات يحتوى
على عبارات ال تقدم إال القليل من المعلومات حول المنشأة محل المراجعة و إجراءات المراجعة 

ن تحديد يكاد يكون متعارف علية حول مسئولية اإلدارة  التي قام بها مراقب الحسابات، فضال ع
و مراقب الحسابات، فى حين أن تضمين هذا التقرير لبعض المعلومات الداخلية التى يصعب  
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حصول مستخدمى القوائم المالية عليها، أو بعض المعلومات المتعلقة باألمور الرئيسية لعملية  
 لتقرير مراقب الحسابات. المراجعة يزيد من جودة المحتوى المعلوماتى

لى شكل ومحتوى تقرير مراقبى الحسابات بدأ االتحاد  إنتقادات التى وجهت  ونتيجة لزيادة اإل  
لى تطوير شكل إ العديد من الخطوات الساعية    تخاذ افى    2013منذ عام    (IFAC)الدولى للمحاسبين  

الحسابات  مراقبى  تقرير  من،  ومحتوى  العديد  تعديل  عن  اسفرت  الدولية   والتى  المراجعة  معايير 
(ISA:260,700:705:706,570)    الدولى المراجعة  معيار  عام    (ISA:701)واستحداث  فى 

إضافة    2015المعدل الصادر فى     (IAS:700)المعيار الدولى  فعلى سبيل المثال تضمن  ،  2015
، باإلضافة إلى تغيير ترتيب فقرات تقرير مراقب في تقرير مراقب الحسابات   بعض الفقرات الجديدة ل

، فقرة أمور االستمراريةالحسابات لتكون على النحو التالى:  فقرة الرأي، فقرة أساس إبداء الرأي، فقرة  
المراجعة األساسية، فقرة المعلومات األخرى، فقرة مسئوليات كل من اإلدارة والمسئولين عن الحوكمة،  

 ع، وفقرة المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى.و فقرة مسئولية المراج 
( قد انتهت  2020؛ عبد الرحيم ،2017) يوسف ،ن العديد من الدراسات  أوعلى الرغم من  

بما يتوافق فى البيئة المصرية  تعديل على شكل ومحتوى تقرير مراقب الحسابات    بإجراءلى التوصية  إ
خاصة  ،  2018الصادرة عام    يةمعايير المراجعة الدولنسخة    فىضافات المستحدثة  مع التعديالت واإل

فيما يتعلق باستنتاجات مراقب الحسابات عن مالئمة استخدام المنشأة لفرض االستمرارية في إعداد 
  2008نه حتى هذه اللحظة مازالت نسخة معايير المراجعة المصرية الصادرة عام  إال  القوائم المالية، إ 

، لذلك يرى الباحث أن إهمال معايير المراجعة المصرية لتلك التعديالت ساهم  هي النسخة المعتمدة
الدراسات  من  العديد  أن  حيث  المعايير،  في  فجوة  وجود  نتيجة  المراجعة  توقعات  فجوة  زيادة  في 
(Abad et al., 2017; Chen et al., 2016b; Dong et al., 2015; Feldmann & 

Read, 2013)   انتهت إلى أن تقرير مراقب الحسابات عن االستمرارية وفقًا لمعيار المراجعة الدولى
(IAS:570)    وما يتضمنه من معلومات عن االستمرارية ذو تأثير معنوى    2015المعدل لسنة ،

 ح خاصة المقرضين والمتعاملين على أسهم المنشأة في األسواق المالية. على قرارات أصحاب المصال
( الى أن مراقب الحسابات قد يكون بصدد 570وقد أشار معيار المراجعة المصرى رقم )

إحدى حالتين، عند تقييم ادلة المراجعة التي حصل عليها بشأن مدى مالئمة استخدام إدارة المنشأة 
ب لفرض االستمرارية في اعداد القوائم المالية، وقد حدد معيار المراجعة المصرى االرشادات التى يج

ان يتبعها مراقب الحسابات عند ابداء الرأى بشأن االستمرارية فى ظل كل حالة من الحاالت على 
 ( 2017النحو التالى: )يوسف،



 2021يوليو –  الثالثالعدد  – ( 22المجلد ) – مجلة البحوث المالية والتجارية 

153 
 

: مالءمة استخدام إدارة المنشأة لفرض االستمرارية فى إعداد القوائم المالية على الرغم  الحالة االولى
 من وجود حالة عدم تأكد جوهرى:  

عن    المالية لقوائمالكافى باإليضاحات المتممة ل  بالشكل اإلفصاحإدارة المنشأة بقامت   إذا -
حالة عدم التأكد الجوهرى حول قدرة المنشأة على االستمرار، وخططها المستقبلية لمواجهة األحداث 

 غير أياً ر   الحسابات  قب  ار م يصدر أنفى هذه الحالة   يجب أو الظروف التى تهدد االستمرارية ،  
 وجود  إلى القارئ  نتباهإ لتوجيه إيضاحية فقرة ليتضمن الحسابات  ب اقمر  تقرير تعديل يتممع    امتحفظ

 قدرة فىرى  جوه شك إلى ؤدىت أن اشأنه منوالتى   الظرف، أو حدث باأل  يتعلق هام تأكد  عدم
 ضمنت ت تىال المالية  بالقوائم  ةالوارد ات  اإليضاح إلى االنتباه  يوجه  كما ،مراراالست على المنشأة

 ذات صلة بهذا الشأن.  معلومات 
عن    المالية لقوائماإليضاحات المتممة ل  فى ىكاف إلفصاحوفى حالة عدم تقديم إدارة المنشأة   -

التأكد الجوهرى حول قدرة المنشأة على االستمرار  على مراقب الحسابات أن    يجب  ،حالة عدم 
(  701) رقم المصري  جعة راالم لمعيار طبقا   - األحوال حسب -   عكسياً  ياً رأ    أو متحفظا، ياً أ ر  يصدر

 إلى صريحة إشارة  التقرير يتضمن أن ويجب  ،راقب الحسابات م تقرير على التعديالت الخاص ب
 .ستمراراال على المنشأة قدرة فى جوهرى  شك إلى يؤدى قد  هام تأكد  عدم  هناك أن حقيقة

 

استخدام   الحالة االستمراريةإدارة  الثانية: عدم مالءمة  لفرض  القوائم  المنشأة  كأساس إلعداد 
 : المالية

 من تتمكن  لن المنشأة أناستنتج مراقب الحسابات فى ضوء ما حصل عليه من ادلة   إذا
،  االستمرارية ستخدام فرض  إعداد القوائم المالية بإ وبالتالى عدم مالءمة   أنشطتها، ولةامز  ىف مراراالست
   ،المنشاةرارية  استم  ض رابافت  أعدت  قد  المالية  القوائم  كانت  ما إذا عكسياً  يا رأ يصدر  أن  فيجب 
مراقب الحسابات    ى دارة برأنعت اإلتذا اقإ، ولكن  المالية بالقوائم  اإلفصاح كفاية عن النظر  وبغض 
جراءات المراجعة إ  وأسفرت  الراهنة،  الظروف مع يتناسب  به معترفأخر   بديل أساس استخدامبوقامت  

 المستخدم  البديل األساس سالمة عن عليها الحصول تم التى والمعلومات  تنفيذها تم التى اإلضافية
 أن الحالة هذه فى الحسابات  فيمكن لمرقب  بها، الوارد  اإلفصاح وكفاية المالية القوائم إعداد  فى

 نتباهإ  لتوجيه تقريره  فى توضيحية فقرة إضافة الحسابات  قب ار م يرى  وقد  تحفظ، بدون    رأياً   يصدر
 .المالية القوائم هذه إعداد  في استخدامه تم الذى البديل األساس إلى القارئ 

فيما يتعلق بدور   2015المعدل لسنة    (IAS:570)وباالنتقال إلى معيار المراجعة الدولى   
مراقب الحسابات عند ابداء الرأي حول مالءمة استخدام إدارة المنشأة لفرض االستمرارية في اعداد 
القوائم المالية، يتضح أن أهم التعديالت التى أوردها المعيار فى هذا الشأن تتمثل في أنه يجب على  
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الة عدم تأكد جوهرى يصاحبها افصاح كافى من جانب لوجود ح  ه مراقب الحسابات في حالة استنتاج
اإلدارة أن يصدر رأيه بدون تحفظ، مع إضافة فقرة منفصله لتقرير مراقب الحسابات بعنوان" عدم  
التأكد الجوهرى فيما يتعلق باالستمرارية" كفقرة مستحدثة تتضمن األحداث أو الظروف التي أدت  

في قدرة المنشأة على االستمرار، مع اإلشارة إلى أن ذلك  إلى وجود حالة من عدم التأكد الجوهرى  
وجود تعديل في رأى مراقب الحسابات، كما يجب أن يلفت مراقب الحسابات نظر أصحاب    ى ال يعن

أو  الظروف  تلك  بشأن  المالية  للقوائم  المتمة  اإليضاحات  في  الواردة  اإلفصاحات  إلى  المصالح 
لة الشك الجوهرى في قدرة المنشأة على االستمرار، وتعد  األحداث كذلك خطط اإلدارة للحد من حا

المعدل   (IAS:570)هذه الفقرة المضافة إلى تقرير مراقب الحسابات وفقا لمعيار المراجعة الدولى 
بمثابة إنذارًا مبكرًا ألصحاب المصالح حول قدرة المنشأة على االستمرارية، ويعد هذا    2015لسنة  

المالية  التعديل استجابة لإلنتقاد  تقارير مراقبى الحسابات في اعقاب األزمة  التي تعرضت لها  ات 
نتيجة خلو تقاريرهم من أى تحذيرات ألصحاب     ؤالعالمية والتي اتهمت مراقبى الحسابات بالتواط

 المصالح حول شكوكهم حول قدرة المنشأة على االستمرار. 
  
  2015المعدل لسنة     (IAS:570)تضمن معيار المراجعة الدولى    قباإلضافة إلى ما سب 

إيضاح لكيفية صياغة مراقبى الحسابات آلرائهم بشان مالءمة استخدام اإلدارة لفرض االستمرارية  
االستمرارية   بشان  تأكد جوهرى  عدم  حالة وجود  مثل  عدة حاالت،  في  المالية  القوائم  إعداد  عند 

ن جانب إدارة المنشأة، وحالة وجود شكوك جوهرية متعددة بشان  مصحوب بعدم كفاية اإلفصاح م
االستمرارية من جانب مراقب الحسابات وامتناع اإلدارة عن التوسع في اإلفصاح عن المعلومات، 
الفرض  هذا  استخدام  على  اإلدارة  وإصرار  االستمرارية  فرض  استخدام  مالءمة  عدم  حالة  واخيرًا 

المالية القوائم  )كأساس إلعداد  رقم  الشكل  ويوضح  من  2،  حالة  بشأن كل  المعيار  تضمنه  ما   )
 الحاالت السابقة. 
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 ( 2الشكل رقم )
معيار صياغة مراقبى الحسابات آلرائهم بشأن مالءمة استخدام اإلدارة لفرض االستمرارية وفقًا 

 2015المعدل لسنة  (IAS:570)المراجعة الدولى 
 (. 2020المصدر: )صالح واخرون،  

نظيف(  تقرير  
معدل(   غير

وفقًا لمعيار  
المراجعة  

الدولى رقم  
 المعدل  700

 محاسبى إلعداد القوائم المالية  االستمرارية كأساسمدى مالءمة فرض 

االستمرارية مالءمة إستخدام فرض 
 (22) فقرة

فرض  استخداممالءمة عدم 
 (21) االستمرارية فقرة

 

عدم وجود 
 شكوك جوهرية

وجود شكوك 
 جوهرية متعددة

جوهرية( وجود شكوك 
 )تأكد جوهرى  عدم

فقرة (كفاية اإلفصاح 
22) 

عدم كفاية اإلفصاح فقرة 
(23) 

متناع عن أ
ابداء الرأي 
وفقُا لمعيار 

المراجعة 
والتأكيد الدولى 

 المعدل 705

تقرير نظيف مع 
وجود قسم 

منفصل خاص 
متعلق بعدم 

التأكد الجوهرى 
بمدى مقدرة 

على  منشأةال

تقرير متحفظ أو 
 عكسى،تقرير 

وفقا للبند 
(A:32)   من

معيار المراجعة 
والتأكيد الدولى 

 570رقم 

تقرير 
 عكسى
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قد أستحدث فقرة    2015المعدل لسنة     (IAS:700)ن معيار المراجعة الدولى  أوالجدير باإلشارة  
، ففي حالة استنتاج  أو المعاكس"    تحفظ"أساس الرأي الم  إضافية في تقرير مراقب الحسابات بعنوان 

منشأة على االستمرار وتزامن ذلك مع  بشأن قدرة الجوهري    تأكد عدم  مراقب الحسابات وجود حالة  
المالية    قوائمبشكل مناسب في العن المعلومات المرتبطة بتلك الحالة    عدم افصاح إدارة المنشأة  

، يحب على مراقب الحسابات أن يصدر رأى متحفظًا أو معاكسًا وفقًا لحكمة المهنى، وفى للمنشأة
األسباب   أو المعاكس تحفظ أساس الرأي الم  كل األحوال يجب أن يشرح مراقب الحسابات ضمن فقرة 

 .التي أدت إلى توصله لذلك الرأي
تضمين تقرير  إلى أهمية    (ISA:701)معيار المراجعة الدولي  أشار    قباإلضافة إلى ما سب

وفًقا  -تشمل األمور التي كان لها أهمية بالغة  و  مراقب الحسابات  فقرة " أمور المراجعة الرئيسية"  
الحسابات للحكم   لمراقب  الحالية  -المهني  للفترة  المالية  القوائم  مراجعة  الباحث    ،عند  ن  أ ويعتقد 

عد من أمور المراجعة الرئيسية  ت  االستمراريةن  أ حكام مراقبى الحسابات بشأ  االعتبارات التي بنيت عليها
نشأ عنها حالة  والتي    (COVID-19)حداث والظروف الراهنة الناتجة عن جائحة  ظل اإل  ىخاصة ف
حاجة مراقبى  بالتالى    بالنسبة لبعض المنشآت، و  بشأن القدرة على االستمرار  جوهري التأكد  المن عدم  
بشأن مالءمة استخدام اإلدارة لفرض     مإلى اصدار أحكام هامة فيما يتعلق باستنتاجاته  الحسابات 

 .وقت مضى أىاكثر من  االستمرارية
وفًقا   رير مراقبى الحسابات الرئيسية بدياًل عن إعداد تقا  ةمراجعال يعد اإلبالغ عن أمور ال 

معيار  ( من  15الفقرة رقم ) وضح  ،  حيث ت2015لسنة  المعدل    (ISA:570)المراجعة الدولى    لمعيار
أن األمر الذي يؤدي إلى رأي معدل وفًقا لمعيار   2015لسنة  المعدل    (ISA:701)الدولي  المراجعة  

  االستمرارية المتعلق بالجوهرى    تأكد أو عدم ال ،  2015لسنة  المعدل    (ISA:705)الدولي    راجعةالم
الرئيسية في    م أمور المراجعة  ، لن يتم وصفه في قس  (ISA:570)  ىوفًقا لمعيار المراجعة الدول

يقدم تقريرًا عن هذه األمور كما هو    مراقب الحسابات  يجب على    مراقب الحسابات، و تقرير   أن 
المراجعة  أو معيار  ،   2015المعدل لسنة      (ISA:705)عيار المراجعة الدوليمطلوب بموجب م

في قسم   على أن يقوم مراقب الحسابات بإدراج معلومة  ،  2015المعدل لسنة    (ISA:570)  الدولي
 مراقب الحسابات إشارة إلى األقسام ذات الصلة المدرجة في تقرير  أمور المراجعة الرئيسية تتضمن  

 .عايير الدوليةوفقًا لهذه الم
-COVID)نتيجة للتداعيات المتعاقبة لجائحة  يتضح للباحث أنه    قوباإلضافة الى ما سب

