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ملخص: 
خماطر  تخفي�ص  يف  التحليلية  الإجراءات  دور  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
التدقيق وفقاً ملعيار التدقيق الدويل 520 من وجهة نظر مدققي احل�شابات، ولتحقيق اأهداف 
اأربعة جمالت، بعد التحقق  ا�شتبانة خا�شة �شمت )35( فقرة موزعة على  اأعدت  الدرا�شة 
للمهنة  املزاولني  احل�شابات  مدققي  من  ع�شوائية  عينة  على  وزعت  وثباتها  �شدقها  من 
واُ�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات  الغربية وعددهم )83( مدققاً.  ال�شفة  يف 
املعيارية، كما ا�شتخدم الباحثان اختبار )ت( )t- test( للعينات امل�شتقلة، ومعادلة الثبات 

األفا”، وذلك با�شتخدام برنامج الرزم الإح�شائية للعلوم الإن�شانية. “كرونباخ 
واأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل فهم مدقق احل�شابات ملجال عمل ال�رشكة والن�شاط الذي 
ال�شتمرارية، وعدم وجود فروقات جوهرية عند  ال�رشكة على  لقدرة  واأن تقوميه  متار�شه، 
تطبيق الإجراءات التحليلية، وقيامه بالإ�شارة اإىل النحرافات املحتملة يوؤدي اإىل تخفي�ص 

خماطر التدقيق.
وخل�شت الدرا�شة اإىل تو�شيات عدة اأهمها، اأول: على مدقق احل�شابات تطبيق الإجراءات 
التحليلية يف مرحلة التخطيط مل�شاعدته يف فهم الأعمال وحتديد مناطق اخلطورة املحتملة.
ثانيا: �رشورة قيام مدقق احل�شابات بالبحث واحل�شول على تف�شريات منا�شبة واأدلة معززة 
ومالئمة، وذلك عندما تك�شف الإجراءات التحليلية وجود تقلبات مهمة، اأو اإظهارها لعالقات 
مت�شاربة مع املعلومات وثيقة ال�شلة، اأو ك�شفها لنحرافات عن املبالغ املتنباأ بها.ثالثا: 
التدقيق، وذلك عندما  التحليلية عند تنفيذ عملية  الإجراءات  على مدقق احل�شابات تطبيق 
البيانات املالية ككل مطابقة ملعرفة املدقق بطبيعة  اإذا كانت  يقوم بتكوين قراراه فيما 
التدريبية  الربامج  الفل�شطينية  القانونيني  احل�شابات  مدققي  جمعية  اإعداد  العمل.رابعا: 
اخلا�شة بالإجراءات التحليلية للتعريف باأهميتها، وكيفية تطبيقها يف املراحل املختلفة 

من عملية التدقيق، ول�شمان تطبيق هذه الإجراءات ب�شكل فعال.
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Abstract: 
This study aims at identifying the role of the analytical procedures in 

reducing the audit risks according to the International Auditing standard 
(520) from the auditor's point of view.For achieving the study purpose , a 
questionnaire consisting of 35 items was distributed in which four domains 
were developed.After being subjected for reliability and validity, it was 
distributed to 83 auditors study sample was chosen randomly of auditors 
who are working in the West Bank.Means, standard deviations, one sample 
(t- test) and Chronapach Alpha test have been used throughout using of the 
Statistical Package of the Social Science (SPSS).

The study results showed that the understanding among the auditors for 
the company activities, the evaluation for the continuity of the company, the 
absence of significant differences when applying the analytical procedures 
and their indication to potential deviations lead to reducing audit risks.

According to the study results, several recommendations have been 
suggested included the following: First: The auditor should apply the 
analytical procedures in the planning stage in order to assist him to 
understand the company’s activities and to identify the potential risks.
Second: Investigations, suitable interpretations and reinforced evidences 
should be attained by the auditor when the analytical procedures reveal 
important changes or inconsistent relations with the related information.
Third: Analytical procedures should be applied when executing the audit 
process by the auditor when making decisions if the financial statements are 
consistent to his perception about the company’s field of work.Fourth: Special 
training programs related to analytical procedures should be prepared by 
Palestine Association of Certified Public Accountants in order to ensure their 
implementations effectively.
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مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية: 
مدقق  طرف  من  املالية  القوائم  متثيل  عدالة  حول  ال�شليم  الراأي  اإىل  الو�شول  اإن 
مثل  والإجراءات  الأعمال  من  وكثري  الالزمة  املهنية  العناية  بذل  منه  يتطلب  احل�شابات 
التدقيق، ونظراً  واختيار عينات  الداخلية  الرقابة  واختبار نظام  التدقيق  لعملية  التخطيط 
لأنه ل يوجد ن�شاط تدقيق خالياً من املخاطر، فاإن الو�شول اإىل ذلك الراأي ل يخلو اأي�شاً 
من املخاطر التي اأ�شبحت اأمراً واقعاً يهدد املدقق يف كافة مراحل عمله، وتوؤثر على �شالمة 
العمل على  اأو عدم عدالتها، ويحاول املدققون  التي يقر املدقق بعدالتها  املالية  التقارير 
تخفي�ص تلك املخاطر اإىل اأدنى م�شتوى ممكن من خالل ا�شتخدام اأ�شاليب وو�شائل تدقيق 
منا�شبة، من هذه الأ�شاليب اأ�شلوب الإجراءات التحليلية التي ت�شاعد املدقق يف الو�شول اإىل 
امل�شتوى املطلوب من عملية التدقيق، ومبا يعزز جودة عملية التدقيق، والثقة مبهنة التدقيق 

عموما.
ونظرًا لالأهمية التي حتتلها الإجراءات التحليلية، فقد اأ�شدر الحتاد الدويل للمحا�شبني 
وُعدِّل   ، التحليلية(  )الإجراءات  بعنوان   )12( رقم  الدويل  املراجعة  دليل  1983م  عام  يف 
لي�شمل مفهوم  الدويل رقم )520(  املراجعة  ليحل حمله معيار  بعد ذلك يف عام 1988م 
الإجراءات التحليلية واأهميتها ومراحل تطبيقها، ودرجة العتماد عليها، وغريها من الأمور 

املتعلقة بالإجراءات التحليلية.
فقد  فل�شطني،  بور�شة  يف  املدرجة  العامة  امل�شاهمة  ال�رشكات  عدد  لتزايد  ونتيجة 
تزايدت احلاجة اإىل خدمات مهنة التدقيق، وهو ما اأدى اإىل زيادة امل�شوؤوليات على عاتق 
مدققي احل�شابات، وذلك لتعزيز الثقة يف خدماتهم، وبناء على ذلك وغريه من العوامل، فقد 
اأ�شبح من ال�رشوري التزام املدققني مبعايري التدقيق الدولية للنهو�ص مب�شتوى املهنة، واأن 

تتوىل اجلهات الت�رشيعية والإ�رشافية دورها يف هذا اجلانب لتح�شني اأداء املدققني.
املدقق  قبل  من  امل�شتخدمة  الأدوات  �شمن  من  تعد  التحليلية  الإجراءات  كانت  وملا 
يف اأداء عمله، وتربز اأهميتها من خالل اأعمال الفح�ص والتدقيق مبراحلها املختلفة، وذلك 
ملا ينتج عنها من نتائج وحتليل للعالقات والن�شب املهمة والجتاهات بني بنود البيانات 
املالية، وبني بيانات مالية وغري مالية م�شتمدة من الفرتة نف�شها اأو بني معلومات مقارنة 
واملهمة  املحتملة  امل�شكالت  ت�شاعد يف حتديد  اأنها  من�شاآت خمتلفة، كما  اأو  ملدد خمتلفة 
وت�شخي�شها ن�شبيا وذلك باأقل التكاليف، وبالتايل ي�شتطيع املدقق حتقيق الكفاءة يف اأداء 

عملية التدقيق وتوقعاته امل�شتقبلية ب�شاأنها.
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بتعبريات  العملية  املمار�شة  يف  املراجعة  يف  التحليل  اأ�شاليب  ا�شتخدام  اإىل  ي�شار 
للمراجعة  الأعمال  مدخل  اأو  التحليلي  الفح�ص  اأو  التحليلية  الإجراءات  اأهمها  لعل  عدة، 
واأ�شاليب  املراجعة  اإجراءات  بني  تكامل  عالقة  توجد  وعموماً  الأداء،  موؤ�رشات  فح�ص  اأو 
الفح�ص التحليلي، ي�شار اإليها بتعبري اإجراءات املراجعة التحليلية( لطفي، )2005( ويعرف 
اإليها  يلجاأ  التي  التدقيق  و�شائل  من  و�شيلة  باأنها  التحليلية  الإجراءات   )2001 )جربوع، 
املراجع للتعرف اإىل املوؤ�رشات اخلا�شة بامل�رشوع مقارنة بفرتات �شابقة اأو مبن�شاآت اأخرى 
مماثلة تعمل يف املجال نف�شه اأو ال�شناعة حيث يعتمد عليها يف حتديد القيمة املتوقعة لأي 
ح�شاب بناء على العالقات التاريخية التي تربط القوائم املالية بع�شها ببع�ص.كما يعرفها 
على  ُتطبَّق  التي  الختبارات  من  جمموعة  باأنها  القانونيني  للمحا�شبني  الأمريكي  املعهد 
البيانات املالية من خالل درا�شة ومقارنة للعالقات بني تلك البيانات، وحتديد مدى اعتماد 
املدقق على الختبارات الرئي�شة، التي تتاألف من اختبارات تفا�شيل العمليات اأو من خالل 

الإجراءات التحليلية اأو من كليهما معا.)حماد، 2007( .
كفاية  عدم  اإىل  يرجع  وا�شتخداماتها  التحليلية  الإجراءات  مبو�شوع  الهتمام  اإن 
الرقابة  اإدارة  وف�شل  التقليدية،  املالية  القوائم  يف  الإف�شاح  كفاية  وعدم  التقارير،  نظام 
اأ�شاليب  .وتتمثل   )2002 وجربوع،  وتكلفتها.)حل�ص  املراجعة  وقت  وتخفي�ص  الداخلية، 
الريا�شية والإح�شائية مثل حتليل  الأ�شاليب  ا�شتخدام  التحليلية وتقنياتها يف  الإجراءات 
الن�شب املالية وحتليل الجتاهات، بالإ�شافة اإىل حتليل النحدار وحتليل املوؤ�رشات )لطفي، 
ال�شادر عن  الدويل رقم 520  التدقيق  التحليلية ح�شب معيار  الإجراءات  .وتهدف   )2007
الحتاد الدويل للمحا�شبني ومعيار املراجعة الأمريكي رقم 56 ال�شادر عن املعهد الأمريكي 
ومداها  التدقيق  اإجراءات  طبيعة  تخطيط  يف  املدقق  م�شاعدة  اإىل  القانونيني  للمحا�شبني 
اأكرث  وفعالية  تاأثري  ذا  ا�شتعمالها  يكون  عندما  جوهرية  كاإجراءات  وت�شتخدم  وتوقيتها، 
يف الختبارات التف�شيلية لتخفي�ص خماطر الكت�شاف لتاأكيدات خا�شة للبيانات املالية، 
التدقيق. النهائي لعملية  وت�شتعمل كمراجعة �شاملة للبيانات املالية عند مراحل الفح�ص 

 )IFAC, 2007- AICPA,1988(

توؤدي الإجراءات التحليلية دورا مهما يف مدخل تدقيق احل�شابات القائم على املخاطر، 
يف  ت�شاعد  العالية.وكذلك  اخلطورة  ذات  املناطق  نحو  الهتمام  توجيه  على  تعمل  فهي 
حتديد امل�شائل املتعلقة بتدقيق احل�شابات التي مل تتمكن اإجراءات التدقيق التف�شيلية من 
 Hirst( الأدلة املو�شوعية  النهائية وتقدمي  التدقيق  اكت�شافها.كما ت�شاعد يف تقومي نتائج 
and Koonce 1996(.يتطلب معيار التدقيق الأمريكي رقم 56 ال�شادر عن املعهد الأمريكي 
للمحا�شبني القانونيني عام 1988 ا�شتخدام الإجراءات التحليلية يف مراحل التخطيط لعملية 
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التدقيق وعند تنفيذ عملية التدقيق، وبعد النتهاء من عملية تدقيق احل�شابات.ويف مرحلة 
التخطيط ُيطبق مدقق احل�شابات الإجراءات التحليلية من خالل مقارنة البيانات املالية غري 
ا�شتخدام املعلومات املالية وغري املالية مل�شاعدته  النتائج املتوقعة، وكذلك  املدققة مع 
يف فهم اأف�شل لطبيعة الأعمال، وحتديد مناطق اخلطورة املحتملة.و�شت�شاعده يف التخطيط 
وحتديد طبيعة اختبارات التدقيق الأخرى وحجمها وتوقيتها ونطاقها.وعند الفح�ص ت�شاعد 
الإجراءات التحليلية يف الإ�شارة اإىل وجود اأي خطاأ حمتمل اأو تقدمي اأدلة موثوق بها باأن 
املبالغ امل�شجلة خالية من اأخطاء مادية.وعند النتهاء من عملية تدقيق احل�شابات، فاإن 
الإجراءات التحليلية ت�شاعد يف التاأكد من اأن العر�ص ال�شامل للبيانات املالية ين�شجم مع 

