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 ممخص البحث
  الفيػب  مػد  ترررػر المرا ػن عػف إسػتمراررة المفيػ    ػ الدراسة إلى التعرؼ على أثر الحكسبة السػحبيةة علػى هذه تهدؼ 

كةعػػد إ تػػراض ارسػػتمراررة رساػػز  أسبسػػةة للمبػػبد   المحبسػػيةةه حاػػل أف الماػػبهةـ كالسةبسػػبا المحبسػػيةة كمعػػباار المحبسػػبةه 
كالتػػ  ةطلػػي علاهػػب ملػػطلي المبػػبد   المحبسػػيةة تعتمػػد إعتمػػبدات أسبسػػةبت علػػى إ تػػراض ارسػػتمراررة  كبػػبلر ـ مػػف أهمةػػة هػػذا 

دؿ حػػكؿ لػػةب تل التػػ  ت علػػل معلرػػبت علػػى يػػر  أف الكحػػد  المحبسػػيةة مسػػتمر   ػػ  الاػػرض إأ أفػػل املػػك مػػف التحاظػػبا كال ػػ
فيبطهب مبلـ اك د دلال على عسس ذلؾ  كةعتمد المحبسيكف كمراقيك الحسػبببا  ػ  عملهػـ علػى إ تػراض ارسػتمراررة إذ ةرػـك 

  مػف متمػذ  الرػراراا  سمػب ةرػـك مراقيػك المحبسيكف عف طرري إعػداد الرػكا ـ المبلةػة يتػك ار المعلكمػبا المااػد  مطػراؼ متعػدد
الحسبببا يإيدا  رأاهـ الافػ  المحباػد  ػ  مػد  لػدؽ كعدالػة الرػكا ـ المبلةػةه كالتػ  ةعتمػد علاهػب مسػتمدمك المعلكمػبا المبلةػة 
 مػػف متمػػػذ  الرػػػراراا ارقتلػػػبدةة  كلػػػذلؾ ةعػػػد إ تػػػراض ارسػػػتمراررة أمػػػرات هبمػػػبت اػػػتحسـ  ػػػ  عمػػػل سػػػل مػػػف المحبسػػػ  كمراقػػػ 

مػػف مػػسؿ إسػػتطسع الحسػببباه كأسبسػػبت لرةػػبس مػػد  ارعتمػػبد علػػى الرػػكا ـ المبلةػػة كترررػػر مراقػػ  الحسػػبببا  كسػػترـك الببحثػػة 
إعػػداد إسػػتببفة كزعػػا  كذلػػؾ مػػف مػػسؿالدراسػػة  تحراػػي هػػدؼي مسبتػػ  المرا عػػة المػػرمص لهػػـ بمزاكلػػة المهفػػةبآرا  المػػرا عاف 

  سمػب متبػبر  ػركض البحػلر ذلػؾ( مستػ  مرا عػة  ك 50) ـة المهفػة كالبػبلع عػددهعلى مسبت  المرا عة المرمص لهػـ بمزاكلػ
رـك الببحثػػػة يػػػإ را  دراسػػػة ت رريةػػػة علػػػى م مكعػػػة مػػػف المػػػرا عاف الػػػداملااف  ػػػ  بعػػػض اليػػػرسبا الملػػػررةه كالمػػػرا عاف سػػػت

السػحبيةة مػف قيػل اليػرسبا  تطيةرػبا الحكسػبة مػد  إسػتمداـ محبكلػة إتتيػبؼذلػؾ لالمبر ااف بمسبتػ  المرا عػة الملػررةه ك 
 الملررة 
للحكسػبة السػحبيةة علػى إ ػرا اا عملةػة المرا عػة المبر ةػة  ػ  مراحلهػب  بت إا بيةػ ات إلى أف هفبؾ تػ ثار  دراسةال اتكللقد ك 

أتضػي مػف الدراسػة أةضػب   سمب عملةة المرا عةساب   الحكسبة السحبيةة    تسهال إ را اا  ه حال ستسبهـامربعة الممتلاة 
ر را هػب  كأماػػرا أظهػرا أرا  العافػػة المطلػكباف التتػػبلاو كالكقػا كال هػػد سػل مػف  ماػػةضأف الحكسػبة السػحبيةة ستسػػبهـ  ػ  ت

سمػػػب أظهػػػرا   علػػػى ممػػػبطر المرا عػػػة كمبلػػػة  ةمػػػب اتعلػػػي يتمػػػزرف المعلكمػػػبا سػػػحبيةبت  بت ا بيةػػػإ ات أف للحكسػػػبة السػػػحبيةة تػػػ ثار 
كلػا قػد أالمسػبهمة لهػب  ك  ةة تميػةبت مػن إسػتمداـ اليػرسبايالتحكؿ فحك الحكسبة السحب الفتب ج أف  بليةة أ راد العافة اؤردكف 

 الدراسة ب همةة الحكسبة السحبيةة كضركر  تك ل مسبت  المرا عة أستمدامهب 
 .ترررر مرا ن الحسبببا -ضب ةةإ را اا المرا عة ار -ستمراررة الميركعإ -الحكسبة السحبيةة فتاحية:مالكممات ال
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The Impact of the Application of Cloud Computing on the 

Auditor's Report on Continuity of the Facility in Activity 
 
 

Abstract 

This study aims to identify the impact of cloud computing on the extent of 
the auditor’s report on the continuity of the facility in the activity. Imposition of 
continuity is a basic pillar of the accounting principles, as accountants and 
auditors depend in their work on the imposition of continuity. In order to 
achieve the study objective, a questionnaire was prepared and distributed to (50) 
licensed audit offices to test hypotheses. 

The researcher has conducted an empirical study on a group of internal 
auditors in some Egyptian companies, and external auditors in Egyptian audit 
offices, in attempt to discover the extent to which cloud computing applications 
are used by Egyptian companies. 

The study has come to that there is a positive impact of cloud computing on 
the procedures of the external audit process in its four different stages. Cloud 
computing will also contribute to reducing costs, time and effort. Finally, the 
sample of opinions shows that cloud computing has a positive impact on 
auditing risk, especially, with regard to storing information in the cloud. Results 
also show that most respondents support the shift towards cloud computing. 
The study recommends the importance of using cloud computing by audit 
offices.  

Keywords: Cloud computing - project continuity - additional audit procedures- 
auditor's report. 

 
 
 
 
 



 تقرير المراجع عن إستمرارية...... أثر تطبيق الحوسبة السحابية على مدى حنان عبد املنعم مصطفى حسن      د/ 

    

  393  

 

 مقدمة  -1
المحبسيةةه كالذ  على أسبسل افظر إلػى المفيػ   علػى  باضار ت مف أهـ ار رةض ارستمرار ار ت إةعد 

أ  فةػػػة لتماػػػةض أك لتلػػػاةة فيػػػبطهب  ػػػ  ا  ػػػل   تك ػػػدأفهػػػب كلػػػدا لتػػػ  تسػػػتمره سمػػػب أفهػػػب مسػػػتمر  كأ
  هػك تماػةض ح ػـ الفيػب  بيػسل مػؤثر أك التلػاةة رةض ارسػتمرار ار تػ إ ػإف عسػس  ببلتػبل ك   المفظكر
طبربت للعداد مف الركاد امكا ل    الاسر المحبسي  أسبسػبت مفطرةػبت تيفػ  علةػل  رةارستمرار ض ار ت إكةعتير 

المتعػػبرؼ علاهػػب  سمػػب ةعتيػػر مػػف اليػػداهةبا المحبسػػيةة التػػ  تعػػد الرساػػز  امسبسػػةة المبػػبد   المحبسػػيةة 
حبسيةةه كةسػبعد علػى ليفب  الفظررة المحبسيةة  كةعد إ تراض ارستمراررة امسبس ريتربؽ المببد   الم

تاسار المببد   المحبسيةة الت  اتـ تطيةرهب    الحةب  العملةةه سمب ةسبهـ    تطكررهب كتحسافهب )فمرهه 
2004 ) 

كفتا ػػة للظػػركؼ المحةطػػة بمهفػػة المرا عػػة  ػػ  الكاقػػن العملػػ ه قػػد ةيػػسل المػػكؼ مػػف  رػػد العماػػل أك 
سػػبببا  ػػ  البعػػد عػػف اريػػبر   ػػ  ترػػبرررهـ إلػػى قضػػةة التحرػػي التلرػػب   للتفيػػؤ قفبعػػة سب ةػػة لمراقيػػ  الح

أدا ارفهةػػػبراا المبلةػػػة ارسػػتمراررةه يػػػدكف اليػػػعكر بػػ   ممبلاػػػة للسػػػترسلةة أك الضػػػمار المهفػػ   سمػػػب 
لليػرسبا مبلػة  ػػى الػدكؿ المتردمػة إلػػى إهتػزاز ثرػة مسػػتمدم  الترػبررر المبلةػة التػػ  تلػدرهب اليػػرسبا 

عػػػف مرسػػز اليػػػرسة المػػبل  كفتػػػب ج ه كالتػػػ  تعيػػر عػػػف إعػػداد الرػػػكا ـ المبلةػػة حاػػل تعتيػػػر اردار  مسػػ كلة 
ترػـك يإعػداد الرػكا ـ المبلةػةه  التػ  إدار  المفيػ   هػ  فظػرات مف  ك السب د  أعمبلهب طبربت للمعباار المحبسيةة

كا ـ أتثػػر تتػػكف هػذه الرػػ كببلتػػبل ك ػ  فاػػس الكقػا اػػتـ تراػػةـ أدا هػب يفػػب ات علػػى مػب تحتكةػػل مػػف معلكمػباه 
 ػإف مسػتمدم  هػذه الرػكا ـ  ػ  حب ػة إلػى طػرؼ ثبلػل ريػدا  رأ   لػذلؾعرضة للتسع   ػ  فتب  هػب  ك 

كهػػك المرا ػن المػبر   مبلػػة  ػ  ظػل الحكسػػبة أأ  فػى محباػد عػػف مػد  لػدؽ كعدالػػة الرػكا ـ المبلةػة 
كسػبة حاػػل فسػػتمدمهب أسػرع الترفةػػبا الفبيػ ة  ػػ  م ػػبؿ الح إحػػد السػحبيةة  كتعتيػػر الحكسػبة السػػحبيةة 

 (  (kumar et al.,2018   حةبتفب الاكمةة بيسل أك ب مر دكف أف فدرؾ ذلؾ 

كتعتمػػد الحكسػػبة السػػحبيةة علػػى فرػػل المعبل ػػة كمسػػبحة التمػػزرف المبلػػة ببلحبسػػ  ا لػػ  إلػػى مػػب 
تلػبؿ عببر  عف مػكادـ متعػدد  ارمسبفةػبا اػتـ التكلػل الاهػب عػف طررػي ار ه الت  ةسم  ببلسحببةه ك 

كقػد إت ػل العداػد مػف يػرسبا  ( Saxena & Dey,2016ببرفترفا رف بز امعمبؿ كالمهبـ الممتلاة )
امعمػػبؿ لتطياػػي الحكسػػبة السػػحبيةة للسػػتابد  مػػف المزاةػػب التػػ  ةمسػػف أف تحلػػل علاهػػب عفػػد إسػػتعبفتهب 

ب قػل ك ـ اليةبفبا الممزفة ردر  التمزرف الهب لة مهمب سبف ح الت  مف يافهب ميمدمبا الحكسبة السحبيةة ك 
   ػػبهز  بتتلاػػة ك هػػد  سمػػب أف الحكسػػبة السػػحبيةة تسػػتااد مفهػػب اليػػرسبا المتكسػػطة كاللػػ ار ه حاػػل أفهػػ

 رػد كالتاب   كالمركفة  كفظػرات مهمةػة عملةػة المرا عػةه ه التتلاة إفمابض اك ر لهـ مزاةب بمب للستمداـه 
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الترلادةػة كارت ػبه إلػى أسػبلا   ـمكاتبػة التتفكلك ةػة ال داػد  كت ااػر أسػبلايه المػرا عاف ألبي كا ببت عل 
 ( et al.,2016) Hua Hu تتفكلك ةة حداثة لتفااذ عملةة المرا عة بساب   ك عبلةة

 مشكمة البحث -2
سػػػعى معظػػػـ المؤسسػػػبا كاليػػػرسبا ه ت ػػػى ظػػػل التطػػػكراا ارقتلػػػبدةة الراهفػػػة علػػػى مسػػػتك  العػػػبلـ 

سػتمداـ التتفكلك ةػب الحداثػة سبلحكسػبة السػحبيةةآإلػى تحسػاف ارقتلػبدةة  مسػفهـ مػف فرػل ة ه بمػب دا هػب كاس
يػاف أطػراؼ اليػرسبا الداملةػة كالمبر ةػةه ك مػن كتمػزرف كمعبل ػة كتحلاػل  معلكمػباكتداكؿ كتكلال ال

لـ ك ػى أ  مػف أ  مسػبف  ػى العػب رتلػبؿ يهػباليةبفبا المحبسيةة    السػحببة ارلتتركفةػة كالتػى ةمسػف ا
ه  إفهػب اليرسبا مف تحراي أهدا هب ارستراتا ةة كالتيػ الةة تمسفكلتى ت  كقا بير  ارتلبؿ ببرفترفا

كهفبؾ العداد مف الميسسا الت  تكا ل مستمدم  الحكسػبة السػحبيةة  يإستمداـ الحكسبة السحبيةة  ترـك
إت هػػػا إلػػػى تطياػػػي هػػػذه قػػػد سبا ار أف اليػػػر  يػػػرسبا تتمثػػػل  ػػػى الممػػػبطر التػػػى تتعػػػرض لهػػػب الالتػػػ  ك 

دمبلهب  ى المفظكمة التي الةة علػى سب ػة مسػتكةبا ال  فظػرات   ك (Agundez, 2011) يػرسةالتتفكلك ةب كاس
 الممتلاافه  ردالملبلي  ؿ كملحب مهمةة عملةة المرا عة ببلفسبة لمتمذ الررار    يا ة امعمب

ضػركر  ت ااػر أسػبلايهب الترلادةػة كارت ػبه إلػى ه مػن ألبي مػف الضػركر  أف تتتاػو مػن الترفةػة الحداثػة 
 Hua Hu) أسػػبلا  تتفكلك ةػػة حداثػػة كأسػػبلا  تحلالةػػة متردمػػة لتفااػػذ عملةػػة المرا عػػة بساػػب   ك عبلةػػة

2016)  et al,عملةػة المرا عػة  ػى يا ػة الحكسػبة السػحبيةة عبػبر  عػف عملةػة مرا عػة لػفظـ  مثػل  كت
ألػػبي كا بػػبت علػػى المػػرا عاف أف ةستسػػيكا  كمػػف ثػػـفكلك ةػػب المعلكمػػباه كعملةػػة مرا عػػة لتت  المعلكمػػبا

إتتسػػب  فظػػر  ثبقبػػة مػػن المهػػبراا التتفكلك ةػػة ال داػػد ه كأف ةسػػكف لػػداهـ تراةمػػبا إستريػػبدةة ل حػػدال 
 تمسػػػػػفهـ مػػػػػف ارسػػػػػتمرار  ػػػػػ  ترػػػػػدةـ المػػػػػدمبا لليػػػػػرسباالتػػػػػى للممػػػػػبطر ال داػػػػػد  التػػػػػى تتعػػػػػرض لهػػػػػب ك 

(MeGhee & Grant, 2019)  . فػػػبؿ إهتمػػػبـ العداػػػد مػػػف قػػػد كر ػػػـ أف مكضػػػكع الحكسػػػبة السػػػحبيةة
الرطبعػػبا إأ أف الدراسػػبا التػػ  تفبكلػػا أثػػر تطيةرػػبا الحكسػػبة السػػحبيةة علػػى إسػػتمراررة المفيػػ   تتػػبد 

ى  ػػكفظػػرا لفػػدر  الدراسػػبا التػػى تفبكلػػا تطياػػي الحكسػػبة السػػحبيةة ك رػػبل لمعلكمػػبا الببحثػػة  تتػػكف فػػبدر  
إفيثي هذا البحل رلرب  الضك  على أثر تطيةرػبا الحكسػبة السػحبيةة علػى  رد الملر  كام فيى  الكاقن

كلرػػد أد  إسػػتمداـ ارفترفػػا كتتفكلك ةػػب المعلكمػػبا   ػػ  الفيػػب   إسػػتمراررة المفيػػ  ترررػػر المرا ػػن عػػف 
سػػررن التحػػكؿ اليةبفػػبا الضػػممة إلػػى الك حلػػر الحكسػػبة السػػحبيةةه الذاا اللػػلة علػػى سػػيال المثػػبؿ أ 

البحػل رلرػب  الضػك  علػى أثػر الحكسػبة  هذامفطلي قد سبف هذا هك ك   رقتلبد كاللفبعة الرقمةةفحك ا
إحػػد  يإعتبػػبر أف الحكسػػبة السػػحبيةة  الفيػػب  ترررػػر المرا ػػن عػػف إسػػتمراررة المفيػػ    ػػ السػػحبيةة علػػى 

تػ ثار  ةضػبؼ إلػى ذلػؾ تتركفةػة لحسكمػة ارالالتتفكلك ةب الحداثػةه كمبلػة مػن تك ػل الدكلػة فحػك  أدكاا
تتفكلك ةب المعلكمبا كمدمبا الحكسػبة السػحبيةة علػى الػفظـ ارداررػة كالمحبسػيةة ببليػرسبا كمػب سػةطرأ 
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علةػػػل سػػبف عػػف هػػذا مػػف ت ااػػر  ػػػكهر   ػػ  المفه ةػػة كامسػػبلا  كفظػػـ المرا عػػػة المبر ةػػة مربرفػػة بمػػب 
 لمبلةة سببربت    ظل التي ال الترلاد  لليةبفبا االكضن 

العداػػد مػػػف بمػػػب اثاػػر العداػػد مػػف الممػػػبكؼ بيػػ ف مسػػتريل مهفػػػة المحبسػػبة كالمرا عػػةه مػػب سػػػيي طػػر  كة
 كالت  مف أهمهب:التسبؤأا 

  ساو ةمسف لهؤأ  الذاف ةعملكف    المهفة ارستمرار    إضب ة قةمة إلى اليرسبا؟

 كأاف ةمسف أف ةعمل المرا عكف  ى ظل الحكسبة السحبيةة؟ 

 ه  اليةبفبا الت  اتعاف أف اتعبمل معهب المرا عكف  ى ظل الحكسبة السحبيةة؟  كمب -

  التسبؤأا التبلةة: ى البحل كمف هفب ةمسف لةب ة ميسلة 

 الحكسبة السحبيةة على ترررر المرا ن؟تؤثر هل  -

 مبهك دكر المرا ن ت به الحسـ على إستمراررة المفي ه؟ -

 إستمراررة المفي ه؟مب ه  العكامل المؤثره على  -

 ر    مد  إستمراررة المفي ه؟اثت هل للدراه  -

 مبه  أسبلا  كمعباار كأسس تراةـ مد  إستمراررة المفي   كطرؽ قةبسهب؟ -

  هدف البحث -3
مػد  ترررػر المرا ػن عػف علػى  اتمثل الهػدؼ العػبـ للبحػل  ػ  يةػبف أثػر تطيةرػبا الحكسػبة السػحبيةة

 ػػ   تكضػػةي دكر المرا ػػن كقدرتػػل علػػى الحسػػـ علػػى إسػػتمراررل المفيػػ هك ه إسػػتمراررة المفيػػ    ػػ  الفيػػب 
 الفيب  ه كساتـ ذلؾ مف مسؿ :

 التعرؼ على ماهـك تطيةربا الحكسبة السحبيةة  -1

 هل تسبعد الحكسبة السحبيةة المرا ن    ترررره عف مد  إستمراررة المفي  ؟ -2

حسـ على إستمراررة المفي   مػف مػسؿ ستؤثر على المرا ن    التطيةربا الحكسبة السحبيةة  هل -3
 الحسـ اليمل ه كميرتل المهفةة ببلفسبة رستمراررة المفي  ؟

كتكضػةي دكر المرا ػن كقدرتػل علػى الحسػـ علػى التعرؼ على ت ثار تطيةرػبا الحكسػبة السػحبيةةه  -4
  إستمراررة المفي  

  ترااةـ ارستمراررةمكقو مراقي  الحسببباه كمستمدم  المعلكمبا المبلةة مف التعرؼ على  -5
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 يةبف مد  ت ثار ممبطر المرا عةه كعسقتهب يترررر مراق  الحسبببا عف ارستمراررة  -6

 التعرؼ على امبعبد الممتلاة لممبطر المرا عة المتعلرة ببرستمراررة  -7

 أهمية البحث  -4
الم تمعػػبا علػػى تتمػػف أهمةػػة البحػػل  ػػى سػػكف عملةػػة المرا عػػة  ػػ  مردمػػة الرضػػبةب التػػ  تهػػتـ يهػػب 

ملةة المرا عة مػف أهػـ المػؤثراا الر ةسػةة  ػ  مسكفػبا تعتير عحال ه إمتسؼ أفظمتهب كمستكةبا فمكهب
بعملةػة المرا عػةه كأثرهػب علػى ترررػر المرا ػن  هتمػبـالتفمةة المبلة يثرك  اممـ كمف ثـ أمذا قضػةة ار

العداػػػد مػػػف الدراسػػػبا كالاعبلةػػػبا لػػػمةـ تـ ارهتمػػػبـ التياػػػر  كقػػػد تػػػ إسػػػتمراررة المفيػػػ    ػػػ  الفيػػػب  عػػػف
بيسل متكالل على سب ة املعد  المحلةة كارقلةمةة كالدكلةة كملكلبت كأف العبلـ ةيهد المتعلرة يذلؾ 

اكمبت بعد اـك ت اراا متسحرة فتا ة للتطكراا الترفةة الت  تحػدل باعػل ارفسػبف كتػفعسس علةػل  ػ  ذاا 
 يةة الكقا كالت  مف أهـ الحكسبة السحب

 منهجية البحث  -5
ةعتمد المفهج المرتر  للبحل على ال من ياف الدراسة الفظررة مهـ الدراسبا كامديةبا الممتلاػة  ػ  
 الاسر المحبسي  ذاا العسقة بمكضكع البحل كسذلؾ عمل دراسة ت رريةة كمف ثـ افرسـ المفهج الى:

التعػػرؼ علػػى ماهػـك تطيةرػػبا الحكسػػبة السػحبيةة كسػػذلؾ ماهػػـك  بسػكؼ اػػتـ مػػف مسلهػ المنننها النظننر :
كالتعػػػرؼ علػػػى أهػػػـ الدراسػػػبا ه  كأهمةػػػة إ تػػػراض ارسػػػتمراررة  ػػػ  المحبسػػػبة كالمرا عػػػة

 ه الدراسبا السببرة المرتبطة بمكضكع البحل كارستابد  مف فتب ج كتكلةبا هذ

الببحثػػة يػػإ را  دراسػػة ت رريةػػة علػػى  ػػركض البحػػل حاػػل ترػػـك ةسػػتمدـ  ػػ  إمتبػػبر  المنننها التجريبنني:
م مكعة مف المرا عاف الداملااف    بعض اليرسبا الملػررةه كالمػرا عاف المػبر ااف 

تطيةرػبا الحكسػبة السػحبيةة مػف تحداػد مػد  تػ ثار بمسبت  المرا عة الملػررةه محبكلػة 
  ترررر المرا ن عف إستمراررة المفي      الفيب قيل اليرسبا الملررة على 

 طة البحثخ -6
مفيػػػ    ػػػ  مػػػد  إسػػػتمراررة اللتحراػػػي هػػػدؼ البحػػػله كتكضػػػةي دكر المرا ػػػن كقدرتػػػل  ػػػ  الحسػػػـ علػػػى  

 على الفحك التبلى:ه ساتـ تفبكؿ مب تبر  مف البحل الفيب 

 ارطبر المابهةم  للحكسبة السحبيةة                               -7
ه كأهمةة إ تراض ارستمراررة   -8  طيةعةه ماهـك
 الحكسبة السحبيةة كأثرهب على مراق  الحسبببا عفد تراةـ إ تراض ارستمراررة   -9
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يتربؽ  ركض البحل                                                     -10  الدراسبا السببرة ه كاس
 الدراسة التطيةرةة  -11
 فتب ج البحل كتكلةبتل  -12
  اإلطار المفاهيمي لمحوسبة السحابية -7

ه كأفكاعهػػبه كمسكفبتهػػبه كال هػػبا مػػف مػػسؿ هػػذا ال ػػز  ماػػبهةـ الحكسػػبة السػػحبيةةالببحػػل  ةسػػتعرض
التػػػ  ترػػػدـ مدمػػػة الحكسػػػبة السػػػحبيةةه كملب لػػػهبه كمزاةػػػبه كممػػػبطر الحكسػػػبة ببرضػػػبقة إلػػػى مسػػػتريل 

 الحكسبة السحبيةة 

 مقدمة 7-1 
مسػبرل قػد عيػر عػف حاػل أف  ػكف  مف الررف المبضػ  تر ن  سر  الحكسبة السحبيةة إلى الستافةبا

إأ أف تطيةرػػبا الحكسػػبة ه الاسػػر  بركلػػل قػػد تػػفظـ الحكسػػبة لتػػ  تلػػبي مدمػػة عبمػػة  ػػ  اػػـك مػػف امةػػبـ 
قبمػػا يػػرسة مبةسركسػػك ا يتكسػػةن  ه حاػػل2000السػػحبيةة لػػـ تظهػػر بيػػسل  علػػ  إأ  ػػ  يػػداةبا عػػبـ 
تػػ  لعيػػا دكرات هبمػػبت  ػػ  إأ أف أتثػػر اليػػرسبا ال   ماهػػـك إسػػتمداـ اليرم ةػػبا مػػف مػػسؿ يػػبسة الكرػػ 

التػ  قبمػا يػإطسؽ العداػد مػف المػدمبا التػ  تعتمػد علػى ك م بؿ الحكسبة السحبيةة ه  يػرسة  ك ػله 
هػذه الترفةػػة يػػل لػػـ تتتػو يػػرسة  ك ػػل يػػإطسؽ مػدمبا لسسػػتابد  مػػف هػػذه الترفةػة  رػػ ه يػػل أطلرػػا  ػػ  

  كسبة السحبيةة فظبـ تي ال متتبمل للحبسببا ةعمل مف مسؿ ماهـك الح 2009عبـ 
  Cloud Computingمفهوم الحوسبة السحابية  7-2

الطلػػ   عػػفةيػػار إلػػى الملػػبدر كامفظمػػة الحبسػػكبةة المتػػكا ر   بت الحكسػػبة السػػحبيةة ملػػطلحتعتيػػر 
مػف المػدمبا الحبسػكبةة المتتبملػة دكف التراػد بػبلمكارد  ات كالت  تسػتطةن تػك ار عػددالمعلكمبا عير يبسة 

حتةػبط ه المحلةة يهدؼ التةسار على المستمدـ  كتيمل تلؾ المكارد مسبحة لتمػزرف اليةبفػبا كالفسػل ار
كالمزامفة الذاتةة  سمػب تيػمل قػدراا معبل ػة يرم ةػةه ك دكلػة للمهػبـ كمدمػة اليررػد ارلتتركفػ  كالطببعػة 

المسػػتمدـ عفػػد اتلػػبلل ببليػػبسة الػػتحسـ  ػػ  هػػذه المػػكارد عػػف طررػػي كا هػػة يرم ةػػة  عػػف بعػػد  كةسػػتطةن
 ( 2015تت بهل التثار مف التابلال كالعملةبا الداملةة )عكضه الت  ك  ار معرد ه 

