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    .المستمر وتشجيعهم الدؤوب لصبرهم

 العمل هذا إلتمام العون يد لي مدَ من لكل بالشكر أتقدم أن يفوتني ال كما
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 ملخص الدراسة

 

زمات االقتصادية التي هزت العالم خالل القرن المنصرم وبداية القرن الحالي والتي كان توالت األ   
سبابها ضعف أ, والتي كان من أهم 2008زمة المالية التي حدثت في سبتمبر من عام خرها األآ
خالقيات مدراء الشركات وتماديهم في التالعب وتضليل مستخدمي القواتم المالية لغرض تحقيق مصالح أ

 شخصية مرتبطة بشركاتهم دون أن يقوم مراجعو الحسابات باكتشاف االحتيال الموجود في هذه القوائم
صدارات المهنية المراجعين بتوسيع إجراءات المراجعة لزمت اإلأ, لذا (2010)السيد علي والمشهداني, 

نز ر )أ برزهاأ جراءات المراجعة التحليلية منإخطاء والتي تعتبر التي تستهدف اكتشاف الغش واأل
 .(2013, وآخرون

ما أثر استخدام المراجع الليبي ألساليب المراجعة في اإلجابة على السؤال, تمثلت مشكلة الدراسة    
 خطاء الجوهرية ؟التحليلية في اكتشاف الغش واأل

 على أثر تطبيق المراجع الليبي ألساليب المراجعةالتعرف  إلىرئيسي بشكل وبذلك هدفت الدراسة    
 من استخدام , كما استهدفت الدراسة بشكل ثانوي التحققخطاء الجوهريةالتحليلية في اكتشاف الغش واأل

وذلك لتحديد مستوى الثقة في النتائج المتحصل عليها , مجتمع الدراسة من قبل أساليب المراجعة التحليلية
 بالهدف الرئيسي للدراسة. ةوالمتعلق

 وتمثل مجتمع الدراسة في المراجعين ,تم االعتماد على المنهج االستقرائي لتحقيق هدف الدراسةو    
القانونيين المزاولين للمهنة من خالل مكاتب المراجعة الخاصة, والمراجعين التابعين لديوان المحاسبة, 

 وتم استخدام إستمارة االستبيان كوسيلة لتجميع البياناتوذلك في مدن طرابلس, وبنغازي, والبيضاء, 
مجتمع ستمارة على عينة من إ( 143تم توزيع عدد )حيث  ,الخاصة باختبار فرضيات هذه الدراسة

( من 108عدد ) استالمتم , وبعد منح المشاركين فترة كافية لإلجابة على أسئلة االستبيان, الدراسة
زعة, وقد تم استخدام كلٍّ من أساليب اإلحصاء الوصفي واالستنتاجي لتحليل البيانات ستمارات المو اإل

وT TestOne-Sampleواستخالص النتائج, وقد تم اختبار فرضيات الدراسة من خالل اختباري 

Wilcoxon Signed Rank . 



 ل

 

أنَّ المراجعين الليبيين أكدوا استخدامهم ألساليب المراجعة التحليلية الوصفية, توصلت الدراسة إلى و    
وكذلك أساليب المراجعة التحليلية الكمية البسيطة, في حين ظهر استخدامهم متدنيًا ألساليب المراجعة 

مراجعين الليبيين وقد توصلت الدراسة فيما يتعلق بمشكلتها الرئيسية إلى أنَّ استخدام الالتحليلية المتطورة, 
ألساليب المراجعة التحليلية ساعدهم في اكتشاف االحتيال في التقارير المالية )غش اإلدارة(, كما 

إال أنَّ استخدام أساليب المراجعة التحليلية بجميع أنواعها لم  ,الجوهرية ساعدهم في اكتشاف األخطاء
صول )غش العاملين(, وبالرغم من انخفاض على األ واالستيالءيمكِّنهم من اكتشاف عمليات االختالس 

مستوى تطبيق أساليب المراجعة التحليلية المتطورة من قبل المراجع الخارجي الليبي سواًء ممارس المهنة 
من خالل المكاتب الخاصة أو من خالل ديوان المحاسبة, إال أن المشاركين يؤكدون استفادتهم من 

ها في اكتشاف غش اإلدارة واألخطاء الجوهرية, كما توصلت تطبيق أساليب المراجعة التحليلية جميع
إلى صفة المشارك )مراجع بمكتب الدراسة إلى عدم وجود فروق جوهرية بين إجابات المشاركين تعزى 

   خاص أو مراجع بديوان المحاسبة(.

بإلزام المراجعين ضرورة قيام المهنة في بيئة الدراسة أوصى الباحث بواعتمادًا على نتائج الدراسة,    
, لما لها بشكل أفضل وخاصًة أساليب المراجعة التحليلية المتطورة باستخدام أساليب المراجعة التحليلية

للتعليم  اً المهنة نظام تبنيضرورة من حاالت الغش واألخطاء الجوهرية, و من دور في كشف العديد 
ستخدام التقنيات الحديثة في المراجعة خالله تدريب المراجعين على ا من يتمالذي المهني المستمر, 

ليب المراجعة التحليلية المتطورة, كما يوصي الباحث باالهتمام بتدريس موضوع المراجعة التحليلية كأسا
 في أقسام المحاسبة بالمعاهد والجامعات الليبية, سواًء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.
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 طار العام للدراسةاإل
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 : مقدمة

واجهت مهنة المراجعة الكثير من االنتقادات نتيجًة لألزمات االقتصادية المتكررة, والتي كان من    
أسبببابها االنهيببار الم بباجي لمكثيببر مببن الالببركات العمققببة دون أن يقببوت مراجعببو ال سببابات ب   ببا  

 ةلالببرك ياالنهيببار الم بباج مثببا   مببك رلببو  بببرز أ لعبب إالببارات ت ريريببة  ببن  الببة تمببو الالببركات و 
Enron  (2008)المعتاز,  لم اقة في م مع القرن ال ادي والعالرين . 

وقد تعددت أسباب فال  المراجع في إ  ا  إالارات ت ريرية  ن  البة تمبو الالبركات, منهبا  بدت    
أن  بببدت اكتالبببال االرتبا بببات  يبببر   يببب اكتالبببال المراجبببع لمتلبببمي  الموجبببود فبببي القبببوا ت الماليبببة, 

النظاميبببة ببببالعقود والخببب  واوه بببا  الجوةريبببة الموجبببودة ببببالقوا ت الماليبببة يعمببب   مبببك  فالببب   مميبببة 
بببدا  المراجببع لرأيببل بعدالببة القببوا ت إ.  يبب  يعنببي فالبب  المراجعببة (2011)جربببوو والبباةين,  المراجعببة

 .(2002, )أرينز ولوبو ن الواقع يكون  ير رلوأالمالية, في  ين 

سباب اوزمة العالمية التي  دثت أمن أةت  ( أن  2010كما بينت دراسة السيد  مي والمالهداني )   
هققيببببات المببببدرا  التن يببببريين وتمبببباديهت فببببي اسببببتخق  معببببايير ألببببعل , 2008فببببي سبببببتمبر  ببببات 

ظهبار المركبز إالم اسبة والمراجعة في ت قيق مصالح الهصية مرتب ة بالركاتهت. ويتمثب  رلبو فبي 
 مالهبببا, اومببر الببري يترتبببب  ميببل تلبببمي  أالمببالي لمالببركة فبببي  يببر  قيقتببل, والتق بببب فببي نتيجببة 

 مستهدمي القوا ت المالية واتهار قراراتهت بناً   مك معمومات ملممة.

وبببالر ت مببن أن اكتالببال الخبب  واوه ببا  الجوةريببة كببان مببن الوظببا ل التقميديببة لممراجببع مببع      
المراجعة, إال أن ةره الوظي ة بدأت تظهر  مك أنها من أةت وظا ل المراجبع  نبد قيامبل  بداية نالأة

بمهات المراجعة مع النصل الثاني من القرن العالرين ورلو من وجهة نظبر المسبت يدين مبن هبدمات 
مببببن المسببببتثمرين ( %66)ن استقصببببا  أجببببري بالواليببببات المت ببببدة اومريكيببببة أن المراجببببع,  يبببب  بببببي  

أن أةببت وظي ببة لالببركات المراجعببة تتمثبب  فببي اكتالببال الخبب  واال تيببا  )تومببا  وةنكببي , يعتقببدون 
 رال المستهدمة لمقوا ت المالية تريد من المراجع أن وأن ا Salehi  (2008)(, كرلو يرى 1989

اكتالبببال الخببب   ويلبببمن دقبببة القبببوا ت الماليبببة وبالتبببالي الهبببدل مبببن  مميبببة المراجعبببة بالنسببببة لهبببت ةببب
 واوه ا .
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مببن مسببتهدمي ( %86)أن  1991جريببت فببي  ببات أ ببدى الدراسببات التببي إكمببا أولبب ت نتببا      
مبن المبراجعين لبديهت ا تقباد أن المراجبع ( %53و)من المبديرين المباليين, ( %62و)القوا ت المالية, 

جريببت فببي  ببات أهببرى أيعتبببر مسبب واًل  ببن اكتالببال كبب   بباالت الخبب  الهامببة, كمببا توصببمت دراسببة 
مبببن المبببديرين, لبببديهت ( %52و)مبببن الببدا نين, ( %62و)مبببن المسببباةمين, ( %79)أن إلببك  1994

ا تقاد أنل يجب  مك المراجعين تن ير المراجعة ب ريقة تمكن مبن اكتالبال كب   باالت الخب  ولبي  
 (.2003ال االت الهامة فق  ) الي, 

إن بي ة المهنة مع أواهر القرن العالرين وبداية القرن الوا د والعالرين أدت إلك زيادة اللخو     
 ن   مك مهنة المراجعة لتتوسع مس وليتها في اكتالال الخ  واوه ا , فقد أصبح المراجع مس والً 
متلمي  تعويض المستهدمين لتقرير المراجعة  ن اولرار التي تصيبهت نتيجًة لعدت اكتالافل ل

(, كما 1989الموجود بالقوا ت المالية في  ا   دت برلل لمعناية المهنية المعقولة )توما  وةنكي , 
ن أن  االت الخ  والتق ب في القوا ت المالية زادت بكثرة  مك مدار السنوات اوهيرة, كما أ

فوفقًا لدراسة  .  (Stirbu et al.,  2009المهنيين يعتقدون أن ةرا االتجاه من المرجح أن يستمر )
 Association of Certified Fraud  (ACFE) مريكية ل ا صي اال تيا جرتها الجمعية اوأ

Examiners  ي  أنها ارت عت في ارت او مستمر الهسا ر الناتجة  ن اال تيا أن الارت إلك أ  ,
 1996ورلو مقارنًة بعات   مك التوالي, %(65), و%(50) بنسب 2004, و2002 امي  في
(ACFE, 2004) تقريبًا 148لتبمغ نسبة الزيادة فيها  2008في  ات , كما واصمت ارت ا ها %

  .(ACFE, 2008) 1996مقارنة بعات 

      
واسبببتجابًة لهبببره اللبببخو  توالبببت النالبببرات المهنيبببة التبببي يصبببدرةا المجمبببع اومريكبببي لمم اسببببين    

( المتعمقبة American Institute of certified Public Accountant) AICPA القبانونيين
( لعبببات 82بمسببب ولية المراجبببع  بببن اكتالبببال الخببب  والتبببي كبببان أةمهبببا نالبببرة معبببايير المراجعبببة رقبببت )

,  ي  تلمن ةرا المعيار مجمو ة من اإلرالبادات مبن أجب  زيبادة االةتمبات بعمميبات الخب  1997
(,  2006)د بدو,, ية المراجعة, ولبي  فقب   نبد الته بي  لهاقيامهت بعمم هق من قب  المراجعين 

ده  المبراجعين مجبااًل والتبي ت ب" ,2002( لعبات 99ثت صبدرت بعبد رلبو نالبرة معبايير المراجعبة رقبت )
 ند تن ير المت مبات الواردة بهرا المعيار, الديد االتساو من اإلجرا ات لرصد واكتالال الخ  ورلو 

 إلببك جعبب  دراسببة المراجببع لمخبب  ممتزجببة بالببك  متصبب  بعمميببة المراجعببة المعيببار  يبب  يهببدل ةببرا
 معبببببايير مسبببببتوىو مبببببك  (,246, ص2007وم دثبببببة باسبببببتمرار  تبببببك اكتمبببببا  المراجعبببببة" ) مببببباد, 
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ن أنل  ند قيات المراجع بعمميبة الته بي  وتن يبر الري بي   (240)معيار رقت الصدر  ة,الدولي المراجعة
مل بتقييت وا  داد التقرير لنتبا   المراجعبة, فب ن  ميبل النظبر إلبك مهبا ر إجرا ات المراجعة, و ند قيا
)دليب  االت باد البدولي  جوةريبة ناتجبة  بن اال تيبا  أو اله بأ ت ري باتا توا  البيانات الماليبة  مبك 

 . (A ,2010لمم اسبين
 

وبرلو يتلح اتجاه المهنبة لتوسبيع دورةبا ليقابب  توقعبات او برال المسبت يدة مبن تقريبر المراجبع,    
ورلو فيما يتعمق باكتالال الخ  واوه با , ولكبن قبدرة المراجبع  مبك اكتالبال جميبع  باالت الخب  
 واوه ا  الجوةرية تص دت بقيبود متأصبمة فبي  بيعبة المراجعبة, فلبهامة  جبت المالبرو ات وكثبرة
العمميببات التببي تقببوت بهببا يجعبب  مببن  يببر االقتصببادي مراجعببة جميببع العمميببات ب جببة كالببل جميببع 
 االت الخ  واوه ا , اومر الري يجع  تكاليل المراجعة التي يت ممها العميب  أكببر مبن المن عبة 
المتوقعبة بكالببل جميببع  باالت الخبب  واوه ببا , كببرلو ف نبل نظببرًا ال تمببا  وجبود توا بب  فببي أنظمببة 

ك ولببو قببات بمراجعببة جميببع رقابببة الداهميببة فبب ن المراجببع ال يلببمن كالببل جميببع  بباالت الخبب   تببال
 . (1989)توما  وةنكي,  العمميات

المراجع يسعك إلك ت قيبق أكببر ك با ة ممكنبة مبن  مميبة المراجعبة  ن  أ إال القيودةره وبالر ت من    
ورلو بت قيق أقصك لمان ممكن بأن القوا ت المالية هالية من الت ري ات الجوةريبة ورلبو  نبد أقب  

ال الوقتيبة والتكم بة, وببدون البو تكم ة ممكنة, وبرلو فأنبل يمجبأ إلبك اسبتهدات المعاينبات لت قيبق أةبد
م ا ببببة بكثيببببر مببببن المهببببا ر مببببن أةمهببببا ه ببببر العينببببة, و ميببببل ظهببببر فببببي اودب ن المعاينببببات  فبببب

الم اسبي الكثير من اوساليب التي يجبب أن يتبناةبا المراجبع لمسبي رة  مبك مهبا ر المراجعبة ومبن 
أةمهببا المراجعببة الت ميميببة, والتببي مببن هقلهببا يسببت يع المراجببع أن ي ببدد البنببود اوكثببر ا تمبببااًل أن 

أو تدنية من هق  الرور ةره البنود  ن القيت المتوقعة والمعقولة لها, وبالتالي يقوت  يكون بها مخاالة
جرا  اهتبارات مكث ة  ميها, وتقمي  االهتببارات  مبك البنبود التبي  المراجع بالتركيز  مك ةره البنود وا 

 .(2013, رونوآه)أرنز  تالي تزداد ك ا ة  ممية المراجعةتظهر بقيمتها المتوقعة أو المعقولة, وبال

 االتجاةبات لت ميب  المراجعببة تهببدل أسبباليب مببن أسببموباً  وببرلو تعتبببر المراجعببة الت ميميبة   
 ببالقيت ومقارنتهبا الماليبة لم تبرة الماليبة القبوا ت فبي القبيت ببين العققبات وت ديبد الجوةريبة واالن رافبات
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 إثببات أدلبة  مبك وال صبو  المراجعبة لعمميبة جيبد برنبام  إ بداد بهبدل المعياريبة, والقبيت المتوقعبة
 .( 2013المراجعة )موسك,  لعممية النها ية النتا   لد ت ومق مة كافية

وتنببببع أةميبببة اسبببتهدات المراجبببع وسببباليب المراجعبببة الت ميميبببة بالبببك  ر يسبببي فبببي أنهبببا تالبببير إلبببك    
ين القيمببة المتوقعببة الم تممبة فببي القبوا ت الماليببة ورلببو  نبد وجببود فبروق جوةريببة بب الت ري بباتمبوا ن 

 ( . 2008, وبهراميلرصيد ال ساب وقيمتل ال عمية  سب القوا ت المالية )نصار 

فبي سبنة  ةالصبادر  SAS (56)من هق  نالبرة معبايير المراجعبة وجا  اإللزات بالمراجعة الت ميمية    
فبي جميبع  مر متي الته ي  والمراجعة الالباممةفي جرا ات الت ميمية ت ت بيق اإل ي  أوجب 1988

 , فقبد صبدر المعيبارالدوليبة معبايير المراجعبةمسبتوى  مبك , و (AICPA, 1988)  مميات المراجعة
الته ببي  والمراجعببة   متببياجببع اإلجببرا ات الت ميميببة فببي مر ب أن ي بببق المر ( والببري ت م بب520) رقببت

. (A ,2010)دليبب  االت بباد الببدولي لمم اسبببين انيببة ت بيقهببا فببي المرا بب  اوهببرىالالبباممة, مببع إمك
الخببب  و المراجعبببة الت ميميبببة  ي و وسبببيتناو  ةبببرا ال صببب  الدراسبببات السبببابقة التبببي ت رقبببت إلبببك مولببب

, وأةبببدافها, وأةميتهبببا, ومنهجيتهبببا, مالبببكمة الدراسبببةكبببرلو سبببيتناو  , التقبببارير الماليبببة فبببي واوه بببا 
 تالي  وال رق المتبعة في ت مي  البيانات, ورلو  مك الن و ال ,و ينتها ومجتمع الدراسة

 :الدراسات السابقة :  أولا 

قسِّمت الدراسات السابقة التي تناولت مولوو ةره الدراسة من جوانب مهتم ة إلك قسمين؛ تناو     
ببا القسببت الثبباني فقببد تنبباو  الدراسببات التببي تمببت فببي بي ببات أجنبيببة,  القسببت اوو  الدراسببات العربيببة, أم 

الدراسبة,  يت مالكمةتد وتت تناو  ةره الدراسات وفقًا لترتيبها الزمني من اوقدت لأل د  ورلو بهدل 
 ورلو  مك الن و التالي  

 :الدراسات العربية - 1

 (  1995دراسة )الباز,  –
ةبببدفت ةبببره الدراسبببة إلبببك التعبببرل  مبببك مبببدى اسبببتهدات المبببراجعين الميبيبببين وسببباليب المراجعبببة     

أن المراجببع الهببارجي الميبببي يسببتهدت أسبباليب المراجعببة الت ميميببة الت ميميببة المهتم ببة, وتوصببمت إلببك 
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 يببر الكميببة بالببك  جيببد, ويسببتهدت أسبباليبها الكميببة البسببي ة بالببك  متوسبب , فببي  ببين أن اسببتهدامل 
 .وساليب المراجعة الت ميمية المت ورة متدني جداً 

 (  1998دراسة )السامرا ي وال مود,  –

ل  مك مدى استهدات المراجعين الميبيين وساليب المراجعة ةدفت ةره الدراسة إلك التعر    
 أكبر بالك  الت ميمية لإلجرا ات استهدامهت أظهروا الت ميمية, وتوصمت الدراسة إلك أن المالاركين

%( من المراجعين يكت ون باإلجرا ات الت ميمية دون ال اجة إلك أي 85.1) وأن المتوس , من
%( منهت أنهت ال يعتمدون  مك اإلجرا ات الت ميمية إال إرا كان 93إجرا ات أهرى, بينما أكد )
 (.2008, النوايسة)نقًق  ن نظات الرقابة الداهمية لعي ًا 

   (1998, دراسة )قمصاني  –

 ةدفت ةره الدراسة إلك اهتبار مدى استهدات المراجعة الت ميمية من قب  المراجعين في مدينة جبدة  
ومدى ت قيقها وةدافها  مميًا, وتوصبمت الدراسبة إلبك أن المبراجعين يسبتهدمون أسباليب  بالسعودية,

وأن اسبتهدامها ي قبق العديبد مبن اوةبدال  ,المراجعة الت ميمية أثنبا   مميبة الته بي  وا  بداد التقريبر
نجباز إ   المراجعبة, وته بيض وقبت وتكم بة وتعزيبز نتبا ,تتمث  في تقمي   جبت االهتببارات الت صبيمية

 مميبببة المراجعبببة, وكبببرلو همصبببت الدراسبببة إلبببك أن اسبببتهدات المراجعبببة الت ميميبببة يببب دي إلبببك ت سبببين 
 .اودا  في  ممية المراجعة

 (  2002دراسة )العمامي,  –

واتجاةبببباتهت ن ببببو ت بيببببق أسببببموب  نةببببدفت ةببببره الدراسببببة إلببببك استقصببببا  آرا  المببببراجعين الميبيببببي   
سموب أيجابية ن و إلديهت اتجاةات  نالمراجعة الت ميمية, وتوصمت الدراسة إلك أن المراجعين الميبيي

 .المراجعة الت ميمية
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   (2004دراسة )مص  ك,  -

دا  أمومبات الماليبة و يبر الماليبة  نبد ةميبة النسببية لممعوف ص اوةدفت ةره الدراسة إلك قيا     
,  يببب  تمبببت الدراسبببة المراجبببع الهبببارجي لإلجبببرا ات الت ميميبببة فبببي مر مبببة ته بببي   مميبببة المراجعبببة

ر  مبك رجبة أكببدساسبًا وبألدراسبة إلبك أن المبراجعين يركبزون , وتوصبمت ابالمممكة العربيبة السبعودية
 يببر  المعمومببات الماليببة فببي ت ديببد مسببتوى ن بباق المراجعببة, وفببي المقاببب  يسببت يدون مببن المعمومببات

ظهببرت النتببا   أيلببًا  ببدو  توسببيع أكبببر لن بباق المراجعببة  نببدما أالماليببة كأدلببة ثانويببة معببززة, كمببا 
 تدةور. التالير ك  من المعمومات المالية و ير المالية إلك اتجاه 

  ( 2006, انةدراسة )سمهد -

ةدفت ةره الدراسة إلك تقديت االقترا ات القزمة لتالجيع مراجعي ال سابات القانونيين فبي ق باو    
 زة  مك استهدات المراجعة الت ميمية  ند ف ص القوا ت المالية لمبا لهبا مبن فوا بد فبي مسبا دتهت فبي 

لبك العديبد مبن النتبا   منهبا وصب  إته يض مها ر  ممية المراجعة إلك أدنك  د مقبو , وقد تبت الت
ون  مببك أن تببوافر المعرفببة ع ببجم  ن المجتمببع المببالي المكببون مببن المسببت يدين مببن هببدمات المراجعببة ي  أ

يسه   ميبل اسبتهدات  ,وتوافر الهبرة ال نية لدى المراجع ,المتهصصة في مجا  الم اسبة والمراجعة
 أساليب المراجعة الت ميمية في  ممية المراجعة.

   (2007)المهادمة والراليد, دراسة  -

 في ت ثر أن المتوقع من التي المهتارة العوام  بعض  مك اللو  ةدفت ةره الدراسة إلك تسمي    
ةبدال المراجعبة أ ؛ردنيبة, وةبره العوامب  تتلبمنة المراجعبة فبي مكاتبب المراجعبة او مميب  أدا ك ا ة

جرا اتهببا والمعوقببات التببي ت ببد مببن ت بيقهببا, وتوصببمت الدراسببة إلببك أن مكاتببب المراجعببة ا  الت ميميببة و 
اتهببا, كمببا أكببدت  مببك أةميببة ةببره جببرا ات المراجعببة الت ميميببة فببي  مميإساسببي  مببك أتعتمببد بالببك  

ةبدال المراجعبة أيلبًا وجبود  ققبة ببين أظهبرت النتبا   أت في تعزيز نتا   المراجعبة, وقبد جرا ااإل
 جرا اتها وك ا ة  ممية المراجعة.ا  مية و الت مي
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  ( 2009 ,دراسة )قري  -

ةببببدفت ةببببره الدراسببببة إلببببك التعببببرل  مببببك مببببدى اسببببتهدات إجببببرا ات المراجعببببة الت ميميببببة مببببن قببببب     
المببراجعين السببوريين, وكببرلو التعببرل  مببك مببدى أةميتهببا بالنسبببة لهببت, وتوصببمت الدراسببة إلببك تببدني 

 ميمية في المراجعة من قب  المراجعين السوريين, وأن ةناو ت اوًتا في مستوى استهدات اإلجرا ات الت
اسبببتهدات تمبببو اإلجبببرا ات, وأن المبببراجعين السبببوريين ال يبببدركون بولبببو, أةميبببة اسبببتهدات إجبببرا ات 

  .المراجعة التي يقومون بها اتلمراجعة الت ميمية في تن ير  مميا

   (2011, الم يريدراسة )  -

بيان مدى التزات مراجعي ال سابات في الكويت بت بيق مت مبات المعيبار ةدفت ةره الدراسة إلك    
الهاص باإلجرا ات الت ميمية, كما ةدفت لمتعرل  مبك أببرز النسبب الماليبة المسبتهدمة فبي  (520)

را ات إلجببهت لاسببتهدامالتببي تببواجههت  نببد معوقببات الأبببرز  وكببرلو, هتاإلجببرا ات الت ميميببة مببن قبببم
الت ميميببة, وتوصبببمت الدراسببة إلبببك أنببل يبببتت اسببتهدات اإلجبببرا ات الت ميميببة بالبببك  متوسبب  فبببي مر مبببة 
الته ي  لممراجعة ومر مة االهتبارات الت صيمية, بينما يتت استهدامها بالك  مرت ع في مر مة إنهبا  

ة فببي اإلجببرا ات المراجعببة, كمببا وجببدت الدراسببة أنببل يببتت اسببتهدات كثيببر مببن النسببب الماليببة المعروفبب
 دت إلمات بعض المراجعين  ستهدات اإلجرا ات الت ميمية تتمث  فيالت ميمية, وأن من أبرز معوقات ا

 بها, و دت قنا تهت بجدواةا.

   (2012دراسة )نجت,   -

جرا ات المراجعة الت ميمية مبن قبب  مراجعبي إالتعرل  مك مدى استهدات  إلك الدراسةةدفت ةره    
جبببرا ات المراجعبببة إالعبببراق, باإللبببافة إلبببك أثبببر هببببرة المراجبببع العراقبببي فبببي اسبببتهدات ال سبببابات فبببي 

عببي ال سببابات فببي العببراق أن مراج ,الت ميميببة, وتوصببمت الدراسببة إلببك جممببة مببن االسببتنتاجات أةمهببا
جبببرا ات المراجعبببة الت ميميبببة البسبببي ة بدرجبببة  اليبببًا نسببببيًا مقارنبببًة بببباإلجرا ات الت ميميبببة إيسبببتهدمون 

, كمبا أالبارت إلبك وجبود  ققبة إيجابيبة ببين  صا ية المهتم ةال رق اإلالمعقدة التي تت مب معرفة ب
 هبرة المراجع العراقي واستهدامل لإلجرا ات الت ميمية.
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   (2013دراسة )أبوميالة وزياينة,   -

جعة وفقًا جرا ات الت ميمية في ته يض مها ر المراه الدراسة إلك التعرل  مك دور اإلةدفت ةر   
باللبببب ة الخربيببببة فببببي  مببببن وجهببببة نظببببر مراجعببببي ال سببببابات (520) رقببببت لمعيببببار المراجعببببة الببببدولي

, وأالبارت نتبا   الدراسبة إلبك أن فهبت مراجبع ال سبابات لمجبا   مب  الالبركة, والنالبا  البري فمس ين
را ات جبوجبود فروقبات جوةريبة  نبد ت بيبق اإلتمارسل وتقويمل لقدرة الالبركة  مبك االسبتمرار, و بدت 

 الت ميمية, وقيامل باإلالارة إلك الت ري ات الم تممة ي دي إلك ته يض مها ر المراجعة.

 : الدراسات األجنبية - 2

   (Mahathevan, 1997دراسة )  -

ةببدفت ةببره الدراسببة إلببك استقصببا  مببدى اسببتهدات المببراجعين فببي سببنخافورة لإلجببرا ات الت ميميببة,    
جبرا ات الت ميميبة مراجعين في سنخافورة يسبتهدمون اإلأن ال ,وتوصمت الدراسة إلك  دة نتا   أةمها

ميبة ةبي جبرا ات الت ميأن اإلإلبك وبالك  كبير في مر مة المراجعة الالاممة, وكرلو توصبمت الدراسبة 
 اوكثر أةمية في اإلالارة إلك مكامن اله ورة الم تممة.

   (Inkster & Mulligan 1999 ,دراسة )  -

جببببرا ات الت ميميببببة مببببن قببببب  المببببراجعين راسببببة إلببببك استقصببببا  مببببدى اسببببتهدات اإلةببببدفت ةببببره الد   
ك  واسبع تسبتهدت بالبجبرا ات الت ميميبة مت دة, وتوصمت الدراسة إلبك أن اإلالهارجيين في المممكة ال
جببرا ات الت ميميببة البسببي ة ةببي اوكثببر اسببتهدامًا, كمببا بينببت الدراسببة تزايببد فببي بي ببة الدراسببة, وأن اإل

جبببرا ات الت ميميبببة لتبريبببر المسبببتوى المبببنه ض مبببن ارسبببي مهنبببة المراجعبببة  مبببك نتبببا   اإلا تمببباد مم
 اهتبارات الت اصي . 

   (Samad et al., 2008دراسة )  -

ةدفت ةره الدراسة إلك التعرل  مك الممارسات ال الية وساليب المراجعة الت ميميبة فبي  مميبات    
سباليب المراجعبة الت ميميبة أأن  ,ةمهباأالمراجعة في ماليزيا, وتوصمت الدراسة إلك العديد من النتا   
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ت ميميببة المتقدمببة, لال كميببة )الوصبب ية( والبسببي ة ةببي اوكثببر اسببتهداما مقارنببًة بأسبباليب المراجعببة ا
ت قيبق أةبدال  جرا ات المراجعة الت ميميبة ةبو اوكثبر فعاليبة فبيإظهرت الدراسة أن استهدات أكرلو 

البببارة إلببك التقمبببات المهمبببة فببي بنببود القببوا ت الماليبببة, و تقيببيت  دالببة العبببرض المراجعببة مببن  يبب  اإل
 الالام  لمقوا ت المالية.

   (Al Weshah et al., 2012دراسة )  –

جببرا ات ا  اإلدأدات معمومببات الببنظت الم اسبببية فببي ةببدفت ةببره الدراسببة إلببك قيببا  وتقيببيت اسببته   
العات الت ميمية في  ممية المراجعة ورلو من وجهة نظر المراجعين الداهميين والهارجيين في الق او 

جببرا ات اإليببد مببدى اسببتهدات كببرلو ت د ,ردن, ودورةببا فببي تعزيببز الببدلي  فببي نتببا   المراجعببةفببي او
 صببا ية بببين إإلببك  ببدت وجببود فروقببات رات داللببة  الت ميميبة فببي  مميببة المراجعببة, وتوصببمت الدراسببة

ت ميميببة فببي  مميببة جببرا ات الوالهببارجيين فيمببا يتعمببق بأةميببة اإلوجهتببي نظببر المببراجعين الببداهميين 
ميبة جبرا ات الت ميإلجيين يسبتهدمون اظهرت الدراسبة أن المبراجعين البداهميين والهبار أالمراجعة, كما 

ت تبا   جرا ات الت ميمية المتقدمة ةبي اوقب  اسبتهدامًا رلبو ونهبابالك  متوس , مع مق ظة أن اإل
  صا ي.إلك مهارات في الت مي  اإل

نسببببتهمص مببببن الدراسببببات السببببابقة أن المببببراجعين فببببي مهتمببببل البي ببببات التببببي أجريببببت فيهببببا ةببببره    
ليب المراجعببة الت ميميببة الوصبب ية والكميببة البسببي ة بالبببك  الدراسببات يقومببون باسببتهدات كبب   مببن أسببا

كبير, في  ين يبدو استهدامهت متدنيًا وساليب المراجعة الت ميميبة المت بورة, ورلبو لمبا ت تاجبل مبن 
مهبببارات فبببي الت ميببب  اإل صبببا ي والتبببي قبببد ال تتبببوفر لبببدى الكثيبببر مبببن المبببراجعين, كمبببا أن اسبببتهدات 

عود  مك المراجع بالكثير من ال وا د من أةمها   ته يض تكاليل  ممية أساليب المراجعة الت ميمية ي
المراجعببة, وته ببيض االهتببببارات الت صببيمية, واإلالبببارة إلببك الت ري بببات الم تممببة فبببي القببوا ت الماليبببة, 
 ودورةا في تعزيز نتا   المراجعة, وكرلو دورةا في ته يض مها ر المراجعة إلك أدنك  د مقبو .

الدراسة  ن الدراسات السابقة فبي أنهبا تببين أثبر اسبتهدات أسباليب المراجعبة الت ميميبة  وتتميز ةره   
في كالل ممارسات اال تيا  والتلمي  في التقارير المالية, و االت اهتق  اوصو , وكرلو تبين 
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أثببر اسببتهدات ةببره اوسبباليب فببي اكتالببال اوه ببا  الع ويببة رات التببأثير المببادي  مببك  دالببة  ببرض 
  ت المالية.القوا

 : مشكلة الدراسة:  ثانياا 

لعبب  الخبب  واال تيببا  واوه ببا  مببن الظببواةر التببي تتواجببد فببي جميببع اقتصبباديات العببالت, وليبيببا    
وجببببود  2005, و2004 يليسببببت اسببببتثناً   يبببب  بينببببت تقببببارير إدارة الرقابببببة  مببببك المصببببارل لعببببام

 االت اهتق  وتق ب تمبت مبن قبب  بعبض المبوظ ين فبي بعبض المصبارل التجاريبة الميبيبة نبت  
 (.2006)رزق اهلل,  نها هسا ر تقدر بمقيين الدينارات الميبية 

أن ةناو  ياب لملواب  الرقابية أو  دت ك ايتها  2012كما بين ديوان الم اسبة في تقريره لعات    
ه ببا  بأنوا هببا فببي الجهببات ارتكبباب المهال ببات والتجبباوزات واو  أو  ببدت فا ميببة الموجببود منهببا سببه  

ببين  2014, وفي تقريبر صبادر  بن ن ب  الجهبة لعبات (2012والعامة )ديوان الم اسبة,  ال كومية
أن مكتببب المهال ببات الماليببة التببابع لببديوان الم اسبببة قببد أ ببا  العديببد مببن مم ببات ال سبباد والمهال ببات 

)ديبوان  2014ال هبق   بات المالية إلبك الجهبات المهتصبة, ورلبو ببالر ت مبن أن المكتبب لبت ينالبأ إ
  (. 2014الم اسبة, 

التبي تببت اإلالبارة إليهبا أو اودلببة والببراةين التببي واسبتنادًا إلبك مببا تقبدت سببواً  مبن الدراسبات السببابقة    
قببدمتها الم سسببات الرقابيببة العاممببة فببي ليبيببا, تتلببح أةميببة إتببباو اإلجببرا ات القزمببة التببي تسببا د 

ةبو اوببرز فبي ةبرا المجبا  ولعب  أسبموب المراجعبة الت ميميبة مراجع في اكتالال الخب  واوه با , ال
( أن المراجببع 1995,  يبب  أالببار الببباز )فببي بي ببة الدراسببةوالتببي بينببت بعببض الدراسببات اسببتهدامل 

يبها يسبتهدت أسبالكبرلو الهارجي الميبي يستهدت أساليب المراجعة الت ميمية  ير الكمية بالك  جيد, و 
وقببد بببين  .متببدني بالببك  ةسببتهدمم وكانببت اوسبباليب المت ببورة فقببد الكميببة البسببي ة بالببك  متوسبب ,

يسبتهدمون اإلجبرا ات الت ميميبة بنسببة ( أن مراجعي ال سبابات فبي ليبيبا 1998) السامرا ي وال مود
 فبببي المر مبببة النها يبببة فبببي المراجعبببة, مبببنهت يسبببتهدمون اإلجبببرا ات الت ميميبببة%( 82)وأن  %(,56)
)نقبببًق  بببن الكبيسبببي, أثنبببا   مميبببة المراجعبببة %( 68)فبببي  مميبببة الته بببي  لممراجعبببة, و%( 76)و
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يجابيببة ن ببو إ( أن المببراجعين الميبيببين لببديهت اتجاةببات 2002ي )مالعمببابينببت دراسببة , كمببا (2008
  سموب المراجعة الت ميمية.أ

ونظببرًا لمببدور الببري تمعبببل أسبباليب المراجعببة الت ميميببة فببي المرا بب  المهتم ببة لعمميببة المراجعببة فبب ن    
 الدراسة ست او  اإلجابة  مك الس ا  التالي  

الميبببببي وسبببباليب المراجعببببة الت ميميببببة فببببي اكتالببببال الخبببب   الهببببارجي )) مببببا أثببببر اسببببتهدات المراجببببع
 ((. ؟ واوه ا  الجوةرية

 : ف الدراسةاهدأ:  ثالثاا 

الميببي وسباليب  الهبارجي التعبرل  مبك أثبر اسبتهدات المراجبع تهدل الدراسة بالك  ر يسبي إلبك -1
 اوةببدالمببن هببق  ت قيببق ورلببو  ,المراجعببة الت ميميببة فببي اكتالببال الخبب  واوه ببا  الجوةريببة

  التالية ال ر ية

الميببي وسباليب المراجعبة الت ميميبة فبي اكتالبال   الهبارجي التعرل  مك أثر استهدات المراجبع - 
 .اال تيا  في التقارير المالية )   اإلدارة(

الميببي وسباليب المراجعبة الت ميميبة فبي اكتالبال   الهبارجي التعرل  مك أثر استهدات المراجبع - 
 .اوصو  )   العاممين( واالستيق   مك هتق اال مميات 

الميببي وسباليب المراجعبة الت ميميبة فبي اكتالبال   الهبارجي التعرل  مك أثر استهدات المراجبع - 
 اوه ا  الجوةرية.

فببي بي ببة  الهببارجيين بببالر ت مببن وجببود بعببض الدراسببات التببي أالببارت إلببك اسببتهدات المببراجعين - 2
الدراسة وساليب المراجعبة الت ميميبة, إال أن الدراسبة اسبتهدفت التأكبد مبن ت بيبق ةبره اوسباليب 

النتببا   المتعمقببة بمالببكمة  فببي لت ديببد مسببتوى الثقببة مببن قببب  المببراجعين فببي بي ببة الدراسببة, ورلببو
 الدراسة.

 

 



13 
 

 : أهمية الدراسة:  رابعاا 

أساليب المراجعة الت ميمية في كالل الخب  واوه با , وبالتبالي  استهدات أثرتبين ةره الدراسة  - 1
الميبببي فببي اسببتهدات ةببره  الهببارجي ثببر فببي توسببع المراجببعأكببون لنتببا   ةببره الدراسببة يف نببل قببد 

 اإلجرا ات مما ينت   نل أدا   مميات المراجعة بك ا ة أكبر وتكم ة أق  .

راجعببة الت ميميببة واكتالببال الخبب  واوه ببا  فببي ت ديببد العققببة واوثببر بببين اسببتهدات أسبباليب الم - 2
البي ة الميبية, مما قد يترتب  نل إلزات المهنة في البي ة الميبية لممبراجعين بلبرورة اسبتهدات ةبره 

رالادات تصدر لهرا الخرض.  اوساليب من هق  معايير وا 

واكتالببال الخبب  تعتبببر مببن أو  الدراسببات التببي تببرب  بببين ت بيببق أسبباليب المراجعببة الت ميميببة  – 3
  .واوه ا  الجوةرية في بي ة الدراسة

 : فرضيات الدراسة:  خامساا 

   ال رلية الر يسية التاليةتعتمد ةره الدراسة  مك    

 الخب  وساليب لممراجعة الت ميمية في اكتالال الميبي الهارجي الستهدات المراجع جوةرييوجد أثر "
 ال رلية من هق  ال رليات ال ر ية التالية  " وقد تت اهتبار ةره اوه ا  الجوةريةو 

وسبببباليب  الميبببببي الهببببارجي السببببتهدات المراجببببع جببببوةرييوجببببد أثببببر "   اوولببببك ال ر يببببة ال رلببببية -
  )   اإلدارة(. "اال تيا  في التقارير المالية اكتالال في لممراجعة الت ميمية

وساليب لممراجعة  الميبي الهارجي المراجعالستهدات  جوةرييوجد أثر "   الثانيةال ر ية ال رلية  -
 .)   العاممين( "اوصو  واالستيق   مك هتق اال مميات  اكتالالفي الت ميمية 

 وساليب لممراجعة  الميبي الهارجي الستهدات المراجع جوةرييوجد أثر "   الثالثة ال ر ية ال رلية -
 ."اكتالال اوه ا  الجوةرية في الت ميمية

 



14 
 

 : منهجية الدراسة:  سادساا 

تت استهدات المنه  االستقرا ي لت قيق أةدل الدراسة  ي  يقوت ةبرا المبنه   مبك مراجعبة الباممة    
لمببببا ورد  ببببو  مولببببوو الدراسببببة فببببي الكتببببب والببببدوريات والوثببببا ق والدراسببببات السببببابقة, ثببببت االببببتقاق 

تببالي الوصببو  إلببك النتببا   ال رلببيات ومببن ثببت جمببع البيانببات القزمببة الهتبببار فرلببيات الدراسببة وبال
العمميبببة, ومبببن ثبببت نقبببوت بمقارنبببة النتبببا   العمميبببة )نتبببا   اهتببببار ال رلبببيات( باالسبببتنتاجات النظريبببة 

النتببا   العمميببة مببع االسببتنتاجات النظريببة فبب ن ةببرا الب بب  يلببيل دلببيًق  ت)ال رلببيات(, فبب را توافقبب
را لت تتوافق  مك ص ة النظري  سباب.ت سير اوب يقوت البا  ة, وا 

 تقسيمها إلك قسمين ر يسيين ةما  ولت قيق أةدال الدراسة تت    

يسبببتعرض أةبببت مبببا تبببت تناولبببل  بببو  المولبببوو فبببي الكتبببب والبببدوريات والدراسبببات  الجانبببب النظبببري  
 السابقة.

 ويهدل إلك تجميع البيانات القزمة الهتبار ال رليات, ويتكون من اآلتي   الجانب العممي  

القبببانونيين المبببزاولين لممهنبببة, وكبببرلو  مبببن المبببراجعينيتكبببون مجتمبببع الدراسبببة    اسبببةمجتمبببع الدر  - 1
 .وبنخازي والبيلا   رابم مدن , ورلو في المراجعين التابعين لديوان الم اسبة

االستبيان لخرض تجميع البيانات, رلو ونهبا تناسبب  ستمارةإتت استهدات   تجميع البيانات  أداة - 2
منهجيببة الدراسببة باإللببافة إلببك أنهببا تسببا د  مببك تببوفير الوقببت والجهببد والتكم ببة, كببرلو إمكانيببة 

هصوصًا في  االت االنتالبار الجخرافبي لعناصبر  المالاركينالوصو  إلك أكبر  دد ممكن من 
 ثبق  أقسباتسبتمارة االسبتبيان إلبك إتبت تقسبيت مجتمع الدراسة كما ةبو ال با  فبي ةبره الدراسبة, و 

   ر يسية

, سببنوات الصب ةمثب  ) لممالبباركينالديمو رافيبة  المعمومباتلمتعبرل  مببك  هصبص القسبت اوو   
 ( .الم ة  العمميالهبرة , 
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وسببباليب المراجعبببة  ينمبببدى اسبببتهدات المبببراجعالقزمبببة لقيبببا   اوسببب مة نتلبببم   القسبببت الثببباني  
 الت ميمية. 

لمخبببب  واوه ببببا   ينتلببببمن اوسبببب مة القزمببببة لقيببببا  مببببدى اكتالببببال المببببراجع القسببببت الثالبببب   
 في القوا ت المالية  ن  ريق استهدامل وساليب المراجعة الت ميمية. الجوةرية الموجودة

االسببتنتاجي لت ميبب  البيانببات اسببتهدات أسبباليب اإل صببا  الوصبب ي و تببت     ببرق ت ميبب  البيانببات - 3
 كالتالي   يات الدراسةواهتبار فرل

والنسببببب الم ويببببة  صببببا  الوصبببب ي   تببببت اسببببتهدات الجببببداو  التكراريببببة والنسببببب الم ويببببة اإل - أ
النسببببب الم ويببببة لوصببببل المتخيببببرات الديمو رافيببببة لعينببببة الدراسببببة, كمببببا تببببت اسببببتهدات التراكميببببة 

اسببتهدامها مببن قببب  جببرا ات الت ميميببة مببن  يبب  واالن رافببات المعياريببة لترتيببب اإلالمتوسبب ات و 
الببافها , كببرلو لترتيببب  بباالت الخبب  واوه ببا  الجوةريببة مببن  يبب  مببدى اكتنالمببراجعين الميبيببي
 ساليب المراجعة الت ميمية.بواس ة استهدات أ

ثببات أسب مة  الهتببار Cronbach's Alpha صا  االستنتاجي   تبت اسبتهدات معامب  اإل - ب
لت ديبد مبدى اتبباو البيانبات   Kolomgrov - Semirnov تبت اسبتهدات اهتببار و االسبتبيان, 

واهتببار  ,Wilcoxon signed Rank  اهتببار    كب   مبن لمتوزيبع ال بيعبي, كمبا تبت اسبتهدات
One Sample (T) Test , الختبار فرضيات الدراسة, كما تم استخدام اختباريOne Way 

ANOVA ,  وOne Way Kruskal Wallis  الهتببار مبدى وجبود فروقبات ببين إجاببات ,
 المالاركين تعزى لص ة المالارو )مراجع بمكتب هاص, أو مراجع بديوان الم اسبة(. 
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 : محددات الدراسة:  سابعاا 

 مبببدناقتصبببرت ةبببره الدراسبببة  مبببك دراسبببة  ينبببة مبببن المبببراجعين المبببزاولين لمهنبببة المراجعبببة فبببي  - 1
    لمسببين التاليينوالبيلا , ورلو   رابم  وبنخازي

ي المبببراجعين جمبببالإ% مبببن 74فبببي ةبببره المبببدن يالبببك   بببوالي  القبببانونيين أن  بببدد المبببراجعين –   
دارات ديببوان الم اسبببة الببداهمين و ن التببابعيالببك  المراجعببو  القببانونيين فببي ليبيببا, كمببا ن ل ببروو وا 

  من اجمالي المراجعين بديوان الم اسبة  مك مستوى ليبيا. %53الدراسة نسبة مجتمع لمن 

رلببو ونببل تقببع بنخببازي و   ببرابم مببدينتي أن مكاتببب المراجعببة الكبيببرة ورات الهبببرة تتمركببز فببي  -   
 (.1992فيهما ا مب الم سسات االقتصادية الكبيرة في ليبيا )موسك, 

المالبببتخمين   مبببك المبببراجعين الهاصبببةف بببة المبببراجعين الهبببارجيين مبببن هبببق  المكاتبببب  اقتصبببرت - 2
 ببببن مزاولببببة المهنببببة, أو لعببببدت  ورلببببو النق بببباو بعببببض المببببراجعين المسببببجمين فببببي النقابببببةفعببببًق, 

 مزاولتهت لممهنة بصورة منتظمة.