. )Glover,et al., 2005(.نتائج التدقيق
مالية  بيانات  راأي غري منا�شب على  باإعطاء  املدقق  قيام  التدقيق عن  تعرب خماطر 
حمرفة بدرجة ج�شيمة، ومن الأمثلة على ذلك، اأن يعطي املدقق راأيا غري متحفظ على بيانات 
مالية ل يدرك اأنها حمرفة بدرجة ج�شيمة.ويتكون خطر التدقيق من ثالثة عنا�رض رئي�سة 

هي: )جامعة القد�س املفتوحة، 2006( : 
من  ♦ جمموعة  اأو  احل�شابات  اأر�شدة  قابلية  متثل   : )الطبيعية(  ال�شمنية  املخاطر 

املعامالت حلدوث خطاأ مادي مع افرتا�ص عدم وجود اأنظمة �شبط داخلي.
خماطر الرقابة الداخلية: متثل خماطر الرقابة الداخلية خطورة حدوث خطا مادي  ♦

يف اأر�شدة احل�شابات اأو جمموعة من املعامالت دون اأن تتوافر اإمكانية منعه اأو ك�شفه يف 
الوقت املنا�شب من خالل اإجراءات الرقابة الداخلية.

الأخطاء  ♦ اكت�شاف  على  القدرة  عدم  الكت�شاف  خماطر  متثل  الكت�شاف:  خماطر 
اأو  اإفرادية  ب�شورة  املعامالت  من  جمموعة  اأو  احل�شابات  اأر�شدة  يف  املوجودة  املادية 

جماعية وذلك من خالل اإجراءات التدقيق التي يقوم بها املدقق.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
الراأي(  اإبداء  الفح�ص،  )التخطيط،  التدقيق  التحليلية يف مراحل  الإجراءات  اإن تطبيق 
وما يرتتب عليها من نتائج وقرارات ت�شاعد املدقق يف فهم طبيعة اأعمال ال�رشكة وحتديد 
التدقيق، وتقدير قدرة ال�رشكة على  مناطق اخلطورة املحتملة لكي ي�شتطيع تقدير خماطر 
ال�شتمرار من عدمه، ومتكينه من التعرف اإىل جمالت الأخطاء املحتملة يف القوائم املالية.
وال�شوؤال الرئي�ص يف امل�شكلة يتمثل يف الآتي: « هل يوؤدي تطبيق الإجراءات التحليلية من 
خالل )فهم جمال عمل ال�رشكة، وتقدير قدرة ال�رشكة على ال�شتمرارية وتقوميها، وتقليل 
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الختبارات التف�شيلية، والإ�شارة اإىل النحرافات املحتملة( اإىل تخفي�ص خماطر التدقيق؟ 
ومن هذا ال�سوؤال الرئي�س للم�سكلة تتفرع االأ�سئلة االآتية: 

اإىل  ● متار�شه  الذي  والن�شاط  ال�رشكة  عمل  ملجال  احل�شابات  مدقق  فهم  يوؤدي  هل 
تخفي�ص خماطر التدقيق؟ 

اإىل  ● ال�شتمرارية  على  ال�رشكة  لقدرة  احل�شابات  مدقق  وتقومي  تقدير  يوؤدي  هل 
تخفي�ص خماطر التدقيق؟ 

تقلبات  ● ظهور  عدم  اإىل  النحرافات  اإىل  التحليلية  الإجراءات  اإ�شارة  توؤدي  هل 
تقليل  اإىل  املحتملة  الدفرتية  والقيمة  احل�شاب  لر�شيد  املتوقعة  القيمة  بني  جوهرية 

الإجراءات التحليلية وبالتايل تخفي�ص خماطر التدقيق؟ 
هل توؤدي الإ�شارة اإىل النحرافات املحتملة اإىل تخفي�ص خماطر التدقيق؟  ●

أهمية الدراسة: 
التحليلية يف  الإجراءات  دور  ا�شتك�شاف  كونها حتاول  الدرا�شة من  اأهمية هذه  تنبع 
تنفيذ  على  قدرتها  وبالتايل  الدويل 520،  التدقيق  وفقاً ملعيار  التدقيق  تخفي�ص خماطر 
دورا  التحليلية  الإجراءات  فتوؤدي  تنفيذها،  من  املرجوة  الأهداف  وحتقيق  م�شوؤولياتها 
مهما يف م�شاعدة املدقق يف تخطيط طبيعة اإجراءات التدقيق املنوي القيام بها وكميتها 
وتوقيتها، كما ت�شاعد يف �شمان جودة عملية التدقيق واخلروج براأي فني حمايد عن مدى 

دللة عدالة متثيل التقارير املالية املتعلقة بال�رشكات التي ت�شتفيد منها اأطراف متعددة.
وعلى الرغم من اأهمية املراجعة التحليلية وا�شتخداماتها فاإنها ت�شتخدم بن�شبة قليلة 
من قبل مراجعي احل�شابات القانونيني )حل�ص وجربوع، 2002( .جاءت هذه الدرا�شة من 
اأجل اإلقاء ال�شوء على دور الإجراءات التحليلية يف تخفي�ص خماطر التدقيق، وذلك انطالقا 
من الدور الكبري الذي توؤديه تلك الإجراءات يف حتديد املجالت التي تكمن فيها املخاطر، 

وبالتايل تثبيت نتائج التدقيق وتعزيزها.

أهداف الدراسة: 
من العر�ص ال�شابق مل�شكلة الدرا�شة وما حتاول الإجابة عنه من اأ�شئلة، ميكن ال�شتدلل 
التدقيق  التحليلية يف تخفي�ص خماطر  الإجراءات  اإىل دور  التعرف  الدرا�شة هو  باأن هدف 
اإىل  الدرا�سة ت�سعى  باأن هذه  القول  وبالتايل ميكن  وفقاً ملعيار التدقيق الدويل 520. 
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حتقيق كل من االأهداف االآتية: 
معرفة اإذا ما كان فهم مدقق احل�شابات ملجال عمل ال�رشكة والن�شاط الذي متار�شه  ●

�شيوؤدي اإىل تخفي�ص خماطر التدقيق.
التعرف اإذا ما كان تقومي مدقق احل�شابات لقدرة ال�رشكة على ال�شتمرارية، �شيوؤدي  ●

اإىل تخفي�ص خماطر التدقيق.
معرفة اإذا ما كان اإ�شارة الإجراءات التحليلية اإىل عدم ظهور تقلبات جوهرية بني  ●

القيمة املتوقعة لر�شيد احل�شاب والقيمة الدفرتية املحتملة قيام مدقق احل�شابات بتقليل 
الختبارات التف�شيلية �شيوؤدي اإىل تخفي�ص خماطر التدقيق.

املحتملة،  ● النحرافات  اإىل  بالإ�شارة  احل�شابات  مدقق  قيام  كان  ما  اإذا  فح�ص 
�شيوؤدي اإىل تخفي�ص خماطر التدقيق.

فرضيات الدراسة: 

بناء على اأ�سئلة الدرا�سة، واعتمادا على اأهداف الدرا�سة واأهميتها وا�ستنادا على 
معيار التدقيق الدويل رقم 520، فقد �سيغت الفر�سيات ال�سفرية االآتية: 

اإىل  ♦ متار�شه  الذي  والن�شاط  ال�رشكة  عمل  ملجال  احل�شابات  مدقق  فهم  يوؤدي  ل 
تخفي�ص خماطر التدقيق.

تخفي�ص  ♦ اإىل  ال�شتمرارية  على  ال�رشكة  لقدرة  احل�شابات  مدقق  تقومي  يوؤدي  ل 
خماطر التدقيق.

القيمة  ♦ بني  تقلبات جوهرية  عدم ظهور  اإىل  التحليلية  الإجراءات  اإ�شارة  يوؤدي  ل 
الختبارات  بتقليل  احل�شابات  مدقق  قيام  الدفرتية  والقيمة  احل�شاب  لر�شيد  املتوقعة 

التف�شيلية اإىل تخفي�ص خماطر التدقيق.
تخفي�ص  ♦ اإىل  املحتملة  النحرافات  اإىل  بالإ�شارة  احل�شابات  مدقق  قيام  يوؤدي  ل 

خماطر التدقيق.

حمددات الدراسة: 
اأجريت هذه الدرا�شة على عينة من مدققي احل�شابات يف ال�شفة الغربية. ●
طبقت هذه الدرا�شة يف �شهر اآذار من العام 2012. ●
كما تتحدد هذه الدرا�شة بالأدوات امل�شتخدمة وامل�شطلحات الواردة فيها. ●
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مصطلحات الدراسة: 

العالقات  ◄ درا�شة  خالل  من  املالية  املعلومات  تقومي  يتم  التحليلية:  االإجراءات 
املمكنة بني البيانات املالية وبع�شها البع�ص وبينها وبني البيانات غري املالية ويتم من 
 )Arens, et, al., 2006, p.208( خالل مقارنة القيم امل�شجلة بالدفاتر مع توقعات املراجع

خماطر التدقيق: تعرب خماطر التدقيق عن قيام املدقق باإعطاء راأي غري منا�شب  ◄
على بيانات مالية حمرفة بدرجة ج�شيمة، ومن الأمثلة على ذلك، اأن يعطي املدقق راأياً غري 
متحفظ على بيانات مالية ل يدرك اأنها حمرفة بدرجة ج�شيمة )جامعة القد�ص املفتوحة، 

. )2008

الدراسات السابقة: 

أوالً- الدراسات العربية: 

اأجرى )حمادة، 2001( درا�شة حتليلية بعنوان: »ا�شتخدام الإجراءات التحليلية لأغرا�ص 
مراجعة احل�شابات«: بينت الدرا�شة حتول هدف املراجعة من البحث عن الغ�ص واخلطاأ اإىل 
هدف اإبداء الراأي بعدالة القوائم املالية، وكان هذا التحول نتيجة اخلطر الذي يتعر�ص اإليه 
املراجعون بقبول قوائم مالية م�شللة على اأنها عادلة، اأو خطر رف�ص قوائم مالية هي يف 
احلقيقة ممثلة للمركز املايل للم�رشوع ونتائج اأعماله، وهو ما �شماه اأندر�شون اخلطر الكلي 
يف املراجعة.كما بينت الدرا�شة اأن اإجراءات املراجعة التحليلية هي جمموعة من الختبارات 
البيانات،  هذه  بني  للعالقات  مقارنة  درا�شة  خالل  من  املالية  البيانات  على  تطبق  التي 
تفا�شيل  اختبارات  خالل  من  الأ�شا�شية  الختبارات  على  املراجع  اعتماد  مدى  وحتديد 
العمليات اأو الأر�شدة اأو من خالل اإجراءات املراجعة التحليلية اأو من خالل اجلمع بينهما.