باألحداث       (19 الصلة  ذات  المعلومات  عن  اإلفصاح  في  بالتوسع  الشركات  من  العديد  قامت 
ضمن المعلومات األخرى في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة  الحالية والمرتقبة    والظروف الراهنة وآثارها
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وهى  والتي   المالية  للقوائم  المرافقة  األخرى  المعلومات  عنوان  تحت  تصنيفها  أوجه  أيمكن  حد 
بخالف  اإلضافية،    فصاحات اإل أخرى  إفصاحات  بأنها  المالية  المحاسبة  منظور  من  تعرف  والتى 

يعرف  حيث  (،   1القوائم المالية واإليضاحات المتممة التي تضمنها معيار المحاسبة المصرى رقم )
المعلومات األخرى المرافقة للقوائم المالية،    2015المعدل لسنة     (IAS:720)معيار المراجعة الدولى  

المعلوم المالية  بأنها  القوائم  بخالف  للمنشآت  السنوي  بالتقرير  الواردة  المالية  وغير  المالية  ات 
 وااليضاحات المتمة للقوائم المالية . 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية تلزم به المعايير    فىو يالحظ أنه فى حين أن اإلفصاح  
نطاق  قوائم المالية مازال دون تحديد  المحاسبية، إال أن اإلفصاح عن المعلومات األخرى المرافقة لل

خاصة على مراجع الحسابات سواء عند تخطيط    يلقى بمسئولية، أو حد أدنى يجب االلتزام به، مما  له
 (.2017)عبد القادر، أداء اجراءات المراجعة، أو عند اعداد وتوصيل تقرير المراجعة وأ

ى  بالمعلومات األخرى ضمن معيار المراجعة الدول  فيما يتعلق    مراقب الحسابات ترد مسؤوليات  
(ISA:720)   معلومات مالية  اإلفصاح عن  تقوم المنشأة ب  ، بما في ذلك عندما 2015المعدل لسنة

بالتقارير    المعلومات األخرى   ضمن    أو جدواها أو إستراتيجيتها  منشأةمتعلقة باستمرارية الوغير مالية  أ
مسئولية مراقب الحسابات كما حددها المعيار في قراءة المعلومات   السنوية  لمجلس اإلدارة، وتتمثل

األخرى بغرض تحديد مدى اتساقها مع القوائم المالية وااليضاحات المتممة لها والتي كانت مشمولة 
بعملية المراجعة، ومدى اتساقها مع معرفة مراقب الحسابات عن المنشأة والتي اكتسبها من خالل  

استجابة    19-16من خالل الفقرات     (ISA:720)  معيار المراجعة الدوليوضح  عملية المراجعة، وي

في   جود تحريف جوهري    إذا تم تحديد عدم اتساق جوهري أو عندما يستنتج و  اقب الحسابات  مر

 .معلومات أخرىال

المعدل   (ISA:720)ويرى الباحث أن اإلضافة الرئيسية التي استحداثها معيار المراجعة الدولى   
، هي    2008لسنة    166( الصادر بالقرار  720مقارنة بمعيار المراجعة المصرى )   2015لسنة  

تطوير شكل ومحتوى تقرير مراقب الحسابات بإضافة فقرة لتقرير مراقب الحسابات بعنوان المعلومات 
األخرى حتى في حالة وجود اتساق بين المعلومات األخرى والقوائم المالية محل المراجعة، حيث أشار  
المعيار إلى أنه يجب إضافة فقرة إلى تقرير مراقب الحسابات يوضح فيها أن اإلدارة هي المسئولة  

شأن القوائم  عن المعلومات األخرى الواردة في تقرير مجلس اإلدارة، و أن رأى مراقب الحسابات ب
المعلومات األخرى، وانه لم يقوم بعمل أى شكل من اشكال التأكيد بشأنها    ىالمالية فقط و ال يغط 

في سياق عملية المراجعة للقوائم المالية، وان مسئولية مراقب الحسابات تتمثل في قراءة المعلومات  
األخرى غير متسقة بشكل    األخرى واألخذ في االعتبار ما إذا كان هناك مؤشرات بأن المعلومات  

عملية   سياق  فى  عليها  الحصول  تم  التي  الحسابات  مراقب  معرفة  أو  المالية  القوائم  مع  جوهرى 

 .المراجعة
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 ;Amoradi and Jaber, 2015; Wheeler et al., 2014)    وقد انتهت العديد من الدراسات 
Backof et al., 2014; Simnett and Huggins ,2014; Bedard et al., 2012)    إلى

خاصة فيما يتعلق بالتوسع في محتوى تقرير مراقب    (ISA:720)أن اإللتزام بمعيار المراجعة الدولى  
سوف يحسن من جودة عملية المراجعة دون تغيير  الحسابات بإضافة فقرة عن المعلومات األخرى  

لحسابات المتعلقة بالمعلومات األخرى، كذلك يؤدى تبنى  نطاقها من خالل تحديد مسئولية مراقب ا
هذا المعيار إلى  تضيق فجوة التوقعات من خالل قيام مراقبى الحسابات بوصف مسئولياتهم، ونتائج  
عملهم المتعلقة بالمعلومات األخرى، كما أن التغيرات المستحدثة فى تقرير مراقب الحسابات وفقًا لهذا 

تحسين فهم وادارك أصحاب المصالح لحدود االعتماد على تقرير مراقب    المعيار  سوف تساهم في
 الحسابات.

تضمنت العديد   2018يتضح أن نسخة معايير المراجعة الدولية الصادرة عام    قوفى ضوء ما سب
بشأن   لمسئولياته  الحسابات  مراقب  أداء  تمس  المراجعة  معايير  في  واالضافات  التعديالت  من 

 حو التالى:االستمرارية على الن
من تعديالت تستهدف   2015المعدل لسنة  (ISA:570)  ما تضمنه معيار المراجعة الدولى -

لفرض   اإلدارة  استخدام  مالءمة  بشان  آلرائهم  الحسابات  مراقبى  صياغة  لكيفية  إرشادات  توفير 
لجوهرى فيما  االستمرارية عند إعداد القوائم المالية في عدة حاالت  سواء من خالل فقرة عدم التأكد ا

 أو المعاكس  تحفظ"أساس الرأي الميتعلق باالستمرارية و التي استحدثها المعيار، أو من خالل فقرة  
في حالة استنتاج مراقب   2015المعدل لسنة     (IAS:700)معيار المراجعة الدولى    التي استحدثها  

لم   إدارة المنشأة  أن  االستمرار، و بشان قدرة المنشأة على  جوهري    تأكد عدم  الحسابات وجود حالة  
 .المالية للمنشأة  قوائمبشكل مناسب في التفصح عن المعلومات المرتبطة بتلك الحالة  

  (ISA:701)معيار المراجعة الدولى    2018تضمنت نسخة معايير المراجعة الدولية الصادرة عام     -
ضح اهمية التنويه عن االستمرارية  تحت عنوان أمور المراجعة الرئيسية، والذى بموجبه يت مستحدث ال

في بعض الحاالت ضمن تلك فقرة "أمور المراجعة الرئيسية " في تقرير مراقبى الحسابات، اذا وجد  
أن االستمرارية تعد من أمور المراجعة الرئيسية،    -خاصة في ظل الظروف الراهنة  -مراقبى الحسابات  

التقديرا من  العديد  بإجراء  قامت  اإلدارة  أن  على  حيث  المنشأة  قدرة  لمدى  تقديرها  عند  الهامة  ت 
 االستمرار. 

مسئولية مراقب الحسابات بشأن    2015المعدل لسنة   (ISA:720)واخيرًا يعرض المعيار الدولى     -
المعلومات األخرى الواردة في تقرير مجلس اإلدارة، وكيفية تقرير مراقب الحسابات عنها من خالل  

تقرير في  مستحدثة  جديدة  يوفر    فقرة  المعيار  وهذا  األخرى،  المعلومات  بعنوان  الحسابات  مراقب 
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إرشادات لمراقبى الحسابات حول مسئوليتهم عن التقرير عن المعلومات الخاصة باالستمرارية والتي  
 يتم اإلفصاح عنها في تقرير مجلس اإلدارة.

ايير المراجعة  وفى ختام هذا الجزء من الدراسة يرى الباحث أنه على الرغم من أن نسخة مع
تضمنت تعديالت أدت إلى التوسع في المحتوى المعلوماتى لتقرير مراقبى   2018الدولية الصادرة عام  

  166الحسابات وزيادة القيمة االتصالية لتقاريرهم، إال أن معايير المراجعة المصرية الصادرة بالقرار  
تقارير مراقبى الحسابات بشكلها    ظلت كما هي ولم يطالها أى تعديل، وبالتالي احتفظت   2008لسنة  

التقليدي و النمطى الذى وجهه له العديد من االنتقادات، لذا يجد الباحث أنه في ظل الظروف الراهنة  
و ارتفاع مستوى الشكوك في قدرة بعض المنشآت على االستمرار، أن     (COVID-19)لجائحة  

ب تفصياًل  أكثر  مراجعة  تقرير  إلى  يتطلعون  المصالح  اإلدارة  أصحاب  استخدام  مدى مالءمة  شأن 
  - من منظور التحليل النظرى السابق   -لفرض االستمرارية في إعداد القوائم المالية، لذلك يجد الباحث  

مع    -المفقود  -أن هناك حاجة إلجراء تحديث لمعايير المراجعة المصرية حتى تعود إلى توافقها  
يير توفير االرشادات الالزمة لمراقبى الحسابات  معايير المراجعة الدولية، و حتى يمكن لتلك المعا

،    (COVID-19)في ظل جائحة    -خاصة - التي تمكنهم من القيام بمسئولياتهم بشأن االستمرارية  
التحليل    د والتي ال يوج نتائج  التوقف عند  الباحث يرى عدم  انتهائها، غير أن  توقع معقول لتاريخ 

رغم صعوبة الحصول على بيانات إلجراء دراسة تطبيقية    –النظرى و أنه استكمااًل للدراسة الحالية  
المصرية  - البيئة  معيار  مدى مالءمة  للتعرف على    -على األقل- يجب إجراء دراسة ميدانية في 

( الدولى  بشأن  لدعم      2015لسنة    المعدل  (570المراجعة  لمسئولياتهم  الحسابات  مراقبى  أداء 
، وسوف يتناول الباحث ذلك في الجزء التالى  (COVID-19) جائحة  في ظل تداعيات  االستمرارية

 من هذه الدراسة. 
 

 الميدانية الدراسة  8-5
لجائحة   المسبوقة  غير  للطبيعية  البيانات     (COVID-19)نظرًا  في  النسبية  والندرة 

الموضوعية التي يمكن الحصول عليها فيما يتعلق بأثار تلك الجائحة، يجد الباحث أنه من الصعوبة  
إجراء دراسة تطبيقية في الوقت الراهن، لذا سوف يلجأ إلى القيام بدراسة ميدانية لتعرف على تداعيات  

على   (COVID-19)جائحة   المنشأة  إدارة  قدرة  ومدى    على  االستمرار،  قدرتها على  مدى  تقييم 
الخاص باالستمرارية في دعم مراقبى الحسابات ألداء   (ISA:570)مالءمة معيار المراجعة الدولى  

 . (COVID-19)مسئولياتهم بشأن االستمرارية في ضوء الظروف الراهنة المرتبطة بجائحة 
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 وصف مجتمع وعينة الدراسة  8-5-1
التكاملى للدور  واالكاديمييالمرتقب    نظرًا  المراجعة  لمهنة  الممارسين  من  ظل   نلكل  في 

الظروف الراهنة، فإن الباحث سوف يقسم  مجتمع الدراسة إلى فئتين هما: ممارسى مهنة المراجعة 
كبيرة   ( أحجامها  اختالف  على  المراجعة  مكاتب  مجال    - متوسطة  -في  في  والباحثين   ، صغيرة( 

والمسجلين في مجال المراجعة لدرجة الدكتوراة ، وحملة الماجستير( ،    المراجعة  ) حملة الدكتوراه ،
ويرجع تقسيم الباحث للمجتمع بهذه الكيفية إلى أن فئة المهنيين هم األكثر قدرة على رصد التأثيرات  

على آرائهم بشأنها،    اعلى أدوارهم بشأن االستمرارية وانعكاساته    (COVID-19)المختلفة لجائحة  
هم األكثر قدرة على تقييم مدى مالءمة معايير المراجعة ذات الصلة باالستمرارية    ناألكاديميي و أن فئة  

في ظل الظروف الراهنة ومدى إمكانية تطويرها لتحسين أداء الممارسين للمهنة في نطاق مسئولياتهم  
 بشأن االستمرارية في ظل الظروف الراهنة.

مصممة ألغراض    -(  1ملحق رقم )  –استقصاء    واعتمد الباحث في جمع البيانات على قائمة 
الدراسة تم  ارسالها من خالل البريد االلكترونى لبعض مفردات العينة ، كذلك التواصل مع بعض  
مفردات العينة من خالل مواقع التواصل االجتماعى، وأخيرًا تم توزيع بعض قوائم االستقصاء بشكل  

 يدوى. 
ب الخاصة  األولى  بالعينة  يتعلق  بالبيئة  وفيما  المراجعة  بمكاتب  المراجعة  لمهنة  الممارسين 
(  64( قائمة استقصاء، وتم استالم ردود من عدد )71المصرية بلغ عدد قوائم االستقصاء المرسلة ) 

لعدم اكتمال اإلجابات عن أسئلة االستقصاء أو لعدم    ( ردود منها نظراً 9مفردة، وتم استبعاد عدد )
اإلجابات الواردة مع األسئلة الرقابية في قائمة االستقصاء والتي استعان بها الباحث كوسيلة    اتساق

لقياس مدى إمكانية االعتماد على اراء عينة الدراسة، وبذلك تصبح عدد استمارات االستقصاء المقبولة  
 ( استمارة. 55ليها ) والتي يمكن االعتماد ع

وفيما يتعلق بالعينة الثانية الخاصة بالباحثين في مجال المراجعة بالبيئة المصرية بلغ عدد 
( مفردة، وتم استبعاد  73( قائمة استقصاء، وتم استالم ردود من عدد )81قوائم االستقصاء المرسلة )

صاء أو لعدم اتساق اإلجابات الواردة  لعدم اكتمال اإلجابات عن أسئلة االستق   نظراً منها  ( رد  11عدد )
إمكانية   مدى  لقياس  كوسيلة  الباحث  بها  استعان  والتي  االستقصاء  قائمة  في  الرقابية  األسئلة  مع 

عدد   تصبح  وبذلك  الدراسة،  عينة  اراء  على  يمكن    االستقصاء  استمارات االعتماد  والتي  المقبولة 
 ( استمارة.62االعتماد عليها )
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 الميدانية  وصف الدراسة 8-5-2
تستهدف الدراسة الميدانية اختبار فروض الدراسة باالعتماد على قائمة استقصاء، وقد تم 

( إلى ستة أسئلة يتفرع عنها مجموعة من العبارات  1تقسيم قائمة االستقصاء الواردة بالملحق رقم ) 
( باختبار الفرض األول للدراسة، ويختص السؤال 3( إلى )1الفرعية، حيث تختص األسئلة من )

الثالث،  ال الفرض  باختبار  الخامس  الرئيسى  السؤال  الثانى، ويختص  الفرض  باختبار  الرابع  رئيسى 
واخيرًا يختص السؤال الرئيسى السادس باختبار الفرض الرابع للدراسة، وقد تضمن السؤال األول من  

ؤال وتضمن الس   (X1/1: X:1/12)( عبارة يمكن تمثيلها بالرموز  12قائمة االستقصاء على عدد )
( عبارات  8بينما تضمن السؤال الثالث )  (X2/1: X 2/13)( عبارة يمكن تمثليها بالرموز  13الثانى )

( عبارة ويمكن تمثليها بالرموز  21، وتضمن السؤال الرابع )  (X3/1: X 3/8)يمكن تمثليها بالرموز  
(X4/1: X 4/21)  ( بالرموز  19، وتضمن السؤال الخامس  X5/1: X)( فقرات يمكن تمثليها 

 . (X6/1: X 6/4)( عبارات يمكن تمثليها بالرموز 4، واخيرًا تضمن السؤال السادس )(5/19
 

وقد تم االعتماد على مقياس ليكرت خماسى األبعاد في قياس استجابات المستقصى منهم  
التأييد تجاه كل عبارة من عبارات قائمة االستقصاء، وقد تم إعطاء أوزان تنازلية للتعبير عن مستوى 

( درجات، واالختيار  5لكل عبارة من عبارات قائمة االستقصاء، حيث اعطى اختيار موافق تمامًا )
غير موافق تمامًا درجة واحدة، وبالتالي فإن العبارة التي تحصل على متوسط حسابى أكبر من ثالث  

ك تعتبر درجات تكتسب أهمية في حين أن العبارات التي تحصل على متوسط حسابى أقل من ذل
 عبارات غير ذات أهمية من وجهة نظر المستقصى منهم.