أف الحكسبة السحبيةة ه  فمػكذ  تمسػاف مس ػـ للكلػكؿ ( إلى Trivedi, 2013أيبرا دراسة )قد ك 
لم مكعػػة ميػػترسة مػػف مػػكارد الحكسػػبة التػػ  تمػػا تها تهػػب مثػػل اليػػبسبا  إلػػى اليػػبسة يفػػب  علػػى الطلػػ 

 كالمكادـه ككحداا التمزرف بحال ةمسف تك ارهب كاطسقهب بسرعة سيار  كب قل  هد 
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أف السحببة عببر  عف م مكعة مػف اليػبسبا كام هػز  كأمػبتف التمػزرفه ( Hurwitz, 2010كرر  )
فترفػػا إمػػب سمسكفػػبا مفالػػلةه أك مفلػػة سبملػػة يفػػب  علػػى طلػػ  ار كالتطيةرػػبا كالمػػدمبا المتبحػػة عيػػر

  المستمدـ 

( ب فهػػب المػػدمبا التػػ  تػػتـ عيػػر أ هػػز  كبػػرامج متلػػلة بيػػبسة مػػكادـ 2015المفهػػراك ه سمػػب ةعر هػػب )
ممتلاةه حبسك  تحمل يةبفبتهب    سحببة إ تراضةة تضمف إتلبلهب بيسل دا ـ دكف إفرطبعه من أ هز  

كببلتػبل  اػتـ الػدمكؿ   قاػل اليػبسة ك بعػد كضػن سػكد مػبص لاػتي ك هكاتو ذسةػة ك ارهػب  ك  هبز لكح ه ك 
  إلاهب مف أ  مسبف ك   أ  زمبف

الحكسػػبة السػػػحبيةة ب فهػػب فمػػػكذ  تمسػػػاف  (NIST)سمػػب عػػػرؼ المعهػػد الػػػكطف  للمعػػباار كالتتفكلك ةػػػب 
الحكسػػبة التػػ  تمػػػا  لػػى اليػػبسة يفػػب  علػػى طلػػ  م مكعػػة ميػػترسة مػػف مػػكاردإيػػب ن كمس ػػـ للكلػػكؿ 

طسقهػػب بسػػرعة  هككحػػداا التمػػزرف هتها تهػػب مثػػل )اليػػبسبا كالمػػكادـ كالتطيةرػػبا    ( كةمسػػف تك ارهػػب كاس
 كب قل  هد إدار  أك تابعل من مك ر المدمة 

عبػػبر  عػػف تتفكلك ةػػب متطػػكر  تعتمػػد هػػ  تػػر  الببحثػػة أف الحكسػػبة السػػحبيةة مػػف التعرراػػبا السػػببرة 
هػ  عبػبر  عػف التػ  كمسبحة التمزرف المبلة ببلحبسػك  إلػى مػب ةسػم  ببلسػحببة ك  على فرل المعبل ةه

ل يػرامج تتفكلك ةػب المعلكمػبا مػف مفت ػبا إلػى رػ هبز مبدـ اتـ الكلكؿ إلةل عير يبسة ارفترفػا لتحك 
كبػػذلؾ تسػػبهـ هػػذه التتفكلك ةػػب  ػػ  إبعػػبد ميػػبتل لػػةبفة كتطػػكرر يػػرامج ترفةػػة المعلكمػػبا عػػف   مػػدمبا
 ا المستمدمة لهب اليرسب
  Cloud Computingأنواع الحوسبة السحابية  7-3

( أربعػػػػة فمػػػػبذ  للحكسػػػػبة السػػػػحبيةة NISTحػػػػدد المعهػػػػد الػػػػكطف  اممررسػػػػ  للمعػػػػباار كالتتفكلك ةػػػػب )
 ( كه : 2014)إسحيه 

كه  عببر  عف يفةة تحتةػة قب مػة  (:Public Cloud Computingالحوسبة السحابية العامة ) -1
أ ػراد أك سػكا  سػبفكا على تك ار مكارد الحكسبة السحبيةة عف طرري ارفترفا لم مكعة مف العمػس  

 يرسبا أك مؤسسبا 

ةسػتمدـ هػذا الفمػكذ  لترػدةـ  (:Private Cloud Computingالحوسنبة السنحابية الخا نة ) -2
ل كاحػػده كتتػػكف تحػػا تلػػر ل كسػػةطرتل عماػػ هبسػػت  ر ةمػػدمبا ممللػػة لعمػػس  محػػددافه حاػػل 

 الػسبملة 
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اتضػمف هػذا الفمػكذ   (:Community Cloud Computing) الحوسبة السحابية المجتمعية -3
 تك ار يفةة تحتةة ل رض ارستمداـ المبص بم تمن محدد لداهـ ملبلي كسةبسبا ميترسة  

ةمسف هذا الفمكذ  المستااداف و (:Hybrid Cloud Computingالحوسبة السحابية الهجينة ) -4
لػذلؾ أطلػي علػػى   الكقػافاػس مػف المػز  يػاف ملػب ص السػح  العبمػة كالمبلػػة كالم تمعةػة  ػ  

هذا الفمكذ  ملطلي الحكسبة السحبيةة اله افة مفل ا من ياف ممازاا السح  السببرة    مدمػة 
 كاحد  

 مكونات خدمة الحوسبة السحابية 7-4
  : تتتضمف ا السحبيةة الحكسبة لمفلبا الر ةسةة لمسكفباأف ا )2014ه يلتكاار  ) 

 : IAAS" Service A As Infrastructure"البنية التحتية كخدمة  -

تمسف المؤسسة مف إدار  اليا ة الترفةة التحتةة كاليػرامج عػف طررػي الت  تردـ اليفةة التحتةة سمدمة ك  إذ
ببرضػػػب ة إلػػػى   مراتػػز يةبفػػػبا مسلاػػة بتتػػكف لػػػداهمارفترفػػا بطرررػػػة سػػهلة كآمفػػػة دكف الحب ػػة إلػػػى أف 

كاسعاب  المؤسسبا مف لةبفة كمراقبة مسكفبا اليفةة التحتةة مف مكادـ ككحػداا  هارستابد  مف المدمبا
  تمزرف كيبسة

  PAAS Service A As Platform''المن ة كخدمة: -

على السحببةه كةمسف الكلكؿ تهب  بستضكالت  اتـ إتردـ مفلة الحكسبة سمدمة أدا  اليرم ة فاسهب 
إلاهب مف مسؿ المتلاي  كرتةي هذا الفكع مف المدمبا للميرم اف تطكرر كبفب  تطيةربا ارفترفػا دكف 

فير هذه التطيةربا دكف الحب ػة إلػى مهػبراا من أك أدكاا على أ هزتهـه  الحب ة إلى تثياا أ  يرامج
    إدار  امفظمة كاليبسبا 

   SAAS ' service A As Software'البرمجيات كخدمة -
ؾ حزمػة تردـ اليرم ةبا سمدمةه مثل مب تردمل يرسة  ك ل مف مسؿ حزمة تطيةرػبا  ك ػل كسػذل 

تيػػمل يرفػػبمج تحررػػر الفلػػكص كالترػػكةـ كاليررػػد مػػف يػػرسة مبةسركسػػك ا  كةمسػػف كالتػػ   Gmailيػػرامج 
للمسػتمدـه كلتػف أةضػب ال هػبز فاسػل إدرا  ماهـك سطي المست  سمدمػةه حاػل تتػكف التطيةرػبا متبحػة 

 (  2015 ةسكف متبحبت سمدمة بمب    ذلؾ فظبـ التي ال كسطي المست  )المفهراك ه
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 الجهات التي تقدم خدمة الحوسبة السحابية 7-5
  اػد  كمػدمبا  كا ػد حرػيتالتػ  ك ه ارفترفػا يػبسة علػى المتبحػة السػحبيةة المدمبا مف العداد اك د 

 مػفةعتير ك  مبلةة  تتلاة أ  المستمدـ مف تتطل  أ م بفةة مدمبا سكفهب إلى ببرضب ة هللمستمدماف
 :(2016هسلةـ )مب ال   السحبيةة المدمبا هذه

 ببسػـ المعرك ػة أمػبزكف  بيػرسة المبلػة السػحبيةة الحكسػبة مفلػة هػ : Amazon أمناوون  -
 مػكادـ علػى سػحبيةة مسػبحبا تػ  ار للمسػتمدماف تتةي كالت ) ب مبزكف  المبلة اليبسةة المدمبا)

 .ةيب  سةامب ةرسمهب اف ةستطةن لداهب

 (hosting web application) إستضػب ة هػ  تطياػي :Rack spaceشنركة تطبيقنات   -
 الحكسػبة مفاعػة مػف أسػبس علػى ارتتػز كالذ  اليبسة السحببة" على مكاقن"السحببة  مفلة لتزكرد
 .لهب التحتةة كاليفةة السحببة ملابا تمزرف اك ر كأةضبت 

ه السػحبيةة كالحكسػبة ار تراضػةة التحتةػة اليفةػة  ػ  امسبسةة الرسب ز ه  أحد: VM ware شركة  -
 يرام هػب علػىتعمػل  إ تراضػةةه كبا با إستضػب ة سػحبيةة إ تراضةة عمل يا با كالت  تسمي يإفيب 

  .مببير  المكادـعلى  تعمل سحبيةة تي ال أفظمة تك ر سمب  كايل كلافكسسه كرفدكه أفظمة

  رفسةسػسك سػبف    الر ةس  مررهب السحبيةة للحكسبة يرسةوهي : Sales force شركة مبيعات -
 يإستضػب ة كترػـك يهػب الت بررػة للػرا ياف اليرم ةػبا يتكزرػن ترػـك كالتػ  اممررسةػة المتحػد  ببلكأةػبا
 العمس   عسقبا إدار  م بؿ    تيتهر بمفت بتهبسمب   بمكقعه مبر  الممتلاة التطيةربا

 windows live يرفػبمج   ػ للميػترساف مبةسركسػك ا يػرسة ترػدـ : Microsoftميكروسنوفت -
messenger سمػػب تتمثػل مدمػػة الحكسػػبة السػحبيةة المردمػػة مػػف يػػرسة م بفةػػة تمزرفةػػة مسػبحة  

 كهػك فظػبـ تيػ ال ةسػمي يػإ را  Windows Azureمةسركسك ا  ةمب ةعرؼ يفظبـ كرفػدكز أزرػكر 
 تطيةربا الفكا ذ كتمزرف الملابا كاليةبفبا إعتمبدات على مراتز اليةبفبا المبلة بمةسركسك ا 

  ك ػل مسػتفداا محػرر مػن السػحبيةة الحكسػبة م ػبؿ  ػ   ك ػل يػرسة تيػتهر Google جوجن:: -
ستضػب ة لتطػكرر تطيةربتػل كمحػرر ارفترفػا على  اليةبفػبا مراتػز  ػ  العفسيكتةػة اليػبسة تطيةرػبا كاس
 سمب تسمي مدمة  ك ل درااو للمستمدـ يإمسبفةة التمزرف السحبي ه كالكلكؿ . ك ل هبتدار  الت 

 إلاهب مف أ  مسبف عير ارفترفا كميبرستهب من ا مررف 
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 خ ائص الحوسبة السحابية 7-6
 :التبلةةالحكسبة السحبيةة ببلملب ص تمتبز  

كتعفػػ  أفػػل بم ػػرد أف اتلػػل المسػػتمدـ ببلسػػحببة  إفػػل ةلػػبي مبلتػػبت لمػػب امزفػػل  المسننتخدم:مركويننة  -
 علاهب كةستطةن ميبرسة مب ةرـك يتمزرفل عير ارفترفا من  اره مف المستمدماف 

كتعف  أف السحببة تك ر المػكادـ الضػممة التػ  تسػبعد  ػ  إ ػرا  العملةػبا ركوية البنية التحتية: م -
دار  اليفةة التحتةة ممب ةسبعد على التحرر مف   أعبب  إفيب  كاس

كرتةي تمػزرف اليةبفػبا  ػ  السػحببة الحلػكؿ علػى المعلكمػبا كاسػتر بعهب مػف  الو ول والمرونة: -
سمػب تػك ر الحكسػبة السػحبيةة المزرػد مػف المركفػة  ػ  مطببرػة مػكارد   عدد ممتلو مػف المسػتكدعبا

 تتفكلك ةب المعلكمبا ككظب و العمل 

 ف مػػدمبا أمػػف الحبسػػك ه كذلػػؾ بسػػي  مرسزرػػة اليةبفػػباه كالمػػكارد المتزااػػد ةمسػػف تحسػػا البرمجننة: -
المرتتز  علػى اممػفه كهػ  مطلػ  أسبسػ  عفػد التعبمػل مػن العداػد مػف المهػبـ الضػركررة ببلسػحببة 

  مثل حمبةة أمف المعلكمبا

تسػػتطةن اليػػرسبا إعتمػػبد كفيػػر تطيةرػػبا الحكسػػبة السػػحبيةة دكف الحب ػػة ليػػرا    سننهولة التنفينن : -
 ام هز ه كترامةص اليرامجه أك مدمبا الترسا  كالتي ال كاللةبفة 

اليػػرسبا التػػ  تسػػتمدـ الحكسػػبة السػػحبيةة مف تضػػاو أ هػػز  كبرم ةػػبا  أتحتػػب  قابميننة التوسننع: -
لمسػػػتمدمافه كلةسػػػا مضػػػطر  ليػػػرا  أ هػػػز   داػػػد  عفػػػد زرػػػبد  عػػػدد ا أعلػػػى ذاا معػػػباار كساػػػب اا

 سيرا  المزرد مف الحكاسا  كأفظمة التمزرف كالمحكأا كأ هز  التك ةل 

 موايا الحوسبة السحابية 7-7
العداػد مػف المزاةػب التػ  ةمسػف أف ةسػتااد مفهػب ك كد Ransome & Rittinghouse, 2010))اػر  

 : تيمل ا ت  المستمدـ للحكسبة السحبيةةه كالت 

ت عػػل الحكسػػبة السػػحبيةة مرسػػز اليةبفػػبا متسػػمبت بلػػداقة اليا ػػة  ػػ  إطػػبر التتفكلك ةػػب الفظةاػػة أك  - أ
 المضرا   

 تك ر الحكسبة السحبيةة امدا  العبل  ل عمبؿ    اليرسبا    -  

تسمي الحكسبة السحبيةة ببلكلكؿ إلى  مةن تطيةربا كمدمبا المستمدـ مف أ  مسبف ك ػ  أ   -  
 عير يا ة يبسة ارفترفا زمبف 
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تتسػػـ الحكسػػبة السػػحبيةة ب فهػػب ت عػػل أعبػػب  لػػةبفة كتطػػكرر اليػػرامج الترفةػػة علػػى عػػبتي اليػػرسبا  -د
المزكد  للمدمةه ممب ةرلل الع   على المستمدمافه كر علهـ ارسزكف على إستمداـ هػذه المػدمبا 

  ر   

إمسبفةػػػة إسػػػتابد  المسػػػتمدـ مػػػف اليفةػػػة التحتةػػػة الضػػػممة التػػػ  ترػػػدمهب المػػػدمبا السػػػحبيةة للرةػػػبـ  - ق
 ببرمتببراا كالت بر  العلمةة  

تماةض التتبلاوه حال لـ ةعد ضركرربت يرا  أسرع أ هػز  سمياػكتر أك أ ضػلهب مػف حاػل الػذاتر   - ك
ياكتر عبد ه كبإستمداـ أ  أك أعسهب مف حال مسبحة الررص اللل ه يل ةمسف م   هبز سم

 متلاي للكر  الكلكؿ للمدمبا السحبيةة الممتلاة  

 مف الكقا كالتتلاة على المستمدـ  ممب اماضضمبف عمل المدمة بيسل دا ـه  -  

 مخاطر الحوسبة السحابية 7-8
تتضػػػمف ممػػػبطر الحكسػػػبة السػػػحبيةة ممػػػبطر التعػػػرض للمتػػػراؽ كاليرم ةػػػبا التػػػ  تعطػػػل اليػػػرامج 

أف الممبطر المتعلرة ببلحكسبة  مف (Ahmed {et al., 2017سبلااركسباه كهك مب أيبر إلةل )كام هز  
السػػحبيةة تيػػمل التهداػػداا اممفةػػة المتعلرػػة يػػإمتراؽ مػػدمبا الكرػػ  علػػى المكاقػػن المستضػػةاة للمػػبدـ أك 

متراقػبا  مػف مػسؿمردـ المدمة السحبيةةه كسك  إستمداـ الحكسػبة السػحبيةة  إمتػراؽ اليػرامج الضػبر ه كاس
اليػػرامج المياثػػة التػػ  تهػػدد أمػػبف الحكسػػبة السػػحبيةةه كارمتراقػػبا المتعلرػػة ببلحرمػػبف مػػف الحلػػكؿ علػػى 

 مدمبا السحببباه كاليرامج كالتطيةربا  ار ا مفة 

David& Linthicum 2009) ) سمػب أيػبر سػل مػف  , Decoufle, 2010  إلػى أفػل علػى الػر ـ مػف
المزاةػػب التثاػػر  للحكسػػبة السػػحبيةة إأ أف هفػػبؾ بعػػض السػػليةبا التػػ  ةمسػػف أف تكا ػػل مسػػتمدـ الحكسػػبة 

 ب: مههأ  مفالت  السحبيةة ك 

الػتمسف  عػدـإفرطػبع ارفترفػا إلػى  ؤد اػ تحتب  التطيةربا السحبيةة إلى ارتلبؿ ببرفترفػا حاػل  1
 مف ت دةة العمل  

رسػػػتمداـ تطيةرػػػبا الحكسػػػبة بسػػػي  الميػػػسسا المبلػػػة عػػػدـ إطم فػػػبف التثاػػػر مػػػف المسػػػتمدماف   2
تل معلكمبتػل كملابتػل لػد  اليػرسبا بلفسبة لببممبف كالممبكؼ اممفةة كالمتعلرة يكضن المستمدـ ب

 مردمة المدمبا السحبيةة  
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كببلتػبل  ةحاظ المستمدـ ملابتل كبةبفبتل أك معلكمبتػل  ػ  السػحببة دكف علمػل بمكقػن تلػؾ السػحببةه   3
أف تتكف هذه الملابا كالمعلكمبا على سحببة أمر     دكلة معبدةةه ممب اكد  إلػى ك ػكد ةمسف 

 ميبتل سةبسةة  

 لـ تلل  بليةة التطيةربا السحبيةة بعد إلى المستك  المطلك  مف التاب   حتى امف    4

 قعل  عطبؿ  ار متك أ عدـ ضمبف المستمدـ استر بع ملابتل كبةبفبتل    حبلة  ردافهب أثفب  حدكل   5

اك ػػد ضػػػمبفبا  حاػػل أعػػدـ حمبةػػة حرػػكؽ الملتةػػة الاسررػػػة التػػ  تثاػػر الرلػػي لػػػد  المسػػتمدمافه   6
 حرةرةة بعدـ إفتهبؾ هذه الحركؽ  

 مستقب: الحوسبة السحابية 7-9 
سػاتـ حاػل المستريل للحكسبة السحبيةة ربمب لةس بعد عبـه أك عػبمافه كأ ممسػة سةسكف بسل ت تاد 

 Googleالكلكؿ إلى الفرطة الت  اتحكؿ  اهب  مةن أفظمة التي ال إلى أفظمة سحبيةة ميبيهة لفظبـ 
Chrome  

المػػ  مبسػػػراته كسػػػتتبعهب برةػػة اليػػػرسباه كهػػػذه لةسػػا فيػػػك   كلتفػػػل هػػػذا يػػػدأا يػػػرسة  ك ػػل  ػػػ   رػػد 
يػسل سبمػل أك يػبل سبمػل إستررا  للكاقن يتحػكؿ  مةػن أفظمػة التيػ ال إلػى أفظمػة تعتمػد علػى السػحببة ب

 إذ تتطػكر ترفةػبا ستلل إلى مرحلة تسمي يتي ال  مةن تطيةربتؾ عير الكر ه كحت  أضمـ املعػب  
تتطػػكر بيػػسل سػػررنه كتطيةرػػبا الكرػػ  تتطػػكر بسػػرعةه كسػػرعبا ارفترفػػا تتحسػػف ك الحكسػػبة السػػحبيةة 

 ( 2014)الملوه بسرعةه كقررببت ستط   السحببة على سل ي  ه كربمب أقر  ممب فتلكر 

إلػػى مػػب  2011يلاػػكف مػػف عػػبـ  35الميػػرا  بػػ ف ح ػػـ سػػكؽ الحكسػػبة السػػحبيةة سػػارتان مػػف كرتكقػػن 
يلاػػكف مػػسؿ الثمػػبف  سػػفكاا الربدمػػة سفتا ػػة حتمةػػة لتيفػػ  حلػػكؿ هػػذه الترفةػػة  ػػ  عػػبلـ  150ةرػػر  مػػف 

 ػ  سػفة  ممتلاةستتكف ـ  2020كالحكسبة السحبيةة الت  ستتعبمل معهب     ه المبؿ كامعمبؿ كالت بر 
سػػازداد إسػػترسؿ اليرم ةػػػبا عػػف يا ػػة ام هػػز  كالمعػػػدااه بحاػػل تيػػرمج علػػى أف تتػػػكف ه حاػػل 2021

كستتحكؿ هػذه اليرم ةػبا فاسػهب إلػى   لبلحة للعمل على أ   هبز ب ض الفظر عف اليرسة الملفعل
لمهػبـ المطلكبػةه ممػب ا عػل م مكعة مف المدمبا المسترلة المرتبطة من بعضػهب يترفةػبا مبلػة مدا  ا

ثػػـ ه كمػػف HPالحكسػػبة الرقمةػػة تيػػدك بيػػسل عػػبـ كس فهػػب  اػػر مر ةػػة سمػػب ةرػػكؿ  ػػكف مػػبفل  مػػف يػػرسة 
قبدر  علػى العمػل بيػسل حػر كمسػترل عػف برةػة  (Modulesاليرم ةبا على ها ة كحداا ) ستتت  هذه

ل مػن بعضػهب الػبعض  كرتكقػن اليرفبمج الذ  ستيػا س ػز  مفػله حاػل سػتتابعل السػح  الممتلاػة كتتتبمػ
أف ةسهـ ذلؾ    إفمابض سعر ام هز  كاليرم ةبا كالسح  ارلتتركفةة تبعبت لذلؾ مػن زرػبد  هب لػة  ػ  
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ف بز المهػبـ  كسػاتـ ترسػةـ السػح  إلػى مػدمبا ممتلاػة تلػفو ك رػبت رمسبفةبتهػب كمزاةبهػب إلػى  السرعة كاس
 ( 2013 ه )مسبك  در با متببفةة    ال كد  كامدا  كالرةمة

 إفتراض اإلستمرارية طبيعة مفهوم وأهمية -8
ماهكـه كأهمةة إ تراض ارسػتمراررة هذا ال ز  مردمة عف الببحل مف مسؿ ستعرض ة

 ػػ  المحبسػػبة كالمرا عػػة هػػذا ببرضػػب ة إلػػى أدكاا كأسػػبلا  كاس ػػرا اا مراقػػ  الحسػػبببا 
   لتراةـ إستمراةة المفي      الفيب 

 إفتراض اإلستمرارية في المحاسبة والمراجعةمفهوم وأهمية  8-1
ةيار إ تػراض ارسػتمراررة بلػاة عبمػل إلػى الفظػر للمفيػ   علػى أفهػب مسػتمر   ػى فيػبطهب إلػى أ ػل 
 ار مسمى مب لـ اك د مب ةيار إلى عسس ذلؾ  أ  أفل ةاترض إستمرار المفي   إلى أ ل  ار محػدده 

أيػهر مػف تػبررل ترررػر مراقػ  الحسػببباه أك  6كف باتػر  كذلؾ  ى المستريل المفظكر كالػذ  عػبد  مػب ةسػ
سفة مف تػبررل المازافةػة حتػى تحرػي أهػدا هب كمػب يفاػا م لػله كذلػؾ  ػ  ظػل عػدـ ك ػكد أةػة أدلػة تيػار 
إلػػى إمسبفةػػة أك إحتمػػبؿ أف ترػػـك المفيػػ   يتماػػةض فيػػبطهب أك التلػػاةة سػػكا  سبفػػا إ ببررػػة أك إمتةبررػػة 

 ( 2004)فمرهه 

أحػػػد الرسػػػب ز امسبسػػػةة التػػػ  ةعتمػػػد علاهػػػب  Going concernي إسػػػتمراررة المفيػػػ   كةعػػػد ملػػػطل
المحبسػػػيكف عفػػػد إعػػػدادهـ للرػػػكا ـ المبلةػػػة كقةػػػبمهـ بػػػبر را اا المحبسػػػيةةه كأةضػػػبت ةعتمػػػد علةػػػل مراقيػػػك 
لػدار ترررػرهـ المػبص يتلػؾ العملةػة  إذ ةرػـك المحبسػيكف عػف  الحسبببا عفد قةبمهـ بعملةػة المرا عػة كاس

 ار المعلكمػػػبا المفبسػػػبة لمسػػػتمدم  تلػػػؾ الرػػػكا ـ كلمتمػػػذ  الرػػػراراا طررػػػي إعػػػدادهـ للرػػػكا ـ المبلةػػػة يتػػػك 
ارقتلػػبدةة سػػكا  سػػبفكا داملاػػاف مثػػل اردار  أكمػػبر ااف مثػػل الػػدا فاف أك المسػػتثمررف أك حتػػى ام هػػز  
الحسكمةة  كمف فبحةة أمر  ةرـك مراقيك الحسبببا اتردةـ رأاهـ الافى المحباد  ى تلؾ الركا ـ لزربد  الثرة 
يهػػبه كرسػػتمدامهب  ػػى إتمػػبذ الرػػراراا ارقتلػػبدةة السزمػػة  كةعتيػػر مراقػػ  الحسػػبببا بمثببػػة الكسػػة  يػػاف 
المحبسػػػ ه كمسػػػتمدم  تلػػػؾ الرػػػكا ـ كالػػػذاف ةعتمػػػدكف يػػػدكرهـ علػػػى ترررػػػر مراقػػػ  الحسػػػبببا  ػػػ  إتمػػػبذ 

ةه كعمػػل المحبسػػ ه قػػرارتهـ ممػػب ايػػرز أهمةػػة إ تػػراض ارسػػتمراررةه كتػػ ثاره علػػى سػػل مػػف الرػػكا ـ المبلةػػ
 ( 1991كترررر المرا عةه كعمل مراق  الحسبببا )لطا ه 

 إفتراض اإلستمرارية في المحاسبة 8-2
بمػػب ةعفػػ   كتحراػػي أهػػدا هبهه فيػػبطهب  علػػى أفهػػب مسػػتمر   ػػ رةسػػتمرار ض ارار تػػ ك رػػبت ر  افظػػر للمفيػػ 

ةسػكف سػفة  رررػ  كالػذ ريل الالمسػت  لتلػاةة  ػلسػكا  لتماػةض فيػبطهبه أك إحتمػبؿ  أفل لػةس هفػبؾ أ 
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طػػػراؼ المتعبملػػػة مػػػن المفيػػػ   سػػػكا  سػػػبفكا سػػػتررار لتػػػل اممػػػبف كارام كةمثػػػل هػػػذا إ تػػػراض قػػػل علػػػى ام
 الرػراراا  المعلكمبا كمتمػذ  ااف مثل المستثمررفه كمستمدم دار  أك مبر اف مثل المحبسياف كارادامل