وكان من نتائج هذه الدرا�شة اأن ا�شتخدام املراجعة التحليلية مبفهومها ال�شامل يوؤدي اإىل 
زيادة تكلفة املراجعة، لأنه يحتاج اإىل كادر اأكرب ووقت اأطول لعملية املراجعة، مما يجعل 
املراجعة غري اقت�شادية، وثاين هذه العوائق هو التخ�ش�ص يف موا�شيع غري حما�شبية وهو 
ما تتطلبه املراجعة التحليلية للبحث يف موا�شيع الت�شويق والإح�شاء والقت�شاد والقانون 
العوائق  اأمر غري ممكن توافره لدى املراجع اخلارجي، وثالث هذه  والتاأمني والبيئة، وهو 
يتمثل يف عدم وجود معايري وموؤ�رشات مقبولة عموماً للمراجعة التحليلية تخدم الكفاءة 
اأمام  ي�شعه  ومما  ويقومها،  بنف�شه  ي�شعها  معايري  لعتماد  املراجع  ي�شطر  مما  خا�شة، 
امل�شاءلة القانونية من قبل اإدارة ال�رشكة والأطراف الأخرى امل�شتفيدة من البيانات املالية 

والبيانات الإ�شافية الأخرى يف حال اتخاذه قرارات خاطئة.
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اجرى )حل�س وجربوع، 2002( ، درا�شة حتليلية بعنوان: « املراجعة التحليلية ومدى 
ا�شتخدامها من قبل مراجعي احل�شابات القانونيني بدولة فل�شطني«: هدفت هذه الدرا�شة اإىل 
معرفة مدى ا�شتخدام املراجعة التحليلية من قبل مراجعي احل�شابات القانونيني يف فل�شطني 
ولقد بينت الدرا�شة اأن املراجعة التحليلية ُت�شتخدم بن�شبة قليلة من قبل مراجعي احل�شابات 
القانونيني.واأكدت الدرا�شة على �رشورة القيام باملراجعة التحليلية ب�شبب عدم كفاءة نظام 
التقارير، وعدم كفاية الإف�شاح يف القوائم املالية التقليدية، وف�شل اإدارة الرقابة الداخلية، 
وتخفي�ص وقت عملية املراجعة وتكلفتها.وخل�شت الدرا�شة اإىل �رشورة الإ�رشاع يف تقنني 
الالزمة،  والت�رشيعات  القوانني  اإ�شدار  خالل  من  فل�شطني  يف  واملراجعة  املحا�شبة  مهنة 
حيث ينظم املهنة حاليا قانون متقادم جداً هو قانون مزاولة مهنة تدقيق احل�شابات رقم 
واملراجعة  املحا�شبة  تقدمها مكاتب  التي  اإيل طبيعة اخلدمات  ل�شنة 1961.بالنظر   )10(
خدمات  بني  اخللط  عدم  فيجب  املراجع  ا�شتقاللية  علي  وللمحافظة  فل�شطني،  يف  العاملة 
املحا�شبة وخدمات املراجعة، و�رشورة قيام اجلمعيات املهنية برقابة اجلودة على اأعمال 

مكاتب املراجعة.
درا�شة ميدانية بعنوان »تقومي الإجراءات التحليلية للقوائم  )طاهات، 2003(  اأجرت 
املالية لل�رشكات امل�شاهمة العامة يف الأردن من وجهة نظر مدققي احل�شابات« فقد تو�شلت 
اإجراءات  لأ�شاليب  احل�شابات  مدققي  ا�شتخدام  مدى  ب�شاأن  متقاربة  نتائج  اإىل  الدرا�شة 
املراجعة التحليلية، ومدى العتماد على دليل التدقيق الدويل ومدى وجود عالقة بني خربة 
املدقق وا�شتخدام تلك الإجراءات، وبني موا�شع اأو مراحل التدقيق، اإن الإجراءات التحليلية 
ت�شهم يف اكت�شاف )21 %( اإىل )40 %( من الأخطاء، بينما ل يوؤدي املركز الوظيفي للمدقق 

اأي دور يف هذا اخل�شو�ص.
اأثر املعلومات املالية وغري املالية على  بعنوان: »قيا�ص  )م�سطفى، 2004(  درا�شة 
اإجراءات املراجعة التحليلية.درا�شة جتريبية على مكاتب التدقيق يف ال�شعودية.« فقد  اأداء 
هدفت هذه الدرا�شة اإىل فح�ص اأثر املعلومات املالية وغري املالية يف حتديد نطاق عملية 
التدقيق عند اأداء الإجراءات التحليلية، وفح�ص املعلومات املالية وغري املالية.وبينت نتائج 
الدرا�شة اأن املدققني يركزون بدرجة كبرية على املعلومات املالية يف حتديد نطاق عملية 
كاأدلة  املالية  غري  املعلومات  من  ي�شتفاد  املقابل  ويف  كربى،  اأهمية  ويولونها  التدقيق 
ثانوية يف عملية التدقيق، كما اأظهرت اأي�شا تو�شيع نطاق عملية التدقيق عندما ت�شري كل 

من املعلومات املالية وغري املالية اإىل اجتاه غري مرغوب فيه.
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ميدانية  درا�شة  التحليلية  »املراجعة  بعنوان:   )2005 وال�سامرائي،  )اخلاطر  درا�شة 
اهتمام  مدى  معرفة  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت  قطر«  يف  احل�شابات  مدققي  ملمار�شات 
يف  العاملني  من  اأكانوا  �شواء  وا�شتخدامها،  التحليلية  للمراجعة  قطر  دولة  يف  املراجعني 
قطر. تعمل يف  قطرية  مراجعة غري  مكاتب  يعملون يف  اأم ممن  القطرية  املراجعة  مكاتب 

املراجعة  اإجراءات  يعتمدون  العاملني يف قطر  املراجعني  اإن غالبية  البحث  نتائج  وبينت 
التحليلية، واأن اأهم الإجراءات التحليلية امل�شتخدمة كانت: التحليل التف�شيلي لبنود قائمة 
املركز املايل وقائمة الدخل، مقارنة املعلومات املالية مع املعلومات املقابلة لها لل�شنوات 
ال�شابقة، ودرا�شة عنا�رش املعلومات املالية واجتاهاتها اعتماداً على خربة املوؤ�ش�شة مثل 
درا�شة ن�شب الربحية وغريها، ومقارنة املعلومات الفعلية مع ما كان خمططاً له.ومن اأمثلة 
اأورده  ما  واإجراءاتها ح�شب  التحليلية  املراجعة  اأ�شاليب  على  العتماد  عدم  وراء  الأ�شباب 
امل�شتجيبون، عدم توافر البيانات الالزمة للقيام باإجراءات املراجعة التحليلية وعدم وجود 
اأجهزة  البيانات املالية املقدمة كذلك �شعف  ا�شتيعاب كامل ملا ورد يف بع�ص تفا�شيل 

الرقابة الداخلية حتديداً.
مبكاتب  احل�شابات  مراجعي  لآراء  حتليلية  درا�شة   )2006 �سمهدانه،  )اأبو  اأجرت 
تخطيط  يف  التحليلية  املراجعة  ا�شتخدام  م�شاهمة  »جمالت  بعنوان:  املراجعة  و�رشكات 
لت�شجيع  الالزمة  القرتاحات  تقدمي  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت  وقد  املراجعة«  عملية  واأداء 
مراجعي احل�شابات القانونيني يف قطاع غزة على ا�شتخدام املراجعة التحليلية عند فح�ص 
القوائم املالية ملا لها من فوائد يف م�شاعدتهم يف تخفي�ص خماطر عملية املراجعة اإىل اأدنى 
القوائم  حد مقبول، واأي�شاً بهدف زيادة اللتزام من قبل املراجعني بتطبيقها عند فح�ص 
املالية.وقد مت التو�شل اإىل عدد من النتائج، منها اأن املجتمع املايل املكون من امل�شتفيدين 
املحا�شبة  جمال  يف  املتخ�ش�شة  املعرفة  توافر  اأن  على  يجمعون  املراجعة  خدمات  من 
واملراجعة وتوافر اخلربة الفنية لدى املراجع ي�شهل عليه ا�شتخدام املراجعة التحليلية يف 
عملية املراجعة واإن الن�شب املالية عن طريق املراجعة التحليلية تقي�ص مدى فعالية ال�رشكة 
يف ا�شتخدام مواردها املالية.مع �رشورة اهتمام اجلمعيات املهنية على ت�شجيع مراجعي 
احل�شابات على ا�شتخدام الأ�شاليب احلديثة يف عملية املراجعة، ومنها املراجعة التحليلية، 

وذلك لتطوير مهنة املراجعة يف قطاع غزة ومنها يف فل�شطني.
اأجرى )املخادمة والر�سيد، 2007( درا�شة بعنوان »اأهمية تطبيق اإجراءات املراجعة 
التحليلية يف رفع كفاءة اأداء عملية التدقيق.درا�شة ميدانية.« هدفت اإىل ت�شليط ال�شوء على 
بع�ص العوامل املختارة التي من املتوقع اأن توؤثر يف كفاءة اأداء عملية التدقيق يف مكاتب 
املراجعة  اإجراءات  التحليلية،  املراجعة  اأهداف  تت�شمن:  العوامل  الأردنية.وهذه  التدقيق 
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اإجراءات املراجعة التحليلية.واأظهرت نتائجها  التحليلية، واملعوقات التي حتد من تطبيق 
اأن مكاتب التدقيق تعتمد ب�شكل اأ�شا�شي على اإجراءات املراجعة التحليلية يف عملياتها، كما 
اأكدت على اأهمية هذه الإجراءات يف تعزيز نتائج التدقيق.وقد اأظهرت النتائج اأي�شا وجود 
عالقة بني اأهداف املراجعة التحليلية واإجراءاتها وكفاءة عملية التدقيق، اأما بالن�شبة ملتغري 
املعوقات التي حتد من تطبيق هذه اإلجراءات فلم يكن لها اأي دللة اإح�شائية وتاأثري مادي 

على زيادة كفاءة اأداء عملية التدقيق.
املراجعة  اإجراءات  ا�شتخدام  »مدى  بعنوان  تطبيقية  درا�شة   )2009 )قريط،  اأجرى 
مدى  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت  ال�شورية«  العربية  اجلمهورية  يف  التحليلية 
املراحل  ومعرفة  ال�شوريني،  املراجعني  قبل  من  التحليلية  املراجعة  اإجراءات  ا�شتخدام 
التي ي�شتخدمون فيها تلك الإجراءات خالل مراحل املراجعة املختلفة، وكذلك التعرف اإىل 
ال�شوريني، ف�شال عن فح�ص  التحليلية بالن�شبة للمراجعني  اإجراءات املراجعة  اأهمية  مدى 
درجة اإدراكهم للمتطلبات الأ�شا�شية ملعيار التدقيق الدويل رقم )520( واخلا�ص باإجراءات 
املراجعة التحليلية.وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل تدين م�شتوى ا�شتخدام الإجراءات التحليلية يف 
املراجعة من قبل املراجعني ال�شوريني، واأن هناك تفاوتًا يف ا�شتخدام تلك الإجراءات، وذلك 
على الرغم من ا�شتخدامها يف جميع مراحل املراجعة، واأن املراجعني ال�شوريني ل يدركون 
بو�شوح اأهمية ا�شتخدام اإجراءات املراجعة التحليلية يف تنفيذ عملية املراجعة التي يقومون 
بها، وكذلك لديهم م�شتوى منخف�ص من اإدراك املتطلبات الأ�شا�شية ملعيار التدقيق الدويل 

رقم )520( اخلا�ص باإجراءات املراجعة التحليلية.