 :تقسيمات الدراسة :  ثامناا 

    مك الن و التاليفصو   هم الدراسة إلك  متسِّ ق     

ةبببدال الدراسببببة أة والبببري يالبببم  التعريببببل بالمالبببكمة و لمدراسببب بببار العببببات اإل تلبببمن ال صببب  اوو   
 وم دداتها. ةميتها ومنهجيتهاأو 

يتلببمن ةببرا ال صبب  المراجعببة الت ميميببة وأبعبباد الخبب  واوه ببا , وتببت تقسببيمل إلببك  ال صبب  الثبباني  
خ  التعريببل بالمراجعببة الت ميميببة وأسبباليبها, أمببا الثبباني فيهببتت بببالتعريل ببباللببمن اوو  يت؛ مب ثببين

 واوه ا  وهصا صهما.

مس ولية المراجع الهارجي و ققة المراجعة الت ميمية باكتالال يتلمن ةرا ال ص   ال ص  الثال   
مسبب ولية المراجببع الهببارجي  ببن اكتالببال , وتببت تقسببيمل إلببك مب ثببين؛ يتنبباو  اوو  الخبب  واوه ببا 
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لممراجعببة الت ميميبة فببي اكتالببال الخبب  القبدرة التأثيريببة , أمبا الثبباني فتنبباو  الخب  واوه ببا  الجوةريببة
 .واوه ا  الجوةرية

 ,مجتمببع الدراسببة   يتكببون مببنمدراسببة  يبب  ل ميببدانيتلببمن ةببرا ال صبب  الجانببب اليال صبب  الرابببع   
 .اهتبار ال رلياتالت مي  اإل صا ي االستنتاجي و و  ,والت مي  الوص ي لمبيانات ,و ينتها

 نتا   الدراسة وتوصياتها. ةرا ال ص  أةت تلمني ال ص  الهام   

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثاني
 

المراجعة التحليلية وأبعاد الغش 
 واألخطاء الجوهرية
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 : مقدمة

تهدف عملية المراجعة إلى إبداء رأي فني محايد حول عدالة القووام  الماليوةو وولويلة المراجو  فوي    
تحقيووه اوولا الهوودف اووو تجميوو  اادلووة والقوورامق ال افيووة والمقنعووة التووي توودع  رأيوو  ال نوويو حيوو  يقووو  

جراءات إ نتامج تعتبر التيو  والمراج  خالل فحص  وتدقيق  للقوام  المالية بتجمي  اله اادلة والقرامق
  (.2013ها )أرنز وآخروقو المراجعة التحليلية مق أام

جووراءات التحليليووة علووى التحقووه مووق مووودي معقوليووة القووي  الماليووة الملووجلة لبنووود القووووام  تقووو  اإو    
 -الماليوووة والت  ووود موووق عووود  وجوووود انحرافوووات  بيووورق فيهوووا عوووق القوووي  المتوقعوووة لهووواو والتوووي إق وجووودت 

لبابهاو والت  ود موق أنهوا أضافي للتحقه مق إتلتلز  مق المراج  القيا  ب حص  -فات ال بيرق االنحرا
الماليووووة )جبووووارو خطوووواء فووووي القوووووام  أحوووودا  اقتصووووادية بحتووووةو وال تتضوووومق تالعوووو  أو أناتجووووة عووووق 

 جراءات التحليلية تلتخد   إجراءات جوارية لتبريور المقودار المتودني أو المرت و (.  ما أق اإ2011
 (.Koskivaara, 2004مق اختبارات الت اصيل )

وتت اوت ملتويات اإجراءات التحليلية مق حي  التعقيدو حي  تبدأ بوإجراءات المراجعوة التحليليوة    
الوص ية التي تعتمد على المعلومات غيور ال ميوةو موروراا بواإجراءات التحليليوة ال ميوة البلويطة م ول 

طوورق التوي تقوو  تجاااتو وصوالا إلى ألالي  المراجعوة التحليليوة المتتحليل النل  المالية وتحليل اال
حصووووامية المعقوووودق م وووول تحليوووول االنحوووودار وتحليوووول اللاللوووول الزمنيووووة )ال بيلوووويو علووووى التحلوووويالت اإ

2008). 

لوواليبها وخصووامص أوبالتووالي فووإق اوولا ال صوول لوووف يلووتعرا خصووامص المراجعووة التحليليووة و    
 خالل المبح يق التالييق :الغش وااخطاء وللك مق 

 المبح  ااول : التعريف بالمراجعة التحليلية وألاليبها.

 المبح  ال اني : التعريف بالغش وااخطاء وخصامصهما.
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 المبحث األول

 التعريف بالمراجعة التحليلية وأساليبها

التاريخي اللي مرت يتناول الا المبح  التعريف بالمراجعة التحليلية مق حي  ماايتها والتطور    
لالي  المراجعة التحليلية المختل ة ابتداءا مق  ما يتناول أ ووتوقيت التخدامها وب و والغرا منها

 حصامية المعقدق وللك مق خالل ال رعيق التالييق :لوص ية ووصوالا إلى التحليالت اإلالي  ااا

 ا.ال رع ااول : مااية المراجعة التحليلية وتطوراا والغرا منه

 ال رع ال اني : ألالي  المراجعة التحليلية ومراحلها.

 الفرع األول

 ماهية المراجعة التحليلية وتطورها والغرض منها

مق ااامية بم اق أق توضح اله الدرالة مااية المراجعة التحليلية ومراحل التطور التي مرت    
 الي :بها والمجاالت التي يم ق أق تلتخد  فيها وللك على النحو الت

 أواًل : تعريف المراجعة التحليلية :

تعتبر المراجعة التحليلية تطويراا اللو  المراجعة االنتقادية اللي  اق ملتخدماا في اللابهو    
واللي يقصد ب  قيا  المراج  بإلقاء نظرق عامة ولريعة وفاحصة على الملتندات واللجالت 

قد ي تش ها المراج  في اله الملتندات واللجالتو  للتعرف على اامور الشالق وغير العادية التي
ومق    فحصها فحصاا دقيقااو م  عد  االاتما  ب حص البنود العادية أو غير الهامة )البازو 

المرحلة  خالل بها المراج   اق يقو  ما عادقا  لابقا بها المعمول االنتقادية (. "والمراجعة1995
 ح مت  وخبرت  علىءا بنا المراج  يختاراا ح مية عينة على ابه ويقو  والمراجعة لعملية النهامية

 االنتقادية ق المراجعةإف وعلي  واإم اق بقدر المراجعة مخاطر تخ يا او منها والهدف الشخصية
 (.312و ص  2013االختبارية" )مولىو  للمراجعة م ملة تعتبر
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لي ووق أ  ور  والنلو  الماليوةو  و  تطوورللو  مق المراجعوة ليلوتخد  المقارنوات تطور الا اا وقد   
و اق  حصامية م ل تحليل االنحدار واالرتباط وتحليل اللاللل الزمنيةولالي  اإتعقيداا بالتخدا  اا

لووالي  أق ف وورق النظوورق اللووريعة ال احصووة مووق شووخص خبيوور لوو  تعوود مووق طبيعووة التطووور فووي اووله اا
ر اولا (و حيو  يعب و1995جعة التحليليوة )البوازو  افيةو اامر اللي التدعى التخدا  اصطالح المرا

لوولو  عووق الووتخدا  المراجوو  للبيانووات الماليووة وغيوور الماليووة لتقيووي  معقوليووة القووي  الملووجلة لبنووود اا
 .(2010و A )دليل االتحاد الدولي للمحالبيق القوام  المالية

نشرق معايير المراجعة  هاحي  عرفتتعددت التعري ات التي تناولت م هو  المراجعة التحليليةو وقد    
ب نها "تقيي  المعلومات المالية التي توت  بدرالوة العالقوات فيموا بويق البيانوات الماليوة  SAS (56)رق  

و ص  2007وغيووور الماليوووة وتشووومل علوووى مقارنوووة المبوووالت المقيووودق مووو  توقعوووات المراجووو " )القبوووانيو 
ب نهووا "تقييمووات المعلومووات الماليووة مووق خووالل  (520) رقوو  وعرفهووا معيووار المراجعووة الوودولي (.120

مووق البيانووات الماليووة وغيوور الماليووةو وتشوومل اإجووراءات التحليليووة  تحليوول العالقووات المقبولووة بوويق  وول  
أيضوواا تحقيقوواا يعوود ضوورورياا لتحديوود التقلبووات أو العالقووات غيوور المتلووقة موو  المعلومووات ااخووري لات 

و  2010و A توقعة بمقدار  بير" )دليل االتحواد الودولي للمحالوبيقالعالقة أو المختل ة عق القي  الم
 المراجعوة تهودف ألوالي  موق "ألولو ( ب نهوا 315و ص 2013 موا عرفهوا مولوى ) (.434ص 

 الماليوة لل تورق الماليوة القوام  في القي  بيق العالقات وتحديد الجوارية واالنحرافات االتجااات لتحليل
 على والحصول المراجعة لعملية جيد برنامج إعداد بهدف المعياريةو والقي  المتوقعة بالقي  ومقارنتها

و ص  2007هوا لط وي ) موا عرف .المراجعوة" لعمليوة النهاميوة النتوامج لودع  ومالممة  افية إ بات أدلة
ب نهووا "تحليوول المتشوورات واالتجااووات الهامووة التووي تتضوومق فحووص التقلبووات والعالقووات التووي   (334

 ما  أو تنحرف عق القي  القابلة للتنبت بها". وتتل  ب نها غير متلقة م  المعلومات المالممة ااخري
رات الخاصوة ت  تعري ها ب نها "وليلة مق ولامل التدقيه التي يلج  إليها المراج  للتعورف علوى المتشو

حيو   وبالمشروع مقارنةا ب ترات لابقة أو بمنشآت أخري مما لة تعمل في ن و  المجوال أو الصوناعة
علوى العالقوات التاريخيوة التوي توربط القووام   عتمد عليها في تحديد القيمة المتوقعوة اي حلوا  بنواءا ي  

 (. 209و ص  2002المالية" )جربوع وحل و
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لولو  أجمي  التعري وات اللوابقة تت وه فوي أق المراجعوة التحليليوة تم ول  بناءا على ما تقد  نجد أق   
و وللوك للتعورف بوالوطة المراجو  يقو  على مقارنة اارصدق الملوجلة بالودفاتر مو  القوي  المتوقعوة لهوا

لووبا  اووله االنحرافووات إق أعلووى موودي وجووود انحرافووات لهووله اارصوودق عووق القووي  المتوقعووةو وتقصووي 
 وجدت.

 أغراض وتوقيت استخدام المراجعة التحليليةثانيًا : 

 :اي و رب  مجاالت أ( أغراا التخدا  المراجعة التحليلية في  2002أوضح أرينز ولوبك )    

 ت ه  مجال عمل العميل والنشاط اللي يمارل . -

 تقدير قدرق الشر ة محل المراجعة على االلتمرار. -

 المالية.شارق إلى التحري ات المم نة في القوام  اإ -

 تخ يا االختبارات الت صيلية. -

 : ت ه  مجال عمل العميل والنشاط اللي يمارل  - 1

ب نووو  "ل وووي يخطوووط المراجووو  لمهموووة مراجعوووة البيانوووات  (910) رقووو  بووويق معيوووار المراجعوووة الووودولي   
الماليوةو يجوو  علوى المراجوو  أق يحصول أو أق يحوود   معرفتوو  بطبيعوة عموول المنشو ق. ويتضوومق للووك 

ة الهي وووول التنظيمووووي للمنشوووو قو وأنظمتهووووا المحالووووبيةو وخصووووامص تشووووغيلهاو وطبيعووووة أصووووولها درالوووو
يراداتها ومصاري ها" )دليل االتحاد الدولي للمحالبيق   (.  233و ص  2010و Bوالتزاماتها وا 

فه  طبيعة نشواط العميولو وللوك بتحديود  فيجراءات المراجعة التحليلية المراج  إ أق تلاعد م قي   
جوووراء المقارنوووات بووويق معلوموووات اللووونة الجاريوووة مووو  نظيرتهوووا المتعلقوووة إالتغيووورات الهاموووة موووق خوووالل 

باللنوات اللابقةو حي  أق اله التغيرات يم ق أق تم ل اتجااات اامة أو أحدا  محوددق يم وق أق 
نخ وواا نلووبة مجموول الوودخل موو  الوقووت إلووى يم ووق أق يشووير ا : تووت ر فووي تخطوويط المراجعووة. فموو الا 

  بيوورقولي المراجوو  عنايووة و وبالتووالي يجوو  أق ي ووالمنشوو قزيووادق المنافلووة فووي المجووال الوولي تعموول فيوو  
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لطريقة تلعير المخزوقو وعلى نحو مما ل إلا وجد زيادق في رصيد ااصول ال ابتة فإنها تشير إلى 
 (. 2002و  رينز ولوبكوجود عمليات حيازق اامة يج  أق يت  فحصها )أ

 :محل المراجعة على االلتمرار  المنش قتقدير قدرق  – 2

 بوووات  افيوووة إأنووو  علوووى المراجووو  الحصوووول علوووى أدلوووة  (570) رقووو  بووويق معيوووار المراجعوووة الووودولي   
عوووداد وعووورا البيانوووات الماليوووة إالمنشووو ق الملوووتمرق فوووي  ل وووراومالمموووة حوووول مووودي الوووتخدا  اإدارق 

 ووواق انووواك شوووك جوووواري حوووول قووودرق المنشووو ق علوووى االلوووتمرار فوووي الملوووتقبل )دليووول  والوووتنتاا موووا إلا
ى ويم وووق للمراجووو  تقووودير قووودرق المنشووو ق محووول المراجعوووة علووو (.2010و Aاالتحووواد الووودولي للمحالوووبيق  

. حيوو  (Flowerday et al., 2006)جووراءات التحليليووة اإ القيووا  بووبعاااللووتمرار مووق خووالل 
 ونل  الليولة لتقيي  قدرق المنشو ق علوى الوفواء بالتزاماتهوا فوي المودي القصويريم ق للمراج  التخدا  

للمخووواطر الماليوووة المرتبطوووة  اا باإضوووافة إلوووى التوزيووو  النلوووبي لمصوووادر التمويووول الووولي يعطوووي متشووور 
  ور عرضوة لالفوال  أ بور فوي اي لهوا التموويلي التي تشو ل االلتزاموات النلوبة اا بالمنش قو فالمنش ق

التوووداور االقتصوووادي موووق تلوووك التوووي تشووو ل حقووووه المل يوووة النلوووبة اا بووور فوووي اي لهوووا  فوووي حووواالت
التمووويليو  مووا يم ووق للمراجوو  الووتخدا  نمووالا التنبووت بال شوول المووالي لتقوودير موودي قوودرق المنشوو ق علووى 

 .(2005)الحصاديو  االلتمرار

 : اإشارق إلى التحري ات المم نة في القوام  المالية – 3

العادلة  ود القوام  المالية في غير صورت يشير مصطلح التحري ات إلى ظهور بند أو أ  ر مق بن   
عدت القوام  المالية وفقاا لهاو اله التحري ات قد تتضومق تحري وات غيور وفقا لألل  والمعايير التي أ  

أن   (240)ي رق  قد بيق معيار المراجعة الدولو مقصودق )أخطاء(و أو تحري ات مقصودق )احتيال(. 
جووراءات المراجعووةو و ووللك عنوود قياموو  بتقيووي  إعنوود قيووا  المراجوو  بووالتخطيط لعمليووة المراجعووة وتن يوول 

عداد التقرير لنتامج المراجعةو فإق علي  النظر إلى مخواطر احتوواء البيانوات الماليوة علوى   تحري واتوا 
الولي  (200) مراجعوة الودولي رقو ال معيوار ضوحجوارية ناتجة عق االحتيال أو الخطو و  وللك فقود أو 

بوو ق علووى المراجوو  تخطوويط وأداء  وتنوواول اااووداف والمبووادس االالووية التووي تح وو  عمليووة المراجعووة
عملية المراجعة بطريقة تتضمق ش و اا مهنيةو وأق يقو  بتقيي  مخاطر احتواء البيانوات الماليوة علوى 
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و Aالتحواد الودولي للمحالووبيقالخطو  )دليول اتحري وات جواريوةو لوواءا أ انوت ناتجوة عوق االحتيوال أو 
2010.) 

جوووراءات المراجعووووة التحليليوووة موووق أاوووو  الولوووامل التوووي يلووووتخدمها المراجووو  فوووي ا تشوووواف إوتعتبووور    
التحري ووات الجواريووة فووي القوووام  الماليووة وللووك مووق خووالل ظهووور تقلبووات غيوور عاديووة فووي بنووود القوووام  

غير المتوقعة بيق البيانات المالية التي ل  يت  مراجعتها والتي  يشار إلى االختالفات ال بيرقو المالية. 
وتحود  اوله  وبالتقلبوات غيور العاديوة ات الملتخدمة فوي إجوراء المقارنواتتخص اللنة الحالية والبيان

وقوود  والتقلبووات عنوود وجووود فووروه جواريووة غيوور متوقعووةو أو عنوود توقوو  فووروه جواريووة دوق أق تحوود 
جودت اوله ال روقوات يجو  علوى المراجو  حوالتيق إلوى أخطواء أو غوشو فوإلا و  يرج  اللب  في  لتوا ال

التحقه مق أق اله ال روقات ناتجة عق أحدا  اقتصادية وليلوت ناتجوة عوق وجوود أخطواء أو غوش 
 .( 2002)أرينز ولوبكو 

 : تخ يا االختبارات الت صيلية – 4

علوووى المراجووو   بوووات التوووي يجووو  الووولي نووواقش أدلوووة اإ (500) رقووو  بووويق معيوووار المراجعوووة الووودولي   
يلوتخد   يج  على المراجو  أق"و ب ن  لالاا يلتند إلي  في ت ويق رأي  ال نيأالحصول عليها لتش ل 

جوراءات التحقوه ا  نظموة الرقابوة و أضافية تشمل اختبوارات إجراءات مراجعة ا  جراءات تقيي  المخاطرق و إ
و A)دليل االتحاد الدولي للمحالبيق "اصيل واإجراءات التحليليةواي على نوعيق اما اختبارات الت 

 (.385و ص  2010

وعوووادقا موووا ت ووووق اإجوووراءات التحليليوووة أقووول ت ل وووة بالمقارنوووة مووو  االختبوووارات الت صووويلية لألرصووودق    
جووووراءات التحليليووووة بوووودالا مووووق االختبووووارات لمووووراجعيق الووووتخدا  اإوالمعووووامالتو لووووللك ي ضوووول معظوووو  ا

ي وق حلا  ومراجعة النلو  الخاصوة بالمودينيق والمبيعوات أقول  فم الا :لية  لما أم ق للك. الت صي
لا أم وق تقليول أو إت ل ة مق  حوالل المصوادقات عوق طريوه أداء إرلال المصوادقات إلوى المودينيقو وا 

 (.2002جراءات التحليليةو ليحد  توفير ملمو  في الت ل ة )أرينز ولوبكو اإ

عنوودما ال ينووتج عووق أداء اإجووراءات التحليليووة ظهووور تقلبووات جواريووةو فووإق للووك يعنووي انخ وواا و    
احتمال وجوود خطو  أو مخال وة  بيورقو وبالتوالي تعتبور اإجوراءات التحليليوة دلويالا ألالوياا يودع  عدالوة 
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بوارات ت صويلية عرا بنود القوام  المالية التي ت  أداء اإجراءات التحليلية عليهواو ويم وق إجوراء اخت
 (.2013و وآخروقأقل في اله الحالة )أرنز 

ويتوقووف الموودي الوولي يم ووق أق توووفر عنووده إجووراءات المراجعووة التحليليووة دلوويالا ألالووياا م يووداا علووى    
جراءات التي يم ق تطبيقها فوي جراءات التحليلية أفضل اإوف تن يلااو حي  يم ق أق ت وق اإظر 

يه أاداف معينة في المراجعة. في حيق أنها ت وق موج   لالاتما  في بعا حاالت المراجعة ولتحق
 (. 2002حاالت أخري وللك على أفضل تقدير)أرينز ولوبكو 

 : يلية في مراحل المراجعة التاليةتوقيت يت  أداء إجراءات المراجعة التحلومق حي  ال

 : مرحلة التخطيط  -( 1)

تلوواعد المراجوو  فووي تحديوود طبيعووة نهووا و ااووا  جودا   أداء اإجوراءات التحليليووة فووي مرحلووة التخطوويط   
يلواعد المراجو  فوي تحديود ااموور المهموة التوي تلوتدعي موق اولا بودوره ونطاه إجراءات المراجعوةو و 

(. وأ نواء مرحلوة التخطويط يوت  التر يوز عوادقا 2013و وآخوروقالمراجو  ااتمامواا خاصواا فيموا بعود)أرنز 
 (.2007العالقات فيما بينها )لط يو على أرصدق حلابات االتال العا  و 

جوراءات التحليليوة فوي اوله المرحلوة إلوى تحقيوه ا توي عا  يهدف المراج  مق الوتخدا  اإ وبش ل   
 : (143 - 142و ص  1998حق ودرويشو )الص

  التعوورف علووى المشووروع مووق واقوو  ااحوودا  المختل ووة وتقلووي  العموول والرقابووة الداخليووة بمووا يتوويح
موق عمليوات وأحودا   اا  امالا لعمليات المشروع.  ما تتيح التعرف على موا الوتجد  م  ه     للمراج  ت  

 منل نهاية المراجعة اللابقة.

 التعوووورف علووووى مووووواطق التحريووووف المحتملووووة وللووووك ببحوووو  التقلبووووات غيوووور العاديووووة فووووي أرصوووودق 
 الحلابات والعالقات فيما بينها.

 : مرحلة إجراء اختبارات التحقه االالية  -( 2)

داء اإجووراءات التحليليووة أ نوواء مرحلووة اختبووارات التحقووه االالووية للحصووول علووى ألبوواا مووا يووت  غا   
جراءات التحليلية تتضمق تحري ات جواريةو وتر ز اإ الد ب ق أرصدق الحلابات بالقوام  المالية يت  
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)لط وويو فوي اوله المرحلووة علوى العواموول الموت رق علووى أرصودق تلووك الحلوابات مووق خوالل توقوو  قيمتهوا 
مجموعوة موق  (12)فوي ال قورق  (520رقو  )بويق معيوار المراجعوة الودولي وفي ن   اللوياه  (.2007

والتووي  ووإجراءات جواريووة جووراءات التحليليووة المراجوو  مراعاتهووا عنوود الووتخدا  اإالعواموول ينبغووي علووى 
 : (2010و A)دليل االتحاد الدولي للمحالبيق واي  التالي تتعله بمدي مو وقية البيانات

 قد ت وق البيانات أ  ر مو وقية عند الحصول  : مصدر المعلومات المتوفرقو فعلى لبيل الم ال
 عليها مق مصادر ملتقلة خارا المنش ق.

  يوت   قود تحتواا بيانوات الصوناعة والوعة النطواه اق  : إم انية مقارنة المعلوموات المتووافرقو مو الا
 ي تنتج وتبي  منتجات متخصصة.الت مالها لمقارنتها م  بيانات المنش ق الت

  علوى أنهوا نتوامج متوقعوة  الموازنواتإلا موا تقوررت  : طبيعة ومالءموة المعلوموات المتووفرقو فمو الا
 بدالا مق أاداف يتعيق تحقيقها.

  الضووووابط الم روضوووة علوووى إعوووداد البيانووواتو التوووي تووو  تصوووميمها لضوووماق ا تموووال ودقوووة وصوووحة
 عداد الميزانيات ومراجعتها والح اظ عليها.إالرقابة على  : و على لبيل الم الالمعلومات

 : مرحلة ال حص الشامل  -( 3)

( مرحلووووة 2007يلوووز  أداء اإجووووراءات التحليليووووة أ نوووواء فتوووورق االلووووت مالو أو  مووووا يلووووميها لط ووووي )   
بدور المراجعة النهامية إظهوار أي تحري وات مهموة نلوبياا أو  اإجراءاتال حص الشامل. وتقو  اله 

خووول نظووورق أجوووراءات المراجعوووة اللوووابقةو حيووو  تلووواعد المراجووو  علوووى إمشووو الت ماليوووة لووو  تبينهوووا أي 
 .(2013و وآخروقموضوعية نهامية على القوام  المالية التي ت  مراجعتها )أرنز 

مولووىو جووراءات التحليليووة فووي اووله المرحلووة إلووى تحقيووه ا تووي )ويهوودف المراجوو  مووق الووتخدا  اإ   
 : (331و ص  2013

  أو غير العادية تحديد العالقات خالل مق وللك   ل المالية القوام  أرصدق معقولية مدي تقيي 
 .تحديداا للمراج  يلبه ل  والتي المتوقعة غير
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  اعتبراوا الحلوابات التوي أرصدق بخصوص المراج  جمعها التي اإ بات أدلة   اية مدي بح 
 .المراجعة لعملية التخطيط مرحلة عند متوقعة غير أو عادية غير

 ملبقا المحددق المخاطرق درجة م  ال علية المخاطرق درجة مقارنة. 

  وموا نشواط المنشواق حقيقوة عوق فيهوا اإفصواح و  ايوة   ول الماليوة القووام  لوالمة علوى الح و 
 ال تورق نهايوة فوي مر زاوا الموالي وحقيقوة المراجعوة محول الماليوة ال تورق خوالل نتوامج موق تظهوره
 .المشروع إطاراا في يعمل التي واللوامح القوانيق متطلبات م  ات اقها ومدي

 غراا المراجعة التحليلية وفقاا لمراحل المراجعة  التالي:أ( 1 - 2) الش ل رق يلخص و 

 ( 1 – 2) الشكل رقم

 أغراض المراجعة التحليلية وفقًا لمراحلها المختلفة 

 المرحلة                   

 الغرا

 التخطيط

 

االختبارات 
 االالية

المراجعة 
 الشاملة

 X X X شارق إلى ااخطاء الماديةاإ

 X  X تقدير قدرق المشروع على االلتمرار

 X X X دارقشارق إلى غش اإاإ

  X X تخ يا االختبارات الت صيلية

   X تقدير خطر الرقابة

 X  X التنبت ب تعا  المراجعة

 (Koskivaara, 2007 , p 336المصدر)
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 الفرع الثاني

 المراجعة التحليلية أساليب

ق فوي تصوني ه  الوالي  المراجعوة التحليليوةو حيو  تو  تصوني ها لتشومل المقارنووات و اختلوف البواح    
 موا يوري لط وي (و  2003حصوامي )البوديوي وشوحات و لولو  اإنواعها المختل ة باإضافة إلوى ااب 
واختبووار جووراءات التحليليووة اووي تحليوول االتجوواه وتحليوول المتشوورات )المقارنووات( ( أق أنووواع اإ2007)

ووالمعقوليووة أو التحليوول اإ لووالي  مراجعووة تحليليووة أن ت إلووى  ووال  ملووتويات واووي حصوواميو  مووا ص 
لوووالي  مراجعووووة تحليليوووة متطووووورق )ال بيلوووويو أو  ولووووالي  مراجعوووة تحليليووووة  ميوووة بلوووويطةأو   ووصووو ية
حلووو  التصووونيف ااخيووور الووولي يعتبووور اا  ووور شووويوعااو وللوووك علوووى النحوووو ا تناولهووو(و ولووويت  2008
 :التالي

 : ساليب المراجعة التحليلية الوصفية )غير الكمية(أ: أواًل 

ة للح و  علوى يلتخد  المراج  نظرت  ال احصوة المبنيوة علوى خبرتو  الشخصوي االالي وفقاا لهله "   
 : االالي و وتشمل اله (8و ص2008)ال بيليو " ات التي حصل عليها بمدي معقولية أدلة اإ

 :  االلت لار  -( 1)

)ال بيلويو واو عبوارق عوق مجموعوة موق االوملة موجهوة لشوخص لو  درايوة بطبيعوة عمول المنشو ق    
نموا ا  االملة على أنها حقيقوة مطلقوةو و اله  عقجابات ويج  على المراج  أق ال ي خل اإ و(2008

 ( .1995)البازو  صحتها بالولامل المتاحة ل   افة يج  علي  أق يتحقه مق

 التوقعات مق نتامج المراجعة اللابقة :   -( 2)

 ااخطاء التي ا تش ت في عملية المراجعة اللابقة ومقابلة المراج  اللابه وللك لتحديد المواقو     
. ومق المصادر (2008)ال بيليو  التي يم ق أق تلب  صعوبات وعراقيل لعملية المراجعة الحالية
 : (1995)البازو التي توفر للمراج  معلومات عق نتامج المراج  اللابقة ما يلي 

 .مراجعة أوراه عمل المراجعة لللنة اللابقة 
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 .مراجعة أية ملخصات لنتامج المراجعة اللابقة 

 .مراجعة م ونات رلالة اإدارق الموجهة مق المراج  إدارق المنش قو وردود اإدارق العليا 

  ومناقشووت  حووول اامووور  –فووي حالووة مراجعووة حلووابات منشوو ق اول موورق  -مقابلووة المراجوو  اللووابه
 عتقد أنها تت ر على عملية المراجعة الحالية.التي ي  

 : مراجعة المعلومات الخارجية )غير ال مية(   -( 3)

اوله يحصل المراج  على ال  ير مق المعلومات خالل عملية المراجعةو ول وي يوتم ق موق ت لوير    
المعلومات بصورق مالممةو يتوج  علي  الحصول على معلومات  افيوة تتعلوه بطبيعوة النشواط الولي 
تمارلوو  المنشوو قو باإضووافة إلووى ضوورورق التعوورف علوووى أيووة متطلبووات خاصووة بالعميوول لووواءا أ انوووت 

ويحصول المراجو  علوى اولا النووع موق المعلوموات موق مصوادر  .(1995)البوازو ة أو قانونيوة تنظيمي
االطالع على ال ت  العلميوةو وأدلوة المحالوبة والمراجعوة الدوليوةو والقووانيق والتشوريعات  ومنها قعديد

لوووه مووا صوودر مووق الوالتقووارير اللوونويةو و  وة تشووريعات لهووا توو  ير علووى عموول المنشوو قي ووأالح وميووةو و 
 .(9و ص  2008)ال بيليو ق موضوع المراجعة والمنشآت المما لة لها  المالي عق المنش

  مراجعة المعلومات الداخلية )غير ال مية( :  -( 4)

المراجوو  علووى الخصووامص المتعلقووة بعميلوو  والتووي تميووزه عووق المنشووآت ااخووري  فمووق خووالل تعوور     
إلوى التي تعمل في ن   الصناعة يتم ق مق تقدير وجود أي تحري ات في القوام  الماليةو باإضافة 

وانوواك عوودق مصووادر يحصوول  (.1995لوو  لووليمة )البووازو أجووراء المقارنووات علووى إأنهووا تم نوو  مووق 
و عقووود الت لوووي و مراجعوووة النظوووا  الوووداخلي للمنشووو ق النووووع موووق المعلوموووات   منهوووا المراجووو  علوووى اووولا

واالطووووالع علووووى مل ووووات  ومراجعووووة محاضوووور جللووووات مجلوووو  اإدارق ووقووووام  اجتموووواع الهيمووووة العامووووة
عوة فوي التعورف علوى الليالوات المتبو او نتاباإضافة إلى لجالت اإ والمرالالتمل ات و الموظ يق 

 : التي ي وق لها ت  ير على عمليوة المراجعوة م ولالعقود المهمة  التعرف تلويه المنتجات وتوزيعهاو
 (.9و ص  2008ات اقيات القروا والعقود طويلة ااجل )ال بيليو 

 : المراجعة التحليلية الكمية البسيطة ساليبأ:  ثانياً 

علووى افتووراا وجووود عالقووات بوويق بنووود التحليليووة  المراجعووة ألووالي اوولا النوووع مووق يقووو  الووتخدا     
القوام  الماليةو وأق اله العالقات  ابتة مق لنة اخري ما ل  تحد  تغيرات في الظوروف المحيطوةو 
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التحليلية ال مية بلهولة التطبيه وفعاليت  في إبوراز التقلبوات غيور  لالي ااويمتاز الا الملتوي مق 
 لالي ااو وأا  اله (2008)ال بيليو  العالقات فيما بينهاو و العادية في أرصدق بنود القوام  المالية

 ما يلي :

 تحليل النل  المالية :  -( 1)

"النلبة المالية عبارق عق عالقة رياضوية بويق قيموة وأخوري وتظهور عوادقا فوي شو ل نلوبة ممويوة أو   
وتعتبووور  (.107و ص  2005عووودد مووورات أو عووودد أيوووا  أو تنالووو  بووويق قيموووة بنوووديق" )الحصووواديو 

  الماليووة أداق م يوودق لوجوووود الووتقرار فووي العالقوووة بوويق م وناتهوواو فالعالقوووة بوويق المبيعووات وبووويق النلوو
تعتبووور عمليوووة  جمووواالا ا  ملوووتقرقو و  بعوووا بنوووود القووووام  الماليوووة م ووول المخوووزوق والمووودينوق ت ووووق عوووادقا 

و أ  ور خصوصاا عندما تشير نلوبتيق أ وت ليراا يعتبر صعباا  ل ق  و احتلا  النل  المالية بليطةو 
 (.Koskivaara, 2007إلى ت ليرات متضاربة )

ماليووةو حيوو  وتتضوومق المراجعووة التحليليووة الووتخدا  النلوو  الماليووة خووالل عمليووة مراجعووة القوووام  ال   
فهو  م يود لمعظو  ااوضواع وااحودا  الماليوة الجاريوةو وفحوص القووام  الماليوة يتدي للوك إلوى تووفير 

موووق منظوووور الملوووتخد و ويم وووق أق ي ووووق التحليووول الموووالي بالنلووو  الماليوووة فعووواالا فوووي الجوانووو  التوووي 
جوووراءات إضوووافي وتر يوووز فوووي الوووتخدا  إيحتمووول أق ي ووووق بهوووا مشووو الت وت ووووق بحاجوووة إلوووى تحليووول 

ق أيضوواا أق يووت  مووق خاللهووا تحديوود جوانوو  العموول التووي يلووتطي  المراجوو  أق المراجعووة بهوواو  مووا يم وو
 (.2002يقد  تصوراا عنها للملاعدق في التعامل معها )أرينز ولوبكو 

 قود التوي بعوا العيوو  يشووب  أنو  إال ت ل ت  وانخ اا االلو  الا تطبيه بلاطة مق وبالرغ    
 ال يلوتطي  االولو  ق اولاأ فوي العيوو  اوله أاو  وتتم ول  بواتوإ ودليل  و  ايتو    اءتو  موق تحود

 التوي التغيورات ا تشواف اولا االولو  يلوتطي  وال متالحقةو فترات على ت وق التي ااخطاء  شف
  (.2013ااخطاء والغش )مولىو  بلب  فعال تحد  ل  ول نها حدو ها مق المتوق   اق

ويم ق تصونيف النلو  الماليوة إلوى خمو  مجموعوات رميلوية اوي : نلو  اللويولةو نلو  تحليول    
النشاطو نل  االقترااو نل  تحليل الربحيةو نل  تحليل التغطيةو حي  أق نل  اللويولة تهودف 

تحليوول النشوواط فتقووي  موودي   وواءق إلووى قيووا  قوودرق المنشوو ق علووى لووداد التزاماتهووا الجاريووةو أمووا نلوو  
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صول المتاحة لتوليود المبيعواتو أموا نلو  تحليول االقتوراا فتقوي  مودي قودرق ارق في التغالل ااداإ
جلو أما نل  تحليل الربحية فتقي  مدي قدرق المنش ق علوى على الوفاء بالتزاماتها طويلة ااالمنش ق 

لتغطيوة تحقيه أرباح مق المبيعات أو مق ااصوول المتاحوة خوالل العوا و فوي حويق أق نلو  تحليول ا
 (.2006عباء المالية ال ابتة )بدويو تقي  مدي قدرق المنش ق على لداد اا

تبوويق أق لهووا قوودرق محوودودق فووي التنبووت  اإدارق غووشبوودور النلوو  الماليووة فووي ا تشوواف  وفيمووا يتعلووه   
فوي حويق أق لهوا دور اوا  فوي  (Kaminski et al., 2004)بالتقوارير الماليوة االحتياليوة وا تشوافها 

 (.2004)الغصيقو التنبت بالتمرارية المشروعات 

 التحليل اافقي :  -( 2)

عوورف مقارنووة البيانووات الماليووة للوونتيق أو أ  وور بالوو  التحليوول اافقوويو وي وووق اوولا التحليوول أ  وور ت     
التغيورات  ظهوارإفامدق في بياق التغيرات بيق اللونوات إلا موا الوتخد  فوي شو ل نلوبيو حيو  يلواعد 

حلوووا  ب اميوووة اوووله التغيووورات )جاريلووووق ونووووريقو اللووونوات فوووي شووو ل نلووو  ممويوووة علوووى اإبووويق 
2002.) 

والا النوع مق التحليل يالم  غرا مراج  الحلابات أ  ور موق غورا المحلول الموالي موق خوارا    
رصوودق المتللووةو فووإلا ا تشووف المراجوو  أي انحرافووات فووي بعووا النلوو  الممويووةو أدرك أق بعووا اا

لووووبا  اووووله أيم ووووق أق تحتوووووي علووووى تحري وووواتو بالتووووالي يجوووو  عليوووو  زيووووادق االاتمووووا  بهووووا لمعرفووووة 
 (.2003نقالا عق ال يوميو  2011االنحرافات )العبدليو 

لووووالي  التحليليووووة شوووويوعاا بوووويق عتبوووور التحليوووول اافقووووي بالووووتخدا  اارقووووا  القيالووووية مووووق أ  وووور ااوي   
"حلا  مجموعة موق اارقوا  القيالوية لعودد موق اللونوات مقارنوةا  المراجعيق ويتم ل الا االلو  في

بلوونة االووا و وبيوواق مقوودار الزيووادق أو الوونقص فووي بنوود معوويق وبيوواق ألووبا  الزيووادق أو الوونقص غيوور 
العادي في ميل االتجاهو ويهودف اولا النووع موق التحليول إلوى التعورف علوى ليالوات اإدارق المختل وة 

و  2008رات الناتجوة خوالل لونوات المقارنوة" )ال بيلويو لتي أدت إلى التغي  باإضافة إلى االبا  ا
ظهوار التغيور فوي إحصاميو تو  تصوميم  بقصود إ  "رق  أو مقيا  ف الرق  القيالي ب ن  عر  (و وي  9ص 

 (. 210و ص  2007متغير معيق خالل فترق زمنية معينة" )الحياليو 
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 التحليل الرألي :  -( 3)

لى التغيرات الرميلوية بالوتخدا  القووام  الماليوة وفقواا الوا  أو حجو  مشوترك يم ق إلقاء الضوء ع   
 اا موق مجمووع موا ي ووق اولا البنود جوزء ظهار البنود بنل  ممويةو ويظهر  ل بنود  نلوبة ممويوةإواي 

نلوبة  فعلوى لوبيل الم وال :(و 2002من و والا ما يعورف بالو  التحليول الرألوي )جاريلووق ونووريقو 
جمالي ااصوولو  وللك اامور لبواقي بنوود إمق  اا ي ااصولو فالنقدية انا تم ل جزءجمالإالنقدية إلى 

اولا  المراجو  يلوتخد  موا وعوادقا " الميزانيةو وفيما يتعله ببنود قاممة الودخل يوت  النلوبة إلوى المبيعوات.
 النلبية وااامية المالز  الخطر وتحديد لمعرفة وللك المراجعة لعملية التخطيط مرحلة في االلو 

 .(334و ص  2013المالية" )مولىو  القوام  عناصر مق عنصر ل ل

لبي لهله الم ونوات  ما يلاعد الا االلو  في فه  م ونات القوام  المالية مق خالل التوزي  الن   
ااحجووووا  المختل ووووة )الحصوووواديو ل عمليووووة المقارنووووة بوووويق المنظمووووات لات نهووووا تلووووه  أباإضووووافة إلووووى 

2005.) 

 االختبار التنبتي : -( 4)

التنبووت  : واووو توقوو  معلومووات ماليووة معينووة مووق خووالل االطووالع علووى معلومووات غيوور ماليووة م وول   
بمصوووروفات النقووول للخوووارا عوووق طريوووه ضووور  عووودد وحووودات المبيعوووات المشوووحونة بوالوووطة الشووور ة 

 (.2008للمشتريق في متولط ت ل ة الشحق ل ل وحدق )ال بيليو 

ويت  تحديد القيموة المتوقعوة فوي اولا االختبوار بنواءا علوى بيانوات ت ووق ملوتقلة جزمي واا أو  ليواا عوق    
نظوووا  المعلوموووات المحالوووبيةو ولوووللك يوووت  الحصوووول علوووى دليووول أ  ووور مو وقيوووة موووق الووودليل الووولي يوووت  

 ,Koskivaara)الحصوووول عليووو  بالوووتخدا  بيانوووات ملوووتخرجة موووق نظوووا  المعلوموووات المحالوووبية 
2007) . 
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 تحليل انحراف الموازنة : -( 5)

ق وجووودت إواوووو مقارنوووة النتوووامج ال عليوووة مووو  النتوووامج المخططوووة فوووي الموازنوووة لتحديووود االنحرافوووات    
مجهولوووة  خاصوووةا  وات الجواريوووة منهوووالوووبابهاو وعلوووى المراجووو  االاتموووا  باالنحرافوووأوااللت لوووار عوووق 

 (.2008القوام  المالية )ال بيليو د ي وق لببها وجود مخال ات في لبا  ان  قاا

 المتطورة : المراجعة التحليلية أساليب:  ثالثاً 

والتي يم ق  المعقدقوحصامية التحليلية على التحليالت اإ ألالي  المراجعةيقو  الا الملتوي مق    
مق خاللها التنبت بقيمة المتغير التاب  واللي يم ل رصيد حلا  معيقو وبالتالي نلتطي  التحقه مق 

ة التي ت  التنبت بهوا موق خوالل مدي معقولية الرصيد ال علي لهلا الحلا  مق خالل مقارنت  م  القيم
 ما يلي: ي لالاا(و ومق أبرز اله 2003حصامية )البديوي وشحات و لالي  اإاا

 تحليل االنحدار :  -( 1)

حصوووامي يخوووتص بدرالوووة العالقوووة بووويق متغيوووريق أو أ  ووورو و ي يوووة إلووولو  أ" اووووتحليووول االنحووودار    
تم يووول اوووله العالقوووة رياضوووياا أفضووول تم يووولو وللوووك اللوووتخدامها فوووي التقووودير أو التنبوووت بمتولوووط أحووود 

توت ر فيو  وتلومى المتغيورات الملوتقلة المتغيرات ويلومى المتغيور التواب و بداللوة بقيوة المتغيورات التوي 
 (.349و ص 2007أو الشارحة" )ال يخياو 

 بنود أو رصويد معقوليوة لتقيوي  لوالي  المراجعوة التحليليوةأ  حود  االنحودار تحليل أللو  يلتخد و    
  واق ومتوى ال حوصو موضووع دالبنو عوق تاريخيوة بيانوات تتووفر عنودما فوي التنبوت يلوتخد  ماو حي 
 موق  انت اله العوامول لواءا  في و المت رق ااخري والعوامل البند للك بيق عالقات اشتقاهباإم اق 

 اق لولو  تحليول االنحوداروأم ق للمراج  التخدا  ي وخارجها مق أو المراجعة المنشاق محل داخل
 البند قيمة تقدير في التخدامها يم ق رياضية بمعادلة تم يلها مق المراج  قم   ي العالقات اله وجود
 .(2013التنبت )مولىو  محل

البلوووويط وتحليوووول االنحوووودار  الخطووووي وينقلوووو  تحليوووول االنحوووودار إلووووى نوووووعيق امووووا تحليوووول االنحوووودار   
حوداما تواب  أالنوع ااول مق تحليول االنحودار إلوى إيجواد العالقوة بويق متغيوريق  يلعىحي  و المتعدد
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أحود حلوابيق موق خوالل الحلوا  ا خورو أموا وا خر ملتقلو حي  يلتخدم  المراج  للتنبوت برصويد 
ومتغيووور آخووور تووواب  حيووو   أو أ  ووور ملوووتقليق يجووواد العالقوووة بووويق متغي وووريقإالنووووع ال ووواني فيلوووعى إلوووى 

يلووووتخدم  المراجوووو  للتنبووووت برصوووويد حلووووا  معوووويق مووووق خووووالل عالقتوووو  بحلووووابات أخووووري )ال بيلوووويو 
داق م يودق للموراجعيقو مو  أعوة التحليليوة (و ويعتبر التخدا  تحليل االنحدار عنود القيوا  بالمراج2008

ضووورورق االنتبووواه إلوووى أق مجموعوووة البيانوووات الملوووتقلة قووود ال ت ووووق مالمموووة اللوووتخدا  اووولا النووووع موووق 
 .(Wilson, 1991التحليل )

أحوووود أاوووو  نمووووالا تحليوووول االنحوووودار الملووووتخدمة فووووي مجووووال  نمووووولا االنحوووودار اللوجلووووتي ويعتبوووور   
للتنبووت بإم انيووة وجووود احتيووال فووي القوووام  الماليووة باالعتموواد علووى وجووود أو  المراجعووةو حيوو  يلووتخد 

يضوواا أاووله العواموول تتضوومق بعووا النلوو  الماليووةو  مووا تتضوومق و غيووا  عواموول الخطوور فووي الغووشو 
 ,.Bay et al )النموو اللوري  للشور ة غيور المتنالو  مو  الربحيوة النلوبية للشور ة : متشورات م ول

2006 ) . 

