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مدى استخدام إجراءات المراجعة التحليلية في 

 الجمهورية العربية السورية 
 

 األستاذ الدكتور عصام قريط

 قسم المحاسبة

 كلية االقتصاد

 جامعة دمشق

 الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام إجـراءات المراجعـة التحليليـة مـن قبـل                  

تي يستخدمون فيها تلـك اإلجـراءات خـالل مراحـل           المراجعين السوريين، ومعرفة المراحل ال    

المراجعة المختلفة، وكذلك التعرف على مدى أهميـة إجـراءات المراجعـة التحليليـة بالنسـبة                

للمراجعين السوريين، فضالً عن فحص درجة إدراكهم للمتطلبات األساسية لمعيار التدقيق الدولي            

 .والخاص بإجراءات المراجعة التحليلية) 520(رقم 

وقد توصلت الدراسة إلى تدني مستوى استخدام اإلجراءات التحليلية فـي المراجعـة مـن قبـل                 

المراجعين السوريين، وأن هناك تفاوتاً في استخدام تلك اإلجراءات، وذلـك علـى الـرغم مـن                 

استخدامها في جميع مراحل المراجعة، وأن المراجعين السوريين ال يـدركون بوضـوح أهميـة               

المراجعة التحليلية في تنفيذ عملية المراجعة التي يقومون بها، وكذلك لـديهم            استخدام إجراءات   

الخـاص  ) 520(مستوى منخفض من إدراك المتطلبات األساسية لمعيار التـدقيق الـدولي رقـم           

 .بإجراءات المراجعة التحليلية

قامـة  كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات بناء على النتائج السابقة، ومن أهمهـا أهميـة إ               

الدورات التدريبية وورش العمل والندوات الخاصة بـإجراءات المراجعـة التحليليـة لمراجعـي              

 .الحسابات في سورية
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 :المقدمة
يقوم المراجع في سبيل وصوله إلى الرأي الموضوعي في القوائم الماليـة، بـالكثير مـن األعمـال                  

ابة الداخلية واختيار عينات المراجعـة،      واإلجراءات مثل التخطيط لعملية المراجعة واختبار نظام الرق       

والتي تختبر دقة أرصدة الحسابات دون الدخول في تفاصيل المعامالت المتضمنة لتلـك الحسـابات،               

 فـإن   ومـن ثـم   . وذلك لتحديد الحسابات التي تحتاج إلى اختبارات تفاصيل أو إلى معلومات إضافية           

 إلى المستوى المطلوب من عملية المراجعة وبما استخدام هذه اإلجراءات يساعد المراجع في الوصول      

 .يعزز جودة عملية المراجعة، والثقة بمهنة المراجعة عموماً

 (IFAC)ونظراً لألهمية التي تحتلها إجراءات المراجعة التحليلية فقد أصدر االتحاد الدولي للمحاسبين             

، وتم بعد ذلك تعديله في )لتحليليةاإلجراءات ا(بعنوان ) 12( دليل المراجعة الدولي رقم   1983في عام   

ليشـمل مفهـوم اإلجـراءات التحليليـة        ) 520( ليحل محله معيار المراجعة الدولي رقم        1988عام  

 .وأهميتها ومراحل تطبيقها ودرجة االعتماد عليها، وغيرها من األمور المتعلقة باإلجراءات التحليلية

 فروع الشركات العالميـة، فقـد تزايـدت         أيضاًو،  سوريةونتيجة لتزايد عدد الشركات المساهمة في       

الحاجة إلى خدمات مهنة المراجعة، وهو ما أدى إلى زيـادة المسـؤوليات علـى عـاتق المـدققين                   

السوريين، وذلك لتعزيز الثقة في خدماتهم، وبناءً على ذلك وغيره من العوامـل فقـد أصـبح مـن                   

الدولية للنهوض بمستوى المهنة، وأن تتـولى  الضروري التزام المراجعين السوريين بمعايير التدقيق   

 . دورها في هذا الجانب لتحسين أداء المدققين السوريينواإلشرافيةالجهات التشريعية 

 مشكلة الدراسة
 :اآلتية التساؤالت نتتمثل مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة ع

 لسوريين؟ هل يتم استخدام إجراءات المراجعة التحليلية من قبل المراجعين ا– 1

 ؟ المراجعة التحليليةإجراءات في أي مراحل التدقيق يتم استخدام -2

  المراجعة التحليلية؟إجراءات هل يدرك المراجعون السوريون أهمية استخدام -3

الخـاص  ) 520( هل يدرك المراجعون السوريون المتطلبات األساسية لمعيار التدقيق الدولي رقم            – 4

 ؟اإلجراءاتبهذه 

 لدراسةأهداف  ا
 :يتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأت

التعرف على أهم أساليب وإجراءات المراجعة التحليليـة المسـتخدمة مـن قبـل المـراجعين                 -1

 .السوريين
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 المراجعة التحليلية مـن     إجراءاتالتعرف على مراحل التدقيق المختلفة التي يتم فيها استخدام           -2

 .قبل المراجعين السوريين

 . المراجعة التحليليةإجراءاتمراجعين السوريين ألهمية استخدام  الإدراكفحص مدى  -3

) 520( المراجعين السوريين للمتطلبات ألساسية لمعيـار التـدقيق الـدولي            إدراكفحص مدى    -4

 .الخاص بالمراجعة التحليلية

 :أهمية  الدراسة
هنة المراجعة  هم بالنسبة لممارسي م   متنبع أهمية هذه الدراسة من خالل معالجتها لموضوع حيوي و         

 تسليط الضوء علـى مختلـف الجوانـب         إذ إن على وجه الخصوص،    سورية  عموماً والمراجعين في    

المتعلقة بإجراءات المراجعة التحليلية سوف يسهم في تطوير المهنة والنهوض بها إلـى المسـتوى               

عوقات التـي   همة بشأن كيفية التغلب على الم     م وأن الدراسة سوف تقدم توصيات       والسيماالمطلوب،  

              تحول دون استخدام إجراءات المراجعة التحليلية من قبل المدققين السوريين، ومن جهة أخرى، فـإن 

 الدراسة ستكون ذات أهمية خاصة بالنسبة للجهات المشرفة على المهنـة        إليهاالنتائج التي ستتوصل    

ت في تطوير المهنـة ورفـع       والمنظمة لها وذلك نظراً للدور الكبير الذي تلعبه تلك الجها         سورية  في  

 المراجعـة التحليليـة بمسـتوياتها       إجراءاتفإن معرفة تلك الجهات بمدى استخدام       ومن ثم   سويتها  

 المراجعـة   إجـراءات المختلفة، ومدى اإلدراك ألهميتها والمعيار الخاص بها، وكذلك معوقات تطبيق           

ك الجهات على النجاح في أداء أدوارها       هم يساعد تل   م التحليلية التي ستتوصل إليها هذه الدراسة، أمر      

، وبأداء المراجعين السوريين فـي مجـاالت        سوريةعة في   جالمختلفة في سبيل االرتقاء بمهنة المرا     

