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نإلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي       



 

 

 

 

 

 

 

 

جهه وعظيم  ليانا ه  يح و يد  الحمد والشكر هلل كما ينبغي لجالل و

المتفرد بجزيل العناء لكرمه، الحمد هلل الذي خاق اإل سان من طمن الزب 

  و يح  لييه المنيياع  والمشييالب والعاي  والمعييال ، الحمييد هلل الييذي  عييا ني 

  .عاى إ جاز  ذا العمل ويسر لي لبل إتمامه

 
على ة يحياوي مفيدة المشرف ةلشكر والتقدير واإلمتنان لألستاذأتقدم بجزيل ا

 النفيسة التي كانت لنا خير سند في هذا البحث. االقيمة ونصائحه اتوجيهاته

 

 واألستاذة حجاز خديجة قطاف ليلى ةستاذالعرفان لألاَيات الشكر و كما أتقدم بأسمى

 الخالصة والصادقة. لمساعدتهم رارات يزيدواألستاذ تق

 

أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ ماضي بلقاسم على مساعدته لي، واألستاذ طويل 

 حسونة على دعمه لي في مجال العمل.

 

أتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء اللجنة المناقشة كل بإسمه على قبول مناقشة كما 

 وإثراء موضوع البحث.

 

لذين تكرموا باإلجابة محافظي الحسابات اواإلمتنان لكافة  بالشكر وال أنسى أن أتقدم

 على اإلستبيان بكل صدق وموضوعية.

 

ز هذا البحث     من كما ال يفوتني أن أشكر كل من قدم لنا يد العون وساهم في إنجا

  جامعة فرحات عباس بسطيف. ل مكتبة وأخص بالذكر عما بعيد أو قريب
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 الملخص

 
 تصاديةاالق العالقات مجال في الزمن عبر ات اإلقتصاديةالمؤسسعرفته  الذي الكبير التطور إن

ية الية والمحاسبتزايد الطلب على البيانات والمعلومات الم ، أدى إلىوتشابكها التجارية المبادالت نطاقو

يرة ى الصغبيرة والمتوسطة وحتالخاصة بأنشطة وأعمال المؤسسات اإلقتصادية على مختلف مستوياتها الك

ود حتم وجياألمر الذي  منها سواء على المستوى الداخلي لهذه المؤسسات أو على المستوى الخارجي لها،

 المعلومات، أي أن تكون صحيحة وسليمة وعادلة.ومصداقيـة في هـذه البيانـات 
 

لماالي اف إلاى إههاار الوعاـ  التاي تهاد الحساابات مراجعةبواسطة عملية  إثباتهاهذه المصداقية يتم 

باتها الفعلي ألي مؤسسة إقتصادية بتاريخ معين، وذلك من خالل فحص محتويات مستنداتها وسجالتها وحسا

اعد فاي بإتباع أساليب وإجراءات حديثاة تمثال الجاناب التطبيواي والفناي فاي المراجعاة والتاي تسا ومراجعتها

   السليم حول عدالة وصحة الووائم المالية. تحسين جودة تورير المراجعة والوصول إلى الرأي
 

عة، لمراجاتعتمد أساليب المراجعة الحديثة على إستخدام أساليب التحليل الكمية في أداء عملية 

ينة ات المعاإختباركتحليل اإلتجاه العام وتحليل النسب المالية وتحليل اإلنحدار وتحليل السالسل الزمنية و

لتورير، عداد اي ترشيد تخطيط عملية المراجعة وكذلك اإلختبارات األساسية وإاإلحصائية. والتي تستخدم ف

 سين جودةالي تحمما يساعد على تحديد العناصر المميزة التي تحتاج إلى إهتمام خاص أثناء المراجعة وبالت

 أداء عملية المراجعة.
 

ة واحادة ت ال يتبعاون طريواأساليب المراجعة الحديثة ليست باألساليب الجامدة، فمحافهي الحساباإن 

 ا إكتشافوامتكررة، بل هناك أساليب متعددة في الفكر المحاسبي، وكلما مارس المحافهون المهناة بكفااءة كلما

 أن هناك أساليب فنية أخرى جديدة يمكنهم إستخدامها مما يزيد من فعالية المراجعة.

 

 الكلمات المفتاحية
 

 .الفعالية ءة،الكفا المعاينة اإلحصائية، ،األساليب الكمية ة،الموارن ،اإلجراءات التحليليةالمراجعة، 
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Abstract 

 
The exponential growth of institutions in economic relations and trade expansion and 

diversification has led to an increase over timein the demand for financial and accounting data 

and information within the activities of business for large, medium and even small-sized 

economic enterprises whether internally or externally and, therefore, makes it imperative to 

ensure the credibility of such data and information, namely; the need to account for the fact that 

the latter must to be done correctly, fairly and equitably.  
 

Within this context, the credibility is recognized by the audit process, which aims to 

demonstrate the actual financial situation of any economic operator at a certain date. In such 

cases, itcan beaccomplished by examining the contents of the operators documents, records and 

accounts with a view to reviewing them using modern methods and procedures that represent the 

practical and technical aspects of the auditin connection with improving the quality of the reports 

as well as expressing the objective opinions on the validity and the equitability of the financial 

statements. 
 

 In the performance of the audit process, in fact, the recent audit modalities rely on the 

implementation of the methods of the quantitative analysis such as systemic trends analysis, 

financial ratios analysis, regression analysis, time-series analysis, and statistical sampling tests. 

Moreover,these modalities are used to inform the audit planning as well as the basic testing and 

reporting, and thereby helping to determine the distinct elements that require careful attention 

during the audit and thus to improve the quality of the audit performance. 
  
Accordingly, the recent audit modalities are not rigid and accountants do not follow only 

single repetitive method. They are however various approaches with respect to Accounting 

Thought. For this reason, the more efficient the accountants are in the practice of the profession, 

the more they discover that there are new techniques that can be used, which in turn increases the 

effectiveness of the audit. 

 

Keywords 

 

 Audit, analytical procedures, comparing accounts, quantitative methods, statistical 

sampling, efficiencyand, effectiveness. 
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 مقدمة العامة ال

 ب 

 

 عاموة بصوورة األعمال مجال في االقتصادية المؤسسات اتشهده لتيا والمستمرة العديدة التطورات إن

 دةعو موع تتعامول جعلهوا وتشوابلها التجاريوة هوامبادالت نطوا  عوتوسو ،خوا  بشولل المعلومات نظممجال  وفي

لو  عتزايود الطلو   أدى إلو  مموا ،المؤسسوة موعة مباشور غيور أو ةمباشور مصوال  لهوا مختلفوةوهيئوات  أطورا 

لووو  البيانوووات والمعلوموووات الماليوووة والمخاسوووبية الخاصوووة بمنشوووطة وأعموووال المؤسسوووات ا قتصوووادية علووو  مخت

علو   أو  مستوياتها اللبيورة والمتوسوطة وختو  الصو يرة منهوا سوواا علو  المسوتوى الوداخلي لهوت  المؤسسوات

لووون أت أن ت المعلومووات،واألموور الووتت يخووتم وجووود مصداقيوو ة فووي هوو ت  البيانوو ات . االمسووتوى الخووارجي لهوو

 صخيخة وسليمة وعادلة.
 

لفعلوي ألت ابواسطة عملية المراجعة التي تهد  إلو  إظهوار الوعو ع الموالي  إثباتهاهت  المصداقية يتم 

 هاتسوجاو هامسوتنداتو ةالماليو هواقوائم عناصور مطابقوة مودى مون والتخقو مؤسسوة إقتصوادية بتواريع معوين، 

د للتملوا وتلك من خوال فخو  مختويوات مسوتنداتها وسوجاتها وخسواباتها ومراجعتهو .الفعلي للواقع المخاسبية

 تمثيلها للوعع الفعلي الخقيقي. من مدى 
 

فووي  الموعوووعات الخيويووة التووي القووت إهتمامووا بال ووا، سوووااالعلوووم و خيووت تعوود دراسووة المراجعووة أخوود

ت دت للمؤسسواالخقيقوي لننطوا  بمسوتوى األداا ا قتصوا لة أو النامية، وتلوك بععتبارهوا المودخالدول المتقدم

ؤثوور مسووتواها علوو  معوودالت إنجوواز خطووط التنميووة داخوول الدولووة. وبووتلك فووان تخسووينلووالمختلفووة وا ِِ أداا  تت تِ

بات، ودفووع عمليوة المراجعوة أمور عورورت لتخفويط مخواطر المراجعوة وتخسوين جوودة تقوارير مخوافظ الخسوا

ول علو  عجلة التنمية ا قتصادية وا جتماعية بشلل أسرع وأيسر، وتعزيز مرلز الدولوة ا قتصوادت والخصو

 ملانة تلي  بها في السو  العالمية.
 

شووهدت المراجعووة فووي العصور الخووديت تطووورا ملخوظووا موون ناخيوة الوظيفووة، خيووت إقتصوورت فووي ولقود 

 يوورلتوالوو  الت  اا وال وو ، ثووم تطووورتيانووات وإلتشووا  األخطووبووداياتها علوو  الفخوو  والتخقوو  موون صووخة الب

، خيوت ديودةالمتشوابلة والجا قتصادت والصناعي والتجارت والهيللوة الداخليوة الجديودة للمؤسسوات والعاقوات 

أصووبخت مهنووة المراجعووة تهووتم بخدمووة جميووع األطوورا  وتعنوو  بتزويوود لوول طوور  بالمعلومووات التووي تخصوو ، 

 والمسواهمة ن مراجعة عمل إدارات المؤسسات بنااا علو  هوت  المعلوموات وتقيويم أدائهواوبالتالي أصب  با ملا

 ثير الفعوالد مون المؤشورات تات التومتوفير وتقديم عد من خال في إتخات القرارات ا قتصادية داخل المؤسسة

تسووهيل  أو موون خووال لمتخووتت القوورارات فووي هووت  المؤسسووات،فووي المجووال التنموووت والتطووويرت للمخططووين و

 الطري  عل  المستثمرين في الوجود عمن هت  المؤسسات.
 

لقووائم اتعتمد المراجعة لعلم عل  مجموعة من القواعد تتبع  بداا رأت فنوي مخايود عون مودى مطابقوة 

ي، بخيوت المالية لما هوو مقيود بالودفاتر والسوجات ومودى تعبيرهوا عون نتيجوة أعموال المؤسسوة ومرلزهوا الموال

تمثوول  خديثوة أت علو  أدلوة وقوورائن مقنعوة يجمعهوا مخووافظ الخسوابات بعتبواع أسووالي  وإجوراااتيسوتند تلوك الوور

لورأت االوصوول إلو  و فوي تخسوين جوودة تقريور المراجعوة والتوي تسواعد الجان  التطبيقي والفني في المراجعة

 .السليم خول عدالة وصخة القوائم المالية
 



 مقدمة العامة ال

 ت 

ات المراجعوة موون خيووت التملوود موون أن جميووع العمليوو تتمثول جووودة تقريوور المراجعووة فووي تخقيوو  أهوودا و

يووة انووات المالالمخاسووبية والماليووة تووم تسووجيلها وفقووا للقواعوود والمبووادم المخاسووبية المقبولووة عمومووا، وبوومن البي

جعوة ايير المراالمنشورة مطابقوة للبيانوات الوواردة فوي الودفاتر والمرلوز الموالي فوي فتورة معينوة إسوتنادا إلو  معو

ن موالبيانوات  وك المهني وأدلة المراجعة اللافية والمائمة، وبمن يعبر التقريور عون مودى خلوو هوت وقواعد السل

 التخريفات المادية وعدم إعطاا رأت معلل في البيانات المالية التي تعدها ا دارة.
 

تطلو  يإن الوصول إل  الرأت السليم خول عدالة تمثيول القووائم الماليوة مون طور  مخوافظ الخسوابات و

 تقيوويم نظوواممنو  بووتل العنايووة المهنيوة الازمووة، ولثيوور موون األعموال وا جوورااات لووالتخطيط لعمليوة المراجعووة و

  توي توؤثر علوالرقابة الداخلية وإختبار عينات المراجعة، وإن الوصول إل  تلك الرأت ال يخلو من المخاطر ال

مول لخسوابات الععدم عدالتها، ويخواول مخوافظي اسامة التقارير المالية التي يقر مخافظ الخسابات بعدالتها أو 

اسوبة ووسائل مراجعوة من خديثة عل  تخفيط تلك المخاطر إل  أدن  مستوى مملن من خال إستخدام أسالي 

 رير المراجعة والثقة بمهنة المراجعة عموما.اتعزز جودة تق
 

مراجعة، لية الة في أداا عمتعتمد أسالي  المراجعة الخديثة عل  إستخدام أسالي  التخليل اللميخيت 

نة ات المعايتباروإخ لتخليل ا تجا  العام وتخليل النس  المالية وتخليل ا نخدار وتخليل الساسل الزمنية

لتقرير، داد ا. والتي تستخدم في ترشيد تخطيط عملية المراجعة ولتلك ا ختبارات األساسية وإعا خصائية

سين جودة لي تخة التي تختاج إل  إهتمام خا  أثناا المراجعة وبالتامما يساعد عل  تخديد العناصر المميز

 أداا عملية المراجعة.
 

اخوودة والخسووابات ال يتبعووون طريقووة  ليسووت باألسووالي  الجاموودة، فمخووافظيوأسووالي  المراجعووة الخديثووة 

إلتشوفوا  للموا متلررة، بل هناك أسالي  متعددة في الفلور المخاسوبي، وللموا موارم المخوافظون المهنوة بلفوااة

 أن هناك أسالي  فنية أخرى جديدة يملنهم إستخدامها مما يزيد من فعالية المراجعة.
 

 موون ي السونوات األخيوورة وتلووك ليووتملن مخووافظي الخسوواباتفوو الخديثووة وقود تطووورت أسووالي  المراجعووة

يثوة مون أهوم جعوة الخدتعود أسوالي  المراخيت التعامل مع المواق  األلثر تعقيدا والتي تنشم من خين إل  أخر، 

ت سوابقة مقارنوة بفتورااألسالي  التي يلجم إليها مخافظ الخسابات للتعور  علو  المؤشورات الخاصوة بالمؤسسوة 

مووواطن القوووة  والتووي عوون طريقهووا يووتملن موون تخديوود وتشووخي  طأو بقطاعووات مماثلووة علوو  مسووتوى النشووا

 مؤشورات ال ي إختبار العمليوات التوي يجود فيهواالقيام بعجرااات ألثر تفصيا ف في المؤسسة وبالتالي والعع 

ي خطيطيوة التوتتماش  مع المؤشرات السابقة، أو المثيلة في النشاط أو المؤشرات  التوي تظهرهوا الموازنوات الت

 راجعة.أداا عملية الم تخقي  وتخسين لفااة وجودةتم إعدادها قبل التنفيت الفعلي، وهو ما يساعد عل  
 

وى زايود الودعاا ستفادة من األسالي  اللميوة فوي العلووم ا نسوانية، إعوافة إلو  ت إن تعاظم ا تجا  نخو

ي هول المهنوة، القعائية التي تتهم مخافظي الخسابات بالتقصير والتواطؤ مع ا دارة والتوج  الخالي نخو تودوي

وإنتقواا  الخديثوةبعط العوامل التي يج  أن تدفع مخافظي الخسابات نخو تلثي  دراساتهم ألسالي  المراجعة 

ادهم أو فوي إعود ما يائم أهدافهم منها، سواا في إعدادهم لبرامج المراجعة أو في أدائهم لنختبارات األساسوية

 لتقارير المراجعة.
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 إشكالية البحث

 

 ن التساؤل الجوهرت يملن صياغت  عل  النخو التالي:بناا عل  ما سب  تلر  فع
 

 ؟جعة الحديثة على جودة تقرير محافظ الحساباتما هو أثر إستخدام أساليب المرا  
 

 في األتي: تتجل  والتي يقودنا هتا التساؤل الجوهرت إل  طرح مجموعة من األسئلة الفرعية
 

ائم فوي القوو ودةلتشا  البنود غيور العاديوة أو الشواتة الموجو  م أسالي  المراجعة التخليليةلي  يملن إستخدا -

 المالية؟

 ؟لتللفةاوتخفيط  الوقت توفيرفي  المراجعة عملية في المعاينة ا خصائية أسلو  ماستخدا يساهم هل -

لة المختم تخديد وتشخي  المشاللهل يؤثر إستخدام مخافظي الخسابات ألسالي  المراجعة الخديثة عند  -

 ؟المراجعة أداا عملية لفااة وفعالية عل 

 ؟ةملية المراجععالمخاطر التي تواج   تخديد وتقييم ل عإستخدام أسالي  المراجعة الخديثة  تمثير مدى ما -

فيدة المست عيي  مستوى فجوة التوقعات بين األطرا ت أسالي  المراجعة الخديثة عل  هل يؤثر إستخدام -

 ؟من تقرير مخافظ الخسابات
 

 فرضيات البحث

 

 التالية: الرئيسية الرئيسية المطروخة خددنا الفرعية لنجابة عل  ا شلالية
 

 ابات.تحسين جودة تقرير محافظ الحس يؤدي إلى إستخدام أساليب المراجعة الحديثة   
 

 :الفرعية التالية لنجابة عل  األسئلة الفرعية خددنا الفرعيات لما
 

اجعوة وتلوك تعد أسالي  المراجعة التخليلية مصدرا أساسيا لتخديد مواطن الخطور التوي قود تعوو  عمليوة المر -

 واألرصدة والعاقات غير العادية في البيانات المالية وغير المالية.ببخت الخسابات 

 الجهدويؤدت إل  تسهيل عمل مخافظ الخسابات وتوفير الوقت  إستخدام أسالي  المعاينة ا خصائية -

 .تللفةوال

دة يازتالي تساهم أسالي  المراجعة الخديثة بشلل رئيسي في تخديد ثم تشخي  المشالل المختملة، وبال -

 لفااة وفعالية أداا عملية المراجعة من خال تسيير اللفااات والمعرفة.

ة ى مخوواطر المراجعووأسووالي  المراجعووة الخديثووة إلو  تخفوويط مسووتو يوؤدت إعتموواد مخووافظي الخسووابات علو  -

 عند تنفيت عملية المراجعة. الللية

ال قودرة فجوة التوقعات من خو عيي في ت يساهم سالي  المراجعة الخديثةأل مخافظي الخسابات إن إستخدام -

 بالمعايير المهنية. م المؤسساتومدى إلتزاعل  إلتشا  األخطاا والمخالفات هت  األسالي  

 

 

 أهمية الموضوع
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   عوات علو الملقواة األعبواا تزايود خوال مون أهميت  الخديثة المراجعةإستخدام أسالي   موعوع يستمد

 مموا ،أهودافها وتعوددالمؤسسوات  فوي أنشوطة التطوور بسوب  بهوا القيوام المطلو  والواجبات الخسابات يمخافظ

 دعتمواوجوو  إ إلو  با عوافة .العاقوة تات األطورا  مون اللثيور مخول أنظوار الخسوابات يمخافظ عمل جعل

 .األطرا  تلك خاجات تلبي التي النتائج إل  أفعل للوصول الدولية المراجعة معايير
 

 :من أهمهاوالتي عديد من النقاط ال هتا الموعوع فيأهمية  تبرز
 

عتبوار  افوي  المراجعوة ط السليم لعملية المراجعوة، بخيوت يمخوت برنوامجفي التخطي مساعدة مخافظ الخسابات -

 ا الرأت عل  صخة القوائم المالية.لافة البنود والجوان  العرورية  بدا

العينوة  مسوتخدالنتوائج المتوصول إليهوا بعمان صوخة افي الوصول إل  درجة من الثقوة المطلوبوة لعو ةساعدالم -

 جعة.ل من مخاطر المرايتقلالا خصائية، وبالتالي 

تهم ا عون توقعواالمساهمة في التقليل من ا نتقادات المتلررة لمهنة المراجعة نفسها بقصوور خودماتها لعمائهو -

 منها.

ظ لووك موون خووال مسوواعدة مخووافوت ،يفهوواالمراجعووة وبالتووالي تخفوويط تلال أداا وقووت فووي تخفوويط المسوواهمة -

 تمثيل. صد التي تمثل المجتمع أمية أه األلثرالعرورية والمتعمنة للبنود  ختيار العينةفي إ الخسابات

ية وتسوم  بدرجة ألبور مون الموعووع ة تملنهم من إنجاز عمليات المراجعةد ممارسي المهنة بمداة فعاليزوت -

ا متوصول إليهووموواد علو  النتووائج العتموون إملانيوة ا تا مووا يزيود لبوور. وهوم بتقوديم نتووائج أعموالهم وفوو  ثقوة ألهو

 تخات قرارات خاسمة من قبل فئات متعددة من المجتمع المالي. 

 .المراجعة أداا عمليةوجودة  رفع لفااة -
 

 أهداف البحث
 

 تتجل  األهدا  التي نسع  إل  تخقيقها من خال هتا البخت في النقاط التالية: 
 

راسووة عتبارهووا د  وتلووك موون خوال مختلوو  جوانبهووا بعأسوالي  المراجعووة الخديثووةوط الووتت يلتنوو   إزالوة ال موو - 

 خديثة.

  سابات.جودة مراجعة الخ التعر  عل  أهمية  إستخدام أسالي  الفخ  التخليلي والمعاينة ا خصائية عل   -

 مراجعة.في تخسين أداا عملية ال أسالي  المراجعة الخديثةبيان ليفية مساهمة ت - 

 مقل وقت وجهد وتللفة وبمعل  جودة.تخات القرارات الرشيدة بعل  إ مساعدة مخافظ الخسابات - 

مووة وعمليووة ليوة التسووييرية بصوفة عافووي العم أسووالي  المراجعووة الخديثوةسووتفادة مون إبوراز األهميووة ودرجوة ا  -

 تخات القرارات بصفة خاصة.إ

 .زمة لنعتماد عل  أسالي  المراجعة الخديثةع ومصادر البيانات الاالتعر  عل  أنوا - 

 .تخسين أداا ملات  المراجعة لي تلون قادرة عل  المنافسة في المستقبل -
 

 ختيار الموضوعأسباب إ
 

 ختيار هتا الموعوع في مبررات موعوعية وأخرى تاتية. تتمثل  فيما يلي:تتلخ  دواعي إ
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 لبخت.المعمقة في هتا المجال من ا نق  الدراسات - 

 ولتلك بالنسبة للواقع المهني. في الجزائر لميخداثة الموعوع عل  مستوى البخت الع - 

 رج )المخاسبة( و بين موعوع البخت.العاقة الوطيدة بين تخصصنا في الدراسات ما بعد التد - 

 .والمراجعة هتمام الشخصي بلل المواعيع المرتبطة بصفة مباشرة وغير مباشرة بالمخاسبةا  - 

فوي و       قتناع الشخصي بخاجة الباخثين والدارسين إل  التعر  عل  مختل  جوان  هتا الموعووع، ا  - 

 نفم الوقت مخاولة لسد النق  الظاهر في المراجع المتخصصة في هتا المجال.
 

 السابقة الدراسات

 

 لميووةال   التخليوولتخدمت أسوواليسوإهووتا البخووت مسواهمة بسوويطة وململووة للدراسوات السووابقة التووي  يعتبور

 تها فووي تخسووين أداا عمليووةالخسووابات وتلووك بهوود  تخديوود موودى مسوواهم فووي مراجعووة والمعاينووة ا خصووائية

 :من أهم هت  الدراسات ما يليو .المراجعة
 

بعنوان  مدخل رياعي لتخديد وتصميم أنظمة الرقابة  1974 سنة CUSHING E. BARRYدراسة -

 الداخلية 
 

في  ستخدامهاإ بعط األسالي  التي يملن لمخافظي الخساباتلاسة وصفا ستهدفت هت  الدرلقد إ

 ت.ختماالقواعد الرياعية الخاصة بنظرية ا عتمدت عل  الإفخ  وتقييم نظام الرقابة الداخلية و
 

م و نظاقامت الدراسة بتطبي  المدخل المقترح عل  أخد األنظمة الفرعية للرقابة الداخلية وه

ي هتا فتملة ن العماا في إخدى المؤسسات الصناعية، خيت خددت أنواع األخطاا المخالمتخصات النقدية م

 .دوثهاخلتشافها في خالة ازمة لمنع خدوت هت  األخطاا أو إالنظام وإجرااات الرقابة الداخلية ال
 

 خيت اخليةة الدستخدام  تخديد درجة الثقة في نظام الرقابت هت  الدراسة إطارا لميا يملن بعلقد قدم

مت تهما إإل  قيام لمي لدرجة الثقة. ل من الوصول ملن مخافظ الخساباتبنيت عل  عدد من المعادالت ت

 من تقييم فعالية إجرااات الرقابة. خافظ الخساباتبعنصر التللفة مما يملن 
 

ترشيد خصائي في ستخدام أسالي  التخليل ا إبعنوان   1988 سنة دراسة أحمد عبد المولى أحمد الصباغ -

 الخلم الشخصي للمراجع 
 

لخلم اخاول الباخت إجراا دراسة لمدى إملانية إستخدام أسالي  التخليل ا خصائي في ترشيد 

ت الفروط تباراالشخصي في مجالي إختبارات الرقابة وا جرااات التخليلية ا نتقادية. وإستخدم في تلك اخ

 نخدار الخطي المتعدد.ا خصائية، طر  تخليل الساسل الزمنية وتخليل اال
 

  ول علتوصل الباخت إل  أن إستخدام أسالي  التخليل ا خصائي يؤدت إل  ترشيد إجرااات الخص

 الخسابات مخافظا إل  ترشيد الخلم الشخصي لالرقابة، لما يؤدت أيع تاألدلة و القرائن المتعلقة بعختبارا

  نظام د  علد  عل  إتخات قرار  فيما يخ  إعتماعند فخ  وتقييم هت  األدلة والقرائن. و هتا ما سيساع

 الرقابة الداخلية من عدم .
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افظ ي  مخعيارا موعوعيا يعتمد عللما توصل إل  أن منهج تخليل ا نخدار الخطي المتعدد يوفر م

ألرصدة واية في الخلم عل  معنوية ا نخرافات التي يلتشفها عند المقارنة بين األرصدة الفعل الخسابات

لفنية ألسالي  ااخدام ا عتماد عليها في تقييم أدلة ا ثبات التي تخصل عليها من إست متوقعة. ويملن للمخافظال

 للمراجعة التخليلية ا نتقادية.
 

لاتوو  دراسووة تطبيقيووة علوو  م -بعنوووان   أسووالي  المراجعووة التخليليووة 2001سوونة دراسةةة حسةةن القمصةةا    -

  المراجعة بمدينة جدة 
  

 فوي أهودافها تخقيو  ومودى سوتخدامهاإ مدىو التخليلية للمراجعة النظرت ا طار الدراسة ت هت عرع

 ا جوراااتو المفهووم خيوت مون التخليليوة المراجعوة تناول هتا البخوت الدراسة ألهدا  وتخقيقا العملي، الواقع

 ختبوارإ متوفقود   اسوةللدر التطبيقوي الجانو  فوي ، أمواللدراسوة النظورت الجانو  خال من وهتا األسالي  ولتلك

 خسواباتال مراجعوي أن إلو  لدراسوةا وتوصولت ،عمليوا أهودافها تخقي  ومدى التخليلية المراجعة استخدام مدى

 يخقو  هاسوتخدامإ وأن التقريور، وإعوداد التخطويط فوي المراجعوة عمليوة  نجواز التخليليوة المراجعوة يستخدمون

 خفويطوت المراجعوة، نتوائج وتعزيوز التفصويلية تبواراتاالخ خجوم تخفويط فوي تتمثول التوي األهودا  مون العديود

إلو       ؤدتالتخليلية يو المراجعة استخدام أن إل  الدراسة وخلصت الللي، المراجعة عملية إنجاز وتللفة وقت

 تخسين أداا عملية المراجعة.
 

الجودة عل   مدى مسؤولية الجمعيات المهنية في رقابة" بعنوان 2004سنة دراسة يوسف محمود جربوع  - 

 أعمال ملات  المراجعة وفقا لمعايير المراجعة الدولية 
 

 الخ الخسابات مخافظي عل  قعايا رفع إل  أدت التي العوامل دراسة إل  الدراسة هت  هدفت

 المجتمع بلق من عليها الهجوم إل  والمراجعة المخاسبة مهنة وتعرط العشرين، القرن من اآلخرين العقدين

 المهنة لتوجي  والمراجعة المخاسبة مهنة عل  وهيمنتها المهنية الجمعيات دور إظهار إل  دفته لما المالي،

 .المراجعة ملات  أعمال عل  الجودة رقابة طري  عن الجمهور ثقة ولس  المجتمع لخدمة
 

 عل  دةالجو رقابة عن المسؤولية المهنية الجمعيات عات  عل  يقع بمن  الدراسة هت  ألدت خيت

 ولل الثالت، طر وال العماا خدمة في واالستمرارية النجاح المهنة لهت  أريد ما إتا المراجعة ملات  أعمال

 تقديم وتم لمهنة،ا لهت  المجتمع اخترام وزيادة الجمهور ثقة ولس  المنشورة، المالية بالقوائم عاقة ل  من

 واللفااة ،مخافظينال إستقال بدعم المهنية الجمعيات قيام عرورة منها الهامة، والتوصيات النتائج من العديد

 عند الدولية ةوالمراجع المخاسبة معايير تطبي  وتشجيع والتدري ، التعليم، نوعية تخسين طري  عن المهنية

 .ومراجعتها المالية القوائم إعداد

 
 

 عوا  عل الجزائر في المالية للمراجعة متلامل إطار نخو  بعنوان 2004سنة  صديق مسعود  دراسة -

  الدولية التجار 
 
 

 عوا عل  الجزائر في المالية للمراجعة مرجعي إطار وعع إملانية دراسة البخت صاخ  تناول

 مختل  ختياجاتإ تلبية ويعمن مخافظي الخساباتل الميدانية الممارسة بعبط يسم  الدولية، التجار 
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 وفجوة المراجعة مخاطر ولتلك للمراجعة ميالعل ا طار الدراسة عرعت وقد بالمهنة، العاقة تات األطرا 

 وبريطانيا األمريلية المتخدة والواليات األوربي لاالتخاد الدول بعط تجار  عرط إل  با عافة التوقعات،

 .الجزائر في المالية للمراجعة تصورت إطار عرط وبعدها المالية، المراجعة مجال في
 

 المعايير  إل الجزائر في المراجعة مهنة واقع فتقادإ هو الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم

 لوخدة الختامية المالية القوائم خول الفنية اآلراا ستخا إ غاية إل  التخطيط من التنفيت لعملية المؤطرة

 وأهم ةالنظري المعالم توظي  يقتعي الجزائر في المالية المراجعة أبعاد تصور وأن للمؤسسة، واخدة

 تملي  ما عم الدراسة ستبيانإ تخليل نتائج ومقاربة الجزائرت الواقع تشخي  عن فعا الدولية، التجار 

 .دوليا للمراجعة المرجعية األطر
 

يلية في اة إستخدام إجرااات المراجعة التخلالف بعنوان  2009 سنة دراسة عبد الوهاب سام  حسن -

  مراجعة خسابات شرلات الصناعات الدوائية
 

 ساباتالخ ييلية من قبل مراجعإل  معرفة مدى إستخدام إجرااات المراجعة التخل هدفت هت  الدراسة

ت جراااإالسوريين ومعوقات ا ستخدام، وأهمية ا ستخدام ومن ثم التوصل إل  معرفة لفااة إستخدام 

 لية:لتااتائج المراجعة التخليلية في مراجعة خسابات شرلات الصناعات الدوائية وقد توصل الباخت إل  الن
 

 عامة عند لبسيطةفي الجمهورية العربية السورية إجرااات المراجعة التخليلية ا الخسابات مراجعوايستخدم  -

ا أهمية هت درلونمراجعة البيانات المالية، وال يستخدمون إجرااات المراجعة التخليلية المتقدمة مع أنهم ي

 ا ستخدام؛

وافر وعدم ت التخليلية هو نق  خبرة مخافظ الخساباتعة من أهم معوقات إستخدام إجرااات المراج -

 البيانات المالية عن المؤسسات المماثلة؛

 .لما إرتفع المؤهل العلمي لمخافظ الخساباتل يزداد إستخدام المراجعة التخليلية -
 

سووتخدام أسوولو  العينووة إولية المراجووع موون ؤموودى مسوو بعنوووان  2011 سوونة يوسةةف محمةةود جربةةوعدراسةةة  -

  في عملية المراجعة ومجاالت التخفي  من تمثيرها عل  القوائم المالية ائيةا خص
 

ار عنود أن يمخودها فوي االعتبو مخوافظ الخسواباتامل التي يج  عل  تخديد العو إل هت  الدراسة  هدفت

 اجعوةالمر اتإجورااثم توثيو    ،المراجعة عليها إجراااتيم نتائج تنفيت يتقو ،ختيار عينات المراجعةإتصميم و

ها التووي وعووعت ا جووراااتالتملوود موون أن  مخووافظ الخسوواباتأن علوو   . وتوصوولت إلوو ومون نتووائج هووت  الدراسووة

  العينووة لافووة العمليووات الماليووة عنوود اسووتخدام أسوولو علوو  فووي نظووام الرقابووة الداخليووة مطبقووة ؤسسووةالم إدارة

 :وقد خلصت الدراسة التي تقديم التوصيات التالية ،ا خصائية
 

ت مخواطر عموا إتا لانو ا خصوائيةأن يمخت في االعتبار عند تخديد خجوم العينوة  مخافظ الخساباتعل  يج   -

 مخافظ الخسابات.أدن  خد مملن يقبل   إل العينة قد خفعت 

خديودها تبوالنظر فوي نتوائج العينوة وفوي طبيعوة وأسوبا  األخطواا التوي توم  مخافظ الخساباتعرورة أن يقوم  -

خاسوبي النظوام الموومدى فعاليوة نظوم الرقابوة الداخليوة  ،خطاا الملتشفة عل  البيانات الماليةواألثر المباشر لأل

 .الداخلية للرقابة ؤسسةالم إدارةوأثرها عل  طريقة المراجعة عندما تلون األخطاا ناتجة مثاً عن إنتهاك 
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 علو  لداخليوةا الرقابة نظام تقويم  بعنوان 2013سنة دراسة أسامة هادي حمودي وصهباء عبد القادر أحمد -

  الصفات معاينة باستخدام المشتريات
 

 اخليوةالد الرقابوة نظوام يموتقيو ختبوارإ فوي الصوفات معاينوة أسولو  تطبيو  لتوعوي  الدراسوة هت  جاات

 ودراسوة فخو ل تطبيقيوة لخالة الرصافةب ا دارة معهد ختيارإ تم وقد الشراا، لعمليات األساسية واالختبارات

 باسوتخدام لنظواما لفااة وقيام الشراا عمليات تنفيت في المعتمدة والسياسات وا جرااات الداخلية رقابةال نظام

 الرقابوة ظوامن يمتقي في الصفات ا خصائية المعاينة ستخدامإ يملن خيت (.الصفات معاينة) ا خصائية المعاينة

 وعوبط قابوةر ثوم ومون المعاينوة لمخواطر لميوا قياسوا لتووفير الماليوة للعمليوات األساسوية واالختبوارات الداخليوة

 نخوو لو ع ،المجتموع مفردات جميع وليم العينة فخ  من الناتج للمجتمع العينة تمثيل من التملد عدم مخاطر

 المناس  لعينةا خجم تخديد في والمساهمة ،المجتمع عل  والتعميم االختبار نتائج تقييم في علي  االعتماد يملن

 مفردات راختيا عند الشخصي الخلم وتفادت ال رط لهتا المعدة ا خصائية الجداول تخدامباس االختبار لهد 

 المجتمع.
 

 :اآلتية النتائج إل  توصا انالباخثبها  قام التي الدراسة خال من
 

 تووفر لمثو معنويوة وتخريفوات مخالفوات فيهوا االنخورا  يعتبور التويو أهميوة األلثور تعتبر الصفات إجرااات -

 مون ومراجعتهوا الشوراا، عمليوات عل  الدائرة رئيم ومصادقة الصر  صاخية وتوفر المالي  التخصي

 مون الخود لو ع وقوادرة مخلمة الداخلية الرقابة نظام وأن عالي بها االلتزام لان الداخلي،المراجعة  قسم قبل

 .عنها المبلر واللش  الجوهرية المالية والتجاوزات التخريفات وقوع

  االلتوزام ةومتابعو الرقابوة إجورااات يموتقيو فخو  فوعن الداخليوة الرقابوة نظوام وفعاليوة لفوااة نمو الورغم عل  -

 عدم ةنتيج تخدت قد التي والقصور الخلل أوج  اللتشا  وعروريا خيويا أمرا يعد وتطويرها با جرااات

 .العمل أسالي  في تطويرا تتطل  استجدت أمور أو با جرااات االلتزام
 

 حدود البحث
 

سووتنتاجات موون الموعوووعية وتيسووير الوصووول إلوو  إقتوورا  بهوود  ا تقتعووي منهجيووة البخووت العلمووي 

موع    عرورة التخلم في إطار التخليل المتعل  بطبيعة هت  الدراسوة، وتلوك بوعوع خودود لنشولالية،  منطقية

قيو  تلوك ولتخ ياتها،ختبوار فرعولمسوار المقتورح لتخليلهوا ومنهجيوة إعبط ا طار التت يسم  بالفهم الصخي  ل

 جعوة الخسوابات وأسواليبها الخديثوةقمنا بتخديد خدود البخت في جانبين، أولهما نظرت ويهتم بلل ما يخ  مرا

وإختبووارات المعاينووة  لتخليوول ا تجووا  العووام وتخليوول النسوو  الماليووة وتخليوول ا نخوودار وتخليوول الساسوول الزمنيووة

وتخليلوو  با عتموواد علوو   با عتموواد علوو  ا سووتبيانيقووي وتلووك ، أمووا ثانيهمووا فوويخ  الجانوو  التطبا خصووائية

لمعرفوة أثور إسوتخدام أسوالي  المراجعوة   22رقوم ا صودار (SPSS)للعلووم ا جتماعيوة ا خصائي التخليل برنامج

 خوول الدراسوة عينوة أفراد إجابات وتلك من خال دراسة وتخليل. الخديثة عل  جودة تقرير مخافظ الخسايات

. ولوتلك وأهودافها الدراسوة تسواؤالت موع النتوائج هوت  وربط وتخليلها لاستبيان الملونة المخاوربعاد واأل أسئلة

معوادالت  لمتوسط عينتين مسوتقلتين، وإسوتخدام Tإختبار فرعيات الدراسة الرئيسية والفرعية بعستخدام إختبار
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التملد من خطيوة العاقوة وإملانيوة إجوراا  وهتا لل  بعد أداا إختبار التوزيع الطبيعي من أجل المتعددا نخدار 

 ا ختبارات المعلمية.
 

 البحث م هج
 

ل  تلوك وبناا ع إن طبيعة الموعوع هي التي تخدد المنهج الواج  إتباع  قصد ا خاطة بمهم جوانب .

ا لبيور انبواجإت يمخوت  سنعتمد في دراستنا عل  المنهج الوصفي التخليلي التت نعتبر  مناسبا لطبيعة الموعووع،

ة إل  جمع المعلوموات المتعلقوة بالموعووع، تصونيفها وتخليلهوا، وصو  وتشوخي  ظواهر يهد و من الدراسة

 خالووةفسوونعتمد علوو  موونهج دراسووة  دراسووةلل ر النظوورت. أمووا فووي الجانوو  التطبيقوويالبخووت ب وورط فهووم ا طووا

 مخواور ولخو العينوة أفراد اتإجاب نتائج وتخليل لعرط االجتماعية للعلوم ا خصائية الخزمة برنامج بواسطة

خوافظ ملمعرفوة أثور إسوتخدام أسوالي  المراجعوة الخديثوة علو  جوودة تقريور  ل ورط المصمم االستبيان وفقرات

 بات.الخسا
 

 عتمدنا في بخثنا عل  األسالي  التالية:وتماشيا مع هت  المناهج إ
 

فوي    دموة والودوريات والدراسوات المقأسلو  البخت األلاديمي التت يعتمد علو  المراجوع المختلفوة لاللتو   -

 هتا الموعوع.

ل وجهوات األسلو  الميداني وتلك بتوزيع ا ستبيانات وا ستمارات عل  مخوافظي الخسوابات لمعرفوة وتخليو -

 .نظرهم خول أثر إستخدام أسالي  المراجعة الخديثة عل  جودة تقرير مخافظ الخسابات

 الووتين لهووم عاقووة مباشوورة ومخووافظي الخسووابات المسووؤولين أسوولو  المقووابات الشخصووية وتلووك مووع بعووط -

 بموعوع البخت.
 

 البحث هيكل
 

جابوة علو  ا  مهموة ولوتالمعالجة هتا الموعوع بطريقة تسم  لنا با لمام بجميع الجوان  التي نراهوا 

 لول، ولول فصول إلو  ثوات مباخوت، وفصوولخمسة هتا البخت إل   مطروخة، فقد قسمنامختل  التساؤالت ال

 :مبخت إل  خمم مطال 
 

مفواهيم وتلوك مون خوال التطور  إلو  بعوط النتناول في هوتا الفصول ا طوار العلموي للمراجعوة  الفصل األول:

مووداخل  بععتبارهوا موودخا مون وقواعود السوولوك المهنويمعووايير األداا المهنوي  إلو  ثووم نتطور خوول المراجعوة، 

 ل  مراخل أداا عملية المراجعة.تخسين أداا عملية المراجعة، ونتعرط في األخير إ
 

 ل  توقيتعلمراجعة التخليلية مع الترليز األسم النظرية لإلى نتطر  في هتا الفصل  :الفصل الثا  

 المراجعة ساليبأ إلىثم نتطرق  ،إستخدامها، أنواع إجراااتها، مستويات إختباراتها وخطوات تطبي  أساليبها

، وفي ةسل الزمنيالسا تخليل االنخدار وتخليل، إل   تجا  العاموتخليل ا ل بالنس  الماليةمن التخلي التحليلية

فظ ولمخا ملية المراجعة بصفة عامةأهمية إستخدام المراجعة التخليلية بالنسبة لعاألخير نتعرض إلى 

 ة.واألطرا  المستفيدة من عملية المراجعة بصفة خاص الخسابات
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ينة عتيار أسالي  إخ ،نة ا خصائية من منظور مهنيوم المعايمفه يتعمن الفصل الثالت :الفصل الثالث

بارات ختا وختبارات الرقابة تمع، أسالي  المعاينة التي يملن إستخدامها في لل من إختمالية من المجإ

نية قبول اإمل ختبارات وليفية التعميم من العينة إل  المجتمع مع تخديدمنهجية تصميم هت  ا  ،األساسية

 المجتمع.
 
 

الية ااة وفعمعرفة أثر إستخدام أسالي  المراجعة الخديثة عل  لف إل هتا الفصل  نخص  :رابعالفصل ال

عل   درتهاعملية المراجعة من خال التطر  إل  دور هت  األسالي  في تخسين جودة عملية المراجعة، وق

 خافظيموة التوقعات بين تخديد وتخفيط مخاطر المراجعة، وأخيرا قدرتها عل  المساهمة في تعيي  فج

  الخسابات واألطرا  المستفيدة من عملية المراجعة. 
 

 بقة وتلكل السانقوم في هتا الفصل بعسقاط الجوان  النظرية التي تطرقنا إليها في الفصو :الفصل الخامس

  صدارا  (SPSS)االجتماعية للعلوم ا خصائية الخزمة برنامج بواسطة تطبيقيةمن خال القيام بدراسة 

معرفة أثر ل ل رط المصمم االستبيان وفقرات مخاور خول العينة أفراد إجابات نتائج وتخليل لعرط  22رقم

 إستخدام أسالي  المراجعة الخديثة عل  جودة تقرير مخافظ الخسابات.
 

 لينتهي هتا البخت بخاتمة عامة تعم مجموعة من النتائج والتوصيات وآفا  البخت.
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 ـــدتمهي

 
 مؤسساتتوسع الإن ظهور المراجعة وتطورها ووصولها إلى ما هي عليه األن كان أمرا حتميا بسبب 

ن م همساتمؤسمراقبة المالك لتسيير وتشعب وظائفها وزيادة تعقدها وتفرعها، األمر الذي زاد من صعوبة 

ال عتبر مدخيالذي  ات النقدية والمالية. فضال عن الحاجة إليها في مد األطراف المختلفة بالتقريرجانب التدفق

  أساسيا للقرارات المراد إتخاذها. 
 

علومات ت والمالمراجعة في كونها الركيزة واألداة األساسية في التحقق من صحة البيانا ةتتركز أهمي

سسة عن المؤ ةمالي دقة تعبير القوائم المالية عما تتضمنه من حقائق المحاسبية والمالية المختلفة والتأكد من

اسبية وأوجه نشاطها، ومدى تطبيق اإلجراءات الموضوعة من طرف إدارتها لتفادي مختلف األخطاء المح

لمراجعة ملية اعملزم بتخطيط وتنفيذ  ن محافظ الحساباتووفقا لذلك فا ومنع حاالت الغش والتالعب بأمالكها.

 ع األدلة الكافية والمالئمة حتى يستطيع إبداء رأيه الفني المحايد حول هذه القوائم.لجم
 

ية اس للغاالتي تعتبر كأس على مجموعة من الخصائص والمبادئ وكأي علم من العلوم فالمراجعة تقوم

ضافة باإل ه،التي وضعت ألجلها، كما ترتكز على جملة من المعايير التي توجه وتعطي اإلطار الذي تنشط في

تنظيم بل ليقوم لى مراحعإذ أن هذا األخير يستند  أثناء القيام بعمله، لى ذلك فإنها تقوم بتوجيه محافظ الحساباتإ

 الجانب التنفيذي لها.
 

 :مباحث كما يلي ثالثة لتسليط الضوء على هذه المفاهيم، تم تقسيم الفصل األول إلى
 

، أهم عةالتطور التاريخي للمراج منبدءا لحسابات ا مراجعةمفهوم وطبيعة  يتناول المبحث األول

أخيرا و ،اتهبيان أهميو األهداف المرجوة من المراجعة باإلضافة إلى ،التعريفات التي وردت في هذا الشأن

 وجهات النظر المختلفة. أنواع المراجعة حسب
 

معايير  مفهوم ل عرضلحسابات من خالمراجعة اأداء معايير وأخالقيات  إلىالمبحث الثاني  ضتعري 

معايير  صوال إلىو ،معايير العمل الميدانيثم  كل المعايير بداية بالمعايير العامة، تبيانو الحسابات مراجعة

 .تبيان قواعد وآداب السلوك المهني لمهنة المراجعة وأخيرا ،إعداد التقرير
 

جراءات داية بمرحلة اإلب لحساباتا مراجعةأداء عملية  لخطوات وإجراءات يتطرق المبحث الثالث

 وال إلى، وصحققبرنامج الفحص والتاألولية، ثم مرحلة دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية، فمرحلة إعداد 

 ، وأخيرا مرحلة إعداد وعرض تقرير المراجعة.تنفيذ اإلختبارات األساسية مرحلة

 
 
 
 
 

  لحساباتا مراجعةالمبحث األول: مفهوم وطبيعة 
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  لوظيفةتي تؤديها هذه امراجعة الحسابات بمراحل تطورية تواكب تطور الخدمات ال لقد مر مفهوم

 ةضرور اتت على المؤسسفرضوالتي  ت اإلقتصادية واإلداريةيرات المتتالية التي مست المجاالالتغ نتيجة

هنية الم سةتطور الممار إلى ذه الضرورةـأدى تنامي ها وخارجيا، وقد ستعانة بجهاز رقابي محكم داخلياإل

 وأنواعها. فلسفتها ومفهومها وطريقة ممارستها وكذا أهدافها من حيث للمراجعة
  

  الحسابات مراجعةلالتطور التاريخي  -1-1
 

إلى تدوين  اإلنسانهذه المهنة نشأتها من حاجة  د، وتستمإن المراجعة قديمة قدم اإلنسان والتاريخ

وبالتالي  تخاذ القرارات ورسم السياسات،في إالتي يعتمد عليها للتحقق من صحة البيانات المحاسبية  الحسابات

، إذ تشير السجالت واألثار إلى ما يفيد بأن المصريين نشأت هذه المهنة بظهور المحاسبة وتطورت بتطورها

قد إستخدموا أساليب مبسطة في مراجعة الموارد العامة للدولة، وفي محاسبة  نالقدماء واليونانيين والرومانيي

 .1موظفيها على تلك األموال التي في حوزتهم
 

المعامالت التجارية ظهور تربطه ب الباحثين غالبية أنتاريخ نشأت المراجعة نجد  إلىوبالرجوع 

سنة  3500التي تعود إلى أكثر من  األشوريةالحضارة  ثارأ دلتقد ف ،األزمنة الماضية إلىتعود  يوالمالية الت

 في ما يشبه السجالت المحاسبيةبعض أثار بابل  أظهرتكما  ،اليلتسجيل المت اعمليا أقدم على قبل الميالد

شتملت هي إ شرائع حمورابي التي ظهرت على برج بابل فقد إلى باإلضافةهذا ن الطوب، ومشكل ألواح 

 .2رخاصة ما تعلق بإظهار األرباح والخسائ مواد تتعلق بالمعامالت التجارية والمالية على األخرى
 

أن       نجد  إذ خذت كل من المحاسبة والمراجعة تتطور مع تطور المجتمعات على مر العصور،أقد و

ستخدام المحاسبة والمراجعة كان معروفا في كل من العصر الفرعوني والعصر الروماني والعصر اليوناني إ

كان  إذ السماع،تستخدم عن طريق  الروماني كانتالمراجعة في العصر  أن وغيرها. حيث اإلسالميوالعصر 

كاته ويتلى على مسمع ممتل كل سنة مرة ويأتي بالقيمين )المحاسبين(علىمستشاريه  )الحاكم( يجمع اإلمبراطور

  .3هاأمالك وما دخل خزائنه وما خرج من للحاكم من الجميع ما
 

الية الم اإلدارة من نظمالخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أول  اإلسالمي فيعدأما في العصر 

يشبه  وهو ما اإلسالمية وربطها بديوان الخليفة، الدواوين المالية في جميع الواليات بإنشاءسليما وذلك  تنظيما

 اللـمن خوجد نظام المراجعة المالية بمفهومها الحالي كما يعد الخليفة عمر أول من أ، وزارة المالية"اليوم "

ية الدواوين المالفي ومحاسبة العاملين  ،لية والمحاسبيةواصلة للشؤون الماالمستمر ومتابعته المت إشرافه

 .4اإلسالميةالمبنية على تعاليم الشريعة المحاسبة الصارمة والحازمة 
 
 

                                                
 .02، ص2008أحمد عبد المولى الصباغ، وأخرون، أساسيات المراجعة ومعاييرها، منشورات مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، مصر 1

2 Lionel Collins, Gerard Valin, Audit et Contrôle Interne : Principes- Objectifs et Pratiques, 3eme édition, Ed.Dalloz, 

Paris 1986, P 04. 
 .08، ص2016شحاتة السيد شحاتة، المراجعة الخارجية الحديثة، دار التعليم الجامعي، اإلسكندرية 3
 .23، ص2004علي حاج بكري، أصول مراجعة الحسابات: أساسيات وعمليات، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، سوريا 4
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 "Système de contrôle réciproque"وضع في الصين نظام الرقابة المتبادلة  في القرن الثاني عشرثم 

 .1المحاسبوذلك بالفصل بين وظائف أمين الخزينة و 
 

عملية التسجيل والمراجعة  القتصادي تطورصاحب تطور النشاط التجاري وا في القرن الخامس عشرو

 Lucas"بعد تنظيم الحسابات على أساس نظام القيد المزدوج التي اكتشفها العالم االيطالي لوقا باتشيليو 

Pacioli" ولقد جاء ذلك في كتاب ألفه بعنوان1494 سنة ، "Summa de arithmetice geometria proprtioni et 

propationlita" والتي عرضها  بعد أن كانت الطريقة المحاسبية السائدة وذلك ،2والذي ظهر في مدينة البندقية

والمصروفات على الجانب  تتم بقيد اإليرادات على الجانب األيمن 1363لمازندالني في مخطوطته عام ا

 .3األيسر
 

جعة تدريس علمي المحاسبة والمرا إلىتجهت الدول كعلم ومهنة إ أهمية المراجعةتطور ظرا لون

 هما في الجامعات والمعاهد العليا، فظهرت أول منظمة مهنية في ميدان المراجعةوالفروع العلمية المرتبطة ب

 كانت والتي لتكوين خبراء المحاسبة "Roxonati" روكسوناتي وتأسست كلية 1581في فينيسيا بايطاليا سنة 

على ، وأصبح محاسبة خبير الشخص ليصبح الخاص االمتحان في النجاح بجانب تمرينية سنوات ست بتتطل

  .4تنظيم هذه المهنة إلى األخرىتجهت الدول م إث ،مزاول مهنة المراجعة أن يكون عضوا في هذه الكلية
 

ملكية  نفصالإواألعمال التجارية والصناعية  إلى توسع في أوروباظهور الثورة الصناعية  وقد أدى

 للحسابات خارجي تعيين مراجع ضرورة وهو ما فرض ،*ةنظرية الوكال حيث ظهرت رأس المال عن اإلدارة

موحدة لمعالجة  تلم تكن هناك ممارسا أنه في تلك الفترة بالرغم من، وبالتالي نشأت مهنة مراجعة الحسابات

 .5يةحسابات المؤسسات أو اإلفصاح عنها بسبب غياب المبادئ الرسم
 

مهم ير ال، لكن التغيوالغش ءكتشاف األخطاهو إفي ذلك الوقت لم يتغير الهدف الرئيسي للمراجعة و

ن دقة البيانات هو الرغبة بوجود نظام محاسبي ألجل التأكد م 1850الذي طرأ خالل هذه الفترة وإلى غاية سنة 

 .كتشاف األخطاء والغشمنع وإ فالمحاسبية بهد
 

جل حماية من أ نص على وجوب المراجعةوالذي  1862ات في بريطانيا سنة وبصدور قانون الشرك

 فرنسا سنةوفي  1880كندا سنة  فيظهرت  نتشرت مهنة المراجعة حيثمن تالعب المسيرين، إ أموال المالك

، حتى 1904سنة استراليا وفي ،1896سنة  وفي ألمانيا ،1882 سنة األمريكيةالواليات المتحدة في و ،1881

 .6المراجعة نه ال يخلو بلد اليوم من وجود مهنةإلى أ وصلت
 

حيث بدأت مزاولة المهنة فيها بدون تنظيم حتى صدور  دول العربية فكان لمصر فضل السبقفي ال أما

 مهنية متقدمة هناك تشريعات كانت كما، والذي تناول تنظيم مهنة مراجعة الحسابات 1909سنة  (1)القانون رقم

                                                
1 Lionel Collins, Gerard Valin, Audit et contrôle interne: Aspects financiers- Opérationnels et Stratégiques, 4ème édition, 

Ed. Dalloz, Paris1992, P06.      
2VALIN Gérard, Controlor Auditor, Dunod, Paris 2006, P13.  

 .16، ص2007لتوزيع، عمانمقدمة في نظرية المحاسبة والمراجعة، دار حامد للنشر وا  حيدر محمد علي بن عطا، 3
 .11، ص2010زهير الحدرب، علم تدقيق الحسابات، دار البداية للنشر والتوزيع، عمان 4
 :لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دارة المؤسسة لمصلحتهم. ون بإاإلدارة وكيل عن المساهمي *

 - Pierre Vernimmen, finance d’entrepries, 5eme édition,Ed. dalloz, Paris2002, PP628-629.  
 .17حيدر محمد علي بن عطا، مرجع سابق، ص  5
 .18، ص2010 األردن والتوزيع، للنشر العربي المجتمع مكتبة ،الحسابات تدقيق وديان، محمد لؤي،  الوقاد محمد سامي 6
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 بمزاولة وكان الترخيص الحسابات مراجعي ومسؤوليات حقوق التشريعات تلك بينت وقد  1919سنة  العراق في

 عام حتى العراق في مطبقا القانون الهندي ظل وقد الحكومة من ترخيص أو بها معترف هيئة قبل من يتم المهنة

 .1المهنة هذه في ينظم الدخول خاص لقانون خاضعة المراجعة مهنة وأصبحت1958  
 

ما قورنت بالدول سالفة الذكر، فقد  إذالجزائر فقد تأخرت في تنظيم مهنة المراجعة والمحاسبة ا اأم

الذي قام و  19912 أفريل 27المؤرخ في  08-91النور القانون  إلىظهر  أن إلىكانت هذه المهنة غير منظمة 

  ومزاوليها.متعلقة بالمهنة  وأحكامتشريعات  بإصدار
 

ن هذا التطور كان وإ العلمية المتطورة، باألساليبهتمام اإل وعمال وزادا علم تطورت المراجعةوقد 

 باألساليبستعانة من خالل اإل مجالهال ع من كفاءة المراجعة دون توسيع ، فالتطور الرأسي رفوأفقيارأسيا 

، ومن فعالية أكثروتحقيق نتائج  أدائهافي تكاليف  قتصادلمهمته مع اإل مراجع الحسابات أداءالحديثة لتسهيل 

قتصار على مفهوم المراجعة من حيث الفحص والتحقق للقياس بعدم اإل أفقياتوسع مجال المراجعة  أخرىناحية 

في مجاالت متعددة  إضافيةمعلومات  إلىالحاجة  وإنماالرأي الفني المحايد في القوائم المالية،  إلبداءالمحاسبي 

  .3اإلداريةمى بالمراجعة وهو ما يس األداءالمؤسسة وتقييم  إدارةتفيد 
 

  لحساباتا تعريف مراجعة -1-2

 

حيث  "يستمع"ومعناها  "Audire"مشتقة من الكلمة الالتينية  "Audit"المراجعة بمعناها اللفظي إن كلمة 

 .4ستماع عامة يتم فيها قراءة الحسابات بصوت عالوالرومان يعقدون جلسة إ قدماء المصريينكان 
 

   االت ددت التعاريف الخاصة بالمراجعة وتركز جلها على تبيان أهدافها والمجفقد تع الحاطصإأما 

 عرف حسين يوسف القاضيفنجد أن  ،5دون تحديد لطبيعتها والنظرية التي تعمل على أساسها التي تعمل فيها،

محدد وذلك من المراجعة بأنها "جمع وتقييم أدلة اإلثبات والتقرير عن مدى مطابقة المعلومات المقدمة لمعيار 

 .6بل شخص قانوني مستقل ومؤهل"
 

عرفها رزق أبو زيد الشحنة على أنها "فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات  ماك

إنتقاديا منظما من قبل مراجع حسابات خارجي  اوالحسابات والدفاتر الخاصة بالمؤسسة قيد المراجعة فحص

د في مدى عدالة القوائم المالية للمؤسسة في نهاية فترة زمنية محددة، ومدى مستقل، وإبداء الرأي الفني المحاي

 .7"تعبيرها عن حقيقة نتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة
 

وبناء يقوم به شخص  على أنها "فحص تقني دقيق "Bonnault Germand" ندجرما بونالت عرفها كذلك

ا المؤسسة، يه حول نوعية وصدق المعلومات المالية التي تعدهمهني مستقل وذو كفاءة، بغرض إبداء رأ

                                                
 .20، ص 2012اعة والنشر، عمان للطبخالد أمين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات: الناحية النظرية والعلمية، دار وائل  1
 ،20،المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة الرسمية، العدد 1991افريل  27المؤرخ في  ، 08-91قانون رقم  2

 .652، ص1991الجزائر
 .26، ص 1998الدار الجامعية، اإلسكندرية عبد الفتاح محمد الصحن، محمود ناجي درويش، المراجعة بين النظرية والتطبيق،  3

4  Renard Jacques, Théorie et Pratique de L'audit Interne, 3eme edition, édition d'organisation, Paris 2000, P27. 
بية"، أطروحة دكتوراه، كلية على ترشيد الممارسة المهنية في جمهورية مصر العر وأثرهاحنان جابر حسن عباس، "إطار مقترح لنظرية المراجعة  5

 .06، ص2004التجارة، جامعة حلوان، مصر
 .21، ص2014-2013حسين يوسف القاضي، وأخرون، أصول المراجعة، الجزء األول، مطابع جامعة دمشق، سوريا 6
 .24، ص 2015وزيع، عمان رزق أبو زيد الشحنة، تدقيق الحسابات: مدخل معاصر وفقا لمعايير التدقيق الدولية، دار وائل للنشر والت 7
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حترام القواعد القانونية والمبادئ المحاسبية المعمول بها، حتى تعكس هذه المعلومات مراعية في ذلك ضرورة إ

  .1صورة صادقة عن ذمتها المالية ووضعيتها المالية و نتائج نشاطها"
 

"قيام محافظ الحسابات بإبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية  في حين يعرفها محمد عبد المجيد بأنها

قد أعدت في كافة جوانبها الهامة طبقا للمعايير المحاسبية، وعما إذا كانت تعبر بوضوح في كل جوانبها الهامة 

القوانين عن المركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية طبقا لهذه المعايير، وما إذا كانت تتفق و

 .2والقرارات واللوائح المعمول بها وفي ضوء القوانين السارية"
 

 نشاط أن ضمان إلى يهدف الذي النقدي الفحصأما رضا خالصي فقد عرف مراجعة الحسابات بأنها " 

 على رافاإلش و الحكم مدى و عليها، المتعارف المعايير وفق المالية البيانات صدق مدى يعكس المؤسسة

 .3"التسيير
 

إجراءات مترابطة ومعايير للفحص، بإتباع كما عرفها جيان وهنري بأنها "نشاط يطبق بكل إستقاللية 

، وضمان لإلجراءات اإلدارية في المؤسسة بالرجوع إلى تلك المعاييريل الكامل بهدف تقييم مدى مالئمة التشغ

 .4"مدى صدق البيانات المالية
 

"فحص ناقد يسمح بالتأكد من أن المعلومات التي تنتجها كذلك عرفتها زاهرة عاطف سواد بأنها 

المؤسسة صحيحة وواقعية، ويقوم بها مهني كفئ خارجي ومستقل بهدف اإلدالء برأي فني محايد عن مدى 

 .5إعتمادية وسالمة وشفافية القوائم المالية السنوية وأساس الميزانية وجدول حسابات النتائج"
 

كتعريف منظمة العمل  منظمات مهنية دولية ة هناك تعريفات نشرتهاإضافة إلى التعريفات السابق

طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف مهني يستعمل مجموعة من تقنيات " أنهاعلى  لمراجعةالفرنسي ل

النظام  التقييم، وتقدير مصداقية وفعالية ستنادا على معاييرإ مستقلو المعلومات والتقييم بغية إصدار حكم معلل

 .6"واإلجراءات المتعلقة بالتنظيم 
 

ما نشرته لجنة مفاهيم المراجعة التابعة لجمعية المحاسبة  هو مة بالمراجعةالملالتعاريف الشاملة و ومن

 لجمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل بأن مراجعة الحسابات هي "عملية منظمة ومنهجية *(AAA)األمريكية

التطابق بين هذه و ألحداث االقتصـادية، وذلك لتحـديد مدى التوافـقاة والتي تتعلق بنتائج األنشـطوموضوعي 

 .7"ج و المعايير المقررة وتبليغ األطراف المعنية بنتائج المراجعةالنتائ
 

 موعة منالمراجعة، وقد وردت فيه مج أنواعيتميز هذا التعريف بالعمومية ألنه ينطبق على جميع 

 :األتيفي  نوضحها النقاط الهامة
 

 مهني سليم؛ بأسلوبفهي تعتمد على الفكر والمنطق وتنفذ  ،لية منتظمة ومنهجيةمراجعة الحسابات عم - 
                                                

1 Lionel Collins, Gerard Valin, Audit et contrôle interne: Aspects financiers- opérationnels et stratégiques, Op.cit, P 06. 
 .09ص، 2012محمد محمود عبد المجيد، شرح وتفسير معايير المراجعة المصرية من منظور إجرائي، منشورات جامعة عين شمس، مصر 2

3 Reda Khelassi, l’audit interne: audit opérationnel, édition Houma, Alger 2005, P 2. 
4 Jean Charles Becour,  Henri Bouquin, Audit Opérationnel, 3eme Edition, Economica, Paris 2008, P12.  

 .17، ص2009التوزيع، األردنزاهرة عاطف سواد، مراجعة الحسابات والتدقيق، دار الراية للنشر و 5
 .10، ص2003المراجعة وتدقيق الحسابات:اإلطار النظري والممارسة التطبيقية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر مسعود صديقي، محمد التهامي طواهر، 6

* AAA: American Accounting Association. 
7 Henri Mitonneau ,  réussir l’audit des processus , 2ème édition, afnor, France 2006, P 53 
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 ؛قتصاديةاألساسية الدالة على األحداث اإل تمثل أدلة اإلثبات األداة - 

لمعايير قتصادية محل الدراسة والتقييم من طرف المراجع مع ارورة تطابق العمليات واألحداث اإلض - 

 ؛وضوعةمال

يث حمن  ميهجوهر عملية المراجعة، ألن نتائجه لها تأثير كبير على مستخد محافظ الحسابات يعد تقرير - 

 ترشيد قراراتهم.
 

لقرائن ألدلة واعملية منتظمة للحصول على ا" نعتبر أن المراجعةيمكن أن  ةبناء على التعريفات السابق

ستقل بواسطة شخص موتقييمها بطريقة موضوعية  ،اديةقتصاإل األحداثالمرتبطة بالعناصر الدالة على 

فقا لواقع وارأيه الفني المحايد عن مدى تماثل وتوافق المعلومات المتعلقة بالمؤسسة مع  إلبداء ،ومؤهل

 ."وتوصيل نتائج ذلك إلى األطراف المعنية ،لمجموعة من المبادئ والمعايير المحددة
 

 أساسية ملياتبع القيام علي ترتكز الحسابات مراجعة عملية أن يتضحالتعاريف السابقة  تحليل خالل من

 :هيو
 

 واالطمئنان التأكد من محافظ الحسابات تمكن فنية عملية وهو ،والسجالت البيانات فحص به صديق :الفحص -

 وتحليلها تسجيلها تم والتي المحاسبية والسجالت الدفاتر في المسجلة المالية العمليات وسالمة صحة عن

 .1ةللمؤسس المحدد بالنشاط الخاصة المالية للعمليات الحسابي الفحص القياسي أي ،تبوبهاو
 

محافظ  يتمكن حتى المالية، القوائم في المسجلة والقيم وملكيتها األصول وجود من التحقق به يقصد :التحقق -

 فترة عن المؤسسة ألعمال ليمس كتعبير الختامية القوائم وعدالة صالحية علي واالطمئنان التأكد من الحسابات

 .2ثقة ىعللمحايد ا الفني رأيه إبداء ثم ومن ، الفترة تلك نهاية في المالي اوضعه عن وكداللة معينة مالية
 

 والسياسات األسس ظل في المالي المركز قائمة تتضمنها التي والخصوم األصول تقييم به ويقصد :التقييم -

 .3التقييم عمليات وسالمة صحة إلي محافظ الحسابات يطمئن حتى ا،فيه الموثوق اإلثبات وقرائن وأدلة
 

 دقة مدى لتوضيح محايدة، فنية بطريقة واإلفصاح والتقييم والتحقيق الفحص نتائج بلورة به يقصد :التقرير -

 .4مؤسسة محل المراجعةلل معينة مالية فترة نهاية في المالي والمركز األعمال نتيجة وعدالة
 

راجعة من الم الخصائص األساسية المرتبطة بمفهوميمكن إبراز أهم  سابقاما تم سرده  ىإلستنادا إ

  خالل الشكل البياني التالي:
 

 المراجعة خصائص المرتبطة بمفهوم:ال(1-1)شكل رقم 

 
 

 

                                                
لعلوم بن قطيب ، "دور التدقيق المحاسبي في ظل المعالجة اإللكترونية للبيانات في تحسين جودة المعلومات المحاسبية"، أطروحة دكتوراه، قسم اعلي  1

 .36، ص2017-2016التجارية، جامعة المسيلة، الجزائر
، 2000في إستراتيجية التأهيل اإلداري للمؤسسة اإلقتصادية الجزائرية"، مجلة الباحث، العدد األول، جامعة ورقلةمسعود صديقي، "دور المراجعة  2

 .65ص
ل زمات المالية والمشاكميلود زيد الخير، ياسين غفافلية، "التدقيق بين الحوكمة وأخالقيات المهنة"، الملتقى الوطني الرابع: تأهيل مهنة التدقيق لمواجهة األ 3

 .6-5، ص ص2013نوفمبر 21-20المحاسبية المعاصرة للمؤسسات، جامعة عمار ثليجي، األغواط، 
 .19، ص 2009محمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب، دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات، دار كنوز المعرفة العلمية، عمان 4

 

 المراجعة
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   .20ص، 2006يةالجامعية، اإلسكندر ر، الداقبين النظرية والتطبي ة، المراجعأمين السيد أحمد لطفي: مصدرال               

 
 
  لحساباتا أهداف مراجعة -1-3

 

  للمؤسسة والمحاسبية المالية الوضعية فحص مهمة في يتمثل محافظ الحساباتل الجوهري الهدفإن 

 ومبادئ المراجعة معايير حترامإو المؤسسة، هذه ونتائج حسابات وتناسق صدق لضمان محل المراجعة

في التطور التاريخي للمراجعة أن يالحظ التطور الهائل الذي  ، ويستطيع الباحث1عموما المقبولة المحاسبة

  حدث في أهدافها مدى التحقق والفحص وكذلك درجة االعتماد على نظام الرقابة الداخلية.
 

 التالي: في الجدولذلك  إيجازويمكن 

 

 فحص وأهمية الرقابة الداخليةومدى ال الحسابات مراجعةتطور أهداف : (1-1)جدول رقم 
 

 

 الفترة
 

 الهدف من المراجعة
 

 

 مدى الفحص
 

 

أهمية الرقابة 
 الداخلية

 

 1500قبل عام 
 

 كتشاف التالعب واالختالسإ
 

 

 بالتفصيل
 

 عتراف بهاعدم اإل

 
1500- 1850 

 

 كتشاف التالعب واالختالسإ
 

 بالتفصيل
 

 

 عتراف بهاعدم اإل

                                                
1 Mokhtar Belaiboud, pratique de l’audit , édition Berti, Alger 2005, P07. 

 جمع وتقييم أدلة إثبات بشكل موضوعي

 بهدف التأكد من وجود درجة التطابق
 بين

تأكيدات خاصة 
بتصرفات وأحداث 

 اقتصادية

 

 معايير مقررة
 و

 بهـدف تبليغ النتائج إلى

 

 مستخدمين معنيين
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1850- 1905 

 

 عب واالختالسكتشاف التالإ
 كتشاف األخطاء الكتابيةإ

 

  ختبارات ولكن األساسبعض اإل
 هو المراجعة التفصيلية

 

 عتراف بهاعدم اإل

 
1905– 1933 

 

 تحديد مدى سالمة وصحة
 القوائم المالية

 اكتشاف التالعب واألخطاء
 

 

 .بالتفصيل ومراجعه إختبارية
 
 

 

عتراف مبدئي إ
 سطحي

 
1933 – 1940 

 

 سالمة وصحة تحديد مدى
 القوائم المالية

 كتشاف التالعب واألخطاءإ
 

 

 مراجعة إختبارية
 

 هتماماإل بداية

 
1940 – 1960 

 

 تحديد مدى سالمة وصحة
 القوائم المالية

 

 

 ختباريةمراجعه إ
 

 هتمام وتركيز قويإ

 
حتى  -1960
 ناأل

 

مراقبة الخطط، تقييم نتائج 
األعمال، تحقيق الرفاهية 

 يرهااالجتماعية وغ
 

 

 ختباريةإمراجعة 
 

ية جوهرية للبدء همأ
 بعملية المراجعة

 

، 2009، عمانمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب، دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات، دار كنوز المعرفة العلمية: المصدر

 .20ص

 

الفني المحايد هو إبداء الرأي المراجعة أن الهدف الرئيسي لعملية  نستنتج من العرض التاريخي السابق

ونتائج األعمال  لمركز المالي للمؤسسة محل المراجعةعما إذا كانت التقارير المالية تعبر بصورة صادقة عن ا

 .1و التدفقات النقدية عن تلك الفترة
 

تحاد الدولي الصادر عن اإل 200رقم  ٭(ISA) وهذا ما نلمسه جليا في المعيار الدولي للمراجعة

إبداء رأيه  من لبيانات المالية هو تمكين محافظ الحسابات"الهدف من مراجعة ا أنعلى للمحاسبين والذي ينص 

  .2"محددة مالية تقارير إلطار اوفق األساسية المالية قد أعدت من كافة النواحي كانت البياناتفيما إذا 
 

قيود ولقد تطور هدف عمل المراجعة من محاولة تفادي الوقوع في األخطاء والغش في تسجيل ال

المحاسبية إلى التقييم اإلجمالي لصدق القوائم المالية التي تفصح عنها المؤسسة، وإلى التحقق اإلنتقادي لنجاعة 

 .3اإلجراءات وهياكلها
 

نجليزي سنة القضاء اإل نالصادر عالقرار  إلىالمراجعة يرجع  أهدافوالجدير بالذكر هنا أن تطور 

ال يفترض  ن المحافظالحسابات، وأ هدفا رئيسيا لمحافظ ليس لغشكتشاف األخطاء واعندما قرر أن إ 1897

في  محافظ الحسابات "Lopase" لوباز من معلومات، وقد وصف القاضي االنجليزي إليهفي كل ما يقدم  الشك

                                                
 .08، ص2005الطبعة الثانية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان الحديث،أحمد حلمي جمعة، مدخل إلى التدقيق  1

* ISA: International Standards on Auditing. 
2 Néo-Finance, ISA200 : Objectifs et principes généraux en matière d’audit d’états financiers, document internent 

disponible sur le site :             

  http://ibr-ire/fra/documentation-traduction-ISAaspx.pdf  (consulté le 12-12-2015). 
3 Lionel Collins, Gerard Valin, Audit et Contrôle Interne: Aspects financiers- opérationnels et stratégiques, Op.cit,  P 19. 

http://ibr-ire/fra/documentation-traduction-ISAaspx.pdf
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 The Auditor is a Watching" 1المجرمين رثاأيتعقب  أوي قطان بكلب الحراسة وليس كلب يقتفقضية خليج األ

not a bloodhound "  نه ليس من عملية المراجعة وأ أهدافكتشاف الغش والخطأ ليس هدفا من إ أنأي

جاسوسا أو شرطيا، بل يجب عليه أن ال يبدأ عمله وهو يشك فيما يقدم  أن يكون محافظ الحسابات المفروض

  إليه من معلومات وبيانات.
 

 النقاط التالية: مراجعة الحسابات فيهداف أهم أويمكن على وجه العموم حصر 
 

 القوائم المالية؛ حول صحة رأي فني محايد إبداء -

طبقا للمبادئ المحاسبية  وحسابات المؤسسةالتأكد من صحة العمليات المالية المثبتة في دفاتر وسجالت  -

 ؛2المقبولة قبوال عاما

 الغش والتالعب؛ وأعمال األخطاءكتشاف إ -

  ؛لتزامات موجودة ومسجلة فعالدة فعال، وأن اإلن األصول والحقوق موجومن أ التحقق -

 ؛3القصور فيه أوجهبالمعلومات عن نظام الرقابة الداخلية، وبيان  المؤسسة إدارة إمداد -

في إدارة  دارة كوكيل عنهمقتصادي لإلمين في مراقبة األداء المالي واإلمساعدة الطرف الثالث خاصة المساه -

   .4كلة لهمو تحقيق األهداف المو المؤسسة
 

حديثة كانت وليدة التطور السريع الذي يشهده عالمنا  أخرى أهدافظهرت  األهدافهذه  إلى إضافة

قتصادية، وهو ما يعرف مالية للخطط الشاملة للحياة اإلو إداريةوجود مراجعة  إلى، فقد برزت الحاجة اليوم

 اإلنتاجية والكفاءة األداءاول تقييم كفاءة متطورة تتن أهدافتحقيق  إلىالتي تهدف  5قتصاديةبالمراجعة اإل

تعظيم  جلفي المؤسسة، وذلك من أ ل العاملينالعليا من قب اإلدارةلتزام بسياسات وتعليمات والتأكد من مدى اإل

 .المجتمع الذي تعمل فيه هذه المؤسسة ألفرادتحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية و قيمة المؤسسة
 

 6:في النقاط التالية للمراجعة الحديثة األهداف بعض توضيحويمكن 
 
 
 

 ؛تنفيذها ومتابعة الموضوعة الخطط مراقبة -

 ؛المرسومة األهداف إلى بالنسبة المؤسسة أعمال تقييم -

 جميع يف للموارد أمثل واستغالل اإلسراف عدم طريق عن اإلنتاجية اءةالكف من ممكن قدر أقصى تحقيق -

 ؛المؤسسة نشاط نواحي

 .المؤسسة يهف تعمل الذيلمجتمع ا ألفراد اإلقتصادية واإلجتماعية  الرفاهية من ممكن قدر أقصى تحقيق - 
 

  لحساباتا أهمية مراجعة -1-4

 

                                                
 .18، ص 2006غسان فالح المطارنة،  تدقيق الحسابات المعاصر: الناحية النظرية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان  1
 .23، ص2009اب الجامعي، اليمنار الكتولي، المراجعة وتدقيق الحسابات، دعصام الدين محمد مت 2
 .7، ص2007مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان  يوسف محمود جربوع، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق، 3
         ية خدمات مراقبب الحسبابات لسبوق المبال: المتطلببات المهنيبة و مشباكل الممارسبة العمليبة فبي ضبوء معبايير المراجعبة المصبرعلي، عبد الوهاب نصر  4

 .26، ص 2001واألمريكية، الجزء األول،  الدار الجامعية، اإلسكندرية والدولية 
 .46، صمرجع سابقاج بكري،علي ح 5
 .14ص مرجع سابق، هللا، عبد أمين خالد 6
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والتي تعتمد  تعتبر المراجعة وسيلة تخدم العديد من األطراف ذات المصلحة في المؤسسة وخارجها 

عتبار على إ. وتهدف هذه الوسيلة 1 تعتبر غاية بحد ذاتهاوالعلى القوائم المالية التي يعتمدها محافظ الحسابات 

 :هذه األطراف أهم ومن ،مستخدمة للقوائم الماليةالمختلفة ال األطرافخدمة  إلىرقابة فعالة  أداة أنها
 

 إدارة المؤسسة -1-4-1
 

 ستقبليةالم الخطط ضعوو في رسم السياسات والمالية المحاسبية المعلومات تعتمد إدارة المؤسسة على

 والمالية المحاسبية المعلومات فإن لهذا ،ومتابعة تنفيذ الخطط وتقييم أداء العاملين عليها لتسيير المؤسسة

 .2اإلدارة قرارات على مباشر وبشكل تؤثر للمؤسسة المالي صحة المركز عن تعبر ال التي الخاطئة
 

لتي تحتاج إليها اإلدارة في رقابة عمل على توفير المعلومات الموثوق فيها االحسابات ت مراجعةإن 

ؤدي إلى تحسين أنظمة الرقابة الداخلية اذ القرارات على أساس سليم، كما تأنشطة المؤسسة المختلفة، وفي إتخ

د وتقليل إحتماالت وقوع الغش أو التالعب أو األخطاء، كما أن تقارير المراجعة توفر مقياسا سليما يتم اإلعتما

 .3اإلدارةه في تقييم كفاءة علي
 

 أصحاب المؤسسة والمالك -1-4-2
 

لإلطمئنان المعتمدة من قبل محافظ الحسابات تعتمد هذه الفئة على القوائم المالية والحسابات الختامية 

إلتخاذ  ،ومدى متانة وصحة مركزها المالي ،مدى دقة وسالمة الحسابات الختامية وعدالة إفصاحها على

 .4التي تحقق لهم أكبر عائد ممكن ثمار األموال وتحديد مجاالت اإلستثمار المالئمةالمتعلقة بكيفية إست قراراتها

هذه  أنعتبار الحسابات على إ محافظة وتقرير القوائم المالي إلى هتمام أصحاب المؤسسة والمالكيتجه إ

 ومدى تحسنالقوائم والتقارير تعتبر المرآة العاكسة لحقيقة المؤسسة، وذلك للحكم على معدالت الربحية 

 .5ستثمارية السليمةإتخاذ القرارات اإل وإمكانيةتقدير حدود المساهمة في رأس مالها،  من أجل  المركز المالي

 البنوك -1-4-3
 

تقوم معظم المؤسسات بطلب الحصول على قروض من البنوك ومؤسسات اإلقراض، وقبل أن توافق 

نها تقوم بفحص وتحليل المركز المالي ونتيجة األعمال هذه البنوك أو هذه المؤسسات على منح تلك القروض فإ

لتلك المؤسسات، وذلك لضمان قدرة هذه المؤسسات على سداد تلك القروض مع فوائدها في المواعيد 

 7نوك فيما يلي:ببالنسبة لل مراجعة الحسابات تكمن أهميةو .6المحددة
 

لومات ت والمعالمؤسسات باإلعتماد على البياناتقييم طلبات القروض والتسهيالت اإلئتمانية المقدمة من  -

 حه؛، وإتخاذ القرارات بمنح القرض أو عدم منالمحاسبية المصادق عليها من قبل محافظ الحسابات

                                                
 .19غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص 1  

 12،ص2009األردن عمان، والتوزيع، للنشر المستقبل دار ي،والعمل النظري الحسابات تدقيق علم الرفاعي، خليل الخطيب، خالد 2
 .10مرجع سابق، ص وأخرون،د عبد المولى الصباغ، أحم 3
 .23، ص2011رأفت سالمة محمود، وأخرون، علم تدقيق الحسابات العملي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان 4
 .30، ص2001لمراجعة: األبعاد العلمية ومعايير التطبيق، مكتبة الجالء الجديدة، مصر يحي حسين عبيد، إبراهيم طه عبد الوهاب، أصول ا 5
حاسبة"، أطروحة رشيد سفاحلو، "أهمية تكييف النظام المحاسبي المالي الجزائري للمعايير الدولية للتدقيق والمراجعة في ظل تبنيه للمعايير الدولية للم 6

 .11، ص2017-2016شلف، الجزائردكتوراه، قسم علوم التسيير، جامعة ال
 .16ص عبد هللا، مرجع سابق،خالد أمين  7
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اد على اإلعتمتقدير نسب الفائدة على القروض باإلعتماد على درجة المخاطرة لكل مؤسسة ودرجة سيولتها ب -

 تقدير نسبة المخاطرة؛

 ل من خطر عدم السداد والديون المشكوك فيها والديون المتعثرة.التقلي -
 

 تحادات ونقابات العمالإ -1-4-4
 

تعتمد إتحادات ونقابات العمال على وجود المراجعة للتحقق من حسن سير أعمال المؤسسة والتأكد من 

لتفاوض والمساومات خالل آليتي امن  إستمرارها وعدالة نصيبهم في الربح، والتفاوض مع أصحاب األعمال

. العمال تخص التي األخرى المزايا ومختلف يتعلق برسم سياسة األجور والعالوات والتعويضاتفيما  الجماعية

 1مصلحة العمال والموظفون في: وعموما تدعم المراجعة
 

 تحديد سياسات األسعار واألجور وتحديد الحد األدنى لهذه األجور؛ -

 جور وتحسين أوضاع العمال والموظفون؛المطالبة برفع الرواتب واأل -

 ية.المطالبة بالتأمين الصحي الشامل، ورفع نسبة التعويضات في نهاية الخدمة والحوافز السنو -
 

 الدائنون والموردون -1-4-5
 

   رديهان مووبي إن سالمة المركز المالي تعطي الثقة المطلوبة في المعامالت التي تتم بين المؤسسة

لسيولة درجة ا في القوائم المالية والمركز المالي، كما أن المحافظيمكن أن يستعينوا برأي  ودائنيها حيث

 .سسةللمؤة والربح تعدان ذات أهمية قصوى لهم، و بالتالي هي تعتبر كأساس لتقرير سالمة الحالة المالي
 

 2ن في:تكمن أهمية مراجعة الحسابات للدائنين والموردي
 

 ى قدرتهاات ومدلمؤسسة المتعامل معها ودرجة سيولتها وصحة أصولها، وقيمة اإللتزامتقييم الوضع المالي ل -

 على سداد إلتزاماتها في مواعيدها؛

 تقييم مدى القدرة على اإلستمرار في التعامل مع المؤسسة. -

 الجهات الحكومية -1-4-6
 

 من العديد في المؤسسات تصدرها التي والمعلومات المالية البيانات علىالجهات الحكومية  تعتمد

 يمكن وال الضرائب، فرض أو للدولة االقتصادية السياسات رسم أو االقتصادي النشاط مراقبة منها األغراض

 هذه بفحص تقوم محايدة جهات من ومعتمدة فيها موثوق ومعلومات بيانات دون األعمال بتلك القيام للدولة

 .3حولها والعادل المحايد الفني الرأي وإبداء دقيقا فحصاوالمعلومات  البيانات
 

 :     الموالي الشكل كذلك من خالل الحسابات مراجعةأهمية  يمكن أن نوضح

 لدى مستخدمي القوائم المالية الحسابات مراجعة: أهمية (2-1) شكل رقم

 

 

                                                
مان"، يونس عليان سليمان الشوبكي، "أثر المراجعة الخارجية على المعلومات المحاسبية للشركات المساهمة العامة األردنية المدرجة في بورصة ع 1

 .08، ص2006أطروحة دكتوراه، قسم المحاسبة، جامعة حلب، سوريا
 .08-07سابق، ص صالمرجع ال 2
 .09يوسف محمود جربوع، مرجع سابق، ص 3

لسوق ا  
 المستثمرون الحاليون

 المساهـــمون
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  الدخول في جراءاتإ                                                                                               
   البورصة       حق الملكية  

 المصادقة على            
               الحسابات           

 

 

 وظيفة 
 الرقابة

  إجراءاتفحص                      
 الرقابة الداخلية                     

                 عدم التناسق                                                                                        

  ماتفي المعلو التماثل(عدم )                                                                                                    
  اإلدارة وظيفة

 
                                              عدم من التقليل 
 )عدم التماثل( التناسق 

 ي المعلومات  ف                                                                                       
                                                                                                                                   

 
                       Source : Benoit  Pige, audit et contrôle enterne, 2ème  édition,  EMS, Paris2004, P98.     

 

 

تناسق في يتدخل في كل مرة لكي يقلل من عدم ال محافظ الحسابات نالحظ أن  أعاله الشكلمن خالل 

ر المصد ين األطراف، وعدم التناسق هذا يكون حسب الحاجة من المعلومة لكل طرف سوءا كانالمعلومات ب

 للمعلومة أو مستقبلها، و عدم التناسق هذا يعكس لنا أهمية وجود عملية المراجعة.
 

 لحساباتا مراجعةأنواع  -1-5

 

 ؤسسة محل المراجعةنظام تسيير الم في تقييم يساهم أنمن شأنه  تبني نوع مالئم من المراجعة إن

المتعددة للمراجعة والتي تختلف باختالف الزاوية  األنواعبين  سوف نميزو ستمراريته.حافظة على إموال

  .1واحدة لكن مستويات األداء التي تحكم جميع هذه األنواع اجعةالمر إلىالمنظور من خاللها 
 

 من حيث اإللزام القانوني -1-5-1
 

 .ختياريةجعة اإلالمراجعة اإللزامية والمرا: هما لزام القانوني إلى نوعينتنقسم المراجعة من حيث اإل

  
 المراجعة اإللزامية -1

                                                
  .41، ص1990اإلسكندريةة، محمد سمير الصبان، محمد الفيومي محمد، المراجعة بين التنظير والتطبيق، الدار الجامعي 1
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حسب نصوص التشريعات والقوانين التي يحتم القانون القيام بها  اإللزامية هي المراجعة عةالمراج إن

أعمال اإلدارة ويقوم بتقديم  الرقيب على للحسابات يقوم بدور محافظالنافذة، حيث يفرض تعيين مراجع أو 

ويترتب على عدم القيام بتلك المراجعة وقوع المخالف تحت طائلة العقوبات ، 1تقرير للهيئة العامة للمساهمين

 .2المقررة
 

فذ ما هو حل وينيقوم بجميع المرا محافظلها شمول واسع فال اإللزاميةوتجدر اإلشارة إلى أن المراجعة 

ا ، أما فيمقانونوأي تكاسل أو تفريط منه يعرضه للمسؤولية المطلقة أمام ال مراجعةه من قواعد المتعارف علي

 .األموالشركات يخص فرض هذا النوع من المراجعة فهو في الغالب يفرض على 
 

 ختياريةاإلالمراجعة  -2 
 

ة أو بطلب من مجلس اإلدار تتم ، بليحتم القيام بها هي تلك المراجعة التي تتم دون إلزام قانوني

المساهمين بهدف التأكد من الوضعية المالية للمؤسسة، والتأكد كذلك من صحة وصدق وعدالة المعلومات 

المالية الناتجة عن النظام المحاسبي والمالي وعن نتائج األعمال والمركز المالي للمؤسسة، حيث أن هذه 

 .3إنضمام شريك المعلومات تتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء خاصة في حالة إنسحاب أو
 

اضحة وغير محددة وغير  محافظ الحساباتختيارية واجبات نه في المراجعة اإلأ والجدير بالذكر

        قبةبمرا غير ملزم وسيع أو تضييق إطار عمله والمحافظالشروط فالمراجعة تتم حسب االتفاق، حيث يمكن ت

 نه بإمكانه تدوين بعض مالحظاته.أكل الحسابات إال 
 

  المراجعةونطاق من حيث مجال  -1-5-2
 

 ة.ة الجزئيالمراجعة الكاملة والمراجع: هما نوعين نطاقها إلى أو هاتنقسم المراجعة من حيث مجال

 

 المراجعة الكاملة -1
 

التأكد  ضوهي المراجعة التي تعني فحص كل العمليات المثبتة في الدفاتر والسجالت المحاسبية بغر

، ومدى داللتها للمركز المالي ونتيجة األعمال، لذلك يتمتع محافظ الحسابات بسلطة من عدالة القوائم المالية

مطلقة وغير مقيدة في عمله، وله حق تقرير العمليات التي سيقوم بفحصها والمستندات التي يريد اإلطالع 

 .4عليها، وتقرير كمية اإلختبارات وحجم العينات التي يراها مناسبة
 

أية قيود على مجال أو نطاق  أو الجهة التي تعين المحافظ دارةال تضع اإل اجعةالمر من النوع هذا في

عن مدى سالمة القوائم المالية ككل بغض النظر عن  م رأيهيقدة األمر تفي نهاي ويتعين على المحافظ ،عمله

في تحديد  حريةال لمحافظ الحساباتويالحظ في هذه الحالة أن  .ختباراتهالمفردات التي شملتها إنطاق الفحص و

 .5وذلك دون التخلي عن مسؤوليته الكاملة عن جميع المفردات ختباراتهالمفردات التي تشملها إ

                                                
 .42،ص2004 ة، اإلسكندريةجامعيالدار ال راجعة: األسس العلمية والعملية، عبد الفتاح محمد الصحن، وأخرون، أسس الم 1
 .46، ص2002محمد سمير الصبان، عبد هللا عبد العظيم هالل، األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات، الدار الجامعية، اإلسكندرية 2
 .38، ص2007إبراهيم عثمان شاهين، أصول المراجعة، الطبعة السادسة، منشورات جامعة حلوان، مصر 3
 .18ص ، 2006 اإلسكندرية الحديث، الجامعي المكتب والمراجعة، المحاسبة في متقدمة دراسات سرايا، السيد ،محمد ويالدهرا الدين كمال 4
 .43، ص عبد الفتاح محمد الصحن، وأخرون، مرجع سابق 5
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 المراجعة الجزئية -2
 

محافظ  يقتصر عمل بحيث المراجعة مجال أو نطاق على قيود وضع تتضمن التي المراجعة تلك وهي

 ،1العمليات تلك بتحديد عينت محافظ الحسابات لتيا الجهة وتقوم غيرها، دون العمليات بعض على الحسابات

 أو تفاقإ وجود يتعين كما فقط، له حدد الذي المراجعة مجال في تنحصر محافظ الحسابات وليةمسؤ نفإ وعليه

 من على محافظ الحسابات ويتعين تحقيقه، المراد والهدف المراجعة حدود يبين الحاالت هذه مثل في عقد كتابي

 التقرير ذلك لمستخدمي بوضوح وليتهمسؤ لتحديد عمل من به قام ما تفاصيل تقريره في يبرز أخرى أن ناحية

 .2ومعلومات قوائم من به يرتبط وما
 

 من حيث توقيت المراجعة -1-5-3
 

 .المراجعة المستمرة والمراجعة النهائية عة من حيث التوقيت إلىتنقسم المراج

 

 المراجعة المستمرة -1
 

خالل السنة، حيث يقوم  تتبع حسابات المؤسسة على تقوم المراجعة التي المستمرةيقصد بالمراجعة 

محافظ الحسابات بالتردد على المؤسسة من وقت ألخر وعلى فترات دورية أو غير دورية خالل سنة المراجعة 

 .3للقيام بفحص العمليات المالية التي تتم خالل السنة المالية

 4:في حاالت عدة منها حافظ الحساباتممن المراجعة يتبعه  هذا النوع
 

 ر الحجم وعملياتها كبيرة ومتعددة؛كانت المؤسسة تتميز بكب إذا -

 عدم التمكن من تقييم نظام الرقابة الداخلية للحكم على مدى كفاءته. -
 

 المراجعة النهائية -2
 

اية السنة المالية نه عند والتحقق الفحص بعمليات فيها محافظ الحسابات يقوم التي المراجعة وهي

للمؤسسة محل المراجعة بعد أن تكون السجالت والقيود المحاسبية وقيود التسوية قد أغلقت، وتم إعداد القوائم 

 أي تعديل إجراءقدرة إدارة المؤسسة على  ، وتمتاز هذه المراجعة بعدممحل المراجعة للمؤسسة الختامية المالية

 تتعدد ال الصغيرة والمتوسطة التي المؤسسات ناسبت الحسابات، وهي أو تغيير في أرصدة في بيانات الدفاتر

 .5قصيرة زمنية فترة خالل يقوم بها أن للمحافظ يمكن بحيث كبيرة، بصورة العمليات فيها
 

 من حيث مدى الفحص  -1-5-4
 

 .ختباريةوالمراجعة اإل )التفصيلية( المراجعة الشاملة إلى من حيث مدى الفحصتنقسم المراجعة 

                                                
 .24، ص2009نواف محمد عباس الرماحي، مراجعة المعامالت المالية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان  1
، "دور المراجعة الخارجية في ضمان مصداقية المعلومات المحاسبية"، الملتقى الوطني الرابع: تأهيل مهنة التدقيق لمواجهة عمر ديلمي، اريسميرعم 2

 .06، ص2013نوفمبر21-20األزمات المالية والمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات، جامعة األغواط، الجزائر
، 2017-2016مراجعة المالية في ظل المعايير الدولية"، أطروحة دكتوراه، قسم علوم التسيير، جامعة الشلف، الجزائرعمر ديلمي، "نحو تحسين أداء ال 3

 .09ص
   ،ق العملي، المكتب الجامعي الحديثمشاكل التطبي -المعايير والقواعد-محمد السيد سرايا، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل: اإلطار النظري 4

 .43ص ، 2007يةاإلسكندر
 .31ص ، 2003 لقاهرةا الهندسية، الدار مطابع الطبعة السابعة،المراجعة، أصول جمعة، شعراوي سهير 5
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 المراجعة الشاملة -1

بمراجعة جميع الدفاتر والسجالت والمستندات  محافظ الحساباتوهي المراجعة التي يقوم من خاللها 

من أن جميع العمليات مقيدة بانتظام وأنها  ميع المفردات محل المراجعة للتأكدوالحسابات، أي يقوم بفحص ج

 . 1ويرة من األخطاء والتالعب والتزصحيحة، كما أنها خالي
 

جميع األعمال التي تمت خالل السنة المالية، لذا يجب فحص  الشاملة أو التفصيلية المراجعةتشمل 

جميع البيانات المسجلة في الدفاتر والسجالت المحاسبية، والتأكد من عدالة القوائم المالية ومدى تمثيلها لنتيجة 

 .2األعمال والمركز المالي
  

 ختباريةالمراجعة اإل -2
 

، الكل ال العينة مفردات من جزء على يتم محافظ الحسابات تدخل أن فيالمراجعة تند هذا النوع من يس

ليات الفحص، مع مراعاة عدد من المفردات )العينة( لكي تخضع لعم ختياربإ محافظ الحساباتيقوم  ثحي

   .3ا)المجتمع(ختيار هذا الجزء منهعلى مجموع المفردات التي تم إضرورة تعميم نتائج هذا الفحص 
 

إن إختيار حجم العينة يرتبط بوجهة نظر محافظ الحسابات في مدى سالمة نظام الرقابة الداخلية، ويتم 

 4إختيار هذه العينة بأحد أسلوبين وهما:

 أو ما يعرف بالعينات الحكمية؛ التقدير الشخصي -

 أو ما يعرف بالعينات اإلحصائية. صائيالتقدير اإلح -
 

 والمراجعةمن ناحية،  ة والمراجعة الشاملةالكامل بين المراجعة لتفرقة في هذا المجالر ايجدومن ال

إذا تم فحص جميع  ة قد تكون شاملةالكاملحيث أن المراجعة من ناحية أخرى.  ةختبارياإل المراجعةو ةالجزئي

والدفاتر  من القيود فحص جزء معينإذا ت ختباريةإ كونالسجالت والمستندات في حين أنه تالقيود والدفاتر و

إذا تم فحص جميع العمليات التي يشتمل  ة قد تكون شاملةالجزئي ن المراجعةوالسجالت والمستندات. كما أ

 .5إذا تم اختبار عينة من مجموع مفردات هذا الجزء ختباريةوقد تكون إ عليها ذلك الجزء
 

 من حيث القائم بعملية المراجعة -1-5-5
 

 المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية. إلى قائم بهاال تنقسم المراجعة حسب

 

 المراجعة الداخلية -1
 

                                                
 .31، ص عبد الفتاح محمد الصحن، وأخرون، مرجع سابق 1
 .29مرجع سابق، صأصول المراجعة،حسين يوسف القاضي، وأخرون،  2
  .16، ص2015-2014، الجزائر3عة المحاسبية"، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم اإلقتصادية، جامعة الجزائر، "تطبيق تقنيات السبر في المراجمحمد مشيد 3
  .27عصام الدين محمد متولي، مرجع سابق، ص 4
 .13أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص 5
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تعرف المراجعة الداخلية بأنها "نشاط وفحص تأكيدي مستقل وموضوعي لتقييم وتحسين فعالية إدارة 

المخاطر والتحكم في العمليات، وتهدف إلى تعظيم قيمة المؤسسة وتحسين عملياتها وفق منهج وخطوات 

 .1اءات منظمة"وإجر
 

المراجعة الداخلية هي مراجعة العمليات والمستندات الخاصة بالمؤسسة بمعرفة المؤسسة ذاتها، إن 

ل وفحص العمليات والقيود والمستندات بشك خالل تنظيم معين، يهدف إلى التحققنشاط تقييمي يتم من وهي 

مارس لقياس وتقييم فعالية أساليب الرقابة عتبر بمثابة رقابة إدارية تمستمر كأساس لخدمة اإلدارة، وهي ت

ين موظفين لدى مؤسسة ويشتمل المراجعة الداخلية أنظمة عاألخرى ويتم من خالل هيئة داخلية أي مراج

 .2الرقابة الداخلية المحاسبية واإلدارية والضبط الداخلي
 

والدفاتر يات حيث يقوم بفحص العمل المؤسسة شخص من داخل إلى الداخلية المراجعة تسند

تعمل كذلك على  األخرى وهي أي أنها وظيفة كباقي الوظائف ،ير المحاسبيةلتزام بالمعايوالمستندات ومدى اإل

وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية الموضوعة من قبل المؤسسة وذلك لتوجيه أنشطتها نحو  مالئمةفحص و تقييم 

 .3خطط المرسومةتحقيق األهداف المسطرة ومدى توافقها مع السياسات وال
 

 ، وهياإلدارة أهداف لخدمة والتقييم المؤسسة للحكم داخل من تعمل مستقلة أداة الداخلية تعتبر المراجعة

وأداة في يد اإلدارة تعمل على مدها بالمعلومات المستمرة فيما يتعلق بالنواحي  جزء من نظام الرقابة الداخلية

  4:التالية
 

 ؛دقة أنظمة الرقابة الداخلية -

 ام داخل كل قسم من أقسام المؤسسة؛الكفاءة التي يتم بها التنفيذ الفعلي للمه -

 .كيفية و كفاءة الطريقة التي يعمل بها النظام المحاسبي -
 

 المراجعة الخارجية -2
 

ة ألنظم من خارج المؤسسة بغية الفحص الفني الدقيق والبناء هي المراجعة التي تتم بواسطة طرف

هو   ها بيقوم  ية والحسابات والسجالت والمستندات الخاصة بالمؤسسة موضوع المراجعة، والذيالرقابة الداخل

ات لمعلوماالشخص المهني المؤهل والمستقل بقصد إبداء رأي فني محايد ومدعم بالحجج حول النوعية وثقة 

 ها. لمعمول بوالمبادئ المحاسبية ا لتزام بالمعاييرذلك باإلالمالية المعروضة من طرف المؤسسة و
 

 بين الوثيق التعاون فإن وبذلك ،ةالداخلي مراجعةال أهداف مع تلتقي مراجعة الخارجيةال أهداف إن

 الدفاتر في للمؤسسة المالية العمليات تسجيل سالمة ضمان إلي يؤدي ةالخارجي مراجعةوال ةالداخلي مراجعةال

                                                
1 Alvin Arens, Randal Elder, Mark Beasley, Auditing and Assurance Services An Integrated Approach, 14eme edition, 
Prentice Hall, Boston2012, P816. 

 .26، ص 2015زهير عيسى، تدقيق الحسابات: اإلجراءات العملية، دار البداية، عمان  2
3 Swayer Lawrence, La pratique de l’audit, Ed. Publi-union, Paris1976, P05. 

لمراجعة الخارجية: المفاهيم األساسية واليات التطبيق وفقا للمعايير المتعبارف عليهبا والمعبايير الدوليبة، محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي، ا 4

 .30، ص2002الدار الجامعية، اإلسكندرية
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 ونتائج للمؤسسة  المالي المركز عن صحيح كلبش الختامية المالية القوائم تعبير ضمان وكذلك والسجالت

 .1خسارة أو ربح من أعمالها
 

 الشكل التالي: ة وفقا لمسار يمكن إظهاره من خاللتتم عملية المراجعة الخارجي
 

 : المسار العام للمراجعة الخارجية(3-1)شكل رقم 
 

      
Source : Bethoux Michel, l’audit donne le secteur public, centre de librairie et d’éditions  

techniques, Paris 1986, P 46                    .     

 

خالل  بين المؤسسة واألطراف الخارجية من وسيطمحافظ الحسابات من خالل هذا الشكل نالحظ أن 

مبادئ وفقا لل ختاميةلية الالقوائم الماية مراجعة إضفاء صيغة المصداقية على بيانات المؤسسة، وذلك بقيامه بعمل

ت ن معلوماليها مالمحاسبية المتعارف عليها من أجل طمأنة مستعملي القوائم المالية النهائية بأن ما يظهر ع

 صادق و سليم و شرعي.
 

 ينهما:بالخارجية نبين في الجدول التالي الفروق المراجعة ونظرا ألهمية المراجعة الداخلية و

 : الفرق بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية(2-1)رقم  جدول

 المراجعة الخارجية المراجعة الداخلية معيار التفريق

 الهدف
 خدمة اإلدارة -
كشف ومنع األخطاء واإلنحراف عن  -

 السياسات الموضوعة.

 خدمة المالك -
 إكتشاف األخطاء هو هدف ثانوي. -

 نوعية القائم
ل المؤسسة يعين موظف من داخ
 بواسطة اإلدارة.

يعين شخص مهني مستقل من خارج المؤسسة 
 بواسطة المالك.

 إستقالل كامل. إستقالل جزئي. درجة اإلستقالل

 مسؤول أمام المالك. مسؤول أمام اإلدارة. المسؤولية

 نطاق العمل
ص تن يحدد ذلك أمر التعيين والمعايير المهنية وما تحدد اإلدارة نطاق العمل. 

 عليه القوانين واألنظمة.

المالية،  يتم الفحص غالبا مرة واحدة نهاية السنةيتم الفحص بشكل مستمر على مدار  توقيت المراجعة

                                                
 .26نواف محمد عباس الرماحي، مرجع سابق، ص 1

المبادئ المحاسبية 

 المقبولة قـبول عـام

المراجعة 
 الخارجية

 

لمؤســسةا  
 

لية القوائم الما  
 الـخــتامـية

األطراف 
 الخارجية
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 وقد يكون أحيانا خالل فترات متقطعة من السنة.  السنة المالية.

 . 32، ص2014-2013عة دمشق، سوريا، أصول المراجعة، الجزء األول، منشورات جاموأخرونحسين يوسف القاضي، : المصدر
 
 

 من حيث نوع البيانات -1-5-6
 

 ،لتزامإلراجعة ام ،وهي: مراجعة القوائم المالية أنواعثالثة  إلىتنقسم المراجعة من حيث نوع البيانات 

 .المراجعة التشغيلية
 

 مراجعة القوائم المالية -1
 

مع المعايير  وتتفق تعطي صورة حقيقية وعادلة يةإذا كانت القوائم المالتهتم هذه المراجعة بتحديد ما 

المحددة، وتتمثل هذه المعايير عادة في المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وتشمل القوائم المالية بصفة عامة 

  ، قائمة التغير في حقوق رؤوس األموالكل من قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية

 .1مالحظات المرفقة بهذه القوائمال وأيضا
 

 لتزاممراجعة اإل -2
 

تحديد مدى إلتزام المؤسسة باإلجراءات أو القواعد  تسمى أيضا بمراجعة التنفيذ أو األداء وتهدف إلى

كالسياسات واإلجراءات اإلدارية الرسمية  ةتقيد المؤسسة بالمعايير المقررمدى أو اللوائح المقررة. أي تقيس 

عما إذا كان قد تم إتباع تلك  تقاريركتابة وعموما تتمثل نتائج مراقبة االلتزام في النظام الداخلي. المكتوبة و

 .2توجه عادة إلى الجهات التي قامت بوضع السياسات واإلجراءاتو السياسات واإلجراءات المقررة أم ال،

 

 

 المراجعة التشغيلية -2
 

 التشغيلية النشاطات وتقييم ختيارإ حيث من الرقابة تغطيه الذي النطاق ابأنهة التشغيلي مراجعةال عرفت

 .3التقليدية مراجعةال عملية تتطلبه ما عن زيادة المختلفة، الوحدات أو للنشاطات األداء ونتائج واإلدارية
 

فحص كافة أو بعض اإلجراءات التشغيلية للمؤسسة بهدف تقييم فعالية تتمثل المراجعة التشغيلية في 

تشمل تقييم هيكل  أنيمكن  وإنما غيلية على الجوانب المحاسبية فقط، وال تقتصر المراجعة التش4غيلوكفاءة التش

 .5يكون المراجع مؤهل له أخرأي مجال  أوالتسويق،  أنشطة، اإلنتاج أساليب، المؤسسة
 

 من حيث طبيعة التنفيذ -5-7- 1
 

المراجعة  المراجعة الحسابية، ،دية: المراجعة المستنإلىالتنفيذ  طبيعةتنقسم المراجعة من حيث 

 .التحليلية

                                                
 . 24 -23ص ص، 2002الرياض ر المريخ للنشر،دا المراجعة مدخل متكامل، ترجمة محمد عبد القادر الديسطي، جيمس لوبك، رينز،أألفين  1
 .26، ص2002أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة في عالم متغير، الطبعة الخامسة، دار الكتاب األول، القاهرة 2
 .56، ص2006خلف عبد هللا الوردات، التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن 3
 .28، ص 2007حمد لطفي، التطورات الحديثة في المراجعة، الدار الجامعية، اإلسكندرية أن السيد أمي 4
 .24ألفين ارينز،جيمس لوبك، مرجع سابق، ص 5
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 المراجعة المستندية -1
 

بالدفاتر، كما تشمل التحقق من أن  ات والقرائن المؤيدة للقيود المسجلةهي عملية فحص المستند

 .1العمليات الخاصة بالمؤسسة قد قيدت بالدفاتر دون حذف أي عملية
 

ف ختالإ دية الخاصة بالدورة المالية علىوعة المستنتركز هذه المراجعة على دراسة وتفحص المجم

افظ محأنواعها، وذلك للتأكد من صحة إعدادها وصحة ما ورد فيها من بيانات ومعلومات بهدف تمكين 

  من إبداء رأيه الفني المحايد حول صحة وعدالة القوائم المالية. الحسابات
 

 المراجعة الحسابية -2
 

ة القيود الموجودة بالدفاتر كما وهي من حيث قيمتها وأرقامها، ثم مراجعة هي العملية المتعلقة بمراجع

 .2الترحيل إلى دفاتر األستاذ المختصة ثم ترصيد الحسابات المختلفة ومراجعة المجاميع الرأسية واألفقية
 

في   يةة والكمتم تسجيله في الدفاتر والسجالت المحاسبية من حيث القيم هي المراجعة الرقمية لكل ما

لغش في ا وأعمال األخطاءكتشاف المحاسبية وكذلك إ األعمالنفس الوقت، حتى يمكن التأكد من صحة جميع 

 حال وجودها.
 

 المراجعة التحليلية -3
 

هي عملية تقييم المعلومات المالية من خالل دراسة العالقات الممكنة بين البيانات المالية بعضها 

 .3القات بين البيانات المالية وغير الماليةببعض، وذلك للحكم على معقولية الع
 

 لحساباتا مراجعةأداء  وأخالقيات المبحث الثاني: معايير

 

 هالى ضوئع يعملأداء معينة  تإن من أهم المقومات األساسية ألية مهنة وجوب وجود معايير ومستويا

رف تعاملوك وقواعد س معايير ويسيرون عليها في كافة مراحل العمل، ولمهنة المراجعة هذه المهنة اممارسو

 ثل إطاراوتم ،ةختالف في التعبير أو الممارسة المهنية في الظروف المتشابهإلى تقليل درجة اإل فتهد عليها

  .مق المسؤولية المهنيةعد طبيعة ويتحدو يم نوعية وكفاءة العمل الفنيعاما لتقي
 

 معايير المراجعة مفهوم -2-1

 

أداة قياس " األصليالتي تعني بمفهومها  "Norma" ةالكلمة الالتيني إلى "Norme"يعود أصل كلمة معيار

فالمعيار  .Equerre"4-الكوس" تعطي الزاوية القائمة وتسمح بالقياس الهندسي "مكونة من قطعتين متعامدتين

  ."ما يجب أن يكون عليه الشئ"، وبمعنى أدق هو "المكيال أو المقياس"هو 
  

                                                
 .15، ص1999جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، مصر ، أساسيات المراجعة، منشورات مركزوأخروننصور حامد محمود، م 1
 .14سابق، صالمرجع ال  2

 .254، ص ،جيمس لوبك، مرجع سابقأرينزألفين    3
4 Bergeret Jean, La personnalité normale et pathologique : les structures mentales- le caractère-les symptômes, 2eme 

édition Ed.Dalloz, Paris 1985, P 14. 
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" نموذج موضوع من طرف سلطات مختصة أو نيجة عرف أو إتفاق عام لما كما يعرف المعيار بأنه 

      .1يجب العمل به وإتباعه كمقياس مرشد لمدى فعالية األداء"
 

األنماط  كتل"معايير المراجعة بأنها  مرسون هنكيفقد عرف وليم توماس وإ أما في المجال المهني،

التي  والتي تستنتج منطقيا من الفروض والمفاهيم دائه لمهمتهأثناء أ بها محافظ الحسابات يذيحتالتي يجب أن 

 .2"تدعمها
 

المقاييس أو المستويات التي يستطيع الممتهن في ضوئها أن تلك " بأنها محمود السيد الناغي كما عرفها

المستوى بنفس  يقيم العمل الذي أداه، أو يتبين ما إذا كان قد أدى العمل المهني الذي كلف به كعضو في المهنة

 .3"عارف عليه بين أعضاء المهنةالمت
 

للمعايير والذي يعتبر من أشمل التعاريف فقد عرف المعايير بأنها "هدف  kohlerأما تعريف كوهلر 

مرغوب ومطلوب تحقيقه، أو نمط يتأسس بالعرف عن طريق القبول العام أو من خالل الهيئات العلمية أو 

للعمل يسترشد بها لتشريعية، ويهدف وضع المعيار إلى تكوين قاعدة أساسية المهنية أو الحكومية أو السلطات ا

  .4مجموعة من األشخاص في نطاق وظروف أعمالهم"
 

ية وقانونة تصدره هيئات مهني و مؤشرنموذج "هو نطالقا مما سبق يمكن القول بأن معيار المراجعة إ

 ."ةما يجب أن يكون عليه التطبيق العملي عند المراجع لتحديد
 

حيث أن ، بين مفهومي معايير المراجعة وإجراءات المراجعةوتجدر اإلشارة أن هناك فرق وتمييز 

إلى األدوات والوسائل والطرق التي تطبق والمهام التي تنفذ بواسطة محافظ الحسابات والتي يتم  اإلجراء يشير

، بينما المعيار يتعلق بقياس دقة 5لمحايدمن خاللها جمع أدلة اإلثبات الصالحة والكافية إلبداء الرأي الفني ا

المعيار يتميز بأنه ملزم لمحافظ الحسابات  ستخدام إجراءات معينة، كما أنوباألهداف الواجب تحقيقها بإ األداء

رية تحديد األساليب واإلجراءات ح طالما كان متفقا مع سلوك المحافظ العادي، بينما يكون لمحافظ الحسابات

 .6ل الذي يحقق الهدف من الفحصستعمالها بالشكوإ
 

في تحديد إجراءات المراجعة ليست حرية مطلقة ولكنها في حقيقة  غير أن حرية محافظي الحسابات

تقع في حدود إطار معين تحكمه أساسا معايير المراجعة  تبر حرية مقيدة، ألن حرية المحافظاألمر تع

المسؤولة عن تنظيم المهنة، وهو الذي يحدد له  والتوصيات التي تصدرها الهيئات المهنية أو الحكومية

 .7سترشاد بها عند القيام بعملية المراجعةالتي يمكن اإلستعانة أو اإل اإلجراءات
 

                                                
 .86، ص2008جلة الدراسات اإلقتصادية والمالية، العدد األول، جامعة الوادي، جانفيفاتح سردوك، "مراجعة الحسابات وضرورة إيجاد نظرية لها"، م 1
 .52ص ،1989السعودية  وليم توماس.، امرسون هنكي، المراجعة بين النظرية والتطبيق، تعريب: أحمد حامد حجاج و كمال الدين سعيد، دار المريخ، 2
 .51، ص2000لتطبيق، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، المنصورة ا: تحليل وإطار محمود السيد الناغي، المعايير الدولية للمراجعة 3
رة العامة، عيد حامد معيوف الشمري، معايير المراجعة الدولية ومدى إمكانية إستخدامها في تنظيم الممارسة المهنية بالمملكة السعودية، معهد اإلدا 4

 .16-15، ص ص2006الرياض
 .10ص ، مرجع سابق،يدمحمد محمود عبد المج 5
 .60ص مرجع سابق، ،محمود السيد الناغي  6
 .58، ص1987محمد وجدي شركس، اإلطار واألساسيات في المراجعة: تدقيق النظم المحاسبية التقليدية وااللكترونية، منشورات ذات السالسل، الكويت 7
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 االتحاد أعاد مالنسبية، ث األهمية حسب متتابعة زمنية فترات خالل صدرتأ الدولية المراجعة معاييرإن 

 هذه الزمت كما ،المراجعة عملية بمراحل الرتباطاتها طبقا ييرالمعا هذه تبويب  "IFAC "للمحاسبين الدولي

 ي:لتالا الجدول في توضيحها ويمكن حاليا، عليه هي ما إلى وصلت أن إلى التعديالت من جملة المعايير
 

 : معايير المراجعة الدولية(3-1)جدول رقم 

رمز 
 المعيار

رمز  عنوان المعيار
 المعيار

 عنوان المعيار

 

200 
 

اف والمبادئ العامة لمراجعة األهد
 الحسابات

 

520 
 

 اإلجراءات التحليلية

 عينات المراجعة والوسائل اإلختبارية 530 شروط اإلرتباط بمهمة المراجعة  210
 مراجعة التقديرات المحاسبية 540 الرقابة على جودة أعمال المراجعة 220
 األطراف ذات العالقة 550 التوثيق 230
 األحداث الالحقة 560 أالغش والخط 240

 

250 
دراسة القوانين واللوائح عند أداء عملية 

 المراجعة

 

570 
 اإلستمرارية

 

260 
توصيل أمور المراجعة للمسؤولين عن 

 الحوكمة
 

580 
 إقرارات اإلدارة

 اإلعتماد على  أعمال محافظ حسابات أخر 600 التخطيط 300
 عتماد على أعمال المراجع الداخلياإل 610 الفهم الكافي للمؤسسة ومحيطها 315
 اإلعتماد على أراء الخبراء المتخصصين 620 األهمية النسبية 320
 تقرير محافظ الحسابات 700 إجراءات المراجعة طبقا لألخطار المقيمة 330

 

402 
المراجعة في حالة إستخدام العميل لمؤسسة 

 خدمات
 

710 
 المقارنات

 ةالمعلومات األخرى المرافقة للقوائم المالي 720 أدلة اإلثبات في المراجعة 500
 

510 
  اإلختبارات التحليلية

800 
تقرير محافظ الحسابات عن المهام ذات 

 األغراض الخاصة

ظل تبنيه  اجعة فيرشيد سفاحلو، "أهمية تكييف النظام المحاسبي المالي الجزائري للمعايير الدولية للتدقيق والمر :لمصدرا

 .65، ص2017-2016لية للمحاسبة"، أطروحة دكتوراه، قسم علوم التسيير، جامعة الشلف، الجزائرللمعايير الدو
  لحساباتا لمراجعة المعايير العامة -2-2

 

 الذاتي والذهني لمحافظ بالتكوين الشخصي تعرف هذه المعايير أيضا بالمعايير الشخصية وهي تتعلق

 ،1وعالقتها بجودة ونوعية األداء المطلوب ،المستوى المطلوبوتأهيله علميا وعمليا إلى  وإعداده الحسابات

ير، وتعتبر شخصية تعد لمقابلة معايير العمل الميداني ومعايير التقر وتوصف هذه المعايير بأنها عامة لكونها

وتشمل ثالثة معايير  .ألنها تحدد الصفات الشخصية التي يجب أن يتحلى بها الشخص الممارس لهذه المهنة

 العناية المهنية الالزمة. ستقالل والحياد؛اإل الكفاءة المهنية الالزمة؛ وهي:
 

 المعيار األول: الكفاءة المهنية الالزمة -2-2-1
 

                                                
1 Mokhtar Belaiboud, Op.cit,P112.  
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لدى  العمليتنص جميع التشريعات األجنبية والعربية على وجوب توافر قدر كاف من التأهيل العلمي و

 مستعملةال األطراف لدى ثقة هناك كونت حتىذلك و ، بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات األفراد القائمين

 محافظ الحسابات. والمستفيدة من رأي
 

 التأهيل العلمي -1
 

على قدر كاف من المعرفة في مجال  لتأهيل العلمي ضرورة حصول محافظ الحساباتيقصد با

ها، ويتم الحصول المحاسبة والمراجعة، ويتضمن معرفة المبادئ المحاسبية ومعايير المراجعة المتعارف علي

 .1مجال المحاسبي والماليالعلى هذا التأهيل من خالل الدراسة في المعاهد والكليات التي تقدم تكوينا في 
 

هذا المعيار جوانب  بل يتطلب جوانب المحاسبية فقط،على الإن التأهيل العلمي ال يجب أن يقتصر 

 2:ومن تلك الجوانب ،ه فيما يعرض عليهرأي إبداءمن  محافظ الحساباتوالتي تمكن  األخرىالمعرفة 
 

 ؛تصالواإلدارية وطرق اإلالنواحي السلوكية  -

 المالية والسالسل الزمنية وغيرها؛األساليب اإلحصائية والكمية المختلفة كالنسب  -

 .القوانين المختلفة كالقانون التجاري والمدني وقانون العمل -
 

 التأهيل العملي -2 
 

حافظ مالمراجعة له أبعاد تتخطى حدود المعرفة العلمية، إذ يجب أن يكون إن النجاح في مهنة 

 ت والخبرةلقدرااقادرا على تجسيد معرفته على أرض الواقع أثناء المراجعة الفعلية، وبالتالي فإن  الحسابات

 المهنية تكتسب خالل الممارسة المهنية. 
  

طريق خبرة عن الأن يكتسب  يهعل يجب محافظ حساباتالشخص الذي يرغب في أن يكون إن 

بها أثناء  يلتقي حتى يتعرف على أكبر قدر ممكن من المشاكل التي يمكن أن يجابي وذلكالعملي اإلالتدريب 

يحتاج إلى إحاطة مستمرة بالتطورات  والتدريب المهني أن يكون ملما بها. والتي يجب ممارسته للمهنة

 .3لها تأثير على العملالتنظيمية والتشريعية والمهنية التي يكون 
 

 التطوير والتحديث -3 
 

 طالع والمعرفةعن طريق اإل يقوم محافظ الحسابات بتطوير وتحديث معارفه العلمية والعملية

بكل المتغيرات  حاطةلإل ، وذلكالمستمرة بالتطورات الحديثة في مجال المحاسبة والمراجعة وما يتعلق بهما

 بأيالكافي  اإللمام محافظ الحساباتكما ينبغي على  قتصادية والقانونية،واإل اإلداريةوالتطورات في المجاالت 

  .4ألن ذلك يعمل على زيادة الكفاءة المهنية الالزمة المعلوماتنظم و تطورات في مجاالت التكنولوجيا
 

 ستقالل والحيادالمعيار الثاني: اإل -2-2-2
 

                                                
 .62، ص2012- 2011، الجزائرللمراجعة "، أطروحة دكتوراة، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف ، " التنظيم المهنيعمر شريقي 1
دار الجامعية، تجاهات الحديثة في المراجعة: تطبيقات عملية على معايير المراجعة المصرية والدولية، الالبديوي، شحاتة السيد شحاتة، اإل منصور أحمد 2

 .27، ص2003-2002سكندريةاإل
 .20، ص1995، الكويت04شاهين، "المحاسبة والمراجعة كمهنة متقدمة"، مجلة المحاسبون، العدد عثمان إبراهيم 3
 .169 ص محمد السيد سرايا، مرجع سابق، 4
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، 1التي قد تؤثر في قدرته على إتخاذ القرار"إن إستقالل محافظ الحسابات يقصد به "تجنب الضغوط 

أي "توافر وجهة نظر لدى محافظ الحسابات غير متحيزة خالل المراجعة وذلك تلبية لرغبة المستفيدين من 

 .2تقريره حول عدالة القوائم المالية"
 

لعمل ى اعل محافظ الحساباتهو يعني قدرة ف مهنة المراجعة،ستقالل والحياد أساس معيار اإل يمثل

رس ألي ضغوط تما وكذلك عدم تأثره األطراف،من دون التحيز إلى طرف  ستقامةوإ بنزاهة وموضوعية

 ستقالل في مجالين:ويتحدد في الواقع مفهوم اإل عليه مهما كان نوعها ومصدرها.
  

  ألن وجود  أسرته مع المؤسسة التي يقوم بمراجعتها، أفرادحد أ أو لمحافظ الحساباتعدم وجود مصالح مادية  -

 ؛3حول مدى صدق وعدالة القوائم المالية الفني المحايد هرأيستقالليته في إبداء يؤثر على إ ذلك

عدم وجود حالة صفاء الذهن و مهنيا من خالل محافظ الحساباتستقالل إويعني  ستقالل الذاتي "الذهني"اإل -

التحقق من سالمة بشأن به  ر الذي يقومسلطة عليا في الدو أوأو تدخل من جانب المؤسسة  عليه أية ضغوط

 .4الدفاتر ودقة تمثيل القوائم المالية لنتائج األعمال والمركز المالي للمؤسسة
 

حافظ مفي  توافرمن أهم العناصر التي يجب أن ت بمجاليه ودون الفصل بينهما ستقالليعتبر عنصر اإل

ل غي المجاحدهما يضعف أو قد يلألن فقدان أه على الوجه المطلوب، بواجب حتى يستطيع أن يقومالحسابات 

وافر ضرورة تبأخذ المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين  ولكي يتحقق ذلك األخر ومن ثم االستقالل ككل.

ة المساءل حتفاظ بعميله وحماية نفسه مناإل لمحافظ الحساباتوالموضوعية حتى يتسنى المقومات الشخصية 

 القانونية.
 
 
 
 
 

 5تم تحديد ثالثة أبعاد وهي: محافظ الحساباتستقاللية ى مدى إوللحكم عل

ود في حد لكوذ وحجم العمل المطلوب أداؤه من ناحية تحديد خطوات ستقالل في إعداد برنامج المراجعةاإل -

 ؛اإلطار العام للمهام المطلوبة

لمراد م المفردات احجو المجاالت واألنشطة ختيارفي إ من خالل الحرية ستقالل في مجال الفحصاإل -

ا عن بعده للتقريرجالت في هذا اإلطار فحص جميع البيانات والمستندات والس المراجع فحصها، إذ يستطيع

 ؛صحة ومصداقية المعلومات الناتجة عن النظام المولد لها

خالل  فهاكتشام إالحقائق التي ت إظهارضغوط للتأثير على  أوعدم وجود تدخل ب ستقالل في إعداد التقريراإل -

 التأثير على طبيعة الرأي النهائي عن القوائم المالية محل الدراسة. أوعملية الفحص 

 

 المهنية الالزمةالعناية : ثالمعيار الثال -2-2-3
 

                                                
ة المالية"، أطروحة دكتوراه، كليم أحمد سليم محمد سليم، "نموذج مقترح لتفسير العالقة بين تقديم الخدمات بخالف المراجعة وجودة مراجعة القوائ 1

 .69، ص2014التجارة، جامع عين شمسن مصر
ات المالية أمين السيد أحمد لطفي، "إطار متكامل ألليات حماية إستقاللية المراجع في ضوء المعايير الدولية وقانون سابرينس أوكسلي"، مجلة الدراس 2

 .03، ص2005، مصر01والتجارية، جامعة بني سويف، العدد 
 .41ص ،2001سنطينةبن فليس ، مراقبة ومراجعة الحسابات، منشورات جامعة منتوري، قأحمد األرقم ، عبد الحفيظ  3
 .123ص ، مرجع سابق،رزق أبو زيد الشحنة 4
 .177، ص2006حسين أحمد دحدوح، حسين يوسف القاضي، مراجعة الحسابات المتقدمة، الجزء األول، دار الثقافة للنشر، عمان 5
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سواء  محافظ الحساباتترتبط بمسؤولية  فهيمدلولها الخاص بمهنة المراجعة، لها لعناية المهنية إن ا

بهذا المعيار أمر مزدوج األهمية إذ  لتزام المحافظجتماعية، ويترتب على ذلك أن إاإل القانونية أو المهنية أو

لتزام بأحد معايير المراجعة المتعارف عليها من ناحية، والوفاء بمسؤولياته بما يجنبه الوقوع اإليترتب عليه 

 .1تحت طائلة القانون من ناحية أخرى
 

في عمله وأن يستخدم خبرته العلمية  افظ الحساباتمحأن يجتهد "ويقصد بالعناية المهنية الالزمة 

"قدرته "، أي أنها ستقالل ويكون مدركا لحقوقه وواجباته عند تنفيذ عملية المراجعةوأن يتمتع باإل والعملية،

على تطبيق المهارة والحكم المحايد ذو الكفاءة المالئمة لطبيعة وتعقيدات عملية المراجعة، وهي مقدار الجهد 

 .2في دراسة وأداء عملية المراجعة"المبذول 
 

 تكونلفني أيه اتجاه رمهنية إبغية تحديد مسؤوليته ال الحسابات لمحافظياس درجة العناية المهنية إن ق

الفحص  ومحتوى وشكل التقرير الناتج عن عمليةالالزمة والمطلوبة  ختباراتمن خالل تحديد وأداء اإل

 اباتظ الحسمحافالشروط العامة التي يتعين توافرها في  أهم حديد، ويمكن تللبيانات والسجالت المحاسبية

 :لمهنية الالزمة في األتيالعناية ا إلىالحكيم أو الحذر بغية الوصول 
 

التي من  األخطار التي تمكنه من توقعالمعرفة المتاحة  أنواععلى أي نوع من  ستمراربإ الحصول محاولة -

 ؛3خرينتلحق باأل أنالممكن 

االعتبار أية ظروف غير عادية أو عالقات غير طبيعية قد تحدث، وذلك سواء عند تخطيط عملية  بعين األخذ -

   ؛4والتحقق المراجعة أو أثناء تنفيذ عمليات الفحص

 ؛5التعامل مع المؤسسة التي تظهر من خالل كبر للمخاطرإعطاء أهمية أ -

 اصر المهمة في إبداء الرأي.بالعن ستفسارات تتعلقالعمل على إزالة أية شكوك أو إ -
 

 لحساباتلمراجعة ا معايير العمل الميداني -2-3

 

ترتبط هذه المعايير بتخطيط وتنفيذ عملية المراجعة، وتمثل المبادئ التي تحكم طبيعة ومدى أدلة 

. 6المراجعة إجراءاتستخدام إوالمرتبطة باألهداف الواجب تحقيقها من  ول عليهااإلثبات الواجب الحص

دراسة  للمراجعة واإلشراف على المساعدين؛على ثالثة معايير وهي:التخطيط السليم شتمل هذه المجموعة وت

 جمع أدلة اإلثبات الكافية والمالئمة. ؛وتقييم نظام الرقابة الداخلية
 

 المعيار األول: التخطيط السليم للمراجعة واإلشراف على المساعدين -2-3-1
 

                                                
 .61سابق، ص ع، مرجبد الوهاب نصر عليع 1
ة حلوان، وائل حسين محمد محمود، "تطوير دور المراجعة للحد من األزمات المالية في جمهورية مصر العربية"، أطروحة دكتوراه، كلية التجارة، جامع 2

 .66، ص2014مصر
 . 76، مرجع سابق، صوأخرونعبد الفتاح محمد الصحن،  3
لتقارير المالية للمراجع وأثارها على إتخاذ القرارات في ظل األزمات المالية العالمية، أطروحة دكتوراه، قسم علوم التسيير، جامعة شدري معمر ، "اسعاد  4

 .12، ص2015-2014بومرداس 
 .41غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص 5
 .79عبد الفتاح محمد الصحن، وأخرون، مرجع سابق، ص 6
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بما يساعد على وضع خطة مالئمة ألعمال المراجعة الحسابات ملزم ب يقصد بهذا المعيار أن محافظ

أداء عملية المراجعة ككل، وأنه ملزم بتقسيم أعمال المراجعة على مساعديه بطريقة تكفل تحقيق المستوى 

الء األمثل لطاقات ومهارات وقدرات هؤالمرضى من جودة المراجعة من ناحية، وبما يضمن اإلستخدام 

ن ناحية أخرى، وأنه ملزم كذلك بوضع وتنفيذ السياسات واإلجراءات الموضوعة المالئمة المساعدين م

 .1لمتابعة واإلشراف على المساعدين وتقييم أدائهم
 

 عملية في البدء عند به يقوم سوف لما التخطيط بعملية الحسابات حافظم يقوم أن المعيار هذا يتطلب

 يوكل ما ومتابعة عليهم واإلشراف المساعدين من المناسب العدد صبتخصي المالئم التخطيط ويتمثل ،مراجعةال

 .2أعمال من إليهم
 

من تحديد عدد المساعدين ومهاراتهم مالئمة يمكنه ضع خطة في و محافظ الحساباتن نجاح إ

تحقيق م من المساعدين وتوجيه جهوده على هؤالءتقسيم العمل واإلشراف  كما يمكنه .3ومؤهالتهم المطلوبة

 مساعدين على أعمال المراجعةعتبارات عند تخصيص العليه أن يراعي عدة إ ، لذلكوالتحقق اف الفحصأهد

 : أهمهاالتي من و
 

 ؛4من الموارد البشرية المؤهلة والمدربة المراجعة تنفيذ برنامج حتياجاتتحديد إ -

 بقواعد ومعايير المهنة؛ التأكد من التزام المساعدين -

 ؛5افة األمور الهامة التي تخص المؤسسة التي يتم مراجعتهابك إحاطة المساعدين -

 الواحد؛ العملوضع آليات فعالة للتنسيق بين المساعدين في إطار فريق  -

  .توفير أي مساعدات أو استشارات فنية أو قانونية قد يحتاجها المساعدون -

 لية:التا نظرا لألسباب ضرزدادت في وقتنا الحاار والتي إتظهر أهمية هذا المعي من خالل ما سبق
  

 ؛عةلداخلية عند قيامه بعملية المراجعلى نظام الرقابة ا بدرجة أكبر محافظ الحساباتعتماد إ -

 ؛عتماد المتزايد على األساليب الكمية واإلحصائيةاإل -

  ؛يه في السابقعما كانت عل ر أساليب ومفاهيم المراجعةتغي -

 .6دمة في المؤسسات محل المراجعةغيل البيانات المستختغير نظم تش -
 

 ةالرقابة الداخلي المعيار الثاني: دراسة وتقييم نظام -2-3-2
 

المتبناة ولحجم المفردات المراد يعتبر نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة أهم محدد لنوعية المراجعة 

، الحسابات فحص عند ثباتأدلة اإلو العينة ختبارها، ألن قوة أو ضعف هذا النظام  يؤثر على حجم وطبيعةإ

                                                
 .47، ص 2010راسة تحليلية لمستقبل تطبيق معايير المراجعة الدولية في مهنة المراجعة بالجزائر، الدار الجامعية، اإلسكندرية سهام محمد السويدي، د 1
، 2015-2014، الجزائرتلمسانجامعة أطروحة دكتوراه، قسم علوم التسيير، يعقوب ولد الشيخ محمد، "التدقيق المحاسبي في المؤسسات العمومية"،  2

  .65ص
 .45،ص2003-2002عوض لبيب فتح هللا الديب، أحمد محمد كامل سالم، أصول المراجعة الحديثة، الدار الجامعية، االسكندرية 3
 .95عبد الوهاب نصرعلي، مرجع سابق، ص 4
 .242محمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 5
 .42غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص  6
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المطلوب لتلك األدلة، إضافة إلى أنه يؤثر على تحديد الوقت  الفحص هذا إجراء وتوقيت نطاق كما يؤثر على

 .1المالئم للقيام بعملية المراجعة
 

الرقابة الداخلية على أنها "عمليات تتأثر بمجلس إدارة المؤسسة واإلدارة  (coso)عرفت لجنة كوزو 

في المؤسسة، ويتم تصميمها لتعطي تأكيد معقول حول تحقيق أهداف المؤسسة من ناحية مدى  خريناآلواألفراد 

 .2كفاءة العمليات وفعاليتها، ومدى إمكانية اإلعتماد على القوائم المالية، وكذلك مدى اإللتزام بالقوانين واألنظمة"
 

ا المؤسسة بقصد المحافظة على ستخدمه"مجموعة الوسائل والمقاييس التي تفالرقابة الداخلية هي 

ة والسجالت والمستندات ورفع الكفاء وضمان الدقة الحسابية للعمليات المسجلة بالدفاتر اوممتلكاته اأصوله

 .3"اإلنتاجية للعاملين في المؤسسة لتحقيق األهداف المخططة
 

حترام صارم إ إلى ورهبتحديد السلوك العام للتسيير الذي يسعى بد تهتم الرقابة الداخلية في المؤسسة

وكشف  إدراك إلىتعتبر مصدر الثقة والطمأنينة في المؤسسة، وهي تهدف  أنهاوالقوانين، كما  لإلجراءات

الجرد والتسجيل المحاسبي مطابقان  أنتتأكد من  أنهاوتحديد االنحرافات بطريقة عملية وسريعة، كما  األخطاء

 .4للحقيقة وللقواعد الخاصة بالمؤسسة
 

 محددةواإلجراءات ال إلى تقييم المخاطر الكلية في المؤسسة يم نظام الرقابة الداخلية يؤديإن تقي

 حسابات مراجعة عملية تدعم أن يمكن التي الرئيسية الضوابط تحديدر، كما يؤدي إلى المخاط لمعالجة

 6:تحقيق غرضين أساسيين وهمافي  ، والتي تساهم5المؤسسة
 

 ةقة صحيحجيل جميع العمليات بطريرقابة داخلي يكفل تسفعند وجود نظام  عتماد على النظام نفسه،اإل -

ذل جهد تطلب بين ذلك فإ في حالة ضعف نظام الرقابة الداخلية أما، ختبار العيناتإ محافظ الحساباتيستخدم 

 ربما ال يعوض هذا الضعف؛ المحافظ من كبير

 لمالية.االقوائم  ل إلى القناعة الكافية بمدى عدالةحتى يص المحافظختبارات التي سيقوم بها تحديد مدى اإل -
 

   المعيار الثالث: جمع أدلة اإلثبات الكافية والمالئمة -2-3-3
 

وهي "جميع  في القوائم المالية، محافظ الحساباتاألساس المعقول إلبداء رأي  اإلثباتتمثل أدلة 

ول إلى قناعة معينة تساهم في تكوين الرأي الحقائق والمعلومات التي يعتمد عليها محافظ الحسابات للوص

عملية المراجعة فيما يتعلق بمعايير العمل كما تمثل أساس  .7المهني السليم القائم على أسباب موضوعية"

تكون مبررة فقط إذا ما كان يدعمها دليل إثبات  محافظ الحسابات، فكافة القرارات التي يصل إليها الميداني

                                                
 .93-92، ص ص 1999مد، أصول المراجعة والرقابة الداخلية، الدار الجامعية، اإلسكندريةمحمد نصر الهواري، محمد توفيق مح 1
، الجامعة األردنية، 01د، العد19رائد جبر، "تطوير عملية الرقابة الداخلية الشرعية في المصارف اإلسالمية"، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، المجلد 2

 . 12ص ،2011عمان
 .48ص  ماحي، مرجع سابق،الرنواف محمد عباس  3

4 Hamini Allel, Le Contrôle Interne et l'élaboration du bilan comptable, OPU, Alger1993, P22. 
5 Hugues angot,Christian Fischer,Baudouin Theunissen, audit comptable: audit informatique, 3edition, entreprise de 

boeck, Paris2004,P129. 
 .43غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص 6
 .179-178أحمد عبد المولى الصباغ، وأخرون، مرجع سابق، ص ص 7
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حول  محافظ الحساباتوتقديرات  ألحكامالمنطقي والرشيد  األساستوفر  اإلثبات أدلة أني أ ،1معقول ومالئم

 .2وصدق عرض المعلومات الماليةعدالة 
 

اإلثبات، فدليل اإلثبات هو بينة قاطعة بحد  *إن أدلة اإلثبات تكاد تقترب بشكل ملحوظ من مفهوم قرائن

أو جملة  ستنباط نتيجة أمر ثابت أو حقيقة ينة اإلثبات هي إن الدليل، ألن قرذاتها، بينما القرينة يستعاض بها ع

.وعموما فان كل قرينة من القرائن 3قتناع باإلفصاح عن هذا الرأيستخالص رأي في مسألة معينة واإلحقائق إل

 لهذه القرائن.  همية النسبية التي يعطيها المحافظالمعروفة يمكن أن تصبح دليل إثبات طبقا لأل
 

لحسابات على الحصول على أدلة اإلثبات المالئمة والكافية وهي المعلومات والحقائق محافظ ا يعمل

عن مدى داللة وصحة األرقام التي تتضمنها القوائم المالية للمؤسسة محل  رأيهالتي يستند إليها في تكوين 

 .4المراجعة وذلك في ضوء القواعد واألصول المحاسبية المتعارف عليها
 

فات صائص وصخالمراجعة ينبغي أن تتوافر فيها  دورها بالنسبة ألداء عمليةإلثبات وحتى تؤدي أدلة ا

 معينة من أهمها ما يلي:
 

مراجعة، وأن أهداف اليل كاف ومناسب للتوصل إلى تحقيق الدل ءة أدلة اإلثبات كما ونوعا، أي أن يكونكفا -

 ؛5عتماد عليهلإل الثقة الالزمةوفر ثيقة بهذه األهداف والنتائج مما يوله عالقة و يكون مالئما

  فر فيها الشروط المهنية للمراجعة؛دليل مكتوب ومدون في أوراق عمل تتوا -

 ؛أو الرأي الذي يصل إليه محافظ الحسابات دليل منطقي يرتبط بالنتيجة -

     ظ.فلمحاويتمناها ا تتناسب فيه تكاليف الحصول عليه مع النتيجة التي يتوقعها قتصاديدليل عملي وإ -

 لحساباتمراجعة ا تقريرإعداد معايير  -2-4 
 

ن لمبلغة مهو يمثل المعلومات او مراجعة الحساباتل األساسيراجعة المنتج المادي المتقرير  يعتبر

 عدادإ :ة وهيعداد تقرير المراجعإل لهيئات المختصة أربعة معاييرقد أصدرت او ،المستخدمين ألغلب محافظال

 يها؛متعارف علال بيةالثبات في تطبيق المبادئ المحاس لمبادئ المحاسبية المتعارف عليها؛قا لالقوائم المالية وف

 .التعبير عن رأي محافظ الحسابات الكافي؛ اإلفصاح
 

 يهاالمعيار األول: إعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عل -2-4-1
 

ابات اإلشارة أو النص صراحة داخل تقريره إلى ما إذا كانت وفقا لهذا المعيار يتعين على محافظ الحس

القوائم المالية تعبر بعدالة عن الوضعية المالية الحقيقية للمؤسسة محل المراجعة وفقا للمبادئ المحاسبية 

 .6المقبولة عموما
 

                                                
 .59وليم توماس، امرسون هنكي، مرجع سابق، ص 1
 .26-25، ص2006محمد توفيق محمد، معايير وإرشادات المراجعة: اإلطار العلمي والتطبيق العملي، دار البيان للطباعة، مصر 2
 منه. مة في التحققرغب المحكعرف رجال القانون القرينة بأنها حقيقة معروفة أو مجموعة من الحقائق، تقدم للمحكمة بهدف إقناعها بحقيقة االقتراح الذي تي *
 .175يوسف محمود جربوع، مرجع سابق، ص 3
أطروحة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة عين شمس، سامي حسن علي محمد، "نموذج مقترح لقياس وضبط جودة األداء المهني في المراجعة"،  4

 .139، ص2003مصر
 .271محمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 5
 .36، مرجع سابق، صشحاتة السيد شحاتة 6
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لتعريف األعراف والقواعد واإلجراءات الضرورية "تعرف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بأنها و

القوائم  عرضعدالة و قياس صدق معيارهي تمثل و ،1"الممارسة المحاسبية المقبولة عن فترة زمنية معينة

لتزام اإلدارة بهذه المبادئ في إعداد وعرض القوائم المالية يضمن صدقها، أي أنها ستكون خالية من إف ،المالية

 .2ألخطاءكا مدةمتعالغير  أو كالغش متعمدةال التحريفات الجوهرية
 

لكنه يتطلب التحقق من مدى قبول المبادئ المحاسبية، ويتطلب هذا المعيار التحقق ليس فقط من مدى 

على دراية تامة بالمبادئ  أن يكون محافظ الحساباتيحتم على  ، وهو ماتلك المبادئ يقتطب قبول طرق

 .3المحاسبية المتعارف عليها والمبادئ البديلة التي يمكن تطبيقها
 

  4:تلخص هذا المعيار بصفة عامة في التحقق من النقاط التاليةوي
 

 لقواعد المحاسبية المتعارف عليها؛القوائم المالية يتفق مع المبادئ وا إعداد -

 ل هذه القوائم صادق بدرجة مقبولة؛العرض داخ -

 القواعد والمبادئ المحاسبية المقبولة مطبقة بطريقة سليمة. -
 

 5المحاسبية تحقق أمرين: سابات التركيز على أن المبادئينبغي على محافظ الح
 

ها لى تحقيقتعمل عوتحديد تأثير عمليات المؤسسة، وأنها تستخدم األساس السليم والمالئم لتحقيق اإليرادات،  -

 في الفترات المحاسبية المتعلقة بها؛

ة عن درجة ممكن بأقصىعبر أن تتضمن إجراءات إعداد وعرض القوائم المالية وعدم اإلنحياز، وأن ت -

 الصدق في البيانات التي توفرها، والطرق المحاسبية للمهتمين بالمركز المالي.
 

 المعيار الثاني: الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها -2-4-2
 

 يةالمبادئ المحاسب من إستخدام المؤسسة محل المراجعة يتطلب هذا المعيار تأكد محافظ الحسابات

نفسها من سنة إلى أخرى، حيث يعزز اإلتساق خصائص القابلية للمقارنة والقابلية لفهم النتائج على  المتسقة

 .6مدار فترة من الزمن
 

 مدى الثبات والتجانس في تطبيق المبادئ المحاسبية، إلى في تقريره محافظ الحسابات يشير ينبغي أن

يقة الفترة بنفس طر محل المراجعة طبقت في الفترة المالية قد ما إذا كانت المبادئ المحاسبية أي توضيح

 .7كان هناك تغيير يجب اإلفصاح عنه في التقرير ما ، وإذاالسابقة
 

 المحاسبية المبادئ كانت إذا عما رأيه تقرير إبداء في يظهر أن أيضا محافظ الحسابات على يجب كما

 التي المبادئ نفس مع تتماثل للمراجعة الخاضعة المالية ئمالقوا إعداد في ستخدامهاإ تم والتي المتعارف عليها

 .1السابقة بالفترة الخاصة المالية القوائم عرض و إعداد استخدمت عند

                                                
 .445، ص2005أمين السيد أحمد لطفي، معايير المراجعة المهنية، دار حورس للطباعة والنشر، مصر 1
 .167ص عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق،  2
 .45-44ص غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص 3
 .299محمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 4
 .36زاهرة عاطف سواد، مرجع سابق،  5
 .36ص شحاتة، مرجع سابق، شحاتة السيد 6

7 Stettler Howard, Audit : Principes et méthodes générale, Ed. Publi-union, Paris1977, P62. 
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 2:إلىيهدف  إنما تطبيق المبادئ المحاسبية تساقإثبات وإلى  محافظ الحسابات في تقريره إشارة إن
 

 للفترات المتتالية؛ الية للمقارنةالمقابلية القوائم التأكد من   -

  ؛ةعدم تأثر القوائم المالية تأثرا جوهريا بالتغيرات في تطبيق المبادئ والقواعد المحاسبي -

 محاسبية؛في هذه المبادئ ال بسبب حدوث أي تغيرات إعداده وأسسلتعديل تقرير  المحافظ ضطرار عدم إ -

  ما.نتيجة  ئ المحاسبية إلظهارق بعض المبادستخدام وتطبيالفرصة للتالعب في إ إتاحةعدم  -
 

حاسبي يختلف عن المبدأ الذي ستخدام مبدأ مير في المبادئ المحاسبية نتيجة إلينشأ التغوبصفة عامة 

هتالك األصول الثابتة قة إتغيير طريقة تسعير المخزون، تغيير طريمه عند إعداد القوائم المالية كستخداسبق إ

 .3هذا التغيير في تقريره إذا كان له أثر جوهري على القوائم المالية إلى المحافظ يجب أن يشير. ووغيرها
 

 اإلفصاح الكافي المعيار الثالث: -2-4-3
 

أن القوائم المالية تفصح بدرجة كافية عما تضمنه هذه القوائم من  وم هذا المعيار على أساس إفتراضيق

 .4بيانات جوهرية، ما لم يرد في التقرير ما يخالف ذلك
 

يتضمنها  لمالية،تفسير أو إظهار حقيقة أو رأي أو تفاصيل تتعلق بالقوائم ا" الكافي د باإلفصاحيقصو

ويظهر في شكل معلومة أساسية أو ملحوظة للمساعدة في تفسير هذه القوائم أو  تقرير محافظ الحسابات

   .5"التقارير
 

وإنما يتضمن كذلك أسلوب عرض  وال يقصد باإلفصاح الكافي فقط نوع المعلومات في القوائم المالية

العناصر  نللتعبير عهذه المعلومات وتبويبها وتصنيفها في القوائم المالية، وكذلك المصطلحات المستخدمة 

 هذه في مصلحة لها التي فراداأل كافة من المالية القوائم محتوياتقراءة  يمكن حتى الموجودة في القوائم المالية

 .6دقيق و واضح بشكل المؤسسة
 

 7من المفيد أن يأخذ محافظ الحسابات اإلعتبارات التالية للحكم على مالئمة اإلفصاح وكفايته:
 

 الهدف الرئيسي لإلفصاح هو المصلحة العامة؛ -

ير، دة للغاإلفصاح لتضارب المصالح، فقد يكون الضرر للمؤسسة يفوق الفوائد العائ موجود مبررات لعد -

 في مجال اإلفصاح إلرتباطه بالمصلحة العامة؛ ويلعب عامل األهمية دورا كبيرا

ن ة قد تكوات هامالقوائم المالية المتفق عليها قد تكون غير مالئمة فيما يتعلق باإلفصاح عن أوضاع وتوقع -

 ضرورية إلتخاذ القرارات؛

 عناها. م كا فيإن محتويات القوائم المالية ظاهرة بشكل صريح وكامل، وال تحمل أكثر من معنى، أو تحمل ش -
 

                                                                                                                                                           
 .66، صد صديقي، مرجع سابقمسعو 1
 .300-299 ص محمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 2
 .49-48ص أحمد محمد كامل سالم، مرجع سابق، ص،عوض لبيب فتح هللا الديب  3
 .160، ص 2011حامد طلبة محمد أبو هيبة، أصول المراجعة، دار زمزم، األردن  4
كفاءة أسواق المال، ملتقى دولي:السوق المالي بين النظرية والتطبيق في ظل تجارب الدول العربية، بالرقي التيجاني، اإلفصاح المحاسبي وأثره على  5

 .04، ص2008أكتوبر22-21،جامعة باجي مختار، عنابة
 .13، ص202، األردن51محمد البشير، "اإلفصاح ومعايير المحاسبة الدولية"، مجلة المدقق، العدد 6
 . 37-36ص صزاهرة عاطف سواد، مرجع سابق،  7
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 1:عديدة أهمهانواحي وعموما اإلفصاح الكافي يتضمن 
 

  لمبادئ المحاسبية المتعارف عليها؛وفقا ل أعدت المالية كانت القوائم إذاعما  اإلفصاح -

 ؛وسالمة تطبيقها أخرى إلىالمبادئ المحاسبية من سنة  عن مدى ثبات وتناسق اإلفصاح -

 ؛المركز المالي أونتيجة النشاط عن أي معلومات تؤثر على  اإلفصاح -

 الرقابة الداخلية. أنظمةعن نقاط الضعف التي تؤثر على النظام المحاسبي، وكذا  اإلفصاح -
 

 ر الرابع: التعبير عن رأي محافظ الحساباتالمعيا -2-4-4
 

الفني المحايد والمستقل حول مدى صدق  محافظ الحساباترأي  المراجعة تقريريجب أن يتضمن 

أو يمتنع عن إبداء الرأي في الحاالت التي يتعذر فيها اإلفصاح عن هذا ، *القوائم المالية كوحدة واحدة لةوعدا

ودرجة  محافظ الحساباتلذي قام به اكما يجب أن يوضح التقرير طبيعة الفحص مع ذكر أسباب ذلك،  الرأي

  .2أن يتحملها التي قبل المحافظتمييع المسؤولية  عدم تحريف أوالتي يتحملها، وذلك بهدف  المسؤولية 
 

و أ       اءعلى نوع القيود أو األخط محافظ الحساباتقف تحديد نوع رأي أو تقرير يتووعلى العموم 

إعداد  الت عندنفسه أمام أربعة حا محافظ الحساباتيجد  د، وقاء مهمتهأوجه التقصير التي يواجهها خالل أد

 تقريره وإبداء رأيه وهي: 
 

 الذي ال يتضمن تحفظات؛ وهو الرأي لنظيف:الرأي ا -

 من بعض التحفظات؛وهو الرأي الذي يتض  الرأي المقيد: - 

 رأي في القوائم المالية؛ إبداءعدم  :االمتناع عن إبداء الرأي - 

لمركز دقة عن اوهو الرأي الذي يفصح على أن القوائم المالية ال تعبر بصورة صحيحة وصا :الرأي السلبي - 

 ي ونتائج أعمال المؤسسة.المال
 

  الحسابات مراجعةالسلوك المهني ل مبادئ -2-5

 

إن المكانة التي أصبحت تحتلها اليوم مهنة مراجعة الحسابات في عالم المال واإلقتصاد مكانة رفيعة 

ة جدا، حتى أن محافظي الحسابات الذين يتولون تنفيذ هذه المهنة أصبحوا يشكلون الدعامة األساسية في نهض

لذلك أخذ المقنن بالتعاون مع المنظمات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة بوضع  الدولة ماليا وإقتصاديا.