 اختبار الصدق والثبات لقائمة االستقصاء  8-5-3
للتأكد من صالحية قائمة االستقصاء كأداة للدراسة، فقد تم عرض القائمة في صورتها األولية  

حول مدى دقة   آرائهمعلى بعض المتخصصين في مجال الدراسة من أساتذة الجامعات للتعرف على  
بعد   النهائية  قائمة االستقصاء في صورتها  تم إعادة صياغة  العبارات وترابطها، وقد  خذ  أصياغة 

، فضاًل عن ذلك فقد عتبارجميع المالحظات التي ابداها المتخصصون على القائمة األولية في اال 
مدى صدق استجابات    لقياس   Cronbach’s Alpha Testكرونباخ   استعان الباحث باختبار الفا  

لمعامل الفا كرونباخ لقياس مدى ثبات استجابات    ىالتربيعالمستقصى منهم، كذلك تم استخدام الجذر  
 . (Gliem & Gliem, 2003)المستقصى منهم 

,.( بالنسبة للعينة  8814,.،  7121)   يبلغ  كرونباخ الفا  وتوضح نتائج اإلختبار أن معامل  
لكل من العينة األولى    الداخلياألولى والثانية على التوالي وهو ما يشير إلى ارتفاع مستوى الصدق  
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والثانية   األولىللعينة  -وهو مقياس للثبات -  الفا كرونباخوالثانية، بينما يبلغ الجذر التربيعى لمعامل 
يعنى وجود مستوى مرتفع من الثبات في استجابات كاًل من    ,.( على التوالي، مما9388,.،  843)

ية االعتماد عليها كأداة  العينة األولى والثانية وبالتالي يمكن القول بصالحية قائمة االستقصاء وإمكان
 للدراسة الميدانية. 

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات  8-5-4
سوف يعتمد الباحث في تحليل بيانات الدراسة الميدانية على العديد من األساليب اإلحصائية  

 Statistical Package for the Socialباستخدام برنامج الحزم اإلحصائية في العلوم االجتماعية  
Science (Spss.22)  ولدراسة طبيعة التوزيع الذى تتبعه بيانات الدراسة بغرض تحديد األساليب ،

  Kolmogorov Smirnovاإلحصائية المناسبة للتحليل، تم استخدام اختبار كولمجرف سميرنوف  
تتبع التوزيع الطبيعة أم ال، والقاعدة القرارية    الالمعلمى بيانات الدراسة  للتعرف على ما إذا كانت 

,.( فإن هذا يشير إلى أن بيانات الدراسة ال تتبع  05أقل من )   P-Valueتتمثل في أنه إذا كانت  
لدراسة  ,.( فإن هذا يشير إلى أن بيانات ا05اكبر من )    P -Valueالتوزيع الطبيعى، أما إذا كانت  

لجميع فقرات قائمة االستقصاء اقل    P-Value    ذات توزيع طبيعى، وقد اتضح للباحث ان قيمة  
التوزيع الطبيعى، وهذا يعنى عدم صالحية   عال تتب,.(  وهذا يشير إلى أن بيانات الدراسة  05من )

ه الدراسة، لذا  ذات الصلة ببيانات هذ   االختبارات إستخدام األساليب اإلحصائية المعلمية في إجراء  
  Non-Parametric Tests  ةسوف يعتمد الباحث على استخدام األساليب اإلحصائية الالمعلمي

 في تحليل بيانات الدراسة الميدانية. 
فروضها يعتمد الباحث على إستخدام ثالث مستويات من   واختبارولتحقيق أهداف الدراسة  

العي في  منهم  المستقصى  فعل  لردود  اإلحصائي  قائمة التحليل  في  الواردة  العبارات  حول  نتين 
 االستقصاء، وذلك على النحو التالى: 

األول استجابة  المستوى  متوسط  لقياس  الدراسة  عينتي  من  لكل  الوصفى  اإلحصاء  على  يعتمد   :
المستقصى منهم بشأن كل فقرة من فقرات قائمة االستقصاء، لتحديد المتغيرات ذات التأثير النسبى  

الفقرات التي يرتفع فيها متوسط االستجابة عن ثالث    الهام، ويتم تحديد  هذه المتغيرات من خالل 
 درجات. 

، ويستهدف   Friedman Testويعتمد فيه الباحث على استخدام اختبار فريدمان  المستوى الثانى:
اقسام  الباحث من استخدام هذا االختبار ترتيب المتغيرات وفقًا ألهميتها النسبية داخل كل قسم من  
 قائمة االستقصاء من وجهة نظر المستقصى منهم في كل عينة من عينات الدراسة على حده.
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الثالث: اراء   المستوى  بين  التوافق  مدى  التعرف على  المستوى  هذا  الباحث من خالل  ويستهدف 
المشاركين في االستقصاء في عينتى الدراسة حول كل فقرة من فقرات قائمة االستقصاء، ولتحقيق  

ومن خالل    ،Mann-Whitney Testك سوف يعتمد الباحث على استخدام اختبار مان ويتنى  ذل
المحسوبة   االختبار  دالة  يمكن    Asymp.Sig. (2-Tailed)مقارنة  المقبول  المعنوية  مع مستوى 

الحكم على مدى التوافق في اآلراء بين عينتى الدراسة، فإذا كانت دالة االختبار المحسوبة أكبر من 
,.( دال ذلك على عدم وجود فروق معنوية بين اراء المستقصى منهم  05المعنوية المقبول )  مستوى 

في العينتين محل الدراسة، أما في حال تحقق الحالة العكسية فان هذا يعنى عدم التوافق في الرأي  
 بين اراء المستقصى منهم في كال من العينتين. 

 للبيانات نتائج التحليل اإلحصائي  8-5-5
يعرض الباحث في هذا الجزء من الدراسة نتيجة التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية للتعرف   

الدولى   المراجعة  معيار  مالءمة  مدى  لسنة    (ISA:570)على  مراقبى    2015المعدل  أداء  لدعم 
إ (COVID-19) الحسابات لمسئولياتهم تجاه االستمرارية في ظل جائحة يتم  ستعراض  ، وسوف 

نتائج التحليل اإلحصائي لكل سؤال من اسئلة قائمة االستقصاء ذات االرتباط بفروض البحث السابق  
 اإلشارة إليها، باستخدام المستويات الثالث للتحليل اإلحصائي السابق اإلشارة اليها.

   نتائج التحليل اإلحصائي للسؤال األول 1- 8-5-5
لى التعرف عن السؤال األول إالمستقصى منهم  ويهدف الباحث من خالل تحليل إجابات  

جائحة   تداعيات  أهم  المحتمل   (COVID-19)على  السلبى  األثر  على    ذات  المنشأة  قدرة  على 
( خالل  من  قائمة    متغير (  12االستمرار  في  تضمينها  وتم  النظرية  الدراسة  في  لها  التعرض  تم 

الحصة    واثره علىالجوهرى في الطلب    نخفاض اال (X1/1) في:    متغيرات االستقصاء وتتمثل تلك ال
سل التوريد بما في ذلك الخدمات اللوجستية والمالية،  مخاطر فشل سال  (X1/2)،  السوقية للمنشأة

(X1/3)    و وجود قيود على عملية التوزيع للسلع والخدمات أ يع   عدد قنوات التوز   انخفاض  ،(X1/4)  
العامة،   السياسة  في  التغييرات  بسبب  واإلنتاج  التشغيل  على  الجغرافية    (X1/5)القيود  اآلثار 

الحصول  يتم  أو  المنشأة  منتجات  التأثيرات على األسواق التي يتم فيها بيع  ذات    يةمخاطر الدولالو

الترابط بين عمليات الشركة األم والشركات التابعة      (X1/6)،  العملية االنتاجيةمنها على مدخالت  
والتوريد   المعلومات،  تكنولوجيا  أنظمة  والتراخيص   في  التمويل  على  الحصول  وآليات  والتوزيع، 

عن   ستعاضةوااللزام المنشآت بتخفيض حجم العمالة المتواجدة بشكل فعلى  إ   (X1/7)بالتشغيل،  
تخفيض فترات العمل وتحديد مواعيد لإلغالق بالنسبة لكل     (X1/8)العمل عن بعد،    ذلك بسياسة

عدم وجود تاريخ متوقع  (X1/10)    تطبيق سياسة الحظر الكلى لبعض األنشطة،   (X1/9)نشاط،  
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عالن عن خطط ومسارات واضحة للتعامل مع االزمة على مستوى  عدم اإل  (X1/11)النتهاء االزمة،  
التعامل مع االزمة بقرارات تمثل ردود أفعال    (X1/12)دول العالم في ضوء السيناريوهات المتوقعة،  

 لألحداث غير المتوقعة.
( الجدول رقم  الحصول عليها من  4ويعرض  تم  التي  للبيانات  التحليل اإلحصائى  نتائج   )

ليها، وسوف إ  سبق اإلشارة  والتىة، وذلك باستخدام أساليب التحليل اإلحصائي الثالث  الدراس  ىعينت 
 (.2( وعينة الباحثين في مجال المراجعة بالرقم )1لى عينة الممارسين لمهنة المراجعة بالرقم )إيشار  

 

لكل  المتوسط الحسابى   المتغير   الترتيب  درجة 

باستخدام   عينة 

 اختبار فريدمان

للفروق بين     Mann-Whitney Testاختبار  

 عينتى الدراسة  

العينة  

(1) 

 العينة  

(2) 

العينة  

(1) 

العينة  

(2) 

.Z Asympقيمة 

Sig. (2-

Tailed) 

 معنوية االختالف 

X1/1 4.55 4.11 2 4* -1.54 0.655  )غير معنوى )اتفاق 

X1/2 4.33 4.23 3 2 -2.09 0.441  )غير معنوى )اتفاق 

X1/3 3.98 4.25 1 4* -1.87 0.621  )غير معنوى )اتفاق 

X1/4 4.12 4.85 4** 2** -0.89 0.112  )غير معنوى )اتفاق 

X1/5 4.11 4.22 10 6 -3.21 0.310  )غير معنوى )اتفاق 

X1/6 4.82 4.85 9 2** -1.62 0.218  )غير معنوى )اتفاق 

X1/7 4.38 4.84 5 3*** -1.78 0.422  اتفاق( غير معنوى( 

X1/8 4.95 4.55 4** 3*** -1.92 0.511  )غير معنوى )اتفاق 

X1/9 4.87 4.51 6 5 -2.30 0.152  )غير معنوى )اتفاق 

X1/10 4.85 4.25 7 1 -2.58 0.453  )غير معنوى )اتفاق 

X1/11 4.35 4.29 8* 7 -1.77 0.138  )غير معنوى )اتفاق 

X1/12 3.88 4.45 8* 8 -1.42 0.013   )معنوى )اختالف 

 Square-Chi   2كا قيمة 

 

37.21 52.61  

األول  للسؤال  الداللة  مستوى 

 .Asymp.Sigككل 

0.003 0.000 

( الرتب  *،  تشير  ترتيب  في  االتفاق  الى   )***،**

 لألهمية النسبية للمتغير وفقاً الختبار فريدمان 

 السؤال األول ( نتائج التحليل اإلحصائى للبيانات 4جدول رقم )
( إلى  4تشير نتائج التحليل الوصفى لمتغيرات السؤال األول المشار اليها في الجدول رقم )

بينما أقل متوسط حسابى    3.88المستقصى منهم في العينة األولى    الستجابةأن أقل متوسط حسابى  
وهذا يعنى قبول المستقصى منهم في كل    4.11المستقصى منهم في العينة الثانية يبلغ    الستجابة

ذات األثر   (COVID-19)أهم تداعيات جائحة من العينتين لما توصلت إليه الدراسة النظرية عن 
  Friedman Testاختبار   ج، وفيما يتعلق بنتائالسلبى المحتمل  على قدرة المنشأة على االستمرار
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تشير النتائج إلى إختالف ترتب المتغيرات وفقًا ألهميتها النسبية في كًل من عينتى الدراسة، وفى 
  إعتقاد الباحث أن االختالف في ترتيب األهمية النسبية للمتغيرات بين عينتى الدراسة أمرًا منطقياً 

راجعة لتأثير تداعيات وذلك إلختالف منظور كًل من الممارسين لمهنة المراجعة والباحثين في مجال الم
  Friedman Testوتشير نتائج اختبار  على قدرة المنشأة على االستمرار،     (COVID-19)جائحة  

المحسوبة لعينة الممارسين لمهنة    Square-Chi    2كا قيمة  ن  ألى  إعلى مستوى كل عينة على حده  
المحسوبة    Square-Chi    2كا قيمة  ن  أفي حين    0.003بمستوى معنوية    37.21المراجعة تبلغ  

ن مستوى المعنوية  أ، وحيث    0.000بمستوى معنوية    52.61لعينة الباحثين في مجال المراجعة تبلغ  
-COVID)ثنى عشر ذات االرتباط بجائحة  فهذا يعنى معنوية تأثير المتغيرات األ  0.05قل من  أ

تحقق من مدى  ل لو  على قدرة المنشأة على االستمرار وذلك على مستوى كل عينة على حده،      (19
 Mann-Whitney Testالتوافق بين اراء المستقصى منهم في عينتى الدراسة تشير نتائج اختبار   

حد عشر ختالف معنوى بين اراء المستقصى منهم في عينتى الدراسة فيما يتعلق باألإلى عدم وجود  إ
ن هذا المتغير حصل على  أإال     ،ختالف فيما يتعلق بالمتغير الثانى عشرإغير األولى بينما يوجد  مت

 تقييم مرتفع على مستوى كل عينة. 