 .المزاولة المهنية

 :فرضيات الدراسة
 :اآلتيةتعتمد هذه الدراسة على الفرضيات 

 .عند تدقيق البيانات المالية ال يستخدم المراجعون السوريون إجراءات المراجعة التحليلية – 1

 . ال يدرك المراجعون السوريون أهمية استخدام إجراءات المراجعة التحليلية– 2

الخـاص  ) 520( ال يدرك المراجعون السوريون المتطلبات األساسـية للمعيـار الـدولي رقـم               – 3

 .بإجراءات المراجعة التحليلية
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 : الدراسات السابقة
 : الدراسات السابقة التي تناولت موضوع هذه الدراسةسيتم في هذا الجزء عرض أهم

إلى التعرف على قدرة مدققي الحسابات في أمريكا على  هدفت التي ،  (Kaplan, et. Al, 1992)دراسة 

. ثر االختالف في خبرة المدققين على ذلك      أتقييم معقولية الفرضيات التي تقدمها المراجعة التحليلية، و       

وتوصلت . التجربة بمشاركة عدد من المراجعين بمستويات مختلفة من الخبرة        وقد تم استخدام أسلوب     

 الفصل  فيالدراسة إلى أن للخبرة دور كبير في الوصول إلى الدقة المطلوبة، في حين لم تؤثر الخبرة                 

 يعتقد المشاركون من أصحاب     في حين بين األخطاء المتكررة بصورة كبيرة، واألخطاء قليلة التكرار،         

 .ح أكثر من حالة وجود أخطاءايضإلى إ العالية أن حالة عدم وجود أخطاء بحاجة الخبرات

فقد سعت إلى معرفة مدى االستخدام لستة من اإلجراءات التحليلية من قبـل   (Elsie, 1994)دراسة أما 

ـ  اًمراجع) 90(ستبانة على   امدققي الحسابات في أمريكا، حيث قام الباحثان بتوزيع           لمعرفـة   اً أمريكي

لـى أن نسـبة     إرائهم بشأن مدى استخدام اإلجراءات التحليلية في المراجعة، وخلصـت الدراسـة             آ

 كانت لإلجراءات البسيطة، حيث كان أسلوب مقارنة أرصدة الحسابات وذلـك فـي              الكبرىاالستخدام  

 حالة األرصدة قليلة التحريف وكذلك عندما يكون نظام الرقابة الداخلية أكثر فعاليـة، أمـا معوقـات                

استخدام المراجعة التحليلية فقد أظهرت الدراسة عدداً من المعوقات منهـا ضـعف نظـام الرقابـة                 

 .الداخلية، واألهمية النسبية واالستمرارية في عملية التدقيق

 مدى تطبيق إجراءات المراجعة التحليلية بمسـتوياتها        )1995(دراسة الباز في عام     في حين تناولت    

 في ليبيا، ومدى إدراكهم للمعوقات والفوائد الستخدام المراجعة التحليليـة،            من قبل المراجعين   ةالثالث

عي القطاع الخاص واللجان الشعبية، وأظهرت النتائج أن        جحيث تم توزيع استبيان على عينة من مرا       

 الكمية البسيطة التـي بلغـت       اإلجراءات الوصفية أعلى من نسبة استخدام       اإلجراءاتنسبة استخدام   

، وأن %)31(حين كانت أكبر من نسبة استخدام اإلجراءات الكمية المتطـورة والبالغـة       في   ،%)64(

 .يجابية بين خبرة المراجعين واستخدامهم لتلك اإلجراءاتإهناك عالقة 

 نطاق التدقيق عنـد القيـام   في تأثير االتجاهات المالية وغير المالية (Cohen , 2000)دراسة وتناولت 

لى أن المدققين في أمريكا يولون      إ، حيث توصلت    ينن قبل المراجعين األمريكي   باإلجراءات التحليلية م  

االهتمام األكبر للمعلومات المالية، مع استخدام المعلومات غير المالية كدليل مساعد، ويتم إنشاء عدد              

لى حالة االنخفـاض، ويـتم تكـوين        إأكبر من الفرضيات حين تشير المعلومات المالية وغير المالية          

رضيات باالعتماد على المعلومات المالية أكثر من المعلومات غير المالية وقد اعتمـدت الدراسـة               الف

 .مدققاً أمريكياً) 78(على التجربة أو دراسة الحالة بمشاركة 
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 فقد تناولت مدى استخدام اإلجراءات التحليلية واالسترشـاد         )1998(السامرائي  والحمود  أما دراسة   

المعوقات في استخدامها من قبل المراجعين باالعتماد على االستبيان، وأظهرت          قيق الدولي و  دبدليل الت 

 التحليلية تستخدم بمعدل أكبر من المتوسط، فإن نسبة من المـدققين يعتمـدون              اإلجراءات أنالنتائج  

 اإلجـراءات علـى   %) 91 (الكبـرى  تعتمد النسبة    في حين  ،على المراجعة التحليلية أكثر من غيرها     

 من المعوقات التي تحـول دون اسـتخدام         اً تكون الرقابة الداخلية ضعيفة وأن هناك عدد       األخرى حين 

 .اإلجراءات التحليلية من قبل أفراد عينة الدراسة

 إلى فحص دور اإلجراءات التحليلية في الحـد مـن مشـاكل الرقابـة     (Boritz, 2001)دراسة وهدفت 

ا الغرض، وأظهـرت الدراسـة أن المـراجعين         الداخلية وذلك باالعتماد على نموذج تم تصميمه لهذ       

يستخدمون المراجعة التحليلية في بداية عملية المراجعة، وذلك لتحديد نطاق عملية المراجعة، ونطاق             

عملية المراجعة وأن هناك عالقة موجبة بين خبرة المدقق ومدى تأثر استخدام المراجعـة التحليليـة                

لى المراجعة التحليلية دون غيرها من أساليب تدقيق الحسابات         بالمعايير الدولية، وال يمكن االعتماد ع     

عينة الدراسة والتي أفادت أن تحليل النسب المالية يسهم أكثر من غيره من اإلجراءات فـي                من قبل   

 .تحقيق نطاق المراجعة

فقد أجريتا في األردن وتوصلت كل منهما إلـى نتـائج           ) 2003(وغرايبة  ) 2003(اهات  طأما دراسة   

 المراجعـة التحليليـة، ومـدى       إجـراءات ربة بشأن مدى استخدام المراجعين األردنيين ألساليب        متقا

رة المراجع واستخدام تلك اإلجـراءات      باالعتماد على دليل التدقيق الدولي ومدى وجود عالقة بين خ         

مـن  %) 40 (إلـى %) 21(ومواضع أو مراحل التدقيق، وأن اإلجراءات التحليلية تسهم في اكتشاف           

ـ             يؤديخطاء، بينما ال    األ  عمـل   د المركز الوظيفي للمراجع أي دور في هذا الخصوص، في حـين يع