دستور سلوكي يحكم تصرفات المحافظين ويحدد لهم مبادئ ومعايير يسيرون عليها ويسترشدون بها خالل 

 .3مهنة المراجعة تنفيذ أعمالهم وتسمى هذه المعايير بقواعد السلوك المهني أو بمبادئ
 

 الحسابات مراجعةمبادئ السلوك المهني ل تعريف  -2-5-1
  

                                                
 .58-57ص محمد أحمد خليل، المراجعة والرقابة المحاسبية، دار الجامعات المصرية، اإلسكندرية دت، ص 1
لمالية ا شأن مجموعة القوائم اهن(، يقصد بـ:" القوائم المالية كوحدة واحدة " مجموعة القوائم المالية للفترة الحالية شأ15طبقا لنشرة معايير المراجعة رقم ) *

 فترة أو أكثر سابقة والتي تقدم لغرض المقارنة.ل
 .303محمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 2
 .100علي حاج بكري، مرجع سابق، ص 3
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 وتنطوي الشر والواجبات األخالقية.والسلوك فرع من فروع المعرفة تختص بالخير و اآلدابإن 

 .1ختيار الذات لمعايير الصواب والخطأ، وبالتالي يمكن التعرف على التصرفات الخاطئةضمنيا على إ

 تلزم األخالقية التي والقيم المبادئ من مجموعة"بأنها  السلوك المهني مبادئ  الذنيبات علي وقد عرف

 ومختلف بهم ومسئولياتهم المنوطة لواجباتهم أدائهم خالل المجتمع في يتفاعلون الذين واألفراد الفئات جميع

 .2"وغيرها وشراء وبيع وعطاء أخذ من أعمالهم
 

"قواعد ومبادئ سلوكية تحكم تصرفات أصحابها نحو  أنهالى ع كما عرفها غسان فالح المطارنة

المجتمع الذي يتواجدون به والبيئة التي يعملون بها، وهي تأخذ متطلبات المجتمع والواجبات األخالقية وتأثير 

 . 3عمل المراجع على األخرين"
 

أخالقيات المهنة السلوك المهني بأنها "مجموعة القواعد التي تنظم  مبادئ حنان جابر عرفت كذلك

وقيمها، والسلوك المهني ألعضائها عند ممارسة مهنة المراجعة، وهي التي توضح الصواب والخطأ في مجال 

 .4ممارسة المهنة"
 

تقيد بها الية ي"مبادئ مث بأنها لمراجعة الحسابات السلوك المهني مبادئعتبار نطالقا مما سبق يمكن إإ

روضة ود المفوهي تأخذ في حسبانها المتطلبات والقي ني محايد وصادق،، حتى يكون رأيه الفمحافظ الحسابات

 خرين".األعلى  ت األخالقية وتأثير أعمال محافظ الحساباتمن المجتمع والواجبا
 
 

 الحسابات مراجعةمبادئ السلوك المهني لأهداف  -2-5-2
 

نجاحها و ها وتماسكهاستمراروإ مهنة المراجعةلتطور  ضرورية السلوك المهني للمراجعة مبادئإن 

 على المصلحة الخاصة وتغليب الثقة نعداموإ والغش الخداع إلى يؤدي القيم نعدامإ نأ حيث البناء، عملية في

 ومبادئ بسن تشريعات مراجعة الحسابات ةمهنل المنظمة الجهات من العديد قامت لذلك العامة، المصلحة

 .5المقدمة الخدمات المهنية وتحسين لمحافظي الحسابات المهني السلوك ضبط أجل من المهني للسلوك وقواعد
 

 لمراجعة تسعى إلى تحقيق أهداف كثيرة نذكر منها:السلوك المهني ل إن مبادئ
 

  ع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة؛رف -

  لى كرامة مهنة المراجعة وتطويرها؛المحافظة ع -

 ؛6ورعاية مصالحهم المادية والمعنوية تالتعاون بين المحاسبين ومحافظي الحسابا تنمية روح -

، الكفاءة العلمية والعملية للمحافظلتوفير  نونية واألحكام التي وضعها المقننتدعيم وتكملة النصوص القا -

 ؛  7وحياده في عمله، والشروط التي يسنها للعمل بالمهنة

 ؛8رأيه الفني المحايد أثناء تنفيذ عمله، وعند إبداء لمحافظ الحساباتتوفير الحياد الكامل  -

                                                
 .172وليم توماس، امرسون هنكي، مرجع سابق، ص 1
 .109، ص2012والتوزيع، عمان علي عبد القادر الذنيبات، تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر 2
 .55غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص 3
 .104، مرجع سابق، صحنان جابر حسن عباس 4
 .109ص علي عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، 5
 .208يوسف محمود جربوع، مرجع سابق، ص 6
 .107يعقوب ولد الشيخ محمد، مرجع سابق، ص 7
 .010علي حاج بكري، مرجع سابق، ص 8
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تأدية وف يلتزمون عند بأنهم س ،محافظي الحساباتنيين بخدمات بث الطمأنينة والثقة في نفوس جمهور المع -

 .1بالمعايير الفنية واألساليب العلمية والمهنية الرفيعة األعمال الموكلة لهم
 

  الحسابات مراجعةالمهني ل سلوكقواعد الآداب و -2-5-3
 

لى يجب ع مبادئ أخالقية على خمسة قواعد السلوك المهني للمراجعةآلداب وادئ العامة تتضمن المب

عيد لى الصعااللتزام بها من أجل رفع شأن المهنة وتعزيز وجودها ومصداقيتها ووحدتها  محافظي الحسابات

مام ألمسؤولية ا المسؤولية أمام العمالء؛ المعايير الفنية؛ االستقالل والنزاهة والموضوعية؛ :الدولي وهي

  المسؤوليات والممارسات األخرى. الزمالء؛
 

 ستقالل والنزاهة والموضوعيةاإل -1
 

من أن درجة ثقة األطراف ذات المصلحة في رأي محافظ  اإلستقالل والنزاهة والموضوعيةتنبع أهمية 

الية، وهو ما يعني أن يكون وحياده عند إبداء رأيه حول القوائم المونزاهته  الحسابات تتحدد بمدى إستقالليته

محافظ الحسابات أمينا صادقا نزيها ويكشف عن كل الحقائق في تقريره، ال يهادن وال يجامل وال يداري وال 

يتأثر بمصلحة شخصية أو قرابة أو نفوذ، وعليه أال يكتم أو يحرف أو يزيف ما يصل إليه من وقائع أو 

 .2مخالفات
  

وأن يبتعد عن تعارض  الحسابات أن يحافظ على إستقالليته ى محافظيجب علينص هذا المبدأ على أنه 

بعين اإلعتبار للحفاظ على إستقالليته والتي  مور يجب أن يأخذهاهناك أو .المصالح عند أداء مسؤولياته المهنية

 3منها:
 

 ال يكون له أدنى مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة داخل المؤسسة محل المراجعة؛أ -

 متناسبة مع الوقت والجهد المبذول؛ تكون ب المراجعةأتعا -

 بين الخدمات اإلستشارية ومراجعة حسابات نفس العميل في وقت واحد. أن ال يجمع -
 

 4إن غياب مبدأ اإلستقاللية يؤدي إلى مخاطر ترتبط مباشرة بالمهنة والتي منها:و
 

 ييم عمله بنفسه؛مخاطر المراقبة الذاتية وهي أن يقوم محافظ الحسابات بتق -

لية في د المامخاطر المصالح الشخصية والتي تظهر عندما يحاول محافظ الحسابات الحصول على أكبر الفوائ -

 تعامله مع العميل؛

 مخاطر التمثيل والتي تكون عندما يدافع محافظ الحسابات على مصالح عميل معين؛ -

 ائلية مع العمالء؛مخاطر عائلية عندما يكون لمحافظ الحسابات عالقات ع -

 مخاطر التحرش عندما تكون إستقاللية المهنة محال للتهديدات واإلغراءات. -
 

                                                
 .21، مرجع سابق، صديلمي عمر 1
 . 26، ص1999، عمان01، العدد26صادق الحسني، "إستقالل المراجع"، مجلة دراسات العلوم اإلدارية، المجلد 2
 .82-81حسين أحمد دحدوح، حسين يوسف القاضي، مرجع سابق، ص ص 3
 .75، ص2007، عنابة20العدد التواصل، جاوحدو رضا، "حقائق حول أخالقيات األعمال في المحاسبة، مجلة 4
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م باألمانة واألخالق السامية، ميزة أخالقية تتمثل في االلتزافتعتبر  والموضوعية النزاهةقاعدة أما 

في جميع األمور واألعمال  ستقالله ونزاهته في التصرف السليمعلى االحتفاظ بإ محافظ الحساباتقدرة  وتعني

التي تخضع للمراجعة والفحص وبدون أي تحيز ألي طرف كان، وبعيدا عن إخفاء أو تحريف الحقيقة أثناء 

 .1ممارسة عمله مهما كان نوعها أو حجمها
 

من الضروري توافرها في محافظ الحسابات فهي تمثل الجودة التي تقوم تعتبر صفة شخصية النزاهة ف

تعني وهي  .2جمهور في المهنة، وهي ال تسمح بالتحريف العمدي  للحقائق أو بالرأي التابع لذلكعليها ثقة ال

األمانة والتعامل العادل والثقة، أي رغبة محافظ الحسابات في تقديم خدمات مثالية لعمله تفوق رغبته في تحقيق 

 .مصلحته الشخصية
 

 عدالة وإنصاف يعطي مما المسبق والحكم يزالتح تستثني ذهنية حالةفتعد  الموضوعية بينما قاعدة

إلتزام محافظ  ايقصد بهو بتأديتها محافظ الحسابات، يقوم التي بالمهام تتعلق التي القرارات والمسائل لجميع

، أي ال يوجد لديه تضارب في المصالح وأن 3الحسابات بالعدالة واألمانة العقلية والتحرر من تعارض المصالح

 .ي جهة وال يقوم بتغيير الحقائق أو يخضع لضغوط األخرينال يكون متحيزا أل
 

 لها التي مةالها القضايا من العديد أن من لمحافظي الحسابات الموضوعية بالنسبة مبدأ أهمية وتنشأ

 .الحسابات محافظي لحكم تخضع نماوإ للحقائق تخضع ال القوائم المالية بإعداد عالقة

 المعايير الفنية -2
 

يجب على محافظ الحسابات أداء عمله بالطريقة التي تحافظ على مصلحة الفنية على أنه  تنص المعايير

المجتمع وشرف المهنة والثقة الموضوعة فيه، وأن يسعى بصفة مستمرة إلظهار تفانيه في تقديم أحسن أداء 

 4:األتية من خالل التقيد بالمعايير وذلك مهني،
 

ها ة يقوم بية مراجعتي تمكن محافظ الحسابات ومساعديه من إتمام أية عملالمهنية المطلوبة ال الكفاءةب العمل -

 مهما كان نوعها؛

 ؛ة مراجعةي عمليألقرير عند أدائه نجاز عملية المراجعة وكتابة التلعناية المهنية المطلوبة من أجل إبذل ا -

 اجعة واإلشراف ومتابعة التنفيذ بالشكل المطلوب؛تخطيط أي عملية مر -

 اجعة؛ملية مرعوصيات المتعلقة بأي ول على بيانات كافية ومناسبة لتكون أساسا معقوال للنتائج والتالحص -

 قديرات شهد بصحة هذه التأي تقديرات لعمليات مستقبلية بطريقة قد تحمل على االعتقاد بأنه يرفض  -

 وتحققها.
 

بأعلى قدر من اإللتزام  هلياتمسؤوالحسابات يجب أن يؤدي كافة  كما ينص هذا المبدأ على أن محافظ

 5على: بالمعايير الفنية وذلك من أجل المحافظة على ثقة األطراف ذات المصلحة، والتي تشتمل
 

                                                
 .102علي حاج بكري، مرجع سابق، ص 1
 ،1999كتوراه، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصردلى جودة عملية المراجعة، أطروحة عادل عبد الرحمن أحمد، دراسة تحليلية وتطبيقية لنظام الرقابة ع 2

 .93ص
 .88، مرجع سابق، صوأخرونحسين يوسف القاضي،  3
 .204حمود جربوع، مرجع سابق، صيوسف م 4
 .82، مرجع سابق، صوأخرونحسين يوسف القاضي،  5
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 ها بدرجةإتمام المقدرة ويقصد بها أال يقبل محافظ الحسابات أو أفراد مكتبه أي عملية مراجعة ال يستطيع -

 معقولة من الكفاءة المهنية الالزمة؛

 لمالية؛قوائم امعايير المراجعة وهي أن يلتزم محافظ الحسابات بمعايير المراجعة عند مراجعة الب التقيد -

ئ ب المبادأعدت حس المبادئ المحاسبية وهي أال يبدي المحافظ رأيه بالقوائم المالية بأنهامن تطبيق  دالتأك -

بادئ ه الموج عن تطبيق أي من هذالمحاسبية المقبولة قبوال عاما إذا كانت تلك القوائم تحتوي على خر

 ويكون لها تأثير ذو أهمية على القوائم المالية ككل؛

وقع تسمه بأي إويعني ذلك أنه ينبغي على محافظ الحسابات أال يقرن  المستقبلي التوقععدم اإلعتماد على  -

 وقع.حافظ يؤكد إمكانية تحقيق ذلك التمبعمليات مستقبلية بطريقة تجعل الغير يعتقد أن ال
 

 المسؤولية أمام العمالء -3
 

 وعدم ،عميله معلومات سرية على يحافظ أن محافظ الحسابات على يجبينص هذا المبدأ على أنه 

 األتعاب، على تفاقاإل ضرورة مع ،عميلال ورضا موافقة بعد إال واإلستراتيجية الهامة المعلومات عن اإلفصاح

 .1معينة نتائج إلى التوصل سأسا على تكون التي الشرطية األتعاب وتجنب
 

المراجعة مجموعة من المسؤوليات  وسلوك مهنة آدابوفقا لقواعد  محافظ الحساباتتتضمن مسؤولية 

 2:تجاه عمالئه منهاإ
 

ن خالل عدم اإلفصاح عن أية معلومات سرية تم الحصول عليها مو المحافظة على سرية بيانات العميل -

 ا العميل نفسه؛إال بموافقة ورضاألداء المهني 

نية دمات المهأي يجب أال تؤدى الخ تحديدا واضحا ومناسبا لحجم وطبيعة عملية المراجعة،األتعاب د يتحد -

ن ب تكوتحت أي اتفاق ينص على عدم دفع أية أتعاب إال بعد التوصل إلى نتائج معينة، أو أن األتعا

 مشروطة بنتائج الخدمات المهنية. 
 

 مالءالمسؤولية أمام الز -4
 

 بدال يناآلخر محافظ الحسابات التعاون مع زمالئه من محافظي الحساباتهذه المسؤولية على  تفرض

 يتضمن هذا المبدأ الجوانب التالية:من التنافس والتزاحم. و
 

            عدم القيام بتقديم أية عروض سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتوظيف أحد أو أكثر من العاملين -

مكتب زميل له بدون إخبار هذا الزميل أوال. وهذه القاعدة ال تطبق إذا كان ذلك من خالل الشعور الذاتي ب

 .3من الموظف ومن خالل التقدم نتيجة إعالن عام عن شغل تلك الوظائف
 

 بقبول تقديم خدمة ألحد محافظ الحساباتومعنى ذلك عدم قيام ، عدم المزاحمة أو التعدي على حقوق الغير -

العمالء يحصل عليه من زميل أخر له، ولكن في حالة طلب خدمات مهنية منه في موضوعات محاسبية من 

                                                
 .23ص، مرجع سابق، عمر ديلمي 1

2 Alain Mikol , les auditeurs financiers, édition d’organisation, Ed. Dunod, Paris1999,PP80-81. 
 .149ص مرجع سابق، عبد هللا هالل،،محمد سمير الصبان  3
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أحد العمالء لدى زميل له في المهنة فعليه االتصال بزميله أوال للتأكد من إلمام زميله بكل الحقائق وذلك 

 1:لتحقيق الفوائد التالية

 يعرف فيها كل الحقائق ذات الصلة؛ ظروف المن قبول التعيين في  محافظ الحساباتحماية  *

 ن تماما كل ظروف التغير المقترحة؛حماية أقلية المالكين في المؤسسة الذين ال يعرفو *

 باته.المقترح ناجم عن التدخل في واج الزميل عندما يكون التغيير محافظ الحساباتحماية مصالح  *
 

 المسؤوليات والممارسات األخرى -5
 

 عدم ممارستها منها: محافظ الحساباتبدأ أعمال يجب على لميتضمن هذا ا
 

 ؛2وكرامة العاملين فيها األعمال المخلة بكرامة المهنة -

 ؛3ل على العمل عن طريق اإلعالن، أو اجتذاب العمالء بطرق غير صحيحة أو مضللةوحصال -

 ي غرض أخر؛ليه أيضا قبول عمولة ألدفع عموالت ألي طرف للحصول على عمالء، ويحظر ع -

ه د تأديتجمع بين مهنة المراجعة وأي عمل أخر، أو مهنة أخرى تؤدي إلى خلق تضارب في المصالح عنال -

 ستقالله وموضوعيته ونزاهته؛فقده إلخدماته المهنية، األمر الذي ي

 سة. يكون مضلال بالنسبة لنوع المؤسسم وهمي، أو أن المهنة تحت إسم مكتب يحتوي على إ ةمارسم -
 
 
 

  4منها: وسلوك مهنة المراجعة نذكر آلدابتعتبر مخلة  أخرى هناك أعمالكما توجد 
 

عمول ين الممحافظ الحسابات عمله باإلشتراك مع شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة طبقا للقوان مزاولة -

 بها؛

 ثر؛ية أو أكمنح محافظ الحسابات عمولة أو سمسرة أو حصة من أتعابه لشخص نظير حصوله على عمل  -

 اإلعالنمحافظ الحسابات الحصول على عمل من أعمال المهنة بطريقة تتنافى مع أخالقياتها ك ةحاولم -

 وإرسال المنشورات؛

 قوم بهيإذا لجأ محافظ الحسابات أو فاوض العمالء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على عمل  -

 زميل أخر؛

 ه؛وا بخدمتويلتحق أثير على موظفي أو معاوني زميل له ليتركوا خدمة الزميلإذا لجأ محافظ الحسابات إلى الت -

 عمال.حجم األبه مع الجهد والوقت وإذا لم يراعي محافظ الحسابات في إتفاقياته مع العمالء تناسب أتعا -
 

ة مجموع ينص على وجوب وجود المسؤوليات والممارسات األخرى مبدأومما سبق يمكن القول أن 

 :واعد واألسس التي تساهم في تحسين أداء عملية المراجعة والتي منهامن الق
 

 عدم القيام بأي عمل يعد مخال بقواعد السلوك المهني ويضر بالمهنة ككل؛ -

 ال يحق لمزاول المهنة أن يحصل على العمالء من خالل اإلعالن؛ -

                                                
 .57فالح المطارنة، مرجع سابق، ص غسان 1
 .206يوسف محمود جربوع، مرجع سابق، ص 2
 .57غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص 3
 .44زاهرة عاطف سواد، مرجع سابق، ص 4
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عمالء، أو أن يحصل على يجب على محافظ الحسابات أال يدفع أي عموالت بغرض الحصول على ال -

 عموالت ألي غرض؛

 ينبغي على محافظي الحسابات عدم قبول أي عمل وعدم اإلرتباط بأي وظيفة في أي مؤسسة يضعف -

 ها؛موضوعيته في تقديم الخدمات المهنية، أو في دوره كأحد المسؤولين عن تدعيم المهنة وتحسين

فق مع ا يتوالك أو أحد العاملين في مكتب المراجعة بميمكن لمحافظ الحسابات أن يزاول مهنته سواء كما -

ة وهمي التشريعات المحددة لخصائصها، وال يمكنه مزاولة المهنة تحت إسم يشتمل على أسماءالشروط و

 توضح التخصص أو يضلل فيما يتعلق بشكل المهنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 لحساباتمراجعة ا عملية وإجراءات أداء ث الثالث: مراحلالمبح
 

لى رحلة عم وتحتوي كل ،ظمة تتم من خالل عدة مراحل متتابعة تتابعا منطقياتراجعة عملية منإن الم

 .ولكن مع قدر من المرونة في هذا التتابع جموعة من الخطوات المتتابعة أيضا،م
 

ة وهي مرحل المبحث خمسة مراحل رئيسية سنتطرق إليها في هذا يتم أداء عملية المراجعة في

يذ رحلة تنفمجعة، نامج المراة، مرحلة دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية، مرحلة إعداد براإلجراءات األولي

 لمراجعة. ا ، مرحلة إعداد وعرض تقريراإلختبارات األساسية
 

 مرحلة اإلجراءات األولية -3-1

 

 ال إذ ،بعد فيما المراجعة عمليةعليه  تسهل عديدة عمله بأنشطة يباشر أن قبل محافظ الحسابات يبدأ

 حول والتجاريةوالفنية  التقنية الجوانب من الكثير يجهل وهو للمؤسسة المالية القوائم على الحكم يمكنه

 .1ومكوناتها المؤسسة محيط معرفة يستطيع حتى عمل منهجية إتباع فعليه ولهذا المؤسسة،
 

 السابقتصال بمحافظ الحسابات اإل -3-1-1
 

 محافظ الحساباتمع  أو كتابي شفوي بربط إتصال هذا اإلجراءالجديد حسب  محافظ الحساباتيقوم 

، وكذلك معرفة كل ما يمكن عن هذه المؤسسة 2السابق في حال وجوده لمعرفة أسباب رفض تجديد وكالته

به قواعد السلوك المهني التي أجازت هذا االتصال بين  ضمن ما تسمح هذا المحافظونشاطها وأعمالها من 
                                                

 .259وليم توماس، امرسون هنكي، مرجع سابق، ص 1
 .213، مرجع سابق، صد المولى الصباغ، وأخرونأحمد عب 2
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لحصول على معلومات تساعد في إتخاذ قرار بقبول أو رفض عملية المراجعة والتحقق ا ، بغرضحافظينالم

 .1من صحة التعيين
 

 التأكد من سالمة التعيين وتحديد مجال العمل -3-1-2
 

، وما جاء فيه من شروط وتعليمات من صحة توكيله التأكد محافظ الحساباتهذا األمر من يتطلب 

      ونوعية المراجعة التي سوف يجريها سواء كانت مراجعة كاملة تفصيلية، فضال عن التأكد من مجال وطبيعة

 .2مراجعة جزئية أمختبارية مراجعة كاملة إ أم
 

 المعرفة الشاملة للمؤسسة -3-1-3
 

 جمع المعلومات العامة التي تخص المؤسسة محل المراجعة، وذلك من أجل تتمثل هذه الخطوة في

  .3حتى يمكن وضع الخطة المالئمة للمراجعة اإلدارية والمالية والقانونيةونظمها  التعرف على طبيعتها
 

  لمعرفتها ما يلي: محافظ الحساباتومن بين أهم المعلومات التي يسعى 
 
 
 

 تحديد هوية المؤسسة -1
 

 

 لكي اجعةللمؤسسة محل المر القانون األساسي والعقد األوليطالع على باإل محافظ الحساباتيقوم 

صرح به، ال الم، تاريخ تكوينها، الغرض من نشاطها، رأس المسمها ونوعهامنها المعلومات المتصلة بإ يستنتج

  .، وكذا رقم السجل التجاري وبعض المعلومات األخرىرئيسيالمقر ال
. 

 التعرف على نشاط المؤسسة -2
 

ظروف  نشاط المؤسسة محل المراجعة من حيث نوع العمل،محافظ الحسابات معرفة يجب على 

معرفة القطاع الذي وكذلك  .4المنافسة، طرق اإلنتاج والتوزيع، الظروف اإلقتصادية، التغيرات التكنولوجية

إضافة ، اإلنتاجيةالعادي ورقم أعمالها وطاقتها  هانشاطمعرفة كذلك ، واأهميتهو احجمهو المؤسسةإليه تنتمي 

 .نوعية منتجاتها ودرجة جودتها وقدرتها التنافسية إلى
 

 فحص النظام المحاسبي المتبع في المؤسسة -3
 

في المؤسسة محل  دراسة المجموعة المستندية والدفترية المعمول بهاب محافظ الحساباتقوم ي

ستخراج النتائج لتسجيل والترحيل وضبط الحسابات وإ، وكذلك دراسة اإلجراءات المتبعة في االمراجعة

 .5، إضافة إلى دراسة نظام محاسبة التكاليف في المؤسسة الصناعيةالقوائم المالية والتسويات الجردية وإعداد
 

 االطالع على القوائم المالية للسنوات السابقة -4
 

                                                
 .239ع سابق، صعلي حاج بكري، مرج 1
 .238ص مرجع سابق، ،وأخرونمحمود، منصور حامد  2
 .208محمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 3
 .132ص امي حسن علي محمد، مرجع سابق،س 4
 .239علي حاج بكري، مرجع سابق، ص 5
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 سابقةالسنوات بال ئم المالية للمؤسسة الخاصةوالقوا االطالع على الوثائق محافظ الحساباتيجب على 

ستغاللي خالل هذه المرحلة، ئج نشاطها اإلكذلك للوقوف على نتاولمعرفة بنيتها المالية ومدى تطورها 

        وما تحتويه هذه التقارير ينالسابق لتقارير التي وضعت من طرف محافظي الحساباتباإلضافة إلى دراسة ا

 .1تخذت بشأنها من طرف المؤسسةات ومعرفة ما هي اإلجراءات التي إمن مالحظات وتوجيه
 

  تحديد أهداف عملية المراجعة -3-1-4

المبدئي بين المؤسسة محل خطاب التعاقد وهو اإلتفاق  اإلمضاء على لمرحلة األولىإجراءات ا من

وأهداف  كل منهما ومحافظ الحسابات بخصوص المهمة الواجب أدائها والمسؤوليات التي يتحملها المراجعة

 2يتضمن العناصر التالية:الذي و ،أداء عملية المراجعة

 ؛نية محل المراجعةوالفترة الزم طبيعة المهمة -

 ؛وأهدافها حدود المهمة -

 الوقت الذي يستغرقه أداء المهمة. -

 

 مرحلة دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية -3-2

 

 ساباتافظ الحمح ايرتكز عليه لتينطالق واألساس انقطة اإلنظام الرقابة الداخلية  دراسة وتقييم عدت

 .ليهاعونوعية أدلة اإلثبات التي سوف يحصل  اإلختباراتد حجم تحديالمراجعة و إعداده لبرنامجعند 
 

  الرقابة الداخليةنظام مفهوم  -3-2-1
 

نظام الرقابة الداخلية على أنه  منظمة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين الفرنسية فتعر

حماية واإلبقاء التي تساعد على التحكم في المؤسسة من أجل تحقيق هدف ضمان ال "مجموعة من الضمانات

على األصول ونوعية المعلومات وتطبيق تعليمات المديرية وتحسين األداء، ويبرز ذلك بالتنظيم وتطبيق طرق 

 .3وإجراءات نشاطات المؤسسة بهدف اإلبقاء على دوام العناصر السالفة الذكر"
 

نظام الرقابة  كيينن القانونيين األمريلجنة إجراءات المراجعة التابعة لمجمع المحاسبي عرفت ماك

الداخلية على أنه "خطة التنظيم وكل الطرق واإلجراءات واألساليب التي تضعها إدارة المؤسسة والتي تهدف 

إلى المحافظة على أصول المؤسسة وضمان دقة وصحة المعلومات المحاسبية وزيادة درجة اإلعتماد عليها 

 .4"ين بالسياسات اإلدارية التي وضعتها اإلدارةوتحقيق الكفاءة التشغيلية والتحقق من التزام العامل
 

 مطبقة إجراءات" بأنه الداخلية الرقابة نظام فقد عرفت (coso)كوزو  للجنة الراعية المنظماتلجنة  أما

 معقولة ضمانات توفير أجل من مسؤوليتهم تحت المؤسسة، ومستخدمي والمسيرين اإلدارة مجلس قبل من

 .5"واللوائح للقوانين االمتثالوالتأكد من  المالية المعلومات موثوقية وزيادة لياتللعم األمثل اإلنجاز تحقيقل

                                                
1 Henri Bouquin, Audit : encyclopédie de gestion, 2eme édition, Economica, Paris 1997, P209. 

 .72زاهرة عاطف سواد، مرجع سابق، ص 2
3 Obert Robert, Révision et certification des comptes,4ème  édition, Ed. Dunod, Paris1995, P43. 

 .54، ص2006السكندريةعبد الوهاب نصرعلي، شحاتة السيد شحاتة، الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة في بيئة تكنولوجيا المعلومات، الدار الجامعية، ا 4
5Frédéric Bernard, Contrôle interne, 3eme Edition, Maxima editeur, Paris 2010, P 23.  
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ي ترتيب الذحكم الوالمحاسبي م اإلداريالنظام " الرقابة الداخلية بأنها عتباربناءا على ما سبق يمكن إو

لسياسات ترام احلة وإة وفعابهدف التّمّكن من تسيير أعمال المؤسسة بطريقة منظم ،بين الموظفينيوزع العمل 

 .والبرامج المسطرة وحماية األصول وضمان صحة ودقة المعلومات المسجلة"
 

 الفعال نظام الرقابة الداخلية ركائز -3-2-2
 

سالمة وقوة  ير وجودها إلىالتي يش الفعال بعدد من الخصائص األساسية يتسم نظام الرقابة الداخلية

 :. وتتمثل هذه الخصائص فيما يليالنظام
 

 الهيكل التنظيمي الجيد -1
 

تسلسل اإلختصاصات وتحديد السلطات والمسؤوليات  يجسدإن المؤسسة الجيدة تمتلك هيكل تنظيمي 

بدقة تامة، ويتوقف الهيكل التنظيمي من حيث التصميم على حجم المؤسسة وطبيعتها ونشاطها وشكلها 

 .1لمقابلة أي تطورات في المستقبل في تصميمه الةعدم المغامع مراعاة  ، ويراعي البساطة والمرونةالقانوني

 نظام محاسبي سليم -2 
 

ة تتمثل هذه الخاصية في توافر نظام محاسبي متكامل داخل المؤسسة يكفل تحقيق األهداف الرقابي

تسجيل العمليات المالية للمؤسسة وإستخالص نتائجها من واقع المستندات بهدف  المطلوبة، ويعمل على

نتائج األعمال والمركز المالي في نهاية فترة معينة وتوفير المعلومات الالزمة إلتخاذ القرارات  الوصول إلى

 .2اإلدارية وضمان دقة وسالمة هذه المعلومات ومصادرها
 

 نظام متكامل للتقارير -3 
 

محافظ ويساعد  ظام الرقابة الداخلية في المؤسسةإن وجود نظام سليم ومتكامل للتقارير يدعم ن

 .3وضع وتصميم برنامج مراجعته وتنفيذه بشكل دقيق ومفيد لعملية المراجعة نفسها على لحساباتا
 

 أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية -3-2-3
 

ا محافظو دك يعتمولتحقيق ذل في عملية المراجعة األساسيةتقييم نظام الرقابة الداخلية من المراحل  ديع

 :ومن أكثر هذه الوسائل شيوعا ما يلي .ددةعلى وسائل وأساليب متع الحسابات
 

 أسلوب التقرير الوصفي -1
 

 وصف ىعل شتملي تقرير بإعداد مساعديه بتكليف أو بنفسهيقوم محافظ الحسابات وفق هذا األسلوب 

 والدورات الداخلية الرقابة لنظام كامل وصف مع وظيفة، أو عملية لكل المتبعة لإلجراءات افك شرحو

  المقابالت طريق عن المذكرة معلومات ىعل الحصول ويتم وإجراءات، نظم من بهما يرتبط اوم المستندية

 أخرى وسائل أيةأو  المحاسبية، اإلجراءات ودليل الوظيفي الوصف ىإل الرجوع وأ للمسؤولين، لشخصيةا

                                                
 .165، ص1998الصحن، محمد السيد سرايا، الرقابة والمراجعة الداخلية على المستوى الجزئي والكلي، الدار الجامعية، االسكندرية محمد عبد الفتاح 1
 .85-84، ص ص2000لى الصباغ، أساسيات المراجعة، الجزء األول، منشورات جامعة القاهرة، مصرأحمد عبد المو 2
التجارة،  صفيناز عبد الحي عبد الحميد، "دور مراجع الحسابات بصدد مشاكل تقييم وقياس المخاطر المالزمة لمنشات األعمال"، أطروحة دكتوراه، كلية 3

 .159، ص1998جامعة القاهرة، مصر
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من  يتمكن المحافظ الوصفي المفصل ومن خالل الدراسة المعمقة والمتأنية لهذا التقرير ،الفحص عملية تتطلبها

تحديد مواطن الضعف في كل نظام إلى جانب مواطن القوة فيه، فيعمل على إقتراح الحلول الممكنة لمعالجة 

 .1األولى وتشجيع وتنمية الثانية
 

 أسلوب خرائط التدفق -2
 

ت أصبح التيو رموزال من مجموعة ستخدامإب تصوري رسم" عن عبارة بأنها التدفق خرائط تعرف

 داخل األنشطة تتابع أساس علي والمعلومات البيانات تدفق وتوضيح التعبير إلي وتهدف عالميا، عليها متعارف

 .2ه"دراست أو عرضه يتم الذي النشاط عن واضحة صورة تقدم بذلك وهي معين، نظام
 

 يساعد إستخدام خرائط التدفق في فهم تسلسل العالقات بين أوجه النشاط المختلفة وما يتعلق بها من

في التعرف على أوجه القصور عن طريق توفير فهما واضحا للطريقة التي تساهم مستندات وسجالت، وهي 

 .3يتم من خاللها تشغيل النظام حيث يكون األمر أيسر عند تتبع رسم بياني عن قراءة وصف نظري

 4ا:بها إلعداد خرائط التدفق من بينه التقيد محافظ الحسابات على ينبغي عامة قواعد هناك
 

 ؛األسفل إلى األعلى من منطقياتها قراء يتم حتى الصفحة أعلى من الخريطة تبدأ -

 التتابع كوني حيث خانات، تستعمل الضرورة وعند الصفحة، يمين أو يسار إلى األولى العناصر تقع أن يجب -

 ؛السهم باستخدام العكس أو اليمين إلى اليسار من

 ؛لياتالعم لتتابع المرجعية العالمة إظهار يجب الصفحة، أسفل في الخريطة في نقطاعإ يحدث عندما -

 .والتاريخ محافظ الحسابات  سمإ مع المدروسة، الخريطة يناسب عنوانا صفحة كل تحمل أن يجب -
 

 الشكل التالي: في خرائط التدفق من خالل ل المستعملةيمكن توضيح بعض الرموز واألشكا
 

 النموذجية المستخدمة في خرائط التدفق وزوالرم : بعض األشكال(4-1)رقم شكل

                                                
 .150، ص2010 األردن والتوزيع، للنشر العربي المجتمع مكتبة ،الحسابات تدقيق وديان، محمد لؤي،  الوقاد محمد يسام 1

2 Khelassi Réda, Les applications de l'audit interne, éditions Houma, Alger 2010, P 112. 
 .399-398ألفين ارينز، جيمس لوبك، مرجع سابق، ص ص 3
 .145، ص2007قراني، "إنسجام معايير المراجعة"، أطروحة دكتوراه، المدرسة العليا للتجارة، الجزائرعبد الكريم م 4
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 العملية وأ                                            يدوية                        
   
 
                        سطوانةأ         ملف                    
 بطاقة                                 مفرغة                          تخزين 

 مثقبة                                ممغنطة                                 
                           

                         
                    حلقة وصل                       شريط  

        أسهم التدفق         من صفحة أخرى                                  ممغنط
 
 

 

        ن سعيد،مرسون هنكي، المراجعة بين النظرية والتطبيق، تعريب: أحمد حامد حجاج وكمال الديإ، وليم توماسالمصدر: 

 . 392، ص1989السعودية  دار المريخ،

 
 

 ستقصاء أسلوب قوائم اإل -3
 

 محافظ الحسابات لداخلية، وهو يقوم على توجيهيعتبر هذا األسلوب من أهم أساليب تقييم نظام الرقابة ا

وسائل الرقابة الداخلية القائمة والمتبعة في كل مجال من  إلى العاملين عنستفسارات مختصرة ومبسطة إل

 .1مجاالت المؤسسة موضوع الدراسة
 

يستخدم محافظ الحسابات قوائم اإلستقصاء المكتوبة كوسيلة لتوثيق إجابات العاملين فيما يتعلق 

باإلستفسارات الموجهة إليهم عن وسائل الرقابة الداخلية التي تتبعها المؤسسة، وتصمم القائمة بحيث تتضمن 

 .2أسئلة تتناول جميع نواحي النشاط بالمؤسسة

يخصص كل جزء منها لمجموعة من األسئلة تتعلق بإحدى  دة أجزاءتقسم قوائم االستقصاء إلى ع

  . 3مجاالت النشاط. وفي معظم الحاالت تصمم هذه األسئلة للحصول على إجابات "نعم" أو "ال"
 

  :يةية على المتحصالت النقدستقصاء عن نظام الرقابة الداخلالموالي يوضح قائمة إ والجدول
 

 نموذجية لنظام المتحصالت النقدية ستقصاء: قائمة إ(4-1)رقم جدول

 األسئلة
 تتحقق اإلجابة

 بواسطة
 التاريخ التعليق

 ال نعم

                                                
 .221علي حاج بكري، مرجع سابق، ص 1
 .127، مرجع سابق، صى الصباغ، وأخرونأحمد عبد المول 2
 .115يوسف محمود جربوع، مرجع سابق، ص 3
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 المتحصالت النقدية المسجلة تكون لألموال الفعلية التي تم*

 استالمها؟

المستلمة بواسطة الموظف  تقارن صور إشعارات اإليداعهل  -أ

 ل النقدية؟المسؤول عن تسوية حساب البنك مع المسؤول عن سج

 هل صور إشعارات اإليداع تقارن مع دفتر يومية النقدية؟  -ب

 هل الخصومات النقدية يتم فحصها دوريا بواسطة شخص مستقل؟*

هل جميع النقدية المستلمة تكون مسجلة في دفتر يومية *

  المتحصالت النقدية، ومسجلة بالمبالغ الحقيقية المستلمة؟

     

 .113، ص2005المدخل إلى التدقيق الحديث، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان أحمد حلمي جمعة،المصدر:

 
 
 

 لجانب الداخلية الرقابة نظام فعالية أو قوة مدى ستخراجإب محافظ الحسابات يقوم اإلجابات حصر بعد

 القيم مجموع على اتلإلجاب الفعلية القيمة قسمة خالل من المؤسسة به تقوم الذي النشاط جوانب من معين

 .1لإلجابات المحتملة
 

 مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية -3-2-4
 

 :من خالل الخطوات التالية الداخليةبدراسة وتقييم نظام الرقابة  محافظ الحساباتيقوم 
 

 يةفهم هيكل نظام الرقابة الداخل -1
 

 فيها محافظ الحسابات لية، حيث يتعرفالداخ للرقابة النظري التقييم بمرحلة أيضا المرحلة هذه تسمى

 المكتوبة غير اإلجراءات أيضا يلخص كما وتلخيصها، المكتوبة اإلجراءات بجمع الداخلية الرقابة نظام على

 المهنية خبرته على محافظ الحسابات ويعتمد. والعمال المؤسسة مسؤولي مع األولية اللقاءات من ستنتجهاإ التي

 من والتي الوظائف، بين العالقات دقيق وبشكل توضح أن يجب للمؤسسة التي ميةالتنظي الخريطة تقييم في

 .2تداخل في الوظائف هناك يكن لم إن ما يحدد أن للمحافظ يمكن خاللها

 خطوة رئيسية وجوهرية لتقدير مخاطر الرقابة بة الداخليةدراسة وفهم نظام الرقامرحلة تعتبر 

 3:على الداخلية، وهي تساعد محافظ الحسابات
 

دلة فير األتحديد مدى إمكانية إعتماد محافظ الحسابات على السجالت المحاسبية وإدارة المؤسسة في تو -

 الذي يصدره بشأن القوائم المالية؛ الرأيالكافية والمقنعة لدعم 

قابة تحديد األخطاء الجوهرية المحتملة، من خالل تحديد نواحي القصور في إجراءات وأساليب الر -

 لية؛الما رورية، وبالتالي تحديد أنواع األخطاء والتحريفات المحتملة التي قد تؤثر على القوائمالض

 تحديد مخاطر الكشف المالئمة لجعل المخاطر المرغوبة عند أدنى مستوى مقبول؛ -

                                                
 .98، مرجع سابق، صعمر ديلمي 1
 .56رجع سابق، ص، ممحمد مشيد 2
 .125، ص2011-2010معية، اإلسكندرية، دراسات متقدمة في المراجعة الخارجية الحديثة، الدار الجا، وأخرونمنصور أحمد البديوي 3
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   تصميم اإلختبارات األساسية بناء على تقدير محافظ الحسابات لمخاطر الكشف. -
 

 زام بنظام الرقابة الداخليةلتختبارات اإلإ -2 
 

تم تنفيذها فعال من جانب إن اإلجراءات واللوائح والضوابط التي تصدر من إدارة المؤسسة قد ال ي

، ومن ثم والموظفين مال، أو يتم تعديلها بطريقة غير رسمية مع مرور الوقت وتغير العوالموظفين العمال

نه معيب في التطبيق العملي ألن قواعده وضوابطه كالنظرية وليكون نظام الرقابة الداخلية سليما من الناحية 

 وإجراءاته ال يتم اإللتزام بها، لذا تركز إختبارات مدى اإللتزام بإجراءات وضوابط الرقابة الداخلية الموضوعة

التحقق من أن إجراءات وضوابط الرقابة الداخلية الموضوعة منفذة فعال كما هي موضوعة، أي أن نظام على 

 .1لرقابة يتم اإللتزام به في الواقع العملي وفقا لما هو محدد مسبقاا
 

 2:وهي الداخلية ختبارات االلتزام بالدرجة األولى بثالثة عوامل من أساليب الرقابةإ تهتم
 

م تخفيض ثومن  ليةالداخالرقابة  عتماد على نظامقبل أن يتقرر اإل لقيام بإجراءات الرقابة الضروريةا تكرار -

  بارات التحقق؛ختإ

 حيحة؛قة الصمعينة ألنها هي الطري نجازه بطريقة، فقد يكون من الضروري إقابةجودة تنفيذ إجراءات الر -

 وذلك    مستقال عن الوظائف التي ال يجوز ضمها إلى عملهيجب أن الشخص المسؤول عن إجراء الرقابة  -

 لتصبح الرقابة فعالة.
 

لتزام كيفية تنفيذ عمليات الرقابة واإل ختبارات للتأكد منن اإلممجموعة  محافظ الحساباتيستخدم 

 3. ومن هذه االختبارات:اءات نظام الرقابة الداخليةبسياسات وإجر
 

  ا؛ليها سابقصحة النتائج المتحصل عتكون عليه للتأكد من  أنلعمليات الرقابة مثلما يجب  محافظالإعادة  -

 ذهم لسياسات وإجراءات الرقابة؛نفيخالل ت والعمال مالحظة الموظفين -

 ؛من بدايتها لنهايتها ية التي تتم من خالل النظام وتتبع بعضهاتحديد العمليات الرئيس -

 .اإلحصائيةخذ عينة منها بواسطة الطرق فحص المستندات عن طريق أ - 
 

 التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية -3
 

والمعلومات عن تصميم نظام الرقابة وفحص الطريقة التي يتم يقوم محافظ الحسابات بعد جمع الحقائق 

بها تنفيذه وتطبيقه، بممارسة حكمه المهني لتقييم النظام والحكم على مدى فعاليته وكفاءته، ومن ثم تحديد درجة 

 .4اإلعتماد عليه والتي تؤثر بدورها على حجم ونطاق اإلختبارات التي يقوم بها
 

داخلية التي من تحديد إجراءات نظم الرقابة ال محافظ الحساباتلدوام تمكن لتزام واختبارات اإلإن إ

كذلك اإلجراءات التي ال  ختبارات األساسية، وتحديدماد عليها والتي ال تتطلب زيادة في حجم اإليمكن اإلعت

  .1عتماد عليها والتي تتطلب زيادة في حجم االختبارات األساسيةيمكن اإل

                                                
 123، مرجع سابق، صمد عبد المولى الصباغ، وأخرونأح 1
 .216-215غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص ص 2
 .123، مرجع سابق، صرونأحمد عبد المولى الصباغ، وأخ 3
 .396وليم توماس، امرسون هنكي، مرجع سابق، ص 4
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 الفحص والتحقق نامجلة إعداد برمرح -3-3

 

بعد  محافظ الحساباتالنتائج التي توصل إليها  خطة مرسومة على هدي برنامج الفحص والتحققيعد 

 .2يةوفعالدراسته وفحصه لنظام الرقابة الداخلية، وذلك بهدف تنفيذ عملية المراجعة بكل كفاءة 
 

 الفحص والتحققطبيعة وأهداف برنامج  -3-3-1
 

 ه هند أبو بكرقد عرفتول ،3محافظ الحساباتملخص لما يجب أن يقوم به  والتحققبرنامج الفحص  يمثل

على أنه "برنامج عمل يتضمن تفصيليا طبيعة وترتيب ونطاق إجراءات المراجعة المخططة والمطلوبة لتنفيذ 

 .4خطة المراجعة الشاملة"
 

من  ومساعديه لحساباتيقوم به محافظ ا أنه "دليل ملخص لما يجب أنب محمد الفيومي هكما عرف

 .5"أعمال، وهو أيضا تعليمات فنية تفصيلية يطلب محافظ الحسابات تنفيذها من مساعديه
 

الوقت وفي أعمال المراجعة،  يبين الخطوات التي تتبع يتضح مما سبق أن برنامج الفحص والتحقق

ية مسؤول ضافة إلى تحديدالمقدر ألداء كل خطوة والهدف منها، وبيان نطاق وإطار العمل المطلوب، باإل

 المساعدين وتوقيع الذي قام بإعداده.
 

بصفته خطة عمل لفريق  عديه بوضع وتصميم برنامج الفحص والتحققمع مسا محافظ الحساباتيقوم 

 6:المراجعة، وذلك بغية تحقيق أهداف عديدة أهمها
 

 المقترح للمراجعة؛ بفحص النطاق ، والسماحتوفير أدلة عن التخطيط الجيد ألعمال المراجعة -

ب جلتي يام إرشادات وتوجيهات ألعضاء فريق المراجعة ذوي الخبرة المحدودة، حيث يبين الخطوات يقدت -

 على كل عضو في الفريق تنفيذها؛

 ؛يعتبر وسيلة للرقابة على الوقت المستنفذ في مهمة مافهو  دقة وجودة العمل المنجز زيادة -
 
 

من طرف محافظ الحسابات ومساعديه على تحقيق األهداف  حص والتحققالفإعداد برنامج  كما يساعد

 7التالية:
 

طي مج يغإعطاء صورة واضحة لمحافظ الحسابات ومساعديه عن نطاق عملية المراجعة، وما إذا كان البرنا -

 ؛ةألساسيعملية المراجعة بصورة مرضية، أو يحتاج إلى تعديل قبل البدء في تنفيذ مرحلة اإلختبارات ا

 ؛لوقتادون تضارب أو ضياع في  توزيع العمل بين المساعدين بما يتفق ومستوى الخبرة لكل واحد منهم -

                                                                                                                                                           
 .169-168محمد وجدي شركس، مرجع سابق، ص ص 1
 .135أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص 2
 .62يوسف محمود جربوع، مرجع سابق، ص 3
اتيجي عند تعديل برنامج المراجعة كإستجابة لمخاطر الغش على هند أبو بكر مصطفى علي، "تأثير إستخدام المراجعين للعصف الذهني والتفكير اإلستر 4

 .46، ص2016تحسين فعالية عملية المراجعة"، أطروحة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر
 .189، ص1998محمد الفيومي، عوض لبيب، أصول المراجعة، المكتب الجامعي الحديث، مصر 5
، ص 2013ة السيد شحاتة، أصول المراجعة الخارجية، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندريةعوض لبيب فتح هللا الديب، شحات 6

 .181-180ص
 .80-79، ص صحمد،مرجع سابقمحمد نصر الهواري، محمد توفيق م 7
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ا نتهاء منهب اإلتوضيح ما يتم إنجازه من عمل أوال بأول، حيث يتم التأشير على الخطوات التي تم إنجازها عق -

 مباشرة؛

نهم حسب ما كل عملية المراجعة والساعات التي أمضاه تقييم أعمال المساعدين والرقابة عليها من خالل تتبع -

 .درجته
 

 الفحص والتحققمتطلبات إعداد برنامج  -3-3-2
 

 ساباتمحافظ الحالتي يجب على  مجموعة من الخطوات الفحص والتحققتشمل متطلبات إعداد برنامج 

 :ما يلي ومن أهم هذه الخطوات .بها القيام
 

 ألوليةأداء اإلجراءات التحليلية ا -1
 

تعد اإلجراءات التحليلية األولية من أهم الخطوات المستخدمة في تحديد وتشخيص المشاكل المحتملة 

وهي تقييم للمعلومات المالية من خالل دراسة ومقارنة العالقات الممكنة بين البيانات المالية  والهامة نسبيا،

 . 1بعضها ببعض، وبينها وبين البيانات غير المالية
 

من قبل محافظي  الفحص والتحققفي مرحلة إعداد برنامج األولية  اإلجراءات التحليلية تستخدم

الحسابات الذين يعتمدون على مدخل األهمية النسبية وخطر المراجعة في تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة 

محتملة فهم طبيعة أعمال المؤسسة وتحديد مجاالت خطر المراجعة ال ساعد فيالحديثة للحسابات، وهي ت

لفت اإلنتباه إلى مجاالت  وكذلك تحديد مدى طبيعة وتوقيت اإلجراءات األخرى للمراجعة، كما تساعد على

تخفيض وقت وتكلفة  ، وهو ما يساهم فيمعينة تحتاج إلى التركيز عليها في مرحلة تنفيذ اإلختبارات األساسية

 .2 أداء اإلختبارات األساسية
 

 بيةتحديد مستوى األهمية النس -2
 

يعتقد محافظ الحسابات في  الذي أو التحريف في البيانات المالية اإلغفال تمثل األهمية النسبية مقدار

 .3ضوء حكمه المهني أنه ممكن أن يؤدي إلى تغيير حكم وقرار مستخدمي هذه البيانات
 

كتشاف إ مراعاة محافظ الحساباتى ما يحتم عل ،خاصة أهمية إن تحديد مستوى األهمية النسبية له

 4من ناحية الكم أو الكيف، ويجب عليه مراعاة ما يلي: التحريفات الهامة في البيانات سواء
 

 ضرورة اإلستقرار على مفهوم األهمية النسبية؛ -

 إصدار حكم مبدئي على األهمية النسبية يحدد فيه الحسابات المهمة نسبيا؛ -

 ؛لمقبولعات القوائم المالية، وصوال للتحريف اتخصيص الحكم األولي على األهمية النسبية على قطا -

 تقدير التحريف الجوهري المتوقع ومقارنته بالحكم المبدئي على األهمية النسبية؛ -

 تقدير إجمالي قيمة التحريف المجمع؛ -

                                                
 .257ألفين أرينز، جيمس لوبك، مرجع سابق، ص 1
 .288ص الوهاب نصر علي، مرجع سابق،عبد  2
 .41، ص2013ل الطرايرة، التدقيق، المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، عمانجما 3
 .289-288عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص ص 4
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 المقارنة بين قيمة التحريف المجمع وقيمة الحكم المبدئي لألهمية النسبية. -
 

 عة المقبولتحديد مستوى خطر المراج -3 
 

 يقدم أن حتمالإ يأ ،غير مالئم على قوائم مالية محرفة جوهريا إبداء رأي طر المراجعةبخيقصد  

 على تحتوي الحقيقة في هي بينما لها، الحقيقية المالية الوضعية بعدالة النهائي تقريره في إيجابيا رأيامحافظ ال

  .ومخاطر الرقابة، ومخاطر عدم االكتشافر المراجعة المخاطر الكامنة، ويشمل خط 1جوهرية أخطاء
 

، ولهدف تخطيط أعمال إن تحديد مستوى خطر المراجعة المقبول مسألة حكم مهني لمحافظ الحسابات

 2المراجعة يجب على محافظ الحسابات ما يلي:
 

 تحديد نموذج خطر المراجعة المستخدم في تخطيط أعمال المراجعة؛ -

 راجعة وتعريفاتها؛تحديد مكونات نموذج خطر الم -

 حصر وتحديد العوامل المؤثرة في مستوى خطر المراجعة المقبول عند تحديد مستواه؛ -

 ربط التحريف المقبول وخطر المراجعة بأهداف التحقق من أرصدة الحسابات؛ -

 تحديد العالقة بين األهمية النسبية وخطر المراجعة وأدلة اإلثبات. -

 

  المخاطر وتحديد لداخليةالرقابة ا نظام فهم هيكل -4
 

لرقابة ووضع حتى يتمكن من تقدير خطر ا على دراسة نظام الرقابة الداخلية محافظ الحساباتيعمل 

 .3نجازهاالطريقة الفعالة إل فضال عن تحديد، خطة وبرنامج الفحص والتحقق
 

بة مي المحاسيعتبر خطر الرقابة أحد أهم مكونات خطر المراجعة، وهو الخطر الناتج عن فشل نظا

كتشاف وتصحيح التحريفات في الوقت المناسب، والتي يمكن أن تحدث في رصيد والرقابة الداخلية في منع أو إ

بصفة مستقلة أو عندما تجتمع مع تحريفات في   حساب ما أو مجموعة من العمليات، وقد تكون جوهرية

 .4أرصدة حسابات أخرى أو عمليات أخرى
 

 الفحص والتحققمال موثق ألع وضع برنامج -5
 

الذي سوف  البرنامجوتوثيق األولية يقوم بوضع من إتمام اإلجراءات  محافظ الحساباتنتهاء بعد إ

 . 5مع مساعديه في فحص دفاتر وسجالت ومستندات وأعمال المؤسسة ينتهجه
 

 اإلختبارات األساسيةتنفيذ  مرحلة -3-4
 

رأيه  إبداءمن  محافظ الحساباتتمكن  مراحل التيمن أهم ال تعد مرحلة تنفيذ اإلختبارات األساسية

التي العمليات  على فحص أساساوتقوم هذه المرحلة  ،الفني المحايد حول مدى صدق وعدالة القوائم المالية

  .1والغش يتسنى من ورائها كشف األخطاءمن عناصر قوائمها المالية، التي  تنجزها المؤسسة والتحقق

                                                
 .47، مرجع سابق، صعمر ديلمي 1
 .290-289عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص ص  2
 .257محمود السيد الناغي، مرجع سابق، ص 3
 .243لي، مرجع سابق، صعبد الوهاب نصر ع 4
 .240علي حاج بكري، مرجع سابق، ص 5
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 األساسية أنواع اإلختبارات -3-4-1
 

يما شخصية فحكامه البتطبيقها يتوقف على أ محافظ الحساباتالتي يقوم  األساسيةختبارات ى اإلمد إن

ألساسية تبارات اخغي اإلم الرقابة الداخلية ال تلاكفاءة إجراءات نظن غير أ م الرقابة الداخلية،انظ يتعلق بتقييم

 كليا ولكنها تقلل من حجمها.
 

 لتحليليختبارات الفحص اإ -1
 

تستخدم لتخفيض حليلي في هذه المرحلة نوعا من اإلختبارات األساسية التي ختبارات الفحص التتعتبر إ

إستخدام النسب والعالقات واإلتجاهات  ، وهي تقوم على2الخاص بعناصر القوائم المالية كتشافر اإلخط

ت التحقق من تفاصيل ختباراللحصول على دليل إثبات يدعم ما وصل إليه محافظ الحسابات من خالل إ

  .3رصدةالعمليات واأل
 

تهدف إختبارات الفحص التحليلي إلى تحليل العالقات ذات المغزى بين البيانات المحاسبية والبيانات 

عن طريق إستخدام أساليب المراجعة التحليلية لتحديد  والحكم على معقوليتها وذلكالمالية وغير المالية 

 .4العادية وتقصي أسبابها، والتأكد من أنها ليست نتيجة أخطاء أو غش أو تالعب التغيرات الجوهرية غير
 

 ختبارات تفاصيل العملياتإ -2
 

 وأ    بهدف التعرف على األخطاء أو الغش ختبارات تفاصيل العملياتجراء إيقوم محافظ الحسابات بإ

ي تمت خالل الفترة محل المراجعة، وتوفر التحريفات التي قد تنطوي عليها أي عملية من العمليات المالية الت

هذه اإلختبارات لمحافظ الحسابات الدليل على مدى صالحية وإكتمال وصحة تقييم ودقة العمليات المالية التي 

 .5تمت خالل الفترة، باإلضافة إلى تحقيق أهداف المراجعة األخرى
 

، وتحديد ما إذا كانت 6يات المختلفةتهدف هذه االختبارات للتأكد من صحة المعالجة المحاسبية للعمل

هذه  صحة ترحيل  كذلكتسجيلها وتلخيصها بطريقة مالئمة في اليوميات، وعمليات المحاسبية للمؤسسة قد تم ال

نه تم تسجيلها من فحصه لبعض العمليات أ المحافظتأكد  فإذا .والدفاتر األخرى إلى دفتر األستاذ المعلومات

 .7ستكون صحيحة األستاذمجاميع دفتر  أنسيكون على ثقة من  دئذفعنوترحيلها بطريقة سليمة 
 

  ختبارات تفاصيل األرصدةإ -3 
 

                                                                                                                                                           
 .141، ص1987عصام مرعي، أدلة التدقيق الدولية، دار العلم للماليين، بيروت  1
 .302عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص 2
 .163، ص2011محمد سامي راضي، موسوعة المراجعة المتقدمة، دار التعليم الجامعي، مصر 3
 .415-414، ص ص2009يد أحمد لطفي، فلسفة المراجعة، الدار الجامعية، اإلسكندريةأمين الس 4
 .380ص ،2010كمي، مطبعة دار السالم، مصر ، المراجعة المتقدمة:مدخلبراهيم طلبة، وأخرونعلي إ 5
 .170محمد وجدي شركس، مرجع سابق، ص 6
 .171منصور أحمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق، ص 7
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إجراءات المراجعة التي بدال من أن تختبر العمليات  ارات تفاصيل األرصدة بإختبارات أوتعرف إختب

ذاتها على نحو  األرصدةصحة التي تكون األرصدة المحددة في القوائم المالية فإنها تقوم بإختبار إكتمال ودقة و

 .1من خالل فحص تفاصيل المبالغ التي تكون رصيد حساب ما مباشر
 

من حسابات قائمة  العام لكل هذه االختبارات تركز على أرصدة أخر المدة للحسابات بدفتر األستاذ

ات تفاصيل ختبارفي معظم إ لمحافظ الحسابات لتركيز الرئيسين كان اوقائمة الدخل، وإ المركز المالي

 .2أرصدة قائمة المركز المالياألرصدة يكون على 
 

 بارات ت وإختلعملياتفاصيل اختبارات ختبارات الرقابة وإهذه االختبارات يعتمد على نتائج إإن نطاق 

  الفحص التحليلي.
 
 

 اإلختبارات األساسيةتنفيذ أساليب  -3-4-2
 

الية ءة وفعبكل كفا المراجعةمن تنفيذ عملية  تمحافظ الحساباهناك العديد من األساليب التي تمكن 

 .اإلجراءات التحليلية التوثيق؛ المصادقات؛ الجرد الفعلي؛ :من أهمهاو
 

 الجرد الفعلي -1 
 

موضوع الفحص على الطبيعة، حيث يقوم  بمعاينة الشيء هذا األسلوب حسب محافظ الحساباتيقوم 

ثم  ،لك هو التحقق من الوجود المادي للعنصر محل الفحص، والهدف من ذبعملية العد أو الوزن أو القياس

 .3كخطوة مكملة مقارنة ما أسفر عنه هذا اإلجراء بما هو مثبت بالسجالت والدفاتر
 

 ا:منه والتي الشروطحتى يكون الجرد الفعلي ذا حجية قوية لإلثبات يجب أن تتوفر فيه بعض 
 

 ؛4ر التي يقوم بجردهاوتمييز العناصعلى معرفة  محافظ الحساباتقدرة  -

  ؛5ه أو أحد مساعديه ممن يشرف عليهمالجرد الفعلي بنفس محافظ الحسابات حضور -

 ضها محل البعض األخر.جرد األصول المتماثلة في وقت واحد حتى ال تتم عملية إحالل بع -
 

  المصادقات -2
 

ؤسسة عن إدارة الم لقإستالم رد مكتوب أو شفهي من طرف ثالث مستإن المصادقات هي عبارة عن 

 محل المراجعة يؤكد صحة أو عدم صحة المعلومات المرسلة إليه بناء على طلب محافظ الحسابات.
 

على دليل أو  محافظ الحساباتتعتبر المصادقات أحد األساليب المهمة والقوية التي يحصل من خاللها 

إلى محافظ الحسابات مباشرة بالموافقة أو عن شهادات أو إقرارات من الغير مرسلة قرينة إثبات، وهي عبارة 

                                                
 .416أمين السيد أحمد لطفي، فلسفة المراجعة، مرجع سابق، ص 1
  .381علي إبراهيم طلبة، وأخرون مرجع سابق، ص2
 .103مرجع سابق، ص ،وأخرونمنصور حامد محمود،  3
 .98عصام الدين محمد متولي، مرجع سابق، ص 4

5 Hevré Hutin,  toute la finance, édition d’organisation, Paris 2005, P220. 
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وذلك للتحقق من وجود وملكية وقيمة بعض عناصر األصول اإلعتراض على صحة أرصدة الحسابات 

 .1وااللتزامات المرتبطة بالغير
 

 2التالية: الثالثة إلى األنواع حيث شكلها ونوعهاالمصادقات من  تقسيم أنواعيمكن 

 

 يجابيةالمصادقات اإل -أ 
 

عني هذه المصادقة أن يرسل محافظ الحسابات خطابه إلى الطرف الخارجي يطلب منه أن يرسل ت

محافظ يرد الطرف الخارجي على  أي مصادقته عن صحة أو خطأ رصيد حسابه الموضح في الخطاب.

 .3يجابيا بالموافقة أو سلبيا بعدم الموافقةأكان الرد إ في جميع األحوال سواء الحسابات
 

  قات السلبيةالمصاد -ب
 

قط في فيطلب فيها من الطرف األخر أن يرسل إلى محافظ الحسابات ردا هذا النوع من المصادقات 

 قط فالرد  حالة ما إذا كان رصيد حساب المؤسسة في دفاتره ال يطابق رصيد حسابه في دفاتر المؤسسة، أي

 .المصادقة طلب في حالة عدم الموافقة على صحة البيانات الواردة في
 

  المصادقات العمياء -جـ
 

تتم  المصادقة العمياء بإرسال محافظ الحسابات خطاب للطرف الخارجي يذكر فيه إسم وعنوان 

المؤسسة فقط وال يذكر فيه رصيد الحساب المطلوب المصادقة عليه، ويطلب منه رد كتابي يوضح فيه رصيد 

 .4حسابه لدى المؤسسة ونوعيته سواء كان مدينا أو دائنا
 

 التوثيق -3 
 

يتمثل التوثيق في الفحص المستندي من قبل محافظ الحسابات لمستندات ودفاتر المؤسسة محل 

المراجعة للتحقق من المعلومات الظاهرة بالقوائم المالية، والتعرف على أنشطة العميل، وتحديد مدى نظامية 

 .5الدفاتر المحاسبية
 

وهي تهدف إلى  مراجعة التي يقوم بها محافظ الحساباتإن التوثيق يعتبر المحور الرئيسي لعملية ال

يقوم محافظ الحسابات بالتوثيق من جمع أدلة وقرائن تؤيد صحة العمليات المثبتة في الدفاتر والسجالت، حيث 

من أن جميع العمليات  للتأكد من اإلكتمال، والتحقق خالل فحص مستندات وسجالت المؤسسة محل المراجعة

  .6حدثت في المؤسسة وتخصها قد سجلت بالكامل والمعلومات التي
 

                                                
 .198، ص2007حاتم محمد الشيشيني، أساسيات المراجعة، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر 1
 .171-170، ص ص2003منشورات جامعة المنصورة، مصركمال عبد السالم علي، خالد المعتصم، أصول علم المراجعة،  2
 .201، مرجع سابق، صلصباغ، وأخرونأحمد عبد المولى ا 3
 .203-202سابق، ص صلامرجع ال 4
 .201حاتم محمد الشيشيني، مرجع سابق، ص 5
 .114، ص2007ثناء علي القباني، المراجعة، الدار الجامعية، اإلسكندرية 6
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، ولكي يتحقق 1تتم عملية التوثيق من خالل التأكد من صحة وقانونية المستندات وكفايتها كأدلة إثبات

عدة إعتبارات عند إعتماده على التوثيق كأسلوب لتنفيذ عملية  محافظ الحساباتأن يراعي  الهدف يجب

 2:االعتبارات ما يلي مراجعة الحسابات، ومن أهم هذه
 

 ؛ألسلوب في المكان المناسبأن يستخدم هذا ا -

تستخدم تعد و ليةلداخالمستندات اأن يفرق بين إمكانية اإلعتماد على المستندات الداخلية والمستندات الخارجية، ف -

 ؛خر خارج المؤسسةية فلها طرف أداخل المؤسسة فقط، أما المستندات الخارج

 .عمالهاأالتي تعتمد عليها المؤسسة في توفير المعلومات الالزمة لتسيير  لمستنداتاالسجالت و فحص -
 

 المالحظة -4
 

تعد المالحظة أسلوب مباشر لتنفيذ عملية مراجعة الحسابات فمعظم العناصر أو األمور الملموسة التي 

حواس المشاهدة والسمع ل محافظ الحساباتيمكن مالحظتها، وتعني المالحظة إستخدام  محافظ الحساباتتهم 

أهداف المراجعة  خدم هذا األسلوب في تحقيق، وغالبا ما يست3واللمس والشم لتقييم األمور على مدى واسع

المتعلقة بصحة وشرعية العمليات المالية والوجود، من خالل مقارنة ما تم مالحظته بما هو مسجل بدفاتر 

 المؤسسة.
  

 إعادة األداء -5 
 

لومات التي أعدتها إدارة على إعادة إختبار عينة من العمليات الحسابية وتحويل المع األسلوبيقوم هذا 

إعادة اإلختبار للعمليات الحسابية على  محل المراجعة خالل فترة الفحص والتحقق، وتشمل عملية المؤسسة

خالل تتبع المبالغ  إختبار الدقة الحسابية للمؤسسة، كما تشمل إجراءات اليوميات المساعدة ودفتر األستاذ من

 .4الموجودة في أكثر من مكان للتأكد من أنها مقيدة بنفس المبلغ في كل األماكن
 

 اإلستفسار من المؤسسة -6 
 

يعتمد أسلوب اإلستفسار على توجيه األسئلة ألشخاص لديهم معلومات عن جانب معين من جوانب 

ر معلومات عن كثير من األمور التي تحتاج المؤسسة محل المراجعة بهدف الحصول على إجابات مقنعة توف

 .5إلى تفسير

بطرح مجموعة من األسئلة سواء بشكل شفهي أو كتابي على بعض الموظفين  محافظ الحساباتيقوم 

، كما يمكن طرح هذه األسئلة على أو إدارة المؤسسة حول بعض أو كل األمور والمسائل غير الواضحة له

 .6 شريطة أن يكون لها عالقة تعامل معهم أشخاص أو جهات من خارج المؤسسة
 

 اإلجراءات التحليلية -7
 

                                                
 . 99عصام الدين محمد متولي، مرجع سابق، ص 1
 .129عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص 2
 .249-248ألفين أرينز، جيمس لوبك، مرجع سابق، ص ص 3
 .117ص ثناء علي القباني، مرجع سابق، 4
 .200أحمد عبد المولى الصباغ، وأخرون، مرجع سابق، ص 5
 .261علي حاج بكري، مرجع سابق، ص 6
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تعتمد اإلجراءات التحليلية على تقييم مدى إمكانية اإلعتماد على المعلومات المتاحة من خالل تحديد 

مدى معقولية العالقات بين مجموعات مختلفة من المعلومات، كالعالقة بين بيانات المؤسسة بالمعلومات 

ية، أو تحليل اإلتجاهات خالل الفترة لتحديد العناصر الشاذة أو تحديد مدى اإلتساق مع الحاالت أو الخارج

 .1الظروف األخرى
 

تتم المراجعة التحليلية عن طريق إجراء نظرة فاحصة للدفاتر والسجالت إلكتشاف القيود الشاذة 

الكامنة  األسبابومراجعتها بدقة، ومعرفة  ستفسار عنهادية والمسائل واألمور الغامضة لإلواألرصدة غير العا

 .2وراءها والتي قد تقود محافظ الحسابات إلى الحصول على أدلة إثبات إتمام مهمته
 

 :   يةاليب تنفيذ اإلختبارات األساسأسلوب من أسعتماد على كل يوضح الجدول التالي درجة اإل
 

 ارات األساسيةاليب تنفيذ اإلختبتماد على أسع: درجة اإل(5-1)جدول رقم
 

 
جمع  أساليب

 أدلة اإلثبات
 

 معايير تحديد درجة االعتماد

 

 ستقالل المصدرإ

فعالية 
الرقابة 
الداخلية 

لدى 
 المؤسسة

المعرفة 
المباشرة 
 للمراجع

تأهيل األفراد الذين 
 يقدمون المعلومات

 

 درجة الموضوعية

 عالية عالية عالية تتنوع عالية الجرد الفعلي

 عالية عادة عالية -تتنوع منخفضة ال عالقة لها اليةع المصادقات

الخارجية  -وعتتن التوثيق
             إستقاللأكثر 

 عالية تتنوع منخفضة تتنوع

 متوسطة عالية عادة عالية تتنوع عالية المالحظة

االستفسار من 
 المؤسسة

 منخفضة
 )تقدمها المؤسسة(

تتنوع          تتنوع منخفضة ال عالقة لها
 منخفضة إلى عالية

 عالية عالية عالية تتنوع عالية إعادة األداء

جراءات اإل
 التحليلية

 عالية/منخفضة
 المؤسسة(  استجابة)

 عالية عادة منخفضة تتنوع
 المؤسسة(  استجابة)

عادة  -تتنوع
 منخفضة

 

 .119ص ،2007ثناء علي القباني، المراجعة، الدار الجامعية، اإلسكندريةالمصدر: 

 

 التوصل للمالحظات التالية: هذا الجدول ن من خالليمك

 

 ثبات؛دلة اإلأسلوب من أساليب جمع فعالية الرقابة الداخلية لها أثر جوهري على مدى اإلعتماد على كل أ -

تسم تلداخلية قابة ايتميز الجرد الفعلي وإعادة األداء بدرجة عالية من االعتماد والثقة فيهما إذا كانت الر -

رجة دنفس  ية، لكن يوجد فارق كبير في استخدامها ويظهر ذلك بجالء أن هذين األسلوبين ينتجانبالفعال

 يختلفان عن بعضهما البعض بالكامل؛االعتماد و

                                                
 .35ص حاتة،  مرجع سابق،شحاتة السيد ش 1
 .206، مرجع سابق، صأحمد عبد المولى الصباغ، وأخرون 2
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 الصالحيةتميز بينادرا ما يتسم نوع محدد من أساليب جمع أدلة اإلثبات بالكفاية في حد ذاته لتقديم دليل  -

 هداف المراجعة. والجدارة لتحقيق أي هدف من أ
 

  مراجعةالمرحلة إعداد وعرض تقرير  -3-5
 

على خطاب  اجعة من لحظة حصول محافظ الحساباتمحصلة عمليات المر يمثل تقرير المراجعة

 مالية.الفني عن القوائم ال معينة حتى لحظة تكوين رأيهقيام بمهمة المراجعة في مؤسسة التكليف لل
 

 مراجعةالمفهوم تقرير  -3-5-1
 

أو  على أنه "وثيقة  فقد عرفه علي حاج بكريلذا  المنتج النهائي لعملية المراجعةالمراجعة  تقريريعد 

كاملة، نتيجة أعمال المراجعة التي أجراها حول  محافظ الحساباتل دبيان مكتوب يظهر فيه الرأي الفني المحاي

ية في مختلف مليات والبيانات المالفي فحص ومراجعة الع ووسائل فنية وأساليب إجراءاتستخدمه من وما إ

 .1المؤسسة محل المراجعة" سجالت وبيانات
 

 وعملية علمية مقومات فيه توفرت شخص من تصدر مكتوبة وثيقة" كما عرفه سامي الوقاد بأنه

 بإيجاز تقريره ويتضمن عليه، يعتمد محايد مهنيرأي  إلبداء أهال تجعله ضمانات له وتوفرت معينة، وشخصية

 ومدى محاسبية، بيانات من تحويه ما دقة ومدى والسجالت، الدفاتر نتظامإ في رأيهو عمل من به قام ما يإجمال

 .2"للمؤسسة المالي المركز نشاط نتيجة عن الختامية القوائم تعبير
  

من  محافظ الحساباتبأنه "خالصة ما توصل إليه  الحسابات فقد عرف تقرير محافظ هادي التميميأما 

ستفسارات والمالحظات واألدلة ت واإلجعته ومعرفة أنشطة المؤسسة وفحص األدلة والمستنداخالل مرا

جوع إليها لتحديد المؤيدة األخرى التي يراها ضرورية، ويعتبر التقرير الوثيقة المكتوبة التي البد من الر

 .3"مسؤولية محافظ الحسابات
 

لمؤهل المهني يقة مكتوبة يبدي فيها الشخص اوثتقرير المراجعة بأنه " عتبارإنطالقا مما سبق يمكن إ

لمالي المركز لرأيه الفني المحايد حول مدى دقة وصحة البيانات والمعلومات، ومدى داللة القوائم المالية 

 السنة المالية محل المراجعة".  يالحقيقي للمؤسسة ونتائج أعمالها ف
 

 

 الحسابات العناصر األساسية لتقرير محافظ -3-5-2
 

ي هذا ، وحتى يضفاألخرى وبين األطراف محافظ الحساباتتبر تقرير المراجعة حلقة الوصل بين يع

 :لتاليةالتقرير الثقة على القوائم المالية موضوع المراجعة يجب أن يتضمن على العناصر األساسية ا
 

 عنوان التقرير -1
 

                                                
 .279علي حاج بكري، مرجع سابق، ص 1
 .243، صلؤي محمد وديان، مرجع سابق لوقاد،سامي محمد ا 2
 .161،ص2004هادي التميمي، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعملية، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، االردن 3
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ضل إستخدام إصطالح "تقرير يجب أن يحتوي تقرير محافظ الحسابات على العنوان المناسب له، ويف

عن موظفي المؤسسة  التي تصدر المالية واإلدارية عن التقارير وذلك لتمييزهمحافظ الحسابات" في العنوان، 

  .1أو عن مجلس اإلدارة
 

 الجهة التي يوجه إليها التقرير -2
 

والقوانين  إلى الفئة المعنية وفقا لظروف عملية المراجعة محافظ الحساباتيجب أن يوجه تقرير 

أو إلى  واللوائح، ويوجه التقرير عادة إما إلى المساهمين أو أصحاب الحصص أو الشركاء أو المديرين،

 .2أعضاء مجلس إدارة المؤسسة التي تم مراجعة قوائمها المالية
 

 الفقرة االفتتاحية -3
 

ل القوائم المالية ، ويجب أن تتضمن إشارة واضحة لكمحافظ الحساباتوهي الفقرة األولى في تقرير 

عن  الحسابات  وائم المالية، ومسؤولية محافظالتي تم مراجعتها، سنة المراجعة، مسؤولية اإلدارة عن إعداد الق

فحصها  منه يطلب يراجعها محافظ الحسابات ولم لم إضافية بيانات وجود حالة وفية، مراجعة هذه القوائم المالي

 البيانات وبين بينها تناقض وجود عدم من لتأكدالفقرة اإلفتتاحية ل في واضح بشكل الحقيقة هذه إلى يشير هفإن

 .3المراجعة المالية
 

 4:وهي إن الفقرة اإلفتتاحية لتقرير محافظ الحسابات تحدد ثالث أمور أساسية
 

 لتدفقاتائمة االتي خضعت للمراجعة والتي تتضمن قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، ق القوائم المالية -

 ؛قائمة التغيرات في حقوق رأس المالالنقدية، 

دد يركز ذا الصيحدد التقرير من أول عبارة فيه أن ما تم إنجازه على القوائم المالية هو مراجعة. وفي ه -

 محافظ الحسابات على أمرين أساسيين:

 نية؛ان الثولى عوذلك لعمومية األ* أن التقرير الحالي يركز على كلمة "راجعنا" بدال من كلمة "فحصنا" 

 .لك لتمييزها من الفحص المحدودتم مراجعتها، وذ* أن التقرير يؤكد على أن القوائم المالية 

دارة حدودا واضحة للفصل بين مسؤولية محافظ الحسابات ومسؤولية إالجزء األخير من الفقرة تضع  -

 المؤسسة محل المراجعة.
 

 فقرة النطاق -4
 

ح لعملية ن شر، ثم تبيعة قد تمت وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليهاتوضح فقرة النطاق أن المراج

 ية:المراجعة، وهذا الشرح هو إضافة جديدة للتقرير لم تكن موجودة من قبل وتشمل الجوانب التال
 

 أو     ،نجازها وفقا للمعايير الدوليةعملية المراجعة قد تم إ أن وذلك باإلشارة إلى المراجعة،وصف نطاق  -

 ؛1الممارسات الوطنية المناسبة أوووفقا للمعايير 

                                                
 .118ص وأخرون، مرجع سابق،حسين يوسف القاضي،  1
 .389عبد الفتاح محمد الصحن، وأخرون، مرجع سابق، ص 2
 .236-235، ص صلقادر الذنيبات، مرجع سابقي عبد اعل 3
 .153-152صص ، 2003السيد أحمد السقا، مدثر طه أبو الخير، مشاكل معاصرة في المراجعة، منشورات جامعة طنطا، مصر 4
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، وحصوله على البيانات رآها ضروريةمن أداء اإلجراءات التي  محافظ الحساباتاإلشارة إلى تمكن  -

  ؛2واإليضاحات التي رآها الزمة ألغراض المراجعة

 ؛3وصف عملية المراجعة والهدف من تخطيطها وتنفيذها -

وهو اإلشارة الواضحة والصريحة على أن الفحص الذي يقوم به محافظ ختباري، شارة إلى الفحص اإلاإل -

 .4الحسابات يتم على أساس العينة وليس على أساس الفحص الشامل
  
 فقرة الرأي -5
 

 محافظ الحساباتواألخيرة في حالة التقرير النمطي غير المتحفظ، وتتضمن رأي وهي الفقرة الثالثة 

في كل جوانبها الهامة عن المركز المالي في تاريخ نهاية السنة، المالية تعبر بوضوح كانت القوائم  إذاعما 

ونتائج األعمال والتدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك طبقا لمعايير المحاسبة الوطنية 

 .5واللوائح والقوانين السارية
  

اإلفصاح في القوائم المالية،  ات بوضوح رأيه بعدالةتقرير محافظ الحساب فقرة الرأي في بينيجب أن ت

 .   6واألنظمة النافذة القوائم المالية تتفق مع المتطلبات القانونية وما إذا كانت
 

 تاريخ التقرير -6 
 

كما يجب عليه عدم  بتاريخ إكمال عملية المراجعة، هتقريرأن يؤرخ  محافظ الحساباتيجب على 

 محافظ الحساباتمسؤولية  ق تاريخ توقيع وموافقة اإلدارة على تلك البيانات، ألنإصدار التقرير بتاريخ يسب

 .7اإلدارةطرف هي تقديم تقرير حول البيانات المالية المعدة والمقدمة من 
 

 عنوان محافظ الحسابات -7
 

 المدينة التي يقع فيها مكتب محافظ، وهو لمحافظ الحساباتيجب أن يحدد التقرير عنوانا معينا 

 .8الحسابات المسؤول عن عملية المراجعة

 الحسابات توقيع محافظ -8
 

ينبغي  على محافظ الحسابات أن يوقع على تقريره بإعتباره مسؤوال عن عملية المراجعة بما يترتب 

 .9سجل محافظي الحسابات الخاص به ويجب أن يكون توقيعه مقرونا برقم ،على ذلك من مسؤوليات قانونية
 
 

 :العناصر األساسية لتقرير مراجعة غير متحفظ الي يوضحالشكل التو
 

                                                                                                                                                           
 .120غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص 1
 .391عبد الفتاح محمد الصحن، وأخرون، مرجع سابق، ص 2
 .171ر علي، مرجع سابق، صعبد الوهاب نص 3
 .155مرجع سابق، ص الخير،السيد أحمد السقا، مدثر طه أبو  4
 .392عبد الفتاح محمد الصحن، وأخرون، مرجع سابق، ص 5
 .120حسين يوسف القاضي، وأخرون، مرجع سابق، ص 6
 .161إبراهيم عثمان شاهين، أصول المراجعة، مرجع سابق، ص 7
 .172سابق، ص عبد الوهاب نصر علي، مرجع 8
 .161إبراهيم عثمان شاهين، أصول المراجعة، مرجع سابق، ص 9
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 : تقرير نموذجي غير متحفظ(5-1)رقم شكل     

 محافظ الحساباتالعنوان....................... تقرير 

 إلى........................... الجهة المناسبة
 

، وقائمة الدخل 20xx-12-31 كما في Yلقد قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي لمؤسسة الفقرة التمهيدية:

ن إولتاريخ، اذلك  الية المنتهية فيعن السنة الم وقائمة تغيرات حقوق رأس المال وقائمة التدفقات النقدية

وائم هذه الق ي عنء الرأن مسؤوليتنا تتمثل في إبداتعتبر مسؤولية إدارة المؤسسة، وإ تلك القوائم المالية

 عة التي قمنا بها.ستنادا إلى المراجالمالية إ
 

ر يوتلك المعاي ليها،لقد قمنا بإجراء عملية المراجعة بناءا على معايير المراجعة المتعارف ع فقرة النطاق:

ت ا كانتتطلب منا أن نقوم بتخطيط وإجراء عملية المراجعة للحصول على تأكيد معقول بخصوص ما إذ

على  إلثباتعملية المراجعة تتضمن فحص ألدلة ان لجوهرية، وإالقوائم المالية خالية من التحريفات ا

ادئ ييم المبجعة تقكذلك تتضمن عملية المرا فصاحات في القوائم المالية.أساس اختياري، والمؤيد للقيم واإل

ائم قوامل للض الشالمحاسبية والتقديرات الجوهرية التي قامت اإلدارة بإجرائها، باإلضافة إلى تقييم العر

 قادنا بان مراجعتنا توفر أساسا معقوال إلبداء رأينا.عتالمالية، وفي إ
 

واحي فة النفي كا أعاله عرضت بعدالة وصدق إليهاالقوائم المالية المشار  أنفي رأينا  فقرة الرأي:

قدية للسنة ونتائج أعمالها وتدفقاتها الن 20xx-12-31الجوهرية، المركز المالي للمؤسسة المؤرخ في 

 ريخ وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.المنتهية في ذلك التا
 

 ........... محافظ الحسابات                                  التاريخ.....          

           .....التوقيع  .......                  العنوان.....                                   

                                                                

اعة، ع والطبق الحسابات المعاصر: الناحية النظرية، دار المسيرة للنشر والتوزيغسان فالح المطارنة، تدقيالمصدر: 
 .122، ص2006عمان

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 أنواع تقارير إبداء الرأي -3-5-3
 

تالف نتائج عمليتي خها يختلف تبعا إلالتي قام بمراجعتفي القوائم المالية  محافظ الحساباتإن رأي  

 :حتماالت وهيال يخرج عن أربعة إ محافظ الحساباتأن رأي  من المتعارف عليه لذلك. 1الفحص والتحقق
 

 التقرير النظيف -1
 

أو التقرير بدون  أو التقرير غير المقيد بتحفضات سم التقرير المطلقتقرير النظيف إيطلق عل ال

قتراحات خالل القيام بعملية أو مالحظات أو إ عدم وجود تحفظات إلىرير اوع من التقويشير هذا الن ،1تحفظات
                                                

 .79محمد وجدي شركس، مرجع سابق، ص 1
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لية لحقيقة المؤسسة أي أن هناك عدالة في تمثيل القوائم الما المراجعة والتي تؤثر على صحة القوائم المالية،

  .2محل المراجعة
 

 3:بعة شروط وهينظيف إذا توافرت لديه أرالتقرير البإصدار  محافظ الحساباتيقوم 
 

 لة قبوال عاما؛إعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبو -

 ؛عدم وجود أخطاء جوهرية تؤثر على الحسابات -

 مثل واقع المؤسسة المالي الحقيقي؛بنود القوائم المالية ت -

  .ي محافظ الحساباتوالمالئمة التي تبرر رأ الحصول على أدلة اإلثبات الكافية -
 

 التقرير المقيد -2
 

المتحفظ عندما تكون الحالة جوهرية  المقيد أو ما يعرف أيضا بالتقريريصدر محافظ الحسابات التقرير 

ولكن ليس لها أثر شامل على صدق وأمانة عرض القوائم المالية كوحدة واحدة، وفي هذه الحالة تضاف فقرة 

 .4الرأي تسمى فقرة اإليضاح بسيطة بين فقرتي النطاق وإبداء
 

يصدر محافظ الحسابات هذا النوع من التقارير عند وجود بعض التحفظات من مالحظات كما 

وإعتراضات، ويكون محافظ الحسابات قد حاول أثناء عملية المراجعة إقناع إدارة المؤسسة بالعدول عنها 

ت ضرورية فعليه تبيانها في تقريره، وتنقسم ولكنها أصرت عليها، وإعتقد محافظ الحسابات أن هذه التحفظا

 5هذه التحفظات إلى:
 

 تحفظات تتعلق باإلجراءات -أ
 

راجعة وهي تحفظات يضعها محافظ الحسابات عندما ال يتمكن في مرحلة ما من إتباع إجراءات الم

 اب.أو غيرها من األسب الجردالمتعارف عليها، كضيق الوقت مثال أو عدم تمكنه من حضور عملية 
 
 
 

 تحفظات تتعلق بالقيود -ب
 

 عملية قد تقوم المؤسسة محل المراجعة بفرض قيود معينة على عملية المراجعة، ما قد يؤثر على

ها فحص بعض الحسابات كعدم حصول محافظ الحسابات على مصادقات العمالء على األرقام المدينين ب

 القيد.للمؤسسة، وهنا على محافظ الحسابات أن يتحفظ بسبب هذا 
 

 فظات تتعلق بعدم ثبات تطبيق المبادئ المحاسبيةتح -جـ
 

حاسبية دئ المقد تقوم إدارة المؤسسة محل المراجعة بعدم الثبات في تطبيق مبدأ محاسبي ما من المبا

 التغيير ير هذاالمتعارف عليها، فهنا يجب على محافظ الحسابات اإلشارة إلى ذلك في تقريره وتبيان مدى تأث

 لقوائم المالية.على ا

                                                                                                                                                           
 .122، مرجع سابق، صالقاضي، وأخرون حسين يوسف 1
 .126غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص 2
 .261-260يوسف محمود جربوع، مرجع سابق، ص ص 3
 .104ص بق،، مرجع سازاهرة عاطف سواد 4
 .82-79مرجع سابق، ص ص زهير الحدرب، 5



  لحساباتا مراجعةلالفصل األول: التأصيل العلمي 

 58 

 

 تحفظات تتعلق بالنواحي التقديرية -د
 

قد تلجأ إدارة المؤسسة محل المراجعة إلى إستخدام أسلوب التقدير الشخصي لبعض عناصر 

صص يمة مخقالمصاريف أو اإللتزامات، مما قد يؤثر على نتيجة دخل المؤسسة وعلى المركز المالي كتقدير 

 على محافظ الحسابات تبيان ذلك في تقريره. الديون المشكوك فيها، وعليه يجب
 

  التقرير السلبي -3
 

عندما يصل  هو يعدو ،1التقرير العكسي أوسم التقرير المعارض يطلق على هذا النوع من التقارير إ

حسابات وبيانات وأعمال  أن األدلة والبراهين الالزمةب فيها درجة يستطيع أن يؤكدإلى محافظ الحسابات 

وأنها ليست معدة حسب المبادئ  ،المالي الحقيقي المركزة وعادلة عن تعطي صورة صحيح ال سةالمؤس

 .2المحاسبية المقبولة عموما
 

يتكون التقرير السلبي من أربع فقرات، الفقرة األولى تمهيدية، الفقرة الثانية تغطي نطاق المراجعة 

قرة إيضاحية تحتوي على أسباب الرأي وتتشابه عبارات هاتين الفقرتين مع فقرات التقرير النظيف، وف

ال  المعارض مع بيان تأثير هذه األسباب في القوائم المالية، ثم فقرة الرأي التي تنص على أن القوائم المالية

تمثل المركز المالي للمؤسسة ونتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية طبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما، دون 

    .3ل مبادئ المحاسبةاإلشارة إلى تماث
 

 ألسباب المؤسسة إرادةخارج عن  لرأي سلبي أمر محافظ الحسابات إصداريكون  األحيانفي كثير من 

بدال من  نسحاب المحافظوإدارة المؤسسة على إ محافظ الحساباتمن  قد يتفق كل لذلكتالفيها،  لإلدارةال يمكن 

ة التسليم على رأي محافظ المستحيل على إدارة المؤسسكان من  إذا ما إصدار رأيا عكسيا وهذا في حالة

 .4وتعديل قوائمها المالية الحسابات

 
 

  متناع عن إبداء الرأيتقرير اإل -4
 

ويمتنع فيه عن إبداء رأيه الفني المحايد حول حسابات وبيانات  محافظ الحساباتهذا التقرير يعده 

يجة لعدم صحة ومصداقية ما توفر لديه من أدلة إثبات، ونتائج أعمال المؤسسة عن المدة المنتهية وذلك نت

فضال عن عدم كفاية هذه األدلة وكذاك عدم تمكنه من إجراء عملية المراجعة بالشكل المطلوب والمتعارف 

 .5ختلقتها إدارة المؤسسةإعليه نتيجة ألسباب وموانع 
 

                                                
 .98محمد وجدي شركس، مرجع سابق، ص 1
 .287علي حاج بكري، مرجع سابق، ص 2
 .143مرجع سابق، ص سين يوسف القاضي، وأخرون،ح 3
 .263، صيوسف محمود جربوع، مرجع سابق 4
 .287علي حاج بكري، مرجع سابق، ص 5
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فيها محافظ الحسابات من تطبيق  يتم عادة إصدار تقرير عدم إبداء الرأي في األحوال التي ال يتمكن

إجراءات المراجعة التي يرى ضرورة إستخدامها للحصول على األدلة والبراهين الالزمة إلبداء رأيه في 

 1القوائم المالية، وإن من أهم أسباب عدم إبداء الرأي نذكر:
 

الية ائم المعدالة القوحول وجود تحديد جوهري لنطاق المراجعة ال يمكن محافظ الحسابات من تكوين رأيه  -

رادة سواء بسبب الصعوبات التي تضعها إدارة المؤسسة على هذا النطاق، أو بسبب ظروف خارجة عن إ

 إدارة المؤسسة أو محافظ الحسابات نفسه؛

 النسبية ألهميةوجود حالة من عدم التأكد غير اإلعتيادي حول مبلغ عنصر معين أو نتيجة، أو قد يكون من ا -

 القدرة على تكوين رأي حول عدالة القوائم المالية؛ لدرجة عدم

 عدم إستقاللية محافظ الحسابات. -
 

يتكون تقرير عدم إبداء الرأي عادة من فقرات ثالث، حيث تغطي الفقرة األولى منه نطاق عملية 

إلى عدم  باتبمحافظ الحسادت التي أ المراجعة، أما الفقرة الثانية فهي الفقرة الوسيطية التي توضح األسباب

 .2إبداء الرأي ، ثم الفقرة الثالثة وهي الفقرة التي يتم فيها إقرار عدم إبداء الرأي
 

 : افظه المحعلى نوع الرأي الذي يصدريوضح الشكل التالي أثر األخطاء أو التقصير وأهميتها النسبية 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 : أنواع تقارير إبداء الرأي (6-1)رقم شكل

 

  
 

 
 
 
 
 

                                                
 .144مرجع سابق، ص سين يوسف القاضي، وأخرون،ح 1
 .100محمد وجدي شركس، مرجع سابق، ص 2

 تحفظات المراجعة
 

لقيود المفروضة على ا
 محافظ الحسابات.

 

 تحفظات ومخالفات محاسبية
 

 .مخالفة المبادئ المحاسبية -
 .مخالفة الطرق المحاسبية -

 .الخروج عن قاعدة الثبات -

 .العرض بصورة غير واضحة -

 تحفظات ومخالفات نظامية
 .مخالفة النظام الداخلي -
 .مخالفة اللوائح -

 .مخالفة القانون العام -
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التطبيق  مشاكل -المعايير و القواعد-اإلطار النظريمحمد السيد سرايا، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل:  المصدر:
 . 320، ص2007المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية العملي،

 
 
 

سبية  يتولى بخبرته وحكمته تحديد األهمية الن محافظ الحساباتيتضخ من خالل هذا الشكل أن  

 ذ القراري اتخالألخطاء وأوجه التقصير وذلك من أجل إبداء الرأي المناسب بالنسبة لكل حالة، ويتمثل ذلك ف

 بإبداء رأي نظيف غير مقيد أو رأي مقيد بتحفظات أو رأي سلبي أو االمتناع عن إبداء الرأي.

 

 

 

 

 

 

  الفصــلخالصــة 

 
وفقا للخطط والبرامج  التأكد من تنفيذ مهام المؤسسات عن طريقها مكني أداةمراجعة الحسابات هي  إن

منتظمة  ةتعتبر عملي المراجعةف الذي يتم بمقتضاه التنفيذ داخل هذه المؤسسات، وتقييم مستوى األداء ،المقررة

على األحداث االقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية للحصول على األدلة والقرائن المرتبطة بالعناصر الدالة 

ذلك إلى األطراف   للمعايير الموضوعية، ثم توصيل نتائجهذه العناصر  لغرض التأكد من درجة مسايرة

 محافظ الحسابات

 أنواع الرأي و التقرير

ية النسبية للتحفظات             األهم
 والمخالفات

   عدم وجود مخالفات أو تحفظات  
 أو وجود مخالفات بسيطة.

 

لتأكد من ديمومة نظاختبارات لإجراءات  
 نقاط ضعف النظام تسيير إجر

 الداخلية  

 ام الرقابنقاط ضعف النظام 

  بسيطة 

  هامة وجود مخالفات أو تحفظات  

 وجوهرية.

 

 سلبي ات أو تح

الرقابة  تقييم نظامامة  و جو

لتأكد من ديمومة تسيير الداخاختبارات ل
 نظام الرقابة الداخلية إجراءات 

 لية 

 هرية 

   هامة أو تحفظات وجود مخالفات 

 .ولكن غير جوهرية

أو غير مقيد )بدون تحفظ( نظيف رأي  1 

بتحفظات مقيدرأي   2 

سلبي رأي  3 

 4 االمتناع عن إبداء الرأي
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نتقادية للقوائم المالية من خالل فحص جميع الدفاتر والسجالت المحاسبية، وكذا ، فهي بذلك عملية إالمعنية

من إبداء رأيه  محافظ الحسابات، وهو ما يمكن ة عناصر هذه القوائم للواقع الفعلي لهامن مدى مطابق التحقق

 الفني المحايد على أسس قوية.
 

 المنبثقة حديثةلقد تطورت إجراءات وعمليات المراجعة من أساليب المراجعة التقليدية إلى األساليب ال

جعة نفيذ مراخلية وتادراسة نظام الرقابة الدمن أهمها  والتي هنية في الواليات المتحدة وأورباعن الجمعيات الم

 هميةاألذات خطورة و األكثرنحو المجاالت  يز الجهودركألساليب العلمية الحديثة، وتا ستعمالحسابات بإال

 النسبية في المؤسسة.
 

 تلحساباامحافظ على  يجب فإنه، عة بأقل تكلفة ممكنة وبأكبر فعاليةحتى يتم أداء عملية المراجو

أقل ية لتحليلاإلجراءات ا وتعتبر ،نجازهاايير منطقية وثابتة محددة لظروف إعلى قواعد وأسس ومع عتماداإل

         لحديثةمراجعة اختلفة بأساليب الهتمت الهيئات المهنية المفقد إلذلك  ختبارات تكلفةواع اإلجراءات واإلأن

لية ائم الماة للقوالمراجعة المالي في حالة راجعة، سواءفي المراحل المختلفة لعملية الم استخدامهحثت على إو

فقات لي والتدز الماالتي تنتهي بإصدار رأي مهني على مدى عدالة تمثيل القوائم المالية لنتائج األعمال والمرك

 . المرحلية ة الفحص المحدود للقوائم الماليةالنقدية، أو في حال
 

 دة تقريرم أساليب المراجعة الحديثة على جوستخداإثر أهو  نابحثنظرا ألن الهدف العام لموضوع 

لية أداء عم مراحل ، فقد بينا في هذا الفصل معايير وقواعد األداء المهني للمراجعة، كما بينامحافظ الحسابات

   .المراجعة
 

ي ف      ليةأساليب المراجعة التحلي إستخدام اني علىسوف نركز في الفصل الث إستكماال لهدف البحث

 أداء عملية المراجعة.
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 ـــدتمهي

 
ل أكبر قدر ممكن من أدلة اإلثبات وتقييمها بشك جوهر عمل محافظ الحسابات في جمعيتمثل 

عقول م أساسموضوعي حول األحداث والعمليات اإلقتصادية للمؤسسة محل المراجعة، حتى يستطيع تكوين 

الها تيجة أعمق عن نرأيه النهائي عما إذا كانت القوائم المالية لتلك المؤسسة تعبر بصد يستند إليه عند إبداء

ارات إلختبا م محافظ الحسابات بإجراء مجموعة منومركزها المالي وتدفقاتها النقدية، وفي سبيل ذلك يقو

 للحصول على أدلة اإلثبات الكافية والمناسبة.
 

 تظ الحسابامحاف هاالتي يستخدم والدقيقة المراجعة الهامة د أساليبالمراجعة التحليلية أحأساليب  تعتبر

أداء بالتي على أساسها يقوم ضعف والقوة مواطن ال معرفةو سة،لى المؤشرات الخاصة بالمؤسع للتعرف

ؤشرات التي يجد فيها مؤشرات ال تتماشى مع الم والحسابات العمليات أكثر تفصيال في فحص ختباراتإ

ذ ل التنفيدادها قبالتخطيطية التي تم إع أو المؤشرات التي تظهرها الموازناتمثيلة في النشاط، أو ال السابقة

 الفعلي.
 

اءات توقيت ومدى إجرفي تخطيط  لمساعدة محافظ الحساباتالمراجعة التحليلية أساليب تستخدم 

 نة أكبر مفعاليوا ذا تأثير ستعمالهن إ، كما تستخدم كإجراءات أساسية عندما يكوالمراجعة الواجب القيام بها

نات للبيا كنظرة شاملةتستخدم أيضا كتشاف إلى أدنى حد ممكن، ولتخفيض مخاطر اإل ختبارات التفصيليةاإل

 ة.حسين أداء عملية المراجعت ، وهو ما يساهم فيالمراجعةوعرض تقرير  إعدادة حلالمالية في مر
 

 مباحث كما يلي: لى ثالثةرتأينا تقسيمه إالفصل إ لإللمام بكافة جوانب هذا
 

ي ف       هاامستخدعلى توقيت إ مع التركيز األسس النظرية للمراجعة التحليلية يتضمن المبحث األول

 . هاوإعتبارات تنفيذ خطوات تطبيقها وكذلك اع إجراءاتها،أنوو عملية المراجعة
 

 اباتعة الحسفي عملية مراج  أساليب التحليل المالي مقومات وضوابط إستخدام يتناول المبحث الثاني

 المستوى إلى ولالوص في في ومساهمتها ، وكذلك دورهاالتحليل بالنسب الماليةإلى  تحليل اإلتجاه والتغيرمن 

   .اعموم المراجعة بمهنة والثقة المراجعة، عملية جودة يعزز بما المراجعة عملية من المطلوب
 

لتي اجعة وافي عملية المرنماذج التحليل المتقدمة  الجوانب الفنية إلستخداميعرض المبحث الثالث 

لما  ميحث العلالتي تعتبر أقوى أدوات الب تتمثل في أسلوب تحليل اإلنحدار وأسلوب تحليل السالسل الزمنية

على  لتي تقومفي األساليب الوصفية ا به من دقة ال يوجد لها مثيل تتصف به من موضوعية ويقين، وما تتميز

 .يالتحليل اللفظ
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 لمراجعة التحليليةل المبحث األول: األبعاد األساسية

 

أي حساب  معقولية في دراسة محافظ الحسابات اعدأهم األساليب التي تس المراجعة التحليلية أحد عدت

تجاهات عن طريق دراسة اإلوالتي تتم  بناء على العالقات التاريخية التي تربط القوائم المالية بعضها ببعض،

لتكاليف، بأقل ا اكل المحتملة والهامة نسبياأجل تحديد وتشخيص المشة العالقات بين البيانات من ومقارن

 .1في أداء عملية المراجعةوالفعالية تحقيق الكفاءة  وبالتالي
 
 

 المراجعة التحليلية ماهية -1-1

 

تي ظهرت في السنوات األساليب الحديثة في المراجعة ال جعة التحليلية واحدا من أهمالمرايعتبر أسلوب 

هناك و ،أهدافهاعلى  في تعريفه يركز من ليلية فهناكاصة بالمراجعة التحلقد تعددت التعاريف الخو، األخيرة

 Wilson Arlette     ويلسون آرثر فنجد أن ،ثنين في تعريفهمن يجمع بين اإل كما يوجد ،على طرقها من يركز

للقوائم المالية مع القيم المتوقعة والتي يقدرها محافظ الحسابات لتحديد  قد عرفها على أنها "مقارنة القيم الدفترية

 .2مدى معقولية هذه القيم"
 

بأنها "تحليل النسب والمؤشرات المهمة، ومن ضمنها نتائج بحث التقلبات  عرفها محمد رشا محمدما ك

ي تنحرف عن المبالغ والعالقات التي تكون متعارضة مع المعلومات األخرى ذات العالقة أو تلك الت

 .3المتوقعة"
 

التي يلجأ إليها محافظ الحسابات للتعرف على  بأنها "إحدى وسائل المراجعة ها سالم الصباحعرفكذلك 

أو       المؤشرات الخاصة بالمؤسسة مقارنة بفترات سابقة أو بمؤسسات أخرى مماثلة تعمل في نفس المجال 

حساب بناء على العالقات التاريخية التي  أليحديد القيمة المتوقعة الصناعة، ويعتمد محافظ الحسابات على ت

 .4تربط القوائم المالية بعضها ببعض"
 

على  تطبق التي االختبارات من مجموعة"أما عصام قريط فقد عرف المراجعة التحليلية على أنها 

 ختبارات اإل على محافظ الحسابات عتمادإ مدى وتحديد بينها العالقة ومقارنة دراسة خالل من المالية البيانات

 .5بينهما" الجمع أو األرصدة أو العمليات تفاصيل ختبارإ خالل من األساسية
 

  المراجعة التحليلية على أنها "دراسة تهدف إلى تحليل اإلتجاهات كذلك عرف علي سيد أحمد

 .6والمؤشرات الجوهرية التي تهتم بتقرير فحص التقلبات والبنود غير العادية"

                                                
 .45، ص2006حسين يوسف القاضي، عصام قريط، مراجعة الحسابات، منشورات جامعة دمشق، سوريا  1

2 Arlette Wilson, Use of Regression Models as Analytical Procedures An Empirical Investigation of Data Dispersion 

on Auditor Decisions, Journal of Accounting Auditing Finance, vol06, N3, Summer1991, P366.  
، جامعة حوث التجارية، كلية التجارةمراجعة، مجلة الدراسات والبمحمد رشا محمد يوسف مهنا، "إستراتيجية إستخدام اإلجراءات التحليلية في ال  3

 .253، ص1993، مصر02الزقازيق، العدد
ة العلمية سالم أحمد صباح، "مجاالت مساهمة اإلتجاهات الحديثة في المراجعة لزيادة الكفاءة المهنية للمراجع الخارجي في عملية المراجعة"، المجل  4

 .445، ص2014، مصر02عين شمس، عدد لإلقتصاد والتجارة، جامعة
، 25ة، المجلدعصام قريط، "مدى إستخدام إجراءات المراجعة التحليلية في الجمهورية العربية السورية"، مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانوني  5

 .435، ص2009، سوريا01العدد
ستخدام أساليب التحليل الكمي ، أطروحة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، سيد أحمد ، إطار مقترح لتطوير المراجعة التحليلية بإعلي   6

 .17، ص1993صرم
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ين البيانات دراسة ومقارنة العالقات ب" بأنها 23رقم  الدولية كما عرفتها نشرة معايير المراجعة

، وتحديد مدى إعتماد معدالتيمكن أن تكون قيم مالية أو كميات مادية أو نسب أو مؤشرات و المسجلة، والتي

 .1"األساسيةمحافظ الحسابات على إختبارات الفحص الجوهري 
 

دراسة العالقات واإلتجاهات " التحليلية بأنهافقد عرف المراجعة  56راجعة األمريكي رقم معيار الم أما

بغرض ، من خالل دراسة العالقات الممكنة بين البيانات المالية بعضها ببعضالبيانات المالية والتشغيلية  وتقييم

 .2بيانات المالية وغير المالية"لحكم على معقولية العالقات بين ال، واتحديد الحسابات التي يوجد بها تحريف
 

على أنها "تحليل النسب والمؤشرات المهمة وبحث  520المعيار الدولي للمراجعة رقم  في حين عرفها

أو تلك التي تنحرف على المبالغ  التقلبات والعالقات التي تكون متعارضة مع المعلومات األخرى ذات العالقة،

 .3المعلومات المالية والمعلومات غير المالية ذات العالقة" ات بينا تتضمن دراسة العالقالمتنبأ بها، كم
 

ة لمراجعابالنظر والتمعن في هذه التعاريف نجد أن المعيار الدولي يركز على كل من طرق وأهداف 

 التحليلية، لذلك فان هذا التعريف يعتبر أكثر شمولية من باقي التعاريف األخرى.
 

 رين عناصبلعالقات ادراسة وتقييم المراجعة التحليلية بأنها " عتباريمكن إعلى التعريفات السابقة بناء و

مقارنتها  أو  اثلة،ممال مؤسساتبيانات ال السابقة أو قابلها من بيانات الفترات، ومقارنتها بما يالمعلومات المالية

 لية".ائم المافي القو ببيانات نموذجية متوقعة، وذلك للحكم على معقولية القيم الدفترية الواردة
 

مصطلح المراجعة التحليلية يقصد به مجموعة اإلجراءات  أنح يتضإستنادا إلى التعريفات السابقة 

 4النقاط التالية: التحليلية التي تتضمن
 

 بينها؛ الختالفاتا تحديد المالية بهدف القوائم في عنها التقرير تم التي تلك مع المتوقعة األرصدة ةنمقار -

 ؛في أرصدة الحسابات لتغيرات غير العاديةكشف عن اال -

 التحليلي الفحص وأ في المراجعة الثقة مدى تحديد بهدف واالنحرافات االختالفات لتلك النسبية األهمية تقييم -

 تفصيلية إضافية؛ اختبارات إجراء في التوسع إمكانية ومدى

ة، ومع مع بعضها البعض من جه قهاتسافي معقولية الحسابات واألرصدة، وإدليل إثبات يتمثل  توفير -

 الظروف السائدة من جهة أخرى.
 

 اأساس يكون م اإلجراءات التحليلية في عملية المراجعةاستخدإ أنيتضح من التعاريف السابقة  كما

 5لألغراض التالية:
 

 إجراءات تقييم المخاطر للحصول على فهم للمؤسسة محل المراجعة وبيئتها؛ -

 وهرية عند مستوى التأكيد إلى مستوى منخفض بشكل مقبول؛تقليل المخاطر الج -

                                                
ليية عمرو نجيب عبد الحميد عبد الرحمن، "قياس رأس المال الفكري فيي منشيات المراجعية لمحيدد لجيودة أداء عمليية المراجعية"، أطروحية دكتيوراه، ك  1

  .89، ص2014التجارة، جامعة القاهرة، مصر
حاسبة اإلحتيالية في ضوء التطورات اإلقتصادية المعاصرة"، أطروحة سامح محمد رضا رياض أحمد، "دور المراجعة الخارجية في كشف ممارسات الم  2

 .63، ص2008دكتوراه، كلية التجارة، جامعة حلوان، مصر
 .189منصور أحمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق، ص  3
لية محمد محمد علي، "دراسة مقارنة لكفاءة وفعالية نماذج التنبؤ  ونماذج فحص اإلنحرافات  ألغراض المراجعة التحليلية، أطروحة دكتوراه، كجمعة   4

 .3ص ،1994التجارة ، جامعة القاهرة 
5  Jessie wong, Auditing and Assurance, hand book, pearsin education, Australia2007, P348. 
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 .التأكد من النظرة الشاملة للمؤسسة عند إعداد تقرير المراجعة في نهاية عملية المراجعة -
 

 أنواع إجراءات المراجعة التحليلية -1-2

 

 ألخر،لبعض اادون  ض محافظي الحساباتإن المراجعة التحليلية لم تعد نوعا من اإللهام يوفق إليه بع

 لحساباتاما أدى إلى ضرورة معرفة محافظي بل أصبحت مجاال أساسيا من مجاالت المراجعة الحديثة، وهو 

  .والتي تتكون من خمس إجراءات ومقارنات رئيسية جراءات تطبيق هذا النوع من المراجعةإل
 

 مقارنة بيانات المؤسسة مع بيانات النشاط الذي تعمل فيه -1-2-1
 

هذا النوع من اإلجراءات التحليلية في توفير معلومات مفيدة عن األداء الخاص للمؤسسة محل يساهم 

األخرى على مستوى بيانات المؤسسات  لمؤسسة محل المراجعة معا بيانات ة، وذلك من خالل مقارنةالمراجع

، كما تساعد على فهم فشل مالي حيث أن هذه المقارنة تقدم مؤشرا على إحتمال حدوث ،1النشاط الذي تعمل فيه

   .2طبيعة ونشاط وأعمال المؤسسة محل المراجعة
 

شر إلحتمال فشلها وهو يتيح أنه يساعد على فهم أعمال المؤسسة ويعمل كمؤ من مزايا هذا اإلجراء

 3:الحسابات ما يلي لمحافظ
 

 لمؤسسة مقارنة بالمؤسسات المثيلة؛الحكم على الخصائص اإلقتصادية ل -

  هناك إنحرافات تمثل فروقا جوهرية؛ترحات إلدارة المؤسسة عندما تكون تقديم المق -

 صعوبات مالية تتعرض لها المؤسسة؛ إكتشاف أي -

 إكتشاف أي أخطاء غير عادية في الحسابات واألرصدة.    -
 

 مقارنة بيانات المؤسسة مع ما يقابلها من بيانات في الفترات السابقة -1-2-2
 

قوم محافظ الحسابات بمقارنة النسب والمؤشرات المالية للمؤسسة للسنوات السابقة ي جراءتبعا لهذا اإل

مع النسب والمؤشرات المالية للسنة المالية محل المراجعة، فإذا الحظ إرتفاع أو إنخفاض في أحد هذه النسب 

  دلة اإلثبات التيتالي يحدد أأو المؤشرات يبحث عن األسباب واإلحتماالت التي أدت إلى هذا اإلختالف، وبال

 .4يجب أن يجمعها للتأكد من تلك اإلحتماالت
 

 التحليلية بطرق متنوعة نذكر منها: جراءاتيمكن تطبيق هذا النوع من اإل

 
 
 
 
 

 مقارنة أرصدة السنة الحالية مع أرصدة السنة السابقة -1 
 

في     عة التي تم تسويتهافي إدراج نتائج أرصدة ميزان المراج جراءتتمثل أبسط الطرق لتنفيذ هذا اإل

اص بالسنة الحالية، ويمكن عمل أرصدة ميزان المراجعة الخ مع العام الماضي في عمود منفصل بورقة

                                                
 .148عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص  1
 .400، مرجع سابق، صهيم طلبة، وأخرونعلي إبرا  2
 .161عبد الفتاح محمد الصحن، محمد ناجي درويش، مرجع سابق، ص  3
اإلقتصادية واإلدارية،  عامر محمد سلمان، عماد محمد كندوري، "إستخدام اإلجراءات التحليلية في إكتشاف ممارسات إدارة األرباح"، مجلة العلوم  4

 .516، ص2013، بغداد73، العدد19المجلد
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         بسهولة أن يقارن رصيد السنة الحالية مع رصيد السنة السابقة في بداية المراجعة لتقرير  لمحافظ الحسابات

 .1بسبب وجود تغير كبير في الرصيد *باهتمام أكبرأي األرصدة يجب أن يتم التعامل معها 
 

 مقارنة تفاصيل الرصيد اإلجمالي مع التفاصيل المماثلة للسنة السابقة -2 
 

إن و السابقة، الفترة في يقابلها ما مع الحالية الفترة لتفاصيل المقارنة الموجزة خالل من يتم هذا اإلجراء

رنة البيانات المتعلقة بفترة معينة كمقارنة اإلجماليات الشهرية للسنة هذا النوع من المقارنات إما أن يتم بمقا

الجارية بإجماليات نفس الشهور في السنة السابقة، أو قد يتم مقارنة البيانات في تاريخ محدد كمقارنة رصيد 

 .2القروض المستحقة في نهاية السنة الجارية مع رصيدها في نهاية السنة السابقة
  

 سب المالية للسنة الحالية بنسب السنوات السابقةمقارنة الن -3
 

ة م الماليلقوائالى ئيسية لتنفيذ المراجعة التحليلية عتستخدم النسب المالية ضمن األساليب الفنية الر

ها ب    لحق للمؤسسات محل المراجعة بغرض الكشف عن العالقات المتداخلة بين عناصرها، والتغيرات التي ت

 ا.، إضافة إلى حجم هذه التغيرات ومسبباتهعلى مدى زمني معين
 

 من خالل الجدول التالي: النسب الماليةبعض مقارنة  ويمكن توضيح أهمية
 

 : المقارنات والعالقات الداخلية(1-2)جدول رقم 

 التحريف المحتمل (المقارنةالنسب المالية )

في تكلفة البضاعة التحريف في المخزون، التحريف  دوران المواد الخام بمؤسسة صناعية

 المباعة

 التحريف في عموالت البيع عموالت البيع إلى صافي المبيعات

مردودات ومسموحات المبيعات إلى إجمالي 

 المبيعات

سوء تبويب مردودات ومسموحات المبيعات، أو عدم  

 ةتسجيل المردودات والمسموحات التي تتم بعد نهاية الفتر

اة أمين على الحيالقيمة النقدية للتنازل عن الت

 للسنة الحالية مع السنة السابقة

 في عدم تسجيل التغير في القيمة النقدية للتنازل أو الخطأ

 تسجيل التغير

نسبة كل مصروف صناعي إلى إجمالي 

 المصاريف الصناعية

التحريف الكبير في المصاريف ضمن الرقم اإلجمالي 

 للمصاريف

 .577، ص2009المراجعة، الدار الجامعية، اإلسكندرية : أمين السيد أحمد لطفي، فلسفةالمصدر

 سة الفعلية مع توقعات المؤسسةمقارنة بيانات المؤس -1-2-3
 

هذا النوع من اإلجراءات التحليلية يطبق في معظم األحيان عند القيام بمراجعة حسابات المؤسسات إن 

ات بإعداد ميزانيات تقديرية ثم تقوم التي تعمل من أجل تعظيم قيمتها في السوق، حيث تقوم هذه المؤسس

                                                
 دة فيي اسيتخدامأن هناك زيادة ملحوظة فيي مصيروفات األدوات المكتبيية، فيجيب علييي أن يحيدد سيبب الزييا على سبيل المثال إذا الحظ محافظ الحسابات * 

 .يب الصحيح أو التحريف في قيمة المخزون من األدوات المكتبيةاألدوات المكتبية وهل يرجع ذلك إلى خطأ في الحساب نتيجة عدم التبو
 .259ألفين ارينز، جيمس لوبك، مرجع سابق، ص  1
 .203، صمنصور أحمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق  2
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بمقارنتها مع النتائج الفعلية، ويدل وجود فروق بين البيانات التقديرية والبيانات الفعلية على وجود تغيرات 

وكذلك التأكد من مدى بذل الجهد من قبل تتطلب من محافظ الحسابات القيام بالبحث عن أسبابها واإلقتناع بها، 

عة في إعداد هذه الميزانيات التقديرية، إضافة إلى التأكد من إحتمال تعديل هذه المؤسسة المؤسسة محل المراج

انات المذكورة في الميزانيات التخطيطية والتي تؤثر على واقعية الميزانيات التقديرية، وعلى نتائج يللب

 .1اإلجراءات التحليلية ومدى اإلعتماد عليها
 

 2:التحليلية وهي في هذا النوع من اإلجراءات بها ماماإللهناك عدة إعتبارات يجب 
 

 لتقديريةنيات ا، حيث يتم في بعض المؤسسات إعداد الميزاتقييم ما إذا كانت الموازنات التخطيطية واقعية -

 دون بذل العناية المهنية المالئمة؛

 حريفات في البيانات الفعلية أيضا؛تقييم ما إذا كانت هناك ت -

 وابط إعداد الموازنات التخطيطية؛فيما يخص إجراءات وضمناقشة المسؤولين   -

 ختبارات تفصيلية لمراجعة البيانات الفعلية.تقدير خطر الرقابة وأداء إ -
 

 بيانات المؤسسة مع توقعات محافظ الحساباتمقارنة  -1-2-4
 

ى القيم في هذا النوع من اإلجراءات التحليلية يقوم محافظ الحسابات بعمليات حسابية للتوصل إل

، والتي تكون مبنية على األرصدة األخرى في ظل عالقتها ببعض المتوقعة لبعض األرصدة في القوائم المالية

بعض اإلتجاهات التاريخية لتلك األرصدة، ثم يقوم بمقارنة نتائج هذه اإلجراءات التحليلية مع بيانات المؤسسة، 

 .  3جمع كافة أدلة اإلثبات الخاصة بهاالتي تتطلب القيام بفحصها و األرصدةوبعد ذلك يحدد 
 

 ماليةالبيانات غير ال المؤسسة المالية مع مقارنة بيانات -1-2-5
 

محل المراجعة بالنتائج  على مقارنة البيانات الفعلية للمؤسسةال تقتصر إن إجراءات المراجعة التحليلية 

إستعمال البيانات غير المالية في عملية  على أساس البيانات المالية فقط، وإنما يمكن المتوقعة المحسوبة

عندما تكون لدى محافظ الحسابات معلومات غير مالية مناسبة ألهداف المقارنة، أو أهداف توقع  المقارنة

غير المالية في  أوالمعلومات المالية للمؤسسة محل المراجعة، فإنه يقوم بإستخدام كافة المعلومات سواء المالية 

 . 4ابات المقيدة في الدفاتر، ويعتمد إستخدام البيانات غير المالية على مدى دقة هذه البياناتبناء توقعاته للحس
 

إليه  الحسابات البيانات غير المالية في تقدير قيمة حسابات معينة، ثم يقارن ما توصل  يستخدم محافظ

في  كلفة أجور عمال المصانعفي تقدير ت (أجر/ ساعة)بالنتائج الفعلية، حيث يمكن اإلعتماد مثال على معدل 

المؤسسات الصناعية، وبالمثل يمكن الوصول إلى تكلفة المبيعات المقدرة عن طريق متوسط تكلفة وحدة 

 .5اإلنتاج التام وحجم المبيعات
 

                                                
 .39، ص2004، الدار الجامعية، اإلسكندريةأمين السيد أحمد لطفي، مراجعة القوائم المالية بإستخدام اإلجراءات التحليلية وإختبارات التفاصيل  1
 .151عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص  2
 . 125ص ثناء علي القباني، مرجع سابق،  3
ة وم اإلداريناظم شعالن جبار، "مدى إستخدام اإلجراءات التحليلية في التدقيق ودورها في إكتشاف التضليل في القوائم المالية"، مجلة القادسية للعل  4

 .133، ص2011، العراق2، العدد13واإلقتصادية، المجلد
 .151عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص  5
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 التحليلية إستخدام المراجعة أهداف ومقومات -1-3

 

 ب تقريراي تتطللمتعارف عليها والتإن أهداف المراجعة التحليلية لم تعد قاصرة على أهداف المراجعة ا

هدف إنما تو   عن مدى صدق وعدالة نتائج المؤسسة ومركزها المالي في نهاية السنة المالية محل المراجعة، 

التي  ك من خالل تميزها بمجموعة من المقومات والخصائصوذل ،كذلك إلى تحسين أداء عملية المراجعة

 ق فجوة التوقعات.تساهم في تخفيض مخاطر المراجعة وتضيي

 

 التحليلية المراجعة أهداف إستخدام -1-3-1
 

إن تطبيق المراجعة التحليلية بأساليبها المختلفة التي تمتد من المقارنات البسيطة لغاية التحليالت المعقدة 

 :التالية متقدمة تعمل من أجل تحقيق األهدافالتي تستعمل تقنيات إحصائية 
 

 ة محل المراجعة؛عمليات المؤسسطبيعة فهم  -

 ؛1تحديد المجاالت التي قد تكمن فيها مخاطر وجود تحريفات تتعلق بالبيانات المالية -

 ؛2تحديد المجاالت التي تستلزم مراجعة وفحص إضافي -

 مساعدة محافظ الحسابات في تكوين اإلستنتاج الكلي حول تناسق البيانات المالية؛ -

 .3راجعة وتحقيق الفعاليةجودة عملية الم ة في زيادةالمساهم -
 

 4تهدف المراجعة التحليلية إلى مساعدة محافظ الحسابات في المجاالت التالية: كما
 

 محافظ الحسابات إلى بعض المشاكل المالية التي تواجهها المؤسسة؛جهد توجيه  -

 تقييم قدرة المؤسسة على اإلستمرار؛ -

 تخفيض حجم اإلختبارات التفصيلية.-
 

 ارات تنفيذ المراجعة التحليليةإعتب -1-3-2
 

م الشخصي لمحافظ وتحليل نتائجها قدرا كبيرا مـن الحكـ يتطلب التنفيذ السليم للمراجعة التحليلية

الحسابات مراعاتها حتى ترتفع كفاءة وفعالية اإلجراءات  وهناك عدة إعتبارات يجب على محافظ ،الحسابات

 5:التحليلية. ومن أهم هذه اإلعتبارات

 مالئمة البيانات -1
 

حتى تكون المقارنات مفيدة يجب أن تكون البيانات المستخدمة في عملية المقارنة مالئمة للهدف من 

مثال أن يحكم على إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة              فإذا أراد محافظ الحسابات اإلجراء التحليلي،

سة إتجاه معدل دوران العمالء كإجراء تحليلي      وذلك على العمالء فإنه من األفضل أن يستخدم أسلوب درا

                                                
، 02، العدد29عمرو سقا، "مدى مساهمة اإلجراءات التحليلية في مراجعة المخزون"، مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، المجلد 1

 .443، ص2013سوريا
 .51، ص1997المراجعة من منظور المعايير الدولية، دار الكتب المصرية، مصر علي إبراهيم طلبة، 2
 .173، ص2011محمد سامي راضي، موسوعة المراجعة المتقدمة، دار التعليم الجامعي، اإلسكندرية  3
 .211ص ر الذنيبات، مرجع سابق،علي عبد القاد  4
 .221-219ص صمنصور أحمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق،   5
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فقط عند حساب معدل دوران العمالء خاصة إذا كانت المبيعات النقدية تمثل  اآلجلةباإلعتماد على المبيعات 

 . وذلك حتى ال يعطي فكرة تحصيل جزء أكبر من الذمم المدينةجزءا كبيرا من إجمالي المبيعات 
 

 نات عدة سنوات المقارنة بين بيا -2
 

ة مقارن لتحديد اإلتجاهات التي تمكن من القيام بتحليالت ذات مغزى يكون عادة من المرغوب فيه

سب أن يحتفظ بجداول الن وات، ولتسهيل ذلك يجب على محافظ الحساباتالحسابات واألرصدة لعدة سن

 وحسابات اإلتجاهات في الملف الدائم.
 

 تفصيلية إستخدام بيانات  -3
 

على  تطبيق اإلجراءات التحليلية على البيانات التفصيلية يكون عادة أكثر فعالية مما لو طبقت إن

، فمثال يمكن تقسيم المبيعات على أساس األقسام أو على أساس مناطق البيع أو على أساس  البيانات المجمعة

 .الشهر أو غيرها من التقسيمات
 

 البيانات مصداقية  -4
 

لمقارنة بين بيانات السنة المالية محل المراجعة وبيانات موثوق فيها وإال كانت يجب أن تتم عملية ا

     مصداقية البيانات التي سيقارن  محافظ الحسابات، ولذلك يجب أن يدرس عملية المقارنة محل شك وعدم ثقة

  تعتبر موثوق بها.تي تمت مراجعتها بها بيانات السنة محل المراجعة، وال شك أن بيانات السنوات السابقة ال
 

 تنفيذ المراجعة التحليلية متطلباتو شروط -1-3-3
 

لى مواطن للتعرف ع تد عليها محافظ الحساباالتحليلية إحدى الوسائل التي يعتم تعتبر المراجعة

 1:تطلب مجموعة من الشروط األساسية والتي منهاتوهي  الضعف والقوة في المؤسسة محل المراجعة،
 

ر مخاطر إلعتباائمة اإلجراءات التحليلية األساسية للعمليات أو تأكيدات معينة واألخذ في تحديد مدى مال -

 التحريف الجوهري التي تم تقييمها؛

ث أن لة، حيتقييم مصداقية البيانات التي يضع محافظ الحسابات من خاللها توقعات للقيم والنسب المسج -

  ليها؛مادها على الظروف التي تم فيها الحصول عمصداقية البيانات تتأثر بمصدرها وطبيعتها وإعت

ي فا أخطاء لتي بهوضع التوقعات الدقيقة بما فيه الكفاية لتحديد الخطأ الذي يتسبب عند دمجه مع القوائم ا -

 إحتوائها على أخطاء جوهرية؛

أكيد ستوى التمق مع سادون مزيد من التحقق، والذي يتعلق باألهمية النسبية واإلت تحديد قيمة الفروق المقبولة -

رى األخ المرغوب مع األخذ في اإلعتبار إحتمالية أن يتسبب الخطأ بمفرده أو عند جمعه مع األخطاء

 بالقوائم المالية، في وجود قوائم مالية بها تحريفات جوهرية.
 

                                                
المراجعة عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة، مراجعة حسابات المؤسسات المالية وشركات وصناديق اإلستثمار والتمويل العقاري وفقا لمعايير   1

 .152-150، ص ص2015الدولية واألمريكية والعربية، دار التعليم الجامعي، اإلسكندرية
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اجعة عملية المر إلى تحسين أداء يهدف المراجعة التحليلية إعتماد محافظ الحسابات على إستخدامإن 

إن مدى اإلعتماد على نتائج و ،وذلك من خالل ترشيد تخطيط المراجعة، وكذلك العمل الميداني وإعداد التقرير

 1األتية: والمتطلبات المراجعة التحليلية تحدده العواملأداء 
 

قط على األهمية النسبية للمفردات محل المراجعة، فإذا كانت المفردة مهمة فإن محافظ الحسابات ال يعتمد ف -

 اإلجراءات التحليلية في تكوين رأيه؛

 إجراءات المراجعة األخرى الموجهة ألغراض المراجعة نفسها؛ -

 دقة توقع النتائج من تطبيق اإلجراءات التحليلية؛ -

تقديرات محافظ الحسابات للمخاطر الجوهرية ومخاطر الرقابة، فإذا كانت الرقابة الداخلية ضعيفة فإن  -

تكون عالية، وبالتالي فإن إعتماد محافظ الحسابات على إختبارات التفاصيل يكون أكبر من  مخاطر الرقابة

 إعتماده على اإلجراءات التحليلية في توصله للنتائج المطلوبة.
 

 التحليلية في عملية المراجعة توقيت إستخدام المراجعة -1-4

 

المحيطة  روفللظ تبعا المراجعة مراحل جميع التحليلية يتم في المراجعة إجراءات إستخدام وتنفيذ إن

سابات أن الح يمكن لمحافظحيث  وكذلك هدف محافظ الحسابات من تنفيذ هذه اإلجراءات، المراجعة، بعملية

ختبارات نفيذ اإل، وفي مرحلة تالحسابات مراجعةة إعداد برنامج مرحل إجراءات المراجعة التحليلية فييستخدم 

 عداد وعرض تقرير المراجعة.مرحلة إاألساسية، وكذلك في 
 

 الحسابات مراجعةمرحلة إعداد برنامج  -1-4-1
 

يعتبر التخطيط مرحلة جوهرية في عملية المراجعة وهو عملية مستمرة طوال فترة المراجعة، 

فالتخطيط الدقيق لعملية المراجعة وتفصيل ذلك في شكل برنامج من شأنه أن يساهم في سهولة تحقيق األهداف، 

القائمين بعملية المراجعة، ومن ثم فإن خطة المراجعة على  المحددة واإلشراف الفعال تنفيذ اإلجراءات وسالمة

 .2يجب تصميمها بما يالئم طبيعة نشاط المؤسسة محل المراجعة والظروف المتغيرة الخاصة  بعملية المراجعة
 

 رنامج المراجعة وإعداد ب يقوم محافظ الحسابات بتطبيق اإلجراءات التحليلية في مرحلة التخطيط

اإلجراءات تستخدم كما ب تنفيذها، في تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق اإلجراءات اإلختبارية التي يج لمساعدته

خالل عملية  ف على العناصر التي تحتاج إلى متابعة خاصةفي هذه المرحلة للمساعدة في التعرالتحليلية 

يساعد ، حيث 3على طبيعة وتوقيت ومدى العمل المنجز ، وهي تلك العناصر التي تؤثرالفحص والتحقق

على فهم طبيعة  رحلة إعداد برنامج المراجعةإستخدام اإلجراءات التحليلية للمعلومات المالية وغير المالية في م

، كما يساعد 4المؤسسة وتحديد مجاالت الخطر المتوقع عن طريق دراسة األرصدة والبيانات اإلجمالية نشاط

لألرصدة والعمليات  طلوب عمله، وتوجيه إهتمام محافظ الحساباتطبيعة ومدى توقيت العمل المفي تحديد 

                                                
 . 515ص كندوري، مرجع سابق، محمد سلمان، عماد محمد عامر  1
ة، كلية محمود حسين البدوي، اإلستعراض التحليلي ودوره في معالجة األخطار الناشئة عن المراجعة اإلختبارية، المجلة العلمية لإلقتصاد والتجار  2

 .401ص 1990، مصر02عين شمس، العدد جامعة  ،التجارة
 .150-149، ص ص2013ة الخارجية، دار التعليم الجامعي، اإلسكندريةسمير كامل محمد، محمد إبراهيم راشد، المراجع  3
 .346محمود السيد الناغي، مرجع سابق، ص  4
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التي تعتبر غير عادية أو غير متوقعة، مما يدل على وجود خطأ أو مخاطر كبيرة تستوجب توسيع إجراءات 

 .1لماليةحول مدى صحة وعدالة القوائم ا دة قبل إبداء الرأي الفنيمراجعة هذه العمليات واألرص
  

في هذه  وأهدافه الحسابات إلزامي مراجعةمرحلة إعداد برنامج التحليلية في  يعتبر إستخدام اإلجراءات

 2المرحلة تشمل:
 

 الية؛ات المتمكين محافظ الحسابات من فهم نشاط المؤسسة وتقييم مخاطر وجود تحريفات مادية في البيان -

المؤسسة  نشاطة محافظ الحسابات بناء على دراس تطابقة مع توقعاتمعرفة فيما إذا كانت األرقام األولية م -

 والبيئة المحيطة والصناعة؛

 ؛لماليةائم قواتحديد القيم والمؤشرات واإلتجاهات غير العادية والتي تشير إلى أمور هامة مؤثرة على ال -

 ل عام؛تحديد نقاط الضعف المحتملة فيما يتعلق بالعمليات أو النواحي المالية بشك -

 أهمية. األكثر األمورتوجيه موارد مراجعة الحسابات إلى  -
 

 3في هذه المرحلة إتباع الخطوات التالية:إلجراءات المراجعة التحليلية يتضمن اإلستخدام الفعال 
 

 تحديد العمليات الحسابية والمقارنات التي تتعلق بأدائها؛ -

 تقدير النتائج المحتملة والمتوقعة؛ -

 لبيانات وتحديد اإلختالفات الجوهرية؛تحليل ا -

 دراسة اإلختالفات الجوهرية غير المتوقعة؛ -

  دراسة األثار المرتبطة لتخطيط عملية المراجعة. -
 

اته عن العالقات عند أداء اإلجراءات التحليلية في هذه المرحلة يقوم محافظ الحسابات بتطوير توقع

أو النسب المستخرجة منها فإن ذلك قد يؤدي إلى  المبالغ المسجلةهذه التوقعات مع وعند مقارنة  المنطقية،

غير عادية أو غير متوقعة، وعلى محافظ الحسابات أن يضع في إعتباره هذه النتائج عند تحديد  نتائج ظهور

مخاطر التحريف الجوهري. ومع ذلك فإن إستخدام بيانات إجمالية يجعل نتائجها بمثابة مؤشرات أولية على 

تحريف جوهري، األمر الذي يحتم على محافظ الحسابات ضرورة دراسة نتائج مثل هذه اإلجراءات وجود 

 . 4التحليلية مع باقي المعلومات التي تم جمعها عند تحديد حدود التحريف الجوهري
  
 مرحلة تنفيذ اإلختبارات األساسية -1-4-2
 

تخفيض مخاطر اإلكتشاف المرتبطة ل األساسيةإن إعتماد محافظ الحسابات على إجراءات التحقق 

بتأكيدات محددة بالقوائم المالية يمكن أن يستمد من إختبارات التفاصيل، وأيضا من خالل إجراءات الفحص 

اإلجراءات التي سوف تتبع لتحقيق أهداف  بأيالتحليلي، أو من خالل مزيج بينهما، ويعتمد القرار الخاص 

                                                
كلية محمد عبد العظيم حسن رمضان، "إستخدام النماذج الكمية المستحدثة للمراجعة التحليلية لتطوير عملية الفحص الضريبي"، أطروحة دكتوراه،   1

 .58، ص1993، مصرالتجارة، جامعة القاهرة
 .212علي عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، ص  2
 .54علي إبراهيم طلبة، مرجع سابق، ص  3
 .150، صسمير كامل محمد، محمد إبراهيم راشد، مرجع سابق  4
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ضوء الكفاءة والفعالية المتوقعة لإلجراءات  حسابات، وذلك علىالشخصي لمحافظ ال المراجعة على الحكم

 .1المتاحة في تخفيض مخاطر اإلكتشاف المرتبطة بتأكيدات محددة بالقوائم المالية
 

لقد إعتبرت معايير المراجعة الدولية القيام باإلجراءات التحليلية في مرحلة تنفيذ اإلختبارات األساسية و

في هذه المرحلة هو تزويد محافظ الحسابات بمستوى مناسب من الثقة، باإلضافة إلى إختيارية، وأهم أهدافها 

قتناع بأن من اإل المحافظ ، مما يمكن دعم مستوى الثقة في نظام الرقابة الداخلية ونتائج اإلختبارات التفصيلية

 .2مخاطر المراجعة في أدنى حد لها، وبالتالي تخفيض حجم اإلختبارات األساسية األخرى
    

عند تقييم وأداء اإلجراءات التحليلية كإجراءات أساسية أثناء تنفيذ عملية المراجعة يكون محافظ 

 3الحسابات بحاجة ألن يضع في إعتباره عدة عوامل منها:
 

عناصر وهري لمن خالل تقييم خطر التحريف الج مدى مالئمة إستخدام اإلجراءات التحليلية ألغراض التحقق -

 لية؛الما لية، وكذلك تقييم إختبارات التفاصيل الموجهة لنفس العنصر من عناصر القوائمالقوائم الما

لومات ر المعمدى مصداقية البيانات المستخدمة في تنفيذ اإلجراءات التحليلية وذلك من خالل دراسة مصد -

 معلومات؛ه اللى هذنظمة الرقابة عوأ المتاحة وقابليتها للمقارنة، وكذلك طبيعة وصلة المعلومات المتاحة

اللها خكن من مدى دقة التوقعات المستنتجة من اإلجراءات التحليلية وذلك من خالل معرفة الدقة التي يم -

لمالية علومات ار المتوقع نتائج اإلجراءات التحليلية، والمدى الذي يمكن أن تجزأ إليه المعلومات، وكذلك تواف

 وغير المالية؛

 بين المبالغ المسجلة والقيم المتوقعة.مقدار الفروق المقبولة  -
 

ية التي تكون أكثر بأداء اإلجراءات التحليل اإلختبارات األساسيةالحسابات في مرحلة تنفيذ  يقوم محافظ

في الوقت والتكلفة من إختبارات التفاصيل، وهناك بنود بذاتها تستخدم فيها اإلجراءات التحليلية  كفاءة وفعالية

 4:كر منها ما يليللتحقق من صحتها نذ
 

 التي تحسب على أساس ساعات العمل؛ األجور المباشرة -

 ة؛لمحتسبة وفقا للمعدالت المستخدممقارنة قيم اإلهتالك المسجلة دفتريا مع قيم اإلهتالك ا -

 ة؛قدرة، أو بنفقات السنوات السابقمقارنة النفقات المضافة للسنة محل المراجعة بالنفقات الم -

 ن أنواع من العمليات المالية.العالقة بي -
 
 

 :ساسيةالتحقق األو الفحص تطبيق اإلجراءات التحليلية كأحد إختباراتوضح الشكل التالي خطوات ي
 

 ةاألساسي: منهج تطبيق اإلجراءات التحليلية كأحد إختبارات التحقق (1-2)شكل رقم 
  

 

 

                                                
، 2013، ليبيا15، العدد02مجلدعلي محمد موسى، "إجراءات المراجعة التحليلية ودورها في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع"، المجلة الجامعة، ال  1

 .329ص
 .212مرجع سابق، ص القادر الذنيبات،علي عبد   2
 .154-151، ص صسمير كامل محمد، محمد إبراهيم راشد، مرجع سابق  3
 .471-146عبد الفتاح محمد الصحن، محمد ناجي درويش، مرجع سابق، ص ص  4

تحديد القيمة المتوقعة للبند محل 

 الفحص واإلختبار
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 .390، ص2010مدخل كمي، مطبعة دار السالم، مصر المراجعة المتقدمة: لبة، وأخرون،علي إبراهيم ط صدر:الم

 
 
 

 مرحلة إعداد وعرض تقرير المراجعة -1-4-3
 

 ختباراتاإلالحسابات بعد اإلنتهاء من أداء المراجعة الميدانية وتجميع األدلة بإجراء  يقوم محافظ

في تقييم كفاءة اإلفصاح في خطاء الجوهرية والمشاكل المالية، وذلك لمساعدته التحليلية كمراجعة نهائية لأل

إلقاء نظرة موضوعية شاملة على القوائم المالية التي تمت مراجعتها لتكوين رأيه العام  من خالل  القوائم المالية

 .1ؤسسةبطبيعة عمل الم لمالية ككل مطابقة لمعرفة محافظ الحساباتفيما إذا كانت البيانات ا
 

عة التحليلية في مرحلة إعداد وعرض تقرير المراجعة وذلك عندما يقوم محافظ المراجتستخدم 

بشكل رئيسي إلى تمكين محافظ  وهي تعتبر في هذه المرحلة إلزامية وتهدفالحسابات بتقييم األدلة المختلفة، 

باإلضافة إلى إمكانية الحكم على الحسابات من تقرير مدى سالمة وعدالة وصدق القوائم المالية بشكل عام، 

 .2إستمرارية المؤسسة
 

في قراءته للقوائم المالية  ية في هذه المرحلة من عمل محافظ الحساباتاإلجراءات التحليل تهدف

 3:والبيانات الملحقة بها إلى والمالحظات
 

و أ     يةت غير عادعتبرمعها بخصوص أرصدة الحسابات التي ابحث مدى فعالية أدلة اإلثبات التي تم ج - 

 ؛غير متوقعة

 غير متوقعة التي لم يسبق تحديدها؛الوصول إلى أرصدة الحسابات أو العالقات غير العادية أو  - 

                                                
 .39ص ،2002ثقافة العربية، القاهرة ل العلمية واإلجراءات التطبيقية، دار المنصور حامد محمود، المراجعة وفحص الحسابات: األصو  1
 .213مرجع سابق، ص بات،علي عبد القادر الذني  2
 .150عبد الفتاح محمد الصحن، محمد ناجي درويش، مرجع سابق، ص  3

يتم قبول قيمة البند محل الفحص 

 واإلختبار
 حفظ النتائج

يطبق محافظ الحسابات 

 إجراءات مراجعة أخرى إضافية

إلدارة واألدلة هل تفسيرات ا
 المؤيدة كافية

عمل إستفسارات مع اإلدارة 
 ل على األدلة المؤيدةوالحصو

 هل اإلختالف جوهري

المقارنة بين القيمة الفعلية للبند 
والقيمة المتوقعة له لتحديد 

 اإلختالفات
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ي ها المالة مركز، وحقيقؤسسةالحكم على سالمة القوائم المالية ككل ودقة اإلفصاح فيها عن حقيقة نشاط الم - 

 للوائح التي تعمل في إطارها المؤسسة.ومدى إتفاقها مع متطلبات القوانين وا
 

ي لية فتوقيت وغرض إجراءات المراجعة التحلي لخيصيمكن ت من خالل محتوى المطلب الرابع أعاله

 :من خالل الشكل التالي كل مرحلة من المراحل الثالث

 : توقيت وغرض إجراءات المراجعة التحليلية(2-2)شكل رقم               

 وقيتالت                                                                 الغرض
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لنشر،لدار المريخ  المراجعة مدخل متكامل، ترجمة محمد عبد القادر الديسطي، جيمس لوبك، رينز،أألفين  المصدر:
 .257ص ،2002الرياض

 

احل إجراءات المراجعة التحليلية في كل مرحلة من المر وطبيعة توقيت وغرض لخيصيمكن ت كما

 :من خالل الجدول التالي الثالث

 :إستخدام إجراءات الفحص التحليلي في عملية المراجعة(2-2)جدول رقم 

مرحلة عملية 

 المراجعة
 طبيعة اإلجراءات المستخدمة الهدف

 تحليل اإلتجاه - فهم أعمال المؤسسة -إعداد برنامج 

مرحلة إعداد برنامج        

 المراجعة

تنفيذ   مرحلة    
 اإلختبارات األساسية

مرحلة إعداد وعرض 

 تقرير المراجعة

تقدير إمكانية 

 اإلستمرار

توجيي االهتمام إلى 

 التحريفات المحتملة

مجال عمل المؤسسة 

 والنشاط الخاص بها

توجيي االهتمام إلى 

 التحريفات المحتملة

 

تقدير إمكانية 

 اإلستمرار

تخفيض االختبارات 

 التفصيلية

 

توجيي االهتمام إلى 

 التحريفات المحتملة

تخفيض اإلختبارات 

 التفصيلية
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ر حتمال وجود أخطاء في القوائم المالية غيتقييم إ - المراجعة

 المراجعة

 وضع حدود األهمية النسبية -

 تحديد مجاالت المراجعة ذات المخاطر المرتفعة -

 تقرير إمكانية إستمرار المؤسسة في النشاط -

 تخطيط طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات المراجعة -

تحليل المؤشرات على بيانات  -

 سةالمؤس

تحليل مقارنة لبيانات المؤسسة مع  -

تلك المرتبطة بمؤسسات أخرى مماثلة 

 ومتوسطات الصناعة

تنفيذ 

اإلختبارات 

 األساسية

الحصول على دليل إثبات للتأكيد أو للتصديق على 

أرصدة حسابات فردية أو تخفيض اإلختبارات 

 التفصيلية

تحليل المؤشرات تأسيسا على عالقات 

 ابات الفرديةمباشرة بين الحس

إعداد وعرض 

 تقرير المراجعة

التأكيد أو التصديق على اإلستنتاجات التي يتم 

 التوصل إليها بخصوص صدق وعدالة القوائم المالية

ة يتحليل اإلتجاه وتحليل النسب المال -

 للحسابات الفردية

 يةتحليل اإلتجاه لبيانات القوائم المال -

 .571، ص2009الجامعية، اإلسكندرية الدارلسفة المراجعة، : أمين السيد أحمد لطفي، فالمصدر

 

 

عداد رحلة إنالحظ أنه يتم تنفيذ إجراءات المراجعة التحليلية في م والجدول أعاله الشكل من خالل

ليل دتحديد ستخدامها في المراحل األخرى لافة األغراض األربعة، بينما يتم إبرنامج المراجعة لتحقيق ك

 والتوصل إلى إبداء رأي عن مدى عدالة القوائم المالية. المراجعة المالئم
 

  التحليلية المراجعةعملية  تطبيقخطوات  -1-5
 

كن ول طقيا،بعا منمتتابعة تتا ا يتطلب القيام بخطواتإن إستخدام أساليب المراجعة التحليلية وإجراءاته

النتائج  تحليل لىوال إووص للمراجعة التحليلية اإلعداد والتمهيدع قدر من المرونة في هذا التتابع، وذلك بداية بم

 وتقييم أدلة اإلثبات.
 

 اإلعداد والتمهيد للمراجعة التحليلية -1-5-1
 

ي تضمن ات التيقوم محافظ الحسابات باإلعداد والتمهيد للمراجعة التحليلية وذلك بأخذه لكافة الخطو

اطر قليل مخنين، وحتى يكون له ذلك البد من تبأقل تكلفة وجهد ممكوسيرها بسالسة وتأتي بأفضل النتائج 

 المراجعة التي من شأنها إن إزدادت أن تنزع موثوقية نتائج عملية المراجعة.

