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 ومغارهبا األرض مشارق فأضاء ,الكون ظلمات رسالته نور شق الذي إىل 
 الصالة أفضل عليه هللا رسول وطبيبها القلوب حبيب وأخالقه وعمله بعلمه
 ....الموالس

 ما الصرب من وعلمتين الناس حملبة يكفيين ما واحلنان احلب منحتين من إىل 
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 احلنون الذي علمين أن أرتقي حبكمة وصرب. والدى روح  إىل 
 دراسيت مأاي جبانيب الصعاب حتملت واليت دريب رفيقة, األكرمني بنت إىل 
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 َصاِلًحا أَْعَملَ  َوَأفْ  َواِلَديَّ  َوَعَمى َعَميَّ  َأْنَعْمتَ  الَِّتي ِنْعَمَتؾَ  َأْشُكرَ  َأفْ  َأْوِزْعِني َربِّ 
اِلِحيف  ِعَباِدؾَ  ِفي ِبَرْحَمِتؾَ  َأْدِخْمِنيوَ  َتْرَضاهُ   (.19)سورة النمل : آية الصَّ

 كرمو عمى هلل الحمد وامتنانو فضمو عمى هلل الحمد فيو مباركاً  طيباً  كثيراً  حمداً  هلل الحمد
 عوناً  تكوف  فأ وجل عز هللا مف نأمل والتي الدراسة ىذه اتماـ في توفيقو عمى هلل الحمد واحسانو
 : وبعد لمعالميف رحمة المبعوث عمى وأسمـ صمىأو  والتعميـ العمـ ىلأل

 الدكتور الرسالة مشرؼ لىإ والتقدير الشكر بجزيل تقدـأ فأ ويشرفني يسرني كما
 لو كاف  والتي والتوجيو واالرشاد النصح مف قدمو ما كل عمى شاىيف عبدهللا عمي /الفاضل
 .ومميز ئقال بشكل الرسالة ىذه خراجإ في ثراأل عظيـ

ماىر  /الفاضل الدكتور لىإ والعرفاف الشكر بجزيل تقدـأ فأ المقاـ ىذا في ويسعدني
  واثرائيا الرسالة ىذه مناقشة بقبوؿ تفضميما عمى مشتيى صبري  /الفاضل والدكتور درغاـ

 .السميـ بالشكل إلخراجيا بمالحظاتيما
 لما ولقبو باسمو كل الدراسة بانةالست المحكميف لمسادة والتقدير الشكر ببالغ تقدـأ كما

 .السميـ العممي بالشكل االستبانة خراجإ عمى ساعدت عممية قيمة مف ضافوهأ
 العوف  يد مد في بعيد وأ قريب مف ساىـ مف كل لىإ الشكر بجزيل تقدـأ خيراً أو 
 في ذلؾ يجعل فأ العظيـ هللا سأؿأو  ومميز الئق وجو عمى الرسالة ىذه خراجإ في والمساعدة
 .حسناتيـ ميزاف

 
  التىفيق ويل واهلل

 الباحث

  إمساعيل حممد مطر
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 ممخص الدراسة
 فػي الػداخمييف المػدققيف قبػل مف التحميمية المراجعة إجراءات استخداـ مدىالتعرؼ عمى ىدفت ىذه الدراسة إلى 

بنوؾ العاممة يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع المدققيف الداخمييف في الو، غزة قطاع في العاممة المصارؼ
، غػزة قطػاعلبنػوؾ العاممػة فػي ا بنؾ مف( 11في عدد ) وف يعمم مدققًا،( 25بقطاع غزة والبالغ عددىـ )

( استبانة، وبعد فحص االستبيانات تـ اسػتبعاد اسػتبانة، ولػذلؾ يكػوف عػدد االسػتبانات 25وتـ استرداد )
 ت، كمػػا اعتمػػدالمػػنيا الوصػػفي التحميمػػيالدراسػػة إلجػػراء  الباحػػث واعتمػػد. ( اسػػتبانة24الخاضػػعة لمدراسػػة )

 .الدراسة عمى أسموب االستبانة لجمع البيانات مف عينة
 وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يمي:

أعمى مف مف قبل المراجع الداخمي وصفية  بأساليب تحميميةالتحميمية  اإلجراءاتاستخداـ يتـ  .1
ة اإلجراءات المتعمقة بالتغيرات التي متابعة نظاـ الرقابة الداخمية ومتابعالمتوسطة، حيث يتـ 

 تحدث في أوضاع الموظفيف.

تحميل  -)التحميل النسبي كمية تعتمد عمى التحميل الماليبأساليب التحميمية  اإلجراءاتاستخداـ يتـ  .2
مف قبل المراجع الداخمي في ظل المعايير الدولية لممراجعة تحميل انحرافات الموازنة(  -االتجاه
بمقارنة بعض النسب المالية الفعمية في  يقـو المدقق أعمى مف المتوسطة حيث  بدرجة الداخمية
 نسب السيولة ونسب الرلحية لمتعرؼلسنوات سابقة مثل المماثمة ليا النسب المالية  نفس مع البنؾ
 االىداؼبمقارنة النتائا الفعمية مع  ، يقـو المدقق وجود احتماؿ تحريف يتسـ بالماديةمدى   عمى
 .ط لتحديد االنحراؼ ومعرفة األسبابمخطال

ىناؾ معوقات تحد مف عمميات تطبيق اإلجراءات التحميمية في تدقيق الحسابات عمى النحو  .3
المدقق وعدـ  االىتماـ بالمالحظات التي يظيرىا تقرير المطموب، ويظير ذلؾ مف خالؿ عدـ

لذي يحد مف قدرة المراجعيف عمى متابعتيا كما ال يتـ متابعة أداء نظاـ الرقابة الداخمية االمر ا
 تطبيق اإلجراءات التحميمية لممراجعة.

 -وخمصت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها :
 التدريب ناحية مف بالمدققيف الداخمييف البنوؾ العاممة في قطاع غزة قبل مف االىتماـ يجب -1

 ومنيا المراجعة ةعممي في الحديثة األساليب استخداـ إلى ودفعيـ المستمر ليـ والتأىيل
 .التحميمية المراجعة إجراءات

 الحديثة الوسائل مف باعتبارىا وسيمة التحميمية المراجعةبدرجة أكبر بموضوع  االىتماـ يجب -2
 .تكمفتيا وتخفيض المراجعة وقت إنجاز في كبيرة أىمية مف ولما ليا المراجعة عممية في
صرفية بتقرير المدققيف الداخمييف ومتابعة يتعيف إعطاء االىتماـ الكافي مف قبل االدارة الم -3

 تصويب المالحظات التي تتضمنيا التقارير المتعمقة بنتائا المراجعة. 
 



 ه
 

Abstract 
This study aimed to identify the extent of the use of analytical review by 

internal auditors in operating in the Gaza Strip bank processes, consists study 

population consisted of all internal auditors in the labor Gaza Strip banks totaling 

(25) auditor, working in a number (11) Bank of banks operating in the Gaza 

Strip, it was to recover (25) questionnaire, and after examining the 

questionnaires were excluded questionnaire, bringing the number of 

questionnaires under study (24) questionnaire. And it adopted a researcher for 

the study descriptive and analytical approach, also adopted the method of 

questionnaire to collect data from the study sample. 

The results showed the following: 
1. The use of analytical procedures analytical methods and descriptive by the 

internal auditor highest middle, where it is the follow-up system of 

internal control and follow-up procedures relating to changes in the 

staffing situation. 

2. Analysis is used for analytical procedures in ways that amount depends on 

the financial analysis Alencba- analysis Alatjah- deviations budget 

analysis) by the internal auditor in light of international standards of 

internal auditing degree higher than the medium where the checker by 

comparing some of the actual financial ratios in the bank with the same 

proportions similar financial precedent for years, such as liquidity ratios 

and profitability ratios to identify the extent there is a possibility distortion 

characterized by materialism, the checker by comparing actual results 

with planned objectives to determine the deviation and find out the 

reasons. 

3. There are obstacles limit the application of analytical procedures in the 

audit as required by operations, and it appears that through lack of 

attention to the remarks shown by the auditor's report and the lack of 

follow-up and not follow up the performance, which limits the ability of 

auditors to apply analytical procedures for the review of the internal 

control system. 

The study concluded that a set of recommendations, including  :-  
1. Attention must be paid before operating in the Gaza Strip bank internal 

auditors of continuous training them and push them to the use of modern 

methods in the review process, including the analytical review procedures 

hand. 

2. Attention should be given a more analytical review the subject as a way of 

modern means in the review process and because of its great importance 

in the completion of the review and reduce the cost at the time. 

3. Must be given adequate attention by the banking department of the report 

of the internal auditors and follow-up correction observations contained in 

the reports on the results of the review. 
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 لمقدمة:ا 1-1
مف قبل الشركات والمؤسسات في الدوؿ المتقدمة بالتدقيق تشيد العقود األخيرة اىتمامًا متزايدًا 

ي في مقدمتيا تزايد اىتماـ الشركات بإنشاء ادارات الداخمي، وقد تمثل ىذا االىتماـ في نواح متعددة يأت
ىداؼ بالكفاءة لكفاءات التي تمكنيا مف تحقيق األمستقمة لمتدقيق الداخمي مع العمل عمى دعميا با

 .(3: 2004القطناني، ) والفعالية

 حجـ وكبر الممكية عف اإلدارة فصل ىو االىتماـ ىذا إلى أدت التي األسباب أىـ مف ولعل
 وتعقيد مالكييا بتعدد تمتاز والتي الدولية والشركات الجنسيات متعددة الشركات وظيور عاتالمشرو 
 العمل سير حسف تكفل الداخمية لمرقابة أنظمة تضع إف لإلدارة األساسية الواجبات مف لذلؾ. عممياتيا
 المراجعة مياتوعم إجراءات تطورت لقد. األـ الشركة أو العميا اإلدارة وتعميمات لسياسات وااللتزاـ
 في المينية الجمعيات عف المنبثقة الحديثة األساليب إلى التقميدية المراجعة أساليب مف الداخمية
 جيود تركيز يتـ بحيث المراجعة أنشطة وتنفيذ تخطيط أىميا والتي وأوروبا األمريكية المتحدة الواليات
: 2008 السعد،)المنشأة في الكبرى  ألىميةا وذات خطورة األكثر المجاالت نحو الداخمية المراجعة إدارة
16). 

تمػػػؾ  كانػػػت سػػػواء وفروعيػػػا أقسػػػاميا وتعػػػددت األخيػػػرة اآلونػػػة فػػػي الشػػػركات ومػػػع اتسػػػاع نشػػػاة
 وضػػماف فييػػا المسػػتثمرة األمػػواؿ رؤوس عمػػى المحافظػػة بغيػػة خدميػػة أو تجاريػػة أو صػػناعية الشػػركات
 تمػؾ تحقيػق فػي لممسػاىمة الػداخمي التػدقيق يفػةممحػة لوظال الحاجػة بػرزت فقػد مياميػا، أداء في نجاحيا
 تمػػؾ تحقيػػق لضػػماف تسػػعى التػػي الداخميػػة الرقابػػة مػػف وظيفػػة أساسػػياً  جػػزءاً  تمثػػل باعتبارىػػا األغػػراض
 .(13 :2006 المغني، وعبد العمري )األخرى  األدوات والوظائف مع جنب إلى جنبا األىداؼ

 المراجعة إجراءات تطبيق إلىت التي تحتاج وفي ىذا السياؽ تأتي البنوؾ في مقدمة تمؾ المنشآ
 عمييا نصت والتي الدولية المعاييرتفرض عمييا البنوؾ المركزية ضرورة تطبيق  حيث الداخمية
 يعد التحميمية المراجعة إجراءات بتطبيق البنوؾ قياـ أف كما ،(بازؿ لجنة) العالمية المينية المنظمات
 . البنوؾ تمؾ ليا تعرضت التي المخاطر مواجيو في ميما مطمبا

صدر االتحاد أفقد في نفس اإلطار  التحميميةالمراجعة  إجراءاتالتي تحتميا  لألىميةونظرا 
( بعنواف )اإلجراءات 12دليل المراجعة الدولي رقـ ) 1983( في عاـ IFACالدولي لممحاسبة )

شمل يل( 520ولي رقـ )معيار المراجعة الدليحل محمو  1988تعديمو في عاـ  والذي تـ( التحميمية
مور المتعمقة ة االعتماد عمييا، وغيرىا مف األىميتيا ومراحل تطبيقيا ودرجأ مفيـو اإلجراءات التحميمية و 

 . األخرى  التحميمية جراءاتباإل



3 
 

إلى أنو يجري تقيـ  (اإلجراءات التحميمية)( 520يار الدولي لمتدقيق رقـ  )وقد أشار المع
األمر ، ف البيانات المالية وغير الماليةتحميل العالقات المقبولة بيف كل م المعمومات المالية مف خالؿ
دور المراجعة التحميمية في عممية المراجعة اذ اصبح يتطمب استخداميا خالؿ  مفالذي أدي إلي زيادة 

، وبالتالي فقد وعند االنتياء مف اعماؿ المراجعةعممية تخطيط المراجعة وكذلؾ اغمب مراحل الفحص ، 
 إجراءاتعمى تخطيط طبيعة وتوقيت الداخمي مراجع المراجعة التحميمية تستخدـ لمساعدة الأصبحت 

كثرة العمميات المالية التي تتـ في النظاـ المصرفي ولما ليا  إلىونظرا  ، ىذاالمراجعة الواجب القياـ بيا
دت أالعمميات المالية  ىمية وحساسية شديدة ، فاف عدـ توافر الوقت الكافي لممراجع لفحص كافةأ مف 
عمى المؤشرات التي  مسار عممية المراجعة بناءً لى انتشار استخداـ المراجعة التحميمية كأداة لتحديد إ

 و الشروع في التدقيق.أيعتمدىا المراجع قبل وضع برنامجو 

لضػبط أدائػو  إجػراءاتفي ضػوء مػا سػبق ولمػا كػاف الجيػاز المصػرفي الفمسػطيني بحاجػة إلػى و 
الحاجة إلى قيػاـ مػدققي الحسػابات الػداخمييف إلػى القيػاـ بالمراجعػة  زدقة وسالمة عممياتو ، تبر  ومتابعة

ر النيػػػائي بنتػػػائا عمميػػػة التحميميػػػة لػػػدى أدائيػػػـ دورىػػػـ بػػػدءًا مػػػف مرحمػػػة التخطػػػيط وانتيػػػاًء بإعػػػداد التقريػػػ
 .المراجعة

 

 : مشكمة الدراسة 1-2
المراجعة التحميمية عند  إجراءاتطبيق سبق فإف قياـ المراجع الداخمي بت ما ءو ضفي 

لييا، إىداؼ التي يسعى األداء الذي يؤدي الى تحقيق األىـ متطمبات أ اضطالعو بعممو يعد مف 
مر بالنظاـ المصرفي الذي يتمتع بحساسية شديدة في عالقتو مع المودعيف األخاصة عندما يتعمق 
 والجيات االئتمانية.

 : اؿ التالير حوؿ السؤ وعميو فإف مشكمة الدراسة تتمحو 

 المصارف في الداخميين المدققين قبل من التحميمية المراجعة إجراءات استخدام مدى ما"
 "؟غزة قطاع في العاممة

 : لتاليةلفرعية اا األسئمة السؤاؿ الرئيس وتتفرع مف
ممة التحميمية غير الكمية في المصارؼ العا جراءاتقياـ المدقق الداخمي باستخداـ اإل مدى ما .1

 ؟ قطاع غزةفي 

في المصارؼ  الكمية البسيطة التحميمية جراءاتاإل باستخداـقياـ المدقق الداخمي  مدى ما .2
 ؟ العاممة في قطاع غزة
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في المصارؼ  المتقدمةالتحميمية الكمية  جراءاتاإل باستخداـقياـ المدقق الداخمي  مدى ما .3
 ؟ العاممة في قطاع غزة

 الدراسة:  أهمية 1-3
ىذه الدراسة مف خالؿ معالجتيا لموضوع حيوي وميـ بالنسبة لممارسي مينة  ةأىميتنبع 
تسميط الضوء عمى مختمف  أف إذوالمراجعيف الداخمييف عمى وجو الخصوص،  المراجعة عموماً 
والنيوض بيا وظيفة التدقيق الداخمي المراجعة التحميمية يسيـ في تطوير  إجراءاتبالجوانب المتعمقة 

الذي يعتبر عصب الحياة المصرفي خاصة أنيا تتعمق بأداء القطاع  لمطموب،المستوى ا إلى
االقتصادية، وبالتالي فإف الوقوؼ عمى ىذا الدور يقـو بو المدقق الداخمي وتقييمو سوؼ يدفع بسبل 

باإلضافة  أفضل بشكل المختمفة الفئات خدمة مفاالرتقاء بدور وأداء المراجعيف الداخمييف تمكينًا ليـ 
 المستوى  إلى بيا وصوالً  قطاع غزة في لمينة التدقيق والمنظمة المشرفة األطراؼ تجاه األىمية إلى
 .المنشود

 : الدراسة أهداف 1-4
الداخمييف  المراجعيفمف قبل  التحميمية جراءاتالتعرؼ عمى مدى استخداـ اإل إلىتيدؼ ىذه الدراسة 

 :مف خالؿ

 تطبيقيا. وآلياتالتحميمية في المراجعة  جراءاتباإلالوقوؼ عمى المفاىيـ المرتبطة  -1

 . الوقوؼ عمى دور معايير األداء الميني ودورىا في ضبط عمميات التدقيق الداخمي لمبنوؾ -2
لمقياـ بأعماؿ  التحميمية غير كمية )الوصفية( المفاىيـ التطبيقية لإلجراءاتالتعرؼ عمى  -3

 .في البنوؾ العاممة في قطاع غزةالمراجعة الداخمية 
  -)التحميل النسبيتعتمد عمى التي كمية التحميمية ال المفاىيـ التطبيقية لإلجراءاتعرؼ عمى الت -4

 .في البنوؾ العاممة في قطاع غزةتحميل انحرافات الموازنة(  -تحميل االتجاه

التحميمية بشكمو الشامل والتي تشمل  ) األساليب  جراءاتإلالمفاىيـ التطبيقية التعرؼ عمى  -5
صفية واألساليب الكمية التي تعتمد عمى التحميل المالي واألساليب الكمية التحميمية الو 

 اإلحصائية المتقدمة(.
 

 فرضيات الدراسة:  1-5
 لدى قيامو  غير كمية )وصفية(تحميمية  إجراءاتيستخدـ المراجع الداخمي : األولي الفرضية

 .في البنوؾ العاممة في قطاع غزةبأعماؿ المراجعة الداخمية 
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 التحميل النسبيكمية تعتمد عمى  تحميمية إجراءاتيستخدـ المراجع الداخمي  :الثانيةة الفرضي(-  
 .في البنوؾ العاممة في قطاع غزةتحميل انحرافات الموازنة(  -تحميل االتجاه

  نموذج   -)تحميل االنحدار كمية متقدمةإجراءات يستخدـ المراجع الداخمي  :الثالثةالفرضية
في البنوؾ العاممة في قطاع تحميل السالسل الزمنية(  -وذج التدفق النقدي نم -التخطيط المالي

 .غزة
 : متغيرات الدراسة 1-6
 : : المتغير التابعولا أ

 التحميمية في عممية التدقيق .  جراءاتاإلمدى استخداـ 
 : ثانيا: المتغير المستقل

  يةساليب تحميمية وصفأالكمية(  غير التحميمية جراءات)اإلاستخداـ. 
  كمية تعتمد عمى التحميل المالي أساليب( البسيطة الكمية التحميمية جراءات)اإلاستخداـ 

 تحميل انحرافات الموازنة(. -تحميل االتجاه  -)التحميل النسبي
  تحميل االنحدار إحصائيةكمية  أساليب( المتقدمة الكمية التحميمية جراءات)اإلاستخداـ(-  

 .تحميل السالسل الزمنية( -التدفق النقدي  نموذج -نموذج التخطيط المالي
 متغيرات الدراسة

 (1) شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المتغير التابع

 التحميمية في عممية التدقيق .  اإلجراءاتمدى استخداـ 
 

 المتغيرات  المستقلة

 

 المتغير المستقل األول

 الكمية( غير )اإلجراءات التحميمية
  

 .ساليب تحميمية وصفيةأ استخدام
  

 الثانيالمتغير المستقل 
 الكمية )اإلجراءات التحميمية

 البسيطة( 
 التحميل النسبي 
 تحميل االتجاه 
 تحميل انحرافات الموازنة 

 

 المتغير المستقل  الثالث
 الكمية )اإلجراءات التحميمية

 (المعقدة 
 تحميل االنحدار 
   نموذج التخطيط المالي 
  نموذج التدفق النقدي 
 تحميل السالسل الزمنية 
1)  

 ثإعداد الباح
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 :الدراسات السابقة 1-7
 أولا: الدراسات العربية   
دور المراجعة التحميمية في تقميص فجوة التوقعات  في  "، بعنوان:(2013، الربضيدراسة ) -1

 وني األردني.بيئة العمل التدقيقي من وجهه نظر المحاسب القان
جوىريػة فػي تقمػيص فجػوة  إجراءاتىدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ عمػي دور المراجعػة التحميميػة كػ

المعقوليػػػػة واألداء فػػػػي بيئػػػػة التػػػػدقيق األردنيػػػػة، كمػػػػا ىػػػػدفت إلػػػػي التعػػػػرؼ عمػػػػى مػػػػدى اعتمػػػػاد التوقعػػػػات 
إذا كاف ىنػاؾ وما  لتوقعات،لتحميمية في تقميص فجوة اا جراءاتالمحاسبيف القانونييف األردنييف عمى اإل

فروقات ذات داللػة إحصػائية فػي إجابػات عينػة الدراسػة حػوؿ دور المراجعػة التحميميػة فػي تقمػيص فجػوة 
ولتحقيػػق أىػػداؼ الدراسػػة تػػـ تصػػميـ اسػػتبانة وزعػػت عمػػى عينػػة  التوقعػات، تعػػزى لممتغيػػرات الديمغرافيػػة.

اسػػب قػػانوني أردنػػي مسػػجميف فػػي جمعيػػة ( مح556عمػػي عينػػة عشػػوائية مجتمػػع الدراسػػة المكونػػة مػػف )
 .ألردنييفالمحاسبييف ا
وقػػد توصػػمت الدراسػػة إلػػي مجموعػػة مػػف النتػػائا أىميػػا: أف ىنػػاؾ دور واضػػح لممراجعػػة التحميميػػة  
فػػي كمػا كػػاف ليػا دور واضػح جوىريػة فػػي تضػيق فجػوة المعقوليػػة فػي بيئػة التػػدقيق األردنيػة،  إجراءاتكػ

 في تضييق فجوة المعقولية.ور يوجد د. كما تضيق فجوة األداء
وفي ضوء النتائا توصل الباحث إلي مجموعة مف التوصيات أىميا: العمل عمى توعية المجتمع  

المالي بواجبػات المحاسػب القػانوني مػف خػالؿ النػدوات والمحاضػرات التػي تيػدؼ إلػي نشػر وعػي الػرأي 
جعػة التحميميػػة فػي بيئػة التػدقيق األردنيػػة العػاـ بوظيفػة المحاسػب القػانوني وأىػػدافيا. وتعميػق مفيػـو المرا

وأىميتيػا فػي تحقيػق مسػتوى عػاؿ مػف المصػػداقية والموثوقيػة فػي القػوائـ الماليػة لػدى المسػتثمريف وحممػػة 
األسػػيـ وأصػػحاب المصػػالح األخػػرى المرتبطػػة فػػي الشػػركة موضػػوع التػػدقيق، ولػػذلؾ تػػتقمص الفجػػوة بػػيف 

نونيف مف جيػود إلظيػار قػوائـ ماليػة ذات مسػتوى عػاؿ مػف أصحاب القرار وليف ما يبذلو المحاسب القا
 االعتمادية.

عمى  كأداةالتحميمية في المراجعة  جراءاتاإلثر استخدام أ(، بعنوان:" 2012بو شرخ، أدراسة ) -2
 واكتشاف النحرافات " دراسة تطبيقية عمى مكاتب التدقيق في قطاع غزة . عمى األداء رقابة لم

داء لمرقابػػػة عمػػػى األ كػػػأداةالتحميميػػػة فػػػي المراجعػػػة  جػػػراءاتاإلاثػػػر اسػػػتخداـ  بيػػػاف إلػػػىىػػػدفت الدراسػػػة 
التػػي تنطػػوي عمييػػا عمميػػات  األساسػػيةالمقومػػات  إلػػيواكتشػػاؼ االنحرافػػات، ولتحقيػػق ذلػػؾ تػػـ التعػػرض 

 والوسائل الالزمة في ىذا الخصوص.  األدواتالتحميمية مف خالؿ  جراءاتباإلالقياـ 
المتمثػل نيا الوصفي التحميمي، وتـ إعداد إستبانة وتوزيعيػا عمػى مجتمػع الدراسػة وقد اتبعت الدراسة الم
  ( مبحوثًا.11ة في قطاع غزة بعدد )في مكاتب المراجعة العامم
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مػف توقعػات العميػل وتوقعػات  لاسػتخداـ كػب المراجعػةقيػاـ مكاتػب الدراسػة  وكاف مف أىـ نتػائا
لبيانات المالية، وتحديد البنود التي تتطمب بذؿ المزيد مف تتعمق بدقة ا تأكيداتتوفير  ألغراضالمراجع 

جانب القياـ بمتابعة  إلى، بشأنياالجيود لتحديد مواطف الضعف والعمل عمى زيادة االحتياجات الالزمة 
الواجبػة،  لألصػوؿعنيػا وفقػا  واإلفصػاحتقييـ مدى كفاءة المخصصات المتعمقة بالػديوف المشػكوؾ فييػا 

 أىػػػداؼالرقابػػػة وتحقيػػػق  ألغػػػراضتػػػب المراجعػػػة باسػػػتخداـ البيانػػػات غيػػػر الماليػػػة فضػػػال عػػػف قيػػػاـ مكا
 ة.أالمنش

التحميميػػػة  جػػػراءاتوكػػػاف مػػػف أىػػػـ توصػػػيات الدراسػػػة ضػػػرورة العمػػػل عمػػػي تػػػوفير دعػػػائـ تطبيػػػق اإل
كػػأداة رقابيػػة ومؤشػػر يػػوفر التكمفػػة  جػػراءاتوتوعيػػة المػػدققيف بمفيػػـو ومقومػػات تطبيػػق تمػػؾ اإل وتعزيػػز
والوقت المبذوؿ، وضرورة قياـ الجمعيات المينية الفمسطينية بالعمػل عمػى تطػوير األداء المينػي  والجيد

 جػػػراءاتلمػػػا اقتضػػػت بػػػو المعػػػايير المراجعػػػة الدوليػػػة، والتأكيػػػد عمػػػى ضػػػرورة تطبيػػػق اإل لممػػػراجعيف وفقػػػاً 
 التحميمية في الكشف عف مدى فاعمية نظاـ الرقابة الداخمية.

 

المراجعة التحميمية في الجمهورية  إجراءات"مدى استخدام  :، بعنوان( 2009قريط، ) دراسة  -3
 العربية السورية.
المراجعػػة التحميميػػة مػػف قبػػل المػػراجعيف  إجػػراءاتالتعػػرؼ عمػػى مػػدى اسػػتخداـ  إلػػىىػػدفت الدراسػػة 

خػػالؿ مراحػػل المراجعػػة المختمفػػة ،  جػػراءاتاإل، ومعرفػػة المراحػػل التػػي يسػػتخدموف فييػػا تمػػؾ  السػػورييف
المراجعػة التحميميػة بالنسػبة لممػراجعيف السػورييف ، فضػال عػف  إجػراءات أىميةذلؾ التعرؼ عمى مدى وك

 إجراءاتبػػػ( والخػػػاص 520لمعيػػػار التػػػدقيق الػػػدولي رقػػػـ ) األساسػػػيةلممتطمبػػػات  إدراكيػػػـفحػػػص درجػػػة 
 المراجعة التحميمية.

المراجعػة، واف ىنػاؾ  التحميميػة فػي جػراءاتاإلتػدني مسػتوى اسػتخداـ  إلػىوقػد توصػمت الدراسػة 
كمػا حػل المراجعػة ، ا، وذلؾ عمى الرغـ مف استخداميا فػي جميػع مر  جراءاتاإلتفاوتا في استخداـ تمؾ 

المراجعػة التحميميػة فػي تنفيػذ عمميػة المراجعػة  إجػراءاتاستخداـ  أىميةال يدركوف بوضوح  أف المراجعيف
لمعيػار التػدقيق الػدولي رقػـ  األساسػية طمبػاتمتإلي جانب انخفاض مستوى إدارتيػـ لالتي يقوموف بيا ، 

 المراجعة التحميمية. إجراءاتب( الخاص 520)
التدريبيػػة وورش العمػػل والنػػدوات الخاصػػة  الػػدوراتوكػػاف مػػف أىػػـ توصػػيات الدراسػػة: ضػػرورة عقػػد 

 المراجعة التحميمية لمراجعي الحسابات في سورية. إجراءاتبلمتعريف 
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المراجعة التحميمية في مراجعة  إجراءاتبعنوان "كفاءة استخدام ( 2009دراسة )عبد الوهاب،  -4
 حسابات الشركات الصناعية لمدواء: دراسة ميدانية في سوريا".

المراجعػػػة التحميميػػػة مػػػف قبػػػل المحاسػػػبيف  إجػػػراءاتىػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة مػػػدى اسػػػتخداـ 
وجيػػػة نظػػػر المحاسػػػبيف القػػػانونييف،  القػػػانونييف فػػػي سػػػوريا ومعوقػػػات االسػػػتخداـ وأىميػػػة االسػػػتخداـ مػػػف

المراجعػة التحميميػػة فػػي تػدقيق حسػػابات الشػػركات  إجػػراءاتوبالتػالي التوصػػل إلػى معرفػػة كفػػاءة اسػتخداـ 
الصناعية لمدواء، ومعرفة الفروؽ بيف المحاسبيف القانونييف وفقًا لمقطاع الذي يرتكز فيو عمالء التػدقيق 

 التحميمية. جراءاتاسة وليف استخداميـ لإلووفقًا لممواصفات العامة لمجتمع الدر 
 المراجعػػة التحميميػػة إجػػراءاتالمحاسػػبوف القػػانونيوف وكػػاف مػػف اىػػـ نتػػائا الدراسػػة ىػػو اسػػتخداـ 

المراجعػة التحميميػة  إجػراءاتال يوجد فرؽ في أىمية استخداـ و  ،عند تدقيق البيانات الماليةبشكل محدود 
 يق مف وجية نظر المحاسبيف القانونييف في سوريا.حسب القطاع الذي تتـ فيو عممية التدق

المراجعػػة التحميميػػة فػػي تػػدقيق حسػػابات الشػػركات  إجػػراءاتاسػػتخداـ وأوصػػت الدراسػػة بضػػرورة  
 .بكفاءة عالية الصناعية لمدواء

الحسابات"  تدقيق في التحميمية جراءاتاإل تطبيق مدى(، بعنوان:" 2008، النوايسةدراسة ) -5
 األردن في الخارجي المدقق نظر وجهة من ميدانية دراسة
 وجيػة مػف الحسػابات تػدقيق فػي التحميميػة جػراءاتاإل تطبيػق مػدى إلػى التعػرؼ إلىالدراسة  ىدفت
 باإلضػافة ،جػراءاتاإل ىػذه تطبيق ومعوقات أىمية إدراؾ مدى ليافو  في األردف، الخارجي المدقق نظر
 التحميميػة، جػراءاتاإل تطبيػق مػدى عمػى المػدقق رةوخبػ التػدقيق الوظيفي، وأتعاب المركز أثر دراسة إلى

 مكاتػػب لػػدى يعممػػوف  مػػدققا( 80) إسػػتبانة تػػـ تصػػميـ فقػػد فرضػػياتيا، واختبػػار الدراسػػة أىػػداؼ ولتحقيػػق
 .تدقيقال
 الالزمػػػػة ليػػػػا جػػػراءاتوكػػػاف مػػػػف أىػػػـ نتػػػػائا الدراسػػػة إدراؾ المػػػػدقق ألىميػػػػة جػػػودة التػػػػدقيق واإل  

 والتحميل الكمي المتقدـ.  
 تطبيػػقف مػػف أىػػـ توصػػياتيا  ضػػرورة تطػػوير أداء المينػػة واالىتمػػاـ بالموازنػػات التخطيطيػػة، و وكػػا
يجاد .التحميمية جراءاتلإل أفضل  وتصػويب المػدقق بمتابعػة تقريػر مػف المسػتفيدة الجيػات يمػـز تشػريع وا 
 .يتضمنيا مالحظات أية

لتحميمية في مراحل ا جراءاتأهمية استخدام اإل" ( بعنوان:2008دراسة )نصار وبهرامي،  -6
عميها من واقع دليل التدقيق العامل لديوان  العتمادالتدقيق التي يباشرها مراجع الديوان ومدى 

 المحاسبة"
التحميميػػة فػػي عمميػة المراجعػػة وفقػػًا لمػػا جػػاء فػػي  جػػراءاتة إلػػي بيػػاف أىميػة تطبيػػق اإلسػػىػدفت ىػػذه الدرا

نشػػػطة رئيسػػػية وىػػػي مرحمػػػة التخطػػػيط التنفيػػػذي، دليػػػل المراجعػػػة العػػػاـ، والتػػػي يجػػػب أف تشػػػتمل عمػػػى أ
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ومرحمة تحديد وجمع أدلة اإلثبات، ومرحمة جمع وتفسير نتائا المراجعة، وكل مف ىذه المراحل يتطمػب 
التحميمية وذلؾ مف خالؿ عمل المقارنات لألرصدة والبيانػات، ثػـ تحديػد أدلػة اإلثبػات  جراءاتتطبيق اإل

يتوصل إلي أسباب ىذه التغيرات والتي بػدورىا قػد تكشػف عػف وجػود التي مف خالليا يمكف لممراجع أف 
أخطاء أو غش أو وجود أنشػطة جديػدة تمارسػيا الجيػة محػل المراجعػة، وقػد اسػتخدمت الدراسػة المػنيا 

 مراجعيف الحسابات في دولة الكويت.الوصفي التحميمي وتـ تطبيقيا عمى عينة مف 
التحميميػة  جػراءاتأىميػا وجػود قصػور فػي اسػتخداـ اإل مف النتائا مجموعةوتوصمت الدراسة إلي  

التحميميػػػة  جػػػراءاتلعػػػدـ اإللمػػػاـ التػػػاـ بمحتػػػوي دليػػػل المراجعػػػة العامػػػة لػػػديواف المحاسػػػبة، وأف تطبيػػػق اإل
مواطف الضعف واألرصدة غير العادية عند مقارنػة وتحميػل البيانػات الماليػة تساعد المراجع عمى تحديد 
التحميميػػة فػػي تحقيػػق كفػػاءة وفاعميػػة عمميػػة المراجعػػة وذلػػؾ ألنيػػا  جػػراءاتاإل وغيػػر الماليػػة، كمػػا تسػػاىـ

 يترتب عمية تقميل مخاطر االكتشاؼ.والمشاكل المحتممة مما  تساعد المراجع عمى تحديد األخطاء
التحميمية لمتعريف  جراءاتوكاف مف أىـ توصيات الدراسة ضرورة إعداد براما تدريبية خاصة باإل 

  جػراءاتيفية تطبيقيا في المراحل المختمفة مف عممية المراجػع وذلػؾ لضػماف تطبيػق ىػذه اإلبأىميتيا وك
شػػػػكل فعػػػػاؿ، وتوعيػػػػة الجيػػػػات الخاضػػػػعة لرقابػػػػة الػػػػديواف إلعطػػػػاء ىػػػػذه الجيػػػػات مفيػػػػـو واضػػػػح عػػػػف ب

التخصصات وصالحيات الديواف، وحث المراجعيف عمى ضرورة المشاركة في العمل الرقابي مف خالؿ 
 برات بيدؼ تنمية وصقل خبرات جميع المراجعيف.تبادؿ الخ

"المراجعة الداخمية في ظل المعايير الدولية لممراجعة  بعنوان: (2007دراسة )مخموف،  -7
 . األردنيةالداخمية" في البنوك التجارية 

ىػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة بشػػػكل رئيسػػي إلػػػى معرفػػػة مػػػدى تطبيػػق البنػػػوؾ التجاريػػػة األردنيػػػة لمعػػػايير 
التػدقيق الػداخمي المتبعػة فػي البنػوؾ  إجػراءاتي المتعارؼ عمييا، وذلؾ مف خػالؿ مقارنػة التدقيق الداخم

التجارية األردنية، ومعايير التدقيق الداخمي المتعارؼ عمييا والصادرة عف معيد المػدققيف الػداخمييف فػي 
مػػة ىػػذه المعػػايير ءت ىػػذه الدراسػػة تقيّيمػػًا لمػػدى مالكمػػا تناولػػ ،ـ1978يػػات المتحػػدة األمريكيػػة عػػاـ الوال

ومػف أجػل تحقيػق لمتطبيق في البنوؾ التجاريػة األردنيػة مػف وجيػة نظػر مػدراء وكػادر التػدقيق الػداخمي. 
 استبانو موجية إلى مدراء وكادر التدقيق الداخمي في البنوؾ التجارية األردنية. إعدادتـ ىذه األىداؼ، 

إحصػػائية بػػيف مػػدى تطبيػػق معػػايير عػػدـ وجػػود عالقػػة ذات داللػػة  :نتػػائا الدراسػػة وكػػاف مػػف أىػػـ
عػػدد سػػنوات  التػػدقيق الػػداخمي  فػػي البنػػوؾ التجاريػػة األردنيػػة ولػػيف عػػدد العػػامميف فػػي التػػدقيق الػػداخمي،

وكما أظيرت نتائا الدراسة عدـ وجود  ،عدد فروع البنؾ لمعامميف في التدقيق الداخمي، الخبرة المصرفية
عػايير التػدقيق الػداخمي فػي البنػوؾ التجاريػة األردنيػة تبعػًا عالقة ذات داللة إحصائية بيف مدى تطبيق م

لمتغير المؤىل العممي ،والتخصص العممي لممػدققيف الػداخمييف، وكمػا أظيػرت نتػائا الدراسػة أف البنػوؾ 
 .معايير التدقيق الداخمي المتعارؼالتجارية األردنية تقـو بتطبيق 
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تكػػوف أف ، و تػػدقيق الػػداخمي المتعػػارؼ عمييػػاتطبيػػق معػػايير ال لضػػرورة وكػػاف مػػف أىػػـ توصػػياتيا  
 دائرة التدقيق الداخمي تتبع تنظيميًا إلى لجنة التدقيق.

المراجعة التحميمية عند صنع وتنفيذ  إجراءات"مدى اعتماد  :( بعنوان2007دراسة )الهاجري،  -8
 خطة التدقيق: دراسة ميدانية في الكويت".

سػػبيف القػػانونييف فػػي دولػػة الكويػػت واسػػتخداـ المحاىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى معرفػػة مػػدى اىتمػػاـ   
أسػػموب المراجعػػة التحميميػػة فػػي نطػػاؽ عمميػػـ وممارسػػتيـ اليوميػػة لنشػػاطيـ المينػػي، إلػػى جانػػب معرفػػة ب

مػدى عمميػػـ وتعػامميـ مػػع المحػددات والمعوقػػات التػي تواجػػو عمميػة اسػػتخداـ ىػذا األسػػموب فػي التػػدقيق 
ؼ تـ تصميـ استبانو تـ تصنيفيا ولتحقيق ىذه األىدا .ذلؾعمى  ومدى تأثير ىذه المحددات والمعوقات

كل ينسػػػجـ مػػػع طبيعػػػة المتغيػػػرات التػػػي شػػػممتيا فرضػػػيات الدراسػػػة، وتػػػـ توزيعيػػػا عمػػػى أفػػػراد مجتمػػػع شػػػب
 .المحاسبيف القانونييف في دولة الكويت الدراسة المؤلف مف 

بيف القػػانونييف فػػي دولػػة الكويػػت أف ىنػػاؾ نسػػبة كبيػػرة مػػف المحاسػػ :وكػػاف مػػف أىػػـ نتػػائا الدراسػػة 
يستخدموف المراجعة التحميمية وأساليبيا المختمفة، كما أف نسػبة كبيػرة مػنيـ يػدركوف أىميػة اسػتخداـ ىػذا 

مكاتػػب التػػدقيق العاممػػة فػػي دولػػة الكويػػت تػػوفر كمػػا أوضػػحت الدراسػػة أف  األسػػموب فػػي عمميػػة التػػدقيق.
اسػػبيف القػػانونييف ينيجػػوف الػػنيا العممػػي والعممػػي السػػميميف المراجعػػة التحميميػػة، وأف المح إجػػراءاتدليػػل 

ويطبقوف المعػايير الدوليػة التػي تسػيـ فػي تطػوير مينػة التػدقيق ورفػع كفػاءة وفاعميػة األداء المينػي إلػى 
  جانب استيعابيا لمحددات ومعوقات ذلؾ.

 طة التدقيقالمراجعة التحميمية عند صنع وتنفيذ خ إجراءاتاعتماد وأوصت الدراسة بضرورة 

 وأداءبعنوان: "مجالت مساهمة المراجعة التحميمية في تخطيط  (2006سمهدانة،  أبودراسة ) -9
 .عممية المراجعة"
تقديـ االقتراحات الالزمة لتشػجيع مراجعػي الحسػابات القػانونييف فػي قطػاع غػزة  إلىىدفت الدراسة 

فػػي تخفػػيض مخػػاطر  لنظر إلػػي دورىػػابػػافحػػص القػػوائـ الماليػػة  لػػدىعمػػى اسػػتخداـ المراجعػػة التحميميػػة 
حػػد مقبػػوؿ ، فضػػال عػػف زيػػادة االلتػػزاـ مػػف قبػػل المػػراجعيف بتطبيقيػػا عنػػد   أدنػػى إلػػىعمميػػة المراجعػػة 

  .المالية القوائـفحص 
المجتمع المالي المكوف مػف المسػتفيديف مػف  أف أىميا:العديد مف النتائا  إلىتوصمت الدراسة  وقد

تػػػوافر المعرفػػػة المتخصصػػػة فػػػي مجػػػاؿ المحاسػػػبة والمراجعػػػة ، واف خػػػدمات المراجعػػػة يجمعػػػوف عمػػػى 
النسب المالية المستخرجة مف خالؿ المراجعة التحميمية يقيس مدى فعالية الشركة في استخداـ مواردىا 

  .المالية
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عمػػػى تشػػػجيع مراجعػػػي الحسػػػابات عمػػػى  المينيػػػةالدراسػػػة بضػػػرورة اىتمػػػاـ الجمعيػػػات  أوصػػػتوقػػػد 
في عممية المراجعػة ومنيػا المراجعػة التحميميػة وذلػؾ لتطػوير مينػة المراجعػة  حديثةال األساليباستخداـ 
 .في فمسطيف

المراجعة التحميمية من قبل  إجراءات"مدى استخدام  :بعنوان (2006دراسة )باجميدة،  -10
 مدققي الحسابات في الجمهورية اليمنية".
حميميػػة البسػيطة والمتقدمػػة مػػف قبػػل المراجعػػة الت إجػراءاتىػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػة مػػدى اسػػتخداـ 

المتطمبػات و بشػكل عػاـ  جػراءاتأىمية ىػذه اإلاليمنية، ومدى إدراؾ  المحاسبيف القانونييف في الجميورية
 .كل خاصشالتحميمية ب جراءات(الخاص باإل520األساسية لمعيار التدقيق الدولي )

صػػًا محاسػػبًا قانونيػػًا خارجيػػأ مرخ  (124)ولتحقيػػق ىػػذه األىػػداؼ تػػـ تصػػميـ اسػػتبانو تػػـ توزيعيػػا عمػػى 
 .بمزاولة مينة تدقيق الحسابات

 جػػػراءاتتوصػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف المحاسػػبيف القػػػانونييف فػػػي الجميوريػػة اليمنيػػػة يسػػػتخدموف اإل
ميػػة اسػػتخداـ بأى اً ف ىنػػاؾ إدراكػػأالتحميميػػة المتقدمػػة، كمػػا  جػػراءاتالتحميميػػة البسػػيطة وال يسػػتخدموف اإل

كما أف الدراسة لـ تظير وجود عالقة بيف خبرة المحاسػبيف القػانونييف واسػتخداميـ . ميةالتحمي جراءاتاإل
المراجعة التحميمية البسيطة والمتقدمة، كما أظيرت عػدـ إدراؾ المحاسػبيف القػانونييف اليمنيػيف  جراءاتإل

ووجػػود العديػػد  التحميميػػة جراءات( الخػػاص بػػاإل 520بالمتطمبػػات األساسػػية لمعيػػار التػػدقيق الػػدولي رقػػـ )
التحميميػػة،  جػػراءاتمػػف العوائػػق التػػي تحػػد مػػف اسػػتخداميما، وعػػدـ المعرفػػة الكافيػػة بػػاألنواع المختمفػػة لإل

 وكذلؾ عدـ توفر ميزانيات تقديرية لدى المنشأة محل التدقيق لممقارنة.
المحاسػػػػبيف حتػػػػي يػػػػتمكف  المراجعػػػػة التحميميػػػػة إجػػػػراءاتبضػػػػرورة اسػػػػتخداـ  الدراسػػػػة أوصػػػػتوقػػػػد 
 .( 520قانونييف اليمنييف بالمتطمبات األساسية لمعيار التدقيق الدولي رقـ )ال
 

"المراجعة التحميمية لدى مدققي الحسابات في  :( بعنوان2005دراسة )الخاطر والسامرائي،  -11
 قطر".

قطػػر لممراجعػػة  ىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة مػػدى اىتمػػاـ واسػػتخداـ المحاسػػبيف القػػانونييف فػػي دولػػة 
يعمموف في مكاتػب التػدقيق غيػر  سواء كانوا مف العامميف في مكاتب التدقيق القطرية، أو ممف  التحميمية

 .صميـ استبانو معدة ليذا الغرضت تـالقطرية وتعمل في قطر. ولتحقيق ىذه األىداؼ 
فػػي مكاتػػب أف المحاسػػبيف القػػانونييف فػػي قطػػر والعػػامميف  :أىميػػا نتػػائا  وقػػد خمصػػت الدراسػػة إلػػى

مػػف  ( وبشػػكل أكثػػر   12المراجعػػة التحميميػػة الػػواردة فػػي دليػػل التػػدقيق الػػدولي رقػػـ ) سػػتخدموف التػػدقيق ي
جػراءاتو  %.67المتوسط إذ بمغ متوسط نسػبة اإلجابػات  المراجعػة التحميميػة األكثػر اسػتعمااًل مػف قبػل  ا 
قػوائـ الماليػة ثػـ فقػد كانػت حسػب أىميػة التحميػل التفصػيمي لبنػود ال المحاسبيف القانونييف في دولة قطػر، 

مع المعمومػات المقابمػة ليػا لمسػنوات السػابقة، بعػد ذلػؾ جػاءت دراسػة عناصػر  مقارنة المعمومات المالية 
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الماليػػػة واتجاىاتيػػػا اعتمػػػادًا عمػػػى خبػػػرة المؤسسػػػة ثػػػـ مقارنػػػة المعمومػػػات الفعميػػػة مػػػع النتػػػائا  المعمومػػػات 
 المتوقعة. 