ليه دراسة  إ العوائق المؤثرة، وهو ما يتفق مع ما توصلت          مالمدقق في مكاتب مراجعة فردية، من أه      

 .والتي أجراها في السعودية) 2004(مصطفى 

 : مفهوم إجراءات المراجعة التحليلية
عطا اهللا،  ( المراجعة الخطوات التنفيذية التي يتبعها المراجع عند القيام بعملية المراجعة            ءاتإجراد  تع

 المراجعة التحليلية فهي عبارة عن مجموعة من االختبارات التي تطبـق علـى              إجراءاتأما  ) 1992

 االختبـارات   البيانات المالية من خالل دراسة ومقارنة العالقة بينها وتحديد مدى اعتماد المراجع على            

 ).2004حماد، ( الجمع بينهما أواألساسية من خالل اختبار تفاصيل المعامالت أو األرصدة 

 تمثل عملية فحص واختبار خاصة للمعلومات الخاصة بمنشأة ما من خالل دفاترها وحسـاباتها           ومن ثم فهي  

 .(lian, 1993)تها  مع ما هو معروف عن المنشأة وأنشطاتساقهاومقارنة معلوماتها لتحديد مدى 
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تمكين المراجـع   ومن ثم   ) 1999عبد الفتاح،   ( تخفيض مخاطر االكتشاف     إلىوتهدف هذه اإلجراءات    

 ).2002البيومي، (من إبداء رأي سليم عن المعلومات المالية 

البـدوي وشـحاتة،    (وفق دراسـة    أما الفوائد المترتبة على استخدام المراجعة التحليلية، فتتمثل          •

 :يا يأتفيم) 2003

 . المساعدة في التقليل من الوقت الالزم لعملية المراجعة– 1 

 . الحد من مقدار الجهد المبذول في عملية المراجعة– 2

 . تخفيض حجم عينة التدقيق– 3

 . تخفيض اختبارات التدقيق األخرى– 4

 . في القوائم الماليةاألخطاء اكتشاف – 5

 . اكتشاف أخطاء األرصدة والحذف– 6

 .اكتشاف البنود غير العادية – 7

 . اكتشاف البنود غير المتوقعة– 8

 . زيادة فعالية المراجعة بشكل عام– 9

 . التنبؤ ببعض أرصدة الحسابات المالية– 10

   . على قدرة المنشأة على االستمراريةاً تعطي مؤشر– 11

اتفـاق موحـد علـى هـذه     وعند تتبع التقسيمات المختلفة لإلجراءات التحليلية نالحظ أنه ال يوجـد        

 عدة أقسام مماثلة    إلىتم تقسيم تلك اإلجراءات     ) 520(التقسيمات، فبموجب معيار التدقيق الدولي رقم       

إال أنها تختلف عن بعض االتجاهات األخرى التـي         ) 56(لتقسيم بيان معايير المراجعة األمريكي رقم       

 . إلى ثالثة أقسام أو مستويات رئيسيةاإلجراءاتتقسم تلك 

 المشار  األمريكيوفيما يتعلق بمراحل تطبيق إجراءات المراجعة التحليلية فإن المعيار الدولي والبيان            

 المراجعة التحليلية فـي مـرحلتين مـن مراحـل           إجراءات على االلتزام بتطبيق     أيضاً قد اتفقا    إليهما

 .المراحل األخرى المراجعة التحليلية ممكناً في إجراءاتالمراجعة، وإن كانا قد جعال استخدام 

فمثالً الهدف الرئيسي من استخدام إجراءات المراجعة التحليلية في مرحلة التخطـيط هـو مسـاعدة                

 حكـم   ويؤدي،  )1998الصحن،  ( المراجعة األخرى    إجراءاتالمدقق في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى       

 مراجعة أخرى   إجراءاتكما أن هناك    .  المستخدمة اإلجراءاتالمراجع وتقديره دوراً كبيراً في نوعية       
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 المراجعة األخرى التي يتبعها المراجع في فحصـه    إجراءاتمكملة، فعلى سبيل المثال ال الحصر، فإن        

لمدى سداد المدينين مثل المراجعة المستندية الالحقة للميزانية قد تؤكد أو تنفي نتائج معينة ظهـرت                

 . التحليليةاإلجراءاتمن تطبيق 

حليلية، وأنواعها المختلفة، أهدافاً معينة تسعى لتحقيقها عند استخدامها في          وهكذا فإن لإلجراءات الت   

 .إليهماكل مرحلة من المراحل المشار إليها في المعيار الدولي والبيان األمريكي المشار 

 :منهجية الدراسة
) 200(اعتمدت هذه الدراسة على استبانة تم توزيعها على عينة من المراجعين السوريين تتكون من               

 عينة الدراسـة    أنعد تحليل بياناتها اتضح     استبانة، وب ) 164(بانات المستردة   مراجع وبلغ عدد االست   

 :اآلتيةتتسم بالخصائص 

 : المؤهل العلمي– 1
والذي يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي، أن معظم أفراد العينة            ) 1(يبين الجدول رقم    

ن على درجة الدكتوراه، إذ بلغ عـددهم  وريوس، ثم يليهم الحاصلهم من الحاصلين على مؤهل البكالو   

 .من العينة%) 9,8(ن على الماجستير بنسبة و، ثم الحاصل%) 12,2(مراجعاً بنسبة ) 20(

 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي )1(جدول رقم 
 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 %78 128 بكالوريوس
 %9,8 16 ماجستير
 %12,2 20 دكتوراه 
 %100 164 اإلجمالي

 : التخصص العلمي– 2
توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي، حيث تركز معظم أفراد العينة في            ) 2(يوضح الجدول رقم    

ثم %) 4,9( األعمال بنسبة    إدارةمراجعاً، يليهم تخصص    ) 150(تخصص المحاسبة حيث بلغ عددهم      

 .رتبة الثالثةيأتي تخصص االقتصاد في الم

 )2(جدول رقم 
 النسبة المئوية العدد التخصص العلمي

 %91,5 150 محاسبة
 %4,9 8 إدارة أعمال
 %3,6 6 اقتصاد

 %100 164 اإلجمالي
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 : المركز الوظيفي– 3

 توزيع أفراد العينة حسب المركز الوظيفي) 13(يبين الجدول رقم 

  الوظيفي العينة حسب المركزأفرادتوزيع  )3(جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد المركز الوظيفي
 %36,6 60 مدير مراجعة

 %34,1 56 مراجع رئيسي

 %22 36 شريك
 %7,3 12 مالك المكتب

 %100 164 اإلجمالي

في حين احتل مالك المكتـب      %) 36,6( أن مدير المراجعة قد بلغ نسبة         )3(  رقم   يتضح من الجدول  

  ثانيـاً   جاء المراجع الرئيسـي    في حين من أفراد العينة،    %) 7,3(نسبة   و 129(عدد  بالمرتبة األخيرة   

السابق، ممـا يعطـي     ) 3(في المراتب الموضحة في الجدول رقم         ومالك المكتب رابعاً   ثالثاًوالشريك  