 رصدةلأليقرر محافظ الحسابات الحاجة لإلجراءات التحليلية في المراجعة بعد دراسته وتحليله 

يام قلخطوة اتتطلب هذه معين أو نسبة ما، والمسجلة وتكوينه لتوقعات لما ينبغي أن يكون عليه رصيد حساب 

 باإلجراءات التالية: محافظ الحسابات
 

 نشاط المؤسسةالحصول على فهم كاف لطبيعة  -1
 

دراسة األحوال اإلقتصادية وأحوال الصناعة التي تنشط المؤسسة في إطارها، يقوم محافظ الحسابات ب

على نتائج  ترة المراجعة، وما قد يكون لذلك من أثاروذلك للتعرف على التقلبات التي طرأت عليها خالل ف
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في قطاع  مثال سوء األحوال اإلقتصادية . فقد يتبين لمحافظ الحسابات1أعمال المؤسسة ومركزها المالي

األعمال الذي تنشط فيه المؤسسة محل المراجعة ما قد يؤدي إلى هبوط مبيعاتها أو إنخفاض معدل دوران 

أيضا أن هناك زيادة في العرض من المواد الخام التي  ، كما قد يتبين للمحافظآلثارامن  عمالئها أو غيرها

تستخدمها المؤسسة ما قد ينتج عنه إرتفاع هامش الربح اإلجمالي أو زيادة فترة اإلئتمان الممنوحة للمؤسسة من 

  .2من النتائججانب الموردين ما يؤدي إلى زيادة أرصدة الدائنين في قائمة المركز المالي وغيرها 
 

  دراسة وفحص السياسات والممارسات اإلدارية المطبقة بالمؤسسة -2
 

على دراسة وفحص السياسات والممارسات  التحليلية يعتمد محافظ الحسابات في أدائه لعملية المراجعة

 .3لمراجعةللتعرف على التقلبات التي طرأت عليها خالل فترة ااإلدارية المطبقة في المؤسسة محل المراجعة 

أن المؤسسة تخلت عن األسلوب المتبع في رقابة المخزون وبدأت تستخدم أساليب حديثة، ما قد  فقد يتبين

، كما قد يتضح أن المؤسسة قررت زيادة ساعات العمل اليومي نيترتب عليه إنخفاض في رصيد المخزو

 ة.لمصانعها مما قد يؤثر على مصروفات معينة كاألجور واإلهتالك والصيان
 

 تحديد أهداف المراجعة التحليلية  -1-5-2
  

 

ستخدام في تحقيقها من إ التي يرغب محافظ الحسابات العريضة تتمثل هذه الخطوة في وضع األهداف

يم اإلجراءات التحليلية المالئمة، وكذلك توجيه اإلنتباه والتركيز إلى وذلك للمساعدة في تصم المراجعة التحليلية

 .4ى اإلختبارات الشاملة والمعينةمجاالت محددة، وإل
 

إلى  ت التحليلية توجيه إهتمام محافظ الحساباتوتشمل األهداف العامة األساسية لتطبيق اإلجراءا

المجاالت التي تحتاج إلى فحص أكبر، أو لتوفير دليل جوهري أو للمساعدة في التقييم النهائي لعملية 

ديد األهداف العامة للمراجعة التحليلية فقط، وإنما يحدد أيضا على تح وال يقتصر محافظ الحسابات ،المراجعة

 .5األهداف الخاصة والتي تتطلب تحديد أهداف المراجعة لكل حساب أو عملية من الحسابات والعمليات
 

 

 تصميم اإلختبارات التحليلية  -1-5-3
 

ات المراجعة التحليلية في تحديد مقدار إختبارإن العناية المهنية الالزمة تتطلب من محافظ الحسابات 

على أدلة وقرائن اإلثبات التي يؤسس  التي تهدف إلى حصول محافظ الحسابات، ومزيج اإلختبارات األساسية

عليها رأيه الفني المحايد، وتتحدد نسبة كل من إختبارات تفاصيل العمليات واألرصدة، وإختبارات المراجعة 

، وتتحدد التكلفة والمنفعة على أساس الحكم الشخصي متوقعة لكل منهماالتحليلية على أساس المنفعة والتكلفة ال

 .6لمحافظ الحسابات
 

                                                
"، أطروحة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة الشخصي للمراجع ترشيد الحكمأحمد عبد المولى أحمد الصباغ، "إستخدام أساليب التحليل اإلحصائي في   1

 .133ص ،1988القاهرة، مصر
 .443، مرجع سابق، صعمرو سقا 2

 .134ص لمراجع"، مرجع سابق،أساليب التحليل اإلحصائي في ترشيد الحكم الشخصي ل ماستخدا"أحمد عبد المولى أحمد الصباغ،      3
، 2006رية المراجعة وتطبيقاتها العملية في ضوء المعايير الدولية والمصرية، دار المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندريةنظ كمال خليفة أبو زيد، وأخرون، 4

 .274ص
 .214منصور أحمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق، ص  5
  .97مرجع سابق، ص بد الحميد عبد الرحمن،عمرو نجيب ع 6
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مراجعة الحسابات التي تعتمد على إختبارات التفاصيل بشكل كبير يؤدي زيادة حجم المراجعة  إن

 يمكن التحليلية فيها بمقدار بسيط إلى إنخفاض أكبر في حجم إختبارات التفاصيل حتى تصل إلى مستوى ال

 .1تخفيض إختبارات التفاصيل ألدنى منها
 

 ختيار وتصميم إختبارات المراجعة التحليلية على عدة أمور أهمها:يتوقف إ
 

 ؛ محافظ الحساباتاألهداف التي يضعها  -

 جراءات التحليلية المراد تصميمها؛دراسة وتقييم مدى مالئمة اإل -

 .معقولة ومقبولة وممكن التنبؤ بهاتقييم ما إذا كانت العالقات بين البيانات  -

 

 تحديد معايير القرار -1-5-4
 

      تقرير ما إذا كانت الفروق الناتجة من المقارنات تعتبر جوهرية أم ال،  لكي يستطيع محافظ الحسابات

         يهانه ال توجد إرشادات يمكن اإلعتماد عل، والواقع أ2البد عليه من إستخدام بعض المعايير أو قواعد القرار

 في هذا المجال ومع ذلك فهناك مدخلين مستخدمان على نطاق واسع في الحياة العملية وهما:
 

 تجاوز الفرق لمبلغ معين -1
 

رق وز الفمبلغ معين للفرق الذي يسمح به، بحيث إذا تجا بقا لهذه الطريقة يضع محافظ الحساباتط

 .يقوم بفحص أسباب هذا الفرق المحسوب هذا المبلغ اعتبر الفرق جوهري، وبالتالي
 

  الفرق لنسبة معينة يحددها محافظ الحساباتتجاوز  -2
 

طريقة النسبة، كأن يقارن بين رصيد الحساب في السنة  طبقا لهذا المدخل يستخدم محافظ الحسابات

النسبة التي محل المراجعة برصيده في السنة السابقة وإيجاد نسبة التغير، فإذا وجد أن نسبة التغير تتجاوز 

حددها من واقع خبرته أو أي نسبة أخرى يعتقد أنها مالئمة فإنه يعتبر هذا التغير غير عادي، مما يستدعي 

 .3فحصه ومعرفة أسبابه حتى يتأكد من أنه ال يرجع إلى أخطاء أو تالعبات في البيانات المالية
 
 

 تنفيذ اإلختبارات التحليلية  -1-5-5
 

قوم ية التي ير عادالتغيرات الغي معرفة أثناء تنفيذ اإلختبارات المختارة هو اتإن ما يهم محافظ الحساب

ء أو د أخطافحصها ومعرفة أسبابها، والتأكد من أنها ترجع إلى أسباب إقتصادية وليس لوجو عملية بتوسيع

 .أو تالعب غش
 

مان ن الضير نوع ملتالي توفالتحليلية في الكشف عن التغيرات غير العادية وبا اإلختباراتتساهم 

 ، ويمكن الحصول على ذلك الضمان من خالل إستخدام األساليب التالية: لمحافظ الحسابات
 

 ؛أسلوب تحليل النسب المالية -

                                                
 .135، "إستخدام أساليب التحليل اإلحصائي في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع"، مرجع سابق، صأحمد عبد المولى أحمد الصباغ  1
 الفحص التحليلي في المراجعة، وثيقة أنترنت متوفرة على الموقع:مدونة صالح محمد القرا،   2

wordpress.com/audit2-http://sqarra    (.7201-10-24)تم االطالع عليها بتاريخ 
 .217-216مد البديوي، شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق، ص صمنصور أح  3
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 تحليل اإلتجاه والتغير؛ أسلوب -

 ؛أسلوب تحليل االنحدار -

  أسلوب تحليل السالسل الزمنية. -
 

 1:تتلخص في األتي لية يوفر إثباتات لمحافظ الحساباتة التحليإن التطبيق األمثل ألساليب المراجع
 

 ى معقولية أرصدة القوائم المالية؛مد -

ات لك العالقت ساقتى إتساق العالقات بين أرصدة القوائم المالية والمعلومات األخرى غير المالية، ومدمدى إ -

 مع الظروف االقتصادية السائدة؛

 لها المؤسسة مستقبال. مدى المخاطر التي تتعرض أو قد تتعرض -
 

 تحليل النتائج وتقييم أدلة اإلثبات -1-5-6
 

إن تتبع الفروق الجوهرية يعتبر من أهم أهداف اإلجراءات التحليلية، ذلك ألن هذا التتبع يتيح الفرصة 

يقم  قد فشل في بذل العناية المهنية الالزمة إذا لم أو التالعبات، ويعتبر أن محافظ الحسابات لكشف األخطاء

 .2بفحص سبب التغيرات الجوهرية التي كشف عنها هذا الفحص التحليلي
 

ردود  باب المحتملة لها، ويعتبر محافظ الحساباتيتم فحص هذه التغيرات بمناقشة اإلدارة عن األس

            م يتدعل أكثر ثقة ثبات إضافيةإ اإلدارة كمعلومات قيمة إذا إقتنع بها، غير أنه يعمل للحصول على أدلة

وذلك من خالل قيامه بأداء بعض اإلختبارات التفصيلية كفحص المستندات والعمليات  هذه اإلستفسارات

 . 3وغيرها من اإلختبارات التي تساعده في الحصول على أدلة إثبات كافية ومقنعة
 

ة من تمدلمسفي النتائج ا ثقة محافظ الحساباتتؤثر طبيعة وكفاءة إختبارات المراجعة األخرى على  

اءة ولم ن الكفتنفيذ أساليب المراجعة التحليلية، فإذا كانت إختبارات المراجعة األخرى على درجة عالية م

 ليليةة التحتكشف عن وجود أخطاء جوهرية فإنه يمكن الحكم على اإلثبات المتحصل عليه من أساليب المراجع

 بأنه معقول، والعكس صحيح.
 

 مراجعة الحساباتفي  ودورها ل الماليالتحلي أساليب :مبحث الثانيال

 

 األعمال من ربالكثي المالية، القوائم حول الموضوعي الرأي إلى وصوله سبيل في محافظ الحسابات يقوم

ات قارنة بفترمللتعرف على المؤشرات الخاصة بالمؤسسة  التي تعتمد على أساليب التحليل المالي واإلجراءات

 تفاصيل يف الدخول دون الحسابات أرصدة دقة تختبر والتي ،طستوى النشاسابقة أو بقطاعات مماثلة على م

 الوصول في اتمحافظ الحساب يساعد ساليباأل هذه ستخدامإ فإن ثم ومن ات.الحساب لتلك المتضمنة المعامالت

 .امعمو راجعةالم بمهنة والثقة المراجعة، عملية جودة يعزز وبما المراجعة عملية من المطلوب المستوى إلى
 

 ماهية التحليل المالي -2-1

                                                
 .141مرجع سابق، ص"إستخدام أساليب التحليل اإلحصائي في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع"، أحمد عبد المولى أحمد الصباغ،   1
 .217منصور أحمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق، ص  2
ة معايير المحاسبة: شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة مع المعايير األمريكية والبريطانية والعربية، الجزء األول، طارق عبد العال حماد، موسوع  3

 .380، ص2004الدار الجامعية، اإلسكندرية
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ويلها سبية، وتحلمحاالمالية وا نات المالية الموجودة في القوائمعملية معالجة البيا يمثل التحليل المالي

إتخاذ وإلى بيانات ملخصة بإستخدام مجموعة من األدوات المتعارف عليها، بهدف قياس وتقييم األداء 

 القرارات المناسبة. 
  

 التحليل المالي تعريف -2-1-1
 

حيث عرفه  طرقها،وتركز جلها على تبيان أهدافها و تعددت التعاريف الخاصة بالتحليل الماليلقد 

على أنه "عملية يتم من خاللها إستكشاف أو إشتقاق مجموع من المؤشرات الكمية والنوعية حول  محمد مطر

ألنشطة التشغيلية والمالية للمؤسسة وذلك نشاط المؤسسة اإلقتصادية بما يساهم في تحديد أهمية وخصائص ا

من خالل المعلومات التي تستخرج من القوائم المالية والمصادر األخرى وذلك لكي يتم إستخدام هذه المؤشرات 

 .1بعد ذلك في تقييم أداء المؤسسة بهدف إتخاذ القرارات"
  

نات المالية التاريخية المدونة بالقوائم أنه "عملية تحويل الكم الهائل من البياب ه عبد الغفار حنفيعرفكما 

 .2المالية إلى كم أقل بالمعلومات وأكثر فائدة إلتخاذ القرارات"
 

 مجموعة شتقاقإ أو ستكشافإ خاللها من يتم عملية" التحليل المالي على أنه حسن سميرعرف كذلك 

 التشغيلية األنشطة وخواص ةأهمي تحديد في يساهم مؤسسة بماال نشاط حول والنوعية الكمية المؤشرات من

 تخاذإ بقصدؤسسة الم أداء تقييم في ذلك بعد المؤشرات هذه ستخدامإ يتم لكي وذلك للمشروع والمالية

 .3"القرارات
 

 واألساليب الفنية والطرق الوسائل مجموعةأما تانيا عبد الرحمن فقد عرفت التحليل المالي بأنه "

 .4"المالية القوائم في والضعف القوة نقاط إلى وصوللل يالمال يستخدمها المحلل التي المختلفة

احة نات المتالبيا تعرف التحليل المالي على أنه "عملية منظمة لتحويل بناء على التعريفات السابقة يمكن

ت لقرارااللحصول على معلومات تستعمل في عملية قياس وتقييم األداء وإتخاذ  ،عن المؤسسة اإلقتصادية

 قع ما سيكون عليه الوضع في المستقبل". المناسبة، وتو
 

 التحليل المالي أهداف -2-1-2
 
 

تحقق  وبكيفية متعددة، زوايا منالمؤسسة اإلقتصادية  أداء تقييم إلى عام بشكل المالي التحليل يهدف

 القوة والضعف، مواطن تحديد بقصد وذلك المؤسسة، في مالية مصالح لهم ممن المعلومات مستخدمي أهداف

 العالقة ذات قراراتهم المالية ترشيد في لهم المالي التحليل يوفرها التي المعلومات من االستفادة ثم نوم

  6التالية: الجوانب في المالي التحليل أهداف حصر عام بشكل ويمكن ،5بالمؤسسة
 

 للمؤسسة؛ الحقيقي المالي الوضع على التعرف -

                                                
 .3، ص2003محمد مطر، اإلتجاهات الحديثة في التحليل المالي واإلئتماني، دار وائل للنشر، عمان  1
 .51، ص2009حنفي، تقييم األداء المالي ودراسات الجدوى، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية عبد الغفار  2
 .21، ص2010حسن سمير عشيش، التحليل اإلئتماني ودوره في ترشيد عمليات اإلقراض والتوسع النقدي في البنوك، مكتبة المجتمع العربي، عمان 3
، مجلة كركوك للعلوم اإلدارية "أثر مستوى اإلفصاح المحاسبي في البيانات المالية المنشورة على تحليل القوائم المالية"تانيا قادر عبد الرحمن،  4

 .187، ص2016، العراق01، العدد06واإلقتصادية، مجلد
 .16ص، 2012مطبوعات الجامعية، الجزائرديوان ال الطبعة الثانية،  مبارك لسلوس، التسيير المالي، 5
 .143، ص2002د الحليم كراجة، وأخرون، اإلدارة والتحليل المالي، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانعب  6
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 االقتراض؛ على اوقدرته ديونها خدمة على المؤسسة قدرة معرفة-

 المتبعة؛ والتشغيلية المالية السياسات تقييم -

  اإلدارة؛ كفاءة على الحكم -

 المؤسسة؛ في االستثمار جدوى تقييم -

 .والتقويم بالرقابة الخاصة القرارات التخاذ المتاحة المعلومات من االستفادة -
 

مؤسسة القوة ونقاط الضعف في ال، تسعى إلى معرفة نقاط عملية هادفة المالييعد التحليل  كما

 اإلقتصادية لتحقيق اإلستمرارية وتحقيق األهداف التالية كذلك:
  

  ؛1تقييم الحالة اإلقتصادية العامة للمؤسسة وإستراتيجيتها بإعتبارها نظاما متكامال -

 ؛2الحكم على مدى كفاءة اإلدارة والتعرف على اإلتجاهات التي يتخذها أداء المؤسسة -

 .3التوقعات المالية المستقبلية من خالل النتائج المتوصل إليها وضع -
 

 المالي التحليل معايير -2-1-3
 
 

 توفر مجموعة من البد المنشودة، أغراضها أو أهدافها تحقيق في المالي التحليل عملية نجاح أجل من

 تستخدم معيارية أرقام عن ةعبار ، وهيمراعاتها من البد أساسية ركائز مجموعها في تشكل التي المعايير من

  .4ما رقم أو معينة نسبة ومالئمة كفاءة على للحكم كمقياس
 

 لمستخرجةا النسب مع للمقارنة تستخدم التي المعايير من أنواع أربعة هناك أن عموما المعروف من

 يلي: فيما ذكرها يمكن والتي
 

 المعايير المطلقة -1
 

التي تستخدم كمعايير للحكم على و معين، لحدث المثالية تإن المعايير المطلقة هي النسب والمعدال

 .5وضع المؤسسة بالرغم من إختالف نوع المؤسسات وعمرها والصناعة ووقت التحليل وأهداف المحلل
 

 المتطلبات عن ابتعاد هذه المعايير إلى ذلك يعوديعتبر إستخدام المعايير المطلقة قليل في الواقع و

 مالئمة أخرى معايير وجود عدم عند راييالمع هذه إلى اللجوء ويمكن من المؤسسات، رالكثي ألنشطة الواقعية

 .المحققة للنسب للمقارنة الموضوعية
 

 الصناعة معايير -2
 

 القياس لغرضالجهات  من غيرها أو الحكومية والهيئات المهنية تحاداتاإل درهاتص التي وهي المعايير

 األنه ةالمطلق المعايير من إلى الواقع قربا أكثر هذه المعايير عتبروت ناعة،الص فروع من أكثر أو لفرع والتقييم

 .1الصناعة من النوع لكذ في النشاط متطلبات االعتبار بعين أخذت

                                                
 .48-47، ص ص2010خميسي شيحة، التسيير المالي للمؤسسة، دار هومة، الجزائر 1
  .247، ص2013عة، عمانفيصل محمود الشووارة، مبادئ اإلدارة الماليةن دار المسيرة للنشر والتوزيع والطبا 2
-2016ائريزيد تقرارات، "دور أساليب المحاسبة اإلدارية في حوكمة المؤسسات اإلقتصادية" أطروحة دكتوراه، قسم علوم التسيير، جامعة بسكرة، الجز 3

 .260، ص2017
 .171،  ص2000، عمانللنشر والتوزيع هيثم محمد الزعبي، اإلدارة والتحليل المالي، دار الفكر  4
 .261يزيد تقرارات، مرجع سابق، ص  5
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تلك  تستخدم معايير الصناعة لصناعة محددة، حيث يتم مقارنة أداء المؤسسة في صناعة ما بمعيار

بعض الصعوبات منها صعوبة تصنيف الصناعات وإختالف الظروف  . إال أن هذا المعيار قد واجهالصناعة

   .2التاريخية والحجم، وإختالف األساليب المحاسبية واألهداف لكل مؤسسة
 

 المعايير التاريخية -3
 

 خالل المؤسسة حققتها التي النتائجو تجاهاتاإل تمثل التي واألرقام النسب تعرف المعايير التاريخية بأنها

 المالية الفترة إليها عن التوصل يتم التي النتائج مقارنة على المالي المحلل يعتمد حيث ماضية، ةزمني فترات

 النتائج على الحكم وإعطاء النتائج تفسير سبيل السابقة، في المالية خالل الفترات تحققها تم التي بالنتائج المعنية

  .3المالية القوائم تحتويها التي ماليةال البيانات بين تنشأ يمكن أن رياضية عالقة أي عن المحققة
 

 المعايير المخططة -4
 

ة المؤسسة ومقارنة ما كان متوقع يقوم هذا المعيار على أساس وضع أهداف ألنشطة معينة من قبل إدار

 .4ما حققته المؤسسة فعالب
 

 ألنشطة تقبليةالمس الخطةو التقديرية الموازنات أساس علىالمؤسسة  إدارة قبل من ره المعاييهذ صممت

 فالمحلل الموضوعة، الخطط تطبيق مدى من للتحقق اإلدارة أو المحلل منها يستفيد المعايير وهذه المؤسسة،

 يجابيةإ سواء نحرافاتإ هناك كانت إذا فيما يحدد وبالتالي المتحقق مع المستهدفة المعايير بمقارنة المالي يقوم

 .5إلنحرافاتويعمل على إكتشاف ومعرفة أسباب ا أو سلبية
 

 والتغير أسلوب تحليل اإلتجاه تطبيق آليات -2-2
 

وتتركز الفائدة  ،التحليلية شيوعا المراجعة أساليبمن أكثر  والتغير تحليل اإلتجاه أسلوب يعتبر

ه ستقرار أو التراجع في هذمعرفة مدى اإلو عناصر القوائم المالية، الرئيسية منه في معرفة إتجاه تطور

الكشف عن بعض الخصائص النوعية لمتغير معين من أجل تحديد المتغيرات الهامة التي  لكالعناصر، وكذ

 . 6يتعذر ظهورها عند القيام بالمقارنة المحدودة بين الفترة الحالية والسابقة
 

 أسلوب تحليل اإلتجاه والتغير مفهوم -2-2-1
 

وصحة  ى سالمةحليلية التي تبين مدأساليب المراجعة التمن أهم  يعتبر أسلوب تحليل اإلتجاه والتغير

، نوى ممكبما يضمن تخفيض خطر المراجعة إلى أدنى مست المركز المالي والنقدي للمؤسسات محل المراجعة

 .يسمح بأداء عملية المراجعة بكل كفاءة وفعالية وهو ما
 

وتحديد شكل  إلى تحليل سلوك ظاهرة ما خالل فترة زمنية معينة والتغير اإلتجاهتحليل  أسلوبيشير 

يعرف تحليل  ةيالتحليل وفي المراجعة إلى الثبات.إتجاهها ، هل تسير نحو التزايد أم نحو اإلنخفاض أم تميل 

                                                                                                                                                           
 .84، ص2005، وأخرون، التحليل المالي: مدخل صناعة القرارات، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمانشاكرمحمد   1
 .261يزيد تقرارات، مرجع سابق، ص  2
 .102، ص0720عدنان تايي النعيمي، وأخرون، اإلدارة المالية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان 3
 .54-53، ص ص2006أيمن الشنطي، عامر شقر، المحاسبة اإلدارية، دار البداية، عمان 4
 .234، ص1220مفلح محمد عقل، مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل المالي، الطبعة الثانية، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان  5
 .105مرجع سابق، ص بد الحميد عبد الرحمن،عمرو نجيب ع  6



 لحساباتا مراجعةتنفيذ عملية التحليلية في أساليب المراجعة  إستخدام الفصل الثاني:

 83 

بأنه عبارة عن "تحليل التغيرات في رصيد حساب ما  أو بند معين خالل فترة زمنية معينة  والتغير اإلتجاه

 .1لزم من محافظ  الحسابات إجراءات فحص إضافية"ومعرفة أسباب التغيرات غير المتوقعة والتي قد تست
 

 2ما يلي: من طرف محافظ الحسابات يتطلب تطبيق أسلوب تحليل اإلتجاه والتغير
 

 ؛األساسإختيار فترة  -

 حساب البيانات المالية لفترات تالية مثل المبيعات كنسبة مئوية من بيانات فترة األساس؛ -

 لجارية بنسب الفترات السابقة؛مقارنة النسب المئوية للفترة ا -

 .تحليل اإلنحرافات غير المتوقعة في النسب المئوية بين الفترة الجارية والفترات السابقة -
 

أو  ينبند مع قيمة رصيد حساب ما أوفي توقع  والتغير يمكن لمحافظ الحسابات إستخدام تحليل اإلتجاه

 رصدةقولية أالبند في فترة معينة للحكم على مدى معما يجب أن تكون عليه قيمة هذا الرصيد أو قيمة هذا 

 تجاهحليل اإلخدام توعادة ما يقوم محافظ الحسابات بإتباع أحد مدخلين عند إست الحسابات المختلفة في المؤسسة.

 وهما تحليل اإلتجاه وتحليل التغير. في المراجعة والتغير
 

 المراجعةفي عملية  أسلوب تحليل اإلتجاه تطبيق إجراءات -2-2-2
 

دراسة التغيرات الحاصلة في عناصر "، وهو يعني التاريخي اإلتجاه كذلك بالتحليل تحليل يعرف  

نحرافات في بنود القوائم أو أي إ إلكتشاف أي أخطاء غير عادية 3"القوائم المالية على مدى عدة فترات زمنية

 .4المالية عبر الزمن

 القوائم تطور عناصر تجاهإ معرفة في منه الرئيسة الفائدة وتتركز المتحرك، التحليلأيضا  عليه ويطلق

 خالل من سنوات عدة عبر القوائم المالية بنود من معين بند سلوك متابعة يمكن التحليل خالل فمن المالية،

 أساليب من النوع هذا ويساعد البند، هذا في التراجع أو مدى االستقرار لمعرفة األساس، سنة مع مقارنتها

 .5معين لمتغير النوعية الخصائص بعض عن الكشف في لالتحلي
 

دراسة النسب المالية للمؤسسة لعدد من "هو و األفقيالتحليل كذلك يطلق على تحليل اإلتجاه مصطلح 

 .6"السنوات إلكتشاف أي أخطاء غير عادية أو أي إنحرافات كبيرة في بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل

التحليل بالديناميكية كونه يعتمد على متابعة التغير في قيمة كل عنصر من  يتصف هذا النوع من

عناصر القوائم المالية من فترة ألخرى، وحساب التغير في تلك القيم على مدى عدد من السنوات الماضية من 

ه يحدد خالل معرفة اإلتجاهات ومراقبة التغير في المركز المالي للمؤسسة مع مرور الزمن، وفي الوقت ذات

 .7أوجه القوة والضعف في القوائم المالية وأسبابها

                                                
  .402مرجع سابق، ص ، وأخرونعلي إبراهيم طلبة  1
امعة الزقازيق، محمد بهاء الدين محمد، "إستخدام أساليب تحليل اإلتجاه على مستوى المراجعة الخارجية"، مجلة البحوث التجارية، كلية التجارة، ج  2

 .116ص ،1993، مصر01العدد
 .41منير شاكر محمد، وأخرون، مرجع سابق، ص  3

   .191ص ،2012عيب شنوف، التحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي، دار زهران للنشر والتوزيع، عمانش
ة الرافدين، وحيد محمود رمو، سيف عبد الرزاق محمد الوتار، إستخدام أساليب التحليل المالي في التنبؤ بفشل الشركات المساهمة الصناعية، مجلة تنمي  5
 .18، ص2010، العراق100، العدد32مجلدال
، 67ن، المجلدسالم عبد هللا حلمي، يوسف محمود جربوع، "المراجعة التحليلية ومدى إستخدامها منقبل مراجعي الحسابات القانونية"، مجلة تنمية الرافدي  6

 .214، ص2002، العراق24العدد
للمعلومات في توفير المعلومات الالزمة لمتخذي القرارات المالية"، أطروحة دكتوراه، قسم علوم  هادي أحمد محمد الصياد، "أهمية التحليل المالي كنظام  7

 .114.، ص2014التسيير، جامعة الجزائر
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من أجل تحديد وحصر الفروق والتغيرات من  لوب تحليل اإلتجاهيسعى محافظ الحسابات إلستخدام أس

بنود القوائم المالية وذلك من  بع التغير فيفترة محاسبية ألخرى، وتحديد نسبة تلك التغيرات ودالالتها، أي تت

 . 1البنود والبحث عن أسبابها ستقرار أو الزيادة أو النقص في هذهعلى اإل أجل التعرف
 

يقوم محافظ الحسابات بالعمل على الفهم السليم لمجموعة من العناصر حتى يتمكن من تطبيق تحليل 

 2اإلتجاه بشكل فعال، ومن هذه العناصر نذكر:
 

 اإلعتماد على إستخدام المدخل السببي في تحليل اإلتجاه؛ -

 تقييم أخطاء التوقع؛ -

 تقييم إمكانية الثقة واإلعتماد على البيانات؛ -

 توفير المتابعة السليمة. -
 

دراسة التغيرات التي تحدث لعناصر القوائم المالية من فترة بتحليل اإلتجاه ل يقوم محافظ الحسابات

توفر مجموعة من القوائم المالية  مالية إلى أخرى، أي أنه يهتم بدراسة مبالغ ونسب التغيرات، وهو ما يتطلب

مدى النمو أو اإلنخفاض في المركز المالي للمؤسسة وإيراداتها، وهو يحسب  المقارنة حتى يمكن قياس وتحديد

 3:وفق الصيغة الرياضية التالية
 
 

 

 قيمة العنصر في سنة األساس   −قيمة العنصر في أخر الفترة                      
 100×                                                                       نسبة التغير =  

 قيمة العنصر في سنة األساس                                  

 
الحسابات في التعرف على اإلتجاهات التي يتخذها وضع المؤسسة  محافظ يساعدإن تحليل اإلتجاه  

 4:المالي ومن أهمها
 

 لمالية موضوع المراجعة عبر الزمن؛وك أي بند من بنود القوائم اإكتشاف سل -

  تخاذ القرارات المناسبة؛ومن ثم إ تقييم إنجازات ونشاطات المؤسسة -

لك قدرة ا، وكذتقييم الوضع المستقبلي للمؤسسة والحكم على مدى مناسبة السياسات المتبعة من قبل إدارته -

 مرجوة.هذه السياسات على تحقيق األهداف ال
 

 في عملية المراجعة تغيرتحليل الأسلوب  تطبيق مقومات -2-2-3 
 

الساكن،  العمودي أو التحليلالتحليل أو  مصطلح التوزيع الرأسي كذلكعلى أسلوب تحليل التغير  يطلق

دراسة القوائم المالية من خالل ربط عالقات بين عناصرها وأجزائها في شكل نسب ذات داللة، "ويرتكز على 

 .5"مكن من خاللها الحكم على التوازن المالي والوضعية المالية للمؤسسةي
 

                                                
 .288، ص2007محمد عباس بدوي، المحاسبة وتحليل القوائم المالية، المكتبة الجامعية الحديثة، اإلسكندرية  1
 .84، ص1998ة بإستخدام التحليل الكمي ونظم دعم القرار، دار النهضة العربية، القاهرةأمين السيد أحمد لطفي، المراجع  2
 .87، ص2000التحليل المالي للقوائم المالية واإلفصاح المحاسبي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان خالد الراوي،  3
 .306-305مفلح محمد عقل، مرجع سابق، ص ص  4
 .50ص شعيب شنوف، مرجع سابق،  5



 لحساباتا مراجعةتنفيذ عملية التحليلية في أساليب المراجعة  إستخدام الفصل الثاني:

 85 

 تلك في الرئيسي المالي الرقم من مئوية نسب إلى المالية األرقام تحويل" عن عبارة كما يعرف بأنه

 وفي المبيعات صافي رقم الدخل قائمة في الرئيسي الرقم يكون أن على التعارف تم وقد ،"فترة كلول القائمة

 .1األصول مجموع المركز المالي
 

 المالية، القوائم عناصر من عنصر لكل النسبية األوزان تحديدكذلك يعرف أسلوب تحليل التغير بأنه "

 محافظ الحسابات يستخدم ما وعادة ،"العناصر إجمالي إلى متجانسة مجموعة لكل النسبي تحديد الوزن وكذلك

 لكل النسبية المالزم واألهمية الخطر وتحديد لمعرفة وذلك لمراجعةا لعملية التخطيط مرحلة في هذا األسلوب

 .2المالية القوائم عناصر من عنصر
 

على دراسة العالقات الكمية القائمة بين العناصر المختلفة للقوائم المالية والجانب  التغير تحليليرتكز 

، أي تحويل األرقام الواردة 3بتاريخ معينالذي ينتمي إليه كل عنصر من هذه العناصر في القوائم المالية وذلك 

 .4بالقوائم المالية إلى نسب مئوية تبين األهمية النسبية لكل عنصر من عناصر هذه القوائم المالية
 

الحسابات في فهم وقراءة مكونات القوائم المالية بطريقة أكثر سهولة، حيث  محافظ التغير تحليلاعد يس

، ويتأسس هذا التحليل على 5المطلقة قد ال يساعد على فهم محتوى القوائم الماليةأن اإلعتماد على القيم النقدية 

 6اإلجراءات التالية:
 

 ؛إعداد قائمة توزيع نسبي فعلي ألرصدة القوائم المالية -

 ؛مقارنة التوزيع النسبي الفعلي للقوائم المالية بتوزيع نسبي معياري -

 ابها.الفعلي عن التوزيع النسبي المعياري وتفسير أسب التعرف على التغيرات في التوزيع النسبي -
 

 7منها: لمحافظ الحسابات يعمل التحليل الرأسي على تقديم جملة من المزايا
 

 المنسوب لمجموعاتركيزه على المدة المالية موضع البحث ودراسة التغير في األهمية النسبية لكل فقرة إلى  -

 إليه؛

ر هذا ت وأثايمكن مالحظة تبدل األهمية النسبية عبر الزمن ودراسة مسببا في حالة التحليل لعدة سنوات -

 التغير، مع بيان فيما إذا كانت التغيرات كبيرة أو صغيرة؛

لقطاع اأداء  يمكن مقارنة نتائج التحليل الرأسي لمؤسسة ما مع مؤسسات متقاربة في اإلختصاص، أو لمعدل -

 الذي تعمل فيه.
 

الحسابات البد من ربطه مع تحليل اإلتجاه  لمحافظليل التغير وجعله أكثر داللة لغرض زيادة فعالية تح

السيما على صعيد فقرات رأس مال العامل المتمثلة في الخصوم واألصول كونها الفقرات األكثر تغييرا وذات 

، فقد تكون مثال غير معااإلتجاه وتحليل الت، لذلك يتم إستخدام تحليل 8قابلية التصفية الذاتية خالل السنة المالية

                                                
 .119، ص2001خلدون إبراهيم  الشديفات، إدارة وتحليل مالي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان  1
 .334علي محمد موسى، مرجع سابق، ص  2
 .305مفلح محمد عقل، مرجع سابق، ص  3
 .46، ص2008ي العلمية للنشر والتوزيع، األردنالتحليل والتخطيط المالي: إتجاهات معاصرة، دار اليازور ،ارشد فؤاد التميمي ،عدنان تايي النعيمي  4
 .305مفلح محمد عقل، مرجع سابق، ص  5
 .139مرجع سابق، ص "إستخدام أساليب التحليل اإلحصائي في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع"، أحمد عبد المولى أحمد الصباغ،  6
 .61، ص2011بالفشل، الطبعة الثانية، مؤسسة الوراق، عمان حمزة محمود الزبيدي، التحليل المالي ألغراض تقييم األداء والتبؤ  7
 .49عدنان تايي النعيمي، ارشد فؤاد التميمي، مرجع سابق، ص  8
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مؤسسة تعمل في قطاع متدهور جدا ولكنها من أفضل المؤسسات وتحقق أقل خسائر ففي هذه الحالة ال يمكن 

 أن نغفل عن أداء المؤسسة ألنها تحقق خسائر بإعتبار القطاع كله متعثر.
 

 النسب الماليةبتحليل الأسلوب  إستخدام أسس -2-3
 

المالية من أهم األساليب المستخدمة في أداء المراجعة التحليلية لما لها من النسب بتحليل اليعد أسلوب 

ما تشكل كأثر فعال في الرقابة وفي تحديد كفاءة أداء أية مؤسسة إقتصادية مهما كان حجمها ونوع نشاطها، 

 .1عامال أساسيا من عوامل المحاسبة واإلدارة والتحليل المالي
 

 تعريف النسب المالية -2-3-1

فهم في  لية وأشهرها، فهو يساعدالتحلي المالية من أهم أساليب المراجعة عتبر أسلوب التحليل بالنسبي

ن توجد بها التعرف على الجوانب التي يحتمل أ وفي سسة،معظم األوضاع واألحداث المالية الجارية في المؤ

 .2مراجعة إضافية بعض المشكالت والتي تحتاج إلى تحليل إضافي، أو تتطلب إستخدام إجراءات

قيصر  أما في المجال المالي فقد عرفها ،3"بين رقمين ثابتة عالقة"رياضيا بأنها  المالية تعرف النسبة

 دالة لتكون هاترتيب يتم والتي  المالية شوفالك في الواردة والمالية المحاسبيةعالقة بين القيم علي على أنها "

 .4"نةمعي زمنية ةطقن عند معين نشاط ءأدا لتقييم
 

إال     كما عرفها أيمن الشنطي وعامر شقر على أنها "عالقة بين رقمين وناتج هذه المقارنة ال قيمة له

  .5"إذا قورن بنسبة أخرى مماثلة، أو بنسبة مرجعية
 

ن متجانستين إحداهما تمثل البسط واألخرى ـبأنها "عالقة ذات معنى بين قيمتي ها هشام أحمدكذلك عرف 

 . 6تمثل المقام"
 

أما خالد أمين عبد هللا فقد عرف النسب المالية بأنها "العالقات المختلفة بين عناصر القوائم المالية 

 .7والحسابات الختامية للتدليل على مدى اإلرتباط بين هذه العناصر"
 

تين انستجن مـعالقة بين قيمتيعتبار النسب المالية بأنها "اءا على التعريفات السابقة يمكن إبن

 عند نقطة زمنية معينة". تقييم أداء نشاط معين بهدف قتصاديإترابطتين بمنطق وم
 

 النسب الماليةب التحليل أهداف -2-3-2
 

عملية هادفة، ولذلك فإن إختيار نوع النسب يعتمد على الهدف المراد  بالنسب الماليةيعد التحليل 

إلى تحقيق األهداف  في عملية المراجعة اليةالتحليل بالنسب الم إستخدام أسلوب تحقيقه، وبصفة عامة يهدف

  1التالية:

                                                
 . 379، ص2015، العراق44حيدر كاظم، "تفعيل دور التحليل المالي في إحتساب الدخل الخاضع للضريبة"، مجلة بغداد للعلوم اإلقتصادية الجامعة، العدد  1
 .417مرجع سابق، ص ي إبراهيم طلبة، وأخرونلع  2
 .45، ص2005محمد صالح الحناوي، نهال فريد مصطفى، اإلدارة المالية: التحليل المالي لمشروعات األعمال، الدار الجامعية، االسكندرية  3
التجارية"، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصادية، قيصر علي عبيد الفتلي، "إستعمال التحليل المالي لتحديد العوامل المؤثرة على ربحية المصارف   4

 .207، ص2014، العراق02، العدد16المجلد
 .151، ص2007أيمن الشنطي، عامر شقر، مقدمة في اإلدارة والتحليل المالي، دار البداية، األردن  5
 .16، ص1996ن شمس، مصرهشام أحمد حسبو، اإلتجاهات الحديثة في التحليل المالي والمحاسبة، مكتبة عي  6
 .315، ص2012خالد أمين عبد هللا، التدقيق والرقابة في البنوك، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان  7
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 ا؛التعرف على حقيقة الوضع المالي للمؤسسة والحكم على كفاءة إدارتها وجدوى اإلستثمار فيه -

 بقة؛بيان قدرة المؤسسة على خدمة ديونها وإلتزاماتها وتقييم الخطط والبرامج التشغيلية المط -

 للمؤسسة في القطاع الذي تنتمي إليه؛ بيان وضع ومستوى المنافسة -

 .تخدمةة المسالمساعدة في إتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقييم، والحكم على مستوى أنظمة الرقاب -
 

يهدف محافظ الحسابات من خالل دراسة إتجاهات النسب المالية عبر السنوات إلى مالحظة أي كما 

شف تغيرات مفاجئة أو كبيرة نسبيا أدرك أن الحسابات التي تكون فإذا إكت رأ على الحسابات،إنحرافات تط

النسبة المعنية تحتاج إلى مزيد من الفحص واإلستقصاء، ويعني ذلك أن محافظ الحسابات يحاول إكتشاف 

األسباب التي أدت إلى تلك التغيرات، ويفسرها إن كانت صحيحة أو يدعو إلى تصحيحها إن كانت غير 

 .2سليمة

 
 

 التحليل بالنسب المالية أهمية -2-3-3
 

 الحساب، هلةس كونها إلى إضافة المالية النسبإستخدام محافظ الحسابات ألسلوب التحليل ب أهمية ترجع

 كيبةكتر فيها والضعف القوة نقاط وعن المؤسسة، تسيير عن مهمة معلومات على الحصول في تساعدفهي 

 تخاذإ علىمحافظ الحسابات  ساعدوهو ما ي المردودية،و السيولة المديونية، مستوى والخصوم، األصول

ض مخاطر وتحديد الحسابات التي تحتاج إلى إجراءات فحص إضافية، ما يساهم في تخفي السليمة القرارات

 المراجعة وأداء عملية المراجعة بكل كفاءة وفعالية.
 

 3يتميز التحليل بالنسب المالية بعدة خصائص أهمها:
 

 بيسر وسهولة؛ إمكانية حسابها -

 قابلة للفهم والتفسير والمقارنة؛ نتائجها تعرض بصورة كمية -

أحداث بمؤسسة للنسب، بحيث يمكن إستخدام قيمة النسبة كمؤشر مسبق على إحتمال مرور ال قدرة التوقعيةال -

 تخاذ إجراءات وقائية؛معينة مستقبال بصورة تستوجب إ

 ؛ار واالقتراض وقياس الوضع المالي للمؤسسةتفسير القوائم المالية ألغراض اإلستثم -

 تحديد مواطن الضعف في القوائم المالية. -
    

 النسب الماليةب محددات التحليل -2-3-4
 

 ألسلوب التحليل بالنسب المالية يتطلب من محافظ الحسابات مراعاة مجموعة من اإلستخدام الفعال إن

 4:تتمثل في العناصر التاليةوالتي  المالية النسب باستخدام التحليل عند االعتبار بعين وأخذها داتالمحد
 

 وضع عن فعالة معلومات ال تعطي ألنها المؤسسة، أداء على للحكم واحدة مالية نسبة ستخدامإ ال يمكن -

  متعلق المالي التحليل كان إذا ولكن المؤسسة، على للحكم النسب من مجموعة ستخدامإ يجب المؤسسة بل

                                                                                                                                                           
 .207، ص2010محمد عبد الخالق، اإلدارة المالية والمصرفية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان  1
 .316ص ع سابق،ق والرقابة في البنوك، مرجعبد هللا، التدقي أمينخالد   2
 .223 ص مرجع سابق، ،هيثم محمد الزعبي  3
 .73، ص1999عبد الهادي محمد السعيد، اإلدارة المالية واإلستثمار والتمويل، دار حامد للنشر، عمان  4
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 إلعطاءكافيا  يكون قد اثنتين أو واحدة نسبة إستخدام فان المالي المؤسسة وضع من فقط معينة ةأو ناحي بجزء

 ؛المطلوب الوضع صورة عن

إلى  تؤدي قد لمقارنةا فان كذلك تكن لم وإذا معين تاريخ حسب إستخدامها يجب المالية القوائم بين المقارنة عند -

 ؛خاطئة وقرارات نتائج

 ماليةال قوائمال يف الواردة المعلومات نأل ختامية، مالية قوائم إستخدام األفضل من النسب تحليل إجراء عند -

 ؛للمؤسسة الحقيقي المالي الوضع ال تعكس قد ختاميةال غير

 من للحد الفترة لنفس تكون أن يجب أخرى لمؤسسة المالية النسب مع معينة لمؤسسة المالية النسب مقارنة عند -

 .النتائج على قتصادياإل التضخم تأثير
 

 من مراعاة الجوانب األتية عليه النسب المالية البدبتحليل المن  محافظ الحسابات كذلك إستفادةوبغية 

 1:أيضا
 

  فسيرها وتطبيقها؛في ت منطقيا لوالأن تعطي النسب المالية مد -

 ؛النتيجة ى تؤكدسب مالية أخرأال يتم اإلعتماد على نسبة واحدة في تقييم األداء، بل البد من تعزيزها بن -

وضوع ضرورة إستخدام التحليل المتحرك ألجل دراسة إتجاهات المؤشرات عبر زمن يحدد حسب طبيعة م -

 التحليل وأهميته؛

 أهمية وجود إرتباط بين الهدف من التقييم والنسب المالية المستخدمة؛ -

 مقارنة النسب المالية بمعايير أو نسب معيارية. -
 

 التحليل بالنسب المالية  إجراءات -2-3-5
 

وذلك  ماليةإتباعها عند استخدام النسب ال على محافظ الحسابات التي يتوجب اإلجراءاتهناك عدد من 

التحديد  لضبط عملية التحليل وإبقائها ضمن اإلطار الذي يحقق الغاية المرجوة منها، ومن أهم هذه األسس

  .2التفسير السليم للنسب المالية و  طريقة منطقيةالمالية ب تركيب النسبة و الواضح ألهداف التحليل
 

 

 التحديد الواضح ألهداف التحليل -1 
 

إن إستخدام النسب المالية في أداء المراجعة التحليلية مرتبط بالهدف من عملية المراجعة نفسها، فإذا 

تزاماتها أو معرفة مدى كفاءة إدارة على الوفاء بال كانت عملية المراجعة تهدف إلى معرفة مدى قدرة المؤسسة

 .3أموال هذه المؤسسة فيستخدم من النسب ما يتناسب مع كل هدف على حدة
 

 عملية من تحقيقه إلى مؤسسةال تسعى الذي الهدف على يتعرف أن أولى كخطوة محافظ الحسابات على

 للتسلسل ختيارهإو عمله ةلطبيع محافظ الحسابات فهم على يساعد بدقة الهدف وتحديد ،مراجعة الحسابات

 .4التحليل لعملية والصحيح المنطقي
 

                                                
 .39ص، 2009ات اإلقتصادية في أداء المصارف التجارية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانفهد نصر حمود مزيان، أثر السياس  1

2 Patrice Vizzavona, Gestion financière, 9ème Edition, Ed. Berti, Alger 2004, P 49. 
 .175علي حاج بكري، مرجع سابق، ص  3
 .228مرجع سابق، ص الزعبي،هيثم محمد   4
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 من النسب المالية ختيار حجم صغيرإل لفرصة لمحافظ الحساباتإن وضوح الهدف من التحليل يعطي ا

 .1على نحو يكفي لتزويده بالمعلومات المطلوبة
 

 تركيب النسبة المالية بطريقة منطقية -2
 

 النسب عند تركيب من طرف محافظ الحسابات رتكاز عليهاب اإلالواج هناك مجموعة من الضوابط

 :أهمها منو المالية
 

 قتصادية معينة؛الية منطقية بطريقة تعكس عالقات إيجب أن تكون النسبة الم  -

ستخدام تكلفة المبيعات ، كإ2ستخدام قيم مناسبة ومعدة على أسس مشتركة مع بعضها البعضإعداد النسبة بإ -

 ؛متوسط تكلفة المخزون كمقام للنسبة و ل دوران المخزونعند حساب معد

مبيعات افي الصح إلى كنسبة الرب يجب أن تعد النسبة لتعكس العالقات الوظيفية بين كل من البسط والمقام - 

 ؛التي تعكس العالقة المباشرة بين الربح والمبيعات

قتصادية األخرى، كنسبة العائد على شرات اإلحليل العالقة مع بعض المؤيجب أن تفيد النسبة في دراسة وت - 

 .3األموال المستثمرة في عالقته مع تكلفة االقتراض
 

 التفسير السليم للنسب المالية -3
 

 لتحديد ةإضافي ختباراتإجراء إتحديد نقاط الضعف التي تتطلب  في لسليم للنسب الماليةالتفسير ا يساعد

ى عن مد دبرأي فني محاير، ومن ثم الخروج اء أو غش أو تزويكتشاف ما قد يوجد فيها من أخطوإ أسبابها

  القوائم المالية. وعدالة وصدق داللة
 

 تخدمة في عملية المراجعةالنسب المالية المسأنواع  -2-4
 

 يالئم ها بماأهم الحسابات يختار ة التي يمكن حسابها، إال أن محافظلنسب الماليهناك عدد كبير من ا

 خدامستاإل النسب شائعةومهما تعددت أنواع النسب المالية فهناك بعض  .ة التي يجريهاهدف عملية المراجع

 .""المردودية نسب الربحية ؛نسب المديونية نسب السيولة؛ نسب النشاط؛والتي يمكن تقسيمها إلى 
 

 نسب السيولة -2-4-1

تاريخ إستحقاقها  عند قصيرة األجل امدى قدرة المؤسسة على سداد إلتزاماته تقيس نسب السيولة

على مدى يسر لمحافظ الحسابات وهذه النسب تقدم مؤشرا  .4بإستخدام أصولها المتداولة دون تحقيق خسارة

 .5المؤسسة المالي، كما أنها تقدم مؤشرا جيدا لمدى قدرة المؤسسة على اإلستمرار
 

   نسبة السيولة العامة -1
 

                                                
 .306ص مرجع سابق، مفلح محمد عقل،  1
 .153مرجع سابق، ص مقدمة في اإلدارة والتحليل المالي، أيمن الشنطي، عامر شقر،  2
 .307مفلح محمد عقل، مرجع سابق، ص   3
 .200، ص2008شعيب شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية، الجزء األول، مكتبة الشركة الجزائرية بوداود، الجزائر  4
 .44، ص9719نور الدين خبابة، اإلدارة المالية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،لبنان  5
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 على قياس تعمل وهي، المؤسسة سيولة لقياس شيوعا اليةالم النسب أكثر من تعتبر نسبة السيولة العامة

مدى      اس أي قي، 1ستخدامات قصيرة األجل والمصادر المالية قصيرة األجلالتناسق بين اإلو المالي التوازن

وتحسب هذه   . 2ستمرار النشاطمالية قصيرة األجل فورا مع ضمان إلتزاماتها القدرة المؤسسة على مواجهة إ

  ا يلي:النسبة كم

 

 األصول المتداولة      

 =  نسبة السيولة العامة 

         الخصوم المتداولة                            

 

يمكن الوفاء  تشير هذه النسبة إلى ما إذا كانت مدفوعات الدائنين التي تستحق السداد خالل فترة قصيرة

سة ستواجه مشاكل في سداد إلتزاماتها على المدى يدل على أن المؤس فتدنيها بها من األصول المتداولة،

على مواجهة أخطار سداد إلتزاماتها  قدرة المؤسسة أما زيادتها فتعني إفالسها،إلى  القصير مما قد يؤدي

وبصفة  ،3دون الحاجة لتحويل جزء من األصول الثابتة إلى سيولة أو الحصول على قروض جديدة المتداولة

لنسبة إرتفعت قدرة المؤسسة على سداد إلتزاماتها الجارية، إال أنه في حالة ما إذا كانت رتفعت هذه اعامة كلما إ

فإن نسبة السيولة العامة  قة منذ زمن طويل أو مخزون متقادماألصول المتداولة تتضمن حسابات عمالء مستح

 .4وهو ما يحتم على محافظ الحسابات التأكد منه تكون في هذه الحالة مضللة
 

 السيولة السريعة نسبة -2
 

 مواجهة في المؤسسة لدى الموجودةالقيم المحققة والقيم الجاهزة  كفاءة مدى إلختبار النسبة هذه تستعمل

 كما يلي:وتحسب  .5الصناعة من موجوداتها لتسيي إلى اإلضطرار دون األجل ةقصير إلتزاماتها

 

 المخزون −األصول المتداولة         

 =  نسبة السيولة السريعة 

        الخصوم المتداولة                                     

     

عتماد على فاء بالتزاماتها قصيرة األجل باإلقدرة المؤسسة على الو إن إرتفاع هذه النسبة يعني زيادة

 .6، وهو ما يدل على الصحة المالية للمؤسسة محل المراجعةفقطوالذمم النقدية واألوراق المالية 
 

 الجاهزةنسبة السيولة  -3
 

الموجودة تحت تصرفها  راق القبضتعتمد هذه النسبة في تحديدها على النقدية واألوراق المالية وأو

. 1قيم اإلستغالل والقيم المحققة اللذين يستغرقان وقت طويل لتحويلهما إلى نقدية، بينما تستبعد كل من فقط

2 وتحسب هذه النسبة كما يلي:
 

                                                
 .73، ص2003حليل المالي بإستخدام الحاسوب، دار وائل للنشر والتوزيع، عمانتمؤيد عبد الرحمان الدوري، نور الدين أديب أبو زناد، ال  1
 .72، ص 2005منير شاكر محمد، وأخرون، التحليل المالي: مدخل صناعة القرارات، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، األردن  2
 .200مرجع سابق، صمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية ، شنوف،  شعيب  3
 .420مرجع سابق، ص يم طلبة، وأخرون،علي إبراه  4
، 21الجديد"، المجلة العراقية للعلوم اإلدارية، العدد أرشد عبد األمير جاسم، رضا صاحب أبو حمد، "إستقراء المركز المالي لمعمل سمنت الكوفة  5

 .53، ص2006عراقال
 .52محمد صالح الحناوي، نهال فريد مصطفى، مرجع سابق، ص  6
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 الجاهزة القيم        

 =  نسبة السيولة الجاهزة

         الخصوم المتداولة                            

      

 

ستغل مر ت غيفي النقديا فائض وجود قد يعني ، أوجع نشاط المؤسسةترا يعني قد تفاع هذه النسبةرإن إ

 ات هذاسابات يفحص مكون، وهو ما يجعل محافظ الحأو غيرها من اإلحتماالت وعرضة للتدهور في القيمة

 .ويتأكد من صحته الحساب

 نسب النشاط -2-4-2 
 
 

والخصوم،  األصول إدارة في المؤسسة إدارة نجاح مدى لتقييم النسب هذه محافظ الحسابات ستخدمي

 لهذه األمثل االستخدام على  قدرتها ومدى ،األصول قتناءوإ للمؤسسة المتاحة الموارد ستخدامإ في كفاءتها مدىو

  .3ربح ممكن أعلى وتحقيق المبيعات من ممكن حجم أكبر وتحقيق األصول
 

  األصولمعدل دوران إجمالي  -1
 

دد عا يوضح صولها المختلفة، كمأل ستخدام المؤسسةإيعد هذا المعدل شامال فهو يدل على مدى كفاءة 

 وهو يحسب بالعالقة التالية: .لتي تتحول فيها األصول إلى رقم أعمالالمرات ا

 

 صافي المبيعات               

 معدل دوران إجمالي األصول = 

           إجمالي األصول                                   

 

رتفاع هذا إال أن إ ،رتفاع هذه النسبة يعني أن المؤسسة تعمل قريبا من مستوى الطاقة الكاملةإ إن

الكبير لهذه األصول، أما في ستغالل اإلإلى ار في األصول أو لى نقص اإلستثمالمعدل بشكل كبير قد يشير إما إ

وبالتالي البد أن يتأكد محافظ  ،اإلستغالل األمثل ستغالل األصولخفاضه فيعتبر ذلك دليال على عدم إنحال إ

 .4الحسابات من مالئمة اإلستثمار في األصول قبل الحكم على هذا المؤشر
 

 معدل دوران األصول الثابتة -2
 

ألصولها الثابتة من  ستغالل المؤسسةإبمثابة مؤشر على مدى كفاءة  معدل دوران األصول الثابتة يعد

 . ويحسب هذا المعدل بالعالقة التالية:5مؤسسةوتحقيق أرباح لل منها توليد رقم األعمالأجل 

 

 صافي المبيعات               

 =  الثابتة األصول معدل دوران

           األصول الثابتة                                   

                                    

                                                                                                                                                           
 .48ص ارك لسلوس، مرجع سابق،مب  1
 .141هادي أحمد محمد الصياد، مرجع سابق، ص  2
 .94ص 2008األردن والتوزيع، للنشر حامد دار المالية،، المؤسسات وإدارة التمويل احمد، يوسف الوهاب عبد  3
 .162-161مرجع سابق، ص ص بد الحي عبد الحميد،صفيناز ع  4
 .207مرجع سابق، صمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية، شعيب شنوف،   5
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 ك األصولفي تل ستثمارأن حجم اإل ستغالل األمثل لألصول الثابتة، أواإل قد تعنيهذا المعدل  إن زيادة

 اللستغقد يدل على إنخفاض كفاءة إه فنخفاضلوب مما يستدعي ضرورة رفعه، أما إيقل عن المستوى المط

 ستثمار فيها.األصول الثابتة أو مبالغة اإل
 

 معدل دوران األصول المتداولة -3
 

ي داولة فالمت صولاألستخدام اءة إدارة المؤسسة على إمدى كف معدل دوران األصول المتداولة يوضح

 ، وهو يحسب بالعالقة التالية:توليد رقم األعمال

 

 صافي المبيعات               

 =  المتداولة ألصولا معدل دوران

          األصول المتداولة                                  

                                    
ستغالل األصول المتداولة في توليد قد يشير إلى ضعف إ معدل دوران األصول المتداولةفاض نخإن إ   

ل فقد لمعدرتفاع هذا اأما إ، ولة ستثمار األصول المتداعلى حالة من حاالت التضخم في إ دلي قد المبيعات، أو

 . 1عتماد على رأس مال عامل أقلحتمال اإليكون مؤشر على الكفاءة أو إ
 

 معدل دوران المخزون -4
 

مبيعات خالل السنة المحاسبية  يتحول فيها المخزون إلى وران المخزون عدد المرات التييقيس معدل د

تجاه عملية البيع وبالتالي سرعة توليده للنقد دعما بإالتي يتحرك بها المخزون  أي معدل السرعة ،2ةدالواح

 وهو يحسب بالعالقة التالية: .3للسيولة

 

 المبيعات تكلفة         

 =  المخزون معدل دوران

          متوسط المخزون                            

                                    
لتعرف على المشاكل المحتملة من قبل محافظ الحسابات ل دام إتجاهات معدل دوران المخزونيتم إستخ

كدة أو كمشاكل تقييم المخزون وتسعيره ومشاكل وجود أصناف را المحافظالمرتبطة بالمخزون والتي يهتم بها 

 . 4الحركة ضمن المخزون بطيئة
 

 ن المخزون أقل أو أكثر مما يجب قياسا إلىما إذا كا لمحافظ الحسابات يبين معدل دوران المخزون

أن هناك ركود  أن حركة المخزون بطيئة أو يعني ن ذلكإف كان هذا المعدل منخفض ، فإذاحجم رقم األعمال

زيادة نشاط وكفاءة  يدل علىقد رتفاع هذا المعدل فإ ، أما5وعدم وجود طلب كاف عليهافي البضاعة المخزنة 

أن ارتفاع هذا المعدل يجب أن يؤخذ  إالمخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة، نخفاض حجم الإ ، أوالمؤسسة

                                                
 .98، ص2006عاطف وليم أندراوس، التمويل واإلدارة المالية للمؤسسات،دار الفكر الجامعي، االسكندرية  1
 .313يوسف محمود جربوع، مرجع سابق، ص  2
 .190، ص2004حمزة محمود الزبيدي، اإلدارة المالية المتقدمة، مؤسسة الوراق، األردن  3
 .421مرجع سابق، ص يم طلبة، وأخرون،علي إبراه  4
 .70، صمرجع سابق خالد الراوي،  5
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ألن ذلك قد يرجع إلى صغر حجم المخزون مما يعرض المؤسسة لبعض الصعوبات المرتبطة بعدم  بحذر

 .1القدرة على تحقيق المبيعات المناسبة
 

  
 معدل دوران الذمم المدينة -5

 

هو و ،نقدية درة المؤسسة على تحصيل ذممها المدينة وتحويلها إلىق معدل دوران الذمم المدينةيقيس 

 يحسب بالعالقة التالية:

 

 المبيعات األجلة               

 =  الذمم المدينة معدل دوران

          نةمتوسط رصيد الذمم المدي                              

                                    
نة، مم المديمؤشر على سرعة دوران الذ لمحافظ الحسابات يعطي عدل دوران الذمم المدينةمرتفاع إن إ

ن مالمحقق  النقد وقدرته على توليد ةئتمان بالمؤسسدية وهو ما يدل على كفاءة قسم اإلأي سرعة تحولها إلى نق

 .التحصيل الذي يدعم ويغذي سيولة المؤسسة
 

 الفترة، والتي تمثل من خالل حساب متوسط فترة التحصيليتم التعرف على سيولة الذمم المدينة 

 وتغذية تجاه التحصيلبإ تحركها سرعة أي ،هذه المبيعات قيمة تحصيل تاريخ إلى باألجل البيع تاريخ من الممتدة

 حسب وفق العالقة التالية: وهو ي .2الجاهز بالنقد السيولة

 

                360 

 =  متوسط فترة التحصيل

 ة            معدل دوران الذمم المدين                           

 

، وقد يكون إنخفاض هذه  النسبة 3تقيس هذه النسبة الفترة التي تستغرقها عملية تحصيل الذمم المدينة

 .4دليل على كفاءة إدارة التحصيل، ولكنه قد يدل أيضا على إتباع سياسة إئتمانية متشددة
                                  

 الحسابات الدائنةمعدل دوران  -6

عدد المرات التي تقوم فيها المؤسسة بسداد ديونها للموردين، أي  معدل دوران الحسابات الدائنةيبين 

   يحسب بالعالقة التالية:هو و مالية في تسيير الذمم الدائنة.يبين كفاءة اإلدارة الكما  ،5سرعة تسديد التزاماتها

 

 المشتريات األجلة                      

 =  معدل دوران الحسابات الدائنة

        دفع(متوسط )الموردين + أوراق ال                                  

                                     

                                                
 .161مرجع سابق، صلحي عبد الحميد، صفيناز عبد ا  1
 .151ء والتنبؤ بالفشل، مرجع سابق، صحمزة محمود الزبيدي، التحليل المالي: تقييم األدا 2
 .209شعيب شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية، مرجع سابق، ص  3
 .54محمد صالح الحناوي، نهال فريد مصطفى، مرجع سابق، ص  4
 .326مفلح محمد عقل، مرجع سابق، ص  5
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التي      يصبح هذا المعدل ذو داللة أكبر من خالل حساب متوسط فترة التسديد، وهي الفترة الزمنية 

طول هذه المدة في مصلحة المؤسسة طالما يتم يكون ، ولتزاماتهاالدائنون للمؤسسة من أجل تسديد إ يمنحها

  :هذه الفترة بالعالقة التالية تحسب. و1االتفاق مع الموردين أنفسهم

 

               360 

 =  متوسط فترة التسديد

 الدائنة معدل دوران الحسابات                        

                                   
مقارنة بين الفترة الممنوحة للمدينين  إجراء محافظ الحسابات يفضل المالي راسة وضع المؤسسةلد

كانت مدة التسديد للموردين أطول من مدة التحصيل من العمالء  ألنه كلما ين،عليها من الدائنوالفترة المتحصل 

 . 2سسة، فالفرق بين المدتين هو مورد بدون تكلفةكان أفضل بالنسبة للمؤ
 

  نسب المديونية -2-4-3
 

حجم مساهمة الدائنين في تمويل  أو ما يعرف بنسب الهيكل المالي تقيس مجموعة نسب المديونية

 لمحافظ الحسابات عمليات المؤسسات وذلك بالمقارنة مع حجم مساهمة أصحاب المؤسسة، وتوفر هذه النسب

كما أن هذه النسب توفر المعلومات  ا المؤسسة والمتولدة بسبب الديون،مخاطر المالية التي قد تواجههمقياسا لل

عن اليسر المالي للمؤسسة في األجل الطويل، كما أنها تقدم لمحافظ الحسابات مؤشرا هاما عن مدى قدرة 

 .3المؤسسة على اإلستمرارية
 

  نسبة التمويل الخارجي -1
 

 أموالمؤشرا للمدى الذي ذهبت إليه المؤسسة في تمويل أصولها من  ل الخارجينسبة التمويتوفر 

نسبة االقتراض إنخفاض المخاطر التي يتعرض لها  العوامل األخرى يترتب على إنخفاض فمع ثبات ،الغير

 وهي تحسب بالعالقة التالية: .4االمقرضون والمالك أيض

 

 مجموع الديون         

 =  ينسبة التمويل الخارج

          مجموع األصول                             

                                    
رتفاع ما إنخفاض المخاطر التي يتعرض لها المقرضون والمالك، أإ نخفاض هذه النسبةيترتب على إ

سداد قيمة القروض  أو عدم قدرتها على زيادة المخاطر حتمال تعرض المؤسسة إلىهذه النسبة فيشير إلى إ

 .5إحتمال العسر المالي وغيرها من الصعوبات إلىالمؤسسة  يعرض والفوائد مما قد
 

  نسبة الديون إلى األموال الخاصة -2
 

                                                
 .210مرجع سابق، ص الدولية، محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية شعيب شنوف،  1
 .51مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص  2
 .111، ص2007محمد علي العامري، اإلدارة المالية، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان  3
 . 140مرجع سابق، صد الحي عبد الحميد، صفينار عب  4
 .194مرجع سابق، صاإلدارة المالية المتقدمة، حمزة محمود الزبيدي،   5
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 التمويل بمصادر مقارنة التمويل مصادر من كمصدر الديون على عتماداإل مدى النسبة هذه توضح

، كما 1أصول المؤسسة مقارنة مع مساهمة أصحاب المؤسسةتقيس مدى مساهمة الدائنين في  فهي، الداخلية

 2:من خالل العالقة وتحسب .األموال الخاصةستخدام مجموع بإ توضح مدى إمكانية تغطية إجمالي الديون

 

 مجموع الديون                   

 =  نسبة الديون إلى األموال الخاصة

          الخاصة األموال                                       

                                 
، لمقدم من قبل أصحاب المؤسسةمع التمويل ا مقدم من الدائنينالتمويل ال على موازنة هذه النسبة تعمل

يجابيا، لنسبة منخفضة يعتبر وضع المؤسسة إما تكون هذه ا بقدر، ف3مدى المخاطر لكال الطرفين كما تحدد

وهو ما قد يؤدي إلى  ستقاللها الماليذلك مؤشرا سلبيا ويفقد المؤسسة إ يعتبر حيث الواحد زويجب أن ال تتجاو

، أما إذا كانت النسبة تساوي الواحد فهذا يعني أن إجمالي على خدمة الدين وبالتالي إفالس المؤسسة عدم القدرة

 .4يجابياوقد ال يكون ذلك من حيث المبدأ إ الديون يساوي األموال الخاصة،
 

 كتساب الفوائدمعدل إ -3
 

مدى قدرة األرباح التي تحققها المؤسسة على الوفاء بفوائدها، أي الدرجة  معدل إكتساب الفوائدقيس ي

التي يمكن أن ينخفض إليها صافي الربح بدون أن يؤثر على قدرة المؤسسة على تسديد الفوائد المستحقة 

  ويحسب هذا المعدل بالعالقة التالية: .5عليها

 

 النتيجة قبل الفائدة والضريبة     

 =  معدل إكتساب الفوائد

          الفوائد المستحقة                                

                                    
مركز المالي لها، نخفاض دون أن يتأثر الى المسموح به ألرباح المؤسسة باإلتشير هذه النسبة إلى المد

محافظ الحسابات بصفة عامة من قدرة  تأكد لرتفع هذا المعد، فكلما إ6ضطراب في السيولةتصاب بإودون أن 

 .7ألن نسبة تغطيتها للفوائد مرتفعة، والعكس صحيح المؤسسة على سداد الفوائد والقروض
 

 ستقاللية الماليةنسبة اإل -4
 

 ستخدام إجماليغطية إجمالي الديون بإى إمكانية تمد لمحافظ الحسابات نسبة اإلستقاللية الماليةتوضح 

 ستقاللية المؤسسة عن دائنيها. وهي تحسب بالعالقة التالية:، أي تقيس مدى إ8األموال الخاصة

                                                
 .311يوسف محمود جربوع، مرجع سابق،   1
 .211-210مرجع سابق، ص صمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية، شعيب شنوف،   2
 .332مفلح محمد عقل، مرجع سابق، ص  3
 .57منير شاكر محمد، وأخرون، مرجع سابق، ص  4
 .217سالم عبد هللا حلمي، يوسف محمود جربوع، مرجع سابق، ص  5
 .196مرجع سابق، ص اإلدارة المالية المتقدمة، حمزة محمود الزبيدي،  6
 .178منصور أحمد البديوي، وأخرون، مرجع سابق، ص  7
 .210مرجع سابق، صمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية، شعيب شنوف،   8
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 األموال الخاصة        

 =  نسبة اإلستقاللية المالية

          مجموع الديون                             

                                    
ستقاللية درجة إ تشير هذه النسبة إلى وزن الديون داخل الهيكل المالي للمؤسسة، وبالتالي إلى

تخاذ قراراتها المالية، فكلما كانت هذه يون يجعل المؤسسة غير مستقلة في إ، إذ أن الحجم الكبير للدالمؤسسة

فهذا       أما إذا كانت هذه النسبة صغيرة النسبة كبيرة كلما استطاعت المؤسسة أن تتعامل بمرونة مع دائنيها،

الحصول على الموارد المالية التي  عيعني أن المؤسسة مثقلة بالديون مقارنة بأموالها الخاصة، وأنها ال تستطي

 .1تحتاجها من قروض إضافية إال بتقديم ضمانات قد تكون مرهقة

  نسب الربحية -2-4-4
 

تعبر عن محصلة نتائج السياسات والقرارات التي  التيحية يهتم محافظ الحسابات بتحليل نسب الرب

غير  تحديد أي أخطاء أو تحريفات، وهي تساهم في إتخذتها إدارة المؤسسة فيما يتعلق بالسيولة والمديونية

 .2في الحسابات التي تتكون منها هذه النسب عادية
 

 التجارية المردودية -1
 

تسعيرية المنتهجة من طرف عن مدى أداء السياسة ال تهدف هذه المجموعة من النسب إلى الكشف

توضح مقدار ما تربحه  كما، المرتبطة بالمبيعات المحققة عامل مع التكاليفتومدى نجاحها في ال المؤسسة

 ومن أهم نسب هذه المجموعة: .3المؤسسة من مبيعاتها اإلجمالية
 

 نسبة الهامش اإلجمالي -أ 
 

نجاح المؤسسة في تخفيض التكاليف، وكذا مدى تقبل السوق  تقيس نسبة الهامش اإلجمالي مدى

لمنتجات المؤسسة، باإلضافة إلى قياس كفاءة وفعالية سياساتها التسويقية والبيعية، زيادة على قدرتها على 

 ويتم حسابها حسب المعادلة التالية: .4قياس سمعة المؤسسة بشكل عام

 

 الهامش اإلجمالي       

 =  مالينسبة الهامش اإلج

          صافي المبيعات                            

                                    
يشير إختالف هذه النسبة إختالفا جوهريا عند مقارنتها بالسنوات السابقة أو بنسب الصناعة إلى إحتمال 

أو تحريفات، كقيام المؤسسة بعدم أن البيانات المالية الخاصة بالمؤسسة محل المراجعة تحتوي على أخطاء 

 .5أو غيرها من األسباب تسجيل بعض المبيعات أو وجود أخطاء تؤثر على حسابات المخزون
 

 نسبة الهامش الصافي -ب

                                                
 .46مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص  1
 .423مرجع سابق، ص يم طلبة، وأخرون،علي إبراه  2
 .307يوسف محمود جربوع، مرجع سابق، ص  3
 .171، ص2006: مدخل إتخاذ القرارات، الدار الجامعية، اإلسكندرية جمال الدين المرسي، أحمد عبد هللا اللحيلح، اإلدارة المالية  4
 .424مرجع سابق، ص علي إبراهيم طلبة، وأخرون،  5
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تبين هذه النسبة ما يحققه رقم األعمال من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصاريف 

 ، وهو يحسب بالعالقة التالية:1األخرى

 

 النتيجة الصافية       

 =  نسبة الهامش الصافي

          صافي المبيعات                            
                                    

تشير التقلبات الهامة في هذه النسبة إلى إحتمال وجود أخطاء أو تحريفات في حسابات المصروفات 

 .2لعامةالبيعية أو في المصروفات اإلدارية ا
 

 قتصاديةالمردودية اإل -2
 

  3ستثمارعلى اإل أو ما يعرف بمعدل العائد قتصاديةبمؤشر المردودية اإل محافظ الحساباتيهتم 

مقياس  ، فهو يعتبر المؤسسة قوةمواطن ضعف ومعرفة مواطن ل إستخداماعتباره أكثر المؤشرات التحليلية بإ

، وهو يقيس ربحية لديها من المساهمين والمقرضين لموارد المتاحةشامل لكفاءة اإلدارة في تحقيق الربح من ا

 بالعالقة التالية: ، ويحسب4الدينار المستثمر في األصول

 

 النتيجة الصافية       

 =  المردودية اإلقتصادية 

          مجموع األصول                           

                                    
 لقياس ربحية العمليات خاصة يعتمد عليها محافظ الحسابات ذه النسبة من أفضل النسب التيتعتبر ه

وفي تركيبة الجانب األيسر وفي  كبيرا في مقادير أصولها العاملة ختالفاعند المقارنة بين مؤسسات تختلف إ

      التعرف على نقاط الضعف معرفة الكفاءة التشغيلية للمؤسسة وبالتالي  أعبائها الضريبية، وتحقق هذه النسبة

 .5التي تتطلب إجراءات فحص إضافية
 

 المردودية المالية -3
  

عن  كما تعبر ،6ستثمار أموالهم بالمؤسسةإعن العائد الذي يحققه المالك من  المردودية المالية تعبر

 . وهي تحسب بالعالقة التالية:7ستثمارات إليهامدى قدرة المؤسسة على جذب اإل

 

 يجة الصافيةالنت  

 =  المردودية المالية

          األموال الخاصة                      

                                    

                                                
 .203مرجع سابق، ص للمعايير المحاسبية الدولية، محاسبة المؤسسة طبقا شعيب شنوف،  1
 .424علي إبراهيم طلبة، وأخرون مرجع سابق، ص  2
 .308يوسف محمود جربوع، مرجع سابق، ص  3
 .102عدنان تايي النعيمي، ارشد فؤاد التميمي، مرجع سابق، ص  4
 .330مفلح محمد عقل، مرجع سابق، ص  5
 .204مرجع سابق، صللمعايير المحاسبية الدولية،  محاسبة المؤسسة طبقاشعيب شنوف،   6
 .330مفلح محمد عقل، مرجع سابق، ص  7
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، 1ربحية األموال الخاصة، أي ربحية الدينار الواحد المستثمر من قبل مالك المؤسسة هذه النسبة تبين

ستخدام أصول ئمة المركز المالي، ومهارتها في إتعكس كفاءة إدارة المؤسسة في تسيير جانبي قا وهي

 .2المؤسسة لتحقيق المبيعات
 

من خالل دراسة نسب  المؤسسة لها تتعرض أن يمكن حاالت ثالث محافظ الحسابات ميزي أن يمكن

 3:الربحية
 

 أي المؤسسة، حصال غير في المالي الرفع يكون الحالة هذه فيو ،الفائدة سعر من أقل قتصاديةاإل المردودية حالة -

 ؛المالية المردودية تنخفض القروض على عتماداإل بزيادة

 المردودية على رأث بدون المالي الرفع يكون الحالة هذه في، والفائدة سعر يساوي قتصاديةاإل المردودية حالة -

 ؛المالية

 نظرا المؤسسة، لحصا في اليالم الرفع يكون الحالة هذه في ؛والفائدة سعر من أكبر قتصاديةاإل المردودية حالة -

 .المالية المردودية على المالي للرفع اإليجابي لألثر
 

 عملية المراجعة أداء في الساكن التحليل المالي أساليب أهمية إستخدام -2-5

  
ات حسابال أداء الخدمات التي يقدمها محافظوا إلى تحسين يؤدي إستخدام أساليب التحليل المالي

نة هاية السننتظار إإستخدامها إلى تحول المراجعة النهائية إلى مراجعة مستمرة، فبدال من  لعمالئهم، كما يؤدي

ائم جعة القولمرا يستخدام أساليب التحليل الماليمكنه إ قيام بعملية المراجعة فإن محافظ الحساباتالمالية لل

ي اء مساعدييم أدمها في تقإستخدا في أي فترة من السنة المالية وبالتالي زيادة منفعتها، إضافة إلى المالية

 والكشف عن أوجه القصور في أعمالهم. المحافظ
   

 فهم طبيعة أعمال المؤسسة وتحديد مناطق الخطر المحتملة -2-5-1
 

يعتبر فهم محافظ الحسابات لطبيعة نشاط المؤسسة محل المراجعة جزءا هاما أثناء تخطيط عملية 

إجراء المقارنات بين معلومات لم تراجع بعد مع معلومات تم مراجعتها المراجعة، وذلك ليتمكن المحافظ من 

في السنوات السابقة، أو بيانات أخرى، ورصد مدى التغير فيها، ما يسمح له بفهم إتجاهات معينة أو أحداث 

 .4غير عادية من شأنها أن تؤثر في عملية إعداد برنامج المراجعة
   

طبيعة نشاط المؤسسة محل المراجعة ومجال عملها كجزء من  إن محافظ الحسابات يعمل على معرفة

إلى التي تستخدم عادة للتوصل  الهامة عملية التخطيط للمراجعة، وتعتبر أساليب التحليل المالي أحد األساليب

من تخطيط يتمكن محافظ الحسابات الذي تتوفر له المعرفة الشاملة عن المؤسسة  مثل هذه المعلومات، حيث أن

                                                
 .63منير شاكر محمد، وأخرون، مرجع سابق، ص  1
 .42مفلح محمد عقل، مرجع سابق، ص  2

3 Daniel Martina, Précis D’économie, Edition Nathan, Paris 1997, P 37. 
 .184، ص2011، علم تدقيق الحسابات النظري، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمانفت سالمة محمود، وأخرونأر  4
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ج المراجعة بالشكل المناسب وتنفيذ اإلجراءات التحليلية ومقارنة المعلومات التي لم تتم مراجعتها بعد برنام

 . 1بالمعلومات ذاتها التي تمت مراجعتها في السنوات السابقة
 

من أهم األساليب شائعة اإلستخدام في مجال فهم طبيعة أعمال المؤسسة، التحليل المالي تعتبر أساليب 

بيانات السنة الجارية التي لم تتم مراجعتها بعد ببيانات ومعلومات السنة السابقة التي تم مراجعتها فبمقارنة 

يمكن الكشف عن التغيرات الجوهرية التي تستحق زيادة اإلهتمام بها والتوسع في فحصها وتجميع األدلة حول 

مما يجعل  وق ض المستمر في نسبة الهامش اإلجمالي مثال قد يدل على زيادة المنافسة في السفاإلنخفا، صحتها

أما إذا وجد محافظ يولي عناية أكبر لطريقة تسعير المخزون خالل عملية المراجعة،  محافظ الحسابات

يجب أن يقوم  زيادة كبيرة في رصيد األصول الثابتة فإنه يستنتج أن هناك عمليات حيازة هامة الحسابات

 .2تخطيط وتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة وبذلك يمكن لمحافظ الحسابات بفحصها.
 

 معرفة مجاالت األخطاء المحتملة في القوائم المالية -2-5-2
    

اإلختالفات الجوهرية غير  في عملية المراجعة يساهم في تحديد أساليب التحليل الماليإستخدام  إن

يشار إليها و ة بين البيانات المالية للسنة محل المراجعة والبيانات األخرى المستخدمة في عملية المقارنةالمتوقع

وهي التغيرات الجوهرية التي تحدث عندما ال يكون من المتوقع حدوثها أو  عادة بالتقلبات غير العادية،

  .3التغيرات الجوهرية التي ال تحدث عندما يكون من المتوقع حدوثها
 

يعمل محافظ الحسابات على الكشف عن تلك المخالفات من خالل فحصه ألي فروقات بين البيانات 

المالية محل المراجعة والبيانات المالية األخرى للوقوف على أي تقلبات غير عادية، فالتقلبات غير العادية قد 

ة متوقعة ولكنها غير موجودة، تكون من إختالفات جوهرية غير متوقعة ولكنها موجودة، أو إختالفات جوهري

وعادة ما تعود أسباب التقلبات غير العادية إلى وجود خطأ أو مخالفة محاسبية وعلى محافظ الحسابات أن يحدد 

 .4ما إذا كانت هناك مخالفة محاسبية فعال أم أن ذلك يرجع إلى أحداث إقتصادية أخرى
 

ذه التقلبات غير العادية هو وجود خطأ محاسبي أو وفي كلتا الحالتين فإن أحد األسباب المحتملة لمثل ه

        إذا كانت قيمة الفروق كبيرة أن يحدد أسبابها، ويتأكد  ش أو تالعب، لذلك يجب على محافظ الحساباتغ

 . 5من أن هذه األسباب تتعلق بحدث إقتصادي مقبول وليس نتيجة وجود غش أو خطأ
 

 إختبارات التفاصيل تخفيض -2-5-3
 

وعدم ظهور تقلبات جوهرية يدل على إنخفاض  أساليب التحليل الماليالحسابات بأداء  ام محافظإن قي

دليل قوي يدعم صدق  أساليب التحليل الماليإحتمال وجود أخطاء مادية كبيرة أو مخالفات، وبالتالي توفر 

       عادة يقلل حافظ الحساباتيلية في نطاقها، مما يجعل موعدالة عرض الحسابات التي تم تنفيذ اإلجراءات التحل

 . 6من إختبارت تفاصيل العمليات واألرصدة التي يجريها على تلك الحسابات
 

                                                
، 21بان توفيق نجم، "مدى إعتماد المدقق الخارجي على اإلجراءات التحليلية في تدقيق الحسابات في العراق"، مجلة اإلقتصادي الخليجي، العدد  1

 .270-269، ص ص2011العراق
 .191مرجع سابق، ص ،أساسيات المراجعة باغ، أحمد عبد المولى أحمد الص  2
 .123ص جبار، مرجع سايق،ناظم شعالن   3
 .184مرجع سابق، ص ن،فت سالمة محمود، وأخرورأ  4
 .193منصور أحمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق، ص  5
 .255ألفين أرينز، جيمس لوبك، مرجع سابق، ص  6
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محافظ الحسابات على تخفيض حجم  في عملية المراجعة يساعد أساليب التحليل الماليإن تطبيق 

  1التالية: دافوذلك من خالل تحقيق األه إختبارات تفاصيل العمليات وإختبارات تفاصيل األرصدة
 

 ؛أساليب التحليل المالي وثوقة وذات عالقة عند إستخدامالحصول على أدلة مراجعة م -

مساعدة محافظ الحسابات في تخطيط طبيعة توقيت ومدى إجراءات المراجعة األخرى المستخدمة في عملية  -

 المراجعة؛

لية أكثر من اإلختبارات التفصيلية لتخفيض تستخدم كإجراءات جوهرية عندما يكون إستعمالها ذا تأثير وفعا -

 مخاطر اإلكتشاف لتأكيدات خاصة بالقوائم المالية؛

عند نهاية عملية المراجعة كنظرة شاملة للقوائم المالية عند مراحل  اإلعتماد على أساليب التحليل المالي -

 الفحص النهائي لعملية المراجعة. 

 ة على اإلستمرارتقدير قدرة المؤسسة محل المراجع -2-5-4
 

مؤشرا هاما ومفيدا على الصعوبات المالية الشديدة التي يمكن  التحليل الماليأساليب تعتبر نتائج تطبيق 

أن تواجهها المؤسسة محل المراجعة، فمحافظ الحسابات يجب أن يأخذ إحتمال الفشل المالي في اإلعتبار عند 

ى ما يتصل بإستخدام اإلدارة لمفهوم اإلستمرار عند إعداد تقدير األخطاء المرتبطة بالمراجعة، باإلضافة إل

 .2القوائم المالية
 

يدل على الصعوبات المالية التي يمكن أن  قد كمؤشر التحليل الماليأساليب يستخدم محافظ الحسابات 

 التحليل الماليأساليب تواجه المؤسسة محل المراجعة، إذ يستطيع محافظ الحسابات إستخدام بعض أنواع 

التأكد من إمكانية إستمرار المؤسسة محل فشل مالي، والذي يتطلب منه العمل على لتحديد إحتمال وجود 

 .3إن لزم األمر المراجعة وإجراء تعديل في تقرير المراجعة
  

على نحو مفيد في  التي يمكن إستخدامها التحليل الماليأساليب بعض على هنا  محافظ الحسابات يعتمد

مثال أن هناك إرتفاع غير عادي في نسبة الديون طويلة األجل  سب المالية، فعندما يجد المحافظلنهذا الصدد كا

إلى حقوق الملكية مع وجود إنخفاض مستمر في متوسط نسبة األرباح إلى إجمالي األصول وإنخفاض نسبة 

الة لن تؤثر فقط على السيولة فإن كل ذلك يدل على إرتفاع نسبي في مخاطر الفشل المالي للمؤسسة، وهذه الح

خطة المراجعة ولكنها تثير شك كبير عن إمكانية إستمرار المؤسسة محل المراجعة مما يتطلب إعادة النظر في 

 .4تعديل تقرير المراجعة
 

التابع للمعهد األمريكي  *(ASB)التي أصدرها مجلس معايير المراجعة  (34)لقد ألقت التوصية رقمو

أخذها في الحسبان عندما  إلعتبارات التي يجب على محافظي الحساباتء على اللمحاسبين القانونيين الضو

                                                
، التحليلية في تحسين أداء عملية التدقيق في ظل إستخدام تكنولوجيا المعلومات"، أطروحة دكتوراه، قسم علوم التسيير سهام كردودي، "دور المراجعة  1

 .8-7، ص ص2015-2014لجزائرجامعة بسكرة، ا
 .270بان توفيق نجم، مرجع سابق، ص  2
 .123صعالن جبار، مرجع سابق، ناظم ش  3
 .255، صألفين أرينز، جيمس لوبك، مرجع سابق  4

* ASB: Auditing Standards Board. 
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يصل لعلمهم ما يفيد عدم مقدرة المؤسسة على اإلستمرار، وقد ذكرت التوصية أمثلة لبعض المعلومات التي 

 1:تعتبر عارضا من عوارض اإلستمرار مثل
 

 ؛ت الجارية التي تقوم بها المؤسسةتحقق خسائر من العمليا -

 حدوث عجز في رأس المال؛ -

 تدفقات النقدية من النشاط الجاري؛وجود رصيد سالب لل -

 ن سداد توزيعات األرباح المستحقة؛العجز عن سداد قرض، أو العجز ع -

 إفالس زبون رئيسي، أو توقف المورد الرئيسي الوحيد عن مزاولة النشاط. -

 

 

 

 

  لحساباتاهمتها في زيادة فعالية مراجعة امسلث: نماذج التحليل المتقدمة والمبحث الثا
 

 العلمي ات البحثالتي تعتبر أقوى أدو نماذج التحليل المتقدمة إستخدام تعتمد المراجعة التحليلية على

قوم تية التي في األساليب الوصف به من دقة ال يوجد لها مثيل لما تتصف به من موضوعية ويقين، وما تتميز

 على التحليل اللفظي.
 

  في عملية المراجعة نحدارأسلوب تحليل اإلتطبيق  مقومات -3-1

  
 للتعبير مراجعة الحسابات، وهو يستخدم في األساسية التحليل أدوات أحد االنحدارأسلوب تحليل  يعد

 وبيان تهاوقو المتغيرات هذه ةأهمي على للتعرف نماذج بصيغة بينها فيما المتغيرات تربط التي العالقات عن

 .2القرارات واتخاذ التخطيط في كثيرا يفيد مما بها والتوقع ستجابةاإل تقدير نيبي هأن كما بينها، العالقة
 

 نحدار تحليل اإل تعريف -3-1-1
 

الاذي  "Francis Galton"نحدار إلى عاالم األنتروبولوجياا البريطااني فرانسايس جاالتون يعود مصطلح اإل

فقاد عرفاه عاوض وقد تعددت التعاريف الخاصاة باه، ، 3وسط العامتجاه األطوال نحو المتإستخدمه لإلشارة إلى إ

بأنه "إيجاد معادلة رياضية تعبر عن عالقة بين متغيارين، بحياث تساتعمل للتنباؤ عان قايم  معه منصور وأخرون

 .4سابقة وقيم مستقبلية حسب المعلوم منهما"
 

متغيارين أحادهما يمكان أن  وصاف العالقاة باين"نحادار علاى أناه فقد عارف تحليال اإلرشيد بن ديب ا أم

 .5يفسر األخر في سلسلة المشاهدات بينهما، يسمى المتغير التابع بالمفَسر والمتغير المستقل بالمتغير المفِسر"
 

                                                
 .132سابق ، ص ع، "إستخدام أساليب التحليل اإلحصائي في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع"، مرجأحمد عبد المولى أحمد الصباغ  1
"، أطروحة دكتوراه، كلية اإلقتصاد، جامعة فؤاد حبيب غدير، "إستخدام النماذج الرياضية في دراسة العوامل المؤثرة في تخطيط القوى العملة في سوريا  2

 .134، ص2014تشرين، سوريا
 .15، ص2001محمد عبد الرحمن إسماعيل، تحليل اإلنحدار الخطي، اإلدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد اإلدارة العامة، السعودية  3
 .235، ص1999يع، عمانعوض منصور، وأخرون، أساسيات علم اإلحصاء الوصفي، دار صفاء للنشر والتوز  4

5 Rachid Ben Dib, Econométrie Théorie et Application, office des publications universitaires, Alger 2001, P32. 
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باين متغيارين أسلوب رياضي لتقادير العالقاة عرفه حسن ياسين طعمة وإيمان حسين حنوش بأنه " كذلك

 .1ابعة في العالقة"أو أكثر، بداللة وحدات قياس المتغيرات الت
 

 ألغراضبأنه "قياس العالقة بين متغير تابع ومتغير مستقل  تحليل اإلنحدار فائق شقير في حين عرف

 .2به" مرتبط آخر متغير قيمة عرفت إذا متغير معين قيمة  توقع إلى ويهدف والتقدير، التخطيط و التوقع
 

ة الكمياة أسالوب رياضاي يوضاح العالقا" حادار بأناهنتحليال اإل عتباراءا على التعريفات السابقة يمكن إبن

 بين المتغير التابع المراد التنبؤ بقيمته والمتغيرات المستقلة".
 

ت التي الحاال التي تفيد في يتضح من التعاريف السابقة أن أسلوب تحليل اإلنحدار يعتبر من األساليب

تغيرات وعة المفي االعتبار مجم هذا األسلوبتاريخية عن العنصر محل المراجعة، ويأخذ  تتوافر فيها بيانات

 لمتغيراتاجموعة ميمكنه قياس مدى تأثير  لتابع بطريقة أكثر دقة، فاألسلوبالمستقلة وتأثيرها على المتغير ا

 ر مستقل على المعادلة.المستقلة ككل على المتغير التابع، وأيضا قياسه ألثر إدخال كل متغي

  في عملية المراجعة تحليل اإلنحدار وبأسل تطبيق أهدافأهمية و -3-1-2
 

يستخدم محافظ الحسابات أسلوب تحليل اإلنحدار بشكل عاام إليجااد شاكل العالقاة الرياضاية القائماة باين 

عمال توقعاات أو  فاي يسااعدوهو  ،المتغير التابع من جهة والمتغيرات المستقلة مهما كان عددها من جهة أخرى

أرصاادة الحسااابات والتااي يااتم إسااتخدامها فااي إجااراء المقارنااات بينهااا وبااين تقااديرات لمااا يجااب أن تكااون عليااه 

األرصدة الفعلية للحساابات لتحدياد اإلختالفاات غيار المتوقعاة أو غيار العادياة فاي أرصادة هاذه الحساابات والتاي 

 .3تحتاج من محافظ الحسابات إلى المزيد من اإلهتمام عند الفحص
 

تحليل اإلنحدار لتقييم معقولية الرصايد وذلاك باالربط باين الحسااب كما يستخدم محافظ الحسابات أسلوب 

الاذي يااراد الحكام علااى معقوليتااه )المتغيار التااابع( وبعااض الحساابات األخاارى )المتغياار المساتقل(، وبااذلك يمكاان 

ماة توقع قيمة المتغير التاابع وبمقارنتاه بالرصايد الفعلاي يساتطيع أن يحكام علاى مادى معقوليتاه، فاإذا إختلفات القي

وجاود  لياة، فإناه يتأكاد أن هنااك إحتماالالمتوقعة إختالفا كبيارا عان القيماة الفعلياة الظااهرة بالادفاتر والقاوائم الما

أخطااء جوهريااة فااي هااذا الحساااب لااذلك يقااوم بتخصاايص جهاد كبياار ويتوسااع فااي عمليااة الفحااص والتحقااق لهااذا 

 .4الحساب
 

نحدار لما يتصف باه مان موضاوعية ويقاين، وماا إستخدام أسلوب تحليل اإل على يعتمد محافظ الحسابات

 5سلوب تحليل اإلنحدار في أداء عملية المراجعة يعود إلى األسباب التالية:أله إن إستخدامبه من دقة. و تميزي
 

وعية التفكياار المنطقاي، ومان ثام القيااام بفحاص أفضال، لماا لهااذا األسالوب مان موضاا والمسااعدة علاى التمكاين -

 ؛وقواعد رياضية محددة

حة على فهم ودراسة طبيعة عمليات وأنشطة المؤسسة محل المراجعة، وليس مجارد التحقاق مان صا المساعدة -

 ومعقولية أرصدة الحسابات؛

                                                
 .213، ص2009حسن ياسين طعمة، إيمان حسين حنوش، أساليب اإلحصاء التطبيقي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان  1
 .7 ،ص 0200عمان ، والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار ، اإلحصاء في مقدمة ، آخرون و شقير، فائق  2
 .452علي إبراهيم طلبة، وأخرون، مرجع سابق، ص  3
 .269بان توفيق نجم، مرجع سابق، ص  4
 .309، ص1997عة والنشر، مصرأمين السيد أحمد لطفي، معايير المراجعة المهنية للرقابة على جودة أداء مراقبي الحسابات، دار حورس للطبا  5
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رصادة تحقيق أهداف أساليب المراجعة عن طريق العيناة اإلحصاائية المرتبطاة بفحاص تفاصايل العملياات واأل -

 من موضوعية، وتحديد لمخاطر عدم التأكد؛

 يل أخطاء التوقع.تقل -
  

ة عاان طريااق معرفااة قيماا تقاادير قيمااة المتغياار التااابع يسااتخدم فااي رنحاادايتضااح ممااا ساابق أن تحلياال اإل

يساتخدمها  ت المساتقلة التايويمكن توضيح بعاض األمثلاة عان المتغيارات التابعاة والمتغيارا المتغيرات المستقلة.

 من خالل الجدول التالي: محافظ الحسابات

 

 

 

 

 في مراجعة الحسابات المستقلةو المتغيرات التابعة أمثلة عن: (3-2)جدول رقم 

 المتغيرات المستقلة    المتغيرات التابعة    

 مصاريف الصيانة

 األجور غير المباشرة

 عمولة المبيعات

 التعدد ساعات دوران اآل

 األجور المباشرة

 المبيعات
 

تجاهااااات الحديثااااة فااااي المراجعة،الاااادار الجامعيااااة، منصااااور أحمااااد البااااديوي، شااااحاتة الساااايد شااااحاتة، االالمصدددددر: 

 .210، ص2003-2002االسكندرية
 

 
 

 سلوبأ من خالل الجدول أعاله وأسباب اإلستخدام السابقة يتضح أن محافظ الحسابات يعتمد على

 لبنودا عن اريخيةت بيانات تتوفر عندما في التوقع يستخدم أي ما، بند أو رصيد معقولية لتقييم االنحدار تحليل

 مكنت يالبيانا هذه وجود ألن خارجها من أو المراجعة المؤسسة محل داخل من تكان سواء الفحص، موضوع

 على لحكمع واقالتو محل البند قيمة تقدير في ستخدامهاإ يمكن بمعادلة رياضية تمثيلها من محافظ الحسابات

 الدفترية. األرصدة معقولية
 

أسالوب تحليال االنحادار لتحقياق ثالثاة أهاداف رئيساية ت يستخدم كما يتضح مما سبق أن محافظ الحسابا

 1:وهي
 

  والمتغير التابع؛ وصف شكل العالقة بين المتغيرات المستقلة -

  ؛تقدير القيمة المتوسطة للمتغير التابع المناظرة لقيم فعلية أو متوقعة للمتغيرات المستقلة -

حاياد رأي فناي م التغيار فاي قايم المتغيارات المساتقلة مان أجال إباداءتفسير التغير في قيم المتغيار التاابع بداللاة  -

 حول مدى صدق وعدالة القوائم المالية.
 

 المراجعة عملية تحليل اإلنحدار في أسلوبتطبيق فروض  -3-1-3
 

                                                
 .17-16محمد عبد الرحمن إسماعيل، مرجع سابق، ص ص  1
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أن يتعارف علااى  يتطلاب مان محااافظ الحساابات فاي عملياة المراجعااة تحليال اإلنحاادار تطبياق أسالوبإن 

 1وتتمثل هذه الفروض في:. في تلك البيانات حتى تكون صحيحة للتطبيق ذا األسلوبمدى توافر فروض ه
 

 فرض الخطية -1
 

ثابتاة  وهو ضرورة توفر عالقاة خطياة باين المتغيارات المساتقلة وباين المتغيار التاابع، وأن تكاون عالقاة

 واء مان حياث عادد، وال يتعين فارض الخطياة فاي حاال الفشال فاي تعياين النماوذج الصاحيح ساعلى مدار الزمن

 المعادالت أو درجة خطية كل معادلة أو عدد المتغيرات المستقلة أو التفسيرية.

 

 

 إستقالل قيم الخطأ العشوائي عن بعضها البعض فرض -2
 

 العشاوائي من الفروض األساسية التي يقوم عليها تحليل اإلنحدار ضرورة إستقالل القايم المختلفاة للخطاأ

 قيمتها في الفترات الزمنية السابقة. في فترة زمنية معينة عن
 

 تجانس الخطأ العشوائيفرض  -3
 

ة ثباات تبااين المتغيار العشاوائي حاول وساطه الحساابي، وفاي حالا فرض تجاانس الخطاأ العشاوائي يعني

لتقاديرات اعدم تحقق هذا الفرض فإن تباين نموذج اإلنحدار سوف يكون نسبيا مع األخذ في اإلعتبار عدم تحياز 

 .ةالناتج
 

 فرض إستقالل المتغير العشوائي عن المتغيرات المفسرة والمستقلة -4
 

ئي عان فرض إساتقالل المتغيار العشاوايعتمد محافظ الحسابات عند تطبيقه ألسلوب تحليل اإلنحدار على 

ر التاابع مان قايم المتغيا قيماة هاذا الفارض يعتماد علاى أن الخطاأ المصااحب ألي، والمتغيرات المفسرة والمستقلة

 .يكون مستقل
 

  في عملية المراجعة المستخدمة نحداراإل تحليلأسلوب  نماذج -3-2
 

لااة قاايم المتغياارات بهاادف تقاادير قيمااة المتغياار التااابع بدال نحاادارنماااذج اإلالحسااابات  يسااتخدم محااافظ

كثيار نحادار التاي يمكان أن تأخاذ أحاد األشاكال الرياضاية المعروفاة كشاكل مان خاالل معادلاة اإل ، وذلكالمستقلة

أشاهر ولكان  باين المتغيارات محال الدراساة، الحدود أو الدالة األسية أو الدالة اللوغاريتمية حسب طبيعاة العالقاة

 .2نحدار الخطيفي التطبيقات العملية هي دالة اإلنتشارا صور دالة االنحدار وأكثرها إ
 

   نحدار الخطي البسيطاإل نموذج  -3-2-1
 

                                                
امعة بلقاسم سعودي، "نماذج الفحص التحليلي المستخدمة لتحسين كفاءة وفعالية مراجعة الحسابات"، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم اإلقتصادية، ج  1

 .141-139، ص ص2011-2010الجزائر، الجزائر
 .610، ص2005الثاني، اإلدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد اإلدارة العامة، السعودية ءامل بهاء الدين فهمي، اإلحصاء بال معاناة، الجزمحمد ش  2
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باين      نحدار الخطي هو تقادير العالقاة الرياضاية الخطياة التاي تاربط إن الهدف الرئيسي من تحليل اإل

إلااى       متغيارين أو أكثاار، وهااو ينقساام إعتماادا علااى عاادد المتغياارات الداخلااة فاي النمااوذج الرياضااي لالنحاادار

 .1نماذج اإلنحدار الخطي البسيط ونماذج اإلنحدار الخطي المتعدد
 

 سيط  تعريف نموذج اإلنحدار الخطي الب -1
 

يعتبر نموذج اإلنحدار الخطي البسيط نموذج قياسي يعبر عن وجود عالقة خطياة باين متغيارين أحادهما 

 .2(ix)وهو الظاهرة المعنية بالتوقع، والثاني متغير مستقل  (iy)متغير تابع 
 

"دراسااة للتوزيااع المشااترك وهااو  نموذج الخطااي لمتغياارينأيضااا بااالاإلنحاادار الخطااي البساايط  يعاارف

يرين أحدهما مثبت عند مستويات معينة ويسمى متغيرا مستقال، واألخر غير مستقل ويأخذ قيما مختلفاة عناد لمتغ

 .3كل مستوى من مستويات المتغير المستقل ويسمى بالمتغير التابع"

توضايح طبيعاة ودرجاة العالقاة باين متغيارين أحادهما متغيار  اإلنحدار الخطاي البسايط إلاىتحليل يهدف 

ي متغير تابع، ويتم جمع بيانات من العينة عان المتغيارين لمحاولاة تقادير المتغيار التاابع، ويجاب أن مستقل والثان

 ، بينماا المتغيار المساتقلمتصال ومستوى قياساه ال يقال عان مساتوى الفتارة أو النسابة يكون المتغير التابع متغيرا

 .4أو نسبيا أو خاص بفترة قد يكون مستوى قياسه ترتيبيا
  
نماوذج اإلنحادار الخطاي البسايط إليجااد العالقاة باين حسااب معاين وحساااب حاافظ الحساابات ميساتخدم  

 .5أخر، ومحاولة توقع رصيد أحد الحسابين من خالل رصيد الحساب األخر بإستخدام تلك العالقة
 

 اإلنحدار الخطي البسيط صياغة نموذجخطوات  -2
 

 (y) توقع قيمة الظاهرة في الستخدامه لحاصا يكون وحتى البسيط الخطي االنحدار نموذج صياغة إن

 6يجب المرور بالخطوات التالية:
 

 وطرق قياسهما؛ y،  xللظاهرتين  الدقيق التحديد -

  6 عن لبياناتاحجم  يقل ال أن يحب بحيث ، الدقة مراعاة مع y،  x حول الظاهرتين اإلحصائية البيانات جمع -

 وذج؛النم في المدرجة العوامل عدد مرات 8 إلى

 المنطقي يلأي التحل شيء، كل قبل النوعي التحليل أساس على ذلك ويتم المناسبة المعادلة شكل ختيارإ  -

 بينهما؛ الموضوعية والعالقة المدروستين لطبيعة الظاهرتين

 عتبارهارى بإالصغ المربعات طريقة ستخدامإ عادة يتم حيث ،الخطي البسيط نحداراإل معادلة معلمات تقدير -

 التقديرات؛ أفضل طيتع

                                                
 .214حسن ياسين طعمة، إيمان حسين حنوش، مرجع سابق، ص  1
فعالية عملية تخطيط اإلنتاج"، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم اإلقتصادية، التنبؤ بالطلب بإستخدام األساليب الكمية ودوره في رفع  ، أهميةحنان بن عوالي  2

 .23، ص2016-2015جامعة الشلف، الجزائر
 .202، ص2006محمد جاسم محمد شعبان العاني، أساليب التحليل الكمي في مجال التخطيط الحضري واإلقليمي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان  3
 .124ص ،2011مكتبة األنجلو المصرية، مصراإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية واإلجتماعية،  ليباألساصالح أحمد مراد،   4
قتصادية للعلوم اإلاألنبار  ةعبد الستار عبد الجبار الكبيسي، "تقييم فعالية اإلجراءات التحليلية لتدقيق القوائم المالية للشركات المساهمة العمة"، مجلة جامع  5

 .10، ص2008العراق ،2، العدد01المجلد واإلدارية،
 .109-107، ص ص2000عبد العزيز شرابي، الطرق اإلحصائية للتوقع اإلقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  6
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 مدى أي لنموذجابدقة  أساسا تتعلق التوقعات بأن القول يمكن إذ معنويته، ختباروإ النموذج دقة من التحقق -

 الحاسمة؛ المرحلة يعتبر دقته من والتأكد النموذج بناء فإن وبالتالي للواقع، مطابقته

اص بفترة التوقع انت قيمة المتغير المستقل الخالتوقع، فإذا ك في البسيط الخطي االنحدار معادلة ستخدامإ -

متغير قع المعلومة فالعملية تصبح بسيطة حيث نعوض قيمته في المعادلة ومن ثم يتم الحصول على قيمة تو

لعام إلتجاه ااادلة التابع، وأما إن كانت قيمة المتغير المستقل غير معلومة يتم في أغلب األحيان إستخدام مع

وقع تقيمة  قيمة المتغير المستقل نعوض قيمته في نموذج اإلنحدار البسيط للحصول علىوبعد الحصول على 

 المتغير التابع.
 

البسايط يجاب علياه اإلعتمااد علاى  الخطاي تحدياد معادلاة خاط اإلنحادارب قياماه إن محافظ الحسابات عند

 1عدة خطوات كما يلي:
 

قاة حتاى يمكان قيااس معامالتهاا بإساتخدام الطريصياغة النماوذج للظااهرة محال الدراساة فاي صاورة رياضاية  -

 المناسبة، وهو ما يتطلب تحديد متغيرات النموذج؛

رة انات الظااهكتحديد عدد العالقات الداخلة في النموذج والشكل الرياضي للدالة، وذلك من خالل تحديد ما إذا  -

عض تتفاعاال ماع بعضااها الااب محال الدراسااة تتطلااب وجاود عالقااة واحاادة لتفسايرها أو عاادد ماان العالقاات التااي

 وتعبر عن الظاهرة؛

ين ن المتغيارصياغة اإلفتراضات القبلياة المحاددة عان إشاارة وحجام المعاالم، وياتم هناا تحدياد إتجااه العالقاة باي -

 التابع والمستقل؛

 تحوياال النمااوذج الرياضااي إلااى نمااوذج إحصااائي إحتمااالي عشااوائي بإدخااال المتغياار العشااوائي الااذي يمثاال -

 التي يمكن أن يقع فيها محافظ الحسابات. األخطاء
 

إن كيفية تعيين معادلة اإلنحدار الخطي البسيط تعتمد على مدى إقتراب نقط اإلنتشار من خاط اإلنحادار، 

فإذا كانت جميع النقاط التي تمثل القيم المتناظرة تقع على الخط المستقيم فايمكن إساتخدام طريقاة التضامين وهاي 

ا تشابه معادلااة المتتاليااة العدديااة، حياث نتحصاال علااى القيمااة المجهولاة إعتمااادا علااى الحااد الطريقاة التااي معادلتهاا

 .2األول لقيمة الظاهرة مضاعفا له أساس التغير مضروبا في قيمة الظاهرة المستقلة
 

ويعبار عناه بعالقاة  ،فاي إساتخراجه التي تستخدم عملياتال يتميز نموذج اإلنحدار الخطي البسيط بسهولة

والتاي تعارف بشاكل  3طياة عناد تحدياد أزواج القايم التاي تمثال متغيراتهاا محاورين متعامادين بشاكل نقااطدالية خ

 االنتشار.
 

 اإلنحدار الخطي البسيط نموذجشكل  تحديد -3
 

التوصال إلاى شاكل اإلنحادار الخطاي البسايط مان تمثيال أزواج الادرجات تمثايال  لمحافظ الحسابات يمكن

تشار، ثم نساتخدم شاكل اإلنتشاار فاي محاولاة الحكام علاى ناوع العالقاة باين المتغيارين، بيانيا، فينتج لنا شكل اإلن

 .1التي قد تكون عالقة خطية موجبة، أو عالقة خطية سالبة

                                                
 .71-63ص ص، 2013حسام علي داود، خالد محمد السواعي، اإلقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان  1
 .207محمد جاسم محمد شعبان العاني، مرجع سابق، ص  2
 .322-321، ص ص2007عدنان حسين الجادري، اإلحصاء الوصفي في العلوم التربوية، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان  3
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فاي أسافل شاكل عند رسم شكل اإلنتشار يمكن رسم عدد من الخطوط فقد يكون الخط مارا ببعض النقاط 

لكن أفضل خط مستقيم يمثله شكل اإلنتشار يجب أن يحقق شارطين اإلنتشار أو في وسطه أو في أعلى الشكل، و

 2أساسيين هما:
 

 سواء كانت موجبة أو سالبة تكون متساوية تقريبا؛ أن إنحرافات النقاط عن الخط المستقيم -

 .أن تكون مجموع مربعات هذه اإلنحرافات أقل ما يمكن -
 

تكون النقاط تنتشر حول خط اإلنتشاار وهاي الحالاة عندما  y،x ندالية تربط بين المتغيريأبسط عالقة  إن

 3:ن التعبير عنها على النحو التالييمكاألكثر حصوال ف
                            

i+ u i bx +a  = iy 

i = 1,2,…………,n                                                
 

 :ترمز مكونات المعادلة الخطية إلى
 

iyالتنبؤ بقيمته "المتغير التابع"؛ قعة للحساب المطلوب: القيمة المتو 

ix التنبؤ بقيمته "المتغير المستقل"؛: الحساب الذي يعتقد أن له عالقة بالحساب المراد 

aصر التابع المطلوب التنبؤ بقيمته؛: عنصر ثابت من العن 

bنحدار؛: ميل خط اإل 

iuطاء المدخالت في النموذج.وهو يمثل أخطاء القياس وأخ العشوائي : معامل الخطأ 
 

ثواباات معادلااة مسااتقيم اإلنحاادار تتحاادد لمحااافظ الحسااابات معادلااة مسااتقيم  bو aبتحديااد قيمااة كاال ماان 

 .4اإلنحدار التي توضح العالقة بين القيمتين المدروستين
 

 :التالي البياني الشكل  نحدار الخطي البسيطوذج اإلنم يأخذ 
 

                                                             : نموذج االنحدار الخطي البسيط(3-2)شكل رقم                  

                                                                      y 

 

                                                            ibx +a  =i y                                          

                                                                        a 

      x                                                                                       
                    

لعامة، اد اإلدارة ر بمعهالثاني، اإلدارة العامة للطباعة والنش ءال معاناة، الجزمحمد شامل بهاء الدين فهمي، اإلحصاء ب المصدر:
 .611، ص2005السعودية

 

 

 

الصغرى التي تجعل مجموع  ستخدام طريقة المربعاتبأسلوب رياضي يعتمد على إ a،bتحديد قيم  يتم

نحدار تساوي يم عن خط اإلحرافات القنمجموع إوأقل ما يمكن،  نحدارن خط اإلنحرافات القيم عمربعات إ

                                                                                                                                                           
 .125ص صالح أحمد مراد، مرجع سابق،  1
 .126سابق، صالمرجع ال  2
 .265، ص2015علم اإلحصاء، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة أساسياتأحمد،  وحيد مصطفى  3
 .244، ص2012اإلحصاء في اإلدارة  واإلقتصاد، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان مصطفى يوسف كافي، وأخرون،  4
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، لالنحدار تمثيل يعطي أحسن الذي الخط تعطي والتي الخطي لالنحدار رياضي تحديدأي أنها  ،1الصفر

 تدنية طريق عن ممكن أدنى حد إلى )رأسيا( الخط هذا حول األخطاء تدنية هي الطريقة لهذه األساسية والقاعدة

 .المشاهدة القيم عن الفعلية القيم انحرافات مربع مجموع
 

في البحث عن أفضل معادلة من المعادالت التي يقترحها محافظ  طريقة المربعات الصغرى يكمن مبدأ

الحسابات نفسه والتي تحقق أصغر مجموع لمربعات الفروق بين القيم الفعلية للظاهرة المدروسة والقيم النظرية 

لة المقترحة دون تأثير لتقديره الشخصي وخبرته لها والتي يمكن أن تنتج عن إستخدام محافظ الحسابات للمعاد

 .2على طريقة حساب الثوابت الخاصة بالمعادلة المعتمدة
 

 المعادلتين التاليتين: هذه الطريقة علىتعتمد و 
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 على التوالي. x،y هما الوسط الحسابي لقيمx،yحيث 

 

 نحدار الخطي المتعدداإل وذجنم -3-2-2 
 

اإلنحدار البسايط فاي كوناه يعتماد ويفتارض وجاود أكثار مان نموذج اإلنحدار المتعدد عن نموذج يختلف 

 .3متغير مستقل، بحيث تقدر معادلة اإلنحدار المتعدد العالقة بين هذه المتغيرات
 

 تعريف نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد -1
 

الخطي المتعدد بأنه "عملية تقدير العالقة الخطية بين عادة متغيارات، يعاد أحادها متغيار  يعرف اإلنحدار

 .4تابع، والمتغيرات األخرى تعد متغيرات مستقلة"
 

تستخدم نمااذج اإلنحادار المتعادد فاي التوقاع عنادما تتاوافر بياناات تاريخياة عان الظااهرة محال الدراساة  

تلاك الظااهرة والعوامال األخارى الماؤثرة فيهاا ساواء كانات مان داخال ومتى كان باإلمكاان إشاتقاق عالقاات باين 

 .5المؤسسة أو من خارجها كالعوامل اإلقتصادية والفنية والتسويقية واإلدارية
 

يتم في نموذج اإلنحدار المتعدد إستخدام أكثر من متغير مستقل بهدف تحسين العالقة لزياادة دقاة التقادير 

إلنحدار تؤدي إلى إمكانية شرح نسبة كبيرة من التغيار الاذي رات مستقلة لعالقة اإضافة متغي والتوقع، وذلك ألن

 .6يحدث في المتغير التابع
 

 1اآلتي: تحقيق هدفب المتعدد االنحدار تحليل محافظ الحسابات يعتمد على أن إلى اإلشارة وتجدر

                                                
 .326عدنان حسين الجادري، مرجع سابق، ص  1
 . 130، ص2013صاء:أسس ومبادئ، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمانأيمن صالح سالمة، اإلح 2
 .217، ص2015جبار عبد مضحي، مقدمة في اإلحصاء الرياضي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان  3
 .235حسن ياسين طعمة، إيمان حسين حنوش، مرجع سابق، ص  4
 .151خدام أساليب التحليل اإلحصائي في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع"، مرجع سابق، صأحمد عبد المولى أحمد الصباغ، "إست  5
  .456مرجع سابق، ص يم طلبة، وأخرون،علي إبراه 6
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 المتوقعة؛ قيموال ةالحقيقي القيم بين الفروق لتمث والتي يمكن، ما أقل األخطاء جعل -

 والمتغيرات المستقلة. المتوقعة القيمة بين للعالقة تمثيل أفضل إلى الوصول -
 

 موذج تحليل اإلنحدار الخطي المتعددصياغة نخطوات  -2
 

المارور  علاى محاافظ الحساابات من أجل صياغة نماوذج اإلنحادار المتعادد وإساتخدامه فاي التوقاع يجاب

 2بالخطوات التالية:
 

 الدقيق للظاهرة المعنية بالتوقع؛التحديد  -

 تحديد قائمة العوامل التي ستدرج في النموذج، أي تحديد العوامل المفسرة؛ -

 إختيار شكل نموذج اإلنحدار المتعدد؛ -

 تقدير معلمات النموذج بإستعمال طريقة المصفوفات؛ -

 رتباط.لتحديد وحساب معامل اإلإجراء إختبارات الدقة والمعنوية للنموذج، وذلك من خالل حساب معامل ا -
 

 في عملية المراجعة المتعدد يالخط االنحدار اتفرضي -3
 

ا إن إعتماااد محااافظ الحسااابات علااى أساالوب تحلياال اإلنحاادار المتعاادد يقااوم علااى فرضاايات يجااب توافرهاا

 حتى تكون نتائجها مالئمة وكافية لتحقيق أهداف عملية المراجعة.
 

 3اآلتية: النقاط المتعدد الخطي رنحدااإل فرضيات تشمل أن يمكن
 

 التابع؛ والمتغير المستقلة المتغيرات كل من بين عالقة وجود -

 مساويا ئيةالعشوا لألخطاء الحسابي الوسط يكون أن أي طبيعيا، العشوائية األخطاء توزيع يكون أن يجب -

 للصفر؛

 يعي؛الطب للتوزيع الدراسة خاضع قيد المتغيرات من كل توزيع يكون أن -

 لعشوائي،االخطأ  تباين تجانس فرضية المستقلة، المتغيرات قيم على يعتمد األخطاء يكون لها تباين ثابت، ال -

 النحدار؛ا خط جهتي على منتظم األخطاء تغير يكون ال عندما تحدث لألخطاء، التباين تجانس عدم ومشكلة

 ط حسابي يساوي الصفر؛لألخطاء توزيع طبيعي بوس االحتمالي التوزيع يكون أن يجب -

وقاع مالعشاوائية، وهاذا يعناي أن األخطااء يجاب أن تكاون مساتقلة عان  األخطااء باين ذاتاي ارتبااط وجاود عادم -

 المشاهدات؛

 االرتباط لةمشك يولد ذلك ألن كبير، بشكل البعض بعضها مع مرتبطة تكون ال أن يجب المستقلة المتغيرات -

 المتعدد. الخطي
 

 متعدداإلنحدار الخطي ال جنموذشكل  تحديد -4
 

محال  تتوافر بيانات تاريخية عن المتغير التاابعنحدار الخطي المتعدد في التقدير عندما تستخدم نماذج اإل

ساواء  لمستقلة األخارى الماؤثرة فياهاشتقاق عالقات بين المتغير التابع والمتغيرات إ باإلمكانومتى كان  الدراسة

                                                                                                                                                           
 .135فؤاد حبيب غدير، مرجع سابق، ص  1
 .129ص ز شرابي، مرجع سابق،عبد العزي  2
 .339-335، ص ص2006دار األهلية للنشر، عمانانات بإستخدام الحاسوب، ينجيب حسين علي، تحليل ونمذجة الب  3
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منخفضاا  رتبااط باين المتغيارات المساتقلةكاون اإل، وذلاك بشارط أن ي1جهااكانت من داخال المؤسساة أو مان خار

 رتباط كل منها بالمتغير التابع مرتفعا.وإ
 

  2:الشكل العام التاليمتغير مستقل  )m(الذي يضم  نحدار الخطي المتعدداإل نموذج تأخذ معادلة
  

                  i+ umi  xmb+……… +  3ix3+ b 2ix2+ b 1ix1= a +b iy 

i = 1,2,…………,n                                                                        

 حيث أن:

iyمتغير التابع المراد تقدير قيمته؛: ال 

mb….,,3, b2, b1a, b النموذج المجهولة المراد تقديرها؛: معالم 

mx…,,3, x2, x1xالمتغيرات المستقلة؛ : 

iu؛: الخطأ العشوائي 

n.عدد المشاهدات : 
 

تعتمد تقديرات معلمات معادلة اإلنحدار المتعدد على طريقة المربعات الصاغرى التاي تبناى علاى أسااس 

أن مجموع اإلنحرافات بين قيم المشاهدة وقيمتها النظرية تساوي الصفر، أي أن تقدير معلمات معادلاة اإلنحادار 

، وعااادة مااا يااتم حاال نماااذج و إلااى النهايااة الصااغرىيعتمااد علااى الوصااول بااالبواقي إلااى المجمااوع الصاافري، أ

 .3اإلنحدار المتعدد بواسطة برامج إحصائية مختلفة
 

4:نموذج االنحدار الخطي المتعدد على النحو التاليستخدام صيغ المصفوفات يمكن كتابة معادلة وبإ
 

 

 

 

 

طبااق عليااه نفااس األفكااار نحاادار الخطااي البساايط، وتنإن تحلياال اإلنحاادار المتعاادد هااو إمتااداد لتحلياال اإل

 وتعتمد كثيرا على طريقة حل المصفوفات. 5تكون أكثر مشقة العمليات الحسابية الرئيسية فيما عدا أن
 

 نحدار غير الخطينماذج اإل -3-2-3 
 

نحدار الاذي تكاون فياه العالقاة باين المتغيارين ممثلاة تمثل نماذج اإلنحدار غير الخطي ذلك النوع من اإل

 .6بالعالقة غير المستقيمة أو المنحنية أيضا تسمى بخط منحني، وهي
 

                                                
 .151، ص"إستخدام أساليب التحليل اإلحصائي في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع"، مرجع سابقأحمد عبد الموالى أحمد الصباغ،   1
 .271، ص0032وليد إسماعيل السيفو، أحمد محمد مشعل، اإلقتصاد السياسي التحليلي، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان  2
 .217جبار عبد مضحي، مرجع سابق، ص  3
 .127محمد عبد الرحمن إسماعيل، مرجع سابق، ص  4
 .640محمد شامل بهاء الدين فهمي، مرجع سابق، ص  5
 .322عدنان حسين الجادري، مرجع سابق، ص  6
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مرفاوع للقاوة غياار  نحادار غياار الخطاي يكاون فيهاا أحاد المتغياارات المساتقلةالدالاة الممثلاة لنمااذج اإل إن

الواحد الصحيح الموجب، أو يكون مضروبا أو مقسوما على متغير أخر أو يظهر كاأس، وهاي باذلك تأخاذ شاكل 

 .1يامنحني عند تمثيلها بيان
 

وأيضااا تبعااا لاانمط د المتغياارات المسااتقلة، غياار الخطااي صااورا متعااددة تبعااا لعااد نحااداريأخااذ نمااوذج اإل

 )n(ستخدامها كثيرات الحدود مان الدرجاة لمعادالت غير الخطية والتي يكثر إومن أهم ا .2العالقات السائدة بينها

  :الشكل التالي والتي تأخذ
  

i+ u   nxnb + .+……… 3x3+ b 2x2x + b1y = a + b 
 

 :الشكل الموالي يمثل القطع المكافئ لمعادلة كثيرة الحدود من الدرجة الثانيةإن 
 

 القطع المكافئ لمعادلة كثيرة الحدود من الدرجة الثانية: (4-2)شكل رقم 
 

                                                                      y 

 

                                         

                             

                                            

      x                                                                                       
                    

 .284، ص2015دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرةعلم اإلحصاء،  أساسياتوحيد مصطفى أحمد،  المصدر:

 

طريقااة المعااادالت الطبيعيااة عاان  فااي نماااذج اإلنحاادار غياار خطااي الحسااابات يمكاان أن يسااتخدم محااافظ 

سااتخدام الباارامج لااه إ ، كمااا يمكاانالتااابع قاايم الثواباات وماان ثاام تقاادير قيمااة المتغياار إليجااادطريااق المصاافوفات 

 .3ب للحصول على قيم الثوابتوالحاسالجاهزة في  اإلحصائية
 

 في عملية المراجعة أسلوب تحليل السالسل الزمنيةتطبيق  وضوابط أسس -3-3
 

والتحقاق  على مقارنة األرصادة والمؤشارات المالياة محال الفحاص تحليل السالسل الزمنية أسلوبيعتمد 

وبالتاالي لسالسال الزمنياة لتلاك األرصادة، باألرصدة والمؤشرات المتوقعة بناء على النتائج المستمدة من تحليال ا

 .4التعرف على إنحرافات األرصدة الفعلية وتتبعها وتقرير مدى معقوليتها يمكن لمحافظ الحسابات
 

 تعريف السالسل الزمنية  -3-3-1
 

ة مان األرقاام بأنها "مجموع دالل صادقها ت، فقد عرفالسالسل الزمنية بين الباحثين لقد تشابهت تعاريف

بهادف التعارف علاى التغيارات  نسابيا، فتارة زمنياة طويلاة خاالل ظااهرةشاهدات المسجلة الناتجة من تعقاب والم

                                                
 .18محمد عبد الرحمن إسماعيل، مرجع سابق، ص  1
 . 151مرجع سابق، ص تخدام أساليب التحليل اإلحصائي في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع"،"إسأحمد عبد المولى أحمد الصباغ،  2
 .639محمد شامل بهاء الدين فهمي، مرجع سابق، ص  3
 . 187، ص 1999أساسيات المراجعة في ظل بيئة نظم التشغيل االلكتروني للبيانات، دار الجامعة الجديدة للنشر،االسكندرية سمير كامل محمد، 4
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التي تطرأ عليها لمعرفة أسبابها ونتائجها وما يمكن أن يكون هناك مان عالقاة بينهاا وباين غيرهاا مان الظاواهر، 

 .1وكذلك تقدير قيمتها الغير موجودة في السلسلة"
 

 زمني ببترتي منظمة ما لظاهرة ةاإلحصائي المشاهدات من مجموعة" ابأنه قصي قاسمكما عرفها 

نفس  بمعدالت اساقي بالمعدل عنها رالتعبي تم التي المؤشرات نبي العالقة أساس على األسلوب هذا ويقوم ،نمعي

 .2"المؤشرات باقي أساسيعد  الذي اسيالقي بالمؤشر عالقته أو سابقة، ةزمني لمدد المؤشرات
 

بأنهاا "عادد مان المشااهدات اإلحصاائية تصاف ظااهرة معيناة ماع مارور  عرفها أحمد عباد الساميع كذلك

 . 3الزمن، أو مجموعة من المشاهدات التي أخذت على فترات زمنية متساوية"
 

عاان  البيانااات اإلحصااائية التااي أخااذت أو سااجلتبأنهااا " فااي حااين عاارف محمااد حسااين السالساال الزمنيااة

 .4ساعة أو شهر أو غيرها" متتالية، والتي قد تكون نيةظاهرة ما خالل فترات زم
 

ا ما   لمتغيار المشاهدةمجموعة من القيم عتبار السالسل الزمنية بأنها "بناء على التعاريف السابقة يمكن إ

 ".ومتعاقبة واردة حسب تاريخ وقوعها في فترات زمنية متساوية
 

 ي عملية المراجعةف أسلوب تحليل السالسل الزمنيةتطبيق  أهمية -3-3-2
 

 عند أدائه لمراحل المراجعة المختلفة الحسابات من طرف محافظ إن أهمية دراسة السالسل الزمنية

 5في النقاط التالية: هايمكن على وجه العموم حصر
  

 خالل فترة زمنية محددة؛ تغيرات التي تطرأ على قيم الحساباتالتعرف على طبيعة ال -

 ؛الحسابات محل المراجعةقيم  رت فيهاالتي تغيدورات التحديد  -

 وتفسيرها؛ قيم الحسابات حدوث التغير في إلىتشخيص األسباب التي أدت  -

 ضوء ما حدث في الماضي. ا سيحدث من تغيرات في قيم الحسابات مستقبال علىتقدير م -

 توقع المستقبل بإستعمال البيانات اإلحصائية المتوفرة عن الماضي؛ -

لتغيار ارات اإلتجاهية والموسمية والدورية والعرضية، وتشاخيص األساباب التاي أدت إلاى حادوث معرفة التغي -

 ؛في الظاهرة وتفسيرها

 إتخاذ القرارات المناسبة في حاالت عدم التأكد لتالفي الوقوع في األخطاء. -
 

  الزمنية السلسلة مكونات -3-3-3
 

في تحديد سلوكها  وهي تفيد ،ثرة في ذلك المتغيرالمؤ من العناصر تتكون السلسلة الزمنية ألي متغير

 ،تتصف بتقلبات وتغيرات قد تكون موسمية أو دورية أو عشوائية وهذه العناصر 1في الماضي وكذا المستقبل

  بشكل عام.تجاه مسار تطور المتغير ضافة إلى إباإل

                                                
 .126، ص2013دالل صادق الجواد، حميد ناصر الفتال، األساليب اإلحصائية في اإلدارة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان  1
في تقييم  قصي قاسم الكلدار، وأخرون، "اإلتجاه في اإلقتصاديات المتحولة نحو سياسات الخصخصة في العراق بإستعمال أدوات التحليل المالي الحديثة  2

 . 63، ص2015، العراق 44األداء وزيادة األرباح"، مجلة بغداد للعلوم اإلقتصادية الجامعة، العددكفاءة 
 .143، ص2008أحمد عبد السميع طبية، مبادئ اإلحصاء، دار البداية، عمان  3
 .273، ص2008محمد حسين محمد رشيد، اإلحصاء الوصفي والتطبيقي والحيوي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان  4
 .193، ص2000حسين ناجي عارف، مقدمة في اإلحصاء، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان  5
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 (T) تجاه العاماإل -1 
 

الزمنية صعودا أو هبوطا على مدى فترة طويلة من  يشير االتجاه العام إلى الحركة العامة للسلسلة

، أي إتجاه الظاهرة المدروسة في المدى الطويل سواء بالزيادة 2الزمن وذلك بالرغم من التذبذبات الموجودة بها

 .3أو النقصان

ة مقدار اإلرتفاع أو اإلنخفاض أو الثبات في قيم ظاهرة ما خالل فترة زمني تمثل إن مركبة اإلتجاه العام

وهذه التغيرات هي  ،عبر فترات من الزمن لنمو نشاط ظاهرة أو إنكماشها ة األجلتحركات طويلال ، أيمعينة

 .4 كنتيجة لحركة متوافقة لعدة عوامل عبر فترة زمنية طويلة
 

 (S)التغيرات الموسمية  -2 
 

أي  ،5دة شابه ثابتاةهي تلك التغيرات التي تحدث بشكل منتظم في مدة زمنياة محادإن التغيرات الموسمية 

ناوع أخار مان التغيارات، وهاي تغيارات متكاررة فاي فتارات  بأيتغيرات منتظمة إنتظاما تاما إذا ما قورنت  أنها

 . 6منتظمة بحيث تحدث في تواريخ معلومة من كل سنة، وال تحيد عنها بحيث يكون لها نفس اإلتجاه
 

هنااك تبايناا فاي ساعة الذبذباة، إال أن فترتهاا  إن التغيرات الموسمية في السالسال الزمنياة باالرغم مان أن

الزمنية تكون ثابتة وهي سنة واحدة، ونتيجة لذلك فإن التقلبات الموسمية ال تظهر في السالسل الزمنياة المساجلة 

 .7على فترات سنوية
 

 (C)التغيرات الدورية  -3
 

ن آلخر ويكاون تأثيرهاا علاى ناتجة عن تأثير القوى التي تظهر من حيإن التغيرات الدورية هي تغيرات 

حتاى تبلاغ دورة عظماى )صاغرى( ثام تعاود لتتنااقص أو تنااقص لهاذه القايم  شكل تزايد قيم السلسلة الزمنية على

 فاي قتصاادية إالالعلاوم اإلفاي  ، وال يمكان التحادث عان هاذه التغياراتحتى تبلغ دورة صغرى )كبارى( )تتزايد(

أنهاا تاتم فاي فتارات أطاول نسابيا مان  إالوهي تشابه التغيارات الموسامية ، 8فوق السنة الكاملةحالة فترة التكرار ت

 الفترات الموسمية.
 

إن أهام األساباب التااي تاؤدي إلااى حادوث التغياارات الدورياة فااي السالسال الزمنيااة للظاواهر ذات الطااابع 

إلقتصاادية حااالت ا ةاإلقتصادي والتجاري هي األسباب اإلقتصادية، إذ تعكس الفترات الزمنية المتعاقبة للظااهر

 .9الكساد أو الرفاهية اإلقتصادية التي تتصف بها إقتصاديات الدول
 

 10تختلف التغيرات الدورية عن التغيرات الموسمية بما يلي:
 

                                                                                                                                                           
 .12، ص2002مولود حشمان، نماذج وتقنيات التنبؤ القصير المدى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  1
 .189،ص2007ر المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمانسالم عيسى بدر، عماد غصاب عبابنة، مبادئ اإلحصاء الوصفي واإلستداللي، دا   2
 .167، ص1999جيالني جالطو، اإلحصاء:تمارين ومسائل محلولة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  3
 .497، ص2009محمد صبحي أبو صالح، الطرق اإلحصائية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان  4
 .357ص ،2006، منشورات جامعة دمشق، سورياوأخرون، اإلحصاء التطبيقي عدنان عباس حميدان،  5
 .245، ص2002فريد كامل أبو زينة ، اإلحصاء في التربية والعلوم اإلنسانية، دار جهينة للنشر والتوزيع، عمان  6
 .129دالل صادق الجواد، حميد ناصر الفتال، مرجع سابق، ص  7
 .42-41، ص2004ار العلوم للنشر والتوزيع، عنابةنصيب رجم، اإلحصاء التطبيقي، د  8
 .182مرجع سابق، ص عبد السميع طبية، أحمد  9

 .130دالل صادق الجواد، حميد ناصر الفتال، مرجع سابق، ص  10
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باين  محساوسالتغيرات الدورية ليسات تغيارات قصايرة األجال مثال التغيارات الموسامية، إذ ال يظهار لهاا أثار  -

 ؛سنة وأخرى

 ية تستغرق زمنا طويال حتى تستعيد سيرتها؛التغيرات الدور -

ن تحدياد إن طول الدورة اإلقتصاادية غيار معاروف بدقاة فاي التغيارات الدورياة، كماا أناه يتغيار ولاذلك ال يمكا -

 مواعيد هذه التغيرات بدقة.

 

  (I)التغيرات العشوائية  -4 
 

غالبااا ال تكااون فااي  ارئااةهااي التغياارات التااي تحاادث نتيجااة أسااباب عرضااية أو طالتغياارات العشااوائية 

، وهاي تعبار عان التذباذبات غيار 1بسبب عوامل غير منتظمة كالزالزل والحروب واألماراض وغيرهاا الحسبان

 .2المنتظمة التي تنجم عن ظروف طارئة ال يمكن توقعها أو تحديد نطاق تأثيرها
 

دفة البحتااة وهااي تلااك تنقساام التغياارات العشااوائية إلااى نااوعين، أولهمااا التغياارات التااي تعتمااد علااى الصاا

التغيرات العشوائية التي تحدث تغيارا فاي خاط اإلتجااه العاام للسلسالة وال يمكان توقاع حادوثها بساهولة، وثانيهماا 

 .3التغيرات التي تعتمد على عوامل فجائية وطارئة ولكنها قوية وتظهر من وقت ألخر
 

 في عملية المراجعة السالسل الزمنية نماذج تحليلطرق  -3-4 
 

قيااس وتحليل السالسل الزمنية من أجل الوصول إلى طريقة مناسابة لتقادير  إلىالحسابات  عى محافظيس

ن مامان خاالل الاتخلص  وبالتاالي دراساة عالقتهاا باالظروف المحيطاة المراجعةغيرات أرصدة الحسابات محل ت

 تجاه العام.وخاصة اإل أثار العوامل األربعة المؤثرة
 

 العامتجاه اإل طرق تعيين -3-4-1
 

إذ         تجاه العام للسالسل الزمنية أكثار العناصار أهمياة فاي مجاال المراجعاة التحليلياة،يعتبر تقدير اإل

ساتبعاد تلاك يمكناه مان إ برصايد الحسااب محال المراجعاةتجاهياة الخاصاة للقيماة اإل أن معرفة محافظ الحسابات

 ،ماؤثرات األخارى الموسامية والدورياة والعشاوائيةل الفعالقيمة من الرصيد الفعلي للحساب فال يتبقى منه سوى 

مان أنهاا حقيقياة واقعاة،  تفاصيل حتاى يتأكاد المحاافظختبارات المن إ وهي المؤثرات التي يجب إخضاعها لمزيد

 . 4أو تالعب من جانب إدارة المؤسسة وأنها ال تخفي غشا
 

  طريقة التمهيد باليد -1 
 

بالشااكل اإلنتشاااري أسااهل الطاارق، ويااتم فيهااا رساام محااورين  تعتباار طريقااة التمهيااد باليااد أو مااا يعاارف

، حياث ياتم تحدياد إحاداثيات الازمن وقايم أحدهما عمودي يعبار عان قايم الظااهرة والثااني أفقاي يعبار عان الازمن

                                                
 .48، ص2009-2008جالل الصياد، وأخرون، مقدمة في اإلحصاء، منشورات قسم اإلحصاء، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية  1
 .198، ص2012محمد شيخي، طرق اإلقتصاد القياسي، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان  2
قع التقني عدالة العجال، "إستخدامات العمليات العشوائية ونماذج الشبكات العصبية في التنبؤ اإلقتصادي ودورها في دراسة األفاق المستقبلية للوا  3

 .20، ص2011-2010وحة دكتوراه، كلية العلوم اإلقتصادية، جامعة وهران، الجزائروالتسويقي للمؤسسة الصناعية بالجزائر"، أطر
 .148-147، ص صأحمد عبد المولى أحمد الصباغ، "إستخدام أساليب التحليل اإلحصائي في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع"، مرجع سابق  4
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الظاهرة، ثم يتم وصل هاذه النقااط للحصاول علاى منحناى القايم المشااهدة، فاإذا كاان شاكل اإلتجااه العاام مساتقيما 

 . 1اإلتجاه العام معادلة خط مستقيم، وإذا كان منحنى فقد تكون معادلته من الدرجة الثانية أو أكثر تكون معادلة
 

  2تمتاز بالنقاط التالية: تعتبر أسهل الطرق لتحديد اإلتجاه العام وهي إن طريقة التمهيد باليد
 

 أبسط طريقة لقياس اإلتجاه العام؛ -

 منحنيا؛ في جميع األحوال سواء كان خط اإلتجاه العام مستقيما أو طريقة غير مقيدة، أي يمكن إستخدامها -

ريخ مرساوم مان قبال شاخص خبيار فاي حسااب اإلتجااه العاام ولاه خبارة جيادة فاي التاايكاون  خط اإلتجاه العاام -

  اإلقتصادي للظاهرة.
 

 طريقة المتوسط النصفي -2  
 

نه يمكن تمثيل البيانات عن طريق خط مساتقيم، أ ستنتج محافظ الحساباتال تستخدم هذه الطريقة إال إذا إ

الوسااط الحسااابي لقاايم  إيجااادثاام ، متساااويين قساامين إلااىتقااوم هااذه الطريقااة علااى تقساايم السلساالة الزمنيااة حيااث 

 تحدياد نقطتاي الوساطين علاى معلام متعاماد لكال قسام، وبعادها ياتم (t) والوساط الحساابي لقايم الازمن (y)المتغيار

 .3م للسلسلةيبين االتجاه العا تقيممسخط  ليمثال نقطتين من
 

إن طريقة المتوسط النصفي تعتمد إذا كان عدد عناصر السلسلة فردي علاى حاذف القيماة الموجاودة فاي 

منتصف السلسالة، وأخاذ األوسااط للقايم المتبقياة، أماا إذا كاان عادد المشااهدات زوجاي فياتم قسامة السلسالة علاى 

 .4إثنين مباشرة
 

 لمتحركةطريقة المتوسطات ا -3
  

تعرف طريقة المتوسطات المتحركة بأنها "سلسلة من المتوسطات الحسابية لقيم متغيارة فاي تتاابع خاالل 

، وهي تعتمد على محاولة تمهيد التذبذبات للسلسلة الزمنياة بواساطة عملياة أخاذ سلسالة 5عدد ثابت من السنوات"

 .6لة من البياناتمن المتوسطات للقيم األصلية للظاهرة تشتمل على فترات متداخ
 

ماع        فاي السلسالة بطاول معاين لعدة سانوات تعتمد هذه الطريقة على أخذ متوسطات متتابعة متداخلة

المنحناى التعرجاات التاي تظهار فاي  إزالاة، والنتيجاة هاي إسقاط السنة األولى وإضافة السنة التالياة فاي كال مارة

علاى نفاس المساتوى  منا السلسلة الزمنية األصلية ثم رسامنارس إذاوتكمن أهمية هذه الطريقة  التاريخي للسلسلة،

أن الخط البياني قد تغير شكله بحيث لام يصابح متعرجاا وأصابح فاي صاورة  فنجد، المتحركةسلسلة المتوسطات 

 .7خط مستقيم
 

                                                
 .236، ص2012للنشر والتوزيع، عمان كامل فليفل، فتحي حمدان، اإلحصاء، الطبعة الثانية، دار المناهج  1
 .141دالل صادق الجواد، حميد ناصر الفتال، مرجع سابق، ص  2
 .213ص، 2005محمد راتول، اإلحصاء الوصفي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  3
 .239ص مل فليفل، فتحي حمدان، مرجع سابق،كا  4
 .336وحيد مصطفى أحمد، مرجع سابق، ص  5
 .150دق الجواد، حميد ناصر الفتال، مرجع سابق، صدالل صا  6
 .284محمد حسين محمد رشيد، مرجع سابق، ص  7
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نه الوسط الحسابي لعدد من المشااهدات المتعاقباة فاي السلسالة بطاول معاين، يعرف المتوسط المتحرك بأ

 1:التالية ذا األسلوب يجب التأكد من المفاهيمهل محافظ الحسابات طبيقوعند ت
 

تم إختيااره ياعندما يكون طول المتوساط المتحارك الاذي ف ،للحساب أساسا إتخاذها يتعين التي الفترة طول تحديد -

 عددا فرديا فإن المتوسط المتحرك الناتج يسمى المتوسط المتحرك المركزي؛

أكثار  كلما كان طول المتوساط المتحارك كبيارا كلماا أصابحت السلسالة الزمنياة، فتحركةالم المتوسطات حساب -

 سهولة.
 
 

 طريقة المربعات الصغرى -4 
 

تجااه العااام لتحدياد خاط أو منحناى اإل نتشاارات الصاغرى مان أفضال الطاارق وأكثرهاا إتعاد طريقاة المربعاا

ل علااى معادلااة اإلتجاااه العااام بإسااتخدام نفااس اسااة، ويمكاان الحصااوالمتغير محاال الدرباا سلساالة الزمنيااة الخاصااةلل

  .2معادلة االنحدار الخطي البسيط إيجادعتماده في األسلوب الذي تم إ
 

إن طريقااة المربعااات الصااغرى تعتباار ماان أوسااع الطاارق إنتشااارا فااي التطبيااق، وهااي طريقااة رياضااية 

 3عين اإلعتبار الشروط األتية:بواسطتها يستطيع محافظ الحسابات توفيق خط اإلتجاه العام للبيانات أخذ ب

 عن القيم اإلتجاهية يساوي الصفر؛ y إن مجموع إنحرافات القيم الحقيقية لـ -

 إن مجموع مربعات إنحرافات القيم الحقيقية عن القيم اإلتجاهية أصغر ما يمكن. -
 

الازمن و (y)لظااهرة ابين منحنى اإلتجاه العام للسلسلة الزمنية تحديد تقوم معادلة المربعات الصغرى على 

(t) :4وتسمى معادلة اإلتجاه العام وهي  

y = a + b t 
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  التغيرات الموسمية طرق تعيين -3-4-2 
 
 

، التعرف على أثار تغيار الموسام علاى سالوك المتغيار قياد الدراساة إلىتهدف دراسة التغيرات الموسمية 

وهاو رقام إحصاائي نسابي يعتبار دلايال  الموسامي أو الارقم الموسامي يسامى بالادليل وذلك عن طرياق حسااب ماا

 .5على أثر الموسم في كل فترة زمنية جزئية من السنة
 

 النسبة إلى اإلتجاه العامطريقة  -1
 

                                                
 .453، ص2008إبراهيم علي إبراهيم عبد ربي، مبادئ اإلحصاء، الطبعة الثانية، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية  1
 .410حسن ياسين طعمة، إيمان حسين خنوش، مرجع سابق، ص  2
 .157-156دالل صادق الجواد، حميد ناصر الفتال، مرجع سابق، ص ص  3
 .232ص حمدان، مرجع سابق، كامل فليفل، فتحي  4
 .196سالم عيسى بدر، عماد غصاب عبابنة، مرجع سابق، ص  5
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كونهاا  تجااه العااماإل إلاىالنسابة  وأدقها طريقة أهمهامن أن  إالتوجد عدة طرق لحساب الدليل الموسمي 

على تجريد مشاهدات السلسلة الزمنية للمتغير محل الدراسة من أثر االتجااه العاام أوال،  تمحافظ الحسابا تساعد

علاى قايم المؤشارات الموسامية المعدلاة  عتماادالمتغير محل الدراسة في المستقبل إوإمكانية إيجاد القيم التقديرية ل

  1 :فيما يلي ت هذه الطريقة وتتلخص خطوا ثانيا،
 

 ؛ستخدام طريقة المربعات الصغرىتجاه العام بإتحديد معادلة خط اإل -

 تجاهية المقدرة المقابلة؛مة كل قيمة حقيقية على القيمة اإلإيجاد النسبة المئوية بقس -

وهااو مااا يعاارف بالاادليل  علااى عاادد الساانوات، عموديااا إيجاااد حاصاال قساامة مجمااوع النسااب المحصاال عليهااا -

 الموسمي؛

لمتغيار للحصاول علاى قايم ا (100)ضاربه فاي مئاة الموسامي المقابال لهاا وى المعامل قسمة كل قيمة حقيقية عل -

 محذوف منه التغيرات الموسمية.
  
 النسبة إلى المتوسط المتحركطريقة  -2
 

يعتبر إستخدام طريقاة النسابة إلاى المتوساط المتحارك مان الطارق شاائعة اإلساتخدام فاي تقادير التغيارات 

أربعاة فصااول، وأن شااكل التغياار يبقااى  ساامية لهااا دورة لكاالغيارة المو، وتفتاارض هااذه الطريقااة أن المتالموسامية

 . 2نفسه لكل سنة، وتفترض أيضا أن التغيرات العشوائية مستقلة عن بعضها البعض للفترات المختلفة
  

 3تتلخص أهم مراحل تطبيق طريقة النسبة إلى المتوسط المتحرك في الخطوات التالية:
 

و أزي بطول مناسب، فاي ضاوء بياناات السلسالة الزمنياة ساواء كانات شاهرية حساب المتوسط المتحرك المرك -

 فصلية؛

 ؛(100)على المتوسط المتحرك المركزي وضرب الناتج في  yإيجاد حاصل قسمة مشاهدات الظاهرة  -

 طات؛حساب متوسطات المؤشرات الفصلية التي تم الحصول عليها حسب الفصول أو األشهر، وإيجاد مجموع المتوس -

 تعديل قيم متوسطات المؤشرات الموسمية للفصول أو األشهر وفقا للعالقة التالية: -
 
 

 متوسط الفصل )أو الشهر(                                   
 عدد الفصول )أو األشهر(×                                          =   لمعدلا الموسمي المؤشر

 مجموع متوسطات الفصول )أو االشهر(                            

 
 وفقا للعالقة التالية: yإزالة أثر الموسم من مشاهدات الظاهرة  -

 
 

 مشاهدات الظاهرة                            
 100×                              = مشاهدات الظاهرة مجردة من أثر الموسم

 موسمي المعدلالمؤشر ال                              

 

                                                
 .228محمد راتول، مرجع سابق، ص  1
 .512ص محمد صبحي أبو صالح، مرجع سابق،  2
 .391حسين خنوش، مرجع سابق، صحسن ياسين طعمة، إيمان   3
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 النسبة إلى المتوسط العامطريقة  -3
 

تعد طريقة النسبة إلى المتوسط العام من الطرق المعروفة في تقدير التغيرات الموسمية سواء كانت 

 1فصلية أو شهرية، وتتلخص خطوات هذه الطريقة في العناصر التالية:
 

 حساب متوسط الفصول؛ -

 ة التالية:حساب المتوسط العام وفقا للعالق -
 

 

 مجموع متوسطات الفصول                      
                                            =  المتوسط العام   

 عدد الفصول                            
 

 حساب الدليل الموسمي للفصول وفقا للعالقة: -

 متوسط الفصل                       
 100×                          =الدليل الموسمي 

 المتوسط العام                       

 

 وفقا للعالقة: yيتم إزالة أثر الموسم من الظاهرة  -

 
 

 مشاهدات الظاهرة                                                 
 100×                         = مشاهدات الظاهرة مجردة من أثر الموسم  

 الدليل الموسمي                                                  

 

سلسلة إن أساس تطبيق هذه الطريقة هو أن القيم المشاهدة للظاهرة تحتوي على جميع مكونات ال

ات عدة سنولالموسمية، كما أن حساب المتوسط  اآلثارالزمنية، بينما المتوسط الفصلي أو الشهري خال من 

سمي وسط المولى المتالدورية والعشوائية، لذا فإنه بقسمة القيم المشاهدة للظاهرة ع اآلثاررا من حدة يخفف كثي

 يمكن من حذف تأثير المتغيرات الموسمية والدورية والعشوائية. 
 

