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  احلمد هللا رب العاملني على نعمته اليت أنعم علي وأعانين يف إجناز هذا العمل.   
على مسانديت من خالل توجيهاته ونصائحه، فهو مل  "حسين بورغدة"أتقدم بالشكر والعرفان لألستاذ املشرف الدكتور    

  يبخل بوقته وجهده من أجل أجناز هذا العمل وامتامه يف أحسن صورة.
م خاصة الدكتور      م وتوجيها "لعايب عبد كما أتقدم بالشكر ألساتذيت يف جامعة فرحات عباس على مساعد

  "قصاص الطيب".األستاذ  "حجاز خديجة"،األستاذة  الرحمان"،
  كما أشكر ممارسي مهنة حمافظة احلسابات يف اجلزائر وفرنسا الذين استجابوا لالستبيان املوجه إلبهم.    
م كما أوجه شكري ألساتذيت الكرام أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم قراءة ومناقشة هذا العمل وإثرا     ئه من خالل مالحظا

م القيمة.   وتوجيها
   



 
 

 

  

  

  إىل كل من ساندين على اجناز وامتام هذا العمل.   

  إىل والدي العزيز مثلي األعلى وقدويت األمثل.    

اء العمل.      إىل أمي احلبيبة اليت شجعتين ومنحتين القوة إل

  إىل عائليت الصغرية زوجي "سفيان" وابين الصغري "آدم عبد احلي".   

  "جلني". إىل اخويت: "صالح الدين وعبد الرمحان"، وأخيت العزيزة "سارة" وزوجها وابنتها املدللة   

  إىل زميليت وأخيت الثانية "جنوم" والزميلة "خليصة".   

  إىل كل أفراد العائلة واألصدقاء واألحباب.      
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تواجه مهنة التدقيق يف الوقت الراهن مشكلة تعقد عمليات املؤسسة وعملها يف بيئة تتسم بالتطور السريع يف منظمات     
م املهنية وعدم التزامهم  ا تواجه مشكالت عديدة نتيجة تقصري بعض املدققني يف أداء واجبا األعمال وفلسفة أدائها، كما أ

مهنة من جهة، باإلضافة إىل كون هذه املهنة ال تكاد ختلو من خماطر من جهة أخرى، بتطبيق القواعد واملعايري املنظمة لل
وتتمثل هذه املخاطر يف خماطر متعلقة بطبيعة املؤسسة وبيئتها، خماطر متعلقة بكيفية تصميم نظام الرقابة الداخلية، باإلضافة 

 إىل املخاطر املتعلقة بعملية تدقيق القوائم املالية. 
وجب حدوث تطور يف أهداف عملية التدقيق، من جمرد التأكد من دقة وصحة البيانات املالية واحملاسبية الواردة هذا ما أ   

ا من أخطاء وغش والتوصل إىل رأي فين حمايد يعرب عن مدى داللة القوائم  بالدفاتر والسجالت، واكتشاف ما قد يوجد 
اية الفرتة املالية، إىل أهداف أخرى حديثة كانت وليدة املالية يف التعبري عن حقيقة نتائج األعمال واملرك ز املايل للمؤسسة يف 

التطور االقتصادي املتسارع، ومن هذه األهداف مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها ودراسة األسباب اليت حالت دون الوصول 
يف املستقبل ورفع مستوى الكفاءة والفعالية يف إليها، باإلضافة إىل تقييم األداء وإبداء الرأي حول إمكانية استمرار املؤسسة 

  املؤسسات. 
إن هذا التطور يف املهنة صاحبه تطور هدف املدقق إىل ضرورة اكتشاف األخطاء واملخالفات ذات التأثري اجلوهري على    

ق أهدافه فقد وجب عليه عدالة وصدق املعلومات اليت تتضمنها القوائم املالية ومن مث التوصل إىل إبداء رأيه حوهلا، ولتحقي
دف إبداء الرأي على  ضرورة التزامه باملعايري اليت تنظم املهنة وما تتطلبه من إجراءات للحصول على األدلة والرباهني الالزمة 
  القوائم املالية والتقليل من حدة املخاطر اليت تواجه املهنة، لذلك ظهرت احلاجة إىل استخدام أساليب اإلجراءات التحليلية

  كأداة لتحديد مسار عملية التدقيق والتخفيض من خماطرها.
ا املدقق أثناء أداء مهمته من أجل احلكم على معقولية     تعترب اإلجراءات التحليلية من الوسائل احلديثة اليت يسرتشد 

ا مبثابة الدليل الذي يستعمله املدقق م ن أجل التأكد من سالمة النتائج العالقات بني املعلومات املالية وغري املالية، كما أ
دف التوصل  والقيم املسجلة، وحتديد التغريات اجلوهرية غري العادية اليت تتطلب منه املزيد من الفحص ومجع أدلة اإلثبات 

ا.   إىل األسباب اليت أظهر
خرى، لذا فقد اهتمت اهليئات إن اإلجراءات التحليلية هي من االختبارات األساسية األقل تكلفة مقارنة باالختبارات األ   

ا وطلبت من املدقق ضرورة استخدامها يف املراحل املختلفة لعملية التدقيق، حيث أشار املعيار الدويل  على  ISA520املهنية 
أنه جيب على املدقق استخدام اإلجراءات التحليلية يف مرحلة التخطيط، من أجل حتديد العناصر غري العادية اليت تتطلب منه 

اية عملية التدقيق، عندما يقوم بتكوين قراره العام ع ناية خاصة، كما تستخدم كاختبار أساسي أثناء الفحص امليداين ويف 
  حول مدى عدالة وموضوعية التقارير املالية املعروضة عليه.

فيذ مهمته من أجل تقييها متكن اإلجراءات التحليلية املدقق اخلارجي من التعرف على املخاطر املمكن مواجهتها أثناء تن   
تم بتحليل النسب  والتحكم فيها، ذلك كون أن هذه اإلجراءات تعتمد على كل من األساليب الوصفية الكمية اليت 
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واملؤشرات اهلامة للتقلبات أو العالقات غري املتفقة مع املعلومات املالئمة األخرى، كما تعتمد على بعض األساليب 
متكن من التنبؤ بأرصدة احلسابات يف املستقبل والتوصل إىل التقلبات والعالقات غري العادية اليت  اإلحصائية املتطورة اليت

ا أو عن التوقعات املوضوعة.    تنحرف عن املبالغ املتنبأ 

  أوال: إشكالية البحث
وصل إىل رأي معقول تعترب عملية تقييم خماطر التدقيق اخلارجي من أهم مسؤوليات املدقق اخلارجي وذلك من أجل الت   

حول مدى عدالة ومصداقية القوائم املالية وخلوها من أية أخطاء جوهرية، وقد قام االحتاد الدويل للمحاسبني بإصدار معيار 
الذي اعترب املرجع الذي يستند إليه املدقق اخلارجي عند تقييم خماطر التدقيق اخلارجي واالستجابة هلا،  ISA315التدقيق الدويل 

خالل متكينه من التعرف على نشاط املؤسسة والقطاع الذي تنشط فيه، تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة، باإلضافة من 
  إىل تصميم وتنفيذ استجابات مناسبة للمخاطر املقيمة على مستوى البيانات املالية ككل وعلى مستوى التأكيدات.

تزام باستخدام األدوات احلديثة من أجل التحكم يف املخاطر اليت ميكن لقد أصبح من الضروري على املدقق اخلارجي االل   
دف إىل تقييم خماطر التدقيق اخلارجي  أن تعرتضه أثناء أداء مهمته، يف مقدمة هذه األدوات جند اإلجراءات التحليلية اليت 

دف والتحكم فيها من خالل ختفيضها إىل أدىن مستوى ممكن والوصول إىل أسباب هذه املخا طر ومعاجلتها بطريقة سليمة، 
  دعم رأي املدقق اخلارجي حول مدى عدالة ونوعية القوائم املالية للمؤسسة حمل التدقيق.

ا يف مقدمة هذه املعايري جند معيار التدقيق     تعترب فرنسا من الدول اليت متكنت من صياغة معايري تدقيق حملية خاصة 
 NEP315إلجراءات التحليلية أثناء تنفيذ مهمة التدقيق اخلارجي،ـ ومعيار التدقيق احمللي ا املتعلق بتطبيق NEP520الفرنسي 

املتعلق بتقييم خماطر التدقيق اخلارجي واالستجابة هلا، كما حاولت اجلزائر صياغة معايري تدقيق جزائرية تتعلق بتنظيم املهنة إال 
ائية لكل املعايري. ا مل تصل إىل صياغة     أ

  ما سبق تربز لنا إشكالية الدراسة من خالل السؤال الرئيسي التايل:  من خالل

"ما مدى استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف المدقق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا من أجل التحكم في 
  مخاطر التدقيق الخارجي".

  
  تتفرع عن اإلشكالية السابقة التساؤالت الفرعية التالية:   

  قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا بتقييم خماطر التدقيق اخلارجي واالستجابة هلا؟ما مدى  -
  ما مدى قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا بتطبيق اإلجراءات التحليلية خالل عملية التدقيق اخلارجي؟ -
اجلزائر وفرنسا لتطبيق اإلجراءات التحليلية من ما مدى مالءمة ظروف ممارسة مهنة التدقيق اخلارجي يف كل من  -

 طرف املدقق اخلارجي من أجل التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي؟
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 فرضيات البحث:
  ملعاجلة إشكالية الدراسة واإلجابة عن التساؤالت الفرعية السابقة ميكن طرح الفرضيات التالية:   

املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا باستخدام اإلجراءات  توجد فروق جوهرية بني مدى قيام الفرضية العامة: -
  التحليلية يف التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي، بغرض إبداء رأي سليم حول القوائم املالية املعروضة عليهم.

جتزئتها إىل بغرض اختبار هذه الفرضية فقد متت جتزئتها إىل ثالث فرضيات أساسية، وكل فرضية من هذه الفرضيات مت    
 فرضيات فرعية وذلك كالتايل:

توجد فروق جوهرية بني مدى قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا بتقييم  الفرضية الرئيسية األولى: -
 خماطر التدقيق اخلارجي واالستجابة هلا أثناء أداء مهمته.

 :اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا بالتعرف على توجد فروق جوهرية بني مدى قيام املدقق  الفرضية الفرعية األولى
  نشاط املؤسسة والقطاع الذي تنشط فيه.

 توجد فروق جوهرية بني مدى تقييم نظام الرقابة الداخلية داخل املؤسسة حمل التدقيق من الفرضية الفرعية الثانية  :
 طرف املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا.

 :توجد فروق جوهرية بني مدى قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا بتقييم خماطر  الفرضية الفرعية الثالثة
 األخطاء اجلوهرية واالستجابة هلا.

اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يف  تطبيق توجد فروق جوهرية بني مدى  الفرضية الرئيسية الثانية: -
 كل من اجلزائر وفرنسا أثناء تنفيد مهمته.

 :توجد فروق جوهرية بني مدى تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يف   الفرضية الفرعية األولى
 كل من اجلزائر وفرنسا خالل خمتلف مراحل عملية التدقيق اخلارجي. 

 لكل من  املدقق اخلارجي يف كل اجلزائر وفرنسا استخدام توجد فروق جوهرية بني مدى :الفرضية الفرعية الثانية
 األساليب البسيطة واملتطورة لإلجراءات التحليلية أثناء تنفيذ مهمته.

 اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يف   توجد فروق جوهرية بني مدى استخدام :الفرضية الفرعية الثالثة
 كل من اجلزائر وفرنسا يف عملية تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية.

توجد فروق جوهرية بني مدى مالءمة ظروف ممارسة مهنة التدقيق اخلارجي يف كل من  ثالثة:الفرضية الرئيسية ال -
 اجلزائر وفرنسا لتطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يف التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي.

 :لي يف املدقق اخلارجي يف كل من التأهيل العلمي والعمتوجد فروق جوهرية بني مدى توافر  الفرضية الفرعية األولى
 اجلزائر وفرنسا من أجل تطبيق اإلجراءات التحليلية يف التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي.
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 :معوقات داخل املؤسسة حمل التدقيق حتد من تطبيق وجود توجد فروق جوهرية بني مدى  الفرضية الفرعية الثانية
يف كل من اجلزائر وفرنسا من أجل التحكم يف خماطر التدقيق اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي 

 اخلارجي.
 :توجد فروق جوهرية بني مدى اهتمام اهليئات املنظمة للمهنة يف كل من اجلزائر وفرنسا   الفرضية الفرعية الثالثة

 بضرورة تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي من أجل التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي.

  ثانيا: أهمية البحث
تلفت نظر املدقق اخلارجي إىل األمور غري العادية اليت  تعد اإلجراءات التحليلية  من أهم أدوات مجع أدلة اإلثبات اليت   

تتطلب مزيدا من هذه األدلة، من هنا تربز أمهية حبثنا يف توجيه نظر املدقق اخلارجي إىل أمهية استخدام اإلجراءات التحليلية، 
ائي حول التقييم اإلمجايل دف احلصول على قناعة كافية متكنه من إعطاء رأيه ومساعدته يف الوصول إىل االستنتاج النه

  للقوائم املالية املقدمة وسهولة اكتشاف أية احنرافات فيها، باإلضافة إىل أمهيتها يف اختصار وقت التدقيق وختفيض تكاليفه.
تأيت أمهية هذه الدراسة كذلك كمحاولة لبيان خماطر التدقيق املتوقع أن تواجه املدقق اخلارجي أثناء قيامه بعمليات فحص    

القوائم املالية، بدءا بالتخطيط لعملية التدقيق وانتهاء بإصدار تقرير التدقيق النهائي، وضرورة حث املدققني على عدم جتاهل 
هذه املخاطر من خالل بذل العناية الكافية وااللتزام بتطبيق األدوات احلديثة ويف مقدمتها اإلجراءات التحليلية اليت متكنهم 

  التحكم فيها، من أجل دعم رأيهم النهائي حول مدى مصداقية القوائم املالية.من تقييم هذه املخاطر و 

  ثالثا: أهداف البحث
إن اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة هو التعرف على مدى تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يف كل من    

  اجلزائر وفرنسا من أجل تقييم خماطر التدقيق اخلارجي والتحكم فيها، باإلضافة إىل حتقيق مجلة من األهداف أبرزها: 
من اجلزائر وفرنسا بتقييم خماطر التدقيق اخلارجي واالستجابة هلا أثناء  التعرف على مدى قيام املدقق اخلارجي يف كل -

  تنفيذ مهمته؛
الوقوف على مدى تطبيق املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا لإلجراءات التحليلية أثناء عملية التدقيق  -

 اخلارجي؛
ر وفرنسا لتطبيق اإلجراءات التحليلية من دراسة مدى مالءمة ظروف ممارسة مهنة التدقيق اخلارجي يف كل من اجلزائ -

 طرف املدقق اخلارجي يف التحكم خماطر التدقيق اخلارجي.
التوصل إىل جمموعة من النتائج والتوصيات، من أجل زيادة ثقة الرأي العام يف مهنة التدقيق وحتسني األداء املهين  -

 للمدققني اخلارجيني يف اجلزائر. 
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 لدراسة:أسباب اختيار موضوع ا رابعا:
  من بني أهم دوافع اختيارنا هلذا املوضوع:   

أمهية املوضوع وضرورة لفت نظر املدقق اخلارجي إىل أمهية استخدام األدوات احلديثة للتدقيق مبا فيها اإلجراءات  -
يارات اليت شهدها العامل ألكرب الشركات اليت كانت من جراء تزوير تقاريرها وعجز  التحليلية، خاصة بعد اال

ذه التقارير؛   املدقق اخلارجي على اكتشاف االحنرافات الواردة 
 كون موضوع الدراسة من املواضيع احلديثة نسبيا وقلة الدراسات اليت تناولته؛ -
ضرورة قيام املدقق اخلارجي بتقييم خماطر التدقيق اخلارجي واستخدام اإلجراءات واألساليب اليت متكنه من تقييمها  -

 والتحكم فيها؛
ستفادة من جتربة فرنسا يف تطبيق معايري التدقيق اخلارجي ويف مقدمتها معيار اإلجراءات التحليلية وحماولة تكييف اال -

ذلك على واقع املمارسة املهنية يف اجلزائر، من خالل تقدمي بعض التوصيات واملقرتحات اليت تساعد املدقق اخلارجي 
 عناية املهنية الالزمة من أجل الرقي مبستوى املهنة يف اجلزائر؛على تطوير ممارسته املهنية، وبذل املزيد من ال

 رغبيت الشخصية يف البحث يف هذا املوضوع وخدمة التخصص. -
  خامسا: منهج الدراسة

من أجل حتقيق أهداف الدراسة واإلملام جبميع جوانبها مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي الذي يعترب مالئما    
النظري، من خالل عرض وحتليل األساليب املستخدمة يف اإلجراءات التحليلية وإبراز أهم املخاطر اليت ميكن أن للجانب 

تواجه مهنة التدقيق، هذا استنادا إىل الكتب لبناء اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة للدراسة، املقاالت العلمية 
  وبعض مواقع االنرتنيت.

ا عن طريق تصميم استبيان واالعتماد على املقابلة أما فيما يتعلق با    لدراسة امليدانية فقد مت مجع املعلومات املتعلقة 
من مجع البيانات بشكل منظم من عينيت الدراسة، كما مت  الشخصية، حيث مت استخدام األسلوب املسحي الذي ميكن

ختبارات اإلحصائية، عن طريق االستعانة باإلحصاء االعتماد على املنهج اإلحصائي من خالل توظيف بعض القياسات واال
دول ( يف عرض خصائص عينيت  )EXEL2007الوصفي والتحليلي واالعتماد على كل من الربناجمني اإلحصائيني برنامج ا

 من أجل إدخال إجابات األفراد املتحصل عليها وحتليلها، مث )SPSS V.21، وبرنامج حتليل احلزمة اإلحصائية (الدراسة
  استخدام االختبارات املناسبة ملعاجلة فرضيات الدراسة.

كما مت استخدام املنهج املقارن من أجل املقارنة بني أجوبة املدققني اخلارجني حول مدى تطبيقهم لإلجراءات التحليلية يف      
  تقييم خماطر التدقيق اخلارجي واالستجابة هلا، وذلك يف جمتمعني خمتلفني ومها دوليت: اجلزائر وفرنسا ويف نفس الفرتة الزمانية.

  



 المقدمة
 

 و 

 سابقةسادسا: الدراسات ال
تعترب الدراسات السابقة من أهم الركائز العلمية اليت يعتمد عليها الباحث بعد حتديده ملشكلة الدراسة، مت االعتماد على    

جمموعة من الدراسات العربية واألجنبية من أجل بناء دراستنا احلالية، وإعطاء حملة حول موضوع الدراسة ومتغرياته، باإلضافة 
  د األدوات املستخدمة يف الدراسة، من أهم الدراسات اليت مت االعتماد عليها يف دراستنا احلالية نذكر: إىل التمكن من حتدي

  الدراسات العربية  - أ
دراسة محمود كمال مهدي (اإلجراءات التحليلية في التدقيق، المعهد العربي للمحاسبين القانونيين، بغداد،  -

اإلجراءات التحليلية من طرف مدقق احلسابات يف العراق  هدفت هذه الدراسة إىل بيان مدى استخدام): 2001
يف جمال فهم عمليات املؤسسة حمل التدقيق، وتقومي مدى التأكد اخلاص بالعمليات وأرصدة احلسابات وحتديد 

االت اليت حتتاج إىل إجراءات تدقيق إضافية.  األمور وا
 من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي:   

 تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف مدقق احلسابات سيؤدي إىل دعم رأيه حول مدى عدالة وموضوعية  إن
البيانات املالية املقدمة من طرف املؤسسات االقتصادية، كما سيؤدي إىل اكتشاف العناصر غري االعتيادية أو الشاذة 

ءات االلتزام واإلجراءات اجلوهرية اليت يقوم واليت ستحتاج إىل إجراءات تدقيق وفحص إضافية، ومن مث دعم إجرا
 باتباعها وزيادة فاعلية التدقيق والوصول إىل رأي فين مهين حمايد؛

 عدم صدور معيار حملي من طرف جملس املعايري احملاسبية والرقابية يف العراق خيص اإلجراءات التحليلية؛  
  وعدم قيامهم باستخدامها يف عملية تدقيق احلسابات.غياب فهم مدققي احلسابات يف العراق لإلجراءات التحليلية  

دراسة أحمد عبد الرحمن المخادمة وحاكم الرشيد (أهمية تطبيق إجراءات المراجعة التحليلية في رفع كفاءة  -
هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على بعض العوامل املختارة اليت من املتوقع  ):2007أداء عملية التدقيق، 

كفاءة أداء عملية التدقيق يف مكاتب التدقيق األردنية، تضمنت هذه العوامل: أهداف املراجعة   أن تؤثر يف
  التحليلية، إجراءات املراجعة التحليلية، واملعوقات اليت حتد من تطبيق إجراءات املراجعة التحليلية.

التدقيق األردنية وأعضاء مجعية احملاسبيني من أجل حتقيق ذلك مت تصميم استمارة موجهة إىل املدققني العاملني يف مكاتب    
 القانونيني وأعضاء هيئة التدريس، أظهرت نتائج هذه الدراسة ما يلي:

  ا كما أكدت على أمهية هذه تعتمد مكاتب التدقيق بشكل أساسي على إجراءات املراجعة التحليلية يف عمليا
  اإلجراءات يف تعزيز نتائج التدقيق؛
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 ا وكفاءة عملية التدقيق؛ وجود عالقة بني أهداف  املراجعة التحليلية وإجراءا
  عدم وجود تأثري مادي ملتغري املعوقات اليت حتد من تطبيق هذه اإلجراءات على زيادة كفاءة أداء عملية التدقيق؛ 

  راجعة التحليلية.كما توصلت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات واالقرتاحات اليت تؤدي إىل زيادة كفاءة أداء إجراءات امل     

دراسة النوايسة (مدى تطبيق اإلجراءات التحليلية في تدقيق الحسابات، مجلة دراسات العلوم اإلدارية،  -
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى أمهية تطبيق اإلجراءات التحليلية من ):2008، 1، العدد35المجلد 

ومعوقات تطبيقها، باإلضافة إىل دراسة أثر املركز الوظيفي وأتعاب طرف املدقق اخلارجي يف امللكة األردنية اهلامشية 
 التدقيق وخربة املدقق على تطبيق اإلجراءات التحليلية.

مدقق خارجي من أهم النتائج اليت  80من أجل حتقيق هدف الدراسة مت تصميم استبيان وزع على عينة مكونة من    
  توصلت إليها الدراسة ما يلي:

 دقق اخلارجي يف األردن ألمهية تطبيق اإلجراءات التحليلية؛عدم إدراك امل 
  ميكن تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف املدققني اخلارجيني يف األردن من فهم طبيعة نشاط املؤسسة، حتديد

  وقت تنفيذ إجراءات التدقيق اإلضافية، املساعدة على اكتشاف املشاكل املالية اليت قد تواجه املؤسسة؛
 م أساليب اإلجراءات التحليلية غري الكمية البسيطة بشكل عال من طرف املدققني اخلارجيني األردنيني تستخد

  ، هذا راجع لسهولة التطبيق واخنفاض التكلفة؛%73بنسبة  
 تستخدم أساليب اإلجراءات التحليلية الكمية املتقدمة بنسب متدنية من قبل املدققني اخلارجيني؛ 
  ا عدم وجود عالقة بني املركز الوظيفي للمدقق اخلارجي ودرجة استخدامه ألساليب اإلجراءات التحليلية مبستويا

(غري الكمية والكمية البسيطة)، باإلضافة إىل عدم وجود عالقة بني اخلربة واستخدام كل من أساليب اإلجراءات 
 التحليلية غري الكمية والكمية البسيطة.

ءات المراجعة التحليلية في الجمهورية العربية السورية، مجلة جامعة دراسة عصام قريط (مدى استخدام إجرا -
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على ): 2009، 1، العدد25دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 

مدى استخدام املدققني السوريني إلجراءات املراجعة التحليلية ومعرفة املراحل اليت يتم فيها استخدام هذه 
اإلجراءات، ومدى أمهية هذه اإلجراءات بالنسبة للمدققني السوريني، باإلضافة إىل ذلك فقد كان هدف الدراسة 

 .ISA520هو فحص درجة إدراك املدققني السوريني للمتطلبات األساسية ملعيار التدقيق الدويل 
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مدقق سوري وقد توصلت  200من أجل حتقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث على استبيان وزع على عينة تتكون من    
 الدراسة إىل ما يلي:

 تدين استخدام اإلجراءات التحليلية من قبل املدققني السوريني؛ 
 وجود تفاوت يف استخدام اإلجراءات التحليلية يف مراحل عملية التدقيق اخلارجي؛  
  إدراك املدقق السوري ألمهية استخدام اإلجراءات التحليلية يف تنفيذ عملية التدقيق؛عدم  
  520وجود مستوى منخفض إلدراك املدقق السوري للمتطلبات األساسية ملعيار التدقيق الدويل رقم. 

الدولي دراسة سهيل أبو ميالة (دور اإلجراءات التحليلية في تخفيض مخاطر التدقيق وفقا لمعيار التدقيق  -
، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد الحادي والثالثون، الجزء الثاني، تشرين 520

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور اإلجراءات التحليلية يف ختفيض خماطر التدقيق وفقا ): 2013األول، 
انطالقا من الدور الكبري الذي تؤديه هذه اإلجراءات من وجهة نظر مدققي احلسابات، ) 520(ملعيار التدقيق الدويل 

االت اليت تكمن فيها املخاطر وبالتايل تثبيت نتائج التدقيق وتعزيزها.  يف حتديد ا
من مدققي احلسابات املزاولني  83من أجل حتقيق أهداف الدراسة فقد مت تصميم استبيان وزع على عينة مكونة من    

 ، من بني النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي:للمهنة يف الضفة الغربية
  ال عمل املؤسسة والنشاط الذي تزاوله إىل ختفيض خماطر التدقيق، حيث يؤدي قيام يؤدي فهم مدقق احلسابات 

املدقق اخلارجي مبقارنة معلومات السنة اجلارية اليت مل تدقق مبعلومات السنة السابقة اليت مت تدقيقها باكتشاف 
لتغريات اجلوهرية، ونقاط الضعف اليت تتطلب مجع أدلة اإلثبات والتوسع يف فحصها، وبالتايل يتمكن املدقق من ا

 ختطيط وحتديد طبيعة إجراءات التدقيق األخرى وجماهلا وتوقيتها.
  خماطر يؤدي تقييم مدقق احلسابات لقدرة املؤسسة على االستمرار إىل ختفيض خماطر التدقيق، حيث يقوم بتقدير

التدقيق باستخدام اإلجراءات التحليلية املرتبطة بالفشل املايل اليت تكشف عن قدرة املؤسسة على االستمرار، 
فاالعتماد على املؤشرات اليت تنتج عن اإلجراءات التحليلية يؤدي إىل التقليل من املخاطر وعلى رأسها خماطر 

اطق اخلطر العايل وبالتايل يعمل على زيادة األدلة بشأن تلك االكتشاف، كون أن تلك املؤشرات توجه املدقق إىل من
 املناطق هذا من شأنه يؤدي إىل ختفيض خماطر التدقيق.
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  يؤدي قيام مدقق احلسابات بتقليل االختبارات التفصيلية إىل ختفيض خماطر التدقيق، ففي حالة عدم وجود فروقات
خنفاض احتمال وجود خمالفات أو أخطاء كبرية، هذا ما يتطلب جوهرية عند تطبيق اإلجراءات التحليلية يؤدي إىل ا

عمل إجراءات تفصيلية أقل على هذه األرصدة، إذن فإن إشارة اإلجراءات التحليلية إىل عدم ظهور تقلبات جوهرية 
دي بني القيمة املتوقعة لرصيد احلساب والقيمة الدفرتية يعين اخنفاض احتمال وجود خطأ كبري أو جوهري، هذا يؤ 

 إىل ختفيض اخلطر الكلي للتدقيق وبالتايل ختفيض االختبارات التفصيلية.
   يؤدي قيام مدقق احلسابات باإلشارة إىل االحنرافات احملتملة إىل ختفيض خماطر التدقيق، حيث يؤدي وجود فروق

قارنة إىل ظهور التقلبات غري كبرية بني البيانات املالية اليت يقوم املدقق مبراجعتها والبيانات املستخدمة يف إجراء امل
العادية، هذا ما يؤدي باملدقق إىل زيادة إجراء اختبارات متزايدة لتفاصيل األرصدة أو إجراء مراجعة حتليلية إضافية 

 للتأكد من أسباب هذه الفروق، بالتايل زيادة مجع أدلة اإلثبات وختفيض خماطر التدقيق.
 الدراسات األجنبية  -  ب

 Eric Hirst, Audit analytical : A field investigation, Contemporary accounting)    دراسة -

research, Vol 13, No2, 1996) 

هدفت هذه الدراسة إىل وصف كيفية تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف مدقق احلسابات يف مراحل التخطيط،    
 واستخدامها كإجراءات جوهرية وخالل مرحلة الفحص الشامل لعملية التدقيق.

ت اخلربة املتفاوتة خبري حماسيب للتحقق من مستويا 36من أجل حتقيق هذا اهلدف مت إجراء جمموعة من املقابالت مع    
وافرتاض مستويات خمتلفة للمسؤوليات، وهؤالء اخلرباء ميثلون املكاتب الرئيسية الستة للخرباء احملاسبني يف الواليات املتحدة، 

 سامهت هذه الدراسة يف تطوير املعرفة بثالثة طرق وهي:
 :لباحثني يف جمال احملاسبة العناصر األساسية املسامهة يف فهم أفضل لكيفية تطبيق اإلجراءات التحليلية، ومنح ا أوال

لتشخيص املشاكل أو القضايا اليت تطرح عند تطبيق اإلجراءات التحليلية، وبالتايل حتقيق املزيد من البحوث ذات 
ذه املواضيع.   الصلة 

 :من أجل تدعيم توفري ألعضاء جملس معايري التدقيق املعلومات املالئمة املتعلقة بالطرق احلالية احلديثة ثانيا ،
 املداوالت املتعلقة باالجتاه املستقبلي لإلجراءات التحليلية.

 :ا تسهيل الدراسة.   ثالثا  منح األساتذة تعريفا باإلجراءات التحليلية كما هي مطبقة يف الواقع اليت من شأ



 المقدمة
 

 ي 

 Christina Mulligan, Nicola Inkster, The use of analytical procedures in the United)دراسة  -

Kingdom, International journal of auditing, Volume3, Issue2, July 1999) 

 هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف املدققني اخلارجيني يف الواليات املتحدة.   
ق يف الواليات املتحدة أشارت النتائج اليت من أجل حتقيق هدف الدراسة مت تصميم استبيان وجه إىل شركات التدقي   

 توصلت إليها الدراسة إىل ما يلي:
  استخدام اإلجراءات التحليلية على نطاق واسع يف املمارسة العملية ال سيما يف الشركات الكربى الستة والشركات

 الكبرية األخرى؛
  الشركات الصغرية وتعترب فعالة من طرف ممارسي إن التقنيات الكمية البسيطة مطبقة يف املمارسة العملية خاصة يف

  املهنة يف اململكة املتحدة؛
  ،إن زيادة استخدام تقنيات احلاسب اآليل جيعل التقنيات املتطورة لإلجراءات التحليلية أكثر فعالية من حيث التكلفة

  ية التدقيق اخلارجي؛هذا ما سيكون له تأثري ودرجة عالية على زيادة استخدام اإلجراءات التحليلية يف عمل
 يعترب املنهج القائم على خماطر التدقيق العامل الرئيسي لتعزيز استخدام اإلجراءات التحليلية على حنو متزايد؛ 
 .يعتمد املدققون اخلارجيون على نتائج اإلجراءات التحليلية لتربير اخنفاض مستويات االختبارات التفصيلية 

 Eija Koskivaara, Integrating analytical procedures into the continuous audit)دراسة  -

environment, Journal of information systems and technology management, Vol.3, No.3, 
2007). 

يكمن اهلدف من هذه الدراسة هو إظهار كيفية دمج اإلجراءات التحليلية يف بيئة التدقيق املستمر من حيث مراحل    
أين تلعب اإلجراءات التحليلية دور احلصول على أدلة اإلثبات من طرف املدقق اخلارجي، بينت الدراسة اخلصائص التدقيق، 

املختلفة لتقنيات اإلجراءات التحليلية حيث مت املقارنة بني أربع تقنيات خمتلفة لإلجراءات التحليلية وذلك من أجل التوقع 
قنيات كانت تقنيات كمية بسيطة مثل قيمة العام السابق ومتوسط قيم السنوات بقيمة املبيعات الشهرية، اثنان من هذه الت

 السابقة، أما فيما خيص التقنيات الكمية املتقدمة فقد متثلت يف حتليل االحندار ومنوذج الشبكات العصبية.
ة، وأن تطوير هذه التقنيات من خالل مقارنة النتائج توصلت الدراسة أن حتليل االحندار والشبكات العصبية الصناعية جيد   

هو أمر بالغ األمهية لبيئة التدقيق املستمر، خاصة أن أغلب البيانات تتحول بني الشركات وأصحاب املصلحة يف شكل 
  الكرتوين.



 المقدمة
 

 ك 

 Carlos Pedro Santos Pinho and others, Why auditors increasingly rely on analytical)دراسة  -

procedures, An empirical approach in Portugal, Auditing (A11), 2013)   

هدفت هذه الدراسة إىل مجع املعلومات عن األسباب اليت تؤدي إىل استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق    
ن مدقق خارجي يزاولو  92اخلارجي أثناء مزاولة مهمته، لتحقيق هدف الدراسة مت تصميم استبيان وزع على عينة مكونة من 

 مهنة التدقيق اخلارجي يف الربتغال، أشارت النتائج اليت توصلت إليها الدراسة إىل ما يلي:

  االستخدام املتزايد لإلجراءات التحليلية من طرف املدققني اخلارجيني يف الربتغال راجع كون أن النهج اجلديد القائم
 على أساس املخاطر يتطلب استخدامها  كجزء من منهجية عملهم؛

 إلجراءات التحليلية هي من أحد أهم الوسائل الفعالة لزيادة كفاءة وفاعلية عمل التدقيق وال يتطلب استخدامها أن ا
  تكلفة كبرية؛

  بالرغم من تزايد استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف املدققني اخلارجيني يف الربتغال عند مجعهم ألدلة اإلثبات
أدلة إلثبات ما هو وارد يف القوائم املالية، وعادة هذه األدلة يتم احلصول  لكن مثل هذه اإلجراءات ال توفر دائما

 عليها من االختبارات التفصيلية اليت تظل جزء ال يتجزأ من التدقيق املايل يف العديد من جماالت العمل.

 Rose Norita Abd Samad and others, Analytical review techniques preferred by)دراسة  -

auditors in Wilayah Persekutuan Malaysia, Journal of applied environmental and 
biological sciences, Text road publication, 2014)  

هدفت الدراسة إىل التعرف على أساليب اإلجراءات التحليلية املستخدمة من طرف املدققني اخلارجيني يف ماليزيا، حيث    
ترتاوح هذه األساليب من بسيطة إىل معقدة وقد كان الدور لتكنولوجيا املعلومات يف زيادة األساليب املتاحة عند استخدام 

 يق اخلارجي.اإلجراءات التحليلية يف عملية التدق
من مدققي احلسابات املزاولني ملهنة  116من أجل حتقيق هدف الدراسة مت تصميم استبيان وتوزيعه على عينة مكونة من    

  التدقيق اخلارجي يف ماليزيا، من بني النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي:
 عنصرين) والتقنيات الكمية البسيطة (املقارنات  يفضل املدقق اخلارجي استخدام تقنيات حكمية (كاملقارنة بني

 البسيطة وحتليل النسب)، مقارنة مع استخدام التقنيات الكمية املتقدمة (مثل منوذج االحندار)؛
 الزيادة يف استخدام األساليب الكمية احلكمية والبسيطة مقارنة مع األساليب الكمية املتقدمة؛  



 المقدمة
 

 ل 

 طرف ممارسي املهنة نظرا لتعقيد استخدامها. اخنفاض استخدام األساليب املتقدمة من 

 سابعا: موقع الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 
جاءت الدراسة احلالية مكملة ملا جاءت به الدراسات السابقة، فقد بينت األمهية الكبرية الستخدام اإلجراءات التحليلية    

تقييم املخاطر وزيادة كفاءة عملية التدقيق، كما أوضحت أساليب من طرف املدقق اخلارجي أثناء مزاولة مهمته من أجل 
اإلجراءات التحليلية األكثر استخداما من طرف املدقق اخلارجي وركزت على ضرورة تطبيق هذه اإلجراءات خالل املراحل 

  املختلفة لعملية التدقيق: مرحلة التخطيط، تنفيذ عملية التدقيق ومرحلة الفحص النهائي.
ا أوضحت كيفية مسامهة اإلجراءات التحليلية يف تقييم خماطر ما أض    افته دراستنا احلالية بالنسبة للدراسات السابقة أ

التدقيق اخلارجي والتحكم فيها من خالل إمكانية ختفيضها إىل املستوى املقبول عموما، كما ركزت الدراسة على بيئتني 
حماولة إلجراء مقارنة حول مدى تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف مزاويل املهنة خمتلفتني ومها: دوليت اجلزائر وفرنسا وتعترب 

يف كال الدولتني والوقوف على أهم املعوقات اليت حتد من تطبيقها، من أجل املساعدة على اخلروج بنتائج وتوصيات تعمل 
  على حتسني مستوى مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر.

  ثامنا: خطة الدراسة 
  :من اإلجابة على إشكالية وتساؤالت الدراسة، واختبار الفرضيات املوضوعة فقد مت تقسيم الدراسة إىل األجزاء التالية   

دف الدراسة إىل اإلجابة عليها والفرضيات اليت تسعى الدراسة مقدمة:  - مت من خالهلا عرض إشكالية البحث اليت 
  بقة اليت هلا صلة مبوضوع الدراسة.إىل اختبارها، باإلضافة إىل عرض الدراسات السا

  مت تقسيم اجلزء النظري إىل ثالث فصول نظرية وهي:الفصول النظرية:  -
  :استخدام اإلجراءات التحليلية يف عملية التدقيق اخلارجي، مت من خالل هذا الفصل التطرق إىل الفصل األول

 احلديثة لإلجراءات التحليلية. ماهية اإلجراءات التحليلية، أنواع األساليب التقليدية واألساليب
  :تطرق هذا الفصل إىل منوذج خماطر التدقيق، ماهية  اإلطار املفاهيمي ملخاطر التدقيق اخلارجي،الفصل الثاني

 خماطر التدقيق اخلارجي وعالقة خماطر التدقيق اخلارجي مبستويات األمهية النسبية.



 المقدمة
 

 م 

  :يم خماطر التدقيق اخلارجي، تناول هذا الفصل مسؤولية املدقق استخدام اإلجراءات التحليلية يف تقيالفصل الثالث
اخلارجي عن تقييم خماطر التدقيق اخلارجي واستمرارية املؤسسة، باإلضافة إىل كيفية استخدام اإلجراءات التحليلية يف 

 تقييم خماطر التدقيق اخلارجي والتنبؤ بالفشل املايل.

 :اومه نيتطبيقي لنيالتطبيقي إىل فصمت تقسيم اجلزء الفصول التطبيقية:  -
  :اإلطار امليداين واملنهجي للدراسة التطبيقية، خصص هذا الفصل لتسليط الضوء على اإلطار الفصل الرابع

التنظيمي ملهنة التدقيق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا، مث دراسة أدوات الدراسة امليدانية واالختبارات اإلحصائية 
 التطرق إىل جماالت الدراسة وخصائص العينة. املتبعة، وأخريا

  :حتليل النتائج واختبار الفرضيات، مشل هذا الفصل ثالث مباحث، خصص كل مبحث لتحليل الفصل الخامس
 ومناقشة حمور من احملاور الثالثة لالستبيان واختبار فرضية من فرضيات الدراسة املوضوعة.

اءت به الدراسة، مع عرض ألهم النتائج املتوصل إليها ومقارنة مت من خالهلا عرض ملخص شامل ملا جخاتمة:  -
هذه النتائج مع نتائج الدراسة السابقة، وأخريا تقدمي مقرتحات إلصدار معايري حملية يف اجلزائر متكن من تطبيق 

ي مبهنة املدقق اخلارجي لإلجراءات التحليلية أثناء تنفيذ مهمته، إضافة إىل تقدمي بعض التوصيات من أجل الرق
 التدقيق اخلارجي يف اجلزائر.
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 مقدمة الجزء النظري
لألدوات اليت متكنه  نظرا للمسؤولية الكبرية  امللقاة على عاتق املدقق اخلارجي يف اآلونة األخرية استلزم ضرورة استخدامه   

من اكتشاف والتحكم يف املخاطر اليت ميكن أن يواجهها أثناء تنفيذ مهمته، تعترب اإلجراءات التحليلية أحد أهم األدوات 
احلديثة اليت متكن من لفت انتباه املدقق إىل مناطق التحريفات واألخطاء احملتملة عند تدقيق للقوائم املالية، وقد تنوعت 

  أساليب تقليدية إىل أساليب أكثر حداثة. أساليبها من
تضمن هذا اجلزء ثالث فصول نظرية، خصص الفصل األول للتعرف على ماهية اإلجراءات التحليلية وخمتلف أساليبها    

املستخدمة يف عملية التدقيق اخلارجي، يف حني عاجل الفصل الثاين ماهية خماطر التدقيق اخلارجي وخطوات تقييم هذه 
من طرف املدقق اخلارجي، أخريا تناول الفصل الثالث كيفية استخدام اإلجراءات التحليلية يف تقييم خماطر التدقيق  املخاطر

  اخلارجي والتحكم فيها وأهم أساليبها املستخدمة.

  قسم اجلزء النظري إىل الفصول التالية:   

  

  
  
  

 الخارجي.الفصل األول: استخدام اإلجراءات التحليلية في عملية التدقيق 
 الفصل الثاني: اإلطار المفاهيمي لمخاطر التدقيق الخارجي.

 مخاطر التدقيق الخارجي.  تقييماإلجراءات التحليلية في  دورالفصل الثالث: 
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 مقدمة الفصل
ا مهنيا من قبل االحتاد الدويل     تعترب اإلجراءات التحليلية أداة رئيسية يف عملية التدقيق اخلارجي وقد مت االعرتاف 

ضرورة استخدام اإلجراءات التحليلية يف مجيع مراحل  للمحاسبني من خالل إصدار املعايري الدولية للتدقيق، اليت نصت على
التدقيق نظرا للدور الكبري الذي تلعبه يف متكني املدقق اخلارجي من اكتشاف األخطاء اجلوهرية وتضييق نطاق االختبارات اليت 

ا تعترب الوسيلة األكثر استخداما من طرف املدقق اخلارجي من أجل مجع أدلة االث ا، كما أ بات اليت تدعم رأيه حول يقوم 
  مدى مصداقية وعدالة القوائم املالية، نظرا الخنفاض تكاليفها والوقت املخصص لعملية التدقيق اخلارجي .

نظرا ألمهية هذه اإلجراءات مت ختصيص الفصل األول من أجل إلقاء الضوء على مفهومها، من حيث عرض أهم التعاريف    
التارخيي الذي مرت به، كما سيتم التعرف على أمهية وأهداف استخدام اإلجراءات التحليلية يف الواردة حوهلا مث إبراز التطور 

  عملية التدقيق اخلارجي باإلضافة إىل حدود ومعوقات استخدامها.
سيتناول هذا الفصل استخدام األدوات التقليدية يف اإلجراءات التحليلية من خالل التعرف على أسلوب التحليل املايل    

والنسب املالية، باعتبار هذه األخرية من أهم األدوات املستخدمة من طرف املدقق اخلارجي للتعرف على طبيعة العالقات 
  التعرف على أسلوب املقارنات البسيطة.القائمة بني عناصر القوائم املالية مث 

أخريا سيتم من خالل هذا الفصل التعرف على أهم األدوات احلديثة املستخدمة يف اإلجراءات التحليلية من خالل الرتكيز    
ىل على أسلوب االحندار، أسلوب السالسل الزمنية، باإلضافة إىل أساليب التنبؤ قصري األجل، إذن سيتم تقسيم هذا الفصل إ

  العناصر التالية:
  
  

  

   

 المبحث األول: ماهية اإلجراءات التحليلية.
 المبحث الثاني: األدوات التقليدية لإلجراءات التحليلية.

 المبحث الثالث: األدوات الحديثة لإلجراءات التحليلية. 
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تعددت التعاريف املستخدمة يف التعبري عن األساليب احلديثة املستخدمة يف عملية التدقيق اخلارجي منها: املراجعة    

التحليلية، الفحص التحليلي، املراجعة االنتقادية، نظرا للتطور الكبري الذي شهدته مهنة التدقيق وظهور األساليب الكمية 
اليت تعترب إحدى الوسائل اهلامة اليت يلجأ إليها املدقق اخلارجي ات التحليلية"، "اإلجراءاملتقدمة ظهر املصطلح احلديث: 

  أثناء عملية التدقيق اخلارجي، مت تقسيم هذا املبحث إىل العناصر التالية: 

  
  المطلب األول: مفهوم اإلجراءات التحليلية

ظهر مفهوم اإلجراءات التحليلية منذ القدم لكن األدوات املستخدمة يف هذا األسلوب كانت تتسم بالبساطة وعدم    
خالل اهتمام اجلمعيات املهنية املنظمة ملهنة التدقيق به ووجوب استخدامه  التعقيد، إال أن هذا املفهوم شهد تطورا كبريا من

من طرف املدقق اخلارجي، لذلك فقد تطورت األدوات املستخدمة يف اإلجراءات التحليلية إىل أدوات تتميز باحلداثة 
  ذه األدوات.والتعقيد، هذا ما يتطلب من املدقق اخلارجي بذل العناية املهنية الالزمة عند استخدام ه

سيتم من خالل هذا املطلب التعرف على أهم التعاريف الواردة بشأن اإلجراءات التحليلية سواء من قبل اجلمعيات املهنية    
  .أو الكتاب، مث التطرق إىل التطور التارخيي الذي مرت به، وأخريا إبراز طبيعة اإلجراءات التحليلية

  أوال: تعريف اإلجراءات التحليلية
د مصطلح اإلجراءات التحليلية عدة تغريات حيث يف السابق كان يشار إليه بتحليل املؤشرات واالجتاهات واملقارنات، شه   

مع األمريكي  مث أصبح يشار إليه على أنه إجراءات الفحص التحليلي، أما بعد صدور ايضاح معايري املراجعة من قبل ا
  طلح إجراءات الفحص التحليلي مبصطلح "اإلجراءات التحليلية".مت اختصار مص "59"للمحاسبني القانونيني رقم 

   

 المبحث األول: ماهية اإلجراءات التحليلية

 المطلب األول: مفهوم اإلجراءات التحليلية.
 الخارجي.المطلب الثاني: تطبيق اإلجراءات التحليلية في عملية التدقيق 
 المطلب الثالث: حدود ومعوقات تطبيق اإلجراءات التحليلية. 
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  تعريف إجراءات التدقيق .1
ا لتحقيق أهداف التدقيق املرجوة وقد ختتلف من اختبار إىل آخر     .1هي جمموعة الوظائف الواجب القيام 
  .2هي جمموعة الطرق والتقنيات املستخدمة من طرف املدقق من أجل تقييم األدلة املادية الكافية واملالئمة   
ا جمموعة اخلطوات التفصيلية اليت يطبقها املدقق اخلارجي من أجل احلصول على األدلة والرباهني اليت متكنه من     تعرف بأ

  .3جراءات يتم تصميمها وحتديدها ملقابلة أهداف التدقيق وحتقيقهاإبداء رأيه حول القوائم املالية، إذن فاإل
هناك من الكتاب من ال مييز بني إجراءات التدقيق واملعايري الدولية للتدقيق، حيث متثل إجراءات التدقيق تصرفات    

  . 4نوعية أو كيفية جيب تطبيقها وممارسات حمددة جيب أداؤها لتحقيق النشاط وتنفيذه، يف حني أن املعايري الدولية متثل أهدافا
  من خالل التعاريف السابقة ميكن أن نتوصل إىل ما يلي: 

يعتمد اختيار اإلجراءات املطبقة يف عملية التدقيق اخلارجي على احلكم الشخصي واخلربة املهنية للمدقق  -
  اخلارجي؛

ل على أدلة اإلثبات اليت تدعم تعترب اإلجراءات املستخدمة من طرف املدقق اخلارجي من أهم الوسائل للحصو  -
  رأيه حول مدى عدالة ومصداقية القوائم املالية؛

ا غري ثابتة فهي ختتلف من اختبار إىل آخر، باإلضافة إىل أن للمدقق احلرية  - ختتلف اإلجراءات عن املعايري كو
 يف تطبيقها بالشكل املناسب الذي حيقق أهدافه.

  تعريف اإلجراءات التحليلية .2
العديد من املنظمات املهنية والكتاب والباحثني بإعطاء مفهوم ملصطلح اإلجراءات التحليلية، من أهم التعاريف اهتمت    

  الواردة نذكر ما يلي:
تعين اإلجراءات التحليلية حتليل النسب ذات األمهية، وتشمل اجتاهات نتائج الفحص املتأرجحة والعالقات املتعارضة مع    

  .5خرى أو االحنراف عن املبالغ املتنبأ فيهااملعلومات املناسبة األ

                                                             
 .45، ص.2002محمد سمیر الصبان، عبد ا لوھاب نصر علي، المراجعة الخارجیة، الدار الجامعیة، االسكندریة، القاھرة،  1

2Joshua Onome Imoniana and all, The analytical review procedures in audit, Advances in scientific and applied accounting, 
Sao Paulo, V.5, N.2, 2012, P.285.  

  . 44)، ص.2002،2003منصور أحمد البدیوي، شحاتة السید شحاتة، دراسات في االتجاھات الحدیثة في المراجعة، الدار الجامعیة، االسكندریة، القاھرة، ( 3
لنشر، الریاض، ولیم توماس، أمرسن ھنكي، المراجعة بین النظریة والتطبیق، تعریب ومراجعة وتقدیم: أحمد حامد حجاج وسلطان المحمد العلي، دار المریخ ل 4 

  .53، ص.1989السعودیة، 
  .458، ص.2012ولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، أحمد حلمي جمعة، التدقیق والتأكید وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق، الطبعة األ5
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إن هذا التعريف يركز على استخدام أسلوب النسب املالية كأداة من أدوات اإلجراءات التحليلية، اليت تشري إىل العالقات    
دف التعرف على العالقات غري العادية وغري املتوقعة ، أو وجود احنرافات عن بني العناصر املختلفة املكونة للقوائم املالية هذا 

  ما هو موجود فعال وما هو خمطط أو متنبأ له.
ا اختبار من اختبارات عملية التدقيق يستخدم من خالله إجراء املقارنات وحتليل العالقات، لتحديد     عرفت أيضا على أ

ما إذا كانت أرصدة احلسابات والبيانات األخرى تظهر مبقادير معقولة
1.  

جراءات التحليلية، حيث تشمل إن هذا التعريف يضيف إىل التعريف السابق استخدام أسلوب املقارنات ضمن أدوات اإل   
هذه املقارنة مقارنة بيانات املؤسسة حمل التدقيق مع بيانات السنوات السابقة، أو مع بيانات الصناعة للمؤسسات املماثلة 

  العاملة يف نفس القطاع.
ا: "تقييم املعلومات املالية من خالل دراسة العالقات  ))AICPAعرفها جممع احملاسبني القانونيني األمريكي    على أ

  .2الظاهرة بني البيانات املالية وغري املالية، وتتضمن مقارنات للمبالغ املسجلة مع التوقعات من قبل مراقب احلسابات"
يركز على إجراء مطابقة  إن هذا التعريف يكمل التعريف السابق ألنه يركز على أسلوب املقارنات لكنه أكثر دقة، حيث   

لألرصدة الواردة بالقوائم املالية مع التوقعات اليت يضعها املدقق اخلارجي بناء على خربته املهنية وحكمه الشخصي، حيث أن 
األرصدة اليت تتطابق مع توقعات املدقق تعترب معقولة أما األرصدة اليت ختتلف بشكل كبري عن توقعات املدقق فهي أرصدة 

  ة وتتطلب إجراءات مكثفة.غري عادي
ا: "تقييم املعلومات  )520( تعرف حسب معيار التدقيق الدويل رقم    املصدر من قبل االحتاد الدويل للمحاسبني على أ

املالية عن طريق دراسة العالقات املتوقعة فيما بني املعلومات املالية وغري املالية، كما تشمل أيضا االستفسار عن وجود 
ا، أو تنحرف احنرافا مؤثرا عن املبالغ املتوقعة"تقلبات حمد   .3دة وعالقات ال تتماشى مع املعلومات املالية املتصلة 

إن هذا التعريف يكمل التعريفني السابقني من خالل ضرورة دراسة وحتليل العالقات بني املعلومات املالية وغري املالية من    
ادية، كما أنه يضيف ضرورة قيام املدقق بالبحث عن أسباب وجود التقلبات غري أجل حتديد االجتاهات أو العالقات غري الع

  العادية باالستفسار من طرف املسؤولني باملؤسسة.

                                                             
  .241، ص.2008كمال خلیفة أبو زید وآخرون، دراسات في المراجعة الخارجیة للقوائم المالیة، دار المطبوعات الجامعیة، االسكندریة، القاھرة،  1

 AICPA : American Institute of Certified Public Accountants. 
 .5،6، ص.2001مود كمال مھدي، اإلجراءات التحلیلیة في التدقیق، المعھد العربي للمحاسبین القانونیین، بغداد، مح 2

3CNCC.IRE.CSOEC, Norme international d’audit (ISA520): Procédures analytiques, Juin 2012, Disponible sur le site : 
 Consultée le (20/07/2014)., _Juin_2012.pdf-520_ISA.../520_isahttps://www.cncc.fr/.../  
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ا أحد أساليب إجراءات التحقق يف التدقيق، اليت ختترب دقة أرصدة احلسابات  Knechel"كنيشل"  يعرفها الباحث    بأ
ملؤدية لتلك احلسابات، من أجل حتديد احلسابات اليت حتتاج إىل اختبارات مفصلة أو دون الدخول يف تفاصيل املعامالت ا

  .1معامالت إضافية
إن هذا التعريف مييز بني اإلجراءات التحليلية واالختبارات التفصيلية ويبني أن استخدام اإلجراءات التحليلية ال يهتم    

بتفاصيل العمليات ويتم تطبيقها كخطوة أولية ملعرفة طبيعة احلسابات، فإذا كانت بسيطة فيتم االكتفاء فقط بتطبيق 
دة وتثري شكوكا حول احتمال احتوائها على حتريفات جوهرية، األمر الذي يتطلب اإلجراءات التحليلية أما إذا كانت معق

  تطبيق االختبارات التفصيلية أو معامالت أخرى.
  من خالل التعاريف السابقة ميكن أن نعطي التعريف التايل:   
ا املدقق تعترب اإلجراءات التحليلية أسلوبا من األساليب احلديثة وأحد إجراءات احلصول على أدل    ة اإلثبات اليت يستعني 

اخلارجي خالل خمتلف مراحل أداء عمله، من أجل احلكم على مدى معقولية القيم الدفرتية الواردة يف القوائم املالية، من 
صدة خالل تقييم ومقارنة خمتلف العالقات بني املعلومات املالية وغري املالية والبحث يف أسباب التقلبات غري املتوقعة يف أر 

دف التوصل إىل حتديد البيانات اليت تتطلب فحصا إضافيا من طرف املدقق نظرا لوجود أخطاء  هذه احلسابات والعالقات، 
ا، واحلصول على أدلة إثبات كافية ومالئمة لدعم النتائج النهائية لعملية التدقيق.   جوهرية 

  يلية فيما يلي:من خالل هذا التعريف ميكن أن نستنتج خصائص اإلجراءات التحل
االت والعناصر اليت حتتوي على خماطر مرتفعة اليت تستحق املزيد من  - تعترب اإلجراءات التحليلية آلية هامة لتحديد ا

  الفحص والعناية؛
تستخدم اإلجراءات التحليلية خالل خمتلف مراحل عملية التدقيق، بدءا من مرحلة التخطيط إىل عملية الفحص  -

  وأخريا عند تنفيذ مهمته وتكوين املدقق اخلارجي لرأيه حول القوائم املالية املعروضة عليه للمصادقة عليها؛اجلوهري، 
تستخدم اإلجراءات التحليلية العالقة بني املعلومات املالية وغري املالية من أجل حتديد نطاق عملية التدقيق، حيث إذا  -

 األرصدة املكونة للقوائم املالية فإنه على املدقق اخلارجي توسيع نطاق هذه أشارت هذه العالقة إىل وجود تقلبات جوهرية يف
اإلجراءات من خالل حتديد البيانات اليت تتطلب فحصا إضافيا، أما إذا توصل من خالل العالقة السابقة إىل عدم وجود 

  حتريفات جوهرية فإنه سيقلص من نطاق هذه اإلجراءات.

                                                             
  .265بان توفیق نجم، مرجع سابق، ص. 1
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  راءات التحليليةثانيا: التطور التاريخي لإلج
شهد أسلوب اإلجراءات التحليلية منذ ظهوره عدة تطورات مواكبة للتغري احلاصل يف مهنة التدقيق، لعل من أهم هذه    

  التطورات نوردها فيما يلي:
يعة على اليت تعين قيام املدقق بإلقاء نظرة خاطفة وسر "المراجعة االنتقادية" ظهرت اإلجراءات التحليلية قدميا حتت اسم    

املستندات والسجالت، حيث أنه من خالل خربته ميكنه التعرف على العناصر الشاذة وغري العادية من أجل الرتكيز عليها 
وتوسيع جمال فحصه، مث تطورت أدوات اإلجراءات التحليلية حيث أصبح املدقق يقوم بإجراء بعض املقارنات عن طريق 

  .1عض الفروق اجلوهرية واليت على أساسها يقوم بتوسيع جمال فحصهاستخدام النسب املالية من أجل اكتشاف ب
بعنوان:  "54"بإصدار املعيار األمريكي رقم  )AICPA(قام املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني  1972يف سنة    

مساعدة يف التخطيط ، املتضمن ضرورة استخدام اإلجراءات التحليلية كأداة "الممارسات غير القانونية من طرف العميل"
  لعملية التدقيق ومصدر من مصادر احلصول على املعلومات.

"إجراءات المراجعة بعنوان  "23"أصدرت جلنة معايري املراجعة التابعة لنفس املعهد املعيار رقم  1978أما يف سنة  
ا عبارة عن دراسة ومقار التحليلية" نة العالقات بني البيانات املسجلة ، حيث اعترب هذا املعيار اإلجراءات التحليلية بأ

ا اختبارات أساسية تتضمن دراسة وتقييم العالقات بني عناصر املعلومات املالية وغري  والبيانات األخرى، باإلضافة إىل أ
  .2املالية، ومقارنة هذه العالقات واألرصدة املتوقعة وفحص التغريات اجلوهرية

جراءات التحليلية كما أنه مل حيدد نسبة االعتماد عليها، بل مت تركها لتقدير املدقق إن املعيار السابق مل يوجب تطبيق اإل   
  .3وحكمه الشخصي بناء على تقييمه للكفاءة والفعالية املتوقعة لالختبارات األخرى

تطور مفهوم اإلجراءات التحليلية من خالل إصدار املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني نشرة معايري  1988يف سنة    
نصت هذه النشرة على أن هذه اإلجراءات هي عملية لتقييم املعلومات  "اإلجراءات التحليلية"،بعنوان  "56"املراجعة رقم 

دف احلكم على مدى معقولية العالقات بني الب   .4يانات املالية وغري املاليةاملالية 
                                                             

المجلد الثاني، العدد الخامس عشر، علي محمد موسى، إجراءات المراجعة التحلیلیة ودورھا في ترشید الحكم الشخصي للمراجع، المجلة الجامعة، 1
  .312، ص. 2013

 American Institute of Certified Public Accountants, Statement on auditing standards, No 54, Illegal acts by clients,  1972 , 
New York. 

، ص. 2012، 21بان توفیق نجم، مدى اعتماد المدقق الخارجي على اإلجراءات التحلیلیة في تدقیق الحسابات في العراق، مجلة االقتصادي الخلیجي، العدد  2
265.  

  .92، ص. 2008، 1د، العد35محمد ابراھیم النوایسة، مدى تطبیق اإلجراءات التحلیلیة في تدقیق الحسابات، دراسات العلوم اإلداریة، المجلد  3
4American Institute of Certified Public Accountants, Statement on auditing standards, No 56, Analytical procedures, 1988, 
New York . 
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من خالل النشرة السابقة امتد نطاق استخدام اإلجراءات التحليلية حيث نصت على  أنه من الضروري استخدامها    
خالل مرحليت التخطيط والفحص النهائي لنتائج عملية التدقيق، كما توصي باستخدامها يف مرحلة اختبارات التحقق 

هذه اإلجراءات ميكن من توجيه املدقق اخلارجي حنو األمور احملاسبية اجلوهرية اليت ميكن أن تؤثر  التفصيلية، حيث أن تطبيق
  .1يف التقارير املالية

"اإلجراءات بعنوان:  "520"بإصدار املعيار الدويل رقم  (IFAC)قام االحتاد الدويل للمحاسبني  1998يف سنة    
، حيث نص على ضرورة استخدام اإلجراءات "56" نشرة معايري املراجعة رقم الذي جاء مكمال ملا نصت عليه التحليلية"،

التحليلية خالل عملية ختطيط التدقيق وأغلب مراحل الفحص، وعند االنتهاء من أعمال املراجعة وقبل إصدار التقرير النهائي 
  .2من قبل املدقق اخلارجي

حيث ركزت على ضرورة تطبيق اإلجراءات التحليلية   2012مث طرأت عدة تعديالت على هذا املعيار آخرها كان سنة    
كإجراءات لتقييم املخاطر، باإلضافة إىل استخدامها كإجراءات جوهرية تستخدم إىل جانب االختبارات التفصيلية لزيادة  

  كفاءة عمل املدقق اخلارجي.
توصل إىل أن التطور الذي شهدته اإلجراءات التحليلية قد مشل من ناحية األدوات املستخدمة، حيث  من خالل ما سبق ن   

كانت هذه اإلجراءات تستخدم أدوات بسيطة تتمثل يف إجراء املقارنات البسيطة وحتليل النسب املالية من أجل اجياد 
تمد على دراسة اجتاه متغري حمدد بداللة متغري أو عدة العالقات الشاذة وغري العادية، إىل أدوات متطورة وأكثر تعقيدا تع

متغريات أخرى، أو متابعة تطور هذا املتغري عرب الزمن، ومن ناحية أخرى فقد مس هذا التطور طريقة استخدام اإلجراءات 
ة، أما يف الوقت التحليلية، حيث يف السابق تركت احلرية للمدقق اخلارجي الختيار ما يناسبه من إجراءات التدقيق املختلف

احلاضر فقد ألزمت معايري التدقيق الدولية تطبيق اإلجراءات التحليلية خالل خمتلف مراحل عملية التدقيق وهذا نظرا للدور 
  الكبري الذي تلعبه يف اكتشاف مناطق األخطاء اجلوهرية احملتملة وبأقل تكلفة وأقصر وقت.

   

                                                             
جعة، مجلة جامعة الملك عبد العزیز: صادق حامد مصطفى، قیاس أثر المعلومات المالیة وغیر المالیة على أداء اإلجراءات التحلیلیة ألغراض عملیة المرا 1

  .82، ص. 2004، 2، عدد18االقتصاد واإلدارة، مجلد 
 IFAC: International Federation of Accountants. 

لقانونیة، المجلد عمرو سقا، مدى مساھمة اإلجراءات التحلیلیة في مراجعة المخزون مع التطبیق على شركة أكبیطرة، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة وا 2
  .435، ص. 2013، العدد الثاني، 29
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 طبيعة اإلجراءات التحليلية ثالثا:
ا املدقق اخلارجي، تتضمن هذه اإلجراءات تعترب     اإلجراءات التحليلية أحد أهم أساليب مجع أدلة اإلثبات اليت يستعني 

  دراسة مقارنة للمعلومات املالية للمؤسسة و:
ة أي القيام بدراسة التغريات اليت تطرأ على العناصر املوجودة يف القوائم املاليالمعلومات المقارنة للفترات السابقة:   - أ

مقارنة بالسنوات السابقة، فالنسب املالية املستخدمة من طرف املدقق اخلارجي ال يكون هلا معىن إال إذا متت 
دف اكتشاف أي أخطاء غري عادية أو احنرافات كبرية يف القوائم املالية.   مقارنتها بنسب السنوات السابقة، هذا 

 :1ارنة بيانات املؤسسة مع ما يقابلها يف فرتات سابقة كالتايلتتنوع صور اإلجراءات التحليلية اليت يتم فيها مق   

حيث ميكن للمدقق اخلارجي أن يقارن رصيد السنة  مقارنة رصيد السنة الحالية مع ما يقابله في السنة السابقة: -
احلالية مع رصيد السنة السابقة يف بداية عملية التدقيق، لتقرير أي األرصدة جيب أن يتم التعامل معها باهتمام أكرب 

  بسبب وجود تغري كبري يف الرصيد؛

قارنة لتفاصيل الفرتة احلالية مع ما من خالل امل مقارنة تفاصيل إجمالي الرصيد مع ما يقابلها في السنة السابقة: -
 يقابلها يف السنة السابقة، ميكن حتديد املعلومات الواجب فحصها على حنو إضايف؛

نظرا للعيوب املوجودة يف مقارنة إمجاليات  حساب النسب المالية للعالقات ومقارنتها مع السنوات السابقة: -
السابقة، املتمثلة يف: أنه ال يتم األخذ بعني االعتبار النمو أو وتفاصيل الفرتة احلالية مع ما يقابلها يف السنوات 

النقص يف أنشطة العميل، أنه ال يتم األخذ بعني االعتبار العالقات بني خمتلف البيانات، مت اللجوء إىل استخدام 
 املالية.النسب املالية للفرتة احلالية ومقارنتها مع ما يقابلها يف السنوات السابقة بنفس أنواع النسب 

حيث يقوم هذا النوع من التحليل مبقارنة النتائج احلقيقية للسنة اجلارية مع توقعات  النتائج المتوقعة:  -  ب
دف هذه األخرية إىل التعرف على احلجم  املدقق اخلارجي، ومع امليزانيات التقديرية اليت تضعها املؤسسة حيث 

 معني.التقديري املتوقع لبنود القوائم املالية عند نشاط 
 :2عندما تتم مقارنة بيانات املؤسسة من خالل املوازنات جيب على املدقق اخلارجي االهتمام بأمرين اثنني ومها   

                                                             
غیر  ي المحاسبة،ساري حامد العبدلي، أھمیة استخدام اإلجراءات التحلیلیة في مراحل التدقیق من قبل المراقبین المالیین، رسالة لنیل شھادة الماجستیر ف 1

  .38،39، ص. 2011، جامعة الشرق األوسط، منشورة
.243واط، إطار مقترح لتقییم عناصر خطر المراجعة، مجلة الساتل، جامعة الجبل الغربي، غریان، لیبیا، ص. عصام الدین السائح خر 2 



ياستخدام اإلجراءات التحلیلیة في عملیة التدقیق الخارج                      الفصل األول                
 

 12 

تقييم ما إذا كانت أرقام املوازنة التقديرية تعكس خطط حقيقية، ففي بعض املؤسسات تعد املوازنات التقديرية بدون  -
  كون منطقية؛عناية وبذلك فالتوقعات اليت حتتويها ال ت

مراعاة احتمال قيام اإلدارة بتعديل املعلومات املالية احلالية حىت تتوافق مع ما هو مدون كتقديرات، فقد ال جيد  -
املدقق اخلارجي فروقات بني التقديرات واألرقام الفعلية يف حني توجد أخطاء باملعلومات املالية نتيجة التالعب يف 

 املعلومات الفعلية.
جيب على املدقق اخلارجي مناقشة إجراءات التوصل للموازنة مع املؤسسة وأداء االختبارات التفصيلية للبيانات الفعلية    

لتقليل احتمال تعديلها أو حتريفها، كذلك ميكن مقارنة بيانات املؤسسة مع توقعات املدقق اخلارجي، ومتثل هذه التوقعات 
دة احلسابات يف ضوء عالقة كل رصيد مع األرصدة األخرى يف القوائم املالية، أو من القيمة اليت جيب أن تكون عليها أرص

 .1خالل تصور قيمة الرصيد بناء على بعض االجتاهات التارخيية
يقوم املدقق اخلارجي مبقارنة النتائج املتعلقة باملؤسسة حمل التدقيق مع  المعلومات المتماثلة للمؤسسات المماثلة: -ج

اعة، وهي معدالت منطية يتم احلصول عليها انطالقا من أداء املؤسسات العاملة يف نفس القطاع، لكن جيب معدالت الصن
  سات احملاسبية واملالية املتبعة.على املدقق احلذر عند إجراء املقارنة يف أن تكون املؤسسات متماثلة يف تطبيق السيا

 إلجراءات التحليلية:اجلدول املوايل يوضح أهم املقارنات املستخدمة يف ا   
  

                                                             
  .261المرجع السابق، ص. 1
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  ): المقارنات المستخدمة في اإلجراءات التحليلية01جدول رقم (
 أمثلة أنواع المقارنات

مقارنة املعلومات املالية احلالية مع املعلومات املرتبطة  - 
 بالسنوات السابقة.

م يف السنة السابقة.  مقارنة مرتبات العاملني لتلك السنة مع مرتبا

مقارنة تكلفة املبيعات الفعلية مع تكلفة املبيعات املقدرة عن  املعلومات املالية احلالية مع البيانات املتوقعة.مقارنة  - 
 طريق املوازنات.

مقارنة املعلومات املالية احلالية مع العالقات املعروفة أو  - 
ا.  القابلة للتنبؤ 

مقارنة مصروف العمولة ملوظفي البيع مع املبيعات املسجلة 
 مضروبة يف معدل العمولة.

 مقارنة نسبة جممل ربح العميل مع متوسطات الصناعة. مقارنة املعلومات املالية احلالية مع معلومات الصناعة. - 

مقارنة املعلومات املالية احلالية مع املعلومات غري املالية  - 
 احلالية.

 مقارنة مصروف العمالة مع عدد ساعات العمل.

، 2012، 21م، مدى اعتماد املدقق اخلارجي على اإلجراءات التحليلية يف تدقيق احلسابات يف العراق، جملة االقتصادي اخلليجي، العدد بان توفيق جن المصدر:

  .268ص. 

من خالل اجلدول السابق يتبني أن أسلوب املقارنات هو من أهم أدوات اإلجراءات التحليلية اليت يتم استخدامها من    
للتعرف على طبيعة العالقات بني األرصدة املكونة للقوائم املالية للمؤسسة حمل التدقيق، وإمكانية التنبؤ  طرف املدقق اخلارجي

ا يف نفس قطاع الصناعة   .مبا ستكون عليه األرصدة يف املستقبل، باإلضافة إىل معرفة مكانة املؤسسة مقارنة مبثيال

  التدقيق الخارجي المطلب الثاني: تطبيق اإلجراءات التحليلية في عملية
إن تطبيق اإلجراءات التحليلية يف عملية التدقيق اخلارجي حيقق الكثري من املزايا واألهداف اليت متكن املدقق اخلارجي من    

 قها يف خمتلف مراحل تنفيذ مهمته.الوصول إىل رأي سليم حول مدى عدالة ومصداقية القوائم املالية، ذلك من خالل تطبي
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 تطبيق اإلجراءات التحليليةأوال: أهمية 
ازداد االهتمام بتطبيق اإلجراءات التحليلية يف عملية التدقيق اخلارجي نظرا للدور الكبري الذي حتققه، فاستخدام    

  اإلجراءات التحليلية يف عملية التدقيق اخلارجي حيقق املزايا التالية:

لية من طرف املدقق اخلارجي من أجل التحكم تستخدم اإلجراءات التحليتخفيض حجم االختبارات الجوهرية:  -
يف حجم االختبارات اجلوهرية اليت يستخدمها، ففي حالة عدم وجود تقلبات غري عادية أو احنرافات جوهرية على 
مستوى أرصدة احلسابات املكونة للقوائم املالية، فإن املدقق اخلارجي سيضيق من نطاق االختبارات اجلوهرية على 

رصدة، أما يف حالة وجود شكوك حول إمكانية احتواء هذه األرصدة على احنرافات جوهرية فإنه مستوى هذه األ
سيوسع من أداء االختبارات اجلوهرية واستخدام مزيج من االختبارات التفصيلية واإلجراءات التحليلية من أجل 

  احلصول على أدلة إثبات كافية ومناسبة؛

اإلجراءات التحليلية تعترب أقل أنواع اختبارات التدقيق تكلفة، نظرا إن  تخفيض تكلفة أداء عملية التدقيق: -
ا تعتمد على البيانات الظاهرة يف القوائم املالية  إلمكانية استخدامها دون التنقل إىل مقر الشركة حمل الفحص، وأل

  ؛1اخلاصة بالسنة احلالية والسنوات السابقة
اإلجراءات التحليلية إحدى األساليب املستخدمة من أجل تعترب تفهم مجال عمل المؤسسة محل التدقيق:  -

التوصل إىل معلومات عن نشاط املؤسسة وجمال عملها، حيث يتمكن املدقق اخلارجي من خالل معرفته للمؤسسة 
من ختطيط عملية التدقيق بالشكل املناسب ومقارنة املعلومات اليت مل يتم بتدقيقها مع نفس املعلومات املدققة يف 

  ؛2وات السابقةالسن

ميكن استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي من اكتشاف  تقييم قدرة المؤسسة على االستمرار: -
ا املؤسسة حمل التدقيق، ذلك من خالل استخدام النسب املالية اليت تعد مؤشرا هاما  الصعوبات املالية اليت متر 

ة استمرارها وعدم لإلشارة إىل احتمال تعرض املؤسسة للفشل املايل يف املستقبل، هذا ما سيؤثر على عدم إمكاني
ا اجتاه دائنيها، وال يعترب استخدام النسب املالية لوحده مؤشرا لتقييم أداء املؤسسة إال  ا على الوفاء مبستحقا قدر
إذا متت مقارنتها بالنسب املالية للمؤسسة يف السنوات السابقة، أو بالنسب املالية للمؤسسات املماثلة والعاملة يف 

  نفس قطاع الصناعة
                                                             

.195منصور أحمد البدیوي، شحاتة السید شحاتة، مرجع سابق، ص.  1 
.270، 269بان توفیق نجم، مرجع سابق، ص.   2 
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متكن اإلجراءات التحليلية من الكشف عن وجود تقلبات شارة إلى األخطاء المحتملة في القوائم المالية: اإل - 
ا، لذلك جيب على  لعالقات متضاربة مع معلومات وثيقة الصلة، كما تكشف عن وجود احنرافات عن املبالغ املتنبأ 

زة ومالئمة هلذه احلاالت، من خالل التحقق من املدقق اخلارجي البحث واحلصول على تفسريات مناسبة وأدلة معز 
 .1التقلبات والعالقات غري العادية باستفسارات من اإلدارة

  ميكن تلخيص أمهية استخدام اإلجراءات التحليلية بالنسبة للمدقق اخلارجي من خالل الشكل التايل:   
  خارجي): أهمية استخدام اإلجراءات التحليلية بالنسبة للمدقق ال01شكل رقم (

  
  من إعداد الطالبة.المصدر: 

باإلضافة إىل األمهية الكبرية لإلجراءات التحليلية بالنسبة للمدقق، فإن هلا أمهية كبرية كذلك بالنسبة إلدارة املؤسسة فهي    
تساعدها على اكتشاف أوجه القصور داخل املؤسسة ومن مث معاجلتها، حيث ألزمت معايري األداء املهين املدقق اخلارجي 

ليغ عن أماكن الضعف واقرتاح التحسينات الالزمة، كما هلا أمهية بالنسبة ألصحاب املشروع، بضرورة مساعدة اإلدارة يف التب
ا تساعد على معرفة قدرة املؤسسة على االستمرار ومعرفة أماكن اخلطر ومن مث معاجلة القصور وجتنب اخلطر كما  حيث أ

  .2تساعد أيضا على تقييم أداء اإلدارة

                                                             
.445، 444عمرو سقا، مرجع سابق، ص.   1 

.318علي محمد موسى، مرجع سابق، ص. 2 
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ليليةثانيا: أهداف اإلجراءات التح  

  :1تعترب اإلجراءات التحليلية مهمة يف مجيع مراحل عملية التدقيق، تستخدم لتحقيق العديد من األهداف تتمثل يف ما يلي   

ذلك انطالقا من طبيعتها أو بسبب مظهرها وتطورها، حيث أن استخدام  تحديد العناصر المهمة للمؤسسة: -
  ن من:اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي ميك

 .اكتشاف التغريات يف هيكل األحداث احلقيقية أو االستثنائية 
 .مقارنة أداء املؤسسة واملؤسسات األخرى التابعة لنفس قطاع النشاط 

يسمح استخدام اإلجراءات التحليلية يف  فحص انتظام ومصداقية بعض العناصر المهمة المكونة للحسابات: -
ابات اليت تكون ذات طابع مستقر نظريا، وتساعد هذه العملية على عملية التدقيق اخلارجي من فحص بعض احلس

 مجع أدلة إثبات ذات جودة عالية؛

يتعلق األمر بصفة خاصة عند طلب تعديالت أو إعادة التصنيف  فحص العالقات بين مجموعة القوائم: -
ظهر)، تكون هذه العملية للحسابات املراقبة (من أجل ضمان أنه بعد أن يتم تصحيحها فإن األخطاء األخرى ال ت

 عند املرحلة النهائية لعملية التدقيق اخلارجي.
الصادر عن املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني فقد بني أن اهلدف من استخدام  56أما املعيار األمريكي رقم    

 اإلجراءات التحليلية هو:

حتديد طبيعة وتوقيت ومدى سالمة إجراءات املراجعة، حيث تبني اإلجراءات التحليلية للمدقق اخلارجي نوع   -
  اإلجراءات املستخدمة يف أداء مهامه والوقت املالئم لتطبيق هذه اإلجراءات؛

االت اليت تتطلب املزيد من التحقق؛ -  حتديد املخاطر املختلفة وا

 ة اإلثبات والتعرف على البنود اليت تتطلب إفصاحا إضافيا.املساعدة يف احلصول على أدل -
من خالل ما سبق نستنتج أن استخدام اإلجراءات التحليلية يف عملية التدقيق اخلارجي ميكن املدقق اخلارجي من فهم    

استخدامها يساعد نشاط املؤسسة، كما ميكن من اكتشاف األخطاء غري العادية املوجودة بالقوائم املالية، باإلضافة فإن 
 املدقق يف حتديد العناصر اليت تتطلب مزيدا من الفحص والعناية. 

                                                             
1Ordre des experts comptables du Maroc, Guide pratique d’audit, P. 30,31, Article disponible sur le 
site :www.oecmaroc.com/.../guide/GUIDE%20AUDIT%20MAROC.pdf, Consultée le (21/09/2014). 
 American Institute of Certified Public Accountants, Statement on auditing standards, No 56, Op.Cit. 
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  مراحل تطبيق اإلجراءات التحليلية: ثالثا
ا     نظرا للدور الكبري الذي تلعبه اإلجراءات التحليلية يف عملية التدقيق اخلارجي استوجب من املدقق اخلارجي االستعانة 

حاول من خالل عرض مراحل تطبيق هذه اإلجراءات من طرف املدقق اخلارجي توضيح الغرض يف خمتلف مراحل مهمته، سن
 من تطبيقها يف كل مرحلة.

  تطبيق اإلجراءات التحليلية خالل مرحلة التخطيط .1
تعترب مرحلة التخطيط لعملية التدقيق مرحلة مهمة يف عملية التدقيق، فهي تسمح للمدقق اخلارجي بتقدير خماطر أن حتتوي    

األرصدة املكونة للقوائم املالية على أخطاء وحتريفات جوهرية، إن تطبيق اإلجراءات التحليلية خالل هذه املرحلة ميكن املدقق 
  طر وتوجيه أعماله.اخلارجي من تقدير هذه املخا

  يعترب تطبيق اإلجراءات التحليلية خالل مرحلة التخطيط كإجراءات لتقييم املخاطر فهي تساعد املدقق اخلارجي على:   
جيب على املدقق اخلارجي أن تتوفر له معرفة عن طبيعة عمل املؤسسة  الحصول على فهم للمؤسسة وبيئتها: -

 نشاطها، من خالل تنفيذ اإلجراءات التحليلية ومقارنة املعلومات احلالية وذلك من أجل حتديد التغريات احلاصلة يف
اليت مل يتم مراجعتها مع املعلومات املتعلقة بسنوات سابقة، حيث ميكن هلذه التغريات أن تشري إىل اجتاهات هامة أو 

  ؛1أحداث حمددة ميكنها أن تؤثر يف ختطيط التدقيق

 .2من أجل حتديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية: -
أن تطبيق  "مسؤولية المدقق اتجاه الغش عند تدقيقه للقوائم المالية" ":240"أشار معيار التدقيق الدويل رقم    

ابة الداخلية كما اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يسمح له بالتعرف على املؤسسة وبيئتها، فهم لنظام الرق
 .3يسمح له بتحديد خماطر األخطاء اجلوهرية الناجتة عن الغش

 "تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية من خالل التعرف على المؤسسة وبيئتها"،: "315"نص املعيار الدويل رقم    
ديد العمليات واألحداث غري على أن تطبيق اإلجراءات التحليلية خالل مرحلة التخطيط ميكن املدقق اخلارجي من حت

                                                             
  .254،255، ص.2002ألفین أرینز، جیمس لوبك، المراجعة مدخل متكامل، دار المریخ للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الریاض،  1
  .460أحمد حلمي جمعة، التدقیق والتأكید وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق، مرجع سابق، ص. 2

3CNCC.IRE.CSOEC, Norme international d’audit (ISA240): «  Les obligations de l’auditeur en matière de fraude lors d’un audit 
d’états financiers », Juin 2012, Disponible sur le site:https://www.cncc.fr/.../isa_240.../ISA_240-_Juin_2012.pdf?, Consulté 
le (20/07/2014).  
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ا متكنه من تقييم  ا، باإلضافة إىل أ ا تساعده على التعرف على جوانب املؤسسة اليت مل يكن له معرفة  العادية، كما أ
  .1خماطر األخطاء اجلوهرية

ؤسسة والبيئة اليت إذن فاستخدام اإلجراءات التحليلية خالل مرحلة التخطيط يساعد املدقق اخلارجي على فهم نشاط امل   
ا وحقيقة العمليات واألحداث املرتبطة بعملية التدقيق، باإلضافة إىل أن اعتماد اإلجراءات التحليلية على املؤشرات  تعمل 
والنسب املقارنة مع سنوات سابقة أو مع متوسطات الصناعة، ميكن املدقق اخلارجي من حتديد املخاطر احملتملة يف األرصدة 

  :2ائم املالية، عليه فإن استخدام اإلجراءات التحليلية يف مرحلة ختطيط عملية التدقيق حيقق األغراض التاليةاملكونة للقو 

ميكن للمدقق اخلارجي باالعتماد على اإلجراءات التحليلية أن حيدد مناطق احتمال  تحديد نطاق عملية التدقيق: -
داخلية، باإلضافة إىل التقليص من احتمال عدم اكتشاف حدوث املخاطر اجلوهرية من خالل تقييمه لنظام الرقابة ال

  أخطاء هامة؛

االت تحديد برنامج التدقيق:  - من خالل االعتماد على اإلجراءات التحليلية يتمكن املدقق اخلارجي من حتديد ا
املتوقعة وبالتايل اليت تتطلب منه عناية كبرية، عن طريق حصر الفروق اجلوهرية بني أرصدة القيم الدفرتية وبني القيم 

 يتمكن من حتديد التقلبات غري العادية أو التغريات يف هذه القيم.
باإلضافة إىل األغراض السابقة فتطبيق اإلجراءات التحليلية ميكن من حتديد وجود املعامالت أو األحداث أو االجتاهات    

لى املدقق اخلارجي عند أداء اإلجراءات التحليلية أن يقوم غري العادية اليت تشري إىل أمور خاصة بالقوائم املالية، لذلك جيب ع
 .3بتطوير توقعات تتعلق بالعالقات الواضحة اليت يتوقع أن توجد بشكل معقول

  تطبيق اإلجراءات التحليلية عند تنفيذ عملية التدقيق .2
إن تطبيق اإلجراءات التحليلية عند البدء يف تنفيذ عملية التدقيق يكون كإجراءات جوهرية من أجل تقييم خماطر األخطاء    

اجلوهرية عند مستوى القوائم املالية وعند مستوى االثباتات واألرصدة املكونة هلذه القوائم، باإلضافة إىل أن الغرض من 
 يض خماطر عدم االكتشاف املرتبطة بالقوائم املالية.تطبيقها خالل هذه املرحلة هو ختف

                                                             
1CNCC.IRE.CSOEC, Norme international d’audit (ISA315): « Identification et évaluation des risques d’anomalies significatives 
par la connaissance de l’entité et de son environnement », Juin 2012, Disponible sur le site : 
https://www.cncc.fr/.../isa_520.../ISA_520-_Juin_2012.pdf?, Consulté le (20/07/2014). 

  .558،559، ص.2005أمین السید أحمد لطفي، التحلیل المالي، الدار الجامعیة، االسكندریة،  2
.282، ص. 2008أمین السید أحمد لطفي، معاییر المراجعة والتأكد الدولیة، الدار الجامعیة، االسكندریة، القاھرة،   3 
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، على أن استخدام اإلجراءات التحليلية "استجابة المدقق للمخاطر المقيمة": "330"نص معيار التدقيق الدويل رقم    
ود اجلوهرية يكون ذا أمهية من أجل ختفيض خماطر التدقيق إىل مستوى منخفض ومقبول، ميكن للمدقق اخلارجي عند وج

  :1عناصر شاذة استخدام إما

  اإلجراءات التفصيلية؛ -
 اجلمع بني كل من اإلجراءات التحليلية اجلوهرية واإلجراءات التفصيلية، من أجل االستجابة للمخاطر املقيمة.  -

على أن إجراءات التدقيق املستخدمة من أجل كشف " 07"من خالل فقرته رقم " 315"ينص معيار التدقيق الدويل رقم    
 .2التحريفات اجلوهرية على مستوى التأكيدات تشمل كل من: االختبارات التفصيلية واإلجراءات التحليلية

  :3جيب على املدقق اخلارجي عند استخدام اإلجراءات التحليلية كإجراءات جوهرية مراعاة العوامل التالية   
ليلية أكثر مالئمة للمعامالت املالية الكبرية واليت : تعترب اإلجراءات التحمدى مالئمة استخدام اإلجراءات التحليلية -

ا على مدى الوقت، كما أن استخدام اإلجراءات التحليلية يتوقف على مدى توفر العالقات بني  تكون قابلة للتنبؤ 
  املعلومات واستمرارها على مدى الوقت يف غياب ظروف معاكسة لذلك؛

ارجي عند  تصميم اإلجراءات التحليلية أن يأخذ بعني االعتبار العناصر جيب على املدقق اخل مدى موثوقية البيانات: -
  التالية:
 .مصدر املعلومات املتوفرة، حيث تعترب املعلومات املتحصل عليها من مصادر خارج املؤسسة أكثر موثوقية  
 .إمكانية مقارنة املعلومات املتوفرة 
 .طبيعة ومالءمة املعلومات املتوفرة 
 ة إعداد املعلومات من أجل ضمان مدى اكتماهلا ودقتها ومصداقيتها.الرقابة على كيفي 

عند تقييم ما إذا كانت النتائج املتوقعة من أداء اإلجراءات التحليلية يتم حتديدها عند  تقييم دقة التوقع للنتائج المتوقعة: -
 أن يأخذ بعني االعتبار العوامل التالية:مستوى التوقع املطلوب من أجل حتديد التحريفات اجلوهرية، فعلى املدقق اخلارجي 

 .الدقة اليت من خالهلا ميكن التنبؤ بالنتائج املتوقعة لإلجراءات التحليلية  
  درجة فصل املعلومات، حيث تكون اإلجراءات التحليلية أكثر فعالية عندما تتعلق باملعلومات املالية اخلاصة باألقسام

 املالية للمؤسسة، مما لو طبقت على القوائم املالية ككل.التشغيلية أو بأجزاء من القوائم 
                                                             

1CNCC.IRE.CSOEC, Norme international d’audit (ISA330): « Réponses de l’auditeur aux risques évalues», Juin 2012, 
Disponible sur le site : https://www.cncc.fr/.../isa_520.../ISA_520-_Juin_2012.pdf?, Consultée le (20/07/2014).  
2CNCC.IRE.CSOEC, Norme international d’audit (ISA315), Op.Cit.  
3CNCC.IRE.CSOEC, Norme international d’audit (ISA520), Op.Cit.  
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 .توفر املعلومات املالية وغري املالية 
  مبلغ الفرق املقبول بني املبالغ املسجلة والقيم املتوقعة، حيث أن حتديد الفرق الذي ميكن قبوله دون إجراء املزيد من

املستوى املطلوب من التأكيد، كلما زادت خماطر األخطاء  اإلجراءات التحليلية يتأثر باألمهية النسبية واالتفاق مع
اجلوهرية فعلى املدقق اخلارجي زيادة املستوى املطلوب من التأكيد، مع األخذ بعني االعتبار أن املخاطر مبفردها أو 

ن اخلطر عند جتميعها مع خماطر أخرى ميكن أن تؤدي إىل احتواء القوائم املالية على أخطاء جوهرية، ففي حالة كا
املقيم مرتفعا فإن الفرق الذي ميكن قبوله دون إجراء املزيد من اإلجراءات سينخفض، وذلك من أجل الوصول إىل 

 املطلوب من أدلة اإلثبات.املستوى 

 تطبيق اإلجراءات التحليلية في المرحلة النهائية لعملية التدقيق .3
اية عملية التدقيق يساعد املدقق اخلارجي من حتديد ما إذا كانت     إن تطبيق اإلجراءات التحليلية عند االقرتاب من 

القوائم املالية املعدلة منطقية يف ضوء األدلة اليت مت مجعها خالل عملية التدقيق، خالل هذه املرحلة يتم استعراض شامل لكل 
  .1العالقات غري املتوقعة

، أن اإلجراءات )AICPA(الصادر من قبل املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني  "56"شار املعيار األمريكي رقم أ    
اجلوهرية مطلوبة بشكل جوهري يف مرحليت التخطيط والتقييم النهائي لعملية التدقيق من أجل تقييم مدى كفاية اإلفصاح يف 

دقق اخلارجي أدوات خمتلفة من أدوات اإلجراءات التحليلية للتوصل إىل حتقيق القوائم املالية، يف هذه املرحلة يستخدم امل
 :2أهدافه ومن هذه األدوات

  مقارنة األرصدة املدرجة يف القوائم املالية باألرقام املناظرة هلا يف القوائم املالية اليت ختص السنة السابقة؛ -
 حتليل النسب؛ -
 حتليل االجتاهات؛ -
إىل نسب قيمة كل أصل من أصول امليزانية إىل إمجايل األصول، وكذلك بالنسبة للخصوم ولكل حتويل األرقام املالية  -

 بنود قائمة الدخل.
   

                                                             
1D. Eric Hirst, Lisa Koonce, Audit analytical procedures: A field investigation, Contemporary accounting research, Vol.13, 
No.2, 1996, P. 466.  

"، مذكرة 520المنصوص علیھا في معیار التدقیق الدولي رقم "محمد عایش عید المطیري، مدى التزام مكاتب التدقیق في دولة الكویت باإلجراءات التحلیلیة 2
  .30، ص.2011لنیل شھادة الماجستیر، غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط، 
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 الشكل التايل يلخص مراحل تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي أثناء مزاولة مهمته:
  ): مراحل تطبيق اإلجراءات التحليلية02شكل رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الطالبة.المصدر: 

من خالل الشكل السابق يتبني أنه على املدقق اخلارجي تطبيق اإلجراءات التحليلية خالل خمتلف مراحل مزاولة مهمته    
نظرا للدور الكبري الذي تقدمه له هذه اإلجراءات، من حيث التخطيط ملهمته وحتديد طبيعة ونطاق وتوقيت اإلجراءات 

  . تنفيذ مهمته، باإلضافة إىل متكينه من التوصل إىل إبداء رأيه النهائي حول القوائم املالية املعروضة عليه املطبقة عند
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  حدود ومعوقات تطبيق اإلجراءات التحليليةالمطلب الثالث: 

إن تطبيق اإلجراءات التحليلية يف عملية التدقيق اخلارجي تعرتضه جمموعة من املعوقات، كما جيب على املدقق اخلارجي    
مراعاة مجلة من احملددات عند استخدامه هلذا األسلوب، سيتم من خالل هذا املطلب التعرف على حدود استخدام هذا 

  األسلوب باإلضافة إىل معوقات تطبيقه.
  حدود استخدام اإلجراءات التحليلية أوال:

إن تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يواجه العديد من احملددات اليت جيب أخذها بعني االعتبار ولعل    
  :1من أمهها

انس إن موثوقية استخدام هذه اإلجراءات يعتمد على قابلية املقارنة وجت القدرة على كشف التقلبات غير العادية: -
  حتليل البيانات:

 .جيب أن يكون هناك حذر يف حالة تغري الطرق احملاسبية أو يف حالة تغيري جمموعة من املنتجات 
 .جيب أن يراعى إجراء املقارنات مع املعلومات املتعلقة مبؤسسات أخرى تابعة لنفس قطاع الصناعة 
 .يعتمد التفسري على درجة تفصيل املعلومات حمل الفصل 

إن استخدام هذه اإلجراءات يف بيئة يكون فيها نظام الرقابة الداخلية غري  موثوقية نظام الرقابة الداخلية:درجة  -
 فعاال ال يسمح بتوفري مستوى مرضي من املصداقية للتحليل.

إن هذه اإلجراءات هي األكثر استخداما يف البحث عن العناصر املهمة إلثبات  الهدف من هذه اإلجراءات: -
 املعلومات لوحدها.موثوقية 

إن تطبيق اإلجراءات التحليلية لوحدها ميكن أن يكون غري كافيا عندما يتعلق األمر  طبيعة العناصر محل التحليل: -
 حبسابات ختضع بطبيعتها الختالفات جوهرية.

اس على من خالل ما سبق نتوصل إىل أن استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يعتمد يف األس   
أسلوب املقارنات، الذي يستخدم من أجل التوصل إىل حتديد التحريفات والتقلبات املمكنة يف األرصدة املكونة للقوائم 
املالية، لكن هناك عوامل حتد من تطبيق هذا األسلوب لذلك جيب على املدقق قبل استخدام هذه اإلجراءات التأكد من 

حمل التدقيق، باإلضافة إىل فحص مدى ثبات السياسات احملاسبية املتبعة يف سالمة نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة 

                                                             
1Ordre des experts comptables du Maroc, Op. Cit, P. 31. 
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معاجلة العمليات واألحداث احملاسبية وذلك بالنسبة للسنوات السابقة وبالنسبة للمؤسسات املماثلة والعاملة يف نفس 
األرصدة املكونة للقوائم  قطاع النشاط، كما جيب على املدقق اخلارجي عند تطبيق هذه اإلجراءات التعرف على طبيعة

املالية حمل الفحص، وتصنيفها إىل أرصدة بسيطة حيث يكفي تطبيق اإلجراءات التحليلية لوحدها، وأرصدة معقدة 
ويسودها الشك يف إمكانية احتوائها على أخطاء جوهرية، ففي هذه احلالة جيب على املدقق اخلارجي تدعيم هذه 

 اإلجراءات بإجراءات إضافية أخرى.

  ثانيا: معوقات تطبيق اإلجراءات التحليلية
هناك مجلة من املعوقات اليت تعرقل استخدام املدقق اخلارجي لإلجراءات التحليلية يف أداء مهمته، لكن هذه املعوقات ال    

 ما يلي:تقلل من أمهية تطبيق اإلجراءات التحليلية بل عليه أن يكثف جهوده ليتجاوز هذه املعوقات وميكن أن نذكر منها 

ضعف أنظمة الرقابة الداخلية واألنظمة احملاسبية، هذا ما يستدعي من املدقق اخلارجي توسيع نطاق التدقيق  -
  واالستعانة باالختبارات األخرى كاختبارات االلتزام واختبارات التحقق؛

ناسبة للغرض من التحليل، عدم املعرفة الكافية بأنواع اإلجراءات التحليلية أو استخدام األدوات التحليلية غري امل -
لذلك فعلى املدقق احلصول على فهم شامل لكل األدوات املستخدمة يف اإلجراءات التحليلية واهلدف من كل أداة 

 يف عملية التدقيق اخلارجي؛

على  عدم توفر البيانات املالية وغري املالية الالزمة للقيام باإلجراءات التحليلية يف الوقت املناسب، هذا ما يستوجب -
املدقق اخلارجي االستفسار من مصادر خارجية للحصول على هذه البيانات ومجع املزيد من أدلة اإلثبات، لكي 

 يتمكن من الوصول إىل رأيه حول القوائم املالية املعروضة عليه؛

طريقة اهتالك التغريات احلاصلة يف السياسات احملاسبية، حيث ميكن للمؤسسة أن تغري طريقة تقييم املخزون أو تغري  -
األصول املادية، لذلك جيب على املدقق اخلارجي احلذر عند إجراء املقارنات بني بيانات املؤسسة حمل التدقيق مع 

ا يف القطاع االقتصادي؛  مثيال

األمهية النسبية ألرصدة القوائم املالية، حيث إذا كان البند ذا أمهية جوهرية فعلى املدقق اخلارجي أن ال يكتفي  -
 بيق اإلجراءات التحليلية، بل عليه أن يستعني باختبارات أخرى مساعدة؛بتط

ضعف كفاءة وخربة املدقق اخلارجي، فاستخدام اإلجراءات التحليلية يتطلب أن يكون املدقق اخلارجي ملما بكيفية  -
 استخدام األساليب الرياضية واإلحصائية احلديثة كأسلوب االحندار، السالسل الزمنية...؛
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ذه املهمة.إن الق -  يام باإلجراءات التحليلية حيتاج إىل وقت أطول للقيام 
باإلضافة إىل هذا فقد توصلت عدة دراسات إىل وجود الكثري من املعوقات اليت تؤثر يف أدوات اإلجراءات التحليلية،    

 :1ميكن إدراجها كالتايل

  إجراء املقارنات؛ وجود أزمات اقتصادية خالل السنة أو سنوات سابقة وهذا ما حيد من -

 تغيري الشركة املستمر لسياستها احملاسبية والتسويقية واإلنتاجية؛ -

 طبيعة وخصائص الشركة وتوسيع أو تقليص حجم أعماهلا؛ -

 عدم قابلية املعلومات املتاحة للمقارنة والتكلفة العالية للحصول على البيانات املالية الضرورية للمقارنة؛ -

  لإلجراءات التحليلية مقابل متطلبات الدقة يف التدقيق، وحاجة املدقق إىل التدريب.  نقص القدرة التنبؤية -
   

                                                             
ة في رفع كفاءة أداء عملیة التدقیق، المجلة األردنیة في إدارة األعمال، أحمد عبد الرحمان المخادمة، حاكم الرشید، أھمیة تطبیق إجراءات المراجعة التحلیلی 1

  .487، ص.2007، 4، العدد3المجلد
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كان استخدام اإلجراءات التحليلية يف عملية التدقيق اخلارجي مقتصرا على األدوات التقليدية فقط اليت شهدت استخداما     

ا من طرف املدقق اخلارجي، نظرا لسهولة استخدامها وعدم التعقيد يف تفسري نتائجها، لعل من أهم هذه األدوات جند واسع
أسلوب التحليل املايل، حتليل النسب املالية باإلضافة إىل استخدام املقارنات البسيطة اليت تتمثل يف املقارنات األفقية 

ملرجعية، سيتم من خالل هذا املبحث التعرف على كل أداة وكيفية استخدامها من والعمودية، واملقارنات على أساس النسب ا
 طرف املدقق اخلارجي.

  
  المطلب األول: أسلوب التحليل المالي

يعترب التحليل املايل أحد األساليب الفنية اليت يستخدمها املدقق اخلارجي أثناء عملية التدقيق من أجل إجراء املقارنات    
دف معرفة وتقييم أداء املؤسسة حمل التدقيق.  وحتديد العناصر اهلامة اليت تتطلب منه عناية خاصة، كما يستخدم 

  أوال: تعريف التحليل المالي
لتحليل املايل بأنه "عملية حتويل الكم اهلائل من البيانات املالية التارخيية املكونة للقوائم املالية، إىل كم أقل من يعرف ا   

 .1املعلومات اليت تكون ذات فائدة ومنفعة يف عملية اختاذ القرار"
تعترب مدخالت عملية التحليل املايل، يركز هذا التعريف على هدف التحليل املايل ودوره يف اختصار ومعاجلة البيانات اليت    

  من أجل التمكن من احلصول على معلومات تكون ذات قيمة بالنسبة ملستخدميها وهي النتيجة النهائية لعملية املعاجلة.
يعرف على أنه أسلوب للتعامل مع البيانات املالية وذلك باستخدام األدوات والوسائل والنسب املالية، لتحليل العناصر    
ا امل الية واالقتصادية اخلاصة والعامة احمليطة باملؤسسة، وحتويلها إىل معلومات وعرضها للجهات املستفيدة لغرض االسرتشاد 

  .2عند اختاذ القرارات

                                                             
  .51، ص.2005عبد الغفار حنفي، تقییم األداء المالي ودراسات الجدوى، الدار الجامعیة، االسكندریة، القاھرة، 1
  .64، ص.2009ر والتوزیع، عمان، األردن، درید كامل آل شبیب، اإلدارة المالیة، دار المناھج للنش 2

 المبحث الثاني: األدوات التقليدية لإلجراءات التحليلية

 المطلب األول: أسلوب التحليل المالي.
 المطلب الثاني: أسلوب النسب المالية.

 المطلب الثالث: أسلوب المقارنات البسيطة. 
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يضيف هذا التعريف اإلشارة إىل النسب املالية كأحد أدوات التحليل املايل اليت تساهم يف معرفة خمتلف العالقات املكونة     
  صر القوائم املالية، بغرض تزويد األطراف املستفيدة مبعلومات أكثر تفسريا للمؤسسة املراد تقييمها.لعنا
دف احلصول على معلومات مناسبة     يعرف كذلك على أنه عملية معاجلة منظمة للبيانات املالية املتاحة عن مؤسسة ما، 

  .1ضي واحلاضر وتوقع ما سيكون عليه الوضع يف املستقبليف عملية اختاذ القرارات، وتقييم أداء املؤسسات يف املا
يضيف هذا التعريف إىل التعاريف السابقة أنه ميكن استخدام التحليل املايل يف إجراء التنبؤات والتوقعات بشأن وضع    

دف التعرف على اجتاه أداء املؤسسة    وتقييمه.املؤسسة يف املستقبل، انطالقا من البيانات التارخيية واحلالية 
على أنه دراسة للقوائم املالية بعد تبويبها التبويب املالئم، واستخدام أساليب حتليلية من  "محمود الزبيدي"يعرفه الكاتب    

  .2أجل الوصول إىل نتائج مفيدة يف عملية تقييم القرارات واألداء
ية واملالية اليت تقدمها املؤسسة للغري، يهدف إىل مت تعريفه بأنه النهج الذي يستند إىل الفحص النقدي للمعلومة احملاسب   

ا اجتاه الغري)، وأخريا ذمتها  ا (أي القدرة على الوفاء بالتزاما تقييم بأكثر موضوعية ممكنة ألدائها املايل واالقتصادي، مالء
  .3املالية

للمؤسسة، حيث يتمثل هذا اهلدف إن هذا التعريف يركز على اهلدف من استخدام التحليل من طرف األطراف اخلارجية    
ا القصرية والطويلة األجل. ا على تسديد ديو   يف تقييم أداء املؤسسة خالل السنة املالية، معرفة مركزها املايل ومدى قدر

  من خالل التعاريف السابقة ميكن أن نتوصل إىل أن خصائص التحليل املايل تتمثل يف ما يلي:   

  دف إىل تقييم أداء املؤسسة يف املستقبل بناء على أدائها يف املاضي واحلاضر؛ يعترب التحليل املايل أداة -

 ميكن التحليل املايل من توضيح مدى جناح املؤسسة يف حتقيق أهدافها؛ -

ا حتتوي على معلومات متنوعة وألغراض خمتلفة؛ -  تعترب القوائم املالية املرجع األساسي للتحليل املايل كو

 يل إىل إبراز العالقات املختلفة بني العناصر املكونة للقوائم املالية؛يؤدي التحليل املا -

م يف اختاذ القرارات الرشيدة ويف  - يهدف التحليل املايل إىل خدمة خمتلف األطراف املستخدمة للقوائم املالية ومساعد
 الوقت املناسب؛

 تسعى إليه؛ختتلف جوانب التحليل املايل حسب اجلهة املستخدمة له واهلدف الذي  -

                                                             
  .113، ص.2009مفلح عقل، مقدمة في اإلدارة المالیة، الطبعة األولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  1
  .78، ص.2006دن، حمزة محمود الزبیدي، أساسیات اإلدارة المالیة، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األر 2

3Florent Deisting, Jean- Pierre Lahille, Analyse financière, 4°édition, Dunod, Paris, 2013, P.14. 
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 ميكن التحليل املايل من التنبؤ باحتماالت تعرض املؤسسة إىل الفشل املايل وعدم استمرارها يف املستقبل. -

 ثانيا: أهداف التحليل المالي
يهدف التحليل املايل إىل دراسة العالقات املتوقعة بني عناصر القوائم املالية، باإلضافة إىل كشف أية عالقة بني هذه    

العناصر غري املتوقعة احلدوث واالنتباه إىل أية ظروف غري عادية أو غري مألوفة يف هذه العناصر، تتلخص أهم أهداف التحليل 
 :1املايل فيما يلي

  ع املايل للمؤسسة بشكل عام واملوقف النقدي منه بشكل خاص؛تقييم الوض -

تقييم الوضع االسرتاتيجي للمؤسسة من خالل حتديد نقاط القوة والضعف يف بيئة املؤسسة الداخلية وتقييمه للفرص  -
 والتهديدات يف بيئة املؤسسة اخلارجية؛ 

 التمويل؛تقييم األداء التشغيلي من خالل تقييم نتائج قرارات االستثمار و  -

ا؛ -  ميكن من مقارنة املعلومات الفعلية مع ما هو خمطط له، من أجل حتديد االحنرافات وبالتايل حتليلها ومعرفة أسبا

متكني إدارة املؤسسة من رسم أهدافها وسياستها التشغيلية، وضمان الدقة يف إعداد اخلطط السنوية من أجل مزاولة  -
 النشاط االقتصادي؛

ا أو على املستوى القومي؛اكتشاف الفرص االس -  تثمارية اجلديدة، سواء على مستوى املؤسسة ذا

يوفر مؤشرات كمية ونوعية تساعد على رسم األهداف املالية واالقتصادية واالجتماعية على مستوى املؤسسة،  -
 وبالتايل التمكن من إعداد املوازنات التخطيطية واخلطط السنوية الالزمة؛

 املؤسسة إىل الفشل املايل؛ التنبؤ باحتماالت تعرض -

 يساعد اإلدارة يف حتديد املشاكل التقنية واالقتصادية واملالية واملساعدة يف تقدمي البيانات اخلاصة مبعاجلتها؛ -

 ميكن متخذي القرارات من إرشاد سلوكهم الختاذ القرارات الرشيدة؛ -

ا، وبالتايل معرفة اإلجراءات املناسبة ميكن من توقع مستقبل املؤسسة من حيث حتديد نتائج األعمال املتعلق - ة 
 ملواجهة احتمال فشلها وانقاذ املالك من خسائر حمتملة.

