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 موسىعلى محمد  .د

   الزاوية  -كلية االقتصاد –قسم المحاسبة 
  جامعة الزاوية

  :ملخص
جراءات المراجعة التحليليـة والحكـم   إالدراسة موضوع العالقة بين  هذه تناولت 
 ضعف الترابط بينهما قد يؤدي إنا حيث بينهم الموائمة ألهميةونظرا ، للمراجع يالشخص

والصحيح للمنشـاة محـل    الحقيقيصدور تقرير من قبل المراجع ال يعبر عن الواقع إلى 
ـ  صدور قرارات غير سليمة من قبل مستخدمي هذهإلى  ديالمراجعة وبالتالي يو ، ريراالتق

التحليلية فـي  راءات المراجعة جإعن دور  الضوءتسليط إلى  عليه فان هذه الدراسة تهدف
  .ترشيد الحكم الشخصي للمراجع
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المتعارف عليها ضرورة التزام المراجع بمعايير المراجعة إلى  وتوصلت الدراسة 
 األسـاليب الفحـص وضـرورة اسـتخدام    أثنـاء   وبذل العناية المهنية الالزمة واالجتهاد

  .ه الشخصيلتساعده في ترشيد حكمفي عملية المراجعة والمالية  واإلحصائيةالرياضية 
 اإلجـراءات همها ضرورة اسـتخدام  أإلى بعض التوصيات  خلصت الدراسةقد و 

وضـرورة قيـام    األدلـة التحليلية من قبل المراجع لترشيد حكمه الشخصي عنـد تقيـيم   
 األسـاليب استخدام  أهميةالندوات والدورات التدريبية لشرح  بإجراءالمنظمات والجامعات 

  . ة في عملية المراجعة ودورها في ترشيد الحكم الشخصيالرياضية واإلحصائية والمالي

  :مقدمة 
التحقق مـن عدالـة    فيوظيفة المراجع  ايير المراجعة المتعارف عليهاحددت مع

وذلك باسـتخدام إجـراءات   ، ة محل المراجعةائم المالية المعدة من قبل المنشأوسالمة القو
على حكمه وتقديره الشخصـي   ءاًبناالمراجعة التي يرى أنها ضرورية ومناسبة ويتم ذلك 

حيث تتمثل هذه اإلجراءات للحسـابات المختلفـة فـي    ، على الظروف المحيطة به اًوبناء
  .الفحص التفصيلي وفى إجراءات المراجعة التحليلية

وفى الفترة األخيرة زادت المهام الملقاة على عاتق المراجـع الخـارجي نتيجـة    
ـ ، لعوامل عديدة روعات وظهـور الشـركات المتعـددة الجنسـية     ومنها كبر حجم المش

هذه األمور فرضـت علـى   ، والشركات المساهمة واستخدام أنظمة المعلومات االلكترونية
الطرق واألسـاليب المسـتخدمة فـي عمليـة     المراجعين ألقيام بتطوير أنفسهم من خالل 

  مـن ئيسية بـدالً لتحليلية أداة رعلية أصبح استخدام إجراءات المراجعة ا ءاًوبنا، المراجعة
بعـد ذلـك    1972فرعية مكملة وتتم بشكل مرتجل وعشوائي وكان هذا حتى سنة  كونها
ـ اليتم االعتماد عليها بشكل كبير وتم االعتراف بها مهنيا من قبل  أصبح  األمريكـي  دمعه

والذي تضمن توصية بضرورة استخدام  54من خالل المعيار رقم  )1(للمحاسبين القانونيين
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مراجعة التحليلية كأداة مساعدة في التخطيط لعملية المراجعة وأيضا كمصـدر  إجراءات ال
  .زيادة كفاءة وفاعلية عملية المراجعةإلى  يودي مما، للحصول على أدلة اإلثبات

  :مشكلة الدراسة
في اغلب القطاعات االقتصـادية   الذي شهدته ليبيا كبيرالتطور المن  الرغم على 

