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        إىل وطني احلبيب فلسطني إىل وطني احلبيب فلسطني إىل وطني احلبيب فلسطني إىل وطني احلبيب فلسطني 
        



 ت 

��و�
د	��� �
  

الحمــد هللا عــز وجــل علــى إحــسانه ولــه الــشكر أوال علــى توفيقــه وامتنانــه حمــدا يليــق بجاللــه    
، حبه ومــن ســار علــى نهجــهوالــصالة والــسالم علــى ســيد الخلــق وعلــى الــه وصــ، وعظــيم ســلطانه

 الحمـــد هللا الـــذي أكرمنـــا بإتمـــام هـــذه - اإلســـالم العظـــيم -الحمـــد هللا الـــذي أنعـــم علينـــا بأفـــضل نعمـــة 
  .  ٕالرسالة واخراجها بهذه الصورة التي نتمنى أن ينفع اهللا بها

  
ا خـــالص الـــشكر والتقـــدير للجامعـــة اإلســـالمية بكافـــة كوادرهـــا واخـــص بالـــذكر عمـــادة الدراســـات العليـــ

 لدعمهم ومنحهم كافة الفرص لطالب الدراسات  العليا كما  )قسم المحاسبة والتمويل( وكلية التجارة 
 علــى مــا قدمــه مــن توجيــه يوســف جربــوع: لألســتاذ الفاضــل الــدكتورأتقــدم بــوافر الــشكر واالمتنــان 

  .ما ساهم في إخراج هذه الرسالة بالصورة التي عليها اآلن ، ٕونصح وارشاد 
  ي في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والعرفان ألستاذتي الكراموال يفوتن
  حمدي زعرب    :    الدكتور    و    على  شاهين  : الدكتور         

  

  .ٕ بمناقشة هذه الرسالة واثرائها بمالحظاتهما القيمة على تكرمهم
ذه الكـرام حيـث كما أتقدم بجزيل الـشكر لكـل مـن تقـدم للوقـوف بجـانبي ومنحـي كـل الـدعم مـن االسـتا

  .كان لنصائحهم وتوجهاتهم األثر البالغ البناء 
ٕالــشكر والتقــدير لكــل مــن ســاهم بمعلومــة أو نــصح بمقولــة إلنجــاح هــذا العمــل واخــراج هــذه وخــالص 

  .وخصوصا أخي الغالي األستاذ محمد عابدين، الرسالة إلى النور
  

  . واهللا ولي التوفيق ، يرضاه ٕفجزا اهللا الجميع خير الجزاء ووفقنا واياهم لكل ما يحبه و
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  الم)حقفهرس 
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  ) 4(ملحق رقم 
حجم العينة العشوائية المناسب لتقدير الخطأ الموجود في المجتمع كنسبة مئوية عند مستوى الثقة 

)95 (%  
  )5(ملحق رقم 

  
1) الكلية(ة الضروري لتقدير المتوسط والقيم الجمعية حجم العينة العشوائي

  %) 90( مستوى الثقة  

  )6(ملحق رقم 
  

يوضح أحجام العينات الضرورية لتحقيق الثقة المحددة في اكتشاف خطأ في ضوء النسب المحدد 
  2للخطأ في المجتمع 

 )عوديةفي المملكة العربية الس (معيار العينات ألغراض المراجعة  ) 7(ملحق رقم 
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  ملخص الدراسة
� �

 فــي عمليــة اإلحــصائية اســتخدام أســلوب العينــة قيــاس العوامــل المــؤثرة فــي  هــدفت هــذه الدراســة إلــى 
  .وفقا آلراء المدققين الخارجيين في قطاع غزة، تدقيقال
  

  :  وأشارت نتائج الدراسة إلى
تمثـل فـي طريقـة ظهور عوامل تؤثر في تطبيق العينة اإلحصائية لدى المدققين الخارجيين ت •

اختيــار خطــة العينــة التــي تــتالءم مــع الهــدف مــن االختيــار، وتحديــد كــل مــن حجــم المجتمــع 
محل الدراسـة وحجم العينة المناسب، واختيار مفردات العينـة بطريقـة تـضمن سـالمة تمثيلهـا 

  .للمجتمع الذي سحبت منه، وكذلك التقييم الالحق لنتائج العينـة
مزاياهــا أن نتيجــة العينــة موضــوعية وحقيقيــة، وتمكــن مــن إجــراء العينــة اإلحــصائية مــن  أن •

تقدير مسبق لحجم العينة على أسـاس موضـوعي، كمـا تمكـن مـن تقـدير خطـأ العينـة وبـأدق 
وتـساعد فـي تـوفير . طريقة الستنباط النتائج لمجموعة كبيرة من البيانات دون فحـص شـامل

 . ـةُالوقت مع خفض التكلفة وتجعل عملية التدقيق مجزي

تــوافر المخــاطر الناشــئة عــن األخطــاء أن مــن معوقــات اســتخدام أســلوب العينــة اإلحــصائية  •
فـــي اكتـــشاف تلـــك الجوهريــة عنـــد إعـــداد القـــوائم الماليـــة وعـــدم كفايــة ومناســـبة عينـــة المـــدقق 

 .األخطاء
  

  :بـوأوصت الدراسة    
ذا كانــت مخــاطر ضــرورة مراعــاة المــدقق الخــارجي عنــد تحديــد حجــم العينــة اإلحــصائية مــا إ •

العينـــة قـــد خفـــضت إلـــى أدنـــى حـــد ممكـــن لهـــا يقبلـــه المـــدقق، ويتـــأثر حجـــم العينـــة بمـــستوى 
مخاطر العينة الذي يرغب فـي قبولـه، فكلمـا كانـت المخـاطر التـي يرغـب المـدقق فـي قبولهـا 

  . أقل كلما وجب أن يكون حجم العينة أكبر
 عينــة التــدقيق أهــداف االختبــار  أنــه يجــب علــى المــدقق أن يأخــذ فــي االعتبــار عنــد تــصميم •

وخصائص المجتمع التي ستؤخذ منه العينة اإلحصائية، مع األخذ في االعتبار طبيعة أدلة 
 . ٕاإلثبات المطلوبة وامكانية حدوث الخطأ وغيرها من الخصائص ذات العالقة بأدلة اإلثبات

  
  
  
  
  



 ر 

Abstract: 
This study aims to measure factors that affect in use technique of statistical 
sampling in process of auditing according to opinions of external auditors in 
Gaza strip. 
 
The most important results of this study: 

•  
• Statistical sampling provide of us with many advantages, from these  

advantages that result of sampling is objectively & reality & enable of 
make an assessment which prior to sampling size depending on an 
objective basis ,& provide us with an estimate of sample error & unique 
way to discharge conclusions For a wide range of data without 
comprehensive examination .and help of us to saving of time with 
reducing of cost for benefit of auditing client as well as statistical 
sampling make that process of auditing is rewarding. 

   
• Appearance of problems in application of statistical sample for the 

external auditors in Gaza Strip represented in method of choose the 
sample plan that appropriate with target of choice, identify each of 
community size which under study & appropriating size of sample, 
selecting of sampling elements in manner that ensure the safety of 
representation for society which has withdrawn from it, as well as post 
evaluation for results of sample. 

 
Important  recommendations of this study: 
 

• During choosing of statistical sample, the external auditor must be 
withdaw of It at random method without the personal intervention, taking 
in his account to avoid impartiality throughout selection of sample. 

 
• During design of auditing sample, the auditor must be take into 

account goals of testing, characteristics of society that statistical 
sample will take from it, with take into account the nature of 
evidence of required proof and possibility of error and other 
characteristics which relevant to evidence of proof. 

 
•  During determining of statistical sample size, the external auditor 

must be take into account if the risk of sample decrease to a 
minimum limit which consider possible statistical sample and 
acceptable by auditor, & sample size affected by level of sample 
risks which auditor wants to it acceptable, the higher risk they wish 
to checker to accept less as it should be the size of larger sample. 
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  :المقدمة 1.1  

صـــدة ناتجـــة عـــن عمليـــات ماليـــة عديـــدة      عنـــد فحـــص القـــوائم الماليـــة أر الخـــارجيالمـــدقق  يواجـــه    
 الـصفات  من المستندات لهـا نفـسعمليات عادة ما تكون مدعمة بالكثيرمتكررة وبالطبع فان هذه الو

 مــستند  أو كــل عمليــة  فحــصتإذا لــن تتحقــق التــدقيقن فعاليــة إ حــد مــا ومــن ثــم فــإلــىوالخــصائص 
 أننـا ا بمعنـى متجانس فـان مثـل هـذا الفحـص الـشامل لـن يكـون ضـروريالتدقيقوعندما يكون مجتمع 

ظـام  نأو حـساب أرصـدة كانـت إذامـا  ) اإلحصائيةباستخدام العينة ( نستنتج بشكل معقول نأيمكن 
 ففي  فحصا شامال  قد فحصتالمستنداتكانت كافة لو  معين قد عولجت بشكل مناسب كما يابرق

بالنــسبة  باختيــار عينــة مــن العمليــات الماليــة ثــم فحــصها الخــارجي المــدققمثــل هــذه الحــاالت يقــوم 
 الحـدوث الحقيقـي لكـن غيـر المـدقق أساس نتيجة هذه العينة يـستنتج ىوعل لخاصية أو صفة معينة 

 )William and Hinkey, 1997:563( .التدقيقالمعلوم بالصفة أو الخاصية في مجتمع 
    

 االختبـاري التـدقيق إلـى الكامـل التـدقيقفي عصرنا الحاضر تحولت عملية فحص الحسابات مـن و  
بــسبب ظهــور الــشركات المــساهمة الكبيــرة الحجــم وكثــرة عملياتهــا ) أي باســتخدام العينــة اإلحــصائية(

، وكـذلك تـوفير الوقـت وتخفـيض التكلفـة عنـد )Smith,1972:97(ظام الرقابة الداخلية فيها وقوة ن
وأســلوب العينــة اإلحــصائية تــم اســتخدامه بنجــاح فــي . التــدقيق القــوائم الماليــة للــشركة موضــوع تــدقيق

 الواليات المتحدة األمريكية في عقد الخمسينات من القرن العشرين الماضي فـي الـشركات المتوسـطة
  . والكبيرة الحجم

  

يات ومؤداهــا أننــا إذا اخترنــا ـــــــُوأســلوب العينــة اإلحــصائية مــستمد مــن نظريــة االحتمــاالت فــي الرياض
ية بطريقة عشوائية فإننا سـوف نحـصل علـى نتـائج جيـدة عـن ــوعة من العمليات المالــــعينة من مجم

الخـــارجي مراعـــاة عـــدم  المـــدققى العمليـــات الماليـــة التـــي ســـحبت منهـــا هـــذه العينـــة، ولكـــن يجـــب علـــ
 كـــل مفـــردة مـــن العمليـــات الماليـــة نفـــس ىالتحيــز عنـــد ســـحب العينـــة ، ويعنـــي عـــدم التحيـــز أن تعطـــ

   )Stockton,J.R., 1962:34( .الفرصة والحظ ألن تكون من ضمن مفردات العينة
  

طلوبـة الم" Confidence Level" الخـارجي مراعـاة تحديـد مـستوى الثقـة المـدققكمـا يجـب علـى  
ًمــثال وأن يتــرك فــي حــدود %) 95(ًلنجــاح العينــة، كــأن يحــدد مقــدما درجــة الثقــة كنــسبة مئويــة وهــي 

ي باختيـــار حجـــم العينـــة المناســـب ـ الخارجـــالمـــدققثـــم يقـــوم . كحـــد أعلـــى للوقـــوع فـــي الخطـــأ%) 5(
)Boynton and Glezen, 1996:93( ويبـدأ فـي عمليـة الفحـص، فـإذا وجـد أن نتيجـة العينـة 

ُفأكثر فإنـه يقـرر نجـاح العينـة، ثـم بعـد ذلـك يعمـم نتيجـة العينـة %) 95(حصها قد وصلت إلى بعد ف
  . )Arens and Loebbecke,1988:176(التي سحبت منه ) العمليات المالية(إلى المجتمع 
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 الخـارجي حـذرا ومـدركا المـدقق يكـون أنفعـاال يجـب اإلحصائية  العينة أساليب استخدامولكي يكون 
 ها مراقبـــــة المخــــــاطر المرتبطـــــة باســــــتخداماالســـــتخدام وعليــــــهخـــــاطر المترتبــــــة علـــــى هــــــذا كافـــــة الم

)Deflese, “et.al”, 1990:105( والتـي منهـا المخـاطر الناشـئة عـن األخطـاء الجوهريـة عنـد 
  .  في اكتشاف تلك األخطاءالمدققإعداد القوائم المالية، وكذلك عدم كفاية ومناسبة عينة 

  

الســتنتاج الخــارجي مراعــاة أنــه عنــد تطبيــق المعاينــة اإلحــصائية ألغــراض ا المــدققكمــا يجــب علــى 
تـــاج منـــه إلـــى اتخـــاذ قـــرارات  ذات الطبيعـــة الخاصـــة والتـــي تحتكالاإلحـــصائي تظهـــر بعـــض المـــش

   ).Arens, A. A. “et.al”, 2005:112(. بشأنها
  

 والطـــرق والجـــداوليعتمـــد علـــى نظريـــة االحتمـــاالت فـــي التـــدقيق كمـــا أن أســـلوب العينـــة اإلحـــصائية 
ًوأخيرا تقيــيم النتــائج التــي نتوصــل إليهــا، ولهــذا ر مفرداتهــا،واختيــااإلحــصائية فــي تحديــد حجــم العينــة 

ُ مـن إجـراء تقـدير مـسبق  العينـة موضـوعية وحقيقيـة، وتمكـننتيجة: كثيرة والتي منهاذات لمزايا فهي 
ـــدير ل ـــى أســـاس موضـــوعي، كمـــا يمكـــن تق ـــة عل ـــة،حجـــم العين ـــة كـــذلك  وهـــي خطـــأ المعاين أدق طريق

الستنباط النتائج عن مجموعة كبيـرة مـن البيانـات دون فحـص شـامل كمـا تـساعد علـى تـوفير الوقـت 
  ). 1997:91الصبان،(ٕوخفض التكلفة، وامكانية إجراء تقييم موضوعي لنتائج االختبار 

  

اج إلــى  الحــسابات فــي فلـسطين عامــة وفــي قطــاع غـزة خاصــة تحتــتــدقيقوممـا ال شــك فيــه أن مهنـة 
 الخـــارجيين علـــى اســـتخدام االتجاهـــات الحديثـــة فـــي مراجعـــة الحـــسابات المـــدققينجهـــد كبيـــر لتـــدريب 

التـدقيق اإلحـصائية فـي عمليـة لعينـة  وكـذلك اسـتخدام أسـلوب ا،ة التحليليـاإلجـراءاتاستخدام : منهاو
  ).2001:21جربوع،. ( في قطاع غزةالجامعات ومن قبل الجمعيات المهنية
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  :  مشكلة الدراسة  2.1
� �

 مخــاطر مرتبطــة باســتخدام أســلوب العينــة اإلحــصائية وجــود فــيتكمــن مــشكلة هــذه الدراســة   
ـــدما يـــتم فحـــص مفـــردات أقـــل مـــن  مـــثال والتـــي منهـــا مـــن العمليـــات الماليـــة فـــإن %) 100( أنـــه عن

ر لخطــأ، أي أن هنــاك بعــض المخــاطبتلــك العمليــات تكــون عرضــة لمخــاطر ااالســتنتاجات المتعلقــة 
ًة معينـة تتعلـق بالعمليـات الماليـة قـد ال يكـون صـحيحا ي الخـارجي عـن خاصـالمـدققبأن ما اسـتنتجه 
  :وه للدراسة والسؤال الرئيس

  

   " التدقيق ؟ العينة اإلحصائية في عملية  أسلوب استخدامالعوامل المؤثرة في  أبرز ما هي"  
  

  :ةللمشكلة تتفرع األسئلة التاليـومن هذا السؤال الرئيس 
  

 أســــلوب العينــــة االعتمــــاد علــــى قــــوة نظــــام الرقابــــة الداخليــــة فــــي المنــــشأة، يــــؤدي إلــــى هــــل .1
 ؟التدقيق اإلحصائية في عملية 

 

تـــوفير الوقـــت وتقليـــل لالتـــدقيق  اســـتخدام أســـلوب العينـــة اإلحـــصائية فـــي عمليـــة يـــؤدي هـــل  .2
 ؟التكلفة 

  

 حديــد درجــة الثقــة لنجاحهــاالــسحب العــشوائي للعينــة ومراعــاة عــدم التحيــز وتب مــا أثــر القيــام .3
 ؟ التدقيق  أسلوب العينة اإلحصائية في عملية تطبيقه الخارجي في المدقق عمل على

 

 المخــاطر الناشــئة عــن األخطــاء الجوهريــة عنــد إعــداد القــوائم الماليــة وكــذلك عــدم تعيــقهــل  .4
  الخـــارجي ألســـلوبالمـــدققكتـــشاف هـــذه األخطـــاء اســـتخدام ال المـــدققكفايـــة ومناســـبة عينـــة 

 ؟ التدقيق العينة اإلحصائية في عملية 
 

الخـــارجي اختيـــار خطـــة المـــدقق  يترتـــب علـــىهـــل عنـــد تطبيـــق أســـلوب العينـــة اإلحـــصائية  .5
المعاينـــة التـــي تـــتالءم مـــع الهـــدف مـــن االختيـــار، وتحديـــد حجـــم كـــل مـــن المجتمـــع و العينـــة 

 ؟المناسب واختيار مفرداتها
 

فــي اســتخدام أســلوب العينــة المــدقق ل ــــينــة عم إجــراء التقيــيم الالحــق لنتــائج العهــل سيــسهل  .6
  ؟ التدقيق اإلحصائية في عملية 

  



 

 5

  :  أهمية الدراسة  3.1
� �

توضــــح العوامــــل المــــؤثرة فــــي اســــتخدام أســــلوب العينــــة   أنهــــامــــن أهميتهــــا هــــذه الدراســـــة تــــستمد   
فـة مـدى رلمعاإلحصائية في عملية التدقيق وذلك من وجهة نظر المدققين الخارجيين في قطاع غـزة 

  .ً بدال من اإلطار النظري األكاديمي التقليديصالحية تطبيق هذا األسلوب بشكل عملي مباشر
 فـي عمليـة التـدقيق اإلحـصائيةكما أن هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية استخدام أسلوب العينـة 

 فـي عمليـة تركيزها علـى الجانـب التطبيقـي العملـي السـتخدام أسـلوب العينـات اإلحـصائية من خالل 
 لمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي تحقيــق األهــداف ٍت الخاصــة والحكوميــة علــى حــد ســواءللمنــشآ التــدقيق

  . تعتبر هذه الدراسـة األولى في فلسطين حسب علم الباحثكما  ،المرجوة في عملية التدقيق
� �

� �

  :  أهداف الدراسة  4.1
� �

  :إلى تهدف هذه الدراسة  
  

 لتـساعده فـي اسـتخداممراعاتهـا  معرفتهـا و الخـارجيقالمـدقبيان العناصر التي يجب علـى  -1
 . التدقيق المحاسبي عملية العينة اإلحصائية فيأسلوب

 

 أبرز المـشكالت التـي تواجـه التطبيـق الفعلـي ألسـلوب العينـة اإلحـصائية فـي الوقوف على -2
 . ًالتدقيق المحاسبي ومحاولة إيجاد الحلول المقبولة عمليا لتلك المشكالت

 

 ألســـــلوب العينـــــة اإلحـــــصائية فـــــي التـــــدقيق  األمثـــــلالعملـــــيالتطبيـــــق ومـــــات  مق توضـــــيح -3
 .المحاسبي

  

  . مشكلة الدراسةلإلجابة على وضع إطار محدد للمدققين من خالل الحلول والتوصيات  -4
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  : الدراسةفرضيات 5.1  
� �

  :ية بالفرضيات التالا وأهدافهالدراسةاعتمد الباحث في إجابته على مشكلة   
  

  : األولىالفرضية
ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين قــوة نظــام الرقابــة الداخليــة، وبــين اســتخدام أســلوب العينــة "

  ". التدقيقاإلحصائية في عملية 

� �

  :الفرضية الثانية
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توفير الوقت وتخفيض التكلفة وبين استخدام أسلوب العينة "

  ". التدقيق اإلحصائية في عملية 

  

  :الفرضية الثالثة
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين السحب العشوائي للعينة ومراعاة عدم التحيز وتحديد درجة "

اإلحـصائية فـي عمليـة العينـة  الخارجي في اسـتخدام أسـلوب المدققالثقة لنجاحها وبين تسهيل عمل 
  ". التدقيق 

  

  :الفرضية الرابعة
داللة إحصائية بين توافر المخاطر الناشئة عـن األخطـاء الجوهريـة عنـد إعـداد ال توجد عالقة ذات "

معوقـات اسـتخدام بـين فـي اكتـشاف تلـك األخطـاء والمـدقق القوائم المالية وعدم كفايـة ومناسـبة عينـة 
  ".التدقيق ة اإلحصائية في عملية أسلوب العين

  

  :الفرضية الخامسة
 اختيــــار خطــــة المعاينــــة التــــي تــــتالءم مــــع الهــــدف مــــن ال توجــــد عالقــــة ذات داللــــة إحــــصائية بــــين"

االختيــار، وتحديــد حجــم كـــل مــن المجتمــع وحجـــم العينــة المناســب واختيـــار مفرداتهــا، وبــين تطبيـــق 
  ". التدقيق أسلوب العينة اإلحصائية في عملية 

  

  :الفرضية السادسة
العينــة وبــين تطبيــق أســلوب ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين إجــراء التقيــيم الالحــق لنتــائج "

  ".التدقيق العينة اإلحصائية في عملية 
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  :  مصطلحات الدراسة  6.1
  

 بــشكل التـدقيق الخـارجي مـن اســتخدام وتطبيـق أسـاليب العينـة اإلحــصائية فـي عمليـة دققيـتمكن المـل
 التــدقيق فــي عمليــة اهامً بالمـصطلحات اإلحــصائية وقــادرا علــى اسـتخدملمــاجــب أن يكــون يصـحيح، 

  :التي منهاو
  

  : االحتماالت-1
 

 أن كــل مفــردة مــن يعــي ً يعتمــد أساســا علــى قــوانين الفرصــة والــذي لالحتمــاالتالتفــسير الموضــوعي
 بعمـل االسـتنتاجات اإلحـصائية للمـدققيـسمح و ها احتمـال معـروف الختيارهـا، وهـالعمليات المالية ل

  .عينةعلى أساس نتائج ال
 

  :  المجتمع-2
  

 التي يرغب المدقق في الوصول إلى الرأي الفنـي المحايـد أو االسـتنتاج بـشأنها كل مجموعة البيانات
عن طريق تدقيق عينـة منهـا علـى أن يكـون المجتمـع الـذي تؤخـذ منـه العينـة مكـتمال ومناسـبا لهـدف 

  التدقيق المحدد 
  
  :  الدقـــة-3

  

 والدقـة بـالمفهوم المـستخدم وتتعلق بدرجة تطـابق أو توافـق تقـدير العينـة مـع القيمـة الحقيقيـة للمجتمـع
فـــي المعاينـــة هـــي وســـائل إحـــصائية لقيـــاس أقـــصى فـــرق محتمـــل بـــين تقـــدير الخطـــأ للعينـــة والخطـــأ 

  .ير العينة للخطأ في شكل مدى زائد أو ناقص حول تقدويعبر عنهاالحقيقي غير المعروف، 
  

  : مستوى الثقة -4
لحاالت التي تقع فيها القيمة الحقيقية باستخدام لغة اإلحصاء، فإن مستوى الثقة يعبر عن نسبة ا

من نفس  كبير من العينات بطريقة عشوائيةللمجتمع خالل حدود الدقة المرغوبة إذا تم سحب عدد 
  المجتمع مع استخدام نفس اإلجراءات اإلحصائية لالستنتاج والتقدير، 

   
  : وحدة المعاينة-5

ويحدد المدقق وحدة المعاينـة بمـا يمكنـه ، يقدات المكونة للمجتمع محل التدقهي كل مفرده من المفر
   .من الحصول علي عينة تتسم بالكفاءة والفاعلية لتحقيق الهدف المحدد لعملية التدقيق 
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  :  منهجية الدراسة  7.1

تـم الحــصول كمـا ً فـي الدراســة اسـتنادا إلـى طبيعـة الموضـوع، المـنهج الوصـفي التحليلـي تـم اعتمـاد  
مـصادر الثانويـة المتمثلـة فـي الكتـب والمراجـع العلميـة والدراسـات الـسابقة على البيانات عـن طريـق ال

فـــي موضـــوع  مجـــالت العلميـــة والمهنيـــة المتخصـــصة وال والمنـــشوراتموضـــوع والـــدورياتالالمتعلقـــة ب
  .الدراسة لدعم تحقيق أغراض الدراسة

  

التي تـم ) Questionnaire(تم الحصول على البيانات والمعلومات األولية عن طريق االستبانة و
ومن ثـم توزيعهـا علـى مجتمـع الدراسـة المخـصص وتجميـع المعلومـات الالزمـة فـي موضـوع إعدادها 

 Statistical)باســــتخدام البرنــــامج اإلحــــصائي الدراســــة علــــى أن يــــتم تفريغهــــا أوال ثــــم تحليلهــــا 

Package for Social Science) SPSS االختبـارات اإلحـصائية تـم إجـراء ومـن خاللـه 
  . تحقق أهداف الدراسةي مؤشرات ودالالت ذات القيمة المرجوة والتإلىللوصول أخيرا ، ناسبةالم
  

  : السابقة الدراسات8.1
  

  :العربيةالدراسات : 1.8.1
  

  ):1997،لطفي(دراسة  -)1(
 وغيـــر اإلحـــصائية المعاينـــة أســـاليب :الحـــساباتمعالجـــة متقدمـــة الســـتخدام مراقبـــي  " -:بعنـــوان

  ".راجعةالم في اإلحصائية
  

 المـــستخدمة فـــي المعاينـــة وبينـــت مـــدى أهميـــة تطبيـــق هـــذا األســـاليباســـتهدفت الدراســـة بيـــان أهـــم 
  . بينهماواالختالف االختباري الحديث ووضحت مراحل تنفيذ كل منها ووجه التشابه األسلوب

  

   :إليهومن أهم ما خلصت الدراسة 
 ال غنى عنهمـا للمراجـع فكـل ائيةاإلحص أو غير اإلحصائيةكال النوعين من المعاينة سواء  •

منهمـا يعـد مناســبا السـتخدامه خـالل مرحلــة أو أكثـر مــن مراحـل عمليـة المراجعــة فـي أغلــب 
  . بينهما في عملية التطبيقجزئي مع وجود اختالف األحيان

 بـنفس الدرجـة مـن القبـول لـدى مراجعـي اإلحصائية أو غير اإلحصائية سواءع المعاينة تتتم •
 .المعايير المهنية للمراجعةالحسابات في ظل 

 

  ومن أهم توصيات الدراسة
يجــب علــى مراجعــي الحــسابات االلتــزام ببــذل قــدر كــافي ومعقــول مــن العنايــة المهنيــة عنــد  •

  . في المراجعةاإلحصائية وغير اإلحصائية المعاينة تطبيق أساليب
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  :)1998 مسعود(دراسة  -)2(
  ."ية المختلفة لديوان المحاسبة األردنيالتقديرات اإلحصائية للمهام الرقاب "-:بعنوان

  

 وقـــد اســـتهدفت هـــذه الدراســــة إجـــراء التقـــديرات األساســـية لـــديوان المحاســـبة األردنـــي لعـــدم وجـــود أيـــة 
  تقديرات خاصة بذلك، 

ســـتناد بـــصورة رئيـــسية إلـــى اســـتخدام العينـــات اإلحـــصائية اال  وفـــق منهجيـــةوقـــد أعـــدت هـــذه الدراســــة
رقابات الخاضعة للديوان بعد رصد االآلف من الوثائق الخاضعة للتدقيق، العشوائية على عدد من ال

من أجل تحديد طبيعة الخصائص المختلفة للمجتمعات اإلحصائية وتحديد المتغيرات الواجب العمل 
ًكمــا جــرى أيــضا االســتناد إلــى الوثــائق المختلفــة المتــوفرة فــي ديــوان المحاســبة بعــد تجميعهــا . عليهــا

  ٕوتمت بعد ذلك عمليـة تحليل نتائج العينة واجراء المقارنات الضرورية . لهاوتصنيفها وتحلي
 النتائج في صيغتها النهائية التفصيلية في الجداول لكـي يـسهل تناولهـا مـن قبـل مـستخدمي تووضع

  . هذه المعلومات
  
  ):1999،حميدان(دراسة -)3(

  ."جعة المحاسبية  في عمليات المرااإلحصائيةات منهجية تصميم العين " - :بعنوان
  

لتحليــــل مــــن النــــواحي النظريــــة والتطبيقيـــة مــــسألة تطبيــــق العينــــات اإلحــــصائية فــــي لهـــدفت الدراســــة 
المراجعــة مــن منطلــق اســتحالة القيــام بعمليــة مراجعــة تفــصيلية للعمليــات واألحــداث كافــة نظــرا للعديــد 

   .المراجعة في من المزايا التي يمكن تحقيقها نتيجة التطبيق العلمي ألسلوب العينات
  

بعض الجوانــب العلميــة والمنهجيــة والعمليــة التطبيقيــة وبــرزت منهجيــة الدراســة مــن خــالل تعرضــها لــ
كمـا . التي تسمح بإيجاد إطار علمي نظري للعينات اإلحصائية في واقـع بحـوث المراجعـة وعملياتهـا

لقيـاس اإلحـصائي وحـدود طـرح مـسألة او، تناول تحديد حجم العينة واختيار عناصرها وتقييم نتائجها
كمـا حـدد أهـم المبـادئ  ،طـا المعاينـة وقيـاس ورقابـة مخـاطرهالدقة ودرجة الثقة وأهميتهـا فـي تحديـد خ

  . األساسية للمعاينة اإلحصائية باإلضافة لطرائق قياس درجة المخاطرة في المراجعة وعملياتها
  

  :حث المقترحات التاليةوقد قدم الب
  

ـــات  تطـــوير وتحديـــد أســـاليب -1 المعاينـــة اإلحـــصائية بـــشكل يتناســـب واحتياجـــات المراجعـــة والعملي
ـــة حقيقـــة تمكـــن المـــراجعين مـــن تحقيـــق أهـــداف  ـــك بهـــدف التوصـــل لمراجعـــة عيني الخاصـــة بهـــا وذل

  .المراجعة
  

 يجب على المراجعين تحديد حجم عينة المراجعة باألساليب اإلحصائية فضال عن االختيار -2
    .وي عليها العينة وذلك بهدف قياس ورقابة خطر خطأ المعاينةالعشوائي للعناصر التي تحت
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 :                                                             )2000مسعود،(دراسة - )4( 
قابلية استخدام العينات اإلحصائية لفحص إجراءات الرقابة الداخلية في المؤسسات  "- :بعنوان

  "الحكومية األردنية
  

ه الدراسـة إلى بيان مدى قابليـة التطبيـق الفعلـي ألسـلوب العينـات اإلحـصائية فـي وتهدف هذ •
  . التدقيق المحاسبي في المؤسسات الحكومية

ولقد طبق أسلوب العينـة اإلحـصائية لفحـص إجـراءات الرقابـة الداخليـة وتقيـيم مـدى فعاليتهـا  •
تطبيــق بعــد تــصميم كامــل علــى كــل مــن وزارة الميــاه والــري ووزارة التعلــيم العــالي كنمــاذج لل

كما تتضمن الدراسة الخلفية النظرية المناسبة لتطبيقها . اإلجراءات البسيطة والواضحة لذلك
كمــا . وقــد بينــت الدراســـة القابليــة العاليــة فــي التطبيــق إلجــراءات العينــة اإلحــصائية. ًميــدانيا

 .تضمنت الدراسـة التوصيات المناسبة
ان المحاســـبة األردنـــي قناعـــة تامـــة بـــأن اســـتخدام أســـلوب أن لـــدى ديـــوومـــن نتـــائج الدراســـة   •

ًالعينات اإلحصائية فـي الرقابـة أصـبح أمـرا ضـروريا لالنتقـال بالرقابـة مـن مفهومهـا التقليـدي  ً
والمشكلة هي أن اإلطار النظري والتأكيد على أهمية . إلى الرقابة الشاملة بمفهومها الحديث

 يبقى في إطاره األكاديمي إلى أن تتأكـد قابليتـه فـي استخدام العينات اإلحصائية في التدقيق
التطبيـــق الميـــداني وتترســـخ القواعـــد العمليـــة واإلجـــراءات الـــصحيحة بمـــا يتناســـب وعمليـــات 

  . التدقيق في المؤسسات الحكومية
 
  ):2000،حمدأبني ( راسة  د-)5(

  ".بنوك التجارية األردنية العوامل المؤثرة في اختيار العينات اإلحصائية في مراجعة ال " -:بعنوان 
  

   في اختيار العينة اإلحصائية على البنوك التجارية األردنية المؤثرةهدفت لتحديد أهم العوامل 
 علـى عـدد مـن أهـم اإلحـصائيةبشكل أساسي على اسـتخدام العينـات  اعتمادها ها منمنهجيتوبرزت 
ردنيـة لتحديـد أهـم خـصائص العمليـات التجاريـة األ الرئيسية لمجموعة مختارة من أهم البنـوك األقسام

  المالية فيها ونم ثم معرفة أبرز العوامل المؤثرة في اختيار العينة اإلحصائية 
  :ومن أهم نتائج الدراسة

إن من بين أهم العوامل التي تؤثر في اختيار العينة اإلحـصائية هـو مـدى قـوة نظـام الرقابـة  •
 لمالية في تلك البنوكٕالداخلية واجراءات تطبيقه على كل العمليات ا
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   ):2001،ي خالبل( دراسة -)6( 
  ".المعاينة اإلحصائية وتطبيقاتها في مراجعة الحسابات  " - :بعنوان

  

 العينات وبينت جهود أسلوب الضوء على مفهوم المراجعة في ظل استخدام إلقاء إلىهدفت الدراسة 
 المسببات في ضـيق دائـرة أهمالمجال وتحديد الباحثين والتنظيمات المهنية العالمية والعربية في هذا 

   لدى المراجعيناألسلوبتطبيق هذا 
  

 هــذا الموضــوع لــم يحــظ بالقــدر الــالزم مــن االهتمــام مــن جانــب المنظمــات أن إلــىوتوصــلت الدراســة 
 اإلطــارن أالمهنيــة للمراجعــة فــي الــدول الناميــة بمــا فيهــا علــى وجــه الخــصوص دول العــالم العربــي و

بــشكل  أبعــاده غيــر محــدد المعــالم ولــم يتفــق علــى إطــار هــو األســلوبعــة باســتخدام هــذا العــام للمراج
  . الدراسة في حينهإعداد وقت ىحتقاطع 

  

 بضرورة أن تعطي الجهات المنوط بهـا تنظـيم مهنـة المراجعـة فـي الـدول العربيـة وقد أوصت الدراسة
 يجعلهــا أداة فاعلــة فــي تطــوير تحديــدا اهتمامــا خاصــا بموضــوع اســتخدام العينــات فــي المراجعــة ممــا

   المهني لمراجعي الحسابات   األداء
  
  :                                     )2002 جربوع،(دراسة  -)7(

مدى مسئولية مراجع الحسابات الخارجي المستقل من استخدام أسلوب العينة  "- :بعنوان
  ."دوليةًاإلحصائية في عملية المراجعة وفقا لمعايير المراجعة ال

  

تحديـــد العوامـــل التـــي يجـــب علـــى المراجـــع أن يأخـــذها فـــي االعتبـــار عنـــد تـــصميم ل الدراســــة هـــدفت 
ومـن نتـائج هــذه . هــاثـم توثيق ج تنفيـذ إجــراءات المراجعـة عليهـاواختيـار عينـات المراجعـة، وتقــويم نتـائ

المنــشأة فــي نظــام الدراســـة أنــه يتوجــب علــى المراجــع التأكــد مــن أن اإلجــراءات التــي وضــعتها إدارة 
الرقابة الداخليـة مطبـق علـى كافـة العمليـات الماليـة عنـد اسـتخدام أسـلوب العينـة اإلحـصائية لـضمان 

ًكمـا يعتبـر التخطـيط الـدقيق للعينـة عنـصرا . التجانس في تطبيق اإلجراءات على كافة هذه العمليـات
 وقـت، كمـا يـتم تحديـد العالقـةتتسم بالكفـاءة فـي نفـس الفي حصول المراجع على عينة فعالة ًأساسيا 