 اللاللل الزمنية :تحليل   -( 2)

الللللة الزمنية اي "عبارق عق قي  متغيور معويق خوالل فتورات زمنيوة متلواوية  اايوا  أو ااشوهر    
 (.68و ص  2003أو اللنيق" )بشيرو 

ويقصووود بتحليووول اللاللووول الزمنيوووة ت  ي هوووا إيجووواد العناصووور الم ونوووة لهوووا حيووو  تت ووووق اللللووولة    
التغيورات  والتغيورات الدوريوة والتغيورات المولومية واالتجاه العا  : الزمنية مق عدد مق العناصر واي

 العشوامية.

ويعتبر التخدا  تحليل اللاللول الزمنيوة فوي درالوة الظوواار االجتماعيوة م يودااو حيو  يعطوي قووق    
 (. 2013و الشمرانيتنبتية تلاعد متخلي القرار على التخطيط بالش ل العلمي الصحيح )

راجووو  إلوووى الوووتخدا  النموووالا الرياضوووية لتحليووول لووولوك اللاللووول الزمنيوووة لوووبعا وقووود يحتووواا الم   
ا و اللاللوووول الزمنيووووة مووووق أبرزاووووا )الغنووووالمتغيوووورات لات اااميووووةو حيوووو  توجوووود عوووودق نمووووالا لتحليوووول 

2003) :  
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 .Autoregressive Process( ARنمولا االنحدار اللاتي ) – 1

 .Moving Averages( MAنمولا ااولاط المتحر ة ) – 2

 Autoregressive Moving Averageنمووولا االنحوودار الوولاتي والمتولووط المتحوورك  – 3

Model (ARMA). 

 Autoregressive Integratedنموووولا االنحووودار الووولاتي والمتولوووط المتحووورك المت امووول - 4

Moving Average Model (ARIMA( و واللي يعرف بنمولاBox-Jenkins.) 

لووالي  لوولوك اللاللوول الزمنيووة مووق أ  وور اا( لتحديوود وتقوودير Box-Jenkinsوتعتبوور منهجيووة )   
 ( :99و ص  2005ات اي )الحصاديو التخداماا حي  تتلخص اله المنهجية في أرب  خطو 

تتضوومق تم يوول المشوواادات بيانيوواا للحصووول علووى مووا يلوومى بلوحووة االنتشووار التووي  الخطوووق ااولووى :
 تلخص بمجرد النظر العالقة بيق المتغيريق.

 تتضمق تحديد النمولا اللي يع   العالقة بيق المتغيريق بش ل مرضي. الخطوق ال انية :

 تتضمق تقدير معامالت النمولا بش ل رياضي. الخطوق ال ال ة :

دقتوووو  مووووق خووووالل بعووووا  تتضوووومق عمليووووات فحووووص تحليلووووي للنمووووولا للت  وووود مووووق رابعووووة :الخطوووووق ال
 حصامية.االختبارات اإ

 نمولا التخطيط المالي :  -( 3)

عداد الموازنات التخطيطية والتوي تشومل علوى مجموعوة موق القووام  إيعتمد الا النمولا على ف رق    
مر ووز المووالي التقديريووة وقاممووة التوودفه النقوودي الماليووة التقديريووة أامهووا قاممووة الوودخل التقديريووة وقاممووة ال

التقديريووةو وتطبيقوواا لهوولا النمووولا يووت  الووتخدا  المبيعووات الشووهرية  متغيوور رميلووي للنمووولا باعتباراووا 
تات المختل وة ل افوة متغيراا ملتقالا ويت  عق طريقها التنبت بباقي بنود القوام  الماليوةو وفوي ضووء التنبو

 وو  يووت  مقارنتهووا موو  القوووام  ال عليووة لتحديوود موودي معقوليووة  وام  الماليووة التقديريووةعووداد القووو إالبنووودو يووت  
 (.1998 يو اارقا  الواردق بها )لط
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 نمولا التدفه النقدي :  -( 4)

و  ويعتبووور النموووولا الحقيقيوووة لبنوووود القووووام  الماليوووة ( نمولجووواا للتنبوووت بوووالقي 1987اقتووورح الجنووودي )"   
و و موود علووى متغيوور رميلووي   لووا  للتنبووتلنمووولا التخطوويط الموواليو حيوو  يعتالمقتوورح للتنبووت امتووداداا 

بط يلتخد  أللو  االنحدار القام  على طريقة المربعات الصغري لتحديد معامالت االنحدار التي تر 
)المتغيوور التوواب (و وقيمووة البنوود الملووتخد  فووي التنبووت )المتغيوور الملووتقل(و  قيمووة البنوود المووراد التنبووت بوو 

النمولا المقترح عق نمولا التخطيط المالي في أق المتغير الرميلي للنمولا اوو التودفقات  ويختلف
النقديووة )المتحصووالت والموودفوعات النقديووة(و ولووي  قيمووة المبيعووات الشووهريةو  ووللك ال يلووعى نمووولا 

للبنوووود بووول يوووت  التنبوووت بوووالقي  الحقيقيوووة  وت بعناصووور القووووام  الماليوووة جميعهووواالتووودفه النقووودي إلوووى التنبووو
اإيورادات غيور العاديوةو قوي  الحقيقيوة لعناصور المصوروفات و المرتبطة بالنشاط العادي للمنش قو أما ال

وااصول ال ابتة والقروا طويلة ااجلو فلق يت  التنبت بهاو لللك لق تعد قوام  مالية تقديرية لنتوامج 
 .(142و ص  2011)الطويل والبازو  "ااعمال والمر ز المالي وفقاا لهلا النمولا

 : (ANNالشب ات العصبية االصطناعية ) –( 5)

جول اانظموة ألوى الوتخدا  الشوب ات العصوبية موق إوالتوجو  فوي اايوا  الحاليوة االاتموا   تزايودلقود "   
طوار معويق أو الوتح   إنظموة التوي تقوو  بوالتنبت بو مور فوي و ااأ وشويء موا علوىي تقوو  بوالتعرف الت

البووورامجو فالشوووب ات العصوووبية االصوووطناعية اوووي أنظموووة قابلوووة للوووتعل  موووق خوووالل جهوووزق أو بوووبعا اا
اام لوووةو والشوووب ات العصوووبية االصوووطناعية اوووي نظوووا  معالجوووة للمعلوموووات لووو  مميوووزات أداء معينوووة 
ب للو  ي حا ي الشب ات العصبية الحيوية. وبعبارق أخري فواق الشوب ات العصوبية االصوطناعية إنموا 

(و حيو  166و ص  2008)ز ويو  "التي يتدي بها العقل البشري مهمة معينوةاي محا اق للطريقة 
أنهووا تم وول "تر يبووات للمعالجووة المتوازيووة الموزعووة تعتموود ألالوواا علووى عنصوور المعالجووة القووادر علووى 

يور جوراء عمليوات المعالجوة المختل وةو والولي لو  مخورا واحود يت ورع إلوى ال  إالعمل  لا رق محلية مو  
نهوا تعتمود علوى أمنو  مو  بقواء المعالجوة محليوةو أي شوارق الخارجوة تي تحمول ن و  اإمق الت رعات ال

و  1996القي  المدخلة و للك القي  المخزونة بالولا رق المحليوة لهوله العناصور الحلوابية" )الشورقاويو 
جووراء التنبووتات باالعتموواد علووى إداق م يوودق فووي أتبوور الشووب ات العصووبية االصووطناعية (و وتع259ص 
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شو ال أحود أيبيق  (2 - 2) رق  (و  والش لOmoteso  (2012 , بيرق مق البيانات التاريخية  مية
 الشب ات العصبية.

 (2 - 2) رقم الشكل                            

 الطبقات ةشبكة عصبية اصطناعية متعدد           

 

 (260و ص 1996المصدر )الشرقاويو      

 موا تعتبور الشووب ات العصوبية موق الطووره الحدي وة لتحليوول البيانواتو وتطبيقاتهوا تنتشوور فوي العديوود    
(و وفوووي مجوووال مراجعوووة Tsay, 2005موووق المجووواالت العلميوووة بملوووتويات مت اوتوووة موووق النجووواح )

الماليووة اليووة الشووب ات العصووبية فووي ا تشوواف التقووارير الحلووابات بينووت نتووامج العديوود مووق الدرالووات فع  
(و Nga  et al., 2011(و و درالوة )Sharma & Panigrahi, 2012االحتياليوة منهوا درالوة )
( ANN( أق الووتخدا  الشووب ات العصووبية االصووطناعية )1995) Coakley اوولا وقوود بينووت درالووة

وقيوة فوي وجوود أخطواء جواريوة موق زود بإشارات أ  ور مو ينماط التقلبات في النل  المالية ألتحليل 
زودنووا ب هوو  عميووه باالووبا  ينموواطو باإضووافة إلووى للووك التحليليووة التقليديووة أو تحليوول ااجووراءات اإ

 المعقولة للخط .
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 : مراحل القيام بالمراجعة التحليليةرابعًا : 

جووراءات التحليليوة مصووطلح ل والتوصوول إلوى االلووتنتاجات موق اإيطلوه علووى عمليوة تخطوويط وتن يو   
 ووق موق (و واوي عمليواا تت336و ص  2007)لط ويو  Analytical Reviewالمراجعوة التحليليوة 

 أرب  مراحل اي  التالي  :

 : التوقعاتت ويق مرحلة  -( 1)

عوداد التوقعوات الخاصوة بوالقي  التوي لوتظهر فوي أرصودق     يقو  المراج  في اله المرحلوة بتطووير وا 
حلووابات القوووام  الماليووة ت ليلوواا علووى القوووام  الماليووة اللووابقة أو الموازنووات أو معلومووات الصووناعة أو 

تشووووراتو ويقووووو  المعلومووووات غيوووور الماليووووةو فالتوقعووووات تم وووول تقووووديرات المراجوووو  للقووووي  الملووووجلة أو الم
توقعووات بطريقوة مووق شوو نها أق يشوير االخووتالف الجووواري فيموا بوويق تلووك التوقعووات الالمراجو  بتطوووير 

 (. 2007)لط يو  والقي  الملجلة إلى وجود تحري ات

عوود المرحلووة اا  وور أاميووة فووي عمليووة المراجعووة التحليليووةو و لمووا اقتوور  توقوو  يإق ت ووويق التوقوو  "   
الصحيح أو العالقة الصحيحة  لما زادت فعالية اإجراءات التحليلية فوي تحديود المراج  مق الرصيد 
 (.338و ص  2007)لط يو " التحري ات المحتملة

 : مرحلة التحديد -( 2)

تحد  اله المرحلة عندما يقو  المراج  بمقارنة القيمة التوي يتوقعهوا مو  القيموة الملوجلةو ويتعويق    
مووة المتوقعووة والقيمووة الملووجلة االخووتالف فيمووا بوويق القي مقوودارعلووى المراجوو  فووي اووله المرحلووة درالووة 

طووة يطلووه و فووي  لمووات أخووري عنوود أي نقطووة يعتبوور االخووتالف جواريووااو تلووك النقلوووف يقبلوو  ليالوو
ويوجووود مووودخليق يم وووق الوووتخدامهما فوووي تحديووود حووود  (.2007)لط ووويو  عليهوووا حووود اااميوووة النلوووبية

 ( :2003ااامية النلبية اما )البديوي وشحات و 

  مبلووت معوويق لل ووره الوولي  بوضوو  المراجوو  يقووو تجوواوز ال ووره لمبلووت معوويق : وطبقوواا لهووله الطريقووة
يقوو  ب حوص وموق  و    واا لا المبلوت اعتبور جواريويلمح ب و بحيو  إلا تجواوز ال وره المحلوو  او

 لبا  الا ال ره.أ
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  وضوو  قاعوودق  ةالتحليليوو المراجعووةتجوواوز ال ووره لنلووبة معينووة : عووادقا مووا ي وووق مووق الصووع  فووي
قورار فوي شو ل مبلوت مطلووهو لوللك غالبواا موا يلوتخد  المراجوو  طريقوة النلوبة  و ق يقوارق المراجوو  

فووإلا  وريجوواد نلوبة التغي وا  جعوة برصوويده فوي اللونة اللوابقة و رصويد الحلوا  فوي اللوونة محول المرا
وجد أق نلبة التغير تتجاوز نلبة معينة يحدداا المراج  مق واقو  خبرتو و فإنو  يعتبور التغيورات 
التي حد ت في الا الحلا  تغيرات غيور عاديوة مموا يلوتدعي فحصوها ومعرفوة االوبا  حتوى 

 يت  د أنها ال ترج  إلى تحري ات في المعلومات المالية.

ااامية النلبيةو يقو  بتحديد مدي جوارية االختالف بيق القيموة بعد أق يقو  المراج  بتقدير حد    
و فوإلا  واق اولا بتحديودهالمتوقعة والقيمة الملجلة وللك وفقواا لحود اااميوة النلوبية الولي قوا  المراجو  

ضافيو أما إلا  اق ال وره إجراء فحص إاالختالف أقل مق الحد المقبول فإق المراج  ال يحتاا إلى 
 (. 2007)لط يو  اامية النلبية فإق الخطوق التالية تتم ل في فحص ال رهأ بر مق حد ا

 : مرحلة ال حص -( 3)

في اله المرحلة يضطل  المراج  ب حص التوقعات المحتملة لل ره بيق القي  المتوقعوة والملوجلةو    
ر علووى حيوو  أق اوولا ال ووره يم ووق أق يرجوو  إلووى وجووود تحري ووات أو إلووى العواموول ال امنووة التووي تووت 

الحلوووا  محووول المراجعووووة أو إلوووى العواموووول المرتبطوووة بإم انيووووة االعتمووواد علووووى البيانوووات الملووووتخدمة 
مووا  وواق مووق اارجووح أق ال ووره مووا زادت دقووة التوقوو   ل   ل  و  لتطوووير التوقوو  أو مووزيج مووق اووله العواموول.

انخ ضوت دقوة التوقو  موا بيق توق  المراج  والقيمة الملجلة ليعود إلى التحري اتو وعلى النقويا  ل  
 لما زاد احتمال أق ي وق ال ره راجعاا إلى العوامل ال امنة التوي توت ر علوى الحلوا  محول المراجعوة 

)لط وووويو  أو إلووووى العواموووول المرتبطووووة بإم انيووووة االعتموووواد علووووى البيانووووات الملووووتخدمة لتطوووووير التوقوووو 
2007.) 

ختالفووات جواريووة اووي االلت لووار مووق وجووود ا دوموق الخطوووات ااولووى التووي يقووو  بهووا المراجوو  عنو   
  بشوووو ل  المهنووووي عنوووود درالوووووة االدارق وطلوووو  التوضوووويحو وموووو  للوووووك مووووق المهوووو  أق يحووووت ظ المراجووووو

لتدعيمهاو وعنودما يوت  الوتخدا  أق يتدي المراج  إجراءات مراجعة أخري ويقترح و توضيحات اإدارق
اا علوى ال وور حيو  أق ال ي ووق مطلوبوجراءات التحليلية في عمليوة التخطويط فوإق للوك التودعي  قود اإ
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 جوووراءات التحليليوووة فوووي مرحلوووة التخطووويط يتم ووول فوووي تخطووويط العمووول الووولي لووويت  أداتهالهووودف موووق اإ
 (. 2007)لط يو 

 : مرحلة التقيي  -( 4)

لوطة المراجو  والقيموة الملوجلة بوا ال وره بويق القيموة المتوقعوة للبنوداله المرحلة تقيوي  أ ور  يت  في   
القووام  الماليوةو وعوادقا ال ي ووق عمليواا أق يوت  تحديود العوامول التوي ت لور قيموة دالوة عورا ع علىل  

ال ره بال املو حي  يحاول المراجو  أق يحودد  ميواا مقودار االخوتالف الولي يم وق أق يعوزي الوبا  
 لموووا زاد اووولا المقووودار  لموووا قووول احتموووال وجوووود تحريوووف و لوووبا  خاصوووة بدقوووة التوقووو و أاقتصوووادية أو 

 (. 2007)لط يو  واريج

 : العوامل المؤثرة في مدى اعتماد المراجع على المراجعة التحليليةخامسًا : 

العواموول المووت رق علووى موودي اعتموواد المراجوو  علووى نتووامج  (520رقوو  )بوويق معيووار المراجعووة الوودولي    
 ( :350 - 349و ص  2000)الناغيو  المراجعة التحليلية  التالي

  عندما ي وق :  للبنود موضوع المراجعة مقارنةا بالمعلومات المالية   لو فم الا ااامية النلبية
ارصدق المخزوق أامية بالنلبة للقوام  المالية عادقا ال ي ت ي المراج  بإجراءات المراجعة 
التحليلية اللتخالص نتامج مراجعت و ومق ناحية أخري قد يعتمد المراج  عليها إلى حد  بير 

منها ال يش ل أامية بالنلبة للقوام  المالية  لبعا بنود المصروفات إلا  اق  ل  عند مراجعت  
   ل ول  تحد  تقلبات غير متوقعة فيها.

 جراءات ااخري التي اإ : جراءات المراجعة ااخري الموجهة لن   الغراو فعلى لبيل الم الإ
قو ومراجعة المتحصالت يقو  بها المراج  عند فحص  لمدي إم انية تحصيل أرصدق المديني

جراءات قد تت د أو تن ي التلاتالت التي أ يرت عند تطبيه الالحقة لتاريخ الميزانيةو اله اإ
 إجراءات المراجعة التحليلية على أرصدق حلابات العمالء.
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 يتوقو  المراجو   : دقة التنبت بالنتامج المتوقعة مق إجراءات المراجعة التحليليةو فعلى لوبيل الم وال
دقا درجووة أ بوور مووق ال بووات عنوود مقارنووة نلووبة مجموول الووربح مووق فتوورق اخووري عنهووا عنوود مقارنووة عووا

 مصروفات اابحا  أو اإعالق التي قد تختلف مق فترق اخري طبقاا لليالة اإدارق.

 إلا  بووت للمراجوو  ضووعف الرقابووة الداخليووة  : تقيووي  المخوواطر المالزمووة للرقابووةو فعلووى لووبيل الم ووال
أوامووور البيووو  فيجووو  أق ي ووووق اعتمووواده اا بووور علوووى االختبوووارات الت صووويلية للعمليوووات علوووى تن يووول 

 واارصدق بدالا مق المراجعة التحليلية.
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 المبحث الثاني

 التعريف بالغش واألخطاء وخصائصهما 

 ال نيوة ال  ايوة تقواريرا  فوي يضومنوا قأ الحلوابات مراجعوي موق القووام  الماليوة يتوقو  ملوتخدمو   
 تت ر التي ااخطاء الجوارية ا تشاف منه  يتوقعوق  ما والحيادو وااللتقالل والموضوعية والنزااة
 (و 2004الماليوة المضوللة )جربووعو  القووام  صودور ومنو  المواليو المر وز وقامموة الودخل قامموة على

وقوود بينووت للوووك العديوود مووق الدرالوووات التووي أشووارت إلوووى أق  نلووبة  بيوورق موووق الملووااميقو والووودامنيقو 
والمدراء المالييقو يعتقدوق أق  أا  وظي ة للمراج  اي ا تشواف الغوش وااخطواء فوي القووام  الماليوةو 

لمضوووللة )غووواليو واللووب  فوووي للووك ااضووورار والخلوووامر التووي يلوووببها االعتموواد علوووى القووووام  الماليووة ا
2003.) 

فوووي التقوووارير الماليوووة  لوووف الملوووت مريق والووودامنيق   االحتيوووالحووودي الدرالوووات إلوووى أق إشوووارت أقووود ف   
دارتهوا بإصودار التقوارير الماليوة االحتياليوة موا إوااطراف لات الصلة بمتللات ااعمال التي قامت 

 (.Rezaee, 2005) 2005مليار دوالر في اللنوات ااخيرق قبل عا   (500)يقار  عق 

مري ية بينت أق المشوار يق فوي الدرالوة يقودروق جرتها جمعية فاحصي االحتيال ااأووفقاا لدرالة    
يراداتها بلب  االحتيالو اله النلوبة تم ول إمق  %(5) عق أق المنظمات اامري ية تخلر ما يقار 

جمووالي للواليووات المتحوودق لعووا  اإلووى النوواتج المحلووي مليووار دوالر بووالتطبيه ع (652)مووا يقووار  عووق 
2006 (AFCE, 2006  و وارت عووت اووله النلووبة فووي درالووة لوون   الجهووة فووي عووا)لتصوول  2008
جمووووالي ر بووووالتطبيه علووووى النوووواتج المحلووووي اإمليووووار دوال (994)لتم وووول مووووا يقووووار  عووووق  %(7)إلووووى 

 (.   AFCE, 2008) 2008للواليات المتحدق لعا  

قوودرت أق  2014جمعيووة فاحصووي االحتيووال فووي التقريوور اللوونوي لعووا   وردتهوواأ أخووري وفووي درالووة   
يراداتهوا بلوب  االحتيوالو وبتطبيوه اوله النلوبة إموق  %(5)المنظمة المتولطة الحج  تخلر حووالي 

ترليووق دوالر خلوامر بلوب   (3.7)نجود أنهوا تم ول موا يقوار  عوق  2013على الناتج العوالمي لعوا  
 (.AFCE, 2014االحتيال )
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وقد زاد االاتما  بموضوع الغش في اللجالت المحالبية والقوام  المالية بعد ازدياد عدد القضايا "   
المرفوعوووة ضووود مراجعوووي الحلوووابات الوووليق لووو  يلوووتطيعوا ا تشووواف الغوووش فوووي الشووور ات التوووي قووواموا 

فووال  عوودد  بيوور مووق الشوور ات أو ت بووداا لخلووامر فادحووة بلووب  أعمووال إبمراجعتهوواو ممووا أدي إلووى 
 (.26و ص  2009ش أو ااخطاء غير المقصودق" )مومنيو الغ

وقووود ت بووودت م اتووو  المراجعوووة فوووي اللووونوات الماضوووية مبوووالت ضوووخمة نتيجوووةا للووودعاوي القضوووامية    
المرفوعووووة مووووق قبوووول ملووووتخدمي القوووووام  الماليووووة الووووليق فقوووودوا الووووت ماراته  نتيجووووة عوووود  قوووودرق مراجعووووي 
الحلابات على ا تشاف الغش وما يتعله ب  مق تحري ات جوارية في القوام  الماليوةو حيو  وصولت 

 وو   1990مووق إيووراد م اتوو  المراجعووة اللووتة ال بووار فووي عووا   (%7)ات الوودعاوي القضووامية إلووى ن قوو
دعووي  4000ويوجد فوي الواليوات المتحودق وحوداا أ  ور موق  1993عا  ( %19.4)ارت عت لت وق 

مليووار دوالر وأق معظوو  تلووك  (15)قضوامية مرفوعووة ضوود المووراجعيق تقوودر المبووالت الالزموة لتلووويتها بووو
فصاح عق أنشطة العميول لويمة الحلابات في ا تشاف الغش وعد  اإي لببها فشل مراجعي الدعاو 

  (.2014اللمعة )الجمالو 

الضغوط على مهنة المراجعة لتتول  ملتوليتها أدت إلى زيادق المهنة ب المحيطة بيمةالإق وبهلا ف   
تخدميق لتقريور المراجعوة عق تعويا الملو في ا تشاف الغش وااخطاء. فقد أصبح المراج  ملتوالا 

  عق ااضرار التي تصيبه  نتيجةا لعد  ا تشاف  للتضليل الموجود بالقوام  المالية فوي حوال عود  بللو
والتجابةا لهله الضغوط توالت النشورات المهنيوة و (1989للعناية المهنية المعقولة )توما  وان ي و 

لتوي تولو  موق ملوتولية المراجو  فيموا يتعلوه ا القوانونييق للمحالوبيق اامري وي التي يصودراا المجمو 
 ملوووتويو وعلوووى  (99)با تشووواف الغوووش وااخطووواءو حيووو   ووواق آخراوووا نشووورق معوووايير المراجعوووة رقووو  

المتعلوه بملوتولية المراجو  عوق ا تشواف الغوش  (240) رق  صدر المعيار ةوالدولي معايير المراجعة
واللووتعراا خصووامص الغووش وااخطوواء الجواريووة توو  تقلووي  اوولا المبحوو  إلووى ال وورعيق  وااخطوواء.
 التالييق : 

 .خطاء الجوارية والغشال رع ااول : خصامص اا

 .ال رع ال اني : خطورق الغش وعوامل الخطر المحيطة ب  والعوامل المت رق في ا تشاف 
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 الفرع األول

 خصائص األخطاء الجوهرية والغش

ك التعريف بالغش وأنواع و الا ال رع مق الدرالة التعريف بااخطاء وأنواعهاو و لل يناقش   
 وللك على النحو التالي : وومتشرات وجوده   الشامعةوممارلاتوعناصرهو و 

 : الجوهري تعريف الخطأأواًل : 

الخطو  ب نو  تحريوف غيور مقصوود فوي المعلوموات الماليوة  (240) رق  بي ق معيار المراجعة الدولي   
( ااخطووواء ب نهوووا "التحري وووات الع ويوووة غيووور 58و ص  2005وعووورف لط وووي )  (.2000)النووواغيو 

المقصودق في القوام  المالية م ل ااخطاء الحلابية أو ال تابية في اللجالت والودفاترو أو اللوهو أو 
وقود . التطبيه الخاطئ غير المتعمود للليالوات المحالوبية"عد  صحة ت لير الحقامه باإضافة إلى 

ق تعريوف يوالصادرق عق المعهود اامري وي للمحالوبيق القوانوني (53)بينت نشرق معايير المراجعة رق  
)الجموالو  "فصاحات معينة فوي القووام  الماليوةالخط  ب ن  "تحريف أو التبعاد غير متعمد لمبالت أو إ

ووو. (370و ص  2014 ف الخطووو  ب نووو  تعوووديل أو تغييووور أو عووود  اتبووواع ااصوووول والمبوووادس ر   موووا ع 
ال  المحالبية المتعارف عليهاو على أق ي وق الا التعديل أو الحلف مقترناا بحلق نية القامميق ب  وا 

 (.1998اعتبر غشاا )الخطي  والرفاعيو 

ويقصووود بالخطووو  الجوووواري التحريوووف غيووور المتعمووود فوووي القووووام  الماليوووة والووولي ينوووتج عنووو  تضوووليل    
 لملووتخد  القوووام  الماليووةو بحيوو  أق قوورار الملووتخد  لووي وق مختل وواا فووي حووال عوود  وجووود اوولا الخطوو 

 .(1989)توما  وان يو 

 : أنواع األخطاءثانيًا : 

لوا  مودي أى ألالوهاو حيو  الوتخد  بعوا ال ت وا  تعددت اال  التي تو  تقلوي  ااخطواء علو   
وووووق   وتوووووافر القصوووود الرت ابهووووا مت بووووللك إلووووى أخطوووواء عمديووووة وأخطوووواء غيوووور عمديووووةو إال أق تقلووووي  ل 

 ل التعري وات التوي ااخطاء مق حي  طريقة االرت ا  وطبيعة الخط  يعتبر اا  ر شيوعااو  ما أق 
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ل تحريف غير مقصود للمعلومات الماليةو وللك يقلول جمعت على أق الخط  يم أشارق إليها لبه اإ
تنووواول أنوووواع ااخطووواء موووق حيووو  طريقوووة االرت وووا   تووو موووق أاميوووة التقلوووي  ااول لألخطووواءو ولوووللك 

 خطاء وفقاا لهلا االا   التالي:قل  اانوطبيعة الخط  بالت صيلو حي  ت

 خطاء الحلف أو اللهو:أ  -( 1)

فووي  - ليوواا أو جزميوواا  –غ ووال تلووجيل عمليووة معينووة أو أ  وور إخطوواء نتيجووة يقوو  اوولا النوووع مووق اا   
غ وال تلوجيل عمليوة ب  ملهوا فوي دفتور اليوميوة أو إي دفاتر ولجالت المشروعو ويقصد بالحلف ال ل و

لوووتال العووا و وم ووول اوولا الخطووو  موووق لوووى الحلووابات الخاصوووة بهووا بووودفتر ااعوود  ترحيووول طرفووي القيووود إ
 نوواء اختبووارات أ  ال شووف عنوو  تر علووى توووازق ميووزاق المراجعووةو ويووالصووع  ا تشوواف  نظووراا انوو  ال يووت 

 (.2004و وآخروقالمراجعة الت صيليةو أو عند التخدا  إجراءات المراجعة التحليلية )الحالي 

خوورو ومووق أبوورز  بووات الجووزء ا إ بووات جووزء مووق العمليووة وعوود  إأمووا الحوولف الجزموويو فيتم وول فووي    
امال ترحيول الطورف ا خور إلوى الحلوا  المخصوص لو  اام لة على للك ترحيل أحد طر  في القيد وا 

لوتال العووا و ويترتو  علوى اوولا النووع موق ااخطوواء عود  تووازق جووانبي ميوزاق المراجعوةو ممووا بودفتر اا
 .(2004و وآخروقل عملية ا تشاف  )الحالي له  ي  

 : رت ابيةااخطاء اال  -( 2)

"واووي أخطوواء تنووتج مووق عمليووات حلووابيةو وتووت  مووق خووالل النقوول مووق الملووتندات أو مووق تجميوو     
ويعتبور اولا النووع موق ااخطواء اا  ور  (.59و ص  2005القيود في الص حات المختل ة" )لط ويو 

 الخطو  قود ال يوت رو فوإلا لو  يوت ر اولاو لتوازق الحلابي لميزاق المراجعوة شيوعااو حي  قد يت ر على ا
لوووويتطل  ا تشوووواف  مووووق قبوووول المراجوووو  مهووووارق فامقووووة فووووي تتبوووو  القيووووود  اق المراجعووووةز علووووى توووووازق ميوووو

 .(2004و وآخروقوالملتندات المتعلقة بها )الحالي 

 : ااخطاء ال نية -( 3)   

"واي أخطاء ناتجة عق عد  صحة التوجيو  المحالوبي أو المعالجوة المحالوبية لعمليوات المنشو ق"    
(. ويحد  الا النوع مق ااخطاء نتيجة عود  اإلموا  بالقواعود المحالوبية 60ص  و 2005)لط يو 
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دراك بالمبووووادس ا  (و أي أنهووووا أخطوووواء ناتجووووة عووووق عوووود  درايووووة و 2004و وآخووووروقاللووووليمة )الحالووووي 
 المحالبية و ي ية مراعاتها عند تلجيل العمليات وااحدا  المالية.

طوواء الخلووط بوويق المصووروفات اإيراديووة والرألووماليةو ومووق أبوورز اام لووة علووى اوولا النوووع مووق ااخ   
أو تزيوود مووق طاقتوو    تحميوول مصووروفات الصوويانة الجواريووة والتووي تزيوود فووي العموور اإنتوواجي لألصوول

ن قت فيهاو والا النوع مق ااخطاء ال يت ر على التووازق الحلوابي أ  على دخل ال ترق التي  اإنتاجيةو
 لميزاق المراجعة. 

 : المت افمةااخطاء   -( 4)

"واووي أخطووواء يوووت  ارت ابهوووا دوق أق تووت ر فوووي تووووازق ميوووزاق المراجعووةو حيووو  تحووود  فوووي جوووانبيق    
(. ومش لة اله 59و ص  2005مختل يق ويترت  عليها خط  في صحة أرصدق الحلابيق" )لط يو 

فووي ااخطوواء أنوو  ال يم ووق ا تشووافها بلووهولة حيوو  يتطلوو  ا تشووافها مووق المراجوو  بوولل عنايووة تامووة 
المراجعووة الملووتندية والحلووابيةو وقوود يوودل ت وورار اوولا النوووع مووق ااخطوواء علووى ضووعف نظووا  الرقابووة 

 (. 2014الداخلية )الجمالو 

 : تعريف الغش )االحتيال(ثالثًا : 

والصووادرق عووق المعهوود اامري ووي للمحالووبيق القووانونييق  (99رقوو  )عرفووت نشوورق معووايير المراجعووة    
 (.2013و وآخروقللقوام  المالية )أرنز  الغش ب ن  تحريف مقصود

الغوش ب نو  "فعول مقصوود موق قبول واحود أو أ  ور موق  (240) رقو  وعرف معيار المراجعة الودولي   
أفووراد اإدارق أو أولمووك الم ل وويق بالحو مووة أو الموووظ يق أو أطووراف  ال ووةو ينطوووي علووى اللجوووء إلووى 

و A ونيووة" )دليووول االتحوواد الوودولي للمحالوووبيقالخووداع للحصووول علوووى من عووة غيوور عادلوووة أو غيوور قان
 (.159و ص  2010

"ووفقاا لم ت  المراجعة الوطني للممل ة المتحدقو فإق االحتيال يشمل التخدا  ولامل الخداع    
إضافة إلى البيانات المزورق عمداا أو حلف  وللحصول على مميزات مالية جامرق أو غير قانونية

 .  ما تشمل اللرقات لواءا للجهة مبالت أو  شوفات مق اللجالت الحلابية أو البيانات المالية
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ليوية لهيمات الرقابة ة أو المالية أ  ال" )المنظمة ا  انت مصاحبة لتزوير في البيانات الحلابي
 (.12و ص  2003العلياو 

نووو  "أي تصووورف بالخووداع يوووتدي إلوووى التجوووارق والصووناعة بالممل وووة المتحووودق الغووش ب فووت ايموووة وعر     
و 2014إضرار بملااميها" )الجمالو أو ا يها ملتهل  ضرار بمصالح عمالء شر ات ااعمال أو اإ

 (.369ص 

الخطو  العمود الولي يرت و  عوق قصود أو عمود أو تودبير لوابه  ف أحد ال ت ا  الغش ب نو  ما عر      
خ ووواء أو الغوووش أو االخوووتال  أو موووة االداريوووةو وللوووك للتضوووليل أو اإبووول قلووو  المحالوووبة أو الهيمووق ق

  (. 1991)اللاعي وعمروو  ى القوام  الماليةالت  ير عل

فصوواحات معينووة إفوو  آخوور ب نوو  "عبووارق عووق للووك التحريووف أو االلووتبعاد المتعموود لمبووالت أو وقوود عر     
خ اء جهله  أو عد    اءته  أو لرغبته  إرت   لرغبة مرت بيها في ا ت  في القوام  المالية واي غالباا م

فووي تغطيووة لوورقات واختاللووات  بيوورق فووي النقديووة أو البضوواعة أو تقوودي  تقووارير ماليووة غيوور حقيقيووة" 
 (.373و ص  2014)الجمالو 

لهيمات الرقابة ليوية ا ف  الدليل الرقابي حول االحتيال وال لاد الصادر عق المنظمة وقد عر     
( ب ن  " التزييف المتعمد للحقامه و/أو المعلومات الهامة للحصول على مزايا ASOSAIالعليا )

 (.6و ص  2003ليوية لهيمات الرقابة العلياو وعة أو غير قانونية" )المنظمة ا مالية غير مشر 

نطوي على التخدا  فت متللة النقد العربي اللعودي االحتيال ب ن  "أية ممارلة ت ما عر     
ش ال االلت ادق المالية لمرت   الجريمةو أالخداع للحصول المباشر أو غير المباشر على ش ل مق 

أو تلهيل للك لغيره لتتدي إلى ش ل مق أش ال الخلارق للطرف اللي تعرا لالحتيال" )متللة 
 (.7و ص 2008ي اللعوديو قد العربالن
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 :وعناصره  أنواع الغش )االحتيال(رابعًا : 

ااصول أو غوش الموظوف  وااللتيالء على ختال اال : يم ق التمييز بيق نوعيق مق الغش اما   
الجووزء و (و 2013و وآخووروقأو العاموولو والتقريوور المووالي االحتيووالي والوولي يعوورف بغووش اإدارق )أرنووز 

 اليق النوعيق بالت صيل. يناقشالتالي 

 : ااصول )غش العامليق( وااللتيالء على ختال اال  -( 1)

 خطواء لتغطيوة اوله ب ومصواحبتهاويتضمق اولا النووع موق الغوش بشو ل عوا  لورقة مووارد المنشو ق    
اللرقاتو وتعتمد المنشو ق علوى نظوا  الرقابوة الداخليوة بهوا لمنو  حودو  م ول تلوك االحتيواالتو ولوللك 

توقو  موق حودد نقواط الضوعف بو و  وللك ي  فإق المراجو  يقوو  بتقيوي  نطوا  الرقابوة الداخليوة للمنشو ق  و  ي
المراجوو  أق ي تشووف م وول اووله االحتيوواالت اعتموواداا علووى خبرتوو  ومهارتوو و وللووك يتطلوو  مووق المراجوو  

بوووالرغ  مووق أق اووولا النووووع موووق و  (.2005دراك وفهوو  الطوووره التوووي يووت  بهوووا ارت وووا  الغووش )لط ووويو إ
ال يقتصر على اللرقة بوالطة العامليق  ح على تلميت  بغش واحتيال العامليقو إال أن ل  الغش اصط  

 صول بص ة عامة أّياا  اق مختللها.ا او يشمل اختال  اانما  فقطو و 

و فطبقوواا لتقووديرات فووي الواليووات المتحوودق ويلووب  اوولا النوووع مووق االخووتال  خلووامر  بيوورق للشوور ات   
مووق عوامووداا نتيجووةا  %(6)ايوو ق بوواح ي االحتيووال المرخصوويقو فووإق الشوور ة المتولووطة ت قوود حوووالي 

و وعادقا ما يت  اختال  ااصول في الملتويات المنخ ضوة فوي الهور  التنظيموي للمنظموةو لالختال 
(و وفوووي 2013و وآخوووروقإال أنووو  فوووي بعوووا الحووواالت ت ووووق اإدارق شوووري ة فوووي اوووله العمليوووة )أرنوووز 

ت تم وول عمليووات مووق حوواالت الغووش التووي شووملتها الدرالووة  انوو %(90)درالووة لوون   الجهووة بينووت أق 
 (. AFCE, 2004صول )أاختال  

 : التقرير المالي االحتيالي )غش اإدارق( – (2)

يتضوومق اوولا النوووع مووق الغووش تحريووف وتزييووف حقيقووة الوضوو  المووالي للشوور ة عووق طريووه ارت ووا     
ااخطاء المتعمدق بالدفاتر واللجالت المحالبية بوالطة اإدارق العلياو وخطورق الا النوع موق الغوش 

رق علوى تتم ل في أن  يحد  حتى في ظل وجود نظا  رقابة داخليوة جيودو للوك اق اإدارق لوديها القود
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قهوور اإجووراءات الرقابيووةو ومووق  وو  فووإق اوولا النوووع مووق الغووش يصووع  ا تشوواف و علووى الوورغ  مووق أنوو  
(و  مووا أق 2005يحموول فووي طي اتوو  أ ووراا جواريوواا علووى صووده وعدالووة عوورا القوووام  الماليووة )لط وويو 

لوامر مورق موق الخ( 556)حدي الدرالات تشير إلى أق اولا النووع موق الغوش يلوب  خلوامر أ بور بوو إ
 (.Bejarano, 2008التي يلببها غش العامليق )

يشووير إلووى بيانووات  البووة بشوو لذ متعموودو وللووك بهوودف خووداع  االحتيوواليإق التقريوور المووالي فوووبهوولا    
اااوووداف التوووي تلوووعى اإدارق وتتم ووول و (2013و وآخوووروق)أرنوووز  ملوووتخدمي المعلوموووات المحالوووبية
 : (63 - 62و ص  2005)لط يو في ا تي  االحتياليلتحقيقها مق إصدار التقرير المالي 

تقو  إدارق المنش ق بالتالعو  فوي القووام  الماليوة لتضوخي  ااربواح عوق طريوه زيوادق اإيورادات   -( 1)
ل ي يتم ق مديرو المنش ق مق التصورف فوي وللك  وأو تخ يا المصروفات أو  الاما معاا 

ترغي  منشو ق أخوري فوي  و أواارباح زيادق نصي  المديريق مقو أو ألهمه  ب لعار مرت عة
 شراء المنش ق.

تقووووو  إدارق المنشوووو ق بالتالعوووو  فووووي القوووووام  الماليووووة لتخ وووويا ااربوووواح عووووق طريووووه تخ وووويا   -( 2)
شووراء ألووه  المنشوو ق مووق اللوووه وللووك ل واإيوورادات أو تضووخي  المصووروفات أو  الامووا معوواا 

 التهر  مق الضرام .و أو ت ويق احتياطيات لريةو أو المالي

الحصووول علووى لتلووهيل وللووك  وتقوووي  وتوودعي  المر ووز المووالي للمنشوو ق علووى خووالف الحقيقووة  -( 3)
بي  و أو لترغي  شريك جديد في االنضما  إلى المنش قو أو لالقروا مق المتللات المالية

 المنش ق بقيمة مرت عة إلا ما ت  البي  على ألا  القيمة الدفترية التي تظهراا الميزانية.

)لط وويو فيمووا يلووي  بغووا النظوور عووق نوعوو  لغووشاممارلووات وقوود أشووار أحوود البوواح يق إلووى أبوورز    
2005): 

   لة بوالطة الموظف الملتول. بات مبيعات نقدية واختال  القيمة المحص  إعد 

   واختاللها  بات بضام  واردق إلى المخازقإعد. 
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  لعجووز فووي النقديووة النوواج  عووق دراجهووا بوو على مووق قيمتهووا لتغطيووة اإإ بووات مصووروفات واميووة أو
 االختال .

 .عد  احتلا  المخصصات أو المجمعات ال افية لغرا تضخي  الدخل 

 مصووروفات رألوماليةو مموا يترتو  عليوو  تحميول مصوروفات اللوونة  إ بوات المصوروفات اإيراديوة 
الحاليوووة علوووى عووودق فتووورات ملوووتقبليةو اامووور الووولي يضوووخ  دخووول اللووونة الحاليوووة ويخ وووا دخووول 

 اللنوات القادمة.

 .تخ يا االلتزامات الملتحقة على المنش ق 

 .عد  خص  الديوق المعدومة مق أرصدق المدينيق 

ليوية التالي )المنظمة ا  في يم ق تلخيصها مق العناصر ينطوي الغش على مجموعةو     
 ( :13و ص  2003لهيمات الرقابة العلياو 

 للي ي وق على ااقل طرفاق في عملية االحتيالو مرت   االحتيال والطرف المتضرر أو ا
 و واللي يشار إلي  بالضحية.ليق  علي  الضرر مق االحتيال

 

  المادي أو التزوير في البيانات عمداا.يقو  مرت   االحتيال بالحلف 

 .ت وق اناك نية لدي مرت   االحتيال بتزوير البيانات بحه الضحية 

 .ي وق لدي الضحية الحه القانوني بالرد على البيانات المقدمة 

   لل قة. ا لخطر بالنلبة للضحية نتيجةا ي وق اناك إما ضرر فعلي أو تعر 

  بش ل عا  محاولة تموي ي وق اناك. 
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 ومؤشرات وجودهما : مجاالت ومواطن ارتكاب الغش واألخطاءخامسًا : 

لما  المراج  ب لبا  وأنواع ااخطاء والغش غيور  افيوة لو و موال  يصواح  للوك درايوة     إق دراية وا 
خطاء والغش ل ي تلاعده إلى حد  بيور للقيوا  بعملو  )اللواعي وعموروو لما  بمواطق ومجاالت ااا  و 

المعلوموووات المحالوووبية بووو ال  مراحووول رميلوووية فوووي الووودورق المحالوووبيةو وتعتبووور اوووله تمووور . و ( 1991
راحول اوي خطاءو وفيها تق  مجاالت متعددق الرت ابهماو واوله المرت ا  الغش وااال اا المراحل مواطن

 (:60و ص  2000)عبداهللو 

أي مرحلووة القيوود ااولوويو وتنقلوو  فوورص ارت ووا  الغووش والخطوو  انووا  و بووات العمليوواتإمرحلووة   -( 1)
 إلى  ال ة أنواع:

  التحليل غير الللي  للعمليات : فقد يخطوئ المحالو  بشو ل مقصوود )غوش( أو بشو ل غيور
تها امقصود )خط ( في تحليل العملية إلوى طرفيهوا الموديق والودامقو فيوجههوا إلوى غيور حلواب

الخلوط بويق المصوروفات اإيراديوة والرألوومالية  ول غيور اللولي الصوحيحةو وقود يتضومق التحليو
 عق جهل أو لهو أو بهدف التضليل.

  حلف عمليات  اق يجو  قيوداا : وموق اام لوة البوارزق علوى للوك عود  إدراا بضواعة معينوة
و واولا الخطو  قود بوالرغ  موق وصوول فواتورق الموورد وضمق المخوزوق اللولعي فوي نهايوة العوا 

 غش أو قد ي وق ع وياا.يرت   بقصد ال

 باتها : تغلو  علوى اولا العمول صو ة العمود ولوبه اإصورار إ بات عمليات  اق يج  عد  إ 
والتصوومي  لتحقيووه اوودف معوويقو حيوو  أنوو  مووق النووادر أق ينشوو  م وول اوولا العموول عووق جهوول 
المحالووو  بضووورورق التمييوووز بووويق عمليوووات ال تووورات الماليوووة المختل وووةو وموووق اام لوووة فوووي اووولا 

ل ما تلج  إلي  بعا المتللات موق تلوجيل المقبوضوات التوي تحود  فوي بدايوة ال تورق المجا
وللووك بقصوود تحلوويق مظهوور الميزانيووة  حاليووةالماليووة التاليووة ضوومق مقبوضووات ال توورق الماليووة ال

موووق حيووو  النقديوووةو ويصوووده ن ووو  الشووويء علوووى إدراا مبيعوووات أوامووول ال تووورق التاليوووة ضووومق 
 ر نتيجة أعمال أقوي مق الحقيقة. عمليات ال ترق اللابقة إظها
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مرحلة التجمي  والترحيل : واوله اوي مرحلوة ااعموال ال تابيوة والحلوابية المتضومنة للترحيول   -( 2)
عووداد قوووام  الجوورد وال شوووف الت صوويليةو أو  مووق اليوميووة إلووى االووتالو وترصوويد الحلووابات وا 

المعدومووة وغيوور للووكو والووديوق  وحتووى عنوود إعووداد موووازيق المراجعووةو واحتلووا  االلووتهال ات
 ومق الطبيعي أق ت وق اله العمليات عرضة للخط  والغش.