المشروعات الكبيرة وظهور الشركات االستثمارية وبداية لسوق المختلفة ومنها تزايد عدد 
يتطلب توفر الثقة فـي البيانـات والمعلومـات     وراق المالية لمزاولة نشاطه األمر الذياأل

ال وهـو  محايد أ مسؤولمن خالل مراجعتها من قبل شخص  المحاسبية وهذا ال يتأتى إال
   .المراجع الخارجي

لوحظ مـن خـالل الدراسـات السـابقة أن      إال انه وعلى الرغم من هذا التطور 
وتقديره الشخصي على اسـتخدام أسـاليب المراجعـة     المراجع مازال لم يعتمد في حكمه

اسـتخدمت   أنهـا  لو لية والتي بال شكالتحليلية بجميع أنواعها اإلحصائية والرياضية والما
ـ ، يد من فاعلية وكفاءة عملية المراجعةفإنها سوف تز ع عنـد القيـام بعمليـة    الن المراج

قد يجعل النتـائج مرتبطـة بـالحكم     مما، بديهته وخبرته في التحليل المراجعة يعتمد على
  .الشخصي للمراجع أكثر من ارتباطها بدقة األسلوب المتبع

واقع مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا والذي تناولته العديـد مـن   إلى  وبالنظر 
قصورها على جميع المستويات سواء كان ذلـك  إلى  االدراسات والبحوث وأشارت جميعه

د المحاسبة المالية أو معايير المراجعة وقواعد السلوك المهنـي  عوقوا مبادئعلى مستوى 
  . )2( بشكل عام أو على المستوى التنظيمي للمهنة

  :هدف الدراسة
ها ت المراجعة التحليلية باعتبارإلقاء الضوء على إجراءاإلى  الدراسة هذه تهدف 

حد معايير المراجعة المهنية من حيث مفهومها وأهميتها وأساليبها وعالقتها بترشيد الحكم أ
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 الشخصي للمراجع وكذلك استخدام الحكم الشخصي عند تنفيذ إجراءات المراجعة ومن ثـم 
  .في ليبيا ألمراجعهبعض المقترحات التي قد يكون لها أثر على تطوير مهنة تقديم  يتم

  :الدراسة أهمية
من عدم تعرض الكتاب األكاديميين والممارسين للمهنـة   تنبع أهمية هذه الدراسة 

ثـر علـى زيـادة    اكـذلك   الدراسة وسوف يكون لهذه، بشكل وافى لهذا الموضوع المهم
المعرفة لدى المهنيين الممارسين لمهنة المراجعة وكذلك على تطوير المهنة في ليبيا حتى 

  .يجب إن تكون عليةالمستوى الذي إلى  ترتقي وتصل

  :التطور التاريخي للمراجعة التحليلية
المراجعة التحليلية ليست وليدة اليوم وليست بالجديدة ولكن الجديد فيها هو التطور 
في أساليبها ومفهومها حيث كان يطلق عليها قديما بالمراجعة أالنتقاديه أي إلقـاء نظـرة   

ال المراجـع ذو  إ يستطيع القيـام بـه   لسجالت وهذا الخاطفة وسريعة على المستندات وا
األمور الشاذة وغيـر العاديـة    التعرف على ل خبرته يستطيعمن خالالخبرة العالية ألنه 

ذهنه حيث إن إلى  فيقوم بالتركيز عليها وفحصها فحصا وافيا حتى يزيل الشك الذي يتبادر
تطلب منه عند وجود شك ي الذي معايير المراجعة ومنها معيار بذل العناية المهنية المناسبة

  .مرحلة اإلقناعإلى  إن يقوم بتوسيع مجال فحصه حتى يصل
والمراجعة أالنتقاديه المعمول بها سابقا عادة ما يقوم المراجع بها خالل المرحلـة   

ألنهائيه لعملية المراجعة ويقوم بها على عينة حكمية يختارها المراجع بناء علـى حكمتـه   
ها هو تخفيض مخاطر المراجعة بقدر اإلمكان وعليـه فـان   وخبرته ألشخصيه والهدف من