  .وخصائص المجتمع الذي سحبت منه العينة بين العينة والهدف من االختبار
  

  -: وقد أوصت الدراسـة بما يلي
يجــب علــى المراجــع أن يأخــذ فــي االعتبــار عنــد تحديــد حجــم العينــة اإلحــصائية عمــا إذا كانــت -1

المراجــع، فكلمــا كانــت المخــاطر التــي مخــاطر المعاينــة قــد خفــضت إلــى أدنــى حــد ممكــن لهــا يقبلــه 
 . يرغب المراجع في قبولها أقل كلما وجب أن يكون حجم العينة أكبر
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يجــب علــى المراجــع أن ينظــر فــي نتــائج العينــة وفــي طبيعــة وأســباب األخطــاء التــي تــم تحديــدها -2
 الداخليـة والنظـام واألثر المباشر لألخطاء المكتشفة على البيانات المالية، ومدى فعالية نظـام الرقابـة

 . المحاسبي وأثرها على طريقة المراجعة
 

ويتوجــب علــى المراجــع عنــد قيامــه بتقيــيم نتــائج العينــة اإلحــصائية أن يطلــب مــن اإلدارة التحــري -3
عـــن األخطـــاء المكتـــشفة ومكـــامن األخطـــاء المحتملـــة وأن يقـــوم بـــأي تعـــديالت ضـــرورية، كمـــا يقـــوم 

 . بتعديل تخطيط إجراءات المراجعة
  
  

  :االنجليزيةالدراسات : 2.8.1
  

  ): Hanson,1994(  دراسة-:1

  "udgment Juditor Aequires Rampling SuditA " -:بعنوان
  

 وتقييم األداء ، في المراجعة باستخدام العينة اإلحصائيةالعمل االمتثال لمعايير ضمانأسس تحديد ل الدراسة هدفت
، .  برنامج جمع ومراجعة كل حسابتطوير ية المختصة أو كيفةاجع، بغض النظر عن مدى المر. وتعظيم األرباح

 يحتاج المراقب ذلك،ولتحقيق .  يمكن جنيهاالمتوقعة التيالفوائد من  الحد المطلوبفإن تكلفة االختبار تتجاوز 
ينبغي لفحص عينة تمثيلية أو شريحة من نوع مختلف من الحسابات كيف يجب أن يتم اختيار العينة وكيفية العينة 

  .مراجعي الحساباتلعلى القضايا الحاسمة 
  

  :ألخذ العينات ويشمل تصميم نموذج إلى وقد توصلت الدراسة

 معرفـة االعتبـار،يأخـذها بعـين  أن المراجـع في ظـل القيـود التـي يجـب علـى المتاحة، في الموارد ضرورة النظر )1(
  .كمة لخصائص معينة للعينات المتاحة والمعرفة المتراواألدوات  واإلحصائيةالقواعد الرياضية

  في متناول اليد   األسلوب لجعل هذا األمثل التصميم إلىوضع هذه المحددات معا للوصول  )2(

  
  :                                     )Shafted,1997( دراسة -:2

  Audit Sampling For Tests Of Controls, Substantive Tests Of" - :بعنوان
 Transactions and Balances     

التمييز بين أخذ العينات اإلحصائية وبين وشرح مفهوم أخذ العينات التمثيلية هدفت الدراسة إلى 
  كما هدفت للتعريف بكيفية.أخذ العيناتبتعريف ووصف لمراجعة الحسابات  واختيار عينة احتمالية

 ووصف لمعامالت وتحديدااستخدام العينات في اختبارات المراقبة واالختبارات الموضوعية من 
استخدام سمات أخذ العينات في اختبارات المراقبة واالختبارات وسمات أخذ العينات وتوزيع العينات 

  .العيناتتطبيق مفاهيم أخذ ورسم سياسة لالموضوعية من المعامالت 
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  :                                     )Thompson,1991(دراسة  -:3
 An Alternative Approach for Controlling Statistical            -:بعنوان

Audit Sampling Risks  

 المــــستخدمة لتخطــــيط وتنفيــــذ ومراجعــــة الرقابــــة المنــــاهج التقليديــــة وخطــــر لتوضــــيح هــــدفت الدراســــة
 مراجعة أنظمة رقابات  قيول تركز أساسا على خطروالتي الحسابات وتقييم االختبارات الموضوعية 

تتنـاول هــذه و بـشكل صـحيح مراجـع الحـسابات ء وتنظـر بـسلبية فقـط مـن خطـر رفـض تـشوبها أخطـا
المنــاهج   أنوعلــى الــرغم مــن.  علــى حــد ســواءالمخــاطر  بــديل الــنهج المفاضــلة التــي تعتبــرالدراســة

ـــى النتيجـــة التـــي خلـــص إليهـــا  نفـــسه ، هنـــاك بعـــض ئي اإلحـــصا العمـــلالتقليديـــة كثيـــرا مـــا تـــؤدي إل
   المراجع ثقة تدعمنتيجة اإلحصائية المكن أن توفر التطبيقات التي فقط  ي

تحفز المـراجعين والبـاحثين والمهتمـين بتطـوير مهنـة  استخدام العيناتإلى أن مزايا وخلصت الدراسة 
 .ٕ واعطائها القدر الالزم من االهتماممواصلة النظر فيهاالمراجعة على 

 
  
                    :                   )Schreiner,2009(دراسة  -:4

 Statistical audit sampling for portfolio-at-risk               - :بعنوان
in microfinance In Brazil   

  

القروض في من عمليات برامج عينة  هو توفير طريقة منخفضة التكلفة لمراجعة الدراسة هذه هدف
  . ينع آخر من المقرضأي نوأو   جهات حكومية، سواء كانوا منبالبرازيلك والبن

  

تقنيات القياسية ألخذ العينات وحدة مراجعة الحسابات لل تصميم منهجيةتطبيق وبرزت منهجيتها في 
وخالفا لمراجعة الحسابات أن أخذ العينات تقريبا جميع . مع أخذ العينات الطبقية في حالة معينة

  استخدام مراجعي الحسابات 
  

في تلك  القروض عملياتل العينات بطريقةلمراجعة اإلحصائية  أن افي الدراسةالنتائج ومن أهم 
  . ة كذلكوغير مكلفة في نفس الوقت  ودقيقة وغير معقدة هو بسيطالبنوك

  

عند قيامهم بعملية المراجعة لتلك أخذ العينات بالحسابات ي مراجعوقد أوصت الدراسة بضرورة قيام 
 ، مع بعض  اإلحصائيةالعينات قواعد معظم المراجعين استخدام حثت ، والعمليات الخاصة

 من سمات هذه التقنيةلما تتمتع به .  ، وأنهم لم يعثروا على العيوبالمستوى المطلوب من الثقة
لمراجعين الذين يرغبون فعال  ل من الناحية اإلحصائية تسمحة ودقيقمكلفة، بسيطة وغير مميزة فهي

 . ق شائع جدافي القيام بعمل جيد لقياس دقة بياناتهم في تطبي
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     : الدراسات السابقةأهم ما يميز الدراسة عن: 1.9
  

بعد استعراض الدراسات السابقة يمكن القول بأن الدراسات السابقة جـاءت حـول كيفيـة   
 فــي عمليــة التــدقيق وتعرضــت لــبعض مزاياهــا وجهــات اســتخدام أســلوب العينــة اإلحــصائية

دراســات الــسابقة علــى اعتبــار أنهــا النبــراس واســتفادت الدراســة الحاليــة مــن ال، اســتخدامها
العوامـل المـؤثرة فـي والمصدر األساسي لتوجيه هذه الدراسة الحالية من خالل استخالص 

، كمـــا أن نتـــائج الدراســـات الـــسابقة اســـتخدام أســـلوب العينـــة اإلحـــصائية فـــي عمليـــة التـــدقيق
  .يئة المحددة للدراسةدعمت النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة في إطار الب

  

البيئــة أن غالبيــة الدراســات الــسابقة طبقــت علــى مجتمعــات خــارج   فــيتتميــز هــذه الدراســةو  
 مثل األردن ومصر وبريطانيا والواليـات المتحـدة األمريكيـة والبرازيـل وغيرهـا مـن محل الدراسة

ر دراسـة وبحـسب علـم الباحـث فانـه لـم تتـوف. الدول وركـزت علـى الموضـوع مـن جوانـب أخـرى
ســابقة حــول العوامــل المــؤثرة فــي اســتخدام أســلوب العينــة اإلحــصائية فــي عمليــة التــدقيق مــن 

ـــسطين ،الناحيـــة التطبيقيـــة العمليـــة ـــي فـــي فل وهـــي تعـــد إضـــافة جوهريـــة لهـــذه  ،كونهـــا األول
الدراسات من خالل ما توصلت له من نتائج وما خرجت به من توصيات عملية حيـث أكـدت 

  . في عملية التدقيقاإلحصائية العينة أسلوبعوامل المؤثرة في استخدام على ضرورة أخذ ال
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   المحاسبية عالقة علم اإلحصاء بمجموعة العلوم 3.2.2
 ماهية عينات التدقيق والحاجة لها في اختبارات المدقق 4.2.2
  التدقيق المتعارف عليها   أسلوب العينات في ظل معايير 5.2.2
  المبادئ األساسية للمعاينة في عملية التدقيق6.2.2
 أهم الطرق المستخدمة في اختيار عينات التدقيق 7.2.2

 اإلحصائية العينات عملية التدقيق باستخدام أسلوب 8.2.2

  
  التدقيقاستخدام العينة اإلحصائية في عملية  :الثالثالمبحث  3.2

  

 دــــــــــتمهي 0.3.2
 أخطاء ممكن حدوثها في تحليل عينة التدقيق 1.3.2

 التدقيق العينة اإلحصائية في عملية  أسلوبالمخاطر المرتبطة باستخدام 2.3.2

  عملية التدقيقالمعاينة اإلحصائية في  أسلوب  تطبيقالعوامل المؤثرة في 3.3.2
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  ةــــــمقدم 0.2
:-  

نسانية التي تتفاعل مع متغيرات بيئة األعمال وتـؤثر يعتبر تدقيق الحسابات أحد العلوم اإل   
  على سلوك أصحاب المصلحة في المنشأة 

 

 الرقابــة أنظمــة هــو فحــص أو ،صــحتهاللتأكــد مــن   المفهــوم العــام للتــدقيق هــو فحــص الحــساباتإن
وقـد ظهـرت مهنـة  للمنـشأةيعطـي الـصورة الـصحيحة والـصادقة  الداخلية والبيانات والمـستندات بـشكل

 تطــورت المهنــة نظــرا أنالبيانــات المحاســبية وكــان   التحقــق مــنإلــى اإلنــسانتــدقيق نتيجــة لحاجــة ال
 ممـا يـدعو الن يكـون المـدقق فـي هـذه الحالـة ،األمـوال التـساع النـشاط االقتـصادي وظهـور شـركات

   .اإلدارة أعمال هو كوكيل للمساهمين لمراقبة
  

 

مترابطتـان يمكنـان المـدقق مـن  للتـان همـا وظيفتـان الفحـص والتقريـر اكـال مـن عمليـة التـدقيق تـشمل
بلورة نتائج الفحص واثبات ذلك   التقرير فهو عبارة عنأما للمشروعالمالية   رأيه حول العملياتإبداء

التقريــر بــشكل كبيــر جــدا فقــد  أهــدافوقــد تطــورت ، المحايــدفــي تقريــر يبــين فيــه المــدقق رايــة الفنــي 
والتالعب ولكن نتيجة للظروف المتغيرة فقد   والغشاألخطاءاف كانت سابقا هي مجرد وسيلة الكتش

  ):7 2005، جمعة. ( ومتابعة التنفيذ مراقبة الخطط :أهدافها أهم من وأصبحتعدت عملية التدقيق 
  

بــاختالف الزاويــة التــي ينظــر إلــى عمليــة التــدقيق مــن خاللهــا ولكــن مــستويات أنــواع التــدقيق تختلــف 
 المهنة وآداب بقواعد سلوك اإللماممدقق المن الواجب على و، ألنواع واحدةاألداء التي تحكم جميع ا

مجموعــة قواعــد تمثــل و  مقــاييس مثاليــة للــسلوك المهنــيتــشكل أخالقيــةمبــادئ تمثــل قــيم  هــيوالتــي 
  ):81 2006، مطارنةال( .أعمالهالتحلي بها عند ممارسة المدقق الصفات السلوكية التي يتعين على 

  

 فــي شــتى المجــاالت الــدعم واالهتمــام الكثيــر مــن تحتــاجق الحــسابات فــي قطــاع غــزة إن مكاتــب تــدقي
 لمعرفـة أفـضل الطـرق حاجتها الهامة األمور ومن هذه .فيهنظرا للطبيعة الخاصة للمجتمع المتواجد 

 أسـلوبك مفيـد إحـصائي أسـلوبوالوسائل المستخدمة في التدقيق الحـديث للحـسابات ومنهـا اسـتخدام 
   .التدقيق المدقق من مزايا لخدمة عملية يمدا لما العينات نظر
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  ا وأبرز مراحل تطورهالتدقيقعملية  :األولالمبحث  1.2
 

  :تمهيد 0.1.2
 

وبتعبير ،   ما للتأكد من صحتهاةإن المفهوم العام لكلمة تدقيق هو فحص حسابات وحدة اقتصادي  
ات والمــــستندات والحــــسابات والــــسجالت آخــــر فالتــــدقيق هــــو فحــــص أنظمــــة الرقابــــة الداخليــــة والبيانــــ

تحــت التــدقيق فحــصا انتقاديــا منظمــا وبــشكل يمكــن المــدقق مــن تقــديم تقريــره الــذي بالوحــدة الخاصــة 
ـــد المـــستقل حـــول مـــدى  ـــه الفنـــي المحاي ـــك الوحـــدة لوظائفهـــا ومـــدى أدائهـــا يـــضمنه رأي ـــاءة إدارة تل كف

  )1997:1 ،الصبان ( .ة نحو المجتمعلمسئوليتها االجتماعي
  

ٕوتبــدو أهميــة كفــاءة المــدقق واخالصــه وحيــاده التــام مــن البيانــات التــي يقــوم بتــدقيقها والقــوائم الماليــة 
 وتخـدم عـدة ،أغـراضتـستخدم لعـدة والتي ، التي يبدي رأيه حول عدالة تصويرها لواقع حال المشروع

. غيــرهم الكثيــر كــاإلدارة والمــساهمين والمــوظفين والــدائنين ومــصلحة الــضرائب والمــستثمرين وجهــات
.  مــستوى عــال مــن التحــصيل العلمــي والخبــرة العمليــة يفتــرض أن يكــون مــدقق الحــسابات علــىولهــذا

ومــن هنــا نــرى أغلــب دول العــالم أوجــدت نقابــات أو هيئــات مختــصة تــضع قــوانين وأنظمــة وشــروطا 
تحـصيل  مـن الاإلضـافة إلـي اشـتراط تـوافر حـد أدنـىخاصة محـددة لمزاولـي مهنـة تـدقيق الحـسابات ب

  )1997:1، الصبان(. العلمي في كل من يرغب في التخصص لممارسة المهنة
  

 وقـــد ازداد االهتمـــام بالمـــدقق والتـــدقيق مـــن حيـــث التنظـــيم والكفـــاءة نظـــرا الزديـــاد االهتمـــام باألقـــسام 
 فــي عالمنــا ونظــرا لتعقيــدات العمليــات التجاريــة، التــي هــي مــصدر المعلومــات الرئيــسيةالمحاســبية و

رأي المحايــد الــومــا اســتلزمه فــصل ملكيــة المــشروع عــن إدارتــه مــن اعتمــاد ،  محليــا وعالميــاالحاضــر
  )2007:55، عبد اهللا( .يلمدقق الخارجل
  

  
  
  
  
  
   
  



 

 18

  وأهميتها تتدقيق الحسابامفهوم عملية  1.1.2
  

ر يقصد بتـدقيق الحـسابات فحـص أنظمـة الرقابـة الداخليـة والبيانـات والمـستندات والحـسابات والـدفات  
بقـصد الخـروج بـرأي فنـي محايـد ،  تحـت التـدقيق فحـصا انتقاديـا منظمـا بالوحدة االقتصاديةالخاصة 

ومـدى ، فـي نهايـة فتـره زمنيـة معلومـة الوحدة لك قوائم المالية عن الوضع المالي لتعن مدى دالله ال
  . تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة 

  

 صـحة قيـاس التأكـد مـن ويقصد بالفحص  والتحقيق والتقريرقيق تشمل الفحصوهكذا فان عملية التد
ت الماليـة العمليات وسالمتها التي تم تسجيلها وتحليلها وتبويبهـا أي فحـص القيـاس الحـسابي للعمليـا

أمــا التحقيـق فيقــصد بـه إمكانيــة الحكـم علــي صــالحية . الخاصـة بالنــشاط المحـدد للوحــدة االقتـصادية
 وضـــعه  وكداللــه علــى،معينــةن فتــرة ماليــة عــالوحــدة  ســليم ألعمــال النهائيــة كتعبيــريــة القــوائم المال

همــا تمكــين ب  وهكــذا فــان الفحــص والتحقيــق وظيفتــان مترابطتــان يقــصد .الفتــرةالمــالي فــي نهايــة تلــك 
المدقق من إبداء رأيه فيما إذا كانت عمليات القياس للمعامالت الماليـة قـد أفـضت إلـي إثبـات صـورة 

تحقيــق  فيقـصد بـه بلـورة نتـائج الفحـص وال أمــا التقريـر.  المـالياومركزهـالوحـدة دلـة لنتيجـة أعمـال عا
 وهــو ختــام عمليــة ،اوخارجهــالوحــدة االقتــصادية  األمــر داخــل ٕواثباتهــا فــي تقريــر يقــدم إلــى مــن يهمــه

ويرها لمركـز لماليـة ككـل مـن حيـث تـصالتدقيق حيث يبين فيه المدقق رأيه الفني المحايد في القـوائم ا
توافـق البيانـات " التعبيـر بعدالـة "  وعادلـة وتعنـي عبـارة ةالمالي وبيانها عملياتـه بـصورة سـليمالوحدة 

 البيانـات أن تكـون سـليمة محاسـبياوهـذا يتطلـب مـن هـذه ، الوحـدةالواردة في القـوائم الماليـة مـع واقـع 
  )  13:2007 ،عبد اهللا(. ووافية

  

 عــدة خــدمتغايــة   وســيلة الاكونهــتبــرز مــن التــدقيق عمليــة  أهميــة أن) الــصحن والــصبان(  ويــرى 
 ،راءالمــــدك ورســــم سياســــاتها اقراراتهــــ اتخــــاذ فــــي تــــستخدم القــــوائم الماليــــة المدققــــة وتعتمــــدها جهــــات

ت الحكوميـة ا واالقتـصاد والهيئـاألعمالورجال والمؤسسات المالية ين والمستقبلين يوالمستثمرين الحال
 األداء وضـــع الخطـــط ومراقبـــة فـــيعتمـــد اعتمـــادا كليـــا علـــى البيانـــات المحاســـبية  تدارة فـــاإلالمختلفـــة

 تكون تلك البيانات مدققة من قبـل هيئـة أن ومن هنا تحرص ، كذلك يعتبر موجها لالستثمارمهيوتقي
  توجيـه المـدخراتفـي قـرار يأوائم المالية المدققـة عنـد اتخـاذ  القونعتمديالمستثمرين و  ،فنية محايدة

  .عائد ممكن مع اعتبار عنصر الحماية الممكنة تثمارات بحيث تحقق لهم اكبراالسو
 

فتعتمد القوائم المالية المدققة من قبل هيئة فنية محايدة عند فحصها للمراكز المؤسسات المالية  أما
واالقتصاديون يتعمدون هذه القوائم في . منها بطلب قروض وتسهيالت ائتمانية ينتقدمللمالمالية 

 )19:2006،المطارنة(  .االقتصاديالتخطيط  وفىيرهم للدخل القومي تقد
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  الدولــة فتعتمــد القــوائم المدققــة التخطــيط والرقابــة وفــرض الــضرائبوأجهــزة الهيئــات الحكوميــة كــذلك
ال مـوكـذلك تعتمـد عليهـا نقابـات العالـخ ... لـبعض الـصناعات اإلعانـات وتقريـر ،األسعاروتحديد 

سنى الخدمــة تــتلــن و. ر والمــشاركة فــي األربــاح ومــا شــابه األجــونأرة بــشدا مفاوضــاتها مــع اإلفــي
انــات فحــصا بفحــص تلـك البي و شــخص محايـدأ هيئــة خارجيـة مــستقلة اعتمــد علـىذا إال إالحقيقيـة 

 ودرجــة االعتمــاد عليهــا ومــدى هات محايــد حــول مــدى صــحفنــيى رأبــداء ٕاو، انتقاديــا منظمــا ودقيقــا
 في تلـك  وصحة تبيانها لنتيجة العملالماليلوضع لث عدالة تصويرها داللة القوائم المالية من حي

  ):15 2007 ، عبد اهللا(  .المنشات المالية 
  
  

  

  :مهنة التدقيقل التاريخيالتطور  2.1.2
 

  

 التــي التحقــق مــن صــحة البيانــات المحاســبية إلــى اإلنــسان مــن حاجــة نــشأتهاتــستمد مهنــة التــدقيق   
 أوال وقد ظهـرت هـذه الحاجـة  .للواقع من مطابقة تلك البيانات والتأكد ،اتهقرار اتخاذ فييعتمد عليها 

 واليونـــان كانـــت المـــصريين حكومـــات قـــدماء أنلـــدى الحكومـــات حيـــث تـــدل الوثـــائق التاريخيـــة علـــى 
 كـــذلك كـــان الرومـــان يفـــصلون بـــين مـــن هـــو  مـــن صـــحة الحـــسابات العامـــةللتأكـــدتـــستخدم المـــدققين 
   )Richard & Jack ,1905,ch,iv: 74( . و مسئول عن المقبوضاتوفات ومن همسئول عن المصر

 حـدث الـذيثم اتسع نطاق التدقيق فشمل وحدات القطاع الخاص االقتصادية خصوصا بعد التطـور 
وقـد . م 1494 موسـوعة لوقـا باشـيليو عـام فـي نظام القيد المزدوج كمـا ورد بإتباع علم المحاسبة في

 ذلــك مــن هومــا تــضمن ،األمــوالع حجــم المنــشات وظهــور شــركات  تلــك الحاجــة نتيجــة اتــساادتدزا
  واإلدارةملكية الفصل بين 

  

ثــم اتجهــت م  1581 عــام االيطاليــةنيــسيا ي ففــي ميــدان التــدقيق فــي منظمــة مهنيــة أول ظهــرتقــد و
،  التنظــيم المهنــي  هــذافــي وقــد كــان لبريطانيــا فــضل الــسبق . تنظــيم هــذه المهنــةإلــى األخــرىالــدول 

جمعيــــة المحاســــبين " ت عمليــــة تــــدقيق الحــــسابات مهنــــة مــــستقلة فيهــــا عنــــدما أنــــشئت حيــــث أصــــبح
  ) . م1773(م بالرغم من أن المهنة نشأت هناك قبل ذلك بكثير 1845بأدنبرة عام " القانونيين 

  

م وألمانيا عام 1882 والواليات المتحدة األمريكية عام ،م1881 ثم تلتها في هذا السياق فرنسا عام 
 يخلو  وهكذا حتى أصبح ال،م1911 وفنلندا عام ،م1904 واستراليا عام ،م1902وكندا  ،م1896

  . منها بلد في عالمنا الحاضر
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 مزاولة المهنة فيها دون بدأت هذا المجال حيث في فكان لمصر فضل السبق العربي الشرق في أما
ظم لمزاولة مهنة المن) 1 (عند صدور القانون رقمم 1909تى عام تنظيم وظلت حرما مباحا ح

كما كانت تشريعات مهنية ،  على ذلك القانون عدة تعديالت فيما بعد أدخلتتدقيق الحسابات وقد 
 مدققى الحسابات وكان تومسؤولياوقد بينت تلك التشريعات حقوق م 1919 العراق سنة فيمتقدمة 

 وقد ظل القانون  ترخيص من الحكومةأو االترخيص بمزاولة المهنة يتم من قبل هيئة معترف به
 ينظم  مهنة التدقيق خاضعة لقانون خاصوأصبحت م1958 العراق حتى عام في مطبقا الهندي

  ) 55 :2007 ، عبد اهللا(  هذه المهنة فيالدخول 
      

  
 :أبرز مالمح تطور أهداف التدقيق 3.1.2

  

.  المــضمون  األهــداف وبالتــاليىالتطــور التــاريخي ألهــداف التــدقيق ومــضمونه المهنــي طــرأ علــ إن 
فقــد كانــت عمليــة التــدقيق مجــرد وســيلة الكتــشاف مــا قــد يوجــد فــي الــدفاتر والــسجالت مــن أخطــاء أو 

ولكـــن هـــذه النظـــرة لعمليـــة التـــدقيق تغيـــرت عنـــدما قـــرر القـــضاء االنجليـــزي . غـــش وتالعـــب وتزويـــر
  أن اكتــشاف الغــش والخطــأ لــيس هــدفا مــن أهــداف عمليــة التــدقيق وأنــه لــيسم1897صــراحة عــام 

 أن ال يبـدأ عملـه وهـو يـشك فيمـا يقـدم إليـه مـن شـرطيا سـريا بـل عليـهمفروضا في المـدقق أن يكـون 
 التـأكد من الدقة الحسابية للـدفاتر والـسجالت ومـا تحويـه ى هدف التدقيق قاصرا علكما كان ،بيانات

   . دون إبداء رأي فني محايد حول أكثر من ذلكهامن بيانات ومطابقة القوائم المالية مع
  

 للــدفاتر بتــدقيق انتقــادي مــنظمصبح مــن واجــب المــدقق القيــام تطــور ليــ ولكــن هــذا الهــدف أيــضا قــد 
) أو مـن قـام بتعيينـه ( ٕوالسجالت واصدار رأي فني محايد يضمنه في تقريره الذي يقدمـه للمـساهمين

هريـة  مـن كافـة النـواحي الجوأعـدت كانـت البيانـات الماليـة قـد إذايـه فيمـا أروعن نتيجـة فحـصه 
 والواضــحةالمــستعملة أن العبــارات و تقــارير ماليــة محــدده إلطــار ا ذات العالقــة وفقــواألساســية

  ):200817، مطارنةال (. من معناهاأكثر ال تحتمل المدقق يرألبيان 
  

  )14: 2007،عبد اهللا( :أهمهاويمكن حصر األهداف التقليدية للتدقيق في نواح عدة 
  

  .عليهابالدفاتر لتقرير مدى االعتماد ات المحاسبية المثبتة التأكد من دقة وصحة البيان: 1
   .والسجالت رأى فني محايد حول مطابقة القوائم المالية بما هو مقيد بالدفاتر ىحصول علال :2
   . وتقليل فرص حدوثهاشغ يوجد بالدفاتر من أخطاء أواكتشاف ما قد : 3
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  ):9 2005، جمعة( :أهمها أهداف أخرى ف إلىدت عمليه التدقيق هذه األهداأما اليوم فقد تع 
  

  . مراقبة الخطط الموضوعة متابعة تنفيذها  : 1
  .  األهداف المرسومة ىعمال بالنسبة إلاألتقييم نتائج : 2
  . نشاطالتحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية اإلنتاجية في جميع نواحي : 3
الهـدف م يعد تحقيق اكبر قدر مـن الـربح لف .المجتمع فيتحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية :  4

    .ة المجتمع الذي يعمل فيه المشروع رفاهيركته أهداف أخرى منها العمل علىاألهم بل شا
  
  

  :ٕمراحل تطور أهداف واجراءات التدقيق   )   1-2 (الجدول
  

مستوى   الهدف من التدقيق  الفترة  
  الفحص

أهمية الرقابة 
  الداخلية

  غير مهمة   فحص تفصيلي   شاف الغش واالختالس اكت  م1850ما قبل عام 

  غير مهمة  تفصيل مبدئي  اكتشاف الغش واالختالس والخطأ  م1905_م 1850ما بين 

ــة المركــز المــالي واكتــشاف   م1933_ م 1905مابين  ــد عدال تحدي
  الغش واألخطاء 

فحص اختبـاري 
  تفصيلي 

  درجة اهتمام بسيطة 

ــة   م 1940_ م 1933مابين  ــد عدال المركــز المــالي واكتــشاف تحدي
  الغش واألخطاء

  بداية االهتمام   فحص اختباري 

ــة المركــز المــالي واكتــشاف   م1960_ م 1940مابين  ــد عدال تحدي
  الغش واألخطاء

  اهتمام قوي وجوهري   فحص اختباري

، تقيـيم نتـائج األعمـال ، مراقبة الخطـط   حني اآلن _ م 1960بين 
  ا تحقيق الرفاهية االجتماعية وغيره

أهمية جوهريـة للبـدء   فحص اختباري
  بعملية التدقيق 

  ):11 2005، جمعة( 

  
  

 :تأنـــــــــواع تدقيق الحساباأهم  4.1.2
 

هناك أنواع متعددة من التدقيق تختلف باختالف الزاوية التي ينظر إلى عملية التدقيق مـن خاللهـا   
وجـــه اإلجمـــال يـــصنف التـــدقيق حـــسب وب، ولكـــن مـــستويات األداء التـــي تحكـــم جميـــع األنـــواع واحـــدة

   :وجهات النظر المختلفة إلى ما يلي
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  : من حيث نطاق عملية التدقيق:  أوال 
 

   :كاملالتدقيق ال - 1
ومـا تتـضمنه  كان التدقيق وحتى عهد قريب يـتم بفحـص جميـع العمليـات المقيـدة بالـدفاتر والـسجالت

تفــصيلي، إذ كانــت  لغــش أي تــدقيق كامــلمــن بيانــات أو حــسابات خاليــة مــن األخطــاء والتالعــب وا
والتجـارة ومـا صـاحبها مـن تعـدد  المـشاريع صـغيرة وعملياتهـا قليلـة وكنتيجـة لتطـور ميـادين الـصناعة

عملي لما يتطلبه من جهد كبير ووقـت  المشاريع وكبر حجمها أصبح التدقيق مستحيال ومكلفا وغير
ل اختياري وقد سـاعد هـذا االتجـاه علـى زيـادة كام طويل، مما أدى إلى تحول هذا التدقيق إلى تدقيق

الداخلية وأدواتها وتحقيق نظام دقيق متين لها ،حيـث أصـبحت كميـة  اهتمام المشاريع بأنظمة الرقابة
 العينة تتوقف على مدى مكانـة ودقـة أنظمـة الرقابـة الداخليـة، فـالفرق بـين الكامـل االختيارات وحجم

   .المحاسبية لى نظام التدقيق فقط وليس باألصول والمبادئع ي والكامل االختياري يقتصرالتفصيل
  

  :جزئيالتدقيق ال - 2
 هــي العمليــات التــي يقــوم بهــا المــدقق وتكــون محــدودة الهــدف أو موجهــة لغــرض معــين كفحــص
  العمليـــات النقديـــة خـــالل فتـــرة معينـــة أو فحـــص حـــسابات المخـــازن و التأكـــد مـــن جـــرد المخـــزون

التـي توصـل   علـى التقريـر المتـضمن خطـوات التـي اتبعـت والنتـائجويهـدف هـذا النـوع إلـى الحـصول
القـوائم الماليـة ومـدى  إليها الفحص وال يهـدف إلـى الحـصول علـى رأي فنـي محايـد علـى مـدى عدالـة

  ):25 2004، عبد اهللا(  .الكامل داللتها للمراكز المالية ونتيجة األعمال كما هو في التدقيق
  
 

  :تتم فيه عملية التدقيق من حيث الوقت الذي :ثانيا
 

  :نهائيالتدقيق ال - 1
أقفلت وقيود التـسوية  يقصد به بداية التدقيق في نهاية الفترة المالية للمنشأة، بعد أن تكون الدفاتر قد

عـدم حـدوث أي تعـديل فـي البيانـات  قد أجريت والقوائم المالية قـد أعـدت، ويمتـاز هـذا النـوع بـضمان
  .هاتدقيق  في أرصدة الحسابات بعدالمثبتة في الدفاتر والتغير

  

  :مستمرالتدقيق ال - 2
المنشأة بفترات  يقصد به قيام عملية التدقيق والفحص بصفة مستمرة إذ يقوم المدقق أو مندوبه بزيارة

والــسجالت، باإلضــافة إلــى  متعــددة خــالل الــسنة الماليــة لتــدقيق وفحــص البيانــات المثبتــة بالــدفاتر
يـتم هـذا  و.ٕبعد ترصيد الحسابات واقفال الدفاتر  المالية في نهاية السنة الماليةالتدقيق النهائي للقوائم

ويجهــزه المــدقق علــى ضــوء دراســته وتقييمــه ألنظمــة الرقابــة  النــوع ويــسير وفــق برنــامج مرســوم يعــده
 ):43 2002، سرايا( الداخلية
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  : من حيث الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق: ثالثا 
  

     :يداخلالتدقيق ال - 1
  

، ولعـل الـسبب  تـابعينمدققينداخلية أو   الفحص المنظم للمشروع ودفاتره وسجالته بواسطة جهةهو
 يرجع أساسا إلى كبر حجم المشروعات وتعدد وتنوع عملياتها الماليـة التدقيق في نشأة هذا النوع من

الموضـوعة،  والخطـطاالبتعـاد التـدريجي لـإلدارة العليـا للمـشروع عـن تفاصـيل تنفيـذ الـسياسات  وكـذا
المــشروع وجــديتها فــور  األمــر الــذي اســتلزم وجــود إدارة وقائيــة ورقابيــة تــضمن التحقــق مــن عمليــات

ٕأكبـر كفايـة إداريـة وانتاجيـة ممكنـة   إلـى تحقيـقالتـدقيقويهـدف هـذا النـوع مـن   ،إتمامهـا أو حـدوثها
التأكــد مــن صــحة التالعــب فــي الحــسابات و للمــشروع عــن طريــق محــو اإلســراف واكتــشاف أخطــاء

خططها واتخاذ قراراتها ومراقبة تنفيذها، إال أن وجود  البيانات التي تقدم لإلدارة لتسترشد بها في رسم
 حـسابات، وتـدقيق الخـارجي بفحـص المـدققبالمؤسسة ال يغني عن تكليف  للتدقيققسم إدارة داخلية 

  . الداخلي المدقق التي يتبعها  الخارجي عمله تختلف عن الطريقةالمدققينفد بها  فالطريقة التي
  
  

   :خارجيالتدقيق ال - 2
  

بالنـسبة  والتـدقيقتقـوم بهـا جهـة مـستقلة مـن خـارج المؤسـسة وقـد تكـون مكتـب مـن مكاتـب المحاسـبة 
ألساســـية ا ةحيــث أن الوظيفــ.نــسبة للقطــاع العــاملمؤســسات القطــاع الخــاص والجهــاز المركــزي بال

ومحايـدا للتحقـق   وسـجالت المؤسـسة فحـصا فنيـا دقيقـا الخـارجي هـي فحـص مـستندي لـدفاتردققللمـ
 .جـــــــــــديتها مـــــــــــن أنهـــــــــــا قـــــــــــد تمـــــــــــت فعـــــــــــال فـــــــــــي إطـــــــــــار إجـــــــــــراءات ســـــــــــليمة وصـــــــــــحيحة تثبـــــــــــت

ليـشمل إبـداء الـرأي فـي نظـام الرقابـة   على تحقيق الهدف الـسابق فحـسب بـل يتعـداه عملهال يقتصرو
لغــرض خــاص مثــل شــراء للمؤســسة أو فحــص  الداخليــة أو بيــان مــدى تنفيــذ الــسياسات الموضــوعة

  إلزامـي تفرضـهووهـ  فـي نهايـة المـدة الماليـة كمـا أنـه شـامل عادةويقعالمؤسسة أو إدماج المؤسسة، 
 دون وتـدقيقهاأي عـن طريـق عينـة مـن كـل نـوع مـن أنـواع العمليـات الماليـة  القوانين إال أنه اختياري

ما يكون موضع ثقة   وعادةالتدقيقجة رد نتيو الخارجي يدققالمتقرير و.  العمليات كلهابتدقيق القيام
بالطبع مسؤول عما يتضمنه التقريـر  وتقدير لما يتمتع به من استقالل وحياد وعلم وخبرة ودراية وهو