 .مصداقية عالية إلجاباتهم على أسئلة االستبيان

 : عدد سنوات الخبرة– 4

 ال توجد بين أفراد العينة من تقل خبـرتهم عـن خمـس              أنه) 4( رقم   اآلتيتضح من خالل الجدول     ي

 أسـئلة   نيجابياً على أن لدى المستجيبين المعرفة والقدرة على اإلجابة ع         إسنوات، مما يعطي مؤشراً     

 .استبانة مما يزيد من الثقة في إجاباتهم

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة )4(جدول رقم 

 المئويةالنسبة  العدد عدد سنوات الخبرة

 - -  سنوات5أقل من 
 %22 36  سنوات10 أقل من – 5من 

 %36,6 60  سنة15 كل من 3 – 10من 
 %31,7 52  سنة 20 أقل من – 15من 

 %9,7 16  سنة فأكثر 20
 %100 164 اإلجمالي

 أقـل مـن     –) 10( فإن معظم أفراد المجتمع لديهم سنوات خبرة بين          ، رقم أربعة  كما يوضح الجدول  

 سنة فأكثر، وأمـا ذوي      20هي لذوي الخبرة األعلى من      %) 9,7(سنة، في حين النسبة األقل      ) 15(
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 سـنة فقـد احتلـوا المراتـب         20ل مـن    أق و أ – 15 سنوات، ومن    10 كل من    10 – 5الخبرة من   

 .الموضحة في الجدول

 : القطاع الذي يتركز فيه معظم عمالء التدقيق– 5

مراجعاً فـي   ) %36،6(نسبة  ب لتجاري جاء في المرتبة األولى و     أن القطاع ا  ) 5(دول رقم   ج ال حيوض

 ، واحتل القطاع المالي المرتبـة األخيـرة       %) 34(حين احتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية بنسبة        

 :اآلتي، وذلك كما في الجدول % ) 11( وبنسبة 

 الءتوزيع أفراد العينة حسب القطاع الذي يتركز فيه معظم العم )5(جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد القطاع
 %34,1 56 الصناعي

 %36,6 60 التجاري

 %11 18 المالي
 %18,3 30 الخدمات

 %100 164 اإلجمالي

 : الدورات التدريبية– 6

 عينة الدراسة بحسب حصولهم على دورات تدريبية بشأن         أفراد توزيع   اآلتي) 6(يوضح الجدول رقم    

 .لتحليليةاستخدام إجراءات المراجعة ا

 توزيع المستجيبين بحسب حصولهم على دورات تدريبية )6(جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد الحصول على دورات تدريبية

 %13,4 22 نعم
 %86,6 142 ال

 %100 164 اإلجمالي

من أفراد المجتمع لم يحصلوا على دورات تدريبية في مجال          %) 86,6(يتضح من الجدول السابق أن      

مراجعاً فقط هم الذين حصـلوا علـى تلـك          ) 22(حين هناك   ي  إجراءات المراجعة التحليلية، ف   ق  تطبي

الدورات، وهو ما يعني أن هناك مشاكل ومعوقات تتعلق بتطبيق تلك اإلجراءات من قبل أفراد عينـة                 

 .الدراسة
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 :تحليل البيانات واختبار الفرضيات
 : من خالل استبانة الدراسةي تحليل البيانات التي تم الحصول عليهاأتفيما ي

 :استخدام إجراءات المراجعة التحليلية -1

درجة استخدام إجراءات المراجعة التحليلية، والوسط الحسـابي واالنحـراف          ) 7(يوضح الجدول رقم    

 .المعياري الخاصة بكل درجة منها

 درجة استخدام إجراءات المراجعة التحليلية )7(جدول رقم 

 الفقرة
الوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

 1.98 1.98 مقارنة أرصدة حسابات السنة الحالية مع السنة السابقة
 0.66 1.67 فحص أرصدة الحسابات وموازين المراجعة للتعرف على األرصدة غير العادية

 0.66 1.76 التحليل الرأسي
 0.63 1.43 التحليل األفقي

 0.73 1.35 تحليل االتجاهات
 0.68 1.32 مقارنتها مع نسب سنوات أخرىتحليل النسب المئوية ل

 0.49 3.76 مقارنة المعلومات المالية مع غير المالية
 0.55 3.73 مقارنة المعلومات المالية مع بعضها

 0.58 2.63 مقارنة معلومات المنشأة مع معلومات القطاع الذي تنتمي إليه
 65.0 2.59 المقارنة مع معلومات منشأة مشابهة

 0.59 2.57 ع نسب مئوية لمنشأة مشابهةالمقارنة م
 0.61 2.49 مقارنة الموازنات مع النتائج الفعلية

 0.59 1.92 تحليل االنحدار البسيط
 0.59 1.89 تحليل االنحدار المتعدد
 0.62 1.88 تحليل السالسل الزمنية
 0.62 1.81 نموذج التخطيط المالي
 0.45 2.12 نموذج التدفق النقدي

 0.36 2.53 اإلجمالي

قـد  أن درجة استخدام إجراءات المراجعـة التحليليـة         ) 7(ويتضح من خالل استعراض الجدول رقم       

 :اآلتياتخذت الترتيب 

ة المرتبة األولى، في حين احتلت الفقرة المتعلقة بمقارنة المعلومات مع بعضـها             عاحتلت الفقرة الساب  

حيث يالحـظ أن    ) ارنة المعلومات المالية وغير المالية    بعد الفقرة السابقة المتعلقة بمق    (المرتبة الثانية   

، وفي المرتبة الثالثة المقارنـة      )3,73(، ويليها في المرتبة الثانية      )3,76( بلغ   دأعلى وسط حسابي ق   
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مع معلومات مشابهة في منشأة مشابهة أخرى، أما المرتبة األخيرة فقد حصلت على وسط حسـابي                

)1,32.( 

في حين  ) 1,92(أن تحليل االنحدار البسيط قد حصل على وسط حسابي بلغ           ويالحظ من خالل الجدول     

 وأما تحليل السالسل الزمنيـة فقـد        ،)1,89(ه  ر المتعدد على وسط حسابي مقدا     االنحدارحصل تحليل   

 وحصل تحليل التخطيط المالي على وسـط حسـابي بلـغ            ،)1,88(ه  رحصل على وسط حسابي مقدا    

 ).2,12(قدي فقد حصل على وسط حسابي بلغ  أما نموذج التدفق الن،)1,81(

و ) 1,43(و  ) 1,76(وهناك مقاربة بين كل من التحليل الرأسي والتحليل األفقي أو تحليل االتجاهـات              

 حصلت مقارنة أرصدة الحسابات للسنة الحالية مع حسابات         في حين . على التوالي لكل منهما   ) 1,35(

 وحصلت الفقرة التالية لها على وسـط حسـابي بلـغ            )1,98(السنة الماضية على متوسط أعلى بلغ       

)1,67.( 

 بدرجات متفاوتة إلجراءات المراجعة التحليليـة       اً هناك استخدام  أنويظهر من خالل البيانات السابقة      

