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 إهداء

 إىل الوالدين الكرميٌن حفظهما اهلل،

 ، رسالةفرتة إصلاز ىذه ال ةإىل زوجي الكرًن الذي كان سندا يل طيل

 ،"حسن"خوايت األعزاء خاصة األخ الصغًن أإىل إخويت و 

 ،"اإلسالمزلمد سيف "بين العزيز اإىل 

 ، نرميان، أمينة، الميةىل صديقايت الوفيات: نزيهة، اميان، إ

 

 .أىدي ىذا العمل ادلتواضع
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 شكر كلمة 

  .ونعمتو وتوفيقو وعلى مدده وعونأشكر اهلل القدير 

 اىل كل من كان لو الفضل يف تعليمي ولو حرفإقام إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل ال يسعين يف ىذا ادل
 ،اواحد

روابحي عبد  " ٌن، األستاذ الدكتورالفاضل ستاذين ادلشرفٌنلألكما أتقدم بأمسى عبارات الشكر والعرفان 
 القيمة، مادلستمرة ومالحظاهت معلى توجيهاهت" بن فرحات ساعد" واألستاذ الدكتور"  الناصر

، سيف اإلسالم واألساتذة: العايب عبد الرمحان، شريقي عمر، يوسفي اميان، مقيدش نزيهة، سلناش
  ، واألستاذ طاىر حواء على مساعدهتم يل يف إدتام ىذا العمل،األستاذ خلفاوي عمر

مبدينة  كما ال أنسى الطالبٌن: عبد السالم وليد وأنيس العايب على مساعدهتم يل يف توزيع االستبيان
 ، سطيف والعلمة

 والشكر موصول أيضا إىل السادة: 

  B.H.R.T.Eحجاز عبد احلميد)والدي الفاضل(: ادلدير التقين بشركة حداد للطرقات واألشغال العمومية 

رئيس قسم ادلالية واحملاسبة وموظفي القسم اللذين سامهوا يف توزيع االستبيان بوالية اجلزائر باإلضافة إىل 
 وضواحيها، العاصمة

أتقدم بالشكر اجلزيل إىل أعضاء جلنة ادلناقشة ادلوقرة الذين قبلوا وحتملوا عناء قراءة ومناقشة ىذا  كما
 البحث، 

ل أن أحيي عمال كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن، وعلى رأسهم عماكذلك ال يفوتين  
 ادلكتبة،

 .اىم يف ىذا العمل ولو بكلمة طيبةوكل من س
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AAA American Accounting Association. 

ABP Auditing Practises Board. 

AICPA American Institute of Certified Public Accountants. 

AICPA American Institute of Certified Public Accountants. 

ASB Auditing Standards Board. 

CNC Conseil National de la  Comptabilité. 

FASB Financial Accounting Standards Board. 

FIFO First In First Out. 

IAASB International Auditing and Assurance Standards Board. 

IASC International Accounting Standards Committee. 

ICCA l’Institut Canadien des Comptables Agréés. 

IFAC International Federation of Accountants. 

ISRE International Standards on Related Services. 

LIFO Last In First Out. 

LSF Loi sur la Sécurité Financière. 

PCAOB Public Company  Accounting  Oversight Board. 

SAS Statement on Auditing Standards. 

SOX Sarbanes Oxley: The public company accounting  reform and investor 

protection act of 2002. 

SEC Securities and exchange commission. 

SPSS  Statistical Package For Social Sciences. 
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 تمهيد:

يف مجيع مراحل التدقيق ويعتمد يف ذلك على تأىيلو العلمي وخربتو ادلهٍت الشخصي ؽلارس ادلدقق حكمو 
ادلايل ونتائج أعمال  العملية، من أجل إبداء رأيو الفٍت احملايد عن مدى سالمة القوائم ادلالية وسبثيلها للمركز

 ادلؤسسة.

ؼللق قد بدون ترشيد  هوجودرغم أعلية احلكم الشخصي يف التدقيق واعتماد ادلهنة بشكل كبَت عليو فإن 
لمدققُت عند القيام بالعمل ادلهٍت لالشخصية حكام األيف التدقيق نظرا للتباين الكبَت يف بعض الصعوبات 

وصعوبة إجراء ادلقارنات بُت أداء ادلدققُت ادلختلفُت، وترتب على ذلك ظهور مشاكل كبَتة منها فقدان الثقة يف 
ادلهنة ككل من قبل مستخدمي القوائم ادلالية شلا انعكس على كفاءة عملية التدقيق وصعوبة ربديد مسؤولية ادلدقق 

 اءلة ادلهنية. إذا ما تعرض للمس

ق ترشيد احلكم كبَتة لتحقي  اوالكتاب يف رلال التدقيق جهود هنية والباحثُتبذلت ادلنظمات ادللقد 
، ونتيجة ذلذه اجلهود أصبح ىناك مداخل متعددة هتدف إىل وجود قدر من االتفاق بُت الشخصي يف التدقيق

ادلدخل يَت األداء ادلهٍت بأقسامها الثالثة، مدخل معا: ادلداخلىذه ، ومن أىم  لمدققُتلالشخصية حكام األ
 مدخل التحليل الكمي لًتشيد احلكم الشخصي للمدقق.السلوكي من خالل مفهوم ادلشاركة واإلدراك و 

يعتمد مدخل التحليل الكمي على استخدام األساليب الكمية يف دراسة الظواىر ادلختلفة على النحو 
ث العلمي دلا تتصف من وتعترب األساليب الكمية من أقوى أدوات البحالرقابة. لذي ؼلدم أغراض التخطيط و ا

أدى التوسع يف استخدام األساليب الكمية يف رلاالت ىذا وقد  ما تتميز بو من دقة ال مثيل ذلا.موضوعية ويقُت و 
 قُت على استخدام تلك األساليب. ادلدقادلختلفة إىل تشجيع احملاسبُت و  البحث

 مبضرورة استخدام األساليب الكمية يف التدقيق اعتقادا منه العديد من الباحثُتويف ىذا الصدد نادى 
ترابطها هبذه األساليب وأن القياس احملاسيب السليم غلب أن يستمد ل ادلهنة يكمن يف مدى ارتباطها و أن مستقب

دلهنية جبامعة شيكاغو اأكد على ما سبق ادلؤسبر الذي عقده معهد احملاسبة وقد  موضوعيتو من ادلنابع الرياضية.
يف رلال التدقيق، نظرا دلا ؽلكن أن ربققو تلك األساليب  األساليب اإلحصائيةحيث أوصى بتطبيق ، 5975عام 
  ترشيد للحكم الشخصي للمدقق.زبفيض يف تكلفة عملية التدقيق، و من 

اليت ؽلكن للمدققُت استخدامها يف رلال  األساليب اإلحصائيةمن أىم  المعاينة اإلحصائيةتعترب أساليب 
تساىم يف ترشيد قسم من القرارات اليت يتخذوهنا  ذلك ألهنا، واالختبارات التفصيلية لألرصدة اختبارات الرقابة
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وتبعدىا عن التلون باآلراء الفردية. ويقصد هبا أن يستخدم ادلدقق القواعد الرياضية يف قياس خطر ادلعاينة ويف 
م نتائج اختبار مفردات العينة. وتفًتض بأنو يف حدود مستوى معُت للثقة ومستوى مسموح بو زبطيط وتقيي

تعكس نفس خصائص ىذا  دلخاطر ادلعاينة فإن أي عينة يتم اختيارىا عشوائيا من مفردات رلتمع ما، سوف
إليها من عينة  ؽلكن للمدقق استخالص استنتاجات مناسبة على أساس معلومات يتوصل اجملتمع. بناء على ذلك
 صغَتة شلثلة للمجتمع.

معيارا موضوعيا يعتمد عليو ادلدقق يف  أساليب التحليل اإلحصائيوفر ت ،باإلضافة إىل ادلعاينة اإلحصائية
احلكم على معنوية االضلرافات اليت يكتشفها عند ادلقارنة بُت األرصدة الفعلية واألرصدة ادلتوقعة. وؽلكن للمدقق 

  تقييم أدلة اإلثبات اليت ربصل عليها من استخدام األساليب الفنية للمراجعة التحليلية.االعتماد عليها يف

إن تعاظم االذباه ضلو االستفادة من األساليب الكمية يف العلوم اإلنسانية، إضافة إىل تزايد الدعاوى 
التواطؤ مع اإلدارة و التوجو احلايل ضلو تدويل ادلهنة، ىي بعض العوامل اليت ة اليت تتهم ادلدققُت بالتقصَت و القضائي

انتقاء ما يالئم أىدافهم منها، سواء يف اإلحصائية و غلب أن تدفع ادلدققُت ضلو تكثيف دراساهتم لألساليب 
 .التحليلية اإلجراءاتتقييمهم لنظام الرقابة الداخلية أو يف أدائهم لالختبارات التفصيلية لألرصدة أو يف تنفيذ 

 أوال: تحديد مشكلة البحث

، هامراحلناء تنفيذ اإلجراءات التحليلية وذلك خالل كافة يلعب احلكم الشخصي للمدقق دورا ىاما أث
خربتو ادلهنية يف تقدير أثر التغَتات اليت استجدت خالل فًتة التدقيق على حكمو الشخصي و حيث يعتمد ادلدقق 

ادلمارسات اإلدارية ادلطبقة بادلؤسسة ذلك فإنو لدراسة وفحص السياسات و على أرصدة احلسابات. باإلضافة إىل 
صي يف قصد التعرف على التغَتات اليت طرأت عليها خالل فًتة التدقيق، يستعُت ادلدقق خبربتو وحكمو الشخ

االختبارات  تتحدد نسبة كل منكما تقدير أثر تلك التغَتات على نتائج أعمال ادلؤسسة و مركزىا ادلايل.  
االختبارات اإلثباتية األساسية على أساس احلكم الشخصي مزيج اإلجراءات التحليلية يف التفصيلية لألرصدة و 

ما يتعلق يكم مدقق احلسابات فحقيق ىو قرار و دت ربقق ىدف الللمدقق، فاختيار نوع اإلجراءات األساسية اليت
 كفاءة اإلجراءات ادلتاحة يف زبفيض سلاطر االكتشاف.بفعالية و 

رغم مزاياه العديدة، إال أن وجود احلكم الشخصي على نطاق متسع وبدون ترشيد سوف يساىم لكن 
ىل ضرورة شلا يدعو إ، اين تقديراهتمدلدققُت نتيجة لتبيف خلق بعض ادلشاكل، كما أنو يؤدي إىل اختالف تقارير ا

ومن  .من جهة احتماالت اخلطأ اليت قد يقع فيها -أو على األقل تدنية-ذبنب من ادلدقق مكن تترشيده حىت ي



 مقدمة عامة
 

 
 ث

التحليلية تنفذ طبقا للمنهج التارؼلي حيث  ادلراجعةأن أساليب أشارت معظم الدراسات السابقة قد فجهة أخرى 
ىذا  تقارن األرصدة وادلؤشرات الفعلية باألرصدة وادلؤشرات اخلاصة بالفًتة السابقة. وبالرغم من بساطة تطبيق

نو يتعرض لبعض العيوب اليت قد ربد من كفاءة وكفاية االثبات ادلرجو احلصول عليو، ادلنهج واطلفاض تكلفتو إال أ
كم على معنوية االضلرافات بُت األرصدة الفعلية ال يوفر أساسا موضوعيا للحادلنهج التارؼلي أن  ومن أعلها

  كأساس للمقارنة.  ادلدققرصدة اليت حددىا واأل
 وؽلكن ربقيق، والذي يف رلال ادلراجعة التحليلية احلكم الشخصي للمدقق تتضح أعلية ترشيد وبذلك

ذلك ألنو بفضل ، التحليلية ادلراجعةحصائي اليت تزيد من كفاءة وفعالية اجراءات باستخدام أساليب التحليل اإل
بالكثَت من اخلصائص ادلرغوب ىل قيم متوقعة تتميز الحصائية فقد أصبح شلكنا التوصل إالتقدم اذلائل يف العلوم ا

  فيها.
كما انتشر تطبيقها يف زليط لقد تأكدت فاعلية استخدام األساليب االحصائية يف اجملاالت االقتصادية،  

يف  إدارة األعمال، وترى الباحثة أن التوسع يف استخدام تلك األساليب يف اجملاالت ادلختلفة يعترب حافزا للمدققُت
استخدام األساليب الفنية  عليها من ونتحصلياالعتماد عليها يف تقييم أدلة اإلثبات اليت و  العتناقها اجلزائر

 .ةالتحليلي للمراجعة
 :التايل ل الرئيسيتساؤ إشكالية الدراسة يف ال ، فقد سبت صياغةفكرةذه الامتدادا ذلو 

في  ي الحسابات بالجزائرلمدقق ترشيد الحكم الشخصيفي أساليب التحليل اإلحصائي  تأثيرما مدى  »
 «؟التحليلية مجال المراجعة

 :إىل اإلجابة عن األسئلة التاليةسعى ة أن تاإلشكالية ادلطروحة بالصيغة أعاله، تفرض على الباحثإن 

 ادلراجعة التحليلية؟ يف رلالساليب التحليل اإلحصائي ألاجلزائر احلسابات ب مدققياعتماد  مستوىما  -5

احلسابات يف ترشيد احلكم الشخصي دلدقق نهج ربليل السالسل الزمنية دل وجد تأثَت ذو داللة إحصائيةىل ي -2
 ؟التحليليةيف رلال ادلراجعة اجلزائر ب

احلسابات باجلزائر يف ترشيد احلكم الشخصي دلدقق االضلدار  وجد تأثَت ذو داللة إحصائية دلنهج ربليلىل ي -3
 ؟يف رلال ادلراجعة التحليلية

احلسابات دلدقق يف ترشيد احلكم الشخصي نموذج التخطيط ادلايل وجد تأثَت ذو داللة إحصائية لىل ي -4
 ؟ادلراجعة التحليليةيف رلال باجلزائر 
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احلسابات  دلدققيف ترشيد احلكم الشخصي نموذج التدفق النقدي وجد تأثَت ذو داللة إحصائية لىل ي -5
 ؟يف رلال ادلراجعة التحليليةاجلزائر ب

 دلدققيف ترشيد احلكم الشخصي  األعلية والتأثَت ليب التحليل اإلحصائي من حيثىل ىناك تباين يف أسا -6
  ؟يف رلال ادلراجعة التحليلية اجلزائرباحلسابات 

اإلحصائي يف أساليب التحليل  مساعلةتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابة عينة الدراسة حول  ىل -7
ادلؤىل ، ادلؤىل العلميترشيد احلكم الشخصي للمدقق يف رلال ادلراجعة التحليلية تعزى للمتغَتات التعريفية )

 (.تلقي تدريب حول استخدام األساليب اإلحصائية يف التدقيق،  ادلهنية اخلربةالعلمي، 

 ثانيا: تقديم فرضيات البحث 

ادلطروحة أعاله واذلدف ادلذكور سلفا، فقد سبت حىت يتم القيام بدراسة يراعى فيها كل من اإلشكالية 
 التايل:  النحوعلى ، فرضيات رئيسية أربعصياغة 

 يف رلالساليب التحليل اإلحصائي ألاحلسابات يف اجلزائر  اعتماد مدققي مستوى: الفرضية الرئيسية األولى -1
 .مرتفع ادلراجعة التحليلية

ترشيد احلكم يف ساليب التحليل اإلحصائي تأثَت ذو داللة إحصائية ألوجد ي: الفرضية الرئيسية الثانية -2
  .يف رلال ادلراجعة التحليليةاجلزائر احلسابات ب يدققالشخصي دل

 فرضيات فرعية أربعبغرض دراسة ىذه الفرضية واحلصول على إجابات واضحة، فقد سبت ذبزئتها إىل 
 :على النحو التايل

يوجد تأثَت ذو داللة إحصائية دلنهج ربليل السالسل الزمنية يف ترشيد احلكم : األولىعية الفرضية الفر -
  .التحليليةيف رلال ادلراجعة اجلزائر احلسابات ب يدققالشخصي دل

يوجد تأثَت ذو داللة إحصائية دلنهج ربليل االضلدار يف ترشيد احلكم الشخصي  :الثانيةعية الفرضية الفر -
  .يف رلال ادلراجعة التحليليةاجلزائر احلسابات ب يدققدل

يوجد تأثَت ذو داللة إحصائية لنموذج التخطيط ادلايل يف ترشيد احلكم  الثالثة:عية الفرضية الفر -
  .يف رلال ادلراجعة التحليليةاحلسابات يف اجلزائر  يدققالشخصي دل
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يوجد تأثَت ذو داللة إحصائية دلنهج التدفق النقدي يف ترشيد احلكم : الرابعةعية الفرضية الفر -
  .يف رلال ادلراجعة التحليليةاجلزائر احلسابات ب يدققالشخصي دل

يف ترشيد احلكم  األعلية والتأثَت التحليل اإلحصائي من حيث ليبأساتتباين : ثالثةالفرضية الرئيسية ال -3
 . يف رلال ادلراجعة التحليليةاحلسابات باجلزائر  يدققدلالشخصي 

أساليب  مساعلةتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابة عينة الدراسة حول : رابعةالفرضية الرئيسية ال -4
اإلحصائي يف ترشيد احلكم الشخصي للمدقق يف رلال ادلراجعة التحليلية تعزى للمتغَتات التعريفية التحليل 

 (.تلقي تدريب حول استخدام األساليب اإلحصائية يف التدقيق)ادلؤىل العلمي، ادلؤىل العملي، اخلربة ادلهنية، 
 

 : نموذج الدراسةثالثا

 :ادلستقلة وادلتغَت التابع( العالقة بُت ادلتغَتات 5) يوضح الشكل رقم

 الدراسة نموذج(: 1شكل رقم )

 

 

 
 

 

 

 
 

 المصدر: من إعداد الباحثة

  جرائيةالتعريفات اإل :رابعا

 :ادلعاين اإلجرائية جلميع ادلتغَتات ادلستقلة والتابعة ادلستخدمة فيها ىذه الدراسة مت توضيح ألغراض 

 المتغير التابع  المتغيرات المستقلة 

 نموذج التخطيط المالي

 ق النقديفنموذج التد

 السالسل الزمنيةمنهج تحليل 

  االنحدارتحليل  منهج

 

الحكم  ترشيد
الشخصي في 
مجال المراجعة 

 التحليلية
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جود غموض هبدف ازباذ اجتهاد من جانب ادلدقق بناء على خربتو ومعرفتو يف حالة و  الحكم الشخصي: -
 يساعده على تكوين رأي فٍت زلايد عن مدى عدالة وسالمة القوائم ادلالية للمؤسسة زلل التدقيق.الذي القرار 

مصطلح يشتمل على مجيع مستويات التعقيد واليت تًتاوح من النسب البسيطة إىل طرق  المراجعة التحليلية: -
رية القوية حول أرصدة احلسابات، ربليل االضلدار ادلعقدة، وذلا استخدامات عدة منها احلصول على األدلة اجلوى

ؽلكن استخدامها كأسلوب لو أعليتو يف استغالل الوقت واجلهد ادلتاح تحقق من معقولية بعض األرقام، كما وال
 .للتدقيق

 ،فًتات زمنية سلتلفةساس كمي دلتغَت معُت يف أمن ادلشاىدات ادلرتبة على  رلموعة السالسل الزمنية: -
 .صدة احلسابات يف القوائم ادلاليةر ن عليو القيم الدفًتية اجلارية ألن تكو أن يف التنبؤ دبا غلب و دققمها ادلديستخ

 العالقة أمل استخدام على أكثر أو متغَتين بُت العالقة لدراسة االضلدار ظلاذج تستخدم :نماذج االنحدار -
 كبَت جانب على يعترب مالئم بشكل اتادلتغَت  اختيار نإ .ادلتغَتات ىذه أحد بقيم التنبؤ أو التقدير يف ادلستنتجة
 .التدقيق أىداف خلدمة االضلدار استخدام ظلاذج دعن من األعلية

هتا التخطيطية، اليت ات يف إعداد موازنظلوذج مشتق من النموذج الذي تتبعو ادلؤسسا نموذج التخطيط المالي: -
جبانب القوائم التقديرية األخرى. طبقا ذلذا النموذج، جدول حسابات النتائج التقديري التقديرية و  ادليزانيةتشمل 

ستخدم كمتغَت مستقل للتنبؤ بباقي حيث ت لتمثل ادلتغَت الرئيسي للنموذج المبيعات الشهريةم البدء باختيار تي
 ادلالية.على ربليل االضلدار الستنتاج شكل العالقة اليت تربط بُت البنود ادلختلفة للقوائم  يف ذلكيعتمد و  البنود.

، حيث يعتمد على متغَت رئيسي كأساس للتنبؤ بالقيم احلقيقية النموذج يستخدم ىذا نموذج التدفق النقدي: -
، ويستخدم أسلوب االضلدار العادي الذي يقوم على طريقة ادلربعات الصغرى التدفقات النقديةوىو  للتنبؤ

ادلراد التنبؤ هبا )ادلتغَت التابع( وقيمة البند ادلستعمل يف التنبؤ لتحديد معامالت االضلدار، اليت تربط بُت قيمة البند 
 )ادلتغَت ادلستقبل(.

ون ادلختلفون يف صبح القرارات اليت يتخذىا ادلدققيعٍت ربسينو وهتذيبو حبيث ت ترشيد الحكم الشخصي: -
 .ُت عند فحص حاالت متماثلةققادلدادلواقف ادلتشاهبة متسقة، أو دبعٌت آخر أن تتحقق درجة من اإلمجاع يف آراء 
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 الدراسة أىداف: خامسا

ترشيد يف  حصائيأساليب التحليل اإل تأثَتى مد التعرف علىيف  دراسةال هذذل الرئيسياذلدف  يتمثل
ولتحقيق ىذا اذلدف، قامت الباحثة . يف رلال ادلراجعة التحليلية ي احلسابات باجلزائردققدلاحلكم الشخصي 

عينة من مدققي عملية مست دراسة ادلراجعة التحليلية مع  يف رلال دققي للماحلكم الشخصدراسة جوانب ب
 :مجلة من األىداف ىي تستهدف احلسابات يف اجلزائر

 يف رلالألساليب التحليل اإلحصائي  مدققي احلسابات يف اجلزائر اعتماد مستوى على التعرف الهدف األول: -
 ادلراجعة التحليلية.

ترشيد  يف النسبية توأعليو كل أسلوب من أساليب التحليل اإلحصائي  درجة تأثَت التعرف علىالهدف الثاني:  -
 دققي احلسابات باجلزائر يف رلال ادلراجعة التحليلية.احلكم الشخصي دل

تلقي ادلؤىل العلمي، ادلؤىل العملي، اخلربة ادلهنية،  :يف كل منالتعرف على أثر االختالف الهدف الثالث:  -
أساليب التحليل  مساعلةاستجابة عينة الدراسة حول  على تدريب حول استخدام األساليب اإلحصائية يف التدقيق

 اإلحصائي يف ترشيد احلكم الشخصي للمدقق باجلزائر يف رلال ادلراجعة التحليلية. 

 سادسا: أىمية الدراسة

كوهنا تعاجل وسيلة من الوسائل ادلهمة اليت يستوجب على مدققي   منتستمد ىذه الدراسة أعليتها 
نظرا دلا تقدمو  ،احلسابات يف اجلزائر تطبيقها أثناء عملية تدقيق احلسابات وادلتمثلة يف إجراءات ادلراجعة التحليلية

مؤسسات زلل التدقيق، كما تسمح لو من مؤشرات تسمح دلدقق احلسابات بتحديد مواطن القوة والضعف لل
  حول ما يدققو.عام الفٍت واحملايد أيضا بتكوين رأيو ال

يف مجيع مراحل ادلراجعة والذي ؽلارسو للمدقق تناولت الدراسة مفهوم احلكم الشخصي  من جهة أخرى
احملايد عن مدى سالمة التحليلية ويعتمد يف ذلك على تأىيلو العلمي وخربتو العملية، من أجل إبداء رأيو الفٍت 

ورغم أعلية احلكم الشخصي يف التدقيق واعتماد  وعدالة القوائم ادلالية وسبثيلها للمركز ادلايل ونتائج أعمال ادلؤسسة.
يف التدقيق نظرا للتباين بعض الصعوبات ؼللق وجود احلكم الشخصي بدون ترشيد ادلهنة بشكل كبَت عليو فإن 

شخصية عند القيام بالعمل ادلهٍت وصعوبة إجراء ادلقارنات بُت أداء ادلدققُت الكبَت يف أحكام ادلدققُت ال



 مقدمة عامة
 

 
 ذ

ًتتب على ذلك ظهور مشاكل كبَتة منها فقدان الثقة يف ادلهنة ككل من قبل مستخدمي القوائم يادلختلفُت، و 
 اءلة ادلهنية.نعكس على كفاءة عملية التدقيق وصعوبة ربديد مسؤولية ادلدقق إذا ما تعرض للمسسيادلالية شلا 

لقد حاولت ىذه الدراسة تسليط الضوء على أساليب التحليل اإلحصائي كمدخل لًتشيد احلكم 
تماد الكلي على اآلراء الفردية ، قصد االبتعاد عن شبهات االعالشخصي للمدقق يف رلال ادلراجعة التحليلية

وضوعية حبيث ربل أساليب القياس االمتزاج باألساليب الكمية اليت تضفي على إجراءات التدقيق صفة ادلو 
بذلك فإن أعلية ىذا البحث راء الشخصية دلدققي احلسابات. و اآلية زلل جزء كبَت من االجتهادات و اإلحصائ

 تتجلى من خالل النواحي التالية:

 ؽلثل ىذا البحث خطوة ىامة إلثراء التطبيق العملي لألساليب الكمية يف تدقيق احلسابات. -

  التحليلية. رلال ادلراجعةيف  التحليل اإلحصائيكيفية االستفادة من أساليب يقدم دليال ل -

تسمح ذلم بتقدمي تدقيق بدرجة أكرب من ادلوضوعية و يزود شلارسي ادلهنة بأداة فعالة سبكنهم من إصلاز عمليات ال -
فئات  قرارات حامسة من قبلىذا يزيد إمكانية االعتماد على النتائج الزباذ تائج أعماذلم وفق تعابَت كمية. و ن

 متعددة من اجملتمع ادلايل.

 مبررات اختيار موضوع الدراسة: سابعا

 :فيما يلي اختيارنا ذلذا ادلوضوع تتمثل أىم مربرات

 تطرقت إليو.اليت  السابقة ثة موضوع الدراسة وقلة الدراساتاحد -
األساليب الكمية يف التدقيق بصفة استخدام على  احلسابات باجلزائر يمدققحث أعلية ادلوضوع وضرورة  -

أصدر اجمللس بعد أن ، خاصة بصفة خاصة التحليلية يف رلال ادلراجعة عامة وأساليب التحليل اإلحصائي
والذي نص يف فقرتو  ؛اإلجراءات التحليلية: 520 رقم معيار التدقيق الجزائريالوطٍت للمحاسبة 

 أو للكيان تقديرية أو سابقة معطيات مع مقارناتتتضمن  التحليلية اإلجراءاتعلى أن  (3) الثالثة
 متم  إحصائية تقنيات إىل باللجوء وىذا معقدة أو بسيطة طرق باستخدام ذلكو  مشاهبة لكيانات

 .توقعةادل غَت االذباىات أو اذلامة التغَتات وربليل لتحديد استحداثها
 اإلحصائي التحليل أساليب باستخدامادلراجعة التحليلية  تنفيذاجلزائر بمدققي احلسابات يف  ضرورة قيام -

  .واتساقها معقوليتها على للحكم الفعلية وادلؤشرات األرصدة بو تقارن سليم أساس بناءدبا ؽلكنهم من 
 الشخصية يف البحث يف ىذا ادلوضوع وخدمة التخصص. الرغبة -
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 الدراسة  منهجثامنا: 

لقضية احلكم الشخصي  يالتحليلالوصفي و ؽلزج بُت على منهج النظرية  دراسةالاعتمدت الباحثة يف 
ذا ذل تهايف دراس ةالباحث تستنداو  .ادلراجعة التحليلية :وىي تدقيقرلاالت الأحد شيده يف وإمكانية تر  دققللم

ورة يف ادلقاالت ادلنش: الكتب العلمية، منها ،حصاء التطبيقيواإل تدقيقعلى رصيد الكتابات يف رلايل ال اجلانب
وعلى مصادر الكًتونية من مواقع ذات الصلة بادلوضوع ادلداخالت يف ادللتقيات العلمية اجملالت العلمية احملكمة، 

 موثوقة.

من خالل تصميم بيانات وادلعلومات مع الجبفقد قامت الباحثة  ،ما يتعلق بالدراسة ادليدانيةأما يف 
للعينة ادلختارة بغية التعرف على آراء اخلرباء  هاومت تقدؽلالرئيسية حملاور البحث استمارة استبيان تضمنت اجلوانب 

مت و احملاسبُت وزلافظي احلسابات حول موضوع الدراسة، باإلضافة إىل إجراء ادلقابالت الشخصية كأدوات حبث. 
واستخدام االختبارات يف التحليل،   SPSS.v23 بربنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية االستعانة

 .تدعم موضوع الدراسة نتائجمة هبدف الوصول إىل اإلحصائية ادلالئ

 حدود الدراسة  تاسعا:

 : سبثلت حدود الدراسة يف

الشرق، الوسط، الغرب،  :وىيباجلزائر أربعة مناطق أساسية مشل اإلطار ادلكاين للدراسة حدود مكانية:  -1
اجلزائر عن طريق تقسيمها إىل واليات عرب توزيعها بمت مجع البيانات ادليدانية من عينة الدراسة حيث  .اجلنوب
وىي على التوايل: سطيف، قسنطينة، ميلة، برج بوعريريج، اجلزائر العاصمة، البويرة، البليدة، تيزي وزو،  اجلغرايف
 تلمسان، بسكرة، الوادي. ،وىران

الدراسة آلراء وإجابات اخلرباء احملاسبُت وزلافظي احلسابات احلائزين على شهادة تستند ىذه حدود بشرية:  -2
ليسانس فما فوق، نظرا الرتباط أسئلة استمارة االستبيان دبستوى التأىيل العلمي الذي يسمح للمستجوب 

 بالتعامل مع مضمون استمارة االستبيان بشكل جيد.

  أجريت فيو الدراسة، حيث استغرقتادليدانية مرتبطان بالزمن اليتمضمون ونتائج الدراسة حدود زمانية:  -3
مرورا بادلراحل وذلك ،  2158 مايإىل غاية هناية  2157 سبتمربأشهر، ابتداءا من من شهر  9الدراسة ادليدانية 
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تحليل  مرحلة ،مرحلة الدراسة الميدانيةمرحلة الدراسة االستطالعية، ، تصميم االستبيانمرحلة التالية: 
 .واختبار الفرضيات مناقشة النتائج، ومعالجتهاالبيانات 

 : الدراسات السابقةعاشرا

تناولت تلك الدراسات  ،الدراسة وضوعصلة دب ذلايف رلتمعات سلتلفة دراسات  أجرى عدد من الباحثُت
ادلوضوع من زوايا سلتلفة، حيث ركزت معظمها على معايَت األداء ادلهٍت كمدخل لًتشيد احلكم الشخصي دلدقق 
احلسابات، وتناولت دراسات أخرى مفهوم اإلجراءات التحليلية دون التطرق إىل مفهوم احلكم الشخصي 

هبدف ربديد مدى مساعلتها الكمية يف تدقيق احلسابات  اليباليت استخدمت األسلدراسات وبالنسبة ل للمدقق،
على النحو أىم ىذه الدراسات وبشكل عام ؽلكن التطرق إىل  ،فهي قليلة يف ترشيد احلكم الشخصي للمدقق

 :التايل

 :الدراسات العربية -1

في ترشيد  استخدام أساليب التحليل االحصائي" بعنوان : (5988) أمحد عبد ادلوىل أمحد الصباغدراسة  -
". ىدفت الدراسة إىل استخدام أساليب التحليل اإلحصائي يف تنفيذ اختبارات مدى الحكم الشخصي للمدقق

االلتزام بالرقابة الداخلية مع التطبيق على نظام الرقابة الداخلية على ادلبيعات اآلجلة هبدف ترشيد احلكم 
متغَتات الدراسة واختبار  لحصائي لتحليالشخصي للمدقق، اعتمدت الدراسات على أساليب التحليل اال

حجم العينة على كافة عمليات البيع اآلجلة اليت حدثت خالل فًتة التدقيق. ومن أىم النتائج  فرضياهتا، يشتمل 
اليت توصلت اليها الدراسة : بالرغم من أعلية وضرورة احلكم الشخصي للمدقق اىل أنو ال يوجد تعريف واضح 

اىل الغموض واخللط بُت احلكم الشخصي وبعض ادلصطلحات األخرى مثل: االجتهاد  ػلدد ماىيتو شلا أدى
واالمجاع وازباذ القرارات، باإلضافة إىل أن ازباذ القرارات يف رلاالت التدقيق يتطلب من ادلدقق استخدام حكمو 

تلك البيانات هبدف وتقديره الشخصي يف كل من ربديد البيانات ادلالئمة الزباذ القرار وأسلوب احلصول على 
 احلصول على رأي فٍت زلايد.

ومن أىم التوصيات اليت توصلت إليها الدراسة: استخدام أساليب التحليل االحصائي يف تنفيذ  
اختبارات مدى االلتزام بإجراءات الرقابة الداخلية حيث أن ذلك يؤدي إىل ترشيد اجراءات احلصول على األدلة 

لتزام، كما يؤدي أيضا اىل ترشيد احلكم الشخصي للمدقق عند فحص وتقومي ىذه والقرائن ادلتعلقة دبدى  اال
األدلة والقرائن، كذلك استخدم منهج االضلدار اخلطي ادلتعدد عند تنفيذ ادلراجعة التحليلية لكل من قائمة نتيجة 



 مقدمة عامة
 

 
 س

تمد عليها يف اختبار األعمال وادلركز ادلايل وذلك ألن ادلنهج يوفر مقاييس كمية موضوعية ؽلكن للمدقق أن يع
جودة النموذج ادلشتق ومدى امكانية االعتماد عليو يف توقع أرصدة احلسابات، ىذه ادلزايا تساىم إىل حد كبَت يف 
ترشيد احلكم الشخصي للمدقق، كذلك إلزام اجلمعيات ادلهنية ادلتخصصة بتشجيع ادلدققُت على استخدام 

 الشخصي للمدقق . أساليب التحليل االحصائي هبدف ترشيد احلكم

تحديد وقياس أثار الخبرة المهنية وىيكل المعرفة على األحكام ": عنوانب(، 5997) حسُت ماجدة دراسة -
وازباذ  أثر اخلربة على احلكم الشخصي للمدققىدفت الدراسة إىل التعرف على قياس : "الشخصية للمراجعين

لوصف وربليل متغَتات الدراسة واختبار  يلوصفاالقرارات، وقد اعتمدت الدراسة على األسلوب التحليلي 
أن احلكم  إىل توصلت الدراسة لقد . استبانة على مكاتب ادلراجعة يف القاىرة واجليزة (271فرضياهتا، وقد وزعت )

إال إذا صدر عن مدقق ذو مستوى خربة مهنية مالئمة إلصلاز كافة مراحل احلكم  امهني االشخصي ال يكون حكم
  ذات عالقة طردية مع احلكم الشخصي.الشخصي، وبالتايل فإن اخلربة ادلهنية 

ومن أىم التوصيات اليت توصلت اليها الدراسة: ضرورة امتالك ادلدققُت ربت التمرين ادلعرفة الالزمة 
أوصت الدراسة بضرورة حصول ادلدققُت على دورات تدريبية من أجل تزويدىم بادلعرفة كذلك  إلصلاز ادلهمة، 

الضرورية لبدء شلارسة العمل ادلهٍت، كذلك أوصت الدراسة بضرورة قيام ادلنظمات ادلهنية ادلختصة بتنظيم مهنة 
شرح وتفسَت الغموض دات ، حيث رباول ىذه اإلرشانشرات دلعايَت التدقيقاحملاسبة والتدقيق بواسطة إصدار 
 الذي يوجد يف بعض ىذه ادلعايَت.

إجراءات المراجعة التحليلية ودورىا  في ترشيد الحكم ، بعنوان : "(2153) علي زلمد موسى دراسة -
التحليلية واحلكم الشخصي  راجعةعلى العالقة بُت إجراءات ادل الدراسة إىل التعرفت ىدف :"الشخصي للمدقق

التحليلية يف ترشيد احلكم الشخصي للمدقق واليت من  راجعةالضوء على دور إجراءات ادل تطسلحيث ، للمدقق
ب التحليل ادلايل، باإلضافة اىل وقد اعتمدت ىذه الدراسة على أسالي ،ا يتم ربسُت جودة األداء ادلهٍتخالذل

  .سلوب ربليل االذباه وأسلوب ربليل االضلدارأ

بذل ، دبعايَت التدقيق ادلتعارف عليهامن أىم النتائج اليت توصلت اليها الدراسة : ضرورة التزام ادلدقق 
ة يف عملية حصائية وادلاليساليب الرياضية واإلضرورة استخدام األ، الالزمة واالجتهاد أثناء الفحص العناية ادلهنية

ليها الدراسة : ضرورة استخدام صيات اليت توصلت اومن أىم التو  .لتساعده يف ترشيد حكمو الشخصي تدقيقال
جراءات التحليلية من قبل ادلدقق لًتشيد حكمو الشخصي عند تقييم األدلة وضرورة  قيام ادلنظمات واجلامعات اإل
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ساليب الرياضية واالحصائية وادلالية يف عملية التدقيق التدريبية لشرح أعلية استخدام األبإجراء الندوات والدورات 
 .ودورىا يف ترشيد احلكم الشخصي

في ترشيد التقدير   (ICPA)دور المعايير المهنية الصادرة عن بعنوان: "( 2153) أمحد كمال مرذبىدراسة  -
الدراسة ىدفت ": المهني للمراجع: دراسة تطبيقو على المراجعين العاملين في مكاتب المراجعة بقطاع غزة

الدولية يف ترشيد احلكم الشخصي دلدققي احلسابات، وقد أظهرت نتائج  التدقيقىل التعرف على دور معايَت إ
الدراسة أن الكفاءة ادلهنية تعترب من أىم العوامل ادلؤثرة على جودة احلكم الشخصي للمدقق، وإن إدلام ادلدقق 

ساىم التوجيو على سبكُت ادلدقق من ترشيد احلكم الشخصي، كذلك يبالقوانُت، واللوائح ادلرتبطة بادلهنة يساعد 
واإلشراف والتنسيق بُت عمل الفريق يف ترشيد احلكم الشخصي بشكل كبَت، وتساىم ادلتابعة الدقيقة واإلشراف 
والرقابة والتدريب والفحص والتوظيف والًتقية يف التقليل من درجة ادلخاطرة وعدم التأكد وبالتايل ترشيد احلكم 

 الشخصي للمدقق.

بًتشيد احلكم الشخصي  علها ضرورة اىتمام الباحثُت، من أة توصياتإىل عدكذلك توصلت الدراسة  
كأىم ادلراجع لًتشيد احلكم الشخصي للمدقق، وإجراء ادلزيد من   للمدقق واالىتمام دبدخل معايَت التدقيق

 حىت ؽلكن ترشيد احلكم الشخصي للمدقق، ضرورة تطوير التدقيقالدراسات التطبيقية اخلاصة بتطوير دور معايَت 
رلاالت التطوير ادلقًتحة حىت تقل فجوة التوقعات بُت ادلدققُت  االعتبارالتدقيق مع األخذ يف معايَت 

باالستفادة قدر اإلمكان من ادلداخل  ، مع إلزام ادلدققوادلستخدمُت، والعمل على ربقيق عنصر اإللزام بادلعايَت
 لبث الثقة يف نفوس مستخدمي القوائم ادلالية. خرى لًتشيد احلكم الشخصي للمدققاأل

 األجنبية:الدراسات  -2

 بعنوان: ( Robert W. Knechel, 1988)دراسة  -

"The effectiveness of statistical analytical review as a substantive auditing procedure: 

Simulation analysis" 
تقييم فعالية سلتلف إجراءات ادلراجعة التحليلية عند استخدامها مع عينات  إىل دراسةىذه ال ىدفت

. مت تطبيق سبع إجراءات مراجعة ربليلية مبنية على ربليل احلسابات أرصدةتفاصيل وحدة الدوالر الختبار 
عد ذلك حساب مت باالضلدار على رلموعتُت من البيانات احملاسبية واليت مت تبنيها بنماذج سلتلفة ألخطاء ادلبالغة، 
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استنادًا إىل نتائج  تدقيق ألخذ عينات وحدة الدوالر، بعد ذلك مت حساب سلاطر االكتشافأحجام عينات ال
 ادلراجعة التحليلية. 

: أدت ادلراجعة القائمة على االضلدار إىل زيادة فعالية أواًل  :الث نتائج رئيسيةتوصلت الدراسة إىل ث
: أدى استخدام البيانات الشهرية إىل خدم ادلراجعة التحليلية. ثانياً التدقيق اليت مل تستالتدقيق مقارنًة باسًتاتيجية 

: كانت ظلاذج ادلراجعة التحليلية القائمة على االضلدار فعالة ة التحليلية بشكل كبَت. وأخَتًازيادة فعالية ادلراجع
 للغاية يف اكتشاف األخطاء اجلوىرية احملتملة.

 :بعنوان (Wheelr and pany,1990 )دراسة  -

 "Assessing the performance of Anlytical  procedures: A Best-case scenario" 

أجريت الدراسة يف الواليات ادلتحدة األمريكية، وقد سعت إىل تقييم مدى استخدام ادلدقق لإلجراءات التحليلية 
لألساليب الكمية مثل: االضلدار ادلتعدد والسالسل ومدى زبفيضها لتكلفة عملية التدقيق. واستخدام الباحثُت 

الزمنية وربليل النسب ادلالية للوصول إىل ربقيق أىداف الدراسة. وأشار الباحثان إىل أن استخدام اإلجراءات 
التحليلية يزيد من فاعلية عملية التدقيق ومن كفاءهتا، وأن البعض من ىذه اإلجراءات ػلقق أفضل تنبؤ للبيانات 

ية كنظرة مستقبلية للوضع ادلايل للمؤسسة، كما أشارت الدراسة اىل أن االعتماد على االجراءات التحليلية ادلال
وحدىا غَت كاف حبد ذاتو وال بد من اعتماد رلموعة أخرى من التحليالت واألساليب واألدوات ادلساندة يف 

 تقييم النتائج اليت ػلصل عليها ادلدقق.

 األساسية للبحثالمكونات : إحدى عشر

 وخاسبة عامة: أربعة فصول رئيسية، إىل مقدمة عامةف الدراسة البحث أن تصنمن دف اذلتطلب 

فرضيات الدراسة، ظلوذج الدراسة، التعريفات اإلجرائية، على مشكلة الدراسة،  تاشتمل :المقدمة العامة
األساسية  السابقة والتعليق عليها، ادلكوناتالدراسات حدود الدراسة، الدراسة،  منهج ،أىداف الدراسةعلية و أ

 .للبحث

 جوانب التطور يف مفهوميف ىذا الفصل على الضوء  ةالباحث ألقت :التحليلية المراجعة :الفصل األول
دبخاطر التدقيق. كما  أنواعها، مع توضيح عالقتهاأىدافها، أغراض وتوقيت استخدامها، اإلجراءات التحليلية، 

دراسة ألساليب ادلراجعة التحليلية دبجموعاهتا الثالث: اإلجراءات غَت الكمية )الوصفية(، اإلجراءات  تتناول
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منهجية تطبيق اإلجراءات التحليلية، كفاءهتا  وناقش كذلك كال منالكمية البسيطة واإلجراءات الكمية ادلتطورة. 
 وفعاليتها يف ربقيق أىداف التدقيق وحدود االعتماد عليها.

قضية  ىذا الفصل ناقش :الحكم الشخصي في تدقيق الحسابات وأىمية ترشيده :صل الثانيالف
فو، كما قدم اىدأحيث تناول معٌت ترشيد احلكم الشخصي وأعليتو و ه، ترشيداحلكم الشخصي يف التدقيق وأعلية 

وأخَتا فقد عرض بعض ادلعايَت اليت ؽلكن استخدامها يف تقومي األحكام الشخصية واحلكم على مدى رشدىا، 
  .يق الًتشيد ادلرغوبىذا الفصل ادلداخل ادلختلفة اليت ؽلكن اتباعها لتحق

استخدام أساليب التحليل اإلحصائي بهدف ترشيد الحكم الشخصي للمدقق في : الفصل الثالث
الشخصي شيد احلكم ًت باعتبارىا مدخال لساليب التحليل االحصائي أل دراسة تناول :مجال المراجعة التحليلية

الذي يلعبو احلكم الشخصي  الدور حيث تناقش الباحثة يف ىذا الفصل ،يف رلال ادلراجعة التحليلية دققللم
 الصدد ىذاعند تنفيذ ادلراجعة التحليلية مع اإلشارة اىل أعلية وضرورة ترشيد احلكم الشخصي يف  دققللم

، ظلوذج التخطيط ادلايل، ظلوذج التدفق االضلدار ربليل منهج ،استخدام طرق التحليل االحصائي للسالسل الزمنيةب
  .النقدي

حيث استعرض ىذا الفصل واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر،  ،للدراسة ادليدانيةخصص  :رابعالفصل ال
يف الدراسة، الدراسة، أداة الدراسة، ادلعاجلات اإلحصائية ادلستخدمة  عينةباإلضافة إىل منهجية الدراسة ادليدانية، 

 . واختبار فرضيات الدراسة ، كما مت من خاللو معاجلة وربليل نتائج االستبيانوثبات االستبيانصدق 

ت االقًتاحاو اليت توصلت إليها الدراسة ، استعرضت الباحثة من خالذلا النتائج بخاتمة عامةواختتم البحث 
 .باإلضافة إىل آفاق الدراسة

 صعوبات الدراسة :اثنا عشر

 الصعوبات اليت واجهت الباحثة فيما يلي: سبثلت أىم

 .ع خاصة يف رلال احلكم الشخصي يف رلال ادلراجعة التحليلية وأساليب ترشيدهاجادلر كبَت يف نقص   -

 هم.إليمارات االستبيان اليت وجهت رغم إحلاحنا واستفسارنا عن مصَت استالتجاوب السليب لبعض أفراد العينة  -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل األول  
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 تمهيد:

ذلك أن  احتلت اإلجراءات التحليلية حيزا كبَتا من اهتمامات الباحثُت وادلهنيُت يف الوقت احلاضر، 
مت تقسيم الفصل األول فقد استخدامها يف رلال تدقيق احلسابات ػلقق أهدافا كثَتة، ولإلحاطة بكافة جوانبها 

 مباحث:  أربعةإذل 
مفهوم اإلجراءات التحليلية، األهداف اليت مت اعتمادها من قبل  تطورإذل  المبحث األوليتطرق 

 استخدام اإلجراءات التحليلية. مراحلالباحثُت واذليئات ادلهنية، وكذا أغراض و 
، كما يتضمن إشارة إذل سلاطر التدقيق مع توضيح أنواع اإلجراءات التحليلية المبحث الثانييتناول 

 خاطر.ذ  ادلهب التحليليةعالقة اإلجراءات 

اإلجراءات غَت الكمية  :ثالثال امجموعاهدب ادلراجعة التحليلية أساليب  لدراسة المبحث الثالثؼلصص  
 .ادلتقدمة اإلجراءات الكميةة، التقليدي) الوصفية(، اإلجراءات الكمية 

منهمجية تطبيق اإلجراءات التحليلية، كفاءها وفعاليتها يف ربقيق أهداف  كال منالمبحث الرابع ناقش وي
 .التدقيق وحدود االعتماد عليها
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 ماىية اإلجراءات التحليليةالمبحث األول: 
نتطرق من خالل هذا ادلبحث إذل: مفهوم اإلجراءات التحليلية، األهداف اليت مت اعتمادها من قبل 

 الباحثُت واذليئات ادلهنية، وكذا أغراض وتوقيت استخدام اإلجراءات التحليلية.
 اإلجراءات التحليلية  تطور مفهوم -1-1

اإلجراءات التحليلية نوعا من اإلذلام يوفق إليه بعض ادلدققُت دون البعض اآلخر بل أصبحت دل تعد 
رلاال أساسيا من رلاالت التدقيق وأخذت ادلنظمات ادلهنية والكتاب والباحثون يتناولوهنا بالدراسة والتحليل بغية 

 وضع إطار ذلا. 
 المنظمات المهنية -1-1-1

 23عرف ادلعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت إجراءات ادلراجعة التحليلية يف بيان معايَت التدقيق رقم 
(SAS 23)  بأهنا "رلموعة من ااِلختبارات اليت تطبق على البيانات ادلالية من خالل دراسة  1978الصادر سنة

االختبارات ساسية من خالل على االختبارات األ ربديد مدى اعتماد ادلدققومقارنة العالقات بُت هذ  البيانات و 
 . 1األرصدة أو من خالل اجلمع بينهما"التفصيلية للعمليات و 

 ػلدد نسبة ااِلعتماد على اختبارات ة التحليلية، كما دلدل يوجب هذا ادلعيار تطبيق ِاجراءات ادلراجع
توقعة من تقييمه للكفاءة والفعالية ادلالتحقق بل تركت بالكامل لتقدير ادلدقق وحكمه الشخصي بناًء على 

 لتقلبات اذلامة اليت مت التعرف إليهالكنه ألزم ادلدقق يف نفس الوقت أن يبحث يف ا ِاختبارات التدقيق األخرى،
 .2عندما يتم تطبيق ِاجراءات ادلراجعة التحليلية

سنة  (IFAC)بينما كان الظهور األول إلجراءات ادلراجعة التحليلية يف أدبيات ااِلرباد الدورل للمحاسبُت 
. دبوجب هذا الدليل 123جراءات التحليلية" وذلك من خالل دليل التدقيق الدورل رقم ربت مسمى "اإل 1983

وتشمل البحث يف نتائج التقلبات غَت  "عملية ربليل النسب اذلامة واالذباهات جراءات التحليلية هيفِان اإل
 .4العادية يف ادلعلومات ادلالية"

                                                             
 SAS: Statement on Auditing Standards. 

1 
 .344االسكندرٌة، ص: الدار الجامعٌة، ،«موسوعة معاٌٌر المراجعة»:2004حماد طارق عبد العال  

2
، «مٌدانٌةمدى استخدام اجراءات المراجعة التحلٌلٌة من قبل مدققً الحسابات فً الجمهورٌة الٌمنٌة: دراسة »: [2006]غسان سعٌد سالم باجلٌدة  

 .08رسالة ماجستٌر)غٌر منشورة(، تخصص محاسبة، كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة، جامعة الٌرموك، إربد، األردن، ص: 
  IFAC :International Federation of Accountants. 

3
، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة «السورٌةمدى استخدام اجراءات المراجعة التحلٌلٌة فً الجمهورٌة العربٌة »: 2009عصام قرٌط  

 .432، العدد األول، ص: 25والقانونٌة، المجلد 
4

رسالة ماجستٌر  ،«استخدام اإلجراءات التحلٌلٌة فً تدقٌق الحسابات فً األردن: مداها وفوائدها وعوائقها»: 1991-1992خالد محمد العشا  

 . 16ص:األردن، العلٌا، الجامعة األردنٌة، فً المحاسبة )غٌر منشورة(، كلٌة الدراسات
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جراءات التحليلية اإل ستخدامجلنة معايَت التدقيق باقًتاح ال ذلإ TreadWayأوصت جلنة  1988يف سنة 
تبنت جلنة  القوائم ادلالية. وبعد فًتة وجيزة،اء والتالعب يف أجل اِكتشاف األخطالتدقيق من  يف كل عمليات
معايَت التدقيق 

ASB  ما أوصت به جلنةTreadWay ( 56وأصدرت معيار التدقيق رقم SAS ) الذي حل زلل
دبوجب هذا ادلعيار فقد مت تعريف عنوان "ااِلجراءات التحليلية".  والذي جاء ربت (SAS 23بيان معايَت التدقيق )

" تقييم للمعلومات ادلالية، يتم من خالل دراسة العالقات ادلمكنة بُت البيانات غَت : التحليلية بأهناااِلجراءات 
 SASدبوجب بيان معايَت التدقيق ) .1ادلالية... ويتم من خالذلا مقارنة القيم ادلسمجلة بالدفاتر مع توقعات ادلدقق"

على أعلية التوقعات ( مت حذف كلمة "مراجعة" ليحل زللها مسمى: اإلجراءات التحليلية كما أكد هذا البيان 56
 إليها ادلدقق. اليت يتوصل 

ربت نفس  520ليصبح معيار التدقيق الدورل رقم  12يف نفس السنة، مت تعديل دليل التدقيق الدورل رقم 
ربليل النسب وادلؤشرات اذلامة، ومن »بأهنا  لثالثةا يف فقرته ولقد عرف هذا ادلعيار اإلجراءات التحليلية .2ادلسمى

ضمنها نتائج البحث للتقلبات والعالقات اليت تكون متعارضة مع ادلعلومات األخرى ذات العالقة أو تلك اليت 
يف على الرغم من تشاهبه مع التعريف األول الوارد يف . وادلالحظ هنا أن هذا التعر 3«تنحرف عن ادلبالغ ادلتنبأ هبا

بل  12، إال أنه دل ػلصر البحث يف نتائج التقلبات من خالل ادلعلومات ادلالية كما يف الدليل رقم 12الدليل رقم 
 وسع الدائرة لتشمل ادلعلومات غَت ادلالية أيضا.

إذل أنه غلب على ادلدقق استخدام ( 2) رقم يف الفقرة( ISA 520كما أشار معيار التدقيق الدورل )
 . ودبوجب4ادلراحل األخرىاإلجراءات التحليلية يف مرحلة التخطيط وادلراحل النهائية للتدقيق وردبا تستخدم يف 

 :5ادلعلومات ادلالية للشركة مع مقارنة هذا ادلعيار فإن اإلجراءات التحليلية تتضمن من 4الفقرة رقم 
 للفًتات السابقة.ادلعلومات ادلقارنة  -
ادلعلومات ادلتوقعة مثل ادليزانيات التقديرية أو التنبؤات أو توقعات ادلدقق، كتقدير مصاريف  -

 االهتالك.

                                                             
ASB : Auditing Standars Board. 

1
، ترجمة محمد محمد عبد القادر الدبسطً ومراجعة أحمد حامد حجاح، دار «المراجعة: مدخل متكامل»: 2002ألفٌن أرٌنز وجٌمس لوبك  

 .254الرٌاض، ص:
2

 .432مرجع سابق، ص: : 2009عصام قرٌط  
 .522، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ص7 9، ط«التدقيق الحديث للحسابات»9666 7أحمد حلمي جمعة  3

4 CNCC-IRE [Juin 2006] : «traduction des normes ISA vers le français- ISA 520 : procédures analytiques», 

paragraphe 2, disponible sur le site : http://www.ibr-ire.be/fra/download.aspx?type=3&id=2886&file=6006 

(consulté le :22/04/2013). 
5Ibid, paragraphe 4. 

http://www.ibr-ire.be/fra/download.aspx?type=3&id=2886&file=6006
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)احلسابات ادلعلومات ادلتماثلة لقطاع النشاط، كمقارنة نسبة مبيعات الشركة/ديون العمالء  -
س القطاع األخرى يف نفمع ادلعدالت السائدة يف القطاع أو مع الشركات  ربت التحصيل(

 ذات األحمجام ادلتقاربة.
 :1تتضمن أيضا دراسة العالقاتأن اإلجراءات التحليلية  من نفس ادلعيار 5رقم الفقرة  ضافتوأ

  بُت عناصر ادلعلومات ادلالية واليت يتوقع أن تتماثل مع النموذج ادلتنبأ به
 الربح.، كالنسب ادلئوية ذلامش إصبارل الشركةوادلبٍت على خربة 

  بُت ادلعلومات ادلالية وادلعلومات غَت ادلالية ذات العالقة مثال: العالقة بُت
 .Les effectifsوعدد ادلوظفُت  Frais de personnelمصاريف األجور 

لذلك من ادلمكن استعمال عدة طرق إلصلاز اإلجراءات أعال  سبتد هذ  الطرق من ادلقارنات البسيطة لغاية 
كما قد تطبق اإلجراءات التحليلية على القوائم ادلالية  ادلعقدة اليت تستخدم تقنيات إحصائية متقدمة.التحليالت 

)كالفروع،  (Les états financiers des composantes)القوائم ادلالية للشركات التابعةادلوحدة، أو على 
ويعتمد اختبار إجراءات التدقيق وطرق ومستوى  ،األقسام، قطاعات النشاط(، أو أي من مفردات القوائم ادلالية

 .2تطبيقها على احلكم ادلهٍت للمدقق
على معيار التدقيق الدورل     تعديال  (IAASBرللس معايَت التدقيق والتأكيد الدولية ) لقد أحدث

(ISA 520ادلسمى: اإلجراءات التحليلية بتاريخ أفريل )إذل أن الغرض من  1، حيث أشار اجمللس يف الفقرة 2009
 هذا ادلعيار هو وضع معايَت وتوفَت إرشادات حول تطبيق اإلجراءات التحليلية خالل عملية التدقيق.

كما أكد اجمللس على أنه غلب على ادلدقق أن يطبق اإلجراءات التحليلية على أهنا إجراءات لتقييم 
ة يف هناية عملية التدقيق كما ؽلكن تطبيق بيئتها وعند ادلراجعة الشاملادلخاطر للحصول على فهم للشركة و 
 .3اإلجراءات التحليلية كإجراءات جوهرية

 
 

                                                             
1 CNCC-IRE [Juin 2006] : «traduction des normes ISA vers le français- ISA 520 : procédures analytiques», Op. 

Cit., paragraphe 5. 
2
 Ibid, paragraphe 6. 

 IAASB:International Auditing and Assurance Standards Board. 
3
ICCA/CICA 2011 : « ISA 520 : procédures analytiques », traduction française modifiée pour la dernière fois 

en Février 2011, paragraphe1, disponible sur le site : http://www.iccq.ca/normes/key-termes-french-

only/item201208-pdf (Consulté le:22/04/2013). 

http://www.iccq.ca/normes/key-termes-french-only/item201208-pdf
http://www.iccq.ca/normes/key-termes-french-only/item201208-pdf
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 NEP 520فقد تناول معيار التدقيق الفرنسي  ISA 520باإلضافة إذل ما جاء به معيار التدقيق الدورل 
حليلية بأهنا: )نفس ادلوضوع( حيث عرف اإلجراءات الت CNCCالصادر عن ادلنظمة الوطنية حملافظي احلسابات 

 على تقييم ادلعلومات ادلالية من خالل: مرلموعة من اإلجراءات تقو »
تتعلق  مقارنة البيانات ادلتحصل عليها من احلسابات ببيانات سابقة أو الحقة )أي تنبؤية( -

  .بادلؤسسة يف حد ذاها أو دبؤسسات أخرى شلاثلة
 ربليل التغَتات اجلوهرية واالذباهات غَت ادلتوقعة. -
 .1«دراسة وربليل العنصر الناذبة عن هذ  ادلقارنات -

ABPجمللس تطبيقات التدقيق  410عرفت النشرة فقد  وبادلثل
  يف ادلملكة ادلتحدة اإلجراءات التحليلية

 ربليل للعالقة:»بأهنا: 
س ت مالية وغَت مالية مأخوذة من نفبُت عناصر من بيانات مالية أو بُت عناصر من بيانا -

 الفًتة.
معلومات مالية قابلة للمقارنة مأخوذة من فًتات مالية سلتلفة أو مؤسسات سلتلفة  بُت -

 . 2«لتحديد مدى تباينها وتوقع مدى تذبذهبا وبالتارل احتياجها إلجراءات تدقيق معينة
ن ااِلجراءات التحليلية تعترب أسلوبا جيدا لتحديد ااِلضلرافات اليت كان سببها دبوجب هذ  النشرة، فإ

األخطاء اجلوهرية، كما أهنا سبكن من ربديد اجملاالت عالية اخلطورة عن طريق معرفة العالقات غَت العادية 
 والشاذة، وهذا من شأنه سبكُت ادلدقق من تركيز ِاهتمامه على تلك اجملاالت.

نة س (CNC) اجمللس الوطٍت للمحاسبةإلجراءات التحليلية يف أدبيات لكان الظهور األول   يف حُت
 3الفقرة  دبوجب، 520رقم  معيار التدقيق اجلزائريربت مسمى "اإلجراءات التحليلية" وذلك من خالل   2017
 مع ترابطها خالل من ادلالية ادلعلومات تقدير يف تتمثل مراقبة تقنية هياإلجراءات التحليلية فإن ادلعيار هذا من 

 التحليلية اإلجراءات تتضمنو  .احلسابات نع صادرة غَت أو صادرة مالية غَت معلومات و أخرى مالية معلومات

                                                             
NEP 520 : cette norme d’exercice professionnel qui correspond à l’adaptation de la norme ISA 520 a été 
homologuée par arrêté du 22 Décembre 2006 publié au J.O n°302 du 30 Novembre 2006. Elle remplace la norme 

« 2-410 : Procédures analytiques » du référentiel normatif CNCC de Juillet 2003.   
1 Robert Obert 2004 :  « Synthèse de droit et de compatibilité :2. Audit et commissariat aux comptes, aspects 
internationaux », 4ème édition, éd.Dunod, Paris, pp. 89-90.  
ABP : Auditing Practises Board. 

2
، متوفر على الموقع: 239, مجلة الساتل، ص: «إطار مقترح لتقٌٌم عناصر خطر التدقٌق»: 2008عصام الدٌن السائح خرواط  

http://www.misuratau.edu.ly/alsatil/5/13/.pdf :(22/04/2013)تارٌخ اإلطالع 
  CNC :Conseil National de la  Comptabilité. 

http://www.misuratau.edu.ly/alsatil/5/13/.pdf
http://www.misuratau.edu.ly/alsatil/5/13/.pdf
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 وهذا معقدة أو بسيطة طرق باستخدام ذلكو  مشاهبة لكيانات أو للكيان تقديرية أو سابقة معطيات مع مقارنات
 .1توقعةادل غَت االذباهات أو اذلامة التغَتات وربليل لتحديد استحداثها متم  إحصائية تقنيات إذل باللمجوء

ركزت التعريفات السابقة على اذلدف من اإلجراءات التحليلية، وأخرى على طرق اإلجراءات التحليلية، 
كز تعريفات صلد أن ادلعيار الدورل ر . وبالنظر والتمعن يف هذ  ال –طرق وأهداف  -وأخرى صبعت بُت االثنُت 

وقبل التوصل إذل  مشولية من باقي ادلعايَت.على كل من طرق وأهداف ااِلجراءات التحليلية، لذلك فهو يعترب أكثر 
 جراءات التحليلية غلدر بنا عرض ما جاء به الكتاب والباحثون يف هذا اجملال.تعريف شامل لإل

 آراء الكتاب والباحثين -1-1-2
االختبارات اجلوهرية للبيانات »ادلراجعة التحليلية بأهنا:  إجراءات Carmichael and Willinghamعرف 

إلجراءات  دل يتعرضهذا التعريف على الرغم من أن . 2«ادلالية عن طريق دراسة ومقارنة العالقات بُت البيانات
زلددة يف ادلراجعة التحليلية فقد أشار إذل أن مثل هذ  اإلجراءات بإمكاهنا أن تزود ادلدقق بنوع من األدلة الثبوتية 

تعارف عليها. ولتحقيق أكرب قدر شلكن من الفعالية والكفاية على الكافية وادلطلوبة بناء على معايَت التدقيق ادل
 ادلدقق أن ؼلتار حبرص تلك العالقات اليت تعطي نتائج ذات معٌت.

مصطلح يشتمل على صبيع مستويات التعقيد واليت »فقد عرف اإلجراءات التحليلية على أهنا  Smithأما 
االضلدار ادلعقدة، وذلا استخدامات عدة منها احلصول على األدلة تًتاوح من النسب البسيطة إذل طرق ربليل 

( والتحقق من معقولية بعض Compliance evidenceاجلوهرية القوية حول أرصدة احلسابات، ودليل اإلذعان )
 .3«األرقام، أو ؽلكن استخدامها كأسلوب له أعليته يف استغالل الوقت واجلهد ادلتاح للتدقيق

الدفًتية  للقيمة يتم من خالل توقع ادلدقق إذل أن استخدام اإلجراءات التحليلية Biggs& Wildوقد أشار 
غَت ادلدققة وذلك بتحديد ادلدى الذي تكون به القيمة الدفًتية غَت ادلدققة مقبولة، كما عرف الباحثان ادلراجعة 

تأثر بعوامل منها العالقات بُت تعملية معقدة تشتمل على تفسَت ادلعلومات ادلالية واليت قد »التحليلية بأهنا 
 .4«البيانات وادلعلومات ادلتشكلة حول الشركة

                                                             
1

  :متوفرة على الرابط التالً ،«معاٌٌر التدقٌق الجزائرٌة»: 2017 للمحاسبة الوطنًالمجلس  
http://www.cnc.dz/fichier_regle/1230.pdf  (.10/05/2017 :االطالع)تارٌخ 

 
2
 Carmicheal, D.R, and Willingham 1987 :  « Auditing concepts and methods » 4th edition, McGraw-Hill, N.Y 

p.125. 
3 Smith D. 1984 : « Statistical sampling and analytical review in auditing research : Issues and opportunities », 
Antony Row Ltd, UK, p.141.  
4
 Stanley F., Biggs, and John J. Wild October 1985 : « An investigation of auditor’s judgement in analytical 

review», the accounting review, Vol. 60, N° 4, p.630, avaible on: 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/247458?uid=2&uid=4&sid=21104223541391 (25/09/2014) 

http://www.cnc.dz/fichier_regle/1230.pdf
http://www.cnc.dz/fichier_regle/1230.pdf
http://www.jstor.org/discover/10.2307/247458?uid=2&uid=4&sid=21104223541391
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ص دقة أرصدة حإجراء التدقيق اجلوهري الذي يف»بأن ادلراجعة التحليلية هي  Knechel بادلقابل يرى
العمليات اليت كونت تلك األرصدة، ومن خالل ادلراجعة التحليلية، يقارن احلسابات بدون التعرض إذل تفاصيل 

 .1«ادلدقق بُت القيمة ادلتوقعة من الرصيد الفعلي ليحدد تلك احلسابات اليت ربتاج إذل فحص إضايف
عملية تشخيصية تشتمل على تقييم مسببات مفًتضة »لينظر للمراجعة التحليلية بأهنا  Heimanوجاء 
 .2« عادية يف عالقات القوائم ادلاليةلتغَتات غَت

جربوع ادلراجعة التحليلية يف عملية تدقيق احلسابات باستخدام التحليل يوسف حلس و سادل ما حصر بين
 .3ادلارل

ذلك الفحص الذي يقوم به ادلدقق هبدف الوصول إذل رأي » والفحص التحليلي هبأن اجلندي  وأوضح
تعكس العالقات القائمة بُت بعضها من عدمه وذلك لتحديد البيانات اليت ربتاج عما إذا كانت البيانات ادلالية 

 .«4إذل فحص لوجود أخطاء جوهرية هبا
اليت تتم عن طريق دراسة العالقات بُت البيانات اجلوهرية  االختباراتتحليلية من بينما اعترب الباز ادلراجعة ال

 .5لتحقيق أهداف التدقيق ادلالية وغَت ادلالية للحصول على درجة ثقة وذلك
أما غرايبية فلم يذهب بعيدا عن التعريفات السابقة حُت عرف اإلجراءات التحليلية بأهنا عملية احلصول 
على أدلة وإثباتات لصحة وعدالة القوائم ادلالية عن طريق دراسة ومقارنة القوائم ادلالية وغَت ادلالية لتدعيم 

 .6األخرى التدقيقن إجراءات اإلثباتات اليت حصل عليها ادلدقق م
ذبدر اإلشارة إذل أن إجراءات ادلراجعة التحليلية أو اإلجراءات التحليلية أو ادلراجعة التحليلية أو الفحص 

ومن خالل ربليلنا للتعريفات السابقة يتضح التحليلي كلها مسميات سلتلفة تستخدم للداللة على نفس ادلفهوم. 
 لية:أن هناك اتفاق يف النقاط التا

                                                             
1  Robert W. Knechel January 1988 : « The effectiveness of statistical analytical review as a substantive 
auditing procedure: Simulation analysis », the accounting review, Vol. 63, N° 1,  p.74, avaible on: 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/247680?uid=2&uid=4&sid=21104223541391 (25/09/2014) 
2 Vicky B. .Heiman, October 1990 : « Auditor’s Assessments of the likelihood of error explanations in 
analytical review», the accounting review, Vol 65, N° 4, p.875, avaible on: 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/247655?uid=3737904&uid=2&uid=4&sid=21104221350671 

(25/09/2014) 
3

، مجلة تنمٌة «قبل مراجعً الحسابات القانونٌةالمراجعة التحلٌلٌة ومدى استخدامها من »: 2002سالم عبد هللا حلس وٌوسف محمود جربوع  

 . 209، ص: 24الرافدٌن، العدد 
4

 .132-131، ص:54مجلة اإلدارة العامة، العدد ، «نحو منهج متكامل ألداء المراجعة التحلٌلٌة»: [1987]نجٌب الجندي  
5

، رسالة ماجٌستٌر غٌر منشورة، «إجراءات المراجعة التحلٌلٌة ومدى استخدامها من قبل مراقبً الحسابات فً لٌبٌا»: [1995]عماد محمد الباز 

 .17 جامعة قارٌونس، لٌبٌا، ص:
6

التحلٌلٌة" من قبل مدققً الحسابات فً "اإلجراءات  520مدى تطبٌق معٌار التدقٌق الدولً رقم »: [2003]عدنان تركً سعٌد غراٌبٌة  

 .18، رسالة ماجٌستٌر غٌر منشورة، جامعة الٌرموك، إربد، األردن، ص: «األردن

http://www.jstor.org/discover/10.2307/247680?uid=2&uid=4&sid=21104223541391
http://www.jstor.org/discover/10.2307/247655?uid=3737904&uid=2&uid=4&sid=21104221350671
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دة اليت رصم ادلالية واألرصدة الفعلية الواردة يف القوائجراء مطابقة بُت األراجعة التحليلية تتطلب إأن ادل -
 طارها.ن ادلؤسسة والبيئة اليت تعمل يف إيف ضوء خربته ع توقعها ادلدقق

ادلراجعة التحليلية تكشف عن التغَتات غَت العادية يف أرصدة احلسابات واليت تتطلب اختبارات  أن -
 تفصيلية مكثفة.

رصدة واتساقها مع بعضها البعض من جهة واتساقها دليل إثبات يتمثل يف معقولية األ أهنا توفر للمدقق -
 مع الظروف السائدة من جهة أخرى.

تتدرج هذ  الطرق من ادلقارنات البسيطة إذل التحليالت ة، التحليلي جراءاتك طرق متعددة ألداء اإلهنا -
 بة.ادلرك

رلموعة  هيالتحليلية  أن ادلراجعةمفاد   التحليلية مراجعةللكنتيمجة للتحليل أعال ، نقًتح تعريفا بسيطا 
يتم ذلك من غَت ادلالية. ادلالية و بُت البيانات احلكم على معقولية العالقات ادلدقق هبدف هبا جراءات يقوم من اإل

خالل دراسة وربليل وتقييم النسب وادلؤشرات، باستخدام أساليب وطرق سلتلفة تًتاوح بُت ادلقارنات البسيطة، 
التحليلية عند  باإلجراءاتوالتحليالت ادلعقدة باالستعانة بتقنيات احصائية متقدمة. كما أنه يتوجب االستعانة 

ادلالية ادلتصلة هبا وتنحرف اضلرافا مؤثرا عن ادلتوقع،  اكتشاف بنود غَت عادية، أو عالقات ال تتوافق مع ادلعلومات
 وذلك لفحص طبيعة وأسباب هذ  النتائج وربديد مواطن التحريف واخلطأ.

 

 اإلجراءات التحليليةأىداف  -1-2
( هو ربليل 520)رقم  ISAمعيار التدقيق الدورل  اذلدف األساسي من ادلراجعة التحليلية كما يبينه إن

العالقات بُت بيانات القوائم ادلالية والتعرف على تلك العالقات غَت ادلتوقعة للًتكيز على فحصها، شلا يساعد يف 
زبطيط عملية التدقيق وتصميم برنامج التدقيق ادلالئم. وقد ناقش العديد من الباحثُت وادلؤلفُت أسباب استخدام 

 اإلجراءات التحليلية وذلك كما يلي: 
بأنه ؽلكن استخدام اإلجراءات التحليلية خلفض حمجم  1978لسنة  23وضح ادلعيار األمريكي رقم أ

هو أن يار بأنه "اعتمد على افًتاض مهم على هذا ادلع يف دراسته Schatzel وعلقفحوصات التفاصيل، 
معتمد لتحديد األخطاء اإلجراءات التحليلية ربسن الكفاية الكلية وتكلفة التدقيق وذلك باستخدامها كأسلوب 

 . 1بوقت أقل"

                                                             
1Schatzel J. A. 1988 :«An experimentalstudy of factorsaffectingauditorsreliance on analyticalprocedures», PH. 
D. dissertation, BOSTON university, p.05.  
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غلمع بُت أسلوب االضلدار كأسلوب  ظلوذج إذل تطوير1979يف دراسة قام هبا سنة  Kinney توصلوقد 
من أساليب ادلراجعة التحليلية، وطريقة العينات ادلعدة لفحص تفاصيل احلساب، فوجد أن استخدام ربليل 

بأن أحد استخدامات ادلراجعة  Kinney كد.كما أ1االضلدار ؽلكن أن يؤدي إذل خفض حمجم العينة بشكل كبَت
إذل إجراءات التدقيق األخرى مثل اختبارات التفاصيل، وقال إنه من خالل  التحليلية، هو للتنبؤ أو ربديد احلاجة

تطبيق ادلراجعة التحليلية يقوم ادلدقق بتوقع القيم الدفًتية ومن مث مقارنتها بالقيم الفعلية، وعند وجود اضلرافات  
 2:كبَتة فإن ذلك يزيد من اهتمام ادلدقق، وهذا االهتمام يتمثل يف األوجه التالية

 زيادة اختبارات التفاصيل.-
 استخدام إجراءات مراجعة ربليلية إضافية. -
 تعديل البيانات ادلالية.-
 إضافة إيضاح يف البيانات ادلالية. -
 إصدار تقرير متحفظ.-

إذل أن االجراءات التحليلية تزيد من فهم ادلدقق  (1980) سنة Kinney and Felix خلصت دراسةولقد 
 سنة Hylas and Ashton، ويف دراسة 3لطبيعة عمل الشركة اخلاضعة للفحص )العميل( وتعطي أدلة للتدقيق

ذل الكشف عن العديد من تحليلية يف تدقيق احلسابات تؤدي إتوصل الباحثان إذل أن االجراءات ال (1982)
ذل هذ  النتيمجة بالسماح لعينة من ادلدققُت باستخدام القوائم ادلالية، وقد مت التوصل إاألخطاء اليت قد توجد يف 

 شبانية أنواع من اجراءات التدقيق اجلوهرية التالية:
 ثالثة اجراءات ربليلية غَت كمية. -
 جراء ربليلي بسيط.إ -
 يل.ربعة اختبارات للتفاصأ -

ذل خفض اختبارات التفاصيل حيث أن االجراءات التحليلية ال تؤدي إذل توصلت هذ  الدراسة أيضا إ
اختبارات التفاصيل فعالة وتؤدي إذل الكشف عن الكثَت من األخطاء وبالتارل فإن استخدام  أنادلدققون  اعترب

                                                             
1William R. Kinney1979 :«Integrating audit tests : regressionanalysis and partitioned Dollar-unit sampling», 
journal of accountingresearchvol 17, N°02, (Autumn), pp. 456-475, avaible on : 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/2490513?uid=2&uid=4&sid=21104211553181 (23/09/2014).    
2WilliamR. Kinney1979 :«the prédictive power of limited information in preliminaryanalyticalreview : An 
empiricalstudy», journal of accountingresearch, Vol. 17, pp. 148-165, avaible 

on :   http://www.jstor.org/discover/10.2307/2490618?uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104211553181 

(23/09/2014). 
3  William R. Kinney and William L. Felix October 1980 :«Analytical Review Procedures» , Journal of 
Accountancy, vol. 150, pp. 98-103. 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/2490513?uid=2&uid=4&sid=21104211553181
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2490618?uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104211553181
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خطاء دة فعالية ادلدقق يف الكشف عن األزياذل جنب مع اختبارات التفصيل تؤدي إذل اإلجراءات التحليلية جنبا إ
 . 1احملتملة

اإلجراءات التحليلية مفيدة يف بأن  (1982يف دراسة قاما هبا سنة )  Kinney and Felixأثبت  كما
 2:مور التاليةاأل

 للعميل. تعرف على اذليكل االقتصاديال -
 مشاكل.ن ربتوي على توجيه اهتمام ادلدقق إذل األماكن اليت ؽلكن أ -
 رصدة.بدليل جوهري على مدى معقولية األ تزود ادلدقق -

لية، حيث ذكر يف الفقرة هداف الفحوصات التحليأ 1983لسنة  12لتدقيق الدورل رقم لقد خلص معيار او 
 3:مور التاليةلي يهدف إذل مساعدة ادلدقق يف األن الفحص التحلياخلامسة أ

 ة.التعرف على طبيعة أعمال ادلؤسس -
 ربديد رلاالت ادلخاطرة ادلتوقعة. -
 رصدة.ربديد مدى اختبارات العمليات واأل -
 ذل مزيد من الفحص.ربديد اجملاالت اليت ربتاج إ -
 .التدقيقتعزيز النتائج اليت مت التوصل اليها خالل  -
 صبارل للمعلومات ادلالية.القيام بفحص إ -

على استغالل الوقت  ها إذل قدرة ادلراجعة التحليليةتوصلت نتائمج (1984)سنة  Smithدراسة قام هبا ويف 
سابات والتحقق رصدة احلاحلصول على األدلة اجلوهرية حول أذل استخدامها يف واجلهد ادلتاح للتدقيق باإلضافة إ

 .4رقاممن معقولية بعض األ

                                                             
1 Robert E. Hylas  and  Robert H. Ashton October 1982 :« Audit Detection of financial Statements Errors», 

The Accounting Review, Vol.57, N° 4,  pp. 751-756, avaible on : 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/247410?uid=3737904&uid=2&uid=4&sid=21104221414461  

(25/09/2014). 

2William L. Felix and William R. Kinney APRIL 1982 : « Research in the auditor’s opinion formulation 

process : state of the art»,  the accountingreview, Vol. 57, N°2, pp. 245-271, avaible on : 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/247013?uid=3737904&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=2110422

1350671 (25/09/2014). 
3

أهمٌة تطبٌق إجراءات المراجعة التحلٌلٌة فً رفع كفاءة أداء عملٌة التدقٌق: دراسة  :»] 2007 [أحمد عبد الرحمان المخادمة وحاكم الرشٌد  

 .487، ص:4، العدد 3، المجلة األردنٌة فً إدارة األعمال، الجامعة األردنٌة، المجلد «مٌدانٌة
4

 Smith. D. 1984 :« Statistical Sampling and Analytical Review in Auditing Research : Issues and 

Opportunities», Edited by Hopwood, A. G. M. Bromwich, and J.Shaw, Antony Rowe Ltd, UK, pp. 141-145. 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/247410?uid=3737904&uid=2&uid=4&sid=21104221414461
http://www.jstor.org/discover/10.2307/247013?uid=3737904&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104221350671
http://www.jstor.org/discover/10.2307/247013?uid=3737904&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104221350671
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مدقق حول خربهم ذبا  فعالية  127مت استقصاء آراء فقد (1984) سنة Biggs and Wildدراسة يف أما 
خطاء ادلكتشفة يتم معرفتها يف من األ %40ن أكثر من ت التحليلية ادلستخدمة، فكانت اإلجابات أجراءااإل

 يتمثلجراءات التحليلية ن اذلدف من استخدام اإلأ خلص الباحثان وقدهذا جراءات التحليلية. اإلالبداية بواسطة 
 1:فيما يلي

 رقام.التحقق من معقولية األ -
 ة.ق لطبيعة عمل ادلؤسستطوير فهم ادلدق -
 الضعف والقوة دلوقف العميل ادلارل. اطقتعطي دليال حول من -
 تلقي الضوء على ادلناطق اليت ربتاج دلزيد من البحث. -
 ساس لتقدًن مقًتحات لإلدارة.  تعطي األ -

 (1979)سنة  kinneyدراسة واليت جاءت امتدادا دلا ورد من نتائج يف  (1988)سنة  Knechelويف دراسة 
 2:توصل الباحث يف دراسته لفعالية اجراءات ادلراجعة التحليلية كإجراء جوهري دلا يلي

ادلراجعة التحليلية باستخدام معادلة االضلدار تزيد من فعالية التدقيق أكثر من اسًتاتيمجيات التدقيق  -
 دلراجعة التحليلية.اليت ال تستعمل ا

 استخدام البيانات الشهرية تزيد بشكل كبَت من فعالية ادلراجعة التحليلية. -
خطاء ادلادية )ادلهمة ة بشكل كبَت للكشف عن األظلاذج ادلراجعة التحليلية دلعادلة االضلدار فعال -

 نسبيا( احملتملة.
ذل ن االجراءات التحليلية تؤدي إالدليل الكايف على أ Biggs, Mock and Watkins غلد هذا ودل

 اليت تبدو فيها عملية خفض مدى االختباراتخرى حىت يف اجملاالت مدى إجراءات التدقيق اجلوهرية األخفض 
 .3خالية من ادلخاطرة

سئلة اليت مت استنباطها من نتائج لإلجابة على األ( 1989) سنة Cohen and Kidaولقد جاءت دراسة 
 :(1988) سنة Biggs, Mock, and Watkinsدراسة 

                                                             
1 Biggs S. F. and J. J. Wild 1984 :« A Note on the practice of Analytical Review», Auditing : A Journal of 
Practise and Theory, (Spring), pp. 68-78. 
2 Knechel W.  Robert January1988 :« The effectivness of statistical Analytical Review as a substantive auditing 
procedures : simulation analysis», The Accounting Review, Vol. 63, N°1,  pp. 148-161, avaible on : 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/247680?uid=3737904&uid=2&uid=4&sid=21104221414461   

(25/09/2014)  
3 Stanley F.. Biggs, Theodore J. Mock and Paul R. Watkins January 1988 :« Auditor’s Use of Analytical 
Review  in Audit Program Design», The AccountingReview, Vol. 63 , N°1,  pp. 148-161, avaible on : 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/247685?uid=3737904&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=2110422

1350671  (25/09/2014). 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/247680?uid=3737904&uid=2&uid=4&sid=21104221414461
http://www.jstor.org/discover/10.2307/247685?uid=3737904&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104221350671
http://www.jstor.org/discover/10.2307/247685?uid=3737904&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104221350671
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تدقيق كما و حمجم فحوصات الئج ادلراجعة التحليلية خلفض عدد أهل يستخدم ادلدققون نتا -
 ؟يستخدموهنا يف زيادها

تؤثر على احلكم  ةو ضعف نظام الرقابة الداخلي البيانات اليت تعتمد على قوة أهل درجة الثقة يف -
 ؟للمدققُت يف ادلراجعة التحليلية الشخصي

، وجودها و عدمهراجعة التحليلية على وجود أخطاء أذا دلت نتائج ادلذل أنه إشارت نتائج هذ  الدراسة إأ
وتغيَت أو التحكم يف نظام الرقابة والضبط الداخلي ليصبح قويا أو ضعيفا، فإن ذلك يتطلب تعديل برنامج 

د قاموا بتخفيض حمجم فحوصاهم، فإن التدقيق. كما أوضحت الدراسة بأنه على الرغم من أن بعض ادلدققُت ق
الغالبية استخدمت ادلراجعة التحليلية لزيادة حمجم الفحوصات عند اإلشارة إذل وجود مشاكل، ولكن ترددت يف 
زبفيض حمجم الفحوصات عن ادلستوى ادلوضوع يف اخلطة األولية يف حالة اإلشارة إذل انتظام احلسابات، وقد مت 

ات التفاصيل مقابل ققُت على استعداد لتحمل تكاليف أخرى باستخدام أكرب لفحوصتفسَت هذ  النتيمجة بأن ادلد
  .1عدم الكشف عن خطأ مادي يف القوائم ادلالية زبفيض احتمال
جراءات التحليلية كافية وفعالة يف بأن اإل (1989)سنة  Wright and Ashtonكدت نتائج دراسةولقد أ

 .2اكتشاف األخطاء
جراءات بأن استخدام اإل (1990)سنة  Wheeler and pany قام هبادراسة  نتائجكما أوضحت   
 .3جراءات اجلوهرية التقليديةخاصة إذا استخدمت مع احلد األدىن من اإلة يزيد من فعالية التدقيق التحليلي

شلا سبق أن اإلجراءات التحليلية حظيت باهتمام كبَت على الصعيدين العملي والنظري خالل نستنتج 
دقق نتيمجة العقدين ادلاضيُت، وهذا االهتمام ناجم عن الكثَت من ادلزايا والفوائد اليت ؽلكن أن ػلصل عليها ادل

 جراءات واليت تتلخص فيما يلي:استخدامه دلثل تلك اإل
 ادلساعدة يف فهم طبيعة عمل العميل وربديد مناطق اخلطورة احملتملة. -

                                                             
1 J effrey Cohen and Thomas Kida Autumn 1989 : «The Impact of Analytical Review Results, Internal Control 
Reliability, and Experiance on Auditor’s Use of Analytical Review», Journal of Accounting Research,, Vol. 27, 

N° 2, pp : 263-276, avaible on :  
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2491235?uid=3737904&uid=2134&uid=382706961&uid=2&uid=70&ui

d=3&uid=382706951&uid=60&purchasetype=none&accessType=none&sid=21104221350671&showMyJstorP

ss=false&seq=2&showAccess=false (25/09/2014) 
2  Arnold Wright and Robert H. Ashton October 1986 : «Identifying Audit Adjustments with Attention-
Directing Procedures». The Accounting Review, Vol.64, N°4, pp.710-728, avaible on : 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/247857?uid=2&uid=4&sid=21104223541391 (25/09/2014). 
3 Stephen Wheeler   and Kurt Pany July 1990 : « Assessing the performance of  Analytical  Procedures : A Best 
Case Scenario», The Accounting Review, Vol. 65, N° 3,  pp. 557-577, avaible on : 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/247950?uid=3737904&uid=2&uid=4&sid=21104221414461 

(25/09/2014) 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/2491235?uid=3737904&uid=2134&uid=382706961&uid=2&uid=70&uid=3&uid=382706951&uid=60&purchasetype=none&accessType=none&sid=21104221350671&showMyJstorPss=false&seq=2&showAccess=false
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2491235?uid=3737904&uid=2134&uid=382706961&uid=2&uid=70&uid=3&uid=382706951&uid=60&purchasetype=none&accessType=none&sid=21104221350671&showMyJstorPss=false&seq=2&showAccess=false
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2491235?uid=3737904&uid=2134&uid=382706961&uid=2&uid=70&uid=3&uid=382706951&uid=60&purchasetype=none&accessType=none&sid=21104221350671&showMyJstorPss=false&seq=2&showAccess=false
http://www.jstor.org/discover/10.2307/247857?uid=2&uid=4&sid=21104223541391
http://www.jstor.org/discover/10.2307/247950?uid=3737904&uid=2&uid=4&sid=21104221414461
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 االستمرار.ادلساعدة يف تقدير قدرة الشركة على  -
 ادلساعدة يف التعرف على األخطاء أو التحريفات احملتملة يف القوائم ادلالية. -
 ادلساعدة يف تقليل االختبارات التفصيلية وزبفيض تكلفة أداء عملية التدقيق. -
 

 طبيعة أعمال العميل وتحديد مناطق الخطورة المحتملة المساعدة في فهم-1-2-1
يه أن يتفهم طبيعة ، علتقدير سلاطر التدقيق الكامنةو لكي يقوم ادلدقق بالتخطيط السليم لعملية التدقيق 

اختيار  دلساعديه يف عملية ثَت على تقدير  دلخاطر التدقيق و الصناعة اليت يعمل فيها دلا لذلك من تأنشاط العميل و 
 مدى إجراءات التدقيق.لتدقيق وربديد  لطبيعة وتوقيت و ا

ت السنة السابقة اليت مت فبمقارنة معلوما ،با شائع االستخدام يف هذا اجملالتعترب اإلجراءات التحليلية أسلو 
ذبميع األدلة اليت تستحق زيادة االهتمام هبا والتوسع يف فحصها و ؽلكن الكشف عن التغَتات اجلوهرية  ،تدقيقها
فقد  ،أن تؤثر يف زبطيط عملية التدقيق زلددة من شأهناقد سبثل هذ  التغَتات اذباهات عامة أو أحداثا  بشأهنا.

، وأن يورل يف اجملال الذي تعمل فيه الشركة يشَت االطلفاض ادلستمر يف نسبة اذلامش اإلصبارل إذل زيادة ادلنافسة
ة إذل يتوصل ادلدقق من خالل ادلقارن ، قدبادلثلادلدقق طريقة تسعَت ادلخزون عناية أكثر خالل عملية التدقيق . و 

فإن ذلك يشَت إذل أن هناك إضافات كبَتة سبت على األصول خالل  ،وجود زيادة كبَتة يف رصيد األصول الثابتة
 .1السنة احلالية، غلب على ادلدقق أن يقوم بفحصها

 عموما هناك ثالثة أسباب رئيسية تتطلب من ادلدقق الفهم اجليد لطبيعة نشاط العميل هي:
بالعديد من أنشطة العميل متطلبات زلاسبية خاصة غلب على ادلدقق أن يلم هبا حىت يقيم ما إذا   يوجد -

 كانت القوائم ادلالية قد مت إعدادها دبا يتفق مع ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها.
قبوله،  يستطيع ادلدقق أن يتعرف على أخطار النشاط اليت تؤثر يف تقدير ادلدقق خلطر التدقيق ادلمكن -

 فهناك بعض األنشطة أكثر خطرا من غَتها.
هناك سلاطر طبيعية خاصة بكل العمالء العاملُت بنشاط معُت وفهمها يدعم تقديرات ادلدقق للخطر  -

 الطبيعي اخلاص بالعميل.
 

                                                             
1

 أنظر كال من : 

دراسات فً االتجاهات الحدٌثة فً التدقٌق مع تطبٌقات عملٌة على معاٌٌر »:] 2003-2002 [ة شحاتة السٌد شحاتمنصور أحمد البدوي و -

 .192-191ص:  اإلسكندرٌة، ص ،، الدار الجامعٌة«التدقٌق المصرٌة والدولٌة

ص:  للنشر، الرٌاض، صمحمد عبد القادر الدٌسطً، دار المرٌخ  ، ترجمة:«مدخل متكامل المراجعة:»:] 2002 [ألفٌن أرٌنز وجٌمس لوبك  -

254-255. 
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على  (315)رقم   ISAوالفقرات التوضيحية ذلا من معيار التدقيق الدورل (11،26)كما بينت الفقرتان رقم 
دبا يكفي لتحديد وتقييم وبيئتها، دبا يف ذلك رقابتها الداخلية،  ؤسسةأنه غلب على ادلدقق احلصول على فهم للم

ن احلصول على فهم كانت بسبب االحتيال أو اخلطأ، وأ  خطاء اجلوهرية يف البيانات ادلالية، سواءسلاطر األ
 .1دبوجب ادلعايَت الدولية للتدقيق تدقيقالوبيئتها هو ناحية ضرورية ألداء عملية  للمؤسسة

من ناحية أخرى ػلدد هذا الفهم إطارا مرجعيا ؼلطط ادلدقق ضمنه لعملية التدقيق وؽلارس احلكم ادلهٍت 
لى سبيل ادلثال بشأن سلاطر األخطاء اجلوهرية يف البيانات ادلالية واالستمجابة ذلذ  ادلخاطر أثناء عملية التدقيق، ع

 2:عند
األعلية النسبية وتقييم ما إذا كان احلكم بشأن األعلية النسبية يبقى مناسبا أثناء سَت عملية  ربديد -

التدقيق، واليت غلب أن يقيمها ادلدقق يف مرحلة التخطيط لعملية التدقيق، وتكون يف مستويُت: األول 
 على مستوى القوائم ادلالية، والثاين على مستوى رصيد احلساب.

 اسبة اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية وكفاية إفصاحات البيانات ادلالية.اعتبار مدى من -
طراف ذات العالقة لى سبيل ادلثال: ادلعامالت مع األربديد النواحي اليت ربتاج إذل تدقيق خاص، ع -

 ومدى استخدام اإلدارة لفرضية استمرار ادلؤسسة أو اعتبار غرض ادلؤسسة من ادلعامالت مناسبا.
 ر توقعات الستخدامها عند أداء االجراءات التحليلية.تطوي -
 تصميم وأداء إجراءات تدقيق إضافية لتقليل سلاطر التدقيق إذل مستوى منخفض بشكل مقبول. -
 تقييم كفاية ومناسبة أدلة التدقيق اليت مت احلصول عليها. -

 3:ويشمل فهم ادلدقق للمؤسسة وبيئتها على النواحي التالية
 ر تقييم التقارير ادلالية ادلطبق.خرى، دبا يف ذلك إطاالتنظيمية والعوامل اخلارجية األ والعواملالقطاع  -
طبيعة ادلؤسسة دبا يف ذلك أنشطتها، هياكل احلوكمة، استثماراها احملققة وادلتوقعة، التنظيم داخل  -

 ادلؤسسة وطرق سبويلها.
 مدى تطبيقها للسياسات احملاسبية. -

                                                             
1
 CNCC-IRE-CSOEC juin2012 :«Traduction des normes ISA vers le français – ISA 315 :Identification et 

évaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entité et de son environnement»,  

paragraphe 26, disponible sur 

lesite:https://www.ibrire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clar

ified/ISA%20315-%20Juin%202012.pdf (consulté le : 23/09/2014). 
2
 Ibid, paragraphe  A9. 

3
 Idem, paragraphe 11. 

https://www.ibrire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20315-%20Juin%202012.pdf
https://www.ibrire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20315-%20Juin%202012.pdf


 في تدقيق الحسابات الفصل األول: اإلجراءات التحليلية

 

 
16 

وسلاطر العمل ادلتعلقة بذلك اليت ؽلكن أن تؤدي إذل أخطاء جوهرية يف  سًتاتيمجياتاألهداف واال -
 البيانات ادلالية.

 .ةياس ومراجعة األداء ادلارل للمؤسسق -
 .الرقابة الداخلية للمؤسسة -

 

ادلالية ( "تدقيق ادلعلومات 2410( من ادلعيار الدورل لعمليات التدقيق )14باإلضافة دلا سبق ربتوي الفقرة )
ية بشأن تطبيق اإلجراءات التحليلية على أهنا ادلرحلية من قبل ادلدقق ادلستقل للمنشأة" على إرشادات إضاف

وبيئتها دبا يف ذلك رقابتها الداخلية،  نه على ادلدقق استخدام فهم ادلؤسسةجراءات لتقييم ادلخاطر، تقضي بأإ
ية واإلجراءات األخرى اليت سيتم تطبيقها، وكذلك ربديد وربديد االستفسارات اليت ستتم واإلجراءات التحليل

األحداث أو ادلعامالت أو االثباتات ادلعينة اليت قد توجه عنها االستفسارات أو االجراءات التحليلية أو 
 .1االجراءات األخرى ادلطبقة

 

 على االستمرارمحل التدقيق تقدير قدرة الشركة  -1-2-2
قدرة الشركة على االستمرار نوعا من ادلسؤولية ادلستحدثة  عن تقييم مدىسبثل مسؤولية مدقق احلسابات 

 من ناحية أخرى. **من ناحية ودليل على تضييق فمجوة التوقعات *دلواجهة ربديات ادلمارسة العملية

                                                             
1
 CNCC-IRE décembre 2009 :« Traduction française de la norme d’examen limité 2410 : examen limité 

d’information financière intermédiaire effectué par l’auditeur indépendant de l’entité»,  paragraphe 14, 

disponible sur le site: 

https://www.ibrire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/

ISRE_2410_-_version_18_d%C3%A9cembre_2009.pdf (consulté le : 23/09/2014). 

ٌعتبر عامال مهما بالنسبة له لمواجهة أزمة فقدان الثقة والمصداقٌة التً تواجه  ستمراراالسابات بمسإولٌته عن تقٌٌم فرض إن وفاء مدقق الح *

العدٌد من  مهنة التدقٌق فً السنوات األخٌرة نتٌجة تزاٌد األزمات المالٌة واالقتصادٌة على المستوى المحلً والعالمً بالشكل الذي أدى إلى تساإل
نهٌار الكثٌر من الشركات والبنوك عن سبب عدم إعطاء المدققٌن إشارات إنذار بخصوص تلك أصابهم الضرر نتٌجة إفالس واالذٌن المستثمرٌن 

الموجهة ضد مكتب آرثر أندرسون  االهتماماتوأحدثها  ،والتجارة فً مصر االعتمادالشركات مثلما حدث فً شركات توظٌف األموال وبنك 
تلى ذلك من اكتشاف  وما ،م2001ون األمرٌكٌة للطاقة التً انهارت فً سنة والذي واجه دعاوى قضائٌة بسبب دوره كمدقق حسابات شركة إنر

 :إلىٌرجى الرجوع . لمزٌد من التفاصٌل سبٌة وفضائح مالٌة فً شركات أخرىمواطن خلل محا

مجلة الدراسات المالٌة  ،«مةالمخاطر التً تتعرض لها استقاللٌة المدقق على فعالٌة التدقٌق فً ظل العول تؤثٌر »:] 2002 [الغباري أٌمن فتحً  -

 .54-24ص:  ، ص15العدد  ،والتجارٌة
ن فجوة التوقعات هً عبارة عن االختالف بٌن ما ٌعتقده مستخدمو القوائم المالٌة والمجتمع عامة عن واجبات و مسإولٌات مدقق الحسابات وبٌ **

ر من مستخدمً القوائم المالٌة أن إبداء المدقق لرأي نظٌف ٌعنً أنه اكتشف ما ٌعتقده المدققون أنفسهم عن تلك المسإولٌات والواجبات إذ ٌعتقد كثٌ
الحسابات  جمٌع األخطاء الهامة وحاالت الغش والفساد التً حدثت أثناء الفترة محل التدقٌق. ولكن وفقا لمعاٌٌر التدقٌق المتعارف علٌها فإن مدقق

بالفحص الذي ٌإهله إلبداء رأٌه الفنً المحاٌد حول مدى خلو القوائم المالٌة من التحرٌفات  مسإول فقط عن بذل العناٌة المهنٌة الالزمة عند القٌام
 إلى: ٌرجى الرجوع ،الجوهرٌة. لمزٌد من التفاصٌل

دراسات فً االتجاهات الحدٌثة فً التدقٌق مع تطبٌقات عملٌة على معاٌٌر :»] 2003-2002 [منصور أحمد البدوي و شحاتة السٌد شحاتة  -

 .34-18ص:  اإلسكندرٌة، ص، ، الدار الجامعٌة«تدقٌق المصرٌة والدولٌةال

الدار الجامعٌة،  ،«تطوٌر مهنة المراجعة لمواجهة المشكالت المعاصرة وتحدٌات األلفٌة الثالثة:»] 2003-2002 [جورج دانٌال غالً  -

 .52-5ص:  ص، اإلسكندرٌة

https://www.ibrire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISRE_2410_-_version_18_d%C3%A9cembre_2009.pdf
https://www.ibrire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISRE_2410_-_version_18_d%C3%A9cembre_2009.pdf
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يعترب فرض االستمرار دبثابة أحد افًتاضات إعداد القوائم ادلالية، ويقصد به أن تكون الشركة زلل التدقيق 
شهرا ادلوالية لتاريخ ادليزانية، مادل تشر ادلعلومات  12ادرة على االستمرار يف ادلستقبل القريب، أي على األقل دلدة ق

 .1ادلتاحة إذل  غَت ذلك
ادلعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت أنه على مدقق  الصادر عن (59)رقم  SASوقد أشار معيار التدقيق 

احلسابات أن يقوم بتعديل رأيه عندما يكون لديه شك جوهري يف مقدرة العميل على االستمرار خالل السنة 
 واليت هدف إذل ادلوالية لتاريخ القوائم ادلالية، كما يوجه انتبا  مدقق احلسابات إذل عملية إعادة هيكلة ادلديونية

 .2زبفيض الضغوط ادلالية وتساعد الشركة على البقاء
لذلك غلب على ادلدقق أن يأخذ بعُت االعتبار مدى مالئمة فرض االستمرار عند قيامه بتخطيط 

 عمليات التدقيق وتقدير  دلستوى سلاطر التدقيق ادلقبولة، وعند  قيامه بتقييم نتائج عملية التدقيق ككل.
 3:ادلسؤولية، غلب أن يستويف رلموعة من ادلتطلبات ادلهنية، ومن أهم هذ  ادلتطلباتمن أجل الوفاء هبذ  

 ر.تقييم خطر عدم مالئمة فرض االستمرا -
 صبع الدليل الكايف وادلالئم عن الشك يف قدرة الشركة على االستمرار. -
 ترشيد احلكم الشخصي للمدقق حول مالئمة فرض االستمرار. -

 مالئمة فرض االستمرار: تقييم خطر عدم -1-2-2-1
كن أن تواجه تستخدم اإلجراءات التحليلية يف هذا اجملال كمؤشر على الصعوبات ادلالية الشديدة اليت ؽل

يف االعتبار عند تقدير ادلخاطر ادلرتبطة بالتدقيق،  حيث مت أخذ احتمال الفشل ادلارل ،الشركة زلل التدقيق
يتصل باستخدام اإلدارة دلفهوم االستمرار عند إعداد القوائم ادلالية. وتعترب النسب ادلالية من أهم  باإلضافة إذل ما

أساليب اإلجراءات التحليلية اليت ؽلكن استخدامها على ضلو مفيد يف هذا الصدد، فإذا وجد ادلدقق أن هناك 
                                                             

1
الحسابات لسوق المال: المتطلبات المهنٌة ومشاكل الممارسة العلمٌة فً ضوء معاٌٌر خدمات مراقب »:] 2009 [عبد الوهاب نصر علً  

 .120-119: ، صول، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، الجزء األ »المراجعة المصرٌة والدولٌة واألمرٌكٌة
 

حول مدى قدرة الشركة محل التدقٌق على  ٌستخدم مدقق الحسابات المعلومات المتعلقة بتموٌل مدٌونٌة ممتلكات العمٌل فً اتخاذ قراره
 .ي ٌرتبط إٌجابٌا مع ظهور اإلفالسحٌث أن تموٌل مدٌونٌة ممتلكات العمٌل تتكون من التموٌل ما بعد اإلفالس والذ االستمرار

2
 .177-176: مرجع سابق، ص: ] 2009 [عبد الوهاب نصر علً  
3

 .421-421: سابق، صال مرجعال 
 

 ال ٌوجد تعرٌف متفق علٌه لكلمة الفشل المالً ولكن ٌمكن التمٌٌز بٌن نوعٌن من الفشل أو االنهٌار المالً وهما :
الفشل االقتصادي: والذي ٌحدث عندما ٌكون العائد المتحقق على المال المستثمر أقل من متوسط تكلفة األموال، وال ٌترتب على الفشل  -

ة، فهو ٌحدث بغض النظر عن قدرة الشركة على الوفاء بما علٌها من التزامات ،بمعنى أنه ٌمكن أن تكون الشركة االقتصادي إشهار إفالس الشرك
 .فاشلة من الناحٌة االقتصادٌة ومع ذلك ال تتوقف عن دفع االلتزامات المستحقة علٌها حٌنما ٌحٌن أجل استحقاقها ومن ثم ال ٌشهر إفالسها

 ٌمكن أن ٌؤخذ شكلٌن:الفشل المالً أو القانونً:  -

  الشكل األول: هو عدم كفاٌة السٌولة وٌقصد به عدم قدرة الشركة على سداد دٌونها أو الفوائد المستحقة الدفع، وهو ما قد
 ٌحدث حتى ولو كانت قٌمة األصول تزٌد عن قٌمة االلتزامات .

 تحقة على الشركة عن قٌمة أصول الشركة. وهو الشكل الثانً: هو حالة اإلعسار المالً، وٌقصد به زٌادة االلتزامات المس
ٌحدث بغض النظر عن مستوى السٌولة، و بالتالً فإن الشركة قد تتعرض للفشل المالً دون أن ٌرتبط ذلك بحدوث فشل 

 اقتصادي وفً هذه الحالة ٌفضل اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة وإعادة تنظٌم الشركة وإعادة الهٌكلة المالٌة. 
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نسبة األرباح إذل إصبارل  وجود اطلفاض يفارتفاعا غَت عادي يف نسبة الدين طويل األجل إذل األموال اخلاصة مع 
، سيظهر مؤشر يعرب عن خطر كبَت حلدوث فشل مارل. ولن تؤثر هذ  احلالة على خطة التدقيق فقط، األصول

. لذلك غلب على ادلدقق أن يأخذ 1ولكنها تثَت شكا كبَتا حول مدى قدرة الشركة زلل التدقيق على االستمرار
ألهنا إن وجدت، فسوف ذبعل  االستمرارعند تقييمه خلطر عدم مالئمة فرض  االعتبارهذ  ادلؤشرات بعُت 

 استمرار الشركة يف ادلدى القريب زلل شك.
 هذ  ادلؤشرات إذل ثالث رلموعات حسب مصادرها على النحو التارل: عبد الوىاب نصر عليلقد قسم 

ومن  لشركة زلل التدقيق على االستمرار،قدرة اتتعدد ادلؤشرات ادلالية اليت تشَت إذل عدم  المؤشرات المالية: -
 2:أهم هذ  ادلؤشرات ما يلي

 .تدهور صايف رأس ادلال العامل 
 .تزايد القروض طويلة األجل وتراكمها 
 .سبويل األصول الثابتة بالتزامات قصَتة األجل 
 .تدهور النسب ادلالية 
 .ربقيق الشركة خلسائر تشغيل جوهرية 
  ضبلة األسهم أو عدم االستمرار يف التوزيع هنائيا.اطلفاض التوزيعات على 
 .التعثر يف سداد القروض وفوائدها 
 .عدم االلتزام بشروط االتفاق واالقًتاض 
 .التحول من الشراء اآلجل إذل الشراء نقدا من ادلوردين 
 .العمجز عن سبويل استثمارات جديدة أو تنمية تشكيلة ادلنتمجات 

 3:هذ  اجملموعة الكثَت من مؤشرات التشغيل وأعلها ما يليتشمل  المؤشرات التشغيلية: -
 .خلو ادلناصب اإلدارية اذلامة وعدم توافر الشخص ادلناسب لشغلها 
 .فقدان الشركة تدرغليا لبعض أسواق ادلنتج 
 فقدان الشركة ادلستمر لبعض مورديها وماضليها توكيالت. 
 .كثرة ادلشاكل مع اربادات ونقابات العمال 

                                                             
1

 125مرجع سابق، ص: :] 2009 [علً  عبد الوهاب نصر 
2

 .125-124: سابق، صال مرجعال 
3

 .125ص: مرجع سابق،  :] 2009 [علً  عبد الوهاب نصر 
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تشمل هذ  اجملموعة ادلؤشرات غَت ادلالية وغَت التشغيلية، ومن أهم هذ  ادلؤشرات ما  :األخرى المؤشرات -
 1:يلي

 دبتطلبات رأس ادلال وادلتطلبات القانونية.  عدم االلتزام 
  التغَتات يف السياسات االقتصادية للدولة، التشريعات ذات الصلة، مناخ العمل وسوقي

 اليت قد تؤثر سلبا على ادلؤسسة.ادلدخالت وادلخرجات 
  ،عدم االلتزام بالقوانُت واللوائح مثل: قانون العمل، القانون التمجاري، قانون الضرائب

 سوق ادلال.هيئة وقرارات رللس إدارة 
 ادلؤسسةاليت قد تنتج من الدعاوي القضائية ضد  عدم إمكانية الوفاء بااللتزامات. 

 

غالبا ما زبفف من حدة هذ  ادلؤشرات، فبالنسبة للمؤشرات اخلاصة بعدم توجد رلموعة من العوامل اليت 
قدرة الشركة على سداد ديوهنا، ؽلكن أن زبفف منها اإلدارة من خالل خططها للحصول على تدفقات نقدية 

. لذلك غلب على ادلدقق عند ربليله للتدفقات النقدية واألرباح أخرى مثل: التخلص من بعض األصول بوسائل
وغَتها من التنبؤات ذات العالقة أن يقوم بدراسة إمكانية االعتماد على الشركة يف توفَت هذ  ادلعلومات، وكذلك 

مع النتائج احملققة مقارنة التوقعات عن الفًتة السابقة مع النتائج الفعلية وكذلك مقارنة التوقعات عن الفًتة اجلارية 
باإلضافة إذل ادلؤشرات السابقة، ؽلكن أن تؤدي مظاهر ضعف وعدم كفاءة إدارة الشركة إما إذل إغلاد مؤشرات 
تؤثر سلبا على قدرة الشركة على االستمرار أو تزيد من التأثَت السالب لواحد أو أكثر من ادلؤشرات ادلالية 

 2:ر ما يليوالتشغيلية السابقة. ومن أهم هذ  ادلظاه
 عدم وجود خطط مستقبلية، اسًتاتيمجية وتكتيكية للتطوير والتنمية وتدعيم ادلوقف التنافسي للشركة. -
 عدم البحث عن بدائل عملية دلواجهة التعثر يف سداد القروض وأعباء الفوائد. -
 عدم التحرك الرشيد إلعادة جدولة اليت توقفت الشركة عن سدادها. -
 .يف حالة توقف ادلوردين احلاليُت يد اإلمدادات للشركةعدم البحث عن بدائل لتور  -
 عدم وجود نظام للتنبؤ ادلارل يستخدم األساليب العملية وتكنولوجيا ادلعلومات. -

                                                             
2 

 أنظر كال من:

  .125: : مرجع سابق، ص] 2009 [علً  عبد الوهاب نصر -

 .242،  ص: «المحاسبة والمراجعة فً ضوء المعاٌٌر وعناصر اإلفصاح فً القوائم المالٌة :»] د. ت [محمود محمد عبد السالم البٌومً  -
2

 .126: : مرجع سابق، ص] 2009 [علً  عبد الوهاب نصر 
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بناء على ذلك، غلب على ادلدقق دراسة ومناقشة اخلطط ادلستقبلية لإلدارة مع الًتكيز على اخلطط اليت 
ة يف ادلستقبل القريب، كما غلب عليه أن يتأكد من فاعلية هذ  اخلطط ذلا تركيز جوهري وهام على مشاكل الشرك

 وإمكانية تنفيذها.
 االستمرار: ىجمع الدليل الكافي والمالئم حول الشك في قدرة الشركة عل -1-2-2-2

يقوم مدقق احلسابات بأداء أعمال التدقيق العادية جلمع الدليل الكايف وادلالئم بشأن مدى صدق القوائم 
ادلالية إلبداء رأيه حول هذ  القوائم، ويف نفس الوقت سينفذ ادلدقق إجراءات تقييم فرض االستمرار، فإذا توصل 
من خالذلا إذل وجود شك يف قدرة الشركة على االستمرار، سيتحول إذل صبع أدلة كافية ومالئمة إلثبات جوهرية 

 هذا الشك.
جراءات اليت ستتضمنها خطة أعمال التدقيق واليت تستهدف يف هذا ادلقام، غلدر بنا الًتكيز على تلك اإل
. وتعترب اإلجراءات التحليلية من أهم اإلجراءات اليت ؽلكن 1الوفاء دبسؤولية مدقق احلسابات ضلو فرض االستمرار

ف للمدقق استخدامها يف هذا اجملال، فهي تكتسي أعلية كبَتة يف مرحلة التخطيط للعملية التدقيق، كما أهنا هد
إذل الكشف عن بعض ادلؤشرات أو عالمات التحذير واليت إن وجدت فإهنا تثَت شكا حول مدى قدرة الشركة 

 زلل التدقيق على االستمرار.
 :تقييم نتائج التحقق من مدى مالئمة فرض االستمرار -1-2-2-3

االستمرار، سيكون قد صبع بعد أن ينتهي ادلدقق من أداء اإلجراءات الالزمة لتقييم مدى مالئمة فرض 
عندئذ يقوم باستخدام حكمه الشخصي يف تقييم هذ  األدلة، فإذا  لكايف وادلالئم إلثبات هذا الفرض،الدليل ا

رض االستمرارية ا، غلب عليه أن يقرر عدم مالئمة فاقتنع ادلدقق بأن الشركة لن تتمكن من االستمرار يف أعماذل
ية، وأن القوائم ادلالية اليت أعدت على أساسه هي قوائم مظللة، لذلك غلب على ادلستخدم يف إعداد القوائم ادلال

 .2ادلدقق أن يبدى رأيا سلبيا، أو يتحفظ يف إبداء رأيه
 

إن اعتماد ادلدقق على حكمه الشخصي يف هذا اجملال، يفرض عليه ترشيد هذا احلكم من خالل مراعاة 
 3:عدة اعتبارات، أعلها ما يلي

                                                             
1

 .127: سابق، صالمرجع ال 
2

 أنظر كال من: 

 .129: : مرجع سابق، ص]2009 [علً  عبد الوهاب نصر -

 .245ص:مرجع سابق، :] د.ت [محمود محمد عبد السالم البٌومً  -
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 .129: : مرجع سابق، ص] 2009 [علً  عبد الوهاب نصر 
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ملف أوراق العمل دلراجعة حسابات الشركات اليت يدقق حساباها واليت توصل إذل وجود أن يرجع إذل  -
 شك يف قدرها على االستمرار لالستفادة بسابق حكمه ادلهٍت يف هذا اجملال.

 أن يرجع إلرشادات ادلعايَت واإلصدارات ادلهنية ذات الصلة. -
يعتمد على مساعديه ذوي اخلربة يف تدقيق حسابات الشركات اليت تنتمي لنفس الصناعة اليت تعمل  أن -

 .فيها الشركة
 أن يسًتشد برأي مستشار  القانوين يف هذا اجملال. -
 

 570رقم  ISA( من معيار التدقيق الدورل 11-9فقد أشارت الفقرات )تأكيدا على ما تقدم، 
"االستمرارية" إذل أنه غلب على ادلدقق عند تقييم استمرارية ادلؤسسة أن يهدف إذل احلصول على أدلة تدقيق كافية 
ومالئمة فيما يتعلق دبدى مالءمة استخدام اإلدارة الفًتاض استمرارية ادلؤسسة يف إعداد البيانات ادلالية. واستنتاج 

تدقيق اليت يتم احلصول عليها تتعلق بأحداث أو ظروف ؽلكن أن إمكانية وجود شكوك جوهرية بناء على أدلة ال
تلقي بتكهنات سلبية على قدرة ادلؤسسة على االستمرار كمؤسسة مستمرة وأن يظل ادلدقق متنبها لذلك خالل 

ليت ( وا26-25( "عرض القوائم ادلالية" يف الفقرتُت )1وهذا ما أكد  معيار احملاسبة الدورل رقم ) .1مراحل التدقيق
شارت إذل أنه عند إعداد البيانات ادلالية غلب على اإلدارة إجراء تقييم لقدرة ادلؤسسة على البقاء كمؤسسة أ

 . 2مستمرة، أو اإلفصاح ادلناسب إذا وجدت شكوك
 

 :التعرف على مجاالت األخطاء المحتملة في القوائم الماليةالمساعدة في  -1-2-3
اجلوهرية غَت ادلتوقعة بُت البيانات ادلالية للسنة احلالية والبيانات األخرى  االختالفاتيشار عادة إذل 

غَت العادية. وؽلكن تعريفها بأهنا التغَتات اجلوهرية اليت ربدث عندما ال  بالتقلبات *ادلستخدمة يف عملية ادلقارنة
ويف كلتا احلالتُت  .3يكون من ادلتوقع حدوثها أو التغَتات اجلوهرية اليت ال ربدث عندما يكون من ادلتوقع حدوثها
كانت قيمة الفروق  فإن األسباب احملتملة دلثل هذ  التقلبات هو وجود خطأ زلاسيب أو غش أو تالعب. وإذا  

                                                             
1

 CNCC-IRE-CSOEC juin 2012 :«Traduction des normes ISA vers le français – ISA 245 :continuité 

d’exploitation»,  paragraphes 9-11, disponible sur le site: https://www.ibr-

ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20570-

%20Juin%202012.pdf  (consulté le : 25/09/2014). 
2 IASB February 2011 :«International Accounting Standard 1 : Presentation of Financial Statements», Paras 

25-26, avaible on: http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias1_en.pdf 
(25/09/2014). 

* 
التً تم تدقٌقها أو بٌانات تقدٌرٌة مثل: بٌانات الموازنات التقدٌرٌة،  قد تمثل البٌانات األخرى المستعملة فً عملٌة المقارنة بٌانات السنة السابقة

  .أو معٌارٌة مثل: التكالٌف المعٌارٌة أو بٌانات شركات أخرى
3 

 .193: :مرجع سابق، ص] 2002[ شحاتةمنصور أحمد البدوي و شحاتة السٌد  

https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20570-%20Juin%202012.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20570-%20Juin%202012.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20570-%20Juin%202012.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias1_en.pdf
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ويقتنع بأن هذ  التقلبات غَت العادية كانت نتيمجة حدث اقتصادي مقبول  كبَتة، فعلى ادلدقق أن ػلدد سببها
 وليست نتيمجة حدوث غش أو خطأ.

فقد غلد ادلدقق عند مقارنة نسبة سلصص الديون ادلشكوك يف ربصيلها إذل إصبارل ادلدينُت يف السنة 
يف السنة ادلاضية اطلفاضا يف النسبة، وإذا الحظ يف نفس الوقت اطلفاض معدل دوران احلالية مع نفس النسبة 

 فإن ذلك يشَت إذل احتمال زبفيض سلصص الديون ادلشكوك يف ربصيلها . (ادلدينُت)العمالء 
 حيث ينتج عنه، Attention Directing االهتماميطلق على هذا النوع من اإلجراءات التحليلية بتوجيه 

التفصيلية يف جوانب زلددة خالل التدقيق شلا قد يؤدي إذل اكتشاف األخطاء  االختباراتتنفيذ ادلزيد من 
 .1وادلخالفات
وجود التحريف أن هناك ثالثة ظروف قد تشَت إذل ( 99) رقم SASمعيار التدقيق األمريكي بُت  لقدو 
 قبل من تطويرها مت اليت النظرية على الغش دلثلث طبًقا اخلطر لعواملر يف تصنيفه ادلعيا استند وقد، والتالعب
Cressy  ويطلق على  الغش، حلدوث شروط ثالثة هناك أن إذل أشار لذي، وا2الغش عناصر حول (1953 )  سنة

 3:وهي (Fraud Triangle)ف مثلث التحريف والتالعب هذ  الظرو 
 االدارة أو ادلوظفُت.وافز الرتكاب التحريف والتالعب سواء من قبل حوجود ضغوطات أو  -
  ريف والتالعب.حوجود ظروف مناسبة الرتكاب الت -
 ريف والتالعب.حوجود تصرفات )مواقف( أو مربرات الرتكاب الت -
 

 ( هذ  العوامل:2يلخص الشكل رقم )
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 أنظر كال من: 

  .255: : مرجع سابق، ص] 2002 [ألفٌن أرٌنز وجٌمس لوبك  -

 .193: :مرجع سابق، ص]2003-2002 [منصور أحمد البدوي و شحاتة السٌد شحاتة  -
2

، رسالة «تقٌٌم مخاطر غش اإلدارة كمدخل ألداء أعمال المراجعة الخارجٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة»:] 2008 [أكرم محمد علً أحمد الوشلً 

 .106ص:  جمهورٌة مصر العربٌة،مقدمة لنٌل درجة دكتور الفلسفة فً المحاسبة، كلٌة التجارة، جامعة أسٌوط، 
3

 .107-106المرجع السابق، ص ص:  
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 .106، ص: مرجع سابق :] 2008 [أكرم زلمد علي أضبد الوشليالمصدر: 

معيار التدقيق ذبدر اإلشارة إذل أن الشكل أعال  يقدم ملخصا لعوامل سلاطر غش اإلدارة الواردة يف 
 .240 رقم ISAأيضا يف معيار التدقيق الدورل  تبنيها ، واليت متالغش مثلث لتصنيف وفقا 99رقم  SAS األمريكي

ذلك بُت نوعُت من االضلرافات )اخلطأ والغش( وك( 99رقم ) SASكما ميز معيار التدقيق األمريكي 
 1:)ادلادية وغَت ادلادية( وذلك كما يلي

 .(Unintentional)وهو اضلراف يف القوائم ادلالية غَت متعمد : Errorاخلطأ  -
 ( والذي ينقسم اذل:intentional: وهو اضلراف متعمد يف القوائم ادلالية )Fraudالغش  -

 ( غش ادلوظفُت أو االختالسDefalcation.سرقة أصول =) 
 .غش االدارة= غش يف القوائم ادلالية 
من  ( 1رقم ) SAS خطاء والغش حيث تطلب ادلعيارربديد مسؤولية ادلدقق يف كشف األ والبد من

أو سوء تطبيق للمعايَت  قة باالحتساب أو احلذف أو عدم االستيعابخطاء ادلتعليكشف العديد من األادلدقق أن 
غش خطاء والاأل يف اكتشاف معقولذل تأكيد إ وأن يتوصلصحيحة. ال احملاسبية واخلالصات واألوصاف غَت

                                                             
1

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 2002 : «Statement on auditing standards: 

Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit», Statement on Auditing Standards, SAS No. 99, AU 

Section 316, AICPA Inc, New York. 

 

 

 (: مثلث التحريف والتالعب2شكل رقم )

 مثلث الغش
ةـــــــــفرصـــــــــــــال  

 احلوافز والضغوط

 القيم األخالقية
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رلاالت االرتباط فالشك على ادلدقق أن ؼلطط ويؤدي عمله متسما بالشك ادلهٍت يف كل ادلادي. وليتم ذلك، 
 .1لألدلة اانتقادي اادلهٍت يتضمن أسئلة ذهنية وزبمين

دقق من خالذلا على معلومات جراءات التحليلية إحدى مصادر ادلعلومات الفعالة اليت ػلصل ادلاإل وتعترب
لية  ؽلكن أشارت العديد من الدراسات إذل أن استخدام االجراءات التحلي حيثخطاء والغش واالحتيال. عن األ

اليت ( Biggs and Wild, 1985دراسة ) هأكدتما  وهذا ،من اكتشاف االخطاء عند البدء يف تنفيذ خطة التدقيق
خطاء ادلكتشفة مت ربديدها باستخدام من األ (%30أن أكثر من ) ، واليت توصلت إذلمدققا( 127مشلت )

اجراءات ادلراجعة التحليلية عند البدء يف تنفيذ خطة التدقيق. حيث إن االكتشاف ادلبكر لألخطاء يلعب دورا 
الوقت  :مثلعملية التدقيق، هاما يف ربديد العديد من العناصر ذات األثر الفاعل يف نتائج ادلراحل الالحقة من 

 .2اليت يتحملها مكتب التدقيق صباليةوالتكلفة اإل واجلهد
 

 المساعدة في تقليل االختبارات التفصيلية وتخفيض تكلفة أداء عملية التدقيق: -1-2-4
جراءات التحليلية، فإن ذلك يدل ت جوهرية وتقلبات غَت عادية عند تنفيذ اإلعندما ال غلد ادلدقق فروقا

وبذلك يتطلب عمل إجراءات تفصيلية أقل على هذ   على اطلفاض احتمال وجود سلالفات أو أخطاء كبَتة،
نفيذ إجراءات التدقيق على تلك ويف حاالت أخرى ؽلكن زبفيض حمجم عينة الفحص أو ترحيل زمن ت .األرصدة

ية عليها أو ؽلكن حذف بعض تلك جراءات التحليلج عنها فروق جوهرية عند تطبيق اإلرصدة اليت دل ينتاأل
 وذلك حسب خربة ادلدقق ادلهنية.جراءات يف حاالت أخرى اإل

ولتحقيق ذلك على ادلدقق أن يطبق االجراءات التحليلية بكفاءة وفعالية واليت بدورها تقلل من سلاطر 
االكتشاف. وبالتارل فإنه ؽلكن القول بأن االجراءات التحليلية تعترب دليال أساسيا لدعم صدق عرض أرصدة 

 .3حليلية عليها، ودبوجب ذلك يتم زبفيض االختبارات التفصيليةاحلسابات اليت مت تنفيذ االجراءات الت
وتعترب االجراءات التحليلية أحد أدلة االثبات األقل تكلفة بادلقارنة مع االختبارات التفصيلية، وذلك هذا 

وسع يف إلمكانية القيام هبا مكتبيا دون احلاجة لالنتقال إذل مقر الشركة اخلاضعة لعملية التدقيق، لذلك فإن الت
بعض الدراسات من بينها دراسة هذا ما أكدته و  .4استخدامها يؤدي إذل زبفيض تكلفة أداء عملية التدقيق

                                                             
1
 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 1972 : «Statement on auditing standards : 

Codification of auditing standards and procedures», SAS No. 1, AU Section 110, Paras 5-8, AICPA Inc, New 

York. 
2
 Stanley F. Biggs and John  J. Wild October 1985 : « An investigation of auditor’s judgement in analytical 

review», the accounting review, Vol. 60, N° 4, pp.607-632, avaible on: 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/247458?uid=2&uid=4&sid=21104223541391 (25/09/2014) 
3

 .194: مرجع سابق، ص :]2003-2002 [اتة منصور أحمد البدوي و شحاتة السٌد شح 
4

 .195: سابق، صالمرجع ال 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/247458?uid=2&uid=4&sid=21104223541391
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(Wheeler and Pany, 1990 ) ادلراجعة التحليلية ألدوات  ُتإذل أن استخدام ادلدققاليت توصلت نتائمجها
يف احلكم على النظام احملاسيب واإلجراءات التفصيلية اليت يعتمدها هذا النظام وتزيد من فعالية عملية  تساعدهم

 .1التدقيق
تكتسي أعلية كبَتة ويتضح ذلك من خالل ما تقدمه انطالقا شلا سبق، يتضح لنا أن اإلجراءات التحليلية 

بكثَت من االهتمام من  حظيت اإلجراءات التحليلية من مزايا وفوائد للمدقق يف سلتلف مراحل التدقيق، لذلك فقد
 قبل ادلدققُت ومكاتب التدقيق ومت استخدامها يف كافة مراحل التدقيق اليت تتكون منها خطة التدقيق الشاملة.

 

  اإلجراءات التحليلية أغراض ومراحل تطبيق -1-3
أنه ؽلكن أداء االجراءات التحليلية يف ثالث مراحل  9655لسنة  23رقم  SASذكر معيار التدقيق األمريكي

 2:أساسية من عملية التدقيق وهي
 ت ومدى اجراءات التدقيق.يوقتمرحلة التخطيط: دلساعدة ادلدقق يف التخطيط لطبيعة و  -
 كإجراء جوهري مع باقي اجراءات التدقيق األخرى للحصول على األدلة ادلادية.  :يف مرحلة االختبار -
 رحلة التدقيق النهائية: كمراجعة كلية للمعلومات ادلالية.يف م -

والذي بُت أن خطة  5595سنة  ELDER et alكما أشار صبحي سعيد علي القباطي إذل ما جاء به 
 3:التدقيق الشاملة )برنامج التدقيق( سبر بعدة مراحل وهي كالتارل

 ادلرحلة األوذل: زبطيط وتصميم منهمجية التدقيق. -
 الثانية: تنفيذ اختبارات الرقابة واالختبارات الرئيسية للعمليات. ادلرحلة -
 ادلرحلة الثالثة: تنفيذ اإلجراءات التحليلية واختبارات األرصدة التفصيلية. -
 ادلرحلة الرابعة: استكمال وإصدار تقرير التدقيق. -

لقيام هبا يف أوقات سلتلفة من جعة التحليلية يتغَت بتغَت أهداف ادلدقق، وأنه ؽلكن ااكما بُت أن توقيت ادلر 
 4:قيق حسب الغرض منها وذلك كما يليعملية التد

 

                                                             
1
 Stephen Wheeler   and Kurt Pany July 1990 : « Assessing the performance of  Analytical  Procedures : A Best 

Case Scenario», The Accounting Review, Vol. 65, N° 3,  pp. 557-577, avaible on : 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/247950?uid=3737904&uid=2&uid=4&sid=21104221414461 

(25/09/2014). 
2

 .256: مرجع سابق، ص: 2002ألفٌن أرٌنز وجٌمس لوبك  
3

، رسالة ماجستٌر غٌر «فً الجمهورٌة الٌمنٌة: دراسة مٌدانٌة تقٌٌم اإلجراءات التحلٌلٌة فً التدقٌق»: [2012]صبحً سعٌد علً القباطً 

 .44منشورة، جامعة الٌرموك، كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة، المملكة األردنٌة الهاشمٌة، ص: 
4

 .45-44المرجع السابق، ص ص:  

http://www.jstor.org/discover/10.2307/247950?uid=3737904&uid=2&uid=4&sid=21104221414461
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 خالل مرحلة التخطيط يتم إجراء التحليالت لألغراض التالية: -9
 .فهم رلال عمل العميل والنشاط اخلاص به 
 تقدير إمكانية استمرار ادلؤسسة. 
 ..اإلشارة إذل التحريفات بتوجيه االهتمام للتعرف على األمور اذلامة اليت تتطلب عناية خاصة 
 .زبفيض االختبارات التفصيلية 

 يتم إجراء التحليالت لألغراض التالية: :خالل مرحلة االختبار -5

 .اإلشارة للتحريفات احملتملة 
 .زبفيض االختبارات التفصيلية 

 يتم إجراء التحليالت لألغراض التالية: :مرحلة استكمال التدقيق خالل -3

 ة.تقدير إمكانية استمرار ادلؤسس 
 .اإلشارة للتحريفات احملتملة/توجيه االهتمام 

 (:1وقد خلص هذا األخَت توقيت وأغراض اإلجراءات التحليلية من خالل اجلدول رقم )
 

 التحليلية(: توقيت وأغراض اإلجراءات 1جدول رقم )

 الغرض
 ادلرحلة

 استكمال التدقيق )إلزامي( مرحلة االختبار زبطيط التدقيق )إلزامي(
 - - غرض أساسي فهم رلال عمل العميل والنشاط اخلاص به

 غرض ثانوي - غرض ثانوي تقدير إمكانية االستمرار
 غرض أساسي غرض ثانوي غرض أساسي اإلشارة للتحريفات احملتملة

 - غرض أساسي غرض ثانوي االختبارات التفصيلية زبفيض
 ش

 .46، ص: مرجع سابق: [2012]صبحي سعيد علي القباطي المصدر:

 ISAو 392رقم  ISAبالرجوع إذل معيار التدقيق الدورل  520رقم  ISAهذا وقد بُت معيار التدقيق الدورل 
 ية:أنه ؽلكن أن تستخدم اإلجراءات التحليلية لألغراض التال 335رقم 
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 كإجراء لتقييم المخاطر: -1-3-1
ة وبيئتها وتقييم "فهم ادلؤسس 392 رقم ISA( من معيار التدقيق الدورل A1أشارت الفقرة التوضيحية )

ة وبيئتها دبا يف ذلك رقابتها الداخلية هو عملية مستمرة وهرية" أن احلصول على فهم للمؤسسسلاطر األخطاء اجل
وديناميكية هدف إذل صبع، ربديث وربليل ادلعلومات خالل عملية التدقيق، وأن هذا ادلفهوم يوفر إطارا مرجعيا 

دلخاطر عند تقييمه  يف العديد من اجملاالت مثال: وؽلارس حكمه ادلهٍتالتدقيق على أساسه، ؼلطط ادلدقق لعملية 
 .1أو عند ربديد النتائج ادلتوقعة من تنفيذ اإلجراءات التحليلية األخطاء اجلوهرية يف القوائم ادلالية

ISRE( من ادلعيار الدورل لعمليات التدقيق 91وهذا ما أشارت إليه الفقرة )
 ( تدقيق 5195رقم" )

شادات إضافية بشأن تطبيق اإلجراءات ادلعلومات ادلرحلية من قبل ادلدقق ادلستقل للمنشأة"، كما تضمنت إر 
 .2التحليلية على أهنا إجراءات لتقييم ادلخاطر

أنه غلب على ادلدقق تطبيق اإلجراءات  392رقم  ISA( من معيار التدقيق الدورل 3لقد بينت الفقرة رقم )
، 3وبيئتهاة راءات أخرى للحصول على فهم للمؤسسالتحليلية كإجراءات تقييم للمخاطر باإلضافة إذل إج

ة ليلية قد يدل على نواحي يف ادلؤسس( من نفس ادلعيار أن تطبيق اإلجراءات التحA7وأضافت الفقرة التوضيحية )
دل يكن ادلدقق على علم هبا، كما تساعد  يف تقييم سلاطر األخطاء اجلوهرية من أجل ربديد طبيعة ومدى 

تستخدم اإلجراءات التحليلية ادلطبقة كإجراءات تقييم . و إجراءات التدقيق اإلضافية لالستمجابة لتلك ادلخاطر
ال: العالقة بُت ادلبيعات ومساحة البيع باألقدام ادلربعة أو حمجم دلعلومات ادلالية وغَت ادلالية، مثللمخاطر كال من ا

 .4البضائع ادلباعة

                                                             
1 CNCC-IRE-CSOEC juin2012 :« Traduction des normes ISA vers le français – ISA 315 :Identification et 

évaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entité et de son environnement»,  op. 

cit., paragraphe A1. 
 ISRE : International Standards on Related Services. 
2  CNCC-IRE décembre 2009 :« Traduction française de la norme d’examen limité 2410 : examen limité 

d’information financière intermédiaire effectué par l’auditeur indépendant de l’entité», op. cit.,  paragraphe 14. 
3
 CNCC-IRE-CSOEC juin2012 :«Traduction des normes ISA vers le français – ISA 315 :Identification et 

évaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entité et de son environnement»,  op. 

cit., paragraphe 6. 

