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 عكاسه على تقرير المدقَق الخارجيأن (Springateالتحقق من فرض اإلستمرارية بإستخدام نموذج )

 )بحث تطبيقي في عينة من الَشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية(
 2 د. صبيحة برزان فرهود أ.  ،  1 مهند طالب رزوقي

 

 
 المستخلص

( Springateيهدف البحث الى التحقق من فرض اإلستمرارية من قبل المدقَق الخارجي بإستخدام نموذج )      

ر اس مسعععارمة مدرجة في سعععو   جي وقد تم تطبيق النموذج على تسععع وتأثير ذلك على تقرير المدقَق الخار شعععَ

-2015( سععععنواس من )5العرا  لألورا  المالية ضععععمن ثقثة قطاعاس مختللة ولسععععلسععععلة لمنية امتدس لمد  )

وتبين ان رنالك َشر اس قادر  على االستمرار  ،(، وقد تم التحقق من مدى قُدر  الَشر اس على االستمرار2019

ضعععا ادراا المدقَق الخارجي لمسععتوليت  وبالمقابل  ،موذج المعتمدواخرى غير قادر  على االسععتمرار وفق الن

ر ة على االسععتمرار اذ يتردد مع مهم ادراج ذلك  ر اس وعدم اعطاي رشأ بشععأن مدى قُدر  الشععَ اتجاه فشععل الشععَ

ر ة وسععحب اموال المالكين  ،لتجنب أن يكون سععببا في االسععرال بالتعلر المالي بما يتدأ الى انخلاض اسععهم الشععَ

ر اس عينة البحث ر ة ايث  ان الرشأ ايجابي لجمي  شعععععَ على الرغم من عدم مقئمة  ،وايقاف التعامل م  الشعععععَ

ر اس إسععتخدام النماذج يوصععي البااث بوععرور   ،، أنطققا من النتائج السععابقةفرض اإلسععتمرارية لبعا الشععَ

ين خقل مراال يل المدققَين الخارجالتميزية الخاصععة بقياف فرض اإلسععتمرارية في اإلجراياس التحليلية من قب

طلوبععة للتحقق من فرض التععدقيق للمسعععععععاعععد  في التخطيت واالشععععععراف وتحععديععد اإلجراياس التل ععععععيليععة الم

 .اإلستمرارية

 

 ، تدقيق االستمرارية، اللشل الماليفرض االستمراريةالكلمات المفتاحية: 

 

 

Verification of the Going Concern Using the (Springate) Model and its 

Reflection on the External Auditor's Report 

(Applied Research in a Sample of Joint Stock Companies Listed on the Iraq 

Stock Exchange) 

Muhnnad Talib Razouki 1  ,  Prof. Dr. Sabiha Barzan 2 

    

Abstract 

The research aims to verify the Going Concern by the external auditor using the 

(Springate) model and its effect on the external auditor's report. The model was 

applied to nine joint stock companies listed on the Iraq Stock Exchange within three 

different sectors and for a time series that spanned for a period of (5) years. From 

(2015-2019), the extent of the companies ’ability to continue to exist has been 

verified, and there are companies that are able to continue and others that are unable 

to continue according to the approved model, In contrast, the auditor’s lack of 

awareness of his responsibility towards the failure of the companies and not giving 

an opinion on the extent of the company's ability to continue as most of them hesitate, 

Inclusion of it to avoid being a cause. With drawing the money of the owners and 

stopping dealing with the company as it was positive for all companies of the research 

sample, and the need to not benefit from Sustainability for some companies, based on 

applied research results in the research uses Going Concern. 

 

Keywords: going concern, audit of going concern, Financial failure 
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 المقدمة

ة واستمراررا رو ررين  وضعها المالي َشر مستقبل اياه الأن      

على سعععداد  قُدر االة نق عععان السعععيولة ونقو التمويل وعدم الفلي 

ر سععععععتواج  ال االلتزاماس لذا فان موضععععععول  ،االفقفة خطر شععععععَ

ر لل سععععععتمراريةفرض اإلالتحقق من  التي  ة من االمور المهمةشععععععَ

 ،تلمرين(المساالخرى )الدائنين، ة نلسها قبل االطراف َشر تخدم ال

 الخارجي مدققَ التق  على عاتق من ذلك مسععععععتولي  التحقق  أنف لذا

والتحليلية منها  االساسية المناسبة التدقيق بإجراياسمن خقل القيام 

فني ومحايد  رشأادل  االثباس التي تمكن  من ابداي  لكي يح ل على

ر بمدى سععععقمة الوضعععع  المالي لل تها ة تحت التدقيق ومدى قدرشععععَ

فرض تحقق من  محاولة لل رذا البحثأتي يايث ، االسعععتمرار على

ر لل سععتمراريةاإل وذلك  الخارجي مدققَ الاس عينة البحث من قبل شععَ

ومععدى تععأثير ذلععك على تقرير  (Springate)نموذج  إسععععععتخععدامبعع

رداف ولتحقيق  ،الخعارجي مدققَ ال رذا ا فقعد تم  ،البحعثومسعععععععى 

اربعة محاور خ ععععععو االول منها لمنهجية البحث  علىتقسععععععيم  

والدراسعععععععاس السعععععععابقة، والمحور اللاني اختو باالطار الن رأ 

حث لمتغيراس نب التطبيقي الب جا لث ال لا قد عرض الل عععععععل ال ، و

 واخيرا جاي المحور الراب  الستخقص النتائج والتوصياس.

 

 المحور االول: المنهجية والدراسات السابقة

 البحث منهجية -اوال

 ر العديد من ال تواج  :البحث مشككلة صععوباس تحدياس واس شعَ

نقو لفي سعععداد التزاماتها  راتعلرفي الح عععول على التمويل و

في ضععل بي ة االعمال الملي ة بالمخاطر الداخلية  النقدية السععيولة

لة تعلر  التحدياسو ل رذه  والخارجية مالي قد تتحول من اا

ويتول على االسعععتمرار في ممارسعععة نشعععاطها  قُدر الى فقدان ال

اذا ما لم يتم تشعععخيو والمعالجة  الى االفقف والت عععلية اااله

ومن رنا جاي دور  ،الخارجي مدققَ الاو من سععععععواي من االدار  

  ذلك في اومدى مراع سعععتمراريةتدقيق اإلفي الخارجي  مدققَ ال

 :اآلتيةمما سبق يمكن تمليل مشكلة البحث بالتساؤالس  ،تقريره

ر  سعععتمراريةمدى مقئمة فرض اإل ماالتسعععاؤل االول:  .1 اس شعععَ

  ؟البحث عينة

 مععدققَ الالتي يعتمععدرععا  اإلجراياسري مععا : التسععععععععاؤل اللععاني .2

 ؟ستمراريةفرض اإلفي التحقق من  الخارجي

في تقرير  سععتمراريةما مدى مراعا  فرض اإل التسععاؤل اللالث: .3

 ؟الخارجي  مدققَ ال

 

 لدور الذأ  :ثالبح أهمية  مدققَ ال يتدي تنب  ارمية البحث من ا

ر ال ُقدر في تقريره عن مدى  الخارجي اس على االسععععععتمرار شععععععَ

 مسعععتوى سعععقمة الوضععع  الماليبممارسعععة نشعععاطها من خقل بيان 

ر لتشععععخيو واق  ال وتجنب االفقف والت ععععلية  اس المسععععارمةشععععَ

 البحث همسي إذاس في البي ة العراقية َشر والنهوض بواق  قطال ال

موضععول بالواضععحة والمعلوماس المليد  للمهتمين  الرؤى تقديم في

لقستلاد  منها عند اداي اعمال اس َشر لل ستمراريةفرض اإلتدقيق 

 .الرقابة والتدقيق 

 

 يأتيما  تحقيق إلى البحث يهدف :البحث اهداف : 

 . وابعاده ستمراريةفرض اإلالتعرف على  .1

 عينة البحث على االستمرار.اس َشر ال قُدر التحقق من  .2

 مععدققَ تقرير العلى  سععععععتمراريععةفرض اإل مراعععا بيععان مععدى  .3

 .الخارجي

 على تقرير  سعععععتمراريةاإلللرض يوجد تأثير  :البحث فرضكككككية

 .الخارجي مدققَ ال

 

 ر ععيتملععل مجتم  البحععث في ال :مجتمع وعينككة البحككث اس شععععععَ

المسعععععارمة المختلطة والخاصعععععة والمدرجة في سعععععو  العرا  

ر ( يملل عدد ال1، والجدول رقم ) افة لألورا  المالية اس شععععععَ

  حسب القطاعاس.بفي سو  العرا  لألورا  المالية مقسمة 

 

 ات مجتمع و عينة البحثَشرك( عدد 1جدول )

 النسبة % العينة ات في القطاعَشركعدد ال القطاع

 12 3 25 الصناعي

 60 3 5 التأمين

 30 3 10 الفنادق والسياحة

 23 9 40 المجموع
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ر ( يوضععععع  2والجدول رقم ) ( 9اذ تم اختيار ) اس عينة البحثشعععععَ

 (،%23ة وبنسبة بلغت )َشر ( 40ة من مجتم  البحث بواق  )َشر 

  :تمللت باالتي

 

 عينة البحث )المبالغ بالدينار العراقي( اتَشرك( ال2جدول )

 2019رأس المال لغاية/ رأس المال عن التأسيس ةَشركاسم ال اسم القطاع

 الصناعي

 6469267350 8000000 المنصور للصناعات الدوائية

 1080000000 250000 بغداد لصناعة مواد التغليف

 180000000 149500 الصنائع الكيمياوية

 التامين

 3410000000 150000000 االمين للتأمين

 2500000000 500000000 االهلية للتأمين

 2000000000 1000000000 الخليج للتأمين

 السياحة والفنادق

 240000000 10000000 المدينة السياحية في سد الموصل

 2000000000 300000000 ق بابلدفن

 5000000000 5000 كربالءفندق 

 

 :تمتد المعلوماس التي اسعععععتخدمت في البحث  الحدود الزمانية

 (.2019-2015لللتر  الممتد  من )

 :سععتمراريةفرض اإل التحقق منتم  االسككاليب المسككتخدمة في البحث 

 .(Springate) إستعمالب

 الدراسات السابقة: -ثانيا

  دراسات العربية -أ  

 .يبين الدراساس السابقة باللغة العربية( 3الجدول )

 

 الدراسات السابقة باللغة العربية :( 3جدول )

 اهم النتائج المقاييس المستخدمة الهدف من البحث البحث أنعن الباحث

[1] 

 

 

ين مدققَ المدى التزام 

بتطبيق معيار  الخارجيين

( 570التدقيق الدولي رقم )