 عمى أداء المالية وغير المالية لمعموماتا أثر قياس: "بعنوان( 2004 مصطفى،) دراسة -12
العربية  المممكة  -تجريبية دراسة-المراجعة عممية تخطيط ألغراض التحميمية جراءاتاإل

 ."السعودية
ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػي قيػػػاس وفحػػػص األىميػػػة النسػػػبية لممعمومػػػات الماليػػػة وغيػػػر الماليػػػة عنػػػد أداء 

أف إغفػػػاؿ كػػػال  باعتبػػػارة تخطػػػيط عمميػػػة المراجعػػػة، التحميميػػػة فػػػي مرحمػػػ جػػػراءاتالمراجػػػع الخػػػارجي لإل
النػػػوعيف مػػػف المعمومػػػات قػػػد يضػػػعف مػػػف قػػػدرة المراجػػػع عمػػػى صػػػياغة توقعػػػات دقيقػػػة لمفػػػردات القػػػوائـ 
المالية، نظرًا ألف نقص العناية الواجبة بالمعمومات غير المالية قد ينجـ عنو اإلخفاؽ فػي تعػديل جيػود 

 .المحتممة لمراجعة تبعًا لممخاطراختبارات ا
أف المػػراجعيف يركػػزوف أساسػػًا ولدرجػػة أكبػػر عمػػى المعمومػػات وكػػاف مػػف أىػػـ نتػػائا ىػػذه الدراسػػة  

الماليػػة فػػي تحديػػد مسػػتوى نطػػاؽ المراجعػػة، وفػػي المقابػػل يسػػتفيدوف مػػف المعمومػػات غيػػر الماليػػة كأدلػػة 
تشػػػػير كػػػل مػػػػف  ثانويػػػة معػػػززة. وأظيػػػػرت النتػػػائا أيضػػػػًا حػػػدوث أكبػػػػر توسػػػيع لنطػػػاؽ المراجعػػػػة عنػػػدما

 . أداء المنشاة نحو التراجع المعمومات المالية وغير المالية إلى اتجاه 
 عمػػى أداء الماليػػة وغيػػر الماليػػة المعمومػػات أثػػرضػػرورة قيػػاس  وكػػاف مػػف أىػػـ توصػػيات الدراسػػة:

 لما ليا أىمية كبيرة في تخطيط عممية المراجعة التحميمية جراءاتاإل
 

 جراءاتاإل" 520 رقم الدولي التدقيق تطبيق معيار مدى": بعنوان( 2003 غرايبة،) دراسة -13
 ."األردن في الحسابات قبل مدققي من" التحميمية
 رقػـ الػدولي التػدقيق معيػار بتطبيػق المػدققيف األردنيػيف التزاـ مدى عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

 مػع المكتػب وارتبػاة ققوخبػرة المػد المكتػب حجػـ عالقػة وكػذلؾ التحميمية، جراءاتالخاص باإل(  520)
 المعيار. ىذا تطبيق معوقات عمى والتعرؼ التحميمية، جراءاتتطبيق اإل عمى دولية تدقيق مكاتب
 تحميػػل أسػػموب يميػػو األسػػاليب اسػػتخداما، أكثػػر مػػف المقارنػػات أسػػموب أف إلػػى الدراسػػة وخمصػػت 
 الجوىريػة جػراءاتمرحمػة اإل لكػف التػدقيق، مراحػل كػل فػي تسػتخدـ التحميميػة جػراءاتاإل أف كمػا النسب،
إلػػى %(  21) مػػا نسػػبتو كشػػف إلػػى تػػؤدي التحميميػػة جػػراءاتوأف اإل اسػػتخداما، المراحػػل أكثػػر مػػف ىػػي
 التحميميػة، جػراءاتلإل واسػتخدامو المػدقق خبرة بيف عالقة أية الدراسة تظير ولـ األخطاء، مف( 40%)
 عكسػية عالقػة مػع وجػود التحميميػة اءاتجػر لإل واسػتخدامو المكتػب حجػـ بػيف عالقػة وجود أظيرت بينما
 بالمعوقات، فقد يتعمق وفيما التحميمية، جراءاتاإل واستخداـ تدقيق دولية شركات مع المكتب ارتباة بيف
 دوف  تحػوؿ التػي المعوقػات أىػـ فرديػة مكاتػب تػدقيق فػي المػدققيف وعمػل المػدقق كفػاءة ضػعف أف تبيف
 .التحميمية جراءاتاإل تطبيق
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 جػػػراءاتاإلج 520 رقػػػـ الػػػدولي التػػػدقيق توصػػػيات الدراسػػػة: ضػػػرورة تطبيػػػق معيػػػار وكػػػاف مػػػف أىػػػـ
 .األردف في الحسابات قبل مدققي مفج التحميمية

 قبل من استخدامها ومدى المراجعة التحميمية" :بعنوان( 2002وحمس، جربوع) دراسة -14
 ."الحسابات القانونيين مراجعي
 فمسػػطيف فػػي غػػزة قطػػاع فػػي مراجعػػي الحسػػابات قيػػاـ مػػدى عمػػى التعػػرؼ إلػػى الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت
التحميميػػػة، وتػػػـ اسػػػتخداـ  لممػػػنيا الوصػػػفي التحميمػػػي  جػػػراءاتاإل أنػػػواع المػػػالي كأحػػػد التحميػػػل باسػػػتخداـ

الػذي تطبيقػي ال إلػي جانػب بعػدىا الميػدانيوالمنيا العممي المذاف تناولتيما الدراسة في إطارىا النظػري، 
عػػة القػػوائـ الماليػػة واعتبػػاره تحػػدر كبيػػر لممراجػػع الخػػارجي مػػف خػػالؿ يتعمػػق بػػالوقوؼ عمػػى محػػددات مراج

 االستبيانات التي تـ إعدادىا ليذا الغرض.  
 المراجعػػة، عمميػػة بدايػػة فػػي المراجعػػة التحميميػػة يسػػتخدموف  المػػراجعيف أفنتػػائا الدراسػػة:  وأظيػػرت
 الػذيف جميػع المػراجعيف قػرارإ مػف الػرغـ وعمػى المخػاطرة، ومواضػع عممية المراجعػة نطاؽ لتحديد وذلؾ
 أفػػاد نصػػفيـ مػػف أكثػػر أف إال المراجعػػة، برنػػاما إعػػداد التحميميػػة فػػي المراجعػػة بأىميػػة االسػػتبانة شػػممتيـ
 .الحسابات في مراجعة وحيدة كوسيمة التحميمية المراجعة عمى االعتماد يمكف بأنو ال

 الحسػػابات قبػل مػػدققي مػػفيميػػة اسػػتخداـ المراجعػة التحم وكػاف مػػف أىػـ توصػػيات الدراسػػة: ضػرورة 
 فمسطيف. في

 

 اسات األجنبية:الدر  : ثانياا 

 السترالية  الشركات استخدام مدى( بعنوان: "Kent and Stewart  ,2006دراسة ) -1
 .الداخمية" لممراجعة السوق  في المدرجة

 "The use of intern audit by Australian companiesج

 لممراجعػة السوؽ  في المدرجة االسترالية  الشركات استخداـ مدى عمى الوقوؼ الدراسة إلى ىدفت      
 وذلػؾ الػداخمي، التػدقيق وظيفػة إلنشػاء ىػذه الشػركات دعت التي العوامل وتحديد طوعي بشكل الداخمية
 معيػػد تعريػػف الدراسػػة اعتمػػدت وقػػد البورصػػة فػػي االسػػترالية المدرجػػة الشػػركات عمػػى وزع اسػػتبياف عبػػر
دارة الداخميػػة الرقابػػة يحػػدد نظػػاـ كمفيػػوـ ييفالػػداخم المػػدققيف  عمػػى تشػػجع كعوامػػل والحوكمػػة المخػػاطرة وا 
 في البورصة.  المدرجة الشركات جميع يشمل مسح حيث تـ اجراء التدقيق الداخمي وظيفة تبني
 باسػتخداـ تقػوـ فقػط االسػترالية ثمػث الشػركات أف الدراسة وجدت وقدوكاف مف أىـ نتائا الدراسة :      
 ىػػو ذلػػؾ وراء األساسػػي العامػػل واف المػػدققيف الػػداخمييف معيػػد مفيػػوـ وفػػق كوظيفػػة الداخميػػة المراجعػػة
 وكػذلؾ الداخميػة الرقابػة ونظػاـ الػداخمي التػدقيق بػيف ويػةعالقة ق وجود الدراسة أشارت كما الشركة حجـ
 قويػة غير عالقة وجود  وأشارت إلي المخاطر إدارة عمي والقدرةالداخمي  التدقيق بيف قوية عالقة وجود
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 بػػػيف العالقػػػة تقويػػػة ضػػػرورة الدراسػػػة اسػػػتنتجت كمػػػا الشػػػركة فػػػي الػػػداخمي التػػػدقيق الحوكمػػػة ووجػػػود بػػػيف
 قػدر مػف عمػي بمػوظفيف الداخميػة المراجعػة طػواقـ دعـ بضرورة أوصتو  التدقيق ولجنة التدقيق الداخمي
 .والكفاءة المينية

 جراءاتاإل" ( بعنوان:Samaha, Khaled, And Mohamed Hegazy ,2005دراسة ) -2
 ."التحميمية: دراسة تطبيقية عمى شركات المراجعة في مصر

Analytical procedures" among big 4 versus non big 4 audit firms in Egypt 

 يا، ومػدى اسػتخدامالتحميميػة جراءاتة المتعمقة باإلمعايير المراجعة الدولي تحميلىدفت الدراسة إلي 
الرئيسػػية فػػي المراجعػػة أخػػذة فػػي االعتبػػار حجػػـ الشػػركات كعامػػل أساسػػي،  المراحػػلخػػالؿ فػػي مصػػر 

التحميمية فػي تحقيػق أىػداؼ المراجعة،ػػ ولتحقيػق ذلػؾ أجريػت  جراءاتاإل لفاعميةومدي إدراؾ المراجعيف 
شركة تدقيق  (11)شركة  مصرية يتـ تداوؿ أسيميا في البورصة، وذلؾ مف خالؿ  (111)دراسة عمى 

بري شركات تدقيق عادية في مصر، وقد أستخدـ أسموب البحث التجريبي وتـ تصميـ استبانة لمعرفػة ك
 .التحميمية جراءاتمدى االعتماد عمى اإل

المراجعػة التحميميػة  إجػراءاتوتـ التوصل إلي بعض النتائا أىميا: االنخفاض النسبي فػي اسػتخداـ 
ت فػي اسػتخداميا بػيف أرلػع شػركات تػدقيق كبػري مف قبل بعض مراجعي الحسابات المصػرييف مػع تفػاو 

الدراسػػػػة أف المػػػػرجعيف فػػػػي شػػػػركات المراجعػػػػة الكبػػػػري  بينػػػػتشػػػػركات تػػػػدقيق عاديػػػػة فػػػػي مصػػػػر، كمػػػػا 
المراجعة التحميمية بشكل كبيػر مقارنػة مػع الشػركات المراجعػة العاديػة، كمػا أشػارت  إجراءاتيستخدموف 

 .تحقق جوىرية إجراءاتالتحميمية ك لمراجعةا إجراءاتالنتائا إلي عدـ وجود ثقة في نتائا 
المراجعػة التحميميػة مػف  إجػراءاتوكاف مف أىـ توصيات الدراسة ضرورة العمل عمى زيادة اسػتخداـ 

قبل المراجعيف المصرييف في جميع مراحل المراجعة، والعمل عمػى زيػادة التػدريب المينػي واإلدراؾ لػدى 
يميػػػػة وآلياتيػػػػا وأسػػػػاليبيا وأدواتيػػػػا وتفعيػػػػل دور الجمعيػػػػات التحم جػػػػراءاتالمػػػػراجعيف المصػػػػرييف عػػػػف اإل

 المحاسبية في مصر ألداء دورىا بيذا الخصوص.
 

 في السوق  المدرجة الشركات التزام مدى" (، بعنوان:Jantan,et ,2005)  من كال دراسة -3
 ."الداخميين المدققين معهد عن الصادرة الداخمي التدقيق بمعايير الماليزي  المالي

Internal auditing practices and internal control system 

 التػدقيق بمعػايير المػاليزي  المػالي في السوؽ  المدرجة الشركات التزاـ مدى تحديد ليالدراسة إ ىدفت
 يػػؤثر المعػػايير بيػػذه االلتػػزاـ كػػاف إذا مػػا تحديػػد الػػداخمييف وكػػذلؾ المػػدققيف معيػػد عػػف الصػػادرة الػػداخمي
 .الشركات  ىذه في خميةالدا الرقابة نظـ عمي
 المدرجػة فػي الشػركات الداخميػة المراجعػة أقسػاـ وموضػوعية ولراعة مينية أف الدراسة استنتجت وقد
 أف كمػا فييػا، الداخميػة نظػـ الرقابػة كفػاءة عمػي ممحػو  بشػكل تػؤثر الماليػة لػألوراؽ الماليزي  السوؽ  في
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 اإلعالـ و االتصاؿ سمات عمي الداخمي تأثير التدقيق أقساـ في الميني ولألداء الداخمي التدقيق نطاؽ
 عمميػػة أف الدراسػػة ىػػذه بينػػت كمػػا الرقابػػة الداخميػػة، نظػػاـ بيئػػة وسػػمات الداخميػػة الرقابػػة بنظػػاـ الخاصػػة
 التػػدقيق عمػػل عػػف التقريػػر و الػػداخمي التػػدقيق التػػدقيق وخطػػة عمػػل وأداء اخمػػي الػػد التػػدقيق قسػػـ إدارة
 الرقابػة أنشػطة وكػذلؾ الرقابػة بنظػاـ الخاصػة المخػاطر مات تقػديرسػ عمػي ممحػو  بشػكل تؤثر الداخمي
 .الداخمية

 بمعػايير الماليزي  المالي في السوؽ  المدرجة الشركات التزاـوكاف مف أىـ توصيات الدراسة ضرورة 
 .الداخمييف المدققيف معيد عف الصادرة الداخمي التدقيق

التحميمية عمى اإلشارة لوجود أخطاء  اءاتجر قدرة اإل( بعنوان: "law,willett ,2004دراسة )  -4
 .في العمميات التجارية"

The ability analytical procedures to signal transaction errors" 

التحميميػة فػي المراجعػة، واسػتخداـ الحاسػوب  جػراءاتسة إلي اختبار مدى فاعميػة اإلىدفت الدرا
الدراسػػػػة مػػػف خػػػالؿ اسػػػػتخداـ  وتػػػـ اجػػػراء، اتواالنحرافػػػػمقػػػدرتيا عمػػػػى اكتشػػػاؼ األخطػػػاء  تصػػػدير فػػػي

عػػػف بنتائجيمػػػا لمكشػػػف مجموعػػػة معياريػػػة يػػػتـ المقارنػػػة واالسػػػتدالؿ  أحػػػداىمامجمػػػوعتيف مػػػف البيانػػػات 
ـ المنيا التجريبي مػف خػالؿ نمػوذج محاكػاة محوسػب يمثػل المجموعػة ااستخداألخطاء والتحريفات، ثـ 

 .المعيارية
المعياريػة يػؤدي إلػي  التقييمػات: اف اسػتخداـ أىميػانتائا وتوصمت الدراسة إلي مجموعة مف ال 

تحسػػف األداء، والعكػػس فػػي حػػاؿ كانػػت البيانػػات المعياريػػة عشػػوائية، وأف النمػػاذج المعياريػػة الموضػػوعة 
تعقيػػدًا، وأف تطبيػػق أسػػموب النمػػاذج  أكثػػرعمػػى أسػػس عمميػػة تصػػمح لمبحػػث فػػي بيانػػات ماليػػة مسػػتقبمية 

حتممة بشكل أوسع يؤدي إلي نتائا مفيدة في وقت مبكر، وأوصت باستخداـ وأسموب تناوؿ األخطاء الم
نماذج المحاكاة واألساليب اإلحصائية الحديثة ونظرية التكمفة االقتصػادية عنػد إنشػاء أي خػط محاسػبي 

 الضمنية تحمل المزيد مف األخطاء. االعتيادية العممياتحيث أف األرقاـ المتولدة مف 
التحميميػػة لمػػا ليػػا دور فػػي تقميػػل  جػػراءاتاسػػتخداـ اإل لدراسػػة ضػػرورةوكػػاف مػػف أىػػـ توصػػيات ا

 .أخطاء العمميات التجارية
 في وفعاليته األخطاء تحديد في المدقق  خبرة بين العالقة": ( بعنوانDonnel ,2002) دراسة -5

 ."التحميمية جراءاتاإل تطبيق
 ذلػػؾ تحقيػػق أجػػل ومػػف لمػػدقق،ا بزيػػادة خبػػرة العالقػػة ىػػذه تػػأثر مػػدى معرفػػة إلػػى الدراسػػة ىػػدفت

 الواليػات مػف مػدققا( 28) وذلػؾ بمشػاركة الحالة دراسة استخداـ وتـ مستويات، ثالثة إلى الخبرة تفصن
 إعطػػػاء فػػػي ىػػػـ األفضػػػل األعمػػػى الخبػػػرات ذوي  مػػػف المػػػدققيف أف إلػػػى ىػػػذه الدراسػػػة وخمصػػػت المتحػػػدة،
 .األقل الخبرات ذوي  مف أكثر ألسباب األخطاء الدقيقة والتحميالت التفسيرات
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 تحديػػد فػػي خبػػرة لممػػدققيف لمػػا ليػػا دور كبيػػر  وجػػود وكػػاف مػػف أىػػـ توصػػيات الدراسػػة ضػػرورة
 .التحميمية جراءاتاإل تطبيق في وفعاليتو األخطاء

التحميمية في  جراءاتتطبيق شركات التدقيق لإل": بعنوان (Cho and Lew, 2000)دراسة  -6
 ."المراحل المختمفة

 "Analytical Review Applications among Large Audit Firms in Hong 

Kong". 

ىػػدفت الدراسػػة التػػي أجريػػت فػػي ىػػونا كػػونا إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدى تطبيػػق شػػركات التػػدقيق 
ذلػػؾ تػػـ . ولتحقيػػق جػػراءاتالتحميميػػة فػػي المراحػػل المختمفػػة، ومػػدى اإلدراؾ بأىميػػة ىػػذه اإل جػػراءاتلإل

 ( استبانو.  290ىونا كونا وكاف عددىا ) التدقيق في  تصميـ استبانو تـ توزيعيا عمى شركات
بالمعػػػايير  التحميميػػػة المطبقػػػة فػػػي ىػػػونا كػػػونا تتػػػأثر  جػػػراءاتالدراسػػػة إلػػػى أف اإل خمصػػػتوقػػػد 

كبير في المراحل النيائية  تستخدـ بشكل  جراءاتف ىذه اإلاالمحمية والمعايير الدولية المتعارؼ عمييا، و 
 .التحميمية جراءاتواستخدامو لإل  يجابية بيف تصنيف المحاسب القانونيلمتدقيق، وأف ىناؾ عالقة ا
التحميميػػػة فػػػي  جػػػراءاتتطبيػػػق شػػػركات التػػػدقيق لإلالدراسػػػة ضػػػرورة  توصػػػياتوكػػػاف مػػػف أىػػػـ 
 التحميمية. جراءاتاإل تطبيق في وفعاليتو األخطاء تحديد في لما ليا دور كبير المراحل المختمفة

 ابقة:التعقيب عمى الدراسات الس
 عمػػػػى والمناقشػػػػة بالتحميػػػػل الضػػػػوء ألقػػػػت أنيػػػػا يتبػػػػيف السػػػػابقة سػػػػاتاالدر  ضااسػػػػتعر  خػػػػالؿ مػػػػف
جوانػب متعػددة تشػمل  تناولػتحيػث   ، الػداخمييف المػدققيف قبػل مػف التحميميػة المراجعة إجراءات استخداـ
أداء عمميػات ط ىـ فػي ضػباتسػ ارتباطيما بعوامل أخرى  مدىو  المراجعة التحميميةالتحميمية، و  جراءاتاإل

لممراجعػػة  التحميميػػة  جػػراءاتاإلعالقػػة بػػيف لم متعمقػػاً  تحمػػيالً  لتقػػدـ ةاسػػالدر  ىػػذه تػػأتيالمراجعػػة الداخميػػة و 
، المراجعة الداخميػةفي ظل  المراجعوف الداخميوف بيا  يقوـ الجوىرية التي يجب أف  جراءاتكجزء مف اإل

  .الفمسطينيفي القطاع المصرفي  جراءاتليذه اإل استخداميـمدى و 
 تطبيقيػػػػاً نظريػػػًا و  بعػػػداً  تأخػػػػذ بأنيػػػا السػػػابقة سػػػػاتاالدر  عػػػف تتميػػػز سػػػػةاالدر  ىػػػذه فػػػإف وبالتػػػالي
 فػػي التحميميػػة لممراجعػػة الداخميػػة جػػراءاتاسػػتخداـ اإل فػػي الػػداخمي المػػدقق دور عمػػى الضػػوء بتسػػميطيا
 أىػػداؼ تحقيػػق يعػػزز اممػػ عاليػػة مخػػاطر بوجػػود تتميػػز التػػي الفمسػػطينية البيئػػة فػػي العاممػػة المصػػارؼ
بالتالي اإلسياـ في و  ،لممراجعة التحميمية جراءاتاإل استخداـ حوؿ الداخمي المدقق دور تقييـ في البحث

مػػف نتػػائا  واالسػتفادةتعزيػز دوره فػػي تقيػػيـ األداء و إجػراء التحمػػيالت الالزمػػة بجوانػب العمػػل المصػػرفي 
بػػو إلػػى أفضػػل صػػورة  واالرتقػػاءمػػة لتطػػوير األداء عممػػو فػػي تزويػػد اإلدارة المصػػرفية بالمعمومػػات الالز 

 . مجتمع المالي والمصرفي في فمسطيفالالزمة تحقيقيا ألغراض ال
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 :مقدمة 2-1
إزاء التقػػدـ العممػػػي والتقنػػػي فػػي جوانػػػب الحيػػػاة، تحتػػاج المصػػػارؼ التػػػي تشػػمل خػػػدماتيا العػػػالـ 

يػػا مػػف جػػراء تعامميػػا المػػالي المتنػػوع، فيػػي بيػػذا أجمػػع أف تحمػػي نفسػػيا مػػف المخػػاطر التػػي تتعػػرض ل
الجانػػب ينبغػػي أف تمتمػػؾ نظػػاـ رقػػابي وتػػدقيقي محكػػـ يػػتـ مػػف خاللػػو تالفػػي المخػػاطرة أو الحػػد منيػػا، 
وبالتالي تقميص الخسائر التي تتعرض ليا المصارؼ إلى أقل ما يمكف أو تالفي تمؾ المخػاطر والنجػاة 

 مصارؼ ودعميا لمقياـ بأعماليا وبما يمكنيا مف تحقيق المنافسة.منيا وبالتالي المحافظة عمى ىذه ال

ويعتبػػػػر التػػػػدقيق الػػػػداخمي مػػػػف الوسػػػػائل الميمػػػػة إلدارة المؤسسػػػػات لمتأكػػػػد والتحقػػػػق مػػػػف التػػػػزاـ 
الوحػػدات اإلداريػػة بالسياسػػات الماليػػة، واإلداريػػة، والتشػػريعات، واألنظمػػة الماليػػة واإلداريػػة، والسياسػػات 

يػػا، ويعتبػػر إقامػػة نظػػاـ سػػميـ لمتػػدقيق الػػداخمي والمحافظػػة عميػػو، والتأكػػد مػػف سػػالمة العامػػة المتبعػػة في
تطبيقػػػو، التزامػػػا قانونيػػػا يقػػػع عمػػػى عػػػاتق المؤسسػػػة، ومصػػػدر ىػػػذا االلتػػػزاـ ىػػػو واجػػػب المنشػػػأة القػػػانوني 
بإمسػػػاؾ حسػػػابات منتظمػػػة، حيػػػث إنػػػو ال يمكػػػف تصػػػور وجػػػود حسػػػابات منتظمػػػة بدونػػػو، فضػػػاًل عػػػف 

: 2002مية لمثل ىذا النظاـ لكي تؤدي المؤسسة أعماليا بطريقة سميمة وبكفػاءة )جرلػوع، الضرورة العم
(. فكممػػػػا ازدادت الحاجػػػػة إلػػػػي التػػػػدقيق الػػػػداخمي بسػػػػبب اعتمػػػػاد المػػػػدقق الخػػػػارجي عمػػػػى العينػػػػات 100

 اإلحصائية وحدوث تركيز كبير عمى ظاىرة التحميل المالي والغش والتالعب.

اخمي كوظيفة مستقمة بعػد ظيػور وتواجػد تػدقيق الحسػابات الخػارجي وظير تدقيق الحسابات الد
بزمف طويل، وقد أدت عوامل وأسباب كثيرة ومتعددة إلى ضرورة تواجده خاصة بعد كبر حجـ المنشآت 
وتوسػػعيا رأسػػيًا وأفقيػػًا وشػػدة الحاجػػة إلػػى البيانػػات والتقػػارير المالئمػػة، التػػي تتطمبيػػا حاجػػة المسػػتويات 

ة المنشأة، كي تطمئف عمى سير العمػل فػي كافػة النشػاطات الداخميػة، ومػدى مالءمتػو مػع العميا في إدار 
ما ىو مخطط ومرغوب، وسعيا إلى توفير الحماية الكافية ألصوؿ المنشأة، وتقييـ أداء كافة المستويات 
اف، وديػػػالمسػػػؤولة، والتشػػػجيع عمػػػى تحقيػػػق الكفايػػػة والكفػػػاءة اإلنتاجيػػػة واإلداريػػػة فػػػي المنشػػػأة )الوقػػػاد و 

2010 ،203). 

 الرقابػػة أدوات أف إلػػى التطػػور ىػػذا ويعػػود مسػػبوؽ، غيػػر تطػػوراً  الػػداخمي التػػدقيق مينػػة تشػػيدو 
 التقميديػة المنظمػات فػي الحػاؿ عميػو كانػت عمػا كبيػراً  اختالفػاً  تختمػف أصبحت األعماؿ منظمات داخل
 أنيػػػا كمػػػا المعمومػػػات، عمػػػى اليػػػوـ األعمػػػاؿ منظمػػػات تعتمػػػد حيػػػث العشػػػريف، القػػػرف  فتػػػرات معظػػػـ فػػػي

 الصػناعات مػف عػدد عبػر والتخصػص التعقيػد بالغػة عمميػات فػي لمدخوؿ نتيجة المعرفة كثيفة أصبحت
 المنظمػات حاجػة وتغيػرت ووظيفتيػا، المنظمػة ىػدؼ تغير فقد وعميو الدولي؛ المستوى  عمى والقطاعات
 الفقػػػري  والعمػػػود لمنظمػػػات،ا ىػػػذه فػػػي المسػػػاندة الوظػػػائف مػػػف الػػػداخمي التػػػدقيق مينػػػة وأضػػػحت لمرقابػػػة
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 المنظمػة فػي النشػاة جوانػب كػل عػف بيػا موثػوؽ  معمومػات إلػى اإلدارة حاجػة بسبب األعماؿ لمنظمات
 .(142: 2006 جمعة،)

نظػػػرًا لألىميػػػة التػػػي تتمتػػػع بيػػػا وظيفػػػة التػػػدقيق الػػػداخمي ومػػػا ليػػػا مػػػف دور فػػػي تحقيػػػق أىػػػداؼ 
ر الوقػػوؼ عمػػى أبعػػاد ىػػذه الوظيفػػة ودورىػػا فػػي األمػػويتطمػػب المؤسسػػات والعمػػل عمػػى إدارة مخاطرىػػا، 

 .ضبط األداء الداخمي لممؤسسة

 الداخمي: والتدقيق الرقابة مفهوم 2-2
عمػػى الػػرغـ مػػف كػػل المعػػايير التػػي وضػػعت مػػف أجػػل الوصػػوؿ إلػػى الحياديػػة والموضػػوعية فػػي 

، لقطػػاع المصػػرفي فػػي الشػػركات و عمػػى وجػػو التحديػػد اإعػػداد التقػػارير الرقابيػػة مػػف قبػػل أجيػػزة الرقابػػة 
 .حاجة ممحة لتحقيق االىداؼ المنشودة ىناؾ  تظير 

لذا فإف الفكر المحاسبي يبرز أىمية ودور الرقابة الداخمية والتػدقيق الػداخمي فػي كافػة منظمػات 
األعمػػاؿ، لمػػا تمتمكػػو مػػف خبػػرة وفيػػـ معرفػػي متػػراكـ فػػي بيئػػة العمػػل، والقػػدرة عمػػى دعػػـ كافػػة اإلدارات 

تحقيػػق أىػػداؼ المنظمػػة وحمايػػة وجودىػػا واسػػتمراره ا، عميػػو يمكػػف القػػوؿ بػػأف الرقابػػة  وتحفيزىػػا مػػف أجػػل
 .(67: 2006الداخمية والتدقيق الداخمي يتضامناف مًعا لموصوؿ إلى أىداؼ المنظمة.) لطفي، 

يعتبػػػر التػػػدقيق الػػػداخمي مػػػف أىػػػـ الوظػػػائف التػػػي ترتكػػػز عمييػػػا المؤسسػػػات، فقػػػد ُعػػػرؼ بأنػػػو: و 
ة أو أوجػو نشػاة مسػػتقل داخػل المؤسسػػة تنشػئو اإلدارة بشػكل مسػػتمر لضػماف دقػػة مجموعػة مػف األنظمػػ

البيانػات المحاسػػبية واإلحصػػائية، والتأكػد مػػف كفايػػة االحتياطيػػات المسػتخدمة لحمايػػة أصػػوؿ وممتمكػػات 
اإلداريػة المرسػومة ليػـ، وقيػاس  جػراءاتالمشروع، والتحقق مف إتبػاع المػوظفيف لمسياسػات والخطػط واإل

ة تمػػؾ الخطػػط والسياسػػات وجميػػع وسػػائل الرقابػػة األخػػرى فػػي أداء مياميػػا واقتػػراح التحسػػينات صػػالحي
الالـز إدخاليا عمييا وذلؾ حتى تصل المؤسسة إلى درجة الكفاءة اإلنتاجية القصوى فػي ضػوء القػدرات 

 .(130: 2010الحاليةج )الخطيب، 

(  التػػدقيق الػػداخمي COSOلمتكامػػل )وعرفتػػو لجنػػة المنظمػػات الراعيػػة إلطػػار الرقابػػة الداخميػػة ا
بأنػػو ىػػػو:ج عمميػػات تتػػػأثر بمجمػػػس إدارة المؤسسػػة، يػػػتـ تصػػميميا لتعطػػػي تأكيػػػًد ا معقػػوال حػػػوؿ تحقيػػػق 
المؤسسػػػة ألىػػػدافيا فػػػي النػػػواحي التاليػػػة: كفػػػاءة العمميػػػات وفاعميتيػػػا، واالعتمػػػاد عمػػػى التقػػػارير الماليػػػة 

 (.21: 2009)إبراىيـ، وااللتزاـ بالقوانيف واألنظمة المعموؿ بياج 

نظػاـ الرقابػة الداخميػة فػي النشػرة الخاصػة برقابػة  األمريكػي معيد المػدققيف الػداخمييف عرؼكما 
وتدقيق النظـ الخاصة بقسـ األبحاث التابع لو بأنو:ج مجموعة مف العمميات والوظائف واألنشطة والنظـ 

 ضماف تحقيق األغراض واألىداؼج  الفرعية واألشخاص الذيف اجتمعوا مًعا أو تـ فصميـ مف أجل



20 
 

ورد فػي المعػايير الدوليػة لمممارسػة المينيػة لمتػدقيق وفقا لمػا كما عرفو معيد المدققيف الداخمييف 
الداخمي بأنو: جنشاة مستقل، وموضوعي واستشاري، مصمـ ليزيد مف قيمة الشركة، وتحسيف عممياتيا، 

نتظمػػػة ومنضػػػبطة لتقيػػػيـ وتطػػػوير فعاليػػػة إدارة إذ يسػػػاعدىا عمػػػى تحقيػػػق أىػػػدافيا مػػػف خػػػالؿ منيجيػػػة م
دارة وترشيد العممياتج )صبح،   .(32:  2007المخاطر، وضبط وا 

 مستقل نشاة أوجو أو أنظمة مف مجموعةج  بأنو الداخمي التدقيق( 2007 هللا، عبد) عرؼ وقد
 دقػػة لضػػماف مرمسػػت بشػػكل والقيػػود العمميػػات تحقيػػق فػػي بخػػدمتيا لمقيػػاـ اإلدارة تنشػػئو المشػػروع داخػػل
 وممتمكػػات أصػػوؿ لحمايػػة المتخػػذة االحتياطػػات كفايػػة مػػف التأكػػد وفػػي واإلحصػػائية المحاسػػبية البيانػػات
 ليػـ المرسومة اإلدارية جراءاتواإل والخطط لمسياسات المشروع موظفي إتباع مف التحقق وفي المشروع
 واقتػراح أغراضػيا أداء فػي رى األخػ الرقابػة وسائل وجميع والسياسات الخطط تمؾ صالحية قياس وفي ،

 ج.القصوى  اإلنتاجية الكفاية درجة إلى المشروع يصل حتى وذلؾ ، عمييا إدخاليا الالـز التحسينات
 

 الداخمي: التدقيق وظيفة 2-3
 لمسػاعدة التقيػيـ نشػاة وىػو الػداخمي التػدقيق لوظيفػة منطقػي تطػور حػدث عشػر التاسػع القرف  نياية في
 المػدققيف معيػد تأسػيس تػـ كمػا المنظمػة، داخػل المختمفػة لألنشػطة التنفيػذ يفيةك عمى حكميا في اإلدارة
 كػاف حيػث ة، األمريكػي المتحػدة الواليػات فػي الوظيفػة مسػتوى  رفػع عمػى لمعمل( 1941) عاـ الداخمييف
(. كمػا أف 22: 2011الصػواؼ ، .)الخارجي المدقق كمفة تخفيض ىو الداخمي المدقق ىدؼ إلى ينظر
 الػػػػداخمي التػػػػدقيق بميػػػػاـ المكمفػػػػوف  األشػػػػخاص بيػػػػا يضػػػػطمع أف يجػػػػب التػػػػي الميػػػػاـ مػػػػف العديػػػػد ىنػػػػاؾ
 :(Pickett, 2010, P314-P :315)أىميا

 المشػػػورة يػػػوفر إنػػػو حيػػػث واستشػػاري  موضػػػوعي نشػػػاة الػػػداخمي التػػدقيق يعتبػػػر :اإلدارة أولا: مســـاعدة
 موضػوعي تأكيػد تػوفير فػي ألساسيا دوره جانب إلى احتياجاتيا، مع تتناسب بطريقة لإلدارة والمساعدة
 تااالستشػػار  تقػػديـ فػي دوره إلػػى باإلضػػافة جيػد، بشػػكل المخػاطر تػػدير ال أو تػػدير المنشػأة كانػػت إذا مػا

 .أدائيا وتطوير تحسيف بيدؼ الشركة لخدمة الالزمة اإلدارية

 يشػػكل بحيػث كةالشػػر  قيمػة زيػػادة فػي فػػاعالً  راً عنصػ الػداخمي التػػدقيق يعػد :الشــركة قيمــة ثانيـاا: زيــادة
 أف ينبغػػي لػػذلؾ معػػو، المتعاممػػة ؼااألطػػر  لكافػػة يؤدييػػا التػػي المنػػافع خػػالؿ مػػف العمػػالء لخدمػػة قاعػػدة
 سػػالمة إلػػى الموجػػو بمثابػػة لتكػػوف  أذىػػانيـ فػػي سػػخةار  الػػداخمي المػػدقق قبػػل مػػف المضػػافة القيمػػة تكػػوف 
 .األداء

 ميمػة تعػد فمػـ المنشػأة عمميػات تحسػيف عمػى الػداخمي التػدقيق يعمػل :المنشأة عمميات ثالثاا: تحسين
 .لممنشأة المستمر التحسيف في المساىمة نماإو والفحص، التفتيش ىي الداخمي المدقق
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 باعتبػاره أىػدافيا تحقيق عمى المنشأة الداخمي التدقيق يساعد :األهداف تحقيق عمى رابعاا: المساعدة
دارة الحوكمػػة متطمبػػػات مػػف أساسػػياً  ركنػػاً   فػػػي دوره عػػف فضػػالً  المنشػػػأة، أىػػداؼ تيػػدد التػػػي المخػػاطر وا 
 .الطويل المدى عمى المنشأة نجاح عف البحث

 بمػا مخطػط ىػو مػا مقارنػة عمػى الػداخمي التػدقيق عمميػة تقػوـ :المنشـأة عمـل وتطوير تقييم خامساا:
 ةونزييػ مينيػة بطريقػة تطبيقيػا يػتـ التػي التقيػيـ تقنيػات اسػتخداـ يتوجػب جيدة قبةامر  ولضماف فعمي ىو
 مػػف العديػػد أف إال المنشػػأة، عمميػػات تحسػػيف فػػي التقيػػيـ عمميػػة تسػػاعد كمػػا بيػػا، موثػػوؽ  نتػػائا لتعطػػي
 المػػوظفيف عمػػى األسػػئمة بعػػض بطػػرح فيكتفػػوا التػػدقيق عمميػػة عنػػد العمػػل تقيػػيـ جانػػب ييممػػوف  المػػدققيف
 ,Pickett, 2010) .بيػػا موثػػوؽ  غيػػر النتػػائا تكػػوف  ولػػذلؾ السػػجالت مػػف مجموعػػة بفحػػص ويقومػػوا

P314.) 

 طبيعيػة كنتيجػة تطػورت قػد الػداخمي التػدقيق ميػاـ كانػت لمػا :المخـاطر إدارة فـي سادساا: المساعدة
 فقػػد الجػػودة، متطمبػػات تحقيػػق وضػػرورة العولمػػة نحػػو والتوجػػو المنشػػآت وعمميػػات ميػػاـ واتسػػاع لتطػػور
 إلػػى إضػػافة فعاليػػة كثػػرأ بشػػكل المخػػاطر إدارة فػػي المسػػاعدة ليشػػمل ممتػػداً  الػػداخمي المػػدقق دور أصػػبح
 تاالفتػر  فػي حدثت التي والصفقات المعامالت عمى يركز الداخمي التدقيق يعد لـ وبالتالي التقميدي دوره
 تػؤثر أف يمكػف التػي المخػاطر تحديػد الػداخمي التػدقيق ميػاـ مػف أصػبح بػل النظػاـ فعالية ليحدد السابقة
 .المخاطر ىذه في لمتحكـ وطرؽ  تقنيات ابتكار عمى والعمل المنشأة أداء عمى سمباً 

 وضػػع عمػػى اإلدارة الػػداخمي المػػدقق يسػػاعد أف يجػػب جيػػة فمػػف لممػػدققيف تحػػدياً  تعتبػػر المخػػاطر فػػإدارة
 األحكػػػاـ تنفيػػػذ ومتابعػػػة وضػػػع فػػػي يسػػػاىـ أف يجػػػب أخػػػرى  جيػػػة ومػػػف لممخػػػاطر فعالػػػة إلدارة سياسػػػات
 األحػػػداث قبػػػةاومر  دارةإو وتقيػػػيـ ديػػػدتح تتضػػػمف أف يجػػػب المخػػػاطر فػػػإدارة. لػػػألداء الصػػػارمة والمعػػػايير
 تحقيػػػق مػػػف يمّكنيػػػا الػػػذي النحػػػو عمػػػى مخاطرىػػػا تػػػدير المنشػػػأة بػػػأف معقولػػػة تأكيػػػدات لتقػػػديـ المحتممػػػة
.) المنشػودة األىػداؼ إلػى وصػوالً  المنشػأة لعمميػات والفعاليػة الكفػاءة لتحسيف توصيات عطاءإو أىدافيا،
143, 2008, (Kagermann and author,. 

 :الداخمي التدقيق نواعأ 2-4
، 2009يمػػا يمػػي )إبػػراىيـ، تتمثػػل ف، تنػػدرج تحػػت إطػػار التػػدقيق الػػداخمي ىنػػاؾ العديػػد مػػف األنػػواع التػػي

 :  ( 23ص

 ويقصػػػد بػػػو تحميػػػل النشػػػاة اإلقتصػػػادي لممؤسسػػػة وتقػػػيـ األنظمػػػة المحاسػػػبية التػػػدقيق المػػػالي :
 . ماد عمييا، ومدي اإلعتت والتقارير الماليةوأنظمة المعموما
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 ويقصػد بػو مراجعػة الضػوابط الرقابيػة والماليػة والتشػغيمية والعمميػات لمحكػـ عمػى تدقيق االلتػزاـ :
باألنظمػػػة والتشػػػريعات والسياسػػػات  االلتػػػزاـجػػػودة ومالئمػػػة األنظمػػػة التػػػي وضػػػعيا لمتأكػػػد مػػػف 

 .جراءاتواإل

 لمتأكػػد مػػف أةالمحتفمػػة داخػػل المنشػػ: ويقصػػد بػػو المراجعػػة الشػػاممة لموظػػائف التػػدقيق التشػػغيمي ،
كفػػاءة وفاعميػػة ومالءمػػة ىػػذه الوظػػائف مػػف خػػالؿ تحميػػل اليياكػػل التنظيميػػة وتقيػػيـ مػػدى كفػػاءة 

اؼ المنشػػأة مػػف خػػالؿ ىػػذا الوظػػائف األسػػاليب األخػػرى المتبعػػة لمحكػػـ عمػػى مػػدى تحقيػػق أىػػد
 .والرقابة ضمف نطاؽ أىداؼ المنشأةوشمل عممية تقييـ جودة أسموب إدارة المخاطر 

 : الداخمي التدقيق دافأه 2-5
لقػػػد حػػػددت نشػػػرة معػػػايير األداء المينػػػي لمتػػػدقيق الػػػداخمي الصػػػادرة عػػػف معيػػػد المػػػدققيف الػػػداخمييف فػػػي 

فػػي مقػدمتيا أف ىػدؼ التػػدقيق الػداخمي الرئيسػػي ىػو مسػػاعدة ( 1978)الواليػات المتحػدة األمريكيػػة عػاـ 
 الػػػداخمي لػػػؾ مػػػف خػػػالؿ قيػػػاـ التػػػدقيقجميػػػع أعضػػػاء المنشػػػأة عمػػػى تأديػػػة مسػػػؤولياتيـ بفاعميػػػة، ويػػػتـ ذ

 يػػػػػتـ التػػػػػي األنشػػػػػطة تيػػػػـ التػػػػػي والمعمومػػػػػات والمشػػػػػورة والتوصػػػػيات والتقويمػػػػػات بػػػػػالتحميالت بتزويػػػػدىـ
 :( 136ص  ،2010 الخطيب،) اآلتي في الداخمي التدقيق أىداؼ الخطيب حدد ولقد مراجعتيا،

 والرقابػػػػة عمػػػػى العمميػػػػات  ليػػػػةمراجعػػػػة وتقػػػػويـ متانػػػػة وكفايػػػػة تطبيػػػػق الرقابػػػػة المحاسػػػػبية والما ،
 .أكثر فاعمية ولتكمفة معقولة، والعمل عمى جعميا األخرى 

  يا الموضوعةإجراءاتبسياسات المنشأة وخططيا و  االلتزاـالتحقق مف مدى. 

  ؿ المنشأة مف جميع أنواع الخسائرالتحقق مف مدى وجود الحماية الكافية ألصو. 

  ؽ  بالبيانات اإلدارية التي تتولد داخل المنشأةأو الوثو  االعتمادالتحقق مف إمكانية.  

 ت التي كمف العامميف بالقياـ بياتقويـ نوعية األداء المنفذة عمى مستوى المسؤوليا . 

 لتحسيف عمميات المنشأة وتطويرىا تقديـ التوصيات المناسبة. 

افة إلػى ، فاإلضػعمػى عػاتق المػدقق الػداخمي الممقػاةمف خالؿ مػا سػبق يتضػح عظػـ المسػؤولية 
مػي عمػى مسؤولياتو التقميدية يتعيف عميو التأكد مف سالمة المعمومات ومقارنة ما ىو مخطػط بمػا ىػو فع

تتعمػق  االعتبػار، باإلضافة إلى اىداؼ أخرى يتعيف عمى المدقق أخذىا بعيف أرض الواقع وتقويـ األداء
، ي تحػػػدث فػػػي مجػػػاؿ العمػػػللمشػػػكالت التػػػبػػػإجراء الدراسػػػات ورفػػػع الكفايػػػة اإلنتاجيػػػة وتقصػػػي أسػػػباب ا

 . األساس في نجاح المنشآت الماليةفالمدقق الداخمي ىو العنصر 
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 أهمية التدقيق الداخمي: 2-6
والعمميػات  لقد ازدادت أىمية التدقيق الداخمي في وقتنا الحالي، وأصبحت نشاطًا تقويميػًا لكافػة األنشػطة

الوظيفػػة لمخػػدمات  إلنتاجيػػة، وتعػػود أىميػػة ىػػذهفػػي المنشػػأة، بيػػدؼ تطػػوير ىػػذه األنشػػطة ورفػػع كفايتيػػا ا
، األمػاف فػي يػد اإلدارة  التي تقدميا لإلدارة في مختمف المجاالت، بحيث اعتبػرت ىػذه الوظيفػة كصػماـ
 .(133: 2010وتظير أىمية التدقيق الداخمي لإلدارة مف خالؿ تقديـ الخدمات التالية )الخطيب، 

 ق الداخمي بالتأكػد مػف وجػود الحمايػة الكافيػة لألصػوؿ،خدمات وقائية: حيث تقوـ وظيفة التدقي .1
 وحماية السياسات اإلدارية مف االنحراؼ عند التطبيق الفعمي ليا.

جراءاتخدمات تقويمية: حيث تعمل ىذه الوظيفة عمى قياس وتقويـ فاعمية نظـ الرقابة و  .2 فػي  يػاا 
 المشروع، ومدى االلتزاـ بالسياسات اإلدارية الموضوعة.

 شػػائية )بنػػاءة(: حيػػث تقػػوـ ىػػذه الوظيفػػة بػػاقتراح التحسػػينات الالزمػػة عمػػى األنظمػػػةخػػدمات إن .3
 الموضوعة داخل المشروع، وتطمئف اإلدارة عمى سالمة ودقة المعمومات المقدمة ليا.

