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اإلستسخارية" ( "فخض 575درجة التدام مجققي الحدابات القانؽنييؼ بسعيار التجقيق الجولي رقػ )
 وأثخه عمى التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات األردنية

 الطالب إعجاد 
  رامي بدام بكخ قشجوس

 إشخاف 
 استاذ مذارك عبجهللا الجعاس الجكتؽر

 سمخص ال

 ISAسعياربالالحداباتالقانػنييغفياألردفىجفتىحهالجراسةإلىالبحثفيمجىالتداـمجققي

كأثخاإللتداـبالسعيارعمىالقجرةفيالتشبؤبالفذلالسالي،كتسثلاإلستسخاريةالستعمقبفخضية570

 في السجرجة األردنية العامة السداىسة الرشاعية الذخكات جسيع مغ الجراسة عسافمجتسع سػؽ

.السالي

ئخستبانةلجسعالبياناتكتعتػزيعياعمىمػضفيكمجراءالجكااتحقيقأىجاؼالجراسةتعترسيعكل

الرشاعية الذخكات في العامةالسالية السداىسة خةثالستعاألردنية كذلظصشاعيةشخكة27في

مػضفيكمجراءالجكائخمغمفخدة81بػالجراسةمفخداتكتسثمت،(2017خفاعي،الحدبدراسة)

ستبانةعمييعاإلتعاختيارىعلتػزيعخةثالستعاألردنيةالسداىسةالعامةالساليةفيالذخكاتالرشاعية

شاممة كعيشة ،( استخجاع مغ الباحث 47كاستصاع استبانة اإل( كتعتست فقخاتيا، عمى ستجابة

( استبانات6استبعاد تعبئة( في السدتجيبيغ ججية اإللعجـ عيشةفقخات مفخدات فتسثمت ستبانة،

( بػ الشيائية تعاستخجاـ(استبانة66الجراسة احرائأ،كقج ساليب كصفية الػسطالحدابيية مشيا

السعياريكاإل ا،نحخاؼ استخجاـ تع كسا ألفا ختبار اإلكخكنباخ مغ لمتحقق الجاخمي ستبانةلإلتداؽ

ختبارحرائي،كإلمغصالحيةالبياناتلمتحميلاإلالتحققضافةإلىاختباراتإ،كالتأكجمغثباتيا

.الستعجدنحجارنسػذجاإلقاـالباحثباستخجاـفخضياتالجراسة



 ـ

 

 أثخ كجػد الجراسة نتائج أضيخت كقج لجرجة إحرائية داللة القانػنييغاذك الحدابات مجققي لتداـ

بال ISA 570 سعيار بفخضية اإلستسخاريةالستعمق خالؿ التعثخامغ مخاشخ ،السالية)كتذاؼ

كالتذغيميةك كمشفخدةخخىاأل، مجتسعة لمذخكات( السالي بالفذل التشبؤ السداىسةالرشاعيةعمى

األردنية. العامة الجراسة كأكصت قياـ الحداباتبزخكرة السيشيةمجققي العشاية ببحؿ األردف في

تسكشي كجالتي حاؿ في كالسشاسب الرحيح التقخيخ إعصاء مغ عمىع الذخكة بقجرة يتعمق شظ ػد

كلمايرجرمغالسعاييخبمدتسخعمعاألردنييغعمىمجققيالحداباتأىسيةإبقاءك،ستسخاريةاإل

التيكاجبةالتصبيقفياألردفISAالجكليةكمعاييخالتجقيقIFRSالجكليةإلعجادالتقاريخالسالية

 فيياالسيشيةالسشطساتترجرىا التعجيالت كمتابعة إلى الجخػؿ مغ تسكيشيع شخيق مػاقععغ

لساتعمعلكلماىػججيجبالسعاييخكاستسخاريةالتجريبكال(IFAC, IFRSالسشطساتالسيشيةمثل)

 .رتقاءبعسميةالتجقيقيعكعمىاإلئأدامغأثخكبيخعمىلحلظ

 .مجققي الحدابات، التشبؤ بالفذل السالي، اإلستسخارية يةفخضالكمسات السفتاحية: 
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Abstract 

This study aims at investigating the extent to which the certified public accountants in 

Jordan comply with the International Standard Auditing  ISA 570 “Going Concern” and 

the impact of this compliance on the ability to predict the financial failure in Jordanian 

industrial companies. The study population consists of all Jordanian industrial public 

shareholding companies listed on Amman Stock Exchange.  

To achieve the study objectives, a questionnaire is designed to collect data and it is 

distributed to the employees and managers of financial departments in (27) industrial 

failed companies according to the study of (Alrifaei, 2017). The study sample includes 

81 employees and managers of financial departments in industrial failed companies and 

whom are selected for the purposes of distributing the questionnaire on them as a 

comprehensive sample. The researcher was able to retrieve (74) answered questionnaire. 

(6) Questionnaires were unconsidered due to the lack of seriousness by the respondents 

when filling out the questionnaire sections. Thus, the final sample of the study is 

represented by (68) questionnaire. Descriptive statistical methods are used including 

arithmetic means and standard deviation. Moreover, Cronbach Alpha test is used to 

verify the internal consistency of the questionnaire and ensure its validity, in addition to 

data validation tests for statistical analysis. In order to test the study hypotheses, the 

researcher used the multiple regression analysis models.  

The study results show that there is a statisticall significant impact of the degree of 

compliance of certified public accountants with the International Standard Auditing ISA 

570 “Going Concern” through detecting the failure risks (financial, operational, and 

others), both collectively and separately, on the prediction of financial failure of 



 س

 

Jordanian industrial public shareholding companies. The study recommends that 

certified public accountants in Jordan should exert professional efforts enabling them to 

provide the correct and proper report in case of having an uncertainty pertaining to the 

company's ability to going concern, in addition to the importance of keeping Jordanian 

auditors continuously informed of all International Financial Reporting Standards IFRS 

and International Standards Auditing ISA issued by professional organizations by 

enabling them to access sites of professional organizations such as (IFAC, IFRS) and 

continuing training and learning for all new standards as this will have a great impact on 

their performance as well as on the improvement of the audit process.   

Key words: Going concern, prediction of financial failure, auditors.  
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 الفرل األول

 خمفية الجراسة وأىسيتيا

 :السقجمة 1-1 

 عمى كاستسخاريتيا السشذآت مدتقبل كالساليمخكدىايعتسج كاإلحتفاظ، األرباح تحقيق عمى قجرتيا

 ديػنيا،سةئمالبديػلة تدجيج عمى مغ،كقجرتيا لمسشذأة السالية بالحالة التشبؤ مػضػع فإف لحا

.خارجياكالتيتفيججسيعاألشخاؼذاتالعالقةسػاءداخلالسشذأةأالسيسةاألمػر

كضغػشاكتحجيات،عسالياأفيحجعاتغيختػاجوقتراديةفيالعرخالحجيثإلالسشذآتاكبساأف

اإل نتيجة السحمياإلقترادينفتاح الرعيج عمى مشافدة مغ رافقيا كما التكشػلػجية كالتصػرات

كنتيجة،الجكليك الكثأيزا كالتجارييلطيػر السالية السعامالت مغ ةخ مغاالسعقجة، ستجعى

عم تحتػي سشػية مالية تقاريخ تقجـ أف الساليةالسشذآت الفتخة خالؿ اإلقترادي نذاشيا حتى،ى

لأل اإليتدشى في تخغب التي اإلشخاؼ التقاريخ ىحه عمى ىحهشالع تتحقق كلكي مشيا. ستفادة

اإل مجقق كجػد مغ البج كاف قانػنيستفادة، حدابات التقاريخ ىحه محتػى مغ )القػائعيتحقق

.(2009)السصارنة،لمسشذأةلمسخكدالساليكتسثيميامالءمتياالسالية(كمجى

مدؤ تعج لع القانػنيةليكلحلظ الحدابات الساليمجقق لمقػائع الذكمي التجقيق في مغةتشحرخ ،

ىحهالقػائعكمجىتسثيميالػاقعةحػؿعجالالسحايجكيوالفشيأجلابجاءرأخالؿاختبارعيشاتمغ

السشذأة مغ بالخغع ذلظىسأ، كانساكضخكرتو،ية الكحدب بفخضيةISA 570 سعيار الستعمق

 International Auditing andمجمذمعاييخالتجقيقكتػكيجالجػدةالرادرعغاإلستسخارية

Assurance Standards Board (IAASB)تصخؽكالحي ،إلتحادالجكليلمسحاسبيغالتابعل
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ةقجريعيكتقةجراسأيزابيقػـأفالقانػنيمجققالحداباتفإنويجبعمى،اإلستسخاريةيةفخضإلى

ةالثقةشخاؼذاتالعالقلكييحققلألفيالسدتقبلالسشطػر،عسالياأستسخارفيعمىاإلالسشذأة

الساليحػؿةكالصسأنيش ةالقػائع ىحه ىشاالسشذأة.كمدتقبل السدؤكليكمغ مجققةتقع عاتق عمى

.ـالأفينذاشياةستسخاريعمىاإلةقادرالسشذأةذاكانتإفيسايوأبجاءرإفيالقانػنيالحدابات

قجكفخلمسجققمجسػعةمغاإلرشاداتالتييدتخشجبياعشجفحروISA 570السعيارحيثأف

مال ءلسجى تجقيق عسمية خالؿ السشذأة استسخارية اشاراا،الساليةقػائسيامة حجد لتحجيجعامااكسا

ص مغ التحقق عشج مدؤكليتو السشذأةاإلفخضيةحة لتمظ مغ،ستسخارية مجسػعة كحلظ ككضع

ال كلسؤشخات كالتذغيمية السالية مسخاشخ ىحاالسخاشخ في السجقق عمييا سيعتسج كالتي األخخى

شك،السجاؿ لجيو تثيخ أف السسكغ مغ اإلستسخاريةحااكالتي عمى السشذأة قجرة ػؿ ،(IAASB, 

2016).

فياألعساؿالتيكانتبدببالعجيجمغالعػاملالسختمفةمثلالساليمعارتفاعحاالتالفذلك

أصبحىشاؾاىتساـبجراسةالفذلالساليكمدبباتوبيجؼتحجيجقجانخفاضاألرباحكزيادةالجيػف،ف

الذخكات في حجكثو في دكر ليا التي ) العػامل (2014عديد، ، الفذلكبدبب مػضػع خصػرة

درجةالتداـمجققيستسخاريةمغخالؿقياسأثخاإلفخضيةالساليفيالذخكات،بحثتىحهالجراسة

 القانػنييغ البالحدابات ISA 570 سعيار بفخضية الستعمق السالياإلستسخارية بالفذل التشبؤ عمى

.السداىسةالعامةاألردنيةالرشاعيةلمذخكات
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   :الجراسةمذكمة  1-2

مدأ ةلأثارت الحدابات مجقق قجرةمدؤكليالقانػنيتحسيل تقػيع ثع كمغ السالي، بالفذل ةالتشبؤ

الة.حػؿدرجةىحهالسدؤكليخرػصااكاسعااستسخار،ججالاإلالتييجققحداباتياعمىاأةالسشذ

 أسيسا الف ISA 570 سعيار بفخضية التياإلستسخاريةالستعمق السؤشخات مغ مجسػعة د حجَّ قج ،

ستسخارعمىاإللسشذأةقجرةالتقييععتبارأفيأخحىابعيغاإلينالقانػمجققالحداباتيجبعمى

 السشطػر، السدتقبل إكفي ىاإلفخضيةعتبار عميييستسخارية تبشى الحي إعجادااألساس عسمية

الكافي األدلة بجسع يقػـ أف السجق ِّق عمى لحا السالية، شظ،كالسالئسةةالقػائع ىشاؾ يكػف ال حتى

(.IAASB, 2016السشذأة)ستسخاريةاحػؿ

كالحييتسثلفي:ةالجراسةكمغىشاجاءالدؤاؿالخئيذلسذكم

قجرتيعفيالتشبؤعمىISA 570 سعيارالبلتداـمجققيالحداباتالقانػنييغإيػججأثخلجرجةىل)

.(؟ردنيةالسداىسةالعامةاألالرشاعيةالساليلمذخكاتبالتعثخ

 : ىجاف الجراسةأ 1-3

:باالتييسكغتمخيريا،تدعىىحهالجراسةإلىتحقيقعجةأىجاؼرئيديةس

ISA 570 سعيارالبيغلتداـمجققيالحداباتالقانػنيإأثخلجرجةمعخفةفيساإذاكافىشاؾ .1

 .ردنيةالسداىسةالعامةاألالرشاعيةالساليلمذخكاتبالتعثخقجرتيعفيالتشبؤعمى

مخاشخلجرجةالتداـمجققيالحداباتالقانػنييغبالتجقيقعمىأثخمعخفةفيساإذاكافىشاؾ .2

 .ردنيةالسداىسةالعامةاألالرشاعيةالساليةعمىالتشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالتعثخ

مخاشخلجرجةالتداـمجققيالحداباتالقانػنييغبالتجقيقعمىأثخمعخفةفيساإذاكافىشاؾ .3

 .ردنيةالسداىسةالعامةاألالرشاعيةالتذغيميةعمىالتشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالتعثخ
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مخاشخىلجرجةالتداـمجققيالحداباتالقانػنييغبالتجقيقعمأثخمعخفةفيساإذاكافىشاؾ .4

 .ردنيةالسداىسةالعامةاألالرشاعيةخخىعمىالتشبؤبالفذلالساليلمذخكاتاألالتعثخ

عمى .5 التعخؼ حدب السالي بالفذل التشبؤ تجاه القانػني الحدابات مجقق سعيارالمدؤكليات

ISA 570اإلستسخاريةالستعمقبفخضية. 

6.  تخجـ التي السشاسبة كالتػصيات بالشتائج مغالخخكج كغيخىع األردف في الحدابات مجققيغ

األشخاؼالسيتسة.

 :أىسية الجراسة 1-4

كتذاؼاعمىينالقانػمجققالحداباتعمىقجرةالزػءقجسمصتنياأبىسيةىحهالجراسةأتكسغ

مغخالؿاألردنية،السداىسةالعامةالرشاعيةاستسخاريَّةالذخكاتالتيتحػؿدكفالتعثخمؤشخات

يجبكىػماستسخارية،اإليةلسالءمةفخضالقانػنيكمجىمخاعاةمجققالحدابات،تيااحدابتجقيق

ليذفقطأىسيةاذلحلظفييتعالجمػضػعاالسالية.القػائعأفتدتخجمواإلدارةكأساسعشجإعجاد

شذآتالسةيستسخاراإمكانيةكالتيتتأثخبالفذلالساليك،العالقةشخاؼذاتبللجسيعاأللمسجققيغ،

 اإلقترادية، النتيجة لو تتعخض سشذآتلسا ضخكؼ صعبةإمغ قجر،قترادية تيجد عمىقج تيا

.اإلستسخاريةكمػاصمةأعساليا

 اسيستكسا الجراسة ىحه إتتػصمبسا مغ لػاجباتيعليو السجققيغ فيع تعسيق في كالتي،نتائج

الجكلي التجقيق معاييخ ليع ةتحجدىا التداميع درجة خاص كبذكل ال، الستعمقISA 570 سعيار

 األ.اإلستسخاريةبفخضية الحي يمخ كلجعل أىسيَّة السجق ِّق مدؤكليةإفبخىعسل عاتقو عمى تقع

 التعثخاكتذاؼ مؤشخات عمى تؤثخ قج االستسخاريةالسشذآتقجرةالتي الساليعمى لمفذل ،نتيجة

 عمى اإلدارة تداعج إكبالتالي الفذلاإلجخاءاتتخاذ حجكث قبل الرحيحة كسا اإلفالس. نياأأك
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،اخخىةمجققالحداباتمغجيةكمدؤليةمغجيةداراإلةبيغمدؤكليالفجػةفيتػضيحساىست

كستديلالمبذلجى،لتعثخىاةنتيجstake holdersبأصحابالعالقةضخارالتيتمحقعغاأل

فيخميكاملأفالسجققيسكغكذلظألالسدؤكلية،فالسجققسيتحسلكاملأالسجتسعالسحميفي

2000).مصخ،)كالكافيةأكالسعقػلةالالزمةةالسيشيةقاـببحؿالعشايإذاليتوتجاهذلظكمدؤ

 :يافخضياتو  أسئمة الجراسة 1-5

 أسئمة الجراسة -

لتداـمجققيإيػججأثخلجرجةىللقجتعبمػرةمذكمةالجراسةمغخالؿإثارةالدؤاؿالخئيذاألكؿ:

الرشاعيةالساليلمذخكاتبالتعثخقجرتيعفيالتشبؤعمىISA 570 سعيارالبالحداباتالقانػنييغ

 ؟ردنيةالسداىسةالعامةاأل

:اآلتيةكقجتفخععغىحاالدؤاؿالخئيذاألسئمةالفخعية

الساليةالتعثخمخاشخلجرجةالتداـمجققيالحداباتالقانػنييغبالتجقيقعمىيػججأثخىل .1

 ؟ردنيةالسداىسةالعامةاألالرشاعيةعمىالتشبؤبالفذلالساليلمذخكات

التذغيميةالتعثخمخاشخلجرجةالتداـمجققيالحداباتالقانػنييغبالتجقيقعمىيػججأثخىل .2

 ؟ردنيةالسداىسةالعامةاألالرشاعيةالتشبؤبالفذلالساليلمذخكاتعمى

3.  ىل أثخ عمىيػجج بالتجقيق القانػنييغ الحدابات مجققي التداـ خخىاألالتعثخمخاشخلجرجة

 ؟ردنيةالسداىسةالعامةاألالرشاعيةعمىالتشبؤبالفذلالساليلمذخكات
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 فخضيات الجراسة -

 تية:ختبارالفخضياتاآلاسئمةالجراسةسيتعأجابةعغكلإل

H0  الفخضية الخئيدة 

إحرائيةال داللة ذك أثخ دالل يػجج مدتػى  (α ≤ 0.05) ةعشج الحداباتإلجرجة مجققي لتداـ

السداىسةالرشاعيةالساليلمذخكاتالتعثخبالتشبؤقجرتيعفيعمىISA 570 سعيارالبالقانػنييغ

 ردنية.العامةاأل

:ىحهالفخضيةالخئيديةالفخضياتالفخعيةاآلتيةكقجتفخععغ

 :H0.1إحرائيةال داللة ذك أثخ داللة يػجج مدتػى مجققي(α ≤ 0.05)عشج التداـ لجرجة

عمى بالتجقيق القانػنييغ مخاشخالحدابات التعثخ السالي بالفذل التشبؤ عمى لمذخكاتالسالية

 ردنية.السداىسةالعامةاألالرشاعية

 :H0.2إحرائيةال داللة ذك أثخ داللة يػجج مدتػى مجققي(α ≤ 0.05)عشج التداـ لجرجة

عمى بالتجقيق القانػنييغ مخاشخالحدابات التعثخ السالي بالفذل التشبؤ عمى لمذخكاتالتذغيمية

 ردنية.السداىسةالعامةاألالرشاعية

 :H0.3إحرائيةال داللة ذك أثخ مدتػى يػجج مجققي(α ≤ 0.05)داللةعشج التداـ لجرجة

عمى بالتجقيق القانػنييغ األالتعثخمخاشخالحدابات السالي بالفذل التشبؤ عمى لمذخكاتخخى

 ردنية.السداىسةالعامةاألالرشاعية
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  : حجود الجراسة 1-6

 :تتسثلحجكدالجراسةكمحجداتياباآلتي

 :السكانيةحجود الجراسة  العامة السداىسة الرشاعية الذخكات عمى الجراسة إجخاء ردنيةاألتع

 .كراؽالساليةالسجرجةفيسػؽعسافلألالستعثخة

مابيغكتعتحجيجىابالفتخةالػاقعةالفتخةالتيستغصيياالجراسةبتتسثل الدمانية :حجود الجراسة 

.2015ك2011عامي

 :الجراسة محجدات 1-7

ىحه القانػنييغإقترخت الحدابات مجققي التداـ أثخ بياف عمى األردفالجراسة البفي  سعيار

ISA 570الرشاعيةالسداىسةالعامةالذخكاتفيعمىالتشبؤبالفذلالسالياإلستسخاريةبالستعمق

.السجرجةفيسػؽعسافالساليفقطك

 :مرطمحات الجراسة 1-8

:العالقةبسػضػعالجراسةفيسايميأىعالتعخيفاتاإلجخائيةذات

 :الستعمق بفخضية اإلستسخارية ISA 570السعيار 

عسميافيالسدتقبلالسشطػربجكفاستسخارساسأعمىكتعشيأفتقػـالسشذأة ستسخارية:اإلفخضية

كالمجػءالىالحسايةمغقبلالجائشييغأعسالياأأداءكالتػقفعغأدارةلترفيتياكجػدنيةلجىاإل

 األكفقا )عمى كالتذخيعات القػانيغ لستصمبات لسجة 12قل إشيخ تاريخ مغ السيدانية(عتبارا

.(81،ص2011،الحنيبات)
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كتتعترفيتيافيىحهةبذكلشػعيبدببالتعثخ،أالسشذكأنذصةعساؿأتػقفىػ الفذل السالي:

أاةالحال قزائيكختياريا، دعػى الجاةبدبب لرالح تشتيي كتتع الحالئشيغ، ىحه في ةترفيتيا

.(443،ص2007مصخ،عبيجات،)جبارياا

كتذاؼحاالتاعمىمجققالحداباتمغالسؤشخاتالتيتداعجةمجسػع:السالية مخاطخ التعثخ

تتسثلفي:زيادةالسصمػباتالستجاكلةفياالستسخاريةكالسشذأةالساليةالتيتؤثخعمىقجرةتعثخال

 السػجػدات خدائعمى ةتذغيميخالستجاكلة، تجىػكبيخة ركمتكخرة، السالية الشدب ساسية،األفي

 .(IAASB, 2016كغيخىا)تفاقياتالقخكضالتداـبذخكطاإلصعػبة

تتعمقبزعفالسشذأةكتداعجالسجققفيالسؤشخاتالتيمجسػعةمغ:التذغيمية مخاطخ التعثخ

رتفاعإ:عمىقجرةالسشذأةفياالستسخارية،كتتسثلفياكتذاؼحاالتالتعثخالتذغيميةالتيتؤثخ

 السػضفيغ دكراف أمعجؿ دكف ميسيغ مجيخيغ فقجاف ليعاك بجيل عساليأ،يجاد مذاكل فقجافةك ،

 .(IAASB, 2016)كتخخيزكغيخىاأمػردرئيذكإمتياز،أحقكرئيذ،أسػؽ

كتداعج:الخخى  مخاطخ التعثخ تداؤؿ، مػضع السشذأة استسخارية تجعل السؤشخات مغ مجسػعة

كالتذغيمية، السالية غيخ األخخى التعثخ حاالت اكتذاؼ مغ كالسجقق في: قزائيةىدعاكتتسثل

كأاتفيالتذخيعتبيا،تغيخاحكاـاليسكغالػفاءأفتدفخعغأمعمقةيسكغفيحاؿنجاحيا

.(IAASB, 2016)كػميةكالدياساتالحأالقػانيغ
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 لفرل الثانيا

 األدب الشعخي والجراسات الدابقة  
  الشعخي  األدب:  أولا . 