اس َشر ال إستمراريةتقييم 

واثره على جود  المعلوماس 

رسالة ماجستير  -المحاسبية 

مقدمة الى  لية التجار  في 

 الجامعة االسقمية

 المتشراس على الوقوف

ي مدققَ التي يعتمد عليها 

الحساباس القانونيين في 

ة َشر ال قُدر  من التحقق

 تحديد ،ستمراريةاإل على

ي مدققَ  قيام بين العققة

بتقييم  الحساباس

 المتشراس المالية

 والقانونية والتشغيلية

ومتشراس  التن يمية

المالي الخاصة  اللَشل

 إستمراريةبتقييم 

 اسَشر ال

 بحثاستخدم في رذه ال

التحليلي  الوصلي المنهج

 دراسة على يعتمد الذأ

 الواق  في توجد  ما ال ارر 

دقيقا   وصلا   بوصلها ويهتم

 تعبيرا  يليا   عنها ويعبر

رذا  يكتلي ال  ما و ميا ،

المنهج عند جم  المعلوماس 

المتعلقة بال ارر  من أجل 

استق اي م ارررا 

بل  وعققاتها المختللة،

التحليل لربت  إلى يتعداه

 )استبانة(. والتلسير

الحساباس بتقييم  مدققَ رناا تأثير لقيام 

 إستمراريةالمالي المتعلقة ب اللَشلمتشراس 

 الدولي رقم التدقيق لمعيار ة وفقا  َشر ال

المحاسبية،  على جود  المعلوماس( 570)

  ما يوجد لتقييم أدلة اإلثباس المتعلقة

الدولي  وفقا لمعيار التدقيق ستمراريةباإل

 على جود  المعلوماس (570)رقم

 .المحاسبية
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  دراسات اجنبية -ب

 يبين الدراساس السابقة باللغة االنكليزية( 4الجدول )

 

 الدراسات السابقة باللغة االنكليزية : (4جدول )

 هم النتائجآ المقاييس المستخدمة الهدف من البحث البحث أنعن الباحث

[4] 

 

 

في تقرير   فرض االستمراري

فوائح   لمواجه الخارجي مدققَ ال

 اس الكبرى في نيجيرياَشر ال

الى   ردفت الدراس

تدقيق التقارير 

بتقييم   الخاص

 ةفرض االستمراري

واللوائح التي 

اس َشر واجهتها ال

في  ةالعام ةالمسارم

نيجيريا، م   ةدول

بيان ابرل االمور 

التي تحول دون 

تلك  ةاستمراري

 اس.َشر ال

,  استبان أنموذج  الدراس استخدمت

تم   ( عين60) و ان مجمول العيناس

اختياررا بشكل عشوائي من مجتم  

 . الدراس

 من ةتباين  بير بين التقارير المقدم

اول تقييم  الخارجيين ينمدققَ ال

 ةعقق , م  وجودةاالستمراري

ين بشأن مدققَ بين تقارير ال ةواضح

اس من َشر وفشل ال ةاالستمراري

التحليل االا ائي  إستخدامخقل 

 للبياناس.

[5] 

 

 

عن عدم  الخارجي مدققَ التقرير 

  التأ د للرض االستمراري

الغرض من رذا 

 ةالبحث رو دراس

 ةاأل اديمي ةومناقش

األدبياس  ةالسابق

 رشأبة المتعلق

، الخارجي مدققَ ال

تطوير إطار 

 ةاستق ائي ةدراس

تحديد العوامل التي تتثر في 

وتحديد  الخارجي مدققَ الالعميل و

وبين  الخارجي مدققَ البين  ةالعقق

الذأ يبدي   رشأالعميل، دقة ال

 إستمراريةاول  الخارجي مدققَ ال

المشرول، العواقب الناش ة عن 

[2] 

 

 الخارجي مدققَ الاجراياس 

اس على َشر ال قُدر في بيان 

 ستمراريةاإل

بحث تطبيقي مقدم الى ري ة 

األمناي في المعهد العربي 

 للمحاسبين القانونيين

الى تحقيق  بحثردفت ال

تكامل بين اجراياس 

التدقيق الداخلي والتدقيق 

الخارجي وتحديد 

إجراياس التدقيق في 

فحو فرض 

 ستمراريةاإل

على  بحثاعتمدس رذه ال

( للتنبت sherrodانموذج )

 قُدر اس وعدم الَشر بلشل ال

 على االستمرار

ال يتعلق بالتنبت  ستمراريةفرض اإل

بالمستقبل بل بالحاضر وال روف السائد  

نموذج  أنوقت اعداد البياناس المالية، 

(sherrod قادر على تقييم الوض  المالي )

 ستمراريةة ومدى مقئمة فرض اإلَشر لل

[3] 

 

 إستخدامتأثير جود  االرباح ب

نموذج االستدامة في 

-ة َشر ال إستمرارية

اطرواة د توراه مقدمة الى 

مجلس المعهد العالي 

للدراساس المحاسبية والمالية 

 في جامعة بغداد

الى بيان  بحثردفت ال

 ستمراريةملهوم اإل

وارميتها ووسائل قياسها 

 فوق عن معرفة مدى

تاثير جود  اإلرباح 

 إستمراريةالمحاسبية في 

 ة.َشر ال

نموذج  بحثت رذه الإستخدام

(Z-Sherrod لقياف )

وتحليل  ستمراريةفرض اإل

 إستخدامالمالية و البياناس

نموذج االنحدار الخطي 

البسيت لمعرفة مقدار التأثير 

المتغيراس المستقلة في 

 المتغيراس التابعة.

غالبية الم ارف أن  الى بحثتوصلت ال

المدرجة في سو  العرا  لقورا  المالية 

تتميز بعدم فشلها المالي او تعلررا استنادا 

-Zالى نتائج القياف وفق نموذج )

Sherrodالى وجود  بحثال ( وقد توصل

داللة اا ائية لجود   أتأثير معنوأ ذ

 ةَشر ال إستمراريةاالرباح على 



 

 
49 

 

 61 -45 ،  2022حزيران   ،  1  ، العدد 7المجلد   ........التحقق من  –مهند و صبيحة    كلية الكوت الجامعةمجلة 
 

 رشأملاريمي ألبداي 

 الخارجي مدققَ ال

 ةاول استمراري

 المشرول.

 إستمراريةاول  رشأإبداي ال

 المشرول.

[6] 

 

 

Distressed Firm and 

Bankruptcy prediction in 

an international context: a 

review and empirical 

analysis of Altman’s Z-

Score Model 

اس وفق َشر التنبت بتعلر وافقف ال

سيا  دولي: مراجعة وتحليل 

-Zتجريبي لنموذج التمان 

Score))-  ورقة علمية لكلية ستيرن

 لألعمال في جامعة نيويورا

 بحثردفت رذه ال

الى مراجعة ما  تب 

ة ة وأرميياول فعال

ألتمان للتنبت انموذج 

ا ميباإلفقف عال

وتطبيقاتها في 

العلوم المالية 

والمجاالس ذاس 

 ال لة.

ةٌ نشرس يعلم ورقة(23) تم تحليل

في أرم المجقس  2000في عام/

 إستعمالوتم والمحاسبية، المالية 

 ة واسعة النطا  منيدول عينة

اس َشر ة من الَشر ( 230)

ال ناعية االوربية وغير االوربية 

انموذج التمان في التنبت  لتقيم تطبيق

اس الكبرى التي َشر المالي لل اللَشلب

( 100اليقل مجمول اصولها عن )

 الا يورو.

 أن بحثالي  ال توصل ما ارم

انموذج التمان اثبت نجاا  في 

 يالمالي ف اللَشلالتنبت ب ليةعم

بنسبة دقة و البلدان من يدالعد

( وقد وصل %64وصلت الى )

( %86البلدان الى )في بعا 

ان  قد  ي اينف ،بشكل استلنائي

بعا  في مستعمل يريكون غ

لتعدد النماذج  جةيالبلدان نت

 ل  المنافسة االخرى

 المساهمات التي قدمها البحث الحالي -ثالثا

بالتحقق  تقوم  ونها في السععابقة الدراسععاس عن الدراسععة رذه تتميز

نموذج  إسععععععتخععدامالقوائم المععاليععة بعع في سععععععتمراريععةاإلمن فرض 

(Springate) الخارجي مدققَ تقرير الذلك على تحديد مدى تأثير و 

مععدى الخععارجي وبيععان  مععدققَ وذلععك من خقل اسععععععتقرار تقععارير ال

ر لل سعععتمراريةفرض اإلمراعا  موضعععول  عند  اس عينة البحثشعععَ

واسعععب اطقل   السعععابقمن الدراسعععاس  أأ تقم لم اذ ،الرأأ  ابداي

 . باسخدام رذا النموذج ستمراريةبتدقيق فرض اإل البااث

 

 المحور الثاني: االطار النظري

 و التدقيق الخارجي الخارجي مدققَ التعريف  -اوال

الخارجي على ان  "رو  ل شخو طبيعي او معنوأ  مدققَ ال عرف

رسععععععميعا من ومجعال  الحسعععععععابعاس وتعدقيقهعا  مراقبع  يمعارف مهنع

 الخارجي مدققَ ال رف،  ما ع [7]"المن ماس المهنية المخت عععععععة

تقوم بتدقيق الحساباس المالية من  ةومستقل ةمخت  ةمهني ةجه "بان 

على أسعععععععاف انت ام وصعععععععد  اسعععععععاباس  رشأاجل التعبير عن ال

ر ال رو " شعععخو طبيعي  الخارجي مدققَ ال وقد عرف،  [8] ة"شعععَ

او معنوأ مهني من خارج المنشععععععأ  )مسععععععتقل( يقوم بعملية فحو 

ر المالية لل القوائم اللني المحايد عن مدى صععععد   رشأة وابداي الشععععَ

النتائج  وتوصععععيل ةمعين عن فتر  محاسععععبية ةالتقارير المالي ةوعدال

"علم يتملل  فان اما التدقيق الخارجي  ، [9]الى الل اس المسعععتليد  "

في مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد واالسععععاليب التي يمكن 

ية  لداخل بة ا قا قادأ من م ألن مة الر يام بلحو انت ها الق بواسععععععطت

 رشأوالمعلوماس الملبتة في السعععععجقس والقوائم المالية بهدف ابداي 

جة االعمال من  ية عن نتي مال يد في مدى تعبير القوائم ال فني ومحا

المالي في نهاية فتر  لمنية معينة،  و خسعععععععار  وعن المر زربح ا

"عملية منهجية من مة ايوا بـععععععالتدقيق الخارجي   ، وعرف [10]

لجم  وتقييم االدلة عن المعلوماس لتحديد والتقرير عن مدى التوافق 

، [11]بين رذه المعلوماس ومعايير تم وضعععععععها على نحو مسععععععبق 

إلى تدقيق القوائم المالية،   عادويشععععير م ععععطلح التدقيق الخارجي 

للواد   ةوالتدقيق المالي رو فحو موضععوعي وتقييم للبياناس المالي

ري تمليل عادل ودقيق للمعامقس  ةالسععععععجقس المالي أن للتأ د من

داخليععا من قبععل   التي تععدعي أنهععا تمللهععا، يمكن إجراي المراجععع

ني خارجي ة محاسب قانوَشر أو خارجيا من قبل  ةموظلي المن م

[12]. 