 

                                                             
  .21،22، ص. 2000حمزة محمود الزبیدي، التحلیل المالي (تقییم األداء والتنبؤ بالفشل)، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  1
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 أما أهداف التحليل املايل بالنسبة للمدقق اخلارجي فتتمثل فيما يلي:   

ا قصرية وطويلة األجل واالستمرار يف - ا على الوفاء بالتزاما ا،  تقييم الوضع املايل للمؤسسة ومدى قدر أداء عمليا
فمن خالل اعتماد املدقق اخلارجي على التحليل املايل بواسطة النسب املالية يتمكن من التنبؤ باحتماالت عدم 
ا على االستمرار يف املستقبل، يف هذه احلالة على املدقق  ا اجتاه دائنيها وعدم قدر متكن املؤسسة من الوفاء بالتزاما

  اكل املالية احملتمل أن تواجهها املؤسسة من أجل محاية مصاحل مستخدمي القوائم املالية؛اإلشارة يف تقريره إىل املش

ميكن التحليل املايل املدقق اخلارجي من معرفة اجتاه تطور أداء املؤسسة عرب السنوات، فمن خالل تتبع حركة البنود  -
ي أن حيدد التغريات اليت ميكن أن تطرأ على هذه املكونة للقوائم املالية عرب فرتات زمنية متتالية ميكن للمدقق اخلارج

البنود، ويف حالة وجود تغريات غري عادية جيب على املدقق اخلارجي البحث واالستفسار عن سبب هذه التغريات 
 ومجع أدلة اإلثبات الكافية واملناسبة اليت تدعم رأيه؛

ا يف ق - طاع الصناعة، من خالل استخدام التحليل املايل يتمكن معرفة املركز املايل الذي حتتله املؤسسة مقارنة مبثيال
املدقق اخلارجي من حساب أهم النسب املالية للمؤسسة حمل التدقيق ومقارنتها مع النسب املعيارية احملددة يف قطاع 

 الصناعة الذي تنشط فيه، وبالتايل يتمكن من تقييم ومقارنة أداء املؤسسة مع املؤسسات األخرى املماثلة؛

ن التحليل املايل املدقق اخلارجي من تعديل خطة وبرنامج التدقيق، من خالل نتائج التحليل املايل اليت يتوصل ميك -
إليها املدقق اخلارجي يتمكن من حتديد طبيعة اإلجراءات املستخدمة وتوقيتها، باإلضافة إىل نطاق العمليات 

 واألحداث اليت يقوم بفحصها.

  ثالثا: مقومات التحليل المالي
  :1يستند التحليل املايل إىل جمموعة من املقومات اليت يعتمد عليها لتحقيق أهدافه، لعل أبرز هذه املقومات ما يلي   

التحديد الواضح لألهداف، جيب على املدقق اخلارجي أن يقوم بتحديد العناصر اليت يريد فحصها واختبارها حىت  -
مث يركز عمله ويستخدم األساليب واألدوات اليت متكنه من يتمكن من توجيه جهوده إىل خدمة اهلدف مباشرة، 

  حتقيق هذا اهلدف؛

                                                             
  .9، ص. 2008شیخ، التحلیل المالي، الطبعة األولى، رام هللا، فلسطین، فھمي مصطفى ال 1
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حتديد الفرتة املالية اليت سيشملها التحليل وتوفري بيانات مالية ميكن االعتماد عليها، حيث يقوم املدقق اخلارجي  -
إضفاء املزيد من الدقة يف حتليله باستخدام القوائم املالية املتعلقة بعدة سنوات حىت يتعرف على اجتاه أداء املؤسسة و 

 لوضع هذه املؤسسة، كون أن القوائم املالية اخلاصة بسنة واحدة ال تكون معربة عن االجتاه العام للمؤسسة؛

حتديد املؤشرات املناسبة للوصول إىل أفضل النتائج وبأسرع وقت، حيث يقوم املدقق اخلارجي بعد حتديد املشكلة  -
 الية املتاحة يف عملية التحليل املايل، ما هو مالئم لتشخيص ومعرفة أسباب هذه املشكلة؛اختيار من بني النسب امل

 التفسري السليم لنتائج التحليل املايل؛ -

متتع املدقق اخلارجي باملعرفة والدراية الكاملة للبيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة، باإلضافة إىل تأهيله من الناحية  -
 على تفسري النتائج اليت يتوصل إليها من أجل استقراء املستقبل. العلمية والعملية وقدرته

 المطلب الثاني: أسلوب النسب المالية
ا، برزت احلاجة إىل ضرورة اختصار املعلومات الكبرية املنشورة يف     نظرا لتطور املؤسسات وكرب حجمها وتعقد عمليا

ر القوائم املالية تعرب عن الوضع احلايل للمؤسسة وما جيب أن يكون قوائمها املالية، عن طريق إجياد عالقات كمية بني عناص
  عليه هذا الوضع يف املستقبل.

يعترب التحليل املايل بواسطة النسب املالية األسلوب األكثر مشوال وعمقا يف التعبري عن مدى العالقات املختلفة واملتنوعة    
ملالية، واليت يتم جتسيدها مبعادالت رياضية حمددة تؤدي إىل نتائج على اليت تربط بني عنصرين أو أكثر من عناصر القوائم ا

شكل نسب مئوية أو عدد مرات وتتمتع بقابلية عالية من الفهم والتفسري، باإلضافة إىل كونه األسلوب األكثر شيوعا 
  .1داء املايل للمؤسسةواستخداما، على اعتبار أنه يوفر نتائج هامة وذات معىن تكفي لتقييم مدى كفاءة وفعالية األ

يعترب التحليل املايل باستخدام النسب املالية من أهم وأقدم وسائل التحليل املستخدمة يف دراسة املركز املايل واالئتماين    
للمؤسسات واحلكم على نتائج األعمال، تقوم هذه الطريقة على أساس أن فحص أي رقم من أرقام القوائم املالية ال يدل يف 

 .2ه على شيء مهم وال يقدم معلومات مفيدة، إال إذا قورن بغريه من األرقام أو نسب إليهاحد ذات

  

                                                             
ال، جامعة مؤتة، فیصل محمود الشوادرة، رائد محمد العضایلة، المؤشرات المالیة ودورھا في تقییم أداء شركة مناجم الفوسفات األردنیة، كلیة إدارة األعم 1

  .13األردن، ص. 
 .111، ص. 2001اإلدارة المالیة والبیئة المعاصرة، المكتبة العصریة، المنصورة، مصر، نظیر ریاض محمد الشحات وآخرون،  2
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  تعريف النسب المالية أوال:   

النسبة املالية هي العالقة الكمية بني عنصرين اقتصاديني جتمعهما عالقة ارتباط، وتتكون النسبة من بسط ومقام واللذان ال    
 .1يتطوران دائما يف نفس االجتاه، وعادة ما يتم التعبري عن العالقة بينهما بنسبة مئوية

ا العالقة بني األ    جزاء الرئيسية للميزانية العامة وجدول حسابات النتائج، هذه هناك تعريف آخر للنسبة املالية على أ
  .2النسبة عادة ال يكون هلا معىن أو أي تفسري بل تتطلب نقطة مناسبة للمقارنة

كما أن النسب املالية هي طريقة مالئمة لتلخيص كمية كبرية من املعلومات احملاسبية واملالية، من أجل مقارنة أداء     
  .3املؤسسات

ا عبارة عن مؤشرات كمية لنقاط القوة والضعف املالية للمؤسسة، لكي ميكن استخدام ت    عرف النسب املالية كذلك بأ
  :4هذه النسب املالية ال بد من توفر شرطني ومها

  أن تكون النسبة ذات معىن؛ -

 أن تكون قابلة للمقارنة. -
من خالل التعاريف السابقة نتوصل إىل أنه البد من توفر عنصرين أو أكثر لتكوين النسبة املالية، حيث ميثل هذين    

العنصرين أحد مكونات القوائم املالية وال بد من وجود عالقة ذات معىن تربط هذين العنصرين، جيب أن ال يتم االقتصار 
مؤشرا دقيقا للحكم على الوضع املايل للمؤسسة ما مل يتم مقارنتها مع  على حساب النسب املالية وحدها فهو ال ميثل

ا يف  النسب السابقة أو النسب املستقبلية املتوقعة لنفس املؤسسة، أو مقارنة النسب املالية للمؤسسة املعنية مع مثيال
 الصناعة.

   

                                                             
1Jean Lochard, Les ratios qui comptent, 2° édition, Editions d’organisation groupe Eyrolles, Paris, France, 2008, P.31.  
2Charles Van Wymeersch, Bruno de Klerck,  Interpréter les comptes annuels : Analyse par la méthode des ratios, p.7, 
Article disponible sur le site internet: 
https://www.ibrire.be/.../Interpréter%20les%20comptes%20annuels%20%20analyse%20par%20l
a%20méthode%20des%20ratios.pdf, Consultée le (06/11/2014). 

  .63، ص.2010فایز سلیم حداد، اإلدارة المالیة، الطبعة الثالثة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان األردن،  3
4Robert Rufus, Financial ratios : Use, prédictive power and the Z-score, June 2003, P.14, Article disponible sur le site : 
www.rufusandrufus.com/financial_ratios.pdf , Consultée le (06/11/2014). 
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  ثانيا: أسس التحليل بالنسب المالية
جيب األخذ بعني االعتبار جمموعة من القواعد واألسس عند استخدام النسب املالية، حيث تتمثل هذه األسس فيما    
 :1يلي

حتديد اهلدف من عملية التحليل، إن حتديد اهلدف سوف يساعد على فهم طبيعة العمل واختيار التسلسل السليم  -
  لعملية التحليل؛

لالزمة لعملية التحليل، حيث أنه استنادا إىل اهلدف املراد حتقيقه يتم حتديد حتديد نطاق البيانات واملعلومات ا -
 مصادر البيانات املستخدمة، والفرتة املالية اخلاضعة لعملية التحليل؛

حتديد احلد األقصى واحلد األدىن املقبول لكل نسبة، فيجب وضع احلدود اليت تبني مىت تكون النسبة احملسوبة مقبولة  -
 ولة؛أو غري مقب

وضع نسبة معيارية للنسب احملسوبة، حيث أن حساب النسبة املالية مبفرده ليس له أي معىن بل جيب مقارنتها مع  -
النسب املعيارية من أجل معرفة وضع املؤسسة نسبة إىل األوضاع املعيارية، ويتم تفسري معاين النسب اخلاصة 

 باملؤسسة مقارنة مع النسب املعيارية املوضوعة؛

النسب اليت حتقق اهلدف من التحليل، حيث أن كل نسبة تسعى إىل حتقيق هدف حمدد خيتلف عن اهلدف  اختيار -
 الذي تسعى إىل حتقيقه نسبة أخرى، لذلك جيب اختيار النسب اليت حتقق اهلدف من التحليل؛

دف التحليل تركيب نسبة إضافية بطريقة منطقية، إذا ظهرت هناك احلاجة إىل تركيب نسب هلا وظائف خاصة  -
 فيجب مراعاة األسس التالية:

 .أن تؤدي النسبة املركبة إىل اجياد عالقات وظيفية بني نشاطني يف املؤسسة 
 .أن تؤدي النسبة املركبة إىل تقييم حتليل العالقة بني النشاطات مع بعض املؤشرات االقتصادية 
 .أن تركيب النسبة يكون بطريقة تؤدي إىل حتقيق ألهداف حمددة 

 يد املعىن والتفسري السليم ملا تعنيه كل نسبة والدالئل واملؤشرات اليت تشري إليها تلك النسبة.حتد -
 :2جيب أن تتميز النسب املالية اليت يتم استخدامها لغرض املقارنة مبا يلي   

                                                             
التجاریة، غیر منشورة، الیمین سعادة، استخدام التحلیل المالي في تقییم أداء المؤسسات االقتصادیة وترشید قراراتھا، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم  1

 .40،41، ص.2008،2009جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .80، ص. 2008عمال، المكتب الجامعي الحدیث، االسكندریة، القاھرة، محمد صالح الحناوي، نھال فرید مصطفى، التحلیل المالي لمشروعات األ2
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  الربط بني خمتلف بنود جانب األصول؛ -
  عن طبيعة هيكل رأس املال؛الربط بني خمتلف بنود جانب اخلصوم وبالتايل تعطي بيانات  -
  الربط بني بنود جانيب األصول واخلصوم مما يشري إىل طبيعة اهليكل املايل وحالة السيولة يف املؤسسة؛ -
  استخدام معظم بنود حساب األرباح واخلسائر لتعطي معلومات عن طبيعة معدالت الدوران وهياكل التكلفة؛ -
اخلسائر وعناصر امليزانية من أجل اإلشارة إىل مستويات الكفاءة ومعدالت الربط بني كل من عناصر حساب األرباح و  -

  اخلطر.
من خالل ما سبق فإن حتليل النسب املالية هو مقياس مستخدم من أجل تقدمي صورة عن الوضعية املالية للمؤسسة خالل    

 فرتات حمددة من الزمن، وهي ال مدة حمددة من الزمن، ومن أجل تقدمي فكرة واضحة حول األداء املايل للمؤسسة عرب
تستخدم للتعرف على الوضعية املالية واألداء املايل للمؤسسة فقط عرب الزمن، بل يتم استخدامها أيضا من أجل مقارنة 
االت اليت حتتاج إىل  الوضعية املالية للمؤسسة وأدائها مع مؤسسات أخرى يف نفس الصناعة، من أجل حتديد املشاكل أو ا

  .1من التحسينات املزيد

  نقاط الضعف في النسب المالية ثالثا:
بالرغم من أمهية استخدام النسب املالية يف عملية إجراء املقارنات املستخدمة من طرف املدقق اخلارجي، إال أن هناك أوجه    

ا، أو ضعف يف إعداد القوائم املالية املستخدمة يف  قصور يف استخدامها قد ترجع إىل ضعف يف النسب املالية يف حد ذا
  سب املالية.عملية التحليل املايل بواسطة الن

  :2تتمثل أوجه القصور يف النسب املالية فيما يلي   

  أن النسب املالية تعرب عن عالقات بني ظواهر يف حالة سكون، فهي ال تظهر التغريات اليت حدثت على مر الزمن؛ -

استحقاقها، تعاجل النسب املالية يف شكل إمجاليات وهذه اإلمجاليات قد تكون خمتلفة من حيث نوعيتها وتاريخ  -
 وبالتايل فإن النسب املالية تكون مضللة؛

أن النسب املالية هي رقم بدون داللة إال إذا ما قورنت بنسب أخرى أو باستعمال معايري خمتلفة، قد تنطوي على  -
 مآخذ وسلبيات؛

                                                             
1Anupan De and All, Application of the factor analysis on the financial ratios and validation of the results by the cluster 
analysis : An empirical study on the Indian cement industry, Journal of business studies quarterly, Vol.2, No.3, 2011, 
P.13,14. 

 .103عبد الغفار حنفي، مرجع سابق، ص.  2
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 قد يكون من الصعب حتديد أسباب التغري يف النسبة بالسرعة املطلوبة. -
 :1ائم املالية فيتمثل يفأما أوجه القصور يف القو    

  تؤثر املعاجلة احملاسبية لبنود امليزانية على نتيجة التحليل؛ -

 تؤثر املعاجلة احملاسبية لبنود امليزانية على األرباح واخلسائر ومن املمكن أن تتغري النتائج؛ -

هذه القوائم مضلال وخاصة تعد القوام املالية بافرتاض ثبات القيمة الزمنية للنقود، لذلك سيكون التحليل على أساس  -
 يف ظروف عدم االستقرار السياسي واالقتصادي.

 :2كما أن هناك أوجه قصور يف أداء املؤسسة تتمثل يف    

ا متتلك أقسام تنتمي إىل قطاعات  - من الصعب إجراء مقارنة أداء املؤسسات العمالقة مع متوسط الصناعة كو
  خمتلفة يف آن واحد؛

وسائل احتيالية من أجل إظهار التحسن اجليد يف أدائها ويف مركزها املايل من خالل استخدام بعض املؤسسات ل -
 القوائم املالية املعروضة؛

قيام بعض املؤسسات مبمارسات إدارية وحماسبية تظهر التحسن املؤقت يف أدائها وبعد أن يتم نشر تلك القوائم  -
 ترتاجع عن تلك املمارسات؛

تقلل من أمهية استخدام النسب املالية، لكن على املدقق اخلارجي احلذر عند استخدام هذه إن نقاط الضعف السابقة ال    
 النسب وعند إجراء املقارنات من أجل الوصول إىل رأي سليم حول القوائم املالية حمل التدقيق.

خدامها من طرف املدقق من خالل ما سبق نستنتج أن النسب املالية هي أحد أدوات اإلجراءات التحليلية اليت يتم است   
ا متكن املدقق من التعرف على  ال الذي تنشط فيه، باإلضافة إىل أ اخلارجي من أجل احلصول على فهم لنشاط املؤسسة وا
االت اليت تتميز مبخاطر حتريف مرتفعة، من خالل مقارنة املؤشرات احملسوبة عن البيانات احلالية بالتوقعات اليت مت إجراؤها  ا

رف املدقق اخلارجي بناء على خربته وحكمه الشخصي، أو باستخدام القيم املقدرة عن طريق املوازنات التقديرية، كما من ط
ا على االستمرار يف املدى الطويل.   تعترب من أهم الوسائل املستخدمة للتنبؤ بالوضع املايل املستقبلي ومقدر

   

                                                             
  .107،108عدنان تایھ النعیمي وآخرون، مرجع سابق، ص،  1
  .94أسعد حمید العلي، مرجع سابق، ص.  2
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  المطلب الثالث: أسلوب المقارنات البسيطة
يعترب أسلوب املقارنات البسيطة من أكثر األساليب استخداما من طرف املدقق اخلارجي خالل تنفيذ مهمته، من أجل أن    

  :1حيقق هذا األسلوب أفضل النتائج البد من مراعاة مجلة من االعتبارات أمهها
لتغري من أجل تقدمي صورة ذات مدلول عدم االكتفاء باألرقام املطلقة عند املقارنة إذ البد من اجياد القيم النسبية ل -

  للتغريات احلاصلة خالل املقارنة؛

 عدم احتساب التغريات من عناصر خمتلفة يف طبيعتها، بل جيب أن تتم بني عناصر ذات طبيعة واحدة؛ -

 تقدمي تفسريات للتغريات احلاصلة على أن تكون خمتصرة وواضحة. -

 المقارنات األفقية أوال:   
يسمى هذا النوع من املقارنات بالتحليل املتحرك كونه يهدف إىل معرفة اجتاه تطور عناصر القوائم املالية، من خالل هذه    

املقارنات ميكن متابعة سلوك بند معني من بنود القوائم املالية عرب عدة سنوات، مث مقارنتها مع سنة تسمى سنة األساس 
يف هذا البند، كما تساعد هذه املقارنات يف الكشف عن بعض اخلصائص النوعية ملتغري ملعرفة مدى االستقرار أو الرتاجع 

  . 2معني
ا تساعد على فهم وتفسري االجتاهات بني الفرتات املالية     يطلق كذلك على هذا النوع من املقارنات التحليل التارخيي كو

تم بتحلي   .3ل تطور أو تدهور أداء املؤسسة عرب الزمنلعناصر القوائم املالية، إذن فاملقارنات األفقية 
ا تساعد على      :4من مزايا استخدام املقارنات األفقية أ

  اكتشاف سلوك أي بند من بنود أي قائمة مالية عرب الزمن؛ -
 تقييم اجنازات ونشاط املؤسسة يف ضوء هذا السلوك، ومن مث اختاذ القرارات املناسبة بعد تتبع أسباب هذا التغري؛ -
 ييم الوضع املستقبلي؛تق -
 احلكم على مدى مناسبة سياسة اإلدارة ومدى قدرة هذه السياسات على حتقيق األهداف املرجوة. -

                                                             
  .83، ص. 2009والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن،  ولید ناجي الحیالي، االتجاھات الحدیثة في التحلیل المالي، إثراء للنشر 1
لى عینة من وحید محمود درمو، سیف عبد الرزاق، محمد الوتار، استخدام أسالیب التحلیل المالي في التنبؤ بفشل الشركات المساھمة الصناعیة: دراسة ع 2

  .18، ص. 2010، 32، مجلد 100المالیة، تنمیة الرافدین، العدد الشركات المساھمة الصناعیة العراقیة المدرجة في  سوق العراق لألوراق
اسبي المالي في مداني بن بلغیث، عبد القادر دشاش، انعكاسات تطبیق النظام المحاسبي المالي على التشخیص المالي للمؤسسة، ملتقى دولي حول النظام المح 3

  .15، ص.2011دیسمبر  14و 13جعة، یومي مواجھة المعاییر الدولیة للمحاسبة والمعاییر الدولیة للمرا
  .200مفلح عقل، مرجع سابق، ص.4
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إن هذا النوع من املقارنات مالئم لغرض املدقق اخلارجي ألن هدفه اكتشاف أي أخطاء غري عادية أـو احنرافات كبرية يف    
 .1حيحهاالقوائم املالية، فيعمل على تصويبها وتص

  :2على املدقق اخلارجي عند استخدام هذا النوع من املقارنات اتباع اإلجراءات التالية   

دراسة اتجاه المعلومات المحاسبية لتحديد التغيرات الموجبة والسالبة ألهم عناصر القوائم المالية الخاصة  -
ستقرار املايل واالقتصادي، مث يتم يتم ذلك عن طريق اختيار سنة األساس اليت تكون من سنوات اال بالمؤسسة:

قياس عناصر القوائم املالية يف السنوات التالية لسنة األساس وذلك بالنسبة للعناصر اجلوهرية أو العناصر اليت ختضع 
  لنظام رقابة غري سليم وغري فعال؛

يعين مقارنة حجم املعلومات احملاسبية بأن ينسب   مقارنة حجم المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية: -
موعات.  كل عنصر من عناصر جمموعات البيانات املالية إىل إمجايل هذه ا

جيب على املدقق اخلارجي عند استخدام أسلوب النسب املالية أن ال حيصر التحليل على سنة واحدة، فهي ال تعطي    
ء لشركة ما جيدا يف السنة األوىل مث يرتاجع يف السنوات املستقبلية، على العكس فإنه حكما دقيقا على األداء فرمبا يكون األدا

ميكن أن يكون األداء متدهورا يف السنة األوىل مث يلحظ هذا األداء حتسنا ملموسا يف السنوات املقبلة، لذلك جيب على 
 .3املدقق اخلارجي أن يأخذ تطور الزمن بعني االعتبار

  الرأسية (العمودية)ثانيا: المقارنات 
تم بقياس نسبة كل عنصر من      ا  يطلق على هذا النوع من املقارنات كذلك التوزيع النسيب لعناصر القوائم املالية، أل

 .4عناصر القائمة املالية إىل قيمة أساسية يف تلك القائمة تستخدم كأساس لقياس التوزيع النسيب لعناصر القائمة املالية
النوع من املقارنات على دراسة اجتاهات النسب املالية لعدد من املؤسسات تعمل يف نفس قطاع الصناعة وذلك يقوم هذا    

يف فرتة زمنية معينة، هذا النوع من التحليل مالئم لغرض احمللل املايل ألنه يعكس مدى جناح املؤسسة أو عدم جناحها باملقارنة 
  .5مع مؤسسات أخرى تعمل يف نفس الصناعة

  
                                                             

اإلسالمیة،  یوسف جربوع، مدى قدرة المراجع الخارجي من خالل التحلیل المالي على اكتشاف األخطاء غیر العادیة والتنبؤ بفشل المشروع، مجلة الجامعة 1
  .264، ص.2005المجلد الثالث عشر، العدد األول، 

.477، 474أحمد حلمي جمعة، التدقیق والتأكید وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق، مرجع سابق، ص.   2 
  .143، ص. 2007محمد علي العامري، اإلدارة المالیة، دار المناھج للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن،  3
  .15مداني بن بلغیث، عبد القادر دشاش، مرجع سابق، ص. 4
  .264جربوع، مرجع سابق، ص.  یوسف 5
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  :1من مزايا استخدام املقارنات العمودية ما يلي   

  تركيزها على املدة املالية موضوع البحث؛ -

موع املنسوب له؛ -  دراسة التغري يف األمهية النسبية لكل فقرة إىل ا

يف حالة التحليل الرأسي لعدة سنوات ميكن مالحظة تبدل األمهية النسبية عرب الزمن ودراسة مسببات وآثار هذا  -
 بدل، مع بيان مقدار هذه التغيريات؛الت

 ميكن مقارنة نتائج املقارنات الرأسية ملؤسسة ما مع مؤسسات مقارنة أو ملعدل أداء القطاع الذي تعمل فيه املؤسسة. -
 ثالثا: المقارنات على أساس النسب المالية المرجعية

لصناعة معينة، حيث تستخدم هذه النسبة ملقارنتها مع تعترب النسبة املالية املرجعية متوسط نسبة مالية يف جمتمع معني    
النسب املالية للمؤسسة حمل الفحص، ملعرفة ما إذا كانت يف حالة منو أو تراجع، فاستعمال املقارنات األفقية منفردا ال 

ة يف يكون ذا أمهية، ألنه من املمكن أن حتقق املؤسسة تطورا عرب السنوات لكنه يكون أقل مما حتقق املؤسسات  املشا
  .2النشاط

   

                                                             
. 57حمزة محمود الزبیدي، التحلیل المالي (تقییم األداء والتنبؤ بالفشل)، مرجع سابق، ص.  1 

  .274یوسف محمود جربوع، مرجع سابق، ص. 2
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بالرغم من سهولة تطبيق األدوات التقليدية لإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي باإلضافة إىل استخدامها الواسع    

ا بعض العيوب  اليت تعيق املدقق اخلارجي يف تقييم الوضع احلقيقي من طرف ممارسي املهنة، إال أن هذه األدوات تشو
للمؤسسة يف املستقبل، هذا ما سيكون له تأثري سليب بالنسبة ملستخدمي القوائم املالية ويهدد مصاحلهم،  لذلك ظهرت 

ثة، سيتم أدوات أخرى لإلجراءات التحليلية تكون أكثر عمقا ودقة يف تقييم الوضع املستقبلي للمؤسسة وهي األدوات احلدي
  من خالل املبحث التعرف على أهم هذه األدوات من خالل التطرق للعناصر التالية:

  
  المطلب األول: نموذج تحليل االنحدار

يعد حتليل االحندار أكثر األدوات اإلحصائية استخداما يف اإلجراءات التحليلية، حيث يستخدم من أجل تقييم معقولية    
الرصيد وذلك بالربط بني احلساب الذي يريد احلكم على معقوليته (متغري تابع)، وبعض احلسابات األخرى (متغريات 

ا اختالفا كبريا مستقلة)، وبذلك ميكن التنبؤ بقيمة املتغري ال تابع ومقارنته بالرصيد الفعلي ففي حالة اختلفت القيمة املتنبأ 
عن القيمة الفعلية الظاهرة يف القوائم املالية، فهناك احتمال كبري لوجود أخطاء جوهرية يف هذا احلساب، لذلك فعلى املدقق 

 اخلارجي ختصيص جهد أكرب وتوسيع يف فحصه.
  هذا املطلب على االحندار اخلطي وذلك ألمهيته يف تقدير العالقة بني متغريين أو أكثر.سيتم الرتكيز من خالل    

 أوال: تعريف نموذج االنحدار الخطي
يصنف االحندار اخلطي من ضمن طرق التحليل متعدد املتغريات الذي يعاجل املتغريات الكمية، فهو طريقة للتحقق من    

ومتغري أو عدة  Yالبيانات املشاهدة أو التجارب، يكون اهلدف األساسي هو البحث عن عالقة خطية بني متغري كمي 
 .1وتكون أيضا كمية X متغريات

                                                             
1Josiane Confais, Monique Le Guen, Premiers pas en régression linéaire avec SAS, Revue Modulad, N°35, 2006, P. 224.  

 المبحث الثالث: األدوات الحديثة لإلجراءات التحليلية

 المطلب األول: نموذج تحليل االنحدار.
 المطلب الثاني: أسلوب السالسل الزمنية.

  أساليب التنبؤ المالي. المطلب الثالث:
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أنه العالقة اخلطية بني املتغري املستقل واملتغري التابع، كما ميكن أن يكون أكثر من متغري مستقل وميكن ميكن تعريفه على    
  :1من خالل هذه العالقة التنبؤ باملتغري التابع،  املعادلة التالية متثل املعادلة اخلطية بني املتغريين

y=휶 + 휷풙풊  

إن اهلدف من حتليل االحندار اخلطي هو تقدير العالقة الرياضية اخلطية اليت تربط بني متغريين أو أكثر، يف دراسة حتليل    
  االحندار يوجد نوعني من املتغريات مها:

  هو املتغري الذي تتأثر قيمته يف حالة تغري قيمة املتغري املستقل (أو املتغريات املستقلة).المتغير التابع:  -
هو املتغري الذي يؤثر يف قيمة املتغري التابع عند تغريه، وال يتأثر باملتغري التابع ويسمى أحيانا  المتغير المستقل: -

 باملتغري التفسريي.

 أهداف نموذج االنحدار الخطي ثانيا: 
مبستقبل املؤسسة على يعترب منوذج االحندار اخلطي من أهم األدوات املستخدمة من طرف املدقق اخلارجي من أجل التنبؤ    

ا  املدى البعيد، لقد اعتمدت الكثري من الدراسات على هذا النموذج من أجل بناء مناذج للتنبؤ بفشل املؤسسات وعدم قدر
على االستمرار يف املستقبل، نتيجة لتطور أهداف التدقيق فقد ازدادت مسؤولية املدقق اخلارجي بضرورة التنبؤ مبدى استمرارية 

 املستقبل، وإبالغ األطراف اخلارجية املستخدمة للقوائم املالية للمؤسسة حمل التدقيق يف حالة إمكانية فشلها املايل املؤسسة يف
وذلك قبل حدوثه يف املستقبل، هذا ما أدى باملدقق اخلارجي إىل تطوير أدواته ومن ضمنها منوذج االحندار اخلطي الذي 

  يهدف إىل حتقيق ما يلي:

ة بني كل من املتغري التابع واملتغريات املستقلة، من خالل هذه العالقة ميكن للمدقق اخلارجي تتبع بناء عالقة خطي -
  التغري يف إحدى الظاهرتني بالزيادة أو النقصان والتنبؤ بتغري الظاهرة األخرى يف اجتاه معني؛

خالل النتائج اليت يتوصل إليها مساعدة املدقق اخلارجي يف حتديد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات املستخدمة، من  -
 املدقق يقوم بتحديد منهجية التدقيق املتبعة والوسائل املستخدمة لتحقيق ذلك؛

 متكني املدقق اخلارجي من توجيه إدارة املؤسسة إلجراء التصحيحات الالزمة يف الوقت املناسب؛ -

                                                             
، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1، الطبعة(SPSS)محمد عبد العال النعیمي، عبد الرحمن العودة، مقدمة في اإلحصاء مع تطبیقات على برنامج  1

 .139، ص. 2007
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قوائم املالية إىل إمكانية عدم استمرار املؤسسة متكني املدقق اخلارجي من توجيه انتباه األطراف اخلارجية املستخدمة لل -
م أو أمواهلم  يف املستقبل قبل حصول ذلك بفرتة زمنية كافية، الختاذ التدابري الالزمة لتفادي أية خسائر يف مستثمرا

 املقدمة لتمويل املؤسسة.

 أنواع االنحدار الخطي ثالثا:
  على عدد املتغريات الداخلة يف النموذج الرياضي لالحندار ومها:يكون االحندار اخلطي على نوعني أساسني اعتمادا    

  االنحدار الخطي البسيط .1
يعرف االحندار اخلطي البسيط بأنه عملية تقدير العالقة اخلطية بني متغريين فقط، أحدمها متغري مستقل واآلخر متغري    

 تابع.
الدرجة األوىل تعكس املتغري التابع كدالة يف املتغري املستقل  ميكن عرض منوذج االحندار اخلطي البسيط يف شكل معادلة من    

Y=휶 :1كما يلي + 휷푿 + 휺  
  : املتغري التابع (احلساب قيد التدقيق).             yحيث: 

X: .(املبلغ املتعلق مبتغري مايل أو غري مايل ذات الصلة لنفس الشهر ) املتغري املستقل  
α,β: هي معامالت االحندار املتعلقة بكل منX و y.  
ε هو اجلزء املتبقي أو غري املفسر من :Y.  

عن طريق استخدام طريقة املربعات الصغرى املتعلقة باملالحظات املاضية لكل من املتغريين  α,βيتم تقدير كل من املعاملني    
X وy شهرا حمالة إىل فرتة األساس الشهرية، نفس العالقة من املمكن أن تستمر خالل  36، عادة تكون املالحظات خاصة بـ

+Y=퐀 :2شهرا املوايل، ويستطيع املدقق اخلارجي حساب املبلغ املتوقع هلذا احلساب خالل فرتة التدقيق كما يلي 12 퐁퐗  
إن الغرض من إجياد معادلة االحندار اخلطي البسيط هو التنبؤ بقيمة املتغري التابع لقيمة حمددة من قيم املتغري املستقل،    

  مبعادلة خط االحندار البسيط. yواملتغري  xوتسمى العالقة بني املتغري 
   

                                                             
1Arlettec Wilson, Regression analysis as analytical procedures, A simulation study of the effect of error term non normality 
on auditor decisions, The journal of applied business research, Vol.7, No.2, P. 51,52. 
2Ibid, P.52. 
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يف عملية التنبؤ والتخطيط بوجود عالقة أو ارتباط بني املتغريين، مبعىن أنه إذا علمت قيمة أحد  إذن فخط االحندار يفيدنا   
  .1املتغريين أمكن ذلك من التنبؤ ولو بالتقريب من قيمة املتغري اآلخر وذلك عن طريق معادلة خط االحندار

 االنحدار الخطي المتعدد

ة قياسية يف أدوات البحث وهو امتداد لالحندار اخلطي البسيط، ميكن هذا يعترب االحندار اخلطي املتعدد تقنية احصائي   
  .2االحندار الباحثني من اإلجابة عن األسئلة اليت تنظر يف الدور الذي تلعبه املتغريات املستقلة للتباين يف متغري تابع وحيد

يعرف االحندار اخلطي املتعدد بأنه: "عملية تقدير العالقة اخلطية بني عدة متغريات، يعد أحدمها متغريا تابعا واملتغريات    
  .3األخرى تعد متغريات مستقلة"

ثل حيث مي ،xiإذن فاستخدام حتليل االحندار املتعدد يهدف للبحث يف العالقة ما بني أكثر من متغري مستقل ويرمز له بـ    
الذي ميثل هذه الظاهرة سواء أكان البحث عن  yالعوامل املؤثرة على الظاهرة موضوع الدراسة، وبني املتغري التابع ويرمز له بـ 

معتمدا يف  yمدى تأثري جمموعة املتغريات املستقلة أو تأثري كل منها على حدى، يف حاالت عملية عديدة يكون املتغري التابع 
، فمثال إنتاج القمح ال يعتمد على املساحة املزروعة فقط بل أيضا على مستوى تسميد xتغري مستقل تفسريه على أكثر من م

  .4الرتبة وكمية املياه ومكافحة احلشرات وغريها
إذن فالتغري يف قيم املتغري التابع يعتمد فقط على تباين املتغريات املستقلة يف النموذج، ذلك لعدم إمكانية تضمني النموذج    
حدا  )Xi(يع املتغريات املؤثرة يف الظاهرة املدروسة، ومن هنا كان البد من تضمني النموذج فضال عن املتغريات املستقلة مج

، الذي يقيس اجلزء من التغري يف املتغري التابع والذي سببه املتغريات املستقلة غري Ui=(y-퐲)ميثل متغري اخلطأ العشوائي:
  .5املتعدداملدرجة يف منوذج االحندار 

  
  
  

                                                             
  .285، ص. 2007، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، 1أحمد السید عامر، اإلحصاء الوصفي والتحلیلي، الطبعة 1

2L.Nathans Laura and All, Interpreting multiple linear regression : A guide book of variable importance, Practical 
assessment research and evaluation, Vol.17, N°9, April 2012, P.1. 

 .235، ص. 2009والتوزیع، عمان، األردن، ، دار صفاء للنشر 1حسن یاسین طعمة، إیمان حسین حنوش، أسالیب اإلحصاء التطبیقي، الطبعة3
  .230، ص. 2009، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 1، الطبعةspssأسالیب اإلحصاء مع استخدام برنامج عبد الحمید عبد المجید البلداوي،  4
االجتماعیة والدیمغرافیة المؤثرة في معدل الوالدات الكلیة، فرید خلیل الجاعوني، أسلوب تحلیل االنحدار الخطي المتعدد في دراسة أھم المتغیرات االقتصادیة و 5

  .239، ص.2008، العدد الثاني، 24مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد 
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  :1ميكن استخدام االحندار املتعدد يف العديد من االستخدامات منها   

  اجياد أفضل معادلة خطية للتنبؤ وتقييم الدقة واألمهية؛ -
تقدير املسامهات املتعلقة باثنني أو أكثر من املتغريات التفسريية بشأن التغري يف املتغري التابع، والكشف عن التأثري  -

 بني املتغريات التفسريية املختلفة؛املكمل فيما 
 تقييم األمهية املتعلقة بعدة متغريات تفسريية على املتغري التابع.  -

 المطلب الثاني: أسلوب السالسل الزمنية
يعترب أسلوب السالسل الزمنية من أهم األساليب اإلحصائية املستخدمة من طرف املدقق اخلارجي من أجل تتبع التغري يف    

دة واملعامالت عرب الزمن والبحث عن أسبابه، باإلضافة إىل أن هذا األسلوب ميكن املدقق اخلارجي من التنبؤ مبا قيم األرص
  ستكون عليه هذه األرصدة يف املستقبل، سيتم من خالل هذا املطلب التعرف على هذا األسلوب.

  أوال: تعريف السلسلة الزمنية
ا جمموعة من املتغريات العشوائية مت فهرستها وفقا للرتتيب الذي يتم احلصول عليه يف الوقت،     تعرف السلسلة الزمنية بأ

ا سلسلة من املتغريات العشوائية:  متغري  X1، حيث: X1,X2,X3,…,Xnفعلى سبيل املثال يتم النظر يف سلسلة زمنية ما بأ
ا السلسلة يف النقطة الزمنية األوىل،  متغري يدل على القيمة اخلاصة بالفرتة الزمنية  X2عشوائي يدل على القيمة اليت أخذ

  .2هو قيمة الفرتة الثالثة،...إخل X3الثانية، 
لزمين، ويعترب الوقت هناك تعريف آخر على أن السلسلة الزمنية هي جمموعة من املالحظات الكمية مرتبة وفقا للرتتيب ا   

)T( 3متغريا منفصال.  
ا رصد قيم الظاهرة املدروسة يف فرتات زمنية متساوية غالبا ما تكون سنوية، ومتثل السلسلة      كما تعرف السلسلة الزمنية بأ

ليت الزمنية مبتغريين أحدمها ميثل املتغري املستقل الذي يعرب عن الفرتة الزمنية، واآلخر ميثل املتغري التابع الذي ميثل قيمة الظاهرة ا
  .4ة الزمنيةتقابل الفرت 

                                                             
1Daniel Borcard, Régression multiple : Corrélation multiple et partielle, P.2, Article disponible sur le site : 
www.wanko.free.fr/cours/cours%20stat/stat/regr_mult1.pdf, Consultée le (22/10/2014). 
2H.Shumway Robert, S. Stoffer David, Time series analysis and its applications, 3°édition, P. 8,9. 
3Kirchgassner Gebhard, Wolters Jurgen, Introduction to modern time series analysis, Springer, Verlag berlin Heidelberg, 
New York, 2007, P.1. 

 .224، ص. 2010، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1لیة، الطبعةثائر فیصل، اإلحصاء في العلوم اإلداریة والما 4
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ا متتابعة من املتغريات العشوائية مؤشرة بالدليل     ، حيث تتكون من )T(أما من الناحية الرياضية فتعرف السلسلة الزمنية بأ
متغريين أحدمها توضيحي وهو متغري الزمن، واآلخر متغري االستجابة وهو قيمة الظاهرة املدروسة، ميكن التعبري عنها رياضيا  

، y، أما إذا كانت هناك متغريات توضيحية أخرى أي عوامل أخرى إىل جانب الزمن تؤثر على الظاهرة Y= f(t)كالتايل: 
  : 1فتستخدم العالقة الرياضية التالية

Y=f(t,x1,x2,…,xn)  

ا سلسلة زمنية،إذن      فأية سلسلة من املالحظات تكون مرتبة على طول بعد واحد مثل الوقت ميكن النظر إليها على أ
حيث يتم الرتكيز يف حتليل السالسل الزمنية على دراسة االعتماد بني املشاهدات خالل مراحل خمتلفة من الزمن، ما مييز 
حتليل السالسل الزمنية هو الرتتيب الزمين املفروض على املالحظات، حيث يتم استخدام السالسل الزمنية يف دراسة العالقات 

  .2قتهم مع مرور الزمنبني القيم احلالية والسابقة أي عال
من خالل ما سبق فإن السلسلة الزمنية هي أي تسلسل من املالحظات املتعلقة بنفس املتغري، قد تكون متعلقة ببيانات    

االقتصاد الكلي (كالناتج احمللي القومي للبلد، التضخم،...)، كما قد تكون متعلقة باالقتصاد اجلزئي (كمبيعات مؤسسة 
ا، دخل الفرد،...)، قد تكون بيانات مالية (كسعر خيار الشراء أو البيع، سعر السهم،...)، كما قد معينة، عدد عماهل

تكون بيانات دميغرافية (كمتوسط حجم السكان، أعمارهم،...)، قد تكون بيانات للطقس (كاألمطار، عدد األيام 
دد األصوات املتحصل عليها من طرف املشمسة يف السنة،...)، كما قد تكون بيانات سياسية (كعدد الناخبني، ع

املرتشح،...)، إذن يف الواقع فإن كل ما هو قابل للقياس وخيالف عرب الزمن، فإنه يتم استخدام السالسل الزمنية من أجل 
  .3دراسته

  من خالل التعاريف السابقة ميكن تلخيص خصائص السلسلة الزمنية فيما يلي:   

  الظاهرة يف املاضي كما ميكن استخدامها للتنبؤ بسلوكها يف املستقبل؛تعرب السلسلة الزمنية عن سلوك  -

 معرفة التغريات اليت تطرأ على الظاهرة موضوع الدراسة خالل فرتة زمنية معينة؛ -

 التعرف على األسباب املؤدية إىل التغري يف الظاهرة موضوع الدراسة وتفسريها؛ -

 ددة للدراسة.معرفة اجتاه السلسة الزمنية عرب فرتة زمنية حم -
                                                             

معلوماتیة، كلیة علوم فاضل عباس الطائي، التنبؤ والتمھید للسالسل الزمنیة باستخدام التحویالت مع التطبیق، المؤتمر العلمي الثاني للریاضیات، اإلحصاء وال  1
  .504، ص. 2009دیسمبر  7و 6ي الحاسبات والریاضیات، جامعة الموصل، یوم

2F.X.Diebold and all, Time series analysis, Working paper N°06-01, Department of agricultural and resource economics, 
University of Maryland, 2006,P.4. 
3Mechgou Graihane, La prédiction des séries temporelles utilisant les paradigmes de soft computing, Thèse présentée en 
vue de l’obtention du diplôme de doctorat en sciences, Université Mohamed Khider, Biskra , 2013, P.7. 
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 ثانيا: مكونات السلسة الزمنية
دف معرفة تأثري كل مكون من مكونات السلسلة الزمنية على     جيب فصل مكونات السلسلة الزمنية عن بعضها البعض 

  قيم الظاهرة املدروسة، تتكون السلسلة الزمنية من أربعة أنواع أساسية وهي:
  االتجاه العام .1

 .1ركة العامة للسلسلة الزمنية على املدى البعيد إما بالزيادة أو النقصانيقصد باالجتاه العام احل   
كما يعرف بأنه التحرك صعودا أو هبوطا على خط االجتاه العام على مر الزمن، تكون البيانات التارخيية اليت تغطي عدة     

ها يف التطورات التكنولوجية، التغريات يف سنوات ضرورية لتحديد االجتاهات، ومن بني العوامل اليت تفسر وجود االجتاه جند
  .2االنتاجية، التضخم، تطور السكان

إن اهلدف من قياس االجتاه العام للسلسلة الزمنية هو تشخيص العوامل املؤثرة يف االجتاه العام للسلسلة ومقارنة ذلك مع    
اجتاه السلسلة األصلية، وحتديد عامل النمو على مستوى السلسلة الذي يعد األساس يف عملية التنبؤ بسلوك الظاهرة قيد 

ن قياس االجتاه العام يساعدنا على إزالة أو استبعاد أثره من قيم الظاهرة املدروسة كي الدراسة يف املستقبل، إضافة إىل أ
  .3نتمكن من دراسة مكونات السلسلة األخرى

  التغيرات الموسمية  .2
ا التغريات اليت تطرأ على االجتاه العام، حيث تتم خالل فرتات زمنية أقصاها سنة وتظهر يف     تعرف التغريات املومسية بأ

 .4نفس املوسم يف السنة الالحقة
تتكرر التغريات املومسية على فرتات منتظمة، فالطلب على العديد من املنتجات أو اخلدمات خيتلف مع درجة احلرارة    
  .5كرر كل عام، مثال على ذلك الطلب على األخشاب للبناء السكين يرتفع يف فصل الربيع والصيف منه يف فصل الشتاءويت

 التغيرات الدورية .3
ا: "التحركات طويلة األمد اليت تتكرر صعودا أو نزوال على خط االجتاه العام للسلسلة الزمنية     تعرف التغريات الدورية بأ

لتغريات املومسية بشكل منتظم نتيجة تأثر السلسلة الزمنية بعوامل دورية، حيث ميكن احلصول على دورة لظاهرة ما"، حتدث ا

                                                             
 .6، ص. 2003، الكویت، فیفري 14جمال حامد، أسالیب التنبؤ، المعھد العربي للتخطیط، العدد1

2Philippe Marie, Prévision de la demande, Consortium de recherche de la foret au client, Québec, P.12.  
 .398حسن یاسین طعمة، إیمان حسین حنوش، مرجع سابق، ص.3
  .2السالسل الزمنیة، المعھد العربي للتدریب والبحوث اإلحصائیة، بغداد، ص.خالد زھدي خواجة،  4

5Philippe Marie, Op.cit, P.13.  
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واحدة للسلسلة الزمنية بني كل قمتني متتاليتني على منحىن السلسلة الزمنية، هذا ما يتطلب أن تكون السلسلة الزمنية بفرتات 
 .1زمنية طويلة من أجل تكرار حدوث التغريات الدورية

إن التغريات الدورية هي مماثلة للتغريات املومسية، إال أن اتساع وطول الدورات ميكن أن ختتلف مع مرور الوقت وغالبا ما    
 20أو  15ترتبط هذه احلركات مع الدورات االقتصادية (التضخم، الركود، البطالة،...)، هلذا السبب فإن هناك حاجة لـ (

  .2ريات الدوريةسنة) من البيانات لتحديد التغ
  التغيرات غير المنتظمة (التغيرات العشوائية) .4

ا عبارة عن سلسلة من احلركات الصغرية اليت ال تتبع أي منط ميكن التعرف عليه، تظهر     تعرف التغريات غري املنتظمة بأ
 .3هذه التغريات أحداث غري متوقعة وال تتكرر عرب الزمن مثل: الفيضانات، احلروب، االضرابات، االنتخابات،...اخل

ا التغريات احلاصلة يف االجت      .4اه العام للسلسلة اليت ال ميكن اعتبارها مومسية أو دوريةتعرف بأ
ا تغريات شاذة وطارئة حتدث نتيجة لعوامل املصادفة، إذن فهي كل التغريات اليت ال ميكن توقع حدوثها     تعرف كذلك بأ

  .5أو قياسها أو حتديد نطاق تأثريها

 أهداف السالسل الزمنية ثالثا:
  :6دام السلسلة الزمنية فيما يليميكن تلخيص أهداف استخ   

إن تتبع تاريخ متغري معني ميكن من اكتشاف بعض األمناط من أجل وصف التوقعات، هنا يتم افرتاض أن نفس  -
األسباب تؤدي إىل نفس النتائج ومن خالل حتليل مفصل ميكن وضع توقعات قوية تتصدى للتغريات املفاجئة وغري 

  املتوقعة؛

املتغريات من أجل إجراء املقارنات واالرتباطات، وبالتايل التمكن من استبعاد بعض العالقات اليت خلق الروابط بني  -
 ال معىن هلا داخل السلسلة الزمنية أو إدخال عالقات أخرى تتفاعل مع السلسلة املالحظة؛

 حتديد العالقة السببية بني املتغريات؛ -

                                                             
 .436،437اسین طعمة، إیمان حسین حنوش، مرجع سابق، ص. حسن ی 1

2Philippe Marie, Op.Cit, P.13 
3Ibid, P.14. 

  .3خالد زھدي خواجة، مرجع سابق، ص.  4
جامعة  منشورة، غیرعبلة مخرمش، تقدیر نموذج للتنبؤ بالمبیعات باستخدام السالسل الزمنیة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، 5

  .23، ص.2006ورقلة، 
6Emmanuel César, Bruno Richard, Les séries temporelles, 2OO6,  P.5, 7, Article disponible sur le site internet : 
http://georges.gardarin.free.fr/surveys_DM/Survey_time_series.pdf, Consultée (27/10/2014). 
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 حتليل التفاعالت بني خمتلف املتغريات من أجل حتقيق التوازن؛ حتديد االجتاهات والدورات ومن خالهلا فمن املمكن -

تصحيح التغريات املومسية فبمقارنة مستوى املومسية عرب سنتني مثال سنتمكن من استنتاج السلوك، وسيتم توفري  -
 معلومات إضافية ضرورية لصقل القيم املومسية وفهم تطورها؛

ا إنشاء املتغري؛اكتشاف أية تغريات هيكلية مثل التغري الدائ -  م أو املؤقت يف الطريقة اليت يتم 

الرقابة على العمليات فمن الضروري تعيني املتغريات اليت هلا تأثري قوي على بقية االقتصاد من أجل توقع التطورات  -
 احملتملة.

  أساليب التنبؤ الماليالمطلب الثالث: 
دف إىل مساعدته على تعترب أساليب التنبؤ املايل إحدى األدوات احلديثة     املستخدمة من طرف املدقق اخلارجي اليت 

وضع التقديرات حول األحداث أو الظروف اليت ميكن أن حتدث يف املستقبل، من أجل وضع اخلطط والوسائل اليت متكنه من 
له العناية املهنية الالزمة، مواجهة هذه الظروف، ومحاية مستخدمي القوائم املالية ومحاية نفسه من املساءلة القانونية لعدم بذ

من أهم هذه األساليب جند أسلوب التخطيط املايل وأسلوب التدفق النقدي، سيتم من خالل هذا املطلب التعرف على كال 
  األسلوبني.

  أوال: أسلوب التخطيط المالي
شأ يف املستقبل والتخطيط ملواجهتها، يعرف التخطيط املايل بأنه اختاذ القرارات مبا سيتم عمله ملواجهة التطورات اليت قد تن   

  .1هذه التطورات متعددة منها الداخلي الذي ميكن السيطرة عليه ومنها اخلارجي الذي ال يستطاع التحكم به
ا عبارة عن وثيقة حتدد ما جيب القيام به خالل فرتة مستقبلية حمددة، لذلك فإن عملية التخطيط     تعرف اخلطة املالية بأ

  :2املايل تتضمن القيام مبا يلي
  حتليل أثر اخليارات املالية واالستثمارية املتاحة للمؤسسة؛ -
  اجآت وتفهم العالقات بني احلاضر واملستقبل؛توقع النتائج املستقبلية للقرارات احلالية جتنبا للمف -
  التقرير بشأن اختيار أحد البدائل املتاحة؛ -
  قياس النتائج يف ضوء اخلطة املوضوعة. -

                                                             
.192، ص. 2013زیاد رمضان، محمود الخالیلة، التحلیل والتخطیط المالي، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، القاھرة، مصر،   1 
.422، ص. 2009مفلح محمد عقل، اإلدارة المالیة والتحلیل المالي، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن،   2  



ياستخدام اإلجراءات التحلیلیة في عملیة التدقیق الخارج                      الفصل األول                
 

 46 

يتم استخدام أسلوب التخطيط املايل من طرف املدقق اخلارجي من أجل التعرف على االحتياجات املالية للمؤسسة يف    
جة الفعلية لألموال بفرتة كافية، من أجل أن يكون التخطيط املايل فعاال جيب توافر جمموعة من املستقبل وذلك قبل ظهور احلا

  :1االعتبارات وهي
تتوقف كفاءة اخلطة املالية على مدى دقة التنبؤات اليت تقوم عليها اخلطة، وترجع صعوبة عملية التنبؤ  دقة عملية التنبؤ: -

ف احمليطة باملؤسسة وذلك جنبا إىل جنب مع الظروف الداخلية، عند القيام إىل ضرورة وضع تصورات تشمل كافة الظرو 
  بعملية التنبؤ البد من دراسة كل الظروف املتوقعة وغري املتوقعة؛

ال يوجد منوذج حمدد يساعد على وضع أفضل خطة مالية، لذلك جيب على  الوصول إلى أفضل خطة مالية ممكنة: -
  شاكل والظروف املتوقعة وحيدد على ضوئها أفضل البدائل املمكنة؛املدقق اخلارجي مواجهة كافة امل

البد من متابعة التنبؤات اليت مت بناء اخلطة املالية يف ضوئها خاصة يف حالة حدوث بعض  مراجعة ومتابعة الخطة المالية: -
ن عملية تقييم األداء ال تكون ذات الظروف غري املتوقعة، فاخلطة املالية تستخدم كمعيار للحكم على األداء يف املستقبل، إ

  فائدة إال إذا أخذت الظروف االقتصادية احمليطة باملؤسسة.
  ميكن تلخيص أهم أهداف استخدام التخطيط املايل من طرف املدقق اخلارجي فيما يلي:   
  التنبؤ باحتياجات املؤسسة لألموال يف املستقبل؛ -
  ها املالية ومدى إمكانية مواجهتها للظروف غري املتوقعة؛التعرف على كيفية استغالل املؤسسة ملوارد -
ا املالية؛ -   التعرف على املصادر اليت تلجأ إليها املؤسسة لتغطية احتياجا
االت والعالقات  - ميكن من توفري الوقت واجلهد من خالل معرفة املدقق اخلارجي لألهداف الواجب حتقيقها وتركيزه على ا

  غري االعتيادية؛
الرقابة الفعالة على األداء املايل للمؤسسة من خالل مقارنة هذا األداء مع ما مت التخطيط له وتوقعه من طرف املدقق  -

  اخلارجي، من أجل التعرف على االحنرافات املتوقعة واختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة ويف الوقت املناسب؛
ومدى اإلجراءات املستخدمة لتحقيق أهدافه وذلك بناء على اخلطة اليت متكني املدقق اخلارجي من حتديد طبيعة وتوقيت  -

  مت وضعها؛ 
متكني املدقق اخلارجي من حتليل األداء املايل للمؤسسة من خالل تتبع اجتاهه عرب السنوات السابقة، باإلضافة إىل التعرف  -

  على وضعية املؤسسة بالنسبة للقطاع الذي تعمل فيه؛
                                                             

  .126،127محمد صالح الحناوي، نھال فرید مصطفى، مرجع سابق، ص.   1
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  ق النقديثانيا: أسلوب التدف
يعرف التدفق النقدي بأنه عبارة عن توقع مبين على أسس سليمة ومنطقية لكمية ومواعيد املقبوضات واملدفوعات النقدية    

للمؤسسة خالل فرتة زمنية مستقبلية معينة، إذن فالتدفق النقدي يعطي فكرة عن مواعيد دخول النقدية للمؤسسة ومواعيد 
كمية ونوعية التمويل الذي حتتاجه املؤسسة ومواعيد تلك االحتياجات، ونوع التمويل خروجها، كما يوفر معلومات عن  

  .1األنسب لتلبية هذه االحتياجات، كما ميكن من الرقابة الفعالة على ما هو موجود وكذلك مراقبة سيولة املؤسسة
بالتدفقات النقدية املستقبلية للمؤسسة استخدم أسلوب التدفق النقدي من طرف املدقق اخلارجي وذلك من أجل التنبؤ    

حمل التدقيق، اليت متكنه من تقييم قدرة املؤسسة على حتقيق تدفق نقدي اجيايب يف املستقبل باإلضافة إىل التنبؤ بالفشل املايل، 
عديد من لقد تزايد الطلب على معلومات التدفقات النقدية بسبب تزايد حاالت اإلعسار املايل واإلفالس، حيث أثبتت ال

الدراسات أن املؤشرات املستخرجة من قائمة التدفقات النقدية هي أفضل من تلك املؤشرات املستخرجة من القوائم املالية 
  .2األخرى من أجل احلكم على سيولة املؤسسة

أما قائمة التدفق النقدي م الوضع املايل للمؤسسة إال خالل حلظة أو تاريخ معني، دفالنسب املالية املشتقة من امليزانية ال تق   
فهي توضح نشاط املؤسسة خالل فرتة مستمرة، باإلضافة فإن قائمة الدخل تقدم نتائج العمليات خالل فرتة من الزمن، 
لكنها ال تكشف عن أية تغريات هامة يف املوارد النامجة عن األنشطة التمويلية واالستثمارية، أما قائمة التدفقات النقدية فهي 

اتكمل كل م   .3ن امليزانية وقائمة الدخل  من خالل توفري معلومات إضافية تتعلق بقدرة املؤسسة على النمو وتسديد التزاما
اتفق العديد من الكتاب على فائدة نسبة التدفق النقدي للتنبؤ باحلالة املالية للمؤسسة، ميكن للمدققني عن طريق حتليل    

شارات اخلطر والعالقات املضللة، كالتقلبات غري االعتيادية وغري املتوقعة يف عالقات النسب يف قائمة التدفق النقدي مراقبة إ
  .4القائمة املالية

مت استخدام أسلوب التدفق النقدي من أجل التعرف فيما إذا كانت األنشطة االستثمارية قد مت متويلها داخليا (عن طريق    
جيا (عن طريق االقرتاض)، باإلضافة إىل أن هذه القائمة تساعد على معرفة توظيف األرباح، إدارة رأس املال العامل)، أو خار 

                                                             
.431مفلح عقل، مرجع سابق، ص.   1  
، 24د الثاني، المجلد حسین أحمد دحدوح، دراسة تحلیلیة للمحتوى المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، العد  2

  .210، ص.2008
3Urbance Frank.R, The power of cash flow ratios, Department of accounting, Mitchell college of business university of 
south Alabama, Alabama, USA, 1998, P.2. 

، 2008األردن،  حكمت أحمد حسن، كشف التدفق النقدي: ضرورة أم ترف؟، مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادیة واإلداریة، العدد الثاني، الرمادي، عمان،  4
  9،10ص. 
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ا مؤشر عن كمية النقدية املتحصل  ا املستقبلية فضال عن دفع توزيعات لألرباح، كما أ قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاما
  .1عليها أو اليت مت دفعها من طرف املؤسسة لفرتة معينة من الزمن

ات أسلوب التدفق النقدي هو تقييم األداء النسيب للمؤسسة من خالل عنصرين أساسيني ومها: الكفاية من استخدام   
والكفاءة، فالكفاية تشري إىل تدفقات نقدية كافية لتوفري احتياجات املؤسسة، كما حتدد أيضا التدفق النقدي من األنشطة 

جل أو شراء أصول ودفع عوائد األسهم، أما الكفاءة فتشري التشغيلية للمؤسسة من أجل تغطية مدفوعات الديون طويلة األ
  .2إىل التدفقات النقدية احملققة من طرف املؤسسة مقارنة مع السنوات السابقة أو مع مؤسسات أخرى

  من خالل ما سبق ميكن تلخيص أهداف استخدام أسلوب التدفق النقدي من طرف املدقق اخلارجي فيما يلي:   

  النقدي للمؤسسة يف املدى القصري األجل؛التعرف على الوضع  -

ا، حيث أن االعتماد املفرط على االقرتاض اخلارجي  - التعرف على الطريقة اليت تتبعها املؤسسة يف متويل احتياجا
ا يف املستقبل؛  جيعل املدقق اخلارجي حذرا من عدم قدرة املؤسسة على الوفاء جبميع التزاما

وعات املؤسسة ووضعها النقدي وفيما إذا كانت ستحقق فائضا نقديا مما جيعل التعرف على كمية مقبوضات ومدف -
ا ستحقق عجزا نقديا وهذا ما جيعل املؤسسة يف وضعية حرجة وبالتايل إمكانية  املؤسسة يف وضعية حسنة، أو أ

ي القوائم مواجهتها ملشاكل مالية صعبة يف املستقبل القريب، هذا ما سيكون له أثر سليب على حقوق مستخدم
 املالية؛

توجيه انتباه املدقق اخلارجي إىل العالقات والتقلبات غري العادية يف العالقات بني العناصر املكونة لقائمة التدفقات  -
النقدية، هذا ما ميكنه من تعديل خطة التدقيق وطبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات املستخدمة للحصول على أدلة 

 التدقيق؛

ي من التعرف على وضعية املؤسسة مقارنة بالسنوات السابقة ملعرفة اجتاه أداء  املؤسسة، متكني املدقق اخلارج -
ا يف الصناعة ملعرفة املركز التنافسي للمؤسسة.   باإلضافة إىل التعرف على وضعية املؤسسة مقارنة مبثيال

   

                                                             
1Maxwell Samuel Amuzu, Cash flow ratios as a measure of performance of listed companies in emerging economies: The 
Ghana example, A dissertation submitted in fulfillment of the requirement for the degree of doctor of philosophy, ST. 
Clements university, 2010, P. 18,19. 
2Younes Badavar Nahandi and All, Evaluating the ability of cash flow ratios in predicting auditor’s opinion, International 
journal of advanced studies in humanities and social science, Vol.1, Issue.4, 2013, P. 329. 
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 :التايل من خالل ما سبق ميكن تلخيص أهم أدوات اإلجراءات التحليلية من خالل اجلدول   
 ): أهم األدوات المستخدمة في اإلجراءات التحليلية02جدول رقم (

 الهدف من االستخدام التصنيف النوع
  

  
 األدوات التقليدية

تقييم أداء املؤسسة خالل السنة املالية ومعرفة مركزها املايل  التحليل المالي
ا. ا على الوفاء بالتزاما  ومدى قدر

 على خمتلف العالقات املكونة لعناصر القوائم املالية.التعرف  النسب المالية
التعرف على تطور أداء املؤسسة عرب الزمن، معرفة أداء  المقارنات البسيطة

 املؤسسة مقارنة مع مؤسسات أخرى تعمل يف نفس الصناعة
  
  
  

 األدوات الحديثة

الفعلية  التنبؤ بقيمة رصيد معني يف املستقبل بناء على قيمته االنحدار الخطي
الظاهرة يف القوائم املالية، باإلضافة إىل التمكن من التنبؤ 

 مبستقبل املؤسسة على املدى البعيد.
تتبع التغري يف األرصدة واملعامالت عرب الزمن والتنبؤ مبا  السالسل الزمنية

 ستكون عليه هذه األرصدة يف املستقبل.
والتنبؤات حول وضعية املؤسسة يف املستقبل وضع التقديرات  أساليب التنبؤ المالي

ا املالية، وبالتايل مدى  ا على تسديد التزاما ومدى قدر
ا التشغيلية. ا على االستمرار يف أداء عمليا  قدر

 من إعداد الطالبة.المصدر: 

ت عجزها يف التنبؤ بالفشل املايل من خالل اجلدول يتبني أن األدوات التقليدية املستخدمة يف اإلجراءات التحليلية قد أثبت   
للمؤسسة ووضعيتها يف املستقبل البعيد، حيث اقتصرت على دراسة اجتاه تطور أداء املؤسسة مقارنة بالسنوات السابقة، أو 

ا على التنبؤ بوضعية املؤسسة يف املستق ا يف الصناعة، أما األدوات احلديثة فقد أثبتت قدر بل معرفة أدائها مقارنة مبثيال
باستخدام النماذج اإلحصائية والرياضية املتطورة والتنبؤ بالعالقات الشاذة، باإلضافة إىل مساعدة املدقق اخلارجي على إجراء  

 كل من املقارنات الداخلية واخلارجية.
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  خالصة الفصل

من خالل دراستنا هلذا الفصل نتوصل إىل أن اإلجراءات التحليلية هي من أهم األساليب املستخدمة من طرف املدقق    
ذا األسلوب وقد أوردت له املعيار الدويل  ، من  أهم استخدامات ISA520اخلارجي، لذلك فقد اهتمت اجلمعيات املهنية 

  هذا األسلوب:

قق اخلارجي من التعرف على العالقات غري العادية واالحنرافات عن ما هو موجود متكن اإلجراءات التحليلية املد -
  فعال؛

تساعد اإلجراءات التحليلية املدقق اخلارجي يف مطابقة التوقعات اليت يضعها بناء على خربته املهنية، أو التوقعات  -
 املوضوعة من طرف املؤسسة مع ما هو حمقق فعال؛

لوبا هاما من أجل حتديد العناصر اليت حتتوي على أخطاء جوهرية، سواء على مستوى تعد اإلجراءات التحليلية أس -
 القوائم املالية ككل أو عند مستوى فئات املعامالت واالثباتات؛

يؤدي استخدام اإلجراءات التحليلية إىل ختفيض تكلفة أداء عملية التدقيق فهي من أقل أنواع اختبارات التدقيق  -
 تكلفة؛

اإلجراءات التحليلية يف خمتلف مراحل عملية التدقيق اخلارجي، فهي تستخدم خالل مرحلة التخطيط من تستخدم  -
أجل حتديد طبيعة ونطاق وتوقيت اإلجراءات املستخدمة من طرف املدقق اخلارجي، كما تستخدم خالل مرحلة 

ا تستخدم خالل املرحلة تنفيذ التدقيق من أجل التعرف على خماطر األخطاء اجلوهرية والتحكم فيها، أخ ريا فإ
 النهائية من أجل احلكم على سالمة القوائم املالية ككل باإلضافة إىل التحقق من مدى استمرارية املؤسسة؛

ا التشغيلية؛ - ا على االستمرار يف عمليا  متكن اإلجراءات التحليلية من التنبؤ بالفشل املايل للمؤسسة وعدم قدر

سة مقارنة بالسنوات السابقة، باإلضافة إىل مقارنة أدائها مع املؤسسات األخرى اليت تعمل التعرف على وضعية املؤس -
 يف نفس قطاع الصناعة.



 
 

 

 

ثاني:ل الــــــــــالفص  

 
 
 
 
 

اإلطار المفـاهيمي لمخاطر التدقيق  
 الخارجي
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  الفصلمقدمة 
املستمرة يف بيئة األعمال احلديثة، ظهر منهج التدقيق القائم على أساس املخاطر وازدادت استجابة للتغريات    

واجهتها أثناء ممارسة مسؤولية املدقق اخلارجي بوجوب بذل العناية املهنية الالزمة من أجل تقييم املخاطر املمكن م
األساسية اليت يرتكز عليها املدقق اخلارجي الذي ميثل أحد احملددات  خاطرهلذه امل حتديد املستوى املقبولو مهامه، 

اليت متكنه من إبداء رأي سليم حول مدى عدالة وصحة القوائم  لتحديد نطاق وتوقيت ومدى اإلجراءات املناسبة
  املالية املعروضة عليه.

سنحاول من  ،املرجع الذي يستند إليه املدقق اخلارجي عند تقييمه للمخاطراطر التدقيق اخلارجي خممنوذج  ميثل   
حتديد أهم اخلطوات املتبعة من ماهية خماطر التدقيق اخلارجي وأنواعها، باإلضافة إىل  خالل هذا الفصل التعرف على

خماطر  لنموذج املكونات األساسية، كما سيتم التعرف على طرف املدقق اخلارجي عند تقييمه ملخاطر التدقيق اخلارجي
، وأخريا سيتم التطرق إىل مفهوم األمهية النسبية وكيفية تطبيقه من طرف النموذج مزايا استخدام هذاو  التدقيق اخلارجي

صداقية باعتباره ميثل مستوى الدقة الذي يؤثر على مدى انتظام وم ،املدقق اخلارجي وعالقته مبخاطر التدقيق اخلارجي
  ، إذن مت تقسيم هذا الفصل إىل العناصر التالية:احلسابات السنوية للمؤسسة

 
  

  

  

 

    

  

 المبحث األول: ماهية مخاطر التدقيق الخارجي.
 المبحث الثاني: نموذج مخاطر التدقيق الخارجي.

 المبحث الثالث: مخاطر التدقيق الخارجي ومستوى األهمية النسبية. 
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تدقيق ميكن للمدقق اخلارجي مواجهتها أثناء قيامه بعملية ال تعترب خماطر التدقيق اخلارجي املخاطر األساسية اليت   

قد حددت املعايري الدولية للتدقيق هذه املخاطر يف ثالثة عناصر أساسية واملتمثلة يف: لاخلارجي للقوائم املالية، 
مفهوم هذه سيتم من خالل هذا املبحث التعرف على تشاف، االك عدم املخاطر املالزمة، خماطر الرقابة، خماطر

  من خالل التطرق إىل العناصر التالية: ة تقييمها من طرف املدقق اخلارجياملخاطر والعوامل املؤثرة يف عملي

  
  المطلب األول: مفهوم مخاطر التدقيق الخارجي

قق اخلارجي إن أول ظهور ملفهوم خطر التدقيق كان غري واضحا وغري حمددا، فقد ارتبط هذا املفهوم باستخدام املد   
د من اهتمت العدياليت تتطلب استخدام احلكم الشخصي وهذا ما يؤدي إىل خطر التدقيق، مث كمية للمعاينة احل

كن أن يواجهها أثناء تنفيذ  بضرورة تعريف وحتديد املدقق اخلارجي للمخاطر اليت مينياملنظمات والعديد من الباحث
  .مهمته

  تعريف مخاطر التدقيق الخارجي أوال:
ل التقرير رقم من خال اسبني القانونيني األمريكيكانت أول حماولة لتعريف اخلطر وحتديد مكوناته من قبل جممع احمل   
، حيث مت تعريف خطر التدقيق وفقا هلذا التقرير بأنه: "اخلطر الذي 1983لسنة  47مث التقرير رقم  1981لسنة  39

 .1يؤدي إىل فشل مراجع احلسابات يف التحفظ يف تقريره عندما يوجد خطأ جوهري يف القوائم املالية"
ا قيام امل    ، عندما تكون القوائم املالية حمرفة ماديا الئمم دقق اخلارجي بإبداء رأيكما ميكن تعريف خماطر التدقيق بأ

  .2أو إبداء رأي غري مالئم عندما تكون القوائم املالية خالية من التحريفات اجلوهرية
  

                                                             
  .66أحمد محمد نور وآخرون، مرجع سابق، ص.  1

2Gerald Lobo, Yuping Zhao, Relation between audit effort and financial report misstatements : Evidence from 
quarterly and annual restatements, Accounting review, Forthcoming, May 14, 2013, P.5. 

 ماهية مخاطر التدقيق الخارجي :ولاأل المبحث

 المطلب األول: مفهوم مخاطر التدقيق الخارجي.
والعوامل المؤثرة في تقييمها.  مكونات مخاطر التدقيق الخارجي المطلب الثاني:  
الخارجي. مخاطر التدقيق خطوات تقييم المطلب الثالث:  
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  جيب على املدقق اخلارجي التفرقة بني نوعني من التحريف املادي ومها:   

األخطاء عن أعمال غري عمدية، تتضمن أخطاء حسابية يف  تعرب التحريف المادي الناتج عن األخطاء: -
 البيانات املالية املكونة للقوائم املالية، أو أخطاء ناجتة عن السهو أو سوء تطبيق املبادئ احملاسبية؛

 حتضري بيانات مالية حمرفة، يشري مصطلح الغش إىل فعل مقصود يف التحريف المادي الناتج عن الغش: -
  من تقارير مالية احتيالية أو من اختالس أصول املؤسسة. تنشأ هذه البيانات

نظرا لفشله يف  املالية اليت متت مراجعتهايقصد مبخاطر التدقيق أن يقوم املدقق بإصدار رأي غري مالئم حول القوائم    
ول قوائم مالية اكتشاف أخطاء جوهرية موجودة يف املعلومات اليت تظهرها القوائم املالية، أو إلصداره لرأي متحفظ ح

  .1ال تتضمن أخطاء جوهرية
من خالل هذا التعريف جند أن املخاطر اليت يواجهها املدقق اخلارجي عند إصدار رأيه حول القوائم املالية ميكن أن    

  تكون:

ا ناجتة عن "مخاطر الرفض الخاطئ"، يطلق على هذا النوع من املخاطر اسم  مخاطر من النوع ألفا: - أل
ألنه  "مخاطر الكفاءة"اخلارجي للمصادقة على قوائم مالية عادلة، كما يطلق عليها كذلك  رفض املدقق

نتيجة رفض املدقق اخلارجي للقوائم املالية وهي ال حتتوي على أخطاء جوهرية سيكلفه تكلفة أكرب، وجهدا 
من املخاطر عن طريق يتم التغلب على هذا النوع راءات إضافية والتوسع يف الفحص، إضافيا نتيجة قيامه بإج

  .2زيادة اختبارات التحقق وزيادة مستوى الثقة

ا ناجتة عن قبول "مخاطر القبول الخاطئ"، يطلق على هذا النوع من املخاطر  مخاطر من النوع بيتا: - أل
ا حتتوي على أخطاء جوهرية، كما يطلق على هذا النوع كذلك  املدقق اخلارجي للقوائم املالية رغم أ

  .3ألنه سيتسبب يف تقليل فعالية عملية التدقيق الفعالية""مخاطر 
إن هذا النوع من املخاطر سيعرض املدقق اخلارجي للمساءلة القانونية وفقدان حقه يف املمارسة املهنية، وال ميكن    

 استعداده يذي يكون لدلكن ميكن تقليل درجة املخاطرة إىل القدر ال رجي إلغاء هذا النوع من املخاطرللمدقق اخلا
 لتحمله.

                                                             
  .94منصور أحمد البدیوي، شحاتة السید شحاتة، مرجع سابق، ص. 1
  .1، ص.2008أغسطس  10، 379ولي بعض الجھات الحكومیة، الجریدة، العدد فاطمة حشتي، المحاسبة: نفوذ مسؤ 2
د المصدر، أثر مخاطر مھنة التدقیق على جودة التدقیق، مذكرة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة والتمویل، الجامعة بمرشد ع 3

  ,213، ص.2013اإلسالمیة، غزة، 



اإلطار المفاھیمي لمخاطر التدقیق الخارجيالفصل الثاني                                                 
 

 55 

تؤدي إىل فشل املدقق اخلارجي يف اكتشاف التحريفات واألخطاء اجلوهرية نذكر  اليت إن هناك مجلة من العوامل    
  :1منها ما يلي

أن األدلة والرباهني املستخدمة عند أداء عملية التدقيق تعتمد على أسلوب العينات، لذلك فإن القرار الذي  -
اخلارجي من فحص العينة خيتلف عن القرار الذي ميكن أن يتوصل إليه يف حالة قيامه يتوصل إليه املدقق 

تمع؛  بفحص مجيع مفردات ا

قصور يف نظام الرقابة الداخلية، حيث أن نظام الرقابة الداخلية ال يوفر دليال مطلقا حول منع حدوث  -
فة واملنفعة أو عدم كفاءة العنصر هذا راجع حملددات التكلواكتشافها عند وقوعها وتصحيحها، األخطاء 

 البشري الذي يتوىل تنفيذ إجراءات هذا النظام؛

 معظم قرائن التدقيق هي مقنعة وليست حامسة؛ -

 اخلطأ البشري، فمهما قام املدقق اخلارجي ببذل العناية املهنية الواجبة فإن رأيه يكون دائما عرضة للخطأ. -
  قدرة املدقق اخلارجي على اكتشاف التحريفات واألخطاء اجلوهرية:حتد من يل يلخص أهم القيود اليت اجلدول املوا   
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
  .96شحاتة، مرجع سابق، ص. تة السید منصور أحمد البدیوي، شحا 1
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  حدود عملية التدقيق الخارجي ):03جدول رقم (

  األسباب  حدود عملية التدقيق
تمع سوف متثل خطر يؤدي إىل وجود  %100كل عينة متثل أقل من   استعمال المعاينة من حجم ا

  أخطاء ال يتم اكتشافها.
مهما كان نظام الرقابة كفأ وفعاال فإنه ميكن التحايل أو جتاوزه من قبل اإلدارة أو عن   حدود نظام الرقابة الداخلية

  طريق التواطؤ بني املوظفني.
إن الغش هو عبارة عن أعمال متعمد إخفاؤها لعدم التمكن من اكتشافها، لذلك   الغش غير المكتشف

  من اكتشافها. فإن هناك دائما خماطر لعدم التمكن
  ميكن أن تكون أدلة اإلثبات مقنعة بدال أن تكون قاطعة  طبيعة أدلة اإلثبات المتاحة

عدم توفر األدلة الكافية من أجل التوصل إىل استنتاجات مطلقة حول التأكيدات   مدى توفر أدلة اإلثبات
  اخلاصة، من أمثلتها تقديرات القيمة العادلة.

  
  

المصدرة من طرف الثقة في األحكام 
  المدقق الخارجي

  إن احلكم املهين هو ضروري من أجل:
 معرفة ومعاجلة عوامل اخلطر بطريقة مناسبة؛ - 
 التقرير عن أدلة اإلثبات اليت يتم جتميعها؛ - 
 تقييم التقديرات املعدة من قبل اإلدارة؛ - 
التوصل إىل االستنتاجات القائمة حول العناصر املهمة وكذلك حول  - 

  اإلدارة.إقرارات 
هناك خطر حول أن بعض املعلومات املهمة ال يتم معرفتها، أو مجعها من طرف   صعوبة ضمان االكتمال

  املدقق اخلارجي، أو تلك اليت قد مت إخفاؤها.
Source : Comité des cabinets d’expertise comptable de petite et moyenne taille IFAC, Op.Cit, 

P. 25, 26.  

من خالل اجلدول السابق نتوصل إىل أنه مهما تكن طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات املطبقة من طرف املدقق    
نظرا للقيود  ء اجلوهريةاخلارجي، فإنه سيصل إىل تأكيد معقول وليس مطلق حول خلو القوائم املالية من األخطا

وإجراء التقديرات والتنبؤات حول ما سيكون  ،الشخصياملالزمة لعملية التدقيق كاعتماد املدقق اخلارجي على احلكم 
عليه رصيد احلساب يف املستقبل، باإلضافة إىل كرب حجم املعامالت وعدم متكن املدقق اخلارجي من تدقيق كل هذه 

رة متثيلها املعامالت وبالتايل جلوئه إىل استخدام أسلوب املعاينة، والنتائج املتوصل إليها من دراسة العينة ال تعين بالضرو 
تمع ككل.للنتائج اليت يتم الت   وصل إليها من دراسة ا
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  الخارجي لمخاطر التدقيق النهائي العوامل المؤثرة في تقدير المدقق ثانيا:
  :1إن تقدير املدقق اخلارجي ملستوى خماطر التدقيق املقبولة يتأثر جبملة من العوامل نذكر منها ما يلي   

على املدقق اخلارجي أن حيدد مدى اعتماد المستخدمين الخارجيين على القوائم المالية محل التدقيق:  -
هذا ما ارجيني للقوائم املالية كبريا، مستوى منخفض للمخاطر املقبولة يف حالة كان عدد املستخدمني اخل

املقنعة، اليت متكنه من إبداء رأي يتطلب منه زيادة نطاق االختبارات األساسية من أجل مجع األدلة الكافية و 
  سليم حول القوائم املالية املعروضة عليه.

ميكن للمدقق اخلارجي معرفة حجم املستخدمني اخلارجيني للقوائم املالية عن طريق التعرف على حجم أعمال    
تعرف على اهليكل التمويلي املؤسسة، حيث كلما كرب حجم أعماهلا زاد عدد املهتمني بقوائمها املالية، باإلضافة إىل ال

ا زاد عدد املهتمني بالقوائم املالية خاصة املقرضني  للمؤسسة، فكلما اعتمدت املؤسسة على الغري يف متويل عمليا
  والدائنني احلاليني واملرتقبني.

 على املدقق اخلارجي أن يقوماحتمال مواجهة المؤسسة لصعوبات مالية بعد إصدار تقرير التدقيق:  -
 إصدار تقريره عن السنة اجلارية بعد احمل التدقيق على االستمرار يف نشاطه ؤسسةمدى قدرة امل بدراسة

يف التنبؤ  عن طريق استخدامه لإلجراءات التحليلية اليت تساعدهللفشل املايل يف املستقبل،  اواحتمال تعرضه
ى املقبول ملخاطر التدقيق هذا ما يساعده على تقدير املستو لصعوبات مالية،  ؤسسةباحتمال مواجهة امل

من أهم املؤشرات املستخدمة للتنبؤ القوائم املالية املعروضة عليه، الذي يضمن له إبداء رأي معقول حول 
  بالفشل املايل ما يلي:

 :عاين من نقص يف السيولة، كلما دل ذلك على احتمال عدم ت ؤسسةامل تكلما كان مركز سيولة المؤسسة
 اجتاه الغري عند حلول موعد استحقاقها. اعلى سداد التزاما اقدر

 :إذا استنتج املدقق اخلارجي أن أرباح املؤسسة هي يف اخنفاض مستمر يف  نتائج أعمال السنوات السابقة
 ؤسسةن هذا مؤشر الحتمال مواجهة املالسنوات السابقة، وأن اخلسائر هي يف تزايد من سنة إىل أخرى، فإ

 فالس، لذلك جيب على املدقق اخلارجي وضع مستوى منخفض ملخاطر التدقيق.ملخاطر اإل

                                                             
  .104، 101تة السید شحاتة، مرجع سابق، ص. منصور أحمد البدیوي، شحا 1
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 :إذا كانت املؤسسة تعتمد بشكل كبري على القروض قصرية األجل لتمويل أصوهلا  طريقة تمويل المؤسسة
هذا يف تدهور،  اخاصة إذا كانت نتائج أعماهل سوف ترتفعطويلة األجل، فإن خماطر مواجهة صعوبات مالية 

 مما يعرضها ملخاطر اإلفالس. ادرة على تسديد األعباء املاليةعل املؤسسة غري قما جي
 :جيب على املدقق اخلارجي بذل العناية املهنية الواجبة عند قيامه بعملية التدقيق،  طبيعة أعمال المؤسسة

فيها يكون  نتيجة ألن احتمال إفالس املتعاملني تكون أخطر من أعمال أخرى ألن هناك بعض األعمال اليت
 أكرب.

 :ا على تسيري أمور املؤسسة، وذلك عن طريق  كفاءة اإلدارة على املدقق اخلارجي تقييم كفاءة اإلدارة وقدر
 اعتماده على اإلجراءات التحليلية اليت متكنه من التعرف على مستوى إدارة املؤسسة.

حيث  ليت تؤثر على خماطر التدقيق املقبولة،أمانة اإلدارة من العوامل اهلامة اتعد مدى أمانة إدارة المؤسسة:  -
التغلب على على  ارجياخلدقق املوجود إدارة ذات أمانة وقيم أخالقية مرتفعة من  شأنه أن يساعد أن 

املخاطر اليت يواجهها أثناء عملية التدقيق، وعلى العكس من ذلك فإن قلة أمانة اإلدارة يؤدي إىل زيادة 
وزيادة كمية االختبارات واإلجراءات اليت سوف  املقبولةبالتايل اخنفاض قيمة خماطر التدقيق  ،خماطر التدقيق

ا املدقق.   يقوم 

  والعوامل المؤثرة في تقييمها مكونات مخاطر التدقيق الخارجيالمطلب الثاني: 
طر الرقابة، خماطر عدم تتكون خماطر التدقيق اخلارجي من ثالث مكونات أساسية وهي: املخاطر املالزمة، خما    

جيب على املدقق اخلارجي األخذ بعني االعتبار جمموعة من العوامل اليت يكون هلا دور يف حدوث أخطاء االكتشاف، 
 ،جوهرية أو حتريفات هامة على مستوى القوائم املالية ككل، باإلضافة إىل مستوى أرصدة املعامالت وفئات العمليات

املدقق  ييمأهم العوامل اليت تؤثر يف تقو  على أنواع خماطر التدقيق اخلارجي تعرفالمن خالل هذا املطلب سيتم 
  ذه املخاطر.جي هلاخلار 

  
  
  
  



اإلطار المفاھیمي لمخاطر التدقیق الخارجيالفصل الثاني                                                 
 

 59 

  (المخاطر المتأصلة) المخاطر المالزمةأوال: 
ا تؤثر عل    ترتبط املخاطر ى كفاءة وفاعلية عملية التدقيق، تعترب املخاطر املالزمة من أهم مكونات خماطر التدقيق كو

املالزمة بطبيعة املؤسسة حمل التدقيق وبيئتها قبل البدء بعملية التدقيق، لذلك فإن هذه املخاطر ال تتوقف على املدقق 
  اخلارجي وإمنا تعتمد على املؤسسة حمل التدقيق. 

  وردت عدة تعريفات للمخاطر املالزمة ومن أمهها:   
هي قابلية رصيد احلساب أو فئات املعامالت لألخطاء اجلوهرية بشكل فردي أو عند جتميعها مع حتريفات يف    

  .1بغض النظر عن الرقابة الداخلية ذات الصلة ،أرصدة أو فئات أخرى
احلسابات  إن تقييم املدقق اخلارجي للمخاطر املالزمة خيتلف من حساب إىل آخر يف القوائم املالية، فهناك بعض   

اليت تكون عرضة للتحريف اجلوهري أكثر من غريها من احلسابات األخرى، كما أن هناك بعض العمليات اليت تؤثر 
  على املخاطر املالزمة كالتايل:

حجم ومقدار العمليات املالية، حيث كلما زادت قيمة العمليات املالية واألرصدة فإن املخاطر املالزمة تكون  -
 أكرب؛

لعمليات احلسابية اليت تؤثر على أرصدة احلسابات أو جمموعة العمليات املالية، حيث يؤدي مدى تعقد ا -
 ذلك إىل زيادة املخاطر املالزمة؛

العمليات صعبة التدقيق، حيث أن وجود عمليات مالية جوهرية وضخمة ومن الصعب تدقيقها يؤدي إىل  -
 زيادة املخاطر املالزمة؛

االفصاحات بالقوائم املالية، حيث أن احلسابات اليت تتضمن تقديرات  طبيعة احلسابات أو العمليات أو -
حماسبية ستكون عرضة للتحريف اجلوهري أكثر من العمليات املالية اليت تكون فعلية وليست تقديرية، كمثال 
على ذلك يقوم املدقق اخلارجي بوضع حد أعلى للخطر املالزم عند تقييم حساب الذمم املدينة ألن 

ت املشكوك يف حتصيلها خيضع للتقدير احملاسيب، يف حني أن حساب النقدية والنقدية املعادل هلا احلسابا
حيث أن هذا احلساب ال خيضع للتقدير وبالتايل يكون أقل  ،يكون تقييمهما بوضع حد أدىن للخطر املالزم

 عرضة للتالعب.
                                                             

1Fearnley.S and all, Auditor independence and audit risk : A reconceptualization journal of international accounting 
research 4(1), Glasgow eprints service, 2005, P.5. 
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ا قابلية هدف التدقيق أو ر     صيد حساب معني الحتوائه على أخطاء بافرتاض عدم ميكن تعريف املخاطر املالزمة بأ
  .1وجود ضوابط رقابية

من خالل هذا التعريف نستنتج الفرق اجلوهري بني كل من املخاطر املالزمة وخماطر الرقابة، من حيث أن املخاطر    
يامه بتقييم مدى فعاليته، أما املالزمة يتم تقييمها من قبل املدقق اخلارجي قبل التعرف على نظام الرقابة الداخلية وقبل ق

  خماطر الرقابة فيتم تقييمها بعد التعرف على نظام الرقابة الداخلية.
ا املخاطر العامة اليت تتمثل يف احتمال ظهور أخطاء جوهرية    وطبيعة  حمددة خلصوصية املؤسسة وبيئتها تعرف بأ

من خالل توليد أخطاء حمتملة تؤثر على د آثار على عمليات التدقيق، على وجو ات اليت تؤثر احلسابات والعملي
  .2القوائم املالية

إذن فاملخاطر املالزمة هي مقياس يبني تقديرات أو توقعات املدقق اخلارجي بتجاوز األخطاء املوجودة يف احلساب    
  .3ذلك قبل دراسة فعالية نظام الرقابة الداخلية ،للقدر املسموح به

  خالل التعاريف السابقة نتوصل إىل أن املخاطر املالزمة تتميز باخلصائص التالية:من    

على أساس أن  ات فعالة للرقابة الداخليةيتم تقييم املخاطر املالزمة بافرتاض عدم وجود سياسات وإجراء -
 هيكل الرقابة له خطر مستقل يتمثل يف خماطر الرقابة؛

 احلسابات يف القوائم املالية؛تتأثر املخاطر املالزمة بطبيعة وحجم  -

تتأثر املخاطر املالزمة مبقدار ومدى تعقد العمليات احلسابية اليت تؤثر على أرصدة احلسابات املكونة للقوائم  -
 املالية؛

إن املخاطر املالزمة هي مقياس لتقدير املدقق الحتمال وجود حتريفات جوهرية يف رصيد حساب ما أو  -
 جمموعة من العمليات؛

املخاطر املالزمة مقياس يبني مقدار جتاوز اخلطأ املوجود يف احلساب للمقدار املقدر واملسموح به من قبل متثل  -
 املدقق اخلارجي.

                                                             
1Keith E .Harisom and all, The audit risk model under the risk of fraud, Lawrence, 2003, P .8. 
2Radu Flored, Romona Florea, The implications of inherent assessment in audit risk limitation, 2012, P.299, 
Disponible sur le site : http://www.ugb.ro/etc, Consultée le  (12/11/2014). 

  . 108ع سابق، ص.منصور أحمد البدیوي، شحاتة السید شحاتة، مرج 3
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ة أو عوامل للمخاطر املالزمة يتأثر بالعديد من العوامل اليت قد تكون خارج نطاق املؤسس اخلارجي إن تقييم املدقق   
  :1نها ما يليكن أن نذكر مميداخل نطاق املؤسسة، 

ا ستواجه طبيعة عمل المؤسسة:  - إذا كانت املؤسسة تعمل يف صناعة التكنولوجيا العالية سريعة التغري فإ
هذا ما يؤدي إىل عدم إىل كون منتجات املؤسسة قدمية،  خطر تقادم املخزون، فاالبتكارات السريعة قد تؤدي

تقييم املخزون بشكل مناسب مما يؤدي إىل ظهور اخلطر املالزم، وبالتايل فإنه من املستحسن على املؤسسة 
تعيني مدقق خارجي ذو خربة إلجراء اختبارات أكثر مشوال مما يتوجب  ،املخاطر املالزمة عاليةالتقرير على أن 

 وتدقيق أكثر دقة حلساب املخزون؛

على املدقق اخلارجي دراسة حالة الصناعة  التي تؤثر على الصناعة التي تعمل فيها المؤسسة:العوامل  -
للمؤسسة حمل التدقيق، كاألوضاع االقتصادية التنافسية السائدة، التغريات التكنولوجية، املمارسات احملاسبية 

  املشرتكة للصناعة؛ 

تدفع اإلدارة إىل ارتكاب أخطاء يف البيانات  قد تكون هناك ظروفالضغوطات غير العادية على اإلدارة:  -
املالية مثل: صناعة تعاين من الفشل املايل لعدة سنوات، أو مؤسسة تفتقر إىل رأس املال الكايف ملواصلة 

ا؛  عمليا

إن قلة خربة اإلدارة قد تؤثر على إعداد البيانات املالية  خبرة اإلدارة ومعرفتها بالتغيرات الحاصلة: -
 التايل ترتفع املخاطر املالزمة؛للمؤسسة وب

إذا مت الكشف عن أخطاء جوهرية يف عملية التدقيق السابقة، فإنه من  نتائج تدقيق السنوات السابقة: -
املمكن أن نفس النوع من األخطاء اجلوهرية حيدث يف العام احلايل، فمثال عندما تكون هناك أخطاء جوهرية 

ن املدقق اخلارجي إافها يف عملية التدقيق السابق، فزون وقد مت اكتشمبفردها أو عند جتميعها يف تسعري املخ
مييل إىل استخدام خماطر مالزمة عالية عند تدقيق السنة احلالية، ويؤدي اختبارات أكثر مشوال من أجل تقييم 

 النقص يف نظام املؤسسة حمل التدقيق وكيفية متابعته وتعديله؛

                                                             
  ارجع إلى كل من المرجعین: 1

- Statement of Auditing Standards (SAS300), Audit risk assessment and accounting and internal control 
system, January 2004, P.4. 

- Karen K.W.li, Risk in auditing-inherent risk, P.4,5, Article disponible sur le site internet : 
http://www.hkiaat.org/images/uploads/articles/PBEPIII_inherent_risk.pdf, Consultée le 23/11/2014. 
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ملية التدقيق لنفس املؤسسة ولعدد من السنوات يكسب املدقق إن عالتدقيق المتكرر لنفس المؤسسة:  -
اخلارجي خربة كبرية ومعرفة وثيقة الصلة، ومن املنطقي أن املدقق اخلارجي سيشعر مبزيد من الثقة عند تدقيق 

من املخاطر املالزمة يف السنة األوىل  ديدة، عادة يتم حتديد مستوى عالنفس املؤسسة بدال من مؤسسة ج
ة التدقيق، مث ينخفض تدرجييا هذا املستوى نتيجة احلصول على املزيد من اخلربة واملعرفة حول من عملي

 املؤسسة حمل التدقيق؛

تعترب املعامالت بني الشركة األم والشركات التابعة باإلضافة إىل املعامالت بني  األطراف ذات العالقة: -
مبا أن هذه املعامالت ال تتم بني طرفني مستقلني ، ة معامالت األطراف ذات العالقةاإلدارة أو مالك املؤسس

فهناك نقص يف الشفافية، لذلك يلجأ املدقق اخلارجي إىل وضع خماطر مالزمة عالية يف هذا النوع من 
 املعامالت؛

إن املعامالت غري الروتينية أو غري العادية تشمل مثال اخلسائر الناجتة عن احلرائق،  المعامالت غير الروتينية: -
نفيذ منتج جديد، عمليات االستحواذ، فعند تسجيل املعامالت اليت حتدث نادرا قد ال يكون لدى املؤسسة ت

اخلربة الكافية والوافية لتسجيلها بشكل صحيح، لذلك فمن املرجح أن تكون هناك أخطاء نتيجة نقص اخلربة 
 املالزمة؛يقوم املدقق اخلارجي بتقدير مستوى أعلى للمخاطر  وبالتايل ،ذات الصلة

هناك بعض احلسابات اليت تتميز بالتعقيد، باإلضافة إىل بعض  مدى تعقيد الحسابات والمعامالت: -
املعامالت اليت حتتاج إىل قدر كبري من احلكم يف تقديرها وتسجيلها، مثل: االستثمارات املسجلة بالقيمة 

ل هذه احتمال حدوث األخطاء يف مثيكون نة التجارية غري قابلة للتحصيل، العادلة، خمصصات الذمم املدي
 للمخاطر املالزمة؛ دقق اخلارجي بتقييم عالمرتفعا وبالتايل يقوم املاحلسابات واملعامالت 

تمع تؤثر على احتماالت األخطاء اجلوهرية، فاالحتمال  بنية المجتمع: - موع ا إن طبيعة العناصر املكونة 
حقيق واالختبار، وبالتايل فإن املدقق حيدد خماطر مالزمة أعلى للبنود الكبري لألخطاء يؤدي إىل مزيد من الت

املشكوك فيها مثل املخزونات ذات معدل دوران منخفض، املعامالت مع األطراف ذات العالقة، قابلية 
 األصول للخسارة واالختالس مثل: األصول النقدية.
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بعني االعتبار جمموعتني من العوامل اليت يكون هلا دور من خالل ما سبق نستنتج أنه على املدقق اخلارجي األخذ    
  1:يف حدوث أخطاء جوهرية ومها

: مثل مدى أمانة إدارة عوامل تؤثر في احتمالية وجود خطأ أو تحريف على مستوى البيانات المالية -
ا ومعرفتها بالتغريات اإلدارية، وجود ضغوطات غري اعتيادية على إدارة ، ملؤسسةا ، باإلضافة إىل ؤسسةاملخرب

 مراعاة العوامل املؤثرة على القطاع الذي تنتمي إليه املؤسسة.

مثل قابلية البيانات  عوامل تؤثر في احتمالية وجود خطأ أو تحريف في رصيد الحسابات والمعامالت: -
املالية للتحريف، االعتماد على االجتهاد الشخصي يف حتديد أرصدة احلسابات، احتمال تعرض أصول 

  .س، وجود عمليات غري عادية ومعقدةاملؤسسة للسرقة واالختال
  ميكن تلخيص أهم املخاطر املالزمة املتعلقة باملؤسسة حمل التدقيق يف اجلدول التايل:   

 أهم المخاطر المالزمة للمؤسسة محل التدقيق. ):04( جدول رقم

  تأثيرها على المخاطر المالزمة  نوعها  طبيعة المخاطر
  
  
  

مخاطر متعلقة بطبيعة 
  الحساب.

إن احلسابات ذات املبالغ الكبرية ستِؤدي إىل زيادة املخاطر   قيمة رصيد الحساب
ا.   املالزمة املتعلقة 

قابلية الحساب 
  لالختالس

ترتفع املخاطر املالزمة بالنسبة لألصول املعرضة للسرقة واليت 
  من السهل اختالسها.

  
طريقة تحديد قيمة 

  رصيد الحساب

إن احلسابات اليت ختضع للتقدير الشخصي يف حتديد قيمتها 
تكون عرضة لألخطاء من احلسابات اليت حتدد قيمتها على 

 املالزمة هلذهأساس دليل فعلي، وبالتايل فإن املخاطر 
لذلك جيب التأكد من  احلسابات ستكون عند مستوى عايل

مدى سالمة األسس اليت وضع على أساسها هذا التقدير 
  ومدى مالءمته.

  
  
  

مخاطر متعلقة بطبيعة 

  
  

  طبيعة أعمال المؤسسة

إن هناك بعض أنواع األعمال اليت يكون هلا تأثري على 
ة، حيث أنه إذا زادت خماطر الصناعة زادت املخاطر املالزم

قيمة املخاطر املالزمة، لذلك جيب على املدقق اخلارجي فهم 
طبيعة عمل املؤسسة والصناعة اليت تنتمي إليها حىت يتمكن 

  من حتديد املخاطر اليت تؤثر عليها.
                                                             

  .223، ص. 2009غسان فالح المطارنة، تدقیق الحسابات المعاصر، الطبعة الثانیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن، 1
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اباألمانة والنزاهة يف كلما كانت إدارة املؤسسة تتمتع   نزاهة اإلدارة  المؤسسة محل التدقيق  تعامال
  سيؤدي هذا إىل ختفيض املخاطر املالزمة.

  
  دورية عمليات المؤسسة

إن املخاطر املالزمة تكون مرتفعة يف العمليات غري املتكررة 
وغري الروتينية، وذلك ألن احتمال وقوع األخطاء فيها يكون 

ا أكرب لعدم وعدم معرفتهم للمعاجلة  دراية وإملام املوظفني 
  يمة هلا.احملاسبية السل

  
  

  
مخاطر متعلقة بعمل 

  المدقق الخارجي

  
  

  نوعية االرتباط

إذا كان ارتباط املدقق باملؤسسة حمل التدقيق جديدا، أي أنه 
ليس لديه أية خربة سابقة بأعمال هذه املؤسسة، فإنه عادة ما 
يتم وضع املخاطر املالزمة هلذه املؤسسة عند مستوى أعلى 

سليم على القوائم املالية دون أن حىت يتمكن من إبداء رأي 
  يعرض نفسه ملخاطر املساءلة.

  
  حجم المجتمع

تمع املطلوب فحصه وكثرت عملياته  كلما زاد حجم ا
وكانت األرصدة كبرية، فإنه على املدقق اخلارجي وضع 
املخاطر املالزمة عند مستوى أعلى وهذا الزدياد احتمال 

  وقوع األخطاء فيه.
محمد الفیومي محمد وآخرون، دراسات متقدمة في المراجعة، المكتب من إعداد الطالبة باالعتماد على المرجع: : المصدر

  .2008الجامعي الحدیث، االسكندریة، القاھرة، 

ر السليم وبذل اجلهد الكايف من أجل التقدي ية الواجبةعلى املدقق اخلارجي بذل العناية املهنمن خالل ما سبق    
وحتديد أمهيتها النسبية من أجل  ملؤثرة على تقديره هلذه املخاطرمن خالل فهمه ملختلف العوامل اللمخاطر املالزمة، 

  . الوصول إىل مستوى خماطر التدقيق املرغوب فيه

  الرقابة مخاطر ثانيا:
هذه املخاطر ال تتوقف على املدقق اخلارجي تتعلق خماطر الرقابة بكيفية تصميم نظام الرقابة الداخلية، وبالتايل فإن    

ألن تصميم نظام الرقابة الداخلية هو من اختصاص املؤسسة، لكن على املدقق اخلارجي تقييم مدى كفاءة وفاعلية 
  نظام الرقابة الداخلية يف منع حدوث أو كشف األخطاء عند وقوعها.

ا األخطاء اليت تكون مادية مب    فردها أو عند جتميعها مع أخطاء أخرى وال ميكن اكتشافها تعرف خماطر الرقابة بأ
  .1من طرف نظام الرقابة الداخلية

                                                             
1Horatui Rotaru, Op.Cit, P.395. 
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ا قابلية احتواء التأكيد يف القوائم املالية لألخطاء اليت مل يتم منعها أو اكتشافها من قبل نظام الرقابة     تعرف بأ
  .1الداخلية

ا خماطر أن األخطاء اجلوهرية     اليت ميكن أن حتدث يف التأكيدات ذات الصلة لن يتم منعها أو ميكن تعريفها بأ
هذا اخلطر هو دالة لفعالية الرقابة الداخلية وبالتايل فإن بعض خماطر قبل الرقابة الداخلية للمؤسسة،  اكتشافها من

  .2الرقابة هو موجود دائما بسبب القيود املتأصلة يف الرقابة الداخلية
املخاطر اخلاصة بأن النظام احملاسيب ونظام الرقابة الداخلية لن مينع أو يكتشف أو يصحح يف تعرب خماطر الرقابة عن    

التوقيت املناسب، أي حتريفات يف رصيد احلساب أو جمموعة العمليات اليت ميكن أن تكون جوهرية سواء على 
  .3األخرى املستوى الفردي، أو عندما تشرتك مع حتريفات يف أرصدة احلساب وجمموعة العمليات

من خالل التعاريف السابقة نتوصل إىل أن خماطر الرقابة الداخلية هي املخاطر املتعلقة بكيفية تصميم نظام الرقابة    
الداخلية والنظام احملاسيب، حيث أنه كلما زادت قوة وفعالية وموثوقية النظامني يف اكتشاف األخطاء اجلوهرية فإن 

اطر الرقابة بقيمة منخفضة، أما يف حالة وجود ضعف يف النظامني يف اكتشاف ومنع املدقق اخلارجي سيقوم بتقييم خم
اليت ميكن أن تتعرض هلا حدوث األخطاء يف الوقت املناسب، فإن املدقق اخلارجي سريفع من قيمة خماطر الرقابة 

  املؤسسة.
بيئتها ورقابتها الداخلية، ويقوم املدقق و  ةثل املخاطر اليت ترتبط باملؤسسإذن فاملخاطر املالزمة وخماطر الرقابة مت   

اخلارجي بتقييم هذه املخاطر استنادا إىل األدلة اليت حتصل عليها، فيقوم املدقق بتقييم املخاطر املالزمة باستخدام 
املعلومات اليت مت احلصول عليها عند أداء إجراءات تقييم املخاطر والنظر يف خصائص احلسابات واالفصاحات يف 

نات املالية، كما يقوم املدقق بتقييم خماطر الرقابة باستخدام األدلة اليت مت احلصول عليها من أداء اختبارات الرقابة البيا
  .4أو أداء اختبارات أخرى

إن تقدير خماطر الرقابة ضروري بالنسبة للمدقق اخلارجي من أجل حتديد طبيعة االختبارات األساسية وتوقيتها     
  املدقق اخلارجي عند تقديره ملخاطر الرقابة القيام باخلطوات التالية:وحجمها، جيب على 

                                                             
1Chief financial officer’s council, Implementation guide for OMB circular, Management’s responsibility for internal 
control over financial reporting, United states department of commerce, Washington, July 2005, P.19. 
2Evren Dilek Sengur, Op.Cit, P.299. 

  .871، ص. 2007أمین السید أحمد لطفي، دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكد، الدار الجامعیة، االسكندریة، مصر،   3
4PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), Auditing standards related to auditor’s assessment of and 
response to risk, Washington, August5,2010, P.12. 
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  إن دراسة وفهم نظام الرقابة الداخلية ميكن املدقق اخلارجي من:دراسة وفهم نظام الرقابة الداخلية:  -
  :جيب على املدقق اخلارجي أن حيصل على املعلومات الالزمة حول تحديد مدى إمكانية تدقيق المؤسسة

ا، لتحديد مدى إمكانية االعتماد عليها يف مجع األدلة الكافية واملناسبة إلصدار بيئة  املؤسسة اليت يعمل 
  رأيه حول القوائم املالية، ومن أجل اختاذ القرار املالئم بشأن إمكانية تدقيق القوائم املالية هلذه املؤسسة.