  .المراجعة اإلنتقاديه تعتبر مكملة للمراجعة االختبارية
وأصبح المراجع يقـوم بـإجراء بعـض    ، التحليلية المراجعةثم تطورت أساليب 

المقارنات من خالل استخدام النسب المالية البسيطة مثل نسب الربحية والنشاط وكذلك من 
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الكتشاف بعض الفـروق ألجوهريـه   ، ستخدام أساليب التحليل األفقي للقوائم الماليةخالل ا
ثم تطورت هذه األساليب وأصبح المراجـع  ، والتي على أساسها يقوم بتوسيع مجال فحصه

إلـى   األمر الذي أدى به، بإبداء الرأي حتى على مدى قدرة المنشاة على االستمرار اًًمطالب
التحليلية وأصبحت بعض أساليبها تستخدم كمرشد للحكم والتقدير تطوير أساليب المراجعة 

  .أنها توفر أدلة موضوعيةإلى  الشخصي باإلضافة
إلـى   ا يحتـاج جل ذلك أصبحت تستخدم أساليب كمية أكثر تعقيدا بل بعضهومن أ

نتيجة ما مثل أسلوب تحليـل االنحـدار البسـيط    إلى  جل الوصولوسائل الكترونية من أ
ونتج عن ، المتقدمة ذلك تحليل السالسل الزمنية وغيرها من األساليب األخرىوالمتعدد وك
األمر الـذي  ، غير مجدية وغير كافيه والنتقاديهن النظرة الخاطفة والفاحصة هذا التطور أ

حتم على المراجع استخدام جميع أسـاليب المراجعـة التحليليـة البسـيطة والمتوسـطة      
مرحلـة  إلى  جعة من مرحلة التخطيط لعملية المراجعةوفي جميع مراحل المرا، والمتقدمة
  . لمرحله النهائية لعملية المراجعةاالتنفيذ ثم 

مات المهنية بهذا الموضوع وطالبت بضرورة اسـتخدامه عنـد   وقد اهتمت المنظ
نظرا لقدرته الكبيرة على اكتشـاف األخطـاء الجوهريـة وكـذلك     ، أداء عملية المراجعة

 1972فـي سـنة    )3(للمحاسبين القانونييناألمريكي  معهدالأصدر حيث ، النخفاض تكاليفه
التحليلية كـأداة مسـاعدة فـي     ةلمراجعاضرورة استخدام  منتض والذي 54المعيار رقم 

 1978وفـى سـنة   ، التخطيط لعملية المراجعة وأيضا كمصدر للحصول على المعلومات
 المعيـار  )4(محاسبين القانونيين للاألمريكي  لمعهدلأصدرت لجنة معايير المراجعة التابعة 

بعنوان إجراءات المراجعة التحليلية في التعرف على كافـة المشـاكل المتوقعـة     23رقم 
وتتضمن التوصية كذلك تعديل المعيار الثالث ، والتي يمكن إخضاعها الختبارات المراجعة

ـ    ن خـالل  من معايير العمل الميداني والذي بمقتضاه يتم الحصول على أدلـة اإلثبـات م
  :مجموعة من إجراءات المراجعة وهي
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  .اختبارات التفاصيل للعمليات واألرصدة .1
 .إجراءات المراجعة التحليلية للمعلومات المالية .2

 56التوصية رقم )5( للمحاسبين القانونيين األمريكي معهدالأصدر  1988وفى سنة 
ع ضرورة استخدامها في عليها أصبح على المراج ءاًالتحليلية والتي بنا بعنوان اإلجراءات

 .مرحلتي التخطيط و المرحلة النهائية لعملية المراجعة

والـذي   520المعيار رقـم   )6( أصدر االتحاد الدولي للمحاسبين 1998وفي سنة  
وذلـك  ، يتضمن ضرورة تطبيق المراجع لإلجراءات التحليلية في جميع مراحل المراجعة