ــــــــــسائدة والمعمــــــــــول بهــــــــــا ــــــــــوانين ال ــــــــــة وآراء مــــــــــسؤولة تحــــــــــددها الق ــــــــــائق مالي  .مــــــــــن بيانــــــــــات وحق
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  :  من حيث درجة اإللزام بعملية التدقيق:رابعا
  

    :لزاميإلأيق تدقال - 1
  

المخالفين ألحكامها وكذلك يجب أن   اإللزامي بوجود اإللزام ومن تم يمكن الجزاء علىالتدقيقتميز ي
 أن يتحقق من أن عمليـة المدققعليها وعلى  منصوصٕ وفقا لقواعد ونصوص واجراءات التدقيقتم ي

 ؤدي عمله بالطريقة التي يراها يدقق فإن الماوفي ضوء هذ ,القانونية تعيينه لم تتم بمخالفة األحكام
كانـت هـذه  لواجباتـه حتـى ولـو  أثنـاء تأديتـهدققمناسبة كما أنه ال يجب أن توضع أية قيود على المـ

  . إذا ما رضخ لهذه القيودمسئوالالقيود واردة في القوانين التنظيمية للمؤسسة، الذي يعتبر 
  

  :ختياريالاتدقيق ال - 2
  

  علــىٕب المؤســسة والــى غيــرهم مــن أصــحاب والمــصلحة فيــه، وبنــاءصــحاألتقريــر القيــام بهــا يرجــع  
  وفي بعض أنواع الشركات مثال شركة األموال فإنلهميرجع الحسابات  مدققذلك فإن عملية تعيين 

يتعـين إسـناد   فإنـهوعليـه الحـسابات إلزامـي بنـاء علـى والتـشريعات الـصادرة عـن الدولـة مـدققتعيـين 
  .للقطاع العام أو الخاص مستقل لشركات األموال سواء كانت تابعة دقق الحسابات لمتدقيقعملية 

  
  

 :تتدقيق الحسابا  مهنة وأخالقياتقواعد سلوك وآداب 5.1.2
مجموعة قواعد تمثل  و مقاييس مثالية للسلوك المهني،تشكل أخالقيةمجموعة مبادئ تمثل قيم وهي 

 وعنـد تعاملـه مـع زمـالء أعمالـهممارسـة التحلـي بهـا عنـد المدقق الصفات السلوكية التي يتعين على 
 )22: 2008، جمعة( : فيوتتلخص. المهنة والعمالء وغيرهم

ٕ، وتتمثل في مسئولية المدقق عن قيامه بأعماله المهنية واعداد التقارير المالية المسؤولية •
  .بأقصى كفاءة ممكنة

  . د أداءه لعمله، فيراعى المدقق مصلحة األطراف المستفيدة من خدماته عنمصلحة المجتمع •
  .، بأن يكون المدقق أمينا وصادقا وذا سلوك قويم عند أداءه لمهامهاألمانة •
، أي أن يكون المدقق محايدا وموضوعيا عند ممارسته للمهنة وأن الموضوعية واالستقاللية •

  .يقدم المسئولية المهنية على المصلحة الشخصية
لمهنية بأعلى مستويات األداء والكفاءة واإلتقان ، بقيام المدقق بأداء الخدمات االعناية المهنية •

  .وبذل عناية الرجل الرشيد
، وتعني التزام الممارسين للمهنة بمبادئ ومعايير المحاسبة والتدقيق  المهنيةااللتزام بالمعايير •

  .والقواعد المهنية المتعارف عليها وأية تعليمات تصدر عن الجهات المختصة
تزام بقواعد ومعايير سلوك وآداب وأخالقيات المهنة واالمتناع عن ، ويعني االلالسلوك المهني •

 .القيام بكل ما من شأنه اإلساءة إلى المهنة أو الممارسة المهنية
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 :لتدقيقلمعايير الدولية  والتتدقيق الحسابا 6.1.2
 

لماليـة  بان البيانـات امعقولة تأكيداتتوفير لهدف ي التدقيق الدولية فان التدقيقوفقا لمعايير   
 المتـــوفرة اإلثبـــات وأدلـــه القـــرائنبـــشكل عـــام خاليـــة مـــن أي تحريـــف جـــوهري وذلـــك مـــن خـــالل 

  . ككلالتدقيق في عملية المدقق ىوالكافية لد
  

حيــث أن المعيــار وفقــا لمــا ورد فــي قــاموس ، ٕويجــب التمييــز بــين معــايير التــدقيق واجــراءات التــدقيق 
ســـطته فحـــص النوعيـــات المطلوبـــة  مـــن أي شـــيء أكـــسفورد هـــو الـــنمط أو المقيـــاس الـــذي يمكـــن بوا

كذلك المعايير مرتبطة بطبيعة التدقيق وأهدافـه  وتهـدف ، والمستوى المطلوب لبعض هذه النوعيات 
بــالرغم  .  مــستوى الجــودة المطلوبــة مــن مــدقق الحــسابات  خــالل عمليــة التــدقيق  للمنــشأة  تحقيــقإلــى

 لعمـل المـدقق البـد ةث انـه للقيـام بـاإلجراءات الالزمـمن االختالف في المعنى إال أنهما مرتبطان حي
  ) 98 :1999، القاضي. (ات للمعايير الموضوعةوان يراعي مالئمة  هذه اإلجراء

     
وقــد . م1954 مجمــع المحاســبين األمــريكيين عــام مــن قبــلوقــد تــم إصــدار المعــايير العامــة للتــدقيق 

  :  قيق الحساباتساهمت المعايير في تحقيق المزايا التالية لمهنة تد
  .  دعم الثقة في التدقيق كمهنة معترف بها-1
  . وبدونها تصبح مزاولة المهنة وظيفة غير مفيدة،  جعل مهنة التدقيق ذات كيان مستقل -2
 ممــا يجعــل الحكومــات تقــوم ،المالئــم فــي غيــاب المعــايير تــصبح مهنــة التــدقيق فــي غيــر مكانهــا -3

ولكــي يقــدم المــدقق . تــدقيق مــن مهنــة خاصــة لوظيفــة حكوميــةبــسن تــشريعات وقــوانين تحــول مهنــة ال
رأيه حول القـوائم الماليـة بـشكل محايـد ومـستقل البـد مـن معـايير تحكـم عمليـة التـدقيق وتأخـذ أهـداف 

  . التدقيق بعين االعتبار
 

 )102 :2002 ،جربوع( : النحو التالي أقسام رئيسية على ثالثةإلىوقد تم تقسيم هذه المعايير 
  

  لمعايير العامة  ا-1
  . أن يقوم بعملية التدقيق شخص أو أشخاص لديهم خبرة كافية وتدريب مهني مالئم - 
 . أن يتوفر في المدقق االستقالل الذهني خالل عملية التدقيق - 
 . أن يبدل المدقق العناية المهنية الالزمة للقيام بعملية الفحص وكذلك عند إعداد التقرير - 

 
 

  ي  معايير العمل الميدان-2
  . التدقيق واإلشراف على المساعدينتخطيط عملية - 
 .الداخليةدراسة وتقويم نظام الرقابة  - 
 . أدلة اإلثبات الكافية والمالئمةالحصول على - 
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   معايير إعداد التقرير- 3
أن يبــين التقريــر فيمــا إذا كانــت القــوائم الماليــة قــد أعــدت وفقــا للمبــادئ المحاســبية المتعــارف  - 

   .عاماال عليها والمقبولة قبو
 . بطريقة متجانسة من فترة إلى أخرىأن تلك المبادئ مطبقة أن يبين التقرير الثبات  - 
إفــصاحا كــامال عــن الحقــائق الماليــة وغيــر الماليــة بــالقوائم أو اإلشــارة إلــى أن يبــين التقريــر  - 

 .ذلكغير 
 تمكنـه مـن  وفي حالة عدم،كوحدةأن يبين التقرير رأي المدقق الخارجي على القوائم المالية  - 

   .ذلك عليه إبداء األسباب التي دعته إلى ،واحدةإبداء رأيه على القوائم المالية كوحدة 
  
 

 )76: 2002، سرايا( :راحل وتتلخص هذه المراحل فيما يليأما إجراءات التدقيق فإنها عبارة عن م
  

 نظمته المحاسبية فهم عمل المنشأة من حيث الكيان القانوني ونوع النشاط والهيكل التنظيمي وأ-1
 تقييم درجة المخاطرة معرفة مكونات نظم الضبط الداخلي المتوفرة لدى المنشأة و-2
 التدقيق االختباري -3
 تقييم نتائج أعمال التدقيق-4
 تقرير مدقق الحسابات -5
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  وأسلوب العينة اإلحصائيةالتدقيق عملية :الثانيالمبحث 
  
  
 

 :تمهيد 0.2.2
  

لثورة الصناعية الكبرى وما نجم عنها من انتشار الشركات المـساهمة والقابـضة التـي نتيجة ل
تــتحكم فــي الفواصــل اإلســتراتيجية لالقتــصاد العــالمي التــي تتــسم بكثــرة العمليــات الماليــة بهــا تحولــت 
عمليـــــة التـــــدقيق مـــــن تـــــدقيق كامـــــل تفـــــصيلي إلـــــى تـــــدقيق اختبـــــاري، أي باســـــتخدام أســـــلوب العينـــــة 

ُوأسلوب العينة اإلحصائية مستمد من نظرية االحتمـاالت فـي الرياضـيات، ومؤداهـا أننـا . اإلحصائية
إذ قمنا باختيـار عينـة مـن مجموعـة مـن العمليـات الماليـة بطريقـة عـشوائية فإننـا سـوف نحـصل علـى 

  )  243: 2002، جربوع(. نتائج جيدة عن العمليات المالية التي سحبت منها هذه العينة
  

ٍنــة اإلحــصائية واســتخدامه فــي مجــال التــدقيق قــد وفــر إلــى حــد كبيــر الوقــت إن أســلوب العي
استخدام طرق محاسبية جديدة ف النتائج النهائية لعملية التدقيقوالمال دون التضحية بالدقة والثقة في 
والنظريـات اإلحـصائية فـي مجـال مجموعـة العلـوم المحاسـبية  في وقتنا المعاصر كـان أساسـه الطـرق

اإلحــصائية والمبــادئ والنظريــات الحديثــة لهــذا العلــم فــي تقــدم مختلــف  ب إلــى األســاليفالفــضل يرجــع
حيث أصبحت النظم المحاسبية الحديثـة هـي التـي تعتمـد علـى النظريـة اإلحـصائية  العلوم المحاسبية

ستخدم أسـلوب العينـات فـي يـ ألمـستندي تـدقيقالموضوعات بشكل مبسط غير متحيـز، فال في عرض
بأخطاء لها ضررها على   المختلفة في حدود درجات من الثقة المرتفعة دون تضحيةقتدقيعمليات ال

فــي ضــرورة الــسرعة فــي إتمــام  ً مــع تــوفير الوقــت والجهــد والتكــاليف تمــشيا مــع روح العــصردققالمــ
 ، وفـي وقتنـا الحـاليتـدقيقهاالمطلـوب   فـي ظـل ظـروف العمـل الـشاقة وكثـرة العمليـاتتـدقيقعملية ال

  فــي دراســة المحاســبة اإلداريــة والــنظم المحاســبية المعاصــرةا وضــروريا هامــاء جــزءأصــبح اإلحــصا

 اإحـصائي حيث أن اتخاذ قرار بين عدة بدائل الختيار أنسب الطرق في التقدير والتنبؤ أصبح أساسه
والجــــداول   وذلــــك مــــن خــــالل اســــتخدام المقــــاييس والمؤشــــرات والنظريــــاتاقبــــل أن يكــــون محاســــبي

  )  221: 1999، دانحمي(  اإلحصائية
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  :تطوره تعريفه وأبرز مالمح علم اإلحصاء 1.2.2
 

  هنالك تعريفات عديدة لإلحـصاء اختلفـت وتباينـت مـن حيـث المـضمون والـشمول بـاختالف مراحـل 
تطور هذا العلم ويمكن إجمالهـا فـي نـوعين رئيـسيين األول منهـا اعتبـر اإلحـصاء بأنـه جمـع لبيانـات 

ئق والظواهر في حين أن الثاني اعتبر اإلحصاء بأنه جمع لطرق إحصائية إحصائية أي جمع للحقا
 بمعنــى جمــع متكامــل لمبــادئ وأســاليب تــستخدم فــي تجميــع وتحليــل البيانــات والمعلومــات اإلحــصائي

بأنه عبارة عن عدة حقائق مصنفة تمثـل معلومـات عـن الفـرد فـي : اإلحصاء Webster فقد عرف
لتــي يمكــن وصـفها بإعــداد أو أي وســيلة أخـرى لتبويــب أو لتــصنيف ًالـدول وخــصوصا تلــك الحقـائق ا

ـــه ـــه Bowley البيانـــات وعرف ـــه بأن ـــائق فـــي أي قـــسم لالســـتعالم مرتب ـــة للحق ـــارة عـــن جمـــل عددي  عب
بوصـف طـرق متعـددة لجمـع  وعمومـا فاإلحـصاء هـو علـم يهـتم ،بينهـابالشكل الـذي يبـين العالقـة مـا 

األســاليب العلميــة لتحليلهــا واســتخالص  عرضــها باســتخدامالبيانــات والمــشاهدات ومــن ثــم تنظيمهــا و
ـــــــــــــــــــــــائج منهـــــــــــــــــــــــا     )44 :2004، ســـــــــــــــــــــــالم(.النت

  

 هو الطريقة العلمية التي تختص بجمع البيانات :اإلحصاءومما سبق من تعريفات يمكننا القول بأن 
ة والحقـــائق عـــن الظـــاهرة معينـــه وتنظـــيم وتبويـــب هـــذه البيانـــات والحقـــائق بالـــشكل الـــذي يـــسهل عمليـــ
  . تحليلهــــــــــا وتفــــــــــسيرها ومــــــــــن ثــــــــــم اســــــــــتخالص النتــــــــــائج واتخــــــــــاذ القــــــــــرار علــــــــــى ضــــــــــوء ذلــــــــــك

 

 اســتخدامه منــذ زمــن بعيــد حيــث أقتــصر  هــذا وتــشير كثيــر مــن الــدالئل علــى االهتمــام باإلحــصاء و
 واسـتخدم فـي والتخطيط،ألغراض التنظيم  اهتمام الحكومات منذ القدم بالمعلومات االجتماعية وذلك

وفـي القـرن . الـسكان وحـصرهم مـن قبـل الدولـة ألهـداف معينـة ي جمـع البيانـات عـنعـصره األول فـ
علـى  عشر والذي يمكن اعتباره العصر اإلحصائي الثاني تم استخدام الطريقة الرقمية للداللة السابع

 ، رالظــواه الظــواهر موضــوع البحــث علــى اعتبــار أن هــذه الطريقــة أدق وأقــوى فــي التعبيــر عــن هــذه

  

بدايـة العـصر اإلحـصائي الثالـث مـع تطـور علـوم الرياضـيات فـي القـرن الثـامن  دويمكن تحديـ
النظريـات العلميــة الهامـة مثــل نظريـة االحتمــاالت التـي كــان لهـا الــدور  عـشر وظهـور بعــض

ًهذا العلم واكتسابه أهمية كبرى بحيث أصبح علما مستقال وانتشر استخدامه  الكبير في تطور ً
لمـاء فـي تطبيـق النظريـات والطـرق واألسـاليب اإلحـصائية باعتبـاره االهتمـام مـن قبـل الع وبـدأ

ًوأخيــــرا فقــــد أدى ظهــــور .،الطريقـــة الــــصحيحة واألســــلوب األمثـــل إتباعــــه فــــي البحــــث العلمـــي
الحاسبات اآللية وتطورها في وقتنا الحالي وبقدرتها الفائقة ودقتها المتناهية إلى تمهيد الطريق 

  . صائية المختلفة في شتى المجاالت والمياديناألساليب اإلح الستخدام وتطبيق
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 أهمية استخدام األساليب اإلحصائية 2.2.2
 

التــي يمكــن أن ) ولــيس غايــة(الوســيلة المأمونــة  يعــد اســتخدام األســلوب اإلحــصائي فــي أي دراســة
  )35 : 1999، قوقزة، صبري، منصور(.تضمن تحقيق األهداف المرجوة من وراء تنفيذها

ياتنا اليومية وقد أصبحت المعلومة اإلحـصائية حافق اإلحصاء قد دخل اليوم كل مرال شك أن علم و
 ال لالستفادة منهما في عمـل اآلخـرالبسيطة تغني عن كثير من السرد واإلسهاب وتوفير الوقت والم

جميــع وأصــبح العمــل علمــاء أصــبح علــم اإلحــصاء فــي متنــاول الالوبفــضل المجهــودات المكثفــة بــين 
 يطلبـه حينمـا بيانـات محفوظـة الكترونيـا فـي  إحـصائيعمـلً ضروريا لكل  الذي كانقالرياضي الشا

   )1987:21، و القاسمأب(   .يريد
أن يـضع أسـاليبه  وعليه يتضح بـأن أهميـة علـم اإلحـصاء تكمـن فـي أنـه اسـتطاع فـي اآلونـة األخيـرة

لتطبيقيــة الواســعة ويعكــس العلميـة ونظرياتــه موضــع التطبيــق باإلضـافة إلــى أهميتــه النظريــة وفوائـده ا
للوصــول إلــى قــرارات حكيمــة وبحيــث  لإلحــصاء واســتخدامه بواســطة المنــشآتذلــك االتجــاه الحــديث 

 فــي كـــل الدراســـات والبحـــوث ًالقــول بـــأن األســـاليب اإلحــصائية تـــستخدم غالبـــا أصــبح مـــن الممكـــن
ميــادين االقتــصادية واتخــاذ القــرارات فــي كافــة ال يتــضمن النظريــة الالزمــة للقيــاس أيــضاو، العلميــة

للبــاحثين والدارســين فــي تلــك المجــاالت أدق أداة للبحــث  واالجتماعيــة والــسياسية وهــو بــذلك يعطــي
  .والنظرية العلمي المبني على األسلوب

  

أخذ معنى اإلحصاء مكانة مهمة في القرآن الكريم، ليس وكما هو إسالمنا العظيم كامل متكامل فقد 
لـيعلم أن قـد أبلغـو رسـاالت ربهـم وأحـاط  ﴿: ، بـل آليـة هـي قولـه تعـالىلقيمة اإلحصاء فـي حـد ذاتـه

فكـل شـي ، فهـذا هـو مقطـع كـوني، وجـودي، معرفـيسورة الجـن  ﴾وأحصى كل شيء عددابما لديهم 
 ﴿: ّ فــي الكتــاب العزيــز أربعــة عــشر مــرة، كمــا فــي قولــه ســبحانه مفهــوم اإلحــصاءمعــدود، ولقــد ورد

،  سـورة إبـراهيم﴾ إن اإلنـسان لظلـوم كفـارعـدوا نعمـة اهللا ال تحـصوهإوان توآتاكم من كل ما سـألتموه 
يــوم يبعــثهم اهللا جميعــا فينبــئهم بمــا عملــوا أحــصاه اهللا ونــسوه واهللا علــى كــل شــيء  ﴿: وقولــه تعــالى

ّإن كل من في الـسموات واألرض إال أتـى الـرحمن عبـدا،   ﴿:تعالىيقول  اكمالمجادلة سورة  ﴾شهيد ّ
مريم فاإلحصاء في استعماالت الكتاب الكريم علم يقـوم علـى العـد سورة  ﴾ ّ عداّلقد أحصاهم وعدهم

وبدأ اإلحصاء   في الوجود خاضع لإلحصاءءوالتوضيح والبيان والتثبت والضبط والحكمة، فكل شي
  .أخرجه مسلم) أحصوا لي كل من تلفظ باإلسالم : (وقوله�  في اإلسالم بأمر رسول اهللا 
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 :المحاسبية اإلحصاء بمجموعة العلومعالقة علم  3.2.2
 

والنظريـــات  إن اســـتخدام طـــرق محاســـبية جديـــدة فـــي وقتنـــا المعاصـــر كـــان أساســـه الطـــرق 
اإلحــصائية  بمحاســبية فالفــضل يرجــع إلــى األســالياإلحــصائية فــي مجــال مجموعــة العلــوم ال

ث أصــبحت حيــ والمبــادئ والنظريــات الحديثــة لهــذا العلــم فــي تقــدم مختلــف العلــوم المحاســبية
 الموضـوعات الـنظم المحاسـبية الحديثـة هـي التـي تعتمـد علـى النظريـة اإلحـصائية فـي عـرض

 تــدقيقأســلوب العينــات فــي عمليــات الستخدم يــ المــستندي تــدقيقبــشكل مبــسط غيــر متحيــز، فال
 دققبأخطـاء لهـا ضـررها علـى المـ المختلفة في حدود درجات من الثقة المرتفعـة دون تـضحية

م عملية في ضرورة السرعة في إتما ً والجهد والتكاليف تمشيا مع روح العصرمع توفير الوقت
 ، وفـي وقتنـا الحـاليتـدقيقهاالمطلـوب   في ظـل ظـروف العمـل الـشاقة وكثـرة العمليـاتتدقيقال

 فــــي دراســــة المحاســــبة اإلداريــــة والــــنظم المحاســــبية ا وضــــروريا هامــــاأصــــبح اإلحــــصاء جــــزء
عدة بدائل الختيار أنسب الطرق في التقدير والتنبؤ أصبح حيث أن اتخاذ قرار بين  المعاصرة

 وذلـــك مـــن خـــالل اســـتخدام المقـــاييس والمؤشـــرات ا قبـــل أن يكـــون محاســـبياإحـــصائي أساســـه
  )135 : 1986، منفيخي(.  والجداول اإلحصائية والنظريات

  

 :ماهية عينات التدقيق والحاجة لها في اختبارات المدقق 4.2.2
  )William and Hinkey, 1997:580( :هماشقين أساسيين  التدقيق إلى ينقسم

  

  :لمستندياالتدقيق _ 1
اختبــارات للتحقــق مــن وجـــود المــستندات المؤيــدة للعمليــات الماليـــة ب القيـــام المــدقق  يتعــين علــىوفيــه

  .وصحتها 
  

  :  التدقيق الفني_ 2
ائم الماليـة ى سـالمة القـو بهدف إبـداء الـرأي الفنـي عـن مـد الختبارات المدققوتمثل المحور األساسي

مالي في تاريخ نهايـة تلـك عن نتائج األعمال خالل فترة مالية محددة والمركز الالختامية في التعبير 
  )William and Hinkey, 1997:580( :يلي ما من مجموعة من االختبارات تهدف إلىوتتضالفترة 

  .  المتعارف عليها ةا للقواعد المحاسبيالتأكد من سالمة  إعداد القوائم المالية الختامية وفق _ أ 
  . تحقيق عناصر المركز المالي بإتباع بعض اإلجراءات الفنية الخاصة _ ب 
  مراعاة الناحية الشكلية المطلوبة قانونيا _ ج 



 

 31

 حيــث. السـتنتاجيا احـد مجـاالت االســتخدام ألدوات اإلحـصاء بـشقية الوصــفي و التــدقيقمثـلي وعليـه
  .المفردات االختبار في فحص  وتعتمد علىأنها تهتم بقيم مالية

  

، فإنـه مـن الـصعب لـه عينة من مجتمـع مـا بهـدف الحـصول علـى عينـة ممثلـة دققعندما يختار المو
أن يعرف هل العينة التي قام باختيارها ممثلـة للمجتمـع أم ال حتـى بعـد االنتهـاء مـن المعاينـة ،ولكـن 

لمجتمــع عـن طريـق زيـادة الحـذر عنـد تـصميم واختيــار يمكنـه زيـادة احتماليـة أن تكـون العينـة ممثلـة ل
  .واختبار وتقييم العينة والحصول على عينة تكون خصائصها تطابق خصائص المجتمع 

يعتبــر عــدم تمثيــل العينــة للمجتمــع أو أن نــسبة تمثيلهــا غيــر عاليــة وجــود مخــاطر وتــسمى مخــاطر و
و أنهـا تحتـوي علــى جـزء بـسيط مــن المعاينـة ،وهـي بـسبب أن العينــة ال تحتـوي خـصائص المجتمــع أ

هــذه الخــصائص ، ولكــن قــد يكــون ســبب هــذه المخــاطر هــو المــدقق نفــسه أو مــساعديه ،بــسبب عــدم 
قدرتــه علــى تمييــز االنحرافــات أو األخطــاء الموجــودة فــي العينــة أو عــدم اســتخدام إجــراءات التــدقيق 

نة بشكل غير مالئم ، أو اختبار فمثال يعد استخدام أسلوب المصادقات وتطبيقه على العي.المناسبة 
مستندات ال تناسب الهدف مـن التـدقيق ، أو عـدم القـدرة علـى الوصـول لالسـتنتاج الـسليم مـن العينـة 
بالرغم من تحديد حجم العينة واختيارها بشكل سليم  كل ذلك يؤدي إلى وجود مخـاطر غيـر مرتبطـة 

 :218)1999، عةجم (.ولكن مرتبطة بقدرة وكفاءة المدققبعملية المعاينة 
  

   : أسلوب العينات في ظل معايير التدقيق المتعارف عليها5.2.2
 

ة أكدت المعايير المحلية واإلقليمية والدولية على ضرورة اللجوء الستخدام العينات خاصة في حال
من المعايير الدولية أن عملية اختيار  530فقد بين المعيار رقم  ،كبر حجم المشروع وتعدد عملياته

     ).ISAS-530, 12 ( أشكاللمفردات تكون واحدة من ثالثة ا
 

وهذا ال يتناسب مع اإلجراءات الختبارات الرقابة ولكن يتناسب مع % 100التدقيق بنسبة  .1
 .االختبارات الجوهرية خاصة للقيم العالية أو في حالة وجود مخاطر هامة 

 :اسبا والبنود المحددة تشملاختبار بعض البنود المحددة وذلك حسب ما يراه المدقق من .2
a(  للمخاطرالبنود ذات القيم العالية أو ذات الخصائص المحددة مثل أنها تتعرض عادة. 
b(  معينالبنود التي تزيد عن حجم معين أو عن حد. 
c(  بعض البنود التي تستخدم للحصول على معلومات عن طبيعة المنشأة وعملياتها ومخاطر الرقابة. 
d( ار األنشطة الرقابية بعض البنود من أجل اختب. 
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 :العيناتاستخدام  .3
 معين من مفردات نشاط% 100على أقل من   والتدقيق باستخدام العينات هو تطبيق إجراءات التدقيق 

 .أو صنف معين من العمليات  )كعمليات التحصيل(معين من النشاطات أو صنف ) كنشاط المخزون(
  :يليوال يدخل ضمن مسمى المعاينة ما 

a( 100مع معين بنسبة تدقيق مجت% 
b(  تدقيق نشاط معين بأكمله من أجل دراسة وفهم  نظام الرقابة الداخلية. 
c(  القيام باالستفسارات من اإلدارة والموظفين. 
d(  استخدام اإلجراءات التحليلية. 
ويكمن السبب الرئيس في استخدام العينات إلى تعذر القيام بعمليات الفحص الشامل وذلك يرجع لكبر   

  مشروعات وتعدد العمليات فيها وتنوعها عالوة على ارتفاع التكاليف عند القيام بالفحص الشامل حجم ال
  

      وتــستخدم أســاليب العينــة اإلحــصائية بــشكل مفيــد لتحقيــق المعيــار الثــاني والثالــث مــن معــايير العمــل     
خليـــة ومـــن ثـــم فـــإن العينـــة فالمعيـــار الثـــاني يتطلـــب ضـــرورة دراســـة وتقيـــيم نظـــام الرقابـــة الدا، الميـــداني 

اإلحصائية يمكن أن تستخدم بشكل مفيد ونافع في اختبار وتقييم المفـردات عنـد اختيـار المـدقق عناصـر 
 الداخليـة للعميـل يجـب أن فـأهم إجـراءات الرقابـة، نظـام الرقابـة الداخليـة بغـرض التحقـق مـن االلتـزام بهـا 

كمــا أن المعيــار الثالــث يتطلــب ضــرورة ، ثــال  طريــق اســتخدام عينــة الــصفات علــى ســبيل المنتختبــر عــ
جمــع أدلــة إثبــات ذات كفايــة وصــالحية مناســبة مــن حــالل إجــراءات الفحــص والمالحظــة والمــصادقات 

ومــن ثــم فبعــد أن يقــرر المــدقق مــستوى الثقــة أو ، واالستفــسارات لتــدعيم أو نفــي المــزاعم الماليــة للعميــل 
يكون باستطاعته استخدام أساليب العينة اإلحصائية فـي اختيـار االعتماد على نظم الرقابة الداخلية فإنه 

أو ،أرصدة حسابات معينة بالقوائم الماليـة كأرصـدة حـسابات المـدينين أو المخـزون الـسلعي أو المبيعـات 
  :100)2002 ,جربوع( أية أرصدة أخرى تنتج عن عدد ضخم من العمليات المالية

فهي  تساعد  ، التدقيقٕات مباشرة علي تصميم واعداد برنامج وتؤثر نتائج اختبارات االلتزام بالسياس
 الواجب أداؤها بخصوص أرصدة األساسية علي تحديد وطبيعة وتوقيت ومدى االختبارات دققالم

  :  ممكن أن تقسم إلي ثالث مراحل منفصلة هي اإلثبات أدلةكما أن عملية جمع ، الحسابات 
  . ة ي لنظم الرقابة الداخليئدبالفحص الم_ 1
  . اختبارات االلتزام بإجراءات الرقابة المقررة _ 2
  .  ألرصدة الحسابات األساسيةاالختبارات _ 3
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 يجـــب أن يحـــدد إجـــراءات الرقابـــة التـــي دققنظم الرقابـــة الداخليـــة فـــإن المـــوخـــالل الفحـــص المبـــدئي لـــ
أمــا ، كــون مفتــرض وفــي خــالل هــذه المرحلــة فــإن االلتــزام بــنظم الرقابــة الداخليــة ي، يتــضمنها النظــام 

ويوجـد دائمـا احتمـال . خالل اختبارات االلتزام بالسياسات فإن هذا الفرض يجب تبريره والتحقق منـه 
 االســتنتاج بـأن نظـام الرقابــة الداخليـة يمكــن إلـى دققم بالـسياسات قـد تــؤدي بالمـ اختبـارات االلتــزانبـأ

علــي هــذا خطــر االعتمــاد ه ويطلــق االعتمــاد عليــه فــي حــين أنــه ال يمكــن فــي الحقيقــة االعتمــاد عليــ
لداخلية يمكن االعتماد في حين  وجه التحديد قد يستنتج أن نظام الرقابة اى علدقق فالم،رغير المبر

خطـاء العينـة أل ترجـع أنيمكـن ر  هذه المخاطأنال يمكن في الحقيقة االعتماد عليه كما يالحظ ه أن
ــــر   أواإلحــــصائية ــــة غي ــــد . اإلحــــصائيةأخطــــاء العين ــــة ما نحــــاول ضــــبط ورقوعن ــــة مخــــاطر العين اب
ريـق زيـادة حجـم العينـة  عنـد إجـراء اختبـارات االلتـزام بالـسياسات عـن طاإلحصائية  وغيراإلحصائية

 لرقابـة وضـبطلن يكون في ضوء المفهوم العريض أن هذا يجب إ المطلوب والمناسب فى المستوىإل
   والعينــة غيــراإلحــصائيةأخطــاء العينــة  ىوالــذي يرجــع إلــ، تمــاد غيــر المبــرر لالعاإلجمــالي الخطــر

 دققٕ وانمـا يجـب أن يـدرس المـ،افياكن يكون فقط أهذا معناه أن حجم العينة ال يجب و . اإلحصائية
 رغي  ورقابة مخاطر وأخطاء العينةلغرض ضبط األخطاءمن خالل التحليل المتأني طبيعة وأسباب 

   . :118)1997،لطفي (اإلحصائية
  

 :ساسية للمعاينة في عملية التدقيق المبادئ األ6.2.2
 

الرغم مــن أن اســتخدام العينــات فــي التــدقيق ال تعطــى المعلومــات الكاملــة عــن كــل مفــردة بمجتمــع بــ
التدقيق وفي معظم األحيان يفضل أن يكون حجم العينة كبيرا للحصول على الدقة المطلوبة كما أن 

نهــا تبقــى أهــم األســباب التــي تــدفعنا لتطبيــق نتــائج عينــات التــدقيق قــد تحتــوي أخطــاء المعاينــة إال أ
المعاينـة فــي عمليــات التـدقيق وتــتلخص فــي الحـصول علــى معلومــات مـن مجتمــع التــدقيق المــدروس 

وصــفها فــي حــدود مقبولــة لكــي ال تــؤدي رقابــة علــى أخطــاء المعاينــة وذلــك بفــي الوقــت المناســب وال
   )219 :1999  ،حميدان( .خاطئة النتائج غير المنطقية إلى اتخاذ قرارات غير حكيمة أو 

  
 ولذلك فإن المعرفة الدقيقة بنظرية المعاينة التي تعطي الدقة المطلوبة وتؤدي في النهاية إلـى اتخـاذ 

ونتيجــة لـــذلك فـــان ، قــرار حكـــيم معتمــد علـــى  الظـــروف المحيطــة بدراســـة وتحليــل عمليـــات التـــدقيق 
ائـق العمليـة الختبـارات المعاينـة لتقـدير مجتمـع الغرض من دراسة نظرية المعاينة يـرتبط بمعرفـة الطر

   :التدقيق بأقل تكلفة ممكنه وكذلك لتجنب الخطأين التاليين في التصميم ألقل حد ممكن 
  .التدقيق  دقة كبيرة ال تتطلبها عمليات :األولالخطأ 
   .المطلوبة دقة غير كافية لعمليات التدقيق :الثانيالخطأ 
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ساعد في جعل تكلفة هذين الخطأين أقل ما يمكن فبالنسبة للخطأ األول أي أن النظرية اإلحصائية ت
 أما بالنسبة للخطـأ الثـاني فـان التكلفـة البـسيطة جـدا تجعـل مفان تكلفة التدقيق ستكون أكثر من الالز

ومــن ثــم فعلــى المــدقق مراعــاة بعــض المبــادئ األساســية قبــل إجــراء ، مــن التــدقيق ال قيمــة عمليــة لــه
يات التدقيق وذلك بهدف الحصول على نتائج ذات قيمة عالية وعلميـة مفيـدة ومـن هـذه المعاينة لعمل

  )219 :1999 ، حميدان : (المبادئ 
  

  . تحديد مشكلة التدقيق بدقة ووضوح دون أي غموض في تعريفها-1
  تعريــف مجتمــع التــدقيق المــراد معاينتــه تعريفــا دقيقــا فيقــوم المــدقق بتعريــف ماهيــة المجتمــع الــذي-2

  .ستسحب منه عينة التدقيق
  . تحديد البيانات المطلوب جمعها بدقة بهدف توفير الوقت والجهد والمال-3
  . تحديد طريقة جمع البيانات وقياسها-4
 تحديــد إطــار التــدقيق الــذي يجــب أن يتــضمن وحــدات المعاينــة الخاصــة لعمليــات التــدقيق بهــدف -5

 يمكــن أن تكــون هنــاك تغطيــة كاملــة للمجتمــع أي أن االختيــار العلمــي للعينــة فبــدون هــذا اإلطــار ال
معاينة وحدات  التدقيق العينية فـي اإلطـار هـي عبـارة عـن تغطيـة كاملـة لإلطـار أي معاينـة مجتمـع 

  .%100التدقيق بنسبة 
اختيــار وحــدة المعاينــة التــي تعطــي الدقــة المطلوبــة فــي عمليــات التــدقيق ويعــد قــرار اختيــار وحــدة -6

 .رارا إحصائيا وليس محاسبيامعاينة التدقيق ق
 اختيار عينة التدقيق في ضوء تحديد المدقق لطريقة اختيار العينة وتحديد حجم هذه العينة -7
تلخــــيص وتحليــــل البيانــــات الخاصــــة بعمليــــات التــــدقيق وذلــــك بتبويــــب البيانــــات وتلخيــــصها مــــن -8

 . دقيقه وسليمةاألخطاء وتطبيق الطرائق واألساليب المناسبة بهدف التوصل إلى نتائج
 :التالية للمعاينةاألمور عند سحب عينة التدقيق يجب على المدقق مراعاة -9

  
أن  تكــون عينــة التــدقيق ممثلــة للمجتمــع األصــلي كلــه مــن حيــث الخــواص التــي تعــد ذات أهميــة -أ

  .كبيره في مشكلة التدقيق المحددة
 .محققة للغرض من التدقيق أن يكون حجم عينة التدقيق كافيا لتكون تقديرات العينة -ب
 أن تكون لوحدات مجتمع التدقيق فرص متساوية ومستقلة لالختيار فـي عينـة التـدقيق وذلـك فـي -ج