 :جموعة مف المنافع والفوائد أىمياإف وجود إدارة مستقمة لمتدقيق الداخمي يحقق م

 طمبيػػػا عمميػػػة التػػػدقيق المسػػػتمرة مػػػف قبػػػل المػػػدقق الخػػػارجيتجنػػػب التكػػػاليف المرتفعػػػة التػػػي تت .1
 .(43: 1998الخريسات، )

يشػػكل التػػدقيق الػػداخمي أداة فعالػػة تسػػتخدميا اإلدارة فػػي رصػػد فعاليػػة العمميػػات والتقيػػد بسياسػػة  .2
 (.135: 2010الشركة )الخطيب، 

يػد الوحػدات المحاسػبية، التأكد مف دقة المعمومات الواردة فػي التقػارير الماليػة، باإلضػافة إلػى تق .3
 (.43: 1998المختمفة بالتعميمات المحددة إلعداد ىذه التقارير بكل دقة وكفاءة ) الخريسات، 

مما سبق يتضح أف وظيفة التدقيق الداخمي ليا دور بالغ األىمية فػي المؤسسػات الماليػة والشػركات 
كونيػا صػماـ األمػاف الػذي ؤسسػة، و لألنظمة المعمػوؿ بيػا فػي الم وتنبع ىذه األىمية مف خالؿ حمايتيا

 . الي لممؤسسةتعتمد عمييا إدارة المؤسسات في التحقق مف االداء الم
 

 الداخمي التدقيق أساليب 2-7
 :(178: 2006القبطاف،)يمي بما القياـ الداخمي المدقق عمى يتعيف أىدافو الداخمي التدقيق يحقق لكي

 .وفعاليتيا كفايتيا مدى وتقييـ اخميالد والضبط الرقابة أنظمة وتحميل سةاودر  فحص .1

 الخسػػائر مػػف حمايتيػػا وسػػائل وكفايػػة بالػػدفاتر قيػػدىا وصػػحة المنشػػأة أصػػوؿ وجػػود مػػف التحقػػق .2
 .أنواعيا بكافة
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 راتكػػػػر  ومنػػػػع والتالعػػػػب األخطػػػػاء الكتشػػػػاؼ المسػػػػتندات وفحػػػػص والسػػػػجالت الػػػػدفاتر جعػػػػةامر  .3
 لجميػػع ممثمػػة المختػػارة القيػػود تكػػوف  أف جعتيػػاالمر  القيػػود انتقػػاء عنػػد عػػىا وير  مسػػتقبال، حػػدوثيا
 عمػى مختمفػة تار فتػ فػي تكػوف  وأف موظػف كػل لعمػل ممثمػة تكػوف  وأف الدفاتر، في القيود أنواع
 .السنة مدار

 تااإلدار  تعػػدىا التػػي التقػػارير أو الماليػػة بػػالقوائـ الظػػاىرة الحسػػابية البيانػػات صػػحة مػػف التحقػػق .4
 .العميا واإلدارة المختمفة

 .المقررة السياسات تنفيذ في األداء نوعية تقييـ .5

 .العمل أساليب لتحسيف التوصيات إبداء .6

 .بيا ـاوااللتز  المرسومة لمخطط الموضوعة السياسات عاةا مر  مدى مف التحقيق .7

نتاجية إدارية كفاية أكبر تحقيق .8  .اإلدارة ألعضاء الخدمات بتقديـ ممكنة وا 

 معايير التدقيق الداخمي : 2-8
ق الداخمي في بيئات ثقافية وقانونية متباينة، وتتـ كذلؾ داخل منظمات تتبايف تتـ أنشطة التدقي

ؤثر تػ وقػدالمنظمػة  داخػل وخػارج أشػخاصمف خػالؿ  تتـأىدافيا وأحجاميا وىياكميا التنظيمية، كما  في
 .(34 ، ص2009ممارسة أنشطة التدقيق الداخمي في البيئات المختمفة )جمعة، تمؾ الفروؽ عمى 

( الخػػاص بالممارسػػة المينيػػة لتوصػػيل 2المعيػػد األمريكػػي لممػػدققيف الػػداخمييف المعيػػار رقػػـ )فقػػد أصػػدر 
 :( 209،ص 2010يمي) الوقاد وودياف ،  النتائا الخاصة بالتدقيق الداخمي وقد تضمف ما

أو  يجب إعداد تقرير مكتػوب وموقػع بعػد اكتمػاؿ فحػص مػدقق الحسػابات، وقػد يػتـ إعػدادىا مكتوبػة .1
 توصيميا بصورة رسمية أو غير رسمية. شفيية، ويتـ

 وجػػػوب مناقشػػػة النتػػػائا والتوصػػػيات مػػػع المسػػػتويات اإلداريػػػة المعنيػػػة قبػػػل إصػػػدار التقريػػػر النيػػػائي .2
 .المكتوب

 .مي بالموضوعية والوضوح واالختصارأف تتصف التقارير التي يصدرىا المدقق الداخ .3

يػرًا تعب ئا، كمػا ينبغػي أف تحتػوي عمػىيجب أف تعرض التقارير الغرض مف إعػدادىا والنطػاؽ والنتػا .4
 .واضحًا لرأي المدقق الداخمي

 يجػػػػػب أف تتضػػػػػمف التقػػػػػارير التوصػػػػػيات الالزمػػػػػة لمقيػػػػػاـ بالتحسػػػػػينات المسػػػػػتقبمية واألداء المرضػػػػػي .5
.  والتوصية بالعمل التصحيحي الالـز
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 ا يجػػبوجػػوب أف يقػػيـ مػػدير التػػدقيق الػػداخمي أو مػػف ينػػوب عنػػو تقريػػر التػػدقيق قبػػل إصػػداره، كمػػ .6
 .تحديد األشخاص الذيف سوؼ يوزع عمييـ التقرير

قيػػق العديػػد مػػف االىػػداؼ مػػف خػػالؿ ولنػػاًء عمػػى مػػا سػػبق فػػإف معػػايير التػػدقيق الػػداخمي تسػػاىـ فػػي تح
 :  (34، ص2009)جمعة، 

 وف عمييػػا ممارسػػة التػػدقيق تحديػػد المبػػادس األساسػػية التػػي تعبػػر عػػف الصػػورة التػػي ينبغػػي أف تكػػ
 .  الداخمي

 ر ألداء وتعزيز أنشطة التدقيق الداخميوضع إطا.  

 وضع أساس لقياس أداء التدقيق الداخمي.  

 تعزيز وتحسيف العمميات التنظيمية بالمنشأة.  
 

 دور المدقق الداخمي في قياس الكفاءة والفاعمية. 2-9
لقػػد أدت التطػػورات الحديثػػة فػػي التػػدقيق الػػداخمي إلػػي المنػػاداة بػػدور أكبػػر لممػػدقق الػػداخمي فػػي 
عمميػػة قيػػػاس الكفػػػاءة والفاعميػػػة لجميػػع أنشػػػطة المشػػػروع وتنػػػادي المجػػاميع المينيػػػة بػػػدور أكبػػػر لممػػػدقق 
الداخمي في ىذا المجاؿ وذلػؾ عبػر زيػادة دوره فػي مجػاؿ التػدقيق اإلداري وتػدقيق العمميػات وعمػى رأس 

ىػػػذه التػػػدقيق ( حيػػػث أوضػػػح التعريػػػف المعتمػػػد إلػػػي أف IIAىػػػذه المجػػػاميع معيػػػد المػػػدققيف الػػػداخمييف )
( كمػػا أشػػار إلػػي IIA ,2001: 80)فة القيمػػة وتحسػػيف عمميػػات المنظمػػة الػػداخمي مصػػمـ أساسػػًا إلضػػا
( حيػػث نصػػػت معػػايير التػػػدقيق الدوليػػة إلػػػي أف نطػػاؽ التػػػدقيق IFACذلػػؾ اإلتحػػػاد الػػدولي لممحاسػػػبيف )

نيا الضػػوابط غيػػر الػػداخمي يشػػمل مراجعػػة الجػػدوى االقتصػػادية لمعمميػػات وكفاءتيػػا وفاعميتيػػا ومػػف ضػػم
( وقػد أشػار المجمػع IFAC , 2001: 213المالية والتشػغيمية ) المعموماتالمالية لممنشأة وكذلؾ اختبار 

العرلػػي لممحاسػػبيف إلػػي أنػػو حػػدث تطػػور منطقػػي فػػي وظيفػػة التػػدقيق الػػداخمي وىػػو نشػػاة التقيػػيـ وذلػػؾ 
خػػػػل المنشػػػػأة )المجمػػػػع العرلػػػػي ة تنفيػػػػذ األنشػػػػطة المختمفػػػػة دااعدة اإلدارة فػػػػي حكميػػػػا عمػػػػى كيفيػػػػلمسػػػػ

 .(228: 2001لممحاسبيف أ، 

نطاؽ التدقيق الداخمي يتضمف فحص وتقييـ كفػاءة وفاعميػة األداء وأف ذلػؾ يشػتمل عمػى مػا  وعميو فإف
 يمي:

 مراجعة مدى إمكانية االعتماد عمى المعمومات المالية والتشغيمية ونزاىتيا. -1

والقػوانيف والمػوائح  جػراءاتـ بالسياسػات والخطػط واإلمراجعة النظـ الموضوعة لمتأكد مف االلتػزا -2
 والتي يكوف ليا تأثير جوىري عمى العمميات والتقارير.
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 مراجعة وسائل الحفا  عمى األصوؿ والتحقق مف وجود تمؾ األصوؿ. -3

 تقييـ كفاءة استخداـ الموارد المستخدمة.  -4

كػد مػف األىػداؼ الموضػوعة والتأمراجعة العمميات أو البراما لمتأكد مف أف النتػائا تتمشػي مػع  -5
 (.136: 1996 )الصباف وآخروف،أف البراما تنفذ حسب الخطة 

( عمػػػي أنػػو إلجػػػراء الخطػػوات اإلجرائيػػػة السػػباقة البػػػد مػػف إجػػػراء مراجعػػة شػػػاممة 2009جمعػػة، ويؤكػػد )
 تتعمق بػ:  

 .مراجعة األفراد 

 .مراجعة اإلنتاجية لمقسـ 

 .مراجعة نوعية العمل 

 قارير وانسيابيا.مراجعة جودة الت 

 .مراجعة التكاليف 

 .مراجعة حجـ األعماؿ 

( أف عمميػػة التػػدقيق الػػداخمي تتطمػػب اسػػتخداـ كػػل المعػػايير 1987ويػػرى )اليػػواري وآخػػروف،  
الوصػػػفية والمعػػػايير الكميػػػة فػػػي فحػػػص وتقيػػػيـ األداء اإلداري ويقصػػػد بالمعػػػايير الوصػػػفية مػػػا يجػػػب أف 

دارة بمعنػي جتماعية والقانونيػة والرقابيػة لػإلفًا إلييا المسئوليات االتكوف عميو نوعية األداء اإلداري مضا
أف تعكس ىذه المعايير مػا يجػب أف يكػوف عميػو األداء اإلداري بالنسػبة ليػذه المسػئوليات، أمػا المعػايير 
الكميػػة فيػػي تمػػؾ المعػػايير التػػي تتميػػز بإمكانيػػة إخضػػاعيا لمقيػػاس العينػػي أو المػػالي بدرجػػة معقولػػة مػػف 

 (.388: 1987)اليواري وآخروف، ب المالية والموازنات التخطيطيةقة مثل معايير التكمفة والنسالد

اس ف إدارة الوحدة االقتصادية ىػي المسػؤولة عػف وضػع معػايير التشػغيل لقيػفإفي ىذا الصدد إلي و 
يػث تقػـو مف خالؿ االستناد إلي اسػتراتيجية المنشػأة حاالستخداـ االقتصادي لمواردىا، ويتـ ذلؾ حسب 

مكانيػة التحقيػ ق عمػػى الشػركات بترجمػة رؤيتيػا ورسػالتيا إلػى اسػتراتيجيات عمػل فرعيػة تتسػـ بالواقعيػة وا 
س الماؿ والعنصر البشري وغيرىا ومف خالؿ ىذه االستراتيجي الفرعيػة يػتـ ضوء الموارد المتوفرة مف رأ

نػػػا يبػػػدأ دور المػػػدقق الػػػداخمي فػػػي اسػػػتنباة األىػػػداؼ الفرعيػػػة التػػػي تتسػػػـ بالقابميػػػة لمقيػػػاس واإلنجػػػاز وى
 :(82: 1983)رضواف،  مي يكوف مسئواًل عف تحديد التاليالموضوع حيث أف المدقق الداخ

 وجود معايير تشغيل لقياس اقتصادية وكفاءة العمميات.  .1

 أف ىذه المعايير مفيومة وقد تـ العمل بيا. .2
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التصػحيحية قػد  جػراءاتبيػا وأف اإلعف ىػذه المعػايير قػد تمػا إخبػار المختصػيف  االنحرافاتأف ىذه  .3
 تمت.

 تنفيذ التدقيقات المرتبطة باالستخداـ االقتصادي والكفء لمموارد. .4

 بياف سوء استخداـ الموارد والتسييالت. .5

 ( إلى أف دور المدقق الداخمي يتعدي ذلؾ إلى:2003كما ويشير )يحيي والعمي، 

 ألىداؼ الموضوعة.اقتراح بعض أساليب االستخداـ لتمؾ الموارد عمى ضوء ا .1

 دراسة احتياجات اإلدارات واألنشطة والعمميات تمييدا لتخصيص تمؾ الموارد تخصيصا أمثل. .2

 دراسة االحتياجات اإلضافية لمقوى العاممة وحاالت البطالة المقنعة. .3

وتشير بعض الدراسات إلي ضرورة أف يوكل المدقق الخارجي ىدؼ إبػداء الػرأي الفنػي المحايػد 
ف درجػػة اسػػتقاللو وحيػػاده تؤىمػػو إة اإلدارة فػػي اسػػتغالؿ المػػوارد المتاحػػة لممشػػروع حيػػث عػػف مػػدى كفػػاء

لذلؾ وأف يوكل إلى المدقق الداخمي تحقيق ىدؼ ترشيد اإلدارة نظرًا لمعرفتػو بػأحواؿ وظػروؼ المشػروع 
 .بدرجة أكبر مف المدقق الخارجي وذلؾ لتواجده المستمر في المشروع

 

 المصارف يف الداخمي التدقيق 2-11
 تصػميـ فػي أثػر مػف ليػا لمػا المصػارؼ فػي الميمػة الوظائف مف الداخمي التدقيق وظيفة تعتبر
 المؤسسػية الحوكمػة وتدعيـ المتاحة، الموارد استخداـ كفاءة وتقييـ وقياس الداخمية الرقابة نظاـ وتطوير
دارة تقيػػيـ فػػي المسػػاىمة وكػػذلؾ  إلػػى وصػػوالً  لممػػوارد لاألمثػػ االسػػتغالؿ فػػرص يعػػزز ممػػا المخػػاطر، وا 
 .المنافسة وجو في الصمود وبالتالي الشاممة الجودة

 والمنيجيػػات األسػػاليب أكثػػر واسػػتخداـ المصػػرفية المؤسسػػات أعمػػاؿ عمػػى التػػدقيق أىميػػة وتعػػود
 بالػػدوؿ االقتصػػادية الحيػػاة فػػي التجاريػػة المصػػارؼ بػػو تقػػوـ الػػذي المركػػزي  لمػػدور التػػدقيق، فػػي الحديثػػة
 مػػف غيرىػػا عػػف تميزىػػا ميمػػة سػػمات بػػثالث ألعماليػػا تأديتيػػا فػػي التجاريػػة المصػػارؼ سػػـوتت المختمفػػة،
 تأثيرىػػا إلػػى السػػمات ىػػذه أىميػػة وترجػػع واألمػػاف، والسػػيولة بالرلحيػػة، السػػمات ىػػذه تتعمػػق و المنشػػآت،
 ماليػةال ؽااألور  فػي واالسػتثمار االئتمػاف وتقػديـ الودائػع قبػوؿ فػي المتمثمػة أنشطتيا أوجو عمى الممموس
 .(93: 2009 وآخروف، موسى)

 سػػير عمػػى كبيػػر أثػػر مػػف ليػػا لمػػا المصػػرؼ داخػػل الوظػػائف أىػػـ مػػف الػػداخمي التػػدقيق وظيفػػة تعػػد كمػػا
 العمػل ريةااسػتمر  وضػماف المسػاىميف رلحيػة تعظػيـ فػي المتمثمػة أىدافو تحقيق إلى وصوال داخمو العمل
 .العمالء ودائع عمى الحفا  ثـ ومف لمسيـ السوقية القوة عمى والحفا  فيو
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 المصرفي بالعمل الخاصة التدقيقية العتبارات 2-11
 فػي معينػة تاباعتبػار  األخػرى  المنشػآت مػف غيرىػا عف المصارؼ في الداخمي التدقيق عممية تتميز
 :(318: 2007 صبح،) المصرفي لمعمل الخاصة الطبيعة ضوء

 المصرفية بالمعامالت المرتبطة المخاطر طبيعة . 

 المعامالت لمعالجة الحاسوب أنظمة عمى الكبير داالعتما . 

 ضمنيا تعمل التي والتشريعات التعميمات تأثير . 

 مػػػع أحيانػػػاً  تتناسػػػب ال قػػػد والتػػػي المصػػػرفية، والممارسػػػات الجديػػػدة لمخػػػدمات المسػػػتمر التطػػػور  
 .تتطمبيا التي التدقيقية والممارسات المحاسبية المبادس في تاالتطور  مستوى 

 

 المصارف في التدقيق الداخمي ومتطمبات أسس 2-12
 اإلداريػة األسػس عػاةا مر  يتطمػب المصرفية المؤسسات أعماؿ عمى والرقابة التدقيق عممية أىداؼ لتحقيق
 :كالتالي والمحاسبية والمالية

 :اإلدارية أولا: األسس
 تحقيػػق لغػػرض ،بمكػػاف األىميػػة مػػف المصػػرفي األداء إلييػػا يسػػتند التػػي اإلداريػػة األسػػس تعتبػػر
 :(110: 2009 ىيـ،ا إبر ) حيث مف وذلؾ الداخمي التدقيق عممية أىداؼ

 ويعممػوف  األىػداؼ بيػذه المسػئوليف يسترشػد حيػث لممصػرؼ؛ والثانوية الرئيسة األىداؼ وضوح 
 .تحقيقيا عمى

 لكػل  معيف عمل وتخصيص والمسؤولية التكمفة كزامر  تحديد خاللو مف يتـ حيث العمل تقسيـ 
 .والرقابة التدقيق عممية تسييل بالتاليو  ،وقسـ دائرة

 كل  في المسئوؿ محاسبة يمكف بحيث العمل؛ تقسيـ عمى باالعتماد المسؤولية محاسبة تطبيق 
 والمسػػؤولية يتناسػػب السػػمطة مػػف راً قػػد إعطػػاء بعػػد عممػػو، فػػي القصػػور أوجػػو عػػف دائػػرة أو قسػػـ
 .عاتقو عمى الممقاة

 أف يجػػػب عمػػػا تخػػػرج التػػػي بالقضػػػايا االىتمػػػاـ خاللػػػو مػػػف يػػػتـ حيػػػث باالسػػػتثناء اإلدارة تطبيػػػق  
 تااإلدار  تواجػػو جوىريػػة تاتغيػػر  بأيػػة العميػػا اإلداريػػة المسػػتويات إبػػالغ خػػالؿ مػػف عميػػو تكػػوف 
 األداء عػف الفعمػي األداء فػي قصػور أو خمػل أي عػف أو التنفيػذ أثنػاء والػدنيا الوسػطى التنفيذية
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يجاد الوضع تحميل أجل مف المستيدؼ  المينيػة السػرية مبػدأ إلػى باإلضػافة لػو، عمميػة حمػوؿ وا 
 .التنفيذ سرعة ومبدأ المعاممة حسف ومبدأ المصرفي، بالعمل الخاص

 :والمحاسبية المالية ثانياا: األسس
 أىػداؼ لتحقيػق والمحاسػبية، الماليػة األسػس مػف مجموعػة عػاةا مر  الػداخمي التػدقيق دائرة عمى ينبغي
 :(9: 2002 هللا، عبد) وأىميا المصرفية، المؤسسات ماؿأع عمى والرقابة التدقيق عممية
 شػبو أو نقديػة صػورة فػي عمالئو ودائع مف بقدر المصرؼ احتفا  تعني وىي :السيولة مراقبة  

 تمبيػػة بيػػدؼ وذلػػؾ إضػػافية، تكػػاليف ولػػدوف  جػػداً  سػػريع بشػػكل نقديػػة إلػػى تحويميػػا يمكػػف نقديػػة
 المحػتف  النقديػة حجػـ بػيف التػوازف  مف حالة ادإيج خالؿ مف ىذا ويتـ الطارئة، عمالئو طمبات
 .المخاطرة إلى يقود التوازف  غياب ألف المستثمرة النقدية وحجـ بيا

 الوقت  في أيدييـ متناوؿ في وجعميا المصرؼ عمالء حقوؽ  ضماف يعني وىو :األمان توفير 
 أف إال يولة،السػ حجػـ و األمػاف بػيف طرديػة عالقػة وجػود يعنػي الػذي األمػر فيػو؛ يرغبػوف  الذي
 يػػتـ ال المتػػوفرة النقديػة ألف لممصػػرؼ؛ ريةاسػتثما فػػرص ضػػياع إلػى تقػػود األمػاف؛ درجػػة ارتفػاع
 بػيف التػوازف  مػف حالػة إيجػاد المصػرؼ إدارة عمػى يجػب لػذلؾ عائػداتيا؛ تقل وبالتالي استثمارىا
 .الالزمة األماف ودرجة توفرىا، المطموب السيولة حجـ

 األمػاف، ودرجػة السػيولة حجػـ بيف التوازف  متابعة خالؿ مف المبدأ اىذ ويتحقق :الربحية تعظيم 
 .المتعددة الودائع أنواع عمى يعتمد وىو

 

 :الفمسطينية المصارف في الداخمي التدقيق ضوابط 2-13
 أداء وتحسػػػيف قيمػػػة إلضػػػافة صػػػمـ وموضػػػوعي مسػػػتقل نشػػػاة ىػػػو الػػػداخمي التػػػدقيق كػػػاف لمػػػا
 فاعميػػة وتحسػػيف لتقػػيـ ورقابيػػة نظاميػػة أسػػاليب تػػوفير خػػالؿ مػػف أىدافػػو إتمػػاـ فػػي ومسػػاعدتو المصػػرؼ
 المصارؼ قانوف  ألحكاـ واستنادا المصرؼ، أنشطة كافة عمى والسيطرة والرقابة المخاطر إدارة عمميات
 المصػرفية لمرقابػة دعػـ مػف تمثمػو ومػا الداخميػة الرقابػة ألىمية اً ونظر  ، 2002 لسنة( 2) رقـ الفمسطيني
 الػداخمي لمتػدقيق جيػاز أو دائػرة إنشػاء المصػارؼ جميػع عمػى فػإف األوؿ، الػدفاع خط بارىاباعت الشاممة
 :(21: 2008 الفمسطينية، النقد سمطة) يمي ما عاةا ومر 

 :التدقيق دائرة تشكيل -أ

 تػػدقيق دائػػرة إنشػػاء الوافػػدة لممصػػارؼ اإلقميميػػة واإلدارة محمػػي مصػػرؼ كػػل إدارة مجمػػس عمػػى .1
 جعةاالمر  لمجنة أو ةً مباشر  اإلدارة لمجمس وتتبع التنفيذية اإلدارة عف ةمستقم تكوف  بحيث داخمي
 .عنو المنبثقة
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 المنبثقػػة والتػػدقيق جعػػةاالمر  لجنػػة أو اإلدارة مجمػػس قبػػل مػػف الػػداخمي التػػدقيق دائػػرة مػػدير يعػػيف  .2
 .النقد سمطة قبل مف خطية موافقة عمى الحصوؿ شريطو المجمس عف

 دائرة مدير مف بتوصية والتدقيق جعةاالمر  لجنة قبل مف الداخمي قيقالتد دائرة داأفر  باقي يعيف  .3
 أدائيػـ تقيػيـ يػتـ أف عمػى السػنوية وعالواتيػـ ومكافػأتيـ رواتػبيـ المجنػة وتحدد الداخمي، التدقيق
 .والتدقيق جعةاالمر  لجنة مف ويعتمد الداخمي التدقيق دائرة مدير مف السنوي 

 .الداخمي لمتدقيق السميمة الممارسات عاةا مر  والتدقيق ةجعاالمر  لجنة أو اإلدارة مجمس عمى .4
 :ريةاالستمر  - ب

 يعتمػد بحيػث الالزمػة التػدابير كافػة اتخػاذ والتػدقيق المراجعػة لجنػة أو اإلدارة مجمس عمى يجب
 ىػػذه تشػػمل وأف نشػػاطو وحجػػـ طبيعػػة مػػع تػػتالءـ داخميػػة تػػدقيق وظيفػػة عمػػى مسػػتمر وبشػػكل المصػػرؼ
 .المصرؼ أىداؼ يحقق بما الداخمي التدقيق بمياـ لمقياـ والموظفيف واردالم توفير التدابير

 :الستقاللية -ج

 مػف الػداخمي التػدقيق وظيفػة اسػتقاللية ضػماف والتػدقيق المراجعػة لجنة أو اإلدارة مجمس عمى يجب
 :يمي ما خالؿ

 الوصػوؿ  فػي الكاممػة الحريػة الػداخمي لمتػدقيق ويكػوف  المجنػة أو المجمػس مػع المباشر ارتباطيا 
 .المصرؼ وسجالت بيانات لكافة

 مع مباشرة التواصل حرية الداخمي لمتدقيق يكوف  كما المجنة أو المجمس إلى التدقيق تقارير رفع 
 .الخارجي والمدقق المصرؼ دوائر كافة

 والتدقيق المراجعة لجنة قبل مف لمرقابة الداخمي التدقيق وظيفة خضوع. 

 والمصرؼ الداخمييف المدققيف بيف المصالح في تضارب أي وجود عدـ مف التأكد. 

 :التدقيق ميثاق -د

 الداخمي لمتدقيق ميثاؽ واعتماد وجود ضماف والتدقيق المراجعة لجنة أو اإلدارة لجنة عمى يجب
 أف عمػػػى الػػػداخمي التػػػدقيق وصػػػالحيات مكانػػػة يعػػػزز بحيػػػث التػػػدقيق دائػػػرة مػػػف إعػػػداده يػػػتـ بالمصػػػرؼ،
 الداخمي التدقيق جياز وصالحيات الداخمي التدقيق وظيفة ومجاؿ أىداؼ دنىاأل بالحد الميثاؽ يتضمف
 .الميثاؽ ىذا عمى المصرؼ موظفي كافة اطالع يتـ أف عمى األخرى، الرقابة بوظائف وعالقتيا
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 :النزاهة -ه

 فػي والموضػوعية ىػةا النز  تػوفر مػف التأكػد والتػدقيق المراجعػة لجنػة أو اإلدارة مجمػس عمى يجب
 وذلػؾ تحيػز، أي عػف بعيػًدا كاممػة بحريػة ميامػو تنفيػذ عمػى اً قػادر  كونػو حيػث مػف الداخمي لتدقيقا عمل
 مػػػع المصػػالح فػػػي تضػػارب أي وجػػػود وتجنػػب تنفيذيػػػة أعمػػاؿ بػػػأي الػػداخمي التػػػدقيق دائػػرة تكميػػػف بعػػدـ
 .الداخمي التدقيق لموظفي التدوير سياسة إتباعو المصرؼ

 :المهنية المنافسة - و

 الحػػػػوافز تػػػػوفير تكفػػػػل سياسػػػػة تطبيػػػػق والتػػػػدقيق المراجعػػػػة لجنػػػػة أو اإلدارة سمجمػػػػ عمػػػػى يجػػػػب
 المػػػدققيف وخبػػػرة معرفػػػة مسػػػتوى  ورفػػػع الػػػداخمي التػػػدقيق دائػػػرة فػػػي المػػػوظفيف لكافػػػة المسػػػتمر والتػػػدريب
 .الداخمييف

 الداخمي لمتدقيق المصرف أنشطة كافة خضوع -ز

 المصػػرؼ أنشػػطة كافػػة خضػػوع تكفػػل أف والتػػدقيق المراجعػػة لجنػػة أو اإلدارة مجمػػس عمػػى يجػػب
 أو ممػف أو سػجل ألي الوصػوؿ عمػى قػادرة الػداخمي التدقيق دائرة تكوف  بحيث الداخمي لمتدقيق وفروعو
 .معمومة

 المصارف في الداخمي التدقيق خطة 2-14
 الواجػػب الميػػاـ كافػػة تشػػمل بحيػػث لمتػػدقيق واضػػحة خطػػو إعػػداد الػػداخمي التػػدقيق دائػػرة عمػػى يجػػب
 :(22: 2008 الفمسطينية، النقد سمطة) يمي ما باالعتبار تأخذ أف عمى المحددة الفترة خالؿ انجازىا

 يكػػوف  أف عمػػى لمتػػدقيق ستخضػػع التػػي األنشػػطة وكػػذلؾ الػػداخمي، التػػدقيق عمػػل راوتكػػر  توقيػػت 
 ودرجػػة لطبيعػػة وفقػػاً  وسػػنوي  وشػػيري  أسػػبوعي وتػػدقيق الخطػػرة، األنشػػطة لػػبعض يػػومي تػػدقيق
 .نشاة كل مخاطر

 المصرؼ عمميات حجـ مع تتالءـ بحيث تنفيذىا ويمكف واقعية التدقيق خطة تكوف  فأ. 

 والفروع الدوائر بكافة المصرؼ أنشطة لكافة شاممة التدقيق خطة تكوف  أف. 

 المخاطر درجة إلى المستندة بالمصرؼ األنشطة لكافة والتدقيق الفحص منيجية تحديد. 

  المتوقعة المخاطر ودرجة المصرفية األنشطة في والمستجدات الفنية تاالتطور  عاةا مر. 

 الموظفيف عدد حيث مف الخطة لتنفيذ الالزمة واإلدارية المالية الموارد بوضوح الخطة تحدد أف 
 .بنجاح الخطة لتنفيذ الالزمة التقنية واالحتياجات والعممية العممية ومؤىالتيـ
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، ةفي المصارؼ التجاري المدقق الداخمييتضح أىمية الدور الذي يقوـ بو  سبق  مما
وتبرز أىمية ىذا الدور بالنظر إلى الطبيعة المميزة والمختمفة لممصارؼ عف المؤسسات 

، فضال افة أنشطتيا ومعامالتيا المصرفية، والتي تعمل في ظل مخاطرة عالية في كخرى األ
اـ بميامو في ، ولتمكيف المدقق الداخمي مف القيمف طبيعة معامالتيا اإللكترونية عما تتميز بو

المصرؼ يجب أف تتوفر لديو الخبرة والدراية الكافية حوؿ طبيعة العمل المصرفي ووضع 
 .داء اإلدارات المختمفة في المصرؼالخطط التي تمكنو مف أداء واجباتو بغرض تحسيف أ
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 :مقدمة 3-1
 التحوؿ بعد المالية البيانات وفحص لتدقيق الحديثة األساليب برزأ مف التحميمية جراءاتاإل تعد

 التدقيق مف وكفاية فعالية أكثر استخداميا صبح فقد العينات أسموب وباستخداـ االختباري  التدقيق لىإ
 مراقب يقوـ إذ المالية البيانات وموضوعية عدالة ولتأكيد االكتشاؼ خطر لتخفيض التفصيمي
 تالسجال مف عمييا الحصوؿ يجري  التي المالية المعمومات وكفاية صحة مدى بتقييـ الحسابات
 إجراءات)الداخمية الرقابة نظاـ وتقويـ دراسة خالؿ مف التدقيق موضوع االقتصادية لموحدة المحاسبية
 أدلة عمى بالحصوؿ يقوـ وكذلؾ (الجوىرية جراءاتاإل) المحاسبية والعمميات األرصدة واختيار( االلتزاـ
 .(0: 0111ميدى وآخروف، . )الجوىرية جراءاتواإل االلتزاـ إجراءات في اإلثبات

التحميمية في المراجعة أداة ميمة وفعالة في كل مراحل عممية المراجعة،  جراءاتوتعتبر اإل
حيث يقوـ المراجع باستخداميا في مرحمة التخطيط ومرحمة الفحص واالختبارات وكذلؾ في مرحمة 

: 0110ة )جرلوع، النظرة الشاممة لعممية المراجعة وذلؾ مف أجل القياـ بعممية المراجعة بكفاءة وفعالي

002). 

التحميمية في المراجعة في عممية المراجعة مف خالؿ اعتراؼ مجمس معايير  جراءاتولرز دور اإل
تدقيق الحسابات بأىميتيا في كل مراحل عممية المراجعة وجعميا ممزمة لممراجعيف بتطبيقيا في كل مف 

ة تدقيق الحسابات )محمود، وأخروف، مرحمة تخطيط عممية تدقيق الحسابات والمرحمة النيائية لعممي
0111 :181). 

 (IFAC)لممحاسبيف الدولي االتحاد أصدر التدقيق، في التحميمية جراءاتاإل موضوع وألىمية
 تعديمو ذلؾ بعد وتـ التحميمية، جراءاتاإل مسمى تحت 1983 عاـ في( 10)  رقـ الدولي التدقيق دليل
 التحميمية جراءاتاإل مفيوـ ليشمل( 001) رقـ دوليال التدقيق معيار محمو ليحل 1988 عاـ في

 التحميمية جراءاتاإل أف إلى المعيار ىذا أشار ولقد عمييا، االعتماد ودرجة تطبيقيا ومراحل وأىميتيا
 ،(2003 الدولية، التدقيق معايير) التدقيق إجراءات ومدى وتوقيت طبيعة تخطيط في المدقق تساعد
 نتائا ضمنيا ومف الميمة، المالية والمؤشرات النسب تحميل) :تشمل يميةالتحم جراءاتاإل ىذه أف كما
 التي تمؾ أو العالقة، ذات األخرى  المعمومات مع متعارضة تكوف  التي والعالقات لمتقمبات البحث
 (.89: 2008)النوايسة، (بيا التنبؤ تـ التي المبالغ عف تنحرؼ

جموعة مف األساليب أىميا: إجراء استخداـ التحميمية في المراجعة عمى م جراءاتوتعتمد اإل
 أي منيا أو مزيا مف عدة أساليب منيا بناء عمى طبيعة العمل ومدى توافر البيانات وحكـ المراجع.

التحميمية في المراجعة بيانات مف النظاـ المحاسبي  جراءاتكما يستخدـ المراجع لتطبيق اإل
 ت المنتجة والمساحة ومعمومات الموازنة.وأيضا مف خارجو مثل عدد العامميف وعدد الوحدا
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ساب ومقارنة وتحميل النسب واالتجاىات لتحميمية في المراجعة مف خالؿ حا جراءاتويطبق المراجع اإل
 (000: 0111والتباينات وتحميل االنحدار )حماد، 

مالية ثػـ ال تتمثل المراجعة التحميمية بإجراء أنواع مف المقارنات ثـ تطورت إلى استخداـ النسب و 
واالنحػدار والسالسػل الزمنيػة  االرتباة  مف اً استخداـ أساليب كمية أكثر تعقيدحدث تطور آخر أدى إلى 

أسػػػاليب أف فكػػػرة جالنظػػػرة السػػػريعة  وغيرىػػػا مػػػف األسػػػاليب األخػػػرى، وكػػػاف مػػػف طبيعػػػة ىػػػذا التطػػػور فػػػي 
أسػاليب كميػة تحميميػة  أصػبح ىنػاؾ أيضػاً  الفاحصة بواسطة شخص خبيػرج لػـ تعػد وحػدىا كافيػة، ولكػف 
 Analyticalاصػػطالح جالمراجعػػة التحميميػػة  متقدمػػة أخػػذة فػػي التطػػور األمػػر الػػذي أدى إلػػى اسػػتخداـ 

Review (  78: 2005)لطفي،  جليعبر عف ىذا األسموب 

رى أف يػػػأدوات ووسػػػائل التػػػدقيق فػػػإف الباحػػػث اسػػػتنادًا إلػػػى مػػػا ورد مػػػف توضػػػيحات عػػػف تطػػػور 
عتبػػػر مػػػف أبػػػرز األسػػػاليب الحديثػػػة لتػػػدقق وفحػػػص القػػػوائـ الماليػػػة، حيػػػث تسػػػاعد المراجعػػػة التحميميػػػة ت 
التحميميػػػة مػػػف قبػػػل  جػػػراءاتسػػػتخداـ اإلالالمحاسػػػب القػػػانوني عمػػػى تحقيػػػق أىدافػػػو بكػػػل كفػػػاءة وفعاليػػػة  

 في أعماؿ التدقيق.  المراجعيف الداخمييف في ظل المعايير الدولية لممراجعة الداخمية

 :التحميمية لممراجعة التاريخي التطور 3-2
المراجعة التحميمية ليست وليدة اليوـ وليست بالجديدة ولكف الجديد فييا ىو التطور في أساليبيا 

أي إلقػػػاء نظػػػرة خاطفػػػة وسػػػريعة عمػػػى  االنتقاديػػػةومفيوميػػػا حيػػػث كػػػاف يطمػػػق عمييػػػا قػػػديما بالمراجعػػػة 
الخبػػرة العاليػػة ألنػػو مػػف خػػالؿ خبرتػػو المسػػتندات والسػػجالت وىػػذا ال يسػػتطيع القيػػاـ بػػو إال المراجػػع ذو 

حتػػى  وافيػػاً  يسػػتطيع التعػػرؼ عمػػى األمػػور الشػػاذة وغيػػر العاديػػة فيقػػوـ بػػالتركيز عمييػػا وفحصػػيا فحصػػاً 
يزيل الشؾ الذي يتبادر إلى ذىنو حيث إف معايير المراجعة ومنيػا معيػار بػذؿ العنايػة المينيػة المناسػبة 

)موسي،  فحصو حتى يصل إلى مرحمة اإلقناع وسيع مجاؿالذي يتطمب منو عند وجود شؾ إف يقـو بت
2013 :34.) 

لعمميػة  النيائيةعادة ما يقـو المراجع بيا خالؿ المرحمة  المعموؿ بيا سابقاً  النتقاديةاوالمراجعة 
واليدؼ منيا  الشخصيةالمراجعة ويقـو بيا عمى عينة حكمية يختارىا المراجع بناء عمى حكمتو وخبرتو 

تعتبػػػر مكممػػػة لممراجعػػػة  االنتقاديػػػةاطر المراجعػػػة بقػػػدر اإلمكػػػاف وعميػػػو فػػػاف المراجعػػػة ىػػػو تخفػػػيض مخػػػ
 االختبارية.

ثـ تطورت أساليب المراجعة التحميمية، وأصبح المراجع يقوـ بإجراء بعض المقارنات مػف خػالؿ 
التحميػل استخداـ النسب المالية البسيطة مثل نسب الرلحية والنشاة وكػذلؾ مػف خػالؿ اسػتخداـ أسػاليب 

والتي عمى أساسيا يقـو بتوسيع مجاؿ فحصو،  الجوىريةاألفقي لمقوائـ المالية، الكتشاؼ بعض الفروؽ 
ثػػػـ تطػػػورت ىػػػذه األسػػػاليب وأصػػػبح المراجػػػع مطالبػػػًا بإبػػػداء الػػػرأي حتػػػى عمػػػى مػػػدى قػػػدرة المنشػػػاة عمػػػى 
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ت بعض أساليبيا تستخدـ االستمرار، األمر الذي أدى بو إلى تطوير أساليب المراجعة التحميمية وأصبح
 كمرشد لمحكـ والتقدير الشخصي باإلضافة إلى أنيا توفر أدلة موضوعية.

ومػػػف أجػػػل ذلػػػؾ أصػػػبحت تسػػػتخدـ أسػػػاليب كميػػػة أكثػػػر تعقيػػػدا بػػػل بعضػػػيا يحتػػػاج إلػػػى وسػػػائل 
الكترونية مف أجل الوصوؿ إلى نتيجػة مػا مثػل أسػموب تحميػل االنحػدار البسػيط والمتعػدد وكػذلؾ تحميػل 

سػػل الزمنيػػة وغيرىػػا مػػف األسػػاليب األخػػرى المتقدمػػة، ونػػتا عػػف ىػػذا التطػػور أف النظػػرة الخاطفػػة السال
والفاحصػػة والنتقاديػػو غيػػر مجديػػة وغيػػر كافيػػو، األمػػر الػػذي حػػتـ عمػػى المراجػػع اسػػتخداـ جميػػع أسػػاليب 
تخطػػيط المراجعػػة التحميميػػة البسػػيطة والمتوسػػطة والمتقدمػػة، وفػػي جميػػع مراحػػل المراجعػػة مػػف مرحمػػة ال

 .(35: 2013)موسي،  النيائية لعممية المراجعة المرحمةلعممية المراجعة إلى مرحمة التنفيذ ثـ 

وقػػػد اىتمػػػت المنظمػػػات المينيػػػة بيػػػذا الموضػػػوع وطالبػػػت بضػػػرورة اسػػػتخدامو عنػػػد أداء عمميػػػة 
أصػدر  المراجعة، نظرا لقدرتو الكبيرة عمى اكتشاؼ األخطػاء الجوىريػة وكػذلؾ النخفػاض تكاليفػو، حيػث

والػذي  54المعيار رقـ  1972( في سنة AICPA: 1972: 70المعيد األمريكي لممحاسبيف القانونييف) 
تضمف ضرورة استخداـ المراجعة التحميمية كأداة مساعدة في التخطيط لعممية المراجعة وأيضػا كمصػدر 

األمريكػػي  معيػدأصػدرت لجنػة معػػايير المراجعػة التابعػػة لم 1978لمحصػوؿ عمػى المعمومػػات، وفػى سػػنة 
المراجعػػػة التحميميػػػة فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى كافػػػة  إجػػػراءاتبعنػػػواف  23المعيػػػار رقػػػـ  لممحاسػػػبيف القػػػانونييف

المشاكل المتوقعة والتي يمكف إخضاعيا الختبارات المراجعػة، وتتضػمف التوصػية كػذلؾ تعػديل المعيػار 
لػة اإلثبػات مػف خػالؿ مجموعػة مف معايير العمل الميداني والذي بمقتضػاه يػتـ الحصػوؿ عمػى أد الثالث
 :(AICPA: 1978: 318) المراجعة وىي إجراءاتمف 

 واألرصدة لمعمميات التفاصيل اختبارات. 

 المالية لممعمومات التحميمية المراجعة إجراءات. 

بعنػػػػواف  56التوصػػػػية رقػػػػـ مريكػػػػي لممحاسػػػػبيف القػػػانونييف أصػػػػدر المعيػػػد األ 1988وفػػػى سػػػػنة 
بناءًا عمييا أصبح عمى المراجػع ضػرورة اسػتخداميا فػي مرحمتػي التخطػيط و التحميمية والتي  جراءاتاإل

 .(AICPA  ,1888: 1) المرحمة النيائية لعممية المراجعة

( 156: 1998، لممحاسػبيف الدولي االتحادأصدر االتحاد الدولي لممحاسبيف ) 1998وفي سنة 
التحميميػػػػة فػػػػي جميػػػػع مراحػػػػل  جػػػػراءاتوالػػػػذي يتضػػػػمف ضػػػػرورة تطبيػػػػق المراجػػػػع لإل 520المعيػػػػار رقػػػػـ 

 إجػػراءاتالمراجعػة، وذلػؾ ألنيػا تسػاعده عمػػى التخطػيط لعمميػة المراجعػة وتحديػػد طبيعػة وتوقيػت ومػدى 
المراجعة وكذلؾ تخفيض مخاطر االكتشاؼ، عميو فانو يمكف القوؿ بأف الفحػص التحميمػي لػـ يعػد نوعػا 

ل أصػػبح مجػػاال أساسػػيا مػػف مجػػاالت مػػف اإلليػػاـ يوافػػق عميػػو بعػػض المػػراجعيف دوف الػػبعض األخػػر بػػ
 .(110: 1990الصباغ،  )لى زيادة كفاءة وفعالية المراجعةالمراجعة والفحص والتي تيدؼ إ
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 :وضوابطها  التحميمية جراءاتاإل ماهية  3-3
 ويطمػق التحميمي الفحص عمييا يطمق مف ىناؾ حيث التحميمية لممراجعة مفاىيـ عدة وردت لقد
 مجموعةج بيا ويقصد التحميمي االستعراض يسمييا مف ىناؾ ثـ التحميمية مراجعةال األخر البعض عمييا
 أدلػػة تػػوفير خػػالؿ مػػف ثقػػة درجػػة عمػػى لمحصػػوؿ الحسػػابات مراجػػع بيػػا يقػػوـ التػػي اإلضػػافية جػػراءاتاإل
 .(6891:47إسماعيل،ج)األخرى  جراءاتاإل مف المراجع عمييا حصل التي لألدلة مكممة إثبات

التحميميػػة بأنيػػػا االختبػػارات األساسػػية التػػي يمجػػػأ إلييػػا المحاسػػب القػػػانوني،  تجػػراءااإلتعػػرؼ و 
العالقػات بوجػود  وذلؾ عف طريق دراسة وتقييـ العالقات بيف البيانات المالية وغير المالية ومقارنة ىػذه  

ه لمتحقػػق مػػف ىػػذ لمناسػػبةا  جػػراءاتاالنحرافػػات، ثػػـ وضػػع فرضػػيات تفسػػر ىػػذه االنحرافػػات واختيػػار اإل
: 2008)نصػار وليرامػي، التدقيق لقػانوني وحسػو المينػي فػي الفرضيات، وذلػؾ حسػب خبػرة المحاسػب ا

111 .) 