 Voir aussi : 

- CNCC-IRE-CSOEC juin2012 :«Traduction des normes ISA vers le français – ISA 330 : Réponses de 
l’auditeur aux risques évalués », paragraphe (6), disponible sur le site : https://www.ibr-

ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20330-

%20Juin%202012.pdf (25/09/2014). 
4
 CNCC-IRE-CSOEC juin2012 :« Traduction des normes ISA vers le français – ISA 315 :Identification et 

évaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entité et de son environnement»,  op. 

cit., paragraphe A7. 

https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20330-%20Juin%202012.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20330-%20Juin%202012.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20330-%20Juin%202012.pdf
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كن استخدام إذل أنه ؽل 392رقم  ISA( من معيار التدقيق الدورل A8كما أشارت الفقرة التوضيحية )
اإلجراءات التحليلية لتحديد وجود معامالت أو أحداث غَت عادية أو مبالغ، نسب واذباهات قد تشَت إذل أمور 

 .1ذلا تأثَت على عملية التدقيق
لذلك عند تطبيق اإلجراءات التحليلية كإجراءات تقييم للمخاطر يقوم ادلدقق بتطوير توقعات خاصة 

وقع بشكل معقول أن تكون موجودة. وعندما تؤدي مقارنة هذ  التوقعات مع ادلبالغ أو تم بعالقات تبدو منطقية يـ  
إذل وجود عالقات غَت عادية أو غَت متوقعة غلب على ادلدقق  (اليت مت تطويرها من مبالغ مسمجلة)النسب ادلسمجلة 

 .2أن يأخذ هذ  النتائج بعُت االعتبار عند ربديد سلاطر األخطاء اجلوهرية
أنه عندما تستخدم اإلجراءات  392رقم  ISA( من معيار التدقيق الدورل A9التوضيحية ) لفقرةوأضافت ا

التحليلية بيانات رلمعة عند مستوى عال )كما هو الوضع عادة بالنسبة لإلجراءات التحليلية ادلطبقة كإجراءات 
 .ل ما إذا كان هناك خطأ جوهريلتقييم ادلخاطر(، فإن نتائج هذ  اإلجراءات توفر فقط دالئل مبدئية واسعة حو 

يف مثل هذ  احلاالت، غلب على ادلدقق أن يأخذ بعُت االعتبار نتائج هذ  اإلجراءات التحليلية إذل جانب 
 .3ادلعلومات اليت صبعها لتحديد سلاطر األخطاء اجلوهرية

تقييم للمخاطر  كإجراءتستخدم  بناء على ما سبق، ؽلكن القول بأن اإلجراءات التحليلية يف هذ  ادلرحلة 
جراءات التدقيق اإلضافية عدة يف زبطيط طبيعة، توقيت ومدى إهبدف ادلساللمؤسسة وبيئتها للحصول على فهم 

 لالستمجابة للمخاطر ادلقيمة.
 

 كإجراءات تحقق جوىرية:   -1-3-2
اجلوهرية غلب على ادلدقق تصميم وتطبيق إجراءات جوهرية لتستمجيب للتقييم اخلاص دبخاطر األخطاء 

 ISA( من معيار التدقيق الدورل A5( و)A4قد بينت الفقرتان التوضيحيتان )ل. و 4عند مستوى التأكيد )اإلثبات(
أن اإلجراءات اجلوهرية اليت يطبقها ادلدقق عند مستوى التأكيد )اإلثبات( قد  «اإلجراءات التحليلية» 255رقم 

مزغلا بينهما. وأن القرار بشأن أي إجراءات تدقيق سيتم تكون اختبارات تفصيلية أو إجراءات جوهرية أو 
ادلتوقعة الفاعلية )الكفاءة( على حكم ادلدقق بشأن الفعالية و  استخدامها لتحقيق هدف تدقيق معُت مبٍت

                                                             
1
 CNCC-IRE-CSOEC juin2012 :« Traduction des normes ISA vers le français – ISA 315 :Identification et 

évaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entité et de son environnement»,  op. 

cit., paragraphe A8. 
2

 .460، ص: دار الصفاء للنشر والتوزٌع، عمان، 1ط ،« التدقٌق والتؤكٌد وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتدقٌق »: [2012] حلمً جمعة أحمد 
3
 CNCC-IRE-CSOEC juin2012 :« Traduction des normes ISA vers le français – ISA 315 :Identification et 

évaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entité et de son environnement»,  op. 

cit., paragraphe A9. 
4 

 .7139 مرجع سابق، ص7 [5595] أحمد حلمي جمعة
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       إلجراءات التدقيق ادلتوفرة لتخفيض خطر التدقيق عند مستوى التأكيد )اإلثبات( إذل مستوى منخفض مقبول.
 التحليلية اجلوهرية ومدى توثيقهالمدقق االستفسار من اإلدارة حول ادلعلومات الالزمة لتطبيق اإلجراءات وؽلكن ل

تحليلية اليت أعدها ة. كما ؽلكن للمدقق استخدام البيانات الاإلجراءات ادلنمجزة من قبل ادلؤسس ونتائج مثل هذ 
 .1بشكل مناسبإعدادها  نات قد متمقتنعا بأن هذ  البيا ة بشرط أن يكون ادلدققإدارة ادلؤسس

لذلك عند تصميم وأداء اإلجراءات التحليلية كإجراءات جوهرية، فإن ادلدقق سيكون حباجة لتحديد عدد 
 كما يلي:  520رقم  ISA( من معيار التدقيق الدورل A12-A6من العوامل واليت بينتها الفقرات التوضيحية )

 

 اإلجراءات التحليلية بناء على التأكيدات:مدى مالءمة استخدام  -1-3-2-1
أن اإلجراءات التحليلية اجلوهرية  520رقم  ISA( من معيار التدقيق الدورل A6أشارت الفقرة التوضيحية )

هي بشكل عام أكثر مالءمة للمعامالت ادلالية الكبَتة اليت سبيل ألن تكون قابلة للتنبؤ هبا على مدى الوقت. إن 
تطبيق اإلجراءات التحليلية اجلوهرية مبٍت على توقع وجود عالقات بُت البيانات وأهنا ستستمر يف حالة وجود 

 س ذلك.ظروف معروفة توضح عك
وتعتمد اإلجراءات التحليلية على تقييم ادلدقق دلدى فعاليتها يف كشف خطأ ما والذي إذا كان دبفرد  أو 

. ويف هذا الصدد أشارت الفقرة 2إذا اجتمع مع أخطاء أخرى فإنه سيؤدي إذل قوائم مالية تتضمن أخطاء جوهرية
عند تدقيق اعتبار االحتيال )الغش واخلطأ( قق يف مسؤولية ادلد» 240رقم  ISA( من معيار التدقيق الدورل 22)

إذل إرشادات إضافية بشأن تطبيق اإلجراءات التحليلية وأفادت بأنه ينبغي أن يقيم ادلدقق ما إذا   «القوائم ادلالية
كانت العالقات غَت العادية أو غَت ادلتوقعة اليت مت ربديدها عند تنفيذ اإلجراءات التحليلية تشَت إذل سلاطر 

 .3أخطاء جوهرية بسبب الغش أو االحتيال
أن ربديد مدى  520رقم  ISA( من معيار التدقيق الدورل A10( و)A9كما بينت الفقرتان التوضيحيتان )

مالءمة اإلجراءات التحليلية اجلوهرية بناء على التأكيدات )اإلثباتات( أمر يتعلق بطبيعة التأكيد )اإلثبات( وبتقييم 
طاء اجلوهرية. على سبيل ادلثال: إذا كانت الرقابة على طلبيات الزبائن ضعيفة، فإنه ؽلكن ادلدقق دلخاطر األخ

                                                             
1 CNCC-IRE-CSOEC [Juin 2012] : «traduction des normes ISA vers le français- ISA 520 : procédures 

analytiques», paragraphes A4-A5, disponible sur le site : https://www.ibr-

ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20520-
%20Juin%202012.pdf ( 25/09/2014). 
2
 Ibid, paragraphe A6. 

3
 CNCC-IRE-CSOEC [Juin 2012] : «traduction des normes ISA vers le français- ISA 240 : les obligations de 

l’auditeur en matière de fraude lors d’un audit d’états financiers», paragraphe 22, disponible sur le site : 
https://www.ibr-

ire.be/fr/reglementation/nor_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20240-

%20Juin%202012.pdf  (25/09/2014). 

 

https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20520-%20Juin%202012.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20520-%20Juin%202012.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20520-%20Juin%202012.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/nor_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20240-%20Juin%202012.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/nor_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20240-%20Juin%202012.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/nor_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20240-%20Juin%202012.pdf
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للمدقق أن يعتمد على اختبارات التفاصيل أكثر من االعتماد على اإلجراءات التحليلية اجلوهرية للتأكيدات 
التحليلية اجلوهرية مالئمة عندما يتم ومن ادلمكن كذلك اعتبار اإلجراءات  )اإلثباتات( ادلتعلقة بالذمم ادلدينة.

إجراء اختبارات للتفاصيل لنفس التأكيد )اإلثبات(. مثال: عند تقييم أرصدة حسابات الذمم ادلدينة، ؽلكن 
للمدقق تطبيق إجراءات ربليلية جوهرية ألعمار حسابات العمالء إذل جانب اختبارات التفاصيل للمقبوضات 

 .1ابليتها للتحصيلالنقدية الالحقة لتحديد مدى ق
 مدى موثوقية البيانات -1-3-2-2

إذل أن موثوقية البيانات تتأثر  520رقم  ISA( من معيار التدقيق الدورل A12أشارت الفقرة التوضيحية )
دبصدرها وبطبيعتها، وتعتمد على الظروف اليت يتم فيها احلصول عليها. وعند ربديد ما إذا كانت البيانات موثوقة 

 2:ميم اإلجراءات التحليلية اجلوهرية، على ادلدقق أن يأخذ بعُت االعتبار العوامل التاليةألغراض تص
من مصادر حيث تكون ادلعلومات عادة موثوقة أكثر عندما يتم احلصول عليها  مصدر المعلومات المتوفرة: -أ

 ة.خارجية مستقلة عن ادلؤسس
البيانات العامة للقطاع أن يتم إكماذلا حىت تتم مقارنتها قد ربتاج ف إمكانية مقارنة المعلومات المتوفرة: -ب

 ة اليت تنتج وتبيع منتمجات متخصصة.يانات ادلؤسسمع ب
: مثال ذلك أن يتم إعداد ادلوازنات التقديرية انطالقا من النتائج ادلتوقعة طبيعة ومالءمة المعلومات المتوفرة -ج

 وليس على أساس األهداف اليت غلب ربقيقها.
اليت تضمن إكمال ادلعلومات، دقتها وصحتها، ومثال ذلك الرقابة  ظمة الرقابة على إعداد المعلومات:أن -د

 على إعداد ومراجعة ادليزانيات التقديرية.
–( من نفس ادلعيار أنه ؽلكن للمدقق اختبار فعالية أنظمة الرقابة A13وأضافت الفقرة التوضيحية رقم )

تخدمها يف تطبيق اإلجراءات التحليلية اجلوهرية استمجابة للمخاطر ادلقيمة. على ادلعلومات اليت يس -إن وجدت
وعندما تكون أنظمة الرقابة فعالة، يكون للمدقق ثقة أكرب يف موثوقية ادلعلومات، وبالتارل يف نتائج اإلجراءات 

 مع اختبارات الرقابة األخرى، مات غَت ادلالية باالقًتانالتحليلية. وكثَتا ما ؽلكن اختبار أنظمة الرقابة على ادلعلو 
ة أن تدخل أنظمة رقابة على معاجلة فواتَت البيع، ؽلكن للمؤسسعلى سبيل ادلثال: عند وضع أنظمة الرقابة على 

                                                             
1

 CNCC-IRE-CSOEC [Juin 2012] : « traduction des normes ISA vers le français- ISA 520 : procédures 

analytiques», op. cit., paragraphes : A9-A10. 
2 Ibid, paragraphe : A12. 
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تسمجيل الكميات ادلباعة. يف هذ  احلالة، ؽلكن للمدقق أن ؼلترب فعالية أنظمة الرقابة على تسمجيل الكميات 
 .1ت فعالية أنظمة الرقابة على عمليات تسمجيل فواتَت البيعادلباعة باالقًتان مع اختبارا

إن ربديد إجراءات التدقيق اليت سيتم أداؤها على ادلعلومات اليت تستخدم يف تطبيق اإلجراءات التحليلية 
ادلوسوم:  500رقم  ISAمن معيار التدقيق الدورل ( 9(اجلوهرية، يتطلب من ادلدقق مراعاة ما ورد يف الفقرة رقم 

ة، عليه أن يقيم  تنتمجها ادلؤسسعندما يستخدم ادلدقق ادلعلومات اليت» :2واليت تشَت إذل ما يلي «أدلة اإلثبات»
ويف هذا  .«مدى موثوقية تلك ادلعلومات وذلك من خالل احلصول على أدلة تدقيق بشأن دقة واكتمال ادلعلومات

ادلعيار أنه للحصول على أدلة تدقيق موثوقة، فإن ( من نفس A50)و (A49)السياق أكدت الفقرتان التوضيحيتان 
. وأن احلصول 3ادلعلومات اليت تكون إجراءات التدقيق مبينة عليها حباجة ألن تكون مكتملة ودقيقة بشكل كاف

على أدلة التدقيق بشأن دقة واكتمال تلك ادلعلومات يكون بالتزامن مع إجراءات التدقيق الفعلية ادلطبقة على 
عند احلصول على هذ  األدلة، فهي جزء ال يتمجزأ من إجراءات التدقيق نفسها. ويف حاالت أخرى، قد ادلعلومات 

ػلصل ادلدقق على أدلة التدقيق لدقة واكتمال هذ  ادلعلومات باختبار عناصر الرقابة على إنتاج ادلعلومات 
، قد تشمل 4 إجراءات تدقيق إضافيةومتابعتها، على أنه يف بعض احلاالت ؽلكن أن يقرر ادلدقق ضرورة اللمجوء إذل
 .5هذ  اإلجراءات أساليب تدقيق دبساعدة احلاسب إلعادة حساب ادلعلومات

 

 ما إذا كانت النتائج المتوقعة دقيقة بشكل كاف -1-3-2-3
 (Identifier) لتحديد عند تقييم ما إذا كانت النتائج ادلتوقعة لإلجراءات التحليلية دقيقة بشكل كاف

مستوى التأكيد ادلرغوب فيه. والذي إذا اجتمع مع أخطاء أخرى سيؤدي إذل قوائم مالية ربتوي على  اخلطأ عند
( من A15أخطاء جوهرية، فيمجب على ادلدقق أن يأخذ بعُت االعتبار العوامل اليت ذكرها الفقرة التوضيحية )

 6:وتتمثل فيما يلي 520رقم  ISAمعيار التدقيق الدورل 
 
 

                                                             
1 Idem, paragraphe7 A13. 
2 CNCC-IRE-CSOEC [Juin 2012] : «traduction des normes ISA vers le français- ISA 500 : Eléments probants », 

paragraphe7 09, disponible sur le site : https://www.ibr-
ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20500-

%20Juin%202012.pdf (25/09/2014). 
3 Ibid, paragraphe : A49. 
4
 Ibid, paragraphe : A50. 

5
 .465: مرجع سابق، ص:[2012] أحمد حلمً جمعة 

6
 CNCC-IRE-CSOEC [Juin 2012] : «traduction des normes ISA vers le français- ISA 520 : procédures 

analytiques», op. cit., paragraphe : A15. 

https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20500-%20Juin%202012.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20500-%20Juin%202012.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20500-%20Juin%202012.pdf
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 بالنتائج المتوقعة لإلجراءات التحليلية:دقة التنبؤ  -أ
حيث يتوقع ادلدقق عادة اتساقا أكرب عند مقارنة هوامش الربح اإلصبارل من فًتة إذل أخرى من مقارنة 

 كمصاريف البحث واإلشهار.  (Discrétionnaires)التقديريةادلصاريف 
 درجة تجزئة )فصل( المعلومات: -ب

هرية أكثر فعالية عند تطبيقها على ادلعلومات ادلالية ألقسام التشغيل قد تكون اإلجراءات التحليلية اجلو 
طبقت على البيانات ادلالية ة تعمل يف عدة رلاالت شلا لو انات ادلالية دلكونات )فروع( مؤسسالفردية أو على البي

 ة ككل.للمؤسس
 توفر المعلومات المالية وغير المالية: -ج

على ادلدقق أن ػلدد ما إذا كانت ادلعلومات ادلالية مثل ادلوازنات أو التوقعات، وادلعلومات غَت ادلالية مثل: 
عدد الوحدات ادلنتمجة أو ادلباعة متوفرة لتصميم إجراءات ربليلية جوهرية. فإذا كانت ادلعلومات متوفرة، على 

من معيار التدقيق  A13-A12الفقرات التوضيحية ادلدقق كذلك ربديد مدى موثوقية ادلعلومات كما جاء يف 
 .520رقم  ISAالدورل 

 

 األىمية النسبية للفرق بين المبالغ المسجلة والقيم المتوقعة -1-3-2-4
أن ربديد مقدار الفرق ادلتوقع  520رقم  ISAمن معيار التدقيق الدورل  A16بينت الفقرة التوضيحية 

الذي ؽلكن قبوله بدون مزيد من البحث أو التحقق يتأثر بشكل رئيسي باألعلية النسبية
ودبدى التوافق مع  

مستوى التأكيد ادلطلوب. أخذا بعُت االعتبار أن وجود خطأ دبفرد  أو جبمعه مع أخطاء أخرى، ؽلكن أن غلعل 
رية. لذلك غلب على ادلدقق زيادة مستوى التأكيد ادلطلوب عندما تزيد سلاطر القوائم ادلالية تتضمن أخطاء جوه

 .1األخطاء اجلوهرية، وذلك بتقليل مقدار الفرق ادلتوقع الذي ؽلكن قبوله بدون مزيد من البحث أو التحقق
ن مزيد من وعندما يزيد مقدار الفرق بُت القيمة ادلتوقعة والقيمة ادلسمجلة عن ادلبلغ الذي ؽلكن قبوله بدو 

البحث أو التحقق من البنود غَت االعتيادية، غلب على ادلدقق أن يبحث وػلصل على تفسَتات مناسبة وأدلة 
رقم  ISAمن معيار التدقيق الدورل  (07الفقرة التوضيحية )مالئمة دلثل هذ  احلاالت، ويف هذا الصدد أشارت 

                                                             
 Voir aussi : 
- CNCC-IRE-CSOEC [Juin 2012] : «traduction des normes ISA vers le français- ISA 320  7 Caractère significatif 

lors de la planification et la réalisation d’un audit », paragraphe : A13, Disponible sur le site : https://www.ibr-

ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20320-

%20Juin%202012.pdf (25/09/2014). 
1
 CNCC-IRE-CSOEC [Juin 2012] : «traduction des normes ISA vers le français- ISA 520 : procédures 

analytiques», op. cit., paragraphe : A16. 

https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20320-%20Juin%202012.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20320-%20Juin%202012.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20320-%20Juin%202012.pdf
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أنه عندما تكشف اإلجراءات التحليلية عن وجود تقلبات مهمة أو إظهارها لعالقات متضاربة مع ادلعلومات  520
وثيقة الصلة، أو كشفها الضلرافات جوهرية عن القيم ادلتوقعة، غلب على ادلدقق أن يبحث عن أسباب تلك 

ثبات ادلالئمة اليت تعزز إجابات اإلدارة وذلك من خالل االستفسار من اإلدارة وصبع أدلة اإل (Ecarts) االضلرافات
 .1أو تطبيق إجراءات تدقيق أخرى

دل يشر إذل وجوب استخدام  1988لسنة  56رقم  SASذبدر اإلشارة إذل أن معيار التدقيق األمريكي 
لية يف ( بأن استخدام اإلجراءات التحلي2اإلجراءات التحليلية يف االختبارات اجلوهرية إال أنه أوضح يف الفقرة )

 .2بعض احلاالت يكون أكثر كفاية وفاعلية من فحوصات التفاصيل لتحقيق أهداف وأغراض االختبارات اجلوهرية
بناء على ما سبق، ؽلكن القول بأن اإلجراءات التحليلية يف هذ  ادلرحلة توفر أدلة إثبات لتأكيد معقولية 

 أخطاء جوهرية فيها.أرصدة احلسابات وتفاصيل العمليات والتأكد من عدم وجود 
 

 كنظرة شاملة في نهاية عملية التدقيق: -1-3-3
أنه  520رقم  ISAمن معيار التدقيق الدورل  (A19( و)A17التوضيحية )( والفقرات 6أشارت الفقرة )

ينبغي على ادلدقق تطبيق اإلجراءات التحليلية قرب هناية عملية التدقيق لتساعد  يف تكوين استنتاج عام حول ما 
 .3ةالية مطابقة دلعرفة ادلدقق للمؤسسذا كانت البيانات ادلإ

ادلتكونة  إن االستنتاجات اليت يتم التوصل إليها من نتائج اإلجراءات التحليلية يراد هبا تعزيز االستنتاجات
على  . كما أهنا تساعد ادلدقق4بشكل منفصل أو تدقيق عناصر منفردة من القوائم ادلالية خالل تدقيق فروع الشركة

. وبالتارل تقدًن استنتاجات معقولة ؽلكن للمدقق على أساسها 5الوصول إذل نتيمجة عامة دبعقولية البيانات ادلالية
 إبداء رأيه.

سلاطر أخطاء جوهرية دل يتم اكتشافها من قبل. ولقد  (Révélerتظهر )كما أنه ؽلكن للنظرة الشاملة أن 
( أنه يف مثل هذ  احلاالت غلب على ادلدقق أن يراجع 31الفقرة )يف  315رقم  ISAأكد معيار التدقيق الدورل 

                                                             
1 Ibid, paragraphe : 07. 
2  American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 1988 : «Statement on auditing standards : 

analytical procedures», SAS No. 56, Para 2, AICPA Inc, New York. 
3

 CNCC-IRE-CSOEC [Juin 2012] : «traduction des normes ISA vers le français- ISA 520 : procédures 

analytiques», op. cit., paragraphe : A 6. 
4 Ibid, paragraphe : A17. 

5
 .467: مرجع سابق، ص:[2012] أحمد حلمً جمعة 
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تقييمه دلخاطر األخطاء اجلوهرية وأن يعدل إجراءات التدقيق اإلضافية ادلخططة بناء على االعتبار ادلعدل 
 .1للمخاطر ادلقيمة

يف قراءة أن اإلجراءات التحليلية يف هذ  ادلرحلة تتمثل ناجي الدرويش و محمد الصحنويرى كل من 
 2:ادلدقق للقوائم ادلالية والبيانات ادللحقة هبا وذلك لألغراض التالية

حبث مدى كفاءة أدلة اإلثبات اليت صبعها خبصوص أرصدة احلسابات اليت اعتربها غَت عادية أو  -
 غَت متوقعة عند زبطيط عملية التدقيق.

 .ق ربديدهاادلتوقعة واليت دل يسبدية أو غَت التوصل إذل أرصدة احلسابات أو العالقات غَت العا -
ما تظهر  و ة إلفصاح فيها عن حقيقة نشاط ادلؤسسة اسالمة القوائم ادلالية ككل وكفاي احلكم على -

من نتائج خالل الفًتة زلل التدقيق وحقيقة مركزها ادلارل يف تاريخ هناية الفًتة ومدى اتفاقها مع 
 يف إطارها. ةقوانُت واللوائح اليت تعمل ادلؤسسمتطلبات ال

 3:لتحقيق األغراض السابقة، يستخدم ادلدقق يف هذ  ادلرحلة اإلجراءات التحليلية التالية
 بعض السنوات  ة باألرقام ادلناظرة ذلا عن السنة السابقة أورنة أرقام القوائم ادلالية للمؤسسمقا

 .ت مثيلةالية اخلاصة بنفس النشاط يف مؤسسالومات ادلالسابقة وكذلك بادلع

 ربليل النسب. 

 .ربليل االذباهات 

  إعداد قوائم مالية بتحويل أرقامها إذل نسب مئوية حيث تنسب قيمة كل أصل من أصول ادليزانية
إذل قيمة إصبارل األصول وأيضا بالنسبة للخصوم. وكذلك بالنسبة لقائمة الدخل )جدول 

 حسابات النتائج( حبيث ينسب كل بند إذل ادلبيعات.

( 56رقم ) SASوبيان معيار التدقيق األمريكي  520رقم  ISAعيار التدقيق الدورل كل من ملقد جعل  
 تطبيق اإلجراءات التحليلية يف هذ  ادلرحلة إلزاميا وذلك ألعليتها يف هذ  ادلرحلة.

ادلراجعة التحليلية  تطبيق مراحلانطالقا من الطرح السابق، ؽلكن القول بأن هناك إصباع حول أغراض و 
 (:3وهذا ما يلخصه الشكل رقم ) الغالب على ثالث مراحل يف واليت تكون

 

                                                             
1  CNCC-IRE-CSOEC [Juin 2012] : «traduction des normes ISA vers le français- ISA 520 : procédures 

analytiques», op. cit., paragraphe : A 31. 
2

 .150، الدار الجامعٌة، االسكندرٌة، ص:«راجعة بٌن النظرٌة والتطبٌقالم»: [1998]محمد الصحن ومحمود ناجً الدروٌشعبد الفتاح  
 .قد تبٌن أرصدة الحسابات غٌر العادٌة أو العالقات غٌر المتوقعة التً لم ٌسبق تحدٌدها الحاجة إلى الحصول على أدلة إثبات إضافٌة 
3

 .151-150مرجع سابق، ص ص:  :[1998]محمد الصحن ومحمود ناجً الدروٌشعبد الفتاح  
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 اإلجراءات التحليليةتطبيق  مراحل(: أغراض و 3شكل رقم )
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 الباحثة. دمن إعدا المصدر:

 
 
 
 
 
 
 
 

كإجراءات تقييم  :مرحلة التخطيط خالل. 1
 للمخاطر للحصول على فهم للمؤسسة وبيئتها.

 :كإجراءات جوىرية  :مرحلة االختبار خالل .2
ذا تأثَت وفعالية أكثر يف  عندما يكون استعماذلا

االختبارات التفصيلية لتخفيض سلاطر االكتشافات 
 لتأكيدات خاصة للقوائم ادلالية.

كنظرة : خالل مرحلة استكمال التدقيق. 3
مراحل الفحص النهائي لعملية  شاملة عند

 رأيه. دلساعدة ادلدقق يف تكوين التدقيق:
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 بمخاطر التدقيق تهاعالقو ات التحليلية اإلجراءأنواع المبحث الثاني: 
لذلك  يف استخدام اإلجراءات التحليلية يف اختيار النوع األكثر مالءمة منها،األهم  يتمثل اجلانب

، كما يتضمن ادلبحث إشارة إذل سلاطر التدقيق مع أنواع اإلجراءات التحليلية هذا ادلبحث إذل من خاللسنتطرق 
  خاطر.ذ  ادلهب التحليليةعالقة اإلجراءات  توضيح

 أنواع اإلجراءات التحليلية -2-1
 1ذكر ألفُت أرينز وجيمس لوبك طبسة أنواع رئيسية لإلجراءات التحليلية هي:

 ادلؤسسة مع ما يقابلها من بيانات يف الفًتة السابقة. مقارنة بيانات -
 مقارنة بيانات ادلؤسسة مع توقعات ادلؤسسة نفسها )ادلوازنات التقديرية(.  -
 مقارنة بيانات ادلؤسسة مع توقعات ادلدقق. -
 الذي تعمل فيه. النشاط قطاعة مع بيانات ادلؤسسمقارنة بيانات  -
 باستخدام بيانات غَت مالية.ة مع التوقعات ادلؤسسمقارنة بيانات  -

إذل أن اإلجراءات التحليلية تشمل طبسة أنواع من  1988لسنة  SASكما أشار معيار التدقيق األمريكي 
 (A2)و (A1)، حيث أشارت الفقرات التوضيحية 520رقم  ISAادلقارنات، وهذا ما أكد  معيار التدقيق الدورل 

 2:ة معمقارنة ادلعلومات ادلالية للمؤسس ضمنمن ادلعيار إذل أن اإلجراءات التحليلية تت
 ادلعلومات ادلماثلة للفًتات السابقة. -
ة، مثل: ادليزانيات التقديرية أو التنبؤات، أو توقعات ادلدقق كتقدير النتائج ادلتوقعة للمؤسس -

 االهتالك )اطلفاض القيمة(.
إذل حساباها ربت التحصيل ة نشاط، كمقارنة نسبة مبيعات ادلؤسسادلعلومات ادلماثلة لقطاع ال -

ت ادلتماثلة احلمجم واليت تعمل يف نفس و مع ادلؤسسادلعدالت السائدة يف نفس القطاع، أمع ا
 القطاع.

 3:كما تتضمن اإلجراءات التحليلية أيضا دراسة العالقات
ة  ادلؤسس تنبأ به وادلبٍت على خربةبُت عناصر البيانات ادلالية واليت يتوقع أن تتماثل مع النموذج ادل -

 كالنسب ادلئوية ذلامش إصبارل الربح.
 بُت البيانات ادلالية والبيانات غَت ادلالية ذات العالقة مثل: إصبارل ادلرتبات مع عدد ادلوظفُت. -

                                                             
1

 .257مرجع سابق، ص:: [2002]ألفٌن أرٌنز وجٌمس لوبك  
2 CNCC-IRE-CSOEC [Juin 2012] : « ISA 520 :procédures analytiques », op.cit., paragraphe A2. 
3 Idem. 
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بناء على ما سبق، ؽلكن تصنيف اإلجراءات التحليلية إذل طبسة أنواع رئيسية، نتناوذلا فيما يلي بشيء من 
 التفصيل.

 ها من بيانات في الفترات السابقةة مع ما يقابلمقارنة بيانات المؤسس -2-1-1
ة زلل التدقيق نة النسب وادلؤشرات ادلالية للمؤسسيف هذا النوع من اإلجراءات التحليلية يقوم ادلدقق دبقار 

يف أحد هذ  للسنوات السابقة مع النسب وادلؤشرات ادلالية للسنة اجلارية. وإذا لوحظ ارتفاع أو اطلفاض ملحوظ 
النسب وادلؤشرات فعليه أن يتنبأ باألسباب اليت قد تؤدي إذل ذلك االرتفاع أو االطلفاض حسب خربته ومن مث 

 .1ػلدد أدلة اإلثبات اليت عليه أن غلمعها للتأكد من تلك االحتماالت
مع ما يقابلها يف فًتة أو تتنوع اإلجراءات التحليلية اليت يقوم فيها ادلدقق دبقارنة بيانات اجلهة زلل التدقيق 

، أو أن يقارن رصيد السنة احلالية مع ما يقابله يف السنة السابقة أن يقارن ادلدقق :ولعل أعلها فًتات سابقة.
ات ساب النسبة ادلئوية والنسب ادلالية للعالقحبأو أن يقوم  ،تفاصيل إصبارل الرصيد مع ما يقابلها يف السنة السابقة

  .يعترب هذا النوع أفضل من النوعُت السابق ذكرعلاالسنوات السابقة و ومقارنتها مع 
 

 متوقعة للمؤسسة ة مع النتائج المقارنة بيانات المؤسس -2-1-2
بُت البيانات بإعداد موازنات تقديرية مث مقارنتها مع البيانات الفعلية، ووجود فروق  ادلؤسساتتقوم معظم 

تغَتات تتطلب من ادلدقق البحث عن أسباهبا واالقتناع هبا، وغلب على ادلدقق الفعلية والتقديرية يدل على وجود 
أن يتأكد من مدى بذل العناية من قبل اجلهة زلل التدقيق يف إعداد هذ  ادلوازنات التقديرية، وكذلك التأكد من 

ة هذ  ادلوازنات، والذي بدور  احتمال تعديل ادلؤسسة للبيانات ادلذكورة يف ادلوازنات التقديرية واليت تؤثر على واقعي
 .2يؤثر على نتائج اإلجراءات التحليلية ومدى االعتماد عليها

 

 مع توقعات المدقق مؤسسةبيانات ال مقارنة -2-1-3
بناء على هذ  الطريقة يقوم ادلدقق بتقدير القيمة اليت غلب أن تكون عليها أرصدة احلسابات يف ضوء 

أو من خالل تصور قيمة الرصيد  جدول حسابات النتائجعالقة كل رصيد مع األرصدة األخرى يف ادليزانية أو يف 

                                                             
1

أهمٌة استخدام اإلجراءات التحلٌلٌة فً مراحل التدقٌق التً ٌباشرها مدقق الدٌوان ومدى  »: [2008]بهرامً  أحمدمجدي محمد نصار ومرٌم  

طاعات دٌوان ، بحث مقدم فً إطار مسابقة البحوث التاسعة على مستوى جمٌع ق«االعتماد علٌها من واقع دلٌل التدقٌق العام لدٌوان المحاسبة
aliraq.net/threads/52754-https://www.dorar- ع:متوفر على الموق، 07-06، ص ص:2008المحاسبة لسنة 

-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84  
2 

 .08-07ابق، ص ص: المرجع الس

https://www.dorar-aliraq.net/threads/52754-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82
https://www.dorar-aliraq.net/threads/52754-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82
https://www.dorar-aliraq.net/threads/52754-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82
https://www.dorar-aliraq.net/threads/52754-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82
https://www.dorar-aliraq.net/threads/52754-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82
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مة الفعلية بالقيمة ادلقدرة من خالل ادلدقق بناء على بعض االذباهات التارؼلية )التنبؤات(. ومن خالل مقارنة القي
 .1ؽلكن له احلكم على مدى موضوعية رصيد احلساب

 

 ة مع بيانات قطاع النشاط الذي تعمل فيومقارنة بيانات المؤسس -2-1-4
إذل أن ادلعرفة اليت يتم اكتساهبا حول رلال عمل العميل والنشاط اخلاص  Michael D.Chaseلقد أشار 

 أيذ  اإلجراءات ذلتكون سم بالكفاءة والفعالية. ومع ذلك لن ادلدقق يف تصميم إجراءات ربليلية تتبه تساعد 
جدوى مادل تقارن نتائج االختبار مع: أرصدة هناية السنة، قيم ادلوازنات ومتوسطات النشاط. ويتمثل ادلنهج 

لدى العميل كاألصول ادلتداولة،  Vital signsاألكثر فعالية والذي ؽلكن االعتماد عليه يف مقارنة العالمات احليوية 
ات ايَت خارجية مثل متوسط نشاط ادلؤسسصايف ادلبيعات، تكاليف العمل ادلباشرة، عدد ادلوظفُت، ...إخل مع مع

 اليت تعمل يف نفس ادلنطقة اجلغرافية.
إن أهم مزايا مقارنة بيانات العميل مع النشاط أو الصناعة هو حصول ادلدقق على فهم ومعرفة لطبيعة 

تقوم ، ويف هذا اجملال Financial failureنشاط العميل واليت ؽلكن أن تعطي مؤشرات خبصوص  الفشل ادلارل 
بتمجميع ادلعلومات ادلالية  وناشرين آخرين Dum & Bradstreet, Robert Morris Associates: شركات مثل

آلالف الشركات وتصنيفها يف فئات من األعمال. وتقوم العديد من مكاتب احملاسبة والتدقيق بشراء هذ  النشرات 
 واستخدامها للتعبَت عن بيانات األنشطة واستخدامها للمقارنة يف عمليات التدقيق اليت يقومون بتنفيذها. 

أساسا من طرف رجال البنوك ومسؤورل  Robert Morris Associatesـتستخدم النسب اخلاصة لــ كما 
االئتمان لتقييم قدرة الشركة على سداد القرض. وتعد نفس ادلعلومات مفيدة للمدقق عند تقدير القدرة النسبية 

 .2ذليكل رأس ادلال لدى العميل وقدرته على االقًتاض واحتمال الفشل ادلارل
مقارنة بيانات العميل مع الصناعة متمثلة يف اختالف طبيعة معلومات العميل لكن تبقى أهم عيوب طريقة 

ادلالية مع تلك ادلأخوذة من الشركات اليت تعمل يف النشاط أو القطاع، ألن بيانات النشاط هي عبارة عن 
العميل سلتلفة  متوسطات عامة شلا قد غلعل ادلقارنات غَت ذات معٌت، فغالبا ما تكون معايَت الصناعة ادلطبقة لدى

ا باإلضافة إذل االختالفات عن تلك اليت مت االعتماد عليها الحتساب متوسط أداء النشاط أو القطاع، هذ
 LIFOادلوجودة يف الطرق احملاسبية وأثرها على قابلية البيانات للمقارنة فإذا اعتمد العميل طريقة 

 لتقييم ادلخزون ،

                                                             
1

 .261 مرجع سابق، ص: [2002]ألفٌن أرٌنز وجٌمس لوبك 
2

 .258 :سابق، صالمرجع ال 

  LIFO : Last In First Out. 
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 FIFOشاط تستخدم طريقة ات العاملة بالنيف حُت أن معظم الشرك
  كذلك احلال بالنسبة لطرق االهتالك و

 معٌت. بدونادلتعلقة باألصول الثابتة فادلقارنات قد تصبح 
إن هذ  االختالفات يف استخدام تلك الطرق ال تعٍت عدم إجراء ادلقارنات على اإلطالق ولكن غلب أخذ 

 .1ذلك يف االعتبار عند تفسَت النتائج
 

 دراسة العالقة بين البيانات المالية والبيانات غير المالية ذات العالقة -2-1-5
يستخدم هذا النوع من اإلجراءات التحليلية للتأكد من أرصدة بعض احلسابات أو لتقدير بعض األرصدة 
مثلما هو احلال عند تدقيق حسابات أحد الفنادق، حيث يقوم ادلدقق بتحديد عدد احلمجرات ونسبة إشغاذلا 
وسعر تأجَت احلمجرة وبذلك ؽلكنه تقدير إصبارل اإليرادات اخلاصة بالفندق ودبقارنة تلك التقديرات مع اإليرادات 
الفعلية ادلسمجلة بالدفاتر، يتمكن ادلدقق من تقدير مدى معقولية اإليراد الفعلي وما إذا كانت هناك أية فروق 

 .2جوهرية
ادلالية ذات أعلية خاصة دلدقق احلسابات، وسبب ذلك احلقيقة تعترب العالقات بُت البيانات ادلالية وغَت 

القائلة أن البيانات غَت ادلالية ربدد أو تؤكد البيانات ادلالية بشكل مستقل، وأن العالقة من هذا النوع تزود ادلدقق 
 .4ذ  البيانات. ويتمثل األمر األساسي يف استخدام البيانات غَت ادلالية يف مدى دقة ه3بدرجة عالية من التأكد

يتوقف قرار ادلدقق يف اختيار إجراءات التدقيق التفصيلية للعمليات يف ادلؤسسة أو القيام باإلجراءات  
علية العنصر زلل التحليلية أو كليهما على التقدير الشخصي للمدقق بعد فحص نظام الرقابة الداخلية، ومدى أ

إضافية ترفع من درجة اقتناعه بصحة العنصر زلل  دلدقق حول مدى حاجته إذل أدلةالتدقيق وكذلك حكم ا
 التدقيق من حيث وجود  وملكيته وقيمته.

 

 

                                                             
  FIFO : First In First Out. 

1
، متوفرة على الموقع: 07، العدد: ، مجلة الساتل«إطار مقترح لتقٌٌم عناصر خطر المراجعة » :[2008]عصام الدٌن السائح خرواط  

http://www.misuratau.edu.ly/alsatil.pdf  :(.22/12/2013)تارٌخ االطالع 
2

 أنظر كال من: 

، متوفرة على الموقع: 07، العدد: ، مجلة الساتل«إطار مقترح لتقٌٌم عناصر خطر المراجعة » :[2008]عصام الدٌن السائح خرواط  -

http://www.misuratau.edu.ly/alsatil.pdf :(. 22/12/2013)تارٌخ االطالع 

 .09مرجع سابق، ص:  :[2008]بهرامً  أحمدمجدي محمد نصار ومرٌم  -
3

، رسالة ماجستٌر )غٌر «استراتٌجٌات المراجعة: دراسة تطبٌقٌة على مراجعة الحسابات فً الجمهورٌة الٌمنً » :[2006]عبد راشد الرباعً  

 .74منشورة(، كلٌة االقتصاد، جامعة دمشق، ص: 
4

 .261 :مرجع سابق، ص: [2002]ألفٌن أرٌنز وجٌمس لوبك  

http://www.misuratau.edu.ly/alsatil.pdf
http://www.misuratau.edu.ly/alsatil.pdf
http://www.misuratau.edu.ly/alsatil.pdf
http://www.misuratau.edu.ly/alsatil.pdf
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 مخاطر التدقيق -2-2
 نظرا لطبيعة عملية التدقيق وما تنطوي عليه من عدم التأكد واالعتماد على التدقيق االختباري )العينات(
الذي أضحى ؽلثل األساس السائد للعمل ادليداين، وبالنظر إذل طبيعة احلكم الشخصي ادلالزم لعملية التدقيق، فقد 
توصل ادلدققون إذل أن إعطاء تأكيد مطلق عن عدالة القوائم ادلالية لن يكون أمرا عمليا. يف هذا السياق أوضحت 

صداقية القوائم ادلالية وذلك بإعطاء تأكيد معقول وليس مطلق معايَت التدقيق  أن تقرير ادلدقق يعمل على تعزيز م
 عن عدالة وصدق ادلعلومات الواردة يف القوائم ادلالية.

يشَت هذا التعبَت )التأكيد ادلعقول( إذل قبول ادلدقق دلستوى من اخلطر ال ؽلكن ذبنبه، حيث يدرك هذا 
لية قد ال تكون خالية من األخطاء اجلوهرية وهذا نتيمجة األخَت بأن هناك دائما درجة من اخلطر بأن القوائم ادلا

 ع األدلة.يف قيود الوقت وتكلفة صب جملموعة من القيود تتمثل
. ولقد أشارت نشرة 1يقصد دبخاطر التدقيق أن يبدي ادلدقق رأيا غَت مالئم حول قوائم مالية زلرفة جوهريا

( إذل 107"سلاطر التدقيق واألعلية النسبية "وادلعدلة بالنشرة رقم ) 1983( لسنة 47معايَت التدقيق األمريكية رقم )
خطر التدقيق يكمن يف أن يبدي ادلدقق رأيا نظيفا يف القوائم ادلالية اليت يقوم بتدقيقها  يف حُت أهنا ربتوي «أن 

 »2.على ربريفات ذات أثر جوهري يف ضوء مستوى األعلية النسبية
بأن هناك عدة  APB يف ادلملكة ادلتحدة التدقيقجمللس تطبيقات  100 رقم SASكما أوضحت النشرة 

 3قيود ربد من قدرة ادلدقق على التأثَت على سلاطر التدقيق، وتتمثل هذ  القيود فيما يلي:
 .عدم إمكانية اختبار كل أرصدة احلسابات وكل ادلعامالت اخلاصة بالشركة زلل التدقيق 
 القيود ادلالزمة ألي نظام زلاسيب وألي نظام رقابة داخلية. 
 ة.راض التالعب بدفاتر وحسابات ادلؤسساحتمال وجود تواطؤ ألغ 
 .أن معظم أدلة اإلثبات اليت يتم ذبميعها هي أدلة مقنعة وليست قطعية 

مع أدلة كافية جبادلدقق يرتبط مفهوم خطر التدقيق بادلعيار الثالث من معايَت العمل ادليداين والذي يوصي 
لتدعيم رأيه حول القوائم ادلالية، ويستند ذلك إذل ربليل التكلفة والعائد، فقبول ادلدقق دلستوى خطر تدقيق 
منخفض يعٍت التخطيط جلمع ادلزيد من أدلة اإلثبات ويًتتب على ذلك ربمل تكاليف تدقيق إضافية. وبادلقابل 

                                                             
1 ANGOT H. et al [2004] : « audit comptable-audit informatique»,  3ème édition, Ed. De boeck, Paris, p.124. 
2 American Institute of Certified Public Accountants  (AICPA) 5553 : «Statement on auditing standards : audit 

risk and  materiality in conducting an audit », SAS. 107, AU Section 395, AICPA Inc, New York. 

 ABP : Auditing Practises Board. 

3
 .235: مرجع سابق، ص:  2008عصام الدٌن السائح خرواط  
.عادة ما ٌشوب نظام المعلومات المحاسبً ونظام الرقابة الداخلٌة بعض أوجه القصور مثل احتماالت التواطإ وعدم أمانة القائمٌن علٌها 
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مرتفع يعٍت وفورات يف تكلفة عملية التدقيق ربققت نتيمجة القيام باختبارات فإن قبول ادلدقق دلستوى خطر تدقيق 
 2هي: . يشتمل خطر التدقيق على ثالثة عناصر1أقل

 (RI)اخلطر ادلالزم  -
 (RCI)خطر الرقابة  -
 (RND)خطر عدم االكتشاف  -

 يكون وجودعلا ُتذ أن النوعُت األولالرقابة عن سلاطر عدم االكتشاف، إالزمة وسلاطر زبتلف ادلخاطر ادل
 .3مستقال عن تدقيق البيانات احملاسبية بينما تتعلق سلاطر عدم االكتشاف بإجراءات ادلدقق اخلاصة بالتدقيق

يعرب عن العالقة بُت أنواع ادلخاطر الثالث من خالل ظلوذج سلاطر التدقيق. ويكتب هذا النموذج كما 
 4يلي:

 
 

 حيث:
RA :Risque D’Audit 
RI :Risques Inhérent 

RCI :Risques de Contrôle Interne 

RND :Risque de non-detection 

تدقيق وفقا جراء عملية اللعامة للمدقق ادلستقل وإاألهداف ا ISA 200لقد بُت معيار التدقيق الدورل رقم 
 .5التدقيق هي دالة يف سلاطر األخطاء اجلوهرية وسلاطر االكتشافأن سلاطر  (31الفقرة ) يفدلعايَت التدقيق 

 6:تتعلق سلاطر األخطاء اجلوهرية بادلؤسسة، وتتألف من عنصرين علا
 ادلخاطر ادلالزمة 
 سلاطر الرقابة 

على ذلك، ؽلكن  أما سلاطر عدم االكتشاف فإهنا تتعلق بفعالية إجراءات التدقيق وتطبيق ادلدقق ذلا. بناء
 إعادة صياغة ظلوذج سلاطر التدقيق على النحو التارل:

                                                             
1

 أنظر كال من:  

 .261: مرجع سابق، ص:  2009عبد الوهاب نص علً  -

 .38: ص:  2012صبحً سعٌد على القباطً  -
2 Stephanie Thiery-Dubuisson 20047 «L’audit», Ed.LA DECOUVERTE, Belgique, p.34.  

3
 .134، الطبعة الثانٌة دار وائل، عمان، ص:«مدخل الى التدقٌق من الناحٌة النظرٌة والعملٌة »: 2004هادي التمٌمً 

4
 Stephanie Thiery-Dubuisson20047 op.cit.,p.35.  

5 Ibid., p.34. 
6
 Alain Burland et al [2008\2009] : op. cit, p.542. 

𝑹𝑨 = 𝑹𝑰 ∗ 𝑹𝑪𝑰 ∗ 𝑹𝑵𝑫 
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  =      ∗     

 حيث:
RA : Risques d’audit 

RESEF : Risques d’Erreurs Significatives Sur les Etats Financiers. 

RND : Risques de Non Détection 

 
 مكونات سلاطر التدقيق وفقا ذلذا التقسيم: (4) يوضح الشكل رقم

 (: مكونات مخاطر التدقيق4شكل رقم )

 المصدر: 
Alain Burland et al [2008\2009] : « comptabilité et audit : Manuel et application », Ed. 

FOUCHER, VANVES, P : 542. 

 
 ,Fearnleyنشر   تقليديا، مت إثراؤ  حديثا يف مقالإن تقسيم خطر التدقيق وفقا ذلذ  الطريقة يعترب 

Beattle and Brandt
 ، والذين اعتربوا أنه ؽلكن تقسيم خطر التدقيق وفقا للطريقة التالية:1

 

                                                             
1 Gérard Valin et al [2006] : « Controlor&Auditor », Ed.Dunod, Paris, p.168. 
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 Fearnley, Beattle and Brandt (: تقسيم مخاطر التدقيق حسب5شكل رقم )

 :المصدر
.Gérard Valin et al [2006] : « Controlor&Auditor », Ed.Dunod, Paris, p.168 

 

أيا  و  يوفر هذا ادلنهج إمكانية التمييز بُت ادلخاطر ادلرتبطة بإدارة ادلؤسسة وتلك ادلرتبطة دبكتب التدقيق. 
يسعى دائما خالل عملية التدقيق لتخفيض سلاطر التدقيق، حيث أكد  ن ادلدققكان تقسيم سلاطر التدقيق، فإ

تسمح له بتخفيض  وتنفيذ عملية التدقيق بطريقةعلى ضرورة قيام ادلدقق بتخطيط  ISA 555معيار التدقيق الدورل
ذل حد أدىن مقبول وذلك باالعتماد على ِاجراءات التدقيق اليت تسمح له بتمجميع أدلة االثبات إسلاطر التدقيق 

 بداء رأيه.كنه على أساسها إالكافية وادلالئمة للوصول اذل استنتاجات معقولة ؽل
دقيق لتقييم سلاطر األخطاء اجلوهرية وػلاول أن ػلد من خطر وبذلك، على ادلدقق أن يؤدي اجراءات الت

  .1على ذلك التقييمبناء  عدم االكتشاف بأداء ادلزيد من اجراءات التدقيق )اجراءات تدقيق أخرى(
 

                                                             
1  Mohamed Hamzaoui2005 :«Audit :Gestion des risques d’entreprise et contrôle Interne», Pearson Éducation, 

France, pp. 170 – 171.   

 

 خطر التدقيق الكلي

 خطر مرتبط بادلؤسسة

 خطر خاص بالفًتة

 خطر خاص بادلعامالت

خطر مرتبط دبكتب 
 التدقيق

االستقالل الفعليخطر   اخلطر ادلالزم خطر التحفيز خطر الرقابة خطر االكتشاف خطر الكفاءة 
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ذل أن سلاطر  األخطاء اجلوهرية )ادلخاطر ادلالزمة وسلاطر الرقابة( تكون موجودة بصرف اإلشارة إ ذبدر
وال ؽلكن للمدقق السيطرة دارها، نشاطها وزليطها تتعلق بادلؤسسة، إفهي ، 1تدقيق القوائم ادلالية النظر عن عملية

ال أن سلاطر عدم االكتشاف تتعلق بادلدقق يف حد ذاته، حيث تقع عليه مسؤولية اختيار اجراءات عليها، إ
 .2ذل مستوى مقبولسبكنه من زبفيض سلاطر االكتشاف إ التدقيق ادلالئمة واليت

 

 بمخاطر التدقيقعالقة اإلجراءات التحليلية  -2-3
"األهداف العامة للمدقق ادلستقل وإجراء عملية التدقيق  ISA200لقد أوضح معيار التدقيق الدورل رقم 

وفقا دلعايَت التدقيق الدولية" أنه من بُت االعتبارات ادلتعلقة بادلخاطر أن يقوم ادلدقق بأداء إجراءات التدقيق لتقييم 
ء على ذلك سلاطر األخطاء اجلوهرية وػلاول أن ػلد من سلاطر االكتشاف بإجراء مزيد من إجراءات التدقيق بنا

 ومن بُت اإلجراءات اليت يستخدمها ادلدقق يف هذا الصدد اإلجراءات التحليلية.، التقييم
تستخدم االجراءات التحليلية كإجراءات لتقييم ادلخاطر، حيث تساعد هذ  األخَتة يف ربديد وجود 

ادلالية والتدقيق، غلب على ادلدقق معامالت أو أحداث غَت عادية، قد تشَت اذل أمور ذلا دالالت بالنسبة للبيانات 
 .3أخذها بعُت االعتبار عند ربديد سلاطر األخطاء اجلوهرية

، واليت ؽلكن 4كما أن اذلدف األساسي من استخدام االجراءات التحليلية هو زبفيض سلاطر االكتشاف
 5التعبَت عنها بالنموذج التارل:

   =
  

  ∗   
 

 حيث:

RND : Risque de Non Détection . 

RA : Risque d’Audit. 

RI : Risque Inhérent . 

RC : Risque de Contrôle. 

يوضح هذا النموذج العالقة العكسية بُت األثر اجملمع للخطر ادلالزم وخطر الرقابة من ناحية وخطر 
 .من ناحية أخرى االكتشاف

 

                                                             
1

 .158[: مرجع سابق، ص: 2003-2002عوض لبٌب فتح هللا الدٌب وأحمد محمد كامل سالم ] 
2
 ANGOT.H. et al [2004] :op. cit., p. 127. 

3
 .212: مرجع سابق، ص:2009أحمد حلمً جمعة  
4

 .467مرجع سابق، ص: : 2012أحمد حلمً جمعة  
5

 المرجع نفسه. 
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االجراءات التحليلية يف   ذل مكونات خطر التدقيق مع بيان أعليةء على ذلك سيتم التطرق فيما يلي إبنا
 تقييم سلاطر األخطاء اجلوهرية من جهة وزبفيض سلاطر االكتشاف من جهة أخرى:

 

 مخاطر األخطاء الجوىرية -2-3-1
واجراء عملية التدقيق وفقا  ادلستقل األهداف العامة للمدقق" 200رقم  ISAعرف معيار التدقيق الدورل 
سلاطرة أن ربتوي القوائم ادلالية على أخطاء »سلاطر األخطاء اجلوهرية بأهنا  13دلعايَت التدقيق الدولية" يف الفقرة 
ذل أن سلاطر األخطاء إ من نفس ادلعيار A37كما أشارت الفقرة التوضيحية .1«جوهرية قبل اجراء عملية التدقيق

 اجلوهرية على مستوى التأكيد
assertion  وخطر الرقابة واللذان تتضمن األثر ادلشًتك لكل من اخلطر ادلالزم

 :(6) يكون وجودعلا مستقال عن تدقيق القوائم ادلالية، فهما مرتبطان بادلؤسسة. وهذا ما يوضحه الشكل رقم
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 CNCC-IRE-CSOEC [Juin2012] : «Traduction des normes ISAvers le français-ISA 200 : Objectifs généraux de 

l’auditeur indépendant et conduite d’un audit selon les normes internationales d’audit », paragraphe 13. 
  معٌار التدقٌق الدولً أوضحISA  األهداف العامة للمدقق المستقل واجراء عملٌة التدقٌق وفقا لمعاٌٌر التدقٌق الدولٌة" فً الفقرة 200رقم" 

 التوضٌحٌة أن مخاطر األخطاء الجوهرٌة تكون على مستوٌٌن: 
 على مستوى القوائم المالٌة كوحدة واحدة. -أ

 على مستوى التؤكٌد أو اإلثبات المتعلقة بفئات المعامالت، أرصدة الحسابات أو المعلومات المقدمة فً القوائم المالٌة  -ب

ٌهتم المدقق بتقٌٌم مخاطر األخطاء الجوهرٌة على مستوى التؤكٌدات بهدف تحدٌد طبٌعة، توقٌت ومدى اجراءات التدقٌق الضرورٌة  -
كافٌة والمالئمة والتً تسمح للمدقق بإبداء رأٌه حول القوائم المالٌة عند مستوى خطر تدقٌق منخفض للحصول على أدلة االثبات ال

 ومقبول.
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 مخاطر األخطاء الجوىرية في القوائم المالية :(6شكل رقم ) 
 

 المصدر:
Mohamed Hamzaoui et Benôit Pigé [2005] : op.cit., p.172. 

 

يعكس اخلطر ادلالزم قابلية حدوث أخطاء جوهرية بالقوائم ادلالية حبكم طبيعة الخطر المالزم:  -2-3-1-1
 BenôitوMohamed  Hamzaoui. ولقد عرف 1بافًتاض عدم وجود نظام للرقابة الداخلية ادلؤسسةنشاط 

Pigé   قابلية تأكيد لوجود خطأ قد يكون جوهريا إما منفردا أو عند صبعه مع أخطاء أخرى »اخلطر ادلالزم بأنه
 .2«وذلك بافًتاض عدم وجود أي أنظمة للرقابة ذات عالقة

خطر حدوث »زم هو اخلطر العام ادلرتبط بادلؤسسة وعرفه بأنه اخلطر ادلالإذل أن  Robert Obertوأشار 
خطأ جوهري أخذا باالعتبار خصوصيات نشاط ادلؤسسة زلل التدقيق، البيئة اليت تنتمي إليها، طبيعة حساباها 

 .3«وعملياها
وعلى ادلدقق أن  إن أول ما ؽلكن أن يقال عن اخلطر ادلالزم كأحد عناصر خطر التدقيق أنه عنصر غامض،

ػلصل على فهم شامل وجيد لبيئة عمل العميل حىت  يستطيع التعامل مع هذا اخلطر أثناء مرحلة التخطيط 
لعملية التدقيق، حيث يتزايد اخلطر ادلالزم نتيمجة للخصائص الفريدة لنشاط ادلؤسسة أو الصناعة اليت تنتمي إليها 

 وزيادة عدم التأكد ادلرتبط هبا. واليت ؽلكن أن تساهم يف تعقيد عملية التدقيق

                                                             
1

 .235مرجع سابق، ص:: [2008]عصام الدٌن السائح خرواط 
2  Mohamed Hamzaoui et Benôit Pigé [2005] : op.cit., p.172. 
3  Robert Obert [2005] : op.cit., p.51. 
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فإذا كانت ادلؤسسة تنتمي إذل صناعات استكشاف البًتول والغاز أو تعمل يف رلال التأمُت ضد احلوادث، 
تطلب معاجلات زلاسبية متخصصة لقياس النتيمجة، شلا غلعل عملية التدقيق على درجة عالية تفإن هذ  اجملاالت 

 الصناعية، التمجارية و اخلدماتية التقليدية.من التعقيد مقارنة بادلؤسسات 
وعقود إغلار طويلة األجل وغَتها من العقود كما أن وجود عمليات مع األطراف ذات العالقة

 واالتفاقيات ادلعقدة تساهم يف تعقد عملية التدقيق.
لى من وتتميز ادلؤسسات يف الصناعات اليت تعاين من التدهور يف مستوى النشاط دبخاطر مالزمة أع

حسابات ادلؤسسات يف الصناعات ادلتدهورة تربز ستقرة أو ادلزدهرة، فعند تدقيق ادلؤسسات يف الصناعات ادل
 شكوك بعدم التأكد من قدرة هذ  ادلؤسسات على االستمرار يف مزاولة نشاطها.

ع إذل كما أن وجود ضغوط على اإلدارة للحفاظ على مستوى األرباح رغم التدهور يف النشاط، قد تدف
 العمل على تعظيم رحبية السهم أو إذل تصنيف اخلسائر العادية كخسائر غَت عادية.

من ادلتوقع أيضا أن زبالف اإلدارة شروط اتفاقيات القروض )احلد األدىن من الرصيد النقدي، ومتطلبات 
 .1خاصة إذا أدى اطلفاض اإليرادات إذل ظهور مشاكل سيولة معينة لرأس ادلال العامل(

ن ادلنطقي أال يكون لكل احلسابات نفس القابلية يف توليد األخطاء اجلوهرية، ذلك أن إمكانية حدوث م
هذ  األخطاء تكون أكرب بالنسبة لبعض التأكيدات وفئات ادلعامالت واإلفصاحات وبالنسبة لبعض أرصدة 

أكرب من احتمال حدوثه يف فاحتمال حدوث خطأ يف حساب النقدية باخلزينة يكون  .2احلسابات مقارنة بغَتها
حساب ادلباين يف شركة ذبارية. كما أن احتمال ربريف تأكيدات اإلدارة بشأن وجود النقدية باخلزينة سيكون أكرب 

 .3ةكيدات بوجود ادلخزون يف هذ  ادلؤسسمن احتمال ربريف تأ
إذل  A38يف الفقرة التوضيحية  ISA 555باإلضافة إذل العوامل السابقة، فقد أشار معيار التدقيق الدورل 

عوامل أخرى أعلها: طبيعة أعمال الشركة، احتماالت التقادم التكنولوجي دلعداها، عدم مسايرة منتمجات الشركة 
 .4للتطورات التكنولوجية شلا غلعل ادلخزون أكثر عرضة للمبالغة يف قيمته

                                                             
  فً حالة وجود معامالت مع األطراف ذات العالقة كما هو الحال بشؤن المعامالت بٌن الشركة القابضة والشركات التابعة لها، ٌحتمل كثٌرا

تحرٌف هذه المعامالت والحسابات الناتجة عنها باعتبارها لٌست عملٌات بٌن طرفٌن مستقلٌن وبالتالً سٌتم تقدٌر مستوى مرتفع من الخطر 
 م لمثل هذه المعامالت أو الحسابات.المالز

 :لمزٌد من التفاصٌل ٌرجى الرجوع إلى 

 .217مرجع سابق، ص: :[2009]عبد الوهاب نصر علً  -
1

 .160-159 [: مرجع سابق، ص:2003-2002عوض لبٌب فتح هللا الدٌب وأحمد محمد كامل سالم ] 
2
 Mohamed Hmzaoui et Benôt Pigé [2005] : op.cit., p.172. 

3
 .237مرجع سابق، ص:: [2009]عبد الوهاب نصر علً  

4
 CNCC-IRE-CSOEC [Juin2012] : «Traduction des normes ISAvers le français-ISA 200 : Objectifs généraux de 

l’auditeur indépendant et conduite d’un audit selon les normes internationales d’audit », paragraphe A 38. 
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أن يعتمد  APBادلملكة ادلتحدة الصادرة عن رللس تطبيقات ادلراجعة ب 355كما أوصت النشرة رقم 
زم آخذا بعُت االعتبار عددا كبَتا من العوامل ادلؤثرة على هذا اخلطر أو ى احلكم ادلهٍت لتقييم اخلطر ادلالادلدقق عل

عدة أمثلة للعوامل ادلؤثرة على اخلطر ادلالزم، مقسمة تلك  355ادلرتبطة به. ويف هذا اخلصوص قدمت النشرة 
 ، وذلك كما يلي:1مرتبطة بالقوائم ادلالية وأخرى مرتبطة بأرصدة احلسابات ونوع ادلعامالت العوامل إذل عوامل

 2:العوامل ادلرتبطة بالقوائم ادلالية: تتمثل يف -أ
 استقامة اإلدارة ومصداقيتها -
 خربة اإلدارة. -
 الضغط ادلمارس على اإلدارة لنشر نتائج معينة. -
 التدقيق. طبيعة نشاط الوحدة االقتصادية زلل -
 العوامل ادلؤثرة على الصناعة اليت تشتغل فيها الوحدة االقتصادية. -
 جودة النظام احملاسيب. -

 3:العوامل ادلرتبطة بأرصدة احلسابات ونوع ادلعامالت: تتمثل يف -ب
 احلسابات األكثر احتماال للتعرض لألخطاء. -
 درجة التعقيد اخلاص بادلعامالت. -
 ة بتحديد رصيد احلساب.درجة التقدير احلكمي ادلتعلق -
 مدى قابلية األصول للتالعب. -
 وجود عمليات غَت عادية. -
 ادلعامالت غَت اخلاضعة لإلجراءات الروتينية. -

 مخاطر الرقابة الداخلية -2-3-1-2

تعرف سلاطر الرقابة بأهنا " ادلخاطر الناذبة عن فشل نظام الرقابة الداخلية يف منع حدوث أو اكتشاف 
 .4يف الوقت ادلناسب " ةساب أو رلموعة من العمليات رلتمعجوهري يف رصيد ح خطإ

                                                             
1

 .236 مرجع سابق، ص:: [2008]عصام الدٌن السائح خرواط  
2

 المرجع نفسه. 
3

 المرجع نفسه. 
4
 ANGOT H. et al[2004] : Op. cit.,  p.126. 



 الفصل األول: اإلجراءات التحليلية في تدقيق الحسابات
 

 
49 

تعترب سلاطر الرقابة دالة يف فعالية نظام الرقابة الداخلية، فكلما كان هذا النظام فعاال كلما زادت إمكانية 
الذي ؽلكن  منع حدوث األخطاء أو اكتشافها حال حدوثها بواسطة هذا النظام، وبالتارل كان معامل اخلطر

الزمة ألي نظام رقابة داخلية، فإنه ال مفر من وجود ربديد  دلخاطر الرقابة أقل والعكس صحيح. ونظرا للحدود ادل
 سلاطر الرقابة يف صبيع األحوال.

ة زلل التدقيق، ؤسسييم نظام الرقابة الداخلية بادليتوقف تقدير ادلدقق دلخاطر الرقابة على قيامه بدراسة وتق
وب أو مواطن ضعف تؤكد سلاطر رقابة مرتفعة، يف حُت أن وجود نظام رقابة داخلية فعال يعٍت سلاطر فوجود عي

. ويف حالة عدم وجود مثل هذا التقييم، فعلى ادلدقق أن يفًتض أن سلاطر الرقابة الداخلية 1رقابة منخفضة
 . 2مرتفعة

ية، يعتمد إذل حد كبَت على احلكم إن ربديد سلاطر الرقابة ورلاالت الضعف يف نظام الرقابة الداخل
الشخصي للمدقق، ويعرف ضعف نظام الرقابة الداخلية الذي يؤدي إذل تقدير مرتفع دلخاطر التدقيق بأنه غياب 

أو عدم انتظام يف القوائم ادلالية وتتحدد األعلية النسبية  أات الرقابة شلا يؤدي إذل وجود خطأو عدم فعالية إجراء
أثر  على هذ  القوائم. يًتتب على ذلك، ضرورة قيام ادلدقق بتحديد احتمال حدوث أخطاء أو ذلذا اخلطأ دبقدار 

 أوجه عدم انتظام، ال تكتشف يف الوقت ادلناسب وتؤثر جوهريا على عناصر القوائم ادلالية.

ادلدقق وإظلا على ذبدر اإلشارة إذل أن سلاطر الرقابة تشًتك مع ادلخاطر ادلالزمة يف أن كليهما ال يتوقف 
 .3ة زلل التدقيقؤسسيعتمد على ادل

 مخاطر االكتشاف -2-3-2

تعرف سلاطر االكتشاف بأهنا " ادلخاطر الناذبة عن فشل اإلجراءات األساسية دلدقق احلسابات يف 
اكتشاف التحريف يف رصيد حساب أو رلموعة من العمليات، والذي يكون جوهريا يف حد ذاته أو إذا وجدت 

 .  4ربريفات يف أرصدة حسابات أو عمليات أخرى "معه 

تتعلق سلاطر االكتشاف دبدى فعالية إجراءات التدقيق يف اكتشاف األخطاء، فهي دالة يف إجراءات 
التدقيق وتطبيقها بواسطة ادلدقق. وتنتج من حالة عدم التأكد اليت تسود عملية التدقيق عندما ال يقوم ادلدقق 
                                                             

1
 .161[: ص: 2003 – 2002عوض لبٌب فتح هللا الدٌب وأحمد محمد كامل سالم ] 

2
 ANGOT H. et al [2004] : Op. cit.,  pp.126 – 127. 

3
 http://sqarra.wordpress.com/auditr2: ع، ]أون الٌن[، متوفرة على الموق«مخاطر الرقابة »مدونة صالح محمد القرا :  

(23/04/2011 .) 
4

 .     246[: مرجع سابق، ص: 2009عبد الوهاب نصر علً ] 

http://sqarra.wordpress.com/auditr2
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 % 100 ففي هذ  احلالة تتم عملية التدقيق على أسس اختبارية أي فحص أقل من ،1تبالفحص الشامل للعمليا
 من العمليات ادلؤثرة يف رصيد حساب ما.

ؽلكن إلغاء مظاهر عدم التأكد هذ ، ولكن ؽلكن السيطرة عليها وزبفيضها من خالل االهتمام  ال
والعناية الكافية باختبار وتطبيق أساليب ادلعاينة اإلحصائية. كما أن مثل هذا اخلطر يبقى قائما حىت لو قام ادلدقق 

ق إلجراءات غَت مالئمة، أو عدم بالفحص الشامل، فقد تكون حاالت عدم التأكد ناذبة عن استخدام ادلدق
 تطبيقها بطريقة سليمة، أو التفسَت اخلاطئ لنتائج عملية التدقيق.

)خطر ادلعاينة( الذي ينتج  :ؽلكن أن تنتج سلاطر االكتشاف عن طريق الشك يف طرق التدقيق مثلو 
هائية تكون سلتلفة فيما لو كانت عندما يعطي ادلدقق نتائج معينة على أساس العينات اليت مت اختبارها وبالنتيمجة الن

 عملية التدقيق شاملة للممجتمع.
 2وؽلكن تقسيم سلاطر االكتشاف إذل نوعُت وعلا:هذا 

وهي سلاطر ناذبة من عدم سبكن االختبارات التفصيلية من اكتشاف  ر االختبارات التفصيلية الجوىرية:مخاط -أ
 االضلرافات ادلادية.

وهي احتمال عدم سبكن إجراءات ادلراجعة التحليلية من اكتشاف االضلرافات مخاطر المراجعة التحليلية:  -ب
 ادلادية )اجلوهرية(.

ؽلكن ربديد سلاطر ادلراجعة التحليلية وربليلها إذل سلاطر جزئية حسب خطوات تنفيذ ادلراجعة التحليلية 
 على النحو التارل:
 تتولد رلموعة  :توقعة لألرصدةفي مرحلة الحصول على البيانات الالزمة وتحديد القيمة الم

البيانات غَت سليمة، وسلاطر أن تكون البيانات غَت مناسبة،  نمن ادلخاطر وهي سلاطر أن تكو 
وسلاطر عدم دقة القيم ادلتوقعة بسبب عدم مناسبة النموذج ادلستخدم يف التنبؤ، وسلاطر عدم 

 لتنبؤ.دقة القيم ادلتوقعة بسبب العوامل االحصائية يف تركيب ظلوذج ا
  في مرحلة مقارنة القيم المتوقعة مع القيم الفعلية المسجلة في الدفاتر وتحديد االنحرافات

من ادلمكن أن ربدث سلاطر بسبب فشل ادلدقق يف إدراك االضلرافات غَت العادية  :غير العادية
النوع الثاين  أو سلاطر النوع األول )ألفا(، أو فشل ادلدقق يف إدراك االضلرافات العادية أو سلاطر

                                                             
1

 http://sqarra.wordpress.com/auditr3،]أون الٌن[، متوفرة على الموقع:«مخاطر االكتشاف »مدونة صالح محمد القرا :  

(23/04/2011 .) 
2

 .40: ص سابق، مرجع[: 2012]القباطً علً سعٌد صبحً 

http://sqarra.wordpress.com/auditr3
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)بيتا(. وترجع سلاطر النوع األول وسلاطر النوع الثاين إذل فشل ادلدقق يف استخدام النموذج 
 ادلناسب لتحديد معنوية االضلراف.

 والقيام بالفحص االضايف إذا لزم  :في مرحلة االستفسار عن أسباب االنحرافات غير العادية
األمر مث الوصول إذل النتائج االصبالية للمراجعة التحليلية، تتولد األخطار يف هذ  ادلرحلة من 

لالضلرافات، وسلاطر فشل الفحص سلاطر فشل ادلدقق يف احلصول على التفسَت الصحيح 
 مة.ضايف ربديد سبب االضلراف، وسلاطر الوصول إذل نتائج غَت سلياإل

"األهداف العامة للمدقق ادلستقل وإجراء عملية التدقيق وفقا  (200)وقد أوضح معيار التدقيق الدورل رقم 
االعتبارات ادلتعلقة بادلخاطر اليت ؽلكن تلخيصها فيما  (44-32)دلعايَت التدقيق الدولية" يف الفقرات التوضيحية رقم 

 1يلي:
ييم سلاطر األخطاء اجلوهرية وػلاول أن ػلد من سلاطر االكتشاف بإجراء يقوم ادلدقق بأداء إجراءات التدقيق لتق -

 مزيد من إجراءات التدقيق بناء على ذلك التقييم.
سلاطر االكتشاف تتعلق بفاعلية إجراءات التدقيق وتطبيق ادلدقق ذلا، وال ؽلكن تقليل سلاطر االكتشاف إذل  -

أو أرصدة احلساب أو اإلفصاحات، وكذلك ألسباب أخرى،  الصفر ألن ادلدقق ال يفحص صبيع فئات ادلعامالت
وتشمل هذ  األسباب احتمال أن ؼلتار ادلدقق إجراءات تدقيق غَت مناسبة أو إساءة تطبيق إجراءات تدقيق 

 مناسبة أو تفسَت نتائج التدقيق.
ليل سلاطر التدقيق إذل ق اليت ػلددها ادلدقق لتقيقومدى إجراءات التد تتعلق سلاطر االكتشاف بطبيعة وتوقيت -

 مستوى منخفض بشكل مقبول.
بالنسبة دلستوى معُت من سلاطر التدقيق يكون للمستوى ادلقبول من سلاطر االكتشاف عالقة عكسية مع تقييم  -

 سلاطر األخطاء اجلوهرية عند مستوى االثبات.
( أن هناك 10يف الفقرة رقم )( "األعلية النسبية يف التدقيق" 320أوضح معيار التدقيق الدورل رقم ) كما

عالقة عكسية بُت األعلية النسبية وبُت مستوى سلاطر التدقيق. ويأخذ ادلدقق باحلسبان العالقة العكسية بُت األعلية 
النسبية وسلاطر التدقيق عندما يقرر طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق. مثال إذا قرر ادلدقق بعد التخطيط 

                                                             
1
 CNCC-IRE-CSOEC [Juin2012] : «Traduction des normes ISAvers le français-ISA 200 : Objectifs généraux de 

l’auditeur indépendant et conduite d’un audit selon les normes internationales d’audit », op. cit , paragraphes A 

32- A44. 
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بأن مستوى األعلية النسبية ادلقبول هو أقل، فإن سلاطر التدقيق ستزداد. وعلى ادلدقق  إلجراءات تدقيق معينة
 التعويض عن ذلك بإحدى الطريقتُت:

زبفيض ادلستوى ادلقرر دلخاطر الرقابة، عندما يكون ذلك شلكنا، ودعم ادلستوى ادلنخفض بإجراء فحوصات  -
 موسعة أو إضافية للرقابة.

 بتعديل طبيعة وتوقيت ومدى االجراءات اجلوهرية ادلخططة. زبفيض سلاطر االكتشاف -
( أنه كلما زاد تقييم ادلدقق 3) ( "عينات التدقيق" يف ادللحق رقم530كما بُت معيار التدقيق الدورل رقم )

 دلخاطر األخطاء اجلوهرية )أي زيادة أدلة التدقيق اليت مت احلصول عليها من اختبارات التفاصيل، الذي يؤدي إذل
 اطلفاض سلاطر االكتشاف( فإن حمجم العينة حباجة إذل أن يكون أكرب.

، فكلما خلص مدقق احلسابات من أداء حجم العينة واالجراءات التحليليةتظهر هنا العالقة بُت 
إذل عدم وجود إشارة بشأن احتمال وجود ربريفات يزداد مستوى اخلطر ادلقبول للقبول غَت  االجراءات التحليلية

 الصحيح، ويؤدي ذلك إذل نقص حمجم العينة.
خطر التدقيق، والذي يتم تطبيقه من قبل ادلدقق يف التعامل مع انطالقا شلا سبق ؽلكن تلخيص ظلوذج 

 من خالل اجلدول رقم قوعها وحمجم األدلة ادلطلوب صبعهااخلطر لتحديد التحريفات ادلمكنة ومدى إمكانية و 
(2:) 
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 (: نموذج الخطر في التدقيق2جدول رقم )
 إجراء ادلدقق التعريف نوع اخلطر

 اخلطر الطبيعي
 ؼلتلف حسب الدائرة

مقياس لتقدير ادلدقق الحتمال وجود ربريفات 
جوهرية )خطأ أو غش( يف رلموعة فرعية 

 للحسابات قبل اعتبار فعالية الرقابة الداخلية.

ربديد حمجم التحريفات اجلوهرية 
ادلتوقعة لكل رلموعة قبل اعتبار 

 الرقابة.

 خطر الرقابة
 ؼلتلف حسب الدائرة

منع أو  مقياس لتقدير ادلدقق الحتمال عدم 
كشف التحريفات اجلوهرية اليت تتمجاوز 

 االضلرافات ادلقبولة بواسطة الرقابة الداخلية.

ربديد مدى فعالية الرقابة الداخلية يف 
 اكتشاف التحريفات اجلوهرية.

 خطر ادلراجعة ادلقبول
 واحد لكل الدوائر

مقياس حمجم التحريفات اجلوهرية ادلسموح 
عد انتهاء التدقيق وجودها يف القوائم ادلالية ب

 ّوإصدار تقرير نظيف.

ربديد حمجم التحريفات اجلوهرية 
ادلسموح وجودها يف القوائم ادلالية 

 بعد انتهاء التدقيق وإصدار تقرير.

 خطر االكتشاف ادلخطط
 ؼلتلف حسب الدائرة

مقياس فشل األدلة يف اكتشاف التحريفات 
 اجلوهرية اليت تتمجاوز التحريفات ادلقبولة.

 ربديد حمجم األدلة ادلخطط ذبميعها.

 )ظلوذج اخلطر يف التدقيق( =  خطر االكتشاف ادلخطط

 
 

 

 .42، ص: مرجع سابق: [2012]صبحي سعيد علي القباطي المصدر:

اذبا  السهم إذل األعلى فهذا ( إذا كان 2يفسر اذبا  السهم يف العمودين األول والثالث من اجلدول رقم )
 يعٍت الزيادة، وإذا كان إذل أسفل فهذا يعٍت النقصان للبند ادلذكور.

 
 

 
 
 
 
 
 

خطر التدقيق ادلقبول
خطر الرقابة × خطر الطبيعي
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 تقنيات وأساليب المراجعة التحليلية: الثالثالمبحث 
أنّه من ادلمكن استعمال عدة  520رقم  ISA ( من معيار التدقيق الدورلA3أشارت الفقرة  التوضيحية )

طرق إلصلاز اإلجراءات التحليلية، سبتد هذ  الطرق من ادلقارنات البسيطة إذل غاية التحليالت ادلعقدة اليت 
تستخدم تقنيات إحصائية متقدمة. كما قد تطبق اإلجراءات التحليلية على البيانات ادلالية ادلوحدة للمؤسسة  

 .1العناصر ادلنفردة للمعلومات ادلاليةككل أو ألقسام ادلؤسسة أو على 
درج من األساليب البسيطة اليت تعتمد على بأن أساليب ادلراجعة التحليلية تتبناء على ذلك، ؽلكن القول  

، خالد العشاحصائية ادلعقدة. ولقد ذهب كل من خربة ادلدقق وتقدير  الشخصي إذل األساليب الرياضية واإل
 إذل تقسيم هذ  األساليب إذل ثالث رلموعات رئيسية وهي: غسان باجليدةو سعيد غرايبية

 .(الوصفية)  غَت الكمية اإلجراءات -
 .التقليدية الكمية اإلجراءات -
 ة.قدمادلت الكميةاإلجراءات  -

 

 (الوصفية) غير الكميةاإلجراءات  -3-1
والظاهرة بُت تعتمد هذ  اإلجراءات بشكل رئيسي على نظرة ادلدقق الفاحصة لالختالفات اجلوهرية  

 أرصدة احلسابات للسنة زلل التدقيق وأرصدة السنوات السابقة.
، وتقديراته للحكم 2يعتمد ادلدقق يف تطبيقه ذلذا النوع على حكمه الشخصي ادلبٍت على خربته ادلهنية 

ة أو من على معقولية اإلثباتات اليت ػلصل عليها من خالل استفساراته من ادلدقق السابق أو من إدارة ادلؤسس
على زلاضر جلسات رللس اإلدارة والتقرير السنوي لإلدارة والتعرف  باالطالعمراجعة أوراق العمل السابقة أو 

. ويشتمل هذا 3 على أوضاع الصناعة اليت تنتمي إليها ادلؤسسة االطالععلى السياسات ادلتبعة يف الشركة وكذلك 
 األسلوب على اإلجراءات التالية: 

 االستفسار -3-1-1
يشار إذل االستفسار بأنّه تلك األسئلة ادلوجهة إذل اإلدارة والعاملُت حول األمور احملاسبية وأمور التدقيق 
واليت تكون اإلجابة عليها كتابية أو شفهية. ويف العادة تكون عملية االستفسار أكثر فعالية من البحث عن 

                                                             
1

 CNCC-IRE-CSOEC [Juin 2012] : «traduction des normes ISA vers le français- ISA 520 : procédures 

analytiques», op. cit., paragraphe :  A3. 
2

 .17مرجع سابق، ص: : [2006]غسان سعٌد سالم باجلٌدة  
3

 .23مرجع سابق، ص: : [2003]عدنان تركً سعٌد غراٌبٌة  
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إجراء مفيدا إاّل أن ادلدقق ال يقبل أية إجابات غَت  األجوبة شخصيا، وعلى الرغم من أن االستفسار ؽلثل
 .1مدعمة

 ج التدقيق السابقةالتوقعات من نتائ -3-1-2
إّن الرجوع إذل بعض أوراق العمل السابقة، مثل الرسائل ادلوجهة من ادلدقق إذل اإلدارة وردود اإلدارة عليها، 

اخلطورة احملتملة وادلهمة أكثر من غَتها عند القيام بعملية قد تكون ذات أعلية كبَتة وقد تساعد يف ربديد أماكن 
 .2التدقيق احلالية، كما قد زبفض الوقت واجلهد ادلبذول خالل عملية التدقيق

 ة المعلومات الخارجية غير الكميةمراجع -3-1-3
مل الشركة غلب على ادلدقق أن ػلصل على معرفة كافية لألمور االقتصادية ادلهمة واليت تتعلق بطبيعة ع

ادلراد تدقيقها، وعلى أي متطلبات قانونية وتنظيمية وذلك ليقوم بعملية التدقيق بشكل فعال. إّن مثل هذ  ادلعرفة 
تساعد ادلدقق يف تقييم معقولية تقديرات اإلدارة ادلختلفة ألية سلصصات أو احتياطات باإلضافة إذل معرفة إمكانية 

 4:حلصول على هذ  ادلعرفة بعدة طرق منها. ويتم ا3وجود أية سلالفات أو أخطاء
على ادلنشورات ادلختلفة واليت من ضمنها أدلة التدقيق واحملاسبة والسمجالت التمجارية والدوريات  االطالع -

 األخرى ادلتعلقة بالصناعة.
 مراجعة التقارير السنوية وما صدر من السوق ادلالية عن العميل والشركات األخرى يف الصناعة نفسها. -
مراجعة أية تقارير تصدر عن شركات مالية أو شركات وساطة أو أية شركات أخرى زبص ادلؤسسة أو  -

 الصناعة.
 الداخلية غير الكميةمراجعة المعلومات  -3-1-4

 اليت ظهرتتغَتات ال باإلضافة إذلة اخلصائص ادلميزة للمؤسسو  الصفات أن يتعرف على من واجب ادلدقق
 5:يف ذلك  الوسائل اليت تساعد يف السنوات السابقة. ومن

مراجعة النظام الداخلي للشركة وعقد التأسيس، وكذلك مراجعة زلاضر جلسات رللس اإلدارة ووقائع  -
 اجتماع اذليئة العامة.

 على ملفات ادلوظفُت، وملفات ادلراسالت باإلضافة إذل سمجالت اإلنتاج. االطالع -
 

                                                             
1
 .19 -18مرجع سابق، ص ص: : [1992-1991]محمد عشا  خالد  

2
 .23مرجع سابق، ص: : [2003]عدنان تركً سعٌد غراٌبٌة   

3
 .19مرجع سابق، ص: : [1992-1991]خالد محمد عشا   

 .20المرجع السابق، ص:   4
 المرجع نفسه.  5
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 ية التقليديةالكماإلجراءات  -3-2
النوع من اإلجراءات التحليلية على معلومات كمية تارؼلية، يتم معاجلتها بطريقة معينة لتعطي  يعتمد هذا 

ربليل التحليل األفقي، التحليل الرأسي، : ربليل النسب، على دالالت معينة. ويشتمل هذا النوع من اإلجراءات
 .1، ربليل االذبا  واالختبار التنبئياالضلرافات

 النسب المالية تحليل -3-2-1
يعترب ربليل النسب ادلالية من أهم وأقدم أدوات التحليل ادلارل، ينصب على دراسة قيم العناصر الظاهرة يف 
القوائم ادلالية والتقارير احملاسبية هبدف إضفاء دالالت ذات مغزى على البيانات الواردة هبذ  القوائم. ويقصد 

متغَتين أحدعلا ؽلثل البسط واآلخر ؽلثل ادلقام، أي دراسة العالقة بُت بالنسب ادلالية إغلاد عالقة حسابية بُت 
 .2عنصر أو عدة عناصر وعنصر آخر أو عدة عناصر أخرى

هتم النسب ادلالية بدراسة العالقة بُت عناصر القوائم ادلالية بعضها البعض هبدف الوصول إذل عدد من  
 .3قراراهم االقتصادية ادلؤشرات اليت تساعد ادلستفيدين منها عند ازباذ

، حيث تتضمن استخداما وتداوال بُت ادلدققُتربليل النسب ادلالية اإلجراء التحليلي األكثر  يعترب 
اإلجراءات التحليلية استخدام النسب ادلالية العامة خالل مرحلة التخطيط والفحص النهائي يف تدقيق القوائم 

م األوضاع واألحداث ادلالية اجلارية، وفحص القوائم ادلالية من منظور ادلالية، ويؤدي ذلك إذل توفر فهم مفيد دلعظ
 .4ادلستخدم
يقوم ادلدقق حبساب نسب سلتلفة متعلقة بالعناصر أو البند اخلاضع للتدقيق، وحىت يتمكن من استخالص  

 5:النتائج ادلفيدة والتغَتات ادلرتبطة باستخدام النسب يتعُت على ادلدقق إجراء مقارنات بُت
 النسب الفعلية للسنة احلالية مع تلك اليت زبص السنة السابقة. -
النسب الفعلية للسنة احلالية مع النسب ادلقدرة من خالل ادليزانيات التقديرية وإن كان ذلك نادرا ما  -

 يكون متاحا للمستخدمُت اخلارجيُت.
ادلالية مع نسب ادلنافسُت أو الصناعة اليت تعمل الشركة يف رلاذلا، حيث ؽلكن احلصول على  النسب -

 إحصائيات الصناعة من مصادر سلتلفة. 

                                                             
1
 .17مرجع سابق، ص. : [2006]غسان سعٌد سالم باجلٌدة   

2
 .06مرجع سابق، ص: :  [2008]مجدي محمد نصار ومرٌم أحمد بهرامً   

3
 .315، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، ص: «التحلٌل المالً ألغراض تقٌٌم ومراجعة األداء »: [2005]أمٌن السٌد أحمد لطفً   

 .264: مرجع سابق، ص: [2008]ألفٌن أرٌنز وجٌمس لوبك   4
 .311مرجع سابق، ص: : [2005]أمٌن السٌد أحمد لطفً   5
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وبذلك فإن حساب النسب ادلالية ليس هدفا يف حد ذاته، وإظلا يلمجأ ادلدقق إذل مقارنتها مع غَتها من 
تحقق من مدى معقولية القيمة الدفًتية ألحد بنود القوائم ادلالية النسب أو ادلعدالت أو ادلعلومات ليتمكن من ال

 اخلاضعة للتدقيق.
 سالم حلسهناك العديد من التقسيمات للنسب ادلالية ادلتعلقة باإلجراءات التحليلية، ولقد صنفها 

 1:ليإذل ست رلموعات مرتبة حسب أعليتها عند استخدام أسلوب ادلراجعة التحليلية كما ييوسف جربوع و
 نسب السيولة -1
 نسب الرحبية -2
 نسب ادلديونية -3
 نسب النشاط -4
 نسب التقييم -5
 نسب النمو -6

 نسب السيولة -3-2-1-1
يهتم ادلدقق بنسب السيولة ومقدرة الشركة على الدفع يف األجل القصَت عن طريق دراسة العالقة بُت  

ة على سداد التزاماها قصَتة مقدرة ادلؤسسهذا االهتمام إذل أن عناصر األصول ادلتداولة واخلصوم ادلتداولة. يرجع 
. ومن أكثر نسب السيولة 2األجل قد تكون مؤشرا جيدا يف احلكم على مقدرها على سداد التزاماها طويلة األجل

 استخداما من طرف ادلدققُت ما يلي:
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .228: مرجع سابق، ص: [2002]وٌوسف محمود جربوع  حلسسالم عبد هللا   1
 .334مرجع سابق، ص: : [2005]أمٌن السٌد أحمد لطفً   2
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  نسبة التداول: -أ
ة مدى قدرة األصول ادلتداولة للمؤسستسمى أيضا بنسبة السيولة العامة، تستخدم هذ  النسبة دلعرفة 

 2:، وتستخرج حسب اآليت1على مواجهة التزاماها ادلتداولة

 
تتعرض هذ  النسبة إذل انتقادات، منها أن نسبة التداول ال تعطي نسبة السيولة الصحيحة، باعتبار أن  

 األصول ادلتداولة )وهي بسط النسبة( تتكون من فقرات متعددة منها ما هو قريب من السيولة النقدية، ومنها ما
هو بعيد عن السيولة، بل يصعب أحيانا ربويله إذل سيولة يف فًتة قصَتة من الزمن كادلخزون السلعي. لذا اقتضت 

 .3الضرورة استخدام نسب أخرى من نسب السيولة واليت تستبعد مثل هذ  الفقرات البعيدة عن السيولة
 السيولة السريعة: ةنسب -ب

ة على مواجهة التزاماها قصَتة األجل دون اللمجوء إذل بيع ادلخزون، باعتبار تقيس هذ  النسبة قدرة ادلؤسس
 5:. وتستخرج هذ  النسبة حسب اآليت4أن ادلخزون هو أقل األصول ادلتداولة سيولة

   
بذلك عيب نسبة  تأخذ هذ  النسبة يف احلسبان األصول ادلتداولة من حيث درجة سيولتها متالفية

التداول اليت تفًتض أن ادلخزون السلعي من األصول ادلتداولة اليت يسهل ربويلها إذل نقدية جاهزة، لذلك فإهنا 
 تأخذ بعُت االعتبار األصول األكثر سيولة وهي: النقدية، األوراق ادلالية ادلتداولة وادلدينُت. 

 
 

                                                             
1
 .309، مإسسة الوارق للنشر والتوزٌع، عمان، ص: 1، ط«مراجعة الحسابات بٌن النظرٌة والتطبٌق »: [2000]ٌوسف محمود جربوع   

2
  K. CHIHA [2009] : « Finance d’entreprise : Approche stratégique », Ed. Houma, Alger, p. 83. 

3
 .34: مرجع سابق، ص. [2012]صبحً سعٌد القباطً   

4 K. CHIHA [2009] : Op. Cit., p. 84. 
5 Idem. 

 األصول المتداولة                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة التداول= 

 الدٌون قصٌرة األجل                                          

 المخزون - األصول المتداولة                            

 ــــــــــــــــنسبة السٌولة السرٌعة= ــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدٌون قصٌرة األجل                                 
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 نسبة السيولة الفورية: -ج
تعبَت عن مدى كفاية األصول النقدية السائلة والقابلة للتسييل بسهولة دلواجهة تستخدم هذ  النسبة لل

االلتزامات قصَتة األجل والديون ادلستحقة السداد يف السنة القادمة دون االضطرار إذل بيع أصول متداولة 
 .1أخرى

واليت تتضمن النقدية بالصندوق والبنوك، باإلضافة إذل ما يسميه  تتمثل هذ  النسبة يف القيم اجلاهزة 
، منسوبة إذل االلتزامات ادلتداولة. وهي بذلك تعترب Near Moneyاألمريكيون بشبه النقدية أو النقدية ادلكافئة 

لنسبة  مؤشرا للسيولة ال يأخذ يف احلسبان كال من حسابات العمالء، أوراق القبض وادلخزون. وتستخرج هذ  ا
 2:كما يلي

 
ة على االستفادة من ادلوارد النقدية يشَت إذل عدم قدرة ادلؤسسفورية قد إن ارتفاع نسبة السيولة ال 

، ويرى أغلب ادلختصُت يف اإلدارة ادلالية أن بقاء مبالغ مالية كبَتة من النقدية يعترب تعطيال دلوارد الشركة، 3ادلتاحة
ذلك ينبغي ادلوازنة بُت ألن بقاء النقود معطلة له تكلفة ال يستهان هبا تسمى تكلفة الفرصة البديلة لرأس ادلال. ل

 .4ة أثناء تأدية التزاماها ادلستحقةالعسر ادلارل الذي تواجهه ادلؤسس السيولة وادلخاطرة، ويقصد بادلخاطرة هنا:
 

 المؤشر الدفاعي الداخلي أو الفترة الزمنية الدفاعية: -د
ة بالنشاط، يقيس مدى قدرة ادلؤسسطة يهتم هذا ادلؤشر أساسا بالتدفقات النقدية الواردة واخلارجة ادلرتب

على مواصلة نشاطها باالعتماد على األصول السائلة. يعترب هذا ادلؤشر من ادلقاييس احلديثة، وؽلكن حسابه على 
  5:النحو التارل

                                                             
 .341[: مرجع سابق، ص.  2005أمٌن السٌد أحمد لطفً ]  1
 أنظر كال من:   2

- K. Chiha [2009] : Op. Cit., p. 84. 
 .319[7 مرجع سابق، ص.  5552أميه السيد أحمد لطفي ] -

- K. Chiha [2009] : Op. Cit., p. 84. 
3 

 .341 :: مرجع سابق، ص[2005]أمٌن السٌد أحمد لطفً  
 .35 -34: مرجع سابق، ص ص: [2012]صبحً سعٌد علً القباطً   4
 .341 : مرجع سابق، ص.[2005]السٌد أحمد لطفً  أمٌن  5

 القٌم الجاهزة                                                      

 نسبة السٌولة الفورٌة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدٌون قصٌرة األجل                                                   
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دلالية ادلتداولة وأوراق تتضمن األصول السائلة الدفاعية كال من: النقدية يف الصندوق والبنك، األوراق ا

ة يف مقابلة احتياجات التشغيل لتحول إذل نقدية وتدافع عن ادلؤسسعليها دفاعية ألهنا سهلة ا يطلقالقبض. 
يتم حساب متوسط تكاليف التشغيل اليومية واليت تتطلب استخدام رأس ادلال العامل عن طريق و  .1النقدية اليومية

 ، أي:2نسبة إصبارل التكاليف مطروحا منها اإلهتالك على عدد أيام السنة

 
مواصلة نشاطها باالعتماد على  ؤسسةيوضح الفًتة الزمنية اليت ؽلكن للميهتم ادلدقق هبذا ادلؤشر ألنه 

 .3مواردها الذاتية ادلتداولة
 

 نسب الربحية: -3-2-1-2
الوصول إذل أكرب معدل للرحبية  قتصاديةاالادلؤسسات من بُت األهداف األساسية اليت تسعى لتحقيقها 

واليت تعترب زلصلة هنائية للعديد من العمليات والقرارات ادلرتبطة جبميع نواحي النشاط. ذلذا السبب يتم استخدام 
يف توليد أرباح من ادلبيعات ؤسسة عدة نسب لقياس الرحبية، تعطي تلك النسب إجابات عن مدى فعالية إدارة ادل

مرة. ويف ما يلي أبرز النسب اليت يستخدمها ادلدققون يف ربليل الرحبية واليت ؽلكن تقسيمها أو من األموال ادلستث
إذل رلموعتُت: تتناول األوذل العالقة بُت الرحبية وحمجم ادلبيعات، أما الثانية فتتناول العالقة بُت الرحبية واألموال 

 .4ادلستثمرة
 
 

                                                             
1
 .310 -309 ص: [: مرجع سابق، ص2000حمود جربوع ]ٌوسف م  

2
 .343: [: مرجع سابق، ص2005حمد لطفً ]أمٌن السٌد أ  

 .343: [: مرجع سابق، ص2005حمد لطفً ]أمٌن السٌد أ  3
4

 .371 -370 ص: سابق، صالمرجع ال 

 األصول السائلة الدفاعٌة                                                 

 الزمنٌة الدفاعٌة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفترة

 متوسط تكالٌف النشاط الٌومٌة                                             

 اإلهتالكات -إجمالً تكالٌف التشغٌل                                             

 متوسط تكالٌف التشغٌل الٌومٌة= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌوم 360                                                            
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 :نسب ربحية المبيعات -أ
ة من مبيعاها اإلصبالية. بيعات. وهي توضح ما ترحبه ادلؤسسة إذل صايف ادلادلؤسس تقارن هذ  النسب أرباح

 وتنقسم نسب رحبية ادلبيعات إذل:
يقيس نسبة الربح اإلصبارل إذل ادلبيعات الصافية، وبالتارل يكون حساهبا كما  ىامش الربح اإلجمالي: -

 :1يلي

 
ارل يف السنة احلالية والسنوات السابقة أي يقوم ادلدقق بإجراء مقارنات بُت هامش الربح اإلصب

 مقارنة على أساس زمٍت، كما يتعُت عليه إجراء نفس ادلقارنة مع النسب االسًتشادية ادلتفق عليها يف
قيق معدل على رب ادلؤسسةات ادلماثلة، حىت يتضح مدى قدرة لمؤسسالصناعة السائدة أو بالنسبة ل
 .2لة أو ادلنافسةادلماثات أرباح مناسب مقارنة بادلؤسس

 :3هو عبارة عن نسبة الربح بعد خصم الضريبة، وتقاس كما يلي ىامش الربح الصافي: -

 
تظهر هذ  النسبة مقدار قدرة ادلبيعات على توليد االرباح، وكلما ارتفعت هذ  النسبة اعترب ذلك 

لسنوات احلكم على هذ  النسبة من خالل مقارنتها مع نسب ا ويستطيع ادلدقق .مؤشرا إغلابيا للمنشأة
 ماثلة يف القطاع االقتصادي.النسب ادل السابقة، أو مع

 
 
 

                                                             
1

 .214: [: مرجع سابق، ص2002ود جربوع ]وٌوسف محمسالم عبد هللا حلس  
2

 .371 -370 ص: [: مرجع سابق، ص2005أمٌن السٌد أحمد لطفً ] 
3 K. Chiha [2009] : Op. Cit., p. 55. 

 الربح قبل الضرٌبة                                             

 هامش الربح اإلجمالً= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 رقم األعمال )خارج الرسم(                                         

 الربح الصافً )الربح بعد الضرٌبة(                                  

 هامش الربح الصافً= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رقم األعمال )خارج الرسم(                                    



 الفصل األول: اإلجراءات التحليلية في تدقيق الحسابات
 

 
62 

 :نسب الربحية المتعلقة باالستثمار -ب
توضح تلك النسب مدى الكفاءة يف استخدام األصول أو دبعٌت آخر الربح العائد من االستثمار يف 

باختالف توجهات احملللُت ادلاليُت  األصول. ؽلكن حساب معدل العائد على االستثمار على أسس عديدة زبتلف
 يف تقييم الرحبية. وفيما يلي أبرز الطرق حلساب ذلك ادلؤشر:

يقيس هذا ادلعدل مدى فاعلية األصول يف ربقيق أرباح الشركة،  :العائد على مجموع األصولمعدل  -
 1:ويقاس كما يلي

 

 
 كلما ارتفعت هذ  النسبة دّلت على أن اإلدارة تستخدم أصوذلا بكفاءة وفعالية.

 

 :معدل العائد على رأس المال المستثمر -
ة، أي استبعاد األصول اليت دل العاملة يف ربقيق أرباح ادلؤسسول يقيس هذا ادلؤشر كفاءة األص

 2:تدخل بعد مرحلة التشغيل، ويتم حساب ادلعدل كما يلي

 
أثر  دل العائد على رأس ادلال ادلستثمرالفرق بُت معدل العائد على رلموع األصول ومعضح يو 

ة ألصول غَت عاملة، كما قد يلفت هذا ادلؤشر نظر اإلدارة إذل ضرورة ازباذ اإلجراءات حيازة ادلؤسس
وؽلكن للمدقق أن يقارن هذ  النسبة مع النسب  .3َت العاملةسرعة إصلاز وتشغيل األصول غة ضلو الكفيل

ذاها يف ادلؤسسات ادلماثلة أو مع القطاع االقتصادي الذي تنتمي إليه ادلؤسسة ومع السنوات السابقة،  
ال تنخفض  كما يستطيع ادلدقق أن يقارن هذ  النسبة مع سعر الفائدة السائد يف السوق، حيث غلب أن

                                                             
1

 .215: مرجع سابق، ص[: 2002سالم عبد هللا حلس وٌوسف محمود جربوع ] 
2

 .المرجع نفسه 
3

 .376 -375  ص: [: مرجع سابق، ص2005السٌد أحمد لطفً ] أمٌن 

 الربح بعد الضرٌبة                                     

 العائد على مجموع األصول= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع األصول                                      

 الربح الصافً بعد الضرٌبة                                          

 ـالعائد على رأس المال المستثمر= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأس المال المستثمر                                            
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ألن ذلك يعترب مؤشرا سلبيا ويكون من األفضل استثمار األموال  سعر الفائدة يف السوقهذ  النسبة عن 
 بوضعها يف بيوت ادلال واحلصول على الفوائد أفضل من ربمل سلاطر العمليات االستثمارية.

 : العائد على األموال الخاصة )حقوق الملكية(معدل  -
هذا ادلعدل من أهم مؤشرات الرحبية ألنه يوضح كفاءة اإلدارة يف استغالل أموال ادلالك  يعترب

وقدرها على ربقيق أرباح من تلك األموال. وهو بذلك ادلعيار األكثر مشولية لقياس فعالية اإلدارة ألنه 
لرحبية كل من قرارات يقيس رحبية األصول ورحبية هيكل رأس ادلال، بعبارة أخرى يعترب هذا ادلعدل مقياسا 

 :كالتارلهذا ادلعدل  سب ػل. 1االستثمار والتمويل

 
كلما ارتفعت هذ  النسبة كان ذلك مؤشرا إغلابيا، ومن ادلفيد أن يقارن ادلدقق بُت معدل العائد 

كان معدل العائد على األموال اخلاصة   . فإذاعلى األموال اخلاصة ومعدل العائد على رأس ادلال ادلستثمر
أقل من معدل العائد على رأس ادلال ادلستثمر فهذا يعٍت أن معدل الفائدة ادلدفوع للديون أعلى من 

 معدل العائد على األموال اخلاصة.
 

 نسب المديونية -3-2-1-3
بالقروض اليت ساهم هبا تعترب نسب ادلديونية مقياسا دلقدار رأس ادلال الذي يساهم به ادلالك مقارنة 

، ويف هذا الصدد يهتم احملللون ادلاليون بالديون طويلة األجل، ألن هذا الدين 2الدائنون يف رلموع أصول الشركة
 ادلؤسسةبدفع الفوائد يف تواريخ زلددة باإلضافة إذل أصل الدين على ادلدى الطويل. وألن التزامات  ادلؤسسةيلزم 

 ادلؤسسةهبا قبل توزيع األرباح على ادلساعلُت، فإن ادلساعلُت يولون أعلية كربى لقدرة  اذبا  الدائنُت غلب الوفاء
 4:ادلالية وذلك لألسباب التاليةساب نسب ادلديونية من أهم النسب . وبذلك يعترب ح3على الوفاء بديوهنا

                                                             
    ًٌمكن كذلك تحدٌد معدل العائد على حقوق الملكٌة عن طرٌق ما ٌعرف بنموذج دوبونت لتحلٌل الربحٌة )نسبة إلى الشركة التً ابتكرته وه

استخدام هذا النظام عن طرٌق منشآت األعمال وذلك باالستفادة من كل من نسب النشاط ونسبة ربحٌة المبٌعات  شركة دٌبون األمرٌكٌة(. ٌمكن
 .383 -379 ص: [: مرجع سابق، ص2005أمٌن السٌد أحمد لطفً ]  إلى: ٌرجى الرجوعمعا. لمزٌد من التفاصٌل 

1
 .377: [: مرجع سابق، ص2005حمد لطفً ]أمٌن السٌد أ 
2

 .310 :[: مرجع سابق، ص2000د جربوع ]موٌوسف مح 
3

 .86، دار وائل للنشر، عمان، ص. 2، ط«التحلٌل المالً باستخدام الحاسوب[: » 2006مإٌد عبد الرحمن الدوري ونور الدٌن أدٌب أبو زناد ] 
4

 .216 :ص [: مرجع سابق،2002سالم عبد هللا حلس وٌوسف محمود جربوع ] 

 الربح بعد الضرٌبة                                                                 

 العائد على األموال الخاصة )حقوق الملكٌة(= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األموال الخاصة )حقوق الملكٌة(                                                       
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دها باإلضافة بالنسبة للشركة فإن التمويل عن طريق الديون يزيد من ادلخاطرة ألن الديون غلب سدا -
 إذل الفوائد سواء حققت الشركة رحبا أو خسارة.

 أن فوائد القروض ؽلكن خصمها من الضرائب اليت تدفعها الشركة. -
 التمويل عن طريق االقًتاض يعطي ضبلة األسهم ميزتُت:  -

 بقاء السيطرة بيد ضبلة األسهم وذلك كون الدائنُت ال يتدخلون بإدارة الشركة.* 
الفوائد تدفع كنسب ثابتة وليست نسبا مئوية من األرباح إضافة بادلتاجرة على رأس ادلال  أن* 
(Trade on ownership.خاصة إذا كانت فوائد الشركة كبَتة ) 

زادت الديون إذل حد كبَت فإنه من الصعب أن ربصل الشركة على قروض مستقبلية وذلك لكون  إذا -
 الدائنُت ينظرون إذل رأس ادلال ادلدفوع كهامش أمان ذلم.

 وفيما يلي أبرز نسب ادلديونية اليت يستخدمها ادلدققون:
 1:صوم، ويتم حساهبا كما يليتعكس هذ  النسبة وزن الديون يف هيكل اخل نسبة المديونية اإلجمالية: -أ

 

 
هذا ويلمجأ معظم ادلدققُت إذل حساب نسبة الديون اإلصبالية إذل إصبارل األصول، إذ تعكس هذ  النسبة 

 مدى مساعلة الغَت يف سبويل أصول ادلؤسسة.
تعتمد على مواردها الذاتية يف سبويل أصوذلا، أما ارتفاع هذ   ؤسسةاطلفاض هذ  النسبة على أن ادليدل 

ستتحمل فوائد على القروض وأقساط كبَتة لتسديد الديون. من  ادلؤسسةالنسبة فهو غَت مرغوب فيه باعتبار أن 
هذ  النسبة كما  . وتقاس2جهة أخرى فإن ارتفاع هذ  النسبة يؤدي إذل خضوع قرارات اإلدارة للمجهات ادلقرضة

   3:يلي

                                                             
1
 K. Chiha [2009] : Op. Cit., p. 84. 

2
الصفاء للنشر والتوزٌع، عمان،  ، دار1، ط«اإلدارة المالٌة المتقدمة: مفاهٌم نظرٌة وتطبٌقات عملٌة[: » 2013جلٌل كاظم مدلول العارضً ]  

 .61 :ص
 .86 :[: مرجع سابق، ص2006ب أبو زناد ]مإٌد عبد الرحمن الدوري ونور الدٌن أدٌ  3
  امات المتداولة وااللتزامات طوٌلة األجل.ٌتضمن مجموع الدٌون كل من االلتز 

 إجمالً الدٌون الخارجٌة )رأس المال األجنبً(                                     

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسبة المدٌونٌة اإلجمالٌة

 مجموع الخصوم                                                   
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إال أن هناك  .1اخلارجي بادلستقبل قًتاضدرة ادلؤسسة على االزادت النسبة كلما قلت قيذكر أنه كلما 

بعض االستثناءات، ففي حالة التضخم ػلبذ أن يكون التمويل عن طريق االقًتاض بدال من إصدار األسهم، 
والسبب يف ذلك هو أن الضريبة اليت تدفع تكون أقل، ألن فوائد القروض تقتطع من الضريبة، كما أن األموال 

قيمتها ستكون أقل  عند التسديد. لذلك فعلى ادلدقق أن ادلقًتضة تكون قيمتها أعلى يف بداية االقًتاض إاّل أن 
حىت يكون ربليله دقيقا، ويتأكد من أن اإلدارة أخذت هذ   ادلؤسسةيتعرف على الظروف العامة اليت تعمل فيها 

 األمور بعُت االعتبار.
الذاتية، ة على التمويل من مصادرها يس هذ  النسبة درجة اعتماد ادلؤسستق نسبة االستقاللية المالية: -ب

تقاس هذ  النسبة كما  ت ضبط هذ  النسبة حىت تتمكن من التحكم بالديون اخلارجية.ورباول الكثَت من ادلؤسسا
 2:يلي

 

 
ويعكس ذلك عدم تبعية ادلؤسسة للمقرضُت، أي أهنا  (،1>غلب أن تكون هذ  النسبة أقل من الواحد )

 مستقلة ماليا.
على خدمة ديوهنا وربمل أعباء الفوائد. كلما ارتفع ة تقيس هذ  النسبة قدرة ادلؤسس الفوائد: اكتسابمعدل  -ج

هذا ادلعدل دل على أن ادلؤسسة قادرة على الوفاء بالتزاماها، وهذا ما يؤكد عليه ادلقرضون والدائنون من أجل 
 3:االطمئنان على أمواذلم. يستخرج هذا ادلعدل كما يلي

 
 
 

                                                             
1
 .62 :[: مرجع سابق، ص2013ل العارضً ]جلٌل كاظم مدلو  

2 Elisabeth Bertin et al. [2013] : « Manuel comptabilité et Audit ». Ed. BERTI, Alger. p. 26. 
 .62: [: مرجع سابق، ص2013العارضً ] جلٌل كاظم مدلول  3

مجموع الدٌون                                               


 

 إلى األصول = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلجمالٌة الدٌوننسبة 

 مجموع األصول                                               

 الدٌون المتوسطة والطوٌلة األجل                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالستقاللٌة المالٌة = ــــــــــــــــــــــنسبة 

 األموال الخاصة                                          
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 لفوائدها.ة يعكس عدد مرات تغطية أرباح ادلؤسسوهو بذلك 

 

رغم وجود تشابه  يعترب هذا ادلعدل أكثر مشوال من معدل اكتساب الفوائد الثابتة: معدل تغطية األعباء -د
 1:بينهما، حيث يتضمن أعباء اإلغلار طويلة األجل، ويستخرج هذا ادلعدل كما يلي

 
 

 
 

ذلك أن األعباء الثابتة عادة  معدل اكتساب الفوائدعن  الثابتة معدل تغطية األعباءيفضل معظم احملللون 
ما تتضمن الفوائد واألعباء السنوية لالستئمجار طويل األجل حيث أصبح استئمجار األصول من قبل ادلؤسسات 

 .2شائعا ومنتشرا
 معدل تغطية التدفقات النقدية الخارجة: -ه

األسهم وادلبالغ ادلدفوعة تتضمن التدفقات النقدية اخلارجة كال من: الفوائد، اإلغلار، توزيعات أرباح 
 3:لياألجل. ويستخرج هذا ادلعدل كما ي لسداد االلتزامات الطويلة وقصَتة

 
 
 
 

أن ادلؤسسة يف حالة بإذا وجد ادلدقق أن هذ  النسبة تساوي الواحد الصحيح أو أقل فإن ذلك يوحي 
 منها.أو أقل  لتدفقات النقدية اخلارجةل مساويةقات النقدية الداخلة تكون التدفمارل ذلك ألن إعسار 

 
 

                                                             
1
 .354: [: مرجع سابق، ص2005حمد لطفً ]أمٌن السٌد أ  
2

 .المرجع نفسه 
3

 .218: [: مرجع سابق، ص2002د جربوع ]سالم عبد هللا حلس وٌوسف محمو 

 اإلٌجارالربح قبل الضرٌبة + الفوائد+                                     

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل تغطٌة األعباء الثابتة 

 الفوائد+ اإلٌجار                                                   

 

 التدفقات النقدٌة الداخلة                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل تغطٌة التدفقات النقدٌة الخارجة 

 التدفقات النقدٌة الخارجة                                                       

 الربح قبل الضرٌبة                                                  

 معدل اكتساب الفوائد = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفوائد المدفوعة                                                    
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     نسب النشاط -3-2-1-4
تقيس هذ  النسب مدى فعالية الشركة يف استخدام مواردها ادلالية وتتضمن مقارنات بُت مستوى          

يتناسب مع مبيعات الشركة ادلبيعات واالستثمار يف األصول ادلختلفة للشركة وتفًتض هذ  النسب وجود توازن 
 2اليت يستخدمها ادلدققون: النشاطوفيما يلي أبرز نسب  ـ1وأصوذلا

  :الثابتة األصول دوران معدل -أ
 ربقيق يف لديها الثابتة األصول من ادلثلى االستفادة ربقيق على ةؤسسادل مقدرة مدى النسبة هذ  توضح

 تقاس هذ  النسبة كما يلي:. ةؤسسادل أرباح
 
 
 
 
  :المخزون دوران معدل -ب

 كان كلما النسبة هذ  زادت وكلما ةؤسسادل لدى ادلخزون تصريف مرات عدد إذل النسبة هذ  تشَت
 ادلماثلة ادلؤسسات من أقل ربح هامش باستخدام كبَتة أرباحاً  ربقق نأ تستطيع حيث ةؤسسادل صاحل يف ذلك
يقاس هذا ادلعدل   .منها االستفادة ؽلكن كبَتة تنافسيه ميزةبذلك سبثل  يوه أقل، سلزون دوران معدل لديها واليت

 كما يلي:
 
 
 
 

دائما يلمجأ ادلدقق إذل استخدام ادلعايَت التارؼلية أو معيار الصناعة أو ادلستهدف من لتقييم هذا ادلعدل 
 .تصريفه قبل ادلخازن يف ادلخزون يقضيها اليت الفًتة ادلعدل هذا يوضح قبل اإلدارة، أي متوسط فًتة التخزين،

 أو ةصالحي تواريخ ذات منتمجات مع تتعامل اليت اتؤسسادل يف خاصة فيه مرغوب غَت اأمر  ادلدة هذ  طول ويعد
 فًتة على احلكم غلب ذلك ورغم التخزين، فًتة طول مع قيمتها تفقد حيث ،السريع التكنولوجي بالتطور تتميز

                                                             
1

 المرجع نفسه.  
2

،  منتدى المحاسب العربً، متوفر على الموقع: «ما هً نسب النشاط »: [2013]ٌوسف كمال  

https://accdiscussion.com/acc3221.html (19/03/2018.) 

 المبٌعات                                                              

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوران األصول الثابتة معدل

 األصول الثابتة                                                         

      المبٌعاتتكلفة                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  معدل دوران المخزون

 متوسط المخزون                                                                

https://accdiscussion.com/acc3221.html
https://accdiscussion.com/acc3221.html
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 ادلبالغ االرتفاع حالة يف ذلا النسبية الزيادة من بالرغم معقوله التخزين فًتة تعد فقد خرىأ عوامل على بناء التخزين
وكلما قلت هذ  ادلدة كلما كان أفضل للمؤسسة، ألن ذلك يساهم يف تقليل  .وخالفه والنقل الطلب لتكاليف فيه

 تكاليف التخزين وربسُت سيولة ادلؤسسة، وربسب هذ  النسبة وفقا للمعادلة التالية:
 
 
 
 

 

  :األصول إجمالي دوران معدل -ج 
 ا.أصوذل إصبارل استخدام خالل من ادلبيعات توليد على مقدرهاكفاءة ادلؤسسة و  النسبة هذ  توضح

 يستخرج هذا ادلعدل كما يلي:
 
 
 
 
  المدينين دوران معدل  -د

 هذ  زادت وكلما ةؤسسادل ىف العمالء ديون ومتابعة التحصيل عملية كفاءة مدى عدلادل اهذ وضحي
 يستخرج هذا ادلعدل كما يلي: .ةؤسسادل صاحل يف ذلك كان النسبة

 
 
 
 
 
 
 
 

      المبٌعات                                                

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= إجمالً األصولمعدل دوران 

 متوسط إجمالً األصول                                                   

 اآلجلة     المبٌعات                                          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  دٌنٌنمعدل دوران الم

 متوسط حسابات المدٌنٌن                                              

                        365 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= فترة التخزٌن 

 معدل دوران المخزون                                                        
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  الدائنين دوران معدل -ه
 ادلبيعات قيمة اختالف احلسبان يف األخذ مع ادلدينُت دوران معدل من قريباً  ادلعدل هذا يكون أن غلب

يستخرج هذا ادلعدل كما  .الدائنُت عن ادلدينُت دوران معدل زيادة الشركة صاحل يف ويكون ادلشًتيات قيمة إذل
 يلي:

 
 
 
 
  :التحصيل فترة متوسط -و

 على يدل قد حيث جيد غَت مؤشر الفًتة هذ  وطول ادلدينُت ديون ربصيل يستغرقها اليت الفًتة يه 
 استثمار من االستفادة فرص ةؤسسادل على يضيع الفًتة هذ  طول أن كما ،ؤسسةادل لدى التحصيل إدارة ضعف

 االقًتاض :مثل أخرى ألعباء الشركة ربمل إذل يؤدى ردبا الفروض أسوأ على أو العمالء لدى اجملمدة األموال هذ 
 تقاس هذ  النسبة كما يلي: .التشغيلية األعباء دلواجهة الفوائد وربمل

 

 
 
 
 
  السداد فترة متوسط -ي

 األجل قصَتة التمويل مصادر من ادلوردين ديون وتعترب ،ادلوردين ديون سداد يستغرقها اليت الفًتة هي
 ادلتعثرة صورة يف ةؤسسادل يظهر وال أنفسهم ادلوردين مع باالتفاق يتم طادلا ةؤسسادل مصلحة يف ادلدة هذ  وطول

 وربسب كما يلي: .السداد يف
 
 

 
 

      المشترٌات اآلجلة                                        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  دائنٌنمعدل دوران ال

 متوسط حسابات الدائنٌن                                            

      إجمالً حسابات الدائنٌن                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  متوسط فترة السداد 

 متوسط المشترٌات الٌومٌة                                                    

      إجمالً حسابات المدٌنٌن                                    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= توسط فترة التحصٌل م

 متوسط المبٌعات الٌومٌة                                             



 الفصل األول: اإلجراءات التحليلية في تدقيق الحسابات
 

 
70 

 نسب التقييم: -3-2-1-5
 اذ أهنا تعكس التأثَت ادلشًتك لكل من نسب ادلخاطرة و نسب العائد. ادلؤسسةأكثر مشوال إلصلازات هي  

 نسبة سعر السهم الى أرباحو: -أ
ربدد هذ  النسبة القيمة ادلطلوبة لشراء دينار واحد من أرباح الشركة و هذ  النسبة مهمة جدا ألن 
ادلستثمرين يستخدموهنا بشكل واسع للمقارنة بُت أسهم الشركات ادلختلفة، و يتم استخراج هذ  النسبة حسب 

 1اآليت:
 

 
 
 

 

 نسبة سعر السهم الى قيمتو الدفترية: -ب
وإدارها، فإذا كانت الشركة  ربدد القيمة اليت تعطيها األسواق ادلالية للشركةهذ  النسبة مهمة جدا و  إن

ن قيمة السوق ألصوذلا ادلادية تكون مساوية أو أعلى من القيمة فعالة فإ بإصلازاتدارة قوية و تقوم تديرها إ
 2ًتية:الدف

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1

 .222: [: مرجع سابق، ص2002د جربوع ]سالم عبد هللا حلس وٌوسف محمو 
2

 المرجع نفسه. 

 متوسط سعر السهم                                                        

 =        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسبة سعر السهم الى أرباحه

 ربح السهم                                   

 متوسط سعر السهم                                                                 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسبة سعر السهم إلى قٌمته الدفترٌة

                قٌمة السهم الدفترٌة                                                           
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 توزيع األرباح: معدل -ج
عدل العائد على االستثمار يف رأس ادلال، و يتم استخراج هذا ادلعدل دليعد هذ  ادلعدل أحد ادلقاييس 

 1حسب اآليت:
 

 

 
 

 

 نسبة التوزيعات المدفوعة: -د
 هي عبارة عن نسبة صايف الدخل و اليت تعطي مؤشرا على هذا الدخل بالتبعية. 

 
 
 
 

 2أو ؽلكن حساهبا من وجهة نظر األسهم العادية حسب اآليت:
 
 
 
 
 

 نسب النمو -3-2-1-6
خالل عملية ظلو القطاع الذي  تبُت هذ  النسب قدرة ادلؤسسة على احملافظة على مركزها االقتصادي

 3:النمو كما يلي ويتم حساب نسب تعمل فيه وظلو االقتصاد الوطٍت ككل.
 
 
 

                                                             
1

 .222: [: مرجع سابق، ص2002د جربوع ]سالم عبد هللا حلس وٌوسف محمو 
2

 رجع نفسه.الم 
3

 .221: [: مرجع سابق، ص2002د جربوع ]سالم عبد هللا حلس وٌوسف محمو 

  ربحٌة األسهم الموزعة                                                   

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معدل توزٌع األرباح

                سعر السهم                                                        

  إجمالً األرباح الموزعة                                                      

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نسب التوزٌعات المدفوعة

                الدخلصافً                                                         

  نصٌب السهم العادي من التوزٌعات                                                   

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نسب التوزٌعات المدفوعة

                ربحٌة السهم                                                          
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طبيعة ظلو ادلؤسسة فإن كانت ادلؤسسة تنمو دبعدالت نسب النمو السابقة  ادلدقق من خالل قيسي
من  فهذا يدعى بالنمو الطبيعي، أما إذا كانت تنمو دبعدالت أقلتتناسب مع معدالت ظلو االقتصاد الوطٍت 

فتعترب ادلؤسسة يف هذ  احلالة راكدة، وتكون ادلؤسسة رائدة إذا كان ظلوها أعلى من  معدالت ظلو االقتصاد
تتمجاهل عامل التضخم ألهنا تعتمد يف حساباها على . ويالحظ على هذ  النسب أهنا 1معدالت ظلو االقتصاد

  بيانات القوائم ادلالية اليت عادة ما يتمجاهلها عامل التضخم.
 

 التحليل األفقي -3-2-2
أي لفًتات زلاسبية متتالية )اثنُت أو أكثر(،  مقارنة األرقام الواردة بالقوائم ادلالية فقييقصد بالتحليل األ

أن ادلقارنة ستتم بُت قيمة البند ذاته ولكن على مدار سنتُت متتاليتُت أو أكثر، كأن يقارن ادلدقق بُت صايف الربح 
داول للشركة يف هناية السنة احلالية مع نسبة التداول يف هناية على مدار عدة سنوات سابقة، أو مقارنة نسبة الت

 السنة السابقة ويطلق على ذلك النوع بتحليل االذباهات.

                                                             
 .69: [: مرجع سابق، ص2013جلٌل كاظم مدلول العارضً ]  1

 صافً المبٌعات للسنة األخٌرة                                               

x  100= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معدل نمو صافً المبٌعات  

                المبٌعات لسنة المقارنة صافً                                          

 للسنة األخٌرة  الربحصافً                                             

 x 100= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معدل نمو صافً الربح

                لسنة المقارنة الربحصافً                                           

 األخٌرة  ربح السهمصافً                                               

 x 100= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معدل نمو ربح السهم

                ةلسنة المقارن الربحصافً                                           

 للسنة األخٌرة  توزٌع أرباح السهم                                                

 x 100= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معدل نمو توزٌع األرباح للسهم

                لسنة المقارنة أرباح السهم توزٌع                                             
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 براز التغَتات احلادثة يف بند معُتأشكال التحليل ادلقارن، حيث يتم إتعترب القوائم ادلالية ادلقارنة أبسط 
ار فًتتُت متتاليتُت، واظهار ذلك التغَت يف صورة قيم مطلقة أو يف من خالل األرقام ادلقارنة لذلك البند على مد

 .1صورة نسبة مئوية
يساعد التحليل األفقي على اكتشاف سلوك النسبة أو أي بند من بنود القوائم ادلالية زلل الدراسة عرب 
الزمن، وتقييم اصلازات ونشاط ادلؤسسة يف ضوء هذا السلوك، ومن مث ازباذ القرارات ادلناسبة بعد تتبع أسباب 

على مدى مناسبة السياسات ادلتبعة من قبل  التغَت إذل جذورها وتقييم الوضع ادلستقبلي، كما يساعد على احلكم
 هداف ادلرجوة.وقدرة هذ  السياسات على ربقيق األاإلدارة 

 

 : )تحليل المكونات(التحليل الرأسي  -3-2-3
، ويعتمد على ربويل األرقام ادلطلقة الواردة يف هذ  القوائم ادلالية إذل نسب مئوية، يسمى التوزيع النسيب

اجملموع اإلصبارل الذي ينتمي إليه نفس البند وربويله على شكل نسبة مثل: النسبة ادلئوية دبقارنة كل بند إذل 
 يف ربليله على فًتة زمنية واحدة، للنقدية إذل اصبارل األصول. يتصف هذا النوع من التحليل بالسكون كونه يقتصر

إجراء مقارنات للنسب الرأسية للقوائم يساعد التحليل الرأسي ادلدقق على ربديد التغَتات واالذباهات الرئيسية ب
  .2ادلالية للمؤسسة مع مثيالها من ادلؤسسات

ة ، واليت تعٍت مقارنة بيانات ادلؤسسوؽلكن أن يستخدم ادلدقق التحليل الرأسي يف عملية ربليل االضلراف
ادلدقق التقصي عن  طلب منواليت تتذل االضلراف عن هذ  ادلستويات ويات مقبولة زلددة مسبقا للوصول إمع مست
  أسباهبا.

 

  اتنحرافاالتحليل  -3-2-4
تحديد االضلرافات (، وذلك ليةلتقدير ادلوازنات االنتائج الفعلية مع معايَت زلددة سلفا )فيها مقارنة يتم 

ادلدقق يهتم بتحليل  إال أنادلوجبة أو السالبة، وعلى الرغم من أن ربليل االضلرافات يتم يف الغالب ألغراض الرقابة 
والبحث عن أسباهبا، وال سبثل االضلرافات ادلعروفة األسباب أية مشكلة بالنسبة للمدقق ولكن على االضلرافات 

أو وجود أخطاء  غَت معروفة ، وذلك ألهنا تشَت إذل اأسباهبيت تكون الضلرافات الدلدقق أن يورل االهتمام األكرب لا
 .ذباوزات يف ادلعلومات ادلالية
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 .321-320: ص [: مرجع سابق، ص2005أمٌن السٌد أحمد لطفً ] 
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 تحليل االتجاه -3-2-5

يعترب من األساليب األكثر شيوعا بُت ادلدققُت، يستخدم هبدف التعرف على التغَتات اليت حدثت على 
أرصدة احلسابات خالل الفًتة زلل التدقيق من خالل مقارنتها بأرصدة حسابات الفًتات السابقة، ومعرفة 

 ومعرفة األسباب. االضلرافات وربديد اذباهاها وتفسَت هذ  التغَتات
عند استخدام هذا األسلوب البد من معرفة ادلدخل السبيب وادلدخل الشخصي، حيث أن ادلدخل  

السبيب يستخدمه ادلدقق لتحديد قيمة مثلى متنبأ هبا لكل بند من بنود القوائم ادلالية يف ضوء ربليل اذبا  البيانات 
 هبا. ة للبند بالقيمة ادلثالية ادلتنبإصي، مث مقارنة القيم الفعليوادلتغَتات وذلك بناء على خربة ادلدقق وحكمه الشخ

أما ادلدخل الشخصي فيقوم ادلدقق من خالله بتحليل يعتمد على مقارنة أرصدة حسابات الفًتة احلالية بأرصدة 
 حسابات الفًتة السابقة، لغرض التحقق من سَتها يف االذبا  الصحيح ويفضل استخدام ادلدخل السبيب حيث

 ؽلكن من خالله اكتشاف أي مشكلة موجودة يف حساب معُت نتيمجة لسبب عرضي.
من  رضة للخطأ، وعلى ادلدقق ربديد هذا اخلطأفإنه علذلك ربليل االذبا  على التنبؤ بدرجة كبَتة يعتمد 

  خالل ظلوذج التنبؤ الذي يعتمد على فهم جيد ألنشطة ادلؤسسة.
يف ربليل االذبا  وخاصة البيانات  لبيانات اليت يستند عليها ادلدققة يف ادقة ربليل االذبا  بدرجة الثقتتأثر 

ت اليت تشَت القيام بادلتابعة السليمة للحاال فاعلية التحليل يتوجب على ادلدققولضمان  من ادلصادر اخلارجية.
مة دلالءصول على دليل إثبات يتميز باذل ضرورة إجراء فحوص إضافية، هبدف احلفيها عملية التحليل إ

    .1وادلوضوعية
 

 االختبار التنبئي -3-2-6
يتضمن هذا االختبار حساب الكمية ادلتوقعة لرصيد احلساب باالعتماد على البيانات غَت ادلالية اليت 
زبص الفًتة ادلالية اخلالية أو الفًتات السابقة، كالرجوع إذل عدد الوحدات ادلباعة وسعر بيع ادلنتج لتحديد مبلغ 
ادلبيعات ألكثر من سنة وهو توقع معلومات مالية معينة من خالل االطالع على معلومات غَت مالية مثل التنبؤ 

 .2بتكلفة ادلبيعات بالرجوع إذل كمية البضاعة ادلشحونة ومدى تكاليف الوحدة الواحدة
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 ، المجلد15المجلة الجامعة، العدد ،«التحلٌلٌة ودورها فً ترشٌد الحكم الشخصً للمدققاجراءات المراجعة »: 2013علً محمد موسى  

 .336-335 :ص الثانً، ص
2

 .30 :: مرجع سابق، ص[2012]صبحً سعٌد علً القباطً  
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بسهولة التطبيق وعدم التعقيد إال أن العديد من االنتقادات  التقليدية على الرغم من سبيز االجراءات
وجهت إليها، فمثال بالنسبة للتحليل بالنسب ادلالية هناك بعض النسب ربوي على قيم تارؼلية وقيم حالية لنفس 
 النسبة، االمر الذي يشو  هذ  النسب وكذلك اختالف الظروف بُت السنوات ادلختلفة غلعل ادلقارنة بينها غَت

 ذات جدوى ما دل تؤخذ هذ  التغَتات يف احلسبان.
تلك االنتقادات وذلك ألنه ؽلكن الرد على  التقليديةهذ  االنتقادات ال تقلل من قيمة االجراءات الكمية 

أن يستخدم تلك االجراءات واحلكم على نتائمجها يف ظل الدراسة ادلتأنية لطبيعة التغَتات اليت  بأنه ؽلكن للمدقق
 تظهرها تلك التحليالت دلعرفة األسباب احلقيقية الكامنة وراءها.

 

 قدمةراءات الكمية المتاالج -3-3
على أساليب متعددة ومتطورة تتميز بالًتكيز على التنبؤ بالقيم الدفًتية  ادلتقدمةتشتمل االجراءات الكمية 

لعناصر القوائم ادلالية كاستخدام ربليل االضلدار اخلطي البسيط أو ادلتعدد، أو ربليل السالسل الزمنية، واستخدام 
ستخدم النماذج لتحليلية اليت تجراءات اوأظهرت العديد من الدراسات أن اإلبرامج احلاسب االلكًتوين. 

حصائية تقنيات غَت اإلجراءات التحليلية غَت االحصائية ألن العديد من الاإلحصائية أكثر كفاءة وفعالية من اإل
امتلكت مستويات عالية من أخطاء النوع األول "سلاطر ألفا" وهي خطأ الرفض اخلاطئ للقوائم ادلالية ادلدققة على 

جوهريا، وأخطاء  وال ربتوي على معلومات خاطئة خطأيف حقيقتها غَت زلرفة  اعتبار أهنا زلرفة ربريفا جوهريا وهي
تظهر عدالة ادلركز ادلارل  النوع الثاين "سلاطر بيتا" وهي خطأ القبول اخلاطئ للقوائم ادلالية ادلدققة على أهنا

 .1ة بينما هي تتضمن معلومات زلرفة ربريفا جوهرياللمؤسس
بشكل  متطورة تعتمد على معلومات كميةجراءات على أساليب إحصائية ورياضية يشمل هذا النوع من اإل

 تعتمد على ادلعادالت الرياضية وذلك باستخدام البيانات التارؼلية، منها:و أساسي 
 ربليل االضلدار. -
 ظلوذج التخطيط ادلارل. -
 ظلوذج التدفق النقدي. -
 .ربليل السالسل الزمنية -
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  تحليل االنحدار -3-3-1
تستخدم ظلاذج االضلدار لدراسة العالقة بُت متغَتين أو أكثر على أمل استخدام العالقة ادلستنتمجة يف 
التقدير أو التنبؤ بقيم أحد هذ  ادلتغَتات، ويأخذ ظلوذج االضلدار صورا متعددة تبعا لعدد ادلتغَتات ادلستقلة ادلفسرة 

وينقسم ربليل االضلدار تبعا لنمط العالقات السائدة بينهما.   وادلؤثرة على قيمة ادلتغَت التابع زلل الدراسة وأيضا
  ذل:إ

  :لتقدير  واستخداماً  شيوعاً  النماذج أكثر من البسيط االضلدار ظلاذج تعتربتحليل االنحدار البسيط
 توفيق أفضلي اليت تعطى الرياضية ادلعادالت تستخدم حيث الفحص؛ زلل للعنصر ادلتوقعة القيمة

 1كما يلي:  الضلداراوتعرف عالقة  .ادلستقبل يف للعنصر العام لالذبا  ادلمثل للخط أو للمنحٌت

Yi = α + βxi + ε i  
 : حيث
: Yiادلتغَت التابع. 
: xi(ادلتغَت ادلستقل ) أو ادلفسر. 
: εi ادلتغَت العشوائي( )اخلطأ. 

