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 حوكمة الشركا  في التنبؤ باستمرارية المنشأةالمحاسبية لليا  اآلدور 

 )دراسة ميدانية على عينة من المصارف السودانية(

The Role of Accounting Corporate Governance Mechanisms in 

Predicting Going Concern of an Enterprise 

(A Field Study on a Sample of Sudanese Banks) 

 إعداد: 

 جامعة النيلين –المحاسبة المشارك أستاذ-سندد. ياسر تاج السر محمد  -
 نصرة الصادق هارون  أ. -
 

 :المستخلص

مشكلة  تمثلتالتنبؤ باستمرارية المنشأة، في  حوكمة الشركا المحاسباة للاا  اآلدور تناولت الدراسة 

المنشآ  االقتصادية بعد فترة قصارة من تقرير المراجع الخارجي  منتزايد حاال  فشل العديد الدراسة في 

في تحذير مستخدمي القوائم والتقارير المالاة من  تقصارالعديد من الجها  للمراجعان بال اتهام إلىمما أدى 

مة اآللاا  المحاسباة لحوكتسلاط الضوء على دور  إلىهدفت الدراسة  ،هذه المنشآ احتمال عدم استمرارية 

موماً ع هماة دور آلاا  حوكمة الشركا أهماة الدراسة من أالشركا  في التنبؤ باستمرارية المنشأة، تكمن 

القة عت الدراسة وجود افترض في التنبؤ باستمرارية المنشأة، واآللاا  المحاسباة على وجه الخصوص

المراجعة الداخلاة، المراجعة الخارجاة، لجان ) لحوكمة الشركا  إحصائاة بان اآللاا  المحاسباة ذا  داللة

هج التاريخي والمنهج االستنباطي والمن علي المنهج اناعتمد الباحث والتنبؤ باستمرارية المنشأة، (المراجعة

آللاا  ا أن: منهاعدة نتائج  إلىدراسة الت توصل ،الوصفي التحلالي المنهج إلىاالستقرائي باإلضافة 

فعال تأوصت الدراسة بضرورة المنشاة، و التنبؤ باستمراريةساهمت في  المحاسباة لحوكمة الشركا 

 نشاة.والتنبؤ باستمرارية الم اإلدارةمعلوما  تمكن من مساءلة  توفارلاآللاا  المحاسباة لحوكمة الشركا  

 .الحوكمة، آلاا  الحوكمة، االستمراريةالكلما  المفتاحاة: 

Abstract 

The study examined the role of accounting mechanisms for corporate governance 

in predicting the continuity of the establishment. The problem of the study was 

the increasing instances of failure in many of economic establishments after a 

short period of the external auditor's report, which led to accusations of many 

auditors of default in warning users of the financial statements and reports of the 

possibility of non-continuity of these establishments, the study aimed to shed 

light on the role of accounting mechanisms for corporate governance in predicting 

the continuity of the enterprise, the importance of the study lies in the importance 

of the role of corporate governance mechanisms in general and accounting 

mechanisms in particular in predicting the continuity of enterprise, the study 

assumed that there was a statistically significant relationship between the 

accounting mechanisms of corporate governance (Internal Audit, External Audit, 

Audit Committees) and predicting the continuity of the enterprise, the researchers 

relied on the historical approach, deductive approach and inductive approach in 

addition to the descriptive analytical approach, the study reached several results, 

including: The accounting mechanisms for corporate governance contributed to 
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predicting the continuity of the enterprise, and the study recommended the 

necessity of activating the accounting mechanisms for corporate governance to 

provide information that enables the accountability of management and 

forecasting the continuity of the enterprise. 

Key words: Governance, Governance Mechanisms, Going Concern 

 

 اإلطار المنهجي: والً:أ

يعتبر فرض استمرارية المنشأة المصدر الرئاسي للعديد من القواعد والسااسا  المحاسباة مثل  :مقدمة

 ما لىإحااة المنشأة مستمرة  أن إلىرض فذا الويشار ه الثابتة، األصولسااسة الحاطة والحذر واستهالك 

درة مسؤولاة المراجع عن تقاام قومن بان تلك المسئولاا   عكس ذلك، إلىلم توجد دالئل تشار  ال نهاية ما

  ،مراجعي الحسابا  بشركا  المساهمة بتطباق معايار المراجعة الدولاة بإلزامالمنشأة على االستمرار وذلك 

ذا كانت المنشأة محل إالكتشاف ما ووسائل وآلاا  جديدة  أسالاب إلىوبالتالي فان المراجع في حاجة 

 هماة هذه الدراسة لتوضاح  مدىألذا تأتي  المستقبل القريب، المراجعة تعاني من مشكال  وصعوبا  في

التي  نتائج ال م بعضيتقدو في التنبؤ باستمرارية المنشأة الشركا  حوكمةالمحاسباة ل لاا اآل مساهمة دور

 .وتقاام مستقبل المنشأة واتخاذ القرارا  الرشادة تفاد في تعزيز ثقة المستخدمان للتقارير المالاة

المنشآ  االقتصادية بعد فترة قصارة من تقرير المراجع  منحاال  فشل العديد   تزايد الدراسة:مشكلة 

العديد من الجها  للمراجعان بالفشل في تحذير مستخدمي القوائم والتقارير  اتهام إلىالخارجي مما أدى 

ه تحديد الدور الذي يمكن أن تلعب تتمثل مشكلة الدراسة في ،المالاة من احتمال عدم استمرارية هذه المنشآ 

 مكن صااغةوي، التنبؤ باستمرارية المنشأة في-الخارجيفاها المراجع  بما-الشركا اآللاا  الداخلاة لحوكمة 

 التالاة:هذه المشكلة من خالل التساؤال  

 ؟التنبؤ باستمرارية المنشأة فيتساهم المراجعة الداخلاة  هل -

 ؟التنبؤ باستمرارية المنشاة فيالمراجعة الخارجاة  ما هو دور -

 ؟ة على التنبؤ باستمرارية المنشأةلجان المراجع هل تساعد -

ترفد المكتبة المحاسباة بعالقا  جديدة بان في أنها الدراسة  لهذه العلماة هماةاألتتمثل  أهمية الدراسة:

أما ة؛ لجوانب النظرية لمتغارا  الدراسباوالباحثان  األكاديماان تعريف فيتساهم ومحاسباة المتغارا  ال

لاا  بنتائج تحلال العالقة بان اآلمجتمع الدراسة والمجتمعا  المشابهة له د دامإفتتمثل في األهماة العملاة 

بما يفاد في االهتمام بهذه اآللاا  ومنحها أولوية المتابعة  المحاسباة لحوكمة الشركا  واستمرارية المنشأة

 والتقاام.

