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 المستخلص   

وخلل   ،وانخفاض السيولة المالية ،( الى حدوث هبوط اقتصادي على مستوى العالم(COVID-19لقد ادت  جائحة    

والق اع المصتترفي ما الق اعات التي  .في االستتتقراا المالي وال ي ا ر على مسستتستتات االعمات و مختلا الق اعات

وتكما مشكلة البحث في التساؤت عا ما هو تأ ير الجائحة في اأي المدقق في ظل معايير التدقيق  ،تأ رت به ه الجائحة

في االداء   (COVID-19)يس ر تفشي جائحة  :ه ه المشكلة استند البحث الى فرضية ائيسية مفادها وألهمية  .الدولية

المصتتتترفي بما ينعكى على اأي مراقح الحستتتتابات على وفق معايير التدقيق الدولية. ويهدا البحث الى عرض تأ ير 

يقية للبحث توصتتل الباحناا الى على االداء في الق اع المصتترفي. وفي ضتتوء الدااستتة الت ب ( COVID-19)جائحة 

( على قداة عدد كبير ما المقترضتتتتتتيا COVID-19مجموعة ما االستتتتتتتنتاجات ومنها ما المرجؤ اا تس ر جائحة  

مما يس ر على تقدير خسائر  ،وتزداد احتمالية التخلا عا السداد ،على الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق باتفاقيات القروض

خفيض ااباح المصااا ال ي يسدي الى االضراا بسالمة المصااا. واستناداً الى االستنتاجات وت  ،االئتماا المتوقعة

يجح تشجيع المصااا على ممااسة المرونة التي تتيحها  :التي تم التوصل اليها تم تقديم مجموعة ما التوصيات  منها

ت و االجراءات القانونية المفروضتتة ويجح اعادة التفاوض على شتتروط القروض وتخفيا الاتتمانا ،القواعد التنظيمية

 على الزبائا عند منؤ القروض المصرفية ليتم منؤ القروض الى اكبر عدد ممكا.

 

 معايير التدقيق الدولية، مراقح الحسابات، COVID-19جائحة  الكلمات المفتاحية :

 

 

 

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Opinion of the Auditor                 

According to International Auditing Standards 

Rajaa Ali Abed 1 ,  Prof. Dr. Sabeha Barzan Al- Ubadi 2 

Abstract 

       The COVID-19 pandemic. has led to an economic downturn worldwide, low financial 

liquidity and a defect in financial stability, which has affected business enterprises and 

various sectors, and the banking sector is one of the sectors affected by this pandemic, and 

the research problem lies in asking what is the impact of pandemic. (COVID-19) in the 

indicators of banking performance and its impact in the auditor's opinion and what is the 

impact of the (COVID-19) pandemic and its impact on imposing continuity. Because of the 

importance of this problem, the research was based on a main hypothesis that the outbreak 

of the (COVID-19)a pandemic affects banking performance, and is reflected in the opinion 

of the auditor according to international auditing standards. The research aims to present 

the impact of the (COVID-19) pandemic on the performance in the banking sector, and its 

implications for imposing continuity. In light of the theoretical and practical study of the 

research, the researcher reached a set of conclusions, among which the (COVID-19) 

pandemic is likely to affect the ability of a large number of borrowers to fulfill their 

obligations in relation to loan agreements and the likelihood of default increases, which 

affects the evaluation or estimation of expected credit losses. And reducing the profits of 

banks, which leads to damage to the integrity of banks. Based on the conclusions reached, 

a set of recommendations were presented, among which banks should be encouraged to 

exercise the flexibility provided by the regulatory rules, and the terms of loans must be 

renegotiated and the guarantees and legal procedures imposed on customers when granting 

bank loans are to be granted to the largest possible number.  
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 المقدمة

شتتتتتد حدة على أالوقت الراها اضتتتتت رابات اقتصتتتتتادية في   نواجه

هدناه  فقد احد ت  ،ا ناء االزمة المالية العالمية  االاجؤ مما شتتتتتت

 لك ألنه لم  ،طابع مختلا  جائحة فيروس كواونا صتتتتتتتدمة  ات

 ،ستتتابق ان اا  يستتتبق لالقتصتتتادات الحدينة اا اوقفت نشتتتاطها دوا

نجتتد اا اعتتداداً كبيرة ما العمتتالتتة فقتتدت  ،وما استتتتتتبوع الى اخر

وظائفها ومصتدا دخلها . ويعاني المستتهلكوا ومسستستات االعمات 

في الوقت الراها ما خستتائر فادحة في الدخل مع احتماالت ظهوا 

سعة  شي المرض ادى الى تقلبات  حاالت افالس وا الن اق . واا تف

لعالم وهناك والستتتتتتلع في جميع انحاء ا كبيرة في االستتتتتتواق المالية

على االقتصتتتاد العالمي .  مسشتتترات على ا ر الفيروس بشتتتكل كبير

على   يجتتح COVID -19وستتتتتتد التحتتديتتات التي تتعلق بوبتتاء 

ا تغيير تخ يد اجراءات المراجعتتتة او تنفيتتت  اجراءات يالمتتتدقق

 مراجعتتة بتتديلتتة او اضتتتتتتتتافيتتة وتقييم مختتاطر معينتتة ما االخ تتاء

  . الجوهرية

 