ثانياً- الدراسات األجنبية: 
اأجرى )lizabeth & William, 2000( درا�شة حتليلية بعنوان: »تقدير خماطر الرقابة 
املالزمة وخماطر الرقابة”، هدفت هذه الدرا�شة اإيل اختبار اأثر العوامل املرتبطة مبجموعة 
املخاطر  على  واملوؤثرة  معينة  ح�شابات  باأر�شدة  املرتبطة  وتلك  احل�شابات،  اأر�شدة  من 
املالزمة وخماطر الرقابة عند تقدير املدقق لتلك املخاطر، كما تناولت الدار�شة جمموعة من 
العوامل واملتغريات امل�شتقلة املوؤثرة علي تقديرات املدققني عند تقدير املخاطر املالزمة، 

وخماطر الرقابة، منها: 
اجتاه الإدارة للتقرير عن النتائج املالية املبالغ فيها. -
اجتاه الإدارة للمراوغة اأو جتاوز اإجراءات الرقابة. -
نتائج فح�ص اإجراءات عملية التدقيق.  -
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وتو�شلت الدرا�شة اإيل اأن العوامل املرتبطة مبجموعة من الأر�شدة والعوامل اخلا�شة 
املتعلقة باأر�شدة ح�شابات معينة توؤثر على تقدير املخاطر املالزمة اأكرث من تاأثريها على 

خماطر الرقابة.
املراجعة  لقرارات  اختبارية  »درا�شة  بعنوان  درا�شة   )Kenny, et.al.,2000( اأجرى: 
التحليلية للمدقق حيث ركزت الدرا�شة على اإجراءات املراجعة التحليلية، وا�شتخدمت خم�شة 
للمراجعة،  املحددة  احل�شابات  باأر�شدة  التنبوؤ  قابلية  العميل،  عمل  عنا�رش وهي: خماطر 
موثوقية املعلومات امل�شتخدمة، دقة طريقة املراجعة التحليلية، وموثوقية املعلومات التي 
التحليلية.ومن  املراجعة  نتائج  العتبار  بعني  تاأخذ  ل  والتي  قليلة،  بيانات  على  حتتوي 
اأهم النتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة اأنه ميكن التوقع باأن قرارات املدقق حول الأخطاء 
اإجراءات  نتائج  مع  تناغم  يف  �شيكون  �شيجريه،  الذي  الفح�ص  ومدى  املحتملة،  املادية 
العوامل  اأن  اإىل  اأي�شا  الدرا�شة  التدقيق.وتو�شلت  التحليلية، وهكذا تتحدد طريقة  املراجعة 
على  واملحتملة  املادية  الأخطاء  من  لكل  ومهم  جوهري  تاأثري  لها  كان  ال�شابقة  اخلم�شة 

فرتات التدقيق.
اأجرى )Glover and kennedy: 2000( درا�شة ميدانية بعنوان: »الإجراءات التحليلية 
وقرارات تخطيط عملية التدقيق«، هدفت هذه الدرا�شة اإىل اختبار قرارات مدققي احل�شابات 
الإجراءات  تنفيذ  بعد  الأولية  التدقيق  خطة  تعديل  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
التحليلية خالل فرتة الدرا�شة.وبينت نتائج الدرا�شة اأن تعديل خطة التدقيق يتطلب حتديد 
الأ�شاليب والأدوات التحليلية وذلك بناء على تقومي املركز املايل بعد التعديل ومراجعته.
وبينت اأي�شا اأن 56% من املدققني ل يقومون بتعديل خطط عملهم ملواجهة التغيريات التي 
ُتكت�شف عند تنفيذ الإجراءات التحليلية، وبالتايل فاإنهم يواجهون خماطر اأكرب يف تدقيق 
احل�شابات، يف حني اأن النظريات واملعايري ت�شري اإىل �رشورة تغيري اخلطة الأولية لعملية 

التدقيق يف حال وجود انحرافات ل ميكن تربيرها من قبل الإدارة.
للن�شب  ميكن  »هل  بعنوان:  ا�شنتك�شافية  درا�شة   )Kaminski, et.al, 2004( اأجرى 
املالية اكت�شاف التقارير املالية امل�شللة« وقد بينت الدرا�شة اأن التقارير املالية امل�شللة 
باأن معايري  اأو�شت  قد   Treadway واأن جلنة  واقت�شادية،  اجتماعية  اآفة  هي يف احلقيقة 
املراجعة املتعارف عليها تتطلب ا�شتخدام الإجراءات التحليلية لكت�شاف التقارير املالية 
اأخرى  �رشكة  و79  م�شللة  �رشكة   79 اإىل  املالية  الن�شب  مقارنة  ت�شمنت  امل�شللة.وقد 
املجموعتني  هاتني  واأن   ،1999  –  1982 بني  الفرتة  يف  م�شللة  غري  املالية  تقاريرها 
واحلجم،  الدرا�شة  مو�شوع  املدة  اأم  ال�رشكات،  عدد  ناحية  من  �شواء  نف�شها  الظروف  لهما 
وال�شناعة التي تنتمي اإليها هذه ال�رشكات، وقد قام الباحثون باختبار )21( ن�شبة مالية، 
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منها )16( ن�شبة مالية �شاحلة.ومن اأهم النتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة حمدودية قدرة 
الن�شب املالية يف اكت�شاف التقارير املالية امل�شللة اأو التنبوؤ بها.

احل�شابات  مدققو  »ملاذا  بعنوان:  حتيلية  درا�شة   )Glover,et al., 2005( اأجرى 
يبالغون يف العتماد على الإجراءات التحليلية ال�شعيفة؟ دور النتائج والدقة«. هدفت هذه 
الدرا�شة اإىل الك�شف عن ال�شتعمال الفعال لالإجراءات التحليلية يف اإظهار العالقات ال�شاذة 
يف البيانات املالية، وكذلك هدفت الدرا�شة اإىل التحقق وك�شف العالقات ال�شاذة التي ميكن 
اأن توجه مدققي احل�شابات لكت�شاف الأخطاء والت�شويهات اجلوهرية يف البيانات املالية.
اأنه عندما تكون الإجراءات التحليلية ذات جودة منخف�شة، �شيكون  الدرا�شة  وبينت نتائج 
تقدير  املبالغة يف  اإىل  املدققون  �شيتجه  اختالفات وفروقات غري �رشورية، وعليه  هناك 
قوة اأدلة الإثبات التي ح�شلوا عليها.وكذلك بينت الدرا�شة اأنه عندما ي�شري حتليل النحدار 
اإىل وجود اأخطاء حمتملة، فاإن املدققني يقو�شون وي�شعفون قوة اأدلة الإثبات التي ح�شلوا 

عليها.
هل  تغري،  »العامل  بعنوان:  ميدانية  درا�شة   )Wright, 2010, Trompeter( اأجرى 
تغريت ممار�شات الإجراءات التحليلية« هدفت هذه الدرا�شة اإىل معرفة مدى تغري ممار�شات 
�رشكات املحا�شبة الكربى الأربع لإجراءات املراجعة التحليلية يف �شوء التغريات الأخرية 
يف بيئة التدقيق خا�شة بعد الف�شائح يف التقارير املالية، و�شدور قانون �شريبن�ص اأوك�شلي 
عام 2002 والتقدم التكنولوجي والتغريات يف اأ�شاليب �رشكات التدقيق.واأجريت مقابلة مع 
36 مدققاً من العاملني يف �رشكات التدقيق الأربع الكربى، ومن اأهم النتائج التي تو�شلت 
اإليها الدرا�شة بعد حتليل اإجابات عينة الدرا�شة اأن الف�شائح املالية الأخرية و�شدور قانون 
�شريبن�ص اأوك�شلي يعدُّ من العوامل املهمة للتغيري يف ا�شتخدام الإجراءات التحليلية، وكذلك 

التغريات يف التكنولوجيا واإىل حد اأقل التغري يف نهج �رشكات التدقيق.
درا�شة )Samaha, Hegazy, 2010( بعنوان: »بحث جتريبي ملدى ا�شتخدام الإجراءات 
التحليلية وفقاً ملعيار التدقيق الدويل 520 بني �رشكات التدقيق الكربى الأربع مقابل اأربع 
�رشكات تدقيق يف جمهورية م�رش العربية«، هدفت هذه الدرا�شة اإىل درا�شة معيار التدقيق 
يف  التحليلية  الإجراءات  مع  وتكييفها  التحليلية  بالإجراءات  واملتعلق   520 رقم  الدويل 
التحليلية  ا�شتخدام الإجراءات  اإىل فح�ص مدى  �شياق بيئة املراجعة امل�رشية، كما هدفت 
لديها، وقد  العاملني  ال�رشكات وعدد  الثالث بح�شب حجم  التدقيق  يف م�رش خالل مراحل 
اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن انخفا�شاً ن�شبياً يف ا�شتخدام الإجراءات التحليلية من قبل مدققي 
احل�شابات يف م�رش مقارنة مع �رشكات التدقيق الكربى الأربع، واأن العتماد على الإجراءات 
التحليلية يكون ح�شب درجة مدققي احل�شابات ودرجة مدقق احل�شابات، كذلك ي�شري غالبية 

مدققي احل�شابات امل�رشيني اإىل اأهمية الإجراءات التحليلية يف حتقيق اأهداف التدقيق.
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الأنظمة  ملنظور  ميكن  »كيف  بعنوان  جتريبية  درا�شة   )Brewster, 2011( اأجرى 
اإىل التحقق  اكت�شاب املعرفة وحت�شني الأداء يف الإجراءات التحليلية« هدفت هذه الدرا�شة 
من اأ�شاليب فح�ص اأدلة الإثبات على م�شتوى ال�رشكة التي من �شاأنها حت�شني اأداء الإجراءات 
التحليلية يف كل من توثيق اإقرارات الإدارة وحتديث توقعاتها عند تغري ظروف العمل.وقد 
على  املدققني  ي�شاعد  الإثبات  اأدلة  فح�ص  لأ�شاليب  التجريبي  التحقق  اأن  الدرا�شة  بينت 
اإدارة ال�رشكة غري ال�شحيحة وذلك من خالل تطوير توقعات دقيقة وقابلة  حتديد بيانات 
للتكيف مع التغري يف ظروف العمل، وكذلك اأ�شارت نتائج الدرا�شة اأن التحليل الدقيق لبيئة 
اأدلة الإثبات وا�شتيعاب  عمل ال�رشكة من خالل منظور اأنظمة املعلومات ي�شاعد يف متييز 

اجلديد منها.

التعليق على الدراسات السابقة: 
من خالل ا�شتعرا�ص ما �شبق من درا�شات يتبني للباحثنْي تدين ا�شتخدام الإجراءات 
التحليلية من طرف مدققي احل�شابات خالل مراحل عملية التدقيق، وكذلك لديهم م�شتوى 
اخلا�ص   )520( رقم  الدويل  التدقيق  ملعيار  الأ�شا�شية  املتطلبات  اإدراك  من  منخف�ص 
يف  الإجراءات  هذه  اأهمية  اإىل  ال�شابقة  الدرا�شات  ت�شري  التحليلية.كما  املراجعة  باإجراءات 
تعزيز نتائج التدقيق.واأن ا�شتخدامها من قبل مدققي احل�شابات عند فح�ص القوائم املالية 
ي�شاعد يف تخفي�ص خماطر عملية التدقيق اإىل اأدنى حد مقبول.كما اأ�شارت نتائج الدرا�شات 
ال�شابقة اإىل �رشورة اهتمام اجلمعيات املهنية على ت�شجيع مدققي احل�شابات على ا�شتخدام 
الأ�شاليب احلديثة يف عملية التدقيق ومنها املراجعة التحليلية، وذلك لتطوير مهنة التدقيق، 
واأخريا اأكدت الدرا�شات ال�شابقة على وجود عالقة بني اأهداف املراجعة التحليلية واإجراءاتها 

وكفاءة عملية التدقيق. 
الدرا�شة  وت�شميم  الدرا�شة،  اأداة  بناء  يف  ال�شابقة  الدرا�شات  من  الباحثان  وا�شتفاد 
وو�شع فر�شياتها، وحتديد م�شكلتها، ومناق�شة نتائجها.واأهم ما مييز هذه الدرا�سة عن 

الدار�سات ال�سابقة ما ياأتي: 
اأنها الدار�شة الأوىل يف فل�شطني التي تناولت مو�شوع دور الإجراءات التحليلية يف أ. 

تخفي�ص خماطر التدقيق وفقاً ملعيار التدقيق الدويل 520 )ح�شب علم الباحثان(.
الأداء 	.  حت�شني  على  تعمل  وتو�شيات  بنتائج  اخلروج  يف  الدرا�شة  هذه  �شت�شاعد 

املهني ملدقق احل�شابات يف فل�شطني.
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منهج الدراسة: 

ا�شتخدم الباحثان املنهج الو�شفي التحليلي باعتباره املنهج املنا�شب لهذه الدرا�شة، 
والبيانات  املعلومات  درا�شتها، وجمع  املراد  الظاهرة  املنهج على حتديد  يقوم هذا  حيث 
الباحثني  من  تدخل  دون  الواقع  اأر�ص  على  هي  كما  فيها،  املوؤثرة  املتغريات  وعن  عنها 
وحتليل هذه البيانات وا�شتقراء النتائج منها، ثم و�شع التو�شيات بناءً على نتائج الدرا�شة 

واأهدافها.

جمتمع الدراسة وعينتها: 

القانونيني املمار�شني يف ال�شفة الغربية  الدرا�شة من جميع املدققني  تكون جمتمع 
اأما عينة الدرا�شة فتكونت من )93(  لعام 2011/ 2012، والبالغ عددهم )185( مدققاً، 
مدققاً، وقد اختريوا بالطريقة الع�شوائية الب�شيطة حيث وزعت )93( ا�شتبانة ب�شكل ع�شوائي 
وبعد جمع ال�شتبانات تبني اأن )83( مدققاً اأعادوا ال�شتبانة، وي�شكلون ما ن�شبته 89% من 

جمموع عينة الدرا�شة..