عووداد وتحضووير القوووام  الماليووة النهاميووة : وفووي اووله المرحلووة ت وووق فوورص حوودو  أو إمرحلووة   -( 3)
 ا  ااخطاء والغش متعددق ومنها :ارت 

 ر محققوة إدراا مبالت أو قي  غير لليمة  ما في حالة تضخي  ااصول أو إظهوار أربواح غيو
 بقاممة الدخل.

  حلف بعا البنود أو المبالت مق القوام  الماليةو  ما في حالة عود  إدراا بعوا االلتزاموات
 لقاطها  لي اا.إالحقيقية أو بقيمتها 

   لبعا بنوود القووام  الماليوةو واولا يوتدي إلوى عود   إعطاء وصف غير صحيح أو غير  اف
إدراا  : قووو  المشوووروعو وموووق اام لوووة علوووى للوووكتعبيووور اوووله القووووام  التعبيووور الصوووحيح عوووق وا

 أصول  ابتة ضمق مجموعة ااصول المتداولة بهدف إظهار نلبة ليولة عالية.

 للقووووام  فصووواح عوووق  ووول العوامووول الموووت رق علوووى المر وووز الموووالي فوووي تووولييل أو ملحوووه عووود  اإ
االلتزاموات العرضوية التوي ت ووق  : إق ل  ي ق ضمق بنوداواو وموق اام لوة علوى للوكالمالية 

 أاميتها النلبية  بيرقو ويلز  إظهاراا على ش ل حلابات نظامية أو في ملحه للميزانية.

وفي ش ق المتشرات الدالة على احتمال وجود غش أو احتيوال فوي التقوارير الماليوة أشوارت بعوا    
 : (45و ص  1998و )الخطي  والرفاعيالدرالات إلى اله المتشرات على النحو التالي 

 ومق أا  دالالتها : دارق : اءق أو أمانة اإالريبة في    -( 1)

  لوويطرق شووخص واحوود أو مجموعووة قليلووة مووق ااشووخاص علووى اإدارق موو  غيووا  مجلوو  أو
 لجنة عليا لالشراف ال ع ال عليه .
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 .وجود تنظي  معقد ال ضرورق ل  في المتللة 

  مم نواا  نظا  الضبط الداخلي عندما ي ووق للوكالت خير الملتمر في تالفي قصور جلي  في 
 عملياا.

 قلا  المحالبة والمالية. ب قيييلالرمع معدل التغيير في الموظ يق ارت ا 

 .قلة عدد العامليق في دامرق المحالبة بصورق ملحوظة وداممة 

 .التغيير المت رر للملتشار القانوني أو المراج  الخارجي 

 ومق أا  دالالتها : الشر ة داخلياا :ضغوط غير طبيعة تعاني منها   -( 2)

 .ابوط الصناعة وازدياد حاالت ال شل 

 . عد  مالممة رأ  المال العامل نتيجة انخ اا في اارباح أو تول  لري 

   ق اارباح.قيا  الشر ة بالتخدا  البدامل المحالبية التي تحل 

 لطرحهووا لال تتووا   احتيوواا المتللووة لتحلوويق اتجوواه ااربوواح لوودع  لووعر االووه  فووي اللوووه
 العا  أو تجنباا للليطرق عليها بوالطة شراء ألهمها مق أطراف أخري أو اي لب  آخر.

 .الضغط على موظ ي قل  المحالبة بإتما  القوام  المالية بوقت قصير وغير معقول 

 ها :ومق أام   عمليات غير طبيعية :  -( 3)

  في نهاية اللنة.عمليات غير طبيعية لات ت  ير  بير على اارباحو خاصةا 

 .عمليات م  جهات مقربة 

   نوووويق  المحوووواميق والملتشوووواريق والعمووووالء تبوووودو عاليووووة مبووووالت ماليووووة مدفوعووووة اشووووخاص معي
 بالمقارنة م  الخدمات المقدمة.

 ومق أا  دالالتها :  بات الالزمة :صعوبات في الحصول على أدلة اإ  -( 4)
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  العمليات وفوه اإجوراءات المعتوادق لجالت غير منالبةو وللك قد ي وق بلب  عد  تلجيل
 وعد  التوازق في حلابات الرقابة.

 .عد  التو يه المنال  للعمليات 

  ر غير الم هو  في معدالت التشغيل.ي   باتو والتغدلة اإأالتضار  بيق 

   جابات غير معقولة اللت لارات المراج .إقيا  اإدارق بالمراوغة وتقدي 

 

 الفرع الثاني

 وعوامل الخطر المحيطة به والعوامل المؤثرة في اكتشافهخطورة الغش 

يناقش الا ال رع  مخاطر الغش مقارنةا بمخاطر ااخطاءو  ما يناقش خصامص الغش    
والمعلومات الالزمة لتقيي  مخاطرهو وموقف المراج  من و ويختت  بالعوامل المت رق على ا تشاف و 

 :ومراحل مراجعت و وللك على النحو التالي 

  قابل خطورة األخطاء :مأواًل : خطورة الغش 

 يواو النيوة الرت ابهوال تتووفر ا قق ااخير ال( أ  ر خطورق مق ااخطاء للك ايعتبر الغش )االحتي   
و وحتوى فوي الحواالت التوي علوى عدالوة القووام  الماليوة موادي   لهوا تو  ير حياق ال ي ووقفي   ير مق اا

لهل مق ا تشاف الغوش الولي تتووافر النيوة الرت ابو و فمرت بوو أفيها الخط  مادياا ي وق ا تشاف  ي وق 
الغش يلعوق بشتى الولامل إخ ام  اامر اللي يجعل مق الصع  ا تشاف  موق قبول المراجو و وفوي 

 A)دليول االتحواد الودولي للمحالوبيق  إق علوى( 240) رقو  الا اللياه نص معيار المراجعوة الودولي
 :(158و ص  2010

مخاطرق عد  ال شف على تحريف جواري ناتج عق االحتيال اي أ بر مق مخاطرق " 
اق االحتيووال قوود ينطوووي علووى  وعوود  ال شووف علووى تحريووف جووواري نوواتج عووق الخطوو 

خطووووط متقدمووووة ومنظمووووة بشوووو ل دقيووووه مصووووممة إخ اموووو  م وووول التزويوووورو أو اإخ وووواه 
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نوات الخاطموة المقصوودق التوي يوت  تقوديمها إلوى المتعمد في تلجيل المعامالتو أو البيا
خ اء أ  ور صوعوبة موق حيو  ا تشوافها عنودما اج و وت وق اله المحاوالت عند اإالمر 

تصوواحبها عمليووة تواطووتو ويم ووق أق يووتدي التواطووت إلووى أق يعتقوود المراجوو  بوو ق دليوول 
 شوف المراجعة مقن  في حيق أن  غير صحيحو عوالوق علوى للوكو فوإق مخواطرق عود  

المراجوو  عوووق تحريووف جوووواري نوواتج عوووق احتيووال اإدارق اوووي أ بوور موووق مخوواطرق عووود  
 شوووف المراجووو  عوووق تحريوووف جوووواري نووواتج عوووق غوووش الموظوووف اق اإدارق عوووادقا موووا 
ت ووووق فووووي موضووو  يم نهووووا فيووو  التالعوووو  بشووو ل مباشوووور أو غيووور مباشوووور باللووووجالت 

ءات الرقابووة المصووممة المحالووبية أو عوورا معلومووات ماليووة احتياليووة أو تجوواوز إجوورا
 .لمن  عمليات االحتيال المشابهة مق قبل موظ يق آخريق"

 ومخاطره : خصائص الغشثانيًا : 

  ال  خصوامص واوي على أق الغش )االحتيال( ينطوي (240رق  )بيق معيار المراجعة الدولي    
لممارلوت  )دليول  داف  أو ممارلة ضغط الرت اب و وفرصة ملحوظة للقيوا  بو و ووجوود تبريور معويق :

اوله الخصوامص بم لو  االحتيوالو وتم ول الظوروف  وتعرف(و 2010و A االتحاد الدولي للمحالبيق
موق االعتبوارات المهموة لودي المراجو  و (. Ramos, 2003التي ت وق حاضورق عنود وقووع االحتيوال )

عنود القيووا  بعمليووة المراجعووةو تحديوود العواموول التووي تزيوود مووق خطووورق الغووشو وفيمووا يلووي عوورا ام لووة 
عوامل الخطر في التقرير المالي االحتياليو وعوامل الخطر في اختال  ااصول وللك وفقاا لم لو  

تيوالي واخوتال  ااصوول فوي ن و  الخصوامصو االحتيالو حي  يشوترك  ول  موق التقريور الموالي االح
 - 540و ص  2013و وآخووروق)أرنووز  وللووك علووى النحووو التوواليل ووق يختل وواق فووي عواموول الخطوورو 

542: ) 

 )غش اإدارق( : عوامل الخطر في التقرير المالي االحتيالي  -( 1)

  الووووودواف  / الضوووووغوط : موووووق الووووودواف  الشوووووامعة بووووويق الشووووور ات لتحريوووووف القووووووام  الماليوووووةو اوووووو
ربووواح قووود يهووودد قووودرق الشووور ة فوووي االنخ ووواا فوووي اا: ل الشووور ةو فمووو الا النخ ووواا فوووي دخوووا
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ربووواح لتلوووهيل الحصوووول علووووى دارق لتضوووخي  ااحصوووول علوووى تمويووولو لوووللك قووود تلووووعى اإال
 تمويلو أو قد تقو  اإدارق بللك لزيادق لعر الله .

  ا للووء االلوتغاللو إال ال رص المتاحة : رغو  أق القووام  الماليوة فوي  ول الشور ات قود تتعور
أق الخطورق تزداد لدي الشور ات لات الصوناعات التوي تشومل تقييموات وتقوديرات لات داللوةو 

يخضووو  تقيوووي  المخوووزوق لخطووور التحري وووات لووودي الشووور ات لات المخوووزوق المتشوووع   : فمووو الا 
 شر على نطاه جغرافي وال .توالمن

 مهمواا يتخول فوي  و التقريور الموالي يعود عوامالا االتجااات / التبرير : إق اتجاه اإدارق العليا نح
االعتبار عند تقيي  احتمالية وجود غش في القوام  الماليةو فإلا  اق المدير التن يلي أو باقي 

وي وووق و الموودراء يظهوور عوود  االاتمووا  بووالتقرير الموواليو فووإق وجووود الغووش ي وووق أ  وور احتموواالا 
باإضوافة إلوى نشرات مت املة بش ل ملتمرو  صدارإ عد  االاتما  بالتقرير المالي مق خالل

ق أ  مووا وربوواح المتوقعووة التووي يصوودراا المحللوووق الموواليوقاابمقابلووة نشوورات  ااتمووا  المووديريق
 هل عليها تبرير فعل االحتيال.شخصية اإدارق وقيمها ااخالقية يل  

 )غش العامليق( : ااصول وااللتيالء على ختال االعوامل الخطر في   -( 2)

  الوووودواف  / الضووووغوط : تعوووود الضووووغوط الماليووووة دافعوووواا مشووووتر اا ل وووول الموووووظ يق الووووليق يقوموووووق
ولمووك الووليق أبوواختال  ااصووولو فووالموظ وق الووليق لووديه  ال  يوور مووق االلتزامووات الماليووةو أو 

لديه  مشا ل تتعله بإدماق المخدرات أو القمار قد يختللووق للود حاجواته  الشخصويةو وفوي 
 يلتخد  بعا الموظ يق االختال   طريقة للهجو  على أصحا  العمل.حاالت أخري قد 

  ال ووورص المتاحوووة : إق فووورص اللووورقة متاحوووة فوووي  ووول شووور ةو ول وووق اوووله ال ووورص توووزداد فوووي
موووة أخوووريو ي  الشووور ات التوووي يلوووهل الوصوووول إلوووى النقديوووة فيهوووا أو المخوووزوق أو أي أصوووول ق

 ور شويوعاا موق  الحالوبات المحمولوة أ لورقة : خاصةا إلا  انت صغيرق ويلهل حملهاو فم الا 
نظموة الرقابوة الداخليوة الضوعي ة علوى زيوادق فورص ألرقة أنظمة الحالبات الم تبيةو وتلاعد 

موووا  ووواق اللووورقةو  موووا أق ال صووول غيووور المالمووو  للمهوووا  يعووود ترخيصووواا للمووووظ يق باللووورقةو و ل  
الحلوابات الخاصوة  م انية وصول متقتة لألصوول واالحت واظ بلوجالتإللموظف وصاية أو 
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فوووووي ااعموووووال الصوووووغيرق  حووووواالت االخوووووتال توووووزداد احتماليوووووة حووووودو  اللووووورقةو وتوووووزداد  بهوووووا
والمنظموات التووي ال تهوودف إلووى تحقيووه الووربح انوو  مووق الصووع  لهووله المنشووآت تحقيووه فصوول 

 مالم  للواجبات.

 مح للمووظ يق دارق نحو الرقابوة واللولوك ااخالقويو قود يلوتجااات / التبرير : إق اتجاه اإاال
والموووديريق بوووالت  ير فوووي لووورقة ااصوووول وتبريووور للوووكو فوووإلا  انوووت اإدارق تغوووش العموووالء موووق 

 ن  موق المقبوول أق يتصورفوا بالطريقوة بخالل زيادق ألعار اللل و فإق الموظ يق قد يشعروق 
 صول الشر ة.ألاتها عق طريه اختال  

 : )االحتيال( مصادر المعلومات الالزمة لتقييم خطر الغشثالثًا : 

و وآخوروقيوجد خم  مصادر للمعلومات الملوتخدمة فوي تقيوي  خطور الغوش واوي  التوالي )أرنوز    
2013 ) : 

 : االتصاالت بيق أعضاء فريه المراجعة  -( 1)

ف وووار التوووي تتعلوووه ناقشوووات لمشوووار ة ا راء وا  وووارق ااق يجوووري أعضووواء فريوووه المراجعوووة مأينبغوووي    
 فة بهاو وموطق الا التحريف المحتمل.القوام  المالية محر  بال ي ية التي يم ق أق ت وق 

 :دارق الت لارات اإ  -( 2)

ل(و وفوووي حيووو  يتضووومق اووولا المصووودر االلت لوووار موووق المووووظ يق باحتماليوووة وجوووود غوووش )احتيوووا   
دارق لووديها معرفووة بوجووود احتيووال لا  انووت اإإدارق ينبغووي أق يلوو ل عمووا الت لووارات المراجوو  عووق اإ

 دارق.اإ اتقيي  خطر الغش التي تقو  به وينبغي أق يلت لر المراج  عق عمليةداخل الشر ةو 

 : عوامل الخطر  -( 3)

الصادرق موق المعهود االمري وي للمحالوبيق القوانونييق موق ( 99) رق  تلتلز  نشرق معايير المراجعة   
المراج  أق يقو  بتقيي  ما إلا  انت اناك عوامل تشوير إلوى وجوود خطور االحتيوالو مو  مالحظوة أق 
وجووود اووله العواموول ال يعنووي بالضوورورق وجووود غووش )االحتيووال(و ول ووق للووك يشووير إلووى احتمووال أعلووى 
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اتموا  بهوله العوامول مو  أي معلوموات أخوري يم وق الوتخدامها لوجوود االحتيوالو وعلوى الموراجعيق اال
 لتقيي  مخاطر وجود الغش )االحتيال(.

 : اإجراءات التحليلية  -( 4)

جووراءات التحليليووة أ نوواء مرحلووة التخطوويطو ومرحلووة ال حووص الشووامل اإيجوو  أق يووتدي المراجعوووق    
جووود بيانووات  البووة لات أاميووة وللووك لتحديوود العمليووات غيوور العاديووةو أو ااحوودا  التووي تشووير إلووى و 

جووراءات التحليليووة وبوويق القووي  ال عليووة وعنوودما يوجوود اخووتالف بوويق نتووامج اإنلووبية فووي القوووام  الماليووةو 
الملوووجلة لبنوووود القووووام  الماليوووةو فوووإق المراجووو  يقوووي   اوووله النتوووامج فوووي ضووووء معلوموووات أخوووري تتعلوووه 

 .ه  باحتمالية وجود غش لتحديد مدي ارت اع وجود خطر 

 : معلومات أخري  -( 5)

ينبغوي علوى الموراجعيق النظور إلوى  ول المعلوموات التوي حصولوا عليهوا فوي أي مرحلوة موق مراحوول    
 مرحلة  ناءأالتي يتديها المراج  جراءات اإالمراجعة عند تقيي  خطر الغش )االحتيال(و فالعديد مق 

 ير إلى خطر مرت   للغشو فمو الا التخطيط لتقيي  خطر البيانات ال البة لات ااامية النلبيةو قد تش
ولو جووراءات القبووإ نوواء أأمانتهووا التووي حصوول عليهووا المراجوو  دارق و المعلومووات الخاصووة بالووتقامة اإ :

جوووراءات التحليليوووة التوووي تموووت عنووود فحوووص القووووام  الماليوووة الربووو  لووونوية للعميووولو وااللت لوووارات واإ
الرقابووةو  لهووا قوود تووتدي الاتمووا  المراجوو  والمعلومووات الملووتخدمة فووي تقيووي  الخطوور الطبيعووي وخطوور 

 بإم انية وجود تحري ات جوارية ترج  إلى االحتيال.

ينبغووي علووى المراجوو  أق يقووي  فيمووا إلا  انووت المعلومووات التووي يووت  الحصووول عليهووا خووالل عمليووة و    
المراجعة تشير إلى وجود واحد أو أ  ر مق عوامل خطر الغشو م  العل  ب ق وجود اله العوامل ال 

نها   يراا ما  انت توجد ضومق الظوروف التوي تحود  فيهوا عمليوات أيعني بالضرورق وجود غشو إال 
ولووللك فإنهووا قوود تشووير إلووى مخوواطر وجووود تحري ووات جواريووة بلووب  الغووش )االتحوواد الوودولي  والغووش

 (. 2010و Aللمحالبيق 
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 :وموقف المراجع منه  تحديد وتقييم خطر الغشرابعًا : 

 ينبغووي علوووى المراجووو  تحديووود وتقيووي  مخووواطر التحري وووات الجواريوووة بلووب  االحتيوووال علوووى ملوووتوي   
فصاحاتو وعند قيوا  عامالت وأرصدق الحلابات واإ بات ل مات المالبيانات المالية وعلى ملتوي اإ

ف بواإيراداتو تقيوي  المراج  بللك ينبغي عليو  بنواءا علوى افتوراا وجوود مخواطر احتيوال فوي االعتورا
و  ما يتعيق على  باتات يتدي إلى نشوء اله المخاطريرادات أو معامالت اإيراد أو اإأي أنواع اإ

المراجوو  أق يحصوول علوووى فهوو  انظمووة الرقابوووة لات العالقووة بالمنشووو قو بمووا فووي للوووك أنشووطة الرقابوووة 
( 3 -2)رقوو   (. ويوضووح الشوو ل 2010و Aالمرتبطووة بهووله المخوواطر )االتحوواد الوودولي للمحالووبيق 

 عملية تقيي  خطر الغش.

 ( 3 - 2شكل رقم )ال

 عملية تقييم مخاطر الغش

 

 (Ramos, 2003المصدر: )
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إلا تبيق للمراج  ارت اع مخاطر وجود بيانوات  البوة ناتجوة عوق بعد تحديد وتقيي  مخاطر الغشو    
الحتيووالو وبشوو ل حووول اوولا ادارقو والحصوول علووى آراء فووإق عليوو  أوالا مناقشووة للووك موو  اإاالحتيوالو 

 ( :2013و وآخروق تي )أرنز عا  فإق التجابات المراج  لخطر االحتيال تشمل ا

 : العا  للمراجعة ااداءتغيير   -( 1)

لا زادت     يلوووتطي  المراجعووووق االختيوووار بووويق عووودق الوووتجابات خاصوووة بخطووور االحتيوووال المتزايووودو وا 
خطورق وجوود تحري وات جواريوة بلوب  االحتيوالو فوإق العديود موق المووظ يق الخبوراء قود يوت  اختيوارا  

ق مرت بوي أ و وحيو االلتعانة بمتخصص في  شف الغوشاداء المراجعةو وفي بعا الحاالت يت  
يجوو  علووى المووراجعيق  ف نوو االحتيووال غالبوواا مووا ي وووق لووديه  معرفووة جيوودق بووإجراءات المراجعووةو ولوولا 

 م انية التوق  على خطة المراجعة. إإض اء لمة عد  

 : لمواجهة خطر الغش مالممة تخطيط وأداء إجراءات  -( 2)

مة التي يت  التخدامها لمواجهة خطر االحتيالو تعتمد على الحلا  جراءات المراجعة المالمإإق    
يووراداتو فووإق المراجوو  قوود يقووو   يوورت ااتمامووات تتعلووه بمالحظووة اإأإلا  : الوولي يووت  مراجعتوو و فموو الا 

 ب حص دفتر اليومية للمبيعات لمالحظة أي نشاط غري  يقتر  مق نهاية ال ترق.

 : دارق للضوابطاجهة تجاوز اإلمو الالزمة جراءات اإتخطيط وأداء   -( 3)

دارق للضووووابط توجووود تقريبووواا فوووي  ووول عمليوووات المراجعوووةو واق اإدارق تحتووول إق خطوووورق تجووواوز اإ   
نها تعمل ب اعليةو أم انة تم نها مق ارت ا  الغش عق طريه تجاوز الضوابط الرقابية التي ي ترا 

لمواجهة الا الخطرو وانواك  وال   مراجعةفإق على المراجعيق أداء إجراءات خاصة في  ل عملية 
 : جراءات يج  ت ديتها في  ل عملية مراجعة وايإ

  لحصووول علووى دليوول بإم انيووة وجووود بيانووات  البووة بلووب  ل التلوووياتقيووود فحووص قيووود اليوميووة و
 االحتيال.

   زات.فحص التقديرات المحالبية ل شف التحي 

 يات الغريبة.تقيي  االا  المنطقي لعمل الشر ة ل شف العمل 
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 ومراحل مراجعته :العوامل المؤثرة على اكتشاف الغش خامسًا : 

مجموعووة مووق العواموول المووت رق فووي قوودرق المراجوو  علووى  (240) رقوو  بوويق معيووار المراجعووة الوودولي   
 :(2010و Aا تشاف الغش على لبيل الم ال ال الحصر واى  التالي )االتحاد الدولي للمحالبيق 

    الغشبراعة مرت. 

 مدي ت رار ونطاه الغش. 

 درجة التواطت. 

 الحج  النلبي للمبالت المختل ة المتالع  بها. 

 المناص  العليا التي يشغلها أولمك اافراد المتورطيق في االحتيال. 

ونظووراا لصوووعوبة ا تشووواف الغوووشو حيووو  أق مرت بيووو  عووادقا موووا يضوووعوق التووودابير الالزموووة لتغطيتووو     
يجاز إ(و ويم ق 4 - 2) رق  بعدد مق المراحل يوضحها الش لتمر مراجعة الغش خ ام و للا فإق ا  و 

 : (389و ص  2014يما يلي )الجمالو اله المراحل ف

و التحديووود الووودقيه لمخووواطر الغوووش تتضووومق اوووله المرحلوووة :و  والمرحلوووة ااولوووى : البحووو  عوووق الغوووش
 .اتالبح  عق اله العالمو و تحديد العالمات المرتبطة بهله المخاطرو 

 .هإلا ت  الت  د مق وجود المرحلة ال انية : االلتقصاء عق الغش

وجوووود الغوووش يوووت  تحديووود نطووواه الغوووش  لوووىإلا تووووافرت اادلوووة ع:  المرحلوووة ال ال وووة : ا تشووواف الغوووش
  .ومرت بي

 

 



62 
 

 ( 4 – 2 الشكل رقم )
 مراحل مراجعة الغش 

 (390و ص 2014المصدر )الجمالو  

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية األولىالمرحلة 

 اكتشاف الغش االستقصاء عن الغش البحث عن الغش
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 الفصل : خالصة
 
الا ال صل مبح يق خصص ااول للتعريف بالمراجعة التحليلية وألاليبها حي  تناول  تناول   

التعري ات المتعددق للمراجعة التحليلية والصادرق عق منظمات مهنية متعددق أبرزاا المجم  اامري ي 
حليلية للمحالبيق القانونييق واالتحاد الدولي للمحالبيقو وخلصت اله التعري ات إلى أق المراجعة الت

أللو  مق ألالي  المراجعة يت  مق خالل  التحقه مق معقولية اارصدق الظاارق في القوام  الماليةو 
 ما تناول الا المبح  االالي  المختل ة للمراجعة التحليلية والتي تتدرا مق حي  التعقيد والتي 

للتحقه مق معقولية اارقا  تبدأ باالالي  الوص ية التي يعتمد المراج  فيها على خبرت  ومالحظت  
الظاارق بالقوام  الماليةو مروراا باالالي  ال مية البليطة والتي تعتمد في مجملها على المقارنة 
المطلقة أو النلبية ارصدق اللنة الحالية م  ما يناظراا في اللنوات اللابقةو وصوالا إلى االالي  

اللنة الحالية م  القيمة المتوقعة لهله اارصدق المتطورق التي تعتمد على المقارنة بيق أرصدق 
بالتخدا  ألالي  إحصامية متطورق  تحليل االنحدار وتحليل اللاللل الزمنيةو  ما تناول الا 
المبح  العوامل المت رق في اعتماد المراج  على ألالي  المراجعة التحليلية  ما حدداا معيار 

جراءات ( والتي تشمل ا520المراجعة الدولي رق  ) اامية النلبية للبنود موضوع المراجعةو وا 
المراجعة الموجهة لن   الغراو ودقة التنبت بالنتامج المتوقعة مق إجراءات المراجعة التحليليةو 

 وتقيي  المخاطر المالزمة للرقابة.

ق للغش وااخطاءو والتي خلصت  ما تناول المبح  ال اني مق الا ال صل التعري ات المتعدد   
إلى أق الغش يم ل التحريف في البيانات المالية بقصد التضليلو باإضافة إلى لرقة موارد 
المنش قو في حيق أق ااخطاء تم ل تحري اا غير مقصود للبيانات الماليةو  ما تناول الا المبح  

و للك اق الغش تتوفر النية خطورق الغش مقارنةا بااخطاءو حي  أق الغش أخطر مق ااخطاء
الرت اب و مما يجعل مق الصع  ا تشاف و ولللك خصص باقي المبح  لتعريف خصامص الغشو 
.ومصادر المعلومات الالزمة لتقيي  خطرهو والعوامل المت رق في ا تشاف و ومراحل مراجعت 



 

 

 الثالثالفصل 
 

عالقة مسؤولية المراجع الخارجي و 
باكتشاف الغش المراجعة التحليلية 

 واألخطاء
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 : مقدمة

أاوو  العواموول التووي  يحوودإتعتبوور التحري ووات الجواريووة لووواءا  انووت ناتجووة عووق الغووش أو ااخطوواء    
لوضو  الموالي للوحودق ا عق ظهار صورق غير حقيقيةإتتدي إلى فشل المراجعةو لما لها مق دور في 

  بعدالووة القوووام  الماليووةو واووي فووي الحقيقووة لرأيووبووداء المراجوو  إ وبالتووالياالقتصووادية ونتووامج أعمالهوواو 
ونظراا للقيود المحيطة بعملية المراجعة فإق المراج  ال يضمق لالمة القوام  المالية ت وق غير للكو 

الغش وااخطواءو ولوللك حاولوت مهنوة المراجعوة الت  يود علوى أق ا تشواف الغوش وااخطواء لوي   مق
مق الدرالات تشير إلى أق غالبية ملوتخدمي القووام  الماليوة يعتقودوق ادفاا رميلياا لهاو إال أق ال  ير 

ووور تزايووود حووواالت مقاضووواق  أق أاووو  وظي وووة للمراجووو  اوووي ا تشووواف الغوووش وااخطووواءو اامووور الووولي ي ل 
 (.1989المراجعيق بلب  عد  ا تشافه  للتضليل الموجود في القوام  المالية )توما  وان يو 

ظمات المهنية بملتولية المراج  عموماا وملتولية المراج  عق ا تشواف ونتيجةا لللك ااتمت المن   
الغووووش وااخطوووواء خصوصووووااو حيوووو  أصوووودرت المنظمووووات المهنيووووة فووووي العووووال  ال  يوووور مووووق المعووووايير 
واإرشادات التي توضح ملتولية المراج  في الا الجان و حي  اات   المجم  اامري وي للمحالوبيق 

( ونشورق 1وأصدر العديد مق النشرات أامها نشرق إجوراءات المراجعوة رقو  ) القانونييق بهله الملتولية
( للوونة 53و ورقوو  )1977( للوونة 16(و ونشوورق معووايير المراجعووة رقوو  )30إجووراءات المراجعووة رقوو  )

و باإضوافة 2002( للنة 99و ورق  )1997( للنة 82و و للك نشرق معايير المراجعة رق  )1988
 (.240ة الدولي رق  )إلى صدور معيار المراجع

إلوى شولول بعوا أرصودق القووام  الماليوة عوق  اقيوتد  يالغش وااخطاء عادقا موا والجدير بالل ر أق    
ظهور او مموا يعنوي أق وجوود الغوش أو ااخطواء الجواريوة ي  موالقي  المتوقعة لهاو الليما الجوارية منه

جعة التحليلية او تحديد اله البنودو ي وق البند المعني بقيمة غير متوقعةو وبما أق أحد أاداف المرا
ولتغطيوة اولا الجانو   .فوي حوال قيامو  بهواأموا  المراجو  فرصوة أ بور ال تشواف التحري وات الجواريوة 
 مق الدرالة ت  تقلي  الا ال صل إلى المبح يق التالييق :

 المبح  ااول : ملتولية المراج  الخارجي عق ا تشاف الغش وااخطاء الجوارية.

 مبح  ال اني : القدرق الت  يرية للمراجعة التحليلية في ا تشاف الغش وااخطاء الجوارية.ال
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 المبحث األول

 مسؤولية المراجع عن اكتشاف الغش واألخطاء الجوهرية
( حول ملتولية AICPAيتناول الا المبح  إصدارات المجم  اامري ي للمحالبيق القانونييق )   

وااخطاء الجواريةو و للك ما تناولت  معايير المراجعة الدولية في الا المراج  عق ا تشاف الغش 
 الش ق وللك على النحو التالي :

( حول مسؤولية المراجع عن AICPAإصدارات المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين )أواًل :
 اكتشاف الغش واألخطاء الجوهرية

قوووا  المعهووود اامري وووي للمحالوووبيق القوووانونييق بإصووودار العديووود موووق النشووورات المهنيوووة التوووي تحووودد    
ملووتولية المراجوو  عووق ا تشوواف الغووش وااخطوواء فووي القوووام  الماليووةو حيوو  تطووورت اووله الملووتولية 

ت صدارات المختل ة. وليت  عرا ملتولية المراج  عق الغش وااخطواء وفقواا لهوله النشوراخالل اإ
 (:384 - 379و ص  2014صداراا  التالي )الجمالو إوللك حل  تواريخ 

 ( :1جراءات المراجعة رق  )إنشرق   -( 1)

صووودرت اوووله النشووورق فوووي أواخووور ال ال ينوووات موووق القووورق العشوووريقو وأوضوووحت أق المراجووو  يخطوووط    
الغوش فيهواو عملية المراجعة بهدف إبداء الرأي في عدالة التقارير المالية ولي  ال تشاف ااخطواء و 

لالي للمراجعةو إال أق اله النشورق لو  تونجح فوي أوأق عملية ا تشاف الخط  والغش ال تعتبر ادف 
 قناع الجهات الملت يدق مق التقارير المالية بللك.إ

 : 1960عا  ل( 30جراءات المراجعة رق  )إنشرق   -( 2)

 :يليوتضمنت اله النشرق ما    
  إم انية وجود خط  أو غش في التقارير المالية. اا ومدر  اا ينبغي على المراج  أق ي وق حلر 

  إلا ا تشووف المراجوو  أ نوواء عمليووة المراجعووة وجووود أي أمووور ت يوور شوو و   حووول وجووود خطوو  أو
غش يتدي إلوى تحريوف جوواري فوي القووام  الماليوةو فوإق عليو  االتصوال ب حود مم لوي المنشواق 

 وتحديد مقداره بدقة.محل المراجعة لتحديد الملتول عق للك الخط  أو الغش 
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  يعتموود المراجوو  عنوود تحديوود طبيعووة االختبووارات االالووية وتوقيتهووا وموودااا علووى نظووا  الرقابووة
وول اووله و الداخليووةو وبالتووالي فووإق اإدارق ملووتولة عووق تصوومي  نظووا  فع ووال للرقابووة الداخليووةو  تحم 
ت  فيموووا يتعلوووه النشووورق مراجووو  الحلوووابات ملوووتولية ا تشووواف الخطووو  والغوووش ولووو  تولووو  ملوووتولي

 بللك.

صداراا وللك لتزايد حاالت التقاضي ضد الموراجعيق إل  تنجح اله النشرق في تحقيه الهدف مق    
 ل شله  في ا تشاف الغش وااخطاء وتجاال محدودية ملتوليات المراجعيق وفقاا لهله النشرق.

 : 1977( لعا  16معايير المراجعة رق  ) نشرق  -( 3)

 بما يلي : النشرق هال تااتم   
 .التمييز بيق التحريف المتعمد وغير المتعمد في التقارير المالية 
 علووى ضوورورق وضوو  خطووة للمراجعووة مووق قبوول المراجوو  يراعووى فيهووا البحوو  عووق الخطوو   تأ وود

 والمخال ات الهامة.
 ملتولية المراج  عق ا تشاف الخط  والمخال ات بحدود العينة التي يقو  بمراجعتها. تحدد 
 المراج  ال يلتطي  االعتماد على نظا  الرقابة الداخلية في من  الغش واالحتيال أق  تأوضح

 اق الا النظا  يم ق تجاوزه مق قبل اإدارق.
قبووووالا عامووواا موووق قبووول ملوووتخدمي التقوووارير الماليوووة انهووو  توقعووووا تولووويعاا فوووي  النشووورق هنووول اووولتلووو     

د البحوووو  عنهوووواو  مووووا أق التعبيوووورات ملووووتولية المراجوووو  فووووي ا تشوووواف الغووووش وااخطوووواء ولووووي  مجوووور 
 لووو   ترشووواد  وووافي للموووراجعيقو وبالتوووالي لووو  إ انوووت غامضوووة ولووو  تقووود   النشووورق هالملوووتخدمة فوووي اووول

 احتياجات مهنة المحالبة أو مجتم  ااعمال.

 : 1988لعا   (53)معايير المراجعة رق   نشرق  -( 4)

اللوابقةو حيو   النشوراتالولي  واق فوي موق الطواب  الودفاعي  يجابيواا بودالا إمدخالا  النشرق هال تتبن   
 واي : مراعاتهامجموعة نقاط يج  على المراج   تأوضح

التخطيط لعملية المراجعة بش ل يم ق المراج  مق توفير ت  يود بدرجوة معقولوة علوى  ا تشواف  –أ 
 الغش وااخطاء.
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 ممارلة درجة مالممة مق الشك المهني ال تشاف ااخطاء والمخال ات. –  
 عداد تقارير مالية مضللة.إمخاطر احتمال وجود أخطاء أو مخال ات قد تتدي إلى  تقيي  -جو 
 احتمال وجود تقارير مالية مضللة ومحرفة بمعرفة اإدارقو وللك بدارلة اامور التالية : تقيي  –د 
  إخ وواه اإدارق فووي وضوو  الليالووات واإجووراءات الالزمووة لتوووفير الت  يوود المعقووول علووى لووالمة

 التقديرات المحالبية.
 .عد  اتباع المبادس المحالبية المقبولة عموماا 
 . عد  اإجابة على الت لارات المراج 
راجعوة المتعلقوة بالت  يودات المرتبطوة ب رصودق الحلوابات   مراعواق ممخواطر ال تقيوي يج  عند  -او 

 العوامل التالية :
 . مدي قابلية تعرا ااصول لالختال 
 ص القوووووامميق علوووووى تشوووووغيل البيانوووووات الموووووت رق فوووووي أرصووووودق الحلوووووابات مووووودي   ووووواءق ااشوووووخا

 ومعالجتها.
 .مدي ت  ير الح   الشخصي في تحديد أرصدق الحلابات 
 ي  مخاطر المراجعة على ملتوي التقارير المالية يمدي ت  ير عوامل المخاطر الملاعدق في تق

 على أرصدق الحلابات.
 م رداتها.و  ووحجمها ومقدار العناصر الم ونة ارصدق الحلابات 

للمعنوى  اا واضوح اا عوط ت لوير تلو   اوللوك انهو اصوداراإفوي تحقيوه الهودف موق  النشورق هنجح التل     
وفر إرشواد عوق اااميوة النلوبية توالمقصود بالت  يد المعقول والدرجة المالمموة موق الشوكو و وللك لو  

حوودو  التحري وواتو والوودليل علووى ي  مخوواطر يووللعواموول التووي ينبغووي علووى المراجوو  أق يدرلووها عنوود تق
للك او تزايد حواالت التقاضوي ضود الموراجعيق والوتمرار فجووق التوقعوات بخصووص الملوتولية عوق 

 ا تشاف الغش وااخطاء.

 :1997لعا   (82)معايير المراجعة رق   نشرق  -( 5)
واول مرق  لموة غوش علوى ع و  المعوايير اللوابقةو وقود مي وز بويق نووعيق  النشرق هال تتضمن –أ 

 إعداد التقرير المالي االحتياليو ولوء التخدا  ااصول. : مق الغش واما
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مجموعوووة إرشوووادات لزيوووادق ااتموووا  الموووراجعيق بعمليوووات الغوووش أ نووواء قيوووامه   بعمليوووة  تتضووومن –   
 المراجعة.

 ول  مق اله الملتولية.تل   اراج  عق ا تشاف الغش ول نهملتولية الم ت النشرقأوضح -جو 
ي  مخوواطر الغووش يووقاممووة العواموول التووي ينبغووي علووى المراجوو  درالووتها عنوود تق النشوورق تتضوومن –د 

 وصن ها في مجموعات  التالي :

 : المجموعة ااولى : خصامص اإدارق وأ راا في بيمة الرقابة
والضووغوط والوونمط واالتجوواه الموورتبط بالرقابووة الداخليووة  بقوودرات اإدارق تهووت  اووله المجموعووة   

 :في اله المجموعة وعملية التقرير الماليو ومق اام لة على عوامل المخاطر
 .وجود حافز لالدارق للتورط في التقرير المالي المضلل 
  وجووود فشوول لووالدارق فووي عوورا وتوصوويل اتجوواه مالموو  بخصوووص الرقابووة الداخليووة والتقريوور

 المالي.
  جود معدل دوراق مرت   لالدارق العليا أو للملتشاريق أو مجل  اإدارق.و 

 :المجموعة ال انية : ظروف الصناعة 
تتعلوووه ظوووروف الصوووناعة بالبيموووة االقتصوووادية والتنظيميوووة التوووي تعمووول فيهوووا المنشووو قو وموووق    

 اام لة على عوامل المخاطر في اله المجموعة :
  وتنظيمية يم ق أق تضعف االلتقرار المالي والربحية.وجود متطلبات محالبية وقانونية 
 ابوط الصناعة م  فشل متزايد للمشروع وابوط جواري في طل  الملتهلك. 
 .تغيرات لريعة في الصناعة 

 : المجموعة ال ال ة : خصامص التشغيل وااللتقرار المالي
المالية وربحيتهاو ومق تتعله اله المجموعة بطبيعة المنش ق ومدي تعقيد عملياتها وحالتها    

 اام لة على عوامل المخاطر في اله المجموعة :
  ضافي للبقاء في وض  المنافلة.إضغوط  بيرق للحصول على رأ  مال 
 .عمليات جوارية غير عادية ومعقدق بدرجة مرت عة 
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  اي ووول تنظيموووي معقووود يتضووومق ال  يووور موووق ال يانوووات القانونيوووة غيووور العاديوووة بووودوق أاوووداف
 ل.واضحة للعم

مجموعوووات  موووا حووودداا الموووق اوووله  عوامووول وفيموووا يتعلوووه باااميوووة النلوووبية ل ووول مجموعوووة   
أق اااميوووة النلوووبية   Apostolou et al., (2001) فقووود بينوووت درالوووة (82)المعيوووار 

دارق وأ راوووا فوووي بيموووة الرقابوووة تعوووادل تقريبووواا ضوووعف أاميوووة خصوووامص التشوووغيل لخصوووامص اإ
 ما مقداره أرب  مرات مق أامية خصامص الصناعة. وااللتقرار الماليو  ما تعادل

اوولا المعيووار طموحوات مجتمعووات ااعمووال فيمووا يتعلوه بملووتولية المراجوو  انوو  لوو   لو  يلوو      
نموا قود   ويتد إلى تولي  ملتوليات المراج  عق ا تشاف ااخطواء وعمليوات الغوش الماديوة وا 

 قيا  المراج  بعملية المراجعة.  مجموعة إرشادات لزيادق االاتما  بعملية الغش أ ناء

 :  2002لعا   (99)معايير المراجعة رق   نشرق  -( 6)

 بوصوووف التالعووو  والغوووش وخصامصوووهما وعالقتهموووا بالتقوووارير الماليوووة موضووو   النشووورق تاتموووأ
 المراجعة.

   عووورا اإجوووراءات الواجووو  القيوووا  بهوووا موووق قبووول المراجووو  فوووي حالوووة ا تشووواف  بعوووا التالعووو
 والغش.

  مواقو  الخطووورق التوي يم وق أق ت وووق نتيجوة اإبوالح غيوور الصوحيح فوي التقووارير التعورف علوى
 المالية بقصد التالع  والغش.

 ي  القووورامق واادلوووة التوووي موووق شووو نها أق تت ووود رأي يوووواجبوووات المراجووو  فيموووا يتعلوووه بتق تأوضوووح
 المراج .

 التقوارير مخاطر التضليل فوي  على  ي ية الحصول على المعلومات الالزمة للتعرف تأوضح
 المالية.

 أاميوووة ممارلوووة الشوووك المهنوووي عنووود تخطووويط وتن يووول عمليوووة المراجعوووة بقصووود التالعووو   تبينووو
 والغش.

 دارق المنش ق قيد المراجعة وأللوب . تأوضح  طبيعة االتصال بيق المراج  وا 
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 بووالح غيوور الصووحيح فووي التقووارير الماليووة أاميووة التواصوول بوويق فريووه المراجعووة حووول اإ تبينوو
 تالع  والغش.بقصد ال

 ثانيًا :اإلصدارات المهنية الدولية حول مسؤولية المراجع عن اكتشاف الغش واألخطاء الجوهرية

اللي بيق ملتولية المراج  عق  (240) رق  معايير المراجعة الدولية صدر المعيارعلى ملتوي    
 ( :158ص و  2010و A)دليل االتحاد الدولي للمحالبيق  التاليا تشاف الغش وااخطاء 

"يق  على عاته المراج  اللي يقو  بعملية مراجعة معينة وفقاا لمعايير المراجعة    
الدولية ملتولية الحصول على ت  يد معقول ب ق البيانات المالية بمجملها تخلو مق 
ااخطاء الجواريةو لواءا بلب  االحتيال أو الخط . وبلب  القيود المت صلة في عملية 

مخاطرق ال يم ق تجنبها مق حي  أق بعا ااخطاء الجوارية في  المراجعةو اناك
البيانات المالية لق يت  ا تشافها رغ  أن  يت  التخطيط للمراجعة وتن يلاا بالش ل 

 الصحيح وفقاا لمعايير المراجعة الدولية".

أق يتخل الشك المهني أ ناء علمية المراجعةو  ما بيق المعيار أن  يج  على المراج     
و و للك بيق المعيار حتمال وجود تحري ات جوارية بلب  الغشالوأق ي وق مدر اا 

)دليل مجموعة مق النقاط المتعلقة بملتوليات المراج  عق الغشو ومق أامها مايلي 
 : (2010و Aاالتحاد الدولي للمحالبيق

   اإدارق.بيق المعيار اامور التي يج  على المراج  إجراء الت لارات بش نها م 
 اإدارق انظمة الرقابة زلتقيي  مخاطر تجاو  الالزمةجراءات بيق المعيار اإ. 
 االشتباه في  ووضح اإجراءات الواج  تن يلاا عند ا تشاف المراج  الحتيال أ

 وقوع .
 . بيق خصامص الغش وأنواع 
  مال عملية إوضح الظروف االلت نامية التي تجعل المراج  غير قادر على 

 المراجعة.
  ضح مجموعة مق اام لة على عوامل الخطر في الغشو. 
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 المبحث الثاني

 القدرة التأثيرية للمراجعة التحليلية في اكتشاف الغش واألخطاء الجوهرية

يتناول الا المبح  دور المراجعة التحليلية في ا تشاف الغش وااخطاء الجوارية  ما ورد في    
اللابقة في الا الش قو  ما يبيق العالقة أنواع المقارنات التي تعتمد اإصدارات المهنية والدرالات 

عليها المراجعة التحليلية ودوراا في ا تشاف الغش وااخطاء الجواريةو وللك مق خالل ال رعيق 
 التالييق :

ال رع ااول : دور المقارنات في ا تشاف الغش وااخطاء الجوارية والعوامل المت رق في   اءق 
 اءات التحليلية.اإجر 

  ال رع ال اني : ت  ير المراجعة التحليلية في ا تشاف الغش وااخطاء الجوارية.