 التعبَت ادلستقلة، ويتم  ادلتغَتاتمن  ومتغَتين أو أكثر ا تابعايتضمن متغَت : تحليل االنحدار المتعدد
  2:من خالل ادلعادلة التاليةعنه 

Yi=B0+B1x1+B2x2+….Bkxk+ ui 
 : حيث
: Yiادلتغَت التابع                        : ui العشوائي داحل. 

: x1 ; x2………xk ة.ادلستقل اتادلتغَت 
 

 نموذج التخطيط المالي -33-2-
ت يف إعداد موازنتها التخطيطية، اليت تشمل على تتبعه ادلؤسسامشتق من النموذج الذي هو ظلوذج 

ات ادلبيع يعتمد علىقائمة نتائج األعمال التقديرية وقائمة ادلركز ادلارل التقديرية جبانب القوائم التقديرية األخرى. 
الشهرية لتمثل ادلتغَت الرئيسي للنموذج )رقم ادلبيعات احلقيقي بعد مراجعته حسابيا ومستنديا لضمان دقة 

                                                             
1 Bourbonais Régis 20037 «économétrie», 3 éme Edition, Ed. Dunod, Paris, p. 21. 

2
 .932-931، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص ص7»االقتصاد السياسي«[: 2009حسٌن علً بخٌت وسخر فتح هللا ] 



 الفصل األول: اإلجراءات التحليلية في تدقيق الحسابات
 

 
77 

تستخدم ادلبيعات  كماالتنبؤات( للتنبؤ بكلفة البضاعة وكذلك بقيمة ادلشًتيات وكافة عناصر ادلصروفات الشهرية.  
التارل: ويأخذ الشكل العام لالضلدار ، كل شهرنُت يف هناية  صبارل ادلديالشهرية للتنبؤ برصيد حساب ا

Yi=a+bxi+Mi  .حيث أنY :  ،ادلتغَت التابعx: ،ادلتغَت ادلستقل a،قيمة ثابتة: I ،الفًتة ادلراد التنبؤ عنها:M سبثل:
 .1اخلطأ العشوائي الناتج عن التنبؤ وهو الفرق بُت القيمة احلقيقية وادلتنبئ هبا

 

  التدفق النقدي: نموذج -3-3-3
يعترب هذا النموذج امتداد لنموذج التخطيط ادلارل حيث يعتمد على متغَت رئيسي كأساس للتنبؤ، 
ويستخدم أسلوب االضلدار العادي الذي يقوم على طريقة ادلربعات الصغرى لتحديد معامالت االضلدار. وادلتغَت 

 .2وليس ادلبيعاتالرئيسي هو التدفقات النقدية  )ادلتحصالت وادلدفوعات( 
 

  تحليل السالسل الزمنية -3-3-4
 تأخذها ظاهرة معينة يف فًتات زمنية غالبا ما يتلاعن رلموعة من ادلشاهدات عبارة هي الزمنية  ةسلالسل

  .3تكون متساوية ومتتالية
ومؤشرات ى أساس مقارنة األرصدة وادلؤشرات ادلالية زلل الفحص بأرصدة ربليل السالسل الزمنية عليعتمد 

متوقعة بناء على النتائج ادلستمدة من ربليل السالسل الزمنية لتلك األرصدة يف الفًتات السابقة، ويتعرف ادلدقق 
 على االضلرافات بُت األرصدة الفعلية واألرصدة ادلتوقعة مث يتتبعها ويقرر مدى معقوليتها.

ن تطبيق اجراءات ادلراجعة التحليلية جعل م ستخدام احلاسوب يف عملية التدقيقأن اذبدر اإلشارة إذل 
حصائية والرياضية يف ظل وجود الربامج والتطبيقات اجلاهزة وادلعدة خصيصا ذلذا اصة تلك التطبيقات اإلخأسهل، 
 الغرض.

 سيتم التطرق ذلذ  األساليب بالتفصيل يف الفصل الثالث من األطروحة.
 
 
 
 

                                                             
1

 .27، ص: : مرجع سابق[2012] عدنان تركً سعٌد غراٌبٌة 
2

 .136: مرجع سابق، ص: 1987نجٌب الجندي  
3 GRAIS.B1998 :  Méthodes statistiques : techniques statistiques 2  , Dunod, Paris, 3eme édition, p.345. 
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في تحقيق أىداف التدقيق وحدود  التحليلية، كفاءتها وفعاليتهامنهجية تطبيق اإلجراءات  المبحث الرابع:
 االعتماد عليها

مناقشتها يف  تاليت سبقو  ادلرجوة منهاهداف األخطوات لتحقيق  أربعيتطلب تطبيق اإلجراءات التحليلية 
بالكفاءة والفعالية دبا يساعد ادلدقق اإلجراءات التحليلية أن تتصف  ذلك ويتطلب، من هذا الفصل ادلبحث األول

 على الوصول إذل االضلرافات اجلوهرية يف القوائم ادلالية بطريقة أسرع وبأقل تكلفة. إال أنه وكأي ظلوذج يعتمد على 
ها. احملددات اليت أو ربد من استخدامإجراءات ادلراجعة التحليلية عددا من  تواجه ، مفهوم التكلفة وادلنفعة

منهمجية تطبيق اإلجراءات التحليلية، كفاءها وفعاليتها يف ربقيق أهداف  خالل هذا ادلبحث كال من وسنناقش من
 .التدقيق وحدود االعتماد عليها

 

 تها عند استخدامهامنهجية تطبيق اإلجراءات التحليلية واالعتبارات الواجب مراعا -4-1
ة ونشاطها وذلك بعد اطالعه على حمجم ادلؤسسية يتتبع ادلدقق عدة مراحل عند تطبيق اإلجراءات التحليل

 بشرط أن يأخذ بعُت االعتبار عدة اعتبارات، وفيما يلي عرض ذلذ  اخلطوات واالعتبارات.
 اإلجراءات التحليليةمنهجية تطبيق  -4-1-1

 ؽلكن تطبيق اإلجراءات التحليلية وفقا للمنهمجية التالية:
 اإلجراءات التحليليةتحديد أىداف   -4-1-1-1

يستخدم ادلدقق اإلجراءات التحليلية بغرض التوصل إذل أهداف عامة وأهداف خاصة. تشمل األهداف 
العامة توجيه اهتمام ادلدقق إذل اجملاالت وادلناطق اليت ربتاج إذل فحص أكثر وذلك لتوفَت دليل جوهري أو 

تتطلب ربديد أهداف التدقيق لكل للمساعدة يف التقييم النهائي لعملية التدقيق، أما األهداف اخلاصة واليت 
حساب أو عملية. فقد يكون اذلدف اخلاص ذبميع األدلة الالزمة للتأكد من مدى مالئمة وكفاية سلصص الديون 

 .1ادلشكوك يف ربصيلها بالنسبة لرصيد ادلبيعات
 

 اإلجراءات التحليليةتصميم  -4-1-1-2
 2:ربليلية معينة علىيتوقف تصميم إجراءات 
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هو ذبميع األدلة الالزمة دلعرفة ما إذا كان سلصص الديون  فإذا كان اذلدف األىداف التي يحددىا المدقق: -أ
أم ال، فمن احملتمل أن يستخدم ادلدقق النسب ادلالية اليت تنسب ادلبيعات حلساب  اادلشكوك يف ربصيلها مالئم

 العمالء.
أنواع اإلجراءات التحليلية اخلمسة اليت سبت مناقشتها غلب أن يدرس ادلدقق ويقيم مدى مالئمة كل نوع من -ب

 للهدف الذي حدد .
وتكون العالقات معقولة عندما توجد  لعالقات معقولة وؽلكن التنبؤ هبا:أن يقيم ادلدقق ما إذا كانت ا غلب-ج

ؤ هبا لتوفَت نتائج عالقة نسبية بينها ويف بعض احلاالت قد تكون العالقة بُت البيانات معقولة ولكن ال ؽلكن التنب
مفيدة، فمن ادلتوقع أن يتغَت حساب العمالء مع التغَت يف مستوى ادلبيعات ولكن حمجم التغَت قد ؼلتلف اختالفا 
كبَتا. وكنتيمجة لذلك فإن استخدام نسبة حساب العمالء إذل ادلبيعات كدليل أساسي لدعم حساب العمالء 

العالقات يف بيئة مستقرة تكون أكرب قابلية للتنبؤ شلا تكون سيوفر مستوى تأكيد منخفض. وكقاعدة عامة فإن 
 عليه العالقات يف بيئة غَت مستقرة.

 قاعدة للقرار  وضع -4-1-1-3
الناذبة عن ادلقارنات جوهرية أم ال، البد من استخدام  لكي يستطيع ادلدقق ربديد ما إذا كانت الفروقات

أن ادلعايَت الدولية للتدقيق دل توفر إرشادات ؽلكن االسًتشاد هبا يف هذا اجملال،  بعض ادلعايَت أو قواعد القرار. إال
 1ومع ذلك فهناك طريقتُت تستخدمان يف الواقع العملي بشكل واسع، ؽلكن للمدقق إتباع إحداعلا:

 تجاوز الفرق لمبلغ معين  الطريقة األولى: -أ
هذ  الطريقة يضع ادلدقق مبلغا للفرق الذي يسمح به، فإذا ذباوز الفرق احملسوب هذا ادلبلغ سيعترب   يف

 ادلدقق جوهريا، لذلك يقوم بفحص أسباب هذا الفرق.
 تجاوز الفرق لنسبة معينة الطريقة الثانية: -ب

يستخدم ادلدقق طريقة عادة ما يكون من الصعب وضع قاعدة للقرار يف شكل مبلغ مطلق، لذلك غالبا ما 
النسبة، كأن يقارن رصيد احلساب يف السنة اجلارية بنفس الرصيد يف السنة السابقة، مث يقوم بإغلاد نسبة التغَت. 
فإذا وجد أن نسبة التغبَت تتمجاوز نسبة معينة ػلددها ادلدقق من واقع خربته، فإنه يعترب التغَتات اليت حدثت يف 

ة شلا يستدعي فحصها ومعرفة األسباب حىت يتأكد من أهنا ال ترجع إذل أخطاء أو هذا احلساب تغَتات غَت عادي
 تالعبات يف البيانات ادلالية.
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 اإلجراءات التحليلية وتحليل النتائج واستخالص الخالصة تطبيق -4-1-1-4
اخلطوة من أهم بعد ربديد الفروقات اجلوهرية، يقوم ادلدقق بتتبع تلك الفروق دلعرفة أسباهبا. وتعترب هذ  

 دلدقق من اكتشاف األخطاء أو التالعبات.ألن تتبع الفروق اجلوهرية ؽلكن ا خطوات اإلجراءات التحليلية، ذلك
 :تبدأ عملية التتبع والفحص باستفسارات من اإلدارة، مث يتم إتباعها بـــ

تعزز إجابة اإلدارة، دبقارنتها مع معرفة ادلدقق لطبيعة العمل ومع األدلة األخرى اليت مت احلصول  براهُت -
 عليها خالل عملية التدقيق.

ربديد مدى احلاجة إذل تطبيق إجراءات تدقيق أخرى استنادا إذل نتائج مثل هذ  االستفسارات وذلك يف  -
حالة ما إذا كانت التفسَتات واألدلة اليت مت صبعها ال توفر حالة عدم استطاعة اإلدارة توفَت تفسَتات أو يف 

 دليال كافيا بالنسبة دلستوى التأكيد ادلرغوب الذي يهدف إليه ادلدقق. 
 

  المدقق على اإلجراءات التحليليةاعتماد العوامل المؤثرة على مدى  -4-1-2
. ويف نتائج اإلجراءات التحليليةادلدقق على  ؽلكن القول بأن هناك عدة عوامل تؤثر على مدى اعتماد

بأن فعالية اإلجراءات التحليلية يف قدرها على التنبؤ مرتبطة بفعالية نظام الرقابة  أحد الباحثُتأوضح هذا الصدد 
خصائص مهمة يف اختيار اإلجراءات التحليلية واالعتماد على نتائمجها  ةإذل وجود طبس آخرونأشار و   .1الداخلية

 2:وهي كما يلي
قدرة اإلجراءات التحليلية على السيطرة على ادلخاطرة اليت قد تنتج من عملية التنبؤ بأرصدة  -

 احلسابات.
 التكاليف الناذبة عن استخدام اإلجراءات التحليلية. -
 ة اإلجراءات التحليلية من خالل قدرها على االستفادة من ادلعلومات ادلتوفرة.فعالية وكفاء -
 التحليلية.سهولة استخدام اإلجراءات  -
 القدرة على فهم وربليل نتائج اإلجراءات التحليلية. -
أنه ؽلكن تقليل ادلخاطرة اليت ؽلكن أن يتعرض ذلا ادلدقق من اعتماد  على  Biggs & Wildكما يبُت 

اإلجراءات التحليلية عن طريق زيادة درجة الدقة يف التقديرات الناذبة عن اإلجراءات التحليلية. وأوضح الباحثان 
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أنه بإمكان ادلدققُت تطوير تنبؤاهم للقيم الدفًتية غَت ادلدققة باستخدام طرق سلتلفة منها استخدام النماذج 
 .1اإلحصائية والتقدير الشخصي للمدققُت

على أن مدى اعتماد ادلدقق على نتائج عبد القادر الذنيبات و نادر الجيرانولقد اتفق كل من 
 2:لعوامل التاليةاإلجراءات التحليلية يتوقف على ا

فمثال عندما يكون لرصيد  مقارنة بالقوائم ادلالية ككل:األعلية النسبية للبنود موضوع الفحص  -
ادلخزون أعلية كبَتة بالنسبة للقوائم ادلالية فإن ادلدقق لن يكتفي باإلجراءات التحليلية فقط 
الستخالص نتائج التدقيق. ومن ناحية أخرى، قد يعتمد ادلدقق إذل حد كبَت على اإلجراءات 

نسبية كبَتة بالنسبة للقوائم التحليلية لبعض حسابات ادلصاريف إذا كان كل منها ال يشكل أعلية 
 ادلالية ككل، ويف نفس الوقت، دل ربدث فيها تقلبات غَت متوقعة.

مثل اإلجراءات األخرى اليت يقوم  وجهة لتحقيق نفس األهداف:إجراءات التدقيق األخرى ادل -
هبا ادلدقق عند فحصه دلدى إمكانية ربصيل حسابات العمالء مثل: مراجعة ادلتحصالت النقدية 

الحقة لتاريخ ادليزانية، تلك اإلجراءات قد تؤكد أو تنفي التساؤالت اليت أثَتت عند تطبيق ال
 اإلجراءات التحليلية على أرصدة حسابات العمالء.

فعلى سبيل ادلثال يتوقع ادلدقق عادة  ادلتوقعة من اإلجراءات التحليلية:دقة التنبؤ بالنتائج  -
مقارنة نسبة )إصبارل الربح/اذلامش اإلصبارل  عند La cohérenceدرجة أكرب من االتساق 

Marges brutes من فًتة ألخرى عن مقارنة مصاريف البحث أو اإلشهار اليت زبتلف من فًتة )
 ألخرى طبقا لسياسة اإلدارة.

تقييم نظام الرقابة الداخلية، فإذا تبُت للمدقق مثال ضعف الرقابة الداخلية على تنفيذ أوامر  -
عتمد بدرجة أكرب على االختبارات التفصيلية للعمليات واألرصدة بدال من البيع، فإنه قد ي

 اإلجراءات التحليلية للتوصل إذل رأي خبصوص ادلبيعات.
 
 

 

                                                             
1
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2
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 لتحليلية في تحقيق أىداف التدقيقكفاءة وفعالية اإلجراءات ا  -4-2
استخدام اإلجراءات التحليلية يف مراحل التدقيق ادلختلفة يتطلب من ادلدقق البحث عن الفروقات  إن

 1:التالية االحتماالتاجلوهرية والعالقات غَت العادية يف القوائم ادلالية. ويًتتب على وجود هذ  الفروقات أحد 
يقتنع ادلدقق بتلك ادلربرات يف هذ  احلالة  وجود مربرات حقيقية ومقنعة تفسر هذ  الفروقات: -

 ويعاملها كمعاملة باقي البنود العادية األخرى.
حتمال وجود غش أو عدم وجود مربرات كافية لتفسَت هذ  الفروقات شلا يثَت لدى ادلدقق شكا با -

 .تالعب أو أخطاء
أكثر ذلذ  البنود وأن غلعلها موضع اهتمامه يف مرحلة  إثباتيف هذ  احلالة غلب على ادلدقق صبع أدلة 
لتحقيق ذلك غلب على ادلدقق أن يطبق اإلجراءات التحليلية  التخطيط لعملية التدقيق وخالل مرحلة الفحص.
. كما أن اإلجراءات التحليلية اليت تتصف بالكفاءة االكتشافبكفاءة وفعالية، دبا يساهم يف زبفيض سلاطر 

اجلوهرية يف القوائم ادلالية  االضلرافاتاعد ادلدقق على ربقيق اذلدف من عملية التدقيق والوصول إذل والفعالية تس
العوامل اليت  االعتبار)بذل أقل جهد شلكن(. ويتطلب ذلك أن يأخذ ادلدقق بعُت  بطريقة أسرع وبأقل تكلفة

 2:التدقيق ادلختلفة، وهي كالتارلتساهم يف ربقيق كفاءة وفعالية هذ  اإلجراءات عند تطبيقها يف مراحل 
على ادلدقق مقارنة بيانات ذات درجة من الثقة مع البيانات احلالية، حبيث تكون تلك البيانات قد مت  -

تدقيقها يف الفًتات السابقة أو قد مت احلصول عليها من خالل هيكل ذو نظام رقابة داخلية جيد شلا 
 على نتائج ادلقارنة بصورة أكرب. االعتمادؽلكن  يرفع من درجة الثقة يف هذ  البيانات وبذلك

غلب على ادلدقق أن يقارن البيانات احلالية مع بيانات عدة سنوات سابقة، فمن األمثل استخدام  -
 بيانات أربع سنوات سابقة بشرط أن تتوفر  يف تلك البيانات الشروط اليت مت ذكرها يف النقاط السابقة.

ا  إلجراءات التحليلية ونتائمجها فكلمبشكل واضح على كفاءة وفعالية ايؤثر مستوى ذبميع البيانات  -
ادلدقق عند تطبيق اإلجراءات اليت يؤديها  االختباراتكانت البيانات مفصلة بدرجة أكرب كلما كانت 

التحليلية أكثر فعالية، حيث ؽلكن للمدقق أن يقسم ادلبيعات عند ربليلها على أساس الشهر بدال من 
 أساس سنة كاملة. ربليلها على

 إن استخدام أساليب إحصائية متعمقة، مالئمة وفعالة يساعد ادلدقق على إجراء ربليالت أكثر عمقا -
 وفائدة وبالتارل ػلصل على نتائج أكثر دقة ربقق لإلجراءات التحليلية كفاءها وفعاليتها.
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لضخمة وعمليات ميزان ادلراجعة إن استخدام ادلدقق لربامج احلاسب اآلرل يف إجراء العمليات احلسابية ا -
 وقيود التسوية وغَتها من ادلعامالت ادلالية يعطي ادلدقق نتائج أدق وبطريقة أسرع وبتكلفة زلدودة.

 

 أو معوقات استخدامهاعلى اإلجراءات التحليلية  االعتمادحدود  -4-3
أن "استخدام أي ظلوذج تدقيق يعتمد على مفهوم التكلفة وادلنفعة وبعد ذلك يتبقى السؤال  kinney يقول

العملي حول قدرة الفرد على تطبيقه، فال غلوز للفرد حسب النظرية االقتصادية ادلتعلقة بذلك أن يقوم بنشاط ما 
 . 1ما دل تكن الفائدة ادلتوقعة منه أعلى من تكلفته"

 Glover and)( وSpires and yardley,1989) (،Big and Wild,1985) نـمتوصلت دراسة كل ولقد 

kennedy,2000)  الكثَت من ادلعوقات اليت تؤثر يف أساليب اإلجراءات التحليلية، حيث يعتمد أي إذل وجود
  1:كلفة وادلنفعة وؽلكن إدراج هذ  العوامل كاآليتتظلوذج تدقيق على مفهوم ال

 أزمات اقتصادية خالل السنة أو السنوات السابقة شلا ػلد من عملية إجراء ادلقارنات. وجود -
 تمر لسياستها احملاسبية والتسويقية واإلنتاجية.تغيَت الشركة ادلس -
 طبيعة وخصائص الشركة وتوسيع وتقليص حمجم أعماذلا. -
 ومات ادلتوافرة.مة ادلعلة وغَت ادلالية الالزمة وعدم مالءعدم توافر ادلعلومات ادلالي -
 عدم قابلية ادلعلومات ادلتاحة للمقارنة والتكلفة العالية للحصول على البيانات ادلالية الضرورية للمقارنة. -
 ية لإلجراءات التحليلية مقابل متطلبات الدقة يف التدقيق وحاجة ادلدقق إذل التدريب.نقص القدرة التنبئ -

 2:االجراءات التحليلية تعتمد على العوامل التالية ذل أن امكانية استخداموتوصلت دراسات أخرى إ
 مدى تعقيد نظام الشركة. -
 مدى الثبات أو التغَت النسيب لنظام الشركة. -
 مدى توفر ادلعلومات ادلالية الالزمة. -
 زلددات الوقت والتكلفة يف احلصول على ادلعلومات الالزمة. -

العوامل اليت ذكرها الدراسات السابقة إذل معوقات قد صنفت ف (2006غسان سعيد باجليدة، )أما دراسة 
 :زلل التدقيق وذلك كما يلي ادلؤسسةتتعلق دبدقق احلسابات أو مكتب التدقيق وأخرى تتعلق ب
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 حددات تتعلق بمدقق الحسابات نفسوم -4-3-1
دبدقق احلسابات نفسه ربد من استخدام إجراءات ادلراجعة التحليلية واليت تتعلق ؽلكن إصبال احملددات اليت 

 1 فيما يلي:
 ة احلال فاقد الشيء ال عدم ادلعرفة الكافية باألنواع ادلختلفة إلجراءات ادلراجعة التحليلية، فبطبيع

، فادلدقق الذي ال يعرف أنواع اإلجراءات التحليلية ادلختلفة ال يستطيع تطبيق هذ  يعطيه
 اإلجراءات يف عمله.

 ية، فمما ال  شك فيه أن ادلدقق ادلتمرس وذا ءات ادلراجعة التحليلخربة ادلدقق يف استخدام إجرا
لن يواجه أية مشكلة يف تطبيق إجراءات ادلراجعة  اخلربة الكبَتة يف استخدام اإلجراءات التحليلية

التحليلية، وعلى العكس من ذلك بالنسبة للمدقق من ذوي اخلربة ادلتدنية يف استخدام هذ  
اإلجراءات فيمكن أن يشكل هذا العامل عائقا من عوائق استخدام اإلجراءات التحليلية بالشكل 

 .األمثل
 ة عن استخدام اإلجراءات التحليلية. ففي دراسة )عدم إدراك ادلدققُت بالفوائد ادلًتتبElsie & 

Jerry, 1994)  أشار معظم ادلدققُت أن الفوائد احملققة من استخدام اإلجراءات التحليلية ال تربر
 التكلفة ادلضافة نتيمجة االستخدام.

  ادلراجعة عدم قدرة ادلدققُت على استخدام برامج احلاسوب واليت تساعد على تطبيق اإلجراءات
 التحليلية بيسر وسهولة.

  ،( اتضح أن أهم العوامل اليت تعيق من 2003عمل ادلدققُت يف مكاتب فردية، ففي دراسة )غرايبة
 يف مكاتب استخدام إجراءات ادلراجعة التحليلية بالشكل ادلطلوب يف األردن هو عمل ادلدققُت

اتب فردية ػلول دون تبادل اخلربة بُت فردية، والتفسَت ادلنطقي ذلذا األمر هو أن العمل يف مك
 ادلدققُت.

 

 التدقيق محل المؤسسةمحددات تتعلق ب -4-3-2
 التدقيقزلل  ادلؤسسةأما بالنسبة للعوامل اليت ربد من استخدام إجراءات ادلراجعة التحليلية واليت تتعلق ب

 2فيمكن إغلازها يف اآليت:

                                                             
1

 .32-31مرجع سابق، ص ص: : [2006]غسان سعٌد سالم باجلٌدة  
2

 .33-32المرجع السابق، ص ص:  
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  من حيث حمجمها ونشاطها وفروعها، فكما أشرنا سابقا، فإن تطبيق  التدقيقزلل  ادلؤسسةطبيعة
اإلجراءات التحليلية على البيانات ادلوحدة للشركات القابضة واليت تضم العديد من الشركات 
ادلتعددة النشاط لن تكون بالفاعلية والكفاءة نفسها كما هو احلال بالنسبة للشركات ادلتمجانسة 

 النشاط.
 الداخلية، ويعد من األسباب اذلامة اليت ربول دون استخدام إجراءات ادلراجعة  ضعف نظام الرقابة

  ،1991 ، احلمودCohen & Kida, 1989التحليلية بالشكل ادلطلوب، ففي دراسات )
1994Elsie& Jerry أشارت صبيعها 2003، غرايبة 2003 ، طاهات1998، احلمود والسامرائي )

يعترب من األسباب اجلوهرية اليت  التدقيقت زلل نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسا إذل أن ضعف
ذبعل من ادلدققُت ال يستخدمون إجراءات ادلراجعة التحليلية أو ال يعتمدون على نتائمجها 

 بالشكل ادلطلوب.
 عدم توفر ادلعلومات ادلالية وغَت ادلالية بالشكل ادلطلوب، فكما هو معروف أن استخدام 

ت ربت ادلعلومات، وعدم توفرها يف ادلؤسسااإلجراءات التحليلية حباجة إذل الكثَت من هذ  
 التدقيق يشكل بطبيعة احلال عائقا دون تطبيق هذ  اإلجراءات.

 نيات التقديرية عدم مالءمة ادلعلومات ادلتوفرة للمقارنة، فعلى سبيل ادلثال عندما ال يتم إعداد ادليزا
ت بالشكل ادلنطقي أو ادلعقول، ففي هذ  احلالة فإن مدقق احلسابات لن من قبل هذ  ادلؤسسا

 يعتمد على هذ  ادليزانيات إلجراء ادلقارنات الالزمة.
  ففي هذ  احلالة تصبح ادلقارنات هنا غَت  ،استها احملاسبيةيلس ادلؤسسةالتغيَت ادلستمر من قبل

شلا ػلد من تطبيق ادلراجعة التحليلية  رى،منطقية نتيمجة الختالف السياسات احملاسبية من فًتة ألخ
 بالشكل ادلطلوب.

  كون األتعاب ادلمنوحة متدنية فهذا األمر حة دلدقق احلسابات، ففي حالة  تدين األتعاب ادلمنو
سيؤثر على حمجم االختبارات اليت غلريها ادلدقق وبالتارل ؽلكن أن تكون هذ  اإلجراءات التحليلية 

 أحد هذ  االختبارات.
أن هناك عوامل أخرى ربول دون تطبيق اإلجراءات التحليلية بالشكل األمثل إال أهنا ال  الباحثة وترى

 فيما يلي:نتطرق ذلا  ،زلل التدقيق ادلؤسسةترتبط بادلدقق وال ب
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 محددات أخرى -4-3-3
 ؽلكن إصبال هذ  احملددات فيما يلي:

 ؽلكن أن تشكل صعوبة احلصول على  التكلفة العالية أو صعوبة احلصول على ادلعلومات، فمثال
عائقا أمام مدقق احلسابات لكي يقوم إلجراءاته  العالية هاتمن ادلصادر اخلارجية أو حىت تكلف ادلعلومات ادلطلوبة
 التحليلية الالزمة.
   عدم وجود معايَت للصناعة، فمن ادلعروف أن مدقق احلسابات حُت يقوم باستخراج النسب ادلئوية

ال يقوم بذلك كهدف يف حد ذاته وإظلا دلقارنتها مع  -على سبيل ادلثال–اءات ادلراجعة التحليلية كأحد أنواع إجر 
زلل التدقيق، لكن غياب مثل هذ  النسب ادلعيارية غلعل من  ادلؤسسةانسب ادلعيارية للصناعة اليت تنتمي إليها 

 تخدام أحد أنواع اإلجراءات التحليلية.استخراج النسب ادلالية للمنشأة غَت ذات جدوى، األمر الذي ػلد من اس
  ،على سبيل ادلثال-التقلبات ادلستمرة يف األسعار، كما هو معروف فإلجراء ادلقارنات ادلطلوبة- 

بُت ادلعلومات ادلالية لسنوات متتالية البد وأن تكون الظروف االقتصادية اليت دل تتم خالذلا ادلقارنة متشاهبة أو 
األسعار خالل تلك الفًتات، فادلقارنة هنا متقاربة على أقل تقدير، لكن إذا كان هناك تقلب كبَت يف مستوى 

األمر الذي يعيق يف بعض األحيان من تطبيق  -فيما لو دل تؤخذ هذ  التغَتات يف احلسبان –تكون مشوهة 
 بالشكل ادلطلوب.إجراءات ادلراجعة التحليلية 

 .عدم وجود نصوص أو تعليمات تلزم مدقق احلسابات باستخدام اإلجراءات التحليلية 
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 خالصة الفصل:
 

جوانب التطور يف مفهومها،  ة الفصل األول لدراسةالباحث تفقد خصص ،ة ادلراجعة التحليليةألعلي نظرا
يف ربقيق  أهدافها وتوقيتها، أنواعها، عالقتها دبخاطر التدقيق، أساليبها، منهمجية تطبيقها، كفاءها وفعاليتها

  أهداف التدقيق وحدود االعتماد عليها.
إجراء مقابلة بُت األرصدة الواردة بالقوائم ادلالية زلل  تتضمن التحليلية ادلراجعةن ة أاتضح للباحثوقد 

 هنا تساعد يف الكشف عن التغَتات غَت العادية يفكما أ  ،اليةالتدقيق واألرصدة اليت توقعها ادلدقق لتلك القوائم ادل
مدقق يتمثل يف معقولية  للهنا توفر دليالفإ باإلضافة إذل ما سبقواليت تتطلب اختبارات مكثفة، احلسابات  أرصدة

 .خرىساقها مع الظروف السائدة من جهة أاألرصدة واتساقها مع بعضها البعض من جهة وات
اع يتطلب من ادلدقق اتب التحليلية ادلراجعةأن ربقيق األهداف ادلرجوة من  ةالباحث تأوضحهذا وقد 

، لذلك فقد يعتمد على حكمه الشخصي يف كافة خطوات ادلراجعة التحليليةوأن ادلدقق  بعض اخلطوات
  خصصت الباحثة الفصل الثاين لدراسة احلكم الشخصي للمدقق، أعلية ترشيد  وادلداخل ادلتبعة يف ترشيد . 

 



 
:الثاني الفصل  

الحكم الشخصي في تدقيق 
 الحسابات وأهمية ترشيده
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 :تمهيد

يعترب اغبكم الشخصي عنصرا طبيعيا يف العلـو الطبيعية واالجتماعية على حد سواء ويؤكد اؼبدققوف على 
تظهر أنبية  .مستخدمي اؼبعلومات بوجهة نظرىم يف مدى عدالة القوائم اؼبالية إلخباراألحكاـ الشخصية كوسيلة 

ذلك أنو لتحقيق الكفاءة ذل وجود قواعد تعمل على ترشيده، إ ترشيد اغبكم الشخصي للمدقق نتيجة اغباجة
ختلفة للحكم أف يكوف فبارس اؼبهنة على دراية باألبعاد اؼبمن الضروري والفعالية عند تطبيق معايَت التدقيق، 

 قسيم الفصل الثاين إذل أربعة مباحث: مت الشخصي. ولئلحاطة بكافة جوانبو فقد 
مع التمييز بينو  لحكم الشخصي يف تدقيق اغبساباتؿبدد وواضح ل تعريف وضع المبحث األول اوؿح

  اإلصباع.و  اذ القرار، االجتهادوبُت بعض اؼبصطلحات األخرى مثل: ازب

 .العوامل اؼبؤثرة على فبارسة اؼبدقق للحكم الشخصي المبحث الثاني تناوؿ

أنبية ترشيد ، اؼبقصود بًتشيد اغبكم الشخصي يف تدقيق اغبسابات لتوضيح المبحث الثالث خصص
 .ىذا اغبكممعايَت ترشيد و  يف تدقيق اغبسابات اغبكم الشخصي

   .مع اإلشارة إذل اؼبدخل الكمي ًتشيد اغبكم الشخصي للمدققل اؼبختلفة داخلاؼب المبحث الرابع ناقش
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 الحكم الشخصي في تدقيق الحسابات مفهومالمبحث األول: 

لقد ظل اغبكم الشخصي حىت وقت قريب مصطلحا غَت واضح يكتنفو الغموض رغم أنو أحد اؼبقومات 
 .1األساسية يف أي عمل مهٍت ولو دور ال يبكن التقليل من شأنو أو االستغناء عنو يف كثَت من ؾباالت التدقيق

ال أهنم دل وباولوا وضع تعريف إب وبالرغم من أنبيتو واالعًتاؼ بو من طرؼ اؼبنظمات اؼبهنية والعديد من الكتا
اذ القرار، االجتهاد، ازب :ذل اػبلط بينو وبُت بعض اؼبصلحات األخرى مثلوواضح لو فبا أدى إؿبدد 

 صباع،...اخل. اإل

 في تدقيق الحسابات تعريف الحكم الشخصي -1-1

اختيار أو  بأنو "عملية يتم من خبلؽبا اغبكم   ICCA عرؼ اؼبعهد الكندي للمحاسبُت القانونيُت
يبلحظ من خبلؿ ىذا التعريف أف اغبكم ال يفًتض مستوى معينا من . 2"يفضي إذل تصرؼ معُتازباذ قرار 

فإف ذلك يفًتض أف اغبكم يبارس  اؼبعارؼ أو اػبربة، لكن عند االنتقاؿ من مفهـو اغبكم إذل مفهـو اغبكم اؼبهٍت
  .اؼبهنةبعن ذلك متطلبات ومسؤوليات ترتبط  من طرؼ مهٍت ـبتص وينتج

بأف اغبكم اؼبهٍت ىو حكم شخصي ألفراد لديهم خربة ومعرفة يف ؾباؿ معُت ويتطلب   GIBBINSذكر 
 .3مزاولتهم ألنشطتهم االعتماد على تلك اػبربة واؼبعرفة

اجتهاد من جانب اؼبدقق بناء على خربتو  ىواؼبهٍت  اغبكم الشخصي بأف علي محمد موسى وأضاؼ
ة ومعرفتو يف حالة وجود غموض هبدؼ ازباذ القرار واليت تساعده على تكوين رأي فٍت ؿبايد عن مدى عدال

 .4ؿبل التدقيق وسبلمة القوائم اؼبالية للمؤسسة

 

                                                             
1
 .233، ص:مرجع سابق: 3102علً محمد موسى  

 ICCA : l’Institut Canadien des Comptables Agréés. 
2 GIBBINS MICHAEL et MASON ALISTER K. [1989] : « Jugement professionnel et information financière», 

ICCA, Toronto – Canada, p.153. 
3 GIBBINS MICHAEL [1984] : «Propositions about the psychology of professional judgment in public 

accountin»”, Journal of accounting research, The Institue of Professional Accounting, Chicago, Vol. 22 n° 1,  

p.105.    
4
 .232، ص:مرجع سابق :3102علً محمد موسى  
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االجتهاد أف اغبكم الشخصي ىو إدراؾ متبصر من جانب اؼبدقق يرتكز على ب أمين أحمدأوضح كما 
تستخدـ يف اؼبشاكل واؼبهاـ أو اؼبوضوعات اليت والقياس على السوابق والتأىيل العلمي واػبربة العلمية اؼبتميزة، 

 .1، ؼبساعدتو يف ازباذ القرارات اؼبناسبةقدير أو اغبكم اليت تواجو اؼبدققاؼبتعلقة بالت

يبارس بصفة مستمرة يف كل مرحلة من أف اغبكم الشخصي يف التدقيق ب جورج دانيال غاليويرى 
ذل أف ىذه العملية قد تالية، ىذا باإلضافة إ حكممعُت قد تؤثر على عملية  حكممراحل التدقيق، كما أف نتائج 

 .2ارسة اؼبدقق غبكمو الشخصي اؼبهٍتتكوف صعبة ومعقدة، ويتوقف ذلك على طبيعة اؼبوقف الذي يتطلب فب

ف ىناؾ بواسطة مدقق مؤىل لذلك، وبذلك فإ يبارس اغبكم الشخصي فأإذل  ُتالباحث أشار أحدبينما 
والعمليات  بعض جوانب القوة والضعف للمدقق واؼبتعلقة بالكفاءة واؼبوضوعية والنزاىة والذاكرة والقابلية للتعلم

العقلية األخرى اليت من شأهنا أف تؤثر على فبارسة اؼبدقق للحكم اؼبهٍت، كما قد يشارؾ العديد من األفراد يف 
فبارسة اغبكم الشخصي يف كثَت من اغباالت. وبصفة عامة فإف التشاور مع اآلخرين قد يؤدي إذل ربسُت جودة 

 .3أو نوعية اغبكم الشخصي

كم الشخصي أو اػبصائص اليت تتعلق بالفرد الذي يبارس اغب سابقة ركزت علىالتعريفات ال أفيبلحظ 
والذي يتضمن كبل من: إال أهنا دل تتضمن اإلطار الذي يبارس يف نطاقو اغبكم اؼبهٍت  ،اؼبدقق بعملية ازباذ قرار

بأف اغبكم  جمعةأحمد حلمي  ذكرويف ىذا الصدد  اؼببادئ احملاسبية، معايَت التدقيق وقواعد السلوؾ اؼبهٍت.
الشخصي للمدقق، يتطلب توظيف التدريب واؼبعرفة واػبربة ذات العبلقة ضمن السياؽ اؼبنصوص عليو دبوجب 
معايَت التدقيق واحملاسبة والسلوؾ األخبلقي، عند صنع قرارات مدروسة حوؿ إجراءات سَت العمل اؼبناسبة يف 

 .4ظروؼ عملية التدقيق
توظيف للمعارؼ واػبربة  حيث عرؼ اغبكم الشخصي بأنو  karim AMOUSوىذا ما أكد عليو 

    للمحاسبُت وقواعد السلوؾ اؼبهٍتاؼببلئمة باإلضافة إذل اؼبؤىبلت اؼبهنية والشخصية ضمن نطاؽ اؼبعايَت اؼبهنية 
 .5اؼبهنيُت، من أجل ازباذ قرار يف حالة ما إذا تطلب األمر االختيار من بُت البدائل اؼبختلفة

                                                             
1
 .21، الدار الجامعٌة، االسكندرٌة، مصر، ص: «مراجعة وتدقٌق نظم المعلومات»: 3112أحمد أمٌن  
2
 .322-322ص ص: مرجع سابق،  :3113-3112جورج دانٌال ؼالً  
3
 .322المرجع السابق، ص:  
4
علددى االسددتمرارٌة سدراسددة  دور أسددالٌت تنبٌددت البٌانددات يددً تيددوٌر تبٌددٌم المدددقق لتبدددٌر اشدار  لبدددر  المن دد  »: 2009أحمددد حلمددً جمعددة  

 .020، مجلة المحاسبة واشدار  والت مٌن، كلٌة التجار ، جامعة الباهر ، جٌز ، ص:«مبارنة(
5
 Karim AMOUS 2002-2003 :« Le jugement professionnel de l’expert-comptable dans les missions liées aux 

états financiers»,  Mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'expertise comptable,  Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion, Université de  SFAX pour le sud, p.26. 
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بأف فبارسة اغبكم الشخصي تكوف يف نطاؽ بيئة معينة، وتتأثر ببعض العوامل  أحد الباحثُت أضاؼو 
مثل: مدى اؼبعرفة باؼبؤسسة، اؼبخاطر وعدـ التأكد، الضغوط التنافسية والقيود اليت قد تضعها اإلدارة على اؼبدقق،  

التدقيق وقواعد السلوؾ اؼبهٍت. ورغم ذلك كما أف فبارسة ىذا اغبكم يكوف يف نطاؽ اؼببادئ احملاسبية ومعايَت 
فقد يواجو اؼبدقق صعوبات يف بعض اؼبواقف إذا كانت ، ارستو ؽبذا اغبكمفإف وجود اؼبعايَت ال يضمن سهولة فب

 .1تعاين من عدـ وضوح اؼبعيار أو عدـ وجود معايَت يبكن تطبيقها
 على اػبصائص التالية للحكم الشخصي:أهنا ركزت  قبدعند قيامنا بتحليل التعاريف اؼبذكورة أعبله، 

 اجتهاد اؼبدقق وبذؿ ما يف وسعو عند إصدار اغبكم الشخصي. -
يقـو اغبكم الشخصي للمدقق على أساس من اؼبعرفة العلمية واػبربة العملية وىذا يتفق مع معيار  -

 التأىيل العلمي والعملي للمدقق.
وجود فائدة أو توصية معينة تبلئم موقف  تنشأ اغباجة للحكم الشخصي للمدقق يف حالة عدـ -

 التدقيق.
يهدؼ اغبكم الشخصي إذل مساعدة اؼبدقق يف ازباذ قرارات أكثر مبلئمة ؼبوقف التدقيق واليت  -

 تساىم يف تكوين رأي اؼبدقق.
 اختيار بديل معُت من بُت البدائل اؼبتاحة. اغبكم الشخصي يتطلب  -

 التنبؤ ببعض أنو يتطلب  ، كماعقلية قد ال يبكن فهمهاعلى عمليات اغبكم الشخصي يعتمد  -
 النتائج يف ظل ظروؼ عدـ التأكد.

يبارس اغبكم الشخصي ضمن السياؽ اؼبنصوص عليو دبوجب معايَت التدقيق واحملاسبة والسلوؾ  -
 األخبلقي.

لذلك من الضروري أف يكوف قاببل للتربير أو  ،من يبارسو يتحمل مسؤولية النتائج اؼبًتتبة عليو -
 للدفاع عنو. 

 .بسبب االختبلفات والفروؽ الفردية بُت اؼبدققُت من غَت احملتمل أف ينتج عنو اتفاؽ صباعي  -

                                                             
1
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منها ما يتعلق بعملية التدقيق، ومنها ما يتعلق بالبيئة اليت  ببعض العواملاغبكم الشخصي يتأثر  -
 ، والبعض اآلخر يتعلق باؼبدقق يف حد ذاتو.يبارس فيها اغبكم اؼبهٍت

 

الشخصي اغبكم ا للحكم الشخصي اؼبهٍت مفاده أف نقًتح تعريفا بسيط ،وكنتيجة للتحليل أعبله
يف حالة عدـ وجود  إليوعلى أساس من اؼبعرفة العلمية واػبربة العملية، تنشأ اغباجة  بناءاجتهاد اؼبدقق ىو  اؼبهٍت

اقف فائدة أو توصية معينة تبلئم موقف التدقيق، يهدؼ إذل مساعدة اؼبدقق يف ازباذ قرارات أكثر مبلئمة ؼبو 
يبارسو اؼبدقق يف صبيع مراحل عملية التدقيق ابتداء من التخطيط ؽبا ومرورا  و،واليت تساىم يف تكوين رأي التدقيق

وإعداد وإصدار التقرير ويتم ذلك من خبلؿ االلتزاـ دببادئ احملاسبة لتدقيق بتنفيذىا وعند االنتهاء من عملية ا
 ومعايَت األداء اؼبهٍت للتدقيق وقواعد السلوؾ اؼبهٍت.

يبلحظ فبا سبق أف ىناؾ بعض اػبلط بُت مصطلح اغبكم الشخصي وبعض اؼبصطلحات األخرى مثل: 
الباحثوف بكثرة يف تعريفهم للحكم الشخصي، لذلك سنحاوؿ ازباذ القرار، االجتهاد واإلصباع واليت استخدمها 

 من خبلؿ اؼبطلب الثاين التمييز بُت اغبكم الشخصي وكل من ازباذ القرار، االجتهاد واالصباع.

 اإلجماعو االجتهاد ، اتخاذ القرارعالقتو بالحكم الشخصي و  -1-2

عبلقة ىذه اؼبصطلحات دبصطلح غبكم الشخصي يف التدقيق هبدر بنا ربديد امفهـو  توضيحبغرض 
 اغبكم الشخصي وذلك كما يلي:

 الحكم الشخصي واتخاذ القرار -1-2-1

ولفًتة طويلة من الزمن يعتمد على اغبدس واألحكاـ الشخصية يف ازباذه لقراراتو إذل أف بدأ  ظل االنساف
االقتصادية والسياسية اؼبتخصصوف بالعلـو االجتماعية يهتموف بتطبيق طرؽ البحث العلمي على الظواىر 

 لوسائل القياس العلمي واختباراتو.واالجتماعية اليت يبكن إخضاعها 

الذي لقب  Taylor) (تايلوراستخداـ ىذه الطرؽ إذل االدارة يف سبيل تطويرىا، وكاف  بعدىا انتقل 
ساليب العلمية ؿبل التجربة واغبكم الشخصي واػبربة األبأب االدارة العلمية أوؿ الرواد الذين دعوا إذل إحبلؿ 
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الذي ركز على مفهـو  أب نظرية القرار (Herbert Simon)ىيربرت سيمون ، وصوال إذل 1الذاتية وازباذ القرارات
 ازباذ القرارات يف دراسة مشكلة التنظيم. 

بُت ؾبموعة من البدائل، ف ازباذ القرار ما ىو إال اختيار أىيربرت سيمون من خبلؿ أفكار يتضح 
عداد نتيجة التضحية اليت تتم بُت البدائل اؼبطروحة، ترمي ىذه العملية يف تطلب عملية طويلة من التخطيط واإلت

آخر اؼبطاؼ إذل ربقيق ىدؼ، والذي يعترب يف حد ذاتو وسيلة لتحقيق ىدؼ آخر. وىنا نبلحظ أف البديل 
على  فضل البدائل بناءقيق اؽبدؼ بشكل تاـ، لكنو يكوف أاؼبختار ما ىو إال حل وسط ال يؤدي إذل رب

  ارجية والبيئة الداخلية للمنظمة.اؼبعلومات اؼبتعلقة بالبيئة اػب

معُت من يتضمن اختيار بديل  للمدققبأف اغبكم الشخصي  جورج دانيال غالييرى يف ؾباؿ التدقيق و 
 .2أنو إذا دل يكن ىناؾ ؾباؿ لبلختيار فإنو ال توجد حاجة ؼبمارسة اغبكم الشخصي بُت البدائل اؼبتاحة، ذلك

 وتتطلب عملية ازباذ القرارات اؼبتعلقة باغبكم الشخصي ما يلي:

  الذي يتطلب ممارسة الحكم الشخصيتحديد الموقف  -1-2-1-1

اؼبدقق العديد من اؼبواقف اليت تتطلب فبارستو للتقدير اؼبهٍت، وىو يبارس ىذا التقدير يف نطاؽ  يواجو
اإلطار احملاسيب الذي يشمل اؼببادئ احملاسبية اؼبقبولة قبوال عاما، قواعد السلوؾ اؼبهٍت ومعايَت التدقيق اؼبقبولة قبوال 

أيضا من اؼبدقق فبارسة حكمو الشخصي فيما يتعلق  من ناحية أخرى فإف ىذا اإلطار احملاسيب يتطلب عاما.
 .3بتفسَته وكيفية تطبيقو

أنو من بُت اؼبواقف اليت تتطلب فبارسة اؼبدقق غبكمو الشخصي على وجو  أحمد حلمي جمعةويرى 
  4:يلي اػبصوص ما

 األنبية النسبية وـباطر التدقيق.  - 

                                                             
1
 انظر كال من: 

، الجزء األول: البرامج الخيٌة، جامعة «بحوث العملٌات وتيبٌباتها يً حل الم كالت واتخاذ البرارات»: 3112يرٌد عبد الفتاح زٌن الدٌن  -

 .12الزقازٌق، مصر، ص:

 .02، ص:عمان، الحامد للن ردار ، 0ي، «نظرٌة البرارات اشدارٌة: مفاهٌم ويرائق كمٌة»: 3111كاسر نصر المنصور -
1
 .322: مرجع سابق، ص: ]3112[جورج دانٌال ؼالً  
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2
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 طبيعة وتوقيت ونطاؽ إجراءات التدقيق اؼبستخدمة. -
تقييم ما إذا مت اغبصوؿ على أدلة تدقيق كافية ومناسبة واستخبلص االستنتاجات اؼبتعلقة بتقييم مدى  -

 معقولية التقديرات اليت تضعها اإلدارة لدى إعداد البيانات اؼبالية.
تقييم أحكاـ اإلدارة يف تطبيق إطار إعداد التقارير اؼبالية اؼبعموؿ بو اػباص باؼبؤسسة وبشكل خاص  -

 قدرة اؼبؤسسة على االستمرار. قديرت

بصفة عامة، تتعلق تلك اؼبواقف دبرحلة زبطيط عملية التدقيق، مرحلة تنفيذىا أو مرحلة إعداد التقرير. 
وقد تتميز بعض تلك اؼبواقف بالبساطة وعدـ التعقيد، وىي بذلك تتطلب فبارسة اغبكم اؼبهٍت بدرجة أقل من 

اؼبهٍت اعتمادا على   اغبكمومن اؼبواقف اؼبعقدة اليت تتطلب فبارسة درجة عالية من  ؼبواقف اليت تتميز بالتعقيد.ا
 تقييم مدىا على القوائم اؼبالية للمؤسسة، اليت قد تؤثر جوىري مراجعة التقديرات احملاسبية لئلدارة كفاءة اؼبدقق:

صدؽ وعدالة القوائم اؼبالية  قدرهتا على االستمرار يف مزاولة نشاطها يف اؼبستقبل وإبداء الرأي حوؿ مدى
 .1للمؤسسة يف التعبَت عن نتيجة نشاطها خبلؿ فًتة معينة وعن مركزىا اؼبارل يف هناية تلك الفًتة

  الحصول على معلومات مالئمة:  -1-2-1-2

 2:يتطلب ذلك ما يلي

 اؼبهٍت. ربديد وصبع اؼبعلومات اليت يبكن أف تؤثر على اؼبوقف الذي يتطلب فبارسة اؼبدقق غبكمو -
 ربديث معلومات اؼبدقق عن اؼبؤسسة فيما يتعلق بػ: -

 .سلطة ازباذ القرارات النهائية اؼبتعلقة بإعداد وعرض القوائم اؼبالية 
  ربديد األطراؼ األكثر اىتماما بالقوائم اؼبالية وربديد بنود القوائم اؼبالية األكثر أنبية وتأثَتا على

 تلك األطراؼ.
 ىناؾ عوامل أو ضغوط قد تؤدي إذل ربيز القرارات، ومثاؿ ذلك اىتماـ  التعرؼ على ما إذا كاف

 .اؼبديرين بنتائج تقييم األداء أو الرغبة يف ربقيق أىداؼ اؼبوازنة
 على ما إذا كانت اؼبؤسسة قد واجهت من قبل، موقفا مشاهبا للموقف الذي يتطلب  التعرؼ

 فبارسة اغبكم اؼبهٍت، وما إذا كاف من اؼبتوقع حدوث موقف مشابو يف اؼبستقبل.

                                                             
1
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 فحص اؼبعايَت اؼبهنية اؼببلئمة واؼبمارسات العامة، اؼبتعلقة باؼبوقف الذي يتطلب فبارسة اغبكم اؼبهٍت. -
 اإلجراءات اليت اتبعت بواسطة مدققُت آخرين يف اؼبواقف اؼبشاهبة.التعرؼ على  -

  تحديد وتقييم البدائل -1-2-1-3

 1:يتطلب ذلك ما يلي

 ضرورة ربديد كل البدائل اؼبمكنة، كما هبب على اؼبدقق تفادي التأثر باختيار أوؿ بديل قابل للتطبيق. -
البدائل، وتأثَتاهتا احملتملة على ـبتلف األطراؼ اؼبهتمة بالقوائم اؼبالية  تقدير النتائج اؼبتوقعة لتلك -

 للمؤسسة.

  اختيار البديل المالئم -1-2-1-4

 2:من الضروري مراعاة ما يلي

األسئلة اليت يبكن أف تثار  بعُت االعتبارلبديل األكثر مبلءمة لظروؼ اؼبؤسسة، وأف يأخذ اختيار اؼبدقق ل -
 اؼبهٍت. حكموبواسطة مستخدمي القوائم اؼبالية، الذين قد يتأثروف بقرار فبارسة 

التشاور مع إدارة اؼبؤسسة فيما يتعلق بنتائج البديل الذي مت اختياره، ويف حالة اختبلؼ تلك النتائج عن  -
 سباب اؼبؤدية لذلك.، فإنو من الضروري فحص األاإلدارةالنتائج اليت توصلت إليها 

توثيق عملية ازباذ القرارات، وتوضيح األسباب اؼبدعمة للقرار، وأسباب استبعاد البدائل األخرى. ومن  -
 الختياره.  موقف يسمح لو بتقدًن تربير كاؼالضروري أف يكوف اؼبدقق يف

أف يتأثروا بو، يتطلب من اؼبدقق إبداء رأيو بوضوح يف  من اؼبمكنالذين  أولئكإف توصيل القرار إذل 
أف التغذية العكسية ضرورية للمدقق الذي يتخذ القرار، حيث أهنا قد  اتقريره عن القوائم اؼبالية للمؤسسة. كم

 تؤدي إذل ربسُت عملية التعلم.

أف يستخدـ قد يكوف من اؼبفيد الباحثة أنو عند اختيار البديل األكثر مبلءمة لظروؼ اؼبؤسسة،  وترى
ع من الربط بُت خبلق نو  ساىماليت تنظم دعم القرارات  :مثل اؼبدقق بعض األساليب اليت تساعد يف ازباذ القرارات

، حبوث اإلحصائية، الرياضية)  ة، النماذج الكمي ةالبيانات واؼبعلومات اؼبتوفر  ةقاعد :ىي ةثبلث عناصر رئيسي
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ويرتبط ىذا النوع من النظم  .صياغتو ةتشارؾ يف عملي ةأو صباع االقرار سواء كاف فرد( وبُت متخذ عملياتال
أو غَتىا  ةما أف تكوف رياضيإمعلوماتو وىي  ةعداد وهتيئإيف  ةيسيلدخوؿ عمليات رئ اوثيق اارتباطباغباسوب 

. لق ىذا النوع من الًتابطيف قراراهتم ػب اؼبدققُتودعم وترشيد  ةىذا النظاـ دورًا ىامًا يف مساعدلعب يلذلك 
يف ؿباكاة  استخداـ اغباسب اإللكًتوينوذلك من خبلؿ  Artificial Intelligence  االصطناعيالذكاء  كذلوك

حبيث يبكن التوصل  ،الذكاء اإلنساين عن طريق برامج للحاسب اإللكًتوين تعتمد على اؼبعلومات البشرية )اػبربة(
 من خبلؽبا إذل قرار يباثل قرار اإلنساف.

بأف الشبكات   ريم خصاونةإال أف عملية ازباذ القرار ال يبكن أف تبٌت على معلومات فقط، لذلك ترى  
اليت يبكن تطبيقها الذكاء االصطناعي ىي إحدى تطبيقات  Neural Net Work  Artifitialةاالصطناعيالعصبية 

يف عملية التدقيق. سبثل ىذه الشبكات برامج أو أساليب للحاسب اآلرل رباكي الطريقة اليت يعمل هبا العقل 
البشري، وتتكوف من عدد كبَت من اػببليا العصبية االصطناعية أو عناصر التشغيل اليت تتصل ببعضها البعض 

اؼبكونة للشبكة يف عدة طبقات وىي طبقة  ة االصطناعيةالعصبياػببليا بدرجة مرتفعة، حبيث يتم ذبميع 
اليت تستقبل اؼبدخبلت، وطبقة اؼبخرجات   اػببليا العصبية االصطناعية" وتتكوف من Input Layerاؼبدخبلت "

" Output Layerاليت ترسل اؼبخرجات. وتعرؼ الطبقات اليت تقع بُت  اػببليا العصبية االصطناعية " تتكوف من
 Hidden or ر( بالطبقات اؼبختفية أو الوسيطة "طبقة اؼبدخبلت وطبقة اؼبخرجات )سواء كانت واحدة أو أكث

intermediate  Layer"1، وىي اليت تعطي للشبكة القدرة على التعامل مع البيانات بصورة غَت خطية.     

ة على عملية االصطناعيبأنو يبكن تطبيق مفهـو الشبكات العصبية  ريم خصاونةانطبلقا فبا سبق ترى 
اليت تستقبل اؼبدخبلت ىي خبليا تتعلق بعملية التدقيق من  العصبية االصطناعية اػببلياالتدقيق، ذلك أف 

قبوؿ العمبلء، أما يف مرحلة التخطيط  معلومات عن العمبلء اعبدد، أو العمبلء القدامى الزباذ قرار االستمرار أو
على معلومات عن فريق التدقيق، نطاؽ التدقيق، برنامج التدقيق. أما طبقة اؼبخرجات مل تفاػببليا العصبية تش

اليت ترسل اؼبخرجات فتتضمن اؼبخرجات الناذبة من البيانات غَت اػبطية  االصطناعيةفتتكوف من اػببليا العصبية 
 . 2لة الوسطى ووضع خطة لعملية التدقيقاليت سبت يف اؼبرح

                                                             
1
المددقق، مجلدة مهنٌدة ، مجلدة «مجاالت استخدام وتيبٌدق مفهدوم ال دبكات العصدبٌة االصديناعٌة يدً تددقٌق الحسدابات»: 3103رٌم خصاونة  

 .12، ص:24-22متخصصة تصدر عن جمعٌة المحاسبٌن البانونٌٌن األردنٌٌن، العدد 
2
 .18مرجع السابق، ص: ال 
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أساليب تنقيب البيانات اليت تعترب تكنولوجيا مفيدة بأف  أحمد حلمي جمعةباإلضافة ؼبا سبق، يرى 
تقديرات اإلدارة حوؿ مدى قدرة اؼبؤسسة اؼبدقق اؼبستقل لتقييم  التحقق من للمدقق وكذلك اؼبدقق اػببَت عند

العقد األخَت من األلفية الثانية العديد من الدراسات اؼبتعلقة بالتنبؤ قدمت يف حيث  .1على االستمرار
باالستمرارية واستخداـ أساليب تنقيب البيانات، وكذلك مع بداية العقد األوؿ من األلفية الثالثة قدمت العديد 

ولعل االت ـبتلفة، بيانات اؼبالية يف ؾبمن الدراسات اليت استخدمت أساليب تنقيب البيانات يف ربليل مؤشرات ال
من اؼبواقف اؼبعقدة اليت باعتبارىا  أىم الدراسات كانت يف ؾبارل التنبؤ باإلفبلس والتنبؤ باالستمرارية والعسر اؼبارل

 .تتطلب فبارسة درجة عالية من اغبكم اؼبهٍت اعتمادا على كفاءة اؼبدقق

التنبؤ بالفشل اؼبؤسسي باستخداـ أربعة  Lin and McCleanحاوؿ كل من وللتدليل على ما تقدـ فقد 
 Logisticواالكبدار اللوجسيت  Discriminant Analysisنبا ربليل التمايز طرؽ احصائية ـبتلفة، اثنُت منها 

Regression ،( أما االثنُت اآلخرين نبا شجرة القرارDT) Decision Trees( والشبكات العصبية ،NNs )
Neural Networks  باإلضافة إذل اقًتاح خوارزمية ىجينةHybird Algorithm ولقد قرر الباحثاف أف أفضل ،

نتائج التنبؤ باإلفبلس تعود إذل مبوذجي شجرة القرار والشبكات العصبية لكل من اغبكم الشخصي أو استخداـ 
ANOVA 2ذج، كما اقًتح الباحثاف استخداـ النموذج اؽبجيٍت، ألف أفضل أداء كاف ؽبذا النمو . 

النموذج اؽبجيٍت بالتكامل مع الشبكات العصبية  .Tung et.Alوامتدادا للدراسة السابقة فقد استخدـ 
  ، ويدعى ىذا النموذج بالشبكة العصبية الضبابية ذات التنظيم العاـFuzzy Systemsواألنظمة الضبابية 

Generic Self-organising Fuzzy Neural Network 3النموذج يف التنبؤ يف فشل البنوؾ، ولقد مت تطبيق . 

 Fenetic( GAs)مبوذج مبٍت على اػبوارزميات الوراثية  Shin and Leeاقًتح كل من كما 
Algorithms بٌت كل من  2003، ويف عاـKim and Han مبوذج نوعي ،Qualitive  مبٍت على خرباء اؼبعرفة

Experts Knowledge اػبوارزميات الوراثية الستخراج قواعد القرار من خرباء ، ولقد استخدـ النموذج طريقة
( أف Shin and Lee, 2002التنبؤ باإلفبلس النوعي بالتطبيق على البنك التجاري الكوري، ولقد قرر الباحثاف )
 .Inductive Learningأفضل دقة للتنبؤ باإلفبلس كانت باستخداـ الشبكات العصبية، والتعلم االستقرائي 

                                                             
1
 .020، ص:: مرجع سابق2009أحمد حلمً جمعة  

2
 Lin F.Y. & McClean S., [2001] :  « A Data mining Approach to the Prediction of Corporate Failure, 

Knowledge-Based Systems », Volume 14, Issues 3-4, June, pp. 189-195. 
3 Tung W.L., Quek C. & Cheng P. [2004] : « GenSO-EWS : a Novel Neural Fuzzy Based Early Warning System 

for Predicting Bank Failures. Neural Networks », Volume 17, Issue 4, May, pp. 567-587. 
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 The Variable ، باستخداـRough Set Theoryتطوير  Beyon and Peel خدـ كل منبينما است

Precision RST (VPRST) ولقد أكدت نتائج اؼبقارنة مع ربليلي التمايز اؼبتعدد ،Multiple Discriminant 

Analysis والتحليل اللوغاريتمي ،Logit Analysis والتقسيم التكراري ألشجار القرار اػبوارزمية ،Recursive 

Partitioning Algorithms Decision Trees وطريقة أليسي للتمايز الًتتييب ،Elysee Ordinal 

Discriminant1، أف ىناؾ تشابو يف دقة التنبؤ. 

، مع آراء Rough Set Theory (RST)النتائج اليت حصل عليها باستخداـ  McKeeوكذلك قارف 
لفعلية بغرض التنبؤ باإلفبلس، ولقد أوضحت الدراسة أف نتائج اؼبقارنة كانت متماثلة تقريبا حيث ااؼبدققُت 

خلص الباحث إذل أف النماذج اؼبطورة يف ىذا البحث تشَت إذل عدـ وجود فروقات ىامة يف التنبؤ تفوؽ منهجية 
 .2اؼبدققُت اغبالية

 Case Baseدراسة تطوير مبوذج  Park and Hanباإلضافة إذل ما تقدـ فقد حاوؿ كل من 

Reasoning (CBR)  للتنبؤ باإلفبلس من خبلؿ استخداـ ميزات مرجحة للقياس حيث مت حساهبا باستخداـ
، ولقد توصل الباحثاف إذل أف استخداـ Analytic Process Method (AHP) طريقة عمليات التدرج التحليلية

AHP/CBR  أفضل من استخداـCBR  فقط، واكبدارCBRو ،CBR 3اللوغاريتمي. 

على مباذج التقدير وازباذ القرارات، وتركز تلك النماذج على مدخبلت  كما اعتمدت بعض الدراسات
ىذه باإلضافة إذل أهنا اىتمت . يف حد ذاهتاازباذ القرار وـبرجات عملية ازباذ القرار بدال من الًتكيز على عملية 

أساسا بازباذ القرارات اعبماعية. كذلك مت التمييز بُت اؼبعرفة األساسية اؼبتعلقة دبجاؿ معُت من التخصص،  

                                                             
1
 Beynon M.J. &Peel, M.J. [2001] : « Variable Precision Rough Set Theory and Data Discretisation : an 

Application to Corporate Failure Prediction, Omega The International Journal of Management Science, 

Volume 29, Issue 6, December, pp. 561-576. 
2 McKee T.[2003] : « Rough Sets Bankruptcy Prediction Models vs. Auditor Signalling Rates, Journal of 

Forecasting, Volume 22., Issue 8, December, pp. 569-586. 
3 Park C.S. and Han J. [2002] : « A Case-base Reasoning with the Feature Weights Derived by Analytic 

Hierarchy Process for Bankruptcy Prediction, Expert Systems With Applications », Volume 23, Issue 3, 

October, 2002, pp. 255-264. 
 أنظر:  ،على سبٌل المثال 

- Gibbins Micheal Spring1984 :«Propositions about the psychologe of professional judgement in public 

Accounting»,Journal of accounting research, The Institue of Professional Accounting, Chicago, pp.103-125  

- Etizioni A.July/Auguest1989 :«Humble decision Making», Harvard Business Administration, Harvard 
University, pp.122-126  
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واألبعاد األخرى الزباذ القرار وأحد نتائج ىذا التمييز ىو أف اؼبدقق هبب  واالحتماليةواؼبعرفة باؼبفاىيم اإلحصائية 
 .1يكوف لديو اؼبعرفة الكاملة بكل ما يتعلق دبجاالت زبصصو، وصفات وحدود التقدير البشريأف 

 إذل ما يلي: ةلص الباحثانطبلقا فبا سبق زب

يتبٌت اؼبدقق عند فبارستو للحكم اؼبهٍت، عملية ازباذ قرارات تتضمن اؼبراحل اليت سبق اإلشارة إليها وىي:  -
اؼبهٍت، واغبصوؿ على اؼبعلومات اؼببلئمة، وربديد  فبارسة اغبكمبلئم الذي يتطلب ربديد اؼبوقف اؼب

 وتقييم البدائل، واختيار البدائل اؼببلئمة.
 ازباذ القرارات يف ؾباؿ التدقيق يتطلب من اؼبدقق اآليت:إف  -

  .أف يكوف على علم دبصادر البيانات البلزمة الزباذ القرار 
  البيانات.أف يستخدـ األساليب الفنية للحصوؿ على تلك 
  أف يستخدـ اؼببادئ والقواعد اؼبتعارؼ عليها وأيضا حكمو الشخصي يف فحص البيانات

 واؼبعلومات اؼبتجمعة لديو.
من الضروري أف وبدد اؼبدقق ما يتطلب منو االىتماـ يف كل مرحلة من اؼبراحل السابقة، ويتوقف ذلك  -

كم اؼبهٍت، واالعتبارات البيئية اليت قد ة اغباؼبوقف الذي يتطلب فبارسعلى اعتبارات عديدة منها طبيعة 
 تؤثر على ىذا اغبكم.

تأثَت القرار على ـبتلف األطراؼ اؼبهتمة بالقوائم اؼبالية  االعتبارمن الضروري أف يأخذ اؼبدقق بعُت  -
 للمؤسسة.

ار قاببل من الضروري توثيق عملية ازباذ القرارات اليت تتبع عند فبارسة التقدير اؼبهٍت حىت يكوف القر  -
للتربير أو الدفاع، وبصفة خاصة إذا كانت اؼبواقف اليت تتطلب ذلك معقدة، وال توجد معايَت مهنية 
واضحة، كما أنو من اؼبتوقع أف يًتتب على قرارات فبارسة اغبكم اؼبهٍت تأثَتات جوىرية على مستخدمي 

 القوائم اؼبالية.

 

 

 
                                                             

 .322-328: مرجع سابق، ص ص:3113-3112جورج دانٌال ؼالً   1
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 بازباذ القرار:" عبلقة اغبكم الشخصي 7ويلخص الشكل رقم"

 ": الحكم الشخصي واتخاذ القرارات7شكل رقم "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من اعداد الباحثةالمصدر: 

يتضح من خبلؿ الشكل أنو إذا كاف متخذ القرار سيعتمد على اغبدس والتخمُت، فسيكوف للحكم 
القرار سوؼ يعتمد على اؼبنهج العلمي يف ازباذ القرار الشخصي الدور الكامل يف ازباذ القرار، أما إذا كاف متخذ 

 فإف اغبكم الشخصي سوؼ يلعب دورا ؿبدودا وؿبسوبا يف ازباذ القرار.

 

 البيانات اؼببلئمة الزباذ القرار

 ربديد اؼبوقف الذي يتطلب فبارسة اغبكم الشخصي -1 موقف يتطلب فبارسة اغبكم الشخصي

 ربديد البيانات اؼببلئمة الزباذ القرارات -2

بيانات خارجية )من 
 البيئة احمليطة(

بيانات داخلية  )من 
 داخل اؼبؤسسة(

 ذبميع البيانات -3
 

 بيانات ؾبمعة

استخداـ األدوات واألساليب التحليلية  -4
 للوصوؿ إذل نتائج

 

 نػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػائػػػػػػػػػػػػج

تعديل النتائج يف ضوء كل من اػبربة  -5
 واغبكم الشخصي

 

 الشخصينتائج معدلة باغبكم 

 اختيار أفضل البدائل يف ضوء ما سبق -6
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار
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 واإلجماع االجتهادعالقتو بالحكم الشخصي و  -1-2-2

عملية استفراغ الوسع يف درؾ األحكاـ الشرعية العقلية والنقلية من  بأنو العربيةاالجتهاد يف اللغة  عرؼي
 .وغَتىا القياس ،اإلصباع ،السنة، كالقرآفمصادرىا اؼبقررة،  

فيو نص غير  أو ما ال نص فيو أصالً  ما: نبا نيأمر  يف حدد الفقهاء واألصوليوف ؾباؿ االجتهادوقد 
مساغ لبلجتهاد يف  صوؿ الدين إذ الأاعباـز من  عتقاداالوال هبري االجتهاد يف القطعيات وفيما هبب فيو  .قطعي

وح اجتهاد فيو ولو كاف مغايرًا لر   الوضعية فمىت كاف القانوف صروبًا الاألصل جاٍر يف القوانُتمورد النص. وىذا 
لقانوف وال مساغ لبلجتهاد اتفسَت يرجع إذل واضع الحكامو حسبما وردت ألف أالقضاة مكلفوف بتنفيذ فالعدؿ 

 1.يف موضع النص

 تناسب ثابتة قواعد وجود عدـ بسبب وذلك اؼبدققُت الجتهاد شديدة حاجة هناؾف التدقيق ؾباؿ يفأما 
لؤلداء اؼبهٍت وضعت من قبل اعبهات اؼبنظمة للمهنة، هتدؼ إذل  معايَت ىناؾ لكن ،يواجهوهنا اليت اؼبواقف كافة

توفَت مستوى معقوؿ من الضوابط اليت تضبط عملية التدقيق وربدد نوعا من اإلطار الذي يعمل اؼبدقق ضمنو، 
توفر تمد عليها يف اغبكم على أداء مدقق اغبسابات ونوعية العمل اؼبنجز، وبذلك فهي عوىو دبثابة القواعد اليت يُ 

  .2مستوى معينا من الثقة بعمل اؼبدقق

ستمر يف كل من مهنة احملاسبة والتدقيق والبيئة اليت تطبق فيها، وبالتارل فإف اؼبعايَت اليت اؼبتطور لل ونظرا
تصلح للتطبيق يف ظروؼ معينة، قد ال تصلح للتطبيق يف ظروؼ أخرى، لذلك هبب أف ال ربد اؼبعايَت اؼبهنية من 

اؼبدقق وفبارستو غبكمو اؼبهٍت بدرجة معقولة، ألهنا إف دل تسمح بذلك، فقد تصبح غَت صاغبة للتطبيق يف إبداع 
 .3حالة تغَت الظروؼ

 الفٍت الرأي إلبداء يسعوف اليت اغبسابات أرصدة على اغبكم سبيل يف وسعهم يف ما وفاؼبدقق يبذؿ
، حيث تفرض عليو ىذه اؼبهنية اؼبنظمات أصدرهتا اليت اؼبهٍت األداء عايَتدب لتزاـاالإال اهنم مطالبُت ب ،بشأهنا احملايد
 .العناية اؼبهنية البلزمة أثناء أداء مهمتو وعند إعداد تقريره بذؿ اؼبعايَت

                                                             
1
الجامعة العالمٌة اشسالمٌة  ٌتاؼونػ، بنؽالدٌش،  ،مجلة دراسات، «شسالمًاالجتهاد ودوره يً تجدٌد الفبه ا»: [3112]عياء الرحمان الندوي 

  .84المجلد الثالث، ص:
2
 42: مرجع سابق، ص:[3103]علً عبد البادر الذنٌبات 
3
 .322: مرجع سابق، ص: [3112-3113] جورج دانٌال ؼالً 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%28%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%28%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3
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يقصد بالعناية اؼبهنية البلزمة أف يبذؿ مدقق اغبسابات عناية الرجل العادي يف قبوؿ التكليف، زبطيط 
االختبارات، القياـ باإلجراءات البلزمة عبمع الدليل الكايف واؼببلئم وإبداء الرأي وإعداد أعماؿ التدقيق، أداء 

 .   1وعرض تقريره عن تدقيق القوائم اؼبالية

يعترب البحث عن ربقيق االمتياز يف العمل اؼبهٍت جوىر بذؿ العناية اؼبهنية، حيث تتطلب ىذه األخَتة و 
 واألساليب الوسائل لكافة استخدامو أيضا تطلبت كماهنية بكفاءة واجتهاد،  اؼبأف يقـو عضو اؼبهنة دبسؤولياتو 

 هبدؼ أخرى ؾباالت من يستعَتىا ؿباسبية غَت أخرى أساليب أـ فنية ؿباسبية أساليب كانت سواء اؼبتاحة
 .لعمبلئو يقدمها اليت اػبدمات جودة ربسُت

حيث أف العلماء يشًتطوف يف بلوغ رتبة االجتهاد معرفة ،  إلصباعاالجتهاد مرتبط باأف وذبدر اإلشارة إذل 
على حل مقًتح ؼبشكل اإلصباع ىو الوصوؿ إذل اتفاؽ صباعي بأف  Karim Amous وقد أوضحمواطن اإلصباع. 

موافقة عامة على مبدأ أو تأكيد أو اعتقاد والذي »االتفاؽ اعبماعي يف العلـو اإلنسانية بأنو ب معُت، ويقصد
 .2«يبكن اعتباره معيارا للحقيقة

أف اإلصباع ىو اؼبعيار اؼببلئم للحكم على نوعية األحكاـ ب أحد الباحثُترى ويف ؾباؿ التدقيق ي
يصل إذل لن  ورغم أف اإلصباع مطلوب إال أنو. 3الشخصية للمدققُت ويعترب شرطا ضروريا لقبوؿ اغبكم الشخصي

 حد اإلصباع التاـ وذلك بسبب االختبلفات والفروؽ الفردية بُت اؼبدققُت.

تتضمن  عملية ازباذ قرار اؼبدققيتبٌت  غبكم اؼبهٍتارسة اعند فب وانطبلقا فبا سبق زبلص الباحثة إذل أن
اؼبهٍت، اغبصوؿ على  اؼبراحل اليت سبق اإلشارة إليها وىي: ربديد اؼبوقف اؼببلئم الذي يتطلب فبارسة اغبكم

 إلبداء يسعى اليت اغبسابات أرصدة على لحكمل بدائل، واختيار البديل اؼببلئمربديد وتقييم الاؼبعلومات اؼببلئمة، 
 التزامو ذلك اعبهد، ويتطلب منو من الوسعاؼبدقق  بذؿي هبب أف ذلك سبيل يفو . بشأهنا احملايد الفٍت الرأي

 كانت سواء اؼبتاحة واألساليب الوسائل كافة واستخداـ ،اؼبهنية اؼبنظمات أصدرهتا اليت اؼبهٍت األداء دبستويات
 اػبدمات جودة ربسُت هبدؼ أخرى ؾباالت من يستعَتىا ؿباسبية غَت أخرى أساليب أـ فنية ؿباسبية أساليب

ة ىذا وأف قبوؿ اغبكم الشخصي يتطلب شرطا ضروريا وىو اإلصباع للحكم على نوعي .لعمبلئو يقدمها اليت
 إال أف ىذا اإلصباع لن يكوف تاما بسبب الفروقات الفردية بُت اؼبدققُت. اغبكم

                                                             
1
 .23[: مرجع سابق، ص: 3112عبد الوهات نصر  علً ]  

2 Karim AMOUS 2002-2003 : op. cit., p.26. 
3
 .32مرجع سابق، ص:  :[0288]أحمد عبد المولى أحمد الصباغ  
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 الحكم الشخصي في تدقيق الحسابات أىمية وضرورة -1-3

اغبكم الشخصي يف كثَت من ؾباالت التدقيق  أنبيةالفكر احملاسيب إشارات كثَتة إذل يف األدب و  تورد
 الباحثُت. ؼبهنية أو من خبلؿ آراء الكتاب و سواء يف التوصيات الصادرة عن اؼبنظمات ا

 

  المنظمات المهنيةتوصيات  -1-3-1
ذكر اؼبعهد األمريكي للمحاسبيُت القانونيُت أف بعض البيانات احملاسبية اليت يتعامل معها اؼبدققوف ليست 

لتقديرات اليت تتعلق باؼبستقبل اللقياس الدقيق، حيث أهنا تتضمن وبشكل ضروري بعض االفًتاضات و قابلة 
ٍت اؼبنظم، تطلب أيضا اغبكم الشخصي اؼبهلكنو يالتدقيق ال يتطلب فقط اؼبعرفة واؼبهارة الفنية و  بذلك فإفو 

 اؼبوضوعية.  اإلدراؾ و 
" اليت أصدرىا اؼبعهد األمريكي للمحاسبيُت القانونيُت خبصوص 1لقد ورد يف قائمة معايَت التدقيق رقم "

فبارسة ا قادرين على التفكَت دبوضوعية و تدريب اؼبدققُت أنو على اؼبدقق أف يهتم بتدريب مساعديو حىت يصبحو 
 .بشكل سليماغبكم  الشخصي 
تقييم نظاـ الرقابة الداخلية، يتدخل اغبكم الشخصي بل بنفس القائمة أنو يف ؾباؿ فحص و  ورد أيضا
أيضا يف ازباذ قرار التوسع  اختيار وسائل الفحص اؼببلئمة و يففسَت إجراءات الرقابة اؼبوضوعة و يكوف مطلوبا يف ت

 يف أعماؿ الفحص.
مستوى الثقة القائمة أف كبل من درجة الدقة و  ستخداـ اؼبعاينة اإلحصائية، ذكرت نفسأما يف ؾباؿ ا

 .1يتحدداف يف ضوء اغبكم الشخصي للمدقق
إشارات كثَتة إذل  IFACكما وردت يف معايَت التدقيق الدولية الصادرة عن االرباد الدورل للمحاسبُت 

 ذكر من بينها ما يلي:ن اجملاالت اليت تتطلب فبارسة اغبكم اؼبهٍت للمدقق
اؼبوسـو "رقابة اعبودة ألعماؿ التدقيق" أنو  220رقم  ISA( من معيار التدقيق الدورل 20أشارت الفقرة ) 

هبب على اؼبسؤوؿ عن مراقبة اعبودة ألعماؿ التدقيق أف يقـو بتقييم موضوعي لؤلحكاـ اؼبهنية اليت يصدرىا 
أعضاء فريق التدقيق واالستنتاجات اليت يتوصلوف إليها بغرض صياغة تقرير التدقيق. هبب أف يتضمن ىذا التقييم 

 ما يلي:
 ات حوؿ اؼبسائل اؼبهمة مع الشريك اؼبسؤوؿ عن اؼبهمة.ؿباور  -

                                                             
1
  .233مرجع سابق، ص: :3102علً محمد موسى  
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 مراجعة القوائم اؼبالية وكذلك مشروع تقرير التدقيق. -
اؼبتعلقة باألحكاـ اؼبهنية اؼبهمة اليت أصدرىا  أوراؽ العملمراجعة مقاطع يتم انتقاؤىا من بُت  -

 أعضاء فريق التدقيق واالستنتاجات اليت توصلوا إليها.
تقييم االستنتاجات اليت مت التوصل إليها بغرض صياغة تقرير التدقيق وتقييم مدى مبلئمة مشروع  -

 تقرير التدقيق.  
( "التوثيق" بأف اغبكم 032رقم ) ISA( من معيار التدقيق الدورل A9كما أشارت الفقرة التوضيحية )

 عامبل مبلئما لتحديد شكل، ؿبتوى يعترب ،النتائجاؼبهٍت الذي يبارسو اؼبدقق عند تنفيذ أعماؿ التدقيق وتقييم 
مدى حجم أوراؽ عمل التدقيق اؼبتعلقة باألمور اؽبامة. إف توثيق اغبكم اؼبهٍت للمدقق عندما يكوف مهما يساعد و 

كما أنو يعطي وزنا إضافيا ؽبذا اغبكم، وتعترب ىذه اعبوانب ىامة  توصل إليها اؼبدقق،اليت  يف تفسَت االستنتاجات
النسبة لؤلشخاص اؼبسؤولُت عن مراجعة أوراؽ عمل التدقيق، خصوصا بالنسبة لعمليات التدقيق البلحقة يف ب

مثل ما ىو األمر بالنسبة للمراجعة اؼبرتدة للماضي فيما )إطار مراجعة النقاط اؽبامة اليت ال تزاؿ سبثل أمورا جوىرية 
( من نفس اؼبعيار أمثلة عن اغباالت اليت A10وضيحية )ىذا وقد ذكرت الفقرة الت .1(ىبص التقديرات احملاسبية

 .2مهمايكوف من اؼببلئم فيها توثيق اغبكم اؼبهٍت للمدقق عندما يكوف اغبكم اؼبمارس 
باؼبؤسسة  إذل أف اؼبعرفة 315رقم ISA معيار التدقيق الدورل  ( منA1أشارت الفقرة التوضيحية )وقد 

ذل ذبميع، تعيُت وربليل اؼبعلومات طواؿ عملية ىي عملية مستمرة هتدؼ إوؿبيطها دبا فيها رقابتها الداخلية 
حكمو  التدقيق. وذلك من أجل إمداد اؼبدقق بقاعدة يستطيع على أساسها أف ىبطط لعملية التدقيق وأف يبارس

 3:فيما يتعلق بػػػػػػػػػػػاؼبهٍت 
  .تقييم ـباطر االخطاء اعبوىرية يف القوائم اؼبالية 
  ى األنبية النسبية وفقا ؼبعيار التدقيق الدورل ربديد مستوISA  320رقم. 
 .تقييم مدى مبلئمة السياسات احملاسبية اؼبطبقة، ومدى كفاية االفصاح يف القوائم اؼبالية 
  ربديد اجملاالت اليت ربتاج إذل اىتماـ اؼبدقق وتتطلب اجراءات تدقيق خاصة، مثبل: معامبلت

 استخداـ اإلدارة لفرضية االستمرارية.األطراؼ ذات العبلقة ومدى 
 .تطوير توقعات الستخدامها عند تنفيذ االجراءات التحليلية 

                                                             
1 IFAC December 2009 :«ISA 230 : Audit documentation»,  paragraph A9, avaible on : 

http://www.ifac.org/system/files/downloads/a011-2010-iaasb-handbook-isa-230.pdf (22/04/2013). 
2
 Ibid, paragraph A10. 

3 CNCC- IRE- CSOEC Juin 2012 :«ISA 315 : Identification et évaluation des risques d’anomalie significatives 
par la connaissance de l’entité et de son environnement», op. cit., paragraphe A1. 

http://www.ifac.org/system/files/downloads/a011-2010-iaasb-handbook-isa-230.pdf
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  االستجابة ؼبخاطر االخطاء اعبوىرية اؼبقيمة، وذلك من خبلؿ تصميم وأداء إجراءات تدقيق
 إضافية لتقليل ـباطر التدقيق اذل مستوى منخفض مقبوؿ.

 اليت مت اغبصوؿ عليها مثبل: مدى مبلئمة افًتاضات االدارة  تقييم كفاية ومبلئمة أدلة االثبات
 واإلقرارات الشفوية واػبطية اؼبقدمة من طرفها.  

من نفس اؼبعيار أف اؼبدقق يبارس حكمو اؼبهٍت من أجل ربديد مستوى  (A3وأضافت الفقرة التوضيحية )
اؼبكتسبة كافية من أجل ربقيق األىداؼ احملددة يف ىذا اؼبطلوب كما أنو يقيم أساسا ما إذا كانت اؼبعرفة اؼبعرفة 
أجل تسيَت  إف اؼبعرفة العامة اؼبطلوبة من طرؼ اؼبدقق تكوف أقل من اؼبعرفة اليت سبتلكها اإلدارة من اؼبعيار.

  .1عمليات اؼبؤسسة
أنو عند التخطيط لعملية  302رقم  ISA( من معيار التدقيق الدورل A6) التوضيحية ىذا وأشارت الفقرة

 إطارا مرجعياالتدقيق، يبارس اؼبدقق حكمو الشخصي لتحديد مدى جوىرية األخطاء. يعطي ىذا اغبكم للمدقق 
 2:يستطيع على أساسو

 ربديد طبيعة، توقيت ومدى إجراءات تقييم اؼبخاطر. -
 التعرؼ على ـباطر األخطاء اعبوىرية وتقييمها. -
 إجراءات التدقيق اإلضافية.ربديد طبيعة، توقيت ومدى  -

( من نفس اؼبعيار أف ربديد مستوى األنبية النسبية يرجع للحكم اؼبهٍت للمدقق 4ت الفقرة رقم )أضاف
 .3حتياجات مستخدمي القوائم اؼبالية من اؼبعلومات اؼباليةالبادراؾ اؼبدقق ويتأثر ىذا اغبكم 

بأف ىناؾ  330رقم  ISA( من معيار التدقيق الدورل A62من جهة أخرى ذكرت الفقرة التوضيحية )
 :4عوامل تؤثر على اغبكم الشخصي للمدقق عند تقييم كفاية ومبلءمة أدلة اإلثبات وىي

األنبية النسبية للخطأ الكامن واحتماؿ أف يكوف لو تأثَت جوىري على القوائم اؼبالية سواء كاف  -
 دبفرده أو اذا اجتمع مع أخطاء كامنة أخرى.

 دارة والرقابة اؼبطبقة من طرفها استجابة للمخاطر.ؿ اإلافعأفعالية ردود  -
                                                             
1
 CNCC- IRE- CSOEC Juin 2012 :«ISA 315 : Identification et évaluation des risques d’anomalie significatives 

par la connaissance de l’entité et de son environnement», op. cit., paragraphe A3. 
2 CNCC-IRE-CSOEC [Juin 2012] : «traduction des normes ISA vers le français- ISA 320  : Caractère significatif 

lors de la planification et la réalisation d’un audit », op. cit ,  paragraphe : A6. 
3
 Ibid, paragraphe  4 .  

4 CNCC-IRE-CSOEC juin2012 :«Traduction des normes ISA vers le français – ISA 330 : Réponses de 

l’auditeur aux risques évalués », op. cit ,  paragraphe : A62. 



خصي في تدقيق الحسابات وأىمية ترشيدهالفصل الثاني: الحكم الش  
 

 
107 

 فيما يتعلق باؼبخاطر الكامنة اؼبماثلة.خاصة ة اؼبكتسبة من عمليات التدقيق السابقة اػبرب  -
اغباالت أو االجراءات اليت أدت إذل الكشف عن غش أو  انتائج إجراءات التدقيق، دبا فيه -

 خطأ.
 ؼبتوفرة وموثوقيتها.مصدر اؼبعلومات ا -
 مدى اقتناع اؼبدقق بأدلة اإلثبات. -
 اؼبعرفة باؼبؤسسة وؿبيطها، دبا فيها رقابتها الداخلية. -

 

  ،500 رقم  ISAمستقبل ألدلة االثبات يف التدقيقالدولية معيارا والتأكيد معايَت التدقيق  ؾبلس وقد أفرد
اؼبدقق يعتمد على حكمو اؼبهٍت عند تقدير مدى كفاية  ( من ىذا اؼبعيار أفA6الفقرة التوضيحية رقم ) وأوضحت

  ومبلءمة أدلة اإلثبات اليت صبعها بغرض زبفيض خطر التدقيق إذل مستوى منخفض مقبوؿ فبا يسمح للمدقق
 .1القوائم اؼبالية حوؿ الوصوؿ إذل استنتاجات معقولة يبٍت على أساسها رأيوب

أف خطر التدقيق  200رقم  ISAمن معيار التدقيق الدورل  (A32)كما أوضحت الفقرة التوضيحية 
 التدقيق يتضمن ـباطر األخطاء اعبوىرية وـباطر عدـ االكتشاؼ وأف تقييم ـباطر التدقيق يعتمد على إجراءات

على أدلة االثبات اليت وبصل عليها اؼبدقق طواؿ عملية التدقيق للحصوؿ على اؼبعلومات الضرورية و اؼبوجهة 
 .2تقييم اؼبدقق ؼبخاطر التدقيق غبكمو اؼبهٍت أكثر من كونو مسألة قابلة للقياس الدقيقوىبضع 

أف اجراءات التحقق اعبوىرية  520رقم   ISAمن معيار التدقيق الدورل  (A4)أشارت الفقرة التوضيحية و 
 أو اجراءات ربليليةارات تفصيلية لؤلرصدة ستوى التأكيدات يبكن أف تكوف اختباؼبطبقة من طرؼ اؼبدقق على م

جوىرية أو مزهبا بينهما. إف قرار اؼبدقق بشأف إجراءات التدقيق اليت سيطبقها دبا يف ذلك قراره بشأف استخداـ 
االجراءات التحليلية اعبوىرية أو عدـ استخدامها يرجع اذل حكمو اؼبهٍت وذلك اعتمادا على الفعالية والفاعلية 

 . 3مكنة لتخفيض خطر التدقيق على مستوى التأكيد اذل مستوى منخفض مقبوؿاؼبتوقعة من اجراءات التدقيق اؼب

                                                             
1 CNCC-IRE-CSOEC [Juin 2012] : «Traduction des normes ISA vers le français- ISA 500 : Eléments 

probants », op. cit ,  paragraphe : A6. 
2 CNCC-IRE-CSOEC [Juin2012] : «Traduction des normes ISAvers le français-ISA 200 : Objectifs généraux de 

l’auditeur indépendant et conduite d’un audit selon les normes internationales d’audit », op. cit , paragraphe : 

A32. 
3
 CNCC-IRE-CSOEC [Juin 2012] : «Traduction des normes ISA vers le français - ISA 520 :procédures 

analytiques », op.cit., paragraphe A4. 
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على اؼبدقق عند قيامو أنو  (A3)يف فقرتو التوضيحية  530رقم  ISAمعيار التدقيق الدورل  كما أشار
اػبطأ اؼبسموح بو يف العينة ويرتبط ربديد اػبطأ اؼبسموح بو باغبكم اؼببدئي  أف وبددبتخطيط عملية التدقيق 

كلما زاد حجم العينة اليت وبتاجها   اللمدقق على األنبية النسبية، فكلما كاف حجم اػبطأ اؼبسموح بو صغَت 
 .1وىبضع ذلك للحكم الشخصي للمدقق اؼبدقق.

( من نفس اؼبعيار أف قرار اؼبدقق بشأف استخداـ اؼبعاينة اإلحصائية أو A9وأضافت الفقرة التوضيحية )
اؼبعاينة غَت اإلحصائية يرجع إذل حكمو اؼبهٍت، ويف كل اغباالت ال يعترب حجم العينة معيارا صاغبا الزباذ قرار 

 .2اؼبناسباؼبعاينة اختيار مدخل 

أنو  اؼبوسـو "تدقيق التقديرات احملاسبية" 540رقم  ISAمعيار التدقيق الدورل من ( 11)وقد ورد يف الفقرة 
هبب أف وبدد اؼبدقق بناء على حكمو اؼبهٍت ما اذا كانت احدى التقديرات احملاسبية اليت تتضمن درجة عالية من 

  .3ذل ـباطر ىامةيبكن أف تؤدي إتقييمو ب عدـ التأكد اؼبرتبطة
عندما تقـو االدارة بإعداد القوائم اؼبالية أنو  570رقم  ISA( من معيار التدقيق الدورل 21الفقرة )وبينت 

للمؤسسة على أساس فرض استمرارية االستغبلؿ، ويتوصل اؼبدقق حسب حكمو اؼبهٍت إذل أف تطبيق ىذه 
 .4الفرضية غَت مبلئم ، هبب أف يصدر تقريرا معاكسا أو سلبيا

 700رقم  ISAوأفردت ؽبا معيارا خاصا  دبرحلة إعداد التقارير،الدولية اىتمت معايَت التدقيق كما 
ويتدخل اغبكم الشخصي للمدقق يف ىذه اؼبرحلة ضمن مرحلة إبداء الرأي الذي يعتمد فيها اؼبدقق يف كثَت من 

 :األحياف على حكمو الشخصي وذلك كما يلي
عن حقيقة يعرب اؼبدقق عن رأيو بدوف ربفظات عندما يقتنع بأف القوائم اؼبالية تعرب بصدؽ وعدالة  -

 اؼبركز اؼبارل ونتائج األعماؿ والتدفقات النقدية.

                                                             
1 CNCC-IRE-CSOEC [Juin 2012] : «Traduction des normes ISA vers le français - ISA 530 : Sondages en audit 

et  autres méthodes de sélection d’éléments a des fins de test » , paragraphe : A3, Disponible sur le site : 

https://www.ibrire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/

ISA%20530-%20Juin%202012.pdf   (25/09/2014).   

2 Ibid, paragraphe A9. 
3 CNCC-IRE-CSOEC [Juin 2012] : «Traduction des normes ISA vers le français - ISA 540 : Audit des 

estimations comptables, y compris des estimations comptables en juste valeur et des informations fournies  les 

concernant», paragraphe : 11, Disponible sur le site :  

https://www.ibrire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/

ISA%20540-%20Juin%202012.pdf (25/09/2014).   
4
 CNCC-IRE-CSOEC juin 2012 :«Traduction des normes ISA vers le français – ISA 572 :continuité 

d’exploitation»,  op.cit., paragraphe 21. 

https://www.ibrire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20530-%20Juin%202012.pdf
https://www.ibrire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20530-%20Juin%202012.pdf
https://www.ibrire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20540-%20Juin%202012.pdf
https://www.ibrire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20540-%20Juin%202012.pdf
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قد ال يستطيع اؼبدقق إبداء رأي ببل ربفظات عند وجود الظروؼ التالية اليت يرى يف تقديره الشخصي  -
 أف ؽبا تأثَت القوائم اؼبالية:

 .وجود قيود على نطاؽ العمل 
 .وجود خبلؼ مع اإلدارة خبصوص القوائم اؼبالية  

يصدر التقرير السليب للمدقق عندما يكوف ىناؾ خروج عن اؼببادئ احملاسبية اؼبتعارؼ عليها حبيث تؤثر  -
تأثَتا جوىريا على القوائم اؼبالية، حبيث يرى اؼبدقق أف إصدار رأي متحفظ يف تقريره لن يكوف كافيا 

 لئلفصاح عن التحليل أو النقص يف القوائم اؼبالية.
المتناع عن رأيو عندما يكوف ىناؾ قيود تفرضها إدارة اؼبنشأة على عمل اؼبدقق، يصدر رأي اؼبدقق با -

 حبيث ال يبكن للمدقق الوصوؿ إذل أدلة إثبات سبكنو من إبداء رأيو عند القوائم اؼبالية.
 

 معايَت األداء اؼبهٍت الصادرة عن اؼبنظمات اؼبهنية، فقد تطرؽ العديد من الكتابباإلضافة إذل ما ورد يف 
من سنتطرؽ إليو ما ، وىذا إذل اؼبكانة الرفيعة اليت وبتلها اغبكم الشخصي يف كثَت من ؾباالت التدقيق والباحثُت

 آراء الكتاب والباحثُت. عرض بعض خبلؿ 
 

 آراء الكتاب و الباحثين   -1-3-2
توجد شبة ضوابط ربكم  أنو  "العيسى ؿبمد أبو طبل ذ عبد اؼبنعم ؿبمود عبد اؼبنعم و ذكر كل من األستا

من مث كانت اؼبعادل ؼبضموف نشاطو الرقايب. و الفلك الذي يدور فيو مدقق اغبسابات أو حدودا ثابتة واضحة 
طة عندما يتخذ إجراءات التدقيق ىو يباشر ىذه السليف فبارسة وظيفتو الرقابية ... و سلطتو التقديرية واسعة 

نفسو وراء األدلة، من ىنا كاف عليو أف يسعى باألدوات اليت يتبعها ... و  هبا وحينما ىبتار الوسائل اليت يستعُت و 
النظر يف مدى ينفرد وحده بتقدير ىذه األدلة و  اؼبوازنة بينها، مثو  استخبلصها من كافة مصادرىاوباوؿ صبعها و 

 .1"مبلءمتها و كفايتها أو عجزىا و قصورىا عن إقناعو و تكوين رأيو الفٍت حوؿ القوائم اؼبالية
أف للحكم الشخصي أنبية خاصة يف التدقيق، نظرا لعدـ وجود قواعد دقيقة الزباذ  Mautzذكر و 
إذل القوؿ بأنو ال يبكن وضع قاعدة لكل موقف من اؼبواقف اليت  أحد الباحثُت يف ىذا الشأف، ذىبو القرارات. 

 .2يصادفها اؼبمتهنوف، لذلك هبب أف يتدربوا على اغبكم الشخصي جيدا

                                                             
1
، الجزء األول، دار النهضة العربٌة، «المراجعة أصولها العلمٌة و العملٌة » : [0282]عبد المنعم محمود عبد المنعم  وعٌسى محمد أبو يبل 

 .23الباهر ، ص: 
2
 .00: مرجع سابق، ص: [0288]أحمد عبد المولى أحمد الصباغ  
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  بأف األنبية النسبية سبثل واحدا من أىم  عبد الوىاب نصر علييف ؾباؿ األنبية النسبية، ذكر
دار -ؾباالت إصدار األحكاـ الشخصية يف التدقيق، كما أف كفاءة مدقق اغبسابات يف إص

عملييت زبطيط أعماؿ التدقيق حكمو الشخصي عليها ستؤثر على عملية التدقيق ككل، خاصة 
   .1التدقيقوتقييم نتائج 

تنتهي بإعداد تقرير يتضمن عملية التدقيق  بأف جورج دانيال غاليأما يف ؾباؿ إعداد التقرير فقد ذكر 
فيما يتعلق بنوع الرأي  الشخصيرأي اؼبدقق حوؿ القوائم اؼبالية للمؤسسة كوحدة واحدة، ويبارس اؼبدقق حكمو 

الذي يبديو يف التقرير، باإلضافة إذل مراعاتو للنتائج اؼبًتتبة على فبارسة تقديراتو السابقة. وقد يكوف رأي اؼبدقق 
 .2عكسيا  أو يبتنع عن إبداء الرأي ، أويد(، أو غَت نظيف )مقيد بتحفظات(عن القوائم اؼبالية نظيفا )غَت مق

 اط كما يلي: إذل أمب اغبكم الشخصي يف تدقيق اغبساباتتصنيف بناء على ما سبق، يبكن 
  اختبارات الرقابة النمط األوؿ: حكم شخصي يتعلق بتقييم أدلة اإلثبات اليت يتم اغبصوؿ عليها من

  وكذا االختبارات األساسية. لؤلنظمة احملاسبية والرقابة الداخلية
  :ربديد كمية أدلة اإلثبات اؼبراد اغبصوؿ عليها اإلثبات و لق بدمج عناصر حكم شخصي يتعالنمط الثاين

  من االختبارات األساسية.
 حكم شخصي يتعلق باختيار صيغة التقرير اؼببلئمة.: النمط الثالث -

ضرورة اؼبنظمات اؼبهنية والكتاب والباحثُت بأنبية و طرؼ فا صروبا من يبكن القوؿ بأف ىناؾ اعًتا وبذلك
 .ق اغبساباتيف تدقي اغبكم الشخصي

 
 
 
 
 
 

 

                                                             
1
 .318: مرجع سابق، ص: [3112]عبد الوهات نصر علً 
2
 .342مرجع سابق، ص: : [3112-3113]جورج دانٌال ؼالً  
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 العوامل المؤثرة على ممارسة المدقق للحكم الشخصيالمبحث الثاني: 
بعدد من العوامل من بينها شخصية  تتأثر فبارسة اؼبدقق غبكمو اؼبهٍت عند تدقيق القوائم اؼبالية للمؤسسة

اؼبدقق والظروؼ احمليطة بو وميولو وثقافتو وقدرتو على التنبؤ فبا يعٍت أف القرار ىبتلف باختبلؼ شخصية كل 
 .1مدقق، وىذا يؤدي إذل آراء غَت موضوعية قد تنعكس على عملية التدقيق
  إذل: يبكن تقسيم العوامل اؼبؤثرة على فبارسة اؼبدقق غبكمو الشخصي

 .عوامل تتعلق بصفات اؼبدقق 
 .عوامل تتعلق ببيئة التدقيق 
 .عوامل تتعلق بعملية التدقيق 

 وسنتطرؽ من خبلؿ ىذا اؼببحث ؽبذه العوامل بشيء من التفصيل.

 المدقق على ممارستو لحكمو المهنيتأثير صفات  -2-1

وثقة مستخدمي القوائم  عملية التدقيقتؤثر صفات اؼبدقق على فبارستو غبكمو اؼبهٍت وبالتارل على فعالية 
حكمو الشخصي يف ضوء تأىيلو العلمي يبارس اؼبدقق  بأف أحمد كمال مرتجىأوضح حيث  ،2اؼبالية يف تقريره

وخربتو العملية وحصولو على قدر كبَت من االستقبلؿ والنزاىة اؼبوضوعية باإلضافة إذل بذلو العناية اؼبهنية البلزمة 
ايَت اليت تصدرىا اؼبنظمات اؼبهنية، وقواعد وآداب السلوؾ اؼبهٍت، واؼببادئ احملاسبية اؼبتعارؼ وذلك يف إطار اؼبع

   .3عليها واليت تلقى قبوال عاما

 الكفاءة المهنية الالزمة: -2-1-1
من الكفاءة اؼبهنية حىت يستطيع التعامل بكفاءة مع  اؼبدقق مستوى مرتفعدى امن الضروري أف يتوفر ل

ويتطلب ربقيق الكفاءة اؼبهنية البلزمة، شروطا هبب استيفاءىا . 4ـبتلف اؼبواقف اليت تتطلب فبارستو غبكمو اؼبهٍت
 وىي: 

 
 

                                                             
1
 أنظر كال من: 

 .340: مرجع سابق، ص: 3113-3112جورج دانٌل ؼالً  -

 .24مرجع سابق، ص:: 3102أحمد كمال مرتجى -
2
 .321: مرجع سابق، ص: 3113-3112جورج دانٌال ؼالً  
3
 .24مرجع سابق، ص: : 3102أحمد كمال مرتجى 
4
 .322: مرجع سابق، ص: 3113-3112جورج دانٌال ؼالً  
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 التأىيل العلمي -2-1-1-1
احملاسبية والقانونية يتعرض مدقق اغبسابات أثناء قيامو بعملو إذل الكثَت من اؼبسائل واؼبشاكل 

واالقتصادية، فبا يتعُت معو اكتماؿ تأىيلو العلمي يف ىذه النواحي مع مراعاة أف تكوف البداية اغبصوؿ على مؤىل 
 علمي متخصص ومثاؿ ذلك يف زبصص احملاسبة.

 لكي يكوف اؼبدقق مؤىبل تأىيبل علميا، فعليو كحد أدىن أف يلم دبا يلي: 
ت علم احملاسبة، أصوؿ ومبادئ التدقيق وتطبيقاتو وأساليبو اؼبعاصرة، مبادئ علم إدارة نظريات ومبادئ وتطبيقا -

األعماؿ وعلم االقتصاد، علم السياسة، العلـو السلوكية، علم النفس، القانوف التجاري واؼبدين، قانوف العمل 
 وقوانُت الضرائب واعبمارؾ واؼببيعات...إخل.

 يقاهتا وكذلك احملاسبة اإلدارية.ؿباسبة التكاليف ونظرياهتا وتطب -
 األساليب اإلحصائية والرياضية وحبوث العمليات وأساليب اغباسوب وتطبيقاهتا يف احملاسبة والتدقيق. -
تلف القوانُت ذات الصلة بعملو تتبع التطورات والبحوث اغبديثة يف العلـو السابقة، وكذلك التعديبلت يف ـب -
 (.الضرائب  –الشركات والتجارة )
 الفرنسية (. –اإلدارة اؼبالية واللغات ) االقبليزية  -
 التأىيل العملي        -2-1-1-2

ؼبواجهة متطلبات البيئة اليت تتطور بسرعة وكنتيجة منطقية التساع نطاقها، هبب أف يهتم اؼبدقق بالتدريب 
يقصد بالتأىيل العملي أف يلم اؼبدقق و  العملي اإلهبايب ألنو يسهل عليو فبارسة اؼبهنة عند مواجهة اغبياة العملية.

 بالصفات  التالية: 
الواقعية عند طلب البيانات أو اؼبعلومات على النحو الذي يثبت تقديره ؼبقتضيات العملية والظروؼ احمليطة  -

 باؼبؤسسة.
عد للنشر ذبنب أية مبلحظات أو ربفظات قد تكوف صحيحة من الناحية النظرية إال أف إبرازىا يف تقريره اؼب -

 يبدو غَت الئق يف الظروؼ اػباصة باؼبؤسسة.
اإلؼباـ دباىية اؼبعلومات الفنية اػباصة باؼبؤسسة اليت يدقق حساباهتا من خبلؿ زيارة مواقع اإلنتاج واػبدمات  -

 اإلنتاجية واالستفسار من اؼبختصُت عن كافة النواحي الفنية.
ا تنشره اؽبيئات واعبمعيات العلمية الدولية من تقارير عن تطبيقات استمرار االطبلع على اغباالت التطبيقية وم -

 ؼبمارسات فعلية.
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هبب أف يتم التدريب العملي من خبلؿ صبعيات احملاسبة والتدقيق ووفق برنامج ؿبدد، كما هبب على 
كل مرحلة، مع ىذه اعبمعيات أف تصدر كتيبا وبتوي على برنامج ومراحل التدريب وما هبب أف يبارسو اؼبتمرف يف  

مراعاة أف ترسل اعبهة تقريرا دوريا عن حالة الطالب كما ىو متبع يف اقبلًتا وإجراء امتحاف يف هناية مدة التمرين 
 .    1تغلب عليو الصفة العملية كما ىو اغباؿ يف الواليات اؼبتحدة  األمريكية

   التطوير المهني المستمر -2-1-1-3
يتم ذلك عن طريق االطبلع واإلحاطة اؼبستمرة بالتطورات اغبديثة يف ؾباؿ احملاسبة والتدقيق وما يتعلق   

هبما من متغَتات وتطورات يف اجملاالت اإلدارية، االقتصادية والقانونية على مستوى الدولة من ناحية وعلى 
 اؼبستوى الدورل من ناحية أخرى. 

ة التدقيق اإلؼباـ الكايف بأي تطورات يف ؾباؿ التكنولوجيا واغباسبات اآللية كما ينبغي على اؼبدقق أو مؤسس
 واؼبعلومات وما أكثرىا يف الوقت اغباضر، ألف ذلك يعمل على زيادة الكفاءة اؼبهنية البلزمة.

والقدرة  معٌت ما تقدـ، أف الكفاءة اؼبهنية تستلـز اؼبعرفة العامة، التأىيل العلمي والعملي اؼبناسبُت، اػبربة
 .  2اؼبناسبة على حل اؼبشاكل يف ؾباؿ اؼبهنة واؼبهارة يف أداء العمل

خرين، ىي كلها عوامل تؤثر على هارتو وخربتو، باإلضافة إذل التشاور مع اآلماؼبدقق و إف مستوى معرفة 
يعترب التأىيل العلمي واػبربة أحد الركائز األساسية  . حيث3جودة أو نوعية حكمو اؼبهٍت يف ـبتلف مراحل التدقيق

بكافة أمور التدقيق وحصولو على قدر كاؼ من الكفاءة واػبربة سبكنو من  ، فإؼباـ اؼبدققاؽبامة يف عمل اؼبدقق
 القياـ بعملية التدقيق بأقصى درجة من الكفاءة والفعالية.

، ويعتمد ذلك بصفة كتسبة يف اؼبواقف اؼبتشاهبةاػبربة اؼبمن وبصل اؼبدقق على قدر كبَت من اؼبعرفة 
قدرتو على ربديد واغبصوؿ على اؼبعلومات اؼببلئمة للمشكلة  اتو اؼبختلفة، وتتضمن تلك اػبربةأساسية على قدر 
تطبيق اؼبعايَت اؼببلئمة. ويؤكد البعض على ذلك بقوؽبم أف تعلم يتطلب فبارسة اغبكم اؼبهٍت، و  أو اؼبوقف الذي

ن اػبربة يعتمد على عوامل عديدة مثل: القدرة على الفهم أو اإلدراؾ اغبسي والرغبات أو اؼبيوؿ والقيم الفرد م
والتوقعات وىذا يعٍت أف ـبتلف األفراد ال يتعلموف بالضرورة من اػبربة، وبذلك فإنو ال يبكن افًتاض أف األفراد 

أف أنبية اػبربة  أحمد كمال مرتجىويرى . 4صصاألكثر خربة ىم أكثر معرفة أو مهارة يف ؾباؿ معُت من التخ
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تربز بالنسبة للمدقق عندما تكوف ىناؾ مواقف غَت معتادة ومعقدة وربتاج من اؼبدقق ابداء حكمو الشخصي، 
يُػتَػَوَقُع أف رُبِْدَث اػبربة أثرىا األكرب يف اغبكم الشخصي للمدقق عندما تكوف »ويؤيد البعض ذلك بقوؽبم أنو 

    . 1«وغَت ؿبددة يف ىيكل واضحاؼبهمة معقدة 
إف اكتساب اؼبدقق للكفاءة اؼبهنية يبكنو من تقدًن اػبدمات اؼبهنية بسهولة وبراعة وذكاء ويؤكد أف 
اػبدمات اليت يقدمها ذات مستوى جودة مطابق ألعلى مستويات األداء اؼبهٍت. كما تضع الكفاءة اؼبهنية قيودا 

إذا كانت اؼبهمة اؼبهنية تفوؽ كفاءتو الشخصية  أو االستشارة ء إذل اإلحالةقق سبلي عليو اللجو على قدرات اؼبد
عرفة اؼبومن اؼبواقف أو اغباالت ارل تستلـز التشاور مع أفراد آخرين ذوي  .2أو كفاءة اؼبكتب الذي يعمل بو

 3:ربة ما يلياػبو 
  ُسريعة التطور.س فيها اغبكم اؼبهٍت غَت مستقرة أو ارَ إذا كانت البيئة اليت يب 
 .إذا كانت ىناؾ مشاكل تتعلق بتعدد البدائل اؼبتاحة اليت يبكن تطبيقها 
 اؼببادئ احملاسبية أو اؼبعايَت اؼبهنية أو قواعد السلوؾ اؼبهٍت غَت واضحة أو غَت كافية. إذا كانت 
   أنو من الصعب التوصل اذل قرار.قف أو اغبالة ؿبل خبلؼ أو جدؿ، و إذا كاف اؼبو 
 من احملتمل أف ، و وائم اؼباليةستخدمي القبالنسبة ؼب اؼبهٍت ىامة كانت نتائج فبارسة اغبكم  إذا

 ذل تربيرات الحقة.تكوف ىناؾ حاجة إ
 على االستمرار يف مزاولة نشاطها. اؼبؤسسة ىناؾ مشكلة ذات عبلقة بقدرة تإذا كان 
  اؼبؤسسةـباطر ؿبتملة نتيجة التأثَتات البيئية ألنشطة إذا كانت ىناؾ. 
 مؤسسةعند إبداء اؼبدقق لرأيو يف تقريره عن القوائم اؼبالية لل. 

فراد الذين يتم استشارهتم على العديد من االعتبارات، منها: مدى تعقد اؼبوقف أو ربديد األيتوقف 
اغبالة ؿبل البحث وأنبيتها النسبية، حجم اؼبؤسسة، مستويات اؼبعرفة واػبربة لدى ىؤالء األفراد وزبصصاهتم. 

  4:وبصفة عامة يبكن حصر األفراد الذين يبكن استشارهتم فيما يلي

  اؼبعرفة واػبربة. زمبلء اؼبهنة ذوي 

                                                             
1
 .22[:مرجع سابق، ص: 3102]أحمد كمال مرتجى  

 ٌبصد باشحالة، أن ٌبوم أحد المدقبٌن بتحوٌل عمٌل لزمٌل آخر بؽرض تبدٌم الخدمة الميلوبة للعمٌل.   

 تعنً االست ار ، دعو  الزمٌل للم اركة يً تحدٌد الخدمات التً ٌحتاجها العمٌل ويً التخيٌي لتلك الخدمات.  

2
 .44[: مرجع سابق، ص: 3112-3113]عوض لبٌت يتح هللا الدٌت وأحمد محمد كامل سالم  
3
 .320-321ص:  : مرجع سابق، ص3113-3112جورج دانٌال ؼالً  
4
 .320 المرجع السابق، ص: 
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 .إدارة اؼبؤسسة 
 .اؼبوظفُت اؼبتخصصُت يف اؼبؤسسة 
 .اؽبيئات اؼبالية 
 .ؿبامي اؼبؤسسة 
 .اعبهات أو األطراؼ ذات الصلة أو اليت ؽبا عبلقة باؼبؤسسة 

أنو يتعُت على اؼبدقق عند فبارستو غبكمو اؼبهٍت أف يتشاور مع أفراد آخرين ذوي معرفة ب وترى الباحثة
ومهارة وخربة، إذا كاف يعتقد أنو يبكن التوصل إذل حكم مهٍت أفضل نتيجة لذلك. ومن الضروري أف يتم التشاور 

احة، ولكن قبل ازباذ قراره على كل اؼبعلومات اؼببلئمة ووبلل البدائل اؼبت مع اآلخرين بعد أف وبصل اؼبدقق
  النهائي.

 االستقاللية، النزاىة والموضوعية -2-1-2

يعترب عنصر االستقبلؿ من أىم العناصر اليت هبب أف تتوافر يف مدقق اغبسابات حىت يستطيع أف يقـو 
يقع يبدي رأيو مطمئنا وبضمَت خالص، دوف خوؼ من ضرر يتعرض لو أو جزاء اجبو على الوجو اؼبطلوب و بو 

وجهة نظر غَت متحيزة من خبلؿ أداء اختبارات التدقيق وتقييم النتائج ؼبدقق أف يبدي ااالستقبلؿ ويقصد ب عليو.
  1:يبيز يف الواقع بُت مفهومُت لبلستقبلؿو  وإصدار التقرير لتحقيق ثقة اجملتمع اؼبارل يف ىذا االستقبلؿ.

 المفهوم األول - أ
عليو االستقبلؿ الذىٍت )الفعلي( و يعٍت ذبرد اؼبدقق من أي دوافع وضغوط أو مصاحل خاصة عند إبداء رأيو  يطلق

 الفٍت احملايد، أي أف وبافظ اؼبدقق على اذباه غَت متحيز عند أداء عملية التدقيق يف كافة مراحلها.
 المفهوم الثاني - ب

قانونية وأعراؼ مهنية تضمن عدـ سيطرة إدارة يعٍت وجود قواعد يطلق عليو االستقبلؿ الظاىري و 
أو وجود  عبلقات   اؼبؤسسة على اؼبدقق وعدـ ربط مصلحة هبا، أي عدـ وجود مصلحة مباشرة أو غَت مباشرة

 القوائم اؼبالية يف ىذا االستقبلؿ.  ضبيمة مع اإلدارة، دبعٌت آخر  ثقة  مستخدمي

                                                             
1
 .22[: مرجع سابق، ص: 3112أحمد حلمً جمعة ] 
  معنى ذلك، أن ال ٌكون مدقق الحسابات مساهما يً ال ركة التً ٌدقق حساباتها أو ٌكون  أحد موردٌها أو أحد عمالئها؛ كما ٌجت أال ٌكون

   أو ؼٌر مبا ر  مع عمٌله.   أقاربه خاصة إخوته ويروعه من العاملٌن بال ركة، أي ال ٌكون له أي مصلحة مادٌة مبا ر
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يرتبط  أف يتصف اؼبدقق باالستقبلؿ واؼبوضوعية والنزاىة، إذ طبقا لقواعد السلوؾ اؼبهٍت فإنو من الضروري
حالة من التفكَت تؤدي إذل تطبيق تشَت اؼبوضوعية إذل  كل من النزاىة واؼبوضوعية، حيثمفهـو االستقبلؿ ب

اغبكم غَت اؼبتحيز، وتتصف اؼبوضوعية بالنزاىة وىي منهج نزيو أو عادؿ للعمل اؼبهٍت وتعترب النزاىة اؼبهنية للمدقق 
  .1معيارا لتقييم موضوعيتو

على جودتو،  إف ؽبذه اؼبفاىيم الثبلثة ارتباطا وثيقا باغبكم الشخصي للمدقق، باعتبارىا من العوامل اؼبؤثرة 
 كما أف ؽبا دورا ىاما يف ربقيق اؼبمارسة الفعالة للحكم اؼبهٍت. 

حيث توصلت دراسة كل من )جربوع، الواقع العملي، قد يكوف استقبلؿ اؼبدقق ؿبل شك،  يفإال أنو 
ىناؾ العديد من العوامل اليت قد تؤثر على استقبلؿ إذل أف  (HAURET ،2004)(، 2012)قريط، ، (2004

 : وتتمثل ىذه األمور فيما يلي ،اؼبدقق عند فبارستو لعملو اؼبهٍت
 .ىيمنة اإلدارة على قرار تعيُت وعزؿ مدقق اغبسابات 
 أتعاب اؼبدقق. 
 .امكانية حصوؿ اؼبدقق على منافع مالية من اؼبؤسسة ؿبل التدقيق 
 .اؽبدايا واؽببات اليت وبصل عليها اؼبدقق من اؼبؤسسة ؿبل التدقيق 
 .طوؿ فًتة ارتباط اؼبدقق باؼبؤسسة ؿبل التدقيق 
 للمؤسسة ؿبل التدقيق. غَت اػبدمات التدقيقية شاريةستتوفَت خدمات ا 
 .حجم مكتب التدقيق 
 .اؼبنافسة بُت مكاتب التدقيق ؿباولة الستقطاب أكرب عدد من العمبلء 
 تب التدقيق ألحد مكاتب التدقيق العاؼبية.سبثيل مك 

دبسؤوليتو األساسية واؼبتمثلة يف فبارسة اغبكم اؼبهٍت بفعالية عند تنفيذه لواجباتو اعتمادا على  ءوللوفا
مفاىيم االستقبلؿ، اؼبوضوعية والنزاىة، هبب على اؼبدقق أف يتفادى األمور اليت من شأهنا أف تنقص من استقبللو 

                                                             
1
 .320: مرجع سابق، ص: 3113-3112جورج دانٌال ؼالً  
 - :أنظر كال من 

- Christian PRAT DIT HAURET 2004 : «L’indépendance perçue de l’auditeur», revue française de gestion: 

contrôle externe, modalités et enjeux, vol 29, n° 147, HERMES Science Publications – Lavoisier, France, pp. 

108-115.  

، مجلة تنمٌة «العوامل المؤثر  على استبالل المراجعٌن الخارجٌٌن وحٌادهم يً قياع ؼز  من دولة يلسيٌن»: [3114]ٌوسؾ محمود جربوع  -

 .31-0، ص ص: 32، العدد 22مجلد الرايدٌن، ال

، مجلة جامعة دم ق للعلوم االقتصادٌة والبانونٌة، المجلد «الخدمات االست ارٌة وأثرها على حٌاد المدقق يً األردن» :[3118]عصام قرٌي  -

 .32-02، العدد األول، ص ص: 34
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  مقبوؿ للممارسة الفعالة للحكمهتديدا غَت وأف يتجنب التحيزات والتفضيبلت الشخصية واؼبواقف اليت قد سبثل
ولكي يتحقق ذلك، أخذ اؼبعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت بضرورة توافر اؼبقومات  اؼبهٍت يف الواقع العملي.

الشخصية واؼبوضوعية حىت يتسٌت للمدقق االحتفاظ بعميلو وضباية نفسو من اؼبساءلة القانونية أماـ األصيل الذي 
 .   1اؼببلؾ أو الغَت الذين يعتمدوف على تقريره يف ازباذ القرارات االقتصادية اؼبختلفة(وكلو   )

اؼبهنية يف ـبتلف دوؿ العادل لقضية استقبلؿ مدقق اؼبنظمات تطرقت اعبمعيات التشريعية و كما 
واجراء عملية "األىداؼ العامة للمدقق اؼبستقل  :200رقم  ISAحيث نص معيار التدقيق الدورل اغبسابات، 

( A14) الصادر عن االرباد الدورل للمحاسبُت من خبلؿ الفقرة التوضيحية التدقيق وفقا ؼبعايَت التدقيق الدولية"
واليت ؽبا  (code IESBAاالرباد الدورل للمحاسبُت ) الصادرة عنعلى ضرورة التزاـ اؼبدقق بالقواعد األخبلقية 

قاـ ؾبلس االرباد الدورل حيث  .2عبلقة باستقبلؿ اؼبدقق أثناء أدائو ؼبهمتو وإبداء رأيو حوؿ القوائم اؼبالية
لوضع واصدار معايَت أخبلقية    (IESBA)للمحاسبُت بإنشاء ؾبلس معايَت األخبلؽ الدورل للمحاسبُت اؼبهنيُت

قاـ اجمللس بتعديل قواعد وقد   الستخدامها يف كل أرجاء العادل،ُتعالية اعبودة واصدارات اخرى للمحاسبُت اؼبهني
 : 3ثبلثة أجزاء وذلك كما يلياالحتفاظ بتقسيمها إذل  السلوؾ االخبلقي للمحاسبُت اؼبهنيُت مع

  .اعبزء )أ(: يتناوؿ مبادئ وقواعد السلوؾ عبميع احملاسبُت اؼبهنيُت 

  اؼبهنيُت يف اؼبمارسة العامة )اؼبدققُت(.اعبزء )ب(: يتناوؿ قواعد السلوؾ حملاسبُت 

 .)اعبزء )ج(: يتناوؿ قواعد السلوؾ للمحاسبُت اؼبهنيُت يف قطاع األعماؿ )اؼبوظفُت 

                                                             
1
 .22[: مرجع سابق، صفحة 3112أحمد حلمً جمعة ] 

 IESBA : The code of Ethics for Professional Accountants : Ce code a été établi par l’International Ethics 

Standards Board for Accountants (IESBA), qui est une instance de normalisation indépendante au sein de 

l’International Federation of Accountants (IFAC). L’IESBA élabore et publie dans l’intérêt général des normes 

de déontologie et des textes complémentaires de très grande qualité à l’usage des professionnels comptables du 

monde entier. Il encourage les organismes membres à adopter des normes de déontologie  exigeantes pour leurs 

membres et contribue à la promotion internationale de bonnes pratiques de déontologie. L’IESBA encourage 

aussi les débats internationaux sur les questions déontologiques auxquelles sont confrontés les professionnels 

comptables. 
2
 CNCC- IRE- CSOEC Juin 2012 :«ISA 200 : Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et conduite d’un 

audit selon les normes internationales d’audit», op. cit., paragraphe A14. 
3
 CNCC-CSOEC juillet 2009 : «Code de Déontologie des Professionnels Comptables», Texte en français du 

Code of Ethics for professional accountants, IFAC, New York, p. 04. 
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( من ىذا القسم إذل 5اؼبقدمة واؼببادئ األساسية، وأشارت الفقرة ))أ(: من اعبزء  100تضمن القسم 
اؼبوضوعية، الكفاءة اؼبهنية والعناية البلزمة، السرية، السلوؾ النزاىة،  ة:ضرورة التزاـ احملاسبُت اؼبهنيُت باؼببادئ التالي

 . 1501إذل  110ومت تناوؿ ىذه اؼببادئ بالتفصيل من خبلؿ األقساـ  .اؼبهٍت

يفرض التزاما على كافة  أف مبدأ النزاىة 110القسم ( من 1ت الفقرة )تضمنفيما ىبص النزاىة، فقد 
 والصدؽ. ةلداالعأيضا النزاىة  ، وتتضمنعبلقاهتم اؼبهنيةكافة ألمانة يف  االستقامة واباؼبهنيُت بأف يتصفوا  احملاسبُت

ببلغات أو  أو إقراراتتقارير يكوف للمحاسب اؼبهٍت عبلقة ب ال هبب أف ( من نفس القسم أنو2وأضافت الفقرة )
 2:يعتقد أف ىذه اؼبعلوماتعندما خرى، معلومات أأي أو 

 .ربتوي على تأكيدات خاطئة أو مضللة -

  .أو معلومات مقدمة بطريقة غَت مسؤولة إقراراتربتوي على  -

 يكوف ىذا اغبذؼ أو االخفاء مضلبل.   ادراجها حُت ربذؼ أو زبفي اؼبعلومات اليت هبب -

يفرض التزاما ( أف مبدأ اؼبوضوعية 120القسم ) ( من1ت الفقرة )قد تضمن، فأما بالنسبة ؼببدأ اؼبوضوعية
اؼبفرط  أو تضارب اؼبصاحل أو التأثَت بسبب التحيز اونوا يف حكمهم اؼبهٍتف ال يتهى صبيع احملاسبُت اؼبهنيُت بأعل

يتعرض احملاسب اؼبهٍت غباالت قد تضعف من  و يبكن أفأن( من نفس القسم 2لآلخرين. وأضافت الفقرة )
لذا ينبغي ذبنب العبلقات اليت  تشمل صبيع تلك اغباالت، مكن ربديد أو إعطاء قائمةموضوعيتو. ومن غَت اؼب

 .3على اغبكم اؼبهٍت للمحاسب اؼبهٍت غَت مبلئمتؤثر بشكل 

لى أف بعض العبلقات أو ع( 100( من القسم )12الفقرة ) معايَت األخبلؽ الدورل يفقد أكد ؾبلس و 
هتديدات لبللتزاـ باؼببادئ األساسية، لذلك هبب الظروؼ اليت يعمل يف ظلها احملاسبوف اؼبهنيوف يبكن أف زبلق 

هتديدات االلتزاـ باؼببادئ األساسية، تقييمها ومواجهتها. ويبكن تصنيف ىذه  على احملاسب اؼبهٍت ربديد
 التهديدات إذل اجملموعات التالية:

محاسب يبكن أف ربدث نتيجة اؼبصاحل اؼبالية أو اؼبصاحل األخرى لل :تهديدات المصلحة الشخصية -
 اؼبهٍت أو أحد أفراد العائلة اؼبباشرين أو اؼبقربُت.

                                                             
1
 CNCC-CSOEC juillet 2009 : Op. cit., pp.7-8. 

2 Ibid, p.12. 
3 idem, p. 13. 
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يبكن أف ربدث عندما يكوف ىناؾ حكم سابق حباجة إذل إعادة تقييم  تهديدات المراجعة الذاتية: -
 من قبل احملاسب اؼبهٍت اؼبسؤوؿ عن ذلك اغبكم.

عن موقف أو رأي العميل إذل  دما يقـو احملاسب اؼبهٍت بالدفاعيبكن أف ربدث عن تهديدات التأييد: -
 احملاسب اؼبهٍت للخطر.  موضوعيةدرجة تعرض 

يبكن أف ربدث حينما يصبح احملاسب اؼبهٍت أكثر تعاطفا ذباه مصاحل اآلخرين  تهديدات التآلف: -
 بسبب عبلقة وثيقة.

يبكن أف ربدث عندما يبنع احملاسب اؼبهٍت من العمل دبوضوعية بسبب تهديدات المضايقة:  -
 هتديدات فعلية أو متوقعة.

لص من التهديدات اإلجراءات الوقائية اليت يبكن أف تزيل أو تق ( من نفس القسم إذل13تطرقت الفقرة )
 :نبا ضمن فئتُت واسعتُتإذل مستوى مقبوؿ، وتقع ىذه اإلجراءات فقد 

  األنظمة.األوذل: اإلجراءات الوقائية اليت تنشأ نتيجة اؼبهنة أو التشريعات أو الفئة 
  الثانية: اإلجراءات الوقائية يف بيئة العمل.الفئة 

ال  -على سبيل اؼبثاؿ–وتتضمن اإلجراءات الوقائية اليت تنشأ نتيجة اؼبهنة أو التشريعات أو األنظمة 
 اغبصر ما يلي:

 .متطلبات التعليم والتدريب واػبربة لدخوؿ اؼبهنة 
 متطلبات التطوير اؼبهٍت اؼبستمر 
 اغباكمية( يف الشركات.-اؼبؤسسي )اغبوكمة  أنظمة التحكم 
 .اؼبعايَت اؼبهنية 
 .إجراءات اؼبراقبة والتأديب اؼبهنية أو التنظيمية 
  اؼبراجعة اػبارجية من قبل طرؼ ثالث ـبوؿ قانونا للتقارير أو القوائم أو الببلغات أو اؼبعلومات

 اليت يعدىا احملاسب اؼبهٍت.
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وتنشأ نتيجة مهنة ربديد أو منع السلوؾ غَت األخبلقي،  من احتماؿ جراءات الوقائيةوقد تزيد بعض اإل
ال  -اؼبثاؿ على سبيل– وتشمل ىذه اإلجراءات الوقائيةاحملاسبة أو تشريعاهتا أو أنظمتها أو من قبل رب العمل. 

 اغبصر ما يلي:

 ية، أنظمة شكاوى فعالة ومعلن عنها جيدا تدار من قبل رب العمل أو اؼبهنة أو جهة تنظيم
األمر الذي يبكن زمبلء وأصحاب العمل واعبمهور من لفت االنتباه إذل السلوؾ غَت اؼبهٍت أو 

 غَت األخبلقي.
 .واجب مذكور صراحة بالتبليغ عن خروقات اؼبتطلبات األخبلقية 

بللية اؼبدقق، حيث أشارت الفقرة موضوع استق من ميثاؽ القواعد األخبلقية (290القسم )كما تضمن 
إذل أنو بالنسبة ؼبهاـ التدقيق، ودبا يصب يف الصاحل العاـ، فإف أعضاء فرؽ الػتدقيق ( 290) من القسم، (4رقم )

ومكاتب التدقيق واؼبكاتب األعضاء ضمن اجملموعة أو الشبكة، هبب أف يكونوا مستقلُت عن عمبلء التدقيق وفقا 
استقبللية الذىن أف االستقبللية تتطلب إذل من نفس القسم  (6وأشارت الفقرة ) .لقواعد السلوؾ األخبلقي

  .ستقبللية اؼبظهراو 

 واليت جاء فيها 200رقم  ISAمعيار التدقيق الدورل ( من A16الفقرة التوضيحية ) وىذا ما أكدت عليو

 ميثاؽ القواعد األخبلقيةأنو من الضروري أف يكوف اؼبدقق مستقبل عن اؼبؤسسة اػباضعة للتدقيق وفقا ؼبا يتطلبو "
الظاىري. وأف استقبلؿ اؼبدقق عن االستقبلؿ و  ستقبلؿ يتكوف من االستقبلؿ الذىٍتوالذي أشار إذل أف اال

اؼبؤسسة ؿبل التدقيق هبعلو قادرا على إبداء رأيو بعيدا عن التأثَتات اليت يبكن أف تضعف ذلك الرأي، كما أنو 
  .1"واغبفاظ على موقفو من التشكك اؼبهٍتيعزز قدرة اؼبدقق على القياـ دبهمتو بنزاىة وموضوعية 

"رقابة اعبودة  :220رقم  ISA( من معيار التدقيق الدورل 11قد تضمنت الفقرة )باإلضافة إذل ما سبق، ف
 2:ضرورة حصوؿ اؼبدقق عل ما يليلعمليات تدقيق البيانات اؼبالية التارىبية" 

  اؼبؤسسة ومن الشركات ضمن اجملموعة اذا واليت يتم اغبصوؿ عليها من اؼبعلومات ذات العبلقة
 .اؼبدقق الستقبلليةا اقتضى االمر ذلك، لتحديد وتقييم الظروؼ والعبلقات اليت تشكل هتديد

                                                             
1 CNCC- IRE- CSOEC Juin 2012 :«ISA 200 : Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et conduite d’un 

audit selon les normes internationales d’audit», op. cit., paragraphe A16. 
2
 International Auditing and Assurance standars Boards 2012: «Handbook of International Quality Control, 

Auditing, Review, Other Assurance, and related Services pronouncements», Volume I, Ed. IFAC, New York, 

p :129. 
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  تقييم اؼبعلومات حوؿ اؼبخالفات احملددة إف وجدت لسياسات وإجراءات االستقبللية اػباصة
 اؼبدقق.باؼبؤسسة وربديد ما إذا كانت تشكل هتديدا الستقبللية 

  ازباذ القرارات اؼبناسبة للقضاء على مثل ىذه التهديدات من خبلؿ تطبيق اإلجراءات الوقائية
البلزمة أو االنسحاب من عملية التدقيق إذا كاف ذلك مبلئما وفبكنا يف ظل القانوف أو النظاـ 

 اؼبطبق.