ة وتحديد طبيعة وتوقيـت ومـدى إجـراءات    ألنها تساعده على التخطيط لعملية المراجع
ن الفحص التحليلي القول بأفانه يمكن ( عليه ، المراجعة وكذلك تخفيض مخاطر االكتشاف

بعض المراجعين دون البعض األخر بل أصبح مجـاال   م يعد نوعا من اإللهام يوافق عليهل
   .)7(لية المراجعة زيادة كفاءة وفعاإلى  أساسيا من مجاالت المراجعة والفحص والتي تهدف

  :مفهوم المراجعة التحليلية
لقد وردت عدة مفاهيم للمراجعة التحليلية حيث هناك من يطلق عليهـا الفحـص   

االسـتعراض   اك من يسميهر المراجعة التحليلية ثم هناالبعض األخويطلق عليها  التحليلي
اجـع الحسـابات   مجموعة اإلجراءات اإلضافية التي يقوم بهـا مر (  التحليلي ويقصد بها

للحصول على درجة ثقة من خالل توفير أدلة إثبات مكملة لألدلة التـي حصـل عليهـا    
   .)8( ) المراجع من اإلجراءات األخرى

قـد عـرف   ف 56في التوصية رقـم   )9(للمحاسبين القانونيين معهد األمريكي الما أ
للحكم علـى معقوليـة    نها عملية تقييم للمعلومات المالية وذلكاإلجراءات التحليلية على أ

   .العالقات بين البيانات المالية وغير المالية
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بأنها تعنـى تحليـل    520وفق المعيار رقم  )10(وعرفها االتحاد الدولي للمحاسبين 
النسب والمؤشرات المهمة وبحث التقلبات والعالقات التي تكون متعارضة مع المعلومـات  

  .المبالغ المتنبأ بهااألخرى ذات العالقة أو تلك التي تنحرف عن 
كما تتضمن اإلجراءات التحليلية دراسة العالقات بين عناصر المعلومات الماليـة  

تحليلية أيضـا علـى أنهـا    وقد عرفت اإلجراءات ال، والمعلومات غير المالية ذات العالقة
تحليل االتجاهات والمؤشـرات الجوهريـة التـي تهـتم     إلى  دراسة تهدف )11( عبارة عن
  :من تلك اإلجراءاتظر العادية حيث تنص التقلبات والبنود غيبتقريب فح

مقارنة المعلومات المالية الحالية للشركة مع المعلومات المالية المرتبطـة بفتـرة أو    -
  )التحليل األفقي ( ففترات سابقة 

مقارنة المعلومات المالية الحالية مع معلومات مالية تتعلـق بالنتـائج المتوقعـة أو     -
  .طريق الموازنات أو التنبؤات المستهدفة عن

دراسة العالقة بين عناصر المعلومات المالية المتوقعة بغرض مطابقتها وتكييفها مع  -
نموذج قابل للتنبؤ تأسيسا على خبرة المنشاة حيث يتوقع وجود هذه العالقـة بـنمط   

 .تغيرهإلى  تغيرات جوهرية قد أدت معين واستمرارها عليه إذا لم يكن هناك

الصناعة التي تعمل فيهـا  المعلومات المالية مع معلومات مالية مماثلة ترتبط بمقارنة  -
 المنشاة 

 .دراسة عالقة المعلومات المالية مع معلومات مالية غير مالئمة أخرى -

علية فان إجراءات المراجعة التحليلية ما هي إال أسلوب من أسـاليب المراجعـة   
ية وتحديد العالقات بين القـيم فـي القـوائم    تهدف لتحليل االتجاهات واالنحرافات الجوهر

بهدف إعداد برنـامج جيـد   ، المالية للفترة المالية ومقارنتها بالقيم المتوقعة والقيم المعيارية
لعملية المراجعة والحصول على أدلة إثبات كافية ومالئمة لدعم النتـائج النهائيـة لعمليـة    