 

 الفرع األول

دور المقارنات في اكتشاف الغش واألخطاء الجوهرية والعوامل المؤثرة على كفاءة 
 اإلجراءات التحليلية

دور  ل ش ل مق أش ال المقارنات في توجي  انتباه المراج  إلى م امق  الا الجزء يوضح   
التحري ات المحتملة في بنود القوام  الماليةو  ما يلتعرا العوامل المت رق على   اءق وفاعلية 

( 56في اإشارق إلى التحري ات المحتملة  ما حدداا معيار المراجعة اامري ي ) المراجعة التحليلية
SASعلى النحو التالي : و وللك 

  خطاء الجوهريةدور المقارنات في اكتشاف الغش واألأواًل : 

تقو  اإجراءات التحليلية على إجراء المقارنات بيق القي  ال علية مق جهةو والمتوقعة أو التاريخية    
أق  (520) رقووووو  بووووويق معيووووار المراجعوووووة الوووودوليأو متولووووطات الصووووناعة موووووق جهووووة أخوووووري. حيوووو  
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و على لبيل معلومات أخري اامة المعلومات المالية للمنش ق م  ةالتحليلية تتضمق مقارن جراءاتاإ
 ( :2010و Aالم ال )دليل االتحاد الدولي للمحالبيق

 .المعلومات المقارنة لل ترات اللابقة 

 . النتامج المرتقبة للمنش ق  الموازنات والتنبتات وتوقعات المراج 

 معلومات الصناعة المشابهة. 

 :منها العالقاتو  في بعاجراءات التحليلية أيضاا النظر تتضمق اإو 

  يم ق التنبت ب  . اا بيق م ونات المعلومات المالية التي يتوق  أق تم ل نمطالعالقات 

  بيق المعلومات المالية والمعلومات غير المالية لات الصلة. العالقات 

 صناعة.مقارنة المعلومات المالية للعميل م  بيانات ال – 1

متشورات الصوناعة بتت  مقارنوة المعلوموات الماليوة الوواردق بوالقوام  الماليوة للمنشو ق محول المراجعوة     
التووي تعموول فيهووا المنشوو قو وللووك يتوويح للمراجوو  تقيووي  المر ووز المووالي للمنشوو ق ونتووامج أعمالهووا مقارنووةا 

 بم يالتها في الصناعة.

ى ناشوووريق آخوووريق بتجميووو  المعلوموووات الماليوووة  الف وتقوووو  ال  يووور موووق الشووور ات باإضوووافة إلووو    
الشوور ات وتصووني ها إلووى فمووات ااعمووالو وتقووو  العديوود مووق شوور ات المحالووبة بشووراء اووله النشوورات 

(. ويعتبر الا 2013و وآخروقاللتخدامها في المقارنة في عمليات المراجعة التي يقوموق بها)أرنز 
 ( :161و ص 1998مراج  ما يلي )الصحق ودرويشو تيح لليالنوع مق المقارنات مهماا ان  

  الح وو  علووى المشووروع مووق حيوو  خصامصوو  االقتصووادية بالنلووبة للمشووروعات الم يلووة  فوويالقوودرق
يها عووق طريووه مقارنووة النلوو  الماليووة للمشووروع بالنلوو  الماليووة للمشووروعات الم يلووة وموودي تمش وو

 معها أو االنحراف عنها.

  المشووروع عنوودما يووري أق انوواك انحرافووات تم وول فروقوواا جواريووة م وول دارق إأق يقوود  مقترحاتوو  إلووى
 وجود فروه حادق في مجمل ربح المشروع مقارنةا بالمشروعات الم يلة.
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  ا تشوواف أي صووعوبات ماليووة تتعوورا لهووا الوحوودق االقتصووادية عووق طريووه مقارنووة نلوو  اللوويولة
 بمتولطات الصناعة.

 يووة للمشووروع والنلوو  الماليووة علووى ملووتوي الصووناعة إلا وجوودت انحرافووات  بيوورق بوويق النلوو  المال
 فإق الا ي وق متشراا على احتمال وجود تحري ات جوارية في أرصدق القوام  المالية.

يعيب  ال وره بويق طبيعوة   إال أن ووبالرغ  مق ال وامد الناتجة عق التخدا  الا النوع مق المقارنات   
جماليوات النشواط. ونظوراا اق إالمعلومات المالية للعميل وتلك المعلومات للمنشآت التي تتش ل منهوا 

يم ق أق ت وق المقارنات غير لات معنى. باإضافة إلى للا بيانات النشاط تم ل متولطات عامةو 
لووووى قابليوووة البيانوووات للمقارنوووة )أرنووووز اتبووواع المنشوووآت المختل وووة طرقووواا محالووووبية مختل وووة مموووا يوووت ر ع

 (.  2013و وآخروق

 مقارنة المعلومات المالية للعميل م  ما يقابلها مق معلومات ال ترات اللابقة. - 2

جووراءات التحليليووة مقارنووة معلومووات اللوونة الحاليووة للعميوول لووواءا يووت  فووي اوولا النوووع مووق أنووواع اإ   
طلوه مو  موا يناظراوا فوي اللونوات اللوابقةو ويلواعد اولا  انت اله المعلومات في ش ل نلوبي أو مأ

موور الوولي النوووع مووق المقارنووات علووى معرفووة االتجوواه العووا  لرصوويد حلووا  أو عالقووة نلووبية معينووةو اا
شارات تحليرية علوى احتموال وجوود تحري وات جواريوة فوي حوال حودو  تقلبوات غيور إيعطي المراج  

 عالقة نلبية معينة. العا  في رصيد حلا  أو االتجاهعادية في 

جراءات التحليلية التوي يوت  فيهوا مقارنوة بيانوات العميول مو  موا يقابلهوا فوي فتورق أو إوتتنوع صور ا   
 : فترات لابقة. وفيما يلي بعا اام لة على الا النوع مق المقارنات

 يوول اوولا مقارنووة رصوويد اللوونة الحاليووة موو  مووا يقابلوو  فووي اللوونة اللووابقة : تتم وول أبلووط الطووره لتن 
االختبار في إدراا نتامج أرصدق ميزاق المراجعة التي تو  تلوويتها فوي العوا  الماضوي فوي عموود 
من صل بورقة عمل أرصدق ميزاق المراجعة الخاص باللنة الحالية. ويم ق للمراجو  بلوهولة أق 

رصودق يقارق رصيد اللنة الحالية م  رصيد اللنة اللوابقة فوي بدايوة المراجعوةو وللوك لتحديود اا
التووي تتضوومق تقلبووات غيوور عاديووةو وبالتووالي يجوو  التعاموول معهووا بااتمووا  أ بوورو وللووك الرت وواع 

 (.  2002احتمال وجود تحري ات فيها )أرينز ولوبكو 



75 
 

  مووو  موووا يقابلهووا فوووي اللووونة اللووابقة : تعتبووور مقارنوووة ت اصووويل  دق الحلوواباترصوووأمقابلووة ت اصووويل
حوود ت اصووويل أو فوواالنحراف الجووواري فووي رصوويد جماليووواتاارصوودق أ  وور جوودوي مووق مقارنووة اإ

)أرينوووز ولوبوووكو  جمووواليرصووويد حلوووا  معووويق يظهووور علوووى أنووو  انحوووراف بلووويط فوووي الرصووويد اإ
 فوووي العوووا  الماضوووي الووولي بلوووت المووودينيقإلا  ن وووا بصووودد عمووول مقارنوووة لرصووويد  :(و فمووو الا 2002

دينوارو وفوي  (1020000)دينار م  رصويد ن و  البنود للعوا  الحوالي الولي يبلوت  (1000000)
ظل عد  حدو  تغيير  بيور فوي العمليوات التشوغيلية فوي العوا  الحوالي فوإق المراجو  لويري ب نو  

تقلبات غير عادية وبالتالي ال حاجة لت  يف االختبارات الت صيلية علوى بنود المودينيقو توجد ال 
ي اللنة الحالية مو  ل ق لن ترا أق المراج  قا  بمقارنة رصيد  ل عميل مق عمالء المنش ق ف

دينوار  (1000)رصويد أحود العموالء اللونة الماضوية بلوت أق وجود و أرصدته  في اللنة اللوابقةو 
دينووووار فووووي اللوووونة الحاليووووةو للووووك لوووويدف  المراجوووو  إلووووى زيووووادق  (50000)يبلووووت  أنوووو  فووووي حوووويق

 االختبارات الت صيلية لرصيد الا العميل .   

 يوجود عيبواق   عالقوات ومقارنتهوا مو  اللونوات اللوابقة :حلا  النل  المموية والنل  المالية لل
جماليوات أو الت اصويل موو  موا يقابلهوا فوي اللونوات اللووابقةو للوك انو  ال يوت  أخوول فوي مقارنوة اإ

ل فووي االعتبووارو  ووللك ال ي خوول فووي االعتبووار العالقووات بوويق يووالنمووو أو الوونقص فووي أنشووطة العم
يق العيبويق موق خوالل الوتخدا  النلو  الماليوة والنلو  البيانات الماليةو ويم ق التغلو  علوى اول

الممويةو حي  يت  التخدامها للعا  الحالي ومقارنتها م  موا يقابلهوا فوي اللونوات اللوابقة )أرينوز 
 (. 2002ولوبكو 

 مقارنة المعلومات المالية للعميل م  توقعات العميل. - 3

ت الملووتمدق مووق الموازنووات التخطيطيووة ليقارنهووا جراءاتوو  التحليليووة بالمعلوموواإيلووتعيق المراجوو  فووي    
م  المعلومات ال علية لواءا عق الت اليف أو الحلابات الماليةو واوله المقارنوة تعطيو  معلوموات عوق 
االنحرافات عق القوي  المتوقعوة بوالوطة العميول والوواردق بالموازنوة التخطيطيوةو وبالتوالي يقوو  المراجو  

ويوجوود أمووراق يجوو   (.1998الجواريووة منهووا )الصووحق ودرويووشو  لووبابها خاصووةأبتحليلهووا وتقصووي 
يج  على المراجو  أق يقوي    وأوالا  : ا في حالة مقارنة بيانات العميل م  الموازناتو اماماالاتما  به
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مدي واقعية الموازنةو حي  ت وق موازنات بعا المنظمات غير واقعيةو اامر اللي يجعل مقارنتها 
العميوول بتعووديل  ايوجوود احتمووال أق يقووو  موظ ووو  وغيوور لي جوودويو وااموور ال واني مو  البيانووات ال عليووة

المعلومات المالية الحاليوة لتتوافوه مو  الموازنوةو وبالتوالي لوق يجود المراجو  فروقواا فوي مقارنوة البيانوات 
 القووام  الماليوة )أرينوز ولوبوكوفوي ال علية م  بيانوات الموازنوة حتوى فوي ظول وجوود تحري وات جواريوة 

2002.) 

 مقارنة المعلومات المالية للعميل م  توقعات المراج . - 4

يم ق مقارنة بيانات العميل م  توقعوات المراجو  عنودما يقوو  المراجو  بعمليوات حلوابية للتوصول "   
إلووى قووي  متوقعووة ارصوودق القوووام  الماليووةو وتم وول توقعووات المراجوو  القيمووة التووي يجوو  أق ت وووق عليهووا 

في ضوء عالقة  ل رصيد مو  اارصودق ااخوري فوي الميزانيوة أو قامموة الودخل أو  أرصدق الحلابات
و ص  2002)أرينوز ولوبوكو  "مق خالل تصور قيمة الرصيد بناءا على بعا االتجااوات التاريخيوة

261.) 

وتبرز في الا الجانو  االوالي  اإحصوامية التوي يلوتخدمها المراجو  للتنبوت ب رصودق بعوا بنوود    
لماليووةو وللووك لغوورا مقارنتهووا موو  القووي  ال عليووة ارصوودق تلووك البنووود لتحديوود موودي معقوليتهوواو القوووام  ا

وتعتبووور نموووالا تحليووول االنحووودار والشوووب ات العصوووبية االصوووطناعية موووق أبووورز االوووالي  اإحصوووامية 
تهوا الملتخدمة في التنبت بالقيمة الحقيقية ارصودق الحلوابات والتوي أ بتوت العديود موق الدرالوات فعالي

 & Chenفوي ا تشواف االحتيوال فوي التقوارير الماليوةو وموق أاو  الدرالوات التوي بينوت للوك درالوة )

Leitch, 1999 و ودرالوة) (Bay et al., 2006 ) و ودرالوة(Sharma & Panigrahi, 
2012). 

 مقارنة المعلومات المالية للعميل م  التوقعات بالتخدا  بيانات غير مالية. - 5

يم ووق للمراجوو  أق يلووتخد  معلومووات غيوور ماليووة للوصووول إلووى تقوودير منطقووي لووبعا بنووود القوووام     
نتواا عوق طريوه ضور  عودد الوحودات المنتجوة فوي الماليةو حيو  يم وق للمراجو  أق يصول لت ل وة اإ

مق نتاا متولط ت ل ة الوحدقو وبالتالي يلتطي  التعرف على مدي منطقية القيمة الملجلة لت ل ة اإ
ويعتمود نجواح اولا النووع  خالل مقارنتها م  القيمة التي توصل إليها بالتخدا  معلوموات غيور ماليوة.
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مووق المقارنووات بشوو ل ألالووي علووى موودي دقووة المعلومووات غيوور الماليووة الملووتخدمة فووي الوصووول إلووى 
 .(2013)أرنز وآخروقو  القيمة المتوقعة لرصيد الحلا 

أق االختالفوات الناتجوة عوق مقارنوة Brazel et al., ( (2009 باإضوافة إلوى للوك بينوت درالوة  
المعلومووات الماليووة موو  المعلومووات غيوور الماليووة يلوواعد فووي تحديوود التقووارير الماليووة االحتياليووةو حيوو  
بينووت الدرالووة أق اووله االختالفووات فووي الشوور ات التووي تمووار  االحتيووال ت وووق  بيوورق بشوو ل جووواري 

 لشر ات التي ال تمار  االحتيال.مقارنةا بتلك التي ت وق في ا

 : شارة إلى التحريفات المحتملةجراءات التحليلية في اإلالعوامل المؤثرة على كفاءة وفعالية اإلثانيًا : 

مجموعووة مووق العواموول التووي تووت ر علووى قوودرق  SAS (56) رقوو  بوويق معيووار المراجعووة اامري ووي   
 : (AICPA, 1988التحري ات المحتملة  التالي )شارق إلى جراءات التحليلية وفاعليتها في اإاإ

 : طبيعة المزاع   - 1

الة و  تق للمزاع  التوي يحتمول وجوود تحري وات بهواو مو  جراءات التحليلية قد ت وق اختبارات فع  اإ   
و عند عد  توفر الدليل الت صيليو فعلوى لوبيل أظهار اختبارات الت اصيل لوجود أي تحريفو إعد  
جمووالي المرتبووات موو  عوودد الموووظ يق إلووى موودفوعات غيوور شوورعيةو إتشووير المقارنووة بوويق  قوود : الم ووال

 جراء اختبارات الت اصيل لبند المرتبات.إوالتي قد ال تظهر عند 

 : منطقية العالقات وقدرتها التنبتية – 2

انواا حيألوبا  التوي تجعول العالقوات منطقيوة اق بعوا البيانوات تظهور مق المهو  للمراجو  فهو  اا   
علووى أنهووا لات عالقووة فووي حوويق أق الحقيقووة غيوور للووكو ااموور الوولي يقووود المراجوو  إلووى الووتنتاجات 
خاطمووةو وعليوو  يجوو  عنوود القيووا  بوواإجراءات التحليليووة مراعوواق الووتخدا  العالقووات اا  وور قوودرق علووى 

وق لهوا قودرق التنبت لتطوير التوقعاتو حي  يج  مراعاق أق العالقات التي ت وق فوي بيموة ملوتقرق ت و
تنبتيووة أ  وور مووق العالقووات التووي ت وووق فووي بيمووة دينامي يووة أو غيوور ملووتقرقو  مووا أق العالقووات التووي 
تتضمق حلابات لقاممة الدخل تميل لت وق أ  ر قدرق على التنبت مق العالقات التي تشومل حلوابات 
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الوزمقو فوي حويق أق الميزانيةو فحلابات قاممة الودخل تم ول ملخوص للعمليوات خوالل فتورق معينوة موق 
 حلابات الميزانية تم ل أرصدق الحلابات في نقطة زمنية معينة.

 : م انية الحصول عليهاا  مو وقية البيانات و  – 3

البيانوووات المطلوبوووة لت وووويق التوقعوووات قووود ال ت ووووق متاحوووة بلوووهولةو ف وووي بعوووا الوحووودات ت ووووق    
ت اوووو ضووورورق الرجووووع إلوووى  ت اصووويل البيانوووات المالمموووة للت  ووود موووق تحقوووه شووورط اال تموووال للمبيعوووا

لوجالت الشوحقو واوي بيانووات قود ال ت ووق متاحوةا بلووهولةو فوي حويق أنو  فووي بعوا الوحودات يم ووق 
 نتاا.حصاميات اإإتطوير التوق  للمبيعات مق خالل 

جوراءات التحليليوة باالعتمواد علوى انلوجا  القوي  الملوجلة بالودفاتر ي تل  المراج  الت  يود موق اإو    
خوووريو لووولا فوووإق مو وقيوووة البيانوووات أمووو  التوقعوووات المطوووورق بالوووتخدا  بيانوووات مووو خولق موووق مصوووادر 

الملوووتخدمة لتطووووير التوقعوووات يجووو  أق ت ووووق مالمموووة لتحقيوووه الملوووتوي المنشوووود موووق الت  يووود موووق 
يوو  يجوو  علووى المراجوو  تقيووي  مو وقيووة البيانووات عووق طريووه اعتبووار جووراءات التحليليووةو حالووتخدا  اإ

مصوودراا والظووروف التووي جمعووت فيهوواو وتعتبوور العواموول التاليووة مووت رق فووي اعتبووار المراجوو  لمو وقيووة 
 البيانات اغراا تحقيه أاداف المراجعة :

 لوحدق.ما إلا  انت البيانات م خولق مق مصدر ملتقل خارا الوحدقو أو مق مصادر داخل ا 

   ما إلا  انت مصادر البيانات مق داخل الوحدق ملتقلة عق تلك الملتولة عق المبوالت التوي توت
 مراجعتها.

 .ما إلا  انت البيانات مطورق مق خالل نظا  يعتمد علي  م  رقابة  افية 

 .ما إلا خضعت البيانات الختبارات المراجعة خالل اللنة الحالية أو اللابقة 

 : دقة التوقعات – 4

ق ت وق التوقعات دقيقة بموا فيو  ال  ايوة لتوزود المراجو  بالملوتوي المنشوود موق الت  يود عوق أيج     
أق االختالفووات بوويق القيمووة المتوقعووة وتلوووك الملووجلة قوود ترجوو  إلوووى تحري ووات جواريووةو ف لمووا  انوووت 
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الموورجح أق  ضويهو ووفقوواا لووللك ي ووق مووقأالتوقعوات أ  وور دقوة  لمووا  وواق مودي االختالفووات المتوقعووة 
 ت وق االختالفات الهامة عق التوقعات ناتجة عق تحري ات في القوام  المالية.

 

 الفرع الثاني

 تأثير المراجعة التحليلية في اكتشاف الغش واألخطاء الجوهرية

يتناول الا ال رع القدرق الت  يرية للمراجعة التحليلية في ا تشاف الغوش وااخطواء الجواريوةو حيو     
أشووارت ال  يوور مووق معووايير المراجعووة اامري يووة والدوليووة إلووى وجووود أ وور  بيوور للمراجعووة التحليليووة فووي 

بيقيووة إلووى ن وو  ا تشوواف عمليووات الغووش وااخطوواء الجواريووةو  مووا أشووارت ال  يوور مووق الدرالووات التط
النتيجة حي  أق المراجعة التحليلية تلاا  بش ل  بير فوي ا تشواف عمليوات الغوش و وللك ااخطواء 

 الجوارية ويم ق إيضاح للك على النحو التالي :

 أواًل : اإلصدارات المهنية حول دور المراجعة التحليلية في تقييم مخاطر الغش :             

جووراءات التحليليوووة فيمووا يتعلووه بالووتخدا  اإ (240) رقووو  مراجعووة الوودوليرشووادات معيووار البينووت إ   
و A)دليووول االتحوواد الووودولي للمحالوووبيقب نووو   لتقيووي  مخووواطر التحري وووات الجواريووة الناجموووة عوووق الغووش

2010): 

ينبغي على المراج  أق يقوي  موا الا  انوت العالقوات غيور العاديوة أو غيور المتوقعوة التوي تو    -( 1)
 عق االجراءات التحليلية تشير إلى مخاطر وجود تحري ات جوارية ناتجة تحديداا عند أداء

 الغش. 

داتاوا فوي نهايوة عمليوة أجراءات التحليليوة التوي يوت  ينبغي أق يقي  المراج  فيما إلا  انت اإ  -( 2)
 المراجعة تشير إلى مخاطر وجود تحري ات جوارية ناتجة عق الغش غير محددق ملبقاا.

جوراءات التحليليوة فيموا يتعلوه بالوتخدا  اإ (315) رقو  ار المراجعوة الودوليرشوادات معيووأشارت إ   
 : ( 2010و A)دليل االتحاد الدولي للمحالبيقب ن   لتقيي  مخاطر التحري ات الجوارية
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جوانوو  المنشوو ق  وجووراءات التحليليووة التووي توو  ت ديتهووا  ووإجراءات لتقيووي  المخوواطرقوود تحوودد اإ  -( 1)
الجواريوةو  موا  التحري واتالتي ل  ي ق المراج  على عل  بها وقد تلواعد فوي تقيوي  مخواطر 

 جراءات التخدا  معلومات مالية وغير مالية.قد تتضمق اله اإ

جراءات التحليلية قد تلاعد في تحديد وجود معامالت أو أحدا  غير عاديوةو ومبوالت ق اإإ  -( 2)
موووور لهوووا دالالت بالنلوووبة لعمليوووة المراجعوووةو وقووود تلووواعد أإلوووى ونلووو  واتجااوووات قووود تشوووير 

العالقووات غيوور العاديووة التووي قووا  المراجوو  بتحديووداا فووي تحديوود مخوواطر التحري ووات الجواريووة 
 وخاصةا تلك الناجمة عق الغش.

جوووووراءات التحليليوووووة بيانوووووات مجمعوووووة علوووووى ملوووووتوي عوووووالذ وبالتوووووالي فوووووإق نتوووووامج تلوووووتخد  اإ  -( 3)
ة توفر فقط داللة مبدمية والعة حول ما إلا  واق انواك تحريوف جوواريو جراءات التحليلياإ

خوري التوي قوا  المراجو  بتجميعهوا خوالل عمليوة وتبعاا لللك فإنو  يجو  اعتبوار المعلوموات اا
 المراجعة عند تحديد مخاطر وجود تحري ات جوارية.

جووراءات التحليليووة إ  االووتخدا SAS (99) رقوو  رشووادات معيوار المراجعووة اامري ووي موا تناولووت إ   
مق ( 30)إلى ( 28)ال قرات مق و حي  بينت لتقيي  مخاطر التحري ات الجوارية الناجمة عق الغش

 : (AICPA, 2003) ب ن  المعيار

جراءات التحليلية في مرحلوة التخطويط بهودف تحديود مودي تواجود عمليوات يج  أق تتدي اإ  -( 1)
يقوو  المراجو  بتطووير توقعاتو  حوول العالقوات حدا  غير عادية في القوام  الماليةو حيو  أو 

المحتملووة وللووك بالووتخدا  فهموو  لطبيعووة عموول الوحوودق االقتصووادية والظووروف المحيطووة بهوواو 
المراجو  النظور    علىوفي حال شلول القي  المتوقعة لهله العالقات عق القي  ال علية لها فإن

 ية ناتجة عق الغش.مخاطر وجود تحري ات جوار لإلى اله النتامج عند تحديده 

جووراءات تحليليووة متعلقووة بوواإيرادات بهووودف إيجوو  علووى المراجوو  فووي مرحلووة التخطووويط أداء   -( 2)
يورادات والتوي قود تودل علوى تحري ووات التعورف علوى العالقوات غيور المتوقعوة فوي حلوابات اإ

 التقارير المالية.االحتيال في جوارية ناتجة عق 

خالل مرحلة التخطويط فوي تحديود مخواطر التحري وات جراءات التحليلية المتداق قد تلاعد اإ  -( 3)
جوراءات التحليليوة بشو ل عوا  الجوارية الناتجة عوق الغوشو إال أنو  يجو  االنتبواه إلوى أق اإ

جوووراءات تزودنوووا فقوووط تلوووتخد  بيانوووات مجمعوووة علوووى ملوووتوي عووواليو لووولا فوووإق نتوووامج اوووله اإ
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وام  الماليوةو ووفقواا لوللك فوإق انواك تحري وات جواريوة فوي القو تبإشارات مبدميوة عموا إلا  انو
جووراءات التحليليووة المووتداق خووالل مرحلووة التخطوويط يجوو  أق تتخوول فووي االعتبووار موو  نتووامج اإ

خوووري التوووي يوووت  تجميعهوووا بوالوووطة المراجووو  لتحديووود مخووواطر التحري وووات بووواقي المعلوموووات اا
 الجوارية الناجمة عق االحتيال.

جراءات التحليليوة الموتداق  وإجراءات جواريوة اإ يج  على المراج  أيضاا تقيي  ما إلا  انت  -( 4)
أو تلك المتداق خالل مرحلة المراجعة الشاملة تشير إلى مخاطر وجود تحري ات جوارية لو  

 شارق لها خالل مرحلة التخطيط.يلبه اإ

ق بعووا التقلبووات غيوور العاديووة فووي أرصوودق أ SAS (99)مووق المعيووار ( 72)بينووت ال قوورق وقوود    
دارق أو إوالعالقووات فيمووا بينهووا قوود تشووير إلووى وجووود تحري ووات جواريووة ناتجووة عووق غووش االحلووابات 
ق مرت بوووي الغوووش بشووو ل عوووا  غيووور قوووادريق علوووى التالعووو  فوووي ال  يووور موووق المعلوموووات االعوووامليقو 

إظهوار العالقوات بويق الحلوابات فوي صوورتها المتوقعوة أو الطبيعيوةو  موا بينوت ال قورق مجموعوة مووق 
 (:AICPA, 2003للك  التالي )اام لة على 

قوود تبوودو العالقووة بوويق صووافي الوودخل والتوودفه النقوودي مووق العمليووات التشووغيلية غيوور متوقعووةو   -( 1)
و ل ووق مو  للووك تظهوور المودينيقمو  تضووخي  حلووابات  دارق إيورادات واميووةبلوب  تلووجيل اإ

نظوراا اق بيق صافي الدخل والتدفه النقدي مق العمليات التشغيلية في صوورق شوالق العالقة 
 دارق ال تلتطي  التالع  في مقدار التدفقات النقدية.اإ

والمبيعووات أو ت ل ووة المبيعووات فووي اللوونة الحاليووة  الوودامنيقالتغيوورات فووي المخووزوق وحلووابات   -( 2)
مقارنةا باللنة اللابقة قد ت وق غير متلقةو ومق    قد تشير إلى لرقة العامليق للمخوزوقو 

 تالع  في جمي  الحلابات لات العالقة.فالعامليق غير قادريق على ال

مقارنووة ربحيوووة المنشووو ق مووو  متولوووطات الصووناعةو حيووو  ال تلوووتطي  إدارق المنشووو ق التالعووو    -( 3)
و تلوتوج  موق جواريوة شوارق اوله المقارنوات إلوى اختالفواتإه المتولطاتو وبالتالي فإق لبه

 اتجة عق الغش.في االعتبار عند تحديد مخاطر وجود تحري ات جوارية ن أخلااالمراج  

جراء مقارنات فيما يتعله بالديوق المعدومة م  متشرات الصناعة قد تزودنا بعالقات غيور إ  -( 4)
م لوورقو ممووا قوود يشووير إلووى لوورقة العووامليق للنقديووة الملووتلمة مووق العمووالءو حيوو  ال يلووتطي  

 العامليق التالع  في متشرات الصناعة. 
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حصوواميات ا  ول مووق اللووجالت المحالووبية و العالقووة غيوور المتوقعووة بوويق حجوو  المبيعووات الموو خ  -( 5)
نتاا المح وظة لدي الموظ يق المختصيقو قد يشير إلى تحري ات محتملة في المبيعاتو إا

 .دارق التالع  في اله العالقة لتبدو منطقيةفمق الصع  على اإ

 طاء الجوهريةثانيًا : نتائج الدراسات التطبيقية حول تأثير المراجعة التحليلية في اكتشاف الغش واألخ

تناولوووت ال  يووور موووق الدرالوووات ااجنبيوووة والعربيوووة تووو  ير المراجعوووة التحليليوووة فوووي ا تشووواف الغوووش    
( بتحديود إجوراءات المراجعوة 1982) Ashton & Hylasوااخطاء الجواريةو حي  أاتمت درالوة 

التوي تلوواا  فووي ا تشوواف ااخطوواء الجواريووة فووي القوووام  الماليووةو وتوصوولت الدرالووة إلووى أق الووتخدا  
اإجراءات التحليلية في عملية المراجعوة يوتدي إلوى ال شوف عوق العديود موق ااخطواء التوي تتضومنها 

راجوو  فووي ا تشوواف ااخطوواء المحتملووة )نقووالا عووق القوووام  الماليووةو وأيضوواا يزيوود مووق   وواءق وفاعليووة الم
% مووق ااخطوواء 40( إلووى أق 1984) Biggs & Wild(و  مووا توصوولت درالووة 1995البووازو 

(و وفوي ن و  2008ت تشف بش ل ألالي بوالطة إجراءات المراجعة التحليلية )نقوالا عوق النوايلوةو 
وال اعليوووة النلوووبية لوووبعا ( بتحليووول ال  ووواءق 1999) Chen & Leitchاللووياه ااتموووت درالوووة  
 , Census x – 11  ,ARIMA  ,Stepwise Regressionاووي و  اإجووراءات التحليليووةو 

Martigale جراءات التحليلية ااربعة تعطي ن و  الملوتوي موق ال اعليوة . وتوصلت الدرالة أق اإ
 في ا تشاف ااخطاء الجوارية.

 حووووص توووو  ير الخبوووورق فووووي بKnapp & Knapp (2001 )ومووووق زاويووووة أخووووري ااتمووووت درالووووة    
جوراءات التحليليوة فوي ا تشواف المراجعة واتباع تعليمات تقيي  الخطور الواضوح للغوش علوى فعاليوة اإ

توو  المراجعووة أ  وور فاعليووة مووق المحالووبيق ااواموول االغووشو وتوصوولت الدرالووة إلووى أق الموودراء فووي م 
 جراءات التحليلية.في تقيي  خطر الغش بالتخدا  اإ

أما الدرالات العربية التي أشارت إلى ت  ير المراجعة التحليلية في ا تشاف الغش وااخطاء فإنها    
دور اإجووراءات التحليليووة ( التووي تناولووت 2000  يوورق ومووق أامهوواو الدرالووة التووي قووا  بهووا مصووط ى )

توصوووولت حيووو  فوووي ا تشووواف ااخطووواء الماديوووةو وااموووور الشووووالق متضووومنة غوووش اإدارق واحتيالهووواو 
لووى  الدرالووة إلووى أق اإجووراءات التحليليووة تووتدي دوراا مهموواا فووي الملوواعدق علووى إبووراز غووش اإدارقو وا 
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(و وتوصولت درالوة غرابيوة 2006نقوالا عوق دحودوحو ) ضرورق التخدامها في جمي  مراحول المراجعوة
ءات التحليليوة ( والتي تموت بوااردق إلوى أق  الموراجعيق فوي ااردق يوروق أق الوتخدا  اإجورا2003)

%( مووق ااخطوواء. وتوصوولت 40 -% 21فووي عمليووة المراجعووة يووتدي إلووى ا تشوواف مووا نلووبت  بوويق )
( والتي تمت باليمق إلوى نتوامج مشوابهةو حيو  بينوت أق اإجوراءات 2008درالة جهماني وباجليدق )

اليووة. %( مووق أخطوواء القوووام  الم40%( إلووى مووا ال يقوول عوق )20التحليليوة تلوواعد فووي ا تشوواف موق )
مووووق  %(78)أق مووووا يزيوووود عووووق  ( والتووووي اجريووووت فووووي ااردق2008 مووووا أظهوووورت درالووووة النوايلووووة )

جوووراءات التحليليوووة يلووواعد بشووو ل يعتقووودوق أق الوووتخدا  اإالموووراجعيق الوووليق شوووملته  عينوووة الدرالوووة 
 خطاء في القوام  المالية.جواري في  شف ال  ير مق اا

يتوجو  جراءات التحليلية المنالبة التي ( تحديد اإ2011)وفي ن   اللياه تناولت درالة جبار    
المراجوووو  الووووتخدامها لل شووووف عووووق ااخطوووواء الجواريووووة المحتملووووة فووووي فقوووورات القوووووام  الماليووووةو  علووووى

جووراءات التحليليووة موق قبوول مراجوو  الحلوابات يلوواا  فووي زيووادق وتوصولت الدرالووة إلووى أق الوتخدا  اإ
الحلابات في تحديود ااخطواء والتحري وات  مراج ك انها تلاعد   اءق وفاعلية عملية المراجعةو ولل

 والبنود غير العادية مما يترت  علي  تقليل مخاطر اال تشاف.

( والتي تمت في اليمقو ت  التوصل فيها إلى أق اإجراءات التحليلية 2012وفي درالة للقباطي )   
ةو وال شووف عوق المخواطر الماليوة المحيطووة لهوا فاعليوة  بيورق فوي  وول  موق : التخطويط لعمليوة المراجعو

 بالمنش قو وال شف عق ااخطاء والغش.

(  إلووي أق الووتخدا  بعووا النلوو  الماليووة المحتلووبة مووق التوودفه 2009وتوصوولت درالووة حمووداق )   
النقوودي التشووغيلي المعوودل يعتبوور أداق فعالووة للمووراجعيق لل شووف عووق الممارلووات االحتياليووة للشوور اتو 

 الدرالة باعتماد التدفه النقدي التشغيلي المعدل   حد اإجراءات التحليلية.   ما أوصت اله 

وفي البيمة المحلية تناولت بعوا الدرالوات موضووع المراجعوة التحليليوة موق عودق جوانو  إال أنهوا    
( 1995ل  تتطوره إلوى دوراوا فوي ا تشواف الغوش وااخطواءو وموق أاو  اوله الدرالوات درالوة البواز )

ت إلووووى التعوووورف علووووى موووودي الووووتخدا  المووووراجعيق الليبيوووويق الووووالي  المراجعووووة التحليليووووة والتووووي اوووودف
أق المراج  الخارجي الليبي يلتخد  ألالي  المراجعوة التحليليوة غيور ال ميوة المختل ةو وتوصلت إلى 
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بشووو ل جيووودو ويلوووتخد  ألووواليبها ال ميوووة البلووويطة بشووو ل متولوووطو فوووي حووويق أق الوووتخدام  الوووالي  
( 1998. وفي ن   اللياه بينت درالة اللوامرامي والحموود )التحليلية المتطورق متدني جداا المراجعة 

)نقالا عق ال بيلوي و  %(56بنلبة ) أق مراجعي الحلابات في ليبيا يلتخدموق اإجراءات التحليلية
يليووةو واتجااواته  نحووو تطبيووه ألولو  المراجعووة التحل قوفيموا يتعلووه بوآراء المووراجعيق الليبيووي (.2008

لولو  المراجعوة أيجابيوة نحوو إلديه  اتجااوات  ق( أق المراجعيق الليبيي2002بينت درالة العمامي )
 التحليلية.

دور إجوراءات المراجعوة التحليليوة  ( بوالتعرف علوى2013ومق زاوية أخري أاتمت درالة مولى )   
راجو  بمعوايير المراجعوة وتوصولت الدرالوة إلوى ضورورق التوزا  الم ترشيد الح   الشخصوي للمراجو  في

 وبوولل العنايووة المهنيووة الالزمووة واالجتهوواد أ نوواء ال حووص وضوورورق الووتخدا  االووالي  المتعووارف عليهووا
 الرياضية واإحصامية والمالية في عملية المراجعة لتلاعده في ترشيد ح م  الشخصي.
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 الفصل : خالصة
 
تناول الا ال صل في مبح   ااول ملتولية المراج  عق ا تشاف الغش وااخطاء وتطور اله    

الملتولية مق خالل اإصدارات المهنية المتالحقة والصادرق عق المجم  اامري ي للمحالبيق 
و  ما القانونييقو وللك بدايةا مق  ال ينيات القرق الماضي وحتى بداية العقد ااول مق القرق الحالي

( والصادر عق االتحاد الدولي 240تناول اله الملتولية حل  معيار المراجعة الدولي رق  )
للمحالبيقو وخلصت اله اإصدارات إلى أق ملتولية المراج  عق ا تشاف الغش وااخطاء قد 
تولعت ب عل ضغوط البيمة المحيطة بالمهنةو وأصبح المراج  ملتوالا عق تعويا الملتخدميق 

خلامر التي يتعرضوق لها نتيجة وجود غش في القوام  الماليةو وعد  ا تشاف  بوالطة عق ال
 المراج و في حال عد  بلل  العناية المهنية المعقولة.

 ما تناول المبح  ال اني مق الا ال صل دور المقارنات التي تقو  عليها المراجعة التحليلية في    
أيضاا اإصدارات المهنية حول دور المراجعة التحليلية  ا تشاف الغش وااخطاء الجواريةو وتضمق

في تقيي  مخاطر الغشو وباإضافة إلى نتامج الدرالات التطبيقية التي تناولت ت  ير المراجعة 
التحليلية في ا تشاف الغش وااخطاء الجواريةو وتبيق للباح  أن  يوجد ت  ير  بير اللتخدا  

لية في ا تشاف الغش وااخطاءو  ما تضمق الا المبح  العوامل المراج  الالي  المراجعة التحلي
المت رق على   اءق وفعالية اإجراءات التحليلية في اإشارق إلى التحري ات المحتملةو  ما حدداا 

واي: طبيعة مزاع  اإدارقو ومنطقية العالقات وقدرتها  SAS ( 56معيار المراجعة اامري ي )
 التي يطوراا المراج . التنبتيةو ودقة التوقعات



 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 الدراسة الميدانية
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 مقدمة

الالي   قإلى التعرف على أ ر تطبيه المراجعيق الليبيي يتهدف الدرالة الميدانية بش ل رميل   
المراجعة التحليلية في ا تشاف الغش وااخطاء الجواريةو  ما التهدفت الدرالة بش ل  انوي 
التحقه مق التخدا  المراجعيق المشار يق في الدرالة لأللالي  المختل ة للمراجعة التحليلية والتي 

 اي على النحو التالي : 

 ألالي  المراجعة التحليلية الوص ية – 1

 المراجعة التحليلية ال مية البليطة ألالي  – 2

 ألالي  المراجعة التحليلية المتطورق – 3

وت  االاتما  بملتوي تطبيه المراجعيق المشار يق في الدرالة الالي  المراجعة التحليلية لتحديد    
ملتوي ال قة في النتامج التي يت  الحصول عليها مق الدرالة والخاصة ب  ر تطبيه ألالي  

عة التحليلية في ا تشاف الغش وااخطاء الجوارية اللي يم ل الهدف الرميلي لهله الدرالةو المراج
فلو تبيق تطبيه اله االالي  بملتوي عالي مق قبل المشار يق في الدرالةو فللك ليدع  النتامج 

 المتعلقة ب  ر التخدا  اله االالي  في ا تشاف الغش وااخطاء الجوارية.

 الا ال صل إلي مبح يق على النحو التالي :وعلي  ت  تقلي  

 المبحث األول : منهجية الدراسة العملية والتحليل الوصفي للبيانات.

 المبحث الثاني : التحليل اإلحصائي االستنتاجي واختبار الفرضيات.
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 المبحث األول

 منهجية الدراسة العملية والتحليل الوصفي للبيانات

ة الدرالة وأدواتهاو وتصمي  أداق الدرالة والتعريف بمجتم  وعينة يتضمق الا المبح  منهجي   
 : التالييق عيق ر الى الالا المبح   وت  تقلي ناتو االدرالة والتحليل الوص ي للبي

 ال رع ااول : منهجية الدرالة وأدواتها.

 ال رع ال اني : التحليل الوص ي للبيانات.

 الفرع األول

 منهجية الدراسة وأدواتها

 : مجتمع الدراسةأواًل : 

يت وق مجتم  الدرالة مق المراجعيق القانونييق المزاوليق للمهنة مق خالل م اتبه  الخاصة    
( مراج و 1966في طرابل  ) قواللي يبلت عددا  حل  لجالت النقابة العامة للمراجعيق الليبيي
دا  حل  لجالت اإدارق العامة  للك يتضمق المراجعيق التابعيق لديواق المحالبة والليق يبلت عد

   ( مراج .439)لديواق المحالبة في طرابل  

نظراا ل بر حج  مجتم  الدرالةو واالنتشار الجغرافي الوال  لم ردات و والوض  اامني و    
و باإضافة إلى قيود الت ل ة والوقت والجهدو وصعوبة االتصال بجمي  في بيمة الدرالة المضطر 

باختيار عينة مم لة للمجتم    ل وت  اختيار مدق تعلر على الباح  القيا  و م ردات الدرالة
 طرابل و وبنغازيو والبيضاء  محل للدرالة.

وت  اختيار مدينتي طرابل  وبنغازي انهما تعتبراق أ بر تجم  للمراجعيق القانونييق في ليبياو    
%( مق إجمالي عدد  70 ر مق )حي  أق عدد المراجعيق في مدينتي طرابل  وبنغازي يم ل أ 

المراجعيق في ليبياو ونظراا لعد  حصول الباح  على عينة  افية مق مدينة بنغازيو وللك لصعوبة 
الوصول إلى م ردات مجتم  الدرالة في المدينة بلب  الوض  اامني المضطر  والتي نتج عن  
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لك بإدخال مدينة البيضاء ضمق إق ال معظ  م ات  المراجعة بالمدينةو لج  الباح  إلى تعويا ل
 مجتم  الدرالة. 

جماالا     ال مة ااولى تتم ل في المراجعيق القانونييق المزاوليق  وينقل  مجتم  الدرالة إلى فمتيقوا 
و واللي يبلت بنغازي والبيضاءطرابل  و للمهنة مق خالل م ات  المحالبة والمراجعة في مدق 

اليو وللك حل  لجالت النقابة العامة للمحالبيق ( على التو 25(و )558(و )875عددا  )
لالدارق العامة لديواق  التابعيق تتم ل في المراجعيقفأما ال مة ال انية والمراجعيق الليبييق في طرابل و 

وللك حل  لجالت الشتوق اإدارية ( مراج و 165)المحالبة في طرابل  واللي يبلت عددا  
حي  يبلت عددا  و بنغازيو والبيضاء تينيمد فيديواق المحالبة  ل رعي التابعيقفيهاو  للك أولمك 

وللك حل  لجالت إدارق الشتوق  و على التوالي(19)و (40يق )المل ور  ال رعيقمق فرع في  ل 
 اإدارية في  ل فرع مق ال رعيق المل وريق.

 ثانيًا : عينة الدراسة :

ت  التخدا  أللو  المعاينة الطبقية وللك بناءا على التقلي  اللابه لمجتم  الدرالة وللك على    
 النحو التالي :

 ( مراجعاا قانونياا مق خالل الم ات  الخاصة.76الطبقة ااولى : وتت وق مق )

 ( مراجعاا مالياا بديواق المحالبة.67الطبقة ال انية : وتت وق مق )

 أداة الدراسة :  تصميمًا : لثثا

ت  التخدا  إلتمارق االلتبياق   داق لجم  البيانات الخاصة بالدرالةو ومق المه  في الا المقا     
ل ر أا  مميزات وعيو  التخدا  اله الوليلة   داق لجم  البياناتو حي  تتميز اله الوليلة 

مما يح ز الملتجيبيق ات بانخ اا ت ل تهاو وصعوبة تحديد شخصية الملتجي  عند جم  االلتبيان
على اإجابة عق االملةو في حيق أق أا  عيوبها يتم ل في عد  مباالق بعا الملتجيبيق 

وقد ت  صياغة االملة بطريقة تله ل على  (.2006باإجابة على ألملة االلتبياق )لي اراقو 
لواءا  انوا  -راجعيق ( لتاالا موجهاا إلى الم58المشار يق اإجابة عليهاو ويتضمق االلتبياق )
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موزعة إلى  ال ة أقلا    -تابعيق لديواق المحالبة أو ممارليق للمهنة مق خالل م ات  خاصة 
  التالي :

 : بيانات عامة عق المشار يق : القل  ااول

تضم ق الا القل  بيانات عامة عق المشار يق تتم ل في ص ته  ولنوات الخبرق لديه     
 ومتاالته  العلمية. 

 : مدي التخدا  المراجعيق الالي  المراجعة التحليلية : القل  ال اني

يتضمق الا القل   ال  محاور فرعية تلتهدف  مجموعة توفير بيانات عق درجة التخدا     
المشار يق الالي  المراجعة التحليلية ب نواعها المختل ة وص ية  انتو أو  مية بليطةو أو حتي 

 متطورق.

: أ ر التخدا  المراجعيق الالي  المراجعة التحليلية في ا تشاف الغش وااخطاء  القل  ال ال 
 الجوارية :

يتضمق الا القل  بيانات عق درجة ا تشاف المشار يق لحاالت غش اإدارقو والعامليقو و للك    
امه  ااخطاء لات الت  ير المادي والمه  على عدالة عرا القوام  المالية وللك مق خالل التخد

الالي  المراجعة التحليليةو وبالتالي فهو يقي  أ ر التخدا  المشار يق الالي  المراجعة التحليلية 
 في ا تشاف الغش وااخطاء الجوارية )المادية(.

 ( المقيا  الملتخد  وتوزي  ااوزاق على إجابات المقيا . 1 - 4ويوضح الجدول رق  )

 (1 - 4الجدول رقم )

 على إجابات المقياستوزيع األوزان 

 إطالقاا  نادراا  أحياناا  غالباا  دامماا  جابةاإ

 1 2 3 4 5 الوزن

 وقد مرت إلتمارق االلتبياق بعدق مراحل حتى بلغت صورتها النهامية واله المراحل اي :   
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: قا  الباح  في اله المرحلة بإعداد ألملة االلتبياق مق خالل مراجعة ما  مرحلة اإلعداد – 1
ورد في ااد  المحالبي حول ألالي  المراجعة التحليلية المختل ةو باإضافة إلى ما ورد عق 
موضوع الغش بنوعي  )إدارق وعامليق( و للك ااخطاءو وللك مق خالل حصر الحاالت التي تندرا 

واع الغشو  للك تلك التي تندرا تحت بند ااخطاء الجواريةو  ما ت  إضافة تحت  ل نوع مق أن
مجموعة مق االملة لقيا  مدي التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية مق قبل المشار يق في 

 الدرالةو وللك لتحقيه الهدفيق التالييق :

اجعة التحليليةو اامر اللي الهدف ااول : التحقه مق التخدا  المشار يق في الدرالة الالي  المر 
يدع  نتامج تحليل القل  ال ال  مق االلتبياقو حي  أق التخدا  اله االالي  مق قبل المشار يق 

 يض ي ال قة في إجابته  عق أ ر التخدامها في ا تشاف الغش وااخطاء.