 منهجية البحث  -المحور االول 

على   (COVID-19)اا  تفشتتتتتتي جائحة مشكككككككلة البحث:  -1-1

مستتتوى العالم  وما اافقه ما احداث ستتريعة تمنلت بانهياا استتواق 

وانخفاض  استتتتتعاا األستتتتتهم في كبرى الشتتتتتركات  ،النفد العالمية 

 ،توقا معظم  الق اعات ومسسسات االعمات فاال عا  ،العالمية 

 ويعد ،تصتتتتتتحيحية لغرض احتواء االزمة والتوجه الى اجراءات 

 ،الق تتاع المصتتتتتترفي ما الق تتاعتتات التي تتتأ رت بهتت ه الجتتائحتتة 

والستتتتتتيمتتا الق تتاع المصتتتتتترفي العراقي التي تمنلتتت في انخفتتاض 

 إ  ،االيرادات المتأتية ما الخدمات التي تسديها واالنش ة الرئيسية 

ا انخفاض االستتتتنمااات في بعض المصتتتاا ادت ه ه الجائحة الى

ي المصااا لعدم وعزوا الشركات و االفراد عا ايداع االموات ف

كد مما هو  تأ مما ا ر في  ،قد تسدي الى كستتتتتتتاد عالمي كبير آتال

المسشرات المصرفية والتي انعكست على استمرااية المصااا . 

  -وما خالت ما تقدم يبرز التساؤت االتي:

في مسشرات االداء المصرفي   (COVID-19)ما هو تأ ير جائحة

 وتأ يرها في اأي المدقق؟

 

قياس االداء المصرفي وعرض تأ ير الجائحة أهمية البحث :  -1-2

بالشتتكل ال ي  ،على االداء وانعكاستتها على اأي مراقح الحستتابات 

 يوفر اساس لتدقيق المصااا في ظل االزمات .

يهتتدا البحتتث الى عرض تتتأ ير جتتائحتتة  :هككداا البحككث ا -1-3

(COVID-19 )  وما يتبعه ما  ،على االداء في الق اع المصرفي

 .انعكاسات على فرض االستمرااية

 

 : فرضية البحث -1-4

وينعكى  ،في االداء المصرفي   (COVID-19)يس ر تفشي جائحة  

 .على اأي مراقح الحسابات على وفق معايير التدقيق الدولية 

 

 : حدود البحث  -1-5

على البيانات المالية المرحلية  تااالحدود الزمانية : ستتتتتتتعتمد الباحن

 /1(  وما    3 / 31الى   1 /1للمصتترا عينة البحث للفترة ما   

 -2019 -2018 -2017 -2016للستتتتتتنوات    (  6 / 30الى   4

2020 .   ) 

المداج في ستتتتوق  المنصتتتتواالحدود المكانية : تتمنل في مصتتتترا 

 العراق لألوااق المالية .

 

 :مصادر جمع البيانات  -1-6

الجتتانتتح النظري : يتم االعتمتتاد على الكتتتح العربيتتة واالجنبيتتة  

طاايؤ والبحوث ألواصتتتتتتتدااات المنظمات المهنية والرستتتتتتتائل وا

 العلمية في المكتبات وشبكة االنترنيت .

الجانح الت بيقي : التقااير السنوية للمصرا عينة البحث والبيانات 

 المالية الصاداة 

(  للستتتتتتنوات    6 / 30الى   4 /1(  وما    3 / 31الى   1 /1   

(  التي تم الحصوت عليها  2020 -2019 -2018 -2017 -2016

 عينة البحث . راما المص

 

 : االطار النظريالمحور الثاني

 ( COVID-19جائحة ) مفهوم  -2-1

منظمة الصتتتتتتحة العالمية على الستتتتتتاللة الجديدة ما لقد اطلقت    

اللجنة الدولية  اما، ((nCOV19 االستتتتتم العلمي فايروس  كواونا(

-SARA-COV)اطلقت عليه مصت لؤ فقد لتصتنيا الفايروستات 

وما  م  قامت منظمة الصتتتتتتحة العالمية بتستتتتتتمية الفايروس   (2

( لكي تميزه عا الستتتتتتالالت االخرى  COVID-19المستتتتتتتجتتد  

للفيروستتتتتات التي ستتتتتبقته بالظهوا والتفشتتتتتي. وقد صتتتتتنفته منظمة 

ى عل 2020شتتهر ا اا ستتنة   الصتتحة العالمية في الحادي عشتتر ما

في مستتتتتتاحه     الوباء ال ي ينتشتتتتتترانه جائحه  وتعني الجائحة لغة

فهو ستتتتتتريع االنتشتتتتتتاا   لك (كبيرة قد تصتتتتتتل الى قااه واكبر ما 

( (CO يشتتتتتق االستتتتم ما (7: 2020 ،عبد الحستتتتيا      لعدوىوا
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التي تعني التاج (  الكلمة الالتينية   (Coronaوهما اوت حرفيا ما 

( هو Dو  ،(Virusما كلمة فيروس   يااا االولاالحرف  VI)و  

( يمنتتل 19( والرقم    Diseaseالحرا االوت ما كلمتتة مرض  

  .( 3: 2020،منظمة الصحة العالمية     2019سنة  

 

 التدقيق الخارجي  -2 -2

 التدقيق الخارجي   مفهوم -2-2-1

هو عملية  :التدقيق (AAA)عرفت جمعية المحاستتتتتتبيا االمريكية 

 ،منظمة ومنهجية لجمع االدلة والقرائا وتقييمها بشتتتكل موضتتتوعي

التوافق تتعلق باألحداث االقتصتتتادية ونتائال االنشتتت ة لتحديد مدى و

تدق ،والت ابق بيا المعايير المقراة تائال ال تائال وتبليغ ن يق وه ه الن

وقد عرفه   (18: 1989 ،توماس وهنكي   الى االطراا  المعنية .