 في الحوكمة المحاسباة لاا اآل معرفة ودراسة دور إلى أساساةتهدف الدراسة بصورة  الدراسة:أهداف 

 .المنشآ التنبؤ باستمرارية 

 البحث يتم اختبار الفرضاا  التالاة: أهدافلتحقاق  فرضيا  الدراسة:

 .بان المراجعة الداخلاة كأحد آلاا  الحوكمة والتنبؤ باستمرارية المنشاة إحصائاةهنالك عالقة ذا  داللة  -

 لمنشأةا كأحد آلاا  الحوكمة والتنبؤ باستمراريةالمراجعة الخارجاة  بان إحصائاةهنالك عالقة ذا  داللة  -

 .منشاةالكأحد آلاا  الحوكمة والتنبؤ باستمرارية لجان المراجعة  بان إحصائاةهنالك عالقة ذا  داللة  -

لالي التح التاريخي، واالستنباطي، واالستقرائي والمنهج المنهجان على حثاالب اعتمد منهجية الدراسة:

 .الوصفي

 .عانة من المصارف السوداناة العاملة بوالية الخرطوم تمثلت فيالحدود المكاناة:  حدود البحث:
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 م2019 في العام :الحدود الزماناة 

المراجعة الداخلاة، المراجعة وهي ) في اآللاا  المحاسباة لحوكمة الشركا الحدود الموضوعاة: تمثلت 

 استمرارية المنشأة.  إلى، باإلضافة (الخارجاة، لجان المراجعة

 ً  : الدراسا  السابقة:ثانيا

 نا، سوف يقوم الباحثمتغاراتهأحد  أوهنالك العديد من الدراسا  التي لها عالقة بموضوع الدراسة 

 : يما يلوذلك كمنها ما تمكنا من الحصول علاه باستعراض 

الخارجي في تقاام قدرة المنشأة  مراجعتمثلت مشكلة الدراسة في مدى مسئولاة ال م(:2001 غسان،) -

قدرة  قامتفي تقاام قدرة المنشأة على االستمرار، وآثار  األخرىعلى االستمرار، وتأثار واجبا  المدقق 

أهماة الدراسة في أهماة فرض االستمرارية ومدى  مثلتت ؛تقرير المدقق ىاالستمرار علالمنشأة على 

وعاة ت إلىتأثاره على الفكر المحاسبي وعلى المبادئ المحاسباة المتعارف علاها. هدفت الدراسة 

المجتمع المالي وإثارة اهتمام الجمعاا  المهناة المختصة بمسئولاا  وواجبا  المدقق الخارجي في 

تقاام  عن مسئولعدة نتائج منها: إن المدقق  إلىمنشأة على االستمرار، توصلت الدراسة تقاام قدرة ال

 .من صلب عمله باعتباره هذاقدرة المنشأة على االستمرار 

- (Sweeney and Vallario, 2002):  تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل عن مدى تأثار لجان

التعرف على  إلىالشركا  والمراجعة الداخلاة والخارجاة؟ هدفت الدراسة  إدارةالمراجعة على حوكمة 

ومة والمساءلة وحك تمثل إحدى الوسائل الهامة في نطاق عملاا  الرقابة المراجعة التيمدى تأثار لجان 

الدراسة بالتزام بورصة ناويورك لألوراق المالاة الشركا  المسجلة بها  أوصت الشركا ؛ إدارة

 الشركة وتداولها من خاللها. أسهملقاد  أساسيين لجان المراجعة كشرط ضرورة تكو

- Bian Xian, 2002)): إدارةتناولت الدراسة العالقة بان حوكمة الشركا  ولجنة المراجعة و 

ة التنفاذي اإلدارة، لجنة المراجعة، اإلدارةدراسة وتحلال دور مجلس  إلى، حاث هدفت الدراسة األرباح

هنالك عالقة بان  أنالدراسة  إلاهما توصلت  أهمومن  .األرباح إدارةللشركة في الحد من ممارسة 

ومراجعة  اإلدارةتطور دور مجلس  أنكما  ؛األرباح إدارةلجان المراجعة والتقلال من  أنشطةتفعال 

، قد يكون من العوامل المهمة التي تحد من تحصال المديرين وأعضائهاالحسابا  ونشاط اللجنة المالاة 

 .األرباح إدارةتلعب دورا هاما في الحد من  اإلدارة، كذلك فان األرباح إدارةعلى المشاركة في 
كافاة مساهمة آلاا  حوكمة الشركا  المتمثلة في تمثلت مشكلة الدراسة في  م(:4201، شيخ الدين) -

 أسالابفي الحد من  اإلدارةكل من المراجعة الداخلاة، والمراجعة الخارجاة، ولجان المراجعة، ومجلس 

 سالابأاختبار آلاا  الحوكمة في الحد من  إلىبالمصارف السوداناة، هدفت الدراسة  اإلبداعاةالمحاسبة 

عدة نتائج منها، وجود مراجعة داخلاة  إلىصارف السوداناة توصلت الدراسة بالم اإلبداعاةالمحاسبة 

بالمصارف السوداناة، وجود مراجعة خارجاة  فعالة يحد من  اإلبداعاةالمحاسبة  أسالابفعالة يحد من 

اسبة المح أسالاببالمصارف السوداناة، وجود لجان مراجعة فعالة يحد من  اإلبداعاةالمحاسبة  أسالاب

 .داعاةاإلب

 الحوكميتمثلت مشكلة الدراسة في طرح السؤال التالي: ما هو الدور : م(2016،، محمدعبد الرحمن) -

أهماة الدراسة في إلقاء  نالمنشأة؟ تكمللمراجع الخارجي الذي يمكن من خالله ضمان استمرارية 

الذي يلعبه المراجع الخارجي للحد من التالعب في التقارير المالاة ولزيادة  الحوكميالضوء على الدور 

 توضاح دور التزام المراجع إلىمصداقاة التقارير المالاة لضمان استمرارية المنشأة. هدفت الدراسة 

الخارجي باآللاا  المهناة التنظاماة للمراجعة على استمرارية المشروع وباان أثر التزام المراجع 

لخارجي باآللاا  المهناة العملاة للمراجعة على استمرارية المشروع. توصلت الدراسة لعدة نتائج منها ا

 التزام المراجع الخارجي باآللاا  المهناة التنظاماة والعملاة يضمن استمرارية المنشأة، 

تؤثر اآللاا  التساؤال  الرئاساة التالاة: هل تمثلت مشكلة الدراسة في  م(:6201، دالواح عبد) -

هل  ،المحاسباة للحوكمة في تحسان مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالاة للمصارف السوداناة؟

بالتقارير المالاة للمصارف  األرباحتؤثر اآللاا  المحاسباة للحوكمة في تحسان مستوى جودة 

بحث وتحلال دور العالقة بان اآللاا  المحاسباة للحوكمة وتحسان  إلىالسوداناة؟ هدفت الدراسة 