 التغيرات الدورية  طرق تعيين -3-4-3 
 

 محاافظ الحساابات ساتخدمي عان بقياة مكوناات السلسالة الزمنياةلغرض قياس التغيارات الدورياة وفصالها 

ثاام أثاار  سااتبعاد أثار االتجاااه العااام للسلسالة الزمنيااةتعتمااد علااى إوهااي أكثار الطاارق شاايوعا، حياث  طريقاة الباااقي

الموساام ويكااون الباااقي هااو أثاار التغياارات الدوريااة والعشااوائية، وهااي تظهاار كنساابة مئويااة لااذا تساامى بالمناساايب 

 .2الدورية
 

  لعشوائيةالتغيرات ا طرق تعيين -3-4-4 
 

                                                
 .361-360، ص ص2008محمد عبد العال النعيمي، حسن ياسين طعمة، اإلحصاء التطبيقي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان  1
 .378-377حسين الجادري، مرجع سابق، ص ص  2
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تجااه العاام والمواسام والادوريات، د تحديد وتصحيح القايم الخاصاة باإليمكن قياس التغيرات العشوائية بع

وهذا بقسمة القيم المشاهدة على كل من االتجاه العام والعنصار الموسامي والعنصار الادوري، وبالتاالي الحصاول 

 توزيع االحتمالي الطبيعاي الاذي يعتمادبعة لقانون الالذي يظهر عادة بقيم ضعيفة وتا فقط على العنصر العشوائي

 .1باحتماالت ضعيفة جدا إال تحدثعلى أن االنحرافات الضعيفة تقع باحتماالت كبيرة والتذبذبات القوية ال 
 
 

 في عملية المراجعة دام نماذج التحليل المتقدمةأهمية إستخ -3-5
 

شكل ممكن من أدلة اإلثبات وتقييمها ب يتمثل جوهر عمل محافظ الحسابات في تجميع أكبر قدر

عقول مموضوعي حول األحداث والعمليات اإلقتصادية للمؤسسة محل المراجعة، حتى يستطيع تكوين أساس 

الها تيجة أعمق عن نيستند إليه عند إبداء رأيه النهائي عما إذا كانت القوائم المالية لتلك المؤسسة تعبر بصد

 عة منمجمو م محافظ الحسابات باإلعتماد علىنقدية، وفي سبيل ذلك يقوومركزها المالي وتدفقاتها ال

 للحصول على أدلة اإلثبات الكافية والمناسبة. وخاصة نماذج التحليل المتقدمة اإلختبارات
 

 والتحقق زيادة فعالية عملية الفحص -3-5-1
 

دل علاى ياور تقلباات جوهرياة وعدم ظه الحسابات بتحليل وتفسير نماذج التحليل المتقدمة إن قيام محافظ

ل قاوي يادعم دليا نمااذج التحليال المتقدماةإنخفاض إحتمال وجود أخطاء مادية كبيرة أو مخالفات، وبالتالي تاوفر 

عاادة  باتيلية في نطاقها، مما يجعل محاافظ الحسااصدق وعدالة عرض الحسابات التي تم تنفيذ اإلجراءات التحل

 .األرصدة التي يجريها على تلك الحساباتمن إختبارت تفاصيل العمليات و يقلل
 

زيادة فعالية عملية الفحص في تنفيذ عملية المراجعة في نماذج التحليل المتقدمة ل يساهم اإلستخدام الجيد

 والتحقق في زيادة فعالية عملية الفحص نماذج التحليل المتقدمةوإلمكانية الحكم على مدى مساهمة ، والتحقق

 2تحديد كل من: لحساباتعلى محافظ ا فإنه يجب
 

 د ممكن؛ألقل ح الرأيوكذلك تخفيض تكلفة الوصول إلى هذا  فني، رأيوالتي تتمثل في إبداء  األهداف -

ديدها المخرجات والتي تتمثل في الخطوات واإلجراءات الالزمة لتحقيق األهداف، وهي التي يتم تح -

 وتلخيصها في برنامج الفحص؛

بة المناس بألسالياي األساليب المتاحة أمام محافظ الحسابات والتي يختار من بينها المدخالت والتي تتمثل ف -

 ية الفحصام عملوالمتمثلة في وقت إتم األساليبلتنفيذ اإلجراءات المحددة، مع مراعاة تكلفة إستخدام هذه 

 وبعض التكاليف األخرى.

 

 تخفيض تكلفة أداء عملية المراجعة -3-5-2
 

ء هذه ي أداومساعدوه ف الجهد الذي يمضيه محافظ الحساباتعلى الوقت و المراجعة تتوقف تكلفة عملية

 .فعاليتهاإلضرار ببترشيد هذه العملية أو تخفيض وقتها دون ا نماذج التحليل المتقدمةستخدام ويسمح إ الخدمة.

                                                
 .62نصيب رجم، مرجع سابق، ص  1
 .118عمرو نجيب عبد الحميد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  2
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، حياث يمكناه تعتبر من أحسان األسااليب التاي يعتماد عليهاا محاافظ الحساابات نماذج التحليل المتقدمةإن 

داخل مكتبه دون الحاجة لإلنتقال إلى مقر المؤسسة محل المراجعة، وذلك على أساس البياناات الظااهرة  تطبيقها

في القوائم المالياة للسانة الحالياة والسانوات الساابقة، وهاو ماا  ياؤدي إلاى تخفايض اإلختباارات األخارى وبالتاالي 

 .1تخفيض تكلفة أداء عملية المراجعة

محافظ الحسابات على تحديد األرصدة غير العادية والتي بها درجة  ذج التحليل المتقدمةنماتساعد 

ت التفصيلية على هذه عالية من األخطاء، ومن ثم يقتصر عمل محافظ الحسابات على التوسع في اإلختبارا

ة لتحقيق وتوفير حجم التكاليف الالزم يه إختصار في الوقت الالزم للفحصمما يترتب عل األرصدة فقط،

 .2األهداف إلى حدها األدنى
 

  3التالية: المزايا خالل من وذلك المراجعة أهداف تحقيق في نماذج التحليل المتقدمة ستخدامإ يفيدكما 
 

الخاضعة  هاتالج نشاط عن والبيانات المعلومات من بمزيد الحسابات محافظ نماذج التحليل المتقدمة تمد  -

 هذه البيانات ةبمقارن للقيام الفرصة له يهيئ الذي األمر الفعلي، نشاطها ليهإ ينتهي ما ضوء في للمراجعة

 المرسومة؛ التقديرات مع والنتائج

 ولمحافظ لمراجعة،ل  الخاضعة للجهة المركز المالي عناصر بين العالقات دراسة نماذج التحليل المتقدمة تتيح -

 مدى ثم ومن ماالستخدا أوجه تمويل في ارد المختلفةالمو لمصادر النسبي الثقل توازن مدى تقييم الحسابات

 وأهدافها؛ الجهة تلك أغراض مع ذلك إنسجام

 التي حرافاتأسباب االن ودراسة التنفيذ ومؤشرات نتائج ضوء في كفاءتها ومستوى والبرامج الخطط مراقبة -

 عوقات؛الم التخطيط وإزالة مسارات تصحيح على يساعد مما التخطيط وضعف قصور عن تكشف

 مستوياتها. من إداري مستوى أي في التنفيذية اإلدارة كفاءة تقييم -
 

 المراجعة عملية تخفيض مخاطر -3-5-3
 

ممثلة ليست ر عينة التي يتعرض لها محافظ الحسابات عند إختيا رالمخاط مخاطر المراجعةتمثل 

نتائج الفحص لعينة من المجتمع ونتائج ع محل المراجعة، حيث ال يوجد التطابق التام بين تمثيال تاما للمجتم

في تخفيض هذه المخاطر إلى أدنى حد ممكن  األساليب اإلحصائية والرياضيةوتساعد  ،ع بأكملهالفحص للمجتم

عن طريق إختيار البنود التي تظهر فيها تقلبات جوهرية فقط، وبالتالي لفت نظر محافظ الحسابات وتركيزه 

لية من األخطاء والتي تحتاج إلى التوسع في اإلختبارات التفصيلية، مما يؤدي على المواضع التي بها درجة عا

 .4إلى تخفيض مخاطر اإلكتشاف الناتجة عن إستخدام العينات في الفحص إلى أدنى حد ممكن
 

إن محافظ الحسابات يعمل على معرفة طبيعة نشاط المؤسسة محل المراجعة ومجال عملها كجزء من 

أحد األساليب التي تستخدم عادة للتوصل إلى مثل  نماذج التحليل المتقدمةاجعة، وتعتبر عملية التخطيط للمر

هذه المعلومات، حيث يتمكن محافظ الحسابات الذي تتوفر له المعرفة الشاملة عن المؤسسة من تخطيط برنامج 

                                                
 .195منصور أحمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق، ص  1
 .119عمرو نجيب عبد الحميد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  2
 .7-6، ص ص2001محمود كمال مهدي، اإلجراءات التحليلية في التدقيق، منشورات المعهد العربي للمحاسبين القانونيين،  جامعة بغداد، العراق  3
 .118مرجع سابق، ص بد الحميد عبد الرحمن،ع عمرو نجيب  4
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تم مراجعتها بعد بالمعلومات المراجعة بالشكل المناسب وتنفيذ اإلجراءات التحليلية ومقارنة المعلومات التي لم ت

 .1ذاتها التي تمت مراجعتها في السنوات السابقة

 
 

 دعم نتائج اإلختبارات األساسية -3-5-4
 

يعمل محافظ الحسابات على تصميم اإلختبارات األساسية التي تساعد في التقييم الخاص لمخاطر 

سية عند مستوى اإلثبات من إختبارات األخطاء الجوهرية عند مستوى اإلثبات، وتتكون اإلختبارات األسا

التفاصيل ومن اإلختبارات التحليلية الجوهرية، ويتوقف قرار إستخدام حجم أية إجراءات مراجعة على حكم 

محافظ الحسابات بشأن الكفاءة والفعالية المتوقعة إلجراءات المراجعة المتوفرة لتقليل المخاطر المقيمة لألخطاء 

 .2بشكل مقبول ثبات إلى مستوى منخفضند مستوى اإلالجوهرية ع
 

اإلختالفات الجوهرية غير المتوقعة بين البيانات  يساهم في تحديد نماذج التحليل المتقدمةإستخدام  إن

يشار إليها عادة بالتقلبات غير و المالية للسنة محل المراجعة والبيانات األخرى المستخدمة في عملية المقارنة

لجوهرية التي تحدث عندما ال يكون من المتوقع حدوثها أو التغيرات الجوهرية التي ال وهي التغيرات ا العادية،

  .3تحدث عندما يكون من المتوقع حدوثها
 

في مرحلة اإلختبارات األساسية ومرحلة إعداد وعرض تقرير  نماذج التحليل المتقدمةإن تطبيق 

ة البيانات المالية، غير أنه يمكن للنظرة الشاملة يساعد على الوصول إلى نتيجة عامة بمعقولي محافظ الحسابات

لألخطاء الجوهرية، وفي هذه الحاالت قد يحتاج محافظ الحسابات أن يعيد  اأن تحدد مخاطر غير معروفة سابق

تقييم إجراءات المراجعة المخططة، بناءا على اإلعتبار المعدل للمخاطر المقيمة لجميع أو بعض فئات 

 .4الحسابات أو اإلفصاحات والتأكيدات ذات العالقةالمعامالت أو أرصدة 
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 خالصــة الفصــل 

 
وقيت على ت مع التركيز األسس النظرية للمراجعة التحليلية حاولنا من خالل هذا الفصل تبيان

 بيانت ااولنح وكذلك اع إجراءاتها وخطوات تطبيقها وإعتبارات تنفيذها،أنوو امها في عملية المراجعةإستخد

يلية عة التحلم المراجأهمية إستخدا ، مع تبيانفي أداء عملية المراجعة المراجعة التحليلية أساليبإستخدام  كيفية

فة جعة بصواألطراف المستفيدة من عملية المرا ملية المراجعة بصفة عامة ولمحافظ الحساباتبالنسبة لع

 خاصة.
 

لى ع    توجب  نخفاض تكلفتها فإن أغلب الجهات المهنيةنظرا لسهولة وفعالية اإلجراءات التحليلية وإ

اليب تخدام أسلية إسالقيام بها، إذ تتطلب معايير المراجعة األمريكية ومعايير المراجعة الدو الحسابات محافظي

 .التي تساعد على أداء عملية المراجعة بكل كفاءة وفعالية المراجعة التحليلية
 

 محافظعتمد ي إذ المراجعة التحليلية، في كثر شيوعااأل من األساليبالتحليل المالي ب أساليعتبر ت

ج لتي تحتاالمحتملة امجاالت المشاكل ل هتحديد عند وتحليل اإلتجاه والتغير النسب المالية العامة على الحسابات

 .ةإضافيختبارات مراجعة افي وأداء إلتحليل إض
 

 أرصدة يمققدير تتستخدم في  المراجعة التحليلية التي كذلك من أهم أساليب نماذج التحليل المتقدمةتعد 

نحدار حليل اإلت في أساسا األساليب، وتتمثل هذه هناك تحريفات في هذه القيمما إذا كانت  وتحديد الحسابات

 .وتحليل السالسل الزمنية
  
ب أسالي قحاول من خالل الفصل الثالث توضيح كيفية تطبيسن ستكماال للجانب النظري لهذا البحثإ 

حيح ايد والصي المحالمعاينة اإلحصائية في أداء وتنفيذ عملية المراجعة، من أجل الوصول إلى إبداء الرأي الفن

   عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية.
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 ـــدتمهي 
 

شطتها أن قد المؤسسات وتنوعها أدى إلى تع إن ظهور المؤسسات كبيرة الحجم وزيادة العمليات في هذه

جعة لى المراإكاملة وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، مما أدى إلى  تحول عملية مراجعة الحسابات من المراجعة ال

رة ح بالسيطي يسم، والذلكل وذلك بإستخدام أسلوب المعاينةاإلختبارية التي تقوم على أساس إختبار الجزء من ا

ض تكلفة وتخفي على الكم الكبير من العمليات والمعلومات عند مراجعتها، باإلضافة إلى توفير الوقت والجهد

 عملية المراجعة.
 

الية فترة المالل الخحص شامل لكل العمليات المالية التي حدثت إن المعاينة اإلختبارية ال تعني القيام بف

كون هذه تلى أن عولكل المستندات المؤيدة لها، ولكنها تكتفي بإختيار عينة من العمليات وفحصها فحصا شامال 

ة ينحص العتائج فنالعينة ممثلة لمجتمع العمليات الذي سحبت منه العينة  حتى يمكن لمحافظ الحسابات أن يعمم 

 على مجتمع العمليات.
 

ي امها فن أهم األدوات التي يمكن لمحافظي الحسابات إستخدتعتبر أساليب المعاينة اإلحصائية م

 .الفردية اآلراءبحيث تساهم في ترشيد قسم من القرارات التي يتخذونها وتبعدها عن التلون  مراجعة الحسابات،
 

 يمه إلى ثالث مباحث:كافة جوانب هذا الفصل، إرتأينا تقسلإللمام ب
 

لى ع ركيزمع الت المفاهيم األساسية إلستخدام أساليب المعاينة في المراجعةيتضمن المبحث األول 

 عملية خطوات، وأخيرا أساليب إختيار العينات اإلحصائيةو أنواع وخطط المعاينة في مراجعة الحسابات

 .المعاينة اإلحصائية
 

ي تكوين فساهم والتي ت اينة اإلحصائية في مجال إختبارات الرقابةإستخدام المعيتناول المبحث الثاني 

 ام طريقةإستخد قناعة محافظ الحسابات بأن األنظمة واإلجراءات تعمل وفقا لما هو مقرر لها أو ال، من خالل

 معاينة الصفات أو معاينة اإلستكشاف.
 

ن خالل موذلك  ،ارات األساسيةإستخدام المعاينة اإلحصائية في مجال اإلختبيعرض المبحث الثالث 

يرا ، وأخروقبإستخدام تقدير النسبة والفو بإستخدام الوسط الحسابيالتطرق إلى أسلوب معاينة المتغيرات 

 .وخطوات تطبيقه في عملية المراجعة معاينة الوحدات النقديةالتطرق إلى أسلوب 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الحسابات مراجعةفي  ةاإلحصائي لمعاينةالمفاهيم األساسية لالمبحث األول: 
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تكررة ميواجه محافظ الحسابات عند فحص القوائم المالية أرصدة ناتجة عن عمليات مالية عديدة 

هو ود ما، حوصغيرة، والتي تكون مدعمة بالعديد من المستندات التي يكون لها نفس الخصائص والصفات إلى 

 ة أو صفةلخاصي ت فحص كل عملية أو مستند بالنسبةما يجعل فعالية التكلفة ال تتحقق إذا قرر محافظ الحسابا

 معينة، خاصة إذا كان مجتمع المراجعة متجانس إلى حد كبير.
 

 الحسابات مراجعةمفهوم المعاينة في  -1-1
 

حيث  ،ساباتالح ن أهم األدوات التي يمكن لمحافظي الحسابات إستخدامها في مراجعةمتعتبر المعاينة 

 لقرارات التي يتخذونها وتبعدها عن التلون باآلراء الفردية.تساهم في ترشيد قسم من ا
 

 في مراجعة الحسابات تعريف المعاينة -1-1-1
  

لية المراجعة من وجهات إن المجالس والمنظمات المهنية للمراجعة والباحثين عرفوا المعاينة في عم

ن مجموعة مفردات لغرض تقدير بأنها "فحص نسبة أو عينة م د سمير الصبانمحم عرفهاحيث ، نظر متقاربة

خاصية معينة لهذه المجموعة، عن طريق ما يسفر عنه فحص خصائص العينة، وغالبا ما يمثل المؤشر أو 

 .1الخاصية التي نحصل عليها من العينة أحسن تقدير لخاصية المجموعة ككل"
 

المجتمع الذي يتم   ع الكلي تمييزا لها عنجزء من المجمو على أنها "فحص العزبمي ونظ هاعرفكما 

 .2اإلختيار منه، بهدف الحصول على معلومات عن المجتمع دون حاجة إلى فحصه بالكامل"
 

من  %100بأنها "تطبيق إجراءات المراجعة على عدد يقل عن  فقد عرف المعاينة محمد الفيومي أما

ت في الحصول على وتقييم المفردات المكونة لرصيد الحساب أو النوع من العمليات لتساعد محافظ الحسابا

أدلة المراجعة بشأن خاصية معينة للمفردات المختارة لتكوين إستنتاج بشأن المجتمع الذي يكون رصيد الحساب 

 .3أو النوع من العمليات"
 

 %100بأنها "تطبيق إجراءات المراجعة على أقل من  المراجعة الدولية لجنة تطبيقات هافي حين عرفت

، أو مجموعة العمليات ليتمكن محافظ الحسابات من الحصول على دليل ساباتن مفردات أرصدة الحم

 .4المراجعة وتقييمه لبعض من خصائص المفردات المختارة لكي يساعده في تكوين نتيجة بشأن المجتمع"
 

ظ م محاففي مجال مراجعة الحسابات بأنها "قيا قة يمكن تعريف المعاينةمن خالل التعاريف الساب

عة من المفردات داخل رصيد الحساب أو مجمو %100 على أقل من اءات المراجعةتطبيق إجرب الحسابات

لى إلوصول وصول أو المساعدة في الغرض ال هاالعمليات، بما يمكنه من الحصول على أدلة اإلثبات وتقييم

 ".ستنتاج بشأن المجتمعإ
 

 
 

 الحسابات في مراجعة ستخدام المعاينةإ أهمية  -1-1-2
 

                                                 
 .254ص ،1996، اإلسكندريةالجامعية، الرقابة والمراجعة الداخلية، الدار إسماعيل إبراهيم جمعة، وأخرونمحمد سمير الصبان،  1
 .14، ص2012للنشر والتوزيع، عمان إيهاب نظمي، هاني العزب، تدقيق الحسابات، دار وائل 2
 .377، ص2006دراسات متقدمة في المراجعة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية وأخرون، محمد الفيومي محمد، 3
 .399ص، مرجع سابق، دقيق والتأكيد الحديثأحمد حلمي جمعة، الت 4
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 لتي يمكنواالمزايا، الفوائد والعديد من من قبل محافظ الحسابات يوفر له  دام المعاينةإن استخ

 :توضيحها في النقاط التالية
 

 ضوعية وحقيقية ويمكن الدفاع عنهانتيجة العينة مو -1
 

تعتمد المعاينة اإلحصائية في تحديد حجم العينة وتفسير نتائجها على مجموعة من القواعد والمبادئ 

موضوعية وغير  الذي يجعلها ختيار االحتمالي لمفردات العينةيمكن برهنتها، كما تستند إلى اإل صائية التياإلح

مما يزود محافظ الحسابات بأساس يمكنه من الدفاع عن النتائج التي توصل إليها أمام المستفيدين من  ،متحيزة

 . 1رأيه و أمام القضاء
 

 تقدير أخطاء المعاينة -2
 

من قبل محافظ الحسابات يوفر له إمكانية تقديم رأيه المعبر عنه في التقرير مقرونا  المعاينة إن استخدام

بمقياس تقديري لخطر االكتفاء بدراسة جزء من كامل المجتمع مما يخلق لدى المستفيدين من هذا التقرير 

 .2قياسالتي تعجز عن تقديم مثل هذا الم في أسلوب الحكم الشخصي طمأنينة لم تكن لتتوفر
 

 وتكلفة عملية المراجعة تخفيض وقت -3
 

 الجهد من وينقص الدراسة، نفقات من يقلل المجتمع من فقط صغير جزء من المعلومات توفرإن 

محافظ  يضطر طويلة عناصر على يحوي الدراسة مجتمع يكون فقد وتبويبها، البيانات جمع في المبذول

 تساعد العينات طريقة على عتماداإل فإن ولهذا كبيرا، جهدا هيكلف مما ،عنصرا عنصرا لمراجعتها الحسابات

 .3شامل إحصائي بمسحقام محافظ الحسابات  لو مما أكبر وسرعة تكلفة بأقل وتبويبها البيانات جمع على
 

 تقدير مسبق لحجم العينة على أساس موضوعي -4
 

 جم العينة المالئم لكل إختبارإن المدخل اإلحصائي يمدنا بالجداول والمعادالت الرياضية لتحديد ح

يتطلبها و تعكس هذه المعايير الشروط التي ، م مع معايير تحدد سلفاإستنادا إلى أسس موضوعية بما يتالئ

 .4والسمات التي يتصف بها المجتمع الخاضع للمعاينة محافظ الحسابات
 

 إستنباط النتائج بطريقة دقيقة -5
 

ن البيانات الكثير من الوقت والجهد والعديد من األفراد، مما م ةيتطلب الفحص الشامل لمجموعة كبير

يؤدي إلى إرتفاع تكلفة عملية المراجعة، وإحتمال حدوث أخطاء لعدم توافر العاملين األكفاء، وذلك بعكس 

الحال عند فحص عينة صغيرة يمكن تحديدها بعناية مصحوبة بمجموعة قليلة من األشخاص المؤهلين مما 

  .5وعية في النتائج، بحيث يمكن تحديد خطأ المعاينةيؤدي إلى موض
 

 في مراجعة الحسابات المعاينة وخطط أنواع -1-2
 

                                                 
 .562محمد سمير الصبان، إسماعيل إبراهيم جمعة، وأخرون، مرجع سابق، ص 1
 .15، ص2008محمد سمير الصبان، أحمد محمد كامل سالم، وأخرون، دراسات متقدمة في المراجعة الخارجية، منشورات جامعة اإلسكندرية، مصر 2
 .106محمد مشيد، مرجع سابق، ص 3
 .256محمد سمير الصبان، إسماعيل إبراهيم جمعة، وأخرون، مرجع سابق، ص 4
 .257المرجع السابق، ص  5
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إن المجالس والمنظمات المهنية للمراجعة تقسم طرق المعاينة في المراجعة إلى مجموعتين رئيسيتين 

ن كل منهما يتضمن خطوات هما المعاينة اإلحصائية والمعاينة غير اإلحصائية، وهما متشابهتان من حيث أ

 .1تخطيط العينة وإختيار العينة وإجراء اإلختبارات وتقييم النتائج
 

 أنواع المعاينة في مراجعة الحسابات -1-2-1
 

ظروف ضوء تقديره المهني و إتباع أي منهما على هناك نوعان للمعاينة يمكن لمحافظ الحسابات

حصائية ة اإلفي: المعاين و يتمثل هذان النوعان ول عليها.العملية وطبيعة أدلة اإلثبات التي ينبغي الحص

 والمعاينة غير اإلحصائية.
 

  المعاينة غير اإلحصائية -1
 

محافظ الحسابات ل الشخصي حكمالإن طريقة المعاينة غير اإلحصائية أو المعاينة الحكمية تعتمد على 

 .2رداتها وتفسير نتائجهابدرجة كبيرة فيما يتعلق بتحديد حجم العينة وطريقة إختيار مف
 

 تعريف المعاينة غير اإلحصائية -أ
 

العينات الحكمية وهو األسلوب الذي يعتمد على خبرة  بأسلوبيعرف أسلوب المعاينة غير اإلحصائية 

 .3في تحديد حجم العينة، وإختيار مفردات العينة، وتقييم نتائجها محافظ الحسابات وتقديره وحكمه الشخصي
 

غير اإلحصائية في المراجعة على الحكم الشخصي لمحافظ الحسابات طبقا  معاينةال يعتمد أسلوب

لمعلوماته عن المجتمع المراد فحصه، وبالتالي فهذا النوع من العينات ال يستخدم أي أسلوب رياضي أو 

تحديد  ة هين مهمة العينات غير اإلحصائيإحصائي، كما أنه ال يمكن قياس خطأ المعاينة عند تطبيقه، ولذلك فإ

 .4حجم العينة وإختيار عناصرها
 

مجتمع يها الفوفي جميع األحوال يمكن لمحافظ الحسابات إستخدام هذا األسلوب في الحاالت التي يكون 

 ممثال في وحدات محددة أو متجانسة.
 

 5غير اإلحصائية يحتم عليه إتباع الخطوات التالية: ام محافظ الحسابات ألسلوب المعاينةإن إستخد
 

 تحديد هدف فحص العنصر المحاسبي؛ -

 كالخطر واألهمية النسبية والتكلفة والعائد؛ العوامل التي تؤثر في نطاق الفحصتحديد  -

 تحديد نوع المراجعة تفصيلي أو تحليلي أم اإلثنين معا؛ -

 حصه.فبقيام لتحديد ما إذا كان سيقوم بفحص كل المجتمع، أو سيتبع أسلوب العينات غير اإلحصائية عند ا -
 
 
 

 المعاينة غير اإلحصائية طرق -ب
 

                                                 
 .141، ص2007محمد نور، وأخرون، دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات، الدار الجامعية، اإلسكندرية أحمد 1
 .41إيهاب نظمي، هاني العزب، مرجع سابق، ص 2
 .46، ص2008السيد أحمد السقا، المراجعة المتقدمة، مطابع غباشي، طنطا 3
 .204أحمد حلمي جمعة، التدقيق والتأكيد الحديث، مرجع سابق، ص 4
 .222أحمد حلمي جمعة، مدخل للتدقيق الحديث، مرجع سابق، ص 5
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ساليب بطرق ال تعتمد على األ اإلحصائية يتم اختيار العينة حكميا في ظل أسلوب المعاينة غير

إن موما فالرياضية واإلحتماالت وهو ما يصعب من تحديد مدى تمثيل العينة للمجتمع الذي سحبت منه، وع

 .طرقتطبيق أحكامه على العينة تلعب دورا كبيرا في مثل هذه المهارة ومعرفة محافظ الحسابات في 
 

 اإلختيار الموجه للعينة *
 

يعني أن كل مفردة من مفردات العينة يتم إختيارها بناء على معيار حكمي  اإلختيار الموجه للعينةإن 

ة عند سحبها، من محافظ الحسابات وبتوجيه خاص منه، ومن ثم ال توجد فرص متساوية لكل مفردات العين

 1ومن المعايير الحكمية شائعة اإلستخدام ما يلي:
 

ون ت طويل دتي مضى عليها وقكحسابات المدينين ال وجود إنحرافات بها،المفردات األكثر عرضة لإختيار  -

ير خمة غوالمشتريات والمبيعات التي تتم من خالل أطراف ذات الصلة، أو عمليات ذات مبالغ ض تحصيل،

 عقدة وغيرها؛عادية أو م

 األنواع المفردات التي تحتوي على الخصائص المختلفة للمجتمع، فمحافظ الحسابات يمكنه وصفإختيار  -

ردة أو ار مفالمختلفة للمفردات التي تمثل في مجموعها المجتمع ومن ثم تصميم عينة ممثلة عن طريق إختي

 ؛أكثر من كل نوع

ة من سبة كبيري المجتمع، أي إختيار عينة منن المفردات تغطي نمفردات تمثل قيمة نقدية كبيرة فإختيار  -

 إجمالي القيمة النقدية للمجتمع.
 

 إختيار العينة الطبقية*
 

ين نصر مععتعتمد هذه الطريقة على إختيار عدة مفردات بشكل متتابع، فبمجرد تحديد أول مفردة أو 

د معقول ام عدإستخد قائيا، وهي تكون مقبولة عندفي المجموعة فإن باقي مفردات المجموعة سيتم إختيارها تل

ي لفات فر لوجود مخاحتمال كبيكما تستخدم كطريقة مكملة لطرق أخرى عندما يكون هناك إ من المجموعات،

النظام  تغيراتك مع األخذ بعين اإلعتبار الحيطة والحذر في ظل إمكانية تغير بعض الظروففترة زمنية معينة 

 الصناعة التي تعمل فيها المؤسسة.المحاسبي أو موسمية 
 

 إختيار العينة الصدفية *
 

 بشكل محافظ الحسابات بها يستعين التي اإلحصائية غير العينات تقنيات من تقنية المصادفة معاينةتعتبر 

 اإلمكان يحاول قدر بل منظم منهج محافظ الحسابات يستخدم ال إذ الداخلية، الرقابة ختبارإ سياق في خاص

 .2التوقع على والقدرة لتحيزا تجنب
 

إختيار المفردات دون أي تدخل من محافظ الحسابات، أي أن محافظ  في إختيار العينة الصدفيةيتمثل 

 .3الحسابات يختار مفردات المجتمع دون أي إعتبار لخصائص معينة تميزها

 المعاينة اإلحصائية -2
 

                                                 
 .299-298، ص ص2007-2006حسين عبيد، شحاتة السيد، المراجعة المتقدمة في بيئة األعمال المعاصرة، الدار الجامعية، اإلسكندرية 1
 .87مشيد، مرجع سابق، صمحمد  2
 .301-300يئة األعمال المعاصرة، مرجع سابق، ص صحسين عبيد، شحاتة السيد، المراجعة المتقدمة في ب 3
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ئي وإستعمال نظرية اإلحتمال لتقييم نتائج العينة، اإلنتقاء العشوا المعاينة اإلحصائية على أسلوب يقوم

  .1 بشأن المجتمع محل المراجعة بما في ذلك قياس مخاطر المعاينة
 

 تعريف المعاينة اإلحصائية -أ
 

هي المعاينة التي تعتمد على قوانين نظرية اإلحتماالت والطرق والجداول  المعاينة اإلحصائية

  .2إختيار مفرداتها، وأخيرا تقييم النتائج التي نتوصل إليهااإلحصائية في تحديد حجم العينة و
 

عند إختيار  عد الرياضيات وقوانين اإلحتماالتقواعلى  أساسا يعتمد اإلحصائية المعاينة أسلوب نإ

وهي ، وتكون نتائج العينة قابلة للقياس أو التفسير اإلحصائي، ودرجة الثقة في نتائجها العينة وتحديد حجمها

حافظ الحسابات من قياس خطأ المعاينة ومخاطرها بشكل كمي وتساعد على إختيار عينة ال أكثر وال تمكن م

 .3أقل من الالزم بل تكون مناسبة مع مجتمع الدراسة
 

 أهمية إستخدام المعاينة اإلحصائية في المراجعة -ب
 

نفس اإلحتمال  عةئية أن لكل مفردة داخل مجتمع المراجالمعاينة اإلحصاإستخدام من أهم خصائص 

 لذي يستخدمه لتقييم مدى موثوقيةلسحبها، فالنظرية الرياضية لإلحتماالت تمد محافظ الحسابات باألساس ا

 .4تحليل وتفسير البيانات الكميةتاج الذي يقوم به في مجال النتائج التي يتوصل إليها، ومدى دقة اإلستن
 

 5لألسباب التالية: صائية في مراجعة الحساباتنات اإلحإن محافظي الحسابات يفضلون إستخدام العي
 

ريقة إن حجم العينة ومكوناتها يتم تحديدها في أسلوب العينات اإلحصائية على أساس موضوعي وبط -

 خضع للتقدير الشخصي لمحافظ الحسابات؛ة فهي ترياضية، أما في أسلوب العينات غير اإلحصائي

الة حلك في ذستخدام أسلوب العينات اإلحصائية بينما ال يمكن إن خطأ المعاينة يمكن تحديده في حالة إ -

 إستخدام أسلوب العينات غير اإلحصائية؛

ستوى ينة، مإن نتائج العينات اإلحصائية تخضع للتفسير اإلحصائي من ناحية معدل الخطأ، درجة دقة الع -

 ة؛دام أسلوب العينات غير اإلحصائيالة إستخذلك في حالثقة، بينما ال يحدث 

شكل تها بفرداإن إستخدام المعاينة اإلحصائية يمكن محافظ الحسابات من تحديد حجم العينة وإختيار م -

 ؛ةحصائي، ومن ثم يمكن تفادي التحيز الشخصي الذي ينتج عن إستخدام المعاينة غير اإلموضوعي وعلمي

 رياضيا؛ لعينةن الفحص باناتجة مالمعاينة اإلحصائية يمكن من قياس حجم التأكد أو المخاطرة ال إن إتباع -

 .معينة يحكمها معدل خطأ معين ودرجة دقة معينة، ومستوى ثقة صائيةإن نتائج إتباع المعاينة اإلح -

نفيذ في ت يةستخدام كل من المعاينة اإلحصائية والمعاينة غير اإلحصائالموالي كيفية إيوضح الشكل 

 :عملية المراجعة

 غير اإلحصائيةالمعاينة حصائية واإلالمعاينة  :(1-3) شكل رقم
 

                                                 
 .421أحمد حلمي جمعة، التدقيق والتأكيد الحديث، مرجع سابق، ص 1
 .14ص د محمد كامل سالم، وأخرون، مرجع سابق،محمد سمير الصبان، أحم  2
 .41إيهاب نظمي، هاني العزب، مرجع سابق، ص 3

4 Obert Robert, Audit et commissariat aux comptes : aspects internationaux, 4ème  édition, Ed. Dunod, Paris2004, P 121. 
 .143سامي حسن علي محمد، مرجع سابق، ص 5

 تحديد الهدف من االختبار
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 ميع العناصرج                                                                      

                                                                          
                                                 

 
 

 غير إحصائية       إحصائية                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

عة والنشر عي للطباسمير كامل محمد، محمد إبراهيم راشد، دراسة متقدمة في المراجعة الخارجية، دار التعليم الجام المصدر:
 .85ص ،2013والتوزيع، اإلسكندرية

 
 

ف اهدأعند قيامه بإختبارات المراجعة في ضوء  أن محافظ الحسابات أعاله يتضح من خالل الشكل

 أن تضحيما، كما لعينات اإلحصائية أو يجمع بينهأسلوب العينات غير اإلحصائية أو اإستخدام المراجعة يمكنه 

وى نة ومستطأ معين ودرجة دقة معيإذ يحكمها معدل خ ،للتفسير اإلحصائي تخضع نتائج العينات اإلحصائية

ه ء خبرتثقة معين، بينما نتائج العينة غير اإلحصائية يخضع تفسيرها لتقدير محافظ الحسابات على ضو

 وتقديره الشخصي.

 عملية المراجعة فيالمعاينة  خطط -1-2-2
 

كم عدد 
العناصر التي 
 يجب فحصها

 نوع المعاينة

 تحديد حجم العينة من النموذج

 تطبيق إجراءات المراجعة

ختيار العينة الممثلة للمجتمع إ
 عشوائيا.

 تطبيق إجراءات المراجعة
 

ممثلة للمجتمع اختيار العينة ال
 حكميا

 تحديد حجم العينة حكميا

 تقييم النتائج حكميا تقييم النتائج إحصائيا وحكميا

 الخالصة

 تحديد اإلجراءات لتنفيذ الهدف
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ظ صي لمحافشخالحكم الو ية واإلحتماالتبطرق تعتمد على األساليب الرياض خطط المعاينةختيار يتم إ

  .منه من تحديد مدى تمثيل العينة للمجتمع الذي سحبت ، وهو ما يسهلوالهدف من المعاينة الحسابات
 

  التقدير معاينة -1
 

تقدير معالم المجتمع عن طريق فحص عينة صغيرة يتم إختيارها بالطرق  تعرف معاينة التقدير بأنها

أو    تقدير للقيمة اإلجمالية ، أو تكرار حدوث خاصية معينة العشوائية، وهي تمد محافظ الحسابات بتقدير عن

 .1المتوسطة لمجموعة من المفردات
 

 القيام إلى دفته فهي ،محافظ الحسابات ختباراتإ مجال في تطبيقا الخطط أكثر معاينة التقدير مثلت

، وهي معينة ةكمي بتقديرات عينة فحص طريق عن الدراسة محل تمعالمج لخصائص معينة كمية بتقديرات

 2:أهمها مزايا بعدة تتميز
 

 نحراف؛اإل معدل وتقدير النقدية القيم تقدير -

 يقدر ثم والأ بالمعاينة يقوم أن محافظ الحسابات يستطيع حيث مسبقا، به المسموح نحرافاإل معدل تحديد -

 ككل؛ للمجتمع بالنسبة عمله منهج يقرر ذلك وبعد نحراف،اإل معدل

 المحدد؛ دلالمع عن يقل أو يزيد نحرافاإل معدل أن إلى اإلشارة وليس نحراف،لإل محدد معدل تقدير يتم -

 األرقام هذه قةد بتقدير الطريقة هذه تسمح حيث ،كبير بشكل مراجعةال بأهداف المعاينة عملية نتائج إرتباط -

 للواقع؛ تمثيلها صدق ومدى

 .العينة لتقدير المطلوبة الدقة عن التعبير -
 

  القبول اينةمع -2 
 

المعاينة التي تستخدم دائما في الرقابة على الجودة، حيث يتم المقارنة بين عدد  معاينة القبول هي

األخطاء المكتشفة في العينة وعدد األخطاء المقبولة والمسموح بها، فإذا زاد عدد األخطاء المكتشفة عن عدد 

 .3رفوضا والعكس صحيحاألخطاء المقبولة والمسموح بها، فإن المجتمع يعتبر م
 

 تحديد إلى تهدف حيث ،مراجعةلل ستخدامهاإ من أكثر نحرافاتاإل لضبط أسلوب معاينة القبول يستخدم

 مسبقا المحدد نحرافاإل نسبة يتجاوز ال الحجم هذا في نحرافاإل نسبة كانت إذا مقبوال يكون للعينة معين حجم

 هذه في العينة حجم يكون أي ،مسبقا المحدد نحرافاإل سبةن من أكبر نحرافاإل نسبة كانت إذا العكسويكون 

 عند سيتخذها التي التالية الخطوة بشأن قرار إلى يصل أن محافظ الحسابات على ويتوجب مرفوض، الحالة

 .4للعينات الفحص أظهرها التي النتائج ضوء في فيه النظر ويعاد المجتمع رفض
  

 5تية:األلمزايا بالخصائص وا أسلوب معاينة القبول يتميز
 

 األخرى؛ المعاينة خطط عينات أحجامب مقارنة نسبيا صغيرة العينات أحجام تكون ما غالبا -

                                                 
 .19محمد سمير الصبان، أحمد محمد كامل سالم، وأخرون، مرجع سابق، ص 1
  .364صيوسف محمود جربوع، مرجع سابق،  2
 .152، ص2014علي، دراسات تطبيقية في المراجعة، منشورات مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، مصرخالد عبد المنعم زكي لبيب، سمية أمين  3
ة"، أطروحة دكتوراه، سمية أحمد ميلي، "ّأثر إستخدام أساليب المعاينة لتدقيق القوائم المالية في إتخاذ قرارات منح اإلئتمان في البنوك التجارية الجزائري 4

 .07، ص2017-2016ية، جامعة المسيلة، الجزائرقسم العلوم التجار
 .356يوسف محمود جربوع، مرجع سابق، ص 5
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 تنطوي لتيا للقرارات بالنسبة الشخصي حكمه محافظ الحسابات يستخدم بأن المعاينة من النوع هذا يسمح -

 .الفحص عمليةب فعال يقومون خبرة أقل محافظي حساباتل القرارات هذه ترك من بدال المعاينة، عملية عليها
 

 ستكشافاإل معاينة -3
 

إكتشاف ، أو في حالة البحث عن األخطاء الجسيمةف وب معاينة اإلستنباط أو اإلستكشاأسليستخدم 

والتي يؤثر حدوثها على رأي محافظ  ،مفردة واحدة على األقل تحوي نوعا معينا من األخطاء بهدف دراسته

 .1ئم المالية للمؤسسةالحسابات في القوا
 

بواسطة محافظ الحسابات لتحديد حجم العينة المناسب الذي يسمح هذا النوع من المعاينة يستخدم كما 

بالكشف عن وجود حدث أو واقعة هامة واحدة على األقل وبمستوى ثقة معين، وهو يعتبر مفيدا بصفة عامة 

ية الجوهرية، أو الفشل في اإللتزام باإلجراءات في إكتشاف عملية التزوير أو التالعب واألخطاء الكتاب

 .2األساسية للرقابة الداخلية
 

 األتية:والخصائص   بالمزايا ستكشافاإل معاينةأسلوب  تميزي
 

 ؛بها مسموح ثقة بمستوى األخطاء كتشافإ حال في المعاينة عملية عن التوقف -

 .عاينةالم عملية في البدء قبل لالنحراف ومحدد واضح تعريف وضع -
 

 الحسابات مراجعةفي  اإلحصائية معاينةالمصطلحات  -1-3
 

، اجعةالمر عمجتمنتائج العينة توفر معلومات عن  في أن اإلحصائية تتمثل الفكرة األساسية للمعاينة

 لمعاينةعلى محافظ الحسابات أن يكون على دراية ببعض المفاهيم والمصطلحات األساسية في ا يجبولكن 

  في عملية المراجعة وتنفيذ إختبارات الفحص والتحقق. ستخدامهاادرا على إاإلحصائية وق
  

 العينة لمصطلحات المرتبطة باختيارا -1-3-1
 

ياضيات والر تترتكز عملية المعاينة اإلحصائية فيما يتعلق بمراجعة الحسابات على قوانين اإلحتماال

 .تحديدهاالعينة وطرق إختيارها و مصطلحات المرتبطة خاصة بتحديد
 

  مجتمعال -1
 

مسبقا والتي تتكون من أحداث يرغب  ةهو عبارة عن المجموعة الكلية المحددمجتمع اإلحصائي إن ال

محافظ الحسابات في التعرف على معلومات بشأنها، وهو يتكون أساسا من عدد من المفردات والعناصر التي 

 .3تتصف بصفات مشتركة
 

ف دد مجتمع المراجعة بحيث يوفر أكبر إحتمال لتحقيق هديتعين على محافظ الحسابات أن يح

 مراجعة:اإلعتبار عند تحديد مجتمع ال على المحافظ أخذها بعينالمراجعة، وهناك شرطين رئيسيين يجب 
 

 يجب أن يكون المجتمع مالئما ألهداف المراجعة؛ -

                                                 
 .152خالد عبد المنعم زكي لبيب، سمية أمين علي، مرجع سابق، ص 1
 .365-3364يوسف محمود جربوع، مرجع سابق، ص 2
 .420أحمد حلمي جمعة، التدقيق والتأكيد الحديث، مرجع سابق، ص 3
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نتمي أو فردة تا كان البند أو المتحديد ما إذ تمع المراجعة محافظ حسابات أخر منيجب أن يمكن تعريف مج -

 ال تنتمي لذلك المجتمع.
 

 العينة -2
 

 ،1"جزء من المجتمع يتم إختيارها بحيث تكون ممثلة له خير تمثيل"إن المفهوم البسيط للعينة هي أنها 

س أن تتضمن عددا كافيا من البنود التي تتفق نتائجها مع نتائج عينات أخرى من نفس الحجم ومن نف يجب فهي

 المجتمع، كما يجب أن تكون العينة ثابتة بحيث يجب أال تؤدي إلى تذبذب النتائج التي يتم التوصل إليها حتى لو

تتصف بها مفردات  زاد حجم العينة، وأخيرا يجب أن تكون العينة ممثلة، أي أن تتصف بنفس الخصائص التي

 .المجتمع
 

 حجم العينة -3
 

مد ، والتي تعتبطريقة عشوائية المراجعة لتي اختيرت من مجتمعهو عدد وحدات العينة احجم العينة 

 2:على عدد من اإلعتبارات أهمها
 

 الهدف الذي من أجله تسحب العينة؛ -

 والمعدات المطلوبة؛مدى توفر األفراد الفنيين  -

 الدقة المطلوبة. -
 

 درجة الدقة  -4
 

 نتائج على تؤثر ال التي ظ الحساباتمحاف قبل من المقبول الخطأ نسبة تحديد يقصد بدرجة الدقة

مقارنة  العينة نتيجة في والتطابق التقارب لدرجة مقياسا وتعتبر الثقة، بمجال أيضا الدقة المراجعة وتسمى

 الوحدات بعض تشمل على ال ألنها العينة باستخدام تتم التي الدراسات نتائج في شكوك هناك تكون فقد ،بالمجتمع

 .3القياس أخطاء بسبب أو للدراسة خضع قد فقط جزء أي الهامة
 

 وحدات المعاينة -5
 

وهي المفردة أو الوحدة التي تشكل عنصرا  ،4وحدات المعاينة هي عبارة عن عناصر مفردات المجتمع

في المجتمع اإلحصائي الذي يخضع لعملية الفحص أو عملية المعاينة، أي أنها المفردة التي تجمع عنها البيانات 

 .5اإلحصائية المطلوبةوالمعلومات 
 
 

ختبارات الرقابة تستخدم معاينة الصفات حيث نة على الهدف من العينة فمن أجل إتعتمد وحدة المعاي

ومن أجل االختبارات التفصيلية لألرصدة تستخدم معاينة الوحدات النقدية  ،تكون وحدة المعاينة حدثا أو عملية

 .6الوحدة النقديةحيث تمثل وحدة المعاينة 
 

                                                 
 .18، ص2010رسة، اإلحصاء واإلحتماالت، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمانصالح رشيد بطا 1
 .165، صوحيد مصطفى أحمد، مرجع سابق 2
 .99محمد مشيد، مرجع سابق، ص 3
 .149خالد عبد المنعم زكي لبيب، سمية أمين علي، مرجع سابق، ص 4
 .15، ص2005والبحوث اإلحصائية، بغداد خالد خواجة، مصطلحات في المعاينة، منشورات المعهد العربي للتدريب 5
 .12، ص1998عارف عبد هللا عبد الكريم، المراجعة بإستخدام األساليب اإلحصائية، مطابع جامعة طنطا، مصر 6
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 إطار المعاينة -6
 

يقصد بإطار المعاينة جميع وحدات المعاينة أو مفرداتها، والتي يرى محافظ الحسابات أنها في متناول 

ويمكن  ،يده وقد يتفق كل من اإلطار والمجتمع بحسب ما إذا كانت المفردات في متناول محافظ الحسابات أم ال

 .1دات المعاينة التي يتكون منها المجتمعإعتبار اإلطار على أنه القائمة المكونة من عدد وح
 

 السحب مع اإلرجاع -7
 

المعاينة باإلرجاع هي طريقة إختيار العينة التي تسمح بعودة العنصر الذي تم إختياره إلى المجتمع مرة 

 . 2أخرى، وقد يتم إختياره مرة ثانية
 

 السحب دون إرجاع -8
 

من المجتمع ال ترد إليه مرة أخرى، ومن ثم ال يقصد بالسحب دون إرجاع أن المفردة التي تسحب 

 .3يمكن لمفردة معينة أن تظهر أكثر من مرة واحدة في نفس العينة
 

 الخطأ -9
 

بيانات  وجود إنحرافات الرقابة أثناء إجراء إختبارات الرقابة، أو في عملية المراجعة يقصد بالخطأ

فإن عبارة الخطأ الكلي مستعملة للداللة على معدل  خاطئة عند القيام باإلختبارات األساسية، وبشكل مشابه

 .4اإلنحراف أو البيانات الخاطئة كليا
 

 معدل الخطأ -10
 

 هو تكرار حدوث إنحراف معين عن أحد اإلجراءات المرسومة في تنفيذ الرقابة الداخلية،معدل الخطأ 

فة أو طرح الخطأ المعياري للتقدير ويتم تقدير متوسط الخطأ في المجتمع بإضا أو في حساب أو عملية معينة،

 .5في ضوء مستوى الثقة المناسب
 

 خطأ المعاينة -11
 

إن خطأ المعاينة هو التباين بين قيم العينة وقيم المجتمع، وهو يمثل الفرق بين قيمة المجتمع وقيمة 

حت العينة أكثر تمثيال العينة المسحوبة من ذلك المجتمع، وكلما كان اإلختيار جيدا كلما قل خطأ المعاينة وأصب

 .6للمجتمع
 

 خطأ عدم المعاينة -12
 

هو الخطأ الموجود فعال في العينة، ولكن لم يتحدد كخطأ بسبب إخفاق محافظ خطأ عدم المعاينة 

رته على التعرف أو إلى عدم قد ،ختبارات المالئمة لتحديد األخطاء في مجتمع معينتطبيق اإل الحسابات في

   .1و ما يجعل النتائج اإلحصائية غير صحيحة، وهعلى هذه األخطاء

                                                 
  .60-59السيد أحمد السقا، مرجع سابق، ص ص1
 .46، ص2011يخ للنشر، السعوديةدان م جي، وأخرون، المدخل إلى معاينة المراجعة، تعريب: ثناء علي القباني، دار المر 2
 .259، صمحمد سمير الصبان، إسماعيل إبراهيم جمعة، وأخرون، مرجع سابق 3
 .420أحمد حلمي جمعة، التدقيق والتأكيد الحديث، مرجع سابق، ص 4
 .13-12عارف عبد هللا عبد الكريم، مرجع سابق، ص ص 5

6 Michael Smithson, Statistics with confidence, Sage, London2000, P135. 
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   اإلحصائية طر المعاينةاخمالمصطلحات المرتبطة ب -1-3-2
 

المعاينة نتيجة األخطاء التي أرتكبت عند مراجعة العينة كإستخدام مستندات غير مالئمة،  تنشأ مخاطر

لفة، أو األحكام والتقديرات الخاطئة بناء أو الفهم الخاطئ لإلستنتاجات الناتجة عن فئة اإلثبات بأنواعها المخت

 .2على فئة اإلثبات
 

 المعاينة خطر -1
 

خطر المعاينة بأنه الخطر الذي يتمثل في أن يصل محافظ الحسابات إلى إستنتاجات غير  يعرف

 .3بسبب أن العينة لم تكن ممثلة تمثيال صحيحا للمجتمع الذي سحبت منه عن مجتمع المراجعة صحيحة
 

 القبول غير الصحيحخطر  -2
 

وهو الخطر الناتج من أن النتائج التي تم التوصل إليها من فحص العينة تؤكد أن أرصدة الحسابات ال 

خطاء جوهرية، ويرجع خذا النوع من الخطر يوجد بها أي أخطاء جوهرية في حين أنه في الواقع توجد بها أ

 .4إلى كفاءة عملية المراجعة
 

  خطر الرفض غير الصحيح -3
 

وهو الخطر الناتج من أن النتائج التي تم التوصل إليها من فحص العينة تؤكد أن أرصدة الحسابات 

توجد بها أخطاء جوهرية في حين أنه في الواقع ال توجد مثل تلك األخطاء، ويرجع هذا النوع من الخطر إلى 

 .5فعالية عملية المراجعة
 

  أخطار الرقابة تقدير المغاالة فيخطر  -4
 

من هي األخطار الناتجة عن تقدير أخطار الرقابة بناء على فحص العينة عند الفحص اإلجرائي أكبر و

المستوى الحقيقي لفعالية نظام الرقابة الداخلية، وهذا يترتب عليه أن محافظ الحسابات قد يقلل من درجة 

ت التي يقوم بها عند مراجعة إعتماده على نظام الرقابة الداخلية وبالتالي يوسع من نطاق ومدى اإلختبارا

  .6العمليات واألرصدة دون مبرر، وبالتالي تزيد تكلفة عملية المراجعة دون مبرر
 
 
 
 

 أخطار الرقابة تقدير تدنية خطر -5
 

وهي األخطار الناجمة عن تقدير أخطار الرقابة بناء على فحص العينة عند الفحص اإلجرائي أقل من 

األخطار أن محافظ الحسابات  ل أو نظم الرقابة الداخلية، ويترتب على مثل هذهالمستوى الحقيقي لفعالية هيك

                                                                                                                                                                 
 .37دان م جي، وأخرون، مرجع سابق، ص 1
 .140أحمد محمد نور، وأخرون، مرجع سابق، ص 2
 .81سمير كامل محمد، محمد إبراهيم راشد، مرجع سابق، ص 3
 .16عارف عبد هللا عبد الكريم، مرجع سابق، ص 4
 .150خالد عبد المنعم زكي لبيب، سمية أمين علي، مرجع سابق، ص 5
 .18عارف عبد هللا عبد الكريم، مرجع سابق، ص 6
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تعرض محافظ يضع مستوى من اإلعتماد على نظام الرقابة الداخلية أكبر من الحقيقة وقد يؤدي ذلك إلى 

 .1تتمثل في إمكانية وقوع أخطاء بدرجة أكبر مما هو متوقع الحسابات ألخطار الحقة
 

 مخاطر الحدوث -6
 

إحتواء هذه البيانات على أخطاء  ت المؤسسة محل المراجعة وإحتمالوهي المخاطر المتعلقة  ببيانا

جوهرية مما يؤدي إلى إعطاء صورة غير دقيقة عن وضع المؤسسة، ويحدث هذا النوع من المخاطر نتيجة 

 .2لعدة أسباب كالمخالفات القانونية أو اإلختالس أو لطبيعة العنصر نفسه
 

 مالزمةالخاطر مال -7
  

ف ع إختاليظهر هذا النوع من المخاطر عند ربط عناصر القوائم المالية مع بعضها بعالقة معينة م

ساب يد الحالنظام المحاسبي المتبع في تسجيل كل منها، ويعبر هذا النوع من المخاطر عن مدى حساسية رص

 لألخطاء الجوهرية.
 

 مخاطر الرقابة -8
 

و أ      نها مخاطر وجود إنحرافات أو بيانات مضللة يمكن أن تحدث بحسابتعرف مخاطر الرقابة بأ

افها ن إكتشمجموعة حسابات وتكون ذات أثر مادي إما بشكل منفرد أو عند جمعها مع حسابات أخرى، وال يمك

 وتصحيحيها بوقت وقوعها بإستخدام النظام الرقابي المتبع.
 

 مخاطر عدم اإلكتشاف -9
 

 دوثها مرةحتتعلق بعدم تمكن محافظ الحسابات من معالجة األخطاء السابقة ومنع  التيمخاطر الوهي 

 أخرى، وهناك نوعين من مخاطر عدم اإلكتشاف وهما:
 

 مخاطر متعلقة بالعينة -أ
 

 ات إلىيرتبط هذا النوع من المخاطر بعدم تمثيل العينة لمجتمع الفحص بحيث يصل محافظ الحساب

 لتي يمكن الوصول إليها فيما لو تم فحص مفردات المجتمع كامال.نتيجة تختلف عن النتيجة ا
 

 مخاطر غير متعلقة بالعينة -ب
 

بات الحسا جميع المخاطر غير المرتبطة بنتائج إختبار العينة كعدم تطبيق محافظ يشتمل هذا النوع

 قه.ى لتحقيإلجراءات المراجعة بشكل فعال، أو تطبيقه إلجراء غير مالئم ال يحقق الهدف الذي يسع
 
 
 

  اإلحصائية أساليب إختيار العينات -1-4
 

اإلحصائية من إطار المجتمع على أساس عشوائي  يقوم محافظ الحسابات بإختيار مفردات العينة

متساوية لإلختيار ضمن  عنصر أو مفردة في المجتمع فرصة حيث يجب أن يكون لكل ،وموضوعي دون تحيز

 .1ة رياضية موضوعية للحكم على مدى صحة النتائجأسلوب أو طريق ، مع توافرالعينة

                                                 
 .17المرجع السابق، ص  1
 .35-34، ص ص2004العمري وسليمان، "العوامل المؤثرة في إختيار عينات التدقيق في البنوك التجارية األردنية"، المجلة العربية للمحاسبة، عمان 2
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 ختيار العينة العشوائية البسيطةإ -1-4-1
 

، وهي تعرف بأنها من طرق المعاينة البسيطة واألساسية تعتبر طريقة إختيار العينة العشوائية البسيطة

ن لها فرصة بحيث أن كل عينة محتملة يجب أن تكو ،طريقة إلختيار مفردات من المجتمع اإلحصائي"

، "متساوية في أن تسحب، ومثلما تكون الفرصة متساوية لكل مفردة أن تختار ضمن العينة ذات الحجم المعين

 .2أي إعطاء جميع المفردات فرصة متساوية للظهور
 

المجتمعات المحدودة العينة العشوائية البسيطة في حالة  إستخدام أسلوب يعتمد محافظ الحسابات على

إذا كان مجتمع الدراسة ليس كبيرا ويحمل قدرا من التجانس بين المفردات للصفة  وكذلك،  ةوغير المحدود

 .3موضع الدراسة
 

 4من شروط تطبيق أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة  في مراجعة الحسابات العناصر األتية:إن 
 

 ساوي؛ختيارهم بشكل متجميع عناصر العينة بأن يتم إ ، أي تساوي فرصةبين المفردات تساوي الفرص -

 إستقاللية اإلختيار، أي إختيار أي عنصر في العينة ال يؤثر على إختيار العنصر األخر؛ -

 حجم العينة العشوائية يجب أن يكون مناسبا مع حجم مجتمع الدراسة. -
 

معين نة بحجم عي أي طريقة إختيار هيوالتي العينة العشوائية البسيطة إختيار طريقة  أساس تطبيق إن

  5التالية: لها نفس اإلحتمال، تتم بالخطوات
 

إلى  (1)من  مشاهدة نعطي المشاهدات بطاقات متشابهة مرقمة ترقيما متسلسال 30قل من إذا كانت العينة أ -

 حجم المجتمع، ثم نسحب بطاقات عشوائية بحجم العينة التي نريد؛ nحيث  (n)غاية 

حجم  nحيث  (n-1)عطي المشاهدات أرقاما متسلسلة من )صفر( لغاية مشاهدة ن 30إذا كانت العينة أكبر من  -

 أن تكون شريطة بحجم العينة أرقاماالعشوائية  األرقامالمجتمع بنفس العدد من الخانات، ثم نختار من جدول 

 . (n-1)األرقام أقل من 
 

المجتمع محل وحدة من وحدات  Nوحدة من بين  nختيار صميم العينة وفقا لهذا األسلوب بإيتم ت

عدد ويكون  .وحدة نفس الفرصة في أن تكون هي العينة المختارة  nالدراسة، بحيث يكون لكل عينة مكونة من 

 :حيث، NCختيارها يساوي العينات المختلفة التي يمكن إ

 !!

!







N

N
C N

 

 

ية أو لعشوائية إما باستخدام جداول األرقام القد جرى العمل مهنيا على سحب وحدات العينة العشوائ

 باستخدام ما يعرف باسم مولد األرقام العشوائية في ظل األنظمة االلكترونية.
 

                                                                                                                                                                 
 .266سابق، صخالد أمين عبد هللا، التدقيق والرقابة في البنوك، مرجع  1
 .16، ص2001شالل الحبيب الجبوري، تطبيقات أساليب المعاينة في األقطار العربية، منشورات المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، بغداد 2
 .26جبار عبد مضحي، مرجع سابق، ص 3
 .279، ص2009وزيع، عمانمحمود محمد سليم صالح، مبادئ التحليل اإلحصائي، مكتبة المجتمع العربي للنشر والت 4
 .15كامل فليفل، فتحي حمدان، مرجع سابق، ص 5
  .70، ص2001، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمانأساسيات المعاينة اإلحصائية، سليمان محمد طشطوش 6
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  ختيار باستخدام جداول األرقام العشوائيةإلا -1
 
 

قوائم وصفحات يتضمن كل منها مجموعة من األرقام مرتبة  العشوائية مجموعة األرقاميمثل جدول 

  .1أعمدة عشوائية من خمسة أرقام، والغرض من األعمدة هو تسهيل إختيار األرقام في شكل
 

 2يتطلب إستخدام جداول األرقام العشوائية في إختيار مفردات العينة ما يلي:
 

 ترقيم مفردات المجتمع محل الفحص؛ -

 حص؛إجراء مقابلة بين أرقام الجداول العشوائية وبنود أو مفردات المجتمع محل الف -

 ، ولكن بشرط عدم التحيز في إختيار رقم معين كنقطة بداية؛إختيار نقطة بداية -

إلى  ن أسفلإختيار مسار منتظم يستخدم في قراءة أرقام الجدول والذي قد يكون من أعلى إلى أسفل أو م -

ت في ية الثباى أهمأعلى، كما قد يكون المسار أفقيا من اليمين إلى اليسار، أو من اليسار إلى اليمين، ويراع

 إستخدام المسار؛

 ترتيب األرقام العشوائية المختارة. -
 

يتعين عليه اإللتزام به حتى اإلنتهاء ة، عند إختيار محافظ الحسابات إلتجاه أو ممر معين لقراءة العين

أكبر من عدد األرقام العشوائية المثبتة في الجدول  من إكمال كافة أرقام وحدات العينة، أما إذا كانت خانات

خانات أرقام مستندات المجتمع فتترك الخانات الزائدة على يسار الرقم العشوائي أو تترك الخانات الزائدة على 

 .3يمينه، ويهمل الرقم الذي يفوق أو يقل عن مدى أرقام مستندات المجتمع
 

 األرقام العشوائية اتستخدام مولدإ -2
 
 

أعطيت بنود المجتمع  م العشوائية قد يأخذ وقتا كبيرا حتى ولوإن إختيار عينة كبيرة من جداول األرقا

 األرقامأرقام متسلسلة، ولذلك قد يستخدم محافظ الحسابات برامج كمبيوتر خاصة يطلق عليها مولدات 

العشوائية هي من  األرقامعدد من األرقام العشوائية يكون مطلوبا، ومولدات  بأيالعشوائية إلنتاج قائمة 

 .4نمطية التي توجد في جميع برامج الكمبيوتر العامة الجاهزةالبرامج ال
 

ألرقام اختيار ليف، السرعة وتدنية أخطاء المراجعة في إالتكا أهم ما يميز هذا األسلوب هو توفير إن

رقام وليد األتستخدام الحاسب في ا الحسابات إولذلك غالبا ما يفضل محافظوالتوثيق اآللي لهذا االختيار، 

 ية مقارنة بأساليب االختيار االحتمالية األخرى.العشوائ

 ختيار العينة المنتظمةإ -1-4-2
 
 

بعينة المسافات اإلحصائية، ويتم تطبيقها في حالة تجانس مجتمع الدراسة  طريقة العينة المنتظمة تسمى

ع في ترتيب معين، طبقا ألسلوب إختيار العينة المنتظمة يتم إختيار المفردة التي تقو، 5األصلي وتوافر إطاره

 .6حيث يفصل ما بين كل مفردة وأخرى من المفردات التي يتم إختيارها فاصل ثابت
 

                                                 
 .78، ص2010فؤاد محمد الليثي، مراجعة الحسابات، دار النهضة العربية، القاهرة 1
 .64سابق، صالسيد أحمد السقا، مرجع  2
 .305خالد أمين عبد هللا، التدقيق والرقابة في البنوك، مرجع سابق، ص  3
 .309، ص2001مصطفى عيسى خضير، المراجعة: المفاهيم والمعايير واإلجراءات، مطابع جامعة الملك سعود، السعودية 4
 .282محمود محمد سليم صالح، مرجع سابق، ص 5
 .197بق، صمحمد محمود عبد المجيد، مرجع سا 6



  إلحصائية في ترشيد أداء عملية المراجعة الفصل الثالث: مساهمة أساليب المعاينة ا

 140 

يتم إختيار مفردات العينة على أساس وجود مسافة ثابتة بين كل مفردة والمفردة التي  ا لهذا األسلوبوفق

، 1ة األولى التي يتم إختيارها عشوائياتليها، مع البدء بطريقة عشوائية، أي أن المفردات المختارة تتأثر بالمفرد

 2مراعاة األتي: على محافظ الحسابات وإلستخدام هذه الطريقة يتعين
 

ى مجتمع علدات التحديد المسافة والفئة المطلوبة بين كل مفردة والمفردة التي تليها، وذلك بقسمة عدد مفر -

 حجم العينة الضروري؛

ددة فئة المحافة والعن طريق إختيار رقم عشوائي بين الواحد ونهاية المستحديد نقطة البداية بطريقة عشوائية  -

 في الخطوة السابقة؛

 إضافة المسافة والفئة إلى كل عنصر يتم إختياره للحصول على الرقم الذي يليه. -
 

 :تحسب فترة العينة بإستخدام القانون التالي

 

 حجم المجتمع   

 =  فترة العينة 

           جم العينةح                  

 

رغم سهولة تطبيق أسلوب المعاينة المنتظمة نسبيا إال أنه يجب أن يحتاط محافظ الحسابات في 

 العينة مرتبطة بطريقة معينة، ومنإستخدامه، حيث أنه قد يؤدي إلى تحيز في إختيار العينة إذا كانت مفردات 

حافظ الحسابات من إختيار عينة من مجتمع ليس مرقما، الناحية األخرى فإن أسلوب المعاينة المنتظمة يمكن م

فإذا كانت المستندات غير مرقمة فال داعي لترقيمها عند إستخدام أسلوب المعاينة المنتظمة بخالف ما هو 

 .3ضروري عند إتباع جداول األرقام العشوائية
   

 المجتمعإختيار العينة حسب اإلحتمال المتناسب مع  -1-4-3
  

المقارنة بغيرها ذات قيم نسبية أكبر ب المجتمعبعض مفردات  ظ الحسابات في حاالت معينةيواجه محاف

ت داخل هذا المجتمع، تؤكد على الوزن النسبي للمفردا العينة التي وهو ما يؤدي به إلى إختيار من المفردات،

 4يار توجد طريقتين وهما:. وإلنجاز هذا اإلختحتمال اختيار كل مفردة مع قيمتها المسجلة فعالحيث يتناسب إ
 

هي فعال، و لمسجلةاأن يقوم محافظ الحسابات بإختيار العينة بحيث يتناسب إحتمال إختيار المفردة مع قيمتها  -

 تستخدم في معاينة الوحدات النقدية؛

ت تمعان المجم، حيث يتم تقسيم المجتمع إلى عدد التركيز في اإلختيار على المفردات األكبر في المجتمع -

دات رالمف الفرعية على أساس حجم المفردة، ويختار محافظ الحسابات عينة أكبر من المجتمع الفرعي ذات

 وتستخدم هذه الطريقة في معاينة المتغيرات. الكبيرة،
 

 5إتباع الخطوات التالية:يقوم محافظ الحسابات ب لتطبيق هذا األسلوب
 

                                                 
 .37محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص 1
 .37محمد سمير الصبان، أحمد محمد كامل سالم، وأخرون، مرجع سابق، ص 2
 .69-68السيد أحمد السقا، مرجع سابق، ص ص 3
 .338مرجع سابق، صد الوهاب نصر علي، عب 4
 .236عصام الدين محمد متولي، مرجع سابق، ص 5
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 يخ معين وتحديد قيمتها؛تحديد أرصدة الحسابات المراد مراجعتها في تار -

 تحديد الخطأ المسموح به الذي يمكن لمحافظ الحسابات أن يقبله؛ -

 تحديد حد أعلى للبنود الرئيسية ذات األهمية النسبية وتحديد قيمتها؛ -

 لحساب؛إحتساب نسبة تغطية البنود الرئيسية، وذلك بقسمة قيمة البنود الرئيسية على رصيد قيمة ا -

 جم العينة وتحديد ذلك يكون من خالل العالقة التالية:حساب معامل ح -
 

 

 قيمة البنود الرئيسية –رصيد الحساب             

 =  معامل حجم العينة 

         الخطأ المسموح به                                   
 

ليلية ءات التحاإلجراة الداخلية وإستخدام جدول مخاطر المراجعة لتحديد المعامل المطلوب وفقا لفعالية الرقاب -

 ونسبة تغطية البنود الرئيسية؛

 حساب حجم العينة العشوائية وإختيارها. -
 

 ختيار العينة الطبقيةإ -1-4-4
 

تستخدم هذه الطريقة إذا كان مجتمع الفحص غير متجانس، حيث يتم تقسيم المجتمع إلى طبقات 

طبقة بالطريقة المنتظمة أو بإستخدام جداول األرقام  متجانسة، ثم يأخذ محافظ الحسابات عينة من كل

 األصلي للمجتمع ارييالمع نحرافاإل عن قلي ارييمع نحرافإ مجموعة أو طبقة لكل كوني ثيبحالعشوائية، 

وعادة ما يتم إختيار عينات ذات حجم أكبر من الطبقات ذات األحجام الكبيرة، وعادة تستخدم هذه الطريقة عند 

 .  1ة معاينة الوحدات النقديةإستخدام طريق
 

 حسب طريقة العينة الطبقية يقسم المجتمع اإلحصائي إلى طبقات حسب صفات معينة ثم نختار عينة

 وتعطى النسبة بالقاعدة التالية:. 2بسيطة من كل طبقة من هذه الطبقات بنسب حجم كل طبقة
 

 

 حجم الطبقة                           

 حجم العينة ×                   =  ثلة للطبقة في كل عينةعدد العناصر المم 

 حجم المجتمع                                               

 3:في عملية المراجعة يتوقف على إن تحديد عدد الطبقات التي يمكن أن ينقسم إليها المجتمع الكلي
 

 ديدة؛التكاليف المترتبة على تقسيم المجتمع إلى طبقات ع -

 ات.المدى الذي تقع فيه قيم المجتمع، فكلما زاد المدى كلما زادت الحاجة إلى مزيد من الطبق -
 

يجب على محافظ الحسابات أن يراعي  ام أسلوب المعاينة الطبقيةإستخدوللحصول على نتائج جيدة من 

 4وخاصة عند إجراء األمور التالية: والكفاءة الدقة
 

 تكوين الطبقات؛ -

                                                 
 .98، ص1998دلي أبو طاحون، العينات العشوائية الطبقية: مناهج وإجراءات البحث اإلجتماعي، الجزء الثاني، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندريةع 1
 .16كامل فليفل، فتحي حمدان، مرجع سابق، ص 2
 .96عارف عبد هللا عبد الكريم، مرجع سابق، ص 3
 .25خالد خواجة، مرجع سابق، ص 4
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 الطبقات المراد تكوينها؛عدد  -

 حجم العينة في كل طبقة؛ -

 تحليل البيانات لتصميم العينة الطبقية. -
  

  ختيار العينة العنقودية  إ -1-4-5
 

نقودية هي إحدى صور المعاينة متعددة المراحل والتي تعتمد بالدرجة األساسية عإن إختيار العينة ال

ولية أو ما يعرف بوحدات المرحلة األولى للمعاينة ثم تؤخذ من على تقسيم المجتمع اإلحصائي إلى وحدات أ

وتقسم بعد ذلك وحدات المرحلة األولى التي أختيرت لهذه العينة إلى وحدات هذه الوحدات عينة عشوائية، 

ومن هذه الوحدات تختار عينة وتستمر عملية التقسيم إلى وحدات أصغر تسمى وحدات المرحلة الثانية، 

 .1إلى الوحدات النهائية وذلك لغرض دراستها وتحقيق الهدف من المعاينة أصغر حتى نصل
 

يقوم محافظ الحسابات باإلعتماد على العينة العنقودية عندما يكون مجتمع الدراسة كبيرا جدا 

ومتناثرا على مساحات واسعة تكلف الكثير من الوقت والجهد عند جمع البيانات، وكذلك في حالة عدم وجود 

 .2م جميع مفردات المجتمعإطار يض
 

فائدة كبيرة في جمع المعلومات في المجتمعات الكبيرة، كما أنها من  أسلوب المعاينة العنقودية لهإن 

 مراعاتها على محافظ الحسابات يجب عوامل عدة وتوجدى تؤدي إلى تخفيض تكلفة المعاينة، الناحية األخر

 3ي:يل ما بينها من العنقودية العينة استخدام عند
 

 فقط؛ واحد عنقودل تنتمي أن يجب الدراسة مجتمع من مفردة وكل بدقة معرفة العناقيد تكون أن يجب -

 معروفا؛ العنقود في المفردات عدد يكون أن يجب -

 العينة؛ خطأ لتقليل عشوائيا العناقيد اختيار يجب -

 .العينة خطأ لتقليل العناقيد حجم في التوازن مراعاة يجب -
 
 
 
 

كون حيث تفكرة العينة العنقودية بشكل رئيسي بتقسيم المجتمع إلى مجموعات بشكل مناسب ب تتمثل

ذه عة من همتقاربة بالحجم، وتكون هذه المجموعات متجانسة بالنسبة للصفة المدروسة، وكل مجمو

 فقاو لوباألس هذا ويتم وتشكل العناقيد المجتمع كامال دون حذف أو تكرار. المجموعات تسمى عنقودا،

 :التالية للخطوات
 

 البحث؛ مجتمع من ختيارهإ المطلوب اإلجمالي العينة حجم تحديد -

 ؛لحساباتمحافظ ا وخبرة الشخصي التقدير على التقسيم هذا ويعتمد متجانسة طبقات إلى المجتمع تقسيم -

 الطبقات؛ هذه لتمثيل البحث مجتمع طبقات على العينة مفردات توزيع -

 .البسيطة العشوائية العينة لطريقة وفقا طبقة كل من العينة مفردات عدد سحب -
 

 في مراجعة الحسابات خطوات عملية المعاينة اإلحصائية -1-5

                                                 
 .25لحبيب الجبوري، مرجع سابق، صشالل ا 1
 .28جبار عبد مضحي، مرجع سابق، ص 2
 .146سليمان محمد طشطوش، مرجع سابق، ص 3
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 رحلةاية بمبد ستة خطوات رئيسية ب المعاينة اإلحصائية من خالليقوم محافظ الحسابات بتطبيق أسالي

م تحديد حجعاينة و، فمراحل إختيار وحدة الممع األصليالتعريف بالمجتتحديد أهداف عملية المعاينة، ثم مرحلة 

 نة.تفسير وتحليل وتلخيص نتائج عملية المعايالعينة السليم وإختيار العينة، وصوال إلى مرحلة 
 

 اإلحصائية تحديد أهداف عملية المعاينة -1-5-1
 

التي يريد  األهداف اينة اإلحصائية هي تحديدإن أول خطوة يقوم بها محافظ الحسابات في عملية المع

األفضل لتحقيق هذه األهداف، وأخذ طبيعة أدلة اإلثبات المطلوبة وإمكانية  ا ومزيج إجراءات المراجعةتحقيقه

ظروف الخطأ أو غيرها من الخصائص ذات العالقة بأدلة المراجعة، وهو ما يساعد محافظ الحسابات في 

 .1في المعاينةتحديد ما يعتبر خطأ وماهية المجتمع الذي يستعمله 
 

حة قبل تحديد أهداف المعاينة اإلحصائية بطريقة واض في هذه الخطوة تيجب على محافظ الحسابا

، فإذا كان اإلختبار المطلوب القيام به على سبيل المثال هو مطابقة أرصدة المدينين لما القيام بالخطوات التالية

ه يجب أن يحدد محافظ الحسابات ما إذا كان الهدف هو موجود في دفاترهم والتحقق من عمليات المخزون، فإن

من اإلختبار هو تحديد وجود أو غياب أنواع معينة من األخطاء، أو القيام ببعض التقديرات الكمية للقيمة الكلية 

للحسابات، أو لمقدار قيمة الخطأ الكلي، وبفرض أن الهدف من الفحص هو تحديد وجود أو غياب أنواع معينة 

يجب أن يحدد محافظ الحسابات نوع الخطأ المقصود، ويحدد أي األخطاء المحددة تعتبر جوهرية  من األخطاء

 مساعدي محافظ الحسابات دليللدرجة تتطلب تتبع أو مراجعة الحسابات، وبتحديد هذه المعلومات يتوافر لدى 

 .2له قيمة في تأدية العمل الفعلي المنطوي على فحص المدينين أو المخزون
 

جعة دان مراتلخيص األساليب المختلفة للمعاينة اإلحصائية والمجاالت العامة لتطبيقها في مييمكن 

 الحسابات، وبالتالي األهداف التي تعمل على تحقيقها على النحو التالي:
 

 

 ةف عملية المعايناأهد: عالقة أساليب المعاينة ب(1-3)رقم  جدول               

 هامجال إستخدام أسلوب المعاينة

 تقييم الرقابة المحاسبية الداخلية - معاينة القبول

 إختبار الدقة الكتابية -

 تقدير نسبة الخطأ الموجود - المعاينة التقديرية

 تقدير القيم المتوسطة أو التجميعية -

 إختبار فعالية الرقابة الداخلية - معاينة اإلستكشاف

 إختبار الخطأ الكتابي -

 التزوير والتالعب إختبار اإلختالسات أو -

 .20، ص2012: إيهاب نظمي، هاني العزب، تدقيق الحسابات، دار وائل للنشر والتوزيع، عمانالمصدر

 

                                                 
 .172، ص2009أحمد حلمي جمعة، تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد وأخالقيات المهنة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان 1
 .20-19بق، ص صإيهاب نظمي، هاني العزب، مرجع سا 2
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 المراجعة مجتمعتعريف وتحديد  -1-5-2
 

  ،يطلق لفظ المجتمع على مجموعة المفردات التي نريد تقدير خصائصها عن طريق فحص عينة منها

تحديد صفتين رئيسيتين للمجتمع  على محافظ الحسابات ينبغي اإلحصائية المعاينةوفي المراحل األولية لعملية 

وهما تجانسه وحجمه، والمجتمع يجب أن يكون متجانسا وموحدا بدرجة مقبولة في كل محتوياته وطريقة 

لتي تشغيله أو إدارته، وبمجرد تحديد وتعريف المجتمع يكون تحديد حجمه أمرا سهال، ففي حالة المستندات ا

تحمل أرقاما متسلسلة مسبقا يكون تحديد الحجم أمرا ميسورا على أساس أنه الفرق بين الرقم األول والرقم 

األخير زائد واحد من المفردات، وأما إذا كان المجتمع ال يحمل أرقام متسلسلة فإن المعلومات الداخلية عن 

 .1لعدد الكلي للمفردات محل الفحصالمجتمع تكون عادة معروفة والتي توفر عادة تقديرا مناسبا ل
 

أن يلم ببعض المعلومات عن المجتمع والتي تساعده في  في هذه الخطوة يجب على محافظ الحسابات

من المهم وعن هذا المجتمع.  معرفته تعزيز زيد من قيمة نتائجه عن طريقإتمام عملية المعاينة بكفاءة أكبر وت

 2:أن يتأكد بأن المجتمعلمحافظ الحسابات 
 

لحسابات حافظ ام، فإذا كان هدف مناسب ألهداف إجراءات المعاينة التي ستأخذ في اإلعتبار إتجاه اإلختبار -

 و إختبارهلهدف اإختبار المغاالة في أرصدة الدائنين فالمجتمع يكون قائمة حسابات الدائنين، أما إذا كان 

فات و كشوحقة أو الفواتير غير المسددة أحسابات المدينين فإن المجتمع سيكون دفعات المصروفات الال

 دائنين؛ات الجتمعات التي تقلل من رصيد حسابمالموردين أو تقارير القبض غير المتطابقة أو غيرها من ال

 خالل كامل الفترة؛ اإلكتمال وهو إحتواء مجتمع الدراسة على جميع البنود المالئمة -

ذه هستخدمت ، خاصة إذا افي المؤسسة محل المراجعةدقة المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات  -

 المعلومات في أداء إجراءات المراجعة.
 
 

 تحديد وحدة المعاينة -1-5-3
 

هي المفردة أو العنصر الذي يتم إختياره إلجراء اإلختبار، ويتكون المجتمع من  تعتبر وحدة المعاينة

من السهل التعرف على وحدة  المجتمع يكون مجموع المفردات أو العناصر، ومن ثم فإنه وبمجرد تحديد

 .3لفردية المختارة إلجراء اإلختبار، ومجموع الوحدات االمعاينة
 

بعد تحديد طبيعة المجتمع محل الدراسة يتم حصر المفردات المكونة له، وتتخذ وحدة المعاينة صورا 

من دفتر األستاذ، أو قد تكون  مختلفة حسب الهدف من اإلختبار، فقد تكون وحدة طبيعية كفاتورة أو حساب

جزء من وحدة طبيعية كمفردة في فاتورة أو قيد دفتري في أحد الحسابات، ويتولى محافظ الحسابات تعريف 

 .4وحدة المعاينة المستخدمة
 

 تحديد حجم العينة السليم -1-5-4
 

                                                 
 .21-20ص سابق، صالمرجع ال 1
 .174-173أحمد حلمي جمعة، تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد وأخالقيات المهنة، مرجع سابق، ص ص 2
 .22-21ص إيهاب نظمي، هاني العزب، مرجع سابق، ص 3
 .25محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص 4
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أو جداول إحصائية، إن عملية تحديد حجم العينة المالئم ليست عملية آلية عن طريق إستخدام معادالت 

ولكنها تتطلب إتخاذ بعض القرارات التي تستند على تفكير محافظ الحسابات وخبرته المهنية وحكمه 

الشخصي، ومن ثم فإن تحديد حجم العينة بإستخدام المعادالت والجداول اإلحصائية ليس تبريرا لهذا الحجم، 

د هي التي تقدم ذلك التبرير، فبعد إتخاذ هذه ولكن القرارات التي يتخذها محافظ الحسابات في هذا الصد

 .1القرارات سوف يتحدد حجم العينة المالئم بصورة آلية
 

 االنحراف معدل ؛المجتمع حجم والتي تتمثل في األولى العينة حجم لتحديد عوامل أربع إستخدام يتم

 بوبالحاس خاصة برامج ستخدامإ يتم حيث الثقة، مستوىالمقبول؛  نحرافاإل معدل المجتمع؛ في المتوقع

ب والحاس برامج لتعقد ونظرا .العينة حجم لتحديد إحصائية دالتمعا من التوصل إليها يتم جداول أو لكترونياإل

 استخدام خالل من الحدين ذو التوزيع احتماالت لتحديد التعرض يتم لن فإنه حجم العينة تحديد في االلكتروني

 .2االلكتروني بوالحاس
 

لمتاح اال تؤخذ من ضمن العوامل المحددة لحجم العينة تكلفة المراجعة والوقت  ىمن ناحية أخر

ينات مة للعللفحص حتى يمكن إبراز أهمية المدخل اإلحصائي وما تظهره المعدالت والجداول من أحجام مالئ

ات فردتتناسب مع الهدف من كل إختبار، ومن ثم فإن تحقيق هدف اإلختبار يتطلب فحص حجم كاف من الم

 .وإال  لن يتحقق هذا الهدف
 

عاينة طة المتختلف القرارات التي يتخذها محافظ الحسابات بصدد تحديد حجم العينة المالئم طبقا لخ

تبارات في إخ ، حيث يبين الجدول الموالي تلك القرارات في كل خطة من خطط المعاينة والتي تستخدمالمتبعة

 :محافظ الحسابات

 

 

 محافظ الحسابات لتحديد حجم العينة السليم ت: قرارا(2-3)جدول رقم

 القرارات الواجب إتخاذها خطة المعاينة المستخدمة

 خطة المعاينة على أساس التقدير -

 في حالة الصفات -أ

 

 

 في حالة المتغيرات -ب

 خطأ المعاينة المرغوب -

 مستوى الثقة المطلوب -

 جتمعتقدير معدل الحدوث للخاصية محل الدراسة داخل الم -

 خطأ المعاينة المرغوب -

 مستوى الثقة المطلوب -

 التشتت داخل المجتمع تقدير درجة -

ت تحديد قيمة اإلحتمال المرتفع المرغوب لقبول المجتمعا -1 خطة المعاينة على أساس القبول أو الرفض

 الجيدة، وهذا القرار يتضمن:

 اإلحتمال المطلوب للقبول -

 يصبح المجتمع جيدا معدل التكرار المرغوب لكي -

                                                 
 .26السابق، ص المرجع  1
 .46سمية أحمد ميلي، مرجع سابق، ص 2
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ت تحديد قيمة اإلحتمال المنخفض المرغوب لقبول المجتمعا -2

 الرديئة، أي اإلحتمال المرتفع لرفض المجتمعات ويشمل:

 تحديد قيمة اإلحتمال المطلوب  -

 معدل التكرار المرغوب لجعل المجتمع مرفوض  -

يمثل ما يحدده محافظ  تحديد مستوى الثقة المرغوب وهو - خطة المعاينة اإلستكشافية

ى الحسابات من ناحية اإلحتمال المقبول بأن تشمل العينة عل

عدل حالة واحدة على األقل من الحاالت محل الدراسة إذا كان م

 حدوثها في المجتمع ال يزيد عن رقم معين

 تحديد معدل حدوث الخاصية محل الدراسة في المجتمع. -

والنشر،  التوزيعواب نصر علي، دراسات متقدمة في المراجعة، الدار الجامعية للطباعة محمد سمير الصبان، عبد الوه المصدر:

  .27ص، 1995اإلسكندرية
 

 

 إختيار مفردات العينة -1-5-5 
 

يتعين على محافظ الحسابات بعد تحديد حجم العينة الضروري إستخدام الطريقة المناسبة إلختيار 

أفضل تمثيل. ويمثل اإلختيار العشوائي الضمان الكافي لذلك، حيث مفردات العينة لضمان تمثيلها للمجتمع 

يعمل على تحقيق إحتمال متساوي لكل من مفردات المجتمع لكي يتم إختبارها ضمن العينة، ولكل عينة ممكنة 

 .1من حجم معين سيكون لها إحتمال متساوي في اإلختيار
 

نة، فإن خدمة لتحديد الحجم المناسب للعيوالطريقة المست المراجعةبغض النظر عن أهداف عملية و

ار هو أن تكون العينة غير عملية ميكانيكية، وإن العامل الهام في عملية اإلختي أسلوب إختيار العينة يكون

  .2إلجراء اإلختباربمعنى أن كل وحدة من وحدات المجتمع يكون لها إحتمال متساوي إلختيارها  منحازة،

 اإلحصائية عملية المعاينة تفسير وتلخيص نتائج -1-5-6
 

لتا كة ففي إن تلخيص وتفسير نتائج المعاينة اإلحصائية ال تختلف كلية عن المعاينة غير اإلحصائي

 تخدامأن إس الحالتين يستفيد محافظ الحسابات من نتائج العينة كما يراها، وينحصر اإلختالف األساسي في

 .طأ المحددينة في ضوء مستوى الثقة أو الخبقياس دقة نتائج الع المعاينة اإلحصائية يسمح
 

 .3إن تفسير نتائج المعاينة يكون عبارة عن محصلة القرارات التي تم إتخاذها عند إعداد خطة المعاينة

 4:اآلتية الخطوات إتباع المرحلة هذه تتضمنو
 

 المجتمع إلى العينة من التعميم  -1
 

 خطر قديرلت المقبول الخطر من محدد مستوى عند طعللتقا األعلى الحد بحساب محافظ الحسابات يقوم

 الجداول هذه قتتس حيث، اإلحصائية المعادالت خالل من إعدادها يتم التي الجداول ستخدامإ خالل من الرقابة

  :اولالجد هذه ستخدامإ ويتضمن.األولى، العينة حجم تحديد في ستخدامهاإ يتم التي الجداول تلك مع
 

                                                 
 .35محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص 1
 .37-36ص إيهاب نظمي، هاني العزب، مرجع سابق، ص 2
 .37سابق، صالمرجع ال 3
 .49-48سمية أحمد ميلي، مرجع سابق، ص ص 4
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 لجدول؛ا بأعلى المراجعة ختباراتإ في كتشافهاإ يتم التي الفعلية نحرافاتلإل يالفعل الرقم تحديد -

 اليمين؛ بأقصى العمود في الفعلي العينة حجم تحديد -

 الرقم ويمثل مالئمال العينة حجم صف مع يتقاطع حتى الفعلية نحرافاتاإل لعدد المناسب العمود ألسفل القراءة -

 .للدقة األعلى الحد التقاطع عند
 

 نحرافاتاإل تحليل -2
  

 فشل أو همالإ نتيجة تكون فقد ،اإلنحرافات هذه مثل لحدوث أدت التي جراءاتاإل في القصور تحديد يأ

 مسبباتهو إنحراف كل على التعرف أن شك وال إفشالها، في التعمد أو تعمدها، سوء أو اإلجراءات تلك في

 .رصدةوتفاصيل العمليات واأل الداخلية الرقابة ملنظا النوعية الخصائص تقييم في كبير بشكل سيسهم
 

 المجتمع قبول إمكانية تحديد -3
  

 األعلى الحد كان فإذا المقبول، نحرافاإل معدل مع للدقة األعلى الحد بمقارنة محافظ الحسابات يقوم

 موثوق الرقابة منظ بأن ويحكم يقرر قد محافظ الحسابات فإن المقبول نحرافاإل معدل يساوي أو عن يزيد للدقة

 الرقابة مخاطر تؤيد ال النتائج كانت إذا أما، األساسية التحقق ختباراتإ من يحد وقد عليها عتماداإل ويمكن فيها

 .فيها التوسع تمسي قالتحق ختباراتإ فإن ثم ومن عليها عتماداإل يتم لن الداخلية الرقابة نظم فإن المنخفضة
 

 المعاينة إجراءات توثيق -4
 

 ختياروإ ينةالع تخطيط في تبعهاإ التي اإلجراءات جميع بتوثيق محافظ الحسابات يقوم أن ضروريال من

 مع األهمية في يقالتوث ويتساوى العينة، نتائج وتقويم العينة مفردات على المراجعة إجراءات وتنفيذ مفرداتها

  .اإلحصائية غير المعاينة أو اإلحصائية المعاينة

 
 

 ختبارات الرقابة في مجال إ عاينة الصفاتمأساليب خدام ست: إالمبحث الثاني
 

والمتمثلة في  المعاينة اإلحصائية في مجال إختبارات الرقابةأساليب يقوم محافظ الحسابات بإستخدام 

، ات الرقابة الداخليةوإجراء أنظمةومراعاة لوائح وإلختبار مدى تطبيق  معاينة الصفات أو معاينة اإلستكشاف

 .1وفقا لما هو مقرر لها الرقابة الداخلية إجراءاتم في تكوين قناعة عن جودة تطبيق والتي تساه
 

 معاينة الصفات مفهوم -2-1
 

تعرف معاينة الصفات بأنها "طريقة إحصائية لتقدير النسبة من العناصر في مجتمع معين والتي تحتوي 

لنسبة بين العناصر التي تنطوي على على خصائص أو صفات هامة، وهذه النسبة تسمى معدل الحدوث، وهي ا

 .2الصفة المعينة وعناصر المجتمع"
 

 إختبارات اإللتزام ة فيمن أكثر مداخل وخطط المعاينة اإلحصائية المطبق يعتبر نموذج معاينة الصفات

األسلوب بصفة أساسية في  الداخلية، حيث يتمثل الهدف من هذابالسياسات واإلجراءات المرتبطة بالرقابة 

                                                 
 .287لبنوك، مرجع سابق، ص خالد أمين عبد هللا، التدقيق والرقابة في ا 1
 .17منصور أحمد البديوي، وأخرون، مرجع سابق، ص 2
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معروفة عن إجراءات وسياسات الرقابة الداخلية الغير  نحراف خاصية المجتمع الحقيقيةاس وتقدير درجة إقي

 .1حيث يتم التعبير عن ذلك اإلنحراف بنسبة مئوية ومعدلة، المقرر
 

يقوم محافظ الحسابات عادة بإجراء إختبارات الرقابة إذا كان يخطط لتقدير المخاطر الرقابية لتأكيد 

في هذه الحالة يجب أن تشتمل خطة المراجعة على إختبارات مناسبة لمدى وقل من الحد األقصى، معين بأ

. ويجب لداخلية للمؤسسة محل المراجعةاإللتزام بالسياسات واإلجراءات الرقابية التي يتضمنها هيكل الرقابة ا

 2في الحاالت األتية: معاينة الصفاتعلى محافظ الحسابات إستخدام 
 

 فيذ اإلجراءات التي تجري للحصول على فهم لهيكل الرقابة الداخلية ألغراض تخطيط المراجعة؛عند تن -

عند إختبار السياسات واإلجراءات التي يتضمنها هيكل الرقابة الداخلية والتي تعتمد على الفصل المناسب بين  -

 المسؤوليات؛

ة الداخلية والتي ال توفر دليل موثق على عند إختبار السياسات واإلجراءات التي يتضمنها هيكل الرقاب -

 تنفيذها؛

عند إجراء إختبارات للحصول على دليل يتعلق بتصميم أو تشغيل البيئة الرقابية أو النظام المحاسبي  -

 بإستخدام اإلستفسارات أو المشاهدات.
  

ع يتكون عادة من عند إستخدام معاينة الصفات إلختبار مدى تنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية فإن المجتم

جميع العمليات التي تخضع ألحد إجراءات الرقابة الداخلية المحاسبية، ويكون الهدف إختبار مدى تنفيذ 

  .3اإلجراءات الرقابية لنوع معين من العمليات
 

 معاينة الصفات حديد حجم عينةخطوات ت -2-2
 

تطبيق ومراعاة لوائح وأنظمة  مدىلصفات إلختبار معاينة اابات بوضع خطة عندما يقوم محافظ الحس

 الخطوات التالية: فإنه يتبعوإجراءات الرقابة الداخلية 
 

 معاينة الصفات إختبارتحديد أهداف  -2-2-1
 

يجب على محافظ الحسابات في معاينة الصفات أن يفحص أوال األهداف المحددة للمراجعة التي يجب 

 معاينة ، فإذا تبين له سالمة أسلوب اللتحقيق هذه األهداف ةاإلجراءات المناسب يتمكن من تحديدتحقيقيها حتى 

فإن طبيعة أدلة اإلثبات وإحتماالت حدوث الخطأ أو الخصائص األخرى المتعلقة بهذه األدلة سوف تساعد 

 .4محافظ الحسابات على تحديد ما يمكن إعتباره خطأ، أو أي مجتمع للعينة يصلح في إختيار العينة
 

ت اإللتزام بسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية يكون هدف محافظ الحسابات هو إجراء إختبارا عند

مقارنة معدل اإلنحراف الفعلي بمعدل اإلنحراف المسموح به، ويكون الغرض من اإلختبار هو توفير تأكيد 

 . 5معقول من أن نظام الرقابة الداخلية يعمل بطريقة فعالة
 

                                                 
 .172، ص1991أمين السيد أحمد لطفي، أساليب المراجعة، منشورات جامعة القاهرة، مصر 1
 .390مرجع سابق، ص وأخرون،د الفيومي محمد، محم 2
 .318مصطفى عيسى خضير، مرجع سابق، ص 3
 .217سابق، ص علي إبراهيم طلبة، مرجع 4
 .392مرجع سابق، ص وأخرون،د الفيومي محمد، محم 5
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التأكد من مدى فعالية  في يتمثل ق أسلوب معاينة الصفاتتطبي كل عام منبشالهدف األساسي  إنو

وذلك عن  1وتوفير قرينة أو دليل عن فعالية تقييم وتشغيل تلك األنظمة ،تصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية

طريق التحقق من مدى توفر صفات أو خصائص رقابية معينة كالتأكد من أن عملية البيع تتم حسب األصول 

بيع متسلسلة ومعتمدة ووجود مستندات شحن البضاعة والتأكد من أن جميع فواتير المشتريات  ووجود أوامر

 .2التي دفعت قد ختمت بعبارة مدفوع
 

 وحدة المعاينةتعريف المجتمع و تحديد -2-2-2
 

المجموعة الكاملة من البيانات التي يرغب محافظ  نة الصفات منمجتمع الدراسة في معاييتمثل 

سحب عينة منها، بهدف الوصول إلى إستنتاج معين بشأنها، حيث يقوم محافظ الحسابات بتحديد  الحسابات في

كفواتير المشتريات أو المبيعات، أما وحدات ، 3المجتمع الذي سيسحب منه العينة بما يالئم هدف المراجعة

 .4رهاالمعاينة فهي المفردة الواحدة من مجتمع الفحص كفاتورة الشراء أو المبيعات أو غي
 

هداف إختبار يجب على محافظ الحسابات أن يحدد بعناية المجتمع مقدما، وذلك لتحقيق الثبات مع أ

أما وحدة المعاينة فإنها تمثل عنصر معين في المجتمع، فقد تكون وحدة المعاينة مستند المراجعة الذي يريده، 

إعتباران رئيسيان في تحديد وحدة  وهناك. 5ما، أو مجموعة من المستندات، أو قيد في دفتر اليومية وغيرها

 6المعاينة وهما:
 

يجب أن يتضمن تعريف وحدة المعاينة وتحديدها نفس التعريف والتحديد الذي عرف به المجتمع، أي أن  -

 تعريف المجتمع واإلجراءات المخططة للمراجعة يفرضان تحديد وحدة المعاينة المالئمة؛

فإن بديل المعاينة سوف يحدد على أنه أكثر البدائل سهولة في الحصول عند وجود أكثر من وحدة معاينة  -

 عليه وتطبيق إجراءات المراجعة من وجهة نظر األساليب المتاحة إلختبار العينة.
 

 تحديد الصفات التي تهم محافظ الحسابات -2-2-3
 

راء الرقابي على الخصائص التي توفر الدليل بأن اإلج تمثل التي تهم محافظ الحسابات إن الصفات

بعد أن يطلع ف وعندما ال تحمل مفردة في العينة صفة أو أكثر فإنها تبوب على أنها إنحراف. المستند مالئم،

محافظ الحسابات على مكونات أنظمة الرقابة الداخلية فإنه يكون قادرا على تحديد الصفات التي ترتبط بفعالية 

حافظ الحسابات أن يحدد صفة لكل جزئية من نظام الرقابة وذلك نظام الرقابة الذي يقوم بفحصه، ويجب على م

  .7بهدف تخفيض خطر الرقابة
 

                                                 
 .20منصور أحمد البديوي، وأخرون، مرجع سابق، ص 1
 .294علي عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، ص 2
 .453مرجع سابق، ص هاب نصر علي،عبد الو 3
 .294علي عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، ص 4
 .88براهيم راشد، مرجع سابق، صسمير كامل محمد، محمد إ 5
 .21منصور أحمد البديوي، وأخرون، مرجع سابق، ص 6
 .88سمير كامل محمد، محمد إبراهيم راشد، مرجع سابق، ص 7
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يجب أن تتضمن الصفات جميع اإلجراءات في برنامج المراجعة التي يرغب محافظ الحسابات في 

لتي إختبارها بإستخدام معاينة الصفات، ويمكن توليف بعض اإلجراءات معا. ويعتبر قرار تحديد الصفات ا

 .1يجب توليفها والعناصر التي يجب أن تظل منفصلة من أهم العوامل في تحديد هذه الخطوة
 

 تحديد حجم العينة -2-2-4
 

مستوى الدقة و حجم المجتمع على عوامل يعتمد محافظ الحسابات عند تحديد حجم عينة الصفات

 المتوقع لإلنحراف. والمعدل (المخاطر(، ومستوى الثقة )معدل اإلنحراف المقبول) المطلوب
 

إستخدام المعاينة التقديرية للصفات دون اللجوء إلى أساليب رياضية  لمساعدة محافظ الحسابات على

جداول التوزيع  مجلس المحاسبين القانونيين األمريكي ضمن الدراسة اإلحصائية التي قام بإعدادها ، قدممعقدة

 2كما يلي: ذات الحدين لتحديد حجم عينة الصفات
 

يقوم محافظ الحسابات بتحديد مخاطر الرقابة بشكل منخفض جدا وبالتالي إختيار صفحة الجدول التي تتعلق  -

 ؛%10وعند مستوى  %5 بهذا التقدير، حيث تبين الجداول الالحقة هذه المخاطر عند مستوى

 ؛15-2يحدد محافظ الحسابات معدل التحريف المقبول والذي يتراوح بمدى  -

 الحسابات معدل التحريف المتوقع في المجتمع؛يحدد محافظ  -

بعد تحديد العوامل الثالثة السابقة يقوم محافظ الحسابات بإستخدام الجدول المناسب والذي يبين حجم العينة  -

 بناء على هذه العوامل؛

ينة يصبح ينبغي أن يعلم محافظ الحسابات أن المواقع الخالية من األرقام في الجدول تشير إلى أن حجم الع -

 كبير بشكل غير مبرر.
 

 :يبين الجدول الموالي العالقة بين هذه العوامل وحجم العينة
 

 : العوامل المؤثرة في حجم عينة معاينة الصفات(3-3)جدول رقم 

 األثر في حجم العينة العامل

)أي الزيادة في مخاطر تقدير المخاطر الرقابية بأقل مما ينبغي

 ي يرغب فيه محافظ الحسابات(النقص في مستوى الثقة الذ

 إنخفاض حجم العينة

 إنخفاض حجم العينة ادة في معدل اإلنحراف المسموح بهيالز

 زيادة حجم العينة الزيادة في المعدل المتوقع لإلنحراف في المجتمع

 زيادة ضئيلة يمكن تجاهلها الزيادة في حجم المجتمع

 .395، ص2006المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية تقدمة في المراجعة،دراسات م وأخرون،حمد الفيومي محمد،مالمصدر: 

 

لقد وضع معهد المحاسبين األمريكي جداول إحصائية تستخدم لتحديد حجم العينة وتقييم النتائج عند و

ى القيام بالفحص اإلجرائي لنظم الرقابة الداخلية، وطبقا لهذه الجداول فإن حجم عينة المراجعة يتحدد بناء عل

 المتغيرات التالية:

                                                 
 .22منصور أحمد البديوي، وأخرون، مرجع سابق، ص 1
 .295علي عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، ص 2
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 حجم المجتمع -1
 

خطة المعاينة الشاملة، إال أن هذا الحجم  على الرغم من أن حجم المجتمع قد يكون مهما عند إعداد

، أما إذا كان حجم العينة 1عندما تكون العينة صغيرة بالنسبة للمجتمعيكون أقل أهمية بالنسبة لمعاينة الصفات 

 .2ع فإنه يمكن إستخدام معامل تصحيح للمجتمعمن حجم المجتم %10يزيد عن 
 

ألخذ حجم المجتمع في الحسبان فإنه يمكن حساب حجم العينة المعدل بحجم المجتمع بإستخدام معامل 

 التعديل التالي:

 

 حجم العينة المستخرج من الجداول    

 =  حجم العينة المعدل 

           معامل التعديل                                 
   

 

 حجم العينة المستخرج من الجداول    

 +1=  معامل التعديل 

           حجم المجتمع                                  
       

 معدل الحدوث المتوقع -2
 

هو التكرار المتوقع لحدوث  إن معدل الحدوث المتوقع لخاصية ما أو خطأ ما في مجتمع محاسبي معين

في المجتمع، ويمكن لمحافظ الحسابات أن يقدر معدل الحدوث المتوقع لعدم التمسك بإجراء ما من هذا الخطأ 

  3إجراءات الرقابة الداخلية في المجتمع المحاسبي محل المعاينة بأحد طريقتين:

 التقدير القائم على الخبرة -أ
 

ما في أحد المجتمعات  في هذه الحالة يقوم محافظ الحسابات بتقدير معدل الحدوث المتوقع لخطأ

المحاسبية بناء على خبرته الماضية مع نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة محل المراجعة مع تحديث هذا المعدل 

 ي نظام الرقابة الداخلية.تتوافر للمحافظ عن أي تعديالت ف معلومات قد بأي
 

 فحص عينة مبدئية من المجتمع -ب
 

قوم بسحب عينة مبدئية صغيرة من المجتمع المحاسبي لكي يقوم في هذه الحالة فإن محافظ الحسابات ي

 حدوث المتوقع في المجتمع، وتوفيربمراجعتها ويحدد معدل الخطأ الفعلي في العينة، لكي يعبر عن معدل ال

 لتكاليف المراجعة فإن العينة المبدئية يمكن إعتبارها جزءا من عينة المراجعة فيما بعد.ا
 

 وح به في المجتمعمعدل الخطأ المسم -3
 

إن معدل الخطأ المسموح به في المجتمع يرتبط بعالقة عكسية مع حجم العينة، فإذا زاد معدل الخطأ 

إذا كان معدل الحدوث المتوقع مساويا  هأنالمسموح به قل حجم العينة والعكس صحيح، ومن المهم أيضا معرفة 

ن ذلك يتطلب مزيد من الدقة في المعلومات وبالتالي زاد حجم العينة أل الخطأ المسموح به في المجتمعلمعدل 

                                                 
 .221علي إبراهيم طلبة، مرجع سابق، ص 1
 .394مرجع سابق، ص وأخرون،د الفيومي محمد، محم 2
 .38عارف عبد هللا عبد الكريم، مرجع سابق، ص 3
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يزيد حجم العينة، وفي حاالت معينة فإن حجم العينة الذي يتم تحديده يؤدي إلى إعادة النظر في أخطار الرقابة 

وضرورة تقديرها عند حدها األقصى، وعلى العكس من ذلك فإذا كان معدل الحدوث المتوقع في المجتمع 

قصى المسموح به لمعدل الخطأ صغيرا فإن ذلك يؤدي إلى زيادة حجم العينة إلى درجة يرى كبيرا والحد األ

في تكاليف  وعليه بعد ذلك أن يفاضل بين التوفيرمعها محافظ الحسابات أنه ال حاجة للمعاينة إلرتفاع تكلفتها 

اء عليه قد يقرر أنه ليس مراجعة العمليات الناشئ عن فحص نظام الرقابة الداخلية وتكاليف هذا الفحص، وبن

من الضروري فحص نظام الرقابة الداخلية والتوسع في مراجعة العمليات وذلك لمواجهة أخطار الرقابة التي 

 .1قد تؤدي إلى حدوث أخطاء ال يكشفها نظام الرقابة الداخلية
 

 تقدير أخطاء المعاينة -4
 

رة التي يرى قبولها في النتائج على محافظ الحسابات أن يقدر مقدار المخاط في هذه الخطوة

المستخرجة من المعاينة، والمخاطرة الواجبة التقدير عند فحص نظم الرقابة الداخلية هي مخاطر اإلعتماد 

 الزائد على نظام الرقابة الداخلية.
 

إن تقدير مستوى الخطر، أو بمعنى أخر تحديد مستوى الثقة المطلوب هو أمر يخضع للتقدير الشخصي 

، وهو يرتبط إرتباطا طرديا مع حجم العينة فكلما زاد مستوى الثقة المرغوب كلما زاد حجم الحساباتلمحافظ 

ترتبط العينة المطلوب، وكلما قل مستوى الثقة المرغوب كلما نقص حجم العينة، كما أن درجة المخاطرة 

ات كلما قل حجم العينة، وكلما إرتباطا عكسيا مع حجم العينة فكلما زادت المخاطرة التي يقبلها محافظ الحساب

  .2زاد حجم العينة كلما قلت درجة المخاطرة التي تتعرض لها نتائج المعاينة
 

هناك العديد من الجداول التي قد يستخدمها محافظ الحسابات لتحديد حجم العينة، وقد قام المجمع 

يختص الجدول األول بتحديد حجم  حيث األمريكي للمحاسبين القانونيين بإعداد جدولين لتحديد حجم العينة.

لتقدير خطر الرقابة أقل من الالزم، بينما يختص الجدول الثاني بتحديد  %5العينة عند إستخدام معدل خطر 

 لتقدير خطر الرقابة أقل من الالزم. %10حجم العينة عند إستخدام معدل خطر 
 

 3إن الخطوات المتبعة إلستخدام تلك الجداول هي:
 

 دول المالزم لمعدل الخطر المحدد لتقدير خطر الرقابة أقل من الالزم؛إختيار الج -

 تحديد العمود الذي يتفق مع معدل اإلنحراف المسموح به؛ -

 تحديد الصف الذي يتفق مع معدل اإلنحراف المتوقع للمجتمع؛ -

 قراءة العينة من إلتقاء العمود والصف. -
 

 %5 ة الصفات عندما تكون المخاطرتحديد حجم العينة في معاين: (4-3)جدول رقم
 

  %5معدل الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة منخفضا جدا = 

 %معدل االستثناء المقبول معدل 

                                                 
 .41-40المرجع السابق، ص ص  1
 .176، مرجع سابق، صتطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد وأخالقيات المهنةأحمد حلمي جمعة،  2
 .89متقدمة في المراجعة الخارجية، مرجع سابق، ص سمير كامل محمد، محمد إبراهيم راشد، دراسة 3
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االستثناء 
المقدر 
 %للمجتمع 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 

0.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 

 

149 
136 

  ×1 

× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

99 
157 
157 
208 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

74 
117 
117 
117 
156 
156 
192 
227 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

59 
93 
93 
93 
93 
124 
124 
153 
181 
208 

× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

49 
78 
78 
78 
78 
78 
103 
103 
127 
127 
150 
173 
195 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

42 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
88 
88 
88 
109 
109 
129 
148 
167 
185 
× 
× 
× 
× 

36 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
77 
77 
77 
77 
95 
95 
112 
112 
129 
146 
× 
× 
× 

32 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
68 
68 
68 
68 
84 
84 
84 
100 
100 
158 
× 
× 

29 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
61 
61 
61 
61 
61 
76 
76 
89 
116 
179 
× 

19 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
50 
68 

14 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
30 
30 
37 

  1 نة مكلفة في معظم تطبيقات المراجعةسيكون حجم العينة كبيرا جدا، و بالتالي تكون المعاي. 
 يع والنشر،ل للتوزات، تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية، الطبعة الرابعة، دار وائعبد القادر الذنيب عليالمصدر:

  .296، ص2012عمان

 %10في معاينة الصفات عندما تكون المخاطر تحديد حجم العينة  :(5-3)جدول رقم
 

  %10 =معدل الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة منخفضا جدا 

معدل 
االستثناء 
المقدر 

 %مجتمع لل

 %معدل االستثناء المقبول 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 
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0.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.50 
5.00 
5.50 
6.00 
7.00 
7.50 
8.00 
8.50 

114 
194         
194 

265 
  ×1 

× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

76 
129 
129 
129 
176 
221 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

57 
96 
96 
96 
96 
132 
132 
166 
198 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

45 
77 
77 
77 
77 
77 
105 
105 
132 
132 
158 
209 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

38 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
88 
88 
88 
110 
132 
132 
153 
194 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

32 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
75 
75 
75 
94 
94 
113 
113 
131 
149 
218 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

28 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
65 
65 
65 
65 
82 
82 
98 
98 
130 
160 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

25 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
58 
58 
58 
58 
73 
73 
73 
87 
115 
142 
182 
× 
× 
× 
× 

22 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
52 
52 
52 
52 
52 
65 
65 
78 
103 
116 
199 
× 
× 
× 

 

15 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
34 
34 
34 
45 
52 
52 
60 
68 

11 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
25 
25 
25 
25 
32 

 

 1 لفة في معظم تطبيقات المراجعةنة مكسيكون حجم العينة كبيرا جدا، و بالتالي تكون المعاي. 
 يع والنشر،ائل للتوزعبد القادر الذنيبات، تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية، الطبعة الرابعة، دار و علي المصدر:

 .298-297، ص ص2012عمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  معاينة الصفات عينةمفردات  وإختبار إختيار -2-3
 

لعينة ممثلة للمجتمع، ثم يقوم بتنفيذ عينة بطريقة تكفل أن تكون ايختار محافظ الحسابات مفردات ال

 .1إجراءات المراجعة عليها للتأكد من مدى صحتها ومدى قوة نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة محل المراجعة
 

 إختيار مفردات العينة -2-3-1
 

                                                 
 .227علي إبراهيم طلبة، مرجع سابق، ص 1
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ة لسحب العينة من بعد أن يقوم محافظ الحسابات بتحديد حجم العينة يجب عليه أن يختار طريق

المجتمع، ويجب أن يتم إختيار مفردات العينة بطريقة تؤدي إلى أن تكون العينة ممثلة للمجتمع، وبالتالي فإن 

جميع مفردات المجتمع يجب أن تكون لها فرصة ليتم إختيارها ضمن مفردات العينة، ولكي يتم تحقيق ذلك فإن 

 .1إختيار عشوائيةخطط المعاينة اإلحصائية تتطلب إستخدام طرق 
 

إستخدام الطريقة المالئمة ب تدخل في العينة، بإختيار عناصر المجتمع التي سوف يقوم محافظ الحسابات

، ويجب أن يعد محافظ الحسابات توثيق مالئم لبيانات العينة التي تم سابقا من بين الطرق التي أوضحناها

 .2إختيارها
 

ار محافظ الحسابات مفردات إضافية ليتم إحاللها عند إستبعاد عند إختيار مفردات العينة غالبا ما يخت

مفردات باطلة أو غير مستخدمة أو ال يمكن إستخدامها كما هو الحال بالنسبة للمفردة التي ال يتوقع عند 

 .3إستخدامها أن يكون لها صفة معينة
 

 إختبار مفردات العينة -3-2-2
 

حسابات في فحص عناصر العينة، وفيما يتعلق بمعاينة الصفات بعد إختيار العينة الممثلة يبدأ محافظ ال

فإن هذا يعني أن كل وحدة بالعينة يجب أن تفحص للتحقق من وجود أو غياب الصفة المرغوبة، ويهتم محافظ 

 .4الحسابات بمالحظة عدد وحدات العينة المتضمنة إنحرافات عن هذه الصفات الرقابية
  

ذ إجراءات المراجعة على جميع المفردات التي تضمنتها العينة  وذلك يجب على محافظ الحسابات تنفي

ألغراض إختبارات لتحديد اإلنحرافات عن السياسات أو اإلجراءات الرقابية الموضوعة والتي تم تحديدها 

 اإللتزام، ويجب أن يميز محافظ الحسابات بين اإلنحرافات التي تتسم بكونها متكررة الحدوث وتلك اإلنحرافات

التي تحدث بصورة منفردة وغير متكررة، وإذا لم يتمكن محافظ الحسابات من تنفيذ إجراءات المراجعة 

المخططة على بعض مفردات العينة، نظرا لضياع المستندات على سبيل المثال فإنه يجب إعتبار ذلك إنحرافا 

ات بمفردات أخرى يتم إختيارها عن اإلجراءات الرقابية، وقد يقوم محافظ الحسابات بإحالل مثل هذه المفرد

 .5عشوائيا
 

يقوم محافظ الحسابات بتنفيذ اإلجراءات العادية للمراجعة على مفردات العينة ويحدد ما إذا كانت كل 

مفردة متوافقة مع الصفة المحددة من عدمه، كما يقوم محافظ الحسابات بتسجيل األخطاء التي يجدها، ويجب 

المعاينة في تطبيق إجراءات المراجعة، ويحدث خطأ غير المعاينة عندما يفشل أن يتجنب المحافظ أخطاء غير 

 .6محافظ الحسابات في التعرف على خطأ حقيقي في عناصر العينة
 

إذا ظهرت أنواع أخرى من األخطاء لم تعرف على أنها صفات خالل مرحلة تخطيط المعاينة، فإنه من 

ها لم تكن متوقعة، وتؤدي هذه األخطاء غير المتوقعة إلى تعديل الواجب أن ال تؤخذ إطالقا في اإلعتبار ألن

                                                 
 .98سمير كامل محمد، محمد إبراهيم راشد، مرجع سابق، ص 1
 .25-24منصور أحمد البديوي، وأخرون، مرجع سابق، ص ص 2
 .81السيد أحمد السقا، مرجع سابق، ص 3
 .591ابق، صوليم توماس، إمرسون هنكي، مرجع س 4
 .399-398وأخرون، مرجع سابق، ص صد الفيومي محمد، محم 5
 .25منصور أحمد البديوي، وأخرون، مرجع سابق، ص 6
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الصفات ذات األهمية، وقد تفرض ضرورة تعديل حجم العينة، ويجب توفيق إختبارات المراجعة للمساعدة في 

  .1تلخيص النتائج، وبعد إنتهاء اإلختبار يعد جدول باألخطاء في العينة
 

 معاينة الصفات عينةتقييم نتائج  -2-4
 

بعد تنفيذ إجراءات المراجعة المناسبة على مفردات العينة يجب على محافظ الحسابات تحليل أي 

ويمكن لمحافظ  عدل اإلنحراف في المجتمع،إنحرافات يتم إكتشافها في العينة للوصول إلى إستنتاجات بشأن م

عادة في الواقع العملي بإستخدام  الحسابات تحليل نتائج العينة بإستخدام المعدالت اإلحصائية، إال أن ذلك يتم

 .2الجداول المعدة مسبقا أو بإستخدام البرامج اإلحصائية
 

 خطوات تقييم نتائج العينة -2-4-1
 

بعد أن يقوم محافظ الحسابات بفحص مفردات العينة وتلخيص اإلنحرافات عن النظام الرقابي 

ائج يتعين عليه أن يأخذ بإعتباره ليس فقط العدد الفعلي المرسوم، ينتقل إلى تقييم نتائج العينة، وعند تقييمه للنت

 لإلنحرافات الموجودة في العينة ولكن أيضا طبيعة وأسباب هذه اإلنحرافات.
 

  3يتضمن تقييم محافظ الحسابات لنتائج العينة الخطوات األربعة التالية:
 

 وجودة بالعينة على حجم العينة؛حساب معدل اإلنحرافات في العينة عن طريق قسمة عدد اإلنحرافات الم -
 

 

 عدد اإلنحرافات الموجودة في العينة            

 =  معدل اإلنحراف في العينة 

           حجم العينة                                            
     

به  مسموححراف ال، فإذا كان معدل إنحرافات العينة أقل من معدل اإلنالمعاينة في اإلعتبار أخذ خطر -

ها حتى ل عليللمجتمع، ينبغي على محافظ الحسابات أن يأخذ بإعتباره خطر أن مثل هذه النتيجة يتم الحصو

 يزيد عن معدل اإلنحراف المقبول؛إذا كان معدل إنحراف المجتمع 

ي فعينة لاأخذ الجوانب الوصفية والنوعية لإلنحرافات في اإلعتبار، باإلضافة إلى أخذ معدل إنحراف  -

انب للجو اإلعتبار، حيث يأخذ محافظ الحسابات في إعتباره طبيعة اإلنحرافات وأية إنعكاسات بالنسبة

ن تلك ممية  األخرى لعملية المراجعة، وإن اإلنحرافات التي تنشأ من التصرفات المتعمدة تعتبر أكثر أه

 اإلنحرافات التي تعود إلى سوء فهم التعليمات أو اإلهمال؛

بة ت  الرقاختباراإول إلى نتيجة كلية، من خالل قيام محافظ الحسابات بمزج الدليل من القيمة مع نتائج الوص -

لرقابة، خطر الاألخرى المالئمة  لتحديد ما إذا كانت النتائج المجمعة تدعم مستوى ثقة المحافظ المخططة 

طاق في ن قابة التي تسبب زيادةفإذا كانت ال تدعمها يزيد محافظ الحسابات المستوى المقدر لخطر الر

  اإلختبارات األساسية المخططة.    
 

                                                 
 .82-81السيد أحمد السقا، مرجع سابق، ص ص 1
 .399وأخرون، مرجع سابق، صد الفيومي محمد، محم 2
 .84-83السيد أحمد السقا، مرجع سابق، ص ص 3
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الخطأ في المجتمع  بتعميم النتائج، ومن الخطأ أن يقرر أن نسبة بعد إكمال اإلختبارات يقوم المحافظ

بحساب حد الدقة األعلى لمعدل الخطأ في  المحافظ الخطأ في العينة، وبدال من ذلك يقوم  هي بالضبط نسبة

جتمع عند مستوى الثقة المرغوب وعلى أساس نتائج العينة الفعلية للمجتمع، وتستخدم جداول معدل الحدوث الم

 .1لتحديده ويلزم لذلك معرفة عدد األخطاء في العينة، الحجم الفعلي للعينة، مستوى الثقة المرغوب
 

 إلختبارات الرقابة. يتم تحديد الحد األقصى لإلنحراف من جداول تقييم نتائج العينات اإلحصائية
 

 %5 عندما تكون المخاطرتقييم نتائج العينة باستخدام معاينة الصفات  :(6-3) جدول رقم
 

 5%معدل الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة منخفضا جدا = 

حجم  
 العينة

 عدد االستثناءات الفعلية في العينة

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 
100 
125 
150 
200 

11.3 
9.50 
8.20 
7.20 
6.40 
5.80 
5.30 
4.90 
4.50 
4.20 
3.90 
3.70 
3.30 
3.00 
2.40 
2.00 
1.50 

17.6 
14.9 
12.9 
11.3 
10.1 
9.10 
8.30 
7.70 
7.10 
6.60 
6.20 
5.80 
5.20 
4.70 
3.70 
3.10 
2.30 

 ×
19.5 
16.9 
14.9 
13.3 
12.1 
11.0 
10.1 
9.40 
8.70 
8.20 
7.70 
6.80 
6.20 
4.90 
4.10 
3.10 

* 
* 
* 

18.3 
16.3 
14.8 
13.5 
12.4 
11.5 
10.7 
10.0 
9.40 
8.40 
7.60 
6.10 
5.10 
3.80 

* 
* 
* 
* 

19.2 
17.4 
15.9 
14.6 
13.5 
12.6 
11.8 
11.1 
9.90 
8.90 
7.20 
6.00 
4.50 

* 
* 
* 
* 
* 

19.9 
18.1 
16.7 
15.5 
14.4 
13.5 
12.7 
11.3 
10.2 
8.20 
6.90 
5.20 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

18.8 
17.4 
16.2 
15.2 
14.3 
12.7 
11.5 
9.30 
7.70 
5.80 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

19.3 
18.0 
16.9 
15.8 
14.1 
12.7 
10.3 
8.60 
6.50 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

19.7 
18.4 
17.3 
15.5 
14.0 
11.3 
9.40 
7.10 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

20.0 
18.8 
16.8 
15.2 
12.2 
10.2 
7.70 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

18.1 
16.4 
13.2 
11.0 
8.30 

 

 .20%*: أكبر من  

عة والنشر عي للطباسمير كامل محمد، محمد إبراهيم راشد، دراسة متقدمة في المراجعة الخارجية، دار التعليم الجام المصدر:
 .104، ص2013والتوزيع، اإلسكندرية

 

 %10 اطرعندما تكون المخ تقييم نتائج العينة باستخدام معاينة الصفات :(7-3) جدول رقم
 

 10%معدل الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة منخفضا جدا = 

حجم 
 العينة

 عدد االستثناءات الفعلية في العينة

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                 
 .25ي، وأخرون، مرجع سابق، صمنصور أحمد البديو 1
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20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
70 
80 
90 
100 
120 
160 
200 

10.9 
8.80 
7.40 
6.40 
5.60 
5.00 
4.50 
4.10 
3.80 
3.20 
2.80 
2.50 
2.30 
1.90 
1.40 
1.10 
 

18.1 
14.7 
12.4 
10.7 
9.40 
8.40 
7.60 
6.90 
6.30 
5.40 
4.80 
4.30 
3.80 
3.20 
2.40 
1.90 

 * 
19.9 
16.8 
14.5 
12.8 
11.4 
10.3 
9.40 
8.60 
7.40 
6.50 
5.80 
5.20 
4.40 
3.30 
2.60 

* 
* 
* 

18.1 
15.9 
14.2 
12.9 
11.7 
10.8 
9.30 
8.30 
7.30 
6.60 
5.50 
4.10 
3.30 
 

* 
* 
* 
* 

19.0 
17.0 
15.4 
14.0 
12.9 
11.1 
9.70 
8.70 
7.80 
6.60 
4.90 
4.00 

* 
* 
* 
* 
* 

19.6 
17.8 
16.2 
14.9 
12.8 
11.3 
10.1 
9.10 
7.60 
5.70 
4.60 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

18.4 
16.9 
14.6 
12.8 
11.4 
10.3 
8.60 
6.50 
5.20 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

18.8 
16.2 
14.3 
12.7 
11.5 
9.60 
7.20 
5.80 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

17.9 
15.7 
14.0 
12.7 
10.6 
8.00 
6.4 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

19.5 
17.2 
15.3 
13.8 
11.6 
8.70 
7.00 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

18.6 
16.6 
15.0 
12.5 
9.50 
7.60 

 

 .20%*: أكبر من 

ة والنشر : سمير كامل محمد، محمد إبراهيم راشد، دراسة متقدمة في المراجعة الخارجية، دار التعليم الجامعي للطباعالمصدر
 .105، ص2013والتوزيع، اإلسكندرية

 
 

 1فإنه يجب عليه أن يقوم بإتباع الخطوات التالية: أعاله الجداول قيام محافظ الحسابات بإستخدامعند 
 

 إختيار الجدول الذي يتفق مع معدل خطر المعاينة أو مستوى الثقة؛ -

 وليس معدل اإلنحراف الموجودة في العينة؛تحديد العمود الذي يحتوي على العدد الفعلي لإلنحرافات،  -

 تحديد الصف الذي يحتوي على حجم العينة المستخدمة؛ -

 قراءة الحد األقصى لإلنحراف من تقاطع الصف والعمود كما تم تحديدهما في الخطوتين السابقتين. -
 

 تحليل األخطاء في العينة -2-4-2
 
 

يجب ا وأسبابها، ومة الرقابة الداخلية لمعرفة طبيعتهيقوم محافظ الحسابات بتحليل أي إنحراف عن أنظ

أن يحدد ما إذا كان لإلنحراف الذي تم إكتشافه أثر مباشر على القوائم المالية، ويجب عليه أيضا أن يأخذ  عليه

في حسبانه مدى تكرار األخطاء وهل هي تمثل نمط معين أم هي مجرد أخطاء فردية غير متكررة وغير 

  .2مقصودة
 

أن يقرر محافظ الحسابات قبول المجتمع يجب أن يكون حد الدقة األعلى المحسوب على أساس  قبل 

العينة الفعلية أقل من أو يساوي حد الدقة األعلى المرغوب، وحينما يكون كالهما قائما على أساس نفس 

ارها لتخفيض التكاليف مستوى الثقة المرغوب ففي هذه الحالة يمكن اإلعتماد على أساليب الرقابة التي تم إختب

المباشرة إلختبارات األرصدة لجميع الصفات التي تتوافر فيها الشرط المذكور، ويجب تحليل سبب األخطاء 

 .3بعناية للبحث عما إذا كان هناك عامل رقابي معين لم يؤخذ في اإلعتبار
  

                                                 
 .106سمير كامل محمد، محمد إبراهيم راشد، مرجع سابق، ص 1
 .710سابق، صالمرجع ال 2
 .26منصور أحمد البديوي، وأخرون، مرجع سابق، ص 3
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عن مدى صدق وعدالة  يقوم محافظ الحسابات بتحليل األخطاء في العينة إلبداء رأيه الفني المحايد

 1البيانات التي قام بفحصها، كما يلي:
 

عند تحليل األخطاء المكتشفة في العينة يجب على محافظ الحسابات أن يقرر إذا كان البند المكتشف هو خطأ  -

 ؛تحديد الظروف التي أحدثت الخطأ طبقا ألهداف مراجعتهوذلك من خالل فعال، 

لمؤيد ألحد بنود العينة فقد يستطيع محافظ الحسابات الحصول على دليل إذا تعذر تحديد مكان المستند ا -

 ؛مراجعة مناسب عن طريق القيام بإجراءات بديلة بالنسبة لبنود العينة المفقودة

يجب على محافظ الحسابات أن يأخذ في اإلعتبار نوعية األخطاء، ويشمل هذا طبيعتها وسببها وتأثيرها  -

 ؛على إجراءات الرقابة الداخلية خرى للمراجعة كمقدار اإلعتماد المتوقعالمحتمل على المراحل األ

أو  يةعند تقييم األخطاء المكتشفة قد يستنتج محافظ الحسابات أن كثير منها لها طابع مشترك كنوع العمل -

في تحديد كل البنود  المحافظالفترة الزمنية أو غيرها من العوامل األخرى، وفي هذه الحاالت قد يقرر 

 مجتمع العينة التي تتسم بهذا الطابع المشترك، وبذلك ينشأ مجتمع فرعي يضم نفس الخصائص المشتركة. 
  

 المعاينة اإلستكشافية -2-5
 

ناء هاما تستخدم المعاينة اإلستكشافية بصفة أساسية للبحث عن األخطاء الهامة عندما يكون اإلستث

 .2كقرينة عن إختالس محتمل
 

 المعاينة اإلستكشافية هميةوأ تعريف -2-5-1
 

معاينة اإلكتشاف هي شكل أخر من أشكال معاينة الصفات وتستخدم في حالة وجود مجتمع كبير وكان 

عند إستخدام معاينة اإلكتشاف ال يهدف محافظ الحسابات إلى تقدير فمن المعتقد أن معدل الحدوث صغير جدا، 

ينة إلى تأكد محافظ الحسابات أنه إذا زاد معدل الحدوث في معدل الحدوث في المجتمع، وإنما تهدف خطة المعا

المجتمع عن حد معين فإن العينة ستشتمل على تكرار واحد أو خطأ واحد على األقل. وعلى ذلك إذا لم توجد 

أخطاء في العينة فيستطيع محافظ الحسابات التأكد أن معدل الخطأ في المجتمع ال يزيد عن المعدل المحدد. 

ينة اإلكتشاف هو التأكيد لمحافظ الحسابات بإكتشاف خطا واحد على األقل في المجتمع إذا كان معدل فهدف معا

الخطأ يساوي أو يزيد على معدل معين، كما تستخدم معاينة اإلكتشاف في حالة الشك في وجود غش إذا أراد 

  .3المحافظ أن يحصل على أمثلة من هذا الغش

على رأي  خطاء الجسيمة والتي يؤثر حدوثهام في حالة البحث عن األإن المعاينة اإلستكشافية تستخد

، فإذا كانت هذه األخطاء تحدث بنسبة معينة في المجتمع فإن محافظ الحسابات يمكنه عن ساباتمحافظ الح

يجده بدرجة مرغوبة من التأكد من أنه إذا تضمنت هذه طريق المعاينة اإلستكشافية أن يحدد حجم العينة الذي 

فإن ذلك يعني أن المجتمع يتضمن النسبة المحددة للخطأ المعين،  عينة على األقل خطأ واحد من هذا النوعال

في المعاينة اإلستكشافية  ومن ثم فإن من أهم خصائص هذه المعاينة هو أن أفضل تقدير لمعدل حدوث األخطاء

                                                 
 .230-228علي إبراهيم طلبة، مرجع سابق، ص ص 1
 . 114فؤاد محمد الليثي، مرجع سابق، ص 2
 .327ابق، صمصطفى عيسى خضير، مرجع س 3
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بنسبة أو معدل تكرار حدوث  هو قريب جدا من الصفر، ويتضح من ذلك أن المعاينة اإلستكشافية تختص

 .1خاصية معينة ولذلك فهي تعتبر حالة خاصة من معاينة الصفات على أساس التقدير
 

 2تعد المعاينة اإلستكشافية على درجة كبيرة من األهمية في الحاالت التالية:
 

يتأكد إن  عندما يشك محافظ الحسابات في حدوث نوع معين من المخالفات أو الغش الجوهري، ويريد أن -

 كانت هذه الحالة وحيدة؛

معدل حدوث حرج للمخالفة التي يمكن أن تؤدي إلى تحريف جوهري للقوائم عندما يكون من الممكن تقدير  -

 المالية إذا لم يفصح عنها؛

عندما يشير مجتمع المراجعة المحاط بنسبة مخاطرة عالية إلى وجود خلل في جزء معين من الواجبات بعد  -

 مبدئي لنظام الرقابة الداخلية.الفحص ال
  

يعتبر أسلوب معاينة اإلكتشاف مفيدا بصفة خاصة في إكتشاف عمليات التزوير أو التالعب، واألخطاء 

 .3الجوهرية أو الفشل في اإللتزام باإلجراءات األساسية للرقابة الداخلية
 

 4مثل في النقاط التالية:تت لوب معاينة اإلكتشاف في مراجعة الحساباتإن أهم مزايا إستخدام أس
 

 يكون حجم العينة أقل نسبيا عن الحجم المحدد في ظل أساليب المعاينة األخرى؛ -

يمكن أن تتوقف عملية المعاينة بالكامل بمجرد إكتشاف حالة أو أكثر من األحداث الجوهرية التي تهدف  -

 نسبة المسموح بها؛المعاينة إلى إكتشافها، وتكون على ثقة بان نسبة الخطأ أكثر من ال

 ينبغي وضع تعريف محدد وواضح للخطأ الجوهري قبل البدء في عملية المعاينة. -
 

 اإلستكشافية عينةتحديد حجم ال -2-5-2
 

ينبغي على محافظ الحسابات أن يكون حجم العينة اإلستكشافية كبيرا بدرجة كافية لتحقيق إحتمال محدد 

أو الخاصية داخل حجم المجتمع إذا ما كانت الصفة تحدث بدرجة  للحصول على حدث واحد على األقل للصفة

 .5ما من التكرار. ويتطلب إستخدام المعاينة اإلستكشافية تحديدا لمستوى الثقة ومعدل اإلنحراف
 

 العينة اإلستكشافية بالمعادلة التالية:حجم  تحدد ي
 

 

 معامل الثقة                  

 =  حجم العينة اإلستكشافية 

           حددمعدل الخطأ أو اإلنحراف الم                              
       

يمكن إيجاد  إن معامل الثقة ليس هو مستوى الثقة الذي سبق الحديث عنه، ففي حدود مستوى ثقة معين

 :ه الجدول التالييوضحمعامل الثقة كما 
 

                                                 
 .21-20محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص ص 1
 .598وليم توماس، إمرسون هنكي، مرجع سابق، ص 2
 .34إيهاب نظمي، هاني العزب، مرجع سابق، ص 3
 .36سابق، صالمرجع ال 4
 .93السيد أحمد السقا، مرجع سابق، ص 5
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 محددة: معامالت الثقة عند مستويات الثقة ال(8-3)جدول رقم 

 %99+ %99 %98 %97 %96 %95 %90 درجة الثقة

 5.4 4.3 3.7 3.4 3.2 3 2.2 معامل الثقة

 .94، ص2008: السيد أحمد السقا، المراجعة المتقدمة، مطابع غباشي، طنطاالمصدر

 
ن موضوعة ممختلف الجداول المن خالل  كشافستعند استخدام معاينة اإلكما يمكن تحديد حجم العينة 

  موالي:دول الالج هكما يبين المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين وخاصة يئات المهنية للمراجعةاله قبل
 

 شافتكس: جدول معاينة اال(9-3)جدول رقم 
 

حجم 
 العينة

 حد الدقة األعلى 
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، 2002وديةريخ، السعالديسطي، دار الم عبد القادر ألفين أرينز، جيمس لوبك، المراجعة: مدخل متكامل، تعريب: محمد المصدر: 
  .558ص

مفردة  5000و  2000أحجام العينات بالنسبة للمجتمعات التي يتراوح حجمها بين  الجدول أعالهيظهر 

 ت الحدوثحتماالأما ابأعلى الجدول من اليمين إلى اليسار.  ول وتظهر معدالت حد الدقة األعلىفي العمود األ

 الجدول. فتظهر في وسط
 

يحدد حجم المجتمع كمعلمة بالنسبة لمعاينة االكتشاف، لذلك توجد جداول مختلفة لمجتمعات ذات أحجام 

 1:الخطوات التالية لتحديد حجم العينة، يتبع محافظ الحساباتو مختلفة.
 

                                                 
 .056ألفين أرينز، جيمس لوبك، مرجع سابق، ص 1
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م ر محدد يتغيأو  نطالقا من حجم المجتمع الخاضع للمعاينة. إذا كان المجتمع كبيراتحديد الجدول المالئم إ -

 ؛اللجوء إلى جدول آخر

 ؛المقبول و مستوى الثقة المرغوب فيه ل حد الدقة األعلىتحديد معد -

لهذه  زي أفقياللوصول إلى مستوى الثقة المحدد. إن الرقم الموا حد الدقة األعلىالتحرك ضمن عمود معدل  -

 اييس المحددة سلفا.النقطة و الوارد ضمن عمود حجم العينة هو الحجم الذي سيحقق المق
 

 اإلستكشافية تقييم نتائج العينةإختيار و -2-5-3
 

دراسة لباختيار عينته وفق أسلوب إحصائي مقبول  ، يقوم محافظ الحساباتبعد تحديد حجم العينة

 مفرداتها من حيث الصفة الحرجة التي قام بتحديدها مسبقا.
 

 نحو التالي:يقوم محافظ الحسابات بتلخيص وتقييم النتائج على ال
 

 تحديد معدل إنحراف العينة؛ -

 لمعدل إنحراف المجتمع؛ األقصىتحديد الحد  -

 دراسة المعلومات الوصفية؛  -

 .التوصل إلى اإلستنتاج الشامل والنهائي -
 

عند الحكم على نتائج خطة المعاينة ال يدرس محافظ الحسابات فقط تتابع أو تكرار اإلنحرافات ولكن 

كطبيعة وأسباب تلك اإلنحرافات، والعالقة الممكنة لإلنحرافات مع  الوصفية لتلك اإلنحرافاتأيضا الخصائص 

 .1المراحل األخرى لعملية المراجعة
 

رة بأن قرر مباشفي العينة المدروسة، يمكنه أن يأو مخالفات أية أخطاء  محافظ الحسابات إذا لم يكتشف

ز معدل تتجاو مع لننحراف في المجتسيستنتج بأن أكبر نسبة إو معنى ذلك أنه  معيار خطة المعاينة قد تحقق.

و ذلك  وب آخرستنتاجه بأسلده سلفا. كما يستطيع صياغة إعند مستوى ثقة معين يكون قد حد حد الدقة األعلى

جتمع ي المفنحراف قة المرغوب فيه بأن يكون معدل اإلبنسبة مكملة لمستوى الث إحتمال وجود خطر بأن يقرر

 .د الدقة األعلىحيتجاوز 
 

ئيا ئج إحصااه النتنحرافا أو أكثر في العينة، فلن يكون بمقدوره تقييم هذأما إذا وجد محافظ الحسابات إ

جعة ت المرايدفعه إلى توسيع إجراءانحراف واحد أو أكثر سوف بإستخدام معاينة االستكشاف. فعثوره على إ

 لتشمل كافة مفردات المجتمع.
  

 ساسيةرات األختبافي مجال اإل عاينة المتغيرات ومعاينة الوحدات النقديةمخدام إستالمبحث الثالث: 
 

من محافظ الحسابات  يتطلب إن تطبيق طرق المعاينة اإلحصائية في مجال اإلختبارات األساسية

وتقدير كل من شكل توزيع المجتمع بالنسبة للخاصية المطلوب قياسها واإلنحراف المعياري ضرورة معرفة 

 .2تمع، وذلك نظرا ألثرهما على حجم العينة والتعميم الذي قد يستنتج من عملية المعاينةللمج
  

 المفاهيم األساسية لمعاينة المتغيرات -3-1

                                                 
  .170أمين السيد أحمد لطفي، أساليب المراجعة، مرجع سابق، ص1
 .634-633وليم توماس، إمرسون هنكي، مرجع سابق، ص ص 2
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 مالية، ولهذا يقوم بالقيم النقدية التي تعرضها القوائم ال معاينة المتغيرات في يهتم محافظ الحسابات

ضوء هذه  لمناسبة لمفردات العينة، ويقوم علىجعته، ويحدد القيمة النقدية ابإختيار عينة من المجتمع المراد مرا

  .1تحديد مدى عدالة القيم التي تظهر في القوائم الماليةقيمة النقدية للمجتمع ككل وكذلك القيمة بتقدير ال
 

 تعريف معاينة المتغيرات -3-1-1
 

 لرصيد القيمة النقدية لتقدير يستخدم ئيإحصا أسلوب" عن عبارة بأنه المتغيرات معاينة أسلوب يعرف

لقياس رصيد معين أو خطأ في رصيد حساب معين، ويطلق  أسلوب أي أنه "،معينة أخرى كمية أو الحساب

عليها أحيانا معاينة القيم المالية، وهي تستخدم في حالة مراجعة العمليات وليس الفحص اإلجرائي كما هو 

ير هذه القيمة المتوقعة في شكل مدى يتكون من حد أدنى وحد أقصى ألن الحال في معاينة الصفات، ويتم تقد

  .2القيم الدفترية ألرصدة الحسابات تتعرض لنوعين من األخطاء هما أخطاء الزيادة وكذلك أخطاء النقص
 

معين من الحسابات التي تحتويها القوائم المالية  بتقدير القيمة النقدية لرصيدتختص معاينة المتغيرات 

و تقدير مقدار الخطأ المحتمل أن يوجد في ذلك الرصيد، وهي تركز على القيم النقدية ولها أهمية كبيرة عند أ

 .3قيام محافظ الحسابات بإجراء اإلختبارات الجوهرية للتأكد من صحة األرصدة الموجودة بالقوائم المالية
 

لتي تختص بتقدير القيمة اإلجمالية معاينة المتغيرات، أي المعاينة امحافظ الحسابات أسلوب  يستخدم

 النتائج تحديد ، من خالل4لمجتمع معين، أو القيمة المالية للتحريفات التي يحتمل أن يتضمنها هذا المجتمع

 مطروحا أو إليه مضافا (المجتمع حجم في للعينة مضروب الحسابي الوسط) نقدية قيمة أساس على المحسوبة

 .5تحقيقه في مرغوب مستوى ثقة عند الدقة لمدى النقدية القيمة منه
 

هذا النوع من خطط المعاينة يمكن محافظ الحسابات من تقدير الكميات الرقمية مما سبق يمكن القول أن 

حصائية للمتغيرات هي أقصى فرق اإلن الدقة في المعاينة ، حيث أ6في حدود مدى دقة ومستوى ثقة معين

 والقيمة الحقيقية للمجتمع. يمكن السماح به بين تقدير محافظ الحسابات
 
 
 

 معاينة المتغيرات أهداف -3-1-2
 

ساعد محافظ الحسابات في تقدير القيمة المتوسطة لبنود ي لمتغيراتالمعاينة التقديرية لإن أسلوب 

فعند إستخدام أسلوب  ،التي تحتوي عليها العينةبالنقود  بالنقود عن طريق تحديد القيمة المتوسطة للبنود المجتمع

فإن محافظ الحسابات يهدف عادة إلى تقدير القيمة الحقيقية للمجتمع من بيانات العينة ثم  معاينة المتغيرات

 .7يقارن هذا التقدير مع قيمة المجتمع المسجلة في دفاتر المؤسسة محل المراجعة
 

                                                 
 .378محمد الفيومي محمد، وأخرون، مرجع سابق، ص 1
 .59عارف عبد هللا عبد الكريم، مرجع سابق، ص 2
 .112سمير كامل محمد، محمد إبراهيم راشد، مرجع سابق، ص 3
 .167خالد عبد المنعم زكي لبيب، سمية أمين علي، مرجع سابق، ص 4
 .179محمد مشيد، مرجع سابق، ص 5
 .313مصطفى عيسى خضير، مرجع سابق، ص 6
 .330سابق، صالمرجع ال  7
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 يختلف هدف المراجعة في ظل معاينة المتغيرات عنه في ظل معاينة الصفات، ففي ظل معاينةو

المتغيرات يكون هدف المراجعة تقدير القيمة اإلجمالية ألحد البنود أو المفردات معبرا عنها بوحدة النقد، كما قد 

يكون الهدف تقدير إجمالي قيمة الخطأ، بمعنى أن هدف المراجعة قد يكون تقدير القيمة اإلجمالية للحساب أو 

 .1تقدير إجمالي قيمة الخطأ أو التحريف فيهما
 

محافظ الحسابات اإلستفادة من أسلوب معاينة المتغيرات في تحقيق أهداف إختبارات المراجعة يمكن ل

في حالة عدم وجود قيمة دفترية مسجلة لكافة مفردات المجتمع محل المراجعة، أو في حالة عدم إمكان 

تحقيق أهداف المراجعة اإلعتماد على القيم الدفترية المسجلة بالدفاتر، وتوجد بدائل لخطط معاينة المتغيرات ل

 التقدير على أساس النسبة والفروق.و منها: التقدير على أساس الوسط الحسابي؛
 

 معاينة المتغيرات مراحل إستخدام -3-1-3
 

 2في األتي: التي يقوم بها محافظ الحسابات يمكن تلخيص إجراءات المعاينة التقديرية للمتغيرات
 

إختبارات تحقيق العمليات واألرصدة التي يستخدمها في بصفة عامة  والتي تتمثل تعريف أهداف اإلختبار -

 محافظ الحسابات لجمع أدلة إثبات تؤيد القيم التي تظهر في القوائم المالية لمجتمع معين؛

تحديد الدقةَ والثقة المرغوب فيها، وبما أن هذه الخطة من المعاينة تهدف إلى تحديد القيمة النقدية للمجتمع  -

 أن تكون هي األساس لتحديد الدقة؛ ن األهمية النسبية لهامش الخطأ الذي يمكن السماح به يجبلذلك فإ

تقدير اإلنحراف المعياري للمجتمع، حيث يمكن عمل تقدير لإلنحراف المعياري للمجتمع بإستخدام عينة  -

 ؛إستطالعية أو بإستخدام برنامج كمبيوتر مناسب

محافظ الحسابات أن يقترب بها متوسط العينة من  ، والدقة التي يرغبفي العينةتحديد الدقة المطلوبة  -

المتوسط الحقيقي للمجتمع ويتم إيجادها بقسمة الدقة المرغوب فيها لتقدير المجتمع ككل على عدد بنود 

 ؛المجتمع

كما تم  تحديد اإلنحراف المعياري  المقابل للثقة المطلوبة، ويتم تحديد اإلنحراف المعياري من الجداول -

 ؛توضيحها في السابق

 ؛حل المعادلة وإيجاد حجم العينة المطلوبة -

 ؛متوسط العينة سحب العينة وحساب -

تفسير نتائج العينة، حيث أن متوسط العينة يعطي محافظ الحسابات تقديرا للمتوسط الحقيقي للمجتمع في  -

الواردة في القوائم المالية الخاصة بالمؤسسة  حدود دقة وثقة معينة، فإذا كان هذا التقدير ال يؤيد البيانات

  حثه لمعرفة سبب ونطاق اإلختالفات.محل المراجعة، فإن على محافظ الحسابات أن يزيد من ب
 

 بإستخدام الوسط الحسابي تغيراتممعاينة ال -3-2
 

 يعتمد على يمة المجتمع محل المراجعة،وهويهدف التقدير بإستخدام الوسط الحسابي إلى تقدير إجمالي ق

 متوسط قيمة مفردات العينة بعد المراجعة في تقدير إجمالي قيمة الحساب بعد المراجعة.
 

                                                 
 .97السيد أحمد السقا، مرجع سابق، ص 1
 .336-335، ص صمصطفى عيسى خضير، مرجع سابق 2
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 أسس اإلعتماد على معاينة الوسط الحسابي -3-2-1
 

إن أساس اإلعتماد على معاينة الوسط الحسابي هو أن متوسط العينة سيمثل الوسط الحقيقي للمجتمع في 

وني في عين، وبالنسبة لمعاينة المتغيرات حتى في حالة إستخدام الحاسب اإللكترحدود معدل دقة ومستوى ثقة م

 .1يكون من المفيد أن يعتمد محافظ الحسابات على النظرية اإلحصائية تحديد حجم العينة
 

 التوزيع الطبيعي -1
 

و يتسم يعد التوزيع الطبيعي من أكثر التوزيعات اإلحصائية إستخداما في المعاينة اإلحصائية، فه

بالضبط من مفردات المجتمع تقع على كل من جانبي  %50بخاصيتين األولى هي التناسق والتماثل، أي أن 

 .2الوسط الحسابي للعينة، أما الخاصية الثانية هي أن مفردات المجتمع تميل إلى التجمع حول الوسط الحسابي
   

، وتميل قيم البنود المختلفة إلى دناهأ يأخذ التوزيع الطبيعي شكل الناقوس كما هو موضح في الشكل

التركز حول متوسط المجتمع، وال يوجد ميل إلى إنحراف البنود إلى جانب دون أخر، وتوزيع البنود المختلفة 

 .3متماثل على جانبي الوسط الحسابي للتوزيع
 

 منحنى التوزيع الطبيعي :(2-3)شكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
، 2001ة: المفاهيم والمعايير واإلجراءات، مطابع جامعة الملك سعود، السعودية: مصطفى عيسى خضير، المراجعالمصدر

 .331ص

 اإلنحراف المعياري -2
 

 

القيم الدفترية عن درجة تباين بأنه يعتبر اإلنحراف المعياري أحد المقاييس الهامة للتشتت ويعرف 

يقيس  ، أي أنه4الحسابي للمجتمع ويعبر عنه في شكل متوسط الفروق بين أي مفردة والوسط متوسط المجتمع،

تباين أو تشتت القيم حول الوسط الحسابي للمجتمع، وهو عبارة عن الجدر التربيعي لمربع مجموع إنحرافات 

  .5قيم بنود المجتمع عن الوسط الحسابي مقسوما على عدد بنود المجتمع

 بالقانون التالي: نحراف المعياري لبيانات مفردةاإليحسب 
 

                                                 
 .98، صالسيد أحمد السقا، مرجع سابق 1
 .635-634وليم توماس، إمرسون هنكي، مرجع سابق، ص ص 2
 .331مصطفى عيسى خضير، مرجع سابق، ص 3
 .96، ص2007-2006صادق حامد مصطفى، عبد هللا عبد السالم أحمد، دراسات في المراجعة، منشورات جامعة القاهرة، مصر 4
 .99السيد أحمد السقا، مرجع سابق، ص 5
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 بالقانون التالي: نحراف المعياري لبيانات متكررة أو مبوبةيحسب اإلكما 
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 نحراف المعياري فتعطى بالعالقات التالية:أما الصيغة المختصرة لإل

 

                                     نحراف المعياري لبيانات مفردة       اإل

 

 

 

نحراف المعياري لبيانات متكررة أو مبوبة اإل 

          
      

 حيث أن:
 

:n حجم العينة.  