Arens  على انه   عملية منهجية منظمة لغرض الحصتتتتتتوت على

تأكيدات خاصتتتتتتتة  التقييم بموضتتتتتتوعية ألدلة اال بات التي تتعلق ب

باألحداث االقتصتتتتتتادية للتأكد ما داجة الت ابق بيا ه ه التأكيدات 

والمعايير المقراة وتوصتتتيل النتائال للمستتتتخدميا المعنييا وتتم ما 

 .( Arens ، 2012 : 4    (خالت شخص كاء ومستقل

 

  اهداا التدقيق الخارجي -2-2-2

 (29: 2015،الشحنة     -: يأتيتتمنل اهداا التدقيق الخااجي بما  

ابداء الرأي الفني المحايد استناداً الى االدلة والبراهيا عا عدالة  -1

عرض القوائم المالية والحصوت على تأكيد معقوت بأا البيانات 

                                                                      المالية خالية ما االخ اء الجوهرية.                                                                                           

فاتر  -2 لد نات المحتاستتتتتتبيتة المنبتتة في ا التحقق ما صتتتتتتحتة البيتا

والستتجالت ومدى االعتماد عليها. واكتشتتاا االخ اء والغ  .  

  (9: 2014،جهيد  

التقليل ما فرص ااتكاب االخ اء والغ  ما خالت التأكد ما  -3

مة اقابة داخلية جيدة   والزيااات المفاجئة للمشروع انظ وجود

 ( 21:  2019،براهمي  . 

ما اهداا    تدقيق الخ د ومتابعة تقييمها ومعرفة ما حققته  -4

نوا       حالت دوا تحقيق االهداا المحددة . واالستتتتباب التي 

 (12: 2015،الديا 

االدااية مستتاعدة االدااة في استتم الستتياستتات واتخا  القرااات  -5

                                                       (24: 2017 ،كريمة     المناسبة .

                                                
   اهمية التدقيق الخارجي -2-2-3

لة لخدمة اطراا  تدقيق الخااجي  تتمنل بكونه وستتتتتتي اا اهمية ال

داخلية او  االمسستتستتة ستتواء كانت اطرافمع    كنيرة  ات مصتتلحة 

المحاسبية التخا  القرااات واسم    ا  تعتمد على البيانات ،خااجية

الخ د المستتتتتتقبلية . واا تعااض مستتتتتتخدمي القوائم المالية وعدم 

فاا  ،قداة المستخدميا ما التحقق ما مصداقية المعلومات بأنفسهم

خااجي تدقيق ال يث اا االهمية ح ، لك ستتتتتتوا يزيد ما اهمية ال

االساسية للتدقيق الخااجي تتمنل في القيمة الماافة ما المعلومات 

مصتتتداقية وجودة التقااير التي   التي تعمل على تعزيز النقة وزيادة

            .ادلة يعتمد عليها في اتخا  القرااات  تعد

 معايير التدقيق الدولية -2-3

باالجتهادات وتقديرات ممااستتتتتتتة مهنة التدقيق المحاستتتتتتبي تتأ ر 

في  ا لك ضتتتتتعف عدواا العديد ما الباحنيا  ،المدققيا الشتتتتتخصتتتتتية

التفكير في وضع معايير تكوا موحدة  مما ادى الى ،ممااسة المهنة

وستتتعت العديد ما الدوت  ،لتحكم ممااستتتة مهنة التدقيق المحاستتتبي

  والهيئات العلمية والمهنية لوضتتتتتتع وت وير المعايير . واا معايير

اوت مبتاداة لصتتتتتتنع  تعتد  ( GAAS )لتتدقيق المتعتااا عليهتا ا

توى الواليات معايير تحكم ممااسة مهنة التدقيق المحاسبي على مس

التي اتستتتتتتع انتشتتتتتتاا استتتتتتتعمالها ما قبل الدوت المتحدة االمريكية 

ومدققي الحستتتتابات . حيث اتخ ت ه ه المعايير استتتتاستتتتاً للعديد ما 

لها . وبعد ت وا االقتصتتتتتتتاد الدوت لغرض وضتتتتتتع معايير محلية 

العالمي وتفتؤ العالم فأا وجود االختالا في ممااستتة مهنة التدقيق 

  ،المحاستتبي بيا الدوت اصتتبؤ عائق امام مستتتخدمي التقااير المالية

تدقيق انشتتتتتتتاء معايير   مما ادى الى ضتتتتتترواة  ية ليى فقد لل دول

وت في وستتنتناوانما لممااستتة مهنة المحاستتبة  اياتتاً .  ،المحاستتبي

 .(570ه ا البحث معياا االستمرااية  

 

 مفهوم معايير التدقيق  -2-3-1

تعرا المعايير بأنها   انماط يجح اا يلتزم بها مراقح الحستتتتتتابات 

ته ئه لمهن ناء ادا ياً ما الفروض والمفاهيم التي  ،ا  وتستتتتتتتنتال من ق

   تعداا معايير التدقيق  ( 52:  1989 ،توماس وهنكي   تدعمها (

ااشتتتتادات عامة لغرض مستتتتاعدة المدققيا على تنفي  مستتتتسولياتهم 

تاايخية ية ال مال تدقيق القوائم ال يام ب ية عند الق مل  ،المهن وهي تشتتتتتت

منتتل الحيتتاد والكفتتاءة وادلتتة التتتدقيق  ،اعتبتتااات الجودة المهنيتتة

كما  انها    ( 40:  2002 ،ااينز ولوبك    ومت لبات التقااير (  .