 التجقيق مفيؽمو وتطؽره التاريخي 2-1

 معاييخ التجقيق 2-2

  أىسية التجقيق 2-3

 أىجاف التجقيق 2-4

  (  Going Concern)الستعمق بفخضية اإلستسخارية  ISA 570 السعيار 2-5

السؤشخات أو السخاطخ التي تثيخ الذكؽك حؽل الفذل السالي وامكانية تؽاصل السشذأة  2-6

 كسؤسدة مدتسخة

 الفذل السالي ومفيؽمو 2-7

 معاىخ الفذل السالي 2-8

 أسباب الفذل السالي 2-9

  الدابقة الجراسات:  ثانياا. 

  الدابقة الجراسات عؼ الحالية الجراسة يسيد ما:  ثالثاا 
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 الثانيالفرل 
 األدب الشعخي والجراسات الدابقة  

 مقجمة

ISA 570 سعيارالكالحدابات،الشطخيالستعمقبعسميةتجقيقدباأللفرلااتشاكؿىحيس

 بفخضية الدابقاإلستسخاريةالستعمق كالجراسات السالي، كالفذل الجراسة، بسػضػع الرمو ةذات

تيتفريللحلظ:أيكفيسا،ةالحالي

 الشعخي  : األدبأولا 

 التجقيق مفيؽمو وتطؽره التاريخي 2-1

لىإكالتجقيقفيالسعشىالحجيثيعػد،لىالعرػرالػسصىإتجقيقالحداباتأصليخجع

لىحيدالػجػد،كتصػرالتجقيقمعتصػرتمظالرشاعة،إالرشاعيةالكبخىلسشذآتعرخدخػؿا

 التجقيقفيشكموالبديط الشطاـاإكيعػد في التصػر لى بذكل ألسحاسبي أساسيحيث أصبحنو

 الزخكري أمغ يعيج شخزإف ماأفلى حدغ مغ بالتحقق الستاحةلجىايقػـ السػارد ستغالؿ

 آشخز حيث يقػمػأخخ. كانػا قجامىالسرخييغ لتدجيلاألفف شخريغ األبتعييغ ميخيةمػاؿ

 شخز كيقػـ آالػاردة، بو قاما لسا التجقيق بعسمية خخ أعساؿ مغ الذخراف )السصارنة،ىحاف

(.13،ص2009

ك الحدابات تجقيق ىػ فحز عغ كالسدتشجاتألعبارة كالبيانات الجاخمية الخقابة نطسة

،بقرجالخخكجبخأيفشيمشطسااانتقاديااتحتالتجقيقفحراالسشذأةكالحداباتكالجفاتخالخاصةبا
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كمجىفينيايةفتخةزمشيةمعمػمة،لتمظالسشذأةالساليلمسخكدمحايجعغمجىداللةالقػائعالسالية

(.13،ص2016)عبجهللا،مغربحأكخدارةعغتمظالفتخةالسشذأةأعساؿلشتيجةترػيخىا

 كسا بكيعخؼ أالتجقيق لمبيانا"نو كمدتقل مشتطع كالعسمياتفحز كالدجالت كالقػائع ت

بجاءإدلةكالقخائغكتقييسياكفيقػـالسجققبجسعاألأك،)الساليةكغيخالسالية(أليمشذأةالفعاليةك

.(14،ص2009)السصارنة،"الخأيالفشيمغخالؿتقخيخه

 معاييخ التجقيق  2-2

م ألي تتػفخ مدتػيات متصػرة كأداءيشة بيغامعيشة عمييا متعارؼ كمعاييخ رشادات

ليا، السشطسة الجيات قبل مغ السيشة،تػضع مغالسسارسيغليحه معقػؿ مدتػى تػفيخ أجل مغ

الداءاأل خاللو،عسللزبط مغ لمعسل إشار ككتحجيج ، عمى الحكع في الجيات ىحه أداءلتداعج

 السسارسليحهالسيشة.

السيشيكضعتمغقبلالجياتالسشطسةداءعغمدتػياتلألعبارةىي"يخالتجقيقيمعاك

ك،لمسيشة تػفيخمدتػإتيجؼ ىلى التي الزػابط مغ مغتحكعمعقػؿ نػع كتحجد التجقيق عسمية

مجققالحداباتأداءعتسجعمىالسعاييخفيالحكععمىي ك.مغخاللوشارالحييعسلالسجققاإل

السشجد العسل السجقق،،كنػعية بعسل الثقة مغ معيغ مدتػى تػفخ فيي كبالتالي عمعأحيث ف

حكاـكقػاعجمتعارؼعمييايديجأفعسميةالتجقيقمشزبصةبأبأكاألشخاؼذاتالعالقةالجسيػر

 التجقيقأبثقتيعمغ أك،ىسية عسمية ليدت التجقيق عسمية األرتجالية.اف مغ البج بعيغكلكغ خح

اإل أعتبار ىي السعاييخ إف يجب كال عاـ أشار مغ تحج السيشيإف لمحكع كمسارستو السجقق بجاع

(.1،ص2011")الحنيبات،بجرجةمعقػلة
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 ىسية التجقيقأ 2-3
كاليعتبخ،ةكخارجياأفيالسشذالعالقةشخاؼذاتيعتبخالتجقيقكسيمةتخجـالعجيجمغاأل

 بحج حيذاتوغاية أث. يجب التجقيق بعسمية القياـ أف تفيجف مغ ليااألشخاؼالعجيج تجج التي

كنتيجةاألعساؿ)األداءالسالي(كالتجفقاتفيالتعخؼعمىعجالةالسخكدالساليلمسشذأةةمرمح

كمغىحهاالشخاؼ:الشقجية،

إلدارة السشذْأة:إ ميسا التجقيق ايعتبخ لسشذأةدارة أحيث اإلاف عسميةعتساد في دارة

مجققالحداباتكاتخاذالقخاراتالحاليةكالسدتقبميةكالخقابةعمىالتجقيقيجعلمغعسلالتخصيط

.ستثسارلسثلىحهالسشذأةلىتػجيواإلإيؤديتجقيقالقػائعالساليةظالسياـ،كحلبيحهحافدالمقياـ

والتجارية والرشاعية: السالية السؤسدات التجقيق ىحهتحجيجاأىسيةاذيعتبخ لسثل

فتمظالسؤسداتأحيث،مذخكعمعيغكتسػيلأاامعيشااعشجشمبالعسيلقخضكذلظ،السؤسدات

 عسمية إتعتسجفي القخض مشح قخار بحيثأتخاذ السجققة، عمىالقػائعالسالية عجمو مغتتسكغك

يتػج أو إمػاليا كالصخيقلى يغالرحيحالسكاف ، يزسغ تمظكالحي استخداد فيليا القخكض

السدتقبل.

العجيجالقػائعالساليةالسجققةفيالبياناتكالجياتالحكػميةعمىجتعتسالحكؽمية:الجيات 

.مشحالقخكضكالجععلبعسالشذاشاتكالزخائب،ضفخككالتخصيط،غخاضمثلالخقابةمغاأل

فيحاؿنذػبخالؼبيغتعتسجعمىالقػائعالساليةالسجققةإذتحاداتكالشقاباتضافةالىاإلباإل

 (.19،ص2009آخخ)السصارنة،يشخؼأكالسشذأة
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  أىجاف التجقيق 2-4

الكبيخفيالحعالتغيخأنطخالمتصػرالتاريخيالحيصاحبميشةالتجقيقيدتصيعالباحث

ىجاؼالتقميجيةلمتجقيقألاجساؿحرخىجاؼكبالتاليالسزسػف.كيسكغبػجواإلالحيشخأعمىاأل

ىسيا:أعجةفينػاح 

،كتقخيخمجىاكسجالتيالسشذأةالسثبتةفيدفاتخالعسمياتالساليةمغدقةكصحةحققالت .1

عتسادعمييا.اإل

ر .2 عمى أالحرػؿ ىػ لسا السالية القػائع مصابقة حػؿ محايج فشي بالجفاتخمثبتي

كالدجالت.

.أكأخصاءبالجفاتخمغغركتذاؼماقجيػججإ .3

األ .4 فخص تقميل السجقق زيارات شخيق عغ كالغر خصاء أك لمسالستكخرة شذأةالسفاجئة

.انطسةالخقابةالجاخميةالسدتخجمةلجييأكتجعيع

فقجتعجتعسميةالتجقيقىحهاألأ ىسيا:أخخىأغخاضأىجاؼكأىجاؼالىمااليـػ

حىا.مخاقبةالخصطالسػضػعةكمتابعةتشفي .1

.ىجاؼالسػضػعةأللبالشدبةالسشذأةيعنتائجأعساؿيتق .2

3.  اإلأكبختحقيق الكفاية مغ مسكغ اإلقجر محػ شخيق عغ نػاحينتاجية جسيع في سخاؼ

الس نذاط األأكيشذأة، اليجؼ ىحا تي عمى شخأ الحي التحػؿ نتيجة السأخيخ شذآتىجاؼ

 "تحقيق يعج لع حيث عامة "أكبخبرػرة الخبح مغ Profit maximizationقجر كأىع"
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األىجؼ بلشاركتوفي أىسية أىجاؼ الحي السجتسع رفاىية عمى العسل مشيا تعسلخخى

 ".Welfare Maximization"لسشذأةفيوا

 نخى سبق أكمسا ىشاؾتغيخا كبيخف كتصػرا ممحػضاا الحداباتىجاؼميشةأعمى ،تجقيق

 الدابق في كانت حيث تعسل اعمى كالغركتذاؼ ذلظ،األخصاء عغ التقاريخ ثعكتقجيع كمغ

تعسلأ كفحرياصبحت السالية الشطع تحديغ اإل،عمى الشطع كحتى خالؿ،سشذآتملدارية مغ

فيياإ لمعامميغ كالرالحيات السدؤليات كتحجيج الستبعة التجقيق تداعجأثعكمغ،جخاءات صبحت

عس مفي اإلإية القخارات تخاذ التدارية أكحتى مغ لسشذأةامػاصمةكج عمى فياإلكقجرتيا ستسخارية

لياتمختبصةببعزياالبعسكاليسكغلسجققالحداباتكفجسيعىحهالسدؤأكعتيادية،عساليااإلأ

عشيا.اإل الحعكيستغشاء األأالباحث ف التجقيق لسيشة الحجيثة أىجاؼ مالئسة معأصبحت كثخ

فيتعتجاىلأيعشيكلكغىحاال،يفيضلالبيئةالخارجيةالحيػيةقترادالتصػرالتكشػلػجيكاإل

(.15،ص2016)عبجهللا،ىجاؼالحجيثةتحديشالياىجاؼالتقميجيةكانساتعتبخاألاأل

    الستعمق بفخضية اإلستسخارية ISA 570السعيار  2-5

 الجػدة كتػكيج التجقيق معاييخ مجمذ أصجر  International Auditing andلقج

Assurance Standards Board (IAASB) مغISA 570السعيار ابتجاءا تصبيقو ليتع

يتعمق15/12/2009 فيسا السالية القػائع تجقيق في الحدابات مجقق مدؤكليات السعيار كتشاكؿ ،

 (.IIASB, 2016بفخضيةاالستسخارية)
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(عمىضخكرةأفيخاعيالسجققخالؿتشفيحبخنامجالتجقيق570أكجالسعيارالجكليرقع)ك

مجسػعةمغالسؤشخاتالتييسكشواإلستفادةمشيافيتقػيعالسخاشخالتيتتختبعمىعجـصحة

 )2000)مصخ،فخضاإلستسخارية

 أضاؼ رقكقج السعيار اإل570ISAع فخض صحة حػؿ السجقق ستسخاريةلسدؤكلية

 :ىساعشرخيغىاميغ

فخض-1 صحة عجـ حاؿ في تشذأ التي السخاشخ السجقق يخاعي أف ضخكرة عمى التأكيج

اإلستسخارية.

أفيقػـالسجققبإضافةفقخةتػكيجيةبعجفقخةالخأي،يمقيالزػءفيياعمىمذاكلاإلستسخارية-2

(.SAS.59فيالسشذأةكتػضحاستشتاجاتوبذأنيا)

بسػ السعيار باستخجاـISA 570جب السشذأة استسخارية بتقييع تقـػ أف اإلدارة عمى فإنو

بعسميةبتقييعفيسا شخؽالتحميلالسشاسبةكذلظحدبضخكؼالسشذأةكأكضاعياالسالية،كأفتقـػ

بع الستػارثة شبيعتيا بدبب السحاشة العسمياتكاألحجاث مغ الستػقعة بالشتائجالسدتقبمية جـيتعمق

(:2011العػاملالتالية)الحنيبات،التأكج،كذلظفينقصةزمشيةتحجدىا،معاألخحبعيغاالعتبار

 بذكلعاـ،درجةعجـالتأكجالستعمقةبشتيجةالحجثأكالعسميةالتيتؤديإلىزيادة

 ىامةفيعجـالتأكجالسدتقبمية.

 التقييع.عسميةالتقييعتبشىعمىالسعمػماتالستاحةفيكقت 

 .شبيعةكنذاطكحجعالسشذأةكضخكفيا
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لفخضية اإلدارة استخجاـ مشاسبة مجى يقيع أف عميو فيجب الحدابات لسجقق بالشدبة أما

معاألخحبعيغاالعتبارعسميةالتقييعالتيقامتبيااإلدارة،االستسخاريةفيإعجادىالمقػائعالسالية

مىعاتقوالتجقيقعمىاستسخاريةالسشذأةلفتخةالتديجعغ،كيقععكالفخضياتالتياعتسجتعمييا

شيخاا عذخ أكإثشي احجاث كجػد الحتساؿ متيقطاا يكػف أف الحدابات مجقق عمى يجب كسا ،

االستسخارية حػؿ الذظ تثيخ إضافيةضخكؼ بإجخاءات القياـ عميو يتػجب ذلظ كجػد حاؿ كفي ،

عمىتقييسيالالستسخارية،كجسعأدلةكافيةكمشاسبةتتسثلفيمخاجعةخصطاإلدارةالسدتقبمي ةبشاءا

عػامل كأية اإلدارة خصط تأثيخ االعتبار بعيغ األخح مع االستسخارية حػؿ إثباتو أك الذظ إلزالة

(.2011تخففمغالذكػؾحػؿاالستسخارية)الحنيبات،

جارتقخيخالسجققحدبكبشاءعمىتقييعمجققالحداباتالستسخاريةالسشذأةفإنويتعإص

 :(Arens et al., 2012)الحاالتالتالية

فخض .1 كاف حاؿ في كذلظ تػضيحية، فقخة إضافة مع نطيفاا تقخيخاا إعصاء يتع

االستسخاريةمشاسبمععجـتأكجماديشخيصةأفتكػفاإلدارةأفرحتبذكلكاضح

 ذلظ.عغالطخكؼالتيتؤثخعمىاالستسخاريةكعغخصصيافيمػاجية

ىشاؾ .2 يكغ لع حاؿ في كذلظ السادية(، )حدب مخالفاا أك متحفطاا تقخيخاا إعصاء يتع

 إفراحكافيفيالقػائعالسالية.

مادية .3 تأكج عجـ حاالت ىشاؾ كانت حاؿ في كذلظ الخأي، إبجاء عغ االمتشاع يتع

 متعجدة.

الحدا .4 مجقق نطخ كجية مغ يربح عشجما كذلظ مخالفاا، تقخيخا إعصاء فخضيتع بات

 االستسخاريةغيخمشاسبرغعخصطاإلدارةكإفراحيابذكلكافي.
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االستسخارية .5 فخضية أف عغ اإلدارة أفرحت حاؿ في كذلظ نطيفاا، تقخيخاا إعصاء يتع

 غيخمشاسبة

 مؤشخات الفذل السالي  2-6

،كالبحثعغىحهالسؤشخاتمغتثيخالذكػؾحػؿالفذلالساليىشالظالعجيجمغالسؤشخاتالتي

تمخيزأىعالسؤشخاتمقدسةاحدبنػعالسخاشخشأنواالشسئشافعمىاستسخاريةالسشذأة،كيسكغ

)مالية،كتذغيمية،كمخاشخأخخى(كذلظعمىالشحػاآلتي:

  :(79-77،ص2008)الذيخ،بسايأتيكتتسثلالسالية،  اولا: السخاطخ

عمىاألصػؿالستجاكلة.زيادةالسصمػباتالستجاكلة .1

القخك .2 سجاد إمكانية اإلعجـ أك ججكلتيا، أك األجل شػيمة عمىض كبيخ بذكل عتساد

 شػيمةاألجل.لسػجػداتالقخكضقريخةاألجللتسػيلا

 ضيػرالشدبالساليةاألساسيةبذكلسمبي. .3

 تأخيختػزيعاتاألرباحأكتػقفيا. .4

 غفيمػعجىا.ستحقاقاتالجائشياعجـالقجرةعمىتدجيج .5

 تفاقياتالقخكض.إالرعػباتفيتصبيقشخكط .6

 عجـالقجرةعمىتسػيلمذاريعتصػيخمشتجاتججيجةأكاستثساراتضخكريةأخخى. .7

 :(79-77،ص2008)الذيخ،بسايأتيكتتسثلتذغيمية،  ثانياا: مخاطخ

 ستبجاليع.إفقجافإدارييغقيادييغبجكف .1

 أكتخخيزأكمػردرئيدي.فقجافسػؽرئيديأكحقامتياز .2
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مذاكلعساليةأكنقزفيتجييداتميسة. .3

 :(79-77،ص2008)الذيخ،بسايأتيكتتسثلأخخى،  ثالثاا: مخاطخ

 عجـتصبيقمتصمباترأسالساؿأكمتصمباتقانػنيةأخخى. .1

دعاكيقزائيةضجالذخكةيسكغأفتشذأعشياأحكاـتعػيزاتاليسكغالػفاءبيا. .2

التذخيعاتأكالدياساتالحكػمية.تغيخفي .3

سبق مسا بأفالذخكةمدتسخةفينوأكيتزح يفتخض مغايخة، معمػمات غياب حاؿ كفي

السػجػدات فإف كعميو األقل. عمى كاحجة مالية سشة لفتخة أي السشطػر، السدتقبل في عسميا

كإذاعتياديةلمعسل.إلبالدبلاالسصمػباتكتدجيجاالسػجػداتكالسصمػباتتدجلعمىأساستحقيق

اإل ىحا يبخر ما ىشاؾ يكغ الع فإف لسشذأةفتخاض، تحقيق تدتصيع ال بالسبالغمػجػداتياقج

قيعكتػاريخاستحقاقيا،ككشتيجةلحلظفإفلسصمػباتالسدجمة،كساقجيكػفىشاؾتغييخفيمبالغا

(.79-77،ص2008)الذيخ،السػجػداتكالسصمػبات،تحتاجإلىتعجيل

 حجد كقج لإلISA 570السعيار عاما الحداباتءاجخااشارا مجقق عمى يجب التي ت

عجـاتخاذىامغأجلأفيخميمدؤكليتوتجاهالصخؼالثالثعغاألضخارالتيستشجعفيحاؿ

:كاآلتيقفيكػفتقخيخالسجقعمىأISA 570السعيارزلحلظنستسخار،قجرةالسشذأةعمىاإل

ػفخةتدلةاإلثباتكالقخائغالسكفيضػءأجخاءاتالتجقيقالسعتادة،لسجققإلتشفيحاخالؿ-1

اريةكبأفستسخاإلفخضيةالذظحػؿصحةيةمؤشخاتتثيخإذااستشتجالسجققبأنواليػججألو،

مالئساإليةفخض حي،ةستسخارية تقخيخعميو يرجر أف لسذاكلاانطيفااشئح إشارة أية مغ يخمػ

.ستسخاريةاإل
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2- تشفيح خالؿ الحدابات لسجقق ضيخ ىشالظاإذا يػجج بأنو السعتادة التجقيق جخاءات

يتػجبعميوالصمبمغاإلدارةأفتقجـماستسخارية،اإلفخضيةمةءالذظحػؿمالمؤشخاتتثيخ

طفإذااستشتجفيضػءىحهالخصلتخفيفالطخكؼالسثيخةليحاالذظ،لجييامغخصطمدتقبمية

عميوأفيصمبمغاإلدارةحيشئحأفتقػـباإلفراحالكافيكالسشاسببأفعػاملالذظقجزالت،

الكافيكالسشاسبعغىحهالخصط.فإذاقامتاإلدارةباإلفراحيةالسالالقػائععغىحهالخصطفي

 نطيفية؛السالالقػائعفي تقخيخ اصجار حيشئح السجقق عمى .يتػجب ىحاأما اإلدارة تػفخ لع إذا

.ييساأندبأااأكسمبياامتحفطاايتػجبعمىالسجققأفيرجررأيفراح،إلا

حإ-3 السدتقبمية لخصصيا اإلدارة تقجيع بعج حتى أنو السجقق استشتج ما مػاجيةذا ػؿ

يكػفلجيوحيشئحأف،اإلستسخاريةفخضيةزاؿقائساحػؿصحةأفالذظمالمذظ،السخاشخالسثيخة

:اآلتيةالخياراتمغيدمظكاحجا

بجاءالخأيإمتشاععغ*اإل

تقخيخ يرجر أانطيفأا*أف مغ الصمب اإلإمع بتػفيخ تقػـ أف السشذأة الكافيدارة فراح

لتأكجلىاإلفراحعغأفىشاؾحالةمغعجـاضافةإخكؼالسثيخةلمذظكذلظباإلكالسالئععغالط

.ستسخارفيالسدتقبلالسشطػرالسشذأةعمىاإلتحيطبقجرة

اإل كاف كمالئسا،فإذا كافيا األفراح يزس ِّيتصمب أف حيشئح السجقق مغ فقخةمخ تقخيخه غ

الساليةالقػائعكسايمفتفيياانتباهمدتخجميستسخارية،يياالزػءعمىمذكمةاإلتػضيحيةيمقيف

الساليةحػؿالعػاملكالطخكؼالسثيخةلمذظكعغحالةالقػائعالىالسالحطةالتيكفختيااإلدارةفي

.ستسخاريةكجالسحيصةبقجرةالسشذأةعمىاإلعجـالتأ
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كأدناهنسػذجلسثلىحهالفقخةالتػضيحية:

لقجتكبجتالسشذأةصافي.(الػاردفيالبياناتالساليةxنػدأفنمفتاالنتباهالىاإليزاح)،بجكفأيتحفعفيالخأي

( قجرىا فيxxxخدارة السشتيية الدشة خالؿ األكؿ(/31( )كانػف السصمػبات.1x19/ديدسبخ فأف التاريخ ذلظ كفي

(كساأفمجسػعمصمػباتياتجاكزتمجسػعمػجػداتيابسبمغxxxالستجاكلةلمسشذأةتجاكزتمػجػداتياالستجاكلةبسبمغ)

(xxx) العػامل. ىحه )،إف اإليزاح في الييا السذار األخخى األمػر الييا جػىخياxمزافا شكا تثيخ أف شأنيا مغ )

.حػؿمقجرةمػاصمةالسشذأةلشذاشياكسشذأةمدتسخة

فيجبعمىالسجققأفيبجيرأيااالسالية،التقاريخراحمالئعفيفإأماإذالعيكغىشاؾ

رأياامتحفطاا أندبسمبيااأك أييسا ك. اإليزاح لفقختي نسػذجا إصجارإكأدناه حالة في الخأي بجاء

:متحفطااالسجققرأياا

تعي أف السشذأة تدتصع السرارؼ،لع مع قخكضيا حػؿ التفاكض شكاج ىشاؾ فإف السالي الجعع ىحا مثل كبجكف

عمسا.شيفالسصمػباتمسايتصمباجخاءتدػياتلسبالغالسػجػداتالسدجمةكلتر.جػىخياحػؿإمكانيةاستسخارىا

.التفرحعغىحهالحقيقة(السالية)كاإليزاحاتالسخفقةلياالقػائعبأف

فإفالبياناتالساليةتعبخبرػرةحقيقيةكعادلةكماعجاإغفاؿالسعمػماتالسذارالييافيالفقخةالدابقةكفيرأيشا،

كعغ19xx/ديدسبخ)كانػفاألكؿ(31السخكدالساليلمسشذأةكسافي()تسثلبعجالةمغكافةالشػاحيالجػىخية

 .نتائجنذاشياكتجفقاتياالشقجيةالسشتييةبحلظالتاريخ

International Standard on Auditing (ISA) 570 (Revised), 2016).)