: نحراف المعياري للمجتمع.اإل 

ix.رصيد الحساب : 

x: الوسط الحسابي لقيم x. 

in :رصيد.تكرار ال 
 

يحتاج محافظ الحسابات عند حساب حجم العينة إلى تقدير اإلنحراف المعياري للقيم بعد المراجعة، 

ويمكنه الحصول على هذا التقدير بحساب اإلنحراف المعياري للقيم الدفترية للمجتمع، أو بإستخدام اإلنحراف 

تمكن محافظ الحسابات  من الحصول على المعياري للقيم بعد المراجعة للسنة السابقة، وهناك طريقة بديلة 

مفردة تقريبا وتتضمن حزم البرامج اإللكترونية العامة  150تقدير لإلنحراف المعياري بأخذ عينة مبدئية من 

للمراجعة إجراءات تقدير اإلنحراف المعياري للقيم الدفترية للمجتمع سواء من العينة اإلستطالعية أو من القيم 

 .1الدفترية للمجتمع
 

 لتقدير بالوسط الحسابيإجراءات معاينة ا -3-2-2
 

 
 

                                                 
 .334رجع سابق، صمصطفى عيسى خضير، م 1
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في معاينة المجتمعات المحاسبية طبقا للخطوات  تتم عملية إستخدام طريقة التقدير بالوسط الحسابي

العامة للمعاينة، وكذلك فإن تحديد حجم العينة يتم بإتباع نفس المعادلة في طريقة الفروق، وبعد إختيار مفردات 

 حافظ الحسابات بمراجعتها وتحديد قيمتها الصحيحة.العينة يقوم م
 

 ضبط ورقابة خطر المعاينة -1
 
 

هناك نوعان من خطر المعاينة بالنسبة لإلختبارات األساسية وهما خطر الرفض غير الصحيح للحساب 

من يتم رقابة وضبط هذان النوعان  خطة معاينة المتغيراتالصحيح للحساب، وعند تخطيط  روخطر القبول غي

، ويتحدد ذلك بواسطة تقدير محافظ الحسابات للخطر المتالزم وخطر الرقابة بالنسبة خطر بشكل مستقلال

للمزاعم التي يتم إختبارها، ونطاق أدلة اإلثبات من أية إختبارات أساسية أخرى لهذه المزاعم، ومن الناحية 

نجاز إجراءات مراجعة إضافية عندما األخرى أن يأخذ في إعتباره عوامل الوقت والتكلفة المتضمنة في إ

 .1توضع نتائج العينة بشكل خاطئ أن رصيد دفتري صحيح محرف بشكل جوهري
 

يستخدم هامش خطر المعاينة في معاينة التقدير بإستخدام الوسط الحسابي كما هو الحال في معاينة 

تحديد القيمة النقدية للمجتمع، الصفات لمراقبة وضبط خطر المعاينة، وحيث أن معاينة المتغيرات تهدف إلى 

فإن األهمية النسبية لهامش الخطر الذي يمكن السماح به يجب أن يكون األساس في تحديد دقة التقدير، ويعبر 

عن الدقة عادة في معاينة المتغيرات بالمدى أو الفترة حول نتائج العينة والتي يتوقع أن يقع في حدودها القيمة 

 .2المراد قياسها الحقيقية لخاصية المجتمع
  

 يمكن تحديد هامش خطر المعاينة المحتمل كما يلي:

 

 اإلنحراف المسموح به في المجتمع             

 =  هامش خطر المعاينة المحتمل

           خطر المعاينة                                            
    

 معامل القبول الخاطئ   

 +1=  خطر المعاينة 

           معامل الرفض الخاطئ                        
  

 

إن التحريف المسموح به للمجتمع هو أقصى تحريف نقدي قد يوجد في الحساب بدون أن يجعل القوائم 

 المالية محرفة بشكل جوهري.

 تؤخذ معامالت الخطر من الجدول الموالي:

 لوسط الحسابيلتقدير بالمعاينة ا : معامالت الخطر(10-3)جدول رقم
 

 عامل من طرف واحد المستوى المقبول للخطر
 معامالت القبول الخاطئ

 عامل من طرفين
 معامالت الرفض الخاطئ

1% 2.23 2.58 

4% 1.68 2.00 

                                                 
 .100-99السيد أحمد السقا، مرجع سابق، ص ص 1
 .336مصطفى عيسى خضير، مرجع سابق، ص 2
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5% 1.64 1.96 

10% 1.28 1.64 

15% 1.04 1.44 

20% 0.84 1.28 

25% 0.67 1.15 

30% 0.52 1.00 

40% 0.25 0.84 

50% 0.00 0.67 

 .101، ص2008: السيد أحمد السقا، المراجعة المتقدمة، مطابع غباشي، طنطاالمصدر

 

 تحديد حجم العينة -2
لتقدير على أساس الوسط لإن العوامل التي يتم تضمينها مباشرة في معادلة تحديد حجم العينة بالنسبة 

 الحسابي هي:
 

 حجم المجتمع؛ -

 الخطر المقدر للرفض الخاطئ؛ -

 ف المعياري بين قيم المفردات في المجتمع؛اإلنحرا -

 هامش خطر المعاينة المحتمل )دقة العينة(. -
 

 ويعبر عن عالقة هذه العوامل في المعادلة التالية:

 
2








 


A

SDUrN
n 

      

 
 حيث أن:

 

n؛:حجم العينة 

N؛:حجم المجتمع 

Ur؛)معامل الثقة( :معامل خطر الرفض الخاطئ 

SD؛لمعياري المقدر للمجتمع:اإلنحراف ا 

A)ويساوي الحد األقصى لألخطاء الذي يسمح به محافظ الحسابات ناقص نقطة  :هامش خطر المعاينة )الدقة

 تقدير لمجموع األخطاء في المجتمع.ال

إن العوامل المؤثرة على حجم العينة في إختبارات التحقق التفصيلية بإتباع هذا األسلوب أو غيره من 

 تقليدية األخرى يمكن توضيحها في الجدول الموالي:األساليب ال
 

 نة في إختبارات التحقق التفصيلية: بعض العوامل المؤثرة على حجم العي(11-3)جدول رقم 

 األثر على حجم العينة العامل

 زيادة حجم العينة الزيادة في اإلنحراف المعياري للمجتمع

 لعينةزيادة ضئيلة في حجم ا الزيادة في حجم المجتمع

 زيادة في حجم العينة الزيادة في القيمة النقدية للخطأ المتوقع

 إنخفاض في حجم العينة الزيادة في مخاطر القبول الخاطئ
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 إنخفاض في حجم العينة الزيادة في الخطأ المسموح به

 .: إعداد الباحثالمصدر
 
 

 تقييم نتائج العينة -3
 
 

هامش المعدل لخطر المعاينة فإن القيمة الدفترية للمؤسسة بمجرد أن يقوم محافظ الحسابات بحساب ال

يتم قبولها أو رفضها على أساس ما إذا كانت تقع داخل حدي الدقة التي يتم إنشائها عن طريق متوسط قيمة 

العينة بعد المراجعة زائد ناقص هامش خطر المعاينة المعدل، فإذا كانت القيمة الدفترية تقع داخل الحدود فإن 

ج العينة تدعم إستنتاج أن رصيد الحساب صحيح بشكل جوهري، ومن الناحية األخرى إذا وقعت القيمة نتائ

الدفترية خارج الحدود فإن نتائج العينة توضح أن خطر التحريف الجوهري في رصيد الحساب يكون مرتفع 

 .1اب، وهو ما يحتم على محافظ الحسابات القيام بإجراءات أخرى للتأكد من صحة الحسجدا
 

 قووالفرأتغيرات بإستخدام تقدير النسبة ممعاينة ال -3-3
 

 2ق أو النسبة ما يلي:ويتطلب إستخدام تقدير الفر
 

 أن يكون لكل بند في المجتمع قيمة دفترية؛ -

 أن تعادل القيمة الدفترية للمجتمع مجموع القيم الدفترية لبنود المجتمع؛ -

 ة لكل بند في العينة؛أن يمكن إيجاد قيمة من واقع المراجع -

أن يوجد فروق كثيرة نسبيا بين القيم الدفترية والقيم بعد واقع المراجعة، فإذا كان معدل حدوث الفروق  -

 منخفض جدا يجب على محافظ الحسابات إختيار عينة كبيرة جدا تظهر عدد ممثل من األخطاء.
 

 طريقة النسبة -3-3-1
  
 

وق إلى تقدير القيمة اإلجمالية لألخطاء في مجتمع محاسبي معين، تهدف طريقة النسبة مثل طريقة الفر

وأساس هذه الطريقة أن الخطأ في العينة ال يقاس بقيمته المطلقة وإنما بنسبته إلى القيمة الدفترية للمفردة التي 

  .3أكتشف فيها
 

 ن تطبيق طريقة النسبة تمر بمجموعة من المراحل كاألتي:إ
 

ن نقطة التقدير ألخطاء المجتمع تحسب ، وفي هذه الطريقة فإمجموع أخطاء المجتمعحساب نقطة التقدير ل -

 من خالل المعادلة التالية:
 

 صافي اإلنحراف في العينة                           

  ×القيمة الدفترية للمجتمع = التحريف المتوقع

          العينة رداتية لمفالقيمة الدفتر                                              
 

 

حساب مدى الدقة، أي الخطأ المعياري لنقطة التقدير لمجموع األخطاء في المجتمع والذي يعطى بالعالقة  -

 :ةالتالي

                                                 
 .101السيد أحمد السقا، مرجع سابق، ص  1
 .79عارف عبد هللا عبد الكريم،  مرجع سابق، ص  2
 .154خالد عبد المنعم زكي لبيب، سمية أمين علي، مرجع سابق، ص 3
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 .:مدى الثقة لنقطة التقدير لمجموع أخطاء المجتمعP حيث أن

 في المجتمع والذي يحسب على أساس:حساب حدود الثقة لمجموع األخطاء  -

 

 لمعياريمدى الخطأ ا +نقطة التقدير لمجموع األخطاء  =الحد األقصى لمستوى الثقة  

 لمعياريمدى الخطأ ا −نقطة التقدير لمجموع األخطاء  =الحد األدنى لمستوى الثقة  
 

 

فإن على محافظ الحسابات أن يقدر إتخاذ القرار بشأن قبول المجتمع المحاسبي، فإلتخاذ مثل هذا القرار  -

بوجوده لقبول المجتمع  حدود األهمية النسبية لألخطاء وهي الحد األقصى للخطأ الذي يسمح محافظ الحسابات

وإعتباره ال يحتوي أخطاء هامة نسبيا دون الحاجة إلجراءات مراجعة أخرى، أو تعديالت في الدفاتر 

مع المحاسبي فعليه أن يتخذ إجراءات مراجعة أخرى كإعادة الفحص ، وأما إذا قرر عدم قبول المجتالمحاسبية

  أو زيادة حجم العينة أو تغيير مستوى الثقة.
 

تقدير نسبة التحريف في العينة إلى قيمتها الدفترية ل يستخدم محافظ الحسابات العينة  في تقدير النسبة

ت في القوائم المالية ببساطة عن طريق قسمة وتحسب نسبة التحريفا دير التحريف المتوقع للمجتمع كله،في تق

صافي التحريفات في العينة على القيمة الدفترية للعينة، ثم يتم الحصول على تقدير التحريف المتوقع للمجتمع 

 . 1كله بضرب النسبة المقدرة في إجمالي القيمة الدفترية للمجتمع
 

فيها إرتباط بين قيمة الخطأ في أي مفردة في  في الحاالت التي يكونيفضل إستخدام طريقة النسبة غالبا 

ياري للعينة العينة والقيمة الدفترية لهذه المفردة، ألن وجود هذا اإلرتباط يؤدي إلى صغر اإلنحراف المع

يقل حجم العينة وتزداد كفاءة الطريقة، كما تقل درجة اإلعتماد والوثوق في هذه الطريقة مثلها مثل  وبالتالي

المحاسبي على عدد قليل من األخطاء وحتى وإن كانت في مجموعها  حينما يحتوى المجتمعطريقة الفروق  

 .2ذات أهمية نسبية عالية

 طريقة الفروق -3-3-2
 
 

طريقة التقدير بواسطة متوسط الفروق بين القيم الحقيقية لمفردات العينة والقيم  طريقة الفروق هي

، ويتم ذلك بمقارنة القيمة الحقيقية بعد المراجعة والقيمة 3إكتشافها الدفترية لها، والتي تمثل األخطاء التي يتم

الدفترية بالنسبة للعينة ثم نسبة أو ضرب الفرق في عدد مفردات المجتمع، فإذا كان الفرق موجبا فإن القيمة 

تكون مسجلة  الدفترية تكون مسجلة بقيمة أقل من الحقيقية، أما في حالة يكون الفرق سالب فإن القيمة الدفترية

 .4بقيمة أكبر من الحقيقة، أي مغاالة في قيمتها
 

                                                 
 .110، مرجع سابق، صالسيد أحمد السقا 1
 .79عارف عبد هللا عبد الكريم، مرجع سابق، ص 2
 .154خالد عبد المنعم زكي لبيب، سمية أمين علي، مرجع سابق، ص 3
 .109، ص2007-2006صادق حامد مصطفى، عبد هللا عبد السالم أحمد،دراسات في المراجعة، منشورات جامعة القاهرة، مصر 4
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 من كل وجود حالة في المجتمع في المقدر اإلجمالي االنحراف قيمة لقياس قوالفر تقدير استخدام يتم

 محافظ الحسابات يقوم حيث بينهما، الفرق وتحديد بالعينة عنصر لكل مراجعتها تم التي والقيمة المسجلة القيمة

 في الفردي نحرافاإل حجم نحراف،اإل حجم متوسط نحرافات،اإل عدد على بناءالمجتمع  في نحرافاإل ربتقدي

 .1محدد ثقة مستوى عند المحسوبة الدقة درجة طرح أو إضافةب بالتقدير النتائج عن التعبير ويتم .المجتمع

 2حسب طريقة الفروق يتم تحديد حجم العينة وفقا للقانون التالي:

 
2
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ق يستخدم محافظ الحسابات عينة لتقدير متوسط الفرق بين القيمة التي تمت ووعند إستخدام تقدير الفر

مراجعتها والقيمة الدفترية لبنود العينة، ويتم تقدير الفرق بقسمة الفرق بين القيمة التي تمت مراجعتها والقيمة 

ويتم إيجاد الفرق الكلي بين القيمة الدفترية للمجتمع وقيمته الصحيحة  ة،ترية للعينة على عدد بنود العينالدف

 . ويظهر ذلك فيما يلي:3بضرب الفرق التقديري المتوسط في عدد بنود المجتمع
 

 

 صافي اإلنحراف في العينة                           
  ×القيمة الدفترية للمجتمع = التحريف المتوقع

          العينة فرداتالقيمة الدفترية لم                                              
 

 
 

إن تقييم نتائج العينة في هذه الطريقة يهدف إلى الحصول على تقدير لمدى األخطاء الممكنة في 

المجتمع في ضوء مستوى ثقة معين لقبول أو رفض المجتمع ويمكن توضيح الخطوات الالزمة لتحقيق هذا 

 4ألتي:الهدف كا
 

إختيار مفردات العينة بإستخدام أحد طرق إختيار مفردات العينة السابق ذكرها، ويمكن لمحافظ الحسابات أن  -

يقوم بترقيم مفردات المجتمع باإلعتماد على ترقيم المؤسسة بدفتر األستاذ أو بإستخدام دليل أو فهرس معين، 

 ؛نة بالكاملوبعد إختيار مفردات العينة فإنه يقوم بمراجعة العي

في كل مفردات العينة، والخطأ هنا هو الفرق بين القيمة الدفترية قبل المراجعة والقيمة بعد  تحديد قيمة الخطأ -

ن قيمة ، وسيكو، وبعد إنجاز هذه الخطوة فإن كل مفردة من مفردات العينة ستكون لها قيمة خطأالمراجعة

ون قد تكطاء بالزيادة كما أخألخطاء المكتشفة قد تكون ، كما أن اخطأ الكثير من المفردات مساويا للصفر

 ؛أخطاء بالنقص

 حساب نقطة التقدير لمجموع األخطاء في المجتمع ويمكن حسابها من خالل القانون التالي: -

  

 مجموع قيمة األخطاء في العينة         

 =  متوسط الخطأ في العينة 

           م العينةحج                                       

                                                 
 .142مرجع سابق، ص وليم توماس، إمرسون هنكي، 1
 .61، صعارف عبد هللا عبد الكريم، مرجع سابق 2
 .340-339مصطفى عيسى خضير، مرجع سابق، ص ص 3
 .68-64عارف عبد هللا عبد الكريم، مرجع سابق، ص ص 4
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داخل المجتمع، وبالتالي  تقدير اإلنحراف المعياري للمجتمع والذي يقيس درجة التباين بين قيم المفردات -

ة للمجتمع أفضل، وفي حالة مراجعة الحسابات يستحيل حساب اإلنحراف تقدير القيم الصحيحيكون 

ت المجتمع مراجعة كاملة وبالتالي ينتفي الغرض لقيم المجتمع ألن ذلك معناه مراجعة كل مفردا المعياري

من إستخدام العينات، لذلك يقوم محافظ الحسابات بحساب اإلنحراف المعياري لقيم العينة بعد المراجعة 

 وإعتباره ممثل لإلنحراف المعياري للمجتمع.

 حساب مدى الدقة والذي يحسب طبقا للمعادلة التالية: -
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 لفترة الثقة هي تحسب كما يلي: حساب حدود الثقة وهي الحد األدنى والحد األقصى -
 

 

 مدى الثقة +نقطة التقدير لمجموع األخطاء  =الحد األقصى لمستوى الثقة  

 مدى الثقة −نقطة التقدير لمجموع األخطاء  =الحد األدنى لمستوى الثقة  
 

 

المحاسبي من عدمه، فبعد حساب الحد األدنى والحد األقصى لمستوى الثقة  إتخاذ القرار بشأن قبول المجتمع -

وقبل إتخاذ قرار بشأن قبول المجتمع المحاسبي من عدمه فإن على محافظ الحسابات أن يقوم أوال بتقدير 

جتمع حدود األهمية النسبية والتي هي مقدار األخطاء التي يرى محافظ الحسابات أنها هامة نسبيا بالنسبة للم

الذي سمح محافظ الحسابات بوجوده دون حاجة  للخطأ األقصىمحل الفحص والمراجعة، أي تحديد الحد 

 إلجراءات مراجعة أخرى.
 

والقاعدة التي يسترشد بها محافظ الحسابات عند إتخاذه قرار بشأن المجتمع المحاسبي محل المراجعة 

خل حدود األهمية النسبية فإن محافظ الحسابات في هذه هي أنه إذا كان طرفي أو حدي الثقة يقعان بالكامل دا

الحالة يقبل الفرض الذي يعني أن القيمة الدفترية ال تحتوي على أخطاء هامة نسبيا، وإذا كان أحد حدي الثقة أو 

كالهما يقع خارج حدود األهمية النسبية فإن محافظ الحسابات في هذه الحالة يقبل الفرض الذي ينص على أن 

 ة الدفترية تحتوي على أخطاء هامة نسبيا.القيم
 

 أسلوب معاينة الوحدات النقدية -3-4
 

مزيجا مشتركا بين أسلوبي معاينة الصفات ومعاينة المتغيرات  أسلوب معاينة الوحدات النقديةيعتبر 

يتم  وهو أسلوب يقوم على إستخدام القيم النقدية في المجتمع، وهو يحمل خصائص معاينة المتغيرات، ولكن

 .1إستخدام أساليب معاينة الصفات لتحديد حجم العينة وتقييم نتائجها
 

 مفهوم أسلوب معاينة الوحدات النقدية -3-4-1
 

                                                 
 .116سمير كامل محمد، محمد إبراهيم راشد، مرجع سابق، ص 1
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األساسي  أسلوب يستخدم في مراجعة الحسابات يكون هدفه" بأنه أسلوب معاينة الوحدات النقديةيعرف 

ن المجتمع متجانس نسبيا فإن التباين يكون بسيطا تخفيض أثر تباين المجتمع على أحجام العينات، فعندما يكو

 .1"نسبيا ومن ثم يمكن أن يكون حجم العينة صغير
 

يعتبر أسلوب معاينة الوحدات النقدية شكال مختلطا يدمج صفات معينة لكل من أسلوب معاينة الصفات 

ت التحقق من صدق ومعاينة المتغيرات وذلك بإستخدامه في فحص نظام الرقابة الداخلية وفي نفس الوق

األرصدة الناتجة عن نظام الرقابة الداخلية، وطبقا لهذا األسلوب يتم معاينة الوحدات النقدية ألرصدة الحسابات 

محل المراجعة بنفس الخطوات المتبعة في معاينة الصفات والتي تستخدم في مجال الفحص اإلجرائي لنظم 

عينة من الوحدات النقدية ثم يحدد الوحدات الطبيعية التي تنتمي ، حيث يختار محافظ الحسابات 2الرقابة الداخلية

إلى كل وحدة نقدية مختارة في العينة، وبعد فحص العينة يقوم محافظ الحسابات بتقدير الحد األقصى ألخطاء 

المجتمع من واقع نتائج العينة، ثم يقارن الحد األقصى المحسوب ألخطاء المجتمع مع حدود األهمية النسبية 

 .3وذلك إلتخاذ قرار بقبول أو رفض المجتمع المحاسبي محل المراجعة
 

 ليست فيها المعاينة وحدة أن في السابقة حصائيةاإل المعاينة أساليب عنمعاينة الوحدات النقدية  ختلفت

 4:هما أساسيتين بصفتين وتتسم .الحساب رصيد في النقد وحدة هي وإنما مفردة عملية أو مفردا حسابا
 

 للمفردات؛ النقدية القيم بحسب طبقات إلى تلقائيا المراجعة مجتمع تقسيم يتم -

 ة.العين ضمن الختبارها أكبر فرصة لها تكون األكبر النقدية القيم -
 

 محافظ الحسابات تحديد ضرورة عند تطبيق أسلوب معاينة الوحدات النقدية العينة حجم تحديد يتطلب

 5اآلتية: لنقاطل
 

 فحصه؛ محافظ الحسابات يريد الذي للمجتمع ةالدفتري القيمة -

 ؛βالنوع  من لمخاطر المقابل الثقة معامل -

 المقبول؛ نحرافلإل النقدية القيمة -

 .المتوقع نحرافلإل النقدية القيمة -
 

 معاينة الوحدات النقديةأسلوب أهمية إستخدام  -3-4-2
 

نة اإلحصائية التي طورت إلستخدامها من قبل المعاي أحد أساليب أسلوب معاينة الوحدات النقديةعتبر ي

محافظي الحسابات بشكل خاص، ويمكن إستخدامها في اإلختبارات التفصيلية لألرصدة، ويطلق عليها أحيانا 

طريقة المعاينة اإلحتمالية نسبة للحجم، ويمكن إستخدام هذه الطريقة في حالة كون عدد الوحدات في المجتمع 

لية المعاينة، وكذلك إذا كان محافظ الحسابات يتوقع إما عدم وجود تحريفات أو كان غير معروفة في بداية عم

                                                 
 .305حسين عبيد، شحاتة السيد، مرجع سابق، ص 1
 .168محمود عبد المجيد، مرجع سابق، ص محمد 2
 .130-129عارف عبد هللا عبد الكريم، مرجع سابق، ص ص 3
 .65سمية أحمد ميلي، مرجع سابق، ص 4
 .418-410محمد الفيومي مجمد، وأخرون، مرجع سابق، ص ص 5
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يتوقع وجود تحريفات بالتضخيم، ويفضل إستخدام هذه الطريقة في معاينة الحسابات المدينة واإلستثمارات في 

 .1األوراق المالية وإختبارات أسعار المخزون عندما يتوقع وجود إختالفات قليلة
 

 النقدية ألربعة أسباب على األقل وهي: حافظ الحسابات أهمية كبيرة إلستخدام معاينة الوحداتيعطي م
 

أنها تعمل على نحو تلقائي على زيادة إحتمال إختيار عناصر وحدات النقد األكبر من المجتمع الذي يتم  -

ا تمثل بوجه عام خطر مراجعته، ويقوم محافظ الحسابات بممارسة تتعلق بالتركيز على هذه العناصر ألنه

أكبر للتحريفات ذات األهمية النسبية، ويمكن أيضا إستخدام المعاينة الطبقية لتحقيق هذا الهدف، ولكن عادة 

 .2معاينة الوحدة النقدية أسهل في التطبيق

 تتميز معاينة الوحدة النقدية في أنها تخفض من تكلفة تنفيذ إختبارات المراجعة، ألن العديد من عناصر -

 المجتمع يتم إختبارها في وقت واحد.

فيعد إستخدام معاينة الوحدة النقدية مالئما لسهولة تطبيقها، حيث يمكن تقييم تلك المعاينة من خالل تطبيق  -

 اإلشراف على إستخدام أساليب معاينة الوحدات النقدية.بسيطة، وبالتالي من السهل جداول 

 ا إحصائيا ال يتم من خالل األساليب غير اإلحصائية.توفر معاينة الوحدات النقدية إستنتاج -
 

عند إستخدام أسلوب معاينة الوحدات النقدية فإن كل وحدة نقدية ينظر إليها على أنها وحدة مستقلة من 

وحدات المجتمع، وهو ما يعني أن جميع الوحدات النقدية لها فرصة إختيار متساوية لتكون ضمن مفردات 

 .3العينة
 

 معاينة الوحدات النقديةأسلوب إستخدام  ئصخصا -3-4-3
 

بتعريفه لوحدة المعاينة والمجتمع المحاسبي، حيث تعد وحدة النقد  أسلوب معاينة الوحدات النقديةيتميز 

هي وحدة المعاينة، وجملة المبالغ التي يتكون منها العنصر محل الفحص هو المجتمع المحاسبي ويحقق أسلوب 

 4دية المزايا التالية:المعاينة بالوحدات النق
 

 لى تخفيضإيؤدي  تتجنب المعاينة بالوحدات النقدية مشكلة تحويل أخطاء معاينة الصفات إلى قيم مالية، مما -

 مخاطر اإلعتماد على إستنتاجات معاينة القيمة فقط؛

لك لتحقيق ذ طبقات ينشأ عن المعاينة بالوحدات النقدية حجم فعال للعينة دون الحاجة إلى تقسيم المجتمع إلى -

 ؛ستخدام فترة المعاينةتلقائيا نتيجة إل

نقسم لنقدية تحدات اال يتأكد إكتشاف أخطاء المجتمع من خالل العينة لندرة هذه األخطاء، فعند المعاينة بالو -

قوع يا لواألخطاء الكبيرة إلى أخطاء صغيرة كثيرة في شكل وحدات نقدية معينة، مما يعطي تكرارا كاف

 ء يسمح بزيادة إحتمال إكتشافها.األخطا
   

 5والتي منها: األخرى يتميز أسلوب معاينة الوحدات النقدية بمجموعة من الخصائصكما 
 

                                                 
 .302علي عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، ص 1
 .119أحمد محمد نور، وأخرون، مرجع سابق، ص 2
 .113سمير كامل محمد، محمد إبراهيم راشد، مرجع سابق، ص 3
 .443-442أحمد حلمي جمعة، التدقيق والتأكيد الحديث، مرجع سابق، ص ص 4
 .177-172أحمد محمد نور، وأخرون، مرجع سابق، ص ص 5
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وحدة المعاينة هي وحدة النقد، وهو ما يجعل الحساب ذا الرصيد الكبير له فرصة أكبر للتواجد داخل العينة  -

 من حساب أخر ذا رصيد صغير؛

 مع في حجم وحدات النقد المسجلة؛يتمثل حجم المجت -

 إستخدام الحكم األولي عن األهمية النسبية لكل حساب بدال من التحريف المحتمل أو المقبول؛ -

 تحديد حجم العينة بإستخدام معادلة إحصائية؛ -

 يتم إختيار العينة بإستخدام أسلوب تناسب اإلحتماالت مع الحجم، حيث يمكن التوصل إلى ذلك بإستخدام -

 العشوائية أو أساليب المعاينة المنتظمة؛ األرقام، أو جداول اآلليبرامج اإلعالم 

، حيث يتم إستخدام جداول تقييم العينة مع إستبدال الخطر في حساب النتائجإستخدام جداول معاينة الصفات  -

 ؛يح للمجتمعالمقبول لتقييم خطر الرقابة بخطر أخر يسمى خطر القبول غير الصح

نتائج الصفات إلى وحدات نقد ويتم من خالل معاينة الوحدة النقدية تقدير التحريفات بوحدة النقد في  تحويل -

 ؛ جد بها تحريفات في المجتمعنسبة التي يوالالمجتمع، وليس 

 كل عنصر بالمجتمع يوجد به تحريف، يضع محافظ الحسابات إفتراض عن النسبة المئوية للتحريف في -

 ض محافظ الحسابات من إستخدام جداول معاينة الصفات لتقدير التحريفات بوحدة النقد؛ويمكن هذا اإلفترا

يشار إلى النتائج اإلحصائية التي يتم التوصل إليها عند إستخدام معاينة الوحدات النقدية على أنها حدود  -

حد األدنى للتحريف التحريفات، وتتمثل هذه الحدود للتحريفات في التقديرات عن الحد األقصى للتحريف وال

 عند مستوى محدد من خطر القبول غير الصحيح للمجتمع.
 

 1:بمزايا أخرى منها ى مدخل معاينة المتغيراتيتميز مدخل المعاينة على أساس وحدة النقد علكذلك 
 

 ؛يةليس مطلوب حساب اإلنحراف المعياري، وبذلك يتم اإلستغناء عن الحاجة لسحب عينات إستكشاف -

 ؛ليالألخطاء عن طريق تقسيم المجتمع آ مال متزايد إلكتشاف القيم المالية الكبيرةهناك إحت-

اينة قييم معيسمح لمحافظ الحسابات بإجراء إستنتاجات تتعلق بقيمة الخطأ في المجتمع بإستخدام جدول ت -

 ؛الصفات

 .يسمح بسحب عينة صغيرة نسبيا -

 
 

 معاينة الوحدات النقدية طرق -3-4-4
 

دام ية بإستخلنقدا ة المعاينة وتقييم النتائج وإتخاذ قرارات المراجعة في حالة معاينة الوحداتتتم عملي

 .عدة طرق
 

 معاينة الصفات طريقة -1
 

يقوم محافظ الحسابات بمعاينة الوحدات النقدية، أي معاينة القيم المالية بنفس  حسب هذه الطريقة

الفحص اإلجرائي لنظم الرقابة الداخلية، وفي هذه الحالة فإن األسلوب الذي يتم بإستخدام معاينة الصفات في 

 1إتباع طرقة معاينة الصفات في مراجعة العمليات يمكن أن يتم في ضوء الفروض والخصائص التالية:

                                                 
 .118-117صادق حامد مصطفى، عبد هللا عبد السالم أحمد، مرجع سابق، ص ص 1
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 لة وحيدةفي حا يستخدم أسلوب معاينة الصفات لمعاينة ومراجعة القيم المالية، أي مراجعة القيم واألرصدة -

 ة عدم إكتشاف أخطاء في العينة؛فقط هي حال

تمل أن لتي يحالبد أن يقوم محافظ الحسابات بإجراء تقييم منفصل لكل من أخطاء الزيادة وأخطاء النقص ا -

 توجد في المجتمع؛

 ع؛المجتميقوم محافظ الحسابات بوضع إفتراض حول نسبة الخطأ القصوى في الوحدة النقدية المتوسطة ب -

لنقص وصل إليها محافظ الحسابات سوف تمثل حد أدنى وحد أقصى لكل من أخطاء االتقديرات التي يت -

 وأخطاء الزيادة وأن تمثل مدى للثقة أو حدود للثقة.
 

 معاينة الصفات والمتغيرات طريقة -2
 

ادة ء الزييتم حسب هذا األسلوب حساب الحد األقصى للخطأ المسموح به سواء ألخطاء النقص أو أخطا

 كما يلي:

 ادةعدد أخطاء الزي                                    

 =  معدل أخطاء الزيادة في العينة 

           حجم العينة                                        
   

 صعدد أخطاء النق                                    

 =  معدل أخطاء النقص في العينة 

           حجم العينة                                        
  

 .لفعليةاينة اضوء نتائج المع تقدير معدل األخطاء في المجتمع علىبإستخدام الجداول السابقة يمكن و
 

 العينات التي تختص بقيمة طريقة -3
 

عن  يستخدم هذا النوع من العينات في حالة ما إذا كان محافظ الحسابات يرغب في الوصول إلى نتيجة

 . 2المجتمع المراد فحصه في صورة قيمة فعلية، كما يستخدم للتأكد من األهمية النسبية للرصيد
 

 3إن خطوات القياس اإلحصائي بإستخدام أسلوب العينات التي تختص بقيمة يمكن توضيحها كما يلي:

 ؛تحديد الهدف من المراجعة -

 تحديد حجم المجتمع المراد فحصه؛ -

 ة؛تحديد حجم العين -

 إختيار العينة العشوائية؛  -

 تحديد قيمة كل خطأ في العينة؛ -

 تحديد نقطة التقدير لمجموع األخطاء؛ -

 اإلنحراف المعياري للخطأ في العينة؛ حساب -

 نطاق الخطأ المعياري لتقدير خطأ المجتمع عند مستوى ثقة معين؛حساب  -

                                                                                                                                                                 
 .140بد الكريم، مرجع سابق، صعارف عبد هللا ع 1
 .236أحمد حلمي جمعة، التدقيق الحديث للحسابات، مرجع سابق، ص 2
 .240-236المرجع السابق، ص ص 3
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 حدود مستوى الثقة؛حساب  -

 تقييم نتيجة العينة. -
 

وع خطأ م مجمبتقيي يقوم نهفإ وإختيارها وإختبارها فظ الحسابات بتحديد حجم العينةعد أن يقوم محاب

ويتوقف ذلك  المجتمع المراد فحصه لكي يحدد ما إذا كان هناك خطأ جوهري ذو أهمية نسبية للمجتمع أم ال،

 إحتماالن هما:على النتائج اإلحصائية التي توصل إليها. وبالتالي يواجه محافظ الحسابات 
 

ة ممثلة العين الحد األقصى واألدنى لمستوى الثقة أقل أو يساوي الخطأ المقبول، وفي هذه الحالة تعتبر -أ

 حافظ؛مللمجتمع الذي سحبت منه، وبالتالي تكون مقبولة من ال

المجتمع  يكون الالحد األقصى واألدنى لمستوى الثقة أو أحدهما أكبر من الخطأ المقبول، ففي هذه الحالة  -ب

 تخاذ إجراء من اإلجراءات التالية:المراد فحصه مقبول، وهنا يجب على محافظ الحسابات إ
 

 اق الخطأض نطخفاإنالنسبي لنقطة التقدير في المجتمع، والثبات  زيادة حجم العينة ويترتب على هذا اإلجراء -

  ؛لةعلى عينة مقبو المحافظل ونتيجة لهذا قد يحص إرتفاع الحد األدنى لمستوى الثقةالمعياري و

ي نوع فتكررة مع معين من المستندات وذلك إذا وجد محافظ الحسابات أن هناك أخطاء زيادة حجم العينة لنو -

 معين من المستندات، لذلك يجب عليه تحليل هذا النوع وفحصه مرة أخرى؛

لمقدمة المالية والخاصة بالعمليات امطالبة القائمين على المؤسسة محل المراجعة بتصحيح الجداول المقدمة -

 من اإلدارة، أي يطلب من اإلدارة تقديم جدول أخر مصحح.
 

 في عملية المراجعة معاينة الوحدات النقدية تطبيقخطوات  -3-5
 

من  ألرصدةلفي مجال االختبارات التفصيلية  من طرف محافظ الحسابات تطبق معاينة الوحدات النقدية

 يارختهي: خطوات تخطيط العينة، خطوات إ إلى ثالث مجموعات والتي تنقسم اتخالل مجموعة من الخطو

 وخطوات تقييم نتائج العينة. وإختبار العينة
 

 خطوات تخطيط العينة -3-5-1
 

 في مجال االختبارات التفصيلية لألرصدةيقوم محافظ الحسابات بوضع خطة لمعاينة الوحدات النقدية 

 ية:من خالل إتباع الخطوات التال

 تحديد الهدف من المعاينة -1
 

عادة ما يكون الهدف في هذا النوع من المعاينة هو الحصول على األدلة بأن القيمة المسجلة في رصيد 

 .1حساب معين ال تحتوي على تحريفات مادية
 

 تعريف مجتمع الفحص ووحدة المعاينة -2
 

اب صيد حسعة العمليات المالية أو رمجتمع الفحص في معاينة الوحدات النقدية عادة ما يكون مجمو

 .معين، أي القيمة النقدية للرصيد وليس عدد المفردات
 

 ف المقبولتحديد اإلنحرا -3
 

                                                 
 .302علي عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، ص 1
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األهمية النسبية بدال من  إن أهم ما يميز معاينة الوحدات النقدية هو استخدام الحكم األولي عن

ستخدام معاينة الوحدات لبا يجب تحقيقه عند إتحديد اإلنحراف المقبول متط ال يعد حيث المقبول. اإلنحراف

 .1كما في أساليب المعاينة األخرى النقدية
 

 القبول الخاطئ تحديد مستوى -4
 

مستعدا  الذي يكون محافظ الحسابات الخطر المقبول للقبول غير الصحيح القبول الخاطئ يمثل مستوى

جاوز التحريفات الفعلية في هذا الرصيد مستوى لتحمله نتيجة قبوله لرصيد الحساب على أنه صحيح، بينما تت

 .2يف المقبولالتحر
 

 في المجتمع تقدير اإلنحراف -5
 

ه السابقة مع المؤسسة محل خبرتك عدة عوامل إلى هذا التقدير بناء على يتوصل محافظ الحسابات

ات األساسية للعمليات ختبارات الرقابة، نتائج االختبارفي تقدير الخطر المالزم، نتائج إ ، خبرتهالمراجعة

 .3ونتائج اإلجراءات التحليلية التي قام بها فعال
  

 العينةتحديد حجم  -6
 

 4ضوء المتغيرات التالية: فإن عملية تحديد حجم العينة يتم على عند إستخدام معاينة الوحدات النقدية
 

المقصود ونسبية، دير األهمية التحديدها بناء على تقالحد األقصى واألدنى المسموح به لألخطاء والتي يتم  -

 بهما حدود أخطاء الزيادة وأخطاء النقص؛

 وضع فروض عن نسبة الخطأ المتوسطة لمفردات المجتمع التي تحتوي على أخطاء، وقد يوضع فرض -

 للنسبة المتوسطة ألخطاء الزيادة وفرض أخر للنسبة المتوسطة ألخطاء النقص؛

 تقدير مستوى الثقة المرغوب؛ -

 قيمة الدفترية للمجتمع.ال -

 5:ضوء هذه المتغيرات يتم إتباع الخطوات التالية للتوصل إلى حجم العينة عن طريق الجداول علىو
 

 ؛على نسبة الخطأ المفترضة لألخطاءيقسم كل من الحد األقصى والحد األدنى للمسموح به  -

طاء كل من أخلد األقصى لمعدل األخطاء على القيمة الدفترية وبذلك ينتج الح يقسم نتيجة القسمة السابق -

 ؛النقص وأخطاء الزيادة

 الثقة.يستخدم أقل رقم مطلق لمعدل األخطاء في البحث عن حجم العينة في ضوء متوسط  -
 

قة ى الطريك طريقة أخرى لتحديد حجم العينة في حالة معاينة الوحدات النقدية وتسملهناكما توجد 

 لتالية:لشروط اايتم تحديد حجم العينة بإستخدام معادلة تستلزم أوال توافر المختصرة، وطبقا لهذه الطريقة 
 

 ؛إذا كان محافظ الحسابات ال يتوقع أي أخطاء في العينة -

                                                 
 .550ألفين أرينز، جيمس لوبك، مرجع سابق، ص 1
 .365 -365عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص ص   2
 .636مرجع سابق، ص فين أرينز و جيمس لوبك، أل 3
 .135عارف عبد هللا عبد الكريم، مرجع سابق، ص 4
 .136-135المرجع السابق، ص ص 5
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 .أي خطأ كلي ،%100 تكون إذا فرض ووقعت أخطاء فإن نسبة الخطأ إلى القيمة الدفترية -
 

 1:وفي هذه الحالة فإن المعادلة تأخذ الشكل التالي
 

 ثقةمعامل ال ×القيمة الدفترية للمجتمع                 

 =  حجم العينة 

           الخطأ المسموح به                         
  
 

معهد بيتحدد معامل الثقة المطلوب في هذه المعادلة بناء على جداول خاصة أعدتها لجنة خاصة 

د تراض عدففة وبإجنة لمستويات الثقة المختللتي حددتها اللالمحاسبين األمريكي، وفيما يلي معامالت الثقة ا

 أخطاء متوقع صفر.

 : معامالت الثقة لمستويات الثقة عند عدد أخطاء متوقع صفر(12-3)جدول رقم 

 معامل الثقة مستوى الثقة
99% 4.61 

95% 3.00 

90% 2.31 

85% 1.93 

80% 1.61 

75% 1.36 

70% 1.21 

 .138، ص1998 عبد الكريم، المراجعة بإستخدام األساليب اإلحصائية، مطابع جامعة طنطا، مصر:عارف عبد هللاالمصدر

 
 2تحدد قيمة الخطأ المسموح به من خالل المعادلة التالية:كما ت

 
 

 

عامل م ×لمجتمعا)قيمة اإلنحرافات المتوقعة في  − قيمة اإلنحرافات المقبولة =قيمة الخطأ المسموح به  
 (باإلنحرافات المتوقعة التوسع الخاص

 

 يقوم محافظ الحسابات بالحصول على معامل التوسع من خالل الجدول الموالي:
 

 : معامل التوسع المقابل لمخاطر القبول الخاطئ في حالة توقع وجود تحريفات(13-3)جدول رقم 
 

 %50 %37 %30 %25 %20 15% %10 %5 %1 مخاطر القبول الخاطئ

 1.0 1.15 1.2 1.25 1.3 1.4 1.5 1.6 1.9 معامل التوسع

، 2012: علي عبد القادر الذنيبات، المراجعة في ضوء المعايير الدولية، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمانالمصدر
 .305ص

 
  خطوات إختيار وإختبار العينة -3-5-2

 

 على مفرداتها. ققإختيار العينة وأداء إجراءات الفحص والتح ة علىر هذه المجموعتقتص
 

                                                 
 .120م أحمد، مرجع سابق، صصادق حامد مصطفى، عبد هللا عبد السال 1
 .303علي عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، ص 2
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 إختيار العينة -1
 
 

أكثر الطرق إستخداما في معاينة الوحدات النقدية هي طريقة اإلختيار المنتظم، ويمكن إستخدام إن 

البرامج الحاسوبية أو جداول األرقام العشوائية في عملية اإلختيار، وعند إستخدام طريقة اإلختيار المنتظم يتم 

وحدة المعاينة المنطقية بشكل  إختيار نقدية )وحدة النقد( ويتمتساوية من الوحدات التقسيم المجتمع إلى فترات م

 .1منتظم من كل فترة
 

رة المعاينة وهي عبارة عن الفرق بين مفردتين ولى في إختيار العينة هي تحديد فتإن الخطوة األو

على حجم العينة، وبعدها نطبق طريقة  متتابعتين بالعينة وتحسب فترة المعاينة بقسمة القيمة اإلجمالية للمجتمع

 .2المعاينة المنتظمة في إختيار مفردات العينة
 

 تنفيذ إجراءات الفحص والتحقق -2
 

في هذه المرحلة يقوم محافظ الحسابات بتطبيق إجراءات المراجعة لتحديد القيمة الفعلية لوحدات 

علق بوحدات المعاينة وإستخدام إجراءات المعاينة، حيث يقوم محافظ الحسابات بالحصول على مصادقات تت

بديلة في حالة عدم الحصول على إستجابة من العمالء والموردين، وإذا تبين وجود فروقات بين القيم الدفترية 

والقيم التي تم الحصول عليها من العينة يقوم محافظ الحسابات بتدوين القيم الدفترية والقيم الفعلية والفروقات 

 .3ق العمل الخاصة بهبينهما في أورا
 

 خطوات تقييم نتائج العينة -3-5-3
 

في مفردات العينة،  من أجل تقييم نتائج العينة يقوم محافظ الحسابات بإحتساب الحد األعلى لإلنحرافات

 كان الحد األعلى ثم يقوم بمقارنتها مع قيمة اإلنحرافات المقبولة التي تم تحديدها في بداية عملية المعاينة، فإذا

لإلنحرافات في العينة أقل من أو يساوي المقبولة فإن نتائج العينة تؤيد بأن القيمة الدفترية ال تحتوي على 

  4تحريفات مادية. ويتم إحتساب الحد األعلى لإلنحرافات كما يلي:

 

 بها لمسموحاإلنحرافات ا +إجمالي اإلنحرافات المتوقعة في المجتمع =الحد األعلى لإلنحرافات 

 

 ة:ات العينوجود إنحرافات في مفردتقييم معاينة الوحدات النقدية يعتمد على مدى وجود أو عدم إن 
 

 عدم وجود إنحرافات -1
 

اء على جتمع بناإلنحرافات التي يتوقع وجودها في المعندما ال توجد إنحرافات في العينة فإن إجمالي 

 تعميم نتيجة العينة مباشرة على المجتمع تساوي الصفر.
 

                                                 
 .306المرجع السابق، ص 1
 .121-120م أحمد، مرجع سابق، ص صمصطفى، عبد هللا عبد السالصادق حامد  2
 .308علي عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، ص 3
 .311-308المرجع السابق، ص ص 4



  إلحصائية في ترشيد أداء عملية المراجعة الفصل الثالث: مساهمة أساليب المعاينة ا

 181 

لق احد يطوفي هذه الحالة فإن اإلنحرافات المسموح بها نتيجة مخاطر المراجعة تتألف من إنحراف و

طئ التي ل الخاعليه دقة القياس، ويتم الحصول على قيمتها من خالل ضرب معامل الثقة المقابل لمخاطر القبو

 حسابه.تم تحديدها عند بدء عملية المعاينة بفترة المعاينة الذي تم 
 

 ود بعض اإلنحرافات في العينةوج -2
 

ع ي يتوقإجمالي اإلنحرافات الت عينة يقوم محافظ الحسابات بحسابفي حالة وجود إنحرافات في ال

تيجة بها ن وجودها في المجتمع بناء على تعميم نتيجة العينة مباشرة على المجتمع واإلنحرافات المسموح

رافات اإلنح حرافات الخاصة بالتضخيم ويقارنها مع قيمةحد األعلى لإلنمخاطر المعاينة من أجل إحتساب ال

 المقبولة.
 

 اإلنحرافات المتوقع وجودها في المجتمع -أ
 

 المجتمع رة علىمباشفي المجتمع بناء على تعميم نتيجة العينة  بالنسبة لإلنحرافات التي يتوقع وجودها

 فتحسب لكل وحدة منطقية تحتوي على إنحرافات وهناك حالتان:
 

ة فيها لكل وحد ما يلي إذا كانت القيمة الدفترية للوحدات المنطقية أقل من فترة المعاينة، في هذه الحالة نحسب -

 إنحراف:
 

 يحةالقيمة الصح –القيمة الدفترية                       

 =  نسبة اإلنحرافات 

           القيمة الدفترية                               
 

 ات التي يتوقع وجودها في المجتمع بناء على تعميم نتيجة العينة مباشرة هي:إلنحرافا
 

 

 عاينةفترة الم ×نسبة اإلنحرافات  =اإلنحرافات المتوقع وجودها في المجتمع 

 

إذا كانت القيمة الدفترية للوحدات المنطقية أكبر من أو تساوي فترة المعاينة فإن إجمالي اإلنحرافات التي  -

بناء على تعميم نتيجة العينة مباشرة تساوي إجمالي اإلنحرافات الموجودة في  ودها في المجتمعيتوقع وج

 الوحدات المنطقية.

 

 اإلنحرافات المسموح بها نتيجة مخاطر المعاينة -ب
 

الحد األقصى للخطأ الذي يقبله  ا وهيي يمكن التغاضي عنهاألخطاء الت ا هيالمسموح به إن األخطاء

ات في عينة ما دون أي تأثير على إستنتاجه أن النتائج المستخلصة من العينة قد حققت هدف محافظ الحساب

المراجعة لهذا المجتمع. وتوجد عالقة عكسية بين الخطأ المسموح به وحجم العينة، فكلما صغر حجم هذا الخطأ 

 .1كبر حجم العينة التي يحتاجها محافظ الحسابات والعكس صحيح
 

 مسموح بها تتضمن نوعين من اإلنحرافات كما في المعادلة التالية:إن اإلنحرافات ال

                                                 
 .251علي إبراهيم طلبة، المراجعة من منظور المعايير الدولية، مرجع سابق، ص  1
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 هابالزيادة في اإلنحرافات المسموح  +دقة األساس =اإلنحرافات المسموح بها

 

ية التي المنطق الفصل بين الوحداتب ااإلنحرافات المسموح به يقوم محافظ الحسابات لتحديد الزيادة في

معاينة، فترة ال و تساويأالمعاينة والوحدات المنطقية التي قيمتها الدفترية أكبر من قيمتها الدفترية أقل من فترة 

ي ال وبالتال فحصها حيث أن جميع الوحدات المنطقية التي قيمتها الدفترية أكبر من أو تساوي فترة المعاينة يتم

قد ال ف معاينةترة الفترية أقل من الوحدات المنطقية التي قيمتها الدفتوجد مخاطر معاينة متجمعة تتعلق بها. أما 

 ت حسابلي خطوايلها فقط، وفيما  في اإلنحرافات المسموح بها الزيادة يتم إختبارها جميعها وبالتالي  تحسب

 الزيادة:
 

 تحديد التغير اإلضافي في معامل الثقة؛ -

 فل؛لألس من األعلى ترتيب إنحرافات الوحدات المنطقية التي قيمتها الدفترية أقل من فترة المعاينة -

 ضرب اإلنحرافات المتوقعة التي تم ترتبها في معامل الثقة المناسب وجمع النتائج. -
 

لمخاطر  مقابلةوقد قام المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين بإعداد جداول تبين معامالت الثقة ال

 القبول الخاطئ مع األخذ بعين اإلعتبار عدد اإلنحرافات المكتشفة.

 : معامالت الثقة لتقييم نتائج معاينة الوحدات النقدية(14-3)ل رقم جدو

 %25 %20 %15 %10 %5 %1 عدد التحريفات

0 4.61 3.00 2.31 1.90 1.61 1.39 
1 4.64 4.75 3.89 3.38 3.00 2.70 
2 8.41 6.30 5.33 4.72 4.28 3.93 
3 10.05 7.76 6.69 6.02 5.52 5.11 
4 11.61 9.16 8.00 7.27 6.73 6.28 
5 13.11 10.52 9.28 8.50 7.91 7.43 
6 14.57 11.85 10.54 9.71 9.08 8.56 
7 16.00 13.15 11.78 10.90 10.24 9.69 
8 17.41 14.44 13.00 12.08 11.38 10.81 
9 18.79 15.71 14.21 13.25 12.52 11.92 
10 20.15 16.97 15.41 14.42 13.66 13.02 

، ر والتوزيعل للنشلقادر الذنيبات، تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية، الطبعة الرابعة، دار وائعلي عبد ا المصدر:
  .311، ص2012عمان

 
 

 خالصــة الفصــل 

 
 

ت لحساباالتي يمكن لمحافظي ا واألساليب ن أهم األدواتم تعتبر أساليب المعاينة اإلحصائية إن

لتلون ها عن اتساهم في ترشيد قسم من القرارات التي يتخذونها وتبعدحيث  إستخدامها في مراجعة الحسابات،

 باآلراء الفردية.
 

تحديد فات األسلوب اإلحصائي األكثر إستخداما في إختبارات الرقابة، ألنها تساهم في تعتبر معاينة الص

في العينة الممثلة  على مدى توافر هذه الخاصية أو الصفة ية أو صفة معينة في المجتمع بناءامدى توافر خاص
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محافظ الحسابات  كتشاف حالة خاصة من معاينة الصفات، تهدف إلى مساعدةلهذا المجتمع. و تعتبر معاينة اإل

ل عند فحص مفردات العينة ألن ذلك يؤكد وجود هذا النوع من على إكتشاف إنحراف واحد على األق

 االنحرافات في المجتمع الذي سحبت منه مفرداتها.  
 

الحساب  ة لرصيدبتقدير القيمة النقدي جال اإلختبارات األساسيةأساليب المعاينة اإلحصائية في م تقوم

نة ومعاي اتلمتغيرب في معاينة اوتحديد ما إذا كانت هناك تحريفات نقدية في هذه القيمة، وتتمثل هذه األسالي

 الوحدات النقدية.
 

ابات فظ الحسعاينة الصفات في أنها تمكن محاومكتشاف ختلف معاينة المتغيرات عن كل من معاينة اإلت

دية دات النقة الوحاينختيارها من بين مفردات هذا المجتمع. أما معمتوسط القيمة النقدية لعينة يتم إمن تقدير 

قدم لصفات، تاعاينة تتميز بالبساطة اإلحصائية مثل م ،بتكارا حديثا في منهجية المعاينة اإلحصائيةفهي تعتبر إ

جم عينة ها ذات حإال أن ختيارا فعاال مثلما توفره معاينة المتغيراتيعبر عنها بوحدة النقد وتوفر إحصائية نتائج إ

 أكثر كفاءة.
   

ام إستخد توضيح دور وأهمية بحث، سنحاول من خالل الفصل الرابعستكماال للجانب النظري لهذا الإ

ة وعلى لمراجعاالل تبيان أثرها على جودة عملية أساليب المراجعة الحديثة في تنفيذ عملية المراجعة، من خ

  تخفيض مخاطر المراجعة وتضييق فجوة التوقعات.
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 ـــدتمهي
 

ها بثداياتشهدت المراجعة في العصر الحديث تطورا ملحوظا من ناحية الوظيفة، حيثث قتتصثرت فثي لقد 

 ر اإلتتصثاد لتوااث  التطيث علث  الفحثو والتحقثن مثن صثحة البيانثات وقاتشثاء االطثا  والطثر،  ث  تطثورت

نث  ، حيث أصبحت مهنة المراجعة تهت  بلدمة جميع ااطراء وتعوغيرها من التطورات والصناعي والتجار 

 ا عمثثف قدارات المسااثثات بنثثا بتزويثثد اثثف طثثرء بالمعلومثثات التثثي تلصثثأ، وبالتثثالي أصثثب  باإلماثثان مراجعثثة

تثوفير  فمثن لثا عل  هذه المعلومات وتقيي  أدائهثا والماثاهمة فثي قتلثاذ القثرارات اإلتتصثادية دالثف المسااثة

رارات لمتلثذ  القثفثي المجثاف التنمثو  والتطثوير  للملططثين و د من المسشرات ذات التثث ير الفعثافوتقدي  عد

 لطرين عل  المات مرين في الوجود ضمن هذه المسااات.أو من لاف تاهيف ا في هذه المسااات،
 

بقة دى مطاماعل  عل  مجموعة من القواعد تتبع إلبدا  رأ  فني محايد عن  الحدي ة تعتمد المراجعة

لمالي، ارازها القوائ  المالية لما هو مقيد بالدفاتر والاجات ومدى تعبيرها عن نتيجة أعماف المسااة وم

 تم ف ي ة ات حدأ  عل  أدلة وترائن مقنعة يجمعها محافظ الحاابات بإتباع أاالي  وقجرابحيث ياتند ذلك الر

أ  قل  الر تحاين جودة تقرير المراجعة والوصوف والتي تااه  في ،الجان  التطبيقي والفني في المراجعة

لاطرها وتلفيض متحاين جودة أدا  عملية المراجعة  من لاف الالي  حوف عدالة وصحة القوائ  المالية

 .وتضيين فجوة التوتعات
 

 اافة جوان  هذا الفصف، قرتثينا تقايمأ قل   اث مباحث:لإللما  ب
 

 رايزالت مع دور اااالي  الحدي ة للمراجعة في تحاين جودة عملية المراجعة يتضمن المبحث ااوف

ا  قاتلد أ رقنعااس و طرق قل الت وأليرا ماهية جودة المراجعة ومقوماتها، وأاس وأاالي  رتابتها عل 

 .اااالي  الحدي ة للمراجعة عل  جودة مراجعة الحاابات
 

ريء تع فمن لا دور اااالي  الحدي ة للمراجعة في تلفيض ملاطر المراجعةيتناوف المبحث ال اني 

أ ر   تطرق قلال، وأليرا تحديد وتقدير ملاطر المراجعةملاطر المراجعة وأنواعها وماوناتها، واذلك آليات 

 .أاالي  المراجعة الحدي ة عل  نموذج ملاطر المراجعة قاتلدا 
 

اف وذلك من ل ،دور أاالي  المراجعة الحدي ة في تضيين فجوة التوتعاتيعرض المبحث ال الث 

عل   ة الدوليةأ ر معايير المراجعوأابا  وجودها وماوناتها، قضافة قل   مفهو  فجوة التوتعاتالتطرق قل  

 .عاتفجوة التوت االي  الحدي ة للمراجعة عل اا أهمية تطبين، وأليرا التطرق قل  فجوة التوتعات

 

 

 

 

 

   عةمراجال عملية جودة تحسينفي  للمراجعة دور األساليب الحديثة :ولاألالمبحث 
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  لع للدمةا، حيث تاتند هذه مراجعةة  ترتاز عل  تثدية لدمة الوظيف مراجعة الحااباتتعتبر مهنة 

ية لئ  الماي القواعتماد ماتلدمقولقد أدى تزايد  ،وااطراء ذات العاتة محافظ الحااباتال قة المتبادلة بين 

 ينتحق ارعل  قعتب راتتلاذ القراامصدر للمعلومات إل التي لضعت للفحو والتحقنعل  البيانات المالية 

  محافظي الحاابات.تحقيقها من طرء الواج   من أه  اامور مراجعةجودة ال
 

   مراجعة الحساباتجودة  ماهية -1-1
 

 وتطير ،الماضي القرن من االير الربع في ظهرت التي الحدي ة المفاهي  نمالجودة  مفهو  يعتبر

 الجودة  لمفهو أصبحت حيث المنافاة، زديادوق الابرى، الشراات وظهور اإلدارة، عل  تطور بعد مفهومها

 جعة الحااباتمرا في للجودة عليأ ومتفن وشامف واض  وتعريء يظهر مفهو  ل  نأأ قال .وجديدة متشعبة أبعاد

 .وملتلفة متعددة نظر وجهات من قليأ النظر قل  ذلك ويرجع
 

 مفهوم جودة مراجعة الحسابات -1-1-1
 

مجموعة اللصائو والامات التي تشبع قحتياجات ورغبات العما ، "قن الجودة بصفة عامة هي 

اان المنتج العة مادية أو لدمة، مع االذ في اإلعتبار تحقين التوازن بين مواصفات المنتج وتوتعات اوا  

"درجة اإلمتياز أو التفوق التي يمتلاها شئ ما أو منتج ما، وهو درجة أ   ."العميف من حيث حاجاتأ ورغباتأ

 .1المطابقة مع المعايير الموضوعة"
 

قهتمت العديد من الدرااات اوا  عل  ماتوى المنظمات المهنية فقد  في مجاف مراجعة الحااباتأما 

 (4)فقد أوضحت نشرة معايير المراجعة رت   ،أو الدرااات والبحوث ااااديمية بتحديد مفهو  جودة المراجعة

أن جودة المراجعة تتحقن من لاف  1974التي أصدرها مجمع المحاابين القانونيين اامريايين في عا  

اإللتزا  بمعايير المراجعة، ومن لاف تطبين مجموعة من اإلعتبارات المتعلقة بالرتابة عل  الجودة في 

 .2مسااات المراجعة
 

قل   الذ  أصدره اإلتحاد الدولي للمحاابين (220)المعيار الدولي رت  ومن ناحية ألرى فقد أشار 

الايااات "مفهو  جودة المراجعة، حيث أوض  هذا المعيار أن أدوات الرتابة عل  جودة المراجعة تتم ف في 

واإلجرا ات المطبقة في مسااة المراجعة للتحقن من أن أعماف المراجعة المنفذة تد ت  أداسها وفقا لمعايير 

 .3"المراجعة المتعارء عليها
 

قال أنأ ل  يرد تعريء واض  وشامف ومتفن عليأ من تبف  الحااباتمراجعة رغ  أهمية مفهو  جودة 

 (DeAngelo)من أا ر التعاريء شهرة لجودة عملية المراجعة مفهو  دو أنجلو  قال أنأ الباح ين والداراين،

حيث عرفها بثنها "تدرة محافظ الحاابات عل  قاتشاء الملالفات المالية في النظا  المحاابي للمسااة محف 

  .4المراجعة، وتدرة محافظ الحاابات عل  التقرير عن هذه الملالفات"
 

                                                
 .64أحمد سليم محمد سليم، مرجع سابق، ص 1
 .08أحمد محمد نور، وأخرون، مرجع سابق، ص 2
 .08المرجع السابق، ص 3
سمهدانة، "قياس أثر أتعاب مراقب الحسابات على جودة عملية المراجعة"، أطروحة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة عين شمس، نفين عبد هللا أبو  4

 .66، ص2015مصر
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"تيا  ماات  المراجعة بمزاولة تنفيذ عمليات عل  أنها  فقد عرفت جودة المراجعةقيمان أحمد  أما

المراجعة بفعالية وافا ة بما يلد  أهداء ماتلدمي المعلومات المحاابية ومتطلباته  طبقا للمعايير المهنية 

 .1المتعارء عليها"
 

بثنها "تدرة محافظ  من حيث قاتشافها لأللطا  والطر جودة المراجعة ايد عبد الفتاح عرء اما

 .2الحاابات عل  قاتشاء االطا  والملالفات الجوهرية الواردة في القوائ  المالية والتقرير عنها"
 

فيعرفها امير اامف عل  أنها أما من حيث تحقين أهداء ااطراء الماتفيدة من عملية المراجعة 

"تدرة محافظ الحاابات عل  قاتشاء االطا  والملالفات الجوهرية في القوائ  المالية واإلعان عنها، 

وتلفيض عد  تما ف المعلومات بين اإلدارة وحملة اااه ، وبالتالي حماية مصال  حملة اااه  في ظف 

 .3قنفصاف الملاية عن اإلدارة"
 

وضع اللطط والبرامج التفصيلية للعمف " أنها تد عرء جودة المراجعة عل  و نجي  عمر في حين أن

والموازنات التي توض  الحدود الزمنية والمالية ادا  عملية المراجعة في ضو  متطلبات المعايير المهنية 

ء المتعمد منها المتعارء عليها، وذلك بهدء زيادة قحتماالت تافي االطا  والملالفات غير العمدية وقاتشا

والتقرير عنها، اامر الذ  يسد  قل  تلفيض لطر المراجعة وزيادة مصداتية التقارير المالية التي ت  

 .4مراجعتها، ومن    تحقين أهداء اافة ااطراء المعنية بعملية المراجعة"
  

لطا  عل  ااتشاء اا محافظ الحااباتمدى تدرة " يمان تعريء جودة المراجعة بثنهاومما ابن 

فات يالتحر لماتلدمي القوائ  المالية وللوها منلك درجة ال قة التي يقدمها واذ ،والملالفات الجوهرية

 ."وتواعد الالوك المهني معايير المهنيةالب حافظواالطا  ومدى التزا  الم
 

 التي المالية البيانات جودة عل  تس ر راجعةالم أدا  عملية جودة نيتض  من التعاريء الاابقة أ

 تلاذه ق عند الماتلدمين من العديد عليها يعتمد البيانات تلك أن اون اجعة،رالم محف المسااات تصدرها

 ذات ق بات أدلة عل  الحصوف في محافظ الحاابات تدرة عن تعبر المراجعة تقارير فجودة الملتلفة، راراته ت

 .5المالية القوائ  وعدالة صدق مدى عن المحايد المهني رأيأل مدعمة عالية جودة
 

 تالية:يتض  من التعاريء الاابقة أن مفهو  جودة مراجعة الحاابات تتمحور حوف النقاط الاما 
 

 مدى تدرة محافظ الحاابات عل  قاتشاء االطا  والتحريفات الجوهرية؛ -

 تلفيض لطر اإلاتشاء ولطر التدتين المقبوف قل  أتص  درجة ممانة؛ -

 ؛المالية ال قة التي يقدمها محافظ الحاابات لماتلدمي القوائ  درجة -

 مدى قلتزا  محافظ الحاابات بتطبين المعايير الدولية للمراجعة؛ -

                                                
، 2001، مصر05إيمان أحمد مجاهد، "مدخل مقترح لتقييم جودة أداء المراجعة"، المجلة العلمية لجامعة حلوان للبحوث والدراسات التجارية، العدد 1

 .256ص
، 03ددسيد عبد الفتاح صالح، "مؤشرات اإلستدالل على جودة المراجعة"، المجلة العلمية لإلقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، الع 2

 .208، ص1998مصر
، 45وث العلمية، جامعة اإلسكندرية، مجلدسمير كامل محمد عيسى، "أثر جودة المراجعة الخارجية على عمليات إدارة األرباح"، مجلة كلية التجارة للبح 3

 .07، ص2008، مصر02العدد
 .08ص مرجع سابق،، عمرو نجيب  عبد الحميد عبد الرحمن 4
ألعمال سامح محمد رضا، "أثر جودة المراجعة على جودة األرباح وإنعكاسها على التوزيعات النقدية في الشركات المساهمة المصرية"، مجلة إدارة ا 5

 .  746، ص21012، عمان04، العدد08المجلد األردنية،
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ن فيدة مقحتوا  لدمة أدا  المراجعة عل  جميع الصفات واللصائو التي تتوتعها جميع ااطراء المات -

 تقرير محافظ الحاابات.
 

 بأ يقو  الذ  الفحو مجرد ليات راجعةالم تنفيذ عملية جودة نأاذلك يتض  من التعاريء الاابقة 

 الازمة المهنية بالعناية قلتزامأو يقدمها التي النهائية التقارير في الماتمر التحاين وقنمامحافظ الحاابات 

 قل  تهدء جعةالمرا جودة فتحاين ،نتهاز اإل والالوك التحيز من لالية دتيقة معلومات تقدي و فحصأ إلاماف

لتزا  واإل اإلحصائية، اااالي  عل  داعتمباإل راجعةالم لعملية النهائية التقارير في العيو  نابة تقليف

 معايير اذا و عليها المتعارء المراجعة بمعايير اإللتزا والمراجعة،  مهمة أدا  أ نا  والحياد اتقاليةاإلب

 .1عالية جودة ذات تقارير قل  للوصوفالدولية  المراجعة
 

   مراجعة الحساباتخصائص جودة  -1-1-2
 

 اباتة الحاالتالية لتحقين جودة مراجع اللصائو الاامنة الحاابات مراجعةلقد حددت قرشادات جودة 

 :العاتة ذات ااطراء جميع بين مشتراة مصلحة تعتبرالتي 
 

 الموثوقية  -1
 

بشاف  محافظ الحاابات نتائج عملية المراجعة واإلاتنتاجات التي تتوصف قليها أن تعني المو وتية

أاااي عل  الظروء الفعلية فيما يتعلن بالقضية الرئياية التي يت  قلتبارها، وأن جميع اادلة في تقرير 

لاف البيانات بشاف اامف من ومدعمة  المراجعة أو ما تقدمأ عملية المراجعة من أرا  وتقارير ألرى مسيدة 

  .2التي ت  تجميعها في عملية المراجعة
 

 النزاهة -2

 يسد  توفرها ان ،الحاابات محافظي تبف من التحلي بها وواج  مهمة المراجعة  أااس تعد النزاهة

 3ال قة به ، لذلك يج  عليه  اإللتزا  بالعناصر التالية: ترايخ قل 
  

 تحقين في باتالجهد من تبف محافظي الحاا وبذف مطلقة، ونزاهة بمصداتية بتنفيذ عملية المراجعة القيا  -

 ؛أعماله  عند تثدية عليه  الملقاة الماسوليات

  المتعلقة بها؛ الحدي ة التطورات جميع ومتابعة المهنة عن الصادرة بالقوانين اإللتزا  -

 .المهنة بامعة تضر التي وااعماف القانونية غير اانشطة تجن  -

 الموضوعية -3
 

 بالعدالة الحاابات محافظ وتمتع ،ةبطريقة نزيهة وعادل مراجعةالعملية  ذتنفي بالموضوعيةيقصد 

 بتعاداإل أيضا وعليأ المسااة، قدارة تماراها التي المصال ، والضطوطات تضار  وتجن  الفارية اهةوالنز

                                                
 49سعاد شدري معمر، مرجع سابق، ص 1
، 45جلدأمال محمد عوض، "أثر ممارسة المراجعة غير المنظمة على جودة األداء المهني لمراجع الحسابات"، مجلة كلية التجارة للبحوث العالمية، م 2

 . 41، ص2008، جامعة اإلسكندرية، مصر 02العدد
تصادية صدام محمود، وأخرون، "أثر المعايير األخالقية للمحاسب اإلداري في جودة معلومات التقارير المالية"، مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلقمحمد  3

 .411، ص2011، العراق07، العدد04واإلدارية، المجلد
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 عليأ يج  لتصاروبإ موضوعتيأ، عن إللراجأ باآللرينالتث ر  أو التحيز قل  بأ تسد  التي العاتات عن

 .1المحايد رأيأ عل  تس ر التي الحاالت اافة تجن 
 

 الوضوح -4
 

مف ويش  مراجعة،الوموجزا في التعبير عن نتائج عملية واضحا  محافظ الحاابات يج  أن ياون تقرير

الذين تد ال ياونون لبرا  في  طراء االرىيمان أن تفه  باهولة من تبف اا اتنتاجات وأ  توصياتاإل

 .2الماائف التي تمت معالجتها لان يحتاجون للتصرء بنا  عل  التقرير
 

 الكفاءة  -5
 

من لاف التلطيط  تعني الافا ة في عملية المراجعة تيا  محافظ الحاابات باإلجرا ات الازمة

المناا  وجمع أدلة اإل بات وقجرا  اإللتبارات الاافية لتحقين أهداء المراجعة، وهذا في الوتت المحدد 

 .3لعملية المراجعة أو أتف من ذلك، وأتف جهد وتالفة ممانين ألذا بعين اإلعتبار ااتعا  المتفن عليها
 

  عاليةالف -6
 

 االطا بالفعالية في عملية المراجعة مدى تحقين أهداء المراجعة التي تتم ف في قاتشاء يقصد 

 .4والتحريفات الجوهرية واإلباغ عنها، وتقدير الملاطر بشاف جيد
 

 الحسابات مراجعةمقومات جودة  -1-2
 

بها  هتما اإل يج  التي اااااية عوامفال من مراجعة الحاابات جودة عل  المس رة مقوماتال تعتبر

 .الصناعية حالة المنتجات في هو اما وتيااها لها، دتين مفهو  تحديد لصعوبة انظر وذلك
 

  مراجعةال بمكتب المرتبطة مقوماتال -1-2-1
  

  تالية:ال في العناصر مراجعةال بمات  والمرتبطة الحاابات مراجعة جودة عل  المس رة المقومات تتم ف
 

  مراجعةالحجم مكتب  -1
 

 من أه  المحددات والعوامف المس رة عل  جودة عملية المراجعة، اما يعتبر المراجعة مات  حج  يعتبر

 في الماتلدمة المعايير من العديد فهناك ماات  المراجعة، بين التمييز أاااها عل  يت  التي اللصائو أحد

 مات  أو امعة العما ، عدد أو بالمات ، العاملين عدد أو اعدد الشراا  المراجعة ماات  بين التمييز

 .5المراجعة
 

                                                
على جودة المراجعة الخارجية في الجزائر"، الملتقى الوطني الرابع: أيوب بوقرورة، عبد العالي محمدي، "مدى تأثير أخالقيات مهنة محافظة الحسابات  1

 .06، ص2013نوفمبر21-20تأهيل مهنة التدقيق لمواجهة األزمات المالية والمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات، جامعة األغواط
 .41أمال محمد عوض، مرجع سابق، ص 2
 .126عمر ديلمي، مرجع سابق، ص 3
 .127ق، صالمرجع الساب 4
، جعفر عثمان الشريف عبد العزيز، "مدى مساهمة التخصص المهني للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة"، مجلة العلوم اإلقتصادية 5

 .47-46، ص ص2016، السعودية01، العدد17المجلد
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قن حج  مات  المراجعة يمان اإلاتدالف بأ عل  تحقين جودة المراجعة، فهناك عاتة طردية بين حج  

 1:مات  المراجعة وجودة أعماف المراجعة، وذلك اابا  عديدة منها
 

 ماات  المراجعة الابرى تمتلك قماانيات تقنية ابيرة؛ -

 ؛فا ةمن الا ن بها عل  درجة عاليةبرامج تدري  ماتمرة بماات  المراجعة الابرى ما يجعف العامليوجود  -

لو  مطاتوى الالعميف لتقدي  التقارير المالية دون الم ماات  المراجعة الابيرة أتف عرضة للرضوخ لضطط -

 طيرة؛مقارنة مع ماات  المراجعة الص

لي ، وبالتايراداتومصادر اإلماات  المراجعة الابيرة تتمتع بإاتقالية من ناحية ترارات مراجعتها للعميف،  -

 تف قعتمادا قتتصاديا عل  عميف معين؛فهي أ

 قرتفاع تااليء امعة الماات  الابيرة بالمقارنة مع الماات  الصطيرة؛ -

 الضوابط الداللية لديها أا ر فعالية. -
 

 الي:ي  الفرق بين الماات  الابرى للمراجعة والماات  الصطرى من لاف الجدوف التيمان توض
 

 الصغرى للمراجعةالمكاتب : الفرق بين المكاتب الكبرى و(1-4)جدول رقم

 مكاتب المراجعة الصغرى مكاتب المراجعة الكبرى

ة تطبن المعايير الصادرة عن الهيئات المهنية الدولي

 والمحلية

ة ا يرا قل  تطبين اف المعايير المهنية لاصال تميف 

 الماتحد ة منها

 ال تاتلد  أالو  المعاينة اإلحصائية دائما قاتلدا  دائ  االو  المعاينة اإلحصائية

وضع ملطط عمف مائ  للطوات وقجرا ات 

 المراجعة

 أن تاتلد  قجرا ات لتقيي  نظا  الرتابة الداللية دون

 مج ولطة لذلكيضع محافظ الحاابات برنا

تحقن افا ة المراجعة وال تحقن فعالية عالية  تعمف عل  تحقين افا ة وفعالية عملية المراجعة

 للمراجعة 

 أا ر تنافاية إلنلفاض تااليفها أتف تنافاية إلرتفاع تااليفها

 قنتهاج أاالي  المراجعة الحدي ة للوصوف قل  تحاين

 أدا  عملية المراجعة

 ال تنتهج أاالي  المراجعة الحدي ة والمتطورة 

 و      ،2004مصر قبراهي  عبد الوها ، المراجعة: النظرية العلمية والمماراة المهنية، منشورات جامعة المنصورة، المصدر:

 .83-79و
 
 

 درجة المنافسة بين مكاتب المراجعة -2
 

توفير المنافاة  المراجعة، ويعد العمف عل تعتبر المنافاة الميزة اللاصة لاوق وماات  لدمات 

الشريفة بين ماات  المراجعة أحد المقومات اااااية لمماراة مهنة المراجعة، وقن قنتشار المنافاة غير 

 .1الشريفة وتفشي ظاهرة ااتعا  تعتبر من التحديات التي تواجأ المحاابة والمراجعة

                                                
، جامعة حلوان، 01ة الدراسات والبحوث التجارية، العددحسني صالح، "مفهوم وخصائص جودة المراجعة المالية بجمهورية مصر العربية"، مجل 1

 .24، ص1997مصر
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ة قما باإليجا  أو الال ، فإما أن تدفع المنافاة مات  قن للمنافاة تث ير مزدوج عل  جودة المراجع

أو      ،2 المهنية دي  أدا  رفيع الماتوى للدماتأتقل المراجعة نحو تحاين لدماتأ وبذف العناية المهنية الازمة

تدفعأ قل  التحايف في الوتت أو ماتوى اللدمات المقدمة، اما يمان أن تدفع المنافاة المات  قل  تقدي  لدمات 

 .3قاتشارية تسد  قل  تقليف قاتقالية محافظ الحاابات وبالتالي التث ير الالبي عل  جودة المراجعة
 

 عدد الدعاوي القضائية المرفوعة ضد مكاتب المراجعة -3
 

شف محافظ الحاابات في تحقين القيمة المضافة لعملية المراجعة تد يعرضأ لدعاو  تضائية من قن ف

الناتج عن قهمالأ لعملأ، وهذه الدعاوى القضائية لها تث ير البي الطرء ال الث لمطالبتأ بالتعويض عن الضرر 

تضائية مرفوعة ضد مات  عل  امعة مات  المراجعة، ونتيجة لذلك يمان القوف بثن عد  وجود دعاوى 

 .4المراجعة يعد مقيااا عل  جودة عمليات المراجعة المنجزة
 

قن الدعاوى القضائية ضد محافظي الحاابات يترت  عليها تحمف هسال  المحافظين للعديد من التااليء 

الالبي لتلك تتم ف في الجزا ات والعقوبات التي يمان توتيعها عل  محافظ الحاابات، واذلك في التث ير 

 .5الدعاوى عل  امعة مات  المراجعة، وقدراك ااطراء االرى لجودة اللدمات التي تقدمها
 

   مراجعةال سمعة مكتب -4 
 

 من اابهااتق يت  والتي بالمات ، اللاصة المعنوية ااصوف أحد المراجعة مات  وشهرة امعة تعتبر

 المات  ا ق تداوف المراجعة مات  بامعة قصدوي ،ةعالي جودة ذات لدمات تقدي  عل  والقدرة المماراة لاف

 .مميزة جودة ذات لدمات يقد  أنأ عل  العما  بين
 

  6قن أه  محددات امعة ماات  المراجعة تتم ف فيما يلي: 
 

 مدة عمف المات  المهنية؛ -

 اإلرتباط بالماات  الدولية؛ -

 لمراجعة؛معايير االاتية اعضا  مات  ااإللتزا  بال -

 اللبرة في مجاف نشاط المسااة محف المراجعة؛ -

 اإلتصاالت الجيدة بين أعضا  مات  المراجعة والعما ؛ -

 اللبرة المهنية اعضا  مات  المراجعة. -
 

 لتزام بالمعايير المتعارف عليهااإل -5
 

بتنفيذ عملياته   محافظي الحاابات  لتزاقتوافر عدد من العناصر من أهمها   المراجعةتتطل  جودة 

ضمان الحد اادن  ل المراجعة وتواعد آدا  الالوك المهني لاف جميع مراحف عملية  المراجعةوفن معايير 

                                                                                                                                                           
عبد العزيز فهدة بنت سلطان السديري، حسام عبد المحسن العنقري، "رصد مالمح فجوة التوقعات في بيئة مهنة المراجعة بالسعودية"، مجلة جامعة الملك  1

 .32، ص2004، الرياض02لإلقتصاد واإلدارة، العدد
 . 269، ص1998، مصر02امي راضي، "الخصائص المحددة لجودة المراجعة"، مجلة أفاق جديدة، كلية التجارة، جامعة المنوفية، العددمحمد س 2
 .60نبيل حمادي، مرجع سابق، ص 3
 .468وأخرون، مرجع سابق، صلقاضي ، حسين يوسف ا 4
 .13أحمد محمد نور، وأخرون، مرجع سابق، ص 5
 .53جع سابق، صسامي حسن علي محمد، مر 6



  الفصل الرابع: مساهمة األساليب الحديثة للمراجعة في زيادة فعالية أداء عملية المراجعة

 192 

من لاف تاليء  المراجعةالحاابات بتنفيذ عملياته  وفن معايير  حافظيلتزا  مق، حيث أن المراجعة من جودة

 بالحياد أ نا  تنفيذ عمليات حافظينة مهنية مناابة، وتمتع المولبرأشلاو حصلوا عل  تثهيف علمي 

، ودرااة وتقيي  نظا  الرتابة الداللية المراجعة، وبذف العناية المهنية الواجبة، والتلطيط الجيد لعملية المراجعة

شاء االطا  اتقعل   حافظيني مجملها في زيادة مقدرة الموجمع أدلة اإل بات الاافية والمائمة، تااه  ف

القوائ  المالية  قرير بشثن صدق وعدالةمن الت حافظينوائ  المالية، وبما يمان الموالتحريفات الجوهرية في الق

 .1المراجعة، مما يسد  قل  زيادة جودة سااةالتعبير عن المراز المالي للمواامتها في 
 

   مراجعةالأتعاب عملية   -6
 

اللارجية هي المبالغ النقدية التي يحصف عليها محافظ الحاابات من قن أتعا  عملية المراجعة 

المسااة محف المراجعة نظير تيامأ بعملية المراجعة، ويت  تحديد ااتعا  بموج  العقد الذ  ياون بين 

المسااة محف المراجعة ومحافظ الحاابات وفقا للزمن الذ  تاتطرتأ عملية المراجعة واللدمة المطلوبة منأ، 

 . 2اجة عملية المراجعة للمااعدينوح
 

والمسااة  المراجعة بعملية القائ محافظ الحاابات ل ابيرة أهمية ذات ماثلة المراجعة أتعا  تحديد يعد

 ااتعا  المدفوعة تيمة مع للعميف المقدمة اللدمات تيمة تتعادف أن يريد طرء اف ان وذلكمحف المراجعة، 

لمحافظ الحاابات  يحقن بما عادف، بشاف ااتعا  لتحديد علمية طريقة توجد ال أنأ غير ،لمحافظ الحاابات

 من تحملأ ما لقا  لدمات من يطلبأ ما الوتت نفس في للعميف ويحقن يقدمها، التي اللدمات مقابف معقولة أتعا 

 محافظ الحاابات لها يتعرض التي المشاات أه  من يعد ااتعا  لتحديد معايير عن البحث أن اما ،أتعا 

 .3المراجعة حاالت من حالة باف المحيطة الظروء اللتاء
  

  المراجعة عملالمرتبطة بفريق  مقوماتال -1-2-2
  
 فيما راجعةالم عمفوالمرتبطة بفرين  الحاابات مراجعةالعوامف المس رة عل  جودة المقومات و فم تت

 يلي:
 

 

   محافظ الحساباتستقالل إ-1
 

 االرى، المهن من غيرها عن المراجعة مهنة تميز التي المفاهي  من محافظ الحاابات اتقافق يعتبر

 ويشمف، المالية القوائ  عليها تحتو  التي المعلومات في ال قة وأااس المراجعة لمهنة الزاوية حجر فهو يم ف

 المسااة من تدلف أ  بدون أعماله  وتوجيأ مااعديأ عل  اإلشراء في الحن عل  محافظ الحاابات اتقافق

 حرية قل  باإلضافة بها، يقو  التي الفحو وطرق قجرا ات لتيارق في التامة والحرية بمراجعتها، يقو  التي

                                                
ة، كمال السيد العشماوي، "مدخل التوصيل الفعال كأساس لتضييق فجوة التوقعات في المراجعة"، أطروحة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة القاهر 1

 .87، ص1999مصر
، 2010، الرياض01، العدد24إلدارة، المجلدميشيل سعيد سويدان، "بعض العوامل المحددة ألتعاب التدقيق"، مجلة جامعة الملك عبد العزيز لإلقتصاد وا 2

 .61ص
يز إيمان حسين الشاطري، حسام عبد المحسن العنقري، "إنخفاض أتعاب مستوى المراجعة وأثاره على جودة األداء المهني"، مجلة الملك عبد العز 3

 . 85، ص2006، العدد األول، الرياض20لإلقتصاد واإلدارة،المجلد
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من اإلجرا ات العقابية التي تد تتلذ  لوء بدون المالية القوائ  عل  بأ يدلي الذ  التقرير في الرأ  عن التعبير

 .1ضده
 

 2المراجعة تتطل :قن قاتقالية أعضا  ماات  
 

عل   لتث يراأن ال ياون أعضا  مات  المراجعة من حملة أاه  المسااة الذين له  الايطرة والقدرة عل   -

 قدارة المسااة بشاف مباشر؛

مسااة ا في الأال ياون أحد أعضا  لجنة المراجعة حاليا أو لاف الانوات المالية ال اث الماضية موظف -

  ن أشااف الصاحيات التنفيذية؛بوظيفة لها أ  شاف م

 فيذية فيت التنعضا  مات  المراجعة عاتة عائلية مباشرة مع أحد الموظفين ذو  الصاحياحد أأال ياون ا -

 المسااة حاليا أو لاف الانوات ال اث الماضية؛

 أال ياون أحد أعضا  لجنة المراجعة ماتشار فني للمسااة؛ -

 المراجعة من المتعاتدين ااااايين للمسااة؛أال ياون أحد أعضا  لجنة  -

تأ في أال ياون احد أعضا  لجنة المراجعة عاتات تجارية، أو أ  عاتات ألرى تد تس ر عل  تدر -

 التصرء بصورة ماتقلة. 
 

   مراجعةالفريق وتأهيل خبرة  -2
 

الحاابات، وذلك نتيجة لزيادة قن لبرة محافظ الحاابات تعتبر عاما هاما لافا ة وفعالية أدا  محافظ 

عدد حاالت فشف المراجعة في الدوف اإلتتصادية الابرى وعد  قاتشاء الطر في القوائ  المالية باب  تيا  

 .3محافظي الحاابات حدي ي اللبرة بثعماف المراجعة
 

ة، والوايات المهن وآدا ن التثهيف العلمي لجميع أعضا  فرين المراجعة ومعرفته  بقواعد اما أ

باإلضافة قل  اللبرة العملية في نوع الصناعة التي تنتمي قليها المسااة محف المراجعة، وقلما  محافظ 

الحاابات بمعايير المراجعة المتعارء عليها تس ر قيجابا عل  جودة عملية المراجعة، وتااعده عل  مواجهة 

 . 4الظروء غير الطبيعية ومعالجة المشااف
   

 المراجعة واإلشراف على فريق العملالتخطيط لعملية  -3
 

الدتين والمنظ  والذ  يوض  ايفية تنظي  وقدارة  مراجعة ووضع البرنامجقن التلطيط الالي  لعملية ال

عملية المراجعة يعتبر من المعايير والعوامف ذات ااهمية الابيرة في عملية المراجعة، وهو ما يااعد عل  حف 

المشااف المحتملة في الوتت المناا ، واذلك يعتبر قلتيار أعضا  العملية بماتويات مناابة من القدرة 

 .5  توجيهه  ومراتبة عمله  يضمن تثدية عملية المراجعة بجودة عاليةوالافا ة، ومن  
 

                                                
لجنة المراجعة في تحسين كفاءة نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها في الشركات"، مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية،  حسين أحمد دحدوح، "دور 1

 .259، ص2008، سوريا01، العدد24المجلد
2 Ferreira I, "The effect of audit committee composition and structure on the performance of audit committees", 
Meditari Accountancy Research, Vol 16, No 2, London 2008,PP95-96.  

 .31أحمد محمد نور، وأخرون، مرجع سابق، ص 3
تطوير  محمد علي جبران، العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر المحاسبين القانونيين في اليمن، الملتقى الثاني عشر حول سبل 4

 .29،  ص2010ماي19-18لمحاسبة في المملكة السعودية وتحديات القرن الحادي والعشرون، جامعة الملك فهد، السعودية، ا
 .153سامي حسن علي محمد، مرجع سابق، ص 5
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 التقدم التقني في أداء المهمة -4
 

، حيث يترت  عل  أدا  عملية المراجعة جودةانولوجية الحدي ة من أه  مظاهر يعد قتباع الواائف الت

المهنية والتانولوجية في تنفيذ قاتلدا  هذه الواائف الحدي ة جعف فرين العمف عل  عل  بثحدث التطورات 

عملية المراجعة، ومن أم لة التقد  التقني في مجاف المراجعة قاتلدا  الحااو  واااالي  اإلحصائية وأاالي  

 .1الفحو التحليلي في عملية المراجعة
 

  مراجعةالمحل  ؤسسةالمرتبطة بالم مقوماتال -1-2-3
 

 لمراجعةامحف  سااةوالمرتبطة بالم الحاابات مراجعةالمس رة عل  جودة  والعوامف المقوماتتتم ف 

 فيما يلي:
 

  ؤسسةحجم الم -1
 

اوا   الواالة، صراعات فيها وتزداد اإلدارة عن الملاية نفصافبإ تتميز الحج  ابيرة المسااات نق

 الماك بين الصراعات أو والموظفين، المدرا  بين الصراعات وأ والمدرا ، الماك بين الصراعاتاانت 

 الواالة، تالفة وزادت واإلدارة الملاية بين الفصف زاد الما عملياتها وتعقدت المسااة حج  زاد الماف، والدائنين

للحصوف عل  أدلة  عالية جودة ذات مراجعة لدمة قل  وهو ما يتطل  الحاجة 2الصراعات حدة زادت وبالتالي

 المالي المراز فعا تعاس المالية القوائ  بثن والدائنين الماك طمثنة لمحاولة وذلك ،3اإل بات الاافية والمائمة

 للمسااة. الالي 
 

 هيكل الرقابة الداخلية  -2
 

المراجعة المقدمة لعمائها، وقن محافظي الحاابات يلتلفون أدا  قن ماات  المراجعة تلتلء في جودة 

المالية والمادية والبشرية، ويلتلفون أيضا طبقا لجودة نظا  في ماتوى الجودة المقد  طبقا لماتوى موارده  

 .4الرتابة الداللية لدى عمائه 
 
 
 

 والمعلومات الرتابة، وأنشطة الملاطر، وتقيي  الرتابة، بيئةفعاف تائ  عل   داللية رتابة هياف ن وجودق

 قدارة افا ة لاف من وذلك المراجعةجودة  عل  المس رة يعتبر من أه  المحددات والمتابعة تصاف،واإل

 محافظ الحاابات ومااعدة المالية، لقوائ ا الجوهرية في والملالفات االطا  ااتشاء في ةالداللي المراجعة

 .5الازمة المراجعة قجرا ات وتوتيت مدى تحديد عل 
 

   الحسابات مراجعةالرقابة على جودة أسس  -1-3

 

                                                
 .469، وأخرون، مرجع سابق، صلقاضيحسين يوسف ا 1
 .233، ص2002سكندريةكمال الدين الدهراوي، مناهج البحث في المحاسبة، الدار الجامعية ، اإل 2
"، مجلة المحاسبة محمد صالح هاشم، "إطار متكامل للمتطلبات اإلضافية الالزمة لتحسين جودة األداء المهني ألعمال المراجعة في بيئة التجارة اإللكترونية 3

 .261،  ص2011، مصر78واإلدارة والتأمين، كلية التجارة، جامعة القاهرة، العدد
، 03"نموذج مقترح لدراسة عالقة مخاطر المقاضاة بجودة المراجعة"، مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية تجارة بني سويف، العدد علي إبراهيم طلبة، 4

 .112، ص2002مصر
 .377ألفين أرينز، جيمس لوبك، مرجع سابق، ص 5
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أن  لمراجعةالايااات واإلجرا ات التي ينبطي عل  مات  ا مراجعة الحاابات جودةتشمف الرتابة عل  

الي  لية وأالدمة ااطراء ذات العاتة بشاف مناا  وبما يتفن مع المعايير الدوا، وذلك من أجف يقو  به

 المراجعة الحدي ة. 
 

   المراجعةالرقابة على جودة  تعريف -1-3-1
 

التي ت  قاتلدامها للتثاد من اافة الواائف واااالي  والطرق " مراجعة الحاابات جودةيقصد برتابة 

تيا  ماات  المراجعة بمقابلة ماسولياتها المهنية في مواجهة العما ، وتتضمن هذه الواائف واااالي  الهياف 

 .1"التنظيمي لماات  المراجعة واإلجرا ات التي تقو  بها
 

"اإلجرا ات التي تقو  بها ماات  المراجعة لمااعدتها عل  تنفيذ معايير  اما يقصد برتابة الجودة

 .2المراجعة عل  نحو  ابت في عملية المراجعة"
 

قن مراتبة جودة أدا  المراجعة تعني "الواائف الماتلدمة للتثاد من تيا  ماات  المراجعة بتنفيذ 

مراحلها، والتقيد التا  بمعايير وقرشادات المراجعة المعتمدة ماسولياتها المهنية المتعلقة بعملية المراجعة بجميع 

تو ين ايااات وقجرا ات مراتبة الجودة  محافظي الحاابات وهو ما يحت  عل . 3بشاف  ابت وماتمر"

ملين بمات  امع ضرورة الحصوف عل  أرا  الع املين بمات  المراجعة،العو المااعدين وقباغها لاف

 .4ايااات وقجرا ات مراتبة الجودة وتشجيعه  عل  قبدا  الرأ  في تلك الاياااتالمراجعة فيما يتعلن ب
 

ملين والعا أه  العناصر التي يج  عل  محافظ الحاابات القيا  بها مع المااعدين مما ابن يتض  أن

 :عة للحفاظ عل  جودة المراجعة ما يليبمات  المراج
 

 غها لاف العاملين بمات  المراجعة؛تو ين ايااات وقجرا ات مراتبة الجودة وقبا -

في  الرأ  الحصوف عل  أرا  العاملين بمات  المراجعة عن قجرا ات رتابة الجودة وتشجيعه  عل  قبدا  -

 تلك الايااات؛

 وضع ايااات لتحقين  قافة داللية بثن الجودة ضرورية في أدا  العمليات. -
 
 

 عناصر رقابة الجودة -1-3-2
 

ذه راجعة هوتد لفض مجلس معايير الم عناصر للرتابة،عرفت لجنة معايير رتابة الجودة بداية تاعة 

 توضيحها من لاف الجدوف الموالي: يمانالتي و 1997العناصر قل  لماة عناصر قبتدا  من 

 مراجعة الحسابات جودة: العناصر الخمسة للرقابة على (2-4)جدول رقم 

 مثال ملخص العنصر

الحياد 

واألمانة 

يج  أن يتوافر في اافراد الذين ينفذون 

عملية المراجعة الحياد في الظاهر والباطن، 

أن يجي  اف فرين وعضو عل  تائمة 

قاتقصا  انويا وتشمف أائلة عن قمتاك 

                                                
 .477وأخرون، مرجع سابق، صلقاضي ، حسين يوسف ا 1
 .181المراجعة، مرجع سابق، صأمين السيد أحمد لطفي، فلسفة  2
 .48يونس عليان سليمان الشوبكي، مرجع سابق، ص 3
 .43أحمد محمد نور، وأخرون، مرجع سابق، ص 4
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وأن بثدا  الماسوليات عل  نحو موضوعي  والموضوعية

 وأمين

 اااه  وعصوية مجلس اإلدارة

 إدارة األفراد

يج  وضع الايااات عل  نحو يوفر تثايدا 

 مناابا عن:

 توافر التثهيف لاف محافظ حاابات -

تلصيو العمف عل  اافراد الذين تتوافر  -

 فيه  المهارات المائمة

 قشراك اافة اافراد في التعلي  الماتمر   -

تقيي  محافظ الحاابات في مف عملية 

المراجعة من لاف تقرير تقيي  لاو باف 

 عملية مراجعة

أداء عملية 

 المراجعة

قيجاد الايااات التي توفر التثاد من أن 

العمف الذ  تا  بأ محافظ الحاابات يتفن مع 

 المعايير المهنية ومعايير الجودة

يج  أن يوجد بالمات  مدير للمحاابة 

والمراجعة لتقدي  المشورة والتصدين عل  

 اافة عمليات المراجعة تبف قاتامالها

قبول 

مع  ستمراراإل

 العمالء

يج  وضع الايااات التي يمان من لالها 

تقرير مدى تبوف أو اإلاتمرار في التعامف 

 مع عميف معين

يج  تصمي  قطار لتقيي  العمف يشمف 

 تعليقات المحافظ الاابن وتقيي  اإلدارة

المتابعة 

 والمراقبة

وضع الايااات للتثاد من أن باتي عناصر 

 ااربعة تد ت  تطبيقهارتابة الجودة 

يج  قلتبار قجرا ات رتابة الجودة انويا 

 عل  ااتف للتحقن من مدى اإللتزا  بها

، 2014-2013 أصوف المراجعة، الجز  ااوف، منشورات جامعة دمشن، اوريا وألرون،المصدر: حاين يواء القاضي، 
 .489و

 

 الحياد واألمانة والموضوعية -1
 

أنأ يج  أن يتوفر في اافة اافراد الذين ينفذون عملية المراجعة اإلاتقالية ينو هذا العنصر عل  

في الحقيقة والظاهر عند قجرا  أعماف المراجعة وعد  التحيز ا  جهة، واذلك أن يقوموا بثدا  اافة 

 .1الماسوليات باف موضوعية وأمانة

جرا ات مصممة لتزويدها أن تضع ايااات وق حا  هذا العنصر ماات  المراجعة يج  عل اذلك 

بتثايد معقوف بثن المات  وموظفيأ يمت لون للمتطلبات االاتية المناابة، والتي تشمف النزاهة، الموضوعية، 

 .2الافا ة المهنية والعناية الازمة، الارية والالوك المهني
 

التثاد بصورة ماتمرة من محافظة اافة العاملين بمات  المراجعة  اما يج  عل  ماات  المراجعة

والوك مهنة المراجعة، مع تحديد متطلبات هذا اإلاتقاف ومن يلضع لأ، وتحديد  آلدا عل  قاتقاله  طبقا 

  التي تشاف تهديدا لهذا اإلاتقاف، وتقيي  تلك الظروء وقتلاذ اإلجرا ات المائمة للقضا الظروء والعاتات

  .3عل  تلك التهديدات وتلفيضها لدرجة مقبولة
 

                                                
 .49يونس عليان سليمان الشوبكي، مرجع سابق، ص 1

 
 .479وأخرون، مرجع سابق، صلقاضي، حسين يوسف ا 2
 .43أحمد محمد نور، وأخرون، مرجع سابق، ص 3
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      إدارة األفراد -2
 

تهدء قل  التثاد من أن لديها ما يافي من  ينبطي عل  ماات  المراجعة وضع ايااات وقجرا ات

بالمبادئ االاتية الازمة ادا  المها  بما يتماش  مع  ولديه  اإللتزا  ،العاملين ذو  القدرات والافا ات

المعايير المهنية والتنظيمية والمتطلبات القانونية لتماين مات  المراجعة أو الشراا  الماسولين من قصدار 

 .1تقارير مائمة للظروء
 

في  تتم ف حا  هذا العنصر قن الايااات واإلجرا ات التي يج  عل  ماات  المراجعة وضعها

وتقدير  والماافآتقجرا ات التعيين، تقيي  اادا ، القدرات، الافا ة، تنمية الماتقبف الوظيفي، والمرتبات 

قحتياجات اافراد، اما يج  أن تتضمن الايااات واإلجرا ات التثايد عل  الحاجة قل  التعل  الماتمر عل  

اإلماانيات الازمة لتمان اافراد العاملين من جميع ماتويات اافراد العملين بها، وتوفر مصادر التدري  و

 . 2تنمية القدرات والافا ات المطلوبة والحفاظ عليها
 

 أداء عملية المراجعة -3
 

التثاد من أن المها  تت  طبقا للمعايير المهنية، يج  عل  ماات  المراجعة وضع ايااات تهدء قل  

 3وتتم ف اامور التي تطرح في هذا الاياق فيما يلي:وذلك من لاف وضع اتيبات يدوية أو قلاترونية، 
 

  عمليات اإلمت اف لمعايير العمف المطبقة؛ -

 عمليات اإلشراء عل  العمف وتدري  الموظفين؛ -

 قجرا ات تحديد الايااات وقجرا ات المراجعة؛ -

 التو ين المائ  للعمف الذ  ت  تنفيذه؛ -

 عل  فه  اهداء عمله . ايفية شرح المها  لفرق العمف للحصوف -
 

 

 قبول اإلستمرار مع العمالء -4
 

يج  عل  ماات  المراجعة أن تضع ايااات لقبوف أو قاتمرار العاتات مع العما ، مع االذ بعين 

 .4اإلعتبار نزاهة العما  ومدى توافر الافا ات في مات  المراجعة ادا  المهمات المالء بها
 

 5:من لاف توافر العناصر التالية نزاهة العما ة من تتثاد ماات  المراجع
 

 هوية وامعة الماك واإلدارة العليا والماسولين عن حوامتها؛ -

 طبيعة عمليات المسااة؛ -

 مدى وجود دالئف تشير قل  وجود تيود عل  نطاق عملية المراجعة؛ -

 رامية.اانشطة اإلج اامواف، أوة في غايف محف المراجع وجود دالئف تشير قل  تورط المسااةمدى  -
 

                                                
، جامعة طنطا، 02دد الرفاعي مبارك، تحليل العوامل المؤثرة على جودة خدمات مهنة المحاسبة والمراجعة، المجلة العلمية للتجارة والتمويل ، العإبراهيم  1

 .04، ص2000مصر
 .46أحمد محمد نور، وأخرون، مرجع سابق، ص 2
 .482وأخرون، مرجع سابق، ص لقاضي، حسين يوسف ا 3
 .51شوبكي، مرجع سابق، صيونس عليان سليمان ال 4
 .480، وأخرون، مرجع سابق، صلقاضيحسين يوسف ا 5
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قن اإلجرا  المناا  لتحقين نقطة القبوف أو اإلاتمرار في مراجعة العما  للتقليف من لطر المراجعة 

والماسولية المترتبة عل  محافظ الحاابات هو تصمي  قطار لتقيي  العميف، ويشمف هذا التعامف مع تعليقات 

 .1  القيا  بذلك لاف عميف جديد تبف أن يت  التعامف معأالمحافظ الاابن، وتقيي  اادا ، ويج
 

ومن ناحية ألرى يج  عل  مات  المراجعة االذ في اإلعتبار ما قذا اان تبوف مهمة مع عميف جديد 

يمان أن يسد  قل  وجود تعارض فعلي أو ملحوظ للمصال ، وذلك لتحديد ما قذا اان من المائ  تبوف المهمة 

ار اإلاتمرار مع العميف درااة العديد من اامور الجوهرية التي تد حد ت أ نا  المهمة أ  ال، ويتضمن تر

 .2الحالية أو الاابقة وتث يرها عل  قاتمرار العاتة
 

 والمراقبة المتابعة -5
 

بنظا  رتابة يج  عل  مات  المراجعة وضع ايااات تهدء قل  التثاد من أن الايااات المتعلقة 

واافية وتعمف بفعالية وملتز  بها عمليا، ويج  أن تشمف هذه الايااات درااة وتقيي  قاتمرارية الجودة مناابة 

 .3نظا  مات  المراجعة في مراتبة الجودة
 

الوتت مراعاة تدرات أعضا  فرين العمف وافا اته ، وقذا ما اان لديه   والمراتبة تشتمف المتابعة

تجاه الملطط لأ يدراون التعليمات، وقذا ما اان العمف يت  بما يتفن مع اإلالاافي إلتما  عمله ، وقذا ما اانوا 

وتحديد اامور التي  اإلتجاه الملطط لأ عل  نحو مائ ، ومناتشة الماائف المهمة وتعديف نحو أدا  المهمة،

 .4تحتاج لإلاتشارة أو التمعن من أعضا  فرين العمف ااا ر لبرة أ نا  تيامه  بالمهمة
 

  

 

  
   الحسابات مراجعةأساليب الرقابة على جودة  -1-4

 

 المراجعةتمت المنظمات المهنية والتشريعات الحاومية في العديد من الدوف بالرتابة عل  جودة لقد قه

ومن أه  هذه اااالي  أالو  مراجعة مها لتحقين ذلك، ااتلدقل  العديد من الواائف التي يمان وتوصلت ق

 .5اإلشراء عل  ماات  المراجعةالنظير وأالو  مجلس 
 

 النظير مراجعةأسلوب  -1-4-1
 

عملية المراجعة مراجعة النظير، حيث تتطل  المعايير أدا  من اااالي  المااعدة في تحاين جودة 

من محافظي الحاابات اللضوع لمراجعة النظير من أجف تقيي  ما قذا اان النظا  اللاو به  لمراتبة جودة 

                                                
 .52يونس عليان سليمان الشوبكي، مرجع سابق، ص 1
 .45أحمد محمد نور، وأخرون، مرجع سابق، ص 2
 . 53يونس عليان سليمان الشوبكي، مرجع سابق، ص 3
 .48أحمد محمد نور، وأخرون، مرجع سابق، ص 4
طنطا، المغيولي، "جودة األداء المهني لمكاتب المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية"، المجلة العلمية للتجارة والتمويل، جامعة محمد بن حمد  5

 .390، ص2006، مصر01، العدد01المجلد
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يمان أن يوفر تثايدات بثن مات  المراجعة لن يجر  عمليات المراجعة بجودة منلفضة،  عملية المراجعة

 .1ومن المجاالت التي تشملها معايير مراجعة النظير، تبوف العما ، التدري ، التوظيء، المراتبة
 

 مراجعة النظيروأهداف أسلوب تعريف  -1
 

نظا  رتابة قلتزا  مات  مراجعة ألر لجعة مدى "فحو مات  مرا قن المقصود بفحو النظير هو

الجودة بهدء تحديد التقرير عن ما قذا اانت المسااة محف المراجعة وضعت ايااات وقجرا ات رتابة 

تيا  هيئة عامة تانونية متلصصة بإعداد وتنفيذ برنامج "، أ  أنها  2الجودة وتقو  بتنفيذها لاف المماراة"

اللارجية، وتقيي  مات  المراجعة المسهف في ضو  معايير البرنامج ومعايير مراجعة النظير لماات  المراجعة 

 .3"رتابة الجودة
 

تبرز أهمية فحو النظير في تحقين جودة عملية المراجعة من لاف التحديد والتقرير عن ما قذا اان 

لجودة وتا  مات  المراجعة محف الفحو تد صم  ايااات ووضع قجرا ات لتنفيذ العناصر اللمس لرتابة ا

بتنفيذ هذه الايااات واإلجرا ات، وتقيد بمعايير المراجعة بشاف عا ، ومعايير جودة أدا  عملية المراجعة 

 .4بشاف لاو
 

  5تتم ف أهداء مراجعة النظير في تحقين العناصر التالية:
 

وال عن نا معقلأ ضماقبدا  رأ  فني ماتقف عما قذا اان نظا  رتابة الجودة المطبن بمات  المراجعة يوفر  -

 مدى قتااتأ مع المعايير المهنية والدولية؛

 لجودة؛اتقيي  مدى مائمة ايااة مات  المراجعة  واإلجرا ات المتعلقة باف عنصر من عناصر رتابة  -

 لتزا  مات  المراجعة وجودة أدائأ.الحا  عل  مدى ق -

 6يهدء أالو  فحو النظير قل  تحقين ااهداء التالية:اما 
 

 ؛مااعدة ماات  المراجعة عل  تحديد المجاالت والوظائء التي تااه  في تعزيز تدراته  فيها -

عالية ة والفقتلاذ ترارات مدرواة حوف ايفية تحاين نشاطه  وتحقين الافا  مااعدة ماات  المراجعة عل  -

 في أدا  مهامه ؛

 بلوغ أفضف المماراات الميدانية لعملية المراجعة؛ -

ي فة ال قة لي زيادضمانات بشثن مدى مائمة واامة اإلجرا ات المتبعة في أدا  عملية المراجعة، وبالتامن   -

 تقارير المراجعة.
 

 1يهدء أالو  فحو النظير قل  تحقين ااهداء التالية أيضا:اذلك 

                                                
 .73نفين عبد هللا أبو سمهدانة، مرجع سابق، ص 1
النظير كأداة للرقابة الخارجية على جودة األداء المهني بمكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية"،  محمد صالح هاشم، "تقييم مدى قبول أسلوب مراجعة 2

 .169،  ص2010مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة بني سويف، العدد الثاني، مصر
مراجعة"، مجلة المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة، جامعة بني سويف، حسن شلقامي محمود، "مقومات تفعيل مراجعة النظير كأداة للرقابة على جودة ال 3

 .76،  ص2013، مصر03العدد
 . 66يونس عليان سليمان الشوبكي، مرجع سابق، ص 4
، أطروحة دكتوراه، أحمد محمد صالح جالل، "تأثير متغيرات بيئة المراجعة الخارجية على جودة األداء المهني لمراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية" 5

 .99، ص2010، الجزائر03قسم نقود ومالية، جامعة الجزائر
 .17، ص2013، مصر43ممدوح أبو السعود، "نموذج تقرير مراجعة النظير"، مجلة المحاسب، جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، العدد 6
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 تطوير وتنمية جودة لدمات المراجعة المقدمة من تبف محافظي الحاابات؛ -

الوجأ  لأ عل ااات يقو  بعماان نظا  مراتبة الجودة الداللية لعمليات المراجعة في المس تحديد ما قذا -

 بالافا ة المطلوبة؛الصحي  و

 .لازمةتحفيز وتشجيع ماات  المراجعة عل  قتباع الايااات واإلجرا ات وتطبين معايير المراجعة ا -
 

 مراجعة النظير أسلوب آليات عمل -2
 

ر عن ما فحو النظير في تحقين جودة عملية المراجعة من لاف التحديد والتقريأالو  تبرز أهمية 

حف الفحو تد صم  ايااات ووضع قجرا ات لتنفيذ العناصر اللمس لرتابة الجودة قذا اان مات  المراجعة م

ية المراجعة وتا  بتنفيذ هذه الايااات واإلجرا ات، وتقيد بمعايير المراجعة بشاف عا ، ومعايير جودة أدا  عمل

 .2بشاف لاو
 

 3:التالية من العناصر المراجعة مات  يتثاد ليات عمف أالو  مراجعة النظيرآلوفقا و
  

 مصم  بشاف اافي؛  المراجعةنظا  الرتابة عل  الجودة المطبن من تبف مات   -

 يلتز  بنظا  الرتابة عل  الجودة؛  المراجعة مات  -

 ة؛لدى لجنة بورصة ااوراق المالي حافظ الحااباتالعضوية املبات بمتط المراجعةيلتز  مات   -
  

النظير أنأ قحدى اااالي  الفعالة لرتابة الجودة، بالنظر قل  الفوائد الابيرة  مراجعةأالو   أ بت تدو

وفن  المراجعةعل  تحقين معايير رتابة الجودة، وتحاين أدا  المماراين، و تنفيذ  المراجعةفهو يااعد ماات  

 مراجعةشمف تواللاضعة لهذا ااالو .  المراجعةماتوى مرتفع من الجودة، واذا تحاين امعة ماات  

 4:المراجعةالنظير عل  نوعين من 
 

 المباشرة  النظير مراجعة -أ
 

قبدا   حااباتحافظ ال، ويسد  لدمة ميطبن نظا  رتابة الجودة المراجعةيتبع هذا النوع قذا اان مات  

بة ا  الرتاات  بنظلتزا  المقالنظير هذه قل  التحقن من مدى  مراجعةالرأ  عل  القوائ  المالية، وتهدء برامج 

 .المراجعةوتقدي  تقرير بنتيجة هذه  عل  الجودة 
 

 غير المباشرة  النظير مراجعة -ب
 

بمراجعة  لتزا  وال يقو لتبارات مدى اإلقأو  فحويسد   المراجعةالنوع قذا اان مات   هذا يتبع

 القوائ  المالية.
 

 مراجعةمجلس اإلشراف على مكاتب ال -1-4-2
 

                                                                                                                                                           
قيق الزميلة على جودة مكاتب التدقيق"، المجلة األردنية في إدارة األعمال، حازم محمد طه، عفاف إسحاق أبو زر، "أثر معايير مراجعة مكاتب التد 1

 .791، ص2012، عمان04، العدد08المجلد
 . 66يونس عليان سليمان الشوبكي، مرجع سابق، ص 2
 .83، ص2012-2011، الجزائر03ائرنبيل حمادي، أثر تطبيق الحوكمة على جودة المراجعة المالية"، أطروحة دكتوراه، قسم علوم التسيير، جامعة الجز 3
القرناء"، مجلة  إبراهيم عبد الحفيظ عبد الهادي، "نموذج مقترح لتحديد عالقة حجم مكتب المراجع بجودة أداء مكتب المراجع في ظل التقييم الذاتي وتقييم 4

 .13-12، ص ص2000، جامعة عين شمس، مصر02الفكر المحاسبي، العدد
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هدء في الواليات المتحدة وي 2002 في العال  انة مراجعةإلشراء عل  ماات  اللمجلس  أوف تثاس

المراجعة المقدمة من تبف محافظي الحاابات، وتقليف ملاطر الفشف في مراجعة أدا  عملية قل  تحاين جودة 

 .1قاتلدا  أدوات أا ر فعالية من حيث التالفةن عن طري وذلكالحاابات، 
 

  مراجعةمجلس اإلشراف على مكاتب ال واجبات -1
  

 2بالواجبات التالية: مراجعةمجلس اإلشراء عل  ماات  اليقو  
 

الماجلة في  للشراات المااهمة المراجعةالماجلة لديأ والتي تعد تقارير  المراجعة ماات اإلشراء عل   -

 اوق ااوراق المالية؛

ية ر االاتقاف، وأومعايير رتابة الجودة، ومبادئ الالوك المهني، ومعايي  المراجعة قصدار أو تبني معايير - 

 ؛لماليةللشراات المااهمة والماجلة في اوق ااوراق ا المراجعةمعايير ألرى تتعلن بإعداد تقارير 

لة الماج جعةالمرا  قجرا  التحقيقات واإلجرا ات التثديبية المتعلقة بها، وفرض العقوبات المائمة عل  ماات -

 ؛لديأ، وعل  أ  شلو ذو عاتة بها

 لمراجعةادمات اين جودة لحة وتالقيا  بالوظائء و الواجبات الضرورية والمائمة لتطوير المعايير المهني -

  ؛الماجلة لديأ المراجعةالمقدمة من تبف ماات  

س عد المجلالماجلة لديأ، وأ  شلو ذو عاتة بها، بهذا القانون و توا المراجعةتثايد التزا  ماات   -

 ؛المراجعة والمعايير المهنية وتوانين ااوراق المالية المتعلقة بإعداد وقصدار تقارير

 وضع ميزانية لاصة بالمجلس، قدارة عملياتأ، وموظفيأ.  -
 

أ بيقو   ، بعدما اانالمراجعةومما ابن ناحظ التطور في شاف و مضمون أالو  الرتابة عل  جودة  

لها    التيزما  المهنة لبعضه  البعض بشاف روتيني، أصبحت تقو  بأ هيئة ماتقلة تعمف عل  فحو الجوان

 .المراجعةتث ير مباشر عل  جودة 
 

 مراجعةمجلس اإلشراف على مكاتب ال أهداف -2
 

 3لتحقيقيها تتم ف في العناصر ااتية: مراجعةمجلس اإلشراء عل  ماات  القن ااهداء التي ياع  
 

هدء قل  تة التي بإاتلدا  اادوات التحليلي المالية المعلومات صحة والمات مرين فيحماية مصال  الجمهور  -

 ن؛توع ضرر للمات مريفي عملياتها والمااعدة عل  منع وجودة المراجعة وتعزيز الافا ة تحاين 

 ؛والمات مرين من محافظي الحاابات عل  التطذية العاايةمن لاف الحصوف  اإلباغ واإلعا  -

 ظيمية؛نمواصلة البنا  عل  فعالية وتناين برامجها الت -

 قاتعادة القدرة عل  ضمان ال قة في صحة البيانات المالية؛ -

 قاتعادة ال قة وحماية المات مرين واذلك المصلحة العامة؛ -

 مراجعة في اااواق المالية.الحد من ملاطر فشف ال -
 

                                                
على جودة عملية المراجعة لتحقيق المراجعة  05ومعيار المراجعة الدولي رقم  PCAOBمنى حسن أبو المعاطي الشرقاوي، "دراسة تحليلية ألثر  1

 .1304-1303، ص ص2012، مصر04المتكاملة"، المجلة العلمية لإلقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس، العدد
 . 85نبيل حمادي ، مرجع سابق، ص 2
 .1306-1305حسن أبو المعاطي الشرقاوي، مرجع سابق، ص ص منى 3
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 جودة مراجعة الحسابات على وإنعكاسها للمراجعة يثةساليب الحداأل تطبيق أهمية -1-5
 

جودة أدا  عملية المراجعة هي مصلحة مشتراة لجميع ااطراء التي لها عاتة بنتائج عملية قن 

مصداتية، أما قدارة المسااة  المراجعة، فمحافظ الحاابات يهت  بالجودة حت  يضفي عل  تقريره أابر

، بينما الماتفيدون يهمه  عرفتهامحف المراجعة فهي ترغ  في قضفا  ال قة عل  القوائ  المالية المعدة بم

 .1التي ت  مراجعتها والتي يتلذون تراراته   بنا  عليها دتة وعدالة القوائ  الماليةالتثاد من 
 

  على جودة المراجعة للمراجعة األساليب الحديثة تطبيق أهمية -1-5-1
 

 اتلدميناون الم مراجعة الحااباتجودة في تحاين  تطبين اااالي  الحدي ة للمراجعة تامن أهمية

  ورا  راراتهت تلاذقفي  مدونالجودة التامة انه  يعت اباتالحا حافظتقرير م يتوتعون من للقوائ  المالية

 .اااته  عل  تلك القوائ  الماليةاي
 

  تخفيض صراعات الوكالة -1
 

عل  عوامف اإلنتاج ولديها اافة المعلومات عن الناتج الحقيقي  قدارة المسااة اإلتتصادية تايطر

للمسااة، وهو ما تد يجعلها تائ قاتلدا  عوامف اإلنتاج بما يحقن لها مااا  غير عادية عل  حاا  مصال  

 .2أصحا  عوامف اإلنتاج االرى احملة اااه  وحملة الاندات
 

في المصال  بين اإلدارة وااطراء ذات المصلحة يتحقن بثدا  محافظ الحاابات  قن تلفيض التعارض

، وهو ما ينعاس عل  وباإلعتماد عل  أاالي  المراجعة الحدي ة لعملية المراجعة بثعل  ماتوى من الجودة

   .3حدة الصراعات من لاف زيادة ال قة في التقارير المالية وجودة المعلومات تلفيض
 

 

 زيادة الثقة في تقرير محافظ الحسابات -2
 

لة القوائ  المالية من أهداء مراجعة الحاابات تقدي  تقرير يتضمن رأ  محايد حوف مدى صحة وعدا

الفحو والتحقن، وذلك لألطراء الذين له  عاتة بهذه المسااة من أجف قتلاذ القرارات  للمسااة محف

يقو  بها محافظ الحاابات والتقارير  التي واااالي  الحدي ة لإلجرا اتاادا  الجيد اإلعتماد و الرشيدة، ويعتبر

 . 4معلومات القوائ  الماليةصحة زيادة ال قة في لألطراء المعنية دليا قيجابيا عل   التي يقدمها
 

 ترارات عل  والتث ير الماف رأس أاواق افا ة رفع في هاما دورا قن أاالي  المراجعة الحدي ة تلع 

 أا ر التقارير هذه جعف عليأ يترت  نحو عل زيادة ال قة في تقرير محافظ الحاابات  لاف من وذلك ،ات ماراإل

 ،المراجعة محف بالمسااة اللاصة المالية ااوراق في ات ماراإل ترارات تلاذإل عليها عتماداإل مجاف في فائدة

 تلاذإل المناا  الوتت في للمات مرين والاافية الصحيحة المعلومات في توفير اااالي  هذه تااه  حيث

 .5والشائعات المضاربة عن بعيدا موضوعية أاس عل  االات مارية اته ترار
 

                                                
ي، جامعة إسكندر محمود حسين نشوان، جودة خدمة المراجعة والعوامل المؤثرة فيها من وجهة نظر مراجعي الحسابات الفلسطينيين، مجلة الفكر المحاسب 1

 .195، ص2010، مصر01عين شمس عدد
 .04، ص2000، مصر01لشركات المصرية"، المجلة العلمية للتجارة والتمويل، جامعة طنطا، العددمدثر طه أبو الخير، "إدارة الربح في ا 2
 .22سمير كامل محمد عيسى، مرجع سابق، ص 3
 .130عمر ديلمي، مرجع سابق، ص 4
 .36أحمد محمد نور، وأخرون، مرجع سابق، ص 5
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 دعم مكانة مكاتب المراجعة -3
 

تهت  ماات  المراجعة بتحاين جودة المراجعة باب  حدة المنافاة فيما بينها، والرغبة في تحاين 

لمحافظة عل  العما  قاتلدا  أاالي  المراجعة الحدي ة ل الطويف، وذلك من لافربحية المات  عل  المدى 

ن عد  قلتزا  ماات  المراجعة ا اللدمات التي يقدمها المات ، الجيدين وجذ  عما  جدد يقدرون جودة

د القضايا التالي تزيراجعة يسد  قل  أعماف أتف جودة وببالمعايير المهنية وقاتلدا  اااالي  الحدي ة للم

 .1القانونية المرفوعة ضد المات ، والتي اتس ر عل  امعتأ وتعرضأ للعقوبات
 
 

 وتكلفة عملية المراجعة تخفيض وقت -4
 

شاف يتم ف جوهر عمف محافظ الحاابات في تجميع أابر تدر ممان من أدلة اإل بات وتقييمها ب

أااس معقوف ياتند قليأ عند قبدا  رأيأ النهائي ، حت  ياتطيع تاوين وبتالفة معقولة في وتت محدد موضوعي

عما قذا اانت القوائ  المالية لتلك المسااة تعبر بصدق عن نتيجة أعمالها ومرازها المالي وتدفقاتها النقدية، 

ولاصة نماذج التحليف  الحدي ة اإللتبارات   محافظ الحاابات باإلعتماد عل  مجموعة منوفي ابيف ذلك يقو

 .2صوف عل  أدلة اإل بات الاافية والمناابةللح المتقدمة
 

 الجهد من وينقو الدرااة، نفقات من يقلف المجتمع من فقط صطير جز  من المعلومات توفرقن 

محافظ  يضطر طويلة عناصر عل  يحو  الدرااة مجتمع ياون فقد وتبويبها، البيانات جمع في المبذوف

 أاالي  المراجعة الحدي ة عل  عتماداإل فإن ولهذا ابيرا، جهدا يالفأ مما ،عنصرا عنصرا لمراجعتها الحاابات

 .3شامف قحصائي بما تا  محافظ الحاابات  لو مما أابر وارعة تالفة بثتف وتبويبها البيانات جمع عل  ااعدي

 

 حوكمة الشركات دعم آليات -5
 

وقجرا ات ضبطها الداللي يعمف محافظ الحاابات عل  معرفة طبيعة نشاط المسااة محف المراجعة 

من أه  اااالي  التي تاتلد   التي تعتبر أاالي  المراجعة الحدي ة لداللية فيها باإلعتماد عل ونظا  الرتابة ا

 من وذلك وتوجيهها، المسااة عل  الايطرةتدرة مما يااه  في زيادة  ،4عادة للتوصف قل  م ف هذه المعلومات

 تواجهها التي الملاطر عن اإلفصاح عملية في الرأ  وقبدا  الداللية، والرتابة المحاابة نظ  تقيي  لاف

 ابف ويحان المسااة أهداء النهاية في يحقن بما الملاطر، هذه لمواجهة تتلذها التي واإلجرا اتالمسااة 

 .5عل  جودة وفعالية حوامة الشراات يس رمما  ،المااهمين وبين بينها االتصاف
 

 المتضمنة الشراات حوامة قعتماد محافظ الحاابات عل  أاالي  المراجعة الحدي ة يحقن مبادئ قن

 6:من لاف تحقين صارمة لارجية وتشريع ضبط وأدوات فعالة،  داللية رتابة قجرا ات توفير
 

                                                
 .56نبيل حمادي، مرجع سابق، ص 1
 .195منصور أحمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق، ص  2
 .106محمد مشيد، مرجع سابق، ص 3
 .270-269بان توفيق نجم، مرجع سابق، ص ص  4
، 02عدد، 01سالم عبد هللا العتيبي، "جودة المراجعة كأحد دعائم آليات المراجعة"، مجلة الفكر المحاسبي، كلية التجارة، جامع عين شمس، مجلد 5

 .114، ص2009مصر
سبية واإلدارية عبد الحميد عبد المنعم عقدة، "المراجعة وإدارة المخاطر في ظل مفهوم الحوكمة"، المؤتمر العلمي الخامس:حوكمة الشركات وأبعادها المحا 6

 .05، ص2005سبتمبر10-8واإلقتصادية، جامعة اإلسكندرية، مصر
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 التشريعية والايااات لتزاماتواإل المتطلبات وتنفيذ مواجهة من التحقن هي الطاية تاون حيثلتزا  اإل -

 ح؛واإلفصا اامانة من تدر بثابر المصلحة وأصحا  المااهمين توتعات تلبية عن فضا واإلدارية،

 الفرو قاتطاف ل ق والاعي الشامف للمسااة اادا  ماتوى لرفع المتاحة الواائف اافة بإاتلدا  وذلك اادا  -

 .الملاطر الالبية لهذه اآل ار وتقليف والمتوتعة الفعلية للملاطر اإليجابية
 

 حوامة الشراات،  دع  دورا أااايا في قاتلدا  محافظ الحاابات ااالي  المراجعة الحدي ةسد  ياما 

توجد  ، حيث1لتفعيف آليات حوامة الشراات أداة هامة والتي تعتبر من نتائج هذه اااالي  من لاف ما توفره

جيدة وفعالة لحوامة الشراات، اذلك تقد  هذه  ووجود أطرعملية المراجعة أدا  عاتة و يقة بين جودة 

تعمف عل  زيادة تدرة المااهمين ومجلس اإلدارة عل  محاابة العاملين، حيث يقو   اااالي  أدلة اافية ومقنعة

دتة ومصداتية التقارير المالية ومنع وقاتشاء حاالت  التي ينفذها بزيادةمحافظ الحاابات من لاف اانشطة 

 .2والتزوير اثحد مقومات الحوامة الجيدة الطر
 

 على جودة األداء المهني للمراجعة اإلحصائية المعاينة إنعكاس تطبيق -1-5-2
 

المعلومات المالية  صحة قن محافظ الحاابات يعتمد بصفة أاااية عل  أدلة اإل بات في تاوين رأيأ عن

للمسااة محف المراجعة، وعادة ال يفحو محافظ الحاابات اف البيانات والمعلومات المتاحة لديأ، وقنما 

 3ياتلد  أالو  العينات والذ  يس ر عل  جودة اادا  المهني للمراجعة من لاف ما يلي:
 

  أدلة ابات قلسد  قل  توصف محافظ الحاقن التطبين الالي  للعينات اوا  اإلحصائية أو غير اإلحصائية ي -

 اإل بات الاافية والتي تس ر بالطبع عل  جودة اادا  المهني للمراجعة؛

اد زنأ الما ة، أ  أقن أالو  المعاينة اإلحصائية يااعد عل  تقليف ألطا  المعاينة من لاف تطيير حج  العين -

 حج  العينة زادت ال قة؛

صة من الماتلل من لاف أالو  العينات اإلحصائية يسد  قل  زيادة دتة النتائجقن تلفيض ألطا  المعاينة  -

ينات عت أو العينة مما يس ر عل  نتائج اإللتبارات التي ياتلد  فيها العينات اوا  اانت عينات الصفا

 المتطيرات، مما ياون لأ أ ر عل  جودة اادا  المهني للمراجعة؛

 لموضوعية، وهذا يس ر عل  جودة اادا  المهني للمراجعة؛قن المعاينة اإلحصائية تحقن ا -

ممانة    تالفةبثدن ااااايةقن تيا  محافظ الحاابات بتلطيط عينة قلتبارات اإللتزا  وعينة اإللتبارات  -

ها  دا  ميعتبر عاما هاما  يس ر في جودة المراجعة، حيث أن محافظ الحاابات ياع  لتلفيض تااليء أ

  .االي  العلمية والتي منها العينات اإلحصائيةالمراجعة باا
 

 جودة األداء المهني للمراجعة المراجعة التحليلية على إنعكاس تطبيق -1-5-3
 

قاتلدا  أاالي  وقجرا ات المراجعة التحليلية من تبف محافظ الحاابات يعتبر أحد اادوات قن 

 1:المهني وذلك اما يليالمااعدة والماتلدمة التي تسد  قل  ضبط جودة اادا  

                                                
دة المراجعة في تحقيق أهداف حوكمة الشركات"، المؤتمر العلمي الخامس:حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية محمد سمير بالل، "دور الرقابة على جو 1

 .12، ص2005سبتمبر10-8واإلدارية واإلقتصادية، جامعة اإلسكندرية، مصر
ة"، مجلة الدراسات التجارية، جامعة جنوب الوادي، أحمد أشرف عبد الحميد، "الحوكمة والتقارير المالية المنشورة للشركات المسجلة بسوق المال المصري 2

 .111، ص2003، مصر15عدد
 .146سامي حسن علي محمد، مرجع سابق، ص 3
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اذلك ونتيجة لعمف محافظي الحاابات في ظف بيئة تنافاية وتزايد ملاطر الدعاو  القضائية ضده ،  -

وات حدى اادية اإاإلاتلدا  المتزايد للحاابات اإللاترونية، يجعله  يعتمدون عل  أاالي  المراجعة التحليل

 الموفرة للوتت والجهد والتالفة؛

  صيلية علأاالي  المراجعة التحليلية محافظ الحاابات في الترايز في قجرا ات المراجعة التفتااعد  -

 ة؛مراجعالنواحي التي يوجد بها ألطا  أو غر وهو ما يسد  قل  ضبط ماتوى اادا  المهني لعملية ال

ج  حتحديد  بات منالاشفية التي تمان محافظ الحاا اااالي تعتبر أحد  قن أاالي  المراجعة التحليلية -

ي فاعده قلتباراتأ التفصيلية ماتلدما في ذلك بعض أو اف طرق وواائف المراجعة التحليلية، وهذا يا

 ت؛الحاابا محافظمعرفة التقلبات غير العادية في القوائ  المالية، وبالتالي يزيد من ضبط اادا  المهني ل

أتص   في ذلك وتوليقن قجرا ات وأاالي  المراجعة التحليلية قذا تا  محافظ الحاابات بتطبيقها بعناية،  -

 جعة؛المرا الامية، فإن ذلك يسد  قل  زيادة اف من افا ة وفعالية اااالي طرين  درجات الموضوعية عن

ي البد  فماات  المراجعة، و قن تطبين قجرا ات المراجعة التحليلية تااعد في توزيع ع   العمف عل  -

داية بت من عملية المراجعة مبارا، وهو ما يسد  قل  تحقين ضبط لماتوى اادا  المهني لمحافظ الحاابا

 .العمف

 

 

 تخفيض مخاطر المراجعةدور األساليب الحديثة للمراجعة في المبحث الثاني: 
 

ند وا  عااإلعتبار  الحاابات بعين مة التي يثلذها محافظتعتبر ملاطر المراجعة من العوامف الها

 من أجف كجعة، وذلعند تجميع وتقيي  أدلة وترائن المرا وأتلطيطأ لعملية المراجعة،  قلتياره للمسااة أو عند

  دة.عدالة عرض القوائ  المالية محف المراجعة اوحدة واح حوف الوصوف قل  الرأ  الصحي  والالي 
 

 مخاطر المراجعة ماهية -2-1
 

 التوصف في محافظي الحاابات فشف بعض حاالت تزايد مع المراجعة طرالم بتقدير اإلهتما  تزايدلقد 

 ذاتها المراجعة ماات  بعض وقنهيار بف ،المسااات بعض عليأ قنهيار ترت  والذ  الي ، مهني رأ  قل 

 .2الماات  هذه تقارير في القوائ  المالية ماتلدمي  قة وقهتزاز
 

، وتد لفحوطر المراجعة تاريليا بإاتلدا  المعاينة اإلحصائية إللتيار عينة االمقرتبط مفهو  وتد 

المجمع اامرياي  تطورت الدرااات التي تناولت هذا المفهو  وأصبحت لأ تعاريء متقاربة حيث عرفأ

بشاف  "الملاطر الناتجة عن فشف محافظ الحاابات دون أن يدر  في تعديف رأيأعل  أنأ لمحاابين القانونيين ل

 .3مائ  بلصوو توائ  مالية بها تحريفات جوهرية"
 

                                                                                                                                                           
 .229المرجع السابق، ص 1

2 Angot Hugues, Fischer Christian, Audit comptable: audit informatique, 3ème édition, Ed. De boeck, Paris2004,P124. 
روحة أحمد محمد عبد الخالق، "إستخدام مدخل التحليل اإلستراتيجي لتطوير نموذج قياس خطر األعمال بهدف زيادة كفاءة المراجعة الخارجية"، أطسماح  3

 .29، ص2011دكتوراه، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر
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الاشء  في المراجعة قجرا ات فشف قحتماف فقد عرء ملاطر المراجعة عل  أنها " أما ماعود صديقي

 .1ااتشاء" بدون وبقا ها حدو ها يمان التي )الجوهرية (الهامة االطا  عن
 

في القوائ  المالية محف  بثنها "قحتماف قبدا  محافظ الحاابات لرأ  غير الي  ها عوض لبي عرفاما 

نظيء في توائ   رأ الفحو وذلك باب  فشلأ في قاتشاء االطا  الموجودة في تلك القوائ ، أو قحتماف قبدا  

 .2مالية تحتو  عل  تحريفات"
 

 غير رأيا محافظ الحاابات يصدر أن حتماف"قالبديو  وشحاتة ملاطر المراجعة بثنها عرء اذلك 

 نظرا جوهريا تحريفا محرفة مالية توائ  عن نظيء رأ  يعطي اثن مراجعتها، بعد المالية القوائ  عن مائ 

 رأيا يصدر أن أو المالية، بالقوائ  الظاهرة المعلومات تتضمنها التي الجوهرية االطا  اتشاءق في لفشلأ

 .3"جوهريا تحريفا محرفة غير مالية توائ  علي متحفظا
 

ت معلوما قبدا  محافظ الحاابات لرأ  غير الي  عن" اطر المراجعة بثنهالمومما ابن يمان تعريء 

  وبقائها بدون قاتشاء". مالية محرفة تحريفا جوهريا
 

ا  ن بإحتوعرضة لملاطر ال يمان تجنبها تتعل الحاابات هي مراجعةيتبين من التعاريء الاابقة أن 

 غ  تيامأافها رالقوائ  المالية للمسااة محف المراجعة عل  تحريفات وألطا  ال يمان لمحافظ الحاابات قاتش

حيط يوما  عةلمراجوذلك باب  طبيعة عملية ا ،إلجرا ات المتعارء عليهالوتطبيقأ  معايير المراجعةبإتباع 

 رية.مة تس ر عل  تدرة محافظ الحاابات في قاتشاء التحريفات واالطا  الجوهبها من محددات ماز
 

ن المحددات المازمة التي تس ر عل  تدرة محافظ الحاابات في قاتشاء التحريفات واالطا  ق

 4ناتجة عن عوامف عديدة منها: الجوهرية
 

اصة لمعرفة وفي تجميع اادلة والقرائن عل  أالو  العينات الذ  يتطل  مهارة  قعتماد محافظ الحاابات -

 لتطبين وتفاير وتحليف أاالي  المعاينة اإلحصائية؛

وفر تة فإنها لداللياتصمي  نظ  الرتابة  ت دتةازمة لنظ  الرتابة الداللية، فمهما اانمالقصور والمحددات ال -

الفة حيحأ باب  عنصر التاالطا  أو اشء اللطث عند وتوعأ وتصدليف معقوف وليس مطلن يمنع حدوث 

 ن اياااتمنأ موالمنفعة، وقحتماالت التواطس بين العاملين، أو عد  قلتزا  الماسولين عن النظا  بما يتض

 ؛ وقجرا ات

 طبيعة معظ  أدلة المراجعة حيث تعتبر مقنعة وليات حاامة؛ -

صوا  تمف الت ياون دائما عرضة للصوا  واللطث بإعتباره قناان يحقن الرأ  الذ  يبديأ محافظ الحاابا -

 واللطث.
 

 المراجعة مخاطر أنواع -2-2

 

                                                
ب الدولية" أطروحة دكتوراه، قسم العلوم اإلقتصادية، جامعة صديقي، "نحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء التجارمسعود  1

 .115، ص2004-2003، الجزائر3الجزائر
 .150عوض لبيب فتح هللا الديب، شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق، ص 2
 .94منصور أحمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق، ص 3
 .78كمال خليفة أبو زيد، وأخرون، مرجع سابق، ص 4
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  قل المراجعة ملاطر موضوع حوف المراجعة أدبيات في أجريت التي واابحاث الدرااات عمدت

ير حا  معاي تقايمها ويمان باهولة، مفهومها إلدراك مجموعات قل  المراجعة ملاطر محاولة تصنيء

 .شيوعا ااا ر وهو لماوناتها طبقا أو مصدرها، حيث من أو الفنية، من الناحيةملتلفة اوا  
 

  الفنية الناحية من المراجعة مخاطر -2-2-1
 

تقا  ملاطر المراجعة من الناحية الفنية قل  ملاطر عل  ماتوى القوائ  المالية وملاطر عل  ماتوى 

 1أرصدة الحاابات اما يلي:
 

  المالية القوائم مستوى على المراجعة مخاطر -1
 

 .ماليةال القوائ  معقولية حوف تقريره صحي  في رأ  قعطا  في محافظ الحاابات فشف قحتماف وهي
 

  الحسابات أرصدة مستوى على المراجعة مخاطر -2
 

 .رصيد الحاا  صحة تثايد في فشف محافظ الحاابات قحتماف هيو
 

 مصدرها حيث من المراجعة مخاطر -2-2-2
 

 :اما يلي قل  ملاطر طبيعية وملاطر غير طبيعية مصدرها حيث من ملاطر المراجعة تنقا 
 
 

  طبيعية مخاطر -1
 

 بات والعناية المهنية أدلة اإلتوة من برغ  التتواجد الملاطر الطبيعية في جميع أنواع المراجعة، ف

 .2قحتماف وجود لطث ما أو واتعة غر ال يت  قاتشافهالمحافظ الحاابات، فإنأ تد يوجد دائما 
 

يعة طب حا  يزداد تث يرها وتد االتتصاد  للمسااة، النشاط مماراة نتيجة الملاطر هذه تظهر

 وتحدد لعوامف،ا من وغيرها المنتجات نوع القانوني، تاوينها المسااة، حج  للمسااة، المالي المراز النشاط،

 .الملاطر وحج  ماتوى العوامف هذه
 

  طبيعية غير مخاطر -2
 

 ماف الطروالملالفات نتيجة أع االطا  من تنشث التي الملاطر تلك ن الملاطر غير الطبيعية هيق

 عمديأ غير أفعاف قل  تشير فاالطا  المرتا ، وتصد قرادة هو والطر اللطث الفرق بين أن حيث ،والتاع 

 .متعمدة لان ألطا  فهي أيضا الطر أعماف أما
 

يوجد هذا الماتوى غير الطبيعي وغير العاد  من الملاطر نتيجة وجود ظروء لاصة بالمسااة 

محف المراجعة، اوجود رافعة مالية ابيرة، أو وجود مشاات ايولة ووجود قدارة ضعيفة غير مسهلة، أو 

 .3المسشرات نا  مالية غير طبيعية وغيرها من وجود
 

 مدى الفحص حيث من المراجعة مخاطر -2-2-3
 

                                                
 .23-22خالد أمين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات: الناحية النظرية والتطبيقية، مرجع سابق، ص ص 1
 .216علي إبراهيم طلبة، وأخرون، مرجع سابق، ص 2
 .217المرجع السابق، ص 3
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 1:ملاطر المعاينة وملاطر غير المعاينة قل  المراجعة من حيث مدى الفحوء ملاطر نتص 
 

 مخاطر المعاينة -1
 

لمجتمع حيحا لوهي تلك الملاطر التي تتعلن بإحتماف أن العينة الملتارة تد ال تاون مم لة تم يا ص

، حااباتعناصر تلضع للحا  الشلصي لمحافظ ال باب  قعتماد تحديد حجمها وطريقة قلتيارها واحبها عل 

ن ما تد ينات عويترت  عل  ذلك قحتماف قلتاء ما يتوصف قليأ محافظ الحاابات من نتائج تعتمد عل  هذه الع

 يتوصف قليأ في حالة تيامأ بمراجعة شاملة لاف مفردات المجتمع.
 

 مخاطر غير المعاينة -2
 

هي مجتمع والقيا  بعملية المراجعة التفصيلية لاف مفردات الهي تلك الملاطر التي تنشث حت  عند 

ملية عتشاف جز ا من اللطر النهائي للمراجعة، وهي تنتج عن تقصير في أدا  محافظ الحاابات أ نا  

 المراجعة.
 

  لمكوناتها تبعا المراجعة مخاطر -2-2-4
 

 االاتشاء. الرتابة ولطر لطر الاامن، اللطر من المراجعة ملاطر تتاون المعيار هذا حا 
 

 الكامنة المخاطر -1
 

 تابلية أو يطلن عل  الملاطر الاامنة أيضا الملاطر المتازمة أو الضمنية، وهي تعرء بثنها "قاتعداد

 االطا  من غيره مع قجتمع قذا جوهريا ياون الذ  تد لللطث العمليات من معين نوع أو معين، حاا  رصيد

 .2ى"ألر عمليات في أو ألرى حاابات أرصدة في
 

 الرقابة مخاطر -2
 

 معين نوع في أو اارصدة أحد في لطث وجود من الناتج اللطر ذلك" تعرء ملاطر الرتابة عل  أنها

 وال العمليات، من آلر نوع في أو ألرى أرصدة في ألطا  مع قجتمع قذا جوهريا ياون العمليات والذ  من

  .3الداللية" الرتابة قجرا ات طرين عن المناا  الوتت في ااتشافأ أو يمان منعأ
 

 االكتشاف عدم مخاطر -3
 

والملالفات،  االطا  اتشاءق في المراجعة قجرا ات فعالية بمدىاإلاتشاء  ترتبط ملاطر عد 

 وجود عد  نتيجة بمحافظ الحاابات قل  تسد  تد المراجعة قجرا ات اون في المتم ف اللطر"وتعرء بثنها 

 .4موجودا" اللطث فيأ ياون الذ   الوتت في العمليات من معين نوع في أو اارصدة أحد في لطث
 

 مخاطر المراجعة وفقا لنتائجها -2-2-5
 

                                                
المراجعة"، أطروحة دكتوراه، كلية التجارة،  ياسر عبير محمد محمود، "إطار مقترح لتفسير العالقة بين متطلبات اإلفصاح المحاسبي وفجوة التوقعات في 1

 .181-180، ص ص2015جامعة عين شمس، مصر
، 01، العدد01ناظم شعالن جبار، "مخاطر التدقيق وأثرها على جودة األداء ومصداقية النتائج"، مجلة المثنى للعلوم اإلدارية واإلقتصادية، المجلد 2

 .115، ص2011العراق
إستخدام أساس القيمة العادلة في القياس واإلفصاح المحاسبي على تقدير خطر المراجعة"، المجلة العلمية للبحوث والدراسات  أحمد زكريا عصيمي، "أثر 3

 . 56، ص2012، جامعة حلوان، مصر02التجارية، العدد
 .57المرجع السابق، ص 4
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 تنقا  ملاطر المراجعة وفقا لنتائجها قل  ملاطر ألفا وملاطر بيتا اما يلي:
 

 مخاطر ألفا -1
 

المراجعة عل  قعتبار أنها محرفة تحريفا هي ملاطر أن يرفض محافظ الحاابات القي  المالية محف 

 .جوهريا، بينما هي في الحقيقة غير محرفة وال تحتو  عل  معلومات لاطئة لطث جوهر 
 

 مخاطر بيتا -2
 

هي ملاطر أن يقبف محافظ الحاابات القوائ  المالية عل  أااس أنها ال تحتو  عل  معلومات محرفة 

تتضمن معلومات لاطئة أو تحريفات جوهرية، ويطلن عليها لطر تحريفا جوهريا، بينما هي في الواتع 

 .2الفعالية عل  عملية المراجعة
 

  العينات بخالف المراجعة مخاطر -2-2-6
 

 اللاطئ ه الف أو مناابة، غير تدعي  اإاتلدا  ماتندات العينة، مراجعة عند الناتجة الملاطر هيو

 .اإل بات أدلة عل  نا ب اللاطئة والتقديرات أو ااحاا  الملتلفة، بثنواعها اإل بات أدلة عن الناتجة لإلاتنتاجات
 

  3قل : تقايمها ويمان المراجعة بعملية القائ  البشر  العنصر بثدا  الملاطر هذه ترتبط
 

  اإلجراءات مخاطر -1
 

 .المراجعة في الماتلدمة اإلجرا ات فعالية عد  قحتماف عن الناجمة الملاطر هي


  األداء مخاطر -2
 

لمحافظ  اإللتبارات، ويمان وتقيي  تنفيذ في بشرية ألطا  وجود قحتماف عن الناتجة الملاطر هي

 ديأ.اعماف مااع والماتمرة الدتيقة والمتابعة واإلشراء التدري  لاف من فيها التحا  الحاابات
 

 مراجعةال مكونات مخاطر -2-3
 

  ا ة علي وتءالعمليات تت من معين نوع أو معين برصيد اللاصة المراجعة لعملية النهائية الملاطر قن

 وفعالية بأ، للاصةا الرتابة الداللية قجرا ات وفعالية العمليات، من المعين النوع أو الرصيد طبيعة هي عناصر

  العنصر. هذا فحو في الحاابات محافظ ياتلدمها التي والتفصيلية المراجعة التحليلية قجرا ات
 

 المخاطر المتعلقة بطبيعة الحساب -2-3-1
 

الاامنة وهي تعبر الملاطر بالملاطر المازمة أو  تعرء أيضا الملاطر المتعلقة بطبيعة الحاا  قن

 .4عن قماانية حدوث ألطا  جوهرية نتيجة طبيعة أعماف المسااة أو العنصر محف الفحو
 

 الكامنة المخاطر تعريف -1
 

                                                
 .304محمد الفيومي محمد، وأخرون، مرجع سابق، ص 1

2 Rex Marshall, Robert Armstrong, "The impact of audit risk: materiality and severity on ethical decision making", 

Managerial Auditing Journal, Vol21, n05, London 2006, P504. 
، جامعة المنصورة، 01محمد علي حماد، "تطوير نماذج تقدير مخاطر المراجعة كيا لضمان فعالية المراجعة"، مجلة الدراسات التجارية، العدد 3

 . 99، ص1996مصر
 .29سماح أحمد محمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص 4
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ويعرفها مجمع المحاابين القانونيين  أو الملاطر المازمة بالملاطر الجوهرية الملاطر الاامنةتعرء 

اامرياي بثنها "تابلية رصيد حاا  معين أو نوع معين من المعامات لللطث الذ  ياون جوهريا قذا اجتمع 

ة اللاصة نوع معين من العمليات وذلك مع عد  وجود قجرا ات للرتابة الداللي ومع ألطا  في أرصدة ألرى أ

 .1بأ"
 

تابلية رصيد حاا  معين أو مجموعة من العمليات أن تاون لاطئة " اما يعرفها اماف لليفة بثنها

بشاف جوهر  اوا  منفردة، أو عندما تجمع مع االطا  في أرصدة الحاابات االرى، فهي مقياس يبين 

القدر الماموح بأ وذلك تبف درااة  تقديرات أو توتعات محافظ الحاابات بتجاوز اللطث الموجود في الحاا 

 .2"فعالية نظا  الرتابة الداللية
 

 بشاف حريءللت العمليات من نوع أو معين حاا  تابلية عن  تعبريتض  مما ابن أن الملاطر الاامنة 

أو  لمحاابيا بالنظا  المرتبطة االطا  من جملة وجود أو بالرتابة لاصة قجرا ات وجود عد  ظف جوهر  في

 رتبطة بعناصرم المتازمة الملاطر بثن نتصور أن يمان العنصر هذا ظف ففي تشطيلأ، علي القائمين افا ة عد 

 القوائ . الة هذهصدق وعد علي البا تس ر متعمدة غير أو متعمدة ألطا  عل  حتوائهاق لاف من المالية القوائ 

 مصادر المخاطر الكامنة -2
 

لطث ماد  في القوائ  المالية في ظف غيا  ضوابط الرتابة تم ف الملاطر الاامنة قحتماف وجود 

أال ياون اللطث و ولأ أهمية نابية أن ياون اللطث جوهريا بشرط الداللية المصممة لمنع االطا  من الحدوث،

 وهي تشتن من  ا ة مصادر رئياية عل  النحو ااتي: .3راجع قل  ضعء نظا  الرتابة الداللية
 

 وإستقامة اإلدارةنزاهة مدى  -أ
 

تعتبر نزاهة اإلدارة من أه  العناصر التي تس ر عل  الملاطر الاامنة للمسااة محف المراجعة، حيث 

تزداد الملاطر الاامنة الما تلت نزاهة قدارة المسااة أو الماسولين عن قدارتها، لذلك فإن محافظ الحاابات 

يقرر تبوف مراجعة المسااة وذلك حت  يجن  نفاأ الملاطر يقو  بدرااة نزاهة وأمانة قدارة المسااة، حت  

 .4والماا لة
 

قن اإلحتماف اللاو بوجود لطث ماد  في القوائ  المالية يتث ر بدرجة توية بمدى نزاهة قدارة المسااة 

تجاه قمحف المراجعة، وذلك من لاف النزاهة الاامنة في الموتء االاتي والمعنو  لإلدارة وميلها الطبيعي 

أن تاون أمينة، واذلك النزاهة الموتفية في تدرتها عل  مواجهة اإلغرا  نحو تحريء المراز المالي للمسااة 

 .5ونتائج أعمالها من أرباح أو لاائر في ظف تعرضها لمواتء الضطوط
 

 مخاطر الحساب -ب
 

                                                
 .68أحمد محمد نور، وأخرون، مرجع سابق، ص 1
 .88كمال خليفة أبو زيد، وأخرون، مرجع سابق، ص 2
 .69أحمد محمد نور، وأخرون، مرجع سابق، مرجع سابق، ص 3
 .113منصور أحمد البديوي، وأخرون، ص 4
"، الملتقى الوطني الرابع: تأهيل مهنة التدقيق لمواجهة األزمات 400معمر قربة، "أثار مخاطر المراجعة على إبداء الرأي لدى المراجع طبقا للمعيار 5

 .04، ص2013نوفمبر21-20المالية والمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات، األغواط 
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واإلات مارات في قن بعض الحاابات بطبيعتها ياون من الاهف ارتتها وقلتااها احاابات النقدية 

ااوراق المالية وأوراق القبض أو الدفع أو الملزون الذ  تاون وحداتأ صطيرة وياهف قلفائها، لذلك فإن 

محافظ الحاابات يضع الملاطر الاامنة لهذه الحاابات وغيرها من ااصوف التي ياون من الاهف نابيا 

 .1د  وجود تحريء جوهر  في أرصدتهاتحويلها لإلاتعماف الشلصي عند ماتوى عاف حت  يتثاد من ع
 

 مخاطر األعمال -جـ
 

قن قحتماف حدوث لطث ماد  في القوائ  المالية تد يتث ر بطبيعة أعماف المسااة محف المراجعة، وذلك 

 .2عندما تاون بعض ااعماف غير تابلة للتطيير في حالة اإلتتصاد والمنافاة أو التطورات التانولوجية
 

 المتعددة للمخاطر الكامنةألبعاد ا -3
 

مظاهر للملاطر الاامنة، واف مظهر من تلك المظاهر يتث ر بعوامف ملتلفة تتواجد أبعاد وهناك أربعة 

 3في بيئة المسااة وهذه المظاهر ااربعة هي:
 
 

 مخاطر التشغيل -أ
 

قبوف مغير وهي تلك الملاطر التي ترتبط بتذبذ  اإليرادات أو مراز الايولة أو اليهما، بشاف 

 ر امة تسعاابا  ترجع قل  طبيعة بيئة المسااة من منتجات موامية أو منافاة حادة أو ظروء قتتصادية 

 عل  الصناعة التي تعمف فيها المسااة.
 