  (2020)حسفه 

تسػػ ل املػػكؿ  حاػػلسبسػػةة عفػػد إعػػداد الرػػكا ـ المبلةػػةه مػػف المبػػبد  ام رةسػػتمرار ض ارار تػػ إةعتيػػر ك 
لتزامبتهػػب عػػف إلتزامػػبا علػػى أسػػبس أف المفيػػ   سػػكؼ تتػػكف قػػبدر  علػػى تحراػػي قةمػػة ألػػكلهب كسػػداد كار

مػب اؤرػد  كتهػب الاعلةػة )التبررمةػة(ه كهػتلالػكؿ يتتسػ ل امه  ذلػؾكبفػب  علػى   طرري ممبرستهب لفيبطهب
سػتمراره أ  أف هفػبؾ لػى عػدـ قػدر  المفيػ   علػى ارإأدلػة تيػار  سبف هفبؾذا إمب أ  رةستمرار ض ارار ت إ

الد بتره  إف ذلؾ اتطل    ستطبعة المفي   تحراي قةمة ألكلهب المس لة يهب  إعلى عدـ  ؿمؤيراا تد
لػػػػػػػكؿ متػػػػػػػل مػػػػػػػف االتلػػػػػػػكرببا  مػػػػػػػن إ ػػػػػػػرا الرػػػػػػػكا ـ المبلةػػػػػػػة   إحػػػػػػػدال العداػػػػػػػد مػػػػػػػف الت اػػػػػػػراا  ػػػػػػػ

 ( 2011)أيكطبل ه ـككالمل

معػػػباار  تتضػػمفحاػػل سػػػتمرار قػػدر  المفيػػ   علػػى ار مػػػد ترػػـك اردار  يتراػػةـ  ف بػػػاتطلػػ  ذلػػؾ سمػػب 
اػػػك ر معةػػػػبر أف  كأيػػػػده  عػػػػف مسػػػ كلةة اردار  أزمػػػبت  المحبسػػػبة الملػػػررة متطلبػػػػبا تالػػػالةة كاس لػػػػبحبت 

اػتـ اممػذ يهػب عفػد تراػةـ قػدر    السزمػة التػارريػبداا ه ك الركا ـ المبلةػة   المرتب  يذلؾالمحبسبة الملر 
ببلتػػبل  ك    ػػى إعػداد الترػػبررر المبلةػة سػتمرار ميػػدأ أسبسػةبت ض ارار تػػ ةعػد إسػتمراره حاػػل المفيػ   علػػى ار

مسػ كلةة السػتمرار مسػ كلةة اردار  حتػى لػك لػـ تتضػمف إعػداد الترػبررر المبلةػة قدر  المفي   علػى ار تراةـ 
 ( 2008)معةبر المرا عة الملر ه   يذلؾ التراةـ لكر  لررحة للرةبـب

أسػػبس المبػػبد  المحبسػػيةة المتعػػبرؼ علاهػػبه ككلػػاتل ر علػػ  أفػػل سػػتمرارض اار تػػ إ Gradyكعػػرؼ 
سمػػب   ( ب فػػل إحػػد  الملػػب ص امسبسػػةة للمحبسػػبة المبلةػػة4ل فػػة المبػػبد  المحبسػػيةة  ػػى ترررػػر رقػػـ )

  سبسػةةه كالضػركررة  ػمب أ فهبةة ةعد مػف اليػداهةبا املى إستمرار المفي   إف تكقن أ Kohlerكلو 
 إ تراضػباحػد ثسثػة أسػتمرار ض ارار تػ إالمحبسبة عفػد إعػداد الترػبررر عػف العملةػبا الت بررػة  سمػب ةعػد 

بر لػب  ب كالمتعلػي (1قػـ )ر الػدكلى  ةلمعةػبر المحبسػب سبسةة رعداد الركا ـ المبلةة للمفي  ه كذلؾ طبربت أ
المحبسبة   ستمرار  ض ارار ت إالمحبسيةة  كبفب  على مب سيي ةظهر مد  أهمةة كت ثار  عف السةبسبا

ه كفظررػة المفاعػةتيكر  عفبلر التتػبلاوه كقةػبس قةمػة ام بلاة عبمةه كعلى سل مف  لػكؿ كالملػـك
 ( 2020)حسفه  بلاة مبلة

  إفتراض اإلستمرارية في المراجعة 8-3
الفيػب  مػب   لى المفي   على أفهب مسػتمر   ػإافظر مراق  الحسبببا ف  بستمرار ض ارار ت إةرتضى 

عػدـ ك ػكد أدلػة  يػر علػ   سػتمرار معلرػبت ض ارار تػ إمب ا عػل  كلى عسس ذلؾه كهإأدلة تيار  ـ تك دل
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عػػػػد الػػػػتحاظ ةالمسػػػػتريل المفظػػػكره ك   تلػػػاةة فيػػػػبطهب  ػػػ رلػػػػى أف المفيػػػ   لػػػػف تضػػػطر أك تمتػػػػبإتيػػػار 
لتػل مػف المحبسػ    امضن للتردار اليمل مرات أالذ  ا عل مفل هك  تمرارسض ارار ت إسبس  على ام

كركا ػػل  هسػػتمرارلػػى عػػدـ قػػدر  المفيػػ   علػػى ارإ أك مراقػػ  الحسػػبببا لترررػػر  اػػر مػػتحاظ دكف أف ةيػػار
أف اتاهمػػكا ساػػو تتعثػػر   الحسػػبببا لػػعكبة  ػػ  مسػػتمدمك الرػػكا ـ المبلةػػة كالمسػػتاادكف مػػف ترػػبررر مراقيػػ

لػػػدار مراقػػػ  إالمفيػػػ   إ سسػػػهب بعػػػد  تػػػر  ك اػػػز  مػػػف  يػػػهبرإه يػػػل كقػػػد ةلػػػل اممػػػر إلػػػى المفيػػػ   مبلةػػػبت 
كةعترػػد مسػػتمدمك  سػػتمرار إلػػى عػػدـ قػػدر  المفيػػ   علػػى ار ف ةيػػارأالحسػػبببا لترررػػر  اػػر مػػتحاظ دكف 

ترررره عف يػسل  ػى عػدـ قػدر  المفيػ    ر    الركا ـ المبلةة أف مراق  الحسبببا مس كأ أمبمهـ عف اريب
مػػػب اتكقعػػػل مسػػػتمدمك الرػػػكا ـ المبلةػػػة مػػػف  د  إلػػػى ازدةػػػبد   ػػػك  التكقعػػػبا يػػػافاػػػؤ علػػػى اأسػػػتمراره ممػػػب 

  ات على ذلؾكبفب  الممبرسة الحبلةة لمهفة المرا عة لمراق  الحسبببا  ى هذا اممره كباف أتيرمس كلةة 
ض ار تػػػ إمراقػػػ  الحسػػػبببا عػػػف تراػػػةـ مػػػد  سػػػسمة  مػػػد  مسػػػ كلةة معػػػباار للمرا عػػػة تحػػػدد رالػػػدتػػػـ إ
المبلةػػةه كذلػػؾ لمكاتبػػة تكقعػػبا متمػػذ  الرػػراراا كالمسػػتااداف  سػػتمراره كالػػذ  تعػػد علػػى اسبسػػل الرػػكا ـرا

كمحبكلة لتضػااي   ػك  التكقعػبا  سمػب أف عملةػة المرا عػة أ تعػد ضػمبفب  مف تربررر مراقي  الحسببباه
د اػػػبلةػػػة مبلةػػػة مػػػف ا  تحرراػػػبا هبمػػػة أكمػػػؤثر  كذلػػػؾ لعػػػدـ إمسبفةػػػة الحلػػػكؿ علػػػى الت تبػػػ ف الرػػػكا ـ الم

سػتمراررة المفيػ  ه كأ ةعيػر ببلضػركر  عػف مػد  ر ضبؼ إلى ذلؾ أ ةعد رأ  المرا عة ت تاػدات ة  الحبسـ
  (2008)معةبر المرا عة الملر ه  المفي    بعلةة كساب   اأدار   ى إدار 

المحباػد  ػ    يػدا  رأةػل الافػإف ةرػـك مراقػ  الحسػبببا يألى إستمرار    المرا عة ض ارار ت إ كةيار
 ار مفبس   مرات أالحسبببا  عتيره العداد مف مراقي إ اممر الذ   ككه ستمرارهمد  قدر  المفي   على ار

 ( 1998ر تراض )سبلـه فظرات لظركؼ عدـ الت تد المحةطة يذلؾ ا

عبمػةه أك أف  عف الرػكا ـ المبلةػة بلػاة  الرأ  تربرررهـ إلى التحاظ    كأ ةمال مراقيك الحسبببا  
قػػدر  المفيػػ   علػػى  لعػػدـ سػػتمراررة بلػػاة مبلػػةه إأ  ػػ  الحػػبأا الكاضػػحة  ػػدات ار قضػػةةإلػػى  اةيػػارك 
مف  رد العماله أك المكؼ مػف  بت ستمراره ك ى السفة اممار  قيل أف تعلف المفي   إ سسهبه كذلؾ مك ار
لػى التع اػل إقػد تػؤد    مػف التػ ثاراا السػليةة التػ ه حال اميى مراقػ  الحسػببباؤفيتري التلرب   للالتح

  سػػتمراررةه سػػكا  سػػبف ذلػػؾ سػػتحاظ  ػػار عػػف قضػػةةترررػػره   يػػبرتل  ػػبايػػل أك إ ػػسس المفيػػ   فتا ػػة ر
مراقػػ  الحسػػبببا ه كملكلػػبت كأف  فهبةػػة ترررػػره بعػػد  رػػر  الػػرأ   ػػ ف طررػػي  رػػر  تكضػػةحةةعػػ ك  أالػػرأ

مهفػة بكفتا ػة للظػركؼ المحةطػة  مػب ةطلػي علةػل التحرػي التلرػب    كالت تػده كهػ حبلػة مػف عػدـ  ةسكف  
قفبعػة سب ةػة تفيػك اتهـ ك التحري التلرب   لأالعمال  رد ةيسل المكؼ مف  رد الكاقن العمل ه   المرا عة  

ممبلاػة   يػدكف اليػعكر بػ  سػتمراررةار قضػةةترػبرررهـ إلػى   يػبر   ػالبعد عف ار  الحسبببا    لمراقي
ف ايػػد  مراقػػ  الحسػػبببا رأةػػل عػػف ألػػبي مريػػكأت أ  ك ػػى الكقػػا الحػػبل   ك للضػػمار المهفػػأسػػترسلةة لل
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كأفل ه عبد  ةسكف سفة على امقل فيبطهب مسؿ المستريل المفظكر  ستمرار  على ار مد  قدر  المفي  
   ستمرارار أ  عب ي لردرتهب على ؤثر علةلا أ

عتبػبر ار   ػ سػتمرارض ارار تػ إأف علػى مراقػ  الحسػبببا أمػذ   killough& Hian,1986رػر  ك 
الاحػػص ي مةػػن  تفااػػذ  مةػػن أعمػػبؿ  بت  ػػةض أسبسػػار تػػ ةعتيػػر هػػذا اره حاػػل عفػػد قةبمػػل بعملةػػة المرا عػػة

  عػداد الترررػر الفهػب  ر ككلػكأت مراحلهب المرتبطػة يت مةػن أدلػة ارثبػبا كتراةمهػبه مػركرات يتتػكرف الػرأ ه 
قػد ت عػل   تحدل    المستريله كالت قتلبدةة قدإت اراا   سمب أفل ةعد حمبةة لمراق  الحسبببا ضد أ

كر ػػ  علػػى  المرا عػػة ةعيػػر عػػف لػػكر   اػػر مك ػػكد   فتهػػب  مػػف عملةػػةتعرػػ  ار  الاتػػر  التػػ   ػػ ترررػػره
 رةسػتمرار ض ارار تػ المرا عػة ر إدار  المفي   محل مس مة تطياي  مراق  الحسبببا أف ادرس  ادات مد

الرػكا ـ بػ ف إدار  المفيػ   قبمػا يتراػةـ  إطػبر إعػداد تلػؾ  إعداد قكا مهب المبلةةه حتػى لػك لػـ ةلػر   ػ   
أ ةرػدر علػى التفيػؤ بػبلظركؼ أك امحػدال قػد  ستمراره كذلؾ مف مراق  الحسببباقدر  المفي   على ار

أ ا ػ  الفظػر   كببلتػبل  سػتمراررقػدرتهب علػى ا المسػتريله كتػؤد  إلػى عػدـ  قد تكا ػل المفيػ    ػ  الت
ر )معةػبر سػتمراسػتمراررة علػى أفػل ضػمبف لرػدر  المفيػ   علػى ارار لى ترررره الذ  أ ةيار  ةػل لمسػ لةإ

  (2008المرا عة الملر ه 

محل المرا عةه    الركا ـ المبلةة المبلة ببلمفي  المحباد    ةرـك مراق  الحسبببا يإيدا  رأةل الافك 
مراقػػ  الحسػػبببا  كبفػػب  علةػػل ةرػػـك  سػػتمرارض ارار تػػ إأسبسػػةة مفهػػب  ةباضػػار ت إضػػك    تعػػد  ػػ  كالتػػ

تحػػا يفػػد تحلاػػل المطػػر  كأثفػػب  قةبمػػل يهػػذا العمػػل  سػػتمرار مػػف عدمػػليتراػػةـ مػػد  قػػدر  المفيػػ   علػػى ار
  لمرا عةه كذلػؾ لتراػةـ المطػر الحتمػمحل اللمفي     حلال الهةسل المبلةرـك مراق  الحسبببا يت  المبل

سػػل مػػف   لتزامبتهػػب  ػػإمػػد  قػػدرتهب علػػى مربيلػػة  سػػتمراره كببلتػػبل  معر ػػةالمػػرتب  برػػدر  المفيػػ   علػػى ار
مراقػػ  الحسػػبببا حػػبلتاف قػػد تلػػل لهمػػب المفيػػ     رػػد اكا ػػل ببلتػػبل هك    ػػل الطكرػػل ػػل الرلػػار كا ا 

إلػػػى   ف اػػػؤد  كضػػػن المفيػػػ   المػػػبلأه كهػػػك  العسػػػر المػػػبل كلػػػىالحبلػػػة ام تمثػػػلمحػػػل المرا عػػػةه حاػػػل 
سػػتمرار راػػؤثر علػػى قػػدر  المفيػػ   علػػى ا  ف المطػػر المػػبلأحاػػل  الايػػله  ار ػػسسه كالحبلػػة الثبفةػػة هػػ

  (2012)اليرروه 

جنننن 8-4 راءات مراقننننب الحسننننابات لتقيننننيم منننند  سنننن مة إفتننننراض أدوات وأسنننناليب وا 
 اإلستمرارية

للتبتػد مػف مػد  قػدر  المفيػ    أ تلـز معباار المرا عة مراق  الحسبببا يػإ را اا مرا عػة ملةلػبت 
سػػتمراره كلتفهػػب تطبلبػػل يػػإ را اا إضػػب ةة  ػػ  حبلػػة ك ػػكد يػػؾ أسبسػػى  ػػ  علػػى ار تهػػبمرا عتػػ  تػػـ ال

م تمعػػػة أك  ك ػػػداإذا   التػػػك كلػػػذلؾ قػػػدما المعػػػباار مؤيػػػراا كظػػػركؼ كأحػػػداله   سػػػتمراررةرا قضػػػةة
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سست مف مؤيػراا مبلةػةه هذه المؤيراا  تيملك   ستمرارمفارد  تؤد  إلى اليؾ    قدر  المفيب  على ار
 ( 2011كمؤيراا التي ال ه كمؤيراا أمر ه سمب هك مكضي أدفبه )أيكطبل ه 

 المؤشرات المالية  8-4-1
 ف لب ى رأس المبؿ العبمل ببلسبل  أف ةسك  -

   تافالتداكؿ كالساكلة السررعة  ار مريكل يت أف تتكف فس  -

 قو المفي   عف سداد بعض األتزامبا ك أف تت -

 عتمبد زا د على الرركض قلار  ام ل  إ ةسكف هفبؾ أف  -

  امربب  تكزرعبا سداد عف المفي   تتكقو أك تت مر أف -

 عفػد المؤيراا تلؾ كأف تتكف  الملتةةه كحركؽ ه الفيب  يفس  تتعلي أمر   مؤيراا هفبؾ تتكف  أف -
  الطيةع  الكضن إحتسبيهب مبر 

  اليفكؾ مف  داد  قركض على المفي   حلكؿ    لعكبة هفبؾ ةسكف  أف -

 تراتـ المسب ر بيسل اؤد  إلى ت تل رأس المبؿ تأف  -

 مؤاشرات التشغي:  8-4-2
 المفي   من عدـ تكا ر التكادر المفبسبة لي لهب المفبل  الر ةسةة الهبمة    أ تضـ  -

عمػػبؿ بت أ أك ترمةلػػ همتةػػبزمػػف حرػػكؽ ار بت أك حرػػبته ر ةسػػة ات ةسػػةةه أك مػػكرد ر  بت أف تارػػد المفيػػ   أسػػكاق -
  مؤثر 

 إمتفبقبا مستمر     مستلزمبا ارفتب   -

 مؤاشرات آخر   8-4-3
 هفبؾ مؤيراا أمر  أهمهب: 

 المبؿ المطلك    لتزاـ المفي   بسداد رأسإعدـ  -

 اػر  ػ  يػبطهب  ػ  حبلػة الحسػـ فك كد دعبك  قضب ةة مر كعة ضد المفي   ذاا ت ثار سيار علػى  -
 لبلحهب  

 ستمرار ظهكر تيررعبا  داد  تحد مف قدر  المفي   على ار -
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ذا حدل يفد أك أتثر مفهػب   أ  ػإف هػذا إأ أف تلؾ المؤيراا أ تيمل سل الظركؼ أك امحداله كاس
ك ػػ  بعػػض امحةػػبف ةمسػػف الحػػد مػػف   سػػتمرار ػػ  قػػدر  المفيػػ   علػػى ار بت ببلضػػركر  أف هفػػبؾ يػػسةعفػػ  

ةمسف الت ل  علػى عػدـ قػدر  المفيػ   علػى إذ   آثبر تلؾ الظركؼ أك امحدال عف طرري عكامل أمر  
يةػن  مػف مػسؿسداد داكفهب مف مسؿ أف ترـك إدار  المفي   يكضػن مطػة للحلػكؿ علػى تػد ربا فردةػة 

 ك   حبلة  رداف المفي   لمكرد ر ةس  اتـ تمااو أثر ذلؾ  ألكؿ أك الحلكؿ على رأس مبؿ إضب  
يػػداله كلػػذلؾ ا ػػ  علػػى مراقػػ  الحسػػبببا دراسػػة المطػػ  الممااػػة للميػػبتل  رد ملػػدبعػػف طررػػي إا ػػ

 ( 2008)معباار المرا عة الملررةه  ستمراررةى تكا ل المفي   قيل أف ةلدر رأةل المبص ببرالت

تكلػػل العداػػد مػػف الدراسػػبا إلػػى أف المعلكمػػبا المبلةػػة ذاا أهمةػػة سياػػر  سمؤيػػراا  ػػ  م ػػبؿ قػد ك 
سػػتمراررةه سبلمؤيػػراا المرتبطػػة ببلربحةػػةه كتػػكازف الهةسػػل المػػبل ه كالسػػاكلةه كمعػػدأا دكراف تراػػةـ ار

   م بؿ تراػةـ  ضبت همةة المعلكمبا  ار المبلةة أةأ سمب أيبر معظـ الدراسبا إلى   الممزكف كالمدافاف
لهػب تػ ثار ةسػكف مط  إدار  المفي   الممااة للميبتل الت  تكا ل المفي  ه حاػل بؿ ذلؾ ستمراررةه مثار

ف معػػػباار ه  ػػػإسػػػتمرار  كبفػػػب  علػػػى مػػػب سػػػيي علػػػى رأ  مراقػػػ  الحسػػػبببا ت ػػػبه قػػػدر  المفيػػػ   علػػػى ار
  سػػػػتمراررة المفيػػػػ  ب  ػػػ  تراةمػػػػل رالمرا عػػػة لػػػػـ ترػػػػدـ لمراقػػػػ  الحسػػػبببا فمػػػػبذ  أك أدكاا ةسػػػػتعاف يهػػػػ

متبػػػبراا إالمرا عػػػةه كأف ةرػػػـك ي باسػػػتمراررة المفيػػػ    ػػػ  سػػػل عملةػػػإأف ةاتػػػرض كببلتػػػبل  ا ػػػ  علةػػػل 
 ستمرار  يؾ    قدر  المفي   على ار هفبؾطبلمب لـ ةسف  المرا عة العبدةة

التػ  متببراا كاس ػرا اا المرا عػة إمراق  الحسبببا تلمةـ ا   على  لأف (2004)فمرههار  سمب 
 ببلتػبل  ةرػـكك   مبلـ ا د مب ةيػار إلػى عسػس ذلػؾ رةستمرار ض ارار ت إتتضمف يرامج للت تد مف سسمة 

سػتمراررة المفيػ    ػ  سػل عملةػة مرا عػة علػى إمراق  الحسػبببا ببلبحػل عػف أ  أدلػة تيػار إلػى عػدـ 
سػتمراره كأف هػذا اممػر عسػس مػب تتطلبػل معػباار ض ارار تػ إسػتفتب  سػسمل إحد ه  إذا لػـ ا ػد  ةمسفػل 

  مسػػػتمر   ػػػى  عتبػػػبر أف المفيػػةعفػػػ  إ سػػتمراره ض ارار تػػػ إبسػػػسمل  ذلػػػؾ مف التسػػػلةـ مرػػدمبت   المرا عػػة
سػتمرار يدكف بحل كتدقاي مف اليداةة قد اؤد  إلى قكا ـ مبلةةه كلتحداد قدر  المفيػ   علػى ار فيبطهب 

تتػراك  يػاف البسػبطةه كالمعرػد ه كهػ  تػـ التكلػل إلػى فمػبذ ه كاس ػرا اا  كالعكارض الت  قد تكا ػل ذلػؾ
 (1991سبأت : )لطا ه 

 إجراءات الفحص التحميمي 8-4-4
ةرػػػـك مراقػػػ  الحسػػػبببا بمهمتػػػاف أسبسػػػاتاف عفػػػد قةبمػػػل يػػػإ را اا الاحػػػص التحلالػػػ  لتراػػػةـ عػػػكارض 

 ستمراره كتكثاي عملل يهذا الي ف  ستمراررة المفي   كهمب: تراةـ قدر  المفي   على ارإ
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 حلر هذه ار را اا    ثسل مطكاا ه :  كرتـ

سػػػػكف مراقػػػػ  لتػػػػ  ةسػػػػتمراررةه كذلػػػػؾ إ ػػػػرا  الاحػػػػص التحلالػػػػ  للمؤيػػػػراا المرتبطػػػػة بعػػػػكارض ار -
 ستمرار  عف قدر  المفي   على ار بت لحةح بت الحسبببا رأة

 الت تد مف سسمة كلحة رأ  مراق  الحسبببا الذ  تكلل إلةل   -

 ار لب  عف رأ  مراق  الحسبببا    ترررر المرا عة   -

 (:2003ويمكن ح ر خطوات إجراءات الفحص التحميمي لتقييم إستمرارية المنشأةفي اآلتي )حسن، 

 دراسة الظروف اإلقت ادية العامة  8-4-5
قتلبدةة المحةطة ببلمفي   لت ثارهػب علػى الظركؼ ار أف ةرـك يدراسةا   على مراق  الحسبببا إذ 

سػػػتمراره كمفهػػػب السةبسػػػبا المبلةػػػة كالفردةػػػة الحسكمةػػػةه كمعػػػدأا الاب ػػػد ه كأف المفيػػػ   كقػػػدرتهب علػػػى ار
اتعرؼ مراق  الحسبببا على مب اترت  علاهب مف ممبطر تؤ ر على المفي  ه كأف ةرـك ببر لب  عفهػب 

 ستمرار  إلى ت ثارهب على المفي   كقدرتهب على اركاريبر  

 دراسة الظروف اإلقت ادية والتنظيمية لم ناعة الخا ة بالمنشأة:  8-4-6
حاػل تػ ثار هػبـ علػى المفيػ  ه  ذااللفبعة المبلة ببلمفيػ   لقتلبدةة كالتفظةمةة تعد الظركؼ ار

 ػػ   ف أمػػررف هػػبمافه الت اػػر السػػررن هػػذا اليػػ ػػ  عتبػػبر علػػى مراقػػ  الحسػػبببا أف ة مػػذ  ػػ  ارا ػػ  
تزامهػػب إلتتفكلك ةػػب اللػػفبعة كأثػػره علػػى المفيػػ  ه كالرػػكافاف المتعلرػػة ببللػػفبعة المبلػػة ببلمفيػػ  ه كمػػد  

 يهب  

 تقييم كفاءة اإلدارة: -1
ا ػػػ  علػػػى مراقػػػ  الحسػػػبببا أف ةرػػػـك يتراػػػةـ ساػػػب   اردار  لمػػػب لػػػل مػػػف تػػػ ثار علػػػى ف ػػػب  أك  يػػػل 

 بعض اممطب  الت  قد تتسي     تعرضهب للايل مثل عدـ ساب   إدار  المفي   قد افتج عفإذ   المفي  
ه ضػػب  ه كالكلػػكؿ إلػػى أقلػػى قػػدر مػػف التمكرػػلكعػػدـ ك ػػكد إمسبفةػػة للتمكرػػل اره الفمػػك بسػػرعة سياػػر 

لؾ كةرػـك مراقػ  الحسػبببا يػذ  كتفااذ ميركع سيار يدكف التمطة  لل كعدـ ف بحله ك ارهب مف اممطب 
اا إدار  المفيػػػػ  ه كتراػػػػةـ مططهػػػػب للتعبمػػػػل مػػػػن سػػػػل امحػػػػدال  اػػػػر المتكقعػػػػةه ؤ عػػػػف طررػػػػي دراسػػػػة تفيػػػػ

تبػػبع إدار  المفيػػ   ل سػػبلا  كالطػػرؽ المفبسػػبة إعلػػى مراقػػ  الحسػػبببا أف ات تػػد مػػف ر ػػ  ك   كالممػػبطر
ار لػب  عػف  لت ف  الممبطر التػ  تكا ههػبه كأفهػب تعمػل علػى تمااػو أثبرهػب السػليةةه سمػب ا ػ  علةػل

 تلؾ الممبطر لت ثارهب على قراراا مستمدم  التربررر المبلةة  
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 فحص المؤشرات المالية واإلتجاهات السمبية:   -2
سػتمراره حاػل ةرـك مراق  الحسبببا باحص المؤيراا الت  تسػبعده  ػ  تراػةـ قػدر  المفيػ   علػى ار

المبلةػػة    كتيػػمل الفسػػ حلالػػ تالاحػػص ال سػػتمداـ الفسػػ  المبلةػػة مػػف أهػػـ كسػػب لإةعػػد التحلاػػل المػػبل  ي
فسػ  الربحةػةه كالرػدر  علػى سػداد الػداكفه كالسػاكلةه  سست مفستمرار المتعلرة يتراةـ قدر  المفي   على ار

سػػتمداـ فسػػ  أمػػر  تسػػبعده  ػػ  تراػػةـ قػػدر  إسمػػب ةمسػػف لمراقػػ  الحسػػبببا   سػػتمداـ املػػكؿإكساػػب   
 مرار  تسالمفي   محل المرا عة على ار