 .المراجعة
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راءات التحليلية يقصد بـه مجموعـة   ن اصطالح اإلجما تقدم يتضح أ ءوفي ضو
  :)12(لية التي تتضمن العمليات التالية اإلجراءات التحلي

   .التنبؤ باألرصدة المتوقعة للبنود محل المراجعة أو الفحص - أ
مقارنة هذه األرصدة المتوقعة مع تلك التي تم التقرير عنها فـي القـوائم الماليـة     -  ب

 .بهدف تحديد االختالفات بينها

ية النسبية لتلك االختالفات واالنحرافات بهدف تحديد مدى الثقـة فـي   تقييم األهم -  ت
جراء اختبارات تفصـيلية  لتحليلي ومدى إمكانية التوسع في إالمراجعة أو الفحص ا

 .إضافية

ي أن إجراءات المراجعة التحليلية تعني مطابقة األرصدة الـواردة بـالقوائم   أ
تـه المهنيـة وحكمـة الشخصـي     المالية مع ارصده توقعها المراجع في ضـوء خبر 

معقوليـة أرصـدة القـوائم     وهذا يوفر للمراجع إثبـات ، واألحوال االقتصادية السائدة
فاألرصدة التي تتطابق مع توقعات المراجع تعتبر معقولة وتتطلب اختبـارات  ، المالية

نهـا  ف بشكل كبير مع توقعـات المراجـع فإ  أما األرصدة التي تختل، تفصيلية محددة
يـرى أن مفهـوم    )13(في حين أن بعـض الكتـاب   ، ة مكثفةتبارات تفصيليتتطلب اخ

اإلجراءات التحليلية هي مطابقة المبالغ التي تتضمنها القوائم الماليـة للمنشـاة محـل    
المراجعة بمبالغ متوقعة من جانب المراجع في ضـوء خبراتـه وحكمـة الشخصـي     

 .ض المراجعةوالظروف األخرى السائدة مما يوفر إثبات مفيد في إغرا

فقد عرف إجراءات المراجعة التحليلية بأنهـا فحـص    )West wick )14 أما
ومقارنة األرقام الخاصة بالمنشاة سواء كانت أرقام مالية أم غير مالية مـع البيانـات   

بـداء  وذلك لغرض مساعدة المراجع فـي إ ، والمعلومات األخرى الداخلية والخارجية
أي ترشـيده فـي حكمـه    ، ة أرصدة الحساباتالرأي الفني عن صحة وصدق وعدال

  .الشخصي على القوائم المالية ونتائج األعمال
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عرفا إجراءات المراجعة التحليلية بأنهـا  )Thomas & Henk )15 نفي حين أ
، دراسة للعالقات القائمة بين البيانات المسجلة بالدفاتر ومقارنتها ببيانات فترات سـابقة 

االنحرافات والتعرف علـى أسـبابها ومـن     والكشف عنأو مقارنتها ببيانات متوقعه 
  :نالحظ أهذا التعريف ي خالل

إجراءات المراجعة التحليلية تتطلب إجراء مقارنة بين األرصدة الفعلية الواردة فـي   -
بنا على خبرته وحكمه الشخصي عن ، القوام المالية واألرصدة التي توقعها المراجع

  .المنشاة والبيئة التي تعمل فيها
إجراءات المراجعة التحليلية تكشف عن التغيرات غير العادية في أرصدة الحسابات   -

  .والتي تتطلب اختبارات تفصيلية أعمق
في معقولية األرصدة واتسـاقها مـع بعضـها     المراجعة التحليلية تمثل دليل إثبات  -

 .البعض من جهة واتساقها مع الظروف المساندة من جهة أخرى

ن المراجعة التحليلية هـي فحـص   أوضحا أ فقد )DePaul & Atwood )16أما 
انتقادي للعالقات القائمة بين أرصدة القوائم المالية وذلك بغرض التأكد من اتسـاق  

وأيضا اتسـاقها  ، األرصدة مع بعضها واتساقها مع االتجاهات االقتصادية السائدة
فـي   ثباتـا وهى توفر للمراجـع إ ، مع معرفة المراجع وخبرته وحكمه الشخصي