 المخاطر المالية -ب
 

جة ترتبط هذه الملاطر بمقدرة المسااة عل  مواجهة أعبا  القروض والديون، باب  تحقين در

لتدفقات قدار امافعة المالية، وباب  عد  المقدرة عل  الحصوف عل  تمويف ذاتي مقبوف، واذلك مرتفعة من الر

 النقدية من العمليات.
 

 مخاطر اإلستثمار -جـ
 

لمالية اوراق يترت  عل  مزاولة المسااة لنشاطها في بيئة ااعماف وطرح أوراتها المالية في اوق اا

 ملاطر اإلات مار من ملاطر منتظمة وملاطر غير منتظمة.تحملها لملاطر اإلات مار، وتتاون 
 

 المخاطر المادية -د
 

ها قل  ملاطر االطا  وملاطر الطر، حيث تعرء ملاطر االطا  بثن الملاطر المادية تنقا 

لاطر هي المفالملاطر الناتجة عن ألطا  غير متعمدة في القوائ  المالية، أما االطا  الناتجة عن الطر 

 الناتجة عن التشويأ المقصود في القوائ  المالية.
 

 المخاطر المتعلقة بفعالية الرقابة الداخلية -2-3-2
 

                                                
 .301-128يعقوب ولد الشيخ محمد، مرجع سابق، ص ص 1
 .167أمين السيد أحمد لطفي، فلسفة المراجعة، مرجع سابق، ص  2
 .344-337، ص ص2013-2012أحمد زكي حسين متولي، اإلتجاهات الحديثة للمراجعة في ظل عولمة المعايير، منشورات جامعة قناة السويس، مصر 3
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في منع وتوع لطث  هي ملاطر فشف نظا  الرتابة الداللية الملاطر المتعلقة بفعالية الرتابة الدالليةقن 

في الوتت المناا ، وهي مقياس يعاس تقدير محافظ الحاابات لمدى افا ة وفعالية نظا   أو قاتشافأ وتصحيحأ

 .1الرتابة الداللية في منع حدوث أو اشء االطا  عند وتوعها
 

 ريف مخاطر الرقابة الداخليةتع -1
 

  هالة قبراهي  هاعرفتحيث  ،تعددت تعاريء ملاطر الرتابة الداللية قال أنها مشتراة في عدة نقاطلقد 

"الملاطر الناتجة من حدوث لطث جوهر  في أحد اارصدة، أو في نوع معين من العمليات، قذا ما  بثنها

 .2وال يمان منعأ أو قاتشافأ بوااطة قجرا ات الرتابة الداللية" لرى،أ قجتمع مع ألطا 
 

اللطر الناتج عن فشف نظا  الرتابة الداللية في منع أو " اما عرفها نصر علي وشحاتة عل  أنها

قاتشاء التحريفات في رصيد حاا  معين أو عملية معينة، والتي تعتبر جوهرية بمفردها أو قذا ت  جمعها مع 

 .3"في اارصدة والعمليات االرىالتحريفات 

التحريفات المادية التي اوء تحدث "تلك  أنهاملاطر الرتابة الداللية عل   أما أمين الايد فقد عرء

في البيانات المحاابية للمسااة محف المراجعة ومن    في توائمها المالية ولن يت  منعها أو قاتشافها 

 .4"الدالليةوتصحيحها عن طرين ضوابط الرتابة 
 

ظا  الية نيتض  مما ابن أن ملاطر الرتابة هي مقياس يعاس تقدير محافظ الحاابات لمدى افا ة وفع

 الرتابة الداللية في منع حدوث أو اشء االطا  عند وتوعها.

 

دالة في فعالية تصمي  وتشطيف الرتابة الداللية لتحقين  الداللية تعد طر الرتابةالم اما يتض  أن

، وعادة ما يقو  محافظ الحاابات بإعداد تقرير مبدئي للطر المسااة المائمة إلعداد القوائ  الماليةأهداء 

 .5الرتابة بنا  عل  فهمأ للمسااة وبيئتها ورتابتها الداللية
 

 تقدير مخاطر الرقابة الداخليةإجراءات  -2
 

الحاابات ولبرتأ، حيث ال يوجد لدى يعود تقدير لطر الرتابة بشاف أاااي قل  الحا  المهني لمحافظ 

محافظ الحاابات تواعد أو معايير موضوعية يعتمد عليها في عملية التقدير، وتد نصت معايير المراجعة 

 .6الدولية أنأ من واج  محافظ الحاابات تقيي  ماونات نظا  الرتابة الداللية عند تيامأ بعملية المراجعة
 

ي  نظا  الرتابة الداللية طر الرتابة عل  تيامأ بدرااة وتقييتوتء تقدير محافظ الحاابات لملا

، فوجود عيو  أو مواطن ضعء تساد ملاطر رتابة مرتفعة، في حين أن وجود المراجعةمحف  بالمسااة

                                                
اإلكتشاف في عملية المراجعة"، مجلة المجمع العربي للمحاسبين يوسف محمود جربوع، "المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة الداخلية ومخاطر  1

 . 09، ص2002، األردن06القانونيين، العدد
، أطروحة هالة إبراهيم مهدي عبد هللا محجوب، "نموذج مقترح لتحسين جودة األداء المهني للمراجعة في إطار تقدير المخاطر بإستخدام الشك المهني" 2

 .49، ص2017جامعة عين شمس، مصردكتوراه، كلية التجارة، 
، 2004سكندريةعبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة، أصول المراجعة الخارجية الحديثة وفقا للمعايير المصرية والدولية، دار التعليم الجامعي، اإل 3

 .126ص
 .168أمين السيد أحمد لطفي، فلسفة المراجعة، مرجع سابق، ص 4
 .127شحاتة السيد شحاتة، أصول المراجعة الخارجية الحديثة وفقا للمعايير المصرية والدولية، مرجع سابق، صعبد الوهاب نصر علي،  5
مع ، كلية رشا بشير الجرد، "أثر تقييم مكونات الرقابة الداخلية على تقدير خطرها في الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية"، مجلة الجا 6

 .218، ص2013، سوريا15، العدد03، المجلداإلقتصاد، جامعة دمسق
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. وفي حالة عد  وجود م ف هذا التقيي ، فعل  محافظ 1نظا  رتابة داللية فعاف يعني ملاطر رتابة منلفضة

 . 2أن ملاطر الرتابة الداللية مرتفعة الحاابات أن يفترض
 

 3ملاطر الرتابة:تقدير  قتلاذ اإلجرا ات التالية عنديج  عل  محافظ الحاابات 
 

لداللية لرتابة انظا  ابعملية التقدير ااولي لملاطر الرتابة عن طرين تقيي  فعالية النظا  المحاابي و القيا  -

 افها وتصحيحيها؛بمنع حدوث معلومات لاطئة أاااية أو قاتش

أن يقو  جعة، وبتو ين وفه  النظا  المحاابي ونظا  الرتابة الداللية اللاو بالمسااة محف المرا القيا  -

 بتقدير ملاطر الرتابة؛

ابة ظا  الرتبإجرا  قلتبارات الرتابة للحصوف عل  أدلة ق بات تلو فعالية النظا  المحاابي ون القيا  -

 الداللية؛

 بتحديد نوعية أدلة اإل بات المائمة وتوتيت الحصوف عليها؛ القيا  -

 تبف لتا  عملية المراجعة بتقدير مدى صحة ملاطر الرتابة. القيا  -
 
 

 مراجعةالمخاطر المتعلقة بفعالية إجراءات ال -2-3-3
 

هي ملاطر فشف قجرا ات وملاطر اإلاتشاء ب مراجعةالملاطر المتعلقة بفعالية قجرا ات التعرء 

المراجعة الجوهرية التي يطبقها محافظ الحاابات في اشء التحريفات الموجودة في رصيد حاا  أو 

 .4مجموعة من العمليات، والتي يمان أن تاون جوهرية بمفردها أو عند تجميعها مع بعضها البعض
 

 تعريف مخاطر اإلكتشاف -1
 

عرفها مجمع لمراجعة في قاتشاء االطا ، وتد بمدى فعالية قجرا ات ا تتعلن ملاطر اإلاتشاء قن

المحاابين القانونيين اامرياي بثنها "الملاطر الناتجة من أن قجرا ات المراجعة تد تسد  بمحافظ الحاابات 

قل  نتيجة عد  وجود ألطا  في أحد اارصدة أو نوع معين من العمليات في الوتت الذ  تاون فيأ هذه 

 .5هرية قذا قجتمعت مع ألطا  ألرى أو في نوع ألر من العمليات"االطا  موجودة وتاون جو
 

بثنها "الملاطر الناتجة عن لطث في البيانات وال يمان  س معايير المراجعة ملاطرمجل هاعرف اما

قاتشافها من تبف محافظ الحاابات عند قجرا  اإللتبارات التفصيلية، والتي تد تاون موجودة في حاا  معين 

 .6أو عملية أو مجموعة عمليات، وتد تاون مع ألطا  ألرى لبيانات أو أرصدة"
 

ا "الملاطر الناتجة عن فشف اإلجرا ات اااااية ملاطر االاتشاء بثنه نصر علي عرءاذلك 

لمحافظ الحاابات في ااتشاء التحريء في رصيد حاا  أو مجموعة من العمليات، والذ  ياون جوهريا في 

 . 7حد ذاتأ أو قذا وجدت معأ تحريفات في أرصدة حاابات أو عمليات ألرى"

                                                
 .161عوض لبيب فتح هللا الديب وأحمد محمد كامل سالم، مرجع سابق، ص 1

2 Angot Hugues, Fischer Christian, Op.cit,  PP 126 – 127. 
 .224غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص 3
لتفعيل مدخل المراجعة على أساس المخاطر"، أطروحة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة عين عبير محمد عطيفي، "نموذج مقترح لتطوير لجان المراجعة  4

 .34، ص2014شمس، مصر
 .72أحمد محمد نور، وأخرون، مرجع سابق، ص 5
 .224غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص 6
 .   246عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص  7
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 قياس يعبر عن مدى رغبة محافظيتض  من لاف التعاريء الاابقة أن ملاطر اإلاتشاء هي م

الحد  الحاابات في أن يام  بثن تفشف قجرا ات المراجعة التي يطبقها في اشء االطا  التي تتجاوز

 الماموح بأ.
 

وجود لطث ماد  بالقوائ   محافظ الحااباتمقياس مدى تبوف  اما يتض  أن ملاطر اإلاتشاء هي

وعل  العمو  فإن قدارة  ،الرأ  الموضوعي حوف القوائ  المالية ا وقبدالمالية وذلك بعد قتما  عملية المراجعة 

انها هي التي صممت  ؛وملاطر نظ  الرتابة الداللية ،اامنةولية الملاطر السهي التي تتحمف ما سااةالم

ف سوفهو الما محافظ الحااباتأما  ،نظ  الرتابة الداللية ومراعاة تطبيقأ بإعدادالنظا  المحاابي اما تامت 

 اإلحصائيةحيث يمانأ أن يقو  بإجرا ات مراجعة قضافيأ أو توايع حج  العينة  ،اتشاءعن ملاطر اإل

ماتوى مقبوف للملاطر في الاشء عن االطا  وذلك   قل للحصوف عل  أدلة ق بات اافية ومائمة للوصوف 

 .1ماتوى مقبوف ومنلفض قل يقلف من ملاطر المراجعة 
 
 
 
 

 تقدير مخاطر اإلكتشاف وإجراءات شروط -2
 

ل  عاس بثالو  عمف محافظ الحاابات ومنهجأ في أدا  عملية المراجعة، ع ملاطر اإلاتشاء ترتبط

ها لتحا  فييت  ا الملاطر المازمة وملاطر الرتابة الذين ال يتحا  فيهما محافظ الحاابات، فملاطر اإلاتشاء

ي حة التف عن تجميع أدلة اإل بات الاافية والصالوتلفيضها عن طرين محافظ الحاابات، حيث ياون ماسو

 .هاوالتحا  في تلك الملاطر تجعلأ تادرا عل  قدارة
 

هناك عدد من اإلعتبارات يج  عل  محافظ الحاابات ألذها في الحابان فيما يلو ملاطر 

  2اإلاتشاء والتي منها:
 

حف مأطراء ماتقلة من لارج المسااة طبيعة اإلجرا ات الجوهرية اإاتلدا  قلتبارات موجهة قل   -

 الفحو بدال من ااطراء دالف المسااة؛

 ر؛عد مباتوتيت اإلجرا ات الجوهرية، فالقيا  باإلجرا ات في نهاية الفترة بدال من قجرا ها في مو -

 لجوهرية اإاتعماف عينة بحج  أابر؛مدى اإلجرا ات ا -

 في الحصوف عليها وجمعها.د مقدار أدلة اإل بات اااااية التي يلطط محافظ الحاابات يتحد -
  

  3:ة ملاطر اإلاتشاء أن يراعي اذلكيج  عل  محافظ الحاابات عند دراااما 
 

لمراجعة وذلك ان معظ  أدلة ا %100أن ملاطر اإلاتشاء دائما موجودة حت  قذا تمت المراجعة بنابة  -

 ا ر منها تطعية؛تاون مقنعة أ

توجد عاتة عااية بين ملاطر اإلاتشاء والملاطر الاامنة وملاطر الرتابة، فعندما تاون االيرة عالية  -

، وبالتالي تاون منلفضةمن وجهة نظر محافظ الحاابات فإن ملاطر اإلاتشاء المقبولة يج  أن تاون 

 ملاطر المراجعة منلفضة؛
                                                

همية النسبية ومخاطر المراجعة على تخطيط وجودة عملية المراجعة"، مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات، يوسف محمود جربوع، "مدى تأثير األ 1

 .87-86، ص ص2015، فلسطين08العدد
 .225-224غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص ص 2
 .121أحمد حلمي جمعة، المدخل إلى التدقيق الحديث، مرجع سابق، ص 3
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 ذا فإن وله جرا ات التفصيلية والعاس صحي ،اإلنتائج قلتبارات الرتابة تااه  في تحقين أهداء قن  -

 بة؛طر الرتالملا فاالطا  الماتشفة عند قجرا  اإللتبارات التفصيلية ربما يسد  قل  تعديف التقيي  الاابن

حافظ ج  عل  ميراجعة، وبالتالي ربما تتطير أ نا  عملية الملماونات ملاطر المراجعة  المحافظقن تقيي   -

 بية؛الرتاالحاابات تطيير اإلجرا ات التفصيلية عل  أااس تعديف ماتويات التقيي  للملاطر الاامنة و

مقيد  رأ ا  عندما يقرر محافظ الحاابات بثنأ ال يمان تلفيض ملاطر اإلاتشاء لماتوى مقبوف فعليأ قعط -

  أو اإلمتناع عن قبدا  الرأ .
 

ت التحقن التي يطبقها محافظ الحاابات لاطر التي تنشث عن عجز قجرا املاطر اإلاتشاء هي المن ق

قحتماف عد  القدرة عل  المعامات، أ  أنها  فات في أرصدة الحاابات أو في مجموعةفي قاتشاء تحري

 يتطل  لذلك .1ددمح مجاف المحاابة بوااطة قجرا  رتابيالتعرء عل  عد  الدتة في ايرورة العمليات أو في 

 2:ةااتي اإلجرا ات تقدير لطر اإلاتشاء مراعاة عند من محافظ الحاابات
 

ر توى لطأن يحدد ماتوى لطر المراجعة المقبوف واللطر الماز  ولطر الرتابة حت  ياتطيع تحديد ما -

 ؛اإلاتشاء

مدى الماتوى المقدر لاف من اللطر الماز  ولطر الرتابة عند تحديد طبيعة وتوتيت و أن يراعي -

 اإلجرا ات اااااية المطلو  لتلفيض لطر المراجعة قل  الماتوى المقبوف؛

بات ال يمان أن ينلفض ماتوى لطر اإلاتشاء قل  الصفر، انأ من الصعوبة أن يقو  محافظ الحاا -

 ة والعمليات؛من اارصد %100بمراجعة 

 التحليلية؛ لتفصيلية ولطر اإلجرا اتا اتشاء قل  لطر اإلجرا اتال يمان تقاي  لطر اإل -

الما  اتوى لطر التحريء الجوهر لمراجعة اااااية، فالما زاد مبإجرا ات ا يرتبط لطر اإلاتشاء -

 لفض محافظ الحاابات ماتوى لطر اإلاتشاء المقبوف؛

 ااية.انأ يعني عد  أدا  محافظ الحاابات ا  قجرا ات أا %100ينبطي أن ال ياون لطر اإلاتشاء  -
  
 المراجعة مخاطر وتقدير تحديد -2-4

 

يد ها تحدملاطر المراجعة، والتي من ماونات قن محافظ الحاابات يقو  بعدة لطوات لتحديد وتقدير

 .تحقنعناصر اللاضعة للفحو والال، وتحديد توى المقبوف لللطر الاليالما
 

 المراجعة مخاطر نموذج -2-4-1
 

 بثدائها محافظ الحاابات يقو  التي اإلجرا ات بين وصف حلقة المراجعة ملاطرماونات  نموذج يوفر

 يج  التي اإل بات أدلة مقدار لتقرير التلطيط لهدء بداية النموذج ياتلد  حيث بإصداره، يقو  الذ  والرأ 

 .3عمليات دورة اف عن جمعها
 

أوال  المراجعةفي تلطيط عملية  المراجعةملاطر ماونات اتلدا  نموذج يقو  محافظ الحاابات إل

)خ ف( من لاف درااة  )خ  (،    تقدير الملاطر الاامنةالالية  المراجعةبتقدير الماتوى المقبوف لملاطر 
                                                

1 Hugues Angot, Audit comptable audit informatique, 3ème édition, édition De Boeck Université, Bruxelles2004, P127. 
 .129-128عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة، أصول المراجعة الخارجية الحديثة وفقا للمعايير المصرية والدولية، مرجع سابق، ص ص 2
  .133، صيعقوب ولد الشيخ محمد، مرجع سابق3
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اذلك  تقدير ملاطر و، وطبيعة الحاابات وغيرها، المراجعةطبيعة نشاط العميف، الصناعة، مدى تعقد عملية 

الرتابة )خ ر( من لاف درااة وتقيي  نظا  الرتابة الداللية. والمحصلة النهائية لهذه التقديرات بوصفها 

 .متطيرات ماتقلة هي تقدير ملاطر االاتشاء الملططة )خ ك( وهي المتطير التابع في النموذج
 

في  ، حيث يااعد المراجعةفي المقا  ااوف اغراض تلطيط عملية  المراجعةياتلد  نموذج ملاطر 

  1:اادلة التي يج  عليأ جمعها. ويات  النموذج عل  النحو التالي يةتحديد ام
    

 
 

 حيث:

 المقبولة؛ المراجعةخ   = ملاطر   

 ؛خ ف = الملاطر الاامنة  

 خ ر = ملاطر الرتابة الداللية؛  

 خ ك = ملاطر االاتشاء.  
 

ماف الحتا االمقبولة )الالية(، عل  أنه المراجعةيتض  من لاف النموذج، أنأ يمان النظر لملاطر 

 محافظ ، ملاطر الرتابة وملاطر االاتشاء، فهي تم ف مقيااا لمدى ااتعدادالمشترك للملاطر الاامنة

 إلبدا  رأ  غير متحفظ عل  توائ  مالية بها تحريفات جوهرية. الحاابات
 

قلة صر ماتاما يتض  أن النموذج الاابن قاتلد  صيطة الضر  لماوناتأ ان هذه العناصر تعتبر عنا

 وليات تابعة، لذلك قاتلدمت صيطة الضر  وليس صيطة الجمع.
 

في شاف نوعي بااتلدا  تعبيرات  ةالمراجعالتعبير عن ملاطر  يفضف ا ير من محافظي الحاابات

  :التالية المراجعةوياتعينون في ذلك بمصفوفة ماونات ملاطر  2م ف: مرتفعة، منلفضة، متواطة
 

 : العالقة بين مكونات مخاطر المراجعة(3-4)رقم  جدول

تقييم محافظ الحسابات 
 للمخاطر الكامنة

 تقييم محافظ الحسابات لمخاطر الرقابة

 منلفض معتدف عالي

 معتدف أدن  اادن  أدن  عالي

 أعل  معتدف أدن  اادن  معتدف

 أتص  أعل  معتدف منلفض

Obert Robert, synthèse droit et comptabilité, 5ème édition, Ed. Dunod, paris2006, P55:المصدر 
 

 

ولطر الرتابة من  الاامنوجود عاتة عااية بين اا ر المجمع لللطر  (1-4)يتض  من لاف الشاف 

 الاامنلللطر  فالما قنلفض تقدير محافظ الحاابات  ،3ناحية ولطر االاتشاء الملطط من ناحية ألرى

                                                
 .28سماح أحمد محمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص 1
 .166عوض لبيب فتح هللا الديب ، أحمد محمد كامل سالم، مرجع سابق، ص  2

3 Obert Robert, Révision et certification des comptes, Op.cit, P 38. 

خ ك× خ ر × خ   = خ ف   
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اتشاء الذ  ياون محافظ الحاابات ماتعدا لقبولأ والعاس، فالما زاد ر الرتابة، الما زاد معدف لطر اإلولط

 .1اتشاء الذ  يتحملأ محافظ الحااباتنلفض ماتوى لطر االلطر الماز  ولطر الرتابة، الما قال
 

 مخاطر المراجعة عالقات نموذج -2-4-2
 

 علي وتءتت العمليات من معين نوع أو معين برصيد اللاصة المراجعة لعملية النهائية الملاطر قن

 بأ، اللاصة لليةالرتابة الدا قجرا ات وفعالية العمليات، من المعين النوع أو الرصيد طبيعة هي عناصر  ا ة

  .العنصر هذا فحو في الحاابات محافظ ياتلدمها التي والتفصيلية التحليليةالمراجعة  قجرا ات وفعالية
 

 مخاطر المراجعةنموذج العالقة بين مكونات  -1
 

ال تعتمد عل  مدى الفحو الذ  يقو  بأ محافظ الحاابات، وعل  ال قة في نظا   قن الملاطر الاامنة

الرتابة الداللية، أما لطر الرتابة فيعتمد عل  دتة فحو وتقيي  نظا  الرتابة الداللية وتحديد نقاط الضعء فيأ، 

يقو  بالجهد الضرور  أ  أنأ دالة عل  افا ة نظا  الرتابة الداللية، وهو ما يفرض عل  محافظ الحاابات أن 

والمائ  لتقيي  هذين النوعين من االطار وأن ياون هناك أااس مناا  لتحديد تيمتها، أما تحديد لطر 

اإلاتشاء الذ  يقبلأ محافظ الحاابات عند تلطيط عملية المراجعة فيعتمد عل  ماتوى الجهد المبذوف من تبف 

ولطر الرتابة، حيث أن  يجة تقييمأ لأللطا  الاامنةل  نتمحافظ الحاابات إلاتشاء االطا ، واذلك ع

 .2العاتة عااية بين هذه الملاطر ولطر اإلاتشاء
  

 لطرض منلفضة تاون اإلاتشاء ملاطر فإن مرتفعة، الرتابة وملاطر الاامنة الملاطر تاون عندما

 مرتفعة الرتابة وملاطر المازمة الملاطر تقديرات اانت والما مقبوف، ماتوى قل  المراجعة تقليف ملاطر

 فعل  أا ر، التحقين قجرا ات قنجاز من عليها يحصف محافظ الحاابات أن عل  التي اإل بات أدلة الما اانت

 تلفيء ت  بثنأ للتثايد اإلجرا ات وتعمي  المراجعة ملاطر لتقدير المهني قاتلدا  حامأ محافظ الحاابات

 بتثايدات المتعلقة اإلاتشاء ملاطر بثن محافظ الحاابات يقرر وعندما اادن  المقبوف، الحد قل  الملاطر

 عل  فإنأ مقبوف ماتوى قل  تلفيضأ يمان ال المعامات من أو مجموعة مه  حاا  لرصيد المالية البيانات

 .3الرأ قبدا   عد  أو متحفظ رأ  قبدا  محافظ الحاابات
 

 ي الصادرلطر المراجعة وفقا لنموذج اللطر الحال نموذج عناصرالعاتة بين مما ابن يمان توضي  

 عن المعهد اامرياي للمحاابين القانونيين من لاف الشاف التالي:
 

 خطر المراجعةنموذج : عناصر (1-4)شكل رقم 
 

 
 
 

 
 

 

                                                
 .162ص مرجع سابق، عوض لبيب فتح هللا الديب ، أحمد محمد كامل سالم،  1
 .73أحمد محمد نور، حسين أحمد عبيد، شحاتة السيد شحاتة، دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات، مرجع سابق، ص 2
 .05معمر قربة، مرجع سابق، ص 3

ملاطر 
 الرتابة

 عناصر لطر المراجعة النهائي

الملاطر 
 الاامنة

ملاطر عد  
 اإلاتشاء
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 وتعات فيياار عبير محمد محمود، "قطار مقترح لتفاير العاتة بين متطلبات اإلفصاح المحاابي وفجوة التالمصدر: 

 .189، و2015رة، جامعة عين شمس، مصرالمراجعة"، أطروحة داتوراه، الية التجا
 اإلثبات  وأدلة مخاطر المراجعةمكونات العالقة بين  -2

 

ملرجات هذا ياتلد  الحاابات  أن محافظأ   هو نموذج تلطيطي، المراجعة ن نموذج ملاطرق

 اادلة. عتبارها أدوات جمعبإ للمراجعةتلطيط اإلجرا ات اااااية و يط أدلة اإل باتالنموذج في تلط
 

 كتشاف بأدلة اإلثبات عالقة مخاطر اإل -أ
 

التقدير أن  ات الملططة عاتة عااية، أ اتشاء المقدرة وأدلة اإل ببين ملاطر اإلن العاتة ق

المزيد من اادلة التي تسيد هذا أن يلطط لجمع محافظ الحاابات  ، يحتاج منالمنلفض لملاطر االاتشاء

نطاق اإلجرا ات ولجمع المزيد من اادلة، يتطل  اامر توايع  الماتوى المنلفض من ملاطر االاتشاء.

 . 1مراجعةوبالتالي زيادة في تااليء عملية ال اااااية للمراجعة
 

 بأدلة اإلثبات  مخاطر الرقابة والمخاطر الكامنة عالقة -ب
 

قدرة ماتشاء المن ناحية وملاطر اإل الاامنةاطر اا ر المجمع لملاطر الرتابة والملن العاتة بين ق

فإن ذلك لاية، ن العاتة بين ملاطر االاتشاء المقدرة واادلة الملططة عاقمن ناحية ألرى عاتة عااية، و

إذا تدر ف .إل باتأدلة ابة واوأدلة اإل بات طردية تماما م ف العاتة بين ملاطر الرت الاامنةالعاتة بين الملاطر 

ا، نلفضة جداتشاء اتاون ماإل مرتفعة واذا ملاطر الرتابة، فإن ملاطر الاامنة الملاطر محافظ الحاابات

 معن  ذلك أنأ ايلطط لجمع مزيد من اادلة للتحقن من صحة مزاع  اإلدارة.
  

 بأدلة اإلثبات المقبولة عالقة مستوى مخاطر المراجعة -جـ
 

محافظ فإذا تدر  دلة الملططة هي عاتة عااية،المقبولة واا العاتة بين ماتوى ملاطر المراجعة قن

المقبولة منلفضا، ففي هذه الحالة ومع غيا  اا ر المجمع للملاطر  الحاابات ماتوى ملاطر المراجعة

جمع المزيد من أدلة وملاطر الرتابة، اوء تنلفض ملاطر االاتشاء. ويترت  عل  ذلك التلطيط ل الاامنة

 .2قضافية تلز  ذلك طبعا، تحمف تااليء مراجعةاإل بات ويا

                                                
 .261عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص  1
 .263المرجع السابق، ص  2

ملاطر غير 
 المعاينة

ملاطر 
 المعاينة

ماسولية محافظ 
 الحاابات

 ماسولية المسااة محف المراجعة

 أابا  محتملة لفشف عملية المراجعة
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 مخاطر المراجعةمكونات  وتقدير تحديدمراحل  -2-4-3
 

توى د الما، والتي منها تحديقن محافظ الحاابات يقو  بعدة لطوات لتحديد وتقدير ملاطر المراجعة

 .ءللفحو والتحقن، واذلك تحديد ملاطر اإلاتشاعناصر اللاضعة ال، وتحديد المقبوف لللطر الالي
 

 تحديد المستوى المقبول للمراجعة -1
 

 ياون تد المالية القوائ  أن لقبوف محافظ الحاابات قاتعداد لايفية ستيا هو المقبوف المراجعة لطرقن 

 المراجعة لطر يحدد وعندما متحفظ، غير رأ  قل  والوصوف المراجعة، عملية قنتها  بعد جوهر  لطث بها

 المالية القوائ  أن تثايدا أا ر ياون أن في يرغ  محافظ الحاابات أن يعني فهذا لللطر، مقبوف ماتوى أتف عند

 .1جوهريا محرفة غير

 تقدير المخاطر الكامنة -2
 

 ودرااتها، ملاطرال من النوع لهذا والماببة المس رة العوامف بمعرفة الاامنة الملاطر تقدير عملية تت 

 .ئويةم نابة صورة في امي تقدير قل  تحويلأ    وصفيا تقديرا الاامنة الملاطر درجة تقدير يت    
 

 2منها: نذار بعدة عوامف يتث ر ةطر الاامنالمتقدير القن 
 

 اللبرا ؛ بثحد اإلاتعانة تتطل  تد التي وااحداث اإلتتصادية العمليات تعقد مدى -

 لديأ اياون انوات لعدة المسااة حاابات بمراجعة تا  الذ  فالمحافظ المسااة، مع محافظ الحاابات لبرة -

 معينة؛ حاابات في جوهرية تحريفات حدوث بإحتماف يتعلن فيما أا ر ومعرفة لبرة

  تتوزع التي افيةالجطر والمناطن المواتع وعدد لمعداتها التانولوج  التقاد  وقحتماف المسااة أعماف طبيعة -

 مسااة.ال قليأ الذ  تنتمي النشاط بيئة في المس رة والعوامف للمسااة اإلنتاجية التاهيات عليها
 

 مئوية، نابة صورة في امي تقدير قل  تحويلأ    وصفيا تقديرا الاامنة الملاطر درجة تقدير يت 

 وجودها في المس رة العوامف بالتاء المالية القوائ  فقرات من ألرى قل  فقرة من الاامنة الملاطر وتلتلء

 قل  للوصوف تمهيدا الملاطر لهذه الوصفي التقدير ويتطل  الفقرات. تلك عل  العوامف تلك تث ير وبدرجة

 3بما يلي: القيا  الامي التقدير
 

 ؛الاامنة ملاطرها تقدير المراد المالية القوائ  فقرات تحديد -

 تلك يوض  جدوف في وصياغتها المالية، القوائ  فقرات من فقرة لاف الملاطر تلك في المس رة العوامف تحديد -

 منها؛ عامف اف تث ير درجة ويبين العوامف

 اثقحد في عامف اف تث ير لمقابلة أدن ، حد قل  أتص  حد من يتدرج للملاطر وصفي ماتوى تحديد -

 :رالملاط أنواع ملتلء نا  تحديدل الاند  البحث فرين التي نا  عل  اإلعتماد يمانالملاطر، و

 : نسب تحديد مخاطر المراجعة(4-4)جدول رقم 

                                                
راجعة وأثرها على تخطيط برامج المراجعة ببيئة األعمال المصرية"، مجلة األفاق شوقي السيد فودة، " نموذج مقترح لتطوير نماذج قياس مخاطر الم 1

 . 288، ص2001، جامعة المنوفية، مصر02، العدد13الجديدة، المجلد
 .329-328محمد الفيومي محمد، عالء الدين محمد الدميري، أيمن أحمد أحمد شتيوي، دراسات متقدمة في المراجعة، مرجع سابق، ص ص 2
 .120-119ظم شعالن جبار، " مخاطر التدقيق وأثرها على جودة األداء ومصداقية النتائج"، مرجع سابق، ص صنا 3



  الفصل الرابع: مساهمة األساليب الحديثة للمراجعة في زيادة فعالية أداء عملية المراجعة

 220 

 عالي معتدل ضعيف  

 %60 %50 %40 المخاطر الكامنة

 %80 %50 %20 مخاطر الرقابة

 %70 %50 %30 مخاطر اإلجراءات األخرى

دارية و  اإلللعلناظ  شعان جبار،"ملاطر التدتين وأ رها عل  جودة اادا  ومصداتية النتائج"، مجلة الم ن   :المصدر

 .120-119و و، 2011العراق، 01العدد، 01المجلد واإلتتصادية،

 

 لتقديرا تحويف طرين عنالاامنة  للملاطر الامي بالتقديرمحافظ الحاابات  يقو  الحقة امرحلةو

ط لمتواا حاا  لاف من الملاطر، تلك لدرجة امي تقدير قل  الاابقة اللطوة في عليأ حصف الذ  الوصفي

 .عوامفال تلك لتث يراتمحافظ الحاابات  تصورات تثلذه الذ  الملاطر لنا  بااوزان المرج  الحاابي

 الداخلية تقدير مخاطر الرقابة -3
 

 في الداللية تابةالر فشف تقدير بعملية محافظ الحاابات تيا يقصد بأ  الداللية قن تقدير ملاطر الرتابة

 حيث ، المناا الوتت في المالية القوائ  في ماد  وتزوير تاع  من يحدث تد ما وتصحي  اتشاءوق منع

 ملاطر تلفيضو اإل بات أدلة وتقيي  جمع قل  المراجعة عملية وتنفيذ طتلطي منمحافظ الحاابات  يهدء

 اافة. الجوهرية الجوان  من المالية القوائ  صحة وعدالة حوف المهني رأيأ وتعزيز المراجعة،
 

ابة اطر الرتيتمان من تحديد ملالرتابة الداللية  تحديد درجة افا ةالحاابات ببعد أن يقو  محافظ 

 الداللية من لاف المعادلة التالية:
 

            

                                  ةدرجة افا ة نظا  الرتابة الداللي − %100 =ملاطر الرتابة 

 

 حساب المستوى المسموح به لمخاطر اإلكتشاف -4
 

 الماتوى ة يحددبعد أن يقو  محافظ الحاابات بتقدير الملاطر الالية والملاطر الاامنة وملاطر الرتاب

 الماموح بأ لملاطر اإلاتشاء من لاف المعادلة التالية:
 

            

 اتشاءملاطر اإل ×ملاطر الرتابة  ×الملاطر الاامنة  =الملاطر الالية للمراجعة 

 

 لتباراتاإل حج  تقدير في محافظ الحاابات لمااعدة االاتشاء لطر تحديد قل  المعادلة هذه تهدء

 وامية راجعةالم ملاطر بين عااية عاتة توجد أنأ يدرك أن محافظ الحاابات عل  ويج  الازمة، التفصيلية

 ومناابة افيةا مراجعة أدلة عل  للحصوف ياع  أن عليأ يج  لذلك تجميعها، عليأ يج  التي والقرائن اادلة

 وقلتبارات قجرا ات تطبين عليأ يج  اما ممان، حد أدن  قل  الرتابة وملاطر المازمة الملاطر يلفض لاي

 .اادن  حدها قل  االاتشاء ملاطر تلفيض أجف من ومناابة فاعلة مراجعة
 

 كفاءة ومناسبة أدلة اإلثبات لضبط مخاطر المراجعة تحديد -5
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 ماتوى فإن وبالتالي المراجعة، ملاطر ماتوى  الحا تابع بثنأ القوف يمان امتطير اإل بات أدلة تعتبر

 تجميعها، ايت  التي اادلة حج  تحديد قتجاه محافظ الحاابات ترار عل  يس ر المراجعة ملاطر من معين

 .1عااية أو طردية عاتة التث ير هذا ويشاف
 

  والي:اإل بات من لاف الجدوف الم يمان توضي  العاتة بين ملاطر المراجعة وبين امية أدلة

 

 

 

 

 : العالقة بين كمية أدلة اإلثبات ومخاطر المراجعة(05-4)جدول رقم 

 حجم األدلة المطلوبة خطر اإلكتشاف خطر الرقابة الخطر الكامن خطر المراجعة المقبول الحالة

 منلفض مرتفع منلفض منلفض مرتفع 01

 متواط متواط منلفض منلفض منلفض 02

 مرتفع منلفض مرتفع مرتفع منلفض 03

 متواط متواط متواط متواط متواط 04

 متواط متواط متواط منلفض مرتفع 05

 والتوزيع، للنشر ك، المراجعة مدلف متاامف، تعري : محمد عبد القادر الدياطي، دار المريخألفين أرينز، جيمس لوب :المصدر
 .346، و2002الرياض

 

 

 

 مخاطر المراجعة على وإنعكاسهاالحديثة  المراجعةأساليب تطبيق  أهمية -2-5
 

 لاف قن قجتهاد محافظ الحاابات عل  أدا  عملية المراجعة بماتوى ابير من الجودة، وذلك من

لتحليلي لفحو اااإللتزا  بمعايير المراجعة الدولية ومقومات تحاين جودة المراجعة، واإلعتماد عل  أاالي  

ئ  لقوااتضمنها تاإلحصائية يعزز من قماانية قاتشافأ لأللطا  والتحريفات الجوهرية التي وأاالي  المعاينة 

 المالية للمسااة محف المراجعة، وبالتالي تلفيض ملاطر المراجعة قل  أدن  حد ممان.
 

 على نموذج مخاطر المراجعة للمراجعةتطبيق األساليب الحديثة  أهمية -2-5-1
 

 ،ضوعياف مومن أدلة اإل بات وتقييمها بش الحاابات في تجميع أابر تدرظ يتم ف جوهر عمف محاف

سااة ات المعن مدى صحة وعدالة حااب حت  ياتطيع تاوين أااس معقوف ياتند قليأ عند قبدا  رأيأ النهائي

موذج ن عل و عل  أاالي  المراجعة الحدي ة   محافظ الحاابات باإلعتماد، وفي ابيف ذلك يقومحف المراجعة

 يمان قاتلدامأ بثا ر من طريقة لتحقين أغراض ملتلفة اما يلي:  الذ  ملاطر المراجعة
 

 الحكم على معقولية خطة المراجعة -1

                                                
 .334ألفين أرينز، جيمس لوبك، مرجع سابق، ص 1
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نموذج ملاطر المراجعة في عملية  أاالي  المراجعة الحدي ة عند تحديد محافظ الحاابات ياتلد 

التلطيط لتقيي  معقولية لطة المراجعة وذلك عن طرين حاا  ملاطر المراجعة المرغوبة ومقارنتها بماتوى 

ملاطر المراجعة الملططة لإلرتباط، والتي تاتلد  في مرحلة التلطيط إللتبار اإلاتراتيجية التي قلتارها 

جعة، والتي تا  بتوزيعها عل  الحاابات الفردية لتجميع اادلة والقرائن محافظ الحاابات لتنفيذ عملية المرا

الازمة للحا  عل  ما قذا اانت االطا  التي تتضمنها الحاابات وبالتالي المعلومات التي تتضمنها القوائ  

 .1المالية تعتبر في حدود االطا  الماموح بها أ  ال

 

 التأكد من كفاءة خطة المراجعة -2
 

ملاطر  تلفيض الرغ  من أن لطة وبرنامج المراجعة تد يااعد محافظ الحاابات في تحقينعل  

المراجعة المقبولة، فإن هذا البرنامج تد ال ياون اء  ولذلك فإنأ حت  يمان التحقن من افا ة لطة المراجعة 

ملاطر المراجعة بحيث عادة ترتي  نموذج إل باإلعتماد عل  أاالي  المراجعة الحدي ة يقو  محافظ الحاابات

يااعده عل  تحديد ملاطر اإلاتشاء التي تمانأ من تجميع اادلة الازمة للتثاد من تحقين ملاطر المراجعة 

 .2المرغوبة بافا ة عالية

 

 ملاطر المراجعة المرغوبة         

 =  ملاطر اإلاتشاء  

           ةملاطر الرتاب ×الملاطر المازمة                          

 

 3عند قاتلدا  هذه الصورة من صور نموذج ملاطر المراجعة ال يمان لمحافظ الحاابات:
 

 لملاطرعند ماتوى صفر حت  ياتبعد قجرا  اإللتبارات اااااية، وذلك ان ا وضع الملاطر الاامنة -

 ؛قديةاحاابات النمنأ هي ملاطر مازمة لطبيعة بعض الحاابات وااعماف وال يمان التللو  الاامنة

ة في لدالليوضع ملاطر الرتابة عند ماتوى صفر، وذلك باب  الحاابات التي تحد من تدرة نظ  الرتابة ا -

لمنفعة فة وامنع االطا  الجوهرية أو اشفها وتصحيحيها عند وتوعها في الوتت المناا  اإعتبارات التال

اانت  ية قذاوايااات رتابية أتف تالفة وأتف فعالوالتي تد تجعف المسااة محف المراجعة تلتار قجرا ات 

 معقولة من وجهة نظر قدارة المسااة؛

أن  ن شثنأموضع ملاطر اإلاتشاء عند ماتوى عالي لتقليف الجهد الذ  يبذلأ محافظ الحاابات، ان ذلك  -

 يسد  قل  عد  اشء بعض االطا  التي تعتبر جوهرية مما يجعف عملية المراجعة غير فعالة.
 

 فهم العالقة بين أنواع المخاطر واألدلة المطلوب تجميعها -3
 

 نموذج ملاطر المراجعة اوايلة لفه  أاالي  المراجعة الحدي ة لتحديد الحاابات ياتلد  محافظ

ملاطر المراجعة وامية اادلة التي يلز  تجميعها، ذلك الفه  الذ  يعتبر ضروريا ل العاتة بين اانواع الملتلفة

                                                
 .318محمد الفيومي محمد، وأخرون، مرجع سابق، ص 1
 .91كمال خليفة أبو زيد، وأخرون، مرجع سابق، ص 2
 .320-319ون، مرجع سابق، ص صمحمد الفيومي محمد، وأخر 3
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ط عملية تجميع اادلة الازمة وتصمي  اإللتبارات اااااية الضرورية وقلتيار قجرا ات المراجعة لتلطي

 .1المائمة
 

 على مخاطر المراجعة اإلحصائية المعاينة أساليب تطبيق إنعكاس -2-5-2
 

نظرا لإلعتبارات العملية وتحقيقا للافا ة في عملية المراجعة يقو  محافظ الحاابات بإاتلدا  أاالي  

المعاينة اإلحصائية في قجرائأ إللتبارات اإللتزا  بايااات وقجرا ات نظا  الرتابة الداللية، وأيضا في قجرا  

ذ قلتبارات المراجعة عل  عينة فقط من مجتمع قلتبارات التحقن التفصيلية لألرصدة والعمليات، ويت  ذلك بتنفي

البيانات محف الفحو بدال من تنفيذها عل  جميع مفردات هذه البيانات، ويقو  محافظ الحاابات بإاتلاو 

أحاا  تتعلن بالمجتمع بعد تقييمأ لنتائج العينة، ولتجن  التعرض قل  ملاطر قضافية يقو  محافظ الحاابات 

قجرا ات المعاينة بطريقة اليمة تحقن الهدء من المراجعة وتضمن افا ة أدا  عملية بتلطيط العينة وتنفيذ 

 .2المراجعة
 

طبقا لمعايير المراجعة الدولية يمان تلفيض ملاطر المراجعة بإاتلدا  أاالي  المعاينة اإلحصائية و

 ل  معايير رتابة الجودة،اإلضافة ققل  الحد ااتص  من لاف اإللتزا  بمعايير المراجعة المتعارء عليها، ب

وياون ذلك من لاف زيادة حج  العينة، واإلعتماد عل  الضبط اإلحصائي لملاطر المراجعة التي من شثنها 

تدنية اف من لطر ألفا ولطر بيتا قل  أدن  حد ممان حت  يمان لمحافظ الحاابات قصدار تقرير المراجعة 

 .3يروهو مطمئن قل  اامة الرأ  الذ  يتضمنأ التقر
 

قن قاتلدا  أاالي  المعاينة اإلحصائية في عملية المراجعة يااه  في تلفيض ملاطر المراجعة 

  4وبالتالي زيادة مصداتية تقرير محافظ الحاابات، ويمان توضي  ذلك من لاف النقاط التالية:
 

لمراجعة ا منهج لاف تااتاوق موضوعية أا ر علمية بطريقة محافظ الحاابات اإلحصائية المعاينة تمد -

 ة؛المراجع لعملية المحددة ااهداء لمقابلة ممان عينة حج  أتف تحديد من تمان اذلكو والفحو،

 طريقة تعطي ئيةاإلحصا المعاينة فإن المراجعة محف الحاابات ارصدة النابية لألهمية تيمة حتاا ق ت  قذا -

 المراجعة؛ لطة في القيمة هذه لتاامف علمية

 المراجعة؛ عملية في والدتة اامان لدرجة تيمة تحديد لالها من يت  -

 دد القضاياع أن حيث لمحافظ الحاابات، القانونية الماسولية من تحد واذلك المراجعة عملية جودة تحان -

من   يربا أتف والفحو المراجعة منهج في اإلحصائية المعاينة ااتلدموا محافظي حاابات ضد المرفوعة

 التقليدية؛ المعاينة أاالي  ااتلدموا محافظين ضد المرفوعة اياالقض تلك عدد

 اللطث معدف تقدير في محافظ الحاابات رغ  فإذا الحتياجاتأ، لطة أنا  تحديد في محافظ الحاابات تااعد -

 الوحدة معاينة اتلدا ق فيمانأ اللطث لقيمة ااعل  الحد تقدير يريد اان قذا أما القبوف، معاينة ااتلدا  فيمانأ

 .النقدية
 

                                                
 .93كمال خليفة أبو زيد، وأخرون، مرجع سابق، ص 1
 .103-102أحمد محمد نور، وأخرون، مرجع سابق، ص ص 2

3 James Thampson, "An Alternative Approach for Controlling Statistical Audit Sampling Risks", Managerial Auditing 

Jiurnal, vol06, N03 , MCB University, Press1991, P24.  
 .77، ص2012محمد عبد الفتاح محمد، المراجعة: مدخل قياس وضبط المخاطر، الطبعة الثانية، الدار الجامعية، اإلسكندرية 4
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 المراجعة مخاطر ضبط على التحليلية اإلجراءاتإنعكاس تطبيق  -2-5-3
 

في عملية المراجعة يااه  في  الحاابات بإاتلدا  وتنفيذ أاالي  المراجعة التحليلية قن تيا  محافظ

اإللتافات الجوهرية غير المتوتعة بين البيانات المالية للانة محف المراجعة والبيانات االرى  تحديد

وهي التطيرات الجوهرية التي تحدث  يشار قليها عادة بالتقلبات غير العادية،و الماتلدمة في عملية المقارنة

  .1عندما ياون من المتوتع حدو ها عندما ال ياون من المتوتع حدو ها أو التطيرات الجوهرية التي ال تحدث
 

يعمف محافظ الحاابات عل  الاشء عن تلك الملالفات من لاف فحصأ ا  فروتات بين البيانات 

المالية محف المراجعة والبيانات المالية االرى للوتوء عل  أ  تقلبات غير عادية، فالتقلبات غير العادية تد 

ولانها موجودة، أو قلتافات جوهرية متوتعة ولانها غير موجودة، تاون من قلتافات جوهرية غير متوتعة 

وعادة ما تعود أابا  التقلبات غير العادية قل  وجود لطث أو ملالفة محاابية وعل  محافظ الحاابات أن يحدد 

 .2ما قذا اانت هناك ملالفة محاابية فعا أ  أن ذلك يرجع قل  أحداث قتتصادية ألرى
 

قن تطبين المراجعة التحليلية بثااليبها الملتلفة التي تمتد من المقارنات البايطة لطاية التحليات المعقدة 

 :التالية متقدمة تعمف من أجف تحقين ااهداءالتي تاتعمف تقنيات قحصائية 
 

 فه  عمليات المسااة محف المراجعة؛ -

 ؛3يفات تتعلن بالبيانات الماليةتحديد المجاالت التي تد تامن فيها ملاطر وجود تحر -

 .4معرفة أرصدة معينة أو نتائج محددة ومقارنتها بواتع المسااة التي يجر  مراجعتها -

 ؛5تحديد المجاالت التي تاتلز  مراجعة وفحو قضافي -

 تقيي  مدى قلتبار العمليات واارصدة؛ -

 ؛6للمسااةت المالية احوف تناان البيان لحاابات في تاوين قاتنتاجأمااعدة محافظ ا -

المااهمة في زيادة نتائج جودة عملية المراجعة وتحقين الفعالية، من لاف زيادة قحتماف قاتشاء الملالفات  -

 ؛7والتقرير عنها

 ت بيت وتعزيز نتائج المراجعة. -
 

قن محافظ الحاابات عل  تقليف ملاطر المراجعة نتيجة قاتلدامأ لإلجرا ات التحليلية عن طرين 

 دا  اإلجرا ات، وأنأ يمان لمحافظ الحاابات تطوير توتعاتأزيادة درجة الدتة في التقديرات الناتجة عن قاتل

 .8للقي  الدفترية بإاتلدا  طرق ملتلفة منها قاتلدا  النماذج اإلحصائية والتقدير الشلصي
 

طبقها بفعالية أن يضبط ن الفحو التحليلي يعتبر أحد أه  اادوات التي يمان  لمحافظ الحاابات قذا ق

اإلاتشاء وهي التي تعتبر الماسولية ااول  لمحافظ الحاابات  المراجعة عل  أااس أن ملاطر عد  ملاطر

طث حيث أنأ ة اإلحصائية تحتمف اللالمراجعة التحليلية، ان المعاينوالتي تعتمد عل  افا ة وفعالية قجرا ات 

                                                
 .123مرجع سابق، ص لنتائج"، "مخاطر التدقيق وأثرها على جودة األداء ومصداقية اناظم شعالن جبار،   1
 .184رأفت سالمة محمود، وأخرون، مرجع سابق، ص  2
 .443عمرو سقا، مرجع سابق، ص 3
 .442المرجع السابق، ص  4
 .51مرجع سابق، ص"نموذج مقترح لدراسة عالقة مخاطر المقاضاة بجودة المراجعة"، علي إبراهيم طلبة،  5
 .45سابق، ص حسين يوسف القاضي، عصام قريط، مرجع  6
 .173محمد سامي راضي، مرجع سابق، ص  7
 .96عمرو نجيب عبد الحميد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 8
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تمف أن تاون هناك بعض القيود أو العمليات ل  تدلف ضمن العينة، ول  يق  محافظ الحاابات بفحصها من المح

المراجعة  أالو بالرغ  من أهميتها النابية وتث يرها عل  نتائج النشاط والمراز المالي، وهو ما يجعف 

قل  قحتماالت وجود ألطار التحليلية الذ  يعتمد عل  قجرا  تحليات قضافية في المراجعة لتوجيأ النظر 

 .1قضافية

 
 

 فجوة التوقعات تضييق فياألساليب الحديثة للمراجعة  دورالمبحث الثالث: 

 

 في شكال  ارتوق التوتعات فجوة اببا لللن محافظ الحاابات في تحاين جودة أدا  عملأ فشف يعد

اتلدا  قعل   محافظ الحاابات وتدرة قلتزا  بمدى لاصة ،المراجعة لدمات من المتولدة المضافة القيمة

 ية.إلحصائأاالي  المراجعة التحليلية، أو أاالي  المعاينة ا اانت اااالي  الحدي ة للمراجعة، اوا 
 

 فجوة التوقعات مفهوم -3-1
 

المراجعة وقرتباطأ بنشثة قلزامية المراجعة  في التوتعات فجوةعل  الرغ  من شيوع قاتلدا  مصطل  

 في التوتعات فجوة عبارة اتلد ق من أوف (LIGGIO 1974) يعتبر محدد بدتة نابيا، حيث قال أنأ مازاف غير

 يتصوره امامحافظ الحاابات  أدا  ماتوى بين "الفرق هي التوتعات فجوة أن أوض  وتد ،المراجعة مجاف

 .2"ألرى جهة من المالية البيانات اماتلدمو يتصوره واما جهتأ منمحافظ الحاابات 
 

 تعريف فجوة التوقعات -3-1-1
 

نطاق ماسوليات محافظ  عل  راز بعضهاحيث  ،تعددت التعاريء اللاصة بفجوة التوتعات قدل

اإللتاء  اإللتاء في اادا  المهني للمراجعة، باإلضافة قل  من راز عل  الحاابات والبعض االر عل 

دون تحديد لطبيعتها والنظرية التي  المراجعةفي فه  أهداء المراجعة بين ماتلدمي التقارير المالية ومهنة 

عرء عبد الوها  نصر علي فجوة التوتعات بثنها "مااحة اإللتاء بين توتعات  فقدل  أاااها، عتعمف 

ماتلدمي القوائ  المالية وتقرير محافظ الحاابات وأصحا  المصلحة في المسااة بشثن ما يحتاجونأ من 

 .3  اان"محافظ الحاابات وبين ما يقدمأ له
 

 يج  أنأ الماتلدمون يتوتع ما أتصي بين وااللتاء التباين مقدارعل  أنها " اامف الايد هاعرف ماا

 ،معقوف بشاف المهني اادا  معايير وتقره المهنة تتوتعأ ما وبين توفيره،أداسه و محافظي الحاابات  عل 

 من المتحفظة اادا  معايير وبين معقوف بشاف المهني اادا  معايير تقره ما بين وااللتاء التباين مقدار واذلك

 .4"ألرى ناحية من المنفذ الفعلي اادا  وبين ناحية
 

                                                
 .186، ص2005إبراهيم أحمد الصعيدي، إتجاهات معاصرة في المراجعة، الجزء األول، منشورات جامعة القاهرة، مصر 1

2 Mahdi Salehi, "audit expectation gap: auditor Responsibilities between India and Iran", international of business 

and man agent, vole 05, N°11, Jordan 2008, P135. 
 .08، ص2009عبد الوهاب نصر علي، حوكمة الشركات ومراقب الحسابات في مواجهة األزمة المالية العالمية، الدار الجامعية، اإلسكندرية 3
 .05السيد أحمد عشماوي، مرجع سابق، ص كامل 4
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فجوة التوتعات بثنها "الفرق بين ما يتوتعأ الجمهور من مهنة  اذلك عرء عبد الرزاق محمد الفرح

 .1راجعة وبين ما تاتطيع مهنة المراجعة تقديمأ في الواتع"مال
 

فجوة التوتعات بثنها "اإللتاء بين ما يدراأ الجمهور وماتعملي  Marteneمارتن  في حين عرء

 .2القوائ  المالية لماسوليات محافظ الحاابات، وما يعتقد محافظ الحاابات ماسولياتأ المطلوبة منأ"

لمالية القوائ  ايمان تعريء فجوة التوتعات بثنها "اإللتاء بين ما يعتقده ماتلدمي ابن  بنا  عل  ما

  ع عماوبين محافظي الحاابات حوف جودة وفعالية أعماف المراجعة، وطبيعة عاتات محافظ الحاابات م

 المراجعة".
 

ات في ضو  المفاهي  الاابقة لفجوة التوتعات في المراجعة يمان توضي  هياف فجوة التوتع عل 

 المراجعة بصفة عامة من لاف الشاف التالي:

 هيكل فجوة التوقعات في المراجعة: (2-4)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 (1)  

 

 (3) 

 

                        (2) 

 .330، و2003طأ أبو اللير، مشااف معاصرة في المراجعة، منشورات جامعة طنطا، مصرالايد أحمد الاقا، مد ر المصدر: 

 

 

 أن فجوة التوتعات تتضمن  اث عناصر رئياية وهي: يتبين ويتض  من لاف الشاف أعاه
 

 الفجوة بين مها  محافظي الحاابات الحالية ومعايير المراجعة؛ (1)

 الحالية وبين توتعات ااطراء المعنية؛الفجوة بين مها  محافظي الحاابات  (2)

 الفجوة بين معايير المراجعة وتوتعات ااطراء المعنية. (3)
 

 التوقعات فجوة خصائص -3-1-2
 

  1منها: ولصائو صفات بعدة الحاابات مراجعة في التوتعات فجوة تتميز وتتصء

                                                
، 16المجلد عبد الرزاق محمد الفرح، "العوامل المؤثرة على تضييق فجوة التوقعات في التدقيق"، المجلة العربية للمحاسبة،جامعة البلقاء التطبيقية، 1

 .47، ص2013، عمان01العدد
يل مهنة التدقيق عبد الرزاق خليل، رشيدة خالدي، "القياس الكمي لفجوة التوقعات في مهنة المراجعة القانونية في الجزائر"، الملتقى الوطني الرابع: تأه 2

 . 03، ص2013نوفمبر21-20لمواجهة األزمات المالية والمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات، جامعة األغواط

ما يقو  بأ أو ما يمان أن 
 يقو  بأ محافظ الحاابات

ما ينبطي أن يقو  بأ محافظ 
 الحاابات

 توتعات ااطراء المعنية معايير المراجعة
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محافظ  وماسوليات لدمات عل  المسااة في المصلحة أصحا  طل  فائض عن عبرت التوتعات فجوة -

 وماسوليات محافظ الحاابات، ان للدمات عرض افائض الفجوة توجد أن الصع  ومنالحاابات، 

 وتعمف طتنش أنها طبيعتها ومن معا، ومهنية قتتصادية عوائد تحقين تاتهدء مهنة والمراجعة المحاابة

 لتحقين بأ للوفا  تاعي لدماتها فإنها عل  طل  يوجد عندما ولذلك الاوق، تتصادياتق ظف في أعل  بجودة

 ؛ةالمهني ءاهدوااة المادي ءاهداا

 عل  اةالمسا في المصلحة أصحا  طل وهي مرتبطة ب ااانة، غير ذات طبيعة دينامياية التوتعات فجوة -

 ؛وماسولياتأ للدماتأ الحاابات محافظ عرضواذلك  الحاابات؛ محافظ وماسوليات لدمات

 فائض بين العاتة هو الحاابات محافظ لدمات عل  الطل  فائض نا ونوعية، امية التوتعات فجوةتعتبر  -

 المهني؛ أدائأ جودة في وفائض جهة، من وماسولياتأ للدماتأ المهنية التشايلة في

 المهنة وماسوليات لدمات عرض في تصور ها تعبر عنان ،بالمجتمعو بالمهنة يضر التوتعات فجوةوجود  -

 المجتمع عل  باال ذلك ينعاس اما جهة، من المهنة مسد  في المهنية اللدمات طالبي  قة يفقد مما ونوعا اما

 ؛القرارات اتلاذ في المائمة المالية المعلومات عل  عتمادواإل ال قة درجة في نقو صورة في

 التباين. بدرجات متفاوتة التث ير و العال  دوف ها موجودة في افان ،ونابية دولية التوتعات فجوة -
 
 

 في مراجعة الحسابات فجوة التوقعاتوجود  أسباب -3-2
 

لقد قلتلفت التبريرات التي أعطيت اابا  وجود أو حدوث فجوة التوتعات، حيث أرجع بعض 

أو نقو  قل  الجهف وأالباح ين نشو  فجوة التوتعات قل  قرتباك الماتلدمين وعد  فهمه  لطبيعة المراجعة، 

 .2عل  اشء الطر عد  تدرتأ وأالية محافظ الحاابات التعل ، اما أرجعها البعض االر قل  عد  قاتق
 

 اإلختالف حول دور المراجعة في المجتمع -3-2-1
 

يعتبر هذا العامف من أه  العوامف التي تسد  قل  وجود فجوة التوتعات في المراجعة، حيث يعود ذلك 

في المجتمع، وعد  وضوح ماسولياتأ، اما أن المات مرين ال يتعاملون  واض  للمراجعة  تحديد دور قل  عد

 .3مع محافظ الحاابات قال قذا اانت مساااته  تعاني من مشااف مالية أو تحقن لاائر، أو قجبارية القانون
 

يج  أن تحاوف قن الرأ  المهني الذ  يبديأ محافظ الحاابات عل  القوائ  المالية يم ف منتجا حقيقيا 

المهنة من لالأ مقابلة وتحقين توتعات ماتلدمي القوائ  المالية والجمهور عامة، حيث يعتقد ماتلدمي القوائ  

 4المالية والجمهور بثنأ ينبطي عل  محافظي الحاابات:
 

 أدا  عملية المراجعة بافا ة فنية وأمانة وقاتقالية وموضوعية؛  -

 المراجعة من زاوية تحاين وتطوير وقاتشاء االطا  الجوهرية؛تحاين فعالية أعماف  -

 ؛عملية المراجعة القوائ  المالية لماتلدميها معلومات أا ر نفعا حوف طبيعة ونتائج تقدي  -

                                                                                                                                                           
، علي، شحاتة السيد شحاتة، الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة في بيئة تكنولوجيا المعلومات وعولمة أسواق رأس المال، الدار الجامعيةعبد الوهاب نصر  1

 .14-12، ص ص2005اإلسكندرية
 .262منصور أحمد البديوي، وأخرون، مرجع سابق، ص 2
 .24-23ص محمد سامي راضي، موسوعة المراجعة المتقدمة، مرجع سابق، ص 3
 .331، ص2003السيد أحمد السقا، مدثر طه أبو الخير، مشاكل معاصرة في المراجعة، منشورات جامعة طنطا، مصر 4
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 تمد عليها.يعالتي مالية التقارير الااطراء المعنية أو الماسولة عن قعداد ت أا ر وضوحا مع قتصاال -
 

 الشك في إستقالل محافظ الحسابات -3-2-2
 

 يقو  التي ثايدالت عملية في أااايا مبدأ يم ف ذق المراجعة، عملية محور محافظ الحاابات اتقافق يعد

 فالما المالية، ئ القوا ماتلدمي ل قة منبعو الهامة المراجعة معايير أحد يعتبر أنأ اما محافظ الحاابات، بها

 .عليها المصادق المالية القوائ  في ال قة هتزتق شكلل الحااباتمحافظ  اتقافق تعرض

 عارض لوجود نظرا محافظي الحاابات لدمات قل  الحاجة وجود في الرئياي الاب  هو اتقافاإل نق

 قذا المجتمع في وجودها شرعية تفقد المراجعة مهنة فإن    ومن المسااة، وقدارة المااهمين بين المصال  في

 الماتفيدين جان  من شك محف اتقافاإل هذا اان قذا التوتعات فجوة تنشث اما اتقاله ،ق محافظوا الحاابات فقد

 .1تقارير محافظي الحاابات من
  

 ورغ  ،محافظ الحاابات اتقافق دع  عل  القانونية والتشريعات المهنية المنظمات حرصت قدلو

 التي والعوامف ااابا  حوفماتمرا  زاف ما الجدف أن قال اتقافاإل موضوع تناولت التي العديدة الدرااات

 2:يلي ما محافظي الحاابات اتقافق في الشك أابا  أه  ومن ،ف محافظ الحااباتاتقاق في الشك قل تسد  
 

 ؛للعميف المراجعة بلاء ألرى للدمات محافظ الحاابات تقدي  -

 ؛المراجعة ماات  بين الشديدة المنافاة -

 بالمسااة؛ المراجعة عملية محافظ الحاابات تولي مدة طوف -

 .المراجعة مات  حج  -
 

 مدى مسؤولية محافظ الحسابات عن إكتشاف األخطاء والغش -3-2-3
 

تم ف ماسولية محافظ الحاابات عن قاتشاء االطا  والطر والتصرفات غير القانونية قحدى 

فجوة التوتعات وتعمين مداها، وذلك لقناعة ماتلدمي القوائ  المالية المتطيرات الرئياية التي أدت قل  قيجاد 

 .3عن ماسولية محافظ الحاابات عن قاتشاء اف حاالت االطا  والطر المهمة
 

 من العديد فهناك تجنبها يمان ال التي المراجعة بعملية المتثصلة الملاطر تواجأ المراجعة عمليأ قن

 المراجعة معايير وفن الجيدين واادا  التلطيط من الرغ  عل  ااتشافها الصع  من ياون التي الطر حاالت

 عل  تث يره ومدى العنصر أهمية بموضوع يرتبط والطر اللطث عنصر وجود ، اما أنالعا  القبوف تلق  التي

 المهنية العناية بذف فيج  القرارات عل  ويس ر ها  العنصر اان فإذا ،المالية المعلومات لماتلدمي القرارات

 أدا  أولويات من يعد فا القرارات عل  يس ر ال التي بالدرجة ها  غير العنصر هذا اان وقذا ااتشافأ في الاافية

 عل  القضا  بمحاولة وذلك التوتعات فجوة تضيين عل  البحث وج  ااااس هذا وعل  محافظ الحاابات

 لهذه القبوف يعطي بما أهميتها ودرجة االطا  وتحدد توجأ التي المعايير عل  االعتماد لاف من باتهاماب

 .4المالية القوائ  ماتلدمي لدى اآلرا 

                                                
 .181، ص1993، جامعة األزهر للبنات، مصر10سامي وهبة متولي، "فجوة التوقعات في المراجعة"، المجلة العلمية، العدد 1
ن المجتمع المالي ومراجعي الحسابات القانونيين وطرق تضييق هذه الفجوة"، مجلة الجامعة اإلسالمية، يوسف محمود جربوع، "فجوة التوقعات بي 2

 .376، ص2004، غزة02، العدد12المجلد
 .28-27محمد سامي راضي، موسوعة المراجعة المتقدمة، مرجع سابق، ص ص 3
 .145مسعود صديقي، مرجع سابق، ص 4
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 أن التقرير النظيف يضمن قدرة المؤسسة على اإلستمرارية عتقاداإل -3-2-4

يعتبر فرض اإلاتمرارية أحد الفروض اااااية إلعداد القوائ  المالية، ويعني النظر قل  المسااة 

في مزاولة نشاطها في الماتقبف القري ، وأنها ليات مضطرة وال يوجد لديها النية لتصفية عل  أنها ماتمرة 

 .1أو تقليو حج  أعمالها من لاف مماراتها انشطتها العادية

 تها  اإل توجيأ يعني المالية توائمها حوف نظيء تقرير صدور من بالرغ  قنذار بدون المسااات فشف نق

 صدر وتد متوتعة، وغير فجائية نتيجة هو ذلك في الاب  اان لو حت  والتقصير باإلهماف محافظ الحاابات قل 

 جوهر  شك وجد قذا االاتمرار عل  المسااة تدرة تقيي  عل  محافظ الحاابات يحث والذ   (59) رت  المعيار

 اما ة،المراجع تقرير قصدار تاريخ من انة يتجاوز ال القري  المدى في االاتمرار عل  المسااة بقدرة يمس

 .2وااحداث الماتقبلية الظروء توتع عن ماسوف غير محافظ الحاابات أن عل  المعيار نو
 

قتجاه تثايد تدرة المسااة أن ماسولية محافظ الحاابات  (570)ورد بمعيار المراجعة الدولي رت   اما

قتباع قدارة المسااة محف المراجعة  إلاتمرار في النشاط تتم ف في أن يثلذ في قعتباره مدى معقوليةعل  ا

مدى وجود ظروء عد  تثاد جوهرية تد تهدد  لتقارير المالية، وأن يتثاد منلفرض اإلاتمرارية عند قعداد ا

 .3تدرة المسااة عل  اإلاتمرار في مماراة النشاط واإلفصاح عنها بالتقارير المالية
 

 اإلتصال غير الفعال في بيئة المراجعة -3-2-5
 

راالة وتناة قتصاف يوض  رأ  محافظ الحاابات في المعلومات التي تتضمنها بر تقرير المراجعة يعت

القوائ  المالية، حيث تاون راالتأ دع  ال قة والمصداتية في هذه المعلومات المحاابية المنشورة في القوائ  

 . 4المالية، أو ربما التث ير في هذه ال قة أو هدمها الية
 

ن أهمها من طرء ماتلدمي التقرير، اما الحاابات ياتلدمون لطة فنية من الممان عد  فن محافظي ق

لدمات محافظي الحاابات ال يتفهمون بصورة دائمة اف المعلومات التي ياتقبلونها من نتائج ماتلدمي 

مجلس  في الفه  أو اإلاتيعا  هو ما جعف، وهذا النقو ن ذلك نتيجة ضعء اإلتصافوياو الحاابات يمحافظ

ضرورة تحاين وتطوير اإلتصاف بين  يحث عل  لمجمع المحاابين القانونيين اامرياي معايير المراجعة التابع

 .5محافظي الحاابات وماتلدمي لدماته 
 

 تقسيمات فجوة التوقعاتأنواع و -3-3
 

 لالها من ظرين التيالزاوية  بالتاء التقايمات هده تلتلءحيث  ،التوتعات لفجوة تقايمات عدة هناك

 :ارنذ التقايمات هذه ومن التوتعات لفجوة
 

 حسب مستويات فجوة التوقعات -3-3-1

                                                
 .45ق، صوائل حسين محمد محمود، مرجع ساب 1
 .19، ص2001جورج دانيال غالي، تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكالت المعاصرة وتحديات األلفية الثالثة، الدار الجامعية، اإلسكندرية 2

3Steven Mong, Peter Roebuck, "Effect of audit report disclosure on auditor litigation ris", Accounting and Finance,   

Vol 01, N45 ,London 2005, P148. 
 .32محمد سامي راضي، موسوعة المراجعة المتقدمة، مرجع سابق، ص 4
كلية التجارة، أحمد عبده حسن الريس، "دراسة تحليلية إختبارية لمشكلة فجوة التوقعات في مهنة المراجعة مع إطار مقترح لمعالجتها"، أطروحة دكتوراه،  5

 .69ص، 2001جامعة الزقازيق، مصر
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 1:ها قل ماتويات تصنء حا  التوتعات فجوة فإن التقاي  هذاحا  

  األول المستوى -1

 تنفذ أن يج  التي الماسوليات بلصوو ومحافظ الحاابات المالية القوائ  ماتلدمي بين التباين

 .الموتء فجوة عليأ يطلن و ،محافظ الحاابات بوااطة

 الثاني المستوى -2
 

افظ لمح الحالية الماسوليات بلصوو ومحافظ الحاابات المالية القوائ  ماتلدمي بين التباين

 ال قة. فجوة عليأ طلنيوالحاابات، 
 

 الثالث المستوى -3
 

 مليةع تنفيذ في الافا ة مدى بلصوو ومحافظ الحاابات المالية القوائ  ماتلدمي بين التباين

 .اادا  فجوة عليأ ويطلن ،راجعةالم
 

 حسب مكونات فجوة التوقعات -3-3-2
 

 :فجوة المعقولية وفجوة اادا  قل  حا  ماوناتهاتنقا  فجوة التوتعات 
 

 قوليةالمع فجوة -1
 

اإللتافات بين ما يتوتع ياميها البعض بفجوة الجهف، وهي الفجوة التي تحدث نتيجة فجوة المعقولية 

، 2المجتمع من محافظي الحاابات أن يحققوه، وبين ما يتوتع المحافظون أنه  ياتطيعون قنجازه بشاف معقوف

ماتلدمي القوائ  المالية من محافظ الحاابات وما ياتطيع محافظ الحاابات أدائأ  ها التباين بين توتعاتأ  أن

 .3بصورة معقولة
 

 لمحافظ الحاابات أابر دورا المراجعة لتقارير ااطراء الماتلدمة تتوتع عندما فجوة المعقولية تنشث

 المالية اف العمليات بفحو يقو  بثن محافظ الحاابات يعتقدون فه  الفعلية، الناحية أداسه من يت  بما مقارنة

 العمليات من اريةتبلق عينات بفحو محافظ الحاابات يقو  الواتع في أنأ قال دالف المسااة الحاابات وأرصدة

 .4وذلك في ظف تعقد وابر حج  المسااات، وفي ضو  محددات الزمن والتالفة واارصدة
   

هناك بعض من التوتعات غير معقولة لماتلدمي التقارير المالية، وأنأ يمان تحديد هذه التوتعات غير 

المعقولة والشائعة لماتلدمي التقارير المالية والمطلو  من محافظي الحاابات تلبيتها، والتي تم ف أه  

المعقولة لماتلدمي التقارير المالية حاالت المحتملة في عجز محافظي الحاابات عن تحقين التوتعات غير ال

  5والمتم لة في ااتي:
 

 ضمان الدتة المطلقة للقوائ  المالية للمسااة محف المراجعة؛ -

 قعطا  قشارات قنذار مبارة بفشف المسااة وعد  تدرتها عل  اإلاتمرار؛ -

                                                
 .182شدري معمر، مرجع سابق، صسعاد  1
 .33ياسر عبير محمد محمود، مرجع سابق، ص 2
 .36عبير محمد عطيفي، مرجع سابق، ص 3
 .32عمر ديلمي، مرجع سابق، ص 4
ة للعلوم عبد المهدي عباس محمد، جليل إبراهيم صالح، "دراسة فجوة التوقعات بين مدققي الحسابات ومستخدمي التقارير المالية"، مجلة جامعة البصر 5

 . 114، ص2005، العراق15اإلقتصادية، العدد
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 قاتشاء جميع حاالت الطر واللطث بالمسااة؛ -

 ة بالمسااة؛قاتشاء التصرفات غير القانوني -

 قباغ الالطات التشريعية لحاالت الطر والتصرفات غير القانونية. -
 

 األداء فجوة -2
 

 ما وبين معقوف بشاف محافظ الحاابات أدا  من توتعأ يمان ما بين التباين عن اادا  فجوة تعبر 

أ  هو التباين بين أدا   ،لما يجر  أداسه من تبف محافظي الحاابات فعا المالية التقارير ماتلدمي يتصوره

 :قل  نقا هو يو، 1محافظ الحاابات وفن تصورات الماتلدمين للمعلومات المحاابية وبين أدائأ الفعلي
 

 الناقصة المعايير فجوة -أ
 

 في التباين عن عبارة وهي ،المراجعة معايير في تصور أو افاية عد  ا ق الفجوة هذه عل  يطلن

 لمعايير وفقا محافظ الحاابات واجبات وبين محافظ الحاابات من معقوف بشاف توتعها يمان التي الواجبات

المراجعة، لذلك فقد يتوتع الماتفيدون أن يقو  محافظ الحاابات بإعداد تقرير للمالاين عن مواتء قلتاس 

 .2أصوف المسااة بوااطة موظفيها الابار، فيما ال تفرض المعايير ذلك عل  محافظ الحاابات
 

 الناقص األداء ةفجو -ب
 

ماسوليات  بين الفجوة وهي اادا ، في تصور أو افاية عد  ا ق أيضاعل  فجوة اادا  الناتو  يطلن

، فإذا ما تطلبت المعايير المهنية لأ الفعلي اادا  وبين للمراجعة المهنية لمعاييرل وفقامحافظ الحاابات  واجباتو

عمليات المسااة ول  يقوموا بذلك واتعيا، فعند ذلك يوصء من محافظي الحاابات الماحظة واإلشراء عل  

أدا  عملية المراجعة باادا  الناتو باب  اونه  ل  يلتزموا بما تفرضأ المعايير المهنية التي تعاس متطلبات 

 .3العمف ذ  الجودة المهنية
 

 جازه بشافالفجوة بين ما يتوتع المجتمع من محافظي الحاابات قن عن تعبر فجوة اادا  الناتوقن 

 قل  تامين هما: الناتو ويمان تقاي  فجوة اادا  وبين ما يتصور المحافظون قنجازه. معقوف
 

 عجز المعايير* 
 

وهي الفجوة بين الواجبات والماسوليات التي من المتوتع أن محافظ الحاابات ياتطيع قنجازها بشاف 

تحديد معايير  عد اببها و الية اما عرفتها معايير المراجعة،معقوف، وبين واجبات المحافظ وماسولياتأ الح

 5:في أابا  فجوة المعايير وتتم ف .4توافر لدى محافظ الحااباتيج  أن ت بذف العناية المهنية الازمة التي
 

   الطبيعة اإلحتمالية للمراجعة؛ -

                                                
، 2010، جامعة الموصل، العراق98، العدد32ين، مجلدحسين أمين الباموني، محمد حويش الشجيري، "فجوة توقعات المراجعة"، مجلة تنمية الرافد 1

 .296ص
 .33عمر ديلمي، مرجع سابق، ص  2
، 47القاهرة، العدد ، مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين، كلية التجارة، جامعة"نحو تضييق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة"صادق حامد مصطفى،  3

 .61، ص1993مصر
 .61مرجع السابق، صال 4
تجارية، كلية بده علي شلبي، "أثر الخبرة المهنية للمراجع الخارجي على جودة المراجعة بجمهورية مصر العربية"، المجلة العلمية للبحوث والدراسات الع 5

 .143، ص2008، مصر02التجارة، جامعة حلوان، العدد
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 ماتلدمي القوائ  المالية المعقولة، أو تثلر هذه اإلاتجابة؛عد  اإلاتجابة لتوتعات  -

 جمود تشريعي وتنظيمي ومجتمعي تعاني منأ المهنة؛ -

  مرونة الايااات والمبادئ المحاابية التي تام  بإاتطالها في قرتاا  االطا  والتزييء. -
 

 عجز األداء* 
 

محافظي الحاابات وماسولياته  الحالية، وبين أدا  وهي الفجوة بين معايير اادا  المتوتعة لواجبات 

قن أابا  تصور أدا  محافظ الحاابات تعود قل  عد  بذف العناية المهنية و المحافظين اما يتصوره المجتمع.

 1عند أدا  عملية المراجعة وذلك باب : الازمة
 

 راجعة؛ملية المغير متاحة لديأ وتت قنها  ع قاتنادا قل  معلوماتتقيي  محافظ الحاابات ادا  المراجعة  -

 قاتلدا  مصطلحات غامضة بتقريره النهائي؛ -

 التطبين التحايلي للايااات والمبادئ المحاابية؛ -

 عد  قعتماده عل  تقدير ااهمية النابية للبنود والعناصر محف الفحو والتحقن؛ -

 ادمة.تمالية  مزاولة نشاطها لفترة ال تقف عن انة عد  تيامأ بتقيي  تدرة المسااة عل  اإلاتمرارية في -
  

 لي:من لاف الشاف التا Porterيمان تلليو العناصر اااااية لفجوة التوتعات حا  مما ابن 
 

 : العناصر األساسية لفجوة التوقعات(3-4)شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
المالية على جودة المراجعة الخارجية"، المجلة العلمية للتجارة  محمد حسن صالح، "تحليل أثار التامين ضد مخاطر التحريف الجوهري في القوائم 1

 .87-85، ص ص2013، مصر02والتمويل، جامعة القاهرة، العدد

توتعات المجتمع من أدا  

 الحااباتمحافظ 

 فجوة أدا  توتعات المراجعة

 فجوة اادا 

اادا  المدرك من محافظ 
 الحاابات

 فجوة الامعقولية

 عجز المعايير عجز اادا 

فشف محافظ الحاابات في 
اإلشارة قل  عد  التثاد من 

 قاتمرارية المسااة

ليس مطلو  من محافظ 
الحاابات التبليغ عن 

 اإللتااات

توتع ااطراء االرى أن 
محافظ الحاابات يقو  بفحو 

اف العمليات اللاصة 
 بالمسااة

الواجبات القائمة اما تحددها 

 المعايير والمنظمات الدولية

الواجبات التي يتحملها محافظ 

 الحاابات طبقا للتالفة والعائد
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 .356، و2009الدار الجامعية، اإلااندرية : أمين الايد أحمد لطفي، فلافة المراجعة،المصدر

 حسب أسباب حدوث فجوة التوقعات -3-3-3
 

 1قل  العناصر التالية:حا  أابا  حدو ها فجوة التوتعات  آلرونلقد تا  باح ون 
 

  ستقاللاإل فجوة -1
 

 وفقا منأ عالمتوت اتقافاإل عن محافظ الحااباتل الفعلي الالوك نحراءق في اتقافاإل فجوة تتم ف

 ماتلدمي دىل الشك زيادة قل  يسد  الذ  اامر ماتلدمي القوائ  المالية وتوتعات المهني الالوك لقواعد

 .المسااة زدهارقو اتمرارق عل  مسشر عن عبارة هو النظيء التقرير بثن المالية القوائ 
 

  المسؤولية فجوة -2
 

 المجتمعو يةالمال القوائ  ماتلدمي فه  مدى في وااللتاء التباين مقدار عل  الماسولية وةفج تعبر

 الواجبات تلكل محافظ الحاابات  وأدا  قدراك مع ،الحاابات حافظم عاتن عل  الملقاة والماسوليات واجباتلل

 اادا  حاينت عل  المعايير هذه وتدرة المحددة معاييرالب لتزا اإل مدى في لتاءاإل ويبرز ،والماسوليات

 .والواجبات الماسوليات هذه وتطبين محافظ الحاابات وفه  قدراك ومدى
 

  التأهيل فجوة -3
 

 أو المجتمع تبف من الاافي والعمف العلمي التثهيف عل  محافظ الحاابات حصوف مدى في الشك تزايد قن

 والطر الطا ا اافة اتشاءق من يمانأ الذ  المهنية اللدمات من الماتفيدين ومن المالية القوائ  ماتلدمي

 .المراجعة يف التوتعات لفجوة محدث لهو مسااة محف المراجعةال إلدارة القانونية غير والتصرفات والتدليس
 

  الجودة فجوة -4
 

 من المراجعة تائجن في المالية القوائ  ماتلدمي أو المجتمع بأ يشعر الذ  المقدار من الجودة فجوة تنشث

 تتوتعها تيال بالصورة مهامأ في االرى ااطراء مع والتواصف تصافاإل عنأ يطي  أدا  عن نتجت تد ونهاا

 .المهني اادا  عل  الرتابة ومعايير برامج في تصور مع اللارجية ااطراء
 

  التوصيل فجوة -5
 

 القوائ  دميماتل قل  والتقرير الفحو نتائج توصيف هو الحاابات عل  للرتابة اااااي الهدء يعتبر 

 لفجوة شئمن المفهو  بهذا لتاءاإل قنو صعوبة، بدون النتائج هذه فه  ياتطيعون الذ  بالشاف المالية

 أجينت وماها ب  اياتفيدون معلومات من الماتلدمين يتوتعأ ما بين لتاءاإل أو القصور نأ بمعن  ،التوصيف

 .فعلية معلومات من محافظ الحاابات
 

  المعرفة عدم فجوة -6
 

                                                
 .150-149مسعود صديقي، مرجع سابق، ص ص 1
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 الحصوف يف والرغبة اتهاومحدد المراجعة لطبيعة الماتلدمين معرفة عد  عن المعرفة عد  فجوة برعت

 حاا   عل منفعتأ تعظي  بمعن أ   ته ،للدما يدفعأ ما مقابف محافظي الحاابات من يمان ما أتص  عل 

 .المراجعة في التوتعات لفجوة منشئ أمروهو  المهنة

 من لاف الجدوف التالي: مما ابن يمان توضي  تصنيء فجوة التوتعات حا  أابابهاو
 

 : تصنيف فجوة التوقعات حسب أسبابها(6-4)جدول رقم 

 أسباب الفجوة المحتملة نوع الفجوة المجموعة

المجموعة األولى 

المرتبطة بمحافظي 

 الحسابات

اإللتاء بين معيار أدا  محافظ الحاابات ومعيار  فجوة أدا  المراجعة

 اادا  الذ  تحدده القوانين والمعايير المهنية 

فجوة قاتقالية محافظ 

 الحاابات

وجود عاتة أو مصلحة بين محافظ الحاابات والمسااة 

محف المراجعة، أو مجاملة محافظ الحاابات للمسااة 

 محف المراجعة. 

فجوة تقرير محافظ 

 الحاابات

 اإللتاء بين توتعات ماتلدمي التقارير المالية لرأ 

محافظ الحاابات في القوائ  المالية وبين رأ  محافظ 

الحاابات الوارد في تقريره عن نتائج مراجعة تلك 

 القوائ  

المجموعة الثانية 

المرتبطة بالبيئة 

 الخارجية للمراجعة 

ن اتلدمي التقارير المالية مالتوتعات غير المعقولة لم فجوة المعقولية

 محافظي الحاابات

فجوة معايير 

 المراجعة

اإللتاء بين التوتعات المعقولة لماتلدمي التقارير 

 المالية من محافظي الحاابات وبين اادا  المتوتع من

 محافظي الحاابات وفقا لمعايير المراجعة

فجوة الماسولية 

 القانونية

اإللتاء في قدراك  وفه  أهداء وماسوليات محافظ 

الحاابات لاف من محافظ الحاابات وماتلدمي التقارير 

المالية، واذلك باب  اإللتاء بين القضاة ومحافظي 

الحاابات وماتلدمي القوائ  المالية حوف عقد محافظ 

 الحاابات وماسولياتأ 

، ئ  الماليةي القواصال ، "درااة فجوة التوتعات بين مدتقي الحاابات وماتلدم: عبد المهد  عباس محمد، جليف قبراهي  المصدر
 .121، و2005، العراق15مجلة جامعة البصرة للعلو  اإلتتصادية، العدد

 
 

 

 

 فجوة التوقعات تضييقب معايير المراجعة الدوليةوعالقة  أهمية -3-4
 

أ اسولياتتحدد عمف محافظ الحاابات ليعرء حدود عملأ وم الدولية لمراجعة الحااباتقن المعايير 

ماانيات بات وقصاحيات وواج دة من رأ  محافظ الحااباتوواجباتأ، اما تبين هذه المعايير لألطراء الماتفي

ة ين فجومحافظ الحاابات وهو ما يقلف من التباين والتباعد والتناتض بين الطرفين مما يسد  قل  تضي

 مراجعة.التوتعات في ال
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 نها:التي موهناك مجموعة من معايير المراجعة الدولية التي تس ر عل  فجوة التوتعات في المراجعة 

 

 األهداف والمبادئ العامة  (200)معيار المراجعة الدولي  -3-4-1
 

محافظ الحاابات  يتمان أن اجف هو المحاابية البيانات مراجعة من الهدء أن عل  المعيار هذا ينو

  نوأ معروء، قطار حا  المادية الجوان  جميع ومنمعدة  المالية القوائ  اانت قذا فيما الرأ  قعطا  من

 المالية القوائ  أن من معقوف تثايد عل  الحصوف اجف شروط وتوانين المعاينة اإلحصائية حا  ت ت المراجعة

 .1مادية نحرافاتق أية من لالية
 

  2 التوتعات من لاف بعض فقراتأ المتم لة في:يس ر هذا المعيار عل  فجوة 
 

اابات حافظ الحبها م نطاق مراجعة البيانات المالية، قذ تحدد هذه الفقرة نطاق المراجعة التي ينبطي أن يلتز  -

لملزمة مية اوالمتم لة في قجرا ات وعمليات المراجعة، فضا عن المتطلبات المهنية والقانونية والتنظي

 ؛الحااباتلمحافظ 

ت تتاب  د حاالالشك المهني، قذ تلز  هذه الفقرة محافظ الحاابات بإتلاذ موتء الشك المهني بإحتماف وجو -

 في عد  صحة واامة البيانات المالية بشاف جوهر ؛

لبيانات صحة ا التثايد المعقوف، قذ تلز  هذه الفقرة محافظ الحاابات بالحصوف عل  تثايدات معقولة بشثن -

 الية وللوها من االطا  الجوهرية؛الم

تجة جعة الناالمرا ملاطر المراجعة وااهمية النابية، قذ تلفت هذه الفقرة عناية محافظ الحاابات قل  ملاطر -

 عن قبدا  محافظ الحاابات رأيا غير مناا  بشثن البيانات المالية؛

 ارة.لية اإلدن ماسومحافظ الحاابات وتفصلها ع الماسولية عن البيانات المالية، قذ تحدد هذه الفقرة ماسولية -
 

 الرقابة على جودة أعمال المراجعة (220)معيار المراجعة الدولي  -3-4-2
 

يعالج هذا المعيار ماسولية محافظ الحاابات المتعلقة بإجرا ات رتابة الجودة عند مراجعة القوائ  

بمراتبة النوعية من لاف وضع قجرا ات مراتبة النوعية المالية، ويعالج أيضا ماسولية ااشلاو المالفين 

 .3أ نا  مهمة المراجعة
 

 التي الجودة رتابة وقجرا ات ايااات تنفيذ ماات  المراجعة عل  يج  أنأعل   المعيار هذا ينو

 أو المعايير أو الدولية المراجعة لمعايير وفقا تمت تد عمليات ولطوات المراجعة اافة نبث للتثاد صممت

 4:هما ماتويين عل  وضعها يت  بحيث المناابة، الوطنية المماراات

 ماتوى مات  المراجعة؛ -

 ماتوى اف عملية مراجعة عل  حدى. -

 

 

                                                
 .34هادي التميمي، مرجع سابق، ص 1
 .131، ص2010، العراق14لمنصور الجامعة، العددعمر علي كامل الدوري، "دور معايير التدقيق في تقليص فجوة التوقع"، مجلة ا 2
 .70-69رشيد سفاحلو، مرجع سابق، ص ص 3
 .42أحمد حلمي جمعة، مدخل إلى التدقيق الحديث، مرجع سابق، ص 4
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 الغش والخطأ (240)الدولي معيار المراجعة  -3-4-3
 

 االطا  يم ف الطر أن أوض  حيث ، اللطث ومصطل  الطر مصطل  بين بالتفرتة المعيار هذا هت ق

أو قهماف جاي   الطير أو بالمسااة العاملين من أا ر أو واحد بوااطة المالية القوائ  في المقصودة أو المتعمدة

 في تزوير أو تعديف أو تاع  ، وهمية عمليات اتاجيف ،1اآللرينمن شثنأ تحقين منفعة عل  حاا  ضرر 

 والناتج المتعمد غير اللطث يم ف اللطث بينما ، الماتندات أو الاجات من عمليات حذء أو قلفا  ، الاجات

 في الاتابية أو الحاابية االطا  ذلك عل  اام لة ومن ، والرتابية المحاابية باامور الجهف أو الاهو عن عادة

 .2المحاابية للمعايير جهف عن اللاطئ االاتلدا   الاجات
 

مطلقا عن قاتشاء جميع البيانات المضللة قن محافظ الحاابات حا  هذا المعيار ال يوفر تثايدا 

المراجعة بمجموعة من المحددات مماراات غر باب  قرتباط عملية  دة بالتقارير المالية نتيجة حدوثالوار

 3:والمتم لة في
 

 ة؛قاتلدا  محافظ الحاابات لحامأ الشلصي في العديد من اامور الفنية أ نا  عملية المراجع -

 اإللتبارية بإاتلدا  العينات؛قاتلدا  المراجعة  -

 أوجأ القصور الاامنة بنظ  الرتابة الداللية للمسااة محف المراجعة؛ -

 حقيقة أن أدلة اإل بات التي تتوافر لمحافظ الحاابات مقنعة وليات حاامة بطبيعتها. -
 

 يس ر هذا المعيار عل  فجوة التوتعات من لاف الفقرات التالية:
 

 صيلي؛بين الطر واللطث، قذ يت  توضي  معن  الطر ومعن  اللطث وتوضيحهما بشاف تا  وتف التمييز -

رتابة لفين بالن المامماسولية المالفين بالرتابة واإلدارة، قذ يت  في هذه الفقرة الفصف بين ماسولية بين اف  -

 ات بشاف واض ؛واإلدارة قتجاه الطر واالطا  الحاصلة في المسااة وتحديدها لمحافظ الحااب

قرة ذه الفهماسوليات محافظ الحاابات في قاتشاء االطا  الجوهرية باب  الطر أو اإلحتياف، قذ تحدد  -

 ماسوليات محافظ الحاابات المتعلقة بإاتشافأ االطا  الجوهرية؛
 

 فهم منشأة وبيئة نشاط العميل (315)معيار المراجعة الدولي  -3-4-4
 

قتباع محافظ الحاابات منهج المراجعة عل  أااس الملاطر إلاتشاء  يبين هذا المعيار ضرورة

من لاف قتباع مجموعة من  ااحداث الماببة للملاطر المس رة عل  المحتوى المعلوماتي للتقارير المالية

اإلجرا ات للتثاد من وجود ملاطر اإلفصاح عن معلومات مضللة بالتقارير المالية محف المراجعة باب  

 4مماراات الطر وهي:قرتاا  
 

ل  حصوف عقجرا  التحقيقات مع قدارة المسااة محف المراجعة حوف قلتزامها بمبادئ حوامة الشراات لل -

 فه  لايفية تطبين هذه المبادئ؛

 تحديد العناصر النشطة الماببة للطر الطر في وتت قعداد التقارير المالية؛ -

                                                
 .50ياسر عبير محمد محمود، مرجع سابق، ص 1
 .147محمود السيد الناغي، مرجع سابق، ص 2
 .51صياسر عبير محمد محمود،  مرجع سابق،  3
 .53المرجع السابق، ص 4
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 مماراتأ قجرا ات المراجعة التحليلية؛أ نا   تحديد أ  عاتات غير عادية أو غير متوتعة -

 نتيجة جمع أ  معلومات تااعد في التعرء عل  ملاطر قحتوا  التقارير المالية عل  معلومات مضللة -

 حدوث غر.
 

 األهمية النسبية (320)معيار المراجعة الدولي  -3-4-5
 

ااهمية النابية في تلطيط وأدا  عملية يبين هذا المعيار واجبات محافظ الحاابات في تطبين مفهو  

 تعرء ااهمية النابية للبيانات والمعلومات المحاابية والمالية في مراجعة الحاابات بثنها، حيث 1المراجعة

 المعلومات لماتلدمي االتتصادية القرارات عل  يس ر لاطئ بشاف عرضها أو حذفها اان قذا التي المعلومات

 تقديمأ أو لاصة ظروء في المقدر اللطث أو البند حج  عل  النابية ااهمية وتعتمد المالية، القوائ  من المثلوذة

 في توفرها يلز  نوعية صفة مجرد وليس حاامة جوان  توفر النابية ااهمية فان وبالتالي لاطئة، بصورة

 .2مفيدة تاون لاي المعلومات
 

 أن عةالمراج لطة تصمي  عندينو هذا المعيار أنأ لتلفيض فجوة التوتعات عل  محافظ الحاابات 

 فان ذلك معو الجوهرية، اللاطئة المعلومات امية الاتشاء وذلك النابية، لألهمية مقبوف ماتوى بوضع يقو 

 بمبالغ ألطا  وجود حالة ففي االعتبار، بعين يسلذ أن يج  المعلومات في التحريفات ونوعية ا  من اف درااة

 عااية عاتة وجدت اما، المالية القوائ  عل  جوهر  تث ير لها ياون أن يمان تراامها عند نأنابيا، فإ صطيرة

 تقف النابية لألهمية المقبوف الماتوى رفع ت  الما أ  المراجعة، ملاطر ماتوى وبين النابية ااهمية بين

   صحي . والعاس المراجعة ملاطر
 

 تقدير المخاطر والرقابة الداخلية (400)معيار المراجعة الدولي  -3-4-6
 

ة ة المهنيماسولييس ر هذا المعيار عل  فجوة التوتعات من لاف تناولأ لملاطر المراجعة الناتجة من ال

عن فشف  لناتجةوالقانونية التي تقع عل  عاتن محافظ الحاابات في مواجهة ااطراء الماتفيدة من تقريره وا

ين هذا ويب ة،محافظ الحاابات عن غير تصد عن قبدا  رأيأ بشثن البيانات المالية التي تحتو  ألطا  جوهري

عأ مما متعامين لمحافظ الحاابات ايء ياتطيع تقدير ملاطر المراجعة وتقليصها لزيادة  قة المالمعيار اذلك 

 يسد  قل  تقليو فجوة التوتعات.
 

 أدلة اإلثبات (500)معيار المراجعة الدولي -3-4-7
 

 لاي ومائمة اافية ق بات أدلة عل  الحصوف محافظ الحاابات عل  يج ينو هذا المعيار عل  أنأ 

 أدلة امية تياس الافاية وتعني  المهني، رأيأ عليأ يبني الذ  ااااس تاون معقولة بااتنتاجات يلرج أن ياتطيع

 تثايدات في عليها االعتماد مدى تحديد وبالتالي ،المراجعة أدلة نوعية تياس المائمة تعني بينما ،المراجعة

 .3معينة

                                                
 .78رشيد سفاحلو، مرجع سابق، ص 1
 .677، ص2004طارق عبد العال حماد، موسوعة معايير المراجعة، الجزء األول، منشورات جامعة عين شمس، مصر 2
 .185أحمد حلمي جمعة، المدخل إلى التدقيق الحديث، مرجع سابق، ص 3
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ات ظ الحاابا محافيس ر هذا المعيار عل  فجوة التوتعات من لاف تناولأ ادلة اإل بات التي يعتمد عليه

 و وتةصادر ممناابة ومن مفي قبدا  رأيأ الفني، قذ ينو هذا المعيار عل  أن تاون أدلة اإل بات اافية و

 بشاف أاااي عل  فجوة التوتعات. ومعتمدة وماتقلة اامر الذ  يس ر
  

 اإلجراءات التحليلية (520)معيار المراجعة الدولي  -3-4-8
 

ينو هذا المعيار عل  أن اإلجرا ات التحليلية هي تحليف النا  والمسشرات المهمة، ومن ضمنها 

والعاتات التي تاون متعارضة مع المعلومات االرى ذات العاتة أو تلك التي تنحرء نتائج بحث التقلبات 

 .1عن المبالغ المتوتعة
 

ا محافظ د عليهيس ر هذا المعيار عل  فجوة التوتعات من لاف تناولأ لإلجرا ات التحليلية التي يعتم

ا  عل  الن ي تعتمداإلجرا ات التحليلية التالحاابات في قبدا  رأيأ الفني، قذ ينو هذا المعيار عل  أن تاون 

  امر الذااتقلة المالية وتحليف اإلنحدار والاااف الزمنية اافية ومناابة وتوفر مصادر مو وتة ومعتمدة وم

 بشاف أاااي عل  تضيين فجوة التوتعات. عمفي
 

 اريةعينات المراجعة والوسائل اإلختب (530)معيار المراجعة الدولي  -3-4-9
 

 أو حاا  لرصيد الماونة البنود ℅100 من تفأ عل  المراجعة قجرا ات تطبين المراجعة بعينة يقصد

 الذ  اإلحصائي بالمجتمع المتعلقة النتائج صياغة اجف وتقويمها ق بات أدلة عل  الحصوف بطرض عمليات فئة

 تحقيقها ينبطي التي المراجعة أهداء باعتباره يثلذ أن محافظ الحاابات عل  ويج  العينة، منأ احبت

 .2ااهداء تلك تحقن أن يحتمف التي المراجعة وقجرا ات
  

محافظ  عليها يس ر هذا المعيار عل  فجوة التوتعات من لاف تناولأ للمعاينة اإلحصائية التي يعتمد

يار ل  اإللتعتمد عتالتي الحاابات في قبدا  رأيأ الفني، قذ ينو هذا المعيار عل  أن تاون المعاينة اإلحصائية 

جتمع مينة عل  ئج العالعشوائي أو اإللتيار المنتظ  عل  تحديد طبيعة االطا  واببها في المعاينة    تعمي  نتا

ة فني اافيأيأ الرالدرااة عل  أااس علمي، حت  تاون أدلة اإل بات التي يعتمد عليها محافظ الحاابات إلبدا  

 ات.التوتع ومعتمدة وماتقلة اامر الذ  يعمف بشاف أاااي عل  تضيين فجوةومناابة وتوفر مصادر مو وتة 
 

  تضييق فجوة التوقعات وإنعكاسها على الحديثة لمراجعةا أساليب تطبيق أهمية -3-5
 

 والتي عتمد عل  اإلجرا ات واااالي  التي ياتلدمها محافظ الحااباتي ن تضيين فجوة التوتعاتق

 فإن    ومن المهني، والعرء الالوك لقواعد وفقا واذلك المراجعة، وقرشادات المعايير عل  أااس تقو 

 لضمان قتباعها يت  التي واإلجرا ات الواائف من قاتلدا  اااالي  التحليلية وأاالي  المعاينة اإلحصائية تعتبر

  .3الجودة من عالية بدرجة المراجعة  عملية تنفيذ

 فجوة التوقعات في تضييق للمراجعةاألساليب الحديثة  إستخدام أهمية -3-5-1
 

                                                
 .189شحاتة، مرجع سابق،  صمنصور أحمد البديوي، شحاتة السيد  1
 .377محمد الفيومي محمد، وأخرون، مرجع سابق، ص 2
دراسات والبحوث محمد عبد العزيز عبد هللا، "نحو تضييق فجوة التوقعات في المراجعة باإلسترشاد بالجهود العلمية والمهنية الدولية"، مجلة الزقازيق لل 3

 .127، ص2002، مصر01، العدد22التجارية، المجلد



  الفصل الرابع: مساهمة األساليب الحديثة للمراجعة في زيادة فعالية أداء عملية المراجعة

 239 

 أن عتبارإب التوتعات، فجوة عل  المس رة العوامف أحد للمراجعة المهني اادا  جودة ماتوى يعتبر

 مجاالت في صةوالمتلص ومعرفتأ الاافية لافا تأ العاااة المرآة هو المهني لمحافظ الحاابات اادا  ماتوى

 المراجعة. مهنة في الحدي ة الماتجدة واااالي  بالتطورات وقلمامأ والمراجعة، المحاابة
 

 تحسين اإلتصاالت مع مستخدمي القوائم المالية -1
 

 تقارير من الماتفيدين وعي عد  هو في المراجعة التوتعات فجوة وجود في اااااي الاب  قن

عل   يج  التوتعات فجوة تضيين أجف فمن    وماسولياتأ، ومن محافظ الحاابات عمف بطبيعة المراجعة

الماتفيدين   هسال  توعيةقاتلدا  اااالي  التحليلية وأاالي  المعاينة اإلحصائية و محافظي الحاابات

 وقيجابيات المهنية وماسولياتأ واجباتأ وحدود المجتمع في محافظ الحاابات بأ الذ  يقو  بالدور وقعامه 

 المالية القوائ  ماتلدمي مع االتصاالت تحاين وهو ما يااه  في ،للمراجعة اااالي  الحدي ةقاتلدا  

  .1المعقولة غير التوتعات تصحي و
 

، وهي  المالية القوائ  ماتلدمي مع تصاالتاإل حاينت يااه  قاتلدا  أاالي  المراجعة الحدي ة في

 القوائ  وماتلدمي محافظ الحاابات بين اانت اوا  التوتعات فجوة لتضيين الممانة المدالف أه  منتعتبر 

 ولجنة محافظ الحاابات بين أو، واإلدارة محافظ الحاابات بين أو ،المعقولة غير التوتعات تحاينل المالية

، ويمان أن يتحقن ذلك عن طرين اف من تقرير اإلدارة وتقرير المراجعة من لاف قحداث تطيرات المراجعة

 2اما يلي:هامة في تقرير المراجعة النمطي 
 

ت ظ الحاابامحاف قضافة فقرة قفتتاحية تتضمن ماسولية اإلدارة عن قعداد القوائ  المالية للمسااة، وماسولية -

 عن قبدا  الرأ  عن تلك القوائ ؛

 فات هامة؛تحري اإلشارة في فقرة النطاق قل  أن المراجعة توفر تثايد معقوف بثن القوائ  المالية ال تتضمن -

عملية  ي تنفيذفقاتلدا  اااالي  التحليلية وأاالي  المعاينة اإلحصائية موجز لطبيعة ونطاق  قضافة وصء -

 ؛المراجعة

ق د  اإلتااالة ععد  اإلشارة في فقرة الرأ  قل  اإلتااق في تطبين المبادئ المحاابية من انة الرى، وفي ح -

 في التطبين فإنأ من الضرور  اإلشارة قل  ذلك؛

 دة.في بعض الحاالت التي تتث ر فيها القوائ  المالية بااحداث غير المسا توضيحية ضافة فقرةق -
 

 إستقالل محافظ الحسابات تدعيم -2

 الحفاظ محافظي الحاابات عل  يج  ولذلك المراجعة عملية عص  محافظ الحاابات اتقافق يعتبر

 مناتلدا  اااالي  التحليلية وأاالي  المعاينة اإلحصائية عتماده  عل  قبإ عمله  مماراة عند اتقاله عل  ق

 .3تالتوتعا فجوة تضيين وبالتالي تقارير المراجعة، في المالية للقوائ  الماتلدمين  قة زيادة أجف

 فجوة وتضيين تقارير المراجعة في الجمهور  قة وزيادة الحاابات محافظ وحياد اتقافق دع  من أجف

 عل  وللمحافظة راابها في محافظ الحاابات للاير عل  الضطط المسااة قدارة مماراة وعد  التوتعات،

                                                
 .198شدري معمر، مرجع سابق، صسعاد  1
 .37-36جورج دانيال غالي، مرجع سابق، ص ص 2
( المعدل والخاص بتقرير المدقق على تضييق فجوة التوقعات"، أطروحة دكتوراه، قسم 700عمر ، "أثر تعديالت معيار التدقيق الدولي ) إبراهيم سلمان 3

 .38، ص2008والمصرفية، عمان المحاسبة، األكاديمية العربية للعلوم المالية
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قاتلدا  اااالي  التحليلية  قجبارية عل  تنص العال  تد بلدان معظ  في الهيئات المهنية للمراجعة فإن اتقالأ،ق

 يشرح قليها ينتمي التي المهنية المنظمة قل  وأاالي  المعاينة اإلحصائية في تنفيذ عملية المراجعة وتقدي  تقرير

 تبوف تبف الجديد محافظ الحاابات يحصف أن ، وضرورةآليات وقجرا ات تطبيقأ لألاالي  الحدي ة للمراجعة

 .1نتائج تطبين اااالي  الحدي ة للمراجعة من تبف محافظ الحاابات الاابن عل  التعيين
 

 2:يمان أن تدع  قاتقاف محافظ الحاابات والتي منهاهناك العديد من المقترحات والعوامف التي و
 

 قاتلدا  اااالي  التحليلية وأاالي  المعاينة اإلحصائية في تنفيذ عملية المراجعة؛ -

 محافظ الحاابات؛ تعيين ومدة طريقة تطيير -

 االرى؛ اللدمات عن المراجعة عملية فصف -

 والمراجعة؛ المحاابة عمليات في التطوير -

 لمحافظ الحاابات. المهنية الافا ة تدعي  -
 

 تحسين الكفاءة المهنية لمحافظ الحسابات -3
 

 في اادا  ال قة اتعادةق نحو اااااية اللطوات أحد لمحافظ الحاابات المهنية الافا ة تحاين يعتبر

لمحافظ  الفعلياادا   في تصور هناك أن وطالما التوتعات، فجوة تضيين المااهمة في وبالتالي المهني

 معها، والتعامف اتشاء المشالةإل مائمةنظما  لديها أن للجمهور تساد أن قل  تحتاج المهنة فإن الحاابات

 تحاين من تبدأ المراجعة في اادا  المهني جودة نقو مشالة وعاج اإلماان تدر لتافيها الحلوف ووضع

اااالي  التحليلية وأاالي  المعاينة اإلحصائية في أدا  من لاف قاتلدا   لمحافظي الحاابات المهنية الافا ة

 المهني التعلي     الجامعي، المحاابي التعلي  برامج لاف تطوير من ذلك يت  أن ويمان ،عملية المراجعة

 .3المهني اادا  جودة بمراتبةالمهنة، وقنتها ا  مزاولة أ نا  الماتمر
 

 المهني فإن التعلي  فيها محافظي الحاابات يعمف التي البيئة تشهدها التي والتطورات التطيرات ظف فيو

 تانولوجيا مجاف في والتطورات المتاارعة اانشطة طبيعة في المتاحقة فالتطيرات بالطة، أهمية ياتا 

 اف التجارة، عولمة عل  المترتبة واآل ار البيئة التنظيمية في التطيرات واذلك المتعددة، وتطبيقاتها المعلومات

 عل  مهنتأ أدا  عل  تادرا ياون بحيث والماتجدات هذه التطورات يواا  أن من محافظ الحاابات يتطل  ذلك

 يتي  لمحافظ الحاابات التي الماتمر المهني والتدري  التعلي  لاف من ذلك قال يتحقن ولن ااامف، الوجأ

من لاف قعتماده عل   عليها والمحافظة المهنية افا تأ تحاين يمان وبالتالي وزيادة معلوماتأ تدراتأ تطوير

 .4قاتلدا  اااالي  التحليلية وأاالي  المعاينة اإلحصائية وتدرتأ عل  تحليف نتائجها وقتلاذ القرارات المائمة
 

 على تضييق فجوة التوقعات اإلحصائية المعاينة إنعكاس تطبيق -3-5-2
 

قن محافظ الحاابات يعتمد بصفة أاااية عل  أدلة اإل بات في تاوين رأيأ عن صحة المعلومات المالية 

لديأ، وقنما للمسااة محف المراجعة، وعادة ال يفحو محافظ الحاابات اف البيانات والمعلومات المتاحة 

                                                
 .382، مرجع سابق، صيوسف محمود جربوع، "فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات القانونيين وطرق تضييق هذه الفجوة" 1
 .195شدري معمر، مرجع سابق، صسعاد  2
 .86كامل السيد أحمد عشماوي، مرجع سابق، ص 3
 . 49عبد الرزاق محمد الفرح، مرجع سابق، ص 4
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فجوة  وبالتالي يس ر عل  راجعةوالذ  يس ر عل  جودة اادا  المهني للم ياتلد  أاالي  المعاينة اإلحصائية

 من لاف ما يلي: التوتعات
 

  أدلة ابات قلقن التطبين الالي  للعينات اوا  اإلحصائية أو غير اإلحصائية يسد  قل  توصف محافظ الحا -

 ؛عل  فجوة التوتعات اإل بات الاافية والتي تس ر بالطبع

لمراجعة ا منهج لاف تااتاوق موضوعية أا ر علمية بطريقة محافظ الحاابات اإلحصائية المعاينة تمد -

 ة؛المراجع لعملية المحددة ااهداء لمقابلة ممان عينة حج  أتف تحديد من تمان اذلكو والفحو،

لصة من الماتل قن تلفيض ألطا  المعاينة من لاف أالو  العينات اإلحصائية يسد  قل  زيادة دتة النتائج -

ينات عت أو اإللتبارات التي ياتلد  فيها العينات اوا  اانت عينات الصفا العينة مما يس ر عل  نتائج

 ؛عل  تضيين فجوة التوتعات المتطيرات، مما ياون لأ أ ر

 ؛فجوة التوتعاتقن المعاينة اإلحصائية تحقن الموضوعية، وهذا يس ر عل   -

 ؛اتوبالتالي تااه  في تضيين فجوة التوتع المراجعة عملية جودة المعاينة اإلحصائية من تحان -

ة ممانة ن  تالفقن تيا  محافظ الحاابات بتلطيط عينة قلتبارات اإللتزا  وعينة اإللتبارات اااااية بثد -

دا  أاليء ، حيث أن محافظ الحاابات ياع  لتلفيض تااما هاما  يس ر في تضيين فجوة التوتعاتيعتبر ع

 . العلمية والتي منها العينات اإلحصائيةمها  المراجعة باااالي  
 

 تضييق فجوة التوقعات المراجعة التحليلية علىأساليب إنعكاس تطبيق  -1-5-3
 

 ادواتقن قاتلدا  أاالي  وقجرا ات المراجعة التحليلية من تبف محافظ الحاابات يعتبر أحد ا

 :وذلك اما يلي ة التي تسد  قل  تضيين فجوة التوتعاتالمااعدة والماتلدم
 

 لحااباتلفصيلية ت المراجعة التقجرا ا لية محافظ الحاابات في الترايز عل تااعد أاالي  المراجعة التحلي -

 ؛ا  أو غر وهو ما يسد  قل  زيادة ال قة في تقرير محافظ الحااباتالتي يوجد بها ألط

حج   ن تحديدقن أاالي  المراجعة التحليلية تعتبر أحد اااالي  الاشفية التي تمان محافظ الحاابات م -

جوة ي يلفض فالبالتوئ  المالية، ، وهذا يااعده في معرفة التقلبات غير العادية في القواالتفصيليةقلتباراتأ 

 ؛التوتعات بينأ وبين ااطراء الماتفيدة من تقريره

ك أتص  ي في ذلوأاالي  المراجعة التحليلية قذا تا  محافظ الحاابات بتطبيقها بعناية، وتول قن قجرا ات -

، اجعةالمر درجات الموضوعية عن طرين اااالي  الامية، فإن ذلك يسد  قل  زيادة اف من افا ة وفعالية

 ؛وبالتالي تضيين فجوة التوتعات

وتحقين الفعالية، من لاف زيادة قحتماف قاتشاء الملالفات المااهمة في زيادة نتائج جودة عملية المراجعة  -

 ، وبالتالي زيادة  قة ااطراء الماتفيدة من تقرير محافظ الحاابات. والتقرير عنها

 

  خالصــة الفصــل 
 
   

قن العديد من اافاار الحدي ة واإلبتاارات تطورت نتيجة التحوالت اإلتتصادية واإلجتماعية، فقد 

اإلعتماد المتزايد عل   حو وقلتبار للعمليات الحاابية قل المراجعة من مجرد اونها عملية ف تطورت مهنة
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قاتلدا  أاالي  المراجعة الحدي ة، ونتيجة للتطورات اإلتتصادية الهائلة اوا  في طبيعة عمليات المسااات أو 

ف من اانظمة، والذ  يوجأ أشااف ملايتها، فقد أصبحت مراجعة م ف هذه المسااات تعتمد عل  مدلف متاام

اإلعتماد عل  اإلجرا ات التحليلية والمعاينة اإلحصائية من أجف تحاين جودة  نحو ترايز محافظي الحاابات

 عملية المراجعة وتضيين فجوة التوتعات.
 

ة المنب ق لحدي ةلقد تطورت قجرا ات وعمليات المراجعة من أاالي  المراجعة التقليدية قل  اااالي  او

اجعة تنفيذ مراللية ومن أهمها درااة نظا  الرتابة الد عن الجمعيات المهنية في الواليات المتحدة وأوربا والتي

 هميةذات ااوالحاابات بإاتعماف اااالي  العلمية الحدي ة، وترايز الجهود نحو المجاالت ااا ر لطورة 

تضيين و وتلفيض ملاطر المراجعة  اجعة جودة عملية المر النابية في المسااة والتي تااه  في تحاين

 فجوة التوتعات.
 

ء عل  رللتع اااالي  التي يلجث قليها محافظ الحااباتمن أه   تعد أاالي  المراجعة الحدي ة

في  مواطن القوة والضعء والتي عن طريقها يتمان من تحديد وتشليو المسشرات اللاصة بالمسااة

ا   ة في أدالافا نتحقيوهو ما يااعد عل  ر العمليات القيا  بإجرا ات أا ر تفصيا في قلتبا المسااة وبالتالي

 ت.التوتعا تلفيض ملاطر المراجعة وتضيين فجوةجودة عملية المراجعة و تحاينعملية المراجعة، وبالتالي 
 

  قاتلدا حاوف من لاف الفصف اللامس توضي  أهميةقاتاماال للجان  النظر  لهذا البحث ان

  الفني   الرأفي أدا  وتنفيذ عملية المراجعة، من أجف الوصوف قل  قبدا وتطبين أاالي  المراجعة الحدي ة

لاطرها  مجودة عملية المراجعة وتلفيض  تحاينو المحايد والصحي  عن مدى صدق وعدالة القوائ  المالية

 إلجابات اإلاتبيان.وتضيين فجوة التوتعات من لاف الدرااة الامية والتحليلية 
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 ـــدتمهي
 

ات ت لمواكبة التطورلقد قامت الجزائر بعدة إصالحات في مجال المحاسبة ومراجعة الحسابا

لمحاسبة الذي إعتمد على معايير او 2010المالي سنة تطبيق النظام المحاسبي ب باشرت العالمية، حيث

وسن  ةالمراجع مهنة كلي بشكل نظم الذيو 2010-06-29الصادر بتاريخ  01-10 الدولية، كما وضعت قانون

 تم وكذلك ،ليةالدو معايير المراجعة نحو متجهة الجزائر وبين أن الحسابات لمحافظ الجديد األساسي النظام

دولية نصوص المعايير ال من نصوصها ستمدتوالتي إ 2013 سنة الحسابات محافظ تقارير إصدار معايير

أخذت  للمراجعة جزائرية معايير ثمانية 2016 سنة إصدار تم كما المتعلقة بتقارير محافظ الحسابات المستقل،

 .وبمحتواها من المعايير الدولية للمراجعة بأرقامها
 

هذه ب  قياموال يمكن ال ،ا لما جاء في الجانب النظري لألطروحةإسقاط تعتبر الدراسة التطبيقيةو

ب لتي يجاالمعلومات بها و إجراءات منهجية تسمح بتحديد الخطوات التي يجب المرورالدراسة دون إتباع 

ة لموضوعاستخالص نتائج ميدانية تقود إلى التأكد من صحة الفرضيات بهدف الوصول إلى إ الحصول عليها

 في إشكالية البحث من عدمها.
 

 ة مباحث كما يلي:إلى ثالث ه المفاهيم، تم تقسيم الفصل الخامسلتسليط الضوء على هذ
 

 الهيآت وتطورها، نشأتهاب بدءا الحسابات في الجزائر، واقع مهنة مراجعة يتناول المبحث األول

 ر إصالحأثلى مع اإلشارة إ مهامها وضوابطهاوكذا  لها وشروط ممارسة مهنة محافظة الحساباتالمنظمة 

 .مراجعة الحسابات في الجزائر على عمل محافظ الحسابات
 

 مستخدمال المنهجمن خالل عرض  الميدانية الدراسة وإجراءات منهجيةلمبحث الثاني إلى ض اتعري

 ،المستخدمة تصميم اإلستبيان واألساليب كيفية ثم ،مجتمع وعينة الدراسة تبيانو الميدانية الدراسة في

 .تحليل خصائص أفراد عينة الدراسة ووصوال إلى التأكد من ثبات وصدق اإلستبيان، وأخيرا
 

 وذلك من خالل دراسة وتحليل حليل النتائج وإختبار فرضيات الدراسةلت يتطرق المبحث الثالث

 مع النتائج هذه وربط وتحليلها لالستبيان المكونة المحاوراألبعاد و أسئلة حول الدراسة عينة أفراد إجابات

لمتوسط  T بار بإستخدام إخت. وكذلك إختبار فرضيات الدراسة الرئيسية والفرعية وأهدافها الدراسة تساؤالت

من أجل  عيالطبي وهذا كله بعد أداء إختبار التوزيع المتعددمعادالت اإلنحدار  عينتين مستقلتين، وإستخدام

 التأكد من خطية العالقة وإمكانية إجراء اإلختبارات المعلمية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحسابات في الجزائر واقع مهنة مراجعة المبحث األول:
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 مع اتماشي في جميع المجاالتحاصلة على المستوى العالمي التطورات ال جزائر بمواكبةلقد قامت ال

 يرأجل تطو من عامال جوهريا عتبر، والذي يمجال المحاسبة ومراجعة الحسابات وخاصة ،الدولية المتغيرات

 .الجزائرية مية اإلقتصادية للدولةنالت وتحسين
 

 ي الجزائر  ف الحسابات مراجعةوتطور مهنة  نشأة -1-1
 

قرن في ال تالحسابا مراجعةمهنة  عرفت رالجزائ ، إال أنإن المراجعة قديمة قدم اإلنسان والتاريخ

نقابة  المتضمن تأسيس 1945-09-19 قانونكالعشرين، حيث مورست هذه المهنة وفقا للقوانين الفرنسية 

 ى بعد االستقالل.حت ستمر العمل بهإ الذيالخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين و
 

 المؤسسات في مختلف الحسابات محافظمهنة المراجعة و  به قومت الذي الدور أهمية من الرغم علىو

المقنن الجزائري مهنة  حيث تناول ،كافية قانونية بدراسات الجزائر في عندنا يحظ لم نهبالرقابة، إال أ المعنية

وزير الدولة " نص على أنوالذي  1969-12-31في  المؤرخ 107-69ألول مرة من خالل األمر  المراجعة

المكلف بالمالية والتخطيط مسؤول عن  تعيين محافظي الحسابات في الشركات الوطنية والهيئات العمومية 

. "تها وتحليل وضعية أصولها وخصومهاالتي لها طابع صناعي وتجاري، من أجل ضمان سالمة ودقة حسابا

كيفية تحديد واجبات ومهام محافظي الذي وضح و 1970-11-16 ؤرخ فيالم 173-70المرسوم  وصدر بعدها

 .1سسات العمومية وشبه العموميةالحسابات في المؤ
 

يم مهنة المتعلق بتنظ 82-71رقم  د من األحكام والتشريعات كأمرهذا المرسوم العدي بعد ترصدكما 

سنة  59-75 صدر األمر رقم كذلكو، 1945-09-19قانونب والذي ألغ العمل يالمحاسب المعتمد والخبير المحاسب

 .1966-07-24قانون ب والذي ألغ العملالقانون التجاري ب المتعلق 1975
 

الذي نتج عنها إرتفاع العمومية مع إعادة تنظيم اإلقتصاد الوطني وهيكلة المؤسسات اإلقتصادية و

علومات وضعف التحكم المحاسبي، وتعقد نمط التسيير، وغياب أطر تحكم تولد المعدد المؤسسات العمومية 

وكان  أساليب التسيير، من أنواع اإلختالالت التي أفرزتها رقابية تحد آلياتوضع  فضل المقنن الجزائري

، بهدف إلنشاء مجلس المحاسبةالمقرر  1980-03-10المؤرخ في  05-80ذلك من خالل صدور قانون رقم 

  .2التي تصور العمليات المالية والمحاسبية مراقبة صحة وقانونية ومصداقية مختلف المحاسبات
 

حيث تم إصدار قانون رقم   بعدها جاءت مرحلة إعادة تأهيل محافظة الحسابات والتنظيم الفعلي لها

المتعلق بمجلس المحاسبة ليراعي التغيرات الجديدة   32-90المتعلق بإستقاللية المؤسسات، وقانون رقم  88-01

المؤسسات اإلقتصادية العمومية محاسبة العمومية، وأصبحت العمليات التي تتداولها في المؤسسات العمومية وال

 .3طبقا للقانون المدني والقانون التجاري ليست من إختصاص مجلس المحاسبة

في الجزائر وهو المعمول به  تنظيم مهنة المراجعةالمتعلق ب 08-91صدر القانون رقم  1991و في سنة 

والمحاسبين  أنشئت بموجبه المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات ، حيث2010سنة غاية إلى

                                                
ع إصالح مهنة المراجعة في الجزائر ومدى توافقها مع معايير المراجعة الدولية"، الملتقى الوطني الرابع: تأهيل مهنة التدقيق عبد هللا بن صالح، "واق  1

 .03، ص2013نوفمبر21-20لمواجهة األزمات المالية والمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات، جامعة األغواط، الجزائر
 .162رشيد سفاحلو، مرجع سابق، ص  2
 .118-117عمر شريفي، مرجع سابق، ص ص  3
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ع على أعضاء المهنة الدفاو ،على تنظيم المهنة وحسن ممارستها السهر على المعتمدين والتي عملت

شروط التسجيل واإليقاف والشطب من جدول  ظام الداخلي للمنظمة وخاصةإعداد الن وإستقالليتهم، وكذلك

 .1المنظمة
 

لنقابة اتشكيل مجلس  كيفية حددوالذي  1992سنة  20-92صدر المرسوم التنفيذي رقم  إضافة إلى ذلك

له، عد عمختصاصاته وقواضبط إبات والمحاسبين المعتمدين والوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسا

نفيذي رقم ثم جاء المرسوم الت ،59-75 ليعدل ويتمم األمر 1993سنة  08-93كما صدر المرسوم التشريعي رقم 

لى عيتضمن الموافقة  1999مقرر سنة  بعده صدرو المتضمن قانون أخالقيات المهنة 1996سنة  96-136

 اإلجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية التي تخّول الحق في ممارسة المهنة.
 

خالل إعادة تنظيم المهنة ونقل من  بعدها جاءت مرحلة إصالح وإعادة تنظيم محافظة الحسابات

من المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين إلى وزارة صالحياتها 

الخبير المتعلق بمهنة  2010-06-29المؤرخ في  01-10رقم المالية، وتتميز هذه المرحلة بصدور قانون 

تحديد شروط وكيفية ممارسة مهن الخبير  والذي عمل علىوالمحاسب المعتمد، المحاسبي ومحافظ الحسابات 

 .2المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
  

كما تم إصدار بعد هذا القانون عدة مراسيم تنفيذية لتنظيم مهنة المراجعة للتوافق مع تطبيق النظام 

 3المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية والتي منها:
 

ء للخبرا الذي يحدد تشكيلة المصف الوطني 2011-01-27المؤرخ في  25-11يذي رقم المرسوم التنف -

 وصالحياته وقواعد تسييره؛ المحاسبين

ظيم إنتخابات بتنالخاصة الذي يحدد تشكيلة اللجنة  2011-01-27المؤرخ في  28-11المرسوم التنفيذي رقم    -

 لغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات؛المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وا

 ذي يتعلق بتعيين محافظي الحسابات؛ال 2011-01-27المؤرخ في  32-11المرسوم التنفيذي رقم  -

 نح حقالذي يحدد الشهادات الجامعية التي تم 2011-02-16المؤرخ في  72-11المرسوم التنفيذي رقم  -

 سابات؛ظ الحهنة محافص لمهنة الخبير المحاسبي وملمتخصق بمعهد التعليم االمشاركة في مسابقة اإللتحا

ن النهائي الذي يحدد شروط وكيفية تنظيم اإلمتحا 2011-02-16المؤرخ في  74-11المرسوم التنفيذي رقم  -

 للحصول على شهادة الخبير المحاسبي؛

 هنةصص لمالمتخ ليمالتع هدمع إنشاء يتضمنالذي  2012-07-21المؤرخ في  288-12 رقم التنفيذي المرسوم -

 بات؛الحسا ومحافظ يالمحاسب الخبير

 العقوبات وكذاالمرتكبة  األخطاء درجة يحددالذي  2013-01-13المؤرخ في  10-13 رقم التنفيذي المرسوم -

 ؛تقابلها التي

                                                
 .09، مرجع سابق، المادة91/08قانون رقم   1
 .163رشيد سفاحلو، مرجع سابق، ص  2
تدقيق لمواجهة صالح حميداتو، عالء بوقفة، "واقع البيئة المحاسبية الجزائرية في ظل إصالح النظام المحاسبي"، الملتقى الوطني الرابع: تأهيل مهنة ال  3

 .05، ص2013نوفمبر21-20زمات المالية والمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات، جامعة األغواط، الجزائراأل
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 74-11   رقم التنفيذي المرسوم تممو دلعالذي  2013-04-23المؤرخ في  171-13رقم  التنفيذي المرسوم -

 بيرالخ شهادة على ولللحص النهائي متحاناإل تنظم وكيفيات شروطالمتضمن  2011-02-16خ في المؤر

  ي؛المحاسب

  ؛لإلدارة باتالحسا محافظ تقارير تسليم كيفيات يحددالذي  2014-06-12 قرار -

 للمراجعة؛ الجزائرية المتضمن المعايير 2016-02-04 يف مؤرخال 2 رقم المقرر -

 .لمعايير الجزائرية للمراجعةإضافات ل المتضمن 2016-10-11المؤرخ في  150المقرر رقم  -
 

 مراجعة الحسابات في الجزائرمهنة المنظمة ل تالهيئا -1-2
 

 انينقوالى والمنظمات التي تقوم بتنظيم مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر بناءا عل تالهيئاإن 

لخبراء لوطني لددت في المجلس الوطني للمحاسبة، المصف اح ،مهنة المراجعةل التنفيذية المنظمةمراسيم وال

 المحاسبين، الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات.
 

 المجلس الوطني للمحاسبة -1-2-1
 

 بصفته جهاز إستشاري ذو 381-96التنفيذي  المرسوم بموجب أنشأ للمحاسبة الوطني لمجلساإن 

 المحاسبة مقاييس وضبط البحث مجال في لتلخيصوا التنسيق بمهمة يقوم مشترك، ومهني وزاري طابع

 .1بها المرتبطة والتطبيقات والمراجعة
 

 مهام المجلس الوطني للمحاسبة -1
 

 من معتبرا دورا للمحاسبة الوطني للمجلس المقنن أعطى لمراجعة الحسابات الجديد التنظيم إطار في

 2:التالي النحو على وذلك المحاسبية نالمه ومتابعة وتنظيم المحاسبي والقياس اإلعتماد مهام خالل
 

 لمحافظي طنيةالو والغرفة المحاسبين للخبراء الوطني المصف جدول في والتسجيل اإلعتماد طلبات إستقبال -

 فيها؛ والفصل المعتمدين للمحاسبين الوطنية والمنظمة الحسابات

 ول؛الجد في والتسجيل تماداإلع على الحصول في الراغبين المترشحين كل شهادات صالحيات تقييم -

 فيها؛ والفصل المهنيين حق في التأديبية الشكاوى كل إستقبال -

 ؛للموافقة اوعرضه المهنيين أصناف مختلف من المنجزة المهنة أخالقيات قوانين مشاريع ودراسة إستقبال -

 المهنيين؛ مستوى وتحسين التكوين وبرامج أنظمة تطوير في المساهمة -

 ؛المحاسبين يينالمهن تصرف تحت توضع التي الجديدة األدوات بإعداد تسمح التي المناسبة بحاثباأل القيام -

 جديدة؛ محاسبية قواعد إدخال بمناسبة التكوين ورشات تنظيم في المساهمة أو تنظيم -

 ؛عةللمراج الدولية والمعايير المحاسبية التقنيات بتطوير يتعلق فيما النوعية مراقبة وضمان متابعة -

 والمراجعة. المحاسبة مجال في المستوى وتحسين التكوين وبرامج أنظمة تطوير في المساهمة -
 

 لجان المجلس الوطني للمحاسبة -2

                                                
، 56، المتعلق بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه، الجريدة الرسمية، العدد1996-09-25، المؤرخ في 318-96المرسوم التنفيذي رقم   1

 .02، المادة1996الجزائر
، المتعلق بتحديد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، الجريدة  2011-01-27، المؤرخ في 24-11التنفيذي رقمالمرسوم   2

 .12-10، المواد2011، الجزائر07الرسمية، العدد
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 الوطني للمصف محتكرة كانت صالحيات للمجلس الوطني للمحاسبة 01-10القانون  أعطى قدل

 متساوية لجان عدة إنشاء خالل من وذلك المعتمدين، والمحاسبين الحسابات ومحافظي المحاسبين للخبراء

 1:التالي النحو على لجنة كل تخصص حسب للمجلس أوكلت التي المهام لممارسة األعضاء
 

 لجنة قياس الممارسات المحاسبية والعناية المهنية -أ
 

 :ةاليالت مهامال لمجلس الوطني للمحاسبةبا لجنة قياس الممارسات المحاسبية والعناية المهنية تتولى
 

 المهنية؛ والعناية المحاسبية التطبيقات يخص فيما العمل طرق وضع -

 المحاسبية؛ والمسارات األدوات ستعمالوإ بتطوير الخاصة والتحاليل الدراسات كل إنجاز -

 المحاسبة؛ ميادين مختلف في والمنهجية النظرية األبحاث وتلخيص تنسيق ضمان -

 وكذا، المحاسبي سالقيا في المختصة الدولية المنظمات من المعدة عاييربالم المتعلقة اآلراء مشاريع تحضير -

 .المعنية الهيآت مختلف مع باإلتصال تطبيقها
 

 اإلعتماد لجنة- ب
 

 :اآلتية المهام لجنة اإلعتماد بالمجلس الوطني للمحاسبة تتولى
 

 اإلعتماد؛ ملفات معالجة مجال في العمل طرق إعداد -

 المعتمد؛ والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير بمهنة لتحاقاإل وسبل معايير تجديد -

 اإلعتماد؛ طلبات تسيير ضمان -

 .المعتمدين المهنيين جدول ونشر متابعة ضمان -
 

 التكوين لجنة - ـج
 

 بالمجلس الوطني للمحاسبة المهام التالية: التكوينلجنة  تتولى
 

 ؛التكوين مجال يخص فيما العمل طرق إعداد -

 المهنية؛ التربصات في المشاركة ملفات دراسة -

 المعتمدة؛ والمراجعة المحاسبة مكاتب إلى المتربصين توجيه -

 ؛ومعايير المراجعة الدولية الدولية المحاسبية المعايير مجال في التكوين برامج تحضير -

 محاسبة؛ال مجاالت مختلف في المتخصصة والمعاهد األخرى التكوين هياكل مع التعاون -

 .والمراجعة المحاسبة ميادين مختلف في عمل وورشات ومؤتمرات دراسية وأيام ملتقيات تنظيم -

 والتحكيم اإلنضباط لجنة - د
 

 :التالية المهام لمجلس الوطني للمحاسبةالتابعة ل والتحكيم اإلنضباط لجنة تتولى
 

 ة؛والمصالح والتحكيم اإلنضباط مجال يخص فيما العمل طرق إعداد -

                                                
 .22-20المرجع السابق، المواد 1
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 واألخالقية التقنيةو المهنية بالقواعد إخالل لكلو مخالفة لكل التأديبية بالحاالت المتعلقة الملفات دراسة -

 مهامهم؛ تأدية خالل المهنيين من المرتكبة

 مهنيينال بين المنازعات خالل والتحكيم والمصالحة والوقاية اإلستشارة مجال في أساسي دور ضمان -

 ؛واألطراف األخرى

 .المهنيين بين والمصالحة الوقاية مهام ضمان -
 

 الجودة مراقبة لجنة -هـ
 

 من للرفع همةم جد وهي 01-10ى بها قانون أت التي الجديدة المهام بين من الجودة مراقبةلجنة  تعتبر

مجلس بال الجودة ةمراقب لجنة وتتولى ،المجتمع في المهنة مكانة على حتما ينعكس ما وهو المهنيين، أداء جودة

 :اآلتية المهام الوطني للمحاسبة
 

 الخدمات؛ نوعية مجال في العمل طرق إعداد -

 للمهنيين؛ الموكلة المراجعة جودة ضمان -

 وتسييرها؛ المكاتب تنظيم كيفيات تتضمن معايير إعداد -

 المكاتب؛ خدمات جودة مراقبة بضمان تسمح التي التدابير إعداد -

 واألخالقيات. ستقالليةاإل اعدقو حترامإ مدى متابعة ضمان -
 

 المصف الوطني للخبراء المحاسبين -1-2-2
 

 ويةالمعن بالشخصية يتمتعهو و 01-10 القانون بموجب المحاسبين للخبراء الوطني لمصفأنشأ ا

 بتسيير يقومو ي،المحاسب الخبير مهنة لممارسة والمؤهلين المعتمدين والمعنويين الطبيعيين األشخاص ويضم

 .المجلس اهذ لدى عنه لممثل بالمالية المكلف الوزير تعيين مع المهنيون ينتخبه وطني مجلس مصفال هذا
 

 المصف الوطني للخبراء المحاسبين مهام -1
 

 ساتالمؤس محاسبات وتقييم لمراجعة ممارسته خالل من مراجع حسابات المحاسبي الخبير يعتبر

 المالية وائمالق وصحة نتظامإ على للمصادقة ومؤهل مخول أنه كما ،عمل عقدبها  يربطه ال التي والمنظمات

 مسكب أيضانه القيام يمكأنه  إضافة إلى ها،ب المعمول والقانونية التشريعية الترتيبات تستلزمها التي النهائية

 والمعلوماتية ةقتصادياإل جوانبها في المؤسسات وتسيير المالية الوضعية بتحليل والقيام المحاسبات وتنظيم

 .المحاسبية التقنيات طرقبإستخدام  والمالية والقانونية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م منها:مكلف بعدة مها 01-10من قانون  (15)طبقا للمادة  إن المصف الوطني للخبراء المحاسبين
 

 ممارستها؛ وحسن يالمحاسب الخبير مهنة تنظيم على السهر -

 ستقالليتهم؛وإ المهنة أعضاء كرامة على الدفاع -

 وأعرافها؛ المهنة قواعد حترامإ على هرالس -

 وينشره؛ بالمالية المكلف الوزير عليه يوافق الذي للمصف الداخلي النظام إعداد -
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 المهنة؛ ألخالقيات مدونة إعداد -

 .سيرها وحسن يالمحاسب الخبير بمهنة المرتبطة المسائل كل في الرأي إبداء -
 

 المحاسبين خبراءلل الوطني للمصف الوطني المجلس تشكيلة -2
 

 للمصف الوطني المجلس تشكيلة يحدد الذي 25-11 رقم التنفيذي المرسوم من الثالثة المادة ألحكام وفقا

 من منتخبين أعضاء تسعة من يتكون المجلس فإن وصالحياته، سيره وقواعد المحاسبين للخبراء الوطني

 المحاسبين، للخبراء الوطني المصف ولجد في والمسجلين المعتمدين األعضاء بين من العامة الجمعية

 وزير من بقرار للمحاسبة الوطني المجلس في منهم أعضاء ثالثة ينيع كما المالية، وزير ممثل إلى باإلضافة

 .1المحاسبين للخبراء الوطني المجلس رئيس من اقتراح على بناء المالية
 

 المحاسبين للخبراء الوطني للمصف الوطني المجلس صالحيات- 3
 

 2يلي: بما للمهنة الجديد التقسيم إطار في المحاسبين للخبراء الوطني للمصف الوطني المجلس يكلف
  

 ها؛وتسيير المحاسبين للخبراء الوطني للمصف التابعة المنقولة وغير المنقولة األمالك إدارة -

 عها؛وتوزي ونشرها المهنة تغطيه الذي األعمالب المتعلقة األشغال نتائج تعميم ضمان -

 المهنة؛ بمصالح عالقة لها تكوين ملتقيات تنظيم -

 ؛المهنة تمثل دولية أو جهوية منظمة كل في اإلنخراط -

 .المحاسبين للخبراء الوطني للمصف الداخلي النظام إعداد -
 

بها  تبادر التي األعمال في يساهم المحاسبين للخبراء الوطني المجلس فإن المهام، هذه إلى إضافة

 صوصوإعداد الن الخدمات وتسعيرة المهنية والواجبات المحاسبي قياسال مجال في المختصة السلطات

 لة.المماث ألجنبيةا والمنظمات الغير إزاء المحاسب الخبير مهنة مصالح يمثل كما بالمهنة، المتعلقة القانونية
 

 لمحافظي الحسابات لغرفة الوطنيةا -1-2-3
 

 لتياو  01-10 رقم القانون من 14أحكام المادة  بموجب الحسابات لمحافظي الوطنية الغرفة إنشاء تم

أو  نطبيعييال األشخاص وتضم بالشخصية المعنوية تتمتع الحسابات لمحافظي وطنية غرفة تنشأ نهأ على تنص

 .انونالق يحددها التي الشروط بحس الحسابات محافظ مهنة لممارسة المعنويين المعتمدين والمؤهلين
 

 الحسابات لمحافظي الوطنية لغرفةاتنظيم  -1
 

محافظ المدنية،  بالشخصية تتمتع التيالغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات  يسير 01-10 القانون حسب

-01-27الصادر بتاريخ  29-11 القانون حدد وقد العمومية، السلطة ممثل إلى إضافة مهنيون ينتخبه حسابات

  3لجان التالية:تتكون من الالتي تنظيم هذه الغرفة و 2011
 

 لجنة معايرة الممارسات المحاسبية واإلجتهادات المهنية؛   -

                                                
يلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصالحياته وقواعد ، المتعلق بتشك2011-01-27، المؤرخ في 25-11المرسوم التنفيذي رقم   1

 .03، المادة2011، الجزائر07سيره، الجريدة الرسمية، العدد
 .04المرجع السابق، المادة  2
دقيق لمواجهة األزمات المالية "، الملتقى الوطني الرابع: تأهيل مهنة الت10/01رواني بوحفص، "تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر على ضوء القانون  3

  .06ص ،2013نوفمبر21-20والمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات، جامعة األغواط، الجزائر
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 اإلعتماد؛ لجنة  -

 والتربص؛ التكوين لجنة  -

 والمصالحة؛ والتحكيم اإلنضباط لجنة  -

 الجودة. مراقبة لجنة -
 

  1:بما يلي القانون إطار في تكلف  جهوية مجالس إنشاء يمكن كما
 

 ممارستها؛ حسن و المهنة تنظيم على السهر -

  وإستقالليتهم؛ أعضائها كرامة على الدفاع -

 .الوطني المصف وينشره بالمالية المكلف الوزير عليه يوافق الذي الداخلي نظامهم إعداد -
 

 الغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتمهام  -2
 

  2بما يلي: انونإطار القالحسابات جهاز مهني يكلف في  تعد الغرفة الوطنية لمحافظي
 

 هنة وحسن ممارستها؛مالسهر على تنظيم ال  -

 الدفاع عن كرامة أعضائها وإستقالليتهم؛ -

 السهر على إحترام قواعد المهن وأعرافها؛ -

اريخ تن من إعداد أنظمتها الداخلية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمالية ونشرها في أجل شهري -

 إيداعها؛

 قيات المهنة؛إعداد مدونة ألخال -

 إبداء الرأي في كل المسائل المرتبطة بهذه المهنة وحسن سيرها. -
 

  الحسابات لمحافظي الوطنية للغرفة الوطني ة المجلستشكيل -3 
 

 من منتخبين أعضاء (09) تسعة من الحسابات لمحافظي الوطنية للغرفة المجلس الوطني يتشكل

 3:الحسابات لمحافظي الوطنية الغرفة جدول  في والمسجلين المعتمدين األعضاء بين من العامة الجمعية
 

 ؛السري اإلقتراع طريق عن أعضائه نتخابإ يتم -

 لتواليا على عنهم والمعلن األصوات من عدد كبرأ على تحصلوا الذين هم المنتخبون التسعة األعضاء -

 المتحصل صواتلأل التنازلي العد حسب الباقون الستة األعضاء ويوزع للخزينة وأمينا عاما وأمينا رئيسا

 ؛المهنة في األقدم المترشح فائزا يعتبر األصوات عدد تساوي حالة وفي عليها.