 

 نتائج التحليل اإلحصائي للسؤال الثانى  2- 8-5-5
هم  أ لى التعرف على  إويهدف الباحث من خالل تحليل إجابات المستقصى عن السؤال الثانى        

كثر صعوبة بالنسبة لإلدارة  عند تقييمها لمدى قدرة المنشأة على االستمرار  أالجوانب التي أصبحت  
تم التعرض لها في الدراسة النظرية   متغير( 13، وذلك من خالل )(COVID-19)في ظل جائحة  

تقييم التدفقات النقدية بعد    (X2/1) في:    متغيرات تضمينها في قائمة االستقصاء وتتمثل تلك الوتم  
قيود   (X2/2)ض والنفقات الرأسمالية الملتزم بها،  و إستبعاد مدفوعات الفوائد واإليجارات وأقساط القر 

 (X2/3)ة كورونا(،  التمويل )القيود المحتملة على التسهيالت االئتمانية التي كانت متاحة قبل جائح 
سيولة المقرضين و مدى االمتثال من جانب الجهات المانحة للتمويل التفاقات التمويل المبرمة قبل 

مدى    (X2/5)مستوى التأثيرات السلبية للجائحة على ضمانات التمويل،    (X2/4)جائحة كورونا،  
مدى حساسية نشاط     (X2/6)اإللتزام  المتوقع من جانب العمالء في سداد المبلغ المستحقة طرفهم،  

سياسات و افتراضات المنشأة في إدارة رأس   (X2/7)الشركة للتأخر من جانب العمالء في السداد، 
العامل،   السابقة،     (X2/8)المال  البنود  بكل  المتعلقة  التأكد  عدم  إمكانية    (X2/9)حاالت  مدى 

ثر التغير أ   (X2/10)التشغيل في ضوء سياسات الدولة الخاصة باإلغالق الكلى او الجزئى للنشاط،  
الخارج،   المعامالت مع  ذات  للمنشآت  األجنبية  العمالت  أسعار صرف  أثر    (X2/11)في  تقييم 



   كمال مطاوع إبراهيم احمد  المعدل ........د. ( 570معيار المراجعة الدولى )مدى مالءمة  
 

166 
 
 

لى االستمرار،  على قدرة المنشأة ع  (COVID-19)اإلجراءات الحكومية المحلية المرتبطة بجائحة  
(X2/12)    تقييم أثر اإلجراءات الحكومية في الدول ذات التأثير على أنشطة المنشأة على قدرة المنشأة
 .تعتمد عليها اإلدارةالنظر في مدى معقولية األسس واإلفتراضات التي   (X2/13)مرار، على االست

( الجدول رقم  تم  5ويعرض  التي  للبيانات  التحليل اإلحصائى  نتائج  الحصول عليها من  ( 
 ليها.إعينتى الدراسة، وذلك باستخدام أساليب التحليل اإلحصائى الثالث التي سبق اإلشارة 

 

لكل   المتوسط الحسابى   المتغير   الترتيب  درجة 

عينة باستخدام اختبار  

 فريدمان

للفروق بين     Mann-Whitney Testاختبار  

 عينتى الدراسة  

العينة  

(1) 

 العينة  

(2) 

العينة  

(1) 

العينة  

(2) 

.Z Asympقيمة 

Sig. (2-

Tailed) 

 معنوية االختالف 

X2/1 4.00 4.58 4* 5* -2.14 0.425  )غير معنوى )اتفاق 

X2/2 4.53 3.95 6** 7 -3.11 0.311  )غير معنوى )اتفاق 

X2/3 4.18 4.15 10 8 -2.85 0.121  )غير معنوى )اتفاق 

X2/4 4.66 4.22 6** 10 -1.77 0.002   اختالفمعنوى( ) 

X2/5 4.35 4.12 5 4** -1.41 0.110  )غير معنوى )اتفاق 

X2/6 4.72 4.15 3 2 -2.42 0.118  )غير معنوى )اتفاق 

X2/7 4.17 4.14 4* 5* -2.55 0.722  )غير معنوى )اتفاق 

X2/8 4.15 4.50 2*** 1* -1.32 0.205  )غير معنوى )اتفاق 

X2/9 4.19 4.01 1 3 -1.50 0.166  )غير معنوى )اتفاق 

X2/10 4.65 4.28 7 10 -2.88 0.00   )معنوى )اختالف 

X2/11 4.38 4.20 9 6 -2.12 0.287  )غير معنوى )اتفاق 

X2/12 4.33 4.22 11 4** -1.82 0.308  )غير معنوى )اتفاق 

X2/13 3.38 4.25 2*** 1* -2.85 0.254  )غير معنوى )اتفاق 

  Square-Chi 41.01 58.55   2كا قيمة 

الثانى  للسؤال  الداللة  مستوى 

 .Asymp.Sigككل 

0.00 0.002 

تشير )*،**،***( الى االتفاق في ترتيب الرتب لألهمية 

 النسبية للمتغير وفقاً الختبار فريدمان

 السؤال الثانى  ( نتائج التحليل اإلحصائى للبيانات 5جدول رقم )
 

( إلى  5وتشير نتائج التحليل الوصفى لمتغيرات السؤال الثانى المشار إليها في الجدول رقم ) 
قل متوسط حسابى  بينما أ  3.38المستقصى منهم في العينة األولى    الستجابةأن أقل متوسط حسابى  

عينتين  وهذا يعنى قبول المستقصى منهم في ال  3.95الستجابة المستقصى منهم في العينة الثانية يبلغ  
كثر صعوبة بالنسبة لإلدارة  عند  أهم الجوانب التي أصبحت  لما توصلت إليه الدراسة النظرية عن أ

  ج ، وفيما يتعلق بنتائ (COVID-19)لمدى قدرة المنشأة على االستمرار في ظل جائحة      ها تقييم
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  النسبية في كلً   تشير النتائج إلى إختالف ترتب المتغيرات وفقًا ألهميتها   Friedman Testاختبار   
من عينتى الدراسة، وفى اعتقاد الباحث أن االختالف في ترتيب األهمية النسبية للمتغيرات بين عينتى  
الدراسة أمرًا منطقيًا وذلك إلختالف منظور كالً من الممارسين لمهنة المراجعة والباحثين في مجال  

التي أصبحت  أالمراجعة حول   الجوانب  قدرة كثر صعوبة  أهم  لمدى  تقييمها   لإلدارة عند  بالنسبة 
  Friedman Test، وتشير نتائج اختبار  (COVID-19)المنشأة على االستمرار في ظل جائحة   
المحسوبة لعينة الممارسين لمهنة    Square-Chi    2كا قيمة  على مستوى كل عينة على حده إلى أن  

المحسوبة    Square-Chi    2كا قيمة  ان  في حين    0.000بمستوى معنوية    41.01المراجعة تبلغ  
ن مستوى المعنوية  أ، وحيث    0.002بمستوى معنوية    58.55لعينة الباحثين في مجال المراجعة تبلغ  

إلدارة فى تقييمها  كثر تأثيرًا  على دور ان هذه الجوانب تعد من العوامل األأ فهذا يعنى    0.05قل من  أ
وذلك على مستوى كل عينة    (COVID-19)لمدى قدرة المنشأة على االستمرار في ظل جائحة   

تحقق من مدى التوافق بين اراء المستقصى منهم في عينتى الدراسة تشير نتائج اختبار   للو  على حده،  
Mann-Whitney Test    عينتى في  منهم  المستقصى  اراء  بين  معنوى  اختالف  وجود  عدم  الى 

المتغيرين    عدا  فيما  المتغيرات  بجميع  يتعلق  فيما  )X2/4)الدراسة  و   )X2/10  هذين أن  إال   ،)
 توسط تقييم مرتفع على مستوى كل عينة على حده.المتغيرين لهما م

 

 نتائج التحليل اإلحصائي للسؤال الثالث  3- 8-5-5
لى التعرف إ  لث ثاويهدف الباحث من خالل تحليل إجابات المستقصى منهم عن السؤال ال

في ظل اإلفصاحات اإلضافية المطلوبة من اإلدارة بشأن مدى قدرة المنشأة على االستمرار  على  
وتم    متغيرات (  8ل )من خال  ، وذلك(COVID-19)جائحة   النظرية  الدراسة  لها في  التعرض  تم 

ال تلك  وتتمثل  االستقصاء  قائمة  اإلدارة  اإلفصاح  (X3/1) في:    متغيرات تضمينها في  عن شكوك 
اإلفصاح     (X3/2)،  في اإليضاحات المتمة للقوائم الماليةالجوهرية في مدى القدرة على االستمرار  

في اإليضاحات المتمة  تى لو كانت غير جوهرية  عن شكوك اإلدارة في مدى القدرة على االستمرار ح 
في قدرة المنشأة على  لحد من حالة الشك   لخطط اإلدارة    اإلفصاح عن        (X3/3)،  للقوائم المالية
حالة بيان اإلفتراضات التي استخدمتها اإلدارة عند إعداد خططها للحد من      (X3/4)االستمرار،  

  خطط اإلدارة التوسع في اإلفصاح عن مدى قدرة   (X3/5)في قدرة المنشأة على االستمرار، الشك  
اذا انتهت اإلدارة إلى أن استخدام      (X3/6)في الحد من الشك في قدرة المنشأة على االستمرار،  

يجب عليها أن تفصح عن اثار جائحة  أساس االستمرارية في اعداد القوائم المالية  مازال مناسب،  
(COVID-19)  طار المحاسبى المطبق والذى وفى ضوء اإلد التقارير المالية،  وفقًا لمتطلبات إعدا
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في حالة إقرار اإلدارة بوجود حالة شك    (X3/7)،  يستند إلى معايير المحاسبة الدولية أو المحلية
في قدرة المنشأة على االستمرار وعدم قدرة خططها على تخفيض مستوى الشكوك، يجب جوهرى  

فصاح عن  ختيار أساس أخر للقياس واإلإويجب    االستمراريةا لفرض  إعداد القوائم المالية وفق  عدم  
أساس    إتباع أساس أخر في إعداد القوائم المالية بخالف    في حالة   (X3/8)،  المعلومات المالية

وكذلك ذلك  عن  تفصح  أن  اإلدارة  على  يجب  اختيار  االستمرارية  األساس    أسباب  ضمن  هذا 
 .الماليةلقوائم يضاحات المتممة لاإل

( الجدول رقم  الحصول عليها من  6ويعرض  تم  التي  للبيانات  التحليل اإلحصائى  نتائج   )
 ليها.إعينتى الدراسة، وذلك باستخدام أساليب التحليل اإلحصائى الثالث التي سبق اإلشارة 

 

درجة الترتيب لكل   المتوسط الحسابى   المتغير  

باستخدام   عينة 

 اختبار فريدمان

بين     Mann-Whitney Testاختبار   للفروق 

 عينتى الدراسة  

العينة  

(1) 

 العينة  

(2) 

العينة  

(1) 

العينة  

(2) 

Z Asymp.Siقيمة 

g. (2-

Tailed) 

 معنوية االختالف 

X3/1 4.21 4.13 1* 2 -3.54 0.871  )غير معنوى )اتفاق 

X3/2 4.11 3.58 2** 1* -5.22 0.441  )غير معنوى )اتفاق 

X3/3 4.03 4.45 3*** 5 -3.65 0.525  )غير معنوى )اتفاق 

X3/4 4.96 4.62 3*** 7 -2.55 0.012  )غير معنوى )اتفاق 

X3/5 4.22 4.71 4 6 -6.44 0.311  )غير معنوى )اتفاق 

X3/6 4.27 4.88 1* 1* -3.11 0.218  )غير معنوى )اتفاق 

X3/7 4.09 4.44 2** 3 -1.95 0.141  اتفاق( غير معنوى( 

X3/8 4.18 4.33 5 4 -3.77 0.219  )غير معنوى )اتفاق 

Square-Chi 39.5   2كا قيمة 

5 

61.33  

الثانى  للسؤال  الداللة  مستوى 

 .Asymp.Sigككل 

0.00 0.000 

الرتب   ترتيب  في  االتفاق  الى   )***،**،*( تشير 

 لألهمية النسبية للمتغير وفقاً الختبار فريدمان 

 السؤال الثالث. نتائج التحليل اإلحصائى للبيانات  (6جدول رقم )
 

( إلى  6وتشير نتائج التحليل الوصفى لمتغيرات السؤال الثالث المشار اليها في الجدول رقم ) 
قل متوسط حسابى  بينما أ  4.03المستقصى منهم في العينة األولى    الستجابةأن أقل متوسط حسابى  

وهذا يعنى قبول المستقصى منهم في العينتين    4.13المستقصى منهم في العينة الثانية يبلغ    الستجابة
اإلفصاحات اإلضافية المطلوبة من اإلدارة بشأن مدى قدرة  لما توصلت إليه الدراسة النظرية عن  

  Friedman Test، وفيما يتعلق بنتائج اختبار   (COVID-19)على االستمرار في ظل جائحة  
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من عينتى الدراسة، وفى   لنتائج إلى إختالف ترتب المتغيرات وفقًا ألهميتها النسبية في كلً تشير ا
اعتقاد الباحث أن االختالف في ترتيب األهمية النسبية للمتغيرات بين عينتى الدراسة أمرًا منطقيًا  

أهمية  حول    وذلك إلختالف منظور كاًل من الممارسين لمهنة المراجعة والباحثين في مجال المراجعة
اإلفصاح عنها  من جانب اإلدارة بشأن مدى قدرة على االستمرار في ظل جائحة  الجوانب التي  يجب  

(COVID-19)    ومن المالحظ أن المتغير(X3/1)   الخاص باإلفصاح عن شكوك اإلدارة الجوهرية
المالية، والمتغير   للقوائم  المتمة  القدرة على االستمرار في اإليضاحات  الخاص    (X3/6)في مدى 

وفى  وفقًا لمتطلبات إعداد التقارير المالية،    (COVID-19)عن آثار جائحة  بوجوب افصاح اإلدارة  
يحتالن الترتيب    ضوء اإلطار المحاسبى المطبق والذى يستند إلى معايير المحاسبة الدولية أو المحلية

اإلفصاح  الخاص ب   (X3/2)( من وجهة نظر المستقصى منهم فى العينة األولى بينما المتغير   1رقم )
عن شكوك اإلدارة في مدى القدرة على االستمرار حتى لو كانت غير جوهرية في اإليضاحات المتمة  

ى العينة الثانية وتشير نتائج  ( من وجهة نظر المستقصى منهم ف 1يحتل الترتيب رقم )  للقوائم المالية
  Square-Chi    2كا قيمة  على مستوى كل عينة على حده إلى أن    Friedman Testاختبار  

تبلغ   المراجعة  لمهنة  الممارسين  لعينة  معنوية    39.55المحسوبة  حين    0.000بمستوى  ان  في 
بمستوى معنوية    61.33المحسوبة لعينة الباحثين في مجال المراجعة تبلغ    Square-Chi    2كا قيمة  

فهذا يعنى وجود تأييد من جانب المستقصى    0.05قل من  أن مستوى المعنوية  أ، وحيث    0.000
-COVID)جائحة     فصاحات اإلضافية المطلوبة من اإلدارة في ظل  منهم في عينتى الدراسة لإل

وذلك على مستوى كل عينة على حده، و للتحقق من مدى التوافق بين اراء المستقصى منهم    (19
لى عدم وجود اختالف معنوى  إ  Mann-Whitney Testفي عينتى الدراسة تشير نتائج اختبار   

 بين اراء المستقصى منهم في عينتى الدراسة فيما يتعلق بجميع المتغيرات ذات الصلة بالسؤال الثالث.
الثالث ويت الرئيسية  األسئلة  تضمنتها  التي  للمتغيرات  اإلحصائي  التحليل  نتائج  من  ضح 

 السابقة والتي صممت الختبار الفرض األول من فروض البحث صحة هذا الفرض:

ومتطلبات أداء اإلدارة لمسئولياتها بشأن   (COVID-19)توجد عالقة معنوية بين تداعيات جائحة  
 . االستمرار تقييم مدى قدرة المنشأة على

 

 نتائج التحليل اإلحصائي للسؤال الرابع  8-5-5-4
لى التعرف إ    رابعويهدف الباحث من خالل تحليل إجابات المستقصى منهم عن السؤال ال 

   2015المعدل لسنة    (ISA:570)على مدى مالءمة مؤشرات الشك الواردة بمعيار المراجعة الدولى  
 ،  وذلك (COVID-19)في ظل جائحة    االستمراريةأداء مراقبى الحسابات لمسئولياتهم بشأن  لدعم  
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لها في    مؤشر   (21) ل  من خال الدولى  تم التعرض  المراجعة  المعدل لسنة     (ISA:570)بمعيار 
ظهور راس المال    (X4/1) في:    مؤشرات وتم تضمينها في قائمة االستقصاء وتتمثل تلك ال  2015

إقتراب موعد استحقاق القروض دون وجود فرص واقعية للسداد أو   (X4/2)،  ة سالبةالعامل بإشار 
االجل  ((X4/3  ،للتجديد  طويلة  أصول  لتمويل  األجل  قصير  االقتراض  على  المفرط  ،  اإلعتماد 

(X4/4)  وجود مؤشرات على سحب الدعم المالى من قبل المقرضين  ،(X4/5)    وجود عجز في
ظهور نسب مالية    (X4/6)،  تشير إليها القوائم المالية التاريخية أو المستقبليةالتدفقات المالية التي  
وجود خسائر تشغيلية جوهرية، أو التدهور الكبير في قيمة األصول      (X4/7)،  رئيسية بصورة سلبية