يعة هتديدات االستقبللية طب إذل أف( من ميثاؽ القواعد األخبلقية 290القسم ) ويف ىذا الصدد أشار
باالعتماد على زبتلف واإلجراءات الوقائية اؼبطبقة البلزمة للقضاء على التهديدات أو تقليصها إذل مستوى مقبوؿ 

، 1لية أـ نوع آخر من عمليات التدقيقاؼبختلفة سواء أكانت عملية تدقيق لبيانات ما  التدقيق خصائص عمليات
الظروؼ اليت يبكن أف تشكل هتديدا الستقبللية احملاسب  ( 290القسم )من وما بعدىا  (100) وقد تناولت الفقرة

 . 2اؼبهٍت

عند فبارسة حكمو اؼبهٍت  ق سبلي عليو ضرورة اللجوء إذل االستشارةف الكفاءة اؼبهنية للمدقونظرا أل
بالنسبة لبعض اؼبواقف اليت تستلـز التشاور مع أفراد آخرين ذوي معرفة ومهارة وخربة، وخاصة إذا كاف يعتقد أنو 
يبكن التوصل إذل حكم مهٍت أفضل نتيجة لذلك، فعلى اؼبدقق يف ىذه اغبالة االلتزاـ دبتطلبات معايَت التدقيق 

 600رقم  ISAمعيار التدقيق الدورل ( من 5أشارت الفقرة رقم )ة. ويف ىذا الصدد، الدولية فيما ىبص االستقبللي
ذل ضرورة إحاطة اؼبدقق اآلخر دبتطلبات االستقبلؿ القابلة للتطبيق بالنسبة للمؤسسة واغبصوؿ على كتاب إ

 . 3يضمن بو اؼبدقق اآلخر التزامو هبذه اؼبتطلبات

 اذل أنو «استخداـ عمل مدقق خبَت»: 620رقم ISA  الدورل من معيار التدقيق (9) أشارت الفقرةكما 
م ما اذا كاف اؼبدقق اػببَت يتمتع بالكفاءة واؼبقدرة واؼبوضوعية البلزمة ألغراض التدقيق. ينبغي على اؼبدقق أف يقي»

                                                             
1
 CNCC-CSOEC juillet 2009 :Op. cit., p.  39. 

2
 أنظر: 

- CNCC-CSOEC juillet 2009 :Op. cit., pp.46-85. 
3
 CNCC-IRE-CSOEC [Juin 2012] : «Traduction des normes ISA vers le français - ISA 600 : Aspects particuliers 

– audits d’états financiers d’un groupe y compris l’utilisation des travaux des auditeurs des composants», 

paragraphe : 9, Disponible sur le site :   

https://www.ibrire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/

ISA%20600-%20Juin%202012.pdf  (22/04/2014). 

https://www.ibrire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20600-%20Juin%202012.pdf
https://www.ibrire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20600-%20Juin%202012.pdf
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ذلك  والبد أف يتضمن تقييم اؼبوضوعية االستفسار عن اؼبصاحل والعبلقات اليت قد زبلق هتديدا على موضوعية
 .1«اػببَت

اؼبدقق »إذل أف  610رقم  ISA( من معيار التدقيق الدورل 9) أشارت الفقرة رقمويف نفس السياؽ، 
اػبارجي يتحمل مسؤوليتو الكاملة عن إبداء رأيو حوؿ القوائم اؼبالية، وأف اعتماده على أعماؿ وظيفة التدقيق 

وإف اعتمدت وظيفة التدقيق الداخلي على اجراءات من ىذه اؼبسؤولية حىت تقلل الداخلي يف إطار مهمتو ال 
فباثلة لئلجراءات اليت اعتمد عليها اؼبدقق اػبارجي ذلك أف درجة استقبللية وظيفة التدقيق الداخلي ال تستطيع 

   .2«االستقبلؿ اؼبطلوبة من اؼبدقق اػبارجي عند التعبَت عن رأيو يف القوائم اؼبالية الوصوؿ اذل درجة

أوصت عبنة تطوير النواحي اؼبالية لشركات اؼبسانبة يف بريطانيا بضرورة إهباد عباف  أخرى، فقدمن ناحية 
تدقيق، وىي عباف استشارية منبثقة عن ؾبلس إدارة الشركة، تتكوف من عدد األعضاء من غَت اؼبديرين التنفيذيُت 

  اؼبالية واإلدارية.وىؤالء األعضاء غالبا ما يكونوف من ذوي اػبربة خاصة يف األمور 

تلعب ىذه اللجاف دور اغبكم بُت اؼبسَتين واؼبدققُت، حيث أهنا زبفف من الضغط الذي يبكن أف 
تعمل  .  كما أهنا 3سبارسو اؼبؤسسة على اؼبدقق، وذبعل ىذا األخَت يف وضعية أفضل من أجل مواجهة ىذا الصراع

مها يف ىذا الشأف ترشيح مدقق اغبسابات، مناقشة كهمزة وصل بُت ؾبلس اإلدارة ومدقق اغبسابات، ومن مها
أتعابو وخطاب تكليفو، النظر يف خطة التدقيق، دراسة وتقييم القوائم اؼبالية قبل تقديبها جمللس اإلدارة، دراسة 
وتقييم التقارير غَت السنوية، دراسة مبلحظات مدقق اغبسابات خاصة على السياسات احملاسبية اؼبطبقة والرقابة 

 .       4خلية وموظفي اإلدارة اؼبالية ودراسة اؼبعايَت احملاسبية اعبديدةالدا

إف وجود مثل ىذه اللجاف يعزز من استقبللية مدقق اغبسابات، ألف عدـ مسؤولية أعضاءىا عن نتائج 
ار اؼبدقق أعماؿ الشركة هبعلهم أكثر موضوعية عند مناقشة آراء اؼبدقق من ناحية، كما أف قياـ عبنة التدقيق باختي

  . 5وبرره من ضغوط اإلدارة وهتديداهتا برفده أو عدـ إعادة تعيينو إذا دل يستجب لضغوطها وطلباهتا

                                                             
1
 International Auditing and Assurance standars Boards  2012 : op. cit, pp.638-639. 

2 ICCA/CICA 2012 :«ISA 610 : Utilisation des travaux des auditeurs internes», Traduction française modifiée 
pour la dernière fois en décembre 2012, paragraphe (09), disponible sur le site : http://www.nifccanada.ca/key-

terms-french-only/item21211.pdf (consulté le: 29/06/2014). 
3
 Christian PRAT DIT HAURET 2004 : Op. cit., p. 114.  

4
 أنظر كال من:  -

 .42[: مرجع سابق، ص: 3112أحمد حلمً جمعة ] -

 . 24[: مرجع سابق، ص: 3112عبد الوهات نصر علً ] -
5
 .028[: مرجع سابق، ص: 3112-3113منصور أحمد البدٌوي و حاتة السٌد  حاتة ] 

http://www.nifccanada.ca/key-terms-french-only/item21211.pdf
http://www.nifccanada.ca/key-terms-french-only/item21211.pdf
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أصدرت بورصة األوراؽ اؼبالية األمريكية بنيويورؾ نفس القرار، كما أصدرت فقد باإلضافة إذل ما سبق، 
قرارا يقضي بضرورة اإلفصاح عن األسباب الكامنة وراء تغيَت مدقق  (SECىيئة األوراؽ اؼبالية األمريكية )

اغبسابات وربديد أية اختبلفات يف الرأي بُت اؼبدقق وإدارة الشركة. وللحكم على مدى استقبللية اؼبدقق، 
   1:حددت دراسة عبمعية احملاسبة األمريكية أبعادا ثبلثة ىي

 االستقبلؿ عند وضع برنامج التدقيق.   -
 االستقبلؿ عند القياـ بالفحص.   -
 االستقبلؿ عند إعداد التقرير.  -

ضمنت قوانُت  الشركات فقد ت، غبكمو اؼبهٍت دقق وما لو من تأثَت على فبارستونظرا ألنبية استقبلؿ اؼبو 
تؤثر على اؼبهنية اليت تستهدؼ ذبنيب اؼبدقق اؼبواقف اليت العديد من الضوابط التشريعية و يف ـبتلف دوؿ العادل 

الذي يعترب أىم قانوف لتنظيم  أوكسلي -ولعل من أىم ىذه الضوابط ما جاء بو قانوف ساربنيز استقبللو.
 وذلك يف ضوء  1934-1933االعماؿ يف الواليات اؼبتحدة األمريكية منذ صدور قانوف األوراؽ اؼبالية لسنة 

وما تبعها من  2001للطاقة يف أواخر سنة  Enron روفنثل: شركة أالشركات األمريكية م كربياتل الفضائح اؼبالية
 وتايكو، شركة جلوباؿ كروسينغ وشركة وورلد كـو واليت كاف ؽباشركة كويست مثل: شركة كومس،  شركات أخرى

  .2االقتصاد االمريكي ىعلكبَت أثر سليب  
ففي  ؛على الوفاء بالتزاماهتممن جهة أخرى تراجعت الثقة يف القوائم اؼبالية للشركات ويف قدرات اؼبدققُت 

إحدى أكرب شركات التدقيق انتشارا يف العادل  Arthur Andersson أندرسنذلك الوقت تعرضت شركة آرثر 
وإحدى اؼبكاتب اػبمسة الكبار

وتعرضت مهنة التدقيق ،  Enronوثائق ىامة لشركة أنروف  تورط بإتبلؼإلى  
دعا  .وأدخلت اؼبهنة بشكل عاـ إذل مسارات جديدة مسؤوليات اؼبدققاذل انتقادات حادة ألقت بظبلؽبا على 

اهباد قواعد رظبية مكتوبة كقوانُت حقوؽ اؼبسانبُت وقانوف التعاقدات ووجوب متابعة الشركات ضرورة ذل ذلك إ
يُت للشركات اؼبخالفة وازباذ اإلجراءات اؼبناسبة من أجل ؿباسبتها وايقاع اؼبسؤولية الشخصية على الرؤساء التنفيذ

                                                             

 SEC: Securities and exchange commission.  

1
 .40[: مرجع سابق، ص: 3112ؼسان يالح الميارنة ] 
 نسبة الى اال خاص الذٌن انٌيت بهم مهمة اعداد هذا البانون أوكسلً -ساربنٌز سمً ببانون: Paul Sarbanes   وMichael Oxley ما وه

 .(األمرٌكً مرٌكٌة ساعضاء الكونؽرسعضوان يً السلية الت رٌعٌة األ
2
، مجلة «كفاء  مهنة التدقٌق الخارجًأوكسلً( يً ريع -دور قانون سساربنٌز»: [3100]علً حسٌن الدوؼجً وأسامة عبد المنعم سٌد علً 

ستارٌخ   www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9572، متوير  على الموقع: 10اشدار  واالقتصاد، العدد السادس والثمانون، ص:

 (21/12/3104يالع: اش
  باشضاية إلى مكتتArthur Andersson  :تضم هذه المجموعة المكاتت التالٌةKPMG، Price water house Coopers     ،

Deloitte & Tooche Tohmatsu ،Ernest & Young. 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9572
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بسبب تقدًن حسابات مضللة لشركاهتم وأف تكوف ىذه القوانُت قادرة على احداث تغيَت اهبايب يف مناخ 
 .1االستثمار

وبتوي ىذا القانوف  ،SOX  قانوف مريكي علىصادؽ الكونغرس األ 2002 سنة يوليومن  31يف يـو 
على بنود مهمة إلزالة اؼبخاطر اػبارجية وحاالت عدـ التأكد اليت تواجو احملاسبُت اؼبمارسُت للمهنة يف إيفاء 

 .2احملاسبة وتدقيق اغبسابات األىداؼ اؼبرجوة منها
تغَتت الصورة التشريعية ؼبهنة التدقيق حيث انتقلت ىذه اؼبهمة من اؼبهنة إذل  SOX قانوفبعد صدور 

 وذلك من خبلؿ انشاء ىيئة جديدة اجملتمع )التحوؿ من مدخل التشريع الذايت إذل مدخل الشراكة مع اجملتمع(
مهمتها مراقبة اداء اؼبدققُت القانونيُت  PCAOB  دبجلس اإلشراؼ على شركات احملاسبة العامةظبيت  للرقابة

وقد منح التشريع اعبديد ؽبذه اؽبيئة صبلحيات اإلشراؼ الكامل الذين يدققوف القوائم اؼبالية للشركات العامة، 
على مهنة التدقيق على الشركات العامة إال أنو أبقى التشريعات اؼبتعلقة بتدقيق الشركات غَت العامة ربت مسؤولية 

على صبيع القضايا اؼبتعلقة  PCAOBلػػػػػ حيث يشرؼ ا .AICPA األمريكي للمحاسبُت القانونيُتهد اؼبع
  .3باستقبللية اؼبدقق ومسؤولياتو ويقـو بإصدار اؼبعايَت اؼبنظمة لذلك

توجها لسحب استقبلؿ اؼبهنة الكامل يف تفسَتاهتا للمسؤوليات ويف ربديد قد اعتربت ىذه اػبطوة ل
ىيئة على الساحة التشريعية أصبح اجملتمع فبثبل يف:  PCAOBلػػػػػ ااؼبعايَت الواجبة ؼبقابلة ىذه اؼبسؤوليات، فبظهور 

 هنيُت يف ربديد ىذه اؼبسؤوليات.والكونغرس األمريكي اللذاف يشاركاف اؼب (SEC)األوراؽ اؼبالية األمريكية تداوؿ 
األوراؽ اؼبالية األمريكية  تداوؿىيئة  من طبسة أعضاء متفرغُت يتم تعيينهم من قبل PCAOBلػػػػػ ايتشكل 

(SEC) تبادؿ األوراؽ اؼبالية ىيئة  برفع تقاريره إذليقـو الحتياط الفدرارل والبنك اؼبركزي، و بعد مشاورة ؾبلس ا
4واليت تقـو بدورىا بعرضها على الكونغرس األمريكي  (SEC)األمريكية 

. 

 5:صبلحيات واسعة على مهنة التدقيق مشلت PCAOBكما منحت للػػػػػ 
 .تنظيم شركات احملاسبة واستعادة ثقة صبهور اؼبستثمرين يف تقارير مدققي اغبسابات اؼبستقلُت 

                                                             
1
  .18مرجع سابق، ص:  [:3100]علً حسٌن الدوؼجً وأسامة عبد المنعم سٌد علً 

 SOX: Sarbanes Oxley : The public company accounting  reform and investor protection act of 2002. 
2
 .10مرجع سابق، ص:  [:3100]علً حسٌن الدوؼجً وأسامة عبد المنعم سٌد علً 

 PCAOB: Public Company  Accounting  Oversight Board 
3
 ROBERT R. MOELLER 2004 : «Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules» , John Wiley & 

Sons, Inc, United States of America, p. 09. 
4 ROBERT R. MOELLER 2004 : Op. cit., p. 14. 

5
 أنظر كال من: 

- ROBERT R. MOELLER 2004 : op. cit., p. 09. 

 . 08[: مرجع سابق، ص: 3100]علً حسٌن الدوؼجً وأسامة عبد المنعم سٌد علً -
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   .اجبار اؼبدققُت الذين يدققوف الشركات العامة على التسجيل لدى اجمللس 
 اصدار اؼبعايَت اػباصة بتدقيق الشركات العامة . 
 .اصدار قواعد االستقبلؿ، األخبلؽ اؼبهنية ومراقبة األداء 
 .تأسيس إجراءات لفحص مكاتب التدقيق اؼبستقلة 
  اخضاع شركات احملاسبة العامة األجنبية عند تقديبها تقارير مالية عن اعبهات اؼبصدرة لؤلوراؽ

 وخاصة يف الواليات اؼبتحدة االمريكية. SOX قانوفاؼبالية ألحكاـ 
دقيق يف كل شركة عامة، وأف تصدر نشاء عبنة للتعلى وجوب إ SOX قانوفباإلضافة ؼبا سبق، نص 

التقارير اؼبالية السنوية اؼبنشورة تقريرا يسمى تقرير الرقابة الداخلية يؤكد ؾبلس االدارة دبوجبو دارة الشركة ضمن إ
، كما يقضي القانوف بتقدًن اؼبدقق الشركة بنظاـ رقابة داخلي وأف ينفذ ىذا النظاـ بفعالية عن احتفاظ مسؤوليتو

و إليضاح رأي ىذا اؼبدقق حياؿ ما تضمنو القانوين للشركة تقريرا يسمى بتقرير فحص تأكيدات يتم استخدام
من القانوف أكثر األقساـ جدال  404ويعترب القسم التأكيد اؼبتقدـ من ؾبلس االدارة حوؿ الرقابة الداخلية للشركة. 

 .1لتبٍت إجراءات صارمة يف موضوع الرقابة الداخلية
 ذا كانتإفصاح عما اؼبسانبة باإلية أف تطالب الشركات مريكلب القانوف من ىيئة سوؽ اؼباؿ األكما يط
قواعد السلوؾ اؼبهٍت وآداب مزاولة عمل اؼبدراء التنفيذيُت يف الشركة واالفصاح عن القواعد اليت الشركة قد تبنت 

 . 2تتبناىا الشركة
والقواعد االخبلقية ؼبهنة التدقيق، ؼبا  SOX قانوفمن أىم معايَت  تعد استقبللية مدققي اغبساباتىذا و 

شفافية وصحة التقارير اؼبالية واؼبعلومات اؼبعلن فبارسة اؼبدقق غبكمو اؼبهٍت وابداءه لرأيو حوؿ ؽبا من أثر على 
ذل اؼبستفيدين اليت بات، وحدد نطاؽ اػبدمات اؼبقدمة إوقد تناوؿ القانوف مسألة استقبللية مدقق اغبسا عنها.

. وفيما يلي أىم النقاط اليت تضمنها 3تدقيق اغبسابات دقيق اغبسابات والتناوب بُت شركاتاهتا تتضم يف طي
 4:القانوف فيما يتعلق باستقبللية اؼبدقق

                                                             
 لــل بما أن البانون أعيى PCAOB ـ ليبد ألزمت  ا، ٌٌر التً تصدرها المهنةاصالحٌة قبول المعPCAOB   المدقبٌن بتيبٌق المعاٌٌر الصادر

 ستة معاٌٌر تدقٌق حتى اآلن. PCAOBــ ، وقد أصدرت الإلى ؼاٌة اصدار معاٌٌرها الخاصة AICPAعن 
1
 من:أنظر كال  

 .18[: مرجع سابق، ص: 3100]علً حسٌن الدوؼجً وأسامة عبد المنعم سٌد علً -

-Eustache Ebondo Wa Mandzila 2005 : «La gouvernance d’entreprise : une approche par l’audit et le contrôle 

interne» , Ed. L’Harmattan, paris, p. 99. 
2
 .12[: مرجع سابق، ص: 3100]وأسامة عبد المنعم سٌد علً علً حسٌن الدوؼجً 
3
 .02: مرجع السابق، صال 
4
 المرجع نفسه. 
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 وبظر على مدقق اغبسابات على وجو التحديد القياـ بعمليات غَت مرتبطة بتدقيق اغبسابات مثل: 
مسك السجبلت والتدقيق الداخلي للحسابات، أو اػبدمات اؼبتصلة باؼبوارد البشرية واػبدمات 

 القانونية وخدمات التأمُت. 
  وبظر على شركة التدقيق أف تقدـ خدمات غَت خدمات التدقيق اؼبتعارؼ عليها، باستثناء حاالت

 . نة التدقيق التابعة للشركةيتم اؼبوافقة عليها من قبل عب
 غيَت شركة التدقيق التابعة ؽبا. نبغي على الشركات أف تتناوب يف كل طبس سنوات على تي 
 جمللس ادارة الشركة وبشكل مباشر، حيث  ةيتم اخضاع مدقق اغبسابات لسلطة عبنة التدقيق التابع

 قبتها.تكوف )عبنة التدقيق( مسؤولة عن اختيار شركة تدقيق اغبسابات ومسؤولة أيضا عن دفع اتعاهبا ومرا
 ذلك ينبغي توفر الشروط اآلتية: جنة االستقبللية ولكي يتحققويشًتط يف أعضاء الل

 عماؿ اليت تتم غبساب غَت مباشرة يف العقود واأل أوف ال تكوف لديو أي مصلحة مباشرة أ
 الشركة.

 مع أحد  ف ال يكوف لو أي مصلحة مالية مباشرة مع اؼبدراء التنفيذيُت يف الشركة اوأ
 ف ال يكوف قريبا ألي منهم حىت الدرجة الثانية.اقربائهم وال زوجاهتم، وأ

 ف ال تكوف لو اي مصلحة شخصية ذات شأف مع اؼبدراء التنفيذيُت.أ 
 عبنة التدقيق ألكثر من شركة واحدة سبارس ذات النشاط.ف ال يشارؾ يف عضوية أ 

ودوال  يبو األور  فضائح اليت ضربت دوؿ االربادانطبلقا من التجربة األمريكية، وعقب العديد من ال
والذي مت نشره  LSF قانوف اغبماية اؼبالية  2003جويلية  17يخ ربؼباف الفرنسي بتار ـبتلفة يف العادل، أصدر ال
العديد من باإلضافة إذل ، 20031أوت  01الساري اؼبفعوؿ ابتداء من  2003أوت  02يف اعبريدة الرظبية بتاريخ 

 العديد من الضوابط التشريعية واؼبهنية وانُتالقت ىذه لقد تضمن .ة يف ـبتلف دوؿ العادلالقوانُت اؼبنظمة للمهن
 تؤثر على استقبللو.قد اؼبواقف اليت  وذبنيبتعزيز استقبللية اؼبدقق و اليت تستهدؼ 

                                                             
  نتج عن أزمة أنرون ظهور بعض االقتراحات بخصوص قٌام ال ركات المبٌد  بالبورصات بتؽٌٌر دوري لمؤسسات التدقٌق باشضاية إلى

الضؽي على تلك المؤسسات لتبوم بالفصل بٌن ن ايً االست ارات والتدقٌق. إال أن هذا االقتراح ٌواجه معارضة كبٌر  من جانت مؤسسات 
م من يبدان عمالئهم البدامى مع عدم إمكانٌة تعوٌض هؤالء العمالء مر  أخرى وقد ٌؤدي ذلك إلى تكبد تلك المؤسسات التدقٌق وذلك لخ ٌته

ملٌون جنٌه استرلٌنً إلى  21قامت بسداد مبالػ تصل إلى  FTSE 100لخسائر كبٌر . وٌتضح أكثر عندما نعلم أن ال ركات المبٌد  يً مؤ ر 

 االست ارات والتدقٌق، كما توقعت تلك المؤسسات أٌضا أن هذا التؽٌٌر سوؾ ٌؤدي إلى زٌاد  تكلفة التدقٌق. مؤسسات التدقٌق، نظٌر خدمات
 يضٌحة  :من بٌنهاCrédit Lyonnaisيضٌحة ، Elf  يضٌحة 3112يً نويمبر ،Vivendi Universal  3113يً جوٌلٌة. 

 LSF : Loi sur la Sécurité Financière. 
1 Eustache Ebondo Wa Mandzila 2005 : op. cit.,, p. 99. 
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 العناية المهنية الالزمة -2-1-3

يقصد بالعناية اؼبهنية و  ،البلزمة أثناء أداء مهمتو وعند إعداد تقريرهالعناية اؼبهنية اؼبدقق ينبغي أف يبذؿ 
البلزمة أف يبذؿ مدقق اغبسابات عناية الرجل العادي يف قبوؿ التكليف، زبطيط أعماؿ التدقيق، أداء 

عن تدقيق  االختبارات، القياـ باإلجراءات البلزمة عبمع الدليل الكايف واؼببلئم وإبداء الرأي وإعداد وعرض تقريره
 .   1القوائم اؼبالية

يعترب البحث عن ربقيق االمتياز يف العمل اؼبهٍت جوىر بذؿ العناية اؼبهنية، حيث تتطلب ىذه األخَتة أف 
تتحقق ىذه الكفاءة من اكتساب اؼبدقق ؼبزيج من اؼبعرفة اؼبهنية بكفاءة واجتهاد، و يقـو عضو اؼبهنة دبسؤولياتو 

رسة اؼبهنية ويتطلب اغبفاظ عليها التزاما باستمرار التعليم والتطوير اؼبهٍت طواؿ اشتغاؿ واػبربة اؼببلئمتُت للمما
 اؼبدقق باؼبمارسة العملية.

باإلضافة إذل الكفاءة، تتطلب العناية اؼبهنية من اؼبدقق أف يقـو بالتخطيط واإلشراؼ الكامل ألي نشاط 
االعتبار الظروؼ اليت من اؼبمكن أف ربدث عند قيامو أو مهمة يكوف مسؤوال عنها، فعليو أف يأخذ بعُت 

بالتخطيط لعملية التدقيق أو أثناء القياـ بعملية التدقيق نفسها. كما تتطلب منو القياـ بدراسة انتقادية عبميع 
ا مت إعداد أوراؽ عمل كاملة ودقيقة ألنو إذين الذين قاموا بعملية التدقيق و مستويات العمل اؼبنجز من قبل اؼبساعد

إعداد أوراؽ العمل دوف اىتماـ وبشكل غَت كامل فإف ىذا يثَت الشك يف األدلة اليت قاـ اؼبدقق بتجميعها، وأف 
يعطي أنبية أكرب للمخاطر اليت تظهر من خبلؿ خربتو السابقة يف التعامل مع العميل وأف يقـو بإزالة أي شك أو 

 .2استفسار يتعلق بالعناصر اؼبهمة يف إبداء الرأي
يعتمد اؼبدققوف على اغبكم الشخصي سواء يف زبطيط مهمة التدقيق أو يف تنفيذىا أو يف تقييم نتائجها 
فبا قد يؤدي إذل اختبلؼ تقارير اؼبدققُت نتيجة لتباين تقديراهتم، لذلك يتطلب األمر وجود أسس موضوعية يبكن 

 للمدققُت الرجوع إليها يف اغباالت اؼبتماثلة.  
طلب، تضافرت جهود أعضاء اؼبهنة فبثلة يف اؼبنظمات اؼبهنية لدراسة مشاكلها ووضع توصيات كاف ربقيقا ؽبذا اؼب

 أصوؿ اؼبهنة من خبلؿ معايَت األداء اؼبهٍت اليت وضعتها ىذه اؼبنظمات. ؽبا أكرب األثر يف إرساء قواعد و 
ل اؼبمتهن يلجأ إليو ظو  زبضع لقدر كبَت من اغبكم الشخصي بالرغم من تلك اعبهود، فقد ظلت اؼبهنة

اليت تتلخص يف اؼبرونة وإتاحة الفرصة أماـ أعضاء اؼبهنة إلبراز يعد تقريره استنادا عليو. ورغم مزاياه اؼبتعددة و و 
                                                             

1
 .23[: مرجع سابق، ص: 3112عبد الوهات نصر  علً ]  
2
 أنظر كال من:  

 .44-42[: مرجع سابق، ص ص: 3112-3113عوض لبٌت يتح هللا الدٌت وأحمد محمد كامل سالم ] -

 .40[: مرجع سابق، ص: 3112ؼسان يالح الميارنة ] -
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طاقاهتم و قدراهتم، فإف وجود اغبكم الشخصي يف اؼبهنة على نطاؽ متسع و بدوف ترشيد سوؼ يساىم يف خلق 
 1:ما يليبعض اؼبشاكل اليت يبكن إهبازىا في

  مشكلة إجراء اؼبقارنات بُت اؼبدققُت اؼبختلفُت نظرا لوجود احتماالت ـبتلفة تبعا للحكم
 الشخصي.

 .مشكلة تدريب اؼبدققُت اعبدد اؼبنتمُت إذل اؼبهنة 
  مشكلة تقييم األداء الذي أقبزه أحد اؼبدققُت سواء كاف التقييم بواسطة فبتهن آخر أو بواسطة

 جهة قضائية.

اغباجة إذل ذلك عندما يتعرض اؼبدقق للمساءلة، حيث يرتبط مفهـو العناية اؼبهنية دبسؤولية مدقق تظهر 
اغبسابات سواء اؼبدنية أو اعبنائية أو اؼبهنية، فقد يتعرض اؼبدقق للمساءلة اؼبدنية أماـ عميلو إذا دل يبذؿ عناية 

معلومات غَت الغَت إذا أعطى اؼبدقق بيانات و  ية ذباهقد سبتد ىذه اؼبسؤوللعادي يف أدائو ؼبهمة التدقيق. و الرجل ا
صحيحة يف تقريره تكوف قد سببت ضررا مباشرا ؽبؤالء الغَت، حيث ينتهي األمر يف ىذه اغبالة دبساءلة اؼبدقق 

 اعبنائية، هبدؼ االرتقاء دبستوىات عبلوة على مسؤوليتو اؼبدنية و تأيت اؼبسؤولية اؼبهنية ؼبدقق اغبسابو  .2جنائيا
ترتبط اؼبسؤولية اؼبهنية للمدقق بكونو مهنيا بالدرجة األوذل ويقصد هبا مسؤوليتو وأمانتو كبو  .األداء اؼبهٍت

وحىت مسؤولية مدقق  اعبمهور والعميل وزمبلء اؼبهنة، فهي بذلك تذىب إذل ما ىو أكرب من اؼبسؤولية القانونية
 اغبسابات كشخص كبو نفسو.

آداب وسلوؾ اؼبهنة اليت هبب أف يلتـز هبا مدقق اغبسابات، دعما من أجل ذلك، وجدت قواعد 
من ميثاؽ القواعد األخبلقية الصادرة ( 130تضمن القسم ) حيثؼبسؤولياتو اؼبهنية ومن مث مستوى العناية اؼبهنية. 

                                                             
1

:                                    لمزٌد من التفاصٌل، ٌرجى الرجوع إلى .3 -0 [: مرجع سابق، ص ص:0288د الصباغ ]لى أحمأحمد عبد المو 

 .                                                           84-23 [: مرجع سابق، ص:2009عبد الوهات نصر علً] -  -
 


ع الذي باشضاية إلى المسؤولٌة المدنٌة، الجنائٌة والمهنٌة ٌتحمل المدقق المسؤولٌة االجتماعٌة والتً تعبر عن التزامه بواجباته نحو المجتم

ه، وٌكون ٌمارس يٌه مهنة التدقٌق. يحست نظرٌة العبد االجتماعً، يإن المجتمع هو الذي أمد الم روع بالموارد االقتصادٌة الالزمة لتحبٌق أهداي

ة علٌه يً مبابل ذلك أن ٌساهم يً رياهٌة هذا المجتمع وال ٌتسبت يً أدنى ضرر اجتماعً. ولوياء إدار  ال ركات بهذه المسؤولٌة االجتماعٌ

ة، ٌجت أن ٌبدم ٌلزمها أن تفصح إيصاحا محاسبٌا، اجتماعٌا وبٌئٌا للمجتمع. وحتى ٌثق المجتمع يً  هذه المعلومات المحاسبٌة، االجتماعٌة والبٌئٌ

                 :                                         :لمزٌد من التفاصٌل، ٌرجى الرجوع إلىله تبرٌر بنتائج تدقٌق مدقق الحسابات لهذا اشيصاح. 

                                                                           . .                                     22-22 [: مرجع سابق، ص ص:3112ت نصر علً]عبد الوها -

.                                                       .                     24-22 ، ص ص:«دمة يً نظرٌة المحاسبة والمراجعةمب »[: 3112حٌدر محمد علً بنً عيا ] -

 .021-042المرجع نفسه، ص ص: -

 تتحدد المسؤولٌة القانونٌة لمدقق الحسابات من خالل القانون العام وتتقسم إلى مسؤولٌة مدنٌة ومسؤولٌة جنائٌة. 
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مبدأ الكفاءة اؼبهنية والعناية البلزمة يفرض  فأ  (IESBA)ؾبلس معايَت األخبلؽ الدورل للمحاسبُت اؼبهنيُتعن 
 1:االلتزامات التالية على احملاسبُت اؼبهنيُت

احملافظة على اؼبعرفة واؼبهارة اؼبهنية باؼبستوى اؼبطلوب لضماف حصوؿ العمبلء او اصحاب العمل على  -
 اػبدمة اؼبهنية الكفؤة.

 نية واؼبهنية اؼبعموؿ هبا عند تقدًن اػبدمات اؼبهنية.تأدية اؼبهاـ بكل اجتهاد وعناية وفقا للمعايَت الف -

فبارسة اغبكم الصائب يف تتطلب اػبدمة اؼبهنية الكفؤة  ( من نفس القسم إذل أف2وأشارت الفقرة )
 2:ءة اؼبهنية اذل مرحلتُت منفصلتُتداء تلك اػبدمة. ويبكن تقسم الكفاق اؼبعرفة واؼبهارات اؼبهنية يف أتطبي

 اغبصوؿ على الكفاءة اؼبهنية، وذل: األاؼبرحلة  -

 الثانية: احملافظة على الكفاءة اؼبهنية.اؼبرحلة  -

وتفهما  وعيا مستمرايتطلب على الكفاءة اؼبهنية  اظفأف اغب (130)( من القسم 3كما أكدت الفقرة )
سب القدرات اليت سبّكن احملاذل تطوير ذلك يؤدي التطور اؼبهٍت اؼبستمر إاؼبهنية والتجارية ذات الصلة، لللتطورات 
 فْ من نفس القسم بأَ ( 6)و( 5)(، 4ات )أضافت الفقر واحملافظة عليها، و داء مهامو يف البيئات اؼبهنية اؼبهٍت من أ

بعناية ومشولية ويف الوقت اؼبناسب، لذا ينبغي أف اؼبهمة مسؤولية التصرؼ وفقا ؼبتطلبات  يشمل الكد واالجتهاد
 واالشراؼ هنية التدريباألفراد الذين يعملوف ربت سلطتو اؼبيتخذ احملاسب اؼبهٍت خطوات لضماف أف يكوف لدى 

ف يطلع احملاسب اؼبهٍت العمبلء أو أصحاب العمل أو اؼبستخدمُت وحيث ما يكوف مناسبا، هبب أ اؼبناسب.
و اؼبهنية على القيود اؼبتأصلة يف اػبدمات من أجل تفادي سوء تفسَت إبداء الرأي على أن اآلخرين للخدمات

     .         3كيد غبقيقة ماتأ
بأف ىناؾ حاجة لًتشيد اغبكم الشخصي للمدقق، حىت يستطيع أف  ترى الباحثةمن خبلؿ ما سبق، 

أف األساليب اليت و بذؿ العناية اؼبهنية البلزمة و أنواغبذر و اؼبهارة رجة معقولة من الدقة و يثبت أنو قاـ بعملو إذل د
 استخدمها يف الوصوؿ إذل رأيو الفٍت ىي أساليب علمية وموضوعية.

 
 

                                                             
1
 CNCC-CSOEC juillet 2009 :Op. cit., p.14. 

2 Idem. 
3 CNCC-CSOEC juillet 2009 :Op. cit., p.14. 
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 الشك المهني -2-1-4

هبب أف وبافظ اؼبدقق على موقفو من التشكك اؼبهٍت، التزاما منو بقواعد األخبلؽ اؼبهنية اليت تفرض 
ويف ىذا  ؛ك جزًء متكامبل من عملية التدقيقالشامل الفًتاض حسن نية اإلدارة، ويعترب ذلعليو أف يقـو بالتقييم 

بصورة مطلقة يف إدارة اؼبؤسسة، ويف نفس الوقت ال هبب أف ال يثق اؼبدقق  على  Karim AMOUSالصدد أكد
من عملية  االنتهاءأف ينظر إذل كل عملية على أهنا تنطوي على غش ؿبتمل، ألنو يف ىذه اغبالة لن يستطيع 

ذلك على يف دقيق، لذلك هبب أف يتوصل اؼبدقق إذل إهباد التوازف بُت الثقة اؼبطلقة والشك العقبلين ويعتمد الت
  .1حدسو وبديهتو

ة عامة هبب أف يكوف اؼبدقق أكثر وعيا وإدراكا غباالت األخطاء والغش والتصرفات غَت القانونية بصف
تقييم احتماالت حدوث تلك اغباالت، عند  للعوامل اليت هبب أف تؤخذ يف االعتبار اليت يبكن أف ربدث، وأيضا

ؼبالية خالية من أي ربريفات ىامة، وبصفة عامة هبب على وأف وبصل على تأكيد معقوؿ عما إذا كانت القوائم ا
هبب أف  اليتعض األمثلة وفيما يلي ب .تتعلق باألمور اؼبثَتة للشك اؼبدقق أف يتابع أو يتعقب أي إشارات ربذيرية
 2:هبذب انتباه اؼبدقق عند تنفيذه لعملية التدقيق

 و بواسطة إدارة اؼبؤسسةأف ىناؾ قيود أو حدود على نطاؽ الفحص قد فرضت علي. 
 قد قدمت إليو اؼبعلومات اليت طلبها بعد تأخَت غَت معقوؿ. أف إدارة اؼبؤسسة 
 بعض العمليات غَت العادية من حيث الطبيعة أو اغبجم، وبصفة خاصة إذا ما كانت يف  وجود

 أواخر الفًتة اؼبالية.
  حدوث أي تغيَت يف تطبيق السياسات احملاسبية اؼبتعلقة بإعداد وعرض القوائم اؼبالية، هبدؼ

 التبلعب يف نتيجة النشاط واؼبركز اؼبارل.
 كاملة أو غَت كافية بدرجة كبَتة.  غَت جبلت احملاسبية للمؤسسةأف الس 
 ا بواسطة إدارة اؼبؤسسةأنو قد حصل على أدلة تدقيق متعارضة أو غَت مقنعة، أو قد مت توفَتى 

 أو العاملُت هبا.
 

                                                             
1 Karim AMOUS 2002-2003 : Op. cit., p.39. 

2
 .322-323: ص : مرجع سابق، ص3113-3112جورج دانٌال ؼالً  
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 من حيث صعوبتها أو اغباجة إذل اؼبزيد من العناية أنو ال توجد مشكلة تواجو مهنة التدقيقبالباحثة  ترىو 
يعترب اكتشاؼ حاالت فمن وجهة نظر اعبمهور أو العامة أما وكيفية اكتشافو،  اإلداريمثل مشكلة الغش 

ب على اؼبهنة أف تطور وسائل يبكن أف لعملية التدقيق، وهب اعام اىدف ء والغش والتصرفات غَت القانونيةاألخطا
 تساعد على اكتشاؼ تلك اغباالت.

 عوامل أخرى:  -2-1-5

السابقة، ىناؾ عوامل أخرى تتعلق بصفات اؼبدقق من شأهنا أف تؤثر على فبارسة باإلضافة إذل العوامل 
 اؼبدقق غبكمو اؼبهٍت، ويبكن إهبازىا فيما يلي:

 ذاكرة المدقق -2-1-5-1

يف ربسُت جودة أو نوعية  ية الدور األساسي لذاكرة اؼبدققبأنب 1994سنة  Johnsonاىتمت دراسة 
، وطوؿ Group assistanceوفيها مت اختبار تأثَت اؼبساعدة نتيجة التشاور مع ؾبموعة من أفراد اغبكم اؼبهٍت، 

قد توصلت تلك الدراسة اذل ما انية اسًتداده أو اغبصوؿ عليو. و مكبُت إعداد رموز لدليل التدقيق وإ فًتة التأخَت
 : 1يلي

  أخطاء عديدة تتعلق بالذاكرة غَت لدى اؼبدقق بصفة عامة ثقة زائدة يف ذاكرتو، كما أنو يقع يف
 الدقيقة لدليل التدقيق.

   بالنسبة للذاكرة الدقيقة، فإف اؼبساعدة نتيجة التشاور مع ؾبموعة من األفراد، تؤدي إذل زيادة
الدقة والثقة وَتذَُكر اؼبدقق لعناصر أكثر فيما يتعلق بأدلة التدقيق اليت فحصت من قبل، وزيادة 

 أو التعرؼ على الدليل. الدقة والثقة يف إدراؾ
  عداد رموز لدليل التدقيق وإمكانية إتأخَت بُت الوقت زبفيض كما أف اؼبساعدة تؤدي إذل

 اسًتداده أو اغبصوؿ عليو، خبلؿ كل من عملية التذكر واإلدراؾ أو التعرؼ.  

 

  

                                                             
1
 Johnson E.N. Spring 1994 :« Auditor Memory for audit evidence : Effects of group assistance, time delay and 

memory tasks», Auditing : A journal of Practice and theory, American Accounting Association, pp.36-56. 
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 شخصيتوو ثقافة المدقق  -2-1-5-2

بُت من  األخرى ىيتعترب إذل أف ثقافة اؼبدقق وشخصيتو  1992سنة  Karim AMOUS توصلت دراسة
غبكم اؼبهٍت. حيث هبب أف يتمتع اؼبدقق بثقافة واسعة، وأف يطور اؼبعارؼ الضرورية العوامل اؼبؤثرة على فبارسة 

ل ليست العوامؼبمارسة اغبكم اؼبهٍت وأف ال تقتصر ىذه اؼبعارؼ على اجملاالت اليت ؽبا عبلقة دبهنتو فقط. إف 
 . 1على فبارسة اغبكم اؼبهٍتتطوير اؼبدقق لثقافتو العامة يدعم قدرتو  الغالبة )األكثر

كما هبب على اؼبدقق أف يتمتع بشخصية قوية تسمح لو باغبصوؿ على الثقة البلزمة ليوظف كفاءتو، 
   . 2موضوعيتو ونزاىتو عند فبارسة حكمو الشخصي بكل استقبللية

يف فبارسة اغبكم اؼبهٍت أقل  رغم أف ؽبا تأثَتا )الذاكرة، الثقافة، الشخصية( الباحثة بأف ىذه العوامل وترى
للمدقق مقارنة بالكفاءة اؼبهنية، اؼبوضوعية، االستقبلؿ النزاىة وبذؿ العناية البلزمة، إال أهنا تلعب دورا مهما يف 

 اؼبدقق على فبارسة اغبكم اؼبهٍت. قدرةتدعيم 

 المهني تأثير بيئة التدقيق على ممارسة المدقق لحكمو -2-2

يبارس اؼبدقق حكمو اؼبهٍت عند تدقيق القوائم اؼبالية يف نطاؽ بيئة معينة تتصف بصفات عديدة تؤثر  
عدـ اؼبخاطر و  ، باؼبؤسسة ؿبل التدقيق،اؼبعرفة الكافية فريق التدقيق، ها: بين منأدائو لواجباتو اؼبهنية،  على

طار احملاسيب الذي يبارس اغبكم ا من اإلتعدد اؼبعايَت اؼبهنية اليت تشكل جزءً و  زيادة حدة التنافس اؼبهٍتلتأكد، ا
  .احملاسبيةالقانونية و ، باإلضافة إذل اؼبساءلة اؼبهٍت يف حدوده

 ق التدقيقيفر  -2-2-1

يعترب عمل الفريق من أىم العوامل اؼبؤثرة على اغبكم اؼبهٍت للمدقق، باعتباره عامبل وبسن من جودة 
األحكاـ اؼبهنية وذلك من خبلؿ ؾباهبة وجهات النظر اؼبختلفة ألعضاء الفريق يف جو من األدب واالحًتاـ 

يف نظرية النظم بأنو كلما كاف النظاـ موضع تفاعبلت متعددة  مبدأ اغبقيقةاؼبتبادؿ، ويف ىذا الصدد أثبت 
 .3ومتنوعة كاف قادرا على العمل بطريقة أحسن

                                                             
1
 Karim AMOUS 2002-2003 : Op. cit., p. 36. . 

2
 Ibid, p. 39. . 

3 Karim AMOUS 2002-2003 : Op. cit., p. 37. . 
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 ُت اؼبؤىلُت واغباصلُتاؼبدقق الفئة األولىكتب تدقيق من فئتُت من اؼبدققُت: تضم عادة ما يتكوف أي م
ربت التمرين، ويتم تنفيذ مهاـ التدقيق من قبل   فتتشكل من اؼبدققُت الفئة الثانية. أما على ترخيص دبزاولة اؼبهنة

 كبل الفئتُت. 

ختبلفات بُت الفئتُت من ناحية اؼبعرفة واػبربة، فإنو من الصعب زبصيص اؼبدققُت على ونظرا لكرب اال
  اؼبهاـ بصورة عشوائية، ألف كل مهمة ربتاج إذل مدققُت ذوي مستوى معُت من التأىيل واػبربة.

 :أنو هبب مراعاة االعتبارات التالية عند تشكيل فريق التدقيق أحد الباحثُتح ويف ىذا الصدد أوض

أف يكوف من ضمن فريق التدقيق شريكا أو أكثر، وأفراد مهنيُت على مستوى مناسب من اػبربة  -
 واؼبهارة اؼبتخصصة.

 ربديد مهاـ كل عضو من أعضاء فريق التدقيق. -

 التدقيق يف حسبانو ما يلي: ضرورة أف يكوف كل عضو من أعضاء فريق -

 .أف يدرؾ مهاـ ومسؤوليات أعضاء فريق التدقيق اآلخرين 
 .أف يساىم يف الوفاء دبسؤوليات أعضاء الفريق اآلخرين 
 .أف يساىم باإلببلغ عن اؼبشاكل اليت تؤثر على مقدرة األعضاء يف الوفاء دبسؤولياهتم 

 مهاـ التدقيق يؤدي إذل ربقيق اؼبزايا التالية: إذل أف زبصيص اؼبدققُت على أحد الباحثُتوقد أشار 

 إسباـ عملية التدقيق يف الوقت احملدد، وبالتارل إرضاء العميل. -

 زبفيض الوقت اإلضايف اؼبطلوب إلقباز مهاـ التدقيق، وبالتارل زبفيض تكلفة التدقيق. -

لى التخصصات اؼبختلفة اكتساب األفراد مهارات وخربات جديدة، خصوصا إذا مت تناوب اؼبدققُت ع -
 سواء داخل نشاط واحد أو أنشطة ـبتلفة.
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لذلك هبب أف  تؤثر الصفات الشخصية لفريق التدقيق على جودة األحكاـ اؼبهنية بشكل جوىري،و 
تتماشى باإلضافة إذل كفاءاهتم اؼبهنية والشخصية كفاءات  واأف يطور يتمتع أعضاء الفريق بالكفاءة اؼبهنية البلزمة و 

 2:الكفاءات الضرورية من أجل عمل الفريق فيما يلي Karim AMOUSوقد حدد  .1عمل الفريق مع

 فهم ديناميكية الفريق والتفاعل معو. -

 آراء ومسانبات األعضاء اآلخرين يف الفريق.و  : وذلك باحًتاـ، تقبل ودعم أفكاراؼبرونة -

 عضاء الفريق.ألنظر اؼبختلفة الاحًتاـ تطلعات ووجهات  -

 أف يستقبل ويعطي ردود األفعاؿ بطريقة بناءة وؿبًتمة. -

 اؼبسانبة يف قباح الفريق من خبلؿ تبادؿ اؼبعلومات واػبربة. -

 توجيو، دعم وتشجيع الفريق للوصوؿ إذل أداء أمثل. -

 حل الصراعات بُت أعضاء الفريق. -

تعترب اػبربة اؼبهنية لفريق التدقيق من بُت الصفات األكثر تأثَتا على فبارسة اغبكم الشخصي  كما  
وإصدار األحكاـ يف التدقيق. وقد تبٌت الباحثوف وجهيت نظر لتعريف اػبربة يف التدقيق، األوذل تعرؼ اػبربة بأهنا 

اؼبدة الطويلة اليت يقضيها الفرد يف وظيفة معينة أو . أما الثانية فتعرؼ اػبربة على أهنا 3األداء األفضل ؼبهمة ؿبددة
 يف أداء مهمة ؿبددة.

أف ىناؾ خلط من قبل الباحثُت بُت مصطلح اػبربة ومصطلح اؼبمارسة لفًتة طويلة  أحد الباحثُت وأكد
حكمة )األقدمية( فبا يؤدي إذل نتائج مغايرة وغَت متسقة، وأشارت إذل أف اػبربة تتمثل يف اكتساب مهارة أو 

فائقة من خبلؿ اؼبشاىدة أو اؼبشاركة يف نشاط ؿبدد بذاتو، أما األقدمية فيقصد هبا اؼبقدرة الذاتية اؼبكتسبة من  
كل اؼبعلومات واؼبهارة واؼبمارسة اليت تنشأ ؾبتمعة نتيجة اؼببلحظة اؼبباشرة أو اؼبشاركة يف اغبدث خبلؿ فًتات 

واألقدمية يتضمناف اكتساب اؼبمارس اؼبهٍت للمعرفة واؼبهارة، إال أف  طويلة من الزمن، وأنو بالرغم من أف اػبربة
 اػبربة تعكس مستويات نوعية مرتفعة من اؼبعرفة واؼبهارة.

                                                             
1
 Karim AMOUS 2002-2003 : Op. cit., p.11. 

2
 Idem. 

3
 Bonner Sarah E., and Lewis Barry L. Supplement 1990 : «Determinants of Auditor Expertise», Journal of 

Accounting Research, The Institute of Professional Accounting, Chicago, Vol. 28, p.2. 
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أف تعريف اػبربة بالقدرة على أداء مهمة ؿبددة بشكل أفضل يعترب تعريفا  Marchantكما أوضح 
 .1لفرد ؽبذه القدرة إلقباز اؼبهمة بشكل أفضلناقصا، وذلك ألنو ال يتضمن أية فكرة عن كيفية تطوير ا

وترى الباحثة بأف اػبربة مفهـو معقد ومركب ال يبكن قياسو بصورة كاملة دبقياس واحد )دبثل عدد 
سنوات اؼبمارسة أو األداء( ولكن وبتاج إذل أكثر من مقياس، أي أف اػبربة اغبقيقية ىي نتائج عوامل عديدة: مثل 

 ، التعليم، اؼبعرفة والقدرة اؼبتميزة يف إصدار أحكاـ ذات جودة عالية.اؼبمارسة أو األقدمية

اؼبعيار األوؿ من معايَت العمل اؼبيداين الصادرة عن  أكدولضماف إصدار أحكاـ مهنية ذات جودة عالية، 
بطريقة  على ضرورة اإلشراؼ اؼببلئم على أعماؿ اؼبساعدين AICPAاؼبعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت 

من ناحية، وتضمن االستخداـ األمثل لطاقات ومهارات  تكفل ربقيق اؼبستوى اؼبرضي من جودة التدقيق
وقد عرؼ أحد الباحثُت اإلشراؼ يف ؾباؿ التدقيق بأنو ذلك . 2وقدرات ىؤالء اؼبساعدين من ناحية أخرى

ن أجل توجيو ؾبموعة من األفراد يف النشاط الذي يبارسو عضو فريق التدقيق يف اؼبستوى اإلداري األعلى م
 اؼبستوى الذي يليو لتحقيق أىداؼ مشًتكة يف زمن ؿبدد وبكيفية ؿبددة.

ضروريا يف التدقيق ألف العديد من  بلئم يعترب أمراإذل أف اإلشراؼ اؼب أرينز ولوبكأشار  ويف ىذا الصدد،
أف . وأضاؼ أحد الباحثُت ب3أنشطة العمل اؼبيداين يتم تنفيذىا بواسطة مساعدين خرباهتم العلمية ؿبدودة

 :اإلشراؼ يؤثر على األداء اؼبهٍت من الزوايا اآلتية

 حصوؿ فريق التدقيق على أدلة اإلثبات الكافية اليت تفي بأغراض التدقيق. -

 أخطاء السهو يف اؼبعاينة واليت قد يقع فيها اؼبدقق إذل أدىن حد فبكن. زبفيض -

 زبفيض ـباطر التدقيق بأنواعو إذل أقل ما يبكن. -

 إقباز مهاـ التدقيق بتكلفة أقل ويف الوقت اؼبناسب. -

 ترشيد األحكاـ الشخصية للمدققُت وزيادة دقتها. -

                                                             
1
 Marchant Garry Supplement 1990 : «Discussion of Determinants of Auditor Expertise», Journal of 

Accounting Research, The Institute of Professional Accounting, Chicago, Vol. 28, p.21. 
 بجود  التدقٌق مجموعة الخصائص الفنٌة والنوعٌة يً التدقٌق، التً ت بع حاجات أصحات المصلحة يً ال ركة ب  ن تويٌر آلٌة لمراقبة  ٌبصد

 األداء المالً واالقتصادي لل ركة.
2
 . 21[: مرجع سابق، ص: 3112عبد الوهات نصر علً ] 
3
 .44: مرجع سابق، ص: 3118ألفٌن أرٌنز وجٌمس لوبك  
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مهم لتحسُت جودة األحكاـ اؼبهنية لكنو يتطلب أف يقـو وترى الباحثة بأف عمل الفريق يعترب عامبل جد 
مراعيا يف  تقسيم العمل واإلشراؼ على اؼبساعدين وتوجيو جهودىم لتحقيق أىداؼ الفحصاؼبسؤوؿ باؼبدقق 

 عتبارات وىي: ذلك بعض اال

 مراعاة التوافق بُت قدرات اؼبساعدين الفنية واؼبهنية وأعماؿ التدقيق اؼبوكلة لكل منهم.  -

يف صناعة معينة،  ةمعين ؼبؤسسةمراعاة أنبية االستفادة من خربة التخصص يف أداء أعماؿ التدقيق  -
 واليت يتمتع هبا قدامى اؼبدققُت باؼبكتب.

دقيق لكل وضع آليات فعالة للتنسيق بُت اؼبساعدين يف إطار فريق العمل اؼبكلف بأداء أعماؿ الت -
 عميل من عمبلء اؼبكتب. 

 بالمؤسسة محل التدقيقالمعرفة  -2-2-2

اـ كايف باؼبؤسسة ؿبل التدقيق، وأف وبصل على معلومات وافية عن الضروري أف يتوافر لدى اؼبدقق إؼبمن 
لك ما ومن أمثلة ذ االقتصاد والصناعة اليت تنتمي اليها تلك اؼبؤسسة والقوانُت اليت تؤثر على مزاولتها ألنشطتها،

 .1العاملُت، وضباية كل من البيئة واؼبستهلكُتيتعلق بضماف سبلمة 

إف التحليل اعبيد لطبيعة نشاط العميل والصناعة اليت يشتغل فيها يبّكن اؼبدقق من اغبصوؿ على فهم 
جيد للمؤسسة واألنشطة اليت سبارسها، وىذا قد يساعد اؼبدقق يف ربديد اؼبعامبلت األكثر تعرضا لؤلخطاء 

حوؿ األنشطة  مع موظفي اؼبؤسسة وتوجيو بعض األسئلة إليهم اليت هبريها اؼبدقق اؼبقاببلتإف  اعبوىرية.
دبثابة معلومات أولية عن اؼبؤسسة، ربتاج اذل دراسة معمقة من قبل اؼبدقق دبجرد قبولو االرتباط  والعمليات تعد

ومات اػباصة باؼبؤسسة. باؼبؤسسة، وذلك من خبلؿ دراسة اؽبيكل التنظيمي، طبيعة العمليات وطريقة تدفق اؼبعل
وعلى اؼبدقق الرجوع اذل كل مصادر اؼبعلومات عن اؼبؤسسة، دبا يبكنو من ربديد اؼبعامبلت اؼبعقدة وغَت العادية 

مصادر اؼبعلومات اليت وبتاجها  ولقد صنف أحد الباحثُت، 2اليت قد ربتاج اذل جهد أكرب أثناء عملية التدقيق
 : ذلالصناعة اليت تنشط فيها اؼبؤسسة إط و اؼبدقق أثناء دراسة طبيعة النشا

 .معلومات عن االقتصاد 

                                                             
1
 .328: : مرجع سابق، ص3113-3112جورج دانٌال ؼالً  
2
 .328مرجع سابق، ص:  :3118عصام الدٌن السائح خرواي  
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   .معلومات عن الصناعة 
 .معلومات عن النشاط 

  معلومات عن االقتصاد -2-2-2-1

تتأثر اؼبؤسسة وتتفاعل مع اجملتمع وـبتلف طبقاتو من مستهلكُت، منافسُت، جهات حكومية وغَتىا. إف 
 اؼبدقق من ربليل وتقييم اػبطر اؼببلـز من نواحي ـبتلفة، مثبل: قد زبلق حاالت الركوداإلؼباـ حبالة االقتصاد يبكن 

زبصيص وقت   االقتصادي مشاكل من شأهنا التأثَت على ربصيل اغبسابات اؼبدينة، وبذلك فقد يقًتح اؼبدقق
 .1أكثر لتدقيق الديوف غَت احملصلة وـبصص الديوف اؼبشكوؾ فيها

  لصناعةمعلومات عن ا -2-2-2-2

 ، إف وجود خصائص معينة للصناعة اليت تنشط فيها اؼبؤسسة تساعد اؼبدقق يف تقييم اػبطر اؼببلـز
للبحث والتطوير، لذلك على اؼبدقق أف  جو مبالغ كبَتةفبالنسبة للصناعات األكثر تطورا أو تكنولوجية، قد تُػوَ 

 يراعي طريقة معاملة مثل ىذه التكاليف، فقد تسعى بعض الشركات إذل رظبلة ىذه التكاليف بطريقة غَت صحيحة
هبب على اؼبدقق أف ينتبو للصناعات اؼبوظبية، فصناعة اؼبثلجات قد تكوف  وذلك بغرض تضخيم األرباح. كما

رائدة يف مواسم ؿبددة من السنة )الصيف(، وال تكوف كذلك يف اؼبواسم األخرى )الشتاء(، كما أف أرباح شركات 
نافسة يف من ناحية أخرى، هبب أف يراعي اؼبدقق درجة اؼب بيع الدراجات قد تكوف منخفضة يف موسم )الشتاء(.

الصناعة اليت تنشط فيها اؼبؤسسة، وكيفية تعامل اؼبؤسسة مع منافسيها. يف مثل ىذه اغباالت قد يركز اؼبدقق على 
تقييم اؼبخزوف، ففي حاالت اؼبنافسة وعند وجود ـبزوف كبَت من البضائع تقع اؼبؤسسة يف مشكلة تسعَت اؼبخزوف 

، وىذا قد يؤثر تأثَتا كبَتا على نشاط اؼبؤسسة لذلك هبب على عندما تتدىن األسعار بفعل اؼبنافسة الشديدة
 .2اؼبدقق أف يركز اىتمامو على تقييم اؼبخزوف

 معلومات حول النشاط -2-2-2-3

إذل اإلؼباـ الكايف بالصناعة وحالة االقتصاد اليت تنشط ضمنها اؼبؤسسة، هبب على اؼبدقق أف  باإلضافة
ليات اؼبؤسسة واألخطار احمليطة هبا. ويشمل ذلك إؼباـ اؼبدقق بنوعية األنشطة يلم إؼباما كافيا بطبيعة نشاط وعم

والعمليات اليت ذبريها اؼبؤسسة، كيفية تسجيلها ومعاعبتها يف الدفاتر والوقوؼ على أية خصائص لنشاط اؼبؤسسة 
                                                             

1
 328، ص: مرجع سابق :3118عصام الدٌن السائح خرواي  
2
 .322-328المرجع السابق، ص ص:  
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. ن اؼبؤسسة ؿبل ن عن طريقها اغبصوؿ على معلومات عوتوجد عدة وسائل يبك قد تؤثر على اػبطر اؼببلـز
التدقيق أنبها استقصاء موظفي اؼبؤسسة وكذلك اؼبدقق السابق )إف وجد(، ىذا من شأنو تسهيل مهمة اؼبدقق يف 

بشأف االرتباط اغبصوؿ على معلومات كافية عن نشاط اؼبؤسسة وظبعة ومدى استقامة اإلدارة وبالتارل ازباذ قراره 
درة عن اؼبعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت بأف يتصل اؼبدقق أوصت معايَت التدقيق الصا وقدمع اؼبؤسسة. 

بسابقو ويطلب منو االطبلع على أوراؽ التدقيق للمؤسسة وذلك بعد أخذ اإلذف من اؼبؤسسة، ويف حالة رفض 
 .1اؼبؤسسة ذلك فعلى اؼبدقق االنسحاب من عملية التدقيق

لى معرفة كافية باؼبؤسسة، ألف ذلك يساعده على كما تتطلب معايَت التدقيق الدولية أف وبصل اؼبدقق ع
اؼبعلومات  الفحص أو اليت قد يكوف ؽبا حسب تقديره تأثَت ىاـ علىربديد األحداث والعمليات واؼبمارسات 

 315رقم  ISA  معيار التدقيق الدورلمن  (A1)الفقرة التوضيحية  تنصويف ىذا الصدد،  اؼبالية أو على تقريره.
كنو من لعملية التدقيق ويبُ  طارا مرجعيا  ىبطط على أساسوقق إلمدلربدد على أف اؼبعرفة الكافية باؼبؤسسة  من

 2:ػػػػػػػػػػػيتعلق بفيما حكمو اؼبهٍت بفعالية وذلك  فبارسة

 يف القوائم اؼبالية.  تقييم ـباطر االخطاء اعبوىرية 
  ر التدقيق الدورل ايمستوى األنبية النسبية وفقا ؼبعربديدISA  320رقم. 
 .تقييم مدى مبلئمة السياسات احملاسبية اؼبطبقة، ومدى كفاية االفصاح يف القوائم اؼبالية 
 ات تدقيق خاصة، مثبل: معامبلت ذل اىتماـ اؼبدقق وتتطلب اجراءربديد اجملاالت اليت ربتاج إ

 االستمرارية.دارة لفرضية اإل األطراؼ ذات العبلقة ومدى استخداـ
 .تطوير توقعات الستخدامها عند تنفيذ االجراءات التحليلية 
  تصميم وأداء إجراءات تدقيق االستجابة ؼبخاطر االخطاء اعبوىرية اؼبقيمة، وذلك من خبلؿ

 ضافية لتقليل ـباطر التدقيق اذل مستوى منخفض مقبوؿ.إ
  ثبل: مدى مبلئمة افًتاضات االدارة مبلئمة أدلة االثبات اليت مت اغبصوؿ عليها مو تقييم كفاية

   مة من طرفها.الشفوية واػبطية اؼبقد واإلقرارات

 

                                                             
1
 .322: مرجع سابق، ص:3118عصام الدٌن السائح خرواي  

2
 CNCC- IRE- CSOEC Juin 2012 :«ISA 315 : Identification et évaluation des risques d’anomalie significatives 

par la connaissance de l’entité et de son environnement», op. cit., paragraphe A1. 
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 وعدم التـأكد المخاطر -2-2-3   

تتصف بيئة التدقيق باؼبخاطرة وعدـ التأكد، فبا يؤثر على فبارسة اؼبدقق غبكمو اؼبهٍت. فنظرا لعدـ التأكد 
ربدث مستقببل، باإلضافة اذل أنو ال توجد وسائل دقيقة للقياس فيما يتعلق بنتائج االحداث اليت حدثت أو قد 

فيما يتعلق ببنود معينة، فإنو ال يبكن االستغناء عن التقديرات احملاسبية عند اعداد وتدقيق القوائم اؼبالية 
جات ىتبلؾ، اؼبنازعات القضائية وضماف اؼبنتقدير ـبصصات الديوف اؼبعدومة، اإلللمؤسسات. ومن أمثلة ذلك: ت

 اؼبباعة.

عداد تلك التقديرات احملاسبية، هبب على اؼبدقق التأكد من مدى دارة اؼبؤسسة ىي اؼبسؤولة عن إودبا أف إ
غَت  . ومن البديهي أنو ال يبكن ذباىل احتماؿ ازباذ القرار1معقوليتها ومبلئمة االفًتاضات اليت تعتمد عليها

تنطوي على سلسلة من القرارات اليت يقـو اؼبدقق بازباذىا صحيح من جانب اؼبدقق، نظرا ألف عملية التدقيق 
قرار غَت صحيح يبكن أف يؤثر على واليت تعتمد اذل حد كبَت على حكمو الشخصي، إال أف ازباذ اؼبدقق ل

 .2جراءات التدقيق وما يًتتب على ىذه االجراءات من نتائجإ

أو الوقائع ذات األثر اؼبادي  حوؿ األحداث أكدحالة عدـ الت مفهـو يستخدـ للتعبَت عن عناػبطر يعرب 
سلبيا يطلق عليو خطر/هتديد  إهبابيا أو سلبيا، فإذا كاف األثر، ويبكن أف يكوف األثر على أىداؼ اؼبؤسسة

Risqueيطلق عليو فرص ، وإذا كاف إهبابيا Opportunités 3. ويرى Frédéric Bernard et al  بأف اػبطر ىو
وأف على أصوؽبا،   و/أوربقيقها ألىدافها /أو لو تأثَت سليب على استمرار اؼبؤسسة و إمكانية وقوع حدث يكوف"

بداء التدقيق فهي احتماؿ إ ـباطر ماأ. 4وقوع ىذا اغبدث يكوف ؿبتمبل، لذلك هبب تقدير احتماؿ حدوثو"
. 5 تلك القوائماؼبدقق لرأي غَت سليم يف القوائم اؼبالية وذلك بسبب فشلو يف اكتشاؼ األخطاء اؼبوجودة يف

تماد على التخمُت والتقدير ويتضح من ذلك أف اؼبخاطر ترتكز على مبدأ احتمالية اغبدوث ونسبية التحديد باالع
 الكمي.

                                                             
1
 .322-328: ص : مرجع سابق، ص3113-3112جورج دانٌال ؼالً  
2
   .28مرجع سابق، ص:  :3102أحمد كمال مرتجى  
3
مدى إدراك مراقبً الحسابات ألهمٌة تبٌٌم العوامل المؤثر  يً التدقٌق المبنً على  »: 3112عبد الصاحت نجم عبد وعمار عصام السامرائً  

ة، قسم اشدار ، المجلد ، مجلة الجامعة الخلٌجٌ«المخاير/دراسة تحلٌلٌة آلراء عٌنة من مراقبً الحسابات يً مكاتت البياع الخاص يً العراق
  .82، ص:14، العدد 10

4 Frédéric Bernard et al 2010: «Contrôle interne», Ed. MAXIMA, Paris, p.63. 
5
 022مرجع سابق، ص: :3113-3112عوض لبٌت يتح هللا الدٌت وأحمد محمد كامل سالم  
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حداث اؼبختلفة يف الواقع تقييم احتماالت األاليت تؤثر على قدرة األفراد على  العديد من االعتباراتىناؾ 
فراد بصفة عامة ليس لديهم دقة يف تلك االحتماالت يتعلق هبؤالء األفراد حيث قبد أف األ العملي، بعض

معقولة من تقييمهم لبلحتماالت، كما أف عددا قليبل منهم لديهم فهم دقيق للتعبَتات االحتمالية، وبالتارل درجة 
 تتطلب فبارسة اغبكم اؼبهٍت، حيث أف أما البعض اآلخر فلو صلة باؼبواقف اليت االتساؽ ؼبا تعنيو تلك التعبَتات.

األحداث احملتملة أو غَت احملتملة أو غَت احملتملة بدرجة كبَتة تسبب لؤلفراد صعوبة يف تقييمها. وقد يواجو اؼبدقق 
مثل: استمرار اؼبؤسسة يف مزاولة نشاطها مثل تلك األحداث عند فبارستو غبكمو اؼبهٍت، بعضها إما ؿبتمل جدا 

يتعلق ذلك بعدـ  تتعلق باغبكم اؼبهٍت للمدقق خبصوص اإلفصاح احملاسيب. ل جدا مثل: دعوى قضائيةأو غَت ؿبتم
التأكد الذي ىو جزء من تقييم اؼبخاطر، ذلك أنو ال يوجد اتفاؽ بُت الباحثُت على كيفية قياس أو تقييم 

  . 1اؼبخاطر

اؼبهٍت، وبالتارل جودة أو  اؼبدقق للحكمالتأكد على فبارسة أف ىناؾ تأثَت للمخاطر وعدـ  يتضح فبا سبق
نوعية التدقيق وبصفة خاصة يف اؼبواقف اؼبعقدة. كما أف تقييم ىذا التأثَت ىبتلف من مدقق آلخر نظرا العتماده 
 على عوامل عديدة، بعضها يتعلق بالبيئة اليت يبارس فيها اغبكم اؼبهٍت، والبعض اآلخر يتعلق باؼبدقق يف حد ذاتو.

، وقع أف وبصل عليو اؼبدققوف خبلؿ فبارستهم لعملهم اؼبهٍتتَ باحثة أف القدر من التدعيم الذي يػُ وتعتقد ال
يؤثر بالضرورة على اؼبمارسة الفعالة للحكم اؼبهٍت. وبذلك هبب على مكاتب التدقيق توفَت اغبوافز أو اؼبساندة 

 ة للمدققُت بغض النظر عن نتائجها.للممارسات اؼبهنية اؼببلئم

  الضغوط التنافسية -2-2-4

، وحصوؿ إحدى األطراؼ تدقيقيف حقل مهنة احملاسبة وال تعترب اؼبنافسة إحدى القضايا اليت تثَت اعبدؿ
بغرض اغبصوؿ على على مقابل مادي أو معنوي من اؼبنافسة دبثابة اغبافز الذي يدفعو إذل القياـ باؼبزيد من اعبهد 

  .2فإف نتائجها حتماً ستكوف سلبية اؼبنافسة ستؤدي إذل حدوث نوع من الضغوط، أما إذا كانت مزيد من الفائدة

تطرؽ العديد من الباحثُت إذل اؼبنافسة بُت مكاتب التدقيق باعتبارىا من العوامل الرئيسية اليت تؤثر سلبا 
بداء رأيو حوؿ القوائم اؼبالية. ويظهر ىذا األثر السليب من خبلؿ اؼبنافسة لى استقبللية مدقق اغبسابات عند إع

                                                             
1
 .320-321: ص : مرجع سابق، ص3113-3112جورج دانٌال ؼالً  
2
مجلة الجامعة اشسالمٌة، المجلد الحادي ع ر، العدد ، «يً يلسيٌن العوامل المؤثر  يً تحدٌد أتعات المراجعة»[: 3112]سالم عبد هللا حلس  

 .320: األول، ص
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كما أف  .1فيما بُت مكاتب التدقيق ؿباولة الستقطاب أكرب عدد من العمبلء واالستعداد بقبوؿ أدىن األتعاب
اؼبدقق سواء بقصد  تزايد اؼبنافسة عبذب الزبائن من قبل مكاتب التدقيق يبكن أف ىبلق الدافع لدى الزبائن لتغيَت

ذلك ؤثر يوقد  ،2أو للبحث عن مدقق آخر يكوف أكثر والًء لئلدارة لتحقيق رغباهتاخفض أتعاب عملية التدقيق 
  وبالتارل على جودة عملية التدقيق.على جودة أحكامو الشخصية 

ألتعاب فقد يؤدي ضغط ا ،من أكثر الضغوط تأثَتا على عملية التدقيق ضغوط الوقت واألتعابتعترب 
ويف نفس الوقت فإف ىناؾ اتساع يف نطاؽ ما يُػَتوقع اقبازه من جانب  بدرجة كبَتة إذل ضغط يف وقت التدقيق،

اؼبدققُت، وىذا يتطلب منهم ؿباولة إهباد التوازف بُت طبيعة ونطاؽ التدقيق، وجودة أو نوعية فبارستهم لعملهم 
 . 3اؼبهٍت، مع احملافظة على عبلقات طيبة مع العمبلء

أف  1990سنة  McDanielعلى عملية التدقيق، فقد أوضحت دراسة  وفيما يتعلق بتأثَتات ضغط الوقت
 4:تسلسل اإلجابات لتأثَتات ضغط الوقت كانت كما يلي

 وباوؿ اؼبدققوف تسريع أدائهم لؤلعماؿ، هبدؼ أداء نفس األعماؿ يف وقت أقل. -1

على الًتكيز عند أدائهم لؤلعماؿ قد وباولوف  كاف ضغط الوقت كبَتا جدا لعمل ما سبق، فإهنم  إذا -2
 ؾبموعة فرعية فقط من بُت البيانات اؼبتاحة.

على ذلك نتائج يًتتب قد إذا كاف ضغط الوقت ال يبكن احتمالو، فإهنم قد يغَتوف خطة التدقيق، و  -3
كفاءة وفعالية، أو سلبية إذا ترتب على ذلك زيادة ـباطر إهبابية يف حالة تطوير خطة تدقيق أكثر  

 التدقيق.

باإلضافة إذل مشكلة ضغط الوقت، فهناؾ مشكلة أخرى تواجو اؼبدقق وتؤثر تأثَتا بالغا على حكمو 
  5:عاب يف النقاط التاليةتمشكلة األ أحمد كمال مرتجي، ولقد بلور الشخصي وىي مشكلة "ربديد األتعاب"

                                                             
1
، «يً دولة الكوٌت: دراسة مبارنة الخارجٌٌنمدقبً الحسابات لمدى تواير  روي االستباللٌة » :[3103-3100]أحمد محمد ؼنٌم الر ٌدي  

 .32رسالة ماجستٌر يً المحاسبة، قسم المحاسبة، كلٌة األعمال، جامعة ال رق األوسي، ص: 
2
، مجلة تنمٌة «العوامل المؤثر  على استبالل المراجعٌن الخارجٌٌن وحٌادهم يً قياع ؼز  من دولة يلسيٌن»: [3114]ٌوسؾ محمود جربوع  

 .12، ص: 32، العدد 22الرايدٌن، المجلد 
3
 .322: : مرجع سابق، ص3113-3112جورج دانٌال ؼالً  

4
 McDaniel L.S. 1990: «The effects of time pressure and audit program structure on audit performance», 

journal of accounting research, The institute of Professional Accounting, Chicago, pp. 267-270. 
5
   .21مرجع سابق، ص:  :3102أحمد كمال مرتجى  
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 معقوال وعادؿ وبقق للمدقق مقاببل تعاب بشكل موضوعي على طرؽ ربديد األ عدـ االتفاؽ
ؼبا يقدمو من خدمات، ويف نفس الوقت وبقق للعميل ما ينشده من منافع واحتياجات لقاء 

 ربملو ؽبذه التكلفة.
 وبصل عليها  تعاب اليتعلى مقدار األ التنافس القائم حاليا يف سوؽ مزاولة اؼبهنة وأثر ذلك

، فبا قد يدفع بعض ىؤالء موردين ػبدمات احملاسبة والتدقيقبصفتهم  سبوف واؼبدققوفاحملا
 اؼبوردين إذل قبوؿ أتعاب ال تتناسب مع ما يقدمونو من جهد.

 تعاب أدى إذل ترؾ ىذا ة تلقى قبوال عاما بشأف ربديد األوموضوعي عدـ وجود معايَت ؿبددة
 األمر التفاؽ طريف التعاقد.

  يف قوانُت ودساتَت مزاورل اؼبهنة فيما يتعلق باألتعاب باعتبارىا من  احملاذير الكثَت من تدور
بالعميل وكذلك العبلقة بزمبلئو اؼبمارسُت للمهنة وبالتارل قبد  اؼبسائل الشائكة يف عبلقة اؼبدقق

إذل  ذلك قد يؤدييؤدي إذل حدوث مشاكل بُت اؼبدقق واؼبؤسسة، و  أف عدـ ربديد األتعاب
 .يؤثر على استقبلؿ اؼبدققحدوث ما 

عند الدخوؿ يف مفاوضات  وأن إذل من قواعد السلوؾ األخبلقي( 240القسم ) ويف ىذا الصدد، أشار
إذا اليت يراىا مناسبة، و  فيما ىبص اػبدمات اؼبهنية، يبكن أف وبدد احملاسب اؼبهٍت يف اؼبمارسة العامة األتعاب

 ال يعترب حبد ذاتو عمبل ال أخبلقيا.فإف ذلك العامة أتعابا أقل من آخر حدد أحد احملاسبُت اؼبهنيُت يف اؼبمارسة 
لو  ينشأ هتديدقد  ، مثبل:ستوى األتعاب اؼبعروضةؼببادئ األساسية نتيجة ؼببا االلتزاـمع ذلك فقد تنشأ هتديدات و 

 إذا باؼبهمة زمةالبل العنايةو  للمحاسب اؼبهٍت على الكفاءة اؼبهنيةمن شأنو أف يؤثر ة الشخصية اؼبصلحعبلقة ب
اؼبهنية اؼبعموؿ هبا مقابل ية و صعب أداء العملية وفقا للمعايَت الفنألتعاب اؼبعروضة متدنية لدرجة أنو يكانت ا

  .1ذلك السعر

على عوامل يعتمداف تلك التهديدات  كما أشارت الفقرة الثانية من نفس القسم إذل أف وجود وأنبية
نبغي دراسة ، ييف ضوء ىذه التهديداتو  اػبدمات اليت تطبق عليها،مستوى األتعاب اؼبعروضة و  :نة مثلمعي

تتضمن ىذه و  تقليصها اذل مستوى مقبوؿ.أو  ـز للقضاء على تلك التهديداتما يلتطبيقها كاإلجراءات الوقائية و 
 2:ما يلي –على سبيل اؼبثاؿ  -اإلجراءات الوقائية 

                                                             
1 CNCC-CSOEC juillet 2009 :Op. cit., p.30. 
2 Idem. 
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  إطبلع العميل على شروط اؼبهمة وبالتحديد األساس الذي يتم وفقا لو ربميل األتعاب، وما ىي
 اليت تغطيها األتعاب اؼبعروضة.اػبدمات 

  اؼبناسب واؼبوظفُت اؼبؤىلُت ألداء اؼبهمة.لوقت موازنة لربديد 
 

والوقت قد تضع قيودا على اب أف الضغوط التنافسية اؼبتعلقة باألتعزبلص الباحثة إذل انطبلقا فبا سبق، 
عند تنفيذ واجباتو اؼبهنية. وبذلك هبب على اؼبدقق أف يكوف واعيا ومدركا للتأثَتات العكسية اليت تسببها  اؼبدقق

  تلك الضغوط، والتحيزات اليت قد تنتج عنها، واليت قد تؤدي إذل زيادة ـباطر التدقيق.

 المهنية المعايير -2-2-5

فبارسة اغبكم اؼبهٍت يف  جزءا من بيئة التدقيق، ذلك أنو قد سبق االشارة إذل أنو يتم تشكل اؼبعايَت اؼبهنية
  قواعد السلوؾ اؼبهٍت.التدقيق اؼبقبولة قبوال عاما، و  طار احملاسيب الذي يتضمن: اؼببادئ احملاسبية، معايَتنطاؽ اإل

ذل توفَت اؼبنظمة للمهنة، هتدؼ إبل اعبهات اؼبهنية مستويات لؤلداء اؼبهٍت وضعت من ق سبثل اؼبعايَت
     اإلطار الذي يعمل اؼبدقق ضمنو، ربدد نوعا من ضوابط اليت تضبط عملية التدقيق و مستوى معقوؿ من ال

توفر  بذلك فهيى أداء مدقق اغبسابات ونوعية العمل اؼبنجز، و ىو دبثابة القواعد اليت يعتمد عليها يف اغبكم علو 
 .1اؼبدقق ستوى معينا من الثقة بعملم

، (FASBتنشط ىيئات عديدة بإعداد وتفسَت اؼبعايَت اؼبهنية من بينها: ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية)
الدورل  واالرباد (IASC، عبنة معايَت احملاسبة الدولية )(AICPA) مريكي للمحاسبُت القانونيُتاؼبعهد األ

 ؼبهٍت بواسطة معدييف العديد من الدوؿ. ويبارس اغبكم اشاهبة ذل اؽبيئات األخرى اؼبإ باإلضافة ،للمحاسبُت
ؼبهنية دورا ىاما تلعب اؼبعايَت ااؼبدققُت عند تفسَتىا وتطبيقها، حيث نو يبارس بواسطة اؼبعايَت عند إعدادىا، كما أ

 ىتماماتادات واضحة عن بعض القضايا أو االأهنا توفر إرش ، ذلكو نوعية اغبكم اؼبهٍتيف ربسُت جودة أ
احملاسبية عن طريق ربديد البدائل اليت يتم اختيارىا، وربديد األسس اليت تعتمد عليها عملية االختيار. وبذلك 

 فإهنا تساعد يف ربقيق االتساؽ يف اؼبعاعبة احملاسبية وقابلية اؼبعلومات اؼبالية للمقارنة.

                                                             
1
 42: مرجع سابق، ص:3103علً عبد البادر الذنٌبات  

 FASB : Financial Accounting Standards Board. 
 

AICPA : American Institute of Certified Public Accountants. 
 

IASC : International Accounting Standards Committee. 
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ف اؼبعايَت اؼبهنية تتطلب فبارسة اغبكم اؼبهٍت فيما يتعلق بأ جورج دانيال غاليمن ناحية أخرى، يرى 
حيث تشمل اؼبعايَت وصفا للظروؼ اليت يبكن أف تطبق فيها، إال أف ىذا الوصف عاـ وال بتفسَتىا وتطبيقها، 

 من ربديد ما كاف يدور يف تفكَت واضعي اؼبعايَتيتضمن الكثَت من التفاصيل وبالتارل قد ال يتمكن مزاوؿ اؼبهنة 
  .1بدقة فيما يتعلق بالظروؼ اليت يغطيها أو ال يغطيها اؼبعيار

بعُت االعتبار كل الظروؼ  أنو من غَت اؼبمكن أف يأخذ واضعي اؼبعايَت Karim AMOUSويضيف 
اؼبمكنة يف الواقع العملي، ىنا تنشأ اغباجة ؼبمارسة اغبكم اؼبهٍت عند ربديد العبلقة بُت تطبيق اؼبعايَت والظروؼ 

 . 2اليت تتطلب فبارسة اغبكم اؼبهٍت

يبكن أف تناسب عامة أنو ال توجد قاعدة ب ICCA أوضح اؼبعهد الكندي للمحاسبُت القانونيُت  كما
، وبذلك ال يوجد بديل عن فبارسة اغبكم اؼبهٍت سواء البسيطة منها أو اؼبعقدة صبيع الظروؼ يف التطبيق العملي

 .3عند ربديد ما يشكل فبارسة جيدة يف موقف أو حالة معينة

إذل أف اؽبدؼ من اؼبعايَت ىو توجيو اؼبدقق بطريقة مبلئمة الزباذ القرار  Karim AMOUSأشار ولقد 
يف ظل الظروؼ اؼبعقدة اليت تتطلب فبارسة اغبكم اؼبهٍت، إال أهنا ال هبب أف ربد اؼبدقق من خبلؿ إطار جد ملـز 

الواليات اؼبتحدة يف   Cohenُتينتزع منو القدرة على فبارسة اغبكم اؼبهٍت. وىذا ما أشارت إليو عبنة كوى
  .4بأنو  "هبب فبارسة اغبكم اؼبهٍت ضمن اإلطار احملاسيب اؼبوجود وليس بعيدا عنو" 1978األمريكية سنة 

، ف ىناؾ تطور مستمر يف كل من مهنة احملاسبة والتدقيق والبيئة اليت تطبق فيهافإ ،من جهة أخرى
، لذلك هبب أف خرىللتطبيق يف ظروؼ معينة، قد ال تصلح للتطبيق يف ظروؼ أ وبالتارل فإف اؼبعايَت اليت تصلح

                                                             
1
 .322: مرجع سابق، ص: 3113-3112جورج دانٌال ؼالً  

2 Karim AMOUS 2002-2003 : Op. cit., p.10. 
 ICCA : l’Institut Canadien des Comptables Agréés. 
3 ICCA 1995 :« Le jugement professionnel en vérification», ICCA, Toronto – Canada, p.2. 

 المعهد األمرٌكً للمحاسبٌن البانونٌٌن قرأ AICPA إن اء لجنة كوهٌن Cohen Commission 0224وذلك عام  لدراسة مسؤولٌات المدقق .
بٌن المدقبٌن والمجتمع يٌما ٌتعلق بمسؤولٌات المدقق واليرق المناسبة للتعامل معها. كان الهدؾ الرئٌس  هديت هذه اللجنة إلى تحدٌد حجم الفجو 

ظهر من من إن اء هذه اللجنة هو إعالم المجتمع ب ن المهنة ت خذ بعٌن االعتبار وجهات النظر المختلفة عن مسؤولٌات المدقق وتدرسها بعمق. وقد 
وذلك من خالل تيوٌر تبرٌر المدقق. ورؼم الدعو   better communicationجة إلى تيوٌر التواصل مع المجتمع خالل تبرٌر هذه اللجنة الحا

تباد ب نها إلى تيوٌر تبرٌر التدقٌق إال أن تلك الدعو  تضمنت ادعاء أن مسؤولٌات المدقق والبواعد واشجراءات التً ٌجت علٌه إتباعها استمر االع
تزاٌدت ال كوك حول استبالل المدقبٌن وخاصة مع تزاٌد  Cohenعٌنات من البرن المنصرم ومع إصدار تبرٌر لجنة كايٌة. ومع نهاٌات السب

. مع هذه ال كوك ارتفعت األصوات داخل الكونؽرس األمرٌكً MASالمنايسة بٌن المدقبٌن وظهور عملٌات التدقٌق مع تبدٌم خدمات االست ارات 

على تبدٌم خدمات تدقٌق ذات جود  عالٌة. يً هذه المرحلة بالذات بدأ الحدٌث عن الحاجة إلى تدخل يدرالً يً  واالستجوابات حول قدر  المدقبٌن
 .  Self-regulationتنظٌم مهنة المراجعة وكان ذلك أول تهدٌد حبٌبً لبدرات المهنة على التبنٌن الذاتً 

4 Karim AMOUS 2002-2003 : Op. cit., p.11. 
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صبح من إبداع اؼبدقق وفبارستو غبكمو اؼبهٍت بدرجة معقولة، ألهنا إف دل تسمح بذلك، فقد تاؼبعايَت اؼبهنية ال ربد 
 صاغبة للتطبيق يف حالة تغَت الظروؼ.غَت 

وتفسَت اؼبعايَت اؼبهنية، فإف ىناؾ الكثَت من اؼبعايَت اليت يبكن أف نظرا لتعدد اعبهات اليت هتتم بإعداد و 
تطبق عند إعداد وتدقيق القوائم اؼبالية للمؤسسات، وقد يكوف ىناؾ تعارض بُت تلك اؼبعايَت أو التفسَتات 

 .1اؼبتعلقة هبا، األمر الذي يتطلب ضرورة فبارسة اغبكم اؼبهٍت على ىذا التعارض

ة وفبارسة اغبكم بُت اؼبعايَت اؼبهنيىامة وجوىرية عبلقة ىناؾ  أفزبلص الباحثة إذل ، فبا سبقانطبلقا 
ى ربقيق اؼبمارسة حيث أف اؼبعايَت تساعد عل زاولة مهنة احملاسبة والتدقيق فكل منهما يؤثر ويتأثر باآلخر،ؼباؼبهٍت 

  عند تفسَتىا وتطبيقها. اؼبهٍت  كماؼبهٍت، ويف نفس الوقت فإهنا تتطلب فبارسة اغب الفعالة للحكم

 والقانونية المساءلة المحاسبية -2-2-6

هٍت، وذلك يف ـبتلف مراحل عملية اؼبهٍت بصفة مستمرة عند مزاولتو لعملو اؼب يبارس اؼبدقق حكمو
 ، يعترب العامل األساسيمهٍت غَت فعاؿ حكمف فبارسة ، إال أاليت تتعلق بالتخطيط والتنفيذ وإعداد التقرير التدقيق
 الرئيسية اليت سببت فشل التدقيق ُت. كما أف فحص حاالتيادة الدعاوى القضائية ضد اؼبدققإذل ز  اؼبؤدي

غَت فعاؿ يف  نتجت بدرجة كبَتة عن فبارسة حكم، يوضح أف اؼبشكبلت قد احملاسبة العامة صعوبات لشركات
اؼبستوى ُت يف تلك اغباالت كاف أقل من اؼبدقق قيقة أف أداءوال يبكن إخفاء ح ظل ظروؼ من اإلجهاد والتوتر،

ؼبعايَت الصادرة عن ، ااحملاسبية اؼبتعارؼ عليهاولتفادي ذلك، هبب على اؼبدقق أف يلتـز باؼببادئ . 2اؼبهٍت اؼببلئم
وآداب السلوؾ اؼبهٍت باإلضافة إذل اؼبساءلة احملاسبية ؼبا ؽبا من أثر على فبارسة اؼبدقق  قواعد ،اؼبنظمات اؼبهنية

 كمو اؼبهٍت. غب

ة على فبارسة اؼبدقق للحكم يلة احملاسببتأثَت اؼبساء 1992سنة  Quilliamو Messierلقد اىتمت دراسة 
اليت يتبعها األفراد عند ربملهم اؼبسؤولية عن نتائج أعماؽبم، باإلضافة إذل تأثَت اؼبسألة  اؼبهٍت، وقد ناقشت اؼبناىج

                                                             
1
 أنظر كال من: 

 .328-322: : مرجع سابق، ص ص3113-3112جورج دانٌال ؼالً  -

 .42: مرجع سابق، ص:3103علً عبد البادر الذنٌبات  -
  واجهت تعرضت إحدى أكبر  ركات المحاسبة العامة يً العالم لإليالس وتوقفت عن مزاولة ن ايها، كما  0221على سبٌل المثال: يً سنة

 وهً:بلٌون دوالر أمرٌكً  2ميالبات قضائٌة تجاوزت قٌمتها  0223يً العالم سنة أكبر  ركات المحاسبة العامة 
Arthur Anderson and Co , Coopers and Lybrand, Deloitte and Touche, Ernst and Young KPMG Peat Marwick 

and Price Waterhouse. 
2
 .322-324: : مرجع سابق، ص ص3113-3112جورج دانٌال ؼالً  
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فس االجتماعي، حاولت تلك الدراسة تطوير بعض الفروض اؼبتعلقة بعلم الن احملاسبية على عملية اإلدراؾ. وقد
إذل أف ربمل متخذي القرارات للمسؤولية  الدراسة توصلتاسبية على تقديرات اؼبراجع. و لة احمللدراسة تأثَت اؼبساء

احملافظة على اوؿ اؼبهٍت، حيث أف ربمل الفرد للمسؤولية هبعلو وب عماؽبم يؤثر على فبارستهم للحكمعن نتائج أ
 .1اآلخروف، واألطراؼ األخرى ف: العمبلء، اؼبدققو مثل بتقييمو وفمع من يقوم تصور اجتماعي مرغوب

يتوقف تقييم وتقدير كافة اعبهات اليت تستخدـ التقارير اؼبنشورة للمدقق اػبارجي على قدرتو على ربمل 
 كلما زاد احًتاـ ىذه اعبهات لو.اؼبسؤولية، وكلما كاف اؼبدقق قادرا على ربمل مسؤولياتو  

الطرؼ الثالث من مستخدمي القوائم اؼبالية، وكل من لو عبلقة على الشركات، اؼبدقق اػبارجي يعرض 
حياده خربتو وخدماتو وما يتمتع بو من كفاءة وقدرة على ربمل اؼبسؤولية، باإلضافة إذل  ،بالقوائم اؼبالية اؼبنشورة

تعترب عنصرا ىاما بالنسبة للمدقق يرى أحد الباحثُت بأف القدرة على ربمل اؼبسؤولية و  واستقبللو يف فبارسة مهنتو.
  .2ساعده على خدمة جهات عديدة تعتمد على نتائج أعمالونظرا ألف قيامو دبسؤولياتو ي

 االعتماد تشجيع الغَت علىلى زيادة ثقة الرأي العاـ فيها و كما أف القواعد األخبلقية للمهنة تساعد ع
ينجح يف فبارسة اغبكم اؼبهٍت اؼبدقق الذي يلتـز بتلك القواعد  ال شك أفما يتحملو اؼبدقق من مسؤولية، و  على

  .3آخر يتجاىل تلك القواعدأي مدقق مقارنة ب

باإلضافة إذل اؼبساءلة القانونية،  ،، اؽبيئات التنظيميةويأيت اإللزاـ كذلك من خبلؿ القوانُت والتشريعات
، وتوصلت ىذه الدراسات على اغبكم اؼبهٍت للمدققالقانونية ساءلة لعديد من الدراسات بأثر اؼباىتمت ا حيث

كانوا أكثر ربفظا يف رأيهم خببلؼ اؼبدققُت غَت اؼبعرضُت للمساءلة القانونية  إذل أف اؼبدققُت اؼبعرضُت للمساءلة 
 . 4القانونية

الباحثة بأف مبدأ اإللزاـ يعترب من أىم العوامل اؼبؤثرة على جودة اغبكم اؼبهٍت، ويرتبط اإللزاـ  وتعتقد
 .فبدوف مساءلة تضيع أي جهود تبذؿ من أجل االرتقاء باؼبهنةباؼبساءلة 

 
                                                             
1 Messier W.F. and Quilliam W.C. Supplement1992: «The effect of accountability on judgement : 

Developpement of hypotheses for auditing», Auditig : A journal of Practice and Theory, American  Accounting 

Association, pp. 123-138. 
2
ور مراجع الحسابات يً تلبٌة احتٌاجات مستخدمً البوائم المالٌة: دراسة حالة عٌنة من ممارسً مهنة المحاسبة بوالٌات د »: 3102محمد ب ٌر ؼوالً 

 .020،  ص: 03، مجلة الباحث، العدد «الجنوت ال رقً الجزائري
3
 المرجع نفسه. 
4
 .20مرجع سابق، ص: : 3102أحمد كمال مرتجى 
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 عوامل تتعلق بعملية التدقيق -2-3

نوع األوؿ: ذات صلة بتقدًن تقديرات اإلدارة، ىناؾ نوعُت من اؼبواقف اليت تتطلب فبارسة اؼبدقق غبكمو اؼبهٍت، ال
 أما النوع الثاين فهو ذات عبلقة بعملية التدقيق حيث يبارس اؼبدقق حكمو اؼبهٍت عند:

 .تقييم األنبية النسبية وـباطر التدقيق 

 .تقييم نظاـ الرقابة الداخلية باؼبؤسسة لتحديد إمكانية االعتماد عليو 

 وائم اؼبالية للمؤسسة.إبداء الرأي يف تقريره عن الق 

 بصفة عامة، تتعلق تلك اؼبواقف دبرحلة التخطيط أو مرحلة التنفيذ أو مرحلة إعداد التقرير وذلك كما يلي: 

 مرحلة التخطيط -2-3-1

 من بُت اؼبواقف اليت تتطلب فبارسة اغبكم الشخصي للمدقق أثناء مرحلة التخطيط: 

 تقيم األنبية وـباطر التدقيق. 
 الرقابة الداخلية لتحديد مدى إمكانية االعتماد عليو تقييم نظاـ. 

 تقييم األىمية النسبية ومخاطر التدقيق -2-3-1-1

أف كفاءة ألحكاـ اؼبهنية يف التدقيق، كما أىم ؾباالت إصدار اوـباطر التدقيق من  األنبية النسبيةتعترب  
زبطيط أعماؿ التدقيق ككل، خاصة عند مدقق اغبسابات يف إصدار حكمو اؼبهٍت عليها ستؤثر على عملية 

 وتقييم نتائج التدقيق.

األنبية النسبية بأهنا "قيمة السهو أو التحريف الذي غبق باؼبعلومات احملاسبية والذي هبعل من  تعرؼ
أف يتغَت أو يتأثر حكم الشخص العادي الذي يعتمد على ىذه اؼبعلومات،  -يف ضوء الظروؼ احمليطة -اؼبمكن 

 .  1ا السهو أو التحريف"نتيجة ؽبذ

                                                             
1
، ]أون الٌن[، وثٌبة انترنٌت متوير  على الموقع: «األهمٌة النسبٌة سالمادٌة( يً المراجعة»مدونة صالح محمد البرا:  

http://sqarra.wordpress.com/mater    32/14/3118س تم اشيالع علٌها ٌوم .) 

http://sqarra.wordpress.com/mater
http://sqarra.wordpress.com/mater
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يبكن القوؿ و  .1أف يبدي اؼبدقق رأيا غَت مبلئم حوؿ قوائم مالية ؿبرفة جوىريافهي ـباطر التدقيق، أما 
بأف العبلقة بُت األنبية النسبية وـباطر التدقيق ىي عبلقة عكسية، فكلما زاد مستوى األنبية النسبية، البفض 

 .2أف يراعي اؼبدقق ذلك عند ربديد مدى وطبيعة وتوقيت إجراءات التدقيقمستوى ـباطر التدقيق اؼبقبولة وهبب 

  3:نوعية، نذكر منها ما يليوأخرى كمية باعتبارات  ، مستوى االنبية النسبيةربديد  عندقرار اؼبدقق يتأثر 

  صايف الربح قبل الضريبة من أكثر األسس أنبية لتقرير ما الذي بالنسبة لؤلسس الكمية: يعترب
ن اؼبهم أيضا مو  جوىريا، باعتباره من أىم عناصر اؼبعلومات ؼبستخدمي القوائم اؼبالية.يعد 

ؤثر يف منطقية بعض األسس اؼبمكنة األخرى مثل: األصوؿ اؼبتداولة، إصبارل معرفة ما إذا كاف ي
 األصوؿ، االلتزامات اؼبتداولة، وحقوؽ اؼببلؾ.

اليت أكثر أنبية من القيم  *م اليت تتضمن ـبالفاتالقي أما فيما ىبص احملددات النوعية، فتعترب -

األخطاء غَت اؼبقصودة حىت إذا تساوت اؼببالغ النقدية ؽبا، ألف اؼبخالفات تعكس تتضمن 
مستوى أمانة اإلدارة ومدى االعتماد عليها ىي أو األشخاص اآلخرين الذين شاركوا يف تنفيذ 

تتسم بالصغر جوىرية يف ضوء األنبية النسبية إذا  التحريفات اليت  كما تعترب  العمليات اؼبالية. 
إذا كاف صايف رأس اؼباؿ  تيجة االلتزامات التعاقدية. مثبل:كاف ىناؾ عواقب وبتمل ظهورىا ن

العامل اؼبوجود بالقوائم اؼبالية أكرب دببلغ صغَت عن اغبد األدىن اؼبطلوب يف اتفاقية القرض وكاف 
من اغبد األدىن اؼبطلوب يف اتفاقية القرض للوفاء بالقرض،  صايف رأس اؼباؿ العامل الصحيح أقل

.       سيتأثر تبويب كل من االلتزامات اؼبتداولة وااللتزامات غَت اؼبتداولة بشكل جوىري
ية إذا أثرت على اذباه األرباح، مثبل: ينظر إذل التحريفات غَت اعبوىرية على أهنا ربريفات جوىر و 

سنويا يف السنوات اػبمس اؼباضية وحدث البفاض يف  % 3ئم اؼبالية بنسبة يف القوا الربحإذا زاد 

                                                             
1 ANGOT H. et al [2004] : « audit comptable – audit informatique », 3ème édition,  p. 124.  
2 CNCC – IRE [ JUIN 2006] : «  traduction des normes ISA vers le français – ISA320 : caractère significatif en 

matière d’audit », [PDF], document Internet disponible sur le site : 

  http://ibr-ire/fra/downaload.aspx?type=3&id=2886&file=5999  ( consulté le 14/07/2008 ).   
3
 .22[: مرجع سابق، ص: 3112-3113منصور أحمد البدٌوي و حاتة السٌد  حاتة ] 
*
 خياء المتعمد  التً تنيوي على ؼش أو خداع.األ ،ٌبصد بالمخالفات 
 س ٌجت أن ٌوجد يً أي وقت بال ركة  مبلػ لصايً رأس المال العامل. وٌتمثل ذاك يً زٌاد  األصول المتداولة عن االلتزامات المتداولة وٌبا

 باستخدام نسبة التداول، وٌعبر عنها بالعالقة التالٌة: 
/ االلتزامات المتداولة. وٌفترض يً حالة صايً رأس المال العامل الموجت س زٌاد  نسبة التداول عن الواحد  نسبة التداول = األصول المتداولة

لتها الصحٌح (، أي أن بال ركة أصول كايٌة متاحة لسداد الدٌون الحالٌة. و بذلك يإن ال ركة التً ٌوجد بها صايً رأس مال عامل جٌد ٌتم معام
ٌن على نحو أيضل بالمبارنة مع ال ركات األخرى التً تكون يً وضع خير ال تستيٌع معه الحصول على قروض.من قبل رجال البنوك والدائن  

http://ibr-ire/fra/downaload.aspx?type=3&id=2886&file=5999
http://ibr-ire/fra/downaload.aspx?type=3&id=2886&file=5999
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ىذا التغَت يف االذباه جوىريا يف ضوء األنبية النسبية. و باؼبثل  سيعنرب ،% 1بنسبة  ةاغبالي ربح
 .   1سيكوف التحريف الذي وبوؿ اػبسارة إذل ربح أمرا ؿبل االىتماـ

والنوعية عند تقديره ؼبستوى األنبية النسبية هبب على اؼبدقق دراسة كل من االعتبارات الكمية لذلك 
سليم بشأف حد اعبوىرية الذي هبنبو الوقوع يف أخطاء اغبكم على القوائم اؼبالية من ناحية حىت يصل إذل قرار 

 . 2ويبكنو من أداء عملية التدقيق بكفاءة من ناحية أخرى

دـ معايَت احملاسبة والتدقيق أية إرشادات رظبية مهنية بشأف القياس الكمي لؤلنبية النسبية حىت اآلف دل تق
ال ترغب و وبالتارل فإف اؼبتاح من اإلرشادات ما تستخدمو بعض مكاتب التدقيق الكربى يف اؼبمارسة العملية. 

ية النسبية، ألنو يف حالة إمدادىم اؼبنظمات اؼبهنية يف إمداد مدققي اغبسابات اؼبمارسُت بإرشادات ؿبددة لؤلنب
دبثل ىذه اإلرشادات فمن احملتمل أف يطبقوىا حرفيا دوف النظر لكافة االعتبارات اليت يبكن أف تؤثر يف قرارىم 

 النهائي بشأف األنبية النسبية.

على ذلك، هبب على اؼبدقق أف يستخدـ حكمو الشخصي اؼبهٍت وخربتو اؼبهنية، يف إصدار حكمو  بناء
وهبب أف يعد قائمة أو بيانا بسياستو اليت سوؼ يتبعها يف إصدار مثل ىذا  كمي اؼببدئي على األنبية النسبية،ال

       .3اغبكم

هبب أف وبدد اؼبدقق ـباطر التدقيق الكلية اليت يكوف مستعدا لقبوؽبا لكي يبدي رأيو يف القوائم كما 
يقـو اؼبدقق بتقدير مستوى اؼبخاطر و  على  أخطاء جوىرية.اؼبالية عندما تكوف ىذه القوائم يف الواقع ربتوي 

. فإذا قدر اؼبدقق مستوى اؼبقبولة، قبل دراسة وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية أو تنفيذ أي من إجراءات التدقيق
ربمل إذل  ذلك طبعا ؤديوي ،عبمع اؼبزيد من أدلة اإلثبات عليو أف ىبططـباطر التدقيق اؼبقبولة منخفضا، 

 .4تكاليف تدقيق إضافية

قدر اؼبدقق مستوى منخفضا لؤلنبية النسبية، فسوؼ يرتفع مستوى ـباطر التدقيق اؼبقبولة، أما إذا 
 ويتوجب عليو يف ىذه اغبالة أف يتبع التصرؼ اؼبهٍت التارل: 

                                                             
1
 .232[: مرجع سابق، ص: 3113ألفٌن أرٌنز و جٌمس لوبك ] 
2
 . 22[: مرجع سابق، ص: 3112-3113منصور أحمد البدٌوي و حاتة السٌد  حاتة ] 
3
 .308ابق، ص: [: مرجع س3112عبد الوهات نصر علً ] 
    .هو مجرد تبدٌر مبدئً، لمدى استعداد المدقق شبداء رأي نظٌؾ يً قوائم مالٌة بها تحرٌفات جوهرٌة، بعد االنتهاء من عملٌة التدقٌق  
4
 .322[: مرجع سابق، ص: 3112عبد الوهات نصر علً ] 
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ر إما أف يسعى إذل زبفيض مستوى ـباطر التدقيق اؼبقبولة عن طريق زبفيض اؼبستوى اؼبقدر ؼبخاط -
 الرقابة إف أمكن، على أف يدعم ىذا التخفيض بأداء مزيد من اختبارات الرقابة.

أو ىبفض من ـباطر االكتشاؼ عن طريق تعديل طبيعة ومدى وتوقيت اإلجراءات األساسية  -
 اؼبخططة.

 أو يستخدـ مزوبا من التصرفُت السابقُت. -

ف أي متغَتين حيث أ ،بدوف النظر ألدلة اإلثباتؿ عبلقة األنبية النسبية خبطر التدقيق اؼبقبو  فهم ال يبكن
 .1من بُت األنبية النسبية وخطر التدقيق وأدلة اإلثبات يتناسباف عكسيا بافًتاض ثبات اؼبتغَت الثالث

 

 تقييم نظام الرقابة الداخلية لتحديد مدى إمكانية االعتماد عليو -2-3-1-2
تقييم نظاـ الرقابة فبارسة حكمو اؼبهٍت،  قواليت تتطلب من اؼبدق قف اؼبتعلقة دبرحلة التخطيطمن بُت اؼبوا

الداخلية للتأكد من نوعية وفعالية وكفاية األنظمة وأنشطة الرقابة اؼبوضوعة من طرؼ اؼبسَتين واؼبطبقة من طرؼ 
 اؼبستخدمُت يف اؼبؤسسة.

احملاسبية وربديد نطاؽ ؾباؿ تدخلو يقـو اؼبدقق اػبارجي هبذا التقييم هبدؼ التحكم يف اؼبعلومات اؼبالية و 
عتماد على نظاـ الرقابة الداخلية فإف عمليات تدقيق تأكد أنو يبكن االيف فحص القوائم اؼبالية واحملاسبية، فإذا 

اغبسابات سبس عينة ضئيلة، أما إذا قّدر أنو ال يبكن االعتماد عليو فإف عمليات تدقيق اغبسابات تزداد توسعا 
 . 2التوصيات البلزمة لزبونو للتمكن من إعطاء

  مرحلة التنفيذ -2-3-2

 : لة التنفيذمن بُت اؼبواقف اليت تتطلب فبارسة اغبكم الشخصي للمدقق أثناء مرح

 اغبصوؿ على أدلة اإلثبات وربديد مدى كفايتها ومبلءمتها. 

                                                             
1
 من التفاصٌل، ٌرجى الرجوع إلى:  . لمزٌد322[: مرجع سابق، ص: 3112عبد الوهات نصر علً ] 
 .028[: مرجع سابق، ص:  3112 – 3113منصور أحمد البدٌوي و حاتة السٌد  حاتة ] -

- CNCC – IRE [ juin 2006 ]: «  traduction des normes ISA vers le français – ISA320 : caractère significatif en 

matière d’audit », [PDF], document Internet disponible sur le site : 

  http://ibr-ire/fra/downaload.aspx?type=3&id=2886&file=5999  ( consulté le 14/07/2008 ).   
2 THIERY-DUBUISSON S. [2004]: Op. cit., p. 54. 

http://ibr-ire/fra/downaload.aspx?type=3&id=2886&file=5999
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 بواسطة إدارة اؼبؤسسة، ومدى مبلئمة االفًتاضات  تقييم معقولية التقديرات احملاسبية اليت تعد
 اليت تعتمد عليها.

 ات وتحديد مدى كفايتها ومالءمتهاالحصول على أدلة اإلثب -2-3-2-1

مرحلة تنفيذ من أىم ؾباالت إصدار األحكاـ اؼبهنية يف  ربديد مدى كفاية ومبلءمة أدلة اإلثباتعترب ي
أدلة اإلثبات األساس اؼبنطقي ألحكاـ وتقديرات اؼبدقق وربديد مدى كفايتها ىو أمر مًتوؾ حيث توفر ، التدقيق

 .1للحكم اؼبهٍت للمدقق

يتمثل القرار الرئيسي الذي هبب على اؼبدقق ازباذه يف كل عملية تدقيق، يف ربديد النوع واغبجم 
يعترب ىذا القرار أو و ، ؼبالية كوحدة واحدةاؼببلئمُت من األدلة اليت هبب صبعها للتحقق من مدى صدؽ القوائم ا

التدقيق  إجراء :ويتضمن ىذا القرار فة اختبار وتقييم األدلة اؼبتاحة.اغبكم اؼبهٍت أمرا ىاما يف ضوء اعتبارات تكل
ارىا من العناصر اليت سيتم اختي إجراء معُت،حجم العينة الذي هبب اختباره عند تطبيق ، ي سيتم استخداموالذ

 وتوقيت تنفيذ اإلجراء. اجملتمع

دل توفر معايَت التدقيق إرشادات قاطعة وؿبددة للحكم على كفاية أدلة اإلثبات، بل بالعكس فإف قرار 
حجم العينة يعتمد إذل حد كبَت على اغبكم الشخصي للمدقق بعد دراسة الظروؼ واغبقائق احمليطة بعملية 

 عامة، هبب على اؼبدقق دراسة العوامل التالية لتمكينو من إجراء ىذا اغبكم:  التدقيق. وبصفة
 طبيعة العنصر موضع الفحص.  -
 األنبية النسبية لؤلخطاء واؼبخالفات احملتملة اؼبتعلقة بالعنصر موضع الفحص. -
 درجة اؼبخاطرة اؼبرتبطة بالعنصر موضع الفحص. -
 ة للمدقق.نوعية وصبلحية أدلة اإلثبات اؼبتاح -

من خبلؿ ما سبق، يبكن القوؿ بأف كفاية األدلة يعٍت اغبصوؿ على حجم أدلة وبقق تدعيما كافيا 
 .      2ومبلئما لرأي اؼبدقق دوف إسراؼ يف التكاليف أو تعرض ؼبشاكل قانونية

                                                             
1
 أنظر كال من:   

 . 40[: مرجع سابق، ص: 3112-3113منصور أحمد البدٌوي و حاتة السٌد  حاتة ] -

 .42[: مرجع سابق، ص: 3112-3113عوض لبٌت يتح هللا الدٌت وأحمد محمد كامل سالم ] -
2
 .204-202[: مرجع سابق، ص: 0282ولٌم توماس و أمرسون هنكً ] 
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من أىم ؾباالت إصدار اؼبدقق لؤلحكاـ اؼبهنية وبذلك  يعتربأدلة اإلثبات  يةكفاو  مبلءمةإف تقييم مدى 
  1:ذلك ما يلي يفلعوامل اليت تساعده ومن أىم ا ،لب بًتشيد حكمو على أدلة اإلثباتفإف اؼبدقق مطا

 صبع األدلة واحملددات اػباصة باالقتناع باألدلة. بُت اعتبارات تكلفة أف يراعي التوازف -
  اؼببلئمة عبمع الدليل اؼبناسب.أف وبسن اختيار اإلجراءات   -
أف يراعي االتساؽ بُت مدى وطبيعة وتوقيت إجراءات صبع األدلة ومستوى خطر االكتشاؼ  -

 اؼبطلوب.
أف يراعي أثر متغَتات بيئة التدقيق، خاصة أثر اعتماد الشركة على تكنولوجيا اؼبعلومات يف تشغيل  -

 الدليل.  نظامها احملاسيب، على نوع دليل اإلثبات وإجراءات اغبصوؿ على ىذا 
أف يعتمد على قدامى مساعديو، خاصة ذوي اػبربة اؼبتخصصة يف صناعة الشركة يف اغبكم على  -

 األدلة.
 

مة ، ومدى مالئية التي تعد بواسطة إدارة المؤسسةتقييم معقولية التقديرات المحاسب -2-3-2-2
 االفتراضات التي تعتمد عليها:

مدى سبلمة وصحة التقديرات اؼبختلفة وخاصة  اؼبدقق على حكمو الشخصي لتحديدعادة ما يعتمد 
 2:يما يتعلق باؼبخصصات واالحتياطات ويتطلب ذلك ما يليف

  عداد التقديرات ليت تستخدـ بواسطة االدارة، عند إوبصل اؼبدقق على فهم لئلجراءات و الطرؽ اأف
 احملاسبية اؽبامة.

  أف وبصل اؼبدقق على تأكيد معقوؿ بأف البيانات اليت تعد التقديرات على أساساىا دقيقة وكاملة
 ومناسبة، كما أهنا تشكل أساسا معقوال إلعداد التقديرات.

 ءمة الصيغة أو النموذج الرياضي الذي يستخدـ بواسطة اإلدارة عند إعداد التقديرات أف يفحص مبل
 احملاسبية.

  عند تقييم اؼبدقق لبلفًتاضات اليت تعتمد عليها التقديرات، هبب أف وبدد ما إذا كانت معقولة يف
 ضوء النتائج الفعلية للفًتات احملاسبية السابقة.

                                                             
1
 . 042-044: مرجع سابق، ص ص: [0282ولٌم توماس و أمرسون هنكً ] 
2
 .322-322: مرجع سابق، ص ص: 3113-3112جورج دانٌال ؼالً  
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 التقديرات اعتمادا على معلوماتو عن اؼبنشأة والصناعة اليت تنتمي  هبب على اؼبدقق أف يقيم معقولية
 إليها، ودرجة االتساؽ مع األدلة األخرى ارل وبصل عيها خبلؿ التدقيق.

  يف حالة وجود اختبلؼ بُت تقدير اؼبدقق اعتمادا على األدلة اليت حصل عليها، وتقدير اإلدارة الذي
وبدد ما إذا كاف مثل ىذا االختبلؼ يبثل خطأ، وإذا كاف  تتضمنو القوائم اؼبالية، هبب عليو أف

االختبلؼ معقوؿ فإنو ال ينظر إليو على أنو يبثل خطأ، أما إذا كاف االختبلؼ غَت معقوؿ فيجب 
عليو أف يطلب من اإلدارة أف تعدؿ تقديرىا إذل رقم يبكن قبولو، وإذا رفضت اإلدارة أف تنفذ ىذا 

يف االعتبار مع كل األخطاء األخرى، عند تقييم  ىذا اػبطأ هبب أف يؤخذالتعديل، فإنو يعترب خطأ. و 
 ما إذا كاف التأثَت على القوائم اؼبالية ىاـ.

 يكوف فبكنا، هبب أف يقارف اؼبدقق بُت تقديرات الفًتة السابقة، والنتائج الفعلية لنفس الفًتة،  حيثما
 واليت تساعده يف اغبصوؿ على دليل عن مدى الوثوؽ بصفة عامة يف تقديرات اإلدارة.

  هبب على اؼبدقق أف يأخذ يف اعتباره ما إذا كاف للمنشأة أساس كاؼ لبلفًتاضات األساسية اليت
 تمد عليها عند إعداد التقديرات )وىنا أيضا يبارس التقدير اؼبهٍت لتحديد اؼبعٌت اؼبقصود هبا(.تع

  هبب على اؼبدقق أف يأخذ يف اعتباره ما إذا كاف ىناؾ أي أحداث أو معامبلت تالية ىامة أو ذات
 مغزى يبكن أف تساعده يف ربديد معقولية التقديرات.

غَت قادر  كافعلى تأكيد معقوؿ، فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية، و من اغبصوؿ اؼبدقق  دل يتمكنإذا 
على أف وبصل على دليل تدقيق لتدعيم أي تقدير آخر، فعليو أف يأخذ يف االعتبار ما إذا كاف ىناؾ قيود أو 

أف يبدي رأيا غَت نظيف أو مقيدا  حدود قد وضعت على نطاؽ الفحص، وإذا كاف األمر كذلك فإنو هبب عليو
 أو يبتنع عن إبداء الرأي.

 

 مرحلة إعداد التقرير -2-3-3

قوائم اؼبالية للمؤسسة كوحدة واحدة، ال حوؿ يتضمن رأي اؼبدقق تقريربإعداد  عملية التدقيقتنتهي 
الذي يبديو يف التقرير، باإلضافة إذل مراعاتو للنتائج اؼبًتتبة على  نوع الرأياؼبهٍت فيما يتعلق ب ويبارس اؼبدقق حكمو

 مقيدأو غَت نظيف )، (غَت مقيدا )عن القوائم اؼبالية نظيف دققرأي اؼبوقد يكوف فبارسة تقديراتو السابقة. 
 أو يبتنع عن إبداء الرأي. ا ، أو عكسي بتحفظات(
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فإف تقريره يتضمن أف القوائم اؼبالية  ،قوائم اؼباليةأو غَت مقيد عن اللرأي نظيف  إبداء اؼبدققعند 
اؼبؤسسة يف فًتة معينة وعن مركزىا نشاط للمؤسسة تعرض بعدالة أو تعطى وجهة نظر صادقة وعادلة، عن نتيجة 

 اؼبارل يف هناية تلك الفًتة. 

، وال عن الدولية دل تتضمن أي توضيح عن اؼبعٌت اؼبقصود هب أف معايَت التدقيق ر اإلشارةوذبد ذا اؼبفهـو
يتبعو  ؼبفهـو الذي يتضمنو تقرير اؼبدققاؼبقاييس اليت يبكن أف تستخدـ يف تقييم تطبيقو. إال أنو يبلحظ أف ىذا ا

 مباشرة الكلمات التالية:

أو مقيد  أف ىذ الرأي ذلك يعٍت "، بالدولة أو معايَت احملاسبة الدولية اؼبناسبة اؼبتعلقة سبشيا مع اؼبعايَت"
مشروط، وأف التمشي مع اؼبعايَت اؼبناسبة اؼبتعلقة بالدولة أو معايَت احملاسبة الدولية، يؤدي إذل ربقيق العرض 

 .1واؼبركز اؼبارل للمؤسسةالعادؿ لكل من نتيجة النشاط 

بناء على ما سبق، يبكن القوؿ بأف اغبكم الشخصي للمدقق يتأثر بالعديد من العوامل، منها ما يتعلق 
وىذا ما  ة التدقيق، ومنها ما يتعلق بعملية التدقيق، ومنها ما يتعلق بصفات اؼبدقق، شخصيتو، ثقافتو وميولوببيئ

قد ىبلق تفاوتا يف أحكاـ وتقديرات اؼبدققُت عند فبارستهم للمهنة حىت بالنسبة للمؤسسة الواحدة. من ىنا تربز 
أداء اؼبدقق وبالتارل زيادة كفاءة وفعالية عملية أنبية ترشيد اغبكم الشخصي للمدقق دبا يضمن ربسُت جودة 

 التدقيق. وىذا ما سنتطرؽ إليو من خبلؿ اؼببحث الثالث من ىذا الفصل.

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1
 .342-342: مرجع سابق، ص ص: 3113-3112جورج دانٌال ؼالً  
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 المبحث الثالث: ترشيد الحكم الشخصي في تدقيق الحسابات

من  البحث عن اغبالة العقبلنية ألي تصرؼ أو سلوؾ إنساين يف أي ؾباؿيعٍت الًتشيد البحث عن إف 
أف هبب ففي ؾباؿ ازباذ القرار،  .ؾباالت اغبياة اؼبختلفة حبيث يتحقق االستخداـ األمثل والصحيح لئلمكانيات

الزباذ  ائية واغبدس والتخمُت دل تعد مناسبةأف العشو  حيث ،على أساس علمي مدروسالقرار  عملية ازباذتبٌت 
ذلك من تعقيدات وصعوبات يف ازباذ  عة وما ترتب عنالتكنولوجية السريالقرارات بسبب التطورات االقتصادية و 

ويف ؾباؿ التدقيق يتطلب اغبكم  القرارات، ؽبذا السبب البد من االعتماد على منهج علمي واضح يف ازباذ القرار.
دبا يضمن ربسُت جودة أداء اؼبدقق وبالتارل زيادة كفاءة وفعالية عملية  الشخصي للمدقق ترشيدا قدر اإلمكاف

 :ونتناوؿ من خبلؿ ىذا اؼببحث التدقيق.

 يف تدقيق اغبساباتقصود بًتشيد اغبكم الشخصي اؼب. 
 يف تدقيق اغبسابات اغبكم الشخصي أنبية ترشيد. 
  يف تدقيق اغبساباتاغبكم الشخصي معايَت ترشيد. 

 في تدقيق الحسابات بترشيد الحكم الشخصيالمقصود  -3-1

عملية ازباذ قرارات تتضمن اؼبراحل اليت سبق اإلشارة إليها وىي:  اؼبدقق عند فبارستو للحكم اؼبهٍتيتبٌت 
ربديد وتقييم البدائل، اؼبهٍت، اغبصوؿ على اؼبعلومات اؼببلئمة،  ربديد اؼبوقف اؼببلئم الذي يتطلب فبارسة اغبكم

 البدائل اؼببلئمة.واختيار 

يقصد بالرشد القدرة على التعليل بصورة منطقية فعالة، أما القرار الرشيد فيقصد بو القرار الذي يؤمن و 
م مفهـو الرشد يسويبكن تقاغبد األقصى يف ربقيق أىداؼ التنظيم ضمن معطيات البيئة اليت يعمل هبا وقيودىا. 

 1:نوعُت نبايف سلوؾ األفراد إذل 

وىو يعكس السلوؾ الصحيح الذي يسعى إذل تعظيم اؼبنفعة يف حالة معينة، ويقـو على  الموضوعي:الرشد  -أ
 أساس توافر اؼبعلومات الكافية عن البدائل اؼبتاحة لبلختيار ونتائجها.

                                                             
1
 .24،  من ورات جامعة دم ق، دم ق، ص: 2، ي «نظرٌة البرارات اشدارٌة» :]0222[نادٌا أٌوت 
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وىو يعرب عن السلوؾ الذي يسعى إذل تعظيم إمكانية اغبصوؿ على اؼبنفعة يف حالة  الرشد الشخصي: -ب
باالعتماد على اؼبعلومات اؼبتاحة، بعد أخذ القيود والضغوط اليت ربد من قدرة اإلداري على اؼبفاضلة معينة 

  واالختيار بعُت االعتبار.

  1:ذلك أنو يتحدد يف عاملُت أكثر واقعيةيعترب بأف الرشد الشخصي أحد الباحثُت رى وي

  .األوؿ موضوعي: خاص بتوفَت اؼبعلومات ودقتها وصحتها -
 الثاين شخصي: خاص بالعوامل األخرى اليت تؤثر على متخذ القرار. -

 القرار ذلإ دائما يؤدي ال نسيب مفهـو الرشدوبذلك فإف  ،إذل اؼبثاليةأكثر يميل فالرشد اؼبوضوعي  أما
 .2الرشيد القرار ازباذ على قدراتو من ربدقد  ـبتلفة لعوامل القرار متخذ خضوع بسبب فضلاأل

 :ما يليف ازباذ القرارات يتطلب من اؼبدقق ، فلقد أشرنا سابقا بأيف ؾباؿ التدقيق أما

  يستخدـ األساليب الفنية البيانات البلزمة الزباذ القرار و أف يكوف على علم دبصادر
 للحصوؿ على تلك البيانات.

 أف يستخدـ اؼببادئ والقواعد اؼبتعارؼ عليها وأيضا حكمو الشخصي يف فحص البيانات 
 واؼبعلومات اؼبتجمعة لديو.

  أف وبدد اؼبدقق ما يتطلب منو االىتماـ يف كل مرحلة من اؼبراحل السابقة، ويتوقف ذلك
على اعتبارات عديدة منها طبيعة اؼبوقف الذي يتطلب فبارسة اغبكم اؼبهٍت، واالعتبارات 

 البيئية اليت قد تؤثر على ىذا اغبكم.

 تأثَت القرار على  االعتبار بعُت يأخذ وأف اؼبؤسسة، لظروؼ مبلءمة األكثر لبديلا أف ىبتار
 ـبتلف األطراؼ اؼبهتمة بالقوائم اؼبالية للمؤسسة.

 أف ترشيد قرار اؼبدقق ىو من قبيل الرشد الشخصي ألنو هبمع بُت العاملُت: فبا سبق يتضح لنا انطبلقا 
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يتطلب من اؼبدقق أف يكوف على علم دبصادر أف ازباذ القرارات يف ؾباؿ التدقيق العامل اؼبوضوعي: حبيث  -
البيانات البلزمة الزباذ القرار ويستخدـ األساليب الفنية للحصوؿ على تلك البيانات واؼببادئ والقواعد 

 اؼبتعارؼ عليها وأيضا حكمو الشخصي يف فحص البيانات واؼبعلومات اؼبتجمعة لديو.
بعدد من تأثر يهٍت عند تدقيق القوائم اؼبالية للمؤسسة فبارسة اؼبدقق غبكمو اؼب فأ ذلكالعامل الشخصي:  -

  :ما يلي نذكر من بُت ىذه العوامل بحث الثاين من ىذا الفصل،مت التطرؽ إليها من خبلؿ اؼبالعوامل 
  شخصية اؼبدقق والظروؼ احمليطة بو وميولو وثقافتو وقدرتو على التنبؤ فبا يعٍت أف القرار

مدقق، وىذا يؤدي إذل آراء غَت موضوعية قد تنعكس على ىبتلف باختبلؼ شخصية كل 
 عملية التدقيق.

 عوامل كلها ىي اآلخرين، مع التشاور إذل باإلضافة وخربتو، ومهارتو اؼبدقق معرفة مستوى 
 .  التدقيق مراحل ـبتلف يف اؼبهٍت حكمو نوعية أو جودة على تؤثر

  ف يبكن أف زبلق هتديدات الستقبللية بعض العبلقات أو الظروؼ اليت يعمل يف ظلها اؼبدققو
 القرار ازباذ يف ومنطقيا اؼبدقق عقبلنيا يكوف ال أف وبذلك يبكناؼبدقق، موضوعيتو ونزاىتو، 

 .بو احمليطة والعوامل باألطراؼ ويتأثر
 عمل الفريق من أىم العوامل اؼبؤثرة على اغبكم اؼبهٍت للمدقق، باعتباره عامبل وبسن  يعترب

  .من جودة األحكاـ اؼبهنية
  تزايد اؼبنافسة عبذب الزبائن من قبل مكاتب التدقيق يبكن أف ىبلق الدافع لدى الزبائن لتغيَت

يكوف أكثر والًء اؼبدقق سواء بقصد خفض أتعاب عملية التدقيق أو للبحث عن مدقق آخر 
أحكامو الشخصية قرارات اؼبدقق أو لئلدارة لتحقيق رغباهتا، وقد يؤثر ذلك على جودة 

 وبالتارل على جودة عملية التدقيق. 
  درجة اؼبخاطرة وعدـ التأكد تؤثر على قرار اؼبدقق وفبارستو للحكم اؼبهٍت، وبالتارل جودة أو

نوعية التدقيق وبصفة خاصة يف اؼبواقف اؼبعقدة. كما أف تقييم ىذا التأثَت ىبتلف من مدقق 
 آلخر نظرا العتماده على عوامل عديدة، بعضها يتعلق بالبيئة اليت يبارس فيها اغبكم اؼبهٍت،

 والبعض اآلخر يتعلق باؼبدقق يف حد ذاتو.



خصي في تدقيق الحسابات وأىمية ترشيدهالفصل الثاني: الحكم الش  
 

 
158 

 ذبعل القرار متخذ أماـ األحياف بعض يف ةمتناقض متعددة أىداؼ وجود أف ىذا وذبدر اإلشارة إذل
 .     1دائما مضموف غَت أمرا القرار ازباذ يف الرشد عملية

معطيات البيئة اليت ضمن  اؼبؤسسة، لظروؼ مبلءمة األكثر البديل أف ىبتار على اؼبدققيقع وبذلك 
أف يتفادى األمور اليت من شأهنا أف تنقص من استقبللو وأف يتجنب التحيزات ب ، وذلكيعمل هبا وقيودىا

 والتفضيبلت الشخصية واؼبواقف اليت قد سبثل هتديدا غَت مقبوؿ للممارسة الفعالة للحكم اؼبهٍت يف الواقع العملي.
كن أف تثار بواسطة مستخدمي القوائم اؼبالية، الذين قد يتأثروف بقرار وأف يأخذ بعُت االعتبار األسئلة اليت يب

 فبارسة حكمو اؼبهٍت.

 ىو مفهـو نسيب، يف تدقيق اغبسابات رشيد اغبكم الشخصي أف تب يبكن القوؿبناء على ما سبق، 
عالية من وهتذيبو حىت تصبح القرارات اليت يتخذىا اؼبدقق على درجة اغبكم الشخصي ربسُت  بويقصد 

إف للخربة واالستشارة دورا ىاما وفعاال يف فوببل شك  اؼبنافع اؼبمكنة وبأقل التكاليف. اؼبوضوعية، وربقق أقصى
هبب أخذىا يف االعتبار، حىت يكوف اليت ازباذ أي قرار سليم وىذا ال يتأتى إال من خبلؿ ؾبموعة من اؼبعايَت 

  يف اؼبطلب الثالث من ىذا اؼببحث(. )سيتم التطرؽ إليها ىناؾ ترشيد للحكم الشخصي

 أىمية ترشيد الحكم الشخصي في تدقيق الحسابات   -3-2

تأىيلو العلمي وخربتو  علىيف صبيع مراحل التدقيق ويعتمد اؼبدقق يف ذلك يبارس اؼبدقق حكمو اؼبهٍت 
وسبثيلها للمركز اؼبارل ونتائج أعماؿ ية، من أجل إبداء رأيو الفٍت احملايد عن مدى سبلمة وعدالة القوائم اؼبالية العمل

 اؼبؤسسة.

وجود اغبكم الشخصي فإف رغم أنبية اغبكم الشخصي يف التدقيق واعتماد اؼبهنة بشكل كبَت عليو و 
يف التدقيق نظرا للتباين الكبَت يف أحكاـ اؼبدققُت الشخصية عند القياـ بالعمل بعض الصعوبات ىبلق بدوف ترشيد 

منها فقداف وترتب على ذلك ظهور مشاكل كبَتة اؼبقارنات بُت أداء اؼبدققُت اؼبختلفُت، اؼبهٍت وصعوبة إجراء 
انعكس على كفاءة عملية التدقيق وصعوبة ربديد من قبل مستخدمي القوائم اؼبالية فبا الثقة يف اؼبهنة ككل 

  .2لة اؼبهنيةمسؤولية اؼبدقق إذا ما تعرض للمساء
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  1:إذل ثبلثة عوامل أساسية ىياغبكم الشخصي يف تدقيق اغبسابات ترجع أنبية ترشيد و 

لو دور ال يبكن التقليل من شأنو أو االستغناء ومات األساسية يف العمل اؼبهٍت و يعترب اغبكم الشخصي أحد اؼبق -
 عنو يف كثَت من ؾباالت التدقيق.

ـ أعضاء اؼبهنة إلبراز طاقاهتم تاحة الفرصة أماإالفوائد و اؼبزايا مثل اؼبرونة و وبقق اغبكم الشخصي كثَتا من  -
 .نظمات أو رأي يف اؼبراجع العلميةقدراهتم، سرعة البديهة للتصرؼ يف اؼبواقف اليت دل يرد بشأهنا توصية من اؼبو 

شاكل اليت يبكن تلخيصها يف اؼبالصعوبات و يًتتب على وجود اغبكم الشخصي يف التدقيق بدوف ترشيد بعض  -
 :    اآليت

  صعوبة إجراء اؼبقارنات بُت أداء اؼبدققُت اؼبختلفُت )نظرا لوجود احتماالت ـبتلفة تبعا
 للحكم الشخصي(.

 .صعوبة تدريب اؼبدققُت اعبدد اؼبنتمُت إذل اؼبهنة 

  .صعوبة تقييم أداء اؼبدقق سواء كاف ذلك بواسطة فبتهن آخر أو بواسطة جهة قضائية 

 تعرض للمساءلة اؼبهنية ذباه أصحاب الشركة أو  صعوبة ربديد مسؤولية اؼبدقق إذا ما
 غَتىم فبن قد يتضرروف بسبب اعتمادىم على تقرير اؼبدقق.