 رئيس إقتراح ىعل بناء بالمالية المكلف الوزير من بقرار للمحاسبة الوطني المجلس في أعضاء ثالثة يعين -

 ؛الحسابات لمحافظي الوطنية للغرفة الوطنيالمجلس 

  س.المجل هذا ىلد ممثله بتعيين الغرض لهذا يقوم الذي بالمالية المكلف الوزير مع نشاطاته مجلسال سقين -
 

 الحسابات لمحافظي الوطنية للغرفة الوطني المجلس صالحيات -4
                                                

، 42، المتعلق بمهنة الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة الرسمية، العدد2010-06-29، المؤرخ في 01-10قانون رقم   1

 .15، المادة 2010الجزائر 
 .15لمرجع السابق، المادةا  2
، 07، المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصالحياته وقواعد سيره، الجريدة الرسمية، العدد26-11المرسوم التنفيذي   3

 .03، المادة2011الجزائر
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 الوطني المجلس عن منفصلة وبصفة الحسابات لمحافظي الوطنية للغرفة الوطني المجلس يكلف

  1:يلي بما للمهنة الجديد التقسيم إطار في سبينالمحا للخبراء الوطني للمصف
 

 رها؛وتسيي الحسابات لمحافظي الوطنية للغرفة التابعة المنقولة وغير المنقولة األمالك إدارة -

 العامة؛ الجمعية طرف من المقررة المهنية اإلشتراكات تحصيل -

 تنفيذ بكشف فقةمر السنوية العامة معيةالج على وعرضها مالية سنة كل نهاية عند السنوية الحسابات إقفال -

 الموالية؛ السنة ميزانية ومشروع السنة ميزانية

 وتوزيعها؛ ونشرها المهنة تغطيه الذي المجالب المتعلقة األشغال نتائج تعميم ضمان -

 المهنة؛ بمصالح عالقة لها تكوين ملتقيات تنظيم -

 بالمالية؛ المكلف الوزير من بترخيص ةالمهن تمثل دولية أو جهوية منظمة كل في اإلنخراط -

 المماثلة؛ الدولية المنظمات لدى الوطنية الغرفة تمثيل -

 .الحسابات لمحافظي الوطنية للغرفة الداخلي النظام إعداد -
 

 في الجزائر    محافظة الحساباتشروط ممارسة مهنة  -1-3
 

وي أن وز ألي شخص طبيعي أو معنأنه ال يج 1971لسنة  82-71نصت المادة األولى من األمر رقم 

مر. ذا األسمه وتحت مسؤوليته مهنة المراجعة ما لم يرخص له بذلك وفق الشروط التي يحددها هبإيمارس 

ر السابق، ليؤكد ما جاء  به األم  2010سنة  01-10وكذلك قانون  1991سنة  08-91ولقد جاء القانون رقم 

ركات يها شفارسة مهنة المراجعة لدى الشركات التجارية بما حيث يحدد القانون األخير شروط وكيفيات مم

 بات. النقارؤوس األموال وفقا ألحكام القانون التجاري وكذا لدى الجمعيات والتعاضديات االجتماعية و
 

 
 
 

 

 تعريف محافظ الحسابات -1-3-1
 

ذي تتمثل مهمته بأنه "الشخص ال محافظ الحسابات من القانون التجاري الجزائري 715المادة  تعرف

الدفاتر واألوراق المالية للشركات، وفي مراقبة إنتظام  أي تدخل في التسيير في التحقق من الدائمة بإستثناء

حسابات الشركات، كما يتأكد من صحة المعلومات المقدمة في تقارير مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين، 

، ويصادق على إنتظام الجرد مالية للمؤسساتهمين حول الوضعية الوفي الوثائق المرسلة إلى المسا

 .2وحسابات الشركات والموازنة وصحة ذلك، كما يتحقق من إحترام مبدأ المساواة بين المساهمين"
 

محافظ الحسابات بأنه "كل شخص يمارس بصفة عادية  01-10من القانون 22تعرف المادة  كما

والهيئات وإنتظامها  حسابات المؤسسات المصادقة على صحة وبإسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهمة

 .3ومطابقتها ألحكام التشريع المعمول به"

                                                
 .04المادة المرجع السابق،  1

 
 .172، صرشيد سفاحلو، مرجع سابق  2
 .22، مرجع سابق، المادة01-10قانون رقم   3
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   طبيعيمن طرف شخص  المراجعة مهنةممارسة شروط  -1-3-2
 

متى توافرت الشروط الالزمة  طبيعي شخص طرف من الحساباتة محافظ مهنة تمارس أن يمكن

  1:هاأن يتصف محافظ الحسابات الطبيعي بيجب ، والتي لذلك
 

 ؛الجنسية جزائري يكون أن -

  ؛بمعادلتها معترف شهادة أو الحسابات لمحافظ الجزائرية الشهادة على حائزا يكون نأ -

 ؛والسياسية المدنية الحقوق بجميع يتمتع أن -

 سيماال بالشرف تخل نأ أنهاش من عمدية جنحة أو جناية رتكابإ على حكم بشأنه صدر قد يكون آال  -

 لتسييرا حق ممارسة من بالمنع ةوالمتعلق به المعمول التشريع في عليها المنصوص والجنح الجنايات

 ؛فوالتصر

 الوطنية غرفةال في مسجال يكون نأ وأ ،الوطني المصف منو بالمالية المكلف الوزير من معتمدا يكون أن  -

  ؛الحسابات لمحافظي

  ؛القانون في عليها المنصوص اليمين يؤدي نأ  -

 ؛القانون في المحددة التنافي التاح من حالة فيه تتوفر ال أن -
 

 من طرف شخص معنوي المراجعة مهنةممارسة شروط  -1-3-3
 

 شركات أو أسهم تشكيل شركات الحسابات لمحافظي يمكن بأنه 01-10من القانون 46لقد نصت المادة 

 كلها هيلهاتأ ويتم مهنتهم، ممارسةمشتركة ل منفعة ذات تجمعات أو مدنية شركات أو محدودة مسؤولية ذات

 ركاتش" وتدعى األقل على المال ثلثي رأس ويمتلكون األقل على الشركاء ثلثي أعضاؤها يشّكل عندما

 هدفها يكون ورالمذك القانوني الشكل في تنشأ أن إقتصادية مؤسسة عمومية لكل يمكن كما الحسابات"، محافظة

 .القانون هذا أحكام إحترام ظل في تمحافظ الحسابا مهنة ممارسة االجتماعي
 

على إمكانية ممارسة مهنة محافظة الحسابات  01-10 نص القانون 08-91على غرار القانون و

 2ضمن شركة أو تجمع حسب الشروط التالية:
 

  ؛الجزائرية الجنسية الشركاء جميع يحمل أن - 

  ؛الوطنية الغرفة جدول في حسابات محافظي فردية بصفة بصفة مسجلون الشركاء يكون أن -

 صلة لهو جامعية لشهادة حامال جزائرية جنسية من المسجل المعتمد وغير غير الشريك الثلث يكون أن -

  ؛بالمهنة مباشرة غير أو مباشرة

 في المسجلين وغير غير المعتمدين الشركاء يكون وأن فقط الوطنية الغرفة أعضاء المدنية الشركة تضم أن -

  ؛الشركاء ربع في حدود العالي التعليم لشهادة حامل أي أو واقتصاديين ونيينقان من الجدول

 .مستعار سمإ ستعمالإ وعدم  مسؤوليته وتحت للمحافظ الخاص سماإل تحت األعمال تنجز أن -
  

 في الجزائر محافظ الحسابات عمل مهام وضوابط -1-4

                                                
 .08المادة المرجع السابق،   1
 .57-48المرجع السابق، المواد 2
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ات لدى الشرك حسابات في الجزائرآليات وإجراءات عمل محافظ الالجزائري  لقد أوضح المقنن

لمكلّف هل اؤوالهيئات المنصوص عليها قانونا، حيث يتعين على الجمعية العامة للمساهمين أو الجهاز الم

 هم.وافقتالوطنية وذلك بعد م بالمداوالت تعيين محافظ حسابات أو أكثر من المسجلين في جدول الغرفة
 

 في الجزائر مهام محافظ الحسابات -1-4-1
 

  1يقوم محافظ الحسابات بالمهام التالية: 01-10حسب القانون 
 

 كذا األمرو المنصرمة السنة عمليات لنتائج تماما ومطابقة وصحيحة منظمة السنوية الحسابات بأن يشهد -

 والهيئات؛ الشركات وممتلكات المالية للوضعية بالنسبة

لمسيرون ا يقدمه الذي التسيير تقرير في بينةالم للمعلومات ومطابقتها السنوية الحسابات صحة يفحص -

 المشتركين؛ أو الشركاء أو للمساهمين

ومجلس  ارةاإلد مجلس من عليها المصادق الداخلية الرقابة إجراءات حول خاص تقدير شكل في رأيه يبدي -

  المسيرين؛ أو المديرين

بين  أوه، تتبع التي الهيئات أو توالمؤسسا يراقبها التي المؤسسة بين تفاقياتاإل إبرام شروط يقدر -

 أو غير مباشرة لحمصا المعينة للمؤسسة المسيرين أو باإلدارة للقائمين فيها يكون التي والهيئات المؤسسات

 مباشرة؛

 أن ومن طبيعته عليه إطلع أو يكتشفه قد نقص بكل المؤهلة المداولة الهيئة أو العامة والجمعية المسيرين يعلم -

 .المؤسسة إستغالل ستمرارإ يعرقل
 

 :افظ الحسابات في الجزائر في النقاط التاليةمهام مح ومما سبق يمكن توضيح
 

 وكذا لسابقا النشاط عمليات لنتائج صحيحة صورة وتعطي وصادقة منتظمة السنوية الحسابات بأن الشهادة -

 النشاط؛ نهاية عند للمؤسسة الحالة المالية

 من المقدم يرالتسي تقرير في المعطاة للمعلومات السنوية الحسابات مع منسجاواإل المصداقية من التحقق -

 األعضاء؛ أو الشركاء للمساهمين، طرف المسيرين

 المؤسسات عم أو لها التابعة األجهزة أو والمؤسسات محل المراجعة المؤسسة بين تفاقيةاإل شروط تقدير -

 ؛باشرةم   غير أو مباشرة مصالح ؤسسةالم هذه ومسيري اإلداريين للمتصرفين فيها التي يكون

 من نقص كلن ع الصالحية، ذو المداول الجهاز إلى أو العامة الجمعية لىوإ المسيرين إلى اإلشارةتقديم  -

 معرفتها. من تمكن والتي المؤسسة ستغاللإ إستمرارية إعاقة شأنه
 

 في الجزائر كيفية تعيين محافظ الحسابات -1-4-2
 

 تقوم الجمعيةحيث  المساهمة، شركات في المراقبة من المستفيدين طرف من اتالحساب محافظ يعين

 عليه تنص حسب ما الوطنية الغرفة جدول في المسجلين بين من الحسابات محافظي موافقة بعد بذلك العامة

 المكلف المؤهل الجهاز "تعين الجمعية العامة أو الجديد الثالث بالمهن المتعلق 01-10 القانون من 26 المادة

 المعتمدين المهنيين بين من محافظ الحسابات الشروط، دفتر أساس وعلى كتابيا، موافقتهم بعد بالمداوالت

                                                
 . 23المادة المرجع السابق،  1
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 السياق في التجاري القانون من 4 مكرر 715 وبدورها نصت المادة  الوطنية" الغرفة جدول في والمسجلين

محافظ  تعيين يتم للحسابات أو أكثر" كمابقولها "تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا  نفسه

من القانون التجاري  7مكرر 715 المادة أكدته الذي األمر وهوالعامة  الجمعية طرف من المستخلف الحسابات

 .من الجمعية العامة بدل مندوب أخر" بنصها "يعين مندوب الحسابات الجديد 
 

 الحسابات محافظ تعين وإجراءات كيفية ويوضح الذي يبين 32-11 رقم التنفيذي المرسوم صدروقد 

 1يلي: كمافي الجزائر 
 

 اإلدارة لسمج على يتعين الحسابات، محافظي أو محافظ لعهدة دورة آخر إقفال بعد شهر أقصاه أجل خالل -

 طرف من الحسابات محافظي أو محافظ تعيين بغية الشروط دفتر إلعداد المؤهلة الهيئة أو المسير أو

 ؛العامة الجمعية

 لةالمحتم وملحقاتها المؤسسة أو الهيئة عن عرض ملخص الخصوص على الشروط دفتر يتضمن أن يجب -

 لصادرةا والتحفظات والمالحظات المعاينات ملخصوكذلك  الخارج، وفي زائرالج في وفروعها ووحداتها

 أو محافظ كذاو تهم،عهدا المنتهية الحسابات امحافظو أو محافظ أبداها التي السابقة الدورات حسابات عن

 ؛الحسابات بإدماج قومت المؤسسة تكان إذا للفروع الحسابات امحافظو

 الوثائقك ،إعدادها الواجب والتقارير الحسابات محافظ مهمة لموضوع المفصلة المرجعية العناصرتقديم  -

 دون يحول انعم وجود بعدم الشرفي التصريح نموذجو الترشح، رسالة موذجون تقديمها، الواجب اإلدارية

 ؛والتقنية المهنية واإلمكانيات المؤهالتو المهنة، ممارسة

 همةم بتقييم القيام من لتمكينه مكتوب ترخيص على المؤسسة من المترشح الحسابات محافظ يتحصل -

 قة،لسابا المالية للسنوات الحسابات محافظي تقارير على باالطالع له يسمح الحسابات، محافظة

 ؛المهمة لتقييم ضروريةوال محتملةال خرىاأل معلوماتوال

التي  سسةالمؤ وضعية وعلى الوثائق على طالعهمإ عند المهني بالسر ومساعدوه الحسابات محافظ زمتيل -

 ؛الحسابات محافظة لمهمة اإخضاعه يعتزمون

 ،اعهوفرو المؤسسة تنظيمأعاله  المذكورة العناصر إلى ستناداإ العرض في الحسابات محافظ يوضح -

 لخاصةا التمهيدية التقارير مفصل، عمل برنامج للمتدخلين، المهنية المؤهالت المرصودة، الموارد

 التقارير؛ إيداع آجال تقديمها، الواجب والختامية

 ألتعابا مع بالمهمة للتكفل الحسابات محافظ يرصدها أن يجب التي والوسائل اآلجال تتوافق أن يجب -

 الحسابات محافظة ةلعهد موافقة متتالية مالية سنوات ثالث لمدة للمهمة مالي ييمتق محل تكون التي المناسبة

 ؛المبدئي التقييم أساسها على تم التي القاعدية المعايير على الحفاظ مراعاة مع

 التقني العرض إطار في المعين الحسابات محافظ قبل من عدم إحترام اإللتزامات على ترتبي أن يمكن -

 ؛الشروط دفتر في عليها نصوصم مالية عقوبات

                                                
 ،07، المتعلق بالشروط وكيفية تعيين محافظ الحسابات، الجريدة الرسمية، العدد2011-01-27، المؤرخ في 32-11مرسوم تنفيذي رقم   1

 .4 -2، المواد2011الجزائر
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 على يجب كما ،معنويين أشخاص أو طبيعيين كأشخاص المهنيين ترشح إمكانية الشروط دفتر يحدد أن يجب -

 المتعهدون ينتمي ال أن يشترط كما، ستقالليةاإل ومبدأ التنافي حاالت إلزامية إحترام توضيح الخصوص

 ؛هب المعمول التشريعية لألحكام طبقا لمهنيةا الشبكة نفس إلى أو المكتب نفس إلى المعنيون

 ؛جديد شروط دفتر بإعداد المؤسسة أو الهيئة تلزم ال الحسابات، محافظ عهدة تجديد حالة في -

 أجل نم المالي والعرض التقني العرض بتنقيط تسمح التي التوضيحات كل الشروط دفتر يتضمن أن يجب -

 ؛اليسلم التنقيط اإلجم ثلثي عن التقني العرض يقل أال يجب أنه غير، الحسابات محافظ ختيارإ

 أنه غير، روضالع تقييم لجنة بتشكيل أكثر أو الحسابات محافظ بتعيين الملزمة والمؤسسات الهيئات تقوم -

 لحساباتا محافظي عدد مرات ثالث األقل على ستشارتهمإ المزمع الحسابات محافظي عدد يعادل أن يجب

 ؛تعيينهم المزمع

 أجل خالل عنية،الم المؤسسة أو للهيئة العامة للجمعية العهدة قبول رسالة المقبول الحسابات محافظ سلير -

 .تعيينه تبليغ ستالمإ لووص تاريخ بعد أيام ثمانية أقصاه
 

 الجمعية تتمكن لم أو المشاورات فشلت إذا التجاري، القانون من 4 مكرر 715 المادة ألحكام طبقاو

 قرم  محكمة رئيس من أمر بموجب الحسابات محافظ يعين كان، سبب ألي الحسابات محافظ تعيين من العامة

 .1للمؤسسة األول المسؤول من عريضة على بناء المؤسسة أو الهيئة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  في الجزائر الحسابات محافظ مسؤوليات -1-4-3
 

 مثل في:يخضع محافظ الحسابات في الجزائر إلى ثالثة أنواع من المسؤوليات تت
 

 المسؤولية المدنية -1
 

تعرف المسؤولية المدنية بأنها اإللتزام بتعويض الضرر، وهي ال تقع إال عند توفر عناصر 

أن محافظ الحسابات  01-10من قانون  16، حيث تنص المادة 2الخطأ، الضرر، والعالقة السببية بينهما

ي يرتكبها أثناء تأدية مهامه، ويعد متضامنا يعد مسؤوال إتجاه المؤسسة التي يراجعها عن األخطاء الت

 . 3إتجاهه أو إتجاه الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة أحكام القانون
 

 المسؤولية الجزائية -2
 

تعرف المسؤولية الجزائية بأنها المسؤولية التي يتحملها محافظ الحسابات بحكم القانون إذا توافر 

مشاركة فيها، بهدف اإلضرار بمصالح أعضاء واألطراف التي القصد الجنائي، أي علمه بالجريمة وال

 . 4لها عالقة بالمؤسسة محل المراجعة
 

                                                
عدد ال       ،الجريدة الرسمية ،08-93المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم  ،1993-04-25المؤرخ في  ،59-75األمر  1

 .4مكرر  715، المادة 1993، الجزائر 27
 .186عمر ديلمي، مرجع سابق، ص  2
 .61مادة، مرجع سابق، ال01-10قانون  3
 186ديلمي، مرجع سابق، صعمر   4
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قصير تيتحمل محافظ الحسابات المسؤولية الجزائية عن كل  01-10من قانون  62وحسب المادة 

 في القيام باإللتزام القانوني.
 

 المسؤولية التأديبية -3
 

التأديبية عند إرتكابه للمخالفات، أو عند كل تقصير في تأدية  يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية

وظيفته، وتعد لجنة اإلنضباط والتحكيم التابعة للمجلس الوطني للمحاسبة الهيئة المؤهلة للتحقيق في 

ممارسته وظيفته،  لالشكاوي، وتقدير درجة خطورة األخطاء المرتكبة من قبل محافظ الحسابات خال

 .1لتأديبيةوإصدار العقوبات ا
 

 2مسؤوليات محافظ الحسابات تتمثل في: ومما سبق يمكن القول أن
 

 ئج؛النتا يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهمته ويلتزم بتوفير الوسائل دون -

  ؛مههاأدية متيعد محافظ الحسابات مسؤول أمام المؤسسة محل المراجعة عن األخطاء التي يرتكبها أثناء  -

ذا حكام هأيعد محافظ الحسابات متضامنا إتجاه المؤسسة أو إتجاه الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة  -

 ؛القانون

نه قام أأثبت  ال يبرأ محافظ الحسابات من مسؤولياته فيما يخص المخالفات التي لم يشترك فيها إال إذا -

 لمخالفات؛بابالمتطلبات العادية لوظيفته، وأنه بلغ مجلس اإلدارة 

 ؛يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية الجزائية عن كل تقصير في القيام بإلتزام قانوني -

 ر تقني أوو تقصيأ، عن كل مخالفة ة حتى بعد إستقالته من مهامهيتحمل محافظ الحسابات المسؤولية التأديبي -

 ؛أخالقي في القواعد المهنية عند ممارسة وظائفهم

  :أديبية التي يمكن إتخاذها وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتها فيتتمثل العقوبات الت -

 ؛* اإلنذار

 ؛* التوبيخ

 ؛* التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر

 .* الشطب من الجدول
 

قا صة طبيحق لمحافظ الحسابات الطعن ضد هذه العقوبات التأديبية أمام الجهة القضائية المختو

 ل بها.لإلجراءات القانونية المعمو
 

 محافظ الحسابات  على تقرير في الجزائر ثر إصالح مراجعة الحساباتأ -1-5
 

 لحظة يمثل تقرير محافظ الحسابات محصلة عمليات المراجعة التي قام بها محافظ الحسابات من

 حتى لحظة تكوين الرأي الفني عن القوائم المالية. حصوله على خطاب التكليف
 

 في الجزائر الحسابات ةمخرجات مهنة محافظ -1-5-1
 

                                                
 .186المرجع السابق، ص  1
 .63 -59، مرجع سابق، المواد 01-10قانون   2
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ول حإعداد تقرير هو يمثل تقرير محافظ الحسابات أهم جزء في مهمته، حيث أن هدفه النهائي 

عداد على ضرورة إ 01-10من قانون 25 مصداقية وشرعية الحسابات السنوية للمؤسسة، وقد ركزت المادة

 ما يلي:
 
 

ند ع، أو ة الوثائق السنوية وصورتها الصحيحةتقرير المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على إنتظام وصح -

 اإلقتضاء رفض المصادقة المبرر؛

 تقرير المصادقة على الحسابات المدعمة أو الحسابات المدمجة عن اإلقتضاء؛ -

 تقرير خاص حول اإلتفاقيات المنظمة؛ - 

 تقرير خاص حول تفاصيل أعلى خمس تعويضات؛ -

 لممنوحة للمستخدمين؛تقرير خاص حول اإلمتيازات الخاصة ا -

 ؛السنوات الخمس األخيرةتقرير خاص حول تطور نتيجة  -

 تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية؛ -

 ديد محتمل على إستمرار اإلستغالل.تقرير خاص في حالة مالحظة ته -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في الجزائر الحسابات محافظ ريرتق وإرسال إعداد إجراءات -1-5-2
 

عن  المعنية األطراف وإلى العامة الجمعية إلى التقارير إرسال وآجال أشكال التقرير معايير تحدد

 1:التالي طريق التنظيم
 

بين  من تابياك موافقتهما بعد وهذا الحسابات محافظ بالمداوالت المكلف الجهاز أو العامة الجمعية تعين -

 للشروط؛ دفتر إطار في وذلك الوطنية الغرفة جدول في والمسجلين المعتمدين المهنيين

محافظ  سنف تعيين يمكن الو واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات (03) ثالث الحسابات محافظ وكالة مدة -

 ؛سنوات ثالث مضي بعد إال متتاليتين وكالتين بعد الحسابات

على  يتعين ية،متتال ليةما سنوات لثالث المراقبة الهيئة أو المؤسسة حسابات على المصادقة عدم حالة في -

 ال الحالة ههذ في، وإقليميا المختص الجمهورية وكيل بذلك ويعلم مهامه من اإلستقالة الحسابات محافظ

 الحسابات؛ محافظ وكالة يجرى تجديد

 لنوعيةا مراقبة لجنة إعالم حسابات محافظي تجمع أو المؤسسة مسير أو الحسابات محافظ على يتعين -

 ا؛ يوم (15) عشر خمسة أقصاه أجل قي عليها موصى رسالة طريق عن للحسابات افظمح بصفة تعيينهب

والموازنات  المحاسبية السجالت على المكان عين وفي وقت أي في االطالع الحسابات لمحافظ يمكن -

 أن ويمكنه ،الهيئة أو للمؤسسة التابعة والكتابات الوثائق كلعلى  عامة وبصفة والمراسالت والمحاضر،
                                                

 .39 -26المرجع السابق، المواد   1
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 وأن والمعلومات، التوضيحات كل الهيئة أو للمؤسسة والتابعين واألعوان المتصرفين اإلداريين من طلبي

 ؛الزمة التي يراها التفتيشات بكل يقوم

تعلق ت معلومات على المؤسسة مقر في الحصول المؤهلة األجهزة من يطلب أن الحسابات لمحافظ يمكن -

 ؛ مساهمة عالقة معها توجد أخرى مؤسسات أو مرتبطة، بمؤسسات

حسب  يعد يامحاسب كشفا الحسابات لمحافظ األقل على أشهر ستة كل المؤسسة في باإلدارة القائمون يقدم -

 القانون؛  عليها ينص التي المحاسبية والوثائق الحصيلة مخطط

 قانون التجاري؛ ال أحكام تطبيق قصد اإلدارية األجهزة كتابيا مهمته عرقلة حالة في الحسابات محافظ يعلم -

 يحددهارسالة  رإطا في للحسابات القانونية الرقابة مهمة وسيرورة أداء وكيفية مدى الحسابات محافظ يحدد -

 ؛ يهاالموافق عل المهنية والواجبات المراجعة معايير مراعاة مع بشأنه تعهد الذي الشروط دفتر

 ق التدخلبح ويحتفظ تقريره، أساس على داولللت تستدعى كلما العامة للجمعيات الحسابات محافظ يحضر -

 مهمته؛  بأداء المتعلقة الجمعية في

، بالمداوالت فةالمكل المؤهلة الهيئة أو العامة الجمعية من مهمته بداية في الحسابات محافظ أتعاب تحدد -

 ؛ العمومية السلطات مع عليه المتفق األتعاب جدولحسب 

 مسبق بإشعار ميلتز أن عليه ويجب القانونية لتزاماتهإ من التخلص دون يستقيل أن الحسابات لمحافظ يمكن -

ستقالة اإل ببس تكون أن يمكن وال الحاصلة، واإلثباتات المراقبات عن تقريرا ويقدم أشهر (03) ثالثة مدته

 ؛القانونية إلتزاماته من التخلص

 ؛حافظ للحساباتم لتعيين القانونية زاميةاإلل من الهيئة المؤسسة أو لمراجعة داخلية هياكل وجود يعفي ال -

يناير الموالي  أول من إبتداءا سنوات (10) عشر لمدة زبائنه بملفات اإلحتفاظ الحسابات محافظ على يتعين -

 .للعهدة مالية سنة آلخر
 

 صدرتالسابقة   المعنية األطراف وإلى العامة الجمعية إلى التقارير إرسال وآجال أشكال ولتطبيق

  1:منها الحسابات محافظ تقارير إجراءات وضوابط إعداد تحدد رمعايي
 

 عند أو الصحيحة، وصورتها السنوية الوثائق وصحة انتظام على تحفظ بدون أو بتحفظ المصادقة معيار -

 المبرر؛ المصادقة رفض االقتضاء،

 المدمجة؛ الحسابات أو المدعمة الحسابات على المصادقة رفض معيار -

 المنظمة؛ تفاقياتاإل حول معيار -

 تعويضات؛ خمسة أعلى تفاصيل حول معيار -

 للمستخدمين؛ الممنوحة الخاصة متيازاتاإل حول معيار -

 عية؛االجتما الحصة حسب أو السهم حسب والنتيجة األخيرة الخمس السنوات نتيجة تطور حول معيار -

 الداخلية؛ إجراءات الرقابة حول معيار -

 االستغالل؛ يةستمرارإ حول معيار -

 كضمان؛ أسهم بحيازة يتعلق معيار -
                                                

ام المحاسبي المالي في فايز سايح، إنعكاسات النظام المحاسبي المالي على نظام المراجعة الخارجية ومهنة محافظ الحسابات، الملتقى الدولي حول النظ  1

 .7-6، ص ص2011ديسمبر14-13مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة والمعايير الدولية للمراجعة، جامعة البليدة، 
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 المال؛ رفع رأس بعملية يتعلق معيار -

 المال؛ رأس خفض بعملية يتعلق معيار -

 األسهم؛ أرباح على التسبيقات بتوزيع يتعلق معيار -

 األسهم؛ ذات الشركات بتحويل يتعلق معيار -

 قبة.راالم والشركات والمساهمات بالفروع يتعلق معيار -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الميدانية الدراسة وإجراءات منهجية :الثاني المبحث
 

 من مكننات نتائج إلى والوصول الفصول السابقة في المدروس النظري للجانب جيد إسقاط تحقيق قصد

 نهجيةم المبحث هذا في سنتناول الموضوعة الفرضياتصحة  ختباروإ المطروحة اإلشكالية على اإلجابة

 .الميدانية راسةالد وإجراءات
 

 الميدانية الدراسة في المستخدم المنهج -2-1

 

لى جودة عالمراجعة الحديثة  أساليب ستخدامإ أثر معرفة إلى لوصولل الدراسة هذه خالل من نسعى

 الذي التحليلي الوصفي المنهج تبعناإ لهذا ،محافظي الحسابات من عينة على بالتطبيق تقرير محافظ الحسابات

 والوصول، داللتها على والوقوف لتفسيرها البحث موضوع المشكلة عن والحقائق البيانات وفيرت إلى يهدف

 ستخدمناإ كما الدراسة. موضوع للظاهرة وأدق أفضل تصور وتحقيق لها والتفصيلية الدقيقة المعرفة إلى

 حتى، وكميا يفياك ايرتعب عنها ويعبر دقيقا وصفا ووصفها الظاهرة دراسة على يعتمد الذي االستقرائي المنهج

سابات محافظي الح من بمجموعة خاصة وأحكام نتائج تصميم طريق عن عامة أحكام إلى الوصول من نتمكن

 الجزائريين.
 

 :هما البيانات جمع في أساسيين مصدرين على الدراسة عتمدنا فيإ وقد
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 والدراسات اثواألبحالمجالت و الكتب على أساسا إعتمدنا النظري اإلطار لمعالجة :الثانوية البيانات -

 بكةش على مختلفة مواقع على واإلطالع البحث إلى باإلضافة الدراسة، موضوع تناولت التي السابقة

 االنترنت.

 خالل من األولية تالبيانا جمع إلى لجأنا الدراسة لموضوع التحليلية الجوانب لمعالجة :األولية البيانات -

 عينة محافظي حسابات على ووزع الغرض لهذا خصيصا صمم الذي للبحث، رئيسية كأداة ستبياناإل

 22قمراإلصدار  (SPSS) اإلحصائية الحزمة باستخدام االستبيان وتحليل وتفريغ بجمع وقمنا .الدراسة

 وضوعم تدعم ومؤشرات قيمة ذات دالالتوإستخدام اإلختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول إلى 

 .الدراسة
 

 الدراسة وعينة مجتمع -2-2

 

رار رقم والذين يقدر عددهم من خالل الق محافظي الحسابات من مجموعة من الدراسة مجتمع يتكون

رفة الصادر عن وزارة المالية والمحدد لقوائم محافظي الحسابات في الغ 2016-02-28المؤرخ في  23

راد كل أف على التوزيع ةولصعوب ،أشخاص معنوية 3محافظ منهم  1908الوطنية لمحافظي الحسابات بـ 

 هذه منوائري، إلى مكان اإلقامة وخاصة بالشرق الجز األقربالغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات تم إختيار 

 200 على موزع ستبيانإ 200 الموزعة ستبياناتاإل عدد بلغ حيث ستبيانات،اإل توزيع تم  المنتقاة المجموعة

 غير اناتستبياإل عدد بلغ حين في ،℅80 إسترجاع بنسبة أي انستبيإ 160 إسترجاع تم وقد ،محافظ حسابات

 .℅20 نسبة يمثل ما وهو ستبيانإ 40 المستردة

  تصميم اإلستبيان واألساليب المستخدمة -2-3
 

 تفريغها إمكانية ثم ومن المعلومات لجمع أساسية كأداة ستبياناإل على الدراسة هذه في إعتمدنا

 .باتاإلجا ببعض للخروج ومعالجتها
 

 تصميم اإلستبيان -2-3-1
 

 هذا في سابقةال الدراسات من مستفيدين الدراسة ستبيانإ وإعدادبتصميم  قمنا الدراسة أهداف لتحقيق

 تباع عدة خطوات أولية متتابعة.وذلك بإ للدراسة، النظري واإلطار المجال
 

 لقد قمنا بإعداد إستمارة اإلستبيان مع مراعاة ما يلي:و
 

 الفهم؛ وسوء لتباساإل لتفادي وواضحة بسيطة بطريقة األسئلة راتعبا صياغة -

 سليمة؛ لغة ستعمالإ -

 ؛الميدانية  الدراسة من ف المرجوةباألهدا وربطها جهاوتدر العبارات ترتيب -

 موافق من رحةالمقت اإلجابات بين من إجابة ختياربإ عليها اإلجابة تكون عبارات على ستبياناإل حتواءإ -

 لإلدالء د العينةأمام أفرا المجال فتح إلى باإلضافة ، بشدة موافق وغير ،موافق غير ،محايد ،موافق ،بشدة

 محور. كل نهاية فيبمالحظاتهم 
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 من للتأكد ةاإلحصاء والمراجع في ينمختص أساتذة إلى اللجوء تم األسئلة صياغة من نتهاءاإل وبعد

 .المحتملة األجوبة الجةمع وإمكانية لإلستمارة والتقني الشكلي الجانب
  

بغية  وذلك بعد تصميم إستمارة اإلستبيان وتحكيمها، قمنا بتوزيع أولي على عدد من أفراد العينة

دة إلعتبار ععين اقياس سهولة إستيعاب األسئلة وإمكانية اإلجابة عليها، وبناء على التوزيع األولي أخذنا ب

 مالحظات وإتخذنا بعض اإلجراءات كما يلي:
 

 تسمية األسئلة بعبارات؛ -

 اإلستغناء عن بعض العبارات التقنية؛ -

 تعديل وتبسيط العبارات المعقدة.  -
 

 :هما جزأين من االستبيان هذا تكون وقد  
 

 المعلومات نتتضم حيث الدراسة، عينة ألفراد الديمغرافية بالمعلومات الجزء هذا يتعلق :األول الجزء *

 .التدريب تلقي التخصص، الخبرة، لمي،الع المستوى، الجنس :اآلتية

ساليب المراجعة إستخدام أ بأثر المتعلقة األساسية الدراسة محاور على الجزء هذا يحتوي :الثاني الجزء *

 :كاآلتي محاور ثالث إلى تقسيمه تم وقد ،الحديثة على جودة تقرير محافظ الحسابات

فةي تنفيةذ  ليليةةأهمية إستخدام أساليب المراجعةة التح علىبمحاولة التعرف  المحور هذا يتعلق :األول المحور -

يةدرس و، أهميةة تطبيةق أسةاليب التحليةل المةاليعملية المراجعة من خالل بعدين. حيث يدرس البعد األول 

راجعةةة المسةةاليب أ لمعرفةةة أهميةةة إسةةتخدام ،أهميةةة تطبيةةق األسةةاليب اإلحصةةائية والرياضةةيةالبعةةد الثةةاني 

 لية المراجعة.تحديد مواطن الخطر التي قد تعوق عملى التحليلية وقدرتها ع

في  ة اإلحصائيةأهمية إستخدام أساليب المعاينبمحاولة التعرف على  المحور هذا يتعلق :الثاني المحور -

ل ة في مجاإستخدام المعاينة اإلحصائي من خالل بعدين أيضا. حيث يدرس البعد األول عملية المراجعة

لك وذ ، سيةت األساإستخدام المعاينة اإلحصائية في مجال اإلختباراالبعد الثاني يدرس ، وإختبارات الرقابة

الجهد تسهيل عمل محافظ الحسابات وتوفير الوقت ولمعرفة قدرة أساليب المعاينة اإلحصائية على 

 .والتكلفة

الل لحسابات من خظ ابفرضيات المتغير التابع المتمثل في تحسين جودة تقرير محاف يتعلق :الثالث المحور - 

مية تخفيض أه، والبعد الثاني عملية المراجعة جودة أهمية تحسين األولثالث أبعاد. حيث يتناول البعد 

كل لراجعة في عملية الم أهمية تضييق فجوة التوقعات، أما البعد الثالث فيدرس مخاطر عملية المراجعة

 األطراف المستفيدة من تقرير محافظ الحسابات.
 

 راءاآل لقياس ستخداماإ المقاييس أكثر من يعتبر ألنه الخماسي، ليكرت مقياس ناتخدمسإ وقد

 كل على همموافقت عن المجيبون األفراد يعبر حيث درجاته، وتوازن فهمه لسهولة بالنظر وهذا والتوجهات

 :اآلتي الجدول في موضحة درجات خمس وفق ستبياناإل يحتويها التي العبارات من عبارة
 

 : درجات مقياس ليكرت الخماسي(1-5)رقمجدول 
 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة التصنيف
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 1 2 3 4 5 الدرجة

 . 23، ص2008،دار وائل للنشر والتوزيع، عمانSPSSمحفوظ جودة، التحليل اإلحصائي األساسي بإستخدام المصدر:

 
 

ساب سي المستخدم في محاور الدراسة تم حلتحديد طول كل بعد من أبعاد مقياس ليكرت الخماو

والذي  ثم تم تقسيمه على أبعاد المقياس الخمسة للحصول على طول البعد(. 4=1-5)المدى الذي يساوي 

 وعليه فإن فئات المقياس تكون على النحو األتي:. (0.8) يساوي
 

  ؛اوتدل على درجة ضعيف جد ]1.8 -1]فئة ال أوافق بشدة: تتراوح درجتها بين  -

  ؛وتدل على درجة ضعيف ]2.6 -1.8]فئة ال أوافق: تتراوح درجتها بين  -

   ؛وتدل على درجة متوسط ]3.4 -2.6]فئة محايد: تتراوح درجتها بين  -

   ؛وتدل على درجة مرتفعة ]4.2 -3.4]فئة أوافق: تتراوح درجتها بين  -

 .رجة مرتفعة جداوتدل على د [5 -4.2]فئة أوافق بشدة: تتراوح درجتها بين  -
  

 نة.المتوسط الحسابي لكل سؤال لمعرفة اإلتجاه العام ألفراد العي وقد إعتمدنا على حساب
 

 توزيع اإلستبيان -2-3-2
 

 شكلها في ستبياناإل ستمارةإ بتصميم قمنا المالحظات والتعديالت جميع االعتبار بعين األخذ بعد

 أهمها: طرق عدة على باالعتماد أفراد العينة على بتوزيعها قمنا ثم ،النهائي
 

 ؛اإلستبيان وإعطائهم العينة أفرادبعض ب اإلتصال المباشر  -

 محافظي الحسابات في مناطقهم؛  على ستبياناإل بتوزيع وتكليفهم الزمالء اإلستعانة ببعض -

ية لمحافظي نبعض محافظي الحسابات المسجلين في جداول الغرفة الوط إلى االلكترونية االستمارة إرسال -

 الحسابات.
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة -2-3-3
 

 األمثل االستخدام السيما ،البيانات تحليل ألسلوب دقيق إختيار من تتطلبه وما الدراسة طبيعة على بناءا

 تفريغ حيث بعد ،إليها التوصل تم التي النتائج وتحليل الدراسة منهجية مع تتناسب التي اإلحصائية لألساليب

 نامإستخد  ، 22رقم اإلصدار (SPSS)للعلوم اإلجتماعية اإلحصائي التحليل برنامج خالل من ستبياناإل وتحليل

  رومختص مبسط شكلب  الدراسة مجتمع تركيبة ومالمح خصائص على للتعرف اإلحصائية األساليب بعض

 :في األساليب هذه وتتمثل األحيان، بعض في
 

 العينة؛ أراء مصداقية ومدى الدراسة أداة ثبات مدى لمعرفة كرونباخ ألفا ختبارإ -

 ؛سبيرمان  رتباطاإل معامل طريق عن ستبياناإل لفقرات الداخلي تساقاإل صدق قياس -

 تصحيح معامالت اإلرتباط بإستخدام معامل إرتباط سبيرمان براون للتصحيح حسب المعادلة: -
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 نإرتباط بيرسومعامل  × 2                                    

 =  اإلرتباط المصححمعامل  

          نمعامل إرتباط بيرسو + 1                               

      

 
 

زيع الطبيعي للتعرف على نوع البيانات ما إذا كانت تتبع التوsample K-S سمير نوف  -إختبار كالمجروف -

 أم ال؛

 الدراسة؛ عينة ألفراد الشخصية لخصائصا على للتعرف المئوية والنسب التكرارات -

 الدراسة؛ عينة أفراد إلجابات المعيارية نحرافاتواإل الحسابية المتوسطات -

ظ محاف اإلنحدار لتوضيح طبيعة العالقة بين أساليب المراجعة الحديثة وجودة تقرير تقدير نموذج -

 الحسابات؛

 ؛℅05لة مدى القبول الكلي لها عند مستوى دالإلختبار جودة النماذج المقدرة ، وتحديد  Fإختبار  -

 لفرعية.فرضيات الدراسة ا بعض للتأكد من صحة (One Sample Test) عينتين مستقلتينلمتوسط  Tإختبار  -

المراجعة  بأسالي استخدام أثر تبيان أجل من وهذا إستخدام معادالت اإلنحدار الخطي البسيط والمتعدد -

 افظ الحسابات.الحديثة على جودة تقرير مح

ين جودة ي تحسفالمتمثل ومعامل التحديد لتحديد مدى قدرة المتغيرات المستقلة في تفسير المتغير التابع  -

 تقرير محافظ الحسابات.
 

 
 

 ثبات وصدق اإلستبيان -2-4
 

 وأيضا، يانستباإل لفقرات الداخلي االتساق وصدق ستبياناإل صدق بالتأكد من سنقوم المطلب هذافي 

 :اآلتية اإلختبارات عبر ستبياناإل تثبا
 

 ثبات اإلستبيان -2-4-1
 

 حتمالبإ جالنتائ نفس يعطي المقياس أن أي نفسه، مع تناقضه وعدم المقياس ستقرارإ بالثبات يقصد

 أو كرونباخ ألفا مثل الثبات معامالت أحد ستخدامبإ ذلك ويتم .العينة لنفس تطبيقه أعيد إذا المعامل لقيمة مساو

 في ثبات هناك يكن لم فإذا الصحيح، والواحد الصفر بين تتراوح قيم الثبات معامل ويأخذ. النصفية جزئةالت

 في زيادة نييع كرونباخ ألفا معامل قيمة في زيادة وكل للصفر، مساوية تكون المعامل قيمةفإن  البيانات

 .الدراسة مجتمع على العينة نتائج تعميم من المصداقية
 

 الطريقة هذه نأ حيث كرونباخ، ألفا معامل ستخدامبإ ختياريةاإل العينة على ستبياناإل ثبات تقدير تم

 إذا إحصائيا بولةمق القيمة وتعتبر الدراسة، مجتمع أفراد إجابات بين الداخلي التباين معامل قياس إلى تسعى

 يستخدم أنه يعني ما وهذا ،ةضعيف تعتبر فإنها ذلك من أقل كانت إذا أما فأكثر، ℅65 كرونباخ ألفا معامل بلغ

 وهو ،قراتهاف على عتماداإل ودرجة ثبات على المؤشرات كأحد القياس ألداة التجانس مقدار من التحقق بهدف

 .الدراسة في خدمةالمست لألداة الداخلي تساقواإل التجانس درجة من للتأكد ستخداماإ األساليب أكثر من يعتبر

 التالي:  دولالج يظهره ما وهذا كرونباخ، ألفا معامل باستخدام لدراسةا استبيان ثبات من التحقق تم وقد
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 الدراسة وأبعاد معامل الثبات ألفا كرونباخ لمحاور: (2-5)جدول رقم
 

 األبعاد والمحاور
عدد 

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونباخ

معامل 

 الصدق

 0.936 0.876 08 أهمية تطبيق أساليب التحليل الماليبعد 

 0.940 0.884 08 تطبيق األساليب اإلحصائية والرياضيةأهمية بعد 

 0.962 0.925 16 محور أهمية إستخدام أساليب المراجعة التحليلية

 0.885 0.783 08  إستخدام المعاينة اإلحصائية في مجال إختبارات الرقابة بعد

 0.934 0.872 08 سيةإستخدام المعاينة اإلحصائية في مجال اإلختبارات األسابعد 

 0.955 0.913 16 أهمية إستخدام أساليب المعاينة اإلحصائية محور

 0.943 0.889 08 عملية المراجعة جودة أهمية تحسين بعد

 0.883 0.779 08 أهمية تخفيض مخاطر عملية المراجعة بعد

 0.905 0.819 08 أهمية تضييق فجوة التوقعات بعد

 0.952 0.906 24 تحسين جودة تقرير محافظ الحسابات محور

 0.972 0.945 56 إجمالي المحاور

 .SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:

 

نجد  كرونباخ األف معامل حساب على بناءاو ستبياناإل ثبات قياس عن ةالمعبر أعاله الجدولنتائج  وفق

 ألفا معامل بلغ حين في جيدة، الثبات قيمة أن على يدلما  وهو 0.945 ككل ستبياناإل لمحاور بالنسبة بلغ نهأ

 معاملث بلغ حي مقبولة.و جيدة معامالتكلها  وهي  0.925و 0.779نبي ما ستبياناإل محاورألبعاد و كرونباخ

م أساليب أهمية إستخدا محور، ول0.925 محور أهمية إستخدام أساليب المراجعة التحليليةل كرونباخ ألفا

 .لحساباتاتحسين جودة تقرير محافظ  محورل 0.906 معاملهذا الين بلغ في ح، 0.913 المعاينة اإلحصائية
 

 لمحاور النسبةب بلغ فقد كرونباخ ألفا لمعامل التربيعي الجذر يمثل الذي الثبات لمقياس بالنسبة أما

همية محور أل الصدق مقياس بلغ حيث عالية، القياس ألداة الصدق درجة أن أي، 0.972 ككل ستبياناإل

 بلغ فقد ئيةأهمية إستخدام أساليب المعاينة اإلحصا محورول، 0.962 أساليب المراجعة التحليلية إستخدام

 أن على يدل هذاو 0.952 تحسين جودة تقرير محافظ الحسابات محورل الصدق مقياس بلغ في حين ،0.955

 نتائج يروتفس يلللتحل ستبياناإل صالحية يظهر مما لقياسه، وضعت ما لقياس صادقة ومحاوره ستبياناإل

 ضياتها.فر وإختبار الدراسة
 

 صدق اإلستبيان -2-4-2
 

 تحصيل لىع وقادرة مفهومة االستبيان في الموجودة األسئلة تكون أن االستبيان فقرات بصدق يقصد

 .وضعت التي للمتغيرات معلومات
 

 صدق من تأكدبال ناقم وقد لقياسه، وضعت ما ستبياناإل فقرات تقيس أن الدراسة أداة بصدق يقصدكما 

 تلفقرا الداخلي االتساق وصدق ،(المحكمين صدق) لالستبيان الظاهري الصدق خالل من االستبيان

 .ستبياناإل
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  ستبيانلإل الظاهري الصدق -1
 

 اةأد صدق من التأكد بهدف المختصين المحكمين من مجموعة على ستبياناإل أسئلة بعرض قمنا

 ،(02) قمر الملحق يوضحه كما المحكمين ونصائح توجيهات وفق الستبيانا أسئلة تعديل تم كما الدراسة،

 .(01) رقم الملحق في موضح هو كما النهائية صورته في ستبياناإل صياغة تم وبذلك
 

 ستبياناإل لفقرات الداخلي تساقاإل صدق -2
 

 ستبيانإلا راتفق من رةفق كل تساقإ مدى هو اإلستبيان لفقرات الداخلي تساقاإل بصدق المقصودإن 

 أو ،℅05 تبلغ داللة مستوى مع رتباطاإل معامالت طريق عن ويحسب الفقرة، له تنتمي الذي المجال مع

 .لقياسه وضع ما يقيس المقياس أن هو الصدقأبسط  بمعنى
 

 كل بين تباطراإل معامل بحساب وذلك الدراسة عينة على ستبياناإل لفقرات الداخلي تساقاإل حساب تم

 :كاآلتي ستبياناال منها يتشكل التي السبعة لألبعاد بالنسبة وهذا له التابعة للبعد الكلية درجةوال فقرة

 

 

 األول المحور لفقرات الداخلي الصدق -أ
 

مراجعة ية التعد أساليب المراجعة التحليلية مصدرا أساسيا لتحديد مواطن الخطر التي قد تعوق عمل

توضيح  يمكنو .ات غير العادية في البيانات المالية وغير الماليةوذلك ببحث الحسابات واألرصدة والعالق

 :يناألتي ينذلك من خالل الجدول
 

 األول البعد لفقرات الداخلي الصدق *
 

ة تطبيق أهميبمن فقرات البعد األول الخاصة   فقرة كل بين رتباطاإل معامل يوضح الجدول أدناه

 .له التابعة دللبع الكلية والدرجة أساليب التحليل المالي
 

 األول لمحورل البعد األول لفقرات الداخلي الصدق: (3-5)جدول رقم
 

 العبارات الرقم
معامل 

 اإلرتباط
sig 

 

01 
سسة يساعد إستخدام أساليب التحليل المالي في فهم طبيعة أعمال المؤ

 وتحديد مناطق الخطر المحتملة
0.830 0.000 

02 
 تطلبيد البنود والحسابات التي تتستخدم أساليب التحليل المالي لتحد

 المزيد من الفحص والتحقق
0.925 0.000 

03 
 ناصرأساليب التحليل المالي تساعد في إكتشاف األخطاء الجوهرية والع

 الشاذة التي قد تكون موجودة بالقوائم المالية
0.897 0.000 

04 
ة حصتساعد أساليب التحليل المالي في إبداء رأي فني محايد على مدى 

 وعدالة القوائم المالية
0.937 0.000 

05 
ية اء عمليؤدي إلى توفير وقت وتكلفة  أدالتحليل المالي إستخدام أساليب 

 المراجعة
0.906 0.000 
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06 
بين تلتي يعتبر أسلوب تحليل التغير من أهم أساليب المراجعة التحليلية ا

 اجعةمدى سالمة وصحة المركز المالي والنقدي للمؤسسات محل المر
0.936 0.000 

07 
سة المؤس واقع عن صحيحة فكرة تكوين على اإلتجاه تحليل يساعد أسلوب

 المستقبلية وإتجاهاتها
0.854 0.000 

08 
 تساعد دراسة إتجاهات النسب المالية عبر السنوات إلى مالحظة أي

 إنحرافات تطرأ على الحسابات
0.878 0.000 

 .SPSS v22 مخرجات إعداد الباحث باإلعتماد على المصدر:

 

همية إستخدام أبدراسة  ةوالخاص األول لمحورالبعد األول لب المتعلقة الفقرات أن أعاله الجدول يبين

 إحصائيا حيث ةودال موجبة رتباطإ بمعامالت تتمتع أنها في عملية المراجعة تطبيق أساليب التحليل الماليو

 يتمتع ولاأل لمحورل البعد األول أن على يدل مما 0.937 و 0.830تراوحت بين  االرتباط معامل قيمة أن

 معامالت تاليوبال 0.05 المعنوية مستوى من أقل فقرة لكل sig االحتمالية القيمة أن كما عال، صدق بمعامل

 .℅05عند إحصائية دالة رتباطاإل

 ثانيال البعد لفقرات الداخلي الصدق *
 

ية تطبيق أهممن فقرات البعد الثاني الخاصة ب  ةفقر كل بين رتباطاإل معامل يوضح الجدول أدناه

 له. التابعة للبعد الكلية والدرجة األساليب اإلحصائية والرياضية
 

 األول لمحورل البعد الثاني لفقرات الداخلي الصدق: (4-5)جدول رقم
 

 العبارات الرقم
معامل 

 اإلرتباط
sig 

 

09 
يات اسة طبيعة عملتساعد األساليب اإلحصائية والرياضية على فهم ودر

 وأنشطة المؤسسة
0.856 0.000 

10 
ي هم فتعتبر األساليب اإلحصائية والرياضية من أهم األساليب التي تسا

 زيادة فعالية عملية الفحص والتحقق
0.852 0.000 

11 
 افاتفي حالة إستخدام األساليب اإلحصائية والرياضية وظهور أية إنحر

 ى تحليلها وتقييمهايجب البحث عن أسبابها والعمل عل
0.822 0.000 

12 
ص بفح من التفكير المنطقي، ومن ثم القيام يمكن أسلوب تحليل اإلنحدار

 أفضل، لما لهذا األسلوب من موضوعية وقواعد رياضية محددة
0.815 0.000 

13 
 فترييساهم أسلوب تحليل اإلنحدار في إختبار مدى معقولية الرصيد الد

 صر القوائم الماليةالفعلي ألي عنصر من عنا
0.842 0.000 

14 
يساهم أسلوب تحليل السالسل الزمنية في معرفة التغيرات وتشخيص 

 األسباب التي أدت إلى حدوث التغير في الظاهرة وتفسيرها
0.827 0.000 

15 

ير يساهم أسلوب دراسة وتحليل السالسل الزمنية في فهم وتفسير وتقد

توقع أكثر دقة لمجرى األحداث التغير في قيمة الحسابات من أجل 

 المستقبلية

0.866 0.000 
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16 
ت يساعد إستخدام األساليب اإلحصائية والرياضية في إتخاذ القرارا

 المناسبة في حاالت عدم التأكد لتالفي  الوقوع في األخطاء
0.864 0.000 

 .SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:

 

أهمية إستخدام  بدراسة ةوالخاص األول لمحورالبعد الثاني لب المتعلقة الفقرات نأ أعاله الجدول يبين

 رتباطإ تبمعامال تتمتع أنها األساليب اإلحصائية والرياضية عند تنفيذ مراحل عملية المراجعةتطبيق و

البعد  نأ على يدل مما 0.866 و 0.815تراوحت بين  االرتباط معامل قيمة أن إحصائيا حيث ودالة موجبة

 المعنوية مستوى نم أقل فقرة لكل sig االحتمالية القيمة أن كما عال، صدق بمعامل يتمتع األول لمحورل الثاني

 .℅05عند إحصائية دالة رتباطاإل معامالت وبالتالي 0.05
 

 الثاني المحور لفقرات الداخلي الصدق -ب
 

لوقت امحافظ الحسابات وتوفير إستخدام أساليب المعاينة اإلحصائية يؤدي إلى تسهيل عمل إن 

 يمكن توضيح ذلك من خالل الجدولين األتيين:و .والجهد والتكلفة

 األول البعد لفقرات الداخلي الصدق *
 

دام المعاينة إستخبمن فقرات البعد األول الخاصة   فقرة كل بين رتباطاإل معامل يوضح الجدول أدناه

 له. التابعة للبعد الكلية ةوالدرج اإلحصائية في مجال إختبارات الرقابة
 

 الثاني لمحورل البعد األول لفقرات الداخلي الصدق: (5-5)جدول رقم
 

 العبارات الرقم
معامل 

 اإلرتباط
sig 

 

17 
 متبناةة اليعتبر نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة أهم محدد لنوعية المراجع

 ولحجم المفردات المراد إختبارها
0.840 0.000 

18 
 ثباتب العينة اإلحصائية في مجال إختبارات الرقابة أدلة إيوفر أسلو

 كافية وغير متحيزة
0.868 0.000 

19 
ي تساعد المعاينة اإلحصائية على إجراء تقييم موضوعي للنتائج الت

 كميةنحصل عليها من العينة، بعكس الحال في المعاينة الشخصية أو الح
0.872 0.000 

20 
ديد تح إلى صائية في مجال إختبارات الرقابةإستخدام المعاينة اإلح يؤدي

 بها  ختبارات التي يجبمدى اإل
0.845 0.000 

21 
يار من تحديد حجم العينة وإخت اإلحصائية يمكنإن إستخدام المعاينة 

 مفرداتها بشكل موضوعي وعلمي
0.867 0.000 

22 
ن متأكد إختبارات الرقابة يساعد على ال فيإستخدام المعاينة اإلحصائية 

 ةداخليللوائح وأنظمة وأساليب الرقابة ال المؤسسة  مدى تطبيق ومراعاة
0.751 0.000 

23 
 بتنفيذ المؤسسة لتزامإ في التأكد من الصفات معاينة يساعد أسلوب

 الموضوعة الرقابية واإلجراءات السياسات
0.835 0.000 

24 
كون يدما لبحث عن األخطاء الهامة عنالمعاينة اإلستكشافية في ا تساهم

 اإلستثناء هاما كقرينة عن إختالس محتمل
0.858 0.000 
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 .SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:

 

أهمية إستخدام  بدراسة ةوالخاص الثاني لمحورالبعد األول لب المتعلقة الفقرات أن أعاله الجدول يبين

 ودالة موجبة رتباطإ بمعامالت تتمتع أنها الرقابة المعاينة اإلحصائية في مجال إختباراتتطبيق أساليب و

 لمحورل لالبعد األو أن على يدل مما 0.872 و 0.751تراوحت بين  االرتباط معامل قيمة أن إحصائيا حيث

 وبالتالي 0.05 نويةالمع مستوى من أقل فقرة لكل sig االحتمالية القيمة أن كما عال، صدق بمعامل يتمتع الثاني

 .℅05عند إحصائية دالة رتباطاإل معامالت
 

 ثانيال البعد لفقرات الداخلي الصدق *
 

خدام المعاينة إستبالخاصة  من فقرات البعد الثاني  فقرة كل بين رتباطاإل معامل يوضح الجدول أدناه

 له. التابعة للبعد الكلية والدرجة اإلحصائية في مجال اإلختبارات األساسية

 

 الثاني لمحورل البعد الثاني لفقرات ليالداخ الصدق: (6-5)جدول رقم
 

 العبارات الرقم
معامل 

 اإلرتباط
sig 

 

25 
ؤدي يإستخدام أسلوب العينة اإلحصائية في مجال اإلختبارات األساسية 

 إلى توفير الوقت والتكلفة عند مراجعة القوائم المالية للمؤسسة
0.796 0.000 

26 

ت ختلفإج لمعرفة المدى الذي تمكن المعاينة اإلحصائية من تحليل النتائ

حص فيه نتائج العينة عن النتائج التي يمكن الحصول عليها إذا تم ف

 المجتمع بأكمله

0.843 0.000 

27 
 يساهم إستخدام أسلوب المعاينة اإلحصائية في تخفيض مقدار العمل

 التفصيلي الضروري لعملية المراجعة
0.800 0.000 

28 
 نم ةتفصيليال ختباراتاال في مرحلة اتالمتغير معاينة أسلوب يستخدم

 صحة األرصدة والعمليات حول مباشرة أدلة على الحصول أجل
0.805 0.000 

29 
ات إثب أدلة في مجال اإلختبارات األساسية يوفر أسلوب العينة اإلحصائية

 كافية وغير متحيزة
0.839 0.000 

30 

ات حسابمعين من التختص معاينة المتغيرات بتقدير القيمة النقدية لرصيد 

جد في ن يوالتي تحتويها القوائم المالية أو تقدير مقدار الخطأ المحتمل أ

 ذلك الرصيد

0.817 0.000 

31 

ة راجعتساعد أساليب المعاينة اإلحصائية في تحقيق أهداف إختبارات الم

 في حالة عدم وجود قيمة دفترية مسجلة لكافة مفردات المجتمع محل

 المراجعة

0.833 000.0  

32 

 صفاتتتجنب المعاينة بالوحدات النقدية مشكلة تحويل أخطاء معاينة ال

جات إلى قيم مالية، مما يؤدي إلى تخفيض مخاطر اإلعتماد على إستنتا

 معاينة القيمة فقط

0.850 0.000 

 .SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:
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ة أهمية إستخدام بدراس ةوالخاص الثاني لمحورالبعد الثاني لب المتعلقة الفقرات أن أعاله الجدول يبين

 ودالة موجبة باطرتإ بمعامالت تتمتع أنها اإلختبارات األساسيةالمعاينة اإلحصائية في مجال تطبيق أساليب و

 لمحورل نيالبعد الثا أن على يدل مما 0.850 و 0.796تراوحت بين  االرتباط معامل قيمة أن إحصائيا حيث

 وبالتالي 0.05 نويةالمع مستوى من أقل فقرة لكل sig االحتمالية القيمة أن كما عال، صدق بمعامل يتمتع نيالثا

 .℅05عند إحصائية دالة رتباطاإل معامالت
 

 الثالث المحور لفقرات الداخلي الصدق -جـ
 

أسةةاليب المراجعةةة الحديثةةةة إلةةى تخفةةةيض مسةةتوى مخةةةاطر  يةةؤدي إعتمةةاد محةةةافظي الحسةةابات علةةةى

خةالل قةدرة  يسةاهم فةي تخفةيض فجةوة التوقعةات مةن مقبولة عند تنفيذ عملية المراجعة، كما المراجعة الكلية ال

  هذه األساليب على إكتشاف األخطاء والمخالفات ومدى إلتزام المؤسسات بالمعايير المهنية.

محتملةةة، تسةةاهم أسةةاليب المراجعةةة الحديثةةة بشةةكل رئيسةةي فةةي تحديةةد ثةةم تشةةخيص المشةةاكل الكةةذلك 

وضةيح ذلةك تيمكةن و وبالتالي زيادة كفاءة وفعالية أداء عملية المراجعةة مةن خةالل تسةيير الكفةاءات والمعرفةة.

 :ةاألتي من خالل الجداول
 

 األول البعد لفقرات الداخلي الصدق *
 

 تحسينة أهميبمن فقرات البعد األول الخاصة   فقرة كل بين رتباطاإل معامل يوضح الجدول أدناه

 له. التابعة للبعد الكلية والدرجة عملية المراجعة دةجو
 

 الثالث لمحورل البعد األول لفقرات الداخلي الصدق: (7-5)جدول رقم
 

 العبارات الرقم
معامل 

 اإلرتباط
sig 

 

33 
ة يساهم أداء عملية المراجعة بكل كفاءة وفعالية في الرفع من جود

 منشورةالمعلومات والبيانات المحاسبية والمالية ال
0.838 0.000 

34 
ض ي عرتساعد جودة أداء عملية المراجعة في زيادة الشفافية والعدالة ف

 القوائم المالية
0.825 0.000 

35 
ية يساهم تحقيق جودة عملية المراجعة في تخفيض عدد الدعاوي القضائ

 المرفوعة ضد محافظي الحسابات
0.854 0.000 

36 
 على تحسين أداء عملية المراجعة المراجعة الحديثة تساعد أساليب

 وزيادة مصداقية القوائم المالية 
0.848 0.000 

37 
 الخطأ مخاطر وتقييم تحسين جودة عملية المراجعة يساهم في تحديد

 وبيئتها المؤسسة فهم خالل من الجوهري
0.824 0.000 

38 
 على تقرير محافظ الحسابات مستخدميتحسين جودة المراجعة  يساعد

 طمئنانوإ ثقة بكل راراتهمق إتخاذ
0.843 0.000 

39 
 جعة على مراجعةيحسن من قدرة مكاتب المرا تحقيق جودة المراجعة 

 حسابات المؤسسات الكبرى 
0.824 0.000 
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40 
 ةلوطنيلمكاتب المراجعة ا يوفر العمل على تحسين جودة المراجعة القدرة

 على المنافسة مع مكاتب المراجعة الدولية
0.848 00.00  

 .SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:

 

 تحسينأهمية  بدراسة ةوالخاص الثالث لمحورالبعد األول لب المتعلقة الفقرات أن أعاله الجدول يبين

 االرتباط معامل قيمة أن إحصائيا حيث ودالة موجبة رتباطإ بمعامالت تتمتع أنها عملية المراجعة جودة

 أن كما ل،عا صدق بمعامل يتمتع الثالث لمحورل البعد األول أن على يدل مما 0.854 و 0.824تراوحت بين 

 إحصائية الةد رتباطاإل معامالت وبالتالي 0.05 المعنوية مستوى من أقل فقرة لكل sig االحتمالية القيمة

 .℅05عند
 

 

 

 األول البعد لفقرات الداخلي الصدق *
 

تخفيض ية أهمبالخاصة  من فقرات البعد الثاني  فقرة كل بين طرتبااإل معامل يوضح الجدول أدناه

 له. التابعة للبعد الكلية والدرجة مخاطر عملية المراجعة
 

 الثالث لمحورل البعد الثاني لفقرات الداخلي الصدق: (8-5)جدول رقم
 

 

 العبارات الرقم
معامل 

 اإلرتباط
sig 

 

41 
 حد أدنى إلى المخاطر تخفيضتساعد أساليب المراجعة الحديثة على 

 المراجعة عملية في ممكن
0.805 0.000 

42 
 على المؤسسة معرفة قدرةيساهم إستخدام أساليب المراجعة المختلفة في 

  الخطر أماكن ومعرفة االستمرار
0.823 0.000 

43 
تخفيض حاالت الفشل إلى في  تخفيض مخاطر عملية المراجعةيساهم 

 أدنى حد ممكن
0.812 0.000 

44 
ي يدعم إستقاللية محافظي الحسابات ف تخفيض مخاطر عملية المراجعة

 الجزائر
0.821 0.000 

45 
يوفر على محافظي الحسابات الجهد  تخفيض مخاطر عملية المراجعة

 والوقت واألموال الالزمة
0.829 0.000 

46 
على  في دعم قدرة المؤسسات يساعد تخفيض مخاطر عملية المراجعة

 المالية المحتملة المخاطر مواجهة
0.840 0.000 

47 
 في الرفع من جودة المعلومات يساهم تخفيض مخاطر عملية المراجعة

 والبيانات المحاسبية والمالية المنشورة
0.812 0.000 

48 
في تخفيض عدد الدعاوي  يساهم تخفيض مخاطر عملية المراجعة

 القضائية المرفوعة ضد محافظي الحسابات
0.870 0.000 

 .SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات در:المص
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تخفيض أهمية ة بدراس ةوالخاص الثالث لمحورالبعد الثاني لب المتعلقة الفقرات أن أعاله الجدول يبين

 االرتباط لمعام قيمة أن إحصائيا حيث ودالة موجبة رتباطإ بمعامالت تتمتع أنها عملية المراجعةمخاطر 

 أن كما ال،ع صدق بمعامل يتمتع الثالث لمحورل ثانيالبعد ال أن على يدل مما 0.870 و 0.805تراوحت بين 

 إحصائية الةد رتباطاإل معامالت وبالتالي 0.05 المعنوية مستوى من أقل فقرة لكل sig االحتمالية القيمة

 .℅05عند
 

 األول البعد لفقرات الداخلي الصدق *
 

تضييق ية أهمبالخاصة  من فقرات البعد الثالث  فقرة كل بين رتباطاإل معامل يوضح الجدول أدناه

 .له التابعة للبعد الكلية والدرجة فجوة التوقعات
 
 
 

 الثالث لمحورل البعد الثالث لفقرات الداخلي الصدق: (9-5)جدول رقم
 

 

 العبارات الرقم
معامل 

 اإلرتباط
sig 

 

49 
 مراجعةبتنفيذ عملية ال العمل على تضييق فجوة التوقعاتيساعد 

 مطلقة ونزاهة بمصداقية
0.834 0.000 

50 
ن قدرة مكاتب المراجعة على مراجعة م تضييق فجوة التوقعات يحسن

 حسابات المؤسسات والوطنية واألجنبية في الجزائر
0.840 0.000 

51 
 العدالة الحسابات لمحافظ يمنح العمل على تضييق فجوة التوقعات

 مصالحال تضارب وتجنب الفكرية والنزاهة
0.856 0.000 

52 
ور جمه في بث الطمأنينة والثقة في نفوس يساهم تضييق فجوة التوقعات

 محافظي الحساباتالمعنيين بخدمات 
0.831 0.000 

53 
تمكن أساليب المراجعة الحديثة من توفير الحياد الكامل لمحافظ 

 الحسابات أثناء تنفيذ عمله وعند إبداء رأيه الفني المحايد
0.867 0000.  

54 
هم تحسين اإلتصاالت والففي  تضييق فجوة التوقعاتالعمل على يساهم 

 مع مستخدمي القوائم المالية
0.848 0.000 

55 
 درجة ثقة األطراففي رفع  تضييق فجوة التوقعاتالعمل على يساهم 

 ذات المصلحة في رأي محافظ الحسابات
0.848 0.000 

56 
نات ع من جودة المعلومات والبيايساهم تضييق فجوة التوقعات في الرف

 المحاسبية والمالية المنشورة
0.849 0.000 

 .SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:

 

بدراسة أهمية تضييق  ةوالخاص الثالث لمحورالبعد الثالث لب المتعلقة الفقرات أن أعاله الجدول يبين

 معامل قيمة أن إحصائيا حيث ودالة موجبة رتباطإ بمعامالت متعتت فجوة التوقعات في عملية المراجعة أنها

 عال، صدق بمعامل يتمتع الثالث لمحورل البعد الثالث أن على يدل مما 0.867 و 0.831تراوحت بين  االرتباط

 ئيةإحصا دالة رتباطاإل معامالت وبالتالي 0.05 المعنوية مستوى من أقل فقرة لكل sig االحتمالية القيمة أن كما

 .℅05عند
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 صدق اإلتساق البنائي ألداة الدراسة -3
 

 ويبين إليها، الوصول األداة تسعى التي األهداف تحقق مدى صدق اإلتساق البنائي ألداة الدراسة يقيس

  الجدول هرهيظ ما وهذا ستبيان،اإل لفقرات الكلية بالدرجة الدراسة أداة محاور من محور كل رتباطإ مدى

 الموالي:

 

 

 

 صدق اإلتساق البنائي ألداة الدراسة: (10-5)رقم جدول
 

معامل  المحاور

 اإلرتباط

معامل اإلرتباط 

 المصحح

sig 

سيا تعد أساليب المراجعة التحليلية مصدرا أسا المحور األول:

ث لتحديد مواطن الخطر التي قد تعوق عملية المراجعة وذلك ببح

ة ليبيانات الماالحسابات واألرصدة والعالقات غير العادية في ال

 وغير المالية

0.906 0.950 0.000 

 إلى إستخدام أساليب المعاينة اإلحصائية يؤدي المحور الثاني:

 تسهيل عمل محافظ الحسابات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة
0.889 0.941 0.000 

 سي فيتساهم أساليب المراجعة الحديثة بشكل رئي المحور الثالث:

اكل المحتملة، وبالتالي تخفيض مخاطر تحديد ثم تشخيص المش

ق المراجعة وزيادة كفاءة وفعالية أداء عملية المراجعة وتضيي

 فجوة التوقعات

0.878 0.935 0.000 

 .SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:

 

 لفقرات ةالكلي بالدرجة الدراسة أداة محاور لجميع رتباطاإل معامل أن أعاله الجدول من نالحظ

 ،0.05أقل من  لكل محور sig  ، حيث أن القيمة اإلحتمالية 0.05 عند مستوى معنوية اإلستبيان دالة إحصائية

 التي ليةالجدو رتباطإلا معامل قيمة من أكبر وجميعها 0.906و 0.878 وقيمة معامل اإلرتباط تتراوح بين

 .جيد صدق معاملب تتمتع الدراسة أداة محاور جميع فإن ولهذا 0.561 تساوي
 

 تحليل خصائص أفراد عينة الدراسة -2-5
 

 وفق الدراسة نةعي ألفراد الديمغرافية بالمعلومات المتعلقة النتائج وتحليل عرض سيتم العنصر هذا في

 :كاآلتي ستبيانلإل األول الجزء في وردت التي العناصر
 

 الجنس -2-5-1
 

 كما يلي: وذلك الجنسحسب  ةأفراد عينة الدراسبين الجدول الموالي توزيع ي
 

 : توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس(11-5)جدول رقم
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 النسبة المئوية التكرارات الجنس

 ℅72.5 116 ذكر

 ℅27.5 44 أنثى

 ℅100 160 المجموع

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:                      

 

 كما يلي: وذلك الجنسحسب  توزيع أفراد عينة الدراسةالموالي  الشكليبين كما 
 

 : توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس(1-5)رقم شكل

 

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:
 

 

 ،℅72.5 تهنسب ما أي محافظ حسابات 116 بلغ الذكور عدد أن أعاله والشكل الجدول نتائج من نالحظ

ة محافظي فئ في الغالبة هي الذكور فئة أن أي ،℅27.5 بنسبة محافظة حسابات 44 اإلناث دعد بلغ حين في

 المهنة. هذه في العمل طبيعة إلى راجع وهذا الدراسة، محل الحسابات
 

 العمر -2-5-2
 

 كما يلي: وذلك حسب العمر أفراد عينة الدراسةالجدول الموالي توزيع  يبين
 

 الدراسة حسب متغير العمر: توزيع عينة (12-5)جدول رقم
 

 النسبة المئوية التكرارات العمر

 ℅7.5 12 30أقل من 

 ℅35 56 40إلى  30من 

 ℅37.5 60 50إلى  40من 
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 ℅20 32 50أكبر من 

 ℅100 160 المجموع

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:              
 

 

 

 

 

 

 كما يلي: وذلك حسب العمر أفراد عينة الدراسة الشكل الموالي توزيعيبين كما 
 

 زيع عينة الدراسة حسب متغير العمر: تو(2-5)رقم شكل

 

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:
 

 

 30بين  نسبة محافظي الحسابات الذين تتراوح أعمارهم أن أعاله والشكل الجدول نتائج من يتضح

أما  ،℅20سنة نسبة  50ي حين بلغت نسبة محافظي الحسابات الذين يفوق عمرهم ف ،℅72.5ت بلغسنة  50و

ة وكيفيوذلك راجع إلى شروط  ℅7.5 فلم تتعدى نسبة سنة 30محافظي الحسابات الذين يقل سنهم عن 

  التسجيل في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات.
 

 المستوى العلمي -2-5-3
 

 ي:كما يلالمستوى العلمي لهم وذلك  حسب د عينة الدراسةأفرايبين الجدول الموالي توزيع 
 

 مستوى العلمي: توزيع عينة الدراسة حسب متغير ال(13-5)جدول رقم

 النسبة المئوية التكرارات المستوى العلمي

 ℅12.5 20 دكتوراه

 ℅30 48 ماجستير
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 ℅05 08 ماستر

 ℅50 80 ليسانس

 ℅2.5 04 شهادة مهنية

 ℅100 160 المجموع

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:                
 

 

 :كما يلي حسب المستوى العلمي أفراد عينة الدراسةالشكل الموالي توزيع يبين كما 
 

 : توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى العلمي(3-5)رقم شكل

 

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:
 

 

 الجامعية هاداتالش حملة هم الدراسة عينة أفراد أغلبية أن لنا يتبين أعاله والشكل الجدولنتائج  من

 الدكتوراه ىمستو نسبة بلغت حين في ،℅30 بنسبة ماجستير يحملون الذين األفراد ليهاي ،℅50 بنسبة ليسانس

 مستوىالدراسة يتمتعون ب محل محافظي الحسابات أن يظهر ما هذاو ℅05، ومستوى الماستر ℅12.5

 .الوطنية التنمية تحقيق في والمساهمة الحديثة التطورات مواكبة لهم ضمني ما مقبول جامعي
 

 التخصص -2-5-4
 

 كما يلي:تخصصهم وذلك  حسب أفراد عينة الدراسةيبين الجدول الموالي توزيع 
 

 : توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص(14-5)جدول رقم
 

 النسبة المئوية تكراراتال التخصص

 ℅45 72 محاسبة

 ℅32.5 52 إدارة مالية
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 ℅07.5 12 إقتصاد

 ℅15 24 أخرى

 ℅100 160 المجموع

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:              

 

 

 

 :كما يلي حسب تخصصهم أفراد عينة الدراسةالشكل الموالي توزيع يبين كما 
 

: توزيع عينة الدراسة حسب متغير (4-5)رقم شكل

 

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:
 

 

 بنسبةحاسبة ممن تخصص  هم الدراسة عينة أفراد أغلبية أن لنا يتبين أعاله والشكل الجدول نتائج من

 ادتخصص إقتص نسبة بلغت حين في، ℅32.5 بنسبة الدارسون لتخصص إدارة مالية األفراد ليهاي ،℅45

مية لهم قاعدة عل الدراسة محل محافظي الحسابات أن يظهر ما هذاو ℅15 والتخصصات األخرى، ℅07.5

 التنمية تحقيق في والمساهمة الحديثة التطورات ومواكبة جيدا العمل سير لهم ضمني وهو ما أساسها المحاسبة

 .الوطنية
 

 الخبرة -2-5-5
 

 كما يلي:خبرتهم وذلك  حسب عينة الدراسة أفراديبين الجدول الموالي توزيع 
 

 : توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرة(15-5)جدول رقم
 

 النسبة المئوية التكرارات الخبرة
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 ℅22.5 36 سنوات 05أقل من 

 ℅38.125 61 سنوات 10إلى  05من 

 ℅25.625 41 سنة 15إلى  10من 

 ℅13.75 22 سنة 15ر من كبأ

 ℅100 160 المجموع

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:              
 

 

 :كما يلي حسب خبرتهم أفراد عينة الدراسةالشكل الموالي توزيع يبين كما 
 

 : توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرة(5-5)رقم شكل

 

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:

 
 

 أفراد أغلبية إنف المهنية الخبرة حسب العينة أفراد توزيع عن المعبر أعالهوالشكل  لالجدو نتائج وفق

 ℅25.625 نسبة تليها ،سنوات 10إلى  05من  المهنية خبرتهم تمركزت ℅38.125 نسبته وما الدراسة عينة

 أما ،واتنس 05أقل من  خبرة لديهم للذين ℅22.5 نسبته ما ثم ،سنة 15إلى  10من  خبرتهم تتراوح الذين

ا يفسر أن أغلبية م وهذا سنة 15أكبر من لديهم خبرة   الذين لألفراد فكانت ℅13.75 تمثل التي األخيرة النسبة

 راجعة بكلة الممحافظي الحسابات الذين شملتهم الدراسة لديهم من الخبرة ما يجعلهم يقدمون على أداء عملي

 كفاءة وفعالية.
 

 دوليةاإلطالع على المعايير ال -2-5-6
 

 ما يلي:ك إطالعهم على المعايير الدولية حسب أفراد عينة الدراسةيبين الجدول الموالي توزيع 
 

 اإلطالع على المعايير الدولية: توزيع عينة الدراسة حسب متغير (16-5)جدول رقم

 النسبة المئوية التكرارات المستوى العلمي
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 ℅00 00 منعدم

 ℅12.5 20 سطحي

 ℅45 72 مقبول

 ℅32.5 52 جيد

 ℅10 16 ممتاز

 ℅100 160 المجموع

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:                

 :يكما يلية إطالعهم على المعايير الدولحسب  أفراد عينة الدراسةالشكل الموالي توزيع يبين كما 
 

 المعايير الدوليةاإلطالع على : توزيع عينة الدراسة حسب متغير (6-5)رقم شكل

 

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:

 

الع مقبول على لهم إط الدراسة عينة أفراد من غلبيةاأل أن لنا يتبين أعاله والشكل الجدول نتائج من

 ما هذاو ، ℅32.5 نسبةبلهم إطالع جيد على المعايير الدولية  الذين األفرادليهم ي ،℅45 بنسبة المعايير الدولية

لمعايير امن ناحية إطالعهم على  ومقبول حسن مستوىالدراسة يتمتعون ب محل محافظي الحسابات أن يظهر

 التطورات كبةموا ويساعدهم على أداء عملهم بكل كفاءة وفعالية، ويساعدهم على لهم ضمني وهو ما ،الدولية

 .الوطنية التنمية تحقيق في التي تساهم الحديثة
 

 ستخدام أساليب المراجعة الحديثة في تنفيذ عملية المراجعةإ -2-5-7
 

ي تنفيذ حديثة فإستخدامهم ألساليب المراجعة الحسب  أفراد عينة الدراسةبين الجدول الموالي توزيع ي

 كما يلي: عملية المراجعة
 

 ديثةإستخدام أساليب المراجعة الح: توزيع عينة الدراسة حسب متغير (17-5)جدول رقم
 

 النسبة المئوية التكرارات سالجن
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 ℅78.75 126 نعم

 ℅21.25 34 ال

 ℅100 160 المجموع

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:                      

 
 
 
 

 الجنس كما يلي:حسب  الموالي توزيع أفراد عينة الدراسة الشكليبين كما 
 

 ثةإستخدام أساليب المراجعة الحديب متغير : توزيع عينة الدراسة حس(7-5)رقم شكل

 

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:
 

 

المراجعة  محافظي الحسابات الذين يستخدمون أساليب عدد أن أعاله والشكل الجدول نتائج من يتضح

 يستخدمون الالذين  عدد غبل حين في ،℅78.75 نسبته ما أي فرد 126 بلغ الحديثة في تنفيذ عملية المراجعة

ستخدمون يالذين  فئة أن أي ،℅21.25 بنسبة فرد 34 أساليب المراجعة الحديثة في تنفيذ عملية المراجعة

 وهذا الدراسة، لمح فئة محافظي الحسابات في الغالبة هي أساليب المراجعة الحديثة في تنفيذ عملية المراجعة

 المبادالت نطاق عوتوس ،وكبر حجم المؤسسات وتعقد أنشطتهاعة إلى تغيير قوانين المحاسبة والمراج راجع

 . في الجزائر وتشابكها التجارية

 

 

 

 

 



 رأي محافظ الحسابات المراجعة الحديثة على مصداقية أساليب دراسة تطبيقية ألثر إستخدام :الفصل الخامس

 

 282 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فرضيات الدراسة النتائج وإختبارالمبحث الثالث: تحليل 
 

 محاورالاألبعاد و أسئلة حول الدراسة عينة أفراد إجابات على التعرف المبحث هذا في سنحاول

ار فرضيات الدراسة . وكذلك إختبوأهدافها الدراسة تساؤالت مع النتائج هذه وربط وتحليلها لالستبيان المكونة

ار الخطي البسيط لمتوسط عينتين مستقلتين، وإستخدام معادالت اإلنحد tإختبار الرئيسية والفرعية بإستخدام 

ن خطية تأكد ممن أجل ال ةإختبار التوزيع الطبيعي وإعتدالية بيانات الدراسأداء بعد  كله وهذا والمتعدد

 .العالقة وإمكانية إجراء اإلختبارات المعلمية
 

 التوزيع الطبيعي إختبار -3-1
 

 تتبع البيانات كانت إذا ما ختباربإ قمنا من أجل التحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة

 كما النتائج نتوكا الدراسة، محاورو سمير نوف ألبعاد -كالمجروف  ختبارإ باستخدام ال أم الطبيعي التوزيع

 األتي: الجدول في موضحة هي
 

 ألبعاد ومحاور الدراسة التوزيع الطبيعيإختبار : (18-5)جدول رقم
 

 األبعاد والمحاور
عدد 

 العبارات
K-S sig 

 0.162 0.254 08 أهمية تطبيق أساليب التحليل الماليبعد 

 0.174 0.259 08 ياضيةأهمية تطبيق األساليب اإلحصائية والربعد 

 0.198 0.250 16 محور أهمية إستخدام أساليب المراجعة التحليلية

 0.183 0.290 08  إستخدام المعاينة اإلحصائية في مجال إختبارات الرقابةبعد 

 0.112 0.243 08 سيةإستخدام المعاينة اإلحصائية في مجال اإلختبارات األسابعد 

 0.129 0.254 16 المعاينة اإلحصائية أهمية إستخدام أساليب محور

 0.195 0.260 08 عملية المراجعة جودة أهمية تحسينبعد 

 0.170 0.212 08 أهمية تخفيض مخاطر عملية المراجعةبعد 

 0.206 0.278 08 أهمية تضييق فجوة التوقعاتبعد 

 0.219 0.229 24 تحسين جودة تقرير محافظ الحسابات محور

 0.224 0.226 56 إجمالي المحاور

 .SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:  
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الدراسة،  رمحاوسمير نوف ألبعاد و -كالمجروف ختبارإ ستخدامبإ أنه نالحظ أعاله الجدول نتائج من

بلغت حيث  ،راسةالد محاورو أبعاد لجميع 0.05  المعنوية مستوى من االحتمالية أكبر sig القيمة أن لنا تبين

ألساليب اإلحصائية اأهمية تطبيق بعد ل، و0.162 أهمية تطبيق أساليب التحليل الماليبعد ل االحتمالية sig قيمة

ب المراجعة لمحور أهمية إستخدام أسالي االحتمالية sig قيمة وهو ما نتج عنه أن بلغت 0.174 والرياضية

د فق ختبارات الرقابةام المعاينة اإلحصائية في مجال إإستخدبعد ل االحتمالية sig قيمة، أما ال0.198 التحليلية

هو ما نتج و 0.112 إستخدام المعاينة اإلحصائية في مجال اإلختبارات األساسيةبعد لبلغت ، و0.183 بلغت

بلغت  ، في حين0.129 أهمية إستخدام أساليب المعاينة اإلحصائية لمحور االحتمالية sig قيمة عنه أن بلغت

اطر عملية أهمية تخفيض مخبعد ل، و0.195 عملية المراجعة جودة أهمية تحسينبعد ل تماليةاالح sig قيمة

 االحتمالية sig قيمة وهو ما نتج عنه أن بلغت 0.206 أهمية تضييق فجوة التوقعاتبعد لو 0.170 المراجعة

 .0.219 تحسين جودة تقرير محافظ الحساباتلمحور 
 

 محاورو أبعاد لجميع الصحيح الواحد من أقل  (K-S)االختبار قيمة أنيتضح من نتائج الجدول  كما 

أهمية بعد ل  (K-S)االختبار قيمةحيث بلغت  الطبيعي، للتوزيع تخضع البيانات أن على يدل مما ،الدراسة

وهو ما نتج  0.259 أهمية تطبيق األساليب اإلحصائية والرياضيةبعد ل، و0.254 تطبيق أساليب التحليل المالي

 قيمة، أما 0.250 لمحور أهمية إستخدام أساليب المراجعة التحليلية  (K-S)االختبار قيمة بلغت عنه أن

بعد بلغت ل، و0.290فقد بلغت  إستخدام المعاينة اإلحصائية في مجال إختبارات الرقابةبعد ل  (K-S)االختبار

 قيمة تج عنه أن بلغتوهو ما ن 0.243 إستخدام المعاينة اإلحصائية في مجال اإلختبارات األساسية

-K) االختبار قيمة، في حين بلغت 0.254 أهمية إستخدام أساليب المعاينة اإلحصائية لمحور  (K-S)االختبار

S)  0.212 أهمية تخفيض مخاطر عملية المراجعةبعد ل، و0.260 عملية المراجعة جودة أهمية تحسينبعد ل 

تحسين لمحور   (K-S)االختبار قيمة تج عنه أن بلغتوهو ما ن 0.278 أهمية تضييق فجوة التوقعاتبعد لو

 .0.229 جودة تقرير محافظ الحسابات
 

 تباراتاالخ ستخدامبإ الفرضيات ختباروإ الحسابي المتوسط حساب مما سبق يمكننا اإلعتماد على

ي ى فالصغر باإلعتماد على طريقة المربعاتوذلك اإلنحدار الخطي المتعدد تحليل وخاصة أسلوب  المعلمية

 .تقدير معلماته
 

 فقرات أبعاد المحور األول نتائج تحليل -3-2

 

 لبرنامجا مخرجات خالل من الدراسة محل نتائج فقرات المحور األول تحليل المطلب هذا في سنحاول

درا أساسيا مصتعد أساليب المراجعة التحليلية  أن في المتمثلة األولى بالفرضية ةوالخاص، SPSSاإلحصائي

ات العالقبحث الحسابات واألرصدة ومن خالل  واطن الخطر التي قد تعوق عملية المراجعة وذلكلتحديد م

 . غير العادية في البيانات المالية وغير المالية
 

 لمحور األولفقرات البعد األول لنتائج تحليل  -3-2-1
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بأهمية  ةخاصوال سةالدرا محل نتائج فقرات البعد األول للمحور األول تحليلالعنصر  هذا في سنحاول

 في تنفيذ عملية المراجعة. تطبيق أساليب التحليل الماليإستخدام و

 

 

 

 

 وللمحور األئج إجابات أفراد العينة حول فقرات البعد األول ل: نتا(19-5)جدول رقم

 الــــعـــبــارات رقم
 

 مقياسال

 التكرارات والنسب المئوية
x  

cv 

)℅( 5 4 3 2 1 

01 

يساعد إستخدام أساليب التحليل المالي 

في فهم طبيعة أعمال المؤسسة وتحديد 

 مناطق الخطر المحتملة

 0 4 6 115 35 العدد

4.13 0.58 14.04 
 0 2.5 3.8 71.8 21.9 النسبة

02 

تستخدم أساليب التحليل المالي لتحديد 

البنود والحسابات التي تتطلب المزيد 

 ص والتحققمن الفح

 0 6 8 93 53 العدد

4.20 0.70 16.66 
 0 3.8 5.0 58.1 33.1 النسبة

03 

أساليب التحليل المالي تساعد في 

إكتشاف األخطاء الجوهرية والعناصر 

الشاذة التي قد تكون موجودة بالقوائم 

 المالية

 1 5 10 102 42 العدد

4.12 0.70 16.99 
 0.6 3.1 6.3 63.7 26.3 النسبة

04 

تساعد أساليب التحليل المالي في إبداء 

رأي فني محايد على مدى صحة 

 وعدالة القوائم المالية 

 0 0 9 79 72 العدد

4.39 0.59 13.44 
 0 0 5.6 49.4 45.0 النسبة

05 

يؤدي التحليل المالي إستخدام أساليب 

إلى توفير وقت وتكلفة  أداء عملية 

 المراجعة

 0 7 6 99 48 العدد

4.17 0.69 14.39 
 0 4.4 3.8 61.8 30.0 النسبة

06 

يعتبر أسلوب تحليل التغير من أهم 

أساليب المراجعة التحليلية التي تبين 

مدى سالمة وصحة المركز المالي 

  والنقدي للمؤسسات محل المراجعة

 0 5 4 81 70 العدد

4.35 0.68 15.63 
 0 3.1 2.5 50.6 43.8 النسبة

07 

 على اإلتجاه تحليل ساعد أسلوبي

 واقع عن صحيحة فكرة تكوين

 المستقبلية المؤسسة وإتجاهاتها

 0 7 5 111 37 العدد

4.11 0.65 15.81 
 0 4.4 3.1 69.4 23.1 النسبة

08 

تساعد دراسة إتجاهات النسب المالية 

عبر السنوات إلى مالحظة أي 

 إنحرافات تطرأ على الحسابات

 0 0 4 104 52 العدد

4.30 0.51 11.86 
 0 0 2.5 65.0 32.5 النسبة

 13.98 0.59 4.22 إجمالي البعد

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:
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 فقرات على فقةالموا نحو تتجه الدراسة عينة أفراد إجابات أغلبية بأن نالحظ الجدول نتائج بإستقراء

ي تنفيذ عملية فأهمية إستخدام وتطبيق أساليب التحليل المالي  بمعرفة ةلخاصوا األول محوربعد األول لللا

الذي و 4.22لغ باألول الذي  لمحورل البعد األول لفقرات العام الحسابي المتوسط ذلك على دل وقد المراجعة،

 . 0.59 ـب تأقل من الواحد حيث قدر جاءت التيوقيمة اإلنحراف المعياري  ،بشدة ةيقع في مجال الموافق

يتضح و، ℅13.98 حيث قدرت بـ دالة إحصائيا للبعدنسبة اإلختالف نتائج الجدول أن ن كما يتضح م

 4.11ين ب هذا البعد جاءت محصورةفقرات إلجابات محافظي الحسابات حول  ةالحسابي اتمتوسطال أنأيضا 

أي فني رفي إبداء تساعد  أساليب التحليل الماليأن  لتي تنص علىحيث جاءت العبارة الرابعة ا ،4.39و

 عياريموإنحراف  4.39بمتوسط حسابي  في المرتبة األولى محايد على مدى صحة وعدالة القوائم المالية

وهي درجة  0.65 وإنحراف معياري 4.35بمتوسط حسابي  في المرتبة الثانية العبارة السادسة جاءت ثم، 0.59

ة مدى سالم تي تبينمن أهم أساليب المراجعة التحليلية ال تبريع أسلوب تحليل التغير أن على جدا موافقة جيدة

 4.30بي سط حسابمتوثم جاءت العبارة الثامنة في المرتبة الثالثة  ،لي والنقدي للمؤسساتوصحة المركز الما

لسنوات ادراسة إتجاهات النسب المالية عبر  أن على جدا وهي درجة موافقة جيدة 0.51 وإنحراف معياري

بمتوسط  ةلثاني، ثم في المرتبة الرابعة جاءت الفقرة امالحظة أي إنحرافات تطرأ على الحسابات تساعد على

 تستخدم أساليب التحليل المالي أن على جدا وهي درجة موافقة جيدة 0.70 وإنحراف معياري 4.20حسابي 

 .لتحديد البنود والحسابات التي تتطلب المزيد من الفحص والتحقق
 

 4.17ابي في المرتبة الخامسة بمتوسط حسجاءت العبارة الخامسة  ائج الجدول أنكذلك يتضح من نت

ى توفير يؤدي إلالتحليل المالي إستخدام أساليب أن  على جيدة وهي درجة موافقة 0.69 وإنحراف معياري

 4.13ابي ثم في المرتبة السادسة جاءت العبارة األولى بمتوسط حس ،وقت وتكلفة أداء عملية المراجعة

ي فهم ف يساهم إستخدام أساليب التحليل المالي أن على جيدة وهي درجة موافقة 0.58 وإنحراف معياري

 طبعة بمتوسالسا ، ثم جاءت العبارة الثالثة في المرتبةطبيعة أعمال المؤسسة وتحديد مناطق الخطر المحتملة

عد في التحليل المالي تسا أساليبأن  على جيدة وهي درجة موافقة 0.70 وإنحراف معياري 4.12حسابي 

 عبارةت الجاء ، وأخيراإكتشاف األخطاء الجوهرية والعناصر الشاذة التي قد تكون موجودة بالقوائم المالية

 اإلتجاه تحليل أسلوب أن على جيدة وهي درجة موافقة 0.65 وإنحراف معياري 4.11حسابي  بمتوسط السابعة

 .المستقبلية سسة وإتجاهاتهاالمؤ واقع عن صحيحة فكرة تكوين يساعد على
 

ذ ي تنفيف تطبيق أساليب التحليل الماليإلستخدام و القول أن هناك أهمية كبرى يمكن مما سبقو 

ناطق ديد موتح محل المراجعة فهم طبيعة أعمال المؤسسة مما يساعد محافظ الحسابات على عملية المراجعة

رية ء الجوهإكتشاف األخطاو ،زيد من الفحص والتحققالبنود والحسابات التي تتطلب المو الخطر المحتملة

د عن مدى ي محايإبداء رأي فن مما يساهم في التي قد تكون موجودة بالقوائم المالية كذلك والعناصر الشاذة

 .توفير وقت وتكلفة  أداء عملية المراجعةو صحة وعدالة القوائم المالية
 

 ر األوللمحوفقرات البعد الثاني لنتائج تحليل  -3-2-2
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بأهمية  ةلخاصوا الدراسة محل نتائج فقرات البعد الثاني للمحور األول تحليلالعنصر  هذا في سنحاول

 إستخدام وتطبيق األساليب اإلحصائية والرياضية في تنفيذ عملية المراجعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ألولللمحور ا ت البعد الثاني: نتائج إجابات أفراد العينة حول فقرا(20-5)جدول رقم

 المقياس الــــعـــبــارات رقم
 التكرارات والنسب المئوية

x  
cv 
)℅( 5 4 3 2 1 

09 

تساعد األساليب اإلحصائية والرياضية 
على فهم ودراسة طبيعة عمليات 

 وأنشطة المؤسسة

 2 8 3 88 59 العدد

4.21 0.81 19.24 
 1.3 5.0 1.9 55.0 36.8 النسبة

10 

تعتبر األساليب اإلحصائية والرياضية 
زيادة من أهم األساليب التي تساهم في 

 فعالية عملية الفحص والتحقق

 1 10 7 91 51 العدد

4.13 0.80 19.37 
 0.6 6.3 4.4 56.8 31.9 النسبة

11 

في حالة إستخدام األساليب اإلحصائية 
والرياضية وظهور أية إنحرافات يجب 

ن أسبابها والعمل على تحليلها البحث ع
 وتقييمها

 0 0 9 99 52 العدد

4.26 0.55 12.91 
 0 0 5.6 61.9 32.5 النسبة

12 

من التفكير  يمكن أسلوب تحليل اإلنحدار
المنطقي، ومن ثم القيام بفحص أفضل، 
لما لهذا األسلوب من موضوعية وقواعد 

 رياضية محددة

 0 5 1 100 54 العدد

4.26 0.63 14.79 
 0 3.1 0.6 62.5 33.8 النسبة

13 

يساهم أسلوب تحليل اإلنحدار في إختبار 
مدى معقولية الرصيد الدفتري الفعلي 

 ألي عنصر من عناصر القوائم المالية 

 0 3 4 90 63 العدد

4.33 0.62 14.32 
 0 1.9 2.5 56.2 39.4 النسبة

14 

يساهم أسلوب تحليل السالسل الزمنية 
معرفة التغيرات وتشخيص األسباب في 

التي أدت إلى حدوث التغير في الظاهرة 
 وتفسيرها

 2 5 6 99 48 العدد

4.16 0.74 17.79 
 1.3 3.1 3.8 61.8 30.0 النسبة

15 

يساهم أسلوب دراسة وتحليل السالسل 
الزمنية في فهم وتفسير وتقدير التغير 
في قيمة الحسابات من أجل توقع أكثر 

 مجرى األحداث المستقبليةدقة ل

 0 9 8 86 57 العدد

4.19 0.77 18.38 
 0 5.6 5.0 53.8 35.6 النسبة

16 

يساعد إستخدام األساليب اإلحصائية 
والرياضية في إتخاذ القرارات المناسبة 
في حاالت عدم التأكد لتالفي  الوقوع 

 في األخطاء

 3 6 4 83 64 العدد

4.24 0.83 19.57 
 1.9 3.8 2.5 51.8 40.0 النسبة

 16.35 0.69 4.23 إجمالي البعد

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:
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 فقرات على فقةالموا نحو تتجه الدراسة عينة أفراد إجابات أغلبية بأن نالحظ الجدول نتائج بإستقراء

لرياضية في تنفيذ تطبيق األساليب اإلحصائية واإستخدام وأهمية  بمعرفة ةوالخاص األول محوربعد الثاني لللا

 4.23ل الذي بلغ األو لمحورل البعد الثاني لفقرات العام الحسابي المتوسط ذلك على دل وقد ،عملية المراجعة

، 0.69بـ  التي أقل من الواحد حيث قدر وقيمة اإلنحراف المعياري ة بشدة،الذي يقع في مجال الموافقو

 .℅16.35 حيث قدرت بـ للبعد دالة إحصائيان نسبة اإلختالف باإلضافة إلى ذلك فإ
 

هذا ت فقراة إلجابات محافظي الحسابات حول الحسابي اتمتوسطال أنالجدول  من نتائج كما يتضح 

حليل أسلوب تأن تي تنص على ال عشر حيث جاءت العبارة الثالثة 4.33و 4.13بين  جاءت محصورةالبعد 

في  اليةم الممدى معقولية الرصيد الدفتري الفعلي ألي عنصر من عناصر القوائ في إختبار يساهم اإلنحدار

لمرتبة في ا العبارة الحادية عشر جاءت ثم، 0.62 وإنحراف معياري 4.33المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

دام ة إستخفي حال هأن على جدا وهي درجة موافقة جيدة 0.55 وإنحراف معياري 4.26بمتوسط حسابي  الثانية

يلها البحث عن أسبابها والعمل على تحليجب  ظهور أية إنحرافاتاألساليب اإلحصائية والرياضية و

 0.63 ياريوإنحراف مع 4.26بمتوسط حسابي في المرتبة الثالثة  ثم جاءت العبارة الثانية عشر ،وتقييمها

م القيام المنطقي، ومن ثمن التفكير يمكن  أسلوب تحليل اإلنحدار أن على جدا وهي درجة موافقة جيدة

لفقرة اءت ا، ثم في المرتبة الرابعة جبفحص أفضل، لما لهذا األسلوب من موضوعية وقواعد رياضية محددة

خدام إست أن على جدا وهي درجة موافقة جيدة 0.83 وإنحراف معياري 4.24بمتوسط حسابي  السادسة عشر

لوقوع في ا تالفيرات المناسبة في حاالت عدم التأكد لفي إتخاذ القرايساعد األساليب اإلحصائية والرياضية 

 .األخطاء
 

 4.21سابي في المرتبة الخامسة بمتوسط ح جاءت التاسعة العبارة كذلك يتضح من نتائج الجدول أن 

عد على األساليب اإلحصائية والرياضية تساأن  على جدا جيدة وهي درجة موافقة 0.81 وإنحراف معياري

وسط بمت شرعرتبة السادسة جاءت العبارة الخامسة ثم في الم ،عمليات وأنشطة المؤسسةفهم ودراسة طبيعة 

ل أسلوب دراسة وتحليل السالس أن على جيدة وهي درجة موافقة 0.77 وإنحراف معياري 4.19حسابي 

 حداثرى األالزمنية يساهم في فهم وتفسير وتقدير التغير في قيمة الحسابات من أجل توقع أكثر دقة لمج

 0.74 عياريموإنحراف  4.16حسابي  في المرتبة السابعة بمتوسط الرابعة عشر، ثم جاءت العبارة المستقبلية

يص وتشخ معرفة التغيرات أسلوب تحليل السالسل الزمنية يساهم فيأن  على جيدة وهي درجة موافقة

تبة المر في العاشرةرة ، وأخيرا جاءت العبااألسباب التي أدت إلى حدوث التغير في الظاهرة وتفسيرها

حافظي موافقة م مما يعني ،جيدة وهي درجة موافقة 0.80 وإنحراف معياري 4.13حسابي  الثامنة بمتوسط

 لية عمليةدة فعازياالتي تساهم في  األساليباألساليب اإلحصائية والرياضية تعتبر من أهم  أن الحسابات على

 .والعمل على تحليلها وتقييمها افاتاإلنحر من خالل البحث عن أسباب الفحص والتحقق

ي تنفيذ فاألساليب اإلحصائية والرياضية إلستخدام  يمكن القول أن هناك أهمية كبرى ومما سبق 

هم ف ت علىساعد محافظ الحسابات موضوعية وقواعد رياضية محددةعملية المراجعة لما لهذه األساليب من 

تأكد دم الإتخاذ القرارات المناسبة في حاالت عو راجعةمحل الم ودراسة طبيعة عمليات وأنشطة المؤسسة

 مما يساهم في إبداء رأي يتميز بالدقة والموضوعية.  الوقوع في األخطاء لتالفي
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 فقرات أبعاد المحور الثانينتائج تحليل  -3-3
 

 مجلبرناا مخرجات خالل من الدراسة محل نتائج فقرات المحور الثاني تحليل الجزء هذا في سنحاول

ئية يؤدي إلى إستخدام أساليب المعاينة اإلحصا أن في المتمثلة الثانية بالفرضية ةوالخاص، SPSSاإلحصائي

 .تسهيل عمل محافظ الحسابات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة
 

 لمحور الثانيفقرات البعد األول لنتائج تحليل  -3-3-1
 

بأهمية  لخاصوا الدراسة محللمحور الثاني ول لنتائج فقرات البعد األ تحليلالعنصر  هذا في سنحاول

 .إستخدام المعاينة اإلحصائية في مجال إختبارات الرقابة
 

 ثانيلمحور ال: نتائج إجابات أفراد العينة حول فقرات البعد األول ل(21-5)جدول رقم

 الــــعـــبــارات رقم
 

 المقياس
 التكرارات والنسب المئوية

x  
cv 
)℅( 5 4 3 2 1 

17 

يعتبر نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة 
أهم محدد لنوعية المراجعة المتبناة 

 ولحجم المفردات المراد إختبارها

 0 0 6 95 59 العدد

4.33 0.54 12.47 
 0 0 3.8 59.3 36.9 النسبة

18 

يوفر أسلوب العينة اإلحصائية في مجال 
 إثبات كافية وغير إختبارات الرقابة أدلة

 متحيزة

 3 7 5 89 56 العدد

4.17 0.83 19.90 
 1.9 4.4 3.1 55.6 35.0 النسبة

19 

تساعد المعاينة اإلحصائية على إجراء 
تقييم موضوعي للنتائج التي نحصل 
عليها من العينة، بعكس الحال في 

 المعاينة الشخصية أو الحكمية

 2 5 8 87 58 العدد

4.21 0.78 18.52 
 1.3 3.1 5.0 54.3 36.3 النسبة

20 

إستخدام المعاينة اإلحصائية في  يؤدي
تحديد مدى إلى  مجال إختبارات الرقابة

 اإلختبارات التي يجب بها

 0 4 5 95 56 العدد

4.26 0.64 15.02 
 0 2.5 3.1 59.4 35.0 النسبة

21 

إن إستخدام المعاينة اإلحصائية يمكن 
عينة وإختيار مفرداتها من تحديد حجم ال

 بشكل موضوعي وعلمي

 3 7 4 89 57 العدد

4.18 0.83 19.85 
 1.9 4.4 2.5 55.6 35.6 النسبة

22 

إستخدام المعاينة اإلحصائية في 
إختبارات الرقابة يساعد على التأكد من 
مدى تطبيق ومراعاة المؤسسة  للوائح 

 وأنظمة وأساليب الرقابة الداخلية

 0 7 0 116 37 العدد

4.14 0.62 14.97 
 0 4.4 0 72.5 23.1 النسبة

23 

في التأكد  الصفات يساعد أسلوب معاينة
 السياسات بتنفيذ المؤسسة لتزامإ من

 الموضوعة الرقابية واإلجراءات

 4 9 3 100 44 العدد

4.06 0.86 21.18 
 2.5 5.6 1.9 62.5 27.5 النسبة

24 

فية في البحث تساهم المعاينة اإلستكشا
عن األخطاء الهامة عندما يكون 
اإلستثناء هاما كقرينة عن إختالس 

 محتمل

 2 6 6 92 54 العدد

4.19 0.77 18.37 
 1.2 3.8 3.8 57.5 33.7 النسبة
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 16.70 0.70 4.19 إجمالي البعد

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:

 فقرات على فقةالموا نحو تتجه الدراسة عينة أفراد إجابات أغلبية بأن حظنال الجدول نتائج بإستقراء

 ،ختبارات الرقابةإستخدام المعاينة اإلحصائية في مجال إ أهمية بمعرفة ةوالخاص الثاني محوربعد األول لللا

ي يقع في الذو 4.19الثاني الذي بلغ  لمحورل البعد األول لفقرات العام الحسابي المتوسط ذلك على دل وقد

، 0.70ـ ب توقيمة اإلنحراف المعياري التي أقل من الواحد حيث قدر ة والدرجة المرتفعة،مجال الموافق

 .℅16.70 حيث قدرت بـ للبعد دالة إحصائياباإلضافة إلى ذلك فإن نسبة اإلختالف 
 

هذا ت افقرة إلجابات محافظي الحسابات حول الحسابي اتمتوسطال أنالجدول  من نتائج كما يتضح 

بة نظام الرقا على أن تي تنصال (17)حيث جاءت العبارة رقم  ،4.33و 4.06بين  جاءت محصورةالبعد 

 4.33سابي في المرتبة األولى بمتوسط ح أهم محدد لنوعية المراجعة المتبناة يعتبر الداخلية للمؤسسة

حراف وإن 4.26توسط حسابي بم في المرتبة الثانية (20)رقم العبارة  جاءت ثم، 0.54 وإنحراف معياري

دي يؤ لرقابةاإستخدام المعاينة اإلحصائية في مجال إختبارات  أن على وهي درجة موافقة جيدة 0.64 معياري

بمتوسط ثالثة في المرتبة ال (19)ثم جاءت العبارة رقم  ،بها القيام ختبارات التي يجبتحديد مدى اإلإلى 

اعد على المعاينة اإلحصائية تس أن على جدا ة موافقة جيدةوهي درج 0.78 وإنحراف معياري 4.21حسابي 

، لحكميةاة أو إجراء تقييم موضوعي للنتائج التي نحصل عليها من العينة، بعكس الحال في المعاينة الشخصي

رجة دوهي  0.77 وإنحراف معياري 4.19بمتوسط حسابي   (24)رقم ثم في المرتبة الرابعة جاءت الفقرة 

اء هاما اإلستثن لبحث عن األخطاء الهامة عندما يكونفي ا أن المعاينة اإلستكشافية تساهم ىعل موافقة جيدة

 .كقرينة عن إختالس محتمل
 

 4.18ابي في المرتبة الخامسة بمتوسط حسجاءت  (21)رقم العبارة  كذلك يتضح من نتائج الجدول أن

ديد حجم من تح اإلحصائية يمكنمعاينة ن إستخدام الأ على جيدة وهي درجة موافقة 0.83 وإنحراف معياري

سط بمتو (18)رقم ثم في المرتبة السادسة جاءت العبارة  ،العينة وإختيار مفرداتها بشكل موضوعي وعلمي

مجال  أسلوب العينة اإلحصائية في أن على جيدة وهي درجة موافقة 0.83 وإنحراف معياري 4.17حسابي 

تبة السابعة في المر (22)رقم ، ثم جاءت العبارة ة وغير متحيزةيوفر أدلة إثبات كافي إختبارات الرقابة

إلحصائية إستخدام المعاينة اأن  على جيدة وهي درجة موافقة 0.62 وإنحراف معياري 4.14حسابي  بمتوسط

لرقابة اليب اللوائح وأنظمة وأسالمؤسسة  إختبارات الرقابة يساعد على التأكد من مدى تطبيق ومراعاة في

 وافقةموهي درجة  0.86 وإنحراف معياري 4.06حسابي  بمتوسط (23)رقم ، وأخيرا جاءت العبارة الداخلية

 لتزامإ في التأكد من يساعد الصفات معاينة أسلوب أن موافقة محافظي الحسابات على مما يعني ،جيدة

 .الموضوعة الرقابية واإلجراءات السياسات بتنفيذ المؤسسة
 

المعاينة اإلحصائية في مجال إختبارات أساليب  ستخدامإل همية كبرىومنه يمكن القول أن هناك أ

جراء تقييم موضوعي إ من خاللوذلك  بهاالقيام  ختبارات التي يجبتحديد مدى اإللمساهمتها في  الرقابة

أن أساليب  وهذا يعني ،حصل عليها من العينة، بعكس الحال في المعاينة الشخصية أو الحكميةللنتائج المت



 رأي محافظ الحسابات المراجعة الحديثة على مصداقية أساليب دراسة تطبيقية ألثر إستخدام :الفصل الخامس

 

 290 

المؤسسة محل  مدى تطبيق ومراعاة ة عنأدلة إثبات كافية وغير متحيزتساهم في توفير اينة اإلحصائية المع

 .للوائح وأنظمة وأساليب الرقابة الداخليةالمراجعة 
 

 فقرات البعد الثاني للمحور الثانينتائج تحليل  -3-3-2
 

بأهمية  الخاصو الدراسة محلثاني نتائج فقرات البعد الثاني للمحور ال تحليلالعنصر  هذا في سنحاول

 .إستخدام المعاينة اإلحصائية في مجال اإلختبارات األساسية
 

 لثانيلمحور ال ت البعد الثاني: نتائج إجابات أفراد العينة حول فقرا(22-5)جدول رقم

 الــــعـــبــارات رقم
 

 المقياس
 التكرارات والنسب المئوية

x  
cv 
)℅( 5 4 3 2 1 

25 

إستخدام أسلوب العينة اإلحصائية في 
مجال اإلختبارات األساسية يؤدي إلى 
توفير الوقت والتكلفة عند مراجعة 

 القوائم المالية للمؤسسة

 0 6 4 102 48 العدد

4.20 0.66 15.71 
 0 3.8 2.5 63.7 30.0 النسبة

26 

تمكن المعاينة اإلحصائية من تحليل 
ج لمعرفة المدى الذي إختلفت فيه النتائ

نتائج العينة عن النتائج التي يمكن 
الحصول عليها إذا تم فحص المجتمع 

 بأكمله

 0 0 10 81 69 العدد

4.36 0.60 13.76 
 0 0 6.3 50.6 43.1 النسبة

27 

يساهم إستخدام أسلوب المعاينة 
اإلحصائية في تخفيض مقدار العمل 

 ة المراجعةالتفصيلي الضروري لعملي

 0 0 0 96 64 العدد

4.40 0.49 11.13 
 0 0  60.0 40.0 النسبة

28 

في  المتغيرات أسلوب معاينة يستخدم
 أجل من ةتفصيليال ختباراتاال مرحلة

صحة  حول مباشرة أدلة على الحصول
 األرصدة والعمليات

 0 6 0 98 56 العدد

4.27 0.65 15.22 
 0 3.8 0 61.2 35.0 النسبة

29 

في مجال  يوفر أسلوب العينة اإلحصائية
أدلة إثبات كافية  اإلختبارات األساسية

 وغير متحيزة

 0 8 5 88 59 العدد

4.23 0.73 17.25 
 0 5.0 3.1 55.0 36.9 النسبة

30 

تختص معاينة المتغيرات بتقدير القيمة 
النقدية لرصيد معين من الحسابات التي 

 ة أو تقدير مقدارتحتويها القوائم المالي
الخطأ المحتمل أن يوجد في ذلك 

 الرصيد

 0 7 6 97 50 العدد

4.18 0.70 16.74 
 0 4.4 3.8 60.6 31.2 النسبة

31 

تساعد أساليب المعاينة اإلحصائية في 
تحقيق أهداف إختبارات المراجعة في 
حالة عدم وجود قيمة دفترية مسجلة 

 ةلكافة مفردات المجتمع محل المراجع

 5 11 4 94 46 العدد

4.03 0.93 23.07 
 3.1 6.9 2.5 58.7 28.8 النسبة

32 

تتجنب المعاينة بالوحدات النقدية مشكلة 
تحويل أخطاء معاينة الصفات إلى قيم 
مالية، مما يؤدي إلى تخفيض مخاطر 
اإلعتماد على إستنتاجات معاينة القيمة 

 فقط

 6 9 3 86 56 العدد

4.10 0.96 23.41 
 3.8 5.6 1.9 53.7 35.0 النسبة
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 15.87 0.67  4.23 إجمالي البعد

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:

 فقرات على فقةالموا نحو تتجه الدراسة عينة أفراد إجابات أغلبية بأن نالحظ الجدول نتائج بإستقراء

إلختبارات اإستخدام المعاينة اإلحصائية في مجال ة أهمي بمعرفة ةوالخاص الثاني محوربعد الثاني لللا

الذي و 4.23ي بلغ الذ الثاني لمحورل البعد الثاني لفقرات العام الحسابي المتوسط ذلك على دل وقد ،األساسية

، باإلضافة إلى 0.67وقيمة اإلنحراف المعياري التي أقل من الواحد حيث قدر بـ  ة بشدة،يقع في مجال الموافق

 .℅15.87 حيث قدرت بـ للبعد دالة إحصائيانسبة اإلختالف  ذلك فإن
 

هذا  فقراتة إلجابات محافظي الحسابات حول الحسابي اتمتوسطال أنالجدول  من نتائج كما يتضح

معاينة ال إستخدام أن تي تنص على ال (27)رقم حيث جاءت العبارة  4.40و 4.03 بين جاءت محصورةالبعد 

سابي وسط حفي المرتبة األولى بمت لعملية المراجعة ض مقدار العمل التفصيليفياإلحصائية يساهم في تخ

وإنحراف  4.36بمتوسط حسابي  في المرتبة الثانية (26)رقم العبارة  جاءت ثم، 0.49 وإنحراف معياري 4.40

ئج النتا مكن من تحليليالمعاينة اإلحصائية إستخدام  أن على جدا وهي درجة موافقة جيدة 0.60 معياري

مجتمع حص الفلمعرفة المدى الذي إختلفت فيه نتائج العينة عن النتائج التي يمكن الحصول عليها إذا تم 

وهي  0.65 وإنحراف معياري 4.27بمتوسط حسابي في المرتبة الثالثة  (28)رقم ثم جاءت العبارة  ،بأكمله

 أجل من ةيليتفصال ختباراتاال حلةفي مريستخدم   المتغيرات معاينة أسلوب أن على جدا درجة موافقة جيدة

  (29)رقم  ةم في المرتبة الرابعة جاءت العبار، ثصحة األرصدة والعمليات حول مباشرة أدلة على الحصول

 إلحصائيةأسلوب العينة ا أن على جدا وهي درجة موافقة جيدة 0.73 وإنحراف معياري 4.23بمتوسط حسابي 

 .ة إثبات كافية وغير متحيزةيوفر أدل في مجال اإلختبارات األساسية
 

 4.20ابي في المرتبة الخامسة بمتوسط حسجاءت  (25)رقم العبارة كذلك يتضح من نتائج الجدول أن 

ي مجال إستخدام أسلوب العينة اإلحصائية فأن  على جيدة جدا وهي درجة موافقة 0.66 وإنحراف معياري

رقم بارة اءت العجثم في المرتبة السادسة  ،مراجعةال ةعملي تكلفةبارات األساسية يؤدي إلى توفير وقت اإلخت

 اتمعاينة المتغير أن على جيدة وهي درجة موافقة 0.70 وإنحراف معياري 4.18بمتوسط حسابي  (30)

م جاءت ، ثيدفي ذلك الرص قدير مقدار الخطأ المحتمل وجودهأو تقيمة النقدية لرصيد معين بتقدير ال تختص

 جيدة فقةوهي درجة موا 0.96 وإنحراف معياري 4.10حسابي  لمرتبة السابعة بمتوسطفي ا (32)رقم العبارة 

، ة فقطالقيم ؤدي إلى تخفيض مخاطر اإلعتماد على إستنتاجات معاينةالمعاينة بالوحدات النقدية ت أن على

 على ةجيد وهي درجة موافقة 0.93 وإنحراف معياري 4.03حسابي  بمتوسط (31)رقم وأخيرا جاءت العبارة 

دفترية  د قيمةتساعد في تحقيق أهداف إختبارات المراجعة في حالة عدم وجو أساليب المعاينة اإلحصائية أن

 .مسجلة لكافة مفردات المجتمع محل المراجعة
 

المعاينة اإلحصائية في مجال اإلختبارات ستخدام أساليب إل ومنه يمكن القول أن هناك أهمية كبرى 

تساعد محافظ  موضوعية وقواعد رياضية محددةلية المراجعة لما لهذه األساليب من تنفيذ عم عند األساسية

في ذلك  قدير مقدار الخطأ المحتمل وجودهأو ت باتتقدير القيمة النقدية لرصيد معين من الحسا الحسابات على
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دات المجتمع تحقيق أهداف إختبارات المراجعة في حالة عدم وجود قيمة دفترية مسجلة لكافة مفرو ،الرصيد

 .اإلعتماد على إستنتاجات غير موضوعية مما يؤدي إلى تخفيض مخاطر ،محل المراجعة
 

 فقرات أبعاد المحور الثالثنتائج تحليل  -3-4
 

 لبرنامجا مخرجات خالل من الدراسة محل نتائج فقرات المحور الثالث تحليل الجزء هذا في سنحاول

رها التابع من تحسين جودة عملية المراجعة وتخفيض مخاط والخاصة فرضيات المتغير، SPSSاإلحصائي

 وتضييق فجوة التوقعات.
 

 لمحور الثالثفقرات البعد األول لنتائج تحليل  -3-4-1
 

 ةلخاصوا الدراسة محل لمحور الثالثنتائج فقرات البعد األول ل تحليلالعنصر  هذا في سنحاول

 .عملية المراجعة جودة تحسين بأهمية

 ثالثلمحور ال: نتائج إجابات أفراد العينة حول فقرات البعد األول ل(23-5)جدول رقم

 الــــعـــبــارات قمر
 

 المقياس
 التكرارات والنسب المئوية

x  
cv 
)℅( 5 4 3 2 1 

33 

يساهم أداء عملية المراجعة بكل كفاءة 
وفعالية في الرفع من جودة المعلومات 

 ات المحاسبية والمالية المنشورةوالبيان

 0 10 5 92 53 العدد

4.17 0.76 18.22 
 0 6.3 3.1 57.5 33.1 النسبة

34 

أداء عملية المراجعة في  تساعد جودة
عرض القوائم زيادة شفافية وعدالة 

 المالية

 1 8 4 96 51 العدد

4.17 0.75 17.98 
 0.6 5.0 2.5 60.0 31.9 النسبة

35 

تحقيق جودة عملية المراجعة في يساهم 
تخفيض عدد الدعاوي القضائية 

 المرفوعة ضد محافظي الحسابات

 5 14 6 90 45 العدد

3.97 0.97 24.43 
 3.1 8.8 3.8 56.2 28.1 النسبة

36 

 فيتساعد أساليب المراجعة الحديثة 
تحسين أداء عملية المراجعة وزيادة 

 مصداقية القوائم المالية

 3 7 3 86 61 العدد

4.21 0.83 19.71 
 1.9 4.4 1.9 53.7 38.1 النسبة

37 

تحسين جودة عملية المراجعة يساهم في 
 الجوهري الخطأ مخاطر وتقييم تحديد

 وبيئتها المؤسسة فهم خالل من

 0 9 6 97 48 العدد

4.15 0.73 17.59 
 0 5.6 3.8 60.6 30.0 النسبة

38 

ة تحسين جودة المراجع يساعد
 على تقرير محافظ الحسابات مستخدمي

 وإطمئنان ثقة بكل قراراتهم إتخاذ

 2 5 8 90 55 العدد

4.19 0.77 18.37 
 1.2 3.1 5.0 56.3 34.4 النسبة

39 

يحسن من قدرة  تحقيق جودة المراجعة
مكاتب المراجعة على مراجعة حسابات 

 المؤسسات الكبرى

 0 10 5 97 48 العدد

4.14 0.75 18.11 
 0 6.3 3.1 60.6 30.0 النسبة

40 

يوفر العمل على تحسين جودة المراجعة 
القدرة لمكاتب المراجعة الوطنية على 

 المنافسة مع مكاتب المراجعة الدولية

 0 6 7 86 61 العدد

4.26 0.71 16.66 
 0 3.8 4.4 53.7 38.1 النسبة

 18.26 0.76 4.16 إجمالي البعد

 SPSS v22 لباحث باإلعتماد على مخرجاتإعداد ا المصدر:
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 فقرات على فقةالموا نحو تتجه الدراسة عينة أفراد إجابات أغلبية بأن نالحظ الجدول نتائج بإستقراء

 المتوسط ذلك على دل وقد ،عملية المراجعة جودة تحسين يةأهم بمعرفة ةوالخاص الثالث محورلل ولبعد األلا

والدرجة  ةفقالذي يقع في مجال المواو 4.16الذي بلغ  الثالث لمحورل ولالبعد األ لفقرات العام الحسابي

لك فإن نسبة ذ، باإلضافة إلى 0.76بـ  توقيمة اإلنحراف المعياري التي أقل من الواحد حيث قدر ،المرتفعة

 .℅18.26 حيث قدرت بـ للبعد دالة إحصائيااإلختالف 
 

هذا ت فقراة إلجابات محافظي الحسابات حول بيالحسا اتمتوسطال أنالجدول  من نتائج كما يتضح 

حسين العمل على تأن تي تنص على ال (40)رقم حيث جاءت العبارة  4.26و 3.97بين  جاءت محصورة البعد

 ي المرتبةف دوليةعلى المنافسة مع مكاتب المراجعة ال لمكاتب المراجعة الوطنية جودة المراجعة يوفر القدرة

بمتوسط  انيةفي المرتبة الث (36)رقم العبارة  جاءت ثم، 0.71 وإنحراف معياري 4.26األولى بمتوسط حسابي 

عد تسا ثةالمراجعة الحدي أساليب أن على جدا وهي درجة موافقة جيدة 0.83 وإنحراف معياري 4.21حسابي 

رتبة الثالثة المفي  (38)رقم ثم جاءت العبارة  ،وزيادة مصداقية القوائم المالية تحسين أداء عملية المراجعة في

ة تحسين جودة المراجع أن على وهي درجة موافقة جيدة 0.77 وإنحراف معياري 4.19بمتوسط حسابي 

ة الرابعة م في المرتب، ثطمئنانوإ ثقة بكل قراراتهم إتخاذ على تقرير محافظ الحسابات مستخدمي يساعد

 نأ على وهي درجة موافقة جيدة 0.75 وإنحراف معياري 4.17بمتوسط حسابي  (34)رقم  جاءت العبارة

 .عدالة في عرض القوائم الماليةعملية المراجعة تساعد في زيادة شفافية وجودة أداء 
 

 4.17ابي في المرتبة الخامسة بمتوسط حسجاءت  (33)رقم العبارة  كذلك يتضح من نتائج الجدول أن

ة يساهم في مراجعة بكل كفاءة وفعاليأداء عملية الأن  على جيدة وهي درجة موافقة 0.76 وإنحراف معياري

قم رالعبارة  جاءت ثم في المرتبة السادسة ،الرفع من جودة المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المنشور

ية تحسين جودة عمل أن على جيدة وهي درجة موافقة 0.73 وإنحراف معياري 4.15بمتوسط حسابي  (37)

اءت العبارة ، ثم جوبيئتها المؤسسة فهم خالل من الجوهري الخطأ اطرمخ وتقييم المراجعة يساهم في تحديد

أن  على جيدة وهي درجة موافقة 0.75 وإنحراف معياري 4.14حسابي  في المرتبة السابعة بمتوسط (39)رقم 

ا أخير، وجعة على مراجعة حسابات المؤسسات الكبرىيحسن من قدرة مكاتب المرا تحقيق جودة المراجعة

 ة موافقةوهي درج 0.97 وإنحراف معياري 3.97حسابي  في المرتبة الثامنة بمتوسط (35)رقم ارة جاءت العب

يض عدد تحقيق جودة عملية المراجعة يساهم في تخف أن موافقة محافظي الحسابات علىمما يعني  ،جيدة

 .الدعاوي القضائية المرفوعة ضد محافظي الحسابات
 

اتب مكإلعطاء القدرة ل عملية المراجعة جودة تحسينل ىومنه يمكن القول أن هناك أهمية كبر

هو ما و .ليةالمنافسة مع مكاتب المراجعة الدوو جعة الوطنية على مراجعة حسابات المؤسسات الكبرىالمرا

 ن خاللم ماليةفي زيادة الشفافية والعدالة في عرض القوائم التساهم جودة أداء عملية المراجعة  أن يعني

وزيادة  مراجعةتحسين أداء عملية ال ، وبالتاليوبيئتها المؤسسة فهمو الجوهري الخطأ خاطرم وتقييم تحديد

 .تخفيض عدد الدعاوي القضائية المرفوعة ضد محافظي الحساباتو مصداقية القوائم المالية
 
 

 

 فقرات البعد الثاني للمحور الثالثنتائج تحليل  -3-4-2
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 ةالخاصو الدراسة محل ات البعد الثاني للمحور الثالثنتائج فقر تحليلالعنصر  هذا في سنحاول

 تخفيض مخاطر عملية المراجعة.بأهمية 
 

 لثالثلمحور ال ت البعد الثاني: نتائج إجابات أفراد العينة حول فقرا(24-5)جدول رقم

 الــــعـــبــارات رقم
 

 المقياس

 التكرارات والنسب المئوية
x  

cv 

)℅( 5 4 3 2 1 

41 

تساعد أساليب المراجعة الحديثة على 

 ممكن حد أدنى إلى المخاطر تخفيض

 المراجعة عملية في

 0 5 4 93 58 العدد

4.27 0.66 15.45 
 0 3.1 2.5 58.1 36.3 النسبة

42 

يساهم إستخدام أساليب المراجعة 

 على المؤسسة معرفة قدرةالمختلفة في 

 الخطر ماكنأ ومعرفة االستمرار

 0 6 5 85 64 العدد

4.29 0.70 16.31 
 0 3.8 3.1 53.1 40.0 النسبة

43 

 تخفيض مخاطر عملية المراجعةيساهم 

تخفيض حاالت الفشل إلى أدنى حد في 

 ممكن

 0 3 4 88 65 العدد

4.34 0.62 14.28 
 0 1.9 2.5 55.0 40.6 النسبة

44 

يدعم  تخفيض مخاطر عملية المراجعة

إستقاللية وموضوعية محافظي 

 الحسابات في الجزائر

 1 7 6 89 57 العدد

4.21 0.76 18.05 
 0.6 4.4 3.8 55.6 35.6 النسبة

45 

يوفر  تخفيض مخاطر عملية المراجعة

على محافظي الحسابات الجهد والوقت 

 واألموال الالزمة

 5 11 10 91 43 العدد

3.97 0.94 23.67 
 3.1 6.9 6.3 56.8 26.9 النسبة

46 

يساعد تخفيض مخاطر عملية 

في دعم قدرة المؤسسات  المراجعة

 المالية المحتملة المخاطر على مواجهة

 3 9 7 82 59 العدد

4.15 0.88 21.20 
 1.9 5.6 4.4 51.2 36.9 النسبة

47 

 يساهم تخفيض مخاطر عملية المراجعة

في الرفع من جودة المعلومات 

 حاسبية والمالية المنشورةوالبيانات الم

 2 11 6 95 46 العدد

4.07 0.84 20.63 
 1.2 6.9 3.8 59.3 28.8 النسبة

48 

 يساهم تخفيض مخاطر عملية المراجعة

في تخفيض عدد الدعاوي القضائية 

 المرفوعة ضد محافظي الحسابات

 7 17 9 72 55 العدد

3.94 1.10 27.91 
 4.4 10.6 5.6 45.0 34.4 النسبة

 18.55 0.77 4.15 إجمالي البعد

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:

 

 فقرات على الموافقة نحو تتجه الدراسة عينة أفراد إجابات أغلبية بأن نالحظ الجدول نتائج بإستقراء

 ذلك على دل وقد ،تخفيض مخاطر عملية المراجعة أهمية معرفةب ةوالخاص الثالث محوربعد الثاني لللا

 ةالذي يقع في مجال الموافقو 4.15الذي بلغ  الثالث لمحورل البعد الثاني لفقرات العام الحسابي المتوسط
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، باإلضافة إلى ذلك 0.77بـ  توقيمة اإلنحراف المعياري التي أقل من الواحد حيث قدر ،والدرجة المرتفعة

 .℅18.55 ـحيث قدرت ب للبعد دالة إحصائيافإن نسبة اإلختالف 
 

هذا  فقراتة إلجابات محافظي الحسابات حول الحسابي اتمتوسطال أنالجدول  من نتائج كما يتضح

 تخفيض مخاطرأن تي تنص على ال (43)رقم حيث جاءت العبارة  4.34و 3.94بين  جاءت محصورة البعد

سابي حولى بمتوسط في المرتبة األ تخفيض حاالت الفشل إلى أدنى حد ممكنيساهم في  عملية المراجعة

وإنحراف  4.29بمتوسط حسابي  في المرتبة الثانية (42)رقم العبارة  جاءت ثم، 0.62 وإنحراف معياري 4.34

معرفة  يساهم في إستخدام أساليب المراجعة المختلفة أن على جدا وهي درجة موافقة جيدة 0.70 معياري

بمتوسط لثالثة في المرتبة ا (41)رقم اءت العبارة ثم ج ،الخطر أماكن ومعرفة االستمرار على المؤسسة قدرة

ثة تساعد أساليب المراجعة الحدي أن على جدا وهي درجة موافقة جيدة 0.66 وإنحراف معياري 4.27حسابي 

 (44)رقم فقرة ثم في المرتبة الرابعة جاءت ال ،المراجعة عملية في ممكن حد أدنى إلى المخاطر تخفيضعلى 

لية تخفيض مخاطر عم أن على جدا وهي درجة موافقة جيدة 0.76 إنحراف معياريو 4.21بمتوسط حسابي 

 .محافظي الحسابات في الجزائر وموضوعية يدعم إستقاللية المراجعة
 

 4.15ابي في المرتبة الخامسة بمتوسط حسجاءت  (46)رقم العبارة كذلك يتضح من نتائج الجدول أن 

 عمفي د يساعد تخفيض مخاطر عملية المراجعةأن  على يدةج وهي درجة موافقة 0.88 وإنحراف معياري

بمتوسط  (47) رقمثم في المرتبة السادسة جاءت العبارة  ،المالية المحتملة المخاطر على مواجهة المؤسسات

م في يساه المراجعة تخفيض مخاطر  أن على جيدة وهي درجة موافقة 0.84 وإنحراف معياري 4.07حسابي 

رتبة السابعة في الم (45)رقم ، ثم جاءت العبارة المحاسبية والمالية المنشورة لوماتلرفع من جودة المعا

 ةالمراجع تخفيض مخاطرأن  على جيدة وهي درجة موافقة 0.94 وإنحراف معياري 3.97حسابي  بمتوسط

حسابي  بمتوسط في المرتبة الثامنة (48)رقم ، وأخيرا جاءت العبارة الجهد والوقت واألموال الالزمة يوفر

في  يساهم تخفيض مخاطر عملية المراجعة أن على جيدة وهي درجة موافقة 1.10 وإنحراف معياري 3.94

 .تخفيض عدد الدعاوي القضائية المرفوعة ضد محافظي الحسابات
 

ب ألساليتخفيض مخاطر عملية المراجعة باإلعتماد على ال ومنه يمكن القول أن هناك أهمية كبرى

ظ محاف تساعد موضوعية وقواعد رياضية محددةلما لهذه األساليب من  لية المراجعةالحديثة لتنفيذ عم

حاالت  تخفيضو الخطر أماكن ومعرفة االستمرار على محل المراجعة المؤسسة معرفة قدرة الحسابات على

 وعية.وضة والممما يساهم في إبداء رأي يتميز بالدق ،إتخاذ القرارات المناسبةو الفشل إلى أدنى حد ممكن

 ليهم يوفر ع يدعم إستقاللية محافظي الحسابات في الجزائر تخفيض مخاطر عملية المراجعةأن  وهو ما يعني

الية ية والمفي الرفع من جودة المعلومات والبيانات المحاسب يساهم ما الجهد والوقت واألموال الالزمة

 .المنشورة
 

 الثفقرات البعد الثالث للمحور الثنتائج تحليل  -3-4-3
 

 ةالخاصو الدراسة محل نتائج فقرات البعد الثالث للمحور الثالث تحليلالعنصر  هذا في سنحاول

 تضييق فجوة التوقعات.بأهمية 
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 لثالثلمحور ال ت البعد الثالث: نتائج إجابات أفراد العينة حول فقرا(25-5)جدول رقم

 الــــعـــبــارات رقم
 

 المقياس

 التكرارات والنسب المئوية
x  

cv 

)℅( 5 4 3 2 1 

49 

العمل على تضييق فجوة يساعد 

 بتنفيذ عملية المراجعة التوقعات

 مطلقة ونزاهة بمصداقية

 0 8 6 97 49 العدد

4.16 0.72 17.30 
 0 5.0 3.8 60.6 30.6 النسبة

50 

من قدرة يحسن تضييق فجوة التوقعات 

مراجعة حسابات مكاتب المراجعة على 

المؤسسات والوطنية واألجنبية في 

 الجزائر

 3 9 4 96 48 العدد

4.10 0.84 20.48 
 1.9 5.6 2.5 60.0 30.0 النسبة

51 

 يمنح العمل على تضييق فجوة التوقعات

 والنزاهة العدالة الحسابات لمحافظ

 المصالح تضارب وتجنب الفكرية

 3 11 6 92 48 العدد

4.06 0.88 21.67 
 1.9 6.8 3.8 57.5 30.0 النسبة

52 

في بث  يساهم تضييق فجوة التوقعات

الطمأنينة والثقة في نفوس جمهور 

 المعنيين بخدمات محافظي الحسابات

 0 5 4 96 55 العدد

4.25 0.65 15.29 
 0 3.1 2.5 60.0 34.4 النسبة

53 

تمكن أساليب المراجعة الحديثة من 

ل لمحافظ الحسابات توفير الحياد الكام

ي أثناء تنفيذ عمله وعند إبداء رأيه الفن

 المحايد

 2 10 6 86 56 العدد

4.15 0.85 20.48 
 1.2 6.3 3.8 53.7 35.0 النسبة

54 

يساهم العمل على تضييق فجوة 

تحسين اإلتصاالت والفهم في  التوقعات

 مع مستخدمي القوائم المالية

 0 5 4 89 62 العدد

4.30 0.67 15.58 
 0 3.1 2.5 55.6 38.8 النسبة

55 

يساهم العمل على تضييق فجوة 

درجة ثقة األطراف التوقعات في رفع 

ذات المصلحة في رأي محافظ 

 الحسابات

 0 9 3 91 57 العدد

4.22 0.74 17.53 
 0 5.6 1.9 56.9 35.6 النسبة

56 

يساهم تضييق فجوة التوقعات في الرفع 

ومات والبيانات من جودة المعل

 المحاسبية والمالية المنشورة

 2 6 6 92 54 العدد

4.18 0.77 18.42 
 1.2 3.8 3.8 57.5 33.7 النسبة

 17.70 0.74 4.18 إجمالي البعد

 SPSS v22 إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر:

 

 فقرات على الموافقة نحو تتجه اسةالدر عينة أفراد إجابات أغلبية بأن نالحظ الجدول نتائج بإستقراء

تضييق فجوة التساؤل حول أهمية  على باإلجابة ةوالخاص الثالث محورلل ثالثبعد اللل بالنسبة ستبياناإل

الذي و 4.18الذي بلغ  الثالث لمحورل ثالثالبعد ال لفقرات العام الحسابي المتوسط ذلك على دل وقد ،التوقعات
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، باإلضافة إلى 0.74بـ  تاإلنحراف المعياري التي أقل من الواحد حيث قدروقيمة  ة،يقع في مجال الموافق

 .℅17.70 حيث قدرت بـ للبعد دالة إحصائياذلك فإن نسبة اإلختالف 
 

 رةجاءت محصو ة إلجابات محافظي الحساباتالحسابي اتمتوسطال أنالجدول  من نتائج كما يتضح

 عاتتضييق فجوة التوقالعمل على أن لتي تنص على ا (54)رقم جاءت العبارة  حيثب ،4.30و 4.06بين 

وإنحراف  4.30في المرتبة األولى بمتوسط حسابي  متحسين اإلتصاالت والفهم مع مستخدمي القوائفي  يساهم

 0.65 اريوإنحراف معي 4.25بمتوسط حسابي  في المرتبة الثانية (52)رقم العبارة  جاءت ثم، 0.67 معياري

 نفوس في بث الطمأنينة والثقة في يساهم تضييق فجوة التوقعاتعلى أن  جدا وهي درجة موافقة جيدة

 4.22سابي بمتوسط حفي المرتبة الثالثة  (55)رقم ثم جاءت العبارة  ،محافظي الحساباتالمعنيين بخدمات 

رجة دفي رفع  يساهم تضييق فجوة التوقعات أن على جدا وهي درجة موافقة جيدة 0.74 وإنحراف معياري

 (56) رقم، ثم في المرتبة الرابعة جاءت الفقرة ة األطراف ذات المصلحة في رأي محافظ الحساباتثق

 تتضييق فجوة التوقعا أن على وهي درجة موافقة جيدة 0.77 وإنحراف معياري 4.18بمتوسط حسابي 

 ،في الرفع من جودة المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المنشورة يساهم
 

 4.16ابي في المرتبة الخامسة بمتوسط حسجاءت  (49)رقم العبارة من نتائج الجدول أن  كذلك يتضح

ة بتنفيذ عملي يساعد تضييق فجوة التوقعات أن على جيدة وهي درجة موافقة 0.72 وإنحراف معياري

 4.15سابي بمتوسط ح (53)رقم ثم في المرتبة السادسة جاءت العبارة  ،مطلقة ونزاهة بمصداقية المراجعة

ر الحياد تمكن من توفي أساليب المراجعة الحديثة أن على جيدة وهي درجة موافقة 0.85 وإنحراف معياري

 في (50)قم رارة ، ثم جاءت العبالكامل لمحافظ الحسابات أثناء تنفيذ عمله وعند إبداء رأيه الفني المحايد

يق فجوة تضيأن  على جيدة جة موافقةوهي در 0.84 وإنحراف معياري 4.10حسابي  المرتبة السابعة بمتوسط

ي فن قدرة مكاتب المراجعة على مراجعة حسابات المؤسسات والوطنية واألجنبية م يحسن التوقعات

 0.88 ياريوإنحراف مع 4.06حسابي  في المرتبة الثامنة بمتوسط (51)رقم ، وأخيرا جاءت العبارة الجزائر

 لتوقعاتالعمل على تضييق فجوة ا أن ظي الحسابات علىموافقة محافمما يعني  ،جيدة وهي درجة موافقة

 .المصالح تضارب وتجنب الفكرية والنزاهة العدالة الحسابات لمحافظ يمنح
 

 ي نفوسبث الطمأنينة والثقة فل تضييق فجوة التوقعاتل ومنه يمكن القول أن هناك أهمية كبرى

مل طراف ذات المصلحة من خالل العدرجة ثقة األورفع  محافظي الحساباتجمهور المعنيين بخدمات 

العمل  أن عنييوهو ما  .الرفع من جودة المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المنشورةوالمساهمة على 

قدرة  نمويحسن  مطلقة ونزاهة بمصداقية تنفيذ عملية المراجعة يساعد في على تضييق فجوة التوقعات

 الحسابات لمحافظ يمنحو ؤسسات والوطنية واألجنبية في الجزائرمكاتب المراجعة على مراجعة حسابات الم

 .المصالح تضارب وتجنب الفكرية والنزاهة العدالة

 إختبار فرضيات الدراسة -3-5

 

 ما وهو الطبيعي التوزيع تتبع الدراسة محاور أن وجدنا نوف سمير كالمجروف ختبارإ خالل من

لمتوسط  tإختبار  على عتمدناإ فإننا ومنه ،المعلمية ختباراتاإل إلى الدراسة فرضيات ختبارإ يف نتجه يجعلنا
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 استخدام أثر تبيان أجل من وهذا عينتين مستقلتين، وإستخدام معادالت اإلنحدار الخطي البسيط والمتعدد

 .المراجعة الحديثة على جودة تقرير محافظ الحسابات أساليب
 

 موعةمج ينالقة بإتجاه متغيرات الدراسة وال تقيس العإن الفرضيتين الفرعيتين األولى والثانية تقيس 

تحديد لى عليلية لمراجعة التحأساليب ا قدرةاألولى تقيس  الفرعية المتغيرات المستقلة والتابعة، فالفرضية

ة لمعاينأساليب ا قدرةالثانية تقيس الفرضية الفرعية و ،مواطن الخطر التي قد تعوق عملية المراجعة

 tبار إخت دامفرضيتين بإستخللذلك سنتأكد من صحة هاتين ا. وفير الوقت والجهد والتكلفةت على اإلحصائية

 .اراإلنحد وتحليل أما بقية الفرضيات األخرى فنتأكد من صحتها بحساب ،لمتوسط عينتين مستقلتين
 

 الرئيسية  إختبار صحة الفرضية -3-5-1
  

ف أثر المتعدد إلكتشا الخطي اإلنحدار إستخدمنا إختبار الرئيسية بهدف إختبار صحة الفرضية

لى ع حصائيةنة اإلإستخدم أساليب المراجعة الحديثة المتمثلة في أساليب المراجعة التحليلية وأساليب المعاي

 كما هو مبين في الجدول الموالي: جودة تقرير محافظ الحسابات
 

 نتائج إختبار صحة الفرضية الرئيسية: (26-5) جدول رقم
 

 معامل اإلرتباط ديدمعامل التح
معامل التحديد 

 المعدل

الخطأ المعياري 

 للتقدير
 Fقيمة 

مستوى 

 المعنوية

0.989 0.994 0.989 0.8074 69.32 0.000 

 SPSS v22: إعداد الباحث باإلعتماد على برنامج المصدر

 

 المستقلة راتغيهناك إرتباط قوي جدا يكاد يكون تام بين المت بإستقراء نتائج الجدول أعاله يتضح أن

المتمثلة في  المتغيرات المستقلة، كما يتضح من نتائج الجدول أن ℅98.9والمتغير التابع حيث قدرت نسبته 

افظ تقرير مح جودة أساليب المراجعة التحليلية وأساليب المعاينة اإلحصائية تفسر المتغير التابع المتمثل في

هذه الدراسة،  لم تدخل في فتعود إلى عوامل أخرى  ℅1.1بـ  أما باقي النسبة المقدرة، ℅98.9بنسبة الحسابات 

موذج عن ت النالذي يقيس تشتت قيم متغيرا أن قيمة الخطاء المعياري للتقدير من نتائج الجدول يتضح كذلك

ط اإلنحدار ، وبالتالي جودة تمثيل خوهي تشير إلى صغر األخطاء العشوائية 0.8074بلغت قد  خط اإلنحدار

ائية عند هي ذات داللة إحصالتي و 69.32البالغة  Fقيمة  أيضا تدل عليهوهو ما  ،اإلنتشارلنقاط شكل 

  .℅5مستوى معنوي 
 

ون مناسب أن نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد سيك أعاله (26-5)الجدول نتائج من خالل كذلك يتضح 

 لهذه العالقة ويمكن أن يأخذ الصيغة التالية:

 2ix2+ b 1ix1= a +b iy 

 يث أن:ح
 

iy : ؛(متغير التابع المراد تقدير قيمتهال) التقديري جودة تقرير محافظ الحساباتمستوى 
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a:  طبيةةق ، أو وجةةود تالحديثةةةمسةةتوى جةةودة تقريةةر محةةافظ الحسةةابات عنةةد إنعةةدام إسةةتخدام أسةةاليب المراجعةةة

  ؛ةالعملية الصحيحساليب المراجعة الحديثة لكن ال يتصف بالمعايير وإجراءات التطبيق العلمية وأل

1b: ؛الميل الحدي إلستخدام أساليب المراجعة التحليلية  

2b: ؛الميل الحدي إلستخدام أساليب المعاينة اإلحصائية 

1x : ؛أساليب المراجعة التحليليةمستوى إستخدام 

2x : أساليب المعاينة اإلحصائيةمستوى إستخدام. 
 