عدم       (X4/9)،  التأخر في توزيعات األرباح أو توقفها    (X4/8)،  المستخدمة لتوليد التدفقات النقدية
عدم القدرة على اإللتزام بشروط    (X4/10)،  القدرة على سداد مستحقات الموردين في تاريخ االستحقاق 

التحول من نظام االئتمان الى نظام الدفع عند االستالم فى المعامالت   (X4/11)،  اتفاقيات القروض 
الموردين منتج جديد      (X4/12)،  مع  لتطوير  تمويل  الحصول على  القدرة على  أو  عدم  أساسى 

أخرى  ضرورية  العمليات   (X4/13)،  استثمارات   إيقاف  أو  المنشأة  تصفية  على  اإلدارة  ، عزم 
(X4/14)    خلو المناصب العليا وعدم توافر بديل  ،(X4/15)      فقد سوق رئيسى، أو عميل رئيسى

حاد وجود مشاكل فى العمالة ، أو نقص    (X4/16)،  ، أو حق امتياز ، أو ترخيص، أو مورد رئيسى
الرئيسية اإلمدادات  كبير    (X4/17)،  في  بشكل  ناجح  منافس  اإللتزام      (X4/18)،  ظهور  عدم 

وجود دعاوى قضائية      (X4/19)،  بمتطلبات كفاية راس المال أو المتطلبات القانونية أو التنظيمية
قادرة على  أو إجراءات قانونية قائمة ضد المنشأة والتي قد تؤدى الى مطالبات قد تكون المنشأة غير  

التغيرات في األنظمة أو اللوائح أو السياسات الحكومية التي من المتوقع أن    (X4/20)،  الوفاء بها
الكوارث غير المؤمن ضدها أو المؤمن ضدها بأقل   (X4/21)،  تؤثر سلبًا على استمرارية المنشأة

 فى حال حدوثها. ب مما يج
( نتائج التحليل اإلحصائى للبيانات التي تم الحصول عليها من  7ويعرض الجدول رقم )  

 ليها.إعينتى الدراسة، وذلك باستخدام أساليب التحليل اإلحصائى الثالث التي سبق اإلشارة 

لكل  المتوسط الحسابى   المتغير   الترتيب  درجة 

باستخدام   عينة 

 اختبار فريدمان

للفروق بين     Mann-Whitney Testاختبار  

 عينتى الدراسة  

العينة  

(1) 

 العينة  

(2) 

العينة  

(1) 

العينة  

(2) 

.Z Asympقيمة 

Sig. (2-

Tailed) 

 معنوية االختالف 

X4/1 4.13 4.55 5 8 -4.78 0.08  )غير معنوى )اتفاق 

X4/2 4.65 4.48 6 11 -2.88 0.154  )غير معنوى )اتفاق 

X4/3 4.22 4.40 11 15 -3.21 0.258  )غير معنوى )اتفاق 
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X4/4 4.16 4.52 15 9* -2.88 0.084   )غير معنوى )اتفاق 

X4/5 4.87 4.37 7* 5 -1.54 0.311  )غير معنوى )اتفاق 

X4/6 4.58 3.88 12 10 -1.66 0.752  )غير معنوى )اتفاق 

X4/7 4.33 4.65 2** 1 -1.99 0.155  )غير معنوى )اتفاق 

X4/8 4.35 4.19 14 17 -7.21 0.354  )غير معنوى )اتفاق 

X4/9  4.23 4.23 7* 4** -3.52 0.541  )غير معنوى )اتفاق 

X4/10 4.15 4.12 13 16 -1.54 0.231  )غير معنوى )اتفاق 

X4/11 4.29 4.58 10 18 -2.45 0.151  )غير معنوى )اتفاق 

X4/12 4.24 4.77 17 13 -1.05 0.003    )معنوى )اختالف 

X4/13 4.38 4.14 1 2 -2.33 0.811  )غير معنوى )اتفاق 

X4/14 4.65 4.35 16 19 -1.69 0.041   )معنوى )اختالف 

X4/15 4.15 3.96 2** 3 -3.22 0.805  )غير معنوى )اتفاق 

X4/16 3.98 3.77 3*** 7 -7.21 0.203  )غير معنوى )اتفاق 

X4/17 3.59 4.86 9 14 -1.03 0.033  )معنوى )اختالف 

X4/18 4.55 4.28 18 12 -2.33 0.295  )غير معنوى )اتفاق 

X4/19 4.12 4.38 4 6 -3.11 0.452  )غير معنوى )اتفاق 

X4/20 4.19 3.89 8 9* -4.22 0.205  )غير معنوى )اتفاق 

X4/21 4.58 4.33 3*** 4** -1.73 0.311  )غير معنوى )اتفاق 

  Square-Chi 51.96 69.28   2كا قيمة 

الثانى  للسؤال  الداللة  مستوى 

 .Asymp.Sigككل 

0.001 0.000 

الرتب   ترتيب  في  االتفاق  الى   )***،**،*( تشير 

 لألهمية النسبية للمتغير وفقاً الختبار فريدمان 

 السؤال الرابع.  ( نتائج التحليل اإلحصائى للبيانات 7جدول رقم )
 

( إلى أن  7وتشير نتائج التحليل الوصفى لمتغيرات السؤال الرابع المشار إليها في الجدول رقم )      
قل متوسط حسابى  بينما أ  3.59أقل متوسط حسابى الستجابة المستقصى منهم في العينة األولى  

عينتين  وهذا يعنى قبول المستقصى منهم في ال  3.77الستجابة المستقصى منهم في العينة الثانية يبلغ  
في    2015المعدل لسنة    (ISA:570)مؤشرات الشك الواردة بمعيار المراجعة الدولى  ألهمية دور  

 . (COVID-19)في ظل جائحة  االستمرارية أداء مراقبى الحسابات لمسئولياتهم بشأن دعم 
تشير النتائج إلى إختالف ترتب المتغيرات   Friedman Testاختبار     ج فيما يتعلق بنتائ

وفقًا ألهميتها النسبية في كاًل من عينتى الدراسة، وفى اعتقاد الباحث أن االختالف في ترتيب األهمية  
النسبية للمتغيرات بين عينتى الدراسة أمرًا منطقيًا وذلك إلختالف منظور كال من الممارسين لمهنة  

  (COVID-19)في ظل جائحة    تلك المؤشرات أهمية  لمراجعة حول  المراجعة والباحثين في مجال ا
  عزم اإلدارة على تصفية المنشأة أو إيقاف العمليات الخاص ب  (X4/13)ومن المالحظ أن المتغير  

( الترتيب رقم  المتغير  1يحتل  بينما   األولى  الدراسة  منهم في عينة  المستقصى  نظر  ( من وجهة 
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(X4/7الخاص ب )  وجود خسائر تشغيلية جوهرية، أو التدهور الكبير في قيمة األصول المستخدمة
النقدية التدفقات  الترتيب رقم )  لتوليد  الدراسة ( من وجهة نظر  1يحتل    المستقصى منهم في عينة 

    2كا قيمة  على مستوى كل عينة على حده إلى أن    Friedman Testالثانية ، وتشير نتائج اختبار  

Chi-Square    0.001بمستوى معنوية    51.96المحسوبة لعينة الممارسين لمهنة المراجعة تبلغ  
  69.28المحسوبة لعينة الباحثين في مجال المراجعة تبلغ    Square-Chi    2كا قيمة  ن  أ في حين  

تأييد من    0.05قل من  أن مستوى المعنوية  أ، وحيث    0.000بمستوى معنوية   فهذا يعنى وجود 
مؤشرات الشك الواردة بمعيار المراجعة الدولى جانب المستقصى منهم في عينتى الدراسة ألهمية دور  

(ISA:570)    في    االستمراريةفي دعم أداء مراقبى الحسابات لمسئولياتهم بشأن    2015المعدل لسنة
 .(COVID-19)ظل جائحة 

و للتحقق من مدى التوافق بين اراء المستقصى منهم في عينتى الدراسة تشير نتائج اختبار    
Mann-Whitney Test  وجود  إ عدم  عين إلى  في  منهم  المستقصى  اراء  بين  معنوى  تى  ختالف 

، X4/11  ،X4/14الدراسة فيما يتعلق بجميع المتغيرات ذات الصلة بالسؤال الرابع فيما عدا المتغيرات  
X4/17 ،.إال أن هذه المتغيرات ذات متوسط تقييم مرتفع على مستوى كل عينة على حده 

ويتضح من نتائج التحليل اإلحصائى للمتغيرات التي تضمنها السؤال الرئيسي الرابع والذي  
 مم الختبار الفرض الثانى من فروض البحث صحة هذا الفرض: ص

توجد عالقة معنوية بين تبنى مراقبى الحسابات لمؤشرات الشك الواردة بمعيار المراجعة الدولى 
(ISA:570)    في ظل    االستمراريةمستوى أدائهم لمسئوليتهم بشأن  تحسين  و   2015المعدل لسنة

 . (COVID-19)جائحة 
 خامسنتائج التحليل اإلحصائي للسؤال ال 5- 8-5-5

لى التعرف إ  خامسويهدف الباحث من خالل تحليل إجابات المستقصى منهم عن السؤال ال 
  (ISA:570)مدى مالءمة إجراءات المراجعة اإلضافية التالية والواردة بمعيار المراجعة الدولى  على  

في ظل جائحة   االستمرارية أداء مراقبى الحسابات لمسئولياتهم بشأن  في دعم     2015المعدل لسنة  
(COVID-19)  وذلك من خالل استطالع اراء المستقصى منهم في عينتى الدراسة بشأن تسعة ،

لسنة    عشر المعدل  الدولى  المراجعة  إليها معيار  أشار  بقائمة  2015اجراًء إضافيًا  تم تضمينها   ،
التنبؤات بعض  ح و اربواأل  ةالنقدي   ات تحليل ومناقشة التدفق  (X5/1) االستقصاء، وتتمثل في اآلتى:  
،  متاحة للمنشأة مرحليةتحليل ومناقشة أحدث قوائم مالية     (X5/2)،  األخرى ذات الصلة مع اإلدارة

(X5/3)  انتهاك شروط وثائق المديونية غير المغطاة برهن واتفاقيات القروض، وتحديد أي    مراجعة  
الإمحاضر  على    االطالع     (X5/4)ا،  بشأنه  العامةجتماعات  والمكلفين بالحوكمة، وأية    جمعيات 
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  (X5/5)االستمرارية،  أو مشاكل أخرى تتعلق ب  ل تمويليةلجان ذات صلة للوقوف على أية مشاك
بوجود قضايا    االستفسار يتعلق  فيما  للمنشأة  القانوني  المستشار  معقولية   وأمن  ومدى  مطالبات، 

،  اآلثار المالية المترتبة عليهل  ات اإلدارة  تقدير مدى مناسبة  تقديرات اإلدارة لنتائجها المتوقعة، وكذلك  
(X5/6)    وقابليتها للتنفيذ، لتوفير الدعم المالي والمحافظة عليه مع    ملزمةالتأكد من وجود ترتيبات

  دراسة     (X5/7)،  ةيقة، وتقدير القدرة المالية لتلك األطراف على توفير أموال إضافالطراف ذات عاأل
لتاريخ  األحداث الالحقة    فحص      (X5/8)، منفذة  خطط المنشأة للتعامل مع طلبات العمالء غير ال

يمكن أن تحد من الشكوك في قدرة المنشأة على االستمرار للتعرف على تلك األحداث، التي  الميزانية  
التأكد   (X5/9)،  قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرةوتلك األحداث التى تزيد من الشكوك حول  

الحصول على تقارير الفحص بشأن    (X5/10)،  امن وجود تسهيالت لالقتراض وشروطها وكفايته 
، عمليات استبعادُ مخطط لألصول  ألىتحديد مدى كفاية الدعم      (X5/11)،  اإلجراءات التنظيمية

(X5/12)      تقويم خطط اإلدارة بشأن التصرفات المستقبلية فيما يتعلق بتقديرها لالستمرارية، وما إذا
وما إذا كانت خطط اإلدارة مجدية في  كان من المرجح أن ُتحسن نتيجة تلك الخطط من الوضع،  

الترتيبات المخططة لتوفير أو الحفاظ على الدعم المالي   إمكانية تنفيذالتأكد من      (X5/13)،  تلك الظروف

التمويل   توفير  على  األطراف  لهذه  المالية  القدرة  وتقييم  الصلة  ذات  األطراف    (X5/14)،  اإلضافىمع 
على   وتحديد  االطالع  القروض  اتفاقيات  بهاشروط  االلتزام  شروط      (X5/15)،  مدى  توافر  من  التأكد 

التي استخدمت فى  تقويم موثوقية البيانات ذات الصلة      (X5/16)،  تمانيةالحصول على التسهيالت االئ
الفتراضات التي استندت  ا  لمعقولية    تحديد ما إذا كان هناك دعم كٍاف    (X5/17)،  إعداد التنبؤات 
التاريخ    بعد حقائق أو معلومات إضافية قد أصبحت متاحة  هناك    ما إذا كان  (X5/18)،  إليها التنبؤات 

تقدير  فيه اإلدارة  ذلك    (X5/19)،  هااتالذي أجرت  يكون  إفادات مكتوبة من اإلدارة، وعندما  طلب 
الخططمن  مناسبا   تلك  وجدوى  المستقبلية  للتصرفات  بخططهم  يتعلق  فيما  بالحوكمة،  ، المكلفين 

 اإلحصائى للبيانات التي تم الحصول عليها من عينتى الدراسة.  ( نتائج التحليل8ويعرض الجدول رقم )
 

درجة الترتيب لكل   المتوسط الحسابى   المتغير  

باستخدام   عينة 

 اختبار فريدمان

للفروق بين     Mann-Whitney Testاختبار  

 عينتى الدراسة  

العينة  

(1) 

 العينة  

(2) 

العينة  

(1) 

العينة  

(2) 

.Z Asympقيمة 

Sig. (2-

Tailed) 

 معنوية االختالف 

X5/1 4.18 4.15 2* 5 -5.19 0.357  )غير معنوى )اتفاق 

X5/2 4.44 4.05 1** 6 3.55 0.319  )غير معنوى )اتفاق 

X5/3 4.81 4.34 8 8 -6.11 0.154  )غير معنوى )اتفاق 

X5/4 4.58 4.25 10 1 -3.18 0.0753   )غير معنوى )اتفاق 

X5/5 4.15 4.34 11 3* -4.65 0.482  )غير معنوى )اتفاق 
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X5/6 4.70 3.29 12 13 -2.55 0.041  )معنوى )اختالف 

X5/7 4.36 4.48 3*** 2** -1.33 0.0632  )غير معنوى )اتفاق 

X5/8 4.45 4.18 5 3* -5.85 0.269  )غير معنوى )اتفاق 

X5/9  4.25 4.42 2* 7 -3.42 0.135  )غير معنوى )اتفاق 

X5/10 4.65 4.72 13 12 -2.34 0.021  )معنوى )اختالف 

X5/11 4.56 4.28 6 10 *** -2.68 0.0854  )غير معنوى )اتفاق 

X5/12 4.25 4.72 4 2** -2.25 0.0256  )غير معنوى )اتفاق 

X5/13 4.41 4.56 7 3* -6.22 0.714  )غير معنوى )اتفاق 

X5/14 4.61 4.45 9 11 -2.58 0.014   )معنوى )اختالف 

X5/15 4.22 4.66 14 10*** -1.82 0.075  )غير معنوى )اتفاق 

X5/16 4.18 3.95 3*** 9 -6.41 0.195  )غير معنوى )اتفاق 

X5/17 4.69 4.12 2* 10 *** -2.63 0.178  )غير معنوى )اتفاق 

X5/18 4.85 4.77 2* 4 -3.83 0.125  معنوى )اتفاق( غير 

X5/19 4.34 4.13 1** 2** -2.81 0.058  )غير معنوى )اتفاق 

Square-Chi 58.96 64.9   2كا قيمة 

8 

 

الثانى  للسؤال  الداللة  مستوى 

 .Asymp.Sigككل 

0.000 0.003 

الرتب   ترتيب  في  االتفاق  الى   )***،**،*( تشير 

 فريدمان لألهمية النسبية للمتغير وفقاً الختبار 

 السؤال الخامس ( نتائج التحليل اإلحصائى للبيانات 8جدول رقم )
 

(  8وتشير نتائج التحليل الوصفى لمتغيرات السؤال الخامس المشار إليها في الجدول رقم )
قل متوسط  بينما أ  4.15المستقصى منهم في العينة األولى    الستجابةإلى أن أقل متوسط حسابى  

وهذا يعنى قبول المستقصى منهم    3.29المستقصى منهم في العينة الثانية يبلغ    الستجابةحسابى  
  (ISA:570)الواردة بمعيار المراجعة الدولى  إجراءات المراجعة اإلضافية  في العينتين ألهمية دور  

في ظل جائحة    االستمراريةأداء مراقبى الحسابات لمسئولياتهم بشأن  دعم  في    2015المعدل لسنة  
(COVID-19) . 