المحاسباة بالتقارير المالاة للمصارف السوداناة. توصلت  األرباحمستوى التحفظ المحاسبي وجودة 
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عدة نتائج منها: وجود تأثارا  جوهرية لكل اآللاا  المحاسباة للحوكمة في تحسان جودة  إلىالدراسة 

 باة.المحاس األرباح

تغارا  يكون أحد معالقا  بان متغارا  ا  يتبان للباحثاَن أنها تناولت مما سبق من الدراس 

ي هذه الدراسة؛ ف تم تناولهاالجمع بان المتغارين اللذين دراستنا طرفاً في المشكلة البحثاة ولكن لم يحدث 

ومن ثم جاء  دراستنا لسد الفجوة البحثاة والمتمثلة في إيجاد العالقة بان اآللاا  المحاسباة لحوكمة 

 والتنبؤ باستمرارية المنشآ .الشركا  

 :حوكمة الشركا آلليا   النظري اإلطارثالثاً: 

عرفت حوكمة الشركا  بأنها تطوير بائة قانوناة، واقتصادية، ومؤسساة  :مفهوم حوكمة الشركا  -1

طويلة األجل كتعظام قامة الشركة، وتعزيز  األهدافتساعد الشركة علي لنمو والتطور وتحقاق 

مين السيد احمد لطفي أ)  األخرى ذا  العالقة بالشركة األطرافأرباحها مع التزامها بتحقاق مصالح 

مجموعة من القوانان والقواعد والمعايار التي "عرفت حوكمة الشركا  بأنها و، ( 694، م2004،

 أوالشركة من ناحاة، وحملة األسهم من ناحاة أخري وأصحاب المصالح  إدارةتمدد العالقة بان 

 "المرتبطة بالشركة مثل حملة السندا ، والعمال، والدائنان، والمواطنان من ناحاة اخري األطراف

حالة، وعملاة، واتجاه، " بأنهاحوكمة الشركا   تعريف كما تم، (15 ،م2008 ،ليمانمجدي مصطفي س)

نها في نفس الوقت مزيج من هذا وذاك، وهي عامل صحة وحاوية كما إنها نظام مناعة، أوتاار كما 

وحماية، وتفعال، ونظام يحكم الحركة، ويضبط االتجاه، ويحمي ويؤمن سالمة كافة التصرفا ، 

مجدي محمد ) "مان، وحاجز حماية فعالأونزاهة السلوكاا  داخل الشركا  ويضع من اجلها سااج 

 األخالقعرفت حوكمة الشركا  بأنها عملاة متعددة المراحل تتخذ من ، و(15 ،2،2009سالم ، 

والممارسا  من أجل توفاق عناصر  األعمالومحورها، وهي عنصر الزم في كافة  أداتهاوالوعي 

الشركا  من آجل تحقاق عامل الثقة في الباانا  والمعلوما   إدارةالسالمة، وتزداد أهماتها في 

 .(133 ،م2010حسن الطيب عبدهللا،)  م نشرها لضمان حقوق المساهمان فاهاالمالاة التي يت

 ة الشركا :حوكم أهمية  -2

أهماة الحوكمة  إلىاهم العوامل التي أد   يليفاما  االهتمام،حظي مفهوم حوكمة الشركا  بقدر من  

 ( 718-716ص ص  :فيلطأمين السيد احمد ): باآلتي الشركا  تتمثل

 رةاإلدامن مجلس  اً ءالل لكافة العاملان في الشركا  بدقالنزاهة، والحااد، واالستتحقاق ضمان  -أ

ان متعمدة أو انحراف متعمد ك أخطاءتفادي وجود أي ، دني العاملان فاهاأ ىوالمديرين التنفاذيان حت

 (51 ،ص( 2021 سالم،محمد  )الصادق .غار متعمد ومنع استمراره أو

 والمراجعة الداخلاة والخارجاة.تحقاق فعالاة المحاسبة  -ب

الل قدرجة عالاة من الحااد واالست علىان خاصة وأنهم امن مثالاة مراجعي الحسابا  الخارج التأكد-ج 

الشركة أو من جانب المديرين التنفاذيان العاملان  إدارةرهم بأي ضغوط من جانب مجلس وضمان عدم تأث

 .(18ص  سابق، سامي، مرجعمحمد  )مجدي .بها

 :مفهوم آليا  حوكمة الشركا   -3

ادة ، وزياإلدارةتلك الوسائل التي يتم من خاللها ضبط أفعال  إلىيشار مفهوم آلاا  حوكمة الشركا  

تنقسم بصورة عامة  وهيادية، مقدراتها في حماية مصلحة األطراف ذا  المصلحة في الوحدة االقتص

 .(41، ص 2004 ،عمر السر الحسن محمد) :اآلتي

 واإلشرافالتي تتم داخل المنشأة للرقابة  سالابهي مجموعة من القواعد واأل الداخلية: اآلليا  -أ

، وينعكس ذلك على مصداقاة القوائم المالاة للوحدة التنفاذية للوحدة االقتصادية اإلدارةعلى أداء 

 ة.الداخلا، وتتمثل هذه اآللاا  الداخلاة في مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة والمراجعة االقتصادية

مجاال   إلىعبارة عن حزمة من القواعد واإلجراءا  والعناصر التي تنتمي  اآلليا  الخارجية: -ب

ة، ة اتخاذ القرارا  المختلفأخرى مختلفة، وتعمل معاً بصدق لضبط ومتابعة أداء المنشأة في عملا

 ، وتتمثل هذهاالقتصاديةا  العالقة مع الوحدة لألطراف الخارجاة ذ واإلفصاحير المالي قروالت
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من دور في التقرير عن الوضع اآللاا  في المراجعة الخارجاة بما يقوم به المراجع الخارجي 

 المالي وسالمة اإلجراءا  المالاة والمحاسباة التي تم إتباعها في المنشأة.