ما قبل  او مقاييى االداء التي يجح االلتزام بها ،الستتتتتتلوكانماط 

خااجييا مدققيا ال تدقيق ال ية ال ي  عمل  وبعبااة اخرى هي ،عند تنف

 ،تقييم العمل ال ي قام به المدققوا  المقاييى التي على ضتتتتتتوئها يتم

  يتم استخدامها إلتمام  لك . والوسائل التي ،وتعبر عما يجح تحقيقه

ال ي يب ت  االعتياديللحكم على اداء المدقق  امقياستتتتت تعدوالمعايير 

    .( 43:  2005 ،ل في   العناية المهنية المعقولة ( 
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 فرض االستمرارية  -2-3-2

فرض االستتتتتتتمرااية ما الفروض المحاستتتتتتبية التي يتم اعداد  يعد

ويعني فرض االستتتتتمرااية اا يتم  ،القوائم المالية على استتتتاستتتتها  

نهتا مستتتتتتتمرة في مزاولتة االعمتات في النظر الى المنشتتتتتتتأة على ا

لها نية في التصتتتفية  وليى ،وانها غير ماتتت رة ،المستتتتقبل القريح

او تقليص اعمتتالهتتا او تبحتتث  عا وستتتتتتتتائتتل تتوافق مع القوانيا 

 واللوائؤ للحماية ما الدائنيا .

مفهوم االستتتتتتتمرااية بموجح معياا   (276:  2015 ،االميا    

بأنه   يتم النظر الى المنشتتتتتأة على انها (  لك  570التدقيق الدولي  

مستتتتتتتمرة في اعمالها الى  المستتتتتتتقبل المنظوا ويتم اعداد البيانات 

المنشتتتتتتتأة ماتزات  المالية بموجح ه ا االفتراض على استتتتتتتاس اا

وعلى ه ا  ،االدااة التصتتتتتتفية او ايقاا االعمات مستتتتتتتمرة مالم تنو

نها تكوا قاداة االساس تسجل  المنشأة االصوت وااللتزامات على ا

تزامتات في ستتتتتتيتتاق اعمتتالهتتا على تحقيق االصتتتتتتوت والوفتاء بتاالل

 (.ال بيعية

 اهمية فرض االستمرارية    2-3-2-1

ما الستتتتمات الرئيستتتتية ألي مشتتتتروع  يعداا فرض االستتتتتمرااية 

او تجااياً او زااعياً او    صتتتتتناعياً  غض النظر عا نوع نشتتتتتاطهب

خدمياً ( واا المشروع في ظل ه ا الفرض يقتني االصوت ما اجل 

انه بنيت على استتتاس فاتتتال عا  ،استتتتخدامها وليى ما اجل البيع 

فرض االستتتتتتمرااية  العديد ما المبادس واالستتتتتى المحاستتتتتبية في 

 ( 347:  1984 ،حناا   اطاا نظرية المحاسبة . 

 

 دور ادارة الوحدة االقتصادية في تقرير االستمرارية  -2-3-2-2

يجح اا تتاتتتتتتما التقااير المالية بأا االدااة هي المستتتتتتسولة عا 

ويجتتح عليهتتا التتتأكتتد ما مالئمتتة فرض  ،اعتتداد القوائم المتتاليتتة

وا ا لم يوجتد متا يبرا هت ا  ،االستتتتتتتمراايتة ألعتداد القوائم المتاليتة

الفرض فتتأا المشتتتتتتروع ال يستتتتتتت يع تحقيق الموجودات بتتالقيمتتة 

فاتر ويحتدث تغير في القيم وتواايا االستتتتتتتحقاق  لد با المستتتتتتجلتة 

  (80:  2013 ،شاكر  لاللتزامات 

مسككككؤولية المدقق عن تقيير قدرة الوحدة االقتصككككادية  -2-3-2-3

 على االستمرار

سادسة ( ينص570ي اقم  اا معياا التدقيق الدول  على في الفقرة ال

اا مستتتسوليات المدقق تتمنل في الحصتتتوت على ادلة التدقيق الكافية 

والمالئمة حوت مدى مناستتبة استتتخدام االدااة لفرض االستتتمرااية 

عند اعداد وعرض البيانات المالية واستتتتتنتاج ما ا ا كاا هناك عدم 

                   لتتتىتتتتأكتتتد جتتتوهتتتري حتتتوت قتتتداة التتتوحتتتدة االقتتتتصتتتتتتتتتاديتتتة عتتت