تؤكد اغباجة إذل ترشيد اغبكم الشخصي يف ة السابقة ؾبتمعة تدعو و ف العوامل الثبلثأبوترى الباحثة 
مع تعظيم مزاياه تدقيق اغبسابات، حيث يكوف ىدؼ الًتشيد حينئذ اإلبقاء على اغبكم الشخصي يف التدقيق 

 مشاكلو.تدنيو عيوبو و و 

 معايير ترشيد الحكم الشخصي في تدقيق الحسابات  -3-3

قييم األحكاـ الشخصية معظم األحواؿ  يصعب ت، إال أنو يف ضرورتومن أنبية اغبكم الشخصي و  بالرغم
 ذلك بسبب عدـ وجود معايَت مبلئمة. ها إذل أحكاـ شخصية سليمة وأخرى غَت سليمة و تصنيفللمدققُت و 

                                                             
1
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بأنو إذا كاف اؼبقصود باغبكم الشخصي اؼبهٍت وجود مبوذج قابل للتطبيق عند  أحد الباحثُت لذلك أشار
ـ وجود بعض اؼبعايَت لتقييم تلك األحكاـ، إال أنو ال توجد معايَت مبلئمة ازباذ القرارات، فإف األمر يستلز 

 .1لذلك

كما أشار باحث آخر إذل ضرورة وجود نوع من االتساؽ يف األحكاـ الشخصية حىت يبكن قبوؽبا، وفرؽ 
 نبا:  بُت نوعُت من االتساؽ

 ثباهتا عرب الزمن. اتساؽ األحكاـ الشخصية للفرد و  -

 اتفاؽ أحكاـ اؼبدققُت اؼبختلفُت الذين يستخدموف نفس البيانات واؼبعلومات. تقارب و  -

  .2لكنهما ليسا كافيُتثبلف معيارين ضروريُت و ف من االتساؽ يباعترب ىذا الباحث أف ىذين النوعا

الفكر احملاسيب إشارات كثَتة تدعو إذل ضرورة وجود درجة من االتساؽ بُت اؼبدققُت، دب و ويتضمن األ
يصدر أحكاما شخصية سليمة كما أنو "هبب أف يبارس اؼبدقق عملو و  Sharaf و Mautzلى سبيل اؼبثاؿ ذكر فع

 واغبقائق ".ذي لديو نفس اؼبعلومات زميلو ال  يفعل

ف على ذلك بقولو: "يف أفضل اغباالت، هبب على اؼبدققُت الذين لديهم نفس اؼبعلومات أ Hicksأكد و 
 .3أف يطبقوىا بنفس القدر"التدقيق و ىبتاروا نفس إجراءات 

كما أف ردود فعل اؼبهنة تشَت إذل الرغبة يف ربقيق درجة من االتساؽ يف األحكاـ الشخصية للمدققُت، 
يستدؿ على ذلك من خبلؿ التقارير اؼبستمرة اليت تقـو بنشرىا اللجاف التابعة عبمعية احملاسبة األمريكية. كما يقـو 

برامج ؿباسبية موحدة تطبق يف معظم الواليات، هبدؼ سبُت القانونيُت بإعداد مناىج و ااؼبعهد األمريكي للمح
 .4تكوف أحكامهم متسقةُت متقاربُت يف مستواىم اؼبهٍت و إعداد فبتهن

                                                             
1
 .48مرجع سابق، ص:  :[3102]أحمد كمال مرتجى  

أال  أي تقارب وجهات نظر المدققٌنه كما ٌقصد ب ،الواحد تجاه موضوع ما من وقت آلخر ق أال ٌختلف الحكم الشخصً للمدققٌقصد باالتسا 

 مات.المعلون لدٌهم نفس القدر من البٌانات وٌوجد اختالف جوهري فً األحكام الشخصٌة لمجموعة من المدققٌن تجاه موضوع واحد طالما كا
2
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ألحكاـ علق أحد الباحثُت على ذلك بقولو أف ردود اؼبهنة تشَت إذل أف االختبلفات الفردية يف ا
لديها استعداد للتضحية بالوقت واؼباؿ يف سبيل زبفيض تلك  اؼبهنةأف الشخصية غَت مرغوب فيها و 

 .1ختبلفاتاال

إذل أنبية استخداـ اإلجراءات التحليلية داخل مكتب التدقيق الواحد لتقليل  محمد موسىوأشار 
االتساؽ من عالية وسيلة لتحقيق درجة يعترب أسلوب فحص النظَت  أفاالختبلفات اعبوىرية بُت اؼبدققُت، كما 

 . 2والتوحيد يف فبارسة اؼبهنة

بناء على ما سبق، فإف ىناؾ ضرورة ملحة لوجود معايَت لًتشيد اغبكم الشخصي يعتمد عليها يف 
 تقييمو. و لعل أىم ىذه اؼبعايَت ما يلي: 

 تقارب وجهات نظر اؼبدققُت.اتساؽ األحكاـ الشخصية و  -

خصي فإنو هبب أال يتعارض مع التوصيات اؼبهنية عدـ ـبالفة النصوص: حىت يتم قبوؿ اغبكم الش -
 أو القواعد اؼبستقرة يف العرؼ اؼبهٍت .

مراعاة مستوى التأىيل العملي )اػبربة اؼبهنية( للمدقق: معٌت ذلك أف يكوف ىناؾ تناسب بُت  -
مستوى اػبربة اؼبهنية للمدقق و اغبكم الشخصي الذي يصدره. فنظرا العتماد اغبكم الشخصي على 

يتدربوا على ذلك  لكن عليهم أفاؼببتدئُت بإصدار أحكاـ شخصية و  ػبربة اؼبهنية، ال يسمح  للمدققُتا
يتطلب ىذا اؼبعيار ضرورة ربديد االختصاصات يف ؾباؿ إصدار اغبكم الشخصي ربت اإلشراؼ. و 

داخل مكتب التدقيق، حبيث ىبصص لكل مستوى من اؼبدققُت مهمة إصدار أحكاـ شخصية يف 
 نطاؽ معُت. 
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 مداخل ترشيد الحكم الشخصي للمدقق   المبحث الرابع:

لتحقيق ترشيد اغبكم الشخصي كبَتة   اوالكتاب يف ؾباؿ التدقيق جهود هنية والباحثُتبذلت اؼبنظمات اؼب
يف التدقيق ، ونتيجة ؽبذه اعبهود أصبح ىناؾ مداخل متعددة هتدؼ إذل وجود قدر من االتفاؽ بُت أحكاـ 

 :اؼبداخلىذه اؼبدققُت الشخصية، ومن أىم 

  ،مدخل معايَت األداء اؼبهٍت بأقسامها الثبلثة 
  من خبلؿ مفهـو اؼبشاركة واإلدراؾ.وذلك اؼبدخل السلوكي 
  .مدخل التحليل الكمي لًتشيد اغبكم الشخصي للمدقق 

 مدخل معايير األداء المهني لترشيد الحكم الشخصي للمدقق    -4-1

واؼبعيار بصفة عامة ىو كل ما  ألي فبارسة مهنية ناجحة.األساسية  القواعدمن معايَت األداء اؼبهٍت عترب ت
استخدامو يف القياس، يهدؼ وضعو إذل تكوين قاعدة أساسية للعمل يسًتشد هبا ؾبموعة من األشخاص يبكن 

القضاء يف اغباالت اليت ينسب فيها تقصَت إذل مرشدا للمحاكم و  ، باإلضافة إذل كوهنا1يف نطاؽ وظروؼ أعماؽبم
 تطويره.مل على رفع مستوى العمل اؼبهٍت و مدقق اغبسابات، كما هبب أف تع

يف بداية ظهور مهنة التدقيق، كانت جودة عمليات التدقيق زبتلف اختبلفا كبَتا من حالة إذل أخرى 
 وذلك اعتمادا على معرفة وخربة اؼبدقق وحكمو الشخصي، ومن مث أدركت اؼبهنة سريعا ومنذ مراحلها اؼببكرة

 .2اتباعها وااللتزاـ هبا يف ظل الظروؼ اؼبتماثلةاغباجة اؼبلحة لوجود اؼبعايَت بوصفها أمباطا هبب على فبارسي اؼبهنة 

 

 قد كاف ؼبعهد. و لى وضع معايَت لؤلداء اؼبهٍتاؼبنظمات اؼبهنية جاىدة عتلك األنبية عملت ونظرا ل
بوضع معايَت لؤلداء  1942الويلز الفضل األسبق يف ىذا الشأف إذ قاـ اؼبعهد عاـ و   بإقبلًتااحملاسبُت القانونيُت 

 .معيار التنفيذو معيار التقرير  ،معيار الكفاءة ،:  معيار االستقبلؿ3اؼبهٍت ىي

                                                             
1
 .22مرجع سابق، ص:  :[3112-3113]عوض لبٌت يتح هللا الدٌت وأحمد محمد كامل سالم  
2
 المرجع نفسه. 
3
واشجراءات التنظٌمٌة لمراجعة أساسٌات المراجعة: دراسة لألصول العلمٌة والعملٌة »: [د ت]محمد نصر الهواري وأحمد سليان محمد  

 . 44ص: مكتبة ؼرٌت، الباهر ، ، «الحسابات يً الوحدات االقتصادٌة
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يُت بدراساتو بدءا من سنة أما يف الواليات اؼبتحدة األمريكية فقد قاـ اؼبعهد األمريكي للمحاسبُت القانون
مت إقرار اؼبعيار  1949مت إقرار تسعة معايَت ويف نوفمرب  1948يف االجتماع السنوي للمعهد يف سبتمرب و  ،1902

" معايَت    بإصدار كتيب عنوانو 1954وانتهى يف سنة ، العاشر واألخَت ) وىو الرابع ضمن معايَت إعداد  التقرير(
  العشرة.التدقيق اؼبتعارؼ عليها"، تضمن ىذا الكتيب اؼبعايَت 

 ا يلي: قسم اؼبعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت ىذه اؼبعايَت إذل ثبلث ؾبموعات، كم

 اجملموعة األوذل: اؼبعايَت العامة ) الشخصية (. -

 اجملموعة الثانية: معايَت العمل اؼبيداين. -

 اجملموعة الثالثة: معايَت إعداد التقرير. -

اؼبنبثق عن  IAASBكما أعدت معايَت التدقيق الدولية بواسطة ؾبلس معايَت التدقيق والتأكيد الدولية 
يف ـبتلف  طة بوربقيق االتساؽ يف فبارسة التدقيق واػبدمات اؼبرتبوذلك هبدؼ  IFACاالرباد الدورل للمحاسبُت 

  .دوؿ العادل

يتضمن: للمدقق و  من اإلطار احملاسيب الذي يبارس يف نطاقو اغبكم الشخصيتشكل اؼبعايَت اؼبهنية جزءا 
ايَت مدخبل ىاما عىذه اؼبتعترب و . 1اؼببادئ احملاسبية، معايَت التدقيق اؼبقبولة قبوال عاما وقواعد السلوؾ اؼبهٍت

 أساسيا يف ترشيد اغبكم الشخصي للمدقق إذا ما توافرت على اػبصائص اآلتية: و 

 أف ربقق معايَت األداء األىداؼ اؼبرجوة منها. -

 ؿبددة. تصاغ يف عبارات سهلة واضحة و  أف -

مساعديو فبا قد ينتج عنو الشخصي للمدقق و  تفسَتىا للحكمأف تصاغ مفصلة حىت ال تًتؾ مسألة  -
 اختبلؼ يف التفسَت.

 

 

                                                             
1
 .384ص: : مرجع سابق، 3113-3112جورج دانٌال ؼالً  



خصي في تدقيق الحسابات وأىمية ترشيدهالفصل الثاني: الحكم الش  
 

 
164 

تساعد يف ربسُت جودة  من خبلؿ أهنا الشخصي للمدقق اغبكم ترشيداؼبهنية يف  دور اؼبعايَتز ابر يبكن إ
 1:، ويتضح ذلك فبا يليىذا اغبكمأو نوعية 

اؼبعايَت، الذين يتعاملوف مع مشكبلت اغبكم اؼبهٍت اؼبتعلقة  عرفة واػبربة اليت يتميز هبا معدينظرا للم -
تلك لبإعداد وتدقيق القوائم اؼبالية، فإف اؼبعايَت اؼبهنية توفر أفضل الطرؽ للتوصل إذل حلوؿ 

اؼبهٍت بصورة مستقلة، بواسطة من يقوموف بإعداد ذلك أفضل من فبارسة اغبكم ويعترب اؼبشكبلت. 
 وتدقيق القوائم اؼبالية.

ضعي اؼبعايَت، اإذل إحبلؿ بعض التقديرات الفردية ؼبزاورل اؼبهنة، بالتقدير اعبماعي لو اؼبعايَت هتدؼ  -
 وبالتارل فإف كل معيار ؿباسيب ىو بديل لرأي أو حكم فردي.

فبارسة اغبكم اؼبهٍت، حيث أهنا توفر إرشادات واضحة عن بعض  يقلل اغباجة إذلقد وجود اؼبعايَت  -
القضايا أو االىتمامات احملاسبية، عن طريق ربديد البدائل اليت يتم االختيار من بينها، وربديد 
األسس اليت تعتمد عليها عملية االختيار. وبالتارل فإهنا تساعد يف ربقيق االتساؽ يف اؼبعاعبة 

 ؼبعلومات اؼبالية للمقارنة.احملاسبية، وقابلية ا
اؼبهنة نتيجة لعدـ التأكد الذي يرجع إذل عوامل عديدة،  مارسيتتضمن فبارسة اغبكم اؼبهٍت ـباطر ؼب -

اؼبهنة قد ال وبتاجوف إذل فبارسة حكمهم اؼبهٍت إذا دل يكن ىناؾ ـباطر  فبارسيوبصفة عامة فإف 
اؼبهنة عند فبارسة  ؼبمارسيبتطبيق اؼبعايَت اؼبهنية يساعد يف تقدًن اغبماية إف االلتزاـ وعدـ تأكد. 

، وذلك إذا ما تعرضوا للمساءلة سواء كاف مؤسساتحكمهم اؼبتعلق بإعداد وتدقيق القوائم اؼبالية لل
ذلك أماـ الرؤساء أو العميل أو القضاء. باإلضافة إذل ذلك فإف اؼبعايَت اؼبهنية توفر دعما ؼبهنة 

  مت اختياره.ج أو شرعية البديل أو اغبل الذي احملاسبة والتدقيق، يف إقناع اآلخرين بنتائ
 

سبق يبكن القوؿ بأف اؼبعايَت اؼبهنية ىي القواعد اليت على أساسها يستطيع اؼبدققوف تقييم  انطبلقا فبا
 أدائهم ،كما يستطيع الغَت تقييم كفاءة ىذا األداء.

 
 
 

 

                                                             
1
 .322-322ص ص: : مرجع سابق، 3113-3112جورج دانٌال ؼالً  
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 لترشيد الحكم الشخصي للمدققلوكي المدخل الس -4-2

الوقت اغباضر كبو العلـو السلوكية لبلستفادة منها يف تطوير اجملاالت اذبو احملاسبوف بأحباثهم يف 
عندما قامت صبعية احملاسبة األمريكية  1971 سنةاػبارجي  حباث السلوكية يف التدقيقبدأت األقد و  احملاسبية.
A.A.A والذي أوصت فيو  1973 للمحاسبة، وقد قدمت اللجنة تقريرىا عاـسس النظرية األ بتشكيل عبنة

 1:نسانية يف كثَت من ؾباالت التدقيق ومن ىذه االعتباراتاإل دبراعاة االعتبارات

 حد وسائل االتصاؿ.أ اعتبار التدقيق -

 يف الغَت وذلك من خبلؿ الثقة اليت يضفيها التدقيق على اؼبعلومات احملاسبية. تأثَت التدقيق -

 .وأنبيتو ودوره يف عمليات التدقيقدراؾ طبيعة اإل -

 .تطبيق فروض نظرية االتصاؿ على تقرير اؼبدقق -

كم اغب يف ترشيديبكن أف يساىم التدقيق أف اؼبدخل السلوكي يف ؾباؿ ب انطبلقا فبا سبق يبكن القوؿ
نبا: مفهـو  للمدقق ىناؾ مفهومُت يبكن االستفادة منهما يف ترشيد اغبكم الشخصي. وأف الشخصي للمدقق

 اؼبشاركة ومفهـو االدراؾ.

 اركة وترشيد الحكم الشخصي للمدققمفهوم المش -4-2-1

باؼبشاركة يف عمل شيء ما، عدـ انفراد شخص معُت بعمل ذلك الشيء، بل يتم ذلك دبجهود  يقصد
ازباذ القرارات واعداد  :مشًتؾ جملموعة من األشخاص. ولقد استخدـ مفهـو اؼبشاركة يف ؾباالت ـبتلفة مثل

  وحقق قباحا ملحوظا يف تلك اجملاالت. ،اؼبوازنات التخطيطية

فكار اليت تقدـ من جديدة نتيجة ألف األافع كثَتة من أنبها أهنا تولد أفكارا وبقق مفهـو اؼبشاركة من
طرؼ ما سوؼ تقدح زناد تفكَت اآلخرين اذل اغبد الذي هبعل تفاعبلت اعبماعة تتمخض عن حلوؿ دل يكن من 

 مقدور أحدىم أف وبققها دبفرده.

                                                             

 A.A.A : American Accounting Association. 

1
  .41ص:  : مرجع سابق،[0288]أحمد عبد المولى أحمد الصباغ  
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        ،وه اذل طلب النصح واؼبشورةيف التدقيق، قد يواجو اؼبدقق أمورا تدعويف ؾباؿ اغبكم الشخصي 
من مفهـو اؼبشاركة بأخذ رأي زمبلئو من اؼبدققُت أو رؤسائو من كبار اؼبدققُت باؼبكتب،   لذلك يبكنو االستفادة

 ،االحصاء، االقتصاد، دارةؾباالت أخرى مثل اإلخصائيُت يف أكما يبكنو أيضا طلب النصح واالرشاد من 
 . 1والقانوف

التدقيق. كما هبب  زبطيط عمليةأف يعتمد على مدخل مشاركة أعضاء مكتبو يف  ؼبدققهبدر باكما 
ببعض . وعليو أف يقـو التدقيق، وموظفي العميل عند وضع خطة وبرنامج التدقيقدارة، وعبنة اإلعليو أف يناقش 

 2:االجراءات يف ىذا الشأف، من أنبها ما يلي

مراجعة القوائم اؼبالية للعميل عن الفًتة احملاسبية السابقة،  فحص أوراؽ العمل واؼبلف الدائم وتقارير -
 و مناقشتها مع مساعديو.

مناقشة أعضاء اؼبكتب، الذين يؤدوف خدمات غَت تصديقية لنفس العميل، لتحديد أثر ما لديهم  -
 من معلومات عن العميل على زبطيط التدقيق.

 التدقيق بشأف نطاؽ ونوع وتوقيت إجراءات التدقيق.مناقشة فبثلي ؾبلس إدارة منشأة العميل وعبنة  -

التنسيق مع موظفي العميل بشأف مساعدهتم لو يف إعداد البيانات واعبداوؿ البلزمة ألداء،  -
 استكماؿ، أعماؿ التدقيق.و 

 .بُت أعضاء فريق التدقيق ربديد متطلبات التنسيق -

طبيقو يف ؾباؿ التدقيق هبعل اغبكم الشخصي وبذلك يبكن القوؿ بأف االستفادة من مفهـو اؼبشاركة وت
 الفردية، ويعترب خطوة يف سبيل الًتشيد. االختبلفاتدبا يقلل من خبلصة تفاعل واشًتاؾ فريق متكامل من اػبرباء 

 

 

 
                                                             

1
 .40ص:  : مرجع سابق،[0288]أحمد عبد المولى أحمد الصباغ  
2
 .24: مرجع سابق، ص: [3112]عبد الوهات نصر علً  
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 دراك وترشيد الحكم الشخصي للمدققمفهوم اال -4-2-2

إدراؾ اؼبدقق للمواقف السليمة من خبلؿ التفسَت والتأويل السليم  بأف اإلدراؾ يعٍت حمد موسىم يرى
راؾ واؼبؤثرة فيو ينتج عنو إدراؾ سليم ؼبواقف بالعوامل احملددة لئلد ف االىتماـؾباؿ التدقيق فإويف  .1للحدث
 ويًتتب عن ذلك: التدقيق

 على حقيقتها. داريةاإلقرارات القتصادية و االحداث األ استقباؿ اؼبدقق للمؤثرات اؼبتمثلة يف -

 .للمؤثرات اليت استقبلها اؼبدققالتأويل والتفسَت السليم  -

يف مزاولة  يفيده مستقببل قد تكوين خربات جديدة أو تصحيح خربات موجودة لدى اؼبدقق فبا -
 اؼبهنة.

      ترشيد اغبكم الشخصي للمدقق.ذل اؼبسانبة يف ئج الثبلثة لئلدراؾ السليم تؤدي إذه النتاإف ى

 مدخل التحليل الكمي لترشيد الحكم الشخصي للمدقق  -4-3

ًتشيد اغبكم الشخصي للمدقق وربقيق ل يف التدقيق يعتمد ىذا اؼبدخل على استخداـ األساليب الكمية
د على اؼبنهج العلمي يف حل اؼبشكبلت واتباع خطوات منظمة يف ربليلها ويقـو يعتم ،درجة أكرب من اؼبوضوعية

  2:األساليب التاليةعلى استخداـ 

 الرياضية   األساليب 
 حبوث العمليات األساليب 
 اإلحصائية األساليب 

 األساليب الرياضية   -4-3-1

العبلقات االقتصادية  ةغاصيالتفاضل باحملددات، اؼبصفوفات،  التكامل و : مثل الرياضيةساليب األ تقـو
ذبعل من غَت اؼبمكن افًتاض عبلقات يف صورة عبلقات دالية دقيقة أو مضبوطة يف حُت أف ىناؾ أسباب عديدة 

 دعو اذل التعبَت عن تلك العبلقات يف صورة احتمالية. فبا يمضبوطة يف اجملاؿ االقتصادي 

                                                             
1
 .232: مرجع سابق، ص: [3102]علً محمد موسى 
2
 .24-22: ص : مرجع سابق، ص[3102]ىكمال مرتجحمد أ 
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نما تتغلب األساليب االحصائية عن بي، جملاالت التدقيق اضية غَت مبلئمةعل األساليب الريوىذا ما هب
بإضافة متغَت جديد  يتسم بالعشوائية  إذل العبلقات القائمة فبا هبعلها تأخذ طابعا احتماليا  األساليب الرياضية

 .قاببل للتقدير العملي

 أساليب بحوث العمليات  -4-3-2

اغبديثة اليت حققت تطبيقاهتا قباحا واسعا يف ـبتلف ؾباالت تعترب حبوث العمليات من العلـو التطبيقية 
اغبياة، اذ أف صناعة القرارات و تطبيقاهتا يف أي ؾباؿ من اجملاالت يتطلب اللجوء اذل األساليب العملية اليت سبكن 

  ذل الغايات اؼبرجوة.من الوصوؿ إ متخذ القرار و القائم على تنفيذىا

غبل  استخداـ األساليب العلمية»بأهنا  بحوث العمليات ربيطانيةال عرفت صبعية حبوث العمليات
نظرية القرارات »بأهنا  بحوث العمليات. كما عرؼ بعض الباحثُت «دارة األنظمةاؼبشاكل اؼبعقدة يف عمليات إ

 .1«استخداـ الطرؽ العلمية والرياضية يف حل اؼبشاكل اليت تواجو اؼبنفذينالتطبيقية و 

تلعب  وركزت على أهنا السابقة إذل أنبية حبوث العمليات يف ازباذ القرارات اإلدارية،التعريفات  أشارت
وتتضح أنبية حبوث العمليات ذل اؼبشكلة من زاوية كمية. ة ـبتلف اؼبشاكل، من خبلؿ النظر إدورا مهما لدراس

 2:من خبلؿ النقاط التالية

 ذل الواقع.اإلدارية إاؼبسانبة يف تقريب اؼبشكلة  -
 مباذج رياضية معينة تعكس مكونات اؼبشكلة. صياغة -
 دبا ص ـبتلفة لعملية ازباذ القراراتإعطاء فر و  ج يف ؾبموعة من العبلقات الرياضيةعرض النموذ  -

 العوامل اؼبؤثرة فيها.يساىم يف تفسَت عناصر اؼبشكلة و 
 تطبيق ىذه النماذج الرياضية يف اؼبستقبل عند مواجهة مشكلة فباثلة. -

التدقيق، يستخدـ اؼبدقق ىذه األساليب يف اجملاالت أو اؼبواقف اؼبعقدة اليت تتطلب فبارسة يف ؾباؿ أما 
اغبكم اؼبهٍت للمدقق، حيث يتبٌت اؼبدقق عند فبارستو للحكم اؼبهٍت، عملية ازباذ قرارات تتضمن عدة مراحل من 

إذا دل يكن ىناؾ ؾباؿ لبلختيار فإنو ال توجد حاجة ذلك أنو من بُت البدائل اؼبتاحة،  اؼببلئمبديل الاختيار بينها 
                                                             

 المتؽٌر الع وائً ٌعبر عن الجزء ؼٌر المنتظم يً السلوك االقتصادي للب ر، كما أنه أسلوت مختصر للتعبٌر عما ٌحذؾ عاد  من متؽٌرات  هذا

 تفسٌرٌة وعن أخياء البٌاس والم اهد ، وأخياء توصٌؾ أو صٌاؼة النموذج وأخٌرا أخياء التجمٌع.
1
 .12ٌوان الميبوعات الجامعٌة، الجزائر، ص: ، د4، ي «بحوث العملٌات»: 3100محمد راتول  
2
 .02، عمان، دار الحامد، ص: «الجدٌد يً األسالٌت الكمٌة و بحوث العملٌات»:3112سهٌلة عبد هللا سعٌد  
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عند اختيار البديل األكثر مبلءمة لظروؼ اؼبؤسسة، قد يكوف من اؼبفيد أف و . 1ؼبمارسة اغبكم الشخصي
 يف ازباذ القرارات. هيستخدـ اؼبدقق بعض األساليب الكمية اليت تساعد

قد تساعد اؼبدقق عند ازباذ قراره من  الكميةيب ؾبموعة من األسال أساليب حبوث العمليات تشمل 
، أسلوب ، الربؾبة الديناميكية، برؾبة األىداؼ، نظرية اؼبباريات، أسلوب ربليل الشبكات: الربؾبة اػبطيةبينها

تستخدـ ىذه األساليب إما للمفاضلة بُت البدائل اؼبتاحة الستخداـ اإلمكانات  اؼبخرجات ....إخل.اؼبدخبلت و 
دودة أو للتعرؼ على اآلثار الناذبة من القرارات اؼبختلفة، لذلك فقد استخدـ كثَت من الكتاب واؼبوارد احمل
رباء على أعماؿ التدقيق زبصيص اؼبساعدين واػبمرحلة زبطيط أعماؿ التدقيق وعند ىذه األساليب يف  والباحثُت

  اؼبخططة، ويعترب ذلك خارج نطاؽ ىذا البحث.

 األساليب اإلحصائية  -4-3-3

لنزعة اؼبركزية، مقاييس التشتت تشمل : مقاييس امية مشتقة من العلـو اإلحصائية و ىي أساليب ك
 .العينات اإلحصائيةاالكبدار، نظرية االحتماالت، ونظرية وااللتواء والتفرطح، مقاييس االرتباط و 

تأكدت فاعلية استخداـ األساليب االحصائية يف اجملاالت االقتصادية، كما انتشر تطبيقها يف ؿبيط لقد 
ُت الت اؼبختلفة يعترب حافزا للمدققأف التوسع يف استخداـ تلك األساليب يف اجملا ةرى الباحثتاألعماؿ، و  دارةإ

أف احملاسبة يف حاجة إذل االرتباط باإلحصاء حىت  إذل VATTER Willian أشار ويف ىذا الصدد  عتناقها، ال
 .عملية ازباذ القرارات  اإلدارية تتمكن من اؼبسانبة يف حل اؼبشاكل اليت تعًتض

البحث للوصوؿ إذل معايَت األداء صائي فيو ؾباؿ واسع للدراسة و أف اؼبيداف اإلح أحد الباحثُتوذكر 
طريق اؼبهٍت يف التدقيق. كما أف التعاوف الصادؽ بُت احملاسبُت من جهة ورجاؿ اإلحصاء من جهة أخرى عن 

طبيعة البيانات احملاسبية اليت تعترب أساسا لعمل اؼبدقق كفيل الرياضية، دبا يتفق و تطبيق النظريات اإلحصائية و 
لتحديد حجم االختبارات أو حجم العينة اليت هبب أف يتخذىا اؼبدقق أساسا لتأدية  بالوصوؿ إذل معايَت دقيقة

 مهمتو على الوجو األكمل.
                                                             

1
 .322: مرجع سابق، ص: ]3112[جورج دانٌال ؼالً  
 :على سبٌل المثال، نذكر 

، رسالة ماجستٌر، كلٌة «تخيٌي عملٌة مراجعة الحسابات باستخدام األسالٌت االحصائٌة الحدٌثة»: ] 0222[ السٌد أحمد محمد ال هٌر بسٌد عمر -

هذه الدراسة يً بعض أسالٌت بحوث العملٌات، إذ استخدم  األسالٌت االحصائٌة الحدٌثة المستخدمة يً التجار ، جامعة أسٌوي، مصر. وقد تمثلت
 ٌل المدخالت والمخرجات.الباحث أسلوت بٌرت والمسار الحرج وأسلوت تحل

- Krogostad L.Jack ; Grudnitiski Gary and Bray W.David 1977 :«Pert and Pert/cost for Audit planning and 
control», Journal of Accountancy, (Nov- 1977). 
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اإلحصاء، مع ياضيات و أف مستقبل احملاسبة يكمن يف مدى ربطها بالعلـو الكمية كالر  Bedford يرى
 ى احملاسبة.دراسة السلوؾ البشري ؼبا لو من أثر علالىتماـ أيضا بالعلـو السلوكية و ا

ؿبمد علي إذل أف اذباه الفكر احملاسيب إذل استخداـ األساليب الكمية خاصة يف  فتحيوأشار ؿبمد 
حاجة اإلدارة إذل التحليل رزة يف تطور احملاسبة اؼبعاصرة و مرحلة التخطيط و الرقابة يعترب انعكاسا للظاىرة البا

 الكمي يف ازباذ القرارات.

ل اؼبهنة بضرورة استخداـ األساليب الكمية يف التدقيق اعتقادا منو أف مستقب BRAY Sawell كما نادى
ترابطها هبذه األساليب وأف القياس احملاسيب السليم هبب أف يستمد موضوعيتو من يكمن يف مدى ارتباطها و 

 اؼبنابع الرياضية.

،  حيث أوصى 1975ـ أكد على ما سبق اؼبؤسبر الذي عقده معهد احملاسبة اؼبهنية جبامعة شيكاغو عا
زبفيض يف تكلفة عملية بتطبيق األساليب اإلحصائية يف ؾباؿ التدقيق، نظرا ؼبا يبكن أف ربققو تلك األساليب من 

 ترشيد للحكم الشخصي للمدقق.التدقيق، و 

قانونيُت باستخداـ فًتات الثقة كما أوصت إحدى اللجاف التابعة للمعهد األمريكي للمحاسبُت ال  
 .1االحتمالية عند إعداد  التقارير التوزيعاتو 

 المعاينة اإلحصائية -4-3-3-1

قُت استخدامها يف تدقيق من أىم األدوات اليت يبكن للمدق المعاينة اإلحصائيةتعترب أساليب 
ويقصد هبا  حيث تساىم يف ترشيد قسم من القرارات اليت يتخذوهنا وتبعدىا عن التلوف باآلراء الفردية. اغبسابات،

تقييم نتائج اختبار مفردات العينة. الرياضية يف قياس خطر اؼبعاينة ويف زبطيط و أف يستخدـ اؼبدقق القواعد 
وتفًتض بأنو يف حدود مستوى معُت للثقة ومستوى مسموح بو ؼبخاطر اؼبعاينة فإف أي عينة يتم اختيارىا عشوائيا 

بناء على ذلك، يبكن للمدقق استخبلص نفس خصائص ىذا اجملتمع.  من مفردات ؾبتمع ما، سوؼ تعكس
 استنتاجات مناسبة على أساس معلومات يتوصل إليها من عينة صغَتة فبثلة للمجتمع.

                                                             
1
 .42-44: مرجع سابق، ص ص: [0288]أحمد عبد المولى أحمد الصباغ  
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يف ؾباؿ اختبارات الرقابة واالختبارات التفصيلية لؤلرصدة. وعلى  المعاينة اإلحصائيةتستخدـ أساليب 
أهنا  لعدـ معرفتهم بكيفية تطبيقها إذ رسُت  اؼبهنيُت إليهاالرغم من مزايا استخدامها إال انو يبلحظ قلة عبوء اؼبما

 تتطلب تأىيبل خاصا يف ىذا اغبقل من حقوؿ اؼبعرفة.    

 أساليب التحليل اإلحصائي -4-3-3-2

معيارا موضوعيا يعتمد عليو  أساليب التحليل اإلحصائيوفر منهج ت المعاينة اإلحصائيةباإلضافة إذل 
يبكن األرصدة اؼبتوقعة. و ة الفعلية و معنوية االكبرافات اليت يكتشفها عند اؼبقارنة بُت األرصداؼبدقق يف اغبكم على 

 ةالتحليلي استخداـ األساليب الفنية للمراجعة للمدقق االعتماد عليها يف تقييم أدلة اإلثبات اليت ربصل عليها من
 .ةاالنتقادي

يف العلـو اإلنسانية، إضافة إذل تزايد الدعاوى  إف تعاظم االذباه كبو االستفادة من األساليب الكمية
التواطؤ مع اإلدارة و التوجو اغبارل كبو تدويل اؼبهنة، ىي بعض العوامل اليت ة اليت تتهم اؼبدققُت بالتقصَت و القضائي

انتقاء ما يبلئم أىدافهم منها، سواء يف اإلحصائية و لؤلساليب هبب أف تدفع اؼبدققُت كبو تكثيف دراساهتم 
 .أو يف تنفيذ اإلجراءات التحليلية قييمهم لنظاـ الرقابة الداخلية أو يف أدائهم لبلختبارات التفصيلية لؤلرصدةت

دؼ ترشيد اغبكم الشخصي هب التحليل اإلحصائياستخداـ أساليب ب ستقـو الباحثة، بناء على ما سبق
 إف شاء اهلل. موضوع البحث يف الفصل الثالث سيكوف ذلك. و يف ؾباؿ اؼبراجعة التحليلية للمدقق
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 خالصة الفصل:

أسباب  وقد توصلت إذل وجودتناولت الباحثة يف ىذا الفصل قضية ترشيد اغبكم الشخصي للمدقق 
ربتم ذلك الًتشيد، كما أف ترشيد اغبكم الشخصي للمدقق يعٍت ربسينو وهتذيبو حىت تصبح قرارات اؼبدقق أكثر 

 .للمدقق تقييم اغبكم الشخصيأيضا إذل ضرورة وجود معايَت ل توصلتموضوعية، و 

 ناقشت الباحثة أيضا اؼبداخل اؼبختلفة اليت يبكن أف تساىم يف ربقيق الًتشيد اؼبطلوب وىي: 

 األداء اؼبهٍت. معايَتمدخل  -
 اؼبدخل السلوكي. -
التحليل الكمي والذي يتضمن األساليب الرياضية وحبوث العمليات واألساليب  مدخل -

 اإلحصائية.

يف الفصل التارل على استخداـ أساليب التحليل  ةكز الباحثر واستكماال ؽبدؼ البحث فسوؼ ت
 اإلحصائي هبدؼ ترشيد اغبكم الشخصي للمدقق يف ؾباؿ اؼبراجعة التحليلية.

  



 
:الثالث الفصل  

استخدام أساليب التحليل االحصائي بهدف 
ترشيد الحكم الشخصي للمدقق في مجال 

ةيالمراجعة التحليل  
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 تمهيد:

ترشيده  وإمكانية التحليلية ادلراجعةاؿ رليف  بياف دور احلكم الشخصي للمدقق إىلل يهدؼ ىذا الفص
 :سيتم تقسيم الفصل إىل أربعة مباحثلك ذل .اإلحصائيالتحليل  أساليببعض  باستخداـ

  .للمدقق يف كل مرحلة الشخصي احلكم ودور التحليلية ادلراجعةدلراحل  المبحث األوليتطرؽ 
 الكشف وطرؽ الزمنية للسلسلة النظري الشكل، ومركباهتا الزمنية السلسلة تعريف انيالمبحث الثيتناوؿ 

 رلاؿ يف الزمنية للسالسل العاـ االذباه ربليل طرؽ استخداـ حدودو  البسيطةظلاذج ربليل االذباىات ، مركباهتا عن
 .التحليلية ادلراجعة

اختبارات و وظلوذج االضلدار ادلتعدد البسيط اخلطي ظلوذج االضلدار  لدراسة المبحث الثالثص  ؼل
 .وذجظلكل ادلعنوية أو الداللة بالنسبة ل

للمبيعات  وكيفية استخدامو يف التنبؤ بالقيم احلقيقية ظلوذج التخطيط ادلايلالمبحث الرابع ويوضح 
لعناصر دورة االيراد وعناصر دورة  وكيفية استخدامو يف التنبؤ بالقيم احلقيقية ظلوذج التدفق النقديو الشهرية 

ا ادلبحث نقـو بعقد مقارنة بُت ادلناىج ادلختلفة ويف ختاـ ىذ ادلصروفات ونواحي تفوقو على النماذج األخرى.
االعتماد عليها يف  االتفاؽ واالختالؼ بينها وبالتايل مدى إمكانيةلتنفيذ ادلراجعة التحليلية هبدؼ ربديد أوجو 

 ربقيق أىداؼ ادلراجعة التحليلية.
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 فيها الشخصي الحكم ودور التحليلية المراجعة اجراءاتالمبحث األول: 
ببعض اخلطوات، نتناوذلا من خالؿ ىذا ادلبحث بالشرح  اتباعب غلالتحليلية  ادلراجعةأىداؼ لتحقيق 

 والتفصيل.

 :د للمراجعة التحليليةالتمهياإلعداد و  -1-1

 باإلجراءات التالية: تتطلب ىذه اخلطوة قياـ ادلدقق 

وذلك هبدؼ التعرؼ  :طارهاحوال الصناعة التي تعمل المؤسسة في إأدراسة األحوال االقتصادية و  -1-1-1
 ك من آثار على نتائج أعماؿ ادلؤسسةوما قد يكوف لذل عليها خالؿ فًتة التدقيق حدثتيت على التغَتات ال
فًتة يعتمد ادلدقق على حكمو الشخصي وخربتو ادلهنية يف تقدير أثر التغَتات اليت استجدت خالؿ  ومركزىا ادلايل.

اؿ عمء األحواؿ االقتصادية يف قطاع األسو  قد يتبُت للمدقق :ادلثاؿعلى سبيل على أرصدة احلسابات، ف التدقيق
 شلا قد يؤثر على نتائج أعماذلا ومركزىا ادلايل وذلك من خالؿ:  الذي يعتمد على منتجات ادلؤسسة زلل التدقيق

 بسبب اطلفاض الطلب من جانب العمالء. ادلؤسسةىبوط مبيعات   -
 منها لتنشيط ادلبيعات.ألسعار البيع زلاولة  ادلؤسسةزبفيض   -
زيادة فًتة االئتماف ادلمنوحة للعمالء شلا يؤدي إىل ىبوط معدؿ دوراف العمالء وزيادة سلصصات الديوف  -

 ادلشكوؾ فيها.
 اطلفاض ىامش الربح االمجايل.  -

 

نتائج قد يتبُت للمدقق صدور قانوف ؽلنع استَتاد السلع ادلنافسة دلنتجات ادلؤسسة شلا قد يؤثر على كما 
 أعماؿ ادلؤسسة ومركزىا ادلايل من خالؿ:

 اطلفاض سلزوف االنتاج التاـ.  -
 زيادة رقم ادلبيعات.  -
 ارتفاع ىامش الربح االمجايل.  -
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للتعرف على التغيرات التي  المؤسسةدارية المطبقة باسة وفحص السياسات والممارسات اإلدر  -1-1-2
خبربتو وحكمو الشخصي يف تقدير أثر تلك التغَتات على  ادلدققيستعُت  :التدقيقفترة خالل طرأت عليها 
سلوب ادلتبع يف رقابة ادلخزوف زبلت عن األ ادلؤسسةأف  فقد يتبُت للمدققومركزىا ادلايل،  ادلؤسسةنتائج أعماؿ 

ف وبدأت تستخدـ أساليب حديثة زلسنة، شلا قد يًتتب عليو اطلفاض يف رصيد ادلخزوف السلعي، كما قد يتضح أ
الؾ، تىاألجور، اإل :معينة مثل اريفقررت زيادة ساعات التشغيل اليومي للمصنع شلا قد يؤثر على مص ادلؤسسة
 .1الصيانة

هتدؼ االختبارات  التحليلية في مزيج االختبارات اإلثباتية األساسية: المراجعةتحديد مقدار  -1-1-3
اإلثبات اليت يؤسس عليها رأيو الفٍت احملايد وكما سبق سبثل اإلثباتية األساسية إىل حصوؿ ادلدقق على أدلة وقرائن 

 من كل من: اىذه االختبارات مزغل

 اختبارات تفاصيل العمليات واألرصدة. -
 .التحليلية ادلراجعة -
 

اإلثباتية األساسية  ختباراتالتحليلية االنتقادية يف اال ادلراجعةتتحدد نسبة كل من اختبارات التفاصيل و 
. 2على أساس احلكم الشخصي للمدقق على أساس ادلنفعة والتكلفة ادلتوقعة لكل منهما، وتتحدد التكلفة وادلنفعة

  :"8رقم"ويتضح ذلك من الشكل 
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  التحليلية المراجعة": العالقة بين مقدار اختبارات التفاصيل و 8شكل رقم "
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  الشكل السابق أف: منيتضح 

 األدىن الواجب توافره من اختبارات التفاصيل.و د   = احلد 

 التحليلية. ادلراجعة و أ   = احلد األدىن الواجب توافره من

 و د  َد وال يتعداعلا  )ال يقطعهما(. أ َ  أ س َس= منحٌت االختبارات االثباتية األساسية وىو يقع بُت اخلطُت
 

ذا كانت تكلفة تنفيذ الوحدة من اختبارات التفاصيل تساوي ؽلكن القوؿ أنو إ ،من وجهة نظر التكلفة
مثل من ديد النقطة اليت سبثل ادلزيج األفليست ىناؾ مشكلة حوؿ رب ادلراجعة التحليليةتكلفة تنفيذ الوحدة من 

 ذ ؽلكن ربديد أي نقطة على ادلنحٌت س َس.االختبارات اإلثباتية األساسية. إ

مقدار اختبارات 
 التفاصيل

مقدار ادلراجعة 
التػػػحػػػػػلػػػػػيػػػػػلػػػػػيػػػػػػػػػػة 
 االنتقػػػػػػػػػػػػاديػػػػػػػػػػػػػػػة

 أ

 د و

 دَ  

 أَ 

 س

 سَ 
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، فيمكن ية لألرصدةصيلختبارات التفاالأكرب منها يف  ادلراجعة التحليليةأما اذا كانت تكلفة الوحدة من 
ة للمراجعة ضافيطادلا كانت التكلفة اإلختبارات التفصيلية لألرصدة االزلل ادلراجعة التحليلية حالؿ للمدقق إ
حالؿ حىت تتساوى يف اإل االستمراروؽلكن للمدقق  ل.أقل من الوفر احملقق يف تكلفة اختبارات التفاصيالتحليلية 

حيث عند نقطة  ختبارات التفصيلية لألرصدةاالمع الوفر احملقق يف تكلفة ة للمراجعة التحليلية التكلفة االضافي
حالؿ بعد تلك ساسية ويالحظ أف استمرار اإلمثل من االختبارات اإلثباتية األالتعادؿ ىذه يتحقق ادلزيج األ

بعد نقطة التعادؿ ة للمراجعة التحليلية تكلفة الكلية )حيث أف التكلفة االضافيىل ارتفاع منحٌت الدي إالنقطة يؤ 
 :"9". وىذا ما يوضحو الشكل رقم1تزيد عن الوفر احملقق يف تكلفة اختبارات التفاصيل(

 : المزيج األمثل لالختبارات االثباتية االساسية"9"شكل رقم
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 أ

 التكلفة الكلية

تكلفة ادلراجعة 
 أَ   التحليلية

تكلفة اختبارات 
 التفاصيل

 دَ 

 د

 ؿً  ـ

 ؿَ 
 ؿ

 و
 ف

تكاليف 
 االختبار

ادلزيج ة ػػػكلػػػفػت
 األمثل

 مقدار ادلزيج األمثل مقدار االختبار

تكلفة احلد األدىن 
 الختبارات التفاصيل

تكلفة احلد األدىن 
 للمراجعة التحليلية 

 ؾَ  ؾ
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 :و( أن9شكل رقم )المن يتضح 

ثباتية األساسية وؽلثل ذلك يف الشكل ما يزداد حجمها يف االختبارات اإلالتحليلية عند ادلراجعةتزداد تكلفة  -
 اخلط أ أَ.

 د َد. النازؿ، وؽلثل ذلك ادلنحٌت ادلراجعة التحليليةتنخفض تكلفة اختبارات التفاصيل نتيجة ازدياد حجم  -

 اطلفاض ادلنحٌت د َد يكوف سريعا يف بداية االحالؿ مث يأخذ االطلفاض شكال أبطأ. -

 ؽلثل ادلنحٌت ؾ َؾ تكلفة االختبارات االثباتية وىو عبارة عن رلموع كل من أ أَ و د َد. -

طادلا كانت  ية لألرصدةصيلالتف التحليلية زلل االختبارات ادلراجعةيأخذ ادلنحٌت ؾ َؾ يف االطلفاض عندما ربل  -
 ضافية للمراجعة التحليلية أقل من الوفر احملقق يف اختبارات التفاصيل.التكلفة اإل

 ؽلثل احلجم األمثل لالختبارات اإلثباتية األساسية. ـ   أدىن اطلفاض للمنحٌت ؾ َؾ عند النقطة -

 التدقيقالحصول على أدلة وقرائن  -1-2

دليال للمدقق يتمثل يف معقولية األرصدة واتساقها مع بعضها البعض من جهة التحليلية  ادلراجعةتوفر 
أساليب الدليل من خالؿ استخداـ  وؽلكن احلصوؿ على ذلك. واتساقها مع الظروؼ السائدة من جهة أخرى

 :وتتمثل يفالتحليلية  دلراجعة

 تحليل االتجاه سلوبأ -1-2-1

يعترب من األساليب األكثر شيوعا بُت ادلدققُت، يستخدـ هبدؼ التعرؼ على التغَتات اليت حدثت على 
أرصدة احلسابات خالؿ الفًتة زلل التدقيق من خالؿ مقارنتها بأرصدة حسابات الفًتات السابقة، ومعرفة 

 . 1األسبابسَت ىذه التغَتات ومعرفة االضلرافات وربديد اذباىاهتا وتف
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 التوزيع النسبي للقوائم المالية -1-2-2

يهتم التوزيع النسيب لعناصر القوائم ادلالية بقياس نسبة كل عنصر من عناصر القائمة ادلالية إىل قيمة 
على سبيل ادلثاؿ ؽلكن النسيب لعناصر القائمة ادلالية. أساسية يف تلك القائمة تستخدـ كأساس لقياس التوزيع 

إمجايل األصوؿ. وىكذا تتم نسبة كل عنصر من  األصوؿ مث ادلخزوف السلعي إىل نسبة النقدية إىل إمجايلقياس 
عناصر ادليزانية إىل إمجايل ادليزانية. وؽلكن بطبيعة احلاؿ القياـ بنوع آخر من التوزيع النسيب وىو نسبة كل عنصر 

ا العنصر مثل نسبة النقدية إىل إمجايل األصوؿ ادلتداولة، من عناصر ادليزانية إىل إمجايل اجملموعة اليت ينتمي إليه
 وادلخزوف إىل إمجايل األصوؿ ادلتداولة. 

ألرصدة كل من ادليزانية وجدوؿ  عداد قائمة توزيع نسيب فعليإيعتمد ادلدقق على ىذا األسلوب من أجل 
لتعرؼ على التغَتات سيب معياري من أجل اوائم ادلالية بتوزيع نالتوزيع النسيب الفعلي للق ومقارنة حسابات النتائج

 يف التوزيع النسيب الفعلي عن التوزيع النسيب ادلعياري وتفسَت أسباهبا.

 المؤشرات الماليةالنسب و استخدام  -1-2-3
هتتم النسب ادلالية بدراسة العالقة بُت عناصر القوائم ادلالية بعضها البعض هبدؼ الوصوؿ إىل عدد من  

 .1ادلؤشرات اليت تساعد ادلستفيدين منها عند ازباذ قراراهتم االقتصادية
ؽلكن القوؿ أف ربليل النسب ادلالية ىو اإلجراء التحليلي األكثر شيوعا، حيث تتضمن اإلجراءات  
ليلية استخداـ النسب ادلالية العامة خالؿ مرحلة التخطيط والفح  النهائي يف تدقيق القوائم ادلالية، ويؤدي التح

 .2ذلك إىل توفر فهم مفيد دلعظم األوضاع واألحداث ادلالية اجلارية، وفح  القوائم ادلالية من منظور ادلستخدـ
ادلدقق حبساب نسب سلتلفة متعلقة بالعناصر أو البند اخلاضع للتدقيق، وحىت يتمكن من  يقـو 

 3استخالص النتائج ادلفيدة والتغَتات ادلرتبطة باستخداـ النسب يتعُت على ادلدقق إجراء مقارنات بُت:
 النسب الفعلية للسنة احلالية مع تلك اليت زب  السنة السابقة. -
الفعلية للسنة احلالية مع النسب ادلقدرة من خالؿ ادليزانيات التقديرية وإف كاف ذلك نادرا ما  النسب -

 يكوف متاحا للمستخدمُت اخلارجيُت.
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النسب ادلالية مع نسب ادلنافسُت أو الصناعة اليت تعمل الشركة يف رلاذلا، حيث ؽلكن احلصوؿ على  -
 إحصائيات الصناعة من مصادر سلتلفة. 

فإف حساب النسب ادلالية ليس ىدفا يف حد ذاتو، وإظلا يلجأ ادلدقق إىل مقارنتها مع غَتىا من وبذلك 
النسب أو ادلعدالت أو ادلعلومات ليتمكن من التحقق من مدى معقولية القيمة الدفًتية ألحد بنود القوائم ادلالية 

 اخلاضعة للتدقيق.
حيث تقارف األرصدة وادلؤشرات  راجعة التحليليةادل ذيتنفيف  األكثر شيوعاادلنهج دلنهج التارؼلي ا يعترب

لبعض نو يتعرض واطلفاض تكلفتو إال أ وبالرغم من بساطتوالفعلية باألرصدة وادلؤشرات اخلاصة بالفًتة السابقة. 
 .ااالثبات ادلرجو احلصوؿ عليهأدلة وكفاية  العيوب اليت قد ربد من كفاءتو

 1:ؽلكن تلخي  ىذه العيوب يف اآليت 
 أف نتائج ادلقارنة ال تكوف سليمة نظرا ألف أرصدة حسابات السنة السابقة واليت تتخذ كأساس لقبوؿ -

 ىذا األساس. خطاء شلا يعيبالسنة احلالية قد ال زبلو من األ
خطاء اليت تكوف قد تكررت على فًتات متالحقة حيث ال تظهر ؼ األاشتكا ال يستطيع ىذا ادلنهج  -

 بالتحري عنها. ادلدققادلقارنة فروقا ملموسة حبيث يقـو 
ال يستطيع ىذا ادلنهج اكتشاؼ التغَتات اليت كاف متوقعا حدوثها ولكنها مل ربدث فعال بسبب خطأ  -

 أو غش.
والفح   التدقيقذا كاف لفًتة وثابتة ذلذا فإنو إأو أكثر واحدة تظل الظروؼ اليت تسود فًتتُت  ما نادرا -

احلكم على معقولية  ، فليس من ادلمكنظروفا خاصة زبتلف عما كاف سائدا يف الفًتات السابقة
أرصدة حسابات ىذه الفًتة من خالؿ مقارنتها بأرصدة حسابات فًتة أخرى مل تسدىا نفس 

للمقارنة وأسلم للحكم على معقولية تلك أدىن الظروؼ، ولكن األمر يتطلب أف يكوف ىناؾ أساس 
 األرصدة تراعي فيها الظروؼ السائدة خالؿ الفًتة.

رصدة كم على معنوية االضلرافات بُت األرصدة الفعلية واألال يوفر ادلنهج التارؼلي أساسا موضوعيا للح -
 كأساس للمقارنة.  ادلدققاليت حددىا 
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بناء لالتحليلية  يف رلاؿ ادلراجعةؽلكن التغلب على العيوب السابقة باستخداـ أساليب التحليل االحصائي 
تناولو بالدراسة معقوليتها واتساقها وىذا ما سوؼ نأساس سليم تقارف بو األرصدة وادلؤشرات الفعلية للحكم على 

 .الثالث من ىذا الفصليف ادلبحث الثاين و 
 

 التحليلية مراجعةالباستخدام أساليب  اي تم الحصول عليهاإلثبات التأدلة يم تقي -1-3
 ثباتا للمدقق يتلخ  فيما يلي:إالتحليلية  ادلراجعةتوفر أساليب 

 مدى معقولية أرصدة القوائم ادلالية. -
اتساؽ تلك مدى اتساؽ العالقات بُت أرصدة القوائم ادلالية وادلعلومات األخرى غَت ادلالية ومدى  -

 السائدة . قتصاديةالعالقات مع الظروؼ اال
 مستقبال. ادلؤسسةمدى ادلخاطر اليت تتعرض أو قد تتعرض ذلا  -
ة ادلضللة، ولكنو ال نوعا من الضماف السالب يتمثل يف اكتشاؼ القوائم ادلالي للمدققثبات ىذا اإليوفر 
واجب فيمكن للمدقق احلصوؿ عليو أما الضماف الوائم ادلالية ادلضللة غَت موجودة، أف الق يضمن للمدقق

، شلا يؤكد فكرة ضرورة تكامل اختبارات التفاصيل مع ية لألرصدةصيلالختبارات التفباستخداـ األساليب اخلاصة با
 الفٍت احملايد. ورأيوالكايف الذي يؤسس عليو االثبات ادلقنع  حيت يتوافر للمدقق التحليلية ادلراجعةأساليب 

 1ؽلكن االسًتشاد باالعتبارات التالية:ادلراجعة التحليلية،  عن ةاالثبات الناذبأدلة يم عند تقي
ساليب الفنية اليت استخدمت يف احلصوؿ االثبات بدقة األأدلة تتأثر كفاءة  دقة األساليب الفنية المطبقة: -أ

وادلؤشرات ادلالية ؽلكن  ، لذلك ؽلكن القوؿ بأف استخداـ أساليب احصائية يف ربليل اذباه أرصدة احلساباتاعليه
 أف تعطي نتائج أكثر دقة منها يف حالة استخداـ أساليب غَت احصائية.

يف  ادلدققخرى على ثقة األ التدقيقطبيعة وكفاءة اختبارات  تؤثر :األخرى التدقيقطبيعة وكفاءة اختبارات  -ب
على درجة عالية من  األخرى التدقيقذا كانت اختبارات ، فإادلراجعة التحليلية النتائج ادلستمدة من تنفيذ أساليب

من أساليب  اثبات ادلتحصل عليهأدلة اإلعلى نو ؽلكن احلكم ومل تكشف عن وجود أخطاء جوىرية فإالكفاءة 
 والعكس صحيح. ةمعقول اهنالتحليلية بأ ادلراجعة
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 التحليلية  المراجعةفي مجال  ة الى ترشيد الحكم الشخصي للمدققالحاج -1-4
يعتمد على احلكم الشخصي  التقليدي التحليلية طبقا للمنهج راجعةأف تنفيذ ادلإىل  ةالباحث توصلت

 1:إىل حد كبَت شلا قد يًتتب عليو دققللم
ف أف ىناؾ تضليل يف القوائم ادلالية يف حُت أالتحليلية  راجعةاستنتاج ادلدقق بناء على نتائج ادل -
اخلاطئ  تكاليف غَت ضرورية يتحملها ادلدقق  االستنتاجلك ذقد يًتتب على و  ،ودجليل غَت مو ضالت

  .نتيجة قيامو بإجراءات أكثر تفصيال هبدؼ  اكتشاؼ التضليل ادلزعـو بالقوائم ادلالية
ف ألة غَت موجودة يف حُت ضلف القوائم ادلالية ادلأالتحليلية  ادلراجعةاستنتاج ادلدقق بناء على نتائج  -

 .عد تقريرا نظيفاأذا ما إلة اءيل فعلي بالقوائم ادلالية شلا قد يعرض ادلدقق للمسىناؾ تضل
باستخداـ أساليب  ىذا الًتشيدؽلكن ربقيق ية ترشيد احلكم الشخصي للمدقق، و أعلتتضح  وبذلك

تلك اليت  كثر دقة  و موضوعية منأرصدة احلسابات ادلختلفة يعترب ستخراج القيم ادلتوقعة ألالالتحليل االحصائي 
تتناولو الدراسة يف ادلبحث الثاين، الثالث والرابع من ىذا وىذا ما س دقق.تعتمد على احلكم الشخصي للم

 .الفصل
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  استخدام منهج تحليل السالسل الزمنية في تنفيذ المراجعة التحليليةالمبحث الثاني: 
البيانات التارؼلية ادلتوفرة عن ادلاضي ولذلك ادلستقبل باستعماؿ بلتنبؤ لالسالسل الزمنية  تستخدـ

رصدة احلسابات يف القوائم ف تكوف عليو القيم الدفًتية اجلارية ألأيف التنبؤ دبا غلب  دققُتمها كثَت من ادلديستخ
 ادلالية.

 وطرؽ الزمنية للسلسلة النظري الشكل، ومركباهتا الزمنية السلسلة تعريفىذا ادلبحث  يفنتناوؿ س
 الزمنية للسالسل العاـ االذباه ربليل طرؽ استخداـ حدودو  البسيطةظلاذج ربليل االذباىات ، مركباهتا عن الكشف
 .التحليلية ادلراجعة رلاؿ يف
 ومركباتها تعريف السلسلة الزمنية -2-1
  تعريف السلسلة الزمنية -2-1-1

فًتات زمنية سلتلفة ساس كمي دلتغَت معُت يف أمن ادلشاىدات ادلرتبة على  سبثل السلسلة الزمنية رلموعة
 . 1ياـ ادلتتابعةو حىت األأو الشهور أات متساوية كمجموعة من السنوات تلك الفًت  فعادة ما تكو 
من البيانات ادلتعلقة بفًتات زمنية معينة، وتكوف على فًتات يقصد بالسالسل الزمنية رلموعة كما 

متساوية ومن مث ربليل البيانات لتحديد سلوؾ السالسل الزمنية، مثل ربليل االذباىات بفًتات طويلة األجل، 
  .2التغَتات ادلومسية والتغَتات العشوائية

تعٍت قيمة ادلشاىدة اليت  y حيث أف ،y1,y2…,yn  بتعبَت آخر: تعرؼ السلسلة الزمنية رياضيا بالقيم
أي أف ، تعٍت قيمة ادلشاىدة يف الزمن yn وأف  t2 تعٍت قيمة ادلشاىدة اليت وقعت يف الزمن y2 وأف t1 وقعت يف الزمن

Y لة يف داt بالرمز ونرمز لذلكY= F(t)  
3 . 

رلموعة من البيانات ادلتعلقة  بأهناالسالسل الزمنية من وجهة نظر ادلدققُت، ؽلكن تعريف السالسل الزمنية 
أو دبعٌت آخر رلموعة من البيانات لرصيد حساب من احلسابات لفًتات معينة، ؽلكن سبثيلها  بفًتات زمنية معينة

 برسم بياين يوضع فيو الزمن على احملور األفقي والقيم ادلختلفة لرصيد ىذا احلساب على احملور الرأسي.
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 .11مرجع سابق، ص:  [:3183]سناء محمد بدران  
2

 .13مرجع سابق، ص:  [:3183]صبحً سعٌد علً القباطً  
 أنظر كال من: 3

استخدام أسالٌب السالسل الزمنٌة للتنبؤ بإنتاجٌة الصبػ العربً فً سوق »: 3181أبو ذر ٌوسف علً أحمد وعادل موسى ٌونس  -

 .381الخامس عشر، ص: ، مجلة البحث العلمً للعلوم واآلداب، العدد «محاصٌل األبٌض

-  MONINO. J-L et autres [3111]  :« Statistique Descriptive », Dunod, Paris,2
eme 

édition, p.179. 
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 ةالسلسلة الزمني مركبات -2-1-2
 مقدار ربديد، السلسلة سلوؾ معرفة على تساعدنا اليت ادلركبات من رلموعة من الزمنية السلسلة تتكوف

 وىذه ،1الضرورية والتنبؤات الالزمة بالتقديرات القياـ باإلمكاف بحيص حىت واذباىها طبيعتها وإدراؾ هتاتغَتا
 2:ىي العناصر

 

 االتجاه العام -2-1-2-1

 موجب دبيل التطور ىذا كاف سواء الزمن، عرب ما متغَت تطور عن يعرب حيث للظاىرة، الطبيعي النمو ىو
 لو ويرمز الطويلة الفًتات يف واضحا يكوف بينما القصَتة، الفًتات يف يالحظ ال التطور ىذا أف إال سالب، أو

 العالقة وىذه الرئيسية، مستها أو خاصيتها ػلدد الذي للزمن تابعة ةالزمني السلسلة مشاىدات تكوف، Tt  بالرمز
 .سلتلفة أشكاال تأخذ قد الزمنية

 :Yt   الزمنية السلسة يف عاـ اذباه مركبة وجود حالة" 10رقم " الشكل يوضح
 

 عام اتجاه مركبة تتضمن زمنية لسلسلة معياري منحنى ":11" رقم شكل

 

 . 196: صمرجع سابق، [: 2011] زلمد شيخي المصدر:

 الموسمية التغيرات -2-1-2-2 

 ىي أو خارجية، عوامل تأثَت من تنجم واليت متعاقبة زمنية وحدات يف بانتظاـ ربدث اليت التغَتات ىي
وكمثاؿ ذلذه التغَتات العطل  St الرمزب ذلا ويرمز سنة، كل الوتَتة نفس على تتكرر ادلدى قصَتة تقلبات

 واإلجازات، اإلقباؿ على نوع من األلبسة يف فصل ما، استهالؾ ادلكيف يف فصل الصيف .. إخل. 
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 .881، الطبعة األولى، دار حامد للنشر، األردن، ص: «طرق االقتصاد القٌاسً: محاضرات وتطبٌقات» [:3188]محمد شٌخً  
2

 .881-881المرجع السابق، ص ص:  
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 :  Yt" حالة وجود مركبة مومسية يف السلسلة الزمنية 11يوضح الشكل رقم"
 موسمية مركبة تتضمن زمنية لسلسلة معياري منحنى ":11"رقم شكل

 
 . 197: صمرجع سابق، [: 2011] شيخيزلمد  المصدر:

 

 الدورية التغيرات -2-1-2-3
 مثال، االقتصادية األحواؿ أثر انتقاؿ تربز واليت ادلدى، طويلة الزمنية السالسل يف ادلركبة ىذه تنعكس

 بالتغَتات وبادلقارنة ادلومسية، من الفًتاتنسبيا  أطوؿ فًتات يف تتم أهنا إال ادلومسية التغَتات تشبو تغَتات وىي
 يصعب وبالتايل سنوات، عشر إىل سنوات ثالث بُت عادة يًتاوح وإظلا معلـو غَت الزمنية الفًتة طوؿ فإف ادلومسية
 .الفًتة طوؿ حيث من سواء ألخرى دورة من كبَتا اختالفا زبتلف ألهنا ومقاديرىا التقلبات الدورية على التعرؼ
 .Ct  بالرمز ذلا ونرمز ومداىا، تقلباىا اتساع أو للدورة الزمنية

 Yt: الزمنية السلسة يف الدورات مركبة وجود حالة "12رقم" يوضح الشكل
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  دورية مركبة تتضمن زمنية لسلسلة معياري منحنى ":12" رقم شكل

 
 . 198: صمرجع سابق، [: 2011] زلمد شيخي المصدر:

 

 العشوائية التغيرات -2-1-2-4
 اليت ذةشاال التغَتات تلك ىي أخر دبعٌت ادلنتظمة، غَت التذبذبات تلك عن التغَتات العشوائية تعرب 
 تكن مل عارضة أسباب عن أتنش حيث تأثَتىا، نطاؽ ربديد أو بوقوعها التنبؤ ؽلكن ال طارئة ظروؼ عن تنجم
 .Itبػالرمز  اذل ز ويـر اخل،...العماؿ إضراب الزالزؿ، مثل احلسباف يف

  Yt: الزمنية السلسة يف عشوائية مركبة وجود حالة" 13رقم" يوضح الشكل
 

الزمنية السلسلة في العشوائية التغيرات يبين منحنى  :"13"رقم شكل

 
 

 . 198: صمرجع سابق، [: 2011] زلمد شيخي :المصدر
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 كل النظري للسلسلة الزمنية وطرق الكشف عن مركباتهاالش -2-2

 أف يعٍت وىذا ا،ذل ظلوذج لدينا يكوف أف غلب اهتمركبا إىل الزمنية السالسل ربليل إجراء نستطيع حىت
 حبيث تتمثل معا يف ظلوذج واحد.  ،1الزمنية السلسلة مكونات بُت العالقة ضلدد

 

 كل النظري للسلسلة الزمنيةالش -2-2-1
 ؽلكن ربديد ثالث أشكاؿ نظرية للسلسلة الزمنية ىي:

 

يكوف الشكل البياين للسلسلة الزمنية متشاهبا عرب سلتلف الفًتات  النموذج الجمعي:الشكل أو  -2-2-1-1
  ىي عبارة عن رلموع ادلركبات: Ytالزمنية، ويفًتض النموذج أف قيمة الظاىرة ادلدروسة 

 

Yt = Tt + St + Ct + It 

 حيث: 
Yt: سبثل قيمة الظاىرة زلل الدراسة. 
Tt :سبثل االذباه العاـ للظاىرة. 
St .سبثل التغَتات ادلومسية : 
Ct :سبثل التغَتات الدورية.  
It :سبثل التقلبات العشوائية. 

 

يستعمل ىذا النموذج إذا كانت مجيع ادلركبات مستقلة عن بعضها البعض، دبعٌت آخر أف حدوث أحد  
 .عديدة عن قيم كل ادلركبات بقيم ادلركبات ال يؤثر على حدوث ادلركبات األخرى، كما يتم التعبَت

 

ربليل السالسل الزمنية، حيث يكوف يعترب ىذا النموذج األكثر استعماال عند  الجدائي: الشكل -2-2-1-2
شكل السالسل الزمنية متزايدا على شكل تزايد متتالية ىندسية ويف ىذه احلالة قيمة الظاىرة ادلدروسة ىي عبارة 

 عن جداء ادلركبات: 
 

Yt = Tt . St . Ct . It 
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 .888، ص: مرجع سابق [:3188]محمد شٌخً  
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ؽلسل ىذا الشكل عالقة ذبميعية وجدائية يف آف واحد بُت مركبات السلسلة  المختلط:الشكل  -2-2-1-3
سلتلطة وذلك بكتابة العديد من العالقات الرياضية اليت تربط بُت مركبات  وبالتايل ؽلكن تشغيل عدة ظلاذج الزمنية

 السلسلة الزمنية مثل:
Yt = T + S . C . I 

Y = T . C . I + S 
 

 والثالثة و األوىليالباحثوف استخداـ ظلوذج السالسل الزمنية يف صورتو الثانية عن استخدامو يف صورت ويرجح
 لسببُت علا:
أف الصورة الثانية للنموذج تعًتؼ بوجود عالقة ترابط بُت العناصر األربعة ادلكونة للسلسلة الزمنية  وىي  -

 عالقة تنكرىا الصورة األوىل. 
الصورة  للنموذج ال تنفي عنو خاصية اإلضافة اليت تتضح يف الصورة األوىل اذ بتحويل أف الصورة الثانية -

  ىل شكل لوغاريتمي بصبح كما يلي:الثانية إ
Yt = Tt . St .Ct . It        Log(Yt)= Log(Tt) + Log(St) + Log(Ct) + Log(Ii) 

 

 : أسلوب تحديد الشكل النظري للسلسلة الزمنية -2-2-2
ؽلكن معرفة طبيعة )شكل( النموذج انطالقا من الرسم البياين، حيث يكوف النموذج ادلمثل للسلسة 
الزمنية مجعيا دلا تنحصر ذبذباهتا بُت خطُت متوازيُت، أي أف ىذه اذلزات ثابتة الشدة، بينما يكوف النموذج ضربيا 

لكن  .1ق ( وبالتايل تقع بُت خطُت منفرجُتإذا كانت ذبذبات السلسلة غَت ثابتة الشدة )تباين متزايد أو متنا
نستطيع الكشف عن الشكل  ، وبذلكيف أغلب األحياف ال يكوف األسلوب البياين كافيا لوحده وذلك لقلة دقتو
 . 2 النظري للسلسلة الزمنية بأسلوبُت أحدعلا بياين واآلخر اضلداري )احصائي(

زلصورة بُت خطُت متوازيُت نقوؿ بأهنا  "Yt السلسلة الزمنية ": إذا كانت منحنيات األسلوب البياني -2-2-2-1
ذات شكل ذبميعي، أما إذا كانت منحنيات السلسلة الزمنية زلصورة بُت خطُت منفرجُت نقوؿ أهنا ذات شكل 

 جدائي، والشكلُت التاليُت يوضحاف ذلك:
 
 

                                                             
1
 MAZEROLLE.F, ]2006 [ : »Statistique descriptive « , Gualino éditeur, Paris, p134. 

2
، محاضرات وتطبٌقات على الحاسوب موجهة لطلبة « Eviews 7.0 السالسل الزمنٌة الخطٌة باستعمال حزمة »: [3181-3181]فرٌد بختً  

 .38واإلحصاء التطبٌقً، كلٌة العلوم االقتصادٌة، التجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة العقٌد آكلً محند أولحاج بالبوٌرة، ص: االقتصاد الكمً 
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 : األشكال النظرية للسلسلة الزمنية"14"شكل رقم
 

 
 .29[: مرجع سابق، ص: 2015-2014]خبيت  فريد :المصدر

  

بصفة عامة، يصعب ربديد وكشف مركبات السلسلة الزمنية عن طريق العرض البياين ماعدا ادلركبة 
 الفصلية اليت تظهر جليا بالعُت اجملردة ومركبة االذباه العاـ.

 األسلوب اإلحصائي -2-2-2-2
وىذا االختبار يرتكز على حساب  (test de Buys –Ballot)تعتمد ىذه الطريقة على االختبار االضلدار 

 1:من ادلعادلة التالية ̂  التوسط والتباين لكل سنة، وؽلكننا شرح ىذه الطريقة باالعتماد على تقدير ادلعلمة 
𝜎       ̅                                      ij 

n:  ؽلثل عدد السنوات 
 حيث:

𝜎   √
 

  
 ∑   

 
        ̅ 2     

 

  
 ∑    

 
   

 

 
 ، كما يلي:  ̂ يتم تقدير ادلعلمة  ادلربعات الصغرى:وباستعماؿ طريقة 

 ̂   
∑ 𝜎    ̅    ̅̅ ̅ ̿ 

   

∑     
       ̿̿ ̿̿ ̿
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 .  11-38: مرجع سابق، ص ص: [3181-3181]فرٌد بختً   
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 حيث :
 ̿   

 

 
 ∑   ̅

 
                                                            𝜎  

 

 
 ∑  

 
               

 ويكوف ازباذ القرار كما يلي: 
 النموذج مجعي            ̂    0.05إذا كاف  -
 النموذج ضريب              ̂    0.1إذا كاف  -
̂    0.1 إذا كاف -  النموذج سلتلط           0.05  

 احلسايب ادلتوسط حساب من انطالقا النموذجشكل  معرفة ؽلكنباإلضافة إىل اختبار االضلدار، 
 جانموذ تشكل السلسلة فإف) مستقلُت(الزمن وحدة عرب ثابتُت األخَتاف ىذاف كاف فإذا ادلعياري، واالضلراؼ
 النموذج على تعديالت إجراء وعند ،جدائيا نموذجا تشكل هناأ السلسلة عن نقوؿ العكس حالة ويف ،تجميعيا
 مدى ومعرفة ادلنتظمة، وغَت ادلنتظمة ادلؤثرات لعزؿ ةيالزمن السالسل ربليل ويتم ذبميعي ظلوذج على ضلصل اجلدائي
 إىل للظاىرة الكلية القيمة رد التحليل من القصد يكوف وبذلك ادلشاىدة الظاىرة قيمة على منها كل تأثَت

 .1ذلا ادلكونة عناصرىا
 

 عن مركبات السلسلة الزمنية طرق الكشف -2-2-3
 يف العاـ االذباه فيتمثل بيانيا، ادلعلومات ربليل طريق عن الزمنية السالسل مركبات وجود كشف ؽلكن

. )سالب ميل (األسفل إىلو أ ،)موجب ميل (األعلى إىل الزمن عرب السلسلة تطور دبنحٌت تدفع اليت ادلركبة تلك
 فًتة بتحديد لنا يسمح منتظم بشكل اطلفاضات أو قمم ىيئة على البياين الشكل يف الدورية ادلركبة تنعكسو 

 ةكبر ادلتتضح و  السلسلة، مستوى على احلاصل التذبذب يف تتمثلف العشوائية ادلتغَتة أما، الظاىرة ىذه حدوث
 سنة بداية كل يف اطلفاض أو سنة، لكل األخَت الفصل على قيمة تسجيل يف ادلوجود االنتظاـ خالؿ من ادلومسية
  .مثال جديدة

 اختبار منها ادلركبات ىذه لكشف سلصصة إحصائية اختبارات يوجد عدة البياين التحليل جانب إىل
 وذلك الزمنية السلسلة منها تتكوف اليت ادلركبات أىم من األخَت ىذا يعترب حيث العاـ االذباه مركبة لكشف دانياؿ
 :منها طرؽ بعدة ادلركبة ىذه وؽلكن تقدير ادلستقبلية، الزمنية للفًتات الظاىرة بقيم التنبؤ عمليات يف تستخدـ ألهنا
 للظاىرة العاـ االذباه بوضوح يظهر حىت ادلومسية، الذبذبات من للتخل  ادلتحركة األوساط طريقة باليد، التمهيد
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 Krus   كالواليس كريس اختبار ، ىناؾ أيضاالصغرى ادلربعات طريقة استخداـ ؽلكن امك الدراسة، زلل

kallWallis الوحدوي الجذر اختبار مع بادلقارنة فعالة غَت تعترب االختبارات ىذه لكن  ادلومسية ادلركبة لكشف 
 .1مومسية مركبة أو عاـ اذباه وجود معرفة من ؽلكننا الذي

 

ربعة أو أقصَتة ) عادة ثالث يف تدقيق احلسابات يف االعتبار  تؤخذ اليتف السالسل الزمنية ونتيجة أل
 ي من النموذجُت التاليُت:أويكوف من ادلمكن استخداـ ثر التغَت الدوري أذباىل  سنوات( فعادة ما يتم

 
Yt = Tt + St + Ct 

 أو:
Yt = Tt . St . Ct 

 

 البسيطةنماذج تحليل االتجاهات  -2-3
ذ أف معرفة يعترب التنبؤ باالذباه العاـ للسالسل الزمنية أكثر العناصر أعلية يف رلاؿ ادلراجعة التحليلية، إ

اخلاصة برصيد احلساب زلل التدقيق، ؽلكنو من استبعاد تلك القيمة من الرصيد الفعلي ادلدقق للقيمة االذباىية 
للحساب فال يتبقى منو سوى فعل ادلؤشرات األخرى ادلومسية والدورية والعرضية وىي ادلؤشرات اليت غلب 

ي غشا أو تالعبا من إخضاعها دلزيد من اختبارات التفاصيل حىت يتأكد ادلدقق من أهنا حقيقة واقعة وأهنا ال زبف
 .2جانب إدارة ادلؤسسة

توجد طرؽ متعددة يف الفكر اإلحصائي للوصوؿ إىل القيم االذباىية، تتفاوت تلك الطرؽ فيما بينها من 
 حيث بساطتها ودقة نتائجها وتكلفة استخدامها ومن أىم ىذه الطرؽ:

 الطريقة البيانية  -
 طريقة ادلتوسط النصفي  -
 ادلتوسطات ادلتحركة  طريقة -
 طريقة التمهيد األسي ) ادلتوسطات ادلتحركة ادلرجحة ( -
 طريقة ادلربعات الصغرى  -
  طريقة بوكس جينكنز. -
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اذلدؼ الذي يسعى ربقق  ألهنانركز يف ىذا اجلزء على ظلاذج ربليل االذباىات البسيطة نظرا سغَت أننا 
وىذا هنا شائعة االستعماؿ يف احلياة العملية أكما كوهنا ظلاذج بسيطة الًتكيب وسهلة التفسَت،  ليو  إلوصوؿ ل دققادل

 1ما يلي:النماذج  ىذهىم أل ولع دققُت ادلبتدئُت يف ادليداف من االستعانة هبا،ما يسمح للم
 ريقة نسبة التغَت يف القيم احلالية اىل قيم الفًتة السابقةط -
 طريقة الرسم البياين  -
 طريقة متوسط التغَت -
 حطريقة متوسط التغَت ادلرج -
 طريقة ادلتوسط ادلتحرؾ ادلرجح -
  :طريقة من ىذه الطرؽ على النحو التايل ونتناوؿ كل

 

 لى قيم الفترة السابقة إلية طريقة نسبة التغير في القيم الحا -2-3-1
يف شكل نسب مئوية بُت كل فًتة زمنية والفًتة الزمنية  ةلفًت لقة يتم احتساب معدؿ التغَت وفقا ذلذه الطري

البيانات ف أولتوضيح ذلك نفًتض  .2اذلبوطي يف ادلستقبلو أ يالصعود االذباهليت سبقتها مع افًتاض استمرار ا
حساباهتا خالؿ السنوات اخلمس السابقة للسنة زلل  تدقيقب ادلدققاليت يقـو  ادلؤسساتحدى إالفعلية دلبيعات 

 :على النحو التايلكانت  التدقيق
 

 التدقيقخالل السنوات الخمس السابقة للسنة محل  المؤسسةمبيعات ": 3جدول رقم"

 السنة

 البياف 

7002 7002 7002 7000 7000 

 545.000 535.000 024.000 050.000 000.000 ادلبيعات
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ىل النتائج اليت تظهر يف اجلدوؿ إ دققارؼلية فقد توصل ادلالسلسلة الزمنية من البيانات التباستخداـ ىذه 

  التايل:

 قيمة التغير بالدينار ":4رقم" جدول

 دينارقيمة التغير بال التغير  نسبة دينارالمبيعات بال السنة

2007 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 

400.000 

450.000 
 

496.000 
 

 

535.000 
 

565.000 

-- 

% 12.5 = 100x                

       
 

%10.5 = 100 x                

       
 

 

% 8.9 = 100 x                

       
 

 

% 5.6 = 100 x                 

       
 

-- 

50.000 
 

46.000 
 

39.000 
 

30.000 

 

 .46[: مرجع سابق، ص: 2012]سناء زلمد بدراف المصدر: 
  

ولكن نسب التزايد تتناق   بالديناريتضح من ىذا اجلدوؿ تزايد ادلبيعات السنوية من حيث القيمة 
تقدير الزيادة يف قيمة ادلبيعات خالؿ السنة زلل  ادلدققسنويا تقريبا وبناء على ذلك التحليل يستطيع  2%حبوايل 

قد حدد القيمة ادلقبولة  ادلدققوعلى افًتاض أف  .دج 18.000ي حبوايل أ %3.3بنسبة  2012الفح  ويف عاـ 
التحليل وىي وفقا ذلذا  2012عات سنة فإنو دبقارنة القيمة ادلتوقعة دلبي 10%لالختالؼ اجلوىري دبا يعادؿ 

دج.  8000أي بفرؽ قدره  دج 590.000وىي  ادلؤسسةتر ابالقيمة الفعلية للمبيعات ادلسجلة بدف دج 583.000
 10%اجلوىري وىي  ودبقارنة ىذه النسبة ادلقبولة لالختالؼ ،تقريبا  1.2%معٌت ذلك أف نسبة االختالؼ تعادؿ 

ف يقلل من حجم علية ذلذا العاـ وبالتايل ؽلكنو أيقبل قيمة ادلبيعات الف ادلدقققل منها شلا غلعل أهنا أ صلد
  .االختبارات اجلوىرية األخرى ذلذا احلساب
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 طريقة الرسم البياني -2-3-2 

و تقدير قيم الفًتة اجلارية أر ادلراد تقدير قيمتو يف التنبؤ يف ىذه الطريقة يتم استخداـ القيم التارؼلية للعنص
سي القيم أالزمنية يف حُت ؽلثل احملور الر  يف الرسم البياين الفًتة األفقيحيث ؽلثل احملور  ،و الفًتة زلل الفح أ

نقط مكونا رمسا برصد القيم التارؼلية للعنصر يف شكل  دققويقـو ادل .خالؿ تلك الفًتة الزمنيةادلختلفة للعنصر 
ذا  إما  أ ،ذا كانت النقاط تقع على خط مستقيمإت يلي ذلك رسم خط االذباه العاـ و التشتأبيانيا لالنتشار 

ف يتوسط ادلنحٌت النقط ادلمثلة لقيم العنصر أٌت فينبغي يف ىذه احلالة مراعاة شكل منح يأخذالعاـ  ذباهاالكاف 
 .ٌتسفل ادلنحأمكاف للنقاط الواقعة على ادلنحٌت مساوية بقدر اإلأث تكوف اضلرافات النقاط الواقعة حبي

فيها القيمة ادلتوقعة للسنة زلل الفح  يتم مد ادلنحٌت يف  ولتقدير قيم العنصر زلل الفح  يف ادلستقبل دبا
 .الفًتات الزمنية ادلقبلة وذلك على ضوء سلوؾ واذباه العنصر يف الفًتات ادلاضية

فنفس البيانات ؽلكن  ،ىل ادلوضوعيةإافتقادىا ىل ىذه الطريقة ىو إف يوجو أف النقد الذي ؽلكن إ
ف نفس البيانات ؽلكن أاه العالقة بُت العنصر والزمن وكاستخدامها يف توفيق عدة خطوط سلتلفة تصف سلوؾ واذب

  .ف يًتتب عليها عدة نتائج زبتلف باختالؼ مستخدـ البيانات وقدرتو على توفيق اخلط طبقا ذلذه الطريقةأ
توفيقو يف ضوء نفس كثر من خط ؽلكن أف يكوف ىناؾ أاحملتمل طبقا ذلذه الطريقة  ف منكا  فإذلك فبو 
و أفضل خط أعايَت الختيار حواؿ االعتماد على بعض ادليكوف من الضروري يف مثل ىذه األسف ،البيانات
غلب أىل إقرب اختيار ذلك اخلط األحد ىذه ادلعايَت قد يكوف أو  .فضل عالقة بُت العنصر والزمنأ باألحرى

االضلرافات ادلطلقة عن رلموعة  و يدينأكوف اختيار ذلك اخلط  الذي ؼلفض خر فقد يما ادلعيار اآلأادلشاىدات 
 .1و يدين االضلرافات ادلربعة حوؿ ىذا اخلطأو قد يكوف اختيار ذلك اخلط الذي ؼلفض أىذا اخلط 

خطية وىي من العمليات احلساسة  ىل عالقةإبتحويلها  ادلدققيقـو  ،غَت خطيةيف حالة وجود عالقة 
 2:ما يلي ىم طرؽ التحويلأعادة القياـ هبا ولعل من  ادلدققالبسيطة اليت يستطيع 

 .ىل قوتو الثالثةإقم ي رفع الر أالتكعيب:  -
  .ىل قوتو الثانيةإي رفع الرقم أالًتبيع:  -
 .ىل نصف قوتوإي رفع الرقم أاجلذر الًتبيعي:  -
 .ىل اللوغاريتم اخلاص بوإي ربويل الرقم أات: ماللوغريت -
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دبجرد النظر إليها أف يتمكن ادلدقق واليت  دببيعات إحدى ادلؤسسات البيانات ادلتعلقةاآليت ثاؿ يوضح ادل
 اخلطي، وذلك باستخداـ اللوغاريتم:ذباه االإىل وػلوذلا تظهر اذباىا غَت خطي شف أهنا تيك

 

 باستخدام اللوغاريتم ": تحويل مبيعات المؤسسة5جدول رقم "
  

 التغير في اللوغاريتم  لوغاريتم المبيعات  )دج(المبيعات  السنة
2007 
2008 
2009 
2010 

 

2011 
 

300.000 
600.000 
1600.000 
2400.000 
4800.000 

5.477 
5.778 
6.079 
6.371 
6.671 

-- 
0.301 
0.301 
0.301 
0.301 
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أف ادلبيعات تتضاعف سنويا، وبالتايل فإف خط  يف اجلدوؿ أعاله، نالحظدبجرد النظر إىل قيم ادلبيعات 
ادلبيعات إذا مت سبثيلو بيانيا فإنو سيأخذ شكل منحٌت متزايد بشدة، ولكن بتحويل البيانات باستخداـ اللوغاريتم 
 فإنو ؽلكن الوقوؼ على أف لوغاريتم ادلبيعات يتزايد دبعدؿ سنوي ثابت أي يكوف االذباه يف ىذه احلالة خطيا.

أنو يسهل فح   ذلكيث يوفر الكثَت من الوقت واجلهد حبماؽليز ىذا األسلوب ىو السهولة أىم إف 
سلوب يف تقدير قيمة العنصر زلل . ويوضح ادلثاؿ التايل كيفية استخداـ ىذا األالبيانات دبجرد النظر إىل اذباىها

 الفح : 
 بالدينار المؤسسةمبيعات  ":6جدول رقم"

 

 دينارالمبيعات بال السنة دينارالمبيعات بال السنة
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

50.000 
75.000 
90.000 
120.000 
160.000 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

175.000 
200.000 
230.000 
240.000 
285.000 
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بتمثيل مشاىدات ادلبيعات ادلقابلة للفًتات الزمنية على كل من احملور الرأسي  ىذه احلالة يقـو ادلدققيف 
واحملور األفقي للرسم البياين، مث يقـو دبد أنسب خط ؽلر بأغلب النقاط حبيث يكوف عدد النقاط على جانيب اخلط 

أف تكوف العوامل اليت حبيث ؽلكنو ذباىل القيم الشاذة عند رسم اخلط البياين بشرط بقدر اإلمكاف، متساوية 
ؽلثل ىذا اخلط االذباه العاـ للمبيعات حبيث . تسببت يف شذوذىا من غَت ادلتوقع حدوثها أو تكرارىا يف ادلستقبل

  دلتوقعة دلبيعات السنوات التالية:أف امتداده ؽلكن من ربديد القيمة ا

 

 ": االتجاه العام للمبيعات15شكل رقم"
 

 
 .50[: مرجع سابق، ص: 2012]سناء زلمد بدراف  المصدر:

 

اجلوىري بُت القيم الفعلية والقيم ادلتوقعة يتم رسم خطُت بيانيُت إحداعلا علوى  االختالؼلتحديد مدى 
اخلطُت عن اخلط البياين  واآلخر سفلي للخط البياين األساسي لقيم البيانات بشرط أف يتساوى بعد كل من

فإذا  الدالة على قيم البيانات بقدر اإلمكاف.دين بدرجة كافية حىت يتضمنا مجيع نقط ياألساسي، وأف يكونا بع
ؽلكنو أف يقبل قيمة  ادلدققفح  بُت اخلطُت العلوي والسفلي، فإف لقيمة ادلبيعات الفعلية للسنة زلل ا وقعت

 لـز توسيع دائرة فحصو.ويعترب أف أي اختالفات يف ىذه احلالة ليست جوىرية وبالتايل ال تست، تلك ادلبيعات
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دينار أعلى وأسفل  30.000دبعدؿ اللذاف مت رمسها اخلطُت العلوي والسفلي  "16الشكل رقم"يوضح 
  :ادلنحٌت اخلطي األساسي

 الخطين العلوي والسفلي أعلى وأسفل المنحنى الخطي األساسي": 16شكل رقم"
 

 
 .51[: مرجع سابق، ص: 2012]سناء زلمد بدراف  المصدر:

 

دينار، فإف ادلدقق  325.000فاذا افًتضنا أف ادلبيعات الفعلية كما ىي مسجلة يف دفاتر ادلؤسسة تبلغ 
 يستطيع أف يقرر عدـ صحة ىذا الرصيد نظرا لوقوع تلك القيمة خارج نطاؽ اخلطُت العلوي والسفلي.

 

 تغيرطريقة متوسط ال -2-3-3

العنصر خالؿ سنتُت سابقتُت يف تقدير القيمة على فكرة استخداـ متوسط لقيم طريقة ىذه التقـو 

  1:سلوبُتحد األأساب متوسط التغَت بلفح  ويتم حادلتوقعة لو خالؿ السنة زلل ا

 متوسط تغيَت القيمة النقدية -
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 متوسط معدؿ التغَت -

 :التدقيقسلوبُت يف استخداـ ىذين األ نتناوؿ فيما يلي كيفية

 تغير القيمة النقدية  متوسط -2-3-3-1

سنة من  ألقدـوذلك بطرح القيمة النقدية سط تغَت القيمة النقدية ساب متو سلوب يتم حوفقا ذلذا األ

مطروحا  سنة لنفس البيانات مث يقسم الناتج على عدد من السنوات احملصورة بُت القيمتُت ألحدثالقيمة النقدية 

القيمة النقدية ضافة متوسط تغَت إم ادلتوقعة للعنصر زلل الفح  يتىل القيمة إوللوصوؿ  .منها واحد صحيح

اب تلك القيمة على النحو سسنة وتظهر ادلعادالت ادلستخدمة حل ألحدثىل القيمة النقدية إسابو الذي مت ح

 1:التايل

القيمة النقدية ألقدـ سنة القيمة النقدية ألحدث سنة 
عدد السنوات  

 متوسط تغَت القيمة النقدية 

 

 ةسنة + متوسط تغَت القيمة النقدي حدث= القيمة النقدية ألالقيمة المتوقعة للعنصر

 

 صلد اآليت:" 6على بيانات  اجلدوؿ رقم "بتطبيق ادلعادلتُت 

 دج 26.111( = 1-10) /(  50.000 -285.000)  =متوسط تغير القيمة النقدية

 دج  311.111( =  26111+285.000) =  2112القيمة المتوقعة لمبيعات سنة 

 ، يستطيع ادلدققفس احلساب واليت مت احتساهبا توابالقيمة ادلتوقعة لن 2012دبقارنة القيمة الفعلية دلبيعات 

لقيمة اليت حددىا  صحة قيمة ادلبيعات زلل الفح  على اقرار قبوؿ أو رفض  ازباذ قرار هبذا الشأف، ويتوقف

 .او تضييقه  أكاختالؼ جوىري شلا يستلـز توسيع دائرة الفح
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 متوسط معدل التغير -2-3-3-2

وذلك بقسمة القيمة النقدية  وفقا ذلذا األسلوب يتم حساب معدؿ التغَت السنوي عن فًتة األساس،
 وبضرب صحيح، واحد منها مطروحاً  السنوات ألقدـ سنة وطرح واحد صحيح من الناتج، مث قسمتو على عدد

 وبإضافتها الفح ، زلل السنة خالؿ ادلتوقعة الزيادة قيمة على ضلصل سنة ألحدث النقدية القيمة يف ادلعدؿ ىذا
 ادلعادالت تكوف وبذلك الفح ، زلل للعنصر للسنة ادلتوقعة القيمة على ضلصل سنة ألحدث النقدية القيمة إىل

  1:يلي كما القيمة تلك سابح يف ادلستخدمة

 

 
 

 * معدؿ التغَت السنوي(سنة النقدية ألحدث القيمة) + سنة ألحدث النقدية القيمة = للعنصر المتوقعة القيمة

 

 :ضلصل على اآليت" 6اجلدوؿ رقم "تطبيق تلك ادلعادلتُت على بيانات اب

معدل التغير السنوي   
  

       

      

    
  =0.52 

 دج 433.200( = 0.52*  285.000+ ) 285.000=  القيمة المتوقعة للعنصر      

تبع نفس وي، بالقيمة ادلتوقعة لنفس احلسابج  2012يتم أيضا مقارنة القيمة الفعلية دلبيعات سنة 

   األسلوب يف ازباذ القرار.

أهنا  ساب باإلضافة إىل دقة التغَت، إالط التغَت يف سهولة احللطريقة متوس بالنسبةتتمثل مواطن القوة 

الزبلو من العيوب، فأكثر ما يعيب ىذه الطريقة أف قيمة الفًتات السابقة قد مت التعبَت عنها يف صورة متوسطات 
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أوزاف متساوية لكل الفًتات الزمنية السابقة وبعبارة أخرى أهنا تساوي قيمة الًتجيح لكل الفًتات  حيث تعطى

 الزمنية ادلاضية.

 المرجح التغير متوسط طريقة -2-3-4

 ترجيح طريق عن وذلك يف الطريقة السابقة، ياجلوىر  العيب معاجلة ادلرجح التغَت متوسط طريقة رباوؿ
 أو النقدي متوسط التغَت ظلوذج من لكل طريقةىذه ال تطبيق ؽلكن .للعمر العكسي الًتتيب يف السنوي التغَت
 مباشرة يرجح األخَت أف حيث األوؿ النموذجيف دامها استخ األفضل من كاف وإف التغَت، معدؿ متوسط ظلوذج

  .1األعلى القيم بتقديرات
 وباستخداـ السنوي النقدي أسلوب التغَت افًتاض استخداـ وعلى الطريقة ىذه استخداـ كيفية لتوضيح

 دوؿ التايل:اجل على ضلصل السابق، ادلثاؿ بيانات نفس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
1

 .11المرجع السابق، ص:  



الفصل الثالث: استخدام أساليب التحليل اإلحصائي بهدف ترشيد الحكم الشخصي للمدقق في مجال المراجعة 
 التحليلية

 

 
201 

 المرجح التغير متوسط": 7جدول رقم"
 

ترتيب  السنة
 السنوات

 السنوي التغَت قيمة ادلبيعات بالدينار
 بالدينار

الوزف  يف لتغَتا الوزف
 بالدينار

-- 
 2003 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011                                                                                            

-- 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

50.000 
85.000 
90.000 
120.000 
160.000 
175.000 
200.000 
230.000 
240.000 
285.000 

-- 
 25.000 

15.000 
30.000 
40.000 
15.000 
25.000 
30.000 
10.000 
45.000 

-- 
1/45 
2/45 
3/45 
4/45 
5/45 
6/45 
7/45 
8/45 
9/45 

-- 
 560 

670 
2.000 
3.560 
1.670 
3.330 
4.670 
1.780 
9.000 

 28.240                     متوسط التغَت النقدي ادلرجح 45 
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إىل قيمة يتم اضافة متوسط التغَت النقدي ادلرجح ، 2012للحصوؿ على القيمة ادلتوقعة دلبيعات سنة 
 :التالية، وذلك وفقا للمعادلة 2011أي مبيعات سنة  مبيعات أحدث سنة

  
 

 = قيمة مبيعات أحدث سنة + متوسط التغَت النقدي ادلرجح 2115القيمة التقديرية لمبيعات سنة 
 

 

 ضلصل على:
 

 .دج 312.240=  28.240+  285.000:  2112القيمة التقديرية لمبيعات سنة 
 

ادلدقق قرارا بشأف  يتخذ، بالقيمة الفعلية دلبيعات نفس السنة 2012دبقارنة قيمة ادلبيعات ادلتوقعة لسنة 
 اجلوىري الذي وضعو مسبقا. على مقدار االختالؼذلك يتوقف و قبوؿ قيمة ادلبيعات الفعلية ذلذه السنة. 
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 المرجح المتحرك المتوسط طريقة  -2-3-5

 تغَتاتالدورية و ال تغَتات، الومسيةادل  تغَتاتمن ال باإلضافة إىل مركبة االذباه العاـ، تًتكب السلسلة الزمنية
ربعة سنوات( أو أيف االعتبار قصَتة ) عادة ثالث  تؤخذ اليتف السالسل الزمنية ونتيجة أل عشوائية،ال أو عرضيةال

 ي من النموذجُت التاليُت:أويكوف من ادلمكن استخداـ ثر التغَت الدوري أذباىل  فعادة ما يتم
 

Yt = Tt + St + Ct            وأ                                      Yt = Tt . St . Ct 
 

 تثبت وىي قتصاديةاال يف الدورات الذي نصادفو  التغيَت ىو من النوع ىذا أف بب يف ذلك إىلالسيرجع 
 تستخدـ المرجح المتحرك المتوسط فإف طريقة والعرضية للتغَتات ادلومسية بالنسبة أما طويلة، زمنية لفًتة عادة

 أو الكساد أو النمو ادلتصل اليت تعكس  األجل طويلة التغَتات على فقط واإلبقاء اهخصيصًا للتخل  من
 األكثر الزمنية الفًتات دلنح مناسبة وسيلة تعد الطريقةفإف ىذه  آخر من جانب. العاـ االذباه سبثل واليت االنكماش

  .1العملي الواقع مع شىايتموىذا  أكرب، حداثة ترجيحاً 
عبارة عن معدالت حسابية متتالية لسلسلة زمنية ربسب على نفس عدد  ادلتوسطات ادلتحركة ىي

صفيتها من سلتلف العوامل اليت ادلشاىدات، وتستعمل ىذه الطرؽ من أجل سبهيد سلسلة زمنية بغية هتذيبها وت
 .2عملية دراستها بعتص

أف ادلتوسطات ادلتحركة عبارة عن الوسط احلسايب جملموعة من قيم الظاىرة ادلدروسة، حيث يتم كما 
عامة ذلذه الطريقة بالشكل وتكتب العالقة ال. 3إعطاء أوزاف متساوية لكافة مشاىدات الظاىرة خالؿ الفًتة احملددة

  4يت:اآل
 

 ̂ t+1 =  
 
 (Yt + Yt-1 + Yt-n+1)…(1) 

 حيث:
وإذا  ،  n=4ة فإف: يلفص طرؼ الباحث وذلك حسب طبيعة ادلعطيات. فإذا كانت : ربدد من   

 .n=12شهرية فإف  كانت 
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Yt : سبثل قيمة ادلشاىدات بداللة الزمنt . 

 ̂ t+1  : لفًتة لسبثل قيمة التنبؤ(t+1). 

  1ادلتوسط ادلتحرؾ من العالقة اآلتية:وؽلكن حساب 

 ̂ t = (  
 
)(  ̂ t+1 + ̂ t-2 +…+  ̂ t-1+1)…..(2) 

              

  2:تحصل على العالقة اآلتيةن (2( و)1من العالقتُت )
 
 

 ̂ t+1= (  
 
)Xt-(1/n)  ̂ t+n +  ̂ t 

 

ية السابقة ذلا مباشرة إال ئف قيمة التنبؤ اجلديدة ؽلكن حساهبا بداللة القيمة التنبمن ىذه العالقة أيظهر 
وىي استعماالهتا احملدودة حيث أف ىذه الطريقة تستعمل يف حالة السالسل الزمنية  ةأنو ىناؾ عيوب ذلذه الطريق

 بينما (t-1)لكل ادلشاىدات إنطالقا من  (n/1)ادلستقرة فقط ذات ادلركبات العشوائية وإعطائها نفس الوزف 
  .ادلشاىدات اليت تسبق ىذه الفًتات فنهملها سباما

التنبؤ، وقد ال يكوف كما أف ادلتوسط ادلتحرؾ يتعامل مع بيانات السلسلة الزمنية كقيم متساوية األعلية يف 
و صحيحا، ألف القيمة األحدث ذات أعلية وقدرة تنبؤية أكرب وخاصة إذا كاف االذباه تصاعديا أو ىذا مالئما أ

 كأسلوب مناسب ذلذا الغرض.  رجحالمتوسط المتحرك المودلعاجلة ىذه ادلشكلة يستخدـ  .تنازليا
 وىي منها واحدة طريقة مناقشة على نقتصر سوؼ أننا إال العنواف، ىذا ربت تندرج طرؽ عدة توجد
 مومسية تغَتات اليت تتضمن الزمنية السالسل حالة يف خاصة الطرؽأنسب  من الطريقة ىػذه تعد .األسي التمهػيد
  3:يلي كما وىي األسي، التمهيد لنموذجستخدامو ا عند خطوات عدة دققادل ويتخذ. االذباه شديدة

 

 لترجيح الذي سيعطى ألحدث السنواتتحديد مقدرا ا -أ

 ت=      :ًتجيح باستخداـ ادلعادلة التاليةيتم ربديد ال 

  ف
 

 .نطاقها ادلتوسط يف اليت يتحرؾ الفًتة طوؿ أي ادلتحرؾ، ادلتوسط يف ادلشاىدات دد ع سبثل ف :حيث

 .السابقة اخلطوة يف ربديده مت يالذ  للًتجيح ادلتمم أي ت:-1الترجيح للسنة التالية بالقيمة  تحديد -ب
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 لسابقتين لتنتج القيمة المتوقعة:جمع القيمتين ا -ج

 متمم الًتجيح( ×القيمة ادلتوقعة للسنة السابقة  +(الًتجيح(× اجلارية السنة بيانات )قيمة = القيمة المتوقعة
 

إذا  خاصة دقيقة تكوف ما  عادة نتائجو أف كما ب،اساحل يف لسهولةا ىو النموذج ىذا ؽليز ما أىمإف 
 يف السنوات من لعدد ادلتحرؾ ادلتوسط حساب النموذج صعوبة ىذا  يعيب ما أىػم أف إال ،االذباىات استقرت
 تكوف ثالثة قد) ادلتوسط نطاقها يف يتحرؾ اليت الزمنية الفًتة طوؿ على يتوقف حيث أنو الزمنية السلسلة هنػاية
  .1......إخل(أربع أو سنوات

 

 حدود استخدام طرق تحليل االتجاه العام للسالسل الزمنية في مجال المراجعة التحليلية -2-4
تبُت أف ىناؾ اعتبارات سبثل حدودا  ،لطرؽ ربليل االذباه العاـ يف السالسل الزمنية دراستنامن خالؿ 

 الستخدامات تلك الطرؽ يف رلاؿ ادلراجعة التحليلية ىي:
 ادلستعملة( العينة حجم أو) ادلشاىدات عدد يكوف أف الزمنية للسالسل العاـ االذباه ربليل طرؽ بعض تتطلب -

لذلك فإف الشرط  .السنوية احملاسبية البيانات يف توفره يصعب األمر وىذا ،نسبيا كبَت النموذج بناء يف
 اإلحصائي اخلاص بكفاية عدد ادلشاىدات ادلستخدمة يف ربديد عناصر النموذج يكوف غالبا غَت متوفر.

تفًتض ظلاذج االضلدار الذايت وجود ارتباط ذايت قوي بُت مفردات السلسلة الزمنية للبند ادلخت  وىذا الفرض  -
ادلصروفات، حيث تأخذ يف الغالب اذباىا تصاعديا. إال أنو االيرادات و  بوال بالنسبة لعناصرقد يكوف مق

، خاصة أنو مل يثبت وجوده بدراسات ميدانية  .يصعب قبولو بالنسبة لعناصر األصوؿ واخلصـو
تدرغليا ويف نفس  سوؼ يستمرذباه العاـ للحساب زلل الدراسة يفًتض ىذا ادلنهج أف التغَت السائد يف اال -

اليت تؤدي اىل االنعطاؼ فًتاض  يتجاىل ما يعرؼ بنقاط االوىذا  .و اذلبوطي يف ادلستقبلأ يالصعوداالذباه 
  ويف االذباه ادلعاكس وذلك بفعل عوامل مل تكن متوقعة.على أرصدة احلساب تغَتات مفاجئة 

التارؼلية دبفردىا كأساس تعتمد طرؽ ربليل وقياس االذباه العاـ  يف رلاؿ ادلراجعة التحليلية  على األرصدة  -
للتنبؤ دبا ؽلكن أف تكوف عليو تلك األرصدة خالؿ فًتة التدقيق دوف اعتبار للظروؼ واألحواؿ االقتصادية 
والصناعية واإلدارية ادلتوقعة خالؿ فًتة التدقيق والفح  يف حُت أف تلك الظروؼ ذلا تأثَت على أرصدة 

 احلسابات ال ؽلكن ذباىلو.
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سابو بناء بؤ  شلا يستلـز أف يقـو ادلدقق حبليل وقياس االذباه العاـ مقياسا موضوعيا خلطأ التنال توفر طرؽ رب -
على خربتو وحكمو الشخصي ويعترب خطأ  التنبؤ أمرا ىاما بالنسبة للمدقق إذ أنو يقرر يف ضوء ذلك اخلطأ 

 مدى معقولية األرصدة زلل التدقيق والفح .
 

 التحليلية  المراجعة تنفيذتحليل االنحدار في  منهجاستخدام المبحث الثالث: 
 يفتستخدـ ظلاذج االضلدار لدراسة العالقة بُت متغَتين أو أكثر على أمل استخداـ العالقة ادلستنتجة 

ج االضلدار صورا متعددة تبعا لعدد ادلتغَتات ادلستقلة ادلفسرة ذ ظلو  ويأخذالتقدير أو التنبؤ بقيم أحد ىذه ادلتغَتات، 
سنتناوؿ من خالؿ ىذا و . يضا  تبعا لنمط العالقات السائدة بينهمامة ادلتغَت التابع زلل الدراسة وأوادلؤثرة على قي

 وظلوذج االضلدار ادلتعدد. البسيط اخلطي االضلدار  ظلوذج ادلبحث
 

 تحليل نموذج االنحدار الخطي البسيط -3-1
 زلل للعنصر ادلتوقعة لتقدير القيمة واستخداماً  شيوعاً  النماذج أكثر من البسيط االضلدار ظلاذج تعترب
 العاـ لالذباه ادلمثل للخط أو للمنحٌت توفيق أفضلي اليت تعطى الرياضية ادلعادالت تستخدـ حيث الفح ؛
  :متغَتين ذي االضلدار ربليل إىل ما يليفي سنتطرؽو  .ادلستقبل يف للعنصر

  ج:النموذ  تقديم -3-1-1
 ىذهتسمح  ،(x) ومتغَت مستقل مفسر   (y)النموذج البسيط لتكوين عالقة بُت متغَت تابعيستخدـ          

 1كما يلي:  الضلداراوتعرؼ عالقة (x) العالقة بشرح قيم مأخوذة من طرؼ
yi = α + βxi + ε i  

 : حيث
: yiادلتغَت التابع. 
: xi(ادلتغَت ادلستقل ) أو ادلفسر. 
: εi ادلتغَت العشوائي( )اخلطأ. 

 : فرضيات النموذج -3-1-2
 2التالية: ؼلضع للفرضيات األساسية اعشوائي امتغَت εi يعترب اخلطأ          

                                                             
1 Bourbonais Régis 2003: «économétrie», 3 éme Edition, Ed. Dunod, Paris, p. 21. 
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  E(εi) = 0: معدـو لألخطاء الرياضي األمل :األولى الفرضية -
 سالبة، قيما تأخذ عشوائية حدود عن تعرب اهنأ إذY تفسَت يف تدخل ال األخطاء أف الفرضية ىذه تعٍت

توقعها  أو وسطها يكوف حبيث االحتماؿ، لقوانُت وزبضع بدقة، ربديدىا أو قياسها ؽلكن ال معدومة أو موجبة
 E(εi) = 0 ; ∀i =1.....n  :للصفر مساويا الرياضي

 رياضيا عنها ونعرب ثابت، ادلتوسط حوؿ تشتتها أفيعٍت  :األخطاء تباين ثبات) ذبانس( :الثانية الفرضية -
    = i =1.....n V (εi)∀ ; :  التالية بالكتابة

 ادلالحظات ألخطاء ادلشًتكة�التباينات أف دبعٌت: األخطاء بُت ذايت ارتباط وجود عدـ :الثالثة الفرضية -
 :يلي كما رياضيا عنها ونعرب العينة، مكونات مشاىدات سلتلف على وىذا معدومة، تكوف ادلختلفة

Cov (εi,ε j ) = 0 , ∀i ≠ j   ; ∀i, j =1.....n 
 

 قادرة ادلتغَت ذلذا بالنسبة مجعت اليتطيات ادلع أف يف تتمثل ،xi ادلستقل ادلتغَت بقيم تتعلق :الرابعة الفرضية -
ال  أي ،لقيما بقية عن سلتلفة األقل على واحدة قيمة تكوف حبيث ،Yi التابع ادلتغَت تغَت يف تأثَتىا إظهار على

 .εi      ; ∀i =1.....n Cov(εi, xi ) = 0 :  واخلطأ xi يوجد ارتباط بُت ادلتغَت 
 

 :معالم النموذجتقدير  -3-1-3
حىت ؽلكن  α ،βمشكلة حساب قيم ادلعلمتاف  ادلدققواجو ظلوذج االضلدار اخلطي البسيط يلتطبيق 

للخط ادلستقيم أف يوافق رلموعة النقاط، وعلى الرغم من وجود العديد من الطرؽ ألداء تقدير ذلما إال أف أفضل 
 ىذه الطرؽ ىي طريقة ادلريعات الصغرى.

ناسب أف يكوف ذلك اخلط من الدقة دللذلك فمن ا حيث أف اخلط ادلطلوب سيستخدـ ألغراض التنبؤو 
ادلدقق قـو أف ي يكفيللخط ادلستقيم وللحصوؿ على أحسن توفيق  صغَتة.ىنا حبيث تكوف أخطاء التنبؤ 
مربعات اضلرافات القيم عن ىذا اخلط أقل من رلموعة مربعات  حبيث يكوف رلموع α ،βبتحديد قيميت ادلعلمتاف 
، كما أف رلموع القيم فوؽ اخلط ادلستقيم غلب أف تساوي رلموع مستقيم آخرخط اضلرافات القيم عن أي 

ذلك يعترب تقدير قيميت رلموع االضلرافات يساوي صفرا، وب االضلرافات السالبة ربت اخلط ادلستقيم حىت يكوف
 .1تقديرا غَت متحيز α ،βادلعلمتاف 
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عن طريق تصغَت رلموع مربعات  تتمثل طريقة ادلربعات الصغرى يف إغلاد قيم تقديرية للمعامالت، وىذا 
 :األخطاء أي

   ∑  
 

 

   

     ∑(     ̂      ̂)
 

 

   

 

 حيث: 
 .α: القيمة ادلقدرة ؿ  ̂ 
  .β: القيمة ادلقدرة ؿ  ̂ 

   .البواقي   ̂           
  .: النموذج ادلقدر  ̂  
Yiالنموذج االقتصادي النظري :. 

∑نشتق  ̂    ̂ وإلغلاد قيم     
  

  1:̂  ̂ بالنسبة لكل من     
 
 
 
 
 
 

β̂   
∑        ̅   

 
  ̅  

   

∑        ̅   
   

  
∑         ̅̅ ̅ 

   

∑   
    ̅  

   

  
          

     
 
 

 وبالتبسيط صلد:        
 ̂   ̅    ̂    

 
 
 
 

                                                             
1 Bourbonais Régis 2003:Op. cit.,p. 21. 
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 االرتباط الخطيحساب معامل  -3-1-4
( y( و )x( ىو معرفة درجة االرتباط بُت ادلتغَتات )rاذلدؼ من حساب معامل االرتباط اخلطي) إف

 . [1-; 1+وىو زلصور بُت ]

 1:( على النحو التايلrتعطى عبارة معامل االرتباط )
 

=           

√        
    r= ∑        ̅      ̅  

   

√∑       ̅  ∑      ̅   
   

 
   

 

 .(y( و )x: ىناؾ ارتباط كلي موجب بُت ) r=1إذا كاف -
 .(y( و )x: ىناؾ ارتباط كلي سالب بُت )r=-1  إذا كاف -
   .(y( و )x: ال يوجد ارتباط بُت )r=0إذا كاف  -

Rمعامل التحديد ) -3-1-5
2:) 

بالنسبة  ( ادلوضحة يف النموذجyىذا ادلعامل جودة النموذج، أي يوضح نسبة اضلرافات قيم ) يقيس
R[ ويرمز لو بالرمز)0،1لالضلرافات الكلية، وىو عدد موجب زلصور يف اجملاؿ ]

(، حيث ىو مربع معامل 2
  2:(، ويتم استخراج قيمتو اجلربية كالتايلr) االرتباط اخلطي

 
 
 
 
 
   

 
∑بقسمة طريف ادلعادلة على      ̅   

 ضلصل على:     
  

   
 ∑   ̂    ̂̅   

   

∑      ̅   
   

 
∑   

  
   

∑      ̅   
   

 
                                                             
1 Ibid, p. 10. 
2 Bourbonais Régis 2003:Op. cit., p. 54. 
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Rحيث صلد )
2:)                                                                                                                      

      
∑   

  
   

∑   
 
  ̅   

   

  

 
 بالنسبة للنموذج البسيط الداللة اختبارات المعنوية أو -3-2

فإف لذلك قائمة على أساس النموذج اخلطي، ( y( وادلتغَت التابع )xتعترب العالقة بُت ادلتغَت ادلستقل )
خاضع  H0ودبا أف االفًتاض  H0 : 𝛽) (0 = ىو خط أفقي، أي ضلداراالانعداـ ىذه العالقة يعٍت بأف خط 

ويكوف ، 𝛽 :     0وضع فرض بديل  لالختبار، فإنو ال يكوف بالضرورة صحيحا، األمر الذي يتطلب منا
  1شكل االختبار:

  0= H0 : 𝛽 

                                                   0    : 𝛽 
 

 (.Fاختبار فيشر ) ( أوTنستخدـ اختبار ستيودنت ) H1 أو  H0والختبار صحة إحدى الفرضيتُت 
  :(studentاختبار ستيودنت ) -3-2-1

 يتم ىذا االختبار حبساب اإلحصائية التالية:

Tc =| ̂  

  ̂

| 

 
حيث                          .�̂�االضلراؼ ادلعياري للمقدرة

تن  على انعداـ  H0 ، ودبا أف الفرضية  �̂� ػػػػػػ: االضلراؼ ادلعياري ل �̂� δو  β ػػػػػل القيمة ادلقدرة �̂�حيث أف  

β( فاف ،T :تصبح )        Tc =|  ̂

  ̂

| 
 

( ، n-kاحملصل عليها مع القيمة اجملدولة عند درجة احلرية ) Tدبقارنة قيمة  H0يتم قبوؿ أو رفض 
 : ىو عدد ادلشاىدات.n: ىو عدد الوسائط يف ىذه احلالة، و k :حيث

 قرار ىذا االختبار كاآليت:يكوف 
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Tc>Tt   فإننا نرفضH0 إذف :�̂�≠0  ومنو ادلتغَت لو معٌت )تأثَت( يف النموذج ألف�̂� معنوي.  
Tc<Tt  فإننا نقبل :H0 إذف :�̂�=0  ومنو ادلتغَت ليس لو معٌت يف النموذج ألف�̂� غَت معنوي 
 %.α( وبدرجة معنوية n-kسبثل القيمة اجملدولة عند درجة احلرية ) Ttحيث 

 (:Fisherفيشر ) اختبار -3-2-2
يوضح لنا ىذا االختبار داللة النموذج بصورة عامة، وكذلك حساب نسبة االضلرافات ادلوضحة اىل 

 االضلرافات غَت ادلوضحة بواسطة النموذج:   
 
 

 1:يتم االختبار حبساب اإلحصائية

 
 يف حالة االضلدار اخلطي البسيط(. k=2: ىو عدد الوسائط )kحيث 

n ادلشاىدات.: عدد 
 α=5%( دبعنوية n-2,1( عند درجة احلرية )Ft( مع القيمة )Fcنقـو دبقارنة القيمة )

 قرار االختبار:  *
 .yتؤثر )أي تفسر(  xأي أف ادلتغَتات :  H0ض رففإننا ن Ft<Fcإذا كاف  -
  .yال تؤثر )أي ال تفسر(  xأي أف ادلتغَتات : H0فإننا نقبل  Ft>Fcإذا كاف  -
 
 يل نموذج االنحدار الخطي المتعددتحل -3-3

 ىذه أف حيث االقتصادية الظاىرة لتحليل متغَتين ذي بالنموذج االستعانة ؽلكن ال االقتصادي، الواقع يف
 تكوف لكي الظاىرة يف ادلؤثرة العوامل أو احملددات مجيع إدماج ينبغي وإظلا واحد دبحدد فقط تفسَّر ال األخَتة
من ادلتغَتات ال غلوز ذباىل أثرىا على  اأف ىناؾ كثَت قد غلد ادلدقق وحىت يف رلاؿ التدقيق   .2مشولية أكثر الدراسة

خذىا يف االعتبار بشكل واضح من خالؿ استخداـ أسلوب االضلدار لذلك ؽلكن أ قيمة البند زلل الفح ،

                                                             
1 Bourbonais Régis 2003:Op. cit., p.34.  
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بعبارة أخرى األخذ يف ، متغَتات سببية يف آف واحد ادلتعدد الذي يستهدؼ تقدير العالقات بُت التكاليف وعدة
 االضلدار وسنتناوؿ فيما يلي ظلوذج .االعتبار العديد من ادلتغَتات ادلستقلة لتقدير القيمة ادلتوقعة للمتغَت التابع

 .الفرضيات اختبار مث للمقدرات اإلحصائية اخلصائ  ودراسة النموذج معامل لتقدير طريقة باقًتاح وذلك ادلتعدد
 تقديم النموذج: -3-3-1

مستقل واحد، أما يف النموذج اخلطي تغَت ( يرتبط دبyرأينا يف النموذج اخلطي البسيط أف ادلتغَت التابع )
 1 :كما يلي  حيث تصبح معادلة االضلدار، ( يرتبط بعدة متغَتات مستقلةyادلتعدد فإف ادلتغَت التابع )

 
 

     (t=1 ………..n)  :مع
 

  2( وتكوف على الشكل التايل:tؽلكن أف نكتبها على شكل مجلة معادالت لكافة قيم ) ،أكثرىذه ادلعادلة لشرح 
 

 
 
 
 
 
 
 

وما غلب  .Yiالتابع ات ادلفسرة أو ادلستقلة للمتغَت ادلتغَت ب Xik...... Xij...... Xilادلتغَتات تسمى 
بشكل تاـ، ألنو ال ؽلكن  Yمتغَت مفسر وال ؽلكن ذلذه األخَتة أف تفسر  kمشروح من طرؼ Yi مالحظتو أف

(، لذلك يدرج حد اخلطأ )بعض الظواىر غَت قابلة للتكميمY ادلؤثرة على يف غالب ألحياف حصر مجيع الظواىر
ونفًتض عادة بأف ادلتغَتات ادلستقلة كلما  .الذي يتضمن كل ادلعلومات اليت ال تقدمها ادلتغَتات ادلفسرة   
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علومات اليت يقدمها اخلطأ العشوائي مهملة. نشَت فقط اىل أف أخذت بعُت االعتبار  كلما كانت ادل
𝛽

 
 𝛽      𝛽  ىي معامل النموذج، ولدينا ىنا (k+1) 1معلم يف النموذج.  

 

 2كن كتابة النموذج على الشكل التايل:ؽلو 
 

 
 
 
 
 

 : فرضيات النموذج -3-3-2

رى، وبينما دلربعات الصغايستمد أسلوب  ربليل االضلدار ادلتعدد فروضو من تلك اليت تعتمد عليها طريقة 
فإف بعضها اآلخر يتعلق  بعالقة ادلتغَتات ادلستقلة وادلفسرة    ،بادلتغَت العشوائي  ياتضؼلت  عدد من ىذه الفر 
 3:ياتضفر ه الدلطلوب تدقيقها وفحصها ومن أىم ىذألرصدة احلسابات ا

 فرض استقالؿ قيمة ادلتغَت العشوائي عن بعضها. -
 فرض استقالؿ قيم ادلتغَت العشوائي عن ادلتغَتات ادلستقلة ) ادلفسرة ( األخرى. -
 .فرض ثبات تباين ادلتغَت العشوائي -
 فرض عدـ وجود ارتباطات متعددة بُت ادلتغَتات ادلستقلة.  -

لك يتم استخداـ أسلوب ربليل االضلدار ، ومع ذ احلياة العمليةيف ياتضعادة ال تتحقق مجيع ىذه الفر 
ادلتعدد واالعتماد عليو بسبب عدـ وجود إجراءات ربليلية تفوؽ إجراءاتو العادية بصفة عامة كما أف ىناؾ 

  .ياتضه الفر لعالج ىذ  أساليب يف الفكر  اإلحصائي
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 استقالل قيم المتغير العشوائي عن بعضها ية األولى:فرضال -3-3-2-1
الزمنية و الفًتات زمنية معينة عن قيمتو يف الفًتة أيعٍت ىذا الفرض استقالؿ قيمة ادلتغَت العشوائي يف فًتة 

 ادلراجعةيف رلاؿ  الذايت بُت قيم ادلتغَت العشوائيظاىرة االرتباط  أا الفرض تنشويف حالة غياب ىذ .السابقة
كما يؤثر   ،على دقة أرصدة احلسابات ادلقدرة باستخداـ معادلة االضلدار ادلتعدد من ناحيةذلك يؤثر وقد التحليلية 

على دقة ادلدى الذي يسمح لتلك األرصدة بالتحرؾ خاللو من ناحية أخرى شلا يقلل من إمكانية االعتماد عليها 
  .التحليلية ادلراجعةيف تنفيذ 

ال  فقد أسبابو ومع ذلك  بتاليف ذبنب وجود االرتباط  الذايت بُت قيم ادلتغَت العشوائي ؽلكن للمدقق
ذا ما أخذنا يف االعتبار أف النموذج اإلحصائي لعالقة استقالؿ قيم ادلتغَت العشوائي عن بعضها إ يةضتحقق فر ت

اإلحاطة  للمدقق مكنأرصيد احلساب زلل التدقيق  بادلتغَتات ادلفسرة لو ال يتضمن سوى ادلتغَتات ادلفسرة اليت 
هبا  ققادلتغَتات اليت مل تدرج يف النموذج  لعدـ إحاطة ادلد  بأحد ايتذا ما تعلق االرتباط الذإعلى ذلك  . بناءهبا

  .1يةلك الفرضسببا يف غياب تا سيكوف فإف  ىذ
 

 (المستقلة)ن المتغيرات المفسرة ع استقالل المتغير العشوائي ية الثانية:فرضال -3-3-2-2
 ىذه  غيابف ،عدـ ارتباط ادلتغَت العشوائي بأي من ادلتغَتات األخرى ادلفسرة للظاىرة يةا الفرضعٍت ىذت

يؤثر على دقة األرصدة ادلقدرة للحسابات زلل التدقيق والفح  باستخداـ ادلراجعة التحليلية يف رلاؿ ية فرضال
 التحليلية. االعتماد عليها يف تنفيذ ادلراجعة معادلة االضلدار ادلتعدد وبالتايل تقل إمكانية
على سبب  استقالؿ ادلتغَت العشوائي عن ادلتغَتات ادلفسرة األخرى يةتتوقف طريقة معاجلة غياب فرض

لك ادلتغَت ادلفسر إىل ذ حد ادلتغَتات ادلفسرة كاف من الضروري  إضافةأ ا كاف السبب ىو إغفاؿ، فإذلك الغيابذ
يستلـز تصحيح  ف األمرادلفسرة فإيف بيانات واحد أو أكثر من ادلتغَتات  ا كاف السبب وجود خطإذإ ماأالعالقة 
 .2ه البيانات من األخطاء اليت تشوهباىذ

 

 ثبات تباين المتغير العشوائي ية الثالثة:فرضال -3-3-2-3
ا الفرض أف كل قيم ادلتغَت العشوائي الناذبة عن معادلة االضلدار ادلتعدد إلحدى الظواىر غلب أف يعٌت ىذ

 . تسلك سلوكا معينا كما لو كانت من رلتمع واحد
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ة باستخداـ معادلة االضلدار ادلتعدد  اختالؼ تباين قيم ادلتغَت العشوائي على دقة احلسابات ادلقدر يؤثر 
كما يؤثر أيضا على دقة ادلدى الذي يسمح لتلك احلسابات بالتحرؾ خاللو شلا يقلل من إمكانية االعتماد على 

ثبات التباين بتحويل بيانات جداوؿ اضلدار  يةويعاجل غياب فرض التحليلية. ادلراجعة ادلعادلة االضلدارية يف تنفيذ
و أية يعية أات أو اجلذور الًتبوذلك باستخداـ اللوغاريتم  ابادلتغَتات ادلفسرة ذل عالقة األرصدة زلل التدقيق

 .1ربويالت أخرى
 

 عدم وجود ارتباطات متعددة بين المتغيرات المفسرة  ية الرابعة:فرضال -3-3-2-4
،  إذ أنو يف حالة غياب تغَتات ادلفسرة للظاىرة ارتباط خطي تاـيكوف بُت ادل الأ يةالفرض تتطلب ىذه

 ادلعادالت الطبيعية للمربعات الصغرى وبالتايل يصبح من ادلتعذر حل. تنشأ حالة االزدواج اخلطي يةالفرض هىذ
 . ه ادلتغَتات ادلفسرةللحصوؿ على تقديرات دلعامالت ىذ
 2سلتلفة من أعلها:بُت ادلتغَتات ادلفسرة بأساليب  يعاجل االزدواج اخلطي

اؿ التدقيق حيث يكوف عدد يادة عدد ادلشاىدات )الفًتات الزمنية(: وىذا األسلوب يصعب استخدامو يف رلز  -
 .ادلشاىدات ادلتاحة زلدود أصال

حد ادلتغَتين ادلفسرين ادلرتبطُت خطيا ومن مث توفيق بقية بيانات اجلدوؿ يف أفضل معادلة استبعاد بيانات أ -
  .الضلدار ادلتعددلمقدرة 
ه البيانات يف أفضل تغَتات ادلفسرة ادلرتبطة خطيا وذلك قبل توفيق ىذإجراء بعض التحويالت يف بيانات ادل -

 .لالضلدار ادلتعددمعادلة 
  

مالئمة من غَتىا لتوفَت ىذه كثر البيانات احملاسبية زلل التدقيق أف أب القوؿ بناء على ما سبق ؽلكن
باستخداـ  ياتضادلدقق أف يضمن توافر ىذه الفر لك فعلى ا أكثر دقة واتساقا وبالرغم من ذهنأل، ياتضالفر 

ف احلصوؿ على اضمل ،غلب أف يتضمنها فريق التدقيقاليت ا الغياب مستعينا باخلربة اإلحصائية أساليب معاجلة ىذ
  .التحليلية ذ ادلراجعةدلعادالت االضلدار ادلتعدد اليت ؽلكن استخدامها يف تنفي ةتقديرات دقيقة نسبيا وموثوق
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 النموذجمعالم  تقدير -3-3-3

 y=xB+ɛلدينا النموذج اخلطي العاـ:                       
               x=  ̂  ̂ حيث:                 

 
 :طاءخرلموع مربعات األا يف النموذج اخلطي البسيط نصغر كم

 
  ضلصل على قيمة ىذه األخَتة: �̂�وباشتقاؽ ادلعادلة بالنسبة ؿ: 

�̂�             
 

Rمعامل االرتباط )حساب  -3-3-4
2:) 

Rمعامل االرتباط اخلطي ىو اجلذر الًتبيعي دلعامل التحديد )
الشكل ( الذي يتم حسابو كما رأينا يف 2

 1البسيط:
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 ̅  حساب معامل التحديد المصحح -3-3-5

Rف الصعوبات يف استعماؿ إ
كمقياس جلودة التوفيق راجعة ألف ىذا ادلعامل يعتمد على التغَتات  2

ا الغرض وذلذمشكل احصائي.  االعتبار عدد درجات احلرية يف أي، وبالتايل فإنو ال يأخذ بعُت Yاحلاصلة يف
 .  ̅ يستعمل معامل آخر يسمى معامل التحديد ادلصحح 

  بالعالقة التالية:   ̅ يعرؼ و 
 
 ة بالنسبة للنموذج الخطي المتعدداختبارات المعنوية أو الدالل -3-4

 بالعالقة التالية: النموذج اخلطي ادلتعدد يعطى

 
 

( بنفس الطريقة اليت رأيناىا يف النموذج yوادلتغَت التابع )( xيعرب عن العالقة بُت ادلتغَتات ادلستقلة )وىو 
 اخلطي البسيط حبيث:

 اختبار ستيودنت:  -3-4-1

  :شكل االختبار 

 
 ويتم االختبار حبساب اإلحصائية: 

 
 %.α=5( دبستوى معنوية n-kمع القيمة اجملدولة عند درجة احلرية )  (TCمث نقارف القيمة )

 

 االختبار:  قرار 

 . H0نرفض  Tc>TTإذا كاف  -
 . H0نقبل  Tc<TTإذا كاف  -
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 اختبار فيشر: -3-4-2

  :شكل االختبار 

 
 :بالعالقة التالية (Fcوػلسب )

 
 االختبار:  قرار 

  H0فإننا نرفض فرضية العدـ   Ft<Fcإذا كاف  -

 .H0فإننا نقبل الفرضية  Ft>Fcإذا كاف  -
 

 الذاتي بين األخطاء:عدم االرتباط اختبار فرضية  -3-4-3

لتطبيق طريقة ادلربعات الصغرى غلب مراعاة الفرضيات األساسية اليت رأيناىا سابقا ومن بينها فرضية 
انعداـ االرتباط الذايت بُت األخطاء يف فًتات سلتلفة، حيث تن  فرضية العدـ يف النموذج على انعداـ االرتباط 

 اخلطي بينهما يكوف معدوما. الذايت بُت األخطاء، أي أف معامل االرتباط
 :(Durbin-Watson) اختبار دربين واتسون -3-4-3-1

من أىم االختبارات الشائعة ادلستخدمة يف كشف االرتباط الذايت من  (Durbin-Watson)يعترب اختبار 
  1:الدرجة األوىل حسب الشكل

        
  حيث:   

 
           

 االختبار:  شكل 

 
                                                             
1 Bourbonais Régis 7004: «Econométrie», 5ème édition, Dunod, Paris, p. 773. 
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، (Durbin-Watson) عدـ االرتباط الذايت بُت األخطاء نستعمل اختبار دربُت واتسوف للتحقق من

 تعطى عالقتو بالشكل التايل: حيث
 

    
∑          

 
   

∑   
 
   

        

 

   
∑       

 
   

∑   
 
   

 مع           

 
، ويتضح من ادلعادلة السابقة أنو إذا  4و 0سبثل القيمة احملسوبة لالختبار وتأخذ قيمتها بُت  (DW)حيث أف 
 .DW=2فإف  p=0كانت 

)القيم اجلدولية لالختبار(، اليت تشَت إىل وجود أو عدـ وجود االرتباط  dقيم  "17رقم "الشكل يوضح 
الذايت من الدرجة األوىل ادلوجب أو السالب، أو اليت ذبعل نتيجة االختبار غَت زلددة، وتوجد قيم كل من احلدين 

 :d (dl,du) ػػػػػػػػػاألعلى واألدىن ل
 DW : اختبار دربين واتسون"17" شكل رقم

 
 

 .99، ص: [: مرجع سابق2011]زلمد شيخي  المصدر:
 

 1كالتايل:  DW اختبار ستخرج نتيجةنؽلكن أف  أعالهباالعتماد على الشكل 
 .H0ومنو نرفض  DW >4-dlأو  DW <dlإذا كانت:  *
 .H0ومنو نقبل    du > DW > du-4إذا كانت:  *

تكوف نتيجة االختبار غَت زلددة، ومن    DW   du  dl  أو   DW     4-dl    4-du إذا كانت *
 مث غلب إضافة بيانات أكثر.
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Durbin hاختبار داربين آش  -3-4-3-2
 

( أنو ال ؽلكن تطبيقو يف حالة إذا كاف ظلوذج االضلدار ادلقدر ػلتوي DWمن بُت االنتقادات ادلوجهة اىل اختبار )
اليت تعطى صيغتو بالعالقة  h( باقًتاح االختبار Durbinعلى متغَتات تابعة مؤخرة، وذلذا قاـ الباحث داربُت )

 التالية:

 
 حيث:

var( ̂) : عبارة عن تباين معامل االضلدار ادلقدر اخلاص بادلتغَت ادلفسر ذات فًتة مؤخرة، ويالحظ أف ىذا
( �̂�)     االختبار ال ؽلكن حسابو إذا كانت :        

n.حجم العينة : 
بالقيمة  hومن مث غلب مقارنة قيمة          موزعة توزيعا طبيعيا  hوذبدر اإلشارة ىنا اىل أف قيمة 

 ادلوجودة يف جدوؿ التوزيع الطبيعي عند مستوى معنوية معُت. Z ػػػػػػاجلدولية احلرجة ل
 االختبار:  شكل 

     من جانب واحد كاآليت: hيتلخ  اختبار  

 
 االختبار:  قرار 

 أي يوجد ارتباط ذايت من الدرجة األوىل. H1نقبل  h>zإذا كانت  -
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 حدار المتعدد في التنبؤ )التوقع(استخدام نموذج االن -3-4-4

  بعد تقدير النموذج والتأكد من جودتو، يتم استخدامو يف التنبؤ حيث يعطى رلاؿ ثقة التوقع القيمة
%(1-) 1: ويعطى بالعالقة التالية 

      ̂     √ ̂ 
                   

      ̂         
 ⁄
  ̂ ̂  

 

   حيث: 
 

 
  سبثل إحصاءة ستيودنت عند مستوى معنوية % )  

 

  
 .(n-k-1و درجة حرية ) (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Bourbonais Régis 7003: Op. Cit., p. 79. 
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 قديونموذج التدفق الن نموذج التخطيط الماليالتنبؤ بالقيم الحقيقية باستخدام  المبحث الرابع:
 ومقارنتهما بباقي المناهج
للمبيعات  وكيفية استخدامو يف التنبؤ بالقيم احلقيقيةنموذج التخطيط المالي  بحثنوضح يف ىذا ادل

لعناصر دورة االيراد وعناصر دورة  وكيفية استخدامو يف التنبؤ بالقيم احلقيقية نموذج التدفق النقديالشهرية و
ا ادلبحث نقـو بعقد مقارنة بُت ادلناىج ادلختلفة ويف ختاـ ىذ ألخرى.ادلصروفات ونواحي تفوقو على النماذج ا

االعتماد عليها يف  لتنفيذ ادلراجعة التحليلية هبدؼ ربديد أوجو االتفاؽ واالختالؼ بينها وبالتايل مدى إمكانية
 ربقيق أىداؼ ادلراجعة التحليلية.