 .غير مقنعة هامجاالت كانت نتائج اختبارات

ن الهدف مـن إجـراءات المراجعـة    التعريفات السابقة جميعا نالحظ أ من خالل
ه علـى  تسـاعد ء الرأي المستند على أدلة قويـة وم بداالتحليلية هي مساعدة المراجع في إ

درجـة  ى إل ترشيد حكمه وتقدير الشخصي على بعض األمور التي لم يصل المراجع فيها
  .إقناع عالية من خالل إجراءات المراجعة التفصيلية
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  :أهمية المراجعة التحليلية
إليهـا المراجـع    ى الوسائل التي قد يلجـأ حدتبر إجراءات المراجعة التحليلية إتع 

وهـي تسـاعده علـى    ، للتعرف على مواطن الضعف والقوة في المنشاة محل المراجعة
تطيع المراجع من خاللها تقييم أداء مساعديه والكشـف  ويس، المراجعة عملية تحسين جودة

  .اومعالجته اوالبحث عن أسبابه، الهممعن أوجه القصور في أع
ويتوقف القيام بها على التقدير والحكم الشخصي للمراجع بعـد فحصـه نظـام     

 بنـاءاً و، المراد فحصهمدى أهمية العنصر وعلى ، محل المراجعة الرقابة الداخلية للمنشاة
تخفيض مخـاطر االكتشـاف التـي قـد      على هتساعد أدلة إثبات إضافيةإلى  تهحاجى عل

  .الرأي ءبداهه نتيجة اعتماده على عينة عند إتواج
زيادة مقـدرة  إلى  أن زيادة أهميتها ترجعإلى  )17(وبوجه عام تشير بعض الكتابات 

مـن  % 27وهو أسلوب ساعد المراجع علـى اكتشـاف   ، المراجع على اكتشاف األخطاء
دارة المنشاة حيـث تسـاعدها   إلوللمراجعة التحليلية أهمية كبيرة كذلك ، مجموع األخطاء

وقد ألزمـت معـايير األداء   ومن ثم معالجتها ، على اكتشاف أوجه القصور داخل المنشاة
لمراجع بضرورة مساعدة اإلدارة في التبليـغ عـن أمـاكن الضـعف واقتـراح      المهني ا

  .زمةالالتحسينات أل
راجعة التحليلية أهمية كذلك ألصحاب المشروع فهي تساعدهم على معرفـة  وللم 

قدرة المنشاة على االستمرار ومعرفة أماكن الخطر ومن ثم معالجـة القصـور وتجنـب    
  .وتساعدهم كذلك على تقييم أداء اإلدارة الخطر

ة زيادة جودإلى  تودي لية أهمية كبيرة للمهنة ككل فهيوأخيرا فان للمراجعة التحلي
   .ثقة الطرف الثالث فيها عملية المراجعة وبالتالي زيادة
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  :أهداف المراجعة التحليلية
يت المراجعة التحليلية باهتمام كبير من قبل الكتـاب وبحـاث المحاسـبة    ظلقد ح

والمراجعة نظرا لما لها من أهمية كبيرة والى األهداف التـي تحققهـا والتـي يصـعب     
م ن إجراءات المراجعة التحليليـة تسـتخد  أ 520 ي رقمفقد أوضح المعيار الدول، حصرها

   :)18(ة اآلتيلألغراض 
  مساعدة المراجع في تخطيط وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة -
كإجراءات جوهرية عندما يكون استخدامها ذا تأثير وفعالية أكثر مـن االختبـارات    -

  .التفصيلية لتخفيض مخاطر االكتشاف
 .عند مرحلة الفحص النهائي لعملية المراجعة كنظرة شاملة للبيانات المالية -

فقـد   )19( للمحاسبين القـانونيين معهد األمريكي الالصادر عن  56ما المعيار رقم أ
تتمثل في مساعدة المراجع خـالل  ، ن الهدف من استخدام اإلجراءات التحليليةأإلى  أشار