 :مبا يف ذلك  ى فهم للمؤسسة وبيئتهااحلصول علمن خالل  تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية المحتملة
فإنه ميكن للمدقق اخلارجي أن يتحصل على أساس أفضل من أجل حتديد خماطر  ،نظام الرقابة الداخلية

األخطاء اجلوهرية على مستوى احلسابات والتأكيدات، وبالتايل يتمكن من حتديد املخاطر اليت تكون مهمة 
  .1ت األساسيةيف تقديره باإلضافة إىل حتديد االختبارا

 بعد قيام املدقق اخلارجي بتحديد مستوى خماطر األخطاء اجلوهرية يتمكن  االكتشاف: عدم تحديد مخاطر
إىل االكتشاف، فارتفاع مستوى خماطر األخطاء اجلوهرية يؤدي  عدم من حتديد املستوى املناسب ملخاطر

  .2ى إجراءات التدقيق املنفذةوذلك انطالقا من طبيعة وتوقيت ومد ختفيض مستوى خماطر االكتشاف
  :إن اعتماد املدقق اخلارجي على االختبارات األساسية يعتمد على مدى قوة تصميم االختبارات األساسية

أو ضعف نظام الرقابة الداخلية، حيث إذا كان نظام الرقابة الداخلية قويا وهناك فصل بني الوظائف، فإن 
األساسية املستخدمة جلمع أدلة اإلثبات حول خلو القوائم  املدقق اخلارجي سيخفض من حجم االختبارات

املالية من التحريفات اجلوهرية، أما إذا كان نظام الرقابة الداخلية ضعيفا واستنتج وجود أخطاء مادية مل مينعها 
   .3فعلى املدقق اخلارجي توسيع نطاق استخدام االختبارات األساسية أو يكتشفها هذا النظام

ك تقدير مبدئي ملخاطر الرقابة وذلعلى املدقق اخلارجي أن يقوم بوضع تقدير مبدئي لمخاطر الرقابة:  -
أساسية وتصحيحها، بتقييم فعالية النظام احملاسيب ونظام الرقابة الداخلية مبنع حدوث معلومات خاطئة 

  .4من حتديد نوعية أدلة اإلثبات وتوقيت احلصول عليهاالتمكن و 

                                                             
1CPE directorate, Audit risk summary of provisions of recently, Issued exposure drafts by IFAC, February 2003, 
P.826. 
2PCAOB, Op.Cit, P.12. 

  .314، 313، مرجع سابق، ص. محمد الفیومي محمد وآخرون  3
  .224غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص.   4
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إذا كانت الرقابة الفعلية أقل من التقدير املبدئي هلا  في التقدير المبدئي لمخاطر الرقابة: إعادة النظر  -
واختبار مدى  وفحص إجراءات الرقابة اإلضافية القيام بدراسة بقدر كبري، فإنه جيب على املدقق اخلارجي

اااللت   من أجل احلصول على أدلة إضافية تدعم مالئمة إجراءات الرقابة.، زام 
وكل من املخاطر  بتقدير خماطر التدقيق املرغوبة بعد قيام املدقق اخلارجياالكتشاف:  عدم تقدير مخاطر -

ا  عدم املالزمة وخماطر الرقابة الداخلية، فإنه ميكن أن حيدد املستوى املالئم ملخاطر االكتشاف املسموح 
  :1باستخدام املعادلة التالية

املخاطر	املرغوبةاالكتشاف=  عدم مخاطر
  خماطر	الرقابة×املخاطر	املالزمة

  :2من هذه العوامل ما يليامل عند تقييمه ملخاطر الرقابة، جيب على املدقق اخلارجي مراعاة عدة عو       
على املدقق اخلارجي أن يقيم السياسات املتعلقة بالفصل والتعيني والتدريب،  سياسة إدارة الموارد البشرية: -

م وأمانتهم، ففي حالة وجود سياسات جيدة وفعالة فإنه ستزداد ثقة  واإلشراف على املوظفني ومدى كفاء
  يقوم بتقييم منخفض ملخاطر الرقابة.و  املدقق اخلارجي يف القوائم املالية

جيب على املدقق اخلارجي التأكد من أن الفصل بني املهام واملسؤوليات بني املوظفني  الفصل بين المهام: -
سسة يتم بالشكل املناسب، حيث تعتمد فعالية الفصل بني املسؤوليات على افرتاض أنه ال ميكن داخل املؤ 

لشخصني أو أكثر التواطؤ من أجل القيام بالتالعب واالختالس، فكلما زادت احتمالية حدوث الغش 
  واالحتيال كلما ارتفعت خماطر الرقابة.

ا، سة بتوفري احلإذا قامت املؤسالحماية المادية لألصول والسجالت:  - هذا ماية املادية ألصوهلا وسجال
ا جيعل املدقق اخلارجي يضع خماطر الرقابة عند املستوى مم لية نظام الرقابة الداخليةيدل على كفاءة وفعا

  املنخفض هلا.
جيب على املدقق اخلارجي التأكد من وجود تفويضات مناسبة لعمليات املؤسسة من تفويض الصالحيات:  -

التأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية، ففي حالة وجود فرد واحد تفوض له سلطات وصالحيات كبرية أجل 
  هذا سيؤدي إىل تقييم مرتفع ملخاطر الرقابة.

                                                             
  .286أمین السید أحمد  لطفي، المراجعة بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص.   1
، جامعة رائد صالح الخطیب، مدى التزام مكاتب التدقیق في األردن بنموذج مخاطر التدقیق، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في المحاسبة، غیر منشورة 2

  .25،27، ًص. 2012الشرق األوسط، 
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كلما كانت املؤسسة تتمتع بنظام حماسيب فعال كلما ازدادت ثقة املدقق اخلارجي يف النظام المحاسبي:  -
  فإن مستوى خماطر الرقابة سينخفض. القوائم املالية هلا، وبالتايل

ستقاللية وكفاءة املدقق جيب على املدقق اخلارجي أن يأخذ بعني االعتبار مدى اوجود تدقيق داخلي:  -
  حىت يتمكن من تقييم نظام الرقابة الداخلية. الداخلي

ع اإلجراءات جيب على املدقق اخلارجي تقييم مدى االلتزام بإتبا اإلشراف على تطبيق إجراءات الرقابة:  -
 ة أو ضعف نظام الرقابة الداخليةوالتعليمات الرقابية من قبل املوظفني داخل املؤسسة، من أجل تقييم قو 

 وبالتايل تقييم خماطر الرقابة.

  االكتشاف عدم مخاطرثالثا: 
االكتشاف عن املخاطر املتعلقة بعملية تدقيق القوائم املالية، حيث ميكن للمدقق اخلارجي التحكم  عدم تعرب خماطر   

  .اليت يقوم جبمعها فيها عن طريق زيادة مقدار أدلة اإلثبات
مع األمريكي للمحاسبني القانونيني عدم تعرف خماطر    يف نشرة معايري املراجعة  )AICPA( االكتشاف حسب ا

ا: "املخاطر املتمثلة يف كون إجراءات التدقيق قد تؤدي باملراجع إىل نتيجة مؤداها عدم وجود خطأ يف أحد  39رقم  بأ
  األرصدة، أو يف نوع معني من العمليات يف الوقت الذي يكون فيه اخلطأ موجودا".

ا املخاطر املتعلقة بوجود أخطاء جوهرية يف القوائم املالية حم    ل التدقيق، وعدم قدرة املدقق اخلارجي ميكن تعريفها بأ
  .1على اكتشافها

يعرف خطر عدم االكتشاف بأنه خطر عدم اكتشاف اإلجراءات التحليلية ومراجعة تفاصيل العمليات واألرصدة،    
لألخطاء اهلامة نسبيا يف رصيد حساب ما سواء كان هذا اخلطأ هاما يف حد ذاته أو غري هام، إال إذا أضيف إىل 

  .2أخرى وتكون النتيجة ظهور حتريف هام أخطاء
االكتشاف يتكون من قسمني أساسيني عدم إن هذا التعريف هو أكثر دقة من التعريف السابق فهو يبني أن خطر    

  ومها: خطر اإلجراءات التحليلية، خطر مراجعة تفاصيل العمليات واألرصدة.

                                                             
1Insaf Ouertani, Salma Damak Ayadi, Auditor engagement decision: An exploratory study in the Tunisian context, 
Accounting and management information systems, Vol.11, No.3, 2012, P.374.  

  .165، ص.2007القاھرة، مصر،  حاتم محمد الشیشیني، أساسیات المراجعة، الطبعة األولى، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، 2
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ا خطر أن املد عدم ميكن تعريف خماطر     د على مستوى قق اخلارجي ال يكتشف األخطاء اليت توجاالكتشاف بأ
حيدد هذا النوع من املخاطر مبدى كفاءة إجراءات التدقيق وكيفية استخدامها من طرف املدقق التأكيد ذات الصلة، 

من  %100كون أن املدقق اخلارجي ال يستطيع فحص االكتشاف إىل الصفر   عدم ض خماطراخلارجي، وال ميكن ختفي
  .1سابات أو فئات املعامالتأرصدة احل

االكتشاف دالة لفعالية إجراءات التدقيق وكيفية تطبيقها من طرف املدقق اخلارجي، وهي تنشأ  عدم تعترب خماطر    
عادة من عدم قدرة املدقق على فحص كل فئات املعامالت وأرصدة احلسابات أو اإلفصاح عنها، باإلضافة إىل حالة 

أن املدقق قد حدد إجراءات التدقيق بشكل غري مناسب، أو أنه أساء تطبيق هذه  عدم التأكد اليت تنشأ من
  . 2اإلجراءات، أو أنه أساء تفسري نتائج التدقيق

 االكتشاف إىل نوعني مها:عدم تقسيم خماطر  ميكن   

العينة تؤدي إىل متثل خماطر املعاينة املخاطر الناجتة أن اإلجراءات املستخدمة واملطبقة على مخاطر المعاينة:  -
استنتاجات ختتلف عن ما إذا مت تطبيق نفس اإلجراءات جلميع العناصر يف رصيد احلساب أو نوع من 

  .3العمليات
واليت تتميز  ةار احلجم األنسب من مفردات العينميكن السيطرة على هذا النوع من املخاطر بقيام املدقق باختي   

  يار األسلوب املالئم للمعاينة.خبصائص ممثلة للمجتمع ككل، كما جيب اخت

قق اخلارجي يف اكتشاف خطأ يتعلق هذا النوع من املخاطر باحتمال فشل املدمخاطر عدم المعاينة:  -
ينتج هذا النوع من املخاطر حىت ولو قام ائج االختبار، بسبب املشاكل املرتبطة بتفسري أو جتميع نت جوهري

وقد ينتج هذا النوع من  ٪،100املدقق اخلارجي بفحص شامل لكل الوحدات املكونة للمجتمع أي بنسبة 
  :4املخاطر نتيجة

 استخدام إجراءات تدقيق غري سليمة؛ -

 التطبيق اخلاطئ إلجراءات التدقيق؛ -

 التفسري اخلاطئ لنتائج التدقيق؛ -
                                                             

1Evren Dilek, Op.Cit, P.299. 
2IFAC, Audit risk ,Exposure draft, October 2002, P.18. 
3Texas comptroller of public accounts, Sampling manual, September 2013, P.3. 

  .152، ص.1998سكندریة، مصر، محمد الفیومي، عوض لبیب، أصول المراجعة، المكتب الجامعي الحدیث، اإل 4
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ميكن التحكم يف خماطر عدم املعاينة بالتدريب اجليد واإلشراف الوثيق على عمليات التدقيق، باإلضافة إىل    
  .1استخدام أساليب معاينة مالئمة

جيب على املدقق اخلارجي أن يقوم بتقييم كل من املخاطر املالزمة وخماطر الرقابة لتأكيد معني، مث يقوم بتحديد    
وتوقيت  طبيعةبعد ذلك  عند املستوى املنخفض، مث يقرر خاطرهذه امل الكتشاف الذي جيعلا عدم مستوى خماطر

االكتشاف عن  عدم ، لذلك يقوم املدقق اخلارجي بتقدير خماطرهامن أجل التخفيض من ونطاق اختبارات التدقيق
  طريق ما يلي:

إجراءات التدقيق اليت يتعني  على املدقق اخلارجي أن حيدد طبيعةتحديد طبيعة اإلجراءات المستخدمة:  -
تتنوع هذه اإلجراءات واجلدول املوايل دقيق، عليه استخدامها من أجل التحقق من صحة تأكيدات الت

  يلخص أهم هذه اإلجراءات:
  أهم اإلجراءات المستخدمة من طرف المدقق الخارجي ):05رقم (جدول 

  التعريف  طبيعة اإلجراء
  

  الفحص المادي
من أجل تقييم وجود األشياء والوثائق، ويشمل فحص هو استعراض بصري 

السجالت أو الوثائق سواء كانت داخلية أو خارجية، يف شكل ورقي، الكرتوين 
عادة ما يقوم خرى، أو فحص مادي ألحد األصول، أو وسائل اإلعالم األ

املدقق جبولة ميدانية من أجل حتديد مدى اكتمال السجالت واحلصول على فهم 
  ات املؤسسة.عام لعملي

  
  المالحظة

العملية، يتم استخدام املالحظة  ينطوي هذا اإلجراء على مشاهدة النشاط أو
تكون املالحظة دون سابق إنذار خالل اإلجراءات يتم تنفيذها،  أن لتأكد منل

زيارة املوقع، ومتكن املالحظة من توفري أدلة تدقيق حول أداء أي عملية أو إجراء 
  املدقق اخلارجي مبراقبة عملية اجلرد من قبل موظفي املؤسسة.وكمثال لذلك قيام 

  
  اإلجراءات التحليلية

تتكون اإلجراءات التحليلية من تقييم املعلومات املالية عن طريق دراسة العالقات 
تشمل اإلجراءات التحليلية  البيانات املالية وغري املالية، املعقولة بني كل من 

  الكبرية عن املبلغ املتوقع. كذلك التحقيق يف االختالفات
  

  التحقق
ينطوي على مجع األدلة شفويا من اجلهة املسؤولة أو من أطراف أخرى مستقلة، 
هذه األدلة الشفوية تتلخص يف بيان مكتوب ويتم مراجعتها واملوافقة عليها من 

ق عموما من أضعف األدلة وال يتم ستجوب لضمان الدقة، يعترب التحققبل امل

                                                             
  .153المرجع السابق، ص.  1
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  مبفرده بل يتم تدعيمه بإجراءات أخرى.استخدامه 
  

  المصادقة
تتطلب من املدقق اخلارجي احلصول على أدلة مباشرة من الطرف الثالث، وجيب 

  أن تتطابق املعلومات مع تلك اليت يقدمها الطرف املسؤول.
  

  االستفسار
املالية يشمل االستفسار احلصول على املعلومات من األفراد املطلعني على األدوار 

مكتوبة إىل ترتاوح االستفسارات من رمسية املالية داخل أو خارج املؤسسة،  وغري
جيب أن يتم استخدام االستفسار إىل جانب إجراءات التدقيق شفهية غري رمسية، 

  األخرى. 
Source : - PCAOB, Auditing standards related to the auditor’s assessment of and response to 
risk, Washington, August5,2010, P.109,110. 

- Technical guidance for greenhouse gas verification at reasonable level assurance, 
Government of Ablerta, Canada, P. 46,47. 

تيار اإلجراء عليه اخلذا فستخدمة من طرف املدقق اخلارجي، من خالل اجلدول السابق نالحظ تنوع اإلجراءات امل   
املناسب الذي ميكنه من اكتشاف األخطاء املمكنة يف األرصدة املكونة للقوائم املالية اليت يقوم بتدقيقها، فهناك بعض 
األصول اليت ميكن التحقق منها ماديا مثل املعدات، اآلالت، فيمكن التحقق منها عن طريق املالحظة، الفحص 

رصيد املؤسسة لدى البنك فيمكن التحقق من هذا الرصيد عن طريق املادي، كما أن هناك أصوال أخرى مثل 
ا يتم احلصول عليها من أطراف حيث تعترب هذه األخرية  املصادقات، أكثر مصداقية مقارنة باألساليب األخرى كو

  خارج املؤسسة.

وانطالقا  الرقابة ملخاطر املالزمة وخماطرعلى املدقق اخلارجي تقييم كل من اتحديد نطاق إجراءات التدقيق:  -
من هذا التقييم يقوم بتصميم إجراءات التدقيق املناسبة للخطر املقيم، إن حتديد نطاق إجراءات التدقيق ميكن 

  .1االكتشاف اليت يتم استخدامها من أجل حتديد خماطر التدقيق عدم من حتديد خماطر
ومىت  تم تنفيذ إجراءات التدقيقمىت ي إن توقيت اإلجراءات ينص على تحديد توقيت إجراءات التدقيق: -

تكون الفرتة اليت يتم فيها مجع أدلة اإلثبات، ففي أغلب احلاالت فإن إجراءات التدقيق يتم استخدامها يف 
اية الفرتة أو يف وقت الحق، فكلما كانت كل من املخاطر املالزمة وخماطر الرقابة مرتفعة كلما يكون من 

                                                             
1Saurav K.Dutta and all : The audit risk model under the risk of fraud, Applications of fuzzy sets and the theory of 
evidence to accounting, Vol.7, Jai press Inc, 1998, P.8. 
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اية الفرتة أو بعده، إال أن هناك بعض اإلجراءات اليت األفضل تنفيذ إجراءات التدقيق  عند تاريخ أقرب من 
اية السنة، األحداث الالحقة اية الفرتة أو بعدها مثل التعديالت يف   .1ال يتم تنفيذها إال عند 

  لتايل:كا اجلدول املوايل يلخص أنواع خماطر التدقيق اخلارجي   
  مكونات مخاطر التدقيق الخارجي ):06رقم (جدول 

  المالحظات  التعريف  الطبيعة
  
  

  المخاطر المالزمة

هي احتمال أن حيتوي تأكيد ما    
على أخطاء من املمكن أن تكون 
جوهرية مبفردها أو عند جتميعها مع 

  أخطاء أخرى.
يتم التعامل مع اخلطر املالزم على   

مستوى القوائم املالية أو على مستوى 
  التأكيدات.

هي املخاطر املتعلقة بالنشاط واملخاطر األخرى املتعلقة    
بأهداف املؤسسة، طبيعة األنشطة، احمليط الذي تنشط 

ا.   فيه، حجمها، مدى تعقيد عمليا
أرصدة  ختتلف املخاطر املالزمة باختالف طبيعة   

  احلسابات وفئات املعامالت.

  
  
 
 

  المخاطر المتعلقة بالرقابة

هي املخاطر املتعلقة حبدوث    
اليت ميكن أن  ،حتريفات يف التأكيد

تكون جوهرية مبفردها أو عند جتميعها 
وال ميكن منعها أو  ،مع أخطاء أخرى

اكتشافها أو تصحيحها يف الوقت 
املناسب من طرف نظام الرقابة الداخلية 

  للمؤسسة.

ال بد على املؤسسة أن حتدد وتقيم املخاطر املتعلقة    
باإلضافة إىل املخاطر األخرى واالستجابة هلا  ،بأنشطتها

 من خالل تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية.
إن مستوى رقابة املؤسسة من بينها حوكمة املؤسسة،    

تغطي كل التأكيدات، يف  سياسة تسيري املوارد البشرية
حني أن الرقابة على مستوى األنشطة فهي تتعلق عموما 

 بتأكيدات خاصة.
هناك بعض املخاطر املتعلقة بالرقابة ال تزول بسبب    

 القيود الكامنة يف كل نظام رقابة داخلية.
على املدقق اخلارجي احلصول على فهم لنظام الرقابة    

الداخلية للمؤسسة واستخدام إجراءات تقييم خماطر 
  األخطاء اجلوهرية على مستوى التأكيدات.

  
  

  الخطر المجمع

يتم استخدام هذا املصطلح عادة من    
أجل اإلشارة إىل تقييم خماطر األخطاء 

خماطر متعلقة  اجلوهرية (خماطر مالزمة،

ميكن للمدقق اخلارجي أن يقيم بشكل منفصل أو    
جممع كال من املخاطر املالزمة واملخاطر املتعلقة بالرقابة، 

الطرق واالعتبارات اء على تقنيات التدقيق املفصلة، بن

                                                             
1Comité des cabinets d’expertise comptable de petite et moyenne taille IFAC, Guide pour l’utilisation des normes 
internationales d’audit dans l’audit des petites et moyennes entreprises, Avril 2009, P.201. 
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بالرقابة)، وذلك على مستوى القوائم 
  املالية وعلى مستوى التأكيدات. 

  العملية.

  
  
  

  االكتشافخطر عدم 

هو اخلطر املتعلق بعدم اكتشاف    
املدقق اخلارجي للتحريف املوجود على 

الذي من املمكن أن  ،مستوى التأكيد
يكون جوهريا مبفرده أو عند جتميعه مع 

  خماطر أخرى.
عدم إن املستوى املقبول ملخاطر    

االكتشاف عند مستوى معني من 
خماطر التدقيق هو على عالقة عكسية 

طر األخطاء اجلوهرية على مع خما
  مستوى التأكيد.

جيب على املدقق اخلارجي أن حيدد التأكيدات اليت من    
املمكن أن حتتوي على خماطر األخطاء اجلوهرية، ويركز 

االت.  إجراءات التدقيق يف هذه ا
عند تصميم وتقييم نتائج اإلجراءات املستخدمة جيب    

 ماالت التالية:على املدقق اخلارجي أن يأخذ االحت
 سوء اختيار إجراءات التدقيق؛ - 
 سوء تطبيق إجراءات التدقيق املناسبة؛ - 
  سوء تفسري نتائج إجراءات التدقيق. - 

Source : Comité des cabinets d’expertise comptable de petite et moyenne taille IFAC, Guide 

pour l’utilisation des normes internationales d’audit dans l’audit des petites et moyennes 
entreprises, Avril 2009, P.29. 

  خطوات تقييم مخاطر التدقيقالمطلب الثالث: 
نصت العديد من املعايري الدولية للتدقيق على أمهية تقييم املدقق ملخاطر التدقيق اليت ميكن أن يواجهها قبل الشروع    

سيتم من خالل هذا ، أجل حتديد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات املستخدمة من طرفهمن ة التدقيق، يف أداء عملي
  .عند القيام بتقييم خماطر التدقيقأهم اخلطوات املتبعة  املطلب التطرق إىل

  التعرف على طبيعة نشاط المؤسسة والصناعة أوال:
  التدقيق كالتايل: يم خماطرية وصناعتها املدقق اخلارجي يف تقيساعد حتليل نشاط املؤسس   

 توجيه انتباهه صوب النواحي اليت تشري إىل تقدمي اإلدارة بيانات كاذبة متعمدة؛ -

 التعرف على العوامل اليت قد تشري إىل عدم قدرة املؤسسة على االستمرار يف ممارسة نشاطها؛ -

 التعرف عل جماالت املعامالت املعقدة واليت تؤدي إىل ارتفاع احتمال وجود األخطاء. -
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"تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة : )315(الدويل رقم  التدقيق عيارمنص    
  :1، أنه جيب على املدقق اخلارجي احلصول على فهم ملا يليوبيئتها"

مبا يف ذلك إطار إعداد التقارير  امل األخرى اخلارجيةعوامل القطاع ذات العالقة والعوامل التنظيمية والعو  -
 املالية؛

ا، ملكيتها واهليكل اإلداري هلا - باإلضافة إىل أنواع االستثمارات اليت تقوم  ،طبيعة املؤسسة مبا يف ذلك عمليا
 ا املؤسسة وختطط إلجرائها، وطريقة هيكلة املؤسسة وكيفية متويلها؛

امة يف املؤسسة من فرتات السياسات احملاسبية املطبقة يف املؤسسة وأسباب التغري فيها، حيث أن التغريات اهل -
 سابقة قد تؤدي إىل تغيري خماطر األخطاء اجلوهرية؛

اليت من املمكن أن تؤدي إىل أخطاء جوهرية يف البيانات ل أهداف واسرتاتيجيات املؤسسة وخماطر العم -
ء املالية، حيث أن فهم املدقق ملخاطر العمل اليت تواجهها املؤسسة سوف ميكنه من حتديد خماطر األخطا

ا ليست مجيعا تؤدي  ديد أو تقييم مجيع خماطر العملاجلوهرية، إال أن املدقق اخلارجي ليس مسؤوال عن حت أل
 إىل حدوث خماطر األخطاء اجلوهرية؛

 قياس ومراجعة األداء املايل للمؤسسة. -
االت الرئيسية التالية كما    هو موضح يف اجلدول  على املدقق اخلارجي عند التعرف على املؤسسة فهم وتوثيق ا

  التايل:
  
  
  
  
 

                                                             
1Intosai, Issai315: Identification et évaluation des risques d’anomalie significatif par la connaissance de l’entité et de 
son environnement, Vienna, Austria . 



اإلطار المفاھیمي لمخاطر التدقیق الخارجيالفصل الثاني                                                 
 

 75 

): العوامل الواجب مراعاتها من طرف المدقق الخارجي عند التعرف على المؤسسة محل 07جدول رقم (
  التدقيق

  
  
  
  

  العوامل الخارجية

شروط قطاع الصناعة مبا يف ذلك البيئة التنافسية، العالقات مع الزبائن، العمالء،  - 
 التكنولوجيا؛

 الذي يتضمن املرجع احملاسيب املطبق؛احمليط التنظيمي  - 
 و على مستوى التنظيم؛أددة الناشئة من طبيعة األنشطة املخاطر احمل - 
 احمليط القانوين والسياسي واملتطلبات البيئية اليت تؤثر على املؤسسة وقطاع النشاط؛ - 
القوانني والتنظيمات اليت يؤدي انتهاكها إىل ظهور أخطاء جوهرية على مستوى  - 

 املالية؛ القوائم
  العوامل اخلارجية األخرى مثل الظروف االقتصادية العامة. - 

  
  

  طبيعة المؤسسة

ا، باإلضافة إىل اهليكل التنظيمي وكيفية متويل طبيعة أنشطة املؤسسة،  -  ممتلكا
 املؤسسة؛

املؤسسة وطبيعة العالقة اليت تربط املالك مع  املالك، األفراد الذين ميثلون حوكمة - 
 األشخاص اآلخرين؛

 كيفية إمتام املعامالت مع األطراف ذات العالقة؛ - 
 السياسات احملاسبية املطبقة؛ - 
حتديد فيما إذا كانت هناك تغيريات يف الطرق احملاسبية املطبقة من طرف املؤسسة  - 

 اخلارجي:خالل الفرتة، ويف حالة وجود التغيري على املدقق 
 توثيق األسباب والنظر يف مدى كفايتها. 
 .النظر يف مدى توافقها مع املبادئ احملاسبية املطبقة 
  حتديد مدى توفر املعلومات املقدمة يف القوائم املالية من أجل مواجهة املشاكل

  اجلوهرية.
  

  
  

  ستراتيجية المؤسسةاأهداف و 

مبهمتها، قيمها وفحص مدى احلصول على نسخة لكل إقرارات املؤسسة املتعلقة  - 
 توافقها مع اسرتاتيجية املؤسسة وأهدافها؛

 حتديد وتوثيق اسرتاتيجية املؤسسة؛ - 
 حتديد وتوثيق األهداف احلالية للمؤسسة؛ - 
، اسرتاتيجية املؤسسة وأهدافها، ميكن همةمن خالل املعرفة املكتسبة حول امل - 

 شاط ذو الصلة؛للمدقق اخلارجي أن حيدد ويوثق املخاطر املتعلقة بالن
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املخاطر املتعلقة بالنشاط والنامجة عن أحداث مهمة، وقائع ظرفية، باإلضافة إىل  - 
اإلجراءات اليت ميكن أن تؤثر سلبا على قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها ووضع 

  اسرتاتيجيتها، أو حتديد أهداف واسرتاتيجية غري مناسبة.
  
  
  
  
  

  خطوات استعراض األداء المالي

املؤشرات املهمة لقياس األداء املستخدم من طرف اإلدارة من أجل تقييم أداء حتديد  - 
 املؤسسة ومدى حتقيقها ألهدافها؛

تم بقياس وفحص األداء املايل  -  حتديد فيما إذا كانت هناك أطراف خارجية 
 للمؤسسة؛

 حتديد فيما إذا كانت هناك مؤشرات تقييم األداء املايل تشجع اإلدارة على ما يلي: - 
 .حتسني أداء املؤسسة 
 .ختفيض املخاطر عن طريق استخدام العمليات اليت متكن من حتقيق األهداف 
 .حتقيق األهداف الشخصية منها حتقيق عتبة املكافأة 
حتديد فيما إذا كانت مؤشرات األداء تستند إىل معلومات وفية وكافية من أجل  - 

  استخدامها كأساس لإلجراءات التحليلية.
Source : Comité des cabinets d’expertise comptable de petite et moyenne taille IFAC, Op.Cit, 

P.65, 68. 

ا املدقق اخلا    هو ضرورة  رجي عند تقييمه ملخاطر التدقيقمن خالل ما سبق نتوصل إىل أن اخلطوة األوىل اليت يقوم 
تتعرض هلا  نأحتديد طبيعة املخاطر اليت ميكن  من أجل ،التعرف على طبيعة أعمال املؤسسة والصناعة اليت تنشط فيها

 املؤسسة حمل التدقيق.

 فهم نظام الرقابة الداخلية: ثانيا
مصطلح الرقابة الداخلية بأنه جمموعة واسعة من األنشطة داخل  )ISA210(الدويل رقم  التدقيق عيارمعرف ي   

املخاطر لدى املؤسسة ونظام املعلومات مبا يف ذلك عمليات عملية تقييم اليت ميكن وصفها ببيئة الرقابة، العناصر 
ال بد ، مؤسسات األعمال ذات العالقة املرتبطة بإعداد التقارير املالية واالتصال، وأنشطة الرقابة ومراقبة أنظمة الرقابة

ختضع هلا املؤسسة  على نظام الرقابة الداخلية أن يعكس احتياجات اإلدارة ومدى تعقيد العمل، وطبيعة املخاطر اليت
  .1والقوانني واألنظمة ذات العالقة

                                                             
1International Federation of Accountants (IFAC), Norme international d’audit (ISA210): Accord sur les termes des 
missions d’audit, Traduction française modifiée pour la dernière fois en décembre 2012 . 
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تعمل وتتفاعل معا من  من خالل التعريف السابق جند أن نظام الرقابة الداخلية يتكون من مخسة عناصر أساسية   
 أجل التنبؤ واكتشاف وتصحيح األخطاء املهمة يف القوائم املالية وهي: بيئة الرقابة، أنشطة الرقابة، املعلومات

  .1واالتصال، املتابعة، تقييم املخاطر
 بيئة الرقابة .1

ا حتدد مستوى وعي ا    اصر تشكل األساس للعنملوظفني للحاجة إىل الرقابة، تعكس بيئة الرقابة ثقافة املؤسسة، كو
ملوظفني، فلسفة : النزاهة واألخالق، كفاءة ايف هلا تأثري على بيئة الرقابةالعوامل اليت تتمثل  األخرى للرقابة الداخلية،

  .2وأسلوب اإلدارة، سياسة توزيع املسؤوليات والتنظيم
  تلخيص أهم مكونات بيئة الرقابة من خالل اجلدول التايل:كن مي   

  ): مكونات بيئة الرقابة08جدول رقم (

  المفهوم  عناصر بيئة الرقابة
  خالقية.حتديد ثقافة املؤسسة وقيمتها األ على اإلدارة  النزاهة واألخالق

  على اإلدارة حتديد موافقة املهارات الضرورية لكل وظيفة ولكل مهمة.  الكفاءة
غري رمسية أو  حيدد اجلهاز املكلف بالتسيري فلسفة وأسلوب اإلدارة، القيم واالسرتاتيجية (إجراءات  فلسفة وأسلوب اإلدارة

  اليت تتأثر بالنسبة ملستوى اخلطر املقبول.إجراءات مكتوبة)، 
االت  المؤسسةهيكل  األساسية للسلطات واملسؤوليات،  على املؤسسة تبين هيكل واضح حلوكمة املؤسسة وحتديد ا

ميكن أن خيتلف هيكل املؤسسات من مؤسسة إىل أخرى (مركزي، غري مركزي، بالوظائف، أو 
  قطاعات األنشطة).

  
  توزيع السلطات والمسؤوليات

اإلدارة التنفيذي وحيدد سلطاته وواجباته، إن صالحيات عرض يقرر اجلهاز املكلف بالتسيري هيكل 
املؤسسة متارس من قبل مدير تنفيذي واحد، باإلضافة إىل أن حدوده ونطاقه يتم حتديدها بوضوح 

ا اجلهاز املكلف بالتسيري للمدير التنفيذي، والق واعد وأحكام قانون مع مراعاة الكيفية اليت عهد 
م بالتفصيل.ل األشخاص املعنيني كل معرفةال بد من  الشركات، حيث   نطاق سلطا

فاءة العاملني، هذه السياسة تتضمن كت املتعلقة بالنزاهة، األخالق،  على املؤسسة حتديد السياسا  سياسة إدارة الموارد البشرية
  التدريب، التقييم، األجور.

Source : Commission corporate gouvernance fondation privée, Contrôle interne et gestion des 

risques, Version 10/01/2011, Bruxelles, P. 9,10.  
                                                             

1COSO, Contrôle interne sur l’information financière lignes directives à l’intention des petites sociétés ouvertes, 
Volume1, Juin 2006, P. 9. 
2Contrôle fédéral des finances, Mise en place d’un système de contrôle interne, 2émeédition, 2007, P. 10. 
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 :1جيب على املدقق اخلارجي احلصول على فهم لبيئة الرقابة، عن طريق تقييم ما يلي  

 ي؛إذا كانت اإلدارة تقوم باحملافظة على ثقافة األمانة والسلوك األخالق -

 ة.إذا كانت عوامل القوة يف عناصر بيئة الرقابة توفر قاعدة مناسبة للعناصر األخرى للرقابة الداخلي -
 عملية تقييم مخاطر المؤسسة .2

اليت قد تؤثر على حتقيق ، ذات الصلة إن عملية تقييم املخاطر هي العملية اليت تتضمن حتديد وحتليل املخاطر   
  .2وحتديد كيفية االستجابة هلااألهداف التنظيمية للمؤسسة 

  :3على املدقق اخلارجي احلصول على فهم إذا كانت املؤسسة متلك عملية لتقييم املخاطر من أجل   
التعرف على املخاطر املتعلقة بأهداف إعداد التقارير املالية مبا يف ذلك املخاطر اجلوهرية بسبب الغش "خماطر  -

 االحتيال"؛

 طاء الناجتة عن تلك املخاطر؛تقييم احتمال وأمهية األخ -

 تقرير حول العمل ملعاجلة املخاطر السابقة. -
أنه جيب على املدقق اخلارجي حتديد خماطر األخطاء اجلوهرية اليت عجزت  )ISA315( الدويل التدقيق نص معيار   

إذا كان هناك نواحي اإلدارة عن حتديدها، واحلصول على فهم ألسباب فشل اإلدارة يف حتديد هذه املخاطر، وتقييم 
  ضعف هامة يف الرقابة الداخلية يف عملية تقييم املؤسسة للمخاطر.

  نظام المعلومات بما في ذلك أساليب العمل المرتبطة بإعداد التقارير المالية واإلبالغ .3
املعلومات ليل وتوصيل خيتص جبمع وتبويب ومعاجلة وحت ،يعرف نظام املعلومات بأنه أحد مكونات تنظيم املؤسسة   

  .   4اليت متكن إدارة املؤسسة واألطراف اخلارجية من اختاذ القرارات املالئمة
فال بد من وجود نظام معلومات يضمن تقدمي  ،لنظام املعلومات واالتصال تأثري كبري على إطار الرقابة الداخلية   

متثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية إلدارة تقارير تتضمن معلومات تشغيلية ومالية وغري مالية، وكذلك املتعلقة باال
                                                             

1International Federation of Accountants (IFAC), Norme international d’audit (ISA315): Identifying and assessing the 
risks of material misstatement through understanding the entity and its environment, Traduction française 
modifiée pour la dernière fois en décembre 2012. 
2Intosai professional standards committee, Lignes directrices sur les normes de contrôle interne à promouvoir dans 
le secteur public, Vienna, Austria, P.25. 
3PCAOB, Op.Cit, P. 42. 

یمكن، نظم المعلومات المحاسبیة التخاذ القرارات، ترجمة: كمال الدین سعید، أحمد حامد حجاج، دار المریخ للنشر، ستیفن أ.موسكوف، مورك ج.س  4
  .25، ص.1989المملكة العربیة السعودیة، الریاض، 
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ومراقبة األنشطة، باإلضافة إىل توفري معلومات حول األحداث اخلارجية واألنشطة والظروف الالزمة الختاذ القرارات 
  .1وإعداد التقارير داخليا

ملؤسسة، مجيع أحناء ا يسمح للمعلومات بالتدفق يف كل االجتاهات ويفنظام اتصال جيب أن يكون لدى املؤسسة     
تشمل هذه املعلومات معلومات حول املخاطر اليت مت حتديدها وكيفية الرقابة عليها، باإلضافة إىل املعلومات حول 

جيب أن يسمح نظام االتصال بإبالغ مجيع املوظفني عن لواجب إتباعها من قبل املوظفني، السياسات واإلجراءات ا
م حيث يتوفر لدى كل مو  ظف فهم عن دوره يف نظام الرقابة الداخلية، والكيفية اليت تربط أنشطته الفردية مسؤوليا

بعمل اآلخرين، باإلضافة إىل أن املوظفني حيتاجون إىل التواصل حول املشاكل اليت ميكن أن تالحظ أثناء أداء 
م  .2واجبا

  ): نظام المعلومات09جدول رقم (

  نقاط يجب أخذها بعين االعتبار  
  

  
  

  المعلوماتمصدر 

إن تدفقات املعامالت من خالل عمليات املؤسسة هلا طابع جوهري بالنسبة للقوائم  - 
 املالية؛

 الطريقة اليت من خالهلا يتم إنشاء عمليات األعمال للمؤسسة؛ - 
القيود احملاسبية (اليدوية أو االلكرتونية) املدعمة للمعلومات واحلسابات اخلاصة يف  - 

 ق بالتهيئة، التسجيل، املعاجلة، عرض العمليات؛القوائم املالية، فيما يتعل
الطريقة اليت من خالهلا يقوم النظام احملاسيب بتسجيل األحداث، فئات املعامالت  - 

  األخرى واليت يكون هلا طابع جوهري.
  
  

  
  معالجة المعلومات

 جل إعداد القوائم املالية للمؤسسة، مباأاملعلومات املالية املستخدمة من عملية إعداد  - 
 يف ذلك التقديرات احملاسبية اجلوهرية واملعلومات املقدمة؛

الطريقة اليت من خالهلا تتصل املؤسسة حول دور املعلومة املالية، املسؤولية، وكل  - 
 االستفسارات ذات الطابع اجلوهري املتعلقة باملعلومة املالية؛

املتعلقة بالتسجيل خماطر األخطاء اجلوهرية املتعلقة بتجاوزات غري مناسبة للرقابة  - 
 احملاسيب؛

 اإلجراءات املستخدمة من أجل: - 
                                                             

1Intosai professional standards committee, Op.Cit, P. 41. 
2Office of the state comptroller, Management’s responsibility for internal controls, Albany, New York, October 
2010, P.13. 
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 .تسجيل، معاجلة وعرض العمليات اجلوهرية وغري املتكررة يف القوائم املالية 
  تسوية املعاجلات غري الصحيحة للعمليات.تتم الطريقة اليت من خالهلا  

  
  استخدام المعلومات المنتجة

 احملاسيب وكيفية استخدامها إلدارة املؤسسة؛ طبيعة التقارير املصدرة من طرف النظام - 
طبيعة املعلومات املقدمة من طرف اإلدارة واألطراف الذين ميثلون حوكمة املؤسسة  - 

  لألطراف اخلارجية.
Source : Comité des cabinets d’expertise comptable de petite et moyenne taille IFAC, Op.Cit, 

P.43.  

  

  أنشطة الرقابة .4
تسمح هذه األنشطة بضمان أن تعلقة باحرتام قرارات اإلدارة، تتضمن أنشطة الرقابة املبادئ واإلجراءات امل   

  .1اإلجراءات املتخذة ضد املخاطر احملددة ومن أجل حتقيق األهداف هي مطبقة بشكل صحيح
 ة:لطريقة التاليميكن تصنيفها با تتضمن أنشطة الرقابة العديد من العمليات، الطرق واإلجراءات   

  ): أنشطة الرقابة03شكل رقم (

  أنشطة الرقابة                  

  

Source : Price water house coopers, Système de contrôle interne : Un outil de gestion en 
pleine mutation, 2007, P. 9, Article disponible sur  le site : 
www.pwc.ch/user_content/editor/.../pwc_sci_pleine_mutation_06_f.pd, Consultée le 
(20/06/2014). 

                                                             
1KPMG, Le contrôle interne dans la pratique suisse actuelle, P.8, 18, Article disponible sur le site : 
www.sgw.ch/d/dossier/documents/dossier_22_kpmg_studie_f.pdf, Consultée le ( 15 /06/2014). 

  الرقابة اآللية  الرقابة اليدوية
 ت)؛االرتاخيص وفقا للمهار رقابة االمتثال (احرتام  - 
 رقابة مدى التوافق؛ - 
رقابة مادية (رقابة دخول وخروج البضاعة، اجلرد  - 

  دي).اامل

  محاية الرخص؛ - 
 عدد الرقابة؛ - 
  تعديل (تسوية) البيانات. - 

 الرقابة املمارسة من طرف اإلدارة:
 أنشطة املتابعة وفقا للقواعد الداخلية؛-
 تدخل التدقيق الداخلي؛-
 استخدام متخصصني خارجيني.-
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من أجل تقييم خماطر األخطاء  تدقيقجيب على املدقق اخلارجي احلصول على فهم ألنشطة الرقابة املتعلقة بال   
  تصميم املزيد من إجراءات التدقيق اليت تستجيب للمخاطر املقيمة. رية عند مستوى االثبات واجلوه

  بةمتابعة عناصر الرقا .5
مبا أن النظام جود وحسن سري عمل مكوناته، جيب أن يستند نظام الرقابة الداخلية إىل املتابعة من أجل تقييم و    

  .1يتطور مع الوقت فإنه من الضروري حتديد ما إذا كان تشغيل اجلهاز يبقى فعاال ملواجهة هذه التغريات
لسياسات واإلجراءات املصممة واملنفذة من قبل اإلدارة تطبق حتدد متابعة عناصر الرقابة الداخلية فيما إذا كانت ا   

بشكل فعال من قبل املوظفني، وتساعد عملية املتابعة التعرف على أوجه القصور اجلوهرية يف نظام الرقابة يف الوقت 
أو املناسب وتصحيحها، كما تسمح بالتعرف على املخاطر اجلديدة اليت ميكن أن تظهر نتيجة لتغريات داخلية 

  .2خارجية واستخدام إجراءات جديدة ملواجهة هذه املخاطر
  :3على املدقق اخلارجي عند متابعته لعناصر الرقابة احلصول على فهم ملا يلي   

 األنواع الرئيسية لألنشطة اليت تتبعها املؤسسة ملتابعة الرقابة على إعداد التقارير املالية؛ -

داخلي فعلى املدقق اخلارجي حتديد طبيعة ومسؤوليات هذه يف حالة كان لدى املؤسسة وظيفة تدقيق  -
 الوظيفة، واألنشطة اليت تنجزها ومدى تناسبها مع اهليكل التنظيمي للمؤسسة؛

 مصادر املعلومات املتعلقة بأنشطة املتابعة للمؤسسة؛ -

ا موثوقة بشكل كاف لتحديد اهلدف. -  األساس الذي تعترب عليه اإلدارة املعلومات على أ
  نظام الرقابة الداخلية كالتايل: اجلدول املوايل يلخص مكونات   
  
  
  
  
  

                                                             
1Méthodologie d’audit de la cour des comptes du canton de Vaud : Manuel de vérification de l’évaluation de la 
gestion des risques, Vol.3, Septembre2009, P.30. 
2Office of the state comptroller, Op.Cit, P.14.  
3International Federation of Accountants (IFAC), Norme international d’audit (ISA315), Op.Cit. 
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  ): مكونات نظام الرقابة الداخلية10جدول رقم (

  عناصر مكونات نظام الرقابة  وصف مكونات نظام الرقابة  مكونات نظام الرقابة الداخلية
  
  

  بيئة الرقابة

 السياسات واإلجراءات واالجتاه العام 
أصحاب املؤسسة واإلدارة العليا، 

االقتصادية املرتبطة بضوابط الرقابة 
  .الداخلية وأمهيتها

 القيم األخالقية والنزاهة؛ - 
 االلتزام بالكفاءة؛ - 
 فلسفة اإلدارة ومنط التشغيل؛ - 
 اهليكل التنظيمي؛ - 
 حتديد السلطات واملسؤوليات؛ - 
  سياسات وممارسات املوارد البشرية. - 

  
  تقدير المخاطر

ة مللمخاطر املالئد وحتليل اإلدارة حتدي
  إلعداد القوائم املالية.

  عمليات تقدير اخلطر:
 حتديد العوامل املؤثرة على اخلطر؛ - 
 إمكانية حدوث اخلطر؛ - 
  قرار إدارة اخلطر. - 

  
  األنشطة الرقابية

اإلجراءات والسياسات اليت تضعها 
اإلدارة للوفاء بأهدافها ألغراض التقرير 

  املايل.

  أنواع األنشطة الرقابية:
 الفصل الكايف للواجبات؛ - 
 السجالت واملستندات الكافية؛ - 
  الرقابة املادية على األصول. - 

الطرق املستخدمة لتحديد وجتميع   المعلومات واالتصال
وتسجيل والتقرير عن عمليات 

  املؤسسة.

أهداف التدقيق املرتبطة بالعمليات، الدقة، 
االكتمال، التبويب، التوقيت، الرتحيل، 

  التلخيص.
  

  المتابعة
التقييم املستمر والدوري لإلدارة على 
فاعلية تصميم وتشغيل الرقابة الداخلية 

  لتحديد مواطن الضعف.

  متابعة االلتزام بنظام الرقابة الداخلية.

، ثائر صبري محمود الغبان، دور الرقابة الداخلیة في ظل نظام المعلومات المحاسبي أالن عجیب مصطفى ھلنديالمصدر: 
، 45، مجلة علوم إنسانیة، السنة السابعة، العدد - العراق-االلكتروني دراسة تطبیقیة على عینة من المصارف في إقلیم كردستان

 .11، ص. 2010السلیمانیة، العراق، جانفي 
به من خالل حتديد  )(ISA315من خالل ما سبق ونظرا ألمهية نظام الرقابة الداخلية فقد اهتم املعيار الدويل    

من أجل تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية وتصميم اإلجراءات دقق اخلارجي بفهم هلذه العناصر، عناصره وضرورة قيام امل
  املناسبة اليت تستجيب للمخاطر املقيمة.
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، لكنه 1992للرقابة الداخلية الذي حيتوي على املبادئ املطبقة نفسها سنة  COSOمت تطوير إطار  2013 يف سنة   
 يقدم تفسريا أكثر وضوحا عن مكونات الرقابة الداخلية وذلك كما يوضحه اجلدول التايل:

 COSO3الداخلية وفقا لـ ): مكونات نظام الرقابة 11ول رقم (جد

  وصف مكونات نظام الرقابة  الداخليةمكونات نظام الرقابة 
  

  ةيبيئة الرقابال
هي جمموعة من املعايري والعمليات واهلياكل اليت تعد أساسا لتطبيق الرقابة الداخلية يف 
املؤسسة، تتضمن قيم املؤسسة املتعلقة بالنزاهة والقيم األخالقية، املعايري اليت متكن جملس 

  اإلشراقية.اإلدارة من القيام مبسؤوليته 
  

  المخاطر ييمتق
يتضمن تقييم املخاطر عملية ديناميكية متكررة لتحديد املخاطر املتعلقة بتحقيق 
األهداف وتقييمها، يشكل تقييم املخاطر أساسا لتحديد أسلوب إدارة املخاطر 

  ويتطلب دراسة أثر التغريات احملتملة يف البيئة اخلارجية وداخل املؤسسة نفسها. 
  
  ةلرقابأنشطة ا

أنشطة الرقابة هي األعمال املوضوعة من خالل السياسات واإلجراءات لضمان تنفيذ 
توجيهات اإلدارة بشأن احلد من املخاطر املتعلقة بتحقيق األهداف، قد تكون هذه 

  األنشطة وقائية أو كشفية بطبيعتها وقد تتضمن جمموعة من األنشطة اليدوية واآللية.
  

  تالمعلومات واالتصاال
دف دعم  تعد املعلومات ضرورية للمؤسسة وذلك للقيام مبسؤوليات الرقابة الداخلية 
حتقيق أهدافها، أما االتصاالت فهي عملية متواصلة متكررة لتقدمي املعلومات الضرورية 

  وتبادهلا واحلصول عليها.
  

  راقبةالم
الرقابة الداخلية  يستعان بعمليات التقييم املستمرة واملنفصلة للتأكد من أن كل مكونات

اخلمس قائم ويعمل بالشكل املناسب، يتم مقارنة النتائج باملعايري اليت وضعتها اجلهات 
  واهليئات املعروفة يف جمال حتديد املعايري ويتم إبالغ اإلدارة بأوجه القصور.

Source : KPMG, COSO internal control-integrated framework 2013, P.4-6, Article 

sultée le (18/02/2018).n, cohttps://home,kpmg.com,pdfponible sur le site internet: dis  

  واالستجابة لها األخطاء الجوهرية مخاطرتقييم ثالثا: 
رقابتها الداخلية ومكوناته، تأيت وفهمه لنظام ة التعرف على املؤسسة وبيئتها اخلارجيببعد قيام املدقق اخلارجي     

 مع ضرورة مناقشة ذلك مع أعضائه ،مرحلة حتديده للمخاطر املمكن مواجهتها والطريقة اليت متكنه من االستجابة هلا
  سرتاتيجية املناسبة ملواجهة هذه املخاطر. االالذين ميثلون فريق املهمة من أجل تبادل اآلراء وحتديد 
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  عملية تقييم المخاطر .1
على املدقق اخلارجي أن حيصل على فهم لكيفية قيام املؤسسة بتحديد وتقييم املخاطر اليت تعرقل عملية حتقيق    

األهداف، وعليه أيضا احلصول على فهم للرقابة املطبقة من طرف املؤسسة من أجل احلصول على فهم معقول حول 
  :1مدى حتقيق األهداف، إن عملية تقييم خماطر املؤسسة تتضمن

من أجل إعطاء صورة وفية عند إعداد القوائم املالية، الطريقة اليت تتبعها اإلدارة لتحديد املخاطر املتضمنة  -
 ووفقا للمبادئ احملاسبية املطبقة داخل املؤسسة؛

 تقييم األمهية النسبية هلذه املخاطر؛ -

 احتمال وقوع هذه املخاطر؛ -

 اختيار اإلجراءات من أجل التحكم فيها. -
على أن هدف املدقق اخلارجي  من عملية التدقيق اخلارجي هو حتديد وتقييم خماطر  ) ISA315(نص املعيار الدويل    

ا يف ذلك من خالل فهم للمؤسسة وبيئتها مبملالية وعند مستوى اإلثبات، األخطاء اجلوهرية عند مستوى البيانات ا
تصميم وتطبيق االستجابات للمخاطر املقيمة لألخطاء سيؤدي إىل توفري أساس ل الذي األمررقابتها الداخلية، 

 .2اجلوهرية

  المناقشة مع فريق العملية .2
على أنه جيب على املدقق اخلارجي مناقشة فريق العملية حول قابلية احتواء البيانات  )(ISA315 املعيار الدويل نص   

  :3املالية على أخطاء جوهرية، ألن هذه املناقشة تساعد على
 فرصة ألعضاء فريق العملية للمشاركة يف إدراكهم بناء على معرفتهم باملؤسسة،توفري  -

 السماح ألعضاء فريق العمل بتبادل املعلومات حول خماطر العمل اليت ختضع هلا املؤسسة؛ -

وذلك يف  طاء جوهرية يف البيانات املاليةاكتساب أعضاء فريق العملية فهم أفضل إلمكانية حدوث أخ -
ا على النواحي األخرى لعملية التدقيق؛النواحي املوك  لة إليهم، وكيفية تأثري نتائج إجراءات التدقيق اليت يؤدو

                                                             
1Mohamed Hamzaoui, Audit, Pearson education, France, 2005, P.147. 
2CNCC.IRE.CSOEC, Norme international d’audit (ISA315), Op.Cit. 
3Mohamed Hamzaoui, Op.Cit, P.117,118. 
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لتدقيق بني أعضاء توفري األساس الذي يتم من خالله تبادل معلومات جديدة مت احلصول عليها أثناء عملية ا -
 رية.اليت من املمكن أن تؤثر على تقييم خماطر األخطاء اجلوهفريق العملية، 

أنه ليس من الضروري على املدقق اخلارجي مناقشة مجيع أعضاء فريق العملية، فيمكن للمدقق  السابق نص املعيار   
وأولئك املسؤولني  ،مناقشة أموره مع األعضاء الرئيسيني يف فريق العملية مبا يف ذلك اخلرباء من ذوي الكفاءات اخلاصة

  العناصر. عن تدقيق
فقد نص على أنه على املدقق اخلارجي مناقشة أعضاء الفريق حول قابلية احتواء  )(ISA240 أما املعيار الدويل   

  :1هذه املناقشة تساعد على، البيانات املالية على أخطاء جوهرية بسبب االحتيال

كيفية قابلية وجود أخطاء إتاحة الفرصة لعدد أكرب من أعضاء فريق العملية من ذوي اخلربة لتبادل اآلراء حول   -
 جوهرية يف البيانات املالية بسبب االحتيال، ومكان األخطاء يف البيانات املالية؛

متكني املدقق اخلارجي من دراسة استجابة مناسبة وحتديد أعضاء فريق العملية الذين سيقومون بإجراءات  -
 تدقيق معينة؛

اءات التدقيق فيما بني أعضاء الفريق، وكيفية التعامل مع السماح للمدقق بتحديد كيفية املشاركة يف نتائج إجر  -
ا املدقق.  أية مزاعم باالحتيال قد يعلم 

  االستجابة لمخاطر األخطاء الجوهرية .3
خاطر اليت تستجيب ملتنفيذ إجراءات التدقيق اإلضافية بعد قيام املدقق اخلارجي بتقييم املخاطر يقوم بتصميم و     

عند ختطيط إجراءات التدقيق على املدقق ألدلة الضرورية لعملية التدقيق، واليت تقدم ا املقيمةاألخطاء اجلوهرية 
  :2اخلارجي أن يأخذ بعني االعتبار النقاط التالية

التأكيدات بأن املعاجلة ال ميكن أن تقوم على ضوابط موضوعية، وهذا يف حالة مواجهة عملية من املعامالت  -
 وجود تدخل يدوي؛ اآللية مع التقليل أو عدم

 وجود رقابة داخلية اليت من املمكن أن ختفض من ضرورة ومدى الرقابات املوضوعية األخرى؛ -
 اليت تسمح بالتخفيض من ضرورة استخدام أنواع اإلجراءات األخرى؛ات التحليلية اجلوهرية احملتملة اإلجراء -

                                                             
1CNCC.IRE.CSOEC, Norme international d’audit (ISA240), Op.Cit.  
2IFAC,  Comité des cabinets d’expertise comptable de petite et moyenne taille, Op.Cit, P.33. 
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 املستخدمة؛عدم القدرة على التنبؤ ضمن اإلجراءات ضرورة إدماج عنصر  -
 ضرورة تنفيذ إجراءات التدقيق اإلضافية من أجل معاجلة التجاوزات احملتملة من طرف اإلدارة. -

انطالقا من تقييم هذه  اهلدف من مرحلة االستجابة ملخاطر التدقيق هو احلصول على األدلة الكافية واملناسبةإذن    
سبة للمخاطر املقيمة على مستوى البيانات املالية  بات منايتحقق ذلك من خالل تصميم وتنفيذ استجااملخاطر، 

  .   1وعلى مستوى التأكيدات ككل
  :2على أن استجابة املدقق اخلارجي ملخاطر األخطاء اجلوهرية تكون عند مستويني )ISA330(نص املعيار الدويل    

عند مستوى البيانات إن تقييم املدقق اخلارجي ملخاطر األخطاء اجلوهرية عند مستوى البيانات المالية:   - أ
املالية يتأثر بفهمه لبيئة الرقابة، حيث أن بيئة الرقابة الفعالة توفر للمدقق اخلارجي ثقة أكرب يف الرقابة الداخلية 

  االستجابة من خالل:ه فعلي إىل وجود قصور يف بيئة الرقابة ويف موثوقية أدلة التدقيق، أما إذا توصل املدقق
اية الفرتة بدال من تاريخ مرحلي؛أداء إجراءات تدقيق  -  إضافية يف 

 احلصول على أدلة تدقيق أكثر مشوال من اإلجراءات اجلوهرية؛ -

 زيادة عدد املواقع اليت سيشملها نطاق التدقيق. -
من أجل االستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهرية عند مستوى االثبات، على عند مستوى اإلثبات:   -  ب

  ي:املدقق اخلارجي القيام مبا يل
 أداء اختبارات ألنظمة الرقابة؛ -

يلجأ املدقق اخلارجي إىل هذا حيث حمددة،  أداء إجراءات أساسية وهذا األسلوب مناسب إلثباتات -
األسلوب يف حالة أن إجراءات تقييم املخاطر مل حتدد أي أنظمة رقابة فعالة مناسبة لإلثبات، أو أن اختبار 

 ؛أنظمة الرقابة سيكون غري فعاال

للمدقق اخلارجي االعتماد على األسلوب املشرتك باستخدام كل من اختبارات أنظمة الرقابة ميكن  -
 واإلجراءات اجلوهرية وهذا هو األسلوب الفعال.

  

                                                             
1International Federation of Accountants (IFAC), Guide to using international standards on auditing in the audit of 
small-and medium-sized entities, 2 edition, Vol.2, New York, 2010, P.198. 
2CNCC.IRE.CSOEC, Norme international d’audit (ISA330), Op.Cit. 
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على الرغم من الصعوبات العملية  عاما40قدم منوذج خماطر التدقيق إطارا مفاهيميا ملمارسة مهنة التدقيق ألكثر من    
من خالل مساعدة املدقق  أثبت فعاليته إىل حد ما النموذجلتنفيذه واالنتقادات املوجهة لألساس النظري له، لكن هذا 

اخلارجي على حتليل املخاطر واستخدام هذا التحليل يف حتديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق املستخدمة، 
، سيتم من خالل هذا املبحث التطرق إىل ملعايري تقييم املخاطر لتدقيق يقدم اإلطار النظريإذن فنموذج خماطر ا

  العناصر التالية:
  
  
  
  

 التدقيقالتطور التاريخي لنموذج مخاطر  المطلب األول:
عرف منوذج خماطر التدقيق منذ ظهوره اهتماما كبريا من طرف املنظمات املهنية، ومن طرف عدة باحثني ودارسني    

سوف حناول فيما يلي إبراز خمتلف التطورات لى عمل املدقق اخلارجي، من أجل إبراز مجيع مكوناته وكيفية تأثريها ع
  .النموذج اليت طرأت على هذا

 مجمع المحاسبين القانونيين األمريكي نموذجأوال: 
املتعلق باستخدام  1981سنة وذلك  SAS 39بإصدار املعيار )AICPA(قام جممع احملاسبني القانونيني األمريكي   

أشار إليها  باخلطر يق على مستوى اإلفصاح الفردي و ناقش هذا املعيار خماطر التدقة يف عملية التدقيق اخلارجي، املعاين
ومن املفرتض أن هذا اخلطر هو نتيجة  الحتمال الكلي للمكونات الفرديةمت تعريف اخلطر بأنه ا، هنا )UR( النهائي

وذلك  )TD(، وخطر االختبارات التفصيلية )AR(، خماطر اإلجراءات التحليلية )IC(لكل من خماطر الرقابة الداخلية 
 :1وفقا للمعادلة التالية

UR= IC×AR×TD  

                                                             
1Gergely Mohl, The theory of risk assessment and its domestic practice in financial audit, Ph.D. Dissertation, 
Corvinus university of Budapest, 2013, P.52. 

.التطور التاريخي لنموذج مخاطر التدقيقالمطلب األول:   
.طرق استخدام نموذج مخاطر التدقيقالمطلب الثاني:   

 

 نموذج مخاطر التدقيق الخارجي :ثانيال المبحث
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النموذج أن املخاطر املالزمة مساوية للواحد، كما أن هذا النموذج يفرتض وجود خطأ جوهري يولده يفرتض هذا    
احلساب ويستبعد احتمال عدم وجود أية أخطاء يف احلساب املعين أو النوع املعين من العمليات، إذن فمن عيوب هذا 

  :1النموذج

 مل يتضمن مجيع العناصر املؤثرة يف خماطر التدقيق؛ -

 ض أن مكونات خماطر التدقيق النهائية مستقلة عن بعضها البعض.افرتا -
"مخاطر التدقيق واألهمية النسبية  SAS47قام جممع احملاسبني القانونيني األمريكي بإصدار املعيار  1983يف سنة    

طر الرقابة "، الذي نص على أن خماطر التدقيق هي دالة لكل من املخاطر املالزمة، خمافي إجراء عملية التدقيق
نص هذا املعيار أن هذه املكونات من خماطر التدقيق يتم تقييمها من حيث الكمية مثل النسب وخماطر االكتشاف، 
على سبيل املثال: احلد األدىن، احلد األقصى، وبالتايل أصبحت معادلة منوذج خماطر التدقيق من  أو مبعايري غري كمية

  :2الشكل التايل
UR= IC×IH× AR×TD  

UR:هو قياس مشرتك خلطر التدقيق النهائي.طر التدقيق الكلي، خ  
IH:  ،(املتأصل) هو قابلية احلساب للتضليل اهلام نسبيا قبل إجراء الرقابة الداخلية.اخلطر املالزم  

:IC  ،هو خطر التضليل اهلام نسبيا الذي ال يكتشف أو تتم احلماية منه عن طريق إجراءات الرقابة خطر الرقابة
ا داخل املؤسسة.   الداخلية املعمول 

TD,AR: .خطر عدم كشف التضليل من طرف املدقق اخلارجي  

يعنيان اخلطر ) يسمى بـ"خطر احلدوث"، كون أن هذين اخلطرين IH×ICمن خالل هذا النموذج فإن العنصر (   
فإن املدقق اخلارجي ال ميكنه السيطرة وأن األخطاء قد كانت موجودة فعال يف القوائم املالية، لذلك  قبل عملية التدقيق

ما من أجل حتديد حجم اختبارات التدقيق اليت  على هذين النوعني من اخلطر، لكن عليه أن يقوم بتقييم مستويا
  . 3متكن من ختفيض مستوى خطر التدقيق إىل املستوى املالئم املقبول

                                                             
  .80، ص.2007أحمد محمد نور وآخرون، دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات، الدار الجامعیة، االسكندریة، القاھرة،   1

2Timotyu A.Seidel, The effective use of the audit risk model at the account level, September 2014, P.7. 
3She.Ichang and all, The development of audit detection risk assessment system: Using the fuzzy theory and audit 
risk model, 11th pacific-Asia conference on information systems, P.3.  
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على املدقق اخلارجي تقييم هذا اطر األخطاء اجلوهرية، لرقابة خمكما يطلق على كل من املخاطر املالزمة وخماطر ا    
النوع من املخاطر طوال أداء اختبارات الرقابة من أجل إثبات مدى فعالية الرقابة الداخلية، واحلصول على أدلة التدقيق 

  .1اليت تدعم احلكم املهين للمدقق اخلارجي
قه يف عملية التخطيط والتقييم ومن أهم هذه إن هذا النموذج قد تعرض للكثري من االنتقادات حول تطبي  

  :2االنتقادات

ومن فئة من املعامالت إىل  إىل آخر أن كل من املخاطر املالزمة وخماطر الرقابة ميكن أن ختتلف من حساب -
 ةأخرى، لذلك ينبغي جتزئة منوذج خماطر التدقيق إىل مكونات حتدد خماطر التدقيق لتأكيدات اإلدارة املرتبط

 حلساب أو فئة املعامالت؛برصيد ا

 أن هذا النموذج ال يوفر أية توجيهات بشأن جتميع املخاطر املرتبطة بأرصدة احلسابات املختلفة؛ -

 أن هذا النموذج ليس لديه أية خصائص ميكن أن تقلل أو ختفض من خماطر التدقيق بشكل كبري. -
باإلضافة إىل هذه االنتقادات فإن هذا النموذج يفرتض استقالل مكونات خماطر التدقيق عن بعضها البعض بالرغم    

من وجود عالقة سببية بينها، فاملخاطر املالزمة تعرب عن احتمال حدوث اخلطأ قبل تطبيق إجراءات الرقابة، لذلك فإنه 
ىل وجود عالقة بني خماطر إعلى املخاطر املالزمة، باإلضافة إذا كانت خماطر الرقابة كبرية فإن هذا سينعكس 

ا صحيحة يف  اإلجراءات التحليلية وخماطر الرقابة، حيث أن البيانات املستخدمة يف اإلجراءات التحليلية يفرتض أ
حيث أن  حالة كانت خماطر الرقابة منخفضة، كما أن هناك عالقة بني خماطر اإلجراءات التفصيلية وخماطر الرقابة،

إمكانية االعتماد على دليل معني تزداد يف حالة وجود نظام جيد للرقابة الداخلية، أي أنه إذا كانت خماطر الرقابة كبرية 
  . 3فإن هذا سيؤدي إىل ختفيض فعالية االختبارات التفصيلية

ث زاد يف واجبات املدقق كان خطوة هامة حنو إدارة خماطر التدقيق، حيالذي   SAS53صدر املعيار  1989يف سنة     
  .4على املدققني ضرورة تقدير خماطر األخطاء اجلوهرية املرتبطة بالغش واشرتط ارجي فيما يتعلق باالحتيالاخل
  

                                                             
1Horatui Rotaru, Audit risk and materiality threshold-towards economic risk and audit failure, Recent researches in 
applied economics and management, Vol.1, P.395. 
2Rajendrap Srivastava and all, Belief-function formulas for audit risk, P.3, Article disponible sur le site internet: 
http://www.glennshafer.com/assets/downloads/articles/article47.pdf, Consultée le (24/07/2014). 

  .83،84سابق، ص.أحمد محمد نور وآخرون، مرجع 3
4Gergely Mohl, Op.Cit, P.33. 
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فإن منوذج خماطر التدقيق اخلارجي يتكون من ثالث مكونات وهي:  ISA400أما حسب معيار التدقيق الدويل    
ويتم التعبري عن منوذج خماطر التدقيق  ،(DR)خماطر عدم االكتشاف ، (CR)، خماطر الرقابة )IR(املخاطر املالزمة 

  اخلارجي كما يلي:
AR= IRCRDR  

  

درس النموذج السابق العالقة املوجودة بني مكوناته فبني وجود عالقة عكسية بني خماطر االكتشاف وبني املستوى  
  .املشرتك للمخاطر املالزمة وخماطر الرقابة

يستخدمه  بوضع منوذج وإطار رمسي اهتمقد  من خالل ما سبق نتوصل إىل أن جممع احملاسبني القانونيني األمريكي   
املدقق اخلارجي من أجل تقييم املخاطر اليت ميكن أن تواجهه أثناء قيامه بعملية التدقيق اخلارجي، ولقد كان تفسري 

  كبري مع ما جاءت به املعايري الدولية للتدقيق.اخلطر حسب النموذج األمريكي متطابقا إىل حد  

  نموذج مخاطر التدقيق المقدم من طرف الباحثينثانيا: 

وقد انطلقوا من النموذج التقليدي املتوصل إليه من  ضع منوذج ملخاطر التدقيق اخلارجياهتم عدد من الباحثني بو     
  من أشهر هذه النماذج جند: حتسينات وإدراج متغريات أخرىاء وحاولوا إجر  ،قبل جممع احملاسبني القانونيني األمريكي

فصل هلادفة يف التقارير املالية، بتطوير منوذج يعرتف باألخطاء ا "Shibano" ""شيبانو قام الباحث 1990يف سنة    
هي خماطر أن يشوب  االسرتاتيجيةالباحث بني مناذج اخلطر االسرتاتيجي واخلطر غري االسرتاتيجي، حيث أن املخاطر 

فهي احتمال أن احلسابات تكون  االسرتاتيجيةاحلساب أخطاء نتيجة جتاوز اإلدارة لنظام الرقابة، أما املخاطر غري 
خاطئة من غري قصد من اإلدارة، مث قام بدمج هذه النماذج يف منوذج قياسي ملخاطر التدقيق، وقد كانت املسامهة 

املخاطر املالزمة وخماطر االكتشاف بوصفها ناتج لعبة املعلومات اخلفية، كما يقدم األساسية هلذا النموذج هي منذجة 
هذا النموذج للمدقق اخلارجي إمكانية الكشف عن االحتيال احملاسيب والذي مل يسبق أن مت إدراجه يف النماذج 

  .1للتدقيق االسرتاتيجية

                                                             
1Kendall Owen Boilin, Can strategic reasoning prompts improve auditors sensitivity to fraud risk, Dissertation 
presented of the faculty of the graduate school of the university of Texas at Austin in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of doctor of philosophy, August 2008, P.14. 
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من أجل تطوير منوذج خماطر  "Abrima" "أبريما" كانت هناك مبادرة من طرف الباحث االسرتايل 1995يف سنة    
  :1من خالل هذا النموذج فإن خماطر التدقيق مت تقسيمها إىل مكونني مها، التدقيق قائم على أساس النشاط

ميكن تقسيمها إىل خماطر  خطر وجود أخطاء جوهرية يف رصيد احلسابات يف القوائم املالية غري املدققة، - 
-1(وخطر عدم إمكانية اكتشافه من طرف املؤسسة  )،RMMI(مالزمة متعلقة حبدوث أخطاء مادية 

PR(de)؛( 

احتمال اكتشاف اخلطأ من طرف املدقق  -1خطر عدم اكتشاف املدقق اخلارجي لألخطاء وهو مساوي لـ( -
 .(PR(da)-1)اخلارجي) أي: 

وهي مكافئة لعناصر منوذج جممع  RMMI, 1-PR(de), 1-PR(da)إذن فمكونات هذا النموذج تتمثل يف:    
  احملاسبني القانونيني األمريكي وهي: خماطر االكتشاف، خماطر الرقابة، خماطر مالزمة.

صياغة منوذج ب V.Beatie, R.Branat, S.Fearnleyكانت هناك مبادرة من قبل كل من الباحثني   2002يف سنة    
بني الباحثون  خطر الكفاءة واالستقاللية،ملخاطر التدقيق اخلارجي، حيث مت إدراج مكونات خماطر تدقيق جديدة ومها 

أن املدقق اخلارجي قد يفشل يف إجياد التحريفات يف املعلومات املهمة والتعرف عليها بعد العثور عليها بسبب ثالث 
  :2أسباب رئيسية وهي

 دقيق اخلارجي بتحيز عن املعايري كمثال أن املدقق اخلارجي غري متخصص؛تتم عملية الت -

 عدم قيام املدقق اخلارجي بالتصحيح أو اإلبالغ عن التحريفات يف املعلومات املهمة؛ -

 حماولة إدارة املؤسسة تضليل املدقق اخلارجي عن قصد. -
يف العثور على األخطاء، يف حني أن احلالتني يف احلالة األخرية يعترب املدقق اخلارجي غري مسؤوال عن الفشل    

  عدم جودة عملية التدقيق اخلارجي.األوليتني تشري إىل فشل و 
ا تعترب املرجع الذي يستند إليه املدقق اخلارجي عند     بالرغم من العيوب املوجودة يف مناذج التدقيق السابقة، إال أ

  ج تقدم املزايا التالية:تقييمه ملخاطر عملية التدقيق، كما أن هذه النماذ 

                                                             
1Rita Jankunaite and all, Employment of audit risk models, ISSN1392-1258, Economika, 2005, P.2. 
2Staliunene J.D, Khrystauskas Ch, Review of risk models in the context of financial audit, P. 300, Article disponible 
sur le site internet :http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/wzbirnik/econom/3_15/33.pdf, Consultée le 
(20/11/2014). 
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ا ترتك عملية تقدير كل  - تساعد املدقق اخلارجي على فهم مكونات خماطر التدقيق والعالقة فيما بينها، إال أ
 من هذه املخاطر إىل حكمه الشخصي من خالل حصوله على فهم لبيئة املؤسسة ولنظام رقابتها الداخلية؛

وتوقيت إجراءات التدقيق املستخدمة بناء على تقييمه ملكونات ميكن للمدقق اخلارجي حتديد طبيعة ونطاق  -
 خماطر التدقيق؛

فهي تساعد املدقق اخلارجي على حتديد كمية األدلة اليت  تستخدم هذه النماذج يف مرحلة ختطيط التدقيق، -
 ينبغي مجعها من أجل إبداء رأيه حول عدالة القوائم املالية؛

 من فهم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة واختبار مدى فعاليته؛تسمح هذه النماذج للمدقق اخلارجي  -

من خالل تقييمه لكل من املخاطر املالزمة وخماطر  رجي بتحديد خماطر االكتشافتسمح للمدقق اخلا -
 الرقابة، كما تسمح هذه النماذج من حتديد مستوى الثقة لالختبارات املوضوعية.

 ر التدقيقالمطلب الثاني: طرق استخدام نموذج مخاط
من أجل التوصل إىل مستوى  يستخدم منوذج خماطر التدقيق من طرف املدقق اخلارجي يف العديد من مراحل التدقيق   

الرتكيز على أهم  من خالل هذا املطلب سوف يتمكن قبوهلا أثناء أداء مهمته، مالئم من خماطر التدقيق اليت مي
  .خلارجيا دقيقاستخدامات هذا النموذج خالل عملية الت

  استخدام نموذج مخاطر التدقيق من أجل الحكم على معقولية خطة التدقيق أوال:
يستخدم منوذج خماطر التدقيق من قبل املدقق اخلارجي خالل مرحلة التخطيط  من أجل التعرف على جوانب بيئة    

حتديد اختبارات التدقيق  من كما ميكنه  ،من إعداد خطط فعالة وذات كفاءةمكن التاملؤسسة حمل التدقيق وبالتايل 
ن استخدام منوذج خماطر التدقيق اخلارجي ميكن باإلضافة فإ ،احملددة وموارد التدقيق املستخدمة إلجراء هذه االختبارات

  .1من حتديد التكلفة واجلهد ألداء عملية التدقيق
أنه على املدقق اخلارجي أن يقوم بتصميم الصادر من قبل جممع احملاسبني القانونيني األمريكي  53ينص التقرير رقم    

اليت تكون ذات تأثري جوهري على القوائم املالية  ،برنامج التدقيق مبا يكفل اكتشاف األخطاء املتعمدة وغري املتعمدة

                                                             
1Mark Foster Zimbelman, Assessing the risk of fraud in audit planning, A dissertation submitted to the faculty of the 
committee business administration in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, 
The university of Arizona, 1996, P. 21. 
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كما  اليت يتعرض هلا املدقق اخلارجي اليت يقوم بتدقيقها، وتساهم عملية ختطيط التدقيق يف حتديد نوعية األخطاء
  :1يف حتليل خطر التدقيق عن طريق يساهم

إجراء استفسارات من املؤسسة حمل التدقيق عن مراكز اخلطر، حيث تؤدي هذه االستفسارات إىل لفت نظر  -
املدقق اخلارجي إىل مناطق اخلطورة، لذلك يقوم املدقق اخلارجي بتصميم برنامج التدقيق الذي يأخذ بعني 

 االعتبار مناطق اخلطورة احملتملة؛

االت اليت يكون فيها اخلطر متزايدا اعت - ماد املدقق اخلارجي على موظفي املؤسسة من أجل الرتكيز على ا
 عند القيام بعملية الفحص؛

مدى نزاهة إدارة املؤسسة ففي حالة شك املدقق اخلارجي يف موضوعية اإلدارة فإنه سيقرر التوسع يف  -
د حتريفات متعمدة من قبل ل كاف حول عدم وجو استخدام إجراءات التدقيق، من أجل احلصول على دلي

 .اإلدارة

 استخدام نموذج مخاطر التدقيق من أجل الحكم على كفاءة خطة التدقيقثانيا: 
 عن طريق حتديد خماطرمن مدى كفاءة خطة التدقيق،  يستخدم املدقق اخلارجي منوذج خماطر التدقيق من أجل التأكد 

  .2االكتشاف اليت متكنه من جتميع األدلة الالزمة للتأكد من حتقيق خماطر التدقيق املرغوب فبها بكفاءة عالية عدم
على املدقق اخلارجي تقدير كل من املخاطر املالزمة وخماطر الرقابة حبذر من أجل الوصول إىل املستوى املالئم من    

وخماطر الرقابة عند مستوى أقل من  الزمةبتقدير كل من املخاطر املرجي االكتشاف، فإذا قام املدقق اخلا عدم خماطر
االكتشاف عند مستوى أعلى من املستوى الواجب (مع افرتاض  عدم هذا يؤدي إىل وضع خماطر املستوى احلقيقي،

إىل عدم  وهذا ما يؤدي ثبات خماطر التدقيق املرغوبة)، مما يؤدي إىل تقليل اجلهد املبذول من طرف املدقق اخلارجي
  .3اكتشاف بعض األخطاء اجلوهرية وبالتايل تكون عملية التدقيق غري فعالة

 ،وخماطر الرقابة عند مستوى أكرب من املستوى احلقيقي الزمةرجي بتقدير كل من املخاطر املأما إذا قام املدقق اخلا   
ما جيعل هذا أن تكون عليه،  ذي جيباالكتشاف عند مستوى أقل من املستوى ال عدم هذا يؤدي إىل وضع خماطر

  . 4املدقق اخلارجي يبذل جهدا إضافيا وبالتايل تكون عملية التدقيق غري كفؤة
                                                             

  . 95،96أحمد محمد نور وآخرون، مرجع سابق، ص. 1
  .111ص.سید شحاتة، مرجع سابق، منصور أحمد البدیوي، شحاتة ال 2
  .320، ص.2008محمد الفیومي محمد وآخرون، دراسات متقدمة في المراجعة، المكتب الجامعي الحدیث، االسكندریة، القاھرة،  3
  .321المرجع السابق، ص. 4 
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  استخدام نموذج مخاطر التدقيق من أجل تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق ثالثا:
ال يستخدم منوذج خماطر التدقيق لقياس مستوى خماطر التدقيق لكنه يشجع ويفرض على املدقق اخلارجي النظر يف     

على املدقق اخلارجي أن يقوم أوال بتحديد ، من أجل توثيق كل قرار يتوصل إليه كل عنصر من مكونات املخاطر
تدقيق املخططة، بعد ذلك يقوم بتقييم كل من املخاطر املستوى املقبول ملخاطر التدقيق ويدعى هذا املقدار مبخاطر ال

قيق للتعرف على املالزمة وخماطر الرقابة عند كل تأكيد من تأكيدات القوائم املالية، مث أخريا يقوم بتطوير إجراءات التد
ا اليت عند دجمها مع كل من املخاطر املالزمة وخماطر الرقابة ميكن أن يتوقع املداالكتشاف،  عدم خماطر قق اخلارجي أ

  .1ستخفض خماطر التدقيق إىل املستوى املقبول عموما عند بداية عملية التدقيق
  :2عند قيام املدقق اخلارجي بتقييم كل من املخاطر املالزمة وخماطر الرقابة فإنه ميكن أن يواجه املواقف التالية   

الرقابة عند املستوى املرتفع، وبالتايل فإنه أن يقوم بتقييم كل من املخاطر املالزمة وخماطر  الموقف األول: -
ا عند املستوى املنخفض، لذلك جيب على املدقق اخلارجي مجع  عدم خيطط ملخاطر االكتشاف املسموح 

  مقدار أكرب من أدلة اإلثبات.

 أن يقوم بتقييم كل من املخاطر املالزمة وخماطر الرقابة املرتبطة بالتأكيد عند مستوى الموقف الثاني: -
 االكتشاف سيكون منخفضا. عدم متوسط، وبالتايل فإن مستوى خماطر

أن كل من املخاطر املالزمة وخماطر الرقابة يتم تقييمها عند مستوى منخفض، وبالتايل فإنه  الموقف الثالث: -
هذا ما يتطلب منه مجع مقدار أقل  االكتشاف عدم ستوى مرتفع من خماطرعلى املدقق اخلارجي أن خيطط مل

 أدلة اإلثبات.من 

أن يتم تقييم املخاطر املالزمة عند مستوى مرتفع أما خماطر الرقابة فيتم تقييمها عند املستوى  الموقف الرابع: -
ا عند املستوى االكتشاف امل عدم املنخفض، لذلك فعلى املدقق اخلارجي أن يقوم بتخطيط خماطر سموح 

 سط من أدلة إثبات التدقيق.هذا ما يتطلب منه احلصول على مقدار متو املتوسط، 

  

                                                             
1Stephen Spector, GAAP and GAAS 2007/2008 highlights: An update on assurance standards-the audit risk model 
and related sections, OGA Canada, 2007, P.2. 

  .288-284، ص. 2006أمین السید أحمد لطفي، المراجعة بین النظریة والتطبیق، الدار الجامعیة، االسكندریة، القاھرة،  2
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 فهم العالقة بين المخاطر المتنوعة واألدلة المطلوب تجميعهارابعا: 
يستخدم منوذج خماطر التدقيق من قبل املدقق اخلارجي كوسيلة لفهم العالقة بني األنواع املختلفة من خماطر التدقيق،    

اليت تساعد املدقق  ضرورية وحتديد طبيعتها وتوقيتهامن أجل ختطيط األدلة الالزمة وتصميم االختبارات األساسية ال
  .1وفاعليةاخلارجي على تنفيذ عملية التدقيق بكفاءة 

فمستوى عال من االكتشاف واملخاطر املالزمة وخماطر الرقابة،  عدم إن هناك عالقة عكسية بني كل من خماطر   
ة الداخلية للمؤسسة أو خماطر الرقابة يعين أن املؤسسة أكثر عرضة للتحريفات، حيث إذا كانت الرقاب الزمةاملخاطر امل

أو كانت طبيعة املعامالت صعبة  إلدارة للخطأ يف أرصدة احلساباتدوافع لري فعالة أو كانت هناك غحمل التدقيق 
على املدقق اخلارجي القيام مبزيد من اختبارات وبالتايل  جدا اومعقدة، فإن خطر وجود األخطاء املادية يكون عالي

  .2احملدد سلفا ورقابة خماطر التدقيق عند املستوى االكتشاف عدم أرصدة احلسابات من أجل التخفيض من خماطر
تقييم مدى كفاية أدلة اإلثبات اليت  اخلارجي ميكن للمدقق اخلارجي من خالل استخدام منوذج خماطر التدقيق   

ا  حيصل عليها خبصوص تأكيد من تأكيدات القوائم املالية، فاملدقق اخلارجي بناء على إجراءات التدقيق اليت قام 
االكتشاف، مث يقوم باستخدام منوذج خماطر التدقيق  عدم وخماطر الرقابة وخماطريقوم بتقييم كل من املخاطر املالزمة 

يف حالة كانت خماطر التدقيق خاطر مع خماطر التدقيق املخططة، حلساب خماطر التدقيق احملققة، مث يقوم مبقارنة هذه امل
ي أن يقوم بتجميع أدلة إثبات كافية يف هذه احلالة جيب على املدقق اخلارج احملققة أكرب من خماطر التدقيق املخططة

  .3لذلك التأكيد
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .113سید شحاتة، مرجع سابق، ص.منصور أحمد البدیوي، شحاتة ال 1

2Evren Dilek Sengur, Relationships among components of engagement risk, Annals of the university of Petrosani, 
Economics, 12(1), 2012, P.300. 

  .289،290أمین السید أحمد لطفي، المراجعة بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص.  3
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باإلضافة إىل تزايد التعقيدات املالزمة اخلارجي  نظرا لالضطرابات املالية اليت أدت إىل الشك يف نزاهة مهنة التدقيق   
االت املستخدمة يف عملية التدقيق اخلارجي من أجل يف املهنة، ظهر مصطلح  األمهية النسبية الذي يعترب أحد ا

ا متثل مستوى الدقة  قق اخلارجي اجتاه اجلمهور العام،إصدار األحكام املهنية، فهي حتدد نطاق مسؤولية املد كما أ
  ل للوضع املايل للمؤسسة.املقبول يف إعداد القوائم املالية من أجل ضمان التمثيل احلقيقي والعاد

  
  
  
  
  

  التدقيقالمطلب األول: مفهوم األهمية النسبية في عملية 
أطلق اسبة والتدقيق، ففي احملاسبة تعترب األمهية النسبية مفهوم أساسي يف كل من النظرية والتطبيق لكل من احمل   

مفهوم النسبية على مجع وتصنيف وقياس وتلخيص البيانات املتعلقة بنتائج األنشطة االقتصادية للمؤسسة، كما تؤثر 
  .1لبيانات واالفصاحات ذات العالقة يف البيانات املاليةأيضا على القرارات املتعلقة بعرض تلك ا

أما يف جمال التدقيق اخلارجي فقد اهتم االحتاد الدويل للمحاسبني باستخدام األمهية النسبية من طرف املدقق    
وأداء عملية التخطيط  "األهمية النسبية عند): ISA320(اخلارجي وقام بإصدار معيارين منفصلني ومها: املعيار الدويل 

، حيث يركز هذا املعيار على مسؤولية املدقق اخلارجي لتطبيق مفهوم األمهية النسبية يف التخطيط وعند إجراء التدقيق"
، األخطاء التي تم تحديدها خالل عملية التدقيق" "تقييم ):ISA450(عملية تدقيق البيانات املالية، واملعيار الدويل 

وشرح كيفية تطبيق األمهية النسبية يف  رتبطة مببدأ األمهية النسبيةرحية للعوامل النوعية املحيث قدم هذا املعيار طريقة ص
  .2تقييم تأثري األخطاء اليت مت حتديدها أثناء عملية التدقيق، واألخطاء غري املصححة إن وجدت يف القوائم املالية

                                                             
1F.Messier William and all, A review and integration of empirical research on materiality : Two decades later 
auditing, A journal of practice and theory, Vol.24, No.2, November 2005, P.155. 
2Popa Irimie Emil and all, Qualitative factors of materiality-A review of empirical research, Annals universitatis 
apulensis series oeconomica, 12(1), 2010, P.274, 275. 

 .مفهوم األهمية النسبية في عملية التدقيقالمطلب األول: 
  .استخدام األهمية النسبية في عملية التدقيق الخارجي المطلب الثاني:

 .األهمية النسبية ومخاطر التدقيق الخارجيالمطلب الثالث: 
 

 مخاطر التدقيق الخارجي ومستوى األهمية النسبية :ثالثال المبحث
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  تعريف األهمية النسبيةأوال: 
من أهم  ،املهنية مبفهوم األمهية النسبية من خالل إعطاء تعريفات لتوضيح هذا املفهوماهتمت العديد من اهليئات    

  هذه التعريفات نذكر:
ا: "مقدار أو كمية احلذف أو التحريف يف  FASB(( جملس معايري احملاسبة املاليةعرف     األمهية النسبية بأ

يؤدي إىل تغري قرار املستخدم الذي يعتمد على هذه  املعلومات املالية يف ضوء الظروف احمليطة، والذي ميكن أن
  .1املعلومات أو يتأثر باحلذف أو التحريف"

كما يلي: "تكون املعلومات ذا أمهية نسبية إذا كان حذفها أو اخلطأ    IASB(( معايري احملاسبة الدولية جملسها عرف   
  .2فيها يؤدي إىل التأثري يف القرارات االقتصادية ملستخدمي القوائم املالية"

ا مفهوم يعرب عن حتريفات معينة يف جمموعة من احلسابات املعينة، اليت ميكن أن تكون     تعرف األمهية النسبية بأ
  .3 حالة تأثريها على إمكانية اعتماد مستخدمي املعلومات احملاسبية على هذه املعلوماتمهمة نسبيا يف

إن الطابع النسيب يتعلق بالتأثري املمكن على القرارات املتخذة من طرف مستخدمي القوائم املالية، وال بد من حتديد    
  .4املعلومة لكي تكون قابلة لالستخدامو معيار نوعي جيب أن تتصف به أالطابع النسيب للمعلومة هو درجة أن 
بإصدار مسودة مشروع حول األمهية النسبية  2004سنة  يف IAASB((جملس معايري التدقيق والتأكيد الدويل  قام   

إذا أثر يف القرارات  ،حيث عرفها كالتايل: "يكون احلذف أو اخلطأ يف البنود ماديا وذلك بشكل فردي أو عند جتميعه
تعتمد األمهية النسبية على حجم وطبيعة اإلمهال أو ، االقتصادية اليت يتخذها املستخدمون على أساس القوائم املالية

اخلطأ الذي مت احلكم عليه يف ظل الظروف احمليطة، حجم أو طبيعة البند، أو مزيج من االثنني قد يكون العمل 
  .5احملدد"

فهوم حبجم السهو أو األخطاء التعريفات اليت أعطيت ملفهوم األمهية النسبية قد ربطت هذا املنالحظ أن أغلب    
املالية، كما نستنتج أن األمهية النسبية هي الوحدة املرجعية  قوائمقرارات مستخدمي التأثري معقول على  يكون له ذيال

                                                             
 FASB : Financial Accounting Standards Board. 

  .225أمین السید أحمد لطفي، المراجعة بین النظریة والتطبیق، ص.  1
 IASB : International Accounting Standards Board. 
2Ana Maria Joldos and all, Pillars of the audit activity: Materiality and audit risk, Annals of the university of 
petrosani, Economics, 10(2), 2010, P.227. 

  .48عبد الوھاب نصر علي، موسوعة المراجعة الخارجة وفقا لمعاییر المراجعة العربیة والدولیة واألمریكیة، الدار الجامعیة، االسكندریة، ص. 3
4Hassan Lahbari, La qualité de l’audit externe et la notion de significativité, Strasbourg, France, 2009, P. 8. 
 IAASB : International Auditing and Assurance Standards Board. 
5F.Messier William and all, Op.Cit, P.155. 
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أو عدم الدقة أو اإلمهال يؤثر على مدى انتظام للمدقق اخلارجي من أجل تقييم املبلغ الذي من خالله يكون اخلطأ 
  ومصداقية احلسابات السنوية، وكذلك على الصورة العادلة لنتيجة العمليات واحلالة املالية وذمة املؤسسة.

أساسيا لعملية التدقيق اخلارجي للبيانات املالية السنوية  عنصرا من خالل ما سبق فإن مفهوم األمهية النسبية يعترب   
وخاصة منذ اعتماد منهج التدقيق القائم على أساس املخاطر، حيث أن األمهية النسبية تؤثر على عملية  ؤسسةللم

التخطيط وعلى طبيعة ومدى وتوقيت إجراءات التدقيق، فضال عن تقييم نتائج إجراءات التدقيق املخطط هلا من أجل 
  . 1حتديد ما إذا كان أي اختالف أو احنراف عنها هو مادي أم ال

  خطوات تحديد األهمية النسبيةثانيا: 
جيب على املدقق اخلارجي حتديد املقدار الذي يتوقع أن يكون جوهريا بالنسبة للقوائم املالية والذي يعرف حبد    

ليت ال ميكن للمدقق اخلارجي قبول أي حتريف أو تغيري يف القوائم املالية خارج اة النسبية لألخطاء واملخالفات، األمهي
  .2هذه احلدود

ينبغي عليه ختصيص هذا  ،بعد أن يقوم املدقق اخلارجي بتحديد التقدير املبدئي حلد (أو عتبة) األمهية النسبية   
التقدير أي توزيعه لكل حساب من احلسابات الفردية املكونة للقوائم املالية، ويطلق على هذا اجلزء من األمهية النسبية 

توزيع  :هناك عدة طرق من أجل توزيع األمهية النسبية اإلمجالية ومن أهم هذه الطرق، ابالتحريف املقبول لذلك احلس
إمجايل األمهية النسبية على احلسابات اليت ميكن أن تتأثر عادة بأية أخطاء يف القوائم املالية، إن هذا التقييم ضروري 

  :3لألسباب التالية

واملخالفات، حيث خارج هذه احلدود ال يكون باستطاعة توفري ما يعرف حبدود األمهية النسبية لألخطاء  -
 املدقق اخلارجي قبول حتريف القوائم املالية وتغيريها؛

حتديد العناصر والقيم غري املهمة من أجل متكني املدقق اخلارجي من الرتكيز على اجلوانب املهمة، وبالتايل  -
 ه؛ءتسني من نوعية التدقيق ورفع كفاحت

  جي على ختطيط طريقة مجع األدلة املناسبة.مساعدة املدقق اخلار  -

                                                             
1Julia Severus, Marcel Steller, Auditors materiality assessment, Experimental evidence, Insruck university Austria, 
April 2011, P.2. 

  .226، 225أمین السید أحمد لطفي، المراجعة بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص.   2
  .253، 250ن یوسف القاضي، مرجع سابق، ص. حسین أحمد دحدوح، حسی3
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فئات املعامالت، أرصدة على مستوى املالية ككل أو  للقوائم النسبية على املدقق اخلارجي أن يعدل يف األمهية   
معلومات جديدة أو أو  الظروفاإلفصاحات خالل تنفيذ عملية التدقيق، وذلك يف حالة تغيريات يف و  احلسابات

  .1املدقق اخلارجي للمؤسسة وبيئتها والناجتة عن أداء املزيد من إجراءات التدقيقيف معرفة  تغيري
نصت املعايري الدولية مه معايري كمية وأخرى نوعية، إن حتديد عتبة األمهية النسبية من طرف املدقق اخلارجي حتك   

للمدقق  هينتها للحكم املبل ترك مل توفر أي إرشاد خبصوص املعايري النوعية لكنها للتدقيق على املعايري الكمية
  اخلارجي.

  المعايير الكمية .1
ن األخطاء الفعلية وقوائم اجلرد عالناجتة و  بياناتتقييم األخطاء يف التشري املعايري الكمية إىل قيام املدقق اخلارجي ب   

  .2الناقصة، التباين يف التقديرات
على املدقق اخلارجي حتديد واحد أو أكثر من قواعد النسبية للقوائم املالية ككل اليت يتم تضمينها يف نطاق التقييم،    

فبالنسبة للميزانية تكون قاعدة األمهية النسبية هي عبارة عن إمجايل األصول املبلغ عنها، أما بالنسبة لقائمة الدخل 
   3.و إمجايل املصاريفأرة عن إمجايل الدخل نسبية هي عبافتكون قاعدة األمهية ال

  :4ميكن تصنيف القواعد الكمية املستخدمة من قبل املدقق اخلارجي من أجل حتديد مستوى األمهية النسبية كالتايل   
ؤسسة عادة فإنه على املد من أجل حساب األمهية النسبية، هي قواعد تستخدم متغري مايل واح القواعد األحادية: -

ء على بنا اخلارجي باختيار القاعدة األنسبمن هذه القواعد لكي تسمح للمدقق  أو أربع التدقيق أن توفر ثالثحمل 
  من األسهم؛ %1من الدخل قبل الضريبة،  %5أمثلة على هذه القواعد جند: كتقديره للعوامل النوعية،  

ا توفر جمموعة واسعة من املستويات املمكنة  قواعد الحجم: - ة للقواعد األحادية لكن ختتلف يف أ هي مشا
ما هو احلال بالنسبة للقواعد األحادية فإن املدقق كميع املؤسسات ومبختلف أحجامها،  واملختلفة لألمهية النسبية جل

                                                             
1CNCC.IRE.CSOEC, Norme international d’audit (ISA320) : Caractère significatif lors de la planification et de la 
réalisation d’un audit, Juin 2012, Article disponible sur le site internet : https://www.cncc.fr/.../isa_320.../ISA_320-
_Juin_2012.pdf,  Consultée le (12/12/2014).  
2Technical guidance for greenhouse gas verification at reasonable level assurance, Government of Ablerta, Canada, 
January 2013, P. 34. 
3Chief financial officer’s council, Op. Cit, P.17. 
4Thomas E.Mckee, Aasmund Eilifsen, Current materiality guidance for auditors, Foundation for research in 
economic and business administration, Bergen, September 2000, P. 4. 
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أمثلة عن هذه ك ،لنسبية داخل النطاق املناسباخلارجي يقوم بتقييم العوامل النوعية من أجل حتديد مستوى األمهية ا
  من الربح اإلمجايل؛ %)5-2(القواعد جند: من 

وفقا لبعض النسب أو أو مخس قواعد فردية مث الوزن لكل قاعدة  : عادة ما يتم أخذ أربعاألساليب المتوسطة -
  املتوسط هلم؛

يتم حتديدها من التحليل اإلحصائي ملستويات األمهية رق يتم استخدام صيغ رياضية وفقا هلذه الط طرق الصياغة: -
النسبية لعينة كبرية من املؤسسات، إذا مت حتديد مستويات األمهية النسبية الفردية يف العينة بالقواعد األحادية، فإن 

  طرق الصياغة هي جمرد شكل آخر من األساليب املتوسطة. 

  المعايير النوعية . 2
من بني كمية عند تقدير األمهية النسبية ي أن يأخذ بعني االعتبار العوامل النوعية أو غري الجيب على املدقق اخلارج   

  :1هذه العوامل نذكر

على املدقق اخلارجي ختصيص جزء أكرب من جممل  ،إن بعض احلسابات تكون أكثر تكلفة لتدقيقها التكلفة: -
 أقل تكلفة لتدقيقها؛ األمهية النسبية هلذه احلسابات وجزء أقل للحسابات اليت تكون

إذا أدت اإلجراءات التحليلية إىل اإلشارة إىل وجود أخطاء يف حسابات  نتائج اإلجراءات التحليلية: -
عليه  وبالتايل األمهية النسبية هلذه احلسابات حمددة، فعلى املدقق اخلارجي استخدام مستوى منخفض من

 راجعتها بشكل وثيق؛القيام مب

يتم ختصيص مستوى منخفض لألمهية النسبية وذلك بالنسبة للحسابات  للحساب: تسويات الفترة السابقة -
 هذا يف حالة كانت بيئة املؤسسة ثابتة؛إجراء فحص مفصل للتدقيق السابق، اليت ليس هلا أية تسويات بعد 

ها ئيتم ختصيص مبالغ صغرية من األمهية النسبية لبعض احلسابات اليت تكون نتائج أخطا نتائج األخطاء: -
 ؛أمهية قلأ

ال يتم ختصيص له أي  %100يف حالة تدقيق احلساب  استخدام بيانات الحساب ألغراض أخرى: -
 مستوى من األمهية النسبية، وهذا يف حالة أن دقة البيانات هي هامة ألغراض أخرى.

                                                             
1Ibid, P.7. 
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لألمهية النسبية، لكن عند قيام املدقق اخلارجي بتحديد العوامل النوعية فإنه يستخدم حكمه املهين كمحدد أساسي    
  :1استخدام احلكم املهين له العديد من املساوئ نذكر منها

 عدم وجود إمكانية للمقارنة وهذا ما يؤدي إىل نتائج خمتلفة يف ظروف مماثلة؛ -

 التحيز حنو احتياجات املدقق اخلارجي من البيانات ووجهة نظره الشخصية، وبالتايل توسيع فجوة التوقعات -
 يف عملية التدقيق؛

 املبالغة يف معرفة املستخدم غري املعروف يف حالة معينة؛ -

 فقدان الثقة العامة يف التدقيق اخلارجي نظرا للتربير الذايت لعملية احلكم الشخصي؛ -

 تفويض مكانة املدقق اخلارجي وقيمة خدمات التدقيق ملستخدمي البيانات املالية؛ -

 وحجب واجباته ومهامه.احلد من مساءلة املدقق اخلارجي  -

 مستويات األهمية النسبيةثالثا: 
املرجح أن يكون نسبيا  إن مستوى األمهية النسبية ال ميثل رقما مطلقا بل ميثل منطقة رمادية بني ما ليس من   

للمدقق اخلارجي، ففي بعض  هينعلى احلكم امل تقييم مستوى األمهية النسبيةيعتمد وبني ما هو جوهري،  (جوهريا)
احلاالت تكون املنطقة أقل بكثري من مستوى األمهية النسبية لكن تعترب هامة وفقا لطبيعة الرصيد والظروف املرتبطة 

موعة من العناصر غري اجلوهرية أن تصبح ذات أمهية وذلك يف حالة جتميع العناصر معا   .2باخلطأ، كما أنه ميكن 
مهية النسبية يعد مرحلة ضرورية خالل عملية التخطيط وتنفيذ عملية التدقيق، ألنه من خالل إن حتديد مستوى األ   

تعرف املدقق اخلارجي على األمهية املتعلقة مبختلف احلسابات السنوية واملخاطر احملددة من طرفه، سوف يتمكن من 
 يت خيتارها عند أداء مهمته.باإلضافة إىل حتديد نوع وكمية أدلة التدقيق ال ،حتديد مضمون خطة مهمته

  :3عند تقييم املدقق اخلارجي لألمهية النسبية منيز أن هناك ثالثة مستويات وهي   

                                                             
1WJJ Botha, Audit materiality : A comparative analysis between normative principles and professional standards, 
Southen African journal of accountability and auditing, Vol.2, 1999, P.33. 

   ،كما تعبر تشیر فجوة التوقعات إلى االختالف فیما بینما یقوم بھ المدقق الخارجي وبین ما ینبغي أو یتوقع أن یقوم بھ على أساس توقعات المجتمع
  وبین توقعات مستخدمي البیانات المالیة.  ھ معاییر التدقیق فیما یخص مھمة المدقق الخارجيكذلك عن الثغرة بین ما تنص علی

2Comité des cabinets d’expertise comptable de petite et moyenne taille IFAC, Op.Cit, P.110. 
3Jana Azzopardi, Peter Baldacchino, The concept of audit materiality and attitudes towards materiality threshold 
disclosure among Maltese audit practitioners, Bank of Valletta review, No. 40, Autumn 2009, P.12. 
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ا المستوى األول: المبالغ غير مادية:  - إذا كانت األخطاء املكتشفة ال تؤثر على قرارات املستخدمني فإ
  تعترب غري مادية.

يف هذا املستوى ها تأثير كبير على البيانات المالية ككل: المستوى الثاني: المبالغ مادية لكن ليس ل -
تكون األخطاء مادية وهلا تأثري على قرارات املستخدمني، ومع ذلك فإن البيانات املالية تعطي صورة صادقة 

  وعادلة، لذلك جيب على املدقق اخلارجي التأكد من آثار هذه األخطاء على القوائم املالية.