 .حالة استخدام السحب العشوائي لوحدات المعاينة
  . أن تكون أخطاء غير المعاينة اقل ما يمكن-د
 .طاء المعاينة مقياس لتقدير أخالتدقيق بحساب أن تسمح طريقة اختيار عينة -هـ
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 :أهم الطرق المستخدمة في اختيار عينات التدقيق 7.2.2
  

إذا ســلمنا بأهميــة المعاينــة واســتخدامها وضــرورة تمثيلهــا للمجتمــع بــشكل مناســب حتــى نخفــض مــن   
مخاطر المعاينة وال نسقط في قرارات غير سليمة فال بد أن نتعرف الطريـق األفـضل الختيـار العينـة 

  :)295:2007،عبيدوالسيد(همالمعاينة يمكن تقسيمها إلى طريقتين أساسيتين  وطرق ااألنسب،
  أو الحكمية  الطريقة غير اإلحصائية -1
 الطريقة اإلحصائية  -2

وتتشابه الطريقتان في أن كال منهما يتضمن تخطيط العينة من أجل التأكد من أن اختبارات التدقيق 
 احتمـــال حـــصولخـــاطر العينــات ويقلـــل مــن تــم تنفيـــذها بــشكل يحقـــق المــستوى المرغـــوب فيـــه مــن م

وكـل مـن الطـريقتين يتـضمن اختيـار  .Non Sampling Errorsبالعينـات األخطاء التي ال تتعلـق 
   .التدقيقًحجم العينة وتنفيذ االختبارات واستخالص النتائج بناء على اختبارات 

  

  Non-Statistical  Sampling فـي أن طريقـة المعاينـة غيـر اإلحـصائية همـا أمـا االخـتالف بين
تعتمد على حكم المدقق المهني بدرجة كبيرة فيما يتعلق بتحديد حجم العينة وطريقة اختيار مفرداتهـا 
وتفــسير نتائجهــا ، لــذا مــن عيوبهــا أنهــا ال تمكــن المــدقق مــن الخــروج بنتــائج كميــة وال تــوفر طريقــة 

  .موضوعية لتقدير المخاطر وتقويم النتائج للعينة 
فهـي تعتمـد علـى قواعـد الرياضـيات وقـوانين   Statistical  Samplingنـة اإلحـصائية  أمـا المعاي

االحتمــاالت فــي اختيــار العينــة وتتميــز بأنهــا تــوفر نتــائج موضــوعية حيــث يــتم تحديــد حجــم العينـــة 
ومفرداتها بطريقة موضوعية ،ثم تفسير نتائج االختبارات بشكل موضوعي أكثر من الطريقة الـسابقة 

مكن المدقق من قياس خطأ المعاينة ومخاطرها بشكل كمي ، وتساعد على اختيار عينة ال ، كما وت
  .أكثر وال أقل من الالزم بل تكون مناسبة مع مجتمع الدراسة 

  

  :فهيما األساليب المستخدمة الختيار مفردات العينة سواء اإلحصائية أو غير اإلحصائية أ
  Probabilistic – Nonالية احتم غير  أوProbabilisticإما احتمالية 

واألســلوب االحتمـــالي يعنـــي إعطـــاء فرصــة لكـــل مفـــردة مـــن مفــردات المجتمـــع نـــسبة احتمـــال ظهـــور 
  )296:2007،عبيدوالسيد( .عشوائيمعروفة ويتم اختيار المفردات بشكل 

  

  .العينةحتمالي فيعني استخدام الحكم المهني بشكل كامل في اختيار مفردات االغير أما األسلوب  
أن المـــدقق إذا اســـتخدم حتمـــالي االغيـــر رق فـــي اســـتخدام األســـلوب االحتمـــالي عـــن األســـلوب االفـــف

األســـلوب االحتمـــالي فلـــيس أمامـــه إال الطـــرق االحتماليـــة الختيـــار مفـــردات العينـــة بينمـــا إذا اســـتخدم 
   .فرداتالمالختيار  ةحتمالياالغير فله الخيار في الطرق االحتمالية أو حتمالي االغير األسلوب 
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  :اإلحصائيةأمثلة على أساليب اختيار العينة غير 
 .أن يتم اختيار نسبة من البنود مصادفة  - 
 .6شهرًاختيار جميع عناصر نشاط معين أو جزء منها على فترة معينة مثال مشتريات  - 
 . أرصدة للمدينين  10اختيار العناصر المهمة مثل أعلى  - 

 

  :وأهمهاختيار العينة اإلحصائية الاستخدامها توجد مجموعة من األساليب التي يمكن و
  
  

  :Random Sampling العشوائي ياراالخت- 1

وهي تعطي فرصة متساوية لجميع المفردات لتكون ضمن مفردات العينة وتعتمد على جداول 
  .العشوائيةاألرقام 

  

 :Systematic Samplingالمنتظمة العينة - 2

 اختيــار أول مفــردة بطريقــة عــشوائية ثــم اختيــار بــاقي  ويــتمالعينــة،يقــسم حجــم المجتمــع علــى حجــم 
  .في كل مرة) ناتج القسمة(ة المدى المفردات بإضاف

  

 : Stratified Samplingاالختيار الطبقي - 3

، فيقــسم المجتمــع لطبقــات متجانــسة مثــل المــدينين  اذا كــان مجتمــع الفحــص غيــر متجــانسوتــستخدم
ار عينة منتظمة من كـل طبقـة أو بالجـداول العـشوائية يمكن تقسيمها حسب فئات لألرصدة ، ثم نخت

، أمــا طريقــة معاينــات الوحــدات النقديــة  عــادة مــع طريقــة معاينــة المتغيــرات، وتــستخدم هــذه الطريقــة
  )95:1998،صبوح(.فتستخدم لها طريقة تعتمد على الحجم وتسمى الطريقة النسبية للحجم 

  

   :Clustering Samplingالعنقودي االختيار - 4

ويــتم اختيــار مجموعــات تمثــل هــذه العناقيــد ومــن ثــم ) عناقيــد(حيــث يقــسم المجتمــع إلــى مجموعــات 
تختار عينة من كل مجموعة تـم اختيارهـا ويجـري فحـص واختبـار العينـة ، مـثال إذا كانـت مـستندات 

  .القبض تحفظ في ملفات فيتم اختيار ملف ومن ثم اختيار عينة من هذا الملف 
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  :العينات اإلحصائية تدقيق باستخدام أسلوبعملية ال 8.2.2
  
  

  :المفهوم 1.8.2.2
يحتــاج المــدقق قبــل إجــراءه االختبــارات المختلفــة أن يقــرر لكــل إجــراء حجــم العينــة المناســب وكــذلك 
كيفية اختيار مفردات تلك العينة من المجتمع الذي تمثلـه ويعـرف أسـلوب المعاينـة فـي عمليـة تـدقيق 

مـــن المجتمـــع موضـــع التـــدقيق إلجـــراء % 100عـــن ســـحب مفـــردات أقـــل مـــن الحــسابات بأنـــه عبـــارة 
يجــب أن وال ، اختبــارات التــدقيق واســتخالص النتــائج مهــا لتعميمهــا علــى المجتمــع الــذي ســحبت منــه

 اهتمام المدقق عند استخدامه هذا األسلوب كل المخاطر المرتبطة به كما يجب أن يكون يغيب عن
  .ٕات التقدير المحض واجراءات المعاينة اإلحصائيةأيضا متفهما الفروق بين إجراء

  
 

  :أنواع العينات اإلحصائية 2.8.2.2
  

  :اإلحصائية في عملية التدقيق ومنهامن العينات  ا عدديستخدم المدقق  
  

  ):البسيطة(عشوائية غير المقيدة  الةالعين) أ(
 الختيارها قيود أية حديدتدون تقسيمه إلى مجموعات أو بطريقة عشوائية  من المجتمع وهي تسحب 

للحـــصول علـــى نفـــس فرصـــة   محـــل الدراســـةكـــل مفـــردة مـــن مفـــردات المجتمـــعل وبالتـــاي يـــسمح ذلـــك
. احتمــال الظهــور فــي العينــة، وبــالرغم مــن بــساطة هــذا النــوع، فقــد ال يــصلح فــي بعــض االختبــارات

  )1998109:عبيدات وعدس وعبد الحق،(
  

   :العينة العشوائية الطبقية) ب(
من األفضل تقسيم المجتمـع إلـى مجموعـات ف ، في تمثيل المجتمعه العينة أكثر األنواع كفاءة هذتعد

ـــين مفـــردات بعـــض المجتمعـــات،ا بـــسبب ًأكثـــر تجانـــسا ـــر ب ـــوع الكبي بحيـــث يكـــون لكـــل طبقـــة أو  لتن
يجعــل حجــم العينــة  ممــامجموعــة انحــراف معيــاري يقــل عــن االنحــراف المعيــاري للمجتمــع األصــلي، 

 تعتمــد علــى تقــسيم وهــي  ، مــن حجــم عينــة عــشوائية غيــر مقيــدة للمجتمــع كوحــدة واحــدةالمالئــم أقــل
مجموعـــات أو طبقـــات وتـــتم المعاينـــة لكـــل مجموعـــة أو طبقـــة علـــى حـــدة، بـــسحب عينـــة لالمجتمـــع  

 هـذا النـوع مـن ويعـد، واحـد للمجتمـع ككـل ، ثـم يـتم تجميـع النتـائج إليجـاد تقريـر عشوائية غير مقيـدة
   )57:1998أبو طاحون، (. الخارجيالمدقق ما يستخدم في اختبارات ًالعينات كثيرا
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  :ينات على أساس السحب بالمجموعاتالع) ج(
 تؤديوقد . ًيتم سحب مجموعات العناصر عند نقطة عشوائية بدال من سحب كل مفردة على حدة  

 حـساب مـدى قـد يكـون ذلـك علـى الـالزم لـسحب مفـردات العينـة، وهذه المعاينة على وفـر فـي الوقـت
. تمثـل حالـة خاصـة مـن النـوعين الـسابقينوهـي  كفاءة العينة التي نحصل عليها في تمثيـل المجتمـع

  )2000260:،عبد اهللا(
  

  :العينات متعددة المراحل) د(
 أن إلحـدى المنـشآت عـدة فـروع، ولكـل افترضـنا، فلـو  إجـراءات المعاينـة علـى عـدة مراحـلوتتضمن 

 ســحب عينــة مــن عمــالء هــذه المنــشأة، فــسيتم ســحب عينــة دققد المــمجموعــة مــن العمــالء، وأرافــرع 
ًعشوائية من الفروع أوال، ثم بعد ذلك يتم سـحب عينـة عـشوائية مـن عمـالء الفـروع التـي تتكـون منهـا 

 )260 1994:معال،(.العينة األولى
  

 : المعاينة اإلحصائية أسلوبعند تطبيقالمتبعة اإلجراءات  3.8.2.2
  

زء  جـعلـى المعاينـة اإلحـصائية  أسـلوبلخطوات التي يجب إتباعها عند تطبيـقنلخص اإلجراءات وا
  )2000269:،عبد اهللا(: علي النحو التاليمعين من برنامج المدقق 

  

  .الذي يطبق المدقق عليه المعينة اإلحصائيةيعة المجتمع أو الوحدة  وتحديد طبتعريف_ 1
   

  

  . ل واضحتعريف الخصائص التي ينوي المدقق فحصها بشك_  2
  

  

ان مـــن المستحــسن تقـــسيم قــرار فيمـــا إذا كــلفحــص المجتمــع بـــشكل شــامل وعـــام ليــصل المـــدقق _ 3
   .طبقات المجتمع إلى

  
  

عاينتــه  مــستوى الثقــة وحــدود الدقــة التــي يطلــب توفرهــا فــي مفيمــا يتعلــققناعــة للمــدقق ل اوصــو _4
ــديها نظــام رقابــة ، الرقابــة الــداخلي كــذلك بعــين االعتبــار اإلحــصائية  ويؤخــذ نظــام  فالمنــشاة التــي ل

اني صغر من المنشأة التي تعأ للثقة أو اختبار حجم عينة اخلية كفؤ ومرض تتطلب تحديد مستوىد
ا والتـي لجـداول اإلحـصائية والمعـدة مـسبقو علـى المـدقق الرجـوع ل ،من نظـام رقابـة داخلـي غيـر كفـؤ

فيجـب اختيـار إذا كان يعين المتغيـرات وأما  في حالة معاينة الخصائص تحدد حجم العينة المطلوب
  .حجم عينة مبدئي

  
  

  . جداول األرقام العشوائية الختبار البنود التي سيجري فحصها  مراجعة5
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 فـــي ضـــوء الحـــدود التـــي ســـبق وعينهـــا لقبـــول النتـــائج أو  المـــدقق عليهـــاالحاصـــل النتـــائج تقيـــيم_ 6
  . رفضها

  
  

  .  واعتبارها من أوراق ووثائق عمليه التدقيق) بهافي حال اقتناعه ( إثبات وتسجيل النتائج _ 7
  
  
  

 :المدققخطط المعاينة وأنواع العينات المالئمة ألهداف  4.8.2.2
  

ك هنــاف، ار معـين قبـل اختبـار خطـة المعاينـة الهـدف مـن إجـراء اختبـتحديـد دققالمـمـن الواجـب علـى 
إن تطبيــق  ، معينــة خاصــة بــهيقــةكــل واحــد منهــا يتطلــب عــادة طرو، تــدقيقعــدة أهــداف الختبــارات ال

 يتعـين علـى  ولكـل خطـة منهـا أهـداف محـددة يتم باستخدام ثالث خطط مختلفةالمعاينة اإلحصائية 
أن تطبيق ومن المالحظ تحقيقه لءم منها مع ما يسعى حتى يمكن اختيار ما يتالاإللمام بها  دققالم

  )199719:،الصبان( :من أهمهاوع العينة اإلحصائية المستخدم ويتطلب تحديد نخطط المعاينة 
  

  .  أساس التقديرالمعاينة على_ 1 
   .الرفض أساس القبول أو المعاينة على_ 2 
   .االستكشافيةالمعاينة _ 3 
  
  

  :  أساس التقديرلىالمعاينة ع_ 1
  

ارهـا بـالطرق العـشوائية وتـستخدم يختإ فحـص عينـة صـغيرة يـتم من خاللتعني تقدير معالم المجتمع 
 بتقــدير المــدقق تمــد فهــي .ســواءوالمعاينــة للمتغيــرات علــى حــد ل مــن المعاينــة للــصفات فــي حالــة كــ

و المتوســـطة لمجموعـــة مـــن المفـــردات أو بتقـــدير للقيمـــة اإلجماليـــة أ، دوث خاصـــية معينـــةتكـــرار حـــ
عند استخدام نتائج لجميع مفردات المجتمع خطأ المعاينة والذي يؤخذ في االعتبار لتقدير  باإلضافة

 مدى من القيم  وليس قيمة واحدة  وعليه أن يحدد أهمية القيم المختلفة  علىالمدقق يحصل  ثمومن
وهـي تمثـل ، رات األخرى أو المعلومات المتاحة بعض االختباداخل هذا المدى معتمدا في ذلك على

  . المدققأكثر الخطط تطبيقا في مجال اختبارات 
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   :الرفض أساس القبول أو المعاينة على _ 2
  

 يكون مجتمع الدراسـة مقبـوال بحيث وتعني هذه الخطة سحب عينة ذات حجم معين بطريقة عشوائية 
 فـإذا والعكـس صـحيحثـر مـن عـدد معـين مـن حادثـة معينـة  أنه ال يوجـد أكالعينةإذا تبين من فحص 

ويعـاب ، تمـع يجـب رفـضه باعتبـاره غيـر مقبـولن هـذا المجإأظهرت العينة أكثـر مـن العـدد المحـدد فـ
 دون فـض المجتمـع الـذي سـحبت منـه العينـة فقط بقـرار قبـول أو ردققأنها تمد الم  هذه الطريقةعلى

فية باســتخدام  تحديــد ســالمة أو عــدم ســالمة هــذا المجتمــع ممــا قــد يتطلــب معــه إجــراء اختبــارات إضــا
 خطــأ الــذيمعــدل الل مــسبقا تحديــدا دقق أنهــا تحتــاج مــن المــكمــا يعــاب عليهــا خطــط أخــرى للمعاينــة

تمــع محــل الدراســة ومثــل هــذا  للمج الــرفضأوأي تحديــد حــد القبــول ، يكــون عنــده الــرفض ضــروريا
  .للمدققسيكون غاية في الصعوبة بالنسبة القرار 

  
  
  
  

   :المعاينة االستكشافية _ 3
  

 أفــضل تقــدير لمعــدل حــدوث األخطــاء هــو قريــب جــدا مــن هــانإن أهــم خــصائص هــذه المعاينــة هــو أ
وتــستخدم فــي بعــض  أنهــا تخــتص بنــسبة أو معــدل حــدوث خاصــية معينــة الــصفر ويتــضح مــن ذلــك

 عــن طريــق خطــط المعاينــة الــسابقة فقــد ال يهــتم بعــدد المــدققاالختبــارات التــي ال يتحقــق فيهــا هــدف 
خاصـية لمـرة واحـده مرات حدوث خاصية معينـه أو قيمـة إجماليـة وفـي هـذه الحالـة يـرى أن حـدوث ال

  . اختبارات أكثر شموالحاجة إلجراء لايعد كاف لبيان 
  

  

ختبــار معــين فمــن األفــضل عنــد إجــراء  أكثــر مــن خطــة واحــده للمعاينــة فــي إومــن الممكــن اســتخدام
  . تقدير وخطة المعاينة االستكشافيةى  أساس ستخدام خطة المعاينة علاالتدقيق المستندي 
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  :  لها هذه الخططختبارات التي تستخدماالولمعاينات ا أنواعوفيما يلي بيان ألهم 
  

  : معاينة الصفات أو الخصائص:ًأوال

عدم وجود صفة  وتبحث في وجود أووهي خاصة باختبارات الرقابة واالختبارات األساسية للعمليات 
 حدث معين مثل عدد المرات التي يوجد فيها قياس تكرارمعينة أو خاصية معينة في المجتمع أو 

ذه الخطة على عدة خطوات هامة إلظهار صحة العمل بها تشتمل هو .بهافواتير بيع غير مرخص 
  )1999231:،جمعة( :وهي

  

 :المعاينةتحديد هدف  - 1

هــو التأكــد مــن مــدى فاعليــة تــصميم وتــشغيل نظــام الرقابــة الداخليــة مــا يكــون هــدف المعاينــة عــادة  
 .معينةوذلك من خالل التحقق من وجود صفات أو خصائص رقابة 

  

 :المعاينةووحدة تحديد مجتمع الفحص - 2

 ففي المحدد، مجتمع الفحص هو مجموعة العمليات التي يتم اختبارها والتي تتفق مع هدف التدقيق 
حالة المشتريات أو المبيعـات تكـون فـواتير الـشراء أو البيـع هـي مجتمـع الفحـص أمـا الفـاتورة الواحـدة 

  .المعاينةمن المشتريات أو المبيعات فتكون هي وحدة 
 

   ):االنحرافاتأو ما يسمى شروط (اصية موضع االهتمام تحديد الخ- 3

 :يلــي فــي المجتمــع كمــا النقــاط التاليــةعــن تحقيقهــا المــدقق  التــي يبحــث  موضــع االهتمــام هنــا هــيالخاصــية
 )200185:البلخي،(

ن  األماقبلها المدقق والتي يقابلها نسبةً مخاطر تقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض جدا التي ي3/1
ويقابلهـــا مـــستوى أمـــان % 5، وعـــادة مـــا تكـــون هـــذه المخـــاطر هـــدف المـــدقق للحـــصول عليهـــاالتـــي ي

  .العينةهناك عالقة عكسية بين هذه المخاطر وحجم ف، 95%
 إذا قــرر المــدققفــ) ًأو مــا يــسمى أحيانــا بحــد الدقــة األعلــى المرغــوب( معــدل االنحــراف المقبــول 3/2

% 1+لخطـأ مقـدارها ، وأن المـدقق يقبـل بحـدود ل%2 الخطأ المتوقع في المجتمع هو  أن معدلمثال
ً، مــثال قــد يحــدد المــدقق عــن هــذا المــدى بقــيم ماليــة ، وقــد يعبــر%1%+2مــن المتوقــع، فهــذا يعنــي 

االنحراف المقبول بأن يقـدر قيمـة فـواتير البيـع الممكـن تعرضـها لالنحـراف بـدون أن يكـون لهـا تـأثير 
 $500000هـا إلـى نـسبة ، فـإذا كـان إجمـالي المبيعـات مادي على إجمالي المبيعات ثم يقوم بتحويل
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 من فـواتير المبيعـات يمكـن تعرضـها لالنحـراف دون أن يكـون لهـا تـأثير $5000والمدقق يعتقد بأن 
  .%1=  $500000÷  $5000المقبول هو مادي ، فإن معدل االنحراف 

ر المـدقق ذلـك بنـاء علـى ويقـد) أو معدل الخطـأ المتوقـع( معدل االنحراف المتوقع في المجتمع 3/3
المقبــول ، فقـد يكـون معـدل االنحـراف يتنـاقض مـع معـدل االنحـراف المقبـولالخبـرة الـسابقة ، وهـذا ال 
  .دل االنحراف المتوقع وحجم العينةلذلك توجد عالقة طردية بين مع ،أعلى أو أقل من المتوقع

  

  :العينةتحديد حجم - 4

نحـراف معـدل اال(قرة الـسابقة وهـي مـستوى الدقـة المطلـوب  بناء على العوامل المذكورة في الفويتحدد
  :يليول كما وقع لالنحراف وذلك باستخدام الجدوالمعدل المت) المخاطر أو(ومستوى الثقة ) المقبول

ل وً جـدا وبالتـالي اختيـار صـفحة الجـد مخاطر تقييم مخاطر الرقابة بـشكل مـنخفضبتحديد المدقق  يقوم4/1
  %).5بين المخاطر عند مستوى يالجدول الملحق (ير التي تتعلق بهذا التقد

  .15 – 2 المدقق معدل التحريف المقبول حسب الجداول وتراوح هذا المعدل بمدى بين  يحدد4/2
  .السابقة يحدد المدقق معدل التحريف المتوقع في المجتمع كما في الجداول بالطريقة 4/3

  ).)2-2(أنظر الجدول رقم (ًبناء على هذه العوامل  يتم استخدام الجدول والتي تبين حجم العينة 4/4

   .مبررول تشير إلى أن حجم العينة يصبح كبير بشكل غير واقع الخالية من األرقام في الجد الم4/5
  

  %5تحديد حجم العينة في معاينة الصفات عندما المخاطر)    2- 2(الجدول 
  %5) مخاطر زيادة االعتماد(ً بشكل منخفض جدا مخاطر تقييم الرقابة

  معدالت التحريف المقبول
  2  3  4  5  6  7  8  9  10  15  

0  149  99  74  59  49  42  36  32  29  14  

0.25  236  157  117  93  78  66  58  51  46  22  

0.50  *  157  117  93  78  66  58  51  46  22  

0.75  * 208  117  93  78  66  58  51  46  22  

1  * * 156  93  78  66  58  51  46  22  

1.25  * * 156  93  78  66  58  51  46  22  

1.50  * * 192  124  103  66  58  51  46  22  

1.75  * * 227  153  103  88  77  51  46  22  

2  * * * 181  127  88  77  68  46  22  

2.25  * * * 208  127  88  77  68  61  22  

2.50  * * * *  150  109  77  68  61  22  

2.75  * * * * 173  109  95  68  61  22  

3  * * * * 195  129  95  84  61  22  

3.25  * * * * * 148  112  84  61  22  

3.50  * * * * * 167  112  84  76  22  

3.75  * * * * * 185  129  100  76  22  

4  * * * * * * 146  100  89  22  

5  * * * * * * * 158  116  30  

6  * * * * * * * * 179  30  

معدل 
 االنحراف
المتوقع 

في 
  المجتمع

7  * * * * * * * * *  37  
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 بتنفيذ اختبارات الرقابـة الخاصـة دققالميقوم  :ية استخراج حجم العينة من الجدولمثال على كيفوك
 وأراد التحقـــق مـــن أن كـــل فـــاتورة مـــشتريات تـــم دفـــع قيمتهـــا قـــد تـــم ختمهـــا بكلمـــة المـــشتريات،بـــدورة 

  )2008237:،الذنيبات( :التالية ومن أجل تحديد حجم العينة قام بتحديد األمور “مدفوع“
  

 % .5ًمخاطر تقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض جدا -1
 % . 2.5معدل االنحراف المتوقع في المجتمع -2
 %.6معدل االنحراف المقبول -3

ويقــوم ) 2-2جـدول رقـم % (5 الجــدول الـذي يتعلـق بمخــاطر  المـدققًبنـاء علـى هـذه العوامــل يختـار
اف المقبــول  االنحــرومعــدل% 2.5تقــديره لــذي تــم  بــين معــدل االنحــراف المتوقــع وابمقارنــةبعــد ذلــك 

  .مشتريات فاتورة 150ً، وبناء على ذلك يتبين أن حجم العينة هو %6 ـوالذي تم تقديره ب
  

  :التاليةبعد تحديد حجم العينة يصبح من الممكن اختيار المفردات وتتم هذه المرحلة بالخطوات 
 )الطبقية أو العنقودية  العشوائية أو المنتظمة أو(ًابقا اختيار مفردات العينة بإحدى الطرق المذكورة س-1

تنفيذ إجراءات تدقيق الرقابة على مفردات العينة من اجل تحديـد عـدد األخطـاء الموجـودة بالعينـة -2
 .ًحراف عن إجراء رقابي محدد مسبقاأو تحديد عدد مرات االن

اك التزام باإلجراءات الرقابية ، حيث يتم ، وذلك للخروج بنتيجة فيما إذا كان هنتقييم نتائج العينة-3
، ويوجــد جــداول المقبــول والــذي حــدده المــدقق مقــدمامقارنــة معــدل الخطــأ مــن العينــة بمعــدل الخطــأ 

لتقييم نتائج العينة ، فإذا تبـين أن معـدل االنحـراف حـسب العينـة أكبـر مـن المعـدل المقبـول فـإن هـذا 
تــي يختبرهــا المــدقق غيــر ملتــزم بهــا والعكــس ، وتــستخدم يــؤدي إلــى االســتنتاج بــأن الــصفة الرقابيــة ال

 : الجداول لتقييم نتائج العينة كما يلي 
ًتبين هذه الجداول مخاطر تقييم مخاطر الرقابـة بـشكل مـنخفض جـدا وعـدد االنحرافـات المكتـشفة -1

 في العينة وحجم العينة التي تم استخراجه من الجداول السابقة 
فـي ) التحريفـات(ات يستخدم المدقق الجدول المناسب لتحديد معدل الخطأ ًبناء على هذه المعلوم-2

 .المعاينةًالمجتمع بناء على نتيجة 
ًلنفرض بناء على المعلومات التي تـم بيانهـا فـي المثـال الـسابق والـذي تـم تحديـد حجـم العينـة : مثال 

غير مختومة بكلمة (رفة  فواتير محةثالث فاتورة مشتريات ، نفرض أن المدقق اكتشف 150فيه بأنه 
وهي نفـس المخـاطر التـي اسـتخدمها % 5، يقوم المدقق باستخدام الجدول الخاص بمخاطر ) مدفوع

 مفـردة مـع عـدد 150لتحديد حجم العينة ، ومن ثم يقوم بمقابلة حجم العينة الذي تم استخدامه وهو 
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د مقابلة هذين المتغيرين يتبـين وعن) أخطاء( تحريفات 3االنحرافات الذي تم اكتشافه في العينة وهو 

ً أن معدل التحريف الموجود في المجتمع بناء علـى نتيجـة  )3-2(أن من األرقام التي داخل الجدول
ًوبمقارنة هذا المعدل مع معدل التحريف المقبول والذي قام المدقق بتحديده مسبقا % 5.1العينة هو 

وهــذا يعنــي أن ، دل التحريــف المقبــولنجــد أن معــدل التحريــف فــي المجتمــع أقــل مــن معــ% 6وهــو 
  .متوفرةالمجتمع غير محرف تحريف مادي ويعني قبول المجتمع واعتبار الصفة الرقابية 

  %5 نتائج العينة في معاينة الصفات عندما المخاطر    تقييم)3-2(الجدول 
  %5) مخاطر زيادة االعتماد(ًمخاطر تقييم الرقابة بشكل منخفض جدا 

  عدد التحريفات الفعلية المكتشفة
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

25  11.3  17.6 * * * * * * * * 

30  9.5  14.9 19.6 * * * * * * * 

35  8.3  12.9 17 * * * * * * * 

40  7.3  11.4 15 18.3  * * * * * * 

45  6.5  10.2 13.4 16.4 19.2 * * * * * 

50  5.9  9.2 12.1 14.8 17.4 19.9 * * * * 

55  5.4 8.4 11.1 13.5 15.9 18.2 * * * * 

60  4.9 7.7 10.2 12.5 14.7 16.8 18.8 * * * 

65  4.6 7.1 9.4 11.5 13.6 15.5 17.4 19.3 * * 

70  4.2 6.6 8.8 10.8 12.6 14.5 16.3 18 19.7 *  

75  4 6.2 8.2 10.1 11.8 13.6 15.2 16.9 18.5 20 

80  3.7 5.8 7.7 9.5 11.1 12.7 14.3 15.9 17.4 18.9 

90  3.3 5.2 6.9 8.4 9.9 11.4 12.8 14.2 15.5 16.8 

100  3 4.7 6.2 7.6 9 10.3 11.5 12.8 14 15.2 

125  2.4 3.8 5 6.1 7.2 8.3 9.3 10.3 11.3 12.3 

150  2 3.2 4.2 5.1 6 6.9 7.8 8.6 9.5 10.3 

نـة
عــيـ

 الـ
جـم

حـ
  

200  1.5 2.4 3.2 3.9 4.6 5.2 5.9 6.5 7.2 7.8 

  )2008237:،الذنيبات(
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  : معاينة الوحدة النقدية أو المتغيرات: ثانيا
  

تعتبر هذه الطريقة إحدى طرق المعاينة اإلحصائية التي طورت الستخدامها من قبل المدققين 
ً، ويطلق عليها أحيانا ارات الجوهرية لألرصدة والعملياتب، ويمكن استخدامها في االختص خابشكل
ويمكن استخدام هذه الطريقة في حال كون عدد الوحدات في   المعاينة االحتمالية نسبة للحجمطريقة

المجتمع غير معروفة في بداية عملية المعاينة وتغاير المجتمع كذلك غير معروف وكذلك إذا كان 
، ويفضل استخدام كان يتوقع وجود تحريفات بالتضخيمالمدقق يتوقع إما عدم وجود تحريفات أو 

ذه الطريقة في معاينة الحسابات المدينة واالستثمارات في األوراق المالية واختبارات المخزون ه

  )2001127:،جربوع(. ٕعندما يتوقع وجود اختالفات قليلة واضافات األصول
  

  :اينة االحتمالية نسبة للحجم تشملخطوات المع

 .تحديد الهدف من المعاينة-1
 .نةالمعايتعريف مجتمع الفحص ووحدة -2
 .تحديد حجم العينة-3
 .العينةتحديد طريقة اختيار مفردات -4
 .تنفيذ عملية المعاينة واختيار المفردات واختبارها -5
 .العينةتقويم نتائج -6

ًوال تختلف هذه الخطوات كثيرا عن خطوات معاينة الصفات أو الخصائص ما عدا أن معاينة 
  .االهتمامالصفات تتطلب تحديد الخاصية موضع 

  

 عـادة يكـون الهـدف فـي هـذا النـوع مـن المعاينـة هـو الحـصول علـى :تحديد الهـدف مـن المعاينـة-1
األدلة بأن القيمة المـسجلة فـي رصـيد معـين ال تحتـوي علـى تحريفـات ماديـة ،فعلـى سـبيل المثـال إذا 

ق ، فالهدف في هذه الحالة التحقـ دينار800000ًمسجل دفتريا بقيمة فرض أن رصيد الذمم المدينة 
 .ًمن أن هذه القيمة غير محرفة ماديا

مليــات مجتمــع الفحــص عــادة إمــا أن يكــون مجموعــة الع :عريــف مجتمــع الفحــص ووحــدة المعاينــةت-2

، وفـي العـادة قـد يحـدد بق مجتمـع الفحـص هـو الـذمم المدينـة، وفي المثال الـساالمالية أو رصيد حساب معين
فقــط أو جميــع أرصــدة الــذمم ة فقــط أو األرصــدة الــصفرية المــدقق األرصــدة المدينــة فقــط أو األرصــدة الدائنــ

، فالـــدينار يمثـــل وحـــدة )الـــدينار(، وفـــي هـــذه الحالـــة فـــإن وحـــدة المعاينـــة هـــي الوحـــدة النقديـــة الواحـــدة المدينـــة
 .المعاينة ألنه يتم استخدام هذه الوحدة كخطاف يتم عن طريقه سحب الوحدة المنطقية
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البة والتي تساوي صفر من عملية المعاينة بهذه الطريقة ألن هـذه  األرصدة الساستثناءونم المهم ها 
  .العينةاألرصدة ليس لها فرصة ظهور في 

  .الواحدة وفي مثالنا هنا فإن وحدة المعاينة المنطقية هي الذمم المدينة 
  

سبة المعاينة االحتمالية ن(  في حالة استخدام منهجية معاينة الوحدة النقدية :العينة تحديد حجم - 3
  :كالتاليفإن حساب حجم العينة ) للحجم

 

بفــرض أن القيمــة الدفتريــة للمجتمــع محــل الفحــص هــي قيمــة رصــيد الــذمم المدينــة والتــي تــم اعتبارهــا 
  .العينة أنه كلما زادت القيمة الدفترية لمجتمع الفحص كلما زاد حجم والمالحظ، دينار 800000

بــد مــن أخــذ عــدة عوامــل بعــين االعتبــار وهــي مــن أجــل تحديــد مــستوى مخــاطر القبــول الخــاطئ الو
 ، وهـــو مـــستوى المخـــاطر التـــي يقبلهـــا المـــدقق ونتـــائج االختبـــاراتقبولـــةمـــستوى مخـــاطر التـــدقيق الم

  .التفصيلية واإلجراءات التحليلية
فــإذا اســتنتج المــدقق علــى ســبيل المثــال بــأن نظــام الرقابــة قــوي وكانــت نتــائج االختبــارات التفــصيلية 

التحليلية ال تشير إلى وجود تحريفات فإن ذلك يزود المـدقق بدرجـة عاليـة مـن الطمأنينـة واإلجراءات 
  .وبالتالي فإن مخاطر القبول الخاطئ التي يقبل بها المدقق يمكن أن تكون عالية وكذلك العكس 

  وقام المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين بإعداد جداول خاصة تزودنا بمعامالت الثقة 
  

  )   صفر ( المقابلة لمخاطر القبول الخاطئ بافتراض انحرافات بالتضخيم   )4-2(ل الجدو

  %50  %37  %30  %25  %20  %15  %10  %5  %1  مخاطر القبول الخاطئ 
  0.70  1.00  1.21  1.39  1.61  1.90  2.31  3.00  4.61  معامل الثقة

  )2008244:،الذنيبات(
  

ا فـي الحـساب االنحرافات التي يقبـل المـدقق بوجودهـقيمة االنحرافات المقبولة تمثل الحد األعلى من 
، فـإذا قـرر المـدقق بـأن ة بين مستوى المادية وحجـم العينـة، وهناك عالقة عكسيبدون اعتبارها مادية

 ، فــإنمــن إجمــالي القيمــة الدفتريــة لهــا% 5مــستوى الماديــة فيمــا يتعلــق بتــدقيق الــذمم المدينــة يــساوي 
  . دينار40000مستوى المادية يكون 

ًيقـوم المـدقق بتحديـد قيمـة االنحرافـات المتوقعـة فــي المجتمـع بنـاء علـى خبرتـه الـسابقة واالستفــسارات 
  .الداخليًالتي يقوم بها سواء من اإلدارة أو المدقق السابق أو من المدقق 
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وعادة يتم استخدام هذا التقدير ليعوض عن مخاطر الرفض الخاطئ ، ألن المدقق في هذه المعاينة 
  . طر الرفض الخاطئ فبشكل غير مباشر، أما مخابشكل رئيس بمخاطر القبول الخاطئ معني

  .التوسعوعندما يكون هناك انحرافات متوقعة فإنه يتم استخدام ما يسمى بمعامل 
وقد قام المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين بإعداد جداول خاصة تزودنا بمعامالت التوسع 