 اًمن قبل أفراد عينة الدراسة، حيث تفاوتت درجات الوسط الحسابي، إال أن هناك عمومـاً اسـتخدام                

 التفاوت بين المتوسطات كان بسيطاًً وهو ما تؤكده         إذ إن ،  واإلجراءاتسب  بدرجة جيدة لجميع تلك الن    

قيم االنحراف المعياري التي تظهر أن استخدام تلك اإلجراءات كان متقارباً بدرجة كبيرة على الـرغم مـن          

تفاوت قيم الوسط الحسابي بين إجراء وآخر، أو بين أسلوب وآخر، وهو ما يعكس ارتفاع درجة الـوعي                  

 . أسئلة االستبانةنى أفراد العينة بهذه المعلومات والبيانات وزيادة درجة الثقة في إجاباتهم علد

 العينـة حيـث     أفـراد فرة لدى   ا بشأن مستوى الخبرة المتو    إليهوهذه النتيجة تتفق مع ما تم التوصل        

 من  اً جيد  لديهم مستوى  أناتضح من خالل الجدول الخاص بتوزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة،            

 قدرة المستجيبين على التعامل مع األساليب التفصيلية التي تحتوي عليها           أيضاًالخبرة، وهذا ما يؤكده     

 زمنيـة  مراحلفقرات الجدول السابق، فمثالً يتضمن تحليل السالسل الزمنية تحليل حساب معين خالل           

ؤ به بهدف مقارنته مع الرصـيد        هذا الحساب وذلك للتنب    فيمتساوية وتحديد أثر المتغيرات المختلفة      

 كـان   في حـين  فقط  %) 62(الفعلي لهذا الحساب، وقد حصلت هذه الفقرة على انحراف معياري بلغ            

 مدى تشـتت    فيدرجة، وهذا يعكس منا سبقت اإلشارة إليه من دور الخبرة           ) 1,88(الوسط الحسابي   

 .البيانات وقدرة المستجيب على استخدام اإلجراء المذكور

لى ما سبق فإن أفراد عينة الدراسة يستخدمون إجراءات المراجعة التحليلية بصورة جيـدة،              وبناء ع 

، وذلك للتأكيد على ما تم التوصل إليه        اإلجراءاتالتالي مراحل استخدام تلك     ) 8(ويعكس الجدول رقم    

 ).7(من خالل بيانات الجدول السابق رقم 
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 ة التحليلياإلجراءاتمراحل استخدام  )8(جدول رقم 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة

 0,67 2,44 مرحلة التخطيط العملية المراجعة

 0,54 2,18 مرحلة المراجعة النهائية
 0,76 2,24 مرحلة تنفيذ عملية المراجعة

 0,87 2,43 اإلجمالي

 لإلجراءات التحليليـة خـالل مراحـل        اً متقارب اًأعاله أن هناك استخدام   ) 8(ويتضح من الجدول رقم     

 .السابق) 7(المراجعة المختلفة، وهذا يؤكد ما سبق تناوله من خالل تحليل بيانات الجدول رقم 

 إجمـالي نالحظ أن   ف) 8(والجدول رقم   ) 7(بة للجدول رقم    س بالن اإلجماليأما إذا نظرنا إلى المستوى      

 كل من الوسط الحسابي المستخدم في هـذه         1بلغ   التحليلية قد    اإلجراءاتالوسط الحسابي الستخدام    

 .درجات، مما يعني قبول الفرضية األولى من فرضيات هذه الدراسة) 3(الدراسة وهو 

 :إدراك أهمية استخدام اإلجراءات التحليلية -2

 المراجعـة   إجـراءات  عينة الدراسة ألهمية استخدام      أفراد إدراك درجة   اآلتي) 9(يوضح الجدول رقم    

عند قيام بتدقيق البيانات والحسابات المالية للمنشآت المختلفة، وكـذلك الوسـط            م  من قبله التحليلية  

 .الحسابي، واالنحراف المعياري المتعلقة بكل درجة من تلك الدرجات

  المراجعة التحليليةإجراءات استخدام أهمية )9(جدول رقم 

 الفقرة درجة المساعدة
 ال تساعد قليلة كبيرةرة جداً كبي

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تحديد البنود أو الحسابات التي تتطلـب       
 المزيد من الفحص والمراجعة

 0,66 2,69 صفر 23,2 57,3 19,5

 0,55 3,16 صفر 8,5 67,1 24,4 التعرف على األرصدة غير العادية
قيت ومدى إجـراءات    وتحديد طبيعة وت  
 المراجعة األخرى

 0,66 2,69 صفر 9,8 67,1 23,2

التقليل من الوقت والجهد الالزم لعمليـة   
 المراجعة

13,4 43,9 40,2 2,4 2,76 0,74 

تحديد المجـاالت التـي تكمـن فيهـا         
 المخاطرة

9,8 50 39 1,2 2,68 0,66 

 0,52 2,60 صفر 42,7 56,1 1,2  األخطاء المختلفةاكتشاف
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 0,86 2,59 1,2 48,8 13,4 4,9 فهم عمليات المنشأة محل المراجعة
 التقليل من اختبارات التدقيق األخرى

 
 0,66 2,57 صفر 51,2 15,9 6,1

 من  إليهاتعزيز النتائج التي تم التوصل      
 خالل إجراءات المراجعة األخرى

 0,55 2,23 صفر 53,6 24,4 7,3

 0,56 2,44 2,4 53,7 37,9 6,1 كونها مراجعة شاملة للقوائم المالية
 0,62 2,71 1,2 54,91,2 35,4 8,5 كل عامزيادة فعالية المراجعة بش

 0,74 2,61 7,3 61 41,5 4,9 اختيار حجم عينة المراجعة المناسبة
ــابات   ــض الحس ــدة بع ــؤ بأرص التنب

 لمقارنتها مع األرصدة الفعلية
4,9 43,9 58,5 19,5 2,81 0,83 

الحكم على قدرة المنشأة على 
 االستمرارية

9,8 40,2 54,9 26,8 2,14 0,64 

 0,52 2,62 - - - - إلجماليا

أعاله أن الفقرة الثانية احتلت المرتبة األولـى حيـث اتضـح مـن              ) 9(يتضح من خالل الجدول رقم      

 التحليلية تساعد علـى التوقـف علـى         اإلجراءاتمن عينة الدراسة يعتقدون أن      % 91,5الجدول أن   

وبانحراف معياري بلغ   ) 3,16(األرصدة غير العادية، حيث حصلت هذه الفقرة على وسط حسابي بلغ            

 اإلجراءات التحليلية تساعد في التعرف      أنالدراسة  من أفراد عينة    %) 90,3( في حين يرى     ،)0,55(

وانحراف معياري  ) 2,69(على البنود التي تتطلب المزيد من الفحص والمراجعة، وبوسط حسابي بلغ            

علقان بإجراءات المراجعة التحليلية البسـيطة،    ن األولى والثانية تت   ي، كما يالحظ أن الفقرت    ) 0,66(بلغ  