ا جيعل القوائم مم خطاء مادية يف هذا املستوىتكون األالمستوى الثالث: المبالغ مادية ولها تأثير واسع:  -
هذا ما يؤدي إىل اختاذ قرارات خاطئة من احلقيقي للمؤسسة، املالية ال متثل صورة عادلة وصادقة عن الوضع 

 طرف مستخدمي القوائم املالية.
  وى األمهية النسبية عند مستوين رئيسيني ومها:على املدقق اخلارجي تقييم مست   
يقوم املدقق اخلارجي بتقييم مستوى األمهية النسبية على مستوى إمجايل القوائم على مستوى القوائم المالية ككل:  -

  :1املالية من أجل ما يلي
 حتديد طبيعة، توقيت ومدى إجراءات تقييم املخاطر؛ 
  اجلوهرية؛التعرف وتقييم خماطر األخطاء 
 .حتديد طبيعة، توقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية  

إن تقييم املدقق لألمهية النسبية عند  على مستوى أرصدة الحسابات، فئات المعامالت وعرض المعلومات: -
جراءات حتديد إهذا املستوى ميكنه من اختاذ القرار بشأن اجلوانب املتعلقة بالعناصر اليت جيب أن تفحص، وما إذا مت 

 اليت من املتوقع أن تؤدي إىل ختفيض خماطر التدقيق عند مستوى منخفض مقبول.التدقيق املناسبة 

  في عملية التدقيق الخارجي المطلب الثاني: استخدام األهمية النسبية
عملية التدقيق نصت معايري التدقيق الدولية على ضرورة تقدير واستخدام مستوى األمهية خالل املراحل املختلفة من    

إعطاء صورة صادقة وعادلة و  الرتكيز عليها ودراستهامن حتديد اجلوانب اهلامة اليت تتطلب  من أجل التمكن اخلارجي،
  .ل القوائم املالية املعروضة عليهحو 

                                                             
1Comité des cabinets d’expertise comptable de petite et moyenne taille IFAC, Op.Cit, P.110. 
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  النسبية األهميةمراحل استخدام أوال: 
عملية التدقيق اخلارجي للبيانات السنوية على املدقق اخلارجي حتديد مستوى األمهية النسبية يف مجيع مراحل    

نه من التخفيض من خماطر من أجل التمكن من حتديد إجراءات التدقيق اليت متكسسة اليت يزاول فيها نشاطه، للمؤ 
تتلخص أهم مراحل استخدام األمهية النسبية يف عملية التدقيق إىل تقييم نتائج هذه اإلجراءات، باإلضافة  التدقيق

  ا يلي:اخلارجي فيم
  استخدام األهمية النسبية خالل مرحلة التخطيط وتقييم المخاطر .1

يتم حساب هذه العتبة ريق حساب عتبة لألمهية النسبية، يقوم املدقق اخلارجي بتحديد األمهية النسبية كميا عن ط   
اميع املالية املدرجة يف البيانات املالية السنوية، وذلك  انطالقا من تقييمه لكل من املخاطر نسبة إىل حجم األرصدة وا

  .1املالزمة وخماطر الرقابة عند مستوى البيانات املالية
الحتمال  ،إن حتديد عتبة األمهية النسبية للتخطيط يكون من أجل التخفيض إىل مستوى منخفض مقبول عموما   

معة وغري املصححة واليت مل يتم اكتشافها والواردة يف القوائم املالية أو يف أرصدة احلسابات، فئات  أن األخطاء ا
املعامالت واالفصاحات، تتجاوز عتبة األمهية النسبية احملددة للقوائم املالية ككل ولفئات املعامالت وأرصدة احلسابات 

  .2واالفصاحات
  :3املدقق اخلارجي لألمهية النسبية خالل هذه املرحلة يساعد علىإن استخدام    

  ا؛قتطلب تدقيتناطق يف القوائم املالية اليت حتديد امل -

  سرتاتيجية الشاملة لعملية التدقيق؛تعيني سياق اال -

  ختطيط طبيعة، توقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية؛ -

اليت تكون فيها فصاحات احملددة ت املعامالت، أرصدة احلسابات، االحتديد األمهية النسبية اخلاصة بفئا -
اليت من املتوقع أن تؤثر يف القرارات االقتصادية ة، أقل من األمهية النسبية اإلمجالياألخطاء مببالغ 

  للمستخدمني؛

                                                             
1WJJ Botha, Op.Cit, P. 43, 44. 
2CNCC.IRE.CSOEC, Norme international d’audit (ISA320), Op.Cit. 
3International Federation of Accountants (IFAC), Op.Cit, P.62, 63. 
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، باإلضافة تقييم األدلة يف وقت الحق لتحديد مدى احلاجة إلجراء أي تعديل على مستويات األمهية النسبية -
  إىل متكني املدقق اخلارجي من مراجعة طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات املستخدمة؛

  حتديد أي اإلجراءات ضرورية لذلك؛ -

  توفري إطار عند تقييم املعلومات اليت مت احلصول عليها؛ -

  تقييم حجم أو أثر املخاطر احملددة؛ -

  تقييم نتائج إجراءات تقييم املخاطر. -
 قنسبية خالل تنفيذ إجراءات التدقيالاستخدام األهمية   .2

  :1إن استخدام املدقق اخلارجي لألمهية النسبية خالل هذه املرحلة ميكن من      
  حتديد إجراءات التدقيق اإلضافية والضرورية؛ -

  حتديد أي البنود اليت يتم اختيارها من أجل اختبارها وما إذا كان باإلمكان استخدام أسلوب املعاينة؛ -

  يف حتديد حجم العينة؛املساعدة  -

تمع؛  تقييم أخطاء املعاينة وذلك عن طريق استقراء -   نتائج ا

معة يف رصيد احلساب على مستوى القوائم املالية؛ -   تقييم جمموع األخطاء ا

معة مبا يف ذلك األثر الصايف لألخطاء غري املصححة؛ -   تقييم جمموع األخطاء ا

 تقييم نتائج اإلجراءات. -
  األهمية النسبية خالل مرحلة إعداد التقرير:استخدام  .3

  :2يقوم املدقق اخلارجي باستخدام األمهية النسبية خالل هذه املرحلة من أجل   

معة عند مستوى احلساب وعلى مستوى القوائم املالية؛ -   تقييم جمموع األخطاء ا

معة مبا يف ذلك األثر الصايف لألخطاء غري امل -   صححة؛تقييم جمموع األخطاء ا

حتديد ما إذا كان جيب أن يتم تنفيذ إجراءات تدقيق إضافية عند اقرتاب األخطاء اإلمجالية من مستوى  -
  األمهية النسبية العام أو اخلاص؛

                                                             
1Ibid, P.64. 
2Ibid,P.65. 
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  الطلب من اإلدارة تصحيح كل األخطاء اليت مت حتديدها؛ -

  النظر يف إعادة فحص املناطق ذات املخاطر العالية؛ -

  وحساسية األخطاء اليت مت حتديدها وكذلك حجمها؛إصدار أحكام حول طبيعة  -

   املصححة. تعديل نظرا لألخطاء املادية غريحتديد ما إذا كان تقرير املدقق اخلارجي حيتاج إىل -

  خدام األهمية النسبيةمجاالت استثانيا: 
االت التاليةميكن استخدامها يف حيث النسبية من طرف املدقق اخلارجي، تتعدد استخدامات األمهية      :1ا
تستخدم األمهية النسبية من أجل توضيح ما إذا كان من احملتمل أن  تقييم مدى عرض القوائم المالية وتبويبها: -

تؤثر املعلومات يف القرار االقتصادي ملستخدمي املعلومات املالية، ألن التبويب السليم للقوائم املالية يتوقف على 
عندما يتخذ املدقق اخلارجي قرارا بشأن ايد من طرف املدققني اخلارجيني، االهتمام املتز  قرارات كثرية ومتنوعة تتطلب

  األمهية النسبية ألي عنصر يف جمال عرض املعلومات يف القوائم املالية ال بد من مراعاة ما يلي:
 ما إذا كان العنصر جزء من القوائم املالية سواء كان ماديا أو غري ماديا؛ 
 ك العنصر باإلطار العام للقوائم املالية اليت ينتمي إليها عند التبويب أو اليت جيب أن يعد جزء مدى ارتباط ذل

 مهما منها؛
 درجة إسهام ذلك العنصر يف حتديد صايف الدخل؛ 
 حساسية ذلك العنصر ومدى التزامه بالتشريعات والقوانني؛ 
 مدى حاجة مستخدمي القوائم املالية ألمهية ذلك العنصر؛ 
  وضوح هذا العنصر يف القوائم املالية.مدى 

إن استخدام األمهية النسبية من طرف املدقق اخلارجي عند ختطيط برنامج التدقيق ميكن تخطيط برنامج التدقيق:  -
من حتديد منهج العناصر اليت حتتاج إىل عناية خاصة، عن طريق حتديد العناصر املادية وغري املادية باإلضافة إىل بيان 

  العناصر اليت ختضع للفحص. حجم تلك

                                                             
، جامعة 87ولیة، تنمیة الرافدین، العدد منھل مجید أحمد العلي، تغرید سالم، استخدام األھمیة النسبیة في العمل التدقیقي وفقا لمعاییر التدقیق الد 1

  .179،181، ص. 2007الموصل، 
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إن تطبيق األمهية النسبية يف مرحلة تنفيذ برنامج التدقيق يؤدي إىل عدم االعتماد يف اختاذ  تنفيذ برنامج التدقيق: -
التفسري الذي ميكن أن يتوقعه من تطبيق أفضل  على من قبل الغري على ما حيتويه ذلك الربنامج، وإمنا القرارات

  ت املتاحة بالقوائم املالية.معامالعالقات التحليل للل اليت حتدد الوسائ
جيب على املدقق اخلارجي األخذ بعني االعتبار مستوى األمهية النسبية عند إصدار تقريره، حيث أن  إعداد التقرير: -

من أجل احلكم على عدالة ومصداقية  حجم ونوع اخلطأ هو الذي حيدد نوع التقرير الذي يصدره املدقق اخلارجي
  القوائم املالية كالتايل:

 :إذا كانت األخطاء ليست ذات أمهية بشكل واضح. تقرير نظيف 
 :إذا كانت األخطاء ذات أمهية لكن ليس هلا تأثري بصورة واضحة على عدالة القوائم املالية. تقرير تحفظي 
 :ئم املالية.إذا كانت األخطاء ذات أمهية وتؤثر بشكل واضح على مصداقية وعدالة القوا تقرير سلبي 

  المطلب الثالث: األهمية النسبية ومخاطر التدقيق الخارجي
من خالل التعرف على فد حتديد خماطر التدقيق اخلارجي، يعترب حتديد مستوى األمهية النسبية خطوة أساسية عن   

مضمون خطته وحتديد األمهية املتعلقة مبختلف احلسابات السنوية واملخاطر احملددة للمدقق اخلارجي يتمكن من حتديد 
  .قيق اليت خيتارها عند أداء مهمتهنوع وكمية أدلة التد

  عالقة األهمية النسبية بمخاطر التدقيق الخارجي أوال:
تعترب كل من األمهية النسبية وخطر التدقيق مفهومني وثيقي الصلة وال ميكن الفصل بينهما، فاخلطر ميثل مقياسا    

بية فتمثل مقياسا للمقدار أو احلجم، والعالقة بينهما هي عالقة عكسية حيث أنه كلما  لعدم التأكد، أما األمهية النس
كان مستوى األمهية النسبية مرتفعا كلما كانت خماطر التدقيق منخفضة، أما إذا قام املدقق اخلارجي بتحديد مستوى 

  :1املدقق اخلارجي القيام مبا يلييف هذه احلالة على إن خماطر التدقيق ستكون مرتفعة، منخفض لألمهية النسبية ف

 التوسع يف استخدام اإلجراءات؛ جلوهرية احملددة من خاللالتخفيض من خماطر التحريفات ا -

 االكتشاف من خالل تعديل طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق. عدم التخفيض من خماطر -

                                                             
1Guide pour l’utilisation des normes internationales d’audit dans l’audit des petites et moyennes entreprises, 
Traduction autorisée par IFAC du « Guide to using ISAs in the audits of small- and medium-sized entities », Tom1, 3° 
édition, P.19. 
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املتخذة من طرف مستخدم القوائم املالية، فهي بذلك إن مستويات األمهية النسبية ترتكز حول القرارات االقتصادية    
ختتلف عن خماطر التدقيق واليت تتعلق مبخاطر إصدار رأي غري مناسب حول القوائم املالية اخلاطئة بصفة جوهرية، فإذا 

حتديد فال ميكن حتديد هامش اخلطأ من أجل  ،مت ختطيط التدقيق من أجل اكتشاف فقط خماطر األخطاء اجلوهرية
األخطاء اجلوهرية اليت ميكن أن توجد، يف املقابل فإنه من املمكن أن جتميع األخطاء الفردية غري اجلوهرية يؤدي وتقييم 

 .1إىل أن تكون القوائم املالية خاطئة وبصفة جوهرية

 ة األهمية النسبية بأدلة اإلثباتعالقثانيا: 
ائق اليت يستند إليها املدقق يف تكوين رأيه عن مدى عدالة وصحة تعرب أدلة اإلثبات عن جمموعة املعلومات واحلق   

 .2ؤسسةم املالية املنشورة من طرف املالقوائ
إن العالقة بني كمية أدلة وقرائن اإلثبات واألمهية النسبية للعنصر حمل الفحص هي عالقة طردية، فكلما كانت    

املدقق اخلارجي إىل كمية أدلة إثبات أكرب، وكلما كانت األمهية األمهية النسبية للعنصر حمل الفحص كبرية كلما احتاج 
العناصر تتحدد األمهية النسبية للعنصر من خالل قيمته مقارنة مع تاج املدقق إىل أدلة إثبات أقل، النسبية أقل كلما اح

إذا   أمهية جوهرية لعناصر ذاعترب أحد ايمدقق املستند إىل اخلربة، فرمبا وهذا يعتمد أساسا على احلكم املهين لل األخرى
  . 3كان اخلطأ أو التحريف فيه يؤثر على القوائم املالية وعلى قرار األطراف املستفيدة من هذه القوائم

  األمهية النسبية وأدلة اإلثبات: الشكل املوايل يوضح العالقة بني كل من خماطر التدقيق اخلارجي ومستوى   
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1Comité des cabinets d’expertise comptable de petite et moyenne taille, Op.Cit, P.116. 

  .263، ص. 1997/1998محمد نصر الھواري، محمد توفیق محمد، أصول المراجعة والرقابة الداخلیة، مكتبة الشباب، القاھرة،   2
لسنة اإلحدى ر الدین عبد هللا حمودة، العوامل المؤثرة في تحدید األھمیة النسبیة في التدقیق، مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة، العدد الثاني، انو  3

  .61، ص.  2013والعشرون، المجلد الحادي والعشرون، عمان، األردن، 
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 مخاطر التدقيق الخارجي، مستويات األهمية، أدلة اإلثبات): العالقة بين 04شكل رقم (

 

      من إعداد الطالبة. المصدر:

من خالل الشكل السابق نستنتج أن هناك عالقة عكسية بني خماطر التدقيق ومقدار أدلة اإلثبات، فإذا أراد املدقق    
اإلثبات املطلوبة، أما بالنسبة ملخاطر األخطاء  اخلارجي ختفيض مستوى خماطر التدقيق فيجب عليه زيادة مقدار أدلة

اجلوهرية فهناك عالقة مباشرة مع إجراءات التدقيق األساسية، فكلما كانت خماطر األخطاء اجلوهرية أكرب كلما كان 
العالقة بني األمهية النسبية  فيما خيصمجع املزيد من أدلة اإلثبات،  من خالل توكيد التدقيق مطلوبا بشكل أكرب

ت املعامالت قد فمخاطر وجود أخطاء يف مبالغ كبرية ألرصدة احلسابات أو فئا ،خماطر التدقيق فهي عالقة عكسيةو 
  يف حني أن خماطر وجود أخطاء مببلغ صغري قد يكون مرتفعا. تكون منخفضة جدا
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  خالصة الفصل
للتطور تيجة ن ازدياد املسؤولية امللقاة على عاتق املدقق اخلارجي كان دراستنا هلذا الفصل نتوصل إىل أنمن خالل    

يف ضرورة اكتشاف والكشف عن املخاطر املمكن مواجهتها أثناء املتمثل ، قيق اخلارجيالكبري الذي شهدته مهنة التد
على األدلة  احلصولمن خالل قيامه بتقييم هذه املخاطر وحتديد اإلجراءات املناسبة اليت متكنه من  ،أداء مهمته

  .مصداقية وعدالة القوائم املالية مدى اليت تدعم رأيه حول الكافية واملناسبة
  توصلنا من خالل هذا الفصل إىل النتائج التالية:    

لتعرف على من خالل ا ،على املدقق اخلارجي حتديد املستوى املناسب من املخاطر املالزمة وخماطر الرقابة -
ستوى املقبول من خماطر حىت يتمكن من حتديد امل، وفهمه لنظام رقابتها الداخلية وبيئتهانشاط املؤسسة 

 الذي ميكن من ختفيض خماطر التدقيق إىل املستوى املقبول عموما؛االكتشاف 

بناء على تقييم املدقق اخلارجي ملخاطر التدقيق اخلارجي ميكن حتديد كمية ونوعية أدلة اإلثبات الواجب  -
 يها؛احلصول عل

 عدم على عكس خماطر ،تعترب كل من املخاطر املالزمة وخماطر الرقابة هي خماطر خارج سيطرة املدقق -
ار اإلجراءات املناسبة وحسن تطبيقها يارجي السيطرة عليها من خالل اختاالكتشاف اليت ميكن للمدقق اخل

 والتفسري السليم لنتائجها؛

يق اخلارجي وعلى املدقق استخدام حكمه املهين الختيار تتنوع اإلجراءات املستخدمة يف عملية التدق -
 اإلجراءات املناسبة الختاذ قراره؛

أمهية وجوهرية األخطاء  من أجل تقييم مدى ،على املدقق اخلارجي حتديد املستوى املناسب لألمهية النسبية -
 اليت تؤثر على مدى انتظام ومصداقية احلسابات السنوية؛ املكتشفة

هوم األمهية النسبية وخماطر التدقيق اخلارجي من املفاهيم الوثيقة الصلة بعملية التدقيق يعترب كل من مف -
متكن هذه العالقة من حتديد أدلة اإلثبات اليت يستند إليها املدقق ارجي حيث تربطهما عالقة عكسية، اخل

 اخلارجي يف تكوين رأيه عن عدالة وصحة القوائم املالية؛
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التحليلية من أهم اإلجراءات املستخدمة من طرف املدقق الكتشاف والتحكم يف خماطر تعترب اإلجراءات  -
سنحاول من خالل الفصل التايل التعرف على كيفية استخدام هذه اإلجراءات يف التحكم  ،التدقيق اخلارجي

  يف خماطر عملية التدقيق.
  

 
  

  

 



 
 

 

 

ثالث:ل الــــــــــالفص  

 
 
 
 
 
 

دور اإلجراءات التحليلية في تقييم  
 مخاطر التدقيق الخارجي
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  مقدمة الفصل
على ماهية اإلجراءات التحليلية وأمهية استخدامها من طرف املدقق اخلارجي خالل خمتلف مراحل  التعرفبعد    

حل املخاطر املمكن مواجهتها أثناء القيام بعملية تدقيق القوائم املالية واملراباإلضافة إىل عرض تدقيق اخلارجي، عملية ال
لتحليلية من طرف استخدام اإلجراءات ادور خالل هذا الفصل التعرف على سيتم من املتبعة لتقييم هذه املراحل، 

أو على مستوى  ،خماطر التدقيق اخلارجي سواء على مستوى القوائم املالية ككل وتقييم اكتشافيف املدقق اخلارجي 
  األرصدة وفئات املعامالت واالفصاحات ذات العالقة.

نظرا للمسؤولية ، يف تقييم استمرارية املؤسسة التحليلية اإلجراءاتإبراز دور  نحاول من خالل هذا الفصلسكما    
يف حالة توصل إىل وجود  يف ضرورة توجيه انتباه مستخدمي القوائم املاليةاملتمثلة  امللقاة على عاتق املدقق اخلارجي

ارار يف مز شكوك جوهرية حول عدم قدرة املؤسسة على االستم ،  مت تقسيم هذا الفصل اولة نشاطها والوفاء بالتزاما
  إىل املباحث التالية:

     

  

  

  

  

  

  

 المبحث األول: تقييم مخاطر التدقيق الخارجي.
.مسؤولية المدقق الخارجي عن تقييم مخاطر التدقيق واستمرارية المؤسسة المبحث الثاني:  

  .للتنبؤ بالفشل المالياستخدام اإلجراءات التحليلية المبحث الثالث: 
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نظرا لتزايد املسؤولية امللقاة على عاتق املدقق اخلارجي يف جمال اكتشاف املخاطر اليت ميكن أن يكون هلا تأثري    

الرأي الذي يصدره حول هذه القوائم، جوهري على القرارات املتخذة من طرف مستخدمي القوائم املالية بناء على 
كل أو على مستوى فإن على املدقق اخلارجي تقييم هذه املخاطر وذلك سواء على مستوى القوائم املالية ك

ات املناسبة ملعاجلة هذه اليت متكنه من اختاذ القرار ة والكافية دف التوصل إىل تصميم اإلجراءات املناسبالتأكيدات، 
  هذا املبحث إىل العناصر التالية: ، مت تقسيماملخاطر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية المطلب األول:
  .إجراءات تقييم المدقق الخارجي لمخاطر األخطاء الجوهرية المطلب الثاني:
. خطوات استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف المدقق الخارجي المطلب الثالث:  

 تقييم مخاطر التدقيق الخارجي األول: المبحث
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  تقييم مخاطر األخطاء الجوهريةالمطلب األول: 
 ميلك املدقق حيث ال، ة وذلك قبل تنفيذ عملية التدقيقعلى املدقق اخلارجي تقييم كل من خماطر األخطاء اجلوهري   

ا تتعلق ااخلارجي أي حكم  يكون اهلدف من عملية التقييم هو لتدقيق ونظام رقابتها الداخلية، باملؤسسة حمل ا كو
  . خطر التدقيق إىل املستوى املقبولالذي ميكنه من ختفيض مستوى االكتشاف  عدم املالئم ملخاطرملستوى حتديد ا

  تعريف مخاطر األخطاء الجوهرية أوال:
يشري مصطلح األخطاء إىل التحريفات أو السهو غري املقصود للمبالغ أو اإلفصاحات يف البيانات املالية، هذه    

  :1األخطاء ميكن أن تنطوي على
 أخطاء يف مجع أو معاجلة البيانات يف كل القوائم املالية اليت مت إعدادها؛ -
 التقديرات احملاسبية غري املعقولة الناشئة من سوء تفسري احلقائق؛ -
 أخطاء يف تطبيق املبادئ احملاسبية املتعلقة باملبالغ، التصنيف، طريقة العرض، اإلفصاح. -

ية قبل البدء يف عملية التدقيق، ن حتتوي القوائم املالية على أخطاء جوهر أ رن خماطر األخطاء اجلوهرية متثل خطإ   
هذه املخاطر تأخذ م املالية، تتعلق خماطر األخطاء اجلوهرية مبخاطر املؤسسة املوجودة بشكل مستقل عن تدقيق القوائ

بتدفقات املعامالت وأرصدة  اليت تتعلق، باإلضافة إىل مستوى التأكيدات بعني االعتبار مستوى القوائم املالية ككل
  .2احلسابات واملعلومات املقدمة يف القوائم املالية

اللذان يتواجدان بصورة منفصلة عند تدقيق  قابةتتكون خماطر األخطاء اجلوهرية من كل من اخلطر املالزم وخطر الر    
 "والير"الباحث  بعضهم أمثالالقوائم املالية، وقد اختلف الكتاب يف تقييم املدقق اخلارجي هلذين اخلطرين، ف

"Waller" 3يتناقض مع التقييم الشامل هلذين اخلطرين ويربر ضرورة جتزئة تقييم املخاطر مبا يلي:  
حتقيق مكاسب إمجالية يف الفعالية والكفاءة اليت جيب أن تكون موجودة، ويرى أن املنفعة املتولدة من جتزئة    -

 املخاطر تكون أكرب من أية تكاليف إضافية للتقييم؛
 توفري معلومات إضافية للمدقق اخلارجي مع حتمل تكاليف أقل يف عملية التحليل؛  -

                                                             
1American institute of certified public accountants, Statement on auditing standards, No82, Consideration of Fraud 
in a financial statement audit, 1997, New York . 
2Comité des cabinets d’expertise comptable de petite et moyenne taille IFAC, Op. Cit, P. 110,111. 
3Allen Blau and all , Evidential effort and risk assessment in auditing, Journal of business and economics research, 
Volume6, 2008, P. 41. 
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 قد تكون خمتفية خالل عملية التجميع؛إن عوامل خماطر األخطاء اجلوهرية  -
زئة مقابل التقييم الشامل سوف تشمل تكاليف  - إن االعتبارات اخلاصة مبتخذي القرارات اخلاصة باملخاطر ا

 إضافية متمثلة يف تكاليف التحليل؛
 لة.اليت قد تكون ضرورية يف وضع خطة تدقيق فعاخلارجي إىل منبهات اخلطر اخلاصة لفت انتباه املدقق ا -

كون أن    ،توصلت العديد من الدراسات إىل أنه ال ميكن فصل كل من اخلطر املالزم وخطر الرقابة عن بعضهما   
املدقق اخلارجي غري قادر على التفرقة بني العوامل املؤثرة على كال اخلطرين عند قيامه بعملية تقييم خماطر األخطاء 
مع لكال اخلطرين كون وجود بعض العوامل  اجلوهرية، باإلضافة إىل أن معايري التدقيق الدولية قد تضمنت التقييم ا

ن تستخدم يف تقييم بيئة الرقابة أي خطر الرقابة، لذلك فإن للخطر املالزم عالقة ميكن أم املؤثرة على اخلطر املالز 
  .1متداخلة مع خطر الرقابة وبالتايل خيتار املدقق اخلارجي أن يقيمهما معا

يف اململكة املتحدة  1995الصادرة من قبل جملس تطبيقات املراجعة سنة  300أما مهنيا فقد ناقشت كل من النشرة    
عناصر خطر التدقيق على أساس  1983الصادرة عن معهد احملاسبني القانونيني األمريكي سنة  47والنشرة  ،يكيةاألمر 

أنه يف حالة توصل املدقق اخلارجي إىل وجود تداخل بني كل من اخلطر املالزم وخطر  300منفصل، وقد نصت النشرة 
فلم يشر إىل اخلطر املالزم  ISA200يار التدقيق الدويل الرقابة فإنه من املناسب أن يقيمهما معا، أما فيما خيص مع

وترك املعيار الدويل "خطر وجود أخطاء جوهرية" منفصال عن خطر الرقابة، بل أشار إليهما معا مستخدما مصطلح 
  .2احلرية للمدقق اخلارجي يف اختيار منهجية وطريقة تقييم كل من اخلطرين وذلك حسب ما يراه مناسبا

  المدقق الخارجي لمخاطر األخطاء الجوهرية تقييمثانيا: 
على املدقق اخلارجي اكتشاف وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية على مستوى القوائم املالية ككل وعلى مستوى    

  :3التأكيدات لفئات املعامالت، أرصدة احلسابات واملعلومات املقدمة، ألن ذلك ميكن املدقق اخلارجي من
ة باملؤسسة اليت ميكن مواجهتها أثناء أداء مهمته، وذلك من خالل احلصول على معرفالتعرف على املخاطر  -

 وفحص نظام رقابتها الداخلية؛ حمل التدقيق وبيئتها

                                                             
  .252، 251عصام الدین السائح خرواط، مرجع سابق، ص.   1
.252المرجع السابق، ص.   2  

3Intosai, ISSAI200 ,Principes fondamentaux de l’audit financier, Vienne, Autriche, P.23. 
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اليت أيضا و  ذلك مبجملها تقييم من ضمن  املخاطر احملددة أي منها يؤثر بصفة جوهرية على القوائم املالية -
 ؛من احملتمل أن تؤثر على عدة تأكيدات

اليت من  ،التمكن من حتديد املشاكل اليت ميكن أن تظهر على مستوى القوائم املالية وعلى مستوى التأكيدات -
 احملتمل أن تؤدي إىل ظهور أخطاء جوهرية؛

اليت تأخذ بعني االعتبار املخاطر، كاختبارات الرقابة وإجراءات تصميم إجراءات التدقيق املناسبة التمكن من  -
اليت تتضمن كل من االختبارات التفصيلية واإلجراءات التحليلية اجلوهرية ات اجلوهرية واالختبار  ،الفحص

 للتأكيدات. 
على املدقق اخلارجي عند تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية ممارسة احلكم املهين حول أي من هذه املخاطر تعترب    

 :1خماطر هامة، لذلك فعليه اعتبار على األقل
فهذه املخاطر تعترب مهمة حسب حكم املدقق اخلارجي وهلا  ،ملخاطر هي خماطر احتيالفيما إذا كانت هذه ا -

 آثار جوهرية أكثر من املخاطر الناجتة عن األخطاء غري املقصودة؛
أي أن  ،فيما إذا كانت املخاطرة تتعلق بتطورات اقتصادية أو حملية هامة متت مؤخرا وتتطلب اهتماما خاصا -

ة ميكن أن يكون هلا روف خارج املؤسسة وتتعلق بتغريات تطرأ على البيئة اخلارجيهذه املخاطر ناجتة عن ظ
 خماطر جوهرية؛ هورتأثري يف ظ

مدى تعقيد املعامالت، على املدقق اخلارجي أن يأخذ بعني االعتبار احتمال ظهور أخطاء جوهرية يف حالة  -
 العديد من األطراف؛ املعامالت الكبرية واليت تكون معاجلتها احملاسبية معقدة وتشمل

 تشمل معامالت هامة مع األطراف ذات العالقة؛ فيما إذا كانت املخاطر -
درجة احلكم الذايت يف قياس املعلومات املالية املتعلقة باملخاطر خاصة تلك املتعلقة بنطاق واسع من عدم  -

 اليقني يف القياس؛
أو اليت تبدو خالفا  ؤسسة،مل العادي للمهي خارج سري العفيما إذا كانت املخاطرة تشمل معامالت هامة  -

 لتلك غري العادية؛

                                                             
اقتصادیة  أسامة عبد المنعم السید علي، عمر إقبال المشھداني، األزمة المالیة العالمیة ھل ھي أزمة معاییر محاسبیة وتدقیقیة أم أخالقیة، أبحاث 1

  .206، ص. 2010وإداریة، العدد الثامن، 
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عندما يقرر املدقق اخلارجي وجود خماطر هامة عليه أن حيصل على فهم لعناصر رقابة املؤسسة مبا يف ذلك  -
 أنشطة الرقابة املتعلقة بتلك املخاطرة.

ملخاطر األخطاء اجلوهرية احلصول على فهم فيما أنه على املدقق اخلارجي عند تقييمه  ISA315نص املعيار الدويل    
  إذا كانت املؤسسة متلك عملية لتقييم خماطر املؤسسة كما يلي:

 حتديد خماطر العمل املتعلقة بأهداف إعداد التقارير املالية؛ -

 تقدير أمهية املخاطر؛ -

 تقييم احتمال حدوثها؛ -

 اختاذ القرارات ملعاجلة هذه املخاطر.  -
ابق على أنه على املدقق اخلارجي مراجعة تقييمه ملخاطر األخطاء اجلوهرية، ألن هذا التقييم قد نص املعيار الس   

يتغري عند مستوى االثبات وذلك عندما يتم احلصول على أدلة تدقيق إضافية، لذلك جيب على املدقق اخلارجي إعادة 
ا ملا مت احلصول عليه من معلومات جديدة من أداء النظر يف التقييم وتعديل إجراءات التدقيق اإلضافية املخطط هلا، تبع

  إجراءات تدقيق إضافية.

  المطلب الثاني: إجراءات تقييم المدقق الخارجي لمخاطر األخطاء الجوهرية
تعترب إجراءات تقييم املخاطر من طرف املدقق اخلارجي من أهم اإلجراءات املطبقة عند مرحلة حتديد وتقييم    

يكون وي على احنرافات وأخطاء جوهرية، هذه اإلجراءات من حتديد األرصدة اليت ميكن أن حتتاملخاطر، حيث متكن 
وبالتايل التمكن  احلصول على فهم للمؤسسة وبيئتهااهلدف من تصميم هذه اإلجراءات من طرف املدقق اخلارجي هو 

الرقابة من خالل اختبار مدى فعالية باإلضافة فإن هذه اإلجراءات متكن من حتديد خطر  ،من حتديد املخاطر املالزمة
وبالتايل يتمكن املدقق يف األخري من الوصول إىل اإلجراءات املناسبة اليت  ،تصميم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة

  سيتم من خالل هذا املطلب التعرف على هذه اإلجراءات.االكتشاف،  عدم طرمتكن من حتديد خما
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  اختبارات الرقابة أوال:
لتقييم نظام الرقابة الداخلية املتعلق طبقة من طرف املدقق اخلارجي تعترب اختبارات الرقابة من أهم اإلجراءات امل   

  :1يتم تصميم وأداء هذه اإلجراءات عندق، باملؤسسة حمل التدقي

خلية يتضمن توقع بأن الرقابة الدا ،تقييم املدقق اخلارجي ملخاطر األخطاء اجلوهرية على مستوى التأكيد -
تعمل بشكل فعال (يف حالة اعتماد املدقق على فعالية نظام الرقابة الداخلية عند حتديد طبيعة، توقيت ومدى 

 ؛)اإلجراءات اجلوهرية

 أو أن أداء اإلجراءات اجلوهرية مبفردها ال يقدم أدلة التدقيق الكافية واملناسبة عند مستوى التأكيد. -
يعمل بشكل فعال، هذا يعين أن  الداخلية رات الرقابة عندما يكون نظام الرقابةتصميم اختبابيقوم املدقق اخلارجي    

يكون اهلدف من أداء هذه ام وأن هذا النظام يتم مراقبته، املدقق يصمم اختبارات الرقابة يف حالة وجود هذا النظ
حىت يتسىن للمدقق  وفعال االختبارات هو حتديد ما إذا كانت تلك الرقابة يف األنظمة تعمل يف الواقع بشكل صحيح

 .2حتديد ما إذا كان بإمكانه االعتماد على الرقابة أم ال
  على املدقق اخلارجي عند تصميم وأداء اختبارات الرقابة ما يلي:   

دف احلصول على أدلة تدقيق حول الفعالية التشغيلية  رى باالشرتاك مع االستفسارأداء إجراءات تدقيق أخ -
 ا يف ذلك:ألنظمة الرقابة، مب

 .كيفية تطبيق أنظمة الرقابة يف مراحل مالئمة من الفرتة قيد التنفيذ 
 .الثبات يف كيفية تطبيق هذه األنظمة 
 .حتديد اجلهة ووسائل تطبيق هذه األنظمة 

يف هذه احلالة فإنه من الضروري شرة، حتديد ما إذا كانت أنظمة الرقابة تعتمد على أنظمة الرقابة غري املبا -
 لى أدلة تدقيق تدعم العمل الفعال لتلك األنظمة غري املباشرة.احلصول ع

                                                             
1Performing audit procedures in response to assessed risks and evaluating the audit evidence obtained, P.324, 
Article disponible sur le site internet: 
http://www.aicpa.org/Research/Standards/AuditAttest/DownloadableDocuments/AU-C-00330.pdf, Consultée le 
(12/11/2014). 
2Analytical procedures- A powerful tool for auditors, April 2009, P.1, Article disponible sur le site internet : 
http://www.hkiaat.org/images/uploads/articles/Analytical.pdf, Consultée le (23/11/2014).  
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  :1كما جيب أن تشتمل اختبارات الرقابة اإلجراءات التالية    
 االستفسارات واملالحظات املتعلقة بوظائف الرقابة الداخلية؛ -
 التفتيش عن الوثائق اليت تثبت عمليات الرقابة الداخلية؛ -
 فحص أدلة مراجعات اإلدارة؛ -
تسوية احلساب البنكي للتأكد من تسجيله الصحيح من طرف  :إعادة أداء إجراءات الرقابة على سبيل املثال -

 املؤسسة؛
 فحص أداء الرقابة الداخلية على تطبيقات حاسوبية حمددة. -

  االختبارات الجوهريةثانيا: 
اكتشاف األخطاء املادية يف فئات املعامالت، أرصدة احلسابات  أجل يتم تصميم هذه اإلجراءات من   

  :2هناك نوعني من االختبارات اجلوهرية ،واالفصاحات يف القوائم املالية

هذا ما ميكن املعامالت لألخطاء أو الغش،  يفحص هذا النوع من االختباراتاالختبارات التفصيلية:  -
 للمبلغ املسجل؛ املدقق اخلارجي من احلصول على أدلة التدقيق

اليت املعامالت ذات املبالغ الكبرية  تكون هذه اإلجراءات أكثر تطبيقا يف اإلجراءات التحليلية الجوهرية: -
يعتمد مدى مالءمة أي إجراءات حتليلية حمددة على تقييم كون قابلة للتنبؤ على مر الزمن، متيل إىل أن ت

كن أن تكون مادية مبفردها أو عند جتميعها مع أخطاء اليت ميء ملدى فعاليتها يف اكتشاف األخطا املدقق
 أخرى. 

عتبار جمموعة من املدقق اخلارجي أن يأخذ بعني اال علىاءات التحليلية كإجراءات جوهرية عند استخدام اإلجر    
  ملخصة يف اجلدول التايل:العوامل 

  
  
  

                                                             
1Review and the audit process, P.12, Article disponible sur le site internet: 
http://www.acornlive.com/demos/pdf/P3_PS_Chapter_3.pdf, Consultée le (23/11/2014). 
2Nichlas Essner, Erik Unander-Scharin, Analytical procedures, A practice based approach , 2013, P. 6,10.  
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  التحليلية الجوهرية.): أهم العوامل المؤثرة في استخدام اإلجراءات 12جدول رقم (

  تأثيرها في االستخدام  العوامل
  إذا كانت العالقات قوية فإن تطبيق اإلجراءات التحليلية لوحدها يكفي.  المعقولية/التنبؤ بالعالقات

إن اإلجراءات التحليلية هي أكثر تطبيقا إذا مت تطبيقها على املكونات (عناصر   درجة تجميع المعلومات المتاحة
  املالية).القوائم 

إذا مت إعداد البيانات غري املالية بشكل مستقل فهذا يسمح بأداء إجراءات أكثر   مدى توفر المعلومات المالية وغير المالية.
  فعالية.

إن امليزانيات اليت مت إعدادها على أساس التوقع تكون أكثر فائدة واستعماال من   أهمية المعلومات
  وضع األهداف.

  قد تكون بيانات الصناعة الواسعة غري متعلقة بالبيانات املتخصصة.  مقارنة المعلومات
ري غعرتاف باالختالفات غري العادية (جراءات التحليلية الفعالة على االتستند اإل  قابالمعرفة المكتسبة مس

  املتوقعة)، إذا كانت املعرفة حمدودة فيكون من الصعب معرفة ما ميكن توقعه.
ال ميكن  وستكون النتائج غري دقيقة إذا كانت البيانات املستعملة غري دقيقة  البياناتدقة مختلف أنواع 

  االعتماد عليها وبالتايل اإلجراءات ستكون أقل فعالية.
كون   ذلكبة لتطبيق اإلجراءات التحليلية، هناك بعض املؤسسات اليت تكون مناس  طبيعة المؤسسة وعملياتها

وبالتايل فإنه من السهل معرفة ما ميكن توقعه ومعرفة  أن االجتاهات يف تطور ثابت
  التغريات.

Source : Review and the audit process, P.24, Article disponible sur le site internet: 

, Consultée le (23/11/2014).PS_Chapter_3.pdfhttp://www.acornlive.com/demos/pdf/P3_  
  

من خالل اجلدول السابق نالحظ أن تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يتوقف على طبيعة    
ا، باإلضافة إىل طبيعة املعلومات اليت تتضمنها القوائم املالية من حيث مدى توفرها  املؤسسة حمل التدقيق وعمليا

  ملدقق اخلارجي حول هذه املعلومات. وأمهيتها ودقتها، واملعرفة املسبقة املكتسبة من طرف ا
إن هناك عالقة عكسية بني االختبارات اجلوهرية واختبارات الرقابة الداخلية، فإذا كانت املؤسسة متتلك نظام رقابة   

داخلية قوي، فإن املدقق اخلارجي قد يقرر تقييد االختبارات اجلوهرية ألن نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة ميكن من 
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كتشاف األخطاء املادية، عالوة على ذلك فإن املدقق اخلارجي قد يوسع من تطبيق اإلجراءات اجلوهرية يف منع وا 
  .1د نقاط ضعف يف الرقابة الداخلية للمؤسسةو حالة وج

كون أن اختبارات الرقابة هي   ،يكمن الفرق األساسي بني كل من اختبارات نظام الرقابة واالختبارات اجلوهرية   
يف حني أن اإلجراءات اجلوهرية هي  ،وهي تؤكد على مدى فعالة عملية الرقابة الداخلية ريعة وعادة قصريةساختبارات 

  املدقق اخلارجي. ف كما تتطلب عمال أكثر تفصيال من طر كثر موضوعية وتستغرق وقتا طويالأ
  اجلدول املوايل يلخص أوجه االختالف بني كل من اختبارات الرقابة واالختبارات اجلوهرية:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1Joshua Onome Imoniana and all, The analytical review procedures in audit : An exploratory study, Advances in 
scientific and applied accounting, V.5, N.2, Sao Paulo, 2012, P.286. 
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  ): أوجه االختالف بين اختبارات الرقابة واالختبارات الجوهرية13جدول رقم (

  االختبارات الجوهرية  اختبارات الرقابة  
 
  
  
  النوع

 اختبارات لبيئة الرقابة. - 
تقييم املخاطر من اختبارات لنظام  - 

 طرف املؤسسة.
 اختبارات لنظام املعلومات واالتصال. - 
 اختبارات أنشطة الرقابة. - 
 اختبارات لنظام املتابعة. - 
اختبارات لربامج مكافحة الغش  - 

  والرقابة.

 .اإلجراءات األولية - 
 اإلجراءات التحليلية. - 
 اختبار تفاصيل املعامالت. - 
 اختبار تفاصيل األرصدة. - 
 التفصيلية للتقديرات احملاسبية.االختبارات  - 
االختبارات اجلوهرية وفقا للمبادئ  - 

 املتعارف عليها.
  االختبارات التفصيلية لالفصاحات. - 

حتديد فعالية تصميم وتشغيل نظام الرقابة   الهدف
  الداخلية.

  حتديد مدى نزاهة تأكيدات البيانات املالية اجلوهرية.

ملالحظة، التفتيش، إعادة االستفسار، ا  إجراءات التدقيق المطبقة
قائمة االستقصاء، خريطة تدفق  احلساب،

تقنيات التدقيق مبساعدة الرقابة الداخلية، 
  احلاسوب.

نفس اإلجراءات املطبقة من طرف اختبارات الرقابة، 
باإلضافة إىل اإلجراءات التحليلية، العد، 

  املصادقات.

العمومية أو شهر أو شهرين  يف تاريخ إعداد امليزانية  يف تاريخ مؤقت.  التوقيت
اية السنة.   قبل 

  االكتشاف. عدم خماطر  خماطر الرقابة.  مكونات خطر التدقيق
 من إعداد الطالبة.المصدر: 

من خالل اجلدول السابق تتضح أوجه االختالف بني كل من اختبارات الرقابة واالختبارات اجلوهرية، لكن كل من    
إجراءات مطبقة من طرف املدقق اخلارجي خالل مرحلة حتديد وتقييم املخاطر، هذه االختبارات هي عبارة عن 

ويكمن اهلدف األساسي من تطبيقها هو احلصول على تأكيد معقول بأن األخطاء املادية يتم اكتشافها وتصحيحها 
  يف القوائم املالية.
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  :1فإنه على املدقق اخلارجي إجراءات التدقيق اليت مت أداؤهاعند حتديد    

دراسة أسباب تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية عند مستوى اإلثبات لكل فئة معامالت، رصيد احلساب  -
 واإلفصاح مبا يف ذلك:

  احتمالية وجود أخطاء جوهرية بسبب اخلصائص احملددة لكل فئة معامالت، رصيد حساب أو اإلفصاح (أي
 تقييم املخاطر املالزمة).

  ما إذا كانت أنظمة الرقابة تعمل بفاعلية (أي تقييم خماطر الرقابة).احلصول على أدلة تدقيق لتحديد 

  احلصول على أدلة تدقيق أكثر إقناعا كلما ازداد تدقيق املدقق للمخاطر. -
، أنه "تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها" ISA 315نص املعيار الدويل    

  املخاطر إىل ثالث إجراءات رئيسية وهي:ميكن تقسيم إجراءات تقييم 
تقييم عند القيام ب خلارجياملدقق ا علىطلب االستفسارات من اإلدارة ومسيري المؤسسة محل التدقيق:  -أ

تتمثل هذه االستفسارات حتديد خماطر األخطاء اجلوهرية،  احلصول على املعلومات الالزمة الستخدامها يفاملخاطر 
  :2فيما يلي

 تفسار من اإلدارة فيما يتعلق بـ:اجراء اس -
 .تقييمها ملخاطر احتمال وجود أخطاء جوهرية يف البيانات املالية بسبب االحتيال 
 .ا يف التحديد واالستجابة هلذه املخاطر  أسلو
 .اتصاهلا مع املكلفني باحلوكمة فيما يتعلق بأساليبها يف حتديد خماطر االحتيال يف املؤسسة واالستجابة هلا 
 ل اإلدارة مع املوظفني فيما يتعلق بآرائهم حول ممارسات العمل والسلوك األخالقي.اتصا 

: لتحديد ما إذا كانت لديه معرفة عن اجراء استفسارات للمسؤول عن التدقيق الداخلي داخل المؤسسة -
 أي احتيال فعلي أو مشكوك فيه يؤثر على املؤسسة.

  
  
 

                                                             
1CNCC.IRE.CSOEC, Norme international d’audit (ISA330), Op.Cit. 
2CNCC.IRE.CSOEC, Norme international d’audit (ISA240), OP.Cit. 
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  :املستخدمة من طرف املدقق اخلارجياجلدول املوايل يلخص أهم االستفسارات   
 ): أهم االستفسارات المستخدمة من طرف المدقق الخارجي.14جدول رقم (

  األهمية بالنسبة للمدقق الخارجي  األطراف الموجه إليهم االستفسار
  فهم البيئة اليت تتم فيها إعداد البيانات املالية.  املكلفني باحلوكمة داخل املؤسسة. - 

توفري معلومات حول إجراءات التدقيق الداخلي اليت مت أداؤها   الداخلي.موظفي التدقيق  - 
  خالل السنة.

ن يف معاجلة أو تسجيل و ن املشاركو املوظف - 
  املعامالت املعقدة وغري العادية.

  تقييم مدى مناسبة اختيار وتطبيق سياسات حماسبية معينة.

  االمتثال للقوانني واألنظمة.توفري معلومات حول مدى   املستشار القانوين الداخلي. - 

توفري معلومات حول التغريات يف اسرتاتيجيات التسويق للمؤسسة   .موظفي التسويق أو املبيعات - 
  واجتاهات البيع، أو الرتتيبات التعاقدية مع عمالئها.

  ).ISA315(من إعداد الطالبة باالعتماد على ما جاء بھ المعیار الدولي المصدر: 

من خالل اجلدول السابق نالحظ أن إجراء االستفسار املطبق من طرف املدقق اخلارجي يشمل مجيع األطراف    
الفاعلة داخل املؤسسة حمل التدقيق، وهذا من أجل التمكن من الوصول إىل املخاطر اجلوهرية املمكن أن تتضمنها 

  املخاطر والتحكم فيها.القوائم املالية، وتطبيق اإلجراءات اليت متكن من تقييم هذه 

تلعب اإلجراءات التحليلية دورا مهما يف مدخل التدقيق القائم على أساس املخاطر، اإلجراءات التحليلية:  - ب
فهي توجه انتباه املدقق اخلارجي حنو مناطق اخلطر العالية، كما تساعده يف حتديد قضايا التدقيق اليت تتطلب عمل 

ا متكن    .1من احلصول على أدلة موضوعيةمفصل، باإلضافة إىل أ
من أجل مقارنة النتيجة املتوقعة من ة كإجراءات لتقييم املخاطر، يقوم املدقق اخلارجي باستخدام اإلجراءات التحليلي

اليت  قات غري العادية وغري املتوقعةالتوصل إىل الفرو ، و طرف املدقق اخلارجي مع املبالغ املسجلة أو النسب املستخرجة
  . 2دقق اخلارجي بعني االعتبار عند حتديده ملخاطر األخطاء اجلوهريةيأخذها امل

                                                             
1Steven M.Glover and all, Why do auditors over-rely on weak analytical procedures ? The role of outcome bias and 
insensitivity to precision, March 2004, P.6, Article disponible sur le site : 
http://www3.nd.edu/~carecob/Workshops/03-04%20Workshops/Wilks.pdf, Consultée le (20/11/2014). 
2Manuel des normes audit légal et contractuel, Evaluation des risques et éléments de réponse aux risques 
identifier, Version janvier 2009, P.100, Disponible sur le site internet : http://www.acseris.com/pdfs/7-
Audit/Manueldes-Normes-dAudit-au-Maroc.pdf, Consultée le (21/11/2014). 
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متكن اإلجراءات التحليلية من توفري إرشادات ودالالت معينة متكن املدقق اخلارجي من الرتكيز على حسابات معينة    
  .1إلمكانية اشتماهلا على خماطر جوهرية تؤثر على القوائم املالية ككل ،أكثر من حسابات أخرى

إلجراءات التحليلية كإجراءات لتقييم املخاطر عليه اتباع املراحل التالية وهي لعند استخدام املدقق اخلارجي    
  ملخصة يف اجلدول املوايل: 

  ): استخدام اإلجراءات التحليلية كإجراءات لتقييم المخاطر15جدول رقم (

  كيفية تحقيقه  اإلجراء المتبع
  
  
  

  البياناتتحديد العالقات بين 

توجد بني خمتلف أنواع املعلومات تطوير التوقعات بشأن العالقات املعقولة اليت ميكن أن 
هنا على املدقق اخلارجي البحث عن مصادر اليت ميكن أن تتوقع بشكل معقول، 

  معلومات مستقلة عن املؤسسة بقدر اإلمكان وميكن أن تتضمن:
 القوائم املالية املقارنة للدورات السابقة؛ - 
 امليزانيات، التوقعات واالستقراءات؛ - 
  املعلومات حول القطاع الذي تنشط فيه املؤسسة والظروف االقتصادية الراهنة. - 

  مقارنة التوقعات مع املبالغ املسجلة أو النسب املستخرجة انطالقا من املبالغ املسجلة.  المقارنة
هذا يؤدي إىل دراسة متوقعة،  عالقات غري عادية وغري تقييم النتائج يف حالة وجود  التقييم

  .املخاطر احملتملة لألخطاء اجلوهرية
Source : Comité des cabinets d’expertise comptable de petite et moyenne taille IFAC, Op.Cit, 

P.7. 

املدقق من خالل اجلدول السابق نتوصل إىل أن استخدام اإلجراءات التحليلية كإجراء لتقييم املخاطر ميكن    
اخلارجي من حتديد العالقات املوجودة بني املعلومات واألرصدة املكونة للقوائم املالية، مث يتم مقارنة هذه العالقات مع 
توقعاته أو مع معلومات لفرتات سابقة أو معلومات ملؤسسات أخرى تعمل يف نفس قطاع الصناعة، عن طريق هذه 

وتقييم مدى إمكانية وجود خماطر حمتملة يف القوائم املالية املعروضة عليه املقارنة يتمكن املدقق اخلارجي من حتديد 
  للمصادقة عليها.

  

                                                             
یر كناري سعید الربضي، دور المراجعة التحلیلیة في تقلیص فجوة التوقعات في بیئة العمل التدقیقي من وجھة نظر المحاسب القانوني، رسالة غ  1

  .87، ص. 2013منشورة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة، جامعة جدارا، عمان، األردن، 
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من ها انطالقا من طلب املعلومات احلصول على متكن املالحظة املادية والتفتيش منالمالحظة المادية والتفتيش:  -ج
  :1وتتضمن هذه اإلجراءات اجلوانب التالية وبيئتهاعلومات متعلقة باملؤسسة اإلدارة واألشخاص اآلخرين، كما توفر م

 مالحظة األنشطة والعمليات املتعلقة باملؤسسة؛ -

 التفتيش حول الوثائق، القوائم احملاسبية والرقابة الداخلية اليدوية؛ -

 قراءة تقارير تسيري اإلدارة والتقارير لألشخاص املكلفني باحلوكمة؛ -

 مواقع االنتاجية باملؤسسة؛زيارة  -

 تسجيل العمليات وفقا لنظام إعداد املعلومات املالية. -
  اجلدول املوايل يوضح هذين اإلجراءين:   

  ): استخدام المالحظة المادية والتفتيش كإجراءات لتقييم المخاطر16جدول رقم (

  االستخدام  اإلجراء
  
  

  المالحظة

  مالحظة:
 كيف تعمل املؤسسة وكيف يتم تنظيمها؛ - 
 من اإلدارة وموقفه اجتاه الرقابة الداخلية؛ أسلوب التسيري املتبع - 
 تشغيل خمتلف إجراءات الرقابة الداخلية؛ - 
  االمتثال لبعض القواعد. - 

  
  
  

  التفتيش

  فحص الوثائق مثل:
 سرتاتيجية؛خطة العمل واال - 
 طرق التسجيل احملاسيب؛ - 
 التقارير املعدة من طرف اإلدارة؛ - 
التقارير األخرى مثل حماضر الجتماع األفراد الذي ميثلون حوكمة املؤسسة، تقارير  - 

  املستثمرين.
Source : Comité des cabinets d’expertise comptable de petite et moyenne taille IFAC, Op.Cit, 

P.79. 

                                                             
1Manuel des normes audit légal et contractuel, Op. Cit, P. 130, 131. 
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اإلجراءات املستخدمة من طرف املدقق من خالل ما سبق نتوصل إىل أن اإلجراءات التحليلية هي من أهم    
على املدقق اخلارجي االستخدام الرشيد هلذه اإلجراءات تحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي، اخلارجي يف عملية تقييم وال

دالة ومصداقية اليت تؤثر على عد االحنرافات واألخطاء اجلوهرية وحسن تفسري نتائجها من أجل التمكن من حتدي
سيتم التعرف على كيفية تطبيق هذه اإلجراءات للتحكم يف املخاطر اليت يواجهها املدقق اخلارجي أثناء ة، القوائم املالي
  أداء مهمته.

  المطلب الثالث: خطوات استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف المدقق الخارجي
سيتم  جمموعة من اخلطوات اليتمن أجل تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي البد من تطبيق    

  التطرق إليها من خالل هذا املطلب.

  تطوير التوقعات المستقلة أوال:
أهم خطوة لالستخدام الفعال لإلجراءات التحليلية، ويعرب  يوير التوقعات بشكل دقيق ومناسب هإن عملية تط   
 بة أو اجتاه أو قيمة مقربةمبلغ حمدد أو نس ميكن أن يكون هذا التنبؤ عبارة عنتوقع عن التنبؤ باملبلغ املسجل، ال

اليت من املتوقع ن خالل حتديد العالقات املعقولة اعتمادا على الدقة املطلوبة، ويقوم املدقق اخلارجي بتطوير التوقعات م
  .1أن توجد بناء على معرفته للمؤسسة، الصناعة، االجتاهات أو حسابات أخرى

قد أثبتت العديد من الدراسات أن لالالزمة عند وضع هذه التوقعات،  عناية املهنيةجيب على املدقق اخلارجي بذل ال   
اإلجراءات التحليلية القائمة على بيانات مفصلة هي أكثر فعالية، وال يوجد اعتماد كبري على نتائج اإلجراءات 

معة التحليلية يف حالة استخدام بيانات جممعة حيث تكون أدلة التدقيق احملصل عليها من ا إلجراءات التحليلية ا
  .2ةضعيف

إن هناك جمموعة من مصادر املعلومات اليت ميكن للمدقق اخلارجي استخدامها يف تطوير التوقعات عند استخدامه    
هي: البيانات املالية للدورات السابقة، امليزانيات املالية للمؤسسة، العالقات بني املعلومات املالية ءات التحليلية لإلجرا

                                                             
1Analytical procedures, Relevant to ACCA qualification papers F8 and P7 and cat paper8, P.1,  Article disponible sur 
le site : http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/pdf/sa_sept10_audit.pdf, Consultée le 
(07/08/2014). 
2The use of substantive aggregate analytical procédures : Do auditors particulary rely on non significant 
outcomes ?, P.2, Article disponible sur le site internet : 
https://www.alexandria.unisg.ch/export/.../218443.pd..., Consultée le (20/11/2014). 
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خالل الدورة احلالية (كاستخدام النسب املالية أو حتليل االحندار)، البيانات املالية للصناعة، العالقة بني املعلومات 
  .1املالية وغري املالية

  تحديد الفروقات الجوهريةثانيا: 
ويسمى  الفرق للتوقععني االعتبار مبلغ عند تصميم وأداء اإلجراءات التحليلية فإنه على املدقق اخلارجي أن يأخذ ب   

الذي ميكن قبوله من طرف املدقق جل سهو الفرق بني املبلغ املقدر واملبلغ امل ،احلد األقصى املقبول هلذا الفرق بالعتبة
  .2كمه املهينحويعتمد يف ذلك على  اخلارجي دون إجراء املزيد من الفحص

تؤثر على قرار الفرق املقبول، ففي حالة زادت املخاطر إن كل من مستوى األمهية النسبية ومستويات الدقة املطلوبة    
   .3املرتبطة باإلجراء واخنفض مستوى األمهية النسبية فإن احلكم على  الفرق احملتمل جيب أن ينخفض

ومعرفة ما إذا كانت هذه الفروقات  ملسجل وحتديد الفروقات اجلوهريةإجراء مقارنة بني املبلغ املتوقع مع املبلغ ايتم    
عتبار يد هذه الفروقات أن يأخذ بعني االجيب على املدقق اخلارجي عند حتد ،تتطلب حسابات بسيطة أو معقدة

  .4درجة التوقع والعتبة
  روقات الجوهرية واستخالص النتائجالتحقيق في الفثالثا: 

توقعات املدقق ونتائج  خالل هذه املرحلة ميكن للمدقق اخلارجي أن يتخذ إحدى القرارين: يف حالة كان الفرق بني   
رق هو ما إذا كان هذا الفأقبل نتائج املؤسسة املبلغ عنها، ميكن للمدقق أن ي ،املؤسسة هو أقل من الفرق املسموح به

عن طريق مناقشته مع اإلدارة  ،يف هذه احلالة جيب على املدقق فحص هذا الفرق اجلوهري أكرب من الفرق املسموح به
جيب على املدقق قبل قيامه بعملية ات اإلدارة هلذا الفرق اجلوهري، ثبات الختبار تفسري ومجع املزيد من أدلة اإل

  .5االستفسار من اإلدارة إنشاء قائمة من الفرضيات املعقولة لشرح أسباب هذا الفرق اجلوهري
  
  
  

                                                             
1Joseph, F.Brazel and all, Auditors’ reactions to inconsistencies between financial and nonfinancial measures, April 
2012, P.7. 
2INTOSAI Public debt committee, Guidance on using substantive tests in audits of public debt, June 2006, P.11. 
3William.F, Messier and all, Two decades of behavioral research on analytical procedures : What have we learned ?, 
Auditing : A journal of practice and theory, Vol.32, No.1, February 2013, P.154. 
4Analytical procedures, Op.Cit, P.1. 
5William.F, Messier and all, Op.Cit, P.144. 
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  التايل:ق اخلارجي من خالل الشكل ميكن تلخيص مراحل تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف املدق  
  ): مراحل تطبيق اإلجراءات التحليلية05شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : The use of substantive aggregate analytical procedures : Do auditors particulary rely 

on non significant outcomes ?, P.3,  Article disponible sur le site internet : 
https://www.alexandria.unisg.ch/export/.../218443.pd..., Consultée le (20/11/2014). 

من خالل الشكل السابق نستنتج أنه يف مرحلة مقارنة القيم احلالية مع توقعات أو تنبؤات املدقق اخلارجي فإنه    
هذا ما يستدعي باملدقق اخلارجي إىل القيام باملزيد من كون الفروق بني القيمتني جوهرية يواجه احتمالني، األول أن ت

الفحص والتقييم حىت يتمكن من الوصول إىل تكوين استنتاجه العام، أما يف حالة كانت الفروقات غري جوهرية فهذا 
 اليت متكنه خلو القوائم املالية حمل الفحص من األخطاء أو التحريفات اجلوهرية حولما ميثل ضمان للمدقق اخلارجي 

من إبداء رأيه العام، إذن فتطبيق اإلجراءات التحليلية يف هذه املرحلة خيتصر على املدقق اخلارجي الكثري من الوقت 
  واجلهد.
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اليت ميكن أن يكون هلا تأثري  نظرا لتزايد املسؤولية امللقاة على عاتق املدقق اخلارجي يف جمال اكتشاف املخاطر   

يصدره حول هذه القوائم، جوهري على القرارات املتخذة من طرف مستخدمي القوائم املالية بناء على الرأي الذي 
اليت متكنه من اختاذ  دف التوصل إىل تصميم اإلجراءات املناسبة والكافيةاملدقق تقييم هذه املخاطر  فإن على

القرارات املناسبة ملعاجلة هذه املخاطر، كما على املدقق اخلارجي التأكد من استمرارية املؤسسة واستخدام اإلجراءات 
يف املستقبل، مت التطرق من خالل هذا  على االستمرار اعدم قدر  شكوك أو مؤشرات على املناسبة يف حالة وجود

  املبحث إىل العناصر التالية:
  
  
  
  

     
  المطلب األول: مسؤولية المدقق الخارجي عن تقييم مخاطر التدقيق

الرقابة  إن مدخل التدقيق القائم على أساس املخاطر يتطلب من املهنيني التعرف على املؤسسة وبيئتها مبا يف ذلك   
تتطلب مرحلة تقييم املخاطر وائم املالية على أخطاء جوهرية، اهلدف هو معرفة وتقييم خماطر أن حتتوي القالداخلية، 

  :1حكما مهنيا مناسبا من طرف املدقق اخلارجي وتتضمن هذه املرحلة اخلطوات التالية
 استخدام إجراءات القبول أو االستمرارية يف املهمة؛ -
 التخطيط العام للمهمة؛ -
فة للنشاط والتعرف على املخاطر املالزمة استخدام إجراءات تقييم املخاطر من أجل احلصول على معر  -

 واملخاطر املتعلقة بالرقابة؛
 حتديد اإلجراءات ذات الصلة بالرقابة الداخلية وتقييم تصميمها وتنفيذها؛ -
 تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية؛ -

                                                             
1Comité des cabinets d’expertise comptable de petite et moyenne taille, Op.cit, P. 31, 32. 

  .مسؤولية المدقق الخارجي عن تقييم مخاطر التدقيق المطلب األول:
.ماهية استمرارية المؤسسة المطلب الثاني:  

. تقييم استمرارية المؤسسةمسؤولية المدقق الخارجي نحو  المطلب الثالث:  
 

 مسؤولية المدقق الخارجي عن تقييم مخاطر التدقيق واستمرارية المؤسسة  :ثانيال المبحث
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ج خاص لعملية التدقيق واملخاطر اليت  - يكون فيها استخدام الرقابة حتديد املخاطر اجلوهرية اليت تتطلب 
 املوضوعية غري فعال؛

االتصال حول كل نقاط الضعف اجلوهرية على مستوى تصميم واستخدام الرقابة الداخلية لإلدارة وكل  -
 األطراف املكلفني باحلوكمة؛

 تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية على مستوى القوائم املالية وعلى مستوى التأكيدات. -
  الشكل املوايل يوضح عملية تقييم املخاطر:   

  ): مراحل تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية06ل رقم (شك
  

  

  

  

  

  

  

      

 

 

Source: Comité des cabinets d’expertise comptable de petite et moyenne taille IFAC, Guide 
pour l’utilisation des normes internationales d’audit dans l’audit des petites et moyennes 
entreprises, Avril 2009, P.31 

     

 



تقییم مخاطر التدقیق الخارجيالفصل الثالث                          دور اإلجراءات التحلیلیة في   
 

 132 

ة تكون عند مستويني ن مسؤولية املدقق اخلارجي عن تقييم خماطر األخطاء اجلوهريمن خالل الشكل السابق نستنتج أ
  ومها: أساسيني

يةوهرية على مستوى القوائم المالتقييم مخاطر األخطاء الج أوال:

حمتملة إن هذا التقييم ميكن من اكتشاف خماطر األخطاء اجلوهرية اليت تنتشر يف القوائم املالية ككل وتؤثر بصورة    
غالبا ما ترتبط األخطاء ذات الطبيعة املماثلة ببيئة الرقابة داخل املؤسسة ولكنها ليست ، على العديد من التأكيدات

يشمل رد املدقق صدة احلسابات أو مستوى اإلفصاح، مرتبطة بالضرورة مع تأكيدات حمددة يف فئة من املعامالت أو أر 
مراعاة املعرفة واملهارة  ،اجلوهرية الذي مت تقييمه على مستوى البيانات املالية ككلاخلارجي بالنسبة ملخاطر األخطاء 

مستوى اإلشراف يف إمكانية إشراك خرباء  :ويشمل ذلك بأداء مسؤوليات املهام اجلوهريةوقدرة األفراد املكلفني 
االستمرار يف  علىملؤسسة وك جوهرية حول إمكانية اوما إذا كانت هناك أحداث أو ظروف قد تثري شك ،املالئم

  .1ممارسة نشاطها

مخاطر األخطاء الجوهرية على مستوى اإلثبات لفئات المعامالت وأرصدة الحسابات  تقييمثانيا: 
  واالفصاحات

ميكن هذا التقييم املدقق اخلارجي من حتديد طبيعة وتوقيت ومدى القيام بإجراءات تدقيق إضافية على مستوى    
املدقق اخلارجي للحصول على أدلة التدقيق املالئمة والكافية يف فئة املعامالت وأرصدة احلسابات يسعى ، اإلثبات

بالطريقة اليت متكنه من إبداء رأيه املتعلق بالقوائم املالية املأخوذة ككل يف مستوى منخفض نسبيا  ،ومستوى اإلفصاح
  خلطر التدقيق.  

  

  

  

                                                             
اإلسكندریة، عبد الوھاب نصر علي، شحاتة السید شحاتة، معاییر المراجعة الدولیة والتأكید المھني، دار التعلیم الجامعي للطباعة والنشر والتوزیع،   1

  .55، 54، ص. 2013القاھرة، 
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  :1ر التدقيق على مستوى التأكيدات عليه اتباع اخلطوات التاليةعند قيام املدقق اخلارجي بتقييم خماط   
مات املقدمة يف على املدقق االستفسار حول املبالغ واملعلو  األخذ بعين االعتبار أنواع األخطاء المحتملة: -

يف حالة عدم فحصها ميكن أن تؤدي إىل أخطاء  ،من أجل حتديد التأكيدات ذات الصلة القوائم املالية
 يف القوائم املالية؛جوهرية 

: يف حالة توصل املدقق إىل حتديد أنواع األخطاء احملتملة، فإن اخلطوة تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية -
 املوالية ترتكز حول حتديد الرقابة اليت يتم وضعها من أجل معاجلة التأكيدات ذات الصلة؛

عند تصميم إجراءات التدقيق من أجل االستجابة للمخاطر املقيمة، فإنه جيب  تصميم إجراءات التدقيق: -
 على املدقق الرتكيز على معاجلة التأكيدات ذات الصلة واملناطق اليت ميكن أن تنشأ فيها األخطاء.

  :2تتمثل التأكيدات اخلاصة بأرصدة احلسابات، فئات املعامالت واالفصاحات فيما يلي   
 عامالت واألحداث قد حدثت فعال وهي متعلقة باملؤسسة؛أي أن املالصدق:  -
اليت جيب تسجيلها قد مت تسجيلها فعال وبشكل  كل املعامالت واألحداث واألصول واخلصوماالكتمال:  -

 مناسب، باإلضافة إىل أن كل املعلومات املتعلقة باملالحق قد مت إدراجها على أساس حماسيب؛
 والديون املتعلقة بالتزامات املؤسسة؛ سة تراقب احلقوق حول األصولملؤسأي أن االحقوق والواجبات:   -
كل املبالغ واملعطيات املتعلقة باملعامالت واألحداث قد مت تسجيلها بشكل صحيح، وأن  القياس والتقييم:  -

يتم ل التعديالت الناجتة عن تقييمها كاملناسبة،  كل األصول واخلصوم قد مت تسجيلها يف احلسابات باملبالغ 
تسجيلها بشكل مناسب، باإلضافة إىل أن املعلومات املالية واملعلومات األخرى يتم تقدميها بصورة وفية 

 ومببالغ صحيحة؛
 يتم تسجيل املعامالت واألحداث يف الدورة املناسبة؛الفصل بين الدورات:   -
حق يتم تقدميها بصورة وفية يتم عرض املعلومة املالية بطريقة مناسبة واملعلومات املقدمة يف املال العرض: -

 ومببالغ صحيحة.
 

                                                             
1Comité des cabinets d’expertise comptable de petite et moyenne taille IFAC, Op. Cit, P.56, 57. 
2CNCC, Le commissaire aux comptes et les demandes de confirmation des tiers, Décembre 2010, P.12, 13, Article 
disponible sur le site : 
 http://www.crcc-grenoble.fr/uploads/documents/2011-08-25_NI_VII_Confirmation_des_tiers.pdf, Consultée le 
(09/01/2015). 
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  أهم أصناف التأكيدات من خالل اجلدول املوايل:عرض من خالل ما سبق ميكن    
  ): أصناف التأكيدات17جدول رقم (

  الوصف  التأكيد
أن العمليات واألحداث اليت يتم تسجيلها البد من ظهورها وأن تكون متعلقة باملؤسسة   الصدق

اخلصوم، حقوق امللكية موجودة، باإلضافة إىل االفصاح اخلاص مثل: األصول، 
  باملعامالت واألحداث ال بد من ظهوره وأن يكون متعلقا باملؤسسة.

مثال: كل  ،كل العمليات واألحداث اليت ينبغي أن تكون قد سجلت يتم تسجيلها  االكتمال
قد سجلت فعال، اليت من املفرتض تسجيلها تكون  ،األصول، اخلصوم، حقوق امللكية

  ليت من املفروض ظهورها.القوائم  املالية على االفصاحات باإلضافة إىل اشتمال ا
  املؤسسة تراقب احلقوق على األصول، واخلصوم هي التزامات حقيقية على املؤسسة.  الحقوق والواجبات

باملبالغ املناسبة، وكل يتم إدراج كل من األصول، اخلصوم، حقوق امللكية يف القوائم املالية   التقييم 
  التعديالت الناجتة عن تقييمها يتم تسجيلها بشكل مناسب,

  يتم تسجيل األحداث واملعامالت يف الدورة احملاسبية املناسبة.  الدورات الفصل بين
يتم تسجيل املبالغ واملعلومات األخرى املتعلقة بتسجيل األحداث واملعامالت بشكل  عرضال

تقدمي املعلومات املالية يكون بشكل مناسب ويتم وصفها  مناسب، باإلضافة إىل
واالفصاح عنها بصورة واضحة، كما يتم االفصاح عن املعلومات األخرى بصورة وفية 

  وباملبالغ املناسبة.
Source : Crowe horwath, Risk assessment standards Toolkit, 2009, P.7, Article disponible sur 

, http://www.nacubo.org/Documents/business_topics/Risk_Assessment_Toolkit.pdf : le site
Consultée le (09/01/2015).  

على مستويني أساسيني، املستوى األول املتعلق من خالل ما سبق نتوصل أن تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يكون    
 ،اليت تكون واسعة احلدوث يف القوائم املالية ككل املخاطر حول األخطاء اجلوهرية بالقوائم املالية ككل وهو يشري إىل

كيدات واليت تؤثر ضمنيا على العديد من التأكيدات، أما املستوى الثاين فهو متعلق باملخاطر املعروفة على مستوى التأ
اخلاصة بفئات املعامالت، أرصدة احلسابات واملعلومات املقدمة يف القوائم املالية، إذن فلكل رصيد حساب، فئة من 
املعامالت واملعلومات املقدمة يف القوائم املالية تقييم للخطر وجيب أن يعامل على حنو فعال وبشكل منفصل لكل 

  .1تأكيد
  

                                                             
1Comité des cabinets d’expertise comptable de petite et moyenne taille IFAC, Op. Cit, P. 27. 
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جيب على املدقق اخلارجي أخذمها بعني االعتبار عند تقييمه ملخاطر حيث شكل املوايل يوضح املستويني معا ال   
  األخطاء اجلوهرية:

  ): مستويات تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية07شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Comité des cabinets d’expertise comptable de petite et moyenne taille, Op.Cit, P.27. 

من خالل الشكل السابق يتضح أن التقييم على مستوى القوائم املالية ككل هو تقييم عام وشامل يأخذ بعني    
يتعلق بالعناصر املكونة مستوى التأكيدات فهو تقييم خاص  االعتبار فحص إمجايل املبالغ املسجلة، أما التقييم على

طريقة عرض املعلومات رصدة احلسابات وفئات املعامالت، فهو يأخذ بعني االعتبار نوعية وكمية أ ،املاليةللقوائم 
  املقدمة يف القوائم املالية، لذلك فعلى املدقق اخلارجي عند عملية التقييم أن يأخذ بعني االعتبار املستويني معا.
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  المطلب الثاني: ماهية استمرارية المؤسسة
 الذي األساس حجر مبثابة وهي مرارية املؤسسة أحد الفروض األساسية اليت تعد على أساسها القوائم املاليةتعترب است   

 التدقيقو  احملاسبة جمال يف  املهنية يئاتاهل اهتمت فقد الفرض هذا ألمهية نظرا األخرى، احملاسبية الفروض أساسه على تبىن

  .تطبيقه عن اخلارجي واملدقق دارةاإل ومسؤولية الفرض هذا تطبيق بكيفية تتعلق معايري بإصدار

 تعريف استمرارية المؤسسة أوال:
"اإلفصاح عن  IAS1عند ظهور املعيار الدويل  1975سنة الستمرارية كان يف احملاسبة إن أول ظهور ملصطلح ا   

حيث مت من خالل هذا املعيار وصف مبدأ االستمرارية من خالل  السياسات المحاسبية (عرض القوائم المالية)"،
على أن املؤسسة اليت تعد القوائم املالية يفرتض أن تكون مستمرة، وإذا كانت لإلدارة شكوك كبرية حول  25الفقرة 

لت اإلدارة يف حالة توصالشكوك، فيجب اإلفصاح عن هذه  أعماهلا وفقا ملبدأ االستمراريةقدرة املؤسسة على متابعة 
يف هذه احلالة فإن املعيار ، إىل أن املؤسسة غري مستمرة فإنه ال يتم إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية

 .1يتطلب سلسلة من االفصاحات IAS1الدويل 
فإن املؤسسة هي طبقا هلذا الفرض ة، إن استمرارية املؤسسة هي من أهم الفروض األساسية اليت بنيت عليها احملاسب   

وحدة حماسبية مستمرة يف نشاطها الطبيعي وليس هناك نية يف الوقت احلاضر اجتاه تصفيتها أو تقليص نشاطها، ويتفق 
فرض االستمرارية مع التوقع الطبيعي من الوحدة احملاسبية باعتبار أن احتمالية التصفية أو التوقف عن النشاط يعترب 

  .2حالة استثنائية
االستمرارية أحد املفاهيم األساسية اليت تربر املمارسات احملاسبية كأساس االستحقاق، تقييم األصول، يعد فرض    

ا ستكون قادرة على حتقيق أصوهلا  حيث يفرتض هذا املفهوم أن املؤسسة ستستمر يف أعماهلا يف املستقبل، كما أ
ا املادية يف السياق العادي للعمليات، أما  إذا كان فرض االستمرارية غري صاحلا فإن تقارير الفرتة والوفاء بالتزاما

  .3اقتصادية مستقبليةومفاهيم االستحقاق ستفقد أمهيتها عند حتديد األصول كمنافع 
عندما قام االحتاد  ،1974أما يف جمال تدقيق احلسابات فقد بدأ إصدار معايري التدقيق املتعلقة باالستمرارية عام    

، حيث مسح هذا 1981سنة  SAS34والذي استمر مع املعيار  SAS2الدويل للمحاسبني القانونيني بإصدار املعيار 
                                                             

1Adela Socol, Significant doubt about the going concern assumption in audit, Annales universitatis apulensis series 
oeconomica, 12(1), 2010, P. 292. 

  .262، ص. 1990عباس محمود الشیرازي، نظریة المحاسبة، الطبعة األولى، دار السالسل للطباعة والنشر والتوزیع، الكویت،   2
3Nirosh Kuruppu and all, The efficacy of liquidation and bankruptcy prediction models for assessing going concern, 
2002, P.2. 
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يف سنة وذلك عن طريق إصدار رأي متحفظ،  لتعبري عن شكوكهم حول استمرار املؤسسةااملعيار ملدققي احلسابات 
قد مسح للمدقق ، لمن أجل احلد من مفاجأة املستثمرين بإفالس املؤسسة جاءالذي  SAS59مت إصدار املعيار  1988

بإصدار تعديل الرأي يف حالة ظهور ظروف أو أحداث تثري شكوكا كبرية حول استمرارية املؤسسة، مث مت إصدار املعيار 
SAS126  الذي يعترب جمرد إعادة صياغة للمعيار  2012سنةSAS59د فروق ، أما من حيث املضمون فال توج

اهلدف من هذا املعيار  استمرارية المؤسسة"،" ISA570جوهرية بني املعيارين، وأخريا مت إصدار املعيار الدويل للتدقيق 
وتقييم ما إذا   ييم قدرة املؤسسة على االستمرارهو توضيح مسؤولية كل من اإلدارة واملدقق اخلارجي حول ضرورة تق

  .1سسة على االستمرار كمؤسسة مستمرةكانت هناك شكوك جوهرية حول قدرة املؤ 
، وأوجبت أن ية املؤسسةاستمرار  حددت معايري التدقيق الدولية اإلجراءات الواجب على املدقق اتباعها عند تقييم   

ذير وإنذار مبكر عن فشل القدرة على االستمرار يف النشاط لتكون مبثابة حترير التدقيق فقرة ايضاحية عن يتضمن تق
أي لفرتة سنة مالية  ة يف عملها يف املستقبل املنظورحالة غياب معلومات مغايرة يفرتض أن املؤسسة مستمر يف حمتمل، 

  .2واحدة على األقل

  استمرارية المؤسسة تقييمفترة   ثانيا:
استمرارية اإلدارة تتزامن مع فرتة حكم املدقق اخلارجي، حيث جيب على املدقق اخلارجي تغطية نفس  تقييمإن فرتة    

الفرتة املستخدمة من طرف اإلدارة لتقدمي تقييمها يف إطار إعداد القوائم املالية، أو وفقا للقانون أو التنظيم إذا كان 
شهرا من تاريخ  12سسة على االستمرار يغطي مدة أقل من يف حالة كان تقييم اإلدارة لقدرة املؤ ، حيدد فرتة أطول

شهرا من ذلك  12إصدار القوائم املالية، فإنه على املدقق الطلب من اإلدارة متديد مدة تقييمها على األقل إىل 
  .3التاريخ

 يهفإنه عل رجي،يف حالة كانت اإلدارة غري مستعدة إلجراء أو متديد تقييمها عند الطلب منها من طرف املدقق اخلا   
احلصول على أدلة  ه، ألنه قد ال ميكن لالنظر يف احلاجة إىل تعديل تقريره نتيجة للقيود املفروضة على نطاق عمله

  .4التدقيق املناسبة والكافية فيما يتعلق باستخدام مبدأ االستمرارية يف إعداد القوائم املالية

                                                             
1Caserio Carlo and all, A statistical analysis of reliability of audit opinions as bankruptcy predictors, Discussion 
papers N°174, Gennaio, 2014, P.7. 

  .79ص.  ،2008فھمي مصطفى الشیخ، التحلیل المالي، الطبعة األولى، رام هللا، فلسطین،   2
3Adela Socol, Op.Cit, P.293. 
4International auditing and assurance standard board, Audit considerations in respect of going concern in the 
current economic environment, Staff alert references the pre-clarified ISAs, P.5. 
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  تقييم استمرارية المؤسسةالمطلب الثالث: مسؤولية المدقق الخارجي نحو 
يار أك    ألقت اهليئات التنظيمية املهنية على املدقق اخلارجي  رب الشركات يف العامل،نتيجة لألزمات املالية املعاصرة وا

ا يف املستقبل، وضرورة  مسؤولية التأكد من مدى استمرارية املؤسسة حمل التدقيق يف مزاولة نشاطها والوفاء بالتزاما
قدرة املؤسسة على االستمرار ومواجهتها وحتذيرهم يف حالة وجود شكوك على باه مستخدمي القوائم املالية لفت انت

، سيتم من خالل هذا املطلب التعرف على مسؤولية املدقق اخلارجي عن استمرارية املؤسسة وبات مالية شديدةلصع
  واإلجراءات املتبعة يف ذلك.

 ISA570وفقا لمعيار التدقيق الدولي  المؤسسة استمراريةمسؤولية المدقق نحو أوال: 

حول استمرارية املؤسسة أو حول وجود خماطر جوهرية، مقنعة خلارجي يف احلصول على أدلة تتمثل مسؤولية املدقق ا   
املدقق اخلارجي الذي نص على ضرورة قيام  ،ISA315معيار الدويل لجراءات تقييم املخاطر وفقا لوهذا جزء من إ

أن هذه  من تقدمي رأيه حول وجود أو عدم وجود خماطر جوهرية، ففي حالة وجود خماطر فإنه جيب عليه أن يتأكدب
املخاطر قد ظهرت خالل إعداد القوائم املالية وجيب عليه إظهار ذلك يف تقريره، أما يف حالة عدم وجود أدلة تشري 

 .1كن اعتباره كضمان حول قدرة املؤسسة على االستمرار يف أعماهلاإىل حالة عدم اليقني يف تقريره فإنه مي
االستمرار يف  على كبرية حول قدرة املؤسسةا  ي شكوكعلى املدقق اخلارجي فحص وجود أحداث أو حاالت تلق   

  :2يف حالة وجود هذه الشكوك على املدقق اخلارجي القيام مبا يلينشاطها، 

 لتقييم قدرة املؤسسة على االستمرار يف حالة مل تفعل ذلك بعد؛الطلب من اإلدارة إجراء عملية  -

تقييم خطط العمل املعدة من قبل اإلدارة مقارنة بتقييمه الستمرارية النشاط، وحتديد إذا كان تطبيق هذه  -
 وما إذا كان من املمكن تنفيذ هذه اخلطط يف هذه الظروف؛ اخلطط مناسب لتحسني الوضعية

فإن التحليل هلا يعترب عامال مهما والنظر يف نتائج  ،بإعداد توقعات التدفق النقدي يف حالة قامت املؤسسة -
اية التقييم خلطط العمل املعدة من قبل اإلدارة:  األحداث املستقبلية أو الوضعية يف 

 .تقييم مدى موثوقية املعلومات األساسية املعدة من أجل إجراء املقارنات 

                                                             
1Sorinel Domnisocu, Mariana Girbaci, Examing the audit clients going concern, P. 4. Article disponible sur le site 
internet : http://feaa.ucv.ro/AUCSSE/0038v2-016.pdf, Consultée le (10/02/2015). 
2L’audit en contexte d’incertitude économique, Mars 2012, P. 4, Article disponible sur le site internet : 
http://www.nifccanada.ca/normes-canadiennes-daudit/ressources/documents-de-reference/item63401.pdf, 
Consultée le (08/02/2015). 
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  ات كافية حول الفرضيات اليت بنيت عليها هذه التوقعات.حتديد ما إذا كانت هناك تربير 

 النظر فيما إذا كانت هناك أدلة جديدة حول الوقائع اليت نشأت منذ التاريخ الذي أدت فيه اإلدارة تقييمها؛ -

طلب إقرارات خطية من اإلدارة وما إذا كان مناسبا من مسؤويل احلوكمة حول خطط عملها يف املستقبل  -
 ذه اخلطط؛ودراسة جدوى ه

فإنه من  ،يف حالة ظهور أحداث أو وقائع تلقي شكوكا حول قدرة املؤسسة على االستمرار يف نشاطها -
 ن يكون هلذه األحداث أو الوقائع أثر حول طبيعة ومدى أدلة اإلثبات املتاحة.أاملتوقع 

  اإلجراءات المتخذة من طرف المدقق الخارجي لتقييم استمرارية المؤسسةثانيا: 
  :1يف حالة اكتشاف املدقق اخلارجي حلقائق تؤثر سلبا على استمرارية املؤسسة فإن عليه اختاذ اإلجراءات التالية   

التحقق من صحة على املدقق اخلارجي إجراء مقابلة مع املسريين من أجل إعالم رئيس مجلس اإلدارة:  -
يف حالة تأكد املدقق من ملتخذة، واحلصول على معلومات إضافية وإعالمهم بكافة اإلجراءات ا شكوكه

ا أن تؤثر سلبيا على استمرارية بوجود املخاطر فعليه إعالم رئيس جملس اإلدارة كتابيا  احلقائق اليت من شأ
يف حالة حتصل املدقق على إجابة مقنعة إلمكانية يوما،  15وطلب احلصول على رد كتايب خالل  املؤسسة

أن هذه املشاكل هي ناجتة عن  على ، أما إذا كانت اإلجابة تدلهروف املؤسسة تنتهي إجراءاتحتسني ظ
 يف هذه احلالة يتابع املدقق اخلارجي إجراءاته؛ اكمة أو عدم احلصول على إجابةخماطر مرت 

 8يقوم املدقق اخلارجي بالطلب من رئيس جملس اإلدارة استدعاء هذا األخري خالل إعالم مجلس اإلدارة:  -

 يف نفس الوقت عليه إعالم رئيس احملكمة التجارية لشروعه يفيوما،  15املذكورة خالل أيام لتداول احلقائق 
لكن  ،تتوقف اإلجراءاتن املدقق اخلارجي يف حالة أن جملس اإلدارة قد اختذ إجراءات تطمئ ،اإلجراء هذا

 يف احلالة املعاكسة أو عدم استدعاء جملس اإلدارة يواصل املدقق اخلارجي إجراءاته؛

لس اإلد 15على املدقق اخلارجي أن يقوم خالل إعالم المساهمين:   - ارة يوم التالية الستالم املداوالت 
يف حالة غياب املسريين فإن أيام الستدعاء اجلمعية العامة،  8يكون للرئيس مدة إعداد تقريرا خاصا لإلنذار، 

                                                             
1Alain Burlaud, L’auditeur et la question de la continuité de l’exploitation en période de crise économique, 
Accounting and management information système, Jun 2009, Bucarest, Romania, P. 8,10. 
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بد أن يتضمن التقرير العام للمدقق اخلارجي على املدقق اخلارجي القيام بنفسه باستدعاء اجلمعية العامة، ال
 حول حسابات املؤسسة النتائج املناسبة من التقرير اخلاص باإلنذار؛

إذا تبني للمدقق اخلارجي وأنه بعد اجتماع اجلمعية العامة أن القرارات إعالم رئيس المحكمة التجارية:  -
يس احملكمة التجارية باإلجراءات املتخذة املتخذة ال تسمح بضمان استمرارية املؤسسة، فعليه إعالم رئ

يف من أجل طلب التدابري العالجية،  والنتائج املتوصل إليها، ورئيس احملكمة ميكن أن يقرر استدعاء املسريين
بشكل كامل  حالة غياب هذه املقابلة أو يف حالة أن املسريين مل يستجيبوا هلذه الدعوة، فإنه يتم إبالغ ذلك

سسة مع ممثلي املوظفني، اإلدارات العمومية، هيئات الضمان ؤ ومناقشة وضعية امل رجيأمام املدقق اخلا
 االجتماعي،...إخل.
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، فقد اهتم بالتنبؤ بالفل املايل عند تدقيق القوائم املالية املدقق اخلارجي تقنظرا للمسؤولية الكبرية امللقاة على عا   

إىل األحداث اليت  باههجيه انتلتحقيق هذا اهلدف يلجأ املدقق إىل استخدام اإلجراءات التحليلية اليت تعمل على تو 
املدقق اخلارجي تؤدي إىل تعرض املؤسسة حمل التدقيق إىل مشاكل مالية، باإلضافة إىل أن اإلجراءات التحليلية متكن 

بدأ من حتديد الظروف اليت قد تشري إىل وجود بعض الشكوك حول قدرة املؤسسة على متابعة أعماهلا وفقا مل
  ، سيتم من خالل هذا املبحث التطرق إىل العناصر التالية:االستمرارية

  
  
  
  

  

  المطلب األول: مفهوم الفشل المالي
ا اجتاه دائنيها، كما ميكن أن تواجهها يعترب الفشل املايل للمؤسسة مؤشرا على الصعوبات اليت     يف الوفاء بالتزاما

سيتم من خالل هذا يف مزاولة نشاطها بصورة عادية،  مبثابة دليل على عدم قدرة املؤسسة على االستمراريكون 
  .يهاملطلب التعرف على أهم التعريفات اليت وردت بشأن الفشل املايل باإلضافة إىل العوامل املؤدية إل

  تعريف الفشل المالي أوال:
  من أمهها:وردت عدة تعريفات للفشل املايل    
ا احلالية بسبب وجود التزامات من الديون املرتفعة،  ؤسسةيعرف الفشل بأنه عدم قدرة امل    على االستمرار يف عمليا

 اغري كايف للوفاء بالتزاما مؤسسةا يكون أي تدفق نقدي تشغيلي للوعلى وجه التحديد فإن الفشل حيدث عندم
  .1لبية وذلك عندما تكون قيمة األصول أقل من قيمة خصومهاس مؤسسةعندما تكون الذمة الصافية لل احلالية،  أو

                                                             
1Abdul Rashid, Qaiser Abbas, Predicting bankruptcy in Pakistan, Theoretical and applied economics, 2011, P. 105. 

 فهوم الفشل المالي.م المطلب األول:
 .المستخدمة في التنبؤ بالفشل الماليأنواع النسب المالية المطلب الثاني: 

 .المالية في التنبؤ بالفشل المالي استخدام النسبالمطلب الثالث: 
 

استخدام اإلجراءات التحليلية للتنبؤ بالفشل  :ثالثال المبحث
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كما يعرف الفشل املايل بأنه توقف أنشطة املؤسسة طواعية بسبب التعثر (تصفية اختيارية)، أو بسبب دعوى     
  .1قضائية تنتهي لصاحل الدائنني (تصفية إجبارية)

حيث ميكن زيادة  مؤسسات،القوة الرحبية لل الرتاجع يفبأنه النقص أو " Gordon" ""جوردنالباحث  يعرفه   
  .2احتمال العجز يف دفع األرباح (الفوائد) وأصل الدين

بأنه حالة حتدث عندما تكون هناك عمليات أو أعمال للمؤسسة  Bradstreet’s  &Dun الباحثني عرف من قبل   
أو عدم  للدائنني بعد عمليات فاشلةسارة حل الدائنني، أو حدوث خايتبعها تنازل عن املمتلكات أو األصول لص

نسحاب وترك ؤسسة قبل إصدار احلكم عليها، االالقدرة على اسرتجاع العقار املرهون واحلجز على ممتلكات امل
ضائية، أو إعادة تنظيم ن يتم وضع ممتلكات املؤسسة حتت احلراسة القأمات على املؤسسة غري مدفوعة، أو االلتزا

  .3التسوية بني املؤسسة ودائنيهاوإحداث إجراءات  مؤسسةلل
كما يعرف الفشل املايل بأنه عجز عوائد املؤسسة عن تغطية كل التكاليف ومن ضمنها تكلفة متويل رأس املال،     

  .4وعدم قدرة اإلدارة على حتقيق عائد على رأس املال املستثمر يتناسب واملخاطر املتوقعة لتلك االستثمارات
بل هو ناجم عن العديد من األسباب والعوامل اليت تتفاعل  ،نتاج للحظة اليت حيدث فيها إن الفشل املايل ليس    

اإىل وجود املؤسسة يف وضعية عدم  عرب املراحل الزمنية وتؤدي ا على سداد التزاما ا املايل أو استعادة تواز ،قدر
  .والنقدي أو التشغيلي

  :5إىل ما يلي  الفشل املايلينقسم    

ا، أو  اقتصادي:فشل  - يف هذه احلالة ال تستطيع املؤسسة أن حتقق عائد معقول أو معتدل على استثمارا
القيمة الدفرتية للمطلوبات وخصوم املؤسسة أكرب من القيمة يف حالة أن ا يكون صايف رأس املال سالب عندم

 الدفرتية ألصوهلا.

ا املستحقة عليها.يف هذه احلالة ال تتمكن املؤسسة من سداد الت فشل مالي: - ا للدائنني والوفاء بديو  زاما
                                                             

ب  المالیة المشتقة من قائمة التدفقات النقدیة في تحسین دقة النماذج المبنیة على نسب االستحقاق محمد عطیة مطر، أحمد نواف عبیدات، دور النس  1
  .443، ص. 2007،  4، العدد 3وذلك في التنبؤ بالفشل المالي للشركات الصناعیة المساھمة العامة األردنیة، المجلة األردنیة في إدارة األعمال، المجلد 

2Ahmad Ahmadpour Kasgcon and all, A review of bankruptcy and its prediction, International journal of academic 
research in accouting, Finance and management sciences, Vol.3, No.4, Harmars, 2013, P. 275. 

، ملتقى وطني حول المخاطر في المؤسسات -من التشخیص إلى التنبؤ ثم العالج –الشریف ریحان وأخرون، الفشل المالي في المؤسسة االقتصادیة   3
  .3، ص. 2012أكتوبر  22، 21االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، یومي 

للتنبؤ بالفشل المالي، مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادیة واإلداریة،  sherrodرافعة ابراھیم الحمداني، یاسین طھ یاسین القطان، استخدام نموذج   4
  .459، ص.2013، 10، العدد5المجلد

)، مجلد علي شاھین، جھاد مطر، نموذج مقترح للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفیة العاملة في فلسطین، مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانیة  5
  .859، ص. 2011)، 4( 25
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من خالل التعاريف السابقة ميكن التمييز بني كل من التعثر املايل، اإلفالس والفشل املايل، كون أن التعثر املايل هو    
األجل  فهو حيدث عندما يتجاوز جمموع االلتزامات قصرية ،حالة تسبق الفشل املايل وقد ال تؤدي بالضرورة إليه

  . 1األصول املتداولة وعدم القدرة على سداد هذه االلتزامات يف مواعيدها
يشري إىل حالة اإلفالس القضائي الذي تتعرض له املؤسسة كنتيجة  ،أما اإلفالس فهو املرحلة اليت تلي الفشل املايل   

ا يف مواعيد استحقاقها، حيث يتم إشهار إفالسها وذلك حب كم من احملكمة املختصة اليت لتوقفها عن سداد ديو
ا  .2تعرض تصفيتها وبيعها متهيدا لتسديد هذه الديون إىل أصحا

 العوامل المؤدية إلى الفشل المالي ثانيا:
ول قدرة املؤسسة على على املدقق اخلارجي االنتباه إىل املؤشرات والعوامل اليت تؤدي إىل ظهور شكوك جوهرية ح   

  نواع رئيسية وهي ملخصة يف اجلدول التايل:أن تقسيم هذه املؤشرات إىل ثالثة ميكاالستمرار، 
  ): العوامل المؤدية إلى الفشل المالي18جدول رقم (

  مضمونها  المؤشرات المؤدية إلى الفشل المالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مؤشرات مالية

التشغيل، ومن ؤدي إىل ظهور خماطر يؤسسة لصعوبات تتعلق بالتمويل قد إن مواجهة امل
  أهم املؤشرات اليت تدل على مواجهة املؤسسة لصعوبات مالية ما يلي:

: تعترب املطلوبات زيادة المطلوبات المتداولة على الموجودات المتداولة - 
واملوجودات املتداولة مكون رئيسي لنسبة السيولة املتداولة، ففي حالة زيادة 

قدرة املؤسسة على تسديد  املطلوبات على املوجودات فهذا دليل على عدم
ا قصرية األجل من خال ا املتداولة، التزاما هذا ما يؤدي إىل ل استغالل موجودا

ا على احلصول على التمويل  مشاكل باملؤسسة يف املدى البعيد لعدم قدر
ا على االستمرار؛  اخلارجي مما يؤدي إىل عدم قدر

: إن زيادة الديون على قهاعدم إمكانية سداد القروض عند حلول أجل استحقا - 
هو مؤشر لعدم قدرة املؤسسة على  ،املؤسسة وحتملها ألعباء قد تفوق أرباحها

 االستمرار؛
: تعترب النسب املالية من أهم ظهور النسب المالية األساسية بشكل سلبي - 

                                                             
1Ali Abdusalah Elmabrok Mohamed, Ng Kim, Using Altman’s model and current ratio to assess the financial status 
of companies quoted in the Malaysian stock exchange, International journal of scientific and research publications, 
Vol.2, Issue7, July 2012, P.2. 

 خیر الدین قریشي، دور المعلومات المحاسبیة المفصح عنھا وفق النظام المحاسبي المالي في التنبؤ بخطر اإلفالس: دراسة عینة من الشركات  2
  .31، ص. 2012الجزائریة، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نیل شھادة الماجستیر في العلوم التجاریة غیر منشورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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ذلك من خالل إجراء لى قدرة املؤسسة على االستمرار، مؤشرات احلكم ع
ا يف الصناعة، املقارنات بني أداء  املؤسسة عرب السنوات أو مقارنة أدائها مع مثيال

باإلضافة إىل أن معظم النماذج احلديثة املستخدمة للتنبؤ بفشل املؤسسات ترتكز 
على استخدام النسب املالية، لكن ليس هناك اتفاق بني الباحثني على نسب 

 معينة للتنبؤ بقدرة املؤسسة على االستمرار؛
ن مؤشرات : إن تكرار حدوث اخلسائر للمؤسسة يعترب مة متكررةخسائر تشغيلي - 

من أهم مؤشرات حدوث اخلسائر هو االجتاه التنازيل الشك حول استمراريتها، 
 للمبيعات واالخنفاض املستمر يف األرباح؛

إن عدم قيام املؤسسة بتوزيع األرباح بالرغم تأخر توزيعات األرباح أو توقفها:  - 
ؤشرا على وجود مشاكل يف سيولة املؤسسة، لذلك جيب من استحقاقها يعد م

على املدقق اخلارجي األخذ بعني االعتبار عدم قدرة املؤسسة على االستمرار يف 
 أعماهلا يف املستقبل؛

إن تعامل املؤسسة مع األطراف إصرار الموردين والدائنين على التعامل نقدا:  - 
شاكل إىل مواجهة املؤسسة مل اخلارجية نقدا بدل من التعامل باألجل، قد يؤدي

ا نقدا، هذا ما سيرتتب عنه ضعف السيولة وضعف ثقة  يف متويل مستلزما
ا  ،املوردين وهو مؤشر لضعف قدرة املؤسسة على االستمرار يف متويل عمليا
 اجلارية؛

إن عدم القدرة على الحصول على التمويل الالزم الستثمار آخر ضروري:  - 
رتاض، قسة قد يدفعها إىل اللجوء إىل االالداخلي للمؤسعدم كفاية التمويل 

ال تتمكن املؤسسة من قد تفوق أرباح املؤسسة، و بالتايل حتمل أعباء إضافية و 
  احلصول على متويل آخر لتطوير منتج جديد أو استثمارات ضرورية للمنافسة.

  
  
  
  
  

  مؤشرات تشغيلية

  تتمثل هذه املؤشرات يف: رات بالدورة التشغيلية املؤسسة،تتعلق هذه املؤش
: إن استقالة بعض املديرين فقدان مديرين مهمين وعدم ايجاد من يحل محلهم - 

م، سيؤثر على  املهمني يف املؤسسة وعدم القدرة على اجياد من حيل مكا
 استمرارية املؤسسة يف املستقبل؛

ى : إن تعرض املؤسسة ملشاكل تتعلق بالقو صعوبات لها عالقة بالقوى العاملة - 
العاملة كالرواتب، االمتيازات، تغري العاملني من فرتة ألخرى سيكون له أثر سليب 

 على استمرارية املؤسسة.
على املدقق اخلارجي عند تقييم هذه املؤشرات التعرف على قطاع الصناعة الذي تنشط    

فيه املؤسسة وعلى شكل السوق الذي تعمل فيه، فمن املمكن أن تكون نتيجة التشغيل 
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هذا ما يؤدي إىل تدهور الوضع ية مث تنخفض بسبب اخنفاض الطلب، اخلاصة باملؤسسة عال
  املايل هلا وبالتايل يؤدي إىل خطر اإلفالس.

  
  
  
  

  معايير أخرى

رة أو غري مباشرة باملؤسسة، تتعلق هذه املعايري باألحداث االستثنائية اليت تتعلق بصفة مباش
  مثلة هذه املعايري:أمن 

: البد على املؤسسة االلتزام بالتوازن بني زام بمتطلبات رأس المالعدم االلت - 
يف حالة اختل هذا التوازن قد تتعرض صادر التمويل الداخلي واخلارجي، م

لذلك البد أن ال تزيد نسبة القروض إىل  ،املؤسسة إىل مشاكل يف االستمرار
 يه املؤسسة؛حقوق امللكية عن احلد املقبول يف قطاع الصناعة الذي تنتمي إل

: إن نشوء قضايا مرفوعة ضد املؤسسة قد وجود قضايا مرفوعة ضد المؤسسة - 
ا إىل التصفية  ا، قد يؤدي  يؤدي إىل ظهور التزامات عليها ال تستطيع الوفاء 
ا، وهذا ما يلفت نظر املدقق اخلارجي إىل ضعف قدرة  من أجل تسديد التزاما

 املؤسسة على االستمرار يف املستقبل؛
: جيب على املدقق اخلارجي أن يأخذ تغيير في السياسات والقوانين الحكومية - 

فهذا قد يكون مؤشرا على ضعف  ،بعني االعتبار تغري القوانني من وقت آلخر
  قدرة املؤسسة على االستمرار يف املستقبل. 

  ارجع إلى كل من:المصدر: 

مؤشرات الشك باستمراریة العمالء، مجلة المنارة، المجلد منذر المومني، زیاد شویات، قدرة المدقق على اكتشاف  - 
 .154،150، ص. 2008، األردن، 1، العدد14

للتنبؤ بالفشل المالي، مجلة جامعة األنبار  Sherrodرافعة ابراھیم الحمداني، یاسین طھ یاسین القطان، استخدام نموذج  - 
 .463، ص. 2013 ، الموصل،5، المجلد 10واإلداریة، العدد االقتصادیةللعلوم 

-Elena M. Barbu et autres, Le commissaire aux comptes face à la crise économique et financière, 
France, 2010, P. 4,5.      

  المطلب الثاني: أنواع النسب المالية المستخدمة في التنبؤ بالفشل المالي
حيث اشرتكت الكثري  ،يف التنبؤ بالفشل املايل جند النسب املاليةإن من أهم أدوات اإلجراءات التحليلية استخداما    

لكن اختلفت هذه النماذج يف نوع النسبة  ،من مناذج التنبؤ بالفشل املايل يف استخدام عدد من النسب املالية
ا النسيب يف النموذج، املست كثر التعرف على أهم أنواع النسب املالية األ من خالل هذا املطلب سيتمخدمة ووز

  .استخداما
  



تقییم مخاطر التدقیق الخارجيالفصل الثالث                          دور اإلجراءات التحلیلیة في   
 

 146 

 ة من الميزانية وقائمة الدخلشتقالنسب المالية المأوال: 
تعترب النسب املالية املشتقة من امليزانية وقائمة الدخل من أهم املؤشرات املعتمدة من طرف املدقق اخلارجي للتنبؤ    

كما مت استخدام هذه النسب   ،مدى صحة القوائم املالية حولإبداء رأي سليم و  باحلالة املالية للمؤسسة يف املستقبل
ميكن تقسيم هذه النسب إىل بني املؤسسات الناجحة والفاشلة، من طرف العديد من الباحثني وذلك للتمييز 

موعات التالي   ة:ا
  : النسب الخاصة بالقدرة على سداد الديون قصيرة األجل .1

ا اجلارية يف ل السيولة، حيث تعرب السيولة عن يطلق عليها أيضا مؤشرات حتلي    قدرة املؤسسة على مقابلة التزاما
  :1قدرة املؤسسة على حتويل أصوهلا املتداولة إىل نقود، وللسيولة بعدانيخ استحقاقها، كما تعرب أيضا عن توار 

 حتديد الوقت الالزم لتحويل األصل إىل نقدية؛ -

 إمكانية حتقيق القيمة الفعلية من حتويل األصل إىل نقدية. -
ا قصرية    األجل عند  يهتم املدقق اخلارجي بنسب السيولة ملعرفة مدى قدرة املؤسسة حمل التدقيق على أداء التزاما

  من أهم نسب السيولة نلخصها يف ما يلي:حلول أجل استحقاقها، 
فهي تقيس مدى  ،خالل تاريخ حمددضعية املؤسسة يف األجل القصري و  عن تعرب هذه النسبة: نسبة التداول -أ

 .2تغطية اخلصوم املتداولة باستخدام األصول املتداولة املتاحة للمؤسسة
هذه ة للديون املستحقة قصرية األجل، مدى تغطية األصول األكثر سيول تقيس هذه النسبة: نسبة السيولة - ب

غالبا ما ، األقل سيطرة عليها من األصول املتداولة للرتكيز على تلك األكثر سيولة النسبة تستثين العناصر األكثر أو
يستخدم الدائنون هذه النسبة للتحقق من قدرة املؤسسة على دفع الديون قصرية األجل عن طريق استخدام النقدية 

  .3هذا يف حالة مواجهتها لصعوبات مؤقتة ،فقط

                                                             
  .157، ص.2008محمد سعید عبد الھادي، اإلدارة المالیة، الطبعة األولى، دار الحامد، عمان، األردن،   1
  ت یتم الحصول على ھذه النسبة عن طریق قسمة األصول المتداولة على الخصوم المتداولة، حیث تتشكل األصول المتداولة من النقدیة، استثمارا

، المخزون السلعي، أوراق القبض، المصروفات المقدمة، بینما تتكون الخصوم المتداولة من الدائنین، أوراق الدفع، القروض قصیرة األجل، المدینین
  قصیرة األجل، الضرائب المستحقة، االیرادات المقدمة، المستحقات األخرى.

2Michel Blanchette, Ratios financiers et outils connexes, L’institut canadien du crédit, 2012, P. 11.  
  لة.یتم الوصول إلى ھذه النسبة عن طریق حاصل قسمة كل من المجودات المتداولة وھذا بعد أن یتم استبعاد المخزون منھا، والمطلوبات المتداو  

3Jacques Villeneuve, Analyse d’états financiers par ratios pour le P.D.G de P.M.E, La direction des communications, 
Québec, 1995, P.14. 
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داء املايل للعديد من املؤسسات، يعترب النقد أصال مقياسا رئيسيا لأل النسبةتعترب هذه نسبة السيولة السريعة:  -ج
  .1لالهتالك وعلى هذا النحو فهو املمتاز من أجل مقارنة األرباح على مدى فرتات طويلة من الزمن غري قابل

ا األصول املتداولة      اخلصوم املتداولة، لكن من خالل ما سبق فإن نسب السيولة تعرب عن عدد املرات اليت تغطي 
خيتلف مفهوم األصول املتداولة يف النسب السابقة، فبالنسبة لنسبة التداول فهي تأخذ بعني االعتبار مجيع األصول 
املتداولة، أما بالنسبة لنسبة السيولة فهي تستثين املخزون السلعي من ضمن هذه األصول لصعوبة حتويله إىل نقدية، 

السريعة تقتصر فقط على األصول املتداولة املكونة من األصول النقدية وشبه النقدية، لذلك  وأخريا فإن نسبة السيولة
ا قصرية  فإن هذه النسبة األخرية هي األكثر دقة من النسب السابقة يف قياس مدى قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاما

  .2األجل
ن يقوم أحمل التدقيق عرب الزمن، بل عليه جيب على املدقق اخلارجي أن ال يكتفي بدراسة اجتاه نسب املؤسسة    

ذه النسب املرجعية فيجب أن يؤخذ هذا  مبقارنتها مع النسب املرجعية، ففي حالة ارتفاع نسب املؤسسة مقارنة 
األموال املستخدمة  األصول املتداولة منخفضة مقارنة بتكلفة االرتفاع حبذر، ألن السيولة املرتفعة قد تشري إىل أن عوائد

سوف يتعارض مع هدف تعظيم حقوق امللكية، إضافة إىل أن املبالغة يف األصول السائلة يعين  ما هذايف متويلها، 
  .3جتميد جزء من األموال بدال من استخدامها يف استثمارات أخرى أكثر رحبية

   األجل القصير(نسب النشاط)النسب الخاصة بالسيولة في  .2
تقيس كفاءة إدارة املؤسسة يف توزيع مواردها املالية على كل أنواع  ،تسمى كذلك هذه النسب بنسب إدارة األصول   

ا يف استخدام أصوهلا من أجل انتاج أكرب ما ميكن من السلع واخلدمات   .4األصول، وكفاء
  إن من أهم هذه النسب نذكر:   

ال إن إدارة االئتمان املمنوح للعمالء يؤثر على كفاءة املؤسسة بطريقتني، أو  لحسابات المدينة:معدل دوران ا -أ
عرقلة تطور نشاط املؤسسة وكذلك تؤثر سلبا على الرحبية، ومن ناحية أخرى فإن اإلدارة ميكن لإلدارة األكثر تشددا 

                                                             
  تتمثل ھذه النسبة في النقدیة واالستثمارات قصیرة األجل منسوبة إلى الخصوم المتداولة..  

1Adam Turk, The prédictive nature of Financial ratios, The park place economist,P.97.,Article disponible sur le site 
internet : https://www.iwu.edu/economics/PPE14/Turk.pdf, Consultée le (08/02/2015). 

  .60عبد الغفار حنفي، مرجع سابق، ص.  2
  المصدر نفسھ.  3

 4Adel-Rahman Kl.El-Dalabeek, The role of financial analysis ratios in evaluating performance, Interdixiplinary 
journal of contemporary research in business, Vol.5, No.2, June 2013, P.26. 
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كبرية، لذلك فإنه من املناسب حتليل سياسة االئتمان األكثر مرونة ميكن أن تؤدي إىل أن تكون نسبة الديون املعدومة  
  .1املمنوح للعمالء من أجل حتديد ما إذا كان سيؤدي إىل زيادة حجم النشاط دون أن يؤدي إىل خطر هائل

ا حتصيل دي يقيس معدل دوران احلسابات املدينة    كلما كان هذا ون املؤسسة وحتويلها إىل نقدية،  السرعة اليت يتم 
ا اخنفاض هذا دل أعلى دل ذلك على كفاءة مرتفعة يف حتصيل الذمم املدينة وكفاءة يف األموال املستثمرة فيها، أماملع

  .2يف سياسة االئتمان واحتمالية نشوء ديون معدومة وجود تساهلاملعدل فيعين 
عرب أيضا عن فرتة بقياس طريقة سري املخزون ومدى سيولته، كما ييسمح هذا املعدلمعدل دوران المخزون:  - ب

وما ينتج عن ذلك من اضطراب يف شكل التوازن يف مكونات املوجودات  ار اليت حتصل يف املخزون السلعياالستثم
  .3املتداولة

ا  أن املؤسسة يف جناح وتطور، إن معدل الدوران املرتفع يشري إىل أن التدفق النقدي عايل وهذا ما يشري إىل    كو
ا منتستخدم نقديتها وما  يف مشاريع واستثمارات جديدة، باإلضافة إىل أن ارتفاع معدل دوران  النقدية الالزمة شا

املخزون يشري إىل ارتفاع األرباح املستقبلية وأسعار األسهم، لكن جيب أن يِؤخذ هذا االرتفاع حبذر ألن االرتفاع الكبري 
ن يكون مؤشرا خلصم كبري من أجل توليد املبيعات، مما فيمكن أ ،ملعدل دوران املخزون ميكن أن يكون له آثارا سلبية

يؤدي إىل اخنفاض األرباح، كما قد يكون مؤشرا إىل إمهال يف عملية التصنيع من أجل تصريف املخزون يف وقت 
  .4أسرع

ا، وهذا املعدل أمن خالل ما سبق يتبني لنا     ليس له ن هذا املعدل هو مؤشر ملدى كفاءة املؤسسة يف إدارة خمزونا
أية داللة إال إذا قورن مع معدالت الصناعة، حىت يتمكن املدقق اخلارجي من حتديد وجود تقلبات غري عادية يف 

  أرصدة املخزون باملؤسسة.
جيب على املدقق اخلارجي أن يأخذ بعني االعتبار العناصر التالية عند استخدام معدل دوران املخزون بغرض حتديد    

  :5تتمثل هذه العناصر يف ما يليملة، تمشاكل التدقيق احمل

                                                             
1Louise St et autres, L’analyse financière à l’aide des ratios, Ecole des hautes études commerciales, 1997, P.19, 20. 