 وجود عالقة هيالحظ فيو، لجدول التالي جزء من تلك الجداوللخاطئ واالمقابلة لمخاطر القبول ا
  .عكسية بين عامل التوسع ومخاطر القبول الخاطئ

   
      معامل الثقة المقابل لمخاطر القبول الخاطئ بافتراض انحرافات     )5-2(الجدول 

  %50  %37  %30  %25  %20  %15  %10  %5  %1  مخاطر القبول الخاطئ 

  1.0  1.15  1.2  1.25  1.3  1.4  1.5  1.6  1.9  عامل التوسع 

  )2008247:،الذنيبات(      
  
  

 800000تريــة للــذمم المدينـــة ، تــم افتــراض القيمــة الدفًبنــاء علــى المعطيــات الـــسابقةالعينــة حــساب حجــم ول
المتوقعـــة فـــي المجتمـــع ، وبـــافتراض أن قيمـــة االنحرافـــات  دينـــار40000االنحرافـــات المقبولـــة ، وقيمـــة دينـــار

مــل ، وبالتــالي يكــون معا)ًوهــذه النــسبة األكثــر اســتخداما (%5، وأن مخــاطر القبــول الخــاطئ  دينــار10000

حجـــم  فـــإن ،)5-2(مـــن الجـــدول رقـــم  1.6، ومعامـــل التوســـع يكـــون 3هـــو  )4-2(الثقـــة مـــن الجـــدول رقـــم 

  :العينة باستخدام المعادلة هو

  

  
  

  العالقة بين العوامل المختلفة وحجم العينة    )6-2(الجدول   

  العالقة مع حجم العينة   العامل 

  مباشرة  القيمة الدفترية للمجتمع 

  عكسية   مخاطر القبول الخاطئ 

  عكسية  قيمة االنحرافات المقبولة 

  مباشرة  قيمة االنحرافات المتوقعة  

  مباشرة   معامل الثقة 

  مباشرة   التوسع معامل 

  )2008248:،الذنيبات(             
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 :العينةتحديد طريقة اختيار مفردات  - 4

، حيـث يـتم تقـسيم المجتمـع إلـى نقدية هي طريقة االختيـار المنـتظمًأكثر الطرق استخداما في معاينة الوحدة ال
،  المنطقيـة بـشكل منـتظم مـن فتـرةينـة، ويـتم اختيـار وحـدة المعا)الـدنانير(ة من الوحدات النقدية فترات متساوي

  حجم العينة ÷ القيمة الدفترية للمجتمع = وهذا بالتالي يتطلب حساب ما يسمى فترة المعاينة 

  .  د8000 = 100 ÷ 800000= وفي مثالنا السابق تكون فترة المعاينة 

  

  اختيار مفردات العينة المنتظمة     )7-2(الجدول 
  القيمة الدفترية لبنود العينة  المختارة  وحدة الدينار  الرصيد المتراكم  القيمة الدفترية  )رقم العميل(الوحدات المنطقية 

       دينار 1000   دينار 1000  101

   دينار 7500  6000   دينار 8500   دينار 7500  102

    8000+   دينار 10000   دينار 2500  103

   دينار 8500  14000   دينار 18500   دينار 8500  104

    8000+   دينار 19700   دينار 1200  105

   دينار 3000  22000   دينار 22700   دينار 3000  106

    8000+   دينار 28700   دينار 6000  107

   دينار 2300  30000   دينار 31000   دينار 2300  108

  ---  ---  ---  ---  ---وهكذا

        800000  اإلجمالي

  )2008250:،الذنيبات(
  

 8000 دينار إلـى 1العينة باختيار أول مفردة بشكل عشوائي تقع بين وتبدأ عملية اختيار مفردات  
 100 دينـار التاليـة حتـى يـتم اختيـار 8000دينار ، ثم يتم اختيار كل وحدة منطقيـة تحتـوي علـى الــ

هذا يتـضح مفردة ، وهذه العملية تتطلب تحديد الرصيد المتراكم للقيمة الدفترية للوحدات المنطقية ، و
  . السابق)7-2(م من الجدول رق

  

 دينار ، وبفرض أننـا اخترنـا القيمـة 8000ويمكن البدء بأي قيمة بشكل عشوائي بحيث ال تزيد عن 
 دينــار ، وبالتــالي فــإن المفــردة األولــى التــي يــتم ســحبها هــي التــي تــؤدي إلــى جعــل الرصــيد 6000

ر ثــم يــتم إضــافة قيمــة  دينــا7500المتــراكم أعلــى مــن القيمــة العــشوائية األولــى مباشــرة وهــي القيمــة 
فـي كـل مـرة والمقارنـة مـع الرصـيد المتـراكم للقيمـة الدفتريـة ، حيـث يـتم ) فتـرة المعاينـة( دينار 8000

اختيـــار المفـــردة التـــي تجعـــل الرصـــيد المتـــراكم للقيمـــة الدفتريـــة أعلـــى مباشـــرة مـــن القيمـــة التـــي يـــتم 
  . دينار8000عليها بإضافة مبلغ الـالحصول 
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 :لمعاينة واختبار المفرداتتنفيذ عملية ا- 5

وحدات المعاينـة  حيـث التدقيق لتحديد القيمة الفعلية لفي هذه المرحلة يقوم المدقق بتطبيق إجراءات 
م يقوم المدقق بالحصول على مصادقات تتعلق بوحدات العينة واستخدام إجراءات بديلة في حالة عد

ات بـــين القـــيم الدفتريـــة والقـــيم التـــي تـــم ٕ، واذا تبـــين وجـــود فروقـــالحـــصول علـــى اســـتجابة مـــن العمـــالء
الحــصول عليهــا مــن العينــة يقــوم المــدقق بتــدوين القــيم الدفتريــة والقــيم الفعليــة والفروقــات بينهمــا فــي 

  .العمل الخاصة بهأوراق 
  

    :العينةتقييم نتائج - 6

عينـة ثـم يقـوم من أجل تقييم نتائج العينة يقوم المدقق بحساب الحد األعلى لالنحرافات في مفردات ال
بمقارنتهـا مـع قيمــة االنحرافـات المقبولــة التـي تــم تحديـدها فــي بدايـة عمليــة المعاينـة ، فــإذا كـان الحــد 

االنحرافـات المقبولـة ، فـإن نتـائج العينـة تؤيـد )  ≤(األعلى لالنحرافات في العينة أقل مـن أو يـساوي 
  .بان القيمة الدفترية ال تحتوي على تحريفات مادية 

     : اب الحد األعلى لالنحرافات كما يلي ويتم حس
  الحد األعلى لالنحرافات UML      :حيث
         PMعلى المجتمع                            إجمالي االنحرافات التي يتوقع وجودها في المجتمع بناء على تعميم نتيجة العينة مباشرة

     ASRمعاينة  االنحرافات المسموح بها نتيجة مخاطر ال  
 األخــذ بعــين االعتبــار أن تقيــيم المعاينــة  المــدققلــو وجــدت انحرافــات فــي مفــردات العينــة البــد مــنو

  :حرافات في مفردات العينة كالتالياالحتمالية نسبة للحجم يعتمد على مدى وجود أو عدم وجود ان
   عدم وجود انحرافات :األولىالحالة 

ًجمــالي االنحرافــات التــي يتوقــع وجودهــا فــي المجتمــع بنــاء عنــدما ال يوجــد انحرافــات فــي العينــة فــإن إ
   .ًصفراتساوي ) PM(على تعميم نتيجة العينة مباشرة على المجتمع 

تتــألف مــن مكــون ) ASR(وفــي هــذه الحالــة فــإن االنحرافــات المــسموح بهــا نتيجــة مخــاطر المعاينــة 
الل ضــرب معامــل الثقــة ، ويــتم الحــصول علــى قيمتهــا مــن خــ) BP(واحــد يطلــق عليــه دقــة األســاس 

التــي تــم تحديــدها عنــد بــدء عمليــة المعاينــة وباعتبــار االنحرافــات (المقابــل لمخــاطر القبــول الخــاطئ 
  :ى العيني الذي تم احتسابه  فيكونبالمد) صفر

  المدى العيني × معامل الثقة ) = BP(دقة األساس 
)            BP = (3 × 8000 = 24000 دينار   

 دينار وهو أقل من قيمة االنحرافات المقبولة 24000حد األعلى لالنحرافات يساوي وهذا يعني أن ال
   .ًماديا دينار وبالتالي يتم قبول المجتمع واعتباره غير محرف 40000والبالغة 
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  وجود بعض االنحرافات في العينة:  الحالة الثانية 
نحرافات التي يتوقـع وجودهـا فـي في حالة وجود انحرافات في العينة يقوم المدقق بحساب إجمالي اال

واالنحرافات المسموح بهـا نتيجـة ) PM( تعميم نتيجة العينة مباشرة على المجتمع ىًالمجتمع يناء عل
من أجل حساب الحد األعلى لالنحرافات الخاصـة بالتـضخيم ويقارنهـا مـع ) ASR(مخاطر المعاينة 

  :ة االنحرافات المقبولة كما يليقيم
ًنحرافات التي يتوقع وجودها في المجتمع بناء على تعميم نتيجة العينة مباشرة على  بالنسبة لال:أوال

  :فتحسب لكل وحدة منطقية تحتوي على انحرافات وهناك حالتان) PM(المجتمع 
  

 :المعاينة،فترة   القيمة الدفترية للوحدات المنطقية أقل من-1

  
  فترة المعاينة×  نسبة االنحرافات = ًوجودها في المجتمع بناء على تعميم نتيجة العينة مباشرة االنحرافات التي يتوقع 

إذا كانـــت القيمــــة الدفتريــــة للوحــــدات المنطقيــــة أكبــــر مــــن أو تــــساوي فتــــرة المعاينــــة فــــإن إجمــــالي -2
 إجمــالي ًاالنحرافــات التــي يتوقــع وجودهــا فــي المجتمــع بنــاء علــى تعمــيم نتيجــة العينــة مباشــرة تــساوي

 .ات الموجودة في الوحدات المنطقيةاالنحراف
   ).8- 2(وعودة للمثال السابق نفترض النتائج الموضحة في الجدول رقم 

  

  اختبار وحدات المعاينة المنطقية      )8-2(الجدول 

  االنحرافات  فترة المعاينة  نسبة االنحراف  القيمة التدقيقية   القيمة الدفترية 

4000  3900  2.5%  8000  200  

5000  4800  4%  8000  320  

  200 8000  ـ ـ  8300  8500

  4000 8000 ـ ـ  5000  9000

  1500 8000 ـ ـ  6500  8000

34500  28500      6280  
  )2008252:،الذنيبات(          

  
حرافات  نالحظ أن القيمة الدفترية للوحدات المنطقية األولى والثانية أقل من فترة المعاينة لذلك تم حساب نسبة االن

لها ثم ضربت في فترة المعاينة ، أما الوحدات المنطقية الثالثة والرابعة والخامسة فإن قيمتها أكبر من أو تساوي فترة 
  .ُالمعاينة لذلك لم تحسب لها نسبة االنحرافات وحسب الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة التدقيقية مباشرة 
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  )ASR( بالنسبة لالنحرافات المسموح بها نتيجة مخاطر العينة :ًثانيا
  :التاليةاالنحرافات المسموح بها تتضمن نوعين من االنحرافات كما في المعادلة 

ASR = BP + LA  
   في االنحرافات المسموح بها  الزيادةLA     دقة األساس BP   :أنحيث 

  ن تعديل بالنسبة لدقة القياس فيحسب بالطريقة السابقة دو
)BP (دينار24000 = 8000 × 3= اس دقة األس .  

فيـــتم الفـــصل بـــين الوحـــدات المنطقيـــة التـــي قيمتهـــا الدفتريـــة أقـــل مـــن فتـــرة ) LA(أمـــا الزيـــادة فـــي االنحرافـــات 
، حيث أن جميع الوحـدات المنطقيـة  أكبر من أو تساوي فترة المعاينةالمعاينة والوحدات المنطقية التي قيمتها

د مخـاطر معاينـة متجمعـة ها الدفترية أكبر من أو تساوي فترة المعاينـة يـتم فحـصها وبالتـالي ال يوجـالتي قيمت
ً أمــا الوحــدات المنطقيــة التــي قيمتهــا الدفتريــة أقــل مــن فتــرة المعاينــة فقــد ال يــتم اختبارهــا جميعــا ،تتعلــق بهــا

  .وبالتالي تحسب الزيادة المسموح بها في االنحرافات لها فقط 
  

   :الزيادةيلي خطوات حساب وفيما 
 .تحديد التغير اإلضافي في معامل الثقة -1
 ترتيب انحرافات الوحدات المنطقية التي قيمتها الدفترية أقل من فترة المعاينة من األعلى لألسفل -2
 .النتائجضرب االنحرافات المتوقعة التي تم ترتيبها في معامل الثقة المناسب وجمع -3

ريكــي للمحاســبين القــانونيين بإعــداد جــداول تبــين معــامالت الثقــة المقابلــة لمخــاطر القبــول وقــد قــام العهــد األم
، حيـث سـيتم اسـتخدامه )9-2(الجـدول  كمـا فـي العتبار عدد االنحرافات المكتشفةالخاطئ مع األخذ بعين ا

   :لجدول التالي يبين هذه المعامالتفي عملية حساب الزيادة في االنحرافات المسموح بها وا
  

  معامالت الثقة لتقييم نتائج المعاينة االحتمالية نسبة للحجم      )9-2(الجدول 
  %25  %20  %15  %10  %5  %1  عدد التحريفات 

0  4.6  3.00  2.31  1.90  1.61 1.39 

1  4.64 4.75 3.89 3.38 3.00 2.70 

2  8.41 6.30 5.33 4.72 4.28 3.93 

3  10.05 7.76 6.69 6.02 5.52 5.11 

4  11.61 9.16 8.00 7.27 6.73 6.28 

5  13.11 10.52 9.28 8.50 7.91 7.43 

6  14.57 11.85 10.54 9.71 9.08 8.56 

7  16.00 13.15 11.78 10.90 10.24 9.69 

8  17.41 14.44 13.00 12.08 11.38 10.81 

9  18.79 15.71 14.21 13.25 12.52 11.92 

10  20.15 16.97 15.41 14.42 13.66 13.02 

  )2008254:،الذنيبات(                      
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ت وكما هـي وقد استخدم الجدول السابق في استخراج معامالت الثقة الخاصة بكل عدد من التحريفا
  ).10-2(مبينة في الجدول رقم 

  

  % 5مخاطر القبول الخاطئ      )10-2(الجدول 
  1-التغير اإلضافي في معامل الثقة   التغير اإلضافي في معامل الثقة   معامل الثقة   عدد التحريفات 

 ـ ـ   3.00  0

1  4.75 1.75 0.75 

2  6.30 1.55 0.55 

3  7.76 1.46 0.46 

  )2008257:،الذنيبات(          
  

ــ ات كمــا هــو مبــين فــي الجــدول ويبــين العمــود الثــاني معــامالت الثقــة المقابلــة لكــل عــدد مــن التحريف
حد من كل ، والعمود الرابع فهو ناتج طرح وا في معامل الثقةالث فيبين التغير، أما العمود الثالسابق

  . معامل من العمود الثالث
ثم يقوم المدقق بتحديد االنحرافات التي تم عكس قيمتها على المجتمع والخاصة بالوحـدات المنطقيـة 

 كمــا فــي )ًتنازليــا( ويقــوم بترتيبهــا مــن األعلــى لألســفل المعاينــة،التــي قيمتهــا الدفتريــة أقــل مــن فتــرة 
  :)11-2(الجدول رقم 

  ترتيب التحريفات من األعلى لألسفل     )11-2(الجدول 
   LAالزيادة في االنحرافات المسموح بها   التغير اإلضافي في معامل الثقة   االنحرافات 

320  0.75  240  

200  0.55  110  

  395    االجمالي

  )2008258:،الذنيبات(          
  :فإنوبالتالي  

  =  المسموح بها نتيجة مخاطر المعاينة االنحرافاتإجمالي 

   دقة األساس +المعاينة  التي يتوقع وجودها في المفردات التي تقل عن فترة االنحرافات إجمالي 

   دينار 24395  =395 + 24000= 
يم ًإجمــالي االنحرافــات التــي يتوقــع وجودهــا فــي المجتمــع بنــاء علــى تعمــ= ويكــون الحــد األعلــى لالنحرافــات 

  االنحرافات المسموح بها + العينة 
   دينار 30675  =24395 + 6280= 

فيـتم قبـول المجتمـع )  دينـار40000(وبذلك يكون الحـد األعلـى لالنحرافـات أقـل مـن مـستوى الماديـة المقبـول 
  ًعلى أنه غير محرف ماديا 
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 التدقيق استخدام العينة اإلحصائية في عملية :الثالثالمبحث  3.2
  
  

 :دــــــــــمهيت 0.3.2
 

واألعراف والقواعد المحاسبية من المدقق إعداد تقرير يذكر فيه فيما  تدقيق الحسابات معاييرتتطلب 
   .دققهاإذا كانت القوائم المالية تمثل الموقف المالي بشكل عادل في ضوء فحصه للحقائق التي 

 مثـل وغالبـا مـا يكـوناسـتثناء والوضع األمثل فـي التـدقيق هـو أن يـدقق المحاسـب جميـع البنـود دون 
كــم : ويبقــي الــسؤال، إذ يكفــي فحــص جــزء مــن العمليــات فقــط، ذا التــدقيق لــيس عمليــا وال ضــرورياهــ

 قناعــة وقــرار رهــن  تبقــىاإلجابــة عــن هــذا الــسؤال و؟ الجــزء مــن المجمــوعهــذا  تكــون نــسبة يجــب أن
ت ار العينــاحــصائية فــي اختيــاإل الطــرق يعتمــدونالماضــية أخــذ المــدققون فــي الــسنوات وقــد  ،المــدقق

بيـرة العـدد وعمليـات ماليـة حـسابات كوخاصـة عنـدما يـدققون ، عند قيامهم بمهام التدقيق بشكل واسع
 الوقــت وتخفــيض التكلفــة دون التــضحية ختــصاراهــذه الطــرق تتمتــع بمزايــا عديــدة أهمهــا و، متعــددة

  . لدقة والثقة في النتائج النهائيةبا
  

مـــدقق وهـــو يقـــوم بعمليـــة التـــدقيق مـــستخدما أســـلوب العينـــة ال عـــن ذهـــن  يغيـــب الولكـــن ال يجـــب أن
اإلحــصائية مجموعــة المخــاطر المرتبطــة باســتنتاجاته حــول خاصــية معينــة فــي مجتمــع التــدقيق مــع 
ــم بأنــه ال يمكــن للمــدقق بــأي حــال إلغــاء هــذه المخــاطر ولكــن بوســعه التخفيــف منهــا وتخفــيض  العل

  .ينة ممثلة للمجتمع تمثيال سليماتأثيرها وذلك بحرصه على اختيار ع
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 :تحليل عينة التدقيقأخطاء ممكن حدوثها في  1.3.2

 فمن الممكن الوقوع في أخطاء جسيمة في ،اإلحصائيةبسبب الطبيعة المجردة للعديد من المقاييس  
 حـصاء حريـصا عنـد اسـتخدام اإلالمـدققالتحليل بدون أن تظهر لمستخدميها وعليه فيجـب أن يكـون 

ـــــصبان:(األخطـــــاء للمـــــشكالت المطروحـــــة ومـــــن هـــــذه ومناســـــبته ويتأكـــــد مـــــن ســـــالمته ،أدواتـــــهو ، ال
13:1997(   

  

  ).المحاباة  ( التحيز -1
 .البيانات التي ال تصلح للمقارنة -2
 .إجراء المقارنة مع أساس غير عادي -3
  .المعاينة غير المالئمة -4

  
ومــن الحــاالت  ،ل أو اســتخدام البيانــاتعنــد التحليــعــن التحيــز غيــر الــواعي فعلــى المــدقق أن يبتعــد 
 أو يــصدر رأيــا مــسبقا ثــم يقــوم باســتخدام  قــرارا معينــاالمــدققينأن يتخــذ أحــد ، الواضــحة لهــذا التحيــز

ة أن يكـون بـالرغم مـن صـعوبتـي تبـرر القـرار الـذي اتخـذه فعـال  وأدواته إليجاد األسـباب  الاإلحصاء
 كـــذلك مـــن  ،ع محـــل الدراســـةبقة عـــن الموضـــوأو بـــدون معلومـــات ســـا،  موضـــوعيا بالكامـــلالمـــدقق

 صـــالحة جعـــل البيانـــات التـــي تـــستخدمالمـــدقق مـــن مكـــن تبـــسبب عـــدم  الممكـــن الوقـــوع فـــي  أخطـــاء
ليا مع مثيالتها منذ  حامجتمع تحت التدقيقمقارنة أرقام تكاليف ك. لمقارنة في كل الحاالت الممكنةل

ممـا ينـتج عنـه في ظل أسـاس موحـد سـليم ارنة مكن من إجراء المقينشأ من عدم الت أيضا ،زمن بعيد
  األخطاء في التحليل

  

 أن يقــوم المــدقق  ســبحت منــهالمجتمــع الــذي العينــة علــى مــن المتطلبــات الــضرورية لتعمــيم نتــائج إن
 من تجنب األخطاء التـي تـصاحب االسـتخدام غيـر المدقق يتمكنول ختيار السليم لمفردات العينةاالب

فمــن   تنتاجيســ علــى اإلحــصاء أالباألســاس  يعتمــد التــدقيق االختبــاريا أنلتلــك األدوات وبمــالــسليم 
  .  المختلفةأن يلم بأدواته الضروري عليه
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 :التدقيق العينة اإلحصائية في عملية  أسلوبالمخاطر المرتبطة باستخدام 2.3.2
  

ي هـفينـة اإلحـصائية عنـد اسـتخدام المـدقق أسـلوب الع بالغـة تأخذ المخاطر المرتبطـة بالتـدقيق أهميـة
 المـــدققين أن العلـــم علـــى ســـالمة التقـــارير الماليـــة التـــي يقـــر المـــدقق بـــصحتها مـــع فـــي النهايـــة تـــؤثر

  .يختلفون في درجة قبولهم للخطر ألن ذلك يعتمد على دالة المنفعة لديهم

  ):1999218، جمعة( : همامصدرينلخطر التدقيق  و 
  

الخطــر إال إذا ال يــستطيع المــدقق الــتحكم فــي   المــصدرهــذا وفــي:  خطــر إعــداد التقــارير الماليــة-1
  .قرر التخلي عن القيام بعملية التدقيق

 خطــر عـــدم اكتـــشاف المــدقق لألخطـــاء الجوهريـــة التــي تمـــت فـــي مرحلــة إعـــداد التقـــارير الماليـــة -2
   :ولذلك ال يستطيع المدقق التحكم في هذا النوع من الخطر وهو يشتمل على نوعين هما

   
وهنا يـستطيع المـدقق الـتحكم فـي هـذا الخطـر مـن خـالل زيـادة حجـم  :خطر استخدام العينات: األول

وجــود هـــذا النـــوع مـــن العينــة وتعـــديل معـــدل الحــدوث المتوقـــع أو الخطـــأ المعيــاري أو مـــستوى الثقـــة ف
  . ثمثيال سليماالخطر يعد مؤشرا على أن العينة التي تم اختيارها لم تمثل المجتمع الذي سحبت منه

 ويحــدث حتــى لــو قــام المــدقق بفحــص :العينــات أســلوبخطــر غيــر نــاتج عــن اســتخدام : لثــانيا
  ):1999219، جمعة( :من المجتمع المراد فحصه ويرجع ذلك إلى% 100

  

  . التدقيق بحيث ال يتناسب مع الهدف من الفحص إجراءاتتصميم المدقق لنظام  -
 .اختيارها كعينة للمجتمع المراد فحصهعدم اكتشاف المدقق لخطأ جوهري في المستندات التي تم  -
 . غير المتعمدأوعدم اكتشاف المدقق للخطأ المتعمد  -
 .إرسال مصادقات والردود عليها غير صادقة -
     .  اإلحصائية العينات ألسلوبتطبيق الخاطئ ال -

    

ن احتمـــال خـــروج المـــدقق بنتيجـــة تختلـــف عمـــا لـــو قـــام بـــالفحص الـــشامل تنـــتج مـــ طر المعاينـــةاخـــوم
 احتمــال بــأن العينــة غيــر ممثلــة للمجتمــع بــشكل مناســب علــى الــرغم مــن اتخــاذ كــل فوجــود ،جتمــعللم

لغــاء ال يمكــن للمــدقق إو،  يترتــب عليــه تــوفر مخــاطر المعاينــةاإلجــراءات الالزمــة لتكــون ممثلــة ذلــك
يمكــن تقــسيم و،  عينــة ممثلــة للمجتمــعهباختيــار ولكــن يمكنــه تخفيــضها المخــاطر المرتبطــة بالمعاينــة

 المـدققالمخاطر المرتبطة باألخطاء الجوهرية عند إعداد القوائم الماليـة، وعـدم كفايـة ومناسـبة عينـة 
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، )IAS- 530, 1998(وأخطاء غيـر معاينـة الخارجي في اكتشاف هذه األخطاء إلى أخطاء معاينة 
 عينـة ال تتـضمن نفـس الخـصائص التـي تتـصف بهـا المـدققوتحدث أخطـاء المعاينـة عنـدما يـسحب 

سوف يـصل إلـى اسـتنتاجات غيـر صـحيحة، ألن ومن ثم فلو حدث هذا فإنه . لية ككللعمليات الماا
أما أخطـاء غيـر . العينة ال تمثل العمليات المالية بخصوص الخاصية أو الصفة التي سيتم اختبارها

ئمة أو المعاينة فتكون نتيجة األخطاء المرتكبة عند تدقيق العينة كاستخدام مستندات تدعيم غير مال
 الخاطئــــة بنــــاءا علــــى أدلــــة  أو األحكــــام والتقــــديراتاإلثبــــاتالفهــــم الخــــاطئ لالســــتنتاجات مــــن أدلــــة 

 يمكــن تخفــيض كمــا بــشكل مناســب، هــا أن يهــتم بمراقبــة كــل منالمــدقق كــذلكويجــب علــى  .اإلثبــات
  تــم فقــط إذا مــاهااحتمــال حــدوث يمكــن أن يــتم قيــاسزيــادة حجــم العينــة، وبينــة اعماطر أخطــاء المخــ

 يجــب أن يراقبهــا ويــتحكم المــدققم أســلوب العينــة اإلحــصائية، أمــا أخطــاء غيــر المعاينــة فــإن اســتخدا
، "معايير العمل الميداني" المتعارف عليها وهي التدقيقفيها عن طريق االلتزام بتنفيذ والتقيد بمعايير 
  .)5William and Hinkey,1997:56(. التدقيقًفضال عن معايير رقابة جودة أداء وممارسة 

  

  :يليكما  الداخلية  نظام الرقابةالتفصيلية، واختباراتٍبكل من االختبارات  ترتبط مخاطر العيناتو
  
  

  

  :المخاطر المرتبطة باالختبارات التفصيلية وهي قسمين: أوال
  

 )رفض فرض حقيقي في الواقع( :مخاطر الرفض الخاطئ - 1

يحتــوي علــى نتيجــة مــن العينــة بــأن رصــيد حــساب معــين  المخــاطر عــن احتمــال خــروج المــدقق بتنتــنج هــذه
وسـيع حجـم العينـة ، وقـد يـؤدي ذلـك بالمـدقق لتلمجتمع لهذا الرصيد ال يحتـوي عليهـا بينما واقع اأخطاء هامة

  ):1999220جمعة،  (. على كفاءة عملية التدقيقيؤثر للتدقيق مما ةفوبالتالي زيادة تكل
  

  )غير حقيقي في الواقعقبول فرض ( :مخاطر القبول الخاطئ- 2

وهي مخاطر من النوع الثاني وتنشأ عن احتمال خروج المدقق بنتيجة من العينة بأن رصـيد حـساب 
ُمعين ال يحتوي على تحريفات مادية بينما واقع مجتمع هذا الرصيد فيما لو فحص فإنه يحتوي على 

ن نتيجـة تحريفـات غيـر مقبولـة ألتحريفات مادية ، أي أن المدقق قد يقبل قوائم مالية بها أخطـاء أو 
ً، وأيضا هذا النوع من األخطاء يـؤثر علـى فاعليـة عمليـة التـدقيق ألن نتيجـة العينة تدعم ذلك القبول

  ).ISAS-530, 12( .حكم المدقق لم تكن صحيحة 
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  ):1999220جمعة، ( : وهي قسمين الداخليةالمخاطر المرتبطة باختبارات الرقابة: ًثانيا
  

  :دة االعتمادمخاطر زيا- 1

ًوتعني مخاطر تقييم الرقابة بشكل منخفض جدا  وهي ناشئة عن احتمال تقيـيم مخـاطر الرقابـة بنـاء  ً
،  قـد ال يكـون كـذلكعلى العينة بمستوى يزيد عن مستوى مخاطر الرقابة المخططة بينما واقع األمر

الداخليـة هـي إجـراءات غيـر معنى ذلك إن اإلجراءات الرقابية التي وضعها العميـل فـي نظـام الرقابـة 
كافيــة لتتوافــق مــع مــستوى مخــاطر الرقابــة المخططــة أو المقــدرة خــالل عمليــة التخطــيط ولــو كانــت 

،  االعتمـاد عليهـا هـو قـرار سـليم بزيـادةالمـدققإجراءات الرقابة التي وضـعها العميـل كافيـة فـان قـرار 
ن نتيجـة تـؤثر علـى ت الرقابيـة سـتكووبالطبع النتيجة التي يتوصل لهـا فـي حـال عـدم كفايـة اإلجـراءا

   .فاعلية التدقيق
  

  :مخاطر قلة االعتماد- 2

ًوتعنــي مخــاطر تقيــيم الرقابــة بــشكل مرتفــع جــدا  وهــي ناشــئة عــن احتمــال تقيــيم مخــاطر الرقابــة بنــاء  ً
بينمـا واقـع األمـر قـد ال يكـون ) بمـستوى يقـل(يؤيد مخاطر الرقابـة المخططـة  على العينة بمستوى ال

معنى أن نظام الرقابـة الداخليـة الـذي وضـعه العميـل  ب.،بل قد يؤيد مخاطر الرقابة المخططة كذلك 
فعـــال بـــشكل يؤيـــد المخـــاطر المخططـــة وفـــي هـــذا النظـــام مـــن اإلجـــراءات مـــا يتناســـب مـــع  مـــستوى 

، ولــو كانــت اإلجــراءات الرقابيــة الموضــوعة غيــر كافيــة لرقابــة المقــدرة فــي عمليــة التخطــيطمخــاطر ا
ًأيـضا هـذا النـوع ، ًوى يقل عن المـستوى المخطـط سـليما بتقييم مخاطر الرقابة بمستالمدققرار لكان ق

من المخاطر يؤثر على فاعلية وكفـاءة التـدقيق  ممـا قـد يـؤدي بالمـدقق لزيـادة االختبـارات التفـصيلية 
  .وهذه الزيادة قد تكون غير مبررة وتؤدي لزيادة التكاليف لعملية التدقيق 
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  :عملية التدقيقالمعاينة اإلحصائية في  أسلوب  تطبيقالعوامل المؤثرة في  3.3.2
  

 ذات الطبيعـة العوامـل بعـض هنـاكعند تطبيق المعاينة اإلحصائية ألغراض االستنتاج اإلحصائي، 
 :حــسب التــالي العوامــلن إيجــاز هــذه  اتخــاذ قــرارات بــشأنها، ويمكــالمــدققالخاصــة والتــي تحتــاج مــن 

  ):199723، الصبان(
  

  : اختيار خطة المعاينة التي تتالءم مع الهدف من االختبار 1.3.3.2
  

ًيجــب تحديــد هــدف االختبــار تحديــدا واضــحا ومحــددا، قبــل اختيــار خطــة المعاينــة المناســبة حيــث أن  ً ً
 مـن المـدققخطة المعاينة مـا هـي إال دالـة لمـا يهـدف إليـه  فلكل خطة هدفها التي تسعى إلى تحقيقه

ـــار، إجـــراء االخ ـــى الهـــدف مـــن إجـــراء يعتمـــد بـــشكل أساســـياختيـــار خطـــة المعاينـــة المالئمـــة فتب  عل
  .. االختبار الذي تطبق فيه العينة

  

ـــة والهـــدف مـــن االختبـــار إن  ـــين خطـــة المعاين ـــاط الوثيـــق ب  مـــن أهـــم خـــصائص المعاينـــة يعـــداالرتب
دة، ففــي حالــة  تتطلــب التحديــد المــسبق ألهــداف االختبــار بــصورة واضــحة ومحــدفهــياإلحــصائية ، 

إذا فمثال ُ أن يحدد الخاصية محل الدراسـة، المدققالمعاينة على أساس التقدير للصفات يتعين على 
تحديــد المقــصود  المطلــوب  فــإن  معــدل تكــرار خطــأ معــين فــي المــستندات هــيكانــت هــذه الخاصــية

جــراء مزيــد مــن إ المــدققعلــى و، أثنــاء الفحــص أخــرى أيــة أخطــاء يــتم اســتبعادبهــذه األخطــاء، بحيــث 
  .المعاينة لتحديد المقصود من األنواع األخرى من األخطاء

  
  

  

  :تحديد حجم كل من المجتمع محل الدراسـة وحجم العينة المناسب 2.3.3.2
  

 

 لتحديد حجم العينـة المالئـم والـذي سـوف ًالدراسة تمهيدا أن يحدد بوضوح المجتمع محل ى علتعيني
 باختيـار خطـة المعاينـة المالئمـة، لتحقيـق الهـدف مـن المـدقق وميقـبعـد أن  سحب مـن هـذا المجتمـعُي

  ):199724، الصبان(االختيار الذي يقوم به، 
  

  

  :وعناصرهالتحديد الواضح للمجتمع -1
 

 المجتمـع علـى األشـياء، ولكـن قـد يتكـون مـن قـيم عدديـة تـم  مفهومال يقتصرمن المهم هنا بيان أنه 
  .  تتميز بصفة معينة، أو حساب عدد العناصر التيرصول عليها من قياس خاصية أو أكثالح
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 فحـص العينـة علـى هـذا المجتمـع بدرجـة معينـة  خـالل مـن المـدققتوصـل إليهـاتعميم النتـائج التـي ول
 تحديـــد الطبيعـــة المـــشتركة بـــين مفـــردات مـــن الواجـــب عليـــه مـــن الثقـــة وخـــالل خطـــأ محـــدد للمعاينـــة

 يجــب أن تــستخدم تحديـداللمجتمـع الــذي سـحبت منــه  نــةفالنتـائج التــي تظهرهـا العي لغــرض،المجتمـع 
  . قيمهات  تم تقدير الخاصية التيفقط في

  
  

  :تحديد حجم العينة المالئم-2
 

 أهم القرارات المتعلقة بالمدخل اإلحصائي في  منلمدققيعد بالنسبة لتحديد حجم العينة المالئم إن  
 أن عمليـة تحديـد حجـم العينـة المالئـم ليـست لـىالواجب هنـا التنويـه إ، ومن ريبااالخت التدقيقمجال 

تخاذ بعـض ال تحتاجعملية آلية، عن طريق استخدام معادالت رياضية أو جداول إحصائية، ولكنها 
  . وقدراته الخاصة المهنية وحكمه الشخصيالمدقق ةخبر على عتمدي تالقرارات الت

  لحجــم العينــة وال يعــد مبــررا لهــاربريــهــي التــي تقــدم الت المــدقق ومــن ثــم فــإن القــرارات التــي يتخــذها 
ســوف يتحــدد حجــم العينــة المالئــم و ،تحديــد حجــم العينــة باســتخدام المعــادالت والجــداول اإلحــصائية

كمـا أنـه طبقـا لخطـة المعاينـة المتيعـة مـن قبـل المـدقق  ،  القـراراتلتلـك  المـدققبعد اتخـاذ بصورة آليـة
  .يختلف قرار تحديد الحجم المناسب للعينة

  
  

   :ار مفردات العينةياخت 3.3.3.2
  

ار يـــختاســـتخدام الطريقـــة المناســـبة إل المـــدقق علـــى مـــن الواجـــبروري بعـــد تحديـــد حجـــم العينـــة الـــض
ختيـار العـشوائي لهـذه المفـردات ل اإلولعـ.  تمثيـلخير لضمان تمثيلها للمجتمع  وذلكمفردات العينة،

ٍاو لكـل مفـردات المجتمـع لكـي يـتم متـسيقدم الضمان الكافي لذلك، حيـث يعمـل علـى تحقيـق احتمـال 
ٍختيارها ضمن العينة، ولكل عينة ممكنة مـن حجـم معـين سـيكون لهـا احتمـال متـساو فـي االختيـار، إ