  الفذل الساليومعاىخ  مفيؽم 2-7

لمفذل "مفيػماف، إذ مالي، كاآلخخ اقترادي يذيخأحجىسا أكإلىاألكؿ الشجاح قياس

عتسادااعمىمقجارالعائجعمىرأسالساؿ،كتعجالذخكةفاشمةعشجعجدىاعغتحقيقعائجاالفذل
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عجـقجرةعمىالثانيكيذيخالستػقعة،مشاسبعمىرأسالساؿالسدتثسخكالحييتشاسبكالسخاشخ

(.221،ص2001")الحبيصي،السدتحقةفيمػاعيجىاالسقخرةمػباتيامصالذخكةعمىتدجيج

كعبيجات،)كيذيخ ص2007مصخ الكثيختػاجوقجضاىخةالساليالفذلف"أالى(443،

سػاءحجعمىكالشاميةالستصػرةالجكؿفيقتراديةاإلالسشذآتمغ عاـبذكلالساليكلمفذل.

:مطيخاف

فييا،السدتثسخةمػاؿاألعمىاامشاسبااعائجأفتحققفيالسشذأةبفذليتسثلقترادي،إمطيخ-

 عائجتحققمدتثسخةمشذأةعمىالحالةىحهكتشصبق ةالسخجحالتكمفةمغأقلستثساراإلعمى

.فيياالسدتثسخةمػاؿلأل

ىػماإلىأك Insolvencyالساليالعدخدرجةلىإةأالسشذكصػؿفييتسثلمالي،مطيخ-

عشجماالقانػنيةالشاحيةمغمعدخةالسشذأةكتعتبخاإلجبارية،الترفيةكضعلىإيأذلظ،مغبعجأ

الترفيةحالةلىإترللكشيالسصمػباتياالجفتخيةالقيسةمغقلألسػجػداتياالجفتخيةالقيسةتربح

".اديػنيتدجيجعغتعجدعشجماالساليفالسإلاكأ

 السالي الفذل سبابأ 2-8

 ىػ السالي الفذل خارجيةإف كأخخى داخمية، بعزيا عػامل أك أسباب عجة لتفاعل كفيسانتيجة ،

:(278-271ص،2000،الدبيجي)يميتفريالالحلظ

 األسباب أو العؽامل الجاخمية:

 :(278-271ص،2000،الدبيجي)يسكغتمخيرياكسايمي
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.سشذأةضعفإدارةال -

-  التذغيمية الدياسات كفاءة التدعجـ البيع، سياسات مثل كإجخاءعالسختمفة كاإلنتاج يخ

التػسعاتغيخالسصمػبةكالمجػءإلىتكشػلػجياتذغيميةغيخمتصػرة.

ستثسارفيالسػجػدات.عتسادالكميعمىمرادرالتسػيلالسقتخضةكأساسفيتسػيلاإلاإل -

كغيخىا.عجـكفاءةإدارةالبيعفيتحريلالسدتحقاتمغالسبيعاتاآلجمة -

بدببكجػدعصلعمىمدتػىخصػطاإلنتاج،مايعشيأفشذأةنخفاضالقجرةاإلنتاجيةلمسا -

 الدياسةاإلنتاجيةالستبعةغيخسميسة.

الس - مشتجات ترخيف عمىشذأةصعػبة تباشؤ إلى يؤدي مسا التدػيقية، القجرة كانخفاض ،

مدتػىالسبيعاتأيانخفاضاإليخادات.

نخفاضأرباحو،أيعجـتشاسباألرباحمعا،يؤديإلىشذأةحريميةلمسنخفاضالقجرةالتإ -

 ."مراريفالبيع،باإلضافةإلىأسبابأخخى

 األسباب والعؽامل الخارجية:

 :(278-271ص،2000،الدبيجي)يسكغتمخيرياكسايميك

التسػيلكبيئةالسشافدةكعجـتػفخمرادرشذأةالسالتيتحيطفيبيئةقتراديةالطخكؼاإل -

 التػسعات إلجخاء كاليامالالزمة إة لعسـػ الستذائسة كالتػقعات السرادر تمظ كمفة رتفاع

.السدتثسخيغفيسػؽاألكراؽالسالية

-  يشذأبرفةعامة، عشجمايحجث كبيخفيإالفذلالسالي بدببحجعنخفاض أك السبيعات

رأسالساؿإدارةفاءةأكبدببعجـكفيأعسالياأكالتػسعالسفخطسشذأةتقادـتكشػلػجياال

جلكاإلنتاجباآلمذتخياتالسشذأةبأسعارفائجةعالية،زيادةبذكلكبيخكقتخاضاإلالعامل،
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ا كالقيػد الكفء اإلإلغيخ الرارمة، الجكلةقخاضية قػانيغ في كالتغيخات كالتدكيخ حتياؿ

اإل لمحياة ،قتراديةالسشطسة في الذجيجة السشافدة الكػارث،الدػؽككحلظ إلى إضافة

 .الصبيعيةكغيخىا

 تدجيج عمى القجرة عجـ في يكسغ السالي لمفذل الخئيدي الدبب أف السدتحقة،السصمػباتإال

عتبارهأحجأىععشاصخالتذغيل،إضافةإلىعجـكفاءةاة،بشذأنقزالشقجفيالسعغذلظكيشتج

تحقيق تزسغ التي ىي الشاجحة فاإلدارة قجرةاإلدارة، بالكفاءة كيقرج كالفاعمية، الكفاءة مغ كل

شذأالس عمى إة الشتائج لمسػاردنجاز استخجاـ بأقل اإل،السصمػبة مفيػـ عمى تخكد ستفادةحيث

أفالقرػىمغالسػاردالستاحةبأقلالتكاليف،أماالفاعميةفيقرجبياتحقيقاألىجاؼ،كالتأكجمغ

ا أدى قج الستاحة السػارد ستخجاـ عمى القجرة كحلظ تعشي كسا السخجػة، الغايات تحقيق عسلالإلى

 .بالصخيقةالرحيحةكفيالػقتالسشاسب
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 :الجراسات الدابقة ثانياا :

كيسكغاستعخاضياحدبتدمدميا،فيسايميعخضلمجراساتالدابقةذاتالرمةبسػضػعالجراسة

الدمشيكعمىالشحػاالتي:

"نطاق مدؤولية مجقق الحدابات عؼ تقؽيػ قجرة السذخوع ( بعشؽان: 2555دراسة )مطخ،  -
 عمى اإلستسخار".

انػنيفياألردفعغتقػيعفخضلىتحجيجنصاؽمدؤكليةمجققالحداباتالقىجفتىحهالجراسةإ

القخيباإل السدتقبل في لمسشذأة كالحي،ستسخارية اإلستسخارية فخض صحة تقػيع خالؿ مغ كذلظ

فالبحثمغجدئيغرئيدييغ،.كالساليةالتقاريخأساسعشجإعجادهاإلدارةكتعتسج جدءنطخيقجتكػا

.عاييخالسحاسبةكالتجقيقالجكليةعالججحكرفخضاإلستسخاريةفيالفكخالسحاسبيبسافيذلظم

م عيشة عمى الباحث أجخاىا ميجانية دراسة في تسثل ميجاني ىيكجدء فئات ثالث مغ :ؤلفة

االعساؿ،السجققيغ ترسيعيغاألكاديسي،رجاؿ الباحث راعى السصمػبة السعمػمات جسع كبقرج .

ككذفتالجراسةعغمجسػعةمغالشتائجتذيخإلىأفتحسيل.استبانةتشاكلتاألىجاؼالسػضػعة

فئات جسيع قبل مغ عاما تأييجا يمقى اإلستسخارية فخض صحة تقػيع مدؤكلية الحدابات مجققي

الس في جتسع فييا بسا األردف الفئات،أنفديع،السجققيغ تمظ مالكغ في نفدو الػقت في تذكظ

الس كاجباتيع السيشيةبتشفيح مسارساتيع خالؿ فعال السجققػفبأنيعيمتدمػف تجاهيجعيو مذاكليشية

كاإلستسخارية الجراسة. بو أكصت ما بسدؤكليتيعأبخز األردف في السجققيغ كعي تعسيق ىػ :

اإلجتساعيةحػؿدكرىعالياـفيتػفيخمايدسىاإلنحارالسبكخعغمخاشختعثخالسشذآتالتي

مكاتب في البذخية السػارد تشسيةكتصػيخ تفعيلبخامج عمى العسل يجب حداباتيا،كلحلظ يجققػف

.التجقيقالعاممةفياألردفكبقجريػفخلمسجققفخصتشسيةكتصػيخقجراتوالعمسيةكالفشية
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فـي تقيـيػ القـجرة عمـى السـتسخارية  القـانؽنيدور السـجقق  ": بعشـؽان (2551 العسـؽدي،) دراسة -

  " في الذخكات السداىسة اليسشية

فػػيالػػيسغعمػػىاكتذػػاؼمػجققالحدػػاباتالقػػانػنيمػػجىقػػجرةلػػىمعخفػػةإجراسػػةالىػػحهىػجفت

فػيالػيسغمػجققالحدػاباتستسخار،كمايقػػـبػوعمىاإلالسشذأةالسؤشخاتالباعثةلمذظفيقجرة

تسخاريَّة.كالتعػخفؼعمػىسػعمػىاإلالسشذػأةمغإجػخاءاتإضػافيَّةفػيحالػةكجػػدشػكػؾحػػؿقػجرة

اليسشيَّػػػػةالسشذػػػػآت،كالسػػػجراءالسػػػػالييغفػػػيمػػػػجققيالحدػػػاباتالقػػػػانػنييغندػػػػجاـبػػػيغآراءمػػػجىاإل

سػػتسخاريَّة،باإلضػػافةعمػػىاإللسشذػػأةفػػيتقيػػيعقػػجرةاالحدػػاباتمػػجققفيسػػايتعمَّػػقبػػجكرالسدػػاىسة

فػػيالػػيسغمػػغمذػػاكلفػػيعسميػػع،القػػانػنييغإلػػىالػقػػػؼعمػػىأىػػع ِّمػػايػاجػػومػػجققيالحدػػابات

مغفاعميَّةتقيػيعقػجرة راسػعمػىاإلالسشذػأةكالتيتحجف ةعمػىعيشػومكػنػةسػتسخاريَّة.كتػعَّتصبيػقالج ِّ

سػػػتبانةعمػػػييع،كبعػػػجالحرػػػػؿعمػػػىالبيانػػػاتإ(مػػػجيخااماليػػػاا.كتػػػعَّتػزيػػػع63)ك(مػػػجققاا90مػػػغ)

لػػػجىمػػػجققإالالزمػػػةتػػػعَّتحميميػػػاب راسػػػةأفَّ سػػػتخجاـاألسػػػاليباإلحرػػػائيَّةالسشاسػػػبة.كأضيػػػختالج ِّ

،كالتشبيػوليػاالذػظباسػتسخاريةالسشذػأةفياليسغالقجرةعمىمالحطةمؤشػخاتقانػنيالحداباتال

%(.76،كالسػجراءالسػالييغ)القػانػني،حيثبمغتمغكجيةنطخمجققالحدػاباتمختفعةبجرجة

أكثػػػخالعػامػػػلتػػػأثيخاافػػػيتقيػػػيعالسػػػجق ِّقلقػػػجرةفتكتذػػػاؼمؤشػػػخاتالذػػػظإقػػػجرةالسػػػجق ِّقفػػػيأمػػػا عػػػجف

آراءمػػػجق ِّقيفػػػيخػػػتالؼكقػػػجكجػػػجىشػػػاؾإ%(.26.4سػػػتسخاريَّة،حيػػػثبمغػػػت)ةعمػػػىاإللسشذػػػأا

سػتسخاريةاكتذػاؼمؤشػخاتالذػظفػيإفػيالحدابات،كالسجراءالسالييغحػؿمدػتػىقػجرةالسػجق ِّق

الذػػظفػػيحػػػؿمدػػتػىتصبيػػقالسػػجق ِّقلإلجػػخاءاتالالزمػػػةفػػيحالػػػةختمفػػتاآلراءإ،كسػػاسشذػػآتال

كصػػتالجراسػػةبزػػخكرةالعسػػلعمػػىتقخيػػبكجيػػاتالشطػػخبػػيغكأسػػتسخار.ةعمػػىاإللسشذػػأقػػجرةا

عمػػىاكتذػػاؼمؤشػػخاتمػػجققالحدػػاباتحػػػؿمدػػتػىقػػجرةالسػػجراءالسػػالييغكمػػجققيالحدػػابات
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جػخاءاتالالزمػةفػيحػاؿمالحطتػوشذآتكحػؿمدتػىتصبيقالسػجققلإلالذظفياستسخاريةالس

 .االخخىلسؤشخاتالذظالساليةاكالتذغيميةاك

طبيعة وأىسية مؤشخات الفذل السالي لمذخكات دراسة تحميميـة " : بعشؽان (2551 مطخ،) دراسة -

 . "مقارنة بيؼ آراء السجققيؼ والسحمميؼ السالييؼ في األردن

السخاشخشبيعةتحجيجإلىالجراسةىحهىجفت الحداباتمجققػيدتخجمياالتيمؤشخات

عمىالػقػؼَثعَّكمغت،مسشذآلالساليبالفذلالتشبؤفيكأىسيتيا،األردففيالساليػفكالسحممػف

كالسحمميغالفئتيغبيغالقائسةختالؼاإلكمجاالتالتذابو،أكجو الحدابات بسجققي الستسثمتيغ

تحقيقكلغخض.الشدبيَّةأىسيتياحيثمغأكالسؤشخات،تمظشبيعةحيثمغسػاءكذلظ،السالييغ

راسةأىجاؼ راسةعيشةعمىكزعتاستبانةالباحثاستخجـالج ِّ ػنةالج ِّ (35)كمجققاا،(28)مغالسكَّ

.مالياامحمالا

متكقج راسةتػصَّ بيغالجسععمىالسيشيَّة،السسارسةخالؿتتفقاف،الفئتيغأفَّإلىالج ِّ

السخاشخ مجاليغفييختمفافلكشَّيساالتشبؤ،نسػذجبشاءفيالساليَّة،كغيخالساليَّة،مؤشخات

:كىسارئيديغ،

السػجققػفيعصػيإذ ة،لمسشذػأالسػاليبالفذػلالتشبػؤعسميَّػةعمييػاتقػػـالتػيالستغيخاتتحجيجفي -1

السػاليػفالسحممػػفيػػليبيشسػاالساليَّػة،غيػخالسؤشخاتحدابعمىاألفزميَّةالساليَّةلمسؤشخات

 .الساليَّةلمسؤشخاتبديصةبأفزميَّةكلػالسؤشخات،نػعينحػمتػازنةنطخة
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فػيالسدػتخجمةالساليَّػةالشدػبنحػػالفئتػيغنطػخةبػيغإحرػائيَّةداللػةذاتمعشػيَّةفخكؽكجػد -2

بيشسػػػاالخبحيَّػػػة،لشدػػػباألفزػػػميَّةالسػػػجققػفيعصػػػيإذمشيسػػػا،بكػػػلالخػػػاصالتشبػػػؤنسػػػػذجبشػػػاء

 .كالديػلةالسالءة،لشدباألفزميَّةالساليػفالسحممػفيعصي

قترػػػػارنسػػػػاذجالتشبػػػػؤبالفذػػػػلالسػػػػاليعمػػػػىالشدػػػػبالساليػػػػةإضػػػػخكرةعػػػػجـكاكصػػػػتالجراسػػػػة

السدتخمرةمغقائستيالجخلكالسخكدالسالي،بليجبتزسيغىػحهالشسػاذجندػباامشتقػاةمػغ

.ةالشقجياتقائسةالتجفق

في التشبؤ بتعثخ السرارف دراسة مجى دقة الشدب السالية ": بعشؽان (2551جيساني،الدراسة ) -

 ."تطبيقية عمى القطاع السرخفي في األردن

بيغالتسييدعمىقادرالسالية،الشدبستخجاـإبقياسينسػذجتصػيخإلىالجراسةىجفت

كقياساألقل،عمىكاحجةبدشةالتعثخكقػعقبلكذلظالستعثخة،كغيخالستعثخةالسرخفيةالسشذات

األردنيالسرخفيالقصاععمىبالتصبيقالجراسةىحهأجخيتكقجالتشبؤ،فيالشسػذجدقةمجى

الجراسةوإليتيجؼالحيالشسػذجلتصػيخالستغيخاتمتعجدالخصيالتسييديالتحميلكاستخجمت

.ماليةندبة(23)تحميلخالؿمغكذلظ

كندبإجساليإلىستثساراتكاإلالشقجندبةيتزسغنسػذجإلىالتػصلكتع ةالػدائع،

قبلالخبحصافيكندبةالسداىسيغ،حقػؽإلىالزخائبقبلالخبحصافيةكندب،القانػنيةالديػلة

تبيغك.كالعسػميةاإلداريةالسرخكفاتإلىالتذغيميالخبحكندبةالسجفػع،الساؿرأسإلىالزخائب

الشسػذج كبتصبيقعاليةبجقةالستعثخةغيخخخىكاألالستعثخةالبشػؾبيغالتسييدعمىقادرأف

.أيزاامختفعةبالتشبؤالجقةندبةكانتالتعثختدبقالتياألكلىكلمدشةنفدياالعيشةعمىالشسػذج
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كصػػتالجراسػػةبزػػخكرةقيػػاـالسرػػارؼبعقػػجدكراتتجريبيػػةمدػػتسخةفػػيالتحميػػلالسػػاليكأ

الػجكراتمػععسػلحػػافدتذػجيعيةكبخاصةفيمجاؿالتشبػؤبػالتعثخكتذػجيعالسػػضفيغلتمقػيتمػظ

.لمسػضفييغالحيغيثبتػفججارتيع

 The Impact of Political Pressure on" : بعشؽان  (Arnold et al, 2001) دراسة -

Novice Decision Makers: are Auditors Qualified to Make Going 

concern Judgments" 

ىجفت  الزغػط فحز إلى دياسيكالاإلجتساعيةالجراسة قخارات تحيط التي مجققية

كانػالحدابات إذا افيسا حػؿ متحفطا رأياا السشذأةسيرجركف إلىاستسخارية ىجفت كسا ال، أـ

القخار إتخاذ عسميات بيغ اإلختالفات اتمقارنة قبل مغ الحداباتالسدتخجمة القانػنييغمجققي

 في ستسخاريةاإلفحزالخبخاء قبل مغ السدتخجمة كتمظ السجققيغ، غيخ فحزالسختريغ عشج

التيتعانيمغالفذل،كلتحقيقأىجاؼالجراسةتعإجخاءعجةجمداتمعالسسارسيغفيلسشذآتا

 في رئيدية افالس مكاتب عذخة استخاليا في كسيجني ،(Melbourne and Sydney)ميمبخكف

مجس اتبعت دراسية كحالة الجمدات االفالساستخجمت خبخاء آراء لسعخفة السشاقذات مغ ػعة

لسداعجتيا.كأضيختنتائجالجراسةأفالتجريبأداةجيجةلفخؽالعسلاتكنطختيعحػؿاتخاذالقخار

 تتعمق التي العػامل مع التعامل عمى كالقجرة القخار صشع عسميات فيع االستسخارية،في بفخض

اإل حػؿ القخار أف السجققػف الصبيعةستسخاكأضيخ بإنكار عمييا التغمب يسكغ ال مذكمة يعج رية

يةخبخةفيصشعالقخارحػؿاإلستسخارية،كبالتالينادراأيحسمػفاليغالدياسيةلمقخاركافالسجقق

 مايرجرتحفعفيالخأيحػؿاإلستسخارية.
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فراحعغبخزماأكصتبوالجراسةبزخكرةتشفيحالمػائحكالتذخيعاتالخاصةبقػاعجاإلكأ

ف تتػفخ أف يجب التي السشذػرةالسعمػمات السالية البيانات كافةك،ي تػفيخ يتع أف عمى الحخص

.مجققالحداباتالعػاملالتيتؤديالىاستقاللية

 Auditors ’Bankers’ and ": بعشؽان (Constantinides 2002 ,) دراسة -

Insolvency Practitioners’ "Going-Concern" Opinion logit model " 

 العػامل تحجيج إلى راسة الج ِّ اإلىجفت حػؿ الخأي قخارات عمى قبلالسؤثخة مغ ستسخاريَّة

 البشػؾ، كمجراء السسارسيغ، التيالسجققيغ العػاملكالسشذآت تأثيخ دراسة إلى ىجفت كسا أفمدت.