تشير النتائج إلى إختالف ترتب المتغيرات  Friedman Testاختبار     جوفيما يتعلق بنتائ 
وفقًا ألهميتها النسبية في كاًل من عينتى الدراسة، وفى اعتقاد الباحث أن االختالف في ترتيب األهمية  

من الممارسين لمهنة    إلختالف منظور كلً   النسبية للمتغيرات بين عينتى الدراسة أمرًا منطقيًا وذلك 
المراجعة حول   مجال  في  والباحثين  اإلضافيةإجراءات  أهمية  المراجعة  جائحة    المراجعة  في ظل 

(COVID-19)    ومن المالحظ أن المتغيرين(X5/2 و )  (X5/19)   تحليل ومناقشة أحدث  الخاصين ب
من  طلب إفادات مكتوبة من اإلدارة، وعندما يكون ذلك مناسبا  و    متاحة للمنشأة  مرحليةقوائم مالية  

يحتالن الترتيب  ،  المكلفين بالحوكمة، فيما يتعلق بخططهم للتصرفات المستقبلية وجدوى تلك الخطط
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( الخاص  X5/4)( من وجهة نظر المستقصى منهم في عينة الدراسة األولى بينما المتغير  1رقم )
العامةال  جتماعات إمحاضر  على    االطالعب ذات صلة   جمعيات  لجان  وأية  بالحوكمة،  والمكلفين 

ب  للوقوف على أية مشاكل تمويلية ( من  1يحتل الترتيب رقم )  االستمراريةأو مشاكل أخرى تتعلق 
على    Friedman Testوجهة نظر المستقصى منهم في عينة الدراسة الثانية ، وتشير نتائج اختبار  

المحسوبة لعينة الممارسين لمهنة    Square-Chi    2كا قيمة  مستوى كل عينة على حده إلى أن  
المحسوبة    Square-Chi    2كا قيمة  ان  في حين    0.00بمستوى معنوية   58.96المراجعة تبلغ  

ن مستوى المعنوية  أ، وحيث    0.003بمستوى معنوية    64.98لعينة الباحثين في مجال المراجعة تبلغ  
فهذا يعنى وجود تأييد من جانب المستقصى منهم في عينتى الدراسة ألهمية دور    0.05قل من  أ

في    2015المعدل لسنة    (ISA:570)الواردة بمعيار المراجعة الدولى    المراجعة اإلضافية   إجراءات 
 . (COVID-19)في ظل جائحة  االستمرارية أداء مراقبى الحسابات لمسئولياتهم بشأن دعم 

و للتحقق من مدى التوافق بين اراء المستقصى منهم في عينتى الدراسة تشير نتائج اختبار    
Mann-Whitney Test    عينتى في  منهم  المستقصى  اراء  بين  معنوى  اختالف  وجود  عدم  الى 

بجم  يتعلق  فيما  المتغيرات  الدراسة  فيما عدا  الخامس  بالسؤال  الصلة  ذات  المتغيرات  ، (X5/6)يع 
(X5/10) ،(X5/14) ، .إال أن هذه المتغيرات ذات متوسط تقييم مرتفع على مستوى كل عينة على حده 

ويتضح من نتائج التحليل اإلحصائى للمتغيرات التي تضمنها السؤال الرئيسي الخامس والذى  
 الفرض الثالث من فروض البحث صحة هذا الفرض: صمم الختبار 

ضافية الواردة بمعيار المراجعة  اإلتوجد عالقة معنوية بين تبنى مراقبى الحسابات إلجراءات المراجعة  
  االستمرارية مستوى أدائهم لمسئوليتهم بشأن تحسين  و   2015المعدل لسنة  (ISA:570)الدولى 

 . (COVID-19)في ظل جائحة 
 

 سادسنتائج التحليل اإلحصائي للسؤال ال 6- 8-5-5
لى التعرف إ  سادسويهدف الباحث من خالل تحليل إجابات المستقصى منهم عن السؤال ال 

   2015المعدل لسنة    (ISA:570)على مدى دعم اإلرشادات التي تضمنها معيار المراجعة الدولى  
في   للقيمة االتصالية لتقرير المراجعة  االستمراريةبشأن التقرير عن استنتاجات مراقبى الحسابات عن  

، وذلك من خالل استطالع اراء المستقصى منهم في عينتى الدراسة  (COVID-19)ظل جائحة  
، تم تضمينها  2015لسنة    المعدل  (ISA:570)( متغيرات أشار اليها معيار المراجعة الدولى  4بشأن ) 

إضافة فقرة منفصله لتقرير مراقب الحسابات بعنوان"  (X6/1) بقائمة االستقصاء، وتتمثل في االتى:  
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عدم التأكد الجوهرى فيما يتعلق باالستمرارية" كفقرة مستحدثة يعد بمثابة إنذارًا مبكرًا ألصحاب المصالح  
  ث فقرة إضافية في تقرير مراقب الحسابات بعنوان أستحد   (X6/2)حول قدرة المنشأة على االستمرار،  

  2015المعدل لسنة     (IAS:700)وفقًا لمعيار المراجعة الدولى    أو المعاكس"    تحفظ"أساس الرأي الم
بشأن قدرة المنشأة على االستمرار  جوهري    تأكد عدم  ، في حالة استنتاج مراقب الحسابات وجود حالة  

بشكل مناسب في وتزامن ذلك مع عدم افصاح إدارة المنشأة عن المعلومات المرتبطة بتلك الحالة  
تضمين تقرير     (X6/3)، يطفى المزيد من الموضوعية على تقرير المراجعة،  المالية للمنشأة  قوائمال

لتشمل   (ISA:701)معيار المراجعة الدولي  وفقا ل  " أمور المراجعة الرئيسية"بعنوان  فقرة  ل   المراجعة
حداث ظل اإل  ىخاصة  ف   االستمراريةن  أحكام مراقبى الحسابات بشأ  اإلعتبارات التي بنيت عليها 

يضيف قيمة إلى المحتوى المعلوماتى لتقرير    (COVID-19)والظروف الراهنة الناتجة عن جائحة  
توضيح مسئولية مراقب الحسابات بشأن المعلومات األخرى ذات الصلة بتداعيات    (X6/4)المراجعة،  

معيار  تتمثل كما حددها  في تقرير مجلس اإلدارة ، والتي    والتي قد ترد     (COVID-19)جائحة  
ت األخرى بغرض تحديد مدى اتساقها مع القوائم  في قراءة المعلوما    (ISA:720)ى  المراجعة الدول

المالية وااليضاحات المتممة، ومدى اتساقها مع معرفة مراقب الحسابات عن المنشأة والتي اكتسبها  
من خالل عملية المراجعة، دون المسئولية عن مراجعتها يؤدى إلى الحد من حجم فجوة التوقعات، 

( رقم  الجدول  نتائج  9ويعرض  عينتى  (  من  عليها  الحصول  تم  التي  للبيانات  اإلحصائى  التحليل 
 الدراسة.

لكل   المتوسط الحسابى   المتغير   الترتيب  درجة 

عينة باستخدام اختبار  

 فريدمان

للفروق بين     Mann-Whitney Testاختبار  

 عينتى الدراسة  

العينة  

(1) 

 العينة  

(2) 

العينة  

(1) 

العينة  

(2) 

.Z Asympقيمة 

Sig. (2-

Tailed) 

 معنوية االختالف 

X6/1 4.85 4.90 1 1 -2.18 0.153  )غير معنوى )اتفاق 

X6/2 4.78 4.66 2* 2 -1.76 0.098  )غير معنوى )اتفاق 

X6/3 4.55 4.33 3 3 -3.55 0.104  )غير معنوى )اتفاق 

X6/4 4.28 4.65 2* 4 -1.85 0.854  )غير معنوى )اتفاق 

  Square-Chi 54.88 68.45   2كا قيمة 

الثانى  للسؤال  الداللة  مستوى 

 .Asymp.Sigككل 

0.014 0.008 

تشير )*،**،***( الى االتفاق في ترتيب الرتب لألهمية 

 النسبية للمتغير وفقاً الختبار فريدمان

 السؤال السادس ( نتائج التحليل اإلحصائى للبيانات 9جدول رقم )
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( إلى  9تشير نتائج التحليل الوصفى لمتغيرات السؤال الخامس المشار إليها في الجدول رقم ) 
قل متوسط حسابى  بينما أ  4.28المستقصى منهم في العينة األولى    الستجابةأن أقل متوسط حسابى  

  وهذا يعنى قبول المستقصى منهم في كالً   4.33المستقصى منهم في العينة الثانية يبلغ    الستجابة
المعدل لسنة   (ISA:570)اإلرشادات التي تضمنها معيار المراجعة الدولى  من العينتين ألهمية دور  

في زيادة القيمة االتصالية    ،االستمراريةبشأن التقرير عن استنتاجات مراقبى الحسابات عن    2015
 .(COVID-19)في ظل جائحة  لتقرير المراجعة

تشير النتائج إلى إختالف ترتب المتغيرات  Friedman Testاختبار     جوفيما يتعلق بنتائ 
من عينتى الدراسة، وفى اعتقاد الباحث أن االختالف في ترتيب األهمية    وفقًا ألهميتها النسبية في كلً 

النسبية للمتغيرات بين عينتى الدراسة أمرًا منطقيًا وذلك إلختالف منظور كاًل من الممارسين لمهنة  
اإلرشادات التي تضمنها معيار المراجعة الدولى أهمية  عة والباحثين في مجال المراجعة حول  المراج

(ISA:570)    االستمرارية بشأن التقرير عن استنتاجات مراقبى الحسابات عن     2015المعدل لسنة  
ومن المالحظ أن    ،(COVID-19)في ظل جائحة    في تحسين القيمة االتصالية لتقرير المراجعة

الخاصين بإضافة فقرة منفصله لتقرير مراقب الحسابات بعنوان" عدم   (X6/2) ( وX6/1)رين المتغي
التأكد الجوهرى فيما يتعلق باالستمرارية" كفقرة مستحدثة، و استحداث فقرة إضافية في تقرير مراقب  

   (IAS:700)وفقًا لمعيار المراجعة الدولى    أو المعاكس"    تحفظ"أساس الرأي الم  الحسابات بعنوان
بشأن قدرة  جوهري    تأكد عدم  ، في حالة استنتاج مراقب الحسابات وجود حالة    2015المعدل لسنة  

بتلك عن المعلومات المرتبطة    المنشأة على االستمرار وتزامن ذلك مع عدم افصاح إدارة المنشأة  
( من وجهة نظر المستقصى  1يحتالن الترتيب رقم ) الحالة بشكل مناسب في القوائم المالية للمنشأة، 

بإضافة فقرة منفصله لتقرير مراقب   ( و الخاص  X6/1)ي عينة الدراسة األولى، بينما المتغير  منهم ف
" كفقرة مستحدثة يحتل الترتيب رقم  االستمراريةالحسابات بعنوان" عدم التأكد الجوهرى فيما يتعلق ب

 .( من وجهة نظر المستقصى منهم في عينة الدراسة الثانية 1)
    2كا قيمة  على مستوى كل عينة على حده إلى أن    Friedman Testوتشير نتائج اختبار   

Chi-Square    0.014بمستوى معنوية   54.88المحسوبة لعينة الممارسين لمهنة المراجعة تبلغ  
  68.45المحسوبة لعينة الباحثين في مجال المراجعة تبلغ    Square-Chi    2كا قيمة  ان  في حين  

تأييد من    0.05، وحيث ان مستوى المعنوية اقل من    0.008بمستوى معنوية   فهذا يعنى وجود 
منهم المستقصى  الدراسة    جانب  عينتى  المراجعة  أهمية  حول  في  تضمنها معيار  التي  االرشادات 
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لسنة    (ISA:570)الدولى   عن     2015المعدل  الحسابات  مراقبى  استنتاجات  عن  التقرير  بشأن 
 . (COVID-19)في ظل جائحة  في تحسين القيمة االتصالية لتقرير المراجعة  االستمرارية
و للتحقق من مدى التوافق بين اراء المستقصى منهم في عينتى الدراسة تشير نتائج اختبار    

Mann-Whitney Test     إلى عدم وجود اختالف معنوى بين اراء المستقصى منهم في عينتى
التحليل  نتائج  من  ويتضح  السادس،  بالسؤال  الصلة  ذات  المتغيرات  بجميع  يتعلق  فيما  الدراسة 

متغيرات التي تضمنها السؤال الرئيسي السادس والذى صمم الختبار الفرض الرابع من  اإلحصائى لل
 فروض البحث صحة هذا الفرض: 

الواردة    االستمراريةتوجد عالقة معنوية بين تبنى مراقبى الحسابات لإلرشادات الخاصة بالتقرير عن  
الدولى   المراجعة  لسنة    (ISA:570)بمعيار  لتقرير    2015المعدل  التوصيلية  القيمة  وزيادة 
 .(COVID-19)المراجعة في ظل جائحة 

 النتائج والتوصيات:  8-6

 النتائج:  8-6-1
للطبيعة غير   نتيجة  المجال  السابقة في هذا  الدراسات  الدراسة وندرة  نظرًا لحداثة موضوع 

و تختلف مع النتائج  أنه يصعب تحديد الدراسات التي تتفق  إف  (COVIED-19)المسبوقة لجائحة  
والذي سعى الباحث من خالله لإلجابة    يوالميدانليها الباحث، في ضوء التحليل النظرى  إالتي توصل  

 هم نتائج الدراسة فيما يلى:أ ن تساؤالت هذه الدراسة وتحقيق أهدافها، ويمكن عرض ع
غير مسبوقة ولها العديد من االثار االقتصادية    (COVID-19)أن تداعيات تفشى جائحة   -

على  المنشآت  من  العديد  لقدرة  تهديدًا  يعد  مما  والجزئي،  الكلى  المستوى  على  السلبية 
 االستمرار. 

تعدد اإلصدارات من المنظمات المهنية في مختلف دول العالم والتي تضمنت  على الرغم من   -
، إال (COVID-19)إرشادات لكل من المحاسبين والمراجعين للتعامل مع تداعيات جائحة  

باب االجتهاد من جانب الممارسين لوظيفة المحاسبة أو مهنة    قأن تلك اإلرشادات ال تغل
آليات أخرى   البحث عن  المحتوى  المراجعة في  الجائحة ضمن  تلك  آثار  لتضمين  مبتكرة 

المعلوماتى لكل من القوائم المالية وتقارير المراجعة، لذلك أصدرت العديد من مكاتب المراجعة  
 الدولية العديد من اإلرشادات بالتزامن مع اإلرشادات التي أصدرتها المنظمات المهنية.