 فحص المعمومات الخا ة بنشاط المنشأة:  -3
مهماتهػػبه سمػب أفهػػب تسػػبعده المبلػة يفيػػب  المفيػ   ا ػ  علػػى مراقػ  الحسػػبببا  حػص المعلكمػػبا 

كتيمل تلؾ المعلكمبا م بؿ ارفتب  مثل قػدر  المفيػ     ستمراررة المفي  إعلى تحساف قدرتل على تراةـ 
علػػى المفب سػػةه كم ػػبؿ التسػػكري مثػػل المعلكمػػبا عػػف المفب سػػاف كعػػف أسػػكاؽ مفت ػػبا المفيػػ  ه كم ػػبؿ 

 حتمبؿ التكقو عف العمل  اس ام راد مثل الكظب و امسبسةة كمهبراا يب لاهب ك 

  فحص التغييرات في تطبيق المبادئ المحاسبية: -4
   على مراق  الحسبببا أف اكل  هذا اممر أهمةة سيار ه حال أف المفي ا الت  قبمػا يت ااػراا ا

    تطياي السةبسبا المحبسيةة كا هتهب ميبتل    الردر  على ارستمرار  

 : فحص األحداث ال حقة لتاريخ إعداد قوائم المنشأة المالية  -5
سػػتمرار مثػػل  رػػد مػػكرد ب  برػػدر  المفيػػ   علػػى ارةمسػػف أف تيػػار امحػػدال السحرػػة إلػػى ميػػسسا تػػرت
هتمػبـ يهػب لمػب كر ػ  علػى مراقػ  الحسػبببا ار  ر ةس ه أك تعرض أحد العمس  الر ةساف إلػى ار ػسس

الحسػبببا يإعػداد كرقػة  مراقػ  كر ػ  أف ةرػـك  ستمرارلهب مف ت ثار مستريل  على قدر  المفي   على ار
لػػػػى الظػػػػركؼ الداملةػػػػة إ  ػػػػل مػػػػف الاحػػػػص التحلالػػػػ ه كالتػػػػ  ةيػػػػار  اهػػػػبفتهبإسػػػػتمراررة بعػػػػد معكقػػػػبا ارب

 ( 1998)سبلـه  ستمراررة المفي  إتمبذ رأةل الفهب   عف إكالمبر ةة الت  أستفد إلاهب    

 التأكد من س مة و حة رأ  مراقب الحسابات ال   تو : إليه:   -6
سمةػة سياػر  مػف أدلػة ارثبػبا بيػ ف ةستطةن مراق  الحسبببا عف طرري الاحص التحلال  أف ا مػن 

ستمراره كبفب  على هذا اممر    الفهبةػة ةمسفػل ذلػؾ مػف تتػكرف رأةػل المػبص يهػذا قدر  المفي   على ار
  عػػف طرررهػػب الت تػػد مػػف لػػحة هػػذا الػػرأ ةسػػتطةن اليػػ فه إلػػى  بفػػ  بعػػض ار ػػرا اا التتمالةػػة التػػ  

يهػػب إدار  المفيػػ   لمكا هػػة أ  تػػدهكر حػػدله كةيػػمل ذلػػؾ الحلػػكؿ علػػى يػػهبداا بػػ   مطػػكاا قبمػػا 
بلسػػػح  علػػػى المسيػػػكؼه كالرػػػركض أك مػػػن بكمربرفػػػة التػػػد ي الفرػػػد  المتكقػػػن للمفيػػػ   محػػػل المرا عػػػة 

ذا سبفا المفيػب  محػل المرا عػة يػرسة تببعػةه  ا ػ    أحدهمب على مستك  السفة التبلةة لسفة الاحص كاس
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علاهب لمكا هة ميػبتل  ةمكا رت  تـ الب  الرببضةه كالعلى مراق  الحسبببا أف ةحلل على مط  المفي
 ستمراررة أك العسس  ستمراررةه كمتببعة الرراراا كالسةبسبا كالركافاف الت  تسبعد    حل ميبتل ارار

علػػى  كبفػػب  علػػى مػػب سػػيي ات تػػد مراقػػ  الحسػػبببا مػػف لػػحة رأةػػل الػػذ  تكلػػل إلةػػله كةسػػكف قػػبدرات 
 ار لب  عفل    ترررره  

 ف اح عن رأ  مراقب الحسابات في تقرير المراجعة اإل  -7
ةرـك مراق  الحسبببا    فهبةة عملةة المرا عة يإلدار ترررػره يرأةػل الافػ  المحباػد عػف مػد  لػحة 

م لػػػ  معػػػباار المفظمػػػبا  الرػػػكا ـ المبلةػػػة المبلػػػة ببلمفيػػػ   محػػػل المرا عػػػة إلػػػى  بفػػػ  أفػػػل امف طبرػػػبت 
مػػف مراقػػ  الحسػػبببا الترررػػر عػػف قػػدر   (ه ألػػبي مطلكبػػبت 33ه 59ه 34ـ المهفةػػة العبلمةػػة )المعػػباار رقػػ

 ( 2003)حسفه  قتلبدةةار كاردستمراره لمب لل مف أهمةة سيار     تملةص المالمفي   على ار

 نما ج التنبوء بالفش: المالي أو اإلف س  8-5
  تعرضػػهب للتعثػػر أكار ػػػسسسػػتمراره أك تػػـ التكلػػل إلػػى فمػػبذ  للتفيػػػك  بعػػدـ قػػدر  المفيػػ   علػػػى ار

تعتمػػد هػػذه الفمػػبذ  علػػى أسػػلك  ك  ه  سػػتمراررة المفيػػإسػػتمدامهب  ػػ  تراػػةـ إةمسػػف لمراقػػ  الحسػػبببا ك 
 كهك تحلال إحلب   افرسـ إلى فكعاف:  التحلال التمااز  

تعتمػػد علػػى تحلاػػل تمااػػز  لمت اػػر كأحػػده افػػدر  تحتػػل الفمػػكذ  الػػذ  ك فمػػبذ  إحلػػب ةةه  النننوع األول:
ةعتمػد علػى فسػبة التػد ي  كالذ ه الذ  ةعد مف أهـ كأيهر الفمبذ ه 1966كره كلةـ يةار عبـ ط

ه  الفرد  إلى إ مبل  عتيرهب ه  المت ار الكحاد الػذ  ةسػتمدمل  ػ  التمااػز يػاف حال إ الملـك
تكلػػل  ػػ  دراسػػتل إلػػى أف هػػذه قػػد سػػتمرار ك اػػر الرػػبدر  علػػى ذلػػؾه ك المفيػػ ا الرػػبدر  علػػى ار

ه كذلػؾ عفػد % 87 عتيرهب تحري فتب ج دقةرة يفسبةاس ه  أ ضل فسبة للتفيك  ببر سسه ك الفسبة 
كرؤمػػذ   سػػتمداـ المعلكمػػبا المحبسػػيةة المبلػػة ببلسػػفة امماػػر  قيػػل إعػػسف المفيػػ   ر سسػػهبإ

على هذا الفمكذ  ارحلب ى أفل معتمد على فسبة مبلةة كاحد  تعسس مبلةة كاحد  من إهمبؿ 
 ر  المهمةه مثل معدأا الدكرافه كتكازف هةسل التمكرله كالربحةة  الملب ص امم

( 2فمػكذ  قةمػة )الافػدر  تحتػل كالػذ  متعػدد المت اػرااه  التمػبااز: الذ  ةعتمد على تحلال الثاني النوع
   الكأةبا المتحد  اممررسةةه كذلػؾ علػى  1968الذ  طكره كدرس تطيةرل إدكارد ألتمبف عبـ 

ه 1965إلػػى عػػبـ  1946مفيػػ   أعلفػػا إ سسػػهب رسػػمةب  ػػ  الاتػػر  مػػب يػػاف عػػبـ  33عافػػة مػػف 
مفي   مف فاػس الح ػـه ك ػ  فاػس الفيػب ه كلتػف لػـ تتعػرض م   33كقبرفهب بعافة أمر  مف 

سػػػتمدـ  ػػػ  تفسػػػبة مبلةػػػة  22متةػػػبر إحاػػػل تكلػػػل إلػػػى   تعثرمػػػبل ه كذلػػػؾ مػػػسؿ فاػػػس الاتػػػر 
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ب أهػػػـ المؤيػػراا المبلةػػة التػػػ  ةسػػتعبف يهػػػب لتحداػػد قػػػدر  الدراسػػبا المبلةػػة للميػػػركعباه كأعتيرهػػ
 ستمرار أك عدمل  المفي   على ار

: الربحةػةه كالسػاكلةه كتػكازف تمثمنت فني النسنب التالينةقسمها إلنى خمنس مجموعنات رئيسنية  وقد
سػػل متةػػبر فسػػبة مبلةػػة كاحػػد  مػػف إهةسػل التمكرػػله كالتمكرػػل الػػذاتىه كالفيػػب  )معػػدأا الػػدكراف(ه كقػػبـ ي
سمػب قػبـ يكضػن فمػكذ  إحلػب   ه م مكعة مف الممس م مكعبا ك علهب أهـ فسبة تمثل سل م مكعة

سػػتمراره أك تعرضػهب للتعثػػر المػبل  كأطلػػي علةػػل سػػتمدامل  ػ  التفيػػؤ بعػدـ قػػدر  المفيػػ   علػى ارإةمسػف 
ستمدامل عفد إةمسف لمراق  الحسبببا إذ فتير هذا الفمكذ     التفيك  يذلؾه إ(ه حال zفمكذ  قةمة )

سػػتمدامل إـ العداػػد مػػف البػػبحثاف يبكقػػد قػػ  تمطةطػػل لعملةػػة المرا عػػة  ػػ  سػػل عملةػػة مرا عػػة علػػى حػػد 
لت ااػراا  ػ  الفسػ  المبلةػةه كلتػف ل هـمػن بعضػ كتطكرر العداد مف الفمبذ  ارحلب ةة يفاس امسلك 

 (  zمربرفة يفمكذ  قةمل ) ات فتيبر إر  تلهذه الفمبذ  لـ 

متبػػػبراا  ػػػى يرفبم ػػػل اس مػػػب سػػػييه ا ػػػ  علػػػى مراقػػػ  الحسػػػبببا أف ةرػػػـك يػػػإ را اا ك كبفػػػب  علػػػى 
  علػػػى  المفيػػػمرػػػدر  بمػػػد   ؤيػػػمل الاحػػػص التحلالػػػ  كالفمػػػبذ  ارحلػػػب ةة المتطػػػكر  للتفيػػػةللمرا عػػػة 

 ػػإذا لػػـ ا ػػدهب مراقػػ    سػػتمراررة المفيػػب د  إعػػف امدلػػة التػػ  تيػػار إلػػى مػػ حػػل اكأت مػػن البسػػتمراره ار
 ( 2004)فمرهه  ستمرارار رض ا  عفدهب ةستفتج سسمة الحسببب

 المنشأة  عن إستمرارية إجراءات المراجعة اإلضافية لمتقرير 8-6
ا ػػ  علػػى مراقػػ  الحسػػبببا ارهتمػػبـ بػػبلظركؼ كامحػػدال التػػ  تيػػار إلػػى ك ػػكد ميػػبتل  ػػ  قػػدر  

كر ػػ    ا المرا عػػة ارضػػب ةةالمفيػػ   علػػى ارسػػتمراره مػػف مػػسؿ تفااػػذ إ ػػرا اا تراػػةـ المطػػر كاس ػػرا ا
ك ػ  حبلػة تكلػل   على مراق  الحسبببا أف ة مذ هػذا اممػر  ػ  ارعتبػبر علػى مػدار عملةػة المرا عػة

مراق  الحسبببا إلى أف هذه امحدال لهب ت ثار على إستمراررة المفيػ  ه  علةػل الرةػبـ يػإ را اا إضػب ةة 
مطػةه كار ػرا اا المسػتريلةة ردار  المفيػ   بمػب  ػػ  الكةرػـك مراقػ  الحسػبببا باحػػص  ت ػبه هػذا اممػر 

ةرػـك يتفااػذ ار ػرا اا الضػركررة سمػب   ذلؾ مط  الحلكؿ على قركض  داد  أك يةػن بعػض املػكؿ
سمب ا   علةل أف ةحلػل مػف   للحلكؿ على أدلة سب ةة لت تاد أك إستبعبد اليؾ    إستمراررة المفي  

عف مططهب كاس را اتهب المستريلةة كمد   بعلاتهب  ػ  مكا هػة ميػبتل  إدار  المفي   على إقراراا مستكبة
 ( 2008ارستمراررة  )معباار المرا عة الملررةه 

 :(1991ه كةمسف حلر ار را اا ارضب ةة    الترررر عف إستمراررة المفي    ةمب ال  )لطا 

 ستمرار  المفي   على ار    حبلة ك كد مؤيراا عف ك كد يؾ    قدر  إ را اا المرا عة ارضب ةة
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 ببر را اا امتةة: على مراق  الحسبببا أف ةرـكا   

 حػص الحسػبببا الداملةػة ردار  المفيػ  ه كسػذلؾ قػػكا ـ التػد ربا الفردةػةه كذلػؾ مػف تػبررل المازافةػػة  -
 إلى آمر تبررل قيل إلدار ترررر المرا عة  

 التمكرل  تمبعبا م لس اردار  للبحل عف أ  أدلة على ك كد ميبتل    إ حص محبضر  -

يػػػهر بعػػػد تػػػبررل  12كامربػػػب  كالتكقعػػػبا اممػػػر ه كذلػػػؾ لمػػػد  الفردةػػػة  حػػػص سػػػل مػػػف التػػػد ربا  -
 المازافةة  

قتػراض المحػدد   ػ  الفظػبـ تابقةػبا التمكرػل للتحرػي مػف عػدـ ك ػكد أ  ت ػبكزاا لحػدكد ارإ حص  -
 للمفي     امسبس 

 حػػص  تػػر  اأ تمػػبف كالمراسػػسا مػػن المػػكرداف لمعر ػػة مػػب إذا سػػبف هفػػبؾ يػػسبك  عػػف التػػ مار  ػػ   -
 الد ن  

 ستمرار   حص امحدال السحرة لمعر ة أ  يفكد تؤثر على قدر  المفي   على ار -

ف يػػهكر مػػ 6أف تتفػػبكؿ هػػذه ار ػػرا اا  تػػر  المسػػتريل المفظػػكر للمفيػػ  ه كهػػ  عػػبد  تتػػكف ا ػػ   -
تعػرض للػعكببا  ػ  كقػا أحػي  ا ػ  الك ػ  حبلػة   تبررل المرا عػة أك سػفة مػف تػبررل المازافةػة
 على مراق  الحسبببا دراسة ذلؾ أةضب  

مػب تؤسػد اليفػكؾ اسػتعدادهب لتمكرػل  مػف ةركمػكف يتمكرػل المفيػ  ه كسثاػرات لالت تد مف الفةػة المسػتريلةة   -
  يهكر  3  عبد المفي   لاتراا قلار  فسيةبت 

حتمػػبؿ لتلػػاةة إبطلػػ  الميػػكر  بيػػ ف كضػػن المفيػػ   المػػبل   ػػ  حبلػػة ك ػػكد  كف ي المػػدار لػػأف اف  -
  ستمراره كببلتبل  عدـ قدرتهب على سداد داكفهبالمفي  ه كعدـ قدرتهب على ار

  األثر عمى تقرير المراجعة 8-7
ا   على مراق  الحسبببا أف ادرس أ  إ لبحبا مدر ة    الركا ـ المبلةةه سمب ا   علةػل أف  -

سػتمراررة إات تد مف قةبمل يدراسة  مةن العكامل الممااة قيل إلدار ترررره    حبلة ك كد يػؾ  ػ  
 فهةبر المفيب  يإستمراررة المفي   قد ةع ل إالمفي  ه كذلؾ بسي  أف تحاظل على 

ستمراررة    المفي  ه كأفل تـ ار لب  عف  مةػن ض ارار ت إد مراق  الحسبببا مف لحة إذا ت ت  -
 ذلػؾ ظركؼ المفي      قكا مهب المبلةةه  إف أ حب ل إلى اريػبر  لهػذا اممػر  ػ  ترررػرهه حاػل أف

 مرار  ست   قدر  المفي   على ار ه كةعتيركهب تيسةسبت  قد ةاهمل مستمدمك الركا ـ المبلةة بلكر  مط
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ةسػػػكف ترررػػػر مراقػػػ  الحسػػبببا مسػػػكف مػػػف  ػػػز افه امكؿ ةرػػـك يتحلاػػػل حبلػػػة المفيػػػ   المتعلرػػػة  هػػذاكب
 الثبف  اتعلي يرأ  مراق  الحسبببا    هذه الحبلة ك  ستمرارهبردرتهب على ار

الحوسننننبة السننننحابية وأثرهننننا عمننننى مراقننننب الحسننننابات عننننند تقيننننيم إفتننننراض  -9
 اإلستمرارية

 مقدمة 9-1
فتا ػػػػة للت اػػػػراا ارقتلػػػػبدةةه كسػػػػع  المفيػػػػ ا إلػػػػى ارفتيػػػػبر ال  را ػػػػ  كظهػػػػكر اليػػػػرسبا متعػػػػدد  

فالبؿ الملتةة عف اردار ه كتعبرض الملػبلي  أد  إلػى  ػإف هػذا قػد ال فسةباه كتعدد  ركع المفي ا كاس
أك سيػو  علػى مػد  لػدؽ كعدالػة الرػكا ـ المبلةػله ات تطكر دكر المرا ن حال لـ ةعد دكر المرا ن قبلر 

أد  سل هػذا كقد  يل ألبي دكره إلدار رأ   ف  عف مد  لدؽ هذه الركا ـ المبلةة ه ال ش كالتسع 
اردار  لتحراي أعل  ربي على حسب  الربحةػة ار تمبعةػةه  سع التعبرض    امهداؼه كتضبربهب إلى 

التيػ ةعةله كببلتػبل  سػع  اردرا  لتحراػي ربػي عػبل  عػف طررػي الحلػكؿ علػى الحػكا زه كالمسب ػ ا  أ 
سػػع  اردار  رسػػتمداـ المبػػبد  ه كالفظررػػبا المحبسػػيةة التػػ  تحرػػي أعلػػ  ربػػي لػػلدار ه كببلتػػبل  تسػػع  
إلػػػػى تعػػػػػدال الرػػػػكا ـ المبلةػػػػػة بمػػػػػب اليػػػػ  إحتةب ػػػػػبا المػػػػسؾه كالمسػػػػػبهماف مػػػػػف حاػػػػل تاضػػػػػةسا هػػػػػؤأ  

 المستمدماف كالمستااداف مف الركا ـ المبلةة  

مراقنننب الحسنننابات، والعوامننن: المنننؤثرة عمينننه فننني تقرينننر  عنننن مشننناك: مسنننئولية  9-2
 وعوارض اإلستمرارية

مفػػذ  تػػر  السػػتافبا كالسػػبعافبا مػػف الرػػرف المبضػػ ه تعػػرض العداػػد مػػف المفيػػ ا إلػػى زرػػبد  حػػبأا 
سمػب زاد عػدد الرضػبةب المر كعػة علػى مسبتػ  المرا عػة فتا ػة  ارعسبره كار سس    العداػد مػف الػدكؿ 

هـ عف الركا ـ المبلةة لليرسبا ر الحسبببا أك إيبرتهـ إلى مس لة ارستمراررة    تربرر  ـ تحاظ مراقيلعد
المتعثػػػر  قيػػػل تعرضػػػهب لل ػػػسس ممػػػب آثػػػبر  ػػػدأت سياػػػرات  ػػػ  م ػػػبؿ المرا عػػػة حػػػكؿ دكر مسػػػ كلةة مراقػػػ  

  كافػػ ال تفػػبكؿسػػاتـ ذلػػؾ علػػى  كبفػػب ت   الحسػػبببا ت ػػبه ترررػػره حػػكؿ مػػد  قػػدر  المفيػػ   علػػى ارسػػتمرار
 التبلةة:

مسئولية مراقب لمحسابات تجا  التقرير عن اإلستمرارية منن وجهنة نظنر المسنتفيدين منن القنوائم  -
 المالية. 

ةعترػػد المسػػتاادكف مػػف الرػػكا ـ المبلةػػة أفػػل ا ػػ  علػػى مراقػػ  الحسػػبببا التفيةػػل المبسػػر  ػػ  ترررػػره عػػف 
زرػبد    ػك  التكقعػبا يػاف مػب هػذا إلػى د  اػؤ سػتمرار ممػب رػدر  المفيػ   علػى ارل ببلفسبةك كد عدـ ت تد 

 ( 2004اتكقعل المستاادكف كباف الممبرسة الحبلةة لمراقي  الحسبببا )فمرهه 
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 سمب ةعترد المستاادكف مف الركا ـ المبلةة: 

أف مراق  الحسبببا مس كؿ عف إتتيبؼ حبأا ال ػش أك التسعػ  أك اممطػب  المحتمػل ك كدهػب  -
الرػػكا ـ المبلةػةه حاػػل ةعترػػدكف أف مراقػ  الحسػػبببا قػػبدرعلى ترػدةـ ت تاػػد لهػػـ علػى ملػػك الرػػكا ـ  ػ  

المبلةػػػة محػػػل المرا عػػػة مػػػف أ  تحرراػػػباه إأ أفػػػل مػػػف الكاقػػػن المهفػػػ  ةعتيػػػر مراقػػػ  الحسػػػبببا أف 
 دكرهـ اتحدد    تراةـ مد  لحة كسسمة الركا ـ كالتربررر المبلةة 

عػػف إعػػداد الرػػكا ـ المبلةػػة إأ أف ذلػػؾ أمػػرات  اػػر معرػػكؿه حاػػل تتمثػػل  كؿأف مراقػػ  الحسػػبببا مسػػ  -
(  ػ  IFRSالمتعػبرؼ علاهػب )للترررػر المػبل  الدكلةػة ر معػبااالمس كلةة مراق  الحسبببا يفػب  علػى 

 إيدا  رأةل الاف  المحباد عف مد  عدالة كلحة عرض الركا ـ المبلةة 

سػػػل التلػػػر با  اػػػر الربفكفةػػػة )ارفتهبزرػػػة( المك ػػػكد  أف مراقػػػ  الحسػػػبببا مسػػػ كأت عػػػف إتتيػػػبؼ   -
مسؿ بػبربلركا ـ المبلةةه كأف علةل أف ةردـ ضمبف    ترررره عف أف المفي   محل المرا عة لـ ترـ ب

إأ أف مراق  الحسبببا ار  أفل لةس مف مس كلاتل ذلػؾه كلتػف   أ  فص مف فلكص الربفكف    
محل المرا عة ببلركافاف كالتيررعبا الربفكفةة الت  تؤثر بيسل  ا   علةل دراسة مد  إلتزاـ المفي  

 مببير على عدالة كسسمة عرض الركا ـ المبلةة 

هػػذا اممػػر كا ػػ  ك  أف مراقػػ  الحسػػبببا ا ػػ  علةػػل يػػذؿ سبمػػل العفبةػػة المهفةػػة  ػػ  قةبمػػل بعملػػله  -
بت تحثػػل علةػػل المعػػباار علػػى مراقػػ  الحسػػبببا كةعػػد هػػد بت لػػل لتضػػااي   ػػك  التكقعػػباه كأمػػرات طيةعةػػ

 كارلداراا المهفةة  

) اػر مػتحاظ(  ػإف هػذا الترررػر ةعتيػر ضػمبفبت لرػدر   أف عفد إلدار مراق  الحسبببا لترررر فظاو -
إأ أف مراقػػػ  الحسػػػبببا أ ةسػػػتطةن التفيػػػؤ بسب ػػػة الظػػػركؼ أك امحػػػدال   المفيػػػ   علػػػى ارسػػػتمرار

  المسػػػتريله كالتػػػ  قػػػد تػػػؤثر علػػػى قػػػدرتهب علػػػى التػػػ  قػػػد تتعػػػرض لهػػػب المفيػػػ   محػػػل المرا عػػػة  ػػػ
ةرػػػـك مراقػػػ  الحسػػػبببا يإلػػػدار ترررػػػره عػػػف تراػػػةـ مػػػد  قػػػدر  المفيػػػ   علػػػى ببلتػػػبل  ك   ارسػػػتمرار

 ارستمراره دكف أف ةعطى ت تادات بضمبف إستمراررة المفيب   

ا أف ايػد  رأةػل مف مف تعررو عمػل مراقػ  الحسػببب بت يداهة ات أف إسترسؿ مراق  الحسبببا ةعد أمر  -
مػػػب ةعػػػد مػػػف أسػػػبس كأهمةػػػة عملػػػل أف ةسػػػكف مسػػػترس عػػػف إدار  المفيػػػ   محػػػل  كالافػػػ  المحباػػػده كهػػػ
 ( 2015المرا عة ) فةـه 

كةطبلػػ  المسػػتاادكف مػػف الرػػكا ـ المبلةػػة مراقيػػ  الحسػػبببا بػػ ف ةسكفػػكا بمثببػػة إفػػذار مبسػػر للممػػبطر 
ب قػد تفهػبر ببلتبمػله كأف ةيػاركا إلػى إمسبفةػل تعرضػهب المبلةة الت  تكا ههب المفيػ   محػل المرا عػة كأفهػ

للتلػػػػاةة  ػػػػ  المسػػػػتريله كأف ةرػػػػدمكا ت تاػػػػدات علػػػػى سػػػػسمة الحبلػػػػة المبلةػػػػة للمفيػػػػب ه كأف ةسكفػػػػكا أتثػػػػر 
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 إسترسلةةه كةركمكا يتتكرف فظـ إتلبؿ مترابطة لتحراي الاهـ لمب ةحبكلكف أف ةالي عفل  ػ  ترػبرررهـ 
لحسبببا على مد  إلتزامل بسب ة المعباار كالركاعد المفظمة لعملله كالت  تررهب كتتحدد مس كلةة مراق  ا

كت تدهب فلكص كلكا ي الها با المهفةةه كالت  تتضمف إ تراض إيػدا  مراقػ  الحسػبببا رأةػل عػف قػدر  
تعتمػػػد علةػػػل المبػػػبد  المفيػػػ   إسػػػتمرار  إ تػػػراضكبفػػػب  علػػػى أف   المفيػػػ   علػػػى ارسػػػتمرار مػػػف عدمػػػل

 ػػػإف إيػػػدا  مراقػػػ  الحسػػػبببا يراةػػػة بػػػ ف الرػػػكا ـ المبلةػػػة المبلػػػة  ببلتػػػبل سػػػيةة المتعػػػبرؼ علاهػػػبه ك المحب
ببلمفي   محل المرا عة تتاي من تلؾ المببد  المحبسيةة المتعبرؼ علاهبه  ذلؾ يدكره ةعفػ  أف المفيػ   

إذ   ترػبررر المرا عػةمحل المرا عة مسػتمر   ػ  الفيػب ه فتا ػة أعتمػبد مسػتمدم  الرػكا ـ المبلةػة علػى 
ةرن علػى عػبتي مراقيػ  الحسػبببا مسػ كلةة التفيةػل علػى مسػتمدم  تلػؾ الرػكا ـ بممػبطر عػدـ الت تػد أك 