  ):1989223بوحوش والذنيبات،  (:ختيار العينة العشوائية هيرق إلوهناك عدة ط
  

 )Pure Random Sample( :العينة العشوائية البحتة-1

يقة، يتم اختيـار مفـردات العينـة بطريقـة عـشوائية مـن جميـع مفـردات المجتمـع بـدون أيـة قيـود ًوطبقا لهذه الطر
الجـداول إتبـاع ، ويتطلـب اسـتخدام هـذه "جـداول األرقـام العـشوائية"أو ترتيبات محددة، ونـستخدم لهـذا الغـرض 

  :الخطوات التاليـة
ع بحيــث يوجــد رقــم للداللــة علــى كــل إعــداد دليــل حــسابي لبيــان حــدود األرقــام علــى مفــردات المجتمــ) أ-1(

  . عنصر من عناصر المجتمع
تحديد طريقـة الـسير خـالل الجـداول، وتتـضمن هـذه الخطـوة تحديـد عـدد األرقـام المـستخدمة مـن كـل ) ب-1(

  . ، وكيفية السير خالل الجداول) أرقام5(مجموعة 
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   .اختيار نقطة البدايـة ويتم اختيار هذه النقطة بطريقة عشوائية) ج-1(
 )Regular Sample( :العينة المنتظمة-2

ًووفقا لهذه الطريقة، يـتم اختيـار مفـردات العينـة علـى أسـاس وجـود مـسافة ثابتـة بـين كـل مفـردة والمفـردة التـي 
ومــن ثــم فــإن المفــردات المختــارة تتــأثر بــالمفردة األولــى التــي يــتم اختيارهــا . تليهــا، مــع البــدء بطريقــة عــشوائية

  . ال في العينة العشوائية البحتة يتم اختيار كل مفردة بطريقة مستقلةًعشوائيا، بعكس الح
 

تعتمــد هــذه الطريقــة علــى اختيــار مــسافات مختلفــة بــين المفــردات بطريقــة  :العينــة العــشوائية البــسيطة-3
 )Zakula, G. 1999:410(. عشوائية بحيث ال توجد مسافة متساوية بين المفردات المختارة

  
  

   :الالحق لنتائج العينـةالتقييم  4.3.3.2

 الخــارجي المــدقق، يقــوم رً وفقــا ألهــداف االختبــاحــددتبعــد االختيــار العــشوائي لمفــردات العينــة التــي 
وحيــث أن . بفحــص هــذه المفــردات، واســتنتاج المعلومــات الــضرورية عــن المجتمــع الــذي ســحبت منــه

، فقــد تطلــب األمــر مــدققللتحديــد حجــم العينــة الــضروري يعتمــد علــى عــدد مــن القــرارات الشخــصية 
  . إجراء تقييم الحق لنتائج العينة لتحقيق الدقة في التقدير لهذه النتائج عند مستوى الثقة المطلوبة

ًوتختلف طريقة التقييم تبعا لخطة المعاينة المستخدمة ويظهر ذلك من الدراسـات التـي تناولـت كيفيـة 
  )Guy, D., M. “et.al”, 1997(. تقييم نتائج العينة في كل خطة من خطط المعاينة
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  ةــــــمقدم   0.3
  

 يتناول هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة وكذلك يتناول مجتمع وعينة الدراسة باإلضـافة لتحديـد أداة 
  لمستخدمة وطرق إعدادها كذلك يبين مدى صدق وثبات هذه األداة المستخدمة الدراسة ا

هـذا الفـصل وصـفا مفـصال لإلجـراءات التـي اتبعـت فـي تقنـين أداة الدراسـة وتطبيقاتهـا  أيضا يتضمن
والتأكــــد مــــن صــــالحيتها للوصــــول لنتــــائج موثــــوق بهــــا بدرجــــة عاليــــة  وأخيــــرا يعــــرض المعالجـــــات 

  . ليل الدراسةاإلحصائية المتبعة في تح
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 اإلجراءات :   المبحث األول1.3
  

 منهجية الدراسة 1.1.3
وهو طريقة في البحث تتناول أحـداث وظـواهر وممارسـات متاحـة لمنهج الوصفي التحليلي ع اااتبتم 

حللها  للدراسة والقياس دون تدخل خارجي في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها وي
 اســـتخدام أســـلوب العينـــة اإلحـــصائية فـــي عمليـــة العوامـــل المـــؤثرة فـــيوتهـــدف هـــذه الدراســـة لدراســـة 

  : فيما تم االعتماد على البيانات بنوعيها كالتالي،التدقيق
  

  : البيانات األولية-!
ليـل  وتحهـاتفريغتـم و التي تـم إعـدادها لهـذا الغـرض، تاالستبياناجمع البيانات الالزمة من خالل تم 

 SPSS) (Statistical Package for Social(النتـــائج باســـتخدام البرنـــامج اإلحـــصائي 

Science( ، واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة للوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تـدعم
  .موضوع الدراسة

  

   البيانات الثانوية -ب
علمية والدراسـات الـسابقة المتعلقـة بالموضـوع الثانوية المتمثلة في الكتب والمراجع الجمع البيانات تم 

  .لدعم تحقيق أغراض الدراسة والمجالت العلمية والمهنية المتخصصة  والمنشوراتوالدوريات
  

  
  مجتمع وعينة الدراسة   2.1.3

  
 ممـــن فـــي قطـــاع غـــزةن ي مـــدققي الحـــسابات القـــانونييتمثـــل المجتمـــع األصـــلي للدراســـة فـــي •

ــــالغ عــــددهم يزاولــــون ــــى  مــــدققا )90( المهنــــة والب مكتــــب وشــــركة تــــدقيق ) 59(مــــوزعين عل
  ).3( في ملحق رقم كماحسابات حسب سجالت جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية 

 

 عـشربعـدد  عينـة اسـتطالعية وقـد وزعـت جميـع مفـردات المجتمـع تتمثل عينـة الدراسـة فـي •
ن ثـم توزيعـه علـى للتأكد من صالحية االستبيان للتطبيق على مجتمـع الدراسـة ومـ استبانات

تـم و اسـتبانات لـم تتحقـق فيهـا محـددات اإلجابـة) 3(قـد اسـتبعدت  و،عينة الدراسة بعـد ذلـك 
 طريقــة المــسح الــشامل توبــذلك يكــون قــد اســتخدم للتحليــل  صــالحةاســتبانه) 77(اســترجاع 

 . المماثلةللدراساتًوهي معقولة قياسا %) 86(أي بنسبة إرجاع قدرها  إلجراء هذه الدراسة،
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   :أداة الدراسة   3.1.3
علـى مـشرف  األوليـة وقـد تـم عرضـها بدايـة  الدراسـةكـأداة رئيـسية لجمـع بيانـات االسـتبانة تـصميمتم 

 لجمـــع البيانـــات وعـــدلت بـــشكل أولـــي حـــسب توجيهاتـــه ثـــم عرضـــت الدراســـة لمعرفـــة مـــدى مالءمتهـــا
ظهر بشكل أفضل مـن بشكلها الجديد على مجموعة من المحكمين ألخذ آرائهم ومقترحاتهم البناءة لت

على عينة مختارة بعنايـة مـن مـدققي الحـسابات لتعـديل مـا )اختباريا(سابقه بعد ذلك وزعت االستبانة 
 ، وقـد تـم تقـسيم االسـتبانة إلـىيجب تعديله لتظهر بشكلها النهائي الـذي وزع علـى جميـع أفـراد العينـة

  : قسمين رئيسيين
  

المسمي ، المستوى العلمي( وهي أربع نقاط  سة يضم السمات العامة لعينة الدرااألولالقسم 
  )الفئة العمرية، الخبرة المهنية، الوظيفي

  
 العينة اإلحـصائية فـي عمليـة التـدقيق العوامل المؤثرة في استخدام أسلوب يضم قياس القسم الثانيو

  : أربعة مجاالت كالتالي وهي وفقا آلراء المدققين الخارجيين في قطاع غزة
  

 وبين استخدام  وتوفير الوقت وتخفيض التكلفةيوضح العالقة بين قوة الرقابة الداخلية :المجال األول
  . فقرة15،  ويتكون من التدقيقأسلوب العينة اإلحصائية في عملية 

  
يوضـــح العالقــة بــين الــسحب العــشوائي للعينــة ومراعــاة عــدم التحيــز وتحديــد درجــة : المجــال الثــاني 

مل المدقق الخارجي في استخدام أسلوب العينة اإلحصائية في عمليـة الثقة لنجاحها، وبين تسهيل ع
  . فقرات8،  ويتكون من قالتدقي

  
ــث  ـــح العالقــة بــين تــوافر المخــاطر الناشــئة عــن األخطــاء الجوهريــة عنــد إعــداد : المجــال الثال يوضـ

وقـات اسـتخدام  في اكتشاف تلك األخطاء، وبين معالمدققالقوائم المالية، وعدم كفاية ومناسبة عينة 
  . فقرات10،  ويتكون من التدقيقالعينة اإلحصائية في عملية 

  
يوضــح العالقــة بــين اختيــار خطــة المعاينــة التــي تــتالءم مــع الهــدف مــن االختيــار،  : المجــال الرابــع

ٕوتحديد حجم كل من المجتمع وحجم العينة المناسب واختيار مفرداتها، واجراء التقييم الالحق لنتـائج 
  . فقرات6، ويتكون من التدقيقوبين تطبيق أسلوب العينة اإلحصائية في عملية العينة 
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  : ووفق مقياس ليكرت الخماسي كانت اإلجابات كالتالي
  ليكرتمقياس )     1-3(جدول رقم              

  التصنيف

ق 
واف

م
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ش
ب

ق  
واف

م
  

يد
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م
  

ر 
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ق
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م
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ش
ب

  

  1  2  3  4  5  الدرجـــة

  %20  %40  %60  %80  %100  الوزن النسبي
 

 
  :صدق وثبات االستبانة   4.1.3

  

  : وذلك للتأكد من صدقه وثباته كالتالياالستبانة فقرات  تقنينتم
  

 : االستبانةصدق فقرات : أوال
يقصد بصدق االستبيان أن يكون استبيان الدراسة قادرا على انجاز قياس ما وضع لقياسه بما 

  :ئلتها واختبار فرضياتها وقد تم التأكد من ذلك بطريقتينيحقق أهداف الدراسة واإلجابة على أس
  

  : صدق المحتوى-أ
أعـــضاء مـــن أعـــضاء الهيئـــة ) 9(علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين تألفـــت مـــن  تـــم عـــرض االســـتبانة 

 متخصـصين فـي اإلدارة واالقتـصاد األخـرىالتدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية  والكليات 
إجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء  وتمآراء السادة المحكمين أخذ ب وقد والمحاسبة واإلحصاء

، وقـد قبلـت الفقـرات إذا وافـق عليهـا أكثـر مــن  للغـرضمقترحـاتهم بعـد تـسجيلها فـي نمـوذج تـم إعـداده
من المحكمين ،ورفضت إذا وافق عليها اقـل مـن ) 8-6(محكمين ، وعدلت إذا وافق عليها من ) 8(
  .ذلك خرج االختبار في صورته النهائية ليتم تطبيقه على العينة االستطالعيةمحكمين، وب) 5(
  
  : االستبانةصدق االتساق الداخلي لفقرات   - ب

المقصود بصدق االتـساق الـداخلي هـو مـدى اتـساق كـل فقـرة مـن فقـرات االسـتبيان مـع المجـال الـذي 
 من خالل إيجـاد معامـل االرتبـاط نحساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيا تموقد ،  تنتمي له الفقرة

ســبيرمان والــذي يبــين درجــة االرتبــاط بــين كــل عنــصر مــن مجــال االســتبيان والدرجــة الكليــة للمجــال 
وكانـــت النتـــائج ايجابيـــة حيـــث دلـــت  مفـــردة، )30(علـــى عينـــة حجمهـــا المنتمــي إليـــه العنـــصر وذلـــك 

  : موضح فيما يليمعامالت االرتباط على وجود صدق اتساق داخلي لالستبيان كما هو
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  : المجال األولصدق االتساق الداخلي لفقرات قياس -1
يبــين معــامالت االرتبــاط بــين كــل فقــرة مــن فقــرات المجــال األول والدرجــة الكليــة ) 2-3(جــدول رقــم 

 أي عنــد )=a 0.05(لفقراتــه،  والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مــستوى داللــة 
، وبــذلك تعتبــر  a =0.05يــث أن قيمــة مــستوى الداللــة لكــل فقــرة أقــل مــن ح%) 95(مــستوى ثقــة 

 أيضا من خالل الجدول يتضح أن معامل االرتباط .فقرات المجال األول صادقة لما وضعت لقياسه
بينمــا معامــل ، )14(إلــى) 12(وكــذلك فــي الفقــرات مــن ) 10(إلــى ) 3(يعتبــر قويــا فــي الفقــرات مــن 

 كون المستجيبين إلىيعد ضعيفا نسبيا ويرجع ذلك ) 15(و ) 11(و) 2(و) 1(االرتباط في الفقرات 
  كون كما يجب مدى كون نظام الرقابة مهما وال يعون جيدا متطلبات تطبيقه بالشكل المطلوب  رال يد

  
  )2- 3(جدول رقم 

  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية لفقراته

سل
سل

م
  

  لفقرةمحتوى ا

ل 
عام

م
اط

رتب
اال

ى   
تو

مس
وية

معن
ال

  

1  
ُنظام الرقابة الداخلية المطبق يساهم في الفصل بين الوظائف والمسؤوليات في المشروع 

  .بحيث ال ينفرد موظف واحد بأي عملية من أولها إلى آخرها
0.254 0.026 

2  
 والمسؤوليات ُنظام الرقابة الداخلية المطبق يساهم في توزيع العمل وتحديد االختصاصات

  .مما يؤدي إلى رفع الكفاية اإلنتاجية
0.311 0.006 

3  
ُنظام الرقابة الداخلية المطبق يساهم في تحديد السلطات وكيفية إتمام تسجيل العمليات 
بحيث يكون من الممكن تحقيق رقابة محاسبية على األصول وااللتزامات واإليرادات 

  .والمصروفات

0.513 0.004 

4  
رات العملية والمؤهالت العلمية في العنصر البشري الذي يقوم بمهام تطبيق توافر الخب

ُنظام الرقابة الداخلية يساهم في نجاح هذا النظام، بحيث يتم إعداد برامج تدريبية 
  .للموظفين لرفع مستوى كفايتهم

0.527 0.003 

5  
وعة متكاملة نظام الرقابة الداخلية المطبق يتضمن نظام محاسبي سليم يستند على مجم

  .من الدفاتر والسجالت ودورات مستندية دقيقة ودليل مبوب للحسابات
0.539 0.000 

6  
نظام الرقابة الداخلية المطبق يوجب قيام قسم التدقيق الداخلي بتدقيق العمليات قبل 

  .الصرف أو بعده وذلك للتأكد من قانونية التصرفات وصحة اعتمادها
0.464 0.000 

7  
 الداخلية المطبق يتطلب استخدام كافة الوسائل اآللية والتي تساعد على نظام الرقابة

  .صحة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر وخلوها من األخطاء والتالعب
0.330 0.003 

8  
نظام الرقابة الداخلية يستخدم كأداة لفحص وتقييم مدى فاعلية األساليب الرقابية في 

  .متابعة تنفيذ المهام
0.809 0.000 
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سل
سل

م
  

  لفقرةمحتوى ا
ل 

عام
م

اط
رتب

اال
ى   

تو
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وية
معن

ال
  

9  
 بالحقائق والمعلومات باستمرارُيساهم نظام الرقابة الداخلية المطبق في مد اإلدارة العليا 

  .التي تعكس أثر المعلومات اإلدارية التي سبق اتخاذها على تنفيذ هذه المهام
0.566 0.000 

 0.000 0.577  .اإلدارة العلياتعتبر الرقابة الداخلية أداة تبادل معلومات واتصال بين المستويات اإلدارية و  10

11  
نظام الرقابة الداخلية المطبق يتطلب تطبيق جميع اإلجراءات التي وضعتها اإلدارة على 

  .كافة العمليات المالية
0.295 0.009 

12  
استخدام أسلوب العينة اإلحصائية يؤدي إلى توفير الوقت عند تدقيق القوائم المالية 

  . للمنشأة
0.622 0.000 

13  
ستخدام أسلوب العينة اإلحصائية يؤدي إلى تخفيض التكلفة في عملية التدقيق ويجعلها ا

  .مجزية
0.611 0.000 

14  
إن فحص كافة العمليات المالية ليس فقط ذات تكلفة عالية ويحتاج إلى وقت طويل 

  . لالنتهاء من عملية التدقيق
0.488 0.000 

15  
ه طالما أن نظام الرقابة الداخلية قوي وفعال إن فحص كافة العمليات المالية ال داعي ل

  . ومطبق ويمكن االعتماد عليه
0.361 0.001 

    0.361  والتي تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  : المجال الثانيصدق االتساق الداخلي لفقرات قياس -2
 الكليــة الثــاني والدرجــةالرتبــاط بــين كــل فقــرة مــن فقــرات المجــال  معــامالت ايبــين) 3-3(جــدول رقــم 

أي عنــد ، )=a 0.05(لفقراتــه،  والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مــستوى داللــة 
، وبــذلك تعتبــر  a =0.05حيــث أن قيمــة مــستوى الداللــة لكــل فقــرة أقــل مــن %) 95(مــستوى ثقــة 

أيـــضا مـــن خـــالل الجـــدول يتـــضح أن معامـــل  . وضـــعت لقياســـهفقـــرات المجـــال الثـــاني  صـــادقة لمـــا
كون جيــدا متطلبــات راالرتبــاط يعتبــر قويــا فــي جميــع الفقــرات ويرجــع ذلــك إلــى كــون المــستجيبين يــد

    .المناسبتطبيق أسلوب العينة اإلحصائية بالشكل 
    

  )3- 3(جدول رقم 
   الكلية لفقراتهمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة

سل
سل

م
  

  محتوى الفقرة

اط
رتب

اال
ل 

عام
م

  

ى 
تو

مس
وية

معن
ال

  

1  
حتى يتمكن المدقق الخارجي من استخدام وتطبيق أساليب العينة اإلحصائية بشكل صحيح 

 عملية استخدامها فيًيجب أن يكون على دراية بالمصطلحات اإلحصائية وقادرا على 
  .التدقيق

0.665 0.000 

2  
اإلحصائية على قوانين االحتماالت في الرياضيات وهذا يؤدي إلى السحب تعتمد العينة 

  .العشوائي لمفردات القوائم المالية
0.771 0.000 

3  
إن السحب العشوائي للعينة سيؤدي إلى نتائج جيدة عن المجتمع الذي سحبت منه هذه 

  .العينة
0.609 0.000 

4  
 الفرصة لكي تكون من ضمن مفردات يجب أن تعطى كل مفردة من العمليات المالية نفس

  . العينة
0.639 0.000 

5  
ًأسلوب العينة غير اإلحصائية المبني على الحكم والتقدير الشخصي تعتبر مقياسا ألحكام 

  .وتقديرات المدقق الخارجي
0.755 0.000 

6  
 الناجح للعينة اإلحصائية يتطلب تكامل واندماج كال التفسيرين الموضوعي االستخدام

  .شخصي لالحتماالتوال
0.519 0.000 

7  
ًيجب على المدقق الخارجي مراعاة تحديد مستوى الثقة مقدما لنجاح العينة قبل البدء في 

  .مراجعة العمليات المالية
0.469 0.000 

8  
بعد فحص العينة والوصول إلى درجة الثقة المطلوبة، يقوم المدقق الخارجي بتعميم نتيجة 

  . سحوبة منه العينةالعينة إلى المجتمع الم
0.655 0.000 

    0.361  والتي تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  : المجال الثالثصدق االتساق الداخلي لفقرات قياس -3
يبــين معــامالت االرتبــاط بــين كــل فقــرة مــن فقــرات المجــال الثالــث والدرجــة الكليــة لفقراتــه،  ) 4-3(جــدول رقــم 

%) 95(أي عنـد مـستوى ثقـة ) =a 0.05(ي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مـستوى داللـة والذ
 ، وبذلك تعتبر فقرات المجال الثالـث  صـادقة لمـا a =0.05حيث أن قيمة مستوى الداللة لكل فقرة أقل من 

إلــى ) 1(فقــرات مــن  أيــضا مــن خــالل الجــدول يتــضح أن معامــل االرتبــاط يعتبــر قويــا فــي ال.وضــعت لقياســه
يعـد ضـعيفا ) 10(و) 9(و) 4(بينمـا معامـل االرتبـاط فـي الفقـرات ، )8(إلـى) 5(وكذلك في الفقـرات مـن ) 3(

كون كمــا يجــب مــدى كــون نظــام الرقابــة مهمــا فــي تخفــيض رنــسبيا ويرجــع ذلــك إلــى كــون المــستجيبين ال يــد
  .المخاطر الجوهرية أو عدم فهمهم لها

  )4- 3(جدول رقم 
  االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية لفقراتهمعامالت 

سل
سل

م
  

  محتوى الفقرة

اط
رتب

اال
ل 

عام
م

وية  
معن

 ال
وى

ست
م

  

1  
من العمليات المالية فإن االستنتاجات %) 100(عندما يتم فحص مفردات أقل من 

  .المتعلقة بالعمليات المالية تكون عرضة لمخاطر الخطأ
0.524 0.000 

2  
تنتج المخاطر النهائية أو اإلجمالية من األخطاء والمخالفات الجوهرية عند إعداد 

  .القوائم المالية
0.517 0.000 

3  
تنتج المخاطر النهائية أو اإلجمالية من عدم كفاية ومناسبة عينة المدقق الخارجي 

  .في اكتشاف هذه األخطاء والمخالفات
0.603 0.000 

4  
ى نظام الرقابة الداخلي لتخفيض مخاطر األخطاء الجوهرية يعتمد المدقق الخارجي عل
  .عند إعداد القوائم المالية

0.252 0.027 

5  
يعتمد المدقق الخارجي على اختبارات العمليات واألرصدة والمراجعة التحليلية لتخفيض 

  . مخاطر عدم كفاية ومناسبة عينة المدقق الخارجي
0.533 0.000 

6  
حصائية عندما يسحب المدقق عينة ال تتضمن نفس تحدث أخطاء العينة اإل

  .الخصائص التي تتصف بها العمليات المالية ككل
0.570 0.000 

7  
إن النتائج التي يتوصل إليها المدقق الخارجي ال تكون صحيحة ألن العينة ال تمثل 

  .العمليات المالية بخصوص الخاصية أو الصفة التي سيتم اختبارها
0.648 0.000 

 0.000 0.559  .زيادة حجم العينةبن تخفيض مخاطر أخطاء العينة اإلحصائية وغير اإلحصائية يمك  8

 0.002 0.342  توجد لديكم مشكالت في استخدام أسلوب العينة اإلحصائية عند أداء عملية التدقيق   9

10  
فتح ورش عمل ومحاضرات في الجامعات الفلسطينية والجمعيات المهنية المتواجدة 

  .ُع غزة يساهم في حل هذه المشكالتفي قطا
0.333 0.003 

    0.361  والتي تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  : المجال الرابعصدق االتساق الداخلي لفقرات قياس -4
 الكليــة الرابــع والدرجــة معــامالت االرتبــاط بــين كــل فقــرة مــن فقــرات المجــال يبــين) 5-3(جــدول رقــم 

 أي عنــد )=a 0.05(فقراتــه،  والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مــستوى داللــة ل
، وبــذلك تعتبــر  a =0.05حيــث أن قيمــة مــستوى الداللــة لكــل فقــرة أقــل مــن %) 95(مــستوى ثقــة 

أيـــضا مـــن خـــالل الجـــدول يتـــضح أن معامـــل  .فقـــرات المجـــال الرابـــع  صـــادقة لمـــا وضـــعت لقياســـه
كون كمــا ينبغــي  كــون المــستجيبين يــدرإلــىبــر قويــا نــسبيا فــي كافــة الفقــرات ويرجــع ذلــك االرتبــاط يعت

   . في موضوع الدراسةمدى كونها مهمة
  

  )5- 3(جدول رقم 
  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكلية لفقراته

سل
سل

م
  

  محتوى الفقرة

اط
رتب

اال
ل 

عام
م

وية  
معن

 ال
وى

ست
م

  

1  
ًاختيار خطة العينة اإلحصائية المالئمة يتوقف كليا على الهدف من إجراء االختبار الذي إن 

  .تطبق فيه العينة
0.446 0.000 

2  
يجب تحديد الطبيعة المشتركة بين مفردات المجتمع لغرض تقييم النتائج التي نتوصل إليها 

  . محدد للعينةفي فحص العينة على هذا المجتمع بدرجة معينة من الثقة وخالل خطأ
0.559 0.000 

3  
ًتحديد حجم العينة اإلحصائية باستخدام المعادالت والجداول اإلحصائية ليس تبريرا لهذا 

  .الحجم ولكن القرارات التي يتخذها المراجع في هذا الصدد هي التي تقدم هذا التبرير
0.793 0.000 

4  
افي لتمثيل العينة للمجتمع الذي إن االختيار العشوائي لمفردات العينة يقدم الضمان الك

  .سحبت منه أفضل تمثيل
0.571 0.000 

5  
تحديد حجم العينة الضروري يعتمد على عدد من القرارات الشخصية للمدقق، مما يتطلب 

  .إجراء تقييم الحق لنتائج العينة لتحقيق الدقة في التقدير عند مستوى الثقة المطلوبة
0.588 0.000 

 0.000 0.517  .اإلحصائي سيتم التوصل إلى الدقة المطلوبة الحقيقية في النتائجعن طريق التقييم   6

    0.361  والتي تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  :Reliability االستبانة  فقراتثبات: ثانيا

 طبقــت عــدة مــرات علــى نفــس يقــصد بثبــات االســتبانة أن تعطــي هــذه األداة نفــس النتــائج فيمــا لــو
مجتمــع وعينــة الدراســة بحيــث ال يكــون هنــاك اخــتالف كبيــر فــي النتــائج خــالل فتــرة زمنيــة محــددة 

 خطــــوات الثبــــات علــــى العينــــة االســــتطالعية نفــــسها يــــتوقــــد أجروتحــــت نفــــس الظــــروف والــــشروط 
  :يقتين همابطر

  
  
  

  :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1
  

اد معامــل ارتبـاط بيرســون بــين معــدل األسـئلة الفرديــة الرتبــة ومعـدل األســئلة الزوجيــة  الرتبــة  تـم إيجــ
لكل مجال وقد  تم تصحيح معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتبـاط سـبيرمان  بـراون للتـصحيح 

)Spearman-Brown Coefficient (التاليةحسب المعادلة  :   

= معامل الثبات   
1

2

ر+

ر
  )معامل االرتباط(حيث   ر هي    

  

  :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ  -2

  م طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات ااستخدتم 
 في  لفقرات االستبانة نسبيالفقرات االستبانة مرتفعة أن معامالت الثبات) 6-3(وقد بين جدول رقم 

  .الطريقتين كلتا 
  

  )6- 3(جدول رقم 
  )طريقة التجزئة النصفية والفا كرونباخ( معامل الثبات 

  طريقة التجزئة النصفية
  المجال

عدد 
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل االرتباط 
  المصحح

مستوى 
  المعنوية

طريقة الفا 
  كرونباخ

 0.73600 0.00000 0.85700 0.86500  15  األول

 0.71100 0.00000 0.61300 0.61800  8  الثاني

 0.63700 0.00000 0.58800 0.58800  10  الثالث

 0.60800 0.00000 0.72700 0.72700  6  الرابع
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  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  5.1.3
  

ـــم لقـــد  ـــامج ت ـــغ وتحليـــل االســـتبانة مـــن خـــالل برن ـــارات  SPSSتفري ـــم اســـتخدام االختب اإلحـــصائي وت
  :تاليةاإلحصائية ال

  

 .النسب المئوية والتكرارات -1
 لمعرفـــة ثبـــات وطريقـــة التجزئـــة النـــصفية) Cronbachs Alpha (اختبـــار ألفـــا كرونبـــاخ -2

 .فقرات االستبانة
 .معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات -3
لقيــاس درجــة االرتبــاط ) Spearman Correlation Coefficient (ســيبرمانمعامــل  -4

  . ن المتغيرات في حالة البيانات الالمعلميةويستخدم لقياس العالقة بي
لمعرفـة نـوع البيانـات هـل تتبــع  ) Sample K-S -1( سـمرنوف -اختبـار كولـومجروف -5

 .التوزيع الطبيعي أم ال
 ) One Sample T Test(  لمتوسط عينة واحدة tاختبار  -6

 )One way ANOVA (تحليل التباين األحادي اختبار -7
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 .تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة: يالمبحث الثان 2.2
  

  .   الوصف اإلحصائي لخصائص عينة الدراسة1.2.3
  

  : المستوى العلمي توزيع عينة الدراسة حسب-1
مــن ) 4 ( عينــة الدراســة تتــوزع حــسب المــستوى العلمــي للمــستجيبين إلــىأن) 7-3(بــين الجــدول رقــم 

  )0.72(جملة البكالوريوس وبنسبة من ) 55 (بيتهمبينما غال) 0.05(أي بنسبة  دبلوم متوسط حملة
وهــذا يعنــي أنــه لــيس بالــضرورة لــشغل ، مــن حملــة الدراســات العليــا) 0.23(مــنهم وبنــسبة ) 18(وأن 

  .وظيفة بمجال التدقيق في أحد مكاتب التدقيق أن يكون حاصال على شهادة دراسة عليا
  

  )7-3(جدول رقم 
 النسبة المئوية المجمعة يةالنسبة المئو العدد المستوى العلمي

 0.05 0.05 4 دبلوم متوسط

 0.77 0.72 55 بكالوريوس

 1 0.23 18 .دراسات عليا

  1 77  المجموع

  
  
  :   الوظيفيالمسمى توزيع عينة الدراسة حسب -2

) 25(المــسمى الــوظيفي للمــستجيبين الــى  عينــة الدراســة تتــوزع حــسب أن) 8-3(بــين الجــدول رقــم 
     .مدققو حسابات) 0.51(وبنسبة ) 39(رئيس قسم التدقيق وأن غالبيتهم ) 13(و مدير تدقيق

  

  )8-3(جدول رقم 
 النسبة المئوية المجمعة النسبة المئوية  العدد المسمي الوظيفي

 0.32 0.32 25 مدير التدقيق

 0.49 0.17 13 رئيس قسم التدقيق

 1 0.51 39  .مدقق حسابات

  1 77  المجموع
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  :الخبرة المهنية ع عينة الدراسة حسبتوزي -3
  

بخبـرة ) 15(الخبـرة المهنيـة للمـستجيبين إلـى  عينة الدراسة تتـوزع حـسب أن) 9-3(بين الجدول رقم 
خبــــرتهم ) 34(بينمـــا الغالبيــــة مـــنهم ،  ســـنوات10-6خبــــرتهم المهنيـــة بــــين ) 28(و  ســـنوات فأقـــل5

وي الخبـرة الـذين يعتمـد علـيهم فـي مجـال وهذا يعنـي وجـود كـم جيـد مـن ذ،  سنوات فأكثر10المهنية 
  تدقيق الحسابات في قطاع غزة

 

  )9-3(جدول رقم 
 النسبة المئوية المجمعة النسبة المئوية العدد الخبرة المهنية كمدقق

 0.19 0.19 15  سنوات فأقل5

 0.55 0.36 28 6-10     سنوات

 1 0.45 34  سنوات فأكثر10

  1 77  المجموع

  
  
  :الفئة العمرية ة الدراسة حسبتوزيع عين -4

  

فقــط ) 3(الفئــة العمريــة للمــستجيبين إلــى  عينــة الدراســة تتــوزع حــسبأن ) 10-3(بــين الجــدول رقــم 
- 31أعمارهم بين ) 19( عاما كما أن منهم 30-26أعمارهم بين ) 14(و،  عاما فأقل25أعمارهم 

 51أعمــارهم  ممــن) 17 (فــي حــين أن،  عــام50-41أعمــارهم بــين ) 24(وأن غــالبيتهم ،  عــام40
  عاما فأكثر

 عامــا وهــذا 41 عــن مالفئــة العمريــة الــسائدة فــي عينــة الدراســة هــم ممــن تزيــد أعمــاره وهــذا يعنــي أن
طبيعي بالنظر إلى مدى كفاءتهم وخبرتهم العملية في مجال التدقيق ويتناسب مع ما ذكـر فـي الفقـرة 

  .السابقة
  

  )10-3(جدول رقم 
 النسبة المئوية المجمعة نسبة المئويةال العدد  الفئة العمرية

 0.04  0.04 3  عام فما دون25

26- 30 14 0.18  0.22 

31- 40 19 0.25  0.47 

41- 50 24 0.31  0.78 

 1  0.22 17  عام فما فوق51

  1 77  المجموع
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  :نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها 2.2.3
  

  

  )(Sample K-S -1) سمرنوف  -ولمجروفاختبار ك( اختبار التوزيع الطبيعي -1.2.2.3

 ســـمرنوف  لمعرفـــة هـــل البيانـــات تتبـــع التوزيـــع الطبيعـــي أم ال وهـــو -ســـنعرض اختبـــار كـــولمجروف
اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيـع 

الداللـة  قيمـة مـستوى تبـين أنر حيـث نتـائج االختبـا) 11-3(ويوضح الجـدول رقـم . البيانات طبيعيا
.05.0(  0.05 مجال اكبـر مـن لكل >sig ( وهـذا يـدل علـى أن البيانـات تتبـع التوزيـع الطبيعـي

  .ويجب استخدام االختبارات المعلميه
  )11- 3(جدول رقم 

  ) One-Sample  K-S(اختبار التوزيع الطبيعي
  توى المعنويةمس  Zقيمة االختبار   عدد الفقرات  المجال
  0.167  1.114  15  األول
  0.070  1.321  8  الثاني
  0.563  0.789  10  الثالث
  0.806  0.641  6  الرابع

  0.243  1.026  جميع المجاالت
  
  

   : تحليل فقرات الدراسة–2.2.2.3
لتحليـل فقـرات االسـتبانة والجـداول ) One Sample T test(  للعينـة الواحـدة T اسـتخدام اختبـار

 t تحتوي على النسبة المئوية لبدائل كـل فقـرة وكـذلك المتوسـط الحـسابي والـوزن النـسبي وقيمـة التالية
ومــستوى الداللــة لكــل فقــرة ، وتكــون الفقــرة ايجابيــة بمعنــى أن أفــراد العينــة يوافقــون علــى محتواهــا إذا 

أو مـستوى ( ،  1.99 والتـي تـساوي ةدوليـالج t المحـسوبة اكبـر مـن قيمـة  tكانت القيمـة المطلقـة لــ 
، وتكـــون الفقـــرة ســـلبية بمعنـــى أن أفـــراد  %)60 والـــوزن النـــسبي اكبـــر مـــن 0.05المعنويـــة اقـــل مـــن 

 الجدوليـــة  والتـــي t المحـــسوبة أصـــغر مـــن قيمـــة tالعينـــة ال يوافقـــون علـــى محتواهـــا إذا كانـــت قيمـــة 
ن آراء ، وتكــو%)60 والــوزن النــسبي اقــل مــن 0.05أو مــستوى المعنويــة اقــل مــن (  ،1.99تــساوي 

  .0.05العينة في محتوى الفقرة محايدة إذا كانت قيمة مستوى المعنوية اكبر 
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  :الثانيتحليل فقرات القسم : أوال
  

  : تحليل فقرات المحور األول-أ
، وبين استخدام  وتوفير الوقت وتخفيض التكلفةالعالقة بين قوة نظام الرقابة الداخلية
  .دقيقالتأسلوب العينة اإلحصائية في عملية 

  

لتحليــل فقــرات المجــال األول وتبــين ) One Sample T test(  للعينــة الواحــدة Tتــم اســتخدام اختبــار 
 0.05 حيـث أن مـستوى المعنويـة اقـل مـن ةأن جميـع فقـرات المجـال ايجابيـ) 12-3(النتائج فـي جـدول رقـم 

لـى أن نظـام الرقابـة الداخليـة  ممـا يعنـي أن أفـراد العينـة يوافقـون ع%"60"كبر من أوالوزن النسبي لكل فقرة 
الجيـد يــساهم فــي الفــصل بــين الوظـائف والمــسؤوليات فــي المــشروع بحيــث ال ينفـرد موظــف واحــد بــأي عمليــة 