باة؛ غار محاس وآلاا  آلاا  محاسباةهذا ويرى الباحثان أنه يمكن تقسام هذه اآللاا  األربعة إلى  

ن المراجعة الداخلاة والمراجعة الخارجاة ولجاترتبط بالعمل المالي والمحاسبي وتمثلها  فاآللاا  المحاسباة

ا  المحاسباة المتبعة في المنشأة، أما أكثر ارتباطاً بأداء اإلدارة المالاة واإلجراءالمراجعة على اعتبار أنها 

أة، المنشدارية بإلاإلدارة على اعتبار أنه المسئول عن كافة األنشطة ااآللاا  غار المحاسباة فتمثلها مجلس 

وهو معرفة دور هذه اآللاا  المحاسباة لحوكمة الشركا  وعلى هذا التقسام سابنى العمل في هذه الدراسة 

 .في التنبؤ باستمرارية المنشأة

 :اآلتي على النحو لاا اآل ان هذهوفاما يلي يستعرض الباحث

داخل  قسم أو اإلدارةامي متصل تقوم به اتعتبر المراجعة الداخلاة نشاط تق المراجعة الداخلية: آلية -أ

اإلدارا   داءأالمختلفة في المجاال  المحاسباة والمالاة والتشغالاة وتقاام  األعمالالمنشأة مهمته فصل 

شودة، منالكفاية اإلنتاجاة في هذه المنشأة، أو للعمل علي حسن استخدام الموارد بما يحقق ال واألقسام

كي الشيخ علي الف نورالدين: )يلي فاماويمثل دور المراجع الداخلي في تفعال وتطباق حوكمة الشركا  

 ( 97ص  ،م2012،

  استخدامها.موال العامة وضمان سالمة األصول واألحماية 

  فعالاة.كفاية و بأقصى ألهدافهاتحقاقاً  األداءفي اتخاذ القرارا  والتخطاط وتقويم  اإلدارةمساعدة 

  لنجاح المشروعا  وإزالة المخاطر. األمانضمان 

  ت التي خصص األوجهمن أن المبالغ التي تم صرفها تذهب في  والتأكدداخل المنشأة  األعمالضبط

 ا وفقاً للقانون.هل

لألدلة  عيوالموضتعتبر المراجعة الخارجاة عملاة منظمة للتجماع والتقاام : آلية المراجعة الخارجية -ب

والتصرفا  االقتصادية لتحديد مدي تمشي هذه المزاعم  األحداثالخاصة بمزاعم العمال، بشأن نتائج 

حاث  ،المصلحة في المشروع أصحابمع المعايار المحددة وتوصال النتائج لمستخدمي القوائم المالاة، 

 (.41، م2009 علي،نصر  ب)عبد الوها: اآلتيتحقاق  إلىتهدف 

  المعلوما  التي تمكن من مراجعة االداء وتقاام عملاة إعداد التقارير عن العملاا   علىالحصول

 المالاة.

  الوفاء  علىمعلوما  تساعد في تقاام درجة المخاطرة في المؤسسة ومدي قدرتها  علىالحصول

 .(56م،2009،سعيد عبد هللا معبد السال) بمسؤولااتها

  ضوض للمؤسسة وذلك تحديد مبلغ القرمعلوما  تساعد في تحديد مدي إمكاناة منح القر علىالحصول 

 .(8، م2008،محمود جربوع يوسف) وشروطه

 .توفار معلوما  تساعد في اتخاذ قرارا  حول إمكاناة االستثمار في المؤسسة 

  عائد ممكن. أكبرتحديد السعر المناسب لالستثمار والذي يحقق 

  للمبادئ  األعمالإبداء الرأي الفني المحايد عن تعبار القوائم المالاة لنتاجة ً والمركز المالي وفقا

 المحاسباة المتعارف علاها والمقبولة قبوالً عاماً.

تمثل ، وتاإلدارةاللجان الرئاساة المنبثقة عن مجلس  أحدتعتبر لجان المراجعة  آلية لجان المراجعة: -ج

 ية نظام الرقابة الداخلاة وفاعلاة تنفاذه، ثم تقديمافان المراجعة في التحقاق من كللج األساساةالمهمة 

اية الشركة، وحم أهدافبما يحقق  اإلدارةمجلس  إلىالتوصاا  التي من شأنها تفعال النظام وتطويره 

مكن وي اإلدارةالمصالح األخرى بكفاءة عالاة، واللجان الرئاساة لمجلس  وأصحابمصالح المساهمان 
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السيد احمد ): باآلتيأنها ويتمثل دور لجان المراجعة في تفعال حوكمة الشركا   علىتكوينها  إلىالنظر 

 (15، م1995، السقا

زيادة الثقة في التقارير المالاة، وذلك من خالل ما يمكن ان تقدمه من تدعام موضوعاة ومصداقاة  -

 تلك التقارير.

 الوفاء بمسؤولااتهم.مساعدة المدراء التنفاذيان في  -

 دعم استقاللاة اعمال المراجعة. -

 .( .9ص  ،سابق محمد، مرجعالرملي  محمد) السنويةدعم مصداقاة القوائم المالاة  -

 توفار قناة اتصال بان لجان المراجعة وبان المراجعان الداخلان والخارجان. -

 القوائم المالاة للشركة. علىاالستمرارية في االعتماد  علىساعد  -

 اإلطار النظري لالستمرارية:رابعاً: 

حد الفروض أ إلى( Going Concernيشار مصطلح استمرارية المنشأة ): االستمراريةمفهوم  -1

لمحاسباة، ا اإلجراءا القوائم المالاة وتطباق  إعداديرتكز علاها المحاسبون عند  يالمحاسباة المهمة الت

 ،م2002، ثياللي. فؤاد محمد ) المفهومطبقاً لهذا  األصولام معظم االمنشأة وجد  لتستمر ويتم تق أنويعنى هذا 

القوائم المالاة ما لم توجد معلوما   أساسها علىتعد  التيالفروض  أحداالستمرارية هي  أن، كما (114

ة على المنشأة ستكون قادر أن أساسوااللتزاما  على  األصولغار ذلك، وبالتالي تسجل قام إلى تشار 

 .(225ص  ،م1990عباس مهدى الشيرازي، ) التزاماتهحقاق قام أصولها وسداد ت

عملااتها،  فين المنشأة سوف تستمر أالمحاسبة تعنى  يدراسا  أن االستمرارية فال إحدىوقد بانت  

تكون قادرة على زيادة مواردها بشكل  أنوحتى يتم ذلك يجب  ،يتم تصفاتها أوولن تخرج من الصناعة 

بدون  أنشطتهاكافي ولفترة زمناة غار محدودة تمكنها من تحقاق خططها والوفاء بالتزاماتها ونمو 

ن المشروع أن المقصود من االستمرارية هو أحدى الدراسا  إكما اعتبر  ، (14م، 2001أحمد العمري، )خسائر

ً لما هو مخطط ومتوقع بدون  باق ومستمر لفترة زمناة معقولة كافاة الستخدام موارده االقتصادية طبقا

 . (121 ،م1985 محمد امين قايد،) المال المستثمر لرأسخسائر جسامة 

 مستمرة وأنهاعمر المنشأة مستقل عن عمر مالكها،  أناالستمرارية تعنى  أنالباحثان  أحد أكدكما 

 (39م، 1995محمد عطية مطر) ذلكخالف  إلىلم تظهر قرينة موضوعاة تشار  نهاية ما ماال إلىحااتها  في

 بأمورهتمة الم األطرافوقعا  كافة توتمثل االستمرارية التوقع الطباعي من الوحدة المحاسباة، فهو يعكس 

رض ن فإف أخرىالمنشأة باعتبار احتمال التصفاة والتوقف عن النشاط حاله استثنائاة، ومن ناحاة 