كبفػب  علػى ذلػؾ  ػإف   أ  عكا ي أك ميبتل للستمرار الت  قد تؤثر علػى لػحة كحرةرػة الرػكا ـ للمبلةػة
لمفيػػػ   إأ  ػػػ  حبلػػػة عػػػدـ الت تػػػد مػػػف مراقػػػ  الحسػػػبببا أ ةعػػػد مسػػػ كأت عػػػف الترررػػػر عػػػف إسػػػتمراررة ا

ارستمراره أك أف الركا ـ المبلةة  ار متكا رة مػن المبػبد  المحبسػيةة فتا ػة لك ػكد عكا ػي للسػتمرار أك 
    الحبأا الكاضحة لعدـ قدر  المفي   على ارستمرار كذلؾ قيل تعرضهب لل ػسس أك الايػل الفهػب  

 ( 1991لطا ه)

 مراقب الحسابات تجا  التقرير عن اإلستمراريةتطور مسئولية  9-3
ها ػة اله عفدمب الدرا 1962يدأ ارهتمبـ بمس كلةة مراق  الحسبببا ت به إستمرار المفي      عبـ 

أفل يهب إلى (ه كالت  أيبرا 90فيرتهب رقـ ) SEC تداكؿ امكراؽ المبلةة اممررسةةالمير ة على رقببة ك 
المفيػػ   علػػى ارسػػتمراره  ا ػػ  علػػى مراقػػ  الحسػػبببا أف ةرػػدـ ترررػػرات  ػػ  حبلػػة عػػدـ الت تػػد مػػف قػػدر  

( ر ػرا اا المرا عػة كالتػ  فلػحا 33تػـ إلػدار فيػر  رقػـ ) ببلتبل ك   مس لة ارستمراررة فمتحاظبت ع
مراقي  الحسبببا ببممذ    ارعتببر عدـ الت تد  ار العػبد  عفػد إعػداد الترػبررره كذلػؾ  ػ  حبلػة عػدـ 

 ف تحداد ت ثاره المحتمل عفد إعداد الركا ـ المبلةة  التمسف م

( كالتػ  2يإلدار الفير  رقـ ) AICPAف اقبـ الم من اممررس  للمحبسياف الربفكفا 1974   عبـ ك 
أيػػبرا إلػػى ضػػركر  قةػػبـ مراقػػ  الحسػػبببا بػػبلتحاظ  ػػ  ترررػػرهه أك ارمتفػػبع عػػف إيػػدا  الػػرأ   ػػ  حبلػػة 

 ( 2003المفي   على ارستمرار ) بل  ه ردر ل ببلفسبةك كد عدـ ت تد 

إلػػى أف الػػتحاظ  ػػ  الػػرأ  ت ػػبه إسػػتمراررة المفيػػ    ػػ   Micheal Firthتكلػػل  1978 ػػ  عػػبـ ك 
اكمػػب مػػف فيػػر ذلػػؾ  20ترررػػر مراقػػ  الحسػػبببا لػػل تػػ ثار سػػلي  علػػى أسػػعبر أسػػهـ تلػػؾ المفيػػ   مػػسؿ 

 ـ بعأةضبت    سل مف ك  Walker & Whittred Ballتكلل لفاس الفتا ة  1979ك   عبـ   الترررر
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Chow & Rice,19821987عػبـك  ه Dopuch, Holthausen & Leftwich, ه حاػل أتػدكا
تحاػػظ مراقػػ  الحسػػبببا  ػػ  ترررػػره عػػف اسػػتمراررة ك   مةعػػب أف هفػػبؾ عسقػػة يػػاف أسػػعبر أسػػهـ المفيػػ ا

في   لهب تبثار سلي  على ب ف المعلكمبا المبلة يإستمراررة الم & Kjnney Banks كأضبؼ المفي   
أسػػػػعبر امسػػػػهـ سػػػػكا  سػػػػبف ذلػػػػؾ سػػػػتحاظ  ػػػػ  الػػػػرأ   ػػػػ  ترررػػػػر مراقػػػػ  الحسػػػػببباه أك سب لػػػػب   ػػػػ  

 ارةضبحبا المتممة للركا ـ المبلةة المبلة ببلمفي    

إلػى عػدـ ك ػكد عسقػة يػاف الػتحاظ  ػ  ترررػر مراقػ  Jane F.Muchler  تكلػل 1986ك   عبـ 
 ػػػس تك ػػػد أهمةػػػة للمعلكمػػػبا عػػػف  ه كببلتػػػبل المفيػػػ   كأسػػػعبر أسػػػهـ المفيػػػ   الحسػػػبببا ت ػػػبه إسػػػتمراررة

إستمراررة المفي      يسل التحاظ    الرأ     ترررر مرقػ  الحسػببباه سمػب تكلػل لػفاس الفتا ػة مػف 
Elliott &Dodd  ( 2004)فمرهه  1986   عبـ 

يإلػػػدار  1981عػػػبـ  AICVAاف اكبػػػاف مؤرػػػد كمعػػػبرض قػػػبـ الم مػػػن اممررسػػػ  للمحبسػػػياف الرػػػبفكف
المفيػػ   علػػى  قػػدر ه كذلػػؾ لتحداػػد سػػل مػػف مسػػ كلةة مراقػػ  الحسػػبببا بيػػ ف تراػػةـ مػػد  34الفيػػر  رقػػـ 

  هػػذا اليػػ ف  ػػ علػػى مراقػػ  الحسػػبببا إتببعهػػب عفػػد ك ػػكد تسػػبؤؿ ا ػػ  ارسػػتمراره كار ػػرا اا التػػ  
 مراررة المفيػ  ه كالعكامػل اممػر  ا   على مراق  الحسػبببا دراسػة سب ػة المعلكمػبا عػف إسػت ببلتبل ك 

ك ػ  حبلػػة إسػػتمرار اليػػؾ  علػػى مراقػػ  الحسػػبببا أف اػػدرس مػػد  إمسبفةػػة إسػػترداد املػػكؿ كارلتزامػػبا 
 ( 2003المس لة )حسفه 

يإلدار معةبر المرا عة الدكل  رقـ  IAPCقبما ل فة ممبرسبا المرا عة الدكلةة  1986ك   عبـ 
لػػذ  علػػى أسبسػػل زادا مسػ كلةة مراقػػ  الحسػػبببا يملػػكص الترررػػر عػػف ( المتعلػي ببرسػػتمراره كا23)

ألػدر م لػس معػباار المرا عػة فيػر  رقػـ  1988مد  قدر  المفي   على ارستمرار مف عدمل     عبـ 
(ه بيػػػ ف تراػػػةـ مراقػػػ  الحسػػػبببا لرػػػدر  المفيػػػ   علػػػى ارسػػػتمراره كالتػػػ  علػػػى أسبسػػػهب ألػػػبي مػػػف 59)

با أف ةرـك يتراةـ قدر  المفي   على ارستمراره مػن التفيةػل أك اريػبر  عػف الضركر  على مراق  الحسبب
قػػػبـ م لػػػس معػػػباار  1990ك ػػػ  عػػػبـ   ك ػػػكد يػػػؾ  ػػػ  هػػػذا اليػػػ ف أك إحتمػػػبؿ حػػػدكل  يػػػل أك إ ػػػسس

 ( 59تعدةسا للفير  رقـ ) مبقدمتل (ه كالت  سبف ضمف64المرا عة يإلدار فير  رقـ )

اػػراا  ةمػػب اتعلػػي بمسػػ كلةة مراقػػ  الحسػػبببا بيػػ ف اعداػػد مػػف الت رػػد طػػرأ ال كبفػػب  علػػى مػػب سػػييه 
إسػػتمراررة المفيػػ  ه حاػػل اػػر  بعػػض البػػبحثاف أف إيػػدا  مراقػػ  الحسػػبببا رأةػػل يهػػذا اليػػ ف أ اتاػػي مػػن 

إأ أف  ػػبلى أ اتاػػي مػػن هػػذا اممػػر مف مسػػ كلةة مراقػػ  الحسػػبببا يهػػذا اليػػ ف تتطلػػ   دكره الترلاػػد  
 ػػإف تحداػػد قػػدر  المفيػػ    كببلتػػبل  تكقعػػل لمسػػتريل المفيػػ   ا مػػببةػػة أك الترػػدار المهفػػ  بمفػػل ممبرسػػة العف
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عػػدـ أف علػػى ارسػػتمرار ترػػن علػػى عػػبتي مسػػتمدمى الرػػكا ـ المبلةػػة كلػػةس مراقػػ  الحسػػبببا إلػػى  بفػػ  
 ( 2003) بل ه  رر عف إستمراررة المفي   مفب عل تاكؽ مسبك لر التر

( 570ه تحػػا رقػػـ )1994(  ػػى عػػبـ 23سمػػب أعاػػد لػػةب ة كتيكرػػ  معةػػبر المرا عػػة الػػدكل  رقػػـ )
تػػػػك ار ارريػػػػبداا كار ػػػػرا اا حػػػػكؿ مسػػػػ كلةة مرا ػػػػن الحسػػػػبببا بيػػػػ ف تراػػػػةـ مػػػػف مسلػػػػل كالػػػػذ  تػػػػـ 

ارستمراررةه كالذ  تفص  ررتل الثبلثة على عدـ ضػمبف مراقػ  الحسػبببا لرػدر  المفيػ   علػى ارسػتمرار 
ه كفيػػر  معةػػبر المرا عػػة 1994( لعػػبـ 130سمػػب  ػػى معةػػبر المرا عػػة اليررطػػبفى رقػػـ ) ه  ػػ  المسػػتريل

بعػػػد إلػػػدار  -هػػػذه المعػػػباار أف إ ػػػسس المفيػػػ   محػػػل المرا عػػػة مػػػن  (  كأ تعتيػػػر59اأمررسةػػػة رقػػػـ )
اقػ  الحسػببباه ارسػتمراةة مػف مسػ كلةة مر  قضػةةمراق  الحسبببا تررررات فظةابت عفهب دكف أف ةيار إلى 

حاػػل افػػل اتعبمػػػل مػػن الحبلػػػة الراهفػػة عفػػػد قةبمػػل بعملةػػػة المرا عػػةه دكف أ  ضػػػمبف لمػػب قػػػد ةحػػدل  ػػػى 
 ( 2004المستريل )فمرهه 

 العوام: المؤثرة عمى قرار مراقب الحسابات في تقرير  عن اإلستمرارية  9-4
تمػبذ قػرارتهـ ارقتلػبدةة ةعتمد مستمدمك الركا ـ المبلةػة بيػسل سياػر علػى ترررػر مراقػ  الحسػبببا م

يفػػب  علػػى مػػد  لػػحة هػػذه الرػػكا ـ  كببلتػػبل   ػػإف عػػدـ تحاػػظ مراقػػ  الحسػػبببا  ػػ  ترررػػره عػػف امحػػكاؿ 
ارقتلػػبدةة المتػػدهكر  للمفيػػ   ةيػػسؾ  ػػ  عملػػله كقػػد اتعػػرض علػػى أثػػره للمسػػك لة الربفكفةػػة  كسػػكا  سػػبف 

ر مػتحاظ  إذ أف هفػبؾ عكامػل تػؤثر علػى قػراره ترررر مراق  الحسبببا بيػ ف ارسػتمراررة متحاظػبت أـ  اػ
    هذا اللدد: 

أف التحاظ  ى ترررر مراق  الحسبببا بي ف إستمراررة المفيػ   محػل الخوف عمى م محة العمي::  -
المرا عة قػد اتسػي   ػ  ارضػرار بملػبلحهبه كقػد ةعتيػره مسػتمدمك الرػكا ـ المبلةػة بمثببػة تفيةػل لهػـ 

 ك تعرضهب لل سس يإحتمبؿ إفهةبر المفي   أ

ةعد المكؼ مف  رداف العمال مف أهػـ العكمػل المػؤثر  علػى قػرار مراقػ  الخوف من فقدان العمي::  -
الحسبببا ت به إستمراررة المفي  ه كالذ  على أسبسل أ ةمال مراق  الحسبببا إلػى الػتحاظ بػبلرأ  

التػ  تلػبي  ةػل المفيػ    اػر على مس لة ارسػتمراررةه أك أف ةرػـك يت  اػل هػذا الػتحاظ إلػى الكقػا 
 ( 1991قبدر  تمبمبت على ارستمرار كذلؾ قيل اأ سس )لطا ه 

إذ أف طػكؿ هػذه المػد  ا عػل مراقػ  الحسػبببا طول مدة الع قنة بنين مراقنب الحسنابات والعمين::  -
على علـ يبمل ببلمفي   كفيبطهب كقػدرتهب علػى ارسػتمراره مػن علمػل محػبكأا إدار  المفيػ   محػل 

 ػػى دراسػػتل إلػػى أف ار لػػب  عػػف ك ػػكد  Louwersلمرا عػػة رماػػب  العسػػر المػػبل   كقػػد تكلػػل ا
 ميبتل    إستمراررة المفي   ات ثر بطكؿ مد  العسقة من مراق  الحسبببا 
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كةستمر ال دؿ حكؿ العسقة ياف  تر  تكلى مراق  الحسبببا لعملةة المرا عة ك كده عملةة المرا عػة 
دار  مف أف امدلة الت رريةػة كاسػعة الفطػبؽ اػتـ عػف طرررهػب فاسهبه على الر ـ   حػص  يػل المرا عػةه كاس

لدار أرا  مراق  الحسبببا  كتيار معظـ امدلة اممار  إلى أف الاتر  الطكرلة لتكل  مراقػ   امربب ه كاس
ـ امدلػة الحسبببا لعملةة المرا عة لةس لهب ت ثار سلي  على  كد  عملةة المرا عة  كمن ذلؾ  ػإف معظػ

المتبحة تراتما كتتدسا إستفبدات إلى المفيػكا المدر ػة  ػ  اليكرلػة  ػ  الكأةػبا المتحػد   كرػتـ دراسػة 
تػػ ثار  تػػر  تػػكل  مراقػػ  الحسػػبببا لعملةػػة المرا عػػة علػػى  ػػكده عملةػػة المرا عػػة لليػػرسبا المبلػػة  ػػ  

ةة المرا عة مف المر ي أف ةسكف يل ةسبه كذلؾ    يا ة حال ةعترد ب ف  تر  تكل  مراق  الحسبببا لعمل
لهػػب تػػ ثار سػػلي  علػػى  ػػكده عملةػػة المرا عػػة    ةسػػكف إحتمػػبؿ أف مراقػػ  الحسػػبببا ةرػػـك يإلػػدار رأ  
مبص ببرستمراررة سمؤير على  كده عملةة المرا عةه كبإسػتمداـ عافػة مػف المفيػكا المؤسػد إ سسػهبه 

مراقيػػ  الحسػػبببا أ ةلػػبحكف أقػػل إسػػترسأت مػػن  كالمفيػػكا المؤسػػد عػػدـ إ سسػػهبه تيػػار الفتػػب ج إلػػى أف
مركر الكقا سمب أفهـ أ ةلبحكف أ ضل    التفيك  ببر سسه ك   حبلة مف التكازفه  ػإف الػدلال علػى 
 تػػػػػػره تػػػػػػكل  مراقػػػػػػ  الحسػػػػػػبببا لعملةػػػػػػة المرا عػػػػػػة سػػػػػػكا  ببلزرػػػػػػبد  أك بػػػػػػبلفرص ةيػػػػػػار إلػػػػػػى أف ال ػػػػػػكد  

  (Robert & Vanstraelen, 2007ضعةاة)

 حجم المنشأة مح: المراجعة  9-5
تكلػػػل العداػػػػد مػػػػف الدراسػػػبا إلػػػػى أف ح ػػػػـ المفيػػػػ   محػػػل المرا عػػػػة لػػػػل تػػػ ثار علػػػػى قػػػػرار مراقػػػػ  
الحسبببا المتحاظ المبص يإستمراررة المفي  ه كأف هفبؾ عسقة عسسةة يافهمبه حال أف المفي ا الت  

ت ػبه قػدرتهـ علػى ارسػتمرار سػبفكا أتيػر ح مػػبت أيػهر إ سسػهب كلػـ ةرػدـ مراقيػك الحسػبببا ترررػرات متحاظػػبت 
ةعترػد مراقيػك الحسػبببا أف   إذ مف تلؾ المفي ا الت  ألدر تررررات متحاظبت ت به قدرتهـ على ارسػتمرار

 المفي ا ذاا الح ـ التيار لداهب مردر  أتير على الت ل  على أ  لعكببا مبلةة تكا ههب  

  حجم مكتب المراجعة 9-6
ف ترررػره عػف بيػ سلمػب سػبف ح ػـ مستػ  المرا عػة أتيػر سلمػب سػبف مراقػ  الحسػبببا أتثػر إسػترسلةة  

  ميػػبتل ارسػػتمراررة فتا ػػة للعػػدد التياػػر مػػف العمػػس  كاسعتمػػبدات علػػى السػػمعة المهفةػػة لمستػػ  المرا عػػة
ار  المفيػ   ت ااػر ةستطةن مربكمة ض ك  العماله كتتكف المسػبر  المتكقعػة أقػل إذا مػب قػررا إد كببلتبل 

أف هفػبؾ عسقػة طردةػة يػاف ح ػـ مستػ  المرا عػة  Huan & Barnesسمػب إ تػرض  مستػ  المرا عػة 
 (  2003كدر ة إسترسؿ مراق  الحسبببا )حسفه 
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  التحقق التمقائي لمتنبؤ 9-7
الحػػػبأا أ ةماػػػل مراقيػػػك الحسػػػبببا إلػػػى اريػػػبر  إلػػػى مسػػػ لة ارسػػػتمراررة  ػػػ  ترػػػبرررهـه إأ  ػػػ   إذ

الكاضػػحة لعػػدـ قػػدر  المفيػػ   علػػى ارسػػتمراره كذلػػؾ  ػػ  السػػفة امماػػر  قيػػل تعػػرض المفيػػ   لل ػػسسه 
كرميػػى مراقيػػك الحسػػبببا أفػػل بسػػي  إيػػبرتهـ ارا بيةػػة أك تفيػػؤ  فتا ػػة لمػػك هـ مػػف التحرػػي التلرػػب   لل

را عة لت ثاراا سليةةه قػد تػؤد  السليةة    تربرررهـ إلى مس لة ارستمراررةه قد تتعرض المفي   محل الم
يدكرهب    الفهبةػة إلػى التع اػل بايػل أك إ ػسس المفيػ   سػكا  سبفػا هػذه اريػبر  سػتحاظ  ػ  الػرأ ه أك 
سإضب ة  رر  تكضػةحةة  ػ  فهبةػة الترررػر بعػد  رػر  الػرأ ه كمبلػة أف مراقػ  الحسػبببا ةسػكف  ػ  حبلػة 

ه حاػػل ةيػسل هػػذا ا مػػر قفبعػػة سب ةػػة لعػػدـ تفيػػؤلرػػب   للمػب ةرلػػد يػػػبلتحري التهػػك هػػذا ك   مػف عػػدـ الت تػػد
إيػػػبر  مراقيػػػ  الحسػػػبببا لمسػػػ لة ارسػػػتمراررة  ػػػ  ترػػػبرررهـ دكف أف ةيػػػعركا بػػػ   ممبلاػػػة رسػػػترسلاتهـ 

(ه عف ت ثار مطػ  اردار  التيػ الةةه كاأسػتراتا ةة علػى Liesbeth) كضمارهـ المهفىه كتتيو دراسة
 بلدراسبا السببرة المبلة ببرستمراررة )علػى    برستمراررة لليرسبا المتعثر الرراراا كا را  المبلة ب

( تيػػار إلػػى أف مبػػبدراا التحػػكؿ التيػػ الةة التػػ  إتمػػذتهب المفيػػ   2001 هسػػيال المثػػبؿ سػػببسف كآمػػركف 
المتعثػػػر  مبلةػػػبت علػػػى سػػػيال المثػػػبؿ: ماػػػض التتػػػبلاو ةسػػػكف لهػػػب تػػػ ثار سػػػلي  علػػػى قػػػراراا آرا  مراقيػػػ  

حسبببا المبلة ببرستمراررةه    حاف أف المببدراا ارستراتا ةة على سيال المثبؿ إتابقةػبا تعبكفةػة ال
 داػػػػد  مػػػػن يػػػػرسبا أمػػػػر  ةسػػػػكف لهػػػػب تػػػػ ثار إا ػػػػبي  علػػػػى قػػػػراراا كآرا  مراقيػػػػ  الحسػػػػبببا المبلػػػػة 

ف مسلهػب اػتـ ببرسػتمراررةه حاػل إفػل تػـ إضػب ة لهػذه الدراسػة مػف مػسؿ إمتبػبر كدراسػة ا لةػبا التػ  مػ
 علػى ك ػل   تفااذ مببدرا التحكؿ الت  تػؤثر علػى تراػةـ مراقيػ  الحسػبببا بمػد  لػسحةة ك ػدك  العماػل

الملػػػكصه تػػػـ دراسػػػة مػػػب إذا سػػػبف هػػػذا الفػػػكع مػػػف المعلكمػػػبا لػػػل تػػػ ثار مببيػػػر علػػػى الرػػػراراا كا را  
ل  ار مببير مف مػسؿ المعبل ػة المبلة ببأستمراررةه أك مب إذا سبفا تؤثر على الرراراا كا را  بيس

السحرة ل دلة المبلةةه كببرضب ة إلى ذلؾه تـ التحرػي  ةمػب إذا سبفػا مبػبدراا اردار  للتحػكؿ لهػب تػ ثار 
سػػػػتمراررة لمراقيػػػػ  الحسػػػػبببا مػػػػف ذك  الميػػػػر  كالميتػػػػد افه ممتلػػػػو علػػػػى الرػػػػراراا كا را  المبلػػػػة ببر
بيػػػر لمبػػػبدراا التحػػػكؿ اأسػػػتراتا ةة علػػػى الرػػػراراا كا را   تتيػػػو الفتػػػب ج عػػػف ك ػػػكد تػػػ ثار إا ػػػبي  مب

المبلػػة ببرسػػػتمراررة  ػػ  حػػػاف أف مبػػبدراا التحػػػكؿ التيػػ الةة لػػػةس لهػػب أ  تػػػ ثار سياػػر كمببيػػػر علػػػى 
الرػراراا كا را  المبلػة ببأسػتمراررة  سمػب أظهػرا التحلػةسا المبلػة ببلتػ ثار  اػر المببيػر لمبػػبدراا 

الرػػػراراا كا را  المبلػػػة ببأسػػػتمراررة أف مراقيػػػ  الحسػػػبببا المتمرسػػػاف مػػػف ذك  اردار  للتحػػػكؿ علػػػى 
المير ه كلتف لةس الميتد اف الذاف تلركا معلكمبا حكؿ مببدراا اردار  للتحكؿ قبمكا بػبلترساز أتثػر علػى 

لكمػػبا دكؿ امدلػػة المبلةػػة السػػليةة المبلػػة ببرسػػتمراررة أتثػػر مػػف مراقيػػ  الحسػػبببا الػػذاف لػػـ اتلرػػكا مع
 مببدراا اردار  للتحكؿ  
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سػػبف ال ػػرض الر ةسػػ  لهػػب هػػك ترػػدةـ امدلػػة المدركسػػة مػػب إذا سمػػب قػػبـ م مكعػػة مػػف البػػبحثاف يدراسػػة 
سػتمداـ ت ربػة أك إمتبػبر علػى إسػتمراررةه كب   قرار مراق  الحسػبببا ببلفسػبة للػرأ  المػبص ببر عملةبت 

ر أك حسػػػـ مراقيػػػ  الحسػػػبببا اتػػػ ثر بسػػػل مػػػف المؤيػػػراا فحػػػك ميػػػببله تػػػـ إا ػػػبد دلاػػػل قػػػك  علػػػى أف قػػػرا
سمػػػػب تكلػػػػلا الدراسػػػػة إلػػػػى أف تكا ػػػػي ا را  يػػػػاف قػػػػرار أك حسػػػػـ مراقيػػػػ    المبلةػػػػةه كامدلػػػػةه كار لػػػػب 

كتكلػلا هػذه الدراسػة إلػى أف    الحسبببا كآثبر التابعل ياف المت اراا المسترلة الثسثة ذك أهمةة سيار 
يإلدار الرأ  المبص ببرستمراررة إذا سبف هفبؾ يؾ    قدر  المفيػ   علػى  مراقي  الحسبببا مطبلياف

 ASه SAS 59ارستمرار  ػ  عملةبتهػب  ػ  الاتػر  المحبسػيةة التبلةػةه كهػذا مػف يػرك  المعػباار التبلةػة 
34l هSA 341  كأيػػبرا هػػذه الدراسػػة إلػػى أف قػػرار أك حسػػـ مراقيػػ  الحسػػبببا اتػػ ثر يثسثػػة عكامػػل ه

المبلةةه كامدلةه كار لب ه كهفبؾ تكا ػي قػك   ػ  ا را  يػاف قػرار أك حسػـ مراقيػ  الحسػبببا  المؤيراا
كهذا ةعف  أف مراقي  الحسبببا ة مػذكف  كآثبر التابعل ياف المت اراا المسترلة الثس ة بيسل سيار كهبـه

لهػب قاكدهػب بػبلر ـ مػف    ارعتببر العكامل الثسثة  ػ  كقػا كاحػده كمثػل أ  دراسػة أمػر  هػذه الدراسػة 
أفهب مبضعة للرقببة أك المير ه كالعضكةة المهفةة إأ أف العكامل اممػر  التػ  تػـ فربيػهب  ػ  مطيكعػبا 
أك دراسبا سببرة مثل يملةة مراقػ  الحسػببباه كفػكع العمػل المػؤد  ه كالضػ كطبا مػف الرؤسػب  أك 

ذه العكامػػل  ػػ  ارعتبػػبر  ػػ  الدراسػػبا المسػػ كلاف لػػـ تؤمػػذ  ػػ  عػػاف ارعتبػػبره كلتػػف ةمسػػف أف تؤمػػذ هػػ
 المستريلةة 

كتسحظ الببحثة أفهب لـ ت د مرػبأا تفػبكأا الحكسػبة السػحبيةة ه كأثرهػب علػ  مراقػ  الحسػبببا عفػد 
 تراةـ إ تراض ارستمراررةه كهذا مب د عهب إل  تفبكؿ هذه الدراسة 

 الدراسات السابقة -10
( إلػى أف المػرا عااف لهػـ ملػلحة طكرلػة ا  ػل  ػ  Kaplan & David, 2013أيػبرا دراسػة )

ترررػػػر ارسػػػتمراررة متيػػػددات كمتحاظػػػبت مبلةػػػبت ببلفسػػػبة للعمػػػس ه كةحمػػػ  مراقيػػػ   هػػػـ مػػػب إذا سػػػبف إلػػػدار 
الحسػػبببا مػػػف المسػػػب لة الربفكفةػػة النحرػػػة  كقػػػد فيػػ ا قضػػػةة ال كافػػػ  الداملةػػة فتا ػػػة لتػػػ ثار ممػػػبطر 

ر المػػبص ببرسػػتمراررة  كقػػد تكلػػلا هػػذه الدراسػػة إلػػى أف إلػػدار الترررػػر المسػػب لة الربفكفةػػة علػػى الرػػرا
عف ارستمراررة مرتب  يفتب ج تربض  مراق  الحسبببا كتعرضل للمسب لة الربفكفةةه كأف إلػدار الترررػر 