منوذج الدراسة: 

 

فهم جمال عمل ال�رشكة
تقومي قدرة ال�رشكة على ال�شتمرارية

 عدم ظهور تقلبات جوهرية بني القيمة املتوقعة لر�شيد احل�شاب والقيمة الدفرتية 
الإ�شارة اإىل النحرافات املحتملة يف البيانات املالية

الشكل )1( نموذج الدراسة

االإجراءات التحليلية

تخفي�س 
خماطر 
التدقيق

املتغريات التابعاملتغريات امل�ستقلة



295

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون - ج )2( - تشرين 

أداة الدراسة: 
الدرا�شة،  لأغرا�ص  الالزمة  البيانات  جلمع  رئي�شة  اأداة  ال�شتبانة  الباحثان  ا�شتخدم 

مت ا�ستبانة خا�سة تتكون من ق�سمني:  حيث �ُسمِّ
الق�سم االأول: ويت�شمن معلومات عامة تتعلق باخل�شائ�ص الدميغرافيه لعينة الدرا�شة. ♦
الق�سم الثاين: وت�شمن )35( فقرة اأُجيب عن كل منها بو�شع اإ�شارة )√( يف عمود  ♦

ليكرت ذو خم�ص  ا�شتخدم منوذج  ال�شتبانة، حيث  لكل فقرة من فقرات  املنا�شبة  الإجابة 
الإجابات )موافق ب�شدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق اإطالقا( .

املعاجلة اإلحصائية: 
املتو�شطات  اُ�شتخرجت  مت  فر�شياتها،  من  والتحقق  الدرا�شة  اأ�شئلة  عن  لالإجابة 
للعينات   )t- test( )ت(  اختبار  الباحثان  ا�شتخدم  كما  املعيارية،  والنحرافات  احل�شابية 
الإح�شائية  الرزم  برنامج  با�شتخدام  وذلك  األف«  »كرونباخ  الثبات  ومعادلة  امل�شتقلة، 

للعلوم الإن�شانية.
نتائج الدراسة واختبار الفرضيات: 

خماطر  تخفي�ص  يف  التحليلية  الإجراءات  دور  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هذه  تهدف 
معاجلتها  مت  املعلومات  جمع  عملية  وبعد   .520 الدويل  التدقيق  ملعيار  وفقاً  التدقيق 
التايل  والق�شم   ،  )SPSS( الجتماعية  للعلوم  الإح�شائي  الربنامج  با�شتخدام  اإح�شائياً 

يعر�ص اأهم النتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة.
الوصف الدميوغرايف لعينة الدراسة: 

اخل�شائ�ص  ح�شب  الدرا�شة  عينة  توزيع  لتحليل  ال�شتبانة  من  الأول  اجلزء  �ص  ُخ�شِّ
ال�شخ�شية والدميوغرافية، وكانت النتائج كما ياأتي: 

أوالً- جنس عينة الدراسة: 
الجدول )1( 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس

الن�سبة )%( العدداجلن�س
7489.2ذكر
910.8اأنثى

83100.0املجموع
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جن�ص  من  الأكرب  الن�شبة  اأن  اإىل   )1( اجلدول  يف  الواردة  والن�شب  التكرارات  ت�شري 
امل�شتجوبني هم من الذكور، حيث بلغ عددهم )74( ؛ اأي ما ن�شبته )89.2%( ، يف حني 
اهتمام  لكون  التباين  تف�شري هذا  )10.8%( وميكن  بن�شبة  اأي  ؛   )9( بلغ  الإناث  اأن عدد 
اإن معظم �شاغلي هذه املهنة  الدرا�شة باآراء مدققي احل�شابات يف جمتمع الدرا�شة حيث 
وتوجهات  ال�رشقي  الفل�شطيني  املجتمع  طبيعة  يعك�ص  اأي�شا  وهذا  الذكور،  من  هم 

للذكور. بالن�شبة  العمالة 

ثانياً- الفئة العمرية لعينة الدراس:
الجدول )2( 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الفئة العمرية لعينة الدراسة

الن�سبة )%( العددالفئة العمرية

22.4اأقل من 25 �شنة

1416.9من 25- 30 �شنة

4554.2من 31- 40 �شنة

2024.1من 41- 50 �شنة

22.4اأكرث من 50 �شنة

83100املجموع

اأما فيما يتعلق بتوزيع عينة الدرا�شة ح�شب العمر، في�شري اجلدول )2( اإىل اأن اأكرث اأفراد 
العينة تقع اأعمارهم �شمن الفئة )31- 40(، فقد بلغ عددهم )45( اأي بن�شبة )54.2%( من 
جمموع اأفراد العينة، وممن تقع اأعمارهم من اأفراد �شمن الفئة )41- 50( فقد بلغ عددهم 
)20( اأي بن�شبة )24.1%( ، ومن الفئة التي تقع اأعمارهم �شمن الفئة )25- 30( بلغ عددهم 
تقع  الذين  العينة  اأفراد  بلغ  العينة، يف حني  اأفراد  )16.9%( من جمموع  بن�شبة  اأي   )14(
اأعمارهم �شمن الفئة العمرية اأقل من 25 �شنة واأكرث من 50 �شنة بلغ عددهم )2( اأي بن�شبة 
)2.4%( .وبالتايل فاإن ذلك يدل على ال�شتفادة من هذا الختالف يف ا�شتطالع جميع الآراء 

ومبختلف الفئات العمرية املمكنة.
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ثالثاً- املؤهل العلمي لعينة الدراسة: 
الجدول )3( 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي لعينة الدراسة

الن�سبة )%( العدداملوؤهل العلمي لعينة الدرا�سة
67.2اأقل من بكالوريو�ص

4959.1بكالوريو�ص
1821.7دبلوم عال

67.2ماج�شتري
44.8دكتوراه

83100.0املجموع

اأن  اإىل  العلمي  املوؤهل  ح�شب  العينة  مفردات  بتوزيع  يتعلق  الذي   )3( اجلدول  ي�شري 
الن�شبة الأكرب من عينة الدرا�شة هم من حملة املوؤهالت اجلامعية، مبا يتنا�شب مع طبيعة 
اأعمال اأفراد العينة، ول تتعدى ن�شبة من يقل موؤهلهم العلمي عن البكالوريو�ص عن )%7.2( 
وهي  البكالوريو�ص  درجة  يحملون  من  يف  الن�شب  اأعلى  متثلت  حني  يف  العينة،  اأفراد  من 
يحملون  من  ن�شبة  ثم   ،  )%21.7( العايل  الدبلوم  درجة  يحملون  من  يليهم   ،)%59.1(
 )%4.8( الدكتوراه  درجة  الذين يحملون  ن�شبة  بلغت  ، يف حني   )%7.2( املاج�شتري  درجة 
اأن ما يزيد عن )92%( من املجيبني يحملون  الدرا�شة.وهذا يعني  اأفراد عينة  من جمموع 
�شهادات علمية عالية، مما يعني قدرتهم على فهم فقرات ال�شتبانة، والإجابة عنها بدرجة 
عالية من الكفاءة، وبدوره يعزز ذلك من �شحة النتائج التي يتم التو�شل اإليها ودقتها، من 
خالل اإجراء هذه الدرا�شة امليدانية، وهذا يعّد موؤ�رشاً على توافر الكفاءات العلمية العالية يف 

مهنة تدقيق احل�شابات.

رابعاً- التخصص العلمي لعينة الدراسة: 
الجدول )4( 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص العلمي لعينة الدراسة

الن�سبة )%( العددالتخ�س�س العلمي لعينة الدرا�سة
7489.2حما�شبة

78.4علوم مالية وم�رشفية 
22.4اأخرى

83100.0املجموع
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ت�شري التكرارات والن�شب املئوية الواردة يف اجلدول )4( اإىل اأن الن�شبة الأغلب من عينة 
مالية  علوم  تخ�ش�ص  ذلك  يلي   ،  )%89.2( املحا�شبة  تخ�ش�ص  اأ�شحاب  من  هم  الدرا�شة 
.وهذا   )%2.4( الأخرية  املرتبة  يف  اأخرى  تخ�ش�شات  تاأتي  واأخرياً   ،  )%8.4( وم�رشفية 
يعك�ص مدى تنا�شب التخ�ش�شات العلمية لأفراد عينة الدرا�شة مع جمالت اأعمالهم اإىل حد 
كبري، وبخا�شة اأن غالبية اأعمالهم تتمثل يف تدقيق احل�شابات.مما ي�شهم يف تعزيز فهمهم 
ملو�شوع الدرا�شة، ومبا يتنا�شب مع طبيعة اأعمالهم.وهذا يعطي فر�شة اأكرب للدقة يف نتائج 
الدرا�شة.كما ي�شري اإىل اهتمام مقبول ن�شبياً بالتخ�ش�ص العلمي للعاملني يف مهنة تدقيق 
اأنه ميكن اعتبار هذه  احل�شابات مما ي�شهم يف رفع م�شتوى كفاءة املهنة.ويرى الباحثان 
ات  النتائج اإحدى املوؤ�رشات على مدى توافر املوارد الب�رشية الكافية واملالئمة للقيام مبهمَّ

تدقيق احل�شابات.

خامساً- سنوات اخلربة لعينة الدراسة: 
الجدول )5( 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة لعينة الدراسة

الن�سبة )%( العدد�سنوات اخلربة لعينة الدرا�سة

44.8اأقل من 5 �شنوات
3542.2من 5- 10 �شنوات
2833.7من 11- 15 �شنة
1214.5من 16- 20 �شنة
44.8اأكرث من 20 �شنة

83100.0املجموع

ي�شري اجلدول )5( اإىل توزيع مفردات عينة الدرا�شة وفقاً ل�شنوات اخلربة، وقد اأظهرت 
خم�ص  عن  العملية  خربتهم  تزيد  ممن  هم  الدرا�شة  عينة  اأفراد  من   )%95.2( اأن  النتائج 
�شنوات، وهذا ي�شري اإىل ارتفاع م�شتوى اخلربة العملية لأفراد فئات العينة، وي�شاعد على اأن 
تتميز الإجابات بالدقة الن�شبية، مما يخدم اأهداف الدرا�شة اإىل حد كبري، وي�شاعد على �شحة 

النتائج التي ميكن التو�شل اإليها و�شالمتها.
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سادساً- الشهادات املهنية لعينة الدراسة: 
الجدول )6( 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الشهادات المهنية 

الن�سبة )%( العددال�سهادات العلمية لعينة الدرا�سة

 Certified of Public Accountant (CPA)56.0
  Jordanian Certified of Public Accountant (JCPA)1923.0

ِArab Certified of Public Accountant (ACPA)1012.0
4959.0ل �شيء

83100.0املجموع

�شهادات  العينة يحملون  اأفراد  اأن )41.0%( من  اإىل   )6( التكرارات يف اجلدول  ت�شري 
واأن   ،CPA واأن )6%( يحملون �شهادة   ،JCPA اأن )23.0%( يحملون �شهادة  مهنية، حيث 
عينة  متتلكها  التي  الكفاءة  على  يدل  ACPA.وهذا  �شهادة  يحملون   )%12.0( ن�شبته  ما 
الدرا�شة، واهتمامهم بتنمية مهاراتهم املهنية، وبالتايل �شي�شهم ذلك يف دقة النتائج التي 

يتم التو�شل اإليها.
اختبار ثبات األداة: 

الفا  كرونباخ  معادلة  با�شتخدام  الدرا�شة  هذه  ثبات  معامل  اُ�شتخدم  لقد 
)Chronback Alpha( ، وقد بلغت قيمة معامل الثبات النهائي )89.0%( وهو معامل ثبات 

جيد يفي باأغرا�ص البحث العلمي.
اأما بالن�سبة اإىل معامل ثبات الفقرات فقد بلغت ح�سب اجلدول التايل: 

الجدول )7( 
معامل ثبات مجاالت الدراسة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ 

معامل الثباتالفقراتاملجالالرقم

83.5%1- 10فهم مدقق احل�شابات ملجال عمل ال�رشكة والن�شاط الذي متار�شه1
83.5%11- 19تقومي مدقق احل�شابات لقدرة ال�رشكة على ال�شتمرارية2

3
اإ�شارة الإجراءات التحليلية اإىل عدم ظهور تقلبات جوهرية بني القيمة 

املتوقعة والدفرتية لر�شيد احل�شاب يوؤدي اإىل قيام مدقق احل�شابات 
بتقليل الختبارات التف�شيلية 

26 -20%88.9

84.5%27- 35قيام مدقق احل�شابات بالإ�شارة اإىل النحرافات املحتملة4
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يالحظ من اجلدول )7( ال�شابق اأن اأعلى ن�شبة ثبات كانت للمجال الثالث املتعلق بقيام 
مدقق احل�شابات بتقليل الختبارات التف�شيلية 88.9% واملجال الرابع املتعلق بقيام مدقق 
احل�شابات بالإ�شارة اإىل النحرافات املحتملة 84.5% ثم جمال فهم مدقق احل�شابات ملجال 
عمل ال�رشكة والن�شاط الذي متار�شه 83.5%، وتقومي مدقق احل�شابات لقدرة ال�رشكة على 
البحث  الن�شب جيدة وتفي باأغرا�ص  اأن هذه  اإىل  النتائج  ال�شتمرارية 83.5%، وت�شري هذه 

العلمي.