م، 2003وان حلوه رض) ظلها الوحدا  االقتصادية الكبارة فيتعمل  يتفق مع المعايار القانوناة التياالستمرارية 

 (.345ص 

 المنشأة:  استمراريةأهمية التقرير عن   -2

ن التقرير أ لىإعلى المنفعة المتوقعة للتقرير عن استمرارية المنشأة فقد تم التوصل  اتفاقهنالك عدم  

ً عن االستمرارية كان مربك ً ومشوش ا خدمان بان المست للمستخدمان وغالباً ما خلق توقعا  غار حقاقاة ما ا

ر عن التقري أن إلىذاتهم، وهناك العديد من المراجعان ومستخدمان القوائم المالاة قدموا دلال نادر يشار 

 : (127، م1998 امين السيد احمد لطفي،):مراً هاماً لسببان هماأاستمرارية يعتبر 

  فصاحا  قد ال تكون في متناول الاد. إأن رأى المراجعان يتاح لهم طرق 

   قد ال تكون متاحة بوجه عام لمستخدمي القوائم  التيانه قد يتاح للمراجعان االقتراب من المعلوما

 المالاة. 

 المنشأة التنبؤ باستمراريةوآليا  الحوكمة بين  العالقة  -3

 على استمرارية المنشأة: وأثرهالية لجنة المراجعة آ -أ
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ويتحدد دورها كأحد آلاا   اإلدارةحدى اللجان المنبثقة عن مجلس إ)  :أنهاعرفت لجنة المراجعة على 

، والمسئولاا  الملقاة على عاتقها، وتتوقف فعالاة هذه   في ضوء الصالحاا  الممنوحة لهاحوكمة الشركا

اآللاة على تركابة اللجنة واستقاللاتها ودورها في اقتراح تعاان ومساْلة المراجعة وعالقتها بالمراجعة 

 CICA ( )Theالكندية للمحاسبان القانوناان ) عرفت الهائة (296م ، 2008أسامة بن فهد الجيزان: )  ، الداخلاة

Canadian Institute of Accountant Chartered ( لجنة المراجعة بأنها ) لجنة مكونة من مدراء

عد لجنة ، وت اإلدارةمجلس  إلىفي مراجعة القوائم المالاة السنوية قبل تسلمها  مسؤولااتهمتتركز  الشركة

 Smithكما ورد في تقرير ) (، 12 ،، مرجع سابق  الرحيليعوض سالمة )المراجعة وعالقتها بالمراجعة الداخلاة (

Report) ( أعضاء من بان أعضاء مجلس 5-3بأن لجنة المراجعة عادة  تتكون من )انيغار التنفاذ اإلدارة ،

 Smith)المراجعان الخارجاان اإلدارةالمحاسباة بان المراجعان الداخلاان و الممارسا وتعمل على تنساق 

Report,2003, Available at :http://www.Frc – org . uk. 47- 84.) تعاان من. وعرفت بأنها )لجنة يتم 

 والمراجع الخارجي اإلدارةوتعد قناة اتصال بان المجلس  ،اإلدارةاألعضاء غار التنفاذيان في مجلس 

). الشركةعلى جماع عملاا   رقابيدور  للشركة ولها
 .(4م، 2012،ابسكياسر السيد 

تخفاض حاال  التالعب والغش  إلى يودين قاام لجنة المراجعة بتنفاذ مهامها ومسئولااتها سوف إ

والمخالفا  مما يساعد على مواجهة الفساد  األخطاءالمالي واإلداري والتصرفا  غار القانوناة وحاال  

 ( .67ص  ،م2014 غانم،محمود رجب سيد ) للمنشأة. وبالتالي ضمان على االستمرارية واإلداريالمال 

 ستمرارية:االدور آلية المراجعة الداخلية وأثرها على  -ب

، االقتصاديةن اهتمام المراجعة الداخلاة بمراجعة وتقاام العملاا  المالاة والمحاسباة للوحدة إ  

قاامها بتقاام مدي كفاءة وفعالاة نظام الرقابة الداخلاة بالوحدة االقتصادية، وتحلال المخاطر  إلى باإلضافة

لك بشكل ، يمكن أن يسهم ذاإلدارةولاس  لجنة المراجعة مباشرة إلىالمتعلقة بالتقارير المالاة ورفع تقاريرها 

 :باآلتيمن خالل قاامها في تقاام مقدرة المنشأة على االستمرار وذلك  كبار

 .تقاام كفاءة وفعالاة نظام الرقابة الداخلاة والتقرير عن ذلك 

  ةظمباألنمسؤولاتها عن مصداقاة التقارير المالاة من خالل التأكد من كفاءة النظام الرقابي الخاص 

 المحاسباة.

  التشغالي والعمل، وتحسان مركزها التنافسي بان الشركا  األداءإضافة قامة للمنشاة عن طريق تحسان 

 المماثلة.

 .التحقق من مدي االلتزام بالقوانان داخل الشركة 

  في اتخاذ القرارا  المناسبة من خالل إصدارها لتقارير تتسم بالدقة والحاادية  اإلدارةمساعدة

 والموضوعاة.

ن المراجعة الداخلاة من خالل موقعها داخل الهاكل التنظامي، ومن منطلق أ إلىص الباحثة يخلمما سبق 

المراجعة  قاة تقاريرتأكاد مصدا علىتعمل  أنمسؤولاتها في مراجعة وتدقاق العملاا  داخل المنشأة، يمكن 

 الخارجاة ومقدرة المنشأة على االستمرارية.

 آلية المراجعة الخارجية في استمرارية المنشأة: دور-ج

والمقدرة على  اإلبداعاةن وجود المراجع الخارجي يعتبر عامالً هاماً في الحد من ممارسا  المحاسبة إ

ضرورة توافر و اكتشاف الغش والتالعب في التقارير المالاة والتقاام على مقدرة المنشأة على االستمرارية،

هناك بعض المحددا  التي يتوقف علاها القاام  الخبرة المهناة واالستقاللاة التي تمكنه من القاام بدوره

شرف د ا –عبد الرحمن بن محمد الزين ) والحاادوالنزاهة تتمتع بالموضوعاة  إشرافاةبوظافة المراجعة كآلاة 

 ( 698، 2014 م،يابراهمحمد 

 معايار المحاسبة والمراجعة لها دورتمسك المراجع الخارجي بتطباق  مما سبق أن  انستخلص الباحثي

سهم يفي العمل المالي والمحاسبي بما  اإلبداعاة سالاباألفي ممارسة  اإلدارةفاعل في الحالولة دون قاام 

 .يةالمنشأة على االستمرار ةمقدرتقاام تمكان المراجع الخارجي من في 
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 :الدراسة الميدانيةاً: خامس