االستتتتمراا حتى واا كاا اطاا اعداد التقرير المالي ال ي يستتتتخدم 

القوائم المالية ال يشتتمل على مت لح صتتريؤ لقيام االدااة   في اعداد

الوحدة االقتصادية على االستمراا وتأ يره على   بتقييم خاص لقداة

ل ي  ينبت في التقرير ،تقرير المدقق يسدي الى  واا اأي المدقق ا

ضتتتتتتماناً  يعدولكا ه ا الراي ال  ،القوائم المالية زيادة االعتماد على

 (5:  2019 ،احمد   في المستقبل   فيما يتعلق باستمرااية الشركة

له مسشرات  ،واا ضعا قداة الشركات على االستمراا او فشلها

قيامه  يستتتتت يع المدقق التوصتتتتل الى بعاتتتتها عا طريق  ،مختلفة

 ،تعااا عليهالغرض تحقيق اهداا التدقيق الم االعتياديبالفحص 

وقد ال يتوصتتل المدقق الى   ،تكاليا اضتتافيةوالبعض االخر يحتاج 

العناية المهنية الكافية . وقد اشتتتتتتاا معياا التدقيق حتى لو ب ت  لك 

او ظروا قتتد تنير   تم تحتتديتتد حتتاالت   ( ا ا570التتدولي اقم  

يقوم المدقق  يجح اا ،االستتتمراا الشتتكوك حوت قداة المنشتتأة على

                 لتحتتديتتد متتا ا ا كتتاا بتتالحصتتتتتتوت على ادلتتة كتتافيتتة ومنتتاستتتتتتبتتة

االحداث والظروا التي  يوجد او ال يوجد عدم تأكد جوهري بشتتأا

طريق  حوت استتتتمرااية المنشتتتأة و لك عا ةكبير اشتتتكوك تنير قد 

 : يأتيتنفي  اجراءات التدقيق االضافية وهي كما 

م البة االدااة بأجراء التقييم   تقييم لقداة المنشتتتتتتأة على البقاء  -1

 ا ا تبيا عدم قيام االدااة بالتقييم .  كمنشأة مستمرة (

التي تتعلق بتقييمها لالستتتمرااية تقويم خ د االدااة المستتتقبلية  -2

وما ا ا كانت ه ه الخ د مجدية او تت لح اجراء التعديالت في 

 مة .ظل الظروا القائ

 يعدوكاا تحليل التنبس  ،في حالة تنبس المنشتتتتتتأة بالتدفقات النقدية -3

مهماً عند االخ  ا ناء تقويم خ د االدااة المستتتتتتتقبلية   عامالً 

 النتيجة المستقبلية لألحداث او الظروا :

ماد ع -أ كاا االعت باإلم كاا  ما ا ا  لدة التي تقويم  نات المو يا لى الب

 التنبس .عند اعداد  ليها عاستند 

الكافي لالفتراضتتتتات التي استتتتتند  تحديد ما ا ا كاا هناك الدعم -ب

 اعداد التنبس .  ليها فيع

التأكد ما وجود حقائق او معلومات اضتتتتتتتافية من  تاايا تقييم  -ج

 االدااة .

الحصتتتتتتوت على اقرااات مكتوبتتتة ما االدااة وما المكلفيا  -د 

بالحوكمة بحستتتتتح الحاجة اليها فيما يتعلق بالخ د المستتتتتتقبلية 

 2020، المعايير الدولية للمراجعة والفحص والجدوى منها . 

            وفي ضتتتتتتوء ادلة التدقيق التي حصتتتتتتتل عليها المدقق  ( 473:

خصتتتي لغرض تحديد ما ا ا يجح اا يقوم بممااستتتة الحكم الشتتت

ظروا تسدي مجتمعة او  تأكيد جوهري بأحداث او   كاا هناك

 في قداة المنشأة على االستمراا .   منفردة الى شك جوهري
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على رأي مراقب الحسابات  COVID- 19تأثير جائحة  -3 -2-3

  وفق معايير التدقيق الدولية

ا رت  COVID -19الت واات العتتالميتتة المتعلقتتة بوبتتاء  اا      

فتتأا عتتدم اليقيا وعتتدم القتتداة على التنبس قتتد  ،على عمتتل المتتدققيا

قد ال يكوا المدققوا قد نظروا  يخلق مخاطر االخ اء الجوهرية 

الى ه ه المخاطر . اا المنشتتأت التي يتم تدقيقها يجح اا تتكيا مع 

يات بما فيها العمل التغيير في البيئة التي تتعلق بأعمالهم وعملياتهم

ب ها على إالتي تتعلق  ية واالفصتتتتتتتاحات وقدات مال قااير ال عداد الت

االستتتتتتتمراا بأعمالها في المستتتتتتتقبل المنظوا . يجح على المدققيا 

وستتتتتتد  قيق كافية ومناستتتتتتبة ألبداء الرأيالحصتتتتتتوت على ادلة تد

ا يويجح على المدقق COVID -19بوباء   التحديات التي تتعلق

او تنفي  اجراءات مراجعة بديلة  تغيير تخ يد اجراءات المراجعة

وقد يجد  او اضتتتتتتافية وتقييم مخاطر معينة ما االخ اء الجوهرية .

 الحستتابات اا الظروا الحالية ممكا اا توفر فرصتتاً للقيام  ومدقق

  استتتتتتتخدام طرق جديدة او  التمنيلبأشتتتتتتياء مختلفة على ستتتتتتبيل 

التقااير التكنولوجيا ( وقد تس ر التغييرات في ستتتتلستتتتلة   استتتتتخدام 

منل   التغييرات في معايير اعداد   وعلى المراجعة ،المالية والبيئية

ها   ية المعموت ب مال قااير ال او التغييرات في القوانيا واللوائؤ  ،الت

 للمسسسة منل تلقي االعانات ( .  ةاو المعامالت الجديد

 ، A Guidance for Auditors  االسكككتمرارية    -1 -2-3-3

2020 : 19 

قداة الجهات الخاضتتتتتعة للرقابة على مواصتتتتتلة نشتتتتتاطها تتأ ر  اا

 :  يأتيمنها ما ة بعوامل عديد

 الصناعة والمن قة الجغرافية التي تعمل فيها المنشأة . -

الصتتتتتتنتتاعتتة والمن قتتة الجغرافيتتة التي يعمتتل فيهتتا العمالء او  -

 الموادوا .

 توافر المواد ما الناحية االقتصادية . -

 المالية للعمالء والمواديا .السالمة  -

 امكانية الوصوت الى التمويل المتاح للمنشأة . -

 عدم االمتنات لرأس المات او المت لبات القانونية االخرى .                                          -

قتتد تس ر على هتت ه العوامتتل   COVID -19واا عواقتتح وبتتاء 

عة للرقابةتدهوا الوضتتتتتتع المالي   وتسدي الى   ،للجهة الخاضتتتتتت

التي  ويحتاج مراجعو الحستتتتتتابات االطالع على المعلومات الحدينة

تتعلق بتقييمهم الستتتمرااية نشتتاط الجهة الخاضتتعة للرقابة. والفترة 

المتوقعة لغرض تقييم االستتتمرااية هي ستتنة واحدة ما تاايا نشتتر 

تقااير المالية مالم ي كر خالا  لك في اطاا اعداد ال   البيانات 

     المالية . 