ومخػاطر  التحميميػة بػال شػؾ إلػى تخفػيض مخػاطر التػدقيق بػل  جراءاتيؤدي استخداـ أدوات اإل 
محاسػػبية المعمومػػات ال االكتشػػاؼ، ومػػف ثػػـ فيػػي تمكػػف المحاسػػب القػػانوني مػػف إبػػداء رأيػػو السػػميـ عػػف 

  .( 63: 1999والقوائـ المالية. )عبد الفتاح، 

العالقػات  وقد عرفت المراجعة التحميمية عمى أنيا تقييـ لممعمومات المالية يػتـ مػف خػالؿ دراسػة  
مػف خطػر مقارنػة  الممكنة بيف البيانات المالية وبعضيا البعض ولينيا وليف البيانات غير الماليػة، ويػتـ 

 .(72: 2003فاتر مع توقعات المحاسب القانوني.)أرينز ولوبؾ، القيـ المسجمة بالد

الماليػة  وعرفت المراجعة التحميمية عمى أنيا مجموعة مف االختبارات التػي تطبػق عمػى البيانػات  
االختبػػػارات  مػػػف خػػػالؿ دراسػػػة ومقارنػػػة العالقػػػة بينيػػػا، وتحديػػػد مػػػدى اعتمػػػاد المحاسػػػب القػػػانوني عمػػػى 

 تفاصيل المعامالت أو األرصدة أو الجمع بينيما. األساسية مف خطر اختبار 

 النسػػػػػب تحميػػػػػل تعنػػػػػى بأنيػػػػػا (520) رقػػػػػـ المعيػػػػػار وفػػػػػق لممحاسػػػػػبيف الػػػػػدولي االتحػػػػػاد وعرفيػػػػػا
 العالقػة ذات األخػرى  المعمومػات مػع متعارضة تكوف  التي والعالقات التقمبات وبحث الميمة والمؤشرات
 .(156: 1998لممحاسبيف،  الدولي االتحاد) .بيا المتنبأ المبالغ عف تنحرؼ التي تمؾ أو

:ج تقييـ لممعمومات المالية مف خالؿ دراسة العالقات المراجعة التحميمية بأنيا إجراءاترفت عُ 
الممكنة بيف البيانات المالية وبعضيا البعض ولينيا ويف البيانات عير المالية ويتـ مف ىالليا مقارنة 

 (.2003ارينز، لوبؾ، المراجعج )ة بالدفاتر مع توقعات القيـ المسجم
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( بأنيا: عممية فحص المعمومات الموجودة في حسابات وسجالت 2010كما عرفيا )الذنيبات، 
بيدؼ الخروج برأي حوؿ مدى  المنشأة ومقارنتيا مع المعمومات األخرى والبيانات الداخمية والخارجية

 .(211: 2010الذنيبات، طاتيا )عروؼ عف ىذه المنشأة ونشاه المعمومات مع ما ىو مذىتجانس 

 جراءاتلإل تعريفيـ في( Boynton and Raymond , 2006)مف كل اتفق المقابل وفي
 مف لمتحقق وذلؾ المالية وغير المالية المعمومات بيف العالقات ومقارنة  دراسة أنيا عمى التحميمية
( 520) رقـ معيار ليصبح(  12)  رقـ إرشاد تعديل تـ 1988 عاـ وفي المالية، القوائـ أرصدة صحة
 النسب تحميل: أنيا عمى لتحميميةا جراءاتاإل تعريف تـ حيث التحميمية، جراءاتاإل مسمى نفس وتحت
 المعمومات مع متعارضة تكوف  التي والعالقات لمتقمبات البحث نتائا ضمنيا ومف مة،المي والمؤشرات
 ،( 520 المعيار مف 3 فقرة) بيا متنبأال المبالغ عف تنحرؼ التي تمؾ أو العالقة ذات األخرى 
 .أيضا المالية غير المعمومات شمل المعيار ىذا أف والمالح 

 المعمومات ومقارنة دراسة تتضمف فإنيا أو(  520)  المعيار بموجب سواء التحميمية جراءاتاإل لكف
 :مع لممنشأة أيضا (SAS, 23) المالية

 .السابقة لمفترة المعمومات( 1

 .التخطيطية الموازنات مثل المتوقعة النتائا( 2

 األحجاـ ذات القطاع نفس في األخرى  المشاريع أو القطاع في والسائدة المماثمة المعمومات( 3
 .المتساوية

 جراءاتاإل عرؼ حيث السابقة، التعريفات عف بعيدا يذىب لـ( 68: 2003غرايبة،) لكف
 ومقارنة دراسة طريق عف المالية القوائـ لصحة إثبات أدلة عمى الحصوؿ عممية بأنيا التحميمية
 المراجعة إجراءات مف المدقق عمييا حصل التي اإلثباتات لتدعيـ المالية وغير المالية المعمومات
 .األخرى 

المراجعة التحميمية ىي عمميػة تقيػيـ لممعمومػات الماليػة مػف خػالؿ  إجراءاتومما سبق يتبيف أف 
كػػل البيانػػات الماليػػة وغيػػر الماليػػة مػػف أجػػل تيسػػير مراحػػل عمميػػة  دراسػػة ومقارنػػة وتحميػػل لمعالقػػات بػػيف

 المراجعة .
 أهمية المراجعة التحميمية: 3-4 

المراجعػػة التحميميػػة إحػػدى الوسػػائل التػػي قػػد يمجػػأ إلييػػا المراجػػع لمتعػػرؼ عمػػى  إجػػراءاتتعتبػػر 
مميػة المراجعػة، مواطف الضػعف والقػوة فػي المنشػاة محػل المراجعػة، وىػي تسػاعده عمػى تحسػيف جػودة ع

ويستطيع المراجع مف خالليا تقييـ أداء مساعديو والكشف عف أوجو القصور في أعماليـ، والبحث عف 
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الرقابػة الداخميػة لممنشػاة  أسبابيا ومعالجتيػا. ويتوقػف القيػاـ بيػا عمػى التقػدير لممراجػع بعػد فحصػو نظػاـ
عمػى حاجتػو إلػى أدلػة إثبػات إضػافية  محل المراجعة، وعمى مدى أىميػة العنصػر المػراد فحصػو، ولنػاءاً 

مػػػػاده عمػػػػى عينػػػػة عنػػػػد إبػػػػداء تسػػػػاعده عمػػػػى تخفػػػػيض مخػػػػاطر االكتشػػػػاؼ التػػػػي قػػػػد تواجيػػػػو نتيجػػػػة اعت
 .(10: 2013موسي، الرأي)

سموب ترجع إلى زيادة مقدرة المراجع عمى اكتشاؼ األخطاء، وىو أ أىمية المراجعة التحميمية و  
موع األخطػاء، ولممراجعػة التحميميػة أىميػة كبيػرة كػذلؾ إلدارة % مف مج27ساعد المراجع عمى اكتشاؼ 

المنشاة حيث تساعدىا عمى اكتشاؼ أوجو القصور داخل المنشاة، ومف ثـ معالجتيا وقد ألزمت معايير 
األداء المينػػػي المراجػػػع بضػػػرورة مسػػػاعدة اإلدارة فػػػي التبميػػػغ عػػػف أمػػػاكف الضػػػعف واقتػػػراح التحسػػػينات 

 (.156: 1998ألالزمة) لطفي، 

ولممراجعػػة التحميميػػة أىميػػة كػػذلؾ ألصػػحاب المشػػروع فيػػي تسػػاعدىـ عمػػى معرفػػة قػػدرة المنشػػاة 
عمى االستمرار ومعرفة أمػاكف الخطػر ومػف ثػـ معالجػة القصػور وتجنػب الخطػر وتسػاعدىـ كػذلؾ عمػى 

 تقييـ أداء اإلدارة.

المسػػػتفيدة مػػػف نتػػػائا وأخيػػػرا تتنػػػوع أىميػػػة المراجعػػػة التحميميػػػة وتتعػػػدد وفقػػػأ ألىػػػداؼ األطػػػراؼ 
التحميمية  المراجعة التحميمية، فبالنسبة لبرناما تدقيق الحسابات فإف المحاسب القانوني يستخدـ المراجعة  

قػػدرتيا عمػػى  إلعػػادة النظػػر فػػي حسػػابات المشػػروع بيػػدؼ إبػػداء الػػرأي فػػي عدالػػة القػػوائـ الماليػػة ومػػدى 
لممحاسػب القػانوني أف يحػدد  عػة التحميميػة يمكػف تصوير واقع المشروع بشكل صحيح، وباسػتخداـ المراج

باالعتماد عمى القيـ المتوقعة التػي يمكػف  اتجاىات عممية التدقيق عند تصحيحو لبرناما التدقيق، وذلؾ 
المػػالي  الماليػػة، ونمػػؾ باسػػتخداـ أدوات التحميػػل الحصػػوؿ عمييػػا ومقارنتيػػا مػػع القػػيـ الفعميػػة فػػي القػػوائـ 

  .( 55: 2001)جرلوع، فةكالنسب المالية المعرو 

وبالنسػػبة لمسػػتخدمي القػػوائـ الماليػػة فػػإف المحاسػػب القػػانوني مطالػػب مػػف قبػػل المجتمػػع المػػالي   
 إجراءاتالمؤلػػف مػػف المسػػاىميف الحػػالييف والمسػػتثمريف وحتػػى الجيػػات اإلداريػػة العميػػا بضػػرورة القيػػاـ بػػ 

ىػػذا اإلجػػراء بسػػبب  لحاجػػة اإلدارة إلػػى مثػػل  المراجعػػة التحميميػػة، وزادت أىميػػة المراجعػػة التحميميػػة نظػػراً 
  .( 68: 2004)مصطفى،  دارة المشروع وتعدد ىذه الميماتازدياد وتعقيد الميمات التي تقوـ بيا إ

المؤشػرات  أما مف وجية نظر أصحاب المينة فإف المراجعة التحميمية ىي وسػيمة إليجػاد بعػض 
ممػػا يسػػاعد فػػي  ور فػػي أنظمػػة الرقابػػة الداخميػػة، التػػي يمكػػف أف تػػدؿ عمػػى وجػػود بعػػض الثغػػرات والقصػػ

وضع برناما تدقيق بشػكل مناسػب. إال أف أصػحاب المينػة ال يفضػموف األخػذ بػالمفيوـ الشػامل لمرقابػة 
تحميميػػة )أبػػػو القيػػاـ بالمراجعػػة ال الداخميػػة، وكػػذلؾ تقيػػيـ األداء باسػػتخداـ المؤشػػرات الشػػاممة وذلػػؾ عنػػد 

 .( 37: 2006سميدانة، 
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وخصوصػػػػًا عنػػػػدما تظيػػػػر  الىتمػػػػاـ بالمراجعػػػػة التحميميػػػػة واسػػػػتخداميا لػػػػو أسػػػػبابيا الوجييػػػػة ا إف 
الماليػػة التقميديػػة، وكػػذلؾ فشػػل اإلدارة فػػي  العيػػوب فػػي عػػدـ كفايػػة نظػػاـ التقػػارير واإلفصػػاح فػػي القػػوائـ 

إلى وجود  وقت وتكمفة التدقيق األمر الذي يؤدي الرقابة الداخمية باإلضافة إلى تخفيض  إجراءاتضبط 
فجػػوات قػػد تكػػوف واسػػعة تحتػػاج إلػػى إصػػالح ومػػف جيػػة أخػػرى فػػإف أىميػػة المراجعػػة التحميميػػة تعػػود إلػػى 

التاليػة  ادلػة ، والتي يمكف التعبير عنيػا فػي المعر االكتشاؼتخفيض مخاط كونيا وسيمة وأداة مف أدوات 
 (:66: 2005)جمعة، 

 =مخاطر الرقابة( Xالمتأصمة  )المخاطر÷ مخاطر االكتشاؼ = مخاطر التدقيق      

AAR   =PDR 
TR xCR 

 Auditing Risk= مخاطر التدقيق ARحيث تمثل 

IR  المخاطر المتأصمة =Inherent Risk 

CR  مخاطر الرقابةControl Risk 

يعتبػػر اليػػدؼ العػػاـ  خطػػر االكتشػػاؼ الػػذي يتكػػوف مػػف معادلػػة المخػػاطر السػػالفة الػػذكر كمػػا أف 
أشػار  كمػالمراجعة التحميمية، وتنبثق عف ىذا اليدؼ الرئيسي عدة أىداؼ فرعيػة ا إجراءاتمف استخداـ 

  :(88: 2006)باجميدة،  عمى النحو التالي ذكرىا(، ويمكف 520إلييا معيار التدقيق الدولي رقـ )

 األخرى. التدقيق  إجراءاتمساعدة المحاسب القانوني في تخطيط طبيعة وتوقيت ومدى  .1

)لطفي،  لمتدقيق ية في المراحل النيائية ينة شاممة مكر استعراض القوائـ الماليمكف استخداميا كمعا .2
2005 :33  .) 

المحاسػػب  تسػاعد فػي تقميػل الوقػػت والجيػد الػالـز لعميمػػة التػدقيق، فعمػى سػبيل المثػػاؿ يػؤدي اعتمػاد  .3
 وكػػػػذلؾ تسػػػػاعد المراجعػػػػة التحميميػػػػة إلػػػػى تخفػػػػيض حجػػػػـ عينػػػػة التػػػػدقيق،  إجػػػػراءاتالقػػػػانوني عمػػػػى 

 .(2003)أرينز ولوبؾ،  تخفيض اختبارات التدقيق األخرى  التحميمية في جراءاتاإل

النسػب  تمكف المحاسب القانوني مف فيـ نشاة العميل وتكويف فكػرة مناسػبة عنػو مػف خطػر مقارنػة  .4
 .(101: 2008)نصار وليرامي،  األخرى في نفسر البينة الصناعية المالية لممنشأة مع المنشآت

وتحميػل  اكتشاؼ البنود غيػر العاديػة وغيػر المتوقعػة ممػا يتطمػب المػف يػد مػف العنايػة  المساعدة في .5
المراجعػػػة   إجػػػراءاتىػػػذه األرصػػػدة، وذلػػػؾ مػػػف خطػػػر اختبػػػارات التفاصػػػيل أو مػػػف خطػػػر اسػػػتخداـ 

  .(Green and Trotman  ,2003)التحميمية اإلضافية
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بمقارنتيا مػع   ببعض أرصدة الحسابات وذلؾالمراجعة التحميمية المتقدمة في التنبؤ  إجراءاتتساعد  .6
 .(53: 2003)طاىات،  األرصدة الفعمية

المراجعػػة التحميميػػة وأحػػد المؤشػػرات اليامػػة فػػي الحكػػـ  إجػػراءاتيعتبػػر اسػػتخداـ النسػػب الماليػػة أحػػد  .7
عمى قدرة المنشأة عمػى االسػتمرار أو وجػود شػؾ حػوؿ االسػتمرارية، األمػر الػذي يتطمػب المزيػد مػف 

جاالستمراريةج )البدوي وشحاتو،  570اإليضاحات مف إدارة المنشأة جمعيار التدقيق الدولي الفحص و 
2003 :83). 

شاممة لمقوائـ المالية األمر الذي يؤدي إلى زيادة فعالية  إجراءاتالمراجعة التحميمية  إجراءاتتعتبر  .8
 .(2003( )أرينز ولوبؾ 520التدقيق بشكل عاـ )معيار التدقيق الدولي 

جوىريػػػة واختبػػػارات جوىريػػػة لمحصػػػوؿ عمػػػى أدلػػػة اإلثبػػػات والقػػػراف المتعمقػػػة بمعقوليػػػة  إجراءاتوكػػػ .9
 .(36: 2005أرصدة الحسابات أو تصنيفات العمميات المالية. )لطفي، 

المسػػاعدة فػػي اكتشػػاؼ أيػػة تغيػػرات فػػي الطػػرؽ والسياسػػات المحاسػػبية التػػي تػػؤثر عمػػى القػػوائـ  .10
 ر العاديػػػػة فػػػػي البيانػػػػات المحاسػػػػبيةالجوىريػػػػة أو العالقػػػػات غيػػػػالماليػػػػة، وكػػػػذلؾ اكتشػػػػاؼ التقمبػػػػات 

 .(44:  2007)الياجري، 

واستنادًا إلى ما تـ ذكره مف أىمية وأىداؼ تحقيقيا المراجعة التحميميػة، يػرى كثيػر مػف المينيػيف 
جمػػع المراجعػػة التحميميػػة خػػالؿ عمميػػة التػػدقيق ل إجػػراءاتوالمحاسػػبيف القػػانونييف ضػػرورة زيػػادة اسػػتخداـ 

مكانيػػػة اكتشػػاؼ األخطػػػاء  القػػدر الكػػػافي مػػف أدلػػػة اإلثبػػات المناسػػػبة لتػػدعيـ رأي المحاسػػػب القػػانوني، وا 
 التدقيق األخرى. إجراءاتوالمخالفات التي يتعذر اكتشافيا باستخداـ 

لممراجعػػة التحميميػػة أىميػػة كبيػػرة نظػػرًا لمػػا تحققػػو مػػف أىػػداؼ متعػػددة وىامػػة، ويمكػػف  فػػي ضػػوء 
فػػي عمميػػات التػػدقيق، والتػػي كػػاف معيػػار التػػدقيق الػػدولي   يػػاإجراءاتراحػػل عنػػد تطبيػػق يػػا عمػػى متحقيق
( قػػد اتفقػػا عمػػى تحديػػد ىػػذه المراحػػل بمػػرحمتيف مػػف مراحػػل اسػػتخداـ 56( والبيػػاف األمريكػػي رقػػـ )520)

ف كانػػا قػػد جعػػال اسػػتخداـ المراجعػػ ة التػػدقيق مػػع تمبيػػة المؤسسػػات إلػػى ضػػرورة االلتػػزاـ بيػػذا التقسػػيـ، وا 
التحميمية ممكنًا في المراحل األخرى، وىما: مرحمة تصميـ برناما التدقيق ولدء أعماؿ التدقيق والمرحمػة 

 النيائية بعد االنتياء مف برناما التدقيق بالكامل.
 

 أهداف المراجعة التحميمية: 3-5
 اسػػبةالمح والبػػاحثيف فػػي مجػػاؿلقػػد حظيػػت المراجعػػة التحميميػػة باىتمػػاـ كبيػػر مػػف قبػػل الكتػػاب 

حصػرىا، فقػد أوضػح  والمراجعة نظرا لما ليا مف أىمية كبيرة والػى األىػداؼ التػي تحققيػا والتػي يصػعب
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 الادول  االتحاادلألغػراض اآلتيػة ) ـالمراجعػة التحميميػة تسػتخد إجػراءاتأف  520المعيػار الػدولي رقػـ 

 .(156: 2006، للمحاسبين

  راجعةالم إجراءاتمساعدة المراجع في تخطيط وتوقيت ومدى. 

 التفصػػيمية  جوىريػػة عنػػدما يكػػوف اسػػتخداميا ذا تػػأثير وفعاليػػة أكثػػر مػػف االختبػػارات إجراءاتكػػ
 لتخفيض مخاطر االكتشاؼ.

 .كنظرة شاممة لمبيانات المالية عند مرحمة الفحص النيائي لعممية المراجعة 

ار إلػػى أف أشػػ الصػػادر عػػف المعيػػد األمريكػػي لممحاسػػبيف القػػانونييف  فقػػد 56أمػػا المعيػػار رقػػـ 
مرحمػػة التخطػػيط لعمميػػة  التحميميػػة، تتمثػػل فػػي مسػػاعدة المراجػػع خػػالؿ جػػراءاتاليػػدؼ مػػف اسػػتخداـ اإل

فػػي  جػػراءاتالمراجعػػة، وتيػػدؼ ىػػذه اإل إجػػراءاتمة عمػػى تحديػػد طبيعػػة وتوقيػػت ومػػدى سػػالالمراجعػػة 
و كمػػا تيػػدؼ التػػي تتطمػػب اختبػػارات تفصػػيمية موسػػع األرصػػدةمرحمػػة التخطػػيط كػػذلؾ إلػػى التعػػرؼ عمػػى 
، أرينػز ولوبػؾ)االت التػي تتطمػب مزيػدا مػف التحقػقالمختمفة والمج إلى تخفيض الوقت وتحديد المخاطر

 .(79، ص 2002

األخطػػاء والغػػش، أمػػا فػػي  وفػػي مرحمػػة التنفيػػذ تسػػاعد المراجػػع فػػي الحصػػوؿ عمػػى أدلػػة إثبػػات واكتشػػاؼ
المراجػػػع فػػي التعػػػرؼ عمػػػى البنػػػود التػػػي  سػػػاعدالمرحمػػة النيائيػػػة لعمميػػػة المراجعػػػة وا عػػداد التقريػػػر فإنيػػػا ت

 تتطمب أكثر إفصاحًا.

 جػراءاتليػذه اإل فقد أوضحا إف الغرض مف استخداـ المراجػع( Arenas & Loeb beck) إما
 :(156: 1888لطفي، ) تتمثل في

 .فيـ مجاؿ عمل العميل والنشاة الذي يمارسو 

 تقدير قدرة الشركة محل المراجعة عمى االستمرار. 

 ض االختبارات التفصيمية لعممية المراجعة.تخفي 

 .التعرؼ عمى االنحرافات غير العادية الموجودة في القوائـ المالية 

 التحميمية ىو مساعدة المراجع في األمور اآلتية: المراجعة إجراءاتاليدؼ مف استخداـ  إف

 .التعرؼ عمى طبيعة أعماؿ المنشاة 

 .تحديد مجاالت المخاطرة المتوقعة 

  مدى االختبارات لمعمميات واألرصدة.تحديد 

 .تحديد المجاالت التي تحتاج إلى مزيدًا مف الفحص 
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 .تعزيز النتائا التي تـ التوصل إلييا خالؿ المراجعة التفصيمية 

 (79 ص: 1888لطفي، )  ـ بفحص إجمالي لممعمومات الماليةالقيا. 

اعدة المراجػع فػي مسػ ترجع إلىالمراجعة التحميمية  إجراءاتوىناؾ مف يرى أف أسباب استخداـ 
 :(181: 0112البديوي، )  النواحي التالية

 .المساعدة في فيـ طبيعة أعماؿ العميل وتحديد مناطق الخطورة المختمفة 

 .المساعدة في تقدير قدرة المنشاة عمى االستمرار كمشروع مستمر 

 .تساعد في التعرؼ عمى مجاالت األخطاء المختمفة في القوائـ المالية 

 قميل االختبارات األساسية )تفاصيل العمميات واألرصدة(.ت 

 .تخفيض تكمفة أداء عممية المراجعة 

عمميػػة المراجعػػة  فقػػد أشػػارا إلػػى أف اسػػتخداـ المراجعػػة التحميميػػة فػػي  Cook &Winkle أمػػا
مالية والجوىرية في البيانات ال تساعد المراجع في الكشف عف التقمبات الجوىرية والعمميات غير العادية

التػػي تػػدعـ الػػرأي الػػذي وصػػل إليػػو كمػػا  و تسػػاعده فػػي الحصػػوؿ عمػػى القػػدر الكػػافي مػػف أدلػػة اإلثبػػات
المراجعػػة  إجػػراءاتقػػد يصػػعب كشػػفيا باسػػتخداـ  تسػػاعده فػػي الكشػػف عمػػى األخطػػاء والمخالفػػات التػػي

 .(John، 1980: 513)  التفصيمية
 

 المراجعة التحميمية: إجراءاتمراحل تطبيق  3-6
المراجعػػػة  إجػػػراءات أف (23)( فػػػي المعيػػػار رقػػػـ 31المعيػػػد األمريكػػػي لممحاسػػػبيف القػػػانونييف )أوضػػػح 

ىػػػدؼ المراجػػػع مػػػف تنفيػػػذ ىػػػذه  التحميميػػػة يػػػتـ تطبيقيػػػا فػػػي جميػػػع مراحػػػل المراجعػػػة، وىػػػذا يتوقػػػف عمػػػى
 :(157: 1998لممحاسبيف،  الدولي االتحاد)  حيث جراءاتاإل

تحديػػػد طبيعػػػة  مرحمػػػة التخطػػػيط لعمميػػػة المراجعػػػة عمػػػى ءثنػػػاأالتحميميػػػة المراجػػػع  جػػػراءاتتسػػػاعد اإل .1
التعػرؼ عمػى أرصػدة الحسػابات التػي  المراجعة التفصيمية وكذلؾ تيدؼ إلى إجراءاتوتوقيت ونطاؽ 

الوقػت وكػذلؾ تحديػد الشػخص المؤىػل لمقيػاـ بيػا وتحديػد  تتطمب اختبارات تفصيمية موسعو لتخفػيض
 رة.النسبية الكبي العناصر ذات األىمية

األخطاء والغش عنػد  التحميمية المراجع في الحصوؿ عمى أدلة اإلثبات واكتشاؼ جراءاتتساعد اإل .2
 تنفيذ المراجعة التفصيمية.

إلػػى بنػػود القػػوائـ  لعمميػػة المراجعػػة وا عػػداد التقريػػر وىػػي النظػػرة الخاطفػػة والشػػاممة النيائيػػةالمرحمػػة  .3
 التي تتطمب إفصاح أكثر. ر والبنودالمالية فيي تساعد المراجع في التعرؼ عمى العناص
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المراجػع سػوؼ  إلػى أف (8)فػي الفقػرة  (520)وقد أشار االتحاد الدولي لممحاسبيف في المعيار رقػـ   
نشػػػاة العميػػػل وتحديػػػد  المراجعػػػة التحميميػػػة فػػػي مرحمػػػة التخطػػػيط لمسػػػاعدتو فػػػي فيػػػـ إجػػػراءاتيسػػػتخدـ 

المراجعػػة التفصػػيمية،  إجػػراءات توقيػػت ونطػػاؽعناصػػر المخػػاطرة المختمفػػة، وتسػػاعده كػػذلؾ فػػي تحديػػد 
الماليػة وغيػر الماليػة، واليػدؼ منيػا ىػو تخفػيض  التحميمية لكل المعمومػات جراءاتويستخدـ المراجع اإل

التحميميػة  جػراءاتلمقػوائـ الماليػة، ويػتـ اسػتخداـ كػل مػف اإل مخاطر االكتشاؼ المرتبطة بتأكيدات معينة
ة شػػاممة فػػي نيايػػة عمميػػة المراجعػػة التحميميػػة كمعاينػػ إجػػراءاتاجػػع كػػذلؾ المر  ، ويسػػتخدـاوالتفصػػيمية معػػ
عنػػػد قػػػرب أو فػػػي نيايػػػة المراجعػػػة وذلػػػؾ عنػػػدما يقػػػـو بتكػػػويف رأيػػػو العػػػاـ عمػػػا إذا كانػػػت  ، أيالمراجعػػػة
 .(256: 2002، أرينز ولوبؾ)بقة لمعرفة المراجع بطبيعة العملالمالية ككل مطا البيانات

فػي جميػع مراحػل  المراجعػة التحميميػة  إجراءاتأنو يمكف تنفيذ  Arens & Loebbecke وقد بيف   
تػتـ بعػد إعػداد قائمػة المركػز  جػراءاتاإل لمظػروؼ المحيطػة بعمميػة المراجعػة إال أف اغمػب المراجعة تبعاً 

واالىتمػاـ عػادة مػا يكػوف حػوؿ أرصػدة الحسػابات، وتػتـ  المالي حيث إف ىذه االختبارات تعتبػر جوىريػة
فػػي مرحمػػة التخطػػيط لمسػػاعدة المراجػػع عمػػى تحديػػد طبيعػػة وتوقيػػت  المراجعػػة التحميميػػة جػػراءاتإبعػػض 

تنفيػػذه، ويسػػاعد ذلػػؾ المراجػػع عمػػى معرفػػة األمػػور اليامػػة التػػي تتطمػػب عنايػػة  ومػػدى العمػػل الػػذي سػػيتـ
 اقيخػػالؿ مرحمػػة االختبػػار مػػع بػػ جػػراءاتأداء عمميػػة المراجعػػة، ويػػتـ كػػذلؾ تنفيػػذ ىػػذه اإل خاصػػة خػػالؿ
عمميػػة المراجعػػة  المراجعػػة التحميميػػة كػػذلؾ عنػػد االنتيػػاء مػػف إجػػراءاتالمراجعػػة األخػػرى، وتػػتـ  إجػػراءات

المشػػػكالت الماليػػػة، ومسػػػاعدة  جػػػراء الفحػػػص النيػػػائي لمتحريفػػػات الجوىريػػػة أوإعنػػػد  ويكػػػوف ذلػػػؾ مفيػػػداً 
 تيا.التي تـ مراجع المراجع عمى إلقاء نظرة موضوعية أخيرة عمى القوائـ المالية

 الػػدولي االتحػػاد) المراجعػػة وىػػي المراجعػػة التحميميػػة يمكػػف أداؤىػػا خػػالؿ مراحػػل عمميػػة إجػػراءات إف 

 :(156: 1998لممحاسبيف، 

 .المراجعةمرحمة التخطيط لعممية  -

 مرحمة تنفيذ عممية المراجعة. -

  المرحمة النيائية لعممية المراجعة وا عداد التقرير. -

 التحميمية في مرحمة التخطيط لعممية المراجعة:المراجعة  إجراءات –أول 
المراجػػػع مػػػف  المراجعػػػة التحميميػػػة عنػػػد التخطػػػيط لعمميػػػة المراجعػػػة تمكػػػف إجػػػراءاتإف اسػػػتخداـ 

المحاسبي المتبع وطبيعة  المعرفة الشاممة ألنشطة المنشاة محل المراجعة والبيئة التي يعمل بيا والنظاـ
المراجعػػػة بيػػػدؼ تحديػػػد وتقػػػدير المخػػػاطر  ليػػػة المرتبطػػػة بموضػػػوعاإلحػػػداث االقتصػػػادية والعمميػػػات الما

واسػتخالص النتػائا المرتبطػة بالعالقػات بػيف األرصػدة  المختمفة لكل عنصر مف عناصر القوائـ الماليػة
والفتػػػرات السػػػابقة، وكػػػذلؾ المقارنػػػة بػػػيف توقعػػػات اإلدارة المعياريػػػة  المختمفػػػة لممقارنػػػة بػػػيف الفتػػػرة الحاليػػػة
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اإلدارة وتوقعػػات المراجػػع ومقارنػػة بيانػػات المنشػػاة محػػل المراجعػػة مػػع بيانػػات  قارنػػة بيانػػاتوالفعميػػة وم
البيانػات  اسػتخداـت العميػل مػع التوقعػات باألخرى التي تعمل في نفس النشاة ثـ مقارنة بيانػا المنشآت
 غير المالية.

كػل بنػد مػػف  فػي وعنػد التخطػيط لعمميػة المراجعػة عمػى المراجػع دراسػة إمكانيػة حػدوث األخطػاء
إف اسػػػتخداـ ىػػػػذه  البنػػػود ومػػػا ىػػػي المشػػػاكل المحاسػػػبية التػػػي قػػػػد تعتػػػرض المراجػػػع أثنػػػاء عممػػػو حيػػػث

وأنظمتيػػا البيئيػػة التػػي تعمػػل بيػػا،  عنػػد التخطػػيط تسػػاعد المراجػػع عمػػى فيػػـ أفضػػل لممنشػػاة جػػراءاتاإل
تحقػػػػق العديػػػد مػػػػف التخطػػػػيط لعمميػػػة المراجعػػػة  فػػػػي مجػػػاؿ جػػػراءاتويمكػػػف القػػػوؿ إف اسػػػػتخداـ ىػػػذه اإل

المراجعة التفصيمية وكذلؾ تحديد المجاالت التي  إجراءات األىداؼ ومنيا تحديد طبيعة وتوقيت ونطاؽ
خاصػػة، وىػػذا ييػػدؼ إلػػى تقػػدير المخػػاطر الجوىريػػة وتحديػػد مػػدى االعتمػػاد  تتطمػػب مػػف المراجػػع دراسػػة

 ىنػػاؾ تغيػػرات غيػػر عاديػػة فػػيالرقابػػة الداخميػػة لمسػػاعدة المراجػػع فػػي تقػػدير مػػا إذا كانػػت  عمػػى نطػػاؽ
 فحوصًا متعمقة وبأساليب متقدمة. أرصدة البنود المالية التي تستوجب

التحميميػػػػة عنػػػػد  جػػػػراءاتإلػػػى أف اسػػػػتخداـ المراجػػػػع لإل( 520)وقػػػد أشػػػػار المعيػػػػار الػػػػدولي رقػػػػـ 
ئػل المختمفػة وتػؤدي إلػى دال التخطيط لعممية المراجعة تساعده عمى فيـ النشػاة وتحديػد منػاطق الخطػر
فػػي تحديػػد جػػوىر التخطػػيط والوقػػت  عمػػى اتجاىػػات النشػػاة التػػي يجيميػػا المراجػػع والتػػي سػػوؼ تسػػاعده

إلػػى أنػػو يػػتـ اسػػتخداـ  (9)المعيػػار الػػدولي فػػي الفقػػرة  ، كمػػا أشػػارالمراجعػػة األخػػرى  جػػراءاتوالنطػػاؽ إل
مراجعػػة وعمػػى سػػبيل التحميميػػة عنػػد التخطػػيط لعمميػػة ال جػػراءاتاإل المعمومػػات الماليػػة وغيػػر الماليػػة فػػي

 .(AICPA  ,1998: 315) المبيعات ورقـ اإلنتاج وحجـ البضاعة المباعة المثاؿ المقارنة بيف

المراجعػػة  المراجعػػة التحميميػػة عنػػد التخطػػيط لعمميػػة إجػػراءاتعميػػو يتضػػح أف المراجػػع يسػػتخدـ 
ممراجع وتخفيض اليدؼ ل بيدؼ التعرؼ عمى الحسابات التي يجب أف تولى عناية خاصة ، وعمية فاف

 المراجع في تحديد الشخص المؤىل لمقياـ بيذه الميمة. الوقت ومف ثـ التكمفة ومساعدة

 المراجعة التحميمية عند تنفيذ عممية المراجعة: إجراءات –ثانيا 
مػػػف صػػػحة  ثنػػػاء قيامػػػو بعمميػػػة الفحػػػص والتحقػػػقالمراجعػػػة التحميميػػػة أ إجػػػراءاتيسػػػتخدـ المراجػػػع 
مخػػػاطر االكتشػػػاؼ  وىػػػي تيػػػدؼ لتخفػػػيض -زيػػػادة فػػػي االختبػػػارات لمعمميػػػات  -العمميػػػات واألرصػػػدة 

جػراءاتو  المرتبطة بالقوائـ المالية، وقد يقوـ المراجع باختبارات التفاصػيل المراجعػة التحميميػة معػا أثنػاء  ا 
ولتخفػيض  جػراءاتبنػى عمػى لممراجػع لتحقيػق الكفػاءة والفعاليػة المتوقعػة مػف اإلالفحص وىذا عػادة مػا ي  

أف المراجػػػع عػػػادة مػػػا  (520)ـ مػػػف المعيػػػار الػػػدولي رقػػػ (11)وقػػػد ورد فػػػي الفقػػػرة  خػػػاطر االكتشػػػاؼ.م
موثوقيتيػػا  التحميميػػة ومػػدى جػػراءاتعمومػػات التػػي يحتػػاج إلييػػا فػػي اإلمػػف اإلدارة حػػوؿ تػػوفر الم يستفسػػر

ة المعدة مف قبل التحميمي مف قبل المنشاة حيث يمكف استخداـ المعمومات المنجزة جراءاتونتائا ىذه اإل
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قػػد تمػػت تييئتيػػا بشػػكل مناسػػب،  ف ىػػذه المعمومػػاتأبػػ المنشػػاة، بكفػػاءة بشػػرة أف يكػػوف المراجػػع مقتنعػػاً 
جوىريػػة فانػػو  إجراءاتتحميميػػة كػػ إجراءاتبػػ اجػػع القيػػاـإلػػى انػػو فػػي حالػػة نيػػة المر  (12)قػػرة وأشػػارت الف

 سوؼ يحتاج لمراعاة عدة عوامل ومنيا:

  عة التحميمية ومدى إمكانية االعتماد عمى نتائجيا.المراج إجراءاتاليدؼ مف 

 .طبيعة المنشاة ومدى إمكانية تجزئة المعمومات 

 المنتجة أو  توفر المعمومات المالية وغير المالية مثل الموازنات التقديرية وعدد الوحدات
 المباعة.

 .موثوقية المعمومات المتوفرة 

 .فاعمية المعمومات المتوفرة لممقارنة 

 (33: 3162)موسي،  لمراجعات السابقةات المتوفرة مف خالؿ االمعموم. 

إثبػػات  التحميميػػة خػػالؿ قيامػػو بعمميػػة المراجعػػة يضػػيف أدلػػة جػػراءاتوالمراجػػع عنػػد اسػػتخدامو لإل
 جديدة تساعده في تكويف رأيو.

قػة وتفسػيرىا بطري يػاالتحميميػة وتحميػل نتائج جػراءاتإلولخبرة المراجػع دور كبيػر وفعػاؿ فػي تقيػيـ ا
التحميمية، لما ليا مػف أىميػة كبيػرة فػي  جراءاتسميمة، فالمراجع مطالب أثناء تنفيذه عممية المراجعة باإل

ؿ عمػى البيانػات والتكمفة، فعمى المراجع ضرورة الحصػو  ًا لموقتفاعمية وكفاءة المراجعة، واختصار زيادة 
خػػالؿ الموازنػػات التقديريػػة أو مػػف  التحميميػػة مػػف جميػػع المصػػادر، سػػواء مػػف جراءاتاإلالالزمػػة لمقيػػاـ بػػ
 الماليػػػة لمسػػػنوات السػػػابقة، أو مػػػف خػػػالؿ المعمومػػػات الػػػواردة فػػػي السػػػجالت الماليػػػة وغيػػػر خػػػالؿ القػػػوائـ

المعمومػػػات  ، وكػػػذلؾالمماثمػػة لممنشػػػآتالماليػػة، أو مػػػف خػػػالؿ المصػػادر المتػػػوفرة عػػػف األنشػػطة الماليػػػة 
ثػر كبيػر فػػي أالمتاحػة ليػا  ف درجػة الثقػػة فػي المعمومػاتاإلحصػائية مثػل األرقػاـ القياسػية لألسػعار، ولكػ

اعتباره مصدر البيانات ودرجػة الثقػة فييػا،  التحميمية، فعمى المراجع أف يأخذ في جراءاتدقة وسالمة اإل
 .(22: 2013)موسي،  والتأكد منيا ومف درجة مصداقيتيا

فػي المسػاعدة فػي  مراجعة تساىـالتحميمية خالؿ مرحمة تنفيذ عممية ال جراءاتأف اإل ويرى الباحث
فاعميػػػة المراجعػػػة مػػػف خػػػالؿ  إتمػػػاـ عمميػػػة المراجعػػػة بكفػػػاءة مػػػف خػػػالؿ المقارنػػػات، وتسػػػاىـ فػػػي زيػػػادة

 .أدلة إثبات إضافية تخفيض التكمفة عف طريق تقميل نطاؽ الفحص والحصوؿ عمى
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 المراجعة التحميمية في المرحمة النهائية لعممية المراجعة: إجراءات 3-7
 إجػراءاتأف  الصادر مػف قبػل المعيػد األمريكػي لممحاسػبيف القػانونييف إلػى (56)أشار المعيار رقـ 

النيػػائي لعمميػػة المراجعػػة أي  المراجعػػة التحميميػػة مطموبػػة بشػػكل جػػوىري فػػي مرحمتػػي التخطػػيط والتقيػػيـ
إلفصػػاح فػػي القػػوائـ لتقيػػيـ مػػدى كفايػػة ا ة محػػل المراجعػػةأالنظػػرة الشػػاممة لعناصػػر القػػوائـ الماليػػة لممنشػػ

التحميميػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة يتمثػػل فػػي  جػػراءاتاإل الماليػػة، ويتضػػح أف الغػػرض األساسػػي مػػف اسػػتخداـ
 اآلتي:

العاديػة أو غيػر  تقييـ مدى معقولية أرصدة القوائـ المالية ككل وذلػؾ مػف خػالؿ العالقػات غيػر .1
 المتوقعة والتي لـ يسبق لممراجع تحديدىا.

التػي اعتبرىػا  اإلثبات التي جمعيا المراجع بخصوص أرصدة الحسابات بحث مدى كفاية أدلة  .2
 غير العادية أو غير متوقعة عند مرحمة التخطيط لعممية المراجعة.

  مقارنة درجة المخاطرة الفعمية مع درجة المخاطرة المحددة مسبقا. .3

لمنشػػاة ومػػا ا الحكػػـ عمػػى سػػالمة القػػوائـ الماليػػة ككػػل وكفايػػة اإلفصػػاح فييػػا عػػف حقيقػػة نشػػاة .4
المػػالي فػػي نيايػػة الفتػػرة  تظيػػره مػػف نتػػائا خػػالؿ الفتػػرة الماليػػة محػػل المراجعػػة وحقيقػػة مركزىػػا

: 2013)موسػي،  إطارىػا المشػروع ومدى اتفاقيا مع متطمبات القوانيف والمػوائح التػي يعمػل فػي
23). 

المراجعة  مميةالمراجعة التحميمية خالؿ المرحمة النيائية لع إجراءات ففإ في ضوء ما سبق   
إلقاء نظرة موضوعية  تعتبر مراجعة نيائية لألخطاء الجوىرية أو المشاكل المالية، وذلؾ لمساعدتو في

البيانات المالية ككل مطابقة لمعرفة  شاممة عمى القوائـ المالية وتكويف الرأي النيائي عما إذا كانت
 ة.أالمراجع بطبيعة عمل المنش

 يمية:متطمبات المراجعة التحم 3-8
التحميمية الجوىرية سواًء لوحدىا أو مع اختبارات التفاصيل باعتبارىا  جراءاتعند وضع وأداء اإل

 :(2010)االتحاد الدولي لممحاسبيف،  جب عمى المحاسب القانوني ما يميجوىرية، ي إجراءات

بعيف االعتبار  التحميمية الجوىرية المحددة لعمميات تأكيد معينة، آخذاً  جراءاتتحديد مالئمة اإل -أ
 المخاطر المقيمة لمخطأ الجوىري واختبارات التفاصيل إف وجدت لعمميات التأكد ىذه. 

تقييـ موثوقية البيانات التي يضع مف خالليا المحاسب القانوني توقعات القيـ أو النسب المسجمة،  -ب
المتوافرة والرقابة عمى آخذًا بعيف االعتبار المصدر وقابمية المقارنة وطبيعة ومالئمة المعمومات 

 العممية.
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وضع توقعات لمقيـ أو النسب المسجمة وتقييـ ما إذا كانت التوقعات ذات دقة متناىية لتحديد الخطأ -ج
 الذي يتسبب وحده أو عند جمعو مع األخطاء األخرى، بوجود بياف خاطئ جوىري في البيانات المالية.

)الرلضي، دوف المزيد مف التحققالقيـ المتوقعة المقبولة تحديد قيمة أي فرؽ في القيـ المسجمة عف  -د
2013 :54). 

ويري الباحث أنو يجب االستفادة مف االتجاىات الحديثة في التحميل، والتي أدخمت  
التحميالت اإلحصائية مثل األوساة الحسابية وتحميل االنحدار، واالنحدار المتعدد الذي سبق ذكره 

ل التقميدية لـ تعد تفي بكامل األغراض أو األىداؼ، بل البد مف توفر عمى اعتبار أف أدوات التحمي
التحميالت اإلحصائية التي تزيد مف إمكانية التنبؤ ببعض الحسابات بارتباطيا بالحسابات األخرى، 

يكوف قد عمل وبصورة فاعمة،  جراءاتولوصوؿ المحاسب القانوني لمنتائا االيجابية مف كل تمؾ اإل
كساب القوائ  ـ المالية والمعمومات التي تنشأ عنيا ثقة مستخدمي القوائـ المالية.وا 

  التحميمية جراءاتلإل أهداف استخدام المدقق 3-9
التحميمية في كل مرحمة مف مراحل المراجعة إلى البحث عف أدلة تساىـ في  جراءاتتيدؼ اإل

صدار رأيو فييا. ىذا ويتـ توجيو المراجع نحو موضوعات وأدلة أخرى تمكنو مف التوصل إلي نتائا  وا 
 :(15: 2012)أبو شرخ، التحميمية في المراجعة لتحقيق عدة أىداؼ منيا جراءاتاستخداـ اإل

 .العميل لعمميات المدقق فيـ زيادة (1

 .المخاطر فييا تكمف قد التي المجاالت بتحديد المدقق قياـ (2

 .واألرصدة العمميات اختبار مدى تقييـ (3

 .والتدقيق الفحص مف مزيدا مـزتست التي المجاالت تحديد (4

 .الميداني العمل نتائا وتعزيز تثبيت (5

 .المالية لمقوائـ شامل بتدقيق القياـ (6

 :أىميا مف والتي تحقيقيا إلى التحميمية جراءاتاإل تسعى أخرى  أىدافا ىناؾ أف كما

 لعينةا حجـ تخفيض حالة في كما التدقيق، لعممية الالـز والجيد الوقت مف التقميل في تساعد 
 رقـ الدولي التدقيق معيار مف 3 رقـ فقرة) التحميمية جراءاتاإل عمى االعتماد عمى بناء
530.) 

 غرايبة،) والحذؼ األرصدة أخطاء حتى أو المالية القوائـ تتضمنيا التي األخطاء اكتشاؼ 

2003 :128). 
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 2003 ت،طاىا) الفعمية األرصدة مع مقارنتيا عند وذلؾ الحسابات أرصدة ببعض التنبؤ :
33). 