ألالي و فقد  الهدف ال اني : تل ير المشار يق بالمراجعة التحليليةو وتوضيح ما يندرا تحتها مق
 يلتخد  البعا اله االالي  دوق معرفت  ب نها تندرا تحت ملمى ألالي  المراجعة التحليلية.

: للت  د مق لالمة صياغة ألملة االلتبياق ووضوحها ت  عرضها  مرحلة تحكيم االستبيان – 2
)على مجموعة مق المح ميق 


أخلاا في و الليق قاموا بإبداء مجموعة مق المالحظات التي ت  (

 على إلتمارق االلتبياق. تاالعتبارو ووفقاا لللك ت  إجراء بعا التعديال

: عند صياغة فرضيات الدرالة يج  أق يراعي الباح   قياس ثبات أداة الدراسة وصدقها – 3
أق ت وق قابلة للقيا  وعلي  يج  إعداد أداق القيا  المنالبة لقيا  متغيرات الدرالةو  ما يج  

   أق يت  د مق جودق أداق القيا  وللك مق خالل التحقه مق مدي صدقها و باتها. على الباح

ف ال بات ب ن  مدي االتلاه في عالمة ال رد إلا ت  التخدا  ن   المقيا  لمرات يعر  حي     
المراد الصده ب ن  مدي نجاح المقيا  في قيا  الم هو   في حيق يعر فأخري في ن   الظروفو 

وللت  د مق  بات أداق الدرالة وصدقها ت  إجراء درالة التطالعية على  و(2003و قيال  )عبيد

                                                           


 د.عمر الشركسي محاضر بكلية االقتصاد جامعة بنغازي            

                                                             د.إدريس اشتيوي أستاذ مشارك بكلية االقتصاد جامعة بنغازي                                                                       

 د.عادل افكيرين أستاذ مساعد بكلية االقتصاد جامعة عمر المختار
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( معامالت الصده وال بات لهله العينة 2 - 4ويبيق الجدول ) ( م ردق مق مجتم  الدرالةو13)
 االلتطالعية.

 (2 - 4الجدول )

 معامالت الصدق والثبات لمحاور الدراسة

 م
 المحور

معامل 

 الثبات

معامل 

 الصدق

عدد األسئلة 

 الفرعية

 23 0.809 0.655 أساليب المراجعة التحليليةمدى استخدام  1

2 
ساليب المراجعة التحليلية في أأثر استخدام 

 14 0.953 0.908 اكتشاف االحتيال في التقارير المالية

3 
ساليب المراجعة التحليلية في أأثر استخدام 

 6 0.972 0.945 صولاكتشاف عمليات اختالس األ

4 
ساليب المراجعة التحليلية في أأثر استخدام 

 12 0.977 0.955 اكتشاف األخطاء الجوهرية

 55 0.975 0.951 المعامالت لجميع محاور الدراسة

%( وتتراوح بيق 60( أق معامالت ال بات عالية وأ بر مق )2 - 4ويتضح مق خالل الجدول )
النتامج عند التطبيهو  ما أق معامالت %(و مما يشير إلى إم انية  بات 95.5 -% 65.5)

%( مما يشير إلى أق أداق الدرالة تقي  المتغيرات 97.7 -% 80.9الصده عالية وتتراوح بيق )
 التي نرغ  في قيالها فعالا.

: امتدت فترق توزي  إلتمارات االلتبياق وتجميعها مق  التوزيع الفعلي لإلستمارات والتجميع – 4
اامني اللي  رواللب  وراء طول اله ال ترق او انعدا  االلتقرا 12/7/2015إلى  1/9/2014

شهدت  بعا المدق في بيمة الدرالةو وتبعاا لللك اختل ت ألالي  توزي  االلتبياق باختالف المدينةو 
ف ي حيق اعتمد الباح  على االلو  المباشر لتوزي  االلتبياق في مدينتي طرابل  والبيضاءو لج  
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ريق في توزي  إلتمارات االلتبياق في مدينة بنغازي نظراا لعد  االلتقرار اامني إلى ملاعدق آخ
 وصعوبة االتصال المباشر بالمشار يق في الدرالةو وت  توزي  التمارات االلتبياق على مرحلتيق : 

 المرحلة ااولى : توزي  االلتبياق على المراجعيق في م ات  المراجعة الخاصة :

إلتمارق التبياق على المراجعيق في م ات  المراجعة الخاصة بمدق طرابل و  (76ت  توزي  )   
( إلتمارق  لها صالحة للتحليلو ونلبتها إلى عدد اإلتمارات 57وبنغازيو والبيضاءو وت  تجمي  )

 ( أعداد اإلتمارات الموزعة والملتردق والصالحة.3 – 4%(و ويلخص الجدول )75الموزعة )

 توزي  االلتبياق على المراجعيق بديواق المحالبة : المرحلة ال انية :

( إلتمارق التبياق على المراجعيق بديواق المحالبة بمدق طرابل و وبنغازيو 67ت  توزي  )   
( إلتمارق مق اإلتمارات الموزعة وبعد القيا  ب حصها ت  التبعاد عدد 51والبيضاءو وت  تجمي  )

( إلتمارق ونلبتها 50اق عدد اإلتمارات الصالحة للتحليل )( إلتمارق لعد  صالحيتها وبللك  1)
 %(  .75إلى عدد اإلتمارات الموزعة )

 (3 - 4الجدول )

 اإلستمارات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل ونسب الردود

 

 مرحلة توزيع االستبيان

عدد 
ستمارات اإل

 الموزعة

عدد 
ستمارات اإل

 المستلمة

 ستماراتعدد اإل
الصالحة 
 للتحليل

ستمارات نسبة اإل
الصالحة إلى 

 الموزعة

 %75 57 57 76 المراجعيق بم ات  المراجعة

 %75 50 51 67 المراجعيق بديواق المحالبة

 %75 107 108 143 جمالياإ
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  : رابعًا : األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات واختبار الفرضيات

ت  التخدا   ل مق ألالي  اإحصاء الوص ي وااللتنتاجي لتحليل البيانات واختبار ال رضيات   
 وللك على النحو التالي :

ألالي  اإحصاء الوص ي : ت  التخدا  ألالي  اإحصاء الوص ي لتحديد االتجااات العامة  – 1
 لتالية :لردود المشار يق في الدرالةو وقد ت  التخدا  االالي  الوص ية ا

الت رارات والنل  المموية : ت  تحديد الت رارات والنل  المموية للت رارات الخاصة ب ل إجابة  -أ 
مق إجابات  ل لتال مق ألملة االلتبياقو  للك اامر بالنلبة للمتغيرات الديموغرافية 

 للمشار يق في الدرالة.

المشار يق ل ل لتال على   حدقو  المتولط الحلابي : ت  تحديد المتولط الحلابي إجابات - 
 ما ت  تحديد المتولط الحلابي العا  إجابات المشار يق عق ألملة  ل محورو وللك لتحديد 

 االتجاه العا  إجابات المشار يق.

االنحراف المعياري : ت  تحديد االنحراف المعياري إجابات المشار يق ل ل لتال على حدقو  -ا
لمعياري العا  إجابات المشار يق عق ألملة  ل محورو وللك لتحديد  ما ت  تحديد االنحراف ا

 مدي تشتت إجابات المشار يق عق المتولط.

ألالي  اإحصاء االلتنتاجي : ت  التخدا  ألالي  اإحصاء االلتنتاجي الختبار فرضيات  – 2
  التخدا  ألالي  الدرالة والوصول إلى نتامج متعلقة بمجتم  الدرالة مق خالل درالة العينةو وت

 اإحصاء االلتنتاجي التالية :

: ت  التخدا  الا االختبار للتحقه مق إم انية  بات  Cronbach's Alphaاختبار ال بات  - أ
النتامج عند التطبيهو  ما ت  اشتقاه معامل الصده ب خل الجلر التربيعي لمعامل ال بات وللك 

 لي نريد قيال .للتحقه مق أق ألملة االلتبياق تقي  الم هو  ال

: ت  التخدا  الا االختبار للتحقه مق  Kolmogorov-Smirnovاختبار التوزي  الطبيعي  -  
 اعتدالية توزي  البيانات.
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: ت  التخدا  الا االختبار الختبار  T Test One-Sampleلمتولط عينة واحدق  Tاختبار  - ا
ال رضيتيق ال رعيتيق ااولى وال ال ةو للك اق البيانات الخاصة بهاتيق ال رضيتيق تتب  التوزي  

 الطبيعي.

ت  التخدا  الا االختبار الختبار ال رضية ال رعية :  Wilcoxon Signed Rankاختبار  - د
 ية ال تتب  التوزي  الطبيعي.ال انيةو للك اق البيانات الخاصة بهله ال رض

: ت  التخدا  الا االختبارو الختبار معنوية ال روه بيق One Way ANOVAاختبار  - ه
إجابات المشار يق في الدرالة والتي تعزي إلى ص ة المشارك )مراج  بم ت  خاصو أو 

 مراج  بديواق المحالبة(و وللك في البيانات التي يتوفر فيها شروط االختبار المعلمي.

: ت  التخدا  الا االختبار الختبار معنوية ال روه    One Way Kruskal Wallisاختبار  - و
بيق إجابات المشار يق في الدرالة والتي تعزي إلى ص ة المشارك )مراج  بم ت  خاصو أو 

  يتوفر فيها شروط االختبار المعلمي.ال وللك في البيانات التي مراج  بديواق المحالبة(و 

 

 نيالفرع الثا

 التحليل الوصفي للبيانات

يتضمق الا ال رع مق الدرالة التحليل الوص ي للبيانات الواردق في إلتمارات االلتبياقو وللك    
 على النحو التالي :

القل  ااول : يعنى بتحليل المتغيرات الديموغرافية للمشار يق في الدرالةو وللك لتحديد ملتوي 
م انية االعتماد عليها في التخالص النتامج.ال قة في المعلومات المتحصل عليه  ا مق المشار يق وا 

القل  ال اني : يعنى بتحليل االملة المتعلقة بقيا  مدي التخدا  المشار يق في الدرالة الالي  
المراجعة التحليليةو وللك للتحقه مق التخدا  اله االالي  مق قبل المشار يق في الدرالةو 

 ي المعلومات المتحصل عليها في القل  ال ال  مق االلتبياق.ولتحديد ملتوي ال قة ف
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القل  ال ال  : يعنى بتحليل االملة المتعلقة بقيا  مدي ا تشاف المشار يق في الدرالة لحاالت 
غش اإدارق والعامليق وااخطاء الجوارية مق خالل التخدا  ألالي  المراجعة التحليليةو وللك 

 امة إجابات المشار يق في الدرالة. للتعرف على االتجااات الع

 القسم األول : تحليل البيانات الشخصية الخاصة بالمشاركين :

 : ص ة المشارك – 1

( أق نلبة المراجعيق التابعيق لديواق المحالبة في عينة الدرالة 4 - 4يالحظ مق الجدول رق  )   
 %(.53.3الخاصة في عينة الدرالة )%(و في حيق  انت نلبة المراجعيق بالم ات  46.7تعادل )

 (4 - 4الجدول رقم )

 توزيع المشاركين في الدراسة حسب صفتهم

 النسبة العدد صفة المشارك م

 %53.3 57 مراج  بم ت  خاص 1

 %46.7 50 مراج  بديواق المحالبة 2

 %100 107 جمالياإ

 

 المتال العلمي : – 2

%( مق المشار يق ا  مق حملة 31.8( أق ما نلبت  )5 - 4يالحظ مق الجدول رق  )      
%( ا  مق حملة شهادق 54.2الشهادات العليا )الماجلتير أو الد توراه(و وأق ما نلبت  )

الب الوريو  في المحالبةو مما يعني أق المشار يق في الدرالة لديه  مق الت ايل العلمي ما يم نه  
ألملة االلتبياق ومق    اإجابة عليها بدقةو وللك يزيد مق ملتوي ال قة في المعلومات   مق فه 

 المتحصل عليها مق المشار يق في الدرالة. 
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 (5 - 4الجدول رقم )

 توزيع المؤهالت العلمية للمشاركين في الدراسة

 النسبة العدد المؤهل م
النسبة المئوية 

 التراكمية

 %6.5 %6.5 7 د توراه محالبة 1

 %31.8 %25.2 27 ماجلتير محالبة 2

 %86 %54.2 58 ب الوريو  محالبة 3

 %95.3 %9.3 10 دبلو  عالي محالبة 4

 %100 %4.7 5 دبلو  متولط محالبة 5

 %100 107 االجمالي

 

 الخبرق العملية في مجال المراجعة : – 3

%( مق المشار يق في الدرالة لديه  50.5( أق ما نلبت  )6 - 4نالحظ مق الجدول رق  )      
لنة ف   ر(و  ما أق نلبة المشار يق  15لنوات خبرق طويلة في مجال مراجعة الحلابات )مق 

%(و والا متشر إيجابي على أق 7.5( لنوات ال تتجاوز )5الليق لديه  لنوات خبرق أقل مق )
ق في الدرالة يتمتعوق بقدر  افي مق الخبرق العملية في مجال مراجعة الحلابات لالجابة المشار ي

 على ألملة االلتبياق
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 (6 - 4الجدول رقم )

 توزيع المشاركين حسب سنوات خبرتهم العملية

النسبة المئوية  النسبة العدد سنوات الخبرة م
 التراكمية

 %32.7 %32.7 35 لنة ف   ر 20 1

 %50.5 %17.8 19 لنة 20قل مق أ – 15مق  2

 %69.2 %18.7 20 لنة 15قل مق أ – 10مق  3

 %92.5 %23.4 25 لنوات 10قل مق أ – 5مق  4

 %100 %7.5 8 لنوات 5قل مق أ 5

 %100 107 اإجمالي

 

 القسم الثاني : تحليل إجابات المشاركين حول مدى استخدامهم ألساليب المراجعة التحليلية :

إق الهدف مق الا القل  او التحقه مق التخدا  المشار يق في الدرالة الالي  المراجعة    
التحليليةو اامر اللي يض ي ال قة والمصداقية في النتامج المتحصل عليها مق تحليل بيانات القل  

لغش ال ال  مق االلتبياقو والمتعلقة ب  ر التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية في ا تشاف ا
وااخطاء الجواريةو وت  للك مق خالل عرا ألالي  المراجعة التحليلية المختل ة الواردق في 

 ااد  المحالبي على المشار يق في الدرالة للتعرف على درجة التخدامه  لهله االالي .
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 أوالا : ملتوي التخدا  المشار يق الالي  المراجعة التحليلية الوص ية :

يت  تحليل ردود المشار يق حول التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية الوص ية  في الا الجزء   
 والتي مق أامها :

مق المراج  اللابه عق اامور  االلت لار يت بمراجعة حلابات شر ة اول مرق  القيا عند   -( 1)
 .لها أامية في عملية المراجعة الحالية التي

 .عتبر مهمة وتت ر على أعمال الشر ةااللت لار مق إدارق الشر ة بخصوص أية عوامل ت  -( 2)
 إجراء مناقشات مب رق م  المدير المالي ورتلاء ااقلا .  -( 3)
 مراجعة أوراه عمل المراجعة لللنة اللابقة.  -( 4)
مراجعة م ونات رلالة اإدارق الموجهة مق المراج  إدارق الشر ة لللنة اللابقة وردود   -( 5)

 اإدارق عليها.
 .المتعلقة بطبيعة عمل الشر ة محل المراجعةاالطالع على المنشورات المختل ة   -( 6)
االطالع على أية تقارير قد تصدر عق متللات مالية أو أية متللات أخري عق الشر ة   -( 7)

 محل المراجعة أو الشر ات ااخري التي تعمل في ن   الصناعة.
االطالع على القوانيق والتشريعات الح ومية أو أية قوانيق أو تشريعات أخري تت ر على   -( 8)

 ل الشر ة الخاضعة للمراجعة.عم
 االطالع على النظا  الداخلي للشر ة وعقد الت لي .  -( 9)
 االطالع على محاضر جللات مجل  اإدارق ووقام  جللات الجمعية العمومية.  -( 10)
 التعرف على الليالات المختل ة المتبعة داخل الشر ة.  -( 11)
 االطالع على بعا العقود المهمة التي أبرمت بيق العميل والغير.  -( 12)

( أق ألالي  المراجعة التحليلية 7 – 4ومق خالل ردود المشار يق يتضح في الجدول رق  )   
الوص ية تلتخد  مق قبل نلبة  بيرق مق المشار يق في الدرالةو حي  بلت متولط نلبة المشار يق 

(و وانحراف 4.238%و بمتولط عا  )79الليق أ دوا التخدامه  لهله االالي  )دامماا + غالباا ( 
( مما يشير إلى عد  وجود تشتت  بير في إجابات المشار يقو وتراوحت 0.960عياري عا  )م

نلبة المشار يق الليق أ دوا التخدامه  ل ل إجراء مق اإجراءات التحليلية الوص ية ما بيق 
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و أي أق  ل اإجراءات التحليلية 4.776 – 3.701% بمتولطات حلابية 95.3 -% 60.7
الوص ية المعروضة على المشار يق تلتخد  مق عدد  بير منه و إال أق  درجة االلتخدا  تختلف 
مق إجراء  خرو حي   انت اإجراءات التحليلية الوص ية اا  ر التخداماا تتم ل في : االطالع 

ت لار مق إدارق الشر ة عق العوامل المهمة على النظا  الداخلي للشر ة وعقد الت لي و واالل
والمت رق في أعمال الشر ةو واالطالع على القوانيق والتشريعات الح ومية المت رق في عمل الشر ة 
محل المراجعةو حي  بلغت نل  المشار يق المتيديق اللتخدا  اله اإجراءات )دامما + غالباا( 

 لى التوالي.%و لالجراءات ال ال ة ع91.6%و 93.5%و 95.3

وبهلا يم ق القول أق المراجعيق الخارجييق في ليبيا يلتخدموق ألالي  المراجعة التحليلية    
 الوص ية.

 

  انياا : ملتوي التخدا  المشار يق الالي  المراجعة التحليلية ال مية البليطة :

التحليلية ال مية في الا الجزء يت  تحليل ردود المشار يق حول التخدا  إجراءات المراجعة    
 البليطة والتي مق أامها :

فحص أرصدق الحلابات المختل ة وموازيق المراجعة بهدف االلتدالل على وجود أرصدق   -( 1)
 حلابات غير اعتيادية.

اختيار بعا أو  ل أرصدق الحلابات الظاارق بميزاق المراجعة لللنة الحالية ومقارنتها   -( 2)
ديد تلك الحلابات التي تحتاا إلى ااتما  ب رصدق اللنة اللابقة لن   الحلابات لتح

 خاص.
تقدير بعا أو  ل أرصدق الحلابات التي لتظهر في ميزاق المراجعة في نهاية اللنة   -( 3)

وتقو  بمقارنتها باارصدق ال علية الظاارق بميزاق المراجعة لللنة الحالية لتحديد تلك 
 الحلابات التي تحتاا إلى فحص إضافي.
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 (7 – 4الجدول رقم )
 النسب والتكرارات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور استخدام المراجعين ألساليب المراجعة التحليلية الوصفية

 العبارة
 

المتوسط  إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

عند قيامك بمراجعة حلابات شر ة اول مرق فإنك 
تلت لر مق المراج  اللابه عق اامور التي تعتقد 

 ب اميتها وأ راا على فحوصاتك.
39 36.4 26 24.3 34 31.8 6 5.6 2 1.9 3.879 1.034 12 

االلت لار مق إدارق الشر ة بخصوص أية عوامل تعتبر 
مهمة وتت ر على أعمال الشر ةو على لبيل الم ال : 
االلت لار عق ااعمال المعلقة والتي ل  تصل إلى حل 
نهامي في آخر اللنة أو االلت لار عق ليالة اإدارق 

 رقة بيق المصروفات اإيرادية والرألمالية.في الت 

63 58.9 37 34.6 4 3.7 3 2.8 0 0.0 4.495 0.705 2 

 6 0.969 4.206 1.9 2 4.7 5 13.1 14 31.8 34 48.6 52 إجراء مناقشات مب رق م  المدير المالي ورتلاء ااقلا .

 9 1.008 4.056 0.9 1 7.5 8 19.6 21 29.0 31 43.0 46 تقو  بمراجعة أوراه عمل المراجعة لللنة اللابقة.

تقو  بمراجعة م ونات رلالة اإدارق الموجهة مق المراج  
 إدارق الشر ة لللنة اللابقة وردود اإدارق عليها.

44 41.1 38 35.5 18 16.8 6 5.6 1 0.9 4.103 0.941 8 

االطالع على المنشورات المختل ة المتعلقة بطبيعة عمل 
الشر ة محل المراجعةو على لبيل الم ال : االطالع 

على المجالت العلمية والصناعية واالطالع على تقارير 
 وزارق  الصناعةو وأدلة المراجعة والمحالبة.

31 29.0 35 32.7 24 22.4 14 13.1 3 2.8 3.720 1.106 11 
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(7 – 4تابع الجدول رقم )
 

 العبارة
 

المتوسط  إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ترتيب ال
 % ك % ك % ك % ك % ك

تقو  باالطالع على أية تقارير قد تصدر عق متللات 
مالية أو أية متللات أخري عق الشر ة محل المراجعة 

 الصناعة.أو الشر ات ااخري التي تعمل في ن   
29 27.1 39 36.4 21 19.6 14 13.1 4 3.7 3.701 1.118 10 

تقو  باالطالع على القوانيق والتشريعات الح ومية أو أية 
قوانيق أو تشريعات أخري تت ر على عمل الشر ة 

 الخاضعة للمراجعة.
80 74.8 18 16.8 8 7.5 0 0.0 1 0.9 4.645 0.704 3 

تقو  باالطالع على النظا  الداخلي للشر ة وعقد 
 الت لي .

90 84.1 12 11.2 4 3.7 0 0.0 1 0.9 4.776 0.604 1 

االطالع على محاضر جللات مجل  اإدارق ووقام  
 جللات الجمعية العمومية.

59 55.1 26 24.3 17 15.9 3 2.8 2 1.9 4.280 0.960 7 

 5 0.814 4.346 0.0 0 1.9 2 15.9 17 28.0 30 54.2 58 التعرف على الليالات المختل ة المتبعة داخل الشر ة.

االطالع على بعا العقود المهمة التي أبرمت بيق 
 العميل والغير.

69 64.5 28 26.2 10 9.3 0 0.0 0 0.0 4.551 0.662 4 

   4.230 المتوسط الحسابي العام
  0.960 االنحراف المعياري العام                                                             
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احتلا  أو التخدا  النل  المالية الخاصة بالشر ة محل المراجعة ومقارنتها بتلك النل    -( 4)
 الخاصة باللنوات اللابقة لتحديد أي اختالفات جوارية تحتاا إلى فحص إضافي.

و بمقارنة النتامج ال علية بالنتامج التقديرية لمعرفة مدي االنحرافات وااللت لار عنها القيا   -( 5)
 .وجود ميزانيات تقديرية لدي الشر ة المراد مراجعة حلاباتهافي حال وللك 

 .على توق  معلومات مالية مق خالل االطالع على معلومات غير مالية العمل  -( 6)
باحتلا  الوزق النلبي لبنود قاممتي الدخل والمر ز المالي وللك بنلبة بنود قاممة  القيا   -( 7)

اصولو وللك لتحديد ااامية النلبية الدخل إلى المبيعات وبنود الميزانية إلى إجمالي ا
 للحلابات المختل ة.

تحليل االتجاه وللك بحلا  اارقا  القيالية لعدد مق اللنواتو وبياق التغيرات  التخدا   -( 8)
 النلبية التي تحد  ل ل بند وتقصي ألبا  التغيرات غير العادية.

لي  المراجعة التحليلية ( أق ألا8 – 4ومق خالل ردود المشار يق يتضح في الجدول رق  )   
ال مية البليطة تلتخد  مق قبل نلبة  بيرق مق المشار يق في الدرالةو حي  بلت متولط نلبة 

%و بمتولط عا  بلت 72.1المشار يق الليق أ دوا التخدامه  لهله االالي  )دامماا + غالباا ( 
مشار يق الليق أ دوا (و وتراوحت نل  ال1.143(و وانحراف معياري عق المتولط بلت )4.014)

%و 92.5 -% 59.8التخدامه  ل ل إجراء مق اإجراءات التحليلية ال مية البليطة ما بيق 
بالت ناء إجراءيق واماو تحليل االتجاه بالتخدا  اارقا  القياليةو وتوق  معلومات مالية مق خالل 

ا التخدامه  لهليق االطالع على معلومات غير ماليةو حي  بلغت نل  المشار يق الليق أ دو 
%و على التواليو وبالرغ  مق انخ اا تطبيه اليق اإجراءيق إال أق 40.2%و 43.9اإجراءيق 

المتولط الحلابي لملتوي تطبيه  ل  منهما يعتبر مقبول حي  يزيد عق المتولط النظري 
ة البليطة (و لالجراءيق على التواليو وتتم ل أ  ر اإجراءات التحليلية ال مي3.21(و )3.29)

التخداماا في : المقارنة بيق القي  المطلقة ارصدق حلابات ميزاق المراجعة لللنة الحالية م  
المراجعة لللنة اللابقةو فحص أرصدق الحلابات المختل ة وموازيق المراجعة نظيراتها في ميزاق 

حتاا إلى فحص بهدف االلتدالل على وجود أرصدق حلابات غير اعتياديةو تحديد اارصدق التي ت
رصدق نهاية ال ترق ومقارنتها باارصدق ال عليةو حي  بلغت نل  أإضافي مق خالل تقدير 
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%و 92.5المشار يق الليق لديه  اتجااات قوية )دامما + غالباا( نحو تطبيه اله اإجراءات 
 لالجراءات ال ال ة على التوالي. 4.42و 4.69و 4.53بمتولطات مرجحة  %و86.9%و 92.5

وبهلا يم ق القول أق  المراجعيق الخارجييق في ليبيا يلتخدموق ألالي  المراجعة التحليلية ال مية    
 البليطة.

  ال اا : ملتوي التخدا  المشار يق الالي  المراجعة التحليلية المتطورق :

تطورق في الا الجزء يت  تحليل ردود المشار يق حول التخدا  إجراءات المراجعة التحليلية الم   
 والتي مق أامها :

على إيجاد عالقة لحلا  معيق م  حلا  آخر ومحاولة التنبت برصيد أحد  العمل  -( 1)
 .الحلابيق مق ا خر بالتخدا  تلك العالقة )م ل تحليل االنحدار البليط(

على إيجاد عالقة بيق عدق حلابات لاللتدالل بها على حلا  آخر للك للت  د مق  العمل  -( 2)
 صيده خالل فترق معينة )م ل تحليل االنحدار المتعدد(.صحت  أو للتنبت بر 

بتحليل بيانات للللة زمنية لحلا  معيق خالل فترات زمنية متلاوية    تحديد  القيا   -( 3)
الملاامات النلبية ل ل مق التغيرات طويل ااجل والتغيرات الدورية والتغيرات المولمية 

برصيد الحلا  )م ل تحليل اللاللل والتغيرات العشوامية    التخدا   ل للك للتنبت 
 .الزمنية(

( أق ألالي  المراجعة التحليلية 9 – 4ومق خالل ردود المشار يق يتضح في الجدول رق  )   
المتطورق تلتخد  مق قبل نلبة متدنية مق المشار يق في الدرالةو حي  بلت متولط نلبة 

%(و بمتولط عا  أقل 30.8المشار يق الليق أ دوا التخدامه  لهله االالي  )دامماا + غالباا ( )
(و وتراوحت نل  1.163(و وانحراف معياري عق المتولط )2.885مق المتولط النظري )

المشار يق الليق أ دوا التخدامه  ل ل أللو  مق ألالي  المراجعة التحليلية المتطورق ما بيق 
الليق أ دوا عد  التخدامها )نادراا + %(و  في حيق تراوحت نل  أولمك 35.5 -% 26.2)

 ةا انخ اا التخدا  اله االالي  مقارنمما يشير  %(و39.3 –% 31.8اطالقاا( بيق )
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 (8 – 4الجدول رقم )
 النسب والتكرارات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور استخدام المراجعين ألساليب المراجعة التحليلية الكمية البسيطة

 
 العبارة
 

المتوسط  إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

تقو  ب حص أرصدق الحلابات المختل ة وموازيق المراجعة 
بهدف االلتدالل على وجود أرصدق حلابات غير 

 اعتيادية.
87 81.3 12 11.2 4 3.7 3 2.8 1 0.9 4.692 0.757 1 

تقو  باختيار بعا أو  ل أرصدق الحلابات الظاارق 
بميزاق المراجعة لللنة الحالية ومقارنتها ب رصدق اللنة 
اللابقة لن   الحلابات لتحديد تلك الحلابات التي 

 تحتاا إلى ااتما  خاص.

69 64.5 30 28.0 6 5.6 0 0.0 2 1.9 4.533 0.769 2 

تقو  بتقدير بعا أو  ل أرصدق الحلابات التي لتظهر 
في ميزاق المراجعة في نهاية اللنة وتقو  بمقارنتها 

باارصدق ال علية الظاارق بميزاق المراجعة لللنة الحالية 
 لتحديد تلك الحلابات التي تحتاا إلى فحص إضافي.

65 60.7 28 26.2 9 8.4 4 3.7 1 0.9 4.421 0.869 3 

تقو  باحتلا  أو التخدا  النل  المالية الخاصة 
بالشر ة محل المراجعة ومقارنتها بتلك النل  الخاصة 

باللنوات اللابقة لتحديد أي اختالفات جوارية تحتاا إلى 
 فحص إضافي.

44 41.1 37 34.6 18 16.8 6 5.6 2 1.9 4.075 0.988 5 
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 (8 – 4تابع الجدول رقم ) 
 

 العبارة
 

المتوسط  إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

في حال وجود ميزانيات تقديرية لدي الشر ة المراد 
مراجعة حلاباتهاو فإنك تقو  بمقارنة النتامج ال علية 

 تقصي عنها.االنحرافات والبالنتامج التقديرية لمعرفة مدي 
63 58.9 28 26.2 7 6.5 5 4.7 4 3.7 4.318 1.042 4 

تعمل على توق  معلومات مالية مق خالل االطالع على 
معلومات غير ماليةو على لبيل الم ال : التنبت بت ل ة 
المبيعات بالرجوع إلى  مية البضاعة المشحونة ومعدل 

ت اليف الوحدق ومق    تقو  بمقارنة القيمة المتوقعة 
 الملجلة بالدفاتر. بالت اليف

14 13.1 29 27.1 45 42.1 12 11.2 7 6.5 3.290 1.046 8 

تقو  باحتلا  الوزق النلبي لبنود قاممتي الدخل والمر ز 
المالي وللك بنلبة بنود قاممة الدخل إلى المبيعات وبنود 

الميزانية إلى إجمالي ااصولو وللك لتحديد ااامية 
 النلبية للحلابات المختل ة.

26 24.3 38 35.5 24 22.4 9 8.4 10 9.3 3.570 1.214 6 

تلتخد  تحليل االتجاه وللك بحلا  اارقا  القيالية لعدد 
مق اللنواتو وبياق التغيرات النلبية التي تحد  ل ل بند 

 وتقصي ألبا  التغيرات غير العادية.
20 18.7 27 25.2 29 27.1 18 16.8 13 12.1 3.215 1.274 7 

   4.014 المتوسط الحسابي العام
  1.143 االنحراف المعياري العام                                                             
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التحليليةو واي بللك ااقل التخداماا مق قبل المشار يق في الدرالةو بغيراا مق ألالي  المراجعة 
وقد يعزي للك إلى أق اله االالي  تحتاا إلى مهارات خاصة في التحليل اإحصامي قد ال تتوفر 
لدي ال  ير مق المراجعيقو  ما أق أ  ر ألالي  المراجعة التحليلية المتطورق التخداماا يتم ل في 

امية التي يت  مق خاللها التنبت برصيد حلا  مق خالل عدق حلابات اخريو حي  النمالا اإحص
بلغت نلبة المشار يق الليق لديه  اتجااات قوية )دامما + غالباا( نحو تطبيه اله النمالا 

 (.2.991%(و بمتولط مرجح بلت )35.5)

ول ق بملتوي منخ ا جداا  وبهلا يم ق أق القول أق  ألالي  المراجعة التحليلية المتطورق تطبه   
 مقارنةا باالالي  الوص ية أو ال مية البليطة.

تحليل بيانات الا القل  مق االلتبياق يتضح أق ألالي  المراجعة التحليلية الوص ية بعد و    
وال مية البليطة تلتخد  بش ل  بير مق قبل المشار يق في الدرالةو إال أق التخدامه  الالي  

أق أغل  ألالي  المراجعة التحليلية تلتخد   مما يعنييلية المتطورق يعتبر متدنيااو المراجعة التحل
بش ل وال  مق قبل المشار يقو وبللك يم ق القول أن  مق المم ق االعتماد بش ل معقول على 
إجابات المشار يق حول أ ر التخدامه  الالي  المراجعة التحليلية في ا تشاف الغش وااخطاء 

 . الجوارية
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 (9 – 4الجدول رقم )
التحليلية المتطورة النسب والتكرارات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور استخدام المراجعين ألساليب المراجعة

 
 العبارة
 

المتوسط  إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

تعمل على إيجاد عالقة لحلا  معيق م  حلا  آخر 
ومحاولة التنبت برصيد أحد الحلابيق مق ا خر بالتخدا  

.ط(تلك العالقة )م ل تحليل االنحدار البلي  
12 11.2 21 19.6 34 31.8 25 23.4 15 14.0 2.907 1.202 2 

تعمل على إيجاد عالقة بيق عدق حلابات لاللتدالل بها 
على حلا  آخر للك للت  د مق صحت  أو للتنبت 

 برصيده خالل فترق معينة )م ل تحليل االنحدار المتعدد(
9 8.4 29 27.1 35 32.7 20 18.7 14 13.1 2.991 1.153 1 

تقو  بتحليل بيانات للللة زمنية لحلا  معيق خالل 
فترات زمنية متلاوية    تحديد الملاامات النلبية ل ل 
مق التغيرات طويل ااجل والتغيرات الدورية والتغيرات 

المولمية والتغيرات العشوامية    التخدا   ل للك للتنبت 
 )برصيد الحلا  )م ل تحليل اللاللل الزمنية

6 5.6 22 20.6 37 34.6 24 22.4 18 16.8 2.757 1.131 3 

   2.885 المتوسط الحسابي العام
  1.163 االنحراف المعياري العام                                                             
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اجابات المشاركين حول تأثير استخدام أساليب المراجعة التحليلية في القسم الثالث : تحليل 
 اكتشاف الغش واألخطاء الجوهرية :

يتضمق الا القل  تحليل ردود المشار يق حول  ال ة عناصر واي ا تشاف االحتيال في    
ش التقارير الماليةو وا تشاف عمليات االختال  وااللتيالء على ااصولو و للك ا تشاف الغ

 وااخطاء الجواريةو في ظل التخدا  ألالي  المراجعة التحليليةو وللك على النحو التالي :

 أوالا : ت  ير التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية في ا تشاف االحتيال في التقارير المالية )غش اإدارق(:

رير المالية بالتخدا  في الا الجزء يت  تحليل ردود المشار يق حول ا تشاف االحتيال في التقا   
 إجراءات المراجعة التحليليةو ومق أا  حاالت االحتيال في التقارير المالية ما يلي : 

 .إ بات مبيعات وامية  -( 1)
 .إدراا مبيعات تخص اللنة التالية ضمق مبيعات اللنة الحالية  -( 2)
 .المغاالق في تقدير بضاعة آخر المدق  -( 3)
 .ت جيل قيد بعا المشتريات لل ترق الالحقة  -( 4)
   ت ويق مخصصات  افية لمقابلة الخلامر المحتملة.عد  -( 5)
 .التغيير في الطره المحالبية الملتخدمة بما يحقه دخل أعلى دوق وجود تبرير منطقي  -( 6)
 .رلملة بعا المصروفات التي  اق يج  تحميلها على الدخل  -( 7)
 .ت جيل بعا الن قات الضرورية في اللنة الحالية إلى ال ترق الالحقة  -( 8)
 لمصروفات ب قل مق قيمتها ال علية.إظهار بعا بنود ا  -( 9)
 المغاالق في تقيي  بعا أصول المشروع.  -( 10)
 .التالع  في تصنيف بعا العمليات في قاممة الدخل  -( 11)
 .التالع  في تصنيف بعا بنود الميزانية  -( 12)
 .في قيمة بعا االلتزامات )التخ يا( التدنية  -( 13)
 .المالي للمشروععد  اإفصاح عق  افة العمليات وااحدا  المت رق على المر ز   -( 14)
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( أق متولط نلبة المشار يق الليق 10 – 4ومق خالل ردود المشار يق يتضح في الجدول رق  )   
%(و 46.5أ دوا ا تشافه  لحاالت غش اإدارق مق خالل التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية بلت )

يالحظ أق (و و 1.211(و بانحراف معياري )3.383بمتولط عا  إجابات المشار يق بلت )
المتولط النظري المعتمد في اله الدرالةو مما يشير إلى أق المشار يق في المتولط العا  أ بر مق 

لالي  المراجعة أالدرالة لديه  اتجااات إيجابية نحو ا تشاف غش اإدارق مق خالل التخدا  
اجعة التحليلية و  ما يتضح أق أ  ر حاالت غش اإدارق ا تشافاا مق خالل ألالي  المر التحليلية

ت جيل بعا الن قات في  وتتم ل في : عد  ت ويق مخصصات  افية لمقابلة الخلامر المحتملة
ال ترق الحالية إلى ال ترق الالحقةو رلملة بعا المصروفات اإيراديةو حي  بلغت نل  المشار يق 

ل التخدا  ألالي  الليق لديه  اتجااات قوية )دامما + غالباا( نحو ا تشاف اله الحاالت مق خال
(و 3.804%(و بمتولطات مرجحة بلغت )57%(و )60.7%(و )64.5المراجعة التحليلية )

 (و لحاالت غش اإدارق ال ال  على التوالي.3.673(و )3.748)

وبهلا يم ق أق نخلص مبدمياا إلى أق  التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية  اق ل  أ راا إيجابياا في    
 ت االحتيال في التقارير المالية.ا تشاف عمليا

 انياا : ت  ير التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية في ا تشاف عمليات اختال  ااصول )غش 
 العامليق(:

في الا الجزء يت  تحليل ردود المشار يق حول ا تشاف عمليات االختال  وااللتيالء على    
ااصول بالتخدا  ألالي  المراجعة التحليليةو ومق أا  حاالت االختال  وااللتيالء على ااصول 

 ما يلي : 

 .إ بات مدفوعات وامية في دفاتر المشروع واختال  القيمة  -( 1)
 مق أحد العمالء واختاللها. عد  إ بات نقدية مقبوضة  -( 2)
 عد  إ بات بضام  واردق بلجالت المخازق واختاللها.  -( 3)
 إ بات ألونات صورية لصرف بضام  مق المخازق واختال  تلك البضام .   -( 4)
 .التعمال أصول المشروع لتحقيه مناف  شخصية  -( 5)
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 (10 – 4الجدول رقم )
 لمالي االحتيالي )غش االدارة(النسب والتكرارات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور أثر استخدام المراجعين ألساليب المراجعة التحليلية في اكتشاف التقرير ا

 
 العبارة
 

المتوسط  إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

 9 1.335 3.308 12.1 13 15.9 17 26.2 28 20.6 22 25.2 27 إ بات مبيعات وامية

إدراا مبيعات تخص اللنة التالية ضمق مبيعات اللنة 
 الحالية

29 27.1 30 28.0 25 23.4 13 12.1 10 9.3 3.514 1.269 4 

 6 1.183 3.449 6.5 7 13.1 14 33.6 36 22.4 24 24.3 26 المغاالق في تقدير بضاعة آخر المدق

 7 1.259 3.336 9.3 10 16.8 18 27.1 29 24.3 26 22.4 24 ت جيل قيد بعا المشتريات لل ترق الالحقة

 1 1.085 3.804 2.8 3 10.3 11 22.4 24 32.7 35 31.8 34 عد  ت ويق مخصصات  افية لمقابلة الخلامر المحتملة.
التغيير في الطره المحالبية الملتخدمة بما يحقه دخل 

أعلى دوق وجود تبرير منطقيو على لبيل الم ال : 
التغيير مق طريقة الوارد أخيراا صادر أوال إلى طريقة 

 الوارد أوالا صادر أوالا في حاالت التضخ .

21 19.6 27 25.2 31 29.0 21 19.6 7 6.5 3.318 1.186 10 

رلملة بعا المصروفات التي  اق يج  تحميلها على 
 الدخل.

36 33.6 25 23.4 23 21.5 21 19.6 2 1.9 3.673 1.188 3 

ت جيل بعا الن قات الضرورية في اللنة الحالية إلى 
 ال ترق الالحقة

35 32.7 30 28.0 27 25.2 10 9.3 5 4.7 3.748 1.150 2 
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(10 – 4تابع الجدول رقم )

 
 العبارة
 

المتوسط  إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

 5 1.384 3.234 15.0 16 17.8 19 19.6 21 24.3 26 23.4 25 إظهار بعا بنود المصروفات ب قل مق قيمتها ال علية.

 8 1.214 3.430 6.5 7 15.9 17 30.8 33 21.5 23 25.2 27 المغاالق في تقيي  بعا أصول المشروع.
التالع  في تصنيف بعا العمليات في قاممة الدخلو 
على لبيل الم ال : تصنيف بعا البنود على أنها بنود 

 الت نامية في حيق أنها في الحقيقة بنود عادية.
14 13.1 24 22.4 45 42.1 13 12.1 11 10.3 3.159 1.126 12 

التالع  في تصنيف بعا بنود الميزانيةو على لبيل 
الم ال : تصنيف االلت مارات على أنها قصيرق ااجل في 

حيق أن  توجد للشر ة نية ملبقة لالحت اظ بهله 
 االلت مارات ل ترق أطول مق اللنة المالية.

14 13.1 16 15.0 36 33.6 28 26.2 13 12.1 2.907 1.194 14 

 13 0.931 3.103 3.7 4 19.6 21 46.7 50 22.4 24 7.5 8 التدنية في قيمة بعا االلتزامات

عد  اإفصاح عق  افة العمليات وااحدا  المت رق على 
المر ز المالي للمشروعو على لبيل الم ال : عد  
اإفصاح عق االلتزامات العرضية والتي إق حد ت 
 ع.لي وق لها ت  ير  بير على المر ز المالي للمشرو 

21 19.6 24 22.4 42 39.3 14 13.1 6 5.6 3.374 1.112 11 

   3.383 المتوسط الحسابي العام
  1.211 االنحراف المعياري العام                                                             
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  .لرقة مل ية ف رية للمشروع  -( 6)

( أق متولط نلبة المشار يق الليق 11 – 4مق خالل ردود المشار يق يتضح في الجدول رق  )    
 أ دوا ا تشافه  لحاالت غش العامليق مق خالل التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية بلت

مق المتولط النظري  قلواو أ(و 2.997%(و  ما بلت المتولط العا  إجابات المشار يق )39.4)
(و  ما يتضح أق أ  ر حاالت غش 1.391و  ما بلت االنحراف المعياري )المعتمد في اله الدرالة

العامليق ا تشافاا مق خالل ألالي  المراجعة التحليلية تتم ل في : إ بات مدفوعات وامية في دفاتر 
واختاللهاو عد  إ بات نقدية المشروع واختال  القيمةو عد  إ بات بضام  واردق إلى المخازق 

مقبوضة مق أحد العمالء واختاللهاو حي  بلغت نل  المشار يق الليق لديه  اتجااات قوية 
)دامما + غالباا( نحو ا تشاف اله الحاالت مق خالل التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية 

 %(و على التوالي.44.9%(و )46.7%(و )50.5)

جحة لردود المشار يق حول  ل حاالت غش العامليق والتي تتراوح ومق خالل المتولطات المر    
( يم ق الوصول إلى نتيجة مبدمية ب ق ألالي  المراجعة التحليلية  3.27 – 2.18ما بيق )

الملتخدمة مق قبل المراجعيق المشار يق في الدرالة ال تلاعدا    يراا في ا تشاف حاالت غش 
 العامليق.

 ألالي  المراجعة التحليلية في ا تشاف ااخطاء الجوارية :  ال اا : ت  ير التخدا 

في الا الجزء يت  تحليل ردود المشار يق حول ا تشاف ااخطاء الجوارية بالتخدا  ألالي     
 المراجعة التحليليةو ومق أا  االخطاء الجوارية ما يلي : 

 إغ ال تلجيل قيد معيق ينطوي على مبلت  بير نلبياا.  -( 1)
 طرفي قيد معيق يتضمق مبلت  بير نلبياا.  إغ ال ترحيل  -( 2)
 خط  في العمليات الحلابية ينطوي على مبلت  بير.  -( 3)
 ت رار قيد أو ت رار ترحيل عملية تنطوي على مبلت  بير نلبياا.  -( 4)
 .خط  في ترحيل مبلت  بير نلبياا إلى الحلا  غير الصحيح  -( 5)
 .الحلا  الصحيحخط  في ترحيل مبلت  بير نلبياا إلى الجان  غير الصحيح في   -( 6)
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 (11 – 4الجدول رقم )
ين(صول )غش العاملالنسب والتكرارات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور أثر استخدام المراجعين ألساليب المراجعة التحليلية في اكتشاف اختالس اال 

 
 العبارة
 

المتوسط  إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

إ بات مدفوعات وامية في دفاتر المشروع واختال  
القيمةو على لبيل الم ال : إضافة ألماء وامية إلى 
 جور  شف أجور العمال واختال  القيمة المخصصة  

 لهتالء العمال الوامييق.