مما يعطي مؤشراً على أهمية هذا النوع من اإلجراءات، كما يالحظ أن الفقـرات الثالثـة والرابعـة                  

و ) 2,76(و  ) 2,69(والخامسة والحادية عشرة قد حصلت على وسـط حسـابي متقـارب وقيمتـه               

ـ       ) 2,71(و  ) 2,68( و ) 0,74(و  ) 0,66(و  ) 0,55(ل منهـا    لكمل منها وبانحراف معياري بلـغ لك

 بشأن هذه اإلجراءات التي تضمنتها الفقرات المذكورة، كمـا          اإلجاباتاب  حمما يدل على انس   ) 0,62(

) 2,61(أن الفقرة المتعلقة باكتشاف األخطاء المحتملة المختلفة قد حصلت على وسط حسابي قيمتـه               

منشأة محل المراجعة فقد حصلت علـى وسـط          عمليات ال  أما فهم ) 52و0(درجة وبانحراف معياري    

 ).0,86(وبانحراف معياري ) 2,59(حسابي قيمته 

 أن من بين الفقرات التي حصلت على قيم وسط حسابي مرتفع نوعاً مـا الفقـرة قبـل                   أيضاًويالحظ  

أما فيما يتعلق بالنظر إلى     ). 2,81(األخيرة في الجدول السابق حيث بلغ الوسط الحسابي الخاص بها           

همية موضوع اختيار عينة المراجعة، فإن الفقرة الخاصة بهذه األهمية قد حصلت على وسط حسابي               أ

) 0,74(وبانحراف معياري مقـداره     ) 2,61(أقل من الفقرة المذكورة آنفاً، وبلغ الوسط الحسابي لها          
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ينة المراجعة   التحليلية في تحديد حجم ع     اإلجراءاتوهذا يعكس االهتمام باستخدام أساليب متعددة غير        

 . المراجعة ككلإجراءاتكما لهذه المراجعة كما لهذه المسألة من أهمية في 

) 3(فقط وهو أقل من الوسط الحسابي للعينة والبـالغ          ) 2,62( فقد بلغ    اإلجماليأما الوسط الحسابي    

 . قبولهاومن ثم مما يعكس صحة الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة ؛درجات

 إجراءاتالتالي يوضح دور    ) 10(ى، ولكي يكون التحليل أكثر عمقاً، فإن الجدول رقم          ومن ناحية أخر  

 .المراجعة التحليلية في اكتشاف األخطاء لما لهذا الدور من أهمية بالنسبة ألداء عملية المراجعة

 دور إجراءات المراجعة التحليلية في اكتشاف األخطاء )10(جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد لماليةنسبة األخطاء في القوائم ا
 %31,7 52 %20أقل من 

 %37,8 62 %40 أقل من -% 20من 
 %20,7 34 %60 أقل من -% 40من 
 %6,1 10 %80 أقل من -% 60من 
 %3,7 6 %100 -% 80من 

 %100 164 اإلجمالي

 إجـراءات ن  من أفراد العينة يعتقـدون أ     %) 37,8(أن ما نسبته    ) 10(يالحظ من خالل الجدول رقم      و

من األخطاء، وهذه هي النسـبة      %) 40(على أقل من    %) 20(لى اكتشاف   إالمراجعة التحليلية تؤدي    

من األخطاء، في حين حصلت %) 20(يرون أنها تؤدي إلى اكتشاف اقل من  ) 31,7 (في حين األعلى،  

جـدول رقـم    النسب األخرى لألخطاء على مراتب أدنى من المرتبتين المذكورتين، كما يوضح ذلك ال            

 .أعاله) 10(

 ):520(ق الدولي قي المتطلبات األساسية لمعيار التد– 3

 آراء عينة الدراسة بشأن مدى إدراكهم للمتطلبات األساسية للمعيـار           اآلتي) 11(يوضح الجدول رقم    

 .المذكور

 الخاص بالمراجعة التحليلية) 520(المتطلبات األساسية للمعيار رقم  )11(جدول رقم 

لوسط ا الفقرة
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

قهـا ومسـتوى    ائيعتمد اختيار المراجع إلجراءات المراجعة التحليليـة وطر       
 تطبيقها على حكمه المهني واجتهاده

3,11 74% 0,81 

االعتماد على المراجعة التحليلية في حالـة المنشـآت ذات نظـام الرقابـة              
 الداخلية الفعال

3,05 68% 0,66 
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 المراجعة التحليلية على البيانـات الماليـة الموحـدة          إجراءاتيمكن تطبيق   
 والفروع واألقسام

2,81 52% 0,73 

االعتماد على نتائج المراجعة التحليلية في ظل الظروف االعتيادية مع عـدم            
 . البيانات المالية للمنشأةفيوجود تقلبات أو ظروف تؤثر 

3,18 79% 0,62 

المراجعة التحليلية في حالة األرصدة التي تتمتع بدرجة        االعتماد على نتائج    
 عالية من الثبات واالستقرار

2,40 53% 0,52 

 تطبيق إجراءات المراجعة التحليلية إجباريـاً فـي مرحلتـي التخطـيط             ديع
 للمراجعة والمراجعة النهائية

2,18 56% 0,74 

ـ           ود ذات األهميـة    تم االعتماد على نتائج المراجعة التحليليـة بالنسـبة للبن
 النسبية المنخفضة

2,54 51% 0,63 

أن الفقرة الرابعة قد حصلت على أعلى وسط حسـابي وبنسـبة            ) 11(ويتضح من خالل الجدول رقم      

 من أفراد عينة الدراسة     الكبرى فإن النسبة    ومن ثم ) 0,62(وانحراف معياري   %) 79(مئوية مقدارها   

جعة التحليلية في ظل الظروف االعتيادية مـع عـدم وجـود            يوافقون على االعتماد على نتائج المرا     

 البيانات المالية للمنشأة، في حين يأتي في المرتبة الثانية اعتماد المراجع            فيظروف تؤثر    تقلبات أو 

قها ومستوى تطبيقها على حكمة المهنـي واجتهـاده         ائفي اختياره إلجراءات المراجعة التحليلية وطر     

 العينة يوافقون على أن هذه الخارجيـة  أفراد إجماليمن %) 74(، ونسبة درجة) 3,11(وذلك بمقدار  

من أفراد عينة الدراسـة يـرون االعتمـاد علـى           %) 68(ما يقارب    في حين تحتل المرتبة الثانية،    

المراجعة التحليلية في حالة المنشآت ذات نظام الرقابة الداخلية الفعال، يأتي في المرتبـة الثالثـة ،                 

 ).0,66(اري قدره وبانحراف معي

فإن هذه الفقرة مـع الـثالث   ومن ثم درجة، ) 2,81(ما الفقرة الثالثة فقد حصلت على وسط حسابي       أ

، في حـين    اإلجمالي من قيمة الوسط     أعاله قد حصلت على وسط حسابي أعلى       إليهاار  شالفقرات الم 