 اضمحالل ى بنود القوائم المالية مثل العديد من اآلثار عل (COVID-19)ينتج عن جائحة  -
قيمة األصول الثابتة، والتغير في تقديرات القيمة العادلة، وانخفاض قيمة المخزون، وصعوبة  
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اإللتزام بعقود اإليجار، وشروط اتفاقيات الديون، ويتطلب ذلك من إدارة المنشأة مراعات تأثير  
المحاسبية ذات الصلة بهذه البنود،   تلك الجائحة على متطلبات تطبيق العديد من المعايير 

 خاصة إذا كانت فرض االستمرارية مازال مالئمًا إلعداد القوائم المالية. 
زمات وجود سجل تاريخى حافل وناجح إلدارة المنشأة في وضع الخطط وتنفيذها لمواجهة األ -

لمراقبى الحسابات للحكم على  التي تهدد قدرة المنشأة على االستمرار قد ال يكون دلياًل كافيًا  
مدى   في  مسبوقة  غير  الجائحة  هذه  أن  حيث  الراهنة،  الظروف  ظل  في  خططها  جدوى 

 الدولى. المحلى و ينانتشارها ومستوى تأثيرها على الصعيد 
بأعباء إضافية على إدارة المنشأة عند تقييم مدى قدرتها على   (COVID-19)تلقى جائحة  -

لية التقييم بسبب تزايد حالة عدم التأكد وعدم وجود مدى زمنى  االستمرار، وتزداد صعوبة عم
 زمة.النتهاء األ توقعم

تزداد صعوبة قيام مراقبى الحسابات بمسئولياتهم المتعلقة بتقييم مدى مالءمة استخدام اإلدارة  -
لمواجهة  المصممة  المنشأة  إدارة  خطط  مراجعة  األمر  يتطلب  حيث  االستمرارية،  لفرض 

جائحة معقولية    (COVID-19)  تداعيات  مدى  حول  الكافية  األدلة  على  والحصول 
االفتراضات التي تبنتها اإلدارة عند تصميمها لتلك الخطط، ومدى إمكانية نجاحها في ضوء 

 زمة في المستقبل.  المتوقعة لأل ت السيناريوها
 عينتى الدراسة على مايلى:  أراءوقد أوضحت الدراسة الميدانية توافق  -

ومتطلبات    (COVID-19)عنوية طردية بين تداعيات تفشى جائحة  وجود عالقة م •
 أداء اإلدارة لمسئولياتها بشأن تقييم مدى قدرة المنشأة على االستمرار.

بمعيار    • الواردة  الشك  لمؤشرات  الحسابات  مراقبى  تبنى  بين  معنوية  عالقة  وجود 
الدولى   لسنة    (ISA:570)المراجعة  أدائهم  تحسين  و   2015المعدل  مستوى 
 . (COVID-19)في ظل جائحة  االستمرارية لمسئوليتهم بشأن 

ضافية الواردة وجود عالقة معنوية بين تبنى مراقبى الحسابات إلجراءات المراجعة اإل •
مستوى أدائهم  تحسين  و   2015المعدل لسنة    (ISA:570)بمعيار المراجعة الدولى  

 . (COVID-19)في ظل جائحة  ستمرارية االلمسئوليتهم بشأن 
وجود عالقة معنوية بين تبنى مراقبى الحسابات لإلرشادات الخاصة بالتقرير عن   •

وزيادة    2015المعدل لسنة    (ISA:570)الواردة بمعيار المراجعة الدولى    االستمرارية
 . (COVID-19)القيمة التوصيلية لتقرير المراجعة في ظل جائحة 
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 توصيات: ال 8-6-2
 في ضوء نتائج الدراسة النظرية والميدانية يوصى الباحث بمايلى: 

على عناصر    (COVID-19)ثار جائحة  أيجب أن تعكس القوائم المالية قياسًا وافصاحًا   -
 .ةالقوائم المالية في ضوء اإلطار المحاسبى المتبع في جمهورية مصر العربي 

مهورية مصر العربية إصدار اإلرشادات يجب على الجهات المنظمة لمهنة المحاسبة في ج -
الصلة  ذات  القضايا  من  للعديد  المناسبة  الحلول  إيجاد  فى  لمساعدتهم  للمحاسبين  االزمة 

اسوة بالعديد من المنظمات المهنية في    (COVID-19)ثار جائحة  أ بالقياس واالفصاح عن  
خبرات    د ير مسبوق وال يوجمرًا غأن تداعيات تلك الجائحة تعد  العديد من دول العالم، نظرًا أل

التعامل مع   المحاسبين تمكنهم من  أو  أ سابقة لدى  القياس  الجائحة على مستوى  ثار تلك 
 اإلفصاح المحاسبى. 

جائحة   - تداعيات  عن  باإلفصاح  األعمال  مجال  في  العاملة  المنشآت  جميع  إلزام  يجب 
(COVID-19)  .واثارها المحتملة على قدرة المنشأة على االستمرار 

  (COVID-19)ب إلزام إدارة المنشأة باإلفصاح عن الخطط التي تتبناها لمواجهة جائحة  يج -
زمة وتأثيرها المتوقع على قدرتها على  وإمكانية تنفيذها في ضوء السيناريوهات المحتملة لأل

 االستمرار. 
بناء   - يجب على إدارة المنشأة اإلفصاح عن االفتراضات واألسس التي اعتمدت عليها في 

جائحة   تفشى  عن  والناتجة  االستمرار  على  لقدرتها  المحتملة  التهديدات  لمواجهة  خططها 
(COVID-19) . 

يجب على مراقبى الحسابات الحصول على المزيد من المعلومات حول آثار تلك الجائحة   -
شأة على االستمرار من خالل التواصل مع اإلدارة والمكلفين بالحوكمة، وإعادة على قدرة المن

تفشى جائحة   الناتجة عن  المحتملة  المخاطر  المراجعة في ضوء  صياغة خطة وإجراءات 
(COVID-19) .والتي قد تهدد قدرة المنشأة على االستمرار 

قيام إدارة المنشأة بتقييم  يجب أن يحصل مراقب الحسابات على األدلة الكافية والتي تفيد   -
بشكل   االستمرار  على  بتضمين  موضوعيقدرتها  المنشأة  إدارة  قيام  كذلك  جائحة  أ ،  ثار 

(COVID-19)    ضمن معلومات القوائم المالية قياسًا وافصاحًا في ضوء معايير المحاسبة
 المصرية.

لمعيار   - وفقا  الحسابات  لتقارير مراقبى  االستمرارية  الجوهرى بشأن  التأكد  فقرة عدم  إضافة 
كفقرة مستحدثة في تقرير المراجعة، بات    2015المعدل لسنة    (ISA:570)المراجعة الدولى  
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وارتفاع مستوى شكوك مستخدمى    (COVID-19)امرًا هامًا خاصة في ظل تفشى جائحة  
 درة العديد من المنشآت على االستمرار.التقارير المالية في ق

نظرًا لما انتهت اليه الدراسة النظرية والميدانية من نتائج تشير إلى مالءمة مؤشرات الشك   -
وإجراءات المراجعة اإلضافية وكذلك آليات التقرير ذات الصلة باالستمرارية والواردة بمعيار  

الدولى   لسنة    (ISA:570)المراجعة  كذلك2015المعدل  الصلة   ،  ذات  المراجعة  معايير 
بالتقرير عن مالءمة استخدام إدارة المنشأة لفرض االستمرارية والواردة بنسخة معايير المراجعة  

في   الصادرة  معايير  2018ديسمبر    17الدولية  إصدار  إعادة  بضرورة  الباحث  يوصى   ،
، حيث أن نسخة    المراجعة المصرية بما يتوافق مع نسخة معايير المراجعة الدولية األخيرة

والتي كانت متوافقة مع معايير    2008لسنة    166معايير المراجعة المصرية الصادرة بالقرار  
، لم يطالها أى تعديل منذ صدورها حتى االن مما    2003المحاسبة الدولية الصادرة في  

 افقدها التوافق مع معايير المراجعة الدولية.
مهنة المراجعة    لممارسيالمالية لدورات تدريبية    يوصى الباحث بضرورة تنظيم هيئة الرقابة -

بمصر حول كيفية تقييم مدى مالءمة استخدام المنشآت العاملة في مجال األعمال لفرض  
االستمرارية كأساس إلعداد القوائم المالية باستخدام األساليب اإلحصائية للحد من اعتمادهم  

أكثر موضوعية عن    ت لى استنتاجاعلى األحكام الشخصية في عملية التقييم، وللوصول إ
 قيامهم بمسئوليتهم بشأن االستمرارية.  

 

 الدراسات المستقبلية المقترحة  8-7
  باالهتمام في ضوء نتائج الدراسة الحالية يقترح الباحث العديد من القضايا البحثية الجدير  

 من جانب الباحثين في المستقبل، والتي تتمثل فيما يلى: 
 على تكاليف اإلنتاج.  (COVID-19)دراسة االثار الحالية والمستقبلية لجائحة  -
 أسعار األسهم.  (COVID-19)دراسة االثار الفعلية والمدركة لجائحة  -
 على جودة المعلومات المحاسبية.   (COVID-19)دراسة االثار الحالية والمستقبلية لجائحة   -
 على جودة المراجعة.  (COVID-19)دراسة االثار الحالية والمستقبلية لجائحة  -
جائحة   - من  المستفادة  المحاسبة    (COVID-19)الدروس  معايير  لتطوير  الحاجة  ومدى 

 والمراجعة.
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 قائمة المراجع:   8-8
 المراجع العربية:  8-8-1
على إعداد  covid- 19أثر انتشار جائحة كورونا"  (.  2020وليد سمير عبد العظيم ) الجبلى ،   -

ميدانية دراسة  ومراجعتها  المالية  العلمية  "،  القوائم  المحاسبيةالمجلة  قناة  للدراسات  جامعة   ،
 ، العدد األول. 2السويس، كلية التجارة، المجلد 

- ( العيسوي  الحميد  عبد  ،محمود،  إبراهيم محمد  والمحتملة 2020الطحان،  الحالية  اآلثار   "  .)
لتفشى فيروس كورونا على بيئة التقرير المالى في ضوء معايير المحاسبة الدولية والمصرية: 

، قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة  مجلة اإلسكندرية للبحوث المحاسبية دراسة استكشافية"،  
 ، جامعة اإلسكندرية، العدد الثانى، المجلد الرابع.

(. " اآلثار المتوقعة على القوائم المالية وفقًا لمتطلبات المعيار  2020الوتار، سيف عبد الرزاق ) -
مجلة بحوث اإلدارة واالقتصاد، ونا )دراسة تحليلية( "  زمة كور أ( في ظل 10المحاسبى الدولى )

 . https://doi.org/10.48100/merj.v2i2Special.99الثانى، العدد الثانى، المجلد ، الجزائر
(. " أثر استقالل 2020صالح، رضا إبراهيم، عبد الكريم، عارف عبد هللا ، وليد، محمود إبراهيم ) -

أن مقدرة المنشأة على االستمرار: دراسة ميدانية"،  لجان المراجعة على رأى مراقب الحسابات بش
، كلية التجارة، جامعة كفر الشيخ، المجلد السادس، العدد  مجلة الدراسات التجارية المعاصرة

 التاسع. 
الرحيم، رضا محمود محمد ) - التعديالت في شكل ومحتوى تقرير مراقب 2020عبد  أثر   "  .)

بشأن االستمرارية على    2015( المعدل لسنة  570الحسابات وفقًا لمعيار المراجعة الدولى رقم )
، قسم  مجلة اإلسكندرية للبحوث المحاسبيةقراري االستثمار ومنح االئتمان: دراسة تجريبية"،  

 والمراجعة، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، العدد الثانى، المجلد الرابع. المحاسبة
دراسة تحليلية مقارنة بين معيار المراجعة الدولى  ( "2017الحليم )داليا السيد عبد  ،  القادرعبد   -

لسنة    720 رقم    2015المعدل  الحالي  المصرى  للبحوث    اإلسكندريةمجلة  "،    720ونظيرة 
العدد  المحاسبية األول،  المجلد  اإلسكندرية،  التجارة، جامعة  كلية  المحاسبة والمراجعة،  ، قسم 

 األول.
عبد هللا ، على مال، محمد عبد الواحد غازى، " موقف المنظمات المهنية المحاسبية من تأثيرات   -

حة كورونا (. ورشة عمل بعنوان: االثار المحتملة لجائ 2020)  COVID-19جائحة كورونا  
على الموازنة العامة للدولة ومهنة المحاسبة والتدقيق، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل 

 . 2020نسيان،  21بالتعاون مع نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين، 

https://portal.arid.my/16289/Publications/Details/23393
https://portal.arid.my/16289/Publications/Details/23393
https://doi.org/10.48100/merj.v2i2Special.99
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(. " تطوير تقرير مراقب 2013عرفة، نصر طه حسن، مليجى، مجدى مليجى عبد الحكيم )  -
الدولية،  دراسة مي–الحسابات   المعايير  المصرية فى ضوء تطوير  للبيئة  العلمية  دانية  المجلة 

 ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس، العدد االول، المجلد الثالث. لالقتصاد والتجارة
  69، قرار وزير االستثمار والتعاون الدولى رقم  2019معايير المحاسبة المصرية المعدلة لسنة   -

تابع )أ(،    81احكام معايير المحاسبة المصرية، الوقائع المصرية، العدد  ، بتعديل  2019لسنة  
 . 2019ابريل 

،  2015لسنة    110، قرار وزير االستثمار رقم  2015معايير المحاسبة المصرية المعدلة لسنة   -
 . 2015تابع )أ(، يوليو  158الوقائع المصرية،  العدد 

  166رقم    االستثمارقرار وزير  ،  ألخرى لمصريةمعايير المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد ا -
 . 2008يوليو سنة    28فى   تابع أ   173لعدد ا.  الوقائع المصرية ،2008 لسنة

ن  أ ثر المحتوى اإلعالمي لرأى مراقب الحسابات بشأ (. " 2017يوسف، حنان محمد اسماعيل ) -
على قرار منح االئتمان    2015( المعدل لسنة  570وفقا لمعيار المراجعة الدولى رقم )  االستمرارية

، قسم المحاسبة، جامعة بنى سويف، العدد االول،  مجلة المحاسبة والمراجعةدراسة تجريبية،  
 المجلد الخامس. 
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 ( 1ملحق رقم )

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 األستاذ(......................... سعادة )الدكتور/ 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

لسنة   المعدل  (570معيار المراجعة الدولى )يقوم الباحث بعمل دراسة بعنوان مدى مالءمة  
بشأن  لدعم    2015 لمسئولياتهم  الحسابات  مراقبى  تداعيات  االستمراريةأداء  ظل  جائحة    في 
(، ويستهدف من خالل قائمة االستقصاء المرفقة التعرف  يدانيةدراسة م: ) (COVID-19) كورونا  

ن بعض القضايا ذات الصلة بموضوع الدراسة في البيئة المصرية، وذلك بهدف  أبش  آرائكمعلى  
لى توصيات من شأنها االرتقاء بجودة أداء مراقبى الحسابات لمسئولياتهم المتعلقة بتقييم  إالتوصل  

  (19 في اعداد القوائم المالية في ظل جائحة    االستمراريةمدى مالءمة استخدام اإلدارة لفرض  
(COVID-  .وتحسين القيمة المعلوماتية لتقرير مراقبى الحسابات ، 

 

لسعادتكم بالشكر على تعاونكم مع الباحث في اإلجابة عن األسئلة ويطيب لى ان أتقدم  
كد لسعادتكم أن هذا االستبيان مصمم ألغراض ؤ الواردة في قائمة االستقصاء المرفقة، كما اود أن أ

 البحث العلمى فقط. 
                                         

 خالص الشكر والتقدير،،،، 
 الباحث                                                                                        
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 أوال: البيانات الشخصية:
 

 االسم ) اختيارى( ...................................  (1)
 المؤهالت العلمية :  (2)

 ماجستير في المراجعة   بكالوريوس 
 دكتوراة في المراجعة   مسجل لدرجة دكتوراة في المراجعة  

 عضوية وزمالة الجمعيات المهنية :  (3)
 عضوية )فضاًل اذكرها(....................................  
 زمالة )فضاًل اذكرها(.................................... 
 