إجـراءات  مة سـال مرحلة التخطيط لعملية المراجعة على تحديد طبيعة وتوقيت ومـدى  
 أألرصـدة التعرف على إلى  وتهدف هذه اإلجراءات في مرحلة التخطيط كذلك، المراجعة

تخفيض الوقت وتحديـد المخـاطر   إلى  كما تهدفالتي تتطلب اختبارات تفصيلية موسعه 
  .المختلفة والمجاالت التي تتطلب مزيدا من التحقق

أدلـة إثبـات واكتشـاف    وفي مرحلة التنفيذ تساعد المراجع في الحصول علـى   
نهـا تسـاعد   عملية المراجعة وإعداد التقرير فإأما في المرحلة النهائية ل، األخطاء والغش

  . المراجع في التعرف على البنود التي تتطلب أكثر إفصاحاً
حا إن الغرض من استخدام المراجـع  فقد أوض )Arenas & Loeb beck )20إما 

  :هذه اإلجراءات تتمثل فيل
  .عمل العميل والنشاط الذي يمارسهفهم مجال  -
  .تقدير قدرة الشركة محل المراجعة على االستمرار -
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 .تخفيض االختبارات التفصيلية لعملية المراجعة -

 .عادية الموجودة في القوائم الماليةالاالنحرافات غير  التعرف على -

ن الهدف من استخدام إجراءات المراجعة أ فقد أوضح )21( وفى دراسة لطفي أمين
 :ةاآلتيالتحليلية هو مساعدة المراجع في األمور 

  .عمال المنشاةالتعرف على طبيعة أ -
  .تحديد مجاالت المخاطرة المتوقعة -
 .تحديد مدى االختبارات للعمليات واألرصدة -

 .من الفحص مزيداًإلى  يد المجاالت التي تحتاجتحد -

 .تعزيز النتائج التي تم التوصل إليها خالل المراجعة التفصيلية -

 .القيام بفحص إجمالي للمعلومات المالية -

إلـى   أن أسباب استخدام إجراءات المراجعة التحليلية ترجـع  )22(وهناك من يرى 
 :مساعدة المراجع في النواحي التالية

  .عمال العميل وتحديد مناطق الخطورة المختلفةالمساعدة في فهم طبيعة أ -
  .كمشروع مستمرالمساعدة في تقدير قدرة المنشاة على االستمرار  -
 .تساعد في التعرف على مجاالت األخطاء المختلفة في القوائم المالية -

 .)تفاصيل العمليات واألرصدة(تقليل االختبارات األساسية  -

 . تخفيض تكلفة أداء عملية المراجعة -

التحليليـة فـي   ن استخدام المراجعة أإلى  فقد أشارا )Cook &Winkle )23أما  
المراجع في الكشف عن التقلبات الجوهرية والعمليات غير العادية  تساعدعملية المراجعة 

في الحصول على القدر الكافي من أدلة اإلثبـات   تساعده لية واوالجوهرية في البيانات الم
األخطاء والمخالفات التـي   تساعده في الكشف على كماالتي تدعم الرأي الذي وصل إليه 

 .اجعة التفصيليةقد يصعب كشفها باستخدام إجراءات المر
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ن المراجعة التحليلية تساعد المراجع في ترشيد حكمه الشخصي الحظ أي مما سبق
تحسين أداء عملية المراجعة من خالل ترشيد التخطيط للمراجعة وكـذلك  إلى  فهي تهدف

  .ريراالعمل الميداني وإعداد التق
  :ةاآلتيخطوات ن األمر يتطلب من المراجع القيام بالفإولتحقيق األهداف السابقة 

دراسة طبيعة المنشاة من الناحية االقتصادية وكذلك التعرف على الصناعة التـي   -1
تعمل المنشاة في إطارها حيث يعتمد المراجع على حكمه الشخصـي وخبرتـه   