سادسة والسابقة بمقدار   حصلت باقي الفقرات على قيمة وسط حسابي أقل، وهي الفقرات الخامسة وال           

 األغـراض ، أمـا    اإلجماليـة قل من النسبة    ألكل منها، وبنسب مئوية     ) 2,54(و  ) 2,18(و  ) 2,40(

 .لكل منها على التوالي) 0,63(و ) 0,74(و )0,52(المعياري لهذه الفقرات فقد بلغ 

حـراف المعيـاري    وعلى الرغم من تفاوت القيم التي حصلت عليها الفقرات المختلفة إال أن قـيم االن              

المذكورة وكذلك األخرى الواردة في الجدول، تشير إلى انسجام وتقارب األهميـة النسـبية للفقـرات                

نسـبة مئويـة    %) 66(وسـط حسـابي و      ) 2,67( قد بلغت    اإلجماليةالمختلفة ويؤكد ذلك أن القيم      

سـط الحسـابي     قيمة الوسط الحسابي الكلي أقـل مـن قيمـة الو           إذ إن ،  )0,54(وبانحراف معياري   

ومـن ثـم    المستخدم في هذه الدراسة، مما يدل على صحة الفرضية الثالثة من فرضـيات الدراسـة                

 .قبولها
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 :نتائج الدراسة
 نتائج هذه الدراسة تتمثل      والمذكورة آنفاً، فإن   إليهابناء على تحليل البيانات والنتائج التي تم التوصل         

 :يفيما يأت

السوريون، بصورة كبيرة، إجراءات المراجعة التحليلية بشكل       ون   المحاسبون القانوني  ال يستخدم  -1

 حيث لـم    اإلجراءاتعام عند تدقيق الحسابات والبيانات المالية، وهناك استخدام متفاوت لهذه           

، على الرغم من استخدام إجراءات المراجعة التحليلية في جميع مراحل            نفسها تستخدم بالدرجة 

 .ط، وانتهاء بالمراجعة النهائيةعملية المراجعة، بدءاً بالتخطي

 المراجعة التحليلية   إجراءات المراجعين السوريين ألهمية استخدام      إدراكعلى الرغم من تفاوت      -2

إال أن المستوى الكلي لذلك اإلدراك كان منخفضاً، ولعل السبب في ذلك يعود أساساً إلى ما ورد                 

 بشكل عام، وهو مـا أدى       اإلجراءات من انخفاض مستوى استخدام تلك       السابقة) 1(في الفقرة   

 إجـراءات لى أن نسبة الوسط الحسابي الكلي لمدى إدراك المراجعين ألهمية اسـتخدام             إبدوره  

المراجعة التحليلية، وكذلك الوسط الحسابي لمدى استخدام تلك اإلجراءات بالفعل، قد بلغا معـاً              

 .ه الدراسة بشكل عامقيمة أقل لكل منهما من قيمة الوسط الحسابي المستخدم في هذ

الخـاص بـإجراءات   ) 520(ق الـدولي رقـم   قيال يوجد إدراك كاف وكبير لمتطلبات معيار التد     -3

المراجعة التحليلية، من قبل المراجعين السوريين، بشكل عام، أما عند النظر إلى أنـواع تلـك                

ة قد حصلت على     البسيط باإلجراءات المتطلبات الخاصة    إن فهناك تفاوت بينهما حيث      اإلجراءات

، قد بلغا   اإلجماليةدرجة إدراك أعلى من غيرها، إال أن الوسط الحسابي الكلي، والنسبة المئوية             

 .ن في هذه الدراسةلحسابي والنسبة المئوية المستخدمي أقل من الوسط ااًقيم

 المراجعـة   إجـراءات  لم يتلق الكثير من المراجعين السوريين دورات تدريبية بشأن استخدام            -4

من أهم األسباب التي    يعد  لتحليلية في عملية تدقيق ومراجعة الحسابات والبيانات المالية، وهذا          ا

 هناك من جهة    إنأعاله، حيث   ) 3(و  ) 2(و) 1(تفسد التفاوت في النتائج التي تم ذكرها في الفترات          

لم يحصل نفسه  ، وفي الوقتاإلجراءاتخبرة كبيرة لدى بعض المراجعين السوريين في استخدام تلك 

 .معظمهم على الدورات التدريبية المذكورة، مما أدنى إلى ذلك التفاوت المذكور بشكل عام

 تتمثل المعوقات التي تحول دون استخدام المراجعة التحليلية بشكل كبير مـن قبـل المـراجعين         – 5

لئـك   أو إدراكفي كل من انخفاض مستوى الدورات التدريبية، وانخفاض مسـتوى           السوريين،  

 لمتطلبات معيـار    أيضاً إدراكهمالمراجعين ألهمية استخدام المراجعة التحليلية، وتدني مستوى        

 .والخاص باإلجراءات التحليلية واستخدامها من قبل المراجعين) 520(التدقيق الدولي رقم 
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 :التوصيات
اسـتخدام   بعقد دورات تدريبية للمـراجعين السـوريين حـول           اإلشرافية ضرورة قيام الجهات     – 1

 . المراجعة التحليلية عند أداء عملية مراجعة الحسابات والبيانات الماليةإجراءات

 بتنظـيم ورش عمـل ودورات ونـدوات         المحاسبين القانونيين فـي سـورية        أن تعمل جمعية     – 2

 . المراجعة التحليليةإجراءات السوريين حول استخدام للمحاسبين القانونيين

 معتمـدة للقطاعـات المختلفـة وذلـك     – مثل النسب المالية المعيارية  – ضرورة وجود معايير     – 3

 عنصـراً رئيسـياً مـن        المقارنات الالزمة التي تعـد     إجراءالستخدامها من قبل المراجعين في      

 . المراجعة التحليليةإجراءات

طالبها  ضرورة قيام الجامعات والمعاهد السورية المتخصصة بتدريس المعايير الدولية للتدقيق ل           – 4

 . المراجعة التحليليةبإجراءاتالخاص ) 520(وخصوصاً معيار التدقيق رقم 
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  استبانة الدراسة–الملحق 
 لرحمن الرحيمبسم اهللا ا

  المحترم–مراجع الحسابات  / السيد

مدى استخدام إجراءات المراجعة التحليلية من قبل مدققي الحسابات في          "عنوان  بيقوم الباحث بدراسة    

 .الجمهورية العربية السورية

ي  هذه األسئلة الت   نولكي تحقق هذه الدراسة فوائدها وأهدافها المرجوة، نأمل منكم التكرم باإلجابة ع           

يحويها هذا االستبيان لما إلجاباتكم وآرائكم من أهمية، وذلكم للخروج بالنتائج والتوصيات المناسبة،             

 .واثقين من اهتمامكم وحسن تعاونكم

سـتخدم إال ألغـراض     ت بالسرية ولن    ةمحاط عليها منكم    نحصلمؤكدين لكم أن أية معلومات سوف       

 .البحث العلمي فقط

 .الباحث
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 :ومات عامةمعل-: الجزء األول