                  

 مسؤولية االدارة عن االستمرارية  -2-3-3-2

                          ،يجح تقييم استتتتمرااية المنشتتتأة حتى تاايا اصتتتداا القوائم المالية 

شأة على االستمراا في العمل وعند اجراء اا االدااة تقي                     م قداة المن

لتقييم تأخ  االدااة في االعتباا اال اا الحالية والمتوقعة لتفشتتي ه ا ا

انشت ة المنشتأة في تقييمه لمدى مالءمة  استتخدام      المرض على 

عندما يكوا للمنظمة تاايا  التمنيلعلى سبيل  ،اساس االستمرااية

ما العمليتتات النتتاجحتتة وتعتمتتد على موااد تمويتتل ختتااجي ولكا 

                  تعليق ه ه العمليات قبل او بعد تاايابستتتتتتبح تفشتتتتتتي المرض تم 

ستتتتتتتحتتتاج االدااة الى النظر في العوامتتل المتعلقتتة  ،اعتتداد القوائم

بالوضتتتع الستتتلبي الحالي بما في  لك اال اا المتوقعة على الستتتيولة 

 EYمبدأ االستتتتتتتمرااية هو المالئم .   والربحية قبل اا تسكد اا

،2020 :1) ). 

المتوقعة لغرض تقييم االستتتتتتتمرااية هي ستتتتتتنة واحدة ما والفترة 

المالية مالم ي كر خالا  لك في اطاا اعداد  تاايا نشتتتتتتر البيانات

تتغير الظروا في  COVID -19وبسبح وباء   التقااير المالية . 

واا الجهة الخاضتتعة للرقابة تقوم بتقييم قداتها    ،كل ستتاعة تقريباً 

ال يستتت يع المدققوا الوصتتوت الى    هاال ان ،على مواصتتلة نشتتاطها

دقيقتتة او غير   او تكوا الو تتائق التتداعمتتة غير  ،هتت ه المعلومتتات

 AICPA ، 2020   مكتملة ل لك يجح النظر في تحديد الن اق . 

:10) 

 ى اساس فرض االستمرااية مالم تنويجح اعداد البيانات المالية عل

اوقد ال يكوا لديها بديل  ،وقا التداوت او ،االدااة تصتتتفية المنشتتتأة

ب لك اا تقييم ما ا ا كاا فرض االستتتتتمرااية   واقعي ستتتتوى القيام

 ،مناستتتتتتباً يأخ  في االعتباا االحداث بعد نهاية فترة اعداد التقااير 

 COVID -19واا التأ ير ال ي حدث على العمليات بستتتتتبح وباء 

نظر ال ي حدث بعد نهاية الستتنة المالية ستتيكوا ما الاتترواي اا ت

االدااة في متتدى مالئمتتة اعتتداد البيتتانتتات المتتاليتتة على استتتتتتتتاس 

جوهرية تلقي  اوعندما تالحظ االدااة اا هناك شكوك ،االستمرااية

ما الشتتتتتتك على قداة المنشتتتتتتأة على االستتتتتتتمراا كمنشتتتتتتأة  بظالت

يجح على االدااة  والمكلفيا بالحوكمة االفصاح الكافي و ،مستمرة

 ، Fajertag   البيانات المالية .عا تلك الشتتتتتتكوك الجوهرية في 

2020: 6) 

 
 المحور الثالث : تقيير اداء المصرا عينة البحث 

ستوا يتم تقييم اداء مصترا المنصتوا ما خالت ت بيق مسشترات 

، وهي  2020في فترة الستتتة االشتتهر االولى ما العام   تقييم االداء

السنوات الستة االشهر االولى ما  فاال عا الجائحة    فترة تفشي

 2016-2017-2018 -2019  . ) 
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وفيما يأتي اهر المؤشككككككرات التي اسككككككتخدمل في تحليل البيانات 

 المالية للمصارا عينة البحث :

حقوق الملكية كنستتتتتتبة مئوية ما   مسشتتتتتتر كفاية اأس المات  -1

  .(الموجودات 

نستتبة القروض  ، نستتبة النقدية الى الودائع   مسشتترات الستتيولة  -2

 .(اجمالي الموجوداتالى 

 ، معدت العائد على اجمالي الموجودات  مسشتتتتتترات الربحية   -3

 .(حق الملكية   معدت العائد على

 على مصرا المنصور تطبيق مؤشرات تقيير االداء 

 مؤشر كفاية رأس المال 

: ه ه النستتتتتبة تركز  حقوق الملكية كنسكككككبة مموية من الموجودات

الملكية   حقوق المستتتتاهميا ( ما اأس مقداة حقوق    على قياس 

كما في  تحمل خستتتتتااة مخاطر التشتتتتتغيل   المات واالحتياطيات في

 .(1( والشكل اقم  1الجدوت اقم  

                       

 قوق الملكية الى مجموع الموجودات )%(ؤشر حم:  (1جدول )

 6 /30 3 /31 السنة

2016 25.5 24.6 

2017 25.7 22.9 

2018 21 19 

2019 20 20.8 

2020 18 20 

 المصدا   اعداد الباحنة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث                 

                                     

 مؤشر حقوق الملكية الى مجموع الموجودات :  (1شكل )