نةمغ) حعيشةمكػَّ أخ  (300األخخى)الدمػكيَّة(التيتؤثخعمىقخارالخأيحػؿاالستسخاريَّة.كتعَّ

ك) 300مجقق، مفمذ، ا( فيكمجراء الخئيدة ك)Midlandes)البشػؾلفخكع ،)Yorkshire،)

تػزيعاستبان(Londonباإلضافةإلى الحرػؿعمييا(،تعَّ ةعمييع،كمغخالؿالبياناتالتيتعَّ

(.logistic regression modelقاـالباحثبتصػيخنسػذجاالنحجارالمػجدتي)

مؤشخات راسةأفَّ الذظالساليَّةىيالتيتؤثخعمىقخاراتالسجققيغ،السخاشخأكأضيختنتائجالج ِّ

 مغاألحجاثالسيسةالتيتؤديغيخالساليةليدتميمؤشخاتالسخاشخكأفَّ سة.كساأضيختأفَّ

السرفي، تعييغ ىي التقخيخ في التحففع كىحهإلى القخض، سجاد في كعجد القزائيَّة، كالجعاكي

( صشَّفتمغالسشذآت%(95الستغيخاتقجاستعسمتفينسػذجاالنحجارالمػجدتي،كالحيبيَّغأفَّ

راسةأنَّواليسكغمعخفةفيساإذاكافقخارالخأي.كساأأنياغيخمدتسخةبذكلصحيح ضيختالج ِّ

 صحيحاا. االستسخاريَّة الجراسةحػؿ بكاكصت السشذأةزخكرة إدارة بإبالغ السجقق يقػـ عغأف

كاحتساؿ مالية صعػبات تتسثلجػد القخكضفي سجاد في الأكالعجد تدجيجتأخخ أرباحفي
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البحثعغمرادرججيجةكبالتاليضخكرة،السشذأةرفسالسػرديغالتعاملباألجلمعأكاألسيع،

.لمتسػيل

 Nearest-neighbor classification": بعشؽانBian & Mazlack)  (2003, دراسة -

Approach" 

االترػػاالتقصػػاعيعمػػىالجراسػػةأجخيػػتكقػػج،تلسشذػػآابفذػػلالتشبػػؤإلػػىالجراسػػةىػػحهىػػجفت

مػػػػغمدػػػتخخجةماليػػػػةندػػػبة56أصػػػػلمػػػغماليػػػػةندػػػبة24كاسػػػػتخجمتالرػػػيغ،فػػػػيكالكسبيػػػػتخ

التحميػػػلباسػػتخجاـ،سشذػػآتالقػػػائعمػػغالسدػػتخخجةالساليػػػةالبيانػػاتتحميػػلكتػػع،الدػػابقةالجراسػػات

.Logistic analysisالمػجدتي

ندػػبة:كىػيسشذػػآتالبفذػللمتشبػػؤاسػتخجاميايسكػغماليػػةندػبسػػتكأضيػختنتػائجالجراسػػةكجػػد

السبيعػػات،سصمػبػػاتالإجسػػاليإلػػىالشقػػجيالتػػجفق،سػجػػػداتالإجسػػاليإلػػىالػػجخلصػػافي،التػػجاكؿ

إجسػػاليإلػػىالستجاكلػػةسصمػبػػاتال ،السدػػاىسيغحقػػػؽإلػػىالػػجخلصػػافي،سػجػػػداتالإجسػػاليإلػى

 .لسصمػباتا

التشبؤبتعثخالسشذآتكتصبيقالشسػذجبحيثكاكصتالجراسةباجخاءالسديجمغالجراساتفيمجاؿ

 .تذسلقصاعاتاقتراديةكصشاعيةاخخى
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 :Predicting Corporate Failure": بعشؽان ((charitou et.al, 2004دراسة  -

Empirical Evidence for the UK" 

ن ترسيع الى الجراسة ىحه إىجفت كتع السالي، بالفذل لمتشبؤ سػذج الشسػذج فيختبار

سمػبالذبكاتستخجاـبعساألساليبالكسيةكىػأ،عغشخيقاالسشذآتالرشاعيةفيبخيصانيا

تعاختيارعيشةمكػنةمغ،نحجارالمػجدتي،كلتحقيقأىجاؼالجراسةسمػبتحميلاالأكربيةالع

لغاية1988الفتخةمغعاـ،كذلظعغ(مشذأةصشاعيةناجحة51)كفاشمةأةصشاعية(مشذ51)

(ندبةماليةليحهالسشذأت.44،كقجتعاحتداب)1997ـعا

(ندبماليةكىي:ندبةصافيالتجفقات3كتػصمتىحهالجراسةالىنسػذجيتكػفمغ)

االنذصة مغ االشقجية الى السصمػباتالتذغيمية الفػائجسالي قبل الخبح صافي كندبة كالزخائب، ج

ا السصمػباتالى اجساليجسالي كندبة السػجػدات، اجسالي الى الشسػذجالسصمػبات بأف كتبيغ .

كسااشارت،%83،كالسشذآتالشاجحةبشدبةدقةبمغتعمىأفيسيدبيغالسشذآتالفاشمةقادر

نتائجالجراسةإلىأفندبالتجفقاتالشقجيةمغاألنذصةالتذغيميةتمعبدكراميسافيعسميةالتشبؤ

 بالفذلالسالي.

ىتسػػػاـبالشدػػػبالساليػػػػةالسذػػػتقةمػػػغقائسػػػػةالتػػػجفقاتالشقجيػػػػةاإلبزػػػػخكرةسػػػةكاكصػػػتالجرا

يػػػدبػػػيغالسشذػػػآتالفاشػػػمةكتزػػػسيغنسػػػاذجالتشبػػػؤبالفذػػػلالسػػػاليبيػػػحهالشدػػػبلقػػػجرتياعمػػػىالتسي

.كالشاجحة
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قدرة المدقق على اكتشاف مؤشرات  " :بعنوان (2004شويات، و دراسة )المومني -

" العمالءالشك باستمرارية 

 عمى السجقق قجرة مجى عمى التعخفؼ إلى الجراسة ىحه إىجفت مؤشخات السخاشخكتذاؼ

لتداـمجققيإستسخاريَّةالعسالءعشجتجقيقحداباتالذخكاتالسداىسةالعامةفياألردف،كمجىإب

تصبيق.كلقجالستعمقبفخضيةاإلستسخاريةISA 570السعياربالحداباتالقانػنييغفياألردف تعَّ

( عجدىع كبمغ األردنييغ، القانػنييغ الحدابات مجققي مجتسع عمى راسة تع284َّالج ِّ حيث مجققاا. )

( مغ نة م كػَّ عذػائية عيشو )142اختيار بشدبة مجق ِّقاا، تػزيع50( كتعَّ الجراسة. مجتسع مغ )%

ستبانة،بشدبةاستجابةبمغت(ا102(استبانةعمىمجققيالحداباتالقانػنييغ،استخدمشيا)142)

%(.كبعجالحرػؿعمىالبياناتالالزمةتعتحميمياباستخجاـاألساليباإلحرائيةالػصفيَّة،71)

:التاليةالشتائجالجراسةكاضيخت،كالتحميميَّةالسشاسبة

الساليَّػػةالتػػيتػػؤثخعمػػىالذػػظيدػػتصيعمػػجققالحدػػاباتالقػػانػنيفػػياألردفتحجيػػجمؤشػػخات (1

أكثػػػخىػػػحهالسؤشػػػخاتأىسيَّػػػة،مػػػغكجيػػػةنطػػػخعيشػػػة76اسػػػتسخاريَّةالعسػػػالءبشدػػػبة) %(،كإفَّ

رةمغالعسمياتالتذغيميَّة. الجراسة،كانتالخدائخالستكخ ِّ

مػػجققالحدػػاباتالقػػانػنيفػػياألردفيدػػتصيعتحجيػػجمؤشػػخاتالذػػظالتذػػغيميَّةالتػػيتػػؤثخ (2 إفَّ

أكثػػخىػػحهالسؤشػػخاتأىسيَّػػة،مػػغكجيػػةنطػػخ73.4اسػػتسخاريَّةالعسػػالءبشدػػبة)عمػػى %(،كإفَّ

 السجق ِّقكانتفقجافسػؽ،أكامتياز،أكمػردرئيذ.

يدػػتصيعمػػجق ِّقالحدػػاباتالقػػانػنيفػػياألردفتحجيػػجمؤشػػخاتالذػػظاألخػػخىالتػػيتػػؤثخعمػػى (3

باسػػػػػتسخاريتيعبشدػػػػػبة) أكثػػػػػخىػػػػػحهك%(،75.6اسػػػػػتسخاريَّةالعسػػػػػالء،كتحجيػػػػػجحالػػػػػةالذػػػػػظ ِّ أفَّ
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قزػػػاياقانػنيَّػػػةقائسػػػةضػػػجالذػػػخكة،يسكػػػغأفتشذػػػأالتدامػػػاتماليَّػػػةالىػػػيالسؤشػػػخاتأىسيَّػػػة

الػفاءبيا.تدتصيع

فػيالقػػانيغالستعم ِّقػةبالتػجقيق،كتصػيخىػابذػكلكاكصتالجراسةبأفيكػفىشالػظاعػادةنطػخ

،السشذػػآتمدػػتسخلمػصػػػؿإلػػىندػػبةالتػػداـكاممػػة،كخاصػػةالقػػػانيغذاتالعالقػػةباسػػتسخارية

 .السشذآتقعمىالفيعالػاسعلزخكرةتقييعاستسخاريةقكالتيتداعجالسج

كتذـــاف التزـــميل فـــي إ"مدـــؤولية مخاجـــع الحدـــابات عـــؼ  :بعشـــؽان (2556)دحـــجوح،  دراســـة -

 .كتذافو"إالتقاريخ السالية لمذخكات الرشاعية والعؽامل السؤثخة في 

ليةالسػػػجققعػػػغكىػػػحهالجراسػػػةإلػػػىتحميػػػلمدػػػؤفػػػياألردف،كيتسثػػػلىػػػجؼتسػػػتكىػػػيدراسػػػة

،كتختيبيػػاكتذػػافوإالعػامػػلالسػػؤثخةفػػيكحرػػخكتحجيػػج،كتذػػاؼالتزػػميلفػػيالتقػػاريخالساليػػةإ

فػػػيالحدػػػاباتكخصػػػػةنحػػػػتقػػػجيعتػصػػػياتتدػػػاىعفػػػيتحدػػػيغقػػػجرةمػػػجققحدػػػباألىسيػػػة

كتذػػاؼالتزػػميلفػػيالتقػػاريخإسػػتبانةالعػامػػلالسػػؤثخةفػػي،كقػػجتزػػسشتاإلاكتذػػاؼالتزػػميل

السػجيخيغالسػالييغكقجكزعتعمىعيشػةمػغمخاجعػيالحدػاباتفػياألردفكعيشػةمػغ،السالية

كتذػاؼالتزػميلإكخمرػتالجراسػةإلػىأفعسميػةفيالذخكاتالسداىسةالرشاعيةاألردنيػة.

كتذػاؼإفأدارتيػا،فزػالعػغإتتأثخبالعجيجمغالعػاملالسختبصػةبالسػجقق،ككػحلظبالسشذػأةك

جتساعيػةفػيعسميػةصجاراتالسيشية،كليذىشالظتأثيخلمعػاملالجيشيػةكاإلالتزميليتأثخباإل

كقػجاختتسػتالجراسػةبػبعسالتػصػياتأىسيػااالىتسػاـ،اكتذاؼالتزميلفػيالتقػاريخالساليػة

نػػويشبغػػيعمػػىالسشطسػػاتالسيشيػػةألػػىإضػػافةبالتأىيػػلالعمسػػيكالسيشػػيلسػػجققيالحدػػاباتباإل

التزػػميلالدػػابقةالقياـبتحجيجمدؤكلياتالسخاجعيغبذػكلدقيػقكالقيػاـبجراسػةمعسقػةلقزػايا
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سػػتسخاربتحػػجيثالسعػػاييخكالقػاعػػجسػػاليبالسدػػتخجمةفػػيذلػػظ،كاإللمتعػػػخؼعمػػػىالصخائػػقكاأل

.السيشيةكتشقيحياكتصػيخىا

.اؼالتزميلفيالتقاريخالساليةأساليبأفزلإلكتذالبحثعغكابخزماأكصتبوالجراسة

الشدب السالية السذتقة مؼ قائسة  دور ": ( بعشؽان2557 دراسة )مطخ وعبيجات، -

التجفقات الشقجية في تحديؼ دقة الشساذج السبشية عمى ندب الستحقاق وذلغ في التشبؤ بالفذل 

 " السالي لمذخكات الرشاعية السداىسة العامة

ىجفتىحهالجراسةالىالتعخؼعمىدكرالشدبالساليةالسذتقةمغقائسةالتجفقاتالشقجية

كلتحقيقرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية،يغدقةنساذجالتشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالفيتحد

 عمى باإلعتساد رياضي نسػذج لترسيع التسييدي التحميل استخجاـ بجايةا تع الغاية ندبة30ىحه

اإلستحقاؽ، اساس عمى مبشية مالية استخجاماا األكثخ كانت ذاتكالتي الدابقة الجراسات في

سخكذلظالشرفاآلخخمدت(شخكةنرفياتعخضلمترفيةك36)كعمىعيشةمكػنةمغالعالقة،

 مغ 1989لمفتخة كالفت،2001إلى العيشة كنفذ التحميل نفذ استخجاـ تع ذلظ لترسيعكبعج خة

ضافةالىندبندبةماليةمذتقةمغقائسةالتجفقاتالشقجيةباإل23باإلعتسادعمىنسػذجآخخ،

كمغثعتعاختباركلمغالشسػذجيغعمىعيشةاختباريةاخخىمغالذخكاتستحقاؽالدابقة،اإل

 مغ مغ37)تكػنت لمفتخة كذلظ مدتسخة كالباقية لمترفية تعخضت شخكات ثالث مشيا شخكة )

.2005الى2002

تػصمتالجراسةالىأفالشدبالساليةيغالشتائجالسحققةمغالشسػذجيغ،كمغخالؿالسقارنةب

السذتقةمغقائسةالتجفقاتالشقجيةقجساىستبذكلكاضحفيتحديغالقجرةالتشبؤيةلمشسػذجك
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كذلػػظفػػيالتشبػػؤبالفذػػلالسػػاليلمذػػخكاتالرػػشاعيةالسدػػاىسةالسبشػػيعمػػىندػػباالسػػتحقاؽ،

سػػػذجقبػػلسػػشةمػػغحػػجكثكاقعػػةالفذػػلحيػػثارتفعػػتالقػػجرةالتشبؤيػػةليػػحاالش.العامػػةاألردنيػػة

كأبػػػخزمػػػاأكصػػػتبػػػوالجراسػػػةبأنػػػويجػػػبأفمخاعػػػاة%(.91.8%(الػػػى)80.8)السػػػاليمػػػغ

.بعسالسؤشخاتغيخالساليةبجانبالسؤشخاتالساليةكالستسثمةبالشدبالسالية

 Can altman z-score model predict " :بعشؽان (Nikolaos, 2009دراسة ) -

business failures in Greece?"  

ىجفتالجراسةإلىتحميلمجىإمكانيةنسػذجألتساففيالتشبؤبتعثخالذخكاتلثالثسشػات

الفتخةعمىكلالذخكاتالسجرجةفيسػؽأثيشاالساليخالؿكقجأجخيتقبلكاقعةالترفية.

(كالسؤسداتالسفمدةخالؿنفذالفتخةكتػصمتالجراسةإلىنتائجىامة2002-2008)

 الذخكات بتعثخ التشبؤ في ألتساف نسػذج فعالية أفتبيغ كيسكغ في يدتخجـ قخاراتاتخاذ

.التسػيل،الدمصاتالتشطيسيةكمجيخيالسحافعاالستثساريةفياختياراألسيع

السشذآتكلفتأنطارالقائسيغعمىىتساـبتحميلالشدبالساليةاإلبزخكرةكاكصتالجراسة

 .السشذآتكضعبياففيياـالىادكر،كذلظبدببالساليةليعبججكىتحميلالشدب

نسؽذج مقتخح لمتشبؤ بتعثخ السشذآت السرخفية "  :بعشؽان (2511ومطخ،  شاىيؼ)دراسة  -

 ". دراسة تطبيقية :العاممة في فمدطيؼ

سػػتخجاميالمتشبػػؤاالجراسػػةلمػصػػػؿإلػػىأفزػػلمجسػعػػةمػػغالشدػػبالساليػػةالتػػييسكػػغتىػػجف

مشيػػػا،بيػػػجؼالتعػػػخؼعمػػػىتالسرػػػخفيةكالتسييػػػدبػػػيغالستعثػػػخةكغيػػػخالستعثػػػخةآبتعثػػػخالسشذػػػ

التحميلالتسييدي–كقجتعاستخجاـاألسمػباإلحرائي،أكضاعتمظالسشذآتفيكقتمبكخ

كتػعالتػصػل،لمتػصػلإلػىأفزػلمجسػعػةمػغالسؤشػخاتالساليػة-يػخاتالخصيمتعػجدالستغ
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كاضػحةعػغاألكضػاعالساليػةالحاليػةيدػاىعفػيإعصػاءصػػرهالحيأفالشسػذجالسقتخحإلى

كالسدتقبمية،كالتييسكغمغخاللياالتشبػؤبأكضػاعالسرػارؼ،االمػخالػحيقػجيقػجـمعمػمػات

ضػخكرةزيػادةاالىتسػاـ تػصػلالػىتعاليقةىحهالسرارؼ.كسامفيجةلمجياتالخقابيةحػؿحق

كبالتػاليالساليةلمسرػارؼالسعػجةكفقػالمقػاعػجكاألسػذكالزػػابطالساليػةكالسحاسػبية،التقاريخ

يؤديإلىمخخجاتدقيقةتداىعفيالػقػؼعمىحقيقةالشدبالساليةالتييدتشجإلييانسػذج

مقػاعػػػجكفقػػػاالالقػػػػائعالساليػػػةالسشذػػػػرةإعػػػجادضػػػخكرةكاكصػػػتالجراسػػػة.التشبػػػؤالسقتػػػخحبػػػالتعثخ

القػػػػجرةعمػػػػىالتشبػػػػؤلػػػػجكرىافػػػػيتعديػػػػدكاألسػػػػذالتػػػػيتبشػػػػىعمييػػػػاعسميػػػػةالقيػػػػاسالسحاسػػػػبي

باألكضاعالسدتقبمية.

"السخونة السالية وقخارات ىيكل رأس السال في الذخكات  :بعشؽان (2511 ،سيمبمع دراسة) -

 الرشاعية األردنية السجرجة في سؽق عسان السالي" 

ىيكلقخاراتعمىالساليةالسخكنةتأثيخدرجةتحجيجفيالجراسةليحهالخئيدياليجؼيتسثل

عاـبيغمالمفتخةالساليالدػؽفيالسجرجةاألردنيةالرشاعيةالذخكاتلجىالساؿرأس

اآلنيةالسعادالتنسػذجعمىاإلعتسادتعالجراسةىجؼكلتحقيق.2009ك2000

(SimultaneousEquation Model)،ذاتالرغخىالسخبعاتشخيقةباستخجاـكذلظ

الذخكةكقخاراتالساليةالسخكنةمؤشخاتبيغالعالقةأفإلىالجراسةتػصمتالسخحمتيغحيث

الذخكاتحجعزادكمساأنوأيالجراسة،تػقعتومابعكذكذلظخصيةعالقةتذكلالتسػيمية

رأسىيكلقخاراتإتخاذعشجالساليةبالسخكنةإىتسامياقلكمسانسػىا،فخصكزادتالرشاعية

نسػىافخصكزادتالجراسةقيجالذخكاتحجعزادكمساأنوأيزاالشتائجأضيختكسا.الساؿ

الحاتيمغالتسػيلعمىاإلعتسادمغبجالالتسػيل،ىيكلفيالجيغستخجاـاإلىميميازادكمسا
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ىيكلفيالسجيػنيةندبةبيغالعالقةأفالجراسةكججتكحلظ.الججيجةاألسيعإصجاراتخالؿ

كندبةالذخكة،حجع)فيالستسثمةالساليةالسخكنةمؤشخاتكبيغالجراسةقيجلمذخكاتالتسػيل

األرباحتػزيعاتكندبةالسحتجدة،األرباح متغيخمغإتجاىيايختمفخصيةعالقةتسثل(

لذخكاتالرشاعيةنحػالتسػيلعغشخيقاستخجاـمرادراأفتتجوكاكصتالجراسة.آلخخ

عمى اإلعتساد مغ بجال السالية السخكنة تججيج أجل كىحامغ اآلمشة، كالجيػف الجاخمي التسػيل

.فيتسػيلإستثساراتيااإلقتخاضبذكلكبيخ

 بعشؽان (Rashid and Abbas, 2011) دراسة -

 "Predicting Bankruptcy in Pakistan"  

فػػػيالسػػػاليبالفذػػػللمتشبػػػؤالسيسػػػةالساليػػػةمػػػغالشدػػػبنسػػػػذجبشػػػاءإلػػػىالجراسػػػةىػػػحهىػػػجفت

أىػػػػجاؼكلتحقيػػػػق،كلسػػػػجةخسػػػػذسػػػػشػاتسػػػػابقةلإلفػػػػالسالباكدػػػػتاففػػػػيالرػػػػشاعيةالذػػػخكات

صػشاعيةشػخكة(52)مػغمكػنػةعيشػةعمػىالتسييػدي،التحميػلأسػمػباسػتخجاـتػعفقػجالجراسػة

امتػجتزمشيػةفتػخةعػغكذلػظفاشػمة،غيخشخكةصشاعية26كفاشمةشخكةصشاعية 26 مشيا

 .الذػػخكاتلتمػػظماليػػةندػػبة(24)احتدػػابتػػعحيػػثـ،2006عػػاـحتػػىـ1996عػػاـمػػغ

إلػػػىالسبيعػػػاتندػػػبة:كىػػػيماليػػػةندػػػب(3)مػػػغيتكػػػػفنسػػػػذجإلػػػىالجراسػػػةىػػػحهكتػصػػػمت

كندػػػػبةالستجاكلػػػػة،لتدامػػػػاتاإلإلػػػػىكالزػػػػخائبالفػائػػػػجقبػػػػلاالربػػػػاحندػػػػبة،كاالصػػػػػؿإجسػػػػالي

كالذػخكاتالفاشػمة،الذػخكاتبػيغالتسييػدعمػىقػادرالشسػػذجىػحابػأفكتبػيغ.الشقجيػةالتجفقات

أفالدػػمصاتالتشطيسيػػةفػػيباكدػػتافبػػكاكصػػتالجراسػػة.%76.9بمغػػتدقػػةكبشدػػبةالشاجحػػة،
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السػاليالسخكػداليامػةفػيتقيػيعسػالمةفععمىىحهالشدبالساليػةالػثالثأفتحاعمييايشبغي

لسشذآتيا.

 "سالية في التشبؤ بالتعثخ السالي اختبار دور الشدب ال": بعشؽان (2513 ،دراسة )قخيذي -

 بشاء إلى لمػصػؿ الجراسة الرغيخةىجفت السؤسدات في السالي بالتعثخ لمتشبؤ نسػذج

سميسة8متعثخةك5مشيا،متػسصةمؤسدةصغيخةك13الجدائخيةلعيشةمكػنةمغستػسصةكال

التسييدي العاممي التحميل أسمػب عمى الجراسة الجراسةكتػصم،كاعتسجت ت كلأالى مغف

ر أندبة العامل الساؿ األإس اجسالي كنلى األدبةصػؿ، اجسالي الى الجيػف صػؿ،اجسالي

ندبةليا23صػؿىيثالثندبماليةمغبيغلجيػفقريخةاالجلالىاجسالياألكندبةا

التسييد. عمى القجرة إلييا الستػصل الشتائج إلى الجراسةكاستشادا السؤسداتاقتخحت عمى

في التشبؤية الخياضية الشساذج اعتساد التذخيزكالبشػؾ االئتسافك،عسميات الستابعةك،مشح

.كالتشبؤبالسخاشخ

 الجراسة كاكصت البشػؾبزخكرة مدتػى عمى السخاشخ ادارة كتشطع تحجد أشخ تأسيذ

سػاء حج عمى الجدائخية عمى،كالسؤسدات الرغيخةككحلظ السؤسدات تعثخ أثخ دراسة

.الجدائخيةعمىاالقترادالػششيستػسصةكال

دراسة  "التشبؤ بتعثخ الذخكات باستخجام انسؽذج التسان:: ( بعشؽان2517 دراسة )الخفاعي، -

 بؽرصة عسان" سؽق عمى الذخكات الرشاعية السجرجة في 

لجيػػوقػػجرةعمػػىالتشبػػؤ(Altman)ذاكػػافنسػػػذجالتسػػافىػػجفتالجراسػػةإلػػىمعخفػػةفيسػػاإ

كتػػػعاجػػػخاءاالختبػػػارعمػػػىالذػػػخكاتبػػػلحػػػجكثالتعثػػػخبدػػػشتيغعمػػػىاألقػػػل،بػػػالتعثخالسػػػاليق
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كتػػع2015ك2011ليػػةخػػالؿفتػػخةالجراسػػةمػػابػػيغعػػاميالساقػائسيػػاالسدػػتسخةكالتػػيتتػػػفخ

كلتحقيػػػقاىػػػجاؼصػػػشاعيةمجرجػػػةفػػػيبػرصػػػةعسػػػاف،شػػػخكة(61)مػػػغاختيػػػارعيشػػػةمكػنػػػة

ةتقػػػـعمػػىالسػػشيجالػصػػفيالتحميمػػيمػػغخػػالؿدراسػػةاختباريػػعمػػىالجراسػػةاعتسػػجالباحػػث

يبيانػػاتفعميػػةمدتخمرػػةمػػغالتقػػاريخالساليػػةالسشذػػػرةفػػيبػرصػػةعسػػافلمفتػػخةمػػابػػيغعػػام

(كقيػػاسقػجرةىػػحاالشسػػذجبػػالتشبؤ(Altman , 1968كتػعاعتسػادنسػػػذج.2015ك2011

القػجرة Altman , 1968.كاضيػختنتػائجالجراسػةأفلشسػػذجبتعثػخالذػخكاتعيشػةالجراسػة

تشبػػؤبتعثػػخالذػػخكاتخػػالؿسػػشتيغقبػػلحػػجكثالتعثػػخفػػيالذػػخكاتالرػػشاعيةالسجرجػػةعمػػىال

كاكصػػػػتالجراسػػػػةعمػػػػىحػػػػثالسدػػػػتثسخيغكالسحممػػػػيغالسػػػػالييغكمػػػػجققيفػػػػيبػرصػػػػةعسػػػػاف.