 

 المالينموذج التخطيط التنبؤ بالقيم الحقيقية باستخدام  -4-1
، مشتقا من النموذج الذي تتبعو ادلؤسسات يف ادلايل ظلوذجا للتخطيطم 9191عاـ  KAPLANقدـ 

وادليزانية التقديرية جبانب القوائم التقديرية  جدوؿ حسابات النتائج التقديريإعداد موازنتها التخطيطية، اليت تشمل 
ذلذا النموذج، يتم البدء باختيار أحد بنود القوائم ادلالية باعتباره ادلتغَت الرئيسي حيث يستخدـ   األخرى. طبقا

وىذه  لتمثل ادلتغَت الرئيسي للنموذج، ادلبيعات الشهرية KAPLANكمتغَت مستقل للتنبؤ بباقي البنود. وقد اختار 
 ادلبيعات ال زبضع للتنبؤ بل يؤخذ رقم ادلبيعات احلقيقي بعد مراجعتو حسابيا ومستنديا ضمانا لدقة التنبؤات.

تستخدـ ادلبيعات الشهرية كأساس للتنبؤ بتكلفة البضاعة ادلباعة وغالبا ما تكوف نسبة مئوية من ادلبيعات 
. كما تستخدـ أيضا أسلوب تحليل االنحداربقة بإتباع ربدد على أساس دراسة العالقة بينهما يف الفًتات السا

يف التنبؤ بقيمة ادلشًتيات وكافة عناصر ادلصروفات الشهرية. وتستخدـ ادلبيعات الشهرية كذلك يف التنبؤ برصيد 
 . 1حساب إمجايل ادلدينُت يف هناية كل شهر )عن طريق استخداـ معدالت التحصيل اليت تتبعها ادلؤسسة(

كافة التنبؤات، يتم إعداد قائمة نتائج األعماؿ التقديرية وادليزانية التقديرية ومقارنتها مع القوائم بعد انتهاء  
 2الفعلية لتحديد مدى معقولية القيم الظاىرة يف ىذه القوائم. حيث أف الشكل العاـ لالضلدار كاآليت:

 

YI = a + bxI + MI 
 حيث:

Y  ادلتغَت التابع : 
                                                             

1
 .31: مرجع سابق: ص: 3111عدنان تركً سعٌد ؼراٌبٌة  
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 .13: مرجع سابق: ص: 3111صبحً سعٌد علً القباطً  
 



الفصل الثالث: استخدام أساليب التحليل اإلحصائي بهدف ترشيد الحكم الشخصي للمدقق في مجال المراجعة 
 التحليلية

 

 
222 

x  ادلتغَت ادلستقل : 
 a: قيمة ثابتة، وغالبا ضئيلة 
 I:  الفًتة ادلراد التنبؤ عنها  
bمعدؿ التغَت : 

a,bمعامالت االضلدار : 
M.اخلطأ العشوائي الناتج عن التنبؤ وىو ؽلثل الفرؽ بُت القيمة احلقيقية، والقيمة ادلتنبإ هبا : 

 

ادلايل إال أنو ؽلكن القوؿ بأف ظلوذج التخطيط بالرغم من التشابو الذي قد يبدو بُت ربليل االضلدار والتخطيط 
 1ادلايل يتميز عن ظلاذج ربليل االضلدار بالعديد من ادلزايا وىي:

يستخدـ معلومات أكثر ألنو يعتمد على بيانات زلاسبية أخرى خاصة بنفس الفًتة جبانب القيم  -
عن طريق دراسة العالقة بُت ىذه  السابقة ذلا، والقيم السابقة لنفس البند حيث ربدد معامالت االضلدار

البيانات. وعلى ذلك فمن ادلتوقع أف تكوف القدرة التنبئية ذلذا النموذج أفضل من القدرة التنبئية لنماذج 
 االضلدار الذايت.

ة، واليت تعترب جزءا من وادلعدالت اليت تسَت عليها ادلؤسسيعتمد ىذا النموذج على ادلعامالت  -
فًتات التحصيل وفًتات السداد ومعدالت دوراف ادلخزوف، وبالتايل يستخدـ  :سياساهتا ادلالية مثل

 معلومات زلددة جبانب معامالت االضلدار اليت تقدر احصائيا.
مل ػلاوؿ النموذج التنبؤ بعناصر ادلصروفات واإليرادات غَت العادية نظرا لعدـ تكرارىا، وبالتايل يصعب  -

رى كما مل ػلاوؿ النموذج التنبؤ بقيم األصوؿ الثابتة والقروض طويلة ربديد عالقاهتا مع ادلتغَتات األخ
 عليها سيكوف أقل تكلفة وأكثر دقة. نظرا ألف تطبيق إجراءات التدقيق األجل،
 ىذا النموذج سهل التطبيق وبالتايل ال ػلتاج إىل خبَت يف علم االحصاء. -
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  التدفق النقدينموذج التنبؤ بالقيم الحقيقية باستخدام  -4-2

وظلوذج التخطيط ادلايل  )السالسل الزمنية( للتغلب على الصعوبات اليت يقابلها تطبيق ظلاذج االضلدار الذايت
تطبيق ظلوذج آخر سلتلف يقـو على التدفق  KAPLANقًتح ألغراض ادلراجعة التحليلية، ا للتنبؤ بالقيم احلقيقية

 يتكوف ىذا ادلنهج من:النقدي. 

 التنبؤ بالقيم احلقيقية يعتمد على التدفقات النقدية كمتغَت رئيسي.ظلوذج  -
 .التدقيق معيار لتحديد التقلبات غَت العادية يأخذ يف االعتبار األعلية النسبية للبند زلل -
رى يف مرحلة زبطيط عملية التدقيق ويف األخ عة التحليلية مع إجراءات التدقيقطريقة لتكامل ادلراج -

 نتائجها.م مرحلة تقيي
 

 التدفقات النقدية كمتغير رئيسي  -4-2-1

يعترب النموذج ادلقًتح للتنبؤ بالقيم احلقيقية امتدادا لنموذج التخطيط ادلايل، حيث يعتمد على متغَت 
رئيسي كأساس للتنبؤ، ويستخدـ أسلوب االضلدار العادي الذي يقـو على طريقة ادلربعات الصغرى لتحديد 

تنبؤ )ادلتغَت اليت تربط بُت قيمة البند ادلراد التنبؤ هبا )ادلتغَت التابع( وقيمة البند ادلستعمل يف المعامالت االضلدار، 
 ظلوذج التدفق النقدي ؼلتلف عن ظلوذج التخطيط ادلايل فيما يلي:. ولكن 1ل(ادلستق

 :والمدفوعات( وليس المبيعات اإليراداتالمتغير الرئيسي للنموذج هو التدفقات النقدية ) -
 التدفقات النقدية لألسباب الرئيسية التالية: مت اختياروقد 
ت ادلختلفة على إتباع أنظمة رقابة داخلية جيدة على العمليات النقدية، جرى العرؼ يف ادلؤسسا -

ه ألهنا أكثر عرضة لالختالس والتالعب. لذلك من ادلتوقع ندرة األخطاء والتالعب يف مثل ىذ
 العمليات.

يم أنظمة الرقابة الداخلية لية دبراجعة دورية تشمل أساسا تقيعادة خالؿ السنة ادلا يقـو ادلدقق -
 ومراجعة حسابية ومستندية تًتكز بشكل خاص على العمليات النقدية. وبالتايل ستفح 

راء ليس كإج، و ة ضمن اإلجراءات العادية للتدقيقوادلدفوعات على مدار السنة ادلالي ادلتحصالت
ن أجل ذلك نتوقع أف تكوف ادلبيعات طبقا لنموذج التخطيط ادلايل. م إضايف كما ػلدث عند تدقيق
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وادلدفوعات ادلسجلة بالدفاتر على درجة عالية من الدقة دوف احلاجة إىل أي فح   ادلتحصالت
 إضايف.
ايل سنجد أف ىذه وبالت معظم عمليات ادلؤسسة تنتهي بنقدية )سواء متحصالت أو مدفوعات(، -

ف دورة اإليرادات اليت قد تبدأ كثر ارتباطا بالتدفقات النقدية. على سبيل ادلثاؿ: فإالعمليات أ
باإلنتاج أو استالـ طلب من العميل تنتهي عادة دبتحصالت نقدية، وذلك سبب رئيسي ألف تكوف 

هي غالبا دبدفوعات نقدية، . كما أف دورة ادلصروفات تنتاتادلتحصالت متغَتا رئيسيا لدورة اإليراد
 األمر الذي يسمح بأف تكوف ىذه ادلدفوعات متغَتا رئيسيا لدورة ادلصروفات.

، وبالتايل يفًتض أف عملو يتعلق بقوائم قدي يف االعتبار بيئة عمل ادلدققيأخذ ظلوذج التدفق الن -
 مالية سنوية وليست القوائم الشهرية، كما يفًتض ظلوذج التخطيط ادلايل.

لن يسعى ظلوذج التدفق النقدي إىل التنبؤ بعناصر القوائم ادلالية مجيعها، بل سيتم التنبؤ بالقيم  -
ذلك لستنديا كثَتا. ة اليت يكلف فحصها حسابيا وممؤسساحلقيقية للبنود ادلرتبطة بالنشاط العادي لل

ة كذلك لألصوؿ الثابتلن يتم التنبؤ بالقيم احلقيقية لعناصر ادلصروفات واإليرادات غَت العادية، و 
 .1وادليزانيةتعد قوائم مالية تقديرية لنتائج األعماؿ والقروض طويلة األجل، وبالتايل 

 

 مزايا اتباع نموذج التدفق النقدي في التنبؤ بالقيم الحقيقية -4-2-2

ذاهتا،  سباب بعضها يتعلق بعملية التدقيقيتفوؽ ظلوذج التدفق النقدي على النماذج األخرى لعدة أ
 حصائية للنموذج ذاتو. وبعضها يتعلق بالكفاءة اإل

 :المزايا المتعلقة بعملية التدقيق -4-2-2-1
 تتمثل ىذه ادلزايا فيما يلي:

حيث يتم التنبؤ بقيم بنود القوائم ادلالية يف هناية السنة  ي النموذج بيئة وظروؼ عمل ادلدققيراع -
 وليس يف هناية فًتات قصَتة.

بإتباع أي إجراءات فح  مثلما ػلدث إذا ما اعتربنا ادلبيعات متغَتا  النموذج ادلدقق ال يلـز -
رئيسيا. فالنموذج اختار بدال منها التدفقات النقدية )ادلتحصالت وادلدفوعات(. وىذا البند ال ػلتاج 
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ة على إىل مراجعة إضافية نظرا لسبق خضوعو للفح  الدوري العادي، كما أف نظاـ الرقابة الداخلي
 العمليات النقدية غالبا ما يكوف جيدا األمر الذي يضمن دقة عالية ذلذا البند بأقل تكلفة.

مل ػلاوؿ النموذج التنبؤ بصايف الربح الذي يدخل يف ربديده عناصر إيرادات ومصروفات مل  -
ترتبط مباشرة بالنشاط(، واكتفى بتقدير البنود  يشملها التنبؤ )إىتالكات األصوؿ الثابتة والبنود اليت ال
حيث أعطى النموذج تنبؤا ألرصدة  ادليزانيةالعادية لقائمة نتائج األعماؿ. ويقاؿ نفس الشيء عن 

ها لوقت طويل وبالتايل يساىم ي، وىي العناصر اليت ػلتاج تدقيقادلدينُت والدائنُت وادلخزوف السلع
لتنبؤ، فإف فحصها ها. أما البنود اليت مل يشملها ايض تكلفة تدقيقالتحليلية يف زبف أسلوب ادلراجعة

 يقلل التكلفة ويعطي نتائج أدؽ يف وقت أسرع. بأساليب التدقيق األخرى
ػلاوؿ ىذا النموذج االستفادة من العالقة اليت تربط بُت احملاسبة على األساس النقدي واحملاسبة  -
احلقيقية لبنود القوائم ادلالية طبقا لألساس الثاين من واقع أساس االستحقاؽ، للتوصل إىل القيم  ىعل

 بيانات معدة طبقا لألساس األوؿ )متحصالت أو مدفوعات(.
ب و حصائية متقدمة، كما أف ىناؾ برامج حاسسهل التطبيق وال ػلتاج إىل خربة إىذا النموذج  -

 متاحة لتحيل االضلدار ؽلكن تطبيقها بسهولة.
 

 المتعلقة بالكفاءة اإلحصائيةالمزايا  -4-2-2-2
)احلكم بأف القيمة الدفًتية غَت معقولة وبالتايل توسع يف  النموذج اجليد غلب أف يقلل أخطاء النوع األوؿ

الفح  عندما تكوف ىذه القيمة معقولة(، وأخطاء النوع الثاين )احلكم بأف القيمة الدفًتية معقولة وبالتايل تضييق 
ذه القيمة غَت معقولة(. كما أف النموذج اجليد غلب أف يكوف لو قدرة تنبئية عالية نطاؽ الفح  عندما تكوف ى

. ولتحقيق ىذه الكفاءة لتطبيقو يف البيانات احملاسبية زلل الفح  ةالالزم ياتضتتوفر بعض الفر  حىت ولو مل
اليت ال غٌت عنها  ياتضر ضعة للمراجعة التحليلية بعض الف، غلب أف يتوفر يف البيانات احملاسبية اخلااإلحصائية
 1ىي: ياتضق ظلوذج التدفق النقدي. ىذه الفر لتطبي

 القيمة المتوسطة للخطأ العشوائي الناتج عن التنبؤ تساوي صفر -أ
يؤثر  ال اف غياهبة للمراجعة التحليلية. ومع ذلك فإيف البيانات احملاسبية اخلاضع يةالفرض ىذهتوفر ت قد ال

كثَتا على دقة التنبؤ، ألف ىذا األثر يقتصر على اجلزء الثابت من معادلة االضلدار. وىذا اجلزء بطبيعتو ضئيل 
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القيمة، وقد استبعد فعال من معظم ادلعادالت ادلستخدمة يف التنبؤ. أما اجلزء ادلتغَت )أو معامل التغيَت أو ميل 
 .يةالفرض تأثر هبذهٌت االضلدار( وىو أساس التنبؤ، فإنو ال يمنح

 المتغيرات المستقلة -ب
تغَتات تأخذ أكثر من قيمة واحدة. فإذا كانت ىذه ادل ىي متغَتات زلددة أي غَت عشوائية، وبالتايل ال

 غلب أف يكوف مستقال عن توزيع اخلطأ العشوائي الناتج عن التنبؤ.  يف توزيعها اإلحصائعشوائية، فإ

وأوضح مثاؿ على ذلك  ،البيانات احملاسبية اخلاضعة للمراجعة التحليليةتوفر يف بعض ت ال يةالفرض ىذه
تنبؤ(. ويف الالبيع والتوزيع حيث تقدر باعتبارىا دالة خطية للمبيعات )اليت ىي متغَت عشوائي ناتج عن  اريفمص

على ادلتغَتات ظل ىذه الظروؼ من ادلتوقع أف يكوف التنبؤ الذي ضلصل عليو متحيزا قليال لصعوبة ربقيق رقابة 
 ادلستقلة.

 األخطاء العشوائية للتنبؤ تتبع التوزيع الطبيعي -ج
وحىت لو مل  ،يةالفرض وافر فيها ىذهتاحملاسبية تمن دراستو حلاالت عملية أف البيانات  NETERأثبت 

ضلصل  فإننافإف الكفاءة اإلحصائية للتنبؤ ال تتأثر، ألنو إذا كنا هندؼ إىل التنبؤ بقيمة ادلتغَت التابع فقط،  قتحقت
 على تنبؤ غَت متحيز، سواء تبعت أخطاء التنبؤ التوزيع الطبيعي أـ ال طادلا كاف حجم العينة ادلستخدمة مناسبا.

أخطاء التنبؤ العشوائية متجانس، أي أن تباين كل منها بالنسبة لقيمة معينة للمتغيرات المستقلة  تباين -د
 ثابت 

البيانات احملاسبية، نظرا ألننا نعمل على عينة وليس فرض يصعب أصال التعرؼ على وجوده يف ىذا ال
تنبؤا غَت متحيز ولكن تباينو  على اجملتمع ككل. وحىت لو علمنا بعدـ ربقق ىذا الفرض، فإف النموذج سيعطي

سيكوف كبَتا نسبيا األمر الذي غلعل ادلدى الذي ػلتمل أف توجد القيمة احلقيقية داخلو واسعا. وقد أثبت 
NETER  أف وضع النموذج على شكل الفروؽ األوىلFirst Differences  أي الفروؽ بُت قيم ادلتغَتات للفًتة(

 احلالية وقيمتها للفًتة السابقة( ؽلكن أف غلعل التباين أقل ما ؽلكن ويرفع بالتايل من الكفاءة التنبؤية.

 بين أخطاء التنبؤ Autocorrelationعدم وجود ارتباط ذاتي أو تسلسلي  -ه
ىذا االرتباط إذا كانت قيمة أحد البنود يف سنة معينة دالة لقيمة نفس البند يف السنوات السابقة.  يوجد

ف ذلك ال يؤثر على ياف سيكوف كبَتا نسبيا. وعموما فإووجود مثل ىذا االرتباط يؤثر على كفاءة التنبؤ، ألف التب
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ل ىذا االرتباط يف البيانات احملاسبية اخلاضعة الكفاءة التنبؤية لنموذج التدفق النقدي؛ ألنو مل يثبت وجود مث
للمراجعة التحليلية، وبالتايل فإهنا ربقق الفرض ادلطلوب )عدـ وجود ارتباط ذايت بُت أخطاء التنبؤ( كما اتضح لنا 

 عند عرض االنتقادات ادلوجهة إىل ظلاذج االضلدار الذايت.

  Multicollinearityلة ذاتها عدم وجود ارتباط خطي متبادل بين المتغيرات المستق -و
، فإنو يعاجل بطرؽ عديدة لعل أبسطها ىو استبعاد أي متغَت مستقل يرتبط طفإذا وجد مثل ىذا االرتبا

دبتغَت آخر واالكتفاء بأحدعلا. وحىت لو أبقينا كل ادلتغَتات ادلستقلة ذات االرتباط ادلتبادؿ، فإف ذلك يؤدي إىل 
تبادؿ، وىذا ما يدعو إىل ادل طربسُت التنبؤ وليس إضعافو. وعموما فإف البيانات احملاسبية مليئة بعالقات االرتبا

 االطمئناف إىل دقة التنبؤ.

لتطبيق ظلوذج التدفق النقدي متوفرة يف البيانات  ةطلل  شلا سبق إىل أف الشروط اإلحصائية الالزم
 احملاسبية اخلاضعة للمراجعة التحليلية، وبالتايل فإنو من ادلتوقع أف تكوف القدرة التنبؤية ذلذا النموذج عالية.

 حديد التقلبات غر العاديةت -4-2-3

 1 ما يلي:يتطلب ذلك 

 بها المتنبإتحديد الحد األعلى و الحد األدنى للقيمة  -4-2-3-1

العادي من الدرجة األوىل باستخداـ معادلة االضلدار نا إىل التنبؤ بقيمة أحد البنود لنفرض أننا توصل
  :التالية

 ص = أ + ب س

 حيث:

 ادلتغَت التابع الذي نسعى إىل التنبؤ هبا  ص: قيمة

 س: قيمة ادلتغَت ادلستقل ادلستخدـ كأساس للتنبؤ
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 أ: معامل االضلدار الثابت

 ب: معامل االضلدار ادلتغَت

ونظرا ألف ص ماىي إال قيمة تقديرية ػلتمل أف تكوف سلتلفة عن القيمة احلقيقية، والفرؽ بينهما ؽلثل 
نو يفضل أف تقدر ص على شكل فًتة ثقة ذلا حد أدىن وحد أعلى، حيث خ، فإن التنبؤ اخلطأ العشوائي الناتج ع

أف ضلدد ادلدى الذي ػلتمل أف تقع داخلو القيمة احلقيقية ، ويلـز لذلك أف تنحصر القيمة احلقيقية بينهماػلتمل 
لب مقارنة فًتة الثقة للتنبؤ للبند زلل التنبؤ أي وضع التنبؤ على شكل فًتة ثقة ذلا حد أدىن وحد أعلى. كما يتط

التقدير على شكل فًتة ثقة أفضل  إف مع معيار زلدد مقدما للحكم على ما إذا كاف ىناؾ تقلبات غَت عادية.
بكثَت من االكتفاء بقيمة وحيدة ألنو ػلدد لنا ادلدى الذي ػلتمل أف تقع داخلو القيمة احلقيقية واحتماؿ وقوعها 

 خارجو.

 مع حدود األهمية النسبيةالمقارنة  -4-2-3-2

ما بأف قيمتو الدفًتية معقولة، ؽلكن أف يعترب تقلبات غَت عادية أو ػلكم على بند  ما لكي ػلدد ادلدقق
نو يقارف ىذه القيمة الدفًتية مع القيمة التقديرية اليت توصل إليها. فإذا كانت القيمة الدفًتية تقع داخل فًتة فإ

 ف القيمة الدفًتية تقع يف احلدود ادلعقولة وبالتايل:الثقة للتنبؤ، فإف ذلك يعٍت أ

 فإهنا تكوف غالبا خالية من أي أخطاء ىامة. -
 ة.ثر ىاـ يف الظروؼ احمليطة بادلؤسسمل ػلدث أي تغيَت ذي أ -
 ة.ث غَت عادية تؤثر على نشاط ادلؤسسمل تقع أحدا -

يف مثل ىذه الظروؼ الثقة يف نتائج ادلراجعة التحليلية نظرا لتقارب القيمة الدفًتية والقيمة  وللمدقق
 التقديرية للبند ادلخت .

ػلدث لو وقعت القيمة الدفًتية خارج فًتة الثقة؟ إف ذلك يعٍت ببساطة أف ىناؾ فروقا بُت  ذالكن ما
ولكن ىل ىذه الفروؽ سبثل تقلبات غَت عادية تستلـز فحصا القيمة الدفًتية وحدود فًتة الثقة للقيمة التقديرية. 

إضافيا خاصا للتحقق من أهنا مل تنتج عن أخطاء ىامة؟ إف اإلجابة على ىذا التساؤؿ يقتضي منا مقارنة ىذه 
الفروؽ مع رقم آخر زلدد مقدما، بدال من احلكم عليها طبقا للتقدير الشخصي. ولكن ماىو ىذا الرقم؟ نرى أف 

 ثال حلدود األعلية النسبية لألخطاء اليت ؽلكن قبوذلا يف البند ادلخت .يكوف شل
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 وذلك عند التخطيط لعملية التدقيقيضع حدود األعلية النسبية لألخطاء اليت يقبلها يف كل بند،  فادلدقق
ربديد حيث يدخل ذلك يف ربديد حجم العينات اليت يفحصها. ودبا أف اذلدؼ من ادلراجعة التحليلية أصال ىو 

، ونظرا ألف الفروؽ بُت القيمة الدفًتية والقيمة التقديرية سبثل لفح  الذي سيقـو بو للبند ادلخت مدى ونطاؽ ا
اء. فإذا تعدت األخطاء احملتمل وجودىا بالدفاتر، لذلك تقارف ىذه الفروؽ مع حدود األعلية النسبية لألخط

دية تستحق الفح  اإلضايف لتحديد ما إذا كاف ىناؾ ، دؿ ذلك على وجود تقلبات غَت عاالفروؽ ىذه احلدود
ة، أو أحداث غَت عادية أدت إىل ىذه الفروؽ، أـ أهنا قد تكوف ناذبة عن أخطاء. ويف ادلؤسس تغَتات يف ظروؼ

 .1األحواؿ، فإف التقلبات تعترب عادية وبالتايل يكتفي بإجراء الفحوص العادية تلكغَت 
 

 التحليلية مع إجراءات التدقيق األخرىتكامل المراجعة  -4-2-4

داء رأيو حوؿ القوائم ادلالية إلبدلة والرباىُت الالزمة االختبارات اجلوىرية يف ذبميع األيعتمد ادلدقق على 
  2موضوع التدقيق، واعتماد ادلدقق على تلك االختبارات ؽلكن أف يشتق شلا يلي:

 اختبار التفاصيل ألرصدة احلسابات. -
 االجراءات التحليلية. استخداـ -
 )اختبارات جوىرية(. مزيج من اإلجراءين السابقُت -
)اختبارات  خرىلتدقيق لتكمل اجراءات التدقيق األيف ااالجراءات التحليلية استخداـ للمدقق  ؽلكن

 التفاصيل( من أجل الوصوؿ إىل ما يسعى إليو بكفاءة ويظهر ىذا التكامل خالؿ ادلراحل التالية:
 عملية التدقيق. زبطيط -
 تقييم نتائج عملية التدقيق. -

 

 ل في مرحلة تخطيط عملية التدقيقالتكام -4-2-4-1
لعدـ اكتشاؼ  احتماؿعندما يقـو ادلدقق باستخداـ العينات االحصائية يف عملية التدقيق يكوف ىناؾ  
بداء رأي سليم تتمثل يف إ ةادلدقق سلاطر خطاء اليت تتضمنها القوائم ادلالية موضوع التدقيق، حيث يواجو مجيع األ

 عن معلومات مالية تتضمن ربريفات جوىرية وتكوف ىذه ادلخاطرة من نوعُت: 
 ىامة خالؿ مراحل العملية احملاسبية. سلاطرة تتعلق باحتماؿ حدوث أخطاء  -
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 خطاء ىامة من تلك اليت حدثت فعال.اطرة تتعلق باحتماؿ عدـ اكتشاؼ أسل -
 

اجلوىرية )اختبارات  االختبارات، وعلى وىللتقليل ادلخاطرة األ ق على نظاـ الرقابة الداخليةيعتمد ادلدق
مستقلُت إحصائيا النوعُت من ادلخاطرة  ونظرا ألف كلى .جراءات التحليلية( لتقليل ادلخاطر الثانيةاصيل واإلالتف

 ؽلكن قياسو كما يلي: االكتشاؼفإف خطر 
R=C*S 

 حيث أف:
R خطاء ىامة نسبياقيمة دفًتية ربتوي أ: سبثل ادلخاطرة الكلية، الناذبة عن قبوؿ.  
C: خطاء الناذبة عن خلل يف نظاـ الرقابة الداخليةًتتبة عن األسبثل ادلخاطرة ادل. 
Sخطاء ىامة وقعت فعالاجلوىرية عن اكتشاؼ أ االختباراتثل ادلخاطرة ادلًتتبة عن عجز : سب. 

، أما ICS نظاـ الرقابة الداخلية على مدى قوة بناء Cادلدقق عادة قبل البدء بالتدقيق بتقدير قيمة  يقـو
 .S= R/Cكما يلي   Sفهي ربدد كسياسة عامة دلكتب التدقيق، وأخَتا يتم تقدير قيمة  Rدرجة ادلخاطرة الكلية 

دلدى ونطاؽ الفح  الذي  ازلدد تعترب عامال ألهنايف زبطيط عملية التدقيق،   S ادلهم تقدير قيمةومن 
 تتألف من نوعُت من ادلخاطرة:  Sيقـو بو ادلدقق، حيث أف درجة ادلخاطرة 

خطاء اذلامة، اليت تكوف قد اإلجراءات التحليلية عن اكتشاؼ األدرجة ادلخاطرة ادلًتتبة على عجز  -
 .A، ويرمز ذلا بالرمز وقعت فعال

خطاء اذلامة اليت تكوف قد وقعت تشاؼ األادلخاطر ادلًتتبة عن عجز اختبارات التفاصيل عن اك درجة -
 .D فعال ويرمز ذلا بالرمز

رصدة، االختبارات التفصيلية للعمليات واأل وال قبل القياـ بإجراء أA عادة يقـو ادلدقق بتقدير قيمة 
فكلما كانت الفروؽ داخل  ،علية النسبية لألخطاءوحدود األوؽ بُت القيمة الدفًتية وذلك بناء على مقارنة الفر 

 تقل درجة ادلخاطرة جراءات التحليلية، وبالتايلطاء زادت درجة الثقة يف نتائج اإلعلية النسبية لألخاألحدود 
  :Dبناء على ما سبق فإف قيمة  والعكس صحيح.

 S/A=  D  

يف زبطيط عملية التدقيق،  اإلجراءات التحليليةعلية استخداـ خالؿ عرض ادلعادلة السابقة تتضح أمن 
، وىذا يؤدي اىل زيادة التحليلية، كلما قلت درجة ادلخاطرة ادلرتبطة هبا لإلجراءاتفكلما زادت درجة الثقة ادلعطاة 

، رصدةادلخاطرة اليت يقبلها ادلدقق يف أدائو الختبارات تفاصيل العمليات واأل، دبعٌت تزيد درجة Dدرجة ادلخاطرة 
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مر الذي ينتج عنو صغر حجم العينات اليت طيط اختبارات التفاصيل، األوبالتايل تقل درجة الثقة اليت ػلتاجها لتخ
 .1جراءات التحليليةسيفحصها وىذا يعكس الثقة واالطمئناف اليت حصل عليها ادلدقق من خالؿ قيامو باإل

االكتشاؼ واليت ؽلكن  اطرىو زبفيض سل اإلجراءات التحليليةف اذلدؼ من استخداـ البعض أويرى  
 2:التعبَت عنها بالنموذج التايل

DR= 
  

     
 

 حيث أف: 
DR = Detection Risk 

AR = Audit Risk 

IR =  Inherent Risk 

CR = Control Risk 

لالختبارات ولية وعلى مستوى التخطيط تعتمد على اسًتاتيجية التدقيق األ DRشلا الشك فيو أف قيمة 
 اجلوىرية.

 :خرىت التحليلية وإجراءات التدقيق األالتكامل بُت اإلجراءا "18"يبُت الشكل رقم 
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 ": التكامل بين اإلجراءات التحليلية وإجراءات التدقيق األخرى18شكل رقم "
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

            
 
 

 
 
 

                                                                              
 

 .158: مرجع سابق، ص: 1987صليب اجلندي  المصدر:

الفروؽ ىل 
M أقل من    

 نعم

 ال

 نعم

 بدء عملية التدقيق:
 .c نقدر قيمة  -1     
لبنود القوائم ادلالية  التنبؤ بالقيم احلقيقية -2      

     ومقارنتها مع القيم.

 

مقارنة الفروؽ )األخطاء احملتمل وجودىا( مع حدود   
.M  األعلية النسبية لألخطاء  

 

غلرى فح  ربليلي للفروؽ اذلامة دلعرفة 
أسباهبا، فإذا كانت مقبولة مثل تغَت يف 

 الظروؼ، فتصل إىل اخلطوة التالية.
 

اليت  الفروؽىل 
ىل أخطاء ترجع إ

 Mوتالعب أقل من
  

وغلري تدقيق تفاصيل العمليات  A=100%يفًتض أف 
D=𝑅واألرصدة بافًتاض أف 

𝐶
 

                        

حسب حجم ىذه الفروؽ وغلرى  Aتقدر قيمة 
 تدقيق تفاصيل العمليات باألرصدة بافًتاض أف: 

D= 𝑅

𝐶 𝐴
 

 

 ال
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 النهائية(التكامل في مرحلة تقييم نتائج عملية التدقيق )المرحلة   -4-2-4-2
بعد أف ينتهي ادلدقق من عملية التدقيق يقـو بتحديد درجات ادلخاطرة الفعلية بناء على النتائج اليت 

 اتضحت لو نتيجة الفح  ومن مث ػلسب من واقعها درجة ادلخاطرة الكلية اليت ربققت فعال كما يلي: 
R=C*A*D 

 

  1ة:ادلعادلة السابقة على االفًتاضات التاليتقـو 
رصدة مستقلة واألتفاصيل العمليات  اختباراتجراءات التحليلية و واإلجراءات فح  نظاـ الرقابة الداخلية إأف  -

نظاـ الرقابة الداخلية حيث يبدأ ادلدقق عملو بفح  وتقييم  ،عن بعضها وىذا ما ػلدث فعال يف الواقع العملي
اختبارات دلالية باإلجراءات التحليلية ويتبعها عن طريق التدقيق الدوري خالؿ السنة، مث يقـو يف هناية السنة ا

 رصدة. تفاصيل العمليات واأل
ليو مجيع اجراءات الفح  السابقة ىو زبفيض احتماؿ احتواء القوائم ادلالية أف اذلدؼ األساسي اليت تسعى إ -

 خطاء مادية. على أ
فقد  أي إجراء تدقيق بدال من اآلخر،دبعٌت أنو ؽلكن إحالؿ متساوية  Cو Aو Dوزاف النسبية لكل من أف األ -

ف يات واألرصدة أو العكس إال أالتحليلية وعدـ القياـ بتدقيق تفاصيل العمل باإلجراءاتيرى ادلدقق االكتفاء 
بإجراءات تدقيق أخرى دبعٌت وعدـ القياـ نظاـ الرقابة الداخلية   التوصيات ادلهنية ال تفضل االعتماد الكامل على

نظاـ الرقابة بنظاـ الرقابة الداخلية تساوي صفر، مهما كانت درجة كفاءة تكوف ادلخاطرة ادلتعلقة ف أنو ال غلوز أ
و  باإلجراءات التحليلية أو اختبار تفاصيل العمليات واألرصدة ألى ادلدقق القياـ الداخلية وىذا يعٍت ضمنا أنو ع

  .كليهما معا
 

( يقـو ادلدقق دبقارنتها بدرجة ادلخاطرة الكلية الفعلية ة )درجة ادلخاطرة الكليةالفعلي Rبعد ربديد قيمة 
مة دلكتب التدقيق، فإذا ربققت الدرجة ادلطلوبة أو أفضل يكوف ادلدقق قد اليت يقبلها واحملددة مسبقا كسياسة عا

 ها وذلك عن طريق القياـنو ػلاوؿ ربقيقاذا مل ػلقق ذلك فإجراءات التدقيق. أما حقق أىدافة ومن مث ينهي إ
 مور التالية: بإحدى األ

                                                             
1

 .811-811: مرجع سابق، ص ص: 8811نجٌب الجندي  



الفصل الثالث: استخدام أساليب التحليل اإلحصائي بهدف ترشيد الحكم الشخصي للمدقق في مجال المراجعة 
 التحليلية

 

 
234 

بعد مراجعة تفاصيل  ليها فعالًتية بالقيم احلقيقية اليت توصل إدبقارنة القيم الدف ى:خر اجراء فح  ربليلي مرة أ -
اإلجراءات ىل زيادة درجة الثقة يف نتائج ؤدي ىذه ادلراجعة إ( فقد ت)وليس بالقيم التقديرية رصدةالعمليات واأل

 .Aجراءات التحليلية فيض درجة سلاطرة اإلالتحليلية وبالتايل زب
، وبالتايل : فقد يؤدي ذلك إىل زيادة درجة الثقة فيهارصدةمن اختبارات تفاصيل العمليات واألاجراء مزيد  -

 .D زبفيض سلاطرة اختبارات التفاصيل
 .Dو Aالقياـ باإلجراءين معا وزبفيض درجة سلاطرة كل من  -

اإلجراءات التحليلية ينتج عن االجراءات زبفيض درجة ادلخاطرة الكلية، وبذلك يتضح التكامل بُت 
 .)ادلرحلة النهائية( جراءات األخرى يف مرحلة تقييم نتائج عملية التدقيقواإل
 

 مقارنة بين المناهج المختلفة لتنفيذ المراجعة التحليلية -4-3
 :التحليلية وىي ادلراجعة لتنفيذل مناىج سلتلفة ىذا الفص من خالؿة الباحث تناقش

  .السالسل الزمنيةمنهج ربليل  -
 .نهج ربليل االضلدارم -
 ظلوذج التخطيط ادلايل.منهج التنبؤ بالقيم احلقيقية باستخداـ  -
 ظلوذج التدفق النقدي.منهج التنبؤ بالقيم احلقيقية باستخداـ  -

 إمكانيةمدى لتحديد  ختلفة لتنفيذ ادلراجعة التحليليةادلمقارنة بُت ادلناىج  بإجراء وسنقـو فيما يلي
 ادلراجعة التحليلية. أىداؼاالعتماد عليها لتحقيق 

 

 منهج تحليل السالسل الزمنية -4-3-1
ومؤشرات متوقعة  بأرصدةوادلؤشرات ادلالية زلل الفح   األرصدةمقارنة  أساسا ادلنهج على يعتمد ىذ

على  ادلدققتعرؼ ، وييف الفًتات السابقة األرصدةعلى النتائج ادلستمدة من ربليل السالسل الزمنية لتلك  بناء
 .ادلتوقعة مث يتتبعها ويقرر مدى معقوليتها واألرصدةالفعلية  األرصدةاالضلرافات بُت 

بارات سبثل حدودا تبُت أف ىناؾ اعت ،لطرؽ ربليل االذباه العاـ يف السالسل الزمنية دراستنامن خالؿ 
 الستخدامات تلك الطرؽ يف رلاؿ ادلراجعة التحليلية ىي:
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 ادلستعملة( العينة حجم أو) ادلشاىدات عدد يكوف أف الزمنية للسالسل العاـ االذباه ربليل طرؽ بعض تتطلب -
فإف الشرط  لذلك .السنوية احملاسبية البيانات يف توفره يصعب األمر وىذا ،نسبيا كبَت النموذج بناء يف

 اإلحصائي اخلاص بكفاية عدد ادلشاىدات ادلستخدمة يف ربديد عناصر النموذج يكوف غالبا غَت متوفر.
تفًتض ظلاذج االضلدار الذايت وجود ارتباط ذايت قوي بُت مفردات السلسلة الزمنية للبند ادلخت  وىذا الفرض  -

ادلصروفات، حيث تأخذ يف الغالب اذباىا تصاعديا. إال أنو بوال بالنسبة لعناصر االيرادات و قد يكوف مق
، خاصة أنو مل يثبت وجوده بدراسات ميدانية  .يصعب قبولو بالنسبة لعناصر األصوؿ واخلصـو

تدرغليا ويف نفس  سوؼ يستمرذباه العاـ للحساب زلل الدراسة يفًتض ىذا ادلنهج أف التغَت السائد يف اال -
اليت تؤدي اىل االنعطاؼ فًتاض  يتجاىل ما يعرؼ بنقاط االوىذا  .بوطي يف ادلستقبلو اذلأ يالصعوداالذباه 

  تغَتات مفاجئة على أرصدة احلساب ويف االذباه ادلعاكس وذلك بفعل عوامل مل تكن متوقعة.
كأساس   تعتمد طرؽ ربليل وقياس االذباه العاـ  يف رلاؿ ادلراجعة التحليلية  على األرصدة التارؼلية دبفردىا -

للتنبؤ دبا ؽلكن أف تكوف عليو تلك األرصدة خالؿ فًتة التدقيق دوف اعتبار للظروؼ واألحواؿ االقتصادية 
والصناعية واإلدارية ادلتوقعة خالؿ فًتة التدقيق والفح  يف حُت أف تلك الظروؼ ذلا تأثَت على أرصدة 

 احلسابات ال ؽلكن ذباىلو.
سابو بناء بؤ  شلا يستلـز أف يقـو ادلدقق حبه العاـ مقياسا موضوعيا خلطأ التنال توفر طرؽ ربليل وقياس االذبا -

على خربتو وحكمو الشخصي ويعترب خطأ  التنبؤ أمرا ىاما بالنسبة للمدقق إذ أنو يقرر يف ضوء ذلك اخلطأ 
 مدى معقولية األرصدة زلل التدقيق والفح .

 

 نهج تحليل االنحدار م -4-3-2
 يفتستخدـ ظلاذج االضلدار لدراسة العالقة بُت متغَتين أو أكثر على أمل استخداـ العالقة ادلستنتجة 

زلل الفعلية  ادلؤشراتب ىذه التنبؤات األرصدةقارنة مث يقـو ادلدقق دبالتقدير أو التنبؤ بقيم أحد ىذه ادلتغَتات، 
مرتفعة نهج ا ادلىذ تكلفة تطبيق ورغم أف يقرر مدى معقوليتها. على االضلرافات ويتتبعها مثيتعرؼ حىت  التدقيق

 ادلراجعةمن كفاءة وفعالية  اليت ترفعزايا ادل نوعا ما مقارنة دبنهج ربليل السالسل الزمنية إال أنو يتميز بالعديد من
  :ما يليىذه ادلزايا يف  تمثلوتالتحليلية 
دلراد التنبؤ على رصيد احلساب ا رتؤث اليتيف احلسباف معظم ادلتغَتات  يأخذف يسمح ىذا ادلنهج للمدقق بأ -

 .زمنية أو إداريةو بو سواء كانت متغَتات اقتصادية أو بيئية أ
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االعتماد عليو  إمكانيةادلشتق ومدى  النموذجيف اختبار جودة  ادلدققيوفر مقاييس موضوعية يعتمد عليها  -
  .احلسابات بأرصدةيف التنبؤ 

 اإلثباتأدلة يف احلكم على معنوية االضلرافات وتقييم  ادلدققا ادلنهج معيارا موضوعيا يعتمد عليو يوفر ىذ -
 الفنية للمراجعة التحليلية. األساليبباستخداـ  اعليه اليت مت التحصل

للمدقق ل على ترشيد احلكم الشخصي اخلطي ادلتعدد يعممنهج ربليل االضلدار  فبناء على تلك ادلزايا فإ
ا شلا غلعل ىذ امت احلصوؿ عليه اليت اإلثباتأدلة م رحلة تقيييف م آو اإلثباتيف مرحلة احلصوؿ على  سواء
 .يتفوؽ على ادلنهج السابق النموذج

 

 منهج التنبؤ بالقيم الحقيقية باستخدام نموذج التخطيط المالي -4-3-3
ادلبيعات الشهرية كأساس للتنبؤ بتكلفة البضاعة ادلباعة وغالبا ما  نموذج التخطيط الماليستخدـ ي

أسلوب تحليل تكوف نسبة مئوية من ادلبيعات ربدد على أساس دراسة العالقة بينهما يف الفًتات السابقة بإتباع 
ادلبيعات . كما تستخدـ أيضا يف التنبؤ بقيمة ادلشًتيات وكافة عناصر ادلصروفات الشهرية. وتستخدـ االنحدار

الشهرية كذلك يف التنبؤ برصيد حساب إمجايل ادلدينُت يف هناية كل شهر )عن طريق استخداـ معدالت التحصيل 
 . 1اليت تتبعها ادلؤسسة(

يعتمد ظلوذج التخطيط ادلايل على ربليل االضلدار الستنتاج شكل العالقة اليت تربط بُت البنود ادلختلفة 
ادلربعات الصغرى لتحديد معامالت االضلدار. وبالتايل يقدـ ىذا النموذج أساسا  للقوائم ادلالية، ويتبع طريقة

 موضوعيا للتعرؼ على العالقات التبادلية ألرقاـ القوائم ادلالية.
 دبا يلي:عن ظلاذج ربليل االضلدار ظلوذج التخطيط ادلايل ويتميز 
صة بنفس الفًتة جبانب القيم يستخدـ معلومات أكثر ألنو يعتمد على بيانات زلاسبية أخرى خا -

السابقة ذلا، والقيم السابقة لنفس البند حيث ربدد معامالت االضلدار عن طريق دراسة العالقة بُت ىذه 
البيانات. وعلى ذلك فمن ادلتوقع أف تكوف القدرة التنبئية ذلذا النموذج أفضل من القدرة التنبئية لنماذج 

 االضلدار الذايت.
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، وبالتايل فهو إىل جانب ادلعادالت اليت تسَت عليها ادلؤسسةج على ادلعامالت و يعتمد ىذا النموذ  -
 :ة مثلمعلومات زلددة تسَت عليها ادلؤسس استخدامو معامالت االضلدار اليت تقدر إحصائيا، يستخدـ

 .فًتات التحصيل والسداد...إخل
قيم األصوؿ الثابتة والقروض بؤ بعناصر ادلصروفات، اإليرادات غَت العادية، ػلاوؿ النموذج التن ال -

 عليها سيكوف أقل تكلفة وأكثر دقة. نظرا ألف تطبيق إجراءات التدقيق طويلة األجل،
 النموذج وبالتايل ال ػلتاج إىل خبَت يف علم االحصاء.سهولة تطبيق  -
 

 1ادلايل االنتقادات التالية:نموذج التخطيط لوجو أف نؽلكننا وبادلقابل 
بٍت ىذا النموذج على فكرة التخطيط ادلايل اليت تتبعها ادلؤسسات عند إعداد ادلوازنات التخطيطية،  -

وبالتايل تطلب أف تكوف ادلبيعات متغَتا رئيسيا لكافة التنبؤات. ويف ذلك إىدار لفكرة ادلراجعة التحليلية 
يستلـز أف يكوف على درجة عالية من الدقة، والضماف  -غَت رئيسيكمت–وأىدافها ألف اختيار ىذا البند 

الوحيد لذلك ىو إخضاعو دلراجعة حسابية ومستندية اثنتا عشر مرة يف السنة الواحدة. ويف ذلك إضافة 
لتكلفة عملية التدقيق يف الوقت الذي هتدؼ فيو ادلراجعة التحليلية إىل زبفيض ىذه التكلفة عن طريق 

عينات اليت ستفح  من ادلبيعات وغَتىا من البنود بإتباع أساليب ادلراجعة احلسابية تقليل حجم ال
 وادلستندية.

إذا سبت ىذه ادلراجعة احلسابية وادلستندية للمتغَت الرئيسي )ادلبيعات(، فلن يكوف ىناؾ داع لتحديد  -
كبَت من العمليات حجم عينات التدقيق، ألف ذلك يعٍت ضماف التحقق من حسابات ادلدينُت، وجانب  

النقدية )وىي تستغرؽ الكثَت من وقت التدقيق(. كما أنو سيمكن من التنبؤ بباقي البنود بسهولة ودقة. أي 
أف ادلراجعة التحليلية يف تلك الظروؼ لن تؤدي إىل ربديد حجم العينات كما ىو مفروض، ولكن 

 لطبع ؼلالف اذلدؼ منها.بانتهائها ستكوف عملية التدقيق قاربت على االنتهاء، وىذا با
 

 منهج التنبؤ بالقيم الحقيقية باستخدام نموذج التدفق النقدي -4-3-4
 وؼلتلف عنو يف أنوللتنبؤ بالقيم احلقيقية امتدادا لنموذج التخطيط ادلايل،  ظلوذج التدفق النقدييعترب 
للتنبؤ، ويستخدـ أسلوب االضلدار العادي الذي  اأساسكمتغَت رئيسي والذي يعترب التدفقات النقدية  يعتمد على 
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يقـو على طريقة ادلربعات الصغرى لتحديد معامالت االضلدار، اليت تربط بُت قيمة البند ادلراد التنبؤ هبا )ادلتغَت 
 تنبؤ )ادلتغَت ادلستقبل(.التابع( وقيمة البند ادلستعمل يف ال

ذاهتا،  سباب بعضها يتعلق بعملية التدقيقلعدة أيتفوؽ ظلوذج التدفق النقدي على النماذج األخرى 
 فيما يلي: همزاياتتمثل وبعضها يتعلق بالكفاءة االحصائية للنموذج ذاتو. 

بإتباع أي إجراءات فح  مثلما ػلدث إذا ما اعتربنا ادلبيعات متغَتا رئيسيا.  النموذج ادلدقق ال يلـز -
وىذا البند ال ػلتاج إىل مراجعة إضافية نظرا لسبق خضوعو فالنموذج اختار بدال منها التدفقات النقدية. 

للفح  الدوري العادي، كما أف نظاـ الرقابة الداخلية على العمليات النقدية غالبا ما يكوف جيدا األمر 
 الذي يضمن دقة عالية ذلذا البند بأقل تكلفة.

 طويل وبالتايل يساىم أسلوب ادلراجعة ها لوقتتاج تدقيقبالعناصر اليت ػلالتنبؤ بالنموذج  اكتفى -
لتنبؤ، فإف فحصها بأساليب التدقيق ها. أما البنود اليت مل يشملها االتحليلية يف زبفيض تكلفة تدقيق

 يقلل التكلفة ويعطي نتائج أدؽ يف وقت أسرع. األخرى
ب متاحة و ج حاسىذا النموذج سهل التطبيق وال ػلتاج إىل خربة احصائية متقدمة، كما أف ىناؾ برام -

 لتحيل االضلدار ؽلكن تطبيقها بسهولة.
نموذج يف البيانات احملاسبية اخلاضعة للمراجعة التحليلية، اللتطبيق  ةالشروط اإلحصائية الالزم يتوفر على -   

 وبالتايل فإنو من ادلتوقع أف تكوف القدرة التنبئية ذلذا النموذج عالية.

لتكامل ادلراجعة التحليلية مع إجراءات التدقيق األخرى يف مرحلة زبطيط طريقة يتضمن ىذا ادلنهج  -   
 عملية التدقيق ويف مرحلة تقييم نتائجها.

ل يعم التنبؤ بالقيم احلقيقية باستخداـ ظلوذج التدفق النقديمنهج  أف ةرى الباحثبناء على تلك ادلزايا ت
ادلراجعة التحليلية يف مزيج االختبارات االثباتية األساسية، ربديد مقدار يف على ترشيد احلكم الشخصي للمدقق 

 .األخرى اىجا النموذج يتفوؽ على ادلنشلا غلعل ىذ
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 خالصة الفصل:
ة من ىذا الفصل إىل أف تنفيذ ادلراجعة التحليلية طبقا للمنهج التقليدي يعتمد على احلكم الباحث تخلص

  :إىل حد كبَت شلا قد يًتتب عليو الشخصي للمدقق
ضليل يف القوائم ادلالية يف حُت أف التضليل ف ىناؾ تأالتحليلية  استنتاج ادلدقق بناء على نتائج ادلراجعة -

لك االستنتاج اخلاطئ  تكاليف غَت ضرورية يتحملها ادلدقق نتيجة غَت موعود شلا قد يًتتب على ذ
  .اكتشاؼ التضليل بالقوائم ادلاليةقيامو بإجراءات أكثر تفصيال هبدؼ  

ف ىناؾ تضليل للة يف حُت أظأف القوائم ادلالية غَت مالتحليلية  استنتاج ادلدقق بناء على نتائج ادلراجعة -
 .عد تقريرا نظيفاد يعرض ادلدقق للمساءلة إذا ما أفعلي بالقوائم ادلالية شلا ق

التحليلية وقد  الشخصي للمدقق يف رلاؿ ادلراجعةأعلية ترشيد احلكم  على ذلك فقد تأكدت بناء
لتحقيق  ىجامنأربعة  توقدم حصائي هبدؼ ترشيد الشخصي للمدققمدخل التحليل اإل ةالباحث تاستخدم

 ذلك اذلدؼ ىي:
 طرؽ ربليل السالسل الزمنية. -
 .االضلدار اخلطي ظلاذج -
 خطيط ادلايل.ظلوذج الت -
 ظلوذج التدفق النقدي. -

دلعرفة  دراسة عمليةحثة من خالؿ الفصل الرابع إجراء اللهدؼ من ىذا البحث، ستحاوؿ الب استكماال
ادلراجعة  اؿرليف اجلزائر دلدقق احلسابات بالشخصي م احلكترشيد يف  حصائياإل أساليب التحليلتأثَت مدى 
 التحليلية.
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  :تمهيد

َت أسهلمب ثمدى تأربديد  ومن أجل متغَتات الدراسة، دبختلف ةاخلهص ةالنظري افهىممادل أىم عرض بعد
ادلتغَت التحلملمة )يف ترشمد احلكم الشخصي للمدقق يف رلهؿ ادلراجعة  (تغَتات ادلستقلةادلالتحلمل اإلحصهئي )

إعداد استمهرة استبمهف وتوزيعهه على رلموعة من ادلدققُت اخلهرجمُت يف بعض واليهت قهمت البهحثة ب (،التهبع
والية  والية اجلزائر العهصمة،والية مملة، والية قسنطمنة، ، برج بوعريريج ، واليةسطمفوادلتمثلة  يف: والية  اجلزائر 

 . البلمدة، والية البويرة، والية وىراف، والية تلمسهف، والية بسكرة ووالية الوادي

 :مبهحث على النحو التهرل أربعةإذل ىذا الافصل  مت تقسممفقد وعلمو 
هنة يف ادلإصالح  التطرؽ إذل: نتنهوؿ يف ىذا ادلبحث مهنة تدقمق احلسهبهت يف اجلزائر من خالؿ المبحث األول

 .معهيَت التدقمق اجلزائريةو  هنة يف اجلزائرادلاذلمئهت ادلشرفة على تنظمم ، 01-10ظل القهنوف 
 من خالؿ ىذا ادلبحث اإلطهر ادلنهجي للدراسة ادلمدانمة.  نعرض :المبحث الثاني

  .تحلمل االحصهئي حملهور االستبمهفهلبمن خالؿ ىذا ادلبحث : نقـو المبحث الثالث

  الدراسة مع تافسَت النتهئج ادلتوصل إلمهه. اختبهر فرضمهتيتضمن ىذا ادلبحث  :الرابعالمبحث 
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 مهنة تدقيق الحسابات في الجزائر المبحث األول:
اذلمئهت ادلشرفة على ، 01-10إصالح مهنة التدقمق يف اجلزائر يف ظل القهنوف  نتنهوؿ يف ىذا ادلبحث:
 .معهيَت التدقمق اجلزائريةو  اجلزائرتنظمم مهنة تدقمق احلسهبهت يف 

 

    11-11ي الجزائر في ظل القانون إصالح مهنة التدقيق ف -1-1

، قهمت السلطهت بمة العممقة اليت خهضتهه اجلزائرمن أجل تكممف مهنة التدقمق مع اإلصالحهت احملهس
ادلتعلق دبهن اخلبَت احملهسب  2010جواف  29ادلؤرخ يف  01-10ادلهلمة بإصالح مهنة التدقمق من خالؿ القهنوف 

يضمن استمرار ادلهنة بهلسمهح للهمئة النقهبمة بهلتافرغ اذل ربسُت هسبهت واحملهسب ادلعتمد، والذي وزلهفظ احمل
مستوى معهرؼ ادلهنمُت يف رلهؿ ادلعهيَت الدولمة من أجل ربضَتىم إذل مواجهة ادلنهفسة مع انافتهح اخلدمهت 

 إطهر انضمهـ اجلزائر إذل ادلنظمة العهدلمة للتجهرة.احملهسبمة ادلقررة يف 

يهدؼ مشروع ىذا التنظمم إذل إعهدة امتالؾ السلطهت العموممة لصالحمهت السلطة العهمة وإعهدة 
اتسمت بنوع  أف مهنة التدقمق يف اجلزائرالسممه و رفع مستوى تكوين ادلهنمُت، ادلهنة وشلهرسة الوصهيه علمهه و  تنظمم

، بدلمل أنو دل يعهد النظر يف 08-91القهنوف ظل  يف م وعدـ وجود ضوابط وحدود دلمهرسة ادلهنةمن الالتنظم
ادلتعلق دبهنة اخلبَت احملهسب وزلهفظ  08-91من خالؿ القهنوف  1991النصوص التشريعمة ادلنظمة للمهنة منذ سنة 

احملهسب وزلهفظ احلسهبهت واحملهسب احلسهبهت واحملهسب ادلعتمد واحملدد لشروط وكمافمهت شلهرسة مهن اخلبَت 
ادلعتمد. من نهحمة أخرى فقد عرفت اذلمئة النقهبمة أزمة داخلمة عممقة أدت اذل عرقلة سَتىه وايقهؼ مههمهه 

أف التنظمم النهجم عن  -وزارة ادلهلمة-والتافريق بُت ادلهنمُت، ىذا، ويرى ادلشرفُت على إعداد مشروع القهنوف اجلديد
  1سبمز بعدة نقهئص السممه: 08-91القهنوف رقم 

 التكافل الكهمل بضبط اذلمئة دلهنة احملهسبة يف غمهب وصهية السلطهت العموممة. -

 اجلمع يف تنظمم وحمد لألصنهؼ ادلهنمة اليت زبتلف يف مههمهه ومصهحلهه. -

 العموممة.منح اذلمئة النقهبمة الًتاخمص دلمهرسة ادلههـ احملهسبمة بدوف أية رقهبة من السلطهت  -

 غمهب األحكهـ اخلهصة بهلتكوين والًتبصهت ادلهنمة حملهفظي احلسهبهت. -
                                                             

1
-الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، وزارة المالٌة، مشروع قانون ٌتعلق بمهمة الخبٌر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد الجمهورٌة 
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من بُت االنعكهسهت ادلتعددة للنقهئص ادلشهر إلمهه أعاله على سَت اذلمئة النقهبمة والتكافل بهدلهنة ديكن 
 1اإلشهرة إذل مه يلي:

 سبتد بعضهه إذل عدة سنوات؛ عدـ منح االعتمهدات بسبب ادلتهبعة غَت ادلنتظمة للطلبهت اليت-

 توقمف الًتبصهت التطبمقمة؛-

غمهب برنهمج للتكوين والتأىمل يسمح للمهنمُت بهلتكمف مع التطور ومع تدويل ادلعهيَت والتقنمهت احملهسبمة -
 وادلهلمة، خهصة يف ظل تبٍت اجلزائر للنظهـ احملهسيب ادلهرل اجلديد؛

دل زبضع للتكممف مع ادلعهيَت الدولمة لافحص احلسهبهت واليت  تؤدي إذل االعتمهد على اجتههدات مهنمة قددية -
 رقهبة غَت صهدقة و ال سبنح ضمهنهت كهفمة للمصداقمة و الصورة احلقمقمة للوضعمة ادلهلمة و ادلؤسسهت ادلراقبة؛

 غمهب نظهـ داخلي مصهدؽ علمو؛ -

 عدـ نشر جدوؿ ادلنظمة إذل يومنه ىذا؛ -

احملهسيب اليت يشرؼ علمهه اجمللس الوطٍت للمحهسبة حمث انو مت إعهدة النظر يف سبثمل  عرقلة نشهط الضبط -
 ( جمللس ادلنظمة يف ىذا اجلههز.07االعضهء السبعة )

 نقص عالقهت التعهوف مع ادلنظمهت األجنبمة بسبب عدـ استقرار ىذه ادلنظمة. -

قدمي قوائم مهلمة تتسم بهلشافهفمة وادلوضوعمة كمه كهف للنقهئص ادلشهر إلمهه أعاله انعكهسه سلبمه على ت
وادلالئمة والقهبلمة للمقهرنة، سبكن مستعملمهه من ازبهذ قرارات صهئبة، علمه أف اجلزائر دخلت مرحلة جديدة من 

 كهفالتكممف احملهسيب وىو مه يعرؼ دبدخل أو مافهـو التدويل احملهسيب واالبتعهد عن مدخل احملهسبة احمللمة، وعلمو  
 (ISA)عهدة النظر يف شلهرسة مهنة التدقمق دبه يتوافق ومعهيَت التدقمق الدولمة إامه على السلطهت ادلهلمة اجلزائرية لز 

ودبه يتمهشى مع اإلصالحهت احملهسبمة العممقة اليت خهضتهه اجلزائر واليت ذبسدت يف تبٍت النظهـ احملهسيب ادلهرل 
SCF. 

 
                                                             

1
-الحسابات و المحاسب المعتمد الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، وزارة المالٌة، مشروع قانون ٌتعلق بمهمة الخبٌر المحاسب و محافظ 
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 1:، مه يلي01-10القهنوف ومن بُت التدابَت الرئمسمة دلشروع 

إنشهء رللس وطٍت للمحهسبة ربت سلطة الوزير ادلكلف بهدلهلمة يتوذل مههـ االعتمهد والتقممس احملهسيب، وتنظمم  -
 ومتهبعة ادلهن احملهسبمة؛

الوطنمة  إنشهء ثالثة أصنهؼ مهنمة )ادلنظمة الوطنمة للخرباء احملهسبُت، الغرفة الوطنمة حملهفظي احلسهبهت، ادلنظمة -
للمحهسبُت ادلعتمدين(، وشلهرسة وزير ادلهلمة للوصهية على ىذه اذلمئهت ادلهنمة عن طريق اجمللس الوطٍت للمحهسبة 

 وعن طريق تعمُت شلثلمو لدى سلتلف رلهلس ادلهنمُت؛

 منح االعتمهد دلمهرسة ادلهنة الذي أصبح من صالحمهت وزير ادلهلمة؛ -

وزلهفظي احلسهبهت واحملهسبُت ادلعتمدين زبوؿ إذل وزير تقنمة ألعمهؿ اخلرباء احملهسبُت مراقبة النوعمة ادلهنمة وال -
 ادلهلمة؛

زلهفظي احلسهبهت من طرؼ مؤسسة تعلمم سلتصة تهبعة لوزارة ادلهلمة والتكافل تكافل بتكوين اخلرباء احملهسبُت و ال -
 لتكوين ادلهٍت؛ بتكوين احملهسبُت ادلعتمدين من طرؼ ادلؤسسهت التهبعة لوزارة ا

إنشهء رلهلس جهوية مهمتهه ادلسهمهة يف األعمهؿ اليت تبهدر هبه السلطهت العموممة ادلختصة يف رلهؿ التقممس  -
 احملهسيب والواجبهت ادلهنمة، وتسعَتة اخلدمهت وإعداد النصوص ادلتعلقة هبذه ادلهن؛

 شروط شلهرسة ادلهنة بهلنسبة للخرباء احملهسبمُت وزلهفظي احلسهبهت واحملهسبُت ادلعتمدين؛ ربديد -

 ربديد ادلههـ ادلوكلة وادلسؤولمهت ادلتعلقة بكل من اخلبَت احملهسيب وزلهفظ احلسهبهت واحملهسب ادلعتمد؛ -

 مدين وحهالت التنهيف.ربديد حقوؽ وواجبهت اخلرباء احملهسبمُت وزلهفظي احلسهبهت واحملهسبُت ادلعت -

ومن أجل تافسَت وشرح زلتوى ىذا القهنوف وتدعممو أصدر ادلشرع اجلزائري رلموعة من ادلراسمم التنافمذية سبثلت 
 فممه يلي:

الذي حيدد تشكملة اجمللس الوطٍت  4111جهنافي  42ادلؤرخ يف  42-11ادلرسـو التنافمذي رقم  -
 للمحهسبة وتنظممو وقواعد سَته.

                                                             
1

، ٌتعلق بمهن الخبٌر المحاسبً ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجرٌدة الرسمٌة 2101جوٌلٌة  22المؤرخ فً  01/10القانون رقم  

 .2101، 42للجمهورٌة الجزائرٌة، عدد
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الذي حيدد تشكملة اجمللس الوطٍت  4111جهنافي  42ادلؤرخ يف  42-11ادلرسـو التنافمذي رقم  -
 للمصف الوطٍت للخرباء احملهسبُت وصالحمهتو وقواعد سَته.

الذي حيدد تشكملة اجمللس الوطٍت للغرفة  4111جهنافي  42ادلؤرخ يف  42-11ادلرسـو التنافمذي رقم  -
 هتو وقواعد سَته.الوطنمة حملهفظي احلسهبهت وصالحم

الذي حيدد تشكملة اجمللس الوطٍت  4111جهنافي  42ادلؤرخ يف  42-11ادلرسـو التنافمذي رقم  -
 للمنظمة الوطنمة للمحهسبُت ادلعتمدين وصالحمهتو وقواعد سَته.

الذي حيدد تشكملة اللجنة اخلهصة  4111جهنافي  42ادلؤرخ يف  42-11ادلرسـو التنافمذي رقم   -
انتخهبهت اجملهلس الوطنمة للمصف الوطٍت للخرباء احملهسبُت والغرفة الوطنمة حملهفظي ادلكلافة بتنظمم 

 احلسهبهت وادلنظمة الوطنمة للمحهسبُت ادلعتمدين وصالحمههته.
الذي حيدد رتبة شلثلي الوزير ادلكلف  4111جهنافي  42ادلؤرخ يف  42-11ادلرسـو التنافمذي رقم  -

صف الوطٍت للخرباء احملهسبُت والغرفة الوطنمة حملهفظي احلسهبهت بهدلهلمة لدى اجملهلس الوطنمة للم
 وادلنظمة الوطنمة للمحهسبُت ادلعتمدين وصالحمههتم.

الذي حيدد شروط وكمافمهت االعتمهد  4111جهنافي  42ادلؤرخ يف  01-11ادلرسـو التنافمذي رقم  -
 دلمهرسة مهنة اخلبَت احملهسيب وزلهفظ احلسهبهت واحملهسب ادلعتمد.

يتعلق بهلشروط وادلعهيَت اخلهصة دبكهتب  4111جهنافي  42ادلؤرخ يف  01-11ادلرسـو التنافمذي رقم  -
 اخلبَت  احملهسيب وزلهفظ احلسهبهت واحملهسب ادلعتمد.

 يتعلق بتعمُت زلهفظي احلسهبهت. 4111جهنافي  42ادلؤرخ يف  04-11ادلرسـو التنافمذي رقم  -

ظ احلسهبهت الذي حيدد معهيَت تقهرير زلهف 4111مهيو  42يف  ادلؤرخ 414-11ادلرسـو التنافمذي رقم  -
 وأشكهؿ وأجهؿ إرسهذله.

والذي حيدد تنظمم األمهنة العهمة للمجلس الوطٍت  21/04/2013 القرار الوزاري ادلشًتؾ ادلؤرخ يف -
 للمحهسبة وسَتىه.

 

( من ىذا القهنوف، واليت جهء فمهه بأف وزارة ادلهلمة 12إف أىم مه جهء بو ىذا القهنوف ىو مه ورد يف ادلهدة )
ستتكافل بتكوين احملهسبُت وزلهفظي احلسهبهت من قبل معهد تعلمم متخصص تهبع ذله، والتكافل بتكوين احملهسبُت 
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وىذا مه سمنعكس بهإلجيهب على التأىمل ادلهٍت لكل من ادلعتمدين من قبل مؤسسهت تهبعة لوزارة التكوين ادلهٍت، 
 بَت احملهسيب وزلهفظ احلسهبهت واحملهسب ادلعتمد، دبه يتمهشى مع اإلصالحهت احملهسبمة اليت تبنتهه اجلزائر.اخل

 الهيئات المشرفة على تنظيم مهنة تدقيق الحسابات في الجزائر -1-4
لقد أدت اإلصالحهت اليت شهدهته مهنة التدقمق يف اجلزائر إذل إحداث تغمَتات ىهمة على طبمعة 
وتشكملة اذلمئهت ادلشرفة على مهنة التدقمق، حمث مت فصل ادلنظمة الوطنمة للخرباء احملهسبمُت وزلهفظي احلسهبهت 
واحملهسبُت ادلعتمدين إذل ثالث ىمئهت وىي: ادلصف الوطٍت للخرباء احملهسبمُت، الغرفة الوطنمة حملهفظي احلسهبهت، 

مستوى اجمللس الوطٍت للمحهسبة فقد مت إنشهء مخسة جلهف  ادلنظمة الوطنمة للمحهسبُت ادلعتمدين، أمه على
 1وادلتمثلة يف: متخصصة تعمل ربت سلطتو وقد أوكلت ذله مههـ تنظمممة

  جلنة تقممس ادلمهرسهت احملهسبمة والعنهية ادلهنمة: حمث تتوذل ىذه اللجنة األعمهؿ اخلهصة
ق النظهـ احملهسيب ادلهرل بهلتقممس احملهسيب، ووضع طرؽ العمل اليت تسهل عملمة تطبم

 وتلخمص األحبهث النظرية يف سلتلف ممهدين احملهسبة.
  جلنة االعتمهد: تتوذل ىذه اللجنة دراسة ملافهت االعتمهد اخلهصة بهاللتحهؽ دبهنة اخلبَت

 ادلعتمد، ونشر جدوؿ ادلهنمُت ادلعتمدين. والمحاسباحملهسيب، زلهفظ احلسهبهت 
  مراقبة الًتبصهت وربضَت برامج التكوين يف رلهؿ ادلعهيَت احملهسبمة جلنة التكوين: حمث تتوذل

 الدولمة.
  جلنة االنضبهط والتحكمم: حمث تتوذل ىذه اللجنة دراسة ادلخهلافهت أو عدـ احًتاـ

القواعد ادلهنمة اليت يرتكبهه ادلهنموف، كمه تتوذل مههـ ادلصهحلة والتحكمم خالؿ ادلنهزعهت 
 بُت ادلهنمُت.

  اقبة اجلودة: تتوذل ىذه اللجنة مراقبة نوعمة اخلدمهت ادلقدمة من طرؼ ادلهنمُت، جلنة مر
 وضمهف متهبعة مدى احًتاـ قواعد االستقاللمة واألخالقمهت.

 
 
 

                                                             
1

الملتقى الدولٌة للمراجعة،  رمهنة مراجعة الحسابات فً الجزائر وتكٌٌفها مع المعاٌٌضرورة إصالح »: 2100عمورة جمال  

م الدولً حول النظام المحاسبً المالً فً مواجهة المعاٌٌر الدولٌة للمحاسبة والمعاٌٌر الدولٌة للمراجعة، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلو

 .7:، ص2100 دٌسمبر 04-01ٌومً  -لٌدةالب-التسٌٌر، جامعة سعد دحلب
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 المجلس الوطني للمحاسبة -1-4-1
 318-96، وفقه للمرسـو التنافمذي رقم 1996لقد مت اإلعالف عن إنشهء اجمللس الوطٍت للمحهسبة يف سنة 

الذي اعترب ىذا اجمللس ىمئة استشهرية لدى وزارة ادلهلمة هتتم بشؤوف البحث والتطوير والتقممس يف اجملهؿ احملهسيب، 
وديكن ذلذا اجمللس االطالع على كل ادلسهئل ادلتعلقة دبجهؿ اختصهصو وذلك دببهدرة منو أو بطلب من الوزير 

 .1ادلكلف بهدلهلمة

سنوات، وذبدد  6يعُت أعضهء اجمللس الوطٍت للمحهسبة بقرار من الوزير ادلكلف بهدلهلمة وذلك دلدة 

 ) تشكملة اجمللس بهلثلث
 

( وذلك كل سنتُت، ويف حهلة انقطهع عهدة أحد األعضهء يتم استخالفو حسب  
 .2األشكهؿ نافسهه ويستخلافو العضو اجلديد حىت هنهية العهدة

 3:الوطٍت للمحهسبة يف رلهؿ االعتمهد فممه يلي تتمثل مههـ اجمللس

استقبهؿ طلبهت االعتمهد والتسجمل يف جدوؿ ادلصف الوطٍت للخرباء احملهسبُت، الغرفة الوطنمة حملهفظي  -
 احلسهبهت، ادلنظمة الوطنمة للمحهسبُت ادلعتمدين والافصل فمهه؛

وؿ على االعتمهد والتسجمل يف تقممم صالحمة إجهزات وشههدات كل ادلًتشحُت الراغبُت يف احلص -
 اجلدوؿ؛

 إعداد ونشر قهئمة ادلهنمُت يف اجلدوؿ؛ -

 استقبهؿ كل الشكهوى التأديبمة يف حق ادلهٍت والافصل فمهه؛ -

 تنظمم مراقبة النوعمة ادلهنمة وبررلتهه؛ -

 فقة.استقبهؿ ودراسة مشهريع قوانُت أخالقمهت ادلهنة ادلنجزة من سلتلف أصنهؼ ادلهنمُت وعرضهه للموا -

 

                                                             
1

، ٌتضمن إحداث المجلس الوطنً للمحاسبة وتنظٌمه، الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة 0229سبتمبر  22مؤرخ فً  103-29المرسوم التنفٌذي رقم  

 .12، المادة 0229، 29الجزائرٌة، العدد 
2

نً للمحاسبة وتنظٌمه وقواعد سٌره، الجرٌدة المتعلق بتشكٌلة المجلس الوط، 2100جانفً  27المؤرخ فً   24-00تنفٌذي رقم المرسوم ال 

 .4، ص.2100 ،17الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، العدد 
3

 .01المرجع السابق، المادة  



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية
 
 

 
248 

من ادلرسـو التنافمذي  11أمه مههـ اجمللس الوطٍت للمحهسبة يف رلهؿ التقممس احملهسيب فقد حددت حسب ادلهدة 
 1:فممه يلي 11-24

 صبع واستغالؿ كل ادلعلومهت والوثهئق ادلتعلقة بهحملهسبة وتدريسهه؛ -

أو العمل على ربقمق كل الدراسهت والتحهلمل يف رلهؿ تطوير واستعمهؿ األدوات وادلسهرات  ربقمق -
 احملهسبمة؛

 اقًتاح كل اإلجراءات اليت هتدؼ إذل تقممس احملهسبهت؛ -

 دراسة صبمع مشهريع النصوص القهنونمة ادلرتبطة بهحملهسبة، وإبداء اآلراء فمهه وتقدمي التوصمهت بشأهنه؛ -

 طوير أنظمة وبرامج التكوين وربسُت ادلستوى يف رلهؿ احملهسبة؛ادلسهمهة يف ت -

 متهبعة وضمهف مراقبة النوعمة فممه يتعلق بتطوير التقنمهت احملهسبمة وادلعهيَت الدولمة للتدقمق؛ -

 متهبعة تطور ادلنهىج والنظم واألدوات ادلتعلقة بهحملهسبة على ادلستوى الدورل؛ -

 اليت تدخل يف إطهر صالحمهتو.تنظمم كل التظهىرات وادللتقمهت  -
مههـ اجمللس الوطٍت للمحهسبة يف رلهؿ ادلهن احملهسبمة فممه  12كمه حدد ادلرسـو السهبق من خالؿ ادلهدة رقم   

 2:يلي

 ادلسهمهة يف ترقمة ادلهن احملهسبمة؛ -

 ادلسهمهة يف تطوير أنظمة وبرامج التكوين وربسُت مستوى ادلهنمُت؛ -

 تطور ادلنهىج والنظم واألدوات ادلتعلقة بهلتكوين يف رلهؿ احملهسبة على ادلستوى الدورل؛ متهبعة -

 متهبعة وضمهف ربسُت العنهية ادلهنمة؛ -

 إجراء دراسهت يف احملهسبة وادلمهدين ادلرتبطة هبه بطريقة مبهشرة أو غَت مبهشرة ونشر نتهئجهه؛ -

دعهئم بمداغوجمة ومراجع أخرى متعلقة هبذا  مسهعدة ىمئهت التكوين يف احملهسبة من خالؿ تصور -
 التكوين؛

 تنظمم أو ادلسهمهة يف تنظمم ورشهت التكوين دبنهسبة إدخهؿ قواعد زلهسبمة جديدة؛ -

                                                             
1

 .00المرجع السابق، المادة  
2

 .02المرجع السابق، المادة  
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القمهـ بهألحبهث ادلنهسبة اليت تسمح بإعداد األدوات اجلديدة، واليت توضع ربت تصرؼ ادلهنمُت  -
 احملهسبُت.

 

 المصف الوطني للخبراء المحاسبين -1-4-4

يعد ادلصف الوطٍت للخرباء احملهسبُت جههزا مهنمه يتمتع بهلشخصمة ادلعنوية، يضم كال من األشخهص 
 1:الطبمعمُت أو ادلعنويُت ادلعتمدين، وادلؤىلُت دلمهرسة مهنة اخلبَت احملهسيب، يتوذل ادلصف القمهـ بهدلههـ التهلمة

 وحسن شلهرستهه؛ السهر على تنظمم ادلهنة -

 الدفهع عن كرامة أعضهئو واستقاللمتهم؛ -

 السهر على احًتاـ قواعد ادلهنة وأعرافهه؛ -

 إعداد النظهـ الداخلي الذي يوافق علمو الوزير ادلكلف بهدلهلمة وينشره يف أجل شهرين من إيداعو؛ -

 إعداد مدونة ألخالقمهت ادلهنة؛ -

 وحسن سَتىه. إبداء الرأي يف كل ادلسهئل ادلرتبطة بهدلهنة -
 

يسَت ىذا ادلصف من طرؼ رللس وطٍت ينتخبو ادلهنموف، وحيدد مقره بهلعهصمة، وفقه للمرسـو التنافمذي 
( أعضهء منتخبُت من اجلمعمة العهمة من بُت األعضهء ادلعتمدين 9فإف ىذا اجمللس يتشكل من تسعة ) 25-11رقم 

وىؤالء األعضهء ينتخبوف دلدة ثالث سنوات قهبلة للتجديد وادلسجلُت يف جدوؿ ادلصف الوطٍت للخرباء احملهسبُت، 
وتنتهي عهدهتم يـو انتخهب اجمللس اجلديد،  ينسق اجمللس نشهطهتو مع الوزير ادلكلف بهدلهلمة الذي يقـو بتعمُت 

 .2شلثلو لدى ىذا اجمللس

 

 

 

                                                             
1

، ٌتعلق بمهن الخبٌر المحاسبً ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجرٌدة الرسمٌة 2101 جوٌلٌة 22المؤرخ فً  01/10القانون رقم  

 2101، 42عددالللجمهورٌة الجزائرٌة، 
2

 ق بتشكٌلة المجلس الوطنً للمصف الوطنً للخبراء المحاسبٌن وصالحٌته، المتعل2100جانفً  27المؤرخ فً   22-00تنفٌذي رقم المرسوم ال 

 .14، المادة2100 ،17الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، العدد  وقواعد سٌره،
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 الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات -1-4-0

الغرفة الوطنمة حملهفظي احلسهبهت جههزا مهنمه يتمتع بهلشخصمة ادلعنوية، تضم كال من األشخهص  تعد
الطبمعمُت أو ادلعنويُت ادلعتمدين، وادلؤىلُت دلمهرسة مهنة زلهفظ احلسهبهت، تتوذل الغرفة الوطنمة القمهـ بهدلههـ 

 1:التهلمة

 السهر على تنظمم ادلهنة وحسن شلهرستهه؛ -

 كرامة أعضهئهه واستقاللمتهم؛الدفهع عن   -

 السهر على احًتاـ قواعد ادلهنة وأعرافهه؛ -

 إعداد النظهـ الداخلي الذي يوافق علمو الوزير دلكلف بهدلهلمة وينشره يف أجل شهرين من إيداعو؛ -

 إعداد مدونة ألخالقمهت ادلهنة؛ -

 إبداء الرأي يف كل ادلسهئل ادلرتبطة بهدلهنة وحسن سَتىه. -
 

ووفقه للمرسـو التنافمذي رقم  الوطنمة حملهفظي احلسهبهت من قبل رللس وطٍت ينتخبو ادلهنموف،تسَت الغرفة 
( أعضهء منتخبُت من اجلمعمة العهمة من بُت األعضهء ادلعتمدين 9، فإف ىذا اجمللس يتشكل من تسعة )11-26

االقًتاع السري ويعترب األعضهء وادلسجلُت يف جدوؿ الغرفة الوطنمة حملهفظي احلسهبهت، ويتم االنتخهب عن طريق 
التسعة ىم الذين ربصلوا على أكرب عدد من األصوات وادلعلن عنهم على التوارل رئمسه وأممنه عهمه وأممنه للخزينة، 

ويف حهلة التسهوي يف األصوات  .التنهزرل لألصوات ادلتحصل علمهه بمنمه يوزع األعضهء الستة البهقوف حسب العد
شح األقدـ يف ادلهنة، وينتخب ىؤالء األعضهء دلدة ثالث سنوات قهبلة للتجديد حمث تنتهي يعترب الافهئز ادلًت 

 .2عهدهتم يـو انتخهب اجمللس اجلديد

 

 

 

                                                             
، مرجع سابق. 10-01القانون رقم  
1
 

2
وصالحٌته وقواعد  اتباسة لمحافظً الحالوطنٌ للغرفة ٌحدد تشكٌلة المجلس الوطنً 27/10/2100المؤرخ فً  29-00المرسوم التنفٌذي رقم  

 .14، المادة 2100، 17زائرٌة، عددسٌره، الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الج
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 المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين -1-4-2

تعد ادلنظمة الوطنمة للمحهسبُت ادلعتمدين جههز مهٍت يتمتع بهلشخصمة ادلعنوية، تضم كل من 
األشخهص الطبمعمُت أو ادلعنويُت ادلعتمدين، وادلؤىلُت دلمهرسة مهنة احملهسب ادلعتمد، تتوذل ادلنظمة الوطنمة القمهـ 

 :1بهدلههـ التهلمة

 السهر على تنظمم ادلهنة وحسن شلهرستهه؛ -

 الدفهع عن كرامة أعضهئهه واستقاللمتهم؛ -

 السهر على احًتاـ قواعد ادلهنة وأعرافهه؛   -

 إعداد النظهـ الداخلي الذي يوافق علمو الوزير ادلكلف بهدلهلمة وينشره يف أجل شهرين من إيداعو؛ -

 إعداد مدونة ألخالقمهت ادلهنة؛ -

 إبداء الرأي يف كل ادلسهئل ادلرتبطة بهدلهنة وحسن سَتىه. -
 

تسَت ادلنظمة الوطنمة للمحهسبُت ادلعتمدين من طرؼ رللس وطٍت ينتخبو ادلهنموف، ووفقه للمرسـو 
( أعضهء منتخبُت من اجلمعمة العهمة من بُت األعضهء 9يتشكل ىذا اجمللس من تسعة ) 27-11التنافمذي رقم 

ىؤالء األعضهء دلدة ثالث  ادلعتمدين وادلسجلُت يف جدوؿ ادلنظمة الوطنمة للمحهسبُت ادلعتمدين، وينتخب
 .2سنوات قهبلة للتجديد حمث تنتهي عهدهتم يـو انتخهب اجمللس اجلديد

  معايير التدقيق الجزائرية -1-0
 أربع إصداريف اجلزائر وذلك من خالؿ رلموعة من معهيَت التدقمق أصدر اجمللس الوطٍت للمحهسبة 

 وفقه دله يلي:ف مقررات إذل حد اآل
 ذل وضع حمز التنافمذ أربعة معهيَت يهدؼ ىذا ادلقرر إ :4112 فيفري 12في المؤرخ  114 رقم المقرر

 3:وادلتمثلة يفجزائرية للتدقمق 
 

                                                             
، مرجع سابق.10-01قانون رقم  
1
 

2
وصالحٌته  ة للمحاسبٌن المعتمدٌنالوطنٌ للمنظمة ٌحدد تشكٌلة المجلس الوطنً 27/10/2100المؤرخ فً  27-00المرسوم التنفٌذي رقم  

 .14، المادة 2100، 17وقواعد سٌره، الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، عدد
  :متوفرة على الرابط التالً ،«معاٌٌر التدقٌق الجزائرٌة»: 2109 للمحاسبة الوطنًالمجلس  3

http://www.cnc.dz/fichier_regle/202.pdf (01/12/2107 :االطالع تارٌخ.) 

http://www.cnc.dz/fichier_regle/202.pdf
http://www.cnc.dz/fichier_regle/202.pdf
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 ادلتعلق بهتافهؽ حوؿ أحكهـ مهمة التدقمق؛  :210ادلعمهر اجلزائري للتدقمق رقم  - 
 ادلتعلق بهلتأكمدات اخلهرجمة؛: 505ادلعمهر اجلزائري للتدقمق رقم   - 
 ادلتعلق بهألحداث الالحقة؛ : 560ادلعمهر اجلزائري للتدقمق رقم  - 
 .ادلتعلق بهلتصرحيهت الكتهبمة: 580ادلعمهر اجلزائري للتدقمق رقم  - 

  يهدؼ ىذا ادلقرر إذل وضع حمز التنافمذ أربعة معهيَت  :4112أكتوبر  11المؤرخ في  121المقرر رقم
  1وادلتمثلة يف:جزائرية للتدقمق 
 تخطمط تدقمق الكشوؼ ادلهلمة؛ب ادلتعلق :300ادلعمهر اجلزائري للتدقمق  -  
 هلعنهصر ادلقنعة؛: ادلتعلق ب500ادلعمهر اجلزائري للتدقمق رقم  -                        

 ههـ التدقمق األولمة ااألرصدة االفتتهحمةا؛: ادلتعلق دب510ادلعمهر اجلزائري للتدقمق رقم  -
تأسمس الرأي وتقرير التدقمق على الكشوؼ : ادلتعلق ب700ادلعمهر اجلزائري للتدقمق رقم  -

 ادلهلمة.
 2:ادلتضمن ادلعهيَت اجلزائرية للتدقمق ادلتمثلة يف :4112مارس  12المؤرخ في  40 المقرر رقم 

 ادلتعلق بهإلجراءات التحلملمة؛: 520معمهر التدقمق اجلزائري رقم   -
 هستمرارية االستغالؿ؛: ادلتعلق ب570معمهر التدقمق اجلزائري رقم   -
 هستخداـ أعمهؿ ادلدققُت الداخلمُت؛: ادلتعلق ب610معمهر التدقمق اجلزائري رقم   -
هستخداـ أعمهؿ خبَت معُت من طرؼ : ادلتعلق ب620معمهر التدقمق اجلزائري رقم   -

 ادلدقق.
 3ادلتضمن ادلعهيَت اجلزائرية للتدقمق ادلتمثلة يف: :4112 سبتمبر 42المؤرخ في  22 المقرر رقم 

 ؛اوثهئق التدقمقا 230ق ادلعمهر اجلزائري للتدقم -

                                                             
1

  :متوفرة على الرابط التالً ،«التدقٌق الجزائرٌةمعاٌٌر »: 2109 للمحاسبة الوطنًالمجلس  
http://www.cnc.dz/fichier_regle/1211.pdf  (.01/12/2107 :االطالع)تارٌخ 

 .www.joradp.dz :لالطالع أكثر ٌرجى زٌارة موقع الجرٌدة الرسمٌة* 
2

  :متوفرة على الرابط التالً ،«معاٌٌر التدقٌق الجزائرٌة»: 2107 للمحاسبة الوطنًالمجلس  
http://www.cnc.dz/fichier_regle/1230.pdf  (.01/12/2107 :االطالع)تارٌخ 

3
 Ordre national des experts- comptables2018: « DÉCISION N° 77 DU 27/09/2018, DU MINISTÈRE DES 

FINANCES, PORTANT NORMES ALGÉRIENNES D'AUDIT, disponible sur: http://www.cn-
onec.dz/index.php/component/jdownloads/download/15-les-normes-algeriennes-d-audit/39-decision-n-77-
du-27-09-2018-du-ministere-des-finances-portant-normes-algeriennes-d-
audit?fbclid=IwAR3RrVd2vJEbztziRB5B6onUmLfC7nqqeVcZShLQts5F-I375gz5gRr5KAc  (07/10/2018). 

http://www.cnc.dz/fichier_regle/1211.pdf
http://www.cnc.dz/fichier_regle/1211.pdf
http://www.joradp.dz/
http://www.cnc.dz/fichier_regle/1230.pdf
http://www.cnc.dz/fichier_regle/1230.pdf
http://www.cn-onec.dz/index.php/component/jdownloads/download/15-les-normes-algeriennes-d-audit/39-decision-n-77-du-27-09-2018-du-ministere-des-finances-portant-normes-algeriennes-d-audit?fbclid=IwAR3RrVd2vJEbztziRB5B6onUmLfC7nqqeVcZShLQts5F-I375gz5gRr5KAc
http://www.cn-onec.dz/index.php/component/jdownloads/download/15-les-normes-algeriennes-d-audit/39-decision-n-77-du-27-09-2018-du-ministere-des-finances-portant-normes-algeriennes-d-audit?fbclid=IwAR3RrVd2vJEbztziRB5B6onUmLfC7nqqeVcZShLQts5F-I375gz5gRr5KAc
http://www.cn-onec.dz/index.php/component/jdownloads/download/15-les-normes-algeriennes-d-audit/39-decision-n-77-du-27-09-2018-du-ministere-des-finances-portant-normes-algeriennes-d-audit?fbclid=IwAR3RrVd2vJEbztziRB5B6onUmLfC7nqqeVcZShLQts5F-I375gz5gRr5KAc
http://www.cn-onec.dz/index.php/component/jdownloads/download/15-les-normes-algeriennes-d-audit/39-decision-n-77-du-27-09-2018-du-ministere-des-finances-portant-normes-algeriennes-d-audit?fbclid=IwAR3RrVd2vJEbztziRB5B6onUmLfC7nqqeVcZShLQts5F-I375gz5gRr5KAc
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 ؛اعتبهرات خهصةا-االعنهصر ادلقنعة 501ادلعمهر اجلزائري للتدقمق  -
 ؛االسرب يف التدقمقا 530ادلعمهر اجلزائري للتدقمق  -
تدقمق التقديرات احملهسبمة دبه فمهه التقديرات  ا -540-ادلعمهر اجلزائري للتدقمق  -

 احملهسبمة للقممة احلقمقمة وادلعلومهت الواردة ادلتعلقة بوا.
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 اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية: المبحث الثاني

اليت مت أدوات التحلمل اإلحصهئي ع البمهنهت، األدوات ادلستخدمة يف صبإذل: يف ىذا ادلبحث  نتطرؽ          
 إذل رلهالت الدراسة وعمنة الدراسة. بهإلضهفة ، االعتمهد علمهه دلعهجلة زلهور االستبمهف واختبهر فرضمهت الدراسة

 

 جمع البيانات  دواتأ -4-1
يف  سبثلتة ممت اإلعتمهد على نوعُت من ادلصهدر من أجل صبع البمهنهت الالزمة وىي: مصهدر رئمس

، أمه ادلصهدر الثهنوية فقد يف اجلزائر الدراسة وادلتمثلة يف فئة ادلدققُت اخلهرجمُت ةدلافردات عمناالستبمهف ادلوجو 
 :نتنهوذله فممه يليسبثلت يف ادلقهبلة الشخصمة بهإلضهفة إذل القوانُت والتشريعهت ادلنظمة للمهنة، 

 ة )االستبيان(ياألدوات الرئيس -4-1-1

تشتت خهصة مع الدراسة، من عمنة  الالزمةت كأداة رئمسمة جلمع البمهنه  البهحثة االستبمهف استخدمت
  ة.ادلبهشر  ةفرادىه من خالؿ ادلقهبلكل أذل  إالوصوؿ وصعوبة  جغرافمهالعمنة  فرادأ
 االستبيان  تصميم -4-1-1-1

واضحة  طريقةب  عبهراتو صمهغةسبت جوانب ادلوضوع، كمه  سبس كهفةعددا من األسئلة االستبمهف  نضمتي
هحلكم بو أبأسهلمب التحلمل اإلحصهئي تعلق مه  ءللدراسة سواعلى مه جهء يف اجلهنب النظري  العتمهدهب وذلك

 لتسهمل عملمة اإلجهبة وربح الوقتاألسئلة ادلغلقة البهحثة  وقد استخدمت، الشخصي يف رلهؿ ادلراجعة التحلملمة
من جهة أخرى ألف األسئلة ادلغلقة ىي النوع ادلنهسب لدراسة منوذج االضلدار بُت ادلتغَت التهبع ادلتمثل و من جهة، 

بهالعتمهد أسهلمب التحلمل اإلحصهئي وادلتغَت ادلستقل ادلتمثل يف  احلكم الشخصي يف رلهؿ ادلراجعة التحلملمةيف 
 . على سلم لمكرت موحد

 بهخلطوات التهلمة:مرت مرحلة تصممم االستبمهف لقد 
جلمع مهف مت  استخداـ االستبحمث الذي يستمد من ىدؼ الدراسة،  مهفديد اذلدؼ من االستبرب -      

أسهلمب  تأثَتمدى ابراز  هبدؼزلهفظي احلسهبهت واخلرباء احملهسبُت يف اجلزائر البمهنهت الالزمة من 
 ؛ادلراجعة التحلملمة يف رلهؿ احلكم الشخصي للمدققالتحلمل اإلحصهئي يف ترشمد 

 ؛زلهورهو  جل ربديد أبعهدهمن أادلتخصصُت  األسهتذةو  ادلهنمُتاستشهرة العديد من  -     
  ؛يد العبهرات اليت تقع ربت كل زلورربد -     
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 ؛ستهذ ادلشرؼعلى األو عرضو  األولمة االستبمهف يف صورتوم تصمم -     
رلموعة من األسهتذة بعض ادلهنمُت بهإلضهفة إذل على رلموعة من احملكمُت وىم  االستبمهفعرض  -     

 ؛كلمة علم االجتمهعو وعلـو التسمَت التجهرية و تخصصُت بكلمة العلـو االقتصهدية ادل
 ؛مالحظهت وتعديالت احملكمُت منتعديل مه أشهر لو ادلشرؼ و  -    

 . (1يف شكلو النههئي )كمه ىو موضح يف ادللحق رقم  االستبمهفإخراج  -
ترصبة االستبمهف إذل اللغة الافرنسمة وذلك لمسهل فهمو من طرؼ شلهرسي ادلهنة بهعتبهر أف طبمعة ادلهنة ربتم  -

 .مهتاستعمهؿ اللغة األجنبمة يف تعهمال
 

  قسمُت رئمسمُت: إذل وتقسمم متم  كمه. رئمسمة محاور ثالثة موزعة علىعبهرة  24 تضمن االستبمهفوقد 
، ، العمراجلنسهصة بأفراد عمنة الدراسة )اخلشخصمة البمهنهت أسئلة تتعلق بهل (12)على  اشتمل :القسم األول -

تلقي تدريب حوؿ استخداـ األسهلمب اإلحصهئمة يف  والية العمل،، ادلؤىل العملي، اخلربة ادلهنمة، ادلؤىل العلمي
حوؿ الربامج اجلهىزة االستخداـ على احلهسب اآلرل لتطبمق األسهلمب اإلحصهئمة يف تلقي تدريب التدقمق، 

   .(رلهالت التدقمق
 ثالثةموزمعة على عبهرة  24من وىو يتكوف  ،الستبمهفالرئمسمة لهور احملىذا القسم على  اشتمل القسم الثاني: -

  يلي: كمه  محاور
 مدققي الحسابات في  درجة استخداممعرفة رلموعة من العبهرات هتدؼ إذل  ضمي: األول محورال

، تتوزع حسب عبهرة 30مكوف من  ألساليب التحليل اإلحصائي في مجال المراجعة التحليلية،الجزائر 
 اجملموعهت التهلمة:

 :اإلحصهئي التحلمل ألسهلمب اجلزائر يف احلسهبهت مدققي اعتمهد تتعلق دبستوى اجملموعة األوذل 
 .التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف
 :التحلمل أسهلمب استخداـ عدـ حهلة يف ادلستخدمة البديلة تتعلق بهألسهلمب اجملموعة الثهنمة 

 .التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف اإلحصهئي
 رلهؿ يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب الستخداـ عهئقه تشكل اليت هلعواملاجملموعة الثهلثة: تتعلق ب 

 .التحلملمة ادلراجعة
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 مدى مساهمة أساليب التحليل اإلحصائي ذل معرفة إهتدؼ  رلموعة من العبهرات يضم الثاني:محور ال
تتوزع  ،عبهرة 33من يتكوف ، في ترشيد الحكم الشخصي للمدقق في مجال المراجعة التحليلية

 حسب اجملموعهت التهلمة:
 :الزمنمة السالسل ربلمل نهجدبتتعلق  اجملموعة األوذل. 
 :االضلدار ربلمل نهجدبتتعلق  اجملموعة الثهنمة. 
  ادلهرل التخطمط نموذجباجملموعة الثهلثة: تتعلق. 
 النقدي التدفق نموذجاجملموعة الرابعة: تتعلق ب. 

 

 اتجاهات ذل التعرؼ على إهتدؼ  رلموعة من العبهرات ضمي يتضمن ادلتغَت التهبع، الثالث:  محورال
 مكوف ،في مجال المراجعة التحليلية ةم الشخصيامهحكنحو ترشيد أ الجزائرمدققي الحسابات في 

 .عبهرات 5من 
 :على سلتلف زلهوره االستبمهفتوزيع عبهرات  ا08رقما اجلدوؿيوضح 
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  هعلى مختلف محاور  االستبيان توزيع عبارات (:08جدول رقم )

 العباراتأرقام  محاور الدراسة

 01-1 أساليب التحليل اإلحصائي في مجال المراجعة التحليليةاستخدام المحور األول: 

مدققي الحسابات في الجزائر ألساليب التحليل  اعتمادمستوى المجموعة األولى:   -
 .اإلحصائي في مجال المراجعة التحليلية

1-10 

 أساليبعدم استخدام  المستخدمة في حالةالبديلة األساليب المجموعة الثانية:   -
 .اإلحصائي في مجال المراجعة التحليليةالتحليل 

11-24 

 اإلحصائي التحليل أساليب الستخدام عائقا تشكل التي العواملالمجموعة الثالثة:   -
 .التحليلية المراجعة مجال في

25-30 

مساهمة أساليب التحليل اإلحصائي في ترشيد الحكم الشخصي للمدقق في  محور الثاني:ال
 المراجعة التحليليةمجال 

01- 20 

 37-31 منهج تحليل السالسل الزمنيةالمجموعة األولى:  -

 46-38 االنحدارمنهج تحليل   المجموعة الثانية: -

 54-47 نموذج التخطيط الماليالمجموعة الثالثة:  -

 63-55 نموذج التدفق النقدي المجموعة الرابعة: -

22 -22 في مجال المراجعة التحليليةترشيد الحكم الشخصي للمدقق  المحور الثالث:  

 

 ستبمهفاالعلى  عتمهدااعداد البهحثة إ: من المصدر
 

لتحويل اآلراء الوصافمة إذل صمغة  بهإلضهفة إذل ادلقمهس الثنهئي مقمهس لمكرت اخلمهسي  استخداـ متم 
 :ا9رقم اإعطهء وزف لكل إجهبة شلكنة لألسئلة اليت ربتويهه االستمهرة وفق مه ىو مبُت يف اجلدوؿ بوذلك  ،كمممة

 

 
 
 
 
 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية
 
 

 
258 

 ت المتحصل عليها بواسطة االستبيانأوزان االجابا(: 09) جدول رقم

 

 من اعداد البهحثة.المصدر: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محاور الدراسة االجابات الممكنة الوزن
 دائمه 5

مدققي احلسهبهت يف اجلزائر ألسهلمب  مستوى اعتمهد
  التحلمل اإلحصهئي يف رلهؿ ادلراجعة التحلملمة.

 
أساليب استخدام المحور األول: 

التحليل اإلحصائي في مجال 
 المراجعة التحليلية

 غهلبه 4
 أحمهنه 3
 نهدرا 2
 أبدا 1
استخداـ  األسهلمب البديلة ادلستخدمة يف حهلة عدـ نعم 2

أسهلمب التحلمل اإلحصهئي يف رلهؿ ادلراجعة 
 التحلملمة.

 ال 1

  أسهلمب الستخداـ عهئقه تشكل العوامل اليت نعم 2
 ال 1 .التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف اإلحصهئي  التحلمل

 موافق بشدة 5
 منهج ربلمل السالسل الزمنمة -

 االضلدارمنهج ربلمل  -
 التخطمط ادلهرل منوذج -
 منوذج التدفق النقدي -

مساهمة أساليب  محور الثاني:ال
ترشيد  التحليل اإلحصائي في 

الحكم الشخصي للمدقق في مجال 
 المراجعة التحليلية

 موافق 4
 زلهيد 3
 غَت موافق 2
 غَت موافق بشدة 1
 موافق بشدة 5

ترشمد احلكم الشخصي للمدقق يف رلهؿ ادلراجعة 
 التحلملمة

ترشيد الحكم  المحور الثالث:
الشخصي للمدقق في مجال 

 المراجعة التحليلية

 موافق 4
 زلهيد 3
 غَت موافق 2
 غَت موافق بشدة 1
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 االستبيان وثبات صدق -4-1-1-4
من د هلتأكلذلك قهمت البهحثة  ب، االستبمهف لصحة الشروط الضروريةمن  مهفثبهت االستبيعترب صدؽ و  

 من ثبهتوأخَتا التأكد ، و ةاالستطالعم توزيعو على العمنة على احملكمُت مث ضوبعر  مهفلالستبالصدؽ الظهىري 
 حبسهب معهمل الثبهت ألافه كرونبهخ.

 االستبيانصدق  -أ

 األسهتذةو  ادلهنمُت من رلموعة علىمهف االستب بعرض البهحثة قهمتبعد اعداد االستمهرة األولمة 
كمه ىو  رلهؿ تصممم االستمهراتادلتخصصُت يف  األسهتذةبعض  بهإلضهفة إذل، يف موضوع البحث ُتتصخادل

 وزلتوى شكل خيص فممه آرائهمهههتم و موتوج مالحظههتم من ، وذلك بغرض االستافهدة(2موضح يف )ادللحق رقم 
 احملكمُت مالحظهتمقًتحهت و على االستبمهف احملكم بنهء مت تعديل  .زلهوره وترابط عبهرات االستبمهف وتنهسق

العبهرات بشكل غة  بعض هصم االستبمهف، طوؿ عبهراتيف كل زلور،  كثرة عدد األسئلةيف:  )سبثلت   واليت
على عمنة  توزيعوو النههئمة  يف صورتو إخراجو بعد ذلك مت،  ادلعٌت،.....( من حمث، تداخل بعض األسئلة مركب

 . االستبمهف عبهراتل ماستمعههبو  تهمعرفة مدى استجهبدلسة، من رلتمع الدرامافردة   51مكونة من استطالعمة 
 

  االستبيانثبات  -ب
ثبهت إف . للتأكد من ثبهتو حسهب معهمل الثبهت ألافه كرونبهخيتم االستبمهف، تأكد من صدؽ بعد ال

استقرارىه يف احلصوؿ على نافس النتهئج فممه لو أعمد استخدامهه مرات متتهلمة ويف نافس الظروؼ. يعٍت األداة 
تًتاوح بُت الصافر والواحد الصحمح، فإذا دل يوجد ثبهت يف البمهنهت ادلكوِّنة لالستمهرة، ممة يأخذ معهمل الثبهت ق

هت تهـ يف البمهنهت فإف قممة ادلعهمل فإف قممة ادلعهمل تكوف مسهوية للصافر وعلى العكس إذا كهف ىنهؾ ثب
تعٍت زيهدة يف مصداقمة البمهنهت، وبهلتهرل  ألافه كرنبهختسهوي الواحد الصحمح، بهلتهرل أي زيهدة يف قممة معهمل 

 .1إمكهنمة عكس نتهئج العمنة للمجتمع ادلدروس

 قهمت البهحثة بتطبمق معهمل ألافه كرونبهخ على مرحلتُت: وقد
 :من  مدقق  51 ة االستطالعمة اليت مت توزيعهه علىستمهر تطبمق ألافه كرونبهخ على اال المرحلة األولى

 : ا10رقم ااجلدوؿ يوضح ذلك و رلتمع الدراسة، 
 

                                                             
1  Bernard Grais 2003:« Méthodes statistiques», 3ème édition, Dunod, Paris, p.104. 
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 (: معامل ألفا كرونباخ لالستمارة االستطالعية11جدول رقم )                         
 معامل الثبات محاور االستمارة

 المحور األول
 7190,       االولىالمجموعة 

 8180,       المجموعة الثانية

     06320 المجموعة الثالثة

 7140, المحور الثاني

 7580, المحور الثالث

 SPSS 23.0اعتمهدا على سلرجهت برنهمج من إعداد البهحثة  المصدر:
 

ذل إ 06350)تراوحت مه بُت حمث  ،60% نالحظ من اجلدوؿ أعاله أف معهمالت الثبهت كهنت أكرب من
  .قهبلة للتوزيع وىي بذلكيف صورهته النههئمة،  رةهممه يدؿ على ثبهت االست (،06454

 

 :خبَت زلهسبو  زلهفظ حسهبهت 53ادلتكونة من ة على  عمنة   الدراس هفممت توزيع االستب المرحلة الثانية 
القهبلة للتحلمل، الستمهرات ادلوزعة و ا اسًتجهع ثهنمة بعدمرة ألافه كرونبهخ معهمل مت حسهب هجلزائر، و ب

 :ا11رقم ا اجلدوؿ يفىو موضح كمه  وكهنت النتهئج
 

 (: معامل ألفا كرونباخ لالستمارة الميدانية 11جدول رقم )                          
 معامل الثبات محاور االستمارة

 المحور األول
 06332 المجموعة االولى

 7340, الثانية المجموعة

 7470, المجموعة الثالثة

 7460, المحور الثاني

 8110, المحور الثالث

 SPSS 23.0اعتمهدا على سلرجهت برنهمج  من إعداد البهحثة  المصدر:
 

                                                             
 مجموعة من مجموعات المحور األول على حدى، ألن عبارات المجموعات الثالث لم تكن كلها فً نفس  تم حساب معامل ألفا كرونباخ لكل

 االتجاه. 
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 إذل 06330) بُت مه تراوحت حمث، 60% كهنت أكرب منيتضح من اجلدوؿ أعاله، أف معهمالت الثبهت  

اعتمهدىه يف الدراسة امكهنمة يؤكد لنه  ، مهمرتافع ثبهت دبعهمل متعتت الدراسة أداةأف  على ذلك يدؿ ،(06455
  .ادلمدانمة

 

 :أدوات الدراسة الثانوية -4-1-4

سبثلت يف ادلقهبلة الشخصمة، الوثهئق  مسهعدة بهإلضهفة إذل االستبمهف فقد مت االعتمهد على أدوات
  ، نتنهوذله فممه يلي:وادلعطمهت اإلحصهئمة

 :المقابلة الشخصية -4-1-4-1

االتصهؿ ادلبهشر مع بعض أفراد  مت االعتمهد على ادلقهبلة الشخصمة يف صبع بمهنهت الدراسة، حمث مت
مبهشرة وصبع ادلزيد من ادلعلومهت  تيف اجلزائر ووزع علمهم االستبمهف، وقد مت احلصوؿ على إجهبه الدراسة عمنة

الوقوؼ على أىم ادلعوقهت اليت تقف و  رلهؿ ادلراجعة التحلملمةيف حصهئي حوؿ واقع استخداـ أسهلمب التحلمل اإل
 هه.حهجزا أمهـ ادلدقق اخلهرجي يف استخدام

  :الوثائق والمعطيات اإلحصائية -4-1-4-4

مت االعتمهد على الوثهئق وادلعطمهت اإلحصهئمة اخلهصة بوزارة  االستبمهف وادلقهبلة الشخصمة، بهإلضهفة إذل
ي مهنة التدقمق اخلهرجي يف اجلزائر من زلهفظي مهرساحلصوؿ على العدد اإلصبهرل دلادلهلمة، وذلك من أجل 

 ىمبريدكمه مت التوصل إذل   حسهبهت وخرباء زلهسبمُت، بهإلضهفة إذل توزيعهم اجلغرايف حسب واليهت الوطن،
  .ستبمهفاالمن أجل مأل هبم  وعنهوين مكهتبهم وىذا مه سهل عملمة االتصهؿ الثهبتة ، أرقهـ ىواتافهملكًتويناال

 أدوات التحليل االحصائي  -4-4
ربنهمج احلـز اإلحصهئمة للعلـو دراسة وربلمل البمهنهت اجملمعة استعهنت البهحثة بلتحقمق أىداؼ ال

336SPSS)والذي يرمز لو  21االجتمهعمة اإلصدار 
،)  وىو برنهمج حيتوي على رلموعة كبَتة من االختبهرات

اإلحصهئمة اليت تندرج ضمن اإلحصهء الوصافي مثل: التكرارات، ادلتوسطهت، االضلرافهت ادلعمهرية، ...، وضمن 
اإلحصهء االستدالرل مثل: معهمالت االرتبهط، التبهين األحهدي وادلتعدد،...إخل، وبهلنظر إذل طبمعة ادلوضوع 

  تطلبهه ىذه الدراسة ىي:تتحقمق أىداؼ الدراسة، فإف أنسب ادلقهيمس اإلحصهئمة اليت وسعمه ل

                                                             
 SPSS : Statistical Package For Social Sciences6 
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 يف ادلستعمل االستبمهف ثبهت معهمالت حلسهب أُستعمل :Alpha de Cronbachكرونباخ -اختبار ألفا -
 بُت من وىو ادلمدانمة، الدراسة يف ادلقمهس وثبهت االستطالعمة الدراسة يف ادلقمهس ثبهت مهه مرحلتُت على الدراسة

 عكس فقط واحدة مرة األداة توزيع على يعتمد لكونو للوقت واختصهره لدقتو استعمهال األكثر االختبهرات
 .1شهرين عن تقل ال فًتة بمنهمه تافصل مرحلتُت على األداة توزيع عهدة تتطلب اليت األخرى الثبهت اختبهرات

 اختبهر قبل البدء يف ضروري اختبهر ىو": Kolmogorov-Smirnov" اختبار كولموكروف سمير نوف -
 معظم ُيستعمل من أجل ربديد طبمعة التوزيع اإلحصهئي الذي زبضع لو بمهنهت الدراسة. ألف فرضمهت الدراسة،

 .طبمعمه توزيع البمهنهت يكوف أف تشًتط ادلعلممة االختبهرات
 2التهلمة:واالستدالرل اإلحصهء الوصافي  أدواتعلى  االعتمهدكمه متم 

مت االعتمهد علمهه يف زلور البمهنهت  :"Pourcentage "et "Effectifs"التكرارات والنسب المئوية  -
 الشخصمة من أجل وصف خصهئص أفراد عمنة الدراسة.

من أجل توضمح خصهئص  الرسومهت البمهنمةمت استعمهؿ  ":Diagramme en barres"الرسومات البيانية  -
 العمنة.أفراد 

أُستعمل من أجل معرفة متوسط إجهبهت ادلبحوثُت حوؿ عبهرات وزلهور  ":Moyenne"المتوسط الحسابي  -
 االستبمهف، ومن شبة ربديد مستواىه، شله دينح الافرصة للمقهرنة بمنو وبُت ادلتوسط الافرضي.

يتم مقهرنة ادلتوسطهت احلسهبمة للعبهرات وادلتغَتات معو من أجل  ":Valeur du test"المتوسط الفرضي  -
(، فكل عبهرة 03ربديد اذبهه إجهبهت ادلبحوثُت حوؿ عبهرات وزلهور االستبمهف، ويف ىذه الدراسة تقدر قممتو بػ)

يف  [،كمه يقدر3(/5+4+3+2+1( وعلمو فهدلتوسط الافرضي يتم حسهبو هبذه الطريقة ])05( إذل )01تُنقط من )
( لإلجهبة بػ: نعم 02( لإلجهبة بػ: ال و)01نقطت بػ) ه( ألف عبهرهت01.5بػػػػػػػ ) اجملموعة الثهنمة والثهلثة من احملور األوؿ

 [.2(/2+1)وعلمو فهدلتوسط الافرضي يتم حسهبو هبذه الطريقة ]
مت االعتمهد علمو لتحديد قممة ومستوى الافروؽ الافردية يف إجهبهت : "Ecart type"االنحراف المعياري  -

 ادلبحوثُت حوؿ عبهرات وزلهور االستبمهف.

                                                             
1Pierre Ghewy 20106 «guide pratique de l’analyse de données avec applications sous spss et excel», Ed. De 
boeck, Paris France, ,.p.182.  
2
 Pierre-Cherles Pupion 2004:»Statistiques pour la gestion :applications avec Excel et Spss», Ed. Dunod, 

Paris,  pp624-26. 
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ُيستعمل من أجل ادلقهرنة بُت ادلتوسط  :"Test pour échantillon unique" "ت" لعينة واحدة اختبار -
احلسهيب للعبهرات واحملهور مع ادلتوسط الافرضي من أجل ربديد اذبهه إجهبهت ادلبحوثُت، شريطة أف تكوف البمهنهت  

 كممة والتوزيع طبمعي.
جل ادلقهرنة بُت ُيستعمل من أ :"Test d'échantillons indépendants " "ت" لعينتين مستقلتين اختبار -

عمنتُت مستقلتُت بمهنههتمه كممة شريطة أف يكوف التوزيع طبمعي، ىدفو ربديد درجة واذبهه الافروؽ يف إجهبهت 
 ادلبحوثُت حوؿ زلهور االستبمهف.

نة بُت ُيستعمل من أجل ادلقهر  :"ANOVA à 1 facteur" تحليل التباين "ف" لعدة عينات مستقلة اختبار -
ه كممة شريطة أف يكوف التوزيع طبمعي، ىدفو ربديد مدى وجود الافروؽ يف إجهبهت مستقلة بمهنههتعدة عمنهت 

 ادلبحوثُت حوؿ زلهور االستبمهف حسب متغَت حيتوي على ثالثة بدائل أو أكثر.
 اذبهه ربديد ىدفو ،اؼا التبهين ربلمل الختبهر مكمل اختبهر ىو :"Bonferroni""بون فروني"  اختبار -

 .متسهوي غَت العمنهت حجم يكوف عندمه يستعمل االستبمهف، زلهور حوؿ ادلبحوثُت إجهبهت يف الافروؽ
درجة واذبهه  يدأجل ربدمن ُيستعمل : "Régression linéaire simple "ختبار االنحدار الخطي البسيط ا -

تأثَت متغَت على آخر عندمه تكوف بمهنههتمه كممة شريطة أف يكوف التوزيع طبمعي، ىدفو ربديد درجة واذبهه تأثَت 
 زلهور االستبمهف )رلموع احملور( على بعضهه البعض.

 درجة يدربد أجلمن  ُيستعمل :"Régression linéaire multiple"ختبار االنحدار الخطي المتعدد ا -
 يف ىدفو طبمعي، التوزيع يكوف أف شريطة كممة بمهنههتم تكوف عندمه واحد متغَت على متغَتات عدة تأثَت واذبهه
 .احملور رلموع على( الافرعمة أبعهده) االستبمهف زلهور أبعهد تأثَت واذبهه درجة ربديد ىو الدراسة ىذه

 

  مجاالت الدراسة -4-0

 :مهه رلهالت الدراسة ادلمدانمة يف رلهلُت اثنُت ديكننه حصر
مت صبع البمهنهت حمث ادلنطقة اجلغرافمة اليت مشلتهه الدراسة ادلمدانمة،  ىذا اجملهؿديثل : مكانيالمجال ال -4-0-1

وىي على التوارل: سطمف،  هجلزائر عن طريق تقسممهه إذل واليهت عرب توزيعهه اجلغرايفبمة من عمنة الدراسة ادلمدان
 تلمسهف، بسكرة، الوادي، ،قسنطمنة، مملة، برج بوعريريج، اجلزائر العهصمة، البويرة، البلمدة، تمزي وزو، وىراف

  .الشرؽ، الوسط، الغرب، اجلنوب :أربعة منهطق أسهسمة وىيوبذلك فقد مشل اإلطهر ادلكهين للدراسة 
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من  مرحلة  الدراسة ادلمدانمة، بدءاليت استغرقتهه  الزمنمةىذا اجملهؿ يف ادلدة  يتمثل:  المجال الزمني -4-0-4
أشهر، ابتداءا من شهر سبتمرب  9حمث استغرقت الدراسة ادلمدانمة  غهية هنهية البحث،تصممم االستبمهف إذل 

مرحلة الدراسة  ،تصميم االستبيانمرحلة وذلك مرورا بهدلراحل التهلمة: ، 2018 إذل غهية هنهية مهي 2017
واختبار  مناقشة النتائج، ومعالجتهااالستطالعية، مرحلة الدراسة الميدانية، مرحلة تحليل البيانات 

 الفرضيات.

 عينة الدراسة -4-2
 حجم الدراسة، بسبب كرب زللاجملتمع  مافرداتيصعب يف كثَت من األحمهف إجراء حبوث تتضمن صبمع 

 خصهئص تجهنسل نظراو  .مافرداتو صبمع لتغطمة أطوؿ ووقته عهلمة تكلافة يتطلب هشل جغرافمه، وتشتتو الدراسة رلتمع
 الدراسة أجريت حهلة يف النتهئج من قريبة ستكوف منو جزء دراسة من علمهه ادلتحصل النتهئج فإف ،الدراسة رلتمع
سلتلف من    خبَت زلهسب وزلهفظ حسهبهت 121من  تتكوفرلموعة فقد مت اختمهر ، لذلك تمعاجمل كهمل على

  : الشرؽ، الغرب، الشمهؿ، اجلنوب.منهطق اجلزائر
استمهرة على أفراد العمنة وادلتمثلُت يف زلهفظي احلسهبهت واخلرباء احملهسبمُت دبختلف منهطق  150توزيع متم 

سطمف، قسنطمنة، مملة، برج بوعريريج، اجلزائر العهصمة، البويرة، البلمدة، تمزي وبهلضبط بهلواليهت التهلمة: اجلزائر 
وبعد ذبممع االستمهرات ادلوزعة قمنه بافرز وربديد االستمهرات الصهحلة تلمسهف، بسكرة، الوادي.  ،وزو، وىراف

  ا:12رقم ا اجلدوؿ ويوضحمه  للدراسة فكهنت النتهئج حسب
 

 القابلة للتحليلالموزعة، المسترجعة، المستبعدة و  االستبيانات(: 12جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد البيان

 111 121 عدد االستمارات الموزعة
 22 112 عدد االستمارات المسترجعة

 44 00 عدد االستمارات غير المسترجعة
 12 42 عدد االستمارات الملغاة
 24 20 عدد االستمارات الصالحة

 .إعداد البهحثة من المصدر:

 553، وقد متم اسًتجهع استمهرة 150يتضح لنه من خالؿ اجلدوؿ أعاله أف عدد االستمهرات ادلوزعة كهنت 

أي استمهرة  33يف حُت بلغ عدد االستمهرات غَت ادلسًتجعة  من حجم العمنة،  %34ثل نسبة أي مه دي استمهرة
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 30متم استبعهد  ادلسًتجعة اتر هاالستمص بعد تافحم ومن العدد اإلصبهرل لالستمهرات ادلوزعة،  %33مه يعهدؿ نسبة 
، ادلطلوبة لإلجهبة على االستبمهف منهه لعدـ قهبلمتهه للتحلمل اإلحصهئي نظرا لعدـ استافهءىه للشروط استمهرة

موزعة على  استمارة 93: ػػػػػػػػػاإلحصهئي يقدر بلمصبح بذلك رلموع االستبمهنهت الصهحلة للدراسة والقهبلة للتحلمل 
 ا:19سلتلف منهطق اجلزائر كمه يوضحو الشكل رقما

  

 (: االستمارات الصالحة لالستخدام12شكل رقم)

 
 EXCEL من إعداد البهحثة بهالعتمهد على نتهئج االستبمهف وبرنهمج المصدر:

 

من  2من الوسط،  00استمهرة من شرؽ اجلزائر،  21ا أنو مت اسًتجهع 19يتضح من خالؿ الشكل رقم ا
االختبهرات  يسمح لنه بإجراء العديد من وىو عدداستمهرة  20، وىي تشكل يف رلملهه اجلنوب من 2الغرب، و

 .اإلحصهئمة ادلهمة
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 لتحليل االحصائي لمحاور االستبيان:  االمبحث الثالث
،  سةالدرا عمنة خصهئص بتحلمل بدءحصهئي حملهور االستبمهف بهلتحلمل اإل ادلبحثىذا  من خالؿ نقـو

اليت أدوات اإلحصهء الوصافي  بهستخداـ وربلملهه الثالثة ادلبحوثُت على زلهور االستبمهفذل جهنب  توزيع إجهبهت إ
 .بقس التطرؽ إلمهه فممهمت 

 

 اختبار التوزيع الطبيعي  -0-1
 ذلك للتأكد منو  ،التأكد من أف بمهنهت الدراسة تتبع التوزيع الطبمعي جيب، ادلبحوثُتقبل ربلمل إجهبهت      
 حهلة يف ضروري اختبهر وىو Kolmogorov-Smirnov مسَتنوؼ كوجملروؼ اختبهر بهستخداـ البهحثة قهمت
 البمهنهت تكوف حمث طبمعمه، توزيع البمهنهت يكوف أف تشًتط ادلعلممة االختبهرات معظم ألف الافرضمهت اختبهر

 0.05 (   0.05 من الدراسة أ كرب زلهور ادلعنوية لكل مستوى كهف ذاإ االختبهر ىذا حسب الطبمعي التوزيع تتبع

sig> )
1

 لكل زلور من زلهور الدراسة: مستوى المعنويةو سميرنوف كولمجروف قيمة ا13اجلدوؿ رقم ا يوضح. 
 

 سميرنوف توزيع الطبيعي للبيانات كولمجروف اختبار(:  13) جدول رقم
 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول 

 1,430 9310, 1,289 سميرنوف كولمجروف قيمة

 0.133 0.351 0.072 مستوى المعنوية

 غير دال )التوزيع طبيعي( غير دال )التوزيع طبيعي( غير دال )التوزيع طبيعي( القرار

 (16) من ادللحق رقم  SPSS 3360 اعتمهدا على سلرجهتمن إعداد البهحثة : المصدر  

 تتبع تهالبمهن  شله يعٍت أف، 0.05أكرب من  الدراسةمن اجلدوؿ أعاله أف مستوى ادلعنوية حملهور يتضح 
 . بهر فرضمهت الدراسةواختاإلحصهئمة ادلعلممة لتحلمل  االختبهرات استخداـديكن التوزيع الطبمعي، وبذلك 

 

 الدراسة تحليل خصائص عينة -0-4
أسئلة  شبهنمة الدراسة واشتمل على ةأفراد عمن األوؿ من االستبمهف بمهنهت شخصمة حوؿ القسمتضمن 

إف  ادلهٍت،  هؿجملا خربتو يفوالية عملو، العملمة، ، دلستجوب، عمره، مؤىالتو العلممةاذلدؼ منهه ىو معرفة جنس ا

                                                             
1
، الجهاز المركسي لإلحصاء، المعهد العربً للتدرٌب والبحىث اإلحصائٍة، «SPSSدلٍلك إلى البرنامج اإلحصائً »: 2111سعد زغلول بشٌر  

 506جمهىرٌة العراق، ص6
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حوؿ الربامج اجلهىزة االستخداـ على و  ،تلقى تدريبه حوؿ استخداـ األسهلمب اإلحصهئمة يف التدقمقكهف قد 
  تلك األسهلمب. من تطبمق وكنسب احلهسب اآلرل اليت

فروؽ ذات داللة إحصهئمة يف استجهبة  إف كهنت ىنهؾعرفة دل إجراء اختبهراتالحقه يتم  بنهء على ذلك
عمنة الدراسة حوؿ مسهمهة أسهلمب التحلمل اإلحصهئي يف ترشمد احلكم الشخصي للمدقق يف رلهؿ ادلراجعة 

، ادلؤىل العلمي، عدد سنوات اخلربة ، تلقي تدريب ادلؤىل العملي)التهلمة: التحلملمة تعزى للمتغَتات التعريافمة 
  (.حصهئمة يف التدقمقحوؿ استخداـ األسهلمب اإل

 خصائص أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس:  -0-4-1
، وىذا مه مت حسهب التكرارات والنسب ادلئوية اليت زبص تصنمف أفراد عمنة الدراسة حسب اجلنس

 :ا20ا والشكل رقما14يوضحو اجلدوؿ رقما
 

  الجنس توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير (: 12( جدول رقم

 

 

 

 
 

 SPSS بهالعتمهد على سلرجهت برنهمجالمصدر:  

 (: توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير الجنس41شكل رقم)

 
 Excelوبرنهمج  SPSS سلرجهت برنهمج بهالعتمهد على من اعداد البهحثة  المصدر:

 الرقم الجنس التكرار النسبة المئوية

 01 ذكر 89 96

 02 أنثى 4 4

 المجموع 20 100
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زلهفظ  45البهلغ عددىم كهنت من الذكور و أعاله أف  غهلبمة أفراد العمنة  والشكل يتضح من اجلدوؿ 
أي مه  4% وادلتمثلة يف االنهثمقهرنة بنسبة  ةبوىي النسبة الغهل،  96%أي مه  نسبتو   بَت زلهسبحسهبهت وخ

النسبة الغهلبة  الذكور يف رلتمع الدراسةحمث ربتل فئة  ، وذلك يعكس اجملتمع ادلدروس بهلضبطإنهث 04يعهدؿ 
 وىذا راجع إذل ىم ذكورمعظم مزاورل مهنة التدقمق اخلهرجي يف اجلزائر  أف علىذلك يدؿ ، مقهرنة بهإلنهث

صعوبة مزاولة ادلهنة من طرؼ اإلنهث بسبب كثرة التنقالت بُت ادلؤسسهت عرب كهمل الًتاب الوطٍت، وأيضه قلة 
  .ذلم دبزاولة ادلهن عكس الذكورعدد اإلنهث ادلرخص 

 العمرخصائص أفراد عينة الدراسة حسب متغير  -0-4-4
  العمر:توزيع أفراد العمنة وفقه دلتغَت  ا21ا والشكل رقم ا15رقمايوضح اجلدوؿ  
 

  العمر توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير (: 12) جدول رقم

 

 

 

 

 SPSS بهالعتمهد على سلرجهت برنهمجالمصدر:  
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير العمر (:41شكل رقم )

 
 

 Excelوبرنهمج  SPSS سلرجهت برنهمج بهالعتمهد على من اعداد البهحثة  المصدر:

 %النسبة  التكرار العمر الرقم
 7.53 7 سنة 31أقل من  05

 33.34 31 سنة 10 - 31 من 03

 59.13 55 سنة10أكرب من  03

 011 20 المجموع



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية
 
 

 
269 

 50 كرب مناأل معظم أفراد عمنة الدراسة ىم من الافئة العمريةأف  أعاله يتضح من خالؿ اجلدوؿ والشكل
 35 قل مناألالافئة العمرية  وأخَتا، %33630 سنة بنسبة 50 إذل 35 تلمهه الافئة العمرية من، %59.13 سنة بنسبة
راجع إذل أف الوصوؿ إذل مهنة التدقمق اخلهرجي يتطلب احلصوؿ على درجة علممة  ىذا ،% 7.53 سنة بنسبة

 .أقلهه لمسهنس بهإلضهفة إذل أداء تدريب أو تربص مهٍت لدى أحد مكهتب التدقمق
 وىذاسنة  50 كرب مناأليف االستبمهف ىي الافئة العمرية  أف أكرب فئة مشهركة نالحظ جهة أخرىمن  

 االستمهرة بشكل اجيهيب.نتهئج سمؤثر على  األمر الذي مهنمة مقبولة،على وجود خربة يدؿ 
 

 المؤهل العمليخصائص أفراد عينة الدراسة حسب متغير  -0-4-0
 :ادلؤىل العمليتوزيع أفراد عمنة الدراسة حسب متغَت ا 22ا والشكل رقم ا16يوضح اجلدوؿ رقما

 المؤهل العملي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب (: 12جدول رقم )

 النسبة التكرار البيان الرقم

 61,3 57 زلهفظ حسهبهت 01

 38,7 36 خبَت زلهسب 02

 100 93 المجمـــــــــوع
 

  SPSS بهالعتمهد على سلرجهت برنهمج  المصدر:

 

 المؤهل العملي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب :(44)شكل رقم 

 

  
 

  Excelوبرنهمج  SPSS سلرجهت برنهمج بهالعتمهد على من اعداد البهحثة  المصدر: 
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زلهفظي  ئةفادلشهركُت يف االستبمهف كهف من أكرب عدد من  أفيتضح  أعالهمن خالؿ اجلدوؿ والشكل 
زلهفظ حسهبهت، يف حُت مثلت نسبة  13 من رلموع أفراد العمنة بعدد %2563 احلسهبهت حمث مثلت نسبتهم

إذل ارتافهع عدد زلهفظي  ذلكيرجع  .خبَت زلهسيب 32 بعدد %3463 ادلشهركُت يف االستبمهفاخلرباء احملهسبمُت 
االستبمهف كهنت لإلجهبة عن احلسهبهت ادلرخص ذلم مقهرنة بهخلرباء احملهسبمُت، كمه أف استجهبة اخلرباء احملهسبمُت 

 سلبمة نتمجة ربججهم بكثرة االلتزامهت.
 

 المؤهل العلميخصائص أفراد عينة الدراسة حسب متغير  -0-4-2
 :ادلؤىل العلمي توزيع أفراد عمنة الدراسة حسب متغَت ا23ا والشكل رقما17رقمايوضح اجلدوؿ 

 

 يالمؤهل العلم توزيع أفراد عينة الدراسة حسب (: 12جدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SPSS بهالعتمهد على سلرجهت برنهمج  المصدر:

 

 المؤهل العلمي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب :(40)شكل رقم    

 

 

 Excelوبرنهمج  SPSS سلرجهت برنهمج بهالعتمهد على من اعداد البهحثة  المصدر:

 النسبة التكرار البيان الرقم

 361 3 دكتوراه 05

 50 53 مهجستَت 03

 565 5 مهسًت 03

 2063 12 لمسهنس  00

 5363 52 أخرى 01

 111 20 المجموع
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أف أغلبمة شلهرسي ادلهنة يف اجلزائر ىم فئة األفراد احلهصلُت على شههدة والشكل أعاله تبُت نتهئج اجلدوؿ 
تلمهم فئة احلهصلُت على شههدة  ، %60.2زلهفظ حسهبهت أي مه يعهدؿ  56اللمسهنس حمث بلغ عددىم 

مث فئة احلهصلُت على  ،%17.2أي بنسبة  16حمث بلغ عددىم  )أخرى( الدراسهت العلمه يف ادلهلمة واحملهسبة
والذين  والدكتوراه ،%14أي مه يعهدؿ  13والذين بلغ عددىم  ادلهجستَتكشههدة   :شههدة دراسهت مه بعد التدرج

أف أفراد العمنة ذلك على يدؿ  ، %1.1 بنسبةأي  1بلغ عددىم  ادلهسًت والذين مث ،%7.5 بنسبةأي  7 بلغ عددىم
 .من الافئة اليت ربمل مؤىالت يف كل من رلهؿ احملهسبة والتدقمق وىي قهدرة على اإلجهبة على أسئلة االستبمهف ىم

 الخبرة المهنيةمتغير أفراد عينة الدراسة حسب  خصائص -0-4-2

، وىذا مت حسهب التكرارات والنسب ادلئوية اليت زبص تصنمف أفراد رلتمع الدراسة حسب اخلربة ادلهنمة
 ا:24ا والشكل رقما18يوضحو اجلدوؿ رقمامه 

 الخبرة المهنية توزيع أفراد عينة الدراسة حسب (: 12جدول رقم )

 النسبة التكرار البيان الرقم

 4,3 4 سنوات 01أقل من  05

 15,1 14 سنوات 01-50 03

 23,7 22 سنة 55-51 03

 57 53 سنة  51أكرب من  00
 %111 93 المجموع

 
 

 SPSS بهالعتمهد على سلرجهت برنهمج  المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية
 
 

 
272 

 الخبرة المهنية توزيع أفراد عينة الدراسة حسب :(42)شكل رقم 

 
 Excelوبرنهمج  SPSS سلرجهت برنهمج بهالعتمهد على من اعداد البهحثة  المصدر:

سنة  15 الػػ افوؽيتمتعوف خبربة مهنمة تأف أغلبمة ادلستجوبُت والشكل أعاله من خالؿ اجلدوؿ يتضح 
إذل  11من  تًتاوحتلمهه فئة األفراد الذين يتمتعوف خبربة مهنمة  ،%57أي بنسبة  53حمث بلغ عدد أفراد ىذه الافئة 

بلغ عدد أفراد العمنة الذين يف حُت ، %23.7أي مه ديثل نسبة  22سنة حمث بلغ عدد أفراد ىذه الافئة  15
الذين العمنة بلغ عدد أفراد وأخَتا ، %15.1أي بنسبة  14 واتسن 10إذل  5من  تًتاوحيكتسبوف خربة مهنمة 

  .%4.3 أي بنسبة 4سنوات  5يكتسبوف خربة مهنمة أقل من 

أف أغلبمة ادلهنمُت ادلستجوبُت من ذوي اخلربة يف رلهؿ شلهرسة مهنة ب ديكن القوؿمن خالؿ مه سبق 
 األسهلمبعلى دراية بظروؼ شلهرسة ادلهنة وبهألدوات و م هنالتدقمق اخلهرجي، ىذا مه يعطي للدراسة قممة أكرب كو 

  اإلجراءات التحلملمة. اللجوء إلمهه أثنهء تنافمذ اليت يتم

 في اإلحصائية األساليب استخدام حول تدريب يتلقمتغير أفراد عينة الدراسة حسب  خصائص -0-4-2
 :التدقيق

 حوؿ تدريب تلقي توزيع أفراد عمنة الدراسة حسب متغَت ا25ا والشكل رقما19رقمايوضح اجلدوؿ 
 :التدقمق يف اإلحصهئمة األسهلمب استخداـ
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 األساليب استخدام حول تدريب يتلقمتغير  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب (: 12جدول رقم )
 التدقيق في اإلحصائية

 النسبة التكرار البيان الرقم

 15 14 نعم 01

 85 79 ال 02

ـــوع ـــ  111 20 المجمـــ

 SPSS بهالعتمهد على سلرجهت برنهمج  المصدر:

 اإلحصائية األساليب استخدام حول تدريب يتلقمتغير  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب :(42)شكل رقم 
 التدقيق في

 

 
 Excelوبرنهمج  SPSS سلرجهت برنهمج بهالعتمهد على من اعداد البهحثة  المصدر:

 

 األسهلمب استخداـ حوؿ دل يتلقوا تدريبهأف أغلبمة ادلستجوبُت والشكل أعاله من خالؿ اجلدوؿ يتضح 
 حوؿ تلقوا تدريبهفئة األفراد الذين  أمه ،%85أي بنسبة  79حمث بلغ عدد أفراد ىذه الافئة  التدقمق يف اإلحصهئمة
وقد كهف معظمهم من فئة ، %15أي مه ديثل نسبة  14 ىمبلغ عددفقد  التدقمق يف اإلحصهئمة األسهلمب استخداـ

 األفراد الذين حيملوف شههدة الدراسهت العلمه )دكتوراه ومهجستَت(.
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 تطبيقل االستخدام الجاهزة البرامج لحو  تدريب يتلقمتغير أفراد عينة الدراسة حسب  خصائص -0-4-2
 :التدقيقفي  اإلحصائية األساليب

 حوؿ تدريب تلقي توزيع أفراد عمنة الدراسة حسب متغَت ا26والشكل رقماا 20رقمايوضح اجلدوؿ 
 :التدقمقيف  اإلحصهئمة األسهلمب لتطبمق االستخداـ اجلهىزة الربامج

 الجاهزة البرامج حول تدريب يتلقمتغير  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب (: 41جدول رقم )
 التدقيق اإلحصائية األساليب لتطبيق االستخدام

 النسبة التكرار البيان الرقم

 9.7 9 نعم 01
 90.3 84 ال 02

ـــوع ـــ  111 20 المجمـــ
 SPSS6 بهالعتمهد على سلرجهت برنهمج  المصدر:

 االستخدام الجاهزة البرامج حول تدريب يتلقمتغير  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب :(42)شكل رقم 
 التدقيق اإلحصائية األساليب لتطبيق

 
 Excelوبرنهمج  SPSS سلرجهت برنهمج بهالعتمهد على من اعداد البهحثة  المصدر:

 

 اجلهىزة الربامج حوؿ دل يتلقوا تدريبهأف أغلبمة ادلستجوبُت والشكل أعاله من خالؿ اجلدوؿ يتضح 
فئة  أمه ،%90.3أي بنسبة  84حمث بلغ عدد أفراد ىذه الافئة  التدقمقيف  اإلحصهئمة األسهلمب لتطبمق االستخداـ

بلغ فقد  التدقمقيف  اإلحصهئمة األسهلمب لتطبمق االستخداـ اجلهىزة الربامج ؿحو  تلقوا تدريبهاألفراد الذين 
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وقد كهف معظمهم من فئة األفراد الذين حيملوف شههدة الدراسهت العلمه  .%9.7أي مه ديثل نسبة  9 ىمعدد
 )دكتوراه ومهجستَت(.