  2 یتم احتساب ھذا المعدل بقسمة المبیعات اآلجلة على متوسط صافي المدینین (ھو ناتج قسمة إجمالي رصید المدینین في أول وآخر الفترة على.(  
.72فایز سلیم حداد، مرجع سابق، ص.  2  
  لى متوسط المخزون مسعرا بالتكلفة.یتم الحصول على ھذا المعدل عن طریق قسمة تكلفة البضاعة المباعة ع  

3Elie Cohen, Gestion financière de l’entreprise et développement financier, Economica AUPELF Diffusion EDICEF, 
1991, P.150. 
4Adam Turk, Op.Cit, P. 97, 99.    

  .603أمین السید أحمد لطفي، مرجع سابق، ص.  5
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االختالفات يف الطرق احملاسبية اخلاصة بتقييم املخزون، حيث أن هذه الطرق قد ختتلف من مؤسسة إىل  -
هذا ما يؤثر على عدم قابلية خالل الفرتات الزمنية املختلفة، أخرى كما قد ختتلف داخل املؤسسة الواحدة 

 املقارنة هلذا املؤشر؛

ختالف طبيعة العمليات االنتاجية بني بسبب ا خزون يف املؤسسات بني الصناعات،دل دوران املاختالف مع -
هذه الصناعات، لذلك جيب على املدقق اخلارجي مقارنة معدل دوران املؤسسة حمل التدقيق مع متوسط 

 الصناعة املالئم هلا؛

 عن ما تعكسه الصناعة.وجود مستويات خمتلفة للمخزون وهذه املستويات ختتلف عن املاضي أو  -
يقصد برأس املال العامل اإلمجايل جمموع األصول املتداولة اليت متتلكها معدل دوران رأس المال العامل:  -ج

 فتعرب عن صايف رأس املال العاملاملؤسسة يف تاريخ معني، أما الفرق بني األصول املتداولة وااللتزامات قصرية األجل 
ا االلتزامات اجلارية،  نسبة األمان اليتالذي حيقق لدائين املؤسسة  لقياس كفاءة رأس املال العامل يتم حتديد تتمتع 

عدد املرات اليت يدورها خالل السنة املالية الواحدة باستخدام معدل دورانه، من أجل معرفة مقدار تشغيل وحدة النقد 
حتقيق األرباح، لذلك فكلما زادت معدالت دوران رأس كرب على أمما يتيح إمكانية  ته املختلفةالواحدة املوظفة يف جماال

  .1املال العامل كلما تضاعف هامش الربح مبقدار عدد املرات اليت دارها
إن العيب الرئيسي يف استخدام نسب النشاط يف التدقيق هو الفرق بني طبيعة املعلومات املالية للمؤسسة وتلك    

هذا نظرا ألن بيانات النشاط متثل متوسطات عامة نفس قطاع الصناعة، ة العاملة يف املعلومات للمؤسسات املماثل
وبالتايل فإن املقارنات اليت جيريها املدقق اخلارجي لن يكون هلا معىن، كما أن اتباع املؤسسات لطرق حماسبية خمتلفة 

جي احلذر يف تفسري النتائج سيؤثر على إمكانية االعتماد على البيانات إلجراء املقارنات، لذلك جيب على املدقق اخلار 
  .2عند إجراء املقارنة بنسب النشاط

  
  
  
  

                                                             
  .66، ص. 2009التجاھات الحدیثة في التحلیل المالي، إثراء للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن، ولید ناجي الحیالي، ا  1
  .257جیمس لوبك، أرینز ألفین، مرجع سابق، ص.  2
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  النسب الخاصة بالمديونية .3
ا توفر ميزة ضريبية من حيث أن الفوائد املرتتبة تقتطع  ارئيسي اتعترب املديونية مصدر     يف متويل نشاط املؤسسة، أل

قبل حساب الضريبة، باإلضافة إىل أن املديونية تتضمن أدىن مستويات تكلفة املبادالت، فهي نسبيا أسهل عند 
  .1توفريها مقارنة بإصدار األسهم

ا، مما يعين قدرة  إن نسب املديونية هي مؤشر جيد حول مدى اعتماد    املؤسسة على أموال الغري يف متويل احتياجا
ا تسديا و دام مصادرها من أجل إدارة أعماهلاستخ علىؤسسة امل   .2دون احلاجة إىل االقرتاض من الغريد التزاما

  دف النسب اخلاصة باملديونية إىل ما يلي:   

ا الداخلية؛ التعرف على نطاق اعتماد املؤسسة على التمويل اخلارجي -   لتمويل عمليا

 توفر هذه النسب األمان بالنسبة للدائنني حيث تظهر الرتكيبة املالية اليت تعتمدها املؤسسة؛ -

ا؛ -  معرفة قدرة املؤسسة على تغطية النفقات املالية املرتبطة بديو

م فيها. ؤسسةرفة مدى سيطرة املالك على املمع -  من خالل استثمارا
إىل مقارنة جمموع خصوم املؤسسة مع جمموع حقوق دف هذه النسبة حقوق الملكية: نسبة الديون إلى -أ

املسامهني، فهي مقياس يبني مقدار ما يساهم به كل من املوردين واملقرضني والدائنني للمؤسسة مقابل ما وضعه 
  .3املسامهون

تقدم هذه النسبة مؤشرا حول هيكل رأس مال املؤسسة وما إذا كانت تعتمد على االقرتاض (الديون) أو حقوق    
  .4 ويل أصوهلا ونشاطهامسامهيها (حقوق امللكية) لتم

 دىمتقيس هذه النسبة كذلك بنسبة الرافعة املالية،   تسمى هذه النسبة نسبة القروض إلى الموجودات: - ب
ا، إن اخنفاض هذه النسبة يؤدي إىل اخنفاض املخاطر اليت  من أجلعلى أموال الغري  املؤسسة اعتماد متويل احتياجا

م على املؤسسة نتيجة االستغناء عن  يتعرض هلا الدائنون، أما ارتفاعها فيؤدي إىل تعظيم العائد للمالكني وزيادة سيطر

                                                             
  .86، ص.2010أسعد حمید العلي، اإلدارة المالیة، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، األردن،   1

2Adel-Rahman Kl.El-Dalabeek, Op.Cit, P.25.  
  یتم الحصول على ھذه النسبة بقسمة إجمالي الدیون (طویلة وقصیرة األجل) على حقوق الملكیة، التي تشمل رأس المال، األرباح المحتجزة أو 

  األرباح المرحلة واالحتیاطات.
3Financial ratios tutorial, P.  23, Article disponible sur le site internet : 
http://www.invetopedia.com/university/ratio/banding.asp, 2010, Consultée le  (12/09/201).  
4Australian shareholders’association, Financial ratio, Lincoln indicators pty ltd, 2010, P.10. 

  .یتم التوصل إلى ھذه النسبة عن طریق حاصل قسمة كل من إجمالي القروض ومجموع الموجودات التي تحوزھا المؤسسة  
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يادة املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة بسبب األعباء اإلضافية لكن من ناحية أخرى سيؤدي إىل ز  ،دخول شركاء جدد
  .1خلدمة الدين، األمر الذي يثري قلق الدائنني وإحجامهم عن تقدمي املزيد من القروض

 مييلون إىل اخنفاض هذه النسبة وهذا لزيادة هامش األمان بالنسبة إليهم، أما املالك فيفضلون ارتفاع نيالدائنإن    
  .2لزيادة نصيبهم من األرباح أو زيادة أموال امللكية هذه النسبة

قدرة املؤسسة على دفع الفوائد املستحقة، إن ارتفاع هذا املعدل يدل يقيس هذا املعدل معدل تغطية الفوائد: -ج
على على أن املقرض ميكنه دفع التزامات الفوائد املرتتبة عن القرض، هذا املعدل هو أيضا مؤشر على قدرة املؤسسة 

  .3احلصول على قرض إضايف
ا، إن هذا املعدل يوفر مؤشرا أكثر واقعية عن السيولة وقدرة املؤسسة على خد    يعين ارتفاع خطر ه اخنفاضفمة ديو

ا، لذلك فإنه من املهم رصد  ا ودفع الفوائد املرتتبة على ديو أن املؤسسة ال تتوفر هلا النقدية الالزمة للوفاء بالتزاما
 .4اجتاهات هذا املعدل عرب الزمنوتتبع 

إن أمهية هذا املعدل تظهر يف إجراء املقارنات بني املؤسسة حمل التدقيق واملؤسسات املماثلة، فقد تكون للمؤسستني    
هذا نظرا للتفاوت يف أسعار عة على مبلغ املديونية، نفس مبلغ املديونية لكن ختتلفان من حيث حجم الفوائد املدفو 

ذلك فإن املؤسسة اليت ستدفع فوائد أكرب سيكون معدل الرفع املايل أكرب من املؤسسات األخرى، كما جيب الفائدة، ل
ا أكثر  على املدقق اخلارجي عند إجرائه هلذه املقارنات أن يراجع مبيعات املؤسسة حمل التدقيق، حيث إذا كانت مبيعا

ا خرى فيمكنها االستفادة من رفعستقرارا من املؤسسات األا مماثلة إىل حد كبري  املديونية، أما إذا كانت مبيعا
خرى فهذا يدل على املبالغة يف زيادة املبيعات، وبالتايل على املؤسسة حمل التدقيق زيادة التمويل عن للمؤسسات األ

  . 5طريق حقوق امللكية مقارنة بالتمويل عن طريق القروض

                                                             
، 2007زھرة حسن العامري، السید علي خلف الركابي، أھمیة النسب المالیة في تقویم األداء، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد الثالث والستون،   1

 .116ص.
  .438، ص.2002محمد صالح الحناوي، جالل ابراھیم العبد، اإلدارة المالیة، الدار الجامعیة، االسكندریة، القاھرة،   2
  یتم الحصول على ھذا المعدل عن طریق قسمة صافي الربح قبل الفوائد والضرائب على الفوائد، ویعتبر صافي الربح قبل الضرائب الحد األقصى 

  الذي یمكن دفعھ كفوائد، باعتبار أن الفوائد ھي مصاریف واجبة الخصم قبل احتساب أیة ضرائب.
3The risk management association, Financial ratio benchmarks, Annual statement studies, Philadelphia, 2011, P.17. 

4Frank R.Urbancic, The power of cash flow ratios, Department of accounting Mitchell college of business university 
of south Alabama, USA, 1998, P.4. 

  .67-62عبد الغفار حنفي، مرجع سابق، ص.  5
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مدى كفاية األموال اليت تسدد للجزء احلايل من الديون تقيس هذه النسبة خدمة الدين الطويل األجل: نسبة -د
ا، مثل   .1الديون اليت متثل التزاما متوسط األجل :طويلة األجل والفوائد املتعلقة 

  النسب الخاصة بالربحية .4
ممارسة نشاطها،   تعترب هذه النسب من أهم املؤشرات املساعدة يف التعرف على قدرة املؤسسة على االستمرار يف   

كما تعترب الرحبية مؤشرا أساسيا للتنبؤ بفشل املؤسسات، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن املؤسسة اليت تعاين من 
ا   .2تكون قد حتملت خسائر يف العديد من الفرتات قبل الفشل على االستمرار يف النشاط مشكالت متعلقة بقدر

املؤسسة على إدارة أرباحها، حيث أن األرباح احملققة من طرف املؤسسة هي  دف نسب الرحبية إىل تقييم قدرة   
ا مهمة أيضا بالنسبة للمقرضني فهي  ا تشكل هلم ايرادات على شكل توزيعات، كما أ مهمة بالنسبة للمسامهني أل

  .3تعترب كأحد املصادر لتمويل تغطية الديون
  تنقسم هذه النسب إىل ما يلي:   

ف حىت يتم حتقيق عن اهلامش املتوفر لتغطية التكاليف جلميع الوظائ تعرب هذه النسبة ح اإلجمالي:نسبة الرب -أ
تعترب هذه النسبة األساس لتحديد الربح الصايف حيث يؤدي اخنفاضها إىل اخنفاض األرباح النهائية البيع النهائي، 

  .4للمؤسسة
ا، وهي تدل على مبلغ الربح احملقق تقيس هذه النسبة نسبة صافي الربح: - ب من طرف املؤسسة نتيجة ملبيعا

  .األرباح الصافية احملققة لكل دينار من رقم األعمال احملقق من طرف املؤسسة
كلما ارتفعت هذه ف، اليت تشمل سياستها يف االهتالك واملؤونات ة عن الفعالية الشاملة للمؤسسةتعرب هذه النسب   
ودل ذلك على أداء جيد هلذه املؤسسة، لكن جيب أن يؤخذ هذا االرتفاع حبذر  فعالةنسبة تكون دورة االستغالل ال

  .5فقد يؤدي إىل اخنفاض يف أعباء االهتالك (لعدم جتديد األصول الضرورية لالستغالل)
                                                             

  مات یتم الحصول على ھذه النسبة عن طریق حاصل قسمة كل من التدفقات النقدیة المتولدة من العملیات مطروحا منھا توزیعات األرباح، وااللتزا
  الجاریة المتولدة من القروض طویلة األجل.

1Jacques Villeneuve, Op.Cit, P.18. 
)، 2002،2003جھة المشكالت المعاصرة وتحدیات األلفیة الثالثة، الدار الجامعیة، االسكندریة، (جورج دانیال غالي، تطویر مھنة المراجعة لموا  2

  .12ص.
3ICAP, Financial ratios explantation, Octobre 2006, P.4. 

  .یتم الحصول على ھذه النسبة بقسمة إجمالي أرباح التشغیل على صافي المبیعات  
  .118، ص.2007اإلدارة المالیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة األولى، عمان، األردن، عدنان تایھ النعیمي وآخرون،   4
  .یتم التوصل إلیھا عن طریق حاصل قسمة كل من صافي الربح وذلك بعد استبعاد كل من الضرائب والفوائد، وصافي المبیعات  

5J.Marko, Analyse des ratios et des comptes annuels, P.45, Article disponible sur le site internet : 
https://extranet.ipcf.be/...2012%20analyse%20des%20ratios%20, Consultée le (18/01/2015). 
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يف بـ "القابلية االيرادية"، وهو من أهم املؤشرات املستخدمة  يسمى كذلك هذا املعدل العائد على االستثمار: -ج
 .1يقيس هذا املعدل كفاءة اإلدارة يف استخدام مواردها املتاحةسات، تقييم أداء املؤس

م املوضوعيقيس هذا املعدل العائد الذي يتحصل عليه املسا العائد على حقوق الملكية: -د ة مهون نتيجة الستثمارا
 حتت تصرف املؤسسة.

يهتم املساهم مبردودية استثماراته احملققة داخل املؤسسة، والبد أن يقارن هذا املعدل بتوظيفات أخرى اليت ميكن    
ألن توظيف أمواله يف املؤسسة يكون أكثر عرضة للخطر من وضعه يف حساب بنكي،  ،حتقيقها من طرف املستثمر

البنوك فإنه ميكن أن يقرر عدم االستثمار  طرف ملمنوح منإذا كانت مردودية أمواله اخلاصة أقل من معدل الفائدة ا
أن نتيجة املؤسسة  داخل املؤسسة أو سحب أمواله املستثمرة، حيث إذا كانت مردودية أمواله سالبة فإن هذا يدل على

  .2للمساهم احلق يف سحب استثماراته داخل هذه املؤسسة فيكون   هي سالبة
دراسة النسب املالية املشتقة من قائمة الدخل وامليزانية خيلق نظاما للمعلومات من خالل ما سبق نتوصل إىل أن    

قدرة املؤسسة على مواجهة خدام نسب السيولة ميكن من معرفة وذلك من خالل تكامل هذه املعلومات، فاست
ا قصرية األجل، أما استخدام نسب الرحبية ميكن املستثمرين من معرفة مدى جناح اإلدار  ة يف إدارة األصول التزاما

ومعرفة كفاءة استثمار  ادر التمويل الداخلية واخلارجيةبكفاءة، كما أن لنسب املديونية أمهية يف حتديد التوازن بني مص
  األموال اململوكة واملقرتضة.

  النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقديةثانيا: 
ملعامالت املالية باالتساع والتعقيد، أصبحت النسب املالية املشتقة من نظرا للتطورات االقتصادية املعاصرة ومتيز ا   

اليت  تقة من قائمة التدفقات النقديةمما أدى بضرورة تدعيمها مبعلومات إضافية مش ،امليزانية وقائمة الدخل غري مالئمة
قق اخلارجي ا، وبالتايل يتمكن املدتتعلق بقدرة املؤسسة على مزاولة نشاطها بكفاءة والقدرة على النمو وتسديد التزاما

  .والتنبؤ باملركز املايل للمؤسسة مدى صحة القوائم املالية حمل التدقيقحول من إبداء رأي سليم 
  

                                                             
  وصافي المبیعات، ھذه النسبة مضروبة في النسبة بین صافي  یحسب ھذا المعدل عن طریق حاصل قسمة كل من صافي الربح قبل الفائدة والضریبة

تولید  المبیعات ومجموع االستثمارات، تبین ھذه العالقة أن قدرة المؤسسة على تحقیق األرباح ھي محصلة عنصرین أساسین وھما: قدرة المؤسسة على
لى المبیعات وقدرتھا أیضا على تولید أرباح من ھذه المبیعات، إذن فربحیة المؤسسة تتوقف على معدل دوران األصول المشتركة في العملیات وع

  ھامش ربح العملیات.
1 The risk management association, Op.Cit, P.18. 
2 Institut professionnel des comptables et fiscalistes agrées, Les ratios de rentabilité d’une entreprise, Pacioli N°373 
IPCF-BIBF, 11-24 novembre 2013, P.4. 
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  ميكن تلخيص أهم نسب التدفق النقدي يف اجلدول التايل:   
  ): أهم نسب التدفق النقدي19جدول رقم (

  المعنى واألهمية  الصيغة  النسبة
تغطية الديون النقدية نسبة 

  الحالية
التدفق النقدي الناتج عن 
العمليات التشغيلية/الديون 

  املتداولة

تشري هذه النسبة إىل أن لكل دينار من الديون قصرية األجل 
املستحقة ما هو النقد املتولد من العمليات من أجل 
تسديدها، فهي تقيس السيولة على املدى القصري وكلما 

  بة كان أفضل.ارتفعت هذه النس
التدفق النقدي الناتج عن   نسبة تغطية الديون النقدية

  العمليات التشغيلية/جمموع الديون
كما تقيس    ،تقيس هذه النسبة السيولة على املدى الطويل

ا طويلة األجل من صايف  قدرة املؤسسة على الوفاء بديو
دون تصفية األصول  لياتملتدفقات النقدية املتولدة من العا
  لعاملة، إن ارتفاع هذه النسبة هو األفضل.ا

التدفق النقدي املتولد من   نسبة تغطية الفوائد النقدية
العمليات التشغيلية/الفوائد 

  املستحقة

تقيس هذه النسبة قدرة املؤسسة على تغطية الفوائد، وهي تعين  
كم يتطلب من صايف التدفق النقدي املتولد من العمليات 

نظر الدائن فإن ارتفاع هذه النسبة هو التشغيلية، من وجهة 
  األفضل.

قد على ننسبة عائد ال
  المبيعات

التدفق النقدي املتولد من 
العمليات التشغيلية/املبيعات 

  الصافية

تقيس هذه النسبة كفاءة املؤسسة يف توليد التدفق النقدي 
باإلضافة إىل التكلفة النقدية  ،الصايف من األنشطة التشغيلية

  مليات نسبة إىل املبيعات.موع الع
نسبة التغطية النقدية 

  التشغيلية
التدفق النقدي الناتج عن 
  العمليات التشغيلية/النفقات

إن النسبة املنخفضة ليست مواتية ألنه سيرتتب عليها مبلغ 
صغري من الدخل لنفقات أخرى غري تشغيلية نقدا، إن ارتفاع 

  هذه النسبة هو األفضل.
التدفق النقدي الناتج عن   نسبة سداد القروض

العمليات التشغيلية/الديون 
  املسددة

تقيس هذه النسبة السيولة على املدى الطويل فهي تشري إىل 
القدرة على دفع الديون من النقد الناتج عن العمليات، إن 

  ارتفاع هذه النسبة هو األفضل.
نسبة العمليات المالية 

  والتشغيلية
التدفق النقدي الناتج عن 

مليات التشغيلية/التدفق الع
  النقدي من التمويل

ن املؤسسة ال أيدل على هذا ت النسبة أقل من الواحد إذا كان
تولد املزيد من التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية، أو أن 
املؤسسة لديها آثار قروض إضافية مهمة أدى إىل حتول 

  نشاطها الرئيسي للتمويل.
 نسبة العمليات االستثمارية

  والتشغيلية
التدفق النقدي الناتج عن 
العمليات التشغيلية/التدفق 

ن أسبة أقل من الواحد فهذا يدل على إذا كانت هذه الن
املؤسسة قد باعت جزء كبري من األصول الثابتة أو األصول 
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  غري التجارية، والقدرة اإلنتاجية هي يف اخنفاض.  النقدي من االستثمار
أس نسبة التدفق النقدي إلى ر 

  المال العامل
التدفق النقدي الناتج عن 

العمليات التشغيلية/رأس املال 
  العامل

ا رأس املال  لىتدل هذه النسبة ع عدد املرات اليت يدور 
العامل بالنسبة إىل التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية، 

  إن ارتفاع هذه النسبة هو األفضل.
نسبة التدفق النقدي إلى 

  المخزون
التدفق النقدي الناتج عن 
  العمليات التشغيلية/املخزون

ا املخزون  لىتدل هذه النسبة ع عدد املرات اليت يدور 
بالنسبة إىل التدفقات النقدية الصافية من األنشطة التشغيلية، 

  ارتفاع هذه النسبة هو األفضل.
نسبة التدفق النقدي إلى 

  األصول الثابتة
التدفق النقدي الناتج عن 

عمليات التشغيلية/األصول ال
  الثابتة

تشري إىل العوائد الناجتة من العمليات التشغيلية يف كل دينار 
من األموال املستثمرة يف األصول الثابتة، ارتفاع هذه النسبة هو 

  األفضل.
عائد النقد على رأس المال 

  العامل
التدفق النقدي من األنشطة 
  التشغيلية/راس املال العامل.

العامل هو جمموع رأس املال العامل وصايف رأس املال 
  االستثمارات، ارتفاع النسبة هو األفضل.

عائد النقد على حقوق 
  المساهمين

التدفق النقدي من األنشطة 
  التشغيلية/حقوق املسامهني

حتدد هذه النسبة الرحبية من منظور حقوق املسامهني، إن 
  ارتفاع هذه النسبة هو األفضل.

Source : Hamendra Kumar Porwal, Shashank Jain, Cash flow ratios to predict investment’s 

soundness, Asia pacific finance and accounting review, V.1, N.4, July-December 2013, P.57 ,59. 

ملعلومات اليت تقدمها هذه فمن خالل ا ،من خالل اجلدول السابق تظهر لنا أمهية استخدام قائمة التدفقات النقدية   
أو داخليا (عن  ،القائمة ميكن التعرف فيما إذا كانت األنشطة االستثمارية قد مت متويلها خارجيا (عن طريق االقرتاض)

طريق توظيف األرباح، إدارة رأس املال العامل)، كما أن هذه القائمة تساعد يف تقييم قدرة املؤسسة على توليد 
 املستقبل، والتوسع واحلفاظ على قدرة العمليات فيما يتعلق باالستثمار يف األصول الثابتة،  تدفقات نقدية موجبة يف

ا املستقبلية فضال عن دفع توزيعات لألرباح، باإلضافة فإن  ا متكن من معرفة قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاما كما أ
 .1مت دفعها من طرف املؤسسة لفرتة معينة من الزمن هذه القائمة هي مؤشر عن كمية النقدية املتحصل عليها أو اليت

ميكن تلخيص أهم االختالفات بني النسب املالية املشتقة من قائمة التدفقات النقدية والنسب املالية املشتقة من     
  :2كل من امليزانية وقائمة الدخل فيما يلي

                                                             
1Maxwell Samuel Amuzu, Cash flow ratios as a measure of performance of listed companies in emerging 
economies: The Ghana example, A dissertation submitted in fulfillment of the requirement for the degree of doctor 
of philosophy, March 2010, P.18,19. 
2Risang Ryu, Shawn Jang, Performance measurement through cash flow ratios and traditional ratios: A comparison 
of commercial and casino hotel companies, Journal of hospitality financial management, V.1, N.1, 2004, P.17. 
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ا خالل نقطة حمددة من  فيما خيص السيولة فإن كل من نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة - يتم حسا
فإن هذه  بشكل غري معتاد يف ذلك التاريخ الزمن، فإذا كانت أرصدة احلسابات للقوائم املالية كبرية أو صغرية

النسب ال تعكس الوضعية احلقيقية، أما نسبة التدفق النقدي الناتج عن العمليات التشغيلية/املطلوبات 
وقد تغلبت على هذا النقص كون أن هذه النسبة  ،ن قائمة التدفقات النقديةاملتداولة هي النسبة املعتمدة م

هذه النسبة تقيس قدرة إىل متوسط املطلوبات املتداولة، تتطلب مقارنة بني قيمة التدفق النقدي لفرتة زمنية 
ا املتداولة؛  املؤسسة على إدارة مواردها للوفاء بالتزاما

ال هي نسبة جمموع األصول إىل جمموع املطلوبات، املالءة فإن من أكثر النفيما خيص  - سب شيوعا يف هذا ا
لكن يتم حساب هذه النسبة عند نقطة واحدة من الزمن يف قائمة امليزانية، يف حني أن نسبة التدفق النقدي 

هي وبالتايل فإن هذه النسبة األخرية  ايل الديون تغطي فرتة من الزمنالناتج عن العمليات إىل متوسط إمج
تجاهل تغري سيولة األصول تعالوة على ذلك فإن نسبة جمموع األصول إىل جمموع املطلوبات  ،األكثر فائدة

املستخدمة لتغطية مستويات خمتلفة من الديون، أما نسبة التدفق النقدي من العمليات/إمجايل الديون تتجاوز 
 هذا العجز من خالل الرتكيز بشكل مباشر على التدفقات النقدية.

إن استخدام نسب التدفق النقدي من طرف املدقق اخلارجي ميثل أداة فعالة ميكن استخدامها يف الكشف عن     
غري املرغوب فيها، وهي متثل  املمارسات االحتيالية للمحاسبة املستخدمة من طرف املؤسسة من أجل تغطية النتائج

اليت يستخدمها املدقق اخلارجي يف اإلجراءات التحليلية من أجل التنبؤ مبستقبل  ألدواتجيدة ميكن أن تضاف ل أداة
جينب املستثمرين التعرض ملخاطر وهذا ما مما يساهم يف إبداء رأي يعرب بصدق عن واقع املؤسسة املايل  ،املؤسسة املايل

يار املؤسسات  .1ا
 
 
 
 
  

                                                             
، مقال متوفر على الموقع االلكتروني: 20، 19عالم محمد موسى حمدان، دور التدقیق الخارجي في التنبؤ باألزمات المالیة، ص.   1 

content/uploads/2009/.../28.pdf-http://iefpedia.com/arab/wp,  ) 20/10/2014تاریخ االطالع.(  
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  الفشل الماليالمالية في التنبؤ ب المطلب الثالث: استخدام النسب
دف قياس مقدرة النسب املالية املختلفة  ،اجتهت جمموعة من الباحثني حنو التوصل إىل منوذج نسب اإلفالس   

تم الدراسات اليت ة ولكن قبل وقوعها بفرتة كافية، للتنبؤ حباالت اإلعسار املايل اليت ميكن أن تواجهها املؤسس
بعد تقسيمها إىل جمموعتني متناظرتني من حيث  ؤسساتعدد كبري من املج على مقارنة اعتمدت على هذا النموذ 

من خالل مقارنة ت يف حني أن األخرى تعمل بنجاح، ن إحدامها أفلسأإال  احلجم وطبيعة النشاط والعمر اإلنتاجي،
موعتني ميكن قياس القدرة التنبؤية لكل نسبة، ومن مث التوصل إىل جمموعة  بعض النسب املالية ذات الداللة يف كلتا ا

  .1بفرتة كافية نبؤ باحتماالت اإلفالس قبل وقوعهالنسب اليت تساعد على الت
، وقد مت التأكد بأن 1930إن أول الدراسات اليت استخدمت النسب املالية للتنبؤ بفشل املؤسسات كانت عام    

  .2الناجحة املؤسسات الفاشلة قد أظهرت قيم خمتلفة للنسب املالية مقارنة باملؤسسات
أهم الدراسات اليت أثبتت أمهية استخدام النسب املالية يف التنبؤ بإفالس سيتم من خالل هذا املطلب التطرق إىل     

 .ؤسساتامل

 Altmanدراسة أوال: 
من  ،باستخدام أسلوب التحليل التمييزي اخلطي متعدد املتغريات 1968يف عام   "Altman" "التمان"الباحث  قام   

أجل إجياد أفضل النسب املالية القادرة على التنبؤ بفشل الشركات األمريكية، وقد قام الباحث باستخدام عينة مؤلفة 
منها شركة فاشلة واألخرى غري فاشلة ومماثلة هلا من حيث نوع  33شركة صناعية مدرجة يف السوق املايل،  66من 

 ،املالية هلذه الشركات لقوائمبة مالية حمتملة من واقع انس 22عتبار الصناعة وحجم األصول، وقد أخذ النموذج بعني اال
  .3مت تصنيفها إىل مخس فئات وهي: السيولة، الرحبية، الرفع املايل، القدرة على سداد االلتزامات قصرية األجل، النشاط

هو تطبيق تقنية التحليل متعدد املتغريات من أجل بناء قاعدة  "Altman"إذن فاالبتكار الذي جاء به الباحث    
، Z-scoreتنبؤية باستخدام جتميع مخس من العوامل التنبؤية (النسب املالية)، حلساب عامل تنبؤي ثانوي مركب وهو 

                                                             
  .84 ،83محمد صالح الحناوي، نھال فرید مصطفى، مرجع سابق، ص.   1

2Sharon A. Devaney, The usefulness of financial ratios as predictors of household insolvency, AFCPE, financial 
counseling and planning, Volume5, 1994, P.6. 

  .82، 81فھمي مصطفى الشیخ، مرجع سابق، ص.  3



تقییم مخاطر التدقیق الخارجيالفصل الثالث                          دور اإلجراءات التحلیلیة في   
 

 158 

االت، قد استمرت إىل حد  Z-scoreواستخدام تقنية  ؤسسات مت استخدامها من طرف املو  اليوم يف العديد من ا
  .1املالية من أجل تقييم اجلدارة االئتمانية

  كالتايل:  Altmanلقد متت صياغة منوذج التنبؤ املستخدم من طرف    
Z= 1,2퐱ퟏ + ퟏ,ퟒ퐱ퟐ + ퟑ,ퟑ퐱ퟑ + ퟎ,ퟔ퐱ퟒ + ퟎ,ퟗퟗퟗ퐱ퟓ  

  :2يتكون من النسب التالية Altmanمن خالل الصيغة السابقة نتوصل إىل أن منوذج    

جمموع	األصولمتثل هذه النسبة : 푥النسبة  - ، تستخدم هذه النسبة لقياس عالقة األصول رأس	املال	العامل
من ، السائلة حبجم املؤسسة، لذلك فهي عادة ما تستخدم من أجل دراسة مشاكل السيولة يف املؤسسات

ول املتداولة خالل هذه النسبة يستطيع املدقق اخلارجي التوصل إىل وجود خسائر تشغيلية إذا كان حجم األص
 للشركة منخفضا، وقد أولت عدة دراسات أمهية قصوى هلذه النسبة كمؤشر للفشل املايل.

جمموع	األصولتعرب هذه النسبة عن : 푿ퟐالنسبة  - النسبة القدرة الرحبية ، تقيس هذه األرباح	احملتجزة
رتاكمة دورا هاما يف تعترب ضرورية جدا لقياس احتمال فشل املؤسسة، حيث تلعب األرباح املللمؤسسة، 

 التقليل من اآلثار السلبية وذلك بتجنب الفشل واإلفالس.

جمموع	األصول: 풙ퟑالنسبة  - هذا هذه النسبة نسبة كفاءة التشغيل، ، تقيس األرباح	قبل	الفوائد	والضرائب
تدل هذه النسبة على اإلنتاجية احلقيقية للمؤسسة وذلك قبل خصم املعادلة يعرتف بأرباح التشغيل، اجلزء من 

رادية للمؤسسة مهمة جدا لبقائها، فهذه النسبة متثل مؤشرا للداللة على يالفوائد والضرائب، ومبا أن القوة اإل
 احتمال فشلها أو جناحها.

القيمة	الدفرتية	إلمجايل	الديون: 풙ퟒالنسبة  - 	السوقية	حلقوق	املسامهني ، من خالل هذه النسبة فقد قيمةال
مت أخذ السوق كمتغري وذلك كون أن تغريات األسعار ميكن أن تنذر مبشاكل مستقبلية،  توضح هذه النسبة  

                                                             
1Leonid V. Philosophov and all, Predicting the event and time horizon of bankruptcy using financial ratios and the 
maturity schedule of long-term debt, Math Finan Econ, Springer-Verlag, 2008, P.184. 

  ارجع إلى كل من:   2
طالع محمد الدیحاني، دراسة لنموذج ألتمان للتنبؤ بفشل الشركات بالتطبیق على الشركات المساھمة الكویتیة، مجلة جامعة الملك عبد  -

  .228،229، ص. 1995، 8العزیز، مجلد
- Suzanne K.Hayes and all, A study of the efficacy of Altman’s Z to predict bankruptcy of specialty retail firms 

doing in contemporary times, Economics and business journal, Volume3, 2010, P. 125. 
  ة لرأس المال إلى القیمة الدفتریة للدیون، حیث یقصد بالقیمة السوقیة لرأس المال یتم الحصول على ھذه النسبة عن طریق حاصل قسمة القیمة السوقی

 قیمة األسھم المصدرة من طرف المؤسسة في سوق األوراق المالیة، یمكن تحدیدھا من خالل حاصل ضرب عدد األسھم المصدرة في القیمة السوقیة
مال وتدور حولھ كل القرارات، أما القیمة الدفتریة للدیون فھي مجموع ما على المؤسسة للسھم، وھو الھدف االستراتیجي الذي تسعى لھ مؤسسات األع

  من التزامات قصیرة وطویلة األجل.
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ا قيمة أصوهلا فتفشل تضيف هذه ، كم ميكن لقيمة أصول املؤسسة أن تنخفض قبل أن تتعدى قيمة التزاما
 قيمة املؤسسة كما يراها اآلخرون يف البيئة اخلارجية. النسبة بعدا جديدا وهو القيمة السوقية، أي

جمموع	األصول: 풙ퟓالنسبة  - ، هذه النسبة هي مقياس دوران معياري، وهي ختتلف اختالفا كبريا املبيعات
تدل هذه النسبة على   من صناعة إىل أخرى ويتم حذف هذا املتغري عند دراسة املؤسسات غري الصناعية،

ى توليد املبيعات، وهي من أهم األدوات اليت تقيس مدى إمكانية اإلدارة على التعامل مدى قدرة املؤسسة عل
ا نسبة مفيدة جدا لعالقتها الفريدة باملتغريات األخرى يف  مع الظروف التنافسية لألسواق، باإلضافة إىل كو

ا يف املرتبة الثانية من حيث مسامهتها يف متييز املؤسسات املفل  سة عن غري املفلسة.النموذج، كما أ
  :1ميكن أن تصنف املؤسسات كالتايل Zبناء على قيمة     

 ؛Z˃ 2,99 ة: إذا كانت قيممؤسسات قوية وناجحة -

ال Zإذا كانت قيمة  مؤسسات معتدلة: -  ؛]2,99 ,1,811[ حمصورة يف ا

  .Z˂1,811إذا كانت قيمة  مؤسسات ضعيفة وفاشلة: -
باختبار إمكانية استخدام النموذج الذي  Mc.Goughمع زميله  "Altman" ""التمانالباحث  قام 1974يف سنة    

توصل إليه سابقا، مبساعدة مدقق احلسابات للتعرف على احلاالت اليت يكون فيها شك مبالءمة فرض االستمرارية، 
- 1970(شركة أفلست يف الفرتة من  34 وقد قام الباحثان باختبار النموذج من خالل تطبيقه على عينة مكونة من

وذلك  %95متكن هذا النموذج من التمييز بني الشركات الناجحة والشركات املهددة باإلفالس بدقة تبلغ  ، )1973
قبل سنة واحدة من حدوث واقعة اإلفالس، وقد توصل الباحثان إىل أنه ميكن استخدام النموذج من قبل مدقق 

 .2م قدرة املؤسسة على االستمراريةاحلسابات كأداة مساعدة يف تقيي
  

                                                             
1Hasnach Haron and all, Factors influencing auditors’ going concern opinion, Asian academy of management 
journal, Vol.14, No.1, 2009, P.4. 

  .445مرجع سابق، ص.  محمد عطیة مطر، أحمد نواف عبیدات،  2
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هو خاص بالصناعات التابعة للقطاع العمومي، مث قام  "Altmanالباحث " إن النموذج السابق املقدم من طرف   
موعة من البيانات اخلاصة بالصناعات التابعة للقطاع اخلاص واملؤسسات غري الصناعية  بإعادة بناء تقديراته 

ذه املؤسسات كالتايل  والشركات اخلدمية، وقد   :1كان منوذجه اخلاص 
  بالنسبة للمؤسسات غير الصناعية: - 

Z= 6,56풙ퟏ + ퟑ,ퟐퟔ풙ퟐ + ퟔ,ퟕퟐ풙ퟑ + ퟏ,ퟎퟓ풙ퟒ  

 بالنسبة للمؤسسات الخاصة: - 

 - Z= 0,717풙ퟏ + ퟎ,ퟖퟒퟕ풙ퟐ + ퟑ, ퟏퟎퟕ풙ퟑ + ퟎ, ퟒퟐퟎ풙ퟒ + ퟎ,ퟗퟗퟖ풙ퟓ  

، لذلك قام X4بالنسبة للمؤسسات اخلاصة فإن األسهم ال يتم تداوهلا علنا، وبالتايل ال ميكن احتساب النسبة    
وذلك بأقل أمهية، أما بالنسبة للمؤسسات غري الصناعية فإن  X4بتعديل منوذجه باستخدام النسبة  Altmanالباحث 
صغرية أو معدومة، لذلك قام الباحث حبذفها من النموذج  ميكن أن ختتلف من صناعة إىل أخرى وهلا قيمة X5النسبة 

  .2الصناعية اخلاص باملؤسسات غري

  الشكل التايل:ؤسسات غري الصناعية بالنسبة للمؤسسات اخلاصة وامل zقيمة ميكن أن تأخذ    
  في المؤسسات الخاصة والمؤسسات غير الصناعية. Z: قيمة )20( جدول رقم

  المؤسسات غير الصناعية  ذات القطاع الخاص المؤسسات الصناعية  التنبؤ
  Z˂ 1,23 Z˂ 1,1  فاشلة

ال [ Z  منطقة مجهولة ال [ Z  ]2,90 ; 1,23حمصورة يف ا   ]2,6 ; 1,1حمصورة يف ا
  Z˃2,90 Z˃2,6  غير فاشلة

Source: Robert Rufus, Financial ratios : Use predictive power and the Z-score, June 2003, P. 

16. 

 

 

  

                                                             
1Radha Ganesh Kumar, Kishore Kumar, A comparison of bankruptcy models, International journal of marketing, 
Vol.1, No.4, 2012, P.77. 
2Robert Rufus, Op. Cit, P.16. 
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  Beaverدراسة ثانيا: 
باختبار الفرضيات،  اخلاصة يف اختياره للنسب املالية على الطرق اإلحصائية "Beaver" ر"ي"بيفالباحث  اعتمد   

كلما كان التنبؤ أصدق وأكثر دقة، حيث عندما  سنة أقرب إىل سنة الفشل فوجد أنه كلما مت احتساب النتيجة يف
موعتني تكون هذه النسبة قادرة على التمييز بني امليظهر أن هناك فرق يف  ؤسسة الفاشلة واملؤسسة املتوسط بني ا

 .1وبالتايل ميكن االعتماد عليها الناجحة
نسبة  30يف دراسته منوذج وحيد املتغري وحتليل التمايز يف فحص القدرة التنبؤية لـ " Beaver الباحث" استخدم   

 79 هذه النسب على عينة تتكون منطبقت  سسات خبمس سنوات من قبل،مالية، وذلك من أجل التنبؤ بفشل املؤ 

 ،إىل أن هذه النسب وخاصة تلك اليت تقيس التدفق النقدي نسبة إىل الديونالباحث  ، وقد توصلمؤسسة فاشلة
  . 2ميكن أن تتنبأ بفشل املؤسسة على األقل ملدة مخس سنوات مسبقا

  :3ببناء منوذجه على أربعة مبادئ أساسية وهي" Beaver"لقد قام الباحث    

 صايف الدخل النقدي للمؤسسة ميكن أن يقلل من احتمال الفشل املايل؛ -

نشاط املؤسسة يف السوق ميكن أن يقلل من احتمال  عنمن صايف التدفق النقدي الناتج  وجود مستوى عايل -
 الفشل املايل؛

 الديون لكل مؤسسة ميكن أن يزيد من احتمال الفشل املايل؛ارتفاع مستوى  -

  ارتفاع معدل الدخل الالزم لتغطية التكاليف التشغيلية ميكن أن يزيد من احتمال الفشل املايل. -
  متثلت يف ما يلي: "Beaver"إن من أهم النتائج اليت توصل إليها منوذج   

ا مل تكن التدفقات النقدية للمؤسسات الفاشلة أقل م - ن املؤسسات الناجحة بل كان أيضا إمجايل موجودا
 املتداولة أقل؛

ا وبارتفاع هذه االلتزامات؛ - ا على مواجهة التزاما  متيزت املؤسسات الفاشلة باخنفاض قدر

 متيزت املؤسسات الناجحة باستقرار االجتاهات لديها واخنفاض االحنرافات؛ -
                                                             

  .9الشریف ریحان وآخرون، مرجع سابق، ص.   1
2Boris Nenide and all, The use of financial ratios for research : Problems associated with and recommendations for 
using large databases, P.6, Article disponible sur le site internet : 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.493.1546&rep=rep1&type=pdf, Consultée le 
(18/01/2015). 
3Ahmed Ahmadpour Kasgari and all, Op.Cit, P. 275. 
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ىل جمموع الديون، تليها نسبة صايف الربح إىل جمموع وجود اختالف كبري يف نسبة التدفق النقدي إ -
 املوجودات؛

ا باملقارنة مع املؤسسات الناجحة؛ -  متيزت املؤسسات الفاشلة باخنفاض خمزو

من العمليات أن أفضل مؤشرات الفشل بالنسب املالية هي تلك اليت يكون بسطها الربح أو النقد املتحقق  -
 ملطلوبات؛ومقامها املوجودات أو ا التشغيلية

تعد نسبة التدفق النقدي إىل إمجايل الديون أفضل النسب املالية يف التنبؤ بالفشل وأقلها خطأ يف احلكم على  -
 املؤسسة؛

هذه النسبة  أن تعترب نسبة صايف الربح قبل الفائدة والضريبة إىل املوجودات ثاين أفضل النسب املالية، كون -
 يلية مبا متلكه املؤسسة من استثمارات؛تربط الربح املتحقق من العمليات التشغ

ا تعكس القدرة لتسديد االلتزامات املستحقة على  بة التداول ضعيفة للتنبؤ بالفشلتعد نس - ولكنها مهمة كو
  . 1املؤسسة

كانتا متعلقتني بالعسر والتنبؤ بالفشل املايل للمؤسسة قبل  Beaverو  Altmanإن كل من دراسيت الباحثني    
مت استخدام املعلومات احملاسبية يف كل من الدراستني، لكن اختلفت الدراستني يف حتديد املتغريات  وقوعه، وقد

 .2(النسب املالية) املستخدمة يف النموذج املستخدم للتنبؤ بفشل املؤسسات
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  .294،295)، مرجع سابق، ص. حمزة محمود الزبیدي، التحلیل المالي (تقییم األداء والتنبؤ بالفشل  1

2Soo-Wah Low and all, Predicting corporate financial distress using the logic model : the case of Malaysia, Asian 
academy of management  journal, 6(1), 2001, P. 50. 
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  خالصة الفصل
التحليلية يف متكني املدقق اخلارجي من خالل دراستنا هلذا الفصل نتوصل إىل الدور الكبري الذي تلعبه اإلجراءات    

نظرا  هذا، والتنبؤ بقدرة املؤسسة على االستمرار يف املستقبل اء اجلوهرية يف القوائم املاليةمن اكتشاف خماطر األخط
مكن اليت من املم املالية إىل األخطاء اجلوهرية بضرورة توجيه انتباه مستخدمي القوائ هالزدياد املسؤولية امللقاة على عاتق

م املتخذة، باإلضافة إىل ضرورة إصدار تقرير خاص يف حالة وجود شكوك جوهرية حول قدرة  أن تؤثر يف قرارا
  املؤسسة على االستمرار يف املستقبل القريب.

  توصلنا من خالل هذا الفصل إىل النتائج التالية:   
ا على توجيه انتباه املدقق اخلارجي  تعترب النسب املالية من أهم أدوات اإلجراءات التحليلية اليت أثبتت - مقدر

 إىل الصعوبات املالية اليت تواجهها املؤسسة واليت تؤثر على استمراريتها يف املستقبل؛

 تعترب نسب التدفق النقدي أكثر النسب استخداما للتعبري عن الوضع احلقيقي للمؤسسة؛ -

الذي أوضح ، ISA570ل إصدار املعيار الدويل اهتمت املعايري الدولية للتدقيق باستمرارية املؤسسة من خال -
 مسؤولية كل من املدقق اخلارجي واإلدارة يف ضرورة تقييم قدرة املؤسسة على االستمرار؛

على املدقق اخلارجي عند تقييمه ملخاطر األخطاء اجلوهرية أن يأخذ بعني االعتبار مستوى القوائم املالية   -
وأرصدة احلسابات واالفصاحات، حيث ميكنه هذا التقييم من  ككل، ومستوى اإلثبات لفئات املعامالت

 حتديد إجراءات التدقيق اليت تساعده يف احلصول على أدلة التدقيق الكافية واملناسبة؛

ختتلف إجراءات تقييم املدقق اخلارجي ملخاطر األخطاء اجلوهرية، لذا فعليه استخدام حكمه الشخصي  -
جراء الذي ميكنه من حتديد مناطق االحنرافات واألخطاء اجلوهرية يف القوائم وخربته املهنية من أجل اختيار اإل

 املالية؛

ا متكن من حتدي  ،تعترب اإلجراءات التحليلية من أهم اإلجراءات املستخدمة من طرف املدقق اخلارجي - د كو
التوقعات يف  ومن مث تشكيل التنبؤات حول ما ميكن أن تكون عليه هذه العالقات بني البيانات املالية

املستقبل، ليتم مقارنتها مع القيم الفعلية وتقييم النتائج املتوصل إليها من خالل استخالص الفروق اجلوهرية 
 بني ما هو متوقع حتقيقه وما مت حتقيقه فعال.
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  مقدمة الجزء التطبيقي

ر وفرنسا من أجل حتقيق هدف الدراسة واختبار الفرضيات املوضوعة سنقوم بإجراء دراسة ميدانية يف كل من اجلزائ   
من أجل التعرف على مدى تطبيق املدقق اخلارجي ألساليب اإلجراءات التحليلية يف التحكم يف خماطر التدقيق 

  اخلارجي، والوقوف على أهم املعوقات اليت حتول دون تطبيقه هلذه اإلجراءات.
مت تقسيم هذا اجلزء إىل ثالث فصول تطبيقية مت من خالهلا عرض األدوات املستخدمة يف مجع البيانات وجمتمع   

وعينة الدراسة، مث عرض وحتليل النتائج املتوصل إليها من خالل آراء املستجوبني على حماور االستبيان املوزع عليهم 
ألخري حماولة تقدمي مقرتحات لتحسني مهنة التدقيق اخلارجي يف والوصول إىل اختبار الفرضيات املوضوعة، ليتم يف ا

اجلزائر من خالل ضرورة إصدار اهليئات املنظمة للمهنة ملعايري تدقيق حملية تكون متوافقة مع املعايري الدولية للتدقيق 
  ومالئمة للبيئة اجلزائرية.

 
 :مشل اجلزء التطبيقي الفصلني التاليني   

 
 
 

للدراسة الميدانية.الفصل الرابع: اإلطار الميداني والمنهجي   
 الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات.

 



 

 

 

لرابع:ل اــــــــــالفص  

 
 
 
 
 
 
 

اإلطار المنهجي والميداني للدراسة  
 الميدانية  
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  مقدمة:
 ىلتعرف عل اإلطار التنظيمي ملهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر من خالل التعرف عللخالل هذا الفصل  خصص   

اء مهامه، وسيتم مقارنة هذا  قق اخلارجياهليئات املنظمة للمهنة، شروط الوصول إىل املهنة، كيفية تعيني املد وكيفية إ
اإلطار مع القوانني والتشريعات املنظمة ملهنة التدقيق اخلارجي يف فرنسا من أجل الوقوف على أهم أوجه القصور يف 

افقة مع للتدقيق تنظم املهنة على املستوى الوطين واليت كانت متو  حمليةيف ظل اعتماد فرنسا ملعايري املهنة، خاصة 
  ق.ري الدولية للتدقياملعاي
مت توضيح األدوات املستخدمة جلمع البيانات من أفراد عينيت الدراسة حيث  إىل سنتطرق من خالل هذا الفصل   

سيتم توضيح املراحل املختلفة  تصميم استبيان وتوزيعه على عينة من املدققني اخلارجني يف كل من اجلزائر وفرنسا،
اختيار عينيت الدراسة، كما سيتم توضيح جماالت الدراسة واخلصاص املميزة ألفراد  املعتمدة يف تصميم االستبيان ويف

   عينييت الدراسة، مت تقسيم هذا الفصل إىل املباحث التالية: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .اإلطار التنظيمي لمهنة التدقيق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا :المبحث األول
 عة.واالختبارات اإلحصائية المتبية أدوات الدراسة الميدان: المبحث الثاني
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تعترب اجلزائر وفرنسا من الدول اليت اهتمت مبهنة التدقيق اخلارجي ووضعت هلا إطارا تنظيميا من خالل إنشاء    

هيئات تشرف على السري احلسن للمهنة ومراقبة أداء ممارسيها وتنظيم شروط ممارسة املهنة، فاجلزائر قد بادرت إىل سن 
اء مهامه، أما بالنسبة الذي حدد شروط ممارسة امل 01-10القانون اجلديد  هنة، وكيفية تعيني املدقق اخلارجي وإ

  مت تقسيم هذا املبحث إىل العناصر التالية:ن خالل انفتاحها على اخلارج، لفرنسا فقد كان للمهنة األثر االجيايب م

  

  

  

  

  تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر المطلب األول:
الذي جاء ليواكب  01-10 عرفت مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر تنظيما جديدا خاصة بعد صدور القانون      

قام هذا القانون بإصدار   زائر للنظام احملاسيب املايل،على املستوى الوطين، خاصة يف ظل تبين اجل التغريات احلاصلة
مجلة من اإلصالحات من أمهها إعادة هيكلة املنظمات املهنية اليت تشرف على تنظيم مهنة التدقيق اخلارجي، وتعديل 

عاصر، دها العامل امليف املسؤوليات اليت متارسها كل منظمة وذلك من أجل الرقي باملهنة لتواكب التطورات اليت شه
  ب التعرف على كيفية تنظيم املهنة يف اجلزائر.سيتم من خالل هذا املطل

  الهيئات المشرفة على تنظيم مهنة التدقيق أوال:
ا مهنة التدقيق يف اجلزائر إىل إحداث تغيريات هامة على طبيعة وتشكيلة اهليئات     أدت اإلصالحات اليت شهد

اسبيني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين املشرفة على مهنة التدقيق، حيث مت فصل املنظمة الوطنية للخرباء احمل
إىل ثالث هيئات وهي: املصف الوطين للخرباء احملاسبيني، الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، املنظمة الوطنية 

لس ا جلان متخصصة تعمل حتت  لوطين للمحاسبة فقد مت إنشاء مخسللمحاسبني املعتمدين، أما على مستوى ا
  لت هلا مهام تنظيمية.طته وقد أوكسل

 .تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر :األول مطلبال
 فرنسا.تنظيم مهنة التدقيق في : الثاني طلبالم
مقارنة اإلطار التنظيمي لمهنة التدقيق الخارجي في كل من الجزائر الثالث:  طلبالم

 .وفرنسا

 اإلطار التنظيمي لمهنة التدقيق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا األول: المبحث
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  المجلس الوطني للمحاسبة .1
لس الوطين للمحاسبة يف سنة     ، الذي اعترب 318- 96 وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 1996 مت اإلعالن عن إنشاء ا

ال احملاسيب، وميكن هلذا تم بشؤون البحث والتطوير والتقييس يف ا لس هيئة استشارية لدى وزارة املالية   هذا ا
لس االطالع على كل املسائل املتعلقة مبجال اختصاصه وذلك مببادرة منه أو بطلب من الوزير املكلف باملالية  .1ا

لس الوطين للمحاسبة بقرار من الوزير املكلف باملالية وذلك ملدة     لس سنوات،  6 يعني أعضاء ا جتدد تشكيلة ا
ع عهدة أحد األعضاء يتم استخالفه حسب األشكال نفسها وذلك كل سنتني، ويف حالة انقطا  ) (بالثلث

اية العهدة، ويستخلفه  لس الوطين للمحاسبة منالعضو اجلديد حىت    :2يتشكل أعضاء ا

  ممثل الوزير املكلف بالطاقة؛ -

 ممثل الوزير املكلف باإلحصاء؛ -

 ممثل الوزير املكلف بالرتبية الوطنية؛ -

 ممثل الوزير املكلف بالتجارة؛ -

 ل الوزير املكلف بالتعليم العايل؛ممث -

 ممثل الوزير املكلف بالتكوين املهين؛ -

 ممثل الوزير املكلف بالصناعة؛ -

 رئيس املفتشية العامة للمالية؛ -

 املدير العام للضرائب؛ -

 املدير املكلف بالتقييس احملاسيب لدى وزارة املالية؛ -

 ممثل برتبة مدير عن بنك اجلزائر؛ -

 تنظيم ومراقبة عمليات البورصة؛ ممثل برتبة مدير عن جلنة -

 ممثل برتبة مدير عن جملس احملاسبة؛ -

                                                             
المجلس الوطني للمحاسبة وتنظیمھ، الجریدة الرسمیة ، یتضمن إحداث 1996سبتمبر  25مؤرخ في  318-96مرسوم تنفیذي رقم   1

 .02، المادة1996، 56للجمھوریة الجزائریة، العدد 
والمتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظیمھ وقواعد سیره، الجریدة الرسمیة  2011جانفي  27المؤرخ في   24-11مرسوم تنفیذي رقم   2 

  4، ص.2011فیفري  02مؤرخة في ال 07للجمھوریة الجزائریة، العدد 
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لس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني؛ -  ثالثة أعضاء منتخبني عن ا

لس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات؛ -  ثالثة أعضاء منتخبني عن ا

لس الوطين للمنظمة الوطنية -  للمحاسبني املعتمدين؛ ثالثة أعضاء منتخبني عن ا

م يف جمال احملاسبة واملالية ويعينهم الوزير املكلف باملالية. -  ثالثة أشخاص يتم اختيارهم لكفاء
لس الوطين   : للمحاسبة من خالل الشكل التايلميكن تلخيص مهام ا
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  ): مهام المجلس الوطني للمحاسبة08شكل رقم (
  
  
  
  
  

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  .24-11) من المرسوم التنفیذي رقم 12، 11، 10باالعتماد على المادة ( طالبةمن إعداد ال المصدر:

 الوطني للمحاسبةمهام المجلس 

استقبال طلبات االعتماد -
والتسجيل يف جدول اهليئات 
املهنية، مث القيام بإعداد ونشر قائمة 

تقييم صالحية املهنيني وذلك بعد 
 إجازات وشهادات كل املرتشحني.

الفصل يف كل الشكاوى التأديبية -
 املرفوعة من طرف ممارسي املهنة.

تنظيم مراقبة النوعية املهنية -
 وبرجمتها.

دراسة مشاريع قوانني أخالقيات -

املهنة املقدمة من طرف املهنيني مث 

 عرضها للموافقة عليها.

 

استغالل كل املعلومات والوثائق -
املتعلقة باحملاسبة واقرتاح كل اإلجراءات 

دف إل تقييس احملاسبات.  اليت 
العمل عل حتسني املستوى يف جمال -

احملاسبة وذلك من خالل املسامهة يف 
تطوير برامج التكوين ومتابعة تطور 

األدوات املتعلقة باحملاسبة على و املناهج 
املستوى الدويل، باإلضافة إىل إجراء 
دف إىل  الدراسات والتحاليل اليت 

 تطوير األدوات واملسارات احملاسبية.
النصوص القانونية دراسة مشاريع -

 املرتبطة باحملاسبة وتقدمي التوصيات.
متابعة وضمان مراقبة النوعية فيما -

يتعلق بتطوير التقنيات احملاسبية واملعايري 
 الدولية للتدقيق.

 مجال المهن المحاسبية مجال التقييس المحاسبي مجال االعتماد

املهن احملاسبية املسامهة يف ترقية -
من خالل تطوير برامج تكوين 
املهنيني والقيام باألحباث 
والدراسات يف جمال احملاسبة 
وتنظيم ورشات التكوين من أجل 
التوصل إىل إعداد أدوات جديدة 
 تطبق من طرف املهنيني احملاسبني.

متابعة وضمان حتسني العناية -
املهنية باإلضافة إىل متابعة تطور 

تعلقة بالتكوين يف جمال األدوات امل
احملاسبة وذلك على املستوى 

 الدويل.
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لس الوطين للمحاسب املرسوم السابق أنه قد مت إنشاء مخسنص     ة، حيث جلان متخصصة تعمل حتت سلطة ا
  :1يتتمثل هذه اللجان فيما يل

  ): لجان المجلس الوطني للمحاسبة.21جدول رقم (

 مجال المهن المحاسبية مجال التقييس المحاسبي مجال االعتماد  اللجان
  
  

 لجنة االعتماد

دراسة ملفات االعتماد -
لاللتحاق مبهنة اخلبري 
احملاسيب، حمافظ احلسابات، 

  احملاسب املعتمد.
املهنيني نشر جدول -

 املعتمدين.

  

لجنة تقييس الممارسات 
 المحاسبية والعناية المهنية

تقوم باألعمال اخلاصة - 
 بالتقييس احملاسيب.

تلخيص األحباث النظرية يف -
 جمال مهنة احملاسبة.

تتوىل مراقبة الرتبصات وحتضري برامج التكوين يف جمال املعايري -  لجنة التكوين
 احملاسبية الدولية.

  
 لجنة االنضباط والتحكيم

دراسة املخالفات وعدم -
  احرتام القواعد املهنية.

تتوىل مهام املصاحلة -
والتحكيم يف حالة وجود نزاع 

 بني املهنيني.

  

  
 لجنة مراقبة الجودة

مراقبة نوعية اخلدمات -
  املقدمة من طرف املهنيني.

متابعة مدى احرتام قواعد -
 االستقاللية واألخالقيات.

  

طالبة.من إعداد الالمصدر: 

                                                             
  ، مرجع سابق.24- 11المرسوم النفیذي رقم  1
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  الهيئات المهنية الثالثة .2
اخلبري فقد مت إنشاء ثالث هيئات مهنية من أجل تنظيم كل من مهنة حمافظ احلسابات،  01-10مبوجب القانون    

  املهنة:ئات ودورها يف جمال تنظيم ، الشكل املوايل يلخص هذه اهلياحملاسيب
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هنية المنظمة لمهنة التدقيق الخارجي في الجزائر.م): الهيئات ال09شكل رقم(  

   

  

  التكوين

  

  المهام 

  

  

  

 

  

  التسيير

  

  

  

  

  .01-10ما جاء في القانون  ىباالعتماد عل طالبةمن إعداد ال المصدر:

المصف الوطني للخبراء 
 المحاسبين

الوطنية لمحافظي الغرفة 
 الحسابات

يضم كل من األشخاص الطبيعيني أو املعنويني جهاز مهين يتمتع بالشخصية املعنوية 
 وحمافظ احلسابات. املعتمدين، واملؤهلني ملمارسة مهنة اخلبري احملاسيب

 السهر على تنظيم املهنة وحسن ممارستها؛-

 الدفاع عن كرامة أعضائه واستقالليتهم؛-

 السهر على احرتام قواعد املهنة وأعرافها؛-

 إعداد النظام الداخلي الذي يوافق عليه الوزير املكلف باملالية وينشره يف أجل شهرين من إيداعه؛-

 إعداد مدونة ألخالقيات املهنة؛-

 إبداء الرأي يف كل املسائل املرتبطة باملهنة وحسن سريها.-

من طرف جملس وطين ينتخبه املهنيون وحيدد مقره بالعاصمة، يعمل حتت وصاية  تنيالسابق تنييتم تسيري اهليئ
لس من تسعة ( ) أعضاء منتخبني من اجلمعية العامة من بني األعضاء 9الوزير املكلف باملالية، يتشكل هذا ا

لس املهام التالية:، يتوىل هيئتنياملعتمدين واملسجلني يف جدول اهل  ذا ا

 ، وإعداد النظام الداخلي هلا؛إدارة األموال املنقولة وغري املنقولة التابعة للهيئات املهنية وتسيريها-

إقفال احلسابات السنوية وعرضها على اجلمعية العامة السنوية مرفقة بكشف تنفيذ ميزانية السنة ومشروع -
 ميزانية السنة املالية املوالية؛

ال الذي تغطيه املهنة ونشرها وتوزيعها؛ضما -  ن تعميم نتائج األشغال املتعلقة با
 تنظيم ملتقيات تكوين هلا عالقة مبصاحل املهنة؛-

 االخنراط يف كل منظمة جهوية أو دولية متثل املهنة برتخيص من الوزير املكلف باملالية؛-

 .املنظمات الدولية املماثلةمتثيل اهليئات املهنية لدى اهليئات العمومية ولدى -
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تني املهنيتني اهليئ من من خالل عرضنا للهيئات املشرفة على مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر نتوصل إىل أن كل   
صالحيات تنظيم املهنة ومراقبة نوعية األداء املهين للمدقق اخلارجي، ويقوم تعمل حتت وصاية وزارة املالية اليت متلك 

عن طريق  فة الوطنية حملافظي احلساباتوزير املالية مبمارسة الوصاية على كل من املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغر 
لس الوطين للمحاسبة، من خالل تعيني ممثليه لدى خمتلف جمالس املهنيني ومنح  االعتماد ملمارسة املهنة. ا

هو إعادة حتديث مهام املنظمات املهنية املشرفة على املهنة، وذلك من أجل  01-10إن أهم ما جاء به القانون    
التكفل بتكوين املهنيني وضمان التأهيل املهين اجليد، لكن هناك غياب كبري لدور هذه املنظمات يف جمال إعداد 

الدولية للتدقيق وخاصة تكفل هذه املنظمات يف جمال تكوين املهنيني الستخدام األساليب املهنيني لتطبيق املعايري 
اإلحصائية، أو إصدار قوانني وتشريعات تلزم بتطبيق هذه األساليب مع وجود رقابة من طرف هذه اهليئات ملراقبة 

  مدى التزام املهنيني بتطبيق هذه األساليب.

  الخارجيشروط ممارسة مهنة التدقيق ثانيا: 
حىت يتم تعيني املدقق اخلارجي للقيام مبهامه، فقد نصت القوانني والتشريعات املنظمة ملهنة التدقيق اخلارجي يف    

هنا جيب أن يتم اجلزائر على ضرورة توافر جمموعة من الشروط يف الشخص املهين حىت يكون مؤهال للقيام مبهامه، 
بيعي وممارسة املهنة من طرف شخص معنوي يكون على شكل شركة أو التمييز بني ممارسة املهنة من طرف شخص ط

  على شكل جتمع مهين.

  ممارسة المهنة من طرف شخص طبيعي .1
فإنه ميكن ألي شخص طبيعي أو معنوي أن ميارس حلسابه اخلاص بامسه مهنة التدقيق وهذا  01- 10حسب القانون    

  :1إذا توفرت فيه الشروط التالية
  

                                                             
   ، مرجع سابق.01-10قانون رقم  1
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  أن يكون جزائري اجلنسية؛ -

أن حيوز على شهادة ملمارسة املهنة، وذلك حبيازته على الشهادة اجلزائرية أو شهادة معرتف مبعادلتها للخربة  -
، حيث متنح هذه الشهادة من طرف معهد التعليم املختص التابع للوزير املكلف ية أو حملافظ احلساباتاحملاسب

أنه ال ميكن االلتحاق مبعهد التعليم املختص أو املعاهد  01- 10نص القانون  عتمدة من طرفه،باملالية أو املعاهد امل
 املعتمدة إال بعد إجراء مسابقة للمرتشحني احلائزين على شهادة جامعية يف االختصاص؛

 أن يتمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية؛ -

 و جناية خملة بشرف املهنة؛أبارتكاب جنحة  قد صدر يف حقه حكمأن ال يكون  -

الغرفة ملصف الوطين للخرباء احملاسبني، أن يكون معتمد من طرف الوزير املكلف باملالية وأن يكون مسجال يف ا -
 حىت يتمكن املدقق من التسجيل يف اجلدول جيب أن يكون لديه عنوان خاص؛ية حملافظي احلسابات، الوطن

 ؛01- 10أن ال تتوفر فيه حالة من حاالت التنايف املنصوص عليها حسب القانون  -

لس القضائي املختص إقليميا حملل تواجد مكاتبهم وذلك بالعبارات  - أن يؤدي اليمني املنصوص عليه قانونيا أمام ا
ة وظيفتي وأن أكتم خلص في تأديأأقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن "أقسم باهللا العلي العظيم أن التالية: 

 سر المهنة وأسلك في كل األمور سلوك المتصرف المحترف الشريف، واهللا على ما أقول شهيد".
 ممارسة المهنة من طرف شخص معنوي .2

على إمكانية ممارسة مهنة حمافظ احلسابات على شكل شركة أسهم أو شركات ذات مسؤولية  01- 10نص القانون    
جتمعات ذات منفعة مشرتكة، حيث يتم تأهيلها كلها عندما يشكل أعضاؤها ثلثي حمدودة، أو شركات مدنية أو 

 .1وتدعى يف هذه احلالة "شركات حمافظة احلسابات" ،الشركاء على األقل وميتلكون ثلثي رأس املال على األقل
  من خالل ما سبق جند أن األشخاص املؤهلني مبمارسة مهنة التدقيق يف اجلزائر هم:   

بأنه كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت  01- 10يعرف حسب القانون الخبير المحاسبي:  -
مسؤوليته مهمة تنظيم وفحص وتقومي وحتليل احملاسبة، وخمتلف أنواع احلسابات للمؤسسات واهليئات اليت 

ذه املهمة وبصفة تعاقدية، كما يقوم أيضا مبسك ومراقبة وجتميع حم اسبة املؤسسات واهليئات تكلفه القيام 
ا عقد عمل   .2اليت ال يربطه 

                                                             
  ، مرجع سابق.01-10قانون رقم   1
  ، مرجع سابق.01-10قانون رقم   2
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يعد اخلبري احملاسيب الشخص الوحيد املؤهل للقيام بالتدقيق املايل واحملاسيب، وتقدمي استشارات للشركات واهليئات    
 يف امليدان املايل واالجتماعي واالقتصادي، كما أنه يعترب مؤهال ملمارسة وظيفة حمافظ احلسابات.

ظري متخصص يف أنه ملمارسة مهمة اخلبري احملاسيب فإنه يشرتط اجتياز تكوين ن 01-10ينص القانون اجلديد    
عن طريق النجاح يف االمتحانات النهائية حيصل الطالب على شهادة الدراسات العليا يف احملاسبة اخلربة احملاسبية، 

سنتني لدى خبري مستقل أو لدى شركة خربة حماسبية مسجلني  املعمقة واملالية، باإلضافة إىل إجراء تربص مهين يدوم
يف جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني منذ سنتني على األقل، وبالنسبة للرتبص يف شركات اخلربة احملاسبية فإنه 

  . 1جيب أن يكون مشرف الرتبص قد مارس بصفة مستقلة أو بصفة مشارك منذ سنتني على األقل
وأن  ن على ليسانس يف العلوم املاليةمتحان النهائي لدبلوم اخلبري احملاسيب لكل من املرتشحني احلائزييتم أداء اال   

يكونوا قد أمتوا التدريب املهين، حيث يهدف هذا االمتحان إىل التأكد من أن املرتشحني الذين أثبتوا حصوهلم على 
أمتوا التمرين التطبيقي، هم قادرون على ممارسة مهنة اخلبري  تكوين عال والسيما يف امليدانني املايل واحملاسيب والذين

  .2احملاسيب ويتضمن هذا االمتحان اختبارا كتابيا وآخر شفهيا

بأنه كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت  01-10 يعرف حسب القانونمحافظ الحسابات:  -
وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع مسؤوليته، مهمة املصادقة على صحة حسابات الشركات واهليئات 

 املعمول به.
أنه جيب على حمافظ احلسابات احلصول على شهادة الدراسات العليا يف احملاسبة  393- 11نص املرسوم رقم    

والتدقيق من معهد التعليم املتخصص ملهنة احملاسبة أو يف أحد املعاهد املعتمدة من وزير املالية، مث يقوم بإجراء تكوين 
لس الوطين للمحاسبة،  بشرط أن يكونا مسجلني يف الغرفة أو تربص تطبيقي لدى مهين أو شركة مهنية يعينهما ا

الوطنية حملافظي احلسابات منذ سنتني على األقل، وأن يكون املشرف املعني من الشركة املهنية قد مارس فيها وبصفة 
  .3مستقلة أو بصفة مشارك منذ سنتني على األقل

                                                             
ل ودفع أجر الخبراء المحاسبین یحدد شروط وكیفیات سیر التربص المھني واستقبا 24/11/2011المؤرخ في  394-11المرسوم التنفیذي رقم   1

  .2011، 65ومحافظي الحسابات والمحاسبین المتربصین، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد
، 33المتعلق بالتكوین المھني للخبراء المحاسبین، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 1972أفریل  18المؤرخ في  84-72مرسوم رقم   2

  .1972یل أفر 25
  ، مرجع سابق.394-11المرسوم التنفیذي رقم   3
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ائي يف حمافظة احلسابات، وذلك ل    لطلبة فقط الذين أمتوا بنجاح بعد إجراء الرتبص املهين يتم إجراء امتحان 
التكوين املتخصص الذي يقدمه معهد التعليم العايل املتخصص ملهنة احملاسبة أو املعاهد املعتمدة من وزير املالية، 

لس الوطين للمحاسبة اية تربص حمافظة احلسابات اليت يسلمها ا   .1واحلاصلون على شهادة 

  في الجزائرثالثا: ممارسة مهنة التدقيق الخارجي   
بعد أن يتم التأكد من توفر املؤهالت العلمية واخلربة املهنية يف األشخاص املرتشحني ملزاولة مهنة التدقيق اخلارجي،    

يتم حتديد قائمة املهنيني املؤهلني ملمارسة هذه املهنة وحتديد اإلجراءات املتبعة يف تعيني هؤالء املهنيني، باإلضافة إىل 
اء مهامهم.حتديد األسباب امل   ؤدية لعزهلم وإ

  تعيين محافظ الحسابات .1
أنه على اجلمعية العامة أو اجلهاز املكلف باملداوالت تعيني حمافظ  01- 10نص املشرع اجلزائري من خالل القانون    

حتدد عهدته ملدة ثالث سنوات  فة الوطنية حملافظي احلسابات،احلسابات من بني املهنيني املسجلني يف جدول الغر 
اليتني إال بعد مضي ثالث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وال ميكن تعيني نفس حمافظ احلسابات بعد عهدتني متت

قررت الشركة أو اهليئة تعيني أكثر من حمافظ حسابات فإن كل واحد منهم ميارس مهامه طبقا ألحكام هذا  ةيف حال
 .2القانون

 تعني اجلمعية العامة حمافظ احلسابات أو يف حالة مانع أو رفض أحد حمافظي احلسابات، يتم اللجوء إىل يف حالة مل   
تعيينهم واستبداهلم مبوجب أمر رئيس احملكمة التابعة ملقر الشركة بناء على طلب كل من جملس اإلدارة أو جملس 

  .3املديرين حسب احلالة
  :4بالنسبة للشركات واهليئات امللزمة بتعيني حمافظ حسابات يف اجلزائر فهي كالتايل   

  ؛SPA(( شركات املسامهة -

 اجلمعيات والتعاضديات االجتماعية والنقابات؛ -

                                                             
  المصدر نفسھ.  1
  ، مرجع سابق.01-10القانون   2

، الجریدة الرسمیة للجمھوریة 25/04/1993المؤرخ في  93/08المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالمرسوم التشریعي  75/59األمر  3
  . 4مكرر 715، المادة1993، 27الجزائریة، عدد 

طروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم في  العلوم ، أ-زائر وتونس والمملكة المغربیةدراسة مقارنة بین الج–التنظیم المھني للمراجعة شریقي عمر،   4
  .137،138ص.، 2013غیر منشورة،  االقتصادیة،

 SPA : Société Par Actions. 
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، واملؤسسات ذات املسؤولية احملدودة ذات الشخص الوحيد SARL((الشركات ذات املسؤولية احملدودة  -
(EURL)  ؛دج10.000.000واليت يتجاوز رقم أعماهلا 

 البنوك واملؤسسات املالية؛ -

 املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري؛ -

 مراكز البحث والتنمية؛ -

 هيئات الضمان االجتماعي؛ -

 الدواوين العمومية ذات الطابع التجاري؛ -

 املؤسسات العمومية غري املستقلة. -
كيفية تعيني حمافظ احلسابات، حيث جيب على جملس اإلدارة أو املكتب املسري   32-11 حدد املرسوم التنفيذي رقم   

 .1أو املسري أو اهليئة املؤهلة، إعداد دفرت الشروط من أجل تعيني حمافظ احلسابات من طرف اجلمعية العامة
يف حالة مت تعيني أكثر من حمافظ حسابات، فإنه يقوم كل واحد منهم مبهمته ويتحمل شخصيا مسؤولية ذلك     

كاملة، وعندما يكون حمافظ احلسابات يف فرتة توكيل فال جيوز لزميل له أن يقبل بأن يكون حمافظا شريكا إال بعد 
  انتهاء هذا التوكيل.

من خالل ما سبق جند أن املشرع اجلزائري قد أجرب عدد حمدد من الشركات بضرورة تعيني حمافظ احلسابات من    
ا اجتاه الغري ومحاية  أجل تدقيق قوائمها املالية، والتأكد من استمرارية نشاطها يف املستقبل والتمكن من أداء التزاما

ني أكثر من حمافظ حسابات داخل الشركة ومل يضبط عددهم بل ترك مصاحل مسامهيها، كما حدد القانون إمكانية تعي
  احلرية للشركة وذلك يف حالة كرب حجمها وتعقد مصاحلها.

قد نص فيما خيص تعيني حمافظ احلسابات على إجراء جديد يتمثل يف  01-10من خالل ما سبق جند أن القانون    
ا، فروعها، الطرف األول امل ىإعداد دفرت الشروط الذي يشمل عل تمثل يف املؤسسة حمل التدقيق من حيث التعريف 

بالسنة السابقة، حتديد التقارير الواجب عل املدقق اخلارجي إعدادها، أما الطرف الثاين فيتمثل  ةنتائج التدقيق املتعلق

                                                             
 SARL : Société A Responsabilité Limitée.. 
 EURL : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée. 

، 07یتعلق بتعیین محافظي الحسابات، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد  27/01/2011المؤرخ في  32-11المرسوم التنفیذي رقم   1
  .04، المادة 2011
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قيود أثناء ممارسة  يف حمافظ احلسابات الذي يقدم امللف الواجب من أجل تعيينه والتأكيد على استقالليته وعدم وجود
  مهامه، باإلضافة إل بيان كفاءته العلمية واملهنية.

  إنهاء مهام محافظ الحسابات  .2
نص القانون التجاري أن مهام حمافظ احلسابات تنتهي بعد اجتماع اجلمعية العامة العادية اليت تتوىل عملية الفصل    

كما نص القانون السابق أنه جيوز للمساهم أو املسامهني الذين ميثلون على األقل   ،يف حسابات السنة املالية الثالثة
عشر رأس املال للشركات اليت تلجأ علنيا لالدخار، أن يطلبوا من العدالة وبناء على سبب مربر رفض حمافظ 

لس اإلدارة أو جملس املد اهم أو املسامهني الذين ميثلون رين أو املسياحلسابات الذي عينته اجلمعية العامة، كما ميكن 
اء مهام حمافظ احلسابات قبل االنتهاء العادي من وظائفه عن  على األقل عشر رأس مال الشركة أو اجلمعية العامة، إ

 .   1طريق اجلهة القضائية املختصة، وذلك يف حالة حدوث خطأ أو مانع
أنه ميكن حملافظ  01- 10من القانون  38املادة ميكن أن تنتهي مهام حمافظ احلسابات باستقالته حيث نصت    

احلسابات أن يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية، وعليه أن يعلم املؤسسة بذلك مسبقا ملدة تقدر بثالث 
  أشهر مع شرح األسباب احلقيقية اليت دفعته لالستقالة.

اء مهامه  من خالل ما سبق جند أن للجمعية العامة احلق يف تعيني حمافظ    احلسابات لكنها ال متلك هذا احلق يف إ
قبل انتهاء مدته، بل يتم نقل هذه املهمة للقضاء حيث خيول لوكيل اجلمهورية احلق يف عزل حمافظ احلسابات، بناء 

  متثل مسامهتهم عشر رأمسال الشركة على األقل.للمسامهني أو مساهم أو أكثر على طلب من اجلمعية العامة 
ل عرضنا لواقع مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر، جند أن القوانني والتشريعات اجلزائرية مل تنص على ضرورة من خال   

استخدام األساليب اإلحصائية ومن بينها اإلجراءات التحليلية خالل تنفيذ مهمة التدقيق اخلارجي، بل جند فقط ما 
على أن حمافظ احلسابات يتحمل املسؤولية العامة عن العناية مبهمته ويلتزم  01- 10من القانون  59 نصت عليه املادة

  بتوفري الوسائل دون النتائج.
ستخدام اإلجراءات كما نالحظ أن القوانني مل تعط أمهية كبرية للتكوين املتخصص للمدقق اخلارجي يف جمال ا    

دقق وله احلرية يف اختيار الوسائل اليت متكنه من تركت حرية استخدام الوسائل للحكم الشخصي للمبل التحليلية، 
  إبداء رأيه حول القوائم املالية.

                                                             
  .9،8،7مكرر  715، المدة 08-93رقم المعدل والمتمم بالمرسوم التشریعي  59-75األمر رقم   1
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جانب املعايري املنظمة ملهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر يف جمال تطبيق اإلجراءات  يفإذن فهناك قصور كبري    
املالية، لذلك جيب على املدقق اخلارجي   التحليلية يف املهنة الكتشاف املخاطر اجلوهرية اليت ميكن أن تظهرها القوائم

من أجل إضفاء يب وإجراءات مزاولة املهنة، كشخص مهين مسؤول عن أعماله العمل على تنمية مهاراته وتطوير أسال
ثقة كبرية على القوائم املالية اليت يقوم بتدقيقها، ويبقى على اجلهات واهليئات املهنية املسؤولة إصدار قوانني وتشريعات 

هم زم املدقق اخلارجي بضرورة تطبيق اإلجراءات التحليلية خالل خمتلف مراحل مزاولة مهمته، والتكفل بتكوينتل
ال،  من أجل الرقي مبهنة التدقيق يف اجلزائر لتواكب التغريات احلاصلة على املستوى الدويل ويف وتأهيلهم يف هذا ا

  .ظل تبين العديد من الدول للمعايري الدولية للتدقيق

  لمطلب الثاني: تنظيم مهنة التدقيق الخارجي في فرنساا
تعترب فرنسا من الدول اليت اهتمت مبهنة املدقق اخلارجي ويف مقدمتها مهنة حمافظ احلسابات، وذلك للدور الكبري    

انتشار الذي يؤديه هذا األخري يف اكتشاف التالعبات واألخطاء يف الشركات الكربى واإلبالغ عنها، خاصة يف ظل 
يار أكرب الشركات االقتصادية يف العامل، لقد شهدت القوانني املنظمة ملهنة التدقيق اخلارجي يف  الفضائح املالية وا

كزت هذه القوانني على ر ريات بيئة األعمال احلديثة، فرنسا تعديالت كبرية وذلك حىت تكون يف مستوى متطلبات وتغ
سة املهنة وترشيد أداء ممارسيها باإلضافة إىل ذلك فقد مشلت الشروط الواجب إنشاء اهليئات الساهرة على تأصيل ممار 

ا    .من طرف األشخاص املمارسني للمهنةتوافرها واملؤهالت الواجب التمتع 

  التدقيق مهنةالهيئات المشرفة على تنظيم  أوال:
لس األعلى     حملافظة احلسابات واملنظمة الوطنية حملافظي تتمثل اهليئات املشرفة على مهنة التدقيق يف فرنسا يف ا

  قيات واستقاللية حمافظ احلسابات.احلسابات، حيث يعمالن معا على ضمان رقابة املهنة والسهر على احرتام أخال
  المجلس األعلى لمحافظة الحسابات .1

لس األعلى حملافظة احلسابات    يف إطار الرقابة العمومية للمراجعة القانونية املنصوص عليها من  (H3C)مت إنشاء ا
معة، ، املتضمنة الرقابة القانونية للحسا21/05/2006طرف التوجيهة األوروبية وذلك يف  بات السنوية واحلسابات ا

ا املهنة قبل صدور قا د أخالقيات املهنة وآليات الفحصدف إىل تعزيز قواع   .1نون األمن املايلوالرقابة اليت بدأ

                                                             
1Hazguimouna, Pocher Christine, Analyse des relations entre les auditeurs légaux et leur autorité de contrôle : Le 
cas français, la place de la dimension Européenne dans la comptabilité, contrôle, audit, Strasbourg, France, May 
2009, p.9. 
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لس األعلى حملافظة احلسابات هيئة عمومية مكونة من     سنوات قابلة  عضوا يتم تعيينهم ملدة ست 12يعترب ا
لس هم فقط حمافظي حسابات وهذا التكوين يسمح بتمثيل املدقق اخلارجي أمام األطراف يد، للتجد ربع أعضاء ا

  التدقيق اخلارجي.الرئيسية املهتمة بالرقابة على مهنة 
لس حسب املرسوم     الصادرة يف  2005- 1126من القانون التجاري املعدل بالتعليمة  L821-1تتمثل مهام هذا ا
  :1فيما يلي 08/12/2008الصادرة يف  2008- 1278من قبل قانون املالية، والتعليمة  08/09/2005
أوكلت للمجلس األعلى حملافظي  2004جوان  10املؤرخ يف  2منذ صدور القرار رقم  السهر على المهنة: -

  احلسابات مهمة السهر على مهام حمافظي احلسابات ومكاتبهم؛
أوكلت للمجلس األعلى حملافظ احلسابات صالحيات  السهر على احترام أخالقيات مهنة محافظ الحسابات: -

عديل مشروع القانون اجلديد املقرتح لت 2004ديسمرب  27فيما خيص أخالقيات املهنة، وذلك يف الرأي الصادر يف 
، كما قد مت تضمني عواقب تصرفات معينة من طرف حمافظ احلسابات وذلك 2003نوفمرب  27ألخالقيات املهنة يف 

  ؛2005نوفمرب  16يف قانون أخالقيات املهنة الصادر يف 
يتوىل  ظي الحسابات:إصدار رأيه حول معايير العمل المهني المصدرة من طرف المنظمة المهنية لمحاف -

لس األعلى حملافظة احلسابات إعطاء رأيه حول املعايري املهنية، حيث أصدر رأيا سلبيا يف مشروع املعايري املتبىن يف  ا
لس الوطين للمنظمة الوطنية حملافظي احلسابات، حيث هدف هذا املشروع إىل توضيح  2003نوفمرب  من قبل ا

وقد نص على أن حملافظ احلسابات احلق يف قيادة املؤسسة اليت  املتعلقة مبهمة حمافظ احلسابات مفهوم العناية الواجبة
ا.   يراقب حسابا

لس األعلى باالستئناف يف قرارات اللجان اإلقليمية اخلاصة   االستئناف في قرارات اللجان اإلقليمية: - يقوم ا
يف الطعن يف قرارات رفض التسجيل الصادرة من طرف بتسجيل حمافظي احلسابات، حيث ميكن له احلكم أيضا 

الغرف احمللية، كما يضمن االستئناف يف قرارات اللجان اإلقليمية املتعلقة بانضباط حمافظي احلسابات والقرارات 
  التأديبية املخولة مسبقا للهيئة الوطنية للتسجيل.

                                                             
1Alain Mikol, Commissariat aux comptes : la fin inéluctable de l’exercice à titre accessoire, 2011, P.8,10, Article 
disponible sur le site internet : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00558228/document, Consultée le 
(28/04/2014). 
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لس األعلى حملافظة احلسابات هو املسؤول عن إقامة عالقات مع سلطات الدول     باإلضافة إىل املهام السابقة فإن ا
ا أو اليت يتم األخرى اليت متارس مهام مماثلة،  ميكن للمجلس األعلى أن يقوم بتوفري املعلومات والسجالت احملتفظ 

  :1مجعها بناء على طلب

  يف االحتاد األورويب واملمارسة لسلطات مماثلة مع بلده؛ سلطات الدول األعضاء -

سلطات الدول غري األعضاء يف االحتاد األورويب واملمارسة لسلطات مماثلة مع بلده اخلاضعة ملبدأ املعاملة باملثل،  -
ا شرط أن السلطة املعنية ختضع للسر املهين مع نفس الضمانات اليت تتطلب يف فرنسا، وأن هذه السلطة لديه

لس األعلى حملافظة احلسابات.  اتفاق للتعاون مع ا

 لمحافظي الحسابات وطنيةالمنظمة ال .2
 12/08/1969املؤرخ يف  810- 69الوطنية واهليئات اإلقليمية حملافظي احلسابات وفقا للمرسوم  يئةمت إنشاء كل من اهل   

طريقة إنشاء ومراجعة القوائم، شروط الذي يهدف إىل تنظيم مهنة حمافظ احلسابات، لقد حدد هذا املرسوم 
 .2التسجيل، اإلجراءات التأديبية، األتعاب  وكل ما يتعلق بتنظيم املهنة

  حملافظي احلسابات متواجدة على مستويني من التجمع ومها: وطنيةلإذن فاملنظمة ا   

تقع هذه اهليئات يف بلدة الرئيس لكل حمكمة ويتم تسميتها باسم بلدة الرئيس، يبلغ الهيئات اإلقليمية:  -
هيئة وجتمع مجيع حمافظي احلسابات ومؤسسات حمافظي احلسابات املدرجة ضمن القائمة املعدة  34عددها 

لس األعلى اإلقليمي الذي  تكمن مهمته يف من طرف اهليئة اإلقليمية، يتم إدارة اهليئة اإلقليمية من طرف ا
ضمان التنظيم اإلداري ألعضائه والدفاع عن املصاحل واملمارسة اجليدة ومراقبة املهنة، هلذه الغاية فهو ينظم 
أنشطة التدريب يف إطار املبادئ التوجيهية للمجلس الوطين، كما يضع اختبار املهنة للمهنيني ويعمل على 

  .3ومية والسلطات القائمة املختصةضمان توفري العالقات الالزمة بني اهليئات احلك
من القانون التجاري، وعرفت  L821-6الوطنية حملافظي احلسابات وفقا للمادة  يئةأنشئت اهلالوطنية:  لهيئةا -

ا مؤسسة للمنفعة العمومية تتميز بالشخصية املعنوية، وهي مكلفة بتمثيل مهنة حمافظ احلسابات لدى  على أ
  السلطات العمومية.

                                                             
1Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, Guide des contrôles périodiques, p. 7,8, Article disponible sur le site 
internet : www.h3c.org/textes/H3C-guide_des_controles-periodiques.pdf, Consultée le (24/10/2014) . 
2 Gérard Valin, Controlor et auditor, Dunod, Paris, 2006, P.30. 
3 CNCC, Les voies d’accés au commissariat aux comptes, Octobre 2003, Paris, P. 9, 10. 
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أو معنويني مسجلني ضمن القائمة، تضم املنظمة الوطنية مجيع حمافظي احلسابات سواء كانوا أشخاصا طبيعيني    
لس الوطين الذي يعمل على ضمان املمارسة السليمة للمهنة، والدفاع عن كرامة أعضائها   ا من طرف ا يتم إدار

وية، ويعطي رأيه عند طلب حافظ األختام حول األسئلة كما يتوىل متثيل املهنة والدفاع عن مصاحلها املادية واملعن
 .1اليت تدخل ضمن اختصاصاته، وأخريا فهو يقوم بإدارة املنظمة الوطنية وتسيري أصوهلا

لس     من خالل ما سبق نتوصل إىل أن تنظيم مهنة التدقيق اخلارجي يف فرنسا قد أسند هليئتني رئيسيتني ومها: ا
لس األعلى حملافظة احلسابات بو  وطنيةاحلسابات واملنظمة الافظة األعلى حمل ضع حملافظي احلسابات، وقد اهتم ا

جهته لصعوبات أثناء اليت تعترب املرجع الذي يستند إليه املدقق اخلارجي يف حالة موامعايري وطنية لتنظيم املهنة، 
مه لإلجراءات واألساليب احلديثة ، وضرورة استخدامةملهنية الالز واليت تفرض عليه ضرورة بذله العناية ا تنفيذ مهمته

اليت متكنه من إبداء رأيه حول مدى سالمة وعدالة القوائم املالية، كما تعمل اهليئات املهنية على تنظيم دورات 
مع تدريبية من أجل تكوين املهنيني يف جمال تطبيق هذه املعايري والتحديث املستمر هلذه املهنة حبيث تكون متوافقة 

  التطور احلاصل على املستوى الدويل.

  ثانيا: شروط ممارسة مهنة التدقيق الخارجي
مسحت فرنسا مبمارسة مهنة التدقيق اخلارجي فيمن تتوفر فيهم الشروط واملؤهالت لذلك سواء كانوا أشخاصا     

ورويب، أو رعايا دولة أخرى بشرط طبيعيني أو معنويني، سواء كانوا مواطنني أصليني أو رعايا دولة العضو يف االحتاد األ
  أن تعرتف بالوطنية الفرنسية يف ممارسة الرقابة القانونية. 

  بالنسبة لألشخاص الطبيعيين .1
من أجل التمكن من ممارسة مهنة حمافظ احلسابات، ال بد أن يكون الشخص مسجال لدى اهليئات اإلقليمية    

قاض من القضاة، إن التسجيل يف القائمة يضمن األخالق واملؤهالت للتسجيل الواقعة قرب حمكمة االستئناف برئاسة 
  .2املهنية اليت متكن من ممارسة املهنة

  

                                                             
1Caura Barszcz, Hubert Kerneis, Le guide des cabinets d’audit et d’expertise- comptable, 4emeedition du 
management, France, 2008, P. 32,33. 
2Causse Geneviève, Eustache Ebondowa Mandzila, La qualité de l’audit légal en Afrique francophone : constats, 
interrogations et vois d’amélioration, Comptabilité sans frontières, The French connection, Canada, May 2013, 
P.13. 
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من القانون التجاري أنه ال ميكن ألي شخص التسجيل يف قائمة حمافظي احلسابات إال إذا  L822-1تنص املادة    
  :1استوىف الشروط التالية

رعايا دولة العضو يف االحتاد األورويب غري دولة فرنسا، أو من رعايا دولة أن يكون ذو جنسية فرنسية أو من  - 
  أخرى أجنبية بشرط أن تعرتف بالوطنية الفرنسية ملمارسة التدقيق القانوين؛

 أن ال يكون قد ارتكب أي أعمال خملة بالشرف واألمانة واليت أدت إىل إدانات جنائية أو إجراءات تأديبية؛ - 
 إلفالس شخصي أو أي إجراءات للتحذير، أو إلغاء الوجود وفقا للقانون التجاري؛ أن ال يكون قد تعرض - 
أن يكون قد انتهى من التدريب املهين احملدد من قبل التنظيم عند شخص معرتف به من قبل دولة العضو يف  - 

 االحتاد األورويب ملمارسة التدقيق القانوين للحسابات؛
شهادة التأهل ألداء وظائف حمافظ احلسابات أو حاصل على دبلوم أن يكون قد اجتاز وبنجاح اختبارات  - 

 اخلبري احملاسيب.
 :2جيب على األشخاص املرتشحني للتسجيل يف القائمة تقدمي مستوى من املهارة املطلوبة، يتمثل فيما يلي   

سنوات  يؤدي بنجاح اختبار التأهل ألداء وظائف حمافظ احلسابات بعد اجتيازه لتدريب مدته ثالثأن  - 
بنتائج مرضية من املدرب، يتم أداء هذا االختبار على األقل مرة يف السنة وبتاريخ حمدد بقرار من حافظ 

  األختام؛
أن يتم أداء التدريب املهين ملدة ثالث سنوات عند شخص طبيعي أو يف شركة مدرجة يف قائمة حمافظي  - 

ني عند كل شخص آخر ميارس وظيفة الرقابة احلسابات واملخولة بذلك، كما ميكن أداء التدريب ملدة سنت
يتم أداء التدريب ملدة سنة عند كل شخص غري خمول له ولة العضو يف االحتاد األورويب، القانونية بإذن من د

 ولكنه يقدم ضمانات كافية لتكوين املتدربني؛ مارسة وظائف الرقابة القانونيةمب
ل كل أو جزء من التدريب املهين، األشخاص يسمح للخضوع الختبار امتحان التأهل دون استكما  - 

الطبيعيني الذين مارسوا ملدة مخسة عشر عاما على األقل وظيفة عمومية أو خاصة، واليت مكنتهم من 
احلصول يف جماالت املالية، احملاسبة والقانون اخلاص بالشركات التجارية على خربة مرضية من طرف وزير 

 العدل.

                                                             
1CNCC, Règlement de stage de commissariat aux comptes, Version approuvé par le conseil national, 05/12/2013, 
P.7. 
2CNCC, Les voies d’accés au commissariat aux comptes, Op. cit. P. 15,17. 
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يف قية بالنسبة للرعايا الوطنيني، عضو يف االحتاد األورويب فال بد من توفر نفس الشروط األخالبالنسبة لرعايا دولة ال   
 :1حالة توفر هذه الشروط فيمكن الوصول إىل املهنة عن طريق

  متابعة املناهج الدراسية املفتوحة للرعايا الوطنيني؛ - 
األختام ووزير التعليم العايل، مع إجناز احلصول على دبلوم يكون يف نفس املستوى املشار إليه من قبل حافظ  - 

 تدريب مهين مدته ثالث سنوات واجتياز بنجاح امتحان التأهل؛
الذي يربر  سنوات باإلضافة إىل أداء التدريب املهين املطلوب نجاح دورة دراسية ال تقل عن ثالثاجتياز ب - 

، سواء من طرف السلطة املختصة يف اليت تسمح مبمارسة املهنة يف دولة العضو لالحتاد األورويب الشهادات
تلك الدولة أو من طرف بلد آخر بشرط أن تقدم شهادة صادرة من السلطة املختصة يف الدولة العضو اليت 
ا، أو أدلة أخرى تثبت اخلربة املهنية ملدة ثالث سنوات على األقل يف جمال الرقابة  هلا الشهادات املعرتف 

 القانونية للحسابات؛
نسبة لرعايا دولة أخرى فال بد من توفر نفس الشروط األخالقية بالنسبة للرعايا الوطنيني، وعالوة على ذلك أما بال   

يف حالة توفر التدقيق القانوين على أراضيها،  فإن دولة العضوية للرعايا ال بد أن تعرتف بالوطنية الفرنسية يف ممارسة
  :2يف حالةهذه الشروط، ميكن هلؤالء الرعايا ممارسة املهنة 

  متابعة املناهج الدراسية املفتوحة للرعايا الوطنيني؛ - 
اجتياز تدريب مهين ملدة ثالث سنوات يف حالة كانوا متحصلني على دبلوم معرتف به من قبل حافظ  - 

 األختام ووزير التعليم العايل، واجتازوا بنجاح اختبار التأهل.
أو الدبلوم املشار إليهم سابقا، ميكن ممارسة املهنة من يف حالة عدم حتقق شروط التدريب واالمتحان املهين  - 

 طرف الرعايا الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
  دبلوم أجنيب يف نفس املستوى مع اختبار التأهيل لوظائف حمافظ احلسابات، أو دبلوم اخلربة احملاسبية من قبل

الدولة اليت يكون فيها هؤالء األشخاص من حافظ األختام ووزير العدل والذي ميكن من ممارسة املهنة يف 
 مواطنيها.

 .اجتازوا بنجاح دورة دراسية أكثر من ثالث سنوات 
 خربة مهنية ملدة ثالث سنوات يف جمال الرقابة القانونية للحسابات 

                                                             
1Antoine Mercier, Philipe Merle, Op. cit. P. 41. 
2Ibid, P.41. 
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بة قبل ل املهين هو التحقق من قدرة املرتشح على تطبيق معارفه النظرية املكتسيإن اهلدف من أداء امتحان التأه   
يتكون هذا االمتحان من دورة عادية ودورة استثنائية، حيث تطبيق املهام القانونية للمدقق، وأثناء التدريب املهين يف 

 .1تقتصر هذه األخرية فقط للمرتشحني الذين خضعوا لتأجيل جزئي يف الدورة العادية من نفس العام
قائمة الشهادات واملؤهالت الواجب توافرها ملمارسة مهنة حمافظ احلسابات،  11/01/1991حدد املرسوم الصادر يف    

بشأن تنظيم املهنة واهليكل املهين حملافظي احلسابات، حيث حدد هذا  12/08/1969وذلك مبوجب املرسوم الصادر يف 
  ملي الشهادات التالية:املرسوم أنه ال ميكن الدخول إىل امتحان التأهيل ملمارسة وظائف حمافظي احلسابات إال حلا

دبلوم التعليم العايل الوطين املمنوح ملدة ال تقل عن ثالث سنوات من الدراسة بعد احلصول على شهادة  - 
  البكالوريا؛

الدبلوم املشار إليه من قبل وزير الرتبية الوطنية والصادر من إحدى مؤسسات التعليم العايل للتجارة والتسيري،  - 
 ة واملصرح له بإصدار مثل هذا الدبلوم؛ واملعرتف به من قبل الدول

 ؛))D.E.C.Sدبلوم الدراسات العليا يف احملاسبة  - 
 ؛))D.E.C.Fدبلوم الدراسات احملاسبية واملالية  - 
 )؛)D.E.S.C.fدبلوم الدراسات العليا يف احملاسبة واملالية  - 
 ؛ (D.E.S)دبلوم الدراسات العليا - 
 دكتوراه يف التخصص؛ - 
 دكتور مهندس مدرجة يف قائمة كليات اهلندسة اليت وضعتها جلنة مؤهالت اهلندسة؛دبلوم مهندس أو  - 
 .- 2- دبلوم معهد قانون األعمال من جامعة باريس - 

 بالنسبة لألشخاص المعنويين .2
كن لشركة حمافظة احلسابات اختاذ أي شكل من األشكال، فيمكن أن تكون على شكل مدين أو جتاري، ومهما مي   

كان شكل الشركة فعلى شركات حمافظة احلسابات من جهة احرتام عدد من حقوق التصويت اليت عقدت من طرف 
بصفة منتظمة يف دولة أخرى عضو حمافظي احلسابات، شركات حمافظة احلسابات أو حمافظي احلسابات املرخص هلم 

                                                             
1 Commission de surveillance du secteur financier, Circulaire CSSF 10/439, Luxembourg, 22/02/2010, P. 12. 
 DECS : Diplôme d’Etudes Comptables Supérieures. 
 DECF: Diplôme d’Etudes Comptables et Financières. 
 DESCF : Diplôme d’Etudes supérieures Comptables et Financières. 
 DES : Diplôme d’Etudes Supérieures. 
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يف االحتاد األورويب، ومن جهة أخرى أن توجه هذه الشركات من طرف حمافظي احلسابات املسجلني يف القائمة 
ال احلسابات لدول األعضاء األخرى،  من القانون التجاري أو من طرف حمافظي L821-1املنصوص عليها يف املادة 

من تسجيلها يف قائمة حمافظي احلسابات من طرف اهليئة اإلقليمية  اعنوية إال ابتداءتتمتع هذه الشركات بالشخصية امل
للتسجيل، ويتم تعليق تسجيلهم يف سجل التجارة والشركات إىل غاية استالم املوافقة من طرف اهليئة اإلقليمية 

 .1للتسجيل
ركز املشرع الفرنسي على الكبرية امللقاة على عاتقه،  نتيجة للدور الكبري الذي يؤديه املدقق اخلارجي واملسؤولية   

ضرورة توافر جمموعة من املؤهالت العلمية املتمثلة يف حصوله على دبلوم ال يقل عن ثالث سنوات يف احملاسبة واملالية،  
نوين والتنظيمي كما مسح للمتحصلني على دبلوم قانون األعمال مبزاولة هذه املهنة وذلك ملعرفتهم الكبرية باجلانب القا

للمؤسسات اليت سيزاولون فيها مهامهم، باإلضافة إىل ضرورة توافر التأهيل العملي املتمثل يف أداء التدريب املهين يف 
أحد مكاتب التدقيق املرخص هلم بذلك وإعداد تقارير حول ما مت اكتسابه خالل هذا التدريب، كما اشرتط املشرع 

ل ألداء وظائف حمافظ احلسابات من أجل إثبات مدى التحكم يف املعارف يتأهالفرنسي ضرورة اجتياز امتحان ال
  النظرية والتطبيقية.

إن ممارسة مهنة التدقيق اخلارجي مل تكن حكرا على األشخاص الطبيعيني فقط فقد مسح املشرع الفرنسي بإمكانية    
مزاولة املهنة من طرف شركات حمافظة احلسابات شرط امتالك حمافظ احلسابات حلد معني من حقوق التصويت داخل 

  هذه الشركات.

  نساثالثا: ممارسة مهنة التدقيق الخارجي في فر 
اهتم املشرع الفرنسي اخلارجي،  القانوين يعترب حمافظ احلسابات يف فرنسا املهين املخول له مبمارسة مهنة التدقيق   

اء مهامه سواء تلقائيا نتيجة و بتحديد كيفية تعيينه  ا، باإلضافة إىل احلاالت اليت تؤدي إىل إ املهام الواجب القيام 
  تستلزم التوقف عن أداء مهامه.انتهاء وكالته أو نتيجة ظروف 

 تعيين محافظ الحسابات .1
إن تعيني حمافظ احلسابات قد يكون إلزاميا نتيجة التزام قانوين، أو نتيجة جتاوز العتبات اليت حددها املشرع بالنسبة    

 نوين بالتعيني.لنوع معني من املؤسسات، كما قد يكون اختياريا نتيجة قرار من املسامهني يف حالة عدم وجود إلزام قا

                                                             
1Antoine Mercier, Philipe Merle, Op. cit. P. 43. 
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يتم تعيني حمافظ احلسابات من قبل اجلمعية العامة، وعمليا فإن مدير املؤسسة هو الذي يقرتح على اجلمعية العامة    
  .1سنوات ني حمافظ احلسابات الذي اختاره، يتم تعيينه ملدة ستتعي
  هناك حالتني استثنائيتني يف حتديد مدة الوكالة ومها: إن   

حمافظ احلسابات بقرار من احملكمة، فإن مدة وكالة حمافظ احلسابات تنتهي تلقائيا عندما يتم يف حالة تعيني  - 
  تقدمي ذلك من طرف اجلمعية العامة من أجل تعيني حمافظ أو حمافظي حسابات؛

يف حالة تعيني حمافظ احلسابات من طرف اجلمعية العامة الستبدال حمافظ احلسابات احلايل، فإنه يبقى يشغل  - 
 ئفه إىل غاية انقضاء الوكالة.وظا

لس  L225-228بالنسبة للمؤسسات اليت تلجأ علنا لالدخار فإن املادة     من القانون التجاري تنص أنه ميكن 
 .2اإلدارة أن يقدم خياره دون املشاركة يف التصويت القرتاح مدققي احلسابات

املصادقة  ابات شخصا طبيعيا كان أو معنوياأنه ال ميكن حملافظ احلس 2003لسنة  (LSF)نص قانون األمن املايل    
 .3سنوات متتالية  تلجأ علنا لالدخار ألكثر من ستعلى حسابات املؤسسة اليت

باإلضافة إىل ما سبق فإن املؤسسات اليت تلجأ علنا لالدخار مطالبة بتعيني عدة حمافظي حسابات أو مكاتب    
ا، تدقيق القانوينتدقيق من أجل ممارسة ال هذا كون  أن وجود عدة مهنيني يعزز التخصيص األمثل للكفاءات  حلسابا

من أجل خدمة املؤسسات، باإلضافة إىل أن تعدد اجلهات الفاعلة متكن من تنوع وإثراء األساليب اليت سيتم تنفيذها 
ل االستجابة ل تسخري املوارد من أجهذا التعدد يسهالفنية املطروحة داخل املؤسسات، ويشكل آراء حول املسائل 

  .4ومن أجل حتقيق أعمال أخرى من التدقيق يف إطار احرتام القواعد األخالقية الحتياجات املؤسسات
إال أن هناك من ينتقد تعيني أكثر من حمافظ حسابات داخل نفس املؤسسة، فمن ناحية فإن ازدواجية حمافظ    

األخرى، باإلضافة إىل الصعوبات يف تنسيق العمل والصعوبات الناجتة عن  احلسابات تكون مكلفة مع ثبات العوامل
االستعراض املزدوج للملفات، ومن ناحية أخرى فإن هناك افرتاض لعدم فعالية ازدواجية حمافظ احلسابات من حيث 

                                                             
1Eustache Ebondo Wa Mandzila, Gouvernance de l’entreprise et cadre légal de l’audit dans la zone euro 
méditerranée : Une comparaison entre la France et les pays de la méditerranée Arabe, 2010, P.21, Article 
disponible sur le site internet : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00548119, Consultée le (23/10/2014) 
2Degos Jean-Guy, Priorité à la sécurité financière et à la fiabilité de l’audit légal en France, The certified account, 
N.18, April 2004, P. 65. 
LSF: Loi de Sécurité Financière . 
3 Piot Charles, Shattalain, La réglementation de l’audit est-elle dans l’intérêt public, Quelques enseignements du 
modèle Français, Centre de recherche en Finance, Architecture et Gouvernance des organisations, cahier du Fargo 
n°1100606, Juin 2010, P. 8. 
4La réforme de l’audit en Europe, P. 3,4, Position paper disponible sur le site internet : www.blog-audit.com/wp-
content/.../2013.01_position-paper-OIA-FR.pdf, Consultée le (23/10/2014). 
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ق خارجي اجتاه توقعات جودة التدقيق، باإلضافة إىل ذلك فإن مبدأ االستقاللية ال يقتضي فقط استقاللية كل مدق
املؤسسة حمل التدقيق، بل يتطلب كذلك استقاللية هؤالء املهنيني كل واحد منهم اجتاه اآلخرين وهذا ما يصعب 

  .1حتقيقه
سنوات وهي مدة طويلة نسبيا إذا 6من خالل ما سبق نتوصل إىل أن تعيني حمافظ احلسابات يف فرنسا يكون ملدة    

وميكن أن يكون هلا تأثري سليب على استقاللية حمافظ احلسابات وازدياد الضغوط ما مت مقارنتها بالدول األخرى، 
املمارسة عليه من طرف اإلدارة، كما حدد املشرع الفرنسي ضرورة تعيني حمافظ حسابات واحد خالل مدة وكالته إال 

نظرا لكرب  ظ حسابات)حماف 02يف حالة الشركات اليت تلجأ علنا لالدخار فيمكن تعيني أكثر من حمافظ حسابات (
ا، كما أتاح املشرع الفرنسي إمكانية استعانة حمافظ احلسابات خبرباء ومساعدين  حجم هذه املؤسسات وتعقد عمليا

  ملناقشتهم يف املشاكل املمكن مواجهتها أثناء أداء مهمته.