 :في المربع المناسب  ) √(  األسئلة التالية بوضع عالمة نيرجى التكرم باإلجابة ع

 : المؤهل العلمي– 1

 دكتوراه     بكالوريوس  

 .....)يرجى ذكرها(أخرى      ماجستير  

 : التخصص العلمي– 2

 إحصاء    اقتصاد    محاسبة  

 ...يرجى ذكرها(أخرى  يةعلوم مالية ومصرف    أعمالإدارة  

 -: المركز الوظيفي– 3

 مراجع رئيسي    مدير مراجعة  

 ...)يرجى ذكرها(أخرى      شريك   

 : سنوات الخبرة- 4

  سنة20 إلى أقل من 15من      سنوات5أقل من  

  سنة فأكثر20من   سنوات10 إلى أقل من 5من  

  سنة15 إلى أقل من 10من  

 :طاعات يتركز معظم عملك في أي الق-  5

 القطاع التجاري   القطاع الصناعي  

 قطاع الخدمات   القطاع المالي  

 . هل حصلت على دورات تدريبية بشأن استخدام إجراءات المراجعة التحليلية– 6

 ال     نعم  
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 اآلتيةإلى أي مدى يتم استخدامكم إلجراءات المراجعة التحليلية : الجزء الثاني

 :مقابل األمور التالية مستخدماً واحداً فقط من االختبارات المتاحة  ) √(  ى وضع إشارة يرج

 :استخدام إجراءات المراجعة التحليلية عند تدقيق البيانات المالية: أوالً
 نوع اإلجراء درجة االستخدام

 مال يستخد قليل كبير كبير جداً
منشأة للتعـرف    الحسابات وموازين المراجعة لل    أرصدة فحص   – 1

 على األرصدة غير المعادية
    

 مقارنة أرصدة حسابات السنة الحالية مـع أرصـدة السـنة            – 2
 .الماضية

    

     . مقارنة المعلومات المالية للمنشأة مع معلوماتها غير المالية– 3
 مقارنة المعلومات المالية مع معلومات مشابهة فـي القطـاع           – 4

 .الذي تنتمي إليه
    

 مقارنة المعلومات المالية مع معلومات مالية لمنشـأة أخـرى      – 5
 . نفسهفي القطاع

    

     . تحليل النسب المالية لمقارنتها مع نسب مالية لسنوات أخرى– 6
لمنشأة أخرى  نفسها   مقارنة النسب المالية للمنشأة مع النسب        – 7

 . نفسهفي القطاع
    

     . التحليل الرأسي– 8
     لتحليل األفقي ا– 9

      مقارنة الموازنات التقديرية مع النتائج الفعلية10
     . تحليل االنحدار البسيط-11
      تحليل االنحدار المتعدد– 12
      تحليل السالسل الزمنية– 13
      نموذج التخطيط المالي– 14
      نموذج التدفق النقدي-15

ــرى – 16 ــاليب أخــ ــى ذكر( أســ ــة يرجــ ــع درجــ ــا مــ ــتخدامها هــ  )اســ

............................................................................... 

 :اآلتيةيتم استخدامكم إلجراءات المراجعة التحليلية في مراحل المراجعة : ثانياً

 نوع اإلجراء درجة االستخدام
 مال يستخد قليل كبير كبير جداً

     للمراجعة مرحلة التخطيط – 1
      مرحلة تنفيذ عملية المراجعة– 2
      مرحلة المراجعة النهائية-3
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 :أهمية استخدام إجراءات المراجعة التحليلية: الجزء الثالث

 -:مقابل األمور التالية مستخدماً واحداً فقط من الخيارات المتاحة  ) √ (  إشارةيرجى التكرم بوضع 

 :م إجراءات المراجعة التحليليةأهمية استخدا: أوالً

 :يتم استخدام إجراءات المراجعة التحليلية وذلك ألنها حسب اعتقادكم تساعد في

 المساعدة
 الفقرة

 ال تساعد قليل كبيرة كبير جداً
      تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة األولى– 1
     . فهم عمليات المنشأة محل المراجعة– 2
     تقليل من الوقت والجهد الالزمين لعملية المراجعة ال-3
      التنبؤ بأرصدة بعض الحسابات لمقارنتها مع األرصدة الفعلية– 4
      تحديد مجاالت المخاطرة– 5
     . التعرف على األرصدة غير العادية– 6
     . اكتشاف األخطاء المختلفة– 7
     اسبة اختيار حجم عينة المراجعة المن– 8
      التقليل من اختبارات المراجعة األخرى– 9

      تحديد البنود التي تتطلب المزيد من الفحص والمراهنة– 10
 إجـراءات  تعزيز النتائج التي تم التوصل إليها مـن خـالل            – 11

 .المراجعة األخرى
    

      كونها مراجعة شاملة للقوائم المالية– 12
     ة المنشأة على االستمرارية الحكم على قدر– 13
      زيادة فعالية المراجعة بشكل عام– 14

 ).......................................يرجى ذكرها مع درجة مساعدتها(أخرى 

................................................................................. 

................................................................................. 
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 -:الخاص باإلجراءات التحليلية) 520(المتطلبات األساسية لمعيار التدقيق الدولي : الجزء الرابع

 -:مقابل األمور التالية مستخدماً واحداً فقط من الخيارات المتاحة )  √(  يرجى التكرم بوضع إشارة 

) 520( من المتطلبات األساسية لمعيـار التـدقيق الـدولي           اآلتية األمور   دك هل تع  حسب وجهة نظر  

 -:الخاص باإلجراءات التحليلية

 الفقرة
غير  موافق موافق بشدة

 موافق

غير موافق 

 بشدة

 المراجعة التحليلية إجبارياً في مرحلتي      إجراءات تطبيق   د يع – 1

 .يةالتخطيط لعملية المراجعة والمراجعة النهائ

    

يتم االعتماد على نتائج المراجعة التحليلية في ظل الظـروف    – 2

 البيانـات   فـي االعتيادية مع عدم وجود تقلبات أو ظروف تؤثر         

 .المالية للمنشأة

    

 يتم االعتماد على نتائج إجراءات المراجعة التحليلية بالنسبة         – 3

 للبنود ذات األهمية النسبية المنخفضة

    

العتماد على نتائج إجراءات التحليلية في حالة المنشآت         تم ا  – 4

 .ذات نظام رقابة داخلي فعال

    

 يمكن تطبيق إجراءات المراجعة التحليليـة علـى البيانـات           – 5

 المالية الموحدة وعلى الفروع واألقسام

    

 يتم االعتماد على نتائج إجراءات المراجعة التحليلية في حالة          – 6

 تتمتع بدرجة عاليه من الثبات واالستقراراألرصدة التي 

    

قها ائ يعتمد اختيار المراجع إلجراءات المراجعة التحليلية وطر      – 7

 .ومستوى تطبيقها على الحكم المهني للمراجع واجتهاده

    

. 

                                           
 .15/1/2008تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