 المصدا   اعداد الباحنة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث            

 مؤشرات السيولة 

 : مؤشر النقدية الى اجمالي الودائع

 التجااية   للمصااا   الرئيسية   المسشرات   ما   يعد 

  لتزاماتال ي يقيى الستتتتتتيولة وقداة المصتتتتتترا على ستتتتتتداد اال 

 .(2( والشكل اقم  2كما في الجدوت اقم   .واستخدام النقد المودع

 

 )%( مؤشر النقدية الى اجمالي الودائع  : (2جدول )

 6 /30 3 /31 السنة

2016 30 52 

2017 103 95 

2018 96 102 

2019 100 104.9 

2020 105 105 

 المصدا   اعداد الباحنة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث                           

20162017201820192020

مؤشر حقوق الملكية الى مجموع الموجودات

آذار-31

حزيران-30
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 مؤشر النقدية الى اجمالي الودائع  : (2شكل  )

 المصدا   اعداد الباحنة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث 

يعتتتد مسشتتتتتتر ما  :مؤشككككككر القروض الى اجمكككالي الموجودات 

 مسشرات المقداة االئتمانية ال

ا  يقيى ه ا المسشتتتتتتر قداة المصتتتتتترا على توظيا االموات في 

 .(3( والشكل اقم  3كما في الجدوت اقم   مجات االقراض .

 

 )%(  تمؤشر القروض الى اجمالي الموجودا : (3جدول )

 6 /30 3 /31 السنة

2016 10.8 10 

2017 10 9 

2018 8 7.6 

2019 8.5 8 

2020 - - 

 المصدا   اعداد الباحنة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث                

 

 

 مؤشر القروض الى اجمالي الموجودات :  (3شكل )

 المصدا   اعداد الباحنة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث     

 

 مؤشرات الربحية  

ما المسشتترات الرئيستتية  يعد : معدل العائد الى اجمالي الموجودات

للعتتائتتد النتتاتال عا توظيا الموجودات واهمهتتا  القروض( . يقيى 

كما في الجدوت اقم  الموجودات في تحقيق العائد .المسشتتتتتر فاعلية 

 .(4( والشكل اقم  4 

                            

20162017201820192020

مؤشر النقدية الى اجمالي الودائع

آذار-31

حزيران-30

20162017201820192020

مؤشر القروض الى اجمالي الموجودات

آذار-31

حزيران-30
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 )%( مؤشر العائد الى اجمالي الموجودات:  (4جدول )

 6 /30 3 /31 السنة

2016 0.6 0.4 

2017 0.28 0.3 

2018 0.3 0.4 

2019 0.2 0.2 

2020 0.036 0.15 

 المصدا   اعداد الباحنة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث               

 

 

 مؤشر العائد الى اجمالي الموجودات :  (4شكل )

 المصدا   اعداد الباحنة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث              

نستتتتتتبة مدى تناستتتتتتتح ال ه ه تعكى: معدل العائد الى حق الملكية 

مع حقوق الملكية  حقوق المستتتاهميا ( وامكانية   االاباح المتحققة 

لة ما االاباح .  ها بمعدالت مقبو جدوت اقم  تدعيم ما في ال ( 5ك

 .(5والشكل اقم  

 )%( مؤشر العائد الى حق الملكية : (5جدول )

 6 /30 3 /31 السنة

2016 2.5 1.7 

2017 1 1 

2018 1.5 2 

2019 1 1 

2020 0.2 0.7 

 المصدا   اعداد الباحنة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث              

 

 

 

 مؤشر العائد الى حق الملكية  : (5شكل )

 المصدا   اعداد الباحنة( باالعتماد على القوائم المالية للمصرا عينة البحث         

 

20162017201820192020

الموجوداتاجماليمؤشر العائد الى 

آذار-31 حزيران-30

20162017201820192020

مؤشر العائد الى حق الملكية 

آذار-31 حزيران-30
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 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

( على قتداة عتدد COVID-19ما المرجؤ اا تس ر جتائحتتة   -1

على الوفتتتاء بتتتالتزامتتتاتهم فيمتتتا يتعلق  كبير ما المقترضتتتتتتيا

مما   ،وتزداد احتمالية التخلا عا الستتتتتتداد ،باتفاقيات القروض

المتوقعة  وتخفيض يس ر على تقييم او تقدير خستتتتتتائر االئتماا 

 ال ي يسدي الى االضراا بسالمة المصااا.ااباح المصااا 

اظهرت نتائال تحليل مسشتترات الستتيولة ااتفاع نستتح النقدية الى  -2

اجمالي الموجودات في الودائع وانخفاض نستتتتتتح القروض الى 

يشير الى  انخفاض   ( و لك2020الستة أشهر األولى ما سنة  

لة نقدية كبيرة غير القروض الممنوحة واحتفاظ المصااا بسيو

توظيفها في تمويل المشتتتتتتاايع ومنؤ القروض مستتتتتتتنمرة وعد 

( COVID-19جائحة    بستتتتبح االئتماا المتعنر نتيجة تفشتتتتي

الستتتتتتيولتتة وانخفتتاض العتتائتتد  ممتتا يسدي الى انخفتتاض مختتاطر

 المصرفي. 

انخفاض  للمصتتترا عينة البحث اظهرت نتائال مسشتتتر الربحية -3

مما يشتتتتتتير الى عدم كفاءة االدااة في توليد  ،االاباح المتحققة

النقدية  لغرض  االاباح ما اموات المالكيا واستتتتخدام الستتتيولة

 .تحقيق االاباح

 

 

 التوصيات 

ممااستتتتتة المرونة التي تتيحها يجح تشتتتتتجيع المصتتتتتااا على  -1

ويجح اعادة التفاوض على شروط القروض  ،القواعد التنظيمية

وتخفيا الاتتتتتتمانات و االجراءات القانونية المفروضتتتتتتة على 

ليتم منؤ القروض الى  ،الزبائا عند منؤ القروض المصتتتتتترفية

 اكبر عدد ممكا.