  إنهاء مهام محافظ الحسابات .2
اء مهام حمافظ احلسابات حمددة يف الفق    اليت تنص أنه يف حالة من القانون التجاري،  L225-233رة إن قواعد إ

خطأ أو إمهال فإنه ميكن حملافظ احلسابات وبطلب من جملس اإلدارة، مساهم أو عدة مسامهني ميثلون على األقل 
 تهاءعشر رأس املال االجتماعي، أو من طرف اجلمعية العامة أو مجعية املسامهني، أن حيرم من ممارسة وظائفه قبل االن

 .2وذلك بقرار من احملكمة القضائية العادي ملدة وكالته
تنتهي مهام حمافظ احلسابات يف احلالة العادية بعد اجتماع اجلمعية العامة العادية اليت تنظر يف حسابات السنة    

األخرية اليت من أجلها قد مت تعيينه، تبدأ مدة وكالتهم من اليوم األول من السنة املالية اليت مت تعيينهم فيها حيث 
  :3ختضع هذه املدة الستثناءات وهي

  تعيينه بقرار من احملكمة، فإن مهمته تنتهي عند قيام اجلمعية العامة بتعيني حمافظ حسابات جديد؛ إذا مت  - 
إذا مت تعيينه من أجل تعويض حمافظ حسابات سابق، فإن املدة تنتهي يف نفس تاريخ بداية حمافظ احلسابات  - 

 املعوض. 

                                                             
1Piot Charles, Schattalain, Comment renforcer la règlementation sur l’indépendance des auditeurs ? quelques 
leçons tirées au marché français, Crises et nouvelles problématiques de la valeur, Nice, France, May 2010, P.7. 
2Commissaire aux comptes et surveillance prudentielle des établissements du secteur bancaire et financier, Bulletin 
de la commission bancaire, N°26, Avril 2002, P. 31. 
3D.Migan Christian, Le commissariat aux comptes dans l’espace Ohada, Formation des experts du conseil 
permanent de la comptabilité du Congo sur le droit Ohada, Ecole régionale supérieure de la magistrature 
(ERSUMA), (27/08/2012, 13/09/2012), P. 8. 
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 ميكن تلخيصها يف اجلدول املوايل:ميكن أن تنتهي مهام حمافظ احلسابات يف حاالت استثنائية     
 ): أهم الحاالت االستثنائية إلنهاء مهام محافظ الحسابات22جدول رقم (

   الشرح   سبب إنهاء مهام محافظ الحسابات
  

  
 تسوية االلتزام

جباري عن أداء هناك حاالت تؤدي مبحافظ احلسابات إىل التوقف اإل
  تتمثل يف: مهامه،

تعيني حمافظ حسابات إىل شركة أخرى ال  التحول من شركة هلا ضرورة-
  تدعو إىل الرقابة القانونية؛

 تصفية الشركة وهو ما يعادل وفاة الشخص املعنوي؛-
اندماج الذمة املالية للمؤسسة املراقبة، يف هذه احلالة فإن وكالة حمافظ -

احلسابات للشركة املدجمة سوف تنتهي سواء يف تاريخ آخر مجعية عامة اليت 
 على مشروع االندماج، أو يف تاريخ آخر حيدد من قبل اجلمعيات.تصوت 

  
 التنحية

يكون هذا الفعل نتيجة لرفض حمافظ احلسابات الذي عني، وال ميكن تقرير 
هذا الفعل إال بواسطة قرار قضائي، حيث يكون هذا اإلجراء بدافع 
أحداث تؤدي إىل الشك يف جدية مؤهالت حمافظ احلسابات، مسعته، 

 ه أو استقالليته، وذلك بناء على رأي األغلبية اليت عينته.حياد
  

 اإلعفاء القضائي
هامهم وذلك من خالل قرار يتم إعفاء حمافظي احلسابات من أداء م

يكمن الفرق بينه وبني التنحية يف أن التنحية جيب أن تكون يف قضائي، 
وقت من وقت قصري جدا بعد التعيني، أما اإلعفاء القضائي فيكون يف أي 

 مدة وكالة حمافظ احلسابات.
  

 االستقالة
إن حملافظ احلسابات احلق يف طلب االستقالة وذلك يف حالة وجود ظروف 
قاهرة أو صعوبات تواجهه أثناء أداء مهمته وال ميكن عالجها، أو يف حالة 
وقوع أحداث تؤدي إىل إضعاف استقالليته وموضوعيته، باإلضافة إىل عدم 

للحصول على مقابل األتعاب بالرغم من تنفيذ الوسائل  القدرة الفعلية
 املتاحة.

Source : Antoine Mercier, Philipe Merle, Audit et commissariat aux comptes : guide de 

l’auditeur et de l’audité. Editions Francis Lefebvre, Paris, 2013-2014, P.106, 114. 

ائية، كما أن     اء مهام حمافظ احلسابات قد يكون نتيجة لظروف مؤقتة أو  من خالل اجلدول السابق نالحظ أن إ
اء املهام يفقد حمافظ احلسابات سلطته املتعلقة مبهمته، ويف املقابل يتحرر من التزاماته ويقاطع الفرتة اليت من خالهلا  إ

 ميكن أن تنشأ مسؤوليته.
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ال ميكن للمدقق اخلارجي االستقالة من أجل التهرب من التزاماته القانونية، خاصة يف حالة تقدمي تقرير إىل جملس    
  .1اإلدارة أو اجلمعية العامة عن املخالفات اخلطرية أو األعمال اإلجرامية

 رنساالمطب الثالث: مقارنة اإلطار التنظيمي لمهنة التدقيق الخارجي في كل من الجزائر وف
من خالل التطرق لكيفية تنظيم  ي يف كل من اجلزائر وفرنساالتعرف على اإلطار التنظيمي ملهنة التدقيق اخلارج بعد    

املهنة يف الدولتني وكيفية ممارسة وظيفة املدقق اخلارجي، سوف يتم من خالل هذا املطلب إجراء الدراسة املقارنة بني  
  .ال تنظيم املهنة وأداء  ممارسيهاأوجه التشابه واالختالف املوجودة يف جمكل من الدولتني من أجل التعرف على 

  أوال: دراسة مقارنة للهيئات المشرفة على مهنة التدقيق في الدولتين
اجلدول املوايل يلخص ارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا، سنتناول فيما يلي مقارنة للهيئات املنظمة ملهنة التدقيق اخل   

 اهليئات باإلضافة إىل الدور التنظيمي الذي تلعبه يف جمال مزاولة املهنة.أهم هذه 
  ): مقارنة للهيئات المنظمة لمهنة التدقيق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا.23جدول رقم(

 فرنسا الجزائر 
  
  
  
  
  
  

الهيئات 
المشرفة على 
 مهنة التدقيق

  المجلس الوطني للمحاسبة - 
التسجيل، إعداد قائمة  يتوىل مهمة استقبال طلبات

املخول هلم مبمارسة مهنة التدقيق اخلارجي، كما 
 يعمل على تنظيم املهنة.

  المصف الوطني للخبراء المحاسبي - 
 يهتم بتنظيم مهنة اخلبري احملاسيب.

  الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات - 
 تم بتنظيم مهنة حمافظ احلسابات.

خاص ن طرف جملس وطين تني مسري كل من اهليئت
ا حيث يتوىل مهمة إعداد النظام الداخلي لكل 
هيئة، إدارة أمواهلا ومتثيل هذه اهليئات سواء على 

 املستوى احمللي أو الدويل.

  المجلس األعلى لمحافظة الحسابات: - 
يتوىل مهمة الرقابة على املهمة، واحلفاظ على استقاللية 

 ممارسيها، إصدار املعايري املنظمة للمهنة.
  :لمحافظي الحسابات وطنيةالالمنظمة  - 

 وهي متواجدة على مستويني: 
  :جند اهليئات اإلقليمية المستوى اإلقليمي

اليت تتوىل مهمة إعداد قائمة ممارسي املهنة 
سواء كانوا حمافظي حسابات أو مؤسسات 
حمافظي حسابات، تسري هذه اهليئات من 
طرف جملس إقليمي الذي يتوىل إدارة أصوهلا 

  .ا مع اهليئات املختصةوضمان عالقته
  :جند املنظمة الوطنية المستوى الوطني

ا من طرف  حملافظي احلسابات، ويتم إدار
لس الوطين الذي يعمل على إدارة اهليئة  ا

                                                             
1Manual des normes audit légal et contractuel : Cadre conceptuel, Janvier 2009, P.36, Article disponible sur le site 
internet : www.oecmaroc.com/telechargement/Normes.pdf, Consulté le (23/10/2014). 
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وتسيري مواردها، ومتثيل املهنة والدفاع عن 
مصاحل ممارسيها، كما يعمل على تنسيق 

الس اإلقليمية.  عمل ا
  باالعتماد على القوانني التنظيمية. طالبةمن إعداد الالمصدر: 

، حمافظ احلسابات من خالل اجلدول السابق جند أن ممارسي مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر هم: اخلبري احملاسيب، 
الوطنية حملافظي  ني، الغرفةيوقد مت إنشاء لكل نوع من املهنيني هيئة خاصة به متمثلة يف: املصف الوطين للخرباء احملاسب

األمر الذي أدى إىل إعطاء استقاللية أكثر وحتكم أكرب يف ممارسة  01- 10وهذا بعد صدور القانون اجلديد ت، احلسابا
املهنة، أما بالنسبة لفرنسا فإن املخول هلم مبمارسة مهنة التدقيق اخلارجي هم حمافظي احلسابات أو اخلرباء احملاسبيني، 

  يعيني أو على شكل شركات حمافظة احلسابات.سواء كانوا أشخاصا طب
لس     إن مهمة تسجيل املهنيني يف القائمة اخلاصة مبزاولة املهنة يف فرنسا، قد أوكلت للهيئات اإلقليمية ويتوىل ا

يف جمال تنظيم مهنة  انتيفاعل انلتسجيل، إذن يف فرنسا هناك هيئتاألعلى حملافظة احلسابات االستئناف يف قرارات ا
واملمارسة السليمة واحلفاظ على مصاحل  عا على ضمان السري احلسن للمهنةالتدقيق اخلارجي اللتان تعمالن م

ممارسيها، بينما يف اجلزائر فقد كانت مهمة التسجيل والشطب من جدول املنظمة املهنية للخرباء احملاسبني وحمافظي 
فقد أصبحت  01- 10قابة الوطنية، أما بعد صدور قانون احلسابات واحملاسبني املعتمدين هي من صالحيات جملس الن

لس الوطين للمحاسبة.   هذه املهمة من صالحيات ا
بالنسبة للدور الذي تؤديه اهليئات املهنية فقد اهتمت هذه اهليئات يف فرنسا بتأصيل املهنة وتنظيمها وذلك بإصدار    

للتدقيق، وإلزام املدقق اخلارجي ببذل العناية املهنية الالزمة يف  معايري وطنية تتوافق مع ما نصت عليه املعايري الدولية
جمال مهنته وذلك من خالل التحديث املستمر ملعارفه واالطالع على كل ما هو مستجد يف املهنة، باإلضافة إىل 

ضة عليه للمصادقة اليت متكنه من التوصل إىل رأي سليم حول القوائم املالية املعرو رورة استخدامه لألساليب احلديثة ض
عليها، كما تقوم هذه اهليئات بتنظيم دورات تدريبية وإصدار توجيهات وإرشادات حول األساليب واإلجراءات املطبقة 
من طرف املدقق اخلارجي الكتشاف األخطاء والتحريفات اليت ميكن أن حتتويها القوائم املالية حمل التدقيق، باإلضافة 

للقوانني  املدقق ارجي يف فرنسا على ضرورة امتثالانونية املنظمة ملهنة التدقيق اخلإىل ذلك فقد نصت النصوص الق
وتطبيقه للمعايري الوطنية أثناء أداء مهمته، باعتباره الضامن األساسي ملصاحل املتعاملني مع املؤسسة ومصدر الثقة 

ع املؤسسة فإنه سيتعرض إىل ألعضاء املؤسسة حمل التدقيق، ففي حالة مصادقته على معلومات خاطئة حول وض
تم بوضع معايري مهنية حتكم  عقوبة جنائية، يف حني نالحظ أن اهليئات املنظمة ملهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر مل 
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لذي حدد اخلطوات املنهجية والعلمية اليت ا 01- 10ممارسة املهنة وتنظيمها، بل جند جمرد قوانني ويف مقدمتها القانون 
حمافظ احلسابات أداؤها عند القيام مبهامه، لكنه أمهل حتديد الوسائل واإلجراءات الواجب استخدامها عند جيب على 

تم  ا مل  تكوين رأيه حول القوائم املالية، باإلضافة إىل ذلك نالحظ أنه بالرغم من وجود جلنة لتكوين املهنيني إال أ
ديثة يف املهنة، كما جند عدم وجود هيئة متخصصة يف جمال بتكوينهم يف جمال استخدام األساليب اإلحصائية احل

  ملدقق اخلارجي أثناء أداء مهمته.دراسة املشاكل اليت ميكن أن تواجهها املهنة واقرتاح حلول عملية يرجع إليها ا

  شروط ممارسة مهنة التدقيق الخارجيلمقارنة  دراسة ثانيا:
لبيئة التنظيمية وظروف كل دولة، دولة إىل أخرى وهذا حسب ا ختتلف شروط ممارسة مهنة التدقيق اخلارجي من   

 فيما يلي جدول يلخص شروط ممارسة مهنة التدقيق يف كل من اجلزائر وفرنسا:
  ): مقارنة شروط ممارسة مهنة التدقيق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا.24جدول رقم (

 فرنسا الجزائر 
  
  
  
  

 شخص طبيعي

  اجلنسية اجلزائرية؛ - 
حيازة شهادة جزائرية أو شهادة معرتف  - 

مبعادلتها يف اخلربة احملاسبية أو حمافظ 
 احلسابات؛

 التمتع بكل احلقوق املدنية والسياسية؛ - 
 عدم ارتكاب أي جنحة أو جناية؛ - 
التسجيل يف املصف الوطين للخرباء احملاسبني،  - 

 الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات؛
لس القضا -  ئي املختص تأدية اليمني أمام ا

 إقليميا.

اجلنسية الفرنسية، رعايا دولة العضو يف االحتاد  - 
  األورويب، رعايا دولة أخرى أجنبية؛

حيازة دبلوم اخلربة احملاسبية باإلضافة إىل ممارسة  - 
)2

 سنوات)؛ 3(من املدة املخصصة للتدريب  )3
النجاح يف أداء اختبار شهادة التأهل ملمارسة  - 

 وظائف حمافظ احلسابات؛
عدم ارتكاب أعمال تؤدي إىل إدانات جنائية أو  - 

 إجراءات تأديبية؛
 عدم التعرض إلفالس شخصي أو إلغاء للوجود؛ - 
بالنسبة لرعايا دولة العضو يف االحتاد األورويب ورعايا  - 

دولة أخرى أجنبية اليت تعرتف بالوطنية الفرنسية يف 
ممارسة الرقابة القانونية على أراضيها، فيشرتط توفر 

الشروط األخالقية بالنسبة للمواطنني األصليني نفس 
باإلضافة إىل احلصول على دبلوم يف نفس املستوى 
املشار إليه من طرف حافظ االختام، وإجناز تدريب 

 ليواجتياز بنجاح امتحان التأه سنوات3مهين مدته 
أن تكون شركة حمافظة احلسابات على أحد  - أن تكون شركة حمافظة احلسابات على أحد  -   
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 شخص معنوي

  األشكال التالية:
  أسهمشركة. 
 شركة ذات مسؤولية حمدودة. 
 شركات مدنية. 
 جتمعات ذات منفعة مشرتكة. 

جيب على كل شريك داخل شركة حمافظة  - 
احلسابات أن تتوفر فيه الشروط السابقة 
ملمارسة مهنة التدقيق اخلارجي من طرف 

 شخص طبيعي؛
أن ال تكون هذه الشركة تابعة ألي شخص  - 

 مباشرة؛أو جتمع سواء بصفة مباشرة أو غري 
 .كة مسامهات ماليةأن ال متلك هذه الشر  - 

  األشكال التالية:
 :يكون إمجايل رأمساهلا  شركة المدنية المهنية

  هو إمجايل حقوق التصويت.
 :ميكن أن تكون هذه  شركات المهن الحرة

الشركات على شكل شركة ذات مسؤولية 
أو شركة حمدودة، أو شركة أسهم،  حمدودة،

جيب أن ميتلك حمافظي احلسابات داخل هذه 
الشركات أكثر من نصف رأس املال 

 االجتماعي وحقوق التصويت.
 :متمثلة يف الشركات املشرتكة،  شركات أخرى

جتمعات ذات منفعة اقتصادية بشرط احلصول 
3(على 

 من حقوق التصويت. )4

  
  
  
  
  
  

الشهادات الواجب 
الحصول عليها 
 للترشح للمهنة

 بالنسبة للخبير المحاسبي: - 
تلقي تكوين نظري متخصص يف اخلربة احملاسبية 
باإلضافة إىل إجراء تربص مهين مدته سنتني لدى 
خبري حماسيب مستقل أو لدى شركة خربة حماسبية 
مسجلني يف جدول املصف الوطين للخرباء 

  احملاسبني.
 بالنسبة لمحافظ الحسابات: - 

 حمافظة احلسابات يف متخصص نظري تكوين تلقي
 لدى سنتني مدته مهين تربص إجراء إىل باإلضافة

حمافظة  شركة لدى أو مستقل حمافظ حسابات
 ةالوطني جدول الغرفة يف مسجلني حسابات

 .حملافظي احلسابات

  بالنسبة لمحافظ الحسابات: - 
  دبلوم التعليم العايل الوطين املمنوح ملدة ال تقل

ثالث سنوات من الدراسة بعد احلصول عن 
 على شهادة البكالوريا.

  الدبلوم املشار إليه من قبل وزير الرتبية الوطنية
والصادر من إحدى مؤسسات التعليم العايل 
للتجارة والتسيري، واملعرتف به من قبل الدولة 

 واملصرح له بإصدار مثل هذا الدبلوم.
  .دبلوم الدراسات العليا يف احملاسبة 
 .دبلوم الدراسات احملاسبية واملالية 
 .دبلوم الدراسات العليا يف احملاسبة واملالية 
 .دبلوم الدراسات العليا 
 .دكتوراه يف التخصص 
 2دبلوم معهد قانون األعمال من جامعة باريس 

  باالعتماد على النصوص القانونیة. طالبةمن إعداد ال: المصدر

من خالل عرضنا لشروط ممارسة مهنة التدقيق يف كل من فرنسا واجلزائر، جند أن اجلزائر تشرتط ضرورة توافر اجلنسية    
يسمح ألي شخص أجنيب ال حيمل اجلنسية اجلزائرية مبمارسة مهنة التدقيق اخلارجي  وال رية من أجل ممارسة املهنةاجلزائ

ا  تسمح مبمارسة املهنة لكل من املواطنني األصليني احلاملني للجنسية الفرنسية، على أراضيها، أما بالنسبة لفرنسا فإ
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باإلضافة إىل رعايا دولة العضو يف االحتاد األورويب، ورعايا أية دولة أجنبية أخرى بشرط أن تعرتف بالوطنية الفرنسية 
  مبمارسة املراجعة القانونية.

املعدة من أجل ممارسة املهنة، حيث أن فرنسا تشرتط التسجيل يف كال من الدولتني تشرتط التسجيل يف القائمة     
قائمة حمافظي احلسابات املعدة من طرف اللجان اإلقليمية، أما بالنسبة للجزائر فإن املهنيني املتمثلني يف كل من اخلبري 

ة الوطنية حملافظي احلسابات احملاسيب، حمافظ احلسابات فيتم تقييدهم يف كل من املصف الوطين للخرباء احملاسبني، الغرف
  على التوايل، بشرط أن تكون معتمدة من طرف وزير املالية.

يلعب اجلانب األخالقي دورا مهما ملمارسة مهنة التدقيق اخلارجي وهذا نظرا للدور الكبري الذي يؤديه املدقق    
ن هذه القوائم املالية سيتم استخدامها اخلارجي املتمثل يف املصادقة على مدى صحة وعدالة القوائم املالية، ونظرا أل

من طرف العديد من املستخدمني اخلارجيني فالبد من توافر عنصر الثقة فيما يقدمه املدقق اخلارجي هلذه األطراف، 
ذا اجلانب واعتربته لوالقوانني املنظمة هلذه املهنة، من خالل التزامه بالقواعد األخالقية  قد اهتمت كل من الدولتني 

طا ملمارسة املهنة، فنجد أن كال من الدولتني قد اشرتطت عدم ارتكاب املدقق اخلارجي ألية جرمية أو أعمال تؤدي شر 
بكل احلقوق املدنية والسياسية،  إىل إدانات جنائية أو إجراءات تأديبية، باإلضافة إىل هذا فإن اجلزائر تشرتط التمتع

اخلارجي الذي يعترب ركنا أساسيا ملمارسة املهنة، لذلك جند يف العديد هذا الشرط يؤدي إىل تدعيم استقاللية املدقق 
من الدول جلان التدقيق اليت تعمل على تدعيم وتعزيز هذه االستقاللية، أما فرنسا فهي تضيف شرطا آخر متمثل يف 

  عدم تعرض املدقق اخلارجي إلفالس شخصي أو إلغاء للوجود.
لس من أجل تعزيز الثقة فيما يقدمه     املدقق اخلارجي فإن اجلزائر تشرتط على املدقق اخلارجي تأدية اليمني أمام ا

ذا اليمني، القضائي املختص إقليميا، مما جيعله مسؤوال عن تصرفات هذا الشرط ال جنده يف فرنسا ه يف حالة اإلخالل 
  وهذا راجع الختالف ثقافة وديانة هذه الدولة.

لعملي للمدقق اخلارجي جند أن كال من الدولتني اشرتطت ضرورة حصول املدقق اخلارجي بالنسبة للتأهيل العلمي وا   
على جمموعة من الشهادات من أجل مزاولة املهنة، فاجلزائر اشرتطت ضرورة حيازة شهادة جزائرية أو شهادة معرتف 

اجتياز تكوين اسبية على املرتشح للحصول على شهادة اخلربة احملاحملاسبية أو حمافظة احلسابات،  مبعادلتها يف اخلربة
نظري متخصص يف اخلربة احملاسبية، حيصل من خالله املرتشح على شهادة الدراسات العليا يف احملاسبة املعمقة واملالية، 
باإلضافة إىل إجراء تربص مهين يدوم سنتني لدى خبري مستقل أو لدى شركة خربة حماسبية مسجلني يف جدول 

ء احملاسبني منذ سنتني على األقل، أما بالنسبة لشهادة حمافظة احلسابات فيجب على حمافظ املصف الوطين للخربا
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احلسابات احلصول على شهادة الدراسات العليا يف احملاسبة والتدقيق من معهد التعليم املتخصص ملهنة احملاسبة أو يف 
ن أو تربص تطبيقي لدى مهين أو شركة مهنية وزير املالية، باإلضافة إىل إجراء تكوي طرف أحد املعاهد املعتمدة من

لس الوطين للمحاسبة.   يعينهما ا
أما يف فرنسا وألن مزاولة مهنة التدقيق اخلارجي ليست حكرا على مواطنيها فهي تشرتط بالنسبة للمواطنني احلاملني    

املخصصة للتدريب واملقدرة بثالث  للجنسية الفرنسية حيازة دبلوم اخلربة احملاسبية، باإلضافة إىل أداء ثلثي املدة
سنوات، والنجاح يف أداء اختبار التأهل ملمارسة وظائف حمافظ احلسابات، حيث يتم أداء هذا االختبار من أجل 
اختبار املعارف املكتسبة للمرتشح سواء النظرية أو العملية، أما بالنسبة لرعايا دولة العضو يف االحتاد األورويب ورعايا 

ا تشرتط ضرورة احلصول على دولة أخرى  بشرط أن تعرتف بالوطنية الفرنسية يف ممارسة الرقابة القانونية يف أراضيها، فإ
دبلوم يف نفس املستوى احملدد من طرف حافظ األختام، وإجناز تدريب مهين مدته ثالث سنوات، باإلضافة إىل اجتياز 

كما أعطى املشرع الفرنسي احلق حلاملي دبلوم معهد قانون وبنجاح اختبار التأهل ملمارسة وظائف حمافظ احلسابات،  
األعمال مبمارسة مهنة حمافظ احلسابات، على عكس املشرع اجلزائري الذي اشرتط توافر دبلوم يف العلوم االقتصادية 

  والتجارية وعلوم التسيري فقط.
ولتني تسمح مبمارسة املهنة يف حالة  فيما يتعلق مبمارسة مهنة التدقيق اخلارجي من طرف شخص معنوي، فكال الد   

كان الشخص املعنوي على شكل شركة حمافظة حسابات، لكن الشكل القانوين هلذه الشركة خيتلف من دولة إىل 
أخرى، فبالنسبة للجزائر فإن شركة حمافظة احلسابات قد تكون على شكل: شركة أسهم، شركة ذات مسؤولية حمدودة، 

منفعة مشرتكة، ويشرتط يف هذه الشركات أن ال تكون تابعة ألي طرف آخر سواء شركة مدنية، أو جتمعات ذات 
بصفة مباشرة أو غري مباشرة، باإلضافة إىل عدم امتالكها ملسامهات مالية يف شركات أخرى، أما بالنسبة لفرنسا فإن 

دف إىل شركة حمافظة احلسابات قد تكون على شكل: شركة مدنية، شركة املهن احلرة، أو على شكل ش ركات أخرى 
  حتقيق منافع اقتصادية.

ال املعريف والتطبيقي     من خالل ما سبق جند أن كال  الدولتني قد ركزت على ضرورة تأهيل املدقق اخلارجي يف ا
وذلك نظرا للمسؤولية الكبرية امللقاة على عاتقه، إال أن االختالف يكمن يف برامج التكوين التطبيقي، ففي فرنسا جند 
أن املدقق يتدرب على كيفية تطبيق املعايري الدولية يف أداء مهمته، وكيفية استخدامه لألساليب اإلحصائية احلديثة اليت 
متكنه من التوصل إىل اكتشاف األخطاء والتحريفات يف القوائم املالية، باإلضافة إىل كيفية تكوين رأيه وإصدار تقريره 
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 نالحظ يف اجلزائر غياب برامج للتكوين والتأهيل يسمح للمهنني التكيف مع النهائي حول القوائم املالية، يف حني
  دقيق.التطور ومع تطبيق املعايري الدولية للت

  تعيين وإنهاء مهام محافظ الحساباتلمقارنة دراسة ثالثا:   
من اجلزائر وفرنسا، إجراء دراسة مقارنة بني كيفية تعيني حمافظ احلسابات ملمارسة مهامه يف كل  يلي فيماسيتم    

اء مهامه يف احلالة العادية  باإلضافة إىل مقارنة كيفية اجلدول املوايل يلخص أهم يف احلاالت األخرى االستثنائية، و أإ
  أوجه التشابه واالختالف كالتايل:

  ): مقارنة تعيين وإنهاء مهام محافظ الحسابات في الجزائر وفرنسا.25جدول رقم (

 فرنسا الجزائر 
  

الجهاز المسؤول 
 عن التعيين

  اجلمعية العامة؛ - 
 اجلهاز املكلف باملداوالت؛ - 
 رئيس احملكمة التابعة ملقر الشركة. - 

  اجلمعية التأسيسية أو النظام التأسيسي؛ - 
 اجلهاز املؤهل داخل الشركة؛ - 
 قرار من احملكمة. - 

 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 3 مدة الوكالة
  
  
  

الهيئات الملزمة 
بتعيين محافظ 

 الحسابات

  شركات األموال؛ - 
اجلمعيات والتعاضديات االجتماعية  - 

 والنقابات؛
 البنوك واملؤسسات املالية؛ - 
املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي  - 

 والتجاري؛
 مراكز البحث والتنمية؛ - 
 هيئات الضمان االجتماعي؛ - 
 الدواوين العمومية ذات الطابع التجاري. - 
 

شركات ذات املسؤولية احملدودة، وشركات  - 
األسهم البسيطة وهذا يف حالة جتاوز 

  العتبات القانونية؛
اجلمعيات غري التجارية واليت تتلقى إعانات  - 

حكومية، اجلمعيات الرياضية، اجلمعيات 
 ذات املنفعة العمومية،...؛

 االجتماعي؛البنوك وصناديق الضمان  - 
 املؤسسات ذات الطابع العمومي؛ - 
املؤسسات التجارية، واملؤسسات األخرى  - 

اليت تستجيب لاللتزامات القانونية 
 والتعاقدية.

  
  
  
  

يف حالة انقضاء مدة وكالته وبعد اجتماع  - 
اجلمعية العامة لتمثيل حسابات السنة 

  الثالثة؛
يف حالة رفض حمافظ احلسابات الذي عينته  - 

يف حالة انقضاء مدة وكالته وبعد اجتماع  - 
اجلمعية العامة لتمثيل حسابات السنة 

  السادسة؛
التحول من شركة هلا ضرورة تعيني حمافظ  - 
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طريقة إنهاء مهام 
محافظ 
 الحسابات

اجلمعية العامة وذلك بناء على طلب من 
العدالة من طرف املسامهني الذي ميثلون 

1(على األقل 
 من رأس مال الشركة؛ )10

يف حالة حدوث خطأ أو مانع وذلك عن  - 
طريق اجلهة القضائية املختصة بناء على 
طلب جملس اإلدارة، أو املسامهني الذين 

1(لون على األقل ميث
رأس مال الشركة  )10

 أو اجلمعية العامة

حسابات إىل شركة أخرى ال تدعو إىل 
 الرقابة؛

تصفية الشركة وهو ما يعادل وفاة الشخص  - 
 املعنوي؛

 اندماج الذمة املالية للمؤسسة املراقبة؛ - 
 تنحية حمافظ احلسابات؛ - 
 اإلعفاء القضائي؛ - 
 االستقالة. - 

 باالعتماد على النصوص القانونیة. طالبةمن إعداد ال: المصدر

من خالل اجلدول السابق يتبني أن اجلهاز املكلف بتعيني حمافظ احلسابات يف كل من اجلزائر وفرنسا يتمثل يف    
اجلمعية العامة أو اجلهاز املؤهل لذلك، أو عن طريق رئيس احملكمة التابعة وهذا يف حالة امتناع اجلمعية العامة عن 

جند أنه للجمعية التأسيسية أيضا الصالحيات يف تعيني حمافظي تعيني حمافظ احلسابات، باإلضافة فإنه يف فرنسا 
احلسابات األولني عند تأسيس الشركة وهذا يف حالة كانت هذه الشركة شركة أسهم، أو مت تأسيسها عن طريق 

  االكتتاب العام.
ال، البنوك واملؤسسات بالنسبة للشركات امللزمة بتعيني حمافظ احلسابات فنجدها يف اجلزائر ختتلف من شركات األمو    

املالية، املؤسسات ذات الطابع االجتماعي املتمثلة يف اجلمعيات والتعاضديات االجتماعية والنقابات، باإلضافة إىل 
هيئات الضمان االجتماعي، مراكز البحث والتنمية، املؤسسات ذات الطابع العمومي، إذن نستنتج أن الشركات ذات 

ن وشركات التوصية البسيطة غري ملزمة بتعيني حمافظ حسابات، أما يف فرنسا الطابع الشخصي كشركات التضام
حيث جند التجمعات اليت تتلقى إعانات عمومية، جتمعات ، وتتنوع من شركات أموال، التجمعاتفنجدها عديدة 

ات األخرى اليت ذات املنفعة العمومية، التجمعات الرياضية، باإلضافة إىل املؤسسات التجارية وعدد كبري من املؤسس
تستجيب لاللتزامات القانونية أو التعاقدية، وقد حدد املشرع الفرنسي عدد حمافظي احلسابات الذين يتم تعيينهم يف 
حمافظ حسابات واحد وميكن تعيني اثنني وذلك يف حالة جلوء الشركة علنيا لالدخار، أما املشرع اجلزائري فلم حيدد 

  ينهم وترك احلرية كاملة للشركة.عدد حمافظي احلسابات الواجب تعي
فيما خيص مدة الوكالة اليت ميكن أن يشغلها حمافظ احلسابات فنجد أنه يف اجلزائر قد حددت بثالث سنوات قابلة     

للتجديد مرة واحدة، وال ميكن تعيني نفس حمافظ احلسابات بعد عهدتني متتاليتني إال بعد مضي ثالث سنوات، أما 
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ا بست سنوات وهذا ما قد يكون له أثر سليب يف فرنسا فنجد أن  مدة الوكالة طويلة نسبيا مقارنة باجلزائر حيث حدد
  على استقاللية حمافظ احلسابات.

اء مهام حمافظ احلسابات بالن   جند أن كل من اجلزائر وفرنسا تتفق أنه يف حالة انقضاء مدة الوكالة تنتهي سبة إل
جتماع اجلمعية العامة، باإلضافة إىل أنه تنتهي مهام حمافظ احلسابات يف اجلزائر عن مهام حمافظ احلسابات وهذا بعد ا

طريق احملكمة وهذا يف حالة رفضه من قبل املسامهني الذين ميثلون على األقل عشر رأس مال الشركة، أو يف حالة 
قل عشر رأس مال الشركة أو حدوث خطأ أو مانع بناء على طلب جملس اإلدارة أو املسامهني الذين ميثلون على األ

اجلمعية العامة، أما يف فرنسا فقد تنوعت احلاالت اليت  تنتهي فيها مهام حمافظ احلسابات، حيث جند أنه يف حالة 
وعند تصفية الشركة أو ، ى ال تدعو إىل الرقابةالتحول من شركة هلا ضرورة تعيني حمافظ حسابات إىل شركة أخر 

سسة املراقبة؛ فإن مهام حمافظ احلسابات تنتهي يف تاريخ التحول أو التصفية، أو االندماج، اندماج الذمة املالية للمؤ 
اء مهامه يف حالة تنحيته أو إعفائه بناء على قرار قضائي، وأخريا فإنه ميكن حملافظ احلسابات  باإلضافة إىل أنه ميكن إ

اء مهامه بإرادته وهذا يف حالة تقدمي استقالته نتيجة وجود صعوبات أو ظروف قاهرة تعرقل أداء مهامه بكل  إ
  استقاللية.
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باإلضافة إىل حتديد  إىل توضيح األدوات املستخدمة يف مجع البيانات، من خالل هذا املبحث سيتم التطرق   

، مت تقسيم الستبيان واختبار فرضيات الدراسةاملقاييس واالختبارات اإلحصائية اليت مت االعتماد عليها ملعاجلة حماور ا
  هذا املبحث إىل العناصر التالية:

  
  
  
  
  

  المطلب األول: أدوات الدراسة الميدانية
ا جمموعة الوسائل والطرق واألساليب املختلفة اليت يعتمد عليها الباحث من أجل     تعرف أدوات مجع البيانات بأ

احلصول على املعلومات والبيانات الالزمة إلجناز البحث، هذه األدوات كثرية ومتعددة وعلى الباحث حتديد حجم 
  .1ملوضوع أو املشكلةونوعية وطبيعة أدوات البحث اليت يستخدمها بناء على ا

مت االعتماد على نوعني من املصادر من أجل مجع البيانات الالزمة وهي: مصادر رئيسية حيث احنصرت يف    
االستبيان املوجه ملفردات عينيت الدراسة واملتمثلة يف فئة املدققني اخلارجني، أما املصادر الثانوية فقد متثلت يف املقابلة 

، سيتم من خالل هذا املطلب التعرف على هذه نةع إىل القوانني والتشريعات املنظمة للمهالشخصية باإلضافة للرجو 
  األدوات.

   

                                                             
  .28لبحث، دلیل الباحث المبتدئ في موضوعات البحث ورسائل الماجستیر والدكتوراه، ص.مانیو جیدیر، منھجیة ا  1

 أدوات الدراسة الميدانية. المطلب األول:
 .ستخدمةمجال الدراسة واألساليب اإلحصائية المالمطلب الثاني: 
 .مجتمع وعينة الدراسة المطلب الثالث:

 أدوات الدراسة الميدانية واالختبارات اإلحصائية المتبعة :ثانيال المبحث
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  أوال: األدوات الرئيسية (االستبيان)
الءمته يعترب االستبيان األداة األساسية الذي مت االعتماد عليه من أجل مجع البيانات من عينيت الدراسة، وذلك مل   

وإلمكانية إجابته على اإلشكالية املطروحة واختبار الفرضيات املوضوعة، سيتم التعرف على مراحل  للمنهج املتبع
 اختبار صدقه وثبات عباراته. إعداد هذا االستبيان ومضمونه باإلضافة إىل

  تعريف االستبيان  .1
دف إىل مجع البيانات     من أفراد الدراسة، ولتصميم يعرف االستبيان بأنه صيغة حمددة من الفقرات واألسئلة اليت 

االستبيان البد من حتديد اهلدف منه يف ضوء حتديد إشكالية البحث وأسئلته، مث يتم حتويل السؤال الرئيسي إىل 
يتم وضع عدد من  بعدهافرعي جبانب من جوانب املشكلة،  جمموعة من األسئلة الفرعية حيث يرتبط كل سؤال

  .1من جوانب االستبيان األسئلة املتعلقة بكل موضوع أو جانب
مت تصميمه باستخدام أسلوب  يه إلجناز الدراسة امليدانية،يعترب االستبيان األداة األساسية الذي مت االعتماد عل   

األسئلة املغلقة والذي يقوم على أساس حتديد السؤال املطلوب اإلجابة عليه مث حتديد اإلجابات املختلفة املتوقعة هلذا 
يطلب من املستجوبني اختيار اإلجابة الصحيحة واليت متثل وجهة نظرهم، لقد اتسمت األسئلة السؤال، على أن 

بصفة عامة بالسهولة وعدم استخدام ألفاظ غري واضحة، كما مت جتنب طرح األسئلة احلرجة أو اليت ال حتتمل اإلجابة 
ة لإلجابات من األفراد املستجوبني كما عليها، مث مت االعتماد على سلم ليكارت اخلماسي لوضع االقرتاحات املناسب

  هو مبني يف اجلدول التايل:

  ): اقتراحات اإلجابة حسب سلم ليكارت الخماسي26جدول رقم (

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق   بشدة  موافق اإلجابة
 1 2 3 4 5 الترميز

  من إعداد الطالبة. المصدر:

  

  

  

  

                                                             
  .53، 52، ص. 2003سھیل رزق دیاب، مناھج البحث العلمي، غزة، فلسطین، مارس   1
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  مراحل إعداد االستبيان .2
أجل إعداد االستبيان بشكله النهائي وحىت يكون صاحلا للتطبيق يف الواقع العملي، فقد مت اتباع اخلطوات من    

  التالية:
من خالل مراجعة األدبيات وكل االستبيان بالصيغة األولية  مت تصميم مرحلة إعداد االستبيان األولي:  - أ

على بعض االستمارات اخلاصة بالدراسات ما مت التطرق إليه من خالل اجلانب النظري، كما مت االعتماد 
  السابقة، تضمن هذا االستبيان األجزاء التالية:

مت من خالل هذه الصفحة حتديد اجلهة املستهدفة من هذا االستبيان، مع إبراز موضوع  الصفحة األولى: -
مع التأكيد على  الدراسة واهلدف منه، مث مت حتديد الفئة املستهدفة لإلجابة على األسئلة املطروحة عليهم،

م وأن املعلومات املقدمة ستعامل بسرية وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.  احلاجة الكبرية إلجابا

تضمن هذا اجلزء البيانات الشخصية اخلاصة بعينيت الدراسة عل شكل  معلومات عامة عن عينة الدراسة: -
ه، مؤهالته العلمية والعملية، باإلضافة إىل ، اهلدف منها هو معرفة جنس املستجوب، عمر )5- 1(أسئلة  مخسة

 خربته يف جمال مهنة التدقيق اخلارجي. 

حيث  )، 22- 6(يتعلق هذا احملور باختبار الفرضية الرئيسية األوىل ويشمل سبعة عشر سؤاال  المحور األول: -
كان اهلدف من هذا احملور هو معرفة ما إذا كان املدقق اخلارجي يلتزم باإلجراءات اليت متكنه من التعرف على 
خماطر التدقيق اخلارجي وتقييمها، من خالل التعرف على طبيعة عمل املؤسسة واحلصول على فهم لبيئتها، 

كان يعتمد على هذا التقييم يف حتديد مدى وطبيعة باإلضافة إىل فهم وتقييم نظام رقابتها الداخلية، وفيما إذا  
 قسم هذا احملور إىل املؤشرات التالية:وتوقيت اإلجراءات املستخدمة، 

  :مدى قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا بالتعرف على نشاط املؤسسة المؤشر األول
 والقطاع الذي تنشط فيه.

 :رجي يف كل من اجلزائر وفرنسا بتقييم هيكل نظام الرقابة الداخلية.مدى قيام املدقق اخلا المؤشر الثاني 
 :مدى قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا بتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية  المؤشر الثالث

 واالستجابة هلا.

، كان )38-23( تضمن  سبعة عشر سؤاالار الفرضية الرئيسية الثانية يتعلق هذا احملور باختب المحور الثاني: -
اهلدف من هذا احملور هو معرفة ما إذا كانت اإلجراءات التحليلية مطبقة من طرف املدقق اخلارجي يف خمتلف 
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مراحل عملية التدقيق، وفيما إذا كان تطبيقها ميكن املدقق من اكتشاف األخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية 
رار يف املستقبل، كما مت الرتكيز من خالل هذا احملور على معرفة باإلضافة إىل تقييم قدرة املؤسسة على االستم

 ضم هذا احملور املؤشرات التالية:طرف املدقق اخلارجي، أهم أدوات اإلجراءات التحليلية استخداما من 
  :مدى قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا بتطبيق اإلجراءات التحليلية خالل المؤشر األول

 راحل عملية التدقيق اخلارجي.خمتلف م
 :مدى استخدام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا لألساليب البسيطة واحلديثة  المؤشر الثاني

 لإلجراءات التحليلية.
 :مدى استخدام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا لإلجراءات التحليلية عند  المؤشر الثالث

 يق اخلارجي.عملية تقييمه ملخاطر التدق

متثل   )،51- 39(تضمن اثين عشر سؤاال ار الفرضية الرئيسية الثالثة يتعلق هذا احملور باختب المحور الثالث: -
اهلدف من هذا احملور هو معرفة مدى مالئمة ظروف ممارسة مهنة التدقيق يف كل من اجلزائر وفرنسا لتطبيق 

عوقات اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي من أجل التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي وأهم امل
 مشل هذا احملور املؤشرات التالية:اليت حتد من تطبيقها، 

  :مدى توافر التأهيل العلمي والعملي للمدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا.المؤشر األول 
  :وجود معوقات داخل املؤسسة حمل التدقيق. مدىالمؤشر الثاني 
  :مدى اهتمام اهليئات املهنية يف كل من اجلزائر وفرنسا بضرورة تطبيق اإلجراءات التحليلية المؤشر الثالث

 اخلارجي. من طرف املدقق
  ميكن عرض حماور الدراسة واألسئلة املقابلة لكل حمور يف اجلدول التايل:   
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  ): محاور االستبيان27جدول رقم (

 األسئلة المقابلة لكل محور المحاور الرئيسية
  )5-1( البيانات العامة ملفردات العينة.

وفرنسا بالتعرف على خماطر التدقيق  مدى قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائرالمحور األول: 
 اخلارجي عند مزاولة مهمته.

)6-22(  

مدى تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر المحور الثاني: 
 وفرنسا يف التعرف على خماطر التدقيق اخلارجي.

)23-38( 

اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا  مدى مالءمة ظروف ممارسة مهنة التدقيق المحور الثالث:
 لتطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي من أجل التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي.

)39 -51(  

  من إعداد الطالبة. المصدر:

بعد إعداد االستبيان بصيغته األولية متت مراجعته مع املشرف، وعرضه على اختبار صدق االستبيان:   -  ب
، وقد طلبنا منهم إبداء رأيهم فيما حمكمني من أساتذة ذوي الصلة باملوضوع وبعض مزاويل املهنةسبعة 

يتعلق مبدى مالءمة العبارات ووضوحها وإن كانت حتتاج إىل تعديالت يف الصياغة، وقد مت األخذ 
حىت  ه النهائيبالتوجيهات اليت أبدوها وإدخال التعديالت الالزمة من أجل إعادة بناء االستبيان بشكل

  يصبح جاهزا وقابال للفهم من طرف ممارسي املهنة، وتتمثل أهم املالحظات اليت مت إبداؤها فيما يلي:
 حذف بعض األسئلة ودمج البعض اآلخر؛ -

ترمجة االستبيان إىل اللغة الفرنسية وذلك ليسهل فهمه من طرف ممارسي املهنة باعتبار أن طبيعة املهنة حتتم  -
م؛ استعمال اللغة  األجنبية يف تعامال

 ضرورة إدراج فقرات عند بداية كل حمور من أجل تسهيل الفهم وتوضيح اهلدف وراء طرح هذه األسئلة. -
الختبــار ارتبــاط   مــن أجــل معرفــة االتســاق الــداخلي داخــل حمــاور االســتبيان فقــد مت اســتخدام معامــل ارتبــاط بريســون   

حمــافظ حســابات مــن اجلزائــر،   20ل وذلــك للعينــة االختباريــة واملتكونــة مــن كــل فــرع مــن حمــاور االســتبيان مــع احملــور ككــ
 كانت النتائج املتوصل إليها ملخصة يف اجلداول التالية:

                                                             
  ) 359) ص. 01توجد قائمة األساتذة المحكمین لالستبیان في المالحق، انظر الملحق رقم.  
  ) 367، 360) ص. 02یوجد االستبیان بشكلھ النھائي في قائمة المالحق، انظر الملحق رقم.  
  ) 377، 376) ص. 03ارجع للملحق رقم.  
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روع احملـور األول : مت اختبار صدق االتساق الـداخلي لكـل فـرع مـن فـصدق االتساق الداخلي للمحور األول -
قيــام املـــدقق اخلــارجي يف كــل مـــن اجلزائــر وفرنســـا بتقيــيم خمـــاطر التــدقيق اخلـــارجي املتعلــق مبـــدى مــع احملــور ككـــل 

يبــني اجلــدول املــوايل معــامالت االرتبــاط وذلــك عنــد معامــل الثقــة واالســتجابة هلــا أثنــاء مزاولــة مهمتــه، 
  ).α= 5%(  وهامش خطأ قدره 95%

  .االرتباط بين فروع المحور األول : معامالت)28رقم (جدول 

 مستوى المعنوية معامل االرتباط الفرععنوان 
 والقطاع املؤسسة نشاط على بالتعرف اخلارجي املدقق قيام مدى
 فيه. تنشط الذي

0,958 ,000 

 000, 0,980 الداخلية. الرقابة نظام هيكل بتقييم اخلارجي املدقق قيام مدى

 اجلوهرية األخطاء خماطر بتقييم اخلارجي املدقق قيام مدى
 هلا. واالستجابة

0,973 ,000 

  .SPSS V.21من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج المصدر: 

من خالل اجلدول السابق نالحظ أن كل قيم االرتباط داخل احملور األول كانت دالة ألن مستوى الداللة أقل من    
  كما تدل قيمه على وجود ارتباط قوي بني احملور األول ككل وفروعه.   ،(α=0,05) مستوى اخلطأ املعتمد

مت اختبار صدق االتساق الداخلي لكل فرع من فروع  احملور الثاين  صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني: - 
تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا يف التعرف على  املتعلق مبدى

وهامش  %95وذلك عند معامل الثقة يبني اجلدول املوايل معامالت االرتباط خماطر التدقيق اخلارجي، 
 .)α= 5%(  خطأ قدره
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تطبيق اإلجراءات التحليلية  الثاني المتعلق بمدى: معامالت االرتباط بين فروع المحور )29رقم (جدول 
 من طرف المدقق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا في تقييم مخاطر التدقيق الخارجي

 مستوى المعنوية معامل االرتباط عنوان الفرع
 خمتلف خالل التحليلية اإلجراءات بتطبيق اخلارجي املدقق قيام مدى

 اخلارجي. التدقيق عملية مراحل
0,957 ,000 

 البسيطة األساليب من كل باستخدام اخلارجي املدقق قيام مدى
 التحليلية. لإلجراءات واحلديثة

0,951 ,000 

مدى قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا باستخدام 
 اإلجراءات التحليلية يف عملية تقييمه ملخاطر األخطاء اجلوهرية.

0,641 ,000 

  .SPSS V.21من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج المصدر: 

نالحظ أن كل قيم االرتباط  وجود ارتباط قوي بني احملور الثاين ككل وفروعه، حيث اجلدول السابق تبني نتائج   
  .(α=0,05)داخل احملور الثاين كانت دالة ألن مستوى الداللة أقل من مستوى اخلطأ املعتمد 

: مت اختبار صدق االتساق الداخلي لكل فرع من فروع احملور للمحور الثالثصدق االتساق الداخلي  -
الثالث املتعلق مبدى مالءمة ظروف ممارسة مهنة التدقيق يف كل من اجلزائر وفرنسا لتطبيق اإلجراءات التحليلية 

االرتباط   يبني اجلدول املوايل معامالت، من طرف املدقق اخلارجي يف التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي
  ).α= 5%(  وهامش خطأ قدره %95وذلك عند معامل الثقة 

): معامالت االرتباط بين فروع المحور الثالث المتعلق بمدى مالءمة ظروف ممارسة مهنة 30جدول رقم (
التدقيق في كل من الجزائر وفرنسا لتطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف المدقق الخارجي في التحكم في 

 التدقيق الخارجي.مخاطر 

 مستوى المعنوية معامل االرتباط عنوان الفرع
توفر التأهيل العلمي والعملي يف املدقق اخلارجي يف كل من  مدى

اجلزائر وفرنسا من أجل تطبيق اإلجراءات التحليلية يف التحكم يف 
 خماطر التدقيق اخلارجي.

0,963 ,000 

اليت حتد من مدى وجود معوقات داخل املؤسسة حمل التدقيق 
استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يف كل من 

  اجلزائر وفرنسا من أجل التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي.
 

0,976 ,000 
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مدى اهتمام اهليئات املنظمة للمهنة يف كل من اجلزائر وفرنسا 
بضرورة تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي من 

  جل التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي.أ
 

0,976 ,000 

  .SPSS V.21من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج المصدر: 

من خالل اجلدول السابق نالحظ أن كل قيم االرتباط داخل احملور الثالث كانت دالة ألن مستوى الداللة أقل من    
  وجود ارتباط قوي بني احملور الثالث ككل وفروعه.، كما تدل قيمه على (α=0,05)مستوى اخلطأ املعتمد

لى عينة صغرية من جمتمع الدراسة مت اختبار ثبات االستبيان عن طريق توزيعه عاختبار ثبات االستبيان:  -ج
سهولة فهم األسئلة حمافظ حسابات يف اجلزائر، وذلك للتأكد من مدى وضوح عباراته و  20اليت تتكون من 

من خالل االنطباع األويل الذي تركته العينة حمل الدراسة عن مالءمة االستبيان للهدف املراد الواردة فيه، 
واستخراج معامل ألفا   SPSSحتقيقه وعن فهم األسئلة وعدم تأويلها، مت استخدام الربنامج االحصائي 

 α=0,787املعامل:  كرونباخ من أجل معرفة االتساق الداخلي جلميع أسئلة االستبيان جمتمعة، وقد بلغ هذا
نباخ و وهو ما يبني وجود عالقة تناسق وترابط عالية بني عبارات االستمارة، كما مت حساب معامل ألفا كر 

بلغت قيمة هذا  يف كل من اجلزائر وفرنسا،حمافظ حسابات  190لعينة الدراسة ككل واملكونة من 
لالستبيان ككل، ميكن توضيح قيمة معامالت ألفا كرونباخ لكل حمور من حماور  α= 0,835:املعامل

  االستبيان من خالل اجلدول التايل:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ) 379، 378) ص.04ارجع للملحق رقم. 
 ) 379، 378) ص.04ارجع للملحق رقم.  
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  قيم معامل ألفا كرونباخ لجميع محاور االستبيان ):31جدول رقم (
عدد  عنوان المحور المحور

 الفقرات
معامل ألفا  
 كرونباخ

بتقييم خماطر التدقيق اخلارجي مدى قيام املدقق اخلارجي  األول
  واالستجابة هلا يف كل من اجلزائر وفرنسا.

 

17 0,972 

تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يف كل  مدى الثاني
 من اجلزائر وفرنسا.

16 0,951 

مالءمة ظروف ممارسة مهنة التدقيق يف كل من اجلزائر  مدى الثالث
وفرنسا لتطبيق اإلجراءات التحليلية يف التحكم يف خماطر التدقيق 

 اخلارجي.

13 0,926 

  .spss21.0باالعتماد على برنامج  طالبةمن إعداد الالمصدر: 

 (0,6)جيد ألنه يتجاوز  هحملاور االستبيان تدل على أن من خالل اجلدول السابق نالحظ أن قيم معامل ألفا كرونباخ   
  من أجل بناء الدراسة امليدانية. ، هذا ما يدل على أنه ميكن االعتماد على االستبيان1ويقرتب من 

  ثانيا: أدوات الدراسة الثانوية
املتحصل عليها واليت باإلضافة إىل االستبيان فقد مت االعتماد على أدوات مساعدة يف عملية حتليل اإلجابات    

  متثلت يف املقابلة الشخصية، الوثائق واملعطيات اإلحصائية وفيما يلي شرح هلذه األدوات.

  المقابلة الشخصية.1
تعترب املقابلة الشخصية أداة من أدوات البحث العلمي اليت يستعملها الباحث للحصول على معلومات تساعده أو    

ا شخص مع شخص أو متكنه من اإلجابة على تساؤالت حبثه أو اختبار فرضيات دراسته، وهي حمادثة موجهة يقوم 
  .1ستغالهلا يف البحث العلميهدفها هو استثارة أنواع معينة من املعلومات الأشخاص آخرين، 

مت االعتماد على املقابلة الشخصية يف مجع بيانات الدراسة، حيث مت االتصال املباشر مع بعض أفراد العينة يف     
م مباشرة ومجع املزيد من املعلومات من خالل إبداء وجهة  اجلزائر ووزع عليهم االستبيان، وقد مت احلصول على إجابا

ممارسة مهنة التدقيق يف اجلزائر، باإلضافة إىل الوقوف على أهم املعوقات اليت تقف حاجزا أمام نظرهم حول ظروف 
  املدقق اخلارجي يف استخدام اإلجراءات اإلحصائية احلديثة يف مهنة التدقيق اخلارجي.

                                                             
  .99، 98، ص. 2012واالجتماعیة، العدد الثامن، جوان  نبیل حمیدشة، المقابلة في البحث االجتماعي، مجلة العلوم اإلنسانیة  1
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  الوثائق والمعطيات اإلحصائية.2
إىل جانب االستبيان واملقابلة الشخصية، فقد مت االعتماد على الوثائق واملعطيات اإلحصائية اخلاصة بوزارة املالية،     

وذلك من أجل احلصول على العدد اإلمجايل ملزاويل مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر من حمافظي حسابات وخرباء 
واليات الوطن، كما مت التوصل إىل احلصول على الربيد االلكرتوين حماسبيني، باإلضافة إىل توزيعهم اجلغرايف حسب 

م من أجل مأل استبيان الدراسة، باإلضافة إىل ذلك  م وعناوين مكاتبهم وهذا ما سهل عملية االتصال  اخلاص 
الوطنية حملافظي فقد مت احلصول على الربيد االلكرتوين حملافظي احلسابات يف فرنسا عن طريق الدخول إىل موقع املنظمة 

  احلسابات يف فرنسا.

 المطلب الثاني: مجال الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة
عند القيام بإجراء الدراسة امليدانية جيب على الباحث حتديد اإلطار العام الذي متت فيه الدراسة، وذلك من خالل    

ال الزماين واملكاين  طلبن خالل هذا املالدراسة، سيتم متوضيح مكان وزمان مجع البيانات من عينيت  توضيح ا
للدراسة، باإلضافة إىل توضيح األساليب املستخدمة من أجل حتليل اإلجابات املتحصل عليها من عينيت الدراسة،   

  .أجل إثبات أو نفي فرضيات الدراسةوذلك من واالختبارات اإلحصائية املستخدمة 

  أوال: المجال المكاني
مت مجع البيانات امليدانية من عينة الدراسة  مشلتها الدراسة امليدانية، ميثل اإلطار املكاين حتديد املنطقة اجلغرافية اليت   

اخلاصة بدولة اجلزائر عن طريق تقسيمها إىل واليات عرب توزيعها اجلغرايف، حيث مشلت أربعة مناطق أساسية وهي: 
بالنسبة لدولة فرنسا فقد مت اختيار عينة عشوائية من خمتلف نواحيها وذلك الشرق، الوسط، الغرب، اجلنوب، أما 

  حسب اإلجابات املتحصل عليها.

  ثانيا: المجال الزماني
مت االتصال بعينيت الدراسة من أجل توزيع دراسة امليدانية، ميثل اإلطار الزماين حتديد الفرتة الزمنية اليت متت فيها ال   

م عن يه ار الردود علهم وانتظاالستبيان علي خاصة أن معظم أفراد عينيت الدراسة يف كلتا الدولتني قد مت االتصال 
  .2015سبتمرب 20جانفي إىل  10طريق الربيد االلكرتوين، حيث مشلت الدراسة الفرتة املمتدة من 
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  األساليب واالختبارات اإلحصائية المستخدمة ثالثا:
اإلحصاء الذي يهتم جبمع البيانات وتبويبها وعرضها مث إجراء التحليل الالزم من يعرف اإلحصاء الوصفي بأنه    

 واالختبارات اإلحصائية خالل استخدام مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت، إن أهم أساليب اإلحصاء الوصفي
ا يف حتليل اإلجابات املتحصل عليها هي:   اليت مت االستعانة 

  مت استخدام التكرارات من أجل حتليل خصائص عينيت الدراسة. التكرارات: -

ا للمساعدة يف  النسب المئوية: - هي حتويل التكرارات من قيمة عددية إىل قيمة نسبية وقد مت االستعانة 
 خصائص عينيت الدراسة. حتديد عملية

من أجل معرفة متوسط هو أحد مقاييس النزعة املركزية األكثر استخداما، يستخدم  المتوسط الحسابي: -
 اإلجابات املتحصل عليها كما هو موضح يف اجلدول املوايل:

 ): مجاالت المتوسط الحسابي32جدول رقم (
 غیر موافق بشدة   غیر موافق محاید موافق  بشدة موافق اإلجابة
 1 2 3 4 5 الترمیز

 )1,8-1( )2,6-1,8( )3,4-2,6( ) 4,2-3,4( )5- 4,2( المتوسط المرجح
، ص. 2006محمد عبد الفتاح الصیرفي، البحث العلمي "الدلیل التطبیقي للباحثین"، دار وائل للنشر، األردن، المصدر: 

115. 

هو من أهم مقاييس التشتت وأكثرها شيوعا واستخداما نظرا لدقته، يعرف بأنه اجلذر  االنحراف المعياري: -
مت االستعانة به من أجل معرفة مدى ، 1الرتبيعي املوجب ملتوسط مربع احنرافات القيم عن وسطها احلسايب

  تشتت اإلجابات عن وسطها احلسايب وتباينها.

ابات من عينيت الدراسة مت إدخال البيانات يف قاعدة بعد احلصول على اإلج أساليب اختبار الفرضيات: -
بيانات واحدة، مشلت اإلجابات املتحصل عليها من املدققني اخلارجني يف فرنسا مث إجابات املدققني اخلارجني 

موعة اخلاصة بدولة  1يف اجلزائر، مت إضافة متغري جديد وهو البلد حيث فصلت اإلجابات إىل جمموعتني: ا
الذي يهدف لقياس الفرق  لعينتين مستقلتين T اختباراستخدم مت اخلاصة بدولة اجلزائر،  2وعة مفرنسا، ا

اختبار الفرق بني مستوى هو  يف دراستنايكمن اهلدف من استخدامه طي عينتني مستقلتني، املعنوي بني متوس

                                                             
 .145ثائر فیصل شاھر، مرجع سابق، ص.  1



 الفصل الرابع                                               اإلطار المیداني والمنھجي للدراسة المیدانیة

 212 

اجلزائر وفرنسا، وعند استخدام هذا تطبيق اإلجراءات التحليلية للتحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي يف كل من 
 االختبار يتم صياغة الفرضيتني التاليتني:

 :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استخدام اإلجراءات التحليلية من  الفرضية العدمية أو الصفرية
  طرف املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا من أجل التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي.

 :توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق  الفرضية البديلة
 اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا من أجل التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي.

خاطرة اليت مع درجة امل )T )sigيتم قبول أو رفض الفرضية الصفرية بناء على مقارنة مستوى املعنوية الختبار    
فإذا كان مستوى معنوية االختبار أكرب من درجة  %،95أي أن مستوى الثقة هو  )α= 0,05(يضعها الباحث 

ة املخاطرة تقبل الفرضية الصفرية، أما يف حالة كان مستوى معنوية االختبار أقل من درجة املخاطرة ترفض الفرضي
  داللة إحصائية بني متوسطي العينتني.، أي وجود فروق ذات الصفرية وتقبل الفرضية البديلة

 المطلب الثالث: مجتمع وعينة الدراسة
سيتم من خالل هذا املطلب التعرف على اإلطار العام للدراسة امليدانية باإلضافة إىل حتديد عينيت الدراسة مع إبراز    

ئة املستهدفة اليت وجه حتليل خصائص أفراد عينيت الدراسة، باعتبارهم الفما، كما سيتم خطوات حتديد حجمه
  .سئلة املتضمنة ضمن حماور الدراسةاالستبيان إليها من أجل اإلجابة على األ

  أوال: مجتمع الدراسة
يعترب حتديد جمتمع الدراسة اإلطار أو املرجع الذي يستند إليه الباحث من أجل احلصول على البيانات امليدانية،    

تم ع لظرف من الظروف ميكن للباحث اللجوء إىل استخدام أسلوب البحث لكن الستحالة دراسة مجيع أفراد ا
تمع ككل.   بالعينة، على أن تكون هذه العينة ممثلة للمجتمع األصلي من أجل إمكانية تعميم نتائج الدراسة على ا

مجيع  يشمل جمتمع الدراسةيت تشرتك يف صفات وخصائص حمددة، يعرب جمتمع الدراسة عن جمموعة األفراد ال   
  .1مفردات الدراسة أي هو الكل الذي نرغب يف دراسته

تمع الدراسة والذي يقصد به حتديد مجيع العناصر أو    يف املفردات اليت سيدرسها الباحث،  جيب التحديد الواضح 
وفرنسا واملتمثلة يف فئة دراستنا فإن جمتمع الدراسة يشمل فئة األفراد املزاولني ملهنة التدقيق القانوين يف كل من اجلزائر 

  حمافظي احلسابات.
                                                             

  .12شرف الدین خلیل، اإلحصاء الوصفي، شبكة األبحاث والدراسات االقتصادیة، ص.   1
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فقد بلغ التعداد اإلمجايل حملافظي 2015 بالنسبة للجزائر ووفقا لبيان الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات الصادر سنة    
ا  هنة ، أما بالنسبة لفرنسا فقد بلغ إمجايل حمافظي احلسابات املزاولني للممهنيا 1706احلسابات عرب مجيع واليا

  .مهنيا13207  أراضيهاداخل 
تمع ككل أي استخدام أسلوب املسح الشامل، بل مت االعتماد     إن هناك عدة أسباب أدت بعدم إمكانية دراسة ا

  على أسلوب العينة ومن هذه األسباب نذكر ما يلي:

ووقتا أطول لتغطية مجيع هذا ما يتطلب من الباحث تكلفة عالية جمتمع الدراسة وتشتته جغرافيا،  كرب حجم -
  مفرداته؛

جتانس خصائص جمتمع الدراسة وبالتايل فإن النتائج املتحصل عليها من دراسة جزء منه ستكون قريبة من  -
تمع؛  النتائج يف حالة أجريت الدراسة على كامل ا

تمع الدراسة أدى إىل عدم إمكانية احلصول على إجابات من  -  مجيع مفرداته.ضيق الوقت واالنشغال الكبري 

 ثانيا: خطوات تحديد حجم العينة
مت حتديد حجم العينة بناء على عدة ات الذين ستجرى عليهم الدراسة، و يقصد بتحديد حجم العينة حتديد املفرد   

  :1اعتبارات أمهها

تمع صغريا فمن املمكن أن تكون العينة قريبة أو تتساوى مع  طبيعة المجتمع األصلي: - حيث كلما كان ا
تمع أكثر جتانسا ميكن االعتماد على عينة صغرية لتمثيله؛   حجم أفراده، وكذلك كلما كان ا

كلما تعددت وتنوعت هذه املقاييس فإن العينة ستكون يف حدود اإلمكانات   طبيعة أدوات جمع البيانات: -
 ة شريطة أال ختل مبتطلبات األداء البحثي اجليد؛املتاح

جيب على الباحث اختيار حجم العينة يف ظل املوارد املتاحة، فكلما كانت التكلفة مرتفعة يتعذر  التكلفة: -
 إجراء الدراسة على عينة كبرية؛

 لوقت احملدد؛جيب على الباحث أن خيتار حجم العينة الذي ميكنه من إجناز الدراسة يف ا الزمن أو الوقت: -

 إن طبيعة البحث واهلدف منه يؤثر على حجم العينة. طبيعة الدراسة وهدفها: -

                                                             
  .ارجع إلى جدول الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات  في الجزائر  

 Annuaire des commissaires aux comptes  en France. 
  .93سعید جاسم األسدي، مرجع سابق، ص.   1
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من أجل حتديد حجم العينة املختارة من دولة اجلزائر فقد مت االعتماد على أسلوب العينة الطبقية وذلك نظرا    
تمع جغرافيا، والرغبة يف احلصول على عينة ممثلة للمجتمع ا ألصلي حىت ميكن تعميم نتائج الدراسة لتشتت أفراد ا

 املتوصل إليها من أفراد العينة على جمتمع الدراسة.
  عند اختيار عينة الدراسة يف اجلزائر باستخدام أسلوب املعاينة الطبقية فقد مت االعتماد على املراحل التالية:   

  حمافظ حسابات؛ 1706حيث بلغ عددهم  تحديد عدد أفراد المجتمع األصلي: -

مبا أن اهلدف من الدراسة هو تقدير مدى استخدام  تحديد حجم العينة المراد اختيارها لتمثل المجتمع: -
يتم االعتماد يف خماطر التدقيق اخلارجي،  اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يف اجلزائر للتحكم

بواسطة النسبة ) P( اخلاصية املدروسةعلى حساب حجم العينة عن طريق تقدير نسبة األفراد الذين تتوفر فيهم 
fn :تمع معلوم فإن حجم العينة حيسب باستخدام العالقة التالية  احملسوبة على العينة ومبا أن حجم ا

n= 풕휶	ퟐ	푵(풑풒)
풅ퟎ
ퟐ	×푵 풅ퟎ

ퟐ 풕휶	ퟐ	(풑풒)
 

غري معروفة وذلك نظرا لعدم وجود دراسات سابقة أجريت حول موضوع  Pالنسبة من الصيغة السابقة نالحظ أن    
أو دراسة سابقة باستخدام العينة، لذلك سيتم اعتماد احلل احليادي حلساب  سة سواء كانت دراسة شاملة سابقةالدرا

نسبة األفراد و  %،50املدروسة هي  Mحجم العينة حيث يفرتض هذا احلل أن نسبة األفراد الذين تتوفر فيهم اخلاصية 
p=q=1أي:  %50الذين ال تتوفر فيهم اخلاصية املدروسة هي أيضا  ، وعموما فإن اعتماد احلل احليادي يعطينا ⁄2

نتائج أكثر دقة وبالتايل يضمن لنا متثيال أكرب، وعليه يكون حجم العينة احملسوب باستخدام احلل احليادي بالصيغة 
 التالية:

n= 
풕휶ퟐ푵	(ퟏ ퟒ)

풅ퟎ
ퟐ×푵 풅ퟎ

ퟐ 풕휶ퟐ×ퟏ ퟒ
  

درجة املخاطرة وهي  α ، حيث متثلαقيمة نظرية يتم استخراجها من جدول التوزيع الطبيعي وذلك بداللة : tαحيث:
 ؛ tα= 1,96 وتكون α=5%من تقدير الباحث وعادة ما يتم وضع 

N تمع األصلي   ؛)1706(: هو احلجم اإلمجايل جلميع مفردات ا
dO : خطأ املعاينة ويعرب عن مقدار الفرق بني النتائج املدروسة بواسطة النسبة احلقيقية للمجتمعp  مع النتائج املدروسة

 dO كان  حيث أنه كلما ة بني خطأ املعاينة وحجم العينةهناك عالقة عكسياحملسوبة على العينة،  fnبواسطة النسبة 

املراد دراسته وبالتايل تزداد دقة النتائج املتوصل إليها من طرف الباحث، لكن هنا يواجه  nصغريا يزداد حجم العينة 
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ة الباحث مشكلة ارتفاع التكاليف والوقت الالزم لدراسة هذا احلجم، لذلك جيب على الباحث مراعاة قيود التكلف
  ن أجل اختيار حجم العينة املناسبة:وذلك م dOاجلدول املوايل يلخص افرتاضات قيم والوقت يف اختيار حجم العينة، 

  .): القيم االفتراضية لخطأ المعاينة33( جدول رقم

 nحجم العينة  dO  خطأ المعاينة
2% 998 
5% 314 
7% 176 

  من إعداد الطالبة. المصدر:

هذا راجع  ،dO= 7%وذلك عند خطأ معاينة  n=176من خالل اجلدول السابق فقد مت اعتماد حجم العينة    
باإلضافة إىل االنشغال الكبري ألفراد العينة وعدم متكنهم من اإلجابة على أسئلة االستبيان،  لظروف الوقت والتكلفة

 وصعوبة االتصال املباشر بالعديد منهم نظرا لتشتتهم اجلغرايف.

يم جمتمع الدراسة لقد مت تقس توزيع حجم العينة على المجموعات أو الطبقات الفرعية التي نريد تمثيلها: -
حسب معيار املوقع اجلغرايف إىل أربعة مناطق جغرافية تتمثل يف: الشرق، الغرب، الوسط، اجلنوب، مث مت توزيع 

  حجم العينة احملسوب سابقا على هذه املناطق وكانت النتائج كالتايل:
    :منطقة الشرق                              		푛1 =  

	 × 푛 = 	 × 176 = ퟓퟏ 

     :منطقة الغرب                                푛2 =  × 푛 = 	 × 176 = ퟐퟏ	         

  :منطقة الوسط                                   푛3 =  × 푛 = 	 × 176 = ퟖퟖ  

    :منطقة الجنوب                                푛4 =  × 푛 = 	 × 176 = ퟏퟔ 

  ميكن تلخيص طريقة توزيع حجم العينة حسب معيار املوقع اجلغرايف يف اجلدول التايل:   
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  ): توزيع حجم العينة34جدول رقم (

푵풊النسبة المئوية( )Niالعدد اإلجمالي ( المنطقة الجغرافية
푵

 )niحجم العينة في كل طبقة ( )
 51 %29 490 الشرق
 21 %12 202 الغرب
 88 %50 858 الوسط
 16 %9 156 الجنوب
 176 %100 1706 المجموع

  من إعداد الطالبة. المصدر:

مت سحب العينة سحب عدد أفراد كل طبقة في العينة على أساس عشوائي وتوزيع االستبيان عليهم:  -
املوافقة لكل طبقة وتوزيع االستبيان عليهم، لكن مل نتمكن من احلصول على مجيع االستبيانات حيث بلغ 

استبيان، وبعد عملية املراجعة والفحص للتأكد من جدية األجوبة مت إلغاء  150عدد االستبيانات املسرتجعة 
 140استبيانات وذلك لعدم اكتمال اإلجابة على كل األسئلة، وبالتايل اخنفض حجم العينة يف اجلزائر إىل  10

  حمافظ حسابات موزع كالتايل:
 :مت اسرتجاع كل االستبيانات وكانت كلها صاحلة لالستخدام، أي أن حجم العينة:  منطقة الشرقn1=51. 
 :ت، أي أن حجم العينة: مت احلصول على كل االستبيانا منطقة الغربn2= 21. 
 :استبيانات  8استبيان ومت حذف  68مل يتم اسرتجاع كل االستبيانات، بل مت احلصول على  منطقة الوسط

 .n3=60وذلك لعدم اكتماهلا، أي أن حجم العينة: 
 :ني استبيانات ومت حذف استبيان 10مل يتم اسرتجاع كل االستبيانات، بل مت احلصول على  منطقة الجنوب

 .n4=8وذلك لعدم اكتمال األجوبة، أي أن حجم العينة: ) 2(
 الشكل املوايل يلخص مراحل حتديد حجم عينة الدراسة كالتايل:   
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  ): مراحل تحديد حجم العينة10شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طالبة.من إعداد ال المصدر:

الدخول إىل موقع املنظمة الوطنية حملافظي احلسابات واحلصول على الربيد االلكرتوين  أما بالنسبة لفرنسا فقد مت   
 توزيع االستبيان عليهم عن طريقمث مت  حمافظ حسابات200اختيار عينة عشوائية بسيطة تتكون من للمهنيني وقد مت 

م بالربيد االل   إستبيان. 50صاحلة للتحليل كرتوين، وقد بلغت الردود املتحصل عليها واليت كانت االتصال 

 



 الفصل الرابع                                               اإلطار المیداني والمنھجي للدراسة المیدانیة

 218 

  ثالثا: تحليل خصائص عينتي الدراسة
أسئلة اهلدف منها هو 5من االستبيان بيانات شخصية حول أفراد عينيت الدراسة واشتمل على  تضمن اجلزء األول   

ال املهين، معرفة جنس املستجوب، عمره، مؤهالته العلمية والعملية، باإلضا حتليل هذه سيتم فة إىل خربته يف ا
  اخلصائص كالتايل:

  الجنس والعمرتوزيع عينتي الدراسة حسب  .1
ئر وفرنسا حسب اجلنس مت حساب التكرارات والنسب املئوية اليت ختص تصنيف أفراد عينة الدراسة يف كل من اجلزا   

  ني:يكانت النتائج ملخصة يف اجلدول والشكل التالوالعمر،  
  حسب جنسهم وعمرهم): توزيع أفراد العينة 35جدول رقم (

 النسبة التكرار الدولة التصنيف المتغيرات
  

 الجنس
  
 ذكور

 8%8,57 124 الجزائر
 %100 50 فرنسا

 % 11,43 16 الجزائر إناث
 - 00 فرنسا

  
  
 العمر

 % 10,71 15 الجزائر سنة35أقل من 
 %14 07 فرنسا

 %48,58 68 الجزائر )سنة50-35من (
 %46 23 فرنسا

 % 40,71 57 الجزائر سنة50أكرب من 
 %40 20 فرنسا

  .EXCELمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج المصدر: 
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  توزيع أفراد العينة حسب جنسهم وعمرهم ):11شكل رقم (

  
  .EXCELمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج المصدر: 

هي  % 88,57حمافظ حسابات أي بنسبة  124من خالل اجلدول السابق نالحظ أن عدد الذكور يف اجلزائر قد بلغ  
هذا ما يدل على معظم مزاويل مهنة ، أنثى 16 أي ما يعادل % 11,43أكرب بكثري من نسبة عدد اإلناث اليت بلغت 

  التدقيق اخلارجي يف اجلزائر هم ذكور.
هذا راجع للمسؤولية الكبرية امللقاة على عينة الدراسة يف فرنسا هم ذكور، يف املقابل جند أن كل املستجوبني من    

  عاتق املدقق اخلارجي أثناء مزاولة مهمته، وصعوبة حتملها من قبل معظم النساء.
سنة حيث  )50- 35(لفئة العمرية من أفراد عينة الدراسة يف اجلزائر هم من امعظم تبني نتائج اجلدول السابق  أن    

، تليها الفئة العمرية اليت تتمثل يف األفراد الذين يكون عمرهم %48,58أي بنسبة  حمافظ حسابات 68بلغ عددهم 
سنة 35وأخريا الفئة العمرية األقل من  ،% 40,71حمافظ حسابات أي بنسبة 57سنة والذين بلغ عددهم 50أكرب من 

هذا راجع إىل أن الوصول إىل مهنة التدقيق اخلارجي ، % 10,71حمافظ حسابات أي بنسبة 15الذين بلغ عددهم 
  يتطلب احلصول على درجة علمية أقلها ليسانس باإلضافة إىل أداء تدريب أو تربص مهين لدى أحد مكاتب التدقيق.

ظم األفراد املستجوبني هم من الفئة تطابقت النتائج السابقة مع إجابات أفراد العينة يف دولة فرنسا حيث جند أن مع   
، تليها الفئة العمرية اليت تتمثل يف %46أي بنسبة  حمافظ حسابات 23سنة حيث بلغ عددهم  )50- 35(العمرية من 

وأخريا الفئة  ،% 40حمافظ حسابات أي بنسبة 20سنة والذين بلغ عددهم 50األفراد الذين يكون عمرهم أكرب من 
  .%14حمافظي حسابات أي بنسبة  07سنة الذين بلغ عددهم 35العمرية األقل من 
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  والعملي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي .2

مت حساب التكرارات والنسب املئوية اليت ختص تصنيف أفراد عينة الدراسة يف كل من اجلزائر وفرنسا حسب املؤهل    
  التاليني:كانت النتائج ملخصة يف اجلدول والشكل مي،  العل

  ): توزيع أفرد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي والعملي36جدول رقم (

 النسبة التكرار الدولة التصنيف المتغيرات
  

  المؤهل العلمي
  
 

  
 ليسانس

 %47,14 66 الجزائر
 - - فرنسا

شهادة الدراسات العليا 
 يف املالية واحملاسبة

 %38,57 54 الجزائر
 %78 39 فرنسا

 % 14,29 20 الجزائر دراسات ما بعد التدرح
 %22 11 فرنسا

  
 المؤهل العملي

 %84 159 الجزائر حمافظ حسابات
 %100 50 فرنسا

 %16 31 الجزائر خبري حسايب
 - - فرنسا

  .EXCELمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج  المصدر:

  المؤهل العلمي والعمليتوزيع أفرد عينة الدراسة حسب  ):12شكل رقم (

  

  .EXCELمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج  المصدر:
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تبني نتائج اجلدول السابق أن أغلبية ممارسي املهنة يف اجلزائر هم فئة األفراد احلاصلني على شهادة الليسانس حيث    
، تليهم فئة احلاصلني على شهادة الدراسات العليا يف املالية %47,14حمافظ حسابات أي ما يعادل  66بلغ عددهم 

، مث فئة احلاصلني على شهادة دراسات ما بعد %38,57حمافظ حسابات أي بنسبة  54واحملاسبة حيث بلغ عددهم 
 .%14,29حمافظ حسابات أي ما ميثل  20التدرج كشهادة املاجستري والدكتوراه حيث بلغ عددهم 

د  أن معظم أفراد عينة الدراسة يف فرنسا هي من الفئة احلاملة لشهادة الدراسات العليا يف املالية يف املقابل جن    
، يف حني بلغ عدد حمافظي احلسابات احلاملني %78حمافظ حسابات أي بنسبة  39واحملاسبة حيث بلغ عددهم 

هم من الفئة اليت  العينة يف كلتا الدولتنيهذا ما يدل أن أفراد ، %22أي بنسبة  11لشهادة الدراسات ما بعد التدرج 
  وهي قادرة على اإلجابة على أسئلة االستبيان.  كل من جمال احملاسبة والتدقيقحتمل مؤهالت يف

فيما يتعلق باملؤهل العملي جند أن الفئة املرخص هلم مبزاولة مهنة التدقيق اخلارجي القانوين يف فرنسا هم فئة حمافظي    
، يف حني يف اجلزائر جند أن حمافظ احلسابات ميكن أن يكون أيضا خبري %100بلغت نسبتهم احلسابات لذلك 

، يف حني بلغ عدد %16أي ما ميثل نسبة  31بلغ عددهم يف عينة الدراسة  سيب وميارس مهامه يف آن واحد،حما
  .%84ثل نسبة ا ميمأي  159حمافظي احلسابات فقط 

  الخبرة المهنيةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  .3
مت حساب التكرارات والنسب املئوية اليت ختص تصنيف أفراد جمتمع الدراسة حسب اخلربة املهنية، وكانت النتائج 

  ني:يملخصة يف اجلدول والشكل التال
  ):توزيع أفرد عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية37جدول رقم (

 النسبة التكرار الدولة التصنيف المتغيرات
  
  
  

  الخبرة المهنية
 

  
 سنوات10أقل من 

 % 16,43 23 الجزائر
 %20 10 فرنسا

 % 45,71 64 الجزائر ) سنة20-10من (
 %46 23 فرنسا

 % 37,86 53 الجزائر سنة 20أكثر من 
 %34 17 فرنسا

  .EXCELمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج المصدر: 
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  الدراسة حسب الخبرة المهنيةتوزيع أفرد عينة  ):13شكل رقم (

  

  .EXCELمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج  المصدر:

من خالل اجلدول السابق نالحظ أن أغلبية املستجوبني يف كل من دوليت اجلزائر وفرنسا يتمتعون خبربة مهنية      
، يف حني بلغ عدد أفرادها %45,71أي بنسبة  64سنة حيث بلغ عدد أفراد هذه الفئة يف اجلزائر  )20-10(ترتاوح بني 
سنة حيث بلغ عدد أفراد 20، تليها فئة األفراد الذين يتمتعون خبربة مهنية أكرب من %46مبا يعادل نسبة  23يف فرنسا 

 17أي ما يعادل  %34، يف حني بلغت نسبة هذه الفئة يف فرنسا %37,86أي ما ميثل نسبة  53هذه الفئة يف اجلزائر 
، %16,43أي بنسبة  23سنوات 10الذين يكتسبون خربة مهنية أقل من لغ عدد أفراد العينة يف اجلزائر ، وأخريا بفردا

 .%20أي ما يعادل نسبة  10يف املقابل بلغ عدد أفراد هذه الفئة يف فرنسا 
ل من خالل ما سبق نتوصل إىل أن أغلبية املهنيني املستجوبني يف كل من اجلزائر وفرنسا من ذوي اخلربة يف جما   

م على دراية بظروف ممارسة املهنة وباألدوات ممارسة مهنة التدقيق اخلارجي،  هذا ما يعطي للدراسة قيمة أكرب كو
دف التمكن من إبداء  واإلجراءات املناسبة اليت يتم اللجوء إليها أثناء أي سليم حول القوائم املالية ر تنفيذ مهمتهم 

  املعروضة عليهم.
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 الفصل خالصة

واقع مهنة التدقيق يف كل من اجلزائر وفرنسا من خالل عرض ألهم  من خالل هذا الفصل على مت التعرف   
أن هناك قصور   قد توصلنا إىللممارسة املهنة وكيفية ممارستها، املهنية املشرفة على املهنة، شروط  املنظمات واهليئات

ال جند أية تشريعات قانونية أو قواعد تنظيمية  كبري من طرف املنظمات املهنية يف اجلزائر فيما خيص تنظيم املهنة حيث
لتحليلية، وذلك من استخدام األساليب اإلحصائية احلديثة ويف مقدمتها اإلجراءات ا حتث املدقق اخلارجي على ضرورة

الالزمة، الستخدام مجيع الوسائل  زيادة موثوقية القوائم املالية وزيادة وعي املهنيني بضرورة بذل العناية املهنية أجل
 لكن ،حول خلو القوائم املالية من أية حتريفات أو أخطاء جوهرية واإلجراءات اليت متكنهم من الوصول إىل رأي سليم

ال سيما فيما يتعلق جبانب تنظيمها، إال أن إصدار املشرع  هنة الزالت تعاين من بعض النقائصبالرغم من أن هذه امل
  .يعترب نقلة جيدة يف تطوير املهنة 01-10 اجلزائري للقانون اجلديد

الدولتني وهذا نظرا  خالل هذا الفصل أن هناك العديد من أوجه التشابه يف اإلطار التنظيمي لكال من اتضح من  
ا يف اجلزائر مبا هو مطبق لتأثر يف فرنسا، إال أنه توجد بعض االختالفات بينهما وهذا  القوانني والتنظيمات املعمول 

 من خالل هذهة إىل اختالف البيئة التنظيمية، املهنة يف كل من الدولتني باإلضاف راجع الختالف ظروف ممارسة
  :الدراسة توصلنا إىل النتائج التالية

من خالل وجود هيئات تشرف على املمارسة السليمة  من الدولتني حيكمها إطار تنظيمي ق يف كلإن مهنة التدقي -
  حقوق ممارسيها ومدى امتثاهلم للقوانني املنظمة؛ للمهنة، وتسهر على احلفاظ على

 من أجل ممارسة مهنة التدقيق اخلارجي؛ إن كل من الدولتني تشرتط ضرورة التكوين العلمي والعملي -

اخلارجي بعد اجتياز املرتشح مدة التدريب املهين، األمر  ل ملمارسة وظائف املدققيرنسا ألداء اختبار التأهاشرتاط ف -
 حيث مينح املرتشح االعتماد ملمارسة مهنة حمافظ احلسابات مبجرد انقضاء مدة التدريب الذي ال جنده يف اجلزائر

 املهين؛

طبيعي أو يف شركة مدرجة يف قائمة حمافظي  عند شخصتدوم مدة التدريب املهين يف فرنسا ثالث سنوات  -
 املهين يدوم سنتني لدى خبري حماسيب تعينه اهليئة املنظمة؛ احلسابات، أما يف اجلزائر فإن التدريب

والعمومي هي الوحيدة امللزمة بتعيني حمافظ احلسابات  تعد شركات األموال واملؤسسات ذات الطابع االجتماعي -
 فقد تنوعت الشركات امللزمة بتعيني حمافظ احلسابات من شركات األموال، التجمعات، يف فرنسا يف اجلزائر، بينما
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لاللتزامات القانونية أو  املؤسسات التجارية باإلضافة إىل عدد كبري من املؤسسات األخرى اليت تستجيب
  التعاقدية؛

بينما يف فرنسا  ى البنوك واملؤسسات املالية،تعيني أكثر من حمافظ حسابات يف اجلزائر حكرا فقط عل تعترب إلزامية -
تقوم بإعداد قوائم مالية موحدة يف إطار  جند إضافة إىل ذلك املؤسسات اليت تلجأ علنا لالدخار والشركات اليت

 االندماج احملاسيب؛

 تسمح لرعايا حيمل اجلنسية اجلزائرية، على عكس فرنسا اليت عدم إمكانية ممارسة مهنة التدقيق يف اجلزائر إال ملن -
مع  هذا راجع النفتاح الدولة على اخلارج وتبنيها ملعايري حملية متوافقةاملهنة على أراضيها،  الدول األجنبية مبمارسة

  املعايري الدولية للتدقيق مما يسمح بتوحيد املمارسات املهنية؛

: املصف الوطين للخرباء احملاسبني، الغرفة اجلزائر واملتمثلة يف يف جمال تنظيم مهنة التدقيق يف تنيفاعل نيتإنشاء هيئ -
زيادة الرقابة على ممارسي املهنة وحتسني أدائهم، أما  كان له األثر االجيايب يفهذا ما  احلسابات،  الوطنية حملافظي

 تضم ممارسي املهنة واملتمثلة يف املنظمة املهنية حملافظي احلسابات؛ يف فرنسا جند هناك هيئة فاعلة

جندها يف اجلزائر مقدرة بثالث سنوات قابلة للتجديد  الوكالة اليت يشغلها حمافظ احلسابات، حيثاختالف مدة  -
هذا ما سيكون له تأثري سليب على ويلة نسبيا حيث تقدر بست سنوات، ط مرة واحدة، أما يف فرنسا فنجدها

 املدقق اخلارجي؛ استقاللية

وال يسمح مبمارسة مهام حمافظ احلسابات  احلسابات حملافظ إن مهنة التدقيق اخلارجي القانوين يف فرنسا موكلة -
اخلاضعة للتدقيق، حيث يعترب حمافظ احلسابات هو الشخص الوحيد املخول له  واخلبري احملاسيب يف نفس املؤسسة

ذي احملاسيب فهو الشخص ال التدقيق القانوين بالنسبة للمؤسسات امللزمة بتعيني حمافظ حسابات، أما اخلبري ممارسة
للمؤسسات الذي تطلبه، أما بالنسبة للجزائر فيمكن  ميارس مهام االستشارة فهو تدقيق تعاقدي اختياري بالنسبة

 .حمافظة احلسابات ومهنة اخلبري احملاسيب يف آن واحد حملافظ احلسابات أن ميارس مهمة
، دراسة امليدانيةال عليه يف إجراءمت من خالل هذا الفصل التعرف على اإلطار املنهجي الذي مت االعتماد  كما   

 توضيح االختبارات اإلحصائية ىلباإلضافة إ ينيت الدراسةالبيانات من ع حيث مت حتديد األدوات املستخدمة يف مجع
اليت  عينيت الدراسة على األسئلة واألساليب املستخدمة يف حتليل إجابات املعتمدة من أجل إثبات أو نفي الفرضيات

ا حماور    .حتليل نتائج الدراسة امليدانيةعرض و إليه يف الفصل املوايل املتعلق ب هذا ما سيتم التطرقاالستبيان، احتو



 

 

 

لخامس:ل اــــــــــالفص  
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  مقدمة الفصل
مت من خالل الفصول السابقة التعرف على متغريات الدراسة وتوضيح األدوات املستخدمة يف مجع البيانات من    

عينيت الدراسة وإظهار كيفية حتديد حجم هاتني العينتني، وبعد القيام بتوزيع االستبيان على املستجوبني واحلصول على 
  ."SPSS V.21  ليل النتائج باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية "اإلجابات املناسبة للتحليل، مت تفريغ البيانات وحت

سنحاول من خالل هذا الفصل عرض وحتليل النتائج املتحصل عليها من إجابة األفراد املستجوبني على األسئلة    
اليت تضمنتها حماور االستبيان، مع التمييز ببني النتائج املتحصل عليها من إجابات أفراد العينة يف اجلزائر، وإجابات 

هم الفروقات يف اإلجابة، ليتم يف األخري اختبار صحة أو نفي فرضيات ال أفراد العينة املختارة من دولة فرنسا وإبراز أ
ستيودنت لعينتني مستقلتني، حيث خصص كل حمور من حماور االستبيان الختبار أحد  Tدراسة باستخدام اختبار 

  :ةامليدانية التاليالفرضيات الرئيسية املوضوعة وذلك فوق منوذج الدراسة 
   املباحث التالية:مت تقسيم هذا الفصل إىل  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تحليل النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسية األولى. المبحث األول:
 باختبار الفرضية الرئيسة الثانية. المبحث الثاني: تحليل النتائج المتعلقة

 المبحث الثالث: تحليل النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسية الثالثة.
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وحتليل أجوبة عينيت الدراسة على األسئلة اليت تضمنها احملور األول من االستبيان،  لعرض بحثهذا املخصص خالل 

بتقييم املخاطر اليت ميكن أن يواجهها أثناء قيامه بتدقيق زائر وفرنسا دى قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلمب املتعلق
القوائم املالية املعروضة عليه من أجل املصادقة عليها، ومدى قيامه باستخدام اإلجراءات املناسبة يف التوقيت املناسب 

شكل  يفاحملور قد مت صياغة هذا لليت متكنه من االستجابة هلذه املخاطر وختفيضها إىل املستوى املقبول عموما، ا
بيانات كل بند من هذا احملور على حدى وم فيما يلي بعرض وحتليل سنقسؤاال،  )22-06(جمموعة من األسئلة 

مث اختبار  معتمدين على حساب كل من املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألجوبة أفراد العينة يف كل دولة،
  .ستيودنت لعينتين مستقلتين Tالفرضية الرئيسية األوىل باستخدام اختبار 

أهم اخلطوات األساسية اليت جيب على املدقق  مطلبيتضمن كل  مطالبإىل ثالثة  بحثتقسيم هذا امل مت    
اخلارجي اتباعها عند تقييم خماطر التدقيق اخلارجي واالستجابة هلا واليت تتمثل يف: التعرف على طبيعة نشاط املؤسسة 

صل والقطاع الذي تنشط فيه، تقييم هيكل نظام الرقابة الداخلية باإلضافة إىل تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية اليت تو 
  ، ميكن متثيل ذلك يف الشكل التايل:إليها واالستجابة هلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحليل النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسية األولى األول: المبحث
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  ): اختبار الفرضية الرئيسية األولى14شكل رقم(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبة. المصدر:

  تتمثل عناصر هذا املبحث فيما يلي:  

  

  

  

  

  

بالتعرف على نشاط مدى قيام المدقق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا المطلب األول: 
 .المؤسسة والقطاع الذي تنشط فيه

قيام المدقق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا بتقييم هيكل نظام مدى  المطلب الثاني:
 .الرقابة الداخلية

األخطاء الجوهرية واالستجابة قيام المدقق الخارجي بتقييم مخاطر المطلب الثالث: مدى 
 .لها
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قيام المدقق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا بالتعرف على نشاط المؤسسة والقطاع مدى األول:  المطلب
  الذي تنشط فيه

مدى قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا بالتعرف على طبيعة نشاط املؤسسة والصناعة  من أجل اختبار   
ي، وذلك من خالل حتليل البيئة الداخلية واخلارجية اليت تنشط فيها خالل عملية تقييمه ملخاطر عملية التدقيق اخلارج

كل من املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مت تلخيص  أداء املؤسسة يف قطاع الصناعة،  للمؤسسة والتعرف على
  لتايل:يف اجلدول ا ستيودنت لعينتني مستقلتنيTعلى عبارات هذا الفرع  باإلضافة إىل نتائج اختبار  إلجابات املهنيني

المحسوبة إلجابات  ستيودنت Tوقيمة  رافات المعيارية): المتوسطات الحسابية واالنح38جدول رقم (
  المهنيين في كل من الجزائر وفرنسا حول مدى قيامهم بالتعرف على نشاط المؤسسة والقطاع الذي تنشط فيه.

الوسط   البلد  العبارات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

ت  قيمة
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  القرار

جي يقوم املدقق اخلار  .6
بالتعرف على طبيعة  املؤسسة 

  عوامل القطاع الذي تنتمي إليه.و 

  %80,84  0,821 4,042 الجزائر
-0,847 

  
 

 
,398  

غري دال 
(ال توجد 

  %83,2  0,888 4,160 فرنسا  فروق)

يقوم املدقق اخلارجي بالتأكد . 7
الطرق والسياسات  ثبات من

احملاسبية املطبقة يف معاجلة 
العمليات املالية املرتبطة بأعمال 

  املؤسسة.

   % 32,84  0,749  1,642 الجزائر
 

-23,649  

 
  

,000 
  
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
  %88  0,571  4,400 فرنسا فرنسا)

يقوم املدقق اخلارجي بالرجوع . 8
إىل نتائج التدقيق  السابق 

على طبيعة املخاطر للتعرف 
  السابقة.

   %31,56 0,646 1,578 الجزائر
 

-26,564  

 
 

,000  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
  %88  0,638  4,400 فرنسا فرنسا)
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يقوم املدقق اخلارجي بتقييم . 9
األداء املايل للمؤسسة حمل 
التدقيق مع املؤسسات املماثلة 

  العاملة يف نفس القطاع.

   %33,56 0,681 1,678 الجزائر
 

-24,941  

 
 

,000  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

  %87,2  0,562  4,360 فرنسا

  
  الفرع ككل

  %44,7 0,435 2,235  الجزائر
-29,717  

 
,000  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
  فرنسا)

 % 86,6 0,405 4,330  فرنسا

 .SPSS.V21باالعتماد على االستمارة وبرنامج  طالبةمن إعداد ال المصدر:

أن كل من  يتضحمن خالل حتليل إجابات املدققني اخلارجيني يف فرنسا املتحصل عليها يف اجلدول السابق،    
ومبتوسط حسايب قيمته  %88قد نالتا املرتبة األوىل حيث بلغت قيمة الوزن النسيب هلما )08(و )07(العبارتني رقم 

، هذا ما يؤكد موافقتهم الشديدة على القيام بالتأكد من ثبات الطرق والسياسات احملاسبية املطبقة داخل 4,400
ا يف قطاع الصناعة ومقارنة أدائها عرب الزمن،  املؤسسة الواحدة، من أجل التعرف على مكانة املؤسسة مقارنة مبثيال

م استعانتهم باإلضافة إىل التمكن من حتديد العالقات غري العادية و  مناطق األخطاء احملتملة، كما أكدت إجابا
ا أخطاء يف السنة املبنتائج التدقيق السابقة   اهذتطبيق اضية، كون أن من أجل حتديد احلسابات اليت اكتشفت 

ل من خاللتزم بتطبيقه أثناء أداء مهمته، اإلجراء ميكن املدقق اخلارجي من ختطيط وتصميم برنامج التدقيق الذي سي
 ،إمكانية حتديده ملناطق التحريفات احملتملة أو اليت سبق وأن تضمنت على أخطاء جوهرية يف السنوات السابقة

يف املقابل بلغ املتوسط احلسايب  إلجابات املهنيني  ،تركيز اجلهد عليها وتكثيف اإلجراءات املطبقةبالتايل التمكن من و 
أن حيث على الرتتيب، هذا ما يدل على عدم املوافقة الشديدة  1,578و 1,642يف اجلزائر على العبارتني السابقتني 

جلزائر ال يقومون بالتأكد من ثبات السياسات احملاسبية املطبقة يف املؤسسة والبحث عن أسباب املدققني اخلارجيني يف ا
إمكانية لظهور خماطر ميكن  ةالواحد فهم ال يرون أن يف تغيري السياسات احملاسبية املطبقة داخل املؤسسة، التغري فيها

أنه من واجبهم التأكد من التطبيق السليم هلذه  ؤكدونأن تؤدي إىل إبداء رأي غري سليم حول القوائم املالية، لكنهم ي
، السياسات ومالءمتها للمعاجلة احملاسبية لألرصدة املكونة للقوائم املالية وللعمليات اليت تقوم املؤسسة بتنفيذها

بفحص عمليات التدقيق اخلاصة بالسنة  املدققني اخلارجيني يف اجلزائر عدم قيام أكدت النتائج ذلك فقد باإلضافة إىل
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ا أخطاء يف السنة السابقة معظم يرجع السبب يف ذلك إىل أن ، السابقة من أجل حتديد احلسابات اليت اكتشفت 
تغري الظروف احمليطة وتغيري اسرتاتيجيتها نتيجة  ،املؤسسات ال تلتزم بتطبيق نفس السياسات احملاسبية عرب السنوات

  .وأهدافها على املدى الطويل
ومبتوسط  %87,2من خالل إجابات املهنيني يف فرنسا على املرتبة الثانية بوزن نسيب قيمته  )09(حتصلت العبارة رقم    

تقييم الوضع املايل ميكن التدقيق  ، فبعد التأكد من ثبات السياسات احملاسبية داخل املؤسسة حمل4,360حسايب قيمته 
فمن املمكن أن يكون أداء املؤسسة يف حتسن لكن إذا متت مقارنة هذا  ،للمؤسسة وإمكانية استمرارها يف املستقبل

ا يتض هذا ما ميكن أن يؤدي إىل مواجهة املؤسسة لصعوبات مالية يف  ئها،ح أن هناك تدهورا يف أدااألداء مبثيال
املستقبل تؤثر على قرارات مستخدمي القوائم املالية، ويعترب أسلوب املقارنات أحد أدوات اإلجراءات التحليلية اليت 

التدقيق وأوجب ضرورة استخدامها من طرف املدقق اخلارجي عند قيامه بعملية  ISA520نص عليها املعيار الدويل 
أشارت نتائج اجلدول ، يف املقابل يت سيقوم بتدقيق قوائمها املاليةاخلارجي وخاصة خالل التعرف على طبيعة املؤسسة ال

ا يف الصناعة  حيث ،السابق أن املدققني اخلارجيني يف اجلزائر ال يقومون بتقييم األداء املايل للمؤسسة مقارنة مبثيال
  .الذي يدل على عدم املوافقة  1,678 ذه العبارةهل احلسايب توسطامل بلغت قيمة

 قيمته نسيباليت احتلت املرتبة الثالثة بوزن  )06(بينت إجابات املدققني اخلارجيني يف فرنسا على العبارة رقم    
 قوائمها املالية بتدقيق ونف على طبيعة املؤسسة اليت يقومبالتعر قيامهم  ،4,160قدره  ومبتوسط حسايب 83,2%
الذي نص على ضرورة قيام  ISA315هذا ما يتفق مع ما جاء به املعيار الدويل لقطاع الذي تنشط فيه، اوعوامل 

اطر أو من أجل التعرف عل أية خم ،املدقق اخلارجي بتحليل نشاط املؤسسة وعوامل القطاع والصناعة اليت تنشط فيها
مدى سالمة  حولجي يف ضرورة إعطاء تأكيد معقول للدور الكبري الذي يلعبه املدقق اخلار  نتيجةحتريفات جوهرية، 

حيث بلغ املتوسط  اجلزائر املهنيني يفهذا ما أكدته أيضا إجابة  وعدالة القوائم املالية وخلوها من أية حتريفات جوهرية،
  وهذا ما يدل على املوافقة. 4,042احلسايب للعبارة السابقة 

العبارات  كل  على املدققني اخلارجيني يف فرنسااالجتاه العام للمتوسط احلسايب إلجابات ة عامة يتبني أن بصف   
وهو أكرب من الوزن  % 86,6ه وبوزن نسيب قيمت 4,330املطروحة عليهم كان حنو املوافقة بشدة، حيث بلغت قيمته 

يطبق اإلجراءات اليت متكنه من التعرف على  فرنساهذا ما يدل على أن املدقق اخلارجي يف ، %60النسيب احملايد 
، يف املقابل جند أن االجتاه العام للمتوسط احلسايب إلجابات املهنيني يف طبيعة نشاط املؤسسة والقطاع الذي تنشط فيه

 وهو أقل من %44,70وبوزن نسيب قيمته  2,235اجلزائر جلميع العبارات كان حنو عدم املوافقة، حيث بلغت قيمته 
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، هذا ما يدل على أن املدققني اخلارجيني يف اجلزائر ال يقومون بالتعرف على نشاط املؤسسة %60الوزن النسيب احملايد 
 ستيودنت لعينتني مستقلتني والذي بلغت قيمته للفرع ككل   Tوالقطاع الذي تنشط فيه، كما أكدت نتائج اختبار 

ا دالة كون أن مستوى الداللة كان أقل من درجة  ،%95ومستوى ثقة  188ذلك عند درجة حرية  -29,717 أ
فروق جوهرية بني قيام املدقق ، هذا ما يؤدي إىل قبول الفرضية البديلة والتأكيد على وجود )α=5%(املخاطرة 

اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا بالتعرف على نشاط املؤسسة والقطاع الذي تنشط فيه، وقد كانت هذه الفروق 
  نسا مما يؤدي إىل إثبات الفرضية الفرعية األوىل من الفرضية الرئيسية األوىل اليت تنص على:لصاحل فر 

توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين مدى قيام المدقق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا بالتعرف    
  على نشاط المؤسسة والقطاع الذي تنشط فيه.

  قييم هيكل نظام الرقابة الداخليةالخارجي في كل من الجزائر وفرنسا بتمدى قيام المدقق الثاني:  المطلب
ييم خماطر الرقابة الداخلية من طرف املدقق اخلارجي اجلزء األساسي لعملية تق نظام يعترب القيام بفهم واختبار هيكل   

يتم من خالل هذا املطلب ، سوم بتنفيذهامن أجل حتديد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات اليت سيق التدقيق اخلارجي
قييمه ملخاطر نظام الرقابة الداخلية خالل عملية ت فهمي يف كل من اجلزائر وفرنسا بمدى قيام املدقق اخلارجاختبار 

ليها ملخصة يف عل صحاملت من خالل حتليل األجوبة املتحصل عليها على بنود هذا الفرع، النتائج التدقيق اخلارجي
 :وايلاجلدول امل
إلجابات المهنيين ستيودنت  T وقيمة اختبار سابية واالنحرافات المعيارية): المتوسطات الح39رقم (جدول 

 حول مدى قيام المدقق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا بتقييم نظام الرقابة الداخلية.

الوسط   البلد  العبارات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  القرار

 يقوم املدقق اخلارجي بفهم. 10
نظام الرقابة الداخلية عند ملكونات 

  ختطيط عملية التدقيق.

   % 35,42  0,752 1,771 الجزائر
-23,998  

  
,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

 %91,6  0,574 4,580 فرنسا

  % 34,14  0,704  1,707 الجزائريقوم املدقق اخلارجي بإجراء . 11
-22,319  

 
,000 

دال (توجد 
فروق 
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الرقابة  اختبارات الوجود ألساليب
  للتأكد من فاعلية عملها.

لصاحل    %85,2  0,664  4,260 فرنسا
 فرنسا)

يقوم املدقق اخلارجي بإجراء . 12
اختبارات االلتزام ألساليب الرقابة 

  الداخلية املطبقة.

  % 34,14 0,673 1,707 الجزائر
-22,773  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

 %84  0,638  4,200 فرنسا

بناء على تقييم املدقق . 13
ملخاطر الرقابة يقوم بتحديد طبيعة 

  إجراءات التدقيق املستخدمة

  % 34,84 0,661 1,742 الجزائر
-23,907  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

 %86  0,614  4,300 فرنسا

على تقييم املدقق بناء . 14
ملخاطر الرقابة يقوم بتحديد 
توقيت إجراءات التدقيق 

  املستخدمة.