تتملل  :سكككتمراريةفرض اإلفي التنبؤ ب الخارجي مدققَ الدور  -ثانيا

  وتقييم قدر ستمراريةلرض اإلفي التنبت ب الخارجي مدققَ الواجباس 

  [13]:ةتياآل اإلجراياستحت التدقيق على االستمرار ب ةَشر ال

واالرباح وتوقعاس  ةالنقدي والتدفقاس ةفحو وتحليل السععععععيول .1

 . اإلدار

في الرب  االخير من  ةفحو وتحليل البياناس المالية المرالي .2

 .ةالسنة المالي

ذاس  والسععععععيما ةالميزاني ةفحو األاداث القاقة لتاري  قائم .3

 .ةَشر ال إستمراريةالتأثير في 

تلقي  أن األاعععداث أو ظروف التي يمكن ةتحليعععل ودراسعععععععع .4

 .ةَشر ال ةعلى استمراري ةبتكهناس سلبي
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 ةجورريعع واال روف او االاععداث تولععد شععععععكمععا إذا  ععانععت  .5

 .ةَشر ال ةباستمراري

  في إعداد القوائم المالي امقئم  ما إذا  ان فرض االسعععتمراري .6

 وعرضها.

 .ةفي القوائم المالي ةاالف اااس ذاس العقق ة لاي .7

يحسععععن  أن ورل سععععيكون من المرجح ،تقييم جدية رذه الخطت .8

 نتاج رذه الخطت من الوض .

تقييم موثوقية البياناس األساسية المتولد   الخارجي مدققَ العلى  .9

دراسة رذه التوقعاس  وتعدة لتدفقاتها النقدية َشر عن توقعاس ال

 امرا مهما في تقييم خطت اإلدار  للت رفاس المستقبلية.

قيام  هخقل فتر  االستلسار عن اأ معلوماس أو اقائق مستجد .10

 بالتقييم.   االدار

دار  بمععدى الإو أكللين بععالحو مععة طلععب اقرار خطي من الم .11

 لوض  .إجدوى خططهم للت رفاس المستقبلية في تحسين 

الخسائر  ؛الخارجي مدققَ ال رآيعلى  ستمراريةفرض اإلأثر  -ثالثا

لالناجمة عن االسععتلمار و ر المتعلق ب اللشععَ اس خوعععت قوائمها شععَ

ها ال بدى في تدقيق والتي ا ية لل مال يون مدققَ ال لا رش متحلظ، غير ا ن ي

بينما رو فشل اعمال تكون  ،يعزورا  ليرون الى فشل عملية التدقيق

ر ادار  ال  الخارجي مدققَ الة ري المسععتولة عن ،  ون مسععتولية شععَ

مهني اول صعععععععد  وعدالة  رشأعند القيام بالتدقيق تتملل بأبداي 

يعد و ونتيجة النشععععععاط ،لها للمر ز الماليالقوائم المالية ومدى تملي

الر يز  األسععععاسععععية التي تعتمدرا األطراف  الخارجي دققَ مالتقرير 

نشععععععير إلى أن  بالرغم مما  أن المسععععععتخدمة للبياناس المالية، وال بد

من تأ يد في ضعععععوي المعايير المطلوبة وبذل  الخارجي مدققَ اليبذل  

العناية المهنية القلمة )عناية للرجل المعتاد(، واالسععتققلية المهنية 

بين طياتها مشععععا ل أو قيودا  ةالقوائم المالية متوععععمنياد، تبقي والح

موروثة تتثر في القياف المحاسعععبي لعناصعععر رذه القوائم، وبذلك ال 

والمر ز المالي بشكل صاد  وعادل وينعكس  ،ت هر نتائج النشاط

الن يا او غير المتحلظ، لععذلععك  الخععارجي مععدققَ ال رشأذلععك على 

  رشيفي  الخارجي مدققَ الرا تبقى مسعععألة ال عععد  والعدالة التي يقر

محل جدل بسععبب أثر قيود او محدداس القياف المحاسععبي في القوائم 

ردف  أن ويرى البااث،  [14] ،رشيعكاسعععععها سعععععلبا على أن ةالمالي

 تعدالمحاسعععبة رو تقديم معلومة للمسعععتخدم لغرض اتخاذ القرار وال 

وبنايا  الخارجي مدققَ المن قبل  تأ يدرارذه المعلومة مليد  مالم يتم 

 رشأمسععععععتولية ابداي ال الخارجي مدققَ العلى ذلك يق  على عاتق 

ية  مال لة القوائم ال قة المر ز أنبمدى صعععععععد  وعدا ها تعبر عن اقي

عنععدمععا يتوفر الععدليععل  رشأالمععالي ونتيجععة النشعععععععاط ويتععأثر ذلععك ال

يل  تدقيق بتوععععععل يام الجهة تحت ال لك المعلومة الموضععععععوعي بق ت

التأ د من مدى  الخارجي مدققَ المما يجب على ، ية()البياناس المال

ر ال قُدر  سععقمة المر ز لى االسععتمرار في مزاولة نشععاطها وة عشععَ

الوفاي بالتزاماتها اتجاه الدائنين وطم نة رتها على دمدى قالمالي و

يسعععععتند  الذأ رشأالمالكين بسعععععقمة عمل االدار  وذلك من خقل ال

 تخاذ القرار.اعلي  المستخدم المباشر وغير المباشر في 

 إسععتخدامفلسععلة  أن :سككتمراريةاطار مفاهيمي عن فرض اإل -رابعا

لكل متسععسععة  أن في المحاسععبة المالية تلترض سععتمراريةفرض اإل

رناا دليل على نقيا ذلك،  ليسواد  محاسععبية مسععتمر ، ولطالما 

الواد  المحاسععععععبية أطول من األعمار يكون عمر  أن فان  يلترض

 ذاسالواد  المحاسبية  أن االنتاجية لألصول التي تستعملها بمعنـعععى

عمر مسععععتمر بينما األصععععول التي تسععععتخدمها ذاس أعمار محدود، 

ر تكون ال أن وبمعنى اخر يجب ة متواصععلة في مزاولة نشععاطها شععَ

ى اقل ها سعععتسعععتمر في المسعععتقبل المن ور علأنإلى اجل غير محدد 

بععاتون تطبيق مبععدأ التكللععة  رشأحسعععععععب بتقععدير األمر الععذأ يبرر 

التاريخية لتقييم األصععععععول اللابتة، فأن اأ خطأ ينتج عن اتبال مبدأ 

 أنالتكللة التاريخية قد يعوض في السنواس القاقة، وإذا ما افترضنا

مخ و االستهقا لن يكلي عند ارتلال األسعار، أيوا  ال تحدث 

ألننا  نا رابحين في السععنواس الماضععية، وربحنا رذه السععنة مشععكلة 

سععيغطي رذا االرتلال في األسعععار، لكن جيل المسععارمين الحاضععر 

 عندما تكونسععيحرم من أرباح من اق  ايث سععتتحول إلى جيل شخر

االرباح في االة متذبذبة األرباح بين دور  مالية وأخرى، فما دام 

التكللة التاريخية قد يعوض  فإن تطبيق مبدأ االمشععععععرول مسععععععتمر

وعلى الرغم من  الخسععار  التي قد تتحقق في إادى الدوراس المالية

 أن إيجابياس رذا اللرض، إال أن  ظهر ل  بعا السععععععلبياس، ومنها

تطل  اإلدار  إلى تمهيد الدخل )جعل الدخل غير متذبذب( قد سعععاعد 

قعديم في توطين اللرو  بين أجيعال المسعععععععارمين، وذلعك من خقل ت

عوائد شعععب  متسعععاوية على مر الدوراس المالية المتباينة في االرباح 

ر ال إسععععععتمرارية تعدايث  [15] ،والنتائج ة اادى اللروض شععععععَ

الرئيسعععية التي تتثر في اعداد القوائم المالية التي تسعععتند على قاعد  

 لقدار  والمالكين، "عدم الت ععععععلية"، وبما يتلق م  التوق  الطبيعي

العديد من المبادئ  نإاالة اسععععععتلنائية،  تعدلية الت ععععععلية أما ااتما

المحاسععععبية المطبقة في المحاسععععبة تجد مبرررا في رذا اللرض ولو 

التكللة التاريخية في تقييم  إسععععتخدامقمنا باسععععتبعاده لما أمكن تبرير 

األصول، أو مبدأ مقابلة اإليراداس، أو مبدأ االستحقا ، أو ااتساب 

ل، وغيررا من المبادئ المحاسععععبية التي تعد االسععععتهق اس لألصععععو

 .[16]األساف في إعداد القوائم المالية، 

من  ستمراريةعرف فرض اإل :ستمراريةتعريف فرض اإل -خامسا

ر ال أن ( "علىIASB,2006قبل ) اعمالها  في تسععتمر سععوفة شععَ
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ولن ت عععلى أصعععولها ، والجل غير مسعععمى المن ور المسعععتقبل في

 قادر  تكون أن عليها يجب ولحين ادوث ذلكاوتتوقا انشعععطتها، 

االرععداف وايلععاي  لتحقيق المواردرععا ونمو انشععععععطتهععا ليععاد  على

على  قُدر تلير الشععععععك بال متشععععععراس رناا توجد وال االلتزاماس،

تنطبق  سعععععتمرارية" فرض اإل (Kigerوقد عرف  )، االسعععععتمرار"

على المشعععععرول الذأ يواصعععععل عمل  في المسعععععتقبل المن ور للتر  

موارده االقت ععععادية  ما مخطت  سععععتخداملمنية غير محدد  تكلي إل

لها م  عدم وجود نية انية لت ععليت  او تقليو انشععطت  بشععكل مادأ 

، و ما  [17]وصععععععريح ومتثر على طبيعة اعمال المشععععععرول"، 

نشعععأ  غير متعلقة بلتر  معينة، ان تَكون نشعععاطاس الم" ايوعععاعرف 

وعرف ايوعععا ب  ، [18]"، تكون مسعععتمر  الى اجل غير محدد أن

ة تنشعععأ لتسعععتمر من فتر  إلى أخرى م  امكانية مقابلة شععَعر "أن ال

التزامععاتهععا عنععدمععا يحععل أجععل السععععععععداد دون الحععاجععة إلى تخلو 

جوررأ من االصععول، أو تغيير في ريكل الديون، أو االضععطرار 

 معيار وقد اشعععار ، [19]،اجم العملياس واالنشعععطة" إلى تخليا

لسععععععنععة  (1) رقم الخععاص بعرض القوائم المععاليععة االبقغ المععالي

عداد (25) اللقر  المعدل ضععععععمن (2018) هذا اللرض "عند إ  ل

در ل تقويمأجراي  االدار  على يجعععب المعععاليعععة القوائم الواعععد   قعععُ

شأ أنها على على االستمرار االقت ادية  تعد أن مستمر  ويجب همن

عكس  االدار  تنوأ مالم افتراض االستمرار اساف تلك القوائم على

تا د االدار  تعلم وعندما ذلك،  عند اجراي التقييم بحاالس عدم ال

 على  بير  شعععكو ا تلقي قد بوعععروف اوااداث الجوررأ متعلقة

 أن عليها يجب فان ،   منشععأ  مسععتمر المنشععأ  على االسععتمرار قُدر 

من قبل  ال القوائم المالية التأ د، وعندما عدم ااالس عن تل ععععععح

 رذه عن تل ح أن عليها يجب فان  رذا اللرض اساف علىاالدار  

، وفي ضععوي ما تقدم [20]  المنشععأ  مسععتمر  أنوسععبب عدم اعتبار

ر ال يعني بقاي ال سععععتمراريةفرض اإل أن يرى البااث ة ب ععععلة شععععَ

ر ما سععتبقى الأندائمة،  اصععولها  سععتخدامموجود  للتر   افية إلة شععَ

لتنليذ أعمالها الحالية، والوفاي بالتزاماتها او لغاية تنليذ االرداف 

 ة ألجلها.َشر التي تأسست ال

 [21] :ةَشركال إستمراريةمؤشرات الشك ب -سادسا

 تي:باآلالمؤشرات المالية وتتمثل  -أ

مشعععا ل في  ،المتداولةلياد  المطلوباس المتداولة على الموجوداس )