ذلسعخفػػػةالػضػػػعالسػػػاليلمذػػػخكاتالرػػػشاعيةكاتخػػػاالحدػػػاباتعمػػػىاسػػػتخجاـنسػػػػذجالتسػػػاف

.القخاراتاالستثساريةالسشاسبة

 الدابقة الجراسات عؼ الحالية الجراسة يسيد ماثالثاا : 

 الجراسات السجتشاكلت دكر كشبيعة أىسية لمذخكاتالدابقة السالي الفذل قياس في ،قق

ال بعس مغ تتكػف نساذج تصػيخ الى اإلباإلضافة لمسجقق يسكغ كالتي اليامة عميياشدب عتساد

عمى السجقق قجرة كبياف السالي، الفذل بالقياس الشساذجالتشبؤ ىحه خالؿ مغ السالي ،لفذل

تيتؤثخالساليةأكتحجيجالعػاملالالقػائعباإلضافةالىمدؤكليةالسجققعغاكتذاؼالتزميلفي

.خاريةمغقبلالسجققيغالسسارسيغستسعمىقخاراتالخأيحػؿاإل

مىدرجةإلتداـمجقق،أنياركدتعىحهالجراسةعغالجراساتالدابقةمايسيدلحلظفإف

،كالتيتسكشومغالتشبؤظحػؿقجرةالذخكةعمىاالستسخارالحداباتبقياسعشاصخكمؤشخاتالذ
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ستسخاريةلجييااإليةفخضأكلعتعجلجىالذخكاتالتيمغالسحتسلأفتكػففاشمةلساليبالفذلا

 االستسخار.قجرةعمىكالتيلجيياالشاجحةالذخكاتباإلضافةإلىالتشبؤبال،مالئسة
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 الفرل الثالث

 مشيجية الجراسة )الطخيقة والجخاءات(  

 سقجمة ال 3-1

الباحثفيىحهالجراسةباإلضافةإلىاتبعياكاإلجخاءاتالتيتشاكؿىحاالفرلالسشيجية

الجراسة كعيشتيامجتسع لمجراسة الالزمة السعمػمات كمرادر اإلحرائية، تعكالسعالجة التي

لىالشتائجالشيائية.إستخجاميالتحميلالبياناتالتيسيتعالحرػؿعمييالمػصػؿا

مشيجية الجراسة  3-2

التيكالجراسةلصبيعةنطخا مجققيالتداـدرجةعمىلمتعخؼلتحقيقياتدعىاألىجاؼ

بالقانػنييغالحدابات ISA 570السعيار اإلستسخارية بفخضية التشبؤبقجرتيععمىكأثخهالستعمق

تبعالباحثفيىحهالجراسةالسشيجالػصفياإلرتباشي،ا،الجراسةأسئمةعمىكبشاءا،الساليبالفذل

 يكذفعغالعالقاتبيغمتغيخاتيايرفالطاىخةكالحي

 الجراسة وعيشة مجتسع  3-3

ف سػػػؽالسجرجػػةفػػيكجسيػػعالذػػخكاتالرػػشاعيةالسدػػاىسةالعامػػةاألردنيػػةمػػغالجراسػػةمجتسػػعتكػػَّ

كسػػػاكردتفػػػيشػػػخكةمتعثػػػخة(27إذتبػػػيغأفىشػػػاؾ)،(شػػػخكة63،كالبػػػالغعػػػجدىا)عسػػػافالسػػػالي

فػػإفZ-Scoreاختبػػاركحدػػب،كقػػجمثمػػتىػػحهالذػػخكاتعيشػػةالجراسػػة(،2017دراسػػةالخفػػاعي)

ستسخارية.كيبمغعجدلخصخ،أيانيامعخضةلخصخعجـاإلالسشصقةالحسخاءمغاىحهالذخكاتفي

ماليػاا،كمػجيخاا(مػضفػاا103)مػايقػاربالسػضفيغكالسجراءالسالييغفيالجكائخالساليةلتمظالذػخكات

(10مشيع)اعتبخكعيشةشاممةلسجتسعالجراسةفيحيغمشيعفااكمجيخاامالياا(مػض68)اختياركتع

 فخادالجراسة.الثباتكاالتداؽالجاخميألكجمغكعيشةاستصالعيةلمتأمػضفيغكمجراءمالييغ
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 الجراسة  أنسؽذج 3-4

إالستغيخ السدتقل:  القانػنييغ الحدابات مجققي بلتداـ بفخضيةISA 570السعيار الستعمق

:يأتيمسثمةبكلمسااإلستسخارية

.الساليةمخاطخ التعثخ  -

.التذغيمية التعثخ مخاطخ -

.الخخى  التعثخ خاطخم -

 التشبؤبالفذلالساليالستغيخ التابع: 

 

 الستغيخ التابع       الستغيخ السدتقل

 



 

 
 

مغإعجادالباحث-أنسػذجالجراسة(1-3)رقعالذكل  

  

 

 

 

المتعلق  ISA 570المعيار درجة االلتزام 

 بفرضية اإلستمرارية

 المالية التعثر مخاطر -

 التشغيلية تعثرال مخاطر -

 االخرى مخاطر التعثر -

 

 

 التنبؤ بالفشل المالي
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 أسمؽب جسع البيانات 3-5

 :التاليةالسعمػماتسرادربودراستفيالباحثاستعاف

تتسثلفياستبانةصسستلتغصياسئمةالجراسةكفخضياتياكتتزسغحدب:السرادر األولية .1

 .االخخىككالتذغيمةمؤشخاتالتعثخالساليةالستعمقبفخضيةاإلستسخاريةISA 570السعيار

العمسيةك:اليبانات الثانؽية .2 كالسجالت السشذػرة كاألبحاث كالجراسات الكتب في تتسثل التي

مكتبةككالجكريات تحتػية ما الى باالضافة السالية لالكراؽ عساف لدػؽ االلكتخكني السػقع

 جامعةالذخؽاألكسطمغمعمػمات.

 إجخاءات الجراسة 3-6

 ة:آلتيالباحث بالخطؽات ا قام

كتحجيجاا- الدابقة الجراسات الى بالخجػع الخفاعي، الباحث2017دراسة قاـ خالليا مغ كالتي

،كتػصلالىسػؽعسافالساليعمىالذخكاتالرشاعيةالسجرجةفي Z.Scoreبتصبيقنسػذج

تحجيجإعتسادىحاالشسػذجفيتعمجسػعةالذخكاتالتيتقعضسغدائخةالذظفيعجـاإلستسخارية

.عيشةالجراسة

القانػنيتع- الحدابات مجقق إلتداـ مجى لجراسة فقخات مجسػعة مغ مكػنة استبانة ترسيع

ب ISA 570السعيار اإلستسخارية بفخضية الستعمق عمى بلمػقػؼ االلتداـ الستعمقدرجة السعيار

سالي.كأثخهعمىالتشبؤبالفذلالبفخضيةاإلستسخارية
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 الجراسة داةأ 3-7

مغستبانةاعجادإبالباحثقاـ بكل مسثمة الجيسػغخافية العػامل مشيا األكؿ الجدء تزسغ حيث

الجشذ،العسخ،السؤىلالعمسي،الذيادةالعمسية،التخرزاألكاديسي،الخبخةالعسمية،السدسى

الػضيفي.كذلظمغأجلكصفالسدتجيبيغليحهاألداة.أماالجدءالثانيفاحتػىعمىفقخاتتع

مغالستعمقبفخضيةاإلستسخاريةISA 570السعيارحدبالجراسةمغخاللياتغصيةفخضيات

:االتيةالثالثةاالبعادخالؿالستغيخات

:تتزسغ

 الساليةالتعثخمخاشخ .1

 التذغيميةالتعثخمخاشخ .2

 االخخىمخاشخالتعثخ .3

 بشاءا االستبانة إعجاد تع كقج السالي، بالفذل التشبؤ كىػ التابع الستغيخ الى األدبباإلضافة عمى

الشطخيكالجراساتالدابقةالتيتعتغصيتيافيىحهالجراسة.

 كيسكغتػضيحمكػناتأداةالجراسةمغخالؿالججكؿاآلتي:
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  ( مكؽنات أداة الجراسة1ججول ) 

 

داةصجق األ

 أجل كمغ لمسقياس الطاىخي الرجؽ مغ اإلFace Validity)التحقق عخض تع ستبانة(

التجريدية الييئة أعزاء مغ السحكسيغ مغ نخبة عمى جامعات، عجة في مغستفادةاإلبقرج

كقجبمغعجد،تياافقخمحاكرىاكلتحققمغمجىصجؽستبانةكااإلخبخاتيعالسعخفيةفيتحكيعأسئمة

تعئيعكاتعاألخحبآرحيث“"(،3مغأكثخمغجامعةمتبػعاافيممحق)محكسيغ(5السحكسيغ)

الإ بعس صياغة عادة نحػ عمى السصمػبة التعجيالت كإجخاء فقخات بيغيحقلتدقيق التػازف ق

مبيغفيالسمحقرقع،كذلظكساىػثعلتكػففيصػرتياالشيائيةتيافقخاستبانةفيمزاميغاإل

(2). 

 



بسايمي:القدػ األول: السعمؽمات الجيسؽغخافية، وتتسثل 

السدسىالػضيفي.،كيةمسالخبخةالع،كالتخرزاألكاديسيكالذيادةالعمسية،كالجشذ،كالعسخ،كالسؤىلالعمسي،
  

 القدػ الثاني: فقخات الستبانة الخاصة بالعؽامل السؤثخة بستغيخات الجراسة، وتتسثل في:

قمة
دت

الس
ت 

غيخا
لست

ا


 مؤشخات اكتذاف عمىمجقق الحدابات  قجرة
9–1األسئمةمغ بالذخكة الخاصة السالية الذغ
 مؤشخات اكتذاف عمىمجقق الحدابات  قجرة

8–1األسئمةمغ بالذخكة الخاصة التذغيمية الذغ

 مؤشخات اكتذاف عمىمجقق الحدابات  قجرة
7–1األسئمةمغبالذخكة الخاصة األخخى  الذغ

ذخكات الرشاعية التشبؤ بالفذل السالي لم الستغيخ التابع
11–1األسئمةمغ األردنية
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 داةثبات األ

اإل" إعجاد في اإلعتبار بعيغ أخحىا يجب التي األساسية العشاصخ أىع اختبارىاأحج ىػ ستبانة

كالتأكجمغتػفخعشرخيالثباتكالرجؽفييا،حيثيقرجبسعاملالثباتاستقخارالسقياسكعجـ

العيشة، نفذ عمى تصبيقو إعادة تع إذا الشتائج نفذ يعصي أف آخخ كبسعشى نفدو، مع تشاقزو

 الغاية ىحه كلتحقيق تع استخجاـفقج ختباراإلشخيقة )اإلكإعادة  Test-Retestختبار

Reliability)تصبيقأداةالجراسةعمىالعيشةاإلستصالعيةكالبالغعجدىاإجخاءقاـالباحثبحيث

ثع10) كمغ السالية، الجكائخ كمجراء مػضفي مغ أفخاد ) مغتع اسبػعيغ كبعج االختبار، استعادة

درجةعاليةكجػدعمىيجؿكىػارتباط،%82التصبيقاألكؿتبيغأفالتصابقفيأفخادالعيشةبمغ

ستبانةاإلقاـالباحثباختبارعشرخثبات،كلمتأكجمغدقةالشدبةالدابقةفقجلإلستبانةثباتالمغ

 فقخاتيا إخزاع خالؿ (Cronbach’s Alpha)كخكنباخألفاختبارإلاألربعةىاسحاكربمغ

عمىأداةالقياسفيعتساداإلمجىتحجيجعشىبتداؽالجاخميكالحييباإلستعانةبصخيقةمعادلةاإل

متقاربة نتائج أك الشتائج ذات عمى،إعصاء مذابية ضخكؼ في القياس عسميات تكخار تع لػ فيسا

:"لفاكخكنباخعمىالشحػاالتي،كقجبمغتقيسةأالعيشةنفدياأكعمىعيشةمساثمة

 معامالت التداق( اختبار 2ججول )

 ألفامعامل  العشؽان
 كخونباخ

0.886بالذخكة الخاصة السالية الذغ مؤشخات اكتذاف عمىمجقق الحدابات  قجرة
0.876بالذخكة الخاصة التذغيمية الذغ مؤشخات اكتذاف عمىمجقق الحدابات  قجرة
0.779بالذخكة الخاصة األخخى  الذغ مؤشخات اكتذاف عمىمجقق الحدابات  قجرة

0.929 األردنيةذخكات الرشاعية التشبؤ بالفذل السالي لم
 5.955 الكمي السجسؽع
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عاليةمغتذيخإلىكجػددرجةكخكنباخ(يالحعأفندبمعاملألفا2بالشطخإلىالججكؿ)ك"

اإل أسئمة لجسيع إحالثبات مقبػؿ ألفا معامل كاف حيث السكػنةستبانة، العشاصخ لجسيع رائياا

لإل مغ أعمى كانت الستغيخات جسيع لكػف كذلظ )60)%ستبانة )Hu, 1999حرمت حيث ،)

ىؤالء(،كيخىالباحثأفالدببفيذلظيخجعالىكػف0.955ستبانةككلعمىدرجةثبات)اإل

األ الصػيمة الخبخة ذكي مغ الجراسة عيشة )فخاد الججكؿ في مبيغ ىػ اإل3كسا في حراءات(

."الػصفيةلعيشةالجراسة

 متغيخات الجراسة 3-8

الجراسةمسايمي:كتتكػفمتغيخات

الستعمقبفخضيةISA 570السعيارب=درجةالتداـمجققيالحداباتالقانػنييغالسدتقل الستغيخ

 مكػنات:كلوثالثةاإلستسخارية

 الساليةلتعثخامخاشخ .1

 التذغيميةتعثخالمخاشخ .2

األخخىلتعثخامخاشخ .3

 .العامةاالردنية=التشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالسداىسةالتابع الستغيخ
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 حرائيةالسعالجة اإل 3-9

 اآلتية:الباحثاألساليباإلحرائيةإستخجـكلسعالجةبياناتالجراسة

باستع السشاسبة اإلحرائية األساليب مغ العجيج استخجاـ لمعمـػ اإلحرائية الحـد تخجاـ

 كالتييخمدليااخترارابالخمد statistical package for the social sciencesجتساعيةاإل

SPSS،أساليبإحرائيةمبيشةكسايميتعاستخجاـحيث: 

 لمتأكجمغاإلتداؽالجاخمي)الثبات(.،Cronbach’s alphaمعاملألفاكخكنباخ .1

ك" Mean " الحدابيستػسطال .2 السعياري، لمتعخؼ Standard" "Deviation االنحخاؼ

ادالجراسةلكلعبارةمغعباراتمتغيخاتالجراسة،كلكلعمىمجىانحخاؼاستجاباتأفخ

 .ياالحدابيمتػسصمحػرمغالسحاكرالخئيدةعغ

لمتعخؼعمىدرجةااللتداـكأثخىاعمىRegressionMultipleتحميلاالنحجارالستعجد .3

 .التشبؤبالفذلالساليلمذخكات
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 الفرل الخابع

 نتائج الجراسة

 واختبار الفخضيات()التحميل الحرائي 

 

 4-1 مقجمة  

 4-2 ومتغيراتها دراسةلعينة ال الوصفية اإلحصاءات 

 4-3 الحرائي لمتحميل البيانات صالحية مؼ التحقق 

 4-3-1 اختبار التؽزيع الطبيعي 

 4-4-2   اختبار التجاخل الخطي واختبار الرتباط الحاتي  

 4-3-3 مرفؽفة ارتباط بيخسؽن لستغيخات الجراسة 

 4-4 ختبار فخضيات الجراسةا 
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 الفرل الخابع

 نتائج الجراسة

 )التحميل الحرائي واختبار الفخضيات(

  السقجمة 4-0

ستبانة(تيتعفخزىامغأداةالجراسة)اإلييجؼىحاالفرلإلىعخضنتائجالتحميلاإلحرائيال“

مػضفيالتيتعترسيسيامغقبلالباحثبسايتػافقمعأىجاؼىحهالجراسةمغخالؿتحميلآراء

 الساليةكمجراء الجكائخ في السجرجة األردنية العامة السداىسة الرشاعية الذخكات عساففي سػؽ

السالي حػؿ القانػنييغ الحدابات مجققي التداـ بدرجة بفخضيةالستعمقISA 570السعيار

 السالياإلستسخارية بالفذل التشبؤ عمى ككأثخه باإل، الباحث قاـ الغخض ىحا عمىلتحقيق عتساد

."أساليبإحرائيةتعذكخىافيالفرلالدابق

أربع" عمى الفرل ىحا التحققةكيحتػي األكؿ القدع تشاكؿ رئيدية، أداةكصجؽثباتمغأقداـ

ألفاكمعامل Test-Retest Reliabilityختباراإلكإعادةختباراإلبصخيقةستعانةباإلالجراسة

أما إفتشاكؿالثانيالقدعكخكنباخ، مقاييذ باستخجاـ الجراسة لستغيخات الػصفي حرائيةالتحميل

كاإل الحدابي كالػسط كصفية قيسة، كأدنى قيسة كأعمى السعياري نحخاؼ فتشاكؿالثالثالقدعأما

 البيانات صالحية مغ التالتحقق اختبارات خالؿ مغ اإلحرائي كالتجاخللمتحميل الصبيعي ػزيع

كاإل الخصي الحاتي، رتباط الخابعأما فتشاكؿالقدع الجراسة فخضيات نسػذجاختبار عمى اعتساداا

الستعجداإل ( Multiple Linear Regression) نحجار الفخضيةلتغصية كالفخضياتالخئيدية

."،كمشاقذةنتائجالجراسة SPSSاستخجاـالخزمةاإلحرائيةالفخعيةالثالث،كذلظمغخالؿ
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  ومتغيخاتيا الجراسة لعيشة الؽصفية اإلحراءات 4-2

(استبانةعمىمػضفيكمجراءالجكائخالساليةفيالذخكاتالرشاعية81قاـالباحثبتػزيع)"

استبانةكتعبعجذلظاستبعاد(74غالباحثمغاستخجاع)خة،كتسك ثالستعاألردنيةالسداىسةالعامة

(68ستبانة،فتسثمتعيشةالجراسةالشيائيةبػ)ججيةالسدتجيبيغبتعبئةفقخاتاإللعجـة(استبان6)

(التػزيعالجيسػغخافي3كيػضحالججكؿرقع)%(مغعيشةالجراسة،83.9استبانة،أيماندبتو)

:"لعيشةالجراسة

 الجيسؽغخافي لعيشة الجراسةالتؽزيع ( 3الججول رقػ )
 الخسػ البياني الشدبة السئؽية التكخار الفئة الستغيخ

 الجشذ

%6189.7ذكخ



%710.3أنثى

 %155 68 الكمي

 العسخ

%45.9 سشة25أقلمغ




اقلمغ-25مغ
35 

2841.2%

اقلمغ-35مغ
45 

2739.7%

%913.2 سشةفأكثخ 55 
 %155 68 الكمي

 السؤىل العمسي

%5479.4بكالػريػس



%1420.6ماجدتيخ
%00دكتػراه
 %155 68 الكمي

 الذيادة العمسية

محاسبقانػني
(JCPAأردني)

00%


 محاسبقانػني
(CPA)

710.3%



54 
 

محاسبقانػني
بخيصاني

(CA)
00%




%6189.7أخخى
 %155 68 الكمي

التخرص 
األكاديسي

%6088.2محاسبة






%68.8ماليةكمرخفية
%23إدارةأعساؿ

%00إقتراد
%00قانػف
%00أخخى
 %155 68 الكمي

يةسمالخبخة الع

%11.5سشػات5أقلمغ







إلىأقلمغ5مغ
سشػات10

3247.1%

إلىاقلمغ10مغ
سشة15

2739.7%

إلىأقلمغ15مغ
سشة20

57.4%

%34.5سشةفأكثخ20
 %155 68 الكمي

السدسى الؽظيفي

%1826.6مجيخمالي





%2130.9مجققداخمي
1826.5مجيختجقيقداخمي

 %1116.2محاسب
%00غيخذلظ

 %155 68 الكمي

(التػزيعالجيسػغخافيلعيشةالجراسة،كيتزحمغالججكؿأفأغمبأفخادعيشة3يعخضالججكؿ)"

%،كسايبيغالججكؿ89.7الجراسةمغفئةالحكػرحيثبمغتندبةالحكػرلإلناثفيياماندبتو

 بيغ ما أعسارىع العيشة أفخاد أغمب عيش45-25أف أفخاد جسيع أف أيزاا الججكؿ كيطيخ ةسشة،



55 
 

عيشة أغمب تخرز السحاسبةىي أف كسايتزح فػؽ، فسا البكالػريػس شيادة يحسمػف الجراسة

 ندبتو ما السحاسبة تخرز يحسمػف الحيغ بمغ حيث 78.4الجراسة كىشاؾ% الجراسة عيشة مغ

مشيع10.3 الع% بالخبخة يتعمق فيسا أما أمخيكي، قانػني محاسب شيادة فيالحعسميحسمػف ية

أ عفخامتالؾ تديج خبخات يستمكػف مغ ندبة كانت حيث الجيجة الخبخة الجراسة عيشة خسدةاد غ

ستبانةكساتعالحيأدىالىزيادةالثباتفياإلفخادالعيشة،األمخ%مغأ98.5سشػاتماندبتو

."تػضيحوسابقاا

" اإلجابات معجالت االستبانةكلبياف الباحلفقخات بثقاـ اإلحراء أساليب مغالػصفياستخجاـ

كالشتيجةالعامةلكلالفقخاتلإلجاباتعمىفاتالسعياريةانحخستػسصاتالحدابيةكاإلالخالؿايجاد

اإلمحػر محاكر ستبانةمغ السصخكحة، األسئمة عمى اإلجابة العيشة أفخاد مغ شمب كقج كىحا

لياالحدابيستػسطالحداباعميوتعكبشاءا(خساسيالجرجاتLikert Scaleبسػجبمقياس)

:"كيربحالتػزيعكسايمي1.33=3(/1-5مغخالؿقدستياإلىثالثةأقداـكاالتي:)





عمىماسبقذكخهيسكغ عخضيابيجؼ،التاليةكسافيالججاكؿإصجاراالحكاـعمىالفقخاتبشاءا

مغبذكل تع التي الجراسة ألسئمة الػصفي التحميل نتائج األتية الججاكؿ تزسشت حيث أفزل،

خالليافحزمتغيخاتالجراسةالسدتقمةكالستغيخالتابععمىالشحػاآلتي:

فقخاتمغاالستبانة:9السالية،كقجخرزليامخاشخالتعثخ .أ

درجةااللتداـالسجى
مشخفزة2.33-1أيمغ2.33=1+1.33

متػسصة3.66-2.34أيمغ3.66=2.34+1.33
مختفعة3.66أكثخمغ
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السعيار بلجرجة اللتدام السدتقل الفخعي  ستغيخ الجراسةل نتائج التحميل الؽصفي (:4ل )الججو
ISA 570  السالية مخاطخ التعثخ  تحجيجعمى  مجقق الحداباتقجرة )الستعمق بفخضية اإلستسخارية

 (الخاصة بالذخكة

الؽسط  التختيب الفقخات الخقػ
 الحدابي

نحخاف اإل 
 السعياري 

درحة 
 اللتدام

1 
الحداباتيالحع إلتدجيجمجقق ستحقاقاتالسشذأة

 .السحجدمػعجىافيالجائشيغ
مختفعة 0.26 83.72

2
الحداباتيتابع رةالخدائخمعجالتمجقق الستكخ ِّ

 مختفعة 0.18 3.84 7 .التذغيميَّةالعسمياتمغالشاتجة

3 
يقـػ بأسخعالساليةالقػائعبتعجيلالحداباتمجقق

يتعالتياألخصاءمعيتالئعبساالتقاريخمعكقت
 .اكتذافيا

 مختفعة 0.28 24.09

4
الحداباتيشطع احتساؿلسشاقذةجمداتمجقق

عغالشاتجةالساليةلمقػائعالساديةالتحخيفات
 .األخصاء

 مختفعة 0.08 54.07

5 
لشدبسمبيَّةمؤشخاتكجػدمجققالحداباتيالحع

  .كججتإفميسةمالية
 مختفعة 0.12 34.09

6 
الحداباتيقـػ الذاملالتفريميبالتجقيقمجقق

 .سختفعةالالتذغيميةالسخاشخذاتلمحدابات
 مختفعة 0.08 3.97 6

7 
مغقجرةالسشذأةعمىتأميغمجققالحداباتيتحقق
 .الستجاكلةلألصػؿالالزمةالديػلة

 مختفعة 0.16 4.13 1

8 
الحداباتيتحقق فيمذاكلكجػدعجـمغمجقق

 .القخكضاستحقاؽ
 مختفعة 0.24 4.07 4

9 
الحداباتيتػخى التجقيقعسمياتفيالححرمجقق

السخكدفيصعػبةمغيعانػفالحيغلمعسالء
 .السالي

 متػسصة 0.45 3.66 9

العام ستؽسطال              مختفعة 0.39 3.96 
" )يعخض رقع 4الججكؿ الػصفي التحميل إلل( عمى جابات فقخاتأسئمة السدتقلالفخعيالجراسة

كيتزحمغالججكؿأف(،تحجيجمخاشخالتعثخالساليةالخاصةبالذخكةعمىمجققالحداباتقجرة)

معطع كانت الستغيخ بيحا الستعمقة الفقخات بيا االلتداـ مختفعةدرجة عمى حرمت متػسطكقج
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تختيباافيسافقخةأدنىت،كقجبمغ0.39ندبياامقجارهمشخفسبانحخاؼمعياري3.96حدابيبمغ

ب ستػسطيتعمق 3.66االجابات متػسصة التداـ الفقخةبجرجة فيبتػخيةالستعمقكىي الححر

السالي السػقف في صعػبة مغ الحيغيعانػف لمعسالء التجقيق حيغكانعسميات ت،في فقخةأعمى

ةالستعمقيى الستجاكلةبااللتداـ الألصػؿ الالزمة الديػلة الكفاءةبتأميغ إلى الشتيجة ىحه كتذيخ ،

 بيا يتستع التي الحداباتالعالية مجقق في التعثخاألردني مخاشخ الخاصةتحجيج السالية

 تستع مجى إلى ذلظ يعػد حيث الحداباتبالذخكات، العمجقق سمبالخبخة كالسيشية فيية ككفاءتو

."إجخاءعسميةالتجقيقعمىالعسمياتالساليةباإلضافةإلىمجىنداىتوكحياديتو

فقخاتمغاالستبانة:8مخاشخالتعثخالتذغيمية،كقجخرزليا .ب

السعيار بنتائج التحميل الؽصفي لستغيخ الجراسة الفخعي السدتقل لجرجة اللتدام  (:5ل )الججو
ISA 570  تحجيج مخاطخ التعثخعمى  مجقق الحداباتقجرة )الستعمق بفخضية اإلستسخارية 

 (التذغيمية الخاصة بالذخكة

الؽسط  التختيب الفقخات الخقػ
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

درجة 
 اللتدام

1 
الحداباتيذيخ فقجافمجقق مالحطتو حاؿ في

 .مجراءمؤثخيغكقيادييغدكفاستبجاليع
متػسصة 0.54 83.18

2
الحداباتيحجد كجػدلجىسخيعةبجائلمجقق
تخزالتياليامةالسدتمدماتبعسفينقز

 .الذخكة
 مختفعة 0.25 4.01 5

3 
السجراءعمىالىالسحافطةمجققالحداباتيذيخ

 .عسميعمجاؿفيالخبخةذكي
 مختفعة 0.18 24.09

 مختفعة 0.20 34.04 .حاجاتالعامميغباستسخارمجققالحداباتيجرؾ4

5 
 الحداباتيذيخ تمجقق أىسية متصمباتػفخالى

 .السصمػبةبالدخعةالعامميغ
 مختفعة 0.13 64.01

6 
الحداباتيجرؾ السعجاتفيالشقزمجقق

كقصعالذخكة،نذاطلتدييخالالزمةاألساسيَّة
  .الالزمةاألكليَّةكالسػادالغيار،

 مختفعة 0.99 4.13 1
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7 
الحداباتيالحع السعجاتقيسةانخفاضمجقق

القجرةعمىتؤثخالتيباإلنتاجالعالقةذات
  .االنتاجية

 مختفعة 0.14 3.96 7

8 
الحداباتيخاعي العسالةفيالشقزمجقق

  .كعسميَّاافشيَّااكالساىخةالسؤىمة،
 مختفعة 0.24 4.04 4

العام ستؽسطال            مختفعة 0.49 3.94 
عمىمجققالحداباتقجرةالسدتقل)الفخعيالستغيخلفقخات(التحميلالػصفي5الججكؿ)يعخض"

نحخاؼالسعياريالبالغة(،كيذيخانخفاضقيسةاإلالتذغيميةالخاصةبالذخكةتحجيجمخاشخالتعثخ

الستغيخكىػمايفدخحرػؿ0.49 ىحهالفقخاتعمىنتيجةمعطعإلىتقاربنتائجفقخاتىحا

3.18حدابياليامتػسصبمغكمتػسصةفيياتداـاالباستثشاءالفقخةاألكلىالتيكانتدرجةفعةمخت

بعجـالتأخخفيتػزيعاألرباحالقابمةلمتػزيعفيالقػائعالساليَّةلتداـلفقخةالتيتتحجثعغاإلاكىي

 أعمى كانت حيغ التداـفي درجة بإدراؾ تتعمق التي لمفقخة تعػد في األساسيَّةالشقز السعجات

،كىػمايجؿعمىبحؿالجيجالالزمةلتدييخنذاطالذخكة،كقصعالغيار،كالسػاداألكليَّةالالزمة

 قبل مغ الحداباتالالـز مجققيغ عمى يداعجىع الحي التعثخاألردنييغ مخاشخ التذغيميةتحجيج

.الخاصةبالذخكات

مغاالستبانة:فقخات7مخاشخالتعثخاألخخى،كقجخرزليا .ج

السعيار بنتائج التحميل الؽصفي لستغيخ الجراسة الفخعي السدتقل لجرجة اللتدام  (:6ل )الججو
ISA 570  األخخى  مخاطخ التعثخ تحجيجعمى  مجقق الحداباتقجرة )الستعمق بفخضية اإلستسخارية

 (الخاصة بالذخكة

الؽسط  التختيب الفقخات الخقػ
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

درجة 
 اللتدام

الحداباتيأخح 1 القزاياباالعتبارمجقق
عغتشذأالتيالذخكةضجالقائسةالقانػنية
 .بياالػفاءتدتصيعالماليةالتدامات

متػسصة 0.19 23.57
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الحداباتيتابع2 الساؿرأسمتصمباتمجقق
 .بالذخكةالخاصة

متػسصة 0.70 3.47 3

الحداباتييتع 3 تغييخمغيجخيبسامجقق
الخاصةالحكػميَّةكالقػانيغالدياسات،في

 .بالذخكة
متػسصة 0.38 73.04

الحداباتيقتخح4 لمحفاظبجيمةخصةمجقق
 .الذخكةديػفلتدجيجنقجيةتجفقاتعمى

متػسصة 0.47 43.29

عمىالحرػؿبكيفيةمجققالحداباتيحيط 5
 .لمذخكةاضافيماؿسأرميغأت

متػسصة 0.97 53.25

الحداباتيحرل 6 رئيذمػردعمىمجقق
 .التجييدلسرادرمشاسبكبجيل

متػسصة 0.61 3.25 6

الحداباتيقخأ 7 اجتساعاتمحاضخمجقق
اليامةكالمجافاإلدارةكمجالذالسداىسيغ،

فيتداعجالتياإلدارةمجمذعغالسشبثقة
 .التقػيععسمية

متػسصة 0.25 3.66 1

العام ستؽسطال            متؽسطة 0.65 3.36 
" )يعخض 6الججكؿ الػصفي السدتقل)الفخعيالستغيخفقخاتجاباتعمىإلل(التحميل مجقققجرة

فقخةكيتزحمغالججكؿأفأدنى(،األخخىالخاصةبالذخكةتحجيجمخاشخالتعثخعمىالحدابات

 تختيباا االلتداـ بلجرجة يتعمق ستػسطفيسا فيو التياالجابات الفقخة تىي بإقخار محاضختعمق

اجتساعاتالسداىسيغ،كمجالذاإلدارةكالمجافاليامةالسشبثقةعغمجمذاإلدارةالتيتداعجفي

بسايجخيمغباالىتساـتتعمقىيالفقخةالتيفقخةلجرجةااللتداـأعمىت،بيشساكانعسميةالتقػيع

 الدياسات، في بالذخكةتغييخ الخاصة الحكػميَّة عمىكالقػانيغ ككل الستغيخ ىحا حرل كقج ،

 ."ليحاالسحػرالفخعيمتػسصةكيذيخالىدرجةالتداـ،3.36حدابيمتػسط
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  السدتقمة الجراسة لجرجة اللتدام عمى محاور نتائج التحميل الؽصفي (:7ل )الججو 

الؽسط  السحاور السدتقمة الخقػ
 الحدابي

النحخاف 
درجة  الختبة السعياري 

 اللتدام

1
تحجيجمخاشخالتعثخعمىمجققالحداباتقجرة

 بالذخكةالخاصةالسالية
 مختفعة1 0.39 3.96

2 
تحجيجمخاشخالتعثخعمىمجققالحداباتقجرة

 مختفعة 2 0.49 3.94 بالذخكةالخاصةالتذغيمية

3
التعثختحجيجمخاشخعمىمجققالحداباتقجرة

 بالذخكةالخاصةاألخخى
 متػسصة3 0.65 3.36

الجراسةالسدتقمة،كبالتجقيقبالججكؿيالحعأفمحاكرنتائجستػسطتمخيراالالدابقيبيغالججكؿ"

 أف إلى تذيخ الػصفي التحميل نتائج الحداباتقجرة مجقق عمى التعثخ مخاشخ الساليةتحجيج

،كمغثع3.96ياالحدابيمتػسصحيثكافدرجةالتداـ،قجحرمتعمىأعمىالخاصةبالذخكة

كقجحرمتعمىالتذغيميةالخاصةبالذخكةعمىتحجيجمخاشخالتعثخمجققالحداباتقجرةتمييا

متػسط 3.94حدابي ثع ، الحداباتقجرة مجقق التعثخ مخاشخ تحجيج الخاصةعمى األخخى

 .3.36"حدابيمتػسطالتيحرمتعمىبالذخكة
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التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات )لجرجة التابع  ستغيخ الجراسةل نتائج التحميل الؽصفي (:8ل )الججو
 (األردنيةالرشاعية 

الؽسط  التختيب الفقخات الخقػ
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

درجة 
 التشبؤ

1 
ترشيففيالسدتخجمةالشساذجعمىمجققالحداباتيصمع

  .الساليالفذل
مختفعة 0.26 103.72

2 
يدتخجـ الحدابات ندبةعمىتعتسجالتيالشساذجمجقق

 مختفعة 0.18 3.84 8 .الساليبالفذللمتشبؤكسفتاحكاحجةمالية

3 
يصمع الحدابات عمىتعتسجالتيالشساذجعمىمجقق

 .الساليةالشدبمغلسجسػعةالتخجيحيةاألكزاف
 مختفعة 0.28 4.09 2

4 
يجخي الحدابات عمىالذخكةلقجرةمحجداتقييسامجقق

  .السدتقبميةالفتخةفيالعسلفياإلستسخار
 مختفعة 0.08 34.07

5 
يحجد الحدابات التيالساليةالتقاريخإعجادأشخمجقق

أخحفييااإلدارةعمىيتعيغالتيلمفتخةصخيحتقييعتقتزي
  .بالحدبافالستػفخةالسعمػماتكافة

 مختفعة 0.12 4.09 1

6 
يحجد الحدابات عمىتؤثخالتيالخارجيةالعػاملمجقق

  .بياالستعمقةكالتقجيخاتكضخكفياحجسياضػءفيالذخكة
 مختفعة 0.08 3.97 7

7 
يػفخ  الحدابات كضعحػؿالتقجيخيةالسعمػماتمجقق

 .السدتقبلفيالساليالذخكة
 مختفعة 0.59 3.44 11

8 

يحرل الحدابات مةءكمالكافيةتجقيقأدلةعمىمجقق
الذخكةإلفتخاضاإلدارةستخجاـامالئسةمجىحػؿ

قجرةكإستشتاجالساليةالقػائعإعجادشخيقعغالسدتسخة
 .اإلستسخارعمىالذخكة

 مختفعة 0.23 3.84 9

9 
يكذف الحدابات القػائعفيالجػىخيالخصأعغمجقق
 .عسميافياالستسخارعغالذخكةتػقفقجالتيالسالية

 مختفعة 0.23 4.00 5

10 
يدتصيع الحدابات الطخكؼأكباألحجاثيتشبأأفمجقق

مختفعة 0.23 4.06 4 .بالذخكةالعسلفيالصػيمةخبختوعمىبشاءالسدتقبمية

11 
يدتخجـ الحدابات مغتسكغالتيالساليَّةالشدبمجقق

 .الساليالذخكةبسخكدالتشبؤ
مختفعة 0.42 3.97 6

العام ستؽسطال            مختفعة 5.37 3.92 
)الججكؿيعخض" 8رقع ) الػصفي التحميل )لفقخات التابع لمذخكاتالستغيخ السالي بالفذل التشبؤ

 (،األردنيةالرشاعية البالغة السعياري االنحخاؼ قيسة انخفاض نتائج0.37كيذيخ تقارب إلى
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الستغيخكىػمايفدخحرػؿجسيعىحهالفقخاتعمى إذبمغأدنىمختفعةدرجةتشبؤفقخاتىحا

السعمػماتالتقجيخيةتػفيختشزعمىكىػيعػدلمفقخةالتي3.44ىحهالفقخاتفيحدابيمتػسط

قلمفقخةالتيتتعممتػسطحدابييعػدأعمىفيحيغكاف،حػؿكضعالذخكةالساليفيالسدتقبل

أشخإعجادالتقاريخالساليةالتيتقتزيتقييعصخيحلمفتخةالتييتعيغعمىاإلدارةفيياأخحبتحجيج

.4.09ياالحدابيمتػسصحيثبمغكافةالسعمػماتالستػفخةبالحدباف

 الحرائي لمتحميل البيانات صالحية مؼ التحقق 4-3

بيجؼياخرائرتبيغكالتيالبياناتبياتتدعأفيجبالتيكالسعاييخالذخكطمغالعجيجىشالظ"

إلىضخكرةالتأكجمغتػزيع Hayduk, 1987أشاركقجالجراسة،لشسػذجمتيامالءمجىتحجيج

كفيحاؿعجـاتباعأيمغمتغيخاتالجراسةليحا،بياناتالجراسةالتابعةكالسدتقمةتػزيعااشبيعياا

الصبيعي، غيخ التػزيع صفة تحسل التي لمبيانات التحميل اختبارات إجخاء مغ بج ال فإنو الذخط،

أشاراإلىBagozzi & Yi, (1988)كعميوفإنوالبجمغإجخاءاختبارالتػزيعالصبيعي،إالأف

ال السخكدية الشياية بشطخية سسي البياناتما كاعتبار االختبار ىحا إلجخاء الحاجة بعجـ تفيج تي

(مفخدةفسافػؽ،كحيثأفمفخدات30مػزعةشبيعياافيحاؿازديادحجعالعيشةالسختارةعغ)

،األمخالحييذيخإلىعجـالحاجةإلىاجخاءاختبارالتػزيعمفخدة(68عيشةالجراسةقجبمغت)

الباحثبإجخاءىحااالختبارلمتأكيجعمىتػزيعبياناتالجراسةتػزيعااالصبيعي،كمعذلظفقجقاـ

 ."شبيعياا
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 اختبار التؽزيع الطبيعي 4-3-1

اختبارعمىعتسادباإلالباحثقاـالجراسة،لستغيخاتالصبيعيالتػزيعاختباربيجؼ"

Kolmogorov-Smirnovاآلتيالشحػعمى":

 الطبيعي لستغيخات الجراسةالتؽزيع  اختبار (:9) ججولال

 P-Value الستغيخ

 الخاصة الساليةتحجيج مخاطخ التعثخ  عمى مجقق الحدابات قجرة1
بالذخكة

0.095 

 الخاصة التذغيميةتحجيج مخاطخ التعثخ  عمى مجقق الحدابات قجرة2
بالذخكة

0.058 

 الخاصة األخخى تحجيج مخاطخ التعثخ  عمى مجقق الحدابات قجرة3
بالذخكة

0.200* 

 0.072 ذخكات الرشاعية األردنيةالتشبؤ بالفذل السالي لم4
"( الججكؿ باختبار9يػضح باالستعانة الجراسة لستغيخات الصبيعي التػزيع اختبار نتائج )

(Kolmogorov-Smirnov،)متغيخاتمغكلاقتخابمجىاختبارنتائجالججكؿيعخضكسا

مجققالحداباتقجرةكىي)الصبيعيتػزيعيامغ(Continuous Variables)السترمةالجراسة

 تحجيجعمى مغ كل التعثخ بالذخكةمخاشخ الخاصة السالية ، التعثخ الخاصةكمخاشخ التذغيمية

بالذخكة التعثخ، بالذخكةكمخاشخ الخاصة كمدتقمكستغيخاتاألخخى السالية، بالفذل التشبؤ

كعاملالرشاعيةلمذخكات مدبقااكضعوتعالحياالفتخاضصحةمغكلمتأكجتابع(،األردنية

الصبيعي،التػزيعالسدتقمةالجراسةمتغيخاتاتباعإلىأشارتالتيالسخكديةالشيايةنطخيةحدب

P-Value)االحتساؿقيسةتكػفأفيجبفإنو مخخجاتعميوتؤكجماكىػ(0.05)مغأكبخ(

9)الججكؿ استخجاـيسكغكعميوالصبيعي،متػزيعلالجراسةمتغيخاتجسيعاتباعيبيغالحي(
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لمبياناتالسعمسيةاالختبارات ببياف الستعمقة الحدابات مجققي التداـ بدرجة ISA 570السعيار

 ."األردنيةالرشاعيةكأثخهعمىالتشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالستعمقبفخضيةاإلستسخارية

    التجاخل الخطي واختبار الرتباط الحاتياختبار  4-3-2

التجاخل" باختبار االستعانة خالؿ مغ اإلحرائي لمتحميل البيانات صالحية باختبار الباحث قاـ

:"الخصيكاختباراالرتباطالحاتيلستغيخاتالجراسة،كذلظعمىالشحػاآلتي

   الحاتي الرتباط واختبار الخطي التجاخل اختبار (:15) ججول

 الستغيخ

 اختبار التجاخل الخطي
Multicollinearity 

Tolerance VIF 

عمىتحجيجمخاشخمجققالحداباتقجرة
 بالذخكةالخاصةالساليةالتعثخ

0.394 
2.541 

عمىتحجيجمخاشخمجققالحداباتقجرة
 بالذخكةالخاصةالتذغيميةالتعثخ

0.435 
2.301 

عمىتحجيجمخاشخمجققالحداباتقجرة
 بالذخكةالخاصةاألخخىالتعثخ

0.758 
1.320 

Durbin-Watson 1.939 اختبار الرتباط الحاتي

(مغخالؿمايعخؼMulticollinearity Test(اختبارالتجاخلالخصي)10يعخضالججكؿ)"

:"(،كذلظباالستخشادبسؤشخيغىساCollinearity Diagnosticsبسقياس)

1. " )معامل التبايغ VIFتزخع )Variance Inflationary Factor ككفق ،(Myrs, 

 ."أكأكثخ5(تداكيVIF(يكػفىشاؾتزخعإذاكانتقيسة)1990
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(دليالاعمى0.10،حيثتعتبخالقيسةاألقلمغ)Toleranceمعاملالقجرةعمىالتحسل" .2

كج الستعجد، الخصي االرتباط مذكمة ػد بيانات تعكبسصالعة أنو يالحع الدابق الججكؿ

كبالشدبةلجسيعمتغيخاتالجراسةاجتيازىحيغالسؤشخيغمسايعشيعجـمذكمةتجاخلخصي

."فينسػذجالجراسة

(لمتأكجمغعجـكجػدمذكمةAutocorrelation Testتعإجخاءاختباراالرتباطالحاتي) كسا"

 شخيق عغ كذلظ الشسػذج في الحاتي )االرتباط لػDurbin-Watson testاالختبار ككفقاا ،)

(Field, 2001عمى يؤثخ مسا متخابصة لمستغيخات الستجاكرة القيع تكػف عشجما السذكمة تطيخ )

صحةالشسػذجلساسيطيخهمغأثخغيخحقيقيجخاءذلظاالرتباط،كتتخاكحقيسةىحااالختبارما

إلىكجػدارتباطمػجبقػي،أماالشتيجةالقخيبة(0(حيثتذيخالشتيجةالقخيبةمغ)4-0بيغ)

( )4مغ بيغ ما السثمى الشتيجة كتتخاكح قػي، سالب ارتباط كجػد إلى فتذيخ كالتي1.5-2.5( )

( لمستغيخات الستجاكرة القيع بيغ ذاتي ارتباط كجػد عجـ إلى مغField, 2001تذيخ كيالحع ،)

(،كحيث1.939ػبةلشسػذجالجراسةقجبمغت)السحدD-Wأفقيسةالدابق(10الججكؿرقع)

الحاتي االرتباط مذكمة كجػد عجـ يذيخإلى الحي السالئعاألمخ ضسغالسجى تقع ىحهالقيسة أف

."تؤثخعمىصحةالشسػذج

 الجراسة لستغيخاتمرفؽفة ارتباط بيخسؽن  4-3-3

نفدياالسدتقمةالستغيخاتبيغالعالقةتقييعأجلمغبيخسػفارتباطمرفػفةعمىالباحثاعتسج"

 :"اآلتيالشحػعمىالتابعكالستغيخمشياكلبيغفيساثع
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 لستغيخات الجراسةنتائج مرفؽفة ارتباط بيخسؽن :11 ججول

Variable X1 X2 X3 Y 

X1 1    

X2 0.751** 1   

X3 0.490** 0.401** 1  

Y 0.839** 0.803** 0.495** 1 

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

السالية الخاصة بالذخكة كستغيخ مدتقل، تحجيج مخاطخ التعثخ عمى  مجقق الحداباتإلى قجرة  X1حيث تذيخ "

كستغيخ مدتقل،  التذغيمية الخاصة بالذخكةتحجيج مخاطخ التعثخ عمى  مجقق الحداباتإلى قجرة  X2وتذيخ 

وتذيخ ، كستغيخ مدتقل األخخى الخاصة بالذخكةتحجيج مخاطخ التعثخ عمى  الحداباتمجقق إلى قجرة  X3وتذيخ 

Y  ذخكات الرشاعية األردنيةالتشبؤ بالفذل السالي لموىؽ الستغيخ التابع."  