 عمى المنشأة قدرة عمى الحكـ في اليامة المؤشرات أحد التحميمية جراءاتاإل استخداـ يعتبر 
 .(75: 2002 ولوبؾ، أرينز) االستمرارية

 فعالية زيادة إلى يؤدي الذي األمر المالية، لمقوائـ شاممة مراجعة التحميمية جراءاتاإل تعتبر 
 .(520 رقـ الدولي التدقيق معيار) عاـ بشكل التدقيق

 االستمرارية عمى المنشأة مقدرة عمى الحكـ في اليامة المؤشرات أحد التحميمية جراءاتاإل تعتبر 
 (59 , SAS )مف المزيد إجراء ذلؾ ويتطمب االستمرارية، حوؿ جوىري  شؾ وجود أو 

 (.االستمرارية حوؿ 570 رقـ الدولي التدقيق معيار) الفحص

 نقدية مقاييس تطبيق طريق عف التحميمية جراءاتاإل استخداـ كفيم نوفإ سبق  وفي ضوء ما
 أو ككل لممنشأة المالية القوائـ عمى تطبيقيا يمكف أنو إلى باإلضافة نسب أو معدالت أو كمية أو
 جراءاتاإل أف كما المالية، غير أو المالية القوائـ مفردات عمى تطبيقيا إلى باإلضافة المنشأة، أقساـ
 الخارجي، المدقق لعمل منطقيا أساسا توفر واإلحصائية الرياضية األساليب عمى تعتمد تيال التحميمية
 .المحاكـ أماـ قضائية دعاوى  أية إلى يتعرض عندما لو حماية وسيمة وتعد

 

 :التحميمية جراءاتاإل تطبيق أهمية 3-11
ـ وأثرىا البارز يبرر تنبع أىمية المراجعة التحميمية مف أثرىا في عممية المراجعة، فدورىا اليا

الحاجة إلي استخداميا لما توفره مف تخفيض لمتكمفة والجيد والوصوؿ لنتائا أفضل بأيسر السبل 
 :التالية النواحي في تسػاعػده كونيػا في التحميمية جراءاتلإل المدقق استخداـ أىمية ترجعالممكنة، و 

 حسابات:التحميمية في تخطيط برامج مراجعة ال جراءاتدور اإل تفهم .1

 التدقيق، محل الجية عمل طبيعة يتفيـ أف عميو يجب والقوة الضعف نقاة تحديد لممدقق يتسنى حتى
باستخداـ المراجعة التحميمية في مرحمة تخطيط مراجعة الحسابات والتي تمكف  المدقق يقوـ وىنا

وات التالية وذلؾ المراجع مف تحديد اتجاىات عممية المراجعة وتحديد االنحرافات المحتممة، والخط
باالعتماد عمى القيـ المتوقعة التي يمكف الحصوؿ عمييا ومقارنتيا مع القيـ الفعمية في القوائـ المالية، 

 (162: 1997وذلؾ باستخداـ أدوات التحميل المالي كالنسب المالية المعروفة.)رولرتسوف، 
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 :الستمرار عمى الجهة قدرة تقدير .2

 تواجييا أف يمكف التي الشديدة المالية الصعوبات عف كمؤشر التحميمية جراءاتاإل المدقق يستخدـ
 باستخداـ( 84: 2007)لطفي، التدقيق مخاطر بتقدير المدقق يقوـ حيث التدقيق، محل الجية
 .االستمرار عمى الجية قدرة عف تكشف والتي المالي بالفشل المرتبطة التحميمية جراءاتاإل

 النسب تحميل أداة وباألخص التحميمية جراءاتاإل باستخداـ لمدققا يكتشف عندما ذلؾ عمى ومثاؿ
 في انخفاض وجود مع مرتفعة الممكية حقوؽ  إلى األجل طويمة الديوف  نسبة أف المالية والمؤشرات
 والذي مالي فشل حدوث خطر تواجو قد الجية بأف يتضح األصوؿ، إجمالي إلى األرلاح نسبة متوسط
 .االستمرار عمى التدقيق محل الجية قدرة عمى يؤثر قد

 :المالية القوائم في المحتممة األخطاء إلى اإلشارة .3

 وتخص بمراجعتيا المدقق يقوـ التي المالية البيانات بيف متوقعة وغير متوقعة كبيرة فروؽ  وجود إف
 الفروؽ  ىذه وتشير عادية، الغير بالتقمبات تسمى المقارنة إجراء في المستخدمة والبيانات الحالية السنة
 .مخالفات أو أخطاء وجود إلى الجوىرية

 الفرؽ  ىذا أف مف والتأكد السبب، عمى يتعرؼ أف عميو يجب كبيرة فروؽ  وجود المدقق يكتشف فعندما
)جمعة،  مخالفة أو خطأ لوجود نتيجة وليس المحاسبية السياسات في تغير أو اقتصادي لسبب يرجع

2000 :41). 
 :التفصيمية الختبارات تقميل .4

 انخفاض عمى يدؿ ذلؾ فإف التحميمية، جراءاتاإل إجراء عند جوىرية فروقات المدقق يجد ال عندما
 األرصدة، ىذه عمى أقل تفصيمية إجراءات عمل يتطمب ولذلؾ كبيرة، أخطاء أو مخالفات وجود احتماؿ
 تمؾ مىع التدقيق إجراءات تنفيذ زمف ترحيل أو الفحص عينة حجـ تخفيض يمكف أخرى  حاالت وفي
 بعض حذؼ يمكف أو عمييا التحميمية جراءاتاإل تطبيق عند جوىرية فروؽ  عنيا ينتا لـ التي األرصدة
 .المينية المدقق خبرة حسب وذلؾ أخرى  حاالت في جراءاتاإل تمؾ

 أرصدة عرض صدؽ لدعـ أساسياً  دليالً  تعتبر التحميمية جراءاتاإل بأف القوؿ يمكف فإنو وبالتالي
 .(74: 2002، البدوي ) عمييا التحميمية جراءاتاإل تنفيذ تـ يالت الحسابات
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  :التدقيق أهداف تحقيق في التحميمية جراءاتاإل وفاعمية كفاءة 3-11

 الفروقات عف البحث المدقق مف تتطمب المختمفة التدقيق مراحل في التحميمية جراءاتاإل استخداـ إف
 االحتماالت أحد الفروقات ىذه وجود عمى ويترتب المالية، ـالقوائ في عادية الغير والعالقات الجوىرية
 :التالية

 بتمؾ باالقتناع المدقق يقوـ الحالة ىذه وفي الفروقات، ىذه تفسر ومقنعة حقيقية مبررات وجود 
 .األخرى  العادية البنود كافة كمعاممة ويعامميا المبررات

 أو تالعب أو غش وجود اؿباحتم المدقق شؾ تثير والتي كاؼ بشكل مبررات وجود عدـ 
 في اىتمامو موضع وتكوف  البنود ليذه أكثر إثبات أدلة جمع المدقق عمى يجب وىنا أخطاء،
 .الفحص مرحمة وخالؿ التدقيق لعممية التخطيط مرحمة

 مخاطر مف تقمل بدورىا والتي وفاعمية بكفاءة التحميمية جراءاتاإل يطبق أف المدقق عمى ذلؾ ولتحقيق
 .(351: 2004لسيد، )ا االكتشاؼ

 فاعمية لتحقيق فعالة أداة تعتبر وفاعمية بكفاءة التحميمية جراءاتاإل تطبيق أف ذلؾ مف أىـ ىو وما
 في الجوىرية االنحرافات إلى ويصل التدقيق عممية مف اليدؼ المدقق يحقق حيث التدقيق، عممية
 .أسرع بطريقة المالية القوائـ

 ينفذ حيث كفاءتيا، التدقيق لعممية تحقق والفاعمية بالكفاءة تتصف يالت التحميمية جراءاتاإل أف كما
 .ممكف مجيود بأقل وذلؾ تكمفة أقل بطريقة التدقيق عممية المدقق

 األخذ عميو يجب التدقيق عممية مف المختمفة المراحل في التحميمية جراءاتلإل المدقق تطبيق وعند
)دمحم،  كالتالي وىي ،جراءاتاإل ىذه وفاعمية كفاءة تحقيق في تساىـ التي العوامل االعتبار بعيف

2005 :124): 

 البيانات تمؾ تكوف  بحيث الجارية، البيانات مع الثقة مف درجة ذات بيانات مقارنة المدقق عمى 
 خالؿ مف عمييا الحصوؿ تـ قد البيانات تمؾ تكوف  أف أو السابقة، الفترات في مراجعتيا تـ قد
 عمى االعتماد يمكف وبالتالي بيا موثوؽ  البيانات تكوف  ولذلؾ جيد يةداخم رقابة نظاـ ذو ىيكل
 .أكبر بصورة المقارنات نتائا

 الناحية فمف سابقة، سنوات لعدة بيانات مع الحالية البيانات يقارف  أف المدقق عمى يجب 
 الشروة البيانات تمؾ في تتوفر أف بشرة سابقة سنوات أرلع بيانات استخداـ يمكف المثالية
 .السابقة النقطة في ذكرىا تـ التي
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 فكمما ونتائجيا، التحميمية جراءاتاإل وكفاءة فاعمية عمى واضح أثر البيانات تجميع لمستوى  إف 
 تطبيق عند المدقق يؤدييا التي االختبارات كانت كمما أكبر بدرجة مفصمة البيانات كانت
 عند المبيعات يقسـ أف مدققلم يمكف ذلؾ عمى ومثاؿ فاعمية، أكثر التحميمية جراءاتاإل
 .كاممة نفقة أساس عمى تحميميا مف بدالً  الشير أساس عمى تحميميا

 أكثر تحميالت إجراء عمى المدقق يساعد وفعالة مالئمة متعمقة إحصائية أساليب استخداـ إف 
 كفاءتيا التحميمية جراءاتلإل تحقق دقة أكثر نتائا عمى يحصل وبالتالي وفائدة عمقاً 
 .ياوفاعميت

 وعمميات الضخمة الحسابية العمميات إجراء في اآللي الحاسب لبراما المدقق استخداـ إف 
 أدؽ نتائا المدقق تعطي المالية المعامالت مف وغيرىا التسويات وقيود المراجعة ميزاف
 .محدودة ولتكمفة أسرع وبطريقة

 التحميمية في المراجعة: جراءاتمراحل تطبيق اإل 3-12
التحميمية في المراجعة في كل مرحمة مف عممية المراجعة، وقد بينت معايير  جراءاتيتـ تطبيق اإل

المراجعة الدولية المراحل التي يمكف أف يستخدـ فييا المراجع أدوات المراجعة التحميمية ومدى إلزامية 
صل عمييا كل مرحمة وأىدافيا مع مراعاة أف يتـ في كل مرحمة منيا إجراء مقارنة بيف النتائا التي يح

 المراجع وتوقعات المراجع، وىذه المراحل ىي:

 المرحمة األولى: مرحمة التخطيط لعممية المراجعة: 3-12-1

التحميمية في المراجعة في تخطيط عممية المراجعة  جراءاتييدؼ المراجع مف استخدامو اإل
راجعة عف طريق دراسة إلى زيادة فيـ المراجع لمنشأة العميل وطبيعة عممو، والتعرؼ عمى مخاطر الم

التحميمية في ىذه المرحمة إلى معرفة وجود  جراءاتاألرصدة والعالقات غير العادية، كما تيدؼ اإل
ور ليا تأثير عمى تخطيط المراجعة معامالت غير عادة ومبالغ ونسب واتجاىات قد تكشف عف أم

 .(345: 2004)حماد، 

لتخطيط لمساعدتو في فيـ األعماؿ وتحديد التحميمية في مرحمة ا جراءاتويطبق المراجع اإل
التحميمية عمى أوجو لمعمل لـ تكف معروفة  جراءاتمناطق الخطورة المحتممة، وقد يؤشر تطبيق اإل

: 2002)جرلوع،  المراجعة األخرى  إجراءاتلممراجع، وبالتالي تساعده في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى 
227). 

ميمية في ىذه المرحمة إلزامية، وأىداؼ المراجعة التحالتحميمية في ىذه  جراءاتوتعتبر اإل
 :(216: 2010)الذنيبات،  المرحمة تشمل
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 .تمكيف المراجع مف فيـ نشاة العميل وتقييـ مخاطر وجود تحريفات مادية في البيانات المالية 

 عميل معرفة ما إذا كانت األرقاـ األولية متطابقة مع توقعات المراجع بناء عمى دراستو لنشاة ال
 والبيئة المحيطة والصناعة.

 .تحديد نقاة الضعف المحتممة فيما يتعمق بالعمميات أو النواحي المالية بشكل عاـ 

 .توجيو موارد المراجعة إلى األمور األكثر أىمية 

 المرحمة الثانية: مرحمة الختبارات التفصيمية )الجوهرية(: 3-12-2

 ميلقلت معا كمييما أو التحميمية جراءاتاإل أو ميةالتفصي االختبارات تخداـسا المراجع يستطيع
 االختبارات مف النوعيف مف ألي المراجع اختيار ويرجع، المالية بالبيانات ةصالخا االكتشاؼ مخاطر
 منيما اختبار لكل المرجوة ائلمنتا المتوقعة والكفاءة الفعالية حوؿ الميني حكمو إلى منيما لمزيا أو
 لمبيانات ةصخا لتوكيدات االكتشاؼ مخاطر ميلقلت وذلؾ ،المراجعة حلم لممنشأة بتوسمنا ومدى
 في إلييا يحتاج التي المعمومات توفر حوؿ اإلدارة مف تفسارسباال عادة المراجع يوـ ؟كما المالية
 المنشأة قبل مف المعدة التحميمية المعمومات تخداـسا ويمكف ،وقيتياثمو  ومدى التحميمية جراءاتاإل
، جرلوع) مناسب بشكل تييئتيا تمت قد المعمومات ىذه باف تنعاقم المراجع يكوف  أف رةبش، بكفاءة
2002 :228). 

 الفحص مرحمة في التحميمية جراءاتباإل قياـلبا المراجع الدولية المراجعة معايير تمـز ولـ
 لممنشأة تخدامياسا بةسمنا مدى باختبار لممراجع الميني لمحكـ المجاؿ إلفساح وذلؾ ،واالختبارات
 ائنتا إلى ديؤ سي معا النوعيف مف مزيا أو تفصيمية االختبارات المراجع يستخدـ دقف ،المراجعة محل
 تزويد المرحمة ىذه في المراجعة في التحميمية جراءاتاإل أىداؼ أىـ ومف ،المراجعة لعممية أفضل
 االختبارات ائونتا الداخمية قابةالر  نظاـ فعالية في ةثقال درجة إلى باإلضافة، ةثقال مف بمستوى  المراجع
 تخفيض وبالتالي ،ليا حد أدنى في المراجعة إخطار بأف عاالقتنا مف المراجع يمكف مما ،التفصيمية
المعايير الدولية لمتدقيق انو عمى المراجع إذا قرر استخداـ  بينت وقد األخرى  الجوىرية االختبارات حجـ
: 2010)الذنيبات، يميالجوىرية أف يأخذ بعيف االعتبار ما  التحميمية مف ضمف االختبارات جراءاتاإل

216): 

 ائجياتن عمى مادتاالع إمكانو حددوت يةميحمتال جراءاتاإل أىداؼ. 
  طبيعة المنشأة التي يقوـ بتدقيق حساباتيا، ومدى وجود أقساـ وفروع ومعمومات خاصة بيذه

التحميمية لممنشأة  جراءاتالقياـ باإل األقساـ والفروع وبالتالي تحديد ما إذا كاف مف المناسب
 ككل أو لألقساـ والفروع.
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  مدى توافر المعمومات الالزمة لمقياـ بعممية التحميل سواء كانت المعمومات مالية أـ غير مالية
 مثل المعمومات الخاصة بعدد وحدات اإلنتاج أو عدد الوحدات المباعة.

 ل أىداؼ تسعى المنشأة لتحقيقيا أـ أنيا توقعات.تحديد فيما إذا كانت المعمومات المتوفرة تمث 

 .مصدر المعمومات المتوفرة، ىل ىي معمومات داخمية أـ خارجية 

 .أف يأخذ المراجع بعيف االعتبار المعمومات السابقة المتوفرة لديو مف خالؿ تدقيقو السابق 

جعة التحميمية في المرا جراءاتكما يقوـ المراجع بتقييـ درجة اعتماده البيانات عند استخدامو لإل
 :(343: 2004)حماد،  كاختبارات تحقق وذلؾ مف خالؿ

 .مصدر البيانات مف داخل المنشأة أو مصدرىا مستقل 

 .مدى موثوقية نظاـ الرقابة الداخمي 

 .مدى خضوع البيانات الختبارات مراجعة سابقا 

 .التوقعات مستقاة مف مصادر مختمفة 

  إضافية. إجراءاتمقدار الفرؽ المقبوؿ بدوف 

 .تقييـ وتفسير الفروؽ اليامة الغير متوقعة 

 المرحمة الثالثة: المرحمة النهائية في المراجعة: 3-12-3

 وائـقلم يةاإلجمال ةالمراجع في المراجعة في يةميحمتال جراءاتاإل خداـتاس في اليدؼ كمفي
 يايإل التوصل ـت االستنتاجات التيتقييـ سالمة  ىو ةالمراجع يةعمم يةنيا ربق المراجعة محلية المال
 .( 345: 2004،حماد) يةالمال وائـقال حوؿ المراجع رأى ذلؾ في بما المراجعة أثناء

 يفتكو  اجل مف المراجعة يةعمم يةنيا مف رابقتاال عند يةميحمتال جراءاتاإل المراجعويطبق 
 تاجاتنتاالس وأف  ،العمل عةيبطب لمراجعا لمعرفو ةقمطاب ككل ةيالمال اناتيالب كانت إذا مايف العاـ رارهق
 االستنتاجات تعزيز بيا ادير  ةالمراجع في يةميحمتال جراءاتلإل ويقطبت اءر ج يايإل التوصل ـت يتال
 ةعام جةتين إلى الوصوؿ اليتوبال  ة،المراجع يةعمم مف تباراتواالخ حصفال ةمرحم ؿخال لمتكونةا
 طمبتت يتال يةالمال العمميات عف مؤشر ةابثبم كوف ت فإنيا أخرى  ةيناح ومف  ،ةيالمال اناتيالب يةولقبمع

  .(229: 2002، جرلوع)ية إضاف إجراءات

 تمفةالمخ ةاألدل ـتقييب اموقي عند وذلؾ لممراجع يةإلزام ةالخطو  ىذه يةالدول ةالمراجع ييرمعا تبرتاع دقو  
 ةمالس مدىتقدير  مف المراجع فيمكت إلى سيرئ بشكل ةالخطو  ىذه يدؼتو   ،النيائي بالرأي والخروج
استمرارية المنشأة، وبالتالي  عمى الحكـ إمكانو إلى باإلضافة ، عاـ بشكل ةيالمال وائـقال ؽوصد وعدالة

 .(216: 2010)الذنيبات، ة النيائية عف البيانات المالية تمكيف المراجع مف تكويف الصور 
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 التحميمية: جراءاتخطوات اإل 3-13
اجعة التحميمية مف خالؿ تطبيق مجموعة مف الخطوات التي يقوـ بيا المراجع تتـ عممية المر 

 :(29: 2006)أبو سميدانة،  يمكف إجماؿ أىـ الخطوات فيما يميلمحصوؿ عمى النتائا  المرجوة، و 
 :اإلعداد والتمهيد لممراجعة التحميمية 

تحميمية في عممية تخطيط ال جراءاتإلى إمكانية استخداـ اإل 520يشير معيار المراجعة الدولي 
، 2008المراجعة لفيـ طبيعة العمل وتحديد مناطق الخطورة المحتممة. )معايير المراجعة الدولية، 

 (157ص

وتتضمف ىذه الخطوة قياـ المراجع دراسة األحواؿ االقتصادية وأحواؿ الصناعة التي تعمل المنشأة 
ية المطبقة فييا لمتعرؼ عمى التقمبات التي في إطارىا و دراسة وفحص السياسات والممارسات اإلدار 

 طرأت عمييا خالؿ فترة المراجعة.

 :تحميل البيانات لكتشاف األرصدة غير العادية 

يستعيف المراجع بعدة أساليب لتحميل البيانات موضوع المراجعة وذلؾ الكتشاؼ األرصدة غير  
ى معقولية أرصدة القوائـ المالية، ومدى العادية كما توفر ىذه األساليب إثباتا لممراجع يتمثل في مد

اتساؽ العالقات بيف أرصدة القوائـ المالية والمعمومات األخرى ومدى المخاطر التي تتعرض أو قد 
 تتعرض ليا المنشأة مستقباًل.

 :دراسة األرصدة غير العادية لتحديد التقمبات التي يجب إخضاعها لمفحص 

التقمبات غير العادية لمعرفة أسبابيا والحكـ عمييا، وبالتالي ييتـ المراجع أثناء الفحص التحميمي ب
تحديد ما إذا كانت ىذه التقمبات جوىرية وبالتالي يجب إخضاعيا لمفحص أـ أنيا ال تتصف باألىمية 
فال داعي لزيادة االختبارات المتعمقة بيا، ويعتمد المراجع في ذلؾ عمى التقدير الشخصي مع األخذ في 

ات األىمية النسبية، وكما يأخذ المراجع بعيف االعتبار توقعاتو بخصوص نسبة التغير االعتبار مؤشر 
المتوقعة ألرصدة الحسابات و أثر التقمبات عمييا وأثر الظروؼ المحيطة بالمشروع عمى أرصدة 

 الحسابات والخبرة السابقة لممراجع.
 

 :فحص التقمبات غير العادية 

رورة البحث عف التفسيرات المالءمة لمتقمبات الميمة يشير معيار المراجعة الدولي إلى ض
: 2008ولمعالقات المتضارلة بيف المعمومات الوثيقة وعميو إيجاد أدلة معززة )معايير المراجعة الدولية، 

159.) 
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ويقوـ المراجع بفحص التقمبات غير العادية عف طريق مناقشة المسئوليف بالمنشأة عف أسباب 
المراجع عدـ االكتفاء بذلؾ بل يجب العمل لمحصوؿ عمى دليل إثبات  ىذه التقمبات ويجب عمى

إضافي يدعـ ذلؾ، وعند تقويـ أدلة اإلثبات الناتجة مف المراجعة التحميمية يراعي المراجع دقة تطبيق 
األساليب الفنية لممراجعة التحميمية وطبيعة وكفاءة اختبارات المراجعة األخرى والتي تتكوف مف 

الرقابية واختبارات تفاصيل العمميات واألرصدة فإذا كانت اختبارات  جراءاتلتزاـ باإلاختبارات اال
المراجعة األخرى عمى درجة عالية مف الكفاءة ولـ تكشف عف وجود أخطاء غير عادية فإنو يمكف 

 الحكـ عمى دليل اإلثبات المتحصل عميو بأنو معقوؿ.

 التحميمية في المراجعة: جراءاتتوثيق اإل 

 جراءاتعمى المراجع أف يوضح في أوراؽ المراجعة الخطة التي وضعيا لمقياـ باإل يجب
التحميمية في المراجعة وما تـ الحصوؿ عميو مف نتائا، وذلؾ إلمكانية التعرؼ عمى طبيعة وحدود 

الفحص التحميمي  إجراءاتالمتخذة،  ويجب أف تشمل أوراؽ المراجعة عمى  جراءاتموضوعية اإل
لمعمومات التي يرتكز عمييا الفحص التحميمي والمؤشرات أو النسب المستخدمة في وكذلؾ عمى ا

الفحص التحميمي، والتقمبات غير العادية لمبنود محل المراجعة مع توضيح التفسير ليذه التقمبات واألدلة 
 التي تدعـ ىذا التفسير والنتائا التي تـ التوصل إلييا.

 

 التحميمية: جراءاتاإلأساليب  3-14
( لسنة 56، والمعيار رقـ )1978( لسنة AICP: 56( )24أشار المعيار األمريكي لمتدقيق رقـ )

التحميمية تشمل ستة أنواع مف  جراءاتالصادريف عف معيد المحاسبيف األمريكييف إلى أف اإل 1988
 ي:( وىIFAC: 520) 1996لسنة  520المقارنات وىو ما أكده أيضًا المعيار الدولي لمتدقيق رقـ 

 مقارنة المعمومات عف الفترة الجارية بمعمومات مماثمة عف الفترات السابقة.. أ

 مقارنة المعمومات عف الفترة الجارية بالموازنات أو التنبؤات.. ب

 دراسة العالقات بيف المعمومات المالية وغير المالية المالئمة.. ت

 دراسة العالقات بيف عناصر المعمومات، مثل النسب ليامش الرلح.. ث

 نة معمومات المالية بأخرى مماثمة لوحدات تنظيمية أخرى.مقار . ج

 مقارنة معمومات المالية بمعمومات مماثمة تتعمق بالقطاع.. ح

باستخداـ المقاييس النقدية  جراءاتوىناؾ العديد مف الطرؽ التي يمكف استخداميا لتنفذ ىذا اإل
 أو الكمية أو النسبية وذلؾ مف خالؿ المعمومات المالية لممنشأة.
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 التحميمية الوصفية )غير الكمية( جراءاتاإلالمستوي األول:  3-14-1
يستخدـ المدقق نظرتو الفاحصة المبنية عمى خبرتو الشخصية لمحكـ عمى مدى  جراءاتوفقًا ليذه اإل

 :جراءاتمعقولية أدلة اإلثبات التي حصل عمييا، وتشمل ىذه اإل

  لشخص لديو معمومات حوؿ طبيعة عمل االستفسار: عبارة عف مجموعة مف األسئمة الموجية
 المنشأة وتشمل النواحي المالية والمحاسبية والتدقيقية.

  التوقعات مف نتائا التدقيق السابقة: كاألخطاء التي اكتشفت في عممية التدقيق السابقة ومقابمة
المدقق السابق وذلؾ لتحديد المواقع التي يمكف أف تسبب صعوبات وعراقيل لعممية التدقيق 

 الحالية.

  مراجعة المعمومات الخارجية )غير الكمية(: كاإلطالع عمى الكتب العممية وأدلة المحاسبة
والتدقيق الدولية وعمي قوانيف وتشريعات الحكومية، وأي تشريعات أخرى ليا تأثير عمى عمل 
آت المنشأة والتقارير السنوية، وما صدر مف السوؽ المالي عف المنشأة موضوع التدقيق والمنش

 المماثمة ليا.

  ،مراجعة المعمومات الداخمية )غير الكمية(:  كمراجعة النظاـ الداخمي لممنشأة وعقد التأسيس
وكذلؾ مراجعة محاضر جمسات مجمس اإلدارة ووقائع اجتماع الييئة العامة واإلطالع عمى 

لسياسات ممفات الموظفيف، وممفات المراسالت باإلضافة إلي سجالت اإلنتاج، والتعرؼ عمى ا
المتبعة في تسويق المنتجات وتوزيعيا عمي العقود الميمة والتي يكوف ليا تأثير عمى عممية 

 التدقيق مثل اتفاقية القروض والعقود طويمة اآلجل.

 التحميمية والكمية البسيطة  جراءاتالمستوى الثاني: اإل 3-14-2
قيق، في وجود عالقات بيف البيانات في التد جراءاتتمثل الفمسفة الرئيسية وراء استخداـ ىذه اإل

بنمط معيف واستمرارىا عمى ىذا النمط في مستقبل مادامت الظروؼ المحيطة لـ تتغير، ويمتاز ىذا 
باعتماد المعمومات الكمية ومعالجتيا بطريقة سيمة لتعطي دالئل في عممية تدقيق  جراءاتالنوع مف اإل

 ما يمي: جراءاتالحسابات، ومف أىـ ىذه اإل
 

 حميل التجاهات )التحميل األفقي(:ت . أ

يقوـ تحميل االتجاىات عمى تتبع سموؾ أحد بنود القوائـ المالية عبر الزمف لمعرفة اتجاىيا 
والمساعدة في التنبؤ مستقبال وييدؼ تحميل االتجاىات إلى إبراز معدالت التغيير في قيمة كل عنصر 

لتغيرات التي تطرأ عمى البند مف فترة ألخرى يصل ية ومف خالؿ تحميل امئو إما بأرقاـ مطمقة أو نسبة 
المراجع إلى بعض المؤشرات المتعمقة بالنمو واالتجاىات األخرى التي تؤثر عمى المنشأة ويتـ تحميل 
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االتجاىات مف خالؿ أحد بنود القوائـ المالية ثابتا مع تغير المزمف بعد اتخاذ احد السنوات كسنة 
البند خالؿ السنوات الالحقة عمى سنة األساس كما أف سنة األساس ال  أساس ثـ الحكـ عمى اتجاه ىذه

تكوف سنة ذات إنتاج ضعيف أو سنة إنتاجيا قوي بل تتصف سنة األساس بأنيا سنة ذات ظروؼ 
طبيعية كما يجب أال تستخدـ نفس سنة األساس لفترة طويمة بل يجب تغيرىا مف فترة ألخرى، خاصة 

)شبيب،  دة مف إف كاف في صورة نسبة مئويةويكوف التغير مؤشرا أكثر فائإذا تـ تغيير نوع النشاة 
2009 :142). 

 تحميل التباين )التحميل الرأسي(: ب.

يعتمد تحميل التبايف عمى إيجاد عالقة بيف عنصر مف عناصر القوائـ المالية ومجموعة مف 
صر نسبة إلى تمؾ المجموعة ذات العناصر ذات داللة معينة، وذلؾ لتحديد األىمية النسبية ليذا العن

الداللة المعينة حيث يكشف ىذا التحميل عف عالقة كل بند بقاعدة معينة ويقوـ تحميل التبايف عمى 
تحويل األرقاـ المطمقة في القوائـ المالية إلى نسب مئوية مف خالؿ تحميل كل قائمة تحميال عموديا ثـ 

ائمة إلى إجمالي القائمة نفسيا، أو نسبة كل مجموعة يحدد األىمية النسبية لكل عنصر مف عناصر الق
 فرعية إلى اإلجمالي أو نسبة كل عنصر في المجموعة إلى المجموعة الفرعية.

ويالح  أف المقارنات السابقة تشير إلى األىمية النسبية كما يؤدي إجرائيا وتحميميا إلى اكتشاؼ 
ة واكتشاؼ ظواىر تثير االىتماـ أو تعطي مؤشرات العالقة التي ترلط بيف العناصر الداخمة في المقارن

سواء إيجابية أو سمبية حيث أف التحميل الرأسي يعمل عمى تحميل وتفسير الدالالت لمنسب التي يجرييا 
 .(244: 2010بل ويرلطيا بنسب أخرى مالئمة )أحمد، 

 تحميل النسب: ج.

ا كما يستخدـ كوسيمة رقابية يعتبر أسموب تحميل النسب ىو اإلجراء التحميمي األكثر شيوع
وذلؾ لسيولة احتسابيا وتفسيرىا واستعماليا في  األداء في المشروعات االقتصادية ميمة ولتقييـ

المقارنات وكذلؾ في أنيا تكشف ما ال تكشفو القوائـ المالية العادية ويشتمل تحميل النسب عمى التحميل 
معيف بيف العناصر المختمفة لمقوائـ المالية والجانب العامودي والذي يعني بتحميل العالقات في تاريخ 

الذي ينتمي إليو كل عنصر في الميزانية والتحمي األفقي والذي يعني بدراسة االتجاه الذي يأخذه كل 
بند مف بنود القوائـ المالية ومالحظة مقدار التغير عمى البند مع مرور الزمف وتصنف النسب وفقا 

نسب الميزانية ونسب قائمة الدخل ونسب مختمطة، ويمكف تعريف النسبة لمصدرىا إلى ثالث أصناؼ: 
عمى أنيا العالقة الرياضية بيف رقميف محاسبييف ليما عالقة منطقية ببعضيما، وتعبر النسب المالية 
عف عالقة بيف عنصرييف أو متغيريف سواء داخل المنشأة أـ خارجيا، وتفيد في تحديد واستقراء 

 .(303: 2011) عقل، لممعامالت المالية داخل المنشأة في العالقات بيف البياناتالتغيرات الميمة 
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وتطبق مف خالؿ المقارنة مع النسب التاريخية لممنشأة، وكذلؾ تتـ بإجراء المقارنات مع 
مصدر خارجي كالنسب الخاصة بالصناعة التي تنتمي إلييا المنشأة، ويعتبر تحميل النسب بمثابة 

ت المالية وذلؾ ألف التغيرات في النسب توصل المراجع إلى تحميل وتفسير سبب فحص عاـ لمبيانا
التغيير ونظرا لكبر عدد النسب يختار المراجع النسب التي ليا داللة معينة بالنسبة لعممية المراجعة 
بعناية ومينية وال بد لممراجع عند تطبيق تحميل النسب مف مراعاة مجموعة مف الخطوات أىميا: 

 مة البيانات ومعالجتيا محاسبيا، تحميل وتفسير النتائا.ءر النسب المالية المالئمة لميدؼ، مالاختيا

تعتبر النسب المالية صماء  و كما يقوـ المراجع بتفسير وفيـ العالقات بيف األرقاـ المكونة لمنسبة
عمى تفسيرىا، إجراء بدوف دراسة تحميمية لمكوناتيا وىي البسط والمقاـ وتكمف قيمة النسبة في القدرة 

)أحمد،  ود بدوف وجود عالقات مفسرة بينياالتحميل وتفسير العالقات، حيث ال يوجد ارتباة بيف البن
2010 :244). 

 :أنواع النسب المالية 

تعد النسب المالية بمثابة محاولة إليجاد العالقة بيف معمومتيف خاصتيف إما بقائمة المركز المالي 
: 2011ما معًا، لذلؾ فيي تزود المعنييف بفيـ أفضل لحقيقة المنشأة )عقل، أو بقائمة الدخل أو بي

311). 

وتعمل النسب كعالقات ومؤشرات انذارية تساعد في اكتشاؼ مخالفات قائمة أو محتممة وذلؾ عند 
تطبيقيا في تحميل االتجاىات أو تحميل التبايف ويوجد العديد مف النسب المالية التي تختمف باختالؼ 

 ائمة المالية المستخرجة منيا واليدؼ مف النسبة ويمكف إجماليا في مجموعتيف رئيستيف كاآلتي:الق
 . نسب مستخرجة من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي:1

وتشتمل عمى خمس أنواع رئيسية يقوـ المراجع باستخداـ ما يناسبو حسب البند محل المراجعة 
 ي:واليدؼ المراد التحقق منو وىي كاآلت

 

 :أولا: نسب السيولة 

الفورية والمتوقعة مف دوف تأخير ، والمصارؼ التجارية  التزاماتوتمثل قدرة المصرؼ عمى مواجية 
 تعتمد بشكل كبير في مواردىا عمى الودائع األمر الذي يتطمب أف تكوف مستعدة لمقابمة حركة

 ، واف انخفاض السيولة يؤديئتمانيةاالفي تقديـ التسييالت  السحوبات المفاجئة والعادية واالستمرار
 .الى فقداف ثقة العامميف بالمصرؼ
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  :( 37-36، ص 2005) ألياس، تساب نسبة السيولة من خالل اآلتييتم اح
= ) أرصدة نقدية + أصوؿ شبو نقدية ( / حجـ الودائع لدي نسبة النقدية الى الودائع .1

  .المصرؼ
= ) النقد في خرى إلي اجمالي الموجوداتاألنسبة النقد في الصندوؽ ولدي المصارؼ  .2

  .الموجودات أجماليالصندوؽ + النقد لدي المصارؼ األخرى ( / 
 سبة القروض الى اجمالي الموجودات= القروض / اجمالي الموجودات.ن .3

نسبة االستثمارات قصيرة االجل الي مجموع الودائع = استثمارات مالية قصيرة االجل /  .4
  .مجموع الودائع

 مؤشر الربحية: ثانيا: 

ذ يعد ىدؼ الرلحية مف ، إية لتحقيق أعمى مستوى مف األرلاحتسعى المصارؼ التجار 
مواؿ ف تحقيق الرلحية عميو أف يوظف األ، لكي يتمكف المصرؼ ماألىداؼ الرئيسية لممصرؼ

، فكمما سعت ائد مناسبة كالقروض واالستثماراتالتي يحصل عمييا في موجودات تدر عميو عو 
إلي زيادة رلحية المصرؼ لي زيادة ايراداتيا وتخفيض نفقاتيا سيؤدي ذلؾ رؼ التجارية إلمصاا

 (.115، ص 1999، )الشكرجي
 : الرلحية في المصارؼ التجارية ىي ىـ مؤشراتو مف أ 

 وائد المدينة ( / األصوؿ العاممة.الف –ىامش الفائدة = ) الفوائد الدائنة  -1

  .الثابتة األصوؿقدية و النباستثناء  وتشمل االصوؿ العاممة االصوؿ كافة
  .ىامش صافي الرلح مف الفوائد = صافي الرلح بعد الضرائب /  الفوائد الدائنة -2
  األصوؿ.درجة استخداـ االصوؿ = الفوائد الدائنة / اجمالي  -3
  .صوؿي الرلح بعد الضرائب / اجمالي األالعائد عمى االصوؿ = صاف -4
  .الرلح بعد الضريبة / حقوؽ الممكية = صافي الممكيةالعائد عمى حقوؽ  -5

 ا: نسب مستخرجة من قائمة التدفقات النقدية:ثالث 

يكشف تحميل قائمة التدفقات النقدية عف بعض الجوانب التي ال يوضحيا تحميل قائمة الدخل 
وقائمة المركز المالي كما يوفر معمومات مالية إضافية ميمة كتأثير العمميات المالية عمى السيولة 
والرلحية والتدفقات النقدية المستقبمية وتوقيت التدفقات النقدية وأىـ نسب قائمة التدفقات النقدية 

 :(252: 2010)أحمد، غش والتالعب في القوائـ المالية المستخدمة في كشف ال
 مؤشرات الكفاءة في الحصول عمى تدفقات نقدية:

صوؿ عمى تدفقات نقدية مف عممياتيا الجارية يقصد بكفاءة توليد النقدية ىي مقدرة المنشأة عمى الح
 وتستخدـ لقياس توليد النقدية مجموعة مف النسب:
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 نسبة التدفق النقدي إلى المبيعات = صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل/ إيراد المبيعات

عات في أنيا وتتفوؽ ىذه النسبة عمى نسبة الرلحية والتي تساوي صافي إيراد التشغيل إلى إيراد المبي
 تقيس صافي التدفق النقدي التشغيمي وليس الرلح المكتسب لكل وحدة نقد مف المبيعات.

 نسبة التدفق النقدي إلى األصول = صافي النقدية من أنشطة التشغيل/ إجمالي األصول

ي وتقابل ىذه النسبة مف النسب التقميدية نسبة العائد عمى األصوؿ والتي تساوي صافي الدخل/إجمال 
األصوؿ، إال أنيا تقيس صافي التدفق النقدي الناتا عف استخداـ األصوؿ، وكمما زادت ىذه النسبة دؿ 

دارة أصوليا.  ذلؾ عمى كفاءة المنشأة في استخداـ وا 

 = صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل/ صافي الدخلنسبة عائد التدفق النقدي

 مقارنتوالنقدي لمفترة الحالية مقارنة بالفترات السابقة أو  بد مف ثبات عائد التدفقولصحة القياس ال 
بالمؤشر المتوسط الذي يجب أف يكوف أكبر مف الواحد الصحيح، فاالنخفاض في معدؿ العائد عمى 
مدار عدة فترات زمنية يعني نمو الدخل بمعدؿ أسرع مف التدفق النقدي التشغيمي مما قد يشير إلى 

لرفع الدخل، كما أف انخفاضو إلى أقل مف واحد صحيح يشير إلى احتماؿ ممارسة غش وتالعب 
 .مقبوالً  نقدياً  أنشطة التشغيل بالمنشأة ال تولد تدفقاً 

 مؤشرات قياس السيولة:

 تستخدـ مجموعة نسب لقياس السيولة مف خالؿ التدفق النقدي التشغيمي، وأىميا:
 نسبة التدفق النقدي إلى اللتزامات المتداولة= 

 لتدفقات النقدية من أنشطة التشغيل/ اللتزامات المتداولةصافي ا

تعبر ىذه النسبة عف مدى استغالؿ المنشأة اللتزاماتيا المتداولة في تحقيق تدفقات نقدية، وتقيس ىذه 
النسبة صافي التدفق النقدي الناتا عف استخداـ االلتزامات المتداولة في العمميات التشغيمية لممنشأة 

 ذه النسبة دؿ ذلؾ عمى كفاءة المنشأة في استخداـ التزاماتيا المتداولة.وكمما زادت ى
 نسبة التدفق النقدي التشغيمي بعد التوزيعات إلى اللتزامات المتداولة=

 التوزيعات النقدية( اللتزامات المتداولة. –)صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

لتشغيمية عمى تسديد االلتزامات المتداولة ولكف بعد سداد نصيب تشير إلى مدى مقدرة التدفقات النقدية ا
المساىميف مف األرلاح الموزعة في صورة نقدية، ويشير انخفاض النسبة إلى أقل مف الواحد الصحيح 
إلى عدـ كفاية التدفقات النقدية التشغيمية لتسديد االلتزامات المتداولة وبالتالي احتماؿ سعي المنشأة إلى 

 .(29: 2012)أبو شرخ،  الغير لسداد االلتزامات المستحقةعض األصوؿ أو االفتراض مف تسييل ب
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 مؤشرات قياس المديونية:

تقيس ىذه المؤشرات درجة االعتماد عمى الديوف وقدرة المنشأة عمى الوفاء بكافة التزاماتيا لمغير ومف 
 ىذه النسب ما يمي:

 التدفق النقدي إلى إجمالي الديون=

 فقات النقدية من أنشطة التشغيل/ إجمالي اللتزامات.صافي التد

ارتفاع النسبة إلى دالالت ايجابية حوؿ قدرة المنشأة عمى االلتزاـ بالدفع النقدي دوف صعوبات ويشير 
وتقابل ىذه النسبة مف النسب التقميدية نسبة إجمالي األصوؿ إلى إجمالي االلتزامات ولكف تتميز عنيا 

 يكية وانطوائيا عمى النقد المستخدمة دوف باقي األصوؿ.في أنيا أكثر دينام

 عدد سنوات سداد الديون طويمة األجل=

 إجمالي الديون طويمة األجل/صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

ويمثل ىذا المؤشر عدد السنوات التي تستغرقيا المنشأة لتسديد ديونيا طويمة األجل مف تدفقاتيا النقدية 
ية ويشير انخفاض النسبة إلى قدرة المنشأة الذاتية في توليد تدفقات موجبة يمكف توظيفيا التشغيم

بالكامل في سداد االلتزامات طويمة األجل في حيف تشير النسبة المرتفعة إلى ضخامة الديوف مقارنة 
وارد نقدية مف بالتدفقات النقدية الداخمة. مما يفسر حاجة المنشأة إلى وقت أطوؿ لتسديد الديف وتدبر م

 أنشطة أخرى غير تشغيمية لموفاء بالديوف.

.(30: 2012)أبو شرخ، عدد مرات تغطية التدفقات النقدية لفوائد الديون=

)صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل + مصروف الفوائد+ مصروف الضرائب(/ مصروف 
 الفوائد

نقدية مف عممياتيا الرئيسية تكفي لتغطية أعباء وتقيس ىذه النسبة مقدرة المنشأة عمى توليد تدفقات  
لممنشأة  االفتراضيةالديوف، ويشير ارتفاع ىذه النسبة إلى انخفاض مخاطر التمويل وزيادة الطاقة 

مكانية حصوليا عمى قروض جديدة، وتقابل ىذه النسبة مف النسب التقميدية ما يعرؼ نسبة تغطية  وا 
سيـ الخيار لذا غير نقدية مثل مصروفات اإلىالؾ وأوي عمى بنود األرلاح لفوائد الديوف التي قد تحت

المنشآت تحقق أرلاح منخفضة نتيجة خصـ العناصر غير النقدية تبدو وكأنيا غير قادرة عمى تحمل 
 عبأ الديوف.

 مؤشر التغطية الرأسمالية أو مؤشرات الكفاية:

عمميات التشغيل لسداد االلتزامات وذلؾ تيدؼ ىذه النسب إلى تقييـ مدى كفاية النقدية المتولدة مف 
.(30: 2012)أبو شرخ،  بعد الصرؼ عمى مشروعات الرأسمالية.
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 نسبة تغطية النفقات الرأسمالية= صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل/ النفقات الرأسمالية. 

تي يمكف الحصوؿ عمييا مف تمثل النفقات الرأسمالية التدفقات النقدية المدفوعة لشراء أصوؿ إنتاجية وال
قائمة التدفقات النقدية في جزء االستثمار، وتعتبر زيادة النسبة عف واحد صحيح مرغوبا فيو حيث 
يعني أف المنشأة تحقق تدفقات نقدية مف عممياتيا التشغيمية تكفي لتمويل شراء أصوليا ويبقى فائض 

 نقدي متاح لتغطية وسداد التزاماتيا.

سب عمى صافي التدفقات النقدية مف أنشطة التشغيل أفضل مقياس لألداء حيث ويعتبر اعتماد الن
تشير صافي التدفقات النقدية التشغيمية الموجبة إلى قدرة المنشأة عمى توليد تدفق نقدي يفي باحتياجات 
المستثمريف حيث يسعى المستثمر إلى الكسب المرتفع ويعتبر صافي التدفق النقدي التشغيمي األساس 

الئـ لتقيـ المستثمر لممنشأة والمقياس السميـ الذي يستخدمو الدائنوف لمحكـ عمى قدرة المنشاة عمى الم
 سداد ديونيا.

ويعتبر صافي التدفق النقدي التشغيمي أكثر دقة في قياس أداء المنشأة مقارنة بالموارد النقدية المستمدة 
د اإلدارة بكل ما تحتاجو مف أمواؿ لمقابمة مف األنشطة االستثمارية والتمويمية فيو المورد الذي يم

احتياجاتيا المختمفة، كإعادة االستثمار وتخفيض الديف وا عادة شراء األسيـ وتوزيعيا األرلاح لألسيـ 
فيو مصدر متجدد لمنقدية، ويحتوي عمى عمميات متكرر بخالؼ النقدية المستمدة مف األنشطة 

 .(34: 2012)أبو شرخ، ميات ال تتكرر كثيرًا عماالستثمارية والتمويمية والتي تنتا مف 

 .التحميمية المتطورة جراءاتالمستوي الثالث: اإل 3-14-3
عمي أساليب إحصائية ورياضية متطورة تعتمد عمى معمومات كمية،  جراءاتيشمل ىذا النوع مف اإل

 منيا: وبشكل أساسي تعتمد عمى المعادالت الرياضية وذلؾ باستخداـ البيانات التاريخية، 

لبياف نوع العالقة بيف متغير مستقل أو أكثر ومتغير تابع، وفي التدقيق  تحميل النحدار:. ب
الدقة وينقسـ يستخدـ ىذا األسموب في تحديد واضح لتوقعات المدققيف، مع إيجاد مقياس الثقة و 

 إلى: (129: 1993) لطفي، تحميل االنحدار 

اب معيف وحساب آخر، ومحاولة التنبؤ برصيد : إيجاد عالقة بيف حستحميل اإلنحدار البسيط -
أحد الحسابيف مف خالؿ رصيد الحساب األخر باستخداـ تمؾ العالقة، ويعتمد االنحدار البسيط 

 xb  +a =Yعمى أساس تحديد العالقة بيف متغير مستقل ومتغير تابع حسب المعادلة التالية:
تمثل معدؿ  B: قيمة ثابتة، Aتغير المستقل، : المXالمتغير التابع المراد التنبؤ بقيمتو، و  Yحيث
 التغيير.
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: ايجاد عالقة بيف عدة حسابات مف جية ) متغيرات مستقمة( وحساب تحميل النحدار المتعدد -
آخر )متغير تابع( لالستدالؿ بالمتغيرات المستقمة في ايجاد قيمية المتغير التابع لمتحقق مف 

+ bnxn +...... +b2x2ؿ المعادلة التالية: صحة أو التنبؤ برصيده، ويتـ ذلؾ مف خال
b1x1+a =Y  

 

فمثاًل: يمكف اعتبار تكمفة اإلنتاج المتغير التابع، واعتبار العناصر المكونة ليا متغيرات مستقمة مثل 
الموارد، واألجور، والمصاريف غير المباشرة، ومف خالؿ دراسة العالقة بيف ىذه المتغيرات لعدة سنوات 

حديد معامالت االنحدار ثـ استخداـ المعادالت السابقة في تحديد تكمفة اإلنتاج ماضية، يمكف ت
 المتوقعة لمسنة الحالية.

السالسل الزمنية عبارة عف مجموعة مف البيانات المتعمقة بفترات  تحميل السالسل الزمنية:. ت
ؾ السالسل زمنية معينة، عادت عمى فترات متساوية ومف ثـ تحميل البيانات لتحديد مكونات سمو 

الزمنية، مثل االتجاه بفترات طويمة اآلجل، التغيرات الموسمية، التغيرات العشوائية) أوسمفاف، 
 ( وىناؾ نموذج شائع االستخداـ وىو نموذج الضرب وفقًا لممعادلة التالية:172: 1981

 
لمالية باعتبارىا : طبقًا ليذا النموذج يتـ البدء باختيار أحد بنود القوائـ انموذج التخطيط المالي. ث

المتغير الرئيسي )المستقل( حيث يستخدـ التنبؤ ببقية البنود، وبعد انتياء كافة التنبؤات يتـ اعداد 
قائمة الدخل التقديرية وقائمة المركز المالي التقديرية ومقارنتيا مع القوائـ المالية الفعمية لتحديد 

 ,2006: 240الشكل العاـ لالنحدار التالي:)مدى معقولية الظاىرة في ىذه القوائـ ويأخذ أي بند 
wild) 

 

: تمثل الخطأ العشوائي الناتا عف التنبؤ، وىو الفرؽ بيف القيمة M: الفترة المراد التنبؤ عنيا، Iحيث 
 بيا. المتنبأالحقيقية والقيمة 

قل ليذا نموذج التدفق النقدي: يختمف ىذا النموذج عف نموذج التخطيط المالي في أف المتغير المست
النموذج ىو التدفقات النقدية، وكذلؾ ال يسعى إلي التنبؤ بعناصر القوائـ المالية جميعيا ولل يتـ التنبؤ 
بالقيـ الحقيقية لمبنود المرتبطة بالنشاة العادي لممنشأة أما القيـ الحقيقية لمعناصر المصروفات 

ل ال يتـ التنبؤ بيا، لذلؾ تعد قوائـ وااليرادات غير العادية واألصوؿ القابضة والقروض طويمة األج
 .(144: 1987)الجندي، ة تقديرية لمدخل المركزي المالي مالي
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 التحميمية:  جراءات( اإل521المعيار الدولي ) 3-15
التحميمية أثناء  جراءاتييدؼ ىذا المعيار إلي وضع معايير وتوفير ارشادات تتعمق بتطبيق اإل .1

 عممية المراجعة.

لتقييـ الخطر وذلؾ لمتوصل  إجراءاتالتحميمية ك جراءاتقب الحسابات تطبيق اإلينبغي عمى مرا .2
 جراءاتإلي فيـ المنشأة وليئتيا وفي الفحص الشامل في نياية عممية المراجعة، ويمكف تطبيق اإل

 لمتحقيق. إجراءاتالتحميمية أيضًا ك

ة العالقات المتوقعة فيما بيف التحميمية تقييـ المعمومات المالية عف طريق دراس جراءاتيقصد باإل .3
التحميمية أيضًا عمى االستفسار عف وجود  جراءاتالبيانات المالية وغير المالية. كما تشمل اإل

تقمبات محددة وعالقات ال تتمشي مع المعمومات المالية المتصمة بيا أو تنحرؼ انحرافًا مؤثرًا عف 
 المبالغ المتوقعة.

 التحميمية جراءاتطبيعة وغرض اإل
 التحميمية عمل دراسة مقارنات لممعمومات المالية لممنشأة عمى سبيل المثاؿ مع: جراءاتتتضمف اإل .4

 .المعمومات المقارنة لمفترات السابقة 

 .النتائا المتوقعة لممنشأة مثل الموازنات والتنبؤات أو توقعات المراقب مثل عمل تقدير لإلىالؾ 

 ارلة نسب المبيعات إلي حسابات العمالء الخاصة المعمومات المماثمة في نفس النشاة مثل مق
بالمنشأة مع متوسط تمؾ النسب في نفس النشاة أو مع النسبة الخاصة بمنشأت أخرى في 

 حجـ مقارب وفي نفس النشاة.