سب المالية، االقتراض سلبي، ظهور الن شكل  سية ب الخسائر  ،األسا

االلتزام ، التأخر في تولي  األرباح أو توقلها، المتكرر  التشععععععغيلية

 .(تعامل الموردين ودائني البواعة بالنقد فقت، بشروط القروض

 

 

  :يأتيمؤشرات تشغيلية وتتمثل بما  -ب

فقععدان امتيععال أو ، دون إيجععاد من يحععل محلهمفقععد مععديرين مهمين )

صععععوباس لها عققة بالقوى العاملة، ، سعععو  رئيس او مورد رئيس

 (المهمةأو نقو في المستلزماس 

 مؤشرات أخرى: -ج

، عدم االلتزام بمتطلباس رأف المال أو المتطلباس القانونية األخرى)

ر دعاوى قوعععائية قائمة ضعععد ال الحكومية ين نواالتغيير في الق، ةشعععَ

  (السياساسو

العديد من الدراسععاس في مجال  اجرأ :سككتمراريةقياس اإل -سككابعا

ر ال ُقدر تقييم مدى  اس على االسععععععتمرار وقد توصععععععلت تلك شععععععَ

تشععععكل االثر والمتشععععراس المالية ري السععععائد   أن الدراسععععاس الى

الجوررأ في مععدى مقئمععة رععذا اللرض  ععالمتشععععععراس المتعلقععة 

والمعديونيعة وتوالن الهيكعل التمويلي ال ...، بعالسععععععيولعة والربحيعة 

دراساس اخرى  أن ورغم ارمية المعلوماس المالية في رذا التقييم اال

قد اشععارس الى ارمية المتشععراس غير المالية ايوععا في رذا المجال 

او الدعاوى  االعتياديةملل خطت االدار  في مواج  ال روف غير 

ر القوععععائية المقامة على ال دان سععععو  رئيسععععي او مورد ة او فقشععععَ

 أن الخارجي مدققَ المن واجباس  أن رئيسعععععي ال .. ، ويرى البعا

يقوم بت ععميم وتنليذ ومدى اجراياس التدقيق االسععاسععية والتل ععيلية 

  بمدى مقئمة رشيلجم  ادلة االثباس المناسععععععبة والكافية التي تدعم 

يأخذ  أن . ولكن يرى البااث ضعععععرور [22] سعععععتمراريةفرض اإل

( العذأ يقوععععععي 570بعالمعيعار العدولي للتعدقيق ) الخعارجي معدققَ ال

ر لل سعععععتمراريةبافتراض اإل اس مالم يوجد دليل ينافي ذلك، ولو شعععععَ

مهام جديد  ستنعكس اثررا على  مدققَ االول ألضيلت لل رشأاخذ بال

تدقيق لة ال قدم يمكن لل ،وقت وجهد وتكل ما ت يدا ل تأ  ياف  مدققَ و ق

 قُدر نماذج لمسععععععاعدت  في بيان مدى بأاد ال سععععععتمراريةفرض اإل

 :يأتية تحت التدقيق على االستمرار ونذ ر ابرلرا و ما َشر ال

( في االدبيععاس Argentiيعرف نموذج ) :(Argenti) أنموذج -أ

( ويعتمد على اسععععععاف الجم  بين A- Scoreالمحاسععععععبية باسععععععم )

أسععععععلوب تحليعععل المخعععاطر التحليعععل المعععالي من خقل الجم  بين 

 ان يعطي  أنالمتشععراس النوعية أو الوصععلية والمتشععراس المالية 

كل متغير  يد ولن نسععععععبي ل حد لك من خقل ت نا أ بر وذ لألول ول

ر حسعععععععب نول الب ة واجمها ونشعععععععاطها وال روف المحيطة شععععععَ

 وعمررا. وخبرتها السابقة

 .[23]ة: َشر ( ثقثة اتجاراس ألنهاي ايا  الArgentiوقد ادد )

لاالتجاه االول: يسععععلت الوععععوي على مسععععار  .1 االعتيادأ  اللشععععَ

ر لل وعاد  ما تكون صععغير  الحجم وال  ،اس اديلة التأسععيسشععَ

سعععنواس ومسعععتوى أدائها  يزيد الحد االعلى لحياتها عن عشعععر



 

 
52 

 

 61 -45 ،  2022حزيران   ،  1  ، العدد 7المجلد   ........التحقق من  –مهند و صبيحة    كلية الكوت الجامعةمجلة 
 

ضعععيا، وخقل رذه اللتر  تبرل متشععراس محدد  تشععير الى 

 ة على االستمرار.َشر ال قُدر مدى 

اس َشر الديناميكي لل اللَشلاالتجاه اللاني: يسلت الووي على   .2

التي تبدأ صععععععغير  الحجم وتنمو سععععععريعا في اللتراس المبكر  

باألداي ويعزو  اشععععديد الدور  اياتها لتسععععجل بعد ذلك انتكاسعععع

الغة في تلاؤل اإلدار  بعد تحقيق النجاح بك إلى المسععععععبب ذل

مما سيتدأ إلى لياد  الديون  ،والطموح بالتوس  في االنشطة

المالية واإلدارية المال بسبب عدم  لاي  السياساس  وتأ ل راف

 التشغيلية.

ر االتجاه اللالث: يسععلت الوععوي على فشععل ال .3 اس الكاملة أو شععَ

س وصعععوباس نتيجة لقراراس ناضععجة النمو التي تواج  تحديا

اسعععتراتيجية خاط ة اتخذتها  ـععععععععع)المبالغة بالتوسععع ، خسعععار  

لملاج ة لسعععو  رئيسعععي،  في االسعععتحواذ على مشعععرول  اللشعععَ

 على االستجابة ب ور   افية للتغيراس(. قُدر مهم، عدم ال

أاد النماذج الكمية في قياف  يعد (:Sherrod 1987نموذج ) -ب

ر ال قُدر وتحديد مدى  سععتمراريةفرض اإل اس على االسععتمرار، شععَ

لمتسععسععاس المالية  ون  يعتمد على الى اياف ملالي بالنسععبة ورو مق

محورين في القياف االول يتملل بقياف درجة المخاطر  واالئتمان 

فوق واللاني يعتمد ستة متشراس مالية مستقلة  ،للمتسساس المالية

لتميز التي اعطععت لهععذه االولان النسععععععبيععة لمعععامقس دالععة اعن 

 .[24] حسب ال يغة االتية:بالمتغيراس 

 

Z = 17X1 + 9X2 + 3.5X3 + 20X4 + 1.2X5 + 0.1X6   …. (1) 

 :نإايث 

 =X1رأف المال العامل/اجمالي الموجوداس 

X2الموجوداس السائلة/مجمول الموجوداس = 

X3= اقو  المسارمين/مجمول الموجوداس 

X4=  اللوائد/مجمول الموجوداساالرباح قبل 

X5= مجمول الموجوداس/مجمول المطلوباس 

X6= اقو  المسارمين/الموجوداس الملموسة 

اس الى خمسة ف اس َشر يجرأ ت نيا ال (Z) وبناي على عدد نقاط

 :(5في جدول رقم ) اسب قدرتها على االستمرار ورذه الل اس ري

 

 (Sherrodات على االستمرار وفقا لنموذج )َشركال قُدرةتصنيف  : (5جدول رقم )

 (Zقيمة ) درجة المخاطرة الفئة

 Z ≥ 25 غير معرضة لمخاطر االفقف االولى

 Z ≥ 20 ≤ 25 قليلة التعرض لمخاطر االفقف الثانية

 Z ≥ 5 ≤ 20 ي عب التنبت بمخاطر االفقف الثالثة

 -Z ≥ 5 ≤ 5 االفقفة معرضة لمخاطر َشر ال الرابعة

 Z < -5 ة معرضة بشكل  بير لمخاطر االفقفَشر ال الخامسة

 ([24])الجدول بت رف البااث 

 

 Gordan)قعععام البعععااعععث الكنعععدأ ) :(Springate)نموذج  -ج

Springate ر بتطوير نموذج للتنبت بمخاطر ال اس العاملة في شععععععَ

اتب  اسعععععلوب التحليل التمييزأ الخطي متعدد السعععععو  الكندأ ايث 

المتغيراس المععاليععة المكونععة للنموذج، فقععد اعتمععد على عينععة من 

ة ن لها مللسة واالخرى ناجحة ايث َشر ( 80اس اجمها )َشر ال

صعععل إلى صعععيغة نموذج يتكون من ( نسعععبة مالية ليتو19تم تحليل )

نسععععب مالية فقت يمكن من خقلها التنبت بخطر اإلفقف، و ما  أرب 

 .[25]في صيغة التالية: 

Z=1.03 X1+3.07 X2+0.66 X3+0.4 X4....... (2) 

X1 رأف المال العامل/مجمول األصول=X2 الربح قبل اللوائد و=

مجعمعول األصعععععععول قبعععل X3 الوعععععععرائعععب/ لربح  في ا =صعععععععععا

 =المبيعاس/مجمول األصولX4 الورائب/الخ وم المتداولة

ر ( فإن ال0.862فإذا  ان تقدير في النموذج أ بر من ) ة تعاني شععععععَ

من مخاطر اإلفقف وغير قادر  على االستمرار والعكس إذا  انت 

بت النموذج  قد أث مة، ول لك القي جة ا بر من ت ية على  ُقدر النتي عال

مة فرض اإل مدى مقئ ر لجمي  ال سععععععتمراريةالتنبت ب  اس وقدشععععععَ

( في قدرت  على التمييز %92.5وصععلت نسععبة نجاح النموذج الى )

ر ( 40من بين ) ر ( 40ة ناجحة و )شعععَ ة أعلنت إفقسعععها أو تم شعععَ

ة َشر ( 50( بتطبيق النموذج على )Botherasت ليتها، وقد قام )

( 5.2صعععغير  متوسعععطة الحجم والتي اليقل مجمول اصعععولها عن )

%(،  ما قام 88التنبت )مليون دوالر وقد وصععععععلت نتيجة صععععععحة 

(sands( بتطبيق النموذج على )24 ) ر ة  بير  ال يقل مجمول شععععَ

( مليون دوالر وقد وصععلت نتيجة صععحة التنبت 63.5اصععولها عن )