 عف ارستمراررة اماض مف إحتمبؿ د ن تسكةة مبلةة سيار  

إسػتعراض البحػكل المتعلرػة بػب را   (Raghunandan & Marleen, 2013)سمػب تفبكلػا دراسػة 
المعدلة لمراقي  الحسبببا المبلة ببرستمراررة  كقد تكللا الدراسة إلى أف امزمة المبلةة العبلمةػة قػد 
قػػػدما دا عػػػبت لت داػػػد ارهتمػػػبـ مػػػف قيػػػل ال هػػػبا التفظةمةػػػةه ككاضػػػع  المعػػػبااره كالمسػػػتثمررف  ػػػ  تراػػػةـ 

 المفي      ارستمرار سمفي   مستمر     فيبطهب  مراق  الحسببباه كاربسغ عف قدر 
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(  حػص مػد  إسػتمداـ كتفااػذ التتفكلك ةػب  ػ  مهفػة المرا عػة Oldhouser,2016كتفبكلػا دراسػة )
المبر ةػػة كمحبكلػػة ترػػدةـ تاسػػار للا ػػك  التتفكلك ةػػة المك ػػكد  يػػاف المػػرا عاف المػػبر ااف  كقػػد تكلػػلا 

ة تسػػمي للمػػرا عاف يػػإ را  عملةػػػبا المرا عػػة يدقػػة كساػػب   عبلةػػػة الدراسػػة إلػػى أف التطػػكراا التتفكلك ةػػػ
 كتتبلاو مفماضة مربرفة ببلفظـ الترلادةة  

( علػى إتتيػبؼ عكامػل المطػر الر ةسػةة للحكسػػبة Hua Hu, et al ., 2016كرسػزا دراسػة )
عداػػػد مػػػف السػػػحبيةة ه حاػػػل أظهػػػرا الفتػػػب ج الت رريةػػػة بػػػ ف إسػػػتمداـ تطيةرػػػبا الحكسػػػبة السػػػحبيةة لػػػل ال

المزاةػػب  كمػػن ذلػػؾ ه  ػػ  م ػػبؿ مرا عػػة الحسػػبببا كمعبل تهػػب ةحتػػب  اممػػر إلػػى عػػد  إعتبػػبراا متعلرػػة 
ببممبف    السحببة كأف عكامل المطر الر ةسةة الت  ا   مراعبتهب عفد إستمداـ الحكسبة السحبيةة    

 ة الحمبةة المرا عة ه  ممبطر متعلرة ببلعملةباه كممبطر تتفكلك ةةه كممبطر أفظم

( إلى تراةـ الت ثار الحبل  لتتفكلك ةب الحكسبة السحبيةة على Nurhajati, 2016سمب هد ا دراسة )
عملةة المرا عة كمفبقية ا ثبر المستريلةة للت بهبا التتفكلك ةة لمهفة المرا عػة  كقػد تكلػلا الدراسػة 

 ػ  ترػدةـ المػدمبا كالعملةػبا علاهػب  إلى أف ممػبطر الحكسػبة السػحبيةة معرػد  مف الترفةػبا المسػتمدمة
تػػػتـ مػػػبر  اليػػػرسبا التػػػ  تػػػتـ مرا عػػػة حسػػػبببتهب  سمػػػب تكلػػػلا الدراسػػػة إلػػػى ضػػػركر  تطػػػكرر  هػػػـ هػػػذه 
التتفكلك ةػػػب ال داػػػد  لػػػد  المػػػرا عااف الػػػداملااف لترػػػدةـ الميػػػكر  ليػػػرسبتهـ بيػػػ ف ار ػػػرا اا كالمعػػػباار 

سػحبيةة عفػد إسػتمدامهب  ػ  يا ػة مرا عػة الحسػبببا حاػل كالضكاب  التػ  مبزالػا تاترػر إلاهػب الحكسػبة ال
 اتمتن المرا عكف الداملاكف بمستك  أعل  مف  هـ العملةبا الداملةة كالمرا عة التي الةة 

( إلػػى تفػػبكؿ تػػ ثار فظػػـ المعلكمػػبا السػػحبيةة علػػى أدا  مفظمػػبا Algrari, 2017كهػػد ا دراسػػة )  
أهـ مؤيراا أدا  المفظمة لتراةـ أهمةة فظػـ المعلكمػبا الرب مػة امعمبؿه كقةبس ارفتب ةة يإعتببرهب أحد 

دار  امعمبؿ  كقػد تكلػلا الدراسػة إلػى أف فظػـ المعلكمػبا السػحبيةة ةمسفهػب  على الحكسبة السحبيةةه كاس
تحساف أدا  مفظمبا امعمبؿه كالحد مف أمطػب  المعػبمسا يهػبه كأفهػب تػؤثر يدر ػة سياػر  علػى تحسػاف 

حسػػػػاف كتطػػػػكرر مدمػػػػة العمػػػػس   ػػػػ  مفظمػػػػبا امعمػػػػبؿ  سمػػػػب أف ارسػػػػتثمبر  ػػػػ  فظػػػػـ  ػػػػكد  امدا  كت
المعلكمػػبا السػػحبيةة لػػل تػػ ثار إا ػػبي  علػػى ر بهةػػة المسػػتهلؾه ببرضػػب ة إلػػى إيػػراز ملػػب ص الحكسػػبة 

 السحبيةة    التي ال ا ل  كمعبل ة اليةبفباه كقدرتهب على التتبن كالرقببة 

ال مبؿه  ( إلى محبكلة يةبف إ را اا المرا عة الكا   تفااذهب يكاسطة مراق  2018كهد ا دراسة ) 
الحسبببا بي ف تحداد قدر  المفي   على ارستمرار    الفيب  كاسعداد ترررر المرا عة عف الرػكا ـ المبلةػة 
الذ  اتضمف ار لب  عف إ تراض ارستمراررة  كقد تكللا الدراسة إلػى أف إسػترسؿ عملةػة المرا عػة 
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مػػػرات هبمػػػبت  ػػػ  مهفػػػة المرا عػػػةه كةعػػػد بمثببػػػة العمػػػكد امسبسػػػ  الػػػذ  ترتتػػػز علةػػػل مهفػػػة المرا عػػػة  ةعػػػد أ
 كببلتبل   ا   أف اتـ تدعةـ هذا ارسترسؿ كحمباتل 

( إلى تحلال ال كاف  اممفةة المرتبطػة يتمػزرف اليةبفػبا Turki & Hussein,2018كسعا دراسة )
قتػػرا  حلػػكؿ أمفةػػة للحػػ د مػػف اله مػػبا  كقػػد تكلػػلا الدراسػػة إلػػى أفػػل ةمسػػف يفػػب  يا ػػة  ػػ  السػػحببةه كاس

ستردادهب    حبلة حدكل سكارل  ار متكقعة   سحبيةة آمفل لتمزرف يةبفبا قبدر  على حمباتهب كاس

( إلػى التعػرؼ علػى أثػػر إسػتمداـ اليػرسبا السػعكدةة للحكسػػبة 2019سمػب هػد ا دراسػة )اليػػمراف ه 
ةػػػة المرا عػػػة المبر ةػػػة  كقػػػد تكلػػػلا الدراسػػػة إلػػػى أف الحكسػػػبة السػػػحبيةة علػػػى إ ػػػرا اا كممػػػبطر عمل

السحبيةة تؤثر بيسل سيار على مرحلة التمطة  س حد إ را اا المرا عة المبر ةة الت  ترـك يهب مسبت  
المرا عػػػةه مػػػن ك ػػػكد أثػػػر للحكسػػػبة السػػػحبيةة علػػػى ممػػػبطر عملةػػػة المرا عػػػة مػػػف ك هػػػة فظػػػر مسبتػػػ  

 ـ الحكسبة السحبيةة أ ةاسر مد  ك كد ممبطر للمرا عة مف عدمل المرا عةه    حاف أف إستمدا

( إلػػى التعػػرؼ علػػى مػػد  معر ػػة المػػرا عاف ببلترفةػػبا الحداثػػة 2019سمػػب هػػد ا دراسػػة )المرز ػػ ه 
كملكلبت الحكسبة السحبيةةه من التعرؼ على مد  إدراؾ المرا ن الدامل  للممبطر المرتبطة يتطياػي 

تكلػػػلا الدراسػػػة إلػػػى أف مسػػػتك  إدراؾ أك معر ػػػة المرا ػػػن ببلترفةػػػبا الحداثػػػة الحكسػػػبة السػػػحبيةة  كقػػػد 
كملكلػػبت الحكسػػبة السػػحبيةة سػػبف يدر ػػة مرتاعػػة فسػػيةبته كأف مسػػتك  إدراؾ المرا ػػن الػػدامل  للممػػبطر 

 المرتبطة يتطياي الحكسبة السحبيةة سبف يدر ة مرتاعة فسيةبت 

إلرػب  فظػر  عبمػة علػى الترفةػبا التػ  تػؤثر علػى ( MeGhee & Grant,2019كأسػتهد ا دراسػة )
مهفػػػة المرا عػػػة  ػػػ  الكقػػػا الحػػػبل  ك ػػػ  المسػػػتريل الرررػػػ   كقػػػد حبكلػػػا الدراسػػػة ار ببػػػة علػػػى بعػػػض 
التسبؤأا كالت  مف أهمهب الدا ن كرا  الت ااػر التتفكلػك    ػ  المرا عػة  كسبفػا ار ببػة بػ ف الػدا ن هػك 

كزرػػػبد  ح ػػػـ يةبفبتهػػػب كسػػػرعتهبه كالت اػػػراا  ػػػ  فمػػػبذ  امعمػػػبؿه  زرػػػبد  ح ػػػـ المعػػػبمسا  ػػػ  اليػػػرسباه
كالتحػػكؿ فحػػػك التيػػػ ال ارلتتركفػػ  ممػػػب أد  إلػػػى ضػػركر  إلػػػزاـ المػػػرا عاف بمكاتبػػة التطػػػكر التتفكلػػػك   

 بمبةمسفهـ مف مكاللة تردةـ المدمبا لليرسباه كلتفااذ عملةة المرا عة ي كد  عبلةة 

لتعػػػرؼ علػػػى أثػػػر الحكسػػػبة السػػػحبيةة علػػػى عملةػػػة المرا عػػػة ( إلػػػى ا2020هػػػد ا دراسػػػة )حسػػػفه 
المبر ةة    ملره كأثػر إسػتمداـ اليػرسبا الملػررة للحكسػبة السػحبيةة  ػ  إ ػرا اا عملةػة المرا عػة 
المبر ةة  كقد تكلػلا الدراسػبا إلػى إهتمػبـ اليػرسبا يػإدرا  الحكسػبة السػحبيةة  ػ  عملةػبا المرا عػة 

هتمبـ مسبت  ال  مرا عة يإ را  دكراا تدرريةة للمكظااف على تطيةربا الحكسبة السحبيةة المبر ةةه كاس

( إقتػػػػػرا  آلةػػػػػة رزالػػػػػة اليةبفػػػػػبا المسػػػػػرر  ا مفػػػػػة كالمرا عػػػػػة ,Geeta 2020سمػػػػػب تفبكلػػػػػا دراسػػػػػة )
ار تراضػػػةة لليةبفػػػبا  ػػػ  السػػػحببة حاػػػل تحتػػػك  هػػػذه ا لةػػػة علػػػى سةػػػبف مرا عػػػة إ تراضػػػ  ةرػػػـك يػػػإ را  
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ك عبلة للمستفداا المطلكبة بساػب   أثفػب  عملةػة التفزرػل ه حاػل اػتـ إعاػب  مبلػؾ المعلكمػبا مرا عة آمفة 
مف ع   مرا عة المستفد كلةس هفبؾ حب ة لمبلؾ المعلكمبا لتعااف مرا ن طػرؼ ثبلػل  كقػد تكلػلا 

 الدراسة إلى أف المرا عة ار تراضةة تتكف أتثر ساب   مربرفة ببلمرا عة العبمة 

 مكن إشتقاق فروض البحث عمي النحو التالي:مما تقدم ي

تك د عسقة ذاا دألة إحلػب ةة يػاف تطيةرػبا الحكسػبة السػحبيةة ك ػكد  تسػهال كساػب   الفرض األول: 
 عملةة المرا عة 

تك ػػػد عسقػػػة ذاا دألػػػة إحلػػػب ةة يػػػاف تطيةرػػػبا الحكسػػػبة السػػػحبيةة كمػػػد  مسػػػ كلةة الفنننرض الثننناني: 
 المفي   على ارستمرار  المرا ن  ةمب اتعلي بمردر 

تك د عسقة ذاا دألة إحلب ةة يػاف تطيةرػبا الحكسػبة السػحبيةة كمػد  ترررػر المرا ػن الفرض الثالث: 
 عف إستمراررة المفي      الفيب  

 الدراسة التطبيقية -11
  مقدمة 11-1

 حاػل البحػله أهػداؼ لتحراػي تػـ الرةػبـ يهػب التػ  التطيةرةػة البحػل إ را ااتتضمف الدراسة كلو 
 أدا  تفبكؿ ثـ البحله كم تمن كعافة البحله    المتبن تحداد ارطبر المفه   للدراسة كالمفهج تضمف

 مف البحل للتحري أدا   حص    ستمدامهبإ تـ كار را اا الت  تلمةمهبه كسةاةة ستببفة(هالبحل )ار
 متبػبراس ك  اليةبفػبا تحلاػل  ػ  علاهػب تمػبدعار تػـ التػ  ارحلب ةة كالمعبل با كامسبلا  كثببتهبه لدقهب
 م تمػن علػى فتب  هػب كتعمػةـ البحػله قاػد الظػبهر  كاقػن عػف تعيػر التػ  للفتػب ج للكلكؿ البحل  ركض
 .البحل

 اإلطار المنهجي لمدراسة 11-2
عتمػػد البحػػل علػػى اأسػػتيةبف سػػ دا  مهمػػة  ػػ  تحراػػي أهػػدا هب المادافةػػة المتمثلػػة  ػػ  الحلػػكؿ علػػى إ 

ا إلػػى دراسػػبا سػػببرة إسػػتيةبف تػػـ تلػػمةـ ار  كقػػد كاليةبفػػبا المتعلرػػة بمكضػػكع البحػػل المعلكمػػبا سػػتفبدت
أف تتطلػ  ميػسلة البحػل أةضب   متببراا لضمبف قدرتهب على قةبس عسقبا هذه البحلإمضعا لعد  

ثػر ه كالفظػر  ػ  أتفلاهب يدقة مف أ ل الحلكؿ على أتير قدر مف المعلكمبا السزمة لتاسػارهب علمةػبت 
 للمػػػفهجالطػػػرؽ العلمةػػػة المتبعػػػة  ػػػ  دراسػػػة مثػػػل هػػػذه الميػػػبتل ف ػػػد أف الطرررػػػة التحلالةػػػة هػػػ  امفسػػػ  

 الكلا  
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 البحث منها 11-3
علػى  تحلاػل تطيةرػبا الحكسػبة السػحبيةةتػ ثار لػو ة كالػذ  التحلالػ  الكلػا  المػفهج سػتمداـإتػـ 

 ملػػدررف سػػتمداـإ كسػػاتـ  كرفبسػػ  الظػػبهر  مكضػػػكع البحػػل ترررػػر المرا ػػن عػػف إسػػتمراررة المفيػػ  
 :للمعلكمبا أسبسااف

 الت  تتمثل الثبفكةة اليةبفبا كملبدر للبحل الفظر   ارطبر معبل ة تـ حال: الثانوية الم ادر -أ 
 كسػذلؾ كالمرػبأا كالترػبررره كالػدكرربا العسقػةه ذاا كام فيةػة العربةػة كالمرا ػن التتػ   ػ 

الممتلاػة  ارفترفػا مكاقػن كالبحل كزرػبر  البحله مكضكع تفبكلا الت  السببرة كالدراسبا امبحبل
 ذاا العسقة 

 كالتػ  للبحػله ر ةسػةة سػ دا  سػتببفةمػسؿ ار امكلةػة مػف اليةبفػبا  مػن تػـ :ولينةالبياننات اآل -  
بعػض المسترلػ  مػفهـ علػى  سػتببفة علػىتػـ عػرض ار كقػد ض ال ػر  لهػذا ملةلػبت  لػمما
 سػتببفةتػـ تكزرػن ار ثػـ ه كمػفالميػر افه كتػـ إ ػرا  التعػدةسا السزمػة علاهػب حسػ  آرا  البحػل
   البحل عافة على

 البحث متغيرات 11-4

 
 

 متغيرات البحثيوضح  :1شك: 
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 مجتمع وعينة البحث 11-5
مػف  مراقػ  حسػبببا( 50حل طيي البحل على عػدد ) الحسبببا  مراقيإفحلر م تمن البحل    

 مسبت  المحبسبة 

 البحث )االستبانة( أداة 11-6
كلةػػػة  ػػػ   مػػػن اليةبفػػػبا مػػػف مػػػسؿ علػػػى الملػػػبدر ا  تحراػػػي أهػػػداؼ البحػػػلإعتمػػػدا الببحثػػػة  ػػػ  

البحػل مػف م تمػن البحػل  بمكضػكع تتعلػي اأستببفة كالت  تـ إعػدادهب لتػك ار المعلكمػبا كاليةبفػبا التػ 
 البحػػله علمػػبت متبػػبر  رضػػةبا اس ال بفػػ  الماػػداف  للدراسػػة مػػف حاػػل معبل تهػػب مسػػ لة البحػػل ك  أسػػتتمبؿ

بػػػبلر كع للدراسػػػبا السػػػببرة ه ك سػػػتيةبف علػػػى مراحػػػل متتبلةػػػة لةلػػػل إلػػػى يػػػسلل الفهػػػب  ب فػػػل تػػػـ إعػػػداد ار
ة المتعلرػػة بم ػػبؿ البحػػله كببرضػػب ة إلػػى مػػب تػػـ عرضػػل  ػػ  ارطػػبر الفظػػر  مػػف أ ػػل التحرػػي مػػف دقػػ

سػػهكلة لػػػةب ة ك سػػةبؽ علمػػ   سػػتببفة  ػػ مس متػػل  ػػ   مػػن المعلكمػػباه حاػػل تمػػا لػػةب ة يفػػكد ار
سػتببفة  ػ   رػرااه ستببفة كأبعبدهب     رراا ككضكحهب بيسل كاقع ه تحداد محػبكر كأبعػبد ارمحبكر ار

   مف قيل العافةالت  أ  ف  عفهب لت  ةسهل مسحظبتهب كقةبسهب 

قػد ستيةبف على أ راد عافة البحل ل من اليةبفبا السزمة للدراسػةه ك تـ تكزرن ارمرحلة  من اليةبفبا: 
 تتعلػي بمت اػػراا البحػل المسػػترل كالتػػببن  (  رػػر 20 ػ  )تتضػػمف  أربعػة محػػبكرسػتيةبف إلػػى تػـ ترسػػةـ ار

ـ سػتمداإكلرػد تػـ  (ه لتحداػد در ػة لتػل  رػر هLikert Scaleمرةبس لةسرا الممبس  ) ةالببحث استعملاس ك 
علػى  سػتببفة رػراا ار تعػرض لة ة كاحد  مف ار بببا بمب اػتس ـ مػن لػة ة  رػراا اأسػتيةبفه حاػل

 ةػل ار ببػبا  كتلعطػى علاهػبه مػكا رتهـ مسػتك   تحػدد إ ببػبا ممػس  رػر  سػل كمربيل سترل  مفهـ هالم
 الارر   على ار ببة در ة تمثل رقمةة أكزافبت 

(ه يافمػب الارػر  5ت مػذ الدر ػة ) بمكا ػي تبمػة علاهػب المكا رػة اػتـ التػ  الارػر  أف التبل  دكؿ الكركضي 
 المد     هذا ببق  ار بببا كتتراك  (ه1الدر ة ) تعطى ب ار مكا ي سلةبت  علاهب المكا رة عدـ اتـ الت 
 اتراك  ياف در ة كاحد  كممس در با  الذ 

 يوضح أووان الفقرات: 1جدول 

 أرفط حمبمب   أرفط محبَذ أوافك حمبمبأوافك  اإلجببت

 4 4 3 3 3 اى٘سُ
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( مػف 20تػـ تكزرػن ارسػتيةبف علػى عافػة عيػكا ةة مسكفػة مػف ) مرحمة التحقق منن ثبنات و ندق األداة:
أ راد م تمن البحل )مرا عك الحسبببا( للتحري مف مػد  ثبػبا كلػدؽ اأسػتيةبف كببلتػبل  

 تلبي  بهز  للتكزرن الفهب   

ارسػػتيةبف رمسبفةػػة ارعتمػػبد علػػى فتب  ػػل أسػػتمدما الببحثػػة معبدلػػة ألاػػب سركفبػػب  كللتحرػػي مػػف ثبػػبا 
(Cronbach Alpha ه سمب تـ حسب  اللدؽ الذات  كارتسبؽ الدامل  للستيةبف مف مسؿ معبمسا)

إرتبب  سل بعد مف أبعبد ارستيةبف ببلدر ة التلةة للستيةبف   كركضي ال ػدكؿ التػبل  معػبمسا اللػدؽ 
 الثببا:ك 

 اإلستبيانثبات  دق و  :2جدول 
 لُمت أنفب مخغُزاث االسخبُبن

انصذق 

 انذاحٍ

صذق اإلحسبق 

 انذاخهٍ

47333 47339 47333 حطبُمبث انحىسبت انسحببُت
 )**(

 

47333 47944 47333 جىدة حسهُم وكفبءة عمهُت انمزاجعت
)**(

 

47333 47943 47334 مذٌ مسئىنُت انمزاجع حجبي ممذرة انمىشأة عهً اإلسخمزار
)**(

 

47333 47934 47333 مذٌ حمزَز انمزاجع عه إسخمزارَت انمىشأة فٍ انىشبط
 )**(

 

  47949 47333 اإلسخبُبن ككم 

  (0.0.** دال عىذ مسخىي معىىَت )

 (: انببحثت(SPSS)انمصذر: مخزجبث ) 

يل ػػػا قػػػةـ معبمػػػل  اتضػػػي مػػػف ال ػػػدكؿ السػػػبيي أف قػػػةـ معػػػبمسا الثبػػػبا  مةعهػػػب قػػػةـ مرتاعػػػة حاػػػل
 ػػػكد  ه تطيةرػػػبا الحكسػػػبة السػػػحبيةة( مبعػػػبد ارسػػػتيةبف )884 0ه 842 0ه 847 0ه 576 0الثبػػػبا )

مػد  ترررػر ه مػد  مسػ كلةة المرا ػن ت ػبه مرػدر  المفيػ   علػى ارسػتمراره تسهال كساب   عملةة المرا عة
( 864 0ة ألاػػب للسػػتيةبف سسػػل )( علػػى التػػكال ه كسبفػػا قةمػػالمرا ػػن عػػف إسػػتمراررة المفيػػ    ػػ  الفيػػب 

مسبفةػة ارعتمػبد علػى  كه  قةمة مرتاعة  كتيار هذه الرةـ مف معبمسا الثببا إلى لػسحةة العبػبراا كاس
 فتب  هب كالكثكؽ يهب 

( 929 0ه 940 0ه 918 0ه 920 0ه 759 0سمػػب سبفػػا فتػػب ج اللػػدؽ الػػذات  مبعػػبد إسػػتيةبف )
مد  مس كلةة المرا ن ت به ه  كد  تسهال كساب   عملةة المرا عةه تطيةربا الحكسبة السحبيةةلتل مف )

ه كارسػتيةبف سسػل( مد  ترررر المرا ن عف إسػتمراررة المفيػ    ػ  الفيػب ه مردر  المفي   على ارستمرار
على التكال   كتياف فتب ج لدؽ ارتسػبؽ الػدامل  السػبيي مبعػبد إسػتيةبف أف معبمػل اررتبػب  يػاف أبعػبد 

(ه ممػػب اؤسػػد علػػى لػػدؽ 01 0بف كاس مػػبل  ارسػػتيةبف سسػػل دالػػة معفكةػػبت عفػػد مسػػتك  معفكةػػة )ارسػػتية
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ه 764 0ه 677 0ارتسػػػػبؽ الػػػػدامل  مبعػػػػبد ارسػػػػتيةبفه كحاػػػػل يل ػػػػا قػػػػةـ معبمػػػػل إرتبػػػػب  يارسػػػػكف )
مػد  ه  ػكد  تسػهال كساػب   عملةػة المرا عػةه تطيةرػبا الحكسػبة السػحبيةة( لتل مػف )783 0ه 736 0
مػػد  ترررػػر المرا ػػن عػػف إسػػتمراررة المفيػػ    ػػ  ه المرا ػػن ت ػػبه مرػػدر  المفيػػ   علػػى ارسػػتمرار مسػػ كلةة
 ( على التكال  كه  قةـ تؤسد على لدؽ أبعبد ارستيةبف الفيب 

 المستخدمة: اإلح ائية األساليب
دمػبؿ ترمازهػب  ػر   العافػة أ ػراد إ ببػبا تاررػع بعػد مسلػل  كالػذ  مػف .الحبسػ  يإسػتمداـ اليةبفػبا كاس
 Statistical)ار تمبعةػة  للعلػـك ارحلػب ةة الحزمػة يرفػبمج يإسػتمداـ إحلػب ةبت  اليةبفػبا معبل ػة تمػا

Package for Social Sciences (SPSS كتحرةرػػبت مهػػداؼ البحػػل كتحلاػػل اليةبفػػبا التػػ  تػػـ  )
 سبلتبل : معهب  رد تـ ارستعبفة ببمسبلا  كارمتببراا ارحلب ةة المفبسبة كه  

كالػػػكزف الفسػػػي   "Standard Deviation" " كارفحػػػراؼ المعةػػػبر   Mean" المتكسػػػ  الحسػػػبي  -
 للتعرؼ على فسبة مكا رة العافة عل   رراا ارستيةبف  (Weight Percentile)الم ك  

 إمتببر    أستمدامل معبمل إرتبب  "يارسكف" لرةبس لدؽ ارتسبؽ الدامل  للستببفةه ببرضب ة -
 مت اراا البحل  ياف عسقة ك كد مد 

 إسلك  ارفحدار البسة  رمتببر  ركض البحل  -

 تحمي: البيانات الشخ ية ألفراد عينة الدراسة:
تػػـ  مػػن عػػدد مػػف اليةبفػػبا اليملػػةة م ػػراد عافػػة الدراسػػة كالمتمثلػػة  ػػ  )سػػفكاا الميػػر ه كمسػػتك  

 (: 3الدراسةه سمب    ال دكؿ التبل ) التعلةـ(ه كالت  تمسف مف مسلهب تحداد ملب ص أ راد عافة

 توويع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمبيانات الشخ ية ألفراد عينة الدراسة: 3جدول 
 انىسبت انمئىَت انعذد انبُبوبث انشخصُت

 عذد سىىاث انخبزة

 4474 44 سْ٘اث  44أقو ٍِ 

 3374 44 سْت  43 - 44ٍِ 

 3374 43 سْت 43أمثز ٍِ 

 444 34 اإلجَبىٜ

 مسخىي انخعهُمٍان

 3474 44 بنبى٘رٝ٘س

 374 3 دبيً٘ )حبصو عيٚ إحذٙ اىشٖبداث اىَْٖٞت(

 374 4 حبصو عيٚ سٍبىت إحذٙ اىجَعٞبث أٗ اىَؤسسبث اىَْٖٞت

 3374 43 ٍبجسخٞز

 4374 3 دمخ٘رآ

 444 34 اإلجَبىٜ

 (: اىببحثت(SPSS)اىَصذر: ٍخزجبث )
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سفكاا(   10( مف أ راد عافة الدراسة لداهـ سفكاا مير  )أقل مف 11ك ربت لسفكاا المير : اتياف أف )
( مف أ ػراد عافػة الدراسػة لػداهـ 22%( مف إ مبل  أ راد عافة الدراسةه    حاف ك د أف )0 22يفسبل )