نتائج الدراسة واختبار الفرضيات: 
تناول التحليل الإح�شائي اإجابات فقرات ال�شتبانة املتعلقة مبتغريات الدرا�شة، حيث 
اأفراد  اإجابات  لو�شف  املوافقة  ودرجة  املعياري  والنحراف  احل�شابي  املتو�شط  اُ�شتخرج 
درجة   3.5  -2.5 قليلة/  درجة   2.5 من  )اأقل  التايل:  املعيار  ح�شب  تف�رشَّ  بحيث  العينة 
فر�شيات  من  فر�شية  كل  فقرات  ح�شب  ومف�شلة   ، كبرية(  درجة   3.5 من  اكرب  متو�شطة 
خُلِّ�شت  حيث  »ليكرت»  مقيا�ص:  با�شتخدام  كمية  بيانات  اإىل  حتويلها  خالل  من  الدرا�شة، 

وفقاً لت�شل�شل فقرات ال�شتبانة، وميكن تلخي�ص هذه النتائج يف اجلداول الآتية: 

أوالً- فقرات الفرضية األوىل: 
الجدول )8( 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لفقرات الفرضية األولى

املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف 
الدرجةاملعياري

اإن مقارنة معلومات ال�رشكة املالية مع املعلومات املقارنة للفرتات ال�شابقة 1
كبرية3.530.49ي�شاعد املدقق يف فهم جمال عمل ال�رشكة.

اإن مقارنة معلومات ال�رشكة املالية مع النتائج املتوقعة مثل املوازنات 2
كبرية3.720.72التقديرية اأو التنبوؤات اأو توقعات املدقق ي�شاعد مدقق يف فهم جمال عمل ال�رشكة.

اإن مقارنة معلومات ال�رشكة املالية مع املعلومات املتماثلة للقطاع القت�شادي 3
كبرية3.670.71الذي تعمل فيه يوؤدي اإىل فهم مدقق احل�شابات ملجال عمل ال�رشكة.

يتوجب على مدقق احل�شابات تطبيق الإجراءات التحليلية يف مرحلة التخطيط 4
متو�شطة2.681.02مل�شاعدته يف فهم الأعمال للجهة حمل التدقيق والن�شاط الذي متار�شه.

ت�شاعد الإجراءات التحليلية مدقق احل�شابات يف تخطيط وتوقيت مدى اإجراءات 5
كبرية3.720.77املراجعة املرغوب القيام بها.

اإن فهم مدقق احل�شابات ملجال عمل ال�رشكة ميكنه من التقومي ال�شليم للمخاطر 6
كبرية3.650.87املتالزمة واملخاطر الرقابية.
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املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف 
الدرجةاملعياري

 اإن فهم مدقق احل�شابات ملجال عمل ال�رشكة ميكنه من التخطيط ال�شليم لعملية 7
متو�شطة3.430.82التدقيق.

اإن فهم مدقق احل�شابات ملجال عمل ال�رشكة ميكنه من ا�شتخدام الإجراءات 8
كبرية3.590.91التحليلية بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية.

متو�شطة3.490.80اإن فهم مدقق احل�شابات ملجال عمل ال�رشكة ي�شاعده يف تقومي خماطر الأعمال.9

10
ي�شاعد تطبيق الإجراءات التحليلية يف تخطيط عملية التدقيق وتنفيذها واإعداد 

التقرير، وتعزيز الفهم الكلى لعمل ال�رشكة حمل التدقيق وحتديد مناطق اخلطورة 
املحتملة وتقومي خماطر الأخطاء اجلوهرية.

كبرية3.610.99

كبرية3.510.49املتو�سط احل�سابي جلميع فقرات الفر�سية االأوىل

الفقرات-  الدرا�شة كانت كبرية نحو جميع  اأن اجتاهات عينة  اإىل  ي�شري اجلدول )8( 
اإن  اإذ  متو�شطة-  ا�شتجابة  درجة  الالتي ح�شلن على   )9( و   )7( و   )4( الفقرات  با�شتثناء 
متو�شطاتها احل�شابية اأقل من قيمة الو�شط احل�شابي لأداة القيا�ص الذي ي�شاوي )3.5( ، وتبني 
اأن الفقرة الثانية واخلام�شة هي اأكرث الفقرات املوافق عليها، مبعنى اأن )مقارنة معلومات 
ال�رشكة املالية مع النتائج املتوقعة مثل املوازنات التقديرية اأو التنبوؤات اأو توقعات املدقق 
ي�شاعد مدقق يف فهم جمال عمل ال�رشكة وت�شاعد الإجراءات التحليلية مدقق احل�شابات يف 
من  ال�شابعة  الفقرة  .واأن  وتوقيتها(  بها  القيام  املرغوب  املراجعة  اإجراءات  مدى  تخطيط 
اأكرث الفقرات غري املوافق عليها، مبعنى اأن فهم مدقق احل�شابات ملجال عمل ال�رشكة ميكنه 
من التخطيط ال�شليم لعملية التدقيق.كما اأن الرتفاع الن�شبي لأرقام النحرافات املعيارية 
لأجوبة الفقرات )4- 6- 7- 8- 9- 10( كونها ترتفع لت�شل فوق )الواحد �شحيح( ي�شري 
اإىل عدم جتان�ص اآراء الفئات امل�شمولة بالدرا�شة جتاه دور املراجعة التحليلية يف تخفي�ص 
خماطر التدقيق وفقاً ملعيار التدقيق الدويل 520، وي�شار اإىل اأن املتو�شط احل�شابي العام 
ل�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة على فقرات الفر�شية الأوىل كافة بلغ )3.51( ، وهو متو�شط 
ح�شابي مرتفع يظهر اأهمية هذه الفقرات من وجهة نظر اأفراد عينة الدرا�شة بعامة.كما اأن 
اإىل جتان�ص  ي�شري  الفقرات،  املعيارية لأجوبة هذه  النحرافات  لأرقام  الن�شبي  النخفا�ص 
اآراء اأفراد فئات العينة جتاه اعتبار دور الإجراءات التحليلية يف تخفي�ص خماطر التدقيق 

وفقاً ملعيار التدقيق الدويل 520.
 اختبار الفر�سية االأوىل:  ◄

Ho1: ل يوؤدي فهم مدقق احل�شابات ملجال عمل ال�رشكة والن�شاط الذي متار�شه اإىل 
تخفي�ص خماطر التدقيق؟ 
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بهدف اختبار الفر�شية الأوىل اُ�شتخدم اختبار One Sample T- test، وكانت نتائجه 
على النحو الآتي: 

الجدول )9( 
نتائج اختبار الفرضية األولى

T
املح�سوبة

الفرق بني 
الو�سطني

الداللة
Sig

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

نتيجة اختبار فرتة ثقة االختبار
الفر�سية العدمية اأعلىاأدنى

رف�ص6.2280.420.0003.420.620.280.56

اأقل من   ) 0.000( الدللة  م�شتوى  اأن  اأعاله  اجلدول  الواردة يف  النتائج  من  يالحظ 
قيمتها 0.05، ومبا اأن قاعدة القرار هي: تقبل الفر�شية العدمية اإذا كانت قيمة الدللة اأكرب 
من )0.05( ، وترف�ص الفر�شية العدمية اإذا كانت قيمة الدللة اأ�شغر من )0.05( ، وبالتايل 
ُترف�ص الفر�شية العدمية وُتقبل الفر�شية البديلة، وهذا يعني اأن فهم مدقق احل�شابات ملجال 

عمل ال�رشكة والن�شاط الذي متار�شه يوؤدي اإىل تخفي�ص خماطر التدقيق.

ثانياً- فقرات الفرضية الثانية: 
الجدول )10( 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لفقرات الفرضية الثانية

املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف 
الدرجةاملعياري

ت�شاعد الإجراءات التحليلية مدقق احل�شابات يف تقدير قدرة ال�رشكة حمل 1
كبرية3.510.49التدقيق على ال�شتمرارية.

اهتمام مدقق احل�شابات باإجراءات التحليل املايل ت�شاعده يف حتديد 2
متو�شطة3.370.99ال�شعوبات املالية التي ميكن اأن تواجهها ال�رشكة قيد التدقيق.

ت�شتخدم الإجراءات التحليلية كموؤ�رش على ال�شعوبات املالية التي ميكن اأن 3
قليلة2.480.99تواجهها ال�رشكة قيد التدقيق

كبرية3.841.01ي�شاعد التحليل املايل يف جتنيب ال�رشكة حالت الإفال�ص اأو الف�شل املايل.4

ي�شاعد اعتماد املدقق على الإجراءات التحليلية اإىل التقليل من املخاطر 5
كبرية3.620.89وعلى راأ�شها خماطر الكت�شاف.

ي�شاعد اعتماد املدقق على املوؤ�رشات التي تنتج عن الإجراءات التحليلية اإىل 6
متو�شطة3.500.99حتديد وجود اأخطاء جوهرية يف القوائم املالية.
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املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف 
الدرجةاملعياري

ي�شاعد اعتماد املدقق على املوؤ�رشات التي تنتج عن الإجراءات التحليلية اإىل 7
متو�شطة3.380.89حتديد وجود اأخطاء يف ال�شيولة.

ي�شاعد اعتماد املدقق على املوؤ�رشات التي تنتج عن الإجراءات التحليلية اإىل 8
كبرية3.540.85�رشورة الإف�شاح ال�شليم.

ي�شاعد اعتماد املدقق على املوؤ�رشات التي تنتج عن الإجراءات التحليلية اإىل 9
كبرية3.530.86�رشورة تو�شيع عملية التدقيق.

متو�شطة3.420.62املتو�سط احل�سابي جلميع فقرات الفر�سية الثانية

جميع  نحو  كبرية  كانت  الدرا�شة  عينة  اجتاهات  اأن  اإىل   )10( رقم  اجلدول  ي�شري 
الفقرات- با�شتثناء الفقرات )3( و )6( و )7( و )2( التي ح�شلت على درجة ا�شتجابة قليلة 
لالأوىل ومتو�شطة لالأخرى- اإذ اإن متو�شطاتها احل�شابية اأقل من قيمة الو�شط احل�شابي لأداة 
عليها،  املوافق  الفقرات  اأكرث  هي  الرابعة  الفقرة  اأن  وتبني   ،  )3.5( ي�شاوي  الذي  القيا�ص 
مبعنى اأن )ي�شاعد التحليل املايل يف جتنيب ال�رشكة حالت الإفال�ص اأو الف�شل املايل.( .واأن 
الفقرة الثالثة من اأكرث الفقرات غري املوافق عليها، مبعنى اأن ت�شتخدم الإجراءات التحليلية 
كموؤ�رش على ال�شعوبات املالية التي ميكن اأن تواجهها ال�رشكة قيد التدقيق.كما اأن الرتفاع 
الن�شبي لأرقام النحرافات املعيارية لأجوبة الفقرات )2- 9( ، كونها ترتفع لت�شل فوق 
)الواحد �شحيح( ، ي�شري اإىل عدم جتان�ص اآراء الفئات امل�شمولة بالدرا�شة جتاه دور الإجراءات 
اأن  اإىل  وي�شار   ،520 الدويل  التدقيق  ملعيار  وفقاً  التدقيق  خماطر  تخفي�ص  يف  التحليلية 
املتو�شط احل�شابي العام ل�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة على فقرات الفر�شية الأوىل كافة 
بلغ )3.42( ، وهو متو�شط ح�شابي متو�شطة يظهر اأهمية هذه الفقرات من وجهة نظر اأفراد 
عينة الدرا�شة ب�شكل عام.كما اأن النخفا�ص الن�شبي لالنحراف املعياري لأجوبة الفقرة )1( 
ي�شري اإىل جتان�ص اآراء اأفراد فئات العينة جتاه اعتبار دور املراجعة التحليلية يف تخفي�ص 

خماطر التدقيق وفقاً ملعيار التدقيق الدويل 520.
اختبار الفر�سية الثانية:  ◄

اإىل تخفي�ص  ال�رشكة على ال�شتمرارية  Ho2: ل يوؤدي تقومي مدقق احل�شابات لقدرة 
خماطر التدقيق.