 الوظيفة :  (4)
المعاهد   شريك بمكتب مراجعة   أو  بالجامعات  تدريس  هيئة  عضو 

 المصرية 
المعاهد   مراقب حسابات   أو  بالجامعات  مساعد  مدرس 

 المصرية 
 

 عدد سنوات الخبرة : (5)
 سنوات  10- 6من   سنوات  3اقل من  
 سنوات   10اكثر من   سنوات  5- 3من  
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 ثانيًا: أسئلة قائمة االستقصاء:
المناسبة من  ( أمام كل سؤال وفقًا لدرجة الموافقة  √برجاء اإلجابة من خالل وضع عالمة )

 وجهة نظركم. 
موافق   بيان 

 تماما 

غير   حيادى موافق 

 موافق 

غير  

موافق  

 تماما  

جائحة   -1 تداعيات  أهم  األثر    ذات   (COVID-19)ماهى 

 المحتمل على قدرة المنشأة على االستمرار؟    السلبى

     

الطلب    نخفاضاال  1/1 في  الحصة   على  وأثره الجوهرى 

 السوقية للمنشأة. 

سال  1/2 فشل  الخدمات مخاطر  ذلك  في  بما  التوريد  سل 

 اللوجستية والمالية.

وجود قيود على عملية   التوزيع اوعدد قنوات    انخفاض  1/3

 التوزيع للسلع والخدمات. 

القيود على التشغيل واإلنتاج بسبب التغييرات في السياسة   1/4

 .العامة

واآلثار    1/5 الدول الالجغرافية  التأثيرات ذات    ية مخاطر 
يتم  أو  المنشأة  منتجات  على األسواق التي يتم فيها بيع  

 . منها على مدخالت العملية االنتاجية.الحصول 

الشركة األم والشركات التابعة في   1/6 الترابط بين عمليات 

المعلومات،   تكنولوجيا  وآليات  والتوريد  أنظمة  والتوزيع، 

 لتمويل والتراخيص بالتشغيل. الحصول على ا 

بشكل   1/7 المتواجدة  العمالة  حجم  بتخفيض  المنشآت  الزام 

 فعلى واالستعاضة عن ذلك بسياسة العمل عن بعد. 

بالنسبة   1/8 لإلغالق  مواعيد  وتحديد  العمل  فترات  تخفيض 

 لكل نشاط.  

 تطبيق سياسة الحظر الكلى لبعض األنشطة. 1/9

 نتهاء االزمة.عدم وجود تاريخ متوقع ال 1/10

عدم االعالن عن خطط ومسارات واضحة للتعامل مع   1/11

السيناريوهات   في ضوء  العالم  دول  مستوى  على  االزمة 

 المتوقعة. 

التعامل مع االزمة بقرارات تمثل ردود أفعال لألحداث  1/12

 غير المتوقعة. 

     

بالنسبة    ماهى -2 صعوبة  اكثر  أصبحت  التي  الجوانب  اهم 

تقييمها لمدى قدرة المنشأة على االستمرار في    لإلدارة عند 

 ؟(COVID-19)ظل جائحة  
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التدفقات    2/1 بعدتقييم  الفوائد   النقدية  مدفوعات  إستبعاد 

الملتزم   الرأسمالية  والنفقات  القرض  وأقساط  واإليجارات 

 بها.

التمويل )القيود المحتملة على التسهيالت االئتمانية قيود    2/2

 التي كانت متاحة قبل جائحة كورونا( .

الجهات   2/3 جانب  من  االمتثال  مدى  و  المقرضين  وسيولة 

جائحة   قبل  المبرمة  التمويل  التفاقات  للتمويل  المانحة 

 كورونا.

 مستوى التأثيرات السلبية للجائحة على ضمانات التمويل  2/4

ى اإللتزام  المتوقع من جانب العمالء في سداد المبلغ مد  2/5

 المستحقة طرفهم. 

مدى حساسية نشاط الشركة للتأخر من جانب العمالء في   2/6

 السداد. 

 المنشأة في إدارة رأس المال العامل.  وافتراضات سياسات    2/7

 حاالت عدم التأكد المتعلقة بكل البنود السابقة.  2/8

ل في ضوء سياسات الدولة الخاصة مدى إمكانية التشغي  2/9

 باإلغالق الكلى او الجزئى للنشاط.

اثر التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية للمنشآت   2/10

 ذات المعامالت مع الخارج. 

تقييم أثر اإلجراءات الحكومية المحلية المرتبطة بجائحة   2/11

(COVID-19)  .على قدرة المنشأة على االستمرار 

أث  2/12 التأثير تقييم  ذات  الدول  في  الحكومية  اإلجراءات  ر 

 على قدرة المنشأة على االستمرار. على أنشطة المنشأة 

تعتمد  النظر في مدى معقولية األسس واإلفتراضات التي  2/13

 . عليها االدارة 

     

بشأن   اإلفصاحاتماهى   3 اإلدارة  من  المطلوبة  اإلضافية 

جائحة   ظل  في  االستمرار  على  قدرة  -COVID)مدى 

 ؟(19

القدرة   3/1 الجوهرية في مدى  اإلفصاح عن شكوك اإلدارة 

 على االستمرار في اإليضاحات المتمة للقوائم المالية. 

على   3/2 القدرة  مدى  في  اإلدارة  شكوك  عن  اإلفصاح 

اإليضاحات    ،االستمرار  في  جوهرية  غير  كانت  لو  حتى 

 المتمة للقوائم المالية. 

قدرة    الشك فياإلدارة للحد من حالة    عن خطط  اإلفصاح  3/3

 المنشأة على االستمرار. 

اعداد   3/4 عند  اإلدارة  استخدمتها  التي  االفتراضات  بيان 

حالة   من  للحد  فيخططها  على    الشك  المنشأة  قدرة 

 االستمرار. 

في اإلفصاح عن مدى قدرة خطط اإلدارة في الحد التوسع    3/5

 من الشك في قدرة المنشأة على االستمرار. 

في  االستمراريةاذا انتهت اإلدارة إلى أن استخدام أساس  3/6

يجب عليها أن تفصح  مناسب،    المالية مازالاعداد القوائم  

جائحة   اثار  إعداد    (COVID-19)عن  لمتطلبات  وفقاً 
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المالية،   المطبق  التقارير  المحاسبى  االطار  ضوء  وفى 

 والذى يستند إلى معايير المحاسبة الدولية أو المحلية.

في قدرة  في حالة إقرار اإلدارة بوجود حالة شك جوهرى    3/7

المنشأة على االستمرار وعدم قدرة خططها على تخفيض  

القوائم المالية وفقا لفرض    إعدادعدم  مستوى الشكوك، يجب  

واالفصاح    االستمرارية للقياس  أخر  أساس  اختيار  ويجب 

 عن المعلومات المالية.

 إتباع أساس أخر في إعداد القوائم المالية بخالف   في حالة  3/8

يجب على اإلدارة أن تفصح عن ذلك    االستمراريةأساس  

اختيار  وكذلك األساس    أسباب  يضاحات  اإل ضمن  هذا 

 لقوائم المالية المتممة ل

بمعيار  4 )الواردة  التالية  الشك  مؤشرات  مالئمة  مدى  ما 

الدولى   لسنة    (ISA:570)المراجعة  (    2015المعدل 

بشأن   لمسئولياتهم  الحسابات  مراقبى  أداء  لدعم 

 ؟(COVID-19)في ظل جائحة  االستمرارية

 ظهور راس المال العامل بإشارة سالبة. 4/1

دون    4/2 القروض  استحقاق  موعد  فرص إقتراب  وجود 

 واقعية للسداد أو للتجديد. 

لتمويل   4/3 األجل  قصير  االقتراض  على  المفرط  اإلعتماد 

 أصول طويلة االجل. 

قبل   4/4 من  المالى  الدعم  سحب  على  مؤشرات  وجود 

 المقرضين. 

وجود عجز في التدفقات المالية التي تشير إليها القوائم   4/5

 المستقبلية.المالية التاريخية أو 

 ظهور نسب مالية رئيسية بصورة سلبية.  4/6

في   4/7 الكبير  التدهور  أو  تشغيلية جوهرية،  وجود خسائر 

 قيمة األصول المستخدمة لتوليد التدفقات النقدية. 

 التأخر في توزيعات األرباح أو توقفها.  4/8

تاريخ   4/9 في  الموردين  مستحقات  سداد  على  القدرة  عدم 

 االستحقاق. 

 عدم القدرة على اإللتزام بشروط اتفاقيات القروض.  4/10

التحول من نظام االئتمان الى نظام الدفع عند االستالم   4/11

 فى المعامالت مع الموردين. 

منتج    4/12 لتطوير  تمويل  على  الحصول  على  القدرة  عدم 

 أخرى.  استثمارات ضروريةجديد أساسى أو 

 يقاف العمليات. عزم اإلدارة على تصفية المنشأة أو إ 4/13

 خلو المناصب العليا وعدم توافر بديل.  4/14

، أو حق امتياز ، أو   رئيسي، أو عميل  رئيسي فقد سوق    4/15

 .رئيسيترخيص، أو مورد 

أو نقص حاد في اإلمدادات   العمالة،وجود مشاكل فى    4/16

 الرئيسية.

 ظهور منافس ناجح بشكل كبير.  4/17

ية راس المال أو المتطلبات عدم اإللتزام بمتطلبات كفا  4/18

 التنظيمية.القانونية أو  
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دعاوى قضائية أو إجراءات قانونية قائمة ضد   وجود  4/19

المنشأة والتي قد تؤدى الى مطالبات قد تكون المنشأة غير  

 قادرة على الوفاء بها. 

في األنظمة أو اللوائح أو السياسات الحكومية   التغيرات   4/20

 ر سلباً على استمرارية المنشأة.  التي من المتوقع أن تؤث

الكوارث غير المؤمن ضدها أو المؤمن ضدها بأقل مما   4/21

 يجب فى حال حدوثها. 

هل تعد إجراءات المراجعة اإلضافية التالية والواردة بمعيار   5

  مالءمة   2015المعدل لسنة    (ISA:570)المراجعة الدولى  

  االستمرارية لدعم أداء مراقبى الحسابات لمسئولياتهم بشأن  

 ؟(COVID-19)في ظل جائحة 

النقدية واألرباح وبعض التنبؤات   ات تحليل ومناقشة التدفق  5/1

 األخرى ذات الصلة مع اإلدارة.

  .تحليل ومناقشة أحدث قوائم مالية مرحلية متاحة للمنشأة 5/2 

المديوني  5/3 وثائق  شروط  برهن مراجعة  المغطاة  غير  ة 

 .واتفاقيات القروض، وتحديد أي انتهاك بشأنها

العامة    5/4 الجمعيات  إجتماعات  محاضر  على  االطالع 

والمكلفين بالحوكمة، وأية لجان ذات صلة للوقوف على أية  

 . االستمراريةمشاكل تمويلية أو مشاكل أخرى تتعلق ب

في  5/5  للمنشأة  القانوني  المستشار  من  يتعلق االستفسار  ما 

بوجود قضايا أو مطالبات، ومدى معقولية تقديرات اإلدارة  

تقديرات   مناسبة  مدى  وكذلك  المتوقعة،  اإلدارة  لنتائجها 

 المالية المترتبة عليها.  لآلثار

لتوفير   5/6 للتنفيذ،  وقابليتها  ملزمة  ترتيبات  من وجود  التأكد 

عالقة،  الدعم المالي والمحافظة عليه مع أطراف ثالثة أو ذات  

 وتقدير القدرة المالية لتلك األطراف على توفير أموال إضافية 

خطط  5/7 غير   دراسة  العمالء  طلبات  مع  للتعامل  المنشأة 

 المنفذة . 

فحص األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية للتعرف على تلك   5/8

المنشأة   الشكوك في قدرة  من  أن تحد  التي يمكن  األحداث، 

األحداث التى تزيد من الشكوك حول  على االستمرار وتلك  

 قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. 

 التأكد من وجود تسهيالت لالقتراض وشروطها وكفايتها.  5/9 

اإلجراءات   5/10  بشأن  الفحص  تقارير  على  الحصول 

 .التنظيمية

استبعاد ُمخطط   5/11  عمليات  ألى  الدعم  كفاية  مدى  تحديد 

 .لألصول

ط اإلدارة بشأن التصرفات المستقبلية فيما يتعلق تقويم خط  5/12

تُحسن   أن  المرجح  من  كان  إذا  وما  لالستمرارية،  بتقديرها 

نتيجة تلك الخطط من الوضع، وما إذا كانت خطط اإلدارة  

 .مجدية في تلك الظروف

أو   5/13 لتوفير  المخططة  الترتيبات  تنفيذ  إمكانية  من  التأكد 

ا مع  المالي  الدعم  على  وتقييم  الحفاظ  الصلة  ذات  ألطراف 

 القدرة المالية لهذه األطراف على توفير التمويل اإلضافى. 
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مدى   5/14 وتحديد  القروض  اتفاقيات  شروط  على  االطالع 

 االلتزام بها.

التسهيالت   5/15 على  الحصول  شروط  توافر  من  التأكد 

 االئتمانية

فى   5/16 استخدمت  التي  الصلة  ذات  البيانات  موثوقية  تقويم 

 داد التنبؤات. إع

تحديد ما إذا كان هناك دعم كٍاف لمعقولية  االفتراضات   5/17

 .التي استندت إليها التنبؤات

ما إذا كان هناك حقائق أو معلومات إضافية قد أصبحت   5/18

 .متاحة بعد التاريخ الذي أجرت فيه اإلدارة تقديراتها

ذلك   5/19 يكون  وعندما  اإلدارة،  من  مكتوبة  إفادات  طلب 

بخططهم  م يتعلق  فيما  بالحوكمة،  المكلفين  من  ناسبا 

 .للتصرفات المستقبلية وجدوى تلك الخطط

الدولى   6 المراجعة  معيار  التي تضمنها  تدعم االرشادات  هل 

(ISA:570)    لسنة عن    بشأن  2015المعدل  التقرير 

عن   الحسابات  مراقبى  القيمة   االستمراريةاستنتاجات 

 ؟ (COVID-19)االتصالية لتقرير المراجعة في ظل جائحة  

لتقرير مراقب الحسابات بعنوان" عدم    منفصلةإضافة فقرة    6/1

ب يتعلق  فيما  الجوهرى  كفقرة مستحدثة  االستمراريةالتأكد   "

يعد بمثابة إنذاراً مبكراً ألصحاب المصالح حول قدرة المنشأة  

 على االستمرار. 

 إضافية في تقرير مراقب الحسابات بعنوان   أستحدث فقرة   6/2

ً "أساس الرأي المتحفظ أو المعاكس لمعيار المراجعة   " وفقا

في حالة استنتاج    ،2015لسنة    المعدل (IAS:700)الدولى  

مراقب الحسابات وجود حالة عدم تأكد جوهري بشأن قدرة  

المنشأة على االستمرار وتزامن ذلك مع عدم افصاح إدارة  

ن المعلومات المرتبطة بتلك الحالة بشكل مناسب  المنشأة  ع

في القوائم المالية للمنشأة، يطفى المزيد من الموضوعية على 

 تقرير المراجعة.

تقرير    6/3 لفقرةتضمين  المراجعة    المراجعة  بعنوان " أمور 

لتشمل   (ISA:701)الرئيسية" وفقا لمعيار المراجعة الدولي  

م مراقبى الحسابات بشأن  االعتبارات التي بنيت عليها أحكا

فى  االستمرارية اإل  خاصة  الراهنة  ظل  والظروف  حداث 

جائحة   عن  الى    (COVID-19)الناتجة  قيمة  يضيف 

 المحتوى المعلوماتى لتقرير المراجعة.

المعلومات   6/4 بشأن  الحسابات  مراقب  مسئولية  توضيح 

  والتي  (COVID-19)األخرى ذات الصلة بتداعيات جائحة  

تتمثل كما حددها معيار  والتي    اإلدارة،تقرير مجلس    فيترد  قد  

في قراءة المعلومات األخرى بغرض      (ISA:720)المراجعة الدولى  

وااليضا لمالية  القوائم  مع  اتساقها  مدى  ومدى  تحديد  المتممة،  حات 

اتساقها مع معرفة مراقب الحسابات عن المنشأة والتي اكتسبها من خالل  

عملية المراجعة، دون المسئولية عن مراجعتها يؤدى الى الحد من فجوة  

   التوقعات.

     

 