  %37 0,821 1,850 الجزائر
 

-16,975  

 
 

,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 %81,6  0,723  4,080 فرنسا فرنسا)

بناء على تقييم املدقق . 15
ملخاطر الرقابة يقوم بتحديد مدى 

  املستخدمة.إجراءات التدقيق 

  % 35,42 0,702 1,771 الجزائر
-20,075  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

 %82  0,707  4,100 فرنسا

يقوم املدقق اخلارجي . 16
بتحديد إجراءات الرقابة الالزمة 

  ملنع واكتشاف األخطاء.

  % 38,14 1,078 1,907 الجزائر
-14,750  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

 %86  0,646  4,300 فرنسا

  
  الفرع ككل

  % 35,58 0,397 1,779  الجزائر
-39,038  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
  فرنسا)

 % 85,2 0,349 4,260  فرنسا

  .SPSS.V21باالعتماد على االستمارة وبرنامج  طالبةمن إعداد ال المصدر:
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املرتبة األوىل حيث  قد احتلت )10(من خالل حتليل إجابات املدققني اخلارجيني يف فرنسا تبني أن العبارة رقم    
ا النسيب   قيامهم موافقتهم الشديدة على ، هذا ما يدل على4,580ومبتوسط حسايب قيمته  %91,6بلغت قيمة وز

أنه جيب على املدقق اخلارجي  NEP315حيث نص معيار التدقيق الفرنسي  ،الرقابة الداخلية نظام مكوناتبتقييم 
خذ بعني يد أنواع األخطاء احملتملة، واألاليت متكنه من حتداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق معرفة عناصر الرقابة الد

من توى التأكيدات، ات ككل أو على مساالعتبار العوامل اليت ميكن أن تسبب خماطر األخطاء اجلوهرية يف احلساب
  أجل ذلك على املدقق اخلارجي أن يكون على علم بالعناصر التالية:

  ؛تحديد مدى وجود بيئة للرقابة تقوم على أساس النزاهة واألخالق والكفاءةبيئة الرقابة حيث يقوم املدقق اخلارجي ب -
اطها وأثرها على احلسابات، ومن أجل املرتبطة بنش املخاطر حتديد الوسائل املستخدمة من طرف املؤسسة من أجل -

  حتديد اإلجراءات اليت يتم وضعها لالستجابة هلذه املخاطر؛
اليت تأخذ بعني االعتبار املخاطر الناجتة عن استخدام املعاجلة لداخلية املستخدمة داخل املؤسسة إجراءات الرقابة ا -

  اآللية؛
جل ضمان التطبيق اجليد للرقابة الداخلية والطريقة اليت يتم األساليب األساسية املستخدمة من طرف املؤسسة من أ -

  من خالهلا استخدام األنشطة التصحيحية؛
على معلومات تفصيلية  احلصول املدقق اخلارجينظام املعلومات املرتبط بإعداد املعلومة املالية حيث جيب على -

ووجود نظام اتصال يسمح للمعلومات بالتدفق واالنتقال يف مجيع مستويات  ،وكاملة عن وجود نظام معلومات فعال
  .هم يف نظام الرقابة الداخليةر املؤسسة، كما يسمح لكل املوظفني داخل املؤسسة بفهم وظائفهم ودو 

ه ومتوسط حسايب قيمت %86يف املرتبة الثانية وذلك بوزن نسيب قدره  )16(و) 13(جاءت كل من العبارتني رقم    
على استخدام إجراءات الرقابة الداخلية ، هذا ما يدل على املوافقة الشديدة من قبل املهنيني يف فرنسا 4,300

م يستخدمون تقييمهم هلذه املخاطر من أجل حتديد توقيت لتخفيض خماطر الرقابة إىل أدىن مستوى هلا ، كما أ
إجراءات التدقيق املستخدمة، فكلما كانت خماطر الرقابة مرتفعة سيتم استخدام اإلجراءات خالل السنة، أما إذا  

اية السنة، يف املقابل بينت اإلجابات امل تحصل عليها كانت خماطر الرقابة منخفضة سيتم تطبيق هذه االجراءات يف 
من طرف املدققني اخلارجيني يف اجلزائر على العبارتني السابقتني عدم موافقتهم حيث بلغ املتوسط احلسايب هلما 

على الرتتيب، هذا ما يدل على عدم قيامهم بالتعرف على عناصر نظام الرقابة الداخلية وعدم  1,907، 1,742
فمن خالل فهم وحتليل  يف حتديد توقيت إجراءات التدقيق املستخدمة،تقييمهم ملخاطر الرقابة واستخدام هذا التقييم 
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حتديد مدى مالءمته لنشاط املؤسسة وذلك من للعناصر املكونة لنظام الرقابة الداخلية يتمكن املدقق اخلارجي من 
  :خالل ضرورة

أسلوب اإلدارة يف تقييم حتديد مدى وجود بيئة للرقابة تقوم على أساس النزاهة واألخالق والكفاءة مع حتديد  -
  املخاطر وكيفية توزيع السلطات واملسؤوليات؛

حصول املدقق اخلارجي على معلومات تفصيلية وكاملة عن وجود نظام معلومات فعال ووجود نظام اتصال  -
يسمح للمعلومات بالتدفق واالنتقال يف مجيع مستويات املؤسسة، كما يسمح لكل املوظفني داخل املؤسسة بفهم 

  هم يف نظام الرقابة الداخلية؛ر ظائفهم ودو و 
  حصول املدقق على فهم ألنشطة الرقابة كمتابعة للقواعد الداخلية املطبقة؛ -
احلصول على متابعة من طرف املدقق اخلارجي لعناصر الرقابة الداخلية وكيفية تنفيذها من قبل اإلدارة  -

  .واملوظفني داخل املؤسسة
حتديد مدى فعالية تشغيل من أجل  ختبارات نظام الرقابة الداخليةال تطبيقهمهنيني يف فرنسا بينت إجابات امل   

أجل الوجود اليت يتم تصميمها من  تشمل هذه االختبارات كل من اختبارات، هذا النظامسات وإجراءات السيا
رصدة احلسابات والعناصر اليت فحص مدى وجود األدلة املؤيدة ألو  التأكد من وجود نظام رقابة فعال داخل املؤسسة

مدى التزام املؤسسة و  بتنفيذ أنشطة الرقابةرات االلتزام لفحص مدى االلتزام تفصح عنها القوائم املالية، واختبا
من خالل املالحظة واالستفسار للعمليات اليت يقوم يف نظام الرقابة الداخلية،  باإلجراءات واألساليب املنصوص عليها

م على العبارة رقم وفحص  النظام هذا ا اليت جاءت يف  )11(املستندات املؤيدة هلذه العمليات، هذا ما أكدته إجابا
اليت نالت املرتبة الرابعة بوزن  )12(، والعبارة رقم 4,260ومتوسط حسايب قيمته  %85,2املرتبة الثالثة بوزن نسيب قيمته 

بل بينت اإلجابات املتحصل عليها من طرف املدققني يف املقا، 4,200ومتوسط حسايب قدره  %84نسيب قيمته 
 بلغ املتوسط احلسايبالرقابة الداخلية، حيث  نظاملالختبارات األساسية لتقييم  هماستخداماخلارجيني يف اجلزائر عدم 
   مما يدل على عدم املوافقة الشديدة. 1,707للعبارتني السابقتني قيمة 

إضافة إىل استخدام نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية يف حتديد توقيت إجراءات التدقيق املستخدمة، فإن املدقق    
اخلارجي يف فرنسا يستخدم نتائج هذا التقييم أيضا من أجل حتديد مدى وطبيعة اإلجراءات املطبقة، حيث احتلت 

 )14(، يف حني جاءت العبارة رقم 4,100ومتوسط حسايب قدره  %82 املرتبة الرابعة بوزن نسيب قيمته )15(العبارة رقم 
حيث كلما كانت خماطر الرقابة مرتفعة ، 4,080ومبتوسط حسايب قدره  %81,6يف املرتبة اخلامسة بوزن نسيب قيمته 
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ى فسيوسع املدقق يف إجراءات التدقيق وذلك بتطبيقها على مناطق وجماالت أوسع، باإلضافة إىل االعتماد عل
إجراءات تدقيق إضافية، أما إذا كانت خماطر الرقابة منخفضة فهذا ما ميكن املدقق اخلارجي من تقليص نطاق تطبيق 

: NEP200نص معيار التدقيق الفرنسي  ،ألرصدة املكونة للقوائم املاليةوالتقليل من االختبارات التفصيلية ل إجراءاته
، أنه جيب على املدقق المستخدمة في إطار المصادقة على الحسابات""المبادئ المطبقة عند تدقيق الحسابات 

اخلارجي تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية، فكلما كان هذا التقييم مرتفعا فعلى املدقق اخلارجي استخدام إجراءات تدقيق 
الضعف  : "االبالغ عن نقاطNEP265االكتشاف، كما نص املعيار الدويل  عدم إضافية من أجل ختفيض خماطر

، أنه على املدقق اخلارجي تقييم كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية من أجل تقييم طبيعة في الرقابة الداخلية"
يف املقابل بلغ املتوسط احلسايب إلجابات املهنيني يف اجلزائر على املستخدمة من طرف املدقق اخلارجي، اإلجراءات 

الرتتيب، هذا ما يدل على عدم املوافقة الشديدة من طرف املهنيني  على 1,850، 1,771العبارتني السابقتني القيم: 
م  إجراءات التدقيق املستخدمة، طبيعةلرقابة الداخلية يف حتديد مدى و استخدام تقييم نظام اعلى  فقد أكدت إجابا

الوثيقة باملؤسسة لتحديد اإلجراءات املطبقة خالل تنفيذهم لعملية  ةعرفاملاملهنية و  ةرب اخلالشخصي و  كماستخدام احل
  .التدقيق اخلارجي

على العبارات املطروحة  املدققني اخلارجيني يف فرنسااالجتاه العام للمتوسط احلسايب إلجابات بصفة عامة يتبني أن    
وهو أكرب من الوزن النسيب احملايد  %85,2 وبوزن نسيب قيمته 4,260عليهم كان حنو املوافقة بشدة، حيث بلغت قيمته 

االجتاه العام بتقييم نظام الرقابة الداخلية، يف املقابل كان  هذا ما يدل على قيام املدقق اخلارجي يف فرنسا، 60%
 1,779، حيث بلغت قيمته بشدة حنو عدم املوافقةجلميع الفقرات  للمتوسط احلسايب إلجابات املهنيني يف اجلزائر

قيام املدقق اخلارجي يف عدم  هذا ما يدل على ،%60وهو أقل من الوزن النسيب احملايد  %35,58 نسيب قيمتهوبوزن 
الذي بلغت قيمته للفرع   ستيودنت لعينتني مستقلتني Tأكدت نتائج اختبار ، وقد بتقييم نظام الرقابة الداخليةاجلزائر 
ا دالة كون أن مستوى الداللة كان أقل من درجة  %95ومستوى ثقة  188ذلك عند درجة حرية  -39,038 ككل أ

فروق جوهرية بني قيام املدقق اخلارجي يف كل هذا ما يؤدي إىل قبول الفرضية البديلة، أي توجد  )α=5%(املخاطرة 
هذا  وقد كانت هذه الفروق لصاحل فرنسابتقييم نظام الرقابة الداخلية داخل املؤسسة حمل التدقيق،  من اجلزائر وفرنسا

  اليت تنص على: إىل إثبات الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية األوىلما يؤدي 
توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين مدى قيام المدقق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا بتقييم    

  نظام الرقابة الداخلية داخل المؤسسة محل التدقيق.
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  األخطاء الجوهرية واالستجابة لهامدى قيام المدقق الخارجي بتقييم مخاطر المطلب الثالث: 
تقييم خماطر بعد قيام املدقق اخلارجي بالتعرف على املؤسسة حمل التدقيق وتقييم نظام رقابتها الداخلية يتمكن من    

واالستجابة هلا، حيث تعد هذه اخلطوة املرحلة األخرية عند تقييم  األخطاء اجلوهرية اليت توصل هلا خالل تنفيذ مهمته
 :املوايليف اجلدول  بندلى األسئلة الواردة يف هذا المت تلخيص إجابات املهنيني ع ،خماطر التدقيق اخلارجي

إلجابات المهنيين  ستيودنتT وقيمة اختبار : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية)40(جدول رقم 
 المدقق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا بتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية واالستجابة لها. قيام حول مدى

الوسط   البلد  العبارات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

اتجاه 
  اإلجابة

يقوم املدقق اخلارجي . 17
املصادر املتوقعة للمخاطر بتحديد 
  اجلوهرية.

   %33,42  0,724 1,671 الجزائر
-21,407  

  
,000 
 

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

 %83,2  0,650 4,160 فرنسا

يقوم املدقق اخلارجي . 18
تحديد خماطر األخطاء اجلوهرية ب

دف تقييم إجراءات التدقيق 
  املخطط هلا.

  % 34,28  0,702  1,714 الجزائر
-23,208  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

 % 85,6  0,572  4,280 فرنسا

يقوم املدقق اخلارجي . 19
بتحديد األمهية النسبية للبنود 
 واألرصدة املكونة للقوائم املالية

بناء على تقييمه ملخاطر األخطاء 
  اجلوهرية.

  % 34,42 0,759 1,721 الجزائر
-21,144  

 
,000 
  

(توجد دال 
فروق 
لصاحل 
 % 84,4  0,581  4,220 فرنسا فرنسا)

يقوم املدقق اخلارجي . 20
باالستفسار من األطراف الفاعلة 
باملؤسسة من أجل تقييم خماطر 

  التدقيق.

  %33,42 0,661 671 ,1 الجزائر
-24,314  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 %85,2  0,599  4,260 فرنسا فرنسا)
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 اخلارجي املدقق . يقوم21
 حول العملية فريق مبناقشة
  .جوهرية حتريفات وجود إمكانية

  % 38,42 0,740 1,921 الجزائر
-19,341  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

 %84  0,638  4,200 فرنسا

 على اخلارجي املدقق . حيرص22
 من واملناسبة الكافية األدلة مجع
 إىل التدقيق خماطر ختفيض أجل

  .عموما املقبول املستوى

  % 37,7 0,759 1,885 الجزائر
 

-20,072  

 
 

,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
  4,240 فرنسا فرنسا)

  

0,555 84,8% 

  
  الفرع ككل

  % 35,28 0,368 1,764  الجزائر
-43,378  

 
,000 

 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
  فرنسا)

 % 84,52 0,266 4,226  فرنسا

  .SPSS.V21باالعتماد على االستمارة وبرنامج  طالبةمن إعداد ال المصدر:

بوزن اليت احتلت املرتبة األوىل  )18(من طرف املهنيني يف فرنسا على العبارة رقم  اإلجابات املتحصل عليها بينت    
، أن املدقق اخلارجي يف فرنسا يقوم بتحديد خماطر األخطاء اجلوهرية 4,280 ومتوسط حسايب قدره %85,6 نسيب قيمته

"تدقيق الحسابات المحققة من  :NEP100من أجل تقييم إجراءات التدقيق املخطط هلا، حيث نص املعيار الفرنسي 
ى ، أنه جيب على املدقق اخلارجي تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية عند مستو طرف عدد من محافظي الحسابات"

احلسابات ككل وعلى مستوى التأكيدات من أجل حتديد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات املخطط هلا، يف املقابل 
هذا ما يدل على عدم ،  1,714قيمة اجلزائر على العبارة السابقة بلغ املتوسط احلسايب إلجابات املدققني اخلارجيني يف

  املستخدمة أثناء تنفيذ مهمته.املوافقة على تقييم املدقق اخلارجي لإلجراءات 
ا النسيب قيمة  يف املرتبة الثانية )20(جاءت إجابات املدققني اخلارجيني يف فرنسا على العبارة رقم     حيث بلغ وز

، هذا ما يدل على قيامهم باستخدام اإلجراءات اليت متكنهم من االستجابة 4,260 ومبتوسط حسايب قيمته 85,2%
طريق االستفسار وطلب املعلومات من اإلدارة واألطراف األخرى على مستوى املؤسسة، يف للمخاطر املقيمة عن 
من أجل معرفة  فسار من اإلدارةباالستيف اجلزائر على العبارة السابقة عدم قيامهم  املهنينياملقابل أثبتت إجابة 

استفسارات من مسؤويل إجراء ب قيامهم عدم اإلجراءات املتبعة لتحديد ومواجهة املخاطر داخل املؤسسة، باإلضافة إىل
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حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب للعبارة السابقة من أجل تعزيز ردود اإلدارة عن هذه االستفسارات،  احلوكمة
1,671.  

املرتبة الثالثة  يفقد جاءت  )22(أشارت نتائج اجلدول السابق إىل أن إجابات املهنيني يف فرنسا على العبارة رقم    
ا النسيب  ، هذا ما يدل على املوافقة الشديدة على استجابة 4,240ومبتوسط حسايب قيمته  %84,8حيث بلغ وز

وهرية يف القوائم املالية اليت يقوم بتدقيقها واليت من املمكن أن تؤثر على اجلخطاء املدقق اخلارجي يف فرنسا ملخاطر األ
طريق مجع األدلة الكافية واملناسبة حول احلسابات اليت حتتوي على هذه األخطاء  عنتكون هذه االستجابة  رأيه،

أنه جيب على املدقق اخلارجي تقييم خماطر  NEP200وتصميم إجراءات تدقيق إضافية، حيث نص املعيار الفرنسي 
نادا إىل أساسيات حمددة األخطاء اجلوهرية وتصميم إجراءات التدقيق املستخدمة من أجل االستجابة هلذا التقييم است

أنه على املدقق اخلارجي التخطيط ألداء مهمته من  NEP315يف معايري العمل امليداين، كما نص املعيار الفرنسي 
ني يف يخالل أداء اإلجراءات اليت متكنه من تقييم املخاطر واالستجابة هلا، األمر الذي ال جنده عند املدققني اخلارج

ماجلزائر الذين أثبتت  عدم قيامهم بتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية واالستجابة هلا عن طريق  على العبارة السابقة إجابا
املتوسط احلسايب للعبارة السابقة  هذا ما أكده، أداء اإلجراءات اليت متكنهم من احلصول على األدلة املناسبة والكافية

جلزائر على خربته املهنية ومعرفته الوثيقة باملؤسسة لتحديد حيث يعتمد املدقق اخلارجي يف ا ،1,885قيمته  الذي بلغت
كما يستخدم حكمه الشخصي من أجل ختفيض هذه   ،األرصدة واحلسابات اليت ميكن أن حتتوي على أخطاء جوهرية

  املخاطر.
يقوم بتحديد  بينت النتائج السابقة أنه انطالقا من تقييم املدقق اخلارجي يف فرنسا ملخاطر األخطاء اجلوهرية      

بوزن  الرابعة املرتبة )19(مستويات األمهية النسبية للبنود واألرصدة املكونة للقوائم املالية، حيث احتلت العبارة رقم 
"تطبيق مفهوم األهمية النسبية  :NEP320نص املعيار الفرنسي ، 4,220ومبتوسط حسايب قدره  %84,4 نسيب قيمته

جيب على املدقق اخلارجي أن يأخذ بعني االعتبار خماطر األخطاء اجلوهرية اليت ، أنه عند تخطيط وتنفيذ التدقيق"
ميكن أن توجد يف حسابات الدورة اليت يقوم بتدقيقها من أجل إعادة النظر وتقييم مستوى األمهية النسبية، ويف حالة 

املقابل جند عدم قيام املهنيني يف  تقييمه األويل لعتبة األمهية النسبية، يفطر جوهرية جديدة عليه أن يعدل وجود خما
اجلزائر بتحديد مستوى أو مستويات األمهية النسبية من أجل وضع برنامج العمل الواجب تنفيذه، باإلضافة إىل عدم 
تقييم اإلجراءات اليت مت التخطيط هلا وتعديل مستويات األمهية النسبية بناء على تقييمهم ملخاطر األخطاء اجلوهرية، 

  .1,721قيمة املتوسط احلسايب للعبارة السابقة حيث بلغت 
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املتحصل عليها من إجابات املدققني اخلارجيني يف فرنسا على املرتبة اخلامسة حيث بلغ  )21(نالت العبارة رقم    
ا النسيب  هذا ما يدل على املوافقة الشديدة على قيامهم باملناقشة بني ، 4,200ومبتوسط حسايب قيمته  %84وز

أنه جيب على املدقق اخلارجي مناقشة فريق عملية التدقيق  NEP315املعيار الفرنسي أعضاء فريق مهمتهم، حيث نص 
وجد يكون اهلدف هو فهم كل عضو يف الفريق للمخاطر اليت ميكن أن تاألخطاء اجلوهرية يف احلسابات،  حول خماطر

، من توجيه أعضاء فريقه ألداء إجراءات تدقيق معينةيف العناصر املكلفني برقابتها، باإلضافة إىل متكن املدقق اخلارجي 
إمكانية وجود  مبناقشة فريق تنفيذ مهمة التدقيق حولنتائج عدم قيام املدقق اخلارجي يف اجلزائر بينت اليف املقابل 

  .1,921السابقة الذي بلغت قيمته  املتوسط احلسايب للعبارةة، هذا ما أكده التحريفات اجلوهري
املرتبة  )17(انطالقا من حتليل اإلجابات املتحصل عليها من طرف املهنيني املستجوبني يف فرنسا، نالت العبارة رقم    

يف فرنسا هذا ما يدل على قيام املدقق اخلارجي ، 4,160ومبتوسط حسايب قدره  %83,2السادسة بوزن نسيب قيمته 
بالبحث عن األرصدة واملعامالت اليت ميكن أن حتتوي على أخطاء جوهرية تؤثر على تكوين رأيه حول القوائم املالية، 

أنه على املدقق اخلارجي أن حيدد ويقيم خماطر األخطاء اجلوهرية على مستوى  NEP315حيث نص املعيار الفرنسي 
وأرصدة احلسابات واملعلومات املقدمة يف املالحق  ،املعامالتاحلسابات ككل وعلى مستوى التأكيدات وأصناف 

خرى أثناء أداء مهنة التدقيق، يف التوضيحية للحسابات، وميكن تغيري هذا التقييم يف حالة ظهور عناصر جممعة أ
املوجودة على مستوى األرصدة يف اجلزائر ال يقومون بتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية دققني امل املقابل جند أن

  .1,671السابقة  بلغ املتوسط احلسايب للعبارة فقدواحلسابات املكونة للقوائم املالية، 
على العبارات املطروحة  املدققني اخلارجيني يف فرنسابصفة عامة يتبني أن االجتاه العام للمتوسط احلسايب إلجابات    

وهو أكرب من الوزن النسيب احملايد  %84,52وبوزن نسيب قدره  4,226ه عليهم كان حنو املوافقة، حيث بلغت قيمت
، يف املقابل كان هلا األخطاء اجلوهرية واالستجابة بتقييم خماطر هذا ما يدل على قيام املدقق اخلارجي يف فرنسا، 60%

 1,764حيث بلغت قيمته املوافقة،االجتاه العام للمتوسط احلسايب إلجابات املهنيني يف اجلزائر جلميع الفقرات حنو عدم 

قيام املدقق اخلارجي يف هذا ما يدل على عدم ، %60وهو أقل من الوزن النسيب احملايد  %35,28وبوزن نسيب قدره  
مستقلتني الذي  ستيودنت لعينتني Tوقد أكدت نتائج اختبار  ،بتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية واالستجابة هلااجلزائر 

ا دالة كون أن مستوى الداللة  ،%95ومستوى ثقة  188ذلك عند درجة حرية  43,378-ككل   بلغت قيمته للفرع أ
فروق جوهرية بني قيام املدقق  وبالتايل يتم قبول الفرضية البديلة وتأكيد وجود، )α=5%(كان أقل من درجة املخاطرة 
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، وقد كانت هذه الفروق لصاحل فرنسا بتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية واالستجابة هلا اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا
  اليت تنص على: ثالثة من الفرضية الرئيسية األوىلهذا ما يؤدي إىل إثبات الفرضية الفرعية ال

بتقييم  قيام المدقق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا مدى بين ذات داللة إحصائية توجد فروق جوهرية   
  مخاطر األخطاء الجوهرية واالستجابة لها.

ستيودنت للمحور األول ككل وقد كانت  Tقيمة اختبار حساب  األوىل فقد مت الفرضية الرئيسية من أجل اختبار   
   النتائج ملخصة يف اجلدول التايل:

 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى: )41(جدول رقم 

  .SPSS.V21باالعتماد على االستمارة وبرنامج  طالبةمن إعداد الالمصدر: 

قيمة ت   البلد  الفرضيات
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  القرار

املدقق  قيام مدى توجد فروق جوهرية بني -
اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا بالتعرف 

  .على نشاط املؤسسة والقطاع الذي تنشط فيه

   الجزائر
-29,717  

  
,000 
  

دال (توجد 
فروق لصاحل 

 فرنسا فرنسا)

قيام املدقق  مدى توجد فروق جوهرية بني -
اخلارجي يف كل من اجلزائر بتقييم نظام الرقابة 

  الداخلية داخل املؤسسة حمل التدقيق.

  الجزائر
-39,038  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق لصاحل 

 فرنسا فرنسا)

قيام املدقق  مدى توجد فروق جوهرية بني -
بتقييم خماطر  اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا
  .األخطاء اجلوهرية واالستجابة هلا

  الجزائر
-43,378  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق لصاحل 

 فرنسا فرنسا)

قيام  مدى توجد فروق جوهرية بين -
 في كل من الجزائر وفرنسا المدقق الخارجي

الخارجي واالستجابة بتقييم مخاطر التدقيق 
  أثناء أداء مهمته.لها 

  

   الجزائر
-55,876  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق لصاحل 

  فرنسا  فرنسا)
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من خالل اجلدول السابق يتبني أنه نتيجة لتحقق الفرضيات الفرعية الثالثة فقد حتققت الفرضية الرئيسية األوىل اليت    
في كل من الجزائر  قيام المدقق الخارجي مدى بين ذات داللة إحصائية جوهريةتوجد فروق "تنص على: 

ستيودنت  Tهذا ما أكده اختبار أثناء أداء مهمته"، جابة لها بتقييم مخاطر التدقيق الخارجي واالست وفرنسا
ومستوى ثقة  188ذلك عند درجة حرية  55,876-والذي بلغت قيمته  احملسوب للمحور ككل لعينتني مستقلتني

هذا ما يثبت وجود هذه الفروق ، )α=5%(دالة كون أن مستوى الداللة كان أقل من درجة املخاطرة وهي  95%
أي أن املدقق اخلارجي يف فرنسا يقوم بتقييم خماطر التدقيق اخلارجي واستخدام اإلجراءات  ،واليت كانت لصاحل فرنسا

  اليت متكنه من االستجابة هلا.
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 وحتليل أجوبة عينيت الدراسة على األسئلة اليت تضمنها احملور الثاين من االستبيان املتعلق بحث عرضهذا امليتناول     
، وذلك من خالل استخدامها وفرنسا زائراملدقق اخلارجي يف كل من اجل تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرفدى مب

خالل خمتلف مراحل عملية التدقيق اخلارجي وتطبيق كل من أساليبها البسيطة واملتطورة باإلضافة إىل مدى استخدام 
 )38- 23(مت صياغة هذا احملور على شكل جمموعة من األسئلة  هذه اإلجراءات يف تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية،

بيانات كل بند من هذا احملور على حدى معتمدين على حساب كل من يلي بعرض وحتليل وم فيما وسنقسؤاال، 
مث اختبار الفرضية الرئيسية الثانية باستخدام  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألجوبة أفراد العينة يف كل دولة،

مطلب مدى تطبيق يتضمن كل  مطالبإىل ثالثة  بحثتقسيم هذا امل مت ،ستيودنت لعينتين مستقلتين Tاختبار 
اإلجراءات التحليلية خالل املراحل املختلفة لعملية التدقيق اخلارجي، ومدى استخدام كل من أساليب اإلجراءات 

  التحليلية التقليدية واحلديثة من أجل تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية، ميكن متثيل ذلك يف الشكل التايل:
  ختبار الفرضية الرئيسية الثانية): ا15شكل رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بة.من إعداد الطال المصدر:

 تحليل النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسية الثانية :ثانيال المبحث
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  يشمل هذا املبحث املطالب التالية:   

  

  

  

  

  

  

 خالل مختلف مراحل عملية التدقيق قيام المدقق الخارجي بتطبيق اإلجراءات التحليليةمدى األول:  المطلب
  الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا

والفحص لتعرف على مدى تطبيق اإلجراءات التحليلية خالل كل من مرحليت التخطيط ل طلبهذا امل خصص   
طق التحريفات اجلوهرية احملتملة وتصميم إجراءات وبرنامج امن أجل حتديد منري لعملية التدقيق اخلارجي، اجلوه

التدقيق، باإلضافة إىل التعرف على مدى تطبيقها خالل املرحلة النهائية لعملية التدقيق وذلك عند صياغة املدقق 
اجلدول املوايل يلخص كل من املتوسطات احلسابية  م املالية،وائاخلارجي لرأيه حول مدى عدالة ومصداقية الق

على بنود  إلجابات املهنيني يف كل من اجلزائر وفرنسا ستيودنت لعينتني مستقلتني Tونتائج اختبار  واالحنرافات املعيارية
  هذا الفرع:

  
  
  
  
  

   

قيام المدقق الخارجي بتطبيق اإلجراءات التحليلية خالل مختلف مراحل مدى  المطلب األول:
 .عملية التدقيق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا

 حديثةوال التقليديةباستخدام كل من األساليب  قيام المدقق الخارجي المطلب الثاني: مدى
 .لإلجراءات التحليلية في كل من الجزائر وفرنسا

إلجراءات ام اباستخد في كل من الجزائر وفرنسا قيام المدقق الخارجيالمطلب الثالث: مدى 
 .عملية تقييمه لمخاطر األخطاء الجوهرية فيالتحليلية 
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إلجابات المهنيين  ستيودنت Tونتائج اختبار  الحسابية واالنحرافات المعيارية): المتوسطات 42جدول رقم (
  حول مدى تطبيق اإلجراءات التحليلية خالل مختلف مراحل عملية التدقيق الخارجي.

الوسط   البلد  العبارات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

اتجاه 
  اإلجابة

 تطبق اإلجراءات التحليلية .23
يف  من طرف املدقق اخلارجي

مرحلة التخطيط للمساعدة يف 
  حتديد مناطق املخاطر احملتملة.

   % 41,28  1,074 2,064 الجزائر
-14,993  

  
,000 
 

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

 %89,2  0,578 4,460 فرنسا

 املدقق اخلارجي ستخدمي. 24
اإلجراءات التحليلية من أجل 
اكتشاف العناصر الشاذة أو غري 
  العادية املوجودة يف القوائم املالية.

  % 42,84  1,196  2,142 الجزائر
-13,600  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

 % 90,4  0,504  4,520 فرنسا

يستخدم املدقق اخلارجي . 25
اإلجراءات التحليلية كإجراءات 
جوهرية يف االختبارات التفصيلية، 
عندما يكون استعماهلا يف هذه 
االختبارات ذا تأثري وفعالية 

  لتخفيض خماطر االكتشاف.

  % 45,42 1,186 2,271 الجزائر
 
 

-12,062  

 
 
 

,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

 %88  0,638  4,400 فرنسا

متكن اإلجراءات التحليلية  .26
اخلارجي التقليل من املدقق 

االختبارات التفصيلية لألرصدة 
  املكونة للقوائم املالية.

  % 41,14 0,737 2,057 الجزائر
 

-17,362  

 
 

,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 % 80,4  0,514  4,020 فرنسا فرنسا)

 املدقق اخلارجي ستخدمي. 27
اإلجراءات التحليلية يف مرحلة 

  % 45,28 1,090 2,264 الجزائر
 

 
 

دال (توجد 
فروق 
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األساسية الفحص واالختبارات 
  من أجل تصميم برنامج التدقيق.

 000,  11,396- %82  0,543  4,100 فرنسا
  

لصاحل 
 فرنسا)

 تطبق اإلجراءات التحليلية .28
يف  من طرف املدقق اخلارجي

مرحلة الفحص النهائي للتأكد 
من سالمة األرصدة املعروضة يف 

  القوائم املالية.

  % 38,7 0,701 1,935 الجزائر
 
 

-20,302  

 
 
 

,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

  4,160 فرنسا

  

0,548 83,2 % 

 
  الفرع ككل

  % 42,44 0,577 2,122  الجزائر
-25,127  

 
,000 

 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
  فرنسا)

 % 85,52 0,302 4,276  فرنسا

  .SPSS.V21باالعتماد على االستمارة وبرنامج  طالبةمن إعداد ال المصدر:

قد ) 24(من خالل  حتليل اإلجابات املتحصل عليها من طرف املدققني اخلارجيني يف فرنسا جند أن العبارة رقم    
ا النسيب  اليت ) 23(، باإلضافة إىل العبارة رقم 4,520ومبتوسط حسايب قيمته  %90,4نالت املرتبة األوىل حيث بلغ وز

، هذا ما يدل على تطبيق 4,460ومبتوسط حسايب قدره  %89,2جاءت يف املرتبة الثانية وذلك بوزن نسيب قيمته 
الرئيسية يف عملية اليت تعد املرحلة اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يف فرنسا خالل مرحلة التخطيط 

اكتشاف العالقات غري العادية بني  أجل خالل هذه املرحلة من اإلجراءات هذه تطبيق ، ويتمالتدقيق اخلارجي
من خالل استخدام أسلوب النسب املالية وتتبع حركة البنود املكونة للقوائم املالية عرب  ،العناصر املكونة للقوائم املالية

املكونة فات احملتملة احلدوث يف األرصدة دقق اخلارجي من تقييم األمهية النسبية للتحريوبالتايل يتمكن امل ،الزمن
يف ومن خالل هذا التقييم يتمكن من حتديد برنامج عملية التدقيق واإلجراءات املخطط استخدامها،  للقوائم املالية

، 2,142 على العبارتني السابقتني القيم:  إلجابات املدققني اخلارجيني يف اجلزائراملتوسط احلسايب  فقد بلغاملقابل 
ا يؤكد على عدم استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف مم ،هذا ما يدل على عدم املوافقةعلى الرتتيب  2,064

  ممارسي املهنة يف اجلزائر خالل مرحلة التخطيط.
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ومتوسط  %88اليت جاءت يف املرتبة الثالثة بوزن نسيب قيمته ) 25(نتائج اجلدول السابق على العبارة رقم  بينت   
خالل تنفيذ عملية التدقيق  استخدام اإلجراءات التحليلية، أن املدقق اخلارجي يف فرنسا يقوم ب4,400حسايب قدره 

وهرية ويتوقف اختيار اإلجراءات التحليلية كاختبارات ج شاف،جوهرية للتخفيض من خماطر االكتكإجراءات   اخلارجي
حول مدى كفاءة إجراءات  ،إىل احلكم املهين للمدقق اخلارجي من أجل التأكد من احرتام بعض التأكيدات املستندة

، يف املقابل فقد بينت إجابات املهنيني يف اجلزائر التدقيق املستخدمة من أجل احلصول على األدلة الكافية واملالئمة
ات التحليلية خالل مرحلة تنفيذ عملية التدقيق، حيث بلغت قيمة املتوسط على العبارة السابقة عدم تطبيقهم لإلجراء

  .2,271احلسايب هلذه العبارة 
أشارت نتائج اجلدول السابق أن اإلجراءات التحليلية هي مطبقة من طرف املهنيني يف فرنسا وذلك يف املرحلة     

املرتبة  )28(حيث نالت العبارة رقم  ،ول القوائم املاليةالنهائية لعملية التدقيق وعند القيام بصياغة الرأي النهائي ح
ن حيث ميكّ هذا ما يدل على املوافقة الشديدة ، 4,160 قيمته حسايبتوسط مو  %83,2الرابعة بوزن نسيب قدره 

املناطق استخدام اإلجراءات التحليلية خالل هذه املرحلة من تكوين القرار العام والصورة الكلية للقوائم املالية وحتديد 
ن من تعزيز االستنتاجات املتكونة خالل مراجعة اليت حتتاج إىل أدلة إضافية، باإلضافة إىل ذلك فإن تطبيقها ميكّ 

أن املبالغ املسجلة هي خالية من األخطاء  على من خالل تقدمي أدلة موثوقة ،العناصر اجلوهرية للبيانات املالية
 يني يف اجلزائر ال يطبقون هذه اإلجراءات خالل هذه املرحلة حيث بلغاجلوهرية، يف حني جند أن املدققني اخلارج

الذي  ISA520هذا ما يتعارض مع ما نص عليه املعيار الدويل للتدقيق ، 1,935املتوسط احلسايب للعبارة السابقة قيمة 
خالل هذه املرحلة من أجل إعطاء رأي سليم حول مدى عدالة  اإلجراءات التحليلية أوجب ضرورة استخدام
  ومصداقية القوائم املالية.

م  املهنيني يف فرنسابينت إجابات     يقومون بتطبيق اإلجراءات التحليلية خالل مرحلة تنفيذ مهمة التدقيق أ
وبالتايل  ،ستوى املقبول عموماكإجراءات لتقييم املخاطر من أجل ختفيض خماطر التدقيق اخلارجي إىل املاخلارجي  

تساهم اإلجراءات التحليلية يف التنبؤ مبا كما التمكن من حتديد برنامج التدقيق الذي ميكن من حتقيق هذا اهلدف،  
ا يتم حتديد نطاق عملية الفحص  جيب أن تكون عليه بعض األرصدة وباملقارنة مع األرصدة الفعلية واألرصدة املتنبأ 

وبالتايل التمكن من التقليل من االختبارات التفصيلية لألرصدة املكونة للقوائم املالية،  ،ملدقق اخلارجيالذي سيقوم به ا
م على كل من العبارتني: العبارة رقم   %82اليت نالت املرتبة اخلامسة بوزن نسيب قيمته ) 27(هذا ما أكدته إجابا

ومتوسط  %80,4اليت جاءت يف املرتبة السادسة بوزن نسيب قدره  )26(، والعبارة رقم 4,100ومتوسط حسايب قدره 



تالفصل الخامس                                    تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة واختبار الفرضیا  
 

 248 

إلجراءات التحليلية من أجل ل همعدم استخدام اجلزائر املقابل أكدت إجابات املهنيني يف يف ،4,020حسايب قيمته 
واستخدام بل يتم االعتماد على خربة املدقق اخلارجي  ،والتخفيض من االختبارات التفصيلية تصميم برنامج التدقيق

عدالة  حكمه الشخصي يف حتديد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات املستخدمة اليت متكنه من إبداء رأي سليم حول
على  2,057، 2,264، هذا ما أكده املتوسط احلسايب للعبارتني السابقتني الذي بلغت قيمه: ومصداقية القوائم املالية

  الرتتيب.
على العبارات املطروحة  املدققني اخلارجيني يف فرنسابصفة عامة يتبني أن االجتاه العام للمتوسط احلسايب إلجابات    

وهو أكرب من الوزن النسيب  %85,52وبوزن نسيب قدره  4,276، حيث بلغت قيمته بشدة عليهم كان حنو املوافقة
تطبيق اإلجراءات التحليلية خالل خمتلف مراحل عملية ب فرنساهذا ما يدل على قيام املدقق اخلارجي يف  ،%60احملايد 
، يف املقابل كان االجتاه العام للمتوسط احلسايب إلجابات املهنيني يف اجلزائر جلميع الفقرات حنو عدم اخلارجي التدقيق

وقد أكدت ، %60وهو أقل من الوزن النسيب احملايد  %42,44وبوزن نسيب قدره   2,122املوافقة، حيث بلغت قيمته
 188ذلك عند درجة حرية  25,127-ككل   مستقلتني الذي بلغت قيمته للفرع ستيودنت لعينتني Tنتائج اختبار 
ا دالة كون أن مستوى الداللة كان أقل من درجة املخاطرة ، %95ومستوى ثقة  هذا ما يؤدي إىل قبول ، )α=5%(أ

بتطبيق اإلجراءات  فروق جوهرية بني قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا الفرضية البديلة ويبني وجود
وقد كانت هذه الفروق لصاحل فرنسا هذا ما يؤدي إىل إثبات التحليلية خالل خمتلف مراحل عملية التدقيق اخلارجي، 

  اليت تنص على: وىل من الفرضية الرئيسية الثانيةالفرضية الفرعية األ
المدقق الخارجي  مدى تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف بين ذات داللة إحصائية روق جوهريةتوجد ف   

  خالل مختلف مراحل عملية التدقيق الخارجي. في كل من الجزائر وفرنسا
لإلجراءات  حديثةوال تقليديةباستخدام كل من األساليب ال مدى قيام المدقق الخارجيالمطلب الثاني: 

 التحليلية في كل من الجزائر وفرنسا
 استخدام كل إىل زائر وفرنسااملدقق اخلارجي يف كل من اجلجلوء مدى على التعرف  طلبهذا امل سيتم من خالل   

ناء أثاستخداما  األساليب أكثر هذه أيو  ،واحلديثة لإلجراءات التحليلية أثناء مزاولة مهمته تقليديةمن األساليب ال
 ستيودنت Tوقيمة اختبار  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريةاجلدول املوايل يلخص  تطبيق اإلجراءات التحليلية،

  داخل هذا الفرع. لكل عبارة
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إلجابات المهنيين  ستيودنت Tوقيمة اختبار  ): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية43جدول رقم (
لإلجراءات التحليلية من طرف المدقق الخارجي في   حديثةوال تقليديةاألساليب الى استخدام كل من حول مد

  كل من الجزائر وفرنسا.

الوسط   البلد  العبارات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

اتجاه 
  اإلجابة

ي يقوم املدقق اخلارج. 29
 ؤسسةبدراسة مقارنة ملعلومات امل

املالية اخلاصة بالفرتة احلالية مع 
املعلومات املتعلقة بالفرتات 

  السابقة.

   % 35,7  0,665 1,785 الجزائر
-23,851  

  
,000 
 

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 4,220 نسار ف فرنسا)

 

0,464  84,4 % 

اخلارجي مبقارنة يقوم املدقق . 30
املالية مع ؤسسة معلومات امل

كامليزانيات النتائج املتوقعة  
  التقديرية والتوقعات اليت يضعها.

  % 41,84  1,930  2,092 الجزائر
-7,741  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

 % 84,8  0,555  4,240 فرنسا

يستعني املدقق اخلارجي . 31
التعرف  بالتحليل املايل من أجل

  .ؤسسةعلى الوضع املايل للم

  % 38,42 0,710 1,921 الجزائر
 
 

-20,371  

 
 
 

,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

 %82,8  0,495  4,140 فرنسا

يستعني املدقق اخلارجي . 32
بالنسب املالية من أجل تقييم 

حمل التدقيق مع  ؤسسةء املأدا
املماثلة العاملة يف  ؤسساتامل

  نفس القطاع.

  % 42,84 0,754 2,142 الجزائر
 

-16,194  

 
 

,000 
  

 دال (توجد
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

 % 80,8  0,570  4,040 فرنسا



تالفصل الخامس                                    تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة واختبار الفرضیا  
 

 250 

يستعني املدقق اخلارجي . 33
باألساليب احلديثة لإلجراءات 
التحليلية من أجل التنبؤ بأرصدة 
احلسابات يف املستقبل ومقارنتها 

  مع األرصدة الفعلية.

  % 38,56 0,641 1,928 الجزائر
 

-22,390  

 
 

,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 %84  0,543  4,200 فرنسا فرنسا)

 
  الفرع ككل

  % 39,48 0,486 1,974  الجزائر
-30,455  

 
,000 

 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
  فرنسا)

 % 83,36 0,250 4,168  فرنسا

  .SPSS.V21باالعتماد على االستمارة وبرنامج طالبة من إعداد ال المصدر:

أثبتت اإلجابات املتحصل عليها من املدققني اخلارجيني يف فرنسا استخدامهم ألساليب اإلجراءات التحليلية    
أسلوب  يف مقدمة هذه األساليب جند سهولة استخدامها وعدم التعقيد يف تفسري نتائجها،التقليدية وذلك نظرا ل

يف فرنسا  يقوم املدقق اخلارجيبني األرصدة الفعلية والتوقعات اليت  حيث نال أسلوب املقارنات املقارنات البسيطة
، 4,240ومبتوسط حسايب قدره  %84,8الذي بلغت قيمته ) 30(املرتبة األوىل، هذا ما أكده الوزن النسيب للعبارة رقم 

قات املتعارضة مع يف الكشف عن االحنرافات والعالته ألمهيمما يدل على املوافقة على استخدام هذا األسلوب نظرا 
ا، اليت متكن املدقق اخلارجي من التعرف على مناطق امل خاطر املعلومات ذات العالقة أو احنرافات عن املبالغ املتنبأ 

من احلصول على استنتاجات وتفسريات مناسبة اليت متكن  احملتملة والبحث عن األدلة الكافية واملناسبة تحريفاتوال
يف املقابل جند أن هذا األسلوب غري مستخدم من طرف املهنيني يف اجلزائر تصحيحها وتصويبها، ات و تحريفهلذه ال

اليت عدم توفر املعلومات املالية املستقبلية  يرجع ذلك إىل، 2,264حيث بلغ املتوسط احلسايب للعبارة السابقة قيمة 
 عدم متكن املدقق من استخدام النماذج الكمية إىلباإلضافة املقارنات،  هذه إجراء من خالهلا مدقق اخلارجيللميكن 

اليت متثل افرتاضات خبصوص األحداث  ،املستخدمة يف التنبؤ أو عدم قيام إدارة املؤسسة بإعداد امليزانيات التقديرية
  .املستقبلية وما جيب أن يكون عليه الوضع احلقيقي للمؤسسة يف املستقبل

سيطة األفقية قد جاء يف املرتبة الثانية حيث بلغ الوزن النسيب للعبارة رقم يف حني جند أن أسلوب املقارنات الب    
يقوم باستخدام  ، هذا ما يدل على أن املدقق اخلارجي يف فرنسا 4,220ومتوسط حسايب قدره  % 84,4قيمة  )29(
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معرفة اجتاه تطور ، والتمكن من تتبع حركة األرصدة املكونة للقوائم املالية عرب الزمنهذا األسلوب وذلك عن طريق 
، يف املقابل جند عدم تطبيق هذا األسلوب من قبل املدققني اخلارجيني يف اجلزائر عرب عدد من السنواتأداء املؤسسة 
، هذا راجع لعدم ثبات استخدام الطرق واملبادئ احملاسبية من 1,785توسط احلسايب للعبارة السابقة قيمة حيث بلغ امل

  عرب الزمن مما جيعل عدم إمكانية إجراء هذه املقارنات.طرف املؤسسة 
فقد  ،من طرف املدقق اخلارجي يف فرنسا أما يف جمال استخدام األساليب اإلحصائية احلديثة لإلجراءات التحليلية    

على املوافقة هذا ما يدل ، 4,200 ومبتوسط حسايب قدره %84قيمته  بوزن نسيب املرتبة الثالثة )33(احتلت العبارة رقم 
يف الكشف عن املخاطر واألخطاء اجلوهرية يف األرصدة املكونة  اأثبت فعاليته يتال ساليباأله على استخدام هذ

ا والقيم الفعلية الظاهرة يف القوائم املالية،  ،للقوائم املالية املدقق فوذلك يف حالة وجود اختالف كبري بني القيم املتنبأ 
هذا  ،تكوينا نظريا وتطبيقيا يف جمال استخدام األساليب اإلحصائية يف مهنة التدقيق اخلارجي اخلارجي يف فرنسا يتلقى

، من أجل الرقي والوصول إىل جودة املهنة وزيادة الثقة يف النتائج املتوصل إليها ومحاية مصاحل مستخدمي القوائم املالية
 للعبارة السابقة قيمة األساليب فقد بلغ الوزن النسيبهلذه الستخدامهم  ملهنيني يف اجلزائرأما بالنسبة إلجابات ا

هذا نظرا  ه األساليب،استخدام هذعلى الذي يدل على عدم املوافقة األمر  1,928قيمته حسايب توسط ومب 38,56%
ناء على هذه العالقات فبستخدم جمموعة من العالقات اليت تربط متغريا أو عدة متغريات فيما بينها، ت اكو  التعقيده

يتم االستدالل على ما ينبغي أن تكون عليه أرصدة احلسابات يف املستقبل ومقارنتها مع األرصدة الفعلية، باإلضافة 
  ا.وضعف خربة املدقق اخلارجي يف جمال تطبيقهه األساليب إىل صعوبة تفسري النتائج املتوصل إليها من استخدام هذ

يل يف املرتبة الرابعة من حيث استخدامه من طرف املهنيني يف فرنسا، حيث بلغ الوزن جاء أسلوب التحليل املا   
يف عملية التدقيق  ههذا يرجع ألمهية استخدام، 4,140ومبتوسط حسايب قدره   %82,8) قيمة31النسيب للعبارة رقم (

ك من أجل حتديد املناطق اخلارجي حيث ميكن للمدقق اخلارجي استخدام التحليل املايل يف مرحلة التخطيط وذل
واألرصدة اليت تتطلب منه عناية خاصة، كما ميكن استخدامه خالل مرحلة الفحص اجلوهري وذلك من أجل حتديد 
طبيعة ومدى وتوقيت اإلجراءات الالزمة لتنفيذ عملية التدقيق، كما ميكن استخدامه عند االنتهاء من عملية التدقيق 

، وما مت عرضه يف القوائم املالية توصل إليه املدقق اخلارجي مع ما هو موجود فعالاخلارجي وذلك من أجل مقارنة ما 
سلوب التحليل املايل الذي يعترب من أهم ألاملهنيني يف اجلزائر عدم استخدام نتائج اجلدول السابق يف املقابل بينت 

 %42,84الوزن النسيب للعبارة السابقة الذي بلغت قيمته  دههذا ما أكيب البسيطة لإلجراءات التحليلية األسال
  . عدم املوافقةا يدل على مم2,142 دره سايب قحتوسط ومب
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املستخدم من طرف املدققني اخلارجيني  التحليل املايل بواسطة النسب املاليةبينت نتائج اجلدول السابق أن أسلوب     
هذا ما يدل على  ،4,040ومبتوسط حسايب قدره  %80,8يف فرنسا قد جاء يف املرتبة اخلامسة وذلك بوزن نسيب قيمته 

 املستخدمةاملوافقة الشديدة على استخدام هذا األسلوب، حيث تعد النسب املالية من أهم أدوات التحليل املايل 
املؤسسة  من احلصول على فهم لنشاطاملدقق اخلارجي  الكبرية يف متكني وهذا نظرا ألمهيتها شكل شائع وواسعب

اجهها يف ملشاكل احملتمل أن تو ا معرفةييم الوضع املايل للمؤسسة و من تق باإلضافة إىل متكنه والقطاع الذي تنشط فيه،
ا من املؤسسات العاملة يف نفس قطاع من معرفة وضعية املؤسسة مقارنة مب هذا األسلوب كنمياملستقبل، كما  ثيال

ميكن من دراسة العالقة املتوقعة بني عناصر القوائم املالية ب املالية الصناعة، باإلضافة إىل ذلك فإن استخدام النس
غري  إىل أية ظروف غري عادية أو املدقق اخلارجي لفت انتباهكما ميكن من  ،وكشف أية عالقة غري متوقعة احلدوث

االت اليت تتميز مبخاطر حتريف مرتفعة استخدامها ميكنباإلضافة فإن ة يف هذه العناصر، مألوف  من التعرف على ا
ا على االستمرار يف املدى الطويلو  لتنبؤ بالوضع املايل املستقبلي للمؤسسةاو  ، يف املقابل جند عدم تطبيق هذا قدر

مما يدل على عدم  2,271 للعبارة السابقة قيمة سايباحلتوسط امل املهنيني يف اجلزائر حيث بلغ من قبل األسلوب
  املوافقة.

على العبارات املطروحة  املدققني اخلارجيني يف فرنسابصفة عامة يتبني أن االجتاه العام للمتوسط احلسايب إلجابات    
الوزن النسيب احملايد وهو أكرب من  %83,36وبوزن نسيب قدره  4,168عليهم كان حنو املوافقة، حيث بلغت قيمته 

لإلجراءات  ديثةواحل تقليديةاستخدام كل من األساليب الب هذا ما يدل على قيام املدقق اخلارجي يف فرنسا، 60%
، يف املقابل كان االجتاه العام للمتوسط احلسايب إلجابات املهنيني يف اجلزائر جلميع الفقرات حنو عدم املوافقة، التحليلية

هذا ما يدل على عدم  ،%60وهو أقل من الوزن النسيب احملايد  %39,48ه وبوزن نسيب قيمت 1,974 حيث بلغت قيمته
وقد أكدت نتائج  ،لإلجراءات التحليلية ديثةواحل تقليديةاستخدام كل من األساليب الب قيام املدقق اخلارجي يف اجلزائر

ومستوى  188ذلك عند درجة حرية  30,455-ككل   مستقلتني الذي بلغت قيمته للفرع ستيودنت لعينتني Tاختبار 
ا دالة كون أن مستوى الداللة كان أقل من درجة املخاطرة ، %95ثقة  هذا ما يؤدي إىل قبول الفرضية ، )α=5%(أ

باستخدام كل من  فروق جوهرية بني قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا البديلة والتأكيد على وجود
وقد كانت هذه الفروق لصاحل فرنسا هذا ما يؤدي إىل إثبات األساليب التقليدية واحلديثة لإلجراءات التحليلية، 

  اليت تنص على: ثانية من الفرضية الرئيسية الثانيةالفرضية الفرعية ال
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 حديثةوال تقليديةكل من األساليب ال مدى استخدام بين ذات داللة إحصائية توجد فروق جوهرية   
  من الجزائر وفرنسا.الخارجي في كل المدقق  من طرف لإلجراءات التحليلية

في إلجراءات التحليلية ام اباستخد في كل من الجزائر وفرنسا قيام المدقق الخارجيمدى الثالث:  المطلب
 ية تقييمه لمخاطر األخطاء الجوهريةعمل
املدقق جلوء مدى على لتعرف املتحصل إليها من أفراد عينيت الدراسة  لطلب عرض وحتليل األجوبة هذا امل يتناول   

ية تقييمه ملخاطر األخطاء عملإلجراءات التحليلية أثناء اإىل استخدام أساليب  زائر وفرنسااخلارجي يف كل من اجل
داخل  لكل عبارة ستيودنت Tوقيمة اختبار  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية كل من  مت حساب ،اجلوهرية

  كالتايل:   يلخص النتائج املتوصل إليهااجلدول املوايل، هذا الفرع
 إلجابات المهنيين ستيودنت Tوقيمة اختبار  ): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية44جدول رقم (

في عملية تقييم مخاطر األخطاء  إلجراءات التحليليةاحول مدى استخدام  في كل من الجزائر وفرنسا
  الجوهرية.

الوسط   البلد  العبارات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

اتجاه 
  اإلجابة

 املدقق اخلارجي ستخدم. ي34
 اإلجراءات التحليلية من أجل

التعرف على نشاط املؤسسة 
اكتشاف العناصر الشاذة أو غري و 

  العادية املوجودة يف القوائم املالية.

   % 38,42  0,720 1,921 الجزائر
-20,326  

  
,000 
 

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

 % 83,6  0,595 4,180 فرنسا

. يستخدم املدقق اخلارجي 35
اإلجراءات التحليلية من أجل 
تقييم هيكل نظام الرقابة الداخلية 
والنظام احملاسيب داخل املؤسسة 

  حمل التدقيق.

  % 36,84  0,712  1,842 الجزائر
-20,744  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 % 83,6  0,595  4,180 فرنسا فرنسا)
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. يقوم املدقق اخلارجي بتطبيق 36
اإلجراءات التحليلية من أجل 

املستوى املقبول ملخاطر  حتديد
  التدقيق اخلارجي.

  % 39,56 0,743 1,978 الجزائر
 
 

-19,290  

 
 
 

,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

 %84,4  0,581  4,220 فرنسا

يستعني املدقق اخلارجي . 37
جراءات التحليلية من أجل باإل

تقييم قدرة املؤسسة على 
  االستمرار يف املستقبل.

  % 41,42 0,964 2,071 الجزائر
 

-13,162  

 
 

,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 % 81,2  0,766  4,060 فرنسا فرنسا)

يستعني املدقق اخلارجي . 38
عند تقييمه  إلجراءات التحليليةبا

من أجل  ملخاطر التدقيق اخلارجي
تصميم برنامج وإجراءات التدقيق 

صول على أدلة احلاملستخدمة، و 
  .اإلثبات الكافية واملناسبة

  % 42,84 1,122 2,142 الجزائر
 
 

-13,008  

 
 
 

,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 فرنسا)

 %86,4  0,620  4,320 فرنسا

 
  الفرع ككل

  % 55,76 0,382 2,788  الجزائر
-7,276  

 
,000 

 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
  فرنسا)

 % 84,56 0,315 4,228  فرنسا

  .SPSS.V21باالعتماد على االستمارة وبرنامج  طالبةمن إعداد ال المصدر:

 %86,4اليت احتلت املرتبة األوىل بوزن نسيب قيمته  )38(العبارة رقم  كل من  فرنسا على إجابات املهنيني يفبينت    
ومتوسط حسايب  %84,8اليت نالت املرتبة الثانية بوزن نسيب قيمته  )36(، والعبارة رقم 4,320ومتوسط حسايب قدره 

بات اليت يستعينون ول على أدلة اإلثاستخدامهم لإلجراءات التحليلية باعتبارها أحد أهم وسائل احلص ،4,220قدره 
، حيث يتم استخدامها من طرف من أجل الوصول إىل إبداء رأي مهين حمايد حول عدالة ومصداقية القوائم املالية ا

املدقق اخلارجي من أجل ختفيض خماطر عدم االكتشاف وذلك بعد تقييمه ملخاطر األخطاء اجلوهرية وحتديد املستوى 
لتدقيق اخلارجي، يتم ذلك عن طريق تصميم برنامج التدقيق املالئم واختيار إجراءات التدقيق املناسبة املقبول ملخاطر ا
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على العبارتني  املهنيني يف اجلزائراملقابل بينت إجابات  يفاليت متكن من احلصول على أدلة اإلثبات املناسبة والكافية، 
ام اإلجراءات على استخد عدم موافقتهم على الرتتيب، 1,978، 2,142قيمة  متوسطهما احلسايبالسابقتني اليت بلغ 

  .  التحليلية من أجل االستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهرية املقيمة
من أجل حتديد مستوى  قيام املدقق اخلارجي يف فرنسا بتطبيق اإلجراءات التحليليةأوضحت نتائج اجلدول السابق     

 ،حتديد األرصدة اليت ميكن أن حتتوي على خماطر عاليةو  املخاطر املالزمة، من خالل التعرف على نشاط املؤسسة
باإلضافة إىل ذلك فإن  زيد من أدلة اإلثبات حوهلا،وبالتايل توجيه االنتباه اجتاهها والتكثيف من اإلجراءات ومجع امل

ستخدم اإلجراءات التحليلية من أجل تقييم خماطر الرقابة الداخلية من خالل التعرف على املدقق اخلارجي يف فرنسا ي
هيكل نظام الرقابة الداخلية والنظام احملاسيب داخل املؤسسة وتقييم مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية يف اكتشاف 

 4,180الذي بلغت قيمته  )35(و )34( األخطاء قبل وقوعها، هذا ما أكده املتوسط احلسايب لكل من العبارتني رقم
للعبارتني السابقتني  سايباحلتوسط بلغ امل أما بالنسبة للجزائر فقد، %83,6واللتان احتلتا املرتبة الثالثة بوزن نسيب قدره 

التحليلية يف تقييم  اإلجراءات استخدام هذا ما يدل على عدم املوافقة على على الرتتيب، 1,842، 1,921القيم: 
  خماطر األخطاء اجلوهرية واملتمثلة يف كل من املخاطر املالزمة وخماطر الرقابة.

، هذا ما 4,060ومتوسط حسايب قدره  %81,2يف املرتبة الرابعة وذلك بوزن نسيب قيمته  )37( جاءت العبارة رقم   
تقييم قدرة املؤسسة حمل التدقيق يف فرنسا من أجل  املدقق اخلارجيستخدام اإلجراءات التحليلية من طرف ايدل على 

املقابل بلغ  يف من خالل استخدام النسب املالية اليت متكن من التنبؤ باإلفالس املايل، ،على االستمرار يف املستقبل
تخدام هذا ما يدل على عدم موافقتهم على إمكانية اس ،2,071 املتوسط احلسايب إلجابات املهنيني يف اجلزائر  قيمة

اإلجراءات التحليلية للتنبؤ باستمرارية املؤسسة يف املستقبل، بالرغم من وجود نصوص قانونية يف اجلزائر تلزم املدقق 
على االستمرار يف املستقبل  اخلارجي باستخدام إجراءات اإلنذار يف حالة وجود شكوك جوهرية حول قدرة املؤسسة

لية، لكنهم ال يعتربون أن استخدام اإلجراءات التحليلية ميكن من تقييم ة مصاحل مستخدمي القوائم املامن أجل محاي
  هذه االستمرارية.

ملطروحة على العبارات ا املدققني اخلارجيني يف فرنسابصفة عامة يتبني أن االجتاه العام للمتوسط احلسايب إلجابات    
وهو أكرب من الوزن النسيب احملايد  %84,56قدره  وبوزن نسيب 4,228حيث بلغت قيمته عليهم كان حنو املوافقة، 

ملية تقييم خماطر يف ع إلجراءات التحليليةااستخدام هذا ما يدل على قيام املدقق اخلارجي يف فرنسا ب، 60%
ر جلميع الفقرات حنو يف املقابل كان االجتاه العام للمتوسط احلسايب إلجابات املهنيني يف اجلزائ األخطاء اجلوهرية،
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هذا ما يدل ، %60وهو أقل من الوزن النسيب احملايد  %55,76وبوزن نسيب قدره  2,788 ، حيث بلغت قيمتهاحليادية
وقد ، ملية تقييم خماطر األخطاء اجلوهريةيف ع إلجراءات التحليليةااستخدام ب قيام املدقق اخلارجي يف اجلزائرعلى عدم 

 188ذلك عند درجة حرية  7,276-ككل   مستقلتني الذي بلغت قيمته للفرع ستيودنت لعينتني Tأكدت نتائج اختبار 
ا دالة كون أن مستوى الداللة كان أقل من درجة املخاطرة ، %95ومستوى ثقة  هذا ما يؤدي إىل قبول ، )α=5%(أ

إلجراءات اباستخدام  فروق جوهرية بني قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا الفرضية البديلة ويبني وجود
وقد كانت هذه الفروق لصاحل فرنسا هذا ما يؤدي إىل إثبات األخطاء اجلوهرية، يف عملية تقييم خماطر  التحليلية

  اليت تنص على: الثالثة من الفرضية الرئيسية الثانيةالفرضية الفرعية 
الخارجي في كل من الجزائر توجد فروق جوهرية بين مدى استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف المدقق 

  وفرنسا في عملية تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية.
كانت ستيودنت للمحور الثاين ككل و  Tقيمة اختبار حساب  فقد مت الفرضية الرئيسية الثانية من أجل اختبار   

   النتائج ملخصة يف اجلدول التايل:
 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية: )45(جدول رقم 

قيمة ت   البلد  الفرضيات
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  القرار

توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية   -
بني مدى تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف 

خالل املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا 
  خمتلف مراحل عملية التدقيق اخلارجي.

   الجزائر
-25,127  

  
,000 
  

دال (توجد 
 فروق لصاحل

 فرنسا فرنسا)

توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية    -
كل من األساليب البسيطة   بني مدى استخدام

من طرف املدقق  واملتطورة لإلجراءات التحليلية
  اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا.

  

  الجزائر
-30,455  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق لصاحل 

 فرنسا فرنسا)

استخدام  توجد فروق جوهرية بني مدى -
املدقق اخلارجي اإلجراءات التحليلية من طرف 

يف كل من اجلزائر وفرنسا يف عملية تقييم خماطر 
  األخطاء اجلوهرية.

  الجزائر
-7,276  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق لصاحل 

 فرنسا فرنسا)
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  .SPSS.V21باالعتماد على االستمارة وبرنامج  طالبةمن إعداد الالمصدر: 
اليت  حتققت الفرضية الرئيسية الثانيةة فقد من خالل اجلدول السابق يتبني أنه نتيجة لتحقق الفرضيات الفرعية الثالث   

المدقق  مدى تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرفبين  ذات داللة إحصائية توجد فروق جوهرية"تنص على: 
 احملسوب للحور ككل ستيودنت لعينتني مستقلتني Tهذا ما أكده اختبار "، في كل من الجزائر وفرنساالخارجي 

دالة كون أن مستوى الداللة كان وهي  %95ومستوى ثقة  188ذلك عند درجة حرية  35,740-والذي بلغت قيمته 
خلارجي أي أن املدقق ا ،هذا ما يثبت وجود هذه الفروق واليت كانت لصاحل فرنسا، )α=5%(أقل من درجة املخاطرة 

  .يف فرنسا يقوم بتطبيق اإلجراءات التحليلية أثناء تنفيذ مهمته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تطبيق توجد فروق جوهرية بين مدى  -
من طرف المدقق اإلجراءات التحليلية 

   .الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا

   الجزائر
-35,740  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق لصاحل 

  فرنسا  فرنسا)
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مالءمة ظروف ممارسة مهنة التدقيق يف كل من اجلزائر وفرنسا  دىالثالثة املتعلقة مب من أجل اختبار الفرضية الرئيسية   

ى عل الثالث لالستبيان الذي يشمل احملورخصص ، لتطبيق اإلجراءات التحليلية يف التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي
من خالل حتليل كل فرع على حدى و  عرض سيتم، حيث الختبار هذه الفرضية سؤاال )51- 38(جمموعة من األسئلة 

معتمدين على حساب كل من  ور،املهنيني على كل عبارة موجودة ضمن هذا احمل املتحصل عليها من طرف جاباتاإل
ستيودنت لعينتين  Tألجوبة أفراد العينة يف كل دولة واستخدام اختبار  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

  ، ميكن متثيل ذلك يف الشكل التايل:مستقلتين
): اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة16شكل رقم (  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ة.الطالبمن إعداد  المصدر:

 باختبار الفرضية الرئيسية الثالثة تحليل النتائج المتعلقة :ثالثالمبحث ال
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  قسم هذا املبحث إىل املطالب التالية:    
  
  
  
  
  
  
 لخارجي في كل من الجزائر وفرنسا.التأهيل العلمي والعملي للمدقق ا مدى توفر: األولمطلب ال

زائر وفرنسا مدقق اخلارجي يف كل من اجلالتأهيل العلمي والعملي للتوفر مدى على لتعرف طلب لهذا املخصص    
املتوسطات  يشمل اجلدول املوايل ،يف التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي إلجراءات التحليليةالذي ميكنه من تطبيق ا
ستيودنت لعينيتين  Tعبارة داخل هذا الفرع واختبار كل إلجابات املهنيني على   عياريةاحلسابية واالحنرافات امل

  .مستقلتين
 إلجابات المهنيين ستيودنت Tوقيمة اختبار  ): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية46جدول رقم (

اإلجراءات  لعلمي والعملي الذي يمكن من استخدامفي كل من الجزائر وفرنسا حول مدى توفر التأهيل ا
  التحليلية في التحكم في مخاطر التدقيق الخارجي.

الوسط   البلد  العبارات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

اتجاه 
  اإلجابة

ضعف الكفاءة املهنية . 39
وخربة املدقق اخلارجي حول كيفية 
تطبيق اإلجراءات التحليلية يف 

  التدقيق.

   % 82,28  0,749 4,114 الجزائر
18,037  

  
,000 
 

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 % 37,2  0,782 1,860 فرنسا )اجلزائر

  % 78,28  0,781  3,914 الجزائرغياب اطالع املدقق . 40
15,445  

 
,000 

دال (توجد 
فروق 

 لخارجي في كل من الجزائر وفرنسا.التأهيل العلمي والعملي للمدقق ا مدى توفر المطلب األول:
 معوقات داخل المؤسسة محل التدقيق في كل من الجزائر وفرنسا.وجود مدى المطلب الثاني: 

اهتمام الهيئات المنظمة لمهنة التدقيق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا  مدىالمطلب الثالث: 
 .من طرف المدقق الخارجي اإلجراءات التحليلية تطبيق بضرورة
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اخلارجي على األساليب احلديثة 
  املطبقة يف اإلجراءات التحليلية.

 لصاحل   % 39,2  0,727  1,960 فرنسا
 )اجلزائر

سوء تفسري النتائج املتوصل  41
إليها عند تطبيق اإلجراءات 

  التحليلية.

  % 79,7 0,739 3,985 الجزائر
 

17,872  

 
 

,000 
  

دال (توجد 
فروق 
 لصاحل
 )اجلزائر

 % 37,2  0,670  1,860 فرنسا

دقة التقديرات عدم  . 42
املدقق املوضوعة من طرف 

اخلارجي حول وجود األخطاء 
  اجلوهرية يف القوائم املالية.

  % 76,56 0,786 3,828 الجزائر
 

14,840  

 
 

,000 
  

دال (توجد 
فروق 
 لصاحل
 )اجلزائر

 % 39,2  0,698  1,960 فرنسا

 
  الفرع ككل

  % 79,2 0,449 3,960  الجزائر
28,056  

 
,000 

 
  

دال (توجد 
فروق 
 لصاحل
  )اجلزائر

 % 38,2 0,427 1,910  فرنسا

  .SPSS.V21باالعتماد على االستمارة وبرنامج  طالبةمن إعداد ال المصدر:

يف جمال تطبيق اإلجراءات  يف اجلزائر ضعف الكفاءة املهنية للمدقق اخلارجي أشارت نتائج اجلدول السابق أن   
 %82,28املرتبة األوىل بوزن نسيب قيمته  )39(حيد من تطبيقه هلذه اإلجراءات، حيث احتلت العبارة رقم  التحليلية

ا يؤكد ضعف تكوين املدقق اخلارجي يف اجلامعات يف جمال مهنة التدقيق م ، هذا4,114قدره سايب مبتوسط حو 
يف اآلونة األخرية يف اجلزائر لذلك جند  حلسابات هو ختصص حديث مل يفتح إالحيث أن ختصص تدقيق ا ،اخلارجي

فإنه ال يوجد  ذلك جهل أغلبية املهنيني للمعايري الدولية اليت تنظم املهنة وكيفية تطبيق هذه املعايري، باإلضافة إىل
 تكوين متخصص بعد التأهل ملمارسة مهنة التدقيق يف جمال تطبيق األساليب احلديثة ومن بينها اإلجراءات التحليلية

كما أن الرتبص املهين الذي يقضيه املدقق لدى أحد   ،إبراز دورها يف زيادة مصداقية وعدالة مهنة املدقق اخلارجيو 
جند أن ، و املكاتب املرخص هلا مبزاولة مهنة التدقيق يف اجلزائر  ال يستند إىل دراسة موضوعية من قبل اهليئات املهنية

حول كيفية تطبيق األساليب احلديثة يف املهنة من أجل إضفاء الثقة على  هذا الرتبص يفتقد إىل ضرورة تدريب املهنيني
املتوسط احلسايب إلجابات املهنيني  الرأي املصدر من طرف مستخدمي القوائم املالية ومحاية مصاحلهم، يف املقابل بلغ
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م يف  يدل على عدم موافقة املهنيني على، هذا ما  1,860 يف فرنسا على العبارة السابقة قيمته م وخرب ضعف كفاء
حيث اهتمت فرنسا بإصدار معيار خاص باإلجراءات التحليلية الذي يوفر للمدقق  ،جمال تطبيق اإلجراءات التحليلية

كما تسهر املنظمات املهنية على ضرورة اجتياز املهنيني   ،اخلارجي كافة اخلطوات واملراحل لتطبيق هذه اإلجراءات
يتم وضع برامج ألداء هذا الرتبص تتماشى مع احتياجات املهنة واملشاكل اليت و  مؤهلنيلرتبص مهين بإشراف مهنيني 

  تعرتضها.
املتحصل عليها من إجابات املدققني اخلارجيني يف اجلزائر على املرتبة الثانية وذلك بوزن  )41(نالت العبارة رقم    

تيجة العتماد اإلجراءات التحليلية على أساليب ن، هذا ما يدل أنه 3,985ومبتوسط حسايب قدره  %79,7نسيب قيمته 
ءات التحليلية أثناء تنفيذ لإلجرا طبيقههلذه األساليب حيد من تة وإحصائية، فإن جهل املدقق اخلارجي يف اجلزائر رياضي

بلغ املتوسط  يف املقابليها عند استخدام هذه األساليب، من تفسري النتائج املتوصل إل مهمته، وهذا نظرا لعدم متكنه
أن  عدم املوافقة كون هذا ما يدل على، 1,860 قيمة احلسايب للعبارة السابقة إلجابات املدققني اخلارجيني يف فرنسا

يتلقى تكوينا نظريا وتطبيقيا يف جمال تطبيق اإلجراءات التحليلية، األمر الذي ميكنه من  يف فرنسا املدقق اخلارجي
النتائج املتوصل إليها نتيجة تطبيقها، وإمكانية التنبؤ باألرصدة املتوقعة يف املستقبل  التطبيق السليم هلا وحسن تفسري

  انطالقا من العالقات اليت تربط بني األرصدة املكونة للقوائم املالية.
 %78,28املرتبة الثالثة حسب إجابات املهنيني يف اجلزائر وذلك بوزن نسي قيمته  )40(احتلت العبارة رقم     

، هذا ما يدل أن أهم األسباب اليت تؤدي إىل ضعف التأهيل العلمي للمدقق اخلارجي 3,914وسط حسايب قدره ومبت
ا حىت تواكب التغريات احلاصلة  ،عدم االطالع والتحديث املستمر لألساليب اليت تساهم يف تطوير املهنة هو والرقي 

مما يدل ،  1,960 قيمة  فرنسا إلجابات املدققني اخلارجني يف ، يف املقابل بلغ املتوسط احلسايبعلى املستوى الدويل
م  ويف  ال تطبيق املعايري الدولية للتدقيقاملهنية خاصة يف جمعلى اطالعهم باملستجدات وتطوير معارفهم وممارسا

    مقدمتها معيار اإلجراءات التحليلية.
من طرف املدقق اخلارجي يقف حدا أمام تطبيقه  ن عدم دقة التوقعات املوضوعةبينت نتائج اجلدول السابق أ   

اليت نالت  )42(ة أثناء مزاولة مهنته، هذا ما أكدته إجابات املهنيني يف اجلزائر على العبارة رقم لإلجراءات التحليلي
هلذه  ، يف حني بلغ املتوسط احلسايب3,828 مبتوسط حسايب قدرهو  %76,56املرتبة الرابعة وهذا بوزن نسيب قيمته 

نظرا لقيام املدقق اخلارجي يف فرنسا  ،مما يدل على عدم املوافقة 1,960 قيمة بات املدقق اخلارجي يف فرنساالعبارة إلجا
  بالتأكد من التقديرات املوضوعة من طرفه من أجل اكتشاف األخطاء اجلوهرية. 
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اجلزائر على العبارات املطروحة املدققني اخلارجيني يف بصفة عامة يتبني أن االجتاه العام للمتوسط احلسايب إلجابات    
وهو أكرب من الوزن النسيب احملايد  %79,2وبوزن نسيب قدره  3,960عليهم كان حنو املوافقة، حيث بلغت قيمته 

يق اإلجراءات التحليلية عدم توفر التأهيل العلمي والعملي يف املدقق اخلارجي يعيق تطب ، هذا ما يدل على أن60%
يف خماطر التدقيق اخلارجي، يف املقابل كان االجتاه العام للمتوسط احلسايب إلجابات املهنيني يف  من أجل التحكم

وهو أقل من الوزن  %38,2وبوزن نسيب قدره  1,910حيث بلغت قيمته  فرنسا جلميع الفقرات حنو عدم املوافقة،
ي والعملي يف املدقق اخلارجي مما ميكن من تطبيق اإلجراءات توفر التأهيل العلم ، هذا ما يدل على%60النسيب احملايد 
ستيودنت لعينتني مستقلتني الذي بلغت  Tوقد أكدت نتائج اختبار  ،التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجيالتحليلية يف 

ا دالة كون أن مستوى الداللة كان أقل %95ومستوى ثقة  188ذلك عند درجة حرية  28,056 قيمته للفرع ككل ، أ
مدى توفر  وجود فروق جوهرية بنييؤدي إىل قبول الفرضية البديلة ويؤكد  ، هذا ما)α=5%(من درجة املخاطرة 

األمر الذي ميكن من تطبيق اإلجراءات  ،التأهيل العلمي والعملي يف املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا
هذا ما يؤدي إىل إثبات  ،وقد كانت هذه الفروق لصاحل اجلزائراخلارجي حكم يف خماطر التدقيق التحليلية يف الت

  من الفرضية الرئيسية الثالثة اليت تنص على: وىلالفرضية الفرعية األ
توفر التأهيل العلمي والعملي في المدقق الخارجي في   مدىتوجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين    

  كل من الجزائر وفرنسا من أجل تطبيق اإلجراءات التحليلية في التحكم في مخاطر التدقيق الخارجي.

 وجود معوقات داخل المؤسسة محل التدقيق في كل من الجزائر وفرنسا.مدى : الثاني مطلبال
وجود معوقات داخل املؤسسة حمل التدقيق اليت حتد من تطبيق مدى على التعرف سيتم من خالل هذا املطلب    

مت  قدل، من طرف املدقق اخلارجي يف التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي يف كل من البلدين إلجراءات التحليليةا
، داخل هذا الفرع لكل عبارة ستيودنت لعينيتني مستقلتني Tواختبار حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 

  :خالل إجابات املهنينياجلدول املوايل يلخص النتائج املتوصل إليها من 
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  ستيودنت لعينيتين مستقلتين Tوقيمة اختبار  ): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية47جدول رقم (
التي تحد من استخدام اإلجراءات  الموجودة داخل المؤسسة محل التدقيق إلجابات المهنيين حول المعوقات

  .في التحكم في مخاطر التدقيق الخارجيالتحليلية من طرف المدقق الخارجي 
الوسط   البلد  العبارات

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

قيمة ت   الوزن النسبي
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

اتجاه 
  اإلجابة

. ضعف نظام الرقابة الداخلية 43
املطبقة على مستوى واإلجراءات احملاسبية 

  املؤسسة.

   % 76,84  0,770 3,842 الجزائر
14,951  

  
,000 
 

لصاحل دال (
 اجلزائر)

 % 39,6  0,714 1,980 فرنسا

. التغري الكبري يف املبادئ احملاسبية 44
املطبقة داخل املؤسسة الواحدة وعلى 
مستوى املؤسسات اليت تعمل على 

  مستوى نفس قطاع الصناعة.

  % 87,42  0,615  4,371 الجزائر
24,763  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق لصاحل 

 اجلزائر)

 %36  0,700  1,800 فرنسا

. غياب املعايري املنطقية للصناعة يف 45
  القطاع الذي تنشط فيه املؤسسة.

  % 91,84 3,328 4,592 الجزائر
 

6,575  

 
 

,000 
  

دال (توجد 
فروق لصاحل 

 اجلزائر)
 % 29,6  0,504  1,480 فرنسا

تعاون اإلدارة يف تقدمي عدم . 46
املعلومات املالية أو غري املالية الضرورية 

  لعمل املدقق اخلارجي.

  % 84,14 0,683 4,207 الجزائر
 

21,133  

 
 

,000 
  

دال (توجد 
فروق لصاحل 

 اجلزائر)
 % 36,4  0,907  1,820 فرنسا

 
  الفرع ككل

  % 85,06 0,948 4,253  الجزائر
18,130  

 
,000 

 
  

توجد فروق 
  لصاحل اجلزائر

 % 35,4 0,318 1,770  فرنسا

  .SPSS.V21باالعتماد على االستمارة وبرنامج  طالبةمن إعداد ال المصدر:

من طرف املهنيني يف اجلزائر تبني أنه من بني املعوقات اليت حتد من من خالل حتليل اإلجابات املتحصل عليها    
والقطاع  هي مواجهتهم لصعوبات داخل املؤسسة حمل التدقيق ،لإلجراءات التحليلية أثناء مزاولة مهمتهمتطبيقهم 
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، 4,592ومبتوسط حسايب قدره  %91,48املرتبة األوىل بوزن نسيب قيمته ) 45(حيث نالت العبارة رقم  ،الذي تنشط فيه
هذا ما يدل على املوافقة الشديدة على أن غياب معايري موضوعية لقطاع الصناعة الذي تنشط فيه املؤسسة حمل 

يف املقابل بلغ املتوسط التدقيق يقف عائقا أمام إجراء املقارنات بني املؤسسات العاملة يف نفس قطاع الصناعة، 
وهذا نظرا  مما يدل على عدم املوافقة، 1,480فرنسا قيمة  يف إلجابات املدققني اخلارجينياحلسايب للعبارة السابقة 

لوجود قوانني تنظم وتسري قطاع الصناعة الذي تنشط فيه خمتلف املؤسسات من أجل تسهيل مهنة املدقق اخلارجي، 
ل، هذا أو مواجهتها ملشاكل يف املستقب ؤ بإمكانية استمرارهامن حيث إمكانية تقييم أداء املؤسسة حمل التدقيق والتنب

املتمثلة يف ضرورة إنذار خمتلف مستخدمي القوائم املالية سؤولية الكبرية امللقاة على عاتق املدقق اخلارجي نظرا للم
  .للمؤسسة حمل التدقيق يف حالة تعرضها لصعوبات مالية ميكن أن تؤثر على عدم إمكانية استمرارها يف املستقبل

ا عربن تغيري اأشارت نتائج اجلدول السابق أ     السنوات يعيق املدقق ملؤسسة حمل التدقيق للمبادئ احملاسبية املعمول 
 ،اليت متكنه من تتبع تطور حركة األرصدة املكونة للقوائم املالية عرب الزمن إجراء املقارنات األفقية اخلارجي على

توحيد املبادئ احملاسبية املطبقة  عدمف ذلك وي على أخطاء جوهرية، باإلضافة إىلتواستخراج األرصدة اليت ميكن أن حت
ال ميكن املدقق اخلارجي من إجراء املقارنات العمودية بني  ،على مستوى املؤسسات العاملة يف نفس قطاع الصناعة

أي عدم وإمكانية استمرارها يف املستقبل املؤسسة حمل التدقيق واملؤسسات املماثلة هلا من أجل معرفة أدائها املايل 
) 44(على العبارة رقم  هذا ما أكده املتوسط احلسايب إلجابات املهنيني يف اجلزائر ،ق اإلجراءات التحليليةإمكانية تطبي

املتوسط احلسايب  يف املقابل بلغ ،4,371ومتوسط حسايب قدره  %87,42اليت نالت املرتبة الثانية بوزن نسيب قيمته 
ات نتيجة التزام املؤسسما يدل على عدم املوافقة هذا ، 1,800 قيمة إلجابات املهنيني يف فرنسا على العبارة السابقة

ووجود رقابة يفرضها القانون على  تطبيق وتوحيد الطرق واملبادئ احملاسبية  املطبقةالعاملة يف نفس قطاع الصناعة ب
  االلتزام بتطبيق املعايري واملبادئ احملاسبية.

ا معه يف تقدمي املعلومات الضرورية اليت تلعب اإلدارة دورا كبريا يف تسهيل عمل املدقق ا   خلارجي من حيث تعاو
حيتاجها من أجل تنفيذ مهمته وخاصة عند تطبيقه لإلجراءات التحليلية، حيث حيتاج إىل كل من املعلومات املالية 

كن أن تؤدي إىل وغري املالية الضرورية لدراسة العالقات اليت تربط بينها، والتوصل إىل األرصدة غري العادية اليت مي
أثبتت إجابات املهنيني يف اجلزائر على العبارة رقم  لة ومصداقية القوائم املالية،ظهور أخطاء جوهرية تؤثر على عدا

عدم تعاون اإلدارة مع املدقق  4,207 ومتوسط حسايب قدره %84,14بوزن نسيب قيمته الثالثة اليت احتلت املرتبة ) 46(
من حيث أن منط اإلدارة يف املؤسسات  ،اليت حيتاجها أثناء تنفيذ مهمته وغري املالية املالية توفري املعلومات اخلارجي يف
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على العبارة السابقة عدم  ، يف املقابل أكدت إجابات املدققني اخلارجيني يف فرنسااجلزائرية يتسم بسرية املعلومات
املؤسسات يف فرنسا ال يقوم على أساس سرية  أن منط إدارةكون ،  1,820املوافقة حيث بلغ متوسطها احلسايب قيمة 

املعلومات، بل يتم االلتزام باإلفصاح عن كل املعلومات الضرورية لكل األطراف املستخدمة للقوائم املالية ويف مقدمتها 
م تعاون اإلدارة  املدقق اخلارجي الذي يسهر على محاية مصاحل هذه األطراف، باإلضافة إىل ذلك فقد بينت إجابا

  تقدمي كل املعلومات الضرورية بالنسبة للمدقق اخلارجي.ب
، هذا ما يدل 3,842ومتوسط حسايب قدره  % 76,84املرتبة الرابعة وذلك بوزن نسيب قيمته  )43(نالت العبارة رقم    

حمل  أن ضعف نظام الرقابة الداخلية والنظام احملاسيب داخل املؤسسة على موافقة املدققني اخلارجيني يف اجلزائر على
نظرا لعدم دقة املعلومات املقدمة يف القوائم املالية اليت يتم استخدامها التحليلية،  اإلجراءاتالتدقيق ال ميكن من تطبيق 

استخدام االختبارات التفصيلية بدقق اخلارجي، بل يقوم إلجراء املقارنات أو لبناء التوقعات والتنبؤات من طرف امل
ني يف فرنسا على هذه إلجابات املهنيلذي سيعتمد عليه، يف املقابل بلغ املتوسط احلسايب وتوسيع نطاق الفحص ا

  فقة.يدل على عدم املوا هذا ما 1,980 ةالعبارة قيم
اجلزائر على العبارات املطروحة  يف املدققني اخلارجينيصفة عامة يتبني أن االجتاه العام للمتوسط احلسايب إلجابات ب   

وهو أكرب من الوزن النسيب  %85,06وبوزن نسيب قدره  4,253 ، حيث بلغت قيمتهبشدة عليهم كان حنو املوافقة
د من استخدام اإلجراءات حي األمر الذي داخل املؤسسة حمل التدقيق عوقاتم على وجود هذا ما يدل، %60احملايد 

يف املقابل كان االجتاه العام للمتوسط احلسايب إلجابات املهنيني يف من أجل تقييم خماطر التدقيق اخلارجي، التحليلية 
وهو أقل من الوزن  %35,4وبوزن نسيب قدره  1,770، حيث بلغت قيمته بشدة فرنسا جلميع الفقرات حنو عدم املوافقة

إلجراءات ااستخدام داخل املؤسسة حمل التدقيق حتد من  معوقات وجودعدم  هذا ما يدل على، %60النسيب احملايد 
مستقلتني الذي  ستيودنت لعينتني Tوقد أكدت نتائج اختبار  أجل التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي، التحليلية من

ا دالة كون أن مستوى الداللة كان ، %95ومستوى ثقة  188عند درجة حرية  18,130ككل   بلغت قيمته للفرع أ
داخل املؤسسة حمل  معوقاتمدى وجود  فروق جوهرية بني هذا ما يبني وجود، )α=5%(أقل من درجة املخاطرة 

يف كل من اجلزائر وفرنسا من أجل اليت حتد من استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي  التدقيق
هذا ما يؤدي إىل إثبات الفرضية الفرعية  ، وقد كانت هذه الفروق لصاحل اجلزائر اخلارجيالتحكم يف خماطر التدقيق 

  اليت تنص على: ثانية من الفرضية الرئيسية الثالثةال
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التي تحد  داخل المؤسسة محل التدقيق معوقاتمدى وجود توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين    
في كل من الجزائر وفرنسا من أجل التحكم في من استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف المدقق الخارجي 

  .مخاطر التدقيق الخارجي

 اهتمام الهيئات المنظمة لمهنة التدقيق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا بضرورة مدى: الثالث مطلبال
 .لمدقق الخارجيمن طرف ا اإلجراءات التحليلية تطبيق

زائر وفرنسا يف كل من اجلاهتمام اهليئات املنظمة  للمهنة مدى على إىل التعرف  طلبهذا امل نسعى من خالل   
صل حجلدول املوايل يلخص النتائج املتا ،يف التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي  إلجراءات التحليليةبضرورة تطبيق ا

ذا الالعبار إليها من خالل إجابات املهنيني على    .فرعات املطروحة واملتعلقة 

  ستيودنت لعينيتين مستقلتين Tوقيمة اختبار  ): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية48جدول رقم (
 يئات المنظمة للمهنة بضرورة استخدامين في كل من الجزائر وفرنسا حول مدى اهتمام الهإلجابات المهني

  .من طرف المدقق الخارجي من أجل التحكم في مخاطر التدقيق الخارجي اإلجراءات التحليلية

الوسط   البلد  العبارات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

اتجاه 
  اإلجابة

عدم وجود معايري . 47
وسياسات مفروضة من قبل 
اجلمعيات املهنية تلزم املدقق 

اإلجراءات اخلارجي بتطبيق 
  التحليلية.

   % 84,84  0,708 4,242 الجزائر
  

21,330 

 
  

,000 
 

دال (توجد 
فروق 
 لصاحل
 % 34,8  0,723 1,740 فرنسا )اجلزائر

عدم وجود هيئات رقابية  .48
ملراقبة مدى التزام املدقق اخلارجي 
بتطبيق اإلجراءات التحليلية يف 

  .تقييم خماطر األخطاء املادية

  %82  0,842  4,100 الجزائر
 

18,970  

 
 

,000 
  

دال (توجد 
فروق 
لصاحل 
 اجلزائر)

 %32,4  0,635  1,620 فرنسا
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عدم وجود ارشادات . 49
وتوجيهات تشري إىل األساليب 
احلديثة يف عملية التدقيق مبا فيها 

  اإلجراءات التحليلية.

  % 85,84 0,651 4,292 الجزائر
 

23,745  

 
 

,000 
  

دال (توجد 
فروق 
 لصاحل
 )اجلزائر

 % 35,6  0,615  1,780 فرنسا

اهتمام املنظمات عدم . 50
  املهنية بتأصيل املهنة وتنظيمها.

  % 79,56 0,772 3,978 الجزائر
16,406  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق 
 لصاحل
 )اجلزائر

 % 39,2  0,668  1,960 فرنسا

عدم وجود دورات تدريبية . 51
متكن املدقق اخلارجي من 

  استخدام اإلجراءات التحليلية.

  %81 0,850 4,050  الجزائر
16,834  

  
,000 
  

دال (توجد 
فروق 
 لصاحل
 )اجلزائر

 %36,8 0,618 1,840  فرنسا

 
  الفرع ككل

  % 82,64 0,429 4,132  الجزائر
34,892  

 
,000 

 
  

دال (توجد 
فروق 
 لصاحل
  )اجلزائر

 % 35,56 0,339 1,778  فرنسا

  .SPSS.V21باالعتماد على االستمارة وبرنامج  طالبةإعداد المن المصدر: 

حتد من تطبيقهم لإلجراءات التحليلية تتمثل يف جهلهم املعوقات اليت  أنه من بنيبينت إجابات املهنيني يف اجلزائر    
إليها، خاصة يف حالة استخدام األساليب احلديثة اإلحصائية  لكيفية تطبيق هذه اإلجراءات وتفسري النتائج املتوصل

) 49(والرياضية القائمة على أساس بناء مناذج للتنبؤ مبا ستكون عليه األرصدة يف املستقبل، حيث نالت العبارة رقم 

يني يف فرنسا يف املقابل أوضحت إجابات املهن، 4,292ومبتوسط حسايب قدره  %85,84 بوزن نسيب قيمته رتبة األوىلامل
وجود تكوين نظري وتطبيقي حول تطبيق اإلجراءات التحليلية واهتمام اهليئات املشرفة على املهنة بضرورة إطالع 

من خالل إصدار إرشادات وتوجيهات  ،وتكوين املدقق اخلارجي يف كل ما هو مستجد يف املهنة على املستوى الدويل
ا املدقق أثناء تطبيقه هلذه األسا   .  1,780حيث بلغ املتوسط احلسايب للعبارة السابقة قيمة ليب، يلتزم 

معيار حول اإلجراءات  إصدارب يف اجلزائر عدم اهتمام اهليئات املنظمة للمهنةأوضحت نتائج اجلدول السابق    
، هذا ما املاليةاملكونة للقوائم التحليلية نظرا لدورها الكبري يف الكشف عن املخاطر اليت ميكن أن حتتويها األرصدة 
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توسط حسايب ومب %84,84اليت جاءت يف املرتبة الثانية بوزن نسيب قيمته  )47(أكدته إجابات املهنيني على العبارة رقم 
إلجابات املدققني  ، يف املقابل بلغ املتوسط احلسايبمما يدل على املوافقة الشديدة من طرف املهنيني 4,242 قدره
نظرا الهتمام اهليئات املنظمة ، مما يدل على عدم املوافقة الشديدة 1,740 قيمة العبارة ارجيني يف فرنسا على هذهاخل

للمهنة بإصدار معايري حملية تنظم املهنة واليت كانت متوافقة مع املعايري الدولية للتدقيق، يف مقدمة هذه املعايري جند 
ية أثناء عملية ومراحل تطبيق اإلجراءات التحليلالذي تضمن إرشادات وتوجيهات لكيفية  NEP520املعيار احمللي 

  ودورها يف التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي من طرف املدقق اخلارجي.التدقيق اخلارجي 
، هذا ما يبني أنه من 4,100ومبتوسط حسايب قدره  %82يف املرتبة الثالثة بوزن نسيب قيمته  )48(جاءت العبارة رقم    

تسهر على مدى  عدم وجود هيئات رقابية يف اجلزائر حتد من تطبيق اإلجراءات التحليلية هو بني أهم املعوقات اليت
إجابات املهنيني يف اء تنفيذ عملية التدقيق اخلارجي، يف املقابل بينت أثناإلجراءات التحليلية  التزام املهنيني بتطبيق

ابات إصدار معايري العمل امليداين ومراقبة مدى االلتزام حملافظي احلس على العبارة السابقة  تويل املنظمة الوطنية فرنسا
  .1,620قيمة أثناء إعداد تقريرهم النهائي، حيث بلغ املتوسط احلسايب للعبارة السابقة  ا من طرف ممارسي املهنة

أكدت نتائج اجلدول السابق عدم قيام املنظمات املهنية يف اجلزائر بتنظيم دورات تدريبية ملمارسي املهنة حول كيفية    
م على  تطبيقهم لألساليب احلديثة والدور الذي تؤديه هذه األساليب أثناء تنفيذ مهمتهم، هذا ما أكدته إجابا

، يف املقابل بلغ املتوسط 4,050ومتوسط حسايب قدره  %81بوزن نسيب قيمته اليت نالت املرتبة الرابعة  )51(العبارة رقم 
مما يدل على عدم املوافقة، نظرا الهتمام اهليئات  1,840احلسايب إلجابات املهنيني يف فرنسا على العبارة السابقة قيمة 

واملشاكل املمكن هذه األساليب  املهنية بكل ما هو مستجد يف املهنة والقيام بعقد دورات تكوينية حول كيفية تطبيق
  .مواجهتها عند تطبيقها

اليت احتلت ) 50(املعوقات السابقة فقد بينت إجابات املدققني اخلارجيني يف اجلزائر على العبارة رقم  باإلضافة إىل   
جمال غياب دور املنظمات املهنية يف  ،3,978ومتوسط حسايب قدره  %79,56املرتبة اخلامسة بوزن نسيب قيمته 

تنظيم املهنة واالهتمام بتأصيلها عن طريق دراسة املشاكل اليت تواجهها املهنة وحماولة اقرتاح حلول هلا، يف املقابل جند 
أن إجابات املهنيني يف فرنسا تبني اهتمام املنظمات املهنية بإصدار معايري وطنية تتماشى مع املعايري الدولية للتدقيق 

مما  1,960 الذي يرجع إليه املدقق اخلارجي، حيث بلغ املتوسط احلسايب للعبارة السابقة قيمة اليت تعترب املرشد واملرجع
  يد على عدم املوافقة.
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املطروحة  اجلزائر على العباراتاملدققني اخلارجيني يف بصفة عامة يتبني أن االجتاه العام للمتوسط احلسايب إلجابات    
وهو أكرب من الوزن النسيب احملايد  %82,64ن نسيب قدره وبوز  4,132، حيث بلغت قيمته عليهم كان حنو املوافقة

من طرف املدقق  اإلجراءات التحليلية اهتمام اهليئات املنظمة للمهنة بضرورة تطبيق ، هذا ما يدل على عدم60%
للمتوسط احلسايب إلجابات  ، يف املقابل كان االجتاه العاماخلارجي من أجل التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي

وهو  %35,56 وبوزن نسيب قيمته 1,788، حيث بلغت قيمته بشدة املهنيني يف فرنسا جلميع الفقرات حنو عدم املوافقة
 اإلجراءات التحليلية اهتمام اهليئات املنظمة للمهنة بضرورة تطبيق هذا ما يدل على، %60أقل من الوزن النسيب احملايد 

 ستيودنت لعينتني Tوقد أكدت نتائج اختبار  ،ارجي من أجل التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجيمن طرف املدقق اخل
ا دالة كون أن ، %95ومستوى ثقة  188عند درجة حرية  34,892 ككل  مستقلتني الذي بلغت قيمته للفرع أ

اهتمام اهليئات  مدى فروق جوهرية بني هذا ما يبني وجود، )α=5%(مستوى الداللة كان أقل من درجة املخاطرة 
من طرف املدقق اخلارجي من أجل  اإلجراءات التحليلية بضرورة تطبيق يف كل من اجلزائر وفرنسا املنظمة للمهنة

هذا ما يؤدي إىل إثبات الفرضية الفرعية  وقد كانت هذه الفروق لصاحل اجلزائر ،التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي
  اليت تنص على: رضية الرئيسية الثالثةثالثة من الفال

اهتمام الهيئات المنظمة للمهنة في كل من الجزائر مدى توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين    
من طرف المدقق الخارجي من أجل التحكم في مخاطر التدقيق  اإلجراءات التحليلية وفرنسا بضرورة تطبيق

  .الخارجي

ككل وقد كانت النتائج ستيودنت للمحور الثالث   Tقيمة اختبار حساب  متالفرضية الرئيسية الثالثة  من أجل اختبار 
   ملخصة يف اجلدول التايل:
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نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة: )49(جدول رقم   

  .SPSS.V21من إعداد الباحثة باالعتماد على االستمارة وبرنامج المصدر: 
اليت  ة فقد حتققت الفرضية الرئيسية الثالثةمن خالل اجلدول السابق يتبني أنه نتيجة لتحقق الفرضيات الفرعية الثالث   

تطبيق ل مالءمة ظروف ممارسة مهنة التدقيق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا توجد فروق جوهرية بين مدى "تنص على: 

 Tهذا ما أكده اختبار التحكم في مخاطر التدقيق الخارجي"،  الخارجي في اإلجراءات التحليلية من طرف المدقق
ومستوى ثقة  188عند درجة حرية  38,297والذي بلغت قيمته  احملسوب للحور ككل ستيودنت لعينتني مستقلتني

ذه الفروق هذا ما يثبت وجود ه، )α=5%(دالة كون أن مستوى الداللة كان أقل من درجة املخاطرة وهي  95%
خلارجي يف اجلزائر يواجه جمموعة من املعوقات األمر الذي كان يقف عائقا أي أن املدقق ا واليت كانت لصاحل اجلزائر،

 التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي، وقد مشلت هذه املعوقات ضعف تأهيل أمام تطبيقه لإلجراءات التحليلية من أجل

قيمة ت   البلد  الفرضيات
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  القرار

توفر التأهيل  مدىتوجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني   -
العلمي والعملي يف املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا من أجل 

  تطبيق اإلجراءات التحليلية يف التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي.

   الجزائر
  

28,056  

  
  

,000  

دال (توجد 
 فروق لصاحل

 فرنسا )اجلزائر

 معوقاتمدى وجود توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني  -
اليت حتد من استخدام اإلجراءات  داخل املؤسسة حمل التدقيق

يف كل من اجلزائر وفرنسا من أجل التحليلية من طرف املدقق اخلارجي 
  .التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي

  الجزائر
18,130  

 
,000 

  

دال (توجد 
فروق لصاحل 

 فرنسا اجلزائر)

اهتمام اهليئات املنظمة ملهنة  مدى توجد فروق جوهرية بني  -
اإلجراءات  تطبيق التدقيق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا بضرورة

  من طرف املدقق اخلارجي. التحليلية

  الجزائر
34,892  

 
,000 

  

دال (توجد 
فروق لصاحل 

 فرنسا )اجلزائر

مالءمة ظروف ممارسة مهنة  جوهرية بين مدىتوجد فروق  -
تطبيق اإلجراءات ل التدقيق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسا

التحكم في مخاطر  الخارجي في التحليلية من طرف المدقق
   التدقيق الخارجي.

   الجزائر
38,297  

 
,000 
  

دال (توجد 
فروق لصاحل 

  فرنسا  )اجلزائر
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املدقق يف جمال استخدام هذه اإلجراءات، عدم اهتمام اهليئات املهنية بضرورة تكوين ممارسي املهنة وإلزامهم بضرورة 
  تطبيق األساليب احلديثة أثناء تنفيذ مهمتهم، باإلضافة إىل وجود معوقات داخل املؤسسة حمل التدقيق. 

تم بإصدار معايري تدقيق جزائري من خالل النتائج اليت بينتها الدراسة نتوصل إىل أن ا    هليئات املهنية يف اجلزائر مل 
متعلقة بتقييم املدقق اخلارجي ملخاطر التدقيق وكيفية تطبيق أساليب اإلجراءات التحليلية من أجل تقييم هذه املخاطر 

هليئات املهنية تظهر والتحكم فيها عن طريق التمكن من ختفيضها إىل املستوى املقبول عموما، لكن بدأ مبادرة هذه ا
ا بصياغة معايري وطنية للمهنة تكون مالئمة للبيئة اجلزائرية ومتوافقة مع ما جاءت به املعايري الدولية  من خالل مبادر

  بإصدار املعايري الوطنية التالية: 2016للتدقيق، حيث قامت هذه اهليئات يف سنة 

يعاجل هذا املعيار واجبات  كام مهمة التدقيق":"اتفاق حول أح 210المعيار الجزائري للتدقيق رقم    -
 املدقق اخلارجي مع األطراف الفاعلة داخل املؤسسة وذلك بعد قبوله ملتابعة مهمة التدقيق؛

هدف هذا املعيار إىل توضيح إجراءات  ":"التأكيدات الخارجية 505المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -
 دف احلصول على أدلة مثبتة ذات داللة ومصداقية؛استعمال املدقق اخلارجي للتأكيد اخلارجي 

تطرق هذا  ":"أحداث تقع بعد إقفال الحسابات (األحداث الالحقة) 560المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -
املعيار إىل توضيح التزامات املدقق اخلارجي اجتاه األحداث الالحقة إلقفال احلسابات، ومتثل األحداث 

ا املدقق بعد تاريخ الالحقة تلك األحداث ال واقعة بني تاريخ الكشوف املالية وتاريخ تقرير املدقق واليت علم 
 تقريره؛

يعاجل هذا املعيار إلزامية حصول املدقق  ":"التصريحات الكتابية 580المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -
طرف اإلدارة يف إطار  اخلارجي على التصرحيات الكتابية وهي كل املعلومات الضرورية املتحصل عليها من

  مراجعة الكشوف املالية.
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  خالصة الفصل:
ومن خالل اختبارنا  على العبارات اليت تضمنتها حماور االستبيانبات املتحصل عليها اإلجا من خالل حتليل   

من تقييم  بيق اخلطوات األساسية اليت متكنهبتط لفرضيات الدراسة، توصلنا إىل عدم قيام املدقق اخلارجي يف اجلزائر
هذا ، وعدم تطبيق األساليب املختلفة لإلجراءات التحليلية من أجل التحكم يف هذه املخاطر ،خماطر التدقيق اخلارجي
كما أن القوانني  هذه اإلجراءات،سة مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر تقف حدا أمام تطبيق راجع ألن ظروف ممار 

مل تنص على ضرورة استخدام األساليب اإلحصائية ومن بينها رجي يف اجلزائر والتشريعات املنظمة ملهنة التدقيق اخلا
 01- 10من القانون  59اإلجراءات التحليلية خالل تنفيذ مهمة التدقيق اخلارجي، بل جند فقط ما نصت عليه املادة 

دون النتائج، كما نالحظ  على أن حمافظ احلسابات يتحمل املسؤولية العامة عن العناية مبهمته ويلتزم بتوفري الوسائل
أن هذه القوانني مل تعط أمهية كبرية للتكوين املتخصص للمدقق اخلارجي يف جمال استخدام اإلجراءات التحليلية، بل 
ترك حرية استخدام الوسائل حلكمه الشخصي وله احلرية يف اختيار الوسائل اليت متكنه من إبداء رأيه حول القوائم 

واإلجراءات املتبعة مهمته  رجي بتنفيذذلك فإنه ال توجد هيئات رقابية على كيفية قيام املدقق اخلااملالية، باإلضافة إىل 
بتحمل املسؤولية يف جمال ضرورة استخدام هذه ه ذلك ما يؤدي إىل عدم قياممن أجل حتديد التحريفات اجلوهرية و 

  اإلجراءات. 
يف املقابل توصلت النتائج السابقة إىل قيام املدقق اخلارجي يف فرنسا بتقييم خماطر التدقيق اخلارجي واستخدام    

خمتلف أساليب اإلجراءات التحليلية من أجل التحكم يف هذه املخاطر وختفيضها إىل املستوى املقبول عموما، هذا 
ق اخلارجي لألساليب احلديثة واملعايري الدولية للتدقيق، باإلضافة إىل راجع الهتمام اهليئات املهنية بضرورة تطبيق املدق

ضرورة التطوير املستمر ملهاراته وكفاءاته، كما تسهر هذه اهليئات على فرض الرقابة على عمله من أجل إضفاء الثقة يف 
  التقرير الذي يصدره حول القوائم املالية.