بهدف اختبار الفر�شية الثانية اُ�شتخدم اختبار One Sample T- test، وكانت نتائجه 
على النحو الآتي: 
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الجدول )11( 
نتائج اختبار الفرضية الثانية

T
املح�سوبة

الفرق بني 
الو�سطني

الداللة
Sig

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

نتيجة اختبار فرتة ثقة االختبار
الفر�سية العدمية اأعلىاأدنى

رف�ص4.480.310.0003.310.630.170.45

اأقل من   ) 0.000( الدللة  م�شتوى  اأن  اأعاله  اجلدول  الواردة يف  النتائج  من  يالحظ 
قيمتها 0.05، ومبا اأن قاعدة القرار هي: تقبل الفر�شية العدمية اإذا كانت قيمة الدللة اأكرب 
من )0.05( ، وترف�ص الفر�شية العدمية، اإذا كانت قيمة الدللة اأ�شغر من )0.05( ، وبالتايل 
احل�شابات  تقومي مدقق  اأن  يعني  وهذا  البديلة،  الفر�شية  وُقبلت  العدمية  الفر�شية  ُرف�شت 

لقدرة ال�رشكة على ال�شتمرارية يوؤدي اإىل تخفي�ص خماطر التدقيق
ثالثاً- فقرات الفرضية الثالثة: 

الجدول )12( 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لفقرات الفرضية الثالثة

املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف 
الدرجةاملعياري

يقوم مدقق احل�شابات بتقليل الختبارات التف�شيلية لالأر�شدة التي مل يالحظ فيها 1
كبرية3.770.86فروقات جوهرية.

يقوم مدقق احل�شابات بتقليل الختبارات التف�شيلية يف حالة متانة اأنظمة الرقابة 2
متو�شطة2.780.79الداخلية.

متو�شطة3.430.92يعتمد حجم الختبارات التف�شيلية على فهم مدقق احل�شابات لطبيعة ن�شاط ال�رشكة.3

 يوؤدي تخفي�ص الختبارات التف�شيلية اإىل تخفي�ص وقت وتكلفة اإجناز عملية 4
متو�شطة3.460.88التدقيق وحت�شني الأداء يف اإجنازها.

كبرية3.540.83يوؤدى تطبيق الإجراءات التحليلية اإىل تخفي�ص حجم الختبارات التف�شيلية.5

6
 عندما ل يجد املدقق تقلبات غري عادية فاإن معنى ذلك احتمال وجود اأخطاء مادية 

اأو تالعب يكون منخف�ص وبذلك يقوم املدقق بتقليل الختبارات التف�شيلية التي 
يجريها على اأر�شدة احل�شابات.

متو�شطة3.331.01

7
يتم ا�شتعمال الإجراءات التحليلية كاإجراءات جوهرية يف الختبارات التف�شيلية 

عندما يكون ا�شتعمالها يف هذه الختبارات ذات تاأثري وفعالية لتخفي�ص خماطر 
الكت�شاف لتوكيدات خا�شة بالبيانات املالية.

متو�شطة2.861.15

متو�شطة3.310.63املتو�سط احل�سابي جلميع فقرات الفر�سية الثالثة
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ي�سري اجلدول )12( اإىل اأن اجتاهات عينة الدرا�سة كانت متو�سطة نحو جميع الفقرات 
- با�ستثناء الفقرات )1( و)5( والتي ح�سلت على درجة ا�ستجابة كبرية - اإذ اإن متو�سطاتها 
احل�سابية اأكرب من قيمة الو�سط احل�سابي لأداة القيا�س الذي ي�ساوي )3.5(، وتبني اأن الفقرة 
الأوىل هي اأكرث الفقرات املوافق عليها، مبعنى اأن )يقوم مدقق احل�سابات بتقليل الختبارات 
اأكرث  . واأن الفقرة الثانية من  التف�سيلية لالأر�سدة التي مل يالحظ فيها فروقات جوهرية( 
الفقرات غري املوافق عليها، مبعنى اأن) يقوم مدقق احل�سابات بتقليل الختبارات التف�سيلية 
النحرافات  لأرقام  الن�سبي  الرتفاع  اأن  كما  الداخلية(،  الرقابة  اأنظمة  متانة  حالة  يف 
اإىل  ي�سري  �سحيح(  )الواحد  فوق  لت�سل  ترتفع  كونها   ،)7-1( الفقرات  لأجوبة  املعيارية 
تخفي�س  التحليلية يف  الإجراءات  دور  بالدرا�سة جتاه  امل�سمولة  الفئات  اآراء  عدم جتان�س 
خماطر التدقيق وفقًا ملعيار التدقيق الدويل 520، وي�سار اإىل اأن املتو�سط احل�سابي العام 
ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات الفر�سية الأوىل كافة بلغ )3.31(، وهو متو�سط 

ح�سابي متو�سط يظهر اأهمية هذه الفقرات من وجهة نظر اأفراد عينة الدرا�سة ب�سكل عام. 
اختبار◄الفر�ضية◄الثالثة:◄◄

Ho3: ل توؤدي اإ�سارة الإجراءات التحليلية اإىل عدم ظهور تقلبات جوهرية بني القيمة 

الختبارات  بتقليل  احل�سابات  مدقق  قيام  الدفرتية  والقيمة  احل�ساب  لر�سيد  املتوقعة 
التف�سيلية اإىل تخفي�س خماطر التدقيق.

بهدف اختبار الفر�سية الثالثة اُ�ستخدم اختبار One Sample T-test، وكانت نتائجه 
على النحو الآتي:

الجدول )13(
نتائج اختبار الفرضية الثالثة

T
املح�ضوبة

الفرق◄بني◄
الو�ضطني

الداللة
Sig

املتو�ضط
احل�ضابي

االنحراف◄
املعياري

نتيجة◄اختبار◄فرتة◄ثقة◄االختبار
الفر�ضية◄العدمية اأعلىاأدنى

رف�س3.730.280.0003.280.680.130.43

اأقل من   ) 0.000( الدللة  م�ستوى  اأن  اأعاله  اجلدول  الواردة يف  النتائج  من  يالحظ 
قيمتها 0.05، ومبا اأن قاعدة القرار هي: تقبل الفر�سية العدمية اإذا كانت قيمة الدللة اأكرب 
من )0.05( ، وترف�س الفر�سية العدمية اإذا كانت قيمة الدللة اأ�سغر من )0.05(، وبالتايل  
اإ�سارة الإجراءات التحليلية  ُرف�ست الفر�سية العدمية، وُقبلت الفر�سية البديلة، وهذا يعني 
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اإىل عدم ظهور تقلبات جوهرية بني القيمة املتوقعة لر�سيد احل�ساب وبني القيمة الدفرتية 
قيام مدقق احل�سابات بتقليل االختبارات التف�سيلية اإىل تخفي�ض خماطر التدقيق.

رابعاً- فقرات الفرضية الرابعة: 
الجدول )14( 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لفقرات الفرضية الرابعة

املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف 
الدرجةاملعياري

يتوجب على املراجع اخلارجي تطبيق املراجعة التحليلية يف مرحلة التخطيط 1
كبرية3.590.93مل�ساعدته يف اكت�ساف االأخطاء املمكنة يف القوائم املالية واالإ�سارة اإليها

يتوجب على املراجع اخلارجي تطبيق املراجعة التحليلية يف مرحلة التخطيط 2
متو�سطة3.071.00مل�ساعدته يف حتديد مناطق اخلطورة املحتملة.

3
قيام مدقق احل�سابات مبراجعة من�ساأة العميل يف فرتات �سابقة ي�ستطيع من 

خالل تنفيذ االإجراءات التحليلية اأن ي�سع يده على التغريات التي ميكن اأن 
تتمثل يف اجتاهات هامة اأو اأحداث حمددة.

متو�سطة3.270.95

ي�ساعد اعتماد مدقق احل�سابات على االإجراءات التحليلية يف تخفي�ض خماطر 4
كبرية3.600.84االكت�ساف.

ي�ساعد تطبيق مدقق احل�سابات لالإجراءات التحليلية اأثناء مرحلة الفح�ض يف 5
متو�سطة3.121.14اكت�ساف املخالفات يف القوائم املالية.

ا�ستخدام االإجراءات التحليلية يوؤدى اإىل حتديد االنحرافات املحتملة 6
متو�سطة3.321.08وتخفي�ض خماطر التدقيق.

ي�ساعد تطبيق االإجراءات التحليلية يف التعرف اإىل جماالت االأخطاء املحتملة 7
متو�سطة3.200.99يف القوائم املالية

اإن مدقق احل�سابات عليه اأن ينفذ عملية التدقيق بطريقة توؤدي اإىل اكت�ساف 8
متو�سطة3.130.90كل حاالت الغ�ض والت�رصفات غري القانونية.

ي�ساعد تقومي مدقق احل�سابات الأنظمة الرقابة الداخلية اإىل حتديد االنحرافات 9
متو�سطة3.201.04املحتملة.

متو�سطة3.280.68املتو�سط احل�سابي جلميع فقرات الفر�سية الرابعة

ي�سري اجلدول )14( اإىل اأن اجتاهات عينة الدرا�سة كانت متو�سطة نحو جميع الفقرات- 
با�ستثناء الفقرات )1( و )4( والتي ح�سلت على درجة ا�ستجابة كبرية- اإذ اإن متو�سطاتها 
احل�سابية اأكرب من قيمة الو�سط احل�سابي الأداة القيا�ض الذي ي�ساوي )3.5( ، وتبني اأن الفقرة 
احل�سابات على  اعتماد مدقق  )ي�ساعد  اأن  املوافق عليها، مبعنى  الفقرات  اأكرث  الرابعة هي 
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االإجراءات التحليلية يف تخفي�ض خماطر االكت�ساف( ، واأن الفقرة الثانية من اأكرث الفقرات 
اأن )يتوجب على املراجع اخلارجي تطبيق املراجعة التحليلية  غري املوافق عليها، مبعنى 
االرتفاع  اأن  كما   ، املحتمل(  اخلطورة  مناطق  حتديد  يف  مل�ساعدته  التخطيط  مرحلة  يف 
فوق  لت�سل  ترتفع  كونها   )9  -1( الفقرات  الأجوبة  املعيارية  االنحرافات  الأرقام  الن�سبي 
)الواحد �سحيح( ي�سري اإىل عدم جتان�ض اآراء الفئات امل�سمولة بالدرا�سة جتاه دور االإجراءات 
اأن  اإىل  وي�سار   ،520 الدويل  التدقيق  ملعيار  وفقاً  التدقيق  خماطر  تخفي�ض  يف  التحليلية 
املتو�سط احل�سابي العام ال�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات الفر�سية الرابعة كافة 
بلغ )3.28( ، وهو متو�سط ح�سابي متو�سط يظهر اأهمية هذه الفقرات من وجهة نظر اأفراد 

عينة الدرا�سة ب�سكل عام.
اختبار الفر�سية الرابعة:  ◄

Ho4: ال يوؤدي قيام مدقق احل�سابات باالإ�سارة اإىل االنحرافات املحتملة اإىل تخفي�ض 

خماطر التدقيق
وكانت   ،One Sample T- test اختبار  اُ�ستخدم  الرابعة،  الفر�سية  اختبار  بهدف 

نتائجه على النحو االآتي: 
الجدول )15( 

نتائج اختبار الفرضية الرابعة

T
املح�سوبة

الفرق بني 
الو�سطني

الداللة
Sig

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

نتيجة اختبار الفر�سية فرتة ثقة االختبار
العدمية اأعلىاأدنى

رف�ض3.730.280.0003.280.680.130.43

اأقل من   ) 0.000( الداللة  م�ستوى  اأن  اأعاله  اجلدول  الواردة يف  النتائج  من  يالحظ 
قيمتها 0.05، ومبا اأن قاعدة القرار هي: تقبل الفر�سية العدمية اإذا كانت قيمة الداللة اأكرب 
من )0.05( ، وترف�ض الفر�سية العدمية اإذا كانت قيمة الداللة اأ�سغر من )0.05( ، وبالتايل 
احل�سابات  مدقق  قيام  اأن  يعني  وهذا  البديلة،  الفر�سية  وُقبلت  العدمية،  الفر�سية  ُرف�ست 

باالإ�سارة اإىل االنحرافات املحتملة يوؤدي اإىل تخفي�ض خماطر التدقيق.
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النتائج والتوصيات: 

نتائج الدراسة: 

يف �سوء اأهداف الدرا�سة وفر�سياتها تو�سل الباحثان اإىل اال�ستنتاجات االآتية: 
اإىل . 1 متار�سه  الذي  والن�ساط  ال�رصكة  عمل  ملجال  احل�سابات  مدقق  فهم  يوؤدي 

عليه  يجب  والقوة،  ال�سعف  نقاط  للمدقق حتديد  يت�سنى  التدقيق، وحتى  تخفي�ض خماطر 
ال�سنة  املدقق مبقارنة معلومات  يقوم  التدقيق، وهنا  ال�رصكة حمل  يتفهم طبيعة عمل  اأن 
اإن ذلك يك�سف عن  قت، حيث  ُدقِّ التي  ال�سابقة  ال�سنة  ق بعد مبعلومات  التي مل تدقَّ اجلارية 
فح�سها،  يف  والتو�سع  اإثبات  اأدلة  جمع  تتطلب  التي  ال�سعف  ونقاط  اجلوهرية  التغريات 
وبذلك ميكن للمدقق اأن يخطط ويحدد طبيعة اإجراءات التدقيق االأخرى وجمالها وتوقيتها.