26 24.3 28 26.2 18 16.8 19 17.8 16 15.0 3.271 1.398 1 

 3 1.337 3.206 11.2 12 24.3 26 19.6 21 22.4 24 22.4 24 عد  إ بات نقدية مقبوضة مق أحد العمالء واختاللها.

 2 1.271 3.271 9.3 10 21.5 23 22.4 24 26.2 28 20.6 22 عد  إ بات بضام  واردق بلجالت المخازق واختاللها.

إ بات ألونات صورية لصرف بضام  مق المخازق 
 4 1.295 3.243 10.3 11 19.6 21 29.0 31 17.8 19 23.4 25 واختال  تلك البضام . 

التعمال أصول المشروع لتحقيه مناف  شخصيةو على 
لبيل الم ال : التخدا  أصول المشروع  ضماق لقرا 

 شخصي.
18 16.8 18 16.8 24 22.4 20 18.7 27 25.2 2.813 1.422 5 

لرقة مل ية ف رية للمشروعو على لبيل الم ال: التواطت 
 م  مناف  بإفشاء بيانات تقنية مقابل التال  أموال.

7 6.5 14 13.1 16 15.0 24 22.4 46 43.0 2.178 1.294 6 

   2.997 المتوسط الحسابي العام
  1.391 االنحراف المعياري العام                                                             
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خط  في إ بات مبلت عملية معينة م  وجود فاره جواري بيق المبلت الصحيح والمبلت   -( 7)
 .الخاطئ

  اامة مق القوام  المالية بش ل غير متعمد. حلف إفصاحات  -( 8)
حدو  ت  ير بمبلت  بير نلبياا على بعا بنود القوام  المالية بلب  الخلط بيق المصروفات   -( 9)

 .اإيرادية والرألمالية الناتج عق خط  المحال  أو جهل  بشروط رلملة المصروف
أو عند إعداد القوام  المالية  خط  في نقل اارقا  عند الترحيل أو عند إعداد ميزاق المراجعة  -( 10)

 م  وجود فاره  بير بيق القيمة الصحيحة والقيمة المنقولة.
 .التصنيف غير الللي  لبعا بنود القوام  المالية الناتجة عق الجهل بقواعد التصنيف الللي   -( 11)
حدو  ت  ير مادي على بعا بنود القوام  المالية بلب  عد  مراعاق المحال  اللتقالل   -( 12)

 .المالية بدوق قصداللنوات 
( أق متولط نلبة المشار يق الليق 12 – 4مق خالل ردود المشار يق يتضح في الجدول رق  )   

%(و 44.4أ دوا ا تشافه  لألخطاء الجوارية مق خالل التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية بلت )
المعتمد في اله المتولط النظري  مق واو أ بر(و 3.352بمتولط العا  إجابات المشار يق )

مما يشير إلى أق المشار يق في الدرالة (و 1.125وبانحراف معياري عق المتولط يبلت )الدرالةو 
لالي  المراجعة أمق خالل التخدا   ااخطاء الجواريةلديه  اتجااات إيجابية نحو ا تشاف 

راجعة التحليلية اي و  ما يتضح أق أ  ر ااخطاء الجوارية ا تشافاا مق خالل ألالي  المالتحليلية
الخلط بيق المصروفات و  مراعاق المحال  اللتقالل اللنوات الماليةوتلك الناتجة عق : عد  

حي  بلغت نل   والتصنيف غير الللي  لبعا بنود القوام  الماليةو و يرادية والرألماليةاإ
خطاء مق خالل المشار يق الليق لديه  اتجااات قوية )دامما + غالباا( نحو ا تشاف اله اا

%(و على التواليو بمتولطات 47.7%(و )50.5%(و )52.3التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية )
 تزيد عق المتولط النظري المعتمد في الدرالة.

وبالرغ  مق انخ اا نل  المشار يق الليق يت دوق ا تشافه  لألخطاء الجوارية مق خالل    
إال أق  ما يرجح ا تشاف اله ااخطاء بش ل مقبول او التخدا  ألالي  المراجعة التحليليةو 
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المتولطات المرجحة لردود المشار يق والتي تزيد في  ل حاالت ااخطاء الجوارية المطروحة على 
 المشار يق عق المتولط النظري المعتمد في الدرالة.

وللوصول إلى نتامج لات داللة إحصامية يم ق تعميمها على مجتم  الدرالة فإق الجزء التالي    
  مق الدرالة الميدانية يتناول اختبار فرضيات الدرالة.
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 (12 - 4الجدول رقم )
 لجوهريةالنسب والتكرارات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور أثر استخدام المراجعين ألساليب المراجعة التحليلية في اكتشاف االخطاء ا

 
 العبارة
 

المتوسط  إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

 5 1.134 3.299 5.6 6 20.6 22 28.0 30 29.9 32 15.9 17 إغ ال تلجيل قيد معيق ينطوي على مبلت  بير نلبياا.

 7 1.139 3.280 5.6 6 21.5 23 28.0 30 29.0 31 15.9 17 إغ ال ترحيل طرفي قيد معيق يتضمق مبلت  بير نلبياا. 

 6 1.029 3.430 3.7 4 12.1 13 38.3 41 29.0 31 16.8 18 خط  في العمليات الحلابية ينطوي على مبلت  بير.

ت رار قيد أو ت رار ترحيل عملية تنطوي على مبلت  بير 
 4 1.154 3.374 5.6 6 17.8 19 29.9 32 27.1 29 19.6 21 نلبياا.

خط  في ترحيل مبلت  بير نلبياا إلى الحلا  غير 
 الصحيح.

21 19.6 23 21.5 38 35.5 18 16.8 7 6.5 3.308 1.161 9 

خط  في ترحيل مبلت  بير نلبياا إلى الجان  غير 
 الصحيح في الحلا  الصحيح.

18 16.8 25 23.4 36 33.6 23 21.5 5 4.7 3.262 1.119 10 

خط  في إ بات مبلت عملية معينة م  وجود فاره جواري 
 بيق المبلت الصحيح والمبلت الخاطئ.

17 15.9 24 22.4 40 37.4 20 18.7 6 5.6 3.243 1.106 11 

حلف إفصاحات اامة مق القوام  المالية بش ل غير 
 متعمد.

14 13.1 25 23.4 35 32.7 24 22.4 9 8.4 3.103 1.149 12 
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 (12 - 4تابع الجدول رقم )

 
 العبارة
 

المتوسط  إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

حدو  ت  ير بمبلت  بير نلبياا على بعا بنود القوام  
المالية بلب  الخلط بيق المصروفات اإيرادية والرألمالية 

 .  الناتج عق خط  المحال  أو جهل
25 23.4 29 27.1 35 32.7 15 14.0 3 2.8 3.542 1.084 2 

خط  في نقل اارقا  عند الترحيل أو عند إعداد ميزاق 
المراجعة أو عند إعداد القوام  المالية م  وجود فاره  بير 

 بيق القيمة الصحيحة والقيمة المنقولة.
20 18.7 26 24.3 32 29.9 25 23.4 4 3.7 3.308 1.136 8 

التصنيف غير الللي  لبعا بنود القوام  المالية الناتجة 
عق الجهل بقواعد التصنيف الللي و على لبيل الم ال : 
إدراا بنود ضمق الدخل مق النشاط العادي في حيق أنها 

 بنود غير عادية أو الع  .

27 25.2 24 22.4 37 34.6 15 14.0 4 3.7 3.514 1.127 3 

حدو  ت  ير مادي على بعا بنود القوام  المالية بلب  
عد  مراعاق المحال  اللتقالل اللنوات المالية بدوق 

قصدو على لبيل الم ال: عد  إجراء بعا قيود 
ص التلويات الجردية الهامةو أو االعتراف بإيراد يخ

 اللنة الحالية ضمق إيرادات اللنة القادمة أو الع  . 

27 25.2 29 27.1 31 29.0 17 15.9 3 2.8 3.561 1.117 1 

   3.352 المتوسط الحسابي العام
  1.125 االنحراف المعياري العام                                                             
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 المبحث الثاني

 التحليل اإلحصائي االستنتاجي واختبار الفرضيات

إق النتامج التي ت  الحصول عليها مق المبح  اللابه اي نتامج مبدمية وال ترتقي إلى ملتوي    
التعمي و ولللك يهدف الا المبح  إلى الوصول إلى نتامج أ  ر قابلية للتعمي  وللك مق خالل 

ختبارات التخدا  االختبارات اإحصامية االلتنتاجية الختبار فرضيات الدرالةو وقد ت  التخدا  اال
(و بمعنى أن  ت  قبول α=0.05اإحصامية االلتنتاجية في الا المبح  عند ملتوي معنوية )

( م  أن  صحيحو بحي  إلا  انت القيمة المشاادق H0لرفا فرا العد  ) 0.05احتمال وقدره 
P-Value ≤ 0.05)(  فإن  يت  رفا فرا العد )H0( و وعد  رفا ال را البديل)H1 و أما إلا)

(و H1(و ورفا ال را البديل )H0( فإن  يت  عد  رفا فرا العد  )(P-Value > 0.05  انت
 وسيتم في الجزء التالي تحليل نتائج االختبارات اإلحصائية االستنتاجية :

 أوالً : اختبار فرضيات الدراسة :

  اختباريوقد قا  الباح  باالعتماد على يهدف الا الجان  إلى اختبار فرضيات الدرالةو     
Wilcoxon Signed Rank  وOne sample T Test   (و للك اق بعا 5)ملحه رق

(و 4البيانات تتب  التوزي  الطبيعي في حيق أق بعضها ا خر ال يتب  التوزي  الطبيعي )ملحه رق  
المجتم  أقل  ( بحي  يشير إلى أق متولطH0والختبار فرضيات الدرالة ت  صياغة فرا العد  )

( ويعبر عن  إحصامياا على النحو 3مق أو يلاوي المتولط النظري المعتمد في الدرالة واو )
 التالي :

H0 : µ ≤ 3 

( إلى أق متولط المجتم  أ بر مق المتولط النظري المعتمد H1حيق يشير ال را البديل ) في   
 الي :( ويعبر عن  إحصامياا على النحو الت3في اله الدرالة واو )

H1 : µ > 3 

 لوف يت  التعراا فرضيات الدرالة ونتامج اختباراا في الا الجزء  التالي :
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 الفرضية الرئيسية للدراسة

الالي  المراجعة التحليلية في ا تشاف  الخارجي الليبي "يوجد أ ر جواري اللتخدا  المراج    
الغش وااخطاء الجوارية" وقد ت  صياغة اله ال رضية في صورق فرضية ص رية وأخري بديلةو 

 وللك على النحو التالي :

الالي   الخارجي الليبي ( : "ال يوجد أ ر جواري اللتخدا  المراج H0ال رضية الص رية ) - 1
 اف الغش وااخطاء الجوارية"المراجعة التحليلية في ا تش

الالي   الخارجي الليبي ( : " يوجد أ ر جواري اللتخدا  المراج H1ال رضية البديلة ) - 2
 المراجعة التحليلية في ا تشاف الغش وااخطاء الجوارية"

 وت  اختبار اله ال رضية عق طريه اختبار ال رضيات ال رعية التالية :   

الالي  المراجعة  الخارجي الليبي " يوجد أ ر جواري اللتخدا  المراج  الفرضية الفرعية األولى :
التحليلية في ا تشاف االحتيال في التقارير المالية )غش اإدارق( " والختبار اله ال رضية ت  

 صياغتها في ش ل فرضية ص رية وأخري بديلة  التالي :

الالي   الخارجي الليبي ا  المراج ( : "ال يوجد أ ر جواري اللتخدH0ال رضية الص رية ) - 1
  المراجعة التحليلية في ا تشاف االحتيال في التقارير المالية )غش اإدارق( "

الالي   الخارجي الليبي ( : "يوجد أ ر جواري اللتخدا  المراج H1ال رضية البديلة ) - 2
  المراجعة التحليلية في ا تشاف االحتيال في التقارير المالية )غش اإدارق( "

-P( أق القيمة المشاادق لل رضية ال رعية ااولى )13 - 4) رق  ويتضح مق خالل الجدول  
Value=0.000( واي أقل مق ملتوي المعنوية )0.05=α وعلي  يت  رفا ال رضية الص رية )
الالي  المراجعة  الخارجي الليبي ال يوجد أ ر جواري اللتخدا  المراج " أن  التي تنص على

" لصالح ال رضية البديلةو أي أن   )غش اإدارق(  التحليلية في ا تشاف االحتيال في التقارير المالية
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الالي  المراجعة التحليلية في ا تشاف  الخارجي الليبي يوجد أ ر جواري اللتخدا  المراج "
 ".)غش اإدارق(  حتيال في التقارير الماليةاال

الالي  المراجعة  الخارجي الليبي " يوجد أ ر جواري اللتخدا  المراج  الفرضية الفرعية الثانية :
التحليلية في ا تشاف عمليات االختال  وااللتيالء على ااصول )غش العامليق( "  والختبار اله 

 ال رضية ت  صياغتها في ش ل فرضية ص رية وأخري بديلة  التالي :

الالي   الخارجي الليبي ( : "ال يوجد أ ر جواري اللتخدا  المراج H0ال رضية الص رية ) - 1
  اجعة التحليلية في ا تشاف عمليات اختال  ااصول )غش العامليق( "       المر 

  وواليوووال الوووووووخوووووووارجووووووي الليوووووبي ( : " يوجد أ ر جواري اللتخدا  المراج H1ال رضية البديلة ) - 2
                       المراجعة التحليلية في ا تشاف عمليات اختال  ااصول )غش العامليق(  "

  

-P( أق القيمة المشاادق لل رضية ال رعية ال انية )13 – 4ويتضح مق خالل الجدول )   
Value=0.553 أ بر( واي ( 0.05مق ملتوي المعنوية=α  وعلي  يت )ال رضية  عد  رفا

الالي   الخارجي الليبي ال يوجد أ ر جواري اللتخدا  المراج " أن  الص رية التي تنص على
"  ااصول )غش العامليق( وااللتيالء على ختال االالمراجعة التحليلية في ا تشاف عمليات 

 .ال رضية البديلة ورفا

الالي  المراجعة  الخارجي الليبي "يوجد أ ر جواري اللتخدا  المراج  الفرضية الفرعية الثالثة :
 التحليلية في ا تشاف ااخطاء الجوارية"

 ال رضية ت  صياغتها في ش ل فرضية ص رية وأخري بديلة  التالي :والختبار اله 

الالي   الخارجي الليبي ( : "ال يوجد أ ر جواري اللتخدا  المراج H0ال رضية الص رية ) - 1
           المراجعة التحليلية في ا تشاف ااخطاء الجوارية"

الالي   الخارجي الليبي المراج ( : " يوجد أ ر جواري اللتخدا  H1ال رضية البديلة ) - 2
                     المراجعة التحليلية في ا تشاف ااخطاء الجوارية"
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-P) ال ال ة( أق القيمة المشاادق  لل رضية ال رعية 13 - 4) رق  ويتضح مق خالل الجدول
Value = 0.000( واي أقل مق ملتوي المعنوية )0.05=α الص رية ( وعلي  يت  رفا ال رضية
الالي  المراجعة  الخارجي الليبي ال يوجد أ ر جواري اللتخدا  المراج  " أن  التي تنص على

يوجد أ ر جواري " لصالح ال رضية البديلةو أي أن  " التحليلية في ا تشاف ااخطاء الجوارية
 ". الجواريةالالي  المراجعة التحليلية في ا تشاف ااخطاء  الخارجي الليبي اللتخدا  المراج 

 (13 - 4الجدول )

 نتائج اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة

 النتيجة P-Value)) α الفرضية

 H0رفا  0.05 0.000 ال رضية ال رعية االولى

 H0عد  رفا  0.05 0.553 ال رضية ال رعية ال انية

 H0رفا  0.05 0.000 ال رضية ال رعية ال ال ة

رفض الفرضية الصفرية للفرضية مق خالل نتامج اختبار ال رضيات ال رعيةو يت  الوصول إلى    

 الخارجي الليبي ال يوجد أ ر جواري اللتخدا  المراج  الرئيسية للدراسة التي تنص على أنه "
" لصالح الفرضية البديلة, أي  الالي  المراجعة التحليلية في ا تشاف الغش وااخطاء الجوارية

الالي  المراجعة التحليلية في ا تشاف  الخارجي الليبي يوجد أ ر جواري اللتخدا  المراج أنه "
 ". الغش وااخطاء الجوارية
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 ثانيا : اختبار معنوية الفروق بين طبقتي مجتمع الدراسة :

بيق إجابات المشار يق في الدرالة  يهدف الا الجان  إلى اختبار مدي وجود فروقات جوارية   
تعزي إلى ص ة المشار يقو بمعنى آخر اختبار مدي وجود اختالف جواري بيق إجابات المراجعيق 
في الم ات  الخاصةو والمراجعيق بديواق المحالبةو فيما يتعله بالتخدامه  الالي  المراجعة 

 لتخدامها.التحليليةو وا تشافه  للغش وااخطاء الجوارية مق خالل ا

 One Way Kruskalو   One Way ANOVA وقد قا  الباح  باالعتماد على اختباري    

Wallis    (و للك اق بعا البيانات ينطبه عليها شروط االختبار المعلمي في حيق 6)ملحه رق
(و ويشير فرا العد  4أق شروط االختبار المعلمي غير متوفرق في البعا ا خر )ملحه رق  

(H0 ) إلى أق ال ره بيق متولط المجتم  ااول )المراجعيق في الم ات  الخاصة(و والمجتم  ال اني
)المراجعيق بديواق المحالبة( يلاوي ص رو بمعنى أن  ال توجد فروه جوارية بيق بيق إجابات 

 المشار يق تعزي إلى ص ة المشاركو ويعبر عن  إحصامياا على النحو التالي :

H0 : µ1 - µ2 = 0  

( إلى أق ال ره بيق متولط المجتم  ااول )المراجعيق في H1حيق يشير ال را البديل ) في   
الم ات  الخاصة(و والمجتم  ال اني )المراجعيق بديواق المحالبة( ال يلاوي ص رو بمعنى أن  توجد 
فروه جوارية بيق بيق إجابات المشار يق تعزي إلى ص ة المشاركو ويعبر عن  إحصامياا على 

 النحو التالي :

H1: µ1 - µ2 ≠ 0  

( نتامج اختبارات معنوية ال روه بيق إجابات المراجعيق بالم ات  14 - 4ويبيق الجدول رق  )   
الخاصةو والمراجعيق بديواق المحالبةو وللك حل   ل محور مق محاور الدرالةو واللي يتضح 

عزي إلى ص ة المشار يقو للك اق مق خالل  عد  وجود فروقات جوارية بيق إجابات المشار يق ت
اللي  H0)و وبالتالي عد  رفا فرا العد  )α( أ بر مق ملتوي المعنوية (P-Valueجمي  قي  

يشير إلى عد  وجود فروه جوارية بيق إجابات المشار يق تعزي إلى ص ة المشاركو ورفا 
 (.H1)ال را البديل



125 
 

 (14 - 4الجدول رقم )

 الفروق بين إجابات طبقتي مجتمع الدراسةنتائج اختبارات معنوية 

 النتيجة P-Value)) α محور الدراسة

التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية 
 الوص ية

 H0عد  رفا  0.05 0.832

التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية ال مية 
 البليطة

 H0عد  رفا  0.05 0.814

التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية 
 المتطورق

 H0عد  رفا  0.05 0.298

أ ر التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية في 
 ا تشاف غش اإدارق

 H0عد  رفا  0.05 0.800

أ ر التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية في 
 ا تشاف غش العامليق

 H0عد  رفا  0.05 0.841

أ ر التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية في 
 ا تشاف ااخطاء الجوارية

 H0عد  رفا  0.05 0.111

 



 

 

 الخامسالفصل 

 النتائج والتوصيات
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 مقدمة :

يهدف الا ال صل إلى عرا أا  النتامج التي ت  التوصل إليها مق خالل تحليل البيانات التي    
ت  تجميعها في الجان  الميداني مق الدرالةو  ما يهدف إلى عرا أا  التوصياتو وللك على 

 النحو التالي :

 أواًل : النتائج :

مج رميلية وأخري فرعيةو وللك على النحو يم ق تقلي  النتامج التي توصلت إليها الدرالة إلى نتا   
 التالي :

 النتامج الرميلية : –أ 

فيما يتعله بمدي تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية مق قبل المراجعيق الخارجييق في بيمة  - 1
 الدرالةو توصلت الدرالة إلى مجموعة مق النتامج الرميلية واي  التالي :

يلية التخداماا في بيمة المراجعة في ليبيا اي االالي  أق أ  ر ألالي  المراجعة التحل –
 للك اق أغل  اله االالي  تدخل مق ضمق  الوص يةو ويرج  للك إلى لهولة التخدامهاو

و انت أ  ر اإجراءات الوص ية التخداماا مق قبل  اإجراءات االالية في عملية المراجعةو
 للشر ة وعقد الت لي .المشار يق اي االطالع على النظا  الداخلي 

بش ل  يلتخدموق ألالي  المراجعة التحليلية ال مية البليطة قالليبيي الخارجييق أق المراجعيق –
المقارنة بيق القي  المطلقة ارصدق حلابات  و وأ  ر اله االالي  التخداماا يتم ل في بير

 .ميزاق المراجعة لللنة الحالية م  نظيراتها في ميزاق المراجعة لللنة اللابقة

الليبييق اي  الخارجييق أق أقل ألالي  المراجعة التحليلية التخداماا مق قبل المراجعيق -
لى مهارات خاصة في التحليل االالي  المتطورقو ويرج  للك إلى أق اله االالي  تحتاا إ

يتم ل اإحصامي قد ال تتوفر لدي ال  ير مق المراجعيقو  ما أق أ  ر اله االالي  التخداماا 
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في النمالا اإحصامية التي يت  مق خاللها التنبت برصيد حلا  معيق مق خالل عدق 
 حلابات أخري.

( والتي أجريت في ن   بيمة الدرالة الحاليةو  ما 1995وتت ه اله النتامج م  درالة )البازو    
(و في حيق أق درالة )اللامرامي والحمودو 2008تت ه م  النتامج التي توصل إليها )النوايلةو 

( ل  تتطره إلى مدي التخدا  المراجعيق الليبييق ل ل مجموعة مق ألالي  المراجعة 1998
لتحليلية على حدق )وص يةو  مية بليطةو متطورق(و إال أنها تت ه م  نتامج الدرالة الحالية في أق ا

 المراجعيق في بيمة الدرالة يلتخدموق ألالي  المراجعة التحليلية.

فيما يتعله ب  ر تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية في ا تشاف الغش وااخطاء الجواريةو  - 2
 مجموعة مق النتامج الرميلية واي  التالي : توصلت الدرالة إلى

الليبي الالي  المراجعة التحليلية ل  أ ر جواري في ا تشاف  الخارجي أق التخدا  المراج   -
االحتيال في التقارير المالية )غش اإدارق(و  ما أق أ  ر حاالت غش اإدارق ا تشافاا مق 

ل في عد  قيا  اإدارق بت ويق مخصصات  افية خالل التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية تتم 
 لمقابلة الخلامر المحتملة.

الليبي الالي  المراجعة التحليلية لي  ل  أ ر جواري في  الخارجي أق التخدا  المراج  -
ا تشاف عمليات االختال  وااللتيالء على ااصول )غش العامليق(و وتعزي اله النتيجة إلى 

 يق في الدرالة أ دوا عد  ا تشافه  لحالتيق مق حاالت غش أق نلبة  بيرق مق المشار 
العامليق واما : التعمال أصول المشروع لتحقيه مناف  شخصيةو ولرقة مل ية ف رية 

 للمشروع.

الليبي الالي  المراجعة التحليلية ل  أ ر جواري في ا تشاف  الخارجي أق التخدا  المراج  -
جالت المحالبيةو  ما أق أ  ر ااخطاء الجوارية ا تشافاا ااخطاء الجوارية في الدفاتر والل

مق خالل التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية تتم ل في تلك الناتجة عق عد  مراعاق المحال  
 اللتقالل اللنوات المالية.  
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ل  تتطره الدرالات اللابقة التي ت  تغطيتها إلى أ ر تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية في    
في التقارير المالية )غش اإدارق(و وأ راا في  شف عمليات اختال  ااصول  لا تشاف االحتيا

نما بينت دور اإجراءات التحلي لية )غش العامليق(و و للك أ راا في  شف ااخطاء الجواريةو وا 
في  شف الغش وأخطاء القوام  المالية بش ل عا و وبللك تت ه نتامج اله الدرالات م  نتامج 
الدرالة الحالية في وجود أ ر اللتخدا  ألالي  المراجعة التحليلية في  شف الغش وااخطاء بش ل 

درالة (و و 2008(و ودرالة )جهماني وباجليدقو 2003غرابيةو عا و ومق اله الدرالات : درالة )
 (.2012و ودرالة )القباطيو (2011 وجبار)

توصلت الدرالة إلى عد  وجود فروه معنوية بيق إجابات المشار يق تعزي إلى ص ة المشارك  – 3
 )مراج  بم ت  خاصو أو مراج  بديواق المحالبة(.

 النتامج ال رعية : –  

الة إلى النتامج ال رعية ر في ش ق تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية الوص ية توصلت الد – 1
 :التالية

  )يقو  المراج  الخارجي الليبي )المراجعيق بم ات  خاصةو ومراجعي ديواق المحالبة
 بااللت لار عق اامور الهامة والتي لها ت  ير على عملية المراجعة الحالية.

  بااللت لارالمراج  الخارجي الليبي يقو  مرق فإق  بمراجعة حلابات شر ة اول القيا عند 
 .لها أامية في عملية المراجعة الحالية مق المراج  اللابه عق اامور التي

  إجراء مناقشات مب رق م  المدير المالي ورتلاء ااقلا .بيقو  المراج  الخارجي الليبي 
  مراجعة أوراه عمل المراجعة لللنة اللابقة.بيقو  المراج  الخارجي الليبي 
 مراجعة م ونات رلالة اإدارق الموجهة مق المراج  إدارق بليبي يقو  المراج  الخارجي ال

 الشر ة لللنة اللابقة وردود اإدارق عليها.
  االطالع على المنشورات المختل ة المتعلقة بطبيعة عمل بيقو  المراج  الخارجي الليبي

 .الشر ة محل المراجعة
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  د تصدر عق متللات مالية أو االطالع على أية تقارير قبيقو  المراج  الخارجي الليبي
أية متللات أخري عق الشر ة محل المراجعة أو الشر ات ااخري التي تعمل في ن   

 الصناعة.
  االطالع على القوانيق والتشريعات الح ومية أو أية قوانيق أو بيقو  المراج  الخارجي الليبي

 تشريعات أخري تت ر على عمل الشر ة الخاضعة للمراجعة.
  االطالع على محاضر جللات مجل  اإدارق ووقام  اج  الخارجي الليبي بيقو  المر

 جللات الجمعية العمومية.
  التعرف على الليالات المختل ة المتبعة داخل الشر ة.بيقو  المراج  الخارجي الليبي 
  االطالع على بعا العقود المهمة التي أبرمت بيق العميل بيقو  المراج  الخارجي الليبي

 والغير.
في ش ق تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية ال مية البليطة توصلت الدرالة إلى النتامج ال رعية  - 2

 التالية :

  حص أرصدق الحلابات المختل ة وموازيق المراجعة بهدف بيقو  المراج  الخارجي الليبي 
 االلتدالل على وجود أرصدق حلابات غير اعتيادية.

  تقدير بعا أو  ل أرصدق الحلابات التي لتظهر في ميزاق بيقو  المراج  الخارجي الليبي
قو  بمقارنتها باارصدق ال علية الظاارق بميزاق المراجعة لللنة يالمراجعة في نهاية اللنة و 

 الحالية لتحديد تلك الحلابات التي تحتاا إلى فحص إضافي.
  اصة بالشر ة محل احتلا  أو التخدا  النل  المالية الخبيقو  المراج  الخارجي الليبي

المراجعة ومقارنتها بتلك النل  الخاصة باللنوات اللابقة لتحديد أي اختالفات جوارية 
 تحتاا إلى فحص إضافي.

  بمقارنة النتامج ال علية بالنتامج التقديرية لمعرفة مدي يقو  المراج  الخارجي الليبي
يرية لدي الشر ة المراد في حال وجود ميزانيات تقدو وللك االنحرافات وااللت لار عنها

 .مراجعة حلاباتها
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  على توق  معلومات مالية مق خالل االطالع على  بالعمليقو  المراج  الخارجي الليبي
 .معلومات غير مالية

  باحتلا  الوزق النلبي لبنود قاممتي الدخل والمر ز المالي يقو  المراج  الخارجي الليبي
يعات وبنود الميزانية إلى إجمالي ااصولو وللك وللك بنلبة بنود قاممة الدخل إلى المب

 لتحديد ااامية النلبية للحلابات المختل ة.
  تحليل االتجاه وللك بحلا  اارقا  القيالية لعدد  بالتخدا يقو  المراج  الخارجي الليبي

مق اللنواتو وبياق التغيرات النلبية التي تحد  ل ل بند وتقصي ألبا  التغيرات غير 
 .العادية

في ش ق تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية المتطورق توصلت الدرالة إلى نتامج فرعية م اداا  - 3
 أق المراج  الخارجي الليبي يطبه بش ل متدني جداا ألالي  المراجعة التحليلية المتطورق التالية :

  إيجاد عالقة لحلا  معيق م  حلا  آخر ومحاولة التنبت برصيد أحد الحلابيق مق
 .ا خر بالتخدا  تلك العالقة

  إيجاد عالقة بيق عدق حلابات لاللتدالل بها على حلا  آخر للك للت  د مق صحت  أو
 .للتنبت برصيده خالل فترق معينة

  تحليل بيانات للللة زمنية لحلا  معيق خالل فترات زمنية متلاوية    تحديد الملاامات
يرات الدورية والتغيرات المولمية والتغيرات ااجل والتغ ةالنلبية ل ل مق التغيرات طويل

 الحلا .العشوامية    التخدا   ل للك للتنبت برصيد 
وفي ش ق ا تشاف حاالت االحتيال في التقارير المالية مق خالل التخدا  ألالي  المراجعة  - 4

 التحليلية توصلت الدرالة إلى النتامج ال رعية التالية :

 مق خالل تطبيه ألالي   إ بات مبيعات واميةيبي عملية ي تشف المراج  الخارجي الل
 المراجعة التحليلية.

  إدراا مبيعات تخص اللنة التالية ضمق مبيعات اللنة ي تشف المراج  الخارجي الليبي عملية
 مق خالل تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية. الحالية
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  مق خالل تطبيه  خر المدقالمغاالق في تقدير بضاعة آي تشف المراج  الخارجي الليبي
 ألالي  المراجعة التحليلية.

  مق خالل  ت جيل قيد بعا المشتريات لل ترق الالحقةي تشف المراج  الخارجي الليبي عملية
 تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية.

 تغيير في الطره المحالبية الملتخدمة بما ي تشف المراج  الخارجي الليبي قيا  اإدارق بال
 مق خالل تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية. ل أعلى دوق وجود تبرير منطقييحقه دخ

 رلملة بعا المصروفات التي  اق يج  ي تشف المراج  الخارجي الليبي قيا  اإدارق ب
 مق خالل تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية. تحميلها على الدخل

 الن قات الضرورية في اللنة الحالية  ت جيل بعاي تشف المراج  الخارجي الليبي قيا  اإدارق ب
 مق خالل تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية. إلى ال ترق الالحقة

 إظهار بعا بنود المصروفات ب قل مق قيمتها ي تشف المراج  الخارجي الليبي غش اإدارق ب
 مق خالل تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية. ال علية

 مق  المغاالق في تقيي  بعا أصول المشروعا  اإدارق بي تشف المراج  الخارجي الليبي قي
 خالل تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية.

 التالع  في تصنيف بعا العمليات في قاممة ي تشف المراج  الخارجي الليبي قيا  اإدارق ب
 مق خالل تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية. الدخل

   مق  التالع  في تصنيف بعا بنود الميزانيةاإدارق بال ي تشف المراج  الخارجي الليبي قيا
 خالل تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية.

  مق  في قيمة بعا االلتزامات )التخ يا( التدنيةي تشف المراج  الخارجي الليبي عمليات
 خالل تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية.

 اح عق  افة العمليات وااحدا  عد  اإفصي تشف المراج  الخارجي الليبي قيا  اإدارق ب
 .مق خالل تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية المت رق على المر ز المالي للمشروع

ا تشاف حاالت االختال  وااللتيالء على ااصول مق خالل التخدا  ألالي  وفي ش ق  - 5
 المراجعة التحليلية توصلت الدرالة إلى النتامج ال رعية التالية :
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  إ بات مدفوعات وامية في دفاتر المشروع واختال  اج  الخارجي الليبي عمليات ي تشف المر
 بوالطة الموظفو وللك مق خالل تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية. القيمة

 عد  إ بات نقدية مقبوضة مق أحد العمالء ي تشف المراج  الخارجي الليبي قيا  العامليق ب
 اجعة التحليلية.مق خالل تطبيه ألالي  المر  واختاللها

 عد  إ بات بضام  واردق بلجالت المخازق ي تشف المراج  الخارجي الليبي قيا  العامليق ب
 مق خالل تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية. واختاللها

  ي تشف المراج  الخارجي الليبي مق خالل تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية قيا  العامليق
 .صورية صرف ألونات عق طريهباختال  بضام  مق المخازق 

  اتلرقة مل يال ي تشف المراج  الخارجي الليبي مق خالل تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية 
 .ف رية للمشروع

  ال ي تشف المراج  الخارجي الليبي مق خالل تطبيه ألالي  المراجعة التحليلية قيا  العامليق
 .التعمال أصول المشروع لتحقيه مناف  شخصيةب

ا تشاف ااخطاء الجوارية مق خالل التخدا  ألالي  المراجعة التحليلية توصلت وفي ش ق  – 6
الليبي ي تشف مق خالل التخدا  ألالي   الخارجي الدرالة إلى النتامج ال رعية المتم لة في أق المراج 

 المراجعة التحليلية ااخطاء الجوارية التالية :

  مبلت  بير نلبياا.إغ ال تلجيل قيد معيق ينطوي على 
  .إغ ال ترحيل طرفي قيد معيق يتضمق مبلت  بير نلبياا 
 نطوي على مبلت  بير.التي تفي العمليات الحلابية  اءخطاا 
 .ت رار قيد أو ت رار ترحيل عملية تنطوي على مبلت  بير نلبياا 
 ترحيل مبلت  بير نلبياا إلى الحلا  غير الصحيح الناتجة عق اءخطاا. 
 ترحيل مبلت  بير نلبياا إلى الجان  غير الصحيح في الحلا  الصحيح الناتجة عق اءخطاا. 
 إ بات مبلت عملية معينة م  وجود فاره جواري بيق المبلت الصحيح  الناتجة عق اءخطاا

 .والمبلت الخاطئ
 .حلف إفصاحات اامة مق القوام  المالية بش ل غير متعمد 
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 ا بنود القوام  المالية بلب  الخلط بيق المصروفات حدو  ت  ير بمبلت  بير نلبياا على بع
 .اإيرادية والرألمالية الناتج عق خط  المحال  أو جهل  بشروط رلملة المصروف

 في نقل اارقا  عند الترحيل أو عند إعداد ميزاق المراجعة أو عند إعداد القوام   اءخطاا
 ة المنقولة.المالية م  وجود فاره  بير بيق القيمة الصحيحة والقيم

  التصنيف غير الللي  لبعا بنود القوام  المالية الناتجة عق الجهل بقواعد التصنيف الللي. 
وفي ش ق مدي وجود فروقات معنوية بيق إجابات المشار يق والتي تعزي إلى ص ة المشار يق  – 7

 ال رعية التالية :و توصلت الدرالة إلى النتامج )مراج  بم ت  خاصو أو مراج  بديواق المحالبة(

  ال توجد فروه معنوية بيق إجابات المشار يق حول التخدامه  الالي  المراجعة التحليلية
 الوص ية تعزي إلى ص ة المشار يق.

  ال توجد فروه معنوية بيق إجابات المشار يق حول التخدامه  الالي  المراجعة التحليلية
 ال مية البليطة تعزي إلى ص ة المشار يق. 

 توجد فروه معنوية بيق إجابات المشار يق حول التخدامه  الالي  المراجعة التحليلية  ال
 المتطورق تعزي إلى ص ة المشار يق.

  ال توجد فروه معنوية بيق إجابات المشار يق حول أ ر التخدامه  الالي  المراجعة التحليلية
 ر يق.في ا تشاف االحتيال في التقارير المالية تعزي إلى ص ة المشا

  ال توجد فروه معنوية بيق إجابات المشار يق حول أ ر التخدامه  الالي  المراجعة التحليلية
 في ا تشاف عمليات االختال  وااللتيالء على ااصول تعزي إلى ص ة المشار يق.

  ال توجد فروه معنوية بيق إجابات المشار يق حول أ ر التخدامه  الالي  المراجعة التحليلية
 شاف ااخطاء الجوارية تعزي إلى ص ة المشار يق.في ا ت
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 ثانيًا : التوصيات :

مق خالل النتامج التي ت  التوصل إليهاو خلصت الدرالة إلى مجموعة مق التوصيات واي   
  التالي :

ضرورق تبني المهنة نظاماا للتعلي  المهني الملتمرو اللي يت  مق خالل  تدري  المراجعيق على  – 1
 التخدا  التقنيات الحدي ة في المراجعة   لالي  المراجعة التحليلية المتطورق.

ضرورق االاتما  بتدري  موضوع المراجعة التحليلية في أقلا  المحالبة بالمعااد والجامعات  – 2
 ةو لواءا في مرحلة الب الوريو  أو الدرالات العليا.الليبي

ضرورق قيا  المهنة في بيمة الدرالة بإلزا  المراجعيق بالتخدا  ألالي  المراجعة التحليلية  – 3
بش ل أفضل وخاصة ألالي  المراجعة التحليلية المتطورقو لما لها مق دور في  شف العديد مق 

 حاالت الغش وااخطاء الجوارية.
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 الجام.ض 
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واللغي اا المويمي  واللغي اا ال.شواإلي  ثم ايلخ)ام 
ليليل الي يل ال  لك لللنبا ب صي) الييا   مثل 

 اليمني (

     

 

  اكتشاف الغش واألخطاء الجوهريةأثر استخدام أساليب المراجعة التحليلية في القسم الثالث : 

 ( مقابل ال يال  م  الياالا اللالي  ميلخ)مًا واي)ًا خق  م  االخليا اا الملاي    √ي ج  ويع ل م    

 )ا ل( :ليال خض اللقا ي  المالي   غد اإلاالشاا االيأث  ايلخ)ام أيالي  الم اج.  الليليلي  خض أواًل : 

حاالت الغش التالية من ل كمن خالل خبرتك في ممارسة عمليات المراجعة الخارجية, ما مدى اكتشاف
  اليها في السابق.ساليب المراجعة التحليلية التي استخدمتها خالل ممارستك المهنية والمشار أخالل 

 
 م

 
 يال  الغد  االيليال(

 مةةة)ا االاةلشةةةاا
 إ  قاً  نا) اً  أيياناً  غالباً  )اإلماً 

      ثباا مبي.اا ورمي إ 1

) ا  مبي.اا لخي الين  اللالي  يم  مبي.اا إ 2
 الين  اليالي 

     

      المغاالل خض لق)ي  بيال  آخ  الم)ل 3
      المشل ياا للال ل ال يق ل جيل قي) ب.   4
ل)م لاوي  مخصصاا ااخي  لمقابل  الخياإل   5

 الميلمل  
     

اللغيي  خض ال    الميايبي  الميلخ)م  بما ييق   6
لل  )و  وجو) لب ي  من قضز لل  يبيل أ)خل 

المثال : اللغيي  م    يق  الوا ) أخي ًا صا)  أوال 
 الليخمإل    يق  الوا ) أواًل صا)  أواًل خض ياالا 

     



 
 م

 
 يال  الغد  االيليال(

 مةةة)ا االاةلشةةةاا
 إ  قاً  نا) اً  أيياناً  غالباً  )اإلماً 

 يمل  ب.  المص وخاا اللض اا  يج  ليميلها  7
 لل  ال)خل 

     

ل جيل ب.  الناقاا الي و ي  خض الين  اليالي  إل   8
 الال ل ال يق 

     

 ها  ب.  بنو) المص وخاا ب قل م  قيملها إ 9
 الا.لي  

     

      المغاالل خض لقييم ب.  أصول المش وع  10
الل ل  خض لصنيا ب.  ال.ملياا خض قاإلم   11

 ال)خلز لل  يبيل المثال : لصنيا ب.  البنو)
لل  أنها بنو) ايلثناإلي  خض يي  أنها خض اليقيق  

 بنو) لا)ي  

     

الل ل  خض لصنيا ب.  بنو) الميياني ز لل   12
يبيل المثال : لصنيا االيلثما اا لل  أنها قصي ل 
ااجل خض يي  أنل لوج) للش ا  ني  ميبق  ل يلاا  

 به   االيلثما اا لال ل أ ول م  الين  المالي  

     

      الل)ني  خض قيم  ب.  االللياماا 13
ي)اث الماث ل خصاح ل  ااخ  ال.ملياا واااإلل)م  14

يبيل المثال : لل  الم اي المالض للمش وعز لل  
  إاح ل  االللياماا ال. يي  واللض خصل)م اإل

ي)ثا يياو  لها ل ثي  ابي  لل  الم اي المالض 
 للمش وع 

     

 :أث  ايلخ)ام أيالي  الم اج.  الليليلي  خض االشاا لملياا اخل س ااصول  غد ال.املي ( ثانيًا : 

ساليب المراجعة التحليلية أمن خالل ما مدي اكتشافك لحاالت سوء استعمال الموارد واالختالس التالية 
 : التي استخدمتها خالل ممارستك المهنية

 
 م

 
 يال  االخل س

 مةةة)ا االاةلشةةةاا
 إ  قاً  نا) اً  أيياناً  غالباً  )اإلماً 

     ثباا م)خولاا ورمي  خض )خال  المش وع إ 1



 
 م

 
 يال  االخل س

 مةةة)ا االاةلشةةةاا
 إ  قاً  نا) اً  أيياناً  غالباً  )اإلماً 

واخل س القيم ز لل  يبيل المثال : إياخ   
أيمات ورمي  إل  اشا أجو  ال.مال واخل س 

 القيم  المخصص  ا جو  لهاالت ال.مال الورميي  
ثباا نق)ي  مقبوي  م  أي) ال.م ت إل)م  2

 واخل يها 
     

ثباا بياإلع وا )ل بيج ا المخاي  إل)م  3
 واخل يها 

     

إثباا أ وناا صو ي  لص ا بياإلع م  المخاي   4
 واخل س للك البياإلع  

     

صول المش وع لليقي  مناخع شخصي ز أايل.مال  5
لل  يبيل المثال : ايلخ)ام أصول المش وع 

 ايما  لق   شخصض 

     

ي ق  ملاي  خا ي  للمش وعز لل  يبيل المثال:  6
اللوا ا مع مناخس بإخشات بياناا لقني  مقابل 

 موال أايل م 

     

 
 خ ات الجور ي  :االشاا ااأث  ايلخ)ام أيالي  الم اج.  الليليلي  خض  ثالثًا :

استخدمتها خالل ممارستك ساليب المراجعة التحليلية التي من خالل أما مدي اكتشافك لألخطاء التالية 
 :  المهنية

 
 م

 
 الخ  

 مةةة)ا االاةلشةةةاا
 إ  قاً  نا) اً  أيياناً  غالباً  )اإلماً 

1 
 

غاال ليجيل قي) م.ي  ين وي لل  مبلغ ابي  إ
 نيبيًا 

     

غاال ل ييل   خض قي) م.ي  يليم  مبلغ ابي  إ 2
 نيبيًا  

     

      لل  مبلغ ابي  خ   خض ال.ملياا الييابي  ين وي  3



 
 م

 
 الخ  

 مةةة)ا االاةلشةةةاا
 إ  قاً  نا) اً  أيياناً  غالباً  )اإلماً 

ل ييل لملي  لن وي لل  مبلغ  لا ا  لا ا  قي) أو 4
 ابي  نيبيًا 

     

خ   خض ل ييل مبلغ ابي  نيبيًا إل  الييا  غي   5
 الصيي  

     

خ   خض ل ييل مبلغ ابي  نيبيًا إل  الجان  غي   6
 الصيي  خض الييا  الصيي  

     

م.ين  مع وجو) خا   ثباا مبلغ لملي  إخ   خض  7
 جور ي بي  المبلغ الصيي  والمبلغ الخا ئ 

     

8 
 

القواإلم المالي  بشال غي   خصاياا رام  م إي ا 
  مل.م)

     

9 
 

ي)وث ل ثي  بمبلغ ابي  نيبيًا لل  ب.  بنو) 
 ي ا)ي لي  بيب  الخل  بي  المص وخاا اإلالقواإلم الما

وال أيمالي  النال  ل  خ   المياي  أو جهلل 
 بش و   يمل  المص وا 

     

ل)ا) إ قام لن) الل ييل أو لن) خ   خض نقل اا 10
وجو)  ل)ا) القواإلم المالي  معإمييا  الم اج.  أو لن) 

 خا   ابي  بي  القيم  الصييي  والقيم  المنقول  

     

قواإلم المالي  اللصنيا غي  اليليم لب.  بنو) ال 11
صنيا اليليمز لل  النالج  ل  الجهل بقوال) الل

) ا  بنو) يم  ال)خل م  النشا  إيبيل المثال : 
 ال.ا)ي خض يي  أنها بنو) غي  لا)ي  أو ال.اس 

     

ي)وث ل ثي  ما)ي لل  ب.  بنو) القواإلم المالي   12
بيب  ل)م م الال المياي  اليلق ل الينواا 

ج ات إب)و  قص)ز لل  يبيل المثال: ل)م المالي  
ا ب.  قيو) الليوياا الج )ي  الهام ز أو االلل ا

ي ا)اا الين  إبإي ا) يخي الين  اليالي  يم  
 القا)م  أو ال.اس  

     

 



 (: النسب المئوية والتكرارات لمتغيرات الدراسة2ملحق )
 

 المشارك صفة

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 46.7 46.7 46.7 50 المحاسبة بديوان مراجع 