:"(يتزحمايمي11كبسصالعةالبياناتاإلحرائيةالسعخكضةفيالججكؿ)"

بيغ" .1 فيسا مػجبة إحرائية داللة ذات عالقة السدتقمةتػجج االرتباط،الستغيخات قػة لكغ

( كىػ األقػى االرتباط معامل أف إذ متفاكتة، بيشيا 0.751فيسا قجرة بيغ كاف مجقق(

مجققالحداباتقجرةكبيغالساليةالخاصةبالذخكةتحجيجمخاشخالتعثخعمىالحدابات

التعثخ مخاشخ كافمععمىتحجيج بيشسا بالذخكة، االرتباطاألدنىالتذغيميةالخاصة امل

قجرةوبين التشغيليت الخاصت بالششكت تحذيذ مخاطش التعثش على  مذقق الحساباثقذسة بيغ

 الحدابات مجقق التعثخ مخاشخ تحجيج عمى بالذخكة الخاصة بمغاألخخى حيث

(0.401)". 

2. " بيغ فيسا االرتباط لسعامل متفاكتة كبقيع إحرائية داللة ذات عالقة تػجج الستغيخكسا

لمذخكات السالي بالفذل التشبؤ السدتقمةالرشاعيةالتابع الستغيخات مغ ككل األردنية
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لمذخكات السالي بالفذل التشبؤ يخبط الحي ىػ األقػى اإلرتباط معامل ككاف الثالث،

الرشاعية قجرة مع الحداباتاألردنية مجقق عمى التعثخ مخاشخ الخاصةتحجيج السالية

شخديةقػيةذاتداللةإحرائيةعالقةتجؿعمىكجػدكالتي(0.839مغ)بالذخكة،إذب

يعشي مسا لمأف السالي بالفذل األردنيةالتشبؤ الرشاعية ذخكات بازدياد يدداد مجقققجرة

الحدابات عمى التعثخ مخاشخ تحجيج بيشسا بالذخكة، الخاصة االرتباطالسالية معامل

 لمذخكات السالي بالفذل التشبؤ بيغ كاف الرشاعيةاألدنى األردنية كبيغ مجقققجرة

كالحي،(0.495األخخىالخاصةبالذخكة،إذبمغ)تحجيجمخاشخالتعثخعمىالحدابات

كجػديجؿ إحرائيةعالقةعمى داللة ذات يعشيشخدية مسا الساليأف بالفذل التشبؤ

تحجيجمخاشخالتعثخعمىمجققالحداباتقجرةيددادبازدياداألردنيةالرشاعيةلمذخكات

بالذخكة الخاصة أفاألخخى الججكؿ مغ كيالحع كسا قيستواالرتباطمعامل، بمغ قج

التشبؤكلمغبيغشخديةقػيةذاتداللةإحرائيةعالقةتجؿعمىكجػدكالتي(0.803)

 لمذخكات السالي الرشاعيةبالفذل قجرة مع الحداباتاألردنية مجقق مخاشخعمى تحجيج

 ."التذغيميةالخاصةبالذخكةالتعثخ
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  ختبار فخضيات الجراسةا 4-4

(لجرجةα ≤ 0.05اليػججأثخذكداللةإحرائيةعشجمدتػىداللة): Ho، الفخضية الخئيدية

مجق بالسعيارإلتداـ القانػنييغ الحدابات ISA 570قي عمى في الساليقجرتيع بالتعثخ التشبؤ

 .لمذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية

كذلظالستعجد،االنحجارباختبارالباحثاستعافالخئيديةالعجميةالفخضيةنفيأكاثباتكلغخض"

لحكععمىمجىامتالؾنسػذجالجراسةككللمقػةا(مغأجلF)Fisherتػزيععمىعتسادباإل

متوفيتسثيلالعالقةبيغالستغيخاتالسدتقمةكالستغيخالتابع،حيثيجبأفتكػفءالتفديخيةكمال

السحدػبةtعتسادعمىقيسةججكليةلقبػؿالشسػذج،كساتعاإلالسحدػبةأعمىمغقيستياالFقيسة

 السدتقمة الستغيخات أثخ لسعخفة التابع،الفخعية الستغيخ كقبػؿالعجميةالفخضيةخفسفمعمى

السحدػبةأعمىمغقيستياالججكليةعشجمدتػىtيجبأفتكػفالقيسةالسصمقةلػالبجيمةالفخضية

%(Sig)معشػية مغ Adjusted Rالتحجيجمعاملقيسةعمىعتساداإلأيزااتعكسا،5أقل
2  

 ."التابعلمستغيخالفخعيةالسدتقمةالستغيخاتخيفدتدقةمجىإلىاإلشارةأجلمغكذلظ
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  ةالخئيدي لمفخضية الستعجد النحجار اختبار نتائج (12) رقػ ججول

 B المتغيرات

Beta 

Standardized 

Coefficients 

t Sig 

(Constant) 0.339 …….. 3.381 0.017 

عمىمجققالحداباتقجرة
تحجيجمخاشخالتعثخ

 بالذخكةالخاصةالسالية
0.700 0.638 8.036 0.000 

عمىمجققالحداباتقجرة
تحجيجمخاشخالتعثخ

 بالذخكةالخاصةالتذغيمية
0.321 0.299 3.952 0.000 

عمىمجققالحداباتقجرة
تحجيجمخاشخالتعثخ

 بالذخكةالخاصةاألخخى
0.466 0.562 4.089 0.028 

Sig F= 00000 F test Model= 112.858 

T Distribution Table = 1.668 F Distribution Table = 30983 

R= 0.917 Adjusted R
2
= 0.834 

مجقققجرةالستسثمةبالسدتقمةلستغيخاتالجراسةالستعجداالنحجاراختبارنتائج(12)يبيغالججكؿ"

الحدابات الاكتذاؼعمى سخاشخ )مجتسعة التعثخمخاشخ بالذخكة، الخاصة مخاشخكالسالية

 الخاصةالتعثخ ك بالذخكة،التذغيمية التعثخ بالذخكة(مخاشخ الخاصة أثخىااألخخى عمىكبياف

F،كيالحعمغالججكؿأفقيسة(ذخكاتالرشاعيةاألردنية)التشبؤبالفذلالساليلمالتابعالستغيخ

(،مسايذيخ3.987(كىيأكبخمغقيستياالججكليةالتيتداكي)112.858السحدػبةقجبمغت)

مةكالقػةالتفديخيةالعالية،كسابيشتنتائجتحميلاالنحجارءالسقتخحبالسالالجراسةنسػذجإلىتستع

يتػجبرفسإذف،0.05أقلمغمدتػىمعشػيةاالختباركىي0.000كىيSig Fحيثأف

 الخئيدية العجمية Hoالفخضية ليا البجيمة الفخضية Hαكقبػؿ يعشي كبسا داللة، ذك أثخ يػجج
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 ISA(لجرجةإلتداـمجققيالحداباتالقانػنييغبالسعيارα ≤ 0.05مدتػىداللة)إحرائيةعشج

."التشبؤبالتعثخالساليلمذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنيةقجرتيعفيعمى570

" الستعجد االنحجار اختبار نتائج مغ يتزح )كسا االرتباط معامل Rقيسة كىي تؤكج(0.917)(

ك مػجبة عالقة مختفعةكجػد ججاا الستسثمة السدتقمة الجراسة بلستغيخات الحداباتقجرة عمىمجقق

 التذغيميةالخاصةبالذخكة،التعثخكمؤشخاتالساليةالخاصةبالذخكة،التعثخاكتذاؼمؤشخات)

."رشاعيةاألردنيةذخكاتالكبيغالتشبؤبالفذلالساليلماألخخىالخاصةبالذخكة(التعثخكمؤشخات

Adjusted Rأفقيسةمعاملالتحجيجالسعجؿ)الجراسةيختنتائجضكاكسا"
(0.834)(كىي2

ذخكاتالرشاعية%فقطمغالتقمباتالتيتحجثفيالتشبؤبالفذلالساليلم83.4تعشيأفحػالي

تفديخىاألردنية ايسكغ بقجرة الستسثمة السدتقمة الجراسة متغيخات في تحجث التي مجققبالتغيخات

التذغيميةمخاشخالتعثخكالساليةالخاصةبالذخكة،مخاشخالتعثخ)عمىتحجيجمخاشخالحدابات

 بالذخكة، كالخاصة التعثخ بالذخكة(مخاشخ الخاصة األخخى كيسكغ، جيجة القيسة ىحه كتعتبخ

اإل عمييا، نصاؽكالستسسةعتساد خارج تقع أخخى عػامل كجػد إلى تذيخ التحجيج معامل لقيسة

 ."العالقةالستبادلةبيغىحيغالستغيخيغقجيكػفلياأثخمتبادؿلكلمشيساعمىاآلخخ

" التابعة الفخعية الفخضيات رفس أك قبػؿ باإلكلغخض الباحث قاـ الخئيدية عمىلمفخضية عتساد

 :"ارالستعجدكسايميمخخجاتاختباراالنحج

Ho.1:إحرائيةال داللة ذك أثخ داللة يػجج مدتػى مجققي(α ≤ 0.05)عشج التداـ لجرجة

عمى بالتجقيق القانػنييغ مخاشخالحدابات لمذخكاتالتعثخ السالي بالفذل التشبؤ عمى السالية

.ردنيةالسداىسةالعامةاألالرشاعية
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قجبمغت Beta Standardized Coefficientsالسصمقةلػالقيسةأف(12)يالحعمغالججكؿ"

مجقققجرةتجؿعمىقػةأثخالستغيخالسدتقلعمىالتابع،كىػمايذيخإلىأفكالتي(0.638)

الحدابات التعثخ مخاشخ تحجيج بالذخكةعمى الخاصة تتعمقالسالية التي الجػانب أكثخ ىػ

ذخكاتالتشبؤبالفذلالساليلمتأثيخااعمىالستعمقبفخضيةاإلستسخاريةISA 570السعيارببااللتداـ

األردنية الباحث،الرشاعية قبل مغ اختيارىا تع التي )الستغيخات( الجػانب بيغ يتعمقمغ كفيسا

 لػ السصمقة فقجtبالقيسة بمغت)الجراسةنتائجأضيختالسحدػبة قج مغ8.036أنيا كىيأعمى )

(،كيدانجىحهالشتيجةقيسةالجاللةالسعشػية67(عشجدرجةحخية)1.668كليةالبالغة)قيستياالجج

Sig t( مغ كانتأقل قيستيا)5%التي بمغت حيث التي0.000( القخار لقاعجة كتبعاا تشز(،

Ho)العجميةالفخضيةرفسعمى كانتإذا( لػ السصمقة قيستياtالقيسة مغ أعمى السحدػبة

عمىمجققالحداباتقجرةفإفكبالتالي(،5%أقلمغ)Sig tالججكليةعشجقيسةداللةمعشػية

تعذلظعمىكبشاءا،عمىالتشبؤبالفذلالساليتؤثخبالذخكةالخاصةالساليةتحجيجمخاشخالتعثخ

األكلىالعجميةالفخضيةرفس داللةأنوأيالبجيمة،الفخضيةكقبػؿالفخعية ذك أثخ يػجج

لجرجةالتداـمجققيالحداباتالقانػنييغبالتجقيقعمى(α ≤ 0.05)عشجمدتػىداللة إحرائية

."ردنيةالسداىسةالعامةاألالرشاعيةالساليةعمىالتشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالتعثخمخاشخ

Ho.2:إحرائيةال داللة ذك أثخ مدتػى يػجج مجققي(α ≤ 0.05)داللةعشج التداـ لجرجة

عمى بالتجقيق القانػنييغ مخاشخالحدابات لمذخكاتالتعثخ السالي بالفذل التشبؤ عمى التذغيمية

.ردنيةالسداىسةالعامةاألالرشاعية

قجبمغت Beta Standardized Coefficientsالقيسةالسصمقةلػأف(12)يالحعمغالججكؿ"

مجقققجرةتجؿعمىقػةأثخالستغيخالسدتقلعمىالتابع،كىػمايذيخإلىأفكالتي(0.299)
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تحتلالسختبةالثالثةمغالجػانبالتذغيميةالخاصةبالذخكةعمىتحجيجمخاشخالتعثخالحدابات

 بااللتداـ تتعمق بالتي ISA 570السعيار اإلستسخارية بفخضية الستعمق عمى بالفذلتأثيخاا التشبؤ

مغبيغالجػانب)الستغيخات(التيتعاختيارىامغقبلالباحث،ذخكاتالرشاعيةاألردنيةالساليلم

(كىي3.952أنياقجبمغت)الجراسةنتائجأضيختالسحدػبةفقجtكفيسايتعمقبالقيسةالسصمقةلػ

شتيجةقيسةالجاللة(،كيدانجىحهال67(عشجدرجةحخية)1.668أعمىمغقيستياالججكليةالبالغة)

(،كتبعاالقاعجةالقخارالتي0.000(حيثبمغتقيستيا)5%التيكانتأقلمغ)Sig tالسعشػية

السحدػبةأعمىمغقيستياtالقيسةالسصمقةلػكانتإذا(Ho)العجميةالفخضيةرفسعمىتشز

عمىمجققالحداباتقجرةفإفكبالتالي(،5%أقلمغ)Sig tالججكليةعشجقيسةداللةمعشػية

كبشاءا،التشبؤبالفذلالساليقجرتوفيعمىتؤثخبالذخكةالخاصةالتذغيميةتحجيجمخاشخالتعثخ

الثانيةالعجميةالفخضيةرفستعذلظعمى ذكأنوأيالبجيمة،الفخضيةكقبػؿالفخعية أثخ يػجج

مجققيالحداباتالقانػنييغبالتجقيقلجرجةالتداـ(α ≤ 0.05)عشجمدتػىداللة داللةإحرائية

مخاشخعمى لمذخكاتالتعثخ السالي بالفذل التشبؤ عمى العامةالرشاعيةالتذغيمية السداىسة

."ردنيةاأل

Ho.3:إحرائيةال داللة ذك أثخ داللة يػجج مدتػى مجققي(α ≤ 0.05)عشج التداـ لجرجة

عمى بالتجقيق القانػنييغ لمذخكاتاألالتعثخمخاشخالحدابات السالي بالفذل التشبؤ عمى خخى

.ردنيةالسداىسةالعامةاألالرشاعية

قج Beta Standardized Coefficientsالقيسةالسصمقةلػأف(12)يالحعمغالججكؿرقع"

قجرةتجؿعمىقػةأثخالستغيخالسدتقلعمىالتابع،كىػمايذيخإلىأفكالتي(0.562)بمغت

 الحداباتمجقق التعثخ مخاشخ تحجيج الجػانببالذخكةاالخخىعمى مغ الثانية السختبة في ىػ
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بالتيتتعمقبااللتداـ التشبؤقجرتوفيتأثيخااعمىالستعمقبفخضيةاإلستسخاريةISA 570السعيار

مغبيغالجػانب)الستغيخات(التيتعاختيارىامغقبلذخكاتالرشاعيةاألردنيةبالفذلالساليلم

الباحث، لػ السصمقة بالقيسة يتعمق فقجtكفيسا بمغتالجراسةنتائجأضيختالسحدػبة قج أنيا

(4.089( البالغة الججكلية قيستيا مغ أعمى كىي )1.668( درجةحخية عشج ىحه67( كيدانج ،)

(،كتبعاا0.028(حيثبمغتقيستيا)5%التيكانتأقلمغ)Sig tالشتيجةقيسةالجاللةالسعشػية

السحدػبةtالقيسةالسصمقةلػكانتإذا(Ho)العجميةالفخضيةرفسعمىتشزلقاعجةالقخارالتي

مجقققجرةفإفكبالتالي(،5%أقلمغ)Sig tأعمىمغقيستياالججكليةعشجقيسةداللةمعشػية

التشبؤبالفذلعمىقجرتوفيتؤثخبالذخكةالخاصةاالخخىعمىتحجيجمخاشخالتعثخالحدابات

أنوأيالبجيمة،الفخضيةكقبػؿالفخعيةالثالثةالعجميةالفخضيةرفستعذلظعمىكبشاءا،السالي

إحرائية داللة ذك أثخ داللة يػجج مدتػى الحدابات(α ≤ 0.05)عشج مجققي التداـ لجرجة

عمى بالتجقيق لمذخكاتاألالتعثخمخاشخالقانػنييغ السالي بالفذل التشبؤ عمى الرشاعيةخخى

."ردنيةالسداىسةالعامةاأل

  



74 
 

 الفرل الخامذ

 والتؽصياتالجراسة  نتائج 

 

 

 5-1 نتائج الدراسة 

 5-2 التؽصيات 
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 الفرل الخامذ

 نتائج الجراسة والتؽصيات 

نتائج الجراسة 5-1

التػصلتعالتيالشتائجتمخيزيسكغالجراسةفخضياتكاختباراإلحرائيةاالختباراتعمىبشاءا

:التاليالشحػعمىالباحثإلييا

إحرائية .1 داللة ذك أثخ دالل يػجج مدتػى  (α ≤ 0.05) ةعشج مجققيإلجرجة لتداـ

 القانػنييغ البالحدابات ISA 570 سعيار عمى في لمذخكاتبالتعثخالتشبؤقجرتيع السالي

األالرشاعية العامة أفإلىذلظفيالدببكيعػد،ردنيةالسداىسة ISA 570السعيار

 اإلستسخارية بفخضية بإثخاءقاـIFACلمسحاسبيغالجكلياالتحادأصجرهالحيالستعمق

الحداباتمدؤكلية أىسيةعمىالتأكيجخالؿمغاالستسخاريةيةبفخضيتعمقفيسامجقق

الحداباتمخاعاة إلىإضافة،يةالفخضىحهمخاعاةعجـعغتشذأالتيلمسخاشخمجقق

الحداباتإضافةأىسيةعمىتأكيجه بإلقاءفيياليقػـالخأيفقخةبعجتػكيجيةفقخةمجقق

التأثيخإلىأدىماكىػتجاىيارأيوكتػضيحبالسشذأةاالستسخاريةمذاكلعمىالزػء

الحداباتتسكيغعمىمباشخبذكل كمغالججيخبالحكخبالفذلالتشبؤمغمجقق السالي،

.أنولعيتعتشاكؿىحهالفخضيةفيايمغالجراساتالدابقة

2. ( داللة مدتػى عشج إحرائية داللة ذك أثخ مجققيα ≤ 0.05يػجج التداـ لجرجة )

 التعثخ مخاشخ عمى بالتجقيق القانػنييغ الساليالحدابات بالفذل التشبؤ عمى السالية

األردنية العامة السداىسة الرشاعية الباحثرأيحدبذلظفيالدببكيعػد،لمذخكات
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بتدجيجااللتداـمخاقبةخالؿمغالالزمةالسيشيةالعشايةببحؿمجققالحداباتقياـأفإلى

التذغيميةلمعسمياتالستكخرةالخدائخكمتابعةالسحجدمػعجىافيالجائشيغاستحقاقات

تتعمقالتياألمػرمغكالعجيجالساليةالشدبتعصيياالتيالدمبيةالسؤشخاتكمالحطة

التعثخ حقػؽ أجلمغبويقػـىحاكلبالذخكةالخاصةالساليةبسخاشخ عمى السحافطة

كتجشب تقخيخككافلإلفالسالذخكةتعخضحاؿفيلوالقانػنيةلةءالسداالسداىسيغ

الحدابات الحداباتقجرةعمىالتأثيخإلىيؤديمسالحلظ،مغايخمجقق بالتشبؤمجقق

مغالساليبالفذل اي في الفخضية ىحه تشاكؿ يتع لع أنو بالحكخ الججيخ كمغ لمذخكات،

.الجراساتالدابقة

3. ( داللة مدتػى عشج إحرائية داللة ذك أثخ مجققيα ≤ 0.05يػجج التداـ لجرجة )

الساليالحدابات بالفذل التشبؤ عمى التذغيمية التعثخ مخاشخ عمى بالتجقيق القانػنييغ

األردنية العامة السداىسة الرشاعية الباحثرأيحدبذلظفيالدببكيعػد،لمذخكات

الذخكةاىتساـمخاقبةخالؿمغالالزمةالسيشيةالعشايةببحؿمجققالحداباتقياـأفإلى

متصمباتيعكتػفيخباستسخارالعامميغحاجاتكإدراؾالخبخةذكيالسجراءعمىبالسحافطة

األمػرمغكالعجيجالذخكةنذاطعمىتحافعالتيكالسدتمدماتالسعجاتفيالشقزكإدراؾ

السحافطة أجلمغبويقػـىحاكلبالذخكةالخاصةالتذغيميةالتعثخبسؤشخاتتتعمقالتي

كتجشب السداىسيغ حقػؽ لإلفالسالذخكةتعخضحاؿفيلوالقانػنيةلةءالسداعمى

مجققالحداباتقجرةعمىالتأثيخإلىيؤديمسالحلظ،مغايخمجققالحداباتتقخيخككاف

لمذخكات،كمغالججيخبالحكخأنولعيتعتشاكؿىحهالفخضيةفيايالساليبالفذلبالتشبؤ

.مغالجراساتالدابقة
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4.  عشج إحرائية داللة ذك أثخ )يػجج داللة مجققيα ≤ 0.05مدتػى التداـ لجرجة )

السالي بالفذل التشبؤ عمى األخخى التعثخ مخاشخ عمى بالتجقيق القانػنييغ الحدابات

األردنية العامة السداىسة الرشاعية الباحثرأيحدبذلظفيالدببكيعػد،لمذخكات

االعتباربعيغاالخحخالؿمغالالزمةالسيشيةالعشايةببحؿمجققالحداباتقياـأفإلى

متابعةإلىباإلضافةالساليةااللتداماتبدببالذخكةضجالسقامةالقانػنيةالقزايا

سياساتفيتحرلالتيبالتغييخاتكاالىتساـبالذخكةالخاصةالساؿرأسمتصمبات

التعثختتعمقالتياألمػرمغكالعجيجالذخكةكقػانيغ بالذخكةالخاصةاألخخىبسخاشخ

السداىسيغكتجشب أجلمغبويقػـىحاكل حقػؽ عمى لوالقانػنيةلةاءالسدالسحافطة

إلىيؤديمسالحلظ،مغايخمجققالحداباتتقخيخككافلإلفالسالذخكةتعخضحاؿفي

لمذخكات،كمغالججيخبالحكخأنوالساليبالفذلبالتشبؤمجققالحداباتقجرةعمىالتأثيخ

 تشاكؿىحهالفخضيةفيايمغالجراساتالدابقة.لعيتع
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 تؽصيات الجراسة 5-2

 :التاليةالتػصياتكضعتعنتائجمغالجراسةليوإتػصمتماعمىبشاءا

بتحجيجمخاشخالتعثخاألخخىفياألردفمجققيالحداباتأىسيةقياـتدميطالزػءعمى .1

في كالبحث كالقػانيغ، الدياسات كتغيخ القانػنية القزايا االعتبار بعيغ األخح خالؿ مغ

 .محاضخاجتساعاتالسداىسيغكمجالذاإلدارة

2.  التجقيق عسمية تصػيخ القانػنيأىسية التداـ يكفل الحداباتبذكل السعاييخمجقق بتصبيق

الستعمقة باإلجخاءات يتعمق فيسا خرػصاا لمتجقيق السحمية السعاييخ أك لمتجقيق الجكلية

 فيالذخكات.بالتشبؤبالفذلالسالي

يععمىئدكراتلمسجققيغلزسافإبقاعقجثجسعيةالسحاسبيغالقانػنييغاألردنييغعمىح .3

التجقيقعمعبا عمع الحاصمةفي اضالسدتججات إرشاداتفةالىالقياـب، يغمسجق ِّقلإصجار

باستسخاريَّةالعسالء.التيتتعمقاكتذاؼمؤشخاتالذظلسداعجتيععمى

4.  إبقاء الحداباتأىسية مغمجققي يرجر ما كل عمى مدتسخ اشالع عمى األردنييغ

السيشيةعغشخيقتسكيشيعمغجالسعاييخالسحاسبيةكمعاييخالتجقيقالتيترجرىاالسعاى

الجخػؿإلىالسجالتالعمسيةالسحكسةكحزػرالشجكاتكالسؤتسخاتلسالحلظمغأثخكبيخ

 .كعمىاالرتقاءبعسميةالتجقيقأدائيععمى

ب .5 القياـ اخخى جراسات تتشاكؿ الحدابات مجققي التداـ درجة الستعمقISA 570بالسعيار

تؤثخاإلستسخاريةيةفخضب التي لمذخكاتعمى السالي بالفذل القصاعاتالتشبؤ في

.األردنييغمجققيالحداباتكجيةنطخاالقتراديةالسختمفةمغ
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،عساف:2.طالشاحية الشعخيو–تجقيق الحدابات السعاصخ (.2009السصارنة،غداففالح) (15

 .،عساف،االردفدارالسديخةلمشذخكالتػزيعكالصباعة
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 األردف"، في السالييغ كالسحمميغ السجققيغ آراء بيغ مجمة البرائخمقارنة ،5( ص1، ،)7-
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 قائسة السالحق

 

 .نتائج التحميل الحرائي( 1ممحق رقػ ) -1

 .الستبانة( 2ممحق رقػ ) -2

 .أسساء محكسي الستبانة( 3ممحق رقػ ) -3
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قائسة السالحق
 (1)رقعممحق

نتائجالتحميلاالحرائي
 

 
 

FREQUENCIES VARIABLES=D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

  /PIECHART FREQ 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 
Frequencies 
 

 

 

Notes 

Output Created 18-SEP-2017 12:24:19 

Comments  

Input Data C:\Users\Mohammed 

Qassem\Desktop\Rami input.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 68 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid 

data. 