العاملان في المجال المالي والمحاسبي بالمصارف  من الدراسة مجتمع يتكون :الدراسةوعينة  مجتمع -1

 اإلدارا  ومديريالداخلاان المراجعان ووالمحاسبان  نمديريالمن  الدراسة عانة، أخذ  السوداناة

 .المصارفهذه فروع  بعضل األقسامورؤساء 

 .ةالدراس عانة من الباانا  لجمع رئاساة كوسالة ستبانةاال مااستخدتم  :الميدانية الدراسة أداة -2

 وتم استطالعاة اخذ تم االستبانة الستمارة اإلحصائي والثبا  الصدق لحساب اإلحصائي: والصدق الثبات

( 1) قمر الجدول يوضحكرنباخ الفا  معادلة بموجب االستطالعاة العانة من االستبانة وصدق ثبا  حساب

 :االستطالعاة العانة أفراد جابا إل اإلحصائي والصدق الثبا  نتائج

 (1) جدول

 ةانلعبارا  االستبالفا كرنباخ معامل  

 الثبا  عدد العبارا  المحـــور الرقم

 0.876 10 األولىالفرضاة  .1

 0.854 10 الفرضاة الثاناة .2

 0.958 10 الفرضاة الثالثة .3

 0.977 30 إجمالي العبارا 
 م.2019، انالمصدر: إعداد الباحث

وهو مرتفع وموجب  0.977=  االستبانةلكل عبارا  الفا كرنباخ أن معامل  (1رقم )يوضح الجدول 

 تعني زيادة مصداقاة الباانا  وهذا يعني خنبا كرو، أي أن زيادة قامة معامل ألفا االستبانةاإلشارة لعبارا  

 أن المقااس يقاس ما وضع لقااسه.

 (2الجدول )

 لعبارا  الفرضية األولى يمربع كااختبار 

 م
 مربع كاي العبارة

درجة 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 التنبؤ باستمرارية المنشاة.  ىإليؤدي  الخطر وإزالةضمان نجاح المنشاة  علىالعمل  1
116.13 1 0.00 

 إلىي يؤد العمل علي زيادة الثقة في المعلوما  المحاسباة لألطراف الخارجاة بالمنشاة 2

 التنبؤ باستمرارية المنشاة.
132.12 2 0.00 

 التنبؤ باستمرارية المنشاة. إلىاكتشاف الغش في القوائم المالاة يؤدي  علىالعمل  3
210.00 1 0.00 

 اة.التنبؤ باستمرارية المنش إلىيؤدي االهتمام بحماية أصول المنشاة من التالعب المعتمد  4
274.35 2 0.00 

التنبؤ  لىإيؤدي المنشاة من خالل تحديد المسئولاا  بان الموظفان  أعمالالقاام بتنظام  5

 باستمرارية المنشاة.
189.78 1 0.00 

 التنبؤ باستمرارية المنشاة. إلىيؤدي  اإلداريةتشجاع االلتزام بالسااسا   6
121.76 2 0.00 

 في تنفاذ مسئولااتها المحددة لها اإلدارةتقاام مدي نجاح  علىالعمل  7
176.82 2 0.00 

ية التنبؤ باستمرار إلى الموضوعة يؤديالتحقق من مدي توافق السااسا  المحاسباة  8

 المنشاة.
167.10 2 0.00 

تنبؤ ال إلىيؤدي  األرباح دارةالممارسا  المحاسباة إل بإتباع اإلدارةتقاام مدي كفاءة  9

 باستمرارية المنشاة.
171.93 1 0.00 

 المنشاة. التنبؤ باستمرارية إلىيؤدي المنشاة بتطباق قواعد الحوكمة  دارةتقديم المشورة إل 10
166.32 2 0.00 

 م2019الدراسة الماداناة،باانا  من  انالمصدر: إعداد الباحث



 

9 

 scj@neelain.edu.sd           2021 العاشر، يونيوالعدد 

 

 :1858ISSN-7321ردمد: جامعة النيلين –دورية علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن كلية التجارة 
 

بين المراجعة الداخلية كأحد  إحصائيةهنالك عالقة ذا  داللة الختبار صحة الفرضاة التي تنص على:" 

" تم استخدام اختبار مربع كاي لعبارا  المحور وجاء  قام  آليا  الحوكمة والتنبؤ باستمرارية المنشاة

 – 121.76 – 189.78 – 274.35 – 210.00 – 132.12 – 116.13مربع كاي المحسوبة كاآلتي )

لجماع العبارا   Sig( وبمستوى داللة 2-1( وبدرجا  حرية ) 166.32 – 171.93 -167.10 – 176.82

  sig( نجد أن مستوى الداللة0.05بمستوى المعنوية المسموح به ) sig( وعند مقارنة مستوى الداللة 0.00)

 .فرضاةذا  داللة إحصائاة لعبارا  ال قةعالتقل عن مستوى المعنوية مما يعني وجود 

نبؤ والتالمراجعة الخارجية كأحد آليا  الحوكمة بين  إحصائيةهنالك عالقة ذا  داللة  الفرضية الثانية:

  .باستمرارية المنشاة

 (2لجدول )ا

 ربع كاى لعبارا  الفرضية الثانيةاختبار م 

 مربع كاي العبارة م
درجة 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

نبؤ الت إلىيؤدي  بالمنشاة اإلدارةتوفار معلوما  تمكن من مساءلة  علىالعمل  1

 باستمرارية المنشاة.
106.93 

1 0.00 

نبؤ الت إلىيؤدي  توفار معلوما  تساعد في تقاام درجة المخاطر بالمنشاة 2

 باستمرارية المنشاة.
106.15 

2 0.00 

قصارة  هابالتزاماتتوفار معلوما  تساعد في تقاام مدي قدرة المنشاة في الوفاء  3

 التنبؤ باستمرارية المنشاة. إلىيؤدي  األجل
121.52 

1 0.00 

التنبؤ  لىإيؤدي  توفار معلوما  تمكن من تقدير الربحاة في المستقبل القريب 4

 باستمرارية المنشاة.
189.24 

3 0.00 

 إلىيؤدي  المراجعة الداخلاة بالمنشاة محل المراجعة إدارةالتحقق من كفاءة  5

 التنبؤ باستمرارية المنشاة.
118.60 

1 0.00 

ً  أنظمةالقاام بفحص  6  الرقابة الداخلاة المطبقة بالمنشاة قاد المراجعة فحصاً انتقاديا

 التنبؤ باستمرارية المنشاة. إلىيؤدي 
76.44 

1 0.00 

 من صحة العملاا  المالاة للمنشاة من خالل فحص المستندا  المؤيدة لها التأكد 7

 التنبؤ باستمرارية المنشاة. يؤدي الي
160.34 

2 0.00 

ؤدي ي ابداء الرأي الفني المحايد عن اعداد القوائم المالاة وفقاً للمبادي المحاسباة 8