رفــع الكفايــة لخرهــا، ويــساهم فــي توزيــع العمــل وتحديــد االختــصاصات والمــسؤوليات ممــا يــؤدي آلمــن أولهــا 
 تسجيل العمليـات بحيـث يكـون مـن الممكـن تحقيـق رقابـة  السلطات وكيفية إتمام تحديداإلنتاجية، ويساهم في

تــــوافر الخبــــرات العمليــــة والمــــؤهالت فــــي ومحاســــبية علــــى األصــــول وااللتزامــــات واإليــــرادات والمــــصروفات، 
ُالعنــصر البــشري الــذي يقــوم بمهــام تطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة يــساهم فــي إنجــاح هــذا النظــام، بحيــث يــتم 

ـــة للمـــ  يتـــضمن نظـــام مطبـــقوظفين لرفـــع مـــستوى كفـــايتهم، وأن نظـــام الرقابـــة الداخليـــة الإعـــداد بـــرامج تدريبي
محاســبي ســليم يــستند علــى مجموعــة متكاملــة منتظمــة مــن الــدفاتر والــسجالت ودورات مــستنديه دقيقــة ودليــل 

بـل  العمليـات قبتـدقيق الـداخلي التـدقيق يوجـب قيـام قـسم مطبـقن نظام الرقابـة الداخليـة الأمبوب للحسابات، و
يتطلب استخدام كافـة الوسـائل اآلليـة والصرف أو بعده وذلك للتأكد من قانونية التصرفات وصحة اعتمادها، 

يـستخدم ه نـأوالتي تساعد على صحة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر وخلوها مـن األخطـاء والتالعـب، و
 يـساهم فـي مـد اإلدارة العليـا كمـاذ المهـام، كأداة لفحص وتقييم مدى فاعلية األساليب الرقابية فـي متابعـة تنفيـ

ثـر المعلومـات اإلداريـة التـي سـبق اتخاذهـا علـى تنفيـذ هـذه أبصفة مستمرة بالحقائق والمعلومات التي تعكـس 
ن اسـتخدام أ يتطلب تطبيق جميع اإلجراءات التي وضعتها اإلدارة على كافة العمليـات الماليـة، ووهوالمهام، 

 يـــؤدي إلـــى هنـــأ، و. القـــوائم الماليـــة للمنـــشاةتـــدقيقة يـــؤدي إلـــى تـــوفير الوقـــت عنـــد أســـلوب العينـــة اإلحـــصائي
ن فحـص كافـة العمليـات الماليـة لـيس فقـط ذات تكلفـة أ ويجعلهـا مجزيـة، والتـدقيقتخفيض التكلفة في عمليـة 

  التدقيقعالية ويحتاج إلى وقت طويل لالنتهاء من عملية 
  

  

الــوزن النــسبي لمعــدل جميــع و 4.38فقــرات المحــور األول  الوســط الحــسابي لجميــع وبــصفة عامــة بلــغ
 و 1.99 الجدوليـة والتـي تـساوي t وهـي اكبـر مـن قيمـة 24.03 المحـسوبة tوقيمـة  % 87.6الفقرات 

 الفرضــية العدميــة أي توجــد نفــي ممــا يعنــي 0.05 وهــو اقــل مــن 0.000بلغــت قيمــة مــستوى المعنويــة 
ن وبـية وتوفير الوقت وتخفـيض التكلفـة  قوة الرقابة الداخلي بين0.05عالقة عند مستوى داللة إحصائية 

  التدقيقاستخدام العينة اإلحصائية في عملية 
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  )12- 3(جدول رقم 
العالقة بين قوة نظام الرقابة الداخلية وتوفير الوقت وتخفيض التكلفة (نتائج فقرات المجال األول 

  )اجعةوبين استخدام أسلوب العينة اإلحصائية في عملية المر
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1  

ُنظام الرقابة الداخلية المطبق يساهم 
في الفصل بين الوظائف والمسؤوليات 
في المشروع بحيث ال ينفرد موظف 

  .أولها إلى آخرهاواحد بأي عملية من 

66.2 32.5 0 1.3 0 4.64 92.8 9.93  0.000  

2  

ُنظام الرقابة الداخلية المطبق يساهم 
في توزيع العمل وتحديد االختصاصات 
والمسؤوليات مما يؤدي إلى رفع 

  .الكفاية اإلنتاجية

66.2 31.2 2.6 0 0 4.64 92.8 13.08  0.000  

3  

ُنظام الرقابة الداخلية المطبق يساهم 
ي تحديد السلطات وكيفية إتمام ف

تسجيل العمليات بحيث يكون من 
الممكن تحقيق رقابة محاسبية على 
األصول وااللتزامات واإليرادات 

  .والمصروفات

67.5 31.2 1.3 0 0 4.66 93.2 9.71  0.000  

4  

توافر الخبرات العملية والمؤهالت 
العلمية في العنصر البشري الذي يقوم 

الرقابة الداخلية بمهام تطبيق نظام 
ُيساهم في نجاح هذا النظام، بحيث يتم 
إعداد برامج تدريبية للموظفين لرفع 

  .مستوى كفايتهم

57.1 41.6 0 1.3 0 4.55 91.0 16.24  0.000  

5  

نظام الرقابة الداخلية المطبق يتضمن 
نظام محاسبي سليم يستند على 
مجموعة متكاملة من الدفاتر 

 دقيقة مستنديهوالسجالت ودورات 
  .ودليل مبوب للحسابات

51.9 40.3 2.6 5.2 0 4.39 87.8 14.39  0.000  

6  

نظام الرقابة الداخلية المطبق يوجب 
قيام قسم التدقيق الداخلي بتدقيق 
العمليات قبل الصرف أو بعده وذلك 
للتأكد من قانونية التصرفات وصحة 

  .اعتمادها

66.2 32.5 5.2 7.8 0 4.64 92.8 12.50  0.000  

7  

نظام الرقابة الداخلية المطبق يتطلب 
استخدام كافة الوسائل اآللية والتي 
تساعد على صحة البيانات المحاسبية 
المسجلة بالدفاتر وخلوها من األخطاء 

  .والتالعب

66.2 31.2 2.6 0 0 4.64 92.8 9.22  0.000  
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8  
نظام الرقابة الداخلية يستخدم كأداة 

ب لفحص وتقييم مدى فاعلية األسالي
  .الرقابية في متابعة تنفيذ المهام

67.5 31.2 7.8 15.6 0 4.66 93.2 11.50  0.000  

9  

ُنظام الرقابة الداخلية المطبق يساهم 
في مد اإلدارة العليا بصفة مستمرة 
بالحقائق والمعلومات التي تعكس أثر 
المعلومات اإلدارية التي سبق اتخاذها 

  .على تنفيذ هذه المهام

57.1 41.6 2.6 11.7 0 4.55 91.0 17.26  0.000  

10  
تعتبر الرقابة الداخلية أداة تبادل 
معلومات واتصال بين المستويات 

  .اإلدارية واإلدارة العليا

51.9 40.3 11.7 15.6 0 4.39 87.8 -2.05  0.000  

11  
نظام الرقابة الداخلية المطبق يتطلب 
تطبيق جميع اإلجراءات التي وضعتها 

  .لعمليات الماليةاإلدارة على كافة ا

49.4 37.7 2.6 0 1.3 4.29 85.8 10.41  0.000  

12  
استخدام أسلوب العينة اإلحصائية 
يؤدي إلى توفير الوقت عند تدقيق 

  . القوائم المالية للمنشأة

54.5 42.9 5.2 2.6 7.8 4.52 90.4 19.71  0.000  

13  
استخدام أسلوب العينة اإلحصائية 

عملية يؤدي إلى تخفيض التكلفة في 
  .التدقيق ويجعلها مجزية

33.8 42.9 13.0 5.2 6.5 3.95 79.0 9.31  0.000  

14  
إن فحص كافة العمليات المالية ليس 
فقط ذات تكلفة عالية ويحتاج إلى وقت 

  . طويل لالنتهاء من عملية التدقيق

35.1 50.6 6.5 14.3 0 4.09 81.8 12.98  0.000  

15  

 إن فحص كافة العمليات المالية ال
داعي له طالما أن نظام الرقابة 
الداخلية قوي وفعال ومطبق ويمكن 

  . االعتماد عليه

11.8  8.8  10.4 27.3 0 3.09  61.8 0.81  0.000  

  0.000  24.03 87.60  4.38  جميع فقرات المجال

  1.99 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 67( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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  :ر الثاني تحليل فقرات المحو-ب
العالقــة بــين الــسحب العــشوائي للعينــة ومراعــاة عــدم التحيــز وتحديــد درجــة الثقــة لنجاحهــا 

 الخــارجي فــي اســتخدام أســلوب العينــة اإلحــصائية فــي عمليــة المــدققوبــين تــسهيل عمــل 
  التدقيق

  

أن جميــع فقــرات المجــال الثــاني  ايجابيــة حيــث أن مــستوى المعنويــة لكــل ) 13-3(يبــين جــدول رقــم 
بمعنى أن أفراد العينة يتفقون على انه حتى %" 60"كبر من أ ومستوى المعنوية 0.05قرة اقل من ف

 الخــارجي مــن اســتخدام وتطبيــق أســاليب العينــة اإلحــصائية بــشكل صــحيح يجــب أن المــدققيــتمكن 
يكـــون علـــى درايـــة بالمـــصطلحات اإلحـــصائية وقـــادرا علـــى اســـتخدام تلـــك المـــصطلحات فـــي عمليـــة 

تعتمد العينة اإلحصائية على قوانين االحتماالت في الرياضيات وهذا يؤدي إلـى الـسحب ، و التدقيق
ٕان الــسحب العــشوائي للعينــة ســوف يــؤدي إلــى نتــائج جيــدة عــن وائي لمفــردات القــوائم الماليــة، والعــش
يجـــب أن تعطـــى كـــل مفـــردة مـــن العمليـــات الماليـــة نفـــس تمـــع الـــذي ســـحبت منـــه هـــذه العينـــة، والمج

اإلحـــصائية المبنـــي علـــى الحكـــم  ن العينـــة غيـــرأن مفـــردات العينـــة، وتكـــون مـــن ضـــمالفرصـــة لكـــي 
ن االسـتخدام النـاجح أ الخـارجي، والمـدقق تعتبـر مقياسـا ألحكـام وتقـديرات للمـدققوالتقدير الشخصي 

نــه ألشخــصي لالحتمــاالت، وللعينــة اإلحــصائية يتطلــب تكامــل وانــدماج كــال التفــسيرين الموضــوعي وا
 العمليــات الماليــة، تــدقيقاة تحديــد مــستوى الثقــة مقــدما لنجــاح العينــة قبــل البــدء فــي  مراعــيــهيجــب عل

 الخارجي بتعمـيم المدققنه بعد فحص العينة اإلحصائية والوصول إلى درجة الثقة المطلوبة، يقوم أو
  نتيجة العينة إلى المجتمع الذي سحبت منه هذه العينة

  
بلغ الوزن النسبي لمعدل و 3.85رات المحور الثاني  الوسط الحسابي لجميع فقعامة بلغ  وبصفة

 الجدولية والتي t وهي اكبر من قيمة 24.03 المحسوبة tوقيمة % 77.03جميع الفقرات 
 نفي مما يعني 0.05 وهو اقل من 0.000بلغت قيمة مستوى المعنوية  و1.99تساوي 

بين السحب العشوائي ، 0.05قة عند مستوى داللة إحصائية الفرضية العدمية أي توجد عال
 الخارجي في مدققللعينة ومراعاة عدم التحيز وتحديد درجة الثقة لنجاحها وبين تسهيل عمل ال

  . التدقيقاستخدام أسلوب العينة اإلحصائية في عملية
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  )13- 3(جدول رقم 
حديد درجة العالقة بين السحب العشوائي للعينة ومراعاة عدم التحيز وت(نتائج فقرات المجال الثاني 

 الخارجي في استخدام أسلوب العينة اإلحصائية في عملية دققالثقة لنجاحها وبين تسهيل عمل الم
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ارجي من استخدام  يتمكن المدقق الخلكي  1
وتطبيق أساليب العينة اإلحصائية بشكل 
صحيح يجب أن يكون على دراية 
ًبالمصطلحات اإلحصائية وقادرا على 

  . عملية التدقيقاستخدامها في

32.5 61.0 1.3 5.2 0 4.21 84.2 9.95  0.000  

تعتمد العينة اإلحصائية على قوانين   2
االحتماالت في الرياضيات وهذا يؤدي إلى 

  .السحب العشوائي لمفردات القوائم المالية

24.7 50.6 18.2 6.5 0 3.94 78.7 10.89  0.000  

إن السحب العشوائي للعينة سيؤدي إلى   3
نتائج جيدة عن المجتمع الذي سحبت منه 

  .هذه العينة

15.6 55.8 13.0 15.6 0 3.71 74.3 14.63  0.000  

يجب أن تعطى كل مفردة من العمليات   4
 نفس الفرصة لكي تكون من ضمن المالية

  . مفردات العينة

16.9 57.1 10.4 15.6 0 3.75 75.1 10.77  0.000  

أسلوب العينة غير اإلحصائية المبني على   5
ًالحكم والتقدير الشخصي تعتبر مقياسا 

  .ألحكام وتقديرات المدقق الخارجي

19.5 29.9 10.4 40.3 0 3.29 65.7 15.67  0.000  

ناجح للعينة اإلحصائية يتطلب  الاالستخدام  6
تكامل واندماج كال التفسيرين الموضوعي 

  .والشخصي لالحتماالت

23.4 55.8 10.4 10.4 0 3.92 78.4 14.38  0.000  

يجب على المدقق الخارجي مراعاة تحديد   7
ًقدما لنجاح العينة قبل البدء مستوى الثقة م

  .العمليات المالية تدقيق في

19.5 72.7 3.9 3.9 0 4.08 81.6 12.77  0.000  

بعد فحص العينة والوصول إلى درجة الثقة   8
المطلوبة، يقوم المدقق الخارجي بتعميم 
نتيجة العينة إلى المجتمع المسحوبة منه 

  . العينة

27.3 49.4 10.4 13.0 0 3.91 78.2 12.58  0.000  

  0.000  24.03 77.03 3.85  جميع فقرات المجال

  1.99 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 67(رجة حرية  الجدولية عند دtقيمة 
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  : تحليل فقرات المحور الثالث-ج
العالقة بين توافر المخاطر الناشئة عن األخطاء الجوهرية عند إعداد القوائم المالية، وعدم 

 في اكتشاف تلك األخطاء، وبين معوقات استخدام العينة المدققكفاية ومناسبة عينة 
  لتدقيقااإلحصائية في عملية 

  

أن جميع فقرات المجال الثالث ايجابية حيث أن مستوى المعنوية لكل فقرة ) 14-3(يبين جدول رقم 
نــه عنــدما أبمعنــى أن أفـراد العينــة يتفقــون علـى %" 60"كبــر مـن أ ومـستوى المعنويــة 0.05اقـل مــن 

العمليــات ن االســتنتاجات المتعلقــة بإمــن العمليــات الماليــة فــ%) 100(قــل مــن  أيــتم فحــص مفــردات
أن تنــــتج المخــــاطر النهائيــــة أو اإلجماليــــة مــــن األخطــــاء ماليــــة تكــــون عرضــــة لمخــــاطر الخطــــأ، وال

ن المخــاطر النهائيــة أو اإلجماليــة تنــتج مــن عــدم أوالمخالفــات الجوهريــة عنــد إعــداد القــوائم الماليــة، و
 الخـارجي المـدققن أ الخـارجي فـي اكتـشاف هـذه األخطـاء والمخالفـات، والمـدققكفاية ومناسبة عينة 

يعتمد على نظام الرقابة الـداخلي لتخفـيض مخـاطر األخطـاء الجوهريـة عنـد إعـداد القـوائم الماليـة، و 
 لتخفــيض مخــاطر عــدم كفايــة ومناســبة  التحليلــيوالتــدقيقيعتمــد علــى اختبــارات العمليــات واألرصــدة 

 عينـة ال تتـضمن دققالمـ الخـارجي، و تحـدث أخطـاء العينـة اإلحـصائية عنـدما يـسحب المـدققعينـة 
 المــدقق النتــائج التــي يتوصــل إليهــا وأننفــس الخــصائص التــي تتــصف بهــا العمليــات الماليــة ككــل، 

ن العينة ال تمثل العمليات المالية بخصوص الخاصية أو الصفة التي الخارجي ال تكون صحيحة أل
حـصائية عـن طريـق نه يمكـن تخفـيض مخـاطر أخطـاء العينـة اإلحـصائية وغيـر اإلأسيتم اختبارها، و

 في استخدام أسلوب العينة اإلحصائية عند أداء عملية كالت مشالمدققونيواجه وزيادة حجم العينة، 
ن فــتح ورش عمــل ومحاضــرات فــي الجامعــات الفلــسطينية والجمعيــات المهنيــة المتواجــدة أ، والتــدقيق

  .في قطاع غزة يساهم في حل هذه المشاكل
  

بلغ الوزن النسبي لمعدل و 3.85 لجميع فقرات المحور الثالث  الوسط الحسابيعامة بلغ وبصفة
تي  الجدولية والtكبر من قيمة أ وهي 25.61 المحسوبة tوقيمة % 77.03جميع الفقرات 

 نفي مما يعني 0.05 وهو اقل من 0.000بلغت قيمة مستوى المعنوية   و1.99تساوي 
 بين توافر المخاطر الناشئة 0.05ئية الفرضية العدمية أي توجد عالقة عند مستوى داللة إحصا

 في اكتشاف المدققعن األخطاء الجوهرية عند إعداد القوائم المالية، وعدم كفاية ومناسبة عينة 
    .التدقيقتلك األخطاء، وبين معوقات استخدام العينة اإلحصائية في عملية 
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  )14- 3(جدول رقم 
 المخاطر الناشئة عن األخطاء الجوهرية عنـد إعـداد القـوائم العالقة بين توافر(نتائج فقرات المجال الثالث 

 فــي اكتــشاف تلــك األخطــاء، وبــين معوقــات اســتخدام العينــة دققالماليــة، وعــدم كفايــة ومناســبة عينــة المــ
  )التدقيقاإلحصائية في عملية 
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من %) 100(عندما يتم فحص مفردات أقل من   1
العمليات المالية فإن االستنتاجات المتعلقة 

  .بالعمليات المالية تكون عرضة لمخاطر الخطأ

22.1 46.8 2.6 28.6 0 3.62 72.5 7.48  0.000  

اء تنتج المخاطر النهائية أو اإلجمالية من األخط  2
  .والمخالفات الجوهرية عند إعداد القوائم المالية

14.3 49.4 16.9 19.5 0 3.58 71.7 10.82  0.000  

تنتج المخاطر النهائية أو اإلجمالية من عدم   3
كفاية ومناسبة عينة المدقق الخارجي في 

  .اكتشاف هذه األخطاء والمخالفات

29.9 58.4 11.7 0 0 4.18 83.6 15.69  0.000  

 المدقق الخارجي على نظام الرقابة يعتمد  4
الداخلي لتخفيض مخاطر األخطاء الجوهرية 

  .عند إعداد القوائم المالية

16.9 72.7 2.6 7.8 0 3.99 79.7 21.69  0.000  

يعتمد المدقق الخارجي على اختبارات العمليات   5
واألرصدة والمراجعة التحليلية لتخفيض مخاطر 

  . ق الخارجيعدم كفاية ومناسبة عينة المدق

9.1 62.3 5.2 22.1 1.3 3.56 71.2 20.72  0.000  

تحدث أخطاء العينة اإلحصائية عندما يسحب   6
المدقق عينة ال تتضمن نفس الخصائص التي 

  .تتصف بها العمليات المالية ككل

36.4 44.2 10.4 9.1 0 4.08 81.6 9.51  0.000  

 إن النتائج التي يتوصل إليها المدقق الخارجي ال  7
تكون صحيحة ألن العينة ال تمثل العمليات 
المالية بخصوص الخاصية أو الصفة التي سيتم 

  .اختبارها

11.7 44.2 23.4 19.5 1.3% 3.45 69.1 12.69  0.000  

يمكن تخفيض مخاطر أخطاء العينة اإلحصائية   8
  .زيادة حجم العينةبوغير اإلحصائية 

27.3 53.2 13.0 6.5 0 4.01 80.3 10.41  0.000  

توجد لديكم مشكالت في استخدام أسلوب العينة   9
  اإلحصائية عند أداء عملية التدقيق 

29.9 39.0 14.3 16.9 0 3.82 76.4 13.42  0.000  

فتح ورش عمل ومحاضرات في الجامعات   10
الفلسطينية والجمعيات المهنية المتواجدة في 

  .ُقطاع غزة يساهم في حل هذه المشكالت

39.0 50.6 2.6 7.8 0 4.21 84.2 18.80  0.000  

  0.000  25.61 77.03 3.85  جميع فقرات المجال

   1.99 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 67( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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  : تحليل فقرات المحور الرابع-د
العالقة بين اختيار خطة المعاينـة التـي تـتالءم مـع الهـدف مـع االختيـار، وتحديـد حجـم كـل 

ٕع وحجم العينة المناسب واختيار مفرداتها، واجراء التقييم الالحـق لنتـائج العينـة من المجتم
  التدقيقوبين تطبيق أسلوب العينة اإلحصائية في عملية 

  

أن جميع فقرات المجال الرابع  ايجابية حيث أن مستوى المعنوية لكل فقرة ) 15-3(يبين جدول رقم 
بمعنـى أن أفـراد العينـة يتفقـون علـى أن اختيــار %" 60"كبـر مــن أ ومـستوى المعنويـة 0.05قـل مـن أ

خطـــة العينـــة اإلحـــصائية المالئمـــة يتوقـــف كليـــا علـــى الهـــدف مـــن إجـــراء االختبـــار الـــذي تطبـــق فيـــه 
يجب تحديد الطبيعة المشتركة بين مفردات المجتمـع لغـرض تقيـيم النتـائج التـي نتوصـل نه وأ، العينة

 نأو،  محــدد للعينــةأرجــة معينــة مــن الثقــة وخــالل خطــإليهــا فــي فحــص العينــة علــى هــذا المجتمــع بد
تحديــد حجــم العينــة اإلحــصائية باســتخدام المعــادالت والجــداول اإلحــصائية لــيس تبريــرا لهــذا الحجــم 

ـــرالمـــدققولكـــن القـــرارات التـــي يتخـــذها  ـــدم هـــذا التبري االختيـــار  وأن،  فـــي هـــذا الـــصدد هـــي التـــي تق
كـــافي لتمثيـــل العينـــة للمجتمـــع الـــذي ســـحبت منـــه أفـــضل العـــشوائي لمفـــردات العينـــة يقـــدم الـــضمان ال

، ممـــا للمـــدققتحديـــد حجـــم العينـــة الـــضروري يعتمـــد علـــى عـــدد مـــن القـــرارات الشخـــصية  وأن، تمثيـــل
نــه أو، يتطلـب إجـراء تقيــيم الحـق لنتــائج العينـة لتحقيـق الدقــة فـي التقــدير عنـد مـستوى الثقــة المطلوبـة

  .وصل إلى الدقة المطلوبة الحقيقية في النتائجعن طريق التقييم اإلحصائي سوف يتم الت
  

بلغ الوزن النسبي لمعدل كما  3.81 الوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع عامة بلغ وبصفة
 الجدولية والتي tكبر من قيمة أ وهي 22.23 المحسوبة tوقيمة % 76.28جميع الفقرات 

 نفي مما يعني 0.05قل من أ  وهو0.000 و بلغت قيمة مستوى المعنوية 1.99تساوي 
،  بين اختيار خطة المعاينة 0.05الفرضية العدمية أي توجد عالقة عند مستوى داللة إحصائية 

التي تتالءم مع الهدف مع االختيار، وتحديد حجم كل من المجتمع وحجم العينة المناسب 
سلوب العينة اإلحصائية في ٕواختيار مفرداتها، واجراء التقييم الالحق لنتائج العينة وبين تطبيق أ

 .التدقيقعملية 
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  )15- 3(جدول رقم 

العالقة بين اختيار خطة المعاينة التي تتالءم مع الهدف مع (نتائج فقرات المجال الرابع 
ٕاالختيار، وتحديد حجم كل من المجتمع وحجم العينة المناسب واختيار مفرداتها، واجراء التقييم 

  )التدقيقبين تطبيق أسلوب العينة اإلحصائية في عملية الالحق لنتائج العينة و
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إن اختيار خطة العينة اإلحصائية المالئمة   1
تبار ًيتوقف كليا على الهدف من إجراء االخ

  .الذي تطبق فيه العينة

24.7 67.5 7.8 0.0 0.0 4.17 83.4 28.21  0.000  

يجب تحديد الطبيعة المشتركة بين مفردات   2
المجتمع لغرض تقييم النتائج التي نتوصل 
إليها في فحص العينة على هذا المجتمع 
بدرجة معينة من الثقة وخالل خطأ محدد 

  .للعينة

23.4 53.2 11.7 10.4 1.3 3.87 77.4 15.32  0.000  

تحديد حجم العينة اإلحصائية باستخدام   3
ًالمعادالت والجداول اإلحصائية ليس تبريرا 
لهذا الحجم ولكن القرارات التي يتخذها 
المراجع في هذا الصدد هي التي تقدم هذا 

  .التبرير

29.9 29.9 24.7 15.6 0.0 3.74 74.8 9.08  0.000  

ردات العينة يقدم إن االختيار العشوائي لمف  4
الضمان الكافي لتمثيل العينة للمجتمع 

  .الذي سحبت منه أفضل تمثيل

13.0 55.8 6.5 16.9 7.8 3.49 69.9 12.57  0.000  

تحديد حجم العينة الضروري يعتمد على   5
عدد من القرارات الشخصية للمدقق، مما 
يتطلب إجراء تقييم الحق لنتائج العينة 

ير عند مستوى الثقة لتحقيق الدقة في التقد
  .المطلوبة

15.6 58.4 7.8 18.2 0.0 3.71 74.3 14.63  0.000  

عن طريق التقييم اإلحصائي سيتم التوصل   6
  .إلى الدقة المطلوبة الحقيقية في النتائج

20.8 58.4 10.4 10.4 0.0 3.90 77.9 12.90  0.000  

  0.000  22.23 76.28 3.81  جميع فقرات المجال

 1.99 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 67(ية عند درجة حرية  الجدولtقيمة 
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  :المحاور جميع -هـ
  

 والنتـائج كمـا هـي موضـحة فـي )One Sample T test(  للعينـة الواحـدة Tتم اسـتخدام اختبـار 
 وهــو يبــين آراء أفــراد عينــة الدراســة فــي محــاور الدراســة المتعلقــة بالمــشكالت )16-3(رقــم الجــدول 

مرتبـة تنازليـا حـسب الـوزن النـسبي لكـل ، دام العينـة اإلحـصائية فـي عمليـة التـدقيقالناجمة عن استخ
  .محور

  

وهـي % 79.49والـوزن النـسبي  3.97وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لجميع فقرات المحـور هـو 
  الجدوليـة والتـيtكبـر مـن قيمـة أ وهي 23.98 المحسوبة tوقيمة % 60أكبر من الوزن النسبي المحايد 

 ممــا يعنــي ويؤكــد وجــود 0.05قــل مــن أ وهــو 0.000 و بلغــت قيمــة مــستوى المعنويــة 1.99تــساوي 
،  بــين قــوة نظــام الرقابــة الداخليــة وتــوفير الوقــت وتخفــيض 0.05العالقــة عنــد مــستوى داللــة إحــصائية 

داللـة ووجـود العالقـة عنـد مـستوى  التكلفة، وبين استخدام أسـلوب العينـة اإلحـصائية فـي عمليـة التـدقيق
 وبين السحب العـشوائي للعينـة ومراعـاة عـدم التحيـز وتحديـد درجـة الثقـة لنجاحهـا وبـين 0.05إحصائية 

ووجودهـا أيـضا  تسهيل عمل المدقق الخارجي في استخدام أسلوب العينـة اإلحـصائية فـي عمليـة التـدقيق
هريــة عنــد إعــداد   بــين تــوافر المخــاطر الناشــئة عــن األخطــاء الجو0.05عنــد مــستوى داللــة إحــصائية 

القـوائم الماليــة، وعــدم كفايـة ومناســبة عينــة المــدقق فـي اكتــشاف تلــك األخطـاء، وبــين معوقــات اســتخدام 
 كذلك بـين اختيـار 0.05ووجود العالقة عند مستوى داللة إحصائية  العينة اإلحصائية في عملية التدقيق

 كل من المجتمع وحجـم العينـة المناسـب  االختيار، وتحديد حجمنخطة المعاينة التي تتالءم مع الهدف م
ٕواختيار مفرداتها، واجراء التقييم الالحق لنتائج العينة وبـين تطبيـق أسـلوب العينـة اإلحـصائية فـي عمليـة 

 .التدقيق
  

  )16- 3(رقم الجدول 
  تحليل محاور الدراسة

سل
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م
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  1 0.00  24.03 87.60  4.38  األول  1

  2 0.00  24.03 77.03 3.85  الثاني  2

  3 0.00  25.61 77.03 3.85  الثالث  3

  4 0.00  22.23 76.28 3.81  الرابع  4

  0.00 23.98 79.49 3.97  جميع فقرات المجال
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  :األولتحليل فقرات القسم : ثانيا
  

 إجابـاتالختبـار الفـروق بـين ) One way ANOVA (تـم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي
 مـن ةألربعـ االمحـاورداللة إحصائية بين درجـات  فروق ذات  إمكانية وجود لمعرفةالدراسة عينة أفراد

  :  ُالقسم الثاني في الدراسة تعزى لكل من
  : كما يلي الفئة العمرية، الخبرة المهنية، المسمى الوظيفي، المستوى العلمي    

  

     :لعلميالمستوى ا-أ
أقـل ) األول والثـاني والرابـع(لكـل مـن المحـاور) sig(أن قيمة مـستوى الداللـة ) 17-3(يتبين من الجدول رقم 

، بينمــا قيمــة  المحــاور فإنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية تعــزى للمــستوى العلمــي فــي هــذهوعليــه .05مــن
)sig ( داللة إحصائية تعزى للمستوى العلمي وعليه ال توجد فروق ذات 05. أكبر من الثالثفي المحور.   
  

  )17- 3(رقم الجدول 
الختبار الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة ) One way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

  ستوى العلميُإمكانية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المحاور األربعة من القسم الثاني في الدراسة تعزى للم
 

  المحور
  مصدر التباين
  بين المجموعات

  مصدر التباين
  داخل المجموعات

  مستوى الداللة
)Sig(  

 0.000 9.417 2.520  األول

 0.001 16.554 3.416  الثاني

 0.053 13.685 1.127  الثالث

 0.010 19.811 2.632  الرابع

  
  
  
  :المسمى الوظيفي - ب

لمسمى الوظيفي فـي المحـاور ى ل توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزنه الأ )18-3(رقم يتبين من الجدول 
  05.أكبر من ها لكل من) sig(قيمة مستوى الداللة األربعة ألن 
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  )18- 3(رقم الجدول 
الختبار الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة ) One way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

 ُ فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المحاور األربعة من القسم الثاني في الدراسة تعزى للمسمى الوظيفيإمكانية وجود
 

  المحور
  مصدر التباين
  بين المجموعات

  مصدر التباين
  داخل المجموعات

  مستوى الداللة
)Sig(  

 0.270 11.522 0.415  األول

 0.152 18.979 0.991  الثاني

 0.286 14.320 0.493  الثالث

 0.243 21.600 0.843  الرابع

  
  
  : الخبرة المهنية - ج

 فــي المحــاور ى للخبــرة المهنيــةنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية تعــزأ )19-3(رقــم يتبــين مــن الجــدول 
  05.أكبر من ها لكل من) sig(قيمة مستوى الداللة األربعة ألن 

  

  )19- 3(رقم الجدول 
الختبار الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة ) One way ANOVA(ادي نتائج اختبار تحليل التباين األح

 للخبرة المهنيةُإمكانية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المحاور األربعة من القسم الثاني في الدراسة تعزى 
  

 

  المحور
  مصدر التباين
  بين المجموعات

  مصدر التباين
  داخل المجموعات

  لةمستوى الدال
)Sig(  

 0.059 11.056 0.881  األول

 0.860 19.889 0.081  الثاني

 0.726 14.685 0.128  الثالث

 0.518 22.048 0.395  الرابع

  

  
    الفئة العمرية -د

 وعليـه05.أقـل مـن ) الثالـث والرابـع(لكـل مـن المحـاور) sig(أن قيمة مستوى الداللـة ) 20-3(يتبين من الجدول رقم 
 األول (ورافـي المحـ) sig(ذات داللة إحصائية تعزى للمستوى العلمي في هذه المحاور، بينما قيمة فإنه توجد فروق 

   . وعليه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمستوى العلمي05.أكبر من ) والثاني
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  )20- 3(رقم الجدول 
 إجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة الختبار الفروق بين) One way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

 للفئة العمريةُإمكانية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المحاور األربعة من القسم الثاني في الدراسة تعزى 
 

  

  
  

   : الدراسةفرضيات اختبار –3.2.2.3
 

  : الفرضية األولي
 بين قوة الرقابة الداخلية وبين استخدام 0.05ال توجد عالقة عند مستوى داللة إحصائية "

  ".التدقيقأسلوب العينة اإلحصائية في عملية 
  

قوة الرقابة الداخلية وبين استخدام أسلوب العينة اإلحصائية في تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين 

 )21-3( وكما هي النتائج موضحة في الجدول رقم 0.05عند مستوى داللة إحصائية  ".التدقيقعملية 
 وهي اكبر  858حسوبة تساوي  المr قيمة أن كما 0.05قل من أ وهو 0.000حيث قيمة مستوى المعنوية 

 عند مستوى اإلحصائية مما يدل على وجود العالقة ذات الداللة 1.99 الجدولية والتي تساوي rمن قيمة 
  التدقيق قوة الرقابة الداخلية وبين استخدام أسلوب العينة اإلحصائية في عملية  بين0.05داللة 

  

    :الثانيةالفرضية 
 وبين توفير الوقت وتخفيض التكلفة بين 0.05 إحصائية ال توجد عالقة عند مستوى داللة

  ".التدقيقاستخدام أسلوب العينة اإلحصائية في عملية 
  

 وبين استخدام أسلوب العينة توفير الوقت وتخفيض التكلفةتم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين 

وكما هي النتائج موضحة في الجدول  0.05عند مستوى داللة إحصائية  ".التدقيقاإلحصائية في عملية 
 المحسوبة تساوي r قيمة أن كما 0.05قل من أ وهو 0.000حيث قيمة مستوى المعنوية  )21-3(رقم 

مما يدل على وجود العالقة ذات الداللة . 169  الجدولية والتي تساويrوهي اكبر من قيمة   858.
 وبين استخدام أسلوب العينة فيض التكلفةتوفير الوقت وتخ  بين0.05 عند مستوى داللة اإلحصائية

   التدقيقاإلحصائية في عملية 

  المحور
  مصدر التباين
  بين المجموعات

  مصدر التباين
  داخل المجموعات

  مستوى الداللة
)Sig(  

 0.073 10.617 1.320  األول

 0.072 17.751 2.219  انيالث

 0.005 12.081 2.731  الثالث

 0.008 18.557 3.886  الرابع
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  )21- 3(رقم الجدول 
 وبين استخدام أسلوب العينة اإلحصائية في عملية وتوفير الوقت وتخفيض التكلفةقوة الرقابة الداخلية معامل االرتباط بين 

  التدقيق

 التدقيقاستخدام العينة اإلحصائية في عملية  اإلحصاءات المحور

 858. معامل االرتباط

 0.00 مستوى الداللة
  قوة الرقابة الداخلية 

 توفير الوقت وتخفيض التكلفة
 77 حجم العينة

 0.169 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 136( عند درجة حرية المحسوبة rقيمة 
  
  

  :الثالثةالفرضية 
حب العشوائي للعينة ومراعاة عدم    بين الس0.05ال توجد عالقة عند مستوى داللة إحصائية  "

 الخــارجي فــي اســتخدام أســلوب المــدققالتحيــز وتحديــد درجــة الثقــة لنجاحهــا وبــين تــسهيل عمــل 
  .التدقيقالعينة اإلحصائية في عملية 

  

بين السحب العشوائي للعينة ومراعاة عدم التحيز وتحديد درجة الثقة تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة 
عند   ".التدقيق الخارجي في استخدام أسلوب العينة اإلحصائية في عملية المدققا وبين تسهيل عمل لنجاحه