نموذج  إسععععتخداموبنايا على ما تقدم سععععيقوم البااث ب (،83.2الى )
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(Springate) ر لل سععععتمراريةلقياف فرض اإل اس عينة البحث شععععَ

 (.2019-2015) لللتر  من

 تتملل :سكككتمراريةعن فرض اإل الخارجي مدققَ المسكككؤولية  -ثامنا

العمقي على االسععععععتمرار  ُقدر بتقييم  الخارجي مدققَ المسععععععتولية 

ببذل العناية  الخارجي مدققَ ال فإذا قام مرتبطة بمعيار العناية المهنية

المهنية، ومارف اذره المهني، ثم ظهرس بعد ذلك متشعععععراس عدم 

 أن العمقي على االسععععععتمرار فإن  لن يكون مسععععععتوال  ما دام ُقدر 

، وممارسععععععة الحذر االعتيادأالمتشععععععراس لم ت هر خقل اللحو 

هناا متشععراس تعلر او فشععل واضععحة ت هر أنالمهني، ولكن إذا تبين

عادأ، ولم يشعععععع خقل اللحو خارجي مدققَ الر ال عد  ال ن  ي فإ ها  ل

 مدققَ الواضعععافة لذلك تق  مسعععتولية على  ،[16] مسعععتوال  عن ذلك

بان يح ععععل على ادلة  افية ومناسععععبة اول مدى مقيمة  الخارجي

في إعداد البياناس المالية واسعععتنتاج ما إذا  ان  سعععتمراريةفرض اإل

المنشععععأ  على االسععععتمرار  منشععععأ   قُدر رناا عدم تأ د مادأ اول 

عاملة، رذه المسععععتولية تبقى قائمة اتى لو لم يتوععععمن إطار إعداد 

ا  التقارير المالية المسعععتخدم في إعداد البياناس المالية مطلب ا صعععريح 

المنشعععأ  على االسعععتمرار  منشعععأ   قُدر لإلدار  إلجراي تقييم محدد ل

ن   مدققَ عاملة،  ما ال يمكن الن ر إلى تقرير  الحسعععععععاباس على أ

ال  الخارجي مدققَ الالن  سععععععتمراريةالواد  على اإل قُدر ضععععععمانة ل

 أن يسععععععتطي  التنبت األاداث أو ال روف المسععععععتقبلية اضععععععافة الى

يد مطلق  تأ  خارجي ال يوفر  تدقيق ال يد معقول عن خلو أنال تأ  ما 

 .[24]البياناس المالية عن االخطاي الجوررية، 

بعد قيام  :الخارجي مدققَ ال رآيعلى  سككككككتمراريةاثر اإل -تاسككككككعا

باختباراس واجراياس التدقيق المناسعععبة للح عععول  الخارجي مدققَ ال

على ادلة االثباس و المعلوماس الوععععرورية التي تسععععاعده في ابداي 

 إسععععععتمراريةرل يوجد شعععععععك اول  الخارجي مدققَ اليقرر  رشأال

رقم  سععتمراريةالمنشععأ  او ال، ورنا قسععم المعيار الدولي الخاص باإل

 الى جزئيين ورما : ستمرارية( مقئمة اإل570)

  ]20[مالئماً: ستمراريةاعتبار اساس اإل -أ

الى قنععاعععة بمقئمععة فرض  الخععارجي مععدققَ العنععد توصععععععععل  .1

اسعععتنادا الى المعلوماس التي ا عععل عليها و لاية  سعععتمراريةاإل

 ن يا. رشأالثباس، فيجب علي  ابداي ادلة ا

الى قنععاعععة بمقئمععة فرض  الخععارجي مععدققَ العنععد توصععععععععل  .2

م  وجود اإلف عععععاااس التي يرارا مناسعععععبة فيما  سعععععتمراريةاإل

ياناس ملل خطت  يخو العوامل ذاس االثر غير الجوررأ بالب

ا ن يلا وبخقف ذلك رشياني يبدأ  مدققَ االدار  المستقبلية رنا لل

 حسب ما يراه مناسبا.بو اا متحل رشييبدأ أن  ل االف اح 

ر ال إسععتمراريةاذا لم يتم الالة الشععك اول  .3 ة بشععكل مناسععب شععَ

 دراسة فيما اذا  انت البياناس المالية قد: الخارجي مدققَ الفعلى 

اف حت بشكل مقئم عن ال روف االساسية التي اثارس الشك  -

 ة.َشر ال إستمراريةالجوررأ ب

 ة .َشر ال إستمراريةأ يد اول اف حت عن عدم ت -

 [20]غير مالئم:  ستمراريةاعتبار اساس اإل -ب

جب على  خارجي مدققَ الي بدأ  أن ال يي يا في تقريره اذا رش ا سععععععلب

غير مقئم ويتوعععععمن  سعععععتمراريةتوصعععععل الى قناعة بان فرض اإل

 اإلجراياستوععععععليل جوررأ وشعععععععامل للبياناس المالية بعد تنليذ 

باس  ية واالدلة االث كاف ية والح ععععععول على المعلوماس ال االضعععععععاف

 .رشأالمناسبة التي تدعم ذلك ال

 الخارجي مدققَ ال رشأو سععععععتمراريةيوجد بين اإل أن  يرى البااث

ادرمعا يتثر في االخر ايعث  مدققَ العمعل  نتعاجأن  تأثير متبعادل ا

فني محايد بمدى صعععععد  وعدالة القوائم  رشأيتملل بأبداي  الخارجي

ة تحت َشر النشاط لل ونتيجةها تعكس اقيقة المر ز المالي أنالمالية 

 سععععععتمراريععةاأ اثر جوررأ يتعلق بمقئمععة فرض اإل أنالتععدقيق 

غير ن يا  رشأابداي  أن وبالمقابل رشأسععععينعكس اثره على ذلك ال

بياناس مالية تحمل ( في رشأ)سععععععلبي، متحلظ، امتنال عن ابداي ال

بتسععري   رشأبداية تعلر مالي او شععك باسععتمراريتها قد يسععهم رذا ال

لعملية  ر المالي لل اللشعععععَ ة نتيجة لتأثر المسعععععتخدمين )الدائنين شعععععَ

واتخاذرم قراراس ال ت ب في م لحة  رشأوالمستلمرين( بذلك ال

ة ا لر مما  انت علي  قبل ذلك َشر  عب وض  السية مما َشر ال

 . أرشال

عكاسها أناجراءات التدقيق  على ستمراريةفرض اإل تأثير -عاشرا

خوعععععععت البياناس المالية لمزيد من  :الخارجي مدققَ التقرير على 

لالتدقيق في االونة االخير  بسعععععبب  ر المالي لكبار ال اللشعععععَ اس شعععععَ

وأخلاقاس التقارير المالية ,Enron World Com العالمية ملل 

لها وفي ضل الطلب على المعلوماس الموثوقة من قبل المستخدمين، 

المعععايير الععدوليععة والبريطععانيععة واألمريكيععة قععد  أن يقاظ، [15]

ال يقدم ضعععمان لسعععقمة الوضععع   الخارجي مدققَ الأن  أشعععارس إلى

ر المالي لل  إفقف يعدال  ومن ثمة محل التدقيق في المسععععععتقبل شععععععَ

ر  بعد إصعععععداره  الخارجي مدققَ المن جانب  ة ما بأن  تق عععععيرشعععععَ

للم يشعععر إلى مسعععألة  أن لتقريره الن يا على قوائمها المالية  اللشعععَ

مما ولد ذلك المناخ المقئم ، [26]على االسععععتمرار،  قُدر المالي وال

بالمسعععتولية في رذا الجانب فوععق  الخارجي مدققَ الالذأ ال يشععععر 

عن عدم وجود إلزام في  ل عملية تدقيق بتأدية إجراياس ت ععععععمم 

المالي،  اللَشلخ ي ا للتأ د من سقمة الوض  المالي وخلوه من 

ولكن علي  متطلباس أخرى يتديها  إجراياس إضععافية فقت في االة 
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يق وجود شك جوررأ اول الوض  المالي من خقل إجراياس التدق

سية والتل يلية التي اددتها المعايير المعتمد ، ولكنها لم تهتم  االسا

 مدققَ اليسععععععتخدمها أن  بتقديم أدواس محدد  أو نماذج معينة يمكن

في برامج تدقيق  لمعرفة مدى سععععععقمة الوضعععععع  المالي  الخارجي

ر لل أن  ، وفي ضععععوي ما تقدم يرى البااث[16] ة تحت التدقيق،شععععَ

باداي مهام  اتجاه التحقق من سععقمة الوضعع  المالي يقوم أن  مدققَ لل

ر لل ر ة وسعععقمة الوظائا المحاسعععبية القياف واالف عععاح للشعععَ ة شعععَ

لم تلزمعع  المعععايير المعتمععد  بععذلععك الرميععة  أنتحععت التععدقيق اتى 

لالموضععول واالثار المترتبة علي  في اال ادث  المالي وذلك  اللشععَ

 للمستولية. الخارجي قَ مدقاللحماية المستخدم فوق عن تجنب 

 

 المحور الثالث: الجانب التطبيقي

الحالي قياف  المحوريتناول  : ستمراريةالتحقق من فرض اإل -اوال

ر ال قُدر مدى  من خقل تطبيق نموذج  سععععععتمراريةاس على اإلشععععععَ

(Springateعلى البياناس المالية السنوية لل ) اس عينة البحث َشر

واسععععععتخراج متغيراس المعادلة الخاصعععععععة ( 2019-2015لللتر  )

( رأف المععال العمععل الى مجمول X1اذ تملععل قيمععة ) ،بععالنموذج

( تملععل االربععاح قبععل اللوائععد X2االصععععععول الملموسععععععععة وقيمععة )

( االرباح قبل X3والوعععرائب الى مجمول االصعععول الملموسعععة و)

( تملل صعععافي المبيعاس X4الوعععرائب الى المطلوباس المتداولة و)

مجمول االصعععععول الملموسعععععة وبعد اسعععععتخراج قيم النموذج يتم الى 

التي يتم ( Zضعععربها باألولان الترجيحية للنموذج السعععتخراج قيم )

القيم التي تكون  أن( 0.862مقارنتها م  الحد المعيارأ للنموذج )

قادر  على االسععععععتمرار وما القيم دون رذا  تعداعلى من رذا الحد 

نموذج  إسعععععععتخعععدامار اذ تم الحعععد غير قعععادر  على االسعععععععتمر

(Springateونععع  ااعععد مقعععاييس الكميعععة التي يمكن لل  ) َمعععدقق 

التي لتحليلية الخاصععة بالنسععب المالية ا اإلجراياسها  ااد إسععتخدام

ر ال قُدر متشعر عن مدى  مدققَ توفر لل   رذا أنة على االسعتمرار شعَ

 ،حسعععب االدبياس المحاسعععبيةبالنموذج يتناسعععب م  جمي  القطاعاس 

وفي ادناه صعععيل النموذج  .الوقت والجهد والكللة مدققَ مما سعععوفر لل

 المستخدمة ومعامقت  و االتي:

Z=1.03 X1+3.07 X2+0.66 X3+0.4 X4.....(3) 

 

 ات القطاع الصناعيَشركل ستمراريةالتحقق من فرض اإل -أ

( بعد ضرب قيم النسب المالية باألولان الترجيحية Zقيم ) ااتساب

 ادناه: (6) ( و ما في الجدولSpringateبنموذج )الخاصة 

 

 ات القطاع الصناعيَشرك( لSpringate( وفق نموذج )Zاستخراج قيمة ) : (6جدول )

اسم 

 ةَشركال
 مالحظات X1 3.07 X2 0.66 X3 0.4 X4 Z 1.03 السنة

AW 

 ستمراريةفرض اإل

 المنصور

 مقئم 2.34 0.21 0.77 0.27 1.09 2015

0.98 

 
 مالئم

 مقئم 1.17 0.15 0.00 0.00 1.03 2016

 مقئم 1.38 0.16 0.25 0.09 0.88 2017

 غ مقئم 0.71 0.14 0.10- 0.12- 0.79 2018

 غ مقئم 0.69- 0.03 0.43- 0.41- 0.12 2019

 بغداد

 غ مقئم 11.32- 0.02 11.42- 0.28- 0.36 2015

-2.22 

 
 غير مالئم

 غ مقئم 0.36 0.04 0.07 0.01 0.24 2016

 غ مقئم 0.27 0.05 0.00 0.00 0.22 2017

 غ مقئم 1.40- 0.03 1.59- 0.09- 0.25 2018

 مقئم 0.96 0.05 0.63 0.05 0.24 2019

الصنائع 

 الكيمياوية

 غ مقئم 0.45 0.03 0.02 0.04 0.36 2015

 مالئمغير  0.13

 غ مقئم 0.76- 0.00 1.48- 0.10- 0.82 2016

 غ مقئم 0.28 0.02 0.53- 0.03- 0.82 2017

 غ مقئم 0.33 0.03 0.01 0.03 0.26 2018

 غ مقئم 0.34 0.02 0.15- 0.02- 0.49 2019
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ر أن  من الجدول اعقه يتوععح بتحقيق اعلى  ة المن ععور تميزسشععَ

( Z( )0.98( مقارنة بمليقتها ايث بلل متوسععععت قيم )Z)ـعععععععععع قيم ل

( ورو اعلى من الحعععد المعيعععارأ 2019-2015خقل سععععععنواس )

مقئمععة فرض  الى ( ممععا يشععععععيرSpringate( لنموذج )0.862)

ر ال أن سععععتمراريةاإل ها اققت علما ان ،ة قادر  على االسععععتمرارشععععَ

، 1.17، 2.34اذ بلغت قيمها ) ،ولىاال نجااا في السعععععنواس اللقث

( منخلوعععععة Zاما بقية السعععععنواس فكانت قيم ) ،( على التوالي1.38

عزى اسععععععبعاب ذلعك )تم ايقعاف قسععععععم الحبوب ي( و-0.69، 0.71)

، مما 2018بموجب قرار بموجب قرار من ولار  ال حة في سنة 

خلععاض معععدل أن% 23ادى ذلععك الى انخلععاض االيراداس بنسععععععبععة 

سععععنواس السععععابقة بسععععبب ال% عما  ان علي  في 62ة الخزين بنسععععب

واضععععافة  2019توقا انتاج قسععععم الحبوب اما فيما يتعلق في سععععنة 

لقسععععععباب السععععععابقة فقد تم معالجة اندثاراس الموجوداس لققسععععععام 

ية،  مال لة في اسعععععععاب االيراداس الرأسعععععع قد في أنالمتوق خلاض الن

 2017سعععنة % عما  ان علي  في 95ال عععندو  ولدى البنك بنسعععبة 

بسععبب انخلاض االيراد وتنليذ مشععاري  التوسعع  في قسععم الشععراب(، 

ر الأنفي تقريره الى الخارجي مدققَ الوقد اشععار تقرير  ة قد سععددس شععَ

(، 2019-2018% من ديونها الى ولار  ال حة خقل عامي )85

على التوالي وري اقل من الحد المعيار للنموذج اما متوسععععععت قيمة 

(Zل ) ر ( فقد ضعععععهر بشعععععكل الصكككككنائع الكيمياوية، بغدادتي )شعععععَ

( 0.13، 2.22-( اذ بلل )2019-2015منخلا خقل السععععععنواس )

( 0.862رو اقل من الحد المعيار الخاص بالنموذج ) ،على التوالي

 أنغير قادر  على االستمرار   اس المذ ورَشر الأن  مما يشير الى

 هر بشعععععععكعععل غير مقئم وفق نموذجظ سعععععععتمراريعععةفرض اإل

(Springate وقد ،)تي بغداد وال نائ  َشر هرس النسب المالية لظ

واخرى  ،( بشعععكل متدني2019-2015الكيمياوية خقل السعععنواس )

نسب ريكل راف المال ، نسب الربحية، نسب ببشكل سلبي المتمللة 

هار ظاض المبيعاس وتحقق عجز تشعععغيلي واالمبيعاس، بسعععبب انخل

لطبيعت  المحاسععععععبية( ولم تقم  رصععععععيد االاتياطياس مدينا مخاللا

ر راس الااد اس ضععمن القطال ال ععناعي باالف ععاح اجراي تقييم شععَ

ر ال قُدر لمدى   مدققَ الولم يتوعععمن تقرير  ،اس على االسعععتمرارشعععَ

 االشار  الى ذلك.  الخارجي

 ات قطاع التأمينَشرك -ب

( بعد ضرب قيم النسب المالية باالولان الترجيحية Zقيم ) ااتساب

 ادناه:( 7)( و ما في الجدول Springateالخاصة بنموذج )

 

 ات التحويل الماليَشرك( لSpringate( وفق نموذج )Zاستخراج قيمة ): ( 7جدول )

اسم 

 ةَشركال
 مالحظات X1 3.07 X2 0.66 X3 0.4 X4 Z 1.03 السنة

AW 

 ستمراريةفرض اإل

 االمين

 مقئم 1.74 0.08 0.57 0.28 0.79 2015

1.08 

 

 مقئم

 

 مقئم 1.13 0.09 0.55 0.16 0.34 2016

 مقئم 0.14 0.06 0.16- 0.05- 0.29 2017

 مقئم 1.33 0.06 0.37 0.09 0.81 2018

 مقئم 1.04 0.06 0.14 0.04 0.80 2019

االهلية 

 للتأمين

 مقئم 0.87 0.07 0.13- 0.12- 1.05 2015

0.88 

 

 مقئم

 

 مقئم 0.99 0.03 0.03- 0.03- 1.02 2016

 غ مقئم 0.86 0.03 0.08- 0.09- 1.00 2017

 غ مقئم 0.84 0.02 0.07- 0.09- 0.97 2018

 غ مقئم 0.83 0.02 0.21- 0.30- 1.32 2019

الخليج 

 للتأمين

 مقئم 1.52 0.06 0.38 0.11 0.96 2015

 مقئم 1.80

 مقئم 1.78 0.08 0.59 0.13 0.98 2016

 مقئم 3.44 0.17 1.81 0.50 0.97 2017

 مقئم 1.32 0.08 0.22 0.21 0.81 2018

 مقئم 0.93 0.02 0.04 0.04 0.82 2019
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ر ( للzمتوسعععت قيمة )أن  من الجدول اعقه يتوعععح  ،اس )االمينشعععَ

( على 1.80،  0.88، 1.08للتأمين ، الخليج للتأمين( بلل )االرلية 

( Springateورو اعلى من الحعععد المعيعععارأ لنموذج ) ،التوالي

لجمي   سععععععتمراريععة( ممععا يشععععععير الى مقئمععة فرض اإل0.862)

ر ال  وقد تراوات القيم ،ها قادر  على االسعععتمرارأناس المذ ور  شعععَ

هعععا أنععالععتععوالععي  ( عععلععى0.93-3.44 ،0.83-0.99، 0.14-1.74)

ر مقئمة لجمي  ال اس ولجمي  السعععععنواس عينة البحث باسعععععتلناي شعععععَ

ر  ( ايث 2019، 2018، 2017ة االرلية للتامين للسععععععنواس )شععععععَ

نت ) حد المعيارأ اذ  ا نت قيمها تحت ال ( 0.83، 0.86،0.84 ا

لية لتلك السععنواس التي ادس الى يعلى التوالي بسععبب الخسععائر التشععغ

( اقل من zهار قيم )ظبشععكل سععلبي مما ادى ا ةليهار النسععب الماظا

 (.0.862الحد المعيارأ البالل )

 ات القطاع السياحة والفنادقَشرك -ج

( بعد ضرب قيم النسب المالية باألولان الترجيحية Zقيم ) ااتساب

 ادناه: (8) ( و ما في الجدولSpringateالخاصة بنموذج )

 

 

 ات السياحة والفنادقَشرك( لSpringate( وفق نموذج )Zاستخراج قيمة ): ( 8جدول )

 مالحظات X1 3.07 X2 0.66 X3 0.4 X4 Z 1.03 السنة ةَشركاسم ال
AW 

 ستمراريةفرض اإل

 سد الموصل

 

 غ مقئم 1.05- 0.02 0.06- 0.41- 0.60- 2015

-1.82 

 

 غير مقئم

 

 غ مقئم 2.02- 0.04 0.12- 1.02- 0.92- 2016

 غ مقئم 2.09- 0.05 0.09- 0.87- 1.17- 2017

 غ مقئم 1.71- 0.06 0.04- 0.40- 1.33- 2018

 غ مقئم 2.21- 0.06 0.09- 0.94- 1.24- 2019

 بابل

 

 غ مقئم 0.05 0.00 0.11- 0.25- 0.42 2015

1.53 

 

 مقئم

 

 مقئم 1.23 0.09 0.21 0.54 0.40 2016

 مقئم 1.96 0.14 0.42 0.89 0.51 2017

 مقئم 2.26 0.13 0.56 0.95 0.62 2018

 مقئم 2.16 0.11 0.56 0.82 0.68 2019

 كربالء

 غ مقئم 1.46- 0.00 1.53- 0.10- 0.17 2015

 غير مقئم 1.50-

 غ مقئم 2.89- 0.00 3.00- 0.07- 0.18 2016

 غ مقئم 1.77- 0.00 1.75- 0.04- 0.02 2017

 غ مقئم 0.69- 0.00 0.97- 0.03- 0.31 2018

 غ مقئم 0.68- 0.00 0.97- 0.03- 0.31 2019

 

ر  أن الجدول اعقه يبين ( zة بابل تميزس بتحقيق اعلى قيمة )شععععععَ

( ورو اعلى من 1.54ايث بلل متوسععععععت القيمة ) ،مقارنة بمليقتها

حد المعيار ( مما يشععععععير الى Springate( )0.862للنموذج ) أال

ر ال أن سعععتمراريةمقئمة فرض اإل ة قادر  على االسعععتمرار وقد شعععَ

( 2015( في السععععنة )0.05( منخلوععععة ايث  انت )z انت قيمة )