ةمثلػػكف الفسػػبة %( مػػف إ مػػبل  أ ػػراد عافػػة الدراسػػة ك 0 44سػػفة( يفسػػبة ) 15 - 10سػػفكاا ميػػر  )مػػف 
( مف أ ػراد عافػة الدراسػة لػداهـ سػفكاا ميػر  )أتثػر مػف 17امتير مف أ راد عافة الدراسةه    حاف أف )

 %( مف إ مبل  أ راد عافة الدراسة  0 34سفة( كةمثلكف مب فسيتل ) 15

بة  ( يفسػػبسػػبلكرركس( مػػف أ ػػراد عافػػة الدراسػػة حبلػػل علػػى )20كك رػػبت للمسػػتك  التعلةمػػ : اتيػػاف أف )
%( مف إ مبل  أ راد عافة الدراسة كةمثلكف الفسبة امتير مف أ راد عافة الدراسةه  ػ  حػاف ك ػد 0 40)

( كةمثلػكف مػب ديلـك )حبلل على إحد  اليػهبداا المهفةػة( مف أ راد عافة الدراسة حبلل على )3أف )
راد عافػػة الدراسػػة (  رػػ  مػػف أ ػػ1%( مػػف إ مػػبل  أ ػػراد عافػػة الدراسػػةه  ػػ  حػػاف ك ػػد أف )0 6فسػػيتل )

%( مػػف إ مػػبل  أ ػػراد عافػػة 0 2( يفسػػبة )زمبلػػة إحػػد  ال معةػػبا أك المؤسسػػبا المهفةػػةحبلػػل علػػى )
( مػػف أ ػػراد عافػػة الدراسػػة حبلػػل علػػى )مب سػػتار( كةمثلػػكف مػػب فسػػيتل 17الدراسػػةه  ػػ  حػػاف ك ػػد أف )

الدراسػػػة حبلػػػل علػػػى ( مػػػف أ ػػػراد عافػػػة 7%( مػػػف إ مػػػبل  أ ػػػراد عافػػػة الدراسػػػةه كأماػػػرات عػػػدد )0 34)
 %( مف إ مبل  أ راد عافة الدراسة 0 14)دستكراه( يفسبة )

 تطبيقات الحوسبة السحابيةمتغير  نتائا التحمي: الو في لعبارات: 4جدول 

 انعببراث
انمخىسط 

 انحسببٍ

االوحزاف 

 انمعُبرٌ

انىسن 

انىسبٍ 

 انمئىٌ

 انخزحُب 

 3 3374 473 373 7حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت ببىَؤسستحٌ إدخبه 

 3 3373 473 373 7حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت٘جذ اسخَزارٝت ىيعَو ٍِ خاله ح

حطبٞقبث اىح٘سبت ْٕبك اخخالف فٜ حقْٞت اىعَو قبو ٗبعذ 

 7اىسحببٞت
373 473 3373 3 

حطبٞقبث اىح٘سبت ْٕبك اخخالف فٜ سزعت اىعَو قبو ٗبعذ 

 7اىسحببٞت
373 473 9374 4 

 4 9473 473 373 7حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت قيو ٍِ األخطبءاسخخذاً 

  3373 473 373 حطبُمبث انحىسبت انسحببُت

 (: اىببحثت(SPSS)اىَصذر: ٍخزجبث )
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أف المتكسػػػ  العػػػبـ  تطيةرػػػبا الحكسػػػبة السػػػحبيةةتيػػػاف مػػػف ال ػػػدكؿ السػػػبيي لكلػػػو عبػػػبراا مت اػػػر 
( ككزف فسػػػػػػي  3 0( يػػػػػػإفحراؼ معةػػػػػػبر  )4 4يلػػػػػػع ) تطيةرػػػػػػبا الحكسػػػػػػبة السػػػػػػحبيةةر مػػػػػػبل  مت اػػػػػػر 

ه كقػد تراكحػا متكسػطبا العبػبراا يػاف مت اػر%( كه  فسػبة تيػار لمكا رػة عافػة الدراسػة علػى ال8 88)
%( كتيػػػار تلػػػؾ الفسػػػ  إلػػػى مكا رػػػة عافػػػة الدراسػػػة علػػػى 2 93-%6 85( يػػػكزف فسػػػي  )7 4 – 3 4)

  تطيةربا الحكسبة السحبيةةعببراا مت ار 

 عممية المراجعة كفاءةو جودة تسهي: متغير  نتائا التحمي: الو في لعبارات :5جدول 

 انعببراث
انمخىسط 

 انحسببٍ

االوحزاف 

 انمعُبرٌ

انىسن 

انىسبٍ 

 انمئىٌ

 انخزحُب 

ٍ٘اسّت اى٘قج اىالسً حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت ىٖب حأثٞز عيٚ 

 ىعَيٞت اىَزاجعت7
373 473 9374 3 

عَو  طبٞعت فٌٖحطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت ىٖب حأثٞز عيٚ 

 ٗاىحص٘ه عيٚ مبفت اىَعيٍ٘بث اىَخعيقت بٖب7 اىشزمت
373 473 9373 4 

حسٖٞو اإلطالع عيٚ ىٖب حأثٞز عيٚ  حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت

 دٗراث اىعَيٞبث اىَبىٞت فٜ اىشزمت ٍِ خاله اىَْصبث7
373 473 9374 3 

اىخحقق ٍِ ح٘افز ىٖب حأثٞز عيٚ  اىسحببٞتحطبٞقبث اىح٘سبت 

 اىحَبٝت اىَبدٝت ٗاإلىنخزّٗٞت ىألص٘ه7
373 473 9473 3 

فحص اىَسخْذاث ىٖب حأثٞز عيٚ  حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت

ٗاىخقبرٝز ٗاىَيفبث اىخٜ حشٞز إىٚ حطبٞق اإلجزاءاث اىزقببٞت ٍِ 

 خاله اىسحببت7

373 473 9373 4 

اىقٞبً بئجزاء ىٖب حأثٞز عيٚ  اىسحببٞتحطبٞقبث اىح٘سبت 

اىَزاجعت الُ اىَعيٍ٘بث اىَخعيقت بٖب ٝخٌ اىحص٘ه عيٖٞب ٍِ 

 خاله اىسحببت7

373 473 9473 3 

  9473 473 373 جىدة حسهُم وكفبءة عمهُت انمزاجعت

 (: اىببحثت(SPSS)اىَصذر: ٍخزجبث )

أف المتكسػػ   عملةػة المرا عػة ساػب  ك تيػاف مػف ال ػدكؿ السػبيي لكلػو عبػبراا مت اػر  ػكد  تسػهال 
( ككزف فسػػػي  4 0( يػػػإفحراؼ معةػػػبر  )6 4يلػػػع ) تطيةرػػػبا الحكسػػػبة السػػػحبيةةالعػػػبـ ر مػػػبل  مت اػػػر 

%( كه  فسبة تيار لمكا رة عافة الدراسة على المت ار  كقد تراكحػا متكسػطبا العبػبراا يػاف 95 70)
سػػػ  إلػػػى مكا رػػػة عافػػػة الدراسػػػة علػػػى %( كتيػػػار تلػػػؾ الف4 94-%4 90( يػػػكزف فسػػػي  )7 4 – 5 4)

  عملةة المرا عة ساب  ك عببراا مت ار  كد  تسهال 

 

 



 تقرير المراجع عن إستمرارية...... أثر تطبيق الحوسبة السحابية على مدى حنان عبد املنعم مصطفى حسن      د/ 

    

  333  

 

               مسئولية المراجع تجا  مقدرة المنشأةمتغير  نتائا التحمي: الو في لعبارات: 6جدول 
 عمى اإلستمرار

 انعببراث
انمخىسط 

 انحسببٍ

االوحزاف 

 انمعُبرٌ

انىسن 

انىسبٍ 

 انمئىٌ

 انخزحُب 

حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت ح٘فز ىيَزاجع ٍب َٝنْٔ ٍِ حْفٞذ 

 7اإلجزاءاث اىخحيٞيٞت ىخقٌٞٞ قذرة اىَْشأة عيٚ اإلسخَزار
3793 4744 9974 4 

حطبٞقاابث اىح٘ساابت اىسااحببٞت حاا٘فز ىيَزاجااع ٍااب َٝنْاأ ٍااِ إجاازاء 

اىَقبرّاابث بااِٞ اىْخاابفي ىخاا٘فٞز أدىاات عااِ ٍااذٛ قااذرة اىَْشااأة عيااٚ 

 اإلسخَزار7

3794 4743 9373 4 

حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت ح٘فز ىيَزاجع ٍب َٝنْٔ ٍِ إبذاء رأٛ 

 7فْٜ سيٌٞ عِ ٍذٛ قذرة اىَْشأة عيٚ اإلسخَزار
3793 4744 9974 4 

عذً اىخخيٜ عِ  يٜحطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت حجبز اىَزاجع ع

 7عِ ٍذٛ قذرة اىَْشأة عيٚ اإلسخَزار أٍٛسئؤىٞخٔ فٜ إبذاء اىز
3794 4743 9373 4 

  9379 4743 3793 ٍسئ٘ىٞت اىَزاجع حجبٓ ٍقذرة اىَْشأة عيٚ اإلسخَزار

 (: اىببحثت(SPSS)اىَصذر: ٍخزجبث )

( لكلػػػػو عبػػػػبراا مت اػػػػر مسػػػػ كلةة المرا ػػػػن ت ػػػػبه مرػػػػدر  المفيػػػػ   علػػػػى 6تيػػػػاف مػػػػف ال ػػػػدكؿ رقػػػػـ )
( يػإفحراؼ معةػبر  94 4يلػع ) تطيةرػبا الحكسػبة السػحبيةةارستمرار أف المتكس  العبـ ر مبل  مت ار 

%( كهػػػ  فسػػػبة تيػػػار لمكا رػػػة عافػػػة الدراسػػػة علػػػى المت اػػػر  كقػػػد تراكحػػػا 9 98( ككزف فسػػػي  )18 0)
%( كتيػػار تلػػؾ الفسػػ  إلػػى 2 99-%4 98( يػػكزف فسػػي  )96 4 – 92 4متكسػػطبا العبػػبراا يػػاف )

 مكا رة عافة الدراسة على عببراا مت ار مس كلةة المرا ن ت به مردر  المفي   على ارستمرار 

           متغير تقرير المراجع عن إستمرارية المنشأة نتائا التحمي: الو في لعبارات: 7جدول 
 النشاط في

 انعببراث
انمخىسط 

 انحسببٍ

االوحزاف 

 انمعُبرٌ

انىسن 

انىسبٍ 

 انمئىٌ

 انخزحُب 

اىَزاجع ٝفخزض إسخَزارٝت اىَْشأة فٜ جَٞع ٍزاحو اىَزاجعت، 

ٗٝقً٘ بئخخببراث اىَزاجعت اىعبدٝت ٍبىٌ ٝنِ ْٕبك شل فٜ قذرة 

 اىَْشأة عيٚ اإلسخَزار7

3794 4734 9374 4 

ىٖاب حاأثٞز عياٚ حا٘فٞز أدىات ىيَزاجاع  اىسحببٞتحطبٞقبث اىح٘سبت 

َٝنْٔ ٍِ خالىٖب ححذٝذ ٍذٛ إٍنبّٞت إسخَزار اىَْشاأة فاٜ ٗاىخٜ 

 اىْشبط7

3794 4743 9373 4 

ححقق ىيَزاجع اإلسخقالىٞت فٜ إبذاء  حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت

 7رأٝٔ عِ ٍذٛ إٍنبّٞت اىَْشأة فٜ اإلسخَزار
3733 4733 9374 3 
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 انعببراث
انمخىسط 

 انحسببٍ

االوحزاف 

 انمعُبرٌ

انىسن 

انىسبٍ 

 انمئىٌ

 انخزحُب 

ححااذ ٍااِ قااذرة إدارة اىَْشااأة عيااٚ  اىح٘ساابت اىسااحببٞتحطبٞقاابث 

اىخااااذخو فااااٜ راٛ اىَزاجااااع عااااِ ٍااااذٛ إٍنبّٞاااات اىَْشااااأة فااااٜ 

 7اإلسخَزار

3794 4734 9374 4 

اىع٘اٍااو اىَااؤثزة عيااٚ حقزٝااز اىَزاجااع عااِ اإلسااخَزارٝت حااؤثز 

 عيٚ قذرة اىَْشأة عيٚ اإلسخَزار7
3733 4733 9374 3 

  9373 4743 3739 اىَْشأة فٜ اىْشبطحقزٝز اىَزاجع عِ إسخَزارٝت 

 (: اىببحثت(SPSS)اىَصذر: ٍخزجبث )

( لكلػو عبػبراا مت اػر ترررػر المرا ػن عػف إسػتمراررة المفيػ    ػ  7تياف مف ال ػدكؿ السػبيي رقػـ )
( يػػإفحراؼ معةػػبر  89 4يلػػع ) تطيةرػػبا الحكسػػبة السػػحبيةةالفيػػب  أف المتكسػػ  العػػبـ ر مػػبل  مت اػػر 

%( كهػػػ  فسػػػبة تيػػػار لمكا رػػػة عافػػػة الدراسػػػة علػػػى المت اػػػره كقػػػد تراكحػػػا 8 97( ككزف فسػػػي  )26 0)
%( كتيػار تلػؾ الفسػ  إلػى 40 98-%2 97( يكزف فسػي  )92 4 – 86 4متكسطبا العببراا ياف )

 لمفي      الفيب  مكا رة عافة الدراسة على عببراا مت ار ترررر المرا ن عف إستمراررة ا

توجنند ع قننة  ات داللننة إح ننائية بننين تطبيقننات الحوسننبة فنني  ننورته العدميننة : ال األول الفننرض 
 .عممية المراجعة كفاءةو وجودة تسهي: السحابية 

            كفاءةو وجودة تسهي: تطبيقات الحوسبة السحابية ية بين رتباطاإل الع قة : 8جدول 
 عممية المراجعة

 حطبُمبث انحىسبت انسحببُت انمخغُزاث

 جىدة حسهُم وكفبءة عمهُت انمزاجعت
47433 ٍعبٍو ارحببط

*
 

 4743 اىذالىت اىَعْ٘ٝت

 (: اىببحثت(SPSS)اىَصذر: ٍخزجبث ) 

ك ػػػكد  تسػػػهال تطيةرػػػبا الحكسػػػبة السػػػحبيةة  ةػػػة يػػػافاأرتببطللعسقػػػة ال ػػػدكؿ السػػػبيي  مػػػفاتضػػػي 
( يػاف 05 0عفػد مسػتك  معفكةػة )ذاا دألػة إحلػب ةة  رتببطةػةإعسقػة  دك ك ػ عملةػة المرا عػة ساب  ك 

حاػػل يل ػػا قةمػػة معبمػػل اررتبػػب   عملةػػة المرا عػػة ساػػب  ك ك ػػكد  تسػػهال تطيةرػػبا الحكسػػبة السػػحبيةة 
(0 287)   
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عمى جودة تسهي: ألثر تطبيقات الحوسبة السحابية البسيط نحدار الخطي اإل  نمو ج: 9جدول 
 عممية المراجعة كفاءةو 

 مصذر

 انخغُز

 درجت

 انحزَت

 مجمىع

 انمزبعبث

 مخىسط

 انمزبعبث

 انمُمت انممذرة
 معبمم

 االرحببط

 معبمم

 انخحذَذ
 (ف) اخخبـــبر

 R² (R) انمخغُز انثببج
لُمت 

(F) 
 انمعىىَت

 47334 47334 4 انمفسز

 47433 37933 33 انبىالٍ 47444 37493 47433 47433 47333 37444

  37343 39 انكهٍ

       ( 4743* اىذالىت اإلحصبفٞت عْذ ٍسخ٘ٙ اىَعْ٘ٝت )

 (: اىببحثت(SPSS)اىَصذر: ٍخزجبث )

 :ت  ا ياتض (9رقـ ) بل دكؿبالكارد   جستعراض الفتب إي

 ساػػب  ك ك ػػكد  تسػػهال تطيةرػػبا الحكسػػبة السػػحبيةة يػػاف  إحلػػب ةبت  معفكةػػةعسقػػة طردةػػة ك  ؾأف هفػػب -
 ( 278 0)  رتببحال يلع قةمة معبمل ار عملةة المرا عة

 ساػب  ك  ػكد  تسػهال  ػ  %( مػف الت اػر 7 7سمب تياف مف مسؿ فتب ج تحلال ارفحدار أف حكال  ) -
%( 3 92ه كأف هفػػبؾ حػػكال  )طيةرػػبا الحكسػػبة السػػحبيةةار ػػن إلػػى الت اػػر  ػػ  ت عملةػػة المرا عػػة

طيةرػػػبا الحكسػػػبة تيػػػاف أف زرػػػبد  ت تر ػػػن إلػػػى عكامػػػل أمػػػر  لػػػـ تػػػدمل  ػػػ  فمػػػكذ  ارفحػػػدار  كقػػػد
 ( 367 0) عملةة المرا عة ساب  ك  كد  تسهال زربد  تؤد  إلى %( 1يفسبة )السحبيةة 

( كهػػػ  قةمػػػة دالػػػة 193 4( المحسػػػكبة يل ػػػا )Fسمػػػب تيػػػاف مػػػف فتػػػب ج ال ػػػدكؿ السػػػبيي أف قةمػػػة ) -
رعتمػػبد علةػػل ( ممػػب اػػدعـ  ػػكد  فمػػكذ  ارفحػػدار كلػػحة ا00 0إحلػػب ةتب عفػػد مسػػتك  معفكةػػة )

 يدكف أمطب  كمف فمكذ  ارفحدار السبيي اتضي إمسبفةة تطياي فمكذ  

ك ػػػكد  تسػػػهال تطيةرػػػبا الحكسػػػبة السػػػحبيةة يػػػاف التػػػ ثار ك  اررتبػػػب عسقػػػة كرلمػػػص اليػػػسل التػػػبل   -
 سمب ال : عملةة المرا عة ساب  ك 
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تك د عسقة ذاا دألة إحلب ةة ياف تطيةربا ال : في  ورته العدمية األولمما سبق نرفض الفرض 

 .عملةة المرا عة ساب  ك ك كد  تسهال الحكسبة السحبيةة 

ك ػػكد  تك ػػد عسقػػة ذاا دألػػة إحلػػب ةة يػػاف تطيةرػػبا الحكسػػبة السػػحبيةة ونقبنن: الفننرض البنندي:: أ  
 .عملةة المرا عة ساب  ك تسهال 

توجنند ع قننة  ات داللننة إح ننائية بننين تطبيقننات الحوسننبة ال : فنني  ننورته العدميننة الثننانيالفننرض 
 .مسئولية المراجع تجا  مقدرة المنشأة عمى اإلستمرارو السحابية 

مسئولية المراجع تجا  و تطبيقات الحوسبة السحابية ية بين رتباطاإل الع قة : 10جدول 
 مقدرة المنشأة عمى اإلستمرار

 حطبُمبث انحىسبت انسحببُت  انمخغُزاث

 مسئىنُت انمزاجع حجبي ممذرة انمىشأة عهً اإلسخمزار
47333 ٍعبٍو ارحببط 

**
 

 47449 اىذالىت اىَعْ٘ٝت

 (: اىببحثت(SPSS)اىَصذر: ٍخزجبث )

مسػ كلةة ك تطيةربا الحكسبة السػحبيةة  ةة يافرتببطار( العسقة 10رقـ )ال دكؿ السبيي  مفاتضي 
عفػػد مسػػتك  ذاا دألػػة إحلػػب ةة  رتببطةػػةإعسقػػة  دك ك ػػالمرا ػػن ت ػػبه مرػػدر  المفيػػ   علػػى ارسػػتمرار 

مس كلةة المرا ن ت به مردر  المفي   على ارسػتمرار ك تطيةربا الحكسبة السحبيةة ( ياف 01 0معفكةة )
  (366 0حال يل ا قةمة معبمل اررتبب  )

 

 

 

 

 

حطبٞقبث اىح٘سبت 

 R = 47433ٍعبٍو ااالرحببط  اىسحببٞت 

ج٘دة حسٖٞو 

عَيٞت  مفبءةٗ

 اىَزاجعت
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عمى مسئولية ألثر تطبيقات الحوسبة السحابية البسيط نحدار الخطي اإل  نمو ج: 11جدول 
 المراجع تجا  مقدرة المنشأة عمى اإلستمرار

 مصذر

 انخغُز

 درجت

 انحزَت

 مجمىع

 انمزبعبث

 مخىسط

 انمزبعبث

 انمُمت انممذرة
 معبمم

 االرحببط

 معبمم

 انخحذَذ
 اخخبـــبر ف

 R² (R) انمخغُز انثببج
لُمت 

(F) 
 انمعىىَت

 47444 47444 4 انمفسز

 47443 47343 33 انبىالٍ 47449 37344 47433 47333 47443 37933

  47343 39 انكهٍ

  (4744اىَعْ٘ٝت )** اىذالىت اإلحصبفٞت عْذ ٍسخ٘ٙ 

 (: اىببحثت(SPSS)اىَصذر: ٍخزجبث )

 :تيآلا حفي الجدول السابق يتض( 10رقم )الواردة  استعراض النتائإب

  مسػ كلةة المرا ػن ت ػبه ك تطيةرػبا الحكسػبة السػحبيةة يػاف  إحلػب ةبت معفكةػة عسقة طردةػة  ؾأف هفب
 ( 366 0)  رتببحال يلع قةمة معبمل ار مردر  المفي   على ارستمرار

 (  مػف الت اػػر 4 13سمػب تيػػاف مػف مػػسؿ فتػب ج تحلاػػل ارفحػدار أف حػػكال )%  مسػػ كلةة المرا ػػن  ػ
ه كأف هفػػبؾ طيةرػػبا الحكسػػبة السػػحبيةةار ػػن إلػػى الت اػػر  ػػ  ت ت ػػبه مرػػدر  المفيػػ   علػػى ارسػػتمرار

ةرػػػبا طي%( تر ػػػن إلػػػى عكامػػػل أمػػػر  أاتضػػػمفهب الفمػػػكذ    كقػػػد تيػػػاف أف زرػػػبد  ت6 86حػػػكال  )
مسػػػػ كلةة المرا ػػػػن ت ػػػػبه مرػػػػدر  المفيػػػػ   علػػػػى زرػػػػبد  تػػػػؤد  إلػػػػى %( 1يفسػػػػبة )الحكسػػػػبة السػػػػحبيةة 

 ( 216 0) ارستمرار

 ( سمػػػب تيػػػاف مػػػف فتػػػب ج ال ػػػدكؿ السػػػبيي أف قةمػػػةF( المحسػػػكبة يل ػػػا )كهػػػ  قةمػػػة دالػػػة 412 7 )
اأعتمبد علةػل  ( ممب اؤسد على  كد  فمكذ  اأفحدار كلحة01 0إحلب ةتب عفد مستك  معفكةة )

 دكف أمطب    كمف فتب ج فمكذ  ارفحدار السبيي اتضي إمسبفةة تطياي فمكذ  

   مسػ كلةة المرا ػن ك تطيةرػبا الحكسػبة السػحبيةة يػاف التػ ثار ك  اررتبػب عسقػة كرلمػص اليػسل التػبل
 سمب ال : ت به مردر  المفي   على ارستمرار

 
 
 

 

حطبٞقبث اىح٘سبت 

 اىسحببٞت 
 R = 47333ٍعبٍو ااالرحببط 

 

 مفبءةٗج٘دة حسٖٞو 

 عَيٞت اىَزاجعت
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تك ػػػد عسقػػػة ذاا دألػػػة إحلػػػب ةة يػػػاف تطيةرػػػبا ال : الثنننانيممنننا سنننبق ننننرفض الفنننرض العننندمي  
 .مس كلةة المرا ن ت به مردر  المفي   على ارستمرارك الحكسبة السحبيةة 

مسػػ كلةة ك تك ػػد عسقػػة ذاا دألػػة إحلػػب ةة يػػاف تطيةرػػبا الحكسػػبة السػػحبيةة ونقبنن: الفننرض البنندي:: 
 .المرا ن ت به مردر  المفي   على ارستمرار

توجنند ع قننة  ات داللننة إح ننائية بننين تطبيقننات الحوسننبة ال : فنني  ننورته العدميننة  الثالننثالفننرض 
 .تقرير المراجع عن إستمرارية المنشأة في النشاطو السحابية 

          تقرير المراجع و تطبيقات الحوسبة السحابية ية بين االرتباطالع قة : 12جدول 
 عن إستمرارية المنشأة في النشاط

 حطبُمبث انحىسبت انسحببُت انمخغُزاث

 حمزَز انمزاجع عه إسخمزارَت انمىشأة فٍ انىشبط
47333 ٍعبٍو ارحببط

**
 

 4744 اىذالىت اىَعْ٘ٝت

 اىببحثت( (:SPSS)اىَصذر: ٍخزجبث )

ترررػػر ك تطيةرػػبا الحكسػػبة السػػحبيةة  ةػػة يػػافرتببطار( العسقػػة 12رقػػـ )ال ػػدكؿ السػػبيي  مػػفاتضػػي 
عفػػد مسػػتك  ذاا دألػػة إحلػػب ةة  رتببطةػػةإعسقػػة  دك ك ػػالمرا ػػن عػػف إسػػتمراررة المفيػػ    ػػ  الفيػػب  

مفيػػ    ػػ  الفيػػب  ترررػػر المرا ػػن عػػف إسػػتمراررة الك تطيةرػػبا الحكسػػبة السػػحبيةة ( يػػاف 01 0معفكةػػة )
  ( 363 0حال يل ا قةمة معبمل اررتبب  )

             تطبيقات الحوسبة السحابية ألثر البسيط نحدار الخطي اإل نمو ج  :13جدول 
 عمى تقرير المراجع عن إستمرارية المنشأة في النشاط

 مصذر

 انخغُز

 درجت

 انحزَت

 مجمىع

 انمزبعبث

 مخىسط

 انمزبعبث

 انمُمت انممذرة
 معبمم

 االرحببط

 معبمم

 انخحذَذ
 اخخبـــبر ف

 R² (R) انمخغُز انثببج
لُمت 

(F) 
 انمعىىَت

 47333 47333 4 انمفسز

 47434 47949 33 انبىالٍ 4744 37433 47434 47333 47344 37333

  37333 39 انكهٍ

       ( 4744** اىذالىت اإلحصبفٞت عْذ ٍسخ٘ٙ اىَعْ٘ٝت )

 (: اىببحثت(SPSS)اىَصذر: ٍخزجبث )
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 :تيآلا حيتض( 13رقم )الجدول السابق ب ةالوارد استعراض النتائإب

ترررػػػر المرا ػػػن عػػػف ك تطيةرػػػبا الحكسػػػبة السػػػحبيةة يػػػاف  إحلػػػب ةبت  معفكةػػػةعسقػػػة طردةػػػة  ؾأف هفػػػب -
 ( 363 0)  رتببقةمة معبمل ار احال يل  إستمراررة المفي      الفيب 

ترررػر المرا ػن عػف  ػ  %( مف الت اػر 1 13سمب تياف مف مسؿ فتب ج تحلال ارفحدار أف حكال  ) -
ه كأف حػػػػكال  طيةرػػػػبا الحكسػػػػبة السػػػػحبيةةار ػػػػن إلػػػػى الت اػػػػر  ػػػػ  ت إسػػػػتمراررة المفيػػػػ    ػػػػ  الفيػػػػب 