 100.0 53.3 53.3 57 خاص بمكتب مراجع

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 العلمي المؤهل

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4.7 4.7 4.7 5 محاسبة متوسط دبلوم 

 14.0 9.3 9.3 10 محاسبة عالي دبلوم

 68.2 54.2 54.2 58 محاسبة بكالوريوس

 93.5 25.2 25.2 27 محاسبة ماجستير

 100.0 6.5 6.5 7 محاسبة دكتوراة

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 العملية الخبرة

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 7.5 7.5 7.5 8 سنوات 5 من اقل 

 30.8 23.4 23.4 25 سنوات 10 من أقل إلى 5 من

 49.5 18.7 18.7 20 سنة 15 من اقل إلى 10 من

 67.3 17.8 17.8 19 سنة 20 من أقل إلى 15 من

 100.0 32.7 32.7 35 فأكثر سنة 20

Total 107 100.0 100.0  

 



 

 بأهميتها تعتقد التي األمور عن السابق المراجع من تستفسر فإنك مرة ألول شركة حسابات بمراجعة قيامك عند

 .فحوصاتك على وأثرها

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 1.9 1.9 1.9 2 إطالقا 

 7.5 5.6 5.6 6 نادرا ً

 39.3 31.8 31.8 34 أحيانا ً

 63.6 24.3 24.3 26 غالبا ً

 100.0 36.4 36.4 39 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 : المثال سبيل على ,الشركة أعمال على وتؤثر مهمة تعتبر عوامل أية بخصوص الشركة إدارة من االستفسار

 اإلدارة سياسة عن االستفسار أو السنة آخر في نهائي حل إلى تصل لم والتي المعلقة األعمال عن االستفسار

 .والرأسمالية اإليرادية المصروفات بين التفرقة في

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 2.8 2.8 2.8 3 نادرا 

 6.5 3.7 3.7 4 أحيانا ً

 41.1 34.6 34.6 37 غالبا ً

 100.0 58.9 58.9 63 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 .األقسام ورؤساء المالي المدير مع مبكرة مناقشات إجراء

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 1.9 1.9 1.9 2 إطالقا 

 6.5 4.7 4.7 5 نادرا ً

 19.6 13.1 13.1 14 أحيانا ً

 51.4 31.8 31.8 34 غالبا ً

 100.0 48.6 48.6 52 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  



 

 .السابقة للسنة المراجعة عمل أوراق بمراجعة تقوم

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 9. 9. 9. 1 إطالقا 

 8.4 7.5 7.5 8 نادرا ً

 28.0 19.6 19.6 21 أحيانا ً

 57.0 29.0 29.0 31 غالبا ً

 100.0 43.0 43.0 46 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 .عليها اإلدارة وردود السابقة للسنة الشركة إلدارة المراجع من الموجهة اإلدارة رسالة مكونات بمراجعة تقوم

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 9. 9. 9. 1 إطالقا 

 6.5 5.6 5.6 6 نادرا ً

 23.4 16.8 16.8 18 أحيانا ً

 58.9 35.5 35.5 38 غالبا ً

 100.0 41.1 41.1 44 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 االطالع : المثال سبيل على ,المراجعة محل الشركة عمل بطبيعة المتعلقة المختلفة المنشورات على االطالع

 .والمحاسبة المراجعة وأدلة ,الصناعة  وزارة تقارير على واالطالع والصناعية العلمية المجالت على

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 2.8 2.8 2.8 3 إطالقا 

 15.9 13.1 13.1 14 نادرا ً

 38.3 22.4 22.4 24 أحيانا ً

 71.0 32.7 32.7 35 غالبا ً

 100.0 29.0 29.0 31 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  



 

 

 المراجعة محل الشركة عن أخرى مؤسسات أية أو مالية مؤسسات عن تصدر قد تقارير أية على باالطالع تقوم

 .الصناعة نفس في تعمل التي األخرى الشركات أو

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 3.7 3.7 3.7 4 إطالقا 

 16.8 13.1 13.1 14 نادرا ً

 36.4 19.6 19.6 21 أحيانا ً

 72.9 36.4 36.4 39 غالبا ً

 100.0 27.1 27.1 29 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 الشركة عمل على تؤثر أخرى تشريعات أو قوانين أية أو الحكومية والتشريعات القوانين على باالطالع تقوم

 .للمراجعة الخاضعة

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 9. 9. 9. 1 إطالقا 

 8.4 7.5 7.5 8 أحيانا ً

 25.2 16.8 16.8 18 غالبا ً

 100.0 74.8 74.8 80 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 .التأسيس وعقد للشركة الداخلي النظام على باالطالع تقوم

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 9. 9. 9. 1 إطالقا 

 4.7 3.7 3.7 4 أحيانا ً

 15.9 11.2 11.2 12 غالبا ً

 100.0 84.1 84.1 90 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  



 

 .العمومية الجمعية جلسات ووقائع اإلدارة مجلس جلسات محاضر على االطالع

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 1.9 1.9 1.9 2 إطالقا 

 4.7 2.8 2.8 3 نادرا ً

 20.6 15.9 15.9 17 أحيانا ً

 44.9 24.3 24.3 26 غالبا ً

 100.0 55.1 55.1 59 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 .الشركة داخل المتبعة المختلفة السياسات على التعرف

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 1.9 1.9 1.9 2 نادرا 

 17.8 15.9 15.9 17 أحيانا ً

 45.8 28.0 28.0 30 غالبا ً

 100.0 54.2 54.2 58 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 .والغير العميل بين أبرمت التي المهمة العقود بعض على االطالع

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 9.3 9.3 9.3 10 أحيانا 

 35.5 26.2 26.2 28 غالبا ً

 100.0 64.5 64.5 69 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 

 



 

 غير حسابات أرصدة وجود على االستدالل بهدف المراجعة وموازين المختلفة الحسابات أرصدة بفحص تقوم

ً.اعتيادية

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 9. 9. 9. 1 إطالقا 

 3.7 2.8 2.8 3 نادرا ً

 7.5 3.7 3.7 4 أحيانا ً

 18.7 11.2 11.2 12 غالبا ً

 100.0 81.3 81.3 87 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 السنة بأرصدة ومقارنتها الحالية للسنة المراجعة بميزان الظاهرة الحسابات أرصدة كل أو بعض باختيار تقوم

 .خاص اهتمام إلى تحتاج التي الحسابات تلك لتحديد الحسابات لنفس السابقة

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 1.9 1.9 1.9 2 إطالقا 

 7.5 5.6 5.6 6 أحيانا ً

 35.5 28.0 28.0 30 غالبا ً

 100.0 64.5 64.5 69 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 بمقارنتها وتقوم السنة نهاية في المراجعة ميزان في ستظهر التي الحسابات أرصدة كل أو بعض بتقدير تقوم

 .إضافي فحص إلى تحتاج التي الحسابات تلك لتحديد الحالية للسنة المراجعة بميزان الظاهرة الفعلية باألرصدة

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 9. 9. 9. 1 إطالقا 

 4.7 3.7 3.7 4 نادرا ً

 13.1 8.4 8.4 9 أحيانا ً

 39.3 26.2 26.2 28 غالبا ً

 100.0 60.7 60.7 65 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  



 

 

 الفعلية النتائج بمقارنة تقوم فإنك ,حساباتها مراجعة المراد الشركة لدى تقديرية ميزانيات وجود حال في

 عنها واالستفسار االنحرافات مدى لمعرفة التقديرية بالنتائج

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 3.7 3.7 3.7 4 إطالقا 

 8.4 4.7 4.7 5 نادرا ً

 15.0 6.5 6.5 7 أحيانا ً

 41.1 26.2 26.2 28 غالبا ً

 100.0 58.9 58.9 63 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 بتكلفة التنبؤ : المثال سبيل على ,مالية غير معلومات على االطالع خالل من مالية معلومات توقع على تعمل

 المتوقعة القيمة بمقارنة تقوم ثم ومن الوحدة تكاليف ومعدل المشحونة البضاعة كمية إلى بالرجوع المبيعات

 .بالدفاتر المسجلة بالتكاليف

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 6.5 6.5 6.5 7 إطالقا 

 17.8 11.2 11.2 12 نادرا ً

 59.8 42.1 42.1 45 أحيانا ً

 86.9 27.1 27.1 29 غالبا ً

 100.0 13.1 13.1 14 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 الخاصة النسب بتلك ومقارنتها المراجعة محل بالشركة الخاصة المالية النسب استخدام أو باحتساب تقوم

 .إضافي فحص إلى تحتاج جوهرية اختالفات أي لتحديد السابقة بالسنوات

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 1.9 1.9 1.9 2 إطالقا 

 7.5 5.6 5.6 6 نادرا ً

 24.3 16.8 16.8 18 أحيانا ً

 58.9 34.6 34.6 37 غالبا ً

 100.0 41.1 41.1 44 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  



 المبيعات إلى الدخل قائمة بنود بنسبة وذلك المالي والمركز الدخل قائمتي لبنود النسبي الوزن باحتساب تقوم

 .المختلفة للحسابات النسبية األهمية لتحديد وذلك ,األصول إجمالي إلى الميزانية وبنود

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 9.3 9.3 9.3 10 إطالقا 

 17.8 8.4 8.4 9 نادرا ً

 40.2 22.4 22.4 24 أحيانا ً

 75.7 35.5 35.5 38 غالبا ً

 100.0 24.3 24.3 26 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 لكل تحدث التي النسبية التغيرات وبيان ,السنوات من لعدد القياسية األرقام بحساب وذلك االتجاه تحليل تستخدم

 .العادية غير التغيرات أسباب وتقصي بند

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 12.1 12.1 12.1 13 إطالقا 

 29.0 16.8 16.8 18 نادرا ً

 56.1 27.1 27.1 29 أحيانا ً

 81.3 25.2 25.2 27 غالبا ً

 100.0 18.7 18.7 20 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 باستخدام اآلخر من الحسابين أحد برصيد التنبؤ ومحاولة آخر حساب مع معين لحساب عالقة إيجاد على تعمل

ً)البسيط االنحدار تحليل (مثل العالقة تلك

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 14.0 14.0 14.0 15 إطالقا 

 37.4 23.4 23.4 25 نادرا ً

 69.2 31.8 31.8 34 أحيانا ً

 88.8 19.6 19.6 21 غالبا ً

 100.0 11.2 11.2 12 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  



 

 

 

 لكل النسبية المساهمات تحديد ثم متساوية زمنية فترات خالل معين لحساب زمنية سلسلة بيانات بتحليل تقوم

 ذلك كل استخدام ثم العشوائية والتغيرات الموسمية والتغيرات الدورية والتغيرات األجل طويل التغيرات من

ً.)الزمنية السالسل تحليل (مثل الحساب برصيد للتنبؤ

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 16.8 16.8 16.8 18 إطالقا 

 39.3 22.4 22.4 24 نادرا ً

 73.8 34.6 34.6 37 أحيانا ً

 94.4 20.6 20.6 22 غالبا ً

 100.0 5.6 5.6 6 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 وهمية مبيعات إثبات

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 12.1 12.1 12.1 13 إطالقا 

 28.0 15.9 15.9 17 نادرا ً

 54.2 26.2 26.2 28 أحيانا ً

 74.8 20.6 20.6 22 غالبا ً

 100.0 25.2 25.2 27 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 برصيده للتنبؤ أو صحته من للتأكد ذلك آخر حساب على بها لالستدالل حسابات عدة بين عالقة إيجاد على تعمل

ً.)المتعدد االنحدار تحليل (مثل معينة فترة خالل

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 13.1 13.1 13.1 14 إطالقا 

 31.8 18.7 18.7 20 نادرا ً

 64.5 32.7 32.7 35 أحيانا ً

 91.6 27.1 27.1 29 غالبا ً

 100.0 8.4 8.4 9 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  



 الحالية السنة مبيعات ضمن التالية السنة تخص مبيعات إدراج

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 9.3 9.3 9.3 10 إطالقا 

 21.5 12.1 12.1 13 نادرا ً

 44.9 23.4 23.4 25 أحيانا ً

 72.9 28.0 28.0 30 غالبا ً

 100.0 27.1 27.1 29 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 المدة آخر بضاعة تقدير في المغاالة

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 6.5 6.5 6.5 7 إطالقا 

 19.6 13.1 13.1 14 نادرا ً

 53.3 33.6 33.6 36 أحيانا ً

 75.7 22.4 22.4 24 غالبا ً

 100.0 24.3 24.3 26 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 الالحقة للفترة المشتريات بعض قيد تأجيل

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 9.3 9.3 9.3 10 إطالقا 

 26.2 16.8 16.8 18 نادرا ً

 53.3 27.1 27.1 29 أحيانا ً

 77.6 24.3 24.3 26 غالبا ً

 100.0 22.4 22.4 24 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 



 

 .المحتملة الخسائر لمقابلة كافية مخصصات تكوين عدم

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 2.8 2.8 2.8 3 إطالقا 

 13.1 10.3 10.3 11 نادرا ً

 35.5 22.4 22.4 24 أحيانا ً

 68.2 32.7 32.7 35 غالبا ً

 100.0 31.8 31.8 34 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 : المثال سبيل على ,منطقي تبرير وجود دون أعلى دخل يحقق بما المستخدمة المحاسبية الطرق في التغيير

 .التضخم حاالت في أوال   صادر أوال   الوارد طريقة إلى أوال صادر أخيرا   الوارد طريقة من التغيير

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 6.5 6.5 6.5 7 إطالقا 

 26.2 19.6 19.6 21 نادرا ً

 55.1 29.0 29.0 31 أحيانا ً

 80.4 25.2 25.2 27 غالبا ً

 100.0 19.6 19.6 21 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 .الدخل على تحميلها يجب كان التي المصروفات بعض رسملة

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 1.9 1.9 1.9 2 إطالقا 

 21.5 19.6 19.6 21 نادرا ً

 43.0 21.5 21.5 23 أحيانا ً

 66.4 23.4 23.4 25 غالبا ً

 100.0 33.6 33.6 36 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  



 

 الالحقة الفترة إلى الحالية السنة في الضرورية النفقات بعض تأجيل

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 4.7 4.7 4.7 5 إطالقا 

 14.0 9.3 9.3 10 نادرا ً

 39.3 25.2 25.2 27 أحيانا ً

 67.3 28.0 28.0 30 غالبا ً

 100.0 32.7 32.7 35 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 .الفعلية قيمتها من بأقل المصروفات بنود بعض إظهار

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 15.0 15.0 15.0 16 إطالقا 

 32.7 17.8 17.8 19 نادرا ً

 52.3 19.6 19.6 21 أحيانا ً

 76.6 24.3 24.3 26 غالبا ً

 100.0 23.4 23.4 25 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 .المشروع أصول بعض تقييم في المغاالة

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 6.5 6.5 6.5 7 إطالقا 

 22.4 15.9 15.9 17 نادرا ً

 53.3 30.8 30.8 33 أحيانا ً

 74.8 21.5 21.5 23 غالبا ً

 100.0 25.2 25.2 27 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  



 

 

 

 

 في األجل قصيرة أنها على االستثمارات تصنيف : المثال سبيل على ,الميزانية بنود بعض تصنيف في التالعب

 .المالية السنة من أطول لفترة االستثمارات بهذه لالحتفاظ مسبقة نية للشركة توجد أنه حين

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 12.1 12.1 12.1 13 إطالقا 

 38.3 26.2 26.2 28 نادرا ً

 72.0 33.6 33.6 36 أحيانا ً

 86.9 15.0 15.0 16 غالبا ً

 100.0 13.1 13.1 14 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 االلتزامات بعض قيمة في التدنية

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 3.7 3.7 3.7 4 إطالقا 

 23.4 19.6 19.6 21 نادرا ً

 70.1 46.7 46.7 50 أحيانا ً

 92.5 22.4 22.4 24 غالبا ً

 100.0 7.5 7.5 8 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 بنود أنها على البنود بعض تصنيف : المثال سبيل على ,الدخل قائمة في العمليات بعض تصنيف في التالعب

 .عادية بنود الحقيقة في أنها حين في استثنائية

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 10.3 10.3 10.3 11 إطالقا 

 22.4 12.1 12.1 13 نادرا ً

 64.5 42.1 42.1 45 أحيانا ً

 86.9 22.4 22.4 24 غالبا ً

 100.0 13.1 13.1 14 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  



 عدم : المثال سبيل على ,للمشروع المالي المركز على المؤثرة واألحداث العمليات كافة عن اإلفصاح عدم

 .للمشروع المالي المركز على كبير تأثير لها سيكون حدثت إن والتي العرضية االلتزامات عن اإلفصاح

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 5.6 5.6 5.6 6 إطالقا 

 18.7 13.1 13.1 14 نادرا ً

 57.9 39.3 39.3 42 أحيانا ً

 80.4 22.4 22.4 24 غالبا ً

 100.0 19.6 19.6 21 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 إلى وهمية أسماء إضافة : المثال سبيل على ,القيمة واختالس المشروع دفاتر في وهمية مدفوعات إثبات

 .الوهميين العمال لهؤالء كأجور المخصصة القيمة واختالس العمال أجور كشف

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 15.0 15.0 15.0 16 إطالقا 

 32.7 17.8 17.8 19 نادرا ً

 49.5 16.8 16.8 18 أحيانا ً

 75.7 26.2 26.2 28 غالبا ً

 100.0 24.3 24.3 26 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 .واختالسها العمالء أحد من مقبوضة نقدية إثبات عدم

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 11.2 11.2 11.2 12 إطالقا 

 35.5 24.3 24.3 26 نادرا ً

 55.1 19.6 19.6 21 أحيانا ً

 77.6 22.4 22.4 24 غالبا ً

 100.0 22.4 22.4 24 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  



 

 .واختالسها المخازن بسجالت واردة بضائع إثبات عدم

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 9.3 9.3 9.3 10 إطالقا 

 30.8 21.5 21.5 23 نادرا ً

 53.3 22.4 22.4 24 أحيانا ً

 79.4 26.2 26.2 28 غالبا ً

 100.0 20.6 20.6 22 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 .البضائع تلك واختالس المخازن من بضائع لصرف صورية أذونات إثبات

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 10.3 10.3 10.3 11 إطالقا 

 29.9 19.6 19.6 21 نادرا ً

 58.9 29.0 29.0 31 أحيانا ً

 76.6 17.8 17.8 19 غالبا ً

 100.0 23.4 23.4 25 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 لقرض كضمان المشروع أصول استخدام : المثال سبيل على ,شخصية منافع لتحقيق المشروع أصول استعمال

ً.شخصي

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 25.2 25.2 25.2 27 إطالقا 

 43.9 18.7 18.7 20 نادرا ً

 66.4 22.4 22.4 24 أحيانا ً

 83.2 16.8 16.8 18 غالبا ً

 100.0 16.8 16.8 18 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  



 

 .أموال استالم مقابل تقنية بيانات بإفشاء منافس مع التواطؤ :المثال سبيل على ,للمشروع فكرية ملكية سرقة

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 43.0 43.0 43.0 46 إطالقا 

 65.4 22.4 22.4 24 نادرا ً

 80.4 15.0 15.0 16 أحيانا ً

 93.5 13.1 13.1 14 غالبا ً

 100.0 6.5 6.5 7 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 .نسبيا   كبير مبلغ على ينطوي معين قيد تسجيل إغفال

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 5.6 5.6 5.6 6 إطالقا 

 26.2 20.6 20.6 22 نادرا ً

 54.2 28.0 28.0 30 أحيانا ً

 84.1 29.9 29.9 32 غالبا ً

 100.0 15.9 15.9 17 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 .نسبيا   كبير مبلغ يتضمن معين قيد طرفي ترحيل إغفال

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 5.6 5.6 5.6 6 إطالقا 

 27.1 21.5 21.5 23 نادرا ً

 55.1 28.0 28.0 30 أحيانا ً

 84.1 29.0 29.0 31 غالبا ً

 100.0 15.9 15.9 17 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  



 

 

 

 

 .نسبيا   كبير مبلغ على تنطوي عملية ترحيل تكرار أو قيد تكرار

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 5.6 5.6 5.6 6 إطالقا 

 23.4 17.8 17.8 19 نادرا ً

 53.3 29.9 29.9 32 أحيانا ً

 80.4 27.1 27.1 29 غالبا ً

 100.0 19.6 19.6 21 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 .الصحيح غير الحساب إلى نسبيا   كبير مبلغ ترحيل في خطأ

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 6.5 6.5 6.5 7 إطالقا 

 23.4 16.8 16.8 18 نادرا ً

 58.9 35.5 35.5 38 أحيانا ً

 80.4 21.5 21.5 23 غالبا ً

 100.0 19.6 19.6 21 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 

 .كبير مبلغ على ينطوي الحسابية العمليات في خطأ

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 3.7 3.7 3.7 4 إطالقا 

 15.9 12.1 12.1 13 نادرا ً

 54.2 38.3 38.3 41 أحيانا ً

 83.2 29.0 29.0 31 غالبا ً

 100.0 16.8 16.8 18 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  



 

 .الصحيح الحساب في الصحيح غير الجانب إلى نسبيا   كبير مبلغ ترحيل في خطأ

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 4.7 4.7 4.7 5 إطالقا 

 26.2 21.5 21.5 23 نادرا ً

 59.8 33.6 33.6 36 أحيانا ً

 83.2 23.4 23.4 25 غالبا ً

 100.0 16.8 16.8 18 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 .الخاطئ والمبلغ الصحيح المبلغ بين جوهري فارق وجود مع معينة عملية مبلغ إثبات في خطأ

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 5.6 5.6 5.6 6 إطالقا 

 24.3 18.7 18.7 20 نادرا ً

 61.7 37.4 37.4 40 أحيانا ً

 84.1 22.4 22.4 24 غالبا ً

 100.0 15.9 15.9 17 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 .متعمد غير بشكل المالية القوائم من هامة إفصاحات حذف

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 8.4 8.4 8.4 9 إطالقا 

 30.8 22.4 22.4 24 نادرا ً

 63.6 32.7 32.7 35 أحيانا ً

 86.9 23.4 23.4 25 غالبا ً

 100.0 13.1 13.1 14 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  



 

 

 

 فارق وجود مع المالية القوائم إعداد عند أو المراجعة ميزان إعداد عند أو الترحيل عند األرقام نقل في خطأ

 .المنقولة والقيمة الصحيحة القيمة بين كبير

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 3.7 3.7 3.7 4 إطالقا 

 27.1 23.4 23.4 25 نادرا ً

 57.0 29.9 29.9 32 أحيانا ً

 81.3 24.3 24.3 26 غالبا ً

 100.0 18.7 18.7 20 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 : المثال سبيل على ,السليم التصنيف بقواعد الجهل عن الناتجة المالية القوائم بنود لبعض السليم غير التصنيف

 .العكس أو عادية غير بنود أنها حين في العادي النشاط من الدخل ضمن بنود إدراج

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 3.7 3.7 3.7 4 إطالقا 

 17.8 14.0 14.0 15 نادرا ً

 52.3 34.6 34.6 37 أحيانا ً

 74.8 22.4 22.4 24 غالبا ً

 100.0 25.2 25.2 27 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 اإليرادية المصروفات بين الخلط بسبب المالية القوائم بنود بعض على نسبيا   كبير بمبلغ تأثير حدوث

 .المصروف رسملة بشروط جهله أو المحاسب خطأ عن الناتج والرأسمالية

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 2.8 2.8 2.8 3 إطالقا 

 16.8 14.0 14.0 15 نادرا ً

 49.5 32.7 32.7 35 أحيانا ً

 76.6 27.1 27.1 29 غالبا ً

 100.0 23.4 23.4 25 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  



 بدون المالية السنوات الستقالل المحاسب مراعاة عدم بسبب المالية القوائم بنود بعض على مادي تأثير حدوث

 السنة يخص بإيراد االعتراف أو ,الهامة الجردية التسويات قيود بعض إجراء عدم :المثال سبيل على ,قصد

 .العكس أو القادمة السنة إيرادات ضمن الحالية

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً 2.8 2.8 2.8 3 إطالقا 

 18.7 15.9 15.9 17 نادرا ً

 47.7 29.0 29.0 31 أحيانا ً

 74.8 27.1 27.1 29 غالبا ً

 100.0 25.2 25.2 27 دائما ً

Total 107 100.0 100.0  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة ( :3ملحق )
 مدى استخدام أساليب المراجعة التحليلية

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 ألول شركة حسابات بمراجعة قيامك عند

 عن السابق المراجع من تستفسر فإنك مرة

 على وأثرها بأهميتها تعتقد التي األمور

 .فحوصاتك

107 1 5 3.88 1.034 

 بخصوص الشركة إدارة من االستفسار

 أعمال على وتؤثر مهمة تعتبر عوامل أية

 االستفسار : المثال سبيل على ,الشركة

 إلى تصل لم والتي المعلقة األعمال عن

 االستفسار أو السنة آخر في نهائي حل

 بين التفرقة في اإلدارة سياسة عن

 .والرأسمالية اإليرادية المصروفات

107 2 5 4.50 .705 

 المالي المدير مع مبكرة مناقشات إجراء

 .األقسام ورؤساء
107 1 5 4.21 .969 

 للسنة المراجعة عمل أوراق بمراجعة تقوم

 .السابقة
107 1 5 4.06 1.008 

 اإلدارة رسالة مكونات بمراجعة تقوم

 للسنة الشركة إلدارة المراجع من الموجهة

 .عليها اإلدارة وردود السابقة

107 1 5 4.10 .941 

 المختلفة المنشورات على االطالع

 محل الشركة عمل بطبيعة المتعلقة

 االطالع : المثال سبيل على ,المراجعة

 والصناعية العلمية المجالت على

 ,الصناعة  وزارة تقارير على واالطالع

 .والمحاسبة المراجعة وأدلة

107 1 5 3.72 1.106 

 تصدر قد تقارير أية على باالطالع تقوم

 مؤسسات أية أو مالية مؤسسات عن

 أو المراجعة محل الشركة عن أخرى

 نفس في تعمل التي األخرى الشركات

 .الصناعة

107 1 5 3.70 1.118 

 والتشريعات القوانين على باالطالع تقوم

 تشريعات أو قوانين أية أو الحكومية

 الخاضعة الشركة عمل على تؤثر أخرى

 .للمراجعة

107 1 5 4.64 .704 

Valid N (listwise) 107     



 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 الداخلي النظام على باالطالع تقوم

 .التأسيس وعقد للشركة
107 1 5 4.78 .604 

 مجلس جلسات محاضر على االطالع

 .العمومية الجمعية جلسات ووقائع اإلدارة
107 1 5 4.28 .960 

 المتبعة المختلفة السياسات على التعرف

 .الشركة داخل
107 2 5 4.35 .814 

 التي المهمة العقود بعض على االطالع

 .والغير العميل بين أبرمت
107 3 5 4.55 .662 

 المختلفة الحسابات أرصدة بفحص تقوم

 على االستدالل بهدف المراجعة وموازين

 .اعتيادية غير حسابات أرصدة وجود

107 1 5 4.69 .757 

 أرصدة كل أو بعض باختيار تقوم

 للسنة المراجعة بميزان الظاهرة الحسابات

 السابقة السنة بأرصدة ومقارنتها الحالية

 التي الحسابات تلك لتحديد الحسابات لنفس

 .خاص اهتمام إلى تحتاج

107 1 5 4.53 .769 

 أرصدة كل أو بعض بتقدير تقوم

 ميزان في ستظهر التي الحسابات

 بمقارنتها وتقوم السنة نهاية في المراجعة

 بميزان الظاهرة الفعلية باألرصدة

 تلك لتحديد الحالية للسنة المراجعة

 .إضافي فحص إلى تحتاج التي الحسابات

107 1 5 4.42 .869 

 المالية النسب استخدام أو باحتساب تقوم

 المراجعة محل بالشركة الخاصة

 بالسنوات الخاصة النسب بتلك ومقارنتها

 جوهرية اختالفات أي لتحديد السابقة

 .إضافي فحص إلى تحتاج

107 1 5 4.07 .988 

Valid N (listwise) 107     

 

 

 

 

 

 

 

 



Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 لدى تقديرية ميزانيات وجود حال في

 فإنك ,حساباتها مراجعة المراد الشركة

 بالنتائج الفعلية النتائج بمقارنة تقوم

 االنحرافات مدى لمعرفة التقديرية

 عنها واالستفسار

107 1 5 4.32 1.042 

 خالل من مالية معلومات توقع على تعمل

 على ,مالية غير معلومات على االطالع

 المبيعات بتكلفة التنبؤ : المثال سبيل

 المشحونة البضاعة كمية إلى بالرجوع

 تقوم ثم ومن الوحدة تكاليف ومعدل

 المسجلة بالتكاليف المتوقعة القيمة بمقارنة

 .بالدفاتر

107 1 5 3.29 1.046 

 قائمتي لبنود النسبي الوزن باحتساب تقوم

 بنود بنسبة وذلك المالي والمركز الدخل

 الميزانية وبنود المبيعات إلى الدخل قائمة

 لتحديد وذلك ,األصول إجمالي إلى

 .المختلفة للحسابات النسبية األهمية

107 1 5 3.57 1.214 

 بحساب وذلك االتجاه تحليل تستخدم

 وبيان ,السنوات من لعدد القياسية األرقام

 بند لكل تحدث التي النسبية التغيرات

 .العادية غير التغيرات أسباب وتقصي

107 1 5 3.21 1.274 

 مع معين لحساب عالقة إيجاد على تعمل

 أحد برصيد التنبؤ ومحاولة آخر حساب

 العالقة تلك باستخدام اآلخر من الحسابين

 (البسيط االنحدار تحليل مثل)

107 1 5 2.91 1.202 

 حسابات عدة بين عالقة إيجاد على تعمل

 للتأكد ذلك آخر حساب على بها لالستدالل

 فترة خالل برصيده للتنبؤ أو صحته من

 .(المتعدد االنحدار تحليل مثل) معينة

107 1 5 2.99 1.153 

 لحساب زمنية سلسلة بيانات بتحليل تقوم

 ثم متساوية زمنية فترات خالل معين

 من لكل النسبية المساهمات تحديد

 الدورية والتغيرات األجل طويل التغيرات

 العشوائية والتغيرات الموسمية والتغيرات

 الحساب برصيد للتنبؤ ذلك كل استخدام ثم

 (الزمنية السالسل تحليل مثل)

107 1 5 2.76 1.131 

Valid N (listwise) 107     



 

 أثر استخدام أساليب المراجعة التحليلية في اكتشاف التقرير المالي االحتيالي )غش اإلدارة(
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 1.335 3.31 5 1 107 وهمية مبيعات إثبات

 ضمن التالية السنة تخص مبيعات إدراج

 الحالية السنة مبيعات
107 1 5 3.51 1.269 

 1.183 3.45 5 1 107 المدة آخر بضاعة تقدير في المغاالة

 1.259 3.34 5 1 107 الالحقة للفترة المشتريات بعض قيد تأجيل

 لمقابلة كافية مخصصات تكوين عدم

 .المحتملة الخسائر
107 1 5 3.80 1.085 

 المستخدمة المحاسبية الطرق في التغيير

 تبرير وجود دون أعلى دخل يحقق بما

 من التغيير : المثال سبيل على ,منطقي

 إلى أوال صادر أخيرا ً الوارد طريقة

 حاالت في أوال ً صادر أوال ً الوارد طريقة

 .التضخم

107 1 5 3.32 1.186 

 يجب كان التي المصروفات بعض رسملة

 .الدخل على تحميلها
107 1 5 3.67 1.188 

 السنة في الضرورية النفقات بعض تأجيل

 الالحقة الفترة إلى الحالية
107 1 5 3.75 1.150 

 من بأقل المصروفات بنود بعض إظهار

 .الفعلية قيمتها
107 1 5 3.23 1.384 

 1.214 3.43 5 1 107 .المشروع أصول بعض تقييم في المغاالة

 في العمليات بعض تصنيف في التالعب

 تصنيف : المثال سبيل على ,الدخل قائمة

 في استثنائية بنود أنها على البنود بعض

 .عادية بنود الحقيقة في أنها حين

107 1 5 3.16 1.126 

 ,الميزانية بنود بعض تصنيف في التالعب

 االستثمارات تصنيف : المثال سبيل على

 توجد أنه حين في األجل قصيرة أنها على

 بهذه لالحتفاظ مسبقة نية للشركة

 السنة من أطول لفترة االستثمارات

 .المالية

107 1 5 2.91 1.194 

 931. 3.10 5 1 107 االلتزامات بعض قيمة في التدنية

 العمليات كافة عن اإلفصاح عدم

 المالي المركز على المؤثرة واألحداث

 .,للمشروع

107 1 5 3.37 1.112 

ً      



 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 دفاتر في وهمية مدفوعات إثبات

 سبيل على ,القيمة واختالس المشروع

 كشف إلى وهمية أسماء إضافة : المثال

 المخصصة القيمة واختالس العمال أجور

 .الوهميين العمال لهؤالء كأجور

107 1 5 3.27 1.398 

 العمالء أحد من مقبوضة نقدية إثبات عدم

 .واختالسها
107 1 5 3.21 1.337 

 بسجالت واردة بضائع إثبات عدم

 .واختالسها المخازن
107 1 5 3.27 1.271 

 من بضائع لصرف صورية أذونات إثبات

  .البضائع تلك واختالس المخازن
107 1 5 3.24 1.295 

 منافع لتحقيق المشروع أصول استعمال

 استخدام : المثال سبيل على ,شخصية

 لقرض كضمان المشروع أصول

 .شخصي

107 1 5 2.81 1.422 

 سبيل على ,للمشروع فكرية ملكية سرقة

 بيانات بإفشاء منافس مع التواطؤ :المثال

 .أموال استالم مقابل تقنية

107 1 5 2.18 1.294 

Valid N (listwise) 107     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أثر استخدام أساليب المراجعة التحليلية في اكتشاف عمليات اختالس االصول )غش العاملين(



 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 مبلغ على ينطوي معين قيد تسجيل إغفال

 .نسبيا ً كبير
107 1 5 3.30 1.134 

 يتضمن معين قيد طرفي ترحيل إغفال

  .نسبيا ً كبير مبلغ
107 1 5 3.28 1.139 

 على ينطوي الحسابية العمليات في خطأ

 .كبير مبلغ
107 1 5 3.43 1.029 

 تنطوي عملية ترحيل تكرار أو قيد تكرار

 .نسبيا ً كبير مبلغ على
107 1 5 3.37 1.154 

 إلى نسبيا ً كبير مبلغ ترحيل في خطأ

 .الصحيح غير الحساب
107 1 5 3.31 1.161 

 إلى نسبيا ً كبير مبلغ ترحيل في خطأ

 الحساب في الصحيح غير الجانب

 .الصحيح

107 1 5 3.26 1.119 

 مع معينة عملية مبلغ إثبات في خطأ

 الصحيح المبلغ بين جوهري فارق وجود

 .الخاطئ والمبلغ

107 1 5 3.24 1.106 

 المالية القوائم من هامة إفصاحات حذف

 .متعمد غير بشكل
107 1 5 3.10 1.149 

Valid N (listwise) 107     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

األخطاء الجوهريةأثر استخدام أساليب المراجعة التحليلية في اكتشاف   



Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 بعض على نسبيا ً كبير بمبلغ تأثير حدوث

 بين الخلط بسبب المالية القوائم بنود

 الناتج والرأسمالية اإليرادية المصروفات

 بشروط جهله أو المحاسب خطأ عن

 .المصروف رسملة

107 1 5 3.54 1.084 

 عند أو الترحيل عند األرقام نقل في خطأ

 إعداد عند أو المراجعة ميزان إعداد

 بين كبير فارق وجود مع المالية القوائم

 .المنقولة والقيمة الصحيحة القيمة

107 1 5 3.31 1.136 

 القوائم بنود لبعض السليم غير التصنيف

 التصنيف بقواعد الجهل عن الناتجة المالية

 بنود إدراج : المثال سبيل على ,السليم

 حين في العادي النشاط من الدخل ضمن

 .العكس أو عادية غير بنود أنها

107 1 5 3.51 1.127 

 القوائم بنود بعض على مادي تأثير حدوث

 المحاسب مراعاة عدم بسبب المالية

 ,قصد بدون المالية السنوات الستقالل

 قيود بعض إجراء عدم :المثال سبيل على

 االعتراف أو ,الهامة الجردية التسويات

 إيرادات ضمن الحالية السنة يخص بإيراد

  .العكس أو القادمة السنة

107 1 5 3.56 1.117 

Valid N (listwise) 107     

 

 الدراسةحصاءات الوصفية لمحاور اإل
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 غش اكتشاف في التحليلية اإلجراءات أثر

 اإلدارة
107 1.000 5.000 3.38253 .902416 

 غش اكتشاف في التحليلية اإلجراءات أثر

 العاملين
107 1.000 5.000 2.99686 1.102257 

 اكتشاف في التحليلية اإلجراءات أثر

 الجوهرية األخطاء
107 1.000 5.000 3.35205 .893884 

 469759. 4.22976 5.000 2.667 107 الوصفية التحليلية المراجعة أساليب

 681270. 4.01402 5.000 1.500 107 البسيطة الكمية التحليلية المراجعة أساليب

 1.064074 2.88472 5.000 1.000 107 المتطورة التحليلية المراجعة أساليب

Valid N (listwise) 106     



 ( : نتائج اختبارات التحقق من توفر شروط االختبارات المعلمية4ملحق )
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات -أ 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 غش اكتشاف في التحليلية اإلجراءات أثر

 اإلدارة
.061 107 .200

*
 .981 107 .126 

 غش اكتشاف في التحليلية اإلجراءات أثر

 العاملين
.111 107 .003 .962 107 .004 

 اكتشاف في التحليلية اإلجراءات أثر

 الجوهرية األخطاء
.071 107 .200

*
 .983 107 .180 

 003. 107 960. 001. 107 120. الوصفية التحليلية المراجعة أساليب

 000. 107 912. 000. 107 157. البسيطة الكمية التحليلية المراجعة أساليب

 001. 107 956. 000. 107 151. المتطورة التحليلية المراجعة أساليب

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 
 نتائج اختبار تجانس التباين –ب 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 غش اكتشاف في التحليلية اإلجراءات أثر

 اإلدارة
5.681 1 105 .019 

 غش اكتشاف في التحليلية اإلجراءات أثر

ًالعاملين
1.236 1 105 .269 

 اكتشاف في التحليلية اإلجراءات أثر

 الجوهرية األخطاء
2.400 1 105 .124 

 110. 105 1 2.595 الوصفية التحليلية المراجعة أساليب

 011. 105 1 6.662 البسيطة الكمية التحليلية المراجعة أساليب

 659. 105 1 196. المتطورة التحليلية المراجعة أساليب

 
 
 



 فرضيات الدراسة( : نتائج اختبار 5ملحق )

 SPSSنتائج اختبار الفرضيات باستخدام البرنامج  -أ 

 نتيجة اختبار الفرضيتين الفرعيتين األولى والثالثة

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper 

 غش اكتشاف في التحليلية اإلجراءات أثر

 اإلدارة
4.385 106 .000 .382533 .20957 .55549 

 اكتشاف في التحليلية اإلجراءات أثر

 الجوهرية األخطاء
4.074 106 .000 .352047 .18072 .52337 

 
 نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثانية

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

 غش اكتشاف في التحليلية اإلجراءات أثر

  - median  العاملين

Negative Ranks 51
a
 54.32 2770.50 

Positive Ranks 53
b
 50.75 2689.50 

Ties 3
c
   

Total 107   

ً.medianًًa>ًًً العاملين غش اكتشاف في التحليلية اإلجراءات أثر   

   .medianًًb<ًًً العاملين غش اكتشاف في التحليلية اإلجراءات أثر

   .medianًًc=ًًً العاملين غش اكتشاف في التحليلية اإلجراءات أثر

  

Test Statistics
b
 

 التحليلية اإلجراءات أثر 

 العاملين غش اكتشاف في

- median 

Z -.132
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .895 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 



 Minitabنتائج اختبار الفرضيات باستخدام برنامج  -ب 
 نتيجة اختبار الفرضيتين الفرعيتين األولى والثالثة

 
One-Sample T:  

z1"أثر استخدام المراجعة التحليلية في اكتشاف الغش االدارة"  
z3"أثر استخدام المراجعة التحليلية في اكتشاف االخطاء الجوهرية" 
 
Test of μ = 3 vs > 3 

 

 

Variable    N    Mean   StDev  SE Mean  95% Lower Bound      T      P 

z1        107  3.3824  0.9022   0.0872           3.2377   4.38  0.000 

z3        107  3.3522  0.8938   0.0864           3.2089   4.08  0.000 

 

 

 

 نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثانية
 

Wilcoxon Signed Rank Test:  

z2 " أثر استخدام المراجعة التحليلية في اكتشاف الغش العاملين   " 
 
Test of median = 3.000 versus median > 3.000 

 

         N for   Wilcoxon         Estimated 

      N   Test  Statistic      P     Median 

z2  107    104     2689.5  0.553      3.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نتائج اختبار معنوية الفروق بين طبقتي المجتمع : (6ملحق رقم )

 Kruskal-Wallis Test One wayنتيجة االختبار الالمعلمي  -أ 

 
 

Kruskal-Wallis Test 

 

Test Statistics
a,b

 

 

 التحليلية اإلجراءات أثر

 اإلدارة غش اكتشاف في

 التحليلية اإلجراءات أثر

 غش اكتشاف في

 العاملين

 المراجعة أساليب

 الوصفية التحليلية

 المراجعة أساليب

 البسيطة الكمية التحليلية

 المراجعة أساليب

 المتطورة التحليلية

Chi-Square .064 .040 .045 .055 1.083 

df 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. .800 .841 .832 .814 .298 

a. Kruskal Wallis Test     

b. Grouping Variable: صفةًالمشارك    

 

 

 ANOVA One wayنتيجة االختبار المعلمي  -أ 

 

ANOVA 

    الجوهرية األخطاء اكتشاف في التحليلية اإلجراءات أثر

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.028 1 2.028 2.576 .111 

Within Groups 82.669 105 .787   

Total 84.697 106    
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Abstract 

 

Economic crises that shook the world during the last century and the 

beginning of this century, especially financial crises that occurred in 

September 2008 have been created big dilemma of auditing profession. The 

most important causes of this dilemma were the weakness of the ethics of 

corporate managers and their role to mislead the users of financial 

statement for achieving personal interests, in some time, external auditors 

could not detect fraud and errors while they were reviewed those 

statements. 

Profession bodies issued standards and statement to commit external 

auditors for expanding auditing procedures, which will be helping them to 

detect errors and fraud, analytical review procedures are basic stone of 

these procedures. 

Thus, problem of the study represent in the following question : what is the 

impact of using analytical review means by Libyan external auditor to 

detect fraud and substantive errors ?  

So, the objective of this study is to investigate the impact of applying 

analytical review by Libyan external auditors in detecting fraud and 

substantive errors. Also it aimed to verify the using of these methods by 

participant to supporting the result achieved.  

In order to achieve the main goal of study, it has been stated one major 

hypothesis as follows; 

"There is a substantial impact of using analytical review procedures by 

Libyan auditor to detect  fraud and substantive errors".  

To test major hypothesis of study, it has been stated the following minor 

hypotheses;  



"There is a substantial impact of using analytical review procedures by 

Libyan auditor to detect  fraud in the financial reports (Management 

Fraud)". 

"There is a substantial impact of using analytical review procedures by 

Libyan auditor in detecting  Assets embezzlement operations (Employees 

Fraud)". 

"There is a substantial impact of using analytical review procedures by 

Libyan auditor in detecting substantive errors ". 

The study was divided into two parts of five chapters the first part is 

theoretical study, it included three chapters, first of them was allocated for 

framework of the study ,which reviewed the problem of the study, it's 

goals, methodology , determinants and its importance. chapter II discussed 

the concept of analytical review and it is definitions, methods and stages. 

Also, it discussed definition of fraud and substantive errors, and it is  

dimensions, and chapter III dealt with the legal responsibility of the 

external auditor for detecting fraud and errors, dimensions of liability, the 

chapter also discussed relationship among analytical review procedures and 

detecting of fraud and substantive errors.  

Part two is included two chapters, IV, V. chapter IV allocated for empirical 

study, it's tool , and methodology, in addition it include descriptive  and 

inference analysis of collected data which gathered by questionnaire, last 

chapter (V) allocated for presenting the most important result of the study 

and its recommendation  

To achieve the study goals, the study has been relied on inductive 

approach, the population of the study include two groups, the first one is 

external auditors in auditing firms, second group is officers in audit bureau 

offices in the cities of Tripoli, Benghazi and Beida. Researcher used 

questionnaire for collecting data that necessary for descriptive analysis and 

testing hypotheses of the study. To conduct empirical study it has been 

questionnaire to participant, and after enough time the researcher received a 

number of (108) of the distributed questionnaire, all of them valid for 

analysis, percentage of valid questionnaire almost 75%. It has been used 

descriptive and inference statistics to analyze the data and test hypotheses 



of the study through statistic tests of Wilcoxon Signed rank, and One 

Sample T Test. 

The study conclusions and results appear that Libyan external auditor have 

confirmed their using of descriptive analytical review procedures as well as 

analytical review of simple quantitative methods, while the conclusions 

appear that advanced analytical review methods was low, the study has 

concluded with respect to its main problem that applying analytical review 

methods by Libyan external auditor helped them for detecting fraud in the 

financial reports (management fraud), also it helped them for detecting 

substantive errors, but using of analytical review procedures of all types 

does not able the auditor to detect Embezzlement operations and control on 

the assets (Employees Fraud ), and in spite of the low level of applying of 

advanced analytical review methods by Libyan External Auditor, , but the 

participants assert that they benefit from applying of analytical review 

procedures to detect management fraud and substantive errors. In addition 

the study concluded that there is no significant differences between 

participant arguments can be attributed to type participant group (An 

auditor in private auditing office or auditor in Bureau of Audit). 

  Depending on the results of the study, the researcher recommend auditing 

profession in Libya to in force external auditors for using analytical review 

procedures in better manner  , especially advanced analytical review  

methods because of its role in detecting many cases of fraud and 

substantive errors, and the profession must adopting continuing 

professional education system, through which the auditors can be training 

on the use of modern technologies in the auditing, such as methods of 

advanced analytical review, at last researcher recommends that universities 

must be teaching the subject of analytical review procedures and methods. 

 


	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