 

 عبارات محاور االستبيان تحليل -0-0

 ههتضمن اليت للدراسة التهبعةهصة بهدلتغَتات ادلستقلة و البمهنهت اخل ربلمل ذلإ اجلزء ىذا يف التطرؽ يتم
إجهبهت ادلبحوثُت  حمث يتم ربلمل مهف، من االستبالثهين  بهلقسموادلتعلقة ، مهف ادلوزع على أفراد العمنةاالستب

الوصافي ادلتمثلة يف: ادلتوسط احلسهيب لكل عبهرة واالضلراؼ ادلعمهري وإحصهئمة ت ات اإلحصهء أدو بهستخداـ 
للمجموعة الثهنمة والثهلثة من احملور  بهلنسبة 1.5 مستوى ادلعنوية. وذلك اعتمهدا على ادلتوسط الافرضيادلوافقة ذله و 

ويوضح 6  0,05مستوى معنوية أقل من  بهلنسبة لبهقي زلهور االستبمهف بهإلضهفة إذل 3 ادلتوسط الافرضياألوؿ و 
 ا قهعدة القرار ادلعتمدة يف ذلك:21رقم ا اجلدوؿ

 

 (: قاعدة اتخاذ القرار41جدول رقم)                                    

 مستوى الداللة قيمة ت المتوسط الحسابي
درجة 
 االستخدام

 القرار درجة الموافقة القرار

المتوسط الحسابي أصغر من 
 الفرضي

(دالة) سالبة  أبدا 00. 0 / 0.01
منخفض 
 جدا

 غير موافق بشدة
ضعيف 
 جدا

 سالبة
0.05 / 0 .02  

 (دالة)
 ضعيف غير موافق منخفض نادرا

المتوسط الحسابي يقارب جدا 
 أو يساوي الفرضي

 سالبة 
 أو موجبة

  0.05أكبر من 
 (غير دالة)

 متوسط محايد متوسط أحيانا

أكبر من المتوسط الحسابي 
 الفرضي

 موجبة
0.05 / 0 .02  

 (دالة)
 قوي موافق مقبول غالبا

 قوي جدا موافق بشدة مقبول جدا دائما (دالة)00. 0 / 0.01 موجبة

 .: من اعداد البهحثةالمصدر               
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 في اإلحصائي التحليل: استخدام أساليب األولور المحعبارات التحليل اإلحصائي الوصفي ل -0-0-1
 التحليلية المراجعة مجال

 Tقممة إحصهئمة االضلرافهت ادلعمهرية و حبسهب ادلتوسطهت احلسهبمة و  وراحمل ىذايتم ربلمل عبهرات      
لقد مت صبع البمهنهت عن  SPSS6 برنهمج اعتمهدا على سلرجهتمستوى الداللة لكل عبهرة من عبهرات احملور و 

( 30-1وىي العبهرات من ) ،رلموعهت 3مهف موزعة على االستب من عبهرات( عبهرة 30احملور األوؿ عن طريق )
  :يلي كمهوذلك   (1)ادللحق رقم  الدراسة أداة يف جهء كمه

 

 التحليل ساليبأل مدققي الحسابات في الجزائر اعتماد مستوىالمجموعة األولى:   -0-0-1-1
 التحليلية المراجعة مجال في اإلحصائي

 التحلمل أسهلمب اعتمهد مستوى حوؿ :األوذل اجملموعة عبهرات ربلمل نتهئج (22رقم )اجلدوؿ  يوضح
 (:1)ادللحق رقم  الدراسة أداة يف جهء كمه (10-1)من العبهرات مشلت واليت التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف اإلحصهئي
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 مجال في اإلحصائي التحليل أساليب مستوى اعتمادحول  نتائج تحليل عبارات المجموعة األولى(: 44جدول رقم )
 التحليلية المراجعة

 التحليلية المراجعة مجال في اإلحصائي التحليل أساليب اعتماد مستوى عبارات  القياس

    T Sig الترتيب *القرار 

تعتمد على ربلمل االذبهه للقوائم ادلهلمة إلظههر الافروقهت غَت ادلتوقعة  
 3 دال )غالبا( 0,036 2,129 1,02 3,22 .واألخطهء احملتملة

تستخدـ طريقة الرسم البمهين يف تقدير قمم العنصر زلل الافحص يف 
 0,025 2,272- 1,55 2,63 .ادلستقبل

دال 
 10 )نادرا(

السلسلة  تستخدـ طريقة متوسط التغَت لتقدير القممة ادلتوقعة للبند داخل
 5 دال )غالبا( 0,035 2,140 720, 3,16 .الزمنمة خالؿ السنة زلل الافحص

تستخدـ طريقة ادلتوسط ادلتحرؾ ادلرجح لتقدير القممة ادلتوقعة للبند داخل 
 0,491 0,691 1,49 3,10 .السلسلة الزمنمة خالؿ السنة زلل الافحص

غير دال 
 6 )أحيانا(

جيهد العالقة بُت عدة حسهبهت خالؿ إل تستخدـ ربلمل السالسل الزمنمة
 0,511 0,660- 1,25 2,91 .لتنبؤ بأرصدة تلك احلسهبهت يف فًتة معمنةا قصد عدد من السنوات

غير دال 
 7 )أحيانا(

جيهد عالقة حسهب معُت مع حسهب إلاالضلدار اخلطي  منوذجتستخدـ 
 4 دال )غالبا( 0,028 2,229 0,83 3,19 آخر وربهوؿ التنبؤ برصمد أحد احلسهبُت بهستخداـ تلك العالقة.

 وتستدؿ حسهبهت عدة بُت العالقة إلجيهد ادلتعدد االضلدار منوذج تستخدـ
 فًتة خالؿ برصمده تتنبأ أو صحتو من تتأكد حىت آخر حسهب على هبه

 . معمنة
2,88 ,950 -1,196 0,235 

غير دال 
 8 )أحيانا(

منوذج التخطمط ادلهرل بهختمهر ادلبمعهت الشهرية كمتغَت رئمسي  تستخدـ
 2 دال )غالبا( 0,039 2,098 1,08 3,23  .للتنبؤ ببهقي بنود القوائم ادلهلمة

تستخدـ منوذج التدفق النقدي بهختمهر التدفقهت النقدية كمتغَت رئمسي 
 1 دال )غالبا( 0,022 2,325 1,47 3,35  .للتنبؤ ببهقي بنود القوائم ادلهلمة

تستخدـ وسهئل احصهئمة أخرى يف االسًتشهد أو التنبؤ بأرصدة بعض 
 0,040 2,085- 1,59 2,65 .احلسهبهت

دال 
 9 )نادرا(

 المراجعة مجال في اإلحصائي التحليل أساليب مستوى اعتماد
 دال )أحيانا(غير  0,557 0,589 0,59 3,03 التحليلية

 SPSS v. 236 اعتمهدا على سلرجهت برنهمجالبهحثة  إعدادمن  المصدر: 

 [50(/5+4+3+2+1( ])3.) استنهدا إذل ادلتوسط الافرضي(، 0.5.) ( ومستوى اخلطأ92)* يتم ازبهذ القرار عند درجهت احلرية 
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 اإلحصهئي التحلمل أسهلمب اعتمهد دلستوىأف قممة ادلتوسط احلسهيب  أعاله نالحظ من خالؿ اجلدوؿ
( وىي قريبة جدا من ادلتوسط الافرضي 0,59( بهضلراؼ معمهري قدره )3,03التحلملمة تقدر بػ) ادلراجعة رلهؿ يف
ا tومه يؤكد ذلك ىي قممة ا، عبهرات ىذه اجملموعةعلى  متوسطةبدرجة  وافقواادلدققُت وىذا يعٍت أف ( 10)

، (1.22دبستويهت داللة قدره )( 1.12( ومستوى اخلطأ )92عند درجهت احلرية ) غير دالة( وىي 0,58ادلقدرة بػ)
 المراجعة مجال في اإلحصائي التحليل أساليبعلى  مستوى اعتماد مدققي الحسابات في الجزائرأي أف 
اليت  موعةاجمل هعبهرات ىذسلتلف حوؿ  مولكن ىذا ال ينافي وجود تبهين يف اجهبههت ،متوسطاكهف  التحليلية

 جهءت يف ثالث مستويهت:
 ( وقممة ا03من ادلتوسط الافرضي ) أكبرمتوسطههته احلسهبمة  :المستوى األولt ا لتلك العبهرات

( 0.02( دبستوى داللة تًتاوح من)0.05( ومستوى اخلطأ )92عند درجهت احلرية ) دالةو ةموجب
 ، وىي:    اـــغالببػػػػػػ:  دققُت( وىي سبثل العبهرات اليت أجهب علمهه ادل0.05)و
 ادلهلمة القوائم بنود ببهقي للتنبؤ رئمسي كمتغَت النقدية التدفقهت بهختمهر النقدي التدفق منوذج تستخدـ -

 (.1,47( واضلراؼ معمهري )3,35، دبتوسط حسهيب )االضلدار أسلوب على بهالعتمهد
 ادلهلمة القوائم بنود ببهقي للتنبؤ رئمسي كمتغَت الشهرية ادلبمعهت بهختمهر ادلهرل التخطمط منوذج تستخدـ -

 (.1,08( واضلراؼ معمهري )3,23، دبتوسط حسهيب )االضلدار أسلوب على بهالعتمهد

احملتملة، دبتوسط  واألخطهء  ادلتوقعة غَت الافروقهت إلظههر ادلهلمة للقوائم االذبهه ربلمل على تعتمد -
 (.1,02( واضلراؼ معمهري )3,22حسهيب )

 أحد برصمد التنبؤ وربهوؿ آخر حسهب مع معُت حسهب عالقة إلجيهد اخلطي االضلدار منوذج تستخدـ -
 (.0,83( واضلراؼ معمهري )3,19، دبتوسط حسهيب )العالقة تلك بهستخداـ احلسهبُت

 زلل السنة خالؿ الزمنمة السلسلة داخل للبند ادلتوقعة القممة لتقدير التغَت متوسط طريقة تستخدـ -
 (.0,72( واضلراؼ معمهري )3,16الافحص، دبتوسط حسهيب )

 

 ( وقممة ا03من ادلتوسط الافرضي ) قريبة جدامتوسطههته احلسهبمة  :المستوى الثانيt ا لتلك العبهرات
( وىي سبثل 0.05( دبستوى داللة يافوؽ )0.05( ومستوى اخلطأ )92عند درجهت احلرية ) غير دالة

 ، وىي:    أحياناػػػػػػ: ب ادلدققُتالعبهرات اليت أجهب علمهه 
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 السنة خالؿ الزمنمة السلسلة داخل للبند ادلتوقعة القممة لتقدير ادلرجح ادلتحرؾ ادلتوسط طريقة تستخدـ -
 (.1,49( واضلراؼ معمهري )3,10، دبتوسط حسهيب )الافحص زلل

قصد  السنوات من عدد خالؿ حسهبهت عدة بُت العالقة إلجيهد الزمنمة السالسل ربلمل تستخدـ -
 (.1,25( واضلراؼ معمهري )2,91، دبتوسط حسهيب )معمنة فًتة يف احلسهبهت تلك بأرصدة تنبؤال

حىت  آخر حسهب على هبه ؿوتستد حسهبهت عدة بُت العالقة إلجيهد ادلتعدد االضلدار منوذج تستخدـ -
( واضلراؼ معمهري 2,88، دبتوسط حسهيب )معمنة فًتة خالؿ برصمده تتنبأ أو صحتو من تأكدت
(,950.) 

 ( وقممة ا03من ادلتوسط الافرضي ) أصغرمتوسطههته احلسهبمة  :المستوى الثالثt ا لتلك العبهرات
( دبستويهت داللة تًتاوح 0.05( ومستوى اخلطأ )92عند درجهت احلرية ) دالةوويف نافس الوقت  سالبة
 ، وىي:    نادرا ادلدققُت بػػػػػ:( وىي سبثل العبهرات اليت أجهب علمهه 0.05و) ( 0.02من)

ادلستقبل، دبتوسط حسهيب  يف الافحص زلل العنصر قمم تقدير يف البمهين الرسم طريقة تستخدـ -
 (. 1,55( واضلراؼ معمهري )2,63)

احلسهبهت، دبتوسط حسهيب  بعض بأرصدة التنبؤ أو االسًتشهد يف أخرى إحصهئمة وسهئل تستخدـ -
 (.1,59( واضلراؼ معمهري )2,65)

 مجال في اإلحصائي التحليل أساليب اعتماد مستوىل ادلدققُت تقممم إذا بصافة عهمة ديكن القوؿ أف

 منوذجو  الزمنمة السالسل ربلمل ،ادلرجح ادلتحرؾ ادلتوسط طريقةب، خهصة مه يتعلق امتوسطكهف  التحليلية المراجعة
 (. سيتم تفسير هذه النتائج في اختبار الفرضيات عند اختبار الفرضية األولى) .االضلدار ادلتعدد

 التحليل أساليب استخداماألساليب البديلة المستخدمة في حالة عدم : المجموعة الثانية -0-0-1-4
  التحليلية المراجعة مجال في اإلحصائي

يف حهلة ادلستخدمة البديلة األسهلمب حوؿ  نتهئج ربلمل عبهرات اجملموعة الثهنمة (23رقم )اجلدوؿ  يوضح
 جهء كمه (24-11)من العبهرات مشلت واليت التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب استخداـعدـ 

 (:1)ادللحق رقم  الدراسة أداة يف
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 استخداماألساليب البديلة المستخدمة في حالة عدم حول  نتائج تحليل عبارات المجموعة الثانية(: 40) جدول رقم
 التحليلية المراجعة مجال في اإلحصائي التحليل أساليب

 القياسعبارات 

 

 األساليب المستخدمة بدل األساليب اإلحصائية

    T Sig الترتيب *القرار 

 علػى تػؤثر الػيت ادلهمػة األمػور حػوؿ ادلؤسسة إدارة من االستافسهر
 0 دال )نعم( 0,000 18,976 0,22 1,94 .احلهلمة التدقمق أعمهؿ

 علػى تؤثر أف ديكن اليت األمور عن السهبق ادلدقق من االستافسهر
 53 دال )ال( 0,000 4,159- 0,46 1,30 .احلهرل التدقمق

 5 دال )نعم( 0,000 21,605 0,20 1,95 .السهبقة التدقمق عمل أوراؽ على االطالع

 اجلديػدة التنظمممػة وادلتطلبػهت والتشػريعهت القوانُت على االطالع
 5 دال )نعم( 0,000 21,605 0,20 1,95 .التدقمق زلل ادلؤسسة هبه تتأثر أف ديكن اليت

 التغػَتات ذلػك يف دبػه للمؤسسػة ادلممػزة اخلصػهئص علػى التعػرؼ
 ادلعلومػهت مراجعػة خػالؿ مػن السػهبقة السػنوات يف بػرزت الػيت

 الطبمعة غَت الكممة. ذات الداخلمة
1,51 0,50 0,310 0,758 

غير دال )البعض 
 5 نعم والبعض ال(

 0 دال )نعم(  0,000 18,976 0,22 1,94 .ادلهلمة النسب ربلمل

 زبػص الػيت تلػك مػع احلهلمػة للسػنة الافعلمػة ادلهلمػة النسػب مقهرنػة
 5 دال )نعم(  0,000 21,605 0,20 1,95 .السهبقة السنة

 خػالؿ من ادلقدرة النسب مع احلهلمة للسنة الافعلمة النسب مقهرنة
 55 دال )ال( 0,029 2,223- 0,48 1,38 .التقديرية ادلمزانمهت

 تعمػل الػيت الصػنهعة أو ادلنهفسػُت نسػب مػع ادلهلمػة النسػب مقهرنػة
 53 دال )ال( 0,000 6,652- 0,41 1,21 .رلهذله يف ادلؤسسة

 2 دال )نعم( 0,000 17,003 0,24 1,93 .األفقي التحلمل

 3 دال )نعم( 0,000 13,082 0,29 1,90 .ادلهلمة للقوائم الرأسي التحلمل

 لتحديػػد التقديريػػة وادلوازنػػهت الافعلمػػة النتػػهئج بػػُت ادلقهرنػػة
 0,607 0,516 0,50 1,52 .االضلرافهت

غير دال )البعض 
 4 نعم والبعض ال(

 0,256 1,143- 0,49 1,44 .االذبهه ربلمل

غير دال )البعض 
 50 نعم والبعض ال(

 غػَت معلومػهت علػى االطػالع خػالؿ مػن مهلمػة معلومػهت توقػع
 0,000 8,833- 0,36 1,16 .مهلمة

 دال )ال(
50 

 دال )نعم( 0,000 8,514 0,17 1,65 األساليب المستخدمة بدل األساليب اإلحصائية

 SPSS v. 236 البهحثة اعتمهدا على سلرجهت برنهمج إعدادمن  المصدر:

 [.2(/2+1( ])01.50) استنهدا إذل ادلتوسط الافرضي(، 0.05) ( ومستوى اخلطأ92)* يتم ازبهذ القرار عند درجهت احلرية 
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المـدققون الـذين ها يستخدم التي ألساليبلأف قممة ادلتوسط احلسهيب  أعاله من خالؿ اجلدوؿ نالحظ
( بهضلراؼ معمػهري قػدره 1,65تقدر بػ) ال يستخدمون أساليب التحليل اإلحصائي في مجال المراجعة التحليلية

ه علػى معظػم عبػهرات ىػذ نعـمػ: أجهبوا بػ ادلدققُت ( وىذا يعٍت أف01.50( وىي أكرب من ادلتوسط الافرضي )0,17)
( ومسػػتوى اخلطػػأ 92عنػػد درجػػهت احلريػػة ) دالــة( وىػػي 8,51ا ادلقػػدرة بػػػ)tومػػه يؤكػػد ذلػػك ىػػي قممػػة ا اجملموعػػة.

يعتمػػدوف علػػى أسػػهلمب التحلمػػل اإلحصػػهئي يف  ادلػػدققُت الػػذين ال(، أي أف 0.00( دبسػػتويهت داللػػة قػػدره )0.05)
، ولكػن ىػذا ال ينافػي التحليليـة المراجعـة تنفيـذ غيـر احصـائية عنـد أسـاليبيسػتخدموف  رلهؿ ادلراجعػة التحلملمػة
 مستويهت: ثالثاليت جهءت يف  موعةاجمل هحوؿ عبهرات ىذ موجود تبهين يف اجهبههت

 ( وقممػػة ا01.50مػػن ادلتوسػػط الافرضػػي ) أكبــرمتوسػػطههته احلسػػهبمة  :المســتوى األولt ا لتلػػك العبػػهرات
( دبسػتويهت داللػة أقػل أو 0.05( ومسػتوى اخلطػأ )92عنػد درجػهت احلريػة ) دالـةويف نافس الوقت  موجبة

 ، وىي: نعمػػػػػ: ُت بدققالعبهرات اليت أجهب علمهه ادل( وىي سبثل 0.05سهوي )ت
 (.0,20( واضلراؼ معمهري )1,95السهبقة، دبتوسط حسهيب ) التدقمق عمل أوراؽ على االطالع -

 ادلؤسسة هبه تتأثر أف ديكن اليت اجلديدة التنظمممة وادلتطلبهت والتشريعهت القوانُت على االطالع -
 (.0,20( واضلراؼ معمهري )1,95التدقمق، دبتوسط حسهيب ) زلل

السػهبقة، دبتوسػط حسػهيب  السػنة زبػص الػيت تلػك مػع احلهلمػة للسػنة الافعلمػة ادلهلمة النسب مقهرنة -
 (.0,20( واضلراؼ معمهري )1,95)

 (.0,22( واضلراؼ معمهري )1,94ادلهلمة، دبتوسط حسهيب ) النسب ربلمل -

احلهلمة، دبتوسػط  التدقمق أعمهؿ على تؤثر اليت ادلهمة األمور حوؿ ادلؤسسة إدارة من االستافسهر -
 (.0,22( واضلراؼ معمهري )1,94حسهيب )

 (.0,24( واضلراؼ معمهري )1,93األفقي، دبتوسط حسهيب ) التحلمل -

 (.0,29( واضلراؼ معمهري )1,90ادلهلمة، دبتوسط حسهيب ) للقوائم الرأسي التحلمل -

 ـــاني ـــة جـــدامتوسػػػطههته احلسػػػهبمة  :المســـتوى الث ا لتلػػػك t( وقممػػػة ا01.50مػػػن ادلتوسػػػط الافرضػػػي ) قريب
( وىػي 0.05( دبسػتوى داللػة يافػوؽ )0.05( ومسػتوى اخلطػأ )92عند درجػهت احلريػة ) غير دالةالعبهرات 
 ، وىي:الػػػػ: والبعض اآلخر ب نعمػػػػ: ب ادلدققُتت اليت أجهب علمهه بعض سبثل العبهرا
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( 1,52االضلرافػهت، دبتوسػط حسػهيب ) لتحديػد التقديريػة وادلوازنػهت الافعلمػة النتػهئج بػُت ادلقهرنػة -
 (.0,50واضلراؼ معمهري )

 يف بػرزت الػيت التغػَتات ذلػك يف دبػه للمؤسسػة ادلممػزة اخلصػهئص أو الصػافهت علػى التعػرؼ -
، دبتوسػط الطبمعػة غػَت الكممػة ذات الداخلمػة ادلعلومػهت مراجعػة خػالؿ مػن السػهبقة السػنوات
 (.0,50( واضلراؼ معمهري )1,51حسهيب )

 (.0,49( واضلراؼ معمهري )1,44االذبهه، دبتوسط حسهيب ) ربلمل -

 وقممػة ا( 01.50مػن ادلتوسػط الافرضػي ) أصـغرمتوسطههته احلسهبمة  :المستوى الثالثt ا لتلػك العبػهرات
( دبسػػتويهت داللػة أقػػل أو 0.05( ومسػػتوى اخلطػأ )92عنػد درجػػهت احلريػة )دالــة ويف نافػس الوقػػت سػهلبة 

 ، وىي: الػػػػػ: ب ادلدققُت( وىي سبثل العبهرات اليت أجهب علمهه 0.05يسهوي )
( 1,16حسػهيب )مهلمػة، دبتوسػط  غػَت معلومػهت علػى االطػالع خػالؿ مػن مهلمػة معلومػهت توقػع -

 (.0,36واضلراؼ معمهري )

رلهذلػه، دبتوسػط  يف ادلؤسسػة تعمػل الػيت الصػنهعة أو ادلنهفسػُت نسػب مػع ادلهلمػة النسػب مقهرنػة -
 (.0,41( واضلراؼ معمهري )1,21حسهيب )

احلهرل، دبتوسػط حسػهيب  التدقمق على تؤثر أف ديكن اليت األمور عن السهبق ادلدقق من االستافسهر -
 (.0,46واضلراؼ معمهري ) (1,30)

التقديريػة، دبتوسػط  ادلمزانمػهت خػالؿ مػن ادلقػدرة النسػب مػع احلهلمػة للسػنة الافعلمػة النسػب مقهرنػة -
 (.0,48( واضلراؼ معمهري )1,38حسهيب )

ادلػػدققُت الػػذين ال يعتمػػدوف علػػى أسػػهلمب التحلمػػل اإلحصػػهئي يف رلػػهؿ أف بصػػافة عهمػػة ديكػػن القػػوؿ  إذا
 هالطالع، خهصة مػه يتعلػق بػالتحليلية المراجعة تنفيذ غير احصائية عند أساليبيستخدموف  التحلملمةادلراجعة 

 هبػه تتػأثر أف ديكػن الػيت اجلديػدة التنظمممة وادلتطلبهت والتشريعهت القوانُت السهبقة وعلى التدقمق عمل أوراؽ على
 السهبقة، مع ربلمػل السنة زبص اليت تلك مع احلهلمة للسنة الافعلمة ادلهلمة النسب التدقمق وكذا مقهرنة زلل ادلؤسسة
احلهلمػة واسػتعمهذلم  التػدقمق أعمػهؿ علػى تػؤثر الػيت ادلهمة األمور حوؿ ادلؤسسة إدارة من ادلهلمة واالستافسهر النسب
 ادلهلمة. للقوائم األفقي والتحلمل الرأسي للتحلمل
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  التحليلية المراجعة مجال في اإلحصائي التحليل أساليب ستخدمامعوقات المجموعة الثالثة:  -0-0-1-0
 التحلمل أسهلمب ستخدـالثهلثة حوؿ معوقهت انتهئج ربلمل عبهرات اجملموعة  (24رقم )اجلدوؿ  يوضح

 (:1)ادللحق رقم الدراسة أداة يف جهء كمه (30-25)من العبهرات مشلت واليت التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف اإلحصهئي
 

 التحليل أساليب استخدم معوقات حول الثالثة المجموعة عبارات تحليل نتائج(: 42جدول رقم )
 التحليلية المراجعة مجال في اإلحصائي

 عبارات  القياس

 

 التحليلية المراجعة مجال في اإلحصائي التحليل أساليب ستخدمامعوقات 

    T Sig الترتيب *القرار 

 2 دال )ال( 0,000 9,373- 0,35 1,15 التحلملمة. ادلراجعة إلجراءات ادلختلافة بهألنواع الكهفمة ادلعرفة عدـ

 اإلحصػهئي التحلمػل بأسػهلمب ادلػدققُت جهنػب مػن الكػهيف اإلدلػهـ عدـ
 0,607 516,- 0,50 1,47 التحلملمة. ادلراجعة رلهؿ يف استخدامهه وكمافمة

دال غير 
)البعض نعم 
 والبعض ال(

1 

 أسػهلمب تطبمػق يف تسػهعد أف ديكػن الػيت ادلتخصصػة اخلػربات نقػص
 5 دال )نعم( 0,000 15,442 0,26 1,92 التحلملمة. ادلراجعة رلهؿ يف اإلحصهئي التحلمل

 أسػهلمب اسػتخداـ مزايػه و بأمهمػة اقتنػهعهم وعػدـ ادلػدققُت فهػم سػوء
 إذل يػدفعهم قػد شلػه التحلملمػة ادلراجعػة رلػهؿ يف اإلحصػهئي التحلمػل

 مقهومتهه.
 0 دال )نعم( 0,000 5,618 0,43 1,75

 التحلمػل أسػهلمب اسػتخداـ عػن ادلًتتبػة بهلافوائػد ادلػدققُت إدراؾ عػدـ
 3 دال )نعم( 0,000 14,161 0,28 1,91 التحلملمة. ادلراجعة رلهؿ يف اإلحصهئي

 علػى تسػهعد الػيت احلهسػوب بػرامج اسػتخداـ علػى ادلػدققُت قػدرة عػدـ
 بمسػر التحلملمػة ادلراجعػة رلػهؿ يف اإلحصػهئي التحلمػل أسػهلمب تطبمػق

 وسهولة.
 3 دال )نعم( 0,000 8,833 0,36 1,83

 المراجعة مجال في اإلحصائي التحليل أساليب ستخدمامعوقات 
 دال )نعم( 0,000 9,263 0,18 1,67 التحليلية

 SPSS v. 23 البهحثة اعتمهدا على سلرجهت برنهمج إعدادمن  المصدر:

 [.2(/2+1( ])01.50) استنهدا إذل ادلتوسط الافرضي(، 0.05) ( ومستوى اخلطأ92)عند درجهت احلرية * يتم ازبهذ القرار 

الستخدام  عائقا تشكل التي عواملللمة ادلتوسط احلسهيب أف قمأعاله اجلدوؿ  نالحظ من خالؿ
( وىي 0,18بهضلراؼ معمهري قدره ) (1,67تقدر بػ) التحليلية المراجعة مجال في اإلحصائي التحليل أساليب
ومه  .موعةاجمل هأجهبوا بنعم على معظم عبهرات ىذ ادلدققُت( وىذا يعٍت أف 01.50من ادلتوسط الافرضي ) أكبر

( دبستويهت 0.05( ومستوى اخلطأ )92( وىي دالة عند درجهت احلرية )9,26ا ادلقدرة بػ)tيؤكد ذلك ىي قممة ا
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 المراجعة مجال في اإلحصائي التحليل أساليب  ونمستخدي الدققُت الذين ادل(، أي أف 0.00داللة قدره )
، ولكن ىذا ال ينافي أساليب تلك ستخدمال أمامهم عائقا تشكل عوامليؤكدوف على وجود عدة  التحليلية

 اليت جهءت يف ثالث مستويهت: موعةاجمل هحوؿ عبهرات ىذ دققُتجهبهت ادلوجود تبهين يف ا
 ( وقممة ا01.50من ادلتوسط الافرضي ) أكبرمتوسطههته احلسهبمة  :المستوى األولt ا لتلك العبهرات

( دبستويهت داللة أقل أو 0.05( ومستوى اخلطأ )92عند درجهت احلرية ) دالةويف نافس الوقت موجبة 
 ، وىي: نعمػػػػػػػػ: ُت بدققالعبهرات اليت أجهب علمهه ادل( وىي سبثل 0.05يسهوي )

 رلهؿ يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب تطبمق يف تسهعد أف ديكن اليت ادلتخصصة اخلربات نقص -
 (.260,( واضلراؼ معمهري )1,92التحلملمة، دبتوسط حسهيب ) ادلراجعة

 ادلراجعة رلهؿ يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب استخداـ عن ادلًتتبة بهلافوائد ادلدققُت إدراؾ عدـ -
 (.280,واضلراؼ معمهري )( 1,91دبتوسط حسهيب ) التحلملمة

 التحلمل أسهلمب تطبمق على تسهعد اليت احلهسوب برامج استخداـ على ادلدققُت قدرة عدـ -
( واضلراؼ معمهري 1,83وسهولة، دبتوسط حسهيب ) بمسر التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف اإلحصهئي

(,360.) 

 رلهؿ يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب استخداـ ومزايه بأمهمة اقتنهعهم وعدـ ادلدققُت فهم سوء -
 (.430,( واضلراؼ معمهري )1,75مقهومتهه، دبتوسط حسهيب ) إذل يدفعهم قد شله التحلملمة ادلراجعة

 ( وقممة ا01.50من ادلتوسط الافرضي ) قريبة جدامتوسطههته احلسهبمة  :المستوى الثانيt ا لتلك
( وىي 0.05( دبستوى داللة يافوؽ )0.05اخلطأ )( ومستوى 92عند درجهت احلرية ) غير دالةالعبهرات 
 ، وىي:    الػػػػػػػ: والبعض اآلخر ب نعمػػػػػػػ: ُت بدققهرات اليت أجهب علمهه بعض ادلسبثل العب

 رلهؿ يف استخدامهه وكمافمة اإلحصهئي التحلمل بأسهلمب ادلدققُت جهنب من الكهيف اإلدلهـ عدـ -
 (.500,( واضلراؼ معمهري )1,47)التحلملمة، دبتوسط حسهيب  ادلراجعة

 

 ( وقممة ا01.50من ادلتوسط الافرضي ) أصغرمتوسطههته احلسهبمة  :المستوى الثالثt ا لتلك العبهرات
( دبستويهت داللة أقل أو 0.05( ومستوى اخلطأ )92عند درجهت احلرية ) دالة ويف نافس الوقت سالبة

 ، وىي: الػػػػػػػ: ب ادلدققُت ( وىي سبثل العبهرات اليت أجهب علمهه0.05يسهوي )
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( واضلراؼ 1,15التحلملمة، دبتوسط حسهيب ) ادلراجعة إلجراءات ادلختلافة بهألنواع الكهفمة ادلعرفة عدـ -
 (.350,معمهري )

 

يؤكػدوف علػى  اإلحصـائي التحليـل أسـاليب  ونمسـتخدي الالػذين  ُتدققبصػافة عهمػة ديكػن القػوؿ أف ادلػ إذا
 المراجعـة مجـال فـي اإلحصـائي التحليـل أسـاليب السـتخدام  أمـامهم عائقـا تشـكل عوامـلوجػود عػدة 
 رلػهؿ يف اإلحصػهئي التحلمل أسهلمب تطبمق يف تسهعد أف ديكن اليت ادلتخصصة اخلربات نقص، خهصة التحليلية
 ادلراجعػة رلهؿ يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب استخداـ عن ادلًتتبة بهلافوائد ادلدققُت إدراؾ التحلملمة وعدـ ادلراجعة

 التحلمػل أسػهلمب تطبمػق علػى ىمتسػهعد الػيت احلهسػوب بػرامج اسػتخداـ علػىهتم قػدر  التحلملمػة، وكػذا عػدـ
 بأمهمػة اقتنػهعهم بعػض ادلػدققُت وعػدـ فهػم سوءبهإلضهفة إذل وسهولة  بمسر التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف اإلحصهئي

 مقهومتهه. إذل يدفعهم قد شله التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب استخداـ ومزايه

 في اإلحصائي التحليل أساليب مساهمةالثاني: ور المحعبارات التحليل اإلحصائي الوصفي ل -0-0-4
 التحليلية المراجعة مجال فيللمدقق  الشخصي الحكم ترشيد

حبسهب ادلتوسطهت احلسهبمة  وعبهراتمتم ربلمل يتعلق ىذا احملور بهدلتغَتات ادلستقلة يف منوذج الدراسة، وس
 برنهمج اعتمهدا على سلرجهتمستوى الداللة لكل عبهرة من عبهرات احملور و  Tقممة إحصهئمة واالضلرافهت ادلعمهرية و 

SPSS6 مهف، موزعة علىاالستب من عبهرات( عبهرة 33عن طريق ) مت صبع البمهنهت عن احملور الثهين لقد           
 (: 1كمه جهء يف أداة الدراسة )ادللحق رقم ( 63-31) من العبهرات وىي، رلموعهت 4

 

 الشخصي الحكم ترشيد في الزمنية السالسل تحليل منهج مساهمةالمجموعة األولى:  -0-0-4-1
 التحليلية المراجعة مجال فيللمدقق 

 يف الزمنمة السالسل ربلمل منهج مسهمهة :األوذل اجملموعة عبهرات ربلمل نتهئج (25رقم )اجلدوؿ  يوضح
 أداة يف جهء كمه (37-31)من العبهرات مشلت واليت التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق الشخصي احلكم ترشمد

 (:1)ادللحق رقم الدراسة
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 ترشيد في الزمنية السالسل تحليل منهج مساهمة األولى المجموعة عبارات تحليل نتائج(: 42) جدول رقم
 التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم
 عبارات  القياس

 

 مجال في الشخصي حكمك ترشيد في الزمنية السالسل تحليل مساهمة منهج
 التحليلية المراجعة

    T Sig الترتيب *القرار 

العنهصر  ديكنك من التنبؤ بهالذبهه العهـ للسالسل الزمنمة والذي يعترب أكثر
 0,028 2,228 0,93 3,21 أمهمة يف رلهؿ ادلراجعة التحلملمة. 

دال 
 1 )موافق(

ادلؤشرات ادلومسمة، الدورية والعرضمة وإخضهعهه من الكشف عن ديكنك 
 0,050 1,916 0,92 3,18  .دلزيد من االختبهرات التافهصمل للتأكد من أهنه ال زبافي غشه أو تالعبه

دال 
 3 )موافق(

هنت علمو من مقهرنة األرصدة وادلؤشرات ادلهلمة زلل الافحص دبه ك ديكنك
 0,038 2,100 0,98 3,21 مدى معقولمتهه. روتقر عرؼ على الافروؽ تتليف الافًتات السهبقة 

دال 
 2 )موافق(

أف التغَت السهئد يف االذبهه العهـ للحسهب زلل الدراسة سوؼ  يافًتض
 0,198 1,296- 0,80 2,89 يستمر تدرجيمه يف ادلستقبل ويف نافس االذبهه. 

غير دال 
 4 )محايد(

يوفر لك مقمهسه موضوعمه ديكنك أف تعتمد علمو يف تقممم اإلثبهت الذي 
 0,000 5,005- 0,97 2,49 ربصلت علمو من ادلراجعة التحلملمة. 

دال )غير 
موافق 
 بشدة(

7 

يتخذ من األرصدة التهرخيمة أسهسه للتنبؤ بتلك األرصدة مستقبال أخذا  
 0,039 2,098- 0,93 2,79 لظروؼ االقتصهدية، الصنهعمة واإلدارية السهئدة.ا بهالعتبهر

دال )غير 
 5 موافق(

مدى معقولمة  يوفر لك مقمهسه موضوعمه خلطأ التنبؤ تقرر يف ضوءه
 0,000 4,025- 0,79 2,66 األرصدة زلل التدقمق بعمدا عن خربتك وحكمك الشخصي. 

دال )غير 
موافق 
 بشدة(

6 

 حكمـك ترشـيد فـي الزمنيـة السالسـل تحليـل مـدى مسـاهمة مـنهج
 دال )محايد( 0,093 1,699- 0,43 2,92 التحليلية المراجعة مجال في الشخصي

 SPSS v. 23 البهحثة اعتمهدا على سلرجهت برنهمج إعدادمن  المصدر:

 [50(/5+4+3+2+1( ])3.) استنهدا إذل ادلتوسط الافرضي(، 0.5.) ( ومستوى اخلطأ92)* يتم ازبهذ القرار عند درجهت احلرية 

 الزمنية السالسل تحليل اهمة منهجمسلأف قممة ادلتوسط احلسهيب  أعاله نالحظ من خالؿ اجلدوؿ
( وىي 0,43( بهضلراؼ معمهري قدره )2,92تقدر بػ) التحليلية المراجعة مجال في الشخصي الحكم ترشيد في
 هعلى عبهرات ىذ لم يوافقوالبعض  وافق دققُت( وىذا يعٍت أف بعض ادل03جدا من ادلتوسط الافرضي ) ةقريب
( ومستوى اخلطأ 92عند درجهت احلرية ) غير دالة( وىي 1,69-ا ادلقدرة بػ)tومه يؤكد ذلك ىي قممة ا .موعةاجمل
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 تحليل نهجاستخدام ميؤكدوف على أف يف اجلزائر ُت دقق(، أي أف ادل0.09( دبستويهت داللة قدره )0.05)
، ولكن ىذا ال التحليلية المراجعة مجال في الشخصي الحكم ترشيد الزمنية يساهم نوعا ما في السالسل

 اليت جهءت يف أربع مستويهت: موعةاجمل هعبهرات ىذ حوؿ مينافي وجود تبهين يف اجهبههت
 ( وقممػػػة ا03مػػػن ادلتوسػػػط الافرضػػػي ) أكبـــر متوسػػػطههته احلسػػػهبمة :المســـتوى األولtا لتلػػػك العبػػػػهرات 

        ( 0.02( دبسػػػػتوى داللػػػػة تػػػػًتاوح مػػػػن)0.05( ومسػػػػتوى اخلطػػػػأ )92عنػػػػد درجػػػػهت احلريػػػػة ) دالــــةو ةموجبــــ
 ، وىي:    دققوفعلمهه ادل وافق( وىي سبثل العبهرات اليت 0.05 )إذل
 ادلراجعػة رلػهؿ يف أمهمػة العنهصػر أكثػر يعتػرب الػذي الزمنمػة للسالسػل العػهـ بهالذبػهه التنبػؤ مػن ديكنػك -

 (.0,93( واضلراؼ معمهري )3,21التحلملمة، دبتوسط حسهيب )

 تتعرؼل السهبقة الافًتات يف علمو كهنت دبه الافحص زلل ادلهلمة وادلؤشرات األرصدة مقهرنة من ديكنك -
 (.0,98( واضلراؼ معمهري )3,21معقولمتهه، دبتوسط حسهيب ) مدى وتقرر الافروؽ على

 التافهصمل اختبهرات من دلزيد وإخضهعهه والعرضمة الدورية ادلومسمة، ادلؤشرات عن الكشف من ديكنك -
 (.0,92( واضلراؼ معمهري )3,18دبتوسط حسهيب )، أو تالعبه غشه زبافي ال أهنه من تتأكد حىت

 ( وقممػة ا03مػن ادلتوسػط الافرضػي ) قريبـة جـدامتوسػطههته احلسػهبمة  :المستوى الثانيt ا لتلػك العبػهرات
ــر دالــة وىػػي سبثػػل  ،(0.05( دبسػػتوى داللػػة يافػػوؽ )0.05( ومسػػتوى اخلطػػأ )92عنػػد درجػػهت احلريػػة ) غي

 ، وىي:    بمحايد دققوفالعبهرات اليت أجهب علمهه ادل
 ادلسػتقبل يف تػدرجيمه يسػتمر سػوؼ الدراسػة زلػل للحسػهب العػهـ االذبػهه يف السػهئد التغَت أف يافًتض -

 (.0,80( واضلراؼ معمهري )2,89االذبهه، دبتوسط حسهيب ) نافس ويف
 

 ( وقممػػة ا03مػػن ادلتوسػػط الافرضػػي ) أصــغرمتوسػػطههته احلسػػهبمة  :المســتوى الثالــثt ا لتلػػك العبػػهرات
( دبسػػتويهت داللػػة تػػًتاوح 0.05( ومسػػتوى اخلطػػأ )92عنػػد درجػػهت احلريػػة ) دالــةويف نافػػس الوقػػت  ســالبة
 ف، وىي: دققو علمهه ادل لم يوافقوىي سبثل العبهرات اليت ، (0.05) إذل( 0.02من)
 لظػروؼا عتبػهرأخػذا بهال مسػتقبال األرصػدة بتلػك للتنبػؤ أسهسػه التهرخيمػة األرصػدة مػن يتخػذ -

 (.0,93( واضلراؼ معمهري )2,79السهئدة، دبتوسط حسهيب ) واإلدارية الصنهعمة االقتصهدية،
 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية
 
 

 
288 

 ( وقممػػػة ا03مػػػن ادلتوسػػػط الافرضػػػي ) أصـــغرمتوسػػػطههته احلسػػػهبمة  :المســـتوى الرابـــعt ا لتلػػػك العبػػػهرات
أقػل أو ( دبسػتويهت داللػة 0.05( ومسػتوى اخلطػأ )92عنػد درجػهت احلريػة ) دالةوويف نافس الوقت  سالبة

 ، وىي: بشدةف دققو علمهه ادل لم يوافقهرات اليت ( وىي سبثل العب0.01يسهوي )
 ادلراجعػة من علمو ربصلت الذي اإلثبهت تقممم يف علمو تعتمد أف ديكنك موضوعمه مقمهسه لك يوفر -

 (.970,( واضلراؼ معمهري )2,49التحلملمة، دبتوسط حسهيب )

 عػن بعمػدا التػدقمق زلل األرصدة معقولمة مدى ضوءه يف تقرر التنبؤ خلطأ موضوعمه مقمهسه لك يوفر -
 (.790,( واضلراؼ معمهري )2,66الشخصي، دبتوسط حسهيب ) وحكمك خربتك

 بأنوالزمنية  السالسل تحليل منهج استخدام يؤكدوف بأفادلدققُت  أفبإذا بصافة عهمة ديكن القوؿ 
  .التحليلية المراجعة مجال في يةالشخص همماحكأ ترشيد في نوعا مايساهم 

 

 للمدقق الشخصي الحكم ترشيد في االنحدار تحليل منهج مساهمة مدىالمجموعة الثانية:  -0-0-2-4
 التحليلية  المراجعة مجال في

 يف االضلدار ربلمل منهج مسهمهة مدىحوؿ  نتهئج ربلمل عبهرات اجملموعة الثهنمة (26رقم )اجلدوؿ  يوضح
 أداة يف جهء كمه (46-38) من العبهرات مشلت واليت التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق الشخصي حكمك ترشمد

 (:1)ادللحق رقم  الدراسة
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 حكمال ترشيد في االنحدار تحليل منهج مدى مساهمة حول نتائج تحليل عبارات المجموعة الثانية(: 42) جدول رقم
 التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي

 عبارات  القياس

 

 في الشخصي حكمك ترشيد في االنحدار تحليل منهج مدى مساهمة
 التحليلية المراجعة مجال

    T Sig القرار  الترتيب 

 للخط توفمق أفضلي اليت تعط الريهضمة ادلعهدالت ـاستخدديكنك من ا
 3 دال )موافق( 0,023 2,315 0,71 3,17 .ادلستقبل يف زلل الافحص للعنصر العهـ لالذبهه ادلمثل

يعتمد على معهدلة ادلربعهت الصغرى اليت ديكنك أف تستخدمهه كأسهس 
 2 دال )موافق( 0,040 2,083 0,84 3,18 حلكمك الشخصي على معقولمة األرصدة الدفًتية.

على عدد من الافرضمهت اإلحصهئمة، سبكنك من الوصوؿ إذل  يعتمد
نتهئج دقمقة ديكن الوثوؽ هبه لتحقمق األىداؼ اليت يستخدـ األسلوب 

 من أجلهه. 
 3 دال )موافق( 0,024 2,296 0,99 3,23

علمهه يف اختبهر جودة النموذج  يوفر لك مقهيمس موضوعمة تعتمد
 0,000 7,597 0,60 3,47 ادلشتق وربديد إمكهنمة االعتمهد علمو يف التنبؤ بأرصدة احلسهبهت. 

دال )موافق 
 5 بشدة(

ديكنك من التعرؼ على االضلرافهت من خالؿ مقهرنة األرصدة 
وادلؤشرات زلل التدقمق بأرصدة ومؤشرات متوقعة  يف ضوء النتهئج 

 ادلستمدة من منهذج االضلدار ادلتعدد مث تقرر مدى معنويتهه.
 0 دال )موافق( 0,038 2,102 0,88 3,19

لحكم على معنوية االضلرافهت وتقممم أدلة ليوفر لك معمهرا موضوعمه 
 0,000 5,971 0,53 3,33 دلراجعة التحلملمة. من ا اإلثبهت ادلتحصل علمهه

دال )موافق 
 3 بشدة(

ادلتغَتات االقتصهدية، البمئمة، اإلدارية  االعتبهرلك أف تأخذ يف  يسمح
 1 دال )موافق( 0,024 2,303 0,76 3,18 والزمنمة ذات التأثَت على رصمد احلسهب ادلراد التنبؤ بو.

زبضع التنبؤات النهذبة عن منهذج االضلدار ادلتعدد دلقهيمس الثقة 
 5 دال )موافق( 0,035 2,140 0,72 3,16 أكثر دقة. زلل الافحص لعنصراإلحصهئمة شله جيعل عملمة التنبؤ به

يعمل على ترشمد حكمك الشخصي سواء يف مرحلة احلصوؿ على 
 4 دال )موافق( 0,038 2,103 0,78 3,17 اإلثبهت آو يف مرحلة تقممم اإلثبهت الذي مت احلصوؿ علمو.

 الشخصي حكمك ترشيد في االنحدار تحليل منهج مدى مساهمة
 دال )موافق بشدة( 0,000 4,830 0,46 3,23 التحليلية المراجعة مجال في

 SPSS v. 23 البهحثة اعتمهدا على سلرجهت برنهمج إعدادمن  المصدر:

                                                             
   [.2(/2+4+1+2+0( ])11) الفرضً المتوسط إلى استنادا ،(1012) الخطأ ومستوى( 22) الحرٌة درجات عند القرار اتخاذ ٌتم



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية
 
 

 
290 

 ترشيد في االنحدار تحليل منهج مساهمةلأف قممة ادلتوسط احلسهيب أعاله  نالحظ من خالؿ اجلدوؿ
( وىػي 460,( بػهضلراؼ معمػهري قػدره )3,23تقػدر بػػ) التحليليـة المراجعـة مجـال فـي للمـدقق الحكـم الشخصـي

ومه يؤكد  .موعةاجمل هعلى معظم عبهرات ىذ وافقوا بشدةُت دقق( وىذا يعٍت أف ادل03من ادلتوسط الافرضي ) أكبر
دبسػتويهت داللػة ( 0.05( ومسػتوى اخلطػأ )92عند درجهت احلرية ) دالة( وىي 4,83ا ادلقدرة بػ)tذلك ىي قممة ا

 مجـال فـي الشخصـي الحكـم ترشـيد االنحدار يساهم بقوة فـي تحليل منهجاستخدام (، أي أف 0.00قدره )
الػيت جػهءت  موعػةاجمل هُت حوؿ عبهرات ىذدققنافي وجود تبهين يف اجهبهت ادل، ولكن ىذا ال يالتحليلية المراجعة

 :ُتمستوييف 
 

 ( وقممػػػة ا03مػػػن ادلتوسػػػط الافرضػػػي )أكبـــر متوسػػػطههته احلسػػػهبمة  :المســـتوى األولtا لتلػػػك العبػػػػهرات 
( دبسػتويهت داللػة أقػل أو 0.05( ومسػتوى اخلطػأ )92عنػد درجػهت احلريػة ) دالـة ويف نافس الوقت موجبة

 ، وىي: بشدةُت دققعلمهه ادل وافقالعبهرات اليت ( وىي سبثل 0.01يسهوي )
 إمكهنمػة وربديػد ادلشػتق النمػوذج جػودة اختبػهر يف علمهػه تعتمػد موضػوعمة مقػهيمس لػك يػوفر -

 (.600,( واضلراؼ معمهري )3,47احلسهبهت، دبتوسط حسهيب ) بأرصدة التنبؤ يف علمو االعتمهد

 اإلثبػهت أدلػة وتقمػمم االضلرافػهت معنويػة علػى احلكػم يف علمػو تعتمػد موضػوعمه معمػهرا لػك يػوفر -
 (.530,( واضلراؼ معمهري )3,33) التحلملمة، دبتوسط حسهيب للمراجعة بهستخداـ علمهه ادلتحصل

 ( وقممة ا03متوسطههته احلسهبمة أكرب من ادلتوسط الافرضي ) :المستوى الثانيt ةموجبـا لتلك العبػهرات 
( وىي 0.05)إذل( 0.02( دبستوى داللة تًتاوح من)0.05( ومستوى اخلطأ )92عند درجهت احلرية ) دالةو

 وىي:     ،فدققو علمهه ادل وافقالعبهرات اليت سبثل 
 هبه الوثوؽ ديكن دقمقة نتهئج إذل الوصوؿ من سبكنك اإلحصهئمة، الافرضمهت من عدد على يعتمد -

( واضلػػراؼ معمػػهري 3,23دبتوسػػط حسػػهيب ) ،أجلهػػه مػػن األسػػلوب يسػػتخدـ الػػيت األىػػداؼ لتحقمػػق
(,990.) 

 بأرصػدة التػدقمق زلػل وادلؤشػرات األرصػدة مقهرنػة خػالؿ مػن االضلرافػهت علػى التعػرؼ مػن ديكنك -
، معنويتهػػػه مػػدى تقػػػرر مث ادلتعػػدد االضلػػػدار منػػهذج مػػػن ادلسػػتمدة النتػػػهئج ضػػوء يف  متوقعػػػة ومؤشػػرات

 (.880,( واضلراؼ معمهري )3,19دبتوسط حسهيب )

 علػى التػأثَت ذات والزمنمػة اإلداريػة البمئمة، االقتصهدية، ادلتغَتات احلسبهف يف تأخذ أف لك يسمح -
 (.760,( واضلراؼ معمهري )3,18بو، دبتوسط حسهيب ) التنبؤ ادلراد احلسهب رصمد
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 الشخصػي حلكمػك كأسػهس تسػتخدمهه أف ديكنػك والػيت الصػغرى ادلربعػهت معهدلػة علػى يعتمد -
 (.840,( واضلراؼ معمهري )3,18الدفًتية، دبتوسط حسهيب ) األرصدة معقولمة على

 العػهـ لالذبػهه ادلمثػل للخػط توفمػق أفضػل تعطػي الػيت الريهضػمة ادلعػهدالت اسػتخداـ مػن ديكنػك -
 (.710,( واضلراؼ معمهري )3,17ادلستقبل، دبتوسط حسهيب ) يف الافحص زلل للعنصر

 تقمػمم مرحلػة يف آو اإلثبػهت علػى احلصوؿ مرحلة يف سواء الشخصي حكمك ترشمد على يعمل -
 (.780,واضلراؼ معمهري ) (3,17علمو، دبتوسط حسهيب ) احلصوؿ مت الذي اإلثبهت

 التنبػؤ عملمػة جيعػل شلػه اإلحصهئمة الثقة دلقهيمس ادلتعدد االضلدار منهذج عن النهذبة التنبؤات زبضع -
 (.720,( واضلراؼ معمهري )3,16دقة، دبتوسط حسهيب ) أكثر الافحص زلل بهلعنصر

 

 فـي يسـاهم بقـوة االنحـدار تحليـل مـنهج اسـتخداميؤكػدوف بػأف  ادلػدققُتإذا بصػافة عهمػة ديكػن القػوؿ أف 
 وفيعتمػد موضػوعمة مقػهيمس مذلػ يػوفرنػو  أ، خهصػة و التحليلية المراجعة مجال في ةالشخصي همماحكأ ترشيد
وفر كمػه أنػو يػاحلسػهبهت   بأرصػدة التنبػؤ يف علمػو االعتمػهد إمكهنمػة وربديػد ادلشػتق النمػوذج جػودة اختبػهر يف علمهػه
 علمهػه ادلتحصػل اإلثبػهت أدلػة وتقمػمم االضلرافػهت معنويػة علػى احلكػم يف  وفادلػدققعلمػو  يعتمػد موضػوعمه معمػهرا

 التحلملمة. دلراجعةا بهستخداـ

 للمدقق الشخصي الحكم ترشيد في نموذج التخطيط المالي مساهمة مدىالمجموعة الثالثة:  -0-0-2-0
 التحليلية  المراجعة مجال في

 ادلهرل التخطمط منوذج مسهمهة مدىحوؿ  ةعبهرات اجملموعة الثهلثهئج ربلمل نت (27رقم )اجلدوؿ  يوضح
 يف جهء كمه (54-47) من العبهرات مشلت واليت التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق الشخصي احلكم ترشمد يف

 (:1)ادللحق رقم  الدراسة أداة
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 حكمال ترشيد في نموذج التخطيط المالي مساهمةمدى  حول ةتائج تحليل عبارات المجموعة الثالثن(: 42) جدول رقم
 التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي

 عبارات  القياس

 

 في الشخصي حكمك ترشيد في المالي التخطيط نموذج  مدى مساهمة
 التحليلية المراجعة مجال

    T Sig الترتيب *القرار 

حسهبمه  همراجعتهعلى ادلبمعهت الشهرية كمتغَت رئمسي بعد  يعتمد
 0,000 11,648 0,59 3,72 دقة التنبؤات. شله يضمنومستنديه 

دال )موافق 
 1 بشدة(

إعداد قهئمة نتهئج األعمهؿ التقديرية وادلمزانمة التقديرية  منديكنك 
 0,000 11,759 0,58 3,70  هه.ومقهرنتهه مع القوائم الافعلمة لتحديد مدى معقولمة القمم الظهىرة فم

موافق دال )
 2 بشدة(

ديكنك من استنتهج شكل العالقة اليت تربط بُت البنود ادلختلافة للقوائم 
ادلهلمة، بهالعتمهد على ربلمل االضلدار وربديد معهمالت االضلدار بهتبهع 

 طريقة ادلربعهت الصغرى.
3,33 0,49 6,476 0,000 

دال )موافق 
 6 بشدة(

لك أسهسه موضوعمه للتعرؼ على العالقهت التبهدلمة ألرقهـ القوائم  يقدـ
 0,000 7,179 0,53 3,39 ادلهلمة شله يزيد من القدرة على ازبهذ قرارات بأحكهـ شخصمة سلممة.

دال )موافق 
 4 بشدة(

ديكنك من استخداـ ادلعهمالت وادلعدالت اخلهصة بهدلؤسسة جبهنب 
القدرة التنبئمة ذلذا  شله جيعلمعهمالت االضلدار اليت تقدر احصهئمه 

 .عهلمةالنموذج 
3,34 0,49 6,638 0,000 

دال )موافق 
 5 بشدة(

ال حيهوؿ التنبؤ بعنهصر ادلصروفهت  واإليرادات غَت العهدية، ألف تطبمق 
 0,001 3,439 0,75 3,26 التدقمق األخرى علمهه سمكوف أقل تكلافة وأكثر دقة. إجراءات

دال )موافق 
 8 بشدة(

ال حيهوؿ التنبؤ بقمم األصوؿ الثهبتة والقروض طويلة األجل، ألف تطبمق 
 0,000 3,789 0,79 3,31 إجراءات التدقمق األخرى علمهه سمكوف أقل تكلافة وأكثر دقة.

دال )موافق 
 7 بشدة(

يعمل على ترشمد حكمك الشخصي يف ربديد مقدار ادلراجعة التحلملمة 
 0,000 10,899 0,58 3,65 يف مزيج االختبهرات االثبهتمة األسهسمة.

دال )موافق 
 3 بشدة(

 الشخصـي حكمـك ترشـيد فـي المـالي التخطـيط نمـوذج مسـاهمة
 بشدة( دال )موافق 0,000 10,307 0,43 3,46 التحليلية المراجعة مجال في

 SPSS v. 23 البهحثة اعتمهدا على سلرجهت برنهمج إعدادمن  المصدر:

 [50(/5+4+3+2+1( ])3.) استنهدا إذل ادلتوسط الافرضي(، 0.5.) ( ومستوى اخلطأ92)* يتم ازبهذ القرار عند درجهت احلرية 
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 في المالي التخطيط نموذج لمساهمة أف قممة ادلتوسط احلسهيب أعاله نالحظ من خالؿ اجلدوؿ
( 430,( بهضلراؼ معمهري قدره )3,46تقدر بػ) التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي حكمال ترشيد
ومه  .موعةاجمل هعلى معظم عبهرات ىذ وافقوا بشدةُت دقق( وىذا يعٍت أف ادل03من ادلتوسط الافرضي ) أكبروىي 

 ى( دبستو 0.05( ومستوى اخلطأ )92عند درجهت احلرية ) دالة( وىي 10,30ا ادلقدرة بػ)tيؤكد ذلك ىي قممة ا
 الشخصي حكمال ترشيد يساهم بقوة في المالي التخطيط نموذج استخدام (، أي أف0.00داللة قدره )

 موعةاجمل هجهءت كهفة عبهرات ىذفي نفس االتجاه و .التحليلية المراجعة مجال في للمدققين في الجزائر
 دالةويف نافس الوقت  موجبةا لتلك العبهرات t( وقممة ا03من ادلتوسط الافرضي ) أكبرفكل متوسطههته احلسهبمة 

( وىي سبثل العبهرات اليت 0.01( دبستويهت داللة أقل أو يسهوي )0.05( ومستوى اخلطأ )92عند درجهت احلرية )
 ، وىي: بشدة ادلدققُتعلمهه  وافق

 دقة يضمن شله ومستنديه حسهبمه مراجعتهه بعد رئمسي كمتغَت الشهرية ادلبمعهت على يعتمد -
 (.590,)( واضلراؼ معمهري 3,72التنبؤات، دبتوسط حسهيب )

 الافعلمة القوائم مع ومقهرنتهه التقديرية وادلمزانمة التقديرية األعمهؿ نتهئج قهئمة إعداد من ديكنك -
 (.580,واضلراؼ معمهري ) (3,70فمهه، دبتوسط حسهيب ) الظهىرة القمم معقولمة مدى لتحديد

 االختبهرات مزيج يف التحلملمة ادلراجعة مقدار ربديد يف الشخصي حكمك ترشمد على يعمل -
 (.580,( واضلراؼ معمهري )3,65األسهسمة، دبتوسط حسهيب ) االثبهتمة

 القدرة من يزيد شله ادلهلمة القوائم ألرقهـ التبهدلمة العالقهت على للتعرؼ موضوعمه أسهسه لك يقدـ -
 (.530,( واضلراؼ معمهري )3,39سلممة، دبتوسط حسهيب ) شخصمة بأحكهـ قرارات ازبهذ على

 تقدر اليت االضلدار معهمالت جبهنب بهدلؤسسة اخلهصة وادلعدالت ادلعهمالت استخداـ من ديكنك -
واضلراؼ معمهري ( 3,34، دبتوسط حسهيب )عهلمة النموذج ذلذا التنبئمة القدرة جيعل شله احصهئمه

(,490.) 

 ربلمل على بهالعتمهد ادلهلمة، للقوائم ادلختلافة البنود بُت تربط اليت العالقة شكل استنتهج من ديكنك -
( واضلراؼ 3,33، دبتوسط حسهيب )الصغرى ادلربعهت طريقة بهتبهع االضلدار معهمالت وربديد االضلدار

 (.490,معمهري )
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 األخرى التدقمق إجراءات تطبمق ألف األجل، طويلة والقروض الثهبتة األصوؿ بقمم التنبؤ حيهوؿ ال -
 (.790,( واضلراؼ معمهري )3,31دقة، دبتوسط حسهيب ) وأكثر تكلافة أقل سمكوف علمهه

 األخرى التدقمق إجراءات تطبمق ألف العهدية، غَت واإليرادات  ادلصروفهت بعنهصر التنبؤ حيهوؿ ال -
 (.750,( واضلراؼ معمهري )3,26دقة، دبتوسط حسهيب ) وأكثر تكلافة أقل سمكوف علمهه

 

يساهم  المالي التخطيط موذجناستخدام  يؤكدوف على أفادلدققُت إذا بصافة عهمة ديكن القوؿ أف 
 الشهرية ادلبمعهت على يعتمدو ، خهصة وأنالتحليلية المراجعة مجال في ةالشخصي همماحكأ ترشيد في بقوة

 األعمهؿ نتهئج قهئمة إعداد من م وديكنه وتنبؤات دقة يضمن شله ومستنديه حسهبمه مراجعتهه بعد رئمسي كمتغَت
فمهه، بهإلضهفة إذل   الظهىرة القمم معقولمة مدى لتحديد الافعلمة القوائم مع ومقهرنتهه التقديرية وادلمزانمة التقديرية

 االختبهرات مزيج يف التحلملمة ادلراجعة مقدار ربديد يف ُتالشخصي للمدقق احلكم ترشمد على كونو يعمل
 من يزيد شله ادلهلمة القوائم ألرقهـ التبهدلمة العالقهت على للتعرؼ موضوعمه أسهسه مذل ويقدـ األسهسمة االثبهتمة
 اخلهصة وادلعدالت ادلعهمالت استخداـ من مديكنه سلممة، كمه شخصمة بأحكهـ قرارات ازبهذ على القدرة

 ادلختلافة البنود بُت تربط اليت العالقة شكل واستنتهج احصهئمه تقدر اليت االضلدار معهمالت جبهنب بهدلؤسسة
 .ةادلهلم للقوائم

 للمدقق الشخصي الحكم ترشيد في نموذج التدفق النقدي مساهمة مدىالمجموعة الرابعة:  -0-0-2-2
 التحليلية  المراجعة مجال في

 التدفق النقدي منوذج مسهمهة مدىحوؿ  نتهئج ربلمل عبهرات اجملموعة الرابعة (28رقم )اجلدوؿ  يوضح
 يف جهء كمه (63-55) من العبهرات مشلت واليت التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق الشخصي احلكم ترشمد يف

 (:1)ادللحق رقم  الدراسة أداة
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 حكمال ترشيد في نموذج التخطيط المالي مدى مساهمة حول رابعةنتائج تحليل عبارات المجموعة ال(: 42) جدول رقم
 التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي

 عبارات  القياس

 

 مجال في الشخصي حكمك ترشيد في النقدي التدفق نموذج  مساهمة
 التحليلية المراجعة

    T Sig الترتيب *القرار 

بهلتنبؤ بأرصدة ادلدينُت والدائنُت وادلخزوف السلعي، اليت حيتهج  يكتافي
تدقمقهه لوقت طويل ويسهىم أسلوب ادلراجعة التحلملمة يف زبافمض تكلافة 

 تدقمقهه.
3,22 0,79 2,736 0,007 

دال )موافق 
 9 بشدة(

ال حيهوؿ التنبؤ بعنهصر ادلصروفهت، واإليرادات غَت العهدية، ألف تطبمق 
 0,003 3,022 0,78 3,24 التدقمق األخرى علمهه سمكوف أقل تكلافة وأكثر دقة.إجراءات 

دال )موافق 
 8 بشدة(

ال حيهوؿ التنبؤ بقمم األصوؿ الثهبتة والقروض طويلة األجل، ألف تطبمق 
 0,001 3,374 0,79 3,27 .علمهه سمكوف أقل تكلافة وأكثر دقة األخرىإجراءات التدقمق 

دال )موافق 
 7 بشدة(

ديكنك من االستافهدة من العالقة اليت تربط بُت احملهسبة على األسهس 
النقدي واحملهسبة على أسهس االستحقهؽ، للتوصل إذل القمم احلقمقمة لبنود 

 القوائم ادلهلمة.
3,46 0,52 8,533 0,000 

دال )موافق 
 4 بشدة(

بتحديد ادلدى الذي حيتمل أف تقع داخلو القممة احلقمقمة لك  يسمح
 0,000 5,661 0,53 3,31 ثقة(.ال)فًتة  للبند زلل التنبؤ واحتمهؿ وقوعهه خهرجو

دال )موافق 
 5 بشدة(

( األمهمة النسبمة) يتطلب مقهرنة فًتة الثقة للتنبؤ مع معمهر زلدد مقدمه
 0,000 5,996 0,48 3,30 للحكم على مه إذا كهنت ىنهؾ تقلبهت غَت عهدية.

دال )موافق 
 6 بشدة(

لتطبمق النموذج يف البمهنهت  ةعلى الشروط اإلحصهئمة الالزميتوفر 
احملهسبمة اخلهضعة للمراجعة التحلملمة، شله جيعل القدرة التنبئمة ذلذا النموذج 

 عهلمة.
3,50 0,58 8,363 0,000 

دال )موافق 
 3 بشدة(

طريقة لتكهمل ادلراجعة التحلملمة مع إجراءات التدقمق األخرى يف يتضمن 
 0,000 10,563 0,56 3,62 زبطمط عملمة التدقمق ويف مرحلة تقممم نتهئجهه.مرحلة 

دال )موافق 
 2 بشدة(

يعمل على ترشمد حكمك الشخصي يف ربديد مقدار ادلراجعة التحلملمة 
 0,000 17,457 0,45 3,82 يف مزيج االختبهرات االثبهتمة األسهسمة.

دال )موافق 
 1 بشدة(

 الشخصي الحكم ترشيد في النقدي التدفق مساهمة نموذج
 دال )موافق بشدة( 0,000 13,735 0,29 3,42 التحليلية المراجعة مجال في للمدقق

 الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي التحليل أساليب مساهمة
 التحليلية المراجعة مجال في للمدقق

 (دال )موافق بشدة 0000, 11,797 210, 3,26
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 SPSS v. 23 البهحثة اعتمهدا على سلرجهت برنهمج إعدادمن  المصدر:

 [50(/5+4+3+2+1( ])3.) استنهدا إذل ادلتوسط الافرضي(، 0.5.) ( ومستوى اخلطأ92)* يتم ازبهذ القرار عند درجهت احلرية 

 

 في النقدي التدفق نموذج مساهمةلأف قممة ادلتوسط احلسهيب  السهبق نالحظ من خالؿ اجلدوؿ
( 290,( بهضلراؼ معمهري قدره )3,42تقدر بػ ) التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد

ومه  .موعةاجمل هعلى معظم عبهرات ىذوافقوا بشدة  ادلدققُت( وىذا يعٍت أف 03وىي أكرب من ادلتوسط الافرضي )
 ى( دبستو 0.05ومستوى اخلطأ )( 92( وىي دالة عند درجهت احلرية )13,73ا ادلقدرة بػ)tيؤكد ذلك ىي قممة ا

 الشخصي الحكم ترشيد في النقدي يساهم بقوة التدفق نموذجاستخدام (، أي أف 0.00داللة قدره )
فكل متوسطههته  موعةاجمل هجهءت كهفة عبهرات ىذ نفس االتجاهويف  .التحليلية المراجعة مجال في للمدقق

عند درجهت دالة وويف نافس الوقت  موجبةا لتلك العبهرات t( وقممة ا03من ادلتوسط الافرضي ) أكبراحلسهبمة 
علمهه  وافق( وىي سبثل العبهرات اليت 0.01( دبستويهت داللة أقل أو يسهوي )0.05( ومستوى اخلطأ )92احلرية )

 ، وىي: بشدةُت دققادل
 االختبهرات مزيج يف التحلملمة ادلراجعة مقدار ربديد يف الشخصي حكمك ترشمد على يعمل -

 (.450,( واضلراؼ معمهري )3,82األسهسمة، دبتوسط حسهيب ) االثبهتمة

 عملمة زبطمط مرحلة يف األخرى التدقمق إجراءات مع التحلملمة ادلراجعة لتكهمل طريقة يتضمن -
 (.560,( واضلراؼ معمهري )3,62نتهئجهه، دبتوسط حسهيب ) تقممم مرحلة ويف التدقمق

 للمراجعة اخلهضعة احملهسبمة البمهنهت يف النموذج لتطبمق الالزمة اإلحصهئمة الشروط على يتوفر -
( واضلراؼ معمهري 3,50، دبتوسط حسهيب )عهلمة النموذج ذلذا التنبئمة القدرة جيعل شله التحلملمة،

(,580.) 

 أسهس على واحملهسبة النقدي األسهس على احملهسبة بُت تربط اليت العالقة من االستافهدة من ديكنك -
( واضلراؼ معمهري 3,46دبتوسط حسهيب )، ادلهلمة القوائم لبنود احلقمقمة القمم إذل للتوصل االستحقهؽ،

(,520.) 

 واحتمهؿ التنبؤ زلل للبند احلقمقمة القممة داخلو تقع أف حيتمل الذي ادلدى بتحديد لك يسمح -
 (.530,( واضلراؼ معمهري )3,31دبتوسط حسهيب )، (الثقة فًتة) خهرجو وقوعهه
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 كهنت إذا مه على للحكم( النسبمة األمهمة) مقدمه زلدد معمهر مع للتنبؤ الثقة فًتة مقهرنة يتطلب -
 (.480,( واضلراؼ معمهري )3,30، دبتوسط حسهيب )عهدية غَت تقلبهت ىنهؾ

 األخرى التدقمق إجراءات تطبمق ألف األجل، طويلة والقروض الثهبتة األصوؿ بقمم التنبؤ حيهوؿ ال -
 (.790,( واضلراؼ معمهري )3,27دقة، دبتوسط حسهيب ) وأكثر تكلافة أقل سمكوف علمهه

 األخرى التدقمق إجراءات تطبمق ألف العهدية، غَت واإليرادات ادلصروفهت، بعنهصر التنبؤ حيهوؿ ال -
 (.780,( واضلراؼ معمهري )3,24دقة، دبتوسط حسهيب ) وأكثر تكلافة أقل سمكوف علمهه

يكتافي بهلتنبؤ بأرصدة ادلدينُت والدائنُت وادلخزوف السلعي، اليت حيتهج تدقمقهه لوقت طويل  -
( واضلراؼ 3,22، دبتوسط حسهيب )ويسهىم أسلوب ادلراجعة التحلملمة يف زبافمض تكلافة تدقمقهه

 (.790,معمهري )
 

 يساهم بقوةالنقدي  التدفق نموذج استخدام يؤكدوف على أفادلدققُت إذا بصافة عهمة ديكن القوؿ أف 
 ةالشخصم أحكهمهمترشمد أنو يعمل على ذلك ، التحليلية المراجعة مجال في ةالشخصي همماحكأ ترشيد في
 لتكهمل طريقة نتضمي بهعتبهر أنواألسهسمة  االثبهتمة االختبهرات مزيج يف التحلملمة ادلراجعة مقدار ربديد يف

. كمه أنو نتهئجهه تقممم مرحلة ويف التدقمق عملمة زبطمط مرحلة يف األخرى التدقمق إجراءات مع التحلملمة ادلراجعة
ديكن و  التحلملمة، للمراجعة اخلهضعة احملهسبمة البمهنهت يف النموذج لتطبمق الالزمة اإلحصهئمة الشروط على وفريت

االستحقهؽ  أسهس على واحملهسبة النقدي األسهس على احملهسبة بُت تربط اليت العالقة من االستافهدة من ُتادلدقق
خهرجو  وقوعهه واحتمهؿ التنبؤ زلل للبند احلقمقمة القممة داخلو تقع أف حيتمل الذي ادلدى بتحديد مذل ويسمح
 .(ثقة فًتة شكل على )تقدير

 التحليـل أسـاليب مسـاهمةلأيضػه أف قممػة ادلتوسػط احلسػهيب  ا29رقم ا كمه نالحظ من خالؿ اجلدوؿ
( بهضلراؼ معمػهري 3,26تقدر بػ) التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي

على معظػم عبػهرات ىػذا  وافقوا بشدةُت دقق( وىذا يعٍت أف ادل03من ادلتوسط الافرضي ) أكبر( وىي 210,قدره )
( ومسػػػتوى اخلطػػػأ 92عنػػد درجػػػهت احلريػػة ) دالـــة ( وىػػػي11,79ا ادلقػػػدرة بػػػ)tومػػػه يؤكػػد ذلػػػك ىػػي قممػػػة ا احملػػور.

 ترشـيد فـي سـاهم بقـوةي اإلحصائي التحليل أساليب استخدام  (، أي أف0.00( دبستويهت داللة قدره )0.05)
 .التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم
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 أف بػديكػن القػوؿ  ا29ا، ا28ا، ا27ا ي علػى التػوارل:ىػ السػهبقة من خالؿ مػه سػبق ونتػهئج اجلػداوؿ الػثالث
 ةالشخصـي همماحكـأ ترشـيد فـي تسـاهم بقـوة اإلحصائي التحليل أساليباستخدام ادلدققُت يؤكدوف على أف 

 .التحليلية المراجعة مجال في
 

 مجال في الشخصي الحكم ترشيدالثالث: ور المحعبارات التحليل اإلحصائي الوصفي ل -0-0-0
     التحليلية المراجعة

حبسهب ادلتوسطهت احلسهبمة  ومتم ربلمل عبهرات، وسالدراسة منوذجىذا احملور بهدلتغَت التهبع يف يتعلق 
 برنهمج اعتمهدا على سلرجهتمستوى الداللة لكل عبهرة من عبهرات احملور و  Tقممة إحصهئمة واالضلرافهت ادلعمهرية و 

SPSS6  وىي العبهرات من  مهفاالستب من عبهرات تا( عبهر 05عن طريق ) الثهلثلقد مت صبع البمهنهت عن احملور
 كمهالثهلث   احملور عبهراتربلمل وقد ظهرت نتهئج ، (1( كمه ىو موضح يف أداة الدراسة )ادللحق رقم 64-68)

  :ا29يوضحو اجلدوؿ رقما
 

 المراجعة مجال في الشخصي الحكم ترشيد الثالث: المحور عبارات تحليل نتائج(: 42جدول رقم )
 التحليلية

 عبارات  القياس

 

 التحليلية المراجعة مجال في الشخصي الحكم ترشيد

    T Sig الترتيب *القرار 

 الػذين ادلختلافػُت ادلػدققُت وأحكػهـ أحكهمػك واتافػهؽ تقػهرب
 0,000 24,418 0,55 4,40 .وادلعلومهت البمهنهت نافس يستخدموف

دال )موافق 
 1 بشدة(

 0,000 11,716 0,61 3,75 .فمهه تقع قد اليت اخلطأ احتمهالت تدنمة األقل على أو ذبنمبك

دال )موافق 
 5 بشدة(

 0,000 12,039 0,73 3,91 .ادلوضوعمة من عهلمة درجة على تتخذىه اليت القرارات تصبح

دال )موافق 
 2 بشدة(

 ادلراجعػة إجػراءات وفعهلمػة كافػهءة وزيػهدة  أداءؾ جػودة ربسػُت
 0,000 13,385 0,58 3,81 .التحلملمة

دال )موافق 
 4 بشدة(

 االختبػهرات مػزيج يف التحلملمػة للمراجعػة األمثػل ادلقػدار ربديػد
 0,000 16,344 0,53 3,90 .األسهسمة االثبهتمة

دال )موافق 
 3 بشدة(

 دال )موافق بشدة( 0,000 20,099 0,46 3,95 التحليلية المراجعة مجال في الشخصي الحكم ترشيد

 SPSS v. 23 اعتمهدا على سلرجهت برنهمجالبهحثة  إعدادمن  المصدر:

 [50(/5+4+3+2+1( ])3.) استنهدا إذل ادلتوسط الافرضي(، 0.5.) ( ومستوى اخلطأ92)* يتم ازبهذ القرار عند درجهت احلرية 
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 مجــال فــي الشخصــي الحكـم ترشـيدل أف قممػػة ادلتوسػط احلسػػهيب أعػاله نالحػظ مػػن خػالؿ اجلػػدوؿ
( وىػػذا 03( وىػػي أكػرب مػن ادلتوسػػط الافرضػي )0,46( بػهضلراؼ معمػػهري قػدره )3,95تقػػدر بػػ) التحليليـة المراجعـة

( 20,09ا ادلقػدرة بػػػ)tومػه يؤكػد ذلػك ىػي قممػة ا علػى معظػم عبػهرات ىػذا احملػور. وافقـوا بشـدةُت دققيعػٍت أف ادلػ
  .(0.00( دبستويهت داللة قدره )0.05( ومستوى اخلطأ )92عند درجهت احلرية ) دالةوىي 

مػػػن ادلتوسػػػط  أكبـــر فكػػػل متوسػػػطههته احلسػػػهبمة نفـــس االتجـــاهيف جػػػهءت كهفػػػة عبػػػهرات ىػػػذا احملػػػور لقػػػد 
( ومسػتوى اخلطػأ 92عنػد درجػهت احلريػة )دالـة ويف نافػس الوقػت  موجبـةا لتلك العبػهرات t( وقممة ا03الافرضي )

ذلػك كمػه ُت بشػدة، و دققوىي سبثل العبهرات اليت وافػق علمهػه ادلػ ،(0.01( دبستويهت داللة أقل أو يسهوي )0.05)
 : يلي

وادلعلومػهت ،  البمهنػهت نافػس يسػتخدموف الػذين ادلختلافػُت ادلػدققُت وأحكػهـ أحكهمػك واتافػهؽ تقػهرب -
 (.0,55( واضلراؼ معمهري )4,40دبتوسط حسهيب )

( واضلراؼ معمهري 3,75، دبتوسط حسهيب ) فمهه تقع قد اليت اخلطأ احتمهالت تدنمة األقل على أو ذبنمبك -
(,610.) 
( واضلػراؼ معمػهري 3,91ادلوضػوعمة ، دبتوسػط حسػهيب ) مػن عهلمػة درجػة علػى تتخذىه اليت القرارات تصبح -
(,730.)  
( واضلػراؼ 3,81التحلملمة ، دبتوسط حسػهيب ) ادلراجعة اجراءات وفعهلمة كافهءة وزيهدة  أداءؾ جودة ربسُت -

 (.580,معمهري )
( 3,90، دبتوسػط حسػهيب )األسهسػمة االثبهتمػة االختبهرات مزيج يف التحلملمة للمراجعة األمثل ادلقدار ربديد -

 (.530,واضلراؼ معمهري )
 

 تقهرب يضمن التحليلية المراجعة مجال في الشخصي للحكم ترشيد  إذا بصافة عهمة ديكن القوؿ أف
 ةتدنم األقل على أو وادلعلومهت وذبنمبهم  البمهنهت نافس يستخدموف الذين ُتادلختلاف ُتأحكهـ ادلدقق واتافهؽ

 من عهلمة درجة على ادلدققوف يتخذىه اليت القرارات فمهه، وبهلتهرل تصبحوف قعي قد اليت اخلطأ احتمهالت
 ربديدالتحلملمة بافضل  ادلراجعة إجراءات وفعهلمة ةكافهء وزيهدة  أدائهم جودة ادلوضوعمة شله يسهىم يف ربسُت

 األسهسمة. االثبهتمة االختبهرات مزيج يف التحلملمة للمراجعة األمثل ادلقدار
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 اختبار فرضيات الدراسة المبحث الرابع:

نتهئج  تافسَتمع و عدم من ربققهه اثبهتمن أجل  الدراسة فرضمهت ختبهرا ادلبحث ىذا خالؿ من يتم
 الدراسة. ادلتوصل المهه من خالؿ 

 الفرضية الرئيسية األولى  اختبار -2-1
 اليت مافهدىه أفم:األوذل للدراسة و الختبهر الافرضمة الرئمسمة 

 

اعتماد مدققي الحسابات في الجزائر ألساليب التحليل اإلحصائي في مجال المراجعة التحليلية مستوى 
 مرتفع.

 

للمجموعػػة مسػػتوى الداللػػة و االضلػػراؼ ادلعمػػهري وإحصػػهئمة ات ا علػػى ادلتوسػػط احلسػػهيب و  يػػتم االعتمػػهد
ىػذا مػه و . (03)مع ادلتوسػط الافرضػي ادلعتمػد  ذلذه اجملموعةقهرنة ادلتوسط احلسهيب األوؿ، وذلك دبحملور األوذل من ا

  ا:30رقما اجلدوؿ يوضحو
 

من المحور  لمجموعة األولىلمستوى الداللة و  T ، قيمةيالمعيار  االنحراف، الحسابي المتوسط(: 30جدول رقم )
  التحليلية المراجعة مجال في اإلحصائي التحليل أساليب مستوى اعتماداألول: 

 التحليلية المراجعة مجال في اإلحصائي التحليل أساليب مستوى اعتماد 

    T Sig القرار* 

 المراجعة مجال في اإلحصائي التحليل أساليب مستوى اعتماد
 غير دال )أحيانا( 0,557 0,589 0,59 3,03 التحليلية

 SPSS v. 236 البهحثة اعتمهدا على سلرجهت برنهمج إعدادمن  المصدر: 

 [50(/5+4+3+2+1( ])3.) استنهدا إذل ادلتوسط الافرضي(، 0.5.) ( ومستوى اخلطأ92)* يتم ازبهذ القرار عند درجهت احلرية 

 اعتمهد دلستوىأف قممة ادلتوسط احلسهيب  األوؿوذل من احملور ألعبهرات اجملموعة اأثبتت نتهئج ربلمل 
قريبة ( وىي 0,59( بهضلراؼ معمهري قدره )3,03التحلملمة تقدر بػ) ادلراجعة رلهؿ يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب
ومه ، عبهرات ىذه اجملموعةعلى  متوسطةبدرجة  وافقواادلدققُت وىذا يعٍت أف ( 10من ادلتوسط الافرضي ) جدا

( 1.12( ومستوى اخلطأ )92عند درجهت احلرية ) غير دالة( وىي 0,58ا ادلقدرة بػ)tايؤكد ذلك ىي قممة 
 التحليل أساليبعلى  مستوى اعتماد مدققي الحسابات في الجزائر، أي أف (1.22دبستويهت داللة قدره )

بدرجة ادلدققُت الذي جهء لتقممم وذلك راجع  .متوسطاكهف  التحليلية المراجعة مجال في اإلحصائي
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 دبتوسط حسهيبأخرى  إحصهئمة وسهئل ،(2,63)قدره دبتوسط حسهيب  البمهين الرسم طريقةلكل من  منخفضة
 ربلمل ،(3,10)قدره دبتوسط حسهيب  ادلرجح ادلتحرؾ ادلتوسط طريقةلكل من: بدرجة متوسطة و ،(2,65) قدره

ولكن ىذا  .(2,88)قدره دبتوسط حسهيب  ادلتعدد االضلدار منوذجو ( 2,91)قدره دبتوسط حسهيب  الزمنمة السالسل
 منوذج ،(3,35)قدره دبتوسط حسهيب  النقدي التدفق منوذجلكل من  مقبولةبدرجة جهء  ادلدققُتتقممم أف ال ينافي 
 طريقة، و (3,22)قدره دبتوسط حسهيب  ادلهلمة للقوائم االذبهه ربلمل، (3,23قدره )دبتوسط حسهيب  ادلهرل التخطمط
 .(3,16) قدره دبتوسط حسهيب التغَت متوسط

 في اإلحصائي التحليل ساليبأل مدققي الحسابات في الجزائر اعتماد مستوى شله سبق نستنتج أف:

ومنوذج  الزمنمة السالسل ربلمل، ادلتحرؾ ادلتوسط طريقةب، خهصة مه يتعلق متوسط التحليلية المراجعة مجال
 .غير محققةالفرضية الرئيسية األولى  :أفديكن القوؿ وبهلتهرل  .االضلدار ادلتعدد

 

 عهئقػه تشػكل عوامػلعػدة  يواجهػوف مػدققي احلسػهبهت يف اجلزائػرالكثػَت مػن  ، بػأفديكػن تافسػَت ذلػك
 اليت ادلتخصصة اخلربات نقصخهصة  ،التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب الستخداـ  أمهمهم
 علػىهتم قػدر  التحلملمػة ، وكػذا عػدـ ادلراجعػة رلػهؿ يف اإلحصػهئي التحلمػل أسػهلمب تطبمػق يف تسػهعد أف ديكػن

 التحلملمػة ادلراجعػة رلػهؿ يف اإلحصػهئي التحلمػل أسػهلمب تطبمػق علػى ىمتسػهعد الػيت احلهسػوب بػرامج اسػتخداـ
 ومزايػه بأمهمػة اقتنػهعهم بعػض ادلػدققُت وعػدـ فهػم سػوءبهإلضػهفة إذل  وصػعوبة تػدريب ادلسػهعدين علمهػه  سػهولةب

  مقهومتهه. إذل يدفعهم قد شله التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب استخداـ

عن األسس مه لألسهلمب اليت جهء تقمممهم ذله مقبوال فإف استعمهذله ال يزاؿ بعمدا نوعه  وحىت بهلنسبة
من  وفيقومالذي ادلدخل الشخصي يعتمد ادلدققوف يف اجلزائر على  االذبهه، فبهلنسبة لتحلمل اإلحصهئمة السلممة

غرض التحقق بأرصدة حسهبهت الافًتة السهبقة، ب خاللو بتحلمل يعتمد على مقهرنة أرصدة حسهبهت الافًتة احلهلمة
منهذج ربلمل أمه بهلنسبة لنمهذج ربلمل االذبهىهت اليت يستخدموهنه فهي ال تتعدى  .من سَتىه يف االذبهه الصحمح

كوهنه منهذج بسمطة الًتكمب وسهلة التافسَت،  لمو  إلوصوؿ ل دققربقق اذلدؼ الذي يسعى ادلاليت االذبهىهت البسمطة 
ولعل  وىذا مه يسمح للمدققُت ادلبتدئُت يف ادلمداف من االستعهنة هبه،هنه شهئعة االستعمهؿ يف احلمهة العملمة أكمه 

طريقة ويف بعض األحمهف  طريقة متوسط التغَت، مم احلهلمة اذل قمم الافًتة السهبقةريقة نسبة التغَت يف القط :ههمهأ
 . حمتوسط التغَت ادلرج
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إذل  هفالتطبمق وال حيتهج سهال هفالنموذج فهذاف فممه خيص منوذج التخطمط ادلهرل ومنوذج التدفق النقدي
على ادلعهمالت وادلعدالت اليت تسَت علمهه ادلؤسسة، واليت تعترب جزءا  افيعتمدكمه أهنمه   خربة احصهئمة متقدمة،

وىذا مه  .فقهت النقديةالتد من سمهسههته ادلهلمة مثل: فًتات التحصمل وفًتات السداد ومعدالت دوراف ادلخزوف،
   لنتهئج.يف فهم وتافسَت ا يعتمدوف على ىذه ادلعهمالت مجيعل ادلدققُت ديملوف إذل استخدامهه نظرا ألهن

ىذا وقد اختلافت اجهبهت ادلدققُت حوؿ درجة استخداـ ىذه األسهلمب بهختالؼ مستواىم العلمي 
 والتكوين الذين تلقوه وىذا مه أوضحتو نتهئج اختبهر الافرضمة الرابعة. ومؤىالهتم العملمة والتدريب

خهصػػة مػػه يتعلػػػق  يافضػػلوف اسػػػتخداـ األسػػهلمب غػػَت اإلحصػػهئمة الكثػػَت مػػن ادلػػدققُت وبهدلقهبػػل صلػػد أف
 أف ديكن اليت اجلديدة التنظمممة وادلتطلبهت والتشريعهت القوانُت السهبقة وعلى التدقمق عمل أوراؽ على هالطالعب

 الػيت ادلهمػة األمػور حػوؿ ادلؤسسػة إدارة مػن ، واالستافسػهرادلهلمػة النسب ربلملالتدقمق وكذا  زلل ادلؤسسة هبه تتأثر
  ادلهلمة. للقوائم األفقي والتحلمل الرأسي احلهلمة واستعمهذلم للتحلمل التدقمق أعمهؿ على تؤثر

 

 الفرضية الرئيسية الثانية  اختبار -2-4

 الافرضمة الرئمسمة الثهنمة للدراسة واليت مافهدىه: الختبهر
 

 الحسابات لمدقق الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي التحليل ألساليب إحصائية داللة ذو تأثير يوجد
 التحليلية. المراجعة مجال في بالجزائر

 
 

 يلي: كمهذلك  و الافرعمة  هفرضمههت هختبهرب تبدأ البهحثة أوال
 

  :الفرضية الفرعية األولى للفرضية الرئيسية الثانية اختبار -2-4-1
لمنهج تحليل السالسل  إحصائية داللة ذو تأثير يوجد ا واليت مافهدىهالافرضمة الافرعمة األوذل  اختبهريتم 

ختبار اعلى  هالعتمهدب، التحليلية " المراجعة مجال في بالجزائر الحسابات لمدقق الشخصي الحكم ترشيد في الزمنية
درجة واذبهه تأثَت  يدأجل ربدمن ُيستعمل  والذي "Régression linéaire simple "االنحدار الخطي البسيط 

 مجال في للمدقق الشخصي الحكم( يف ادلتغَت التهبع )الزمنية السالسل تحليل منهج)ادلستقل  ادلتغَت
 : ا31، كمه يوضحو اجلدوؿ رقما(المراجعة التحليلية
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 في الزمنية السالسل تحليل منهج استخدام لتأثير البسيط االنحدار معامل اختبار نتائج(: 01جدول رقم )
 التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد

 

  معامل  اختبار)ت( (Fاختبار ) معادلة االنحدار

 االرتباط

 " R" 

معامل 
 التحديد

 " R2" 

 المعامالت القرار

 " B" 

الخطأ 
 المعياري

 قيمة

 " ف "

مستوى 
 الداللة

 قيمة

 " ت "

مستوى 
 الداللة

الثابت )باقي العوامل 
 0,321 3,354 (األخرى

3,644 0,059 

10,461 0,000 

0,196 0,038 

داؿ )تؤثر إجيهبه 
وبدرجة قوية 

 جدا(
 السالسل تحليل منهج

 الزمنية
,2070 0,108 1,909 0,059 

داؿ )ال غَت 
 تؤثر(

 .spss v. 23من إعداد البهحثة اعتمهدا على سلرجهت  المصدر:
 

 (03.64ا )Fأف نتهئج ىذا اجلدوؿ غَت مقبولة إحصهئمه حمث بلغت قممة ا أعاله نالحظ من اجلدوؿ
دلتغَت ادلستقل لتأثَت ا داللة إحصائيةعدم وجود (، وىذا يؤكد 0.00)داللة قدره ستوى دب غير دالةوىي فقط 

 المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد( على ادلتغَت التهبع )الزمنية السالسل تحليل منهج)
 (.التحليلية

 (، وىو مه0.059دبستوى داللة قدره ) غير دالة( وىي 01.90احملسوبة بمنهمه )ا tا كمه بلغت قممة
( بوحدة الزمنية السالسل تحليل منهج)ا اليت تعٍت أف التغَت يف قممة ادلتغَت ادلستقل Bاإلمو قممة ادلعهمل  تشَت 

المراجعة  مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيديف ادلتغَت التهبع ) ( فقط0.20واحدة يقهبلو تغَت دبقدار )
التبهين يف ادلتغَت التهبع،  ( من0.03( ادلقدر بػ)R2)(، وىذا ادلتغَت ادلستقل يافسر حسب معهمل التحديد التحليلية
 مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد فقط من التغَتات احلهصلة على مستوى (%03.8أي أف )

ا t، مقهبل داللة قممة االزمنية السالسل تحليل منهج استخدام سببهه تغَتات على مستوى المراجعة التحليلية
 ترشيد ه يفوجود عوامل أخرى تؤثر أيضه اجيهب(، وىو مه يؤكد 0.00لبهقي العوامل األخرى دبستوى داللة قدره )

 .المراجعة التحليلية مجال في للمدقق الشخصي الحكم



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية
 
 

 
304 

 الشخصي الحكم ترشيد في ال يؤثر الزمنية السالسل تحليل منهجاستخدام أف  نستنتجشله سبق 
الفرضية الفرعية األولى للفرضية الرئيسية  :ديكن القوؿ أفوبهلتهرل . المراجعة التحليلية مجال في للمدقق
  .غير محققة الثانية

 

  :للفرضية الرئيسية الثانية الثانيةاختبار الفرضية الفرعية  -2-4-4
 في لمنهج تحليل االنحدار إحصائية داللة ذو تأثير يوجد ا واليت مافهدىهالافرضمة الافرعمة الثهنمة  اختبهريتم 

ختبار االنحدار اعلى  هالعتمهدب، التحليلية " المراجعة مجال في بالجزائر الحسابات لمدقق الشخصي الحكم ترشيد
 ادلتغَتدرجة واذبهه تأثَت  يدأجل ربدمن ُيستعمل  والذي "Régression linéaire simple "الخطي البسيط 

،  (المراجعة التحليلية مجال في للمدقق الشخصي الحكم( يف ادلتغَت التهبع )االنحدار تحليل منهج)ادلستقل 
 ا: 32كمه يوضحو اجلدوؿ رقما

 

 ترشيد في االنحدار تحليل منهج استخدام لتأثير البسيط االنحدار معامل اختبار نتائج(: 43جدول رقم )
 التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم

 

  معامل  اختبار)ت( (Fاختبار ) معادلة االنحدار

 االرتباط

 " R" 

معامل 
 التحديد

 " R2" 

 المعامالت القرار

 " B" 

الخطأ 
 المعياري

 قيمة

 " ف "

مستوى 
 الداللة

 قيمة

 " ت "

مستوى 
 الداللة

الثابت )باقي العوامل 
 0,317 5,049 (األخرى

12,082 0,001 

15,939 0,000 

0,342 0,117 

داؿ )تؤثر إجيهبه 
وبدرجة قوية 

 جدا(

 0,001 3,476 0,097 3370, االنحدار تحليل منهج

 إجيهبهداؿ )تؤثر 
وبدرجة قوية 

 جدا(

 .spss v. 23على سلرجهت  من إعداد البهحثة اعتمهدا المصدر:
 

وىي  (12.08ا )Fحمث بلغت قممة ا إحصهئمه مقبولة اجلدوؿ ىذا نتهئجأف  أعاله نالحظ من اجلدوؿ
تحليل  منهجدلتغَت ادلستقل )لتأثَت ا داللة إحصائيةوجود (، وىذا يؤكد 0.00)داللة قدره ستوى دب دالة

 (.المراجعة التحليلية مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيدادلتغَت التهبع ) يف( االنحدار
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(، وىػو مػه تشػَت إلمػو 0.00( وىي دالة دبستوى داللة قدره )03.47احملسوبة بمنهمه )ا tا كمه بلغت قممة
( بوحػدة واحػدة يقهبلػو تغػَت مـنهج تحليـل االنحـدار)ا اليت تعٍت أف التغَت يف قممة ادلتغَت ادلسػتقل Bاقممة ادلعهمل 

(، وىػذا ادلتغػَت المراجعـة التحليليـة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيدادلتغَت التػهبع )( يف 0.33دبقدار )
مػػن %( 11.7( مػػن التبػػهين يف ادلتغػػَت التػػهبع، أي أف )0.11( ادلقػػدر بػػػ)R2)ادلسػػتقل يافسػػر حسػػب معهمػػل التحديػػد 

سػببهه تغػَتات  التحليليـةالمراجعـة  مجـال فـي للمـدقق الشخصي الحكم ترشيد التغَتات احلهصلة على مسػتوى
لبهقي العوامل األخرى دبسػتوى داللػة قػدره  اtا، مقهبل داللة قممة استخدام منهج تحليل االنحدارعلى مستوى 

 مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيد (، وىػو مػه يؤكػد وجػود عوامػل أخػرى تػؤثر أيضػه اجيهبمػه يف0.00)
 .المراجعة التحليلية

 الحكم ترشيد جدا في قويةايجابا وبدرجة  يؤثر منهج تحليل االنحداراستخدام أف  نستنتجشله سبق 
 . المراجعة التحليلية مجال في للمدقق الشخصي

 . محققة للفرضية الرئيسية الثانية الثانيةالفرضية الفرعية  :ديكن القوؿ أفوبهلتهرل 
 

  :للفرضية الرئيسية الثانية الثالثةاختبار الفرضية الفرعية  -2-4-0
لنموذج التخطيط  إحصائية داللة ذو تأثير يوجد ا واليت مافهدىهالافرضمة الافرعمة الثهلثة  اختبهريتم 

 هالعتمهدب، "التحليلية  المراجعة مجال في بالجزائر الحسابات لمدقق الشخصي الحكم ترشيد في المالي
 يدأجل ربدمن ُيستعمل  والذي "Régression linéaire simple "ختبار االنحدار الخطي البسيط اعلى 

 في للمدقق الشخصي الحكم( يف ادلتغَت التهبع )المالي التخطيط نموذج)ادلستقل  ادلتغَتدرجة واذبهه تأثَت 
 ا:33، كمه يوضحو اجلدوؿ رقما(المراجعة التحليلية مجال
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 ترشيد في المالي التخطيط نموذج استخدام لتأثير البسيط االنحدار معامل اختبار نتائج(: 03جدول رقم )
 التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم

 

  معامل  اختبار)ت( (Fاختبار ) معادلة االنحدار

 االرتباط

 " R" 

معامل 
 التحديد

 " R2" 

 المعامالت القرار

 " B" 

الخطأ 
 المعياري

 قيمة

 " ف "

مستوى 
 الداللة

 قيمة

 "" ت 

مستوى 
 الداللة

الثابت )باقي العوامل 
 0,303 1,705 (األخرى

56,245 0,000 

5,631 0,000 

0,618 0,382 

داؿ )تؤثر إجيهبه 
وبدرجة قوية 

 جدا(

 التخطيط نموذج
 المالي

0,650 0,087 7,500 0,000 

داؿ )تؤثر إجيهبه 
وبدرجة قوية 

 جدا(

 .spss v. 23على سلرجهت  من إعداد البهحثة اعتمهدا المصدر:
 

وىػي  (56.24ا )Fأف نتهئج ىذا اجلدوؿ مقبولػة إحصػهئمه حمػث بلغػت قممػة ا أعاله نالحظ من اجلدوؿ
نمــوذج التخطــيط دلتغػػَت ادلسػػتقل )داللػػة إحصػػهئمة لتػػأثَت ا(، وىػػذا يؤكػػد وجػػود 0.00)سػػتوى الداللػػة قػػدره دالػػة دب
 (.المراجعة التحليلية مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد( على ادلتغَت التهبع )المالي

(، وىػو مػه تشػَت إلمػو 0.00( وىي دالة دبستوى داللة قدره )07.50احملسوبة بمنهمه )ا tا كمه بلغت قممة
( بوحػدة واحػدة اسـتخدام نمـوذج التخطـيط المـالي)ا اليت تعٍت أف التغَت يف قممة ادلتغَت ادلستقل Bاقممة ادلعهمل 
(، المراجعـة التحليليـة مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشيد( يف ادلتغَت التهبع )0.65دبقدار )يقهبلو تغَت 

( مػػن التبػػهين يف ادلتغػػَت التػػهبع، أي أف 0.38( ادلقػػدر بػػػ)R2)وىػػذا ادلتغػػَت ادلسػػتقل يافسػػر حسػػب معهمػػل التحديػػد 
 المراجعـة التحليليـة مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيد من التغَتات احلهصلة على مستوى%( 38.2)

ا لبػػهقي العوامػػل األخػػرى t ا، مقهبػػل داللػػة قممػػةاســتخدام نمــوذج التخطــيط المــاليسػػببهه تغػػَتات علػػى مسػػتوى 
 الشخصـي الحكـم ترشـيد (، وىػو مػه يؤكػد وجػود عوامػل أخػرى تػؤثر أيضػه اجيهبمػه يف0.00دبسػتوى داللػة قػدره )

 .المراجعة التحليلية مجال في للمدقق

 ترشـيد جـدا فـي قويـةايجابـا وبدرجـة  يـؤثراسـتخدام نمـوذج التخطـيط المـالي أف:  نسػتنتجشلػه سػبق 
 الثالثـةالفرضـية الفرعيـة  :ديكػن القػوؿ أفوبهلتػهرل  المراجعـة التحليليـة. مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم

 .محققة للفرضية الرئيسية الثانية
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  :للفرضية الرئيسية الثانية الرابعةاختبار الفرضية الفرعية  -2-4-2 
التدفق لنموذج  إحصائية داللة ذو تأثير يوجد : اواليت مافهدىهة رابعالافرضمة الافرعمة ال اختبهر يتم

 هالعتمهدب، "التحليلية  المراجعة مجال في بالجزائر الحسابات لمدقق الشخصي الحكم ترشيد في المالي
 يدأجل ربدمن ُيستعمل  والذي "Régression linéaire simple "ختبار االنحدار الخطي البسيط اعلى 

 مجال في للمدقق الشخصي الحكم( يف ادلتغَت التهبع )التدفق المالي نموذج)ادلستقل  ادلتغَتدرجة واذبهه تأثَت 
 ا: 34، كمه يوضحو اجلدوؿ رقما(المراجعة التحليلية

 

 ترشيد في النقدي التدفق نموذج استخدام لتأثيرالبسيط  االنحدار معامل اختبار نتائج(: 23جدول رقم )
 التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم

 

  معامل  اختبار)ت( (Fاختبار ) معادلة االنحدار

 االرتباط

 " R" 

معامل 
 التحديد

 " R2" 

 المعامالت القرار

 " B" 

الخطأ 
 المعياري

 قيمة

 " ف "

مستوى 
 الداللة

 قيمة

 " ت "

مستوى 
 الداللة

الثابت )باقي العوامل 
 0,161 1,148- (األخرى

1014,472 0,000 

-7,133 0,000 

0,958 0,918 

 سلبهداؿ )تؤثر 
وبدرجة قوية 

 جدا(

 0,000 31,851 0,047 1,493 النقدي التدفق نموذج

داؿ )تؤثر 
إجيهبه وبدرجة 

 قوية جدا(

 .spss v. 23على سلرجهت  من إعداد البهحثة اعتمهدا المصدر:
 (1014.47ا )Fأف نتػػهئج ىػػذا اجلػػدوؿ مقبولػػة إحصػػهئمه حمػػث بلغػػت قممػػة ا أعػػاله نالحػػظ مػػن اجلػػدوؿ

نمــوذج التــدفق دلتغػػَت ادلسػػتقل )داللػػة إحصػػهئمة لتػػأثَت ا(، وىػػذا يؤكػػد وجػػود 0.00)داللػػة قػػدره سػػتوى دب دالــةوىػػي 
 (.المراجعة التحليلية مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد( على ادلتغَت التهبع )النقدي

(، وىو مه تشَت إلمو 0.00( وىي دالة دبستوى داللة قدره )31.85احملسوبة بمنهمه )اتا  كمه بلغت قممة
( بوحػدة واحػدة اسـتخدام نمـوذج التـدفق النقـدي)ا الػيت تعػٍت أف التغػَت يف قممػة ادلتغػَت ادلسػتقل Bاقممة ادلعهمػل 

(، المراجعـة التحليليـة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد( يف ادلتغَت التهبع )01.49يقهبلو تغَت دبقدار )
( مػػن التبػػهين يف ادلتغػػَت التػػهبع، أي أف 0.91( ادلقػػدر بػػػ)R2)وىػػذا ادلتغػػَت ادلسػػتقل يافسػػر حسػػب معهمػػل التحديػػد 

 المراجعـة التحليليـة مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيد من التغَتات احلهصلة على مستوى%( 91.8)
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، مقهبػػل داللػػة قممػػة اتا لبػػهقي العوامػػل األخػػرى اســتخدام نمــوذج التــدفق النقــديسػػببهه تغػػَتات علػػى مسػػتوى 
 للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيد يفأيضػه (، وىو مه يؤكد وجود عوامل أخػرى تػؤثر 0.00دبستوى داللة قدره )

 .المراجعة التحليلية مجال في

 ترشـيد جــدا فـي قويـةايجابـا وبدرجـة  يـؤثر اسـتخدام نمـوذج التــدفق النقـديأف:  شلػه سػبق نسػتنتج
 المراجعة التحليلية. مجال في للمدقق الشخصي الحكم

 .محققة للفرضية الرئيسية الثانية الرابعةالفرضية الفرعية  :ديكن القوؿ أف ذلكوب

 ههنتهئج واليت أكدت للفرضية الرئيسية الثانيةالفرعية األولى، الثانية، الثالثة والرابعة مهت الافرض بعد اختبهر
 :أف على

 

ادلراجعة  رلهؿ يف للمدقق الشخصي احلكم ترشمد يف يؤثر منهج ربلمل السالسل الزمنمة الاستخداـ   -    
 ؛ التحلملمة

 رلهؿ يف للمدقق الشخصي احلكم ترشمد يفجدا  قويةايجابا وبدرجة  يؤثر منهج ربلمل االضلداراستخداـ  -    
 ؛ادلراجعة التحلملمة

 رلهؿ يف للمدقق الشخصي احلكم ترشمد يفجدا  قويةايجابا وبدرجة  يؤثر التخطمط ادلهرلاستخداـ منوذج  -    
 ؛ادلراجعة التحلملمة

 رلهؿ يف للمدقق الشخصي احلكم ترشمد يفجدا  قويةايجابا وبدرجة  يؤثر استخداـ منوذج التدفق النقدي -
 .التحلملمةادلراجعة 

ألساليب التحليل  إحصائية داللة ذو تأثير يوجد ا واليت مافهدىه: الرئمسمة الثهنمةالافرضمة  اختبهريتم 
، "التحليلية المراجعة مجال في بالجزائر الحسابات لمدقق الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي

درجة واذبهه تأثَت  يدتحدل "Régression linéaire simple "ختبار االنحدار الخطي البسيط اعلى  هالعتمهدب
 مجال في للمدقق الشخصي الحكم( يف ادلتغَت التهبع )ككل أساليب التحليل اإلحصائي)ادلستقل  ادلتغَت

 ا: 35، كمه يوضحو اجلدوؿ رقما(المراجعة التحليلية
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 الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي التحليل أساليب لتأثير البسيط االنحدار معامل اختبار نتائج(: 02) جدول رقم
 التحليلية المراجعة مجال في للمدقق

 

  معامل  اختبار)ت( (Fاختبار ) معادلة االنحدار

 االرتباط

 " R" 

معامل 
 التحديد

 " R2" 

 المعامالت القرار

 " B" 

الخطأ 
 المعياري

 قيمة

 " ف "

مستوى 
 الداللة

 قيمة

 " ت "

مستوى 
 الداللة

)باقي  الثابت
 0,611 0250, (العوامل األخرى

41,616 0,000 

0,040 0,968 

0,560 0,314 

غَت داؿ )ال 
 تؤثر(

 التحليل أساليب
 اإلحصائي

1,206 0,187 6,451 0,000 

داؿ )تؤثر 
إجيهبه 

وبدرجة قوية 
 جدا(

 .spss v. 23من إعداد البهحثة اعتمهدا على سلرجهت  المصدر:
 

 وىي (41.61ا )Fأف نتهئج ىذا اجلدوؿ مقبولة إحصهئمه حمث بلغت قممة اأعاله نالحظ من اجلدوؿ 
 التحليل أساليبدلتغَت ادلستقل )داللة إحصهئمة لتأثَت ا(، وىذا يؤكد وجود 0.00)ستوى الداللة قدره دالة دب

 (.المراجعة التحليلية مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد( على ادلتغَت التهبع )اإلحصائي

(، وىػو مػه تشػَت إلمػو 0.00( وىي دالة دبستوى داللة قدره )06.45احملسوبة بمنهمه )ا tا كمه بلغت قممة
( بوحػدة اإلحصـائي التحليـل أسـاليب اسـتخدام)ا الػيت تعػٍت أف التغػَت يف قممػة ادلتغػَت ادلسػتقل Bاقممػة ادلعهمػل 

المراجعـة  مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيد( يف ادلتغػَت التػهبع )01.20واحػدة يقهبلػو تغػَت دبقػدار )
( من التبػهين يف ادلتغػَت التػهبع، 0.31( ادلقدر بػ)R2)وىذا ادلتغَت ادلستقل يافسر حسب معهمل التحديد  .(التحليلية
المراجعـة  مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيد مػن التغػَتات احلهصػلة علػى مسػتوى %(31.4أي أف )
ا لبػهقي العوامػل t، مقهبػل عػدـ داللػة قممػة ااإلحصـائي التحليـل أسـاليبسػببهه تغػَتات علػى مسػتوى  التحليليـة

 الحكـــم ترشــيد (، وىػػػو مػػه يؤكػػد علػػػى عػػدـ وجػػػود عوامػػل أخػػرى تػػػؤثر يف0.95األخػػرى دبسػػتوى داللػػػة قػػدره )
 .المراجعة التحليلية مجال في للمدقق الشخصي
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 ترشـيد  جدا فـي قويةايجابا وبدرجة  تؤثراإلحصائي  التحليل استخدام أساليب: شله سبق نسػتنتج أف
خهصة مه يتعلػق بنمػوذج التػدفق النقػدي، مػنهج ربلمػل  المراجعة التحليلية مجال في للمدقق الشخصي الحكم

 االضلدار ومنوذج التخطمط ادلهرل.

بنموذج التدفق النقدي، منهج  خهصة منهه مه يتعلق "، محققةالفرضية الرئيسية الثانية : "أفبديكن القوؿ وعلمو 
 ربلمل االضلدار ومنوذج التخطمط ادلهرل.

إذل ادلزايه اإلحصهئمة  اليت تتممز هبه أسهلمب التحلمل اإلحصهئي خهصة منهه مه   وترجع الباحثة ذلك
يتعلق بنموذج التدفق النقدي، منهج ربلمل االضلدار ومنوذج التخطمط ادلهرل واليت ترفع من كافهءة وفعهلمة ادلراجعة 

 على احلصوؿ مرحلة يف سواءمن جهة أخرى  للمدقق الشخصي احلكم ترشمد على عملالتحلملمة من جهة، وت
يف ربديد مقدار ادلراجعة التحلملمة يف مزيج أو   علمهه احلصوؿ مت اليت دلةاأل تقممم مرحلة يف آو اإلثبهتأدلة 

بعض أوجو القصور اليت تقلل بيتممز  ربلمل السالسل الزمنمة الذينهج م باستثناء االختبهرات االثبهتمة األسهسمة.
 العهـ االذبهه يف السهئد التغَت أف يافًتض خهصة وانو دققلًتشمد احلكم الشخصي للممن إمكهنمة االعتمهد علمو 

 ، وىذا األمر ال يكوف صحمحه دائمه.االذبهه نافس ويف ادلستقبل يف تدرجيمه يستمر سوؼ الدراسة زلل للحسهب
 من هعلمه ربصل اليت اإلثبهتأدلة  تقممم يف علمو االعتمهد ديكنو موضوعمه مقمهسه للمدقق يوفركمه أنو ال 

 دوف أف يأخذ للتنبؤ أسهسه التهرخيمة األرصدة من يتخذبهإلضهفة إذل مه سبق فإف ىذا ادلنهج . التحلملمة ادلراجعة
 موضوعمه مقمهسه للمدقق يوفرواألىم من ذلك أنو ال  .السهئدة واإلدارية الصنهعمة االقتصهدية، الظروؼ بهالعتبهر

 .الشخصي وحكمو ويًتؾ األمر خلربتو التدقمق زلل األرصدة معقولمة مدى ضوءه يف رريق التنبؤ خلطأ
 

 ة الفرضية الرئيسية الثالث اختبار -2-0

 ة للدراسة واليت مافهدىه:الافرضمة الرئمسمة الثهلث الختبهر
 

 لمدققي الشخصي الحكم ترشيد في والتأثير األهمية حيث من اإلحصائي التحليل أساليب تتباين
 التحليلية. المراجعة مجال في بالجزائر الحسابات

 
 1 :االضلدار ادلتعدد والذي يتم تطبمقو من خالؿمنوذج استخداـ يتم 

                                                             
1
 Louisme Martin 19966 «Analyse et traitement de donées avec SPSS», 2éme édition, les éditions SMG, 

Canada, , p6273 
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 :من خالؿ نتمجة إحصهئمة ؼ  المعنوية الكلية للنموذجF- Test    اليت تظهر ضمن
أي  فإذا كهنت نتمجة االختبهر غَت معنوية، فإف ذلك يعٍت أنو ال يوجدجدوؿ ربلمل التبهين، 

فإفم ذلك يعٍت أنمو يوجد على األقل   متغَت مستقل يؤثر على ادلتغَت التهبع، وإذا كهنت معنوية
ادلتغَتات ادلستقلة لو تأثَت معنوي على ادلتغَت التهبع ، ويف ىذه احلهلة ننتقل إذل  واحد من

  أي ادلتغَتات ادلستقلة يؤثر على ادلتغَت التهبع و أيمهه ال يؤثر. دالذي حيدم  T-Testت اختبهر 
 :الذي يبُت نسبة    وذلك من خالؿ قممة معهمل التحديد  القوة التفسيرية للنموذج

التبهين ادلافسر، أي نسبة التبهين يف ادلتغَت التهبع اليت تافسمرىه ادلتغَتات ادلستقلة ادلتضمنة يف 
 منوذج اإلضلدار.

  :نتهئج اختبهر ىذه الافرضمة ا36رقم ا اجلدوؿيوضح و 
 

 الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي التحليل أساليب لتأثير المتعدد االنحدار معامل اختبار نتائج(: 02) جدول رقم
 التحليلية المراجعة مجال في للمدقق

 
معامل  اختبار)ت( (Fاختبار ) معادلة االنحدار

 االرتباط
 "R " 

 معامل
 التحديد

 " R2" 
 المعامالت القرار

 " B" 
الخطأ 
 المعياري

 قيمة
 " ف "

مستوى 
 الداللة

 قيمة
 " ت "

مستوى 
 الداللة

الثابت )باقي 
 0,185 0.475- العوامل األخرى(

388,848 0,000 

-2,565 0,012 

0,973 0,946 

داؿ )تؤثر سلبه 
 وبدرجة قوية جدا(

 0,022 2,340- 0,027 0,063- الزمنية السالسل
داؿ )تؤثر سلبه 
 وبدرجة قوية(

 0,000 5,442 0,026 1410, االنحدار تحليل
 اجيهبهداؿ )تؤثر 

 وبدرجة قوية جدا(

 0,024 2,289 0,033 0,075 المالي التخطيط
داؿ )تؤثر إجيهبه 

 وبدرجة قوية(

 0,000 29,868 0,047 1,407 النقدي التدفق
داؿ )تؤثر إجيهبه 
 وبدرجة قوية جدا(

 .spss v. 23من إعداد البهحثة اعتمهدا على سلرجهت  المصدر:
 

ادلبمنػػة يف ( اإلحصـائي التحليـل أسـاليب)ادلسػتقلة ديكػن تافسػَت نتػهئج ربلمػل االضلػدار ادلتعػػدد للمتغػَتات 
 يلي: كمه  (المراجعة التحليلية مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيدعلى ادلتغَت التهبع )اجلدوؿ أعاله 
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 معنوية نموذج االنحدار 
 (388.84)ا  F نالحػظ مػن خػالؿ اجلػػدوؿ أف نتػهئج ىػذا اجلػػدوؿ مقبولػة إحصػهئمه حمػػث بلغػت قممػة ا

النمػػوذج ككػػل معنػػوي ومقبػػوؿ إحصػػهئمه، وبػػذلك  يوجػػود أف يؤكػػد  مػػه(، 0.000)ه در سػػتوى الداللػػة قػػوىػي دالػػة دب
داللػة وىػذا يؤكػد وجػود  لو تػأثَت معنػوي علػى ادلتغػَت التػهبع. هدلستقلةادلتغَتاتواحد من بُت  مستقلعلى األقل متغَت 
 الشخصـي الحكـم ترشـيد( علػى ادلتغػَت التػهبع )اإلحصـائي التحليـل أسـاليبدلتغػَت ادلسػتقل )إحصػهئمة لتػأثَت ا

 (.المراجعة التحليلية مجال في للمدقق

معنويػة معلمػة كػل متغػَت  اختبػهرإذل  االنتقػهؿللنموذج ككػل أثبتػت أنػو معنػوي، فمػتم  اF"دبه أف إحصهئمة 
 يلي: مه يتضح  T-Test  بافحص نتهئج اختبهرو  ".tعلى إحصهئمة ا بهالعتمهدمافسر على حدى 

 ترشيدادلتغَت التهبع )( و منهج تحليل السالسل الزمنيةبُت ادلتغَت ادلستقل ) توجد عالقة تأثير معنوية -
( 2,34-) بػ "t(، حمث ُقدرت قممة إحصهئمة ا المراجعة التحليلية مجال في للمدقق الشخصي الحكم

 .عكسية، فتشَت بذلك إذل أف العالقة بُت ادلتغَتين سالبةوىي  (0.022)ودبستوى معنوية قدره 
 الحكم ترشيد)ادلتغَت التهبع ( و منهج تحليل االنحداربُت ادلتغَت ادلستقل ) عالقة تأثير معنوية توجد -

( ودبستوى 5,442) بػ "t(، حمث ُقدرت قممة إحصهئمة ا المراجعة التحليلية مجال في للمدقق الشخصي
 ، فتشَت بذلك إذل أف العالقة بُت ادلتغَتين طردية.موجبةوىي  (0.00)معنوية قدره 

 الحكم ترشيدالتهبع )ادلتغَت ( و نموذج التخطيط الماليبُت ادلتغَت ادلستقل ) توجد عالقة تأثير معنوية -
( ودبستوى 2,289) بػ "t(، حمث ُقدرت قممة إحصهئمة ا المراجعة التحليلية مجال في للمدقق الشخصي

 ، فتشَت بذلك إذل أف العالقة بُت ادلتغَتين طردية.موجبةوىي  (0.024)معنويػػػػػػػػػػػػة قدره 
 الحكم ترشيدادلتغَت التهبع )( و التدفق النقدينموذج بُت ادلتغَت ادلستقل ) توجد عالقة تأثير معنوية -

( 358424) بػ "t(، حمث ُقدرت قممة إحصهئمة ا المراجعة التحليلية مجال في للمدقق الشخصي
 ، فتشَت بذلك إذل أف العالقة بُت ادلتغَتين طردية.موجبةوىي  (0.00)ودبستوى معنويػػػػػػػػػػة قدره 

 

 : شله سبق نستنتج أفم 
 احلكم يف ترشمد قوية جداوبدرجة  إيجابا افؤثر منوذج التدفق النقدي ومنهج ربلمل االضلدار يمن  كال -

  .ادلراجعة التحلملمة رلهؿ يف للمدقق الشخصي
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ادلراجعػة  رلػهؿ يف للمػدقق الشخصػي احلكػم يف ترشػمدقويـة وبدرجـة  إيجابـاؤثر يػ منػوذج التخطػمط ادلػهرل -
 .التحلملمة

ادلراجعػة  رلػهؿ يف للمدقق الشخصي احلكم ترشمد يف قوبةيؤثر سلبا وبدرجة  الزمنمةمنهج ربلمل السالسل   -
 .التحلملمة

 القوة التفسيرية للنموذج 
مػػن التبػػهين يف  (0.94) بــ  ةادلقػػدر     معهمػػل التحديػػد ة التافسػػَتية للنمػػوذج مػػن خػػالؿ قممػػة و القػػ تتضػػح 

 مجـال فـي للمدقق الشخصي الحكم ترشيدمن التغَتات احلهصلة على مستوى  %(94.5)ادلتغَت التهبع، أي أف 
ــل اإلحصــائي ) التحليــل أســاليب سػػببهه تغػػَتات علػػى مسػػتوى المراجعــة التحليليــة السالســل الزمنيــة وتحلي

، (0.01)ا لبػهقي العوامػل دبسػتوى داللػة قػدره t داللة قممػة امع . (االنحدار والتخطيط المالي والتدفق النقدي
المراجعـة  مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيدوىو مه يؤكد علػى وجػود عوامػل أخػرى تػؤثر أيضػه علػى 

بػُت قويـة  ارتبـاطعالقـة ىي تشَت إذل وجود و(  0,973) قممتو بلغت ، فقداالرتبهطمعهمل وفممه خيص  .التحليلية
 .وادلتغَت التهبع يف رلملههادلتغَتات ادلستقلة 

 

 االنحدارقيم معامالت  تفسير "B" لكل متغير 
 يلي:  كمه  مستقل يف النموذجلكل متغَت  "B"  االضلداركن تافسَت قمم معهمالت دي
            :( بوحػػدة مــنهج تحليــل السالســل الزمنيــة) تعػػٍت أف التغػػَت يف قممػػة ادلتغػػَت ادلسػػتقل

 مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيديف ادلتغػَت التػهبع ) (0.063-)واحدة يقهبلو تغَت دبقدار 
 . (المراجعة التحليلية

           :( بوحػدة واحػدة يقهبلػو منهج تحليل االنحدار) عٍت أف التغَت يف قممة ادلتغَت ادلستقلت
المراجعـة  مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيديف ادلتغػَت التػهبع ) (0,141)تغػَت دبقػدار 
 . (التحليلية

          :( بوحدة واحدة يقهبلو نموذج التخطيط المالي) التغَت يف قممة ادلتغَت ادلستقلعٍت أف ت
المراجعـة  مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيديف ادلتغػَت التػهبع ) (0,075)تغػَت دبقػدار 
 . (التحليلية
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          :( بوحػػدة واحػدة يقهبلػػو نمــوذج التـدفق النقـدي) عػٍت أف التغػَت يف قممػػة ادلتغػَت ادلسػتقلت
المراجعـة  مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيديف ادلتغػَت التػهبع ) (1,407)تغػَت دبقػدار 
 . (التحليلية

التحلمػػل اإلحصػػهئي مػػن حمػػث األمهمػػة واألثػػر يف ترشػػمد احلكػػم الشخصػػي  أسػػهلمب ديكػػن ترتمػػب وعلمػػو 
 يلي: قمم معهمالتا بمته ا كمه للمدقق يف رلهؿ ادلراجعة التحلملمة بنهء على

 .(10407)بيتا =  منوذج التدفق النقدي -1
                   .( 00141بيتا= )  منهج ربلمل االضلدار - 2
 .(00075 )بيتا= منوذج التخطمط ادلهرل - 3
 6(-00063 =بيتا)  منهج ربلمل السالسل الزمنمة -4
    

 تتباين من اإلحصائي التحليل أساليب :القوؿ أفم  ديكنوبنهء على مه سبق من خالؿ ىذا الًتتمب 
 المراجعة مجال في بالجزائر الحسابات لمدققي الشخصي الحكم ترشيد في والتأثير األهمية حيث

 يلمو مث ،جدا قوية وبدرجة ايجابا يؤثر إذ فمو تأثَتا األكثرىو  النقدي نموذج التدفقأف  صلد حبمث ،التحليلية
من األوؿ، ويف ادلرتبة الثهلثة يأيت  أقللكن  جدا قوية وبدرجة ايجابافمو  يؤثر الذي االنحدار تحليل منهج
 يف بهجلزائر احلسهبهت دلدققي الشخصي احلكم ترشمد يف قوية وبدرجة ايجابا يؤثر الذي المالي التخطيط نموذج

 .التحلملمة ادلراجعة رلهؿ
 يف للمدقق الشخصي احلكم ترشمد يف قوية وبدرجة سلبا فمؤثر الزمنية السالسلتحليل  منهج  أمه

  التحلملمة. ادلراجعة رلهؿ
 ". محققةالثالثة للدراسة  الرئيسيةالفرضية : وبهلتهرل ديكن القوؿ أف

 

 ائج كما يلي: كن تفسير هذه النتيم

منوذج التدفق النقدي على النمهذج األخرى لعدة أسبهب بعضهه يتعلق بعملمة التدقمق ذاهته، يتافوؽ 
ال يلـز النموذج ادلدقق بإتبهع أي إجراءات فحص مثلمه حمث وبعضهه يتعلق بهلكافهءة االحصهئمة للنموذج ذاتو. 

تهج إذل مراجعة اليت ال رب تدفقهت النقديةفهلنموذج اختهر بدال منهه ال اعتربنه ادلبمعهت متغَتا رئمسمه، حيدث إذا مه
للافحص الدوري العهدي، كمه أف نظهـ الرقهبة الداخلمة على العملمهت النقدية غهلبه  هإضهفمة نظرا لسبق خضوعه
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يف البمهنهت نسب للتطبمق أنو يعترب األكمه   مه يكوف جمدا األمر الذي يضمن دقة عهلمة ذلذا البند بأقل تكلافة.
، وبهلتهرل فإنو من ذلكل ةيتوفر على الشروط اإلحصهئمة الالزمذلك ألنو احملهسبمة اخلهضعة للمراجعة التحلملمة 

 ادلتوقع أف تكوف القدرة التنبئمة ذلذا النموذج عهلمة.
يعمل على ترشمد احلكم الشخصي للمدقق يف ربديد مقدار ادلراجعة التحلملمة يف مزيج  كمه أنو

 يتافوؽ على ادلنهىج األخرى. تمة األسهسمة، شله جيعلوختبهرات االثبهاال

 نموذج التخطيط الماليبمنمه احتل  ادلرتبة الثهنمة من حمث األمهمة منهج تحليل االنحداروقد احتل 
ادلرتبة الثهلثة رغم أنو يتممز عن منهذج ربلمل االضلدار بأنو يستخدـ معلومهت أكثر ألنو يعتمد على بمهنهت زلهسبمة 
أخرى خهصة بنافس الافًتة جبهنب القمم السهبقة ذله، والقمم السهبقة لنافس البند حمث ربدد معهمالت االضلدار عن 

أف من ادلتوقع أف تكوف القدرة التنبئمة ذلذا النموذج أفضل. إال طريق دراسة العالقة بُت ىذه البمهنهت. وبذلك ف
على فكرة التخطمط ادلهرل اليت تتبعهه ادلؤسسهت عند إعداد ادلوازنهت التخطمطمة، وبهلتهرل تطلب بٍت ىذا النموذج 

ملمة وأىدافهه ألف ويف ذلك إىدار لافكرة ادلراجعة التحلمتغَتا رئمسمه لكهفة التنبؤات.  ادلبمعهت الشهريةأف تكوف 
يستلـز أف يكوف على درجة عهلمة من الدقة، والضمهف الوحمد لذلك ىو  -كمتغَت رئمسي–اختمهر ىذا البند 

اثنته عشر مرة يف السنة الواحدة. ويف ذلك إضهفة لتكلافة عملمة التدقمق يف  إخضهعو دلراجعة حسهبمة ومستندية
الوقت الذي هتدؼ فمو ادلراجعة التحلملمة إذل زبافمض ىذه التكلافة عن طريق تقلمل حجم العمنهت اليت ستافحص 

 من ادلبمعهت وغَتىه من البنود بإتبهع أسهلمب ادلراجعة احلسهبمة وادلستندية.