طيةرػػػبا %( تر ػػن إلػػػى عكامػػػل أمػػر  لػػػـ اتضػػػمفهب فمػػكذ  ارفحػػػدار  كقػػػد تيػػاف أف زرػػػبد  ت9 86)
 ترررػر المرا ػن عػف إسػتمراررة المفيػ    ػ  الفيػب زرػبد  تػؤد  إلػى %( 1يفسبة )السحبيةة  الحكسبة

(0 320 ) 

( كهػػػ  قةمػػػة دالػػػة 265 7( المحسػػػكبة يل ػػػا )Fسمػػػب تيػػػاف مػػػف فتػػػب ج ال ػػػدكؿ السػػػبيي أف قةمػػػة ) -
( ممب اؤسد على  كد  فمكذ  اأفحدار كلحة اأعتمبد علةػل 01 0إحلب ةتب عفد مستك  معفكةة )

 كف أمطب   كمف فمكذ  ارفحدار السبيي اتضي إمسبفةة تطياي هذا الفمكذ   د

ترررػر المرا ػن عػف ك تطيةربا الحكسبة السحبيةة ياف الت ثار ك  اررتبب عسقة كرلمص اليسل التبل   -
 سمب ال : إستمراررة المفي      الفيب 

 
 
 

  
تك ػػد عسقػػة ذاا دألػػة إحلػػب ةة يػػاف ال : فنني  ننورته العدميننة  الثالننثممننا سننبق نننرفض الفننرض 

 .ترررر المرا ن عف إستمراررة المفي      الفيب ك تطيةربا الحكسبة السحبيةة 

ترررػػػر ك تك ػػػد عسقػػػة ذاا دألػػػة إحلػػػب ةة يػػػاف تطيةرػػػبا الحكسػػػبة السػػػحبيةة ونقبننن: الفنننرض البننندي:: 
 .المرا ن عف إستمراررة المفي      الفيب 

 تو يات البحث -12
    ضك  فتب ج البحل تكل  الببحثة بمبال :

ممػػب ةسػػتلـز  حتػب  الحكسػػبة السػػحبيةة  ػ  عبلمفػػب العربػػ  لمزرػد مػػف الدراسػػبا كالت ػبر  كالمبػػبدراات -
 تيف  الببحثاف لهب ببلدراسة كالتحلال 

حطبٞقبث اىح٘سبت 

 R = 47333ٍعبٍو ااالرحببط  اىسحببٞت 
 مفبءةٗج٘دة حسٖٞو 

 عَيٞت اىَزاجعت
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ممػب ةسػػتلـز  كالث ػػراا المتعلرػة يتطيةربتهػػب هفػ اتاترػر الحكسػبة السػػحبيةة لمزرػد الدراسػػبا حػكؿ ال ك   -
 إستمداـ تطيةربا الدراسبا الت  تتـ علاهب    الم بؿ المهف  

  اليلػػداف العربةػػة كتاعاػػل مبػػبدر  افب ػػ  اليػػد  مببيػػر   ػػ  اسػػتمداـ تطيةرػػبا الحكسػػبة السػػحبيةة  ػػ  -
  السحببة العربةة

 إعطب  مراق  الحسبببا الكقا التب    مدا  عملله حت  اتـ أدا  عملل بساب   كمكضكعةة  -

ضػػػركر  عرػػػد دكراا تدرريةػػػة لمراقيػػػ  الحسػػػبببا بمسبتػػػ  المحبسػػػبة كالمرا عػػػةه كذلػػػؾ لزرػػػبد  ساػػػب    -
 ك عبلةة عملةة المرا عة كالرأ  الاف  

 هتمبـ يتطكرر مهفة المرا عةه كأسبلايهب كاس را اتهب لت  تا  بمتطلببا اليا ة المحةطة ببلمفي   ار -

 إستمداـ مراق  الحسبببا للاحص التحلال     الحسـ على مد  قدر  المفي   على ارستمرار  -

 ضركر  تيف  إدار  المفي ا تطكرر إدار  الممبطر ممب ةسبعد على الاهـ اليبمل للممبطر  -

ضركر  أف اتحري مراق  الحسبببا مف أف إدار  المفي   تطيي أدكاا رقبيةػة  عبلػة لحمبةػة اليةبفػبا  -
 كالمعلكمبا المتعلرة يفيبطهب 

تطػكرر ترػػبررر المرا عػػة لتػػ  تالػي عػػف در ػػة الممػػبطر  الفهب ةػة التػػ  اتحملهػػب مراقػػ  الحسػػببباه  -
 كأسبب  قيكلل لدر ة معافة مف الممبطر  

على إسترسلةة مراق  الحسببباه كعملةة المرا عة مف يداةػة قيػكؿ العماػل كتمطػة  ضركر  الحابظ  -
 المرا عة كتفااذهب ه كلكأت رلدار ترررر المرا عة 

ا سة كتبػػػػبدؿ التسػػػػ ةةا ػػػػ  أف ةسػػػػكف للاهػػػػرس العربػػػػ  المكحػػػػد دكر أتيػػػػر  ػػػػ  الحكسػػػػبة السػػػػحبي  -
  OCLC 5 الييلاك را ةة على  رار مدمبا

للمستبػبا  مف اليرم ةبا ماتكحة الملػدر  ػ  يا ػة الحكسػبة السػحبيةة كملكلػبت  ستابد رضركر  ا -
  كالمؤسسبا  ار الربحةة
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 المراجع
 العربية بالمغة أواًل: المراجع

( "المعػػػػػباار المحبسػػػػيةة الدكلةػػػػػة كفظررػػػػة المحبسػػػػػبة المبلةػػػػة"ه الرػػػػػبهر ه 2011أيػػػػك طبلػػػػػ ه ةحػػػػ   ه )
  مهكررة ملر العربةة 

( "مكقػػو مرا عػػػة الحسػػػبببا مػػػف التطػػكراا المحبسػػػيةة الحداثػػػة  ػػػ  2014إسػػحيه أحمػػػد إيػػػراهةـ أدـه )
ترػػػكةـ إمسبفةػػػة ارعتمػػػػبد فظػػػبـ الرقببػػػة الداملةػػػػة  ػػػ  عملةػػػة المرا عػػػػة"ه رسػػػبلة مب سػػػػتار 

 مفيكر ه  بمعة أـ درمبف ارسسمةةه سلةة الدراسبا العلةبه السكداف   

( "إطػػػبر مرتػػػر  لترػػػدار ممػػػبطر المرا عػػػة  ػػػ  ضػػػك  2018لػػػداف  ه )ال مػػػبؿه سػػػبر  طػػػبرؽ لػػػس  ا
الترررر عف إستمراررة المفي  " دراسة مادافةةه رسبلة مب ستاره سلةة الت بر ه  بمعة عػاف 

 يمس 

المعهػػػػػد العػػػػػبل   –( "الحكسػػػػػبة السػػػػػحبيةةه قسػػػػػـ الحبسػػػػػ  ا لػػػػػ  2014لملػػػػػوه عيػػػػػد العزرػػػػػز سػػػػػبلـه )ا
  ة العبمة للتعلةـ التطيةر  كالتدرر  للتلبأا كالمسحة"ه الها

( "مػػػد  إدراؾ المرا ػػػن الػػػدامل  لترفةػػػة 2019المرز ػػػ ه ببسػػػـ ريػػػاد علػػػ ه العػػػكاده سػػػمر سػػػبم    )
الحكسػػػػبة السػػػػحبيةة كالممػػػػبطر المرتبطػػػػة يتطيةرهػػػػب " دراسػػػػة مادافةػػػػة ه الم لػػػػة الملػػػػررة 

  450-426( 1)43للدراسبا الت بررةه 

( "ارت بهػػبا الحداثػػل للمرا عػػة  ػػى ظػػل عكلمػػة المعػػباار" 2012متػػكلىه ) اليػػرروه احمػػد زسػػى حسػػاف
   340 -336)ارسمبعالةل(ه ص 

( "أثػػر الحكسػػبة السػػحبيةة علػػى عملةػػة المرا عػػة المبر ةػػة  ػػ  2019اليػػمراف ه مب ػػد  عكضػػة  ػػبليه )
  286-251المملتة العربةة السعكدةة"ه الم لة العربةة ل د  كالدراسبا ارفسبفةةه 

(  "ماهػػـك الحكسػبة السػحبيةة كالتمػزرف السػػحبي "  متػب   ػ : معػػباار 2017الم ػدك ه أحمػد المهػد ه )
 ارستمراررة  – 570معةبر رقـ  -2008المرا عة الملررةه 

( " بعلةػػة اليرفػػبمج المرتػػر  الرػػب ـ علػػى الحكسػػبة السػػحبيةة  ػػ  تحلػػال 2015المفهػػراك ه دالةػػب  ه ) 
كتحسػػاف امدا  الترفػػ  لطبلبػػبا مرػػرر التعلػػةـ ارلتتركفػػ "ه م لػػة العلػػـك التربكةػػةه الم لػػد 

  28امكؿه العدد الرابن ه ص 
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بببا  ػػ  تحداػػد كتراػةـ عػػكارض إسػػتمراررة ( "دكر مراقػػ  الحسػ2003حسػفه دافػػب زرػػف العبيػداف سػػعاده )
دراسػة تحلالةػة تطيةرةػة"ه رسػبلة مب سػتاره  –المفي      ضك  معباار المرا عة المرتبطة 

 سلةة الت بر  ببرسمبعلةةه  بمعة قفب  السكةس 

( "الحكسبة السحبيةة كت ثارهب على مهفة المرا عة المبر ةة    ملر" 2020حسفه ساد  أحمد أحمده )
 ة الدراسبا الت بررة المعبلر ه الم لد السبدسه العدد العبيره ال ز  امكؿ م ل

( "إيػػدا  رأ  مرا ػػن الحسػػبببا عػػف مرػػدر  المفيػػ   علػػى ارسػػتمراررة  ػػ  1998سػػبلـه عيػػدم محمػػكده )
فيبطهب كا   تحتمل ارعتبػبراا ارقتلػبدةة"ه م لػة البحػكل الت بررػةه  بمعػة الزقػبزريه 

  157ه ص 12العدد  الم لد العبيره

  Cybrarians Journal( "الحكسبة السحبيةة ياف الفظررة كالتطياي" 2016سلةـه تةسار أفدراكسه ) 

( "الحكسبة السػحبيةة يػاف الاهػـ كالتطياػي"ه م لػة التعلػةـ ارلتتركفػ ه متػب  2014يلتكاه   يكق ه )
 show&id =news&taskhttp://emag.mans.edu.eg/index.php?page=  ػ :

  2018-1-28تبررل الكلكؿ 65  3=

( "ار ػػػبد  مػػف تطيةرػػبا الحكسػػبة السػػحبيةة  ػػ  م ػػػبؿ 2015عػػكضه عيػػد مه كحػػب  احمػػده التػػررـه )
ل معةػة المستبػبا المتمللػة  ػرع الملػاج  21سػفك  الػػ المستببا"ه المؤتمر كالمعػرض ال

العربػػػػ  بعفػػػػكاف "ارفترفػػػػا كالت ااػػػػر ارا ػػػػبي  ممفػػػػب  المستبػػػػبا كالمهفاػػػػاف: إفيػػػػب  امثػػػػر 
 مبرس  19- 17الحرةر  المستريل"ه أيك ظي ه    الاتر  مف:

"ه الربهر ه  مهكررة مدمل سم  –( "المرا عة المتردمة 2009 بل ه  كر  دافةبؿه طلبةه على إيراهةـ )
  154-153ملر العربةةه ص 

( "أثػػر تػػدعةـ إسػػترسؿ مراقػػ  الحسػػبببا علػػى تضػػااي   ػػك  2015 فػػةـه ةبسػػماف احمػػد سػػاد احمػػده ) 
  66- 53التكقعبا    المرا عة"ه )رسبلة مب ستار(ه سلةة الت بر ه  بمعة عف يمسه ص 

 ه مستبة يبد ه الربهر ه  مهكررة ملر العربةة ( "المرا عة المتردمة"1991لطا ه اماف الساد احمده )

( "الحكسبة السحبيةةه هل تت ل  المازاا السحررة على الهكا س اممفةة؟"ه م لة 2013مسبك ه مراـه )
  60الرب لةه العدد

http://www.libya-al-mostakbal.org/news_libya 2018-2-8تبررل الكلكؿ   

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page
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مسػػ كلةة المرا ػػن عػػف تراػػةـ  ػػرض ارسػػتمراررة"ه الم لػػة ( "مػػد  2004فمػػرهه  بلػػ  فلػػر ملػػطا ه )
  58-57العلمةة للقتلبد كالت بر ه العدد الثبف ه ص 
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Agundez, I., Yoseba, K., & Pablo, B., (2011) "A flexible accounting model for 
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 الم حق
 قائمة إستق اء

 األستا  الفاض: /
 تحية طيبة........وبعد،،،           

"أثػػر تطياػػي الحكسػػبة ترػػـك الببحثػػة يإعػػداد بحػػل للترقةػػة إلػػى در ػػة أسػػتبذ مسػػبعد  ػػ  المحبسػػبة بعفػػكاف  
ه حال تستهدؼ الببحثة مف مسلػل "السحبيةة على مد  ترررر المرا ن عف إستمراررة المفي      الفيب 

أثر تطياي الحكسبة السحبيةة على مد  ترررر المرا ن عف إستمراررة المفيػ    ػ  الفيػب  التعرؼ على: 
 كذلؾ عف طرري:

 التعرؼ على ماهـك تطيةربا الحكسبة السحبيةة  -1

 هل تسبعد الحكسبة السحبيةة المرا ن    ترررره عف مد  إستمراررة المفي  ؟ -2

ربا الحكسبة السحبيةة ستؤثر على المرا ن    الحسـ على إستمراررة المفي   مػف مػسؿ هل تطية -3
 الحسـ اليمل ه كميرتل المهفةة على إستمراررة المفي  ؟

التعرؼ على ت ثار تطيةرػبا الحكسػبة السػحبيةةه كتكضػةي دكر المرا ػن كقدرتػل علػى الحسػـ علػى  -4
 إستمراررة المفي   

التػػ  ا ػػ  مرا عتهػػب لليػػرسبا الحبلػػلة علػػى يػػهبد  المدمػػة  CSCالتعػػرؼ علػػى معػػباار ل فػػة  -5
 السحبيةة كمد  تطيةرهب    اليا ة الملررة 

ذ تتردـ الببحثة ببليسر للسبد  ام بضل على حسف تعبكفسـ معهبه حال أف إ بيتتـ على التسلؤأا  كاس
مػػػػب ةحرػػػػي تطلعػػػػبتتـ التػػػػ  تيػػػػملهب الرب مػػػػة المر رػػػػة سػػػػتردـ للببحثػػػػة ماػػػػر مسػػػػبهمة رسػػػػتتمبؿ بحثهػػػػبه ب

المسػػػتريلةة لتحراػػػي  ػػػكد  امدا   ػػػ  الكحػػػداا الحسكمةػػػة كالعبمػػػةه كر ػػػن ساػػػب   العمػػػل يهػػػذه الكحػػػداا 
 لتحراي التفمةة المستدامة  

علمبت بػ ف إ ػبيتتـ علػى التسػبؤأا التػ  تيػملهب الرب مػة المر رػةه كفتػب ج هػذه الدراسػة لمدمػة أ ػراض 
 ة تبمة كلف ةسمي محد ارطسع علاهب البحل العلم   ر ه كستتعبمل بسرر

 وتفضموا بقبول وافر اإلحترام والتقدير ،،،،،،،،

 الباحثة                                                                                  
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 قائمة إستق اء
 السيد /....

 تحية طيبة وبعد....

الحكسػػبة السػػحبيةة علػػى مػػد  ترررػػر المرا ػػن عػػف إسػػتمراررة أثػػر تطياػػي تعػػد الببحثػػة دراسػػة بعفػػكاف )
 ( المفي      الفيب 

كتتطلػ  الدراسػة إعػداد قب مػػة إسترلػب ه كفظػرات لمػكقعسـ الػػكظةا  كلمػب تحظػكف بػل مػػف ميػر   ػ  هػػذا 
الرب مة    الم بؿه  رد تـ إمتةبرسـ للميبرسة كارستابد  بكرا سـ    ار ببة على اأس لة الكارد     هذه 

 ضك  ممبرستتـ كميراتتـ العملةة    م بؿ المرا عة 

كت مل الببحثة مف سةبدتتـ التعبكف معهب    إستةاب  اليةبفبا المتضمفة    قب مة اأسترلب ه علمػبت  
بػػ ف مبتػػدلكف بػػل مػػف معلكمػػبا سػػةعبمل بسػػررة تبمػػةه كسةرتلػػر إسػػتمداـ تلػػؾ المعلكمػػبا علػػى أ ػػراض 

 البحل العلم   ر  

 شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا ،،،،     

 البيانات الشخ ية
 إسـ الميبرؾ    ارسترلب                                    )إمتةبر ( -1

 عدد سنوات الخبرة فى مواولة المهنة -2
 ( ) سفل 15أتثر مف      ( ) سفل 15-10مف   ( ) سفكاا 10أقل مف 

 المستو  التعميمي  -3
 ( ) (ديلـك )حبلل على إحد  اليهبداا المهفةة ( ) بسبلكرركس 

 ()      حبلل على زمبلة إحد  ال معةبا أك المؤسسبا المهفةة 

 ( )        دستكراه     ( )   مب ستار

 المتغيرات البحثية 
  تطيةربا الحكسبة السحبيةة  المتغير المستق:: 

 ترررر المرا ن عف إستمراررة المفي    المتغير التابع:
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 ( أمام اإلجابة التى تتوافق مع رأيكم:√برجاء وضع ع مة )

 انخبصت حطبُمبث انحىسبت انسحببُت انعببراث
أوافك 

 حمبمب  
 أرفط محبَذ أوافك

أرفط 

 حمبمب  

      7حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت ببىَؤسستحٌ إدخبه 

      7حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت٘جذ اسخَزارٝت ىيعَو ٍِ خاله ح

      7حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞتْٕبك اخخالف فٜ حقْٞت اىعَو قبو ٗبعذ 

حطبٞقبث اىح٘سبت ْٕبك اخخالف فٜ سزعت اىعَو قبو ٗبعذ 

 7اىسحببٞت

     

      7حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت قيو ٍِ األخطبءاسخخذاً 

 ( أمام اإلجابة التى تتوافق مع رأيكم:√برجاء وضع ع مة )

 انخبصت ببنفزض األولاألسئهت 
أوافك 

 حمبمب  
 أرفط محبَذ أوافك

أرفط 

 حمبمب  

ٍ٘اسّت اى٘قج اىالسً  حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت ىٖب حأثٞز عيٜ

 ىعَيٞت اىَزاجعت7

     

 عَو اىشزمت طبٞعت فٌٖ حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت ىٖب حأثٞز عيٜ

 ٗاىحص٘ه عيٜ مبفت اىَعيٍ٘بث اىَخعيقت بٖب7

     

حسٖٞو اإلطالع عيٜ  ىٖب حأثٞز عيٜ حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت

 دٗراث اىعَيٞبث اىَبىٞت فٜ اىشزمت ٍِ خاله اىَْصبث 7

     

اىخحقق ٍِ ح٘افز اىحَبٝت  ىٖب حأثٞز عيٜ حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت

 اىَبدٝت ٗاإلىنخزّٗٞت ىألص٘ه7
     

فحص اىَسخْذاث  ىٖب حأثٞز عيٜ حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت

ٗاىخقبرٝز ٗاىَيفبث اىخٜ حشٞز إىٜ حطبٞق اإلجزاءاث اىزقببٞت ٍِ 

 خاله اىسحببت7

     

اىقٞبً بئجزاء اىَزاجعت  ىٖب حأثٞز عيٜ حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت

 الُ اىَعيٍ٘بث اىَخعيقت بٖب ٝخٌ اىحص٘ه عيٖٞب ٍِ خاله اىسحببت 7
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مػػػد  مسػػػ كلةة ذاا دألػػػة إحلػػػب ةة يػػػاف تطيةرػػػبا الحكسػػػبة السػػػحبيةة ك تك ػػػد عسقػػػة الفنننرض الثننناني: 
  المرا ن ت به مردر  المفي   عل  ارستمرار

 ( أمام اإلجابة التى تتوافق مع رأيكم:√برجاء وضع ع مة ) 
 األسئهت انخبصت ببنفزض انثبوً

أوافك 

 حمبمب  
 أرفط محبَذ أوافك

أرفط 

 حمبمب  

ح٘فز ىيَزاجع ٍب َٝنْٔ ٍِ حْفٞذ حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت 

 7 اإلجزاءاث اىخحيٞيٞت ىخقٌٞٞ قذرة اىَْشأة عيٜ اإلسخَزار

     

حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت ح٘فز ىيَزاجع ٍب َٝنْٔ ٍِ إجزاء 

اىَقبرّبث بِٞ اىْخبفي ىخ٘فٞز أدىت عِ ٍذٛ قذرة اىَْشأة عيٜ 

 اإلسخَزار7

     

ىيَزاجع ٍب َٝنْٔ ٍِ إبذاء رأٛ حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت ح٘فز 

 7فْٜ سيٌٞ عِ ٍذٛ قذرة اىَْشأة عيٜ اإلسخَزار

     

حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت حجبز اىَزاجع عِ عذً اىخخيٜ عِ 

 7عِ ٍذٛ قذرة اىَْشأة عيٜ اإلسخَزار أٍٛسئؤىٞخٔ فٜ إبذاء اىز

     

مػد  ترررػر المرا ػن الحكسػبة السػحبيةة ك تك د عسقة ذاا دألة إحلب ةة يػاف تطيةرػبا الفرض الثالث: 
  عف إستمراررة المفي      الفيب 

 ( أمام اإلجابة التى تتوافق مع رأيكم:√برجاء وضع ع مة )

 األسئهت انخبصت ببنفزض انثبنث
أوافك 

 حمبمب  
 أرفط محبَذ أوافك

أرفط 

 حمبمب  

اىَزاجع ٝفخزض إسخَزارٝت اىَْشأة فٜ جَٞع ٍزاحو اىَزاجعت، 

بئخخببراث اىَزاجعت اىعبدٝت ٍبىٌ ٝنِ ْٕبك شل فٜ قذرة  ٗٝقً٘

 اىَْشأة عيٜ اإلسخَزار7

     

ىٖب حأثٞز عيٜ ح٘فٞز أدىت ىيَزاجع  حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت

 َٝنْٔ ٍِ خالىٖب ححذٝذ ٍذٛ إٍنبّٞت إسخَزار اىَْشأة فٜ اىْشبط7

     

فٜ إبذاء  ححقق ىيَزاجع اإلسخقالىٞت حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت

 7رأٝٔ عِ ٍذٛ إٍنبّٞت اىَْشأة فٜ اإلسخَزار

     

ححذ ٍِ قذرة إدارة اىَْشأة عيٜ  حطبٞقبث اىح٘سبت اىسحببٞت

 7اىخذخو فٜ راٛ اىَزاجع عِ ٍذٛ إٍنبّٞت اىَْشأة فٜ اإلسخَزار

     

اىع٘اٍو اىَؤثزة عيٜ حقزٝز اىَزاجع عِ اإلسخَزارٝت حؤثز عيٜ 

 اإلسخَزار7قذرة اىَْشأة عيٜ 
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 مخرجات التحمي: اإلح ائي
   

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.576 5 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.847 6 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.842 5 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.884 5 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.864 21 

 

Correlations 
 

Correlations 
 Ti T2 T3 T4 Total 

Ti 

Pearson Correlation 1 .278
*
 .366

**
 .363

**
 .677

**
 

Sig. (2-tailed)  .048 .009 .010 .000 

N 50 50 50 50 50 

T2 

Pearson Correlation .278
*
 1 .347

*
 .392

**
 .764

**
 

Sig. (2-tailed) .048  .014 .005 .000 

N 50 50 50 50 50 

T3 

Pearson Correlation .366
**

 .347
*
 1 .740

**
 .736

**
 

Sig. (2-tailed) .009 .014  .000 .000 

N 50 50 50 50 50 
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T4 

Pearson Correlation .363
**

 .392
**

 .740
**

 1 .783
**

 

Sig. (2-tailed) .010 .005 .000  .000 

N 50 50 50 50 50 

Total 

Pearson Correlation .677
**

 .764
**

 .736
**

 .783
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Descriptives 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

q1 50 4.3000 .50508 

q2 50 4.3200 .47121 

q3 50 4.2800 .45356 

q4 50 4.660 .4785 

q5 50 4.6400 .52528 

Ti 50 4.4400 .29692 

q6 50 4.6600 .47852 

q7 50 4.7200 .45356 

q8 50 4.6600 .47852 

q9 50 4.6200 .56749 

q10 50 4.6800 .51270 

q11 50 4.5200 .57994 

T2 50 4.6380 .39169 

q13 50 4.9600 .19795 

q14 50 4.9200 .27405 

q15 50 4.9600 .19795 

q16 50 4.9200 .27405 

T3 50 4.9440 .17515 

q17 50 4.9000 .30305 

q18 50 4.9200 .27405 

q19 50 4.8600 .35051 

q20 50 4.9000 .30305 

q21 50 4.8600 .35051 

T4 50 4.8880 .26236 

Valid N (listwise) 50   
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Correlations 
Correlations 

 Ti T2 T3 T4 

Ti Pearson Correlation 1 .278
*
 .366

**
 .363

**
 

Sig. (2-tailed)  .048 .009 .010 

N 50 50 50 50 

T2 Pearson Correlation .278
*
 1 .347

*
 .392

**
 

Sig. (2-tailed) .048  .014 .005 

N 50 50 50 50 

T3 Pearson Correlation .366
**

 .347
*
 1 .740

**
 

Sig. (2-tailed) .009 .014  .000 

N 50 50 50 50 

T4 Pearson Correlation .363
**

 .392
**

 .740
**

 1 

Sig. (2-tailed) .010 .005 .000  

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Regression 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Ti
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: T2 

b. All requested variables entered. 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .278
a
 .077 .058 .38016 

a. Predictors: (Constant), Ti 
 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regression .581 1 .581 4.193 .048
b
 

Residual 6.937 48 .145   

Total 7.518 49    

a. Dependent Variable: T2 

b. Predictors: (Constant), Ti 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.010 .814  3.698 .001 

Ti .367 .183 .278 2.124 .048 

a. Dependent Variable: T2 

Regression 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Ti
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: T3 

b. All requested variables entered. 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .366
a
 .134 .116 .16470 

a. Predictors: (Constant), Ti 
 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regression .201 1 .201 7.412 .009
b
 

Residual 1.302 48 .027   

Total 1.503 49    

a. Dependent Variable: T3 

b. Predictors: (Constant), Ti 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.986 .353  11.305 .000 

Ti .216 .079 .366 2.722 .009 

a. Dependent Variable: T3 
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Regression 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Ti
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: T4 

b. All requested variables entered. 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .363
a
 .131 .113 .24704 

a. Predictors: (Constant), Ti 
 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regression .443 1 .443 7.265 .010
b
 

Residual 2.929 48 .061   

Total 3.373 49    

a. Dependent Variable: T4 

b. Predictors: (Constant), Ti 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.466 .529  6.553 .000 

Ti .320 .119 .363 2.695 .010 

a. Dependent Variable: T4 

 