 التنبؤ باستمرارية المنشاة. الي
109.68 

1 0.00 

 يؤدي الي بمعلوما  عن اوجه القصور في نظام الرقابة الداخلاة اإلدارةامداد  9

 التنبؤ باستمرارية المنشاة.
80.39 

1 0.00 

مرارية التنبؤ باست يؤدي الي الدراية التامة بطباعة نشاط المنشاة قاد المراجعة 10

 المنشاة.
159.34 

2 0.00 

 م2019الماداناة،الدراسة باانا  من  انالمصدر: إعداد الباحث

د بين المراجعة الخارجية كأح إحصائيةهنالك عالقة ذا  داللة  الختبار صحة الفرضاة التي تنص على:"

"تم استخدام اختبار مربع كاي لعبارا  المحور وجاء  قام  .آليا  الحوكمة والتنبؤ باستمرارية المنشاة

 – 76.44-118.60 – 189.24 – 121.52 – 106.15 – 106.93مربع كاي المحسوبة كاآلتي )

لجماع  Sig( وبمستوى داللة 3- 2 – 1( وبدرجا  حرية )159.34 – 80.39 – 160.34-109.68

( نجد أن مستوى 0.05بمستوى المعنوية المسموح به ) sig( وعند مقارنة مستوى الداللة 0.000العبارا  )

 .الفرضاة داللة إحصائاة لعبارا ذا   عالقةعن مستوى المعنوية مما يعني وجود  تقل sigالداللة 

 والتنبؤ ن المراجعة كأحد آليا  الحوكمةلجا بين إحصائيةهنالك عالقة ذا  داللة  :الفرضية الثالثة

  .باستمرارية المنشاة

 (3الجدول )

 اختبار مربع كاى لعبارا  الفرضية الثالثة: 
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 العبارة م
مربع 

 كاي

درجة 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 علي زيادة الثقة في التقارير المالاة يساهم في التنبؤ باستمرارية المنشاة.العمل  1
208.14 1 

0.00 

في الوفاء بمسئولااتهم المحددة لهم يساهم في التنبؤ  التنفاذيانمساعدة المدراء  2

 باستمرارية المنشاة.
127.52 1 

0.00 

 يساهم في التنبؤ باستمرارية المنشاة. دعم استقاللاة المراجع الخارجي 3
118.48 2 

0.00 

 المنشاة يساهم في التنبؤ باستمرارية المنشاة. ألداءالمراقبة المستمرة  4
113.42 1 

0.00 

توفار قناة اتصال بانها وبان المراجعان الداخلاان والخارجاة يساهم  علىالعمل  5

 في التنبؤ باستمرارية المنشاة.
130.72 1 

0.00 

تنساق العمل بان المراجعة الداخلاة والخارجاة يساهم في التنبؤ باستمرارية  6

 المنشاة.
128.43 2 

0.00 

 اداء وظائفهم بشكل فعال يساهم في التنبؤ باستمرارية المنشاة. علىمساعدة المدراء  7
116.59 1 

0.00 

السااسا  المحاسباة المطبقة بالمنشاة يساهم في التنبؤ  مدي مالءمةالتحقق من  8

 باستمرارية المنشاة.
126.72 1 

0.00 

التحقق من مدي التزام المراجع بالمعايار المهناة يساهم في التنبؤ باستمرارية  9

 المنشاة.
128.34 2 

0.00 

من جودة اداء المراجع الخارجي بالمنشاة يساهم في التنبؤ باستمرارية  التأكد 10

 المنشاة.
121.23 1 

0.00 

 م2019الدراسة الماداناة،باانا  من  انالمصدر: إعداد الباحث

 ن المراجعةبين لجا إحصائيةهنالك عالقة ذا  داللة  "التي نصت على أن: الختبار صحة الفرضاة  

تم استخدام اختبار مربع كاي لعبارا  الفرضاة  ؛"ةباستمرارية المنشا والتنبؤ كأحد آليا  الحوكمة

 – 130.72 – 113.42 – 118.48 – 127.52 – 208.14وجاء  قام مربع كاي المحسوبة كاآلتي )

 Sig( وبمستوى داللة 2-1( وبدرجا  حرية )121.23 – 128.34 – 126.72 – 116.59 – 128.43

( نجد أن مستوى 0.05به ) ( وعند مقارنة مستوى الداللة المعنوية المسموح0.00لجماع العبارا  )

 .الفرضاةذا  داللة إحصائاة لعبارا   عالقةتقل عن مستوى المعنوية مما يعني وجود   sigالداللة

 :على النتائج والتوصاا  تشتملوا: اً: الخاتمةسادس

 التالاة: النتائج إلى م التوصلالماداناة تتحلال باانا  الدراسة النظرية ومن خالل الدراسة  النتائج: -1

 .اةوالتنبؤ باستمرارية المنش الخطر وإزالةضمان نجاح المنشاة  لحوكمة فيالمحاسباة للاا  اآلت ساهم -أ

استمرارية والتنبؤ ب الثقة في المعلوما  المحاسباة لألطراف الخارجاة لحوكمةالمحاسباة للاا  اآل زاد  -ب

 المنشاة.

 مدعتاية أصول المنشاة من التالعب الماالهتمام بحم فيساهمت اآللاا  المحاسباة لحوكمة الشركا    -ج

 التنبؤ باستمرارية المنشاة.بما يؤدي إلى جودة 

ؤ والتنب اإلدارةتوفار معلوما  تمكن من مساءلة  على اآللاا  المحاسباة لحوكمة الشركا عملت  -د

 باستمرارية المنشاة.

ن والتأكد م الرقابة الداخلاة المطبقة أنظمةفحص في  اآللاا  المحاسباة لحوكمة الشركا ساعد   -ه

 .ةالتنبؤ باستمرارية المنشافعالاتها بما يساعد على 

 :تيباآل من خالل النتائج السابقة يوصي الباحثان :التوصيا  -2

الداخلاة كأحد اآللاا  المهمة لحوكمة الشركا  للمساعدة في ضبط أهماة تبني نظام قوي للمراجعة  -أ

 العمل المالي والمحاسبي داخل المنشآ .
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ضرورة التفعال الكامل الستقاللاة المراجعة الداخلاة لضمان المحافظة على ـأصول المنشأة بما  -ب

 يضمن جودة التنبؤ باستمرارية المنشآ .

الخارجاة والتنويه بهذا الدور لضمان صدق التقارير المالاة التي العمل على تفعال دور المراجعة  -ج

  يمكن استخدامها في التنبؤ باستمرارية المنشآ .

ورفدها بالخبرا  المالاة تفعال دور لجان المراجعة كأحد اآللاا  المهمة لحوكمة الشركا  ضرورة  -د

 والمحاسباة.