حد  نت اعلى من ال فان قيمها  ا ية  ما السععععععنواس المتبق المعيارأ ا

، 2.26/2018، 1.96/2017، 1.23/2016للنموذج ايث  انت )

ر ( لz( اما متوسعععععت قيمة )2.16/2019 تي )سعععععد الموصعععععل، شعععععَ

( على التوالي ورو 1.5، 1.82 ربقي( ظهر بالسعععالب ايث بلل )و

اقل من الحد المعيارأ المذ ور مما يشععععععير الى عدم مقئمة فرض 

ر ال قُدر وعدم  سععتمراريةاإل  ن. إلى االسععتمرار وفق النموذجة عشععَ

ر اسععباب تدني النسععب المالية واالخرى سععالبة ل ة سععد الموصععل شععَ

 %12تشعععغيل  وبنسعععبة يعود الى توقا النشعععاط بشعععكل شعععب   امل

مما ادى الى تحقق عجز  ،2014بسععبب االوضععال االمنية بعد سععنة 

انخلاض االيراداس ومعالجة العجز التشعععغيلي في اسعععاب تشعععغيل و

لطبيعت   اهور الحسععععععاب مدينا مخاللظمما ادى الى  ،االاتياطياس

ر اما  ،المحاسععبية خقل السععنواس عينة البحث ة  ربقي فانها لم شععَ

عقود  4تحقق اأ ايرداس خقل سععععنواس عينة البحث بسععععبب ابرام 



 

 
57 

 

 61 -45 ،  2022حزيران   ،  1  ، العدد 7المجلد   ........التحقق من  –مهند و صبيحة    كلية الكوت الجامعةمجلة 
 

تحقق عجز تشغيلي  الى مما ادى ذلك ،استلمارية الغراض التوسعة

ر الية للاثر على النسعععب الم وبدوره ( zهور متوسعععت قيمة )ظة وشعععَ

( ولم تقم االدار  باجراي تقييم 0.862اقل من الحد المعيار للنموذج )

ها على االسععععععتمرار قدرت مدى  لك في تقرير  ،ل يذ ر ذ  مدققَ الولم 

 خقل السنواس عينة البحث. الخارجي

 

 ين الخارجيينمدققَ الفي تقييم تقارير  الخارجي مدققَ الدور  -ثانيا

ركفي ال التوصععععل اليها  التي النتائج في ضععععوي :ات عينة البحثشككككَ

اس عينة البحث َشر لل ستمراريةما يتعلق بقياف فرض اإلالبااث في

ين معدققَ السععععععيتم تقييم تقععارير  ، (2019-2015خقل السععععععنواس )

لنتائج التي توصل اليها البااث وتأثير مراعاتهم لومدى  الخارجيين

 و االتي: رشأذلك على ال

 

رك .1 من خقل النتائج التي توصعععل اليها  :ة المنصكككور الدوائيةشكككَ

ة المن ور الدوائية قادر  على االستمرار َشر  أن تبين البااث

ممععا يشععععععير الى مقئمععة فرض ، ( springateوفق نموذج )

ويرى البااث من خقل تحليل التقارير المالية  .سععععععتمراريةاإل

ر لل وعدالة العرض  سععتمراريةمتشععراس اإل علىة واسععتنادا شععَ

 مدققَ ال رشأ ورذا ما يتوافق م  اايجابي رشأيكون الأن  يجب ن أ

ر ل الخارجي ا ايجابيا رشيايث  ان  ،ة المن ععععععور الدوائيةشععععععَ

 (.2019-2015للسنواس )

 

رك .2 من خقل النتائج التي توصعل اليها  :ة بغداد لمواد التغليفشكَ

ركأن  البااث تبين التغليا غير قادر  على ة بغداد لمواد شككككككَ

مما يشععععععير الى عدم  ،(springateاالسععععععتمرار وفق نموذج )

يل  ،سععععععتمراريةمقئمة فرض اإل بااث من خقل تحل ويرى ال

ر التقارير المالية لل  سععتمراريةمتشععراس اإل علىة واسععتنادا شععَ

م   ااو ايجابي امتحل  رشأيكون الأن  يجب ن أوعدالة العرض 

باه لل فة فقراس للت االنت  ون االاتياطياس  انت  ،رشأاضعععععععا

 نإ .(2015،2018تعرضت لخسائر في سنتي ) ها قدأنوسالبة 

النسععععععب المالية ظهرس بالسععععععالب فيما يتعلق بنسععععععب الربحية 

نسععب المتعلقة بسععياسععة االدار  في تولي  ال( وx3المعرفة بـعععععععع)

 مععدققَ ال رشأ(، وفي المقععابععل  ععان x2االربععاح المتمللععة بـعععععععععععع)

ر ل الخارجي ا ايجابيا رشية المن ععععععور الدوائية ايث  ان شععععععَ

( دون توععععمين تقريره االشععععار  الى 2019-2015للسععععنواس )

ابرل مععا جععاي في تقريره خقل السععععععنواس  نإاللقراس اعقه،

االندثار المحتسعععععععب على الموجوداس اللابتة  ان  أن المذ ور 

تم  2018 وفي سنة .بسبب التوقلاس التي ادثت (%50بنسبة )

 ة من اساب االاتياطي.َشر معالجة جزي من خسائر ال

 

رك .3 من خقل النتائج التي توصععل اليها  ة الصككنائع الكيمياوية:شككَ

ركأن  تبين البااث الكيمياوية انها غير قادر  على ة الصككنائع شككَ

مما يشععععععير الى عدم  ،(springateاالسععععععتمرار وفق نموذج )

أن  ويرى البااث من المناسععععععب ،سععععععتمراريةمقئمة فرض اإل

االشععععار  تدني النسععععب المالية  الخارجي مدققَ اليتوععععمن تقرير 

، 2016ة ومنها نسبة الربحية ايث ظهرس في السنواس )َشر لل

تدني نسب النشاط ايث  فوق عن( بشكل سلبي 2018، 2017

 .(0.08-0.001( بين )2019-2015تراوات في السععععععنواس )

ر ل الخارجي مدققَ ال رشأ نإ ا رشية المن ععععور الدوائية  ان شععععَ

ابرل ما جاي في تقرير ن إ .(2019-2015ايجابيا للسععععععنواس )

خقل السنواس المذ ور  تحقق عجزا ماليا في  الخارجي مدققَ ال

% من العجز المترا م من 50واطلععاي  2019 2018سععععععنععة 

لغاية  2/2016ة لمد  َشر وتوقا نشاط ال ،ااتياطي التوسعاس

 لباس قانونية مما تحقق عجز مالي. لمتط 3/2017

 

في  من خقل النتائج التي توصععععل اليها البااث :االمين للتامين .4

ر أن  السععععابق تبين المحور ة االمين للتامين انها قادر  على شععععَ

( مما يشعععععير الى مقئمة springateاالسعععععتمرار وفق نموذج )

وقد اظهرس نتائج تحليل البياناس المالية  سععععععتمراريةفرض اإل

سععقمة المتشععراس المالية المتعلقة )بنسععب الرف  المالي، نسععب 

سب توالن االصول( والمتملقس ب شاط، ون سب الن سيولة، ن ـ ال

((,X4 ,X3 ,X2 ( عدا نسعععب الربحيةX1 فانها  انت متدنية )

 سععالبة بسععبب الخسععار  المتحققة في ذلك العام 2017وفي سععنة 

( مليون دينار التي تشععععكل نسععععبة ضعععع يلة ال تتثر 79والبالغة )

سبة ) ،ةَشر على الوض  المالي لل شكلت ن ( من راف %2وقد 

ة لم تقم بإعاد  تقييم االصول ايث ظهرس قيمة َشر ال نإالمال 

( بقيم متدنية 2019 - 2016الموجوداس اللابتة في السععععععنواس )

نة )2جدا ايث بلغت ) ما في سعععععع نار فقت ا (  انت 2015( دي

لدفترية ) ها ا نار مقيين( 4قيمت كل عام يتوافق و ،دي  رشأبشعععععع

كن م  النتائج التي توصععععععل اليها البااث، ول الخارجي مدققَ ال

 مدققَ اليتم توععععععمين تقرير أن  يرى البااث ان  من المناسععععععب

ايث  رشأاالشعععار  الى اللقراس المذ ور  عند ابداي ال الخارجي

 مدققَ التقرير  . إن(2019-2015  ايجابيا للسععععععنواس )يأر ان 

ذ ر  ما اقت ععر علىأنلم يتوععمن اأ مقا اس تذ ر  الخارجي

 االيواااس .
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في  النتائج التي توصعععل اليها البااث من خقل :للتامين االهلية .5

ر أن  تبين ،السعععابق المحور ة االرلية للتامين انها قادر  على شعععَ

( مما يشعععععير الى مقئمة springateاالسعععععتمرار وفق نموذج )

وقد اظهرس نتائج تحليل البياناس المالية  ،سععععععتمراريةفرض اإل

سععقمة المتشععراس المالية المتعلقة )بنسععب الرف  المالي، نسععب 

سب توالن االصول( والمتملقس ب شاط، ون سب الن سيولة، ن ـ ال

((,X4 ,X3 ,X2 ( عدا نسععب الربحيةX1 فأنها  انت سععالبة )

( ايث 2019-2015بسعععبب الخسعععار  المتحققة في السعععنواس )

التي تشكل ، ( على التوالي307، 102، 121، 45، 173)بلغت 

ي وبسععععبب الخسععععائر ( % على التوال12، 4، 5، 2، 7نسععععبة )

هور ظمن رصععععععيد االاتياطي ادى ذلك الى  هائالمتتالية واطلا

اساب االاتياطياس مخاللا لطبيعت  المحاسبية )مدين( في سنتي 

( من راف %13، %2( والتي تشععععكل نسععععبة )2019، 2018)

م  النتائج  الخارجي مدققَ ال رشألمال، وبشععععععكل عام يتوافق ا

  ايجابيا للسععععععنواس يأرالتي توصعععععععل اليها البااث ايث  ان 

 الخارجي مدققَ الابرل ما جاي في تقارير  . إن(2015-2019)

للسععععععنواس المعععذ ور  ري )ليعععاد  مخ ععععععو ربوط قيمعععة 

االسععععتلماراس المالية، اطلاي رصععععيد اسععععاب اللائا المترا م 

حسعععععععععاب العجز المترا م، منح مكعععاف عععاس لغير الععععاملين ب

من  2016لس االدار  خقل سنة  مخ  اس الى اعواي مج

 دون موافقة الهي ة العامة( .