يف  العميل  من�ساأة  بتدقيق  ويقوم  العميل،  عن  املعرفة  لديه  تتوافر  الذي  فاملدقق  كذلك 
فرتات �سابقة ي�ستطيع من خالل تنفيذ االإجراءات التحليلية اأن ي�سع يده على التغريات التي 
ال�سليم  التقومي  اأحداث حمددة، وبالتايل يتمكن من  اأو  اأن تتمثل يف اجتاهات مهمة  ميكن 
ملخاطر التدقيق.وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة )Brewster, 2011( اأن التحقق 
التجريبي الأ�ساليب فح�ض اأدلة االإثبات ي�ساعد املدققني على حتديد بيانات اإدارة ال�رصكة 
غري ال�سحيحة، وذلك من خالل تطوير توقعات دقيقة وقابلة للتكيف مع التغري يف ظروف 
ال�رصكة من خالل  الدقيق لبيئة عمل  التحليل  اأن  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت نتائج  العمل، وكذلك 
منظور اأنظمة املعلومات، ي�ساعد يف متييز اأدلة االإثبات وا�ستيعاب اجلديد منها..كما تتفق 

مع درا�سة: )اخلاطر وال�سامرائي، 2005( .
يوؤدي تقومي مدقق احل�سابات لقدرة ال�رصكة على اال�ستمرارية اإىل تخفي�ض خماطر . 2

التدقيق، حيث اإن ا�ستخدامه لالإجراءات التحليلية كموؤ�رص ملعرفة ال�سعوبات املالية ال�سديدة 
التدقيق  بتقدير خماطر  املدقق  يقوم  التدقيق، حيث  ال�رصكة حمل  تواجهها  اأن  التي ميكن 
با�ستخدام االإجراءات التحليلية املرتبطة بالف�سل املايل التي تك�سف عن قدرة ال�رصكة على 
اال�ستمرار.فقد يكون هناك كثري من حاالت االإفال�ض اأو الف�سل املايل التي كان من املمكن 
جتنبها لو كان هناك اهتمام باإجراء التحليل املايل الالزم.فاالعتماد على املوؤ�رصات التي 
تنتج عن االإجراءات التحليلية يوؤدي اإىل التقليل من املخاطر، وعلى راأ�سها خماطر االكت�ساف 
كون تلك املوؤ�رصات توجه املدقق اإىل مناطق اخلطر العايل، وبالتايل يعمل على زيادة االأدلة 

ب�ساأن تلك املناطق، وهذا من �ساأنه اأن يخف�ض من خماطر التدقيق.
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اإىل تخفي�ض خماطر . 3 التف�سيلية  االختبارات  بتقليل  احل�سابات  قيام مدقق  يوؤدي 
التدقيق، فعندما ال يجد املدقق فروقات جوهرية عند تطبيق االإجراءات التحليلية، فاإن ذلك 
اأو اأخطاء كبرية، وبذلك يتطلب عمل اإجراءات  يدل على انخفا�ض احتمال وجود خمالفات 
اأو  تف�سيلية اأقل على هذه االأر�سدة.ويف حاالت اأخرى ميكن تخفي�ض حجم عينة الفح�ض 
ترحيل زمن تنفيذ اإجراءات التدقيق على تلك االأر�سدة التي مل ينتج عنها فروق جوهرية عند 
اأخرى  اأو ميكن حذف بع�ض تلك االإجراءات يف حاالت  تطبيق االإجراءات التحليلية عليها، 
وذلك ح�سب خربة املدقق املهنية.وبالتايل فاإنه ميكن القول باأن اإ�سارة االإجراءات التحليلية 
اإىل عدم ظهور تقلبات جوهرية بني القيمة املتوقعة لر�سيد احل�ساب والقيمة الدفرتية، فاإن 
دعم  على  اأ�سا�سياً  دليالً  ويعد  جوهري،  اأو  كبري  خطاأ  وجود  احتمال  انخفا�ض  يعني  ذلك 
�سدق عر�ض اأر�سدة احل�سابات التي مل تنفذ عليها االإجراءات التحليلية، وهذا بدوره يوؤدي 
اإىل تخفي�ض اخلطر الكلي للتدقيق، وبالتايل تخفي�ض االختبارات التف�سيلية.وتتفق نتائج 

. )Kenny, et.al.,2000( هذه الدرا�سة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة ودرا�سة
تخفي�ض . 4 اإىل  املحتملة  االنحرافات  اإىل  باالإ�سارة  احل�سابات  مدقق  قيام  يوؤدي 

خماطر التدقيق.حيث اإن اإ�سارة االإجراءات التحليلية اإىل االنحرافات املحتملة الناجمة عن 
وجود فروق كبرية متوقعة وغري متوقعة بني البيانات املالية التي يقوم املدقق مبراجعتها، 
غري  بالتقلبات  ت�سمى  املقارنة  اإجراء  يف  امل�ستخدمة  والبيانات  احلالية  ال�سنة  وتخ�ض 
العادية، وت�سري هذه الفروق اجلوهرية اإىل وجود اأخطاء اأو خمالفات.فعندما يكت�سف املدقق 
وجود فروق كبرية، يجب عليه اأن يتعرف اإىل ال�سبب، والتاأكد من اأن هذا الفرق يرجع ل�سبب 
اأو خمالفة، وذلك  ال�سيا�سات املحا�سبية، ولي�ض نتيجة لوجود خطاأ  اأو تغري يف  اقت�سادي 
اإ�سافية،  اإجراء مراجعة حتليلية  اأو  اإجراء اختبارات متزايدة لتفا�سيل االأر�سدة  من خالل 
مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  التدقيق.وتتفق  خماطر  تخفي�ض  والتايل  االأدلة،  زيادة  يعني  مما 
نتائج درا�سة )اأبو �سمهدانه، 2006( ، التي ت�سري اإىل اأن توافر املعرفة املتخ�س�سة يف جمال 
املراجعة  ا�ستخدام  عليه  ي�سهل  املراجع،  لدى  الفنية  اخلربة  وتوافر  واملراجعة  املحا�سبة 
التحليلية يف عملية املراجعة، واإن الن�سب املالية، عن طريق املراجعة التحليلية تقي�ض مدى 
فعالية ال�رصكة يف ا�ستخدام مواردها املالية، وبالتايل الك�سف عن االنحرافات املحتملة يف 

.)Kaminski, et.al, 2004( القوائم املالية.كما تتفق مع نتائج درا�سة
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التوصيات: 
يف �سوء اأهداف الدرا�سة ونتائجها تو�سل الباحثان اإىل التو�سيات االآتية: 

على مدقق احل�سابات تطبيق االإجراءات التحليلية يف مرحلة التخطيط مل�ساعدته . 1
يف فهم االأعمال وحتديد مناطق اخلطورة املحتملة.

على مدقق احل�سابات تطبيق االإجراءات التحليلية عند تنفيذ عملية التدقيق، وذلك . 2
املدقق  ملعرفة  مطابقة  ككل  املالية  البيانات  كانت  اإذا  فيما  العام  قراراه  يكوِّن  عندما 

بطبيعة العمل.
واأدلة . 3 منا�سبة  تف�سريات  على  واحل�سول  بالبحث  احل�سابات  مدقق  قيام  �رصورة 

معززة ومالئمة، وذلك عندما تك�سف االإجراءات التحليلية وجود تقلبات مهمة، اأو اإظهارها 
لعالقات مت�ساربة مع املعلومات الوثيقة ال�سلة، اأو ك�سفها النحرافات عن املبالغ املتنباأ 

بها.
درا�سات . 4 باإجراء  التدقيق  جمال  يف  واملتخ�س�سني  االأكادمييني  قيام  �رصورة 

يف  االأ�ساليب  تلك  فعالية  مدى  لبيان  التحليلية  االأ�ساليب  بع�ض  ا�ستخدام  على  تطبيقية 
حتقيق اأغرا�ض التدقيق.

�رصورة وجود ن�سب مالية معيارية معتمدة للقطاعات االقت�سادية املختلفة، وذلك . 5
ال�ستخدامها من قبل مدققي احل�سابات يف تنفيذ اإجراءات املقارنة التي تعدُّ عن�رصاً رئي�سياً 

من اإجراءات املراجعة التحليلية.
اإعداد جمعية مدققي احل�سابات القانونيني الفل�سطينية الربامج التدريبية اخلا�سة . 6

باالإجراءات التحليلية للتعريف باأهميتها وكيفية تطبيقها يف املراحل املختلفة من عملية 
التدقيق، ول�سمان تطبيق هذه االإجراءات ب�سكل فعال.

باالإجراءات . 7 و�سلته  املالية  للقوائم  املايل  التحليل  اأهمية  بيان  على  التاأكيد 
التحليلية.

مدققي . 8 الفل�سطينية  القانونيني  احل�سابات  مدققي  جمعية  م�ساعدة  �رصورة 
احل�سابات للح�سول على ال�سهادات املهنية، ملا لها من اأثر كبري على اأدائهم.

عقد لقاءات دورية بني املدققني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزه من خالل ور�سات . 9
العمل لتبادل االأفكار واالآراء حول كل جديد يف عامل التدقيق.

قيام جمعية مدققي احل�سابات القانونيني الفل�سطينية باالطالع على البنود الواردة . 10
يف قانون �سريبن�ض – اأوك�سلي االأمريكي واملتعلقة بتخفي�ض خماطر التدقيق والعمل على 

تبنيها.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
يف . 1 التحليلية  املراجعة  ا�ستخدام  م�ساهمة  »جماالت   )2006( نيفني  �سمهدانة،  اأبو 

تخطيط واأداء عملية املراجعة درا�سة حتليلية الآراء مراجعي احل�سابات مبكاتب و�رصكات 
املراجعة يف قطاع غزة – فل�سطني«. ر�سالة ماج�ستري، اجلامعة االإ�سالمية- غزة. 

التحليلية . 2 اإجراءات املراجعة  اأهمية تطبيق   . الر�سيد، حاكم )2007(  اأحمد،  املخادمة، 
يف رفع كفاءة اأداء عملية التدقيق. درا�سة ميدانية. املجلة االأردنية يف اإدارة االأعمال، 

املجلد، 3، العدد، 4، �ض �ض 484 – 497. 
ميدانية . 3 درا�سة  التحليلية  »املراجعة   )2005( عدنان  وال�سامرائي،  خالد  اخلاطر 

ملمار�سات مدققي احل�سابات يف قطر«، املجلة العربية للمحا�سبة، املجلد )8( ، العدد 
)1( ، �ض �ض 1- 25. 

جامعة القد�ض املفتوحة، »تدقيق احل�سابات« ط 1، فل�سطني. . 4
جربوع، يو�سف( 2001 )اأ�سا�سيات االإطار العملي يف مراجعة احل�سابات، الطبعة االأوىل، . 5

النا�رص مكتبة الطالب اجلامعي، غزة، فل�سطني. 
ومدى . 6 التحليلية  »املراجعة   )2002( حممود  يو�سف  وجربوع،  اهلل،  عبد  �سامل  حل�ض، 

تنمية  جملة  فل�سطني»،  بدولة  القانونني  احل�سابات  مراجعي  قبل  من  ا�ستخدامها 
الرافدين، املجلد )24( ، العدد )67 )، جامعة املو�سل، العراق. 

حمادة، ر�ساد )2001(، »ا�ستخدام االإجراءات التحليلية الأغرا�ض مراجعة احل�سابات«، . 7
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