 المصادر والمراجعسادساً: 

 العربية:المراجع باللغة  -1

 :الكتب -أ

)القاهرة: حمد سالمة  الدولاة وعولمة اسواق راس المال، ةالمراجع (،م2004) ،ــــــــــــــــــــــــــــــ -

 (.وشركاه
 عمان: مؤسسة). اصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل(، م2008). جربوع يوسف محمود -

 .الوراق(

دارة اإلتنقيب البيانا  في تطوير تقييم المدقق لتقرير  أساليبدور (، م2010. )جمعة احمد حلمي -

 .(والتامان اإلدارة)القاهرة: كلاة التجارة، مجلة المحاسبة و، ةاالستمراريعلى  لقدرة المنشأة
-

تطوير أداء وظيفة المراجعة الداخلية لتفعيل متطلبا  الحوكمة "  (م2008) .الجازان أسامة بن فهد 

 والتأمان ن كلاة التجارة، اإلدارة، مجلة المحاسبة و  المساهمة السعوديةدراسة تطبيقية على الشركا

 جامعة القاهرة(.

-
اآلليا  المحاسبية للحوكمة ودورها في تحسين مستوي التحفظ م(، 2016) .حسن عبد الواحد محمود 

دراسة الدراسا  العلاا، الخرطوم: جامعة النالان، كلاة )، المحاسبية األرباحالمحاسبي وجودة 

 ماجستار في المحاسبة، غار منشور.

ثر تطبيق حوكمة الشركا  على اإلفصاح المحاسبي، "دراسة أ، م(2004. )الحسن محمد عمر السر -

"، رسالة ماجستار في المحاسبة غار منشورة، كلاة الدراسا  العلاا، جامعة السودان  تحليلية تطبيقية

 للعلوم والتكنولوجاا(.

: دار )عمان، المعايير إلىالنموذج المحاسبية المعاصر من المبادئ (، م2003. )رضوان حلوه حنان -

 (.وائل للنشر والتوزيع

الدور الحوكمي للمراجع الخارجي في ضمان  (،م2016. )، احمد محمد بدرخلال عبد الرحمن عادل -

لمجلد ا ،لااالعالدراسا  كلاة ، مجلة داناة، )الخرطوم: جامعة النالان، دراسة مااستمرارية المشروعا 

 .،(25، الجزء 7

 الدوريا  والمجال : -ب
 موسوعة المراجعة المتقدمة )اإلسكندرية: دار التعلام الجامعي(. (،م2011راضي محمد سامي. ) -
 :  الرسائل الجامعية -ج
دور التخصص الصناعي للمراجع  م(2014أشرف محمد إبراهام. )–الزين عبد الرحمن بن محمد  -

 العامة(. اإلدارة، مجلة األرباح إدارةالخارجي في الحد من ممارسا  
بين السياسا   حوكمة الشركا  ودورها في ترشيد االختيار، (م2012. )سالم الصادق محمد -

 جامعة السودان الخرطوم:، )المالية لألوراق دراسة تطبيقية علي سوق الخرطوم .المحاسبية البديلة

 .(، كلاة الدراسا  التجارية، رسالة دكتوراه في المحاسبة والتمويل غار منشورةاوالتكنولوجاللعلوم 
-

دور لجان المراجعة في حوكمة الشركا  وأثرها علي جودة القوائم  (،م2009. )سالم مجدي محمد 

 .شركا  المساهمة المصرية علىتطبيقية  ةدراس .المصرية األعمالالمالية المنشورة في بيئة 

 (.،كلاة التجارة، مجلة كلاة التجارة للبحوث العلماة ،جامعة االسكندرية :)القاهرة
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-
دراسة  الخارجية.التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة  م(،2009. )عبد هللا معبد السالسعاد  

العلوم  ة، كلا3)الجزائر، اليمنيةالجمهورية  بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار في علىتطبيقية 

 (.رسالة ماجستار في المحاسبة غار منشورة التساار،االقتصادية وعلوم 

إطار نظري مقترح وتطوير فعالية لجان المراجعة في الشركا  المساهمة  (،1995. )السقا الساد احمد -

 ة،التجارطنطا، كلاة  ةالقاهرة: جامع) المساهمة السعودية، الشركا  علىدراسة تطبيقية -السعودية

 (.المجلة العلماة للتجارة والتمويل
-

 (الجامعاة االسكندرية: الدار) الشركا ، ةحوكم(، م2008. )سلامان مجدي مصطفي 

آليا  الحوكمة في مواجهة الفساد  كأحددور لجان المراجعة  (،م2014) ،ساد غنام محمود رجب -

 (.جامعة طنطا التجارة،كلاة  والتمويل،المجلة التجارة  .المالي

 والعشرون،: كمدخل للمراجع العربي للقرن الحادي المراجعة المتكاملة (،2014شحاتة الساد شحاتة. ) -

 دار التعلام الجامعي(. اإلسكندرية:

، مدى مساهمة الحاكماة المؤسساة في الحد من م(2014. )عباد الشبال ساف-عمرشغلوب محمد  -

 المؤتمر الثاني(.األزمة المالاة، المحور المحاسبي 

دعم كفاءة الحكم المهني لمراقب الحسابا  بشأن  ألدوا دراسة تحليلية  (،م2013. )حسنشلقامي  -

 اإلدارية(.، مجلة البحوث اإلداريةالسادا  للعلوم  أكاديماة، )القاهرة: تقيم استمرارية المنشأة
 (.،للطباعة والنشر السالسل: ذا  )الكويتنظرية المحاسبة (، م1990. )الشارازي عباس مهدى -

لجان المراجعة في حوكمة الشركا  وأثرها في تحسين جودة  ةفاعلي ،(م2010. )حسن الطاب عبد هللا -

لاة ك والتكنلوجاا،جامعة السودان للعلوم  الخرطوم:) دراسة تطبيقية المنشورة.التقارير المالية 

 (. رسالة دكتوراه في المحاسبة والتمويل غار منشورة التجارية،الدراسا  
مراجعة الحسابا  وحوكمة الشركا  في (، م2007ة. )الساد شحات ةوشحات نصر،علي عبد الوهاب  -

 )القاهرة: الدار الجامعاة(العربية والدولية المعاصرة  األعمالبيئة 
-

 (.الجامعاة االسكندرية: الدار) ،المراجعة الخارجية الحديثة (،م2009. )نصر بعبد الوها على 

-
تقويم قدرة المنشأة على االستمرارية لدي شركا   فيمدقق الحسابا   ردو (.م2001) .العمري أحمد 

 (.المحاسبة غار منشورة في)االردن: جامعة آل البات، رسالة ماجستار المساهمة العامة اليمنية، 

-
نموذج محاسبي مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركا  بسوق . م(2010. )فضل التوم خالد هاشم 
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