 

من خقل النتائج التي توصععععل اليها البااث في  :الخليج للتامين .6

ر أن  السعععععععابق تبين المحور قادر  على شععععععَ تامين  ة الخليج لل

( مما يشعععععير الى مقئمة springateاالسعععععتمرار وفق نموذج )

انها غير معرضععععععة لللشععععععل المالي وقد  سععععععتمراريةفرض اإل

اظهرس نتائج تحليل البياناس المالية سعععقمة المتشعععراس المالية 

المتعلقة )بنسعععب الربحية، الرف  المالي، نسعععب السعععيولة، نسعععب 

 X4 ,X3,)بـععععععع) النشععاط، ونسععب توالن االصععول( والمتمللة،

,X2,X1 م  النتائج  الخارجي مدققَ ال رشأام يتوافق وبشععكل ع

  ايجابيا للسععععععنواس رشيالتي توصعععععععل اليها البااث ايث  ان 

 الخارجي مدققَ الابرل ما جاي في تقارير . إن (2015-2019)

 ( مليون60للسنواس المذ ور  ري )تم بي  اسهم الخليج البالغة )

( مليون سعععهم 30وشعععراي ) ن( الا دينار8400بسععععر ) سعععهم

، لم يتم ااتسعععاب مخ عععو لهبوط قيمة نلسععع  السععععر المذ ورب

، لم يتم الح ول على تأييد باألرصد  2019االستلماراس لسنة/

نة، تنزيل  لدائ نة وا لائا 25المدي % من العجز المترا م من ال

 (.2018المترا م في سنة/

رك .7 النتائج  من خقل :ة المدينة السكككياحية في سكككد الموصكككلشكككَ

ر ال أن تبين ،التي توصععععععل اليها البااث غير قادر  على  ةشععععععَ

ر وقد اظهرس نتائج تحليل التقارير المالية لل ،االسععععتمرار ة شععععَ

)اجم راف المععال  متشععععععراس سععععععلبيععة فيمععا يتعلق بنسععععععععب

 ( X4، نسب الدين طويل االمد/X3، نسب الربحية/X1العامل/

وقد تعرضععععععت  ،( فكانت متدنيةX2اما نسععععععب االاتياطياس )

( 2019-2015متتالية خقل السنواس ) يةة لخسائر تشغيلَشر ال

بسععععععبب الوضعععععع  الطارئ الذأ اصععععععاب المدينة خقل اللتر  

ر مما ادى الى لياد  العجز المترا م لل ،المذ ور  اذ بلل  ،ةشععععععَ

الذأ يشعععكل نسعععبة ( دينار 2047503762( )2019سعععنة ) في

ر ال مما يتوجب على ،%( من رأف المال853) ما لياد  إة شعععععَ

و التوصععععععية بت ععععععليتها  ونها اققت أو تخليا راف المال أ

حسععععب ما جاي فق ب( من راف المالي %75خسععععائر ا لر من )

ر قانون ال هر رصععععععيد ظوقد  1997( لسععععععنة 21اس رقم )شععععععَ

م ادر التمويل طويلة االجل مخاللا لطبيعت  المحاسبية )مدين( 

ر الأن  بسععععععبب ذلك،  ما بإعاد  تقييم الموجوداس ة لم تقم شععععععَ

بالنسعععبة للمخزون  ، أما(2019-2015اللابتة خقل السعععنواس )

فان  مقيم بالكللة خقفا للن ام المحاسععبي المواد الذأ اشععار الى 

ورذا ما يتوافق م   ،تقييم المخزون بالقيمة التح ععيلية ال ععافية

 ،ة المدينة السيااية في سد الموصلَشر ل الخارجي مدققَ ال رشأ

ويرى البااث  .(2019-2015ا ايجابيا للسنواس )يأريث  ان ا

( من معيار 9يتم مراعا  ما جاي في اللقر  ) أن ان  من المناسب

)توععمين تقرير المراج   على ( الذأ نو706التدقيق الدولي )

على فقر  للت االنتباه عند وجود عدم تأ د جوررأ فيما يتعلق 

المنشعععا  على  قُدر ول بأاداث او ظروف تلير شعععكو ا  بير  ا

ابرل اللقراس التي تم تناولها في  . إنالبقاي  منشعععععأ  مسعععععتمر (

ر  انت  االتي )نشعععاط ال الخارجي مدققَ التقرير  ة، النشعععاط شعععَ

تة لاب مدينون  التشععععععغيلي، العقود، الموجوداس ال ية ، ال والمخزن

 النقد لدى الم ارف(. ،والدائنون

 

رك .8 ئج التي من خقل النتا مسكككككاهمة مختلطة: ة فندق بابلشكككككَ

اث با ها ال ر ال أن تبين ،توصعععععععل الي ها  ةشععععععَ على  ُقدر لدي

وقد اظهرس نتائج  ،سععععتمراريةاإلاالسععععتمرار ومقئمة فرض 

ر تحليل التقارير المالية لل ة متشعععععراس ايجابية فيما يتعلق شعععععَ

(، X2، االاتياطياس )X1بنسععععععب )اجم راف المال العامل/

ورذا ما  ،(X4طويل االمد/، نسععععب الدين X3نسععععب الربحية/

ايث  ان  ،ة فند  بابلَشر ل الخارجي مدققَ ال رشأيتوافق م  

وقد توعععععمن تقرير  ،( 2019-2015  ايجابيا للسعععععنواس )رشي
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خارجي مدققَ ال ية )نشعععععععاط ال ال تال ر اللقراس ال ة، نتيجة شععععععَ

، وأنين، الموالنة التخطيطية ، مخاللاس في تطبيق القالنشععععععاط

، القروض الممنواة، االسععتلماراس المالية، الموجوداس اللابتة

المدينون والدائنون، النقد لدى الم ععععععارف، الم ععععععروفاس، 

اسعععاباس المسعععارمين، الدعاوى، التقارير ال عععادر ، االاداث 

 القاقة(.

 

غير قادر  على االستمرار وعدم  ةَشر الأن  تبين: فندق كربالء .9

ومن خقل تحليل التقارير المالية  سععععععتمراريةمقئمة فرض اإل

سععقمة المتشععراس المالية المتعلقة )بحجم تبين  ،من قبل البااث

راف المال العامل، والتداول والمديونية ( وتدني نسععب المتعلقة 

بنسب النشاط ونسب االرباح المحتجز  واالاتياطياس اما نسب 

( بسعععبب 2019-2015الربحية فكانت سعععلبية خقل السعععنواس )

سنواس المذ ور  ايث بلل في ال عجز التشغيلي المتحقق خقل ال

( على التوالي ويرجح البعععااعععث 73، 84، 81، 139، 161)

اسعععباب تلك الخسعععائر بسعععبب عدم تحقق اأ ايراداس خقل رذه 

السعععععنواس بسعععععبب توقا النشعععععاط ألسعععععباب تعذر على البااث 

 2017التعرف عليها،  ما الدياد مبلل االاتياطياس في سععععععنة 

الرغم من تحقق خسععار  في تلك السععنة والسععنة السععابقة لها على 

( مليون دينععار في 736ايععث  ععان رصععععععيععد االاتيععاطيععاس )

بلار   2017( مليون في سععععععنة/768واصععععععبح ) 2016سععععععنة/

تعذر على البااث معرفة  ، وقد( مليون دينار32بالزياد  بلل )

م  النتائج  الخارجي مدققَ ال رشأوبشععكل عام يتوافق  ،االسععباب

بااث ايث  ان  ها ال خارجي مدققَ ال رشأالتي توصعععععععل الي  ال

من أن  ويرى البعععااععث(، 2019-2015للسععععععنواس ) اايجعععابيععع

 ما لم يتم  ،االشععار  في تقريره الى المقا اس اعقهالمناسععب 

ة على االستمرار َشر ال قُدر مدى  رشأتومين التقرير وفقر  ال

(، 706ار التدقيق الدولي رقم )او فقر  للت االنتباه بموجب معي

 ما اقت ععععر علىأناأ مقا اس تذ ر تقريره لم يتوععععمن  ايث

 ذ ر االيواااس .

 

 

 المحور الرابع االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات -اوال

اغلبها  نإ (سععععععتمراريةفرض اإلوجود العديد من نماذج قياف ) .1

ها تعتمد على أنوغير مالية تشعععترا في عدد من النسعععب المالية 

لتقييم الوضععع  المالي والمسعععتقبلي في االغلب المعلوماس المالية 

 ة.َشر لل

( في 570عدم امتلال مراقبي الحساباس لمعيار التدقيق الدولي ) .2

اعطاي مما انتج ذلك بعدم  ،البي ة العراقية لعدم وجود الزام بذلك

ر ال قُدر بشععععععأن مدى  رشأ  اايجابي ان  رشأالعلما ان ، ة شععععععَ

على الرغم من عدم مقئمة فرض  ،اس عينة البحثَشر لجمي  

 .اسَشر لبعا ال ستمراريةاإل

لتلاوس بنسععب النجاح و سععتمراريةاإلاظهرس نتائج قياف  .3  اللشععَ

المععالي على مسععععععتوى القطععاعععاس المختللععة او على مسععععععتوى 

ر ال نة البحثشععععععَ يث  ان القطال اال لر نجااا رو ا ،اس عي

( وقد اققت 1.25( بلغت )zبمتوسععععععت قيمة )( التأمينقطال )

ر  ( اعلى مسعععتوياس النجاح على مسعععتوى الخليج للتأمينة )شعععَ

ر ال ( خقل 1.80( بلغت )zاس عينة البحث بمتوسعععت قيمة )شعععَ

قطال القل نجااا رو اما القطال ا ،(2019-2015سععععععنواس )

( وقد اققت 0.61( بلغت )z)السيااة واللناد ( بمتوست قيمة )

ر  ة )المدينة السعععيااية في سعععد الموصعععل( اعلى مسعععتوياس شعععَ

اس عينة البحث بمتوست قيمة َشر المالي على مستوى ال اللَشل

(z( بلغت )-2019-2015( خقل سعععنواس )0.8.35) ،عزى تو

اسعععععباب ذلك الى توقا النشعععععاط خقل اللتر  المذ ور  بسعععععبب 

 مني للمدينة.األالوض  

 

 

 التوصيات -ثانيا

خدامضععععععرور   .1 خاص  إسععععععت ماذج التميزية ال ياف فرض الن بق

ين خقل مدققَ التحليلية من قبل ال اإلجراياسفي  سععععععتمراريةاإل

مراال التدقيق للمسعععععععاعد  في التخطيت واالشععععععراف وتحديد 

 سععتمراريةالتل ععيلية المطلوبة للتحقق من فرض اإل اإلجراياس

 ومدى ااتمالية تعرضها لللشل المالي.

معيار  تبنيالمهنية المخت ععععععة بالمهنة ضععععععرور  قيام الجهاس  .2

 .في البي ة العراقية (570التدقيق الدولي )

ضععععععرور  اجراي تقييم للرض االسععععععتمرارية من قبل االداراس  .3

الشععععععر عاس المعدرجعة في سععععععو  العرا  لقورا  المعاليعة م  

مراجعة ذلك التقييم من قبل مراقبي الحساباس لتشخيو مكامن 

 االجراياس المناسبة بحقها.الخطر والتوصية باتخاذ 

تدقيق مجال  في الدراسعععاس من المزيد بإجراي البااثيوصعععي  .4

ا لر شمولية لكي للتوصل الى نماذج قياف  ستمراريةفرض اإل

رجي في تقييم الوضعععععع  المالي الخا الخارجي مدققَ ال تسعععععععاعد
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