جانب القوانني املنظمة ملهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر يف جمال تطبيق اإلجراءات  يفإذن فهناك قصور كبري    
وأنه بالرغم من اجلهود املبذولة من  التحليلية يف املهنة الكتشاف املخاطر اجلوهرية اليت ميكن أن تظهرها القوائم املالية،

ا  مل تورد معيار خاص بتطبيق اإلجراءات التحليلية يف طرف املنظمات املهنية يف إصدار معايري حملية للتدقيق إال أ
لذلك جيب على املدقق اخلارجي كشخص مهين مسؤول عن أعماله العمل على تنمية مهاراته  ،عملية التدقيق اخلارجي

على من أجل إضفاء ثقة كبرية على القوائم املالية اليت يقوم بتدقيقها، ويبقى يب وإجراءات مزاولة املهنة، وتطوير أسال
خالل  اإلجراءات هذه اجلهات واهليئات املهنية املسؤولة إصدار قوانني وتشريعات تلزم املدقق اخلارجي بضرورة تطبيق
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ال، خمتلف مراحل مزاولة مهمته من أجل الرقي مبهنة التدقيق يف اجلزائر لتواكب  والتكفل بتكوينه وتأهيله يف هذا ا
  .ويف ظل تبين العديد من الدول للمعايري الدولية للتدقيقالتغريات احلاصلة على املستوى الدويل 
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ة إىل بيان مدى استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا هدفت الدراس   
من أجل التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي، باعتبار أن اإلجراءات التحليلية من أهم األساليب احلديثة اليت متكن 

  كن من تكوين رأيه حول القوائم املالية.املدقق اخلارجي من توجيه انتباهه إىل مناطق اخلطر احملتملة والتم
من خالل الدراسة النظرية توصلنا إىل أنه على املدقق اخلارجي تطبيق اإلجراءات التحليلية خالل املراحل املختلفة    

للتدقيق وهذا راجع ألمهيتها، ففي مرحلة التخطيط متكن هذه اإلجراءات من فهم املؤسسة وبيئتها وتقييم خماطر 
اجلوهرية وتصميم برنامج التدقيق الذي سيعتمده املدقق اخلارجي، كما يتم تطبيقها يف مرحلة تنفيذ عملية األخطاء 

التدقيق كإجراءات جوهرية من أجل ختفيض خماطر عدم االكتشاف املرتبطة بالقوائم املالية، أما تطبيقها يف املرحلة 
اجات اليت توصل إليها املدقق اخلارجي وحتديد املناطق اليت النهائية لعملية التدقيق فهو ميكن من التأكد من االستنت

  حتتاج إىل أدلة إضافية.
توصلت الدراسة إىل أن أساليب اإلجراءات التحليلية تتنوع من األساليب التقليدية املتمثلة يف املقارنات مع سنوات    

ليت تقوم املؤسسة بإعدادها كامليزانيات التقديرية، سابقة، املقارنات مع النتائج املتوقعة اليت يضعها املدقق اخلارجي أو ا
باإلضافة إىل املقارنات اليت تكون بني املؤسسات العاملة يف نفس قطاع الصناعة، كما تشمل هذه األساليب استخدام 

ا الت النسب املالية اليت متكن من التعرف على نشاط املؤسسة والقطاع الذي تنشط فيه باإلضافة إىل التعرف على ا
اليت تتميز مبخاطر عالية، وهناك أساليب إحصائية حديثة تستخدم من أجل التنبؤ مبا ستكون عليه األرصدة يف 

ا على االستمرار يف املستقبل.   املستقبل انطالقا من قيمتها الفعلية الظاهرة يف القوائم املالية وتقييم قدر
كل من املخاطر املالزمة وخماطر الرقابة باعتبارها خماطر خارجة توصلت الدراسة أنه جيب على املدقق اخلارجي تقييم     

عن سيطرته، انطالقا من هذا التقييم يستطيع حتديد اإلجراءات املستخدمة من أجل ختفيض خماطر عدم االكتشاف 
ملدقق وبالتايل ختفيض املستوى الكلي ملخاطر التدقيق إىل املستوى املقبول عموما، كما بينت الدراسة أنه على ا

اخلارجي عند تقييم خماطر التدقيق اخلارجي أن يأخذ بعني االعتبار مستوى األمهية النسبية من أجل التعرف على مدى 
أمهية األخطاء واملخاطر اليت مت اكتشافها أثناء مزاولة مهمته، ويتم تقييم خماطر التدقيق اخلارجي عن طريق التعرف على 

ا، باإلضافة إىل حصول املدقق اخلارجي على  طبيعة نشاط املؤسسة وقطاع الصناعة الذي تنشط فيه والعوامل احمليطة 
فهم لنظام الرقابة الداخلية، مث يتم تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية وتصميم اإلجراءات املناسبة اليت متكن من االستجابة 

  هلا.
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التدقيق اخلارجي والتحكم فيها عن طريق  بينت الدراسة خطوات استخدام اإلجراءات التحليلية يف تقييم خماطر   
حتديد العالقات بني األرصدة املكونة للقوائم املالية، مث يتم تشكيل التوقعات حول قيم هذه األرصدة يف املستقبل، ويف 

م األخري يتم مقارنة هذه التوقعات مع القيم الفعلية والتوصل إىل الفروق بني ما هو متوقع وما مت حتقيقه فعال وتقيي
األمهية النسبية هلذه الفروق، كما بينت الدراسة دور هذه اإلجراءات يف تقييم استمرارية املؤسسة يف املستقبل ومدى 
ا اجتاه الغري، عن طريق استخدام أسلوب النسب املالية حيث استخدمت كل مناذج التنبؤ  إمكانية الوفاء بالتزاما

ا.بالفشل املايل جمموعة من النسب املالية لكن    باختالف نوعها ووز
  نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات

وجود فروق جوهرية فيما خيص قيام املدقق اخلارجي بتقييم الفرضية الرئيسية األولى توصلت الدراسة فيما خيص       
  خماطر التدقيق اخلارجي واالستجابة هلا أثناء تنفيذ مهمته، حيث بينت النتائج املتوصل إليها:

طاع الذي تنشط وجود فروق جوهرية بني قيام املدقق اخلارجي يف الدولتني بالتعرف على نشاط املؤسسة والق  -
 فيه وبالتايل تقييم املخاطر املالزمة؛

وجود فروق جوهرية بني قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا بتقييم هيكل الرقابة الداخلية وبالتايل  -
بينت النتائج عدم اهتمام املدقق اخلارجي يف اجلزائر بالتعرف وتقييم عناصر حيث تقييم خماطر الرقابة، ، 

)، NEP315(زم مبا جاء به معيار التدقيق الفرنسي الرقابة الداخلية، يف حني أن املدقق اخلارجي يف فرنسا يلت

الرقابة الداخلية من أجل احلكم على مدى قوة أو ضعف  من حيث القيام بالتعرف وفهم مكونات نظام
ألرصدة تصميم هيكل هذا النظام الرقابة الداخلية، وحتديد عوامل خماطر األخطاء اجلوهرية على مستوى ا

 املكونة للقوائم املالية؛
 املدقق اخلارجي يف الدولتني بتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية واالستجابة هلاوجود فروق جوهرية بني قيام  -

  .وبالتايل تقييم خماطر عدم االكتشاف
واملتعلقة بوجود فروق جوهرية بني مدى قيام املدقق اخلارجي يف كل من الفرضية الرئيسية الثانية فيما خيص اختبار    

باستخدام اإلجراءات التحليلية يف عملية التدقيق اخلارجي، فقد مت إثبات صحتها حيث بينت النتائج  اجلزائر وفرنسا
  املتحصل عليها ما يلي:

وجود فروق جوهرية بني مدى تطبيق املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا لإلجراءات التحليلية خالل  -
دف التعرف على خمتلف مراحل عملية التدقيق اخلارجي، حيث يتم تطبي قها خالل مرحلة التخطيط 
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العالقات غري العادية بني األرصدة املكونة للقوائم املالية، والتمكن من تصميم برنامج التدقيق واإلجراءات 
املطبقة من أجل تنفيذه، كما يتم تطبيقها خالل مرحلة تنفيذ مهمة التدقيق وذلك كإجراءات لتقييم املخاطر 

لتخفيض من خماطر عدم االكتشاف، وأخريا يتم تطبيقها خالل املرحلة النهائية لعملية وكإجراءات جوهرية ل
التدقيق من أجل التمكن من تكوين الرأي النهائي حول القوائم املالية وتعزيز االستنتاجات املتوصل إليها أثناء 

 ؛تنفيذ مهمة التدقيق
وجود فروق جوهرية بني قيام املدقق اخلارجي يف كل من الدولتني باستخدام كل من األساليب التقليدية  -

فقد بينت الدراسة عدم استخدام املدقق اخلارجي يف اجلزائر لألساليب احلديثة واحلديثة لإلجراءات التحليلية، 
هذه األساليب، يف املقابل جند أن نظرا لتعقيدها وعدم وجود تكوين متخصص للمهنيني يف جمال استخدام 

هذه األساليب مطبقة بشكل واسع من طرف املدقق اخلارجي يف فرنسا وهذا نظرا لفعاليتها يف الكشف عن 
 املخاطر واألخطاء اجلوهرية من أجل زيادة الدقة يف النتائج املتوصل إليها؛

ء ني بتطبيق اإلجراءات التحليلية أثناقيام املدقق اخلارجي يف كل من الدولت مدى هناك فروق جوهرية بني  -
تقييمه ملخاطر التدقيق اخلارجي، حيث أثبتت الدراسة استخدام املدقق اخلارجي يف فرنسا لإلجراءات التحليلية 

 للتحكم يف خماطر األخطاء اجلوهرية من خالل:
 .حتديد العناصر اليت ميكن أن حتتوي على خماطر عالية 
 جراءات املستخدمة خالل تنفيذ مهمته.حتديد طبيعة ومدى وتوقيت اإل 
 .ا يف اكتشاف املخاطر واألخطاء قبل وقوعها  تقييم هيكل نظام الرقابة الداخلية ومدى كفاء
 .اكتشاف العالقات غري العادية يف األرصدة املكونة للقوائم املالية 
 .حتديد مستوى خماطر التدقيق املقبول عموما 
 فيض خماطر التدقيق اخلارجي إىل املستوى املقبول عموما.ختفيض خماطر االكتشاف وبالتايل خت 
  تقييم قدرة املؤسسة حمل التدقيق على االستمرار يف املستقبل والتنبؤ بإمكانية اإلفالس املايل، وبالتايل

تنبيه مستخدمي القوائم املالية من خالل التقرير الذي سيصدره حول عدم إمكانية االستمرار من أجل 
 م.محاية مصاحله

  احلصول على أدلة اإلثبات الكافية واملناسبة اليت تدعم رأيه حول القوائم املالية املعروضة عليه من أجل
  املصادقة عليها.
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فقد توصلت الدراسة إىل وجود فروق جوهرية بني مدى مالءمة  الفرضية الرئيسية الثالثةفيما يتعلق باختبار    
من اجلزائر وفرنسا لتطبيق اإلجراءات التحليلية يف التحكم يف خماطر  ظروف ممارسة مهنة التدقيق اخلارجي يف كل

  التدقيق اخلارجي، وقد بينت النتائج ما يلي:

فقد وجود فروق جوهرية بني مدى توفر التأهيل العلمي والعملي للمدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا،   -
لعدم وجود تطبيق اإلجراءات التحليلية، املهنية للمدقق اخلارجي يف جمال  ةضعف الكفاءتوصلت الدراسة إىل 

جهل العديد باإلضافة إىل  ،تكوين علمي وعملي يف جمال تطبيق األساليب احلديثة يف مهنة التدقيق اخلارجي
 ؛من املهنيني هلذه األساليب

 كل من اجلزائر وفرنسا، حيث يف وجود فروق جوهرية بني مدى وجود معوقات داخل املؤسسة حمل التدقيق -
هذا ما يعيق يف اجلزائر  غياب معايري منطية لقطاع الصناعة الذي تنشط فيه املؤسسة حمل التدقيقبينت الدراسة 

والنظام  ضعف نظام الرقابة الداخلية ودية، باإلضافة إىلاملدقق اخلارجي من تطبيق أسلوب املقارنات العم
 تقدمي املعلومات املالية يف املؤسسات اجلزائرية على عدم تعاون اإلدارةو  دقيق،حمل الت داخل املؤسسة احملاسيب

الضرورية اليت متكن املدقق اخلارجي من تطبيق اإلجراءات التحليلية، حيث أن منط اإلدارة قائم على أساس 
حيد من تطبيق  الزمن التغيري يف املبادئ احملاسبية داخل املؤسسة حمل التدقيق عربسرية املعلومات، وأخريا فإن 

اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يف اجلزائر، حيث ال ميكنه إجراء املقارنات األفقية والعمودية 
ا يف قطاع الصناعة؛  اليت تسمح بتقييم أداء املؤسسة عرب الزمن ومقارنة هذا األداء مع مثيال

بضرورة تطبيق اإلجراءات يف كل من اجلزائر وفرنسا  اهتمام اهليئات املهنية وجود فروق جوهرية بني مدى -
إصدار التحليلية من طرف املدقق اخلارجي، حيث أشارت نتائج الدراسة غياب دور هذه اهليئات يف جمال 

وفرض املسؤولية على املدقق اخلارجي يف حالة عدم بذله العناية  ،إرشادات وعقد ندوات ملناقشة مشاكل املهنة
عدم وجود هيئات رقابية يف اجلزائر  ، باإلضافة إىلوعدم التزامه بتطبيق املعايري املنظمة للمهنةاملهنية الالزمة 

 تسهر على مدى قيام املدقق اخلارجي بتطبيق اإلجراءات التحليلية أثناء تنفيذ مهمته.

  لحالية مع نتائج الدراسات السابقةمقارنة نتائج الدراسة ا
يف أن النتائج اليت توصل إليها تثبت جلوء املدقق اخلارجي يف األردن إىل  "النوايسة"ختتلف دراستنا عن دراسة    

على نطاق واسع وذلك لسهولة تطبيقها، على عكس نتائج دراستنا اليت  تقليديةاليب اإلجراءات التحليلية التطبيق أس
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لعدم إدراكهم ألمهية تطبيقها يف هذا راجع طرف ممارسي املهنة يف اجلزائر،  أثبتت عدم تطبيق هذه األساليب من
، أما فيما خيص النتائج املتوصل إليها من دراستنا اليت أجريت يف فرنسا فقد اتفقت التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي

  مع نتائج الدراسة السابقة من حيث التزام املدقق اخلارجي بتطبيق خمتلف األساليب التقليدية لإلجراءات التحليلية.
 ليب اإلجراءات التحليلية احلديثة،يف جانب استخدام أسا "النوايسة"مع دراسة  يف اجلزائر نتائج دراستنااتفقت    

هذا راجع ب متدنية من طرف ممارسي املهنة، يب أو تطبيقها بنسحيث أشارت النتائج إىل عدم تطبيق هذه األسال
، أما فيما خيص إليها من تطبيق هذه األساليب صللتعقيدها وعدم متكن املدقق اخلارجي من تفسري النتائج املتو 

دراستنا يف فرنسا فقد اختلفت مع نتائج الدراسة السابقة يف التزام املدقق اخلارجي بتطبيق األساليب احلديثة على 
  نطاق واسع أثناء تنفيذ مهمته.

ءات التحليلية يف عملية التدقيق يف أمهية تطبيق اإلجرا "النوايسة"دراسة  نتائج دراستنا احلالية مع نتائج اتفقت   
ا على االستمرار يف  ا متكن من التعرف على نشاط املؤسسة والقطاع الذي تنشط فيه ومدى قدر اخلارجي كو
املستقبل، باإلضافة إىل توجيه املدقق اخلارجي حنو املناطق احملتمل أن حتتوي على أخطاء جوهرية، وبالتايل التمكن من 

والتمكن من  تحكم يف خماطر األخطاء اجلوهريةتوقيت إجراءات التدقيق املطبقة من أجل الحتديد طبيعة ومدى و 
  ختفيضها إىل املستوى املقبول عموما.

ألمهية  يف اجلزائر يف عدم وجود إدراك من طرف ممارسي املهنة "قريط"اتفقت نتائج دراستنا احلالية مع نتائج دراسة    
استخدام اإلجراءات التحليلية يف التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي، باإلضافة إىل تدين مستوى استخدامها من 
طرف ممارسي املهنة خالل مراحل عملية التدقيق اخلارجي، كما بينت النتائج عدم إدراك ممارسي املهنة ملتطلبات تطبيق 

، يف حني اختلفت نتائج دراسته مع ءة وفعالية مهنة التدقيق اخلارجيفع كفامن أجل ر  520املعيار الدويل للتدقيق رقم 
نتائج دراستنا يف فرنسا حيث توصلنا إىل استخدام املهنيني لإلجراءات التحليلية بشكل واسع لوعيهم بأمهيتها الكبرية 

  يف اكتشاف األخطاء والتحريفات اجلوهرية. 
يف وجود إدراك من طرف املدقق   "الحمود"النتائج اليت توصلت إليها دراسة عن  يف اجلزائر اختلفت نتائج دراستنا   

اخلارجي يف األردن ألهداف تطبيق اإلجراءات التحليلية يف عملية التدقيق اخلارجي واملنصوص عليها يف دليل التدقيق 
من طرف معظم  تقليديةالاليب اإلجراءات التحليلية الدويل، باإلضافة إىل ذلك فقد أشارت النتائج إىل تطبيق أس

يف حني  املهنيني ويف مقدمة هذه األساليب حتليل األرصدة املكونة للقوائم املالية من أجل التنبؤ بسلوكها يف املستقبل،
اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراستنا يف فرنسا من حيث إدراك املهنيني ألمهية تطبيق هذه اإلجراءات خالل 
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أما فيما خيص تطبيق أساليب املقارنات مع النتائج املتوقعة وأداء املؤسسات  التدقيق اخلارجي،خمتلف مراحل عملية 
نظرا لوجود ىل تطبيقها على نطاق ضيق هذا إ الدراسة السابقة نتائجفقد أشارت  ،األخرى املماثلة يف قطاع الصناعة

عدم توفر املعلومات الضرورية املستخدمة  ي:وه معوقات حتد من تطبيق أسلوب املقارنات من طرف املدقق اخلارجي
هذا ما كان ت العاملة يف نفس قطاع الصناعة، لبناء التوقعات وعدم وجود معايري منطية مطبقة على مجيع املؤسسا

حيث أثبتت أنه من بني املعوقات اليت حتد من تطبيق أساليب  يف اجلزائر موافقا ملا توصلت إليها دراستنا احلالية
لتحليلية من طرف املدقق اخلارجي هو عدم توفر املعلومات الضرورية ملقارنة أداء املؤسسة عرب الزمن أو اإلجراءات ا

ا يف نفس قطاع الصناعةمقارنة أدائها  ، أما فيما خيص دراستنا يف فرنسا فقد اختلفت النتائج مع نتائج مع مثيال
املؤسسة هذا ما يسهل إجراء املقارنات األفقية والعمودية، الدراسة السابقة يف توفر املعايري املرجعية يف قطاع نشاط 

  باإلضافة إىل توفر كل املعلومات الضرورية اليت حيتاجها املدقق اخلارجي.
كون أن املدقق اخلارجي يلتزم باإلجراءات الالزمة اليت   "شادن"دراسة  نتائج جاءت نتائج دراستنا احلالية متوافقة مع   

طبيعة نشاط املؤسسة وبيئتها الداخلية واخلارجية، باعتبارها اخلطوة األوىل اليت متكن من لفت متكنه من التعرف على 
، كما اتفقت النتائج يف تطبيق املدقق انتباه املدقق اخلارجي حنو املناطق اليت ميكن أن حتتوي على أخطاء جوهرية

هذه الدراسة  نتائج اختلفتيف حني  ،الداخلية اخلارجي يف فرنسا الختبارات تقييم مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة
دف حتديد مستوى خماطر الرقابة عند  ختباراتذه االيف عدم تطبيق املدقق اخلارجي يف اجلزائر هل احلالية عن دراستنا

  تقييمه ملخاطر األخطاء اجلوهرية واالستجابة هلا من أجل تقييم كفاية ومناسبة أدلة اإلثبات.
يف أن تطبيق اإلجراءات التحليلية يف عملية التدقيق اخلارجي  "سهيل أبو ميالة"دراستنا مع دراسة  نتائج اتفقت   

  من خالل:فيض خماطر التدقيق اخلارجي ميكن من خت

حتديد مناطق التحريفات واألخطاء اجلوهرية والعالقات غري العادية من خالل تتبع حركة األرصدة املكونة  -
من، وبالتايل التمكن من حتديد طبيعة ومدى وتوقيت اإلجراءات املطبقة من طرف املدقق للقوائم املالية عرب الز 

  اخلارجي؛

يم مدى قدرة املؤسسة على االستمرار يف املستقبل من خالل استخدام مؤشرات التنبؤ بالفشل املايل يتق -
 للمؤسسة؛

لألرصدة اليت ال حتتوي على أخطاء اختاذ القرار بشأن تقليل استخدام االختبارات التفصيلية وذلك بالنسبة  -
وحتريفات جوهرية أي اخنفاض خطر التدقيق الكلي، أما بالنسبة لألرصدة اليت ميكن أن حتتوي على أخطاء 
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فعلى املدقق اخلارجي توسيع نطاق استخدام االختبارات  ،جوهرية وبالتايل ارتفاع خطر التدقيق الكلي
 من أجل ختفيض هذا اخلطر إىل املستوى املقبول عموما. التفصيلية إىل جانب اإلجراءات التحليلية

يف االستخدام  " Pedro"دراسة  نتائج عن يف اجلزائر دراستنا نتائج فيما خيص الدراسات األجنبية فقد اختلفت   
الستخدام هذه نتيجة وعيهم باألمهية الكبرية ، ني يف الربتغاليمن طرف املدققني اخلارج لإلجراءات التحليلية املتزايد

ا الوسيلة اليت تؤدي إىل زيادة كفاءة عمل املدقق اخلارجي، كما   حتديد خماطر األخطاء اجلوهريةاإلجراءات يف وكو
اليت الة املعامالت الكبرية واملعقدة هذه الدراسة عجز هذه اإلجراءات يف توفري أدلة اإلثبات خاصة يف ح نتائج أثبتت

، يف حني كانت نتائج هذه الدراسة متفقة لدراستنا احلالية يف فرنسا نتيجة تفصيليةلب استخدام االختبارات التتط
إدراك املدقق اخلارجي ألمهية هذه اإلجراءات وتطبيقها كاختبارات لتقييم املخاطر وكاختبارات جوهرية أثناء تنفيذ 

 مهمته.
كون أن اإلجراءات التحليلية مطبقة من  "Mulligan"دراسة  مع نتائج يف فرنسا دراستنا احلالية تفقت نتائجا   

، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن تقليديةدة وخاصة األساليب الكمية الطرف املدقق اخلارجي يف الواليات املتح
اق هدف تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي هو ختفيض خماطر التدقيق اخلارجي وتضييق نط

، يف حني اختلفت نتائج الدراسة السابقة مع نتائج دراستنا احلالية يف  اجلزائر كون أن فصيليةاستخدام االختبارات الت
  األساليب التقليدية لإلجراءات التحليلية غري مطبقة من طرف املدقق اخلارجي وذلك لوجود معوقات حتد من تطبيقها.

يث توضيح املراحل املختلفة لتطبيق اإلجراءات دراستنا احلالية من ح نتائج متفقة مع "Hirst"دراسة  نتائج جاءت   
وهدف استخدام هذه اإلجراءات يف كل مرحلة، فهي تستخدم خالل مرحلة التخطيط من أجل حتديد  التحليلية

نطاق وتوقيت ومدى اإلجراءات اليت يتم تطبيقها من طرف املدقق اخلارجي، كما يتم استخدامها كإجراءات جوهرية 
من أجل متكني ا خالل مرحلة الفحص النهائي االختبارات اجلوهرية، وأخريا يتم استخدامه لتقليل نطاق استخدام

  املدقق اخلارجي من تكوين رأي عادل حول مصداقية القوائم املالية وخلوها من األخطاء اجلوهرية.
ات التحليلية اليب اإلجراءمن حيث توضيح أس "Koskivaara"اتفقت نتائج دراستنا احلالية مع نتائج دراسة    
بري الذي قدمته لدور الكلما بينها، حيث توصلت الدراسة وإبراز خصائصها املتنوعة واملقارنة في ديثةمنها واحل تقليديةال

يف مقدمتها أسلوب حتليل االحندار وذلك من أجل التنبؤ مبا  ،لإلجراءات التحليلية يف بيئة التدقيق ديثةاألساليب احل
  املستقبل. ستكون عليه األرصدة يف 
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ليب اإلجراءات من حيث اخنفاض تطبيق أسا يف اجلزائر متفقة مع نتائج دراستنا "Norita"جاءت نتائج دراسة    
هذا راجع لتعقيد استخدامها وصعوبة تفسري النتائج املتوصل طرف ممارسي املهنة يف ماليزيا،  من ديثةالتحليلية احل

كانت نتائج الدراسة السابقة خمتلفة مع نتائج دراستنا يف فرنسا يف االستخدام الواسع هلذه األساليب   إليها، يف املقابل
  نتيجة وعي املهنيني ألمهيتها الكبرية يف التنبؤ مبستقبل املؤسسة.

لتايل فإن يف دول خمتلفة غري اجلزائر وبا تمن خالل استعراضنا للدراسات السابقة تبني أن كل هذه الدراسات قد مت   
خاصة يف ظل عدم وجود معايري حملية تنظم  ،اختالف بيئة الدراسة سيكون له تأثري على التوصل إىل نتائج خمتلفة

  املهنة وجهل العديد من ممارسي املهنة ألمهية تطبيق املعايري الدولية للتدقيق يف املمارسة املهنية.
اليب يف االستخدام الواسع ألس يف اجلزائر استنا احلاليةدر  نتائج اختلفت نتائج معظم الدراسات السابقة عن   

ا على اكتشاف نسبة ها راجع لسهولة تطبيق هذا ،من طرف املدققني اخلارجيني تقليديةاإلجراءات التحليلية ال وقدر
 على يف اجلزائر دراستنا احلالية نتائج عالية من األخطاء، يف املقابل اتفقت نتائج معظم الدراسات السابقة مع

بالرغم من فعاليتها يف التنبؤ باألخطاء والتحريفات  ديثة،ليب اإلجراءات التحليلية احلاالستخدام النادر والضيق ألسا
يرجع السبب يف ذلك إىل وجود معوقات حتد من استخدامها متمثلة يف التكلفة رصدة املكونة للقوائم املالية، يف األ

  وعدم تدريب املهنيني على استعمال هذه األساليب وتفسري النتائج املتوصل إليها.

  الدراسةمقترحات 
سني بعد عرض النتائج اليت توصلت إليها الدراسة سنحاول يف األخري تقدمي جمموعة من املقرتحات من أجل حت   

ا حىت تواكب التطورات احلاصلة على املستوى الدويل، خاصة يف ظل قيام  مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر والرقي 
تقدمي إطار مقرتح إلصدار معايري تدقيق وطنية اهليئات املهنية بإصدار بعض املعايري الوطنية اليت تنظم املهنة، سنحاول 

التحليلية من طرف املدقق اخلارجي وتقييم خماطر التدقيق اخلارجي واالستجابة هلا،  يف اجلزائر متعلقة بتطبيق اإلجراءات
املتعلق بتطبيق اإلجراءات التحليلية خالل ) NAA520(ومها معياري التدقيق اجلزائريني: معيار التدقيق اجلزائري املقرتح 

املتعلق بتقييم خماطر التدقيق اخلارجي  )NAA315(تنفيذ عملية التدقيق اخلارجي، معيار التدقيق اجلزائري املقرتح 
  واإلجراءات املناسبة لالستجابة هلا.
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  من أهم هذه املقرتحات:: أوال: مقترحات خاصة بالهيئات المهنية المنظمة لمهنة التدقيق الخارجي في الجزائر 

مشاريع إصدار معايري تدقيق وطنية تالئم تفعيل دور جملس احملاسبة من حيث دراسة مشاكل املهنة وتقييم  -
البيئة اجلزائرية وتكون متوافقة مع ما جاءت به املعايري الدولية للتدقيق، حبيث تكون هذه املعايري املرجع 

تسهيل األساسي الذي يستند إليه املدقق اخلارجي يف حالة مواجهة مشاكل أثناء تنفيذ مهمته، من أجل 
  : كالتايل  تعمل حتت وصايته اليت لجاندور ال مهمة هذه اهليئة جيب تفعيل

 :تضم هذه اللجنة جمموعة من األساتذة املتخصصني يف  لجنة دراسة مشاريع المعايير المحلية للتدقيق
جمال التدقيق اخلارجي وجمموعة من املهنيني ذوي اخلربة والكفاءة املتخصصة، تتوىل هذه اللجنة دراسة 

وحماولة اقرتاح حلول هلذه املشاكل وذلك من خالل إصدار معايري وطنية يرجع املشاكل اليت تواجهها املهنة 
إليها املدقق اخلارجي أثناء تنفيذ مهمته، حيث تكون هذه املعايري متوافقة مع املعايري الدولية للتدقيق مع 

يري حملية متعلقة ضرورة االستفادة من جتارب الدول اليت تبنت املعايري الدولية أو تلك اليت قامت بإصدار معا
ا، كما على اللجنة التحديث املستمر للمعايري الوطنية مبا يتماشى مع ظروف ممارسة املهنة من خالل 

 إدخال تعديالت عليها.
 :تتوىل هذه اللجنة تنظيم  لجنة التكوين المستمر للمهنيين في مجال تطبيق المعايير المحلية للتدقيق

م يف هذا امليدان، كما تتوىل الدورات التكوينية وجلب املهنيني إعداد  من الدول األجنبية لالستفادة من خربا
مع ضرورة قيام املرتبصني بإعداد تقارير سداسية  ،برامج لتكوين املرتبصني على تطبيق املعايري الوطنية للتدقيق

حىت يتمكنوا من  بصنيحول كيفية تطبيق هذه املعايري والقيام بتصحيح هذه التقارير واملتابعة املستمرة للمرت 
مع ضرورة إلزامهم باالطالع على كل املستجدات  ،الوصول إىل التأهيل العملي يف جمال تطبيق هذه املعايري

اية الرتبص هدفه اختبار مدى حتكمو  والتطورات احلاصلة يف املهنة يف هذه هم ضرورة إجراء امتحان يف 
 املعايري.

 ة مدى التزام املدقق بتتوىل هذه اللجنة العمل على مراق للتدقيق: طنيةو لجنة مراقبة مدى تطبيق المعايير ال
والقوانني املنظمة ملهنة التدقيق اخلارجي، حبيث يستند الرأي املهين الذي  وطنيةاخلارجي بتطبيق املعايري ال

يت ال وطنيةيكونه املدقق اخلارجي يف تقريره النهائي حول القوائم املالية حمل التدقيق إىل تطبيقه للمعايري ال
 عايري. هذه امل بتطبيق تتضمن خطوات ومنهجية عمله، مع تسليط عقوبات صارمة يف حالة عدم التزامه
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 :تم هذه اللجنة بضرورة التأهيل العلمي واملهين للمدقق  لجنة تدعيم السلوك المهني للمدقق الخارجي
وحرصه على بذل العناية املهنية الالزمة أثناء تنفيذ مهامه، باإلضافة  اخلارجي ومدى استقالليته يف أداء مهامه

 خالقيات وأدبيات املهنة.إىل التأكد من مدى التزامه بقواعد السلوك املهين وأ
   تعديل دور اهليئات املهنية فنقرتح أن تقوم مبا يلي: فيما خيصأما   

 عقد دورات تدريبية للمهنيني يف جمال تطبيق املعايري الوطنية للتدقيق؛ -

التحديث املستمر للمعايري الوطنية من خالل إجراء تعديالت وفقا ملا يستجيب للمستجدات احلادثة على  -
 املستوى الدويل؛

العمل على نشر البحوث املهنية وتشجيع إصدار مؤلفات يف موضوعات التدقيق اخلارجي ونشر الدوريات  -
 واإلصدارات املهنية؛

وضع التنظيم املناسب من أجل الرقابة امليدانية للتأكد من مدى التزام املدقق اخلارجي بتطبيق املعايري الوطنية  -
 تكوين رأيه حول القوائم املالية؛ للتدقيق واللجوء إليها عند

 تشجيع وتسهيل نشر وتبادل املعلومات حول األمور املهنية عن طريق عقد ندوات واجتماعات؛ -

 احلضور اإلقليمي والدويل من خالل التعاون مع اهليئات املهنية واملنظمات الدولية ذات العالقة باملهنة؛ -

 رسة مهامها؛تشكيل اللجان الفنية ووضع قواعد وإجراءات مما -

 اإلشراف واملتابعة املستمرة لربامج التعليم والتأهيل العلمي والعملي؛ -

 حتديد املسؤوليات والعالقة بني خمتلف اهليئات املنظمة للمهنة؛ -

تصميم برامج ملراقبة جودة األداء املهين ألعضاء املهنة للتأكد من مدى التزامهم بالقوانني واملعايري املهنية  -
 للمهنة.املنظمة 

ضرورة إبراز أمهية استخدام األساليب اإلحصائية احلديثة ومن بينها اإلجراءات التحليلية يف مهنة التدقيق  -
من خالل عقد ملتقيات وندوات تربز دور هذه اإلجراءات يف اكتشاف األخطاء والتحريفات  ،اخلارجي

 اجلوهرية أثناء القيام بعملية التدقيق اخلارجي؛

 كانيات املادية والبشرية للمهنيني من أجل حضور الندوات واملؤمترات؛توفري كافة اإلم -
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م، توعية املهنيني بضرورة التحديث امل - م وكفاءا طالع املستمر على كل من خالل االستمر ملهارا
لية يف حالة عدم ؤو املستجدات احلاصلة على املستوى الدويل يف جمال مهنة التدقيق اخلارجي، وحتميلهم املس

 قيامهم ببذل العناية املهنية الالزمة؛

خاصة تلك املتعلقة ، تطبيق املعايري الدولية للتدقيقاالستفادة من اخلربات األجنبية والتجارب الدولية يف جمال  -
  باجلانب املهين والتطبيقي لعملية التدقيق اخلارجي.

ائي للقدرات والكفاءة املهنية للمتخرجني بعد قضضرورة إجراء تقي -  اء فرتة التدريب العملي؛يم 
 لتشجيع على البحث العلمي وتدعيمه؛توفري الدعم املايل للبحوث يف جمال مهنة التدقيق اخلارجي وا -
إصدار إرشادات وعقد دورات تدريبية ملمارسي املهنة حول كيفية تطبيق املعايري الدولية للتدقيق خالل أداء  -

 وظائفهم من أجل زيادة كفاءة عملية التدقيق؛
رورة انفتاح املهنة على اخلارج وذلك بفتح تربصات يستفيد منها املهنيون يف الدول اليت تتمتع بتجربة عالية ض -

 يف تطبيق املعايري الدولية للتدقيق يف املمارسة املهنية؛
زمة الرقابة القانونية على أعمال املهنيني وتعريضهم للمساءلة القانونية يف حال عدم بذل العناية املهنية الال -

 من أجل اكتشاف األخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية.

  متعلقة بالمدقق الخارجيثانيا: مقترحات 
  من بني املقرتحات املقدمة للمدقق اخلارجي من أجل ترشيد ممارساته ما يلي:   

خاصة املعايري املتعلقة بكيفية  ،أن يكون املدقق اخلارجي على معرفة كافية مبعايري التدقيق الالزمة إلجناز مهمته -
تقييم خماطر التدقيق اخلارجي واستخدام األساليب اليت متكنه من االستجابة هلا، واملعيار املتعلق بكيفية تطبيق 

  ؛اإلجراءات التحليلية خالل مراحل عملية التدقيق اخلارجي

خارجه من أجل التدرب على ضرورة حضور املدقق اخلارجي للندوات وامللتقيات سواء داخل الوطن أو  -
 استخدام األساليب احلديثة يف املهنة؛

م يف جمال   - ضرورة إجراء املدقق اخلارجي لرتبصات داخل مكاتب تدقيق أجنبية وذلك لالستفادة من خربا
 تطبيق املعايري الدولية للتدقيق؛

يتمكن من مواجهة املشاكل االطالع املستمر على التحديثات والتغيريات اليت تطرأ يف جمال املهنة حىت  -
 املعاصرة؛
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قيام املدقق اخلارجي ببذل العناية املهنية الالزمة من أجل محاية مستخدمي القوائم املالية للمؤسسة حمل  -
 التدقيق؛

ضرورة قيام املدقق بتطوير األساليب والطرق املستخدمة أثناء أداء مهنته من أجل التوصل إىل إبداء رأي سليم  -
 الية املعروضة عليه؛حول القوائم امل

ضرورة اعتماد ممارسي املهنة على املعايري الدولية للتدقيق وذلك يف حالة عجز القوانني املنظمة للمهنة على  -
 ء وظائفهم؛إجياد احللول للمشاكل أو الصعوبات املمكن مواجهتها أثناء أدا

ت حىت يكون على علم بالتطورات ضرورة التعليم املستمر من طرف املدقق اخلارجي يف جمال تدقيق احلسابا -
احلاصلة يف املهنة على املستوى الدويل، وحماولة االستفادة من جتارب الدول يف جمال تطبيق املعايري الدولية 

 من أجل استنباط حلول للمشاكل املمكن مواجهتها.

  متعلقة بالمؤسسة محل التدقيق ثالثا: مقترحات
البد أن تكون الظروف داخل املؤسسة حمل التدقيق مواتية للمدقق اخلارجي من أجل القيام مبهامه، من بني   

  املقرتحات املوجهة:
 العمل على تفعيل نظام الرقابة الداخلية املعتمد من طرف املؤسسات؛ -
 اإلفصاح ونشر املعلومات اليت حيتاجها املدقق اخلارجي أثناء تنفيذ مهمته؛ -
امليزانيات التقديرية (امليزانية التقديرية للمبيعات، امليزانية التقديرية لإلنتاج،...) من أجل مساعد املدقق إعداد  -

 اخلارجي يف إجراء املقارنات بني ما هو متوقع له ما مت حتقيقه فعال؛
 عدم فرض اإلدارة لقيود تعيق عمل املدقق اخلارجي. -

 NAA520، NAA315 الجزائرية: مقترح إلصدار معياري التدقيقرابعا: 

: تطبيق اإلجراءات التحليلية خالل تنفيذ عملية التدقيق "NAA520" المقترح معيار التدقيق الجزائري -
  الخارجي

يهدف هذا املعيار إىل تقدمي إرشادات وتوجيهات الستخدام اإلجراءات التحليلية يف خمتلف مراحل عملية التدقيق    
  دف التعرف والتحكم يف املخاطر اليت ميكن أن يواجهها املدقق اخلارجي أثناء أداء مهمته. اخلارجي،
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 :مت إصدار هذا املعيار نظرا للمشاكل اليت يواجهها املدقق اخلارجي والناجتة عن عدم إمكانية  أهمية المعيار
ون أن استخدام اإلجراءات التحليلية اكتشافه للتحريفات اجلوهرية اليت ميكن أن حتتويها القوائم املالية، هذا ك

  خالل عملية التدقيق اخلارجي ميكن من:

التعرف على العالقات غري العادية والشاذة بني األرصدة املكونة للقوائم املالية وبالتايل توجيه انتباه املدقق  -
  اخلارجي اجتاه هذه األرصدة الحتمال ظهور أخطاء جوهرية تؤثر على سالمة رأيه؛

أداء املؤسسة يف املستقبل وبالتايل إمكانية اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة وإعالم األطراف التنبؤ ب -
 املستفيدة من القوائم املالية بذلك من خالل الرأي الذي يبديه املدقق اخلارجي؛

 دمة؛بناء خطة التدقيق اليت يتم االعتماد عليها من خالل حتديد طبيعة وتوقيت ونطاق اإلجراءات املستخ -

االت اليت ميكن أن حتتوي على خماطر عالية واليت تتطلب القيام باملزيد من اإلجراءات - االت  ،حتديد ا وا
اليت ال تتطلب من املدقق جهدا أكرب ووقتا أطول، لعدم وجود مؤشرات غري عادية تدل على وجود أخطاء 

 جوهرية.
 تطبيق اإلجراءات التحليلية في عملية التدقيق الخارجي 

  على املدقق اخلارجي أن يقوم بتطبيق اإلجراءات التحليلية خالل خمتلف مراحل أداء مهمته كالتايل:   
 :ل أن يقوم املدقق اخلارجي بإعداد خطة التدقيق اليت سيتم االعتماد عليها عليه أوال بق عند مرحلة التخطيط

ي تنشط فيه، فاستخدام املدقق اخلارجي أن يقوم بالتعرف على طبيعة املؤسسة حمل التدقيق ونوع القطاع الذ
ملختلف النسب املالية ميكنه من تكوين نظرة حول طبيعة النشاط الذي متارسه ومركزها يف قطاع الصناعة 
الذي تنشط فيه، باإلضافة إىل التعرف على أدائها املايل، كما على املدقق اخلارجي استخدام أسلوب 

ا يف قطاع الصناعةاملقارنات من أجل معرفة مكانة املؤسس   ،والتعرف على تطور أداء املؤسسة ة مقارنة مبثيال
  من خالل إجراء مقارنة بني املعلومات احلالية ونتائج التدقيق السابقة.

إن استخدام املدقق اخلارجي لإلجراءات التحليلية عند قيامه بالتعرف على نشاط املؤسسة ميكنه من حتديد جماالت    
ن أن حتتوي على أخطاء جوهرية وبالتايل توجيه االنتباه إليها، وبناء عليه يقوم املدقق اخلارجي األرصدة اليت ميك

بتحديد خطة التدقيق اليت سيتم االعتماد عليها أثناء تنفيذ مهمته من خالل حتديد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات 
لة يكون  كإجراءات لتقييم املخاطر من خالل املستخدمة، إذن فهدف استخدام اإلجراءات التحليلية خالل هذه املرح

  .ن حتتوي على خماطر جوهريةحتديد األرصدة اليت ميكن أ
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 :يتم تطبيق اإلجراءات التحليلية خالل هذه املرحلة كإجراءات  عند مرحلة تنفيذ عملية التدقيق الخارجي
جوهرية من أجل التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي، من خالل ختفيض خماطر االكتشاف إىل أدىن حد 
ممكن، فاستخدام اإلجراءات التحليلية خالل هذه املرحلة ميكن املدقق اخلارجي من احلصول على املزيد من 

ل األرصدة اليت من احملتمل أن حتتوي على أخطاء جوهرية، باإلضافة إىل ذلك على املدقق أدلة اإلثبات حو 
اخلارجي تطبيق االختبارات التفصيلية وحتديد األمهية النسبية للمخاطر املتوقعة يف األرصدة املكونة للقوائم 

  املالية.

اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق يتم استخدام عند مرحلة االنتهاء من عملية التدقيق الخارجي:  -
اخلارجي عند االنتهاء من تنفيذ مهمته، حيث قبل قيامه بإصدار رأيه حول القوائم املالية املعروضة عليه 
للمصادقة، يقوم بالتأكد من مطابقة النتائج اليت توصل إليها مع ما هو موجود فعال يف األرصدة املكونة 

ائي حوهلا وإصدار تقريره الذي يستخدم من طرف العديد  للقوائم املالية، هذا ما ميكنه من تكوين استنتاج 
 من األطراف املستخدمة للقوائم املالية للمؤسسة حمل التدقيق.

تقييم مخاطر التدقيق الخارجي واإلجراءات المناسبة  :"NAA 315" المقترح معيار التدقيق الجزائري -
  لالستجابة لهذه المخاطر"

وشرح املراحل الواجب تنفيذها من طرف املدقق اخلارجي من أجل اكتشاف وتقييم يهدف هذا املعيار إىل تقدمي    
خماطر األخطاء اجلوهرية، باإلضافة إىل عرض لإلجراءات املستخدمة من أجل االستجابة هلذه املخاطر وختفيضها إىل 

  املستوى املقبول عموما.
 :مت إصدار هذا املعيار نظرا للمشاكل اليت يواجهها املدقق اخلارجي والناجتة عن عدم إمكانية  أهمية المعيار

فهذا املعيار يوفر اإلجراءات واخلطوات  اكتشافه للتحريفات اجلوهرية اليت ميكن أن حتتويها القوائم املالية،
 الالزمة لتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية واالستجابة هلا.

 خاطر التدقيق الخارجيخطوات تقييم م  
 من أجل تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية على مستوى القوائم املالية وعلى مستوى التأكيدات فإنه على املدقق   

  اخلارجي اتباع اخلطوات التالية:
 :تعد هذه املرحلة أحد اخلطوات األساسية يف  التعرف على المؤسسة وقطاع الصناعة الذي تنشط فيه

فمن خالل التعرف على الظروف الداخلية للمؤسسة ميكن للمدقق اخلارجي التعرف  الزمة،املخاطر املتقييم 
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على أهم مواطن الضعف والثغرات يف تسيريها، وبالتايل التمكن من حتديد العناصر اليت ميكن أن حتتوي على 
ض من هذه أخطاء جوهرية واليت تتطلب منه توسيع نطاق فحصه وزيادة اإلجراءات املستخدمة للتخفي

املخاطر إىل املستوى املقبول، باإلضافة إىل ذلك ميكن للمدقق حتديد املعايري النمطية للصناعة والذي ميكنه 
ا يف قطاع الصناعة.   من إجراء املقارنات من أجل تقييم وضعية املؤسسة مقارنة مبثيال

روط قطاع الصناعة الذي تنشط فيه باإلضافة إىل التعرف على نشاط املؤسسة على املدقق اخلارجي حتديد ش   
ا يف قطاع الصناعة.، املؤسسة والظروف االقتصادية العامة  من أجل التمكن من مقارنة أداء املؤسسة مبثيال

 :جيب على املدقق اخلارجي أن حيصل على فهم للعناصر املكونة لنظام  فهم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة
وبالتايل التمكن من  ،الية هذا النظام يف الكشف وحتديد خماطر الرقابةالرقابة الداخلية وتقييم مدى فع
  ختفيضها إىل أدىن مستوى ممكن.

على املدقق اخلارجي احلصول على فهم لعناصر نظام الرقابة الداخلية اليت متكنه من اكتشاف ومنع وجود خماطر    
 ب عليه القيام مبا يلي:على مستوى القوائم املالية ككل وعلى مستوى التأكيدات، لذلك جي

 .تقييم ثقافة املؤسسة وكفاءة وأخالق مجيع األفراد املسؤولني داخل املؤسسة 
  تقييم ما إذا كانت املؤسسة متلك عملية لتقييم املخاطر أثناء إعداد القوائم املالية واحلصول على فهم

املخاطر، باإلضافة إىل حتديد اإلجراءات الواجب تنفيذها  هذه لألسباب اليت أدت إىل فشل اإلدارة يف حتديد
 استجابة هلذه املخاطر.

  تقييم مدى وجود نظام للمعلومات واالتصال داخل املؤسسة ومدى فعاليته يف توفري املعلومات الضرورية
املدقق إلعداد القوائم املالية، كما يسمح بانتقال املعلومات بشكل فعال داخل املؤسسة مما يسهل على 

كما جيب على     .يم املخاطر وكيفية الرقابة عليهااخلارجي حصوله على املعلومات املناسبة اليت متكنه من تقي
املدقق اخلارجي تقييم كيفية االتصال داخل املؤسسة حول العناصر اجلوهرية للمعلومات املالية واألدوار 

لية، على املدقق اخلارجي معرفة كيفية االتصال مع إدارة واملسؤوليات الفردية داخل املؤسسة إلعداد القوائم املا
 املؤسسة واألفراد املكلفني باحلوكمة.

  حصول املدقق اخلارجي على فهم ألنشطة الرقابة الداخلية من أجل تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية عند
 مستوى اإلثبات وحتديد اإلجراءات الالزمة لالستجابة هلذه املخاطر.



 الخاتمة

 290 

 العتبار الوسائل الرئيسية املستخدمة من طرف املؤسسة لضمان سري العمل والرقابة الداخلية األخذ بعني ا
 وكيفية تنفيذ اإلجراءات التصحيحية.

 :على املدقق اخلارجي تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية على مستوى القوائم  تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية
على املعلومات  هذا التقييميعتمد  ات املكونة للقوائم املالية،املالية وعلى مستوى التأكيدات وأرصدة احلساب

معة من طرف املدقق اخلارجي أثناء التعرف على املؤسسة واليت مت تعديلها خالل تنفيذ مهمته انطالقا من  ا
معة اجلديدة أثناء مزاولة املهنة.  العناصر ا

 اجلوهرية عليه القيام مبا يلي:عند قيام املدقق اخلارجي بتقييم خماطر األخطاء    
  حتديد املخاطر اجلوهرية أثناء قيامه بالتعرف على املؤسسة وبيئتها وحتديد اإلجراءات املناسبة للرقابة والتحكم

 يف هذه املخاطر على مستوى فئات املعامالت، أرصدة احلسابات واملعلومات املقدمة يف القوائم املالية.
  حتديدها وفيما إذا كان هلا تأثري على القوائم املالية ككل واليت من املمكن أن تؤثر على تقييم املخاطر اليت مت

 العديد من التأكيدات.
  الربط بني املخاطر احملددة واملشاكل اليت ميكن أن تنشأ على مستوى التأكيدات مع مراعاة الرقابة الالزمة من

 أجل اختبارها.
  تقييم ما إذا كان اجتماعها ميكن أن يكون له تأثري جوهري على النظر يف احتمال وجود أخطاء متعددة و

 مصداقية القوائم املالية.
 :على املدقق اخلارجي االجتماع مع أعضاء فريق عملية التدقيق اخلارجي  المناقشة مع فريق تنفيذ المهمة

ة، هذه املناقشة ميكن أن ومناقشتهم حول خماطر األخطاء اجلوهرية اليت مت اكتشافها على مستوى القوائم املالي
تؤدي إىل فهم للمخاطر اليت ميكن أن حتتويها العناصر املكلفني برقابتها، وتبادل اآلراء واملعلومات الضرورية 
حول كيفية االستجابة هلذه املخاطر، ميكن للمدقق اخلارجي حتديد األفراد الرئيسيني من أعضاء فريق العملية 

 يد الوقت واملكان املناسبني لذلك.الذين ستتم املناقشة معهم وحتد
 على املدقق اخلارجي تصميم مدى وتوقيت ونطاق إجراءات االستجابة لمخاطر األخطاء الجوهرية :

اليت مت حتديدها خالل التعرف على  إجراءات التدقيق املستخدمة من أجل االستجابة للمخاطر املقيمة
 من أهم هذه اإلجراءات:، املؤسسة وبيئتها
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 :تعد اإلجراءات التحليلية أهم اإلجراءات املستخدمة من طرف املدقق اخلارجي  اإلجراءات التحليلية
للتحكم يف خماطر األخطاء اجلوهرية، فهي متكنه من حتديد األرصدة غري العادية اليت من املمكن أن حتتوي 

 على أخطاء جوهرية.
 :اليت مت اكتشافها  املخاطر وم باالستفسار عنعلى املدقق اخلارجي أن يق االستفسار وطلب المعلومات

وعلى مستوى التأكيدات، عن طريق طلب املعلومات من اإلدارة واملكلفني  على مستوى القوائم املالية ككل
ا املؤسسة وإعداد املعلومات املالية املفصح  باحلوكمة واألفراد املكلفني بتسجيل املعامالت املالية اليت تقوم 

 ئم املالية.عنها يف القوا

  الدراسة آفاق
من خالل إجرائنا للدراسة امليدانية وخاصة يف مرحلة توزيع االستبيان على املدققني اخلارجيني يف اجلزائر ومن خالل    

إجرائنا للمقابلة الشخصية معهم، تعرفنا على بعض أوجه القصور أثناء مزاولة املهنة واملشاكل اليت تواجهها واليت تقف 
ذه املهنة، ارتأينا من خالل هذا املطلب تقدمي جمموعة من املواضيع والبحوث املستقبلية من أجل حدا أمام ا لرقي 

التوصل إىل حلول ملعاجلة هذه املشاكل وحتسني ظروف ممارسة مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر، من أهم هذه 
  املواضيع نذكر:

 التنبؤ املايل من أجل اكتشاف خماطر التدقيق اخلارجي.مدى التزام املدقق اخلارجي باستخدام مناذج  -
 انعكاسات االعتماد على تكنولوجيا املعلومات على كيفية تطبيق أساليب اإلجراءات التحليلية؛ -
 أمهية استخدام اإلجراءات التحليلية يف حتسني جودة التدقيق اخلارجي. -
 تدقيق.مدى تأثري خماطر التدقيق اخلارجي يف ختطيط وجودة مهنة ال -

نأمل يف األخري أن قد وفقنا يف معاجلة هذا املوضوع، وسامهنا ولو بالشيء القليل يف تدعيم البحث العلمي يف    
 .اجلزائر واملكتبة االقتصادية
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35 -36 املقارنات العمودية. ثانيا:   

املقارنات على أساس النسب املالية املرجعية. ثالثا: 36  
49- 37                   الحديثة في اإلجراءات التحليلية األدوات  المبحث الثالث:  

37 -41 .منوذج حتليل االحندار المطلب األول:   
37 -38 تعريف منوذج االحندار اخلطي. أوال:   
38 -39 منوذج االحندار اخلطي.أهداف  ثانيا:   
39 -41 أنواع االحندار اخلطي. ثالثا:   
41 -45 .أسلوب السالسل الزمنية المطلب الثاني:   
41 -42  .الزمنية السلسلة تعريف: أوال 
43 -44 مكونات السلسلة الزمنية. ثانيا:   
44 -45 أهداف السلسلة الزمنية.ثالثا:    
45 -48 .أساليب التنبؤ املايل المطلب الثالث:   
45 -46 أسلوب التخطيط املايل. أوال:   
47 -48 أسلوب التدفق املايل.ثانيا:    

  110- 52                           اإلطار المفاهيمي مخاطر التدقيق الخارجي.: الثانيالفصل 
 86-53الخارجي.                                    مخاطر التدقيق ماهية  المبحث األول: 

53 -58 مفهوم خماطر التدقيق اخلارجي.المطلب األول:    
53 -56 تعريف خماطر التدقيق اخلارجي.أوال:    
57 -58 .العوامل املؤثرة يف تقدير املدقق اخلارجي ملخاطر التدقيق النهائية ثانيا:   
58 -73 والعوامل املؤثرة يف تقييمها. التدقيق اخلارجيمكونات خماطر المطلب الثاني:    
59 -64 املخاطر املالزمة (املتأصلة)أوال:    
64 -68 خماطر الرقابة. ثانيا:    
68 -73 خماطر عدم االكتشاف ثالثا:   
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73 -86    اخلارجي. خطوات تقييم خماطر التدقيق الثالث: المطلب 
73 -76 .والصناعةالتعرف على طبيعة نشاط املؤسسة أوال:    
76 -83 .فهم نظام الرقابة الداخلية ثانيا:   
83 -86 .واالستجابة هلا األخطاء اجلوهرية تقييم خماطرثالثا:    

  95- 87.                                            مخاطر التدقيق الخارجينموذج  :ثانيالمبحث ال
87 -92 التدقيق اخلارجي.خماطر التطور التارخيي لنموذج المطلب األول:    
87 -90 منوذج جممع احملاسبني القانونيني األمريكي.أوال:    
90 -92 .منوذج خماطر التدقيق املقدم من طرف الباحثني ثانيا:   
92 -95 .خماطر التدقيق اخلارجيطرق استخدام منوذج المطلب الثاني:    
92 -93   .معقولية خطة التدقيقاستخدام منوذج خماطر التدقيق من أجل احلكم على  أوال: 

.استخدام منوذج خماطر التدقيق من أجل احلكم على كفاءة خطة التدقيق ثانيا: 93  
.استخدام منوذج خماطر التدقيق من أجل حتديد طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيقثالثا:  94  
فهم العالقة بني املخاطر املتنوعة واألدلة املطلوب جتميعها.رابعا:  95  

108- 96.                       مخاطر التدقيق الخارجي ومستوى األهمية النسبيةالمبحث الثالث:   
96 -102 .مفهوم األمهية النسبية يف عملية التدقيقالمطلب األول:    

97 -98 .األمهية النسبيةتعريف أوال:    
98 -101 .خطوات حتديد األمهية النسبيةثانيا:    
101-102 .األمهية النسبيةمستويات ثالثا:    
102-106 .استخدام األمهية النسبية يف عملية التدقيق اخلارجيالمطلب الثاني:    
103-105 .مراحل استخدام األمهية النسبيةأوال:    
105-106 .جماالت استخدام األمهية النسبيةثانيا:    
106-108 .األمهية النسبية وخماطر التدقيق اخلارجي : الثالث المطلب   
106-107 .عالقة األمهية النسبية مبخاطر التدقيق اخلارجيأوال:    
107-108 .عالقة األمهية النسبية بأدلة اإلثباتثانيا:    

163-112               مخاطر التدقيق الخارجي. جراءات التحليلية في تقييماإل الفصل الثالث: دور  
129-113تقييم مخاطر التدقيق الخارجي.                                               المبحث األول:   
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114-117 .تقييم خماطر األخطاء اجلوهريةالمطلب األول:    
114-115 .خماطر األخطاء اجلوهرية عريفت أوال:   
115-117 .تقييم املدقق اخلارجي ملخاطر األخطاء اجلوهرية ثانيا:   
117-127 .إجراءات تقييم املدقق اخلارجي ملخاطر األخطاء اجلوهريةالمطب الثاني:    
118-119 اختبارات الرقابة. أوال:   
119-127 االختبارات اجلوهرية.ثانيا:    
127-129 .خطوات استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي المطلب الثالث:   
127-128 املستقلة.تطوير التوقعات  أوال:   

حتديد الفروقات اجلوهرية.ثانيا:  128  
.التحقيق يف الفروقات اجلوهرية واستخالص النتائجثالثا:  128  

140-130. مسؤولية المدقق الخارجي عن تقييم مخاطر التدقيق واستمرارية المؤسسة المبحث الثاني:   
130-135 .خماطر التدقيقمسؤولية املدقق اخلارجي عن تقييم المطلب األول:    

.تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية على مستوى القوائم املالية أوال: 132  
132-135 تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية على مستوى اإلثبات لفئات املعامالت وأرصدة احلسابات ثانيا:  

.واالفصاحات  
136-137 .ماهية استمرارية املؤسسةالمطلب الثاني:    
136-137 .تعريف استمرارية املؤسسة أوال:   

.فرتة استعراض استمرارية املؤسسةثانيا:  137  
138-140 .مسؤولية املدقق اخلارجي حنو تقييم استمرارية املؤسسةالمطلب الثالث:    
138-139   .ISA570مسؤولية املدقق حنو استمرارية وفقا ملعيار التدقيق الدويل  أوال: 
139-140 .املتخذة من طرف املدقق اخلارجي لتقييم استمرارية املؤسسةاإلجراءات ثانيا:    

  162-141.                    استخدام اإلجراءات التحليلية للتنبؤ بالفشل المالي : المبحث الثالث
141-145 فهوم الفشل املايل.م المطلب األول:   
141-143 تعريف الفشل املايل. أوال:   
143-145 .املؤدية إىل الفشل املايلالعوامل ثانيا:    
145-156 .أنواع النسب املالية املستخدمة يف التنبؤ بالفشل املايلالمطلب الثاني:    
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146-153 .النسب املالية املشتقة من امليزانية وقائمة الدخل أوال:   
153-156 تدفقات النقدية.ملشتقة من قائمة الالنسب املالية ا :ثانيا   
157-162 .استخدام النسب املالية يف التنبؤ بالفشل املايلالمطلب الثالث:    
157-160   .Altmanدراسة  أوال: 
161-162   .Beaverدراسة  ثانيا: 

  224-167                          لدراسة الميدانية. الرابع: اإلطار المنهجي والميداني لالفصل 
  200- 168.     التدقيق الخارجي في كل من الجزائر وفرنسااإلطار التنظيمي لمهنة  :المبحث األول

168-181   .تنظيم مهنة التدقيق يف اجلزائر :األول مطلبال 
168-175   .اهليئات املشرفة على تنظيم مهنة التدقيق أوال: 
175-178   .شروط ممارسة مهنة التدقيق اخلارجيثانيا:  
178-181   .يف اجلزائرممارسة مهنة التدقيق اخلارجي  ثالثا: 
181-192   .فرنساتنظيم مهنة التدقيق يف  :ثانيال مطلبال 
181-184   .اهليئات املشرفة على تنظيم مهنة التدقيق أوال: 
184-188   .شروط ممارسة مهنة التدقيق اخلارجيثانيا:  
188-192   .فرنسامهنة التدقيق اخلارجي يف  ممارسة ثالثا: 
192-200   .اإلطار التنظيمي ملهنة التدقيق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسامقارنة المطب الثالث:  
192-194   .دراسة مقارنة للهيئات املشرفة على مهنة التدقيق يف الدولتني أوال: 
194-198   .شروط ممارسة مهنة التدقيق اخلارجيلمقارنة دراسة ثانيا:  
198-200 اء مهام حمافظ لمقارنة دراسة  ثالثا:    .احلساباتتعيني وإ

  222-201.                    المبحث الثاني: أدوات الدراسة الميدانية واالختبارات اإلحصائية المتبعة
201-210   أدوات الدراسة امليدانية. المطلب األول: 
202-209   .األدوات الرئيسية (االستبيان)أوال:  
209-210   .أدوات الدراسة الثانويةثانيا:  
210-212   .جمال الدراسة واألساليب اإلحصائية املستخدمةالمطلب الثاني:  

ال املكاين. أوال: 210   ا
ال الزماين.ثانيا:  210   ا
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211-212   .األساليب واالختبارات اإلحصائية املستخدمة ثالثا: 
212-222   .جمتمع وعينة الدراسةالمطلب الثالث:  
212-213   .جمتمع الدراسةأوال:  
213-217   .خطوات حتديد حجم العينةثانيا:  
218-222   .حتليل خصائص عينيت الدراسة ثالثا: 

  273- 226الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات.                           
  242- 227                   اختبار الفرضية الرئيسية األولى.  تحليل النتائج المتعلقة بالمبحث األول: 

229-232 دى قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا بالتعرف على نشاط مالمطلب األول:  
  .املؤسسة والقطاع الذي تنشط فيه

232-236 قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا بتقييم هيكل نظام الرقابة مدى المطلب الثاني:  
  .الداخلية

237-241   .قيام املدقق اخلارجي بتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية واالستجابة هلامدى المطلب الثالث:  
  257-243         .           اختبار الفرضية الرئيسية الثانيةتحليل النتائج المتعلقة ب: نيالثا بحثالم

244-248 التحليلية خالل خمتلف مراحل  قيام املدقق اخلارجي بتطبيق اإلجراءاتمدى المطلب األول:  
  .عملية التدقيق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا

248-253  ديثةقيام املدقق اخلارجي باستخدام كل من األساليب البسيطة واحل مدىالمطلب الثاني:  
  .لإلجراءات التحليلية يف كل من اجلزائر وفرنسا

253-256 إلجراءات ام اباستخد يف كل من اجلزائر وفرنسا قيام املدقق اخلارجيمدى لمطلب الثالث: ا 
  يف عملية تقييمه ملخاطر األخطاء اجلوهرية.التحليلية 

  271- 258                   .اختبار الفرضية الرئيسية الثالثةتحليل النتائج المتعلقة ب: بحث الثالثالم
259-262 اخلارجي يف كل من اجلزائر مدى توفر التأهيل العلمي والعملي للمدقق المطلب األول:  

  وفرنسا.
262-266   وجود معوقات داخل املؤسسة حمل التدقيق يف كل من اجلزائر وفرنسا.مدى المطلب الثاني:  
266-269 اهتمام اهليئات املنظمة ملهنة التدقيق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا  مدىالمطلب الثالث:  

  من طرف املدقق اخلارجي. اإلجراءات التحليلية تطبيق بضرورة
275-291   خاتمة. 
293-316   قائمة المراجع. 
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318-324   قائمة المحتويات. 
326-328   قائمة الجداول. 

  قائمة األشكال. 329
  قائمة المختصرات. 331
  قائمة المالحق. 333

334-349   المالحق. 
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  قائمة الجداول

  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم
  13  املقارنات املستخدمة يف اإلجراءات التحليلية.  )01(
  49  املستخدمة يف اإلجراءات التحليلية.أهم األدوات   )02(
  56  حدود عملية التدقيق اخلارجي.  )03(
  64-63  أهم املخاطر املالزمة للمؤسسة حمل التدقيق.  )04(
  71-70  أهم اإلجراءات املستخدمة من طرف املدقق اخلارجي.  )05(

 73-72  مكونات خماطر التدقيق اخلارجي  (06)
ا من طرف املدقق اخلارجي عند التعرف على العوامل الواجب   )07( مراعا

  املؤسسة حمل التدقيق.
75-76  

  77  مكونات بيئة الرقابة.  )08(
  80-79  نظام املعلومات.  )09(
  82  مكونات نظام الرقابة الداخلية.  )10(

 COSO3  83مكونات نظام الرقابة الداخلية وفقا لـ   (11)
  120  استخدام اإلجراءات التحليلية اجلوهرية.أهم العوامل املؤثرة يف   )12(
  122  أوجه االختالف بني اختبارات الرقابة واالختبارات اجلوهرية.  )13(
  124  أهم االستفسارات املستخدمة من طرف املدقق اخلارجي.  )14(
  125  استخدام اإلجراءات التحليلية كإجراءات لتقييم املخاطر.  )15(
  126  املادية والتفتيش كإجراءات لتقييم املخاطر.استخدام املالحظة   )16(
 134  أصناف التأكيدات.  )17(
  145-143  العوامل املؤدية إىل الفشل املايل.  )18(
  155-154  أهم نسب التدفق النقدي.  )19(
  160  يف املؤسسات اخلاصة واملؤسسات غري الصناعية. zقيمة   )20(
لس الوطين للمحاسبة.  )21(   172  جلان ا
اء مهام حمافظ احلسابات.  )22(   191  أهم احلاالت االستثنائية إل
  193-192  مقارنة للهيئات املنظمة ملهنة التدقيق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا.  )23(
  195-194  مقارنة شروط ممارسة مهنة التدقيق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا.  )24(
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اء مهام  )25(   199-198  حمافظ احلسابات يف اجلزائر. مقارنة تعيني وإ
  202  اقرتاحات اإلجابة حسب سلم ليكارت اخلماسي  )26(
  205  حماور االستبيان.  )27(
  206  معامالت االرتباط بني فروع احملور األول.  )28(
  207  معامالت االرتباط بني فروع احملور الثاين.  )29(
  207-208  الثالث.معامالت االرتباط بني فروع احملور   )30(
  209  قيم معامل ألفا كرونباخ جلميع حماور االستبيان.  )31(
  211  جماالت املتوسط احلسايب  )32(
  215  القيم االفرتاضية خلطأ املعاينة.  )33(
  216  توزيع حجم العينة  )34(
  218  توزيع أفراد العينة حسب جنسهم وعمرهم.  )35(
  220  العلمي والعملي. توزيع أفراد العينة حسب املؤهل  )36(
 221  توزيع أفراد العينة حسب اخلربة املهنية.  )37(
ستيودنت احملسوبة  Tاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة   )38(

إلجابات املهنيني يف كل من اجلزائر وفرنسا حول مدى قيامهم بالتعرف على 
  نشاط املؤسسة والقطاع الذي تنشط فيه.

229 -230  

ستيودنت  T املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة اختبار  )39(
إلجابات املهنيني حول مدى قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا 

  بتقييم نظام الرقابة الداخلية.

232 -233  

 ستيودنتT املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة اختبار  )40(
إلجابات املهنيني حول مدى قيام املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا 

  بتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية واالستجابة هلا.

237 -238  

 241  نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األوىل      )41(
 ستيودنت Tونتائج اختبار  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  )42(

إلجابات املهنيني حول مدى تطبيق اإلجراءات التحليلية خالل خمتلف 
  مراحل عملية التدقيق اخلارجي.

245 -246  

 ستيودنت Tوقيمة اختبار  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  )43(
إلجابات املهنيني حول مدى استخدام كل من األساليب البسيطة واملتطورة 

  لإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا.

249 -250  
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 ستيودنت Tوقيمة اختبار  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  )44(
إلجراءات امدى استخدام  حول يف كل من اجلزائر وفرنسا إلجابات املهنيني

  يف عملية تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية. التحليلية

253 -254  

257- 256  نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية.  )45(  
 ستيودنت Tوقيمة اختبار  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  )46(

يف كل من اجلزائر وفرنسا حول مدى توفر التأهيل العلمي  إلجابات املهنيني
والعملي الذي ميكن من تطبيق اإلجراءات التحليلية يف التحكم يف خماطر 

  التدقيق اخلارجي.

259 -260  

ستيودنت لعينيتني  Tوقيمة اختبار  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  )47(
املوجودة داخل املؤسسة حمل  عوقاتإلجابات املهنيني حول امل مستقلتني 
اليت حتد من استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق  التدقيق

  .يف التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجياخلارجي 

263 

ستيودنت لعينيتني  Tوقيمة اختبار  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  )48(
من اجلزائر وفرنسا حول مدى اهتمام ني يف كل إلجابات املهني مستقلتني 

من طرف املدقق  اإلجراءات التحليلية اهليئات املنظمة للمهنة بضرورة تطبيق
  اخلارجي من أجل التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي.

266 -267  
 

 270  نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة.  )49(
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  344- 343  معامالت االرتباط لكل حمور من حماور االستبيان.  )03(
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  قائمة األساتذة والمهنيين المحكمين لالستبيان ):01ملحق رقم (

  مؤسسة العمل  المحكمين
 د. لعايب عبد الرمحان -
 فرحات.أ.د. بن  -
 أ. سكاك معيوف. -
 أ. شراد مسري. -
 أ. حجاز خدجية. -
 أ. عطية عبد الرمحان. -
 جوميع لعمري -
  جليد عبد الغاين -

  -1-جامعة سطيف 
  -1-جامعة سطيف 
  -1-جامعة سطيف 
  -2-جامعة اجلزائر 

  -1-جامعة سطيف 
  -1-جامعة سطيف 

  خبري حماسيب.
  حمافظ حسابات.
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  : االستبيان )02رقم (ملحق 

ــــة ــــعبــيـــ ـــريــة الديــــمـقراطــيـــة الشـــــ ــــــزائ ــــــــة الجــ ـــــمـــــــهوريــــ   الجــــ

  - 1سطيف–، جامعة فرحات عباس والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم االقتصادية 

  قسم العلوم التجارية

  دكتوراه خامسةسنة 

  مالية وتدقيقتخصص محاسبة، 

  استبيان موجه للخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات

دراسة -في التحكم في مخاطر التدقيق الخارجي التحليلية اإلجراءات استخداممدى تقوم الباحثة بإجراء دراسة حتت عنوان: "   
  العلوم املالية واحملاسبة والتدقيق.، وذلك استكماال ملتطلبات احلصول على درجة الدكتوراه يف مقارنة بين الجزائر وفرنسا"

من أجل حتقيق هدف هذه الدراسة فقد مت تصميم هذا االستبيان الذي حيتوي على جمموعة من األسئلة الواضحة، مع جتنب تلك    
يف اكتشاف  دف التعرف على مدى استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجيجة أو اليت ال حتتمل إجابة، األسئلة احلر 

متكن املدقق اخلارجي من  ارسة مهنة التدقيقاملخاطر اليت تواجهه أثناء أداء مهمته، باإلضافة إىل معرفة ما إذا كانت ظروف مم
  استخدامها يف مهمته.

هذا البحث  نأمل منكم التكرم باإلجابة على األسئلة الواردة يف هذا االستبيان، من أجل التوصل إىل النتائج اليت ختدم أهداف   
وحماولة تقدمي حلول للرقي مبهنة التدقيق، ونؤكد لكم أن املعلومات اليت سنحصل عليها ستعامل بسرية وال تستخدم إال ألغراض 

  البحث العلمي.
   

  ولكم كل الشكر والتقدير.                                             

                                             

  الطالبة: عمريش إميان.                                                           
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  معلومات شخصية حول عينة الدراسة.
  

  في الخانة أو الخانات المناسب:(×) الرجاء وضع اإلشارة  -

. أنثى2ذكر                          . 1الجنس:  -1  

سنة               50. أكثر من 3سنة           50إىل 35.من 2سنة         35.أقل من 1العمر:     -2  

. شهادة دراسات عليا يف املالية واحملاسبة2.ليسانس         1المؤهل العلمي:  -3  

. دراسات ما بعد التدرج3                                              

. خبري حماسيب2فظ حسابات         . حما1المؤهل المهني:  -4  

سنة                                20أكرب من .3           ة)سن20-10. من( 2           سنوات 10أقل من .1الخبرة:   -5
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  التدقيق الخارجي واالستجابة لها أثناء أداء مهمته. المحور األول: مدى قيام المدقق الخارجي بتقييم مخاطر
تعترب خماطر التدقيق اخلارجي من أهم احملددات اليت جيب على املدقق اخلارجي أن يأخذها بعني االعتبار أثناء تنفيذ مهمته، يهدف    

كنه من تقييم خماطر التدقيق اخلارجي هذا احملور إىل التعرف على مدى التزام املدقق اخلارجي بتطبيق اخلطوات األساسية اليت مت
واالستجابة هلا واملتمثلة يف: التعرف على طبيعة نشاط املؤسسة والقطاع الذي تنشط فيه، تقييم هيكل الرقابة الداخلية، تقييم خماطر 

  األخطاء اجلوهرية واالستجابة هلا.
 المؤشر األول: مدى قيام المدقق الخارجي بالتعرف على نشاط المؤسسة والقطاع الذي تنشط فيه  - 
غير موافق   األسئلة  

  بشدة
غير 
  موافق

موافق   موافق  محايد
  بشدة

عوامل و  ؤسسةيقوم املدقق اخلارجي بالتعرف على طبيعة امل  6
  القطاع الذي تنتمي إليه.

          

الطرق والسياسات  ثبات بالتأكد منيقوم املدقق اخلارجي   7
احملاسبية املطبقة يف معاجلة العمليات املالية املرتبطة بأعمال 

  ؤسسة.امل

          

 ةيقوم املدقق اخلارجي بالرجوع إىل نتائج التدقيق  السابق  8
  .سابقةللتعرف على طبيعة املخاطر ال

          

حمل يقوم املدقق اخلارجي بتقييم األداء املايل للمؤسسة   9
التدقيق مع املؤسسات املماثلة العاملة يف نفس قطاع 

  الصناعة.

          

 تقييم هيكل نظام الرقابة الداخلية: مدى قيام المدقق الخارجي بثانيالمؤشر ال - 
  

غير موافق   األسئلة  
  بشدة

غير 
  موافق

موافق   موافق  محايد
  بشدة

الرقابة الداخلية عند  كوناتيقوم املدقق اخلارجي بفهم مل  10
  ختطيط عملية التدقيق.

          

ألساليب  وجوديقوم املدقق اخلارجي بإجراء اختبارات ال  11
  الرقابة للتأكد من فاعلية عملها.

          

يقوم املدقق اخلارجي بإجراء اختبارات االلتزام ألساليب   12
  الرقابة الداخلية املطبقة.

          

ملخاطر الرقابة يقوم بتحديد طبيعة  بناء على تقييم املدقق   13
  إجراءات التدقيق املستخدمة.

          

          بناء على تقييم املدقق ملخاطر الرقابة يقوم بتحديد توقيت   14
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  إجراءات التدقيق املستخدمة.
مدى يد بناء على تقييم املدقق ملخاطر الرقابة يقوم بتحد  15

  إجراءات التدقيق املستخدمة.
          

املدقق اخلارجي بتحديد إجراءات الرقابة الالزمة ملنع يقوم   16
  واكتشاف األخطاء.

          

  
 تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية واالستجابة لها: مدى قيام المدقق الخارجي بثالثالمؤشر ال - 
غير موافق   األسئلة  

  بشدة
غير 
  موافق

موافق   موافق  محايد
  بشدة

املتوقعة للمخاطر يقوم املدقق اخلارجي بتحديد املصادر   17
  اجلوهرية.

          

بتحديد خماطر األخطاء اجلوهرية يقوم املدقق اخلارجي   18
  دف تقييم إجراءات التدقيق املخطط هلا.

          

تحديد األمهية النسبية للبنود يقوم املدقق اخلارجي ب  19
واألرصدة املكونة للقوائم املالية بناء على تقييمه ملخاطر 

  اجلوهرية.األخطاء 

          

األطراف الفاعلة  يقوم املدقق اخلارجي باالستفسار من  20
   باملؤسسة من أجل تقييم خماطر التدقيق.

          

يقوم املدقق اخلارجي مبناقشة فريق العملية حول إمكانية   21
  وجود حتريفات جوهرية.

          

 حيرص املدقق اخلارجي على مجع األدلة الكافية واملناسبة  22
 املقبول غلى املستوى خماطر التدقيقمن أجل ختفيض 

  .عموما
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  .في عملية التدقيق الخارجيق اإلجراءات التحليلية من طرف المدقق الخارجي يتطبمدى  :نيالمحور الثا
تعترب اإلجراءات التحليلية من األدوات احلديثة املستخدمة يف عملية التدقيق اخلارجي من أجل تقييم خماطر التدقيق اخلارجي، يهدف    

 هذا احملور إىل التعرف على مدى التزام املدقق اخلارجي بتطبيق األساليب املتنوعة لإلجراءات التحليلية خالل املراحل املختلفة لعملية
  ق اخلارجي من أجل تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية.التدقي

المؤشر األول: مدى قيام المدقق الخارجي بتطبيق اإلجراءات التحليلية خالل مختلف مراحل عملية التدقيق  - 
 الخارجي

غير موافق   األسئلة  
  بشدة

غير 
  موافق

موافق   موافق  محايد
  بشدة

يف  من طرف املدقق اخلارجي تطبق اإلجراءات التحليلية  23
مرحلة التخطيط للمساعدة يف حتديد مناطق املخاطر 

  احملتملة.

          

جل أاإلجراءات التحليلية من  املدقق اخلارجي ستخدمي  24
اكتشاف العناصر الشاذة أو غري العادية املوجودة يف 

  القوائم املالية.

          

كإجراءات   يستخدم املدقق اخلارجي اإلجراءات التحليلية  25
جوهرية يف االختبارات التفصيلية، عندما يكون استعماهلا 
يف هذه االختبارات ذا تأثري وفعالية لتخفيض خماطر 

  االكتشاف.

          

متكن اإلجراءات التحليلية املدقق اخلارجي التقليل من   26
  االختبارات التفصيلية لألرصدة املكونة للقوائم املالية.

          

اإلجراءات التحليلية يف مرحلة م املدقق اخلارجي ستخدي  27
الفحص واالختبارات األساسية من أجل تصميم برنامج 

  التدقيق.

          

يف  من طرف املدقق اخلارجي تطبق اإلجراءات التحليلية  28
مرحلة الفحص النهائي للتأكد من سالمة األرصدة 

  املعروضة يف القوائم املالية.
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 الثاني: مدى قيام المدقق الخارجي باستخدام كل من األساليب البسيطة والحديثة لإلجراءات التحليليةالمؤشر  - 
غير موافق   األسئلة  

  بشدة
غير 
  موافق

موافق   موافق  محايد
  بشدة

 ؤسسةيقوم املدقق اخلارجي بدراسة مقارنة ملعلومات امل  29
املالية اخلاصة بالفرتة احلالية مع املعلومات املتعلقة بالفرتات 

  السابقة.

          

املالية مع  ؤسسةيقوم املدقق اخلارجي مبقارنة معلومات امل  30
النتائج املتوقعة كامليزانيات التقديرية والتوقعات اليت 

  يضعها.

          

التعرف يستعني املدقق اخلارجي بالتحليل املايل من أجل   31
  .ؤسسةعلى الوضع املايل للم

          

يستعني املدقق اخلارجي بالنسب املالية من أجل تقييم   32
املماثلة العاملة  ؤسساتحمل التدقيق مع امل ؤسسةأداء امل

  يف نفس القطاع.

          

إلجراءات يستعني املدقق اخلارجي باألساليب احلديثة ل  33
التنبؤ بأرصدة احلسابات يف املستقبل  من أجل التحليلية

  ومقارنتها مع األرصدة الفعلية.

          

  
المؤشر الثالث: مدى استخدام اإلجراءات  التحليلية من طرف المدقق الخارجي في عملية تقييم مخاطر األخطاء  - 

  الجوهرية 
غير موافق   األسئلة  

  بشدة
غير 
  موافق

موافق   موافق  محايد
  بشدة

 اإلجراءات التحليلية من أجل املدقق اخلارجي ستخدمي  34
اكتشاف العناصر الشاذة أو التعرف على نشاط املؤسسة و 

  غري العادية املوجودة يف القوائم املالية

          

يستخدم املدقق اخلارجي اإلجراءات التحليلية من أجل   35
تقييم هيكل نظام الرقابة الداخلية والنظام احملاسيب داخل 

  حمل التدقيق.املؤسسة 

          

يقوم املدقق اخلارجي بتطبيق اإلجراءات التحليلية من أجل   36
  حتديد املستوى املقبول ملخاطر التدقيق اخلارجي.

          

          جراءات التحليلية من أجل يستعني املدقق اخلارجي باإل  37
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  تقييم قدرة املؤسسة على االستمرار يف املستقبل.
عند تقييمه  إلجراءات التحليليةبايستعني املدقق اخلارجي   38

ملخاطر التدقيق اخلارجي من أجل تصميم برنامج 
صول على أدلة احلوإجراءات التدقيق املستخدمة، و 

  .اإلثبات الكافية واملناسبة

          

  
  

التحليلية من طرف المدقق المحور الثالث: مدى مالءمة ظروف ممارسة مهنة التدقيق الخارجي الستخدام اإلجراءات 
  الخارجي في تقييم مخاطر التدقيق الخارجي

يهدف هذا احملور إىل التعرف على أهم املعوقات اليت حتول دون تطبيق اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يف تقييم    
  خماطر التدقيق اخلارجي.

الخارجي من أجل استخدام اإلجراءات التحليلية في  المؤشر األول: مدى توفر التأهيل العلمي والعملي للمدقق - 
 التحكم في مخاطر التدقيق الخارجي

غير موافق   األسئلة  
  بشدة

غير 
  موافق

موافق   موافق  محايد
  بشدة

ضعف الكفاءة املهنية وخربة املدقق اخلارجي حول كيفية   39
  تطبيق اإلجراءات التحليلية يف التدقيق.

          

اخلارجي على األساليب احلديثة غياب اطالع املدقق   40
  املطبقة يف اإلجراءات التحليلية.

          

سوء تفسري النتائج املتوصل إليها عند تطبيق اإلجراءات   41
  التحليلية.

          

دقة التقديرات املوضوعة من طرف املدقق اخلارجي عدم   42
  حول وجود األخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية.

          

  
الثاني: مدى وجود معوقات داخل المؤسسة محل التدقيق التي تحد من استخدام اإلجراءات التحليلية من المؤشر  - 

  طرف المدقق الخارجي في التحم في مخاطر التدقيق الخارجي
غير موافق   األسئلة  

  بشدة
غير 
  موافق

موافق   موافق  محايد
  بشدة

املطبقة ضعف نظام الرقابة الداخلية واإلجراءات احملاسبية   43
  على مستوى املؤسسة.

          

          التغري الكبري يف املبادئ احملاسبية املطبقة داخل املؤسسة   44
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الواحدة وعلى مستوى املؤسسات اليت تعمل على مستوى 
  نفس قطاع الصناعة.

غياب املعايري املنطقية للصناعة يف القطاع الذي تنشط فيه   45
  املؤسسة

          

يف تقدمي املعلومات املالية أو غري املالية  تعاون اإلدارةعدم   46
  الضرورية لعمل املدقق اخلارجي.

          

 
من طرف المدقق  اإلجراءات التحليلية مدى اهتمام الهيئات المنظمة للمهنة بضرورة استخدام المؤشر الثالث: - 

  الخارجي من أجل التحكم في مخاطر التدقيق الخارجي
غير موافق   األسئلة  

  بشدة
غير 
  موافق

موافق   موافق  محايد
  بشدة

عدم وجود معايري وسياسات مفروضة من قبل اجلمعيات   47
  املهنية تلزم املدقق اخلارجي بتطبيق اإلجراءات التحليلية.

          

عدم وجود هيئات رقابية ملراقبة مدى التزام املدقق اخلارجي   48
بتطبيق اإلجراءات التحليلية يف تقييم خماطر األخطاء 

  .املادية

          

عدم وجود ارشادات وتوجيهات تشري إىل األساليب   49
  احلديثة يف عملية التدقيق مبا فيها اإلجراءات التحليلية.

          

            عدم اهتمام املنظمات املهنية بتأصيل املهنة وتنظيمها..  50
عدم وجود دورات تدريبية متكن املدقق اخلارجي من   51

  التحليلية.استخدام اإلجراءات 
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  كل محور من محاور االستبيانل: معامالت االرتباط )03ملحق رقم (ال

  المحور األول -

 
Corrélations 

 

 المدقق قیام مدى

 على بالتعرف الخارجي

 والقطاع المؤسسة نشاط

 فیھ تنشط الذي

 المدقق قیام مدى

 ھیكل بتقییم الخارجي

 الداخلیة الرقابة نظام

 المدقق قیام مدى

 مخاطر بتقییم الخارجي

 الجوھریة األخطاء

 لھا واالستجابة

 المدقق قیام مدى

 مخاطر بتقییم الخارجي

 الخارجي التدقیق

 أداء أثناء لھا واالستجابة

 مھمتھ

 على بالتعرف الخارجي المدقق قیام مدى

 فیھ تنشط الذي والقطاع المؤسسة نشاط

Corrélation de Pearson 1 ,910** ,889** ,958** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 

 ھیكل بتقییم الخارجي المدقق قیام مدى

 الداخلیة الرقابة نظام

Corrélation de Pearson ,910** 1 ,939** ,980** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 

N 20 20 20 20 

 مخاطر بتقییم الخارجي المدقق قیام مدى

 لھا واالستجابة الجوھریة األخطاء

Corrélation de Pearson ,889** ,939** 1 ,973** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 

N 20 20 20 20 

 مخاطر بتقییم الخارجي المدقق قیام مدى

 أداء أثناء لھا واالستجابة الخارجي التدقیق

 مھمتھ

Corrélation de Pearson ,958** ,980** ,973** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 20 20 20 20 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
  

 المحور الثاني -

 
Corrélations 

 

 المدقق قیام مدى

 بتطبیق الخارجي

 التحلیلیة اإلجراءات

 مراحل مختلف خالل

 الخارجي التدقیق عملیة

 المدقق قیام مدى

 كل باستخدام الخارجي

 البسیطة األسالیب من

 لإلجراءات والحدیثة

 التحلیلیة

 اإلجراءات مساھمة مدى

 تقییم في التحلیلیة 

 الخارجي التدقیق مخاطر

 اإلجراءات تطبیق مدى

 طرف من التحلیلیة

 في الخارجي المدقق

 الخارجي التدقیق عملیة

 بتطبیق الخارجي المدقق قیام مدى

 مراحل مختلف خالل التحلیلیة اإلجراءات

 الخارجي التدقیق عملیة

Corrélation de Pearson 1 ,857** ,513** ,957** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 

 كل باستخدام الخارجي المدقق قیام مدى

 لإلجراءات والحدیثة البسیطة األسالیب من

Corrélation de Pearson ,857** 1 ,506** ,951** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 
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 N 20 20 20 20 التحلیلیة

 في التحلیلیة  اإلجراءات مساھمة مدى

 الخارجي التدقیق مخاطر تقییم

Corrélation de Pearson ,513** ,506** 1 ,641** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 

N 20 20 20 20 

 طرف من التحلیلیة اإلجراءات تطبیق مدى

 التدقیق عملیة في الخارجي المدقق

 الخارجي

Corrélation de Pearson ,957** ,951** ,641** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 20 20 20 20 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 لثالمحور الثا -

Corrélations 

 

 العلمي التأھیل ضعف

 للمدقق والعملي

 تطبیق من یحد الخارجي

 في التحلیلیة اإلجراءات

 التدقیق مخاطر تقییم

 الخارجي

 داخل معوقات وجود

 التدقیق محل المؤسسة

 تطبیق من یحد

 من التحلیلیة اإلجراءات

 الخارجي المدقق طرف

 التدقیق مخاطر تقییم في

 الخارجي

 الھیئات اھتمام مدى

 بضرورة للمھنة المنظمة

 اإلجراءات تطبیق

 طرف من التحلیلیة

 من الخارجي المدقق

 مخاطر في التحكم أجل

 الخارجي التدقیق

 ظروف مالءمة مدى

 التدقیق مھنة ممارسة

 لتطبیق الخارجي

 من التحلیلیة اإلجراءات

 الخارجي المدقق طرف

 التدقیق مخاطر تقییم في

 الخارجي

 للمدقق والعملي العلمي التأھیل ضعف

 اإلجراءات تطبیق من یحد الخارجي

 الخارجي التدقیق مخاطر تقییم في التحلیلیة

Corrélation de Pearson 1 ,906** ,908** ,963** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 

 محل المؤسسة داخل معوقات وجود

 التحلیلیة اإلجراءات تطبیق من یحد التدقیق

 تقییم في الخارجي المدقق طرف من

 الخارجي التدقیق مخاطر

Corrélation de Pearson ,906** 1 ,935** ,976** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 

N 20 20 20 20 

 للمھنة المنظمة الھیئات اھتمام مدى

 من التحلیلیة اإلجراءات تطبیق بضرورة

 في التحكم أجل من الخارجي المدقق طرف

 الخارجي التدقیق مخاطر

Corrélation de Pearson ,908** ,935** 1 ,976** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 

N 20 20 20 20 

 التدقیق مھنة ممارسة ظروف مالءمة مدى

 من التحلیلیة اإلجراءات لتطبیق الخارجي

 مخاطر تقییم في الخارجي المدقق طرف

 الخارجي التدقیق

Corrélation de Pearson ,963** ,976** ,976** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 20 20 20 20 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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  نتائج اختبار ألفا كرونباخ ):04الملحق رقم (

 بالنسبة للعينة االستطالعية:  - أ

Récapitulatif de traitement des observations 

N % 

Observations 

Valide 20 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de 

la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,778 46 

 :ولكل محاور االستبيان بالنسبة للعينة الميدانية  -  ب
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 190 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 190 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,835 46 
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 بالنسبة للمحور األول من االستبيان: -ج
 

Statistiques de fiabilité 

 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,972 17 

 

  بالنسبة للمحور الثاني من االستبيان: -د

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,951 16 

 
  بالنسبة للمحور الثالث من االستبيان: -ه

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,926 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 347 

  : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية)05ٌرقم(لملحق ا
Statistiques de groupe 

 
pays N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

La reconnaissaance des 

risques d'audit 

France 50 4,1600 ,88893 ,12571 

Algerie 140 4,0429 ,82122 ,06941 

La reconnaissaance des 

risques d'audit 

France 50 4,4000 ,57143 ,08081 

Algerie 140 1,6429 ,74979 ,06337 

La reconnaissaance des 

risques d'audit 

France 50 4,4000 ,63888 ,09035 

Algerie 140 1,5786 ,64672 ,05466 

La reconnaissaance des 

risques d'audit 

France 50 4,3600 ,56279 ,07959 

Algerie 140 1,6786 ,68139 ,05759 

La reconnaissaance des 

risques d'audit 

France 50 4,5800 ,57463 ,08127 

Algerie 140 1,7714 ,75239 ,06359 

La reconnaissaance des 

risques d'audit 

France 50 4,2600 ,66425 ,09394 

Algerie 140 1,7071 ,70452 ,05954 

La reconnaissaance des 

risques d'audit 

France 50 4,2000 ,63888 ,09035 

Algerie 140 1,7071 ,67319 ,05690 

La reconnaissaance des 

risques d'audit 

France 50 4,3000 ,61445 ,08690 

Algerie 140 1,7429 ,66106 ,05587 

La reconnaissaance des 

risques d'audit 

France 50 4,0800 ,72393 ,10238 

Algerie 140 1,8500 ,82169 ,06945 

La reconnaissaance des 

risques d'audit 

France 50 4,1000 ,70711 ,10000 

Algerie 140 1,7714 ,70295 ,05941 

La reconnaissaance des 

risques d'audit 

France 50 4,3000 ,64681 ,09147 

Algerie 140 1,9071 1,07888 ,09118 

La reconnaissaance des 

risques d'audit 

France 50 4,1600 ,65027 ,09196 

Algerie 140 1,6714 ,72413 ,06120 

La reconnaissaance des 

risques d'audit 

France 50 4,2800 ,57286 ,08101 

Algerie 140 1,7143 ,70237 ,05936 

La reconnaissaance des 

risques d'audit 

France 50 4,2200 ,58169 ,08226 

Algerie 140 1,7214 ,75929 ,06417 

La reconnaissaance des 

risques d'audit 

France 50 4,2600 ,59966 ,08480 

Algerie 140 1,6714 ,66184 ,05594 

La reconnaissaance des 

risques d'audit 

France 50 4,2000 ,63888 ,09035 

Algerie 140 1,9214 ,74009 ,06255 

La reconnaissaance des 

risques d'audit 

France 50 4,2400 ,55549 ,07856 

Algerie 140 1,8857 ,75946 ,06419 

L'appliquation des France 50 4,4600 ,57888 ,08187 
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procédures analytiques Algerie 140 2,0643 1,07430 ,09079 

L'appliquation des 

procédures analytiques 

France 50 4,5200 ,50467 ,07137 

Algerie 140 2,1429 1,19695 ,10116 

L'appliquation des 

procédures analytiques 

France 50 4,4000 ,63888 ,09035 

Algerie 140 2,2714 1,18651 ,10028 

L'appliquation des 

procédures analytiques 

France 50 4,0200 ,51468 ,07279 

Algerie 140 2,0571 ,73721 ,06231 

L'appliquation des 

procédures analytiques 

France 50 4,1000 ,54398 ,07693 

Algerie 140 2,2643 1,09025 ,09214 

L'appliquation des 

procédures analytiques 

France 50 4,1600 ,54810 ,07751 

Algerie 140 1,9357 ,70160 ,05930 

L'appliquation des 

procédures analytiques 

France 50 4,2200 ,46467 ,06571 

Algerie 140 1,7857 ,66555 ,05625 

L'appliquation des 

procédures analytiques 

France 50 4,2400 ,55549 ,07856 

Algerie 140 2,0929 1,93006 ,16312 

L'appliquation des 

procédures analytiques 

France 50 4,1400 ,49528 ,07004 

Algerie 140 1,9214 ,71033 ,06003 

L'appliquation des 

procédures analytiques 

France 50 4,0400 ,57000 ,08061 

Algerie 140 2,1429 ,75457 ,06377 

L'appliquation des 

procédures analytiques 

France 50 4,2000 ,53452 ,07559 

Algerie 140 1,9286 ,64197 ,05426 

L'appliquation des 

procédures analytiques 

France 50 4,1800 ,52255 ,07390 

Algerie 140 1,9214 ,72039 ,06088 

L'appliquation des 

procédures analytiques 

France 50 4,1800 ,59556 ,08423 

Algerie 140 1,8429 ,71239 ,06021 

L'appliquation des 

procédures analytiques 

France 50 4,2200 ,58169 ,08226 

Algerie 140 1,9786 ,74397 ,06288 

L'appliquation des 

procédures analytiques 

France 50 4,0600 ,76692 ,10846 

Algerie 140 2,0714 ,96442 ,08151 

L'appliquation des 

procédures analytiques 

France 50 4,3200 ,62073 ,08778 

Algerie 140 2,1429 1,12251 ,09487 

Les circonstances de 

l'exercice de la profession 

France 50 1,8600 ,78272 ,11069 

Algerie 140 4,1143 ,74992 ,06338 

Les circonstances de 

l'exercice de la profession 

France 50 1,9600 ,72731 ,10286 

Algerie 140 3,9143 ,78186 ,06608 

Les circonstances de 

l'exercice de la profession 

France 50 1,8600 ,67036 ,09480 

Algerie 140 3,9857 ,73929 ,06248 

Les circonstances de 

l'exercice de la profession 

France 50 1,9600 ,69869 ,09881 

Algerie 140 3,8286 ,78606 ,06643 
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Les circonstances de 

l'exercice de la profession 

France 50 1,9800 ,71400 ,10097 

Algerie 140 3,8429 ,77061 ,06513 

Les circonstances de 

l'exercice de la profession 

France 50 1,8000 ,67006 ,09476 

Algerie 140 4,3714 ,61566 ,05203 

Les circonstances de 

l'exercice de la profession 

France 50 1,4800 ,50467 ,07137 

Algerie 140 4,5929 3,32831 ,28129 

Les circonstances de 

l'exercice de la profession 

France 50 1,8200 ,69076 ,09769 

Algerie 140 4,2071 ,68379 ,05779 

Les circonstances de 

l'exercice de la profession 

France 50 1,7400 ,72309 ,10226 

Algerie 140 4,2429 ,70834 ,05987 

Les circonstances de 

l'exercice de la profession 

France 50 1,6200 ,63535 ,08985 

Algerie 140 4,1000 ,84223 ,07118 

Les circonstances de 

l'exercice de la profession 

France 50 1,7800 ,61578 ,08708 

Algerie 140 4,2929 ,65147 ,05506 

Les circonstances de 

l'exercice de la profession 

France 50 1,9600 ,66884 ,09459 

Algerie 140 3,9786 ,77244 ,06528 

Les circonstances de 

l'exercice de la profession 

France 50 1,8400 ,61809 ,08741 

Algerie 140 4,0500 ,85094 ,07192 
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Statistiques de groupe   

  pays N Moyenne Ecart-
type 

Erreur standard 
moyenne 

La reconnaissaance des risques d'audit 
France 50 4,16 0,88893 0,12571 

Algerie 140 4,0429 0,82122 0,06941 

La reconnaissaance des risques d'audit 
France 50 4,4 0,57143 0,08081 

Algerie 140 1,6429 0,74979 0,06337 

La reconnaissaance des risques d'audit 
France 50 4,4 0,63888 0,09035 

Algerie 140 1,5786 0,64672 0,05466 

La reconnaissaance des risques d'audit 
France 50 4,36 0,56279 0,07959 

Algerie 140 1,6786 0,68139 0,05759 

La reconnaissaance des risques d'audit 
France 50 4,58 0,57463 0,08127 

Algerie 140 1,7714 0,75239 0,06359 

La reconnaissaance des risques d'audit 
France 50 4,26 0,66425 0,09394 

Algerie 140 1,7071 0,70452 0,05954 

La reconnaissaance des risques d'audit 
France 50 4,2 0,63888 0,09035 

Algerie 140 1,7071 0,67319 0,0569 

La reconnaissaance des risques d'audit 
France 50 4,3 0,61445 0,0869 

Algerie 140 1,7429 0,66106 0,05587 

La reconnaissaance des risques d'audit 
France 50 4,08 0,72393 0,10238 

Algerie 140 1,85 0,82169 0,06945 

La reconnaissaance des risques d'audit 
France 50 4,1 0,70711 0,1 

Algerie 140 1,7714 0,70295 0,05941 

La reconnaissaance des risques d'audit 
France 50 4,3 0,64681 0,09147 

Algerie 140 1,9071 1,07888 0,09118 

La reconnaissaance des risques d'audit 
France 50 4,16 0,65027 0,09196 

Algerie 140 1,6714 0,72413 0,0612 

La reconnaissaance des risques d'audit 
France 50 4,28 0,57286 0,08101 

Algerie 140 1,7143 0,70237 0,05936 

La reconnaissaance des risques d'audit 
France 50 4,22 0,58169 0,08226 

Algerie 140 1,7214 0,75929 0,06417 

La reconnaissaance des risques d'audit 
France 50 4,26 0,59966 0,0848 

Algerie 140 1,6714 0,66184 0,05594 

La reconnaissaance des risques d'audit 
France 50 4,2 0,63888 0,09035 

Algerie 140 1,9214 0,74009 0,06255 

La reconnaissaance des risques d'audit 
France 50 4,24 0,55549 0,07856 

Algerie 140 1,8857 0,75946 0,06419 

L'appliquation des procédures analytiques 
France 50 4,46 0,57888 0,08187 

Algerie 140 2,0643 1,0743 0,09079 

 ستيودنت لعينتين مستقلتين Tنتائج اختبار  ):06الملحق رقم(
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L'appliquation des procédures analytiques 
France 50 4,52 0,50467 0,07137 

Algerie 140 2,1429 1,19695 0,10116 

L'appliquation des procédures analytiques 
France 50 4,4 0,63888 0,09035 

Algerie 140 2,2714 1,18651 0,10028 

L'appliquation des procédures analytiques 
France 50 4,02 0,51468 0,07279 

Algerie 140 2,0571 0,73721 0,06231 

L'appliquation des procédures analytiques 
France 50 4,1 0,54398 0,07693 

Algerie 140 2,2643 1,09025 0,09214 

L'appliquation des procédures analytiques 
France 50 4,16 0,5481 0,07751 

Algerie 140 1,9357 0,7016 0,0593 

L'appliquation des procédures analytiques 
France 50 4,22 0,46467 0,06571 

Algerie 140 1,7857 0,66555 0,05625 

L'appliquation des procédures analytiques 
France 50 4,24 0,55549 0,07856 

Algerie 140 2,0929 1,93006 0,16312 

L'appliquation des procédures analytiques 
France 50 4,14 0,49528 0,07004 

Algerie 140 1,9214 0,71033 0,06003 

L'appliquation des procédures analytiques 
France 50 4,04 0,57 0,08061 

Algerie 140 2,1429 0,75457 0,06377 

L'appliquation des procédures analytiques 
France 50 4,2 0,53452 0,07559 

Algerie 140 1,9286 0,64197 0,05426 

L'appliquation des procédures analytiques 
France 50 4,18 0,52255 0,0739 

Algerie 140 1,9214 0,72039 0,06088 

L'appliquation des procédures analytiques 
France 50 4,18 0,59556 0,08423 

Algerie 140 1,8429 0,71239 0,06021 

L'appliquation des procédures analytiques 
France 50 4,22 0,58169 0,08226 

Algerie 140 1,9786 0,74397 0,06288 

L'appliquation des procédures analytiques 
France 50 4,06 0,76692 0,10846 

Algerie 140 2,0714 0,96442 0,08151 

L'appliquation des procédures analytiques 
France 50 4,32 0,62073 0,08778 

Algerie 140 2,1429 1,12251 0,09487 

Les circonstances de l'exercice de la 
profession 

France 50 1,86 0,78272 0,11069 

Algerie 140 4,1143 0,74992 0,06338 

Les circonstances de l'exercice de la 
profession 

France 50 1,96 0,72731 0,10286 

Algerie 140 3,9143 0,78186 0,06608 

Les circonstances de l'exercice de la 
profession 

France 50 1,86 0,67036 0,0948 

Algerie 140 3,9857 0,73929 0,06248 

Les circonstances de l'exercice de la 
profession 

France 50 1,96 0,69869 0,09881 

Algerie 140 3,8286 0,78606 0,06643 

Les circonstances de l'exercice de la 
profession 

France 50 1,98 0,714 0,10097 

Algerie 140 3,8429 0,77061 0,06513 

Les circonstances de l'exercice de la France 50 1,8 0,67006 0,09476 
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profession Algerie 140 4,3714 0,61566 0,05203 

Les circonstances de l'exercice de la 
profession 

France 50 1,48 0,50467 0,07137 

Algerie 140 4,5929 3,32831 0,28129 

Les circonstances de l'exercice de la 
profession 

France 50 1,82 0,69076 0,09769 

Algerie 140 4,2071 0,68379 0,05779 

Les circonstances de l'exercice de la 
profession 

France 50 1,74 0,72309 0,10226 

Algerie 140 4,2429 0,70834 0,05987 

Les circonstances de l'exercice de la 
profession 

France 50 1,62 0,63535 0,08985 

Algerie 140 4,1 0,84223 0,07118 

Les circonstances de l'exercice de la 
profession 

France 50 1,78 0,61578 0,08708 

Algerie 140 4,2929 0,65147 0,05506 

Les circonstances de l'exercice de la 
profession 

France 50 1,96 0,66884 0,09459 

Algerie 140 3,9786 0,77244 0,06528 

Les circonstances de l'exercice de la 
profession 

France 50 1,84 0,61809 0,08741 

Algerie 140 4,05 0,85094 0,07192 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  الملخص
دف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى استخدام اإلجراءات التحليلية من طرف املدقق اخلارجي يف كل من اجلزائر وفرنسا، من    

  أجل فهم وتقييم خماطر التدقيق اخلارجي وختفيضها إىل املستوى املقبول عموما.
ومن بني النتائج املتوصل إليها هي  .هنة يف كال الدولتنيمن أجل حتقيق هدف الدراسة فقد مت تصميم استبيان وزع على ممارسي امل   

وجود فروق جوهرية بني مدى تطبيق اإلجراءات التحليلية يف التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي، من حيث عدم قيام املدقق اخلارجي 
يف تقييم هذه املخاطر، هذا راجع لوجود لتحليلية يف اجلزائر بتقييم خماطر التدقيق اخلارجي وعدم استخدامه ألساليب اإلجراءات ا

يف املقابل بينت نتائج الدراسة قيام املدقق اخلارجي يف فرنسا بتقييم خماطر  .معوقات أثناء ممارسة املهنة حتد من تطبيقه هلذه اإلجراءات
ة، هذا إلدراكه ملدى أمهيتها يف التدقيق اخلارجي واستخدام األدوات اليت متكنه من االستجابة هلا يف مقدمتها اإلجراءات التحليلي

ا على تقييم قدرة املؤسسة على االستمرار يف ممارسة نشاطها يف املستقبل.    ختفيض هذه املخاطر إىل املستوى املقبول عموما وقدر
دف إىل إصدار معايري حملية حتكم مهنة التدقيق اخلارجي وت    رشد أداء ممارسيها، يف األخري قدمت الدراسة مجلة من املقرتحات اليت 

املتعلق بتطبيق اإلجراءات التحليلية يف مهنة التدقيق اخلارجي، ومعيار  NAA520هذه املعايري: معيار التدقيق اجلزائري  يف مقدمة
سني املتعلق بتقييم خماطر التدقيق اخلارجي واالستجابة هلا، باإلضافة إىل تقدمي مقرتحات أخرى من أجل حت NAA315التدقيق اجلزائري 

  مستوى مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر لتواكب التطورات احلاصلة على املستوى الدويل. 
، معيار NAA520اإلجراءات التحليلية، خماطر التدقيق اخلارجي، املدقق اخلارجي، معيار التدقيق اجلزائري الكلمات المفتاحية: 

 .NAA315التدقيق اجلزائري 
Abstract 
   This research aims at identifying the extent to which analytical procedures are applied by the 
external auditor in Algeria and France in order to understand and evaluate the risks of external 
auditing and to reduce them to the generally accepted level. 
   To achieve the objective of the research, a questionnaire is designed for practitioners in both 
countries. Among the findings is the existence of significant differences in the application of 
analytical procedures in controlling external audit risk. The external auditor in Algeria does not 
assess external audit risk and does not use the analytical procedures to assess these risks. This is 
due to the existence of obstacles limiting the application of these procedures. On the other hand, 
the results of the study showed that the external auditor in France assesses the external audit risk 
and uses the tools that enable him to respond to it. The analytical procedures are particularly 
useful in order to realize their importance in reducing these risks to the generally accepted level 
and their ability to assess the organization's ability to continue its activities in the future. 
Finally, the study presented a set of proposals aimed at issuing local standards that govern the 
external audit profession and guide the performance of its practitioners, in the forefront of these 
standards 
   Finally, the study presented a number of proposals aimed at issuing local standards that govern 
the external audit profession and guide the performance of its practitioners. These standards 
include the Algerian Auditing Standard NAA520 on the application of analytical procedures in the 
external audit profession and the Algerian Auditing Standard NAA315 on external audit risk 
assessment and response to it. In addition to making other proposals to improve the level of the 
external audit profession in Algeria to keep abreast of developments at the international level. 
 
Key words: Analytical Procedures, External Audit Risk, External Auditor, Algerian Audit 
Standard NAA520, Algerian Auditing Standard NAA315. 



 

 

 

 

 
                                                             

 