 الفحص التحميمي أيضا دراسة العالقات التالية: إجراءاتتتضمف  .5

 توقع أف تتفق مع نموذج معيف يتـ العالقة ما بيف عناصر المعمومات المالية والتي مف الم
 التنبؤ بع عمى أساس خبرة المنشأة مثل نسبة إجمالي الرلح.

  العالقة بيف المعمومات المالية والمعممات غير المالية ذات الصمة مثل تكمفة األجور والمرتبات
 مع عدد العامميف.

رؽ مف مجرد المقارنات السابقة، وتتدرج ىذه الط جراءاتيمكف استخداـ طرؽ متنوعة لتنفيذ اإل .6
 جراءاتالبسيطة إلي التحميالت المركبة باستخداـ أساليب إحصائية متطورة، ويمكف تطبيق اإل

التحميمية عمى القوائـ المالية المجمعة ومكونات القوائـ )مثل الشركات التابعة أو األقساـ أو 
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المراجعة  جراءاتار المراقب إلالقطاعات(، وكذلؾ عمة أي مف مفردات القوائـ المالية، ويعتبر اختي
 وطرؽ مستوى تطبيقيا مسألة ترجع لحكمو الميني الشخصي.

 التحميمية األغراض التالية: جراءاتتستخدـ اإل .7

 (9-8لتقييـ الخطر لمتوصل إلي فيـ المنشاة وليئتيا ) الفقرات  إجراءاتك 

 مف استخداـ اختبارات ا أكثر فاعمية أو كفاءة ما يكوف استخداميلمتحقيق وذلؾ عند إجراءاتك
التفاصيل في تخفيض خطر التحريف الياـ والمؤثر عمى مستوى التأكيد إلي مستوى منخفض 

 (19-10مقبوؿ ) الفقرات 

  (20كفحص شامل لمقوائـ المالية في مرحمة الفحص الختامية لممراجعة ) الفقرة 

 لتقييم الخطر. إجراءاتالتحميمية ك جراءاتاإل
لتقييـ الخطر لمتوصل إلي فيـ المنشأة  إجراءاتالتحميمية ك جراءاتبيق اإلينبغي عمى المراقب تط .8

التحميمية إلي نواحي مف نشاة المنشأة لـ يكف يعمميا  جراءاتوليئتيا ويمكف أف يشير تطبيق اإل
المراقب مف قبل ستساعد في تقييـ مخاطر التحريفات اليامة والمؤثرة وذلؾ لتحديد طبيعة وتوقيت 

 المراجعة األخرى. تإجراءاومدى 

لتقييـ خطر كل مف المعمومات المالية غير المالية  إجراءاتالتحميمية المطبقة ك جراءاتتستخدـ اإل .9
 وعمي سبيل المثاؿ، العالقة بيف قيمة المبيعات وحجـ البضاعة المباعة.

 لمتحقيق. إجراءاتالتحميمية ك جراءاتاإل
تي يستطمع التعامل مع التقييـ المرتبط بخطر التحقيق ح إجراءاتيقوـ المراقب بتصميـ أداء  .11

التحقيق التي يقوـ بيا  إجراءاتالتحريف الياـ والمؤثر عمى مستوى التأكيد. ويمكف أف تكوف 
التحميل التحقيقي أو  إجراءاتالمراقب عمى مستوى التأكيد مشتقة مف اختبارات التفاصيل أو مف 

مراجعة لتحقيق ىدؼ مراجعة محدد   إجراءاتأية  مف مزيا بينيما. ويعتمد القرار بشأف استخداـ
المراجعة المتاحة في تخفيض  جراءاتعمى حكـ المراقب بخصوص الفاعمية والكفاءة المتوقعة إل

 خطر التحريف الياـ والمؤثر الذي تـ تقييمو عمى مستوى التأكيد إلي مستوى منخفض مقبوؿ.

مكانية عادة ما يفسر المراقب مف إدارة المنشاة عف مدى   .11 توفر المعمومات التي يحتاجيا وا 
التحميل التحقيقي التي تكوف المنشأة قامت بتنفيذىا ويمكف أف  إجراءاتاالعتماد عمييا لتطبيق 

يكوف مف المجدي استخداـ البيانات التحميمية المعدة بواسطة المنشاة شرة اقتناع المراقب بسالمة 
 إعدادىا.
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مية تحقيق يكوف المراقب بحاجة الف يضع في اعتباره عدة التحمي جراءاتعند تقييـ وأداء اإل .12
 عوامل مثل:

  (.14-13فقرتي  ل التحقيقي في وجود التأكيديات )التحمي إجراءاتمدي ة استخداـ 

 ج المبالغ المسجمة والنسب مدى مصداقية البيانات، سواء داخميًا أو خارجيًا، التي تـ استخرا
 .(16-15فقرتي منيا )

 لتوقعات دقيقة بما فيو الكفاية لتحديد تخريف ىاـ ومؤثر عمى المستوى المطموب ما إذا كانت ا
 .(17مف التأكد )الفقرة 

  (18مقدار أية فروؽ بيف المبالغ المسجمة والقيـ المتوقعة المقبولة ) الفقرة. 

 التحميل التحقيقي في إثبات التأكيدات  إجراءاتاستخدام مدى 
بصورة عامة أكثر تطبيقًا عمى حجـ كبير مف المعامالت  التحميل التحقيقي إجراءاتتكوف  .13

التحميل التحقيقي عمى أف توقع أف  إجراءاتالتي يمكف التنبؤ بيا بمرور الوقت. ويستند تطبيق 
وجود ىذه  ـ يكف ىناؾ دليل عمى عكسيا. ويوفرل العالقات بيف البيانات موجودة ومستمرة ما
وصحة وحدوث المعامالت التي تـ الحصوؿ عمييا مف العالقات أدلة مراجعة تتعمق باكتماؿ 

 إجراءاتعمى نتائا  المعمومات التي يفرزىا نظاـ المعمومات بالمنشأة ومع ىذا فإف االعتماد
التحميمية لمعالقات  جراءاتطر إمكانية أف تنتا اإلحقيقي يعتمد عمى تقييـ المراقب لخالتحميل الت

 ـ ومؤثر.حسب المتوقع في حيف أف ىناؾ تحريف ىا

 التحميل التحقيقي في إثبات التأكيدات يقـو المراقب بدراسة ما يمي: إجراءاتعند تحديد  .14
 تقييـ خطر التحريف الياـ والمؤثر. أ
 أيو اختبارات تفاصيل موجيو لنفس التأكيد.. ب

 :مصداقية البيانات
ييا فييا. تتأثر مصداقية البيانات بمصدرىا وطبيعتيا وتعتمد عمى الظروؼ التي تـ الحصوؿ عم .15

تحميل تحقيقي، يقـو المراقب  إجراءاتولتحديد إمكانية االعتماد عمي البيانات ألغراض تصميـ 
 بدراسة ما يمي:

 .مصدر المعمومات المتاحة 

 .مدى قابمية المعمومات المتاحة لممقارنة 

 .طبيعة وصمة المعمومات المتاحة 
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 .أنظمة الرقابة عمى إعداد المعمومات 

اسة اختبار أنظمة الرقابة، إف وجدت، عمى إعداد المنشأة لممعمومات التي يقوـ المراقب بدر   .16
التحميل التحقيقي. عندما تكوف مثل ىذه األنظمة فعالة  إجراءاتيستخدميا المراقب في تطبيق 

التحميل التحقيقي  إجراءاتثقة أكبر في مصداقية المعمومات وبالتالي في نتائا  يكوف لدى المراقب
اختيار الضوابط عمى المعمومات غير المالية مع اختبارات أخري لمرقابة، ويدرس  وغالبا ما يتـ

المعمومات خضعت الختبارات المراجعة في الوقت الحاؿ أو في فترة سابقة.  المراقب ما إذا كاف
المراجعة التي ستطبق عمى المعمومات التي تستند عمييا توقعات اجراء  إجراءاتوعند تحديد 
 يقي.التحميل التحق

عند التقييـ ما إذا كاف مف الممكف التوصل إلي توقع دقيق بما يكفي لتحديد تحريف ىاـ  .17
الدقة التي يمكف  عوامل مثل: اعتبارهومؤثر في المستوى المطموب مف التأكد  يضع المراقب في 

 ومات.المدى الذي يمكف أف تجزأ إليو المعمو  التحميل التحقيقي. إجراءاتمف خالليا التنبؤ بنتائا 
 توافر المعمومات المالية وغير المالية.و 

 مقدار الختالف بين المبالغ المسجمة والقيم المتوقعة المقبولة.
التحقيقي، يضع المراقب في اعتباره مقدار االختالؼ عف  التحميل إجراءاتعند تصميـ وأداء  .18

يتأثر ىذا االعتبار التوقعات التي يمكف قبوليا دوف مزيد مف البحث والدراسة وبصورة أساسية 
باألىمية النسبية واالتساؽ مع المستوى المطموب مف التأكد. ويرتبط تحديد ىذا المبمغ بإمكانية 
ف وجود مزيا مف التحريفات في رصيد الحساب المحدد مف فئة المعامالت او افصاح يمكف أ

تأكد مع زيادة خطر تتجمع إلي مقدار غير مقبوؿ. ويقوـ المراقب بزيادة المستوى المطموب مف ال
التحريف الياـ والمؤثر عف طريق تخفيض مقدار االختالؼ عف التوقعات التي يمكف قبوليا دوف 

( أدناه ردة فعل المراقب عندما يزيد مقدار 22-21مزيد مف البحث والدراسة وتناقش الفقرات )
بولو دوف مزيد مف االختالؼ بيف القيمية المتوقعة والقيمية المسجمة عف المقدار الذي يمكف ق

 االستقصاء او االستفسار.

التحميل  إجراءاتالتحقيق في تاريخ مبكر ويخطط ألداء  إجراءاتعندما يقوـ المراقب بأداء  .19
التحقيقي عف الفترة حتي نياية العاـ، يدرس المراقب كيف تؤثر األمور التي تمت مناقشتيا في 

 فية ومالئمة لمفترة الباقية.عمى الحصوؿ عمى أدلة مراجعة كا 18-13الفقرات مف 

 التحميمية في الفحص الشامل في نهاية عممية المراجعة. جراءاتاإل
التحميمية عند او قرب نياية عممية المراجعة عند تكوينو  جراءاتينبغي عمى المراقب تطبيق اإل .21

دي . وتؤ الستنتاج شامل عما إذا كانت القوائـ المالية ككل تتسق مع تفيـ المراقب لممنشأة
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المراجعة ىذه لتعزيز االستنتاجات المكونة مف  جراءاتاالستنتاجات التي يتـ التوصل الييا نتيجة إل
خالؿ مراجعة مفردات القوائـ المالية وبالتالي يساعد عمى استنتاج عاـ يوضح معقولية القوائـ 

 المالية.

 الستفسار عن البنود غير العادية
ي التحقق مف وجود تقمبات ىامة أو عالقات غير مستقرة مع التحميمية ال جراءاتعندما تؤدي اإل .21

المعمومات المرتبطة بيا أو ال تتفق مع المبالغ المتوقعة فعمي المراقب االستفسار عف أسباب ذلؾ 
 والحصوؿ عمى تفسيرات كافية وأدلة مناسبة ومؤيدة.

 ف اإلدارة ويتبع ذلؾ:فحص التقمبات والعالقات غير العادية عادية باالستفسار م إجراءاتتبدأ  .22
 . تعزيز إجابات اإلدارة 
  إجراءاتتحديد الحاجة لتطبيق (.2002مراجعة أخرى بناء عمى نتائا االستفسارات, ISSAI) 

أحد نوعي اختبارات التحقق الالزمة تمثل المراجعة التحميمية  إجراءاتويري الباحث أف 
لتي مف خالليا يقوـ المراجع بدراسة ومقارنة ائف اإلثبات في عممية المراجعة و لمحصوؿ عمى أدلة وقرا

، بيدؼ الحصوؿ عمى درجة ثقة تمكنو ف البيانات المالية وغير الماليةالعالقات الواضحة والمتوقعة بي
مجموعة  جعة. وتستخدـ المراجعة التحميميةمف توفير أدلة إثبات كافية ومالئمة لتحقيق أغراض المرا

 ىذه تعتمد عمى تعرؼ المراجع عمى أية متطمباتتحميمية وصفية: و اليب منيا أساليب كبيرة مف األس
، والتي تميزه عف ائص والمميزات المتعمقة بصناعتو، وعمى الخصقانونية أو تنظيمية خاصة بعميمو

: مثل تحميل أساليب تعتمد عمى التحميل الماليغيره مف المنشآت التي تعمل في الصناعة نفسيا. و 
. تجاه وتحميل انحرافات الموازنةوتحميل اال باستخداـ قوائـ التوزيع النسبي لالنسب المالية والتحمي
حصائية متقدمة: مثل تحميل االنحدار)البسيط و وأساليب تعتمد عمى  المتعدد( معادالت رياضية وا 

المراجعة  إجراءاتلقد حظيت و  .ق النقدي وتحميل السالسل الزمنيةونماذج التخطيط المالي والتدف
االىتماـ ناتا عف كثرة المزايا ىذا قبل الباحثيف والميتميف بالمينة، و عمى اىتماـ كبير مف  التحميمية
تساعد في تحديد  والتي جراءاتاإل الفوائد التي يمكف أف يحصل عمييا المراجع نتيجة الستخدامو تمؾو 

مف خالؿ  . وتعمل عمى خفض تكمفة عممية المراجعةالمراجعة األخرى  إجراءاتوتوقيت  طبيعة ومدى
والمساعدة لمحتممة في القوائـ المالي بسرعة. اكتشاؼ األخطاء احديد مجاالت المخاطرة المتوقعة و ت

. واكتشاؼ أية تغيرات ىامة في الطرؽ لمنشأةعمى اكتشاؼ أية صعوبات مالية تعاني منيا ا
التحميمية في  جراءاتاإلوالسياسات المتبعة والتي ليا تأثير عمى القوائـ المالية. وعمى الرغـ مف أىمية 
مف قدرة المراجعيف عمى رفع كفاءة أداء عممية المراجعة، غير أف ىناؾ بعض المشاكل التي تحد 

 .استخداميا
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات 

 

يتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػل وصػػفًا مفصػػاًل لإلجػػراءات التػػي تػػـ اتبعيػػا الباحػػث فػػي تنفيػػذ الدراسػػة، مػػف 
دراسػػػػة، وا عػػػػداد أداة الدراسػػػػة حيػػػث تعريػػػػف مػػػػنيا الدراسػػػػة، ووصػػػػف مجتمػػػػع الدراسػػػة، وتحديػػػػد عينػػػػة ال

)اإلستبانة(، والتأكد مف صدقيا وثباتيا، ولياف إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي اسػتخدمت 
  في معالجة النتائا، وفيما يمي وصفًا ليذه اإلجراءات.

 

 منهج الدراسة: 4-1
ث تػػـ  مػػف خالليػػا مػػف أجػػل تحقيػػق أىػػداؼ الدراسػػة تػػـ اسػػتخداـ المػػنيا الوصػػفي التحميمػػي حيػػ

 المـــدققين قبـــل مـــن التحميميـــة المراجعـــة إجـــراءات اســـتخدام مـــدىوصػػػف الظػػػاىرة موضػػػوع الدراسػػػة )
( وتحميػػل بياناتيػا وليػػاف العالقػة بػػيف مكوناتيػػا واآلراء غـزة قطــاع فــي العاممــة المصــارف فــي الـداخميين

حػػد أشػػكاؿ التحميػػل والتفسػػير التػػي تطػػرح حوليػػا والعمميػػات التػػي تتضػػمنيا واآلثػػار التػػي تحػػدثيا، وىػػو أ
العممػػي المػػنظـ لوصػػف ظػػاىرة أو مشػػكمة محػػددة وتصػػويرىا كميػػًا عػػف طريػػق جمػػع بيانػػات ومعمومػػات 

خضاعيا لمدراسات الدقيقة.   مقننة عف الظاىرة أو المشكمة وتصنيفيا وتحميميا وا 
 

 مصادر الدراسة: 4-2
 اعتمدت الدراسة عمى نوعيف أساسييف مف البيانات:

بالبحػػػث فػػػي الجانػػػب الميػػػداني بتوزيػػػع اسػػػتبيانات لدراسػػػة بعػػػض مفػػػردات  وذلػػػؾنـــات األوليـــة: البيا-1
الدراسػػة وحصػػر وتجميػػع المعمومػػات الالزمػػة فػػي موضػػوع الدراسػػة، ومػػف ثػػـ تفريغيػػا وتحميميػػا باسػػتخداـ 

اإلحصػػػائي واسػػػتخداـ  SPSS (Statistical Package For Social Science)برنػػػاما: 
 ائية المناسبة بيدؼ الوصوؿ لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعـ موضوع الدراسة.االختبارات اإلحص

الكتػب والػدوريات والمنشػورات الخاصػة أو المتعمقػة بالموضػوع قيػد  تـ مراجعػةلقد البيانات الثانوية: -2
ــة المراجعــة إجــراءات اســتخدام مــدىالدراسػػة، والتػػي تتعمػػق بالكشػػف عػػف  ــل مــن التحميمي  المــدققين قب

، بيػدؼ إثػراء موضػوع الدراسػة بشػكل عممػي، وذلػؾ مػف غزة قطاع في العاممة المصارف في ميينالداخ
أجػل التعػػرؼ عمػػى األسػػس والطػػرؽ العمميػػة السػػميمة فػي كتابػػة الدراسػػات، وكػػذلؾ أخػػذ تصػػور عػػف آخػػر 

 المستجدات التي حدثت في مجاؿ الدراسة.
 

 مجتمع الدراسة: 4-3
ققيف الػػداخمييف فػػػي البنػػوؾ العاممػػػة بقطػػاع غػػػزة والبػػػالغ يتكػػوف مجتمػػػع الدراسػػة مػػػف جميػػع المػػػد 

 .لبنوؾ العاممة في القطاعا بنؾ مف( 11في عدد ) وف يعمم مدققًا،( 25عددىـ )
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 عينة الدراسة: 4-4  
( مػدققًا مػف المػدققيف العػامميف فػي البنػوؾ العاممػة بقطػاع غػزة 25اشػتممت عينػة الدراسػة عمػى )
( اسػػتبانة، وبعػػد فحػػص االسػػتبيانات تػػـ 25الشػػامل، وتػػـ اسػػترداد ) مػػف مجتمػػع الدراسػػة بطريقػػة المسػػح

( استبانة، والجداوؿ التالية توضح 24استبعاد استبانة، ولذلؾ يكوف عدد االستبانات الخاضعة لمدراسة )
 توزيع أفراد عينة الدراسة:

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس   (1جدول رقم )
لمئويةالنسبة ا العدد الجنس   
 66.7 16 ذكر
 33.3 8 أنثى

 100 24 المجموع
% مف عينة الدراسة 33.3% مف عينة الدراسة مف جنس الذكور بينما 66.7يتبين من الجدول أن 
ويعزو الباحث ذلؾ إلى متطمبات العمل في البنوؾ وأوقات الدواـ التي قد ال تتاح  ،مف جنس اإلناث

 اسات التعييف التي تركز عمى الذكور أكثر مف اإلناث.لمكثير مف اإلناث، يضاؼ إلى ذلؾ سي
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر   (2جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد العمر 
 54.2 13 سنة فأقل 30
 25 6 سنة 40 - 31
 20.8 5 سنة فأكثر 41

 100 24 المجموع
% مف عينة 25سنة و 30ة أعمارىـ أقل مف % مف عينة الدراس54.2يتبين من الجدول السابق أن 

، سنة فأكثر 41الدراسة أعمارىـ مف % مف عينة 20.8سنة بينما  40إلى  30الدراسة أعمارىـ مف 
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف ىذه الفئة تتمتع بالخبرة الوظيفية واالدراؾ الجيد، وىذا ما ينعكس عمى 

ارة اإلدارية بسبب ارتفاع نسبة االدراؾ السميـ لمعوامل طبيعة أدائيا، حيث أف ىذه الفئة تعد في الصد
 التنظيمية.
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 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العممي (3جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد المؤهل العممي 
 79.2 19 بكالوريوس
 20.8 5 دراسات عميا

 100 24 المجموع
ة الدراسة المؤىل العممي لدييـ جبكالوريوسج بينما % مف عين79.2يتبين من الجدول السابق أن 

فئة حيث تبيف النسب مدى اف ال ج،% مف عينة الدراسة المؤىل العممي لدييـ جدراسات عميا20.8
، ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف أغمب المنظمات الخاصة أـ العامة تعتمد المستيدفة ذو مؤىل عممي جيد

 درجة البكالوريوس.في شروة ومتطمبات التعيف لدييـ عمى 
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص العممي   (4جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد التخصص العممي
 75 18 محاسبة

 4.2 1 عمـو مالية ومصرفية
 20.8 5 إدارة أعماؿ

 100 24 المجموع
% مف 4.2يـ جمحاسبةج و% مف عينة الدراسة التخصص العممي لدي75يتبين من الجدول السابق أن 

% مف عينة الدراسة 20.8عينة الدراسة التخصص العممي لدييـ جعموـ مالية ومصرفيةج بينما 
ة مممف ح فدققيف الداخميف العامميمف الأومف ىنا نشيد  ج،التخصص العممي لدييـ جإدارة أعماؿ

  المجاؿ.الشيادات ذات التخصص التي تساىـ في االبداع في ىذا 
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة    (5)جدول رقم 
 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة 
 45.8 11 سنوات 5أقل مف 
 33.3 8 سنوات 10-5مف 
 8.3 2 سنة 15-11مف 

 12.6 3 سنة 15أكثر مف 
 100 24 المجموع

سنواتج  5لدييـ جأقل مف % مف عينة الدراسة سنوات الخبرة 45.8 يتبين من الجدول السابق أن
سنةج  15-11% سنوات الخبرة لدييـ جمف 8.3سنواتج و 10-5% سنوات الخبرة لدييـ جمف 33.3و
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كما اف النسب المذكورة  ج،سنة 15% مف عينة الدراسة سنوات الخبرة لدييـ جأكثر مف 12.6بينما 
  ي.البنكسابقا تدؿ عمى الخبرة العممية الجيدة في مجاؿ التدقيق والعمل 

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي    (6جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي
 16.7 4 مدير دائرة التدقيق الداخمي
 29.2 7 رئيس قسـ التدقيق الداخمي

 54.2 13 مدقق داخمي
 100 24 المجموع

ة المسمى الوظيفي لدييـ جمدير دائرة التدقيق % مف عينة الدراس16.7 يتبين من الجدول السابق أن
ج بينما التدقيق الداخمي% مف عينة الدراسة المسمى الوظيفي لدييـ جرئيس قسـ 29.2الداخميج و
حيث توزعت االستبانة عمى  ج،% مف عينة الدراسة المسمى الوظيفي لدييـ جمدقق داخمي54.2

  التدقيق.المدققيف ومدراء اقساـ 
 سة:أداة الدرا 4-5

بعد االطالع عمى األدب الترلوي والدراسات السػابقة المتعمقػة بمشػكمة الدراسػة واسػتطالع رأي عينػة مػف 
المتخصصػػيف فػػي المحاسػػبة والتمويػػل عػػف طريػػق المقػػابالت الشخصػػية ذات الطػػابع غيػػر الرسػػمي قػػاـ 

 الباحث ببناء اإلستبانة وفق الخطوات اآلتية:
 ا اإلستبانة.تحديد المحاور الرئيسية التي شممتي -
 صياغة الفقرات التي تقع تحت كل محور. -
 عرض اإلستبانة عمي المشرؼ مف أجل اختيار مدي مالءمتيا لجمع البيانات. -
 تعديل اإلستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرؼ. -
( مف المحكميف بعضيـ أعضاء ىيئة تدريس في الجامعة اإلسالمية، 3عرض اإلستبانة عمى ) تـ -

 ر، وجامعة القدس المفتوحة.وجامعة األزى
وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بيا المحكموف تـ حذؼ بعض فقرات اإلستبانة، كذلؾ تـ  -

( فقرة 40تعديل وصياغة بعض الفقرات وقد بمغ عدد فقرات اإلستبانة بعد صياغتيا النيائية )
سي )موافق موزعة عمى خمسة محاور، حيث أعطى لكل فقرة وزف مدرج وفق سمـ متدرج خما
( 1، 2، 3، 4، 5بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة( أعطيت األوزاف التالية )

مدى استخدام إجراءات المراجعة التحميمية من قبل المراجعين الداخميين في ظل المعايير لمعرفة 
مف إجابات  ( يوضح األوزاف الرقمية لكل إجابة7الجدوؿ رقـ )، و الدولية لممراجعة الداخمية

 مقياس ليكرت الخماسي الذي تـ تطبيقو عمى مجتمع البحث.
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 (: األوزان الرقمية لفقرات البحث وفق مقياس ليكرت الخماسي7) جدول رقم
 ل اوافق بشدة ل اوافق  محايد أوافق بشدة اوافق اإلجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة 

(، 5تـ الموافقة عمييا بشدة تأخذ الدرجة )( أعاله بأف الفقرة التي ي7حيث يتضح مف الجدوؿ رقـ )
(، أما الفقرة التي تكوف نتيجة اإلجابة عمييا محايد تأخذ 4والفقرة التي يتـ الموافقة عمييا تأخذ الدرجة )

(، وكذلؾ الفقرة التي 2(، في حيف أف الفقرة التي تكوف اإلجابة عمييا ال اوافق تأخذ الدرجة )3الدرجة )
(، ولتحديد مستوى الموافقة عمى كل فقرة مف الفقرات وكل 1ق بشدة تأخذ الدرجة )يجاب عمييا ال اواف

بعد وكل محور ضمف أداة البحث، تـ االعتماد عمى قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزف النسبي 
( أدناه يوضح مستويات الموافقة استنادًا لخمس مستويات )منخفض جدا، منخفض، 6والجدوؿ رقـ )
 مرتفع جدًا(.متوسط، مرتفع، 

 
(: مستويات الموافقة عمى فقرات وأبعاد ومحاور البحث وفقاا لقيمة الوسط الحسابي ودرجة األهمية 8جدول رقم )

 النسبية
 عالي جداا  عالي متوسط منخفض منخفض جداا  مستوى الموافقة

 1.80أقل مف  الوسط الحسابي
إلى  1.80
2.59 

إلى  2.60
3.39 

إلى  3.40
4.19 

أكبر مف 
4.20 

 %36أقل مف  الوزن النسبي
% إلى 36
51.9% 

% إلى 52
67.9% 

% إلى 68
83.9% 

أكبر مف 
84% 

 

توزيع اإلستبانة عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة لمدراسة، وقد تـ تقسيـ اإلستبانة إلى  -
 قسميف كالتالي:
 يحتوي عمى الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة. القسم األول:

 ( فقرة موزعة عمى خمسة محاور، وىي كالتالي:40يتكوف مف ) م الثاني:القس
  المحور 

 11 استخدام اإلجراءات التحميمية  المحور األول
 7 استخدام اإلجراءات التحميمية بأساليب تحميمية وصفية الثاني المحور

عمى التحميل استخدام اإلجراءات التحميمية بأساليب تحميمية كمية تعتمد  الثالث المحور
 المالي

7 

 4 استخدام اإلجراءات التحميمية بأساليب تحميمية كمية إحصائية متقدمة الرابع المحور
 11 معوقات تطبيق اإلجراءات التحميمية في تدقيق الحسابات المحور الخامس

 40 المجموع
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 صدق اإلستبانة: 4-6
 :تـ تقنيف فقرات اإلستبانة وذلؾ لمتأكد مف صدقة كالتالي

 أولا: صدق المحكمين:
تـ عرض اإلستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعػة مػف أسػاتذة جػامعييف مػف المتخصصػيف  

فػػي المحاسػػبة ممػػف يعممػػوف فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي محافظػػات غػػزة، حيػػث قػػاموا بإبػػداء آرائيػػـ 
ر مػف محػاور االسػتبانة، ومالحظاتيـ حوؿ مناسبة فقرات اإلستبانة، ومدى انتماء الفقرات إلى كػل محػو 

وكػػذلؾ وضػػوح صػػياغاتيا المغويػػة، وفػػي ضػػوء تمػػؾ اآلراء تػػـ اسػػتبعاد بعػػض الفقػػرات وتعػػديل بعضػػيا 
 ( فقرة.40اآلخر ليصبح عدد فقرات اإلستبانة )

 ثانياا: صدق التساق الداخمي:
ية جػػرى التحقػػق مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لالسػػتبانة بتطبيػػق اإلسػػتبانة عمػػى عينػػة اسػػتطالع 

( فػػردًا مػػف خػػارج عينػػة الدراسػػة، وتػػـ حسػػاب معامػػل ارتبػػاة بيرسػػوف بػػيف درجػػات كػػل 15مكونػػة مػػف )
محور مف محاور االستبانة والدرجة الكمية لالسػتبانة وكػذلؾ تػـ حسػاب معامػل ارتبػاة بيرسػوف بػيف كػل 

رنػاما اإلحصػػائي فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة والدرجػة الكميػة لممحػػور الػذي تنتمػي إليػو وذلػؾ باسػتخداـ الب
(SPSS.) 

ــــرات المحــــور األول:  ــــداخمي ألداة الدراســــة لفق )اسػػػػتخداـ اإلجػػػػراءات معــــامالت التســــاق ال
 (:9التحميمية( والدرجة الكمية لفقراتو، كما ىو مبيف بالجدوؿ رقـ )

رجة الكمية ( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور األول: )استخدام اإلجراءات التحميمية( مع الد9الجدول )
 لممحور

معامل  الفقرة م
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

يستخدـ المراجع الداخمي مقارنات لممعمومات المالية لممنشأة مع   .1
 معموماتيا غير الداخمية .

 0.05دالة عند  0.514

يستخدـ المراجع الداخمي مقارنات لممعمومات المالية لممنشأة مع معمومات   .2
 تمي اليو.مشابو في القطاع التي تن

 0.05دالة عند  0.540

يستخدـ المراجع الداخمي تحميل النسب المالية لمقارنتيا مع نسب مالية   .3
 لسنوات سابقة . 

 0.01دالة عند  0.695

يستخدـ المراجع الداخمي مقارنة النسب المالية لممنشأة لمقارنتيا مع نفس   .4
 النسب لمنشأة اخرى في نفس القطاع.

 0.01دالة عند  0.784

 0.01دالة عند  0.727 يستخدـ المراجع الداخمي التحميل االفقي في عممية المراجعة   .5
 0.01دالة عند  0.743 يستخدـ المراجع الداخمي التحميل الرأسي في عممية المراجعة   .6
 0.05دالة عند  0.589 يستخدـ المراجع الداخمي تحميل االنحدار البسيط في عممية المراجعة .   .7
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معامل  الفقرة م
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

 0.05دالة عند  0.631 المراجع الداخمي تحميل االنحدار المتعدد في عممية المراجعة .   يستخدـ  .8
 0.01دالة عند  0.681 يستخدـ المراجع الداخمي السالسل الزمنية في عممية المراجعة .   .9
 0.05دالة عند  0.522 يستخدـ المراجع الداخمي نموذج التخطيط المالي في عممية المراجعة   .10
 0.01دالة عند  0.669 ـ المراجع الداخمي نموذج التدفق النقدي في عممية المراجعة . يستخد  .11

 0.642( = 0.01( وعند مستوى دللة )13ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.508( = 0.05( وعند مستوى دللة )13ر الجدولية عند درجة حرية )

مػػػف فقػػػرات المحػػػور األوؿ والدرجػػػة  يبػػػيف الجػػػدوؿ السػػػابق أف معػػػامالت االرتبػػػاة بػػػيف كػػػل فقػػػرة
-0.514(، وتراوحػػت معػػامالت االرتبػػاة بػػيف )0.01، 0.05الكميػػة لفقراتػػو دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة )

 (، ولذلؾ تعتبر فقرات المحور األوؿ صادقة لما وضعت لقياسو.0.784
ميػة بأسػاليب تحميميػة )اسػتخداـ اإلجػراءات التحميالتساق الداخمي ألداة الدراسة لفقرات المحور الثاني: 
 (:10وصفية( والدرجة الكمية لفقراتو، كما ىو مبيف بالجدوؿ رقـ )

( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثاني" استخدام اإلجراءات التحميمية بأساليب تحميمية وصفية 01الجدول )
 " مع الدرجة الكمية لممحور الثاني

معامل  الفقرة م
 الرتباط

مستوى 
 لةالدل 

يقـو المدقق بالطمب مف اإلدارة بتوضيح ما إذا قامت اإلدارة بإتخاذ   .1
 إجراءات تؤثر عمى نشاة البنؾ . 

 0.01دالة عند  0.734

يقـو المدقق بمراجعة تقارير السنوات السابقة و الوقوؼ عمى االخطاء   .2
 التي تـ اكتشافيا والتي يمكف اف تسبب عراقيل لعممية التدقيق الحالية . 

 0.01دالة عند  0.705

يقـو المدقق بمتابعة مدى إلتزاـ اإلدارة باألنظمة المتعمقة بأنشطة و   .3
 0.01دالة عند  0.680 إجراءات العمل . 

يقـو المدقق بمراجعة ومتابعة نظاـ الرقابة الداخمية لمتأكد مف قدره عمى   .4
 ضبط البنؾ . 

 0.01دالة عند  0.827

 0.05دالة عند  0.622 جمسات كل مف الييئة العامة ومجمس اإلدارة.يقـو المدقق بمراجعة وقائع   .5

يقـو المدقق بمتابعة اإلجراءات المتعمقة بالتغيرات التي تحدث في ممفات   .6
 0.01دالة عند  0.674 الموظفيف.

يقـو المدقق بمراجعة عمى العقود الميمة بيف البنؾ والمنشآت األخرى   .7
 مرتبطة بيا .بغرض الوقوؼ عمى االلتزامات ال

 0.01دالة عند  0.736

 0.642( = 0.01( وعند مستوى دللة )13ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.508( = 0.05( وعند مستوى دللة )13ر الجدولية عند درجة حرية )
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يبػػيف الجػػدوؿ السػػابق أف معػػامالت االرتبػػاة بػػيف كػػل فقػػرة مػػف فقػػرات المحػػور الثػػاني والدرجػػة 
-0.622(، وتراوحػػت معػػامالت االرتبػػاة بػػيف )0.01، 0.05دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة ) الكميػػة لفقراتػػو
 (، ولذلؾ تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسو.0.827

)استخداـ اإلجػراءات التحميميػة بأسػاليب تحميميػة  التساق الداخمي ألداة الدراسة لفقرات المحور الثالث:
 (:11لمالي( والدرجة الكمية لفقراتو كما ىو مبيف بالجدوؿ رقـ )كمية تعتمد عمى التحميل ا

( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثالث "استخدام اإلجراءات التحميمية بأساليب تحميمية كمية 00الجدول )
 تعتمد عمى التحميل المالي" مع الدرجة الكمية لممحور الثالث

معامل  الفقرة م
 الرتباط

مستوى 
 للةالد

يقـو المدقق بمقارنة بعض النسب المالية الفعمية في البنؾ مع النسب المالية   .1
 المماثمة في نفس القطاع. 

 0.01دالة عند  0.732

2.  
يقـو المدقق بمقارنة بعض النسب المالية الفعمية في البنؾ مع نفس النسب 
يولة المالية المماثمة المستخرجة مف سجالتيا لسنوات سابقة مثل نسب الس
 ونسب الرلحية لمتعرؼ عمى وجود احتماؿ تحريف يتسـ بالمادية

 0.05دالة عند  0.546

يقـو المدقق بمقارنة بعض النسب المالية في البنؾ مع النسب المماثمة   .3
 0.01دالة عند  0.690 لبنوؾ تعمل في نفس النشاة.

االنحراؼ  يقـو المدقق بمقارنة النتائا الفعمية مع االىداؼ المخطط لتحديد  .4
 ومعرفة األسباب.

 0.01دالة عند  0.708

5.  
يقـو المدقق باحتساب نسب مالية مثل ىامش الفائدة، ىامش صافي الرلح، 
العائد عمى االصوؿ لمتنبؤ باألرلاح والوقوؼ عمى ما قد يواجو البنؾ مف 

 مشكالت تتعمق باالرلاح .
 0.05دالة عند  0.553

6.  
ت مالية مف خالؿ الحصوؿ عمى يقـو المدقق بالتوصل إلى معموما

معمومات غير مالية في البنؾ )مقارنة المعمومات المالية الفعمية مع البيانات 
 غير المالية )األجور، عدد الموظفيف( لكشف االنحرافات.

 0.05دالة عند  0.638

 0.01د دالة عن 0.839 يقـو المدقق بمقارنة أرصدة الحسابات االفتتاحية مع أرصدة السنة السابقة  .7
 0.642( = 0.01( وعند مستوى دللة )13ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.508( = 0.05( وعند مستوى دللة )13ر الجدولية عند درجة حرية )

يبػػيف الجػػدوؿ السػػابق أف معػػامالت االرتبػػاة بػػيف كػػل فقػػرة مػػف فقػػرات المحػػور الثالػػث والدرجػػة 
(، 0.839-0.546(، وتراوحػت معػامالت االرتبػاة بػيف )0.01الكمية لفقراتػو دالػة عنػد مسػتوى داللػة )

 ولذلؾ تعتبر فقرات المحور الثالث صادقة لما وضعت لقياسو.
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اسػتخداـ اإلجػراءات التحميميػة بأسػاليب تحميميػة ) التساق الداخمي ألداة الدراسة لفقرات المحور الرابـع:
 (:12بالجدوؿ رقـ ) ( والدرجة الكمية لفقراتو كما ىو مبيفكمية إحصائية متقدمة

( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الرابع " استخدام اإلجراءات التحميمية بأساليب تحميمية كمية 01الجدول )
 إحصائية متقدمة" مع الدرجة الكمية لممحور الرابع 

معامل  الفقرة م
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

يط لمتنبؤ برصيد حساب معيف يقـو المدقق باستخداـ معادالت االنحدار البس  .1
 اعتمادا عمى عالقتو مع رصيد حساب آخر

 0.01دالة عند  0.866

يقـو المدقق باستخداـ معادالت االنحدار المتعدد لمتنبؤ برصيد حساب معيف   .2
 بناء عمى عالقتو بأرصدة حسابات متعددة

 0.05دالة عند  0.565

متنبؤ بأرصدة بعض يقـو المدقق باستخداـ تحميل السالسل الزمنية ل  .3
 الحسابات في فترة معينة 

 0.05دالة عند  0.590

يقـو المدقق باستخداـ التقديرات االستقرائية لمتنبؤ برصيد حساب معيف بناء   .4
Extrapolation عمى أرصدتو في فترات سابقة 

 0.01دالة عند  0.842

 0.642( = 0.01( وعند مستوى دللة )13ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.508( = 0.05( وعند مستوى دللة )13ر الجدولية عند درجة حرية )

يبػػيف الجػػػدوؿ السػػابق أف معػػػامالت االرتبػػاة بػػػيف كػػل فقػػػرة مػػف فقػػػرات المحػػور الرابػػػع والدرجػػػة 
-0.565(، وتراوحػػت معػػامالت االرتبػػاة بػػيف )0.01، 0.05الكميػػة لفقراتػػو دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة )

 ات المحور الرابع صادقة لما وضعت لقياسو.(، ولذلؾ تعتبر فقر 0.866
 

معوقػػات تطبيػػق اإلجػػراءات التحميميػػة فػػي ) التســاق الــداخمي ألداة الدراســة لفقــرات المحــور الخــامس:
 (:13( والدرجة الكمية لفقراتو كما ىو مبيف بالجدوؿ رقـ )تدقيق الحسابات

معوقات تطبيق اإلجراءات التحميمية في تدقيق ( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الخامس "02الجدول )
 الحسابات" مع الدرجة الكمية لممحور الخامس 

معامل  الفقرة م
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

عوبة تطبيق ضعف نظاـ الرقابة الداخمية لدى البنوؾ يؤدي إلى ص  .1
 اإلجراءات التحميمية

 0.01دالة عند  0.674

 0.01دالة عند  0.764 اإلجراءات التحميمية المختمفة بعدـ إلماـ المراجع الداخمي بأسالي  .2

حميمية لموصوؿ الى نتائا ال يقـو المدقق الداخمي بتطبيق اإلجراءات الت  .3
 أفضل

 0.05دالة عند  0.592

 0.05دالة عند  0.562 لمالي المتقدـ واألساليب الكمية ضعف القدرات التأىيمية لممدقق في التحميل ا  .4
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معامل  الفقرة م
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

مالية لألداء المصرفي يات كافية منشورة حوؿ النسب العدـ توفر إحصائ  .5
 بشكل عاـ

 0.05دالة عند  0.538

عدـ تعاوف األطراؼ المعنية بتقرير المدقق حوؿ تسييل حصوؿ المدقق   .6
 عمى البيانات التي يحتاجيا مثل المؤسسات ذات العالقة.

 0.01دالة عند  0.793

7.  
لمصارؼ كما في حالة لدي ا ومحددة لمتطبيقعدـ توفر أسس واضحة 

تقدير المخصصات أو طرؽ تحديد االىتالؾ لممساعدة في إجراء المقارنات 
 المعبرة.

 0.05دالة عند  0.568

التحميمية  عدـ كفاية الدورات التدريبية حوؿ تأىيل المدقق الداخمي لإلجراءات  .8
 في التدقيق لممدققيف

 0.05دالة عند  0.583

تي يظيرىا تقرير المدقق وعدـ متابعتيا يحد عدـ االىتماـ بالمالحظات ال  .9
 مف دور المدقق الداخمي في متابعة اإلجراءات التحميمية.

 0.05دالة عند  0.563

األداء عدـ توفر المعمومات المالية التخطيطية في البنوؾ لممقارنة مع   .10
  الفعمي

 0.05دالة عند  0.540

ا الحاسوب في اإلجراءات عدـ المقدرة عمى استخداـ المدقق الداخمي لبرام  .11
 التحميمية 

 0.01دالة عند  0.828

 0.642( = 0.01( وعند مستوى دللة )13ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.508( = 0.05( وعند مستوى دللة )13ر الجدولية عند درجة حرية )

الدرجػػة يبػػيف الجػػدوؿ السػػابق أف معػػامالت االرتبػػاة بػػيف كػػل فقػػرة مػػف فقػػرات المحػػور الخػػامس و 
-0.538(، وتراوحػػت معػػامالت االرتبػػاة بػػيف )0.01، 0.05الكميػػة لفقراتػػو دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة )

 (، ولذلؾ تعتبر فقرات المحور الخامس صادقة لما وضعت لقياسو.0.828
 

 :  Reliabilityثبات الستبانة  4-7
تطالعية بطػػريقتيف وىمػػا مػػف ثبػػات اإلسػػتبانة وذلػػؾ بعػػد تطبيقيػػا عمػػى أفػػراد العينػػة االسػػ تػػـ التأكػػد

 التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ. 
 طريقة التجزئة النصفية: -1
تـ استخداـ درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقػة التجزئػة النصػفية حيػث  

احتسػػػبت درجػػػة النصػػػف األوؿ لكػػػل محػػػور مػػػف محػػػاور االسػػػتبانة وكػػػذلؾ درجػػػة النصػػػف الثػػػاني مػػػف 
ذلؾ بحساب معامل االرتباة بيف النصفيف ثـ جرى تعػديل الطػوؿ باسػتخداـ معادلػة سػبيرماف الدرجات و 
 ( يوضح ذلؾ:14والجدوؿ )  (Spearman-Brown Coefficient)براوف 
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 ( يوضح معامالت الرتباط بين نصفي كل محور من محاور الستبانة 14الجدول )
 بعد التعديل وكذلك الستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات

الرتباط قبل  عدد الفقرات المحاور
 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

 0.874 0.777 11* المحور األوؿ استخداـ اإلجراءات التحميمية
المحور الثاني استخداـ اإلجراءات التحميمية بأساليب 

 0.866 0.763 7* تحميمية وصفية

مية بأساليب المحور الثالث استخداـ اإلجراءات التحمي
 0.881 0.787 7* تحميمية كمية تعتمد عمى التحميل المالي

المحور الرابع استخداـ اإلجراءات التحميمية بأساليب 
 0.819 0.694 4 تحميمية كمية إحصائية متقدمة

المحور الخامس معوقات تطبيق اإلجراءات التحميمية 
*11 في تدقيق الحسابات  0.581 0.735 

 0.829 0.707 40 ستبانةالدرجة الكمية ل
 * تـ استخداـ معامل جتماف ألف النصفيف غير متساوييف.