ترشمد يف  بهعتبهر أنو يؤثر سلبه وبدرجة قوية جدايف ادلرتبة األخَتة تحليل السالسل الزمنية  وجهء منهج
ف ىنهؾ بعض أوجو القصور اليت تقلل من إمكهنمة االعتمهد علمو أبيمكن تفسير ذلك و  دققاحلكم الشخصي للم

طرؽ ربلمل وقمهس  كمه أف ،التحلملمةدلراجعة اأسهلمب بهستخداـ  ه مت احلصوؿ علمهيتاإلثبهت الأدلة مم متق يف
مدى  هأمرا ىهمه بهلنسبة للمدقق إذ أنو يقرر يف ضوءبؤ الذي يعترب مقمهسه موضوعمه خلطأ التنال توفر االذبهه العهـ 

 .يقـو ادلدقق حبسهبو بنهء على خربتو وحكمو الشخصي وبذلك ولمة األرصدة زلل التدقمق والافحص،معق

يف يؤثر سلبه ادلدقق على ىذا ادلنهج قد يؤدي بو إذل ازبهذ أحكهـ خهطئة شله  بنهء على ذلك فإف اعتمهد
 .دققترشمد احلكم الشخصي للم
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 الرابعةالفرضية الرئيسية  اختبار -2-2
 للدراسة واليت مافهدىه: الافرضمة الرئمسمة الرابعة الختبهر

 

 في اإلحصائي التحليل أساليب مساهمة حول الدراسة عينة استجابة في إحصائية داللة ذات فروق توجد
 العلمي، المؤهل) التعريفية للمتغيرات تعزى التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد

 .(التدقيق في اإلحصائية األساليب استخدام حول تدريب تلقي المهنية، الخبرة العملي، المؤهل
 

 يلي: كمهوذلك  الافرعمة  هفرضمههتهختبهر ب تقـو البهحثة
  الرابعة:اختبار الفرضية الفرعية األولى للفرضية الرئيسية  -2-2-1

 الدراسة عينة استجابة في إحصائية داللة ذات فروق توجد : اواليت مافهدىهالافرضمة الافرعمة األوذل  اختبهريتم 
إلى  تعزى التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي التحليل أساليب مساهمة حول

ا للكشف عن ANOVA à 1 facteurربلمل التبهين األحهدي ا يعلى اختبهر  من خالؿ االعتمهد ،"العلمي المؤهل
 رلهؿ يف للمدقق الشخصي احلكم ترشمد يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب سهمهةدل ادلدققُتوجود فروؽ يف تقممم 

وقد جهءت  .للكشف عن مصدر أو اذبهه ىذه الافروؽ Bonferroniا بون فرونياواختبهر  التحلملمة ادلراجعة
  (:37وؿ رقم )شلثلة يف اجلدنتهئج ىذين االختبهرين 

 

 أساليب مساهمة المدققين حولبين إجابات  (One Way ANOVA)التباين األحادي نتائج تحليل (: 02) جدول رقم
  التحليلية حسب المؤهل العلمي المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي التحليل

درجات  مجموع المربعات المجموعة
 الحرية

متوسط 
 المجموعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

 القرار

 السالسػل ربلمػل مػنهج يسػهىم
 حكمػػك ترشػػمد يف الزمنمػػة

 ادلراجعػػة رلػهؿ يف الشخصػي
 التحلملمة

 0,549 5 2,747 بين المجموعات

3,242 0,010 

داؿ )توجد فروؽ 
لصهحل ذوي 
 ادلؤىل العهرل(

 0,169 87 14,745 داخل المجموعات

  92 17,492 المجموع

 يف االضلػدار ربلمػل مػنهج يسػهىم
 يف الشخصػي حكمػك ترشػمد
 التحلملمة ادلراجعة رلهؿ

 0,831 5 4,156 بين المجموعات

4,532 0,001 

داؿ )توجد فروؽ 
لصهحل ذوي ادلؤىل 

 العهرل(
 0,183 87 15,955 داخل المجموعات

  92 20,110 المجموع

 يف ادلهرل التخطمط منوذج يسهىم
 يف الشخصػي حكمػك ترشػمد
 التحلملمة ادلراجعة رلهؿ

 1,574 5 7,872 بين المجموعات

14,049 0,000 

داؿ )توجد فروؽ 
لصهحل ذوي ادلؤىل 

 العهرل(
 0,112 87 9,750 داخل المجموعات

  92 17,622 المجموع

 0,520 5 2,599 بين المجموعات يف النقػدي التػدفق منوذج يسهىم
8,341 0,000 

داؿ )توجد فروؽ 
لصهحل ذوي ادلؤىل   0,062 87 5,422 داخل المجموعات
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 للمػدقق الشخصي احلكم ترشمد
  92 8,021 المجموع التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف

 العهرل(

 التحلمػػل أسػػػهلمب مسػػهمهة
 احلكػػم ترشػػمد يف اإلحصػهئي
 رلػهؿ يف للمػػدقق الشخصػي

 التحلملمة ادلراجعة

 0,374 5 1,872 بين المجموعات

13,983 0,000 

داؿ )توجد فروؽ 
لصهحل ذوي ادلؤىل 

 العهرل(
 0,027 87 2,329 داخل المجموعات

  92 4,201 المجموع

 .spss v. 23على سلرجهت  من إعداد البهحثة اعتمهدا المصدر:

 

 اإلحصـائي التحليـل أسـاليب مسـاهمة حـول نيرأي المـدققل   (F)قممة إحصهئمةيبُت ىذا اجلدوؿ أف 
( وىػي 13.98تقػدر بػػ) ب المؤهـل العلمـيالتحليليـة حسـ المراجعـة مجـال فـي أحكامهم الشخصية ترشيد في

(، وىذا يعٍت أنو 0.00( دبستوى داللة قدره )87) ( وداخل اجملموعهت05دالة عند درجهت احلرية بُت اجملموعهت )
 ترشـيد فـي اإلحصـائي التحليـل أسـاليب مسـاهمة حـولن يرأي المـدققتوجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػهئمة يف 

ن ذوى يلصـال  المـدقق ب المؤهـل العلمـيالتحليليـة حسـ المراجعـة مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم
 .دكتوراه والماجستير(الالمؤهل العالي )

 االضلػدار ربلمػل مػنهجالزمنمػة و  السالسػل ربلمػل ويف نافػس االذبػهه جػهءت نتػهئج كػل مػن مسػهمهة مػنهج
ادلػدققُت ذوي ادلؤىػل العلمػي العػهرل ىػم مػن يؤكػدوف أف النقػدي إذ صلػد  التدفق ادلهرل وكذا منوذج التخطمط ومنوذج

مػن ادلػدققُت ذوى التحليليـة  المراجعـة مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيد مسـاهمتها فـيأكثر على 
 (.0.00ادلؤىل العلمي األقل دبستوى داللة قدره )

 أساليب توجد فروق ذات داللة إحصائية في رأي المدققين حول مساهمةشله سبق ديكن القوؿ أنو: 
المؤهـل التحليليـة حسـب  المراجعـة مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيد فـي اإلحصـائي التحليـل
 منػوذج، خاصـة فـي مسـاهمة  كـل مـن دكتوراه والماجسـتير(الن ذوي المؤهل العالي )يالمدققلصال   العلمي

 الزمنمة على التوارل. السالسل ربلمل نهجمالنقدي وربلمل االضلدار مث  ادلهرل ومنوذج التدفق التخطمط

 .محققة : الفرضية الفرعية األولى للفرضية الرئيسية الرابعةوبهلتهرل ديكن القوؿ بأف

  الرابعة:للفرضية الرئيسية  الثانيةاختبار الفرضية الفرعية  -2-2-4
 الدراسة عينة استجابة في إحصائية داللة ذات فروق توجد : اواليت مافهدىهالافرضمة الافرعمة الثهنمة  اختبهريتم 

إلى  تعزى التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي التحليل أساليب مساهمة حول

 Test d'échantillons " "ت" لعينتين مستقلتين اختبارعلى  من خالؿ االعتمهد ،"يالعمل المؤهل
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indépendants" يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب مسهمهةحوؿ  ادلدققُتتحديد درجة واذبهه الافروؽ يف إجهبهت ل 
وؿ رقم شلثلة يف اجلد ختبهرالا انتهئج ىذ وقد جهءت .التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق الشخصي احلكم ترشمد

(38:)  
 

 التحليل أساليب مساهمة المدققين حولبين إجابات  للفروق لعينتين مستقلتين tاختبارنتائج (: 02) جدول رقم
 يملالتحليلية حسب المؤهل الع المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي

 

 المحور
المؤهل 
 العملي

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 *القرار

 حكمك ترشمد يف الزمنمة السالسل ربلمل منهج يسهىم
 التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف الشخصي

 زلهفظ
 0,39765 2,7970 57 حسهبهت

-3,754 0,000 

داؿ )توجد فروؽ 
 خبَت لصهحل اخلبَت احملهسيب(

 0,42399 3,1230 36 زلهسيب

 الشخصي حكمك ترشمد يف االضلدار ربلمل منهج يسهىم
 التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف

 زلهفظ
 0,50548 3,2612 57 حسهبهت

,7000 0,486 

غَت داؿ )ال توجد 
 خبَت فروؽ(

 0,40335 3,1914 36 زلهسيب

 حكمك ترشمد يف ادلهرل التخطمط منوذج يسهىم
 التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف الشخصي

 زلهفظ
 0,41480 3,3333 57 حسهبهت

-4,022 0,000 

داؿ )توجد فروؽ 
 خبَت لصهحل اخلبَت احملهسيب(

 0,39011 3,6806 36 زلهسيب

 الشخصي احلكم ترشمد يف النقدي التدفق منوذج يسهىم
 التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق

 زلهفظ
 0,24513 3,3060 57 حسهبهت

-5,371 0,000 

داؿ )توجد فروؽ 
 خبَت لصهحل اخلبَت احملهسيب(

 0,27904 3,6019 36 زلهسيب

 احلكم ترشمد يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب مسهمهة
 التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق الشخصي

 زلهفظ
 0,15191 3,1744 57 حسهبهت

-5,734 0,000 

داؿ )توجد فروؽ 
 خبَت لصهحل اخلبَت احملهسيب(

 0,22640 3,3992 36 زلهسيب

 .spss v. 23من إعداد البهحثة اعتمهدا على سلرجهت  المصدر:
 0(0.5.( ومس توى اخلطأ  )11يمت اختاذ القرار عند درجات احلرية ) *

 

 أساليب مساهمةقممة ادلتوسط احلسهيب لرأي زلهفظي احلسهبهت يف أعاله أف نالحظ من خالؿ اجلدوؿ 
( 03.17تقػدر بػػ )التحليليـة  المراجعـة مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيد فـي اإلحصـائي التحليـل

( بػػهضلراؼ 03.39( وىػػو أصػػغر مػػن ادلتوسػػط احلسػػهيب لػػرأي خػػرباء احملهسػػبة ادلقػػدر بػػػ)0.15بػػهضلراؼ معمػػهري قػػدره )
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 اإلحصـائي التحليـل أسـاليب مسـاهمة(، وىذا يعٍت أف خرباء احملهسبة ىم من يؤكدوف علػى 0.22معمهري قدره )
 أكثر من زلهفظي احلسهبهت.التحليلية  المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد في

( 91( وىػػػي غػػػَت دالػػػة عنػػػد درجػػػهت احلريػػػة )05.73-)ا احملسػػػوبة ادلقػػػدرة بػػػػtومػػػه يؤكػػػد ذلػػػك ىػػػي قممػػػة ا
ذات داللـة إحصـائية فـي رأي توجـد فـروق (؛ وىػذا يعػٍت أنػو 0.00( دبسػتوى داللػة قػدره )0.05ومستوى اخلطأ )

 مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيد فـي اإلحصـائي التحليـل أسـاليب ين حـول مسـاهمةمـدققال
 لصال  خبراء المحاسبة. المؤهل العمليالتحليلية حسب  المراجعة

وكػذا ادلػهرل  التخطمط الزمنمة ومنوذج السالسل ربلمل ويف نافس االذبهه جهءت نتهئج كل من مسهمهة منهج
 يف للمػدقق الشخصػي احلكم ترشمد النقدي إذ صلد خرباء احملهسبة ىم من يؤكدوف على مسهمهتهه يف التدفق منوذج
 (.0.00التحلملمة أكثر من زلهفظي احلسهبهت دبستوى داللة قدره ) ادلراجعة رلهؿ

 االضلدار ربلمل هجمنزلهفظي احلسهبهت يف مدى مسهمهة فروؽ بُت آراء خرباء احملهسبة و  يف حُت ال توجد
 (.0.48التحلملمة دبستوى داللة قدره ) ادلراجعة رلهؿ يف الشخصي احلكم ترشمد يف

 أساليب توجد فروق ذات داللة إحصائية في رأي المدققين حول مساهمةشله سبق ديكن القوؿ أنو: 
المؤهـل التحليليـة حسـب  المراجعـة مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيد فـي اإلحصـائي التحليـل
ادلػهرل  التخطػمط النقػدي ومنػوذج التػدفق منػوذجلصـال  خبـراء المحاسـبة، خاصـة فـي مسـاهمة  كـل مـن  العملـي
 الزمنمة على التوارل. السالسل ربلمل ومنهج

 .محققة للفرضية الرئيسية الرابعة الثهنمةالافرضمة الافرعمة : وبهلتهرل ديكن القوؿ بأف

  الرابعة:للفرضية الرئيسية  الثالثةاختبار الفرضية الفرعية  -2-2-0
 الدراسة عينة استجابة في إحصائية داللة ذات فروق توجد : اواليت مافهدىهالافرضمة الافرعمة الثهلثة  اختبهريتم 

إلى  تعزى التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي التحليل أساليب مساهمة حول
ا للكشف عن وجود فروؽ يف ANOVA à 1 facteurربلمل التبهين األحهدي ا اختبهري بهستخداـ ،الخبرة المهنية"

 ،التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق الشخصي احلكم ترشمد يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب سهمهةدل ادلدققُتتقممم 
قد جهءت و . ا(6)ادللحق رقم اىذه الافروؽ  اذبههللكشف عن مصدر أو  Bonferroniا بون فرونيا اختبهرو 

 :(35شلثلة يف اجلدوؿ رقم ) االختبهريننتهئج ىذين 
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 أساليب مساهمة المدققين حولبين إجابات  (One Way ANOVA)التباين األحادي نتائج تحليل (: 02) جدول رقم
  .المهنية الخبرةالتحليلية حسب  المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي التحليل

 

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المجموعات

مستوى  قيمة "ف"
 الداللة

 القرار

 السالسػل ربلمل منهج يسهىم
 حكمػك ترشػمد يف الزمنمػة

 ادلراجعػة رلػهؿ يف الشخصػي
 التحلملمة

 1,101 3 3,303 بين المجموعات

6,905 0,000 

داؿ )توجد 
فروؽ لصهحل 
 ذوي اخلربة(

 1590, 89 14,189 المجموعاتداخل 

  92 17,492 المجموع

 االضلػدار ربلمػل مػنهج يسػهىم
 الشخصػي حكمػك ترشمد يف
 التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف

 2010, 3 6020, بين المجموعات

0,915 0,437 

غَت داؿ )ال 
 2190, 89 19,509 داخل المجموعات توجد فروؽ(

  92 20,110 المجموع

 ادلػهرل التخطػمط منػوذج يسهىم
 الشخصػي حكمػك ترشمد يف
 التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف

 7260, 3 2,177 بين المجموعات

4,181 0,008 

داؿ )توجد 
فروؽ لصهحل 
 ذوي اخلربة(

 1740, 89 15,445 داخل المجموعات

  92 17,622 المجموع

 النقػدي التػدفق منػوذج يسػهىم
 الشخصػي احلكػم ترشػمد يف

 ادلراجعػة رلػهؿ يف للمػدقق
 التحلملمة

 1460, 3 4370, بين المجموعات

1,710 0,171 

ال غَت داؿ  )
 توجد فروؽ(

 0850, 89 7,584 داخل المجموعات

  92 8,021 المجموع

 التحلمػػل أسػػهلمب مسػػهمهة
 احلكػم ترشػمد يف اإلحصػهئي
 رلػهؿ يف للمػدقق الشخصػي

 التحلملمة ادلراجعة

 4380, 3 1,313 المجموعات بين

13,485 0,000 

داؿ )توجد 
فروؽ لصهحل 
 ذوي اخلربة(

 0320, 89 2,888 داخل المجموعات

  92 4,201 المجموع

 .spss v. 23من إعداد البهحثة اعتمهدا على سلرجهت  المصدر:

 اإلحصـائي التحليـل أسـاليب مسـاهمة حـول نيرأي المـدققل   (F)قممة إحصهئمةيبُت ىذا اجلدوؿ أف 
( وىػي دالػة عنػد 13.48تقػدر بػػ) ب الخبـرةحسـالتحليليـة  المراجعـة مجـال في أحكامهم الشخصية ترشيد في

(، وىػذا يعػٍت أنػو توجػػد 0.00( دبسػػتوى داللػة قػدره )89( وداخػل اجملموعػهت )02درجػهت احلريػة بػُت اجملموعػهت )
 الحكـم ترشـيد فـي اإلحصـائي التحليـل أسـاليب مسـاهمة رأي المـدققون فـيفػروؽ ذات داللػة إحصػهئمة يف 

ن ذوى الخبـرة يب الخبـرة المهنيـة لصـال  المـدققالتحليليـة حسـ المراجعـة مجـال فـي للمـدقق الشخصـي
 .((7ودلعرفة مصدر ىذه الافروؽ )أنظر إذل ادللحق رقم )سنة.  11الطويلة التي تفوق عن 
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ادلػهرل إذ  التخطػمط الزمنمػة ومنػوذج السالسػل ربلمػل ويف نافس االذبهه جػهءت نتػهئج كػل مػن مسػهمهة مػنهج
 مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد مساهمتها فيصلد ادلدققُت ذوي اخلربة  ىم من يؤكدوف أكثر على 

 (.0.00من ادلدققُت األقل خربة دبستوى داللة قدره )التحليلية  المراجعة

يف حػُت ال توجػػد فػػروؽ بػػُت آراء ادلػػدققُت دبختلػػف سػػنوات خػػربهتم )ذوى اخلػػربة واألقػػل خػػربة(  يف مػػدى 
التحلملمػة  ادلراجعػة رلػهؿ يف الشخصػي احلكػم ترشػمد يفالنقػدي  التػدفق وكػذا منػوذج االضلػدار ربلمػل مػنهجمسػهمهة 

 ( على التوارل.0.17( و)0.43دبستوى داللة قدره )

 أساليب توجد فروق ذات داللة إحصائية في رأي المدققين حول مساهمةوشله سبق ديكن القوؿ أنو: 
الخبـرة التحليليـة حسـب  المراجعـة مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيد فـي اإلحصـائي التحليـل

الزمنمػة  السالسػل ربلمػل مػنهج، خاصـة فـي مسـاهمة  كـل مـن ن ذوي الخبـرة الكبيـرةقيالمهنيـة لصـال  المـدق
 ادلهرل على التوارل. التخطمط منوذجو

 .محققة للفرضية الرئيسية الرابعة الفرضية الفرعية الثالثة: وبهلتهرل ديكن القوؿ بأف

  الرابعة:للفرضية الرئيسية  الرابعةاختبار الفرضية الفرعية  -2-2-2
 الدراسة عينة استجابة في إحصائية داللة ذات فروق توجد : اواليت مافهدىهالافرضمة الافرعمة الثهنمة  اختبهريتم 

إلى  تعزى التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي التحليل أساليب مساهمة حول

"ت" لعينتين  اختبارعلى  من خالؿ االعتمهد ،" التدقيق في اإلحصائية األساليب استخدامتدريبا حول  تلقي
ادلدققُت حوؿ تحديد درجة واذبهه الافروؽ يف إجهبهت ل "Test d'échantillons indépendants " مستقلتين

وقد جهءت  .التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق الشخصي احلكم ترشمد يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب مسهمهة
  (:40وؿ رقم )شلثلة يف اجلد االختبهر نتهئج ىذا
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 التحليل أساليب مساهمة المدققين حولبين إجابات  لعينتين مستقلتين للفروق tاختبارنتائج (: 21) جدول رقم
 األساليب استخدامتدريبا حول  تلقيالتحليلية حسب  المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي

 التدقيق في اإلحصائية
 

 
تلقي 
 تدريب

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 *القرار

 حكمك ترشمد يف الزمنمة السالسل ربلمل منهج يسهىم
 التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف الشخصي

 0,31413 3,2449 14 نعم
3,136 0,002 

داؿ )توجد فروؽ 
لصهحل ادلتلقُت 

 0,43121 2,8662 79 ال للتدريب(

 الشخصي حكمك ترشمد يف االضلدار ربلمل منهج يسهىم
 التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف

 0,44483 3,3571 14 نعم
1,069 0,288 

غَت داؿ )ال توجد 
 0,47080 3,2124 79 ال فروؽ(

 حكمك ترشمد يف ادلهرل التخطمط منوذج يسهىم
 التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف الشخصي

 0,38169 3,8304 14 نعم
3,572 0,001 

داؿ )توجد فروؽ 
لصهحل ادلتلقُت 

 0,41696 3,4035 79 ال للتدريب(

 الشخصي احلكم ترشمد يف النقدي التدفق منوذج يسهىم
 التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق

 0,21977 3,8095 14 نعم
6,407 0,000 

داؿ )توجد فروؽ 
لصهحل ادلتلقُت 

 0,25063 3,3516 79 ال للتدريب(

 احلكم ترشمد يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب مسهمهة
 التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق الشخصي

 0,18135 3,5605 14 نعم
7,013 0,000 

داؿ )توجد فروؽ 
لصهحل ادلتلقُت 

 0,17171 3,2084 79 ال للتدريب(

 .spss v. 23من إعداد البهحثة اعتمهدا على سلرجهت  المصدر:
 0(0.5.( ومس توى اخلطأ  )11يمت اختاذ القرار عند درجات احلرية ) *

 
الــذين تلقــوا تــدريبا حــول  المــدققين لػػرأيقممػػة ادلتوسػػط احلسػػهيب أف  أعػػاله نالحػػظ مػػن خػػالؿ اجلػػدوؿ

 الحكـم ترشـيد فـي اإلحصـائي التحليـل أسـاليب مسـاهمةيف  التـدقيق فـي اإلحصـائية األسـاليب اسـتخدام
أكػرب مػن ( وىو 0.18( بهضلراؼ معمهري قدره )03.56در بػ )تق التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي

ادلقػدر  التػدقمق يف اإلحصػهئمة األسػهلمب اسػتخداـادلتوسػط احلسػهيب لػرأي ادلػدققُت الػذين دل يتلقػوا تػدريبه حػوؿ 
 األسػهلمب اسػتخداـأف ادلػدققُت الػذين تلقػوا تػدريبه حػوؿ ، وىػذا يعػٍت (0.17( بػهضلراؼ معمػهري قػدره )03.20بػػ)

 الشخصي احلكم ترشمد يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب مسهمهةىم من يؤكدوف أكثر على  التدقمق يف اإلحصهئمة
 من ادلدققُت الذين دل يتلقوا التدريب. التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق

( 91دالػػػة عنػػػد درجػػػهت احلريػػػة )غػػػَت ( وىػػػي 07.01قػػػدرة بػػػػ)ومػػػه يؤكػػػد ذلػػػك ىػػػي قممػػػة اتا احملسػػػوبة ادل
ذات داللػػة إحصػػػهئمة يف رأي توجػػد فػػروؽ أنػػو وىػػػذا يعػػٍت (؛ 0.00( دبسػػتوى داللػػة قػػدره )0.05ومسػػتوى اخلطػػأ )
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 المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي التحليل أساليب مساهمةُت حوؿ ادلدقق
لصـال  المـدققون الـذين  التـدقيق فـي اإلحصـائية األسـاليب اسـتخدام حـول تـدريبال يتلقـحسـب  التحليليـة

 .  تلقوا التدريب

وكػذا  ادلػهرل التخطمط منوذجو  الزمنمة السالسل ربلمل منهجويف نافس االذبهه جهءت نتهئج كل من مسهمهة 
ىػم مػن  التػدقمق يف اإلحصػهئمة األسػهلمب اسػتخداـإذ صلد ادلدققُت الػذين تلقػوا تػدريبه حػوؿ  النقدي التدفق منوذج

مػن ادلػدققُت الػذين دل  التحلملمػة ادلراجعػة رلػهؿ يف للمدقق الشخصي احلكم ترشمد يف تههمسهمهيؤكدوف أكثر على 
 (.0.00يتلقوا التدريب دبستوى داللة قدره )

 ربلمػل نهجمػيف حُت ال توجد فروؽ بُت آراء ادلدققُت الذين تلقػوا تػدريبه وغػَت ادلػدربُت يف مػدى مسػهمهة 
 (.0.28دبستوى داللة قدره ) التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف الشخصي كماحل ترشمد يف االضلدار

 أساليب مساهمةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في رأي المدققين حول شله سبق ديكن القوؿ أنو: 
 يتلقـحسـب  التحليليـة المراجعـة مجـال فـي للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيد فـي اإلحصـائي التحليـل

، خهصػة يف ن الـذين تلقـوا التـدريبلصـال  المـدققي التدقيق في اإلحصائية األساليب استخدام حول تدريبال
  على التوارل. الزمنمة السالسل ربلمل منهجو  ادلهرل التخطمط منوذجو  النقدي التدفق منوذجمسهمهة  كل من 

 .محققة للفرضية الرئيسية الرابعة الفرضية الفرعية الرابعة: ديكن القوؿ بأف وبهلتهرل

 :أف على ههنتهئج واليت أكدت الثهنمةللافرضمة الرئمسمة  والرابعة الثهلثة مهت الافرعمة األوذل، الثهنمة،الافرض بعد اختبهر
 

 ترشمد يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب توجد فروؽ ذات داللة إحصهئمة يف رأي ادلدققُت حوؿ مسهمهة  -    
 ذوي ادلؤىل ُتلصهحل ادلدقق المؤهل العلمي التحلملمة حسب ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق الشخصي احلكم

النقدي  ادلهرل ومنوذج التدفق التخطمط منوذج ، خهصة يف مسهمهة  كل مندكتوراه وادلهجستَت(الالعهرل )
 ؛ الزمنمة على التوارل السالسل ربلمل نهجموربلمل االضلدار مث 

 ترشمد يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب داللة إحصهئمة يف رأي ادلدققُت حوؿ مسهمهةتوجد فروؽ ذات  -    
لصهحل خرباء احملهسبة، خهصة  المؤهل العمليالتحلملمة حسب  ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق الشخصي احلكم
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 الزمنمة على السالسل ربلمل ادلهرل ومنهج التخطمط النقدي ومنوذج التدفق منوذج يف مسهمهة  كل من
 ؛التوارل

 ترشمد يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب توجد فروؽ ذات داللة إحصهئمة يف رأي ادلدققُت حوؿ مسهمهة -    
 ذوي اخلربة ُتلصهحل ادلدققالخبرة المهنية حسب  التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق الشخصي احلكم
 ؛ادلهرل على التوارل التخطمط منوذجوالزمنمة  السالسل ربلمل منهج ، خهصة يف مسهمهة  كل منالكبَتة

 ترشمد يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب مسهمهةتوجد فروؽ ذات داللة إحصهئمة يف رأي ادلدققُت حوؿ  -
 األساليب استخدام حول تدريبال يتلقحسب  التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق الشخصي احلكم

 التدفق منوذجخهصة يف مسهمهة  كل من  التدريب  الذين تلقوالصهحل ادلدققُت التدقيق في اإلحصائية
 .على التوارل الزمنمة السالسل ربلمل منهجو  ادلهرل التخطمط منوذجو  النقدي

 
 أساليب مساهمة حول الدراسة عينة استجابة في إحصائية داللة ذات فروق توجد نستنتج أنو:

 للمتغيرات تعزى التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي التحليل
 األساليب استخدام حول تدريب تلقي المهنية، الخبرة العملي، المؤهل العلمي، المؤهل) التعريفية

 .التدقيق في اإلحصائية
 ".محققةللدراسة  الرابعةالفرضية الرئيسية ": وبهلتهرل ديكن القوؿ أف
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  الفصل الصةخ
، تصمممهه ةقيطر ، لدراسةا اةدوصافه ألتنهوؿ كمه   ،مهنة التدقمق يف اجلزائر استعرض ىذا الافصل واقع

 ادلعهجلهت اوأخَت ، رلهالت الدراسة عمنة الدراسة ،الدراسة ادلمدانمةإلجراءات صدقهه وثبههته، تضمن كذلك وصافه 
هف بكل مبمهنهت االستبه عرجنه  لتحلمل وبعدى .سةاالدر نتهئج  ربلمل يف ةعلمهه البهحث تاعتمد اليت اإلحصهئمة

االستبمهف  ادلرتبطة بعبهرات الدراسة عمنة أفراد راءآو  جهبهتامث الشخصمة للمبحوثُت، هلبمهنهت العهمة و ب بدء أجزاءه
 اعتمهدا على أسهلمب ادلعهجلة فرضمههته اختبهرو  ةالدراس تسهؤالت ذل اإلجهبة علىإ، وصوال دبحهوره الثالث

  :ذل صبلة من النتهئجإد مت التوصل ق، و SPSSاحلزمة اإلحصهئمة االجتمهعمة  لربنهمج وفقه اإلحصهئمة ادلتوفرة

 .متوسط ادلراجعة التحلملمة رلهؿ اإلحصهئي يف التحلمل سهلمبأل مدققي احلسهبهت يف اجلزائراعتمهد  مستوى  -

 التحلملمػػة ادلراجعػػة رلػهؿ يف اإلحصػػهئي التحلمػػل ألسػهلمب اجلزائػػر يف احلسػػهبهت مػدققياعتمػػهد  مسػػتوى يتافػهوت -
 أخرى، إحصهئمة وسهئلو  البمهين الرسم طريقةلكل من  بدرجة منخفضةوذلك راجع لتقممم ادلدققُت الذي جهء 

 ادلتعػدد. االضلػدار ومنػوذج الزمنمػة السالسػل ربلمػل ،ادلػرجح ادلتحػرؾ ادلتوسػط طريقػةلكػل مػن: بدرجـة متوسـطة 
 ، منػوذجادلهلمػة للقػوائم االذبػهه ربلمػلادلػهرل،  التخطػمط منػوذج النقػدي، التػدفق منػوذجلكػل مػن  بدرجـة مرتفعـةو

 .التغَت متوسط طريقةو  اخلطي االضلدار

 التحلمػل أسػهلمب السػتخداـ  اجلزائػر يف احلسػهبهت مػدققيبعػض  أمػهـ عائقــا تشـكل عوامـلد عػدة وجػت -
 تطبمػق يف تسػهعد أف ديكػن الػيت ادلتخصصػة اخلػربات نقػص، خهصػة التحلملمػة ادلراجعػة رلػهؿ يف اإلحصػهئي

 اسػتخداـ عػن ادلًتتبػة بهلافوائػد ادلػدققُت إدراؾ التحلملمػة وعػدـ ادلراجعػة رلػهؿ يف اإلحصػهئي التحلمػل أسػهلمب
 الػيت احلهسوب برامج استخداـ علىهتم قدر  التحلملمة، وكذا عدـ ادلراجعة رلهؿ يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب
 سوءبهإلضهفة إذل وسهولة  بمسر التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب تطبمق على ىمتسهعد

 ادلراجعػة رلػهؿ يف اإلحصػهئي التحلمػل أسػهلمب اسػتخداـ ومزايػه بأمهمػة اقتنهعهم بعض ادلدققُت وعدـ ىم  فهم
 مقهومتهه. إذل يدفعهم قد شله التحلملمة

 للمـدقق الشخصـي الحكـم ترشـيد اإلحصـائي فـي التحليـل سـاليبألإحصػهئمة  داللػة ذو معنوي تأثَت يوجد -
خهصة مه يتعلق بنموذج التدفق النقدي، منهج ربلمل االضلدار ومنوذج التخطمط  المراجعة التحليلية مجال في

 ادلهرل.

 في بالجزائر الحسابات لمدققي الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي التحليل أساليبيتافهوت تأثَت  -
 وبدرجة ايجابا يؤثر إذ فمو تأثَتا األكثرىو  النقدي نموذج التدفقأف  صلد حبمث ،التحليلية المراجعة مجال
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من األوؿ، ويف  أقللكن  جدا قوية وبدرجة ايجابافمو  يؤثر الذي االنحدار تحليل منهج يلمو مث ،جدا قوية
 دلدققي الشخصي احلكم ترشمد يف قوية وبدرجة ايجابا يؤثر الذي المالي التخطيط نموذجادلرتبة الثهلثة يأيت 

 قوية وبدرجة سلبا فمؤثر الزمنية تحليل السالسل منهج  أمه .التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف بهجلزائر احلسهبهت
  التحلملمة. ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق الشخصي احلكم ترشمد يف

 احلكم ترشمد يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب توجد فروؽ ذات داللة إحصهئمة يف رأي ادلدققُت حوؿ مسهمهة  -
 ذوي ادلؤىل العهرل ُتلصهحل ادلدقق المؤهل العلمي التحلملمة حسب ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق الشخصي

النقدي وربلمل  ادلهرل ومنوذج التدفق التخطمط منوذج ، خهصة يف مسهمهة  كل مندكتوراه وادلهجستَت(ال)
 ؛ الزمنمة على التوارل السالسل ربلمل نهجماالضلدار مث 

 احلكم ترشمد يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب توجد فروؽ ذات داللة إحصهئمة يف رأي ادلدققُت حوؿ مسهمهة -
لصهحل خرباء احملهسبة، خهصة يف مسهمهة    المؤهل العمليالتحلملمة حسب  ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق الشخصي

 ؛الزمنمة على التوارل السالسل ربلمل ادلهرل ومنهج التخطمط النقدي ومنوذج التدفق منوذج كل من
 احلكم ترشمد يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب توجد فروؽ ذات داللة إحصهئمة يف رأي ادلدققُت حوؿ مسهمهة -

،  ذوي اخلربة الكبَتةُتلصهحل ادلدققالخبرة المهنية حسب  التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق الشخصي
 ؛ادلهرل على التوارل التخطمط منوذجوالزمنمة  السالسل ربلمل منهج كل منخهصة يف مسهمهة   

 احلكم ترشمد يف اإلحصهئي التحلمل أسهلمب مسهمهةتوجد فروؽ ذات داللة إحصهئمة يف رأي ادلدققُت حوؿ  -
 اإلحصائية األساليب استخدام حول تدريبال يتلقحسب  التحلملمة ادلراجعة رلهؿ يف للمدقق الشخصي

 منوذجو  النقدي التدفق منوذجخهصة يف مسهمهة  كل من   الذين تلقوا التدريبلصهحل ادلدققُت التدقيق في
 .على التوارل الزمنمة السالسل ربلمل منهجو  ادلهرل التخطمط
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دققي ترشيد احلكم الشخصي دليف حصائي أساليب التحليل اإلاستخدام  رأث بياناستهدفت الدراسة 
أربعة . وقد عاجلت الباحثة اذلدف العام من الدراسة من خالل احلسابات باجلزائر يف رلال ادلراجعة التحليلية

 البحث.حيقق يف النهاية ىدف ا طبقا لتسلسل منطقي فصول رئيسية مت الربط بينه

اإلجراءات التحليلية،  جوانب التطور يف مفهومطرق إىل حيث ت، التحليلية راجعةادل تناول الفصل األول
ساليب أل دراسةتناول كما   .التدقيق خاطرمب ها، مع توضيح عالقتهاأنواعأىدافها، أغراض وتوقيت استخدامها، 

اإلجراءات و  صفية(، اإلجراءات الكمية البسيطةالو الكمية )اإلجراءات غري  :ثالثال امجموعاهادلراجعة التحليلية مب
منهمجية تطبيق اإلجراءات التحليلية، كفاءها وفعاليتها يف حتقيق أىداف  كال من  كذلك ناقشو  الكمية ادلتطورة.

 .التدقيق وحدود االعتماد عليها

ية مقارنات بني األرصدة الفعلإجراء يتطلب استخدام اإلجراءات التحليلية من ىذا الفصل إىل أن  توصلنا
البيئة اليت تعمل يف إطارىا. دلدقق يف ضوء خربتو عن ادلؤسسة و وقعها اتاألرصدة اليت يالواردة يف القوائم ادلالية و 

اليت تتطلب اختبارات تفصيلية غري العادية يف أرصدة احلسابات و وىي بذلك تساىم يف الكشف عن التغريات 
إثبات لتأكيد معقولية أرصدة احلسابات وتفاصيل العمليات والتأكد من عدم وجود  توفر أدلةمكثفة كما أهنا 

على زيادة كفاءة وفاعلية التدقيق ذلك أهنا اإلجراءات التحليلية باإلضافة إىل ذلك، تعمل  أخطاء جوىرية فيها.
 على ختفيض سلاطر التدقيق وختفيض تكلفة عملية التدقيق.تساعد 

عايري اليت ديكن استخدامها يف وادل هترشيد أمهية، يف التدقيق احلكم الشخصيقضية الفصل الثاين لتطرق 
ل إىل أن ىناك ضرورة لرتشيد احلكم ا الفصذمن ى توصلناوقد  .يم مدى ترشيد احلكم الشخصي للمدقققيت

 ،األداء ادلهين معايريمدخل  :ىي هىم يف ترشيدثالثة مداخل سلتلفة ديكن أن تسا ناناقشو  ،الشخصي يف التدقيق
  .مدخل التحليل الكمي ،ادلدخل السلوكي

من أقوى أدوات البحث العلمي دلا تعترب األساليب الكمية أن  ه ادلداخل إىلذن مناقشة ىم توصلنا
لك ادلدخل إىل ذوقد أدى التوسع يف إتباع من موضوعية ويقني وما تتميز بو من دقة ال مثيل ذلا. بو تتصف 

  دقق.هبدف ترشيد احلكم الشخصي للم وإمكانية استخدامتفكري يف مدى ال
 

ترشيد  احلكم  يف وبيان أمهية استخدامهاالتحليل اإلحصائي أساليب خصص الفصل الثالث لدراسة 
أمهية احلكم الشخصي للمدقق يف كافة حيث أوضح ىذا الفصل  ادلراجعة التحليلية،يف رلال  دققصي للمالشخ
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احتماالت اخلطأ اليت قد يقع فيها  -أو على األقل تدنية–ضرورة ترشيده لتمجنب و مراحل ادلراجعة التحليلية 
  .ادلدقق

 

 وقد استخدمنا، يف رلال ادلراجعة التحليلية تتضح أمهية ترشيد احلكم الشخصي للمدققبناء على ذلك 
تلك ن استخدام أأساليب التحليل االحصائي اليت تزيد من كفاءة وفعالية اجراءات ادلراجعة التحليلية، ذلك  لذلك

موضوعية من تلك اليت تعتمد و كثر دقة  أرصدة احلسابات ادلختلفة يعترب ستخراج القيم ادلتوقعة ألالساليب األ
 ودتثلت ىذه األساليب يف: دقق.على احلكم الشخصي للم

 حتليل السالسل الزمنية. منهج -
 منهج حتليل االضلدار. -
 منوذج التخطيط ادلايل. -
 منوذج التدفق النقدي. -

 

 ،استعرض ىذا الفصل واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر قدأما الفصل الرابع فقد خصص للدراسة ادليدانية، و 
كما تناول وصفا ألداة الدراسة، طريقة تصميمها، صدقها وثباها، تضمن كذلك وصفا إلجراءات الدراسة 

نتائج  حتليل يف ةعليها الباحث تاعتمد اليت اإلحصائية ادلعاجلات اوأخري ادليدانية، عينة الدراسة، رلاالت الدراسة 
اإلحصائي  ولقد أسفر التحليل .v 23.0 SPSS  االجتماعيةاحلزمة اإلحصائية  لربنامج ادلتوفرة وفقاو  سةاالدر 

  :فيما يلي ديكن عرضها من النتائج رلموعة عن الدراسة عينة أفرادإلجابات 

 .متوسط ادلراجعة التحليلية رلال اإلحصائي يف التحليل ساليبأل اجلزائراعتماد مدققي احلسابات ب مستوى  - 

 الشخصدي احلكدم ترشديد اإلحصدائي يف التحليدل أسداليبسدتخدام الإحصدائية  داللدة ذو معندوي تدأثري يوجدد -
خاصة ما يتعلق بنموذج التدفق النقدي، منهج حتليل االضلدار ومنوذج التخطيط  ادلراجعة التحليلية رلال يف للمدقق
 ادلايل.

 رلال يف باجلزائر احلسابات دلدققي الشخصي احلكم يف ترشيد اإلحصائي التحليل أساليبيتفاوت تأثري  -
 جدا، قوية وبدرجة اجيابا يؤثر إذ فيو تأثريا األكثرىو  النقدي نموذج التدفقأن  صلد حبيث ،التحليلية ادلراجعة

من األول، ويف ادلرتبة الثالثة  أقلجدا لكن  قوية وبدرجة فيو اجيابا يؤثر الذي االنحدار تحليل منهج يليو مث
 دلدققي الشخصي احلكم ترشيد فقط يف قوية وبدرجة يؤثر اجيابا الذي المالي التخطيط نموذجيأيت 



 خاتمة عامة
 

 
330 

 قوية وبدرجة سلبا فيؤثر الزمنية تحليل السالسل منهج  أما .التحليلية ادلراجعة رلال يف باجلزائر احلسابات
  التحليلية. ادلراجعة رلال يف للمدقق الشخصي احلكم ترشيد يفجدا 

استمجابة عينة الدراسة حول مسامهة أساليب التحليل اإلحصائي يف ترشيد توجد فروق ذات داللة إحصائية يف   -
احلكم الشخصي للمدقق يف رلال ادلراجعة التحليلية تعزى للمتغريات التعريفية )ادلؤىل العلمي، ادلؤىل العملي، 

 اخلربة ادلهنية، تلقي تدريب حول استخدام األساليب اإلحصائية يف التدقيق(.

 :الدراسة الختبار مدى تحققها فرضياتفي ضوء  عرض نتائج الدراسة الميدانية نقوم بمناقشتها بعد -
اعتماد مدققي  مستوى "أنواليت مفادىا األولى: الرئيسية  الدراسة في ضوء الفرضيةمناقشة نتائج  .1

نتائج  أكدت "،مرتفع المراجعة التحليلية مجال اإلحصائي في التحليل سالي أل الحسابات في الجزائر
 :أن علىالدراسة ادليدانية 

 ،التحليلية ادلراجعة رلال يف اإلحصائي التحليل أساليبعلى  أحيانايعتمدون  مدققي احلسابات يف اجلزائر -
 و:وما يؤكد ذلك ى .متوسطبال وديكن ترمجة ىذا ادلستوى

 على   بدرجة منخفضة ونعتمدي مدققي احلسابات يف اجلزائرإحصائية تؤكد على أن  وجود داللة
  .إحصائية أخرى وسائلو  البياين الرسم طريقة :كل من

 على  بدرجة متوسطة  ونعتمدي مدققي احلسابات يف اجلزائرإحصائية تؤكد على أن  وجود داللة
 ادلتعدد. االضلدار ومنوذج الزمنية السالسل حتليل ،ادلرجح ادلتحرك ادلتوسط طريقةكل من: 

  على  مقبولة بدرجة  ونعتمدي مدققي احلسابات يف اجلزائرإحصائية تؤكد على أن  وجود داللة
 طريقة، و ادلالية للقوائم االجتاه حتليلادلايل،  التخطيط منوذج النقدي، التدفق منوذج :كل من
 .التغري متوسط

 

 رلال يفاإلحصائي  التحليل ساليبأل اعتماد مدققي احلسابات يف اجلزائر مستوىأن شلا سبق نستنتج 
على  فقط  أحيانا يعتمدون مدققي احلسابات يف اجلزائرحيث أثبتت نتائج الدراسة أن  ،متوسط ادلراجعة التحليلية

ما يعتمدون  نادراادلتعدد، وأهنم  االضلدار ومنوذج الزمنية السالسل حتليل ،ادلرجح ادلتحرك ادلتوسط طريقةكل من: 
 "واليت مفادىا أن الرئيسية األوىلخطأ الفرضية وبالتايل  طريقة الرسم البياين وأية وسائل احصائية أخرى. ىعل

 المراجعة التحليلية مجال اإلحصائي في التحليل سالي أل اعتماد مدققي الحسابات في الجزائر مستوى
 . "مرتفع
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يوجد تأثير ذو داللة إحصائية  واليت مفادىا "الثانية: الرئيسية  الفرضيةمناقشة نتائج الدراسة في ضوء  .2
ألسالي  التحليل اإلحصائي في ترشيد الحكم الشخصي لمدققي الحسابات بالجزائر في مجال المراجعة 

 نتائج الدراسة ادليدانية على: أكدت"،  التحليلية
 الشخصي احلكم ترشيد يفمنهج حتليل السالسل الزمنية استخدام  إحصائية لتأثريداللة وجود عدم   -    

 ادلراجعة التحليلية؛  رلال يف باجلزائر احلسابات دلدققي
 ترشيد يفجدا  قويةايجابا وبدرجة  يؤثر منهج حتليل االضلداراستخدام وجود داللة إحصائية تؤكد بأن  -    

 التحليلية؛ ادلراجعة رلال يف باجلزائر احلسابات دلدققي الشخصي احلكم
 ترشيد يفجدا  قويةايجابا وبدرجة  يؤثر التخطيط ادلايلاستخدام منوذج وجود داللة إحصائية تؤكد بأن  -    

 ؛ادلراجعة التحليلية رلال يف باجلزائر احلسابات دلدققي الشخصي احلكم
 ترشيد يفجدا  قويةايجابا وبدرجة  يؤثر استخدام منوذج التدفق النقديوجود داللة إحصائية تؤكد بأن  -

 .ادلراجعة التحليلية رلال يف باجلزائر احلسابات دلدققي الشخصي احلكم
 قويةايجابا وبدرجة  يؤثربصفة عامة  أساليب التحليل اإلحصائياستخدام وجود داللة إحصائية تؤكد بأن  -

 .التحليليةادلراجعة  رلال يف باجلزائر احلسابات دلدققي الشخصي احلكم ترشيد يفجدا 
 ترشيد  جدا في قويةايجابا وبدرجة  ؤثرياإلحصائي  التحليل استخدام أسالي شلا سبق نستنتج أن 

خاصة ما يتعلق بنموذج التدفق النقدي، منهج حتليل  المراجعة التحليلية مجال في للمدقق الشخصي الحكم
يوجد تأثير ذو  مفادىا "الفرضية الرئيسية الثانية واليت القول أن  وبذلك ديكن .االضلدار ومنوذج التخطيط ادلايل

داللة إحصائية ألسالي  التحليل اإلحصائي في ترشيد الحكم الشخصي لمدققي الحسابات بالجزائر في 
 ، وبالتايل قبوذلا.عاليةزلققة بدرجة  "مجال المراجعة التحليلية

 

 التحليل أسالي  تتباينواليت مفادىا " الثالثة: الرئيسية مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية . 3
 مجال في بالجزائر الحسابات لمدققي الشخصي الحكم ترشيد في والتأثير األهمية حيث من اإلحصائي
 :علىنتائج الدراسة  أكدت "،التحليلية المراجعة

وادلتغددري  -رلتمعددة–النمددوذج  ادلتضددمنة  يف أسدداليب التحليددل اإلحصددائيبددني قويةةة دالةةة و عالقةةة ارتبةةا  وجددود  -
 (.التحليلية المراجعة مجال في الشخصي ) ترشيدالتابع

 :كما يليمن حيث األمهية   (أسالي  التحليل اإلحصائي) ديكن ترتيب ادلتغريات ادلفسرة ادلعنوية -
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 إيجابةايدؤثر مندوذج التددفق النقددي  وما يثبت ذلك ىو وجدود داللدة إحصدائية تؤكدد أن: نموذج التدفق النقدي -1
 .ادلراجعة التحليلية رلال يف للمدقق الشخصي احلكم يف ترشيد قوية جداوبدرجة 

 إيجابةايدؤثر  منهج حتليل االضلددار وما يثبت ذلك ىو وجود داللة إحصائية تؤكد أن: منهج تحليل االنحدار - 2
 .ادلراجعة التحليلية رلال يف للمدقق الشخصي احلكم يف ترشيدأقل من األول  لكن قوية جداوبدرجة 

يددؤثر ادلددايل  التخطدديط منددوذج ومددا يثبددت ذلددك ىددو وجددود داللددة إحصددائية تؤكددد أن :نمةةوذج التخطةةيط المةةالي - 3
 .ادلراجعة التحليلية رلال يف للمدقق الشخصي احلكم يف ترشيدفقط قوية وبدرجة  إيجابا

 مددنهج حتليدل السالسددل إحصددائية تؤكدد أنومدا يثبددت ذلدك ىدو وجددود داللدة  :مةنهج تحليةةل السالسةل الزمنيةةة -4
 .ادلراجعة التحليلية رلال يف للمدقق الشخصي احلكم يف ترشيدقوية وبدرجة  سلبايؤثر  الزمنية

    

 تتباين من اإلحصائي التحليل أسالي من خالل ىذا الرتتيب وبناء على ما سبق ديكن القول أّن: 
 المراجعة مجال في بالجزائر الحسابات لمدققي الشخصي الحكم ترشيد في والتأثير األهمية حيث

، ويف ادلرتبة االنحدار تحليل منهج يليو مث فيو، تأثريا األكثرىو  النقدي نموذج التدفقأن  صلد حبيث التحليلية،
 ترشيد يف قوية وبدرجة سلبا فيؤثر الزمنية تحليل السالسل منهج  أما المالي التخطيط نموذجالثالثة يأيت 

مفادىا الفرضية الرئيسية الثالثة واليت القول أن  وبذلك ديكن التحليلية. ادلراجعة رلال يف للمدقق الشخصي احلكم
 لمدققي الشخصي الحكم ترشيد في والتأثير األهمية حيث من اإلحصائي التحليل أسالي  تتباين "

 وبالتايل قبوذلا.، جدا عاليةزلققة بدرجة  " التحليلية المراجعة مجال في بالجزائر الحسابات
 في إحصائية داللة ذات فروق توجدواليت مفادىا "  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الرابعة: .4

 في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي التحليل أسالي  مساهمة حول الدراسة عينة استجابة
 تلقي المهنية، الخبرة العملي، المؤهل العلمي، المؤهل) التعريفية للمتغيرات تعزى التحليلية المراجعة مجال
 :علىدانية نتائج الدراسة ادلي أكدت"، (التدقيق في اإلحصائية األسالي  استخدام حول تدري 

 احلكم ترشيد يف اإلحصائي التحليل أساليب توجد فروق ذات داللة إحصائية يف رأي ادلدققني حول مسامهة  -
 ذوي ادلؤىل العايل نيلصاحل ادلدقق المؤهل العلمي التحليلية حسب ادلراجعة رلال يف للمدقق الشخصي

النقدي وحتليل  ادلايل ومنوذج التدفق التخطيط منوذج ، خاصة يف مسامهة  كل مندكتوراه وادلاجستري(ال)
 ؛ الزمنية على التوايل السالسل حتليل نهجماالضلدار مث 
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 احلكم ترشيد يف اإلحصائي التحليل أساليب حول مسامهةتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف رأي ادلدققني  -
لصاحل خرباء احملاسبة، خاصة يف مسامهة    المؤهل العمليالتحليلية حسب  ادلراجعة رلال يف للمدقق الشخصي

 ؛الزمنية على التوايل السالسل حتليل ادلايل ومنهج التخطيط النقدي ومنوذج التدفق منوذج كل من
 احلكم ترشيد يف اإلحصائي التحليل أساليب داللة إحصائية يف رأي ادلدققني حول مسامهةتوجد فروق ذات  -

،  ذوي اخلربة الكبريةنيلصاحل ادلدققالخبرة المهنية حس   التحليلية ادلراجعة رلال يف للمدقق الشخصي
 ؛التوايلادلايل على  التخطيط منوذجوالزمنية  السالسل حتليل منهج خاصة يف مسامهة  كل من

 احلكم ترشيد يف اإلحصائي التحليل أساليب مسامهةتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف رأي ادلدققني حول  -
 اإلحصائية األسالي  استخدام حول تدري ال يتلقحسب  التحليلية ادلراجعة رلال يف للمدقق الشخصي

 منوذجو  النقدي التدفق منوذجلصاحل ادلدققني الذين تلقوا التدريب خاصة يف مسامهة  كل من  التدقيق في
 .على التوايل الزمنية السالسل حتليل منهجو  ادلايل التخطيط

 مساهمة حول الدراسة عينة استجابة في إحصائية داللة ذات فروق توجد أنو:شلا سبق نستنتج 
 تعزى التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد في اإلحصائي التحليل أسالي 
 استخدام حول تدري  تلقي المهنية، الخبرة العملي، المؤهل العلمي، المؤهل) التعريفية للمتغيرات
  .محققة للدراسة الفرضية الرئيسية الرابعة: "وبالتايل ديكن القول أن التدقيق. في اإلحصائية األسالي 

 
 :السابقة الدراسات نتائج مع الحالية الدراسة نتائج مقارنة -

الشخصي أن ىناك ضرورة لرتشيد احلكم يف  (1811) الصباغ دراسة نتائج مع الدراسة ىذه نتائج اتفقت
ادلدخل  ،األداء ادلهين معايريمدخل ىي:  هثالثة مداخل سلتلفة ديكن أن تساىم يف ترشيدوأن ىناك  ،يف التدقيق
من بو من أقوى أدوات البحث العلمي دلا تتصف تعترب األساليب الكمية وأن  .الكمي مدخل التحليل ،السلوكي

استخدام أساليب التحليل لذلك فقد قامت كل من الدراستني بموضوعية ويقني وما تتميز بو من دقة ال مثيل ذلا. 
  دقق.هبدف ترشيد احلكم الشخصي للماالحصائي 
تائمجو ديكن االعتماد ن نأسهولة و اليتميز بوقد اتفقت الدراستني على أن منهج حتليل السالسل الزمنية  

الذي يتبعو ادلدققون ولكن بالرغم من ذلك  فهناك بعض  التقليديكرب شلا ىو موجود يف ادلنهج أعليها بشكل 
اتفقت الدراستني على دقق. كما صي للمعليو لرتشيد احلكم الشخأوجو القصور اليت تقلل من إمكانية االعتماد 

منهج االضلدار اخلطي ادلتعدد يوفر مقاييس كمية موضوعية ديكن للمدقق أن يعتمد عليها يف اختبار جودة أن 
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النموذج ادلشتق ومدى امكانية االعتماد عليو يف توقع أرصدة احلسابات، ىذه ادلزايا تساىم إىل حد كبري يف ترشيد 
ادلهنية ادلتخصصة بتشمجيع  أكدت الدراستني على ضرورة قيام ادلنظماتكذلك   ق.الشخصي للمدقاحلكم 

يف رلال ادلراجعة ادلدققني على استخدام أساليب التحليل االحصائي هبدف ترشيد احلكم الشخصي للمدقق 
 .التحليلية

منهج حتليل اقتصرت على استخدام  يف أن دراستو (1811) الصباغاختلفت الدراسة احلالية عن دراسة 
نهج حتليل السالسل الزمنية ومنهج حتليل االضلدار، بينما قامت الدراسة احلالية باستخدام أربعة أساليب وىي: م

كما حاولت دراسة . ، منوذج التخطيط ادلايل ومنوذج التدفق النقديمنهج حتليل االضلدارالسالسل الزمنية، 
يف التنبؤ بادلبيعات بينما حاولت  الزمنية ومنهج حتليل االضلدارمنهج حتليل السالسل  تطبيق (1811) الصباغ

الدراسة احلالية بيان أثر استخدام كل أسلوب من األساليب األربعة يف ترشيد احلكم الشخصي للمدقق يف رلال 
 (1811) اغالصباختلفت الدراسة احلالية عن دراسة ادلراجعة التحليلية مع  حتديد األسلوب األكثر تأثريا فيو. وقد 

م منهج االضلدار اخلطي ادلتعدد عند تنفيذ ادلراجعة التحليلية لكل ااستخدب أوصت (1811) الصباغدراسة   يف أن
من قائمة نتيمجة األعمال وادلركز ادلايل وذلك ألن ادلنهج يوفر مقاييس كمية موضوعية ديكن للمدقق أن يعتمد 

زايا تساىم عليها يف اختبار جودة النموذج ادلشتق ومدى امكانية االعتماد عليو يف توقع أرصدة احلسابات، ىذه ادل
منوذج التدفق النقدي يتفوق أن  بينما توصلت الدراسة احلاليةإىل حد كبري يف ترشيد احلكم الشخصي للمدقق، 

ذاها، وبعضها يتعلق بالكفاءة االحصائية  سباب بعضها يتعلق بعملية التدقيقعلى النماذج األخرى لعدة أ
ل على يعم التنبؤ بالقيم احلقيقية باستخدام منوذج التدفق النقديمنهج  نبناء على تلك ادلزايا فإللنموذج ذاتو. 

وقد حتديد مقدار ادلراجعة التحليلية يف مزيج االختبارات االثباتية األساسية، يف ترشيد احلكم الشخصي للمدقق 
جعة ادلرايف رلال  يف ترشيد احلكم الشخصي للمدققتوصلت الدراسة بأن ىذا النموذج يعترب األكثر تأثريا 

 .األخرى اىجيتفوق على ادلن وشلا جيعلالتحليلية 

 رأث إىل بيانىدفت الدراسة احلالية في أن  (1881حسين ماجدة ) دراسةاختلفت الدراسة احلالية عن 
دققي احلسابات باجلزائر يف رلال ادلراجعة ترشيد احلكم الشخصي دليف حصائي أساليب التحليل اإلاستخدام 
حتديد وقياس أثار اخلربة ادلهنية وىيكل ادلعرفة على  (1881حسين ماجدة )بينما حاولت دراسة . التحليلية

ضرورة قيام  على (1881حسين ماجدة ) دراسةاحلالية مع  الدراسة وقد اتفقت .األحكام الشخصية للمراجعني
حتاول ىذه اإلرشادات شرح  إصدار نشرات دلعايري التدقيق، حيثادلشرفة على مهنة التدقيق بادلنظمات ادلهنية 

 وتفسري الغموض الذي يوجد يف بعض ىذه ادلعايري.
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ساليب الرياضية ضرورة استخدام األعلى  (2113) علي محمد موسى دراسةاتفقت الدراسة احلالية مع 
ادلهنية وضرورة  قيام ادلنظمات  .يف ترشيد حكمو الشخصي ادلدقق لتساعد تدقيقحصائية يف عملية الواإل

ساليب الرياضية واالحصائية يف عملية واجلامعات بإجراء الندوات والدورات التدريبية لشرح أمهية استخدام األ
 .للمدقق التدقيق ودورىا يف ترشيد احلكم الشخصي

أمهية احلكم الشخصي يف التدقيق يف  (2113) أحمد كمال مرتجى دراسةاتفقت الدراسة احلالية مع 
 ،األداء ادلهين معايريمدخل ىي:  هثالثة مداخل سلتلفة ديكن أن تساىم يف ترشيدوأن ىناك  ترشيدهضرورة و 

رتشيد احلكم واختلفت الدراستان من حيث ادلدخل الذي مت اتباعو ل. مدخل التحليل الكميو ادلدخل السلوكي
لرتشيد مدخل معايري التدقيق  (2113) أحمد كمال مرتجىدراسة سابات، حيث اعتمدت الشخصي دلدققي احل

لرتشيد احلكم الشخصي للمدقق يف الدراسة احلالية ادلدخل الكمي بينما استخدمت احلكم الشخصي للمدقق 
  رلال ادلراجعة التحليلية.

 ,Robert W. Knechel)دراسة نتائج الدراسة احلالية مع  فقد اتفقت فيما خيص الدراسات األجنبية

إىل زيادة فعالية التدقيق مقارنًة باسرتاتيمجية التدقيق اليت  تؤديادلراجعة القائمة على االضلدار من حيث أن  ( 1988
مناذج ادلراجعة التحليلية القائمة على االضلدار فعالة يف اكتشاف األخطاء وأن خدم ادلراجعة التحليلية. تست ال

  اجلوىرية احملتملة.

استخدام اإلجراءات يف أن  (Wheelr and pany,1990)دراسة نتائج الدراسة احلالية مع كما اتفقت 
حيقق أفضل تنبؤ ادلراجعة التحليلية  وأن بعض إجراءات ،التحليلية يزيد من فاعلية عملية التدقيق ومن كفاءها

 ة مستقبلية للوضع ادلايل للمؤسسة.للبيانات ادلالية كنظر 

ت ميدان الدراسة؛ حيث دت من حيث الدراسات السابقةعن الدراسة احلالية  باإلضافة إىل ما سبق ختتلف
 .بالنسبة ذلا ثةيحدىذه ادلواضيع  جتعل السماتد من عداليت تتميز باجلزائرية، و التدقيق بيئة يف ىذه الدراسة 

 

 :االقتراحات -
ومزايا بأمهية  مدققي احلسابات باجلزائرالكثري من الدراسة ادليدانية عدم وعي ب خالل قيامنا الحظنا

 ذهلبعض ى ادلدققني بعض استخدامفرغم  التحليل اإلحصائي يف رلال ادلراجعة التحليلية.أساليب استخدام 
، تفسري النتائج ادلتوصل إليهاب ا ال تزال بعيدة عن األسس اإلحصائية السليمة خاصة ما تعلق، إال أهناألساليب
  :ديكن تقدمي االقرتاحات التاليةوبالتايل 
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  داخلأىم ادلأحد ك  الكميدخل ادلاىتمام الباحثني برتشيد احلكم الشخصي للمدقق واالىتمام بضرورة 
 احلكم لرتشيد األخرى ادلداخل من اإلمكان قدر االستفادةمع  لرتشيد احلكم الشخصي للمدقق

 . للمدقق الشخصي
 ادلراجعة رلال يف اإلحصائي التحليل أساليب استخدام ومزايا بأمهية ناعهماقو  ادلدققنيلدى  نشر الوعي 

  الدراسة خاللوديكن البدء يف ذلك ، استخدامها علىادلدققني حتت التمرين  تدريب وضرورة التحليلية
 ادلعرفة من قدر لديهم يتوافر دققنيم ختريج يضمن بشكل اإلحصاءتدريس االىتمام بوذلك ب اجلامعية

 يف رلاالت التدقيق. اإلحصائية األساليب استخدام يتقبلون جيعلهم اإلحصائية
  حتاول شرح إرشادات تتضمن إصدار نشرات دلعايري التدقيق، ب اجمللس الوطين للمحاسبةقيام ضرورة

أصدر اجمللس الوطين للمحاسبة خاصة بعد أن  وتفسري الغموض الذي يوجد يف بعض ىذه ادلعايري.
على أن  (3والذي نص يف فقرتو الثالثة ) ؛اإلجراءات التحليلية: 520 معيار التدقيق الجزائري رقم

 ذلكو  مشاهبة لكيانات أو للكيان تقديرية أو سابقة معطيات مع تتضمن مقارنات التحليلية اإلجراءات
 وحتليل لتحديد استحداثها متم  إحصائية تقنيات إىل باللمجوء وىذا معقدة أو بسيطة طرق باستخدام
 تبنيىذه التقنيات و  توضح إرشادات توفريوبالتايل ضرورة ، توقعةادل غري االجتاىات أو اذلامة التغريات

 .هااستخدام كيفية
  ومدى التزام ادلدققني هبا أثناء تنفيذ مهمة  مدى تطبيق ادلعايري الصادرةدلراقبة ضرورة وجود ىيئات

 ال تعين بالضرورة ىيئة ادلراقبة. ، فهيئة االصدارالتدقيق
 بتشمجيع ادلدققني على استخدام أساليب التحليل اإلحصائي  للمحاسبةاجمللس الوطين  قيام ضرورة

ن يتم ذلك من خالل عقد ندوات ودورات تدريبية لتوضيح أوديكن  أحكامهم الشخصيةشيد هبدف تر 
 ل ادلراجعة التحليليةا وادلزايا اليت حتققها يف رلاحدود استخداماه ،كيفية تطبيقها ،األساليبىذه طبيعة 

  ىذا اجملال.يف  الدراسات العلميةمع الرتكيز على النتائج اليت توصلت إليها  
 يتعلق يف رلال ادلراجعة التحليلية لو مزايا ال ديكن تصورىا سواء فيما النقدي التدفق منوذج استخدام 

لذلك نقرتح على ادلدققني يف اجلزائر اعتماد . ذاتو للنموذج االحصائية بالكفاءةأو  ذاها، التدقيق بعملية
 حاسوب برامج ىناك أن كما متقدمة، احصائية خربة إىل حيتاج وال التطبيق سهلألنو  النموذج ىذا

 .بسهولة تطبيقها ديكن االضلدار يلللتح متاحة
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  واخلربة بادلشورة ستعانةوااليف رلال ادلراجعة التحليلية  االضلدارمنهج حتليل  من تطبيقعدم التخوف 
ىذا  تطبيق عندادلدققني  تواجو قد اليت الصعوبات وادلشاكل دلواجهة ادلتخصصني من اإلحصائية

 .يف رلال ادلراجعة التحليلية باألسلو 
 تطبيق  ها أن تسهلبرامج جاىزة ديكن تطوير قصد ادلتخصصني من اإلحصائية واخلربة بادلشورة ستعانةاال

 .ادلراجعة التحليلية يف رلالاإلحصائي التحليل أساليب 
 

 آفاق البحث: -
، مستقبلية حبوثكون مواضيع ديرة بأن تواجلامة اذلوانب اجل بعضىذا ادلوضوع  ةتبني لنا من خالل دراس

 :منها ذكرن
تكنولوجيا مفيدة للمدقق وكذلك ادلدقق اخلبري عند التحقق من تعترب  واليت أساليب تنقيب البيانات -

 اماستخد وبذلك تقرتح الباحثة ادلستقل لتقديرات اإلدارة حول مدى قدرة ادلؤسسة على االستمرار.تقييم ادلدقق 
أساليب تنقيب البيانات يف حتليل مؤشرات البيانات ادلالية يف رلايل التنبؤ باإلفالس والتنبؤ باالستمرارية والعسر 

 عالية من احلكم ادلهين اعتمادا على كفاءة ادلدقق.من ادلواقف ادلعقدة اليت تتطلب شلارسة درجة ادلايل باعتبارىا 

اليت تعترب إحدى تطبيقات الذكاء االصطناعي واليت ديكن تطبيقها يف الشبكات العصبية االصطناعية  -
عملية التدقيق. تعتمد على الوسائل الرياضية، حبيث حتاكي طبيعة اخللية العصبية البشرية يف التعامل مع ادلعلومات 

. وقد أشار أغلب الباحثني إىل لبشريوىي عبارة عن مناذج إلكرتونية تعتمد على اذليكل العصيب للمخ ا والبيانات
أن الشبكات العصبية االصطناعية دتلك إمكانية لتحسني إجراءات ادلراجعة التحليلية،  ولعل أكرب رلال لتطبيق 

 خطاء اجلوىرية، وبذلك تقرتح الباحثة استخدامالشبكات العصبية االصطناعية يف عملية ادلراجعة التحليلية ىي األ
  .وىريةجلا ءخطااأللية التدقيق وذلك بالتعرف على مع ءأدا نيسيف حت صطناعيةالالشبكات العصبية ا
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 ستبياناال(: 1ملحق رقم )

 1  سطيف جامعة
 التسيير وعلوم التجارية االقتصادية، العلوم كلية

 المالية والمحاسبة علوم قسم

 

 
 

 حتية طيبة وبعد....

استخدام  »يف إطار التحضَت لرسالة دكتوراه علوم  يف العلوم االقتصادية، تقوم الباحثة بإعداد حبث بعنوان 

المراجعة التحليلية: للمدقق في مجال  أساليب التحليل اإلحصائي كمدخل لترشيد الحكم الشخصي

، لذا نرجو من سيادتكم احملًتمة ادلسامهة يف إثراء ىذا «مجموعة من المدققين الخارجيين في الجزائردراسة 

ادلوضوع من خالل تفضلكم باإلجابة على األسئلة ادلوجودة يف ىذه االستمارة، وىذا سعيا منا دلعرفة آرائكم  

  .ادلوضوعكمهنيُت حول 

 ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط. علما أن إجاباتكم

 ويف األخَت تقبلوا مٍت فائق عبارات التقدير واالحًتام وشكرا.

                                                              

حجاز خدجية :الباحثة   

 

اخلاص بك:...........   Emailإذا أردت التعرف على نتائج البحث الرجاء وضع عنوان الربيد اإللكًتوين
................................................................................................ 

 

ين الحسابات والخبراء المحاسبياستبيان موجه لمحافظي   
 الدائمين
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 :مصطلحات اإلستبيان 

اجتهاد من جانب ادلدقق بناء على خربتو ومعرفتو يف حالة وجود غموض هبدف اختاذ القرار الذي يساعده  الحكم الشخصي: -
 على تكوين رأي فٍت زلايد عن مدى عدالة وسالمة القوائم ادلالية للمؤسسة زلل التدقيق.

البسيطة إىل طرق حتليل االحندار مصطلح يشتمل على مجيع مستويات التعقيد واليت تًتاوح من النسب  المراجعة التحليلية: -
ادلعقدة، وذلا استخدامات عدة منها احلصول على األدلة اجلوىرية القوية حول أرصدة احلسابات، والتحقق من معقولية بعض 

 األرقام، كما ديكن استخدامها كأسلوب لو أمهيتو يف استغالل الوقت واجلهد ادلتاح للتدقيق.

ن يف دققو مها ادلديستخ ،ساس كمي دلتغَت معُت يف فًتات زمنية سلتلفةأدلشاىدات ادلرتبة على رلموعة من االسالسل الزمنية:  -
 .رصدة احلسابات يف القوائم ادلاليةن تكون عليو القيم الدفًتية اجلارية ألأالتنبؤ مبا جيب 

 التقدير يف ادلستنتجة العالقة استخدامأمل  على أكثر أو متغَتين بُت العالقة لدراسة االحندار مناذج تستخدمنماذج االنحدار:  -
 استخدام مناذج عند من األمهية كبَت جانب على يعترب مالئم بشكل اتادلتغَت  اختيار نإ .ادلتغَتات ىذه أحد بقيم التنبؤ أو

 التدقيق. أىداف خلدمة االحندار

منوذج مشتق من النموذج الذي تتبعو ادلؤسسات يف إعداد موازناهتا التخطيطية، اليت تشمل ادليزانية  نموذج التخطيط المالي: -
المبيعات التقديرية وجدول حسابات النتائج التقديري جبانب القوائم التقديرية األخرى. طبقا ذلذا النموذج، يتم البدء باختيار 

ويعتمد يف ذلك على حتليل االحندار  خدم كمتغَت مستقل للتنبؤ بباقي البنود.حيث تست لتمثل ادلتغَت الرئيسي للنموذج الشهرية
 الستنتاج شكل العالقة اليت تربط بُت البنود ادلختلفة للقوائم ادلالية.

وىو  يستخدم ىذا النموذج للتنبؤ بالقيم احلقيقية، حيث يعتمد على متغَت رئيسي كأساس للتنبؤ نموذج التدفق النقدي: -
، ويستخدم أسلوب االحندار العادي الذي يقوم على طريقة ادلربعات الصغرى لتحديد معامالت االحندار، اليت النقدية التدفقات

 تربط بُت قيمة البند ادلراد التنبؤ هبا )ادلتغَت التابع( وقيمة البند ادلستعمل يف التنبؤ )ادلتغَت ادلستقبل(.

يث تصبح القرارات اليت يتخذىا ادلدققون ادلختلفون يف ادلواقف ادلتشاهبة يعٍت حتسينو وهتذيبو حبترشيد الحكم الشخصي:  -
 .متسقة، أو مبعٌت آخر أن تتحقق درجة من اإلمجاع يف آراء ادلدققُت عند فحص حاالت متماثلة
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  :يف اخلانة ادلناسبةدائرة الرجاء وضع : البيانات الشخصية

    الجنس  -1

 1 ذكر
 2 أنثى

 

                         العمر  -2

 1 سنة 35أقل من 
 2 سنة 55إلى أقل من  35من 

 3 سنة 50أكثر من 
 

   المؤهل العملي -3

 1 زلافظ حسابات

 2 خبَت زلاسيب
 

 والية العمل )حدد الوالية( -4

 1 شرق اجلزائر)...............................................................(
 2 )..............................................................(وسط اجلزائر
 3 )..............................................................(غرب اجلزائر

 4 )............................................................( جنوب اجلزائر
 5 )..............................................................(مشال اجلزائر

 

 الخبرة المهنية                -5

 1 سنوات 5قل من أ
 2 سنوات  10إىل  5من 
 3 سنة  15إىل  11من 

 4 سنة 15أكثر من 
 اخلربات السابقة للمهنة احلالية 

)حدد...................................................................................................
)....................................................................................................... 

5 
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 المؤهل العلمي -6

 1 دكتوراه 
 2 ماجستَت 

 3 ماسًت
 4 ليسانس
 5 .(.........................................................................أخرى )

 

      ىل تلقيت تدريبا حول استخدام األساليب اإلحصائية يف التدقيق؟ -7

 2 نعم
 1 ال
 

بواسطتها تطبيق األساليب اإلحصائية يف  كديكن اليت الستخدام على احلاسب اآليلاجلاىزة االربامج  ىل تلقيت تدريبا حول -8
      ؟رلاالت التدقيق

 2 نعم
 1 ال
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 المراجعة التحليلية. في مجالأساليب التحليل اإلحصائي خدام است  المحور األول:
 :العباراتيف اخلانة ادلناسبة اليت تعكس درجة إجابتك على سلتلف دائرة نرجو من سيادتك احملًتمة وضع  :1س

 
 الرقم

                            
 الفقرة
 

 درجة اإلجابة

 دائما

 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا

01 
تعتمد على حتليل االجتاه للقوائم ادلالية إلظهار الفروقات غَت ادلتوقعة  واألخطاء 

 .احملتملة
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .العنصر زلل الفحص يف ادلستقبل تستخدم طريقة الرسم البياين يف تقدير قيم 02

تستخدم طريقة متوسط التغَت لتقدير القيمة ادلتوقعة للبند داخل السلسلة الزمنية  03
 .خالل السنة زلل الفحص

5 4 3 2 1 

 تستخدم طريقة ادلتوسط ادلتحرك ادلرجح لتقدير القيمة ادلتوقعة للبند داخل 04
 .السلسلة الزمنية خالل السنة زلل الفحص

5 4 3 2 1 

جياد العالقة بُت عدة حسابات خالل عدد من إل تستخدم حتليل السالسل الزمنية 05
 .لتنبؤ بأرصدة تلك احلسابات يف فًتة معينةا قصد السنوات

5 4 3 2 1 

06 
جياد عالقة حساب معُت مع حساب آخر إلاالحندار اخلطي  منوذجتستخدم 

 وحتاول التنبؤ برصيد أحد احلسابُت باستخدام تلك العالقة.
5 4 3 2 1 

 هبا وتستدل حسابات عدة بُت العالقة إلجياد ادلتعدد االحندار منوذج تستخدم 07
 . معينة فًتة خالل برصيده تتنبأ أو صحتو من تتأكد حىت آخر حساب على

5 4 3 2 1 

08 
منوذج التخطيط ادلايل باختيار ادلبيعات الشهرية كمتغَت رئيسي للتنبؤ  تستخدم

  .بباقي بنود القوائم ادلالية باالعتماد على أسلوب االحندار
5 4 3 2 1 

تستخدم منوذج التدفق النقدي باختيار التدفقات النقدية كمتغَت رئيسي للتنبؤ  09
  .أسلوب االحنداربباقي بنود القوائم ادلالية باالعتماد على 

5 4 3 2 1 

10 
تستخدم وسائل احصائية أو مالية أخرى يف االسًتشاد أو التنبؤ بأرصدة بعض 

 .احلسابات
5 4 3 2 1 

 
إذا كنت ال تستخدم األساليب السابقة عند تنفيذ المراجعة التحليلية، ما هي األساليب التي تستخدمها من بين : 2س

 األساليب التالية:
 ال نعم الفقرة الرقم
 1 2 االستفسار من إدارة ادلؤسسة حول األمور ادلهمة اليت تؤثر على أعمال التدقيق احلالية. 11

 1 2 االستفسار من ادلدقق السابق عن األمور اليت ديكن أن تؤثر على التدقيق احلايل. 12

 1 2 االطالع على أوراق عمل التدقيق السابقة. 13

اجلديدة اليت ديكن أن تتأثر هبا ادلؤسسة زلل التدقيق. وادلتطلبات التنظيميةاالطالع على القوانُت والتشريعات  14  2 1 

15 
 من خالل التعرف على الصفات أو اخلصائص ادلميزة للمؤسسة مبا يف ذلك التغَتات اليت برزت يف السنوات السابقة 

 1 2 الكمية اخلاصة بادلؤسسة. غَت الطبيعة ذات الداخلية ادلعلومات مراجعة

 1 2 حتليل النسب ادلالية. 16
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 1 2 مقارنة النسب ادلالية الفعلية للسنة احلالية مع تلك اليت ختص السنة السابقة. 17

 1 2 مقارنة النسب الفعلية للسنة احلالية مع النسب ادلقدرة من خالل ادليزانيات التقديرية.  18

 1 2 مقارنة النسب ادلالية مع نسب ادلنافسُت أو الصناعة اليت تعمل ادلؤسسة يف رلاذلا. 19

 1 2 التحليل األفقي. 22

 1 2 التحليل الرأسي للقوائم ادلالية. 21

 1 2 االحنرافات. لتحديدادلقارنة بُت النتائج الفعلية وادلوازنات التقديرية  22

 1 2 حتليل االجتاه. 23

 1 2 معلومات مالية من خالل االطالع على معلومات غَت مالية.توقع  24
 

أخرى أذكرىا:...................................................................................................... 
....................................................................................................................

....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

العوامل التي تشكل لك : إذا كنت ال تستخدم أساليب التحليل اإلحصائي في مجال المراجعة التحليلية، ما هي 3س
 من بين العوامل التالية: عائقا الستخدامها

 ال نعم الفقرة الرقم
 1 2 عدم ادلعرفة الكافية باألنواع ادلختلفة إلجراءات ادلراجعة التحليلية.  25
 1 2  التحليلية. ادلراجعة رلال وكيفية استخدامها يف اإلحصائي التحليل أساليباإلدلام الكايف من جانب ادلدققُت ب عدم 26
 1 2 التحليلية. ادلراجعة رلال يف اإلحصائي التحليل أساليب نقص اخلربات ادلتخصصة اليت ديكن أن تساعد يف تطبيق 27

28 
شلا قد  التحليلية ادلراجعة رلال يف اإلحصائي التحليل أساليبسوء فهم ادلدققُت و عدم اقتناعهم بأمهية و مزايا استخدام 

 1 2 يدفعهم إىل مقاومتها.

 1 2 التحليلية. ادلراجعة رلال يف اإلحصائي التحليل أساليبعدم إدراك ادلدققُت بالفوائد ادلًتتبة عن استخدام  29

32 
 ادلراجعة رلال يف اإلحصائي التحليل قدرة ادلدققُت على استخدام برامج احلاسوب اليت تساعد على تطبيق أساليبعدم 

 1 2 التحليلية بيسر وسهولة.
 

أخرى أذكرىا:....................................................................................................... 
....................................................................................................................
....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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 مساهمة أساليب التحليل اإلحصائي في ترشيد الحكم الشخصي للمدقق في مجال المراجعة التحليلية. المحور الثاني:
 

 إجابتكيف اخلانة ادلناسبة اليت تعكس درجة دائرة نرجو من سيادتك احملًتمة وضع من خالل معرفتك باألساليب التالية، 
 :على سلتلف العبارات

  في ترشيد حكمك الشخصي في مجال المراجعة التحليلية من خالل: منهج تحليل السالسل الزمنيةيساهم  :1س

 
 الرقم

 
 الفقرة
 

 الموافقةدرجة 

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

31 
ديكنك من التنبؤ باالجتاه العام للسالسل الزمنية والذي يعترب أكثر العناصر أمهية 

 يف رلال ادلراجعة التحليلية. 
5 4 3 2 1 

32 
ادلؤشرات ادلومسية، الدورية والعرضية وإخضاعها دلزيد من من الكشف عن ديكنك 

  .غشا أو تالعبااالختبارات التفاصيل للتأكد من أهنا ال ختفي 
5 4 3 2 1 

33 
انت عليو يف ديكنك من مقارنة األرصدة وادلؤشرات ادلالية زلل الفحص مبا ك

 مدى معقوليتها. وتقررعرف على الفروق تتالفًتات السابقة ل
5 4 3 2 1 

34 
أن التغَت السائد يف االجتاه العام للحساب زلل الدراسة سوف يستمر  يفًتض

 تدرجييا يف ادلستقبل ويف نفس االجتاه. 
5 4 3 2 1 

35 
يوفر لك مقياسا موضوعيا ديكنك أن تعتمد عليو يف تقييم اإلثبات الذي حتصلت 

 عليو من ادلراجعة التحليلية. 
5 4 3 2 1 

36 
 أساسا للتنبؤ بتلك األرصدة مستقبال أخذا  باالعتباريتخذ من األرصدة التارخيية 

 لظروف االقتصادية، الصناعية واإلدارية السائدة.ا
5 4 3 2 1 

37 
يوفر لك مقياسا موضوعيا خلطأ التنبؤ تقرر يف ضوءه مدى معقولية األرصدة زلل 

 التدقيق بعيدا عن خربتك وحكمك الشخصي. 
5 4 3 2 1 
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  :في ترشيد حكمك الشخصي في مجال المراجعة التحليلية من خالل االنحدارمنهج تحليل  يساهم :2س

 

 الرقم 

 
 الفقرة

 

 درجة اإلجابة

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

38 
 ادلمثل للخط توفيق أفضلي اليت تعط الرياضية ادلعادالت ماستخدديكنك من ا

 .ادلستقبل يف زلل الفحص للعنصر العام لالجتاه
5 4 3 2 1 

39 
يعتمد على معادلة ادلربعات الصغرى اليت ديكنك أن تستخدمها كأساس حلكمك 

 الشخصي على معقولية األرصدة الدفًتية.
5 4 3 2 1 

42 
على عدد من الفرضيات اإلحصائية، دتكنك من الوصول إىل نتائج دقيقة  يعتمد

 ديكن الوثوق هبا لتحقيق األىداف اليت يستخدم األسلوب من أجلها. 
5 4 3 2 1 

41 
عليها يف اختبار جودة النموذج ادلشتق وحتديد  يوفر لك مقاييس موضوعية تعتمد

 إمكانية االعتماد عليو يف التنبؤ بأرصدة احلسابات. 
5 4 3 2 1 

42 

ديكنك من التعرف على االحنرافات من خالل مقارنة األرصدة وادلؤشرات زلل 
التدقيق بأرصدة ومؤشرات متوقعة  يف ضوء النتائج ادلستمدة من مناذج االحندار 

 مث تقرر مدى معنويتها. ادلتعدد

5 4 3 2 1 

43 
يوفر لك معيارا موضوعيا للحكم على معنوية االحنرافات وتقييم أدلة اإلثبات 

 ادلتحصل عليها من ادلراجعة التحليلية.
5 4 3 2 1 

44 
يسمح لك أن تأخذ يف احلسبان ادلتغَتات االقتصادية، البيئية، اإلدارية والزمنية 

 احلساب ادلراد التنبؤ بو.ذات التأثَت على رصيد 
5 4 3 2 1 

45 
ختضع التنبؤات الناجتة عن مناذج االحندار ادلتعدد دلقاييس الثقة اإلحصائية شلا 

 أكثر دقة. زلل الفحص لعنصرجيعل عملية التنبؤ با
5 4 3 2 1 

46 
على ترشيد حكمك الشخصي سواء يف مرحلة احلصول على اإلثبات آو  يعمل

 يف مرحلة تقييم اإلثبات الذي مت احلصول عليو.
5 4 3 2 1 
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  :في ترشيد حكمك الشخصي في مجال المراجعة التحليلية من خالل نموذج التخطيط المالييساهم  :3س

 

 الرقم

 
 الفقرة

 

 درجة اإلجابة

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

شلا حسابيا ومستنديا  اعلى ادلبيعات الشهرية كمتغَت رئيسي بعد مراجعته يعتمد 47
 دقة التنبؤات. يضمن

5 4 3 2 1 

48 
نتائج األعمال التقديرية وادليزانية التقديرية ومقارنتها مع  إعداد قائمة منديكنك 

  ها.القوائم الفعلية لتحديد مدى معقولية القيم الظاىرة في
5 4 3 2 1 

49 
ديكنك من استنتاج شكل العالقة اليت تربط بُت البنود ادلختلفة للقوائم ادلالية، 

ر باتباع طريقة ادلربعات باالعتماد على حتليل االحندار وحتديد معامالت االحندا
 الصغرى.

5 4 3 2 1 

يقدم لك أساسا موضوعيا للتعرف على العالقات التبادلية ألرقام القوائم ادلالية شلا  50
 يزيد من القدرة على اختاذ قرارات بأحكام شخصية سليمة.

5 4 3 2 1 

ديكنك من استخدام ادلعامالت وادلعدالت اخلاصة بادلؤسسة جبانب معامالت  51
 .عاليةالقدرة التنبئية ذلذا النموذج  شلا جيعلاالحندار اليت تقدر احصائيا 

5 4 3 2 1 

ال حياول التنبؤ بعناصر ادلصروفات  واإليرادات غَت العادية، ألن تطبيق إجراءات  52
 أقل تكلفة وأكثر دقة.التدقيق األخرى عليها سيكون 

5 4 3 2 1 

53 
ال حياول التنبؤ بقيم األصول الثابتة والقروض طويلة األجل، ألن تطبيق إجراءات 

 التدقيق األخرى عليها سيكون أقل تكلفة وأكثر دقة.
5 4 3 2 1 

54 
يعمل على ترشيد حكمك الشخصي يف حتديد مقدار ادلراجعة التحليلية يف مزيج 

 االثباتية األساسية.االختبارات 
5 4 3 2 1 

 

 :من خالل الشخصي في مجال المراجعة التحليلية كحكمفي ترشيد  نموذج التدفق النقدي يساهم :4س

 

 الرقم

                            
 الفقرة

 

 درجة اإلجابة

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

55 
بالتنبؤ بأرصدة ادلدينُت والدائنُت وادلخزون السلعي، اليت حيتاج تدقيقها  يكتفي

 لوقت طويل ويساىم أسلوب ادلراجعة التحليلية يف ختفيض تكلفة تدقيقها. 
5 4 3 2 1 

ال حياول التنبؤ بعناصر ادلصروفات، واإليرادات غَت العادية، ألن تطبيق إجراءات  56
 أقل تكلفة وأكثر دقة.التدقيق األخرى عليها سيكون 

5 4 3 2 1 

57 
ال حياول التنبؤ بقيم األصول الثابتة والقروض طويلة األجل، ألن تطبيق إجراءات 

  .عليها سيكون أقل تكلفة وأكثر دقة األخرىالتدقيق 
5 4 3 2 1 
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من االستفادة من العالقة اليت تربط بُت احملاسبة على األساس النقدي  ديكنك 58
 واحملاسبة على أساس االستحقاق، للتوصل إىل القيم احلقيقية لبنود القوائم ادلالية.

5 4 3 2 1 

59 
بتحديد ادلدى الذي حيتمل أن تقع داخلو القيمة احلقيقية للبند زلل لك  يسمح

 ثقة(.ال)فًتة  خارجوالتنبؤ واحتمال وقوعها 
5 4 3 2 1 

60 
( للحكم األمهية النسبية) يتطلب مقارنة فًتة الثقة للتنبؤ مع معيار زلدد مقدما

  على ما إذا كانت ىناك تقلبات غَت عادية.
5 4 3 2 1 

61 
لتطبيق النموذج يف البيانات احملاسبية  ةيتوفر على الشروط اإلحصائية الالزم

 للمراجعة التحليلية، شلا جيعل القدرة التنبئية ذلذا النموذج عالية. اخلاضعة
5 4 3 2 1 

62 
طريقة لتكامل ادلراجعة التحليلية مع إجراءات التدقيق األخرى يف مرحلة يتضمن 

 ختطيط عملية التدقيق ويف مرحلة تقييم نتائجها. 
5 4 3 2 1 

63 
ادلراجعة التحليلية يف مزيج يعمل على ترشيد حكمك الشخصي يف حتديد مقدار 

 االختبارات االثباتية األساسية.
5 4 3 2 1 

 

 
 في مجال المراجعة التحليلية الحكم الشخصي  ترشيد  المحور الثالث:

 :نرجو من سيادتك المحترمة وضع دائرة في الخانة المناسبة التي تعكس درجة إجابتك على مختلف العبارات
 يف رلال ادلراجعة التحليلية:  كم الشخصياحل ترشيد يضمن: 1س
 

 الرقم

 
 الفقرة

 

 الموافقةدرجة 

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

64 

ادلدققُت ادلختلفُت الذين  ك وأحكامواتفاق أحكامتقارب 
 .يستخدمون نفس البيانات وادلعلومات

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 اليت قد تقع فيها.احتماالت اخلطأ أو على األقل تدنية  كبيجتن 65

 1 2 3 4 5 درجة عالية من ادلوضوعية.تخذىا على تصبح القرارات اليت ت 66

 1 2 3 4 5 اجراءات ادلراجعة التحليلية.زيادة كفاءة وفعالية و   كحتسُت جودة أداء 67

68 
لمراجعة التحليلية يف مزيج االختبارات االثباتية األمثل لقدار ادلحتديد 

 .األساسية
5 4 3 2 1 

 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم
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 قائمة األساتذة والمهنيين الذين قاموا بتحكيم االستبيان (:52ملحق رقم )

 الرتبة الوظيفة المحكمين م
عضو اذليئة التدريسية لكلية العلوم  أ.د رواحبي عبد الناصر 1

جامعة -االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت
 -1سطيف 

 التعليم العايل  أستاذ

عضو اذليئة التدريسية لكلية العلوم  د. يوسفي إديان  2
جامعة -االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت

 -1سطيف 

 أستاذ زلاضر قسم "أ"

3   
 

عضو اذليئة التدريسية لكلية العلوم  د. شريقي عمر
جامعة -االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت

 -1سطيف 

 "أ" أستاذ زلاضر قسم

عضو اذليئة التدريسية لكلية العلوم  د. رقاد صليحة 4
جامعة -االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت

 -1سطيف 

 أستاذ زلاضر قسم "أ"

عضو اذليئة التدريسية لكلية العلوم  د. يعلى رفيق 5
 -جامعة زلمد دلُت دباغُت-االجتماعية 

 أستاذ زلاضر قسم "أ"

اذليئة التدريسية لكلية العلوم عضو  د. زللي كمال 6
جامعة -االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت

 -1سطيف 

 أستاذ زلاضر قسم "ب"

عضو اذليئة التدريسية لكلية العلوم  أ. مقيدش نزيهة 7
جامعة -االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت

 -1سطيف 

 أستاذ مساعد قسم "أ"

التدريسية لكلية العلوم عضو اذليئة  - أ. خلفاوي عمر 8
جامعة -االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت

 -1سطيف 
 زلافظ حسابات. -

 أستاذ مساعد قسم "أ"

 - خبَت زلاسب أ. دىيمي عمار 9
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 للدراسة اإلستطالعية الثبات باستعمال قانون "ألفا كرونباخ" (:إختبار3) ملحق رقم
 التحليل اإلحصائي في مجال المراجعة التحليلية.استخدام أساليب : االول حورمال -1

 المجموعة األولى -1-1
 

Fiabilité 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 15 100,0 

Exclus
a

 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de 

la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,719 10 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression de 

l'élément 

تعتمد على حتليل االجتاه للقوائم ادلالية 
إلظهار الفروقات غَت ادلتوقعة  واألخطاء 

 .احملتملة

31,6667 13,524 ,358 ,761 

تستخدم طريقة الرسم البياين يف تقدير قيم 
 .العنصر زلل الفحص يف ادلستقبل

33,0000 18,429 -,448 ,747 

تستخدم طريقة متوسط التغَت لتقدير القيمة 
ادلتوقعة للبند داخل السلسلة الزمنية خالل 

 .السنة زلل الفحص

32,2000 13,600 ,328 ,767 
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تستخدم طريقة ادلتوسط ادلتحرك ادلرجح 
لتقدير القيمة ادلتوقعة للبند داخل السلسلة 

 .الزمنية خالل السنة زلل الفحص

30,7333 12,638 ,446 ,729 

جياد إل تستخدم حتليل السالسل الزمنية
العالقة بُت عدة حسابات خالل عدد من 

لتنبؤ بأرصدة تلك احلسابات ا قصد السنوات
 .معينةيف فًتة 

31,6000 8,829 ,592 ,705 

جياد عالقة إلاالحندار اخلطي  منوذجتستخدم 
حساب معُت مع حساب آخر وحتاول 
التنبؤ برصيد أحد احلسابُت باستخدام تلك 

 العالقة.

32,2000 13,600 ,328 ,767 

 إلجياد ادلتعدد االحندار منوذج تستخدم
 على هبا وتستدل حسابات عدة بُت العالقة

 تتنبأ أو صحتو من تتأكد حىت آخر حساب
 . معينة فًتة خالل برصيده

32,1333 15,410 ,016 ,737 

تستخدم منوذج التخطيط ادلايل باختيار 
ادلبيعات الشهرية كمتغَت رئيسي للتنبؤ بباقي 
بنود القوائم ادلالية باالعتماد على أسلوب 

  .االحندار

31,8667 10,838 ,474 ,789 

التدفق النقدي باختيار تستخدم منوذج 
التدفقات النقدية كمتغَت رئيسي للتنبؤ بباقي 
بنود القوائم ادلالية باالعتماد على أسلوب 

  .االحندار

30,6000 14,114 ,333 ,775 

تستخدم وسائل احصائية أو مالية أخرى يف 
االسًتشاد أو التنبؤ بأرصدة بعض 

 .احلسابات

32,0000 15,143 -,049 ,785 
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 المجموعة الثانية -1-2
 
Fiabilité 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 15 100,0 

Exclus
a

 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de 

la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,818 14 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression de 

l'élément 

 األمور حول المؤسسة إدارة من االستفسار

 .الحالية التدقيق أعمال على تؤثر التي المهمة

21,3333 8,381 ,748 ,788 

 التي األمور عن السابق المدقق من االستفسار

 .الحالي التدقيق على تؤثر أن يمكن

21,8667 9,552 ,079 ,837 

 811, 381, 9,095 21,3333 .السابقة التدقيق عمل أوراق على االطالع

 والتشريعات القوانين على االطالع

 أن يمكن التي الجديدة التنظيمية والمتطلبات

 .التدقيق محل المؤسسة بها تتأثر

21,2667 8,781 ,772 ,794 

 المميزة الخصائص أو الصفات على التعرف 

 برزت التي التغيرات ذلك في بما للمؤسسة

 مراجعة خالل من السابقة السنوات في

 ……ذات الداخلية المعلومات

21,7333 8,495 ,421 ,810 

 794, 772, 8,781 21,2667 .المالية النسب تحليل

 مع الحالية للسنة الفعلية المالية النسب مقارنة

 .السابقة السنة تخص التي تلك

21,2667 8,781 ,772 ,794 

 النسب مع الحالية للسنة الفعلية النسب مقارنة

 .التقديرية الميزانيات خالل من المقدرة

21,6000 8,257 ,520 ,801 
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 أو المنافسين نسب مع المالية النسب مقارنة

 .مجالها في المؤسسة تعمل التي الصناعة

21,9333 8,781 ,383 ,812 

 794, 772, 8,781 21,2667 .األفقي التحليل

 800, 531, 8,410 21,4667 .المالية للقوائم الرأسي التحليل

 والموازنات الفعلية النتائج بين المقارنة

 .االنحرافات لتحديد التقديرية

21,5333 8,410 ,488 ,804 

 841, 031, 9,695 21,8667 .االتجاه تحليل

 على االطالع خالل من مالية معلومات توقع

 .مالية غير معلومات

21,8667 8,552 ,434 ,808 

 
 ةلثالثاالمجموعة  -1-3

 
Fiabilité 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 15 100,0 

Exclus
a

 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de 

la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,764 6 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression de 

l'élément 

 المختلفة باألنواع الكافية المعرفة عدم

 .التحليلية المراجعة إلجراءات

8,6000 1,829 ,108 ,712 

 بأساليب المدققين جانب من الكافي اإللمام عدم

 في استخدامها وكيفية اإلحصائي التحليل

 .التحليلية المراجعة مجال

8,5333 1,552 ,317 ,714 
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 أن يمكن التي المتخصصة الخبرات نقص

 اإلحصائي التحليل أساليب تطبيق في تساعد

 .التحليلية المراجعة مجال في

8,0667 1,638 ,497 ,751 

 بأهمية اقتناعهم عدم و المدققين فهم سوء

 في اإلحصائي التحليل أساليب استخدام ومزايا

 إلى يدفعهم قد مما التحليلية المراجعة مجال

 .مقاومتها

8,2000 1,743 ,213 ,760 

 عن المترتبة بالفوائد المدققين إدراك عدم

 مجال في اإلحصائي التحليل أساليب استخدام

 .التحليلية المراجعة

8,1333 1,552 ,471 ,745 

 برامج استخدام على المدققين قدرة عدم

 أساليب تطبيق على تساعد التي الحاسوب

 المراجعة مجال في اإلحصائي التحليل

 .وسهولة بيسر التحليلية

8,1333 1,695 ,318 ,713 

 
مساهمة أساليب التحليل اإلحصائي في ترشيد الحكم الشخصي للمدقق في مجال المراجعة  المحور الثاني: -2

 التحليلية.
 
Fiabilité 

 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 15 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la 

procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

2,714 33 
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 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression 

de l'élément 

ديكنك من التنبؤ باالجتاه العام للسالسل الزمنية والذي يعترب أكثر العناصر 
 أمهية يف رلال ادلراجعة التحليلية. 

115,5333 43,838 -2,655 2,813 

ادلؤشرات ادلومسية، الدورية والعرضية وإخضاعها من الكشف عن ديكنك 
  .أو تالعبادلزيد من االختبارات التفاصيل للتأكد من أهنا ال ختفي غشا 

115,1333 38,410 -2,350 2,751 

انت عليو يف ديكنك من مقارنة األرصدة وادلؤشرات ادلالية زلل الفحص مبا ك
 مدى معقوليتها. وتقررعرف على الفروق تتالفًتات السابقة ل

115,3333 29,810 2,446 2,665 

أن التغَت السائد يف االجتاه العام للحساب زلل الدراسة سوف  يفًتض
 يستمر تدرجييا يف ادلستقبل ويف نفس االجتاه. 

115,4000 36,257 -2,077 2,727 

يوفر لك مقياسا موضوعيا ديكنك أن تعتمد عليو يف تقييم اإلثبات الذي 
 حتصلت عليو من ادلراجعة التحليلية. 

115,7333 40,638 -2,437 2,787 

يتخذ من األرصدة التارخيية أساسا للتنبؤ بتلك األرصدة مستقبال أخذا  
 لظروف االقتصادية، الصناعية واإلدارية السائدة.ا باالعتبار

115,3333 36,381 -2,094 2,729 

مدى معقولية  يوفر لك مقياسا موضوعيا خلطأ التنبؤ تقرر يف ضوءه
 األرصدة زلل التدقيق بعيدا عن خربتك وحكمك الشخصي. 

115,6000 35,686 2,061 2,714 

 للخط توفيق أفضلي اليت تعط الرياضية ادلعادالت ماستخدديكنك من ا
 .ادلستقبل يف زلل الفحص للعنصر العام لالجتاه ادلمثل

115,2667 32,210 2,613 2,673 

ادلربعات الصغرى اليت ديكنك أن تستخدمها كأساس يعتمد على معادلة 
 حلكمك الشخصي على معقولية األرصدة الدفًتية.

115,2000 33,886 2,188 2,704 

يعتمد على عدد من الفرضيات اإلحصائية، دتكنك من الوصول إىل نتائج 
دقيقة ديكن الوثوق هبا لتحقيق األىداف اليت يستخدم األسلوب من 

 أجلها. 

115,0667 34,495 2,123 2,711 

يوفر لك مقاييس موضوعية تعتمد عليها يف اختبار جودة النموذج ادلشتق 
 وحتديد إمكانية االعتماد عليو يف التنبؤ بأرصدة احلسابات. 

115,2667 31,781 2,690 2,667 

ديكنك من التعرف على االحنرافات من خالل مقارنة األرصدة وادلؤشرات 
ومؤشرات متوقعة  يف ضوء النتائج ادلستمدة من مناذج زلل التدقيق بأرصدة 

 االحندار ادلتعدد مث تقرر مدى معنويتها.

115,4667 33,410 2,184 2,705 
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يوفر لك معيارا موضوعيا للحكم على معنوية االحنرافات وتقييم أدلة 
 اإلثبات ادلتحصل عليها من ادلراجعة التحليلية.

115,2667 31,781 2,690 2,667 

يسمح لك أن تأخذ يف احلسبان ادلتغَتات االقتصادية، البيئية، اإلدارية 
 والزمنية ذات التأثَت على رصيد احلساب ادلراد التنبؤ بو.

115,5333 30,267 2,718 2,650 

ختضع التنبؤات الناجتة عن مناذج االحندار ادلتعدد دلقاييس الثقة اإلحصائية 
 أكثر دقة. الفحص زلل لعنصرشلا جيعل عملية التنبؤ با

115,4667 30,695 2,625 2,658 

يعمل على ترشيد حكمك الشخصي سواء يف مرحلة احلصول على 
 اإلثبات آو يف مرحلة تقييم اإلثبات الذي مت احلصول عليو.

115,5333 30,267 2,533 2,660 

حسابيا  اعلى ادلبيعات الشهرية كمتغَت رئيسي بعد مراجعته يعتمد
 دقة التنبؤات. يضمنشلا ومستنديا 

114,4667 33,552 2,435 2,690 

إعداد قائمة نتائج األعمال التقديرية وادليزانية التقديرية ومقارنتها  منديكنك 
  ها.مع القوائم الفعلية لتحديد مدى معقولية القيم الظاىرة في

114,5333 35,981 -2,034 2,722 

البنود ادلختلفة للقوائم ديكنك من استنتاج شكل العالقة اليت تربط بُت 
ادلالية، باالعتماد على حتليل االحندار وحتديد معامالت االحندار باتباع 

 طريقة ادلربعات الصغرى.

115,0667 31,210 ,649 ,662 

يقدم لك أساسا موضوعيا للتعرف على العالقات التبادلية ألرقام القوائم 
 حكام شخصية سليمة.ادلالية شلا يزيد من القدرة على اختاذ قرارات بأ

114,9333 33,352 ,289 ,695 

ديكنك من استخدام ادلعامالت وادلعدالت اخلاصة بادلؤسسة جبانب 
القدرة التنبئية ذلذا النموذج  شلا جيعلمعامالت االحندار اليت تقدر احصائيا 

 .عالية

115,0000 32,286 ,508 ,677 

غَت العادية، ألن تطبيق ال حياول التنبؤ بعناصر ادلصروفات  واإليرادات 
 إجراءات التدقيق األخرى عليها سيكون أقل تكلفة وأكثر دقة.

115,2000 32,743 ,398 ,685 

ال حياول التنبؤ بقيم األصول الثابتة والقروض طويلة األجل، ألن تطبيق 
 إجراءات التدقيق األخرى عليها سيكون أقل تكلفة وأكثر دقة.

114,8000 38,314 -,434 ,745 

يعمل على ترشيد حكمك الشخصي يف حتديد مقدار ادلراجعة التحليلية يف 
 مزيج االختبارات االثباتية األساسية.

114,6000 36,829 -,207 ,727 

بالتنبؤ بأرصدة ادلدينُت والدائنُت وادلخزون السلعي، اليت حيتاج  يكتفي
طويل ويساىم أسلوب ادلراجعة التحليلية يف ختفيض تكلفة  تدقيقها لوقت

 تدقيقها. 

115,0667 31,495 ,426 ,676 
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ال حياول التنبؤ بعناصر ادلصروفات، واإليرادات غَت العادية، ألن تطبيق 
 إجراءات التدقيق األخرى عليها سيكون أقل تكلفة وأكثر دقة.

115,2000 34,457 2,121 2,711 

ال حياول التنبؤ بقيم األصول الثابتة والقروض طويلة األجل، ألن تطبيق 
  .عليها سيكون أقل تكلفة وأكثر دقة األخرىإجراءات التدقيق 

115,2667 31,924 2,283 2,692 

من االستفادة من العالقة اليت تربط بُت احملاسبة على األساس  ديكنك
النقدي واحملاسبة على أساس االستحقاق، للتوصل إىل القيم احلقيقية لبنود 

 القوائم ادلالية.

114,7333 36,067 2,000 2,714 

بتحديد ادلدى الذي حيتمل أن تقع داخلو القيمة احلقيقية للبند لك  يسمح
 ثقة(.ال)فًتة  واحتمال وقوعها خارجوزلل التنبؤ 

115,0667 32,638 2,572 2,678 

( األمهية النسبية) يتطلب مقارنة فًتة الثقة للتنبؤ مع معيار زلدد مقدما
  للحكم على ما إذا كانت ىناك تقلبات غَت عادية.

115,2667 33,638 2,361 2,692 

لتطبيق النموذج يف البيانات احملاسبية  ةيتوفر على الشروط اإلحصائية الالزم
 اخلاضعة للمراجعة التحليلية، شلا جيعل القدرة التنبئية ذلذا النموذج عالية.

114,6667 35,095 2,088 2,713 

طريقة لتكامل ادلراجعة التحليلية مع إجراءات التدقيق األخرى يف يتضمن 
 مرحلة ختطيط عملية التدقيق ويف مرحلة تقييم نتائجها. 

114,7333 36,638 -2,156 2,725 

يعمل على ترشيد حكمك الشخصي يف حتديد مقدار ادلراجعة التحليلية يف 
 مزيج االختبارات االثباتية األساسية.

114,7333 36,638 -2,156 2,725 
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 في مجال المراجعة التحليلية الحكم الشخصي  ترشيد  المحور الثالث: -3
 

Fiabilité 

 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

  

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 15 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la 

procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,758 5 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de Cronbach 

en cas de 

suppression de 

l'élément 

 ادلختلفُت ادلدققُت وأحكام أحكامك واتفاق تقارب
 .وادلعلومات البيانات نفس يستخدمون الذين

17,4000 2,257 0,478 0,731 

 قد اليت اخلطأ احتماالت تدنية األقل على أو جتنيبك
 .فيها تقع

17,9333 2,495 0,349 0,768 

 من عالية درجة على تتخذىا اليت القرارات تصبح
 .ادلوضوعية

17,5333 1,838 0,516 0,732 

 إجراءات وفعالية كفاءة وزيادة  أداءك جودة حتسُت
 .التحليلية ادلراجعة

17,8667 1,981 0,724 0,647 

 مزيج يف التحليلية للمراجعة األمثل ادلقدار حتديد
 .األساسية االثباتية االختبارات

17,8000 2,029 0,617 0,682 
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 للدراسة الميدانية قانون "ألفا كرونباخ" ستعمالابالثبات  اختبار(:4الملحق رقم)
 في مجال المراجعة التحليلية. استخدام أساليب التحليل اإلحصائي: األول حورمال -1

 المجموعة األولى -1-1
 

Fiabilité 
  
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 93 100,0 

Exclus
a

 0 ,0 

Total 93 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de 

la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,7360 10 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression de 

l'élément 

تعتمد على حتليل االجتاه للقوائم ادلالية 
إلظهار الفروقات غَت ادلتوقعة  واألخطاء 

 .احملتملة

27,1398 30,839 ,346 ,705 

 تستخدم طريقة الرسم البياين يف تقدير قيم
 .العنصر زلل الفحص يف ادلستقبل

27,7312 29,112 ,257 ,727 

تستخدم طريقة متوسط التغَت لتقدير القيمة 
ادلتوقعة للبند داخل السلسلة الزمنية خالل 

 .السنة زلل الفحص

27,2043 33,208 ,249 ,724 
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تستخدم طريقة ادلتوسط ادلتحرك ادلرجح 
السلسلة  لتقدير القيمة ادلتوقعة للبند داخل

 .الزمنية خالل السنة زلل الفحص

27,2581 26,889 ,430 ,779 

جياد إل تستخدم حتليل السالسل الزمنية
العالقة بُت عدة حسابات خالل عدد من 

لتنبؤ بأرصدة تلك احلسابات ا قصد السنوات
 .يف فًتة معينة

27,4516 27,924 ,476 ,772 

 جياد عالقةإلاالحندار اخلطي  منوذجتستخدم 
حساب معُت مع حساب آخر وحتاول 
التنبؤ برصيد أحد احلسابُت باستخدام تلك 

 العالقة.

27,1720 32,144 ,313 ,714 

 إلجياد ادلتعدد االحندار منوذج تستخدم
 على هبا وتستدل حسابات عدة بُت العالقة

 تتنبأ أو صحتو من تتأكد حىت آخر حساب
 . معينة فًتة خالل برصيده

27,4839 31,818 ,288 ,716 

تستخدم منوذج التخطيط ادلايل باختيار 
ادلبيعات الشهرية كمتغَت رئيسي للتنبؤ بباقي 
بنود القوائم ادلالية باالعتماد على أسلوب 

  .االحندار

27,1290 34,483 ,012 ,764 

تستخدم منوذج التدفق النقدي باختيار 
التدفقات النقدية كمتغَت رئيسي للتنبؤ بباقي 

القوائم ادلالية باالعتماد على أسلوب بنود 
  .االحندار

27,0108 27,685 ,385 ,791 

تستخدم وسائل احصائية أو مالية أخرى يف 
االسًتشاد أو التنبؤ بأرصدة بعض 

 .احلسابات

27,7097 27,773 ,329 ,708 

 

 

 

 

 

 

 



قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالح  

 

 
375 

 المجموعة الثانية -1-2
 

Fiabilité 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 93 100,0 

Exclus
a

 0 ,0 

Total 93 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de 

la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,7340 14 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression de 

l'élément 

 األمور حول المؤسسة إدارة من االستفسار

 .الحالية التدقيق أعمال على تؤثر التي المهمة

21,2043 5,230 ,629 ,702 

 التي األمور عن السابق المدقق من االستفسار

 .الحالي التدقيق على تؤثر أن يمكن

21,8495 5,173 ,261 ,732 

 714, 498, 5,419 21,1935 .السابقة التدقيق عمل أوراق على االطالع

 والتشريعات القوانين على االطالع

 أن يمكن التي الجديدة التنظيمية والمتطلبات

 .التدقيق محل المؤسسة بها تتأثر

21,1935 5,332 ,595 ,708 

 المميزة الخصائص أو الصفات على التعرف 

 في برزت التي التغيرات ذلك في بما للمؤسسة

 المعلومات مراجعة خالل من السابقة السنوات

 ……ذات الداخلية

21,6344 4,930 ,337 ,723 

 704, 607, 5,251 21,2043 .المالية النسب تحليل

 مع الحالية للسنة الفعلية المالية النسب مقارنة

 .السابقة السنة تخص التي تلك

21,1935 5,288 ,644 ,705 

 النسب مع الحالية للسنة الفعلية النسب مقارنة

 .التقديرية الميزانيات خالل من المقدرة

21,7634 4,965 ,334 ,723 
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 أو المنافسين نسب مع المالية النسب مقارنة

 .مجالها في المؤسسة تعمل التي الصناعة

21,9355 4,909 ,467 ,704 

 715, 423, 5,388 21,2151 .األفقي التحليل

 718, 368, 5,340 21,2473 .المالية للقوائم الرأسي التحليل

 والموازنات الفعلية النتائج بين المقارنة

 .االنحرافات لتحديد التقديرية

21,6237 4,694 ,454 ,705 

 783, 099,- 5,926 21,7097 .االتجاه تحليل

 على االطالع خالل من مالية معلومات توقع

 .مالية غير معلومات

21,9892 5,250 ,323 ,721 

 

 

 ةالثالث المجموعة -1-3
 

Fiabilité 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 93 100,0 

Exclus
a

 0 ,0 

Total 93 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de 

la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,7470 6 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de Cronbach 

en cas de 

suppression de 

l'élément 

 المختلفة باألنواع الكافية المعرفة عدم

 .التحليلية المراجعة إلجراءات

8,9032 1,284 -,257 ,743 

 بأساليب المدققين جانب من الكافي اإللمام عدم

 في استخدامها وكيفية اإلحصائي التحليل

 .التحليلية المراجعة مجال

8,5806 ,768 ,209 ,767 
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 أن يمكن التي المتخصصة الخبرات نقص

 اإلحصائي التحليل أساليب تطبيق في تساعد

 .التحليلية المراجعة مجال في

8,1290 ,896 ,472 ,754 

 و بأهمية اقتناعهم عدم و المدققين فهم سوء

 في اإلحصائي التحليل أساليب استخدام مزايا

 إلى يدفعهم قد مما التحليلية المراجعة مجال

 .مقاومتها

8,3011 ,843 ,216 ,760 

 عن المترتبة بالفوائد المدققين إدراك عدم

 مجال في اإلحصائي التحليل أساليب استخدام

 .التحليلية المراجعة

8,1398 ,948 ,322 ,726 

 برامج استخدام على المدققين قدرة عدم

 أساليب تطبيق على تساعد التي الحاسوب

 المراجعة مجال في اإلحصائي التحليل

 .وسهولة بيسر التحليلية

8,2151 ,932 ,190 ,785 

 
 

مساهمة أساليب التحليل اإلحصائي في ترشيد الحكم الشخصي للمدقق في مجال المراجعة  المحور الثاني: -2
 التحليلية.

 

Fiabilité 

 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 93 100,0 

Exclusa 0                   0 

Total 93 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la 

procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

2,746 33 
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Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en 

cas de 

suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression de 

l'élément 

ديكنك من التنبؤ باالجتاه العام للسالسل الزمنية والذي يعترب 
 أكثر العناصر أمهية يف رلال ادلراجعة التحليلية. 

104,8817 49,627 -0,228 0,781 

ادلؤشرات ادلومسية، الدورية والعرضية من الكشف عن ديكنك 
وإخضاعها دلزيد من االختبارات التفاصيل للتأكد من أهنا ال 

  .أو تالعباختفي غشا 

104,9140 47,884 -0,097 0,768 

ديكنك من مقارنة األرصدة وادلؤشرات ادلالية زلل الفحص مبا  
 وتقررعرف على الفروق تتانت عليو يف الفًتات السابقة لك

 مدى معقوليتها.

104,8817 48,540 -0,146 0,775 

أن التغَت السائد يف االجتاه العام للحساب زلل  يفًتض
 الدراسة سوف يستمر تدرجييا يف ادلستقبل ويف نفس االجتاه. 

105,2043 43,164 0,352 0,723 

يوفر لك مقياسا موضوعيا ديكنك أن تعتمد عليو يف تقييم 
 اإلثبات الذي حتصلت عليو من ادلراجعة التحليلية. 

105,6022 42,329 0,333 0,722 

يتخذ من األرصدة التارخيية أساسا للتنبؤ بتلك األرصدة 
لظروف االقتصادية، الصناعية ا مستقبال أخذا  باالعتبار

 واإلدارية السائدة.

105,3011 41,126 0,456 0,709 

مدى  يوفر لك مقياسا موضوعيا خلطأ التنبؤ تقرر يف ضوءه
معقولية األرصدة زلل التدقيق بعيدا عن خربتك وحكمك 

 الشخصي. 

105,4301 41,791 0,491 0,709 

 أفضلي اليت تعط الرياضية ادلعادالت ماستخدديكنك من ا
 يف زلل الفحص للعنصر العام لالجتاه ادلمثل للخط توفيق

 .ادلستقبل

104,9247 46,418 0,058 0,749 

ادلربعات الصغرى اليت ديكنك أن يعتمد على معادلة 
تستخدمها كأساس حلكمك الشخصي على معقولية 

 األرصدة الدفًتية.

104,9140 44,862 0,170 0,740 
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يعتمد على عدد من الفرضيات اإلحصائية، دتكنك من 
الوصول إىل نتائج دقيقة ديكن الوثوق هبا لتحقيق األىداف 

 اليت يستخدم األسلوب من أجلها. 

104,8602 45,252 0,094 0,750 

يوفر لك مقاييس موضوعية تعتمد عليها يف اختبار جودة 
النموذج ادلشتق وحتديد إمكانية االعتماد عليو يف التنبؤ 

 بأرصدة احلسابات. 

104,6237 46,433 0,086 0,746 

ديكنك من التعرف على االحنرافات من خالل مقارنة 
ومؤشرات متوقعة  األرصدة وادلؤشرات زلل التدقيق بأرصدة 

يف ضوء النتائج ادلستمدة من مناذج االحندار ادلتعدد مث تقرر 
 مدى معنويتها.

104,9032 45,806 0,076 0,750 

يوفر لك معيارا موضوعيا للحكم على معنوية االحنرافات 
 وتقييم أدلة اإلثبات ادلتحصل عليها من ادلراجعة التحليلية.

104,7634 45,617 0,219 0,737 

يسمح لك أن تأخذ يف احلسبان ادلتغَتات االقتصادية، 
البيئية، اإلدارية والزمنية ذات التأثَت على رصيد احلساب ادلراد 

 التنبؤ بو.

104,9140 46,819 0,009 0,754 

ختضع التنبؤات الناجتة عن مناذج االحندار ادلتعدد دلقاييس 
 الفحص زلل لعنصرالثقة اإلحصائية شلا جيعل عملية التنبؤ با

 أكثر دقة.

104,9355 46,387 0,059 0,749 

يعمل على ترشيد حكمك الشخصي سواء يف مرحلة 
احلصول على اإلثبات آو يف مرحلة تقييم اإلثبات الذي مت 

 احلصول عليو.

104,9247 48,157 -0,117 0,765 

 اعلى ادلبيعات الشهرية كمتغَت رئيسي بعد مراجعته يعتمد
 دقة التنبؤات. يضمنشلا حسابيا ومستنديا 

104,3763 45,042 0,263 0,733 

إعداد قائمة نتائج األعمال التقديرية وادليزانية  منديكنك 
التقديرية ومقارنتها مع القوائم الفعلية لتحديد مدى معقولية 

  ها.القيم الظاىرة في

104,3871 45,522 0,209 0,737 

البنود ديكنك من استنتاج شكل العالقة اليت تربط بُت 
ادلختلفة للقوائم ادلالية، باالعتماد على حتليل االحندار وحتديد 

 معامالت االحندار باتباع طريقة ادلربعات الصغرى.

104,7634 44,661 0,391 0,728 

لك أساسا موضوعيا للتعرف على العالقات التبادلية  يقدم
ألرقام القوائم ادلالية شلا يزيد من القدرة على اختاذ قرارات 

 بأحكام شخصية سليمة.

104,6989 44,582 0,369 0,728 
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ديكنك من استخدام ادلعامالت وادلعدالت اخلاصة بادلؤسسة 
القدرة  جيعلشلا جبانب معامالت االحندار اليت تقدر احصائيا 

 .عاليةالتنبئية ذلذا النموذج 

104,7527 44,688 0,384 0,728 

ال حياول التنبؤ بعناصر ادلصروفات  واإليرادات غَت العادية، 
ألن تطبيق إجراءات التدقيق األخرى عليها سيكون أقل 

 تكلفة وأكثر دقة.

104,8280 43,122 0,385 0,721 

الثابتة والقروض طويلة األجل، ال حياول التنبؤ بقيم األصول 
ألن تطبيق إجراءات التدقيق األخرى عليها سيكون أقل 

 تكلفة وأكثر دقة.

104,7849 41,910 0,483 0,710 

يعمل على ترشيد حكمك الشخصي يف حتديد مقدار 
 ادلراجعة التحليلية يف مزيج االختبارات االثباتية األساسية.

104,4409 43,554 0,471 0,719 

بالتنبؤ بأرصدة ادلدينُت والدائنُت وادلخزون السلعي،  يكتفي
اليت حيتاج تدقيقها لوقت طويل ويساىم أسلوب ادلراجعة 

 التحليلية يف ختفيض تكلفة تدقيقها. 

104,8710 44,940 0,181 0,739 

ال حياول التنبؤ بعناصر ادلصروفات، واإليرادات غَت العادية، 
األخرى عليها سيكون أقل ألن تطبيق إجراءات التدقيق 

 تكلفة وأكثر دقة.

104,8495 45,738 0,107 0,746 

ال حياول التنبؤ بقيم األصول الثابتة والقروض طويلة األجل، 
عليها سيكون أقل  األخرىألن تطبيق إجراءات التدقيق 

  .تكلفة وأكثر دقة

104,8172 45,455 0,131 0,744 

من االستفادة من العالقة اليت تربط بُت احملاسبة على  ديكنك
األساس النقدي واحملاسبة على أساس االستحقاق، للتوصل 

 إىل القيم احلقيقية لبنود القوائم ادلالية.

104,6344 43,908 0,479 0,721 

بتحديد ادلدى الذي حيتمل أن تقع داخلو القيمة لك  يسمح
)فًتة  واحتمال وقوعها خارجواحلقيقية للبند زلل التنبؤ 

 ثقة(.ال

104,7849 45,018 0,309 0,732 

األمهية ) يتطلب مقارنة فًتة الثقة للتنبؤ مع معيار زلدد مقدما
  ( للحكم على ما إذا كانت ىناك تقلبات غَت عادية.النسبية

104,7957 45,447 0,279 0,734 

لتطبيق النموذج يف  ةيتوفر على الشروط اإلحصائية الالزم
البيانات احملاسبية اخلاضعة للمراجعة التحليلية، شلا جيعل 

 القدرة التنبئية ذلذا النموذج عالية.

104,5914 43,309 0,502 0,717 
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طريقة لتكامل ادلراجعة التحليلية مع إجراءات التدقيق يتضمن 
األخرى يف مرحلة ختطيط عملية التدقيق ويف مرحلة تقييم 

 نتائجها. 

104,4731 46,665 0,066 0,747 

يعمل على ترشيد حكمك الشخصي يف حتديد مقدار 
 ادلراجعة التحليلية يف مزيج االختبارات االثباتية األساسية.

104,2688 46,525 0,123 0,743 

 
 المراجعة التحليلية مجال في للمدقق الشخصي الحكم ترشيد المحور الثالث: -3

 
Fiabilité 

 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 93 100,0 

Exclusa 0                  0 

Total 93 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la 

procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,811 5 

 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de Cronbach 

en cas de 

suppression de 

l'élément 

 ادلختلفُت ادلدققُت وأحكام أحكامك واتفاق تقارب
 .وادلعلومات البيانات نفس يستخدمون الذين

15,3871 3,827 0,532 0,793 

 قد اليت اخلطأ احتماالت تدنية األقل على أو جتنيبك
 .فيها تقع

16,0430 3,737 0,490 0,807 

 من عالية درجة على تتخذىا اليت القرارات تصبح
 .ادلوضوعية

15,8817 3,105 0,641 0,765 
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 إجراءات وفعالية كفاءة وزيادة  أداءك جودة حتسُت
 .التحليلية ادلراجعة

15,9785 3,413 0,706 0,742 

 مزيج يف التحليلية للمراجعة األمثل ادلقدار حتديد
 .األساسية االثباتية االختبارات

15,8925 3,662 0,661 0,760 

 

 
 للتوزيع الطبيعي كولموغروف سميرنوف  اختبار(: 5ملحق رقم)

 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 اإلحصائي التحليل أساليب استخدام 
 التحليلية المراجعة مجال في

 الحكم ترشيد في اإلحصائي التحليل أساليب مساهمة
 التحليلية المراجعة مجال في للمدقق الشخصي

 مجال في الشخصي الحكم ترشيد
 التحليلية المراجعة

N 93 93 93 

Paramètres 

normauxa,b 

Moyenne 3,1925 3,2614 3,9591 

Ecart-

type 

0,87814 0,21370 0,46021 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue 0,134 0,097 0,148 

Positive 0,123 0,097 0,115 

Négative -0,134 -0,046 -,148 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,289 0,931 1,430 

Signification asymptotique 

(bilatérale) 

0,072 0,351 0,133 

دال )التوزيع طبيعي( غير القرار  غير دال )التوزيع طبيعي( غير دال )التوزيع طبيعي( 
a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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 (: اختبار بون فروني لتحديد اتجاه الفروق6ملحق رقم )
 

Comparaisons multiplesBonferroni   

Variable dépendante (I) انمهنٍت انخبرة (J) انمهنٍت انخبرة Différence de 

moyennes (I-J) 

Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne 

supérieure 

 ترشٍد فً انزمنٍت انسالسم تحهٍم منهح ٌساهم

 انتحهٍهٍت انمراخعت مدال فً انشخصً حكمك

 سنواث 5 من اقم

 0,4911 0,7530- 1,000 0,23053 0,13095- سنواث 10 إنى 5 من

 0,0922 1,0792- 0,152 0,21704 0,49351- سنت 15 إنى 11 من

 0,0524- 1,1684- 0,024 0,20678 *0,61039- سنت 15 من أكثر

 سنواث 10 إنى 5 من

 0,7530 0,4911- 1,000 0,23053 0,13095 سنواث 5 من اقم

 0,0241 0,7492- 0,079 0,14329 0,36255- سنت 15 إنى 11 من

 0,1361- 0,8227- 0,002 0,12722 *0,47944- سنت 15 من أكثر

 سنت 15 إنى 11 من

 1,0792 0,0922- 0,152 0,21704 0,49351 سنواث 5 من اقم

 0,7492 0,0241- 0,079 0,14329 0,36255 سنواث 10 إنى 5 من

 0,1549 0,3887- 1,000 0,10073 0,11688- سنت 15 من أكثر

 سنت 15 من أكثر

 1,1684 0,0524 0,024 0,20678 0*61039, سنواث 5 من اقم

 0,8227 0,1361 0,002 0,12722 *0,47944 سنواث 10 إنى 5 من

 0,3887 0,1549- 1,000 0,10073 0,11688 سنت 15 إنى 11 من

 حكمك ترشٍد فً االنحدار تحهٍم منهح ٌساهم

 انتحهٍهٍت انمراخعت مدال فً انشخصً

 سنواث 5 من اقم

 54420, 0,9146- 1,000 0,27031 0,18519- سنواث 10 إنى 5 من

 0,5352 0,8382- 1,000 0,25449 0,15152- سنت 15 إنى 11 من

 0,3593 0,9492- 1,000 0,24246 0,29495- سنت 15 من أكثر

 0,9146 0,5442- 1,000 0,27031 0,18519 سنواث 5 من اقم سنواث 10 إنى 5 من
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 0,4871 0,4197- 1,000 0,16802 0,03367 سنت 15 إنى 11 من

 0,2928 0,5123- 1,000 0,14917 0,10976- سنت 15 من أكثر

 سنت 15 إنى 11 من

 0,8382 0,5352- 1,000 0,25449 0,15152 سنواث 5 من اقم

 0,4197 0,4871- 1,000 0,16802 0,03367- سنواث 10 إنى 5 من

 0,1753 0,4621- 1,000 0,11811 0,14343- سنت 15 من أكثر

 سنت 15 من أكثر

 0,9492 0,3593- 1,000 0,24246 0,29495 سنواث 5 من اقم

 0,5123 0,2928- 1,000 0,14917 0,10976 سنواث 10 إنى 5 من

 0,4621 0,1753- 1,000 0,11811 0,14343 سنت 15 إنى 11 من

 حكمك ترشٍد فً انماًن انتخطٍط نموذج ٌساهم

 انتحهٍهٍت انمراخعت مدال فً انشخصً

 سنواث 5 من اقم

 0,3886 0,9094- 1,000 0,24051 0,26042- سنواث 10 إنى 5 من

 0,2190 1,0031- 0,521 0,22644 0,39205- سنت 15 إنى 11 من

 0,0049 1,1594- 0,053 0,21573 0,57727- سنت 15 من أكثر

 سنواث 10 إنى 5 من

 0,9094 0,3886- 1,000 0,24051 0,26042 سنواث 5 من اقم

 0,2718 0,5351- 1,000 0,14950 0,13163- سنت 15 إنى 11 من

 0,0413 0,6750- 0,115 0,13273 0,31686- سنت 15 من أكثر

 سنت 15 إنى 11 من

 01,0031 2190,- 0,521 0,22644 0,39205 سنواث 5 من اقم

 0,5351 0,2718- 1,000 0,14950 0,13163 سنواث 10 إنى 5 من

 0,0984 0,4688- 0,488 0,10509 0,18523- سنت 15 من أكثر

 سنت 15 من أكثر

 1,1594 0,0049- 0,053 0,215730 0,57727 سنواث 5 من اقم

 0,6750 0,0413- 0,115 0,13273 0,31686 سنواث 10 إنى 5 من

 0,4688 0984,- 0,488 0,10509 0,18523 سنت 15 إنى 11 من

 انحكم ترشٍد فً اننقدي انتدفق نموذج ٌساهم

 انتحهٍهٍت انمراخعت مدال فً نهمدقق انشخصً

 سنواث 5 من اقم

 0,3529 0,5566- 1,000 0,16854 0,10185- سنواث 10 إنى 5 من

 0,2666 0,5898- 1,000 0,15867 0,16162- سنت 15 إنى 11 من

 0,1594 0,6564- 0,623 0,15117 0,24848- سنت 15 من أكثر

 0,5566 0,3529- 1,000 0,16854 0,10185 سنواث 5 من اقم سنواث 10 إنى 5 من
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 0,2229 3425,- 1,000 0,10476 0,05976- سنت 15 إنى 11 من

 0,1043 0,3976- 0,711 0,09301 0,14663- سنت 15 من أكثر

 سنت 15 إنى 11 من

 0,5898 0,2666- 1,000 0,15867 0,16162 سنواث 5 من اقم

 0,3425 0,2229- 1,000 0,10476 0,05976 سنواث 10 إنى 5 من

 0,1118 0,2856- 1,000 07364, 0,08687- سنت 15 من أكثر

 سنت 15 من أكثر

 0,6564 0,1594- 0,623 0,15117 0,24848 سنواث 5 من اقم

 0,3976 0,1043- 0,711 0,09301 0,14663 سنواث 10 إنى 5 من

 0,2856 0,1118- 1,000 0,07364 0,08687 سنت 15 إنى 11 من

 ترشٍد فً اإلحصائً انتحهٍم أسانٍب مساهمت

 انمراخعت مدال فً نهمدقق انشخصً انحكم

 انتحهٍهٍت

 سنواث 5 من اقم

 0,1111 0,4503- 0,639 0,10401 0,16960- سنواث 10 إنى 5 من

 0,0354- 0,5639- 0,018 0,09792 *0,29967- سنت 15 إنى 11 من

 0,1810- 0,6845- 0,000 0,09329 *0,43277- سنت 15 من أكثر

 سنواث 10 إنى 5 من

 0,4503 0,1111- 0,639 0,10401 0,16960 سنواث 5 من اقم

 0,0444 0,3045- 0,284 0,06465 0,13007- سنت 15 إنى 11 من

 0,1083- 0,4181- 0,000 0,05740 *0,26317- سنت 15 من أكثر

 سنت 15 إنى 11 من

 0,5639 0,0354 0,018 0,09792 *0,29967 سنواث 5 من اقم

 0,3045 0,0444- 0,284 0,06465 0,13007 سنواث 10 إنى 5 من

 0,0105- 0,2557- 0,026 0,04545 *13310,- سنت 15 من أكثر

 سنت 15 من أكثر

 0,6845 0,1810 0,000 0,09329 *0,43277 سنواث 5 من اقم

 0,4181 0,1083 0,000 0,05740 *0,26317 سنواث 10 إنى 5 من

 0,2557 0,0105 0,026 0,04545 *0,13310 سنت 15 إنى 11 من

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
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بيان أثر استخدام أساليب التحليل اإلحصائي يف ترشيد احلكم الشخصي دلدققي احلسابات يف إىل ىدفت ىذه الدراسة 
اجلزائر يف رلال ادلراجعة التحليلية، أين مت اعتماد أربع أساليب متثلت يف: منهج حتليل السالسل الزمنية، منهج حتليل االحندار، 

دف ادلراد الوصول إليو، مت تصميم  استبيان يتضمن رلموعة من األسئلة منوذج التخطيط ادلايل ومنوذج التدفق النقدي. لتحقيق اذل
زلافظ حسابات وخبري زلاسب يتمركزون ببعض الواليات يف  39تتعلق مبوضوع الدراسة، وقد مت توزيعو بطريقة عشوائية على 

 اجلزائر. 

األدوات اإلحصائية وذلك باستخدام  لتحليل بيانات االستمارة واختبار فرضيات الدراسة مت االعتماد على رلموعة من
اعتمادا على ادلتوسطات احلسابية، االحندار اخلطي، االحندار ادلتعدد  SPSS v.39برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 وغريىا. وقد توصلنا من خالل ىذه الدراسة إىل رلموعة من النتائج، كان أبرزىا:

 أن مستوى اعتماد مدققي احلسابات يف اجلزائر ألساليب التحليل اإلحصائي يف رلال ادلراجعة التحليلية متوسط؛   -
أن استخدام أساليب التحليل اإلحصائي يساىم إجيابا وبدرجة قوية يف ترشيد احلكم الشخصي دلدققي احلسابات  -

 اجلزائر يف رلال ادلراجعة التحليلية؛
إلحصائي األكثر تأثريا يف ترشيد احلكم الشخصي دلدققي احلسابات يف اجلزائر ىي بالرتتيب: أن أساليب التحليل ا -

 منوذج التدفق النقدي، منهج حتليل االحندار ومنوذج التخطيط ادلايل.
أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف استجابة عينة الدراسة حول مسامهة أساليب التحليل اإلحصائي يف ترشيد  -

خصي للمدقق يف رلال ادلراجعة التحليلية تعزى للمتغريات التعريفية: )ادلؤىل العلمي، ادلؤىل العملي، اخلربة احلكم الش
 ادلهنية وتلقي تدريب حول استخدام األساليب اإلحصائية يف التدقيق(. 

 أساليب التحليل اإلحصائي، ادلراجعة التحليلية، ترشيد احلكم الشخصي للمدقق.الكلمات الدالة: 
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Cette étude se proposait de démontrer l'impact de l'utilisation des méthodes d'analyse 

statistique dans la rationalisation du jugement personnel des auditeurs en Algérie dans le 

domaine des procédures analytiques où quatre méthodes ont été adoptées qui sont :  

 - méthode d’analyse des séries chronologiques;  

- méthode d’analyse de régression;  

- modèle de planification financière; 

- modèle de flux de trésorerie. 

A l’effet d’atteindre l’objectif visé, un questionnaire a été conçu comprenant un 

ensemble de questions relatives au sujet de l’étude, puis distribué au hasard, sur 93 

commissaires aux comptes et experts-comptables de quelques wilayas en Algérie. Pour 

analyser ses données et tester les hypothèses de l’étude, nous nous sommes basés sur un 

ensemble d’outils statistiques à l’aide du programme SSPS v.23 (Statistical Package for the 

Social Science) en fonction des moyennes arithmétiques, de régression linéaire et de 

régression multiple etc… 

l’étude menée nous a permis d’obtenir un certain nombre de résultats dont les plus 

importants sont : 

- Le niveau d’adoption des auditeurs en Algérie des méthodes d’analyse statistique 

dans le domaine des procédures analytiques est moyen.  

- L’utilisation des méthodes d’analyse statistique contribue d’une manière positive et 

significative à la rationalisation du jugement personnel des auditeurs en Algérie. 

- les méthodes d’analyse statistique les plus influentes dans la rationalisation du 

jugement personnel des auditeurs en Algérie sont : le modèle de flux de trésorerie, 

méthode d’analyse de régression et modèle de planification financière  

- il y a des différences ayant une signification statistique dans la réponse de 

l’échantillon de l’étude sur l’apport des méthodes d’analyse statistique dans la 

rationalisation du jugement personnel de l’auditeur dans le domaine des procédures 

analytiques attribuées aux aptitudes scientifiques, pratiques, à l’expérience 

professionnelle et à la formation sur l’utilisation des méthodes statistiques en audit. 

 

Mots clés: Méthodes d’analyse statistique, Procédures analytiques, rationalisation du 

jugement personnel de l’auditeur. 
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The current study aims at showing the impact of using  statistical analysis methods in 

rationalizing the personal judgment of Algerian auditors in the field of analytical procedures, 

where four methods have been adopted these methods are: time series method, the regression 

models, financial planning and cash flow models. 

In order to achieve this objective, a questionnaire comprising a set of questions 

relating to the subject of the study has been developed, and then distributed randomly to 93 

auditors and expert-accountants from some towns of Algeria. To analyze its data and test the 

hypotheses of the study, we applied a set of statistical tools using the SSPS v.23 (Statistical 

Package for Social Science) software, based on arithmetic means, linear regression, multiple 

regression etc... 

The main results of the study can be summarized in the following: 

 - The level of adoption of statistical analysis methods by Algerian auditors in the 

field of analytical procedures is medium; 

- The use of  statistical analysis methods contribute in a positive and significant way 

to the rationalization of the auditor’s personal judgment in Algeria; 

- The most influential statistical analysis methods in rationalizing the personal 

judgment of auditors in Algeria are: the cash flow model, regression analysis 

method and financial planning model. 

- There are significant statistical differences in the survey sample's response toward 

the contribution of statistical analysis methods to the rationalization of the auditor's 

personal judgment in the domain of analytical procedures attributed to scientific 

aptitudes, practical aptitudes, professional experience and the accomplished 

formation in the use of statistical methods in auditing). 

 

Key words: Statistical analysis methods, Analytical Procedures, Rationalization of  the 

auditor's personal judgment. 
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