Syntax FREQUENCIES VARIABLES=D1 D2 D3 D4 

D5 D6 D7 

  /PIECHART FREQ 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:01.08 

Elapsed Time 00:00:00.83 

 

 

Statistics 
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 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

N Valid 68 68 68 68 68 68 68 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 
Frequency Table 
 

 

 

D1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 61 89.7 89.7 89.7 

2.00 7 10.3 10.3 100.0 

Total 68 100.0 100.0  

 

 

D2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 4 5.9 5.9 5.9 

2.00 28 41.2 41.2 47.1 

3.00 27 39.7 39.7 86.8 

4.00 9 13.2 13.2 100.0 

Total 68 100.0 100.0  

 

 

D3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 54 79.4 79.4 79.4 

3.00 14 20.6 20.6 100.0 

Total 68 100.0 100.0  

 

 

D4 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 7 10.3 10.3 10.3 

4.00 61 89.7 89.7 100.0 

Total 68 100.0 100.0  

 

 

D5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 60 88.2 88.2 88.2 

2.00 6 8.8 8.8 97.1 

3.00 2 2.9 2.9 100.0 

Total 68 100.0 100.0  

 

 

D6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 1.5 1.5 1.5 

2.00 32 47.1 47.1 48.5 

3.00 27 39.7 39.7 88.2 

4.00 5 7.4 7.4 95.6 

5.00 3 4.4 4.4 100.0 

Total 68 100.0 100.0  

 

 

D7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 18 26.5 26.5 26.5 

2.00 21 30.9 30.9 57.4 

3.00 18 26.5 26.5 83.8 

4.00 11 16.2 16.2 100.0 

Total 68 100.0 100.0  
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Pie Chart 
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93 
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DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Xall 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

 

 
Descriptives 
 

 

 

Notes 

Output Created 18-SEP-2017 12:25:10 

Comments  

Input Data C:\Users\Mohammed 

Qassem\Desktop\Rami input.sav 

Active Dataset DataSet1 
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Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 68 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 X3 X4 

X5 X6 X7 X8 X9 Xall 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

X1 68 3.7206 .25598 

X2 68 3.8382 .17956 

X3 68 4.0882 .27824 

X4 68 4.0735 .08334 

X5 68 4.0882 .11617 

X6 68 3.9706 .07856 

X7 68 4.1324 .15777 

X8 68 4.0735 .23767 

X9 68 3.6618 .45182 

Xall 68 3.9609 .38750 

Valid N (listwise) 68   

 
 

DESCRIPTIVES VARIABLES=C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Call 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

 

 
Descriptives 
 

 

 

Notes 

Output Created 18-SEP-2017 12:31:39 
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Comments  

Input Data C:\Users\Mohammed 

Qassem\Desktop\Rami input.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 68 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax DESCRIPTIVES VARIABLES=C1 C2 C3 C4 

C5 C6 C7 C8 Call 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.01 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

C1 68 3.1765 .54477 

C2 68 4.0147 .25178 

C3 68 4.0882 .18114 

C4 68 4.0441 .20241 

C5 68 4.0147 .12625 

C6 68 4.1324 .99107 

C7 68 3.9559 .13865 

C8 68 4.0441 .23909 

Call 68 3.9359 .49241 

Valid N (listwise) 68   

 
 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Zall 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

 

 
Descriptives 
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Notes 

Output Created 18-SEP-2017 12:32:48 

Comments  

Input Data C:\Users\Mohammed 

Qassem\Desktop\Rami input.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 68 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax DESCRIPTIVES VARIABLES=Z1 Z2 Z3 Z4 

Z5 Z6 Z7 Zall 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Z1 68 3.5735 .18845 

Z2 68 3.4706 .69697 

Z3 68 3.0441 .37606 

Z4 68 3.2941 .46663 

Z5 68 3.2500 .96776 

Z6 68 3.2500 .61500 

Z7 68 3.6618 .25318 

Zall 68 3.3634 .64910 

Valid N (listwise) 68   

 
 

DESCRIPTIVES VARIABLES=W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Wall 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

 

 
Descriptives 
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Notes 

Output Created 18-SEP-2017 12:33:51 

Comments  

Input Data C:\Users\Mohammed 

Qassem\Desktop\Rami input.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 68 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax DESCRIPTIVES VARIABLES=W1 W2 W3 

W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Wall 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

W1 68 3.7206 .25598 

W2 68 3.8382 .17956 

W3 68 4.0882 .27824 

W4 68 4.0735 .08334 

W5 68 4.0882 .11617 

W6 68 3.9706 .07856 

W7 68 3.4412 .58710 

W8 68 3.8382 .22913 

W9 68 4.0000 .23385 

W10 68 4.0588 .23243 

W11 68 3.9706 .42442 

Wall 68 3.9168 .36596 

Valid N (listwise) 68   

 
 

RELIABILITY 
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  /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 

 
Reliability 
 

 

 

Notes 

Output Created 18-SEP-2017 12:34:53 

Comments  

Input Data C:\Users\Mohammed 

Qassem\Desktop\Rami input.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 68 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid 

data for all variables in the procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

X9 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 
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 N % 

Cases Valid 68 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 68 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.886 9 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 

 
Reliability 
 

 

 

Notes 

Output Created 18-SEP-2017 12:35:11 

Comments  

Input Data C:\Users\Mohammed 

Qassem\Desktop\Rami input.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 68 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid 

data for all variables in the procedure. 



101 
 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.01 

 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 68 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 68 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.876 8 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 

 
Reliability 
 

 

 

Notes 
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Output Created 18-SEP-2017 12:35:27 

Comments  

Input Data C:\Users\Mohammed 

Qassem\Desktop\Rami input.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 68 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid 

data for all variables in the procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 68 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 68 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.779 7 



103 
 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 

 
Reliability 
 

 

 

Notes 

Output Created 18-SEP-2017 12:35:44 

Comments  

Input Data C:\Users\Mohammed 

Qassem\Desktop\Rami input.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 68 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid 

data for all variables in the procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 

W8 W9 W10 W11 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 

 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 68 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 68 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.929 11 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Z1 Z2 

Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 W1 W2 W3 W4 W5 

    W6 W7 W8 W9 W10 W11 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 

 
Reliability 
 

 

 

Notes 

Output Created 18-SEP-2017 12:36:06 

Comments  

Input Data C:\Users\Mohammed 

Qassem\Desktop\Rami input.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 68 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 
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Cases Used Statistics are based on all cases with valid 

data for all variables in the procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

X9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Z1 Z2 Z3 Z4 

Z5 Z6 Z7 W1 W2 W3 W4 W5 

    W6 W7 W8 W9 W10 W11 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 68 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 68 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.955 35 

 
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COLLIN TOL 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Wall 

  /METHOD=ENTER Xall Call Zall 

  /RESIDUALS DURBIN. 
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Regression 
 

 

 

Notes 

Output Created 18-SEP-2017 12:37:28 

Comments  

Input Data C:\Users\Mohammed 

Qassem\Desktop\Rami input.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 68 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no 

missing values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COLLIN TOL 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Wall 

  /METHOD=ENTER Xall Call Zall 

  /RESIDUALS DURBIN. 

Resources Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.01 

Memory Required 5152 bytes 

Additional Memory Required for 

Residual Plots 
0 bytes 

 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Zall, Call, Xall
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: Wall 
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b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary
b
 

Model Durbin-Watson 

1 1.939
a
 

a. Predictors: (Constant), Zall, 

Call, Xall 

b. Dependent Variable: Wall 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Xall .394 2.541 

Call .435 2.301 

Zall .758 1.320 

a. Dependent Variable: Wall 

 
 

EXAMINE VARIABLES=Xall Call Zall Wall 

  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF HISTOGRAM NPPLOT 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

 

 

 

 
Explore 
 

 

 

Notes 

Output Created 18-SEP-2017 12:38:10 

Comments  

Input Data C:\Users\Mohammed 

Qassem\Desktop\Rami input.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 
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Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 68 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values for dependent 

variables are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no 

missing values for any dependent variable 

or factor used. 

Syntax EXAMINE VARIABLES=Xall Call Zall Wall 

  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF 

HISTOGRAM NPPLOT 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

Resources Processor Time 00:00:02.58 

Elapsed Time 00:00:02.06 

 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Xall .194 68 .095 .878 68 .070 

Call .160 68 .058 .903 68 .062 

Zall .096 68 .200
*
 .962 68 .036 

Wall .159 68 .072 .888 68 .082 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

 

 

 

 

Notes 

Output Created 18-SEP-2017 12:40:44 

Comments  
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Input Data C:\Users\Mohammed 

Qassem\Desktop\Rami input.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 68 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no 

missing values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

CHANGE 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Wall 

  /METHOD=ENTER Xall Call Zall. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 

Memory Required 5136 bytes 

Additional Memory Required for 

Residual Plots 
0 bytes 

 
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Wall 

  /METHOD=ENTER Xall Call Zall. 

 

 

 

 
Regression 
 

 

 

Notes 

Output Created 18-SEP-2017 12:41:18 
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Comments  

Input Data C:\Users\Mohammed 

Qassem\Desktop\Rami input.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 68 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no 

missing values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Wall 

  /METHOD=ENTER Xall Call Zall. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 

Memory Required 5136 bytes 

Additional Memory Required for 

Residual Plots 
0 bytes 

 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Zall, Call, Xall
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: Wall 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .917
a
 .841 .834 .39126 

a. Predictors: (Constant), Zall, Call, Xall 
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 51.830 3 17.277 112.858 .000
b
 

Residual 9.797 64 .153   

Total 61.628 67    

a. Dependent Variable: Wall 

b. Predictors: (Constant), Zall, Call, Xall 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .339 .246  3.381 .017 

Xall .700 .087 .638 8.036 .000 

Call .321 .081 .299 3.952 .000 

Zall .466 .095 .562 4.089 .028 

a. Dependent Variable: Wall 

 
 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Xall Call Zall Wall 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Correlations 
 

 

 

Notes 

Output Created 25-SEP-2017 17:23:26 

Comments  

Input Data C:\Users\Mohammed 

Qassem\Desktop\Rami input.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 
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Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 68 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics for each pair of variables are 

based on all the cases with valid data for 

that pair. 

Syntax CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Xall Call Zall Wall 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 
 

[DataSet1] C:\Users\Mohammed Qassem\Desktop\Rami input.sav 

 

 

 

Correlations 

 Xall Call Zall Wall 

Xall Pearson Correlation 1 .751
**
 .490

**
 .893

**
 

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

N 68 68 68 68 

Call Pearson Correlation .751
**
 1 .401

**
 .803

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .000 

N 68 68 68 68 

Zall Pearson Correlation .490
**
 .401

**
 1 .495

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001  .000 

N 68 68 68 68 

Wall Pearson Correlation .893
**
 .803

**
 .495

**
 1 

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

N 68 68 68 68 

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

 الذخق األوسط جامعة 
 كمية األعسال 
 قدػ السحاسبة

 
 الدالم عميكػ ورحسة هللا وبخكاتو،،،

 
  :السؽظف أخي

 ISAالسعياربدرجةالتداـمجققيالحداباتالقانػنييغ في رأيظ لسعخفة اإلستبانة ىحه تشجرج

570 اإلستسخارية بفخضية األردنيةالستعمق لمذخكات السالي بالفذل التشبؤ عمى  إشار في" أثخه

 مداىستكع مجى ىحهالجراسةيختكدعمى نجاح فإف الساجدتيخ،كلحا شيادة تخخجلشيل محكخة إنجاز

 إال تدتعسل كال سخية ستطل إجاباتكع بأف نؤكج كسا اإلستبانة، أسئمة عغ صجؽ بكل اإلجابة في

  .البحثالعمسيألغخاض
 

 تعاونكػ حدؼ عمى وشكخا

                                                                                          
 الباحث

 رامي بدام قشجوس  
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 عامة السعمؽمات:القدػ األول
فيالفخاغبسايتشاسبكإجابتكع (×) إشارة بػضع التكـخ يخجى

أنثىذكخالشػع .1


-25مغ سشة 25 مغ أقلالعسخ .2
35اقلمغ

اقل-35مغ
45مغ

فأكثخ-55مغ


السؤىل .3

العمسي
دكتػراهماجدتيخبكالػريػسدبمػـفأقل


الذيادة .4

العمسية
محاسبقانػني

(JCPAأردني)
محاسب
قانػني

(CPA)

محاسب
قانػني
بخيصاني

(CA)

أخخىأذكخىالصفاا


التخرز .5

األكاديسي
ماليةمحاسبة

كمرخفية
أخخىأذكخىاقانػفإقترادإدارةأعساؿ


الخبخة .6

يةمسالع
إلى5مغسشػات5أقلمغ

10أقلمغ
سشػات

إلى10مغ
15اقلمغ
سشة

إلىأقل15مغ
سشة20مغ

سشة20
فأكثخ




السدسى .7

الػضيفي
مجققمجيخمالي

حدابات
داخمي

مجيختجقيق
داخمي

غيخذلظمحاسب
أذكخىا

لصفاا
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 ISAالسعيار بسؤشخات درجة التدام مجققي الحدابات القانؽنييؼ ) القدػ الثاني: الستغيخ السدتقل
 .الستعمق بفخضية اإلستسخارية 570

الخ
 قػ

مؽافق  فقخات السجال
 بذجة

غيخ  محايج مؽافق
 مؽافق

غيخ مؽافق 
 بذجة

 الخاصة بالذخكة مؤشخات الذغ الساليةعمى اكتذاف  مجقق الحداباتالسجال األول: قجرة 
الحداباتيالحع 1 التدجيجمجقق ستحقاقاتالسشذأة

 .السحجدمػعجىافيالجائشيغ
     

يتابع 2 الحدابات رةالخدائخمعجالتمجقق الستكخ ِّ
 .التذغيميَّةالعسمياتمغالشاتجة

     

يقـػ 3 الحدابات بأسخعالساليةالقػائعبتعجيلمجقق
يتعالتياألخصاءمعيتالئعبساالتقاريخمعكقت

  .اكتذافيا

     

يشطع 4 الحدابات احتساؿلسشاقذةجمداتمجقق
عغالشاتجةالساليةلمقػائعالساديةالتحخيفات

  .األخصاء

     

لشدبسمبيَّةمؤشخاتكجػدمجققالحداباتيالحع 5
  .كججتإفميسةمالية

     

يقـػ 6 الحدابات الذاملالتفريميبالتجقيقمجقق
 .ةسختفعةالالسخاشخذاتلمحدابات

     

7  يتحقق الحدابات عمىمجقق السشذأة قجرة مغ
 .الستجاكلةلألصػؿالالزمةالديػلةتأميغ

     

يتحقق 8 الحدابات فيمذاكلكجػدعجـمغمجقق
 .القخكضاستحقاؽ

     

عسمياتالتجقيقيتػخىمجققالحدابات 9 الححرفي
السخكد في صعػبة مغ يعانػف الحيغ لمعسالء

 السالي.

     

 عمى اكتذاف مؤشخات الذغ التذغيمية الخاصة بالذخكة مجقق الحداباتالسجال الثاني: قجرة 
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يذيخ 1 الحدابات فقجافمجقق مالحطتو حاؿ في
 .كقيادييغدكفاستبجاليعمجراءمؤثخيغ

     

يحجد 2 الحدابات كجػدلجىسخيعةبجائلمجقق
تخزالتياليامةالسدتمدماتبعسفينقز

 .الذخكة

     

يذيخ 3 الحدابات السحافطةمجقق السجراءعمىالى
 .عسميعمجاؿفيالخبخةذكي

     

      .حاجاتالعامميغباستسخارمجققالحداباتيجرؾ 4
يذيخ 5 الحدابات تمجقق أىسية متصمباتػفخالى

 .السصمػبةبالدخعةالعامميغ
     

يجرؾ 6 الحدابات السعجاتفيالشقزمجقق
كقصعالذخكة،نذاطلتدييخالالزمةاألساسيَّة

  .الالزمةاألكليَّةكالسػادالغيار،

     

الحداباتيالحع 7 السعجاتقيسةانخفاضمجقق
عمىالقجرةعمىتؤثخالتيباإلنتاجالعالقةذات

  .الستػقفتعػيسأكاإلصالح،

     

السؤىمة،العسالةفيالشقزمجققالحداباتيخاعي 8
  .كعسميَّاافشيَّااكالساىخة

     

 عمى اكتذاف مؤشخات الذغ األخخى الخاصة بالذخكة مجقق الحداباتقجرة  السجال الثالث:
يأخح 1 الحدابات القانػنيةالقزاياباالعتبارمجقق

الماليةالتداماتعغتشذأالتيالذخكةضجالقائسة
 .بياالػفاءتدتصيع

     

الخاصةالساؿرأسمتصمباتمجققالحداباتيتابع 2
 .بالذخكة

     

ييتع 3 الحدابات فيتغييخمغيجخيبسامجقق
 .بالذخكةالخاصةالحكػميَّةكالقػانيغالدياسات،

     

يقتخح 4 الحدابات عمىلمحفاظبجيمةخصةمجقق
 .الذخكةديػفلتدجيجنقجيةتجفقات

     

ميغأتعمىالحرػؿبكيفيةمجققالحداباتيحيط 5
 .لمذخكةاضافيماؿسأر

     

يحرل 6 الحدابات كبجيلرئيذمػردعمىمجقق
 .التجييدلسرادرمشاسب

     

يقخأ 7 الحدابات      اجتساعاتمحاضخمجقق
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السشبثقةاليامةكالمجافاإلدارةكمجالذالسداىسيغ،
 .التقػيععسميةفيتداعجالتياإلدارةمجمذعغ

 (. ذخكات الرشاعية األردنيةالتشبؤ بالفذل السالي لمالقدػ الثالث: الستغيخ التابع )
الفذلترشيففيالسدتخجمةالشساذجعمىمجققالحداباتيصمع 1

  .السالي


يدتخجـ 2 الحدابات ماليةندبةعمىتعتسجالتيالشساذجمجقق
 .الساليبالفذللمتشبؤكسفتاحكاحجة

     

يصمع 3 الحدابات األكزافعمىتعتسجالتيالشساذجعمىمجقق
 .الساليةالشدبمغلسجسػعةالتخجيحية

     

اإلستسخارعمىالذخكةلقجرةمحجداتقييسامجققالحداباتيجخي 4
  .السدتقبميةالفتخةفيالعسلفي

     

يحجد 5 الحدابات تقتزيالتيالساليةالتقاريخإعجادأشخمجقق
كافةأخحفييااإلدارةعمىيتعيغالتيلمفتخةصخيحتقييع

  .بالحدبافالستػفخةالسعمػمات

     

يحجد 6 الحدابات الذخكةعمىتؤثخالتيالخارجيةالعػاملمجقق
  .بياالستعمقةكالتقجيخاتكضخكفياحجسياضػءفي

     

يػفخ  7 الحدابات الذخكةكضعحػؿالتقجيخيةالسعمػماتمجقق
 .السدتقبلفيالسالي

     

يحرل 8 الحدابات حػؿمةءكمالكافيةتجقيقأدلةعمىمجقق
شخيقعغالسدتسخةالذخكةإلفتخاضاإلدارةإستخجاـمالئسةمجى

 .اإلستسخارعمىالذخكةقجرةكإستشتاجالساليةالتقاريخإعجاد

     

الحداباتيكذف 9 الساليةفيالجػىخيالخصأعغمجقق التقاريخ
 .عسميافياالستسخارعغالذخكةتػقفقجالتي

     

السدتقبميةالطخكؼأكباألحجاثيتشبأأفمجققالحداباتيدتصيع 15
 .بالذخكةالعسلفيالصػيمةخبختوعمىبشاء

     

الحداباتيدتخجـ 11 التشبؤمغتسكغالتيالساليَّةالشدبمجقق
 .الساليالذخكةبسخكد
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(3)ممحقرقع
 أسساء محكسي الستبانة 

 الجامعه االسم الصفه التسلسل

 العلىم التطبيقيت عماد الشيخ أستار دكتىس 1

سعادةيىسف  أستار دكتىس 2  العلىم التطبيقيت 

 العلىم التطبيقيت صالح العقذة أستار دكتىس 3

 الهاشميت منزس النمش دكتىس 4

 العلىم التطبيقيت محمىد نصاس دكتىس 5