(، ىػػذا يػػدؿ عمػػى أف 0.829يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابق أف معامػػل الثبػػات الكمػػي لالسػػتبانة )
 االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 طريقة ألفا كرونباخ: -2
ستخدـ الباحث طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات وىػي طريقػة ألفػا كرونبػاخ، وذلػؾ إليجػاد ا 

معامػل ثبػات االسػػتبانة، حيػث حصػمت عمػػى قيمػة معامػل ألفػػا لكػل محػور مػػف محػاور االسػتبانة وكػػذلؾ 
 ( يوضح ذلؾ:15لالستبانة ككل والجدوؿ )

 الستبانة وكذلك لالستبانة ككل  ( يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل محور من محاور15الجدول )

معامل ألفا  عدد الفقرات المحور
 كرونباخ

 0.794 11 المحور األول استخدام اإلجراءات التحميمية
المحور الثاني استخدام اإلجراءات التحميمية بأساليب 

 0.845 7 تحميمية وصفية

المحور الثالث استخدام اإلجراءات التحميمية بأساليب 
 0.821 7 ة تعتمد عمى التحميل الماليتحميمية كمي

 0.807 4المحور الرابع استخدام اإلجراءات التحميمية بأساليب 
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 تحميمية كمية إحصائية متقدمة
المحور الخامس معوقات تطبيق اإلجراءات التحميمية 

 0.745 11 في تدقيق الحسابات

 0.872 40 الدرجة الكمية لستبانة 
( لالسػػتبانة، ىػػذا يػػدؿ عمػػى أف 0.872معامػػل الثبػػات الكمػػي ) يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابق أف

 االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
 

 اختبار التوزيع الطبيعي:
يسػػتخدـ اإلحصػػائيوف نػػوعيف مػػف االختبػػارات االحصػػائية الختبػػار الفرضػػيات، النػػوع األوؿ االختبػػارات 

(، Non Parametric Tests( والنوع الثاني االختبارات الالمعممية )Parametric Testsة )المعممي
ويشػػػػترة السػػػػتخداـ االختبػػػػارات المعمميػػػػة شػػػػرة التوزيػػػػع الطبيعػػػػي لمبيانػػػػات المػػػػراد إجػػػػراء االختبػػػػارات 

دـ تحقػق اإلحصائية عمييا، بينما تستخدـ االختبارات الالمعممية كبديل لالختبارات المعممية في حػاؿ عػ
شرة التوزيع الطبيعي لمبيانات ولكػف ذلػؾ يكػوف فقػط فػي حػاؿ العينػات الصػغيرة التػي يقػل حجميػا عػف 

( مفردة يمكف التخمي عف شرة التوزيع الطبيعي 30( مفردة، بينما العينات التي يزيد حجميا عف )30)
عػػػدد العينػػػة فػػػي ىػػػذه وبمػػػا أف  (،111،ص2007وذلػػػؾ وفقػػػًا لمػػػا تقػػػره نظريػػػة النيايػػػة المركزيػػػة )رليػػػع،

التوزيػع الطبيعػي، كمػا  إلعتداليػة سػيمرنوؼ – كمػومجروؼ( قػاـ الباحػث باختبػار 30الدراسػة أقػل مػف )
 (:16ىو موضح في جدوؿ رقـ )

 التوزيع الطبيعي إعتدالية إختبار ( يوضح نتائج16جدول رقم )
 مستوى الدللة درجة الحرية اإلحصائية
0.167 24 0.052 

وىػو أكبػػر مػػف  0.052أف قيمػػة مسػتوى الداللػػة  سػيمنروؼ – كمػومجروؼ إختبػار انتػائيتبػيف مػػف 
 .الطبيعي التوزيع بياناتو تتبع مجتمع مف مسحوبة العينة بيانات، ىذا يؤكد أف 0.005

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 4-8
 داـ األسػػػػاليبواسػػػػتخاإلحصػػػػائي  (SPSS)تػػػػـ بتفريػػػػغ وتحميػػػػل اإلسػػػػتبانة مػػػػف خػػػػالؿ برنػػػػاما 

 اإلحصائية التالية:
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لإلجابة عمى الفرضيات. -1
 ج.Pearsonإليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة تـ استخداـ معامل ارتباة بيرسوف ج -2
فية إليجػػػػاد معامػػػػل ثبػػػػات االسػػػػتبانة تػػػػـ اسػػػػتخداـ معامػػػػل ارتبػػػػاة سػػػػبيرماف بػػػػرواف لمتجزئػػػػة النصػػػػ -3

 المتساوية، ومعادلة جتماف لمتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباة ألفا كرونباخ.
 الختبار اعتدالية التوزيع الطبيعي. سيمرنوؼ – كمومجروؼاختبار  -1
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 نتائج الدراسة وتفسريها
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 نتائج الدراسة

ييػػػا مػػف خػػالؿ تطبيػػق أدوات الدراسػػػة، لمنتػػػائا التػػي تػػـ التوصػػل إل يتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػل عرضػػاً 
 :الدراسة فرضيات إختبارباإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تـ التوصل إليو مف نتائا مف خالؿ 

 
ــار ــ إختب ــتم  :والتــي تــنص عمــى ىالفرضــية األول التحميميــة مــن قبــل المراجــع  جــراءاتاإلاســتخدام " ي

 .البنوك العاممة في قطاع غزة الداخمي في ظل المعايير الدولية لممراجعة الداخمية في
 ذلؾ: التالي يوضحوؿ داستخداـ التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، والج تـىذه الفرضية  إلختبار

فقرات المحور )استخدام اإلجراءات التحميمية من قبل المراجع الداخمي في ظل المعايير الدولية  تحميل (17الجدول )
 العاممة في قطاع غزة( لممراجعة الداخمية في البنوك 

 المتوسط الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي

ات لممعمومات المالية لممنشأة مع يستخدـ المراجع الداخمي مقارن  .1
 3 75.8 415. 3.79 معموماتيا غير الداخمية

يستخدـ المراجع الداخمي مقارنات لممعمومات المالية لممنشأة مع   .2
 4 75.8 415. 3.79 ات مشابو في القطاع التي تنتمي اليو.معموم

تيا مع يستخدـ المراجع الداخمي تحميل النسب المالية لمقارن  .3
 1 77.6 741. 3.88 نسب مالية لسنوات سابقة

يستخدـ المراجع الداخمي مقارنة النسب المالية لممنشأة لمقارنتيا   .4
 5 75.0 608. 3.75 مع نفس النسب لمنشأة اخرى في نفس القطاع.

 9 70.0 722. 3.50 يستخدـ المراجع الداخمي التحميل االفقي في عممية المراجعة   .5

 8 70.8 721. 3.54 يستخدـ المراجع الداخمي التحميل الرأسي في عممية المراجعة   .6

حدار البسيط في عممية يستخدـ المراجع الداخمي تحميل االن  .7
 10 70.0 780. 3.50 المراجعة

حدار المتعدد في عممية خدـ المراجع الداخمي تحميل االنيست  .8
 11 68.4 654. 3.42 المراجعة

 7 72.6 824. 3.63 سل الزمنية في عممية المراجعةيستخدـ المراجع الداخمي السال  .9

يستخدـ المراجع الداخمي نموذج التخطيط المالي في عممية   .10
 2 76.6 482. 3.83 المراجعة 

تدفق النقدي في عممية داخمي نموذج اليستخدـ المراجع ال  .11
 6 72.6 647. 3.63 المراجعة

  73.2 39604. 3.6591 الدرجة الكمية  

 فقرتين هما:يتبين من الجدول السابق أن أعمى 
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 ( والتي تنص عمى جيستخدـ المراجع الداخمي تحميل النسب المالية لمقارنتيا مع نسب 3الفقرة رقـ )
%، وىذا يدؿ عمى أف المدققيف 77.6تمت المرتبة األولى بوزف نسبي مالية لسنوات سابقةج، واح

الداخمييف في البنوؾ العاممة في قطاع غزة يعتمدوف عمى تحميل النسب المالية في عممية المقارنة 
 بيف السنوات الماضية والسنة الحالية ألنيـ يرونيا األنسب لتأدية ىذه العممية.

 ( التي تنص عمى ج10الفقرة رقـ ) يستخدـ المراجع الداخمي نموذج التخطيط المالي في عممية
%، وىذا يدؿ عمى أف ارتفاع نسبة استخداـ 76.6المراجعةج، احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي 

 نموذج التخطيط المالي لدى المدققيف الداخمييف في البنوؾ العاممة في قطاع غزة.
 كما يتبين أن أدني فقرتين هما:

 ( التي تنص عمى جيستخدـ المراجع الداخمي تحميل االنحدار البسيط في عممية 7الفقرة رقـ )
 %.70المراجعةج، واحتمت المرتبة قبل األخيرة بوزف نسبي 

 ( التي تنص عمى جيستخدـ المراجع الداخمي تحميل االنحدار المتعدد في عممية 8الفقرة رقـ )
 %.68.4المراجعةج، واحتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي 

 3665وبصفة عامة يتبين من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لجميـع فقـرات الفرضـية األولـى 
التحميميــة مــن قبــل المراجــع  جــراءاتاإلاســتخدام %، وهــذا يــدل عمــى أنــه يــتم 7362والــوزن النســبي 

ا سػبق وممػ، الداخمي فـي ظـل المعـايير الدوليـة لممراجعـة الداخميـة فـي البنـوك العاممـة فـي قطـاع غـزة
التحميميػة مػف قبػل المػدققيف الػداخمييف فػي البنػوؾ العاممػة فػي قطػاع  جػراءاتأف ىناؾ استخداـ لإل يتبيف
ولػػذلؾ يػػتـ قبػػوؿ الفرضػػية القائمػػة بأنػػو يػػتـ ممعػػايير الدوليػػة لممراجعػػة الداخميػػة بدرجػػة عاليػػة طبقػػًا لغػػزة 

 ؾ العاممة في قطاع غزة .استخداـ اإلجراءات التحميمية مف قبل المراجع الداخمي في البنو 
 

ف ىنػاؾ تفػاوت فػي اسػتخداـ تمػؾ أ( التػي تػنص عمػى 2009 )قػريط،هـذ  النتيجـة مـع  واتفقت
 ,2005مع دراسة )كما اتفقت ، المراجعةحل اوذلؾ عمى الرغـ مف استخداميا في جميع مر  ،جراءاتاإل

Samaha, Khaled, And Mohamed Hegazyاسػتخداـ  ( التػي تػنص عمػى اف ىنػاؾ تفػاوت فػي
 الدراسةواختمف بري مع شركات تدقيق عادية في مصر، التحميمية بيف أرلع شركات تدقيق ك جراءاتاإل
 يميػو األسػاليب اسػتخداما، أكثػر مػف المقارنػات أسػموب التػي تػنص عمػى أف (2003 غرايبة،) دراسةمع 
 النسب لدى اجراء االختبارات التحميمية الالزمة. تحميل أسموب
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وصفية  بأساليب تحميميةالتحميمية  جراءاتاإلاستخدام " يتم  :لفرضية الثانية التي تنص عمىا اختبار
من قبل المراجع الـداخمي فـي ظـل المعـايير الدوليـة لممراجعـة الداخميـة فـي البنـوك العاممـة فـي قطـاع 

 .غزة
 ذلؾ: التالي يوضحوؿ داستخداـ التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، والجتـ ىذه الفرضية  الختبار

تحميل فقرات المحور الثاني )استخدام اإلجراءات التحميمية بأساليب وصفية من قبل المراجع الداخمي  (18الجدول )
 في ظل المعايير الدولية لممراجعة الداخمية في البنوك العاممة في قطاع غزة( 

 المتوسط الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

يبالترت  

ما إذا قامت اإلدارة باتخاذ دارة بتوضيح اإلبالطمب مف  يقـو المدقق  .1
 6 76.6 702. 3.83  إجراءات تؤثر عمى نشاة البنؾ.

يقـو المدقق بمراجعة تقارير السنوات السابقة والوقوؼ عمى االخطاء   .2
التي تـ اكتشافيا والتي يمكف اف تسبب عراقيل لعممية التدقيق 

 الحالية. 
4.04 .690 80.8 4 

يقـو المدقق بمتابعة مدى التزاـ اإلدارة باألنظمة المتعمقة بأنشطة   .3
جراءات العمل.   3 81.6 830. 4.08 وا 

بمراجعة ومتابعة نظاـ الرقابة الداخمية لمتأكد مف قدره  يقـو المدقق  .4
 1 85.0 847. 4.25 عمى ضبط البنؾ. 

العامة ومجمس  جمسات كل مف الييئة بمراجعة وقائع يقـو المدقق  .5
 7 72.6 647. 3.63 .اإلدارة

بمتابعة اإلجراءات المتعمقة بالتغيرات التي تحدث في  يقـو المدقق  .6
 2 81.6 654. 4.08 ممفات الموظفيف.

البنؾ والمنشآت األخرى العقود الميمة بيف  يقـو المدقق بمراجعة عمى  .7
 5 80.0 722. 4.00 بغرض الوقوؼ عمى االلتزامات المرتبطة بيا.

  79.8 53769. 3.9881 الدرجة الكمية  

 فقرتين هما:يتبين من الجدول السابق أن أعمى 
 ( التي تنص عمى جيقوـ المدقق4الفقرة رقـ )  بمراجعة ومتابعة نظاـ الرقابة الداخمية لمتأكد مف قدره

مدققيف %، وىذا يدؿ عمى مدى حرص ال85عمى ضبط البنؾج، واحتمت المرتبة األولى بوزف نسبي 
 الداخميف في مراجعة ومتابعة نظاـ الرقابة الداخمي لدى البنوؾ التي يعمموف فييا.

 ( التي تنص عمى جيقوـ المدقق6الفقرة رقـ ) المتعمقة بالتغيرات التي تحدث في  جراءاتبمتابعة اإل
اخميف في %، وىذا يؤكد أف المدققيف الد81.6ممفات الموظفيفج، احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي 
التحميمية مف أجل الوصوؿ إلى أدؽ النتائا  جراءاتالبنوؾ العامة في قطاع غزة يستخدموف كافة اإل

 المرجوة لمبنؾ.
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 كما يتبين أن أدني فقرتين هما:
 ( التي تنص عمى جيقوـ المدقق1الفقرة رقـ )  ما إذا قامت اإلدارة باتخاذ دارة بتوضيح اإلبالطمب مف

 %.76.6اة البنؾج، واحتمت المرتبة قبل األخيرة بوزف نسبي تؤثر عمى نش إجراءات
 ( التي تنص عمى جيقوـ المدقق5الفقرة رقـ ) جمسات كل مف الييئة العامة ومجمس  بمراجعة وقائع

 %.72.6ج، واحتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي اإلدارة
 3.98الفرضـية الثانيـة  وبصفة عامة يتبين من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات

 بأســاليب تحميميــةالتحميميــة  جــراءاتاإلاســتخدام %، وهــذا يــدل عمــى أنــه يــتم 79.8والــوزن النســبي 
من قبل المراجع الداخمي في ظل المعايير الدوليـة لممراجعـة الداخميـة فـي البنـوك العاممـة فـي وصفية 

ي البنػػوؾ العاممػػة بقطػػاع غػػزة يقومػػوف أف المػػدققيف الػػداخمييف العػػامميف فػػ و يشػػير ذلػػؾ إلػػى، قطــاع غــزة
، ويطمبػوف كافػة البيانػات المطموبػة جيػدعمميػـ وذلػؾ بشػكل فػي الوصفية التحميميػة  جراءاتباستخداـ اإل

فػػػي ظػػػل البنػػػؾ الػػػذي يعممػػػوف فيػػػو  بػػػأداء لعمميػػػـ مػػػف قبػػػل إدارة البنػػػؾ، مػػػف أجػػػل تػػػدعيـ العمػػػل والرقػػػي
التحميميػة  جػراءاتاسػتخداـ اإل تـ قبوؿ الفرضية القائمة بأنو جولذلؾ ي .المعايير الدولية لممراجعة الداخمية

بأساليب وصفية مف قبل المراجع الداخمي في ظل المعايير الدولية لممراجعة الداخمية في البنوؾ العاممة 
أف المحاسػػبيف القػػانونييف فػػي التػػي تؤكػػد عمػػى  (2006 ،)باجميػػدة ىػػذه النتيجػػة  اتفقــت، فػػي قطػػاع غػػزةج
 .التحميمية المتقدمة جراءاتالتحميمية البسيطة وال يستخدموف اإل جراءاتليمنية يستخدموف اإلالجميورية ا
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كميـة تعتمـد بأسـاليب التحميميـة  جـراءاتاإلاسـتخدام " يـتم  :الفرضـية الثالثـة التـي تـنص عمـى اختبار
قبــل المراجــع مــن تحميــل انحرافــات الموازنــة( -تحميــل التجــا -)التحميــل النســبي عمــى التحميــل المــالي

 .الداخمي في ظل المعايير الدولية لممراجعة الداخمية في البنوك العاممة في قطاع غزة
التػػالي وؿ دالباحػػث باسػػتخداـ التكػػرارات والمتوسػػطات والنسػػب المئويػػة، والجػػ ىػػذه الفرضػػية قػػاـ والختبػػار
 ذلؾ: يوضح

 كمية تعتمد عمى التحميل الماليبأساليب حميمية الت اإلجراءاتاستخدام تحميل فقرات المحور الثالث "  (19الجدول )
من قبل المراجع الداخمي في ظل المعايير الدولية تحميل انحرافات الموازنة(  -تحميل التجا   -)التحميل النسبي

 " لممراجعة الداخمية في البنوك العاممة في قطاع غزة

 المتوسط الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي

مع  البنؾبمقارنة بعض النسب المالية الفعمية في  يقـو المدقق  .1
 3 76.6 702. 3.83 في نفس القطاع. النسب المالية المماثمة 

 نفس مع البنؾبمقارنة بعض النسب المالية الفعمية في  يقـو المدقق  .2
مف سجالتيا لسنوات سابقة مثل المماثمة المستخرجة النسب المالية 
وجود احتماؿ تحريف  عمى يولة ونسب الرلحية لمتعرؼنسب الس
 يتسـ بالمادية

4.08 .504 81.6 1 

مع النسب  البنؾبمقارنة بعض النسب المالية في  يقـو المدقق  .3
 6 71.6 584. 3.58 .تعمل في نفس النشاة لبنوؾالمماثمة 

مخطط لتحديد ال االىداؼبمقارنة النتائا الفعمية مع  يقـو المدقق  .4
 2 78.4 584. 3.92 .راؼ ومعرفة األسباباالنح

مثل ىامش الفائدة، ىامش صافي باحتساب نسب مالية  يقـو المدقق  .5
والوقوؼ عمى ما قد  باألرلاح الرلح، العائد عمى االصوؿ لمتنبؤ

 يواجو البنؾ مف مشكالت تتعمق باألرلاح.
3.79 .658 75.8 5 

الحصوؿ عمى  ؿمعمومات مالية مف خال إلىبالتوصل  يقـو المدقق  .6
البنؾ )مقارنة المعمومات المالية الفعمية مع معمومات غير مالية في 

 البيانات غير المالية )األجور، عدد الموظفيف( لكشف االنحرافات.
3.54 .779 70.8 7 

أرصدة السنة  بمقارنة أرصدة الحسابات االفتتاحية مع يقـو المدقق  .7
 4 76.6 702. 3.83 السابقة

  76 4125. 3.7976 مية الدرجة الك 

 فقرتين هما:يتبين من الجدول السابق أن أعمى 
 ( التي تنص عمى جيقوـ المدقق2الفقرة رقـ )  نفس مع البنؾبمقارنة بعض النسب المالية الفعمية في 

نسب السيولة ونسب الرلحية مف سجالتيا لسنوات سابقة مثل المماثمة المستخرجة النسب المالية 
%، 81.6ج، واحتمت المرتبة األولى بوزف نسبي ود احتماؿ تحريف يتسـ بالماديةوج عمى لمتعرؼ
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وىذا يدؿ عمى مدى حرص المدققيف الداخميف عمى استخداـ أكثر مف اجراء تحميمي في العمل 
 والوصوؿ إلى أفضل النتائا وأدقيا.

 ( التي تنص عمى جيقـو المدقق4الفقرة رقـ )  مخطط لتحديد ال ىداؼاالبمقارنة النتائا الفعمية مع
%، وىذ يدؿ عمى أف المدققيف 78.4ج، احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي االنحراؼ ومعرفة األسباب

العمميف في البنوؾ العاممة في قطاع غزة يقوموف بمتابعة النتائا الفعمية واالىداؼ المخطط ليا مف 
 وجدت.قبل البنؾ وتحديد االنحرافات ومعرفة أسبابيا ومعالجتيا أف 

 كما يتبين أن أدني فقرتين هما:
 ( التي تنص عمى جيقوـ المدقق3الفقرة رقـ )  مع النسب  البنؾبمقارنة بعض النسب المالية في

 %.71.6ج، واحتمت المرتبة قبل األخيرة بوزف نسبي تعمل في نفس النشاة لبنوؾالمماثمة 
 ( التي تنص عمى جيقوـ المدقق6الفقرة رقـ )  الحصوؿ عمى  مومات مالية مف خالؿمع إلىبالتوصل

البنؾ )مقارنة المعمومات المالية الفعمية مع البيانات غير المالية )األجور، معمومات غير مالية في 
 %.70.8عدد الموظفيف( لكشف االنحرافاتج، واحتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي 

 
 3.79فقرات الفرضية الثالثة  وبصفة عامة يتبين من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لجميع

كمية تعتمد بأساليب التحميمية  اإلجراءاتاستخدام %، وهذا يدل عمى أنه يتم 76والوزن النسبي 
من قبل المراجع تحميل انحرافات الموازنة(  -تحميل التجا  -)التحميل النسبي عمى التحميل المالي

ويشير ذلؾ إلى أف ، مبنوك العاممة في قطاع غزةلالداخمي في ظل المعايير الدولية لممراجعة الداخمية 
المدققيف الداخميف في البنوؾ العاممة في قطاع غزة يستخدموف إجراءات تحميمية كمية تعتمد عمى 

، وذلؾ في ظل المعايير الدولية لممراجعة الداخمية في البنوؾ العاممة في قطاع غزةالتحميل المالي 
كمية تعتمد بأساليب التحميمية  اإلجراءاتاستخداـ القائمة بأنو ج يتـ  بشكل جيد. ولذلؾ يتـ قبوؿ الفرضية

مف قبل المراجع تحميل انحرافات الموازنة(  -تحميل االتجاه  -)التحميل النسبي عمى التحميل المالي
ىذه  وتتفقج، الداخمي في ظل المعايير الدولية لممراجعة الداخمية في البنوؾ العاممة في قطاع غزة

( التي تنص عمى تطيق شركات التدقيق العاممة في  Cho & Lew , 2000ة مع دراسة ) النتيج
 التحميمية . جراءاتىونكونا لإل
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 إحصـائيةكميـة بأساليب التحميمية  جراءاتاإلاستخدام " يتم  :الرابعة التي تنص عمىالفرضية  اختبار
تحميــل السالســل  -ق النقــدي نمــوذج التــدف -نمــوذج التخطــيط المــالي -)تحميــل النحــدار متقدمــة

من قبل المراجع الداخمي في ظل المعايير الدولية لممراجعة الداخميـة فـي البنـوك العاممـة فـي الزمنية( 
 ؟قطاع غزة
 ذلؾ: التالي يوضحوؿ دالتكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، والج ستخداـاىذه الفرضية تـ  الختبار

 

)تحميل  متقدمة إحصائيةكمية بأساليب التحميمية  اإلجراءاتاستخدام يتم رابع " تحميل فقرات المحور ال (21الجدول )
من قبل المراجع الداخمي في تحميل السالسل الزمنية(  -نموذج التدفق النقدي  -نموذج التخطيط المالي -النحدار

 ظل المعايير الدولية لممراجعة الداخمية في البنوك العاممة في قطاع غزة

 لمتوسطا الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

باستخداـ معادالت االنحدار البسيط لمتنبؤ برصيد  يقـو المدقق  .1
 2 67.2 647. 3.36 رصيد حساب آخر حساب معيف اعتمادا عمى عالقتو مع

برصيد  باستخداـ معادالت االنحدار المتعدد لمتنبؤ يقـو المدقق  .2
 3 67.0 702. 3.35 حسابات متعددة عالقتو بأرصدة حساب معيف بناء عمى

باستخداـ تحميل السالسل الزمنية لمتنبؤ بأرصدة بعض  يقـو المدقق  .3
 1 67.6 647. 3.38 الحسابات في فترة معينة 

لمتنبؤ برصيد حساب  باستخداـ التقديرات االستقرائية يقـو المدقق  .4
 4 66.6 702. 3.33 سابقة عمى أرصدتو في فترات Extrapolationمعيف بناء 

  67.1 52604. 3.355 الدرجة الكمية  

 فقرة هي:يتبين من الجدول السابق أن أعمى 
 ( التي تنص عمى جيقوـ المدقق3الفقرة رقـ )  باستخداـ تحميل السالسل الزمنية لمتنبؤ بأرصدة بعض

  .%67.6ج، واحتمت المرتبة األولى بوزف نسبي الحسابات في فترة معينة
 :كما يتبين أن أدني فقرة هي 
 ( التي تنص عمى جيقوـ المدقق4الفقرة رقـ ) لمتنبؤ برصيد حساب  باستخداـ التقديرات االستقرائية

ج، واحتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي عمى أرصدتو في فترات سابقة Extrapolationمعيف بناء 
66.6.% 

 

لحســابي لجميــع فقــرات الفرضــية الرابعــة وبصــفة عامــة يتبــين مــن الجــدول الســابق أن المتوســط ا
بأســاليب التحميميـة  جـراءاتاإلاسـتخدام %، وهـذا يـدل عمـى أنــه يـتم 67.1والـوزن النسـبي  3.355

تحميـل  -نموذج التدفق النقـدي  -نموذج التخطيط المالي  -)تحميل النحدار متقدمة إحصائيةكمية 
عـايير الدوليـة لممراجعـة الداخميـة فـي البنـوك من قبـل المراجـع الـداخمي فـي ظـل المالسالسل الزمنية( 
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أف المػدققيف الػداخمييف فػي البنػوؾ العاممػة فػي قطػاع غػزة يقومػوف بػ ويشػير ذلػؾ، العاممة في قطاع غـزة
فػػي ظػػل المعػػايير التحميميػػة الكميػػة اإلحصػائية المتقدمػػة فػػي عمميػػـ بشػكل متوسػػط  جػػراءاتباسػتخداـ اإل

يػػتـ  ولػػذلؾ يػػتـ قبػػوؿ الفرضػػية القائمػػة ج .وؾ العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزةالدوليػػة لممراجعػػة الداخميػػة فػػي البنػػ
نمػػػوذج التخطػػػيط  -)تحميػػػل االنحػػػدار متقدمػػػة إحصػػػائيةكميػػػة بأسػػػاليب التحميميػػػة  جػػػراءاتاإلاسػػػتخداـ 
مػف قبػل المراجػع الػداخمي فػي ظػل المعػايير تحميػل السالسػل الزمنيػة(  -نمػوذج التػدفق النقػدي  -المالي

 النوايسػة،) وتتفق هذ  النتيجة مع دراسة ج، الداخمية في البنوؾ العاممة في قطاع غزةالدولية لممراجعة 
زمػػة ليػػا والتحميػػل الكمػػي الال جػػراءاتالتػي تػػنص عمػػى إدراؾ المػػدقق ألىميػػة جػػودة التػػدقيق واإل (2008
ف فػػي أف المحاسػػبيف القػػانونييالتػػي تشػػير إلػػى  (2006 ،دراسػػة )باجميػػدةالدراسػػة مػػع  اختمفــتوالمتقػػدـ، 

 .التحميمية المتقدمة جراءاتالتحميمية البسيطة وال يستخدموف اإل جراءاتالجميورية اليمنية يستخدموف اإل
 

التحميميـة فـي تـدقيق  جـراءات" هنـاك معوقـات لتطبيـق اإل :الفرضية الخامسة التي تنص عمـى اختبار
 الحسابات؟
 ذلؾ: التالي يوضحوؿ دنسب المئوية، والجاستخداـ التكرارات والمتوسطات والتـ ىذه الفرضية  الختبار

 التحميمية في تدقيق الحسابات؟" جراءاتهناك معوقات لتطبيق اإلتحميل فقرات المحور الخامس "  (21الجدول )

 المتوسط الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي

تطبيق صعوبة  إلىيؤدي البنوؾ ضعف نظاـ الرقابة الداخمية لدى   .1
 2 76.6 917. 3.83 التحميمية.اإلجراءات 

 4 71.6 1.060 3.58 إلماـ المراجع الداخمي بأساليب اإلجراءات التحميمية المختمفة. عدـ   .2

ال يقـو المدقق الداخمي بتطبيق اإلجراءات التحميمية لموصوؿ الى   .3
 6 68.4 929. 3.42 نتائا أفضل. 

التحميل المالي المتقدـ مدقق في لم القدرات التأىيمية ضعف  .4
 7 68.4 929. 3.42 الكمية.واألساليب 

لألداء النسب المالية  حوؿمنشورة  كافية عدـ توفر إحصائيات  .5
 9 66.6 761. 3.33 المصرفي بشكل عاـ. 

عدـ تعاوف األطراؼ المعنية بتقرير المدقق حوؿ تسييل حصوؿ   .6
 5 69.2 884. 3.46 .ات العالقةمثل المؤسسات ذ المدقق عمى البيانات التي يحتاجيا

عدـ توفر أسس واضحة ومحددة لمتطبيق لدي المصارؼ كما في   .7
االىتالؾ لممساعدة في  تقدير المخصصات أو طرؽ تحديد حالة

 .إجراء المقارنات المعبرة
3.29 .908 65.8 10 

 تأىيل المدقق الداخمي عدـ كفاية الدورات التدريبية حوؿ  .8
 لممدققيف.في التدقيق التحميمية  لإلجراءات
 

3.58 .717 71.6 3 



92 
 

المدقق وعدـ  عدـ االىتماـ بالمالحظات التي يظيرىا تقرير  .9
 اإلجراءات دور المدقق الداخمي في متابعة متابعتيا يحد مف
 التحميمية

3.83 .702 76.6 1 

 مع البنوؾ لممقارنةفي  التخطيطيةعدـ توفر المعمومات المالية   .10
 8 67.6 875. 3.38 األداء الفعمي.

براما الحاسوب في المدقق الداخمي لعدـ المقدرة عمى استخداـ   .11
 11 64.2 884. 3.21 اإلجراءات التحميمية 

  69.7 39732. 3.4848 الدرجة الكمية  

 فقرتين هما:يتبين من الجدول السابق أن أعمى 
 ( التي تنص عمى ج9الفقرة رقـ )المدقق وعدـ  ا تقريرعدـ االىتماـ بالمالحظات التي يظيرى

ج، واحتمت المرتبة األولى التحميمية جراءاتاإل دور المدقق الداخمي في متابعة يحد مفمما متابعتيا 
%، وىذا يدؿ عمى أف البنؾ تقوـ بتجاىل بعض المالحظات التي يدونيا المدقق 76.6بوزف نسبي 
 التحميمية. جراءاتفي استخداـ اإل هيحد مف دور في تقريره مما 

 صعوبة تطبيق  إلىيؤدي البنوؾ ضعف نظاـ الرقابة الداخمية لدى ( التي تنص عمى ج1لفقرة رقـ )ا
عمى أف ضعف  ذلؾ %، و يدؿ76.6التحميميةج، احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي  جراءاتاإل

مية التحمي جراءاتالرقابة الداخمية داخل البنوؾ العاممة في قطاع غزة يؤثر سمبًا عمى استخداـ اإل
 المختمفة مف قبل المدققيف الداخمييف.

 كما يتبين أن أدني فقرتين هما:
 ( التي تنص عمى جعدـ توفر أسس واضحة ومحددة لمتطبيق لدي المصارؼ كما في 7الفقرة رقـ )

قد ج، الالزمةاالىتالؾ لممساعدة في إجراء المقارنات  تقدير المخصصات أو طرؽ تحديد حالة
 %.65.8خيرة بوزف نسبي احتمت المرتبة قبل األ

 ( التي تنص عمى ج11الفقرة رقـ ) براما الحاسوب في المدقق الداخمي لعدـ المقدرة عمى استخداـ
 %.64.2احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي قد ج، التحميمية جراءاتاإل

وبصــفة عامــة يتبــين مــن الجــدول الســابق أن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات الفرضــية الخامســة 
التحميمية  جراءاتتطبيق اإلفي معوقات يشير ذلك إلى وجود  %، و69.7والوزن النسبي  3.4848

مف المعوقات التػي تواجػو المػدققيف ولذلؾ يتـ قبوؿ الفرضية القائمة جىناؾ العديد  في تدقيق الحسابات،
والمتقدمػة منيػا  التحميميػة البسػيطة جػراءاتاسػتخداـ اإل عنػدالداخمييف في البنوؾ العاممػة فػي قطػاع غػزة 
 (2006 ،دراسػة )باجميػدةمػع ىػذه النتيجػة  وقـد اتفقـتكبيػر، في عمميـ داخل تمػؾ البنػوؾ وذلػؾ بشػكل 

عػدـ إدراؾ المحاسػبيف القػانونييف اليمنيػيف بالمتطمبػات األساسػية لمعيػار التػدقيق الػدولي التي تؤكد عمى 
عوائػػق التػػي تحػػد مػػف اسػػتخداميا، وعػػدـ التحميميػػة ووجػػود العديػػد مػػف ال جراءات( الخػػاص بػػاإل 520رقػػـ )
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التحميميػة، وكػذلؾ عػدـ تػوفر ميزانيػات تقديريػة لػدى المنشػأة  جػراءاتالمعرفة الكافية باألنواع المختمفة لإل
 كفػػػاءة ضػػػعف ( التػػػي تػػػنص عمػػػى أف2003 غرايبػػػة،) مػػػع دراسػػػة كمـــا اتفقـــت، محػػػل التػػػدقيق لممقارنػػػة

 تطبيػػػق دوف  تحػػػوؿ التػػػي المعوقػػػات أىػػػـكانػػػت مػػػف  فرديػػػة مكاتػػػب تػػػدقيق فػػػي المػػػدققيف وعمػػػل المػػػدقق
ــا اتفقــتجػػراءات التحميميػػة، اإل ( التػػي تػػنص عمػػى أف المػػراجعيف 2009 الدراسػػة مػػع دراسػػة )قػػريط، كم

المراجعة التحميمية في تنفيػذ عمميػة المراجعػة التػي  إجراءاتاستخداـ  أىميةال يدركوف بوضوح  السورييف
 بيا.يقوموف 
 

ــة عــن الســؤال  المراجعػػة  إجػػراءاتمػػدى اسػػتخداـ جالــذي يــنص عمــى:  مدراســةل الرئيســيولإلجاب
 التحميمية مف قبل المراجعيف الداخمييف في ظل المعايير الدولية لممراجعة الداخميةج.
 قاـ الباحث باستخداـ التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

 تمعة تحميل محاور الدراسة مج (22الجدول )

عدد  المحاور
النحراف  المتوسط الفقرات

 المعياري 
الوزن 
 الترتيب النسبي

 3 73.2 39604. 3.6591 11 استخدام اإلجراءات التحميمية 
استخدام اإلجراءات التحميمية بأساليب تحميمية 

 وصفية
7 3.9881 .53769 79.8 1 

استخدام اإلجراءات التحميمية بأساليب تحميمية كمية 
 عمى التحميل المالي تعتمد

7 3.7976 .41257 76.0 2 

استخدام اإلجراءات التحميمية بأساليب تحميمية كمية 
 5 67.1 52604. 3.3542 4 إحصائية متقدمة

معوقات تطبيق اإلجراءات التحميمية في تدقيق 
 4 69.7 39732. 3.4848 11 الحسابات

  73.1 34299. 3.6568 40 الدرجة الكمية لالستبانة

قػد  التحميمية بأساليب تحميمية وصفية جراءاتمحور استخداـ اإليتضح مف الجدوؿ السابق أف  
التحميميػػة بأسػػاليب  جػػراءاتمحػػور اسػػتخداـ اإلذلػػؾ  تمػػى%(، 79.8احتػػل المرتبػػة األولػػى بػػوزف نسػػبي )

 كػػاف ثػػـ  %(،12احتػػل المرتبػػة الثانيػػة بػػوزف نسػػبي ) حيػػث  تحميميػػة كميػػة تعتمػػد عمػػى التحميػػل المػػالي
%(، ثػـ جػاء محػور معوقػات 12.0المرتبة الثالثػة بػوزف نسػبي ) فيالتحميمية  جراءاتمحور استخداـ اإل
%(، بينمػا جػاء 28.1وزف نسػبي )بػالتحميمية في تدقيق الحسابات فػي المرتبػة الرابعػة  جراءاتتطبيق اإل

بػوزف  ميػة إحصػائية متقدمػةالتحميميػة بأسػاليب تحميميػة ك جراءاتفي المرتبة الخامسة محور استخداـ اإل
 %(.12.1) لالستبانةولقد كاف الوزف النسبي لممجموع الكمي  %(،21.1نسبي )
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المراجعػػػة التحميميػػػة مػػػف قبػػػل المػػػراجعيف  إلجػػػراءات سػػػتخداـاوممػػػا سػػػبق يتبػػػيف أف ىنػػػاؾ مػػػدى 
متوسػط، شػكل الداخمييف في ظل المعايير الدولية لممراجعة الداخمية في البنوؾ العاممة في قطػاع غػزة، ب

ـــع دراســـة  ـــذ  النتيجـــة م ـــق ه مػػػف  عاليػػػةأف ىنػػػاؾ نسػػػبة التػػػي تؤكػػػد عمػػػى  (0111 ،)اليػػػاجري  وتتف
مػع  كما اتفقت، المحاسبيف القانونييف في دولة الكويت يستخدموف المراجعة التحميمية وأساليبيا المختمفػة

فػي قطػر والعػامميف فػي  أف المحاسػبيف القػانونييفالتي تػنص عمػى  (0110 ،دراسة )الخاطر والسامرائي
( وبشػػكل أكثػػر  10)مكاتػػب التػػدقيق يسػػتخدموف المراجعػػة التحميميػػة الػػواردة فػػي دليػػل التػػدقيق الػػدولي رقػػـ 

( التػي تؤكػد 0112 غرايبػة،) مػع دراسػة كمـا اتفقـت، %21إذ بمغ متوسط نسبة اإلجابات  مف المتوسط 
الدراسػػة مػػع  واختمفــتالحسػػابات بػػاألردف، التػػدقيق فػػي  مراحػػل كػػل فػػي تسػػتخدـ التحميميػػة جػػراءاتاإل أف

بالنسبة المراجعة التحميمية في  جراءاتاإلتدني مستوى استخداـ ( التي تنص عمى 0118 دراسة )قريط،
( التػي تػنص عمػى وجػود قصػور 0118مػع دراسػة )نصػار وليرامػي،  كما اختمفت، لممراجعيف السورييف
كمـا بة، التاـ بمحتوي دليل المراجعة العامة لديواف المحاسالتحميمية لعدـ اإللماـ  جراءاتفي استخداـ اإل

( التػي نصػت عمػى Samaha, Khaled, And Mohamed Hegazy ,0110مػع دراسػة ) اختمفـت
المراجعػػة التحميميػػة مػػف قبػػل بعػػض مراجعػػي الحسػػابات  إجػػراءاتأف ىنػػاؾ انخفػػاض نسػػبي فػػي اسػػتخداـ 

 المصرييف.
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 .المالحق 6-4
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 النتائج والتوصيات

 أول: النتائج:  6-1
 بناءا عمى التحميالت السابقة، فيما يمي اهم النتائج التي اسفرت عنها الدراسة:

التحميمية مف قبل المراجع الداخمي في ظل المعايير الدولية لممراجعة  اإلجراءاتاستخداـ يتـ  .4
تحميل النسب المالية  بدرجة متوسطة حيث تـ استخداـ الداخمية في البنوؾ العاممة في قطاع غزة
 ونموذج التخطيط المالي في عممية المراجعة

أعمى مف مف قبل المراجع الداخمي وصفية  بأساليب تحميميةالتحميمية  اإلجراءاتاستخداـ يتـ  .5
ية ومتابعة اإلجراءات المتعمقة بالتغيرات التي متابعة نظاـ الرقابة الداخمالمتوسطة، حيث يتـ 

 تحدث في أوضاع الموظفيف.
 

تحميل  -)التحميل النسبي كمية تعتمد عمى التحميل الماليبأساليب التحميمية  اإلجراءاتاستخداـ يتـ  .6
مف قبل المراجع الداخمي في ظل المعايير الدولية لممراجعة تحميل انحرافات الموازنة(  -االتجاه
بمقارنة بعض النسب المالية الفعمية في  يقـو المدقق بدرجة أعمى مف المتوسطة حيث  خميةالدا
 نسب السيولة ونسب الرلحية لمتعرؼلسنوات سابقة مثل المماثمة ليا النسب المالية  نفس مع البنؾ
 ىداؼاالبمقارنة النتائا الفعمية مع  ، يقـو المدقق وجود احتماؿ تحريف يتسـ بالماديةمدى   عمى
 .مخطط لتحديد االنحراؼ ومعرفة األسبابال

 

نموذج   -)تحميل االنحدار متقدمة إحصائيةكمية بأساليب التحميمية  اإلجراءاتاستخداـ يتـ  .7
تحميل السالسل الزمنية( بدرجة متوسطة حيث ال  يقـو  -نموذج التدفق النقدي  -التخطيط المالي
بشكل  تنبؤ بأرصدة بعض الحسابات في فترة معينةباستخداـ تحميل السالسل الزمنية لم المدقق

لمتنبؤ بأرصدة بعض الحسابات باستخداـ معادالت االنحدار البسيط  كاِؼ، كما ال يقوـ المدقق
 اعتمادا عمى عالقتو مع رصيد حساب آخر .

 

ىناؾ معوقات تحد مف عمميات تطبيق اإلجراءات التحميمية في تدقيق الحسابات عمى النحو  .8
المدقق وعدـ  االىتماـ بالمالحظات التي يظيرىا تقرير ويظير ذلؾ مف خالؿ عدـ المطموب،

متابعتيا كما ال يتـ متابعة أداء نظاـ الرقابة الداخمية االمر الذي يحد مف قدرة المراجعيف عمى 
 تطبيق اإلجراءات التحميمية لممراجعة.
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 التوصيات ثانيا : 6-2
 م التوصيات التي اسفت عنها الدراسة : في ضوء النتائج السابقة فيما يمي أه

  
 التدريب ناحية مف بالمدققيف الداخمييف البنوؾ العاممة في قطاع غزة قبل مف االىتماـ يجب -4

 ومنيا المراجعة عممية في الحديثة األساليب استخداـ إلى ودفعيـ المستمر ليـ والتأىيل
 .التحميمية المراجعة إجراءات

 الحديثة الوسائل مف بإعتبارىا وسيمة التحميمية المراجعةبموضوع بدرجة أكبر  االىتماـ يجب -5
 .تكمفتيا وتخفيض المراجعة وقت إنجاز في كبيرة أىمية مف ولما ليا المراجعة عممية في
يتعيف إعطاء االىتماـ الكافي مف قبل االدارة المصرفية بتقرير المدققيف الداخمييف ومتابعة  -6

 التقارير المتعمقة بنتائا المراجعة. تصويب المالحظات التي تتضمنيا 
 فيـ في لمساعدتو التخطيط مرحمة في التحميمية جراءاتاإل المدقق الداخمي تطبيق عمى -7

ومدى  وتوقيت طبيعة تحديد في والتي تساعد المحتممة الخطورة مناطق األعماؿ، وتحديد
 .بيا القياـ الواجب األخرى  المراجعة إجراءات

 مكاتب مع تعاوف  عالقات إيجاد الى يف في البنوؾ العاممة في قطاع غزةالداخمي المدققيف دعوة -8
 .المينة أداء لرفع خبراتيـ تطوير أجل مف عالمية، تدقيق
 مخاطر لتقميل الجوىرية التحميمية جراءاتاإل عمى االعتماد المدقق الداخمي عمى يجب -9

 االختبارات عمى مرتكزة تكوف  والتي المالية بالبيانات خاصة بتوكيدات االكتشاؼ المتعمقة
 .معاً  كمييما أو التحميمية جراءاتاإل التفصيمية أو

المعرفة  استخداـ عميو يجب جوىرية إجراءاتك التحميمية جراءاتباإل المراجع قياـ عند -10
ونظاـ  المحاسبي النظاـ فعالية فيـ مع السابقة، المراجعات خالؿ مف عمييا حصل التي
 .الفترات السابقة في محاسبية معالجات تطمبت التي مشكالتال وأنواع الداخمية، الرقابة
يقـو  عندما وذلؾ المراجعة عممية نياية عند التحميمية جراءاتاإل تطبيق المراجع عمى -11

 العمل، حيث بطبيعة المراجع لمعرفة مطابقة ككل المالية البيانات كانت إذا فيما قراره بتكويف
 تعزيز االستنتاجات بيا يراد جراءاتاإل ىذه لمثل نتيجة إلييا التوصل تـ التي االستنتاجات أف
 نتيجة الوصوؿ إلى مما يساىـ في  المالية، البيانات عناصر مراجعة خالؿ لتي تبمورت مفا
 .المالية البيانات بمعقولية عامة
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 المراجع 6-3
 المراجع العربية

 ة) ،جوتطػػور حداثػػة ألعمػػاؿا مخػػاطر عمػػى القػػائـ التػػدقيقج ،( 2009)  نظمػػي، إييػػاب إبػػراىيـ، -1
 العرلي. المجتمع مكتبة: (عماف1

(، جمجػػػػاالت مسػػػػاىمة اسػػػػتخداـ المراجعػػػػة التحميميػػػػة فػػػػي 2006، نيفػػػػيف عبػػػػد هللا، )دانةسػػػػمي أبػػػػو -0
تخطيط وأداء عممية المراجعة: دراسة تحميميػة آلراء مراجعػي الحسػابات بمكاتػب وشػركات المراجعػة 

تير غيػر منشػورة، الجامعػة اإلسػالمية )غػزة( كميػة التجػارة، فمسطيفج، رسالة ماجس –في قطاع غزة 
 قسـ المحاسبة والتمويل.

لمرقابػة عمػى  ةالتحميميػة فػي المراجعػة كػأدا  جراءات(، أثر استخداـ اإل2012شرخ، أكـر دمحم، ) أبو -2
قطػػاع غػػزة جرسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة،  فػػياألداء واكتشػػاؼ االنحرافػػات فػػي مكاتػػب المحاسػػبة 

 ة اإلسالمية، غزة.الجامع

 فػػي بيػػا المعمػػوؿ النسػػخة ،( 1999)  الدوليػػة التػػدقيق معػػايير IFAC لممحاسػػبيف الػػدولي اإلتحػػاد -1
 .األولى الطبعة الفمسطينية، القانونييف الحسابات مدققي جمعية ترجمة فمسطيف،

ممحاسبيف ل العرلي المجمع لممراجعة، تعريب الدولية (،المعايير1998لممحاسبيف،) الدولي االتحاد -0
 .والمصرفية المالية لمعموـ العرلية األكاديمية .المجمع منشورات :القانونييف، عماف

إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق  والمراجعة (، 2010)الدولي لممحاسبيف، االتحاد -2
سػػػػبيف وعمميػػػػات التأكيػػػػد األخػػػػرى والخػػػػدمات ذات العالقػػػػة، ترجمػػػػة جمعيػػػػة المجمػػػػع العرلػػػػي لممحا

 القانونييف )األردف(، مجموعة طالؿ أبو غزالة، عماف، األردف.

( المعػايير الدوليػة لممراجعػػة منشػورات المجمػع العرلػػي 2005،)(IFAC)االتحػاد الػدولي لممراجعػػة  -1
 لممحاسبيف القانونييف. 

ع مطاب، ، تعريب عصاـ مرعي12رقـ  –( ، أدلة التدقيق الدولية 1989اتحاد المحاسبيف الدولي ) -8
 الرياض. ،رغداف

(، اكتشػاؼ الغػش والػتعالب فػي القػوائـ الماليػة، معيػد اإلدارة العامػػة، 2010، سػامح دمحم، ) أحمػد -8
 الرياض، السعودية.

، ترجمػػػػة دمحم عبػػػػدالقادر ´´المراجعػػػػة مػػػػدخل متكامػػػػل´´(،  2003الفػػػػيف، لوبػػػػؾ، جػػػػيمس، ) أرينػػػػز، -11
 المممكة العرلية السعودية.حامد، دار المريخ لمنشر، الرياض،  مدالديسطي وحجاج أح
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المحاسػػػبية  المشػػػاكل لػػػبعض دراسػػػة مػػػع – الحسػػػابات مراجعػػػة (،1986دمحم،) إسػػػماعيل، زكريػػػا -11
 نشر. ودار مكاف بدوف  منيا، الحسابات مراقب وموقف

(، مقدمػػػػػة فػػػػػي اإلدارة الماليػػػػػة المعاصػػػػػرة، الطبعػػػػػة الثانيػػػػػة، دار 2009أؿ شػػػػػبيب، دريػػػػػد كامػػػػػل،) -10
 المسيرة، عماف.

المراجعػػػة التحميميػػػة مػػػف قبػػػل  إجػػػراءاتجمػػػدى اسػػػتخداـ   ( 2006غسػػػاف سػػػعيد سػػػالـ، )  ،باجميػػػدة -12
 مدققي الحسابات في الجميورية اليمنية: دراسة ميدانيةج، رسالة ماجستير غير منشورة.

المراجعػػػة التحميميػػػة ومػػػدى اسػػػتخداميا مػػػف قبػػػل مراجعػػػي  إجػػػراءات (،1995)عمػػػاد دمحم،  البػػػاز، -11
 الة ماجستير غير منشورة، جامعة قار يونس.الحسابات في ليبيا، رس

دراسػات فػي االتجاىػات الحديثػة فػي المراجعػة مػع ج (،2003البدوي، منصػور؛ وشػحاتو، شػحاتو ) -10
 ،الدار الجامعية، القاىرة.جتطبيقات عممية عمى معايير المراجعة المصرية والدولية 

ت فػي االتجاىػات الحديثػة فػي (، دراسػا  ٣ٓٓ٢منصور أحمد، شحاتو، السػيد شػحاتو، )  البديوي، -12
، الػػدار الجامعيػػة لمنشػػر، ´´المراجعػػة مػػع تطبيقػػات عمميػػة عمػػى معػػايير المراجعػػة المصػػرية والدوليػػة

 اإلسكندرية، مصر.