حيث قيمة مستوى المعنوية  )22-3( وكما هي النتائج موضحة في الجدول رقم 0.05مستوى داللة إحصائية 
 الجدولية والتي تساوي r اكبر من قيمة وهي787. ..تساوي المحسوبة r قيمة أن كما 0.05قل من أ وهو 0.000

بين السحب العشوائي للعينة  0.05 عند مستوى داللة اإلحصائيةمما يدل على وجود العالقة ذات الداللة  .169

 الخارجي في استخدام أسلوب العينة المدققومراعاة عدم التحيز وتحديد درجة الثقة لنجاحها وبين تسهيل عمل 
  التدقيقاإلحصائية في عملية 

  )22- 3(قم رالجدول 
 المدققبين السحب العشوائي للعينة ومراعاة عدم التحيز وتحديد درجة الثقة لنجاحها وبين تسهيل عمل معامل االرتباط 

  التدقيقالخارجي في استخدام أسلوب العينة اإلحصائية في عملية 

 االحصاءات المحور
تسهيل عمل المدقق الخارجي في استخدام أسلوب 

 عملية التدقيقالعينة اإلحصائية في 

 787. معامل االرتباط

 0.00 مستوى الداللة
السحب العشوائي للعينة ومراعاة عدم 

 التحيز وتحديد درجة الثقة لنجاحها
 77 حجم العينة

 0.169 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 136( عند درجة حرية المحسوبة rقيمة 
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  :الرابعةالفرضية 
بين توافر المخاطر الناشئة عن األخطاء  0.05إحصائية قة عند مستوى داللة ال توجد عال

 في اكتشاف تلك المدققالجوهرية عند إعداد القوائم المالية، وعدم كفاية ومناسبة عينة 
  .التدقيقاألخطاء، وبين معوقات استخدام العينة اإلحصائية في عملية 

  

ناشئة عن األخطاء الجوهرية عند إعداد القوائم المالية، بين توافر المخاطر التم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة 
وعدم كفاية ومناسبة عينة المدقق في اكتشاف تلك األخطاء، وبين معوقات استخدام العينة اإلحصائية في عملية 

ة حيث قيمة مستوى المعنوي) 23-3( وكما هي النتائج موضحة في الجدول رقم 0.05عند مستوى داللة إحصائية ".التدقيق
 .169 الجدولية والتي تساوي r اكبر من قيمة وهي . 769تساوي  المحسوبة r كما أن قيمة 0.05 وهو أقل من 0.000

بين توافر المخاطر الناشئة عن األخطاء  0.05مما يدل على وجود العالقة ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة 
ومناسبة عينة المدقق في اكتشاف تلك األخطاء، وبين معوقات الجوهرية عند إعداد القوائم المالية، وعدم كفاية 

  استخدام العينة اإلحصائية في عملية التدقيق
  

  )23- 3(رقم الجدول 
بين توافر المخاطر الناشئة عن األخطاء الجوهرية عند إعداد القوائم المالية، وعدم كفاية ومناسبة عينة معامل االرتباط 

  التدقيق، وبين معوقات استخدام العينة اإلحصائية في عملية  في اكتشاف تلك األخطاءالمدقق

 معوقات استخدام العينة اgحصائية في عملية التدقيق اbحصاءات المحور

  769. تباطمعامل اbر

 0.00 مستوى الدbلة

توافر المخاطر الناشئة عن ا�خطاء 
الجوھرية عند إعداد القوائم المالية، 
وعدم كفاية ومناسبة عينة المدقق 

 77 حجم العينة في اكتشاف تلك ا�خطاء 

 0.169 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 136( عند درجة حرية المحسوبة rقيمة 
  

 

  : الخامسةالفرضية 
،  بين اختيار خطة المعاينة التي تتالءم مع 0.05ال توجد عالقة عند مستوى داللة إحصائية "

وبين   المجتمع وحجم العينة المناسب واختيار مفرداتهاالهدف مع االختيار، وتحديد حجم كل من
  "التدقيقتطبيق أسلوب العينة اإلحصائية في عملية 

  

االختيـار، وتحديـد مـن بين اختيار خطة المعاينة التي تتالءم مع الهدف تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة 
ها وبين تطبيـق أسـلوب العينـة اإلحـصائية فـي عمليـة حجم كل من المجتمع وحجم العينة المناسب واختيار مفردات

حيــث قيمـــة  )24-3( وكمــا هـــي النتــائج موضــحة فــي الجـــدول رقــم 0.05عنــد مــستوى داللـــة إحــصائية "". التــدقيق

 r اكبــر مــن قيمــة وهــي.  677 المحــسوبة تــساوي r قيمــة أن كمــا 0.05قــل مــن أ وهــو 0.000مــستوى المعنويــة 
بــين  0.05 عنــد مــستوى داللــة اإلحــصائيةمــا يــدل علــى وجــود العالقــة ذات الداللــة م .169الجدوليــة والتــي تــساوي 

االختيار، وتحديد حجم كـل مـن المجتمـع وحجـم العينـة المناسـب من اختيار خطة المعاينة التي تتالءم مع الهدف 
  .التدقيقواختيار مفرداتها وبين تطبيق أسلوب العينة اإلحصائية في عملية 
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  : السادسةالفرضية 
إجراء التقييم الالحق لنتائج العينة وبين  بين ،0.05 عند مستوى داللة إحصائية ال توجد عالقة

   "التدقيقتطبيق أسلوب العينة اإلحصائية في عملية 
  

بــين إجــراء التقيــيم الالحــق لنتــائج العينــة وبــين تطبيــق أســلوب العينــة تــم اســتخدام اختبــار بيرســون إليجــاد العالقــة 

 )24-3( وكمـا هـي موضـحة فـي الجـدول رقـم 0.05عنـد مـستوى داللـة إحـصائية "". التدقيقلية اإلحصائية في عم

 اكبـر مـن وهـي.  677 المحـسوبة تـساوي r قيمـة أن كمـا 0.05قـل مـن أ وهـو 0.000حيث قيمة مستوى المعنويـة 
 0.05مـستوى داللـة  عنـد اإلحـصائيةمما يدل على وجـود العالقـة ذات الداللـة  .169 الجدولية والتي تساوي rقيمة 

  .التدقيقبين إجراء التقييم الالحق لنتائج العينة وبين تطبيق أسلوب العينة اإلحصائية في عملية 
  

  )24- 3(رقم الجدول 
االختيار، وتحديد حجم كل مـن المجتمـع وحجـم العينـة من بين اختيار خطة المعاينة التي تتالءم مع الهدف معامل االرتباط 

  .التدقيقٕاجراء التقييم الالحق لنتائج العينة وبين تطبيق أسلوب العينة اإلحصائية في عملية وداتها المناسب واختيار مفر
  

 تطبيق أسلوب العينة اإلحصائية في عملية التدقيق االحصاءات المحور

 677. معامل االرتباط

 0.00 مستوى الداللة

هدف اختيار خطة المعاينة التي تتالءم مع ال
 االختيار، وتحديد حجم كل من المجتمع نم

  ب واختيار مفرداتها وحجم العينة المناس
 77 حجم العينة إجراء التقييم الالحق لنتائج العينة

 0.169 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 136( عند درجة حرية المحسوبة rقيمة 
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  : نتائج الدراسة1.4
  

توصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من العوامل التـي تـؤثر فـي اسـتخدام أسـلوب العينـة اإلحـصائية 
مـن أهـم في عملية تدقيق الحسابات وذلك من خالل أخذ ودراسة وتحليل آلراء المدققين الخـارجيين و

  :نتائج الدراسة ما يلي
  

الخارجي لطبيعة وسبب األخطاء سيكون عادة المدقق  حالة اختبارات الرقابة فإن تحليل في -1
ًمهما أكثر من التحليل اإلحصائي لمجرد وجود أو عدم وجود تلك األخطاء، في مثل هذه الحالة 

  . فإن العينة غير اإلحصائية تكون هي األكثر مالئمـة
 

ن المدقق الخارجي أن يقوم بتحديد درجة أو يتطلب استخدام أسلوب العينة اإلحصائية م -2
مستوى الثقة عند فحص العينة كنسبة مئـوية لنجاحها على أن يترك نسبة مئوية كحد أعلى للوقوع 

 ).كحد أعلى للخطأ% 5لنجاح العينة، و% 95ًمثال (في الخطأ 
  

س تحدث أخطاء العينة اإلحصائية عندما يسحب المدقق الخارجي عينة ال تتضمن نف -3
الخصائص التي تتصف بها العمليات المالية ككل، حيث يصل إلى استنتاجات غير صحيحة ألن 

 . العينة ال تمثل المجتمع الذي سحبت منه أصدق تمثيل
  

 العينة اإلحصائية لدى المدققين  أسلوب في تطبيقعوامل مؤثرةظهور أكدت الدراسة على  -4
ة التي تتالءم مع الهدف من االختيار، وتحديد كل الخارجيين تتمثل في طريقة اختيار خطة العين

من حجم المجتمع محل الدراسـة وحجم العينة المناسب، واختيار مفردات العينة بطريقة تضمن 
 .سالمة تمثيلها للمجتمع الذي سحبت منه، وكذلك التقييم الالحق لنتائج العينـة

  

تـدقيق نظـرا لمـا يتمتـع ال  عمليـة فيائيةلعينة اإلحصأهمية استخدام أسلوب اعلي الدراسة أكدت  -5
ة، باإلضــافة إلــى كونهــا مزايــا عديــدة منهــا أن نتيجــة العينــة موضــوعية وحقيقيــبــه هــذا األســلوب مــن 

خطأ تقدير   يمكن من خاللها من إجراء تقدير مسبق لحجم العينة على أساس موضوعي، كماتمكن
ـــةكمــا أن العينــة اإلحــصائية تــساعد علــى إجــراء ت. العينــة  .قيــيم موضــوعي لنتــائج اختبــار تلــك العين
 . أدق طريقة الستنباط النتائج عن مجموعة كبيرة من البيانات دون فحص شاملتعتبر كذلك 

 

 

  

ٍوفر إلى حد كبير الوقت صائية في مجال التدقيق ي أسلوب العينة اإلح تطبيقن أكدت الدراسة أ-6
 . ُوجعل عملية التدقيق مجزيـة لنهائية لعملية التدقيقوالمال دون التضحية بالدقة والثقة في النتائج ا
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   : توصيات الدراسة2.4
  

  :على ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية
 

 نظام الرقابة حول اإلدارة تضعهاالخارجي التأكد من أن اإلجراءات التي المدقق يجب على  - 1
مليات المالية عند استخدام أسلوب العينة اإلحصائية في عملية  على كافة العة مطبق هيالداخلية
 . وذلك لضمان التجانس على كافة مفردات العمليات الماليةالتدقيق 

 

يجب على المدقق الخارجي أن يأخذ في االعتبار عند تصميم عينة التدقيق أهداف االختبار  - 2
األخذ في االعتبار طبيعة أدلة اإلثبات وخصائص المجتمع التي ستؤخذ منه العينة اإلحصائية، مع 

 . ٕالمطلوبة وامكانية حدوث الخطأ أو غيرها من الخصائص ذات العالقة بأدلة اإلثبات

 

يجب على المدقق الخارجي أن يختار العينة اإلحصائية على أساس أن هناك فرصة لكافة  - 3
ًن يتم انتقاء بنود العينة عشوائيا مفردات المجتمع ليقع عليها االختيار، وتتطلب العينة اإلحصائية أ

 .حتى يكون لكل مفردة فرصة لالنتقاء

 

 الخارجي عند تحديد حجم العينة اإلحصائية عما إذا كانت مخاطر العينة المدققضرورة مراعاة - 4
، ويتأثر حجم العينة بمستوى مخاطر العينة الذي المدقق قد خفضت إلى أدنى حد ممكن لها يقبله 

في قبولها أقل كلما وجب أن المدقق ي قبوله، فكلما كانت المخاطر التي يرغب فالمدقق يرغب 
 . يكون حجم العينة أكبر

 

يتوجب على المدقق الخارجي عند اختياره العينة اإلحصائية أن يتم سحبها بطريقة عشوائية  - 5
 من دون التدخل الشخصي، كما يراعى عدم التحيز عند اختيار العينة بحيث تعطي كل مفردة

 العمليات المالية نفس الفرصة ألن تكون ضمن مفردات العينة اإلحصائية

 

الخارجي لنتائج العينة وفي طبيعة وأسباب األخطاء التي تم تحديدها المدقق ضرورة مراعاة - 6
 المكتشفة على القوائم المالية ومدى فعالية نظام الرقابة الداخلية والنظام لألخطاءواألثر المباشر 

 عندما تكون األخطاء ناتجة عن انتهاك اإلدارة للرقابة التدقيقي وأثرها على طريقة المحاسب
  . الداخلية

 

الخارجي عند قيامه بتقييم نتائج العينة أن يطلب من اإلدارة التحري عن المدقق يجب على - 7
، قيقالتداألخطاء المكتشفة ومكامن األخطاء المحتملة وأن يقوم بأي تعديالت ضرورية إلجراءات 

  .التدقيقكما ينظر في اآلثار المترتبة على تقرير 
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  :المراجع العلمية
  

  :المراجع العربية) 1(
  

 القرآن الكريم  1

 السنة النبوية الشريفة  2

مكتبة ، المعاينة اإلحصائية وتطبيقاتها في مراجعة الحسابات، )2001(راتب محمد ، البلخي  3
 .ية الهاشميةالمملكة األردن، عمان، الجامعة األردنية
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   غـــزة–الجامعـــة اإلسالميــة 

  عمــادة الدراســــــــات العليــــــــــا
  كليــــــــــــــــــــــــــــة التجـــــــــــــــــــارة
  برنامج المحاســبة والتمـــــويل

  
  )1(ملحق رقم 
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  :أخي الكريم 

  

ع بين أيديكم هذه االستبانة والتي هي لغرض البحث العلمي الذي يقوم به الباحث لنيل درجة الماجـستير فـي  نض
استخدام العينة اإلحصائية في في  العوامل المؤثرةالمحاسبة والتمويل من الجامعة اإلسالمية، وهي تهدف لمعرفة 

  . بهدف تحسينها وتطويرها لألفضلعملية التدقيق وفقا آلراء المدققين الخارجيين في قطاع غزة،
   

 نأمل قراءة ما ورد في هذه االستبانة من فقرات بدقـة وموضـوعية، ومـن ثـم إبـداء الـرأي عمـا جـاء فيهـا وذلـك بوضـع 
  .في الموقع المناسب) �( عالمة

  

      
  
  

  :الباحث                                             
        الحسن محمود حسن زعرب                                
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  إســــتبانة
   آلراء تهدف هذه االستبانة لقياس المشكالت الناجمة عن استخدام العينة اإلحصائية في عملية التدقيق وفقا

 المدققين الخارجيين في قطاع غزة
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  :أمام اإلجابة التي تختارها) ����(الرجاء وضع عالمة 
  
  

 : المستوى العلمي- 1 
                                                دبلوم متوسط      (  ) ثانوي فما دون              (  ) 

  .دراسات عليا)        (  ) بكالوريوس(جامعي ) (  
  
  

 :   المسمي الوظيفي- 2 
  .مدقق حسابات(  ) رئيس قسم التدقيق             (  ) مدير التدقيق          (  ) 

  
  

 ):سنوات العمل( الخبرة المهنية كمدقق- 3 
  .ت فما فوق  سنوا10(  )  سنوات        10  -  6(  )  سنوات فأقل         5(  )  

  
  

 : الفئة العمرية- 4 
ً عاما                    40 - 31(  )ً عاما           30 -26(  )   عاما  فأقل            ً 25(  ) 
  ً عاما فما فوق51(  ) ً عاما              50 -41(  )
 

  
  

 

 

 

  
  
  
  



 

 

ة التدقيق وفقا آلراء المدققين الخارجيين في  استخدام العينة اإلحصائية في عمليالعوامل المؤثرة فيقياس : ثانيا 
  :قطاع غزة

  

    : عزيزي المدقق الخارجي
 على خبرتك كمدقق خارجي نرجو منك أن تشير إلى مدى أهمية توفر المميزات المذكورة في العبارات التالية لقياس    بناء

 يعتقد أن توفرها يعمل على رفع مستوى استخدام العينة والتي،  في عملية التدقيقاإلحصائية استخدام العينة العوامل المؤثرة في
والتي تعبر عن قوة ، المناسبة) ����(نرجو أن تختار الرأي المناسب لكل عبارة، وتضع عالمة ،  في عملية التدقيقاإلحصائية

  .شعورك نحو الميزة
    

ة الوقت وتخفيض التكلفة الستخدام العين وتوفير  الداخليةالرقابةنظام قياس قوة -1
 :التدقيقاإلحصائية في عملية 
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1  
ُ يساهم في الفصل بين الوظائف والمسؤوليات في المطبقنظام الرقابة الداخلية 

  .المشروع بحيث ال ينفرد موظف واحد بأي عملية من أولها إلى آخرها
          

2  
ُ يساهم في توزيع العمل وتحديد االختصاصات المطبقلية نظام الرقابة الداخ

  .والمسؤوليات مما يؤدي إلى رفع الكفاية اإلنتاجية
          

3  
ُ يساهم في تحديد السلطات وكيفية إتمام تسجيل المطبقنظام الرقابة الداخلية 

العمليات بحيث يكون من الممكن تحقيق رقابة محاسبية على األصول 
  .رادات والمصروفاتوااللتزامات واإلي

          

4  
توافر الخبرات العملية والمؤهالت العلمية في العنصر البشري الذي يقوم بمهام 
ُتطبيق نظام الرقابة الداخلية يساهم في نجاح هذا النظام، بحيث يتم إعداد برامج 

  .تدريبية للموظفين لرفع مستوى كفايتهم

          

5  
ظام محاسبي سليم يستند على مجموعة  يتضمن نالمطبقنظام الرقابة الداخلية 

  .متكاملة من الدفاتر والسجالت ودورات مستندية دقيقة ودليل مبوب للحسابات
          

6  
 العمليات بتدقيق الداخلي التدقيق يوجب قيام قسم المطبقنظام الرقابة الداخلية 

  .قبل الصرف أو بعده وذلك للتأكد من قانونية التصرفات وصحة اعتمادها
          

7  
 يتطلب استخدام كافة الوسائل اآللية والتي تساعد المطبقنظام الرقابة الداخلية 

  .على صحة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر وخلوها من األخطاء والتالعب
          

8  
نظام الرقابة الداخلية يستخدم كأداة لفحص وتقييم مدى فاعلية األساليب الرقابية 

  .في متابعة تنفيذ المهام
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9  
ُ يساهم في مد اإلدارة العليا بصفة مستمرة بالحقائق المطبقنظام الرقابة الداخلية 

 على تنفيذ اتخاذهاوالمعلومات التي تعكس أثر المعلومات اإلدارية التي سبق 
  .هذه المهام

          

10  
ة الداخلية أداة تبادل معلومات واتصال بين المستويات اإلدارية تعتبر الرقاب
  .واإلدارة العليا

          

يتطلب تطبيق جميع اoجراءات التي وضعتھا  المطبقنظام الرقابة الداخلية   11

  .اoدارة على كافة العمليات المالية

          

قيق القوائم استخدام أسلوب العينة اoحصائية يؤدي إلى توفير الوقت عند تد  12
  . المالية للمنشأة

          

استخدام أسلوب العينة اoحصائية يؤدي إلى تخفيض التكلفة في عملية التدقيق   13
  .ويجعلھا مجزية

          

إن فحص كافة العمليات المالية ليس فقط ذات تكلفة عالية ويحتاج إلى وقت   14
  . طويل ل�نتھاء من عملية التدقيق

          

العمليات المالية � داعي له طالما أن نظام الرقابة الداخلية قوي إن فحص كافة   15
  . وفعال ومطبق ويمكن ا�عتماد عليه

          

 

السحب العشوائي للعينة ومراعاة عدم التحيز وتحديد درجة الثقة قياس  -2

لنجاحھا، وبين تسھيل عمل المدقق الخارجي في استخدام أسلوب العينة 
 :ق اgحصائية في عملية التدقي
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1  
حتى يتمكن المدقق الخارجي من استخدام وتطبيق أساليب العينة اoحصائية 
ًبشكل صحيح يجب أن يكون على دراية بالمصطلحات اoحصائية وقادرا 

  .على استخدامھا  في عملية التدقيق

          

صائية على قوانين ا�حتما�ت في الرياضيات وھذا يؤدي تعتمد العينة اoح  2
  .إلى السحب العشوائي لمفردات القوائم المالية

          

إن السحب العشوائي للعينة سيؤدي إلى نتائج جيدة عن المجتمع الذي سحبت   3
  .منه ھذه العينة

          

ن يجب أن تعطى كل مفردة من العمليات المالية نفس الفرصة لكي تكون م  4
  . ضمن مفردات العينة

          

 المبني على الحكم والتقدير الشخصي تعتبر ةأسلوب العينة غير اoحصائي  5
  .ًمقياسا �حكام وتقديرات المدقق الخارجي

          

اoستخدام الناجح للعينة اoحصائية يتطلب تكامل واندماج ك� التفسيرين   6
            .الموضوعي والشخصي ل�حتما�ت

ً المدقق الخارجي مراعاة تحديد مستوى الثقة مقدما لنجاح العينة يجب على  7
  .قبل البدء في مراجعة العمليات المالية

          

بعد فحص العينة والوصول إلى درجة الثقة المطلوبة، يقوم المدقق الخارجي   8
  . بتعميم نتيجة العينة إلى المجتمع المسحوبة منه العينة

          



 

 

وعدم كفاية ومناسبة عينة ھرية عند إعداد القوائم المالية،الناشئة عن ا�خطاء الجوتوافر المخاطر قياس -3

 :المدقق في اكتشاف تلك ا�خطاء، وبين معوقات استخدام العينة اgحصائية في عملية التدقيق
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1  
من العمليات المالية فإن %) 100 (عندما يتم فحص مفردات أقل من

  .ا�ستنتاجات المتعلقة بالعمليات المالية تكون عرضة لمخاطر الخطأ
          

تنتج المخاطر النھائية أو اoجمالية من ا�خطاء والمخالفات الجوھرية عند   2
  .إعداد القوائم المالية

          

سبة عينة المدقق تنتج المخاطر النھائية أو اoجمالية من عدم كفاية ومنا  3
  .الخارجي في اكتشاف ھذه ا�خطاء والمخالفات

          

يعتمد المدقق الخارجي على نظام الرقابة الداخلي لتخفيض مخاطر ا�خطاء   4
  .الجوھرية عند إعداد القوائم المالية

          

يعتمد المدقق الخارجي على اختبارات العمليات وا�رصدة والمراجعة   5
  . مخاطر عدم كفاية ومناسبة عينة المدقق الخارجيالتحليلية لتخفيض 

          

تحدث أخطاء العينة اoحصائية عندما يسحب المدقق عينة � تتضمن نفس   6
  .الخصائص التي تتصف بھا العمليات المالية ككل

          

إن النتائج التي يتوصل إليھا المدقق الخارجي � تكون صحيحة �ن العينة �   7
  .لمالية بخصوص الخاصية أو الصفة التي سيتم اختبارھاتمثل العمليات ا

          

يمكن تخفيض مخاطر أخطاء العينة اoحصائية وغير اoحصائية عن طريق   8
  .زيادة حجم العينة

          

توجد لديكم مشك�ت في استخدام أسلوب العينة اoحصائية عند أداء عملية   9
  التدقيق 

          

الجامعات الفلسطينية والجمعيات المھنية فتح ورش عمل ومحاضرات في   10
  .ُالمتواجدة في قطاع غزة يساھم في حل ھذه المشك�ت

          

  

اختيار خطة المعاينة التي تت)ئم مع الھدف من اbختيار، وتحديد حجم كل من المجتمع وحجم العينة المناسب واختيار قياس -4

 :ين تطبيق أسلوب العينة اgحصائية في عملية التدقيقمفرداتھا، وإجراء التقييم ال)حق لنتائج العينة وب
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ًإن اختيار خطة العينة اgحصائية الم)ئمة يتوقف كليا على الھدف من إجراء   1
  .اbختبار الذي تطبق فيه العينة

          

2  
 مفردات المجتمع لغرض تقييم النتائج التي يجب تحديد الطبيعة المشتركة بين

نتوصل إليھا في فحص العينة على ھذا المجتمع بدرجة معينة من الثقة وخ)ل 
  .خطأ محدد للعينة

          

3  
ًتحديد حجم العينة اgحصائية باستخدام المعادbت والجداول اgحصائية ليس تبريرا 

في ھذا الصدد ھي التي تقدم ھذا لھذا الحجم ولكن القرارات التي يتخذھا المراجع 
  .التبرير

          

إن اbختيار العشوائي لمفردات العينة يقدم الضمان الكافي لتمثيل العينة للمجتمع   4
  .الذي سحبت منه أفضل تمثيل

          

5  
تحديد حجم العينة الضروري يعتمد على عدد من القرارات الشخصية للمدقق، مما 

ئج العينة لتحقيق الدقة في التقدير عند مستوى الثقة يتطلب إجراء تقييم bحق لنتا
  .المطلوبة

          

            .عن طريق التقييم اgحصائي سيتم التوصل إلى الدقة المطلوبة الحقيقية في النتائج  6



 

 

  ) 2(ملحق رقم 
  

  قائمة بأسماء السادة محكمي أداة الدراسة مرتبة أبجديا
  

  الوظيفة  التخصص  االسم  الرقم
 اإلدارية للشئون اإلسالميةنائب رئيس الجامعة  محاسبة لم عبد اهللا حلسسا. د.أ  1

 نائب عميد كلية العلوم والتكنولوجيا محاسبة حسني عابدين عابدين. د  2

  نائب عميد كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية محاسبة حمدي شحدة زعرب. د  3

 اإلسالميةالتعليم المستمر بالجامعة عميد كلية خدمة المجتمع و إحصاء سمير محمود صافي. د  4

 محاضر أكاديمي بجامعة القدس المفتوحة اقتصاد عدنان أبو حسين. د  5

 اإلسالميةمحاضر أكاديمي بالجامعة  محاسبة عصام محمد البحيصي. د  6

 اإلدارية للشئون اإلسالميةمساعد نائب رئيس الجامعة  محاسبة علي عبد اهللا شاهين. د  7

  عميد كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية  إدارة  ــــــــد الفـــــــــــــراماجــ. د  8

 اإلسالميةرئيس قسم المحاسبة بالجامعة  محاسبة ماهر موسى درغام. د  9

 اإلسالميةمحاضر أكاديمي بالجامعة  إحصاء نافذ محمد بركات. د  10

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  ) 3(ملحق رقم 
   الحسابات في قطاع غزة مرتبة حسب المنطقةكشف بأسماء وعناوين مكاتب تدقيق

 اسم المكتب الرقم
عدد 

 المدققين
 العنوان المدينة

 المخيم الجديد  النصيرات  1 عطية قرمان  1

 المخيم الجديد  النصيرات  1 محمد غراب  2

 شارع لبداوي غربا،السطر الغربي  خان يونس  1 أبويوسف  3

 حي االمل  خان يونس  1 االسعد  4

 مفترق شارع جالل  ،شارع جمال عبد الناصر خان يونس  1 ايهاب  5

 شارع مدرسة هارون الرشيد ، حي االمل  خان يونس  1 الرحمة  6

 مفترق شارع جالل  خان يونس  2 القدس للدراسات  7

 شارع جالل  خان يونس  2 المحاسبون العرب  8

 بجوار البريد البلد  الشارع العام  دير البلح  1 العودة  9

 اول شارع البحر شرقا  رفح  1 الهدى 10

 خلف مدرسة الزهراء ،الدرج  غزة  2 ابو خليل الخروبي  11

 أبراج المخابرات ، الشيخ رضوان  غزة  1 أبو سمرة  12

 بجوار صيدلية الدكتور ماجد، شارع الصناعة ،الرمال  غزة  1 أحمد ماهر ابوشعبان  13

 3ط،برج الجالء ،مقابل مجمع أبوخضرة ،الرمال غزة  3  ارنست انديونغ 14

 5عمارة كاظم ط، شارع عمر المختار ،الرمال غزة  1 االهرام  15

 3ط،مركز نعمة التجاري ، بجوار مسجد الكنز ،الرمال  غزة  4 بدرالدين  16

 بجوار النونو،عمارة النبع ، شارع الثالثين ،الصبرة  غزة  1 البراء  17

  4تقاطع شارع الوحدة الجالء عمارة ضبيط ط، الرمال  غزة  2 سير داوود الصايغ تي 18

 شمال جامعة القدس المفتوحة ، النصر  غزة  1 الحاطوم  19

  5ط،عمارة ذي النورين ،شرق السرايا ،الرمال  غزة  1 حسام الدين عويضة  20

 8ط،برج مشتهى ،مقابل مجمع أبوخضرة ،الرمال  غزة  1 حنين  21

  3ط،برج الداعور ، بجوارمسجد الكنز ، الرمال  غزة  1 الخبراء العرب  22

 فوق قصر المفروشات ، غرب ترخيص السامر ، الرمال  غزة  2 الخروبي ونونو  23

 عمارة أكرم مطر مدخل سوق الزاوية الشمالي ، الصبرة  غزة  1 الخطيب  24

 مقابل شسوق فراس شماال ،  المختار شارع عمر،البلد  غزة  2 دار المحاسبة  25

 6مركز نعمة التجاري ط، بجوار مسجد الكنز ، الرمال  غزة  1 الرباط  26

  1مبنى االوقاف ط،منطقة عسقولة ،الزيتون  غزة  1 الزيتون  27

 بجوار مسجد الكنز  ،الرمال  غزة  2 سابا وشركاهم  28



 

 

 اسم المكتب الرقم
عدد 

 المدققين
 نوانالع المدينة

 شارع الحسيني ، النصر  غزة  1 سبيل  29
 تقاطع شارع النصر ، الرمال  غزة  1 سالمة القيشاوي  30

 شارع الشهداء ،الرمال  غزة  2 الشرق االوسط  31

 بجوار ترخيص السامر ،الرمال  غزة  2 شعاع  32

 الصبرة  غزة  2 صافي وأبوشعبان  33

 انصار فوق مكتبة النهضة شرق  غزة  5 طالل ابو غزالة  34

 فوق الجسر ، النصر  غزة  1 طيبة  35

 شارع القنال ، الرمال  غزة  1 العالمية  36

 غرب مسجد العباس ، الرمال  غزة  1 العباس  37

 الشيخ رضوان غزة  1 عبد الجليل شعالن  38

 شارع عمر المختار ،الرمال  غزة  1 عبد الحكيم العلمي  39

 مقابل مسجد العباس ، الرمال  غزة  1 الك صيام عبد الم 40

 شارع الشهداء شرق برج فلسطين ، الرمال  غزة  1 عكيلة  41

 مقابل مجمع ابو خضرة ، الرمال  غزة  1 عالء الدين  42

 عمارة غزال ، شارع الجالء  غزة  1 فلسطين  43

 غرب مسجد العباس ، الرمال غزة  1 القدس  44

 الدرج و شارع الصحابة   زة غ 1 قويدر  45

 الرمال و شارع القنال  غزة  1 كنعان  46

 برج مرتجى إلي الغرب من ملعب فلسطين  غزة  2 مؤسسة حمادة  47

 شارع اليرموك  غزة  2 مؤسسة فلسطين    48

  الرمال مقابل مستشفى دار الشفاء  غزة  1 مجموعة الغد  49

 تل الهوى  غزة  1 محمد شعبان أبو شعبان  50

 شارع عمر المختار ، الرمال  غزة  1 المختار  51

 شارع عمر المختار ، الرمال  غزة  1 المنار  52

 الصبرة  غزة  2 نبيل فروانة  53

 بجوار مسجد الكنز ، الرمال  غزة  1 " نشوان  54

 الزيتون  غزة  4 النور  55

 ليم مقابل التربية والتع، الرمال  غزة  1 الوفاء  56

 مقابل التربية والتعليم ، الرمال  غزة  4 الوفاء وشركاءهم  57

 مقابل برج القدس ، الرمال  غزة  4 اليرموك   58

 شارع كمال ناصر ، النصر  غزة  1 مجموعة االعرج  59

   90 مجموع المدققين



 

 

  ) 4(ملحق رقم 
   المجتمع كنسبة مئويةيبين حجم العينة العشوائية المناسب لتقدير الخطأ الموجود في

             %) 95( مستوى الثقة 

  %) 5(الحد األقصى لمعدل الخطأ     

  حجم العينة العشوائية المالئم لحدود الثقة التالية

  حجم المجتمع
  
1+   %  

_            
  

1.5+ %  
_            

2+   %  
_          

2.5+ %  
 _  

3+   %  
_         

100  95  89  83  75  68  
200  181  162  141  121  103  
300  259  221  184  131  124  
400  230  271  217  173  138  
500  296  314  244  189  148  
600  456  351  265  202  156  
700  512  383  283  212  162  
800  563  411  298  220  167  
900  611  436  311  227  171  
1000  655  458  322  233  174  
1250  754  504  344  245  181  
1500  838  540  361  253  185  
1750  911  570  374  259  188  
2000  974  594  384  264  191  
2250  1030  614  392  268  193  
2500  1080  631  399  271  195  
3000  1163  659  410  276  197  
3500  1232  680  418  280  199  
4000  1288  697  425  283  201  
4500  1336  711  430  285  202  
5000  1377  722  434  287  203  
6000  1443  740  440  289  204  
7000  1495  754  445  291  205  
8000  1536  764  448  293  206  
9000  1569  772  451  294  206  
10000  1597  779  453  295  207  
15000  1687  800  460  298  208  
20000  1735  810  464  299  209  
25000  1766  817  466  300  209  
50000  1830  830  471  302  210  
100000  1865  837  473  303  211  

  211  304  475  844  1897  100000أكثر من 

 



 

 

  )5(ملحق رقم 
3) الكلية(حجم العينة العشوائية الضروري لتقدير المتوسط والقيم الجمعية 

  %) 90( مستوى الثقة  
  ) 0,50(         معامل التباين             

حجم   ليةحجم العينة العشوائية المالئم لحدود الثقة التا
  %25  %10  %5  %4  %3  %2  %1  %½  المجتمع
50  50  50  49  47  45  43  29  9  
100  100  99  95  89  81  74  1  10  
200  199  195  179  158  136  115  51  11  
300  297  288  255  215  176  143  56  11  
400  395  378  324  262  206  162  58  11  
500  491  466  386  301  230  176  60  11  
600  587  552  443  234  249  187  61  11  
700  683  635  496  363  264  196  62  11  
800  778  716  544  388  277  203  62  11  
900  872  629  588  410  288  209  63  11  
1000  965  872  629  430  298  213  64  11  
1100  1058  974  667  447  306  218  64  11  
1200  1150  1020  702  463  313  221  65  11  
1300  1241  1091  735  477  320  224  65  11  
1400  1332  1160  766  490  325  227  65  11  
1500  1422  1228  795  501  330  230  65  11  
2000  1863  1544  917  547  349  239  66  11  
2500  2289  1826  1009  578  362  245  66  11  
3000  2701  2097  1102  601  371  249  67  11  
4000  3485  2514  1189  633  383  254  67  11  
5000  4221  2875  1264  654  390  257  67  11  
10000  7202  4035  1447  700  406  264  68  11  
15000  9650  4662  1520  716  412  226  68  11  
20000  1250  5055  1560  725  414  267  68  11  
25000  12994  5324  1584  730  416  268  68  11  
50000  17556  5958  1636  746  421  270  68  11  
100000  21295  6336  1662  746  421  270  68  11  
1000000  26343  6719  1689  751  423  271  68  11  

  
  

                                           
3
 H.P. Mill “Sampling in auditing”.  The Roland Press Company New York 1992.  

 



 

 

  )6(ملحق رقم 
يوضح أحجام العينات الضرورية لتحقيق الثقة المحددة في اكتشاف خطأ في ضوء النسب المحدد 

4للخطأ في المجتمع 
 

  
 ) 500: (المجتمع                

  

معدل أو   اليةحجم العينة العشوائي المالئم لحدود الثقة الت
  %99,9  %99  %95  %90  %75  %50  نسبة الخطأ

0.5%  137  270  440  565  842  1208  
1%  69  137  226  291  440  646  
2%  35  69  114  148  226  334  
4%  18  35  58  75  114  170  
5%  14  28  46  60  92  137  
10%  7  14  23  30  46  69  
25%  3  6  10  12  19  28  
50%  2  3  5  6  10  14  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                           

4
 G. R. Brown and M. J. Draper, Editing Financial Data for Management Purposes, the Controller, April 

1992 P. 156.   