على ادااة المصتتتتااا زيادة تشتتتتغيل الستتتتيولة لغرض تحستتتتيا  -2

اة على تحقيق االابتتاح وعتتدم االحتفتتاظ بستتتتتتيولتتة عتتاليتتة القتتد

 وتوظيا فائض السيولة في تمويل المشاايع والقروض .

يقوم مراقح الحسابات  بتقييم تأ ير ه ا التفشي على المصااا   -3

قد توجد مخاطر جديدة بستتتتتتبح االحداث   الخاضتتتتتتعة للرقابة

تقييم الجتتاايتتة منتتل  الستتتتتتيولتتة واالئتمتتاا( وقتتد توفر نتتتائال ال

معلومات حوت المخاطر االضتتتافية ما االخ اء الجوهرية التي 

لم يتم االعتراا بها ما قبل مدقق الحستتتتتتابات وفقاً ل لك كجزء 

 التخ يد ومناقشة  لك مع االدااة والمكلفيا بالحوكمة. ما 

 

 

 المصادر 

 المصادر العربية

  تعزيز ت بيق معيتاا التتدقيق التدولي  ،دلير موستتتتتتى  ،احمتد

(  المتعلق باستتتتتمرااية الوحدة االقتصتتتتادية باستتتتتعمات 570 

كليتتة  ،جتتامعتتة تكريتتت   ،  Kida and Z-Scoreنمو جي 

 ،يت للعلوم االدااية واالقتصاديةمجلة تكر ،االدااة واالقتصاد 

 .2019،( 48( العدد    15المجلد  

  لمراجعتتة متتدختتل متكتتامتتل ا ،وجيمى لوبتتك  ،الفيا  ،ااينز، 

 ،داا المريا  للنشتتتتر ،ترجمة  د. محمد عبد القادا الديستتتت ي 

 .2002 ،الرياض  

  2015 ،االادا  ،تدقيق الحسابات  ،ازاق ابو زيد  ،الشحنة. 

  المستتتتتتتختتدمتتة في تقييم إجراءات المراجعتتة  ،متتاهر  ،االميا

مجلة تشتتتريا للبحوث والدااستتتات  ،استتتتمرااية المشتتتروع  

   .2015 ،( 5العدد   ،(  37المجلد   ،العلمية 

  اهمية التدقيق الخااجي في ترشتتيد قرااات  ،زينح  ،براهمي

جامعة محمد  ،استتتتالة ماجستتتتتير  ،المسستتتتستتتتة االقتصتتتتادية  

 .2019،الجزائر ،المسيلة  ،بوضياا 

  المراجعتتة بيا النظريتتة  ،امرستتتتتتوا  ،وليم هنكي  ،تومتتاس

كمات الديا  ،احمد حامد وستتتتتتعيد  ،تعريح حجاج  ،والت بيق 

 ،الرياض  ،ستتتتل اا محمد  داا المريا للنشتتتتر  ،والستتتتل اا 

 .1989 ،المملكة العربية السعودية 

  دوا المتتتدقق الختتتااجي في تخفيض ا ر  ،طيتتتايبتتتة  ،جهيتتتد

ستتتتستتتتة مخاطر التدقيق  وتحستتتتيا نظام الرقابة الداخلية بالمس

  2014 ،اسالة ماجستير في العلوم  التجااية  ،االقتصادية 

  مكتبة داا  ،ت وا الفكر المحاستتتتتبي  ،اضتتتتتواا حلو  ،حناا

 ،االادا –عماا  ،ال بعة االولى  ،النقافة والنشتتتتتر والتوزيع 

1984. 

  مستتتسولية ادااة الشتتتركة عا االلتزام  ،خمائل ابراهيم ،شتتتاكر

بحث ت بيقي بفرض االستتتتتمرااية عند اعداد بياناتها المالية . 

 ،مقدم الى مجلى المعهد العالي للدااستتات المحاستتبية والمالية

 .2013 ،جامعة بغداد 

  الدليل العلمي الشتتتتتامل لفايروس  ،فساد ازاق  ،عبد الحستتتتتيا

 .2020 ،جامعة المننى  ،كواونا المستجد 

  التدقيق الخااجي وتأ يره على فعالية االداء  ،بوااس  ،كريمة

جامعة عبد  ،استتتالة ماجستتتتير  ،في المسستتتستتتة االقتصتتتادية 

 .2017 ،الحميد با باديى مستغانم   

  المراجعة الدولية وعمولة استتتتواق  ،اميا الستتتتيد احمد ،ل في

 .2005 ،االسكنداية  ،الداا الجامعية  ،اأس 



 

 
97 

  

 97 - 88  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد ........تأثري جائحة  –رجاء و صبيحة  للعلوم اإلنسانية الكوت الجامعةمجلة كلية 
 

  بي وفقاً للمعايير الدوليةالتدقيق المحاستتتتتت ،قايد  ،نوا الديا، 

2015. 

  المعتتايير التتدوليتتة للمراجعتتة والفحص والتتتأكيتتدات االخرى

 ،مدة في المملكة العربية السعوديةوالخدمات  ات العالقة المعت

2020. 

  استتائل وانشتت ة ائيستتية للوقاية ما  ،منظمة الصتتحة العالمية

 .2020 ،المدااس والسي رة عليه في 19- مرض كوفيد 
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