(، مػػدخل التػػدقيق مػػف الناحيػػة النظريػػة والعمميػػة، الطبعػػة الثالثػػة، دار   2006ىػػادي، )  التميمػػي، -11
 وائل لمنشر، عماف، األردف.

( . المراجعة بيف النظرية و التطبيػق ، ترجمػة أحمػد 1989و  ىنكي ،أميرسوف ) توماس ،وليـ -18
 ، الرياضدار المريخ، حامد حجاج و كماؿ الديف سعيد

(، جأساسػػيات اإلطػػار العممػػي فػػي مراجعػػة الحسػػابات المتقدمػػةج، 2001، يوسػػف محمػػود، )جرلػػوع -18
 الطبعة األولى، مكتبة الطالب الجامعي لمنشر، غزة، فمسطيف.

 المراجعػة الدوليػػة لمعػايير وفقػاً  المتقدمػة الحسػػابات مراجعػةج  ،( 2002)  محمػود يوسػف رلػوع،ج -01
 فمسطيف. غزة، األولى، الطبعة ،ج

(، جالمػػػػدخل إلػػػػى التػػػػدقيق الحػػػػديثج، الطبعػػػػة الثانيػػػػة، دار صػػػػفاء لمنشػػػػر 2005، أحمػػػػد، )جمعػػػػة -01
 والتوزيع، عماف، األردف.

 دار: عمػػاف ،(1 ة) ،جالحػػديث والتأكيػػد التػػدقيق لػػىإ المػػدخلج ،( 2009)  حممػػي، أحمػػد جمعػػة، -00
  .والنشر لمطباعة الصفاء

 والتوزيػػع، لمنشػػر صػػفاء ، دار2ة الحػػديث، التػػدقيق إلػػى المػػدخل (،2006حممػػي،) أحمػػد جمعػػة، -02
 عماف.
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 المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف. (،2000جمعة، أحمد) -01

 المصارؼ في المخاطر إدارة في الداخمي المدقق دور( ج2006) سمير، ،البرغوثي أحمد، جمعة، -00
 المعرفػػػة، واقتصػػػاد المخػػػاطر إدارة السػػػابع الػػػدولي السػػػنوي  لممػػػؤتمر مقػػػدـ بحػػػثج األردنيػػػة التجاريػػػة
 .عماف الزيتونية، جامعة

 ،اجعػػػة التحميميػػػة ج اإلدارة العامػػػة( . جنحػػػو مػػػنيا متكامػػػل ألداء المر 1987الجنػػػدي ، نجيػػػب ) -02
 ) يونيو(  .  54العدد 

(، موسػوعة معػايير المراجعػة: شػرح معػايير المراجعػة الدوليػة   2004طارؽ عبػد العػاؿ، )  حماد، -01
 ، مصر.سكندريةواألمريكية والعرلية، الدار الجامعية لمنشر، جامعة عيف شمس، اإل

دراسػػػة  ة: المراجعػػػة التحميميػػػ´´(،  2005الخػػػاطر، خالػػػد بػػػف ناصػػػر، السػػػامرائي، عػػػدناف ىاشػػػـ، ) -08
 .1،العدد  ٨، المجمة العرلية لممحاسبة،المجمد ´´ميدانية لمدققي الحسابات في قطر

 لمنشػػػػر أفػػػػاؽ دار ،ج الشػػػػركات فػػػػي الػػػػداخمي التػػػػدقيقج  ،( 1998)  فرحػػػػاف حمػػػػداف الخريسػػػػات، -08
 .األردف األولى، الطبعة والتوزيع،

، جامعػػة الممػػؾ جػػراءاتاإل(، المراجعػػة: المفػػاىيـ والمعػػايير و ا٩٩٩مصػػطفى عيسػػى، )  خضػػير، -21
 سعود، كمية العمـو اإلدارية، السعودية.

 العػػاـ القطػػاع فػػي والداخميػػة الماليػػة الرقابػػة فػػي حديثػػة مفػػاىيـ( ج2010) غػػب،ا ر  خالػػد الخطيػػب، -21
  .العرلي المجتمع مكتبة: عماف ،(1 ة) ،جوالخاص

 نظريػػة -الدوليػػة يرالمعػػاي ضػػوء فػػي الحسػػابات تػػدقيقج  ،( 2010)  القػػادر عبػػد عمػػي الػػذنيبات، -20
 .عماف ،الثالثة الطبعة الوطنية، المكتبة دائرة ،جوتطبيق

التحميمية في تقميص فجوة التوقعات في بيئة  جراءات(، دور اإل2013الرلضي، كناري سعيد، ) -22
العمل التدقيقي مف وجيو نظر المحاسػب القػانوني األردنػي، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، جامعػة 

 جدارا، األردف.

(، معػػػػػايير األداء المينػػػػػي لممراجعػػػػػة الداخميػػػػػة، المجمػػػػػة العمميػػػػػة 1983ضػػػػػواف، عمػػػػػى رأفػػػػػت، )ر  -21
 لالقتصاد والتجارة، كمية التجارة، جامعة عيف شمس، القاىرة.

(، جفجوة التوقعات في بيئة التدقيق الفمسطينية: دراسة ميدانيةج، مجمة 2008، رائد إبراىيـ، )السعد -20
 ، القدس، فمسطيف.14، العدد 1ث والدراسات، مجمدجامعة القدس المفتوحة لألبحا

الجوانػب الماليػة والتشػغيمية، إصػدارات الجمعيػة  -(، المراجعػة الداخميػة1997السقا، سيد أحمػد، ) -22
 (.12السعودية لممحاسبيف، الرياض، الطبعة األولي، العدد )
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 وأخالقيػػات اإلفصػػاحو  واالمتثػػاؿ والتػػدقيق المصػػارؼ إدارةج ،( 2008)  الفمسػػطينية، النقػػد سػػمطة -21
 .فمسطيف غزة، ،جالعمل

( جالتحميػػػل المػػػالي )مػػػدخل 2005، دمحم منيػػػر، إسػػػماعيل، إسػػػماعيل، نػػػور، عبػػػد الناصػػػر، )شػػاكر -28
 صناعة القرارات(ج، الطبعة الثانية، دار وائل لمنشر، عماف، األردف.

رؼ عمييػػا (، مػػدى تطبيػػق معػػايير التػػدقيق الػػداخمي المتعػػا1999شػػحروري، محمػػود عبػػد الػػرحيـ ) -28
دراسػػة مسػػحية، رسػػالة ماجسػػتير، غيػػر منشػػورة، الجامعػػة األردنيػػة،  -فػػي البنػػوؾ التجاريػػة األردنيػػة

 عماف.

 المتعػػارؼ الػػداخمي التػػدقيق معػػايير تطبيػػق مػػدى(. ت. د) محمػػود الػػرحيـ عبػػد محمػػود شػػحروري، -11
 األردف المفرؽ، البيت، آؿ جامعة. ماجستير رسالة. األردنية التجارية البنوؾ في عمييا

التػػػدقيق  بمعػػػايير األردنيػػػة التجاريػػػة البنػػػوؾ التػػػزاـ مػػػدى(. 2000) مصػػػطفى فريػػػد عمػػػر شػػػقور، -11
 األردف عماف، األردنية، الجامعة ماجستير، رسالة الداخمي،

الخارجيػػػة  المراجعػػػة ممارسػػػة فػػػي الحديثػػػة (، االتجاىػػػات1990) عبػػػد المػػػولى الصػػػباغ، أحمػػػد -10
 اىرة.العرلية، الق الثقافة الداخمية، دار

 الداخميػة والمراجعػة الرقابػةج  ،( 1996)  فتحػي والسػوافيري، إسػماعيل، وجمعة، سمير، الصباف، -12
 اإلسكندرية والتوزيع، والنشر لمطباعة الجامعية الدار ،ج تطبيقي نظري  مدخل

 :القػاىرة ،(1ة) ،جالدوليػة المعػايير وفػق الداخمي التدقيق دليلج ،( 2007)  يوسف، داوود صبح، -11
 .لمنشر العممية كتبال دار

 عمػػػػػى الداخميػػػػة والمراجعػػػػة الرقابػػػػةج ،( 1995)  السػػػػػيد دمحم وسػػػػرايا، دمحم، الفتػػػػاح عبػػػػد الصػػػػحف، -10
 القاىرة  التوني، مطبعة ،ج والكمي الجزئي المستوى 

 التشػغيمية المخػاطر تحجػيـ فػي الػداخمي والتػدقيق الرقابػة أثر(، 2011)عمي حسيف دمحم، الصواؼ -12
 .األردف عماف، الزيتونة، جامعة السنوي، العممي المؤتمر، التجارية المصارؼ في

التحميميػػػة لمقػػػوائـ الماليػػػة لمشػػػركات  جػػػراءات(، جتقيػػػيـ اإل2003، ياسػػػيف عبػػػد الػػػرحمف، )طاىػػػات -11
وجيػػة نظػػر مػػدققي الحسػػاباتج، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة،  مػػفالمسػػاىمة العامػػة فػػي األردف 
 جامعة آؿ البيت، المفرؽ، األردف.

مػػػدخل قيػػاس وضػػبط المخػػػاطرج، الطبعػػة الثانيػػة، بػػػدوف  –(، المراجعػػة 1999الفتػػاح، دمحم ) عبػػد -18
 ناشر.
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 وائػل دار ،جوالعمميػة النظريػة الناحيػة مف الحسابات تدقيق عمـج  ،( 2007)  أميف خالد هللا، عبد -18
 . عماف األولى، الطبعة لمنشر،

 .األردف. لمنشر وائل دار: عماف. ؾالبنو  في والرقابة التدقيق ،(1998) أميف خالد هللا، عبد -01

  ،(1 ة) ،جوالرقابة التدقيق في الحديثة االتجاىاتج ،( 2002) أميف خالد هللا، عبد -01

المراجعػػة التحميميػػة فػػي مراجعػػة  إجػػراءات(، جكفػػاءة اسػػتخداـ 2009الوىػػاب، سػػامي حسػػيف ) عبػػد -00
ة دمشق، كمية االقتصاد، حسابات الشركات الصناعية لمدواءج، رسالة ماجستير غير منشورة، جامع

 قسـ المحاسبة.

(، مقدمػػػة فػػػي اإلدارة الماليػػػة والتحميػػػل المػػػاؿ، الطبعػػػة األولػػػى، مكتبػػػة 2011عقػػػل، مفمػػػح دمحم، ) -02
 المجمع العرلي لمنشر، عماف، األردف.

 (، مػػدى تطبيػػق معػػػايير التػػدقيق الػػداخميالمتعارؼ عمييػػا فػػي البنػػػوؾ2006العمػػري، أحمػػد دمحم، ) -01
 (3، العدد )2نة، المجمة األردنية في إدارة األعماؿ، المجمد)التجارية اليمي

ج التحميميػػة جػػراءاتاإلج 520 رقػػـ الػػدولي التػػدقيق معيػػار تطبيػػق مػػدى ،(2003) عػػدناف، غرايبػػة، -00
 .األردف إرلد، اليرموؾ، جامعة ماجستير، رسالة األردف، في الحسابات مدققي قبل مف

 لعمميػػػات وافػػػي شػػػرح البنػػػوؾ أعمػػػاؿ فػػػي جعػػػةاالمر  دقواعػػػج ،( 2006)  السػػػيد، محمػػػود القبطػػػاف، -02
 .والنشر لمطباعة النصر دار: القاىرة ،ججعتياامر  وأساليب المصارؼ

المراجعػػػة التحميميػػػػة فػػػػي الجميوريػػػػة العرليػػػػة  إجػػػػراءات(، مػػػػدى اسػػػػتخداـ 2009عصػػػػاـ، )، قػػػريط -01
 لعدد األوؿ( ، ا25السورية، مجمة جامعة دمشق لمعمـو االقتصادية والقانونية، المجمد )

 المحاسػػػػبية المعمومػػػػات نظػػػػـ فػػػػي الرقابيػػػػة الضػػػػوابط (،2005)حسػػػػف، محمػػػػود خالػػػػد القطنػػػػاني، -08
 غيػػػر دكتػػػوراه أطروحػػػة األردف، فػػػي التجاريػػػة المصػػػارؼ فػػػي تحميميػػػة دراسػػػة المحوسػػػبة، المصػػػرفية
 ا.سوري دمشق، جامعة االقتصاد، كمية منشورة،

التحميميػػة لتػػدقيق القػػوائـ  جػػراءاتقيػػيـ فعاليػػة اإل(، ج ت2008، عبػػد السػػتار عبػػد الجػػابر، )الكبيسػػي -08
المالية لمشركات المسػاىمة العامػة: دراسػة ميدانيػة فػي مكاتػب وشػركات التػدقيق فػي األردفج، مجمػة 

 .29-1، ص 2جامعة األنبار لمعمـو االقتصادية واإلدارية، العدد 

  ،ايير العمػل الميػدانيإرشػادات معػ -( .  إرشػادات المراجعػة1993لطفي ، أمػيف السػيد أحمػد ) -21
 القاىرة.، دار النيضة العرلية

،  القػػػرار دعػػػـ ونظػػػـ الكمػػػي التحميػػػل باسػػػتخداـ (، المراجعػػػة1998،) احمػػػد السػػػيد أمػػػيف ، لطفػػػي -21
 العرلية. النيضة دار:القاىرة
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(، جمراجعػػة وتػػدقيق نظػػـ المعمومػػاتج، الػػدار الجامعيػػة لمنشػػر، 2005، أمػػيف السػػيد أحمػػد، )لطفػػي -20
 مصر. اإلسكندرية،

(، جالمراجعػػة بػػيف النظريػػة والتطبيػػقج، الػػدار الجامعيػػة لمنشػػر، 2006، أمػػيف السػػيد أحمػػد، )لطفػػي -22
 جامعة القاىرة، اإلسكندرية، مصر.

(، ججالتطػػورات الحديثػػة فػػي المراجعػػةج، الػػدار الجامعيػػة لمنشػػر، 2007، أمػػيف السػػيد أحمػػد، )لطفػػي -21
 اإلسكندرية، مصر.

 لممحاسػػػبيف العرلػػػي المجمػػػع ،جالمتقدمػػػة التػػػدقيق مفػػػاىيـج ،(2001) لممحاسػػػبيف، العرلػػػي المجمػػػع -20
 عماف

(، جدراسػػػة فجػػوة التوقعػػػات بػػيف مػػػدققي 2005، جميػػػل إبػػراىيـ، )لح، عبػػد اليػػادي عبػػػاس، صػػادمحم -22
، جامعػػػػة البصػػػػرة، 15جمػػػػة العمػػػػـو االقتصػػػػادية، العػػػػددالحسػػػػابات ومسػػػػتخدمي التقػػػػارير الماليػػػػةج، م

 العراؽ.

 فػػي الداخميػة لممراجعػة الدوليػػة ظػل المعػايير فػي الداخميػػة المراجعػة ،(2007)دمحم، احمػد مخمػوؼ، -21
 -التسػػيير وعمػػوـ االقتصػػادية العمػػوـ كميػػة منشػػورة، غيػػر ماجسػػتير األردنيػػة، رسػػالة التجاريػػة البنػػوؾ
 .الجزائر الجزائر، جامعة التسيير، عموـ قسـ

 المػػػػػالي األداء ضػػػػػبط فػػػػػي الػػػػػداخمي التػػػػػدقيق وظيفػػػػػة دورج  ،( 2007)  سػػػػػعيد يوسػػػػػف المػػػػػدلل، -28
 لػػألوراؽ فمسػػطيف سػػوؽ  فػػي المدرجػػة العامػػة المسػػاىمة الشػػركات عمػػى تطبيقيػػة دراسػػة – واإلداري 
 والتمويػل، المحاسبة قسـ التجارة، كمية اإلسالمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،ج المالية
 .غزة

 فػػػػػي المخػػػػػاطر إدارة فعيػػػػػلت فػػػػػي الػػػػػداخمي المػػػػػدقق دورج  ،( 2011)  رلػػػػػاح إبػػػػػراىيـ المػػػػػدىوف، -28
 كميػػػة اإلسػػػالمية، الجامعػػػة منشػػػورة، غيػػػر ماجسػػػتير رسػػػالة ،ج غػػػزة قطػػػاع فػػػي العاممػػػة المصػػػارؼ
 غزة والتمويل، المحاسبة قسـ التجارة،

( جقيػػػػػاس أثػػػػػر المعمومػػػػػات الماليػػػػػة وغيػػػػػر الماليػػػػػة عمػػػػػى أداء 2004، صػػػػػادؽ حامػػػػػد،)مصػػػػػطفى -11
اجعػػة: دراسػػة تجريبيػةج، مجمػػة جامعػة الممػػؾ عبػػد التحميميػػة ألغػراض تخطػػيط عمميػة المر  جػراءاتاإل
 .116-81، ص 2، عدد18، كمية االقتصاد واإلدارة، مجمد يزالعز 

  .المسيرة دار: عماف ،(2ة) ،جالمعاصر الحسابات تدقيقج ،( 2009)  فالح، غساف المطارنة، -11

نشػػػر والتوزيػػػع، (، جالتحميػػػل المػػػالي واالئتمػػػانيج، الطبعػػػة األولػػػى، دار حنػػػيف لم2004، دمحم )مطػػػر -10
 عماف، األردف.
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(، جاالتجاىػػػات الحديثػػػة فػػػي التحميػػػل المػػػالي واالئتمػػػاني )األسػػػاليب واألدوات 2006، دمحم، )مطػػػر -12
 واالستخدامات العممية(ج، الطبعة الثانية، دار وائل لمنشر، عماف، األردف.

 وعالقتيػا ألردنيػةا البنػوؾ في الداخمييف المدققيف لدى المينية ،(2002) ،دمحم يوسف عمر مقداد، -11
 .األردف إرلد، اليرموؾ، جامعة. ماجستير رسالة. ميدانية دراسة العمل بمخرجات

 دار: عمػاف ،(1ة) ،جوالدوليػة المحمية المالية المؤسساتج ،( 2009)  وآخروف،،شقيري، موسى، -10
  .المسيرة

الشخصػػػي المراجعػػػة التحميميػػػة ودورىػػػا فػػػي ترشػػػيد الحكػػػـ  إجػػػراءات(، 2013دمحم ) موسػػػى، عمػػػى -12
 العػدد – الجامعػة الزاويػة، المجمػة االقتصػاد، جامعػة لممراجع، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، كميػة

 الثاني. المجمد – عشر الخامس

التحميميػػػة فػػػي  جػػػراءات(،جأىميػػػة اسػػػتخداـ اإل2008بيرامػػػي، مػػػريـ أحمػػػد، ) ؛، مجػػػدي دمحمنصػػػار -11
د عمييا مف واقع دليل التدقيق العاـ لديواف مراحل التدقيق التي يباشرىا مدقق الديواف ومدى االعتما

 المحاسبةج، مسابقة البحوث التاسعة عمى مستوى جميع قطاعات ديواف المحاسبة.

 الحسػابات، دراسػة تػدقيق فػي التحميميػة جػراءاتاإل تطبيػق (، مػدى2008ابراىيـ ) النوايسة، دمحم -18
العػدد  ، 35 المّجمػد اإلداريػة، وـاألردف، دراسػات العمػ فػي الخػارجي المػدقق نظػر وجية مف ميدانية
(1.) 

المراجعػػة التحميميػػة عنػػد وضػػع وتنفيػػذ  إجػػراءات(،جمػػدى اعتمػػاد 2007، دمحم ثقػػل عمػػي، )اليػػاجري  -18
خطة التدقيق: بحث تدقيقي عمى مكاتب التدقيق في دولة الكويتج، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، 

اإلداريػػة والماليػػة، قسػػـ المحاسػػب والتمويػػل، جامعػػة عمػػاف العرليػػة لمدراسػػات العميػػا، كميػػة الدراسػػات 
 األردف.

باسػػتخداـ  الماليػػة اليندسػػة: المخػػاطر إدارة فػػي الحػػديث الفكػػرج ،( 2000)  إبػػراىيـ، منيػػر ىنػػدي، -81
 المعارؼ منشاة: اإلسكندرية ،(1 ة) ،جوالمشتقات التوريق

سػة لألصػوؿ العمميػة (، أساسيات المراجعػة: درا1987اليواري، دمحم نصر؛ ودمحم، أحمد سمطاف، ) -81
التنظيمية لمراجعة الحسابات في الوحدات االقتصادية، مكتبة غريب، القػاىرة،  جراءاتوالعممية واإل
 مصر.

(، الطبعة األولػي، مكتبػة المجتمػع 1(، تدقيق الحسابات )2010الوقاد، سامي؛ دياف، لؤي دمحم، ) -80
 العرلي، عماف، األردف.
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  األولية( االستبيان بصىرته 1ملحق رقم ) 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الجامعة اإلسالمية بغػػزة 
 عمادة الدراسات العميػػػػا 
 كميػػػػػػػػػػػػة التجػػػػػػػارة 

 قسـ المحاسبة والتمويػػػل
 

ىالدكتور/.....................................................................................حفظهىالله.ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىالدالمىرلوكمىورحمظىاللهىوبركاتهى،،،

 حتكيم استبانه  عاملوضو

يقوـ الباحث بإعداد دراسة لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل مف الجامعة 
التحميمية مف قبل المراجعيف الداخمييف في  المراجعة مدى استخداـ إجراءاتسالمية بغزة بعنواف: ج اإل

( فقرة 51ج، وليذا الغرض أعد الباحث استبانو تكونت مف )ظل المعايير الدولية لممراجعة الداخمية
 موزعة عمى قسميف: 

  القسـ األوؿ البيانات العامة 

 ءات التحميمية موزعة عمػي أرلعػة مجػاالت ىػي: )بأسػاليب تحميميػة القسـ الثاني: مجاالت اإلجرا
 معوقػات -متقدمػة إحصػائيةكميػة أساليب  - كمية تعتمد عمى التحميل الماليأساليب -وصفية

 الحسابات( تدقيق في التحميمية اإلجراءات تطبيق

نة التي تشكل أداة ونظرًا لخبرتكـ الواسعة في ىذا المجاؿ يشرفني أف أضع بيف أيديكـ ىذه االستبا
الدراسة الميدانية في صورتيا األولية بيدؼ تحكيميا قبل تطبيقيا ميدانيًا لذا نرجو مف سيادتكـ التكـر 
بداء رأيكـ فييا، مف حيث سالمة العبارات ومناسبتيا لموضوع  باالطالع عمى الفقرات ىذه االستبانة وا 

جراء xفيو بوضع عالمة )الدراسة ومدى انتمائيا لمجاالت الدراسة التي وردت  ( لمفقرة المناسبة وا 
 التعديالت عمى الفقرة غير المناسبة، او اقتراح الصيغة التي ترونيا مناسبة.
  شاكريف لكـ حسف تعاونكـ

 

 الباحث   
 إسماعيل دمحم مطر
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ىىوالوظوفوظ:ىالذخصوظىالبوانات:ىأواًل

 -العبارات التالية:( حول البديل المناسب لكل عبارة من √يرجى التكرم بوضع )

 أنثى   ذكر                             : الجنس .1

 سنة   31- 40سنة فما دوف                   30 الطمر: .2

             41 –  فما فوؽ                   
 

 دراسات عميا     بكالوريوس دبموـ متوسط             : لمؤهلىالطلميا .3
 

            و مصرفية عمـو مالية  محاسبة                       :  الطلميىالتخصص .4

                              إدارة أعماؿ           .............: أخري حددىا 

 معامالت تجارية        :نوعىالمطامالتىفيىالبنك .5

                    معامالت إسالمي 

 سنوات                10 -5مف  سنوات   5أقل مف  : وقرددىدنواتىالخبرةىفيىمجالىالتدق .6

                                        سنة  15 – 11مف  سنة 15أكثر مف 

    التدقيق الداخمي  قسـ رئيس      الداخميتدقيق  دائرة  مدير المدميىالوظوفي:ىىى .7

 مدقق داخمي       

ىالذكاداتىالمكنوظ:ى .8

 قانوني سبمحا شيادة               CPA معتمد داخمي مدقق شيادة CIA 

             شيادة محاسب قانوني عرلي  شيادة محاسب إداريACF 

     ............................................. :تحمل شيادة مينية؟ أذكرىا 

ىالدوراتىالتيىالتحقتىبكاى: .9

                  محاسبة تدقيق                    حاسوب 

                 مصارؼ......................................:أخرى حدد 
ى
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ىبالفرضوات الخاصظ األدئلظ :ثانوًا
التحميمية من قبل المراجع الداخمي في ظل المعايير  اإلجراءاتيتم استخدام الفرضية األولي: 

 ك العاممة في قطاع غزة " الدولية لممراجعة الداخمية في البنو 
ى

موافق  األسئمة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
يستخـ المراجع الداخمي مقارنات لممعمومات المالية   .1

 لممنشأة مع معموماتيا غير الداخمية .
     

يستخدـ المراجع الداخمي مقارنات لممعمومات المالية   .2
 ي القطاع التي تنتمي اليو.لممنشأة مع معمومات مشابو ف

     

يتسخدـ المراجع الداخمي تحميل النسب المالية لمقارنتيا   .3
 مع نسب مالية لسنوات سابقة . 

     

يستخدـ المراجع الداخمي مقارنة النسب المالية لممنشأة   .4
 لمقارنتيا مع نفس النسب لمنشأة اخرى في نفس القطاع.

     

تحميل االفقي في عممية يستخدـ المراجع الداخمي ال  .5
 المراجعة . 

     

يستخدـ المراجع الداخمي التحميل الرأسي في عممية   .6
 المراجعة . 

     

يستخدـ المراجع الداخمي تحميل االندار البسيط في عممية   .7
 المراجعة . 

     

يستخدـ المراجع الداخمي تحميل االنحدار المتعدد في   .8
 عممية المراجعة .  

     

تخدـ المراجع الداخمي السالسل الزمنية في عممية يس  .9
 المراجعة . 

     

يستخدـ المراجع الداخمي نوذج التخطيط المالي في   .10
 عممية المراجعة 

     

يستخدـ المراجع الداخمي نموذج التدفق النقدي في عممية   .11
 المراجعة . 

     

 

 
 
 



111 
 

من قبل المراجع بأساليب تحميمية وصفية  التحميمية اإلجراءاتيتم استخدام الفرضية الثانية: 
 .الداخمي في ظل المعايير الدولية لممراجعة الداخمية في البنوك العاممة في قطاع غزة

ى

موافق  األسئمة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
ؤثر عمى المدارة بتوضيح العوامل اإلبالطمب مف  يقـو المدقق  .1

  البنؾ.نتيجة نشاة 
     

يقـو المدقق بمراجعة تقارير السنوات السابقة و الوقف عمى   .2
االخطاء التي تـ اكتشافيا والتي يمكف اف تسبب عراقيل لعممية 

 التدقيق الحالية . 

     

يقـو المدقق باالطالع عمى القوانيف والتشريعات التي ليا تأثير   .3
 عمى مجاؿ عمل المنشأة . 

     

عة ومتابعة نظاـ الرقابة الداخمي لمتأكد مف بمراج يقـو المدقق  .4
 قدره عمى ضبط المنشأة . 

     

لحكومية التي ا باالطالع عمى القوانيف والتشريعات  يقـو المدقق  .5
 البنوؾ التي أعمل بيا.تتأثر بيا أنشطة 

     

وقائع جمسات كل مف الييئة العامة  بمراجعة  يقـو المدقق  .6
 .ومجمس اإلدارة

     

      .ممفات الموظفيف والمراسالت دراسة ب ـ المدققيقو   .7
البنؾ والمنشآت عمى العقود الميمة بيف  يقـو المدقق بمراجعة   .8

 .اآلخري بغرض التنبوء باالنحرافات المتوقعة 
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يل )التحم كمية تعتمد عمى التحميل الماليبأساليب التحميمية  اإلجراءاتاستخدام  الفرضية الثالثة:
من قبل المراجع الداخمي في ظل المعايير تحميل انحرافات الموازنة(  -تحميل التجا   -النسبي

 .الدولية لممراجعة الداخمية في البنوك العاممة في قطاع غزة

موافق  األسئمة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
ع م البنؾفي  بمقارنة بعض النسب المالية الفعمية يقوـ المدقق  .1

 في نفس القطاع . النسب المالية المماثمة 
     

 مع البنؾبمقارنة بعض النسب المالية الفعمية في  يقوـ المدقق  .2
مف سجالتيا  المستخرجة  النسب المالية المماثمة نفس

لمتعرؼ  نسب السيولة ونسب الرلحية لسنوات سابقة مثل 
 وجود احتماؿ تحريف يتسـ بالمادية عمى

     

مع النسب  البنؾبمقارنة بعض النسب المالية في  يقـو المدقق  .3
 .تعمل في نفس النشاة لبنوؾالمماثمة 

     

مخطط ال االىداؼبمقارنة النتائا الفعمية مع  يقـو المدقق  .4
 .لتحديد االنحراؼ ومعرفة األسباب

     

مثل ىامش الفائدة ، ىامش باحتساب نسب مالية  يقـو المدقق  .5
أو  لمتنبؤ باألرلاح رلح ، العائد عى االصوؿ صافي ال

في حالة التنبؤ  مستقبال كما البنوؾبالمشاكل التي قد تواجو 
 بأزمة السيولة مثال

     

الحصوؿ  معمومات مالية مف خالؿ إلىبالتوصل  يقـو المدقق  .6
) مقارنة المعمومات البنؾ عمى معمومات غير مالية في 
غير المالية ) االجور ، عدد  المالية الفعمية مع البيانات
 .الموظفيف ( لكشف االنحرافات  

     

أرصدة  بمقارنة أرصدة الحسابات االفتتاحية مع يقـو المدقق  .7
 السنة السابقة
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  -)تحميل النحدارمتقدمة إحصائيةكمية بأساليب التحميمية  اإلجراءاتاستخدام  الفرضية الرابعة:
من قبل المراجع تحميل السالسل الزمنية(  -نموذج التدفق النقدي  -نموذج التخطيط المالي

 .الداخمي في ظل المعايير الدولية لممراجعة الداخمية في البنوك العاممة في قطاع غزة
 

موافق  األسئمة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 باستخداـ معادالت االنحدار البسيط لمتنبؤ يقـو المدقق  .1

رصيد حساب  برصيد حساب معيف اعتمادا عمى عالقتو مع
 آخر

     

 باستخداـ معادالت االنحدار المتعدد لمتنبؤ يقـو المدقق  .2
حسابات  برصيد حساب معيف بناء عمى عالقتو بأرصدة

 متعددة

     

باستخداـ تحميل السالسل الزمنية لمتنبؤ بأرصدة  يقـو المدقق  .3
  بعض الحسابات في فترة معينة

     

لمتنبؤ برصيد  باستخداـ التقديرات االستقرائية يقـو المدقق  .4
عمى أرصدتو في فترات  Extrapolationحساب معيف بناء 

 سابقة

     

 

 الحسابات تدقيق في التحميمية اإلجراءات تطبيق معوقات حول المدققين آراء
 

موافق  األسئمة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 دةبش
صعوبة  إلىيؤدي البنوؾ ضعف نظاـ الرقابة الداخمية لدى   .1

 تطبيق اإلجراءات التحميمية 
     

      عدـ المعرفة الكافية بأنواع اإلجراءات التحميمية المختمفة  .2
إلى الوصوؿ الي تطبيق المدقق لإلجراءات التحميمية يؤدي   .3

 مف تدقيق الحسابات  نتائا أفضل
     

      ي التحميل المالي المتقدـ واألساليب الكمية ضعف المدقق ف  .4
لممعامالت عدـ توفر إحصائيات منشورة عف النسب المالية   .5

 البنكية 
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عدـ تعاوف األطراؼ المعنية بتقرير المدقق حوؿ تسييل   .6
مثل المؤسسات  حصوؿ المدقق عمى البيانات التي يحتاجيا

 ذات العالقة

     

اإلجراءات امل مع البيانات المالية في عدـ توحيد طرؽ التع  .7
أو تقدير  النقدي كما في حالة تقييـ المخزوف  البنكية

االىتالؾ لممساعدة في إجراء  المخصصات أو طرؽ تحديد
 المقارنات المعبرة

     

عدـ كفاية الدورات التدريبية حوؿ اإلجراءات التحميمية في   .8
 التدقيق لممدققيف 

     

المدقق وعدـ  لمالحظات التي يظيرىا تقريرعدـ االىتماـ با  .9
 التحميمية متابعتيا يحد مف تطبيق اإلجراءات

     

 البنوؾ لممقارنةفي  التخطيطيةعدـ توفر المعمومات المالية   .10
 المشاريععدـ توفر المعمومات غير المالية مثل  مع الفعمي 

 المنتجة أو المبيعة 

     

المنتجة أو  المشاريعمثل  عدـ توفر المعمومات غير المالية  .11
 المبيعة 

     

عدـ المقدرة عمى استخداـ براما الحاسوب في اإلجراءات   .12
 التحميمية 

     

لمقطاع  صعوبة إجراء المقارنات بسبب عدـ وجود معايير  .13
 البنوؾ إليوالذي تنتمي 

     





 شاكرين حسن تعاونكم معنا
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  ة النهائي( االستبيان بصىرته 1ملحق رقم )
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الجامعة اإلسالمية بغػػزة 
 عمادة الدراسات العميػػػػا 
 كميػػػػػػػػػػػػة التجػػػػػػػارة 

 قسـ المحاسبة والتمويػػػل
ى.......حفظهىالله.ىالدكتور/..............................................................................ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىالدالمىرلوكمىورحمظىاللهىوبركاتهى،،،
 حتكيم استبانه  عاملوضو

يقوـ الباحث بإعداد دراسة لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل مف الجامعة 
التحميمية مف قبل المراجعيف الداخمييف في ظل  جراءاتمدى استخداـ اإلاإلسالمية بغزة بعنواف: ج 

( فقرة موزعة 61ج، وليذا الغرض أعد الباحث استبانو تكونت مف )يير الدولية لممراجعة الداخميةالمعا
 عمى قسميف: 

  القسـ األوؿ البيانات العامة 

 التحميمية موزعة عمػي أرلعػة مجػاالت ىػي: )بأسػاليب تحميميػة  جراءاتالقسـ الثاني: مجاالت اإل
 معوقػات -متقدمػة إحصػائيةكميػة أساليب  - كمية تعتمد عمى التحميل الماليأساليب -وصفية

 الحسابات( تدقيق في التحميمية جراءاتاإل تطبيق

ونظرًا لخبرتكـ الواسعة في ىذا المجاؿ يشرفني أف أضع بيف أيديكـ ىذه االستبانة التي تشكل أداة 
سيادتكـ التكـر الدراسة الميدانية في صورتيا األولية بيدؼ تحكيميا قبل تطبيقيا ميدانيًا لذا نرجو مف 

بداء رأيكـ فييا، مف حيث سالمة العبارات ومناسبتيا لموضوع  باالطالع عمى الفقرات ىذه االستبانة وا 
جراء xالدراسة ومدى انتمائيا لمجاالت الدراسة التي وردت فيو بوضع عالمة ) ( لمفقرة المناسبة وا 

 رونيا مناسبة.التعديالت عمى الفقرة غير المناسبة، او اقتراح الصيغة التي ت
  شاكريف لكـ حسف تعاونكـ

 

 الباحث   
 إسماعيل مطر
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ىىوالوظوفوظ:ىالذخصوظىالبوانات:ىأواًل

 -( حول البديل المناسب لكل عبارة من العبارات التالية:√يرجى التكرم بوضع )

 أنثى   ذكر                             : الجنس .10

 سنة   31- 40    سنة فما دوف               30 الطمر: .11

             41 – 50                    سنة50 سنة فأكثر 
 

 دراسات عميا     بكالوريوس دبموـ متوسط             : لمؤهلىالطلميا .12
 

            عمـو مالية  محاسبة                       :  الطلميىالتخصص .13

                               عماؿإدارة أ           .............: أخري حددىا 

 معامالت تجارية        :نوعىالمطامالتىفيىالبنك .14

                    معامالت إسالمي 

 10 -5مف  سنوات   5أقل مف  : رددىدنواتىالخبرةىفيىمجالىالتدقوق .15
 سنوات               

                                        سنة  15 – 11مف  سنة 15أكثر مف 

ى .16 ى            رئيس التدقيق الداخمي       مدير تدقيق  المدميىالوظوفي:ى
 مدقق داخمي

ىالذكاداتىالمكنوظ:ى .17

 قانوني محاسب شيادة               CPA معتمد داخمي مدقق شيادة CIA 

             شيادة محاسب قانوني عرلي  شيادة محاسب إداريACF 

     ............................................. :تحمل شيادة مينية؟ أذكرىا 

ىالدوراتىالتيىالتحقتىبكاى: .18

                  محاسبة                    تدقيق حاسوب 

                 مصارؼ......................................:أخرى حدد 
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ىبالفرضوات خاصظال األدئلظ :ثانوًا
التحميمية من قبل المراجع الداخمي في ظل المعايير  جراءاتاإليتم استخدام الفرضية األولي: 

 الدولية لممراجعة الداخمية في البنوك العاممة في قطاع غزة " 
ى

موافق  األسئمة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 تحقق مف معقوليةالتحميمية في ال جراءاتتساعد اإل  .12

 .األرقاـ في القوائـ المالية
     

       .تساعد في تحديد حجـ عينة التدقيق  .13
تتطمب  تعمل عمى تحديد عناصر القوائـ المالية التي   .14

واالختبارات  تركيزا أكثر أثناء مراحل التدقيق الالحقة
 .التفصيمية

     

       .تمكف المدقق مف قبوؿ تدقيق الميمة أو رفضيا  .15
      .تساعد في كشف العديد مف األخطاء في القوائـ   .16
المالي عند االنتقاؿ مف  تساعد في تحديد أثر التغير  .17

 .آخر إلىطريقة أو مبدأ محاسبي 
     

وغير  تعطي المدقق مراجعة شاممة عف البيانات المالية   .18
 .المالية المتعمقة بالمنشأة الخاضعة لمتدقيق

     

      .المحتممة  في مجاالت المخاطر تعريف المدقق  .19
      .تساعد في فيـ طبيعة نشاة العميل  .20
      .تساىـ في تأكيد نتائا االختبارات التفصيمية   .21
التدقيق  إجراءاتتساىـ في تحديد طبيعة ووقت تنفيذ   .22

 .األخرى 
     

      إضافيا.تحديد نقاة الضعف التي تستمـز تدقيًقا   .23
الجية  ؼ المشاكل المالية التي تواجوتساعد في اكتشا  .24

 .الخاضعة لمتدقيق
     

تساىـ في تحديد البنود التي تتطمب تركيزا أكثر أثناء   .25
ونوعية األدلة  إجراء االختبارات التفصيمية وتحديد حجـ
تخفيض كمفة  التي يجب الحصوؿ عمييا وبالتالي

 .التدقيق
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من قبل المراجع بأساليب تحميمية وصفية التحميمية  اتجراءاإليتم استخدام الفرضية الثانية: 
 .الداخمي في ظل المعايير الدولية لممراجعة الداخمية في البنوك العاممة في قطاع غزة

ى

موافق  األسئمة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
باالستفسار مف المدقق السابق عف أمور تبدو لي بأف  يقـو المدقق  .9

 .يا أثًرا عمى التدقيق الحاليل
     

دارة بتوضيح العوامل اليامة التي تؤثر اإلبالطمب مف  يقـو المدقق  .10
  البنؾ.عمى نتيجة نشاة 

     

لالطالع عمى  العمالءبزيارة مركز خدمات منشأة  يقـو المدقق  .11
  .طبيعة العمل

     

يزانية بالتأكد مف أف األرصدة االفتتاحية في الم يقـو المدقق  .12
 .العمومية معقولة

     

بتقديرات دقيقة حوؿ بنود ه تزويدب إدارة البنؾمف  يطمب المدقق  .13
 .واألنشطة في بعض المشاريع اإلتماـىامة مثل نسب 

     

حوؿ  البنؾبمناقشة المدير المالي ورؤساء األقساـ في  يقـو المدقق  .14
 .لسنة الحالية أمور ىامة تؤثر عمى تدقيق

     

البنؾ باالطالع عمى أية منشورات وسياسات داخل  المدقق يقـو  .15
 .المراد تدقيقيا

     

ليا عالقة  داخل البنؾباالطالع عمى أية منشورات  يقـو المدقق  .16
 .ثل المجالت والدوريات والتجاريةم بطبيعة أنشطتيا

     

الدورية التي نفذىا الدراسة باالطالع عمى التقارير  يقـو المدقق  .17
 حوؿ أداء البنؾ. المالية

     

لحكومية التي ا باالطالع عمى القوانيف والتشريعات  يقـو المدقق  .18
 البنوؾ التي أعمل بيا.تتأثر بيا أنشطة 

     

باالطالع عمى عقد التأسيس والنظاـ الداخمي في  يقـو المدقق  .19
 لبنؾ.ا

     

باالطالع عمى وقائع جمسات كل مف الييئة العامة  يقـو المدقق  .20
 .ومجمس اإلدارة

     

      .باالطالع عمى ممفات الموظفيف والمراسالت يقـو المدقق  .21
     البنؾ والمنشآت باالطالع عمى العقود الميمة بيف  يقـو المدقق  .22
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 .اآلخري 

 
)التحميل  كمية تعتمد عمى التحميل الماليبأساليب التحميمية  جراءاتاإلاستخدام  الفرضية الثالثة:

من قبل المراجع الداخمي في ظل المعايير تحميل انحرافات الموازنة(  -حميل التجا ت  -النسبي
 .الدولية لممراجعة الداخمية في البنوك العاممة في قطاع غزة

موافق  األسئمة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
مع  البنؾبمقارنة بعض النسب المالية الفعمية في  يقوـ المدقق  .8

 .النسب المالية المماثمة المقدرة
     

مع  البنؾبمقارنة بعض النسب المالية الفعمية في  يقوـ المدقق  .9
مف سجالتيا لسنوات  النسب المالية المماثمة المستخرجة

المبيعات المدفوعة مقارنة مع  سابقة مثل نسبة عمولة
 المدفوعة عمى مبيعات العاـ السابق لمتعرؼ عمى العموالت
 حتماؿ تحريف يتسـ بالماديةوجود ا

     

مع النسب  البنؾبمقارنة بعض النسب المالية في  يقـو المدقق  .10
 .تعمل في نفس النشاة لبنوؾالمماثمة 

     

بمقارنة النتائا الفعمية مع ما ىو مخطط لتحديد  يقـو المدقق  .11
 .االنحراؼ ومعرفة األسباب

     

أو  لمتنبؤ باألرلاحباحتساب نسب مالية معينة  يقـو المدقق  .12
في حالة التنبؤ  مستقبال كما البنوؾبالمشاكل التي قد تواجو 
 بأزمة السيولة مثال

     

الحصوؿ  معمومات مالية مف خالؿ إلىبالتوصل  يقـو المدقق  .13
كما في حالة التنبؤ البنؾ عمى معمومات غير مالية في 

نة عدد الوحدات المشحو  إلىبالرجوع  بتكمفة بعض الموجودات
بالدفاتر  كمفة الوحدة ومف ثـ مقارنة التكمفة المسجمة ومعدؿ

 مع الكمفة المتوقعة.

     

أرصدة  بمقارنة أرصدة الحسابات االفتتاحية مع يقـو المدقق  .14
 السنة السابقة
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  -)تحميل النحدارمتقدمة إحصائيةكمية بأساليب التحميمية  جراءاتاإلاستخدام  الفرضية الرابعة:
من قبل المراجع تحميل السالسل الزمنية(  -نموذج التدفق النقدي  -وذج التخطيط المالينم

 .الداخمي في ظل المعايير الدولية لممراجعة الداخمية في البنوك العاممة في قطاع غزة
 

موافق  األسئمة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
نحدار البسيط لمتنبؤ باستخداـ معادالت اال يقـو المدقق  .5

رصيد حساب  برصيد حساب معيف اعتمادا عمى عالقتو مع
 آخر

     

 باستخداـ معادالت االنحدار المتعدد لمتنبؤ يقـو المدقق  .6
حسابات  برصيد حساب معيف بناء عمى عالقتو بأرصدة

 متعددة

     

باستخداـ تحميل السالسل الزمنية لمتنبؤ بأرصدة  يقـو المدقق  .7
 حسابات في فترة معينة بعض ال

     

لمتنبؤ برصيد  باستخداـ التقديرات االستقرائية يقـو المدقق  .8
عمى أرصدتو في فترات  Extrapolationحساب معيف بناء 

 سابقة

     

 

 الحسابات تدقيق في التحميمية جراءاتاإل تطبيق معوقات حول المدققين آراء
 

موافق  األسئمة الرقم
ر غي محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
صعوبة  إلىيؤدي البنوؾ ضعف نظاـ الرقابة الداخمية لدى   .14

 التحميمية  جراءاتتطبيق اإل
     

      التحميمية المختمفة جراءاتعدـ المعرفة الكافية بأنواع اإل  .15
إلى الوصوؿ الي التحميمية يؤدي  جراءاتتطبيق المدقق لإل  .16

 مف تدقيق الحسابات  نتائا أفضل
     

      ضعف المدقق في التحميل المالي المتقدـ واألساليب الكمية   .17
لممعامالت عدـ توفر إحصائيات منشورة عف النسب المالية   .18

 البنكية 
     

     عدـ تعاوف األطراؼ المعنية بتقرير المدقق حوؿ تسييل   .19
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مثل المؤسسات  حصوؿ المدقق عمى البيانات التي يحتاجيا
 ذات العالقة

 جراءاتاإلعدـ توحيد طرؽ التعامل مع البيانات المالية في   .20
أو تقدير  النقدي كما في حالة تقييـ المخزوف  البنكية

االىتالؾ لممساعدة في إجراء  المخصصات أو طرؽ تحديد
 المقارنات المعبرة

     

التحميمية في  جراءاتعدـ كفاية الدورات التدريبية حوؿ اإل  .21
 التدقيق لممدققيف 

     

المدقق وعدـ  عدـ االىتماـ بالمالحظات التي يظيرىا تقرير  .22
 التحميمية جراءاتمتابعتيا يحد مف تطبيق اإل

     

 البنوؾ لممقارنةفي  التخطيطيةعدـ توفر المعمومات المالية   .23
 المشاريععدـ توفر المعمومات غير المالية مثل  مع الفعمي 

 المنتجة أو المبيعة 

     

المنتجة أو  المشاريعلمعمومات غير المالية مثل عدـ توفر ا  .24
 المبيعة 

     

 جراءاتعدـ المقدرة عمى استخداـ براما الحاسوب في اإل  .25
 التحميمية 

     

لمقطاع  صعوبة إجراء المقارنات بسبب عدـ وجود معايير  .26
 البنوؾ إليوالذي تنتمي 

     





 شاكرين حسن تعاونكم معنا
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ء المحكمين ( أسما2ممحق رقم )  
 

 جهة العمل التخصص السم والكنية
الدكتور سالم عبدهللا  االستاذ 

 حلس
 الجامعة السالمية محاسبة

 جامعة األزهر محاسبة علً سليمان النعامًالدكتور 

 الجامعة السالمية محاسبة الدكتور صبري مشتهى

 األقصىجامعة  لغة عربية د. زياد أبو يوسف .0
  

 

 