اليب ر الخطةةي المتعةةدد الةةذي يقةةيس أثةةر إسةةتخدام أسةةنتةةائج تقةةدير وإختبةةار معةةالم نمةةوذج اإلنحةةدا إن

 يمكن تلخيصها في الجدول الموالي:ة على جودة تقرير محافظ الحسابات المراجعة الحديث
 

 تقدير وإختبار نموذج إنحدار الفرضية الرئيسية: (27-5) جدول رقم

 Sig (F- test) معامل التحديد T Sig (T- test)إختبار  قيمة المعلمة المعلمة

a 0.44 8.74 0.000 

0.989 0.000 1b 0.04 0.50 0.045 

2b 1.03 12.05 0.000 

 SPSS v22 : إعداد الباحث باإلعتماد على برنامجالمصدر

 

ة الحديثةة للعالقة بين إستخدام أساليب المراجعة مكن صياغة النموذج المقدري (27-5)من نتائج الجدول 

  لي:وجودة تقرير محافظ الحسابات كما ي
 

 2ix1.03+  1ix0.04+ 0.44=  iy 
 

ل ومعادلةةةة اإلنحةةةدار الخطةةةي المتعةةةدد نسةةةتنتج أن كةةة (27-5) و (26-5)منننن إسنننتقراء نتنننائج الجننندولين 

يسةةةية وبالتةةةالي فالفرضةةةية الرئ Tالمتغيةةرات المسةةةتقلة كانةةةت معنويةةةة مةةةن الناحيةةةة اإلحصةةةائية حسةةةب إختبةةةار 

هةةذه  الحديثةةة علةةى جةةودة تقريةةر محةةافظ الحسةةابات، وتعتبةةر صةةحيحة، أي أنةةه يوجةةد تةةأثير ألسةةاليب المراجعةةة

مراجعةةة أسةةاليب الإسةةتخدام ممةةا يشةةير إلةةى أن هنةةاك أثةةر إيجةةابي بةةين األسةةاليب متغيةةرات مفسةةرة حقيقيةةة لهةةا، 

لتحليليةة ا، حيةث أنةه بزيةادة أو تحسةين فةي إسةتخدام أسةاليب المراجعةة الحديثة وجودة تقرير محافظ الحسةابات

أو تحسةين فةي  كما أنه بزيادة ،0.04احدة تقابلها زيادة في جودة تقرير محافظ الحسابات بمقدار بمقدار درجة و

لحسةةابات إسةةتخدام أسةةاليب المعاينةةة اإلحصةةائية بمقةةدار درجةةة واحةةدة تقابلهةةا زيةةادة فةةي جةةودة تقريةةر محةةافظ ا

لقيمةة أقةل مةن اوهةو  0.000بلةغ  Fأن الخطةأ المرافةق إلحصةائية  مةن النتةائج أعةاله يتضح ، كذلك1.03بمقدار 

 ج.والقبول الكلي للنموذ طي المتعددمما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج اإلنحدار الخ 0.05

 

 

  األولى الفرعية إختبار صحة الفرضية -3-5-2
  

أساليب المراجعة التحليلية تعد مصدرا  المتمثلة في أن األولى الفرعية بهدف إختبار صحة الفرضية

لتحديد مواطن الخطر التي قد تعوق عملية المراجعة وذلك ببحث الحسابات واألرصدة والعالقات  أساسيا
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 One) تين مستقلتين             لمتوسط عين Tإستخدمنا إختبار غير العادية في البيانات المالية وغير المالية

Sample Test)  كانت نتائج الدراسة كما هو مبين و باإلعتماد على خبرة أفراد العينة والمستوى العلمي لهم

 في الجدول الموالي:
 

 األولى الفرعية نتائج إختبار الفرضية: (28-5) جدول رقم
 

T 

 المحسوبة

الفرق بين 

 الوسطين
 الداللة

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

نتيجة  ثقة اإلختبار مجال

 أعلى أدنى اإلختبار

 قبول 4.32 4.12 0.64 4.22 0.000 0.50 8.336

 SPSS v22 : إعداد الباحث باإلعتماد على برنامجالمصدر

 

أن الفرق الجدولية، و T وهي أكبر من  8.336بلغت  المحسوبة Tأن  نالحظ من نتائج الجدول أعاله

نالحظ ا كم، 0.64واإلنحراف المعياري 4.22، في حين بلغ المتوسط الحسابي 0.50بين وسطي العينتين بلغ 

قرار هي قبول ، وبما أن قاعدة ال(0.05)قل من قيمتها أ (0.000)أن مستوى الداللة  الجدول أعاله من نتائج

رفضها إذا و الجدولية T أكبر من قيمة المحسوبة T وقيمة (0.05)الفرضية إذا كانت قيمة الداللة أقل من 

قبل الفرضية وهذا ، وبالتالي تيةالجدول T أقل من قيمة المحسوبة T وقيمة (0.05)كانت قيمة الداللة أكبر من 

لمراجعة ملية اعأساليب المراجعة التحليلية تعد مصدرا أساسيا لتحديد مواطن الخطر التي قد تعوق يعني أن 

 .وذلك ببحث الحسابات واألرصدة والعالقات غير العادية في البيانات المالية وغير المالية
 

 الثانيةالفرعية  إختبار صحة الفرضية -3-5-3
 

ئية اإلحصا إستخدام أساليب المعاينةالمتمثلة في أن  الثانية الفرعية بهدف إختبار صحة الفرضية

تين وسط عينلمت Tإستخدمنا إختبار  يؤدي إلى تسهيل عمل محافظ الحسابات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة

ة ائج الدراسوكانت نت لمي لهمباإلعتماد على خبرة أفراد العينة والمستوى الع (One Sample Test) مستقلتين

 كما هو مبين في الجدول الموالي:
 

 الثانية الفرعية : نتائج إختبار الفرضية(29-5)جدول رقم 
 

T 

 المحسوبة

الفرق بين 

 الوسطين
 الداللة

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

نتيجة  ثقة اإلختبار مجال

 أعلى أدنى اإلختبار

 قبول 4.31 4.10 0.68 4.21 0.000 0.54 7.764

 SPSS v22 : إعداد الباحث باإلعتماد على برنامجالمصدر

 

الجدولية، وأن الفرق  T وهي أكبر من  7.764بلغت  المحسوبة Tأن  نالحظ من نتائج الجدول أعاله

ظ نالح، كما 0.68واإلنحراف المعياري 4.21، في حين بلغ المتوسط الحسابي 0.54بين وسطي العينتين بلغ 

، وبما أن قاعدة القرار هي قبول (0.05)اقل من قيمتها  (0.000)أن مستوى الداللة  من نتائج الجدول أعاله

ورفضها إذا  الجدولية T أكبر من قيمة المحسوبة T وقيمة (0.05)الفرضية إذا كانت قيمة الداللة أقل من 

، وبالتالي تقبل الفرضية وهذا الجدولية T ةأقل من قيم المحسوبة T وقيمة (0.05)كانت قيمة الداللة أكبر من 
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إستخدام أساليب المعاينة اإلحصائية يؤدي إلى تسهيل عمل محافظ الحسابات وتوفير الوقت والجهد يعني أن 

 .والتكلفة
 

 إختبار صحة الفرضية الفرعية الثالثة -3-5-4
 

أثر  كتشافإلالمتعدد  الخطي اإلنحدار إستخدمنا إختبار الفرعية الثالثة بهدف إختبار صحة الفرضية

لى ع حصائيةنة اإلإستخدم أساليب المراجعة الحديثة المتمثلة في أساليب المراجعة التحليلية وأساليب المعاي

 كما هو مبين في الجدول الموالي:كفاءة وفعالية أداء عملية المراجعة 
 

 نتائج إختبار صحة الفرضية الفرعية الثالثة: (30-5) جدول رقم
 

 معامل اإلرتباط التحديد معامل
معامل التحديد 

 المعدل

الخطأ المعياري 

 للتقدير
 Fقيمة 

مستوى 

 المعنوية

0.988 0.994 0.988 0.8227 64.26 0.000 

 SPSS v22: إعداد الباحث باإلعتماد على برنامج المصدر

 

 المستقلة يراتلمتغبإستقراء نتائج الجدول أعاله يتضح أن هناك إرتباط قوي جدا يكاد يكون تام بين ا

المتمثلة في  ، كما يتضح من نتائج الجدول أن المتغيرات المستقلة℅99.4والمتغير التابع حيث قدرت نسبته 

داء أة وفعالية كفاء أساليب المراجعة التحليلية وأساليب المعاينة اإلحصائية تفسر المتغير التابع المتمثل في

دخل في هذه لم ت فتعود إلى عوامل أخرى  ℅1.2لنسبة المقدرة بـ أما باقي ا، ℅98.8بنسبة  عملية المراجعة

غيرات يم متالدراسة، كذلك يتضح من نتائج الجدول أن قيمة الخطاء المعياري للتقدير الذي يقيس تشتت ق

ودة تمثيل وهي تشير إلى صغر األخطاء العشوائية، وبالتالي ج 0.8227النموذج عن خط اإلنحدار قد بلغت 

 .64.26البالغة  Fار لنقاط شكل اإلنتشار، وهو ما تدل عليه أيضا قيمة خط اإلنحد
 

يمكن و القةسيكون مناسب لهذه الع من خالل الجدول أعاله يتضح أن نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد

 أن يأخذ الصيغة التالية:

 2ix2+ b 1ix1= a +b iN 

 حيث أن:
 

iN : يمته(؛متغير التابع المراد تقدير قال) التقديري كفاءة وفعالية أداء عملية المراجعةمستوى 

E:  بيةق و وجود تطأ اجعة الحديثة،عند إنعدام إستخدام أساليب المر كفاءة وفعالية أداء عملية المراجعةمستوى

 ؛ أساليب المراجعة الحديثة لكن ال يتصف بالمعايير وإجراءات التطبيق العلمية والعملية الصحيحة

1b: تخدام أساليب المراجعة التحليلية؛الميل الحدي إلس 

2b: الميل الحدي إلستخدام أساليب المعاينة اإلحصائية؛ 

1x : أساليب المراجعة التحليلية؛مستوى إستخدام 

2x : أساليب المعاينة اإلحصائية.مستوى إستخدام 
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ليب أسةةاإن نتةةائج تقةةدير وإختبةةار معةةالم نمةةوذج اإلنحةةدار الخطةةي المتعةةدد الةةذي يقةةيس أثةةر إسةةتخدام 

 يمكن تلخيصها في الجدول الموالي:جودة أداء عملية المراجعة المراجعة الحديثة على 
 

 تقدير وإختبار نموذج إنحدار الفرضية الفرعية الثالثة: (31-5) جدول رقم

 Sig (F- test) معامل التحديد T Sig (T- test)إختبار  قيمة المعلمة المعلمة

E 0.38 7.35 0.000 

0.988 0.000 1b 0.06 0.71 0.032 

2b 0.93 10.40 0.000 

 SPSS v22 : إعداد الباحث باإلعتماد على برنامجالمصدر

 

لمراجعةة انستنتج يمكن صياغة النموذج المقدر للعالقة بةين إسةتخدام أسةاليب  (31-5)من نتائج الجدول 

  كما يلي: زيادة كفاءة وفعالية أداء عملية المراجعةالحديثة و
 

 2ix0.93+  1ix0.06+ 0.38=  iN 
 

ل ومعادلةةةة اإلنحةةةدار الخطةةةي المتعةةةدد نسةةةتنتج أن كةةة (31-5) و (30-5)منننن إسنننتقراء نتنننائج الجننندولين 

 عيةة الثالثةةبالتةالي فالفرضةية الفرو Tالمتغيرات المستقلة كانت معنويةة مةن الناحيةة اإلحصةائية حسةب إختبةار 

، مراجعةةةكفةةاءة وفعاليةة أداء عمليةة الديثةةة علةى مسةتوى صةحيحة، أي أنةه يوجةد تةةأثير ألسةاليب المراجعةة الح

أسةةاليب  إسةتخدامممةةا يشةير إلةى أن هنةاك أثةر إيجةابي بةين  وتعتبةر هةذه األسةاليب متغيةرات مفسةرة حقيقيةة لهةا

ليب سةتخدام أسةا، حيث أنه بزيةادة أو تحسةين فةي إزيادة كفاءة وفعالية أداء عملية المراجعةالمراجعة الحديثة و

كمةا  ،0.06بمقةدار  كفاءة وفعالية أداء عملية المراجعةة التحليلية بمقدار درجة واحدة تقابلها زيادة فيالمراجعة 

 كفةةاءة ة فةةيأنةةه بزيةةادة أو تحسةةين فةةي إسةةتخدام أسةةاليب المعاينةةة اإلحصةةائية بمقةةدار درجةةة واحةةدة تقابلهةةا زيةةاد

بلةغ  Fصةائية أعةاله أن الخطةأ المرافةق إلح، كذلك يتضح من النتائج 0.93بمقدار  وفعالية أداء عملية المراجعة

عةدد مةن الناحيةة مما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج اإلنحدار الخطةي المت 0.05وهو أقل من القيمة  0.000

 .والقبول الكلي للنموذج اإلحصائية
 

 الرابعة الفرعية إختبار صحة الفرضية -3-5-5
 

ف أثر كتشاإلالمتعدد  الخطي اإلنحدار إستخدمنا إختبار ةالفرعية الرابع بهدف إختبار صحة الفرضية

لى ع حصائيةنة اإلإستخدم أساليب المراجعة الحديثة المتمثلة في أساليب المراجعة التحليلية وأساليب المعاي

 كما هو مبين في الجدول الموالي: ى مخاطر المراجعة الكليةمستو

 
 

 الفرعية الرابعةتبار صحة الفرضية تائج إخن: (32-5) جدول رقم
 

 معامل اإلرتباط معامل التحديد
معامل التحديد 

 المعدل

الخطأ المعياري 

 للتقدير
 Fقيمة 

مستوى 

 المعنوية

0.981 0.991 0.981 0.1055 40.75 0.000 

 SPSS v22: إعداد الباحث باإلعتماد على برنامج المصدر
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 المستقلة غيراتدا يكاد يكون تام بين المتبإستقراء نتائج الجدول أعاله يتضح أن هناك إرتباط قوي ج

المتمثلة في  ، كما يتضح من نتائج الجدول أن المتغيرات المستقلة℅99.1والمتغير التابع حيث قدرت نسبته 

ى مخاطر مستو أساليب المراجعة التحليلية وأساليب المعاينة اإلحصائية تفسر المتغير التابع المتمثل في

لم تدخل  ل أخرىفتعود إلى عوام  ℅1.9أما باقي النسبة المقدرة بـ ، ℅98.1بنسبة  ةالمراجعة الكلية المقبول

قيم  تشتت في هذه الدراسة، كذلك يتضح من نتائج الجدول أن قيمة الخطاء المعياري للتقدير الذي يقيس

تالي الوهي تشير إلى صغر األخطاء العشوائية، وب 0.1055متغيرات النموذج عن خط اإلنحدار قد بلغت 

والتي هي ذات  40.75البالغة  Fجودة تمثيل خط اإلنحدار لنقاط شكل اإلنتشار، وهو ما تدل عليه أيضا قيمة 

  .℅5داللة إحصائية عند مستوى معنوي 
 

 التالية: ي المتعددنموذج اإلنحدار الخط مما سبق يمكن وضع صيغة

 2ix2+ b 1ix1+b C=  iZ 

 حيث أن:
 

iZ :متغير التابع المراد تقدير قيمته(؛ال) الكلية التقديريى مخاطر المراجعة مستو 

C: ق أسةاليب أو وجةود تطبية ة،عنةد إنعةدام إسةتخدام أسةاليب المراجعةة الحديثة ى مخاطر المراجعة الكليةمستو

 المراجعة الحديثة لكن ال يتصف بالمعايير وإجراءات التطبيق العلمية والعملية الصحيحة؛ 

1b: أساليب المراجعة التحليلية؛ الميل الحدي إلستخدام 

2b: الميل الحدي إلستخدام أساليب المعاينة اإلحصائية؛ 

1x : أساليب المراجعة التحليلية؛مستوى إستخدام 

2x : أساليب المعاينة اإلحصائية.مستوى إستخدام 
 

ب اليإن نتةةائج تقةةدير وإختبةةار معةةالم نمةةوذج اإلنحةةدار الخطةةي المتعةةدد الةةذي يقةةيس أثةةر إسةةتخدام أسةة

 يمكن تلخيصها في الجدول الموالي: مستوى مخاطر المراجعةتخفيض المراجعة الحديثة على 
 

 رابعةلفرعية التقدير وإختبار نموذج إنحدار الفرضية ا: (33-5) جدول رقم

 Sig (F- test) معامل التحديد T Sig (T- test)إختبار  قيمة المعلمة المعلمة

C 0.49 7.46 0.000 

0.981 0.000 1b (0.05) 0.44 0.023 

2b (0.94) 8.41 0.000 

 SPSS v22 : إعداد الباحث باإلعتماد على برنامجالمصدر

عة الحديثة يمكن صياغة النموذج المقدر للعالقة بين إستخدام أساليب المراج  (33-5)من نتائج الجدول 

  كما يلي: ى مخاطر المراجعة الكليةمستوو
 

 2ix49.0 − 1ix50.0− 90.4=  iZ 

ومعادلةةةة اإلنحةةةدار الخطةةةي المتعةةةدد نسةةةتنتج أن كةةةل  (33-5) و (32-5)منننن إسنننتقراء نتنننائج الجننندولين 

 فرعيةة الرابعةةوبالتةالي فالفرضةية ال Tالمتغيرات المستقلة كانت معنوية من الناحية اإلحصةائية حسةب إختبةار 
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، ر المراجعةةة الكليةةةمخةةاط مسةةتوىتخفةةيض صةةحيحة، أي أنةةه يوجةةد تةةأثير ألسةةاليب المراجعةةة الحديثةةة علةةى 

أسةاليب إسةتخدام ممةا يشةير إلةى أن هنةاك أثةر إيجةابي بةين وتعتبر هذه األساليب متغيةرات مفسةرة حقيقيةة لهةا، 

، حيث أنه بزيةادة أو تحسةين فةي إسةتخدام أسةاليب ى مخاطر المراجعة الكليةمستوتخفيض والمراجعة الحديثة 

كمةا  ،0.05بمقةدار  ى مخاطر المراجعة الكليةمستوفي  إنخفاضبلها قاعة التحليلية بمقدار درجة واحدة يالمراج

ى مسةتوفةي  إنخفةاضقابلها بمقدار درجة واحدة ي أنه بزيادة أو تحسين في إستخدام أساليب المعاينة اإلحصائية

بلةةغ  Fأن الخطةةأ المرافةةق إلحصةةائية ، كةةذلك يتضةةح مةةن النتةةائج أعةةاله 0.94بمقةةدار  مخةةاطر المراجعةةة الكليةةة

مما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج اإلنحدار الخطةي المتعةدد مةن الناحيةة  0.05وهو أقل من القيمة  0.000

 .والقبول الكلي للنموذج اإلحصائية
 

 الخامسة الفرعية إختبار صحة الفرضية -3-5-6
 

كتشاف إلالمتعدد  الخطي اإلنحدار إستخدمنا إختبار خامسةالفرعية ال بهدف إختبار صحة الفرضية

 يةة اإلحصائمعاينأثر إستخدم أساليب المراجعة الحديثة المتمثلة في أساليب المراجعة التحليلية وأساليب ال

 كما هو مبين في الجدول الموالي:فجوة التوقعات  تضييقعلى 
 

 تبار صحة الفرضية الفرعية الخامسةتائج إخن: (34-5) جدول رقم
 

 معامل اإلرتباط معامل التحديد
ل التحديد معام

 المعدل

الخطأ المعياري 

 للتقدير
 Fقيمة 

مستوى 

 المعنوية

0.976 0.988 0.976 0.1197 32.60 0.000 

 SPSS v22: إعداد الباحث باإلعتماد على برنامج المصدر

 

 المستقلة غيراتبإستقراء نتائج الجدول أعاله يتضح أن هناك إرتباط قوي جدا يكاد يكون تام بين المت

المتمثلة في  ، كما يتضح من نتائج الجدول أن المتغيرات المستقلة℅98.8لتابع حيث قدرت نسبته والمتغير ا

فجوة  قتضيي أساليب المراجعة التحليلية وأساليب المعاينة اإلحصائية تفسر المتغير التابع المتمثل في

هذه الدراسة،  لم تدخل في ىفتعود إلى عوامل أخر  ℅2.4أما باقي النسبة المقدرة بـ ، ℅97.6بنسبة  التوقعات

موذج عن ت النكذلك يتضح من نتائج الجدول أن قيمة الخطاء المعياري للتقدير الذي يقيس تشتت قيم متغيرا

ط اإلنحدار وهي تشير إلى صغر األخطاء العشوائية، وبالتالي جودة تمثيل خ 0.1197خط اإلنحدار قد بلغت 

ائية عند والتي هي ذات داللة إحص 32.60البالغة  Fا قيمة لنقاط شكل اإلنتشار، وهو ما تدل عليه أيض

  .℅5مستوى معنوي 
 

 مما سبق يمكن وضع صيغة نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد التالية:

 2ix2+ b 1ix1+b D=  iM 

 حيث أن:
 

iM :متغير التابع المراد تقدير قيمته(؛ال)فجوة التوقعات  مستوى 

D: أو وجةود تطبيةق أسةاليب المراجعةة  المراجعة الحديثةة، ام إستخدام أساليبعند إنعدفجوة التوقعات  مستوى

 الحديثة لكن ال يتصف بالمعايير وإجراءات التطبيق العلمية والعملية الصحيحة؛ 
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1b: الميل الحدي إلستخدام أساليب المراجعة التحليلية؛ 

2b: الميل الحدي إلستخدام أساليب المعاينة اإلحصائية؛ 

1x :أساليب المراجعة التحليلية؛تخدام مستوى إس 

2x : أساليب المعاينة اإلحصائية.مستوى إستخدام 
 

اليب إن نتةةائج تقةةدير وإختبةةار معةةالم نمةةوذج اإلنحةةدار الخطةةي المتعةةدد الةةذي يقةةيس أثةةر إسةةتخدام أسةة

 يمكن تلخيصها في الجدول الموالي:فجوة التوقعات  لىالمراجعة الحديثة ع
 

 خامسةفرعية الوإختبار نموذج إنحدار الفرضية ال تقدير: (35-5) جدول رقم

 Sig (F- test) معامل التحديد T Sig (T- test)إختبار  قيمة المعلمة المعلمة

D 0.45 6.06 0.000 

0.976 0.000 1b (0.23) 1.90 0.008 

2b (1.22) 9.81 0.000 

 SPSS v22 : إعداد الباحث باإلعتماد على برنامجالمصدر

 

لمراجعةة انستنتج يمكن صياغة النموذج المقدر للعالقة بةين إسةتخدام أسةاليب  (35-5)ئج الجدول من نتا

 كما يلي:فجوة التوقعات والحديثة 
  

 2ix221. − 1ix230.− 50.4=  iM 
 

ل ومعادلةةةة اإلنحةةةدار الخطةةةي المتعةةةدد نسةةةتنتج أن كةةة (35-5) و (34-5)منننن إسنننتقراء نتنننائج الجننندولين 

 يةة الخامسةةفرعوبالتةالي فالفرضةية ال Tكانت معنوية من الناحية اإلحصائية حسب إختبار المتغيرات المستقلة 

ألسةاليب ، وتعتبةر هةذه اعلةى تضةييق فجةوة التوقعةاتصحيحة، أي أنه يوجد تأثير ألساليب المراجعةة الحديثةة 

حديثةةة اجعةةة الأسةةاليب المرإسةةتخدام ممةةا يشةةير إلةةى أن هنةةاك أثةةر إيجةةابي بةةين متغيةةرات مفسةةرة حقيقيةةة لهةةا، 

ار درجةة عةة التحليليةة بمقةد، حيةث أنةه بزيةادة أو تحسةين فةي إسةتخدام أسةاليب المراجفجةوة التوقعةات تضييقو

ليب المعاينةة كما أنه بزيةادة أو تحسةين فةي إسةتخدام أسةا ،0.23بمقدار فجوة التوقعات في  تضييققابلها واحدة ي

تةائج أعةاله ، كذلك يتضح من الن1.22بمقدار وة التوقعات فجفي  تضييققابلها بمقدار درجة واحدة ي اإلحصائية

ج والقةوة ممةا يؤكةد القبةول الكلةي للنمةوذ 0.05وهةو أقةل مةن القيمةة  0.000بلةغ  Fأن الخطأ المرافق إلحصائية 

 التفسيرية العالية لنموذج اإلنحدار الخطي المتعدد من الناحية اإلحصائية.

 

 خالصــة الفصــل 

 
 ألولىاربعة الذي يمثل إسقاط للجوانب النظرية التي تم دراستها في الفصول األ هذا الفصلمن خالل 

 وبرنامج يحصائيقنا لمختلف األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة الكمية وبإستخدام األسلوب اإلتطبو

22 SPSS نتائج ال، وقد كانت تمكنا من تطبيق موضوع البحث على عينة من محافظي الحسابات في الجزائر

 توصلنا إلى النتائج التالية:و مؤكدة لفرضيات البحث
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لمالي اللوضع  حمل عدة دالالت إقتصادية تسمح بإعطاء صورة حقيقيةت لمراجعة التحليليةتحليل ا أساليب - 

 المالي وربحية األموال المستخدمة؛للمؤسسة، فهو أداة من أدوات تحليل المركز 

اطن رفة موعلى تخفيض تكلفة أداء عملية المراجعة ألنه يسمح بمع صائيةيساعد أسلوب المعاينة اإلح - 

لب  تتطوة التي الالضعف التي تتطلب إجراءات إضافية للتأكد من صحتها، كما يسمح بمعرفة نقاط الق

 إجراءات إضافية؛

ن مدى ع باتثإسمح بالحصول على كم هائل من المعلومات التي تستخدم كأدلة أساليب المراجعة الحديثة ت - 

 ؛صحة وعدالة القوائم المالية

توصل تائج المتبين مدى فعالية المؤسسة في إستغالل مواردها مقارنة مع النأساليب المراجعة الحديثة  - 

 فيما يتعلق بالقرارات التشغيلية؛ إليها، ومدى التحكم في تسيير المؤسسة وخاصة

ة لى معرفليات المؤسسة ووضعها المالي، ويساعد ععطي صورة جيدة عن عمأساليب المراجعة الحديثة ت - 

ترة من فأو في تدهور خالل مدى قدرة المؤسسة على اإلستمرار وما إذا كان وضعها المالي في تحسن 

 الزمن؛

 ؛تملةفي فهم طبيعة أعمال المؤسسة وتحديد مناطق الخطر المحأساليب المراجعة الحديثة ساهم ت - 

ة، وذلك م الماليإلى معرفة مجاالت األخطاء المحتملة في القوائراجعة الحديثة أساليب الميؤدي إستخدام  - 

 البياناتوراجعة من خالل معرفة اإلختالفات الجوهرية غير المتوقعة بين البيانات المالية للسنة محل الم

 األخرى المستخدمة في عملية المقارنة.
 

إلةةى  فةةي عمليةةة المراجعةةة يةةؤديحديثةةة أسةةاليب المراجعةةة المةةن خةةالل مةةا سةةبق يتضةةح أن إسةةتخدام 

درجةة بتخفيض مخاطر المراجعة والوصول إلى إبداء رأي فني محايد عن مةدى داللةة وصةدق القةوائم الماليةة 

محةافظ  وتحسةين جةودة تقريةر عالية مةن التأكةد والموثوقيةة، وهةو مةا يةؤدي إلةى تحسةين أداء عمليةة المراجعةة

 .الحسابات
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ر تتر  ستتيل ا الاراة تتف الات  تتف دةتتق ةتت ت  د  إستتداتا  التراستتف  تتا اتتحا الراتتأ إرتترا    تترإستتدفت   

 ان االل دني ل احا الا ض ع  ا إطيره النظري  الدطر  ا. ااي ظ الاسيري 
 

ةستل رط ر نفتي طر تي لدس صت ل ري ست ف دت  التر ف ال تي  اتن التراستف اتن اتالل ااستف قت ديلةني الفتت

 انط ا  ا ق  ا النفي ف اتف الراأ.
 

 ل ةدأصتلالةينا النظتري  حلتم اتن اتالل الدطترا  تا الفصتل األ ل  األ لق دني ل  الفص ل األرر ف

لاراة تف  ا ارااتل  تاء داة تف  لةاراة تف األتاء الافنتا ات  الدري ت  دةتق ا تي  ر ال ةاا لاراة ف الاسيري 

ةراءادفتتي  إل ال تتينا الدطتترا إلتتق ايا تتف الاراة تتف الداة ة تتف  د ق تت  إستتداتاافي   نتت اع ل تتد  ر تتتاي  تتا الفصتت

ا لداة ة تف  تالاراة تف ا رفي    ا ترا  اا تف إستداتا  اسد  ي  إادريرادفي  اط ا  دطر ق  ستيل رفي   ات   ستيل 

 داة ف الاراة ف.
 

اتن  اراة تف ا درش ت  تاء داة ف ال  دطرا إلق اسيااف  سيل ا الا ي نف اإلاصيي ف  اي الفصل ال يلأ

يي ف  تتا  إستداتا  الا ي نتتف اإلاصت الافتتيا   األسيست ف إلستتداتا   ستيل ا الا ي نتتف  تا الاراة تتفاتالل دتر  

 .إسداتا  الا ي نف اإلاصيي ف  ا اةيل إادريرا  الرقيرف    ا را اةيل إادريرا  الرقيرف
 

تاء داة تف  يل ا الات  تف لةاراة تف  تا   تيت    يل تف اسيااف األست     ا الفصل الرار  د  الدطرا إلق

ة تف ت ر األستيل ا الات  تف لةاراان االل اإلةيرف دةق الفرض ي  نظر تي  حلتم اتن اتالل دتر   الاراة ف

 لد ق تي  ا دض  ق  ة   ا  الية ف الا ر لف  ا داف   اايطر الاراة ف   داة ف الاراة ف ة ت   ا داس ن

 .ان د ر ر ااي ظ الاسيري  ر ن األطراف الاسدف ت 
 

 الاستيري   تا  اقت  افنتف اراة تفدنتي ل  ا اتن اتالل  ت اصص لةةينا الدطر    اي الفصل الاياس

 تف ل  نتف ال  تي  رتراستف يا    يتحلمافيافتي  ضت ارطفي يتحا  لفي  شر ط اايرستدفيالانظاف  الف آ   الة اير

داة تل  سيل ا  الرتراا  اإلاصتيي ف الدتا ستياا   تاان ااي ظا الاسيري   ا الة اير  ا أ د  إسداتا  األ

 نديي  اإلسدر ين  ال ص ل إلق الدأيت ان صاف الفرض ي .
 

ةا ص اين دريلد صل إلق دت  نديي      علفحا الا ض ل ت ساا  لني التراسف النظر ف  الدطر   ف 

  اافي   اي  ةا:
 

ف اطن الض را  الايصف ريلاؤسسف   ا ر ف ا لد رف دةق الاؤشالاراة ف الداة ة ف  ا ا سيل ا دسيا   -

 ي   ا  اص ال اة الاسيري  رأتاء إادريرا   ي ر دفص ال ال    الدا دةق  سيسفي      ااي ظ 

لاؤشرا     ا   الاسيري  الدا  ةت   في اؤشرا  ال ددايشق ا  الاؤشرا  السير ف    الا  ةف  ا النشيط

 ا د  إدتاتاي قرل الدنف ح الف ةا.الدا دظفراي الا ا ني  الداط ط ف الد

ل اةا اة ف ا ا داط ط د ق    اتى إةراءا  الار اراة ف الداة ة ف لاسيدت  ااي ظ الاسيري دسدات  ال -

 ادريرا ان اإل ال  ي  رفي  ياي دسدات  يإةراءا   سيس ف دنتاي  ي ن إسد ايلفي حا دأ  ر    يل ف  يرر

ل ف  ا ي  الايإلق  تنق ات ااين   دسدات    ضي ينظر  شياةف لةر ينالدفص ة ف لداف   اايطر االيدشيف 

 اراةف إدتات  در  د ر ر الاراة ف.
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 .اةفالااد  سيدت إسداتا   سيل ا الداة ل الايلا  ا  ف  طر  ف  دايل الاؤسسف  دات ت انيطق الاطر -

 .يل فدتالف ال  اي  الادسيدت  سيل ا الداة ل الايلا  ا إرتاء ر ي  نا ااي ت دةق اتى صاف   -

 ي  الايلاف الار  درر  سة ا داة ل الدغ ر ان  ا   سيل ا الاراة ف الداة ة ف الدا در ن اتى سالاف  صا -

 . الن تي لةاؤسسي  اال الاراة ف

 .دسيدت األسيل ا اإلاصيي ف  الر يض ف دةق  ف   تراسف طر  ف داة ي    نشطف الاؤسسف -

ر ن دنيصناتار  ا إادرير اتى ا   ل ف الرص ت الت دري الف ةا ألي دنصر ا سيا   سة ا داة ل اإل -

 .ال  اي  الايل ف

ن  ةل يري  ا سيا   سة ا تراسف  داة ل السالسل ال ان ف  ا  ف   دفس ر  د ت ر الدغ ر  ا ق اف الاس -

 .د ق   ي ر تقف لاةرى األاتاأ الاسد رة ف

لاايسرف  دطةا د ا ر الا ر ف الاداصصف  ا اةيل ا اإلاصيي ف الا ي نفاإلسداتا  الة ت ألسيل ا  -

 .الفن ف لتى ااي ظ الاسيري الافن ف   د ا ر الارر    اإلاصيء  الاراة ف

تا  ةق إسداد  سيدت را ي  ر الاراة ف الاد يرف دة في  ق ادت السة م الافنا ااي ظ الاسيري إلد ا   -

 اة ف الاراة ف.رطر  ف سة اف  ا د الا ي نف اإلاصيي ف

 .   نف اإلاصيي ف  ا اةيل إادريرا  الرقيرف  تلف إ ري  يي  ف  غ ر ادا ي ا   ر  سة ا ال -

اؤسسف  دي  الإسداتا  الا ي نف اإلاصيي ف  ا إادريرا  الرقيرف  سيدت دةق الدأيت ان اتى دطر ق  ارا -

 .لة ايح   نظاف   سيل ا الرقيرف التااة ف

فف دنت  الدية اإلاصيي ف  ا اةيل اإلادريرا  األسيس ف  ؤتي إلق د   ر ال ق  ا ي نفالإسداتا   سة ا  -

 .اراة ف ال  اي  الايل ف لةاؤسسف

 .راة ف ف الا سيا  إسداتا   سة ا الا ي نف اإلاصيي ف  ا داف   ا تار ال ال الدفص ةا الضر ري ل اة -

 در ف ق اف ت إادريرا  الاراة ف  ا ايلف دت   ة تدسيدت  سيل ا الا ي نف اإلاصيي ف  ا دا  ق  اتاف  -

 .اسةةف ليي ف افرتا  الاةدا  اال الاراة ف

الاؤسسف   اةففيدالص  ري  الايل ف الشت ت  الدا  اين  ن  إسداتا   سيل ا الاراة ف الات  فدر ن نديي   -

 ريإلضي ف  راة ف لاردرطف ريلااال الاراة ف    د   اح الفشل الايلا ر  ن اإلددرير دنت د ت ر األاطير ا

 إلق اي  دصل رإسداتا  اإلتار  لافف   اإلسدارار دنت إدتات ال  اي  الايل ف.

ي  ةق إنافد دت  ظف ر د ةري  ة ار ف  تل   سيل ا الاراة ف الات  فالاسيري  رأتاء  إن ق ي  ااي ظ -

تد    ل ق ي تل  ا الاراة ف الات  ف سيلإادايل  ة ت  اطيء ايت ف ير ر     اايلفي    ريلديلا د  ر 

  لاسيريا ا نطيقفي  ااي  ة ل ااي ظ  ي  الدا د  دنف ح إةراءا  الاراة فصتا  دتالف در  الاسير

 الدا  ةر في دةق دةم الاسيري .   الدفص ة فديت    ةل ان اإلادريرا

  ف ا اطنألنفي دساح را ردةق داف   ديةفف  تاء داة ف الاراة ف   سيل ا الاراة ف الات  فدسيدت  -

ا  ددطةالالض ف الدا ددطةا إةراءا  إضي  ف لةدأيت ان صادفي  ياي دساح را ر ف ن يط ال    الدا 

 .إةراءا  إضي  ف

ان  رترةف ا   لف ااي ظ الاسيري  اء داة ف الاراة ف  ؤتي إلق دأيتاإلددايت دةق األسيل ا اليا ف  ا  ت -

 . ل فاتى صاف  دتالف ال  اي  الاي
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  ة ت لاال  ف ا ة ف الاراة ف رف لضايني تاياي لألطراف الاسدف ت  ان دا  سيل ا الاراة ف الات  فدشيل  -

  ا الا ة اي  الا ةن دنفي.

 اي   دضيء الفرصف  ي  را ان الف ايت   الا ا ي  ان  اافي: الار نف  إدياف  سيل ا الاراة ف الات  فدا ق  -

ف ان ي د ص قترادف   سردف الرت فف لةدصرف  ا الا اقف الدا ل   رت رشأنف الافنف إلررا  طيقيدف   

 الانظاي     ر ي  ا الاراة  ال ةا ف.

اة ف دي   نيء إسداتااف  اين لااي ظا الاسيري إاتى  ا  األت ا  الدا   سيل ا الاراة ف الات  فد درر  -

 ا دة في دضف ليةا دةق األايي  الشاص فدن شرفي  اإلددايت ا ااي ظ الاسيري الاراة ف  ا أ در ت 

 صفف الا ض د ف.

 ةاؤسسفلايلا داال دت  تالال  إقدصيت ف دساح رإدطيء ص ر  ا    ف لة ض  ال  سيل ا الاراة ف الات  ف -

 .اال الاراة ف

 .ةق ة ت  ا إدايح ال رارا  الرش ت  رأقل  ق   ديةفف  ةفت  رأد  سيل ا الاراة ف الات  فدسيا   -

 ف  ف  الايللاايسرا سيا   تاء داة ف الاراة ف ريل يفيء     يل ف  ا الر   ان ة ت  الا ة اي   الر يني   -

 .الانش ر 

 .دسيدت ة ت   تاء داة ف الاراة ف  ا   يت  الشفي  ف  ال تالف  ا در  ال  اي  الايل ف -

 .إطاينين    ف ريل قرارادف  دايحإ دةق د ر ر ااي ظ الاسيري  داس ن ة ت  الاراة ف اسداتاا  سيدت -

 اييدا    ر ال ال دةق داس ن ة ت  الاراة ف ال تر  لاييدا الاراة ف ال طن ف دةق الاني سف ا  -

 .الاراة ف الت ل ف

 .الاراة ف داة ف  ا ااين ات  تنق إلق الاايطر داف  دسيدت  سيل ا الاراة ف الات  ف دةق  -

 .داف   ايال  الفشل إلق  تنق ات ااين ا  اة فداف   اايطر داة ف الار سيا   -

 الايل ف ا الر   ان ة ت  الا ة اي   الر يني  الاايسر ف    سيا  داف   اايطر داة ف الاراة ف -

 .الانش ر 

 ضيراد  دةنا الفير ف  الن ااف ال تالف الاسيري  لااي ظ  انح ال ال دةق دض  ق  ة   الد ق ي  -

 .الاصيلح

ي ظا  ا رأ الطاأن نف  ال  ف  ا نف س ةاف ر الا ن  ن راتاي  اا ق  ة   الد ق ي  سيا  دض   -

 .الاسيري 

  ه رنت إرتاء اةه  دداين  سيل ا الاراة ف الات  ف ان د   ر الا يت الييال لااي ظ الاسيري    نيء دنف ح د -

 .الفنا الااي ت

ي ظ ف األطراف حا  الاصةاف  ا ر ي ااترةف    سيا  ال ال دةق دض  ق  ة   الد ق ي   ا ر    -

 .الاسيري 
 

         ي  إ ري  صاف الفرض  لد صل إل في  ا احه التراسف  دايني انان االل النديي  الدا د  ا

 الدا طرانياي سير ي ياي  ةا:
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ا داست ن إستداتا   ستيل ا الاراة تف الات  تف  ستيا   ت  ن  الدتا اضتا نفي بالفرضية الرئيسيية رتا ف

اة تتف الادغ تترا  الاستتد ةف الادا ةتتف  تتا  ستتيل ا الار ا تتأ د صتتةني إلتتق  ن    د ر تتر ااتتي ظ الاستتيري ةتت ت

رف استيري  رنستالداة ة ف   سيل ا الا ي نتف اإلاصتيي ف دفستر الادغ تر الدتير  الادا تل  تا ةت ت  د ر تر ااتي ظ ال

 صةني اتن ياي د ل  دتال  ا احه التراسف   د  ت إلق د اال  ارى  ℅1.1 اي ريقا النسرف الا تر  رـ   ℅98.9

صتيي ف استا االل ا يتلف اإلناتار الاطا الاد تت  ن يل الادغ را  الاسد ةف يينت  ا ن  تف اتن النيا تف اإلا

 ت  ةتتق ةتت ريلدتتيلا  يلفرضتت ف الري ستت ف صتتا اف   ي  نتته   ةتتت دتتأ  ر ألستتيل ا الاراة تتف الات  تتف د Tإادرتتير 

 ةتيرا رت ن  ن انتيم   تر إ د درتر ادغ ترا  افستر  ا    تف لفتي   ي احه األسيل ا د ر ر ااي ظ الاسيري     ن

ستيل ا   سيل ا الاراة تف الات  تف  ةت ت  د ر تر ااتي ظ الاستيري   ا تأ  نته ر  تيت     داست ن  تا إستداتا  

ياتي  نته   0.04الاراة ف الداة ة ف را تار ترةف  اات  د يرةفي   يت   ا ةت ت  د ر تر ااتي ظ الاستيري  را تتار 

ر ةت ت  د ر ت ر  يت     داس ن  ا إسداتا   سيل ا الا ي نتف اإلاصتيي ف را تتار ترةتف  ااتت  د يرةفتي   تيت   تا

 . 1.03ااي ظ الاسيري  را تار 
 

 ي صترا  سيساد ت  سيل ا الاراة ف الداة ة ف   ن  الدا اضا نفياألولى  الفرعية الفرضية   ضي

   غ ر  ا داة ف الاراة ف  حلم رراأ الاسيري   األرصت   ال القيلدات ت ا اطن الاطر الدا قت د

 ف رتا  ا ت  ف دسدا ن  سيل ا الاراة ف الداة ةد صةني إلق  ا أ  ال يت ف  ا الر يني  الايل ف  غ ر الايل ف

 ف ا داةالاؤسسف اال الاراة ف  ا ر ف ترةف الاايطر الدا قت د   داة ف الاراة ف لفف  طر  ف نشيط

الدا  ف السير ف  السنر ت رر يني   ا ة اي ألنه را يرنف ر يني  السنف الةير ف الدا ل  دد  اراة دفي اراة فال

ي ا  اصفدن الدغ را  الة ار ف الدا دسداق   يت  اإلاداي  رفي  الد س    د  اراة دفي  اين اليشف

  ةراءاإت طر  ف  د ق    اتى داط ط  دات  لف ا ل صادفي   رحلم  اين لااي ظ الاسيري  دةا   األت

ن يرر ا  ياي دسدات  يإةراءا   سيس ف دنتاي  ي ن إسد ايلفي حا دأ  ر    يل ف  الاراة ف األارى

 اإلادريرا  الدفص ة ف لداف   اايطر االيدشيف إلق  تنق ات ااين.
 

لق دسف ل ف  ؤتي إ إسداتا   سيل ا الا ي نف اإلاصيي ا  ن  الادا ةفالثانية  الفرعية الفرضيةكذلك 

 إلاصيي في نف ار ق  سة ا الا ا أ  ن دط د  إ ريدفي. دال ااي ظ الاسيري   د   ر ال ق   الةفت  الديةفف

 ا  اي  يل ف الدا يين  ادا ةف  ا إردفيع الدي يإادرير  سيسا سيا   ا ا ر ف  دات ت الاشييل الااداةف

الدأيت  دنه ند  األار الحي  دييل ف  الدأيت ان صادفي تى رني إلق إةراء إادريرا  دفص ة ف لاسيري  ال

 .رترةف ير ر  ان صاف ال  اي  الايل ف  ريلديلا   يت  يفيء   تاء داة ف الاراة ف
 

 سيل ا الاراة ف الات  ف دسيا  رشيل ري سا  ا دات ت  الادا ةف  ا  ن ثالثةال الفرعية الفرضية اي 

ا   يت  يفيء     يل ف  تاء داة ف الاراة ف ان االل دس  ر اليفيءا     دشا ص الاشييل الااداةف   ريلديل

ررده  ا دات ت الاسيري    دات دةق ا راسف الا تان ف  النظر ف  ن ااي ظ  ا أ   رد  الت الا ر ف

ت ر اي   ا دفس ر    ر   يل  ياي دة ا ارر  ااي ظ الاسيري  الدا   دات دة في  الدا  ي ن لفي اإلةراءا 

 ال ص ل إلق إرتاء ر  ه الفنا ريل ا ض د ف  دطر ق  سيل ا الاراة ف الات  ف ديي  الاداصل دة في انالن

ياي   ردني  نه   ةت دأ  ر ألسيل ا الاراة ف  .  يت    يل ف  تاء داة ف الاراة ف  تقف  ا  اي  ؤتي إلق

ت     داس ن  ا إسداتا   سيل ا   ا أ  نه ر  ييفيء     يل ف  تاء داة ف الاراة فالات  ف دةق اسد ى 
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ياي   0.06را تار  يفيء     يل ف  تاء داة ف الاراة ف الاراة ف الداة ة ف را تار ترةف  اات  د يرةفي   يت   ا

يفيء    نه ر  يت     داس ن  ا إسداتا   سيل ا الا ي نف اإلاصيي ف را تار ترةف  اات  د يرةفي   يت   ا

 .0.93را تار  اة ف   يل ف  تاء داة ف الار
 

الاراة ف   ؤتي إسداتا   سيل اه  ن الدا اضا نفي  رابعةال الفرعية الفرضيةياي دأيت  صاف 

  ا أ دطر  ا ال   ت د  إ ريدفي  ا الةينا النظريالاايطر الية ف لةاراة ف  الات  ف إلق داف   اسد ى 

ال ال  تى د ق  لدات ت طر  ف  ا ا  الاراة ف ا اراةف إدتات ررني سيل ا الاراة ف الات  ف  اين إسداتا  

د ق ف  اغ ر  لألرصت   ال اة ي  الدا د درر غ ر ديت ف    اطة ا داةه  د ة ه إاداي  ااي ظ الاسيري ال

اإل ري      ر  تلف د ل ف ا اراةف دنف ح اإلادريرا  األسيس ف لد ة ل األاطير الاد ة ف ريل  اي  الاي ياي دسدات 

ضي ف إلق إسسف  سالاف ال اة ي   دا  ةفي السة   لةنديي   لةاري  الايلا الصا ح لةاؤ ااي ظةالدا دؤيت ل

اشييل ف  الإايين ف إسداتاافي  ا اراةف إدتات  در  د ر ر الاراة ف ياراة ف نفيي ف لألاطيء الة ار 

  لدا داالايل ف ادةق إل يء نظر  ا ض د ف شياةف دةق ال  اي   ااي ظ الاسيري الايل ف الدا دسيدت 

دال  رطر  ف ي لاسيرلااي ظ ااراة دفي لدي  ن ر  ه ال ي    اي إحا يين  الر يني  الايل ف ييل اطير ف لا ر ف 

الية ف  لاراة فاسد ى اايطر اياي   ردني  نه   ةت دأ  ر ألسيل ا الاراة ف الات  ف دةق داف    الاؤسسف.

 يرةفي  اات   سداتا   سيل ا الاراة ف الداة ة ف را تار ترةف   ا أ  نه ر  يت     داس ن  ا إالا ر لف

ا إسداتا   ياي  نه ر  يت     داس ن   0.05را تار  اسد ى اايطر الاراة ف الية ف الا ر لفإنافي   ا 

 لا ر لفالية ف ااسد ى اايطر الاراة ف  سيل ا الا ي نف اإلاصيي ف را تار ترةف  اات    يرةفي إنافي   ا 

 .0.94تار را 
 

ا ي  ألسيل إسداتا  ااي ظا الاسير الادا ةف  ا  ن خامسةال الفرعية الفرضيةدأيت  صاف  يحلم

ء ألاطيا ة   الد ق ي  ان االل قتر  احه األسيل ا دةق إيدشيف   ا دض  ق الاراة ف الات  ف  سيا 

 ن ااي ظ ظر ف الا تان ف  الن راسف  ا أ   رد  الت الاايلفي   اتى إلد ا  الاؤسسي  ريلا ي  ر الافن ف

 ه إرتاء ر  ل دةقا  ي ن لفي   ر   يالدا   دات دة في  الد ررده  ا دات ت اإلةراءا الاسيري    دات دةق ا

 غ را الادياي   ردني  ن  .دض  ق اسد ى  ة   الد ق ي  الفنا ريل ا ض د ف  تقف  ا  اي  ؤتي إلق

ا ل  ا دير  الادغ ر الالداة ة ف   سيل ا الا ي نف اإلاصيي ف دفسر الادالاسد ةف الادا ةف  ا  سيل ا الاراة ف 

ل  دتال  ا  ى د  ت إلق د اال  ار  ℅2.4 اي ريقا النسرف الا تر  رـ   ℅97.6رنسرف   ة   الد ق ي  دض  ق

  د ق ي لة   ا  دض  ق ن انيم   ر إ ةيرا ر ن  سيل ا الاراة ف الات  ف  احه التراسف. ياي   ردني يحلم 

 ا  ض  قدةفي ا أ  نه ر  يت     داس ن  ا إسداتا   سيل ا الاراة ف الداة ة ف را تار ترةف  اات    ير

رةف ي ف را تار تياي  نه ر  يت     داس ن  ا إسداتا   سيل ا الا ي نف اإلاصي  0.23را تار  ة   الد ق ي  

 .1.22را تار  ة   الد ق ي   ا  دض  ق اات    يرةفي 
 

  ةا: ياي الديل ف ن ن ت  ر   الد ص ي دةق النديي  السير ف  اين   نيءار
 

فتف ر لات  فسداتا   سيل ا الاراة ف ادةق إ ردشة   ااي ظا الاسيري ضر ر  ق ي  الانظاي  الافن ف  - 

 احه األسيل ا. سداتا داس ن  تاء داة ف الاراة ف   د   ر إرشيتا  در ن ي ف ف إ
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نت د      شأ رراء  الاسدشير ن ان الاداصص ن لا اةفف الص  ري   الاشييل الدا قت دناإلسد ينف ريلا - 

 دطر ق األسيل ا اليا ف.

تاايدفي سدات إات    ي ف ف دطر  في طر  ف  سيل ا الاراة ف الات  ف ت را  دتر ر ف لد ض حد ت نت ا    - 

ا ل في الرا أ  إ        الدا د صة  لنديي دةق ا ا  الدري    ي الدا دا  في  ا اةيال  الاراة ف الا ا

ن  اي ظ ي  رات  ا ا الد ة  ط ال ا يده ال اة ف إحا  سدارار دض  الافنف سدة   األار إاحا الشأن  ا أ 

ل ة   اياف  دةق اسد اه الافنا  حلم رسرا الدط ر السر   الحي  طر  دةق ال ة   االةدايد ف رصفف د

 الاايسر ف رصفف ايصف.

ي ظا ان اا رشيل  ضان دار    ة يل ةت ت  الةيا  ف ريألسيل ا اليا فاداي  االل التراسف اإل - 

ح دةق ن  نفدا  .  د ة   الاايسرف  ا ال ق  الايضر  نرغ د رة ن إسداتا  األسيل ا اليا فالاسيري  

 سييل   ن ف درالايسري  االلي را أ ال اة ي   الر يض ي   اإلاصيء  يلداة ل الايلا اةيال  ةت ت  ي

  االدصيل  ال  ادت األاالق ف  غ راي.

اسيري  ال اي ظة ف ألن حلم  ساح رأن  د رف ادنت  تاء داة ف الارا سداتا   سيل ا الاراة ف الات  فإ - 

ة ف  ف الارااء داة   ريلديلا  ت الدغ را  غ ر ال يت ف  ا ال  اي  الايل ف دةق ا ظ  الدغ را  الة ار ف

 .  يل فريل يفيء   

 ان  اا ف اي لفيلي س ةف ان ال سييل الات  ف  ا داة ف الاراة ف  اإلاداي  ريألسيل ا الات  ف لةاراة ف - 

  ق   تاء داة ف الاراة ف   يحلم داف   ديةفدفي.  ا داف  ير ر  
  

ي ظ اا ر ر راسدني لا ض ع   ر إسداتا   سيل ا الاراة ف الات  ف دةق ة ت  د ا الادي     نيء ت

 رر   ان االله دت  ة انا  اةيال   اين  ن دشيل ا اض   لةراأ الاسد رةا ا ل: الاسيري 
 

 الاراة ف الداة ة ف  ا درش ت الاي  الشاصا لاراة  الاسيري . ت ر - 

 .اي  دةق ا   ل ف األرصت يأسيس لةإسداتا  داة ل اإلناتار الاطا الاد تت  - 

 ين ف دطر  في دةق الاؤسسي  الة اير ف. سيل ا الاراة ف الات  ف  إاي - 

  الايل ف لةاؤسسف. فت ر الاراة ف الداة ة ف  ا رنيء اإلسدراد ة  - 
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ة، باعلطوالتوزيع وا رأفت سالمة محمود، وأخرون، علم تدقيق الحسابات العملي، دار المسيرة للنشر -61

 .2011عمان

نشر للائل ورزق أبو زيد الشحنة، تدقيق الحسابات: مدخل معاصر وفقا لمعايير التدقيق الدولية، دار  -62

 .2015والتوزيع، عمان 

 .2009للنشر والتوزيع، األردنزاهرة عاطف سواد، مراجعة الحسابات والتدقيق، دار الراية  -63

 .2010قيق الحسابات، دار البداية للنشر والتوزيع، عمانزهير الحدرب، علم تد -64

 .2015زهير عيسى، تدقيق الحسابات: اإلجراءات العملية، دار البداية، عمان  -65

نشر سالم عيسى بدر، عماد غصاب عبابنة، مبادئ اإلحصاء الوصفي واإلستداللي، دار المسيرة لل -66

 .2007والتوزيع والطباعة، عمان

 األردن وزيع،والت للنشر العربي المجتمع مكتبة ،الحسابات تدقيق وديان، محمد لؤي،  الوقاد دمحم سامي -67

2010. 

 .2001أساسيات المعاينة اإلحصائية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، سليمان محمد طشطوش -68

 ة الجديدةلجامعانات، دار اسمير كامل محمد، أساسيات المراجعة في ظل بيئة نظم التشغيل االلكتروني للبي -69

 .1999االسكندرية للنشر،

 .2013دريةسمير كامل محمد، محمد إبراهيم راشد، المراجعة الخارجية، دار التعليم الجامعي، اإلسكن -70

، بالجزائر مراجعةسهام محمد السويدي، دراسة تحليلية لمستقبل تطبيق معايير المراجعة الدولية في مهنة ال -71

 .2010معية، اإلسكندرية الدار الجا
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  .2003القاهرة  الهندسية، الدار مطابع المراجعة،الطبعة السابعة، أصول جمعة، شعراوي سهير -72

 .2016شحاتة السيد شحاتة، المراجعة الخارجية الحديثة، دار التعليم الجامعي، اإلسكندرية -73

جزائرية ركة الولية، الجزء األول، مكتبة الششعيب شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الد -74

 .2008بوداود، الجزائر

التوزيع، لنشر ولشعيب شنوف، التحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي، دار زهران  -75

 .2012عمان

لتدريب لعربي د الشالل الحبيب الجبوري، تطبيقات أساليب المعاينة في األقطار العربية، منشورات المعه -76

 .2001والبحوث اإلحصائية، بغداد

 .2010صالح رشيد بطارسة، اإلحصاء واإلحتماالت، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان -77

هرة، صادق حامد مصطفى، عبد هللا عبد السالم أحمد، دراسات في المراجعة، منشورات جامعة القا -78

 .2007-2006مصر

لو األنج يب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية واإلجتماعية، مكتبةصالح أحمد مراد، األسال -79

 .2011المصرية، مصر

طارق عبد العال حماد، موسوعة معايير المراجعة، الجزء األول، منشورات جامعة عين شمس،  -80

 .2004مصر

لمعايير مع ا والمقارنة طارق عبد العال حماد، موسوعة معايير المحاسبة: شرح معايير المحاسبة الدولية -81

 .2004األمريكية والبريطانية والعربية، الجزء األول، الدار الجامعية، اإلسكندرية

 .1998مصر عارف عبد هللا عبد الكريم، المراجعة بإستخدام األساليب اإلحصائية، مطابع جامعة طنطا، -82

 .2006ةالفكر الجامعي، االسكندريعاطف وليم أندراوس، التمويل واإلدارة المالية للمؤسسات،دار  -83

عبد الحفيظ األرقم، أحمد بن فليس، مراقبة ومراجعة الحسابات، منشورات جامعة منتوري،  -84

 .2001قسنطينة

زيع، والتو عبد الحليم كراجة، وأخرون، اإلدارة والتحليل المالي، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر -85

 .2002عمان

 .2000زائرالطرق اإلحصائية للتوقع اإلقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجعبد العزيز شرابي،  -86

ع، التوزيوعبد الغفار حنفي، تقييم األداء المالي ودراسات الجدوى، الدار الجامعية للطبع والنشر  -87

 .2009اإلسكندرية

لكلي، لجزئي واعلى المستوى االصحن، محمد السيد سرايا، الرقابة والمراجعة الداخلية  محمد الفتاحعبد  -88

 .1998الدار الجامعية، االسكندرية

معية، الجاعبد الفتاح محمد الصحن، محمود ناجي درويش، المراجعة بين النظرية والتطبيق، الدار  -89

 .1998اإلسكندرية 

، عيةعبد الفتاح محمد الصحن، وأخرون، أسس المراجعة: األسس العلمية والعملية،  الدار الجام -90

 .2004 اإلسكندرية

 .1999عبد الهادي محمد السعيد، اإلدارة المالية واإلستثمار والتمويل، دار حامد للنشر، عمان -91

مارسة خدمات مراقب الحسابات لسوق المال: المتطلبات المهنية ومشاكل المعلي، عبد الوهاب نصر  -92

 عية،الدار الجام كية، الجزء األول،العملية في ضوء معايير المراجعة المصرية والدولية واألمري

 .2001اإلسكندرية

دار ية، العبد الوهاب نصر علي، حوكمة الشركات ومراقب الحسابات في مواجهة األزمة المالية العالم -93

 .2009الجامعية، اإلسكندرية
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صرية ير المعبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة، أصول المراجعة الخارجية الحديثة وفقا للمعاي -94

 .2004والدولية، دار التعليم الجامعي، اإلسكندرية

وجيا تكنول عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة، الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة في بيئة -95

 .2005المعلومات وعولمة أسواق رأس المال، الدار الجامعية، اإلسكندرية

يا تكنولوج شحاتة، الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة في بيئةعلي، شحاتة السيد  عبد الوهاب نصر -96

 .2006المعلومات، الدار الجامعية، االسكندرية

ديق عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة، مراجعة حسابات المؤسسات المالية وشركات وصنا -97

ي، م الجامعلتعليكية والعربية، دار ااإلستثمار والتمويل العقاري وفقا لمعايير المراجعة الدولية واألمري

 .2015اإلسكندرية

 .2008 ردناأل ع،يوالتوز للنشر حامد دار المالية، المؤسسات وإدارة يلالتمو احمد، يوسف هابالو عبد -98

المكتب  لثاني،اعدلي أبو طاحون، العينات العشوائية الطبقية: مناهج وإجراءات البحث اإلجتماعي، الجزء  -99

 .1998الحديث، اإلسكندريةالجامعي 

ازوري ار اليد، التحليل والتخطيط المالي: إتجاهات معاصرة، ارشد فؤاد التميمي ،عدنان تايه النعيمي -100

 .2008العلمية للنشر والتوزيع، األردن

 .2007عدنان تايه النعيمي، وأخرون، اإلدارة المالية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان -101

شر رة للنحسين الجادري، اإلحصاء الوصفي في العلوم التربوية، الطبعة الثانية، دار المسي عدنان -102

 .2007والتوزيع، عمان

 .2006، منشورات جامعة دمشق، سورياعدنان عباس حميدان، وأخرون، اإلحصاء التطبيقي -103

 .2009ي، اليمن، دار الكتاب الجامععصام الدين محمد متولي، المراجعة وتدقيق الحسابات -104

 .1987عصام مرعي، أدلة التدقيق الدولية، دار العلم للماليين، بيروت  -105

 .1997علي إبراهيم طلبة، المراجعة من منظور المعايير الدولية، دار الكتب المصرية، مصر -106

 .2010علي إبراهيم طلبة، وأخرون، المراجعة المتقدمة:مدخل كمي، مطبعة دار السالم، مصر -107

 امعية،علي حاج بكري، أصول مراجعة الحسابات: أساسيات وعمليات، مديرية الكتب والمطبوعات الج -108

 .2004سوريا

ل للنشر ار وائد، المعايير الدولية، الطبعة الرابعةعلي عبد القادر الذنيبات، تدقيق الحسابات في ضوء  -108

 .2012والتوزيع، عمان

عية، حمد محمد كامل سالم، أصول المراجعة الحديثة، الدار الجامعوض لبيب فتح هللا الديب، أ -110

 .2003-2002االسكندرية

 لجامعياعوض لبيب فتح هللا الديب، شحاتة السيد شحاتة، أصول المراجعة الخارجية، دار التعليم  -111

 .2013للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية

 .1999الوصفي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان عوض منصور، وأخرون، أساسيات علم اإلحصاء-112

 ة المهنيةممارسعيد حامد معيوف الشمري، معايير المراجعة الدولية ومدى إمكانية إستخدامها في تنظيم ال-113

 .2006بالمملكة السعودية، معهد اإلدارة العامة، الرياض

يع التوزظرية، دار المسيرة للنشر وغسان فالح المطارنة،  تدقيق الحسابات المعاصر: الناحية الن-114

 .2006 والطباعة، عمان

 .2000نعما ، والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار ، اإلحصاء في مقدمة ، آخرون و ر،يشق فائق -115

 .2002مانزيع، عفريد كامل أبو زينة ، اإلحصاء في التربية والعلوم اإلنسانية، دار جهينة للنشر والتو -116
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لنشر نصر حمود مزيان، أثر السياسات اإلقتصادية في أداء المصارف التجارية، دار صفاء لفهد  -117

 .2009والتوزيع، عمان

 .2010فؤاد محمد الليثي، مراجعة الحسابات، دار النهضة العربية، القاهرة -118

 .2013مانععة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطبا الشووارة، مبادئ اإلدارة المالية،فيصل محمود  -119

 .2012نلمناهج للنشر والتوزيع، عماكامل فليفل، فتحي حمدان، اإلحصاء، الطبعة الثانية، دار ا -120

 .2002كمال الدين الدهراوي، مناهج البحث في المحاسبة، الدار الجامعية ، اإلسكندرية -121

 الجامعي بالمكت والمراجعة، سبةالمحا في متقدمة دراسات سرايا، السيد محمد الدهراوي، الدين كمال -122

 .2006اإلسكندرية الحديث،

المصرية، ودولية كمال خليفة أبو زيد، وأخرون، نظرية المراجعة وتطبيقاتها العملية في ضوء المعايير ال -123

 .2006دار المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية

 .2003رمنشورات جامعة المنصورة، مص كمال عبد السالم علي، خالد المعتصم، أصول علم المراجعة، -124

 .2012مبارك لسلوس، التسيير المالي، الطبعة الثانية،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر -125

 .2008،دار وائل للنشر والتوزيع، عمانSPSSمحفوظ جودة، التحليل اإلحصائي األساسي بإستخدام  -126

 ،دت ،محاسبية، دار الجامعات المصرية، اإلسكندريةمحمد أحمد خليل، المراجعة والرقابة ال -127

ة المراجعة وتدقيق الحسابات:اإلطار النظري والممارس مسعود صديقي، محمد التهامي طواهر، -128

 .2003المطبوعات الجامعية، الجزائرالتطبيقية، ديوان 

مشاكل  -دلقواعالمعايير وا-ريمحمد السيد سرايا، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل: اإلطار النظ -129

 .2007اإلسكندرية ،التطبيق العملي، المكتب الجامعي الحديث

 .1998محمد الفيومي، عوض لبيب، أصول المراجعة، المكتب الجامعي الحديث، مصر -130

دراسات متقدمة في المراجعة، المكتب الجامعي الحديث،  وأخرون،محمد الفيومي محمد،  -131

 .2006اإلسكندرية

 .2010 األردن ،والتوزيع للنشر العربي المجتمع مكتبة ،الحسابات تدقيق وديان، محمد لؤي،  الوقاد محمد -132

لطباعة، بيان لمحمد توفيق محمد، معايير وإرشادات المراجعة: اإلطار العلمي والتطبيق العملي، دار ال -133

 .2006مصر

ر مي، دايل الكمي في مجال التخطيط الحضري واإلقليمحمد جاسم محمد شعبان العاني، أساليب التحل -134

 .2006صفاء للنشر والتوزيع، عمان

محمد حسين محمد رشيد، اإلحصاء الوصفي والتطبيقي والحيوي، دار صفاء للنشر والتوزيع،  -135

 .2008عمان

 .2005محمد راتول، اإلحصاء الوصفي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر -136

 .2011امي راضي، موسوعة المراجعة المتقدمة، دار التعليم الجامعي، مصرمحمد س -137

ة، محمد سمير الصبان، أحمد محمد كامل سالم، وأخرون، دراسات متقدمة في المراجعة الخارجي -138

 .2008شورات جامعة اإلسكندرية، مصرمن

امعية ار الجاجعة الداخلية، الد، الرقابة والمرإسماعيل إبراهيم جمعة ، وأخرون محمد سمير الصبان، -139

 .1996للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية

لدار ا بات،محمد سمير الصبان، عبد هللا عبد العظيم هالل، األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسا -140

 .2002الجامعية، اإلسكندرية

بيق ت التطلمفاهيم األساسية واليامحمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي، المراجعة الخارجية: ا -141

 .2002وفقا للمعايير المتعارف عليها والمعايير الدولية، الدار الجامعية، اإلسكندرية
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ة، يمحمد سمير الصبان، محمد الفيومي محمد، المراجعة بين التنظير والتطبيق، الدار الجامع -142

 .1990اإلسكندرية

 للنشر، مدخل صناعة القرارات، الطبعة الثانية، دار وائل شاكر، وأخرون، التحليل المالي:محمد  -143

 .2005عمان

د لنشر بمعهاعة واالثاني، اإلدارة العامة للطب ءمحمد شامل بهاء الدين فهمي، اإلحصاء بال معاناة، الجز -144

 .2005اإلدارة العامة، السعودية

 .2012زيع، عمانمحمد شيخي، طرق اإلقتصاد القياسي، دار الحامد للنشر والتو -145

لدار اعمال، محمد صالح الحناوي، نهال فريد مصطفى، اإلدارة المالية: التحليل المالي لمشروعات األ -146

 .2005الجامعية، االسكندرية

 .2009محمد صبحي أبو صالح، الطرق اإلحصائية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان -147

 .2007ندريةوتحليل القوائم المالية، المكتبة الجامعية الحديثة، اإلسك محمد عباس بدوي، المحاسبة -148

 .2010محمد عبد الخالق، اإلدارة المالية والمصرفية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان -149

دارة هد اإلمحمد عبد الرحمن إسماعيل، تحليل اإلنحدار الخطي، اإلدارة العامة للطباعة والنشر بمع -150

 .2001السعوديةالعامة، 

 .2008نع، عمامحمد عبد العال النعيمي، حسن ياسين طعمة، اإلحصاء التطبيقي، دار وائل للنشر والتوزي -151

، جامعيةمحمد عبد الفتاح محمد، المراجعة: مدخل قياس وضبط المخاطر، الطبعة الثانية، الدار ال -152

 .2012اإلسكندرية

 .2007لية، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمانمحمد علي العامري، اإلدارة الما -153

مية، ة العلكنوز المعرف محمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب، دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات، دار -154

 .2009عمان

ت رامحمد محمود عبد المجيد، شرح وتفسير معايير المراجعة المصرية من منظور إجرائي، منشو -155

 .2012جامعة عين شمس، مصر

 .2003محمد مطر، اإلتجاهات الحديثة في التحليل المالي واإلئتماني، دار وائل للنشر، عمان -156

ية، محمد نصر الهواري، محمد توفيق محمد، أصول المراجعة والرقابة الداخلية، الدار الجامع -157

 .1999اإلسكندرية

رونية، االلكتالنظم المحاسبية التقليدية و محمد وجدي شركس، اإلطار واألساسيات في المراجعة: تدقيق -158

 .1987منشورات ذات السالسل، الكويت

شر رية للنلتطبيق، المكتبة العصامحمود السيد الناغي، المعايير الدولية للمراجعة: تحليل وإطار  -159

 .2000والتوزيع، المنصورة 

نيين،  القانو المعهد العربي للمحاسبينمحمود كمال مهدي، اإلجراءات التحليلية في التدقيق، منشورات  -160

 .2001جامعة بغداد، العراق

ع، محمود محمد سليم صالح، مبادئ التحليل اإلحصائي، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزي -161

 .2009عمان

، مصطفى عيسى خضير، المراجعة: المفاهيم والمعايير واإلجراءات، مطابع جامعة الملك سعود -162

 .2001السعودية

شر مصطفى يوسف كافي، وأخرون، اإلحصاء في اإلدارة  واإلقتصاد، مكتبة المجتمع العربي للن -163

 .2012والتوزيع، عمان
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وزيع، لنشر والتلستقبل مفلح محمد عقل، مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل المالي، الطبعة الثانية، دار الم -164

 .2012عمان

ى لية علتجاهات الحديثة في المراجعة: تطبيقات عمحاتة السيد شحاتة، اإلمنصور أحمد البديوي، ش -165

 .2003-2002سكندريةمعايير المراجعة المصرية والدولية، الدار الجامعية، اإل

، جامعية، دراسات متقدمة في المراجعة الخارجية الحديثة، الدار ال، وأخرونمنصور أحمد البديوي -166

 .2011-2010اإلسكندرية

قافة ار الثمنصور حامد محمود، المراجعة وفحص الحسابات: األصول العلمية واإلجراءات التطبيقية، د -167

 .2002العربية، القاهرة 

لمفتوح، جامعة القاهرة للتعليم ا ، أساسيات المراجعة، منشورات مركزوأخروننصور حامد محمود، م -168

 .1999مصر

لنشر، لوائل  مالي: مدخل صناعة القرارات، الطبعة الثانية، دارمنير شاكر محمد، وأخرون، التحليل ال -169

 .2005األردن

 .2002رمولود حشمان، نماذج وتقنيات التنبؤ القصير المدى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ -170

ائل و ب، دارحليل المالي بإستخدام الحاسوتمؤيد عبد الرحمان الدوري، نور الدين أديب أبو زناد، ال -171

 .2003للنشر والتوزيع، عمان

 .2009نواف محمد عباس الرماحي، مراجعة المعامالت المالية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان  -172

 .2006نجيب حسين علي، تحليل ونمذجة البيانات بإستخدام الحاسوب، دار األهلية للنشر، عمان -173

 .2004نشر والتوزيع، عنابةنصيب رجم، اإلحصاء التطبيقي، دار العلوم لل -174

 .1997لبنان نور الدين خبابة، اإلدارة المالية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، -175

 شر، عمان،ائل للنوالتميمي، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعملية، الطبعة الثانية، دار هادي  -176

 .2004االردن

 .1996رالحديثة في التحليل المالي والمحاسبة، مكتبة عين شمس، مصهشام أحمد حسبو، اإلتجاهات  -177

 .2000، عمانللنشر والتوزيع هيثم محمد الزعبي، اإلدارة والتحليل المالي، دار الفكر -178

 .2015وحيد مصطفى أحمد، أساسيات علم اإلحصاء، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة -179

وزيع، ر والتيفو، أحمد محمد مشعل، اإلقتصاد السياسي التحليلي، دار مجدالوي للنشوليد إسماعيل الس -180

 2003عمان

دين مال الكوليم توماس، امرسون هنكي، المراجعة بين النظرية والتطبيق، تعريب: أحمد حامد حجاج و  -181

 .1989السعودية  سعيد، دار المريخ،
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 .2001الجالء الجديدة، مصر 
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  الدوريات

 

لمجلة جعة، اات مهنة المحاسبة والمراإبراهيم الرفاعي مبارك، تحليل العوامل المؤثرة على جودة خدم -184

 .2000، جامعة طنطا، مصر02العلمية للتجارة والتمويل ، العدد 
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تب داء مكأإبراهيم عبد الحفيظ عبد الهادي، "نموذج مقترح لتحديد عالقة حجم مكتب المراجع بجودة  -185
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 .2003جامعة جنوب الوادي، مصر ،15دعدالمصرية"، مجلة الدراسات التجارية، 

ير لى تقدأحمد زكريا عصيمي، "أثر إستخدام أساس القيمة العادلة في القياس واإلفصاح المحاسبي ع -188

 .2012، جامعة حلوان، مصر02خطر المراجعة"، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، العدد
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ن لية وقانور الدوأمين السيد أحمد لطفي، "إطار متكامل ألليات حماية إستقاللية المراجع في ضوء المعايي -193

 .2005جامعة بني سويف، مصر ،01العدد  سابرينس أوكسلي"، مجلة الدراسات المالية والتجارية،

لبحوث لوان لحان أحمد مجاهد، "مدخل مقترح لتقييم جودة أداء المراجعة"، المجلة العلمية لجامعة إيم -194

 .2001، مصر05والدراسات التجارية، العدد

على  إيمان حسين الشاطري، حسام عبد المحسن العنقري، "إنخفاض أتعاب مستوى المراجعة وأثاره -195

 .2006الرياض ، العدد األول،20عزيز لإلقتصاد واإلدارة،المجلدجودة األداء المهني"، مجلة الملك عبد ال

 بات فيبان توفيق نجم، "مدى إعتماد المدقق الخارجي على اإلجراءات التحليلية في تدقيق الحسا -196

 .2011، العراق21العراق"، مجلة اإلقتصادي الخليجي، العدد

م يل القوائلى تحلبي في البيانات المالية المنشورة عتانيا قادر عبد الرحمن، أثر مستوى اإلفصاح المحاس -197

 .2016، العراق01، العدد06، مجلة كركوك للعلوم اإلدارية واإلقتصادية، مجلد"المالية

 .2007، عنابة20جاوحدو رضا، "حقائق حول أخالقيات األعمال في المحاسبة، مجلة التواصل، العدد -198

جودة  "مدى مساهمة التخصص المهني للمراجع الخارجي في تحسينجعفر عثمان الشريف عبد العزيز،  -199

 .2016، السعودية01، العدد17عملية المراجعة"، مجلة العلوم اإلقتصادية، المجلد

تب دة مكاحازم محمد طه، عفاف إسحاق أبو زر، "أثر معايير مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على جو -200

 .2012، عمان04، العدد08رة األعمال، المجلدالتدقيق"، المجلة األردنية في إدا

جلة محسن شلقامي محمود، "مقومات تفعيل مراجعة النظير كأداة للرقابة على جودة المراجعة"،  -201

 .2013كلية التجارة، جامعة بني سويف، مصر ،03العدد المحاسبة والمراجعة،

سات رية مصر العربية"، مجلة الدراحسني صالح، "مفهوم وخصائص جودة المراجعة المالية بجمهو -202

 .1997، جامعة حلوان، مصر01والبحوث التجارية، العدد

ا في حسين أحمد دحدوح، "دور لجنة المراجعة في تحسين كفاءة نظم الرقابة الداخلية وفعاليته -203

 .2008، سوريا01، العدد24الشركات"، مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، المجلد
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، 32لدين، مجحسين أمين الباموني، محمد حويش الشجيري، "فجوة توقعات المراجعة"، مجلة تنمية الرافد -204

 .2010، جامعة الموصل، العراق98العدد

م للعلو حيدر كاظم، "تفعيل دور التحليل المالي في إحتساب الدخل الخاضع للضريبة"، مجلة بغداد -205

 .2015لعراق، ا44اإلقتصادية الجامعة، العدد

لمالية اسات ارائد جبر، "تطوير عملية الرقابة الداخلية الشرعية في المصارف اإلسالمية"، مجلة الدر -206

 .2011، الجامعة األردنية، عمان01، العدد19والمصرفية، المجلد

ي سوق فة مدرجرشا بشير الجرد، "أثر تقييم مكونات الرقابة الداخلية على تقدير خطرها في الشركات ال -207

 .2013رياق، سوكلية اإلقتصاد، جامعة دمش ،15، العدد03المجلد دمشق لألوراق المالية"، مجلة الجامع،

مراجع نية للسالم أحمد صباح، "مجاالت مساهمة اإلتجاهات الحديثة في المراجعة لزيادة الكفاءة المه -208

 .2014مصر جامعة عين شمس، ،02عدد جعة"، المجلة العلمية لإلقتصاد والتجارة،الخارجي في عملية المرا

، 01جلدم حاسبي،المراجعة"، مجلة الفكر الم آلياتسالم عبد هللا العتيبي، "جودة المراجعة كأحد دعائم  -209

 .2009مصرعين شمس،  ةكلية التجارة، جامع ،02عدد

راجعي ع، "المراجعة التحليلية ومدى إستخدامها منقبل مسالم عبد هللا حلمي، يوسف محمود جربو -210

 .2002، العراق24، العدد67الحسابات القانونية"، مجلة تنمية الرافدين، المجلد

ية في سامح محمد رضا، "أثر جودة المراجعة على جودة األرباح وإنعكاسها على التوزيعات النقد -211

 .2012، عمان04، العدد08عمال األردنية، المجلدالشركات المساهمة المصرية"، مجلة إدارة األ

هر للبنات، ، جامعة األز10سامي وهبة متولي، "فجوة التوقعات في المراجعة"، المجلة العلمية، العدد -212

 .1993مصر

كلية  سمير كامل محمد عيسى، "أثر جودة المراجعة الخارجية على عمليات إدارة األرباح"، مجلة -213

 .2008جامعة اإلسكندرية، مصر ،02، العدد45مجلدالعلمية، التجارة للبحوث 

 تجارة،اد والسيد عبد الفتاح صالح، "مؤشرات اإلستدالل على جودة المراجعة"، المجلة العلمية لإلقتص -214

 .1998مصركلية التجارة، جامعة عين شمس،  ،03العدد

 برامج ر المراجعة وأثرها على تخطيطشوقي السيد فودة، " نموذج مقترح لتطوير نماذج قياس مخاط -215

 .2001وفية، مصر، جامعة المن02، العدد13المراجعة ببيئة األعمال المصرية"، مجلة األفاق الجديدة، المجلد

ارة ، مجلة المحاسبة واإلد"نحو تضييق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة"صادق حامد مصطفى،  -216

 .1993مصرمعة القاهرة، كلية التجارة، جا ،47العدد والتأمين،

ة ت إدارعامر محمد سلمان، عماد محمد كندوري، "إستخدام اإلجراءات التحليلية في إكتشاف ممارسا -217

 .2013، بغداد73، العدد19األرباح"، مجلة العلوم اإلقتصادية واإلدارية، المجلد

عربية جلة الت في التدقيق"، المعبد الرزاق محمد الفرح، "العوامل المؤثرة على تضييق فجوة التوقعا -218

 .2013جامعة البلقاء التطبيقية، عمان ،01، العدد16المجلد للمحاسبة،

للشركات  لماليةاعبد الستار عبد الجبار الكبيسي، "تقييم فعالية اإلجراءات التحليلية لتدقيق القوائم  -219

 .2008عراق، ال2، العدد01ة، المجلدالمساهمة العمة"،مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية واإلداري

دمي ومستخ عبد المهدي عباس محمد، جليل إبراهيم صالح، "دراسة فجوة التوقعات بين مدققي الحسابات -220

 .2005، العراق15التقارير المالية"، مجلة جامعة البصرة للعلوم اإلقتصادية، العدد

بية"، ر العرارجي على جودة المراجعة بجمهورية مصعبده علي شلبي، "أثر الخبرة المهنية للمراجع الخ -221

 .2008كلية التجارة، جامعة حلوان، مصر ،02العددالمجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، 

جامعة  ، مجلةعصام قريط، "مدى إستخدام إجراءات المراجعة التحليلية في الجمهورية العربية السورية" -222

 .2009، سوريا01، العدد25ة، المجلدلقانونيدمشق للعلوم اإلقتصادية وا
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سات الدرا علي إبراهيم طلبة، "نموذج مقترح لدراسة عالقة مخاطر المقاضاة بجودة المراجعة"، مجلة -223
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  إستبيان الدكتوراهإستمارة (: 1) ملحق

 

 الجمـهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

 وزارة التعليـم العـالي و البـحـث العلـمي

 -بسكـرة -جـامعـة محمـد خيضـر

 كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 سم علوم التسييرق

 

 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علوم التسيير

 تخصص: محاسبة

 

 السيد محافظ الحسابات المحترم

 تحية طيبة وبعد

عة لمراجبهدف إنجاز وإتمام أطروحة الدكتوراه، قمت بإعداد دراسة حول "أثر إستخدام أساليب ا

 إلستبيانةاهذه  إلتمام الدراسة في الجانب الميداني تم تصميمالحديثة على جودة تقرير محافظ الحسابات"، و

 لجمع البيانات الالزمة لهذه الدراسة.

التي  األسئلة ههذ عن باإلجابة التكرم منكم نأمل المرجوة، وأهدافها فوائدها الدراسة هذه تحقق ولكي

 من المناسبة، واثقين والتوصيات لنتائجبا للخروج وذلكم أهمية، من وآرائكم إلجاباتكم لما االستبيان هذا يحويها

 .تعاونكم وحسن اهتمامكم

اض ألغر إال تستخدم ولن بالسرية محاطة منكم عليها نحصل سوف معلومات أية أن لكم مؤكدين

 .فقط العلمي البحث

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 
 
 
 

 الباحث بولحبال فريد

Boufarid2011@ hotmail.fr 

 

 

 

 عامةالجزء األول: معلومات 
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 تختارها أمام اإلجابة التي (X) الرجاء التكرم باإلجابة على األسئلة التالية بوضع العالمة

 الجنس

 أنثى                    ذكر     

 العمر

 40إلى 30من                  30أقل من 

     50أكبر من             50إلى  40من 

 المستوى العلمي

 ماستر تيرماجس دكتوراه       

 شهادة مهنية ليسانس                   

 التخصص

 محاسبة                                                        إدارة مالية                       

 أخرى                                         إقتصاد 

 الخبرة

 واتسن10إلى 05من          سنوات05أقل من 

  سنة15أكبر من  سنة15إلى  10من 

 اإلطالع على المعايير الدولية للمراجعة

 منعدم                             سطحي                               مقبول

 جيد                                 ممتاز                       

 

 في تنفيذ عملية المراجعةإستخدام أساليب المراجعة الحديثة  

 نعم                                ال

 

 
 لجزء الثاني: أسئلة الموضوعا
 

 المحور األول: أهمية إستخدام أساليب المراجعة التحليلية 
 

 البعد األول: أهمية تطبيق أساليب التحليل المالي
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 العبارات الرقم
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال

 أوافق
ال أوافق 

 ةبشد

01 
 يساعد إستخدام أساليب التحليل المالي في فهم طبيعة

 أعمال المؤسسة وتحديد مناطق الخطر المحتملة

 

 
 

 
 

 
  

02 
ت اباتستخدم أساليب التحليل المالي لتحديد البنود والحس

 التي تتطلب المزيد من الفحص والتحقق

 

 
 

 
 

 
  

03 

أساليب التحليل المالي تساعد في إكتشاف األخطاء 
لجوهرية والعناصر الشاذة التي قد تكون موجودة ا

 بالقوائم المالية

 
 

 
 

 
 

  

04 
يد تساعد أساليب التحليل المالي في إبداء رأي فني محا

 على مدى صحة وعدالة القوائم المالية
     

05 
 يؤدي إلى توفير وقتالتحليل المالي إستخدام أساليب 

 وتكلفة  أداء عملية المراجعة
     

06 

تبر أسلوب تحليل التغير من أهم أساليب المراجعة يع
 التحليلية التي تبين مدى سالمة وصحة المركز المالي

 والنقدي للمؤسسات محل المراجعة

     

07 
 صحيحة فكرة تكوين على اإلتجاه تحليل يساعد أسلوب

 المستقبلية المؤسسة وإتجاهاتها واقع عن
     

08 
ى مالية عبر السنوات إلتساعد دراسة إتجاهات النسب ال

 مالحظة أي إنحرافات تطرأ على الحسابات
     

 
  

 البعد الثاني: أهمية تطبيق األساليب اإلحصائية والرياضية
 

 العبارات الرقم
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال

 أوافق
ال أوافق 

 بشدة

09 
تساعد األساليب اإلحصائية والرياضية على فهم 

 طة المؤسسةودراسة طبيعة عمليات وأنش
     

10 
يب تعتبر األساليب اإلحصائية والرياضية من أهم األسال

 زيادة فعالية عملية الفحص والتحققالتي تساهم في 
     

11 

في حالة إستخدام األساليب اإلحصائية والرياضية 
وظهور أية إنحرافات يجب البحث عن أسبابها والعمل 

 على تحليلها وتقييمها

     

12 

ن من التفكير المنطقي، وم لوب تحليل اإلنحداريمكن أس
ثم القيام بفحص أفضل، لما لهذا األسلوب من 

 موضوعية وقواعد رياضية محددة

     

13 

 يساهم أسلوب تحليل اإلنحدار في إختبار مدى معقولية
الرصيد الدفتري الفعلي ألي عنصر من عناصر القوائم 

 المالية

     

14 

السل الزمنية في معرفة يساهم أسلوب تحليل الس
التغيرات وتشخيص األسباب التي أدت إلى حدوث 

 التغير في الظاهرة وتفسيرها

     

     يساهم أسلوب دراسة وتحليل السالسل الزمنية في فهم  15
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وتفسير وتقدير التغير في قيمة الحسابات من أجل توقع 
 أكثر دقة لمجرى األحداث المستقبلية

16 

ألساليب اإلحصائية والرياضية في يساعد إستخدام ا
 في إتخاذ القرارات المناسبة في حاالت عدم التأكد لتال

 الوقوع في األخطاء

     

 
 المحور الثاني: أهمية إستخدام أساليب المعاينة اإلحصائية 

 

 البعد األول:إستخدام المعاينة اإلحصائية في مجال إختبارات الرقابة
 

 العبارات الرقم
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال

 أوافق
ال أوافق 

 بشدة

17 
ية يعتبر نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة أهم محدد لنوع

 المراجعة المتبناة ولحجم المفردات المراد إختبارها
     

18 
يوفر أسلوب العينة اإلحصائية في مجال إختبارات 

 الرقابة أدلة إثبات كافية وغير متحيزة
     

19 

إلحصائية على إجراء تقييم موضوعي تساعد المعاينة ا
للنتائج التي نحصل عليها من العينة، بعكس الحال في 

 المعاينة الشخصية أو الحكمية

     

20 
إستخدام المعاينة اإلحصائية في مجال إختبارات  يؤدي

 تحديد مدى اإلختبارات التي يجب بها إلى  الرقابة
     

21 
ن من تحديد حجم إن إستخدام المعاينة اإلحصائية يمك

 العينة وإختيار مفرداتها بشكل موضوعي وعلمي
     

22 

 اعدإستخدام المعاينة اإلحصائية في إختبارات الرقابة يس
على التأكد من مدى تطبيق ومراعاة المؤسسة  للوائح 

 وأنظمة وأساليب الرقابة الداخلية

     

23 

 لتزامإ في التأكد من الصفات يساعد أسلوب معاينة
 الرقابية واإلجراءات السياسات بتنفيذ مؤسسةال

 الموضوعة

     

24 

تساهم المعاينة اإلستكشافية في البحث عن األخطاء 
 الهامة عندما يكون اإلستثناء هاما كقرينة عن إختالس

 محتمل

     

 
 
 

 البعد الثاني: إستخدام المعاينة اإلحصائية في مجال اإلختبارات األساسية

 العبارات الرقم
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال

 أوافق
ال أوافق 

 بشدة

25 

 إستخدام أسلوب العينة اإلحصائية في مجال اإلختبارات
 األساسية يؤدي إلى توفير الوقت والتكلفة عند مراجعة

 القوائم المالية للمؤسسة

     

26 
تمكن المعاينة اإلحصائية من تحليل النتائج لمعرفة المدى 

ئج العينة عن النتائج التي يمكن الذي إختلفت فيه نتا
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 الحصول عليها إذا تم فحص المجتمع بأكمله

27 
يساهم إستخدام أسلوب المعاينة اإلحصائية في تخفيض 

 مقدار العمل التفصيلي الضروري لعملية المراجعة
     

28 

 ختباراتاال في مرحلة المتغيرات أسلوب معاينة يستخدم
صحة  حول مباشرة أدلة لىع الحصول أجل من ةتفصيليال

 األرصدة والعمليات

     

29 
في مجال اإلختبارات  يوفر أسلوب العينة اإلحصائية

 أدلة إثبات كافية وغير متحيزة األساسية
     

30 

 تختص معاينة المتغيرات بتقدير القيمة النقدية لرصيد
ر قديتمعين من الحسابات التي تحتويها القوائم المالية أو 

 لخطأ المحتمل أن يوجد في ذلك الرصيدمقدار ا

     

31 

تساعد أساليب المعاينة اإلحصائية في تحقيق أهداف 
إختبارات المراجعة في حالة عدم وجود قيمة دفترية 

 مسجلة لكافة مفردات المجتمع محل المراجعة

     

32 

 تتجنب المعاينة بالوحدات النقدية مشكلة تحويل أخطاء
يم مالية، مما يؤدي إلى تخفيض معاينة الصفات إلى ق

 مخاطر اإلعتماد على إستنتاجات معاينة القيمة فقط

     

 
 المحور الثالث: تحسين جودة تقرير محافظ الحسابات

 

 عملية المراجعة جودة أهمية تحسين البعد األول:
 

 العبارات الرقم
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال

 أوافق
ال أوافق 

 بشدة

33 

 رفعية المراجعة بكل كفاءة وفعالية في اليساهم أداء عمل
من جودة المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية 

 المنشورة

     

34 
تساعد جودة أداء عملية المراجعة في زيادة الشفافية 

 والعدالة في عرض القوائم المالية
     

35 
يساهم تحقيق جودة عملية المراجعة في تخفيض عدد 

 المرفوعة ضد محافظي الحساباتالدعاوي القضائية 
     

36 
ة تساعد أساليب المراجعة الحديثة على تحسين أداء عملي

 المراجعة وزيادة مصداقية القوائم المالية 
     

37 
 وتقييم تحسين جودة عملية المراجعة يساهم في تحديد

 وبيئتها المؤسسة فهم خالل من الجوهري الخطأ مخاطر
     

38 
تقرير محافظ  ودة المراجعة مستخدميتحسين ج يساعد

 وإطمئنان ثقة بكل قراراتهم إتخاذ على الحسابات
     

39 
يحسن من قدرة مكاتب المراجعة  تحقيق جودة المراجعة 

 على مراجعة حسابات المؤسسات الكبرى 
     

40 

يوفر العمل على تحسين جودة المراجعة القدرة لمكاتب 
سة مع مكاتب المراجعة المراجعة الوطنية على المناف

 الدولية
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  البعد الثاني: أهمية تخفيض مخاطر عملية المراجعة
 

 العبارات الرقم
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال

 أوافق
ال أوافق 

 بشدة

41 
 المخاطر تخفيضتساعد أساليب المراجعة الحديثة على 

 المراجعة عملية في ممكن حد أدنى إلى
     

42 
 رةمعرفة قدأساليب المراجعة المختلفة في يساهم إستخدام 

  الخطر أماكن ومعرفة االستمرار على المؤسسة
     

43 
تخفيض في  تخفيض مخاطر عملية المراجعةيساهم 

 حاالت الفشل إلى أدنى حد ممكن
     

44 
يدعم إستقاللية محافظي  تخفيض مخاطر عملية المراجعة

 الحسابات في الجزائر
     

45 
 

يوفر على محافظي  تخفيض مخاطر عملية المراجعة
 الحسابات الجهد والوقت واألموال الالزمة

     

46 
في دعم قدرة  يساعد تخفيض مخاطر عملية المراجعة

 المالية المحتملة المخاطر المؤسسات على مواجهة
     

47 
في الرفع من  يساهم تخفيض مخاطر عملية المراجعة

 ورةنات المحاسبية والمالية المنشجودة المعلومات والبيا
     

48 
في تخفيض عدد  يساهم تخفيض مخاطر عملية المراجعة

 الدعاوي القضائية المرفوعة ضد محافظي الحسابات
     

 
 البعد الثالث: أهمية تضييق فجوة التوقعات

 

 العبارات الرقم
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال

 أوافق
ال أوافق 

 بشدة

49 
بتنفيذ عملية  على تضييق فجوة التوقعات العمليساعد 

 مطلقة ونزاهة بمصداقية المراجعة
     

50 

من قدرة مكاتب المراجعة يحسن تضييق فجوة التوقعات 
على مراجعة حسابات المؤسسات والوطنية واألجنبية في 

 الجزائر

     

51 

 لمحافظ يمنح العمل على تضييق فجوة التوقعات

 تضارب وتجنب الفكرية اهةوالنز العدالة الحسابات

 المصالح

     

52 
ي ففي بث الطمأنينة والثقة  يساهم تضييق فجوة التوقعات

 نفوس جمهور المعنيين بخدمات محافظي الحسابات
     

53 

مل تمكن أساليب المراجعة الحديثة من توفير الحياد الكا
ي لفنالمحافظ الحسابات أثناء تنفيذ عمله وعند إبداء رأيه 

 ايدالمح

     

54 
تحسين في  يساهم العمل على تضييق فجوة التوقعات

 اإلتصاالت والفهم مع مستخدمي القوائم المالية
     

55 
درجة يساهم العمل على تضييق فجوة التوقعات في رفع 

 ثقة األطراف ذات المصلحة في رأي محافظ الحسابات
     

      يساهم تضييق فجوة التوقعات في الرفع من جودة 56
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 المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المنشورة

 
 محكمي إستمارة إستبيان الدكتوراه قائمة (: 2) ملحق

 إسم جامعة اإلرتباط الوظيفة اإلسم واللقب الرقم
 جامعة القاهرة أستاذ جامعي أحمد عبد المولى الصباغ 01
 جامعة القاهرة أستاذ جامعي صادق حامد مصطفى 02
 جامعة عين شمس أستاذ جامعي رق عبد العال حمادطا 03
 جامعة عين شمس أستاذ جامعي أحمد سليم محمد سليم 04
 الجامعة األردنية أستاذ جامعي علي عبد القادر الذنيبات 05
 جامعة الزرقاء أستاذ جامعي زياد العمرو  06
 جامعة بسكرة أستاذة جامعية وسيلة بن ساهل 07
 جامعة عنابة ذة جامعيةأستا هوام جمعة 08
 جامعة عنابة أستاذ جامعي عبد اللطيف بلغرسة 09
 جامعة عنابة أستاذ جامعي كمال حمانة 10
 جامعة عنابة أستاذ جامعي نصيب رجم 11
 جامعة سطيف أستاذ جامعي بالرقي التيجاني 12
 جامعة سطيف أستاذة جامعية ليلى قطاف 13
 معة سطيفجا أستاذ جامعي معيوف صكاك  14
 جامعة سطيف أستاذ جامعي مصطفى بودرامة 15
 جامعة سطيف أستاذ جامعي حكيم ملياني 16
 جامعة قسنطينة أستاذ جامعي عبد العزيز شرابي 17
 جامعة البويرة أستاذ جامعي أحمد جميل 18
 جامعة باتنة أستاذ جامعي علي رحال 19
 نةجامعة خميس مليا أستاذة جامعية نجاة قاضي 20
 جامعة خميس مليانة أستاذ جامعي مروان حايد 21
 المركز الجامعي البيض أستاذ جامعي حكيم نشاد 22

 
 
 

  ألوللمحور ااألول ل لفقرات البعدف المعياري المتوسط الحسابي واإلنحرا(: 3)ملحق 
 N Moyenne Ecart-type 

Valide Manquante 

1 160 0 4.1313 .58409 
2  160 0 4.2063 .70127 
3 160 0 4.1188 .70374 
4 160 0 4.3938 .59449 
5 160 0 4.1750 .69635 
6 160 0 4.3500 .68405 
7 160 0 4.1125 .65385 
8 160 0 4.3000 .51150 

 

 األول الثاني للمحور لفقرات البعدالمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري (: 4)ملحق 
Statistiques 

 N Moyenne Ecart-type 
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Valide Manquante 

9 160 0 4.2125 .81176 
10 160 0 4.1313 .80970 
11 160 0 4.2688 .55764 
12 160 0 4.2688 .63168 
13 160 0 4.3313 .62164 
14 160 0 4.1625 .74300 
15 160 0 4.1938 .77295 
16 160 0 4.2438 .82984 

 

 لثانيلمحور ااألول ل لفقرات البعدف المعياري االمتوسط الحسابي واإلنحر(: 5)ملحق 
Statistiques 

 N Moyenne Ecart-type 

Valide Manquante 

17 160 0 4.3313 .54625 
18 160 0 4.1750 .83591 
19 160 0 4.2125 .78016 
20 160 0 4.2688 .64156 
21 160 0 4.1875 .83318 
22 160 0 4.1438 .62291 
23 160 0 4.0688 .86236 
24 160 0 4.1875 .77854 

 

 الثاني الثاني للمحور لفقرات البعدالمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري (: 6)ملحق 

 
Statistiques 

 N Moyenne Ecart-type 

Valide Manquante 

25 160 0 4.2000 .66162 
26 160 0 4.3688 .60002 
27 160 0 4.4000 .49144 
28 160 0 4.2750 .65349 
29 160 0 4.2375 .73960 
30 160 0 4.1875 .70209 
31 160 0 4.0313 .93447 
32 160 0 4.1063 .96216 

 
 
 
 
 

 لثالثااألول للمحور  لفقرات البعدالمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري (: 7)ملحق 

 
Statistiques 

 N Moyenne Ecart-type 

Valide Manquante 

33 160 0 4.1750 .76520 
34 160 0 4.1750 .75694 
35 160 0 3.9750 .97742 
36 160 0 4.2188 .83682 
37 160 0 4.1500 .73715 
38 160 0 4.1938 .77295 

 39 160 0 4.1438 .75107 
40 160 0 4.2625 .71364 

 

 لثالثاني للمحور الثالفقرات البعد المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري (: 8)ملحق 
Statistiques 
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 N Moyenne Ecart-type 

Valide Manquante 

41 160 0 4.2750 .66304 
42 160 0 4.2938 .70574 
43 160 0 4.3438 .62492 
44 160 0 4.2125 .76387 
45 160 0 3.9750 .94470 
46 160 0 4.1563 .88699 
47 160 0 4.0750 .84340 
48 160 0 3.9438 1.10600 

 

 الثالث لبعد الثالث للمحورفقرات االمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ل(: 9)ملحق 
Statistiques 

 N Moyenne Ecart-type 

Valide Manquante 

49 160 0 4.1688 .72008 
50 160 0 4.1063 .84375 
51 160 0 4.0688 .88397 
52 160 0 4.2563 .65634 
53 160 0 4.1500 .85561 
54 160 0 4.3000 .67105 
55 160 0 4.2250 .74353 
56 160 0 4.1875 .77854 

 
 المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ألبعاد ومحاور الدراسة(: 10)ملحق 

Statistiques 

 N Moyenne Ecart-type 

Valide Manquante 

 59716. 4.2234 0 160 البعد األول للمحور األول
 69111. 4.2266 0 160 البعد الثاني للمحور األول
 70551. 4.1969 0 160 البعد األول للمحور الثاني
 67110. 4.2258 0 160 البعد الثاني للمحور الثاني
 76307. 4.1617 0 160 البعد األول للمحور الثالث
 77588. 4.1594 0 160 البعد الثاني للمحور الثالث

حور الثالثالبعد الثالث للم  160 0 4.1828 .74420 
 64104. 4.2250 0 160 المحور األول
 68612. 4.2113 0 160 المحور الثاني
 75826. 4.1680 0 160 المحور الثالث
 70248. 4.1967 0 160 مجموع المحاور

 
 

 أبعاد ومحاور الدراسة إختبار ثبات وصدق(: 11)ملحق 
 

/VARIABLES=8س 7س 6س 5س 4س 3س 2س 1س 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.876 8 

 

/VARIABLES=16س 15س 14س 13س 12س 11س 10س 9س 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.884 8 
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/VARIABLES=24س 23س 22س 21س 20س 19س 18س 17س 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.783 8 

 

/VARIABLES=32س 31س 30س 29س 28س 27س 26س 25س 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.872 8 

 

/VARIABLES=40س 39س 38س 37س 36س 35س 34س 33س 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.889 8 

 
/VARIABLES=48س 47س 46س 45س 44س 43س 42س 41س 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.779 8 

 

/VARIABLES=56س 55س 54س 53س 52س 51س 50س 49س 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.819 8 

 

 
/VARIABLES=المحور األول 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.925 2 

 

/VARIABLES=المحور الثاني 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.913 2 
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/VARIABLES=المحور الثالث 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.906 3 

 

/VARIABLES=مجموع فقرات الدراسة 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.945 3 

 

 إختبار التوزيع الطبيعي ألبعاد ومحاور الدراسة(: 21)ملحق 
 

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

 310. 160 822. 162. 160 254. األول للمحور األول البعد
 322. 160 786. 174. 160 259. األول للمحور الثاني البعد
 334. 160 772. 183. 160 290. الثاني للمحور األول البعد
 262. 160 811. 112. 160 243. الثاني للمحور الثاني البعد
 355. 160 781. 195. 160 260. الثالث للمحور األول البعد
 320. 160 827. 170. 160 212. الثالث للمحور الثاني البعد
 358. 160 775. 206. 160 278. الثالث للمحور الثالث البعد

 346. 160 810. 198. 160 250. األول المحور
 279. 160 796. 129. 160 254. الثاني المحور
 367. 160 800. 219. 160 229. الثالث المحور

 
 



 الملخص
 

 نطاقو االقتصادية العالقات مجال في الزمن عبر ات اإلقتصاديةالمؤسسعرفته  الذي الكبير التطور إن

تزايد الطلب على البيانات والمعلومات المالية والمحاسبية الخاصة بأنشطة  ، أدى إلىوتشابكها التجارية المبادالت
بيرة والمتوسطة وحتى الصغيرة منها سواء على وأعمال المؤسسات اإلقتصادية على مختلف مستوياتها الك

األمر الذي يحتم وجود مصداقيـة في هـذه  المستوى الداخلي لهذه المؤسسات أو على المستوى الخارجي لها،
 المعلومات، أي أن تكون صحيحة وسليمة وعادلة.والبيانـات 

إلىى إههىار الوعىـل المىالي ال علىي  التي تهدف الحسابات مراجعةبواسطة عملية  إثباتهاهذه المصداقية يتم 
 ألي مؤسسة إقتصادية بتاريخ معين، وذلك من خالل فحص محتويات مستنداتها وسىجالتها وحسىاباتها ومراجعتهىا

بإتباع أساليب وإجراءات حديثة تمثل الجانب التطبيقي وال ني في المراجعة والتي تساعد فىي تحسىين جىودة تقريىر 
   السليم حول عدالة وصحة القوائم المالية.المراجعة والوصول إلى الرأي 

تعتمد أساليب المراجعة الحديثة على إستخدام أساليب التحليل الكمية في أداء عملية المراجعة، كتحليل 
اإلتجاه العام وتحليل النسب المالية وتحليل اإلنحدار وتحليل السالسل الزمنية وإختبارات المعاينة اإلحصائية. والتي 

ترشيد تخطيط عملية المراجعة وكذلك اإلختبارات األساسية وإعداد التقرير، مما يساعد على تحديد تستخدم في 
 العناصر المميزة التي تحتاج إلى إهتمام خاص أثناء المراجعة وبالتالي تحسين جودة أداء عملية المراجعة.

 يتبعىىون طريقىىة واحىىدة أسىىاليب المراجعىىة الحديثىىة ليسىىت باألسىىاليب الجامىىدة، فمحىىافهي الحسىىابات الإن 
متكررة، بل هناك أسىاليب متعىددة فىي ال كىر المحاسىبي، وكلمىا مىارف المحىافهون المهنىة بك ىاءة كلمىا إكتشى وا أن 

 هناك أساليب فنية أخرى جديدة يمكنهم إستخدامها مما يزيد من فعالية المراجعة.
 

 الكلمات المفتاحية
 

 .ال عالية الك اءة، المعاينة اإلحصائية، ،األساليب الكمية المقارنة، ،اإلجراءات التحليليةالمراجعة، 
 

Abstract 
 

The exponential growth of institutions in economic relations and trade expansion and 

diversification has led to an increase over timein the demand for financial and accounting data and 

information within the activities of business for large, medium and even small-sized economic 

enterprises whether internally or externally and, therefore, makes it imperative to ensure the credibility 

of such data and information, namely; the need to account for the fact that the latter must to be done 

correctly, fairly and equitably.  

Within this context, the credibility is recognized by the audit process, which aims to 

demonstrate the actual financial situation of any economic operator at a certain date. In such cases, 

itcan beaccomplished by examining the contents of the operators documents, records and accounts 

with a view to reviewing them using modern methods and procedures that represent the practical and 

technical aspects of the auditin connection with improving the quality of the reports as well as 

expressing the objective opinions on the validity and the equitability of the financial statements.  

 In the performance of the audit process, in fact, the recent audit modalities rely on the 

implementation of the methods of the quantitative analysis such as systemic trends analysis, financial 

ratios analysis, regression analysis, time-series analysis, and statistical sampling tests. Moreover,these 

modalities are used to inform the audit planning as well as the basic testing and reporting, and thereby 

helping to determine the distinct elements that require careful attention during the audit and thus to 

improve the quality of the audit performance.  

Accordingly, the recent audit modalities are not rigid and accountants do not follow only single 

repetitive method. They are however various approaches with respect to Accounting Thought. For this 

reason, the more efficient the accountants are in the practice of the profession, the more they discover 

that there are new techniques that can be used, which in turn increases the effectiveness of the audit.  
 

Keywords 
 

 Audit, analytical procedures, comparing accounts, quantitative methods, statistical sampling, 

efficiencyand, effectiveness. 
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	إن إعتماد محافظ الحسابات على إستخدام المراجعة التحليلية يهدف إلى تحسين أداء عملية المراجعة وذلك من خلال ترشيد تخطيط المراجعة، وكذلك العمل الميداني وإعداد التقرير، وإن مدى الإعتماد على نتائج أداء المراجعة التحليلية تحدده العوامل والمتطلبات الأتية:
	- الأهمية النسبية للمفردات محل المراجعة، فإذا كانت المفردة مهمة فإن محافظ الحسابات لا يعتمد فقط على الإجراءات التحليلية في تكوين رأيه؛
	- إجراءات المراجعة الأخرى الموجهة لأغراض المراجعة نفسها؛
	- دقة توقع النتائج من تطبيق الإجراءات التحليلية؛
	- تقديرات محافظ الحسابات للمخاطر الجوهرية ومخاطر الرقابة، فإذا كانت الرقابة الداخلية ضعيفة فإن مخاطر الرقابة تكون عالية، وبالتالي فإن إعتماد محافظ الحسابات على إختبارات التفاصيل يكون أكبر من إعتماده على الإجراءات التحليلية في توصله للنتائج المطلوبة.
	1-4- توقيت إستخدام المراجعة التحليلية في عملية المراجعة
	1-4-1- مرحلة إعداد برنامج مراجعة الحسابات
	1-4-2- مرحلة تنفيذ الإختبارات الأساسية
	1-4-3- مرحلة إعداد وعرض تقرير المراجعة
	شكل رقم(2-2): توقيت وغرض إجراءات المراجعة التحليلية
	1-5- خطوات تطبيق عملية المراجعة التحليلية
	1-5-1- الإعداد والتمهيد للمراجعة التحليلية
	1-5-3- تصميم الإختبارات التحليلية
	1-5-4- تحديد معايير القرار
	1- تجاوز الفرق لمبلغ معين
	1-5-5- تنفيذ الإختبارات التحليلية
	1-5-6- تحليل النتائج وتقييم أدلة الإثبات
	المبحث الثاني: أساليب التحليل المالي ودورها في مراجعة الحسابات
	2-2-3- مقومات تطبيق أسلوب تحليل التغير في عملية المراجعة
	2-3- أسس إستخدام أسلوب التحليل بالنسب المالية
	2-3-1- تعريف النسب المالية
	2-3-3- أهمية التحليل بالنسب المالية
	2-3-5- إجراءات التحليل بالنسب المالية
	1- التحديد الواضح لأهداف التحليل
	2- تركيب النسبة المالية بطريقة منطقية
	3- التفسير السليم للنسب المالية
	2-4- أنواع النسب المالية المستخدمة في عملية المراجعة
	2-4-1- نسب السيولة
	تقيس نسب السيولة مدى قدرة المؤسسة على سداد إلتزاماتها قصيرة الأجل عند تاريخ إستحقاقها بإستخدام أصولها المتداولة دون تحقيق خسارة . وهذه النسب تقدم مؤشرا لمحافظ الحسابات على مدى يسر المؤسسة المالي، كما أنها تقدم مؤشرا جيدا لمدى قدرة المؤسسة على الإستمرار .
	2-4-3- نسب المديونية
	2-4-4- نسب الربحية
	2-5-1- فهم طبيعة أعمال المؤسسة وتحديد مناطق الخطر المحتملة
	2-5-2- معرفة مجالات الأخطاء المحتملة في القوائم المالية
	2-5-3- تخفيض إختبارات التفاصيل
	إن تطبيق أساليب التحليل المالي في عملية المراجعة يساعد محافظ الحسابات على تخفيض حجم إختبارات تفاصيل العمليات وإختبارات تفاصيل الأرصدة وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:
	- الحصول على أدلة مراجعة موثوقة وذات علاقة عند إستخدام أساليب التحليل المالي؛
	- مساعدة محافظ الحسابات في تخطيط طبيعة توقيت ومدى إجراءات المراجعة الأخرى المستخدمة في عملية المراجعة؛
	- تستخدم كإجراءات جوهرية عندما يكون إستعمالها ذا تأثير وفعالية أكثر من الإختبارات التفصيلية لتخفيض مخاطر الإكتشاف لتأكيدات خاصة بالقوائم المالية؛
	- الإعتماد على أساليب التحليل المالي عند نهاية عملية المراجعة كنظرة شاملة للقوائم المالية عند مراحل الفحص النهائي لعملية المراجعة.
	2-5-4- تقدير قدرة المؤسسة محل المراجعة على الإستمرار
	3-1- مقومات تطبيق أسلوب تحليل الإنحدار في عملية المراجعة
	3-1-1- تعريف تحليل الإنحدار
	3-1-2- أهمية وأهداف تطبيق أسلوب تحليل الإنحدار في عملية المراجعة
	جدول رقم (2-3): أمثلة عن المتغيرات التابعة والمستقلة في مراجعة الحسابات
	- وصف شكل العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع؛
	3-2- نماذج أسلوب تحليل الإنحدار المستخدمة في عملية المراجعة
	شكل رقم (2-3): نموذج الانحدار الخطي البسيط
	3-2-3- نماذج الإنحدار غير الخطي
	3-5-2- تخفيض تكلفة أداء عملية المراجعة
	3-5-4- دعم نتائج الإختبارات الأساسية
	يعمل محافظ الحسابات على تصميم الإختبارات الأساسية التي تساعد في التقييم الخاص لمخاطر الأخطاء الجوهرية عند مستوى الإثبات، وتتكون الإختبارات الأساسية عند مستوى الإثبات من إختبارات التفاصيل ومن الإختبارات التحليلية الجوهرية، ويتوقف قرار إستخدام حجم أية إ...
	إن تطبيق نماذج التحليل المتقدمة في مرحلة الإختبارات الأساسية ومرحلة إعداد وعرض تقرير محافظ الحسابات يساعد على الوصول إلى نتيجة عامة بمعقولية البيانات المالية، غير أنه يمكن للنظرة الشاملة أن تحدد مخاطر غير معروفة سابقا للأخطاء الجوهرية، وفي هذه الحالات...
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	1-4- أساليب إختيار العينات الإحصائية
	1-4-1- إختيار العينة العشوائية البسيطة
	1- الإختيار باستخدام جداول الأرقام العشوائية
	2- إستخدام مولدات الأرقام العشوائية
	1-4-2- إختيار العينة المنتظمة
	1-4-3- إختيار العينة حسب الإحتمال المتناسب مع المجتمع
	1-4-4- إختيار العينة الطبقية
	1-4-5- إختيار العينة العنقودية
	المبحث الثاني: إستخدام أساليب معاينة الصفات في مجال إختبارات الرقابة
	2-1- مفهوم معاينة الصفات
	يقوم محافظ الحسابات عادة بإجراء إختبارات الرقابة إذا كان يخطط لتقدير المخاطر الرقابية لتأكيد معين بأقل من الحد الأقصى، وفي هذه الحالة يجب أن تشتمل خطة المراجعة على إختبارات مناسبة لمدى الإلتزام بالسياسات والإجراءات الرقابية التي يتضمنها هيكل الرقابة ا...
	- عند تنفيذ الإجراءات التي تجري للحصول على فهم لهيكل الرقابة الداخلية لأغراض تخطيط المراجعة؛
	- عند إختبار السياسات والإجراءات التي يتضمنها هيكل الرقابة الداخلية والتي تعتمد على الفصل المناسب بين المسؤوليات؛
	- عند إختبار السياسات والإجراءات التي يتضمنها هيكل الرقابة الداخلية والتي لا توفر دليل موثق على تنفيذها؛
	- عند إجراء إختبارات للحصول على دليل يتعلق بتصميم أو تشغيل البيئة الرقابية أو النظام المحاسبي بإستخدام الإستفسارات أو المشاهدات.
	2-2- خطوات تحديد حجم عينة معاينة الصفات
	عندما يقوم محافظ الحسابات بوضع خطة معاينة الصفات لإختبار مدى تطبيق ومراعاة لوائح وأنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية فإنه يتبع الخطوات التالية:
	2-2-1- تحديد أهداف إختبار معاينة الصفات
	يجب على محافظ الحسابات في معاينة الصفات أن يفحص أولا الأهداف المحددة للمراجعة التي يجب تحقيقيها حتى يتمكن من تحديد الإجراءات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، فإذا تبين له سلامة أسلوب المعاينة  فإن طبيعة أدلة الإثبات وإحتمالات حدوث الخطأ أو الخصائص الأخرى ...
	عند إجراء إختبارات الإلتزام بسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية يكون هدف محافظ الحسابات هو مقارنة معدل الإنحراف الفعلي بمعدل الإنحراف المسموح به، ويكون الغرض من الإختبار هو توفير تأكيد معقول من أن نظام الرقابة الداخلية يعمل بطريقة فعالة .
	وإن الهدف الأساسي بشكل عام من تطبيق أسلوب معاينة الصفات يتمثل في التأكد من مدى فعالية تصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية، وتوفير قرينة أو دليل عن فعالية تقييم وتشغيل تلك الأنظمة  وذلك عن طريق التحقق من مدى توفر صفات أو خصائص رقابية معينة كالتأكد من أن...
	2-2-2- تحديد المجتمع وتعريف وحدة المعاينة
	يتمثل مجتمع الدراسة في معاينة الصفات من المجموعة الكاملة من البيانات التي يرغب محافظ الحسابات في سحب عينة منها، بهدف الوصول إلى إستنتاج معين بشأنها، حيث يقوم محافظ الحسابات بتحديد المجتمع الذي سيسحب منه العينة بما يلائم هدف المراجعة ، كفواتير المشتريا...
	يجب على محافظ الحسابات أن يحدد بعناية المجتمع مقدما، وذلك لتحقيق الثبات مع أهداف إختبار المراجعة الذي يريده، أما وحدة المعاينة فإنها تمثل عنصر معين في المجتمع، فقد تكون وحدة المعاينة مستند ما، أو مجموعة من المستندات، أو قيد في دفتر اليومية وغيرها . وه...
	- يجب أن يتضمن تعريف وحدة المعاينة وتحديدها نفس التعريف والتحديد الذي عرف به المجتمع، أي أن تعريف المجتمع والإجراءات المخططة للمراجعة يفرضان تحديد وحدة المعاينة الملائمة؛
	- عند وجود أكثر من وحدة معاينة فإن بديل المعاينة سوف يحدد على أنه أكثر البدائل سهولة في الحصول عليه وتطبيق إجراءات المراجعة من وجهة نظر الأساليب المتاحة لإختبار العينة.
	2-2-3- تحديد الصفات التي تهم محافظ الحسابات
	إن الصفات التي تهم محافظ الحسابات تمثل الخصائص التي توفر الدليل بأن الإجراء الرقابي على المستند ملائم، وعندما لا تحمل مفردة في العينة صفة أو أكثر فإنها تبوب على أنها إنحراف. فبعد أن يطلع محافظ الحسابات على مكونات أنظمة الرقابة الداخلية فإنه يكون قادرا...
	يجب أن تتضمن الصفات جميع الإجراءات في برنامج المراجعة التي يرغب محافظ الحسابات في إختبارها بإستخدام معاينة الصفات، ويمكن توليف بعض الإجراءات معا. ويعتبر قرار تحديد الصفات التي يجب توليفها والعناصر التي يجب أن تظل منفصلة من أهم العوامل في تحديد هذه الخ...
	2-2-4- تحديد حجم العينة
	يعتمد محافظ الحسابات عند تحديد حجم عينة الصفات على عوامل حجم المجتمع ومستوى الدقة المطلوب (معدل الإنحراف المقبول)، ومستوى الثقة (المخاطر) والمعدل المتوقع للإنحراف.
	لمساعدة محافظ الحسابات على إستخدام المعاينة التقديرية للصفات دون اللجوء إلى أساليب رياضية معقدة، قدم مجلس المحاسبين القانونيين الأمريكي ضمن الدراسة الإحصائية التي قام بإعدادها جداول التوزيع ذات الحدين لتحديد حجم عينة الصفات كما يلي:
	- يقوم محافظ الحسابات بتحديد مخاطر الرقابة بشكل منخفض جدا وبالتالي إختيار صفحة الجدول التي تتعلق بهذا التقدير، حيث تبين الجداول اللاحقة هذه المخاطر عند مستوى 5% وعند مستوى 10%؛
	- يحدد محافظ الحسابات معدل التحريف المقبول والذي يتراوح بمدى 2-15؛
	- يحدد محافظ الحسابات معدل التحريف المتوقع في المجتمع؛
	- بعد تحديد العوامل الثلاثة السابقة يقوم محافظ الحسابات بإستخدام الجدول المناسب والذي يبين حجم العينة بناء على هذه العوامل؛
	- ينبغي أن يعلم محافظ الحسابات أن المواقع الخالية من الأرقام في الجدول تشير إلى أن حجم العينة يصبح كبير بشكل غير مبرر.
	يبين الجدول الموالي العلاقة بين هذه العوامل وحجم العينة:
	جدول رقم (3-3): العوامل المؤثرة في حجم عينة معاينة الصفات
	المصدر:محمد الفيومي محمد،وأخرون، دراسات متقدمة في المراجعة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية2006، ص395.
	ولقد وضع معهد المحاسبين الأمريكي جداول إحصائية تستخدم لتحديد حجم العينة وتقييم النتائج عند القيام بالفحص الإجرائي لنظم الرقابة الداخلية، وطبقا لهذه الجداول فإن حجم عينة المراجعة يتحدد بناء على المتغيرات التالية:
	1- حجم المجتمع
	على الرغم من أن حجم المجتمع قد يكون مهما عند إعداد خطة المعاينة الشاملة، إلا أن هذا الحجم يكون أقل أهمية بالنسبة لمعاينة الصفات عندما تكون العينة صغيرة بالنسبة للمجتمع ، أما إذا كان حجم العينة يزيد عن 10% من حجم المجتمع فإنه يمكن إستخدام معامل تصحيح ل...
	لأخذ حجم المجتمع في الحسبان فإنه يمكن حساب حجم العينة المعدل بحجم المجتمع بإستخدام معامل التعديل التالي:
	2- معدل الحدوث المتوقع
	إن معدل الحدوث المتوقع لخاصية ما أو خطأ ما في مجتمع محاسبي معين هو التكرار المتوقع لحدوث هذا الخطأ في المجتمع، ويمكن لمحافظ الحسابات أن يقدر معدل الحدوث المتوقع لعدم التمسك بإجراء ما من إجراءات الرقابة الداخلية في المجتمع المحاسبي محل المعاينة بأحد طر...
	أ- التقدير القائم على الخبرة
	في هذه الحالة يقوم محافظ الحسابات بتقدير معدل الحدوث المتوقع لخطأ ما في أحد المجتمعات المحاسبية بناء على خبرته الماضية مع نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة محل المراجعة مع تحديث هذا المعدل بأي معلومات قد تتوافر للمحافظ عن أي تعديلات في نظام الرقابة الداخلية.
	ب- فحص عينة مبدئية من المجتمع
	في هذه الحالة فإن محافظ الحسابات يقوم بسحب عينة مبدئية صغيرة من المجتمع المحاسبي لكي يقوم بمراجعتها ويحدد معدل الخطأ الفعلي في العينة، لكي يعبر عن معدل الحدوث المتوقع في المجتمع، وتوفير التكاليف المراجعة فإن العينة المبدئية يمكن إعتبارها جزءا من عينة ...
	3- معدل الخطأ المسموح به في المجتمع
	إن معدل الخطأ المسموح به في المجتمع يرتبط بعلاقة عكسية مع حجم العينة، فإذا زاد معدل الخطأ المسموح به قل حجم العينة والعكس صحيح، ومن المهم أيضا معرفة أنه إذا كان معدل الحدوث المتوقع مساويا لمعدل الخطأ المسموح به في المجتمع زاد حجم العينة لأن ذلك يتطلب ...
	4- تقدير أخطاء المعاينة
	في هذه الخطوة على محافظ الحسابات أن يقدر مقدار المخاطرة التي يرى قبولها في النتائج المستخرجة من المعاينة، والمخاطرة الواجبة التقدير عند فحص نظم الرقابة الداخلية هي مخاطر الإعتماد الزائد على نظام الرقابة الداخلية.
	إن تقدير مستوى الخطر، أو بمعنى أخر تحديد مستوى الثقة المطلوب هو أمر يخضع للتقدير الشخصي لمحافظ الحسابات، وهو يرتبط إرتباطا طرديا مع حجم العينة فكلما زاد مستوى الثقة المرغوب كلما زاد حجم العينة المطلوب، وكلما قل مستوى الثقة المرغوب كلما نقص حجم العينة،...
	هناك العديد من الجداول التي قد يستخدمها محافظ الحسابات لتحديد حجم العينة، وقد قام المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين بإعداد جدولين لتحديد حجم العينة. حيث يختص الجدول الأول بتحديد حجم العينة عند إستخدام معدل خطر 5% لتقدير خطر الرقابة أقل من اللازم، ب...
	إن الخطوات المتبعة لإستخدام تلك الجداول هي:
	- إختيار الجدول الملازم لمعدل الخطر المحدد لتقدير خطر الرقابة أقل من اللازم؛
	- تحديد العمود الذي يتفق مع معدل الإنحراف المسموح به؛
	- تحديد الصف الذي يتفق مع معدل الإنحراف المتوقع للمجتمع؛
	- قراءة العينة من إلتقاء العمود والصف.
	جدول رقم(3-4): تحديد حجم العينة في معاينة الصفات عندما تكون المخاطر 5%
	جدول رقم(3-5): تحديد حجم العينة في معاينة الصفات عندما تكون المخاطر 10%
	2-3- إختيار وإختبار مفردات عينة معاينة الصفات
	يختار محافظ الحسابات مفردات العينة بطريقة تكفل أن تكون العينة ممثلة للمجتمع، ثم يقوم بتنفيذ إجراءات المراجعة عليها للتأكد من مدى صحتها ومدى قوة نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة محل المراجعة .
	2-3-1- إختيار مفردات العينة
	بعد أن يقوم محافظ الحسابات بتحديد حجم العينة يجب عليه أن يختار طريقة لسحب العينة من المجتمع، ويجب أن يتم إختيار مفردات العينة بطريقة تؤدي إلى أن تكون العينة ممثلة للمجتمع، وبالتالي فإن جميع مفردات المجتمع يجب أن تكون لها فرصة ليتم إختيارها ضمن مفردات ...
	يقوم محافظ الحسابات بإختيار عناصر المجتمع التي سوف تدخل في العينة، بإستخدام الطريقة الملائمة من بين الطرق التي أوضحناها سابقا، ويجب أن يعد محافظ الحسابات توثيق ملائم لبيانات العينة التي تم إختيارها .
	عند إختيار مفردات العينة غالبا ما يختار محافظ الحسابات مفردات إضافية ليتم إحلالها عند إستبعاد مفردات باطلة أو غير مستخدمة أو لا يمكن إستخدامها كما هو الحال بالنسبة للمفردة التي لا يتوقع عند إستخدامها أن يكون لها صفة معينة .
	3-2-2- إختبار مفردات العينة
	بعد إختيار العينة الممثلة يبدأ محافظ الحسابات في فحص عناصر العينة، وفيما يتعلق بمعاينة الصفات فإن هذا يعني أن كل وحدة بالعينة يجب أن تفحص للتحقق من وجود أو غياب الصفة المرغوبة، ويهتم محافظ الحسابات بملاحظة عدد وحدات العينة المتضمنة إنحرافات عن هذه الص...
	يجب على محافظ الحسابات تنفيذ إجراءات المراجعة على جميع المفردات التي تضمنتها العينة  وذلك لتحديد الإنحرافات عن السياسات أو الإجراءات الرقابية الموضوعة والتي تم تحديدها لأغراض إختبارات الإلتزام، ويجب أن يميز محافظ الحسابات بين الإنحرافات التي تتسم بكون...
	يقوم محافظ الحسابات بتنفيذ الإجراءات العادية للمراجعة على مفردات العينة ويحدد ما إذا كانت كل مفردة متوافقة مع الصفة المحددة من عدمه، كما يقوم محافظ الحسابات بتسجيل الأخطاء التي يجدها، ويجب أن يتجنب المحافظ أخطاء غير المعاينة في تطبيق إجراءات المراجعة،...
	إذا ظهرت أنواع أخرى من الأخطاء لم تعرف على أنها صفات خلال مرحلة تخطيط المعاينة، فإنه من الواجب أن لا تؤخذ إطلاقا في الإعتبار لأنها لم تكن متوقعة، وتؤدي هذه الأخطاء غير المتوقعة إلى تعديل الصفات ذات الأهمية، وقد تفرض ضرورة تعديل حجم العينة، ويجب توفيق ...
	2-4- تقييم نتائج عينة معاينة الصفات
	بعد تنفيذ إجراءات المراجعة المناسبة على مفردات العينة يجب على محافظ الحسابات تحليل أي إنحرافات يتم إكتشافها في العينة للوصول إلى إستنتاجات بشأن معدل الإنحراف في المجتمع، ويمكن لمحافظ الحسابات تحليل نتائج العينة بإستخدام المعدلات الإحصائية، إلا أن ذلك ...
	2-4-1- خطوات تقييم نتائج العينة
	بعد أن يقوم محافظ الحسابات بفحص مفردات العينة وتلخيص الإنحرافات عن النظام الرقابي المرسوم، ينتقل إلى تقييم نتائج العينة، وعند تقييمه للنتائج يتعين عليه أن يأخذ بإعتباره ليس فقط العدد الفعلي للإنحرافات الموجودة في العينة ولكن أيضا طبيعة وأسباب هذه الإن...
	يتضمن تقييم محافظ الحسابات لنتائج العينة الخطوات الأربعة التالية:
	- حساب معدل الإنحرافات في العينة عن طريق قسمة عدد الإنحرافات الموجودة بالعينة على حجم العينة؛
	بعد إكمال الإختبارات يقوم المحافظ بتعميم النتائج، ومن الخطأ أن يقرر أن نسبة الخطأ في المجتمع هي بالضبط نسبة الخطأ في العينة، وبدلا من ذلك يقوم المحافظ  بحساب حد الدقة الأعلى لمعدل الخطأ في المجتمع عند مستوى الثقة المرغوب وعلى أساس نتائج العينة الفعلية...
	يتم تحديد الحد الأقصى للإنحراف من جداول تقييم نتائج العينات الإحصائية لإختبارات الرقابة.
	جدول رقم (3-6): تقييم نتائج العينة باستخدام معاينة الصفات عندما تكون المخاطر 5%
	جدول رقم (3-7): تقييم نتائج العينة باستخدام معاينة الصفات عندما تكون المخاطر 10%
	المصدر: سمير كامل محمد، محمد إبراهيم راشد، دراسة متقدمة في المراجعة الخارجية، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية2013، ص105.
	عند قيام محافظ الحسابات بإستخدام الجداول أعلاه فإنه يجب عليه أن يقوم بإتباع الخطوات التالية:
	- إختيار الجدول الذي يتفق مع معدل خطر المعاينة أو مستوى الثقة؛
	- تحديد العمود الذي يحتوي على العدد الفعلي للإنحرافات، وليس معدل الإنحراف الموجودة في العينة؛
	- تحديد الصف الذي يحتوي على حجم العينة المستخدمة؛
	- قراءة الحد الأقصى للإنحراف من تقاطع الصف والعمود كما تم تحديدهما في الخطوتين السابقتين.
	2-4-2- تحليل الأخطاء في العينة
	يقوم محافظ الحسابات بتحليل أي إنحراف عن أنظمة الرقابة الداخلية لمعرفة طبيعتها وأسبابها، ويجب عليه أن يحدد ما إذا كان للإنحراف الذي تم إكتشافه أثر مباشر على القوائم المالية، ويجب عليه أيضا أن يأخذ في حسبانه مدى تكرار الأخطاء وهل هي تمثل نمط معين أم هي ...
	قبل أن يقرر محافظ الحسابات قبول المجتمع يجب أن يكون حد الدقة الأعلى المحسوب على أساس العينة الفعلية أقل من أو يساوي حد الدقة الأعلى المرغوب، وحينما يكون كلاهما قائما على أساس نفس مستوى الثقة المرغوب ففي هذه الحالة يمكن الإعتماد على أساليب الرقابة الت...
	يقوم محافظ الحسابات بتحليل الأخطاء في العينة لإبداء رأيه الفني المحايد عن مدى صدق وعدالة البيانات التي قام بفحصها، كما يلي:
	- عند تحليل الأخطاء المكتشفة في العينة يجب على محافظ الحسابات أن يقرر إذا كان البند المكتشف هو خطأ فعلا، وذلك من خلال تحديد الظروف التي أحدثت الخطأ طبقا لأهداف مراجعته؛
	- إذا تعذر تحديد مكان المستند المؤيد لأحد بنود العينة فقد يستطيع محافظ الحسابات الحصول على دليل مراجعة مناسب عن طريق القيام بإجراءات بديلة بالنسبة لبنود العينة المفقودة؛
	- يجب على محافظ الحسابات أن يأخذ في الإعتبار نوعية الأخطاء، ويشمل هذا طبيعتها وسببها وتأثيرها المحتمل على المراحل الأخرى للمراجعة كمقدار الإعتماد المتوقع على إجراءات الرقابة الداخلية؛
	- عند تقييم الأخطاء المكتشفة قد يستنتج محافظ الحسابات أن كثير منها لها طابع مشترك كنوع العملية أو الفترة الزمنية أو غيرها من العوامل الأخرى، وفي هذه الحالات قد يقرر المحافظ تحديد كل البنود في مجتمع العينة التي تتسم بهذا الطابع المشترك، وبذلك ينشأ مجتم...
	2-5- المعاينة الإستكشافية
	تستخدم المعاينة الإستكشافية بصفة أساسية للبحث عن الأخطاء الهامة عندما يكون الإستثناء هاما كقرينة عن إختلاس محتمل .
	2-5-1- تعريف وأهمية المعاينة الإستكشافية
	معاينة الإكتشاف هي شكل أخر من أشكال معاينة الصفات وتستخدم في حالة وجود مجتمع كبير وكان من المعتقد أن معدل الحدوث صغير جدا، فعند إستخدام معاينة الإكتشاف لا يهدف محافظ الحسابات إلى تقدير معدل الحدوث في المجتمع، وإنما تهدف خطة المعاينة إلى تأكد محافظ الح...
	إن المعاينة الإستكشافية تستخدم في حالة البحث عن الأخطاء الجسيمة والتي يؤثر حدوثها على رأي محافظ الحسابات، فإذا كانت هذه الأخطاء تحدث بنسبة معينة في المجتمع فإن محافظ الحسابات يمكنه عن طريق المعاينة الإستكشافية أن يحدد حجم العينة الذي يجده بدرجة مرغوبة...
	تعد المعاينة الإستكشافية على درجة كبيرة من الأهمية في الحالات التالية:
	- عندما يشك محافظ الحسابات في حدوث نوع معين من المخالفات أو الغش الجوهري، ويريد أن يتأكد إن كانت هذه الحالة وحيدة؛
	- عندما يكون من الممكن تقدير معدل حدوث حرج للمخالفة التي يمكن أن تؤدي إلى تحريف جوهري للقوائم المالية إذا لم يفصح عنها؛
	- عندما يشير مجتمع المراجعة المحاط بنسبة مخاطرة عالية إلى وجود خلل في جزء معين من الواجبات بعد الفحص المبدئي لنظام الرقابة الداخلية.
	يعتبر أسلوب معاينة الإكتشاف مفيدا بصفة خاصة في إكتشاف عمليات التزوير أو التلاعب، والأخطاء الجوهرية أو الفشل في الإلتزام بالإجراءات الأساسية للرقابة الداخلية .
	إن أهم مزايا إستخدام أسلوب معاينة الإكتشاف في مراجعة الحسابات تتمثل في النقاط التالية:
	- يكون حجم العينة أقل نسبيا عن الحجم المحدد في ظل أساليب المعاينة الأخرى؛
	- يمكن أن تتوقف عملية المعاينة بالكامل بمجرد إكتشاف حالة أو أكثر من الأحداث الجوهرية التي تهدف المعاينة إلى إكتشافها، وتكون على ثقة بان نسبة الخطأ أكثر من النسبة المسموح بها؛
	- ينبغي وضع تعريف محدد وواضح للخطأ الجوهري قبل البدء في عملية المعاينة.
	2-5-2- تحديد حجم العينة الإستكشافية
	ينبغي على محافظ الحسابات أن يكون حجم العينة الإستكشافية كبيرا بدرجة كافية لتحقيق إحتمال محدد للحصول على حدث واحد على الأقل للصفة أو الخاصية داخل حجم المجتمع إذا ما كانت الصفة تحدث بدرجة ما من التكرار. ويتطلب إستخدام المعاينة الإستكشافية تحديدا لمستوى ...
	يتحدد  حجم العينة الإستكشافية بالمعادلة التالية:
	إن معامل الثقة ليس هو مستوى الثقة الذي سبق الحديث عنه، ففي حدود مستوى ثقة معين يمكن إيجاد معامل الثقة كما يوضحه الجدول التالي:
	جدول رقم (3-8): معاملات الثقة عند مستويات الثقة المحددة
	المصدر: السيد أحمد السقا، المراجعة المتقدمة، مطابع غباشي، طنطا2008، ص94.
	جدول رقم (3-9): جدول معاينة الاستكشاف
	2-5-3- إختيار وتقييم نتائج العينة الإستكشافية
	إن تطبيق طرق المعاينة الإحصائية في مجال الإختبارات الأساسية يتطلب من محافظ الحسابات ضرورة معرفة وتقدير كل من شكل توزيع المجتمع بالنسبة للخاصية المطلوب قياسها والإنحراف المعياري للمجتمع، وذلك نظرا لأثرهما على حجم العينة والتعميم الذي قد يستنتج من عملية...
	3-1- المفاهيم الأساسية لمعاينة المتغيرات
	يهتم محافظ الحسابات في معاينة المتغيرات بالقيم النقدية التي تعرضها القوائم المالية، ولهذا يقوم  بإختيار عينة من المجتمع المراد مراجعته، ويحدد القيمة النقدية المناسبة لمفردات العينة، ويقوم على ضوء هذه القيمة بتقدير القيمة النقدية للمجتمع ككل وكذلك تحدي...
	3-1-1- تعريف معاينة المتغيرات
	تختص معاينة المتغيرات بتقدير القيمة النقدية لرصيد معين من الحسابات التي تحتويها القوائم المالية أو تقدير مقدار الخطأ المحتمل أن يوجد في ذلك الرصيد، وهي تركز على القيم النقدية ولها أهمية كبيرة عند قيام محافظ الحسابات بإجراء الإختبارات الجوهرية للتأكد م...
	مما سبق يمكن القول أن هذا النوع من خطط المعاينة يمكن محافظ الحسابات من تقدير الكميات الرقمية في حدود مدى دقة ومستوى ثقة معين ، حيث أن الدقة في المعاينة الإحصائية للمتغيرات هي أقصى فرق يمكن السماح به بين تقدير محافظ الحسابات والقيمة الحقيقية للمجتمع.
	3-1-2- أهداف معاينة المتغيرات
	إن أسلوب المعاينة التقديرية للمتغيرات يساعد محافظ الحسابات في تقدير القيمة المتوسطة لبنود المجتمع بالنقود عن طريق تحديد القيمة المتوسطة للبنود بالنقود التي تحتوي عليها العينة، فعند إستخدام أسلوب معاينة المتغيرات فإن محافظ الحسابات يهدف عادة إلى تقدير ...
	ويختلف هدف المراجعة في ظل معاينة المتغيرات عنه في ظل معاينة الصفات، ففي ظل معاينة المتغيرات يكون هدف المراجعة تقدير القيمة الإجمالية لأحد البنود أو المفردات معبرا عنها بوحدة النقد، كما قد يكون الهدف تقدير إجمالي قيمة الخطأ، بمعنى أن هدف المراجعة قد يك...
	يمكن لمحافظ الحسابات الإستفادة من أسلوب معاينة المتغيرات في تحقيق أهداف إختبارات المراجعة في حالة عدم وجود قيمة دفترية مسجلة لكافة مفردات المجتمع محل المراجعة، أو في حالة عدم إمكان الإعتماد على القيم الدفترية المسجلة بالدفاتر، وتوجد بدائل لخطط معاينة ...
	3-1-3- مراحل إستخدام معاينة المتغيرات
	يمكن تلخيص إجراءات المعاينة التقديرية للمتغيرات التي يقوم بها محافظ الحسابات في الأتي:
	- تعريف أهداف الإختبار والتي تتمثل بصفة عامة في إختبارات تحقيق العمليات والأرصدة التي يستخدمها محافظ الحسابات لجمع أدلة إثبات تؤيد القيم التي تظهر في القوائم المالية لمجتمع معين؛
	- تحديد الدقةَ والثقة المرغوب فيها، وبما أن هذه الخطة من المعاينة تهدف إلى تحديد القيمة النقدية للمجتمع لذلك فإن الأهمية النسبية لهامش الخطأ الذي يمكن السماح به يجب أن تكون هي الأساس لتحديد الدقة؛
	- تقدير الإنحراف المعياري للمجتمع، حيث يمكن عمل تقدير للإنحراف المعياري للمجتمع بإستخدام عينة إستطلاعية أو بإستخدام برنامج كمبيوتر مناسب؛
	- تحديد الدقة المطلوبة في العينة، والدقة التي يرغب محافظ الحسابات أن يقترب بها متوسط العينة من المتوسط الحقيقي للمجتمع ويتم إيجادها بقسمة الدقة المرغوب فيها لتقدير المجتمع ككل على عدد بنود المجتمع؛
	- تحديد الإنحراف المعياري  المقابل للثقة المطلوبة، ويتم تحديد الإنحراف المعياري من الجداول كما تم توضيحها في السابق؛
	- حل المعادلة وإيجاد حجم العينة المطلوبة؛
	- سحب العينة وحساب متوسط العينة؛
	- تفسير نتائج العينة، حيث أن متوسط العينة يعطي محافظ الحسابات تقديرا للمتوسط الحقيقي للمجتمع في حدود دقة وثقة معينة، فإذا كان هذا التقدير لا يؤيد البيانات الواردة في القوائم المالية الخاصة بالمؤسسة محل المراجعة، فإن على محافظ الحسابات أن يزيد من بحثه ...
	3-2- معاينة المتغيرات بإستخدام الوسط الحسابي
	يهدف التقدير بإستخدام الوسط الحسابي إلى تقدير إجمالي قيمة المجتمع محل المراجعة،وهو يعتمد على متوسط قيمة مفردات العينة بعد المراجعة في تقدير إجمالي قيمة الحساب بعد المراجعة.
	3-2-1- أسس الإعتماد على معاينة الوسط الحسابي
	إن أساس الإعتماد على معاينة الوسط الحسابي هو أن متوسط العينة سيمثل الوسط الحقيقي للمجتمع في حدود معدل دقة ومستوى ثقة معين، وبالنسبة لمعاينة المتغيرات حتى في حالة إستخدام الحاسب الإلكتروني في تحديد حجم العينة يكون من المفيد أن يعتمد محافظ الحسابات على ...
	1- التوزيع الطبيعي
	يعد التوزيع الطبيعي من أكثر التوزيعات الإحصائية إستخداما في المعاينة الإحصائية، فهو يتسم بخاصيتين الأولى هي التناسق والتماثل، أي أن 50% بالضبط من مفردات المجتمع تقع على كل من جانبي الوسط الحسابي للعينة، أما الخاصية الثانية هي أن مفردات المجتمع تميل إل...
	يأخذ التوزيع الطبيعي شكل الناقوس كما هو موضح في الشكل أدناه، وتميل قيم البنود المختلفة إلى التركز حول متوسط المجتمع، ولا يوجد ميل إلى إنحراف البنود إلى جانب دون أخر، وتوزيع البنود المختلفة متماثل على جانبي الوسط الحسابي للتوزيع .
	شكل رقم (3-2): منحنى التوزيع الطبيعي
	المصدر: مصطفى عيسى خضير، المراجعة: المفاهيم والمعايير والإجراءات، مطابع جامعة الملك سعود، السعودية2001، ص331.
	2- الإنحراف المعياري
	يعتبر الإنحراف المعياري أحد المقاييس الهامة للتشتت ويعرف بأنه درجة تباين القيم الدفترية عن متوسط المجتمع، ويعبر عنه في شكل متوسط الفروق بين أي مفردة والوسط الحسابي للمجتمع ، أي أنه يقيس تباين أو تشتت القيم حول الوسط الحسابي للمجتمع، وهو عبارة عن الجدر...
	يحسب الإنحراف المعياري لبيانات مفردة بالقانون التالي:
	كما يحسب الإنحراف المعياري لبيانات متكررة أو مبوبة بالقانون التالي:
	حيث أن:
	يحتاج محافظ الحسابات عند حساب حجم العينة إلى تقدير الإنحراف المعياري للقيم بعد المراجعة، ويمكنه الحصول على هذا التقدير بحساب الإنحراف المعياري للقيم الدفترية للمجتمع، أو بإستخدام الإنحراف المعياري للقيم بعد المراجعة للسنة السابقة، وهناك طريقة بديلة تم...
	3-2-2- إجراءات معاينة التقدير بالوسط الحسابي
	تتم عملية إستخدام طريقة التقدير بالوسط الحسابي في معاينة المجتمعات المحاسبية طبقا للخطوات العامة للمعاينة، وكذلك فإن تحديد حجم العينة يتم بإتباع نفس المعادلة في طريقة الفروق، وبعد إختيار مفردات العينة يقوم محافظ الحسابات بمراجعتها وتحديد قيمتها الصحيحة.
	1- ضبط ورقابة خطر المعاينة
	هناك نوعان من خطر المعاينة بالنسبة للإختبارات الأساسية وهما خطر الرفض غير الصحيح للحساب وخطر القبول غير الصحيح للحساب، وعند تخطيط خطة معاينة المتغيرات يتم رقابة وضبط هذان النوعان من الخطر بشكل مستقل، ويتحدد ذلك بواسطة تقدير محافظ الحسابات للخطر المتلا...
	يستخدم هامش خطر المعاينة في معاينة التقدير بإستخدام الوسط الحسابي كما هو الحال في معاينة الصفات لمراقبة وضبط خطر المعاينة، وحيث أن معاينة المتغيرات تهدف إلى تحديد القيمة النقدية للمجتمع، فإن الأهمية النسبية لهامش الخطر الذي يمكن السماح به يجب أن يكون ...
	يمكن تحديد هامش خطر المعاينة المحتمل كما يلي:
	إن التحريف المسموح به للمجتمع هو أقصى تحريف نقدي قد يوجد في الحساب بدون أن يجعل القوائم المالية محرفة بشكل جوهري.
	تؤخذ معاملات الخطر من الجدول الموالي:
	جدول رقم(3-10): معاملات الخطر لمعاينة التقدير بالوسط الحسابي
	المصدر: السيد أحمد السقا، المراجعة المتقدمة، مطابع غباشي، طنطا2008، ص101.
	2- تحديد حجم العينة
	إن العوامل التي يتم تضمينها مباشرة في معادلة تحديد حجم العينة بالنسبة للتقدير على أساس الوسط الحسابي هي:
	- حجم المجتمع؛
	- الخطر المقدر للرفض الخاطئ؛
	- الإنحراف المعياري بين قيم المفردات في المجتمع؛
	- هامش خطر المعاينة المحتمل (دقة العينة).
	ويعبر عن علاقة هذه العوامل في المعادلة التالية:
	حيث أن: (1)
	n:حجم العينة؛
	N:حجم المجتمع؛
	Ur:معامل خطر الرفض الخاطئ (معامل الثقة)؛
	SD:الإنحراف المعياري المقدر للمجتمع؛
	A:هامش خطر المعاينة (الدقة) ويساوي الحد الأقصى للأخطاء الذي يسمح به محافظ الحسابات ناقص نقطة التقدير لمجموع الأخطاء في المجتمع.
	إن العوامل المؤثرة على حجم العينة في إختبارات التحقق التفصيلية بإتباع هذا الأسلوب أو غيره من الأساليب التقليدية الأخرى يمكن توضيحها في الجدول الموالي:
	جدول رقم (3-11): بعض العوامل المؤثرة على حجم العينة في إختبارات التحقق التفصيلية
	المصدر: إعداد الباحث.
	3- تقييم نتائج العينة
	بمجرد أن يقوم محافظ الحسابات بحساب الهامش المعدل لخطر المعاينة فإن القيمة الدفترية للمؤسسة يتم قبولها أو رفضها على أساس ما إذا كانت تقع داخل حدي الدقة التي يتم إنشائها عن طريق متوسط قيمة العينة بعد المراجعة زائد ناقص هامش خطر المعاينة المعدل، فإذا كان...
	3-3- معاينة المتغيرات بإستخدام تقدير النسبة أوالفروق
	يتطلب إستخدام تقدير الفروق أو النسبة ما يلي:
	- أن يكون لكل بند في المجتمع قيمة دفترية؛
	- أن تعادل القيمة الدفترية للمجتمع مجموع القيم الدفترية لبنود المجتمع؛
	- أن يمكن إيجاد قيمة من واقع المراجعة لكل بند في العينة؛
	- أن يوجد فروق كثيرة نسبيا بين القيم الدفترية والقيم بعد واقع المراجعة، فإذا كان معدل حدوث الفروق منخفض جدا يجب على محافظ الحسابات إختيار عينة كبيرة جدا تظهر عدد ممثل من الأخطاء.
	3-3-1- طريقة النسبة
	تهدف طريقة النسبة مثل طريقة الفروق إلى تقدير القيمة الإجمالية للأخطاء في مجتمع محاسبي معين، وأساس هذه الطريقة أن الخطأ في العينة لا يقاس بقيمته المطلقة وإنما بنسبته إلى القيمة الدفترية للمفردة التي أكتشف فيها .
	إن تطبيق طريقة النسبة تمر بمجموعة من المراحل كالأتي:
	- حساب نقطة التقدير لمجموع أخطاء المجتمع، وفي هذه الطريقة فإن نقطة التقدير لأخطاء المجتمع تحسب من خلال المعادلة التالية:
	- حساب مدى الدقة، أي الخطأ المعياري لنقطة التقدير لمجموع الأخطاء في المجتمع والذي يعطى بالعلاقة التالية:
	حيث أن P:مدى الثقة لنقطة التقدير لمجموع أخطاء المجتمع.
	- حساب حدود الثقة لمجموع الأخطاء في المجتمع والذي يحسب على أساس:
	- إتخاذ القرار بشأن قبول المجتمع المحاسبي، فلإتخاذ مثل هذا القرار فإن على محافظ الحسابات أن يقدر حدود الأهمية النسبية للأخطاء وهي الحد الأقصى للخطأ الذي يسمح محافظ الحسابات بوجوده لقبول المجتمع وإعتباره لا يحتوي أخطاء هامة نسبيا دون الحاجة لإجراءات مر...
	في تقدير النسبة يستخدم محافظ الحسابات العينة  لتقدير نسبة التحريف في العينة إلى قيمتها الدفترية في تقدير التحريف المتوقع للمجتمع كله، وتحسب نسبة التحريفات في القوائم المالية ببساطة عن طريق قسمة صافي التحريفات في العينة على القيمة الدفترية للعينة، ثم ي...
	يفضل إستخدام طريقة النسبة غالبا في الحالات التي يكون فيها إرتباط بين قيمة الخطأ في أي مفردة في العينة والقيمة الدفترية لهذه المفردة، لأن وجود هذا الإرتباط يؤدي إلى صغر الإنحراف المعياري للعينة وبالتالي يقل حجم العينة وتزداد كفاءة الطريقة، كما تقل درجة...
	3-3-2- طريقة الفروق
	حسب طريقة الفروق يتم تحديد حجم العينة وفقا للقانون التالي:
	وعند إستخدام تقدير الفروق يستخدم محافظ الحسابات عينة لتقدير متوسط الفرق بين القيمة التي تمت مراجعتها والقيمة الدفترية لبنود العينة، ويتم تقدير الفرق بقسمة الفرق بين القيمة التي تمت مراجعتها والقيمة الدفترية للعينة على عدد بنود العينة، ويتم إيجاد الفرق...
	إن تقييم نتائج العينة في هذه الطريقة يهدف إلى الحصول على تقدير لمدى الأخطاء الممكنة في المجتمع في ضوء مستوى ثقة معين لقبول أو رفض المجتمع ويمكن توضيح الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف كالأتي:
	- إختيار مفردات العينة بإستخدام أحد طرق إختيار مفردات العينة السابق ذكرها، ويمكن لمحافظ الحسابات أن يقوم بترقيم مفردات المجتمع بالإعتماد على ترقيم المؤسسة بدفتر الأستاذ أو بإستخدام دليل أو فهرس معين، وبعد إختيار مفردات العينة فإنه يقوم بمراجعة العينة ...
	- تحديد قيمة الخطأ في كل مفردات العينة، والخطأ هنا هو الفرق بين القيمة الدفترية قبل المراجعة والقيمة بعد المراجعة، وبعد إنجاز هذه الخطوة فإن كل مفردة من مفردات العينة ستكون لها قيمة خطأ، وسيكون قيمة خطأ الكثير من المفردات مساويا للصفر، كما أن الأخطاء ...
	- حساب نقطة التقدير لمجموع الأخطاء في المجتمع ويمكن حسابها من خلال القانون التالي:
	- تقدير الإنحراف المعياري للمجتمع والذي يقيس درجة التباين بين قيم المفردات داخل المجتمع، وبالتالي يكون تقدير القيم الصحيحة للمجتمع أفضل، وفي حالة مراجعة الحسابات يستحيل حساب الإنحراف المعياري لقيم المجتمع لأن ذلك معناه مراجعة كل مفردات المجتمع مراجعة ...
	- حساب مدى الدقة والذي يحسب طبقا للمعادلة التالية:
	- حساب حدود الثقة وهي الحد الأدنى والحد الأقصى لفترة الثقة هي تحسب كما يلي:
	- إتخاذ القرار بشأن قبول المجتمع المحاسبي من عدمه، فبعد حساب الحد الأدنى والحد الأقصى لمستوى الثقة وقبل إتخاذ قرار بشأن قبول المجتمع المحاسبي من عدمه فإن على محافظ الحسابات أن يقوم أولا بتقدير حدود الأهمية النسبية والتي هي مقدار الأخطاء التي يرى محافظ...
	والقاعدة التي يسترشد بها محافظ الحسابات عند إتخاذه قرار بشأن المجتمع المحاسبي محل المراجعة هي أنه إذا كان طرفي أو حدي الثقة يقعان بالكامل داخل حدود الأهمية النسبية فإن محافظ الحسابات في هذه الحالة يقبل الفرض الذي يعني أن القيمة الدفترية لا تحتوي على أ...
	3-4- أسلوب معاينة الوحدات النقدية
	يعتبر أسلوب معاينة الوحدات النقدية مزيجا مشتركا بين أسلوبي معاينة الصفات ومعاينة المتغيرات وهو أسلوب يقوم على إستخدام القيم النقدية في المجتمع، وهو يحمل خصائص معاينة المتغيرات، ولكن يتم إستخدام أساليب معاينة الصفات لتحديد حجم العينة وتقييم نتائجها .
	3-4-1- مفهوم أسلوب معاينة الوحدات النقدية
	3-4-2- أهمية إستخدام أسلوب معاينة الوحدات النقدية
	يعتبر أسلوب معاينة الوحدات النقدية أحد أساليب المعاينة الإحصائية التي طورت لإستخدامها من قبل محافظي الحسابات بشكل خاص، ويمكن إستخدامها في الإختبارات التفصيلية للأرصدة، ويطلق عليها أحيانا طريقة المعاينة الإحتمالية نسبة للحجم، ويمكن إستخدام هذه الطريقة ...
	يعطي محافظ الحسابات أهمية كبيرة لإستخدام معاينة الوحدات النقدية لأربعة أسباب على الأقل وهي:
	- أنها تعمل على نحو تلقائي على زيادة إحتمال إختيار عناصر وحدات النقد الأكبر من المجتمع الذي يتم مراجعته، ويقوم محافظ الحسابات بممارسة تتعلق بالتركيز على هذه العناصر لأنها تمثل بوجه عام خطر أكبر للتحريفات ذات الأهمية النسبية، ويمكن أيضا إستخدام المعاين...
	- تتميز معاينة الوحدة النقدية في أنها تخفض من تكلفة تنفيذ إختبارات المراجعة، لأن العديد من عناصر المجتمع يتم إختبارها في وقت واحد.
	- فيعد إستخدام معاينة الوحدة النقدية ملائما لسهولة تطبيقها، حيث يمكن تقييم تلك المعاينة من خلال تطبيق جداول بسيطة، وبالتالي من السهل الإشراف على إستخدام أساليب معاينة الوحدات النقدية.
	- توفر معاينة الوحدات النقدية إستنتاجا إحصائيا لا يتم من خلال الأساليب غير الإحصائية.
	عند إستخدام أسلوب معاينة الوحدات النقدية فإن كل وحدة نقدية ينظر إليها على أنها وحدة مستقلة من وحدات المجتمع، وهو ما يعني أن جميع الوحدات النقدية لها فرصة إختيار متساوية لتكون ضمن مفردات العينة .
	3-4-3- خصائص إستخدام أسلوب معاينة الوحدات النقدية
	يتميز أسلوب معاينة الوحدات النقدية بتعريفه لوحدة المعاينة والمجتمع المحاسبي، حيث تعد وحدة النقد هي وحدة المعاينة، وجملة المبالغ التي يتكون منها العنصر محل الفحص هو المجتمع المحاسبي ويحقق أسلوب المعاينة بالوحدات النقدية المزايا التالية:
	كما يتميز أسلوب معاينة الوحدات النقدية بمجموعة من الخصائص الأخرى والتي منها:
	- وحدة المعاينة هي وحدة النقد، وهو ما يجعل الحساب ذا الرصيد الكبير له فرصة أكبر للتواجد داخل العينة من حساب أخر ذا رصيد صغير؛
	- يتمثل حجم المجتمع في حجم وحدات النقد المسجلة؛
	- إستخدام الحكم الأولي عن الأهمية النسبية لكل حساب بدلا من التحريف المحتمل أو المقبول؛
	- تحديد حجم العينة بإستخدام معادلة إحصائية؛
	- يتم إختيار العينة بإستخدام أسلوب تناسب الإحتمالات مع الحجم، حيث يمكن التوصل إلى ذلك بإستخدام برامج الإعلام الآلي، أو جداول الأرقام العشوائية أو أساليب المعاينة المنتظمة؛
	- إستخدام جداول معاينة الصفات في حساب النتائج، حيث يتم إستخدام جداول تقييم العينة مع إستبدال الخطر المقبول لتقييم خطر الرقابة بخطر أخر يسمى خطر القبول غير الصحيح للمجتمع؛
	- تحويل نتائج الصفات إلى وحدات نقد ويتم من خلال معاينة الوحدة النقدية تقدير التحريفات بوحدة النقد في المجتمع، وليس النسبة التي يوجد بها تحريفات في المجتمع؛
	- يضع محافظ الحسابات إفتراض عن النسبة المئوية للتحريف في كل عنصر بالمجتمع يوجد به تحريف، ويمكن هذا الإفتراض محافظ الحسابات من إستخدام جداول معاينة الصفات لتقدير التحريفات بوحدة النقد؛
	- يشار إلى النتائج الإحصائية التي يتم التوصل إليها عند إستخدام معاينة الوحدات النقدية على أنها حدود التحريفات، وتتمثل هذه الحدود للتحريفات في التقديرات عن الحد الأقصى للتحريف والحد الأدنى للتحريف عند مستوى محدد من خطر القبول غير الصحيح للمجتمع.
	يقوم محافظ الحسابات بوضع خطة لمعاينة الوحدات النقدية في مجال الاختبارات التفصيلية للأرصدة من خلال إتباع الخطوات التالية:
	3- تحديد الإنحراف المقبول
	4- تحديد مستوى القبول الخاطئ
	5- تقدير الإنحراف في المجتمع
	يقوم محافظ الحسابات بالحصول على معامل التوسع من خلال الجدول الموالي:
	جدول رقم (3-13): معامل التوسع المقابل لمخاطر القبول الخاطئ في حالة توقع وجود تحريفات
	المصدر: علي عبد القادر الذنيبات، المراجعة في ضوء المعايير الدولية، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان2012، ص305.
	الإنحرافات التي يتوقع وجودها في المجتمع بناء على تعميم نتيجة العينة مباشرة هي:
	- إذا كانت القيمة الدفترية للوحدات المنطقية أكبر من أو تساوي فترة المعاينة فإن إجمالي الإنحرافات التي يتوقع وجودها في المجتمع بناء على تعميم نتيجة العينة مباشرة تساوي إجمالي الإنحرافات الموجودة في الوحدات المنطقية.
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