  .ثرها خالل فترة المراجعةلمهنية في التعرف على التغيرات وأا
نشاة محل المراجعة لمعرفـة  دراسة السياسات والممارسات اإلدارية المتعلقة بالم -2

ويستعين المراجع بخبرتـه وحكمـه   ، التغيرات التي حدثت خالل فترة المراجعة
الشخصي في تقدير اثر تلك التغيرات على نتائج األعمال حيث قد يتبين للمراجع 

  .أن المنشاة غيرت األسلوب بأسلوب أخر أكثر حداثة
حليلية ونسبتها من خالل الوقت إجراءات المراجعة الت تسترقهتحديد الوقت الذي  -3

حيث تتحدد نسبة ، )المراجعة التحليلية + المراجعة التفصيلية ( الكامل للمراجعة 
وهذا يتم على أسـاس  ، هماالتكلفة والمنفعة المتوقعة لكل منكل منهما على أساس 

الحكم الشخصي للمراجع إذ يمكن تخفيض االختبارات التفصـيلية مـع زيـادة    
حليلية والعكس صحيح وهذا عادة ما يتحـدد بنـاء علـى خبـرة     اإلجراءات الت

 .المراجع وحكمه الشخصي

مدى العالقة ما بـين إجـراءات المراجعـة التحليليـة والحكـم       يالحظ مما سبق
ومـا هـي أهميـة     ؟ولكن ما المقصود بالحكم الشخصي للمراجـع  ، الشخصي للمراجع

ابة على هذه األسـئلة فـإن الباحـث    ؟ ولإلجوكيف يتم ترشيده  ؟ استخدامه في المراجعة
  :قولي
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ح يكتنفه الغموض وغير إن الحكم الشخصي حتى وقت قريب مصطلح غير واض 
حد المقومات األساسية في أي عمل مهني وله دور ال يمكن التقليل مـن  مفهوم رغم أنه أ

ن من يـرى أ  شانه أو االستغناء عنه في كثير من مجاالت المراجعة فهناك من المراجعين
علية يتحـدد الحكـم الشخصـي     اًالحكم الشخصي مرتبط باألهمية النسبية للعنصر وبناء

وهناك فريق ثان يرى إن الحكم الشخصي له أهمية خاصة في المراجعة نظـرا  ، للمراجع
للمحاسبين األمريكي  معهدالفقد أوضح ، لعدم وجود قواعد دقيقة تحكم عملية اتخاذ القرار

ن يولي والمتعلقة بتدريب المراجعين أنه على المراجع أ 1م وصية رقفي الت )24(القانونيين 
عناية كبيرة بتدريب مساعديه حتى يصبحوا قادرين على التفكير بموضـوعية وممارسـة   

ن بعض البيانات المحاسبية ليست قابلة صي بشكل سليم وأوضح المعهد كذلك أالحكم الشخ
ن تحديـد درجـة الدقـة    لمهني وذكر أمراجع الحكم الشخصي اللقياس مما يتطلب من ال

، ومستوى الثقة عند استخدام أسلوب العينات يتحدد في ضوء الحكم الشخصـي للمراجـع  
ن ن المراجـع عليـه أ  ح كذلك انه في مجال فحص وتقييم نظام الرقابة الداخليـة أ وأوض

  .ام الرقابة الداخليةفي الحكم على سالمة نظ يستخدم حكمه الشخصي
المتعلق بجمع  510فقد أوضح في المعيار رقم  )25(بين دولي للمحاسأما االتحاد ال 

بات كافية ومناسبة لمسـاعدته عنـد   ن يتحصل على أدلة إثأدلة اإلثبات أنه على المراجع أ
 اًوبنـاء ، الرأي ويتحدد مقدار ونوع أدلة اإلثبات من خالل حكمه وتقديره الشخصي ءبداإ

  .على دراسته للظروف المحيطة بالحالة
ن المراجـع  أ 530فـي المعيـار رقـم     )26(التحاد الدولي للمحاسبين أشار ا كما 

المسـموح بـه    ند تحديد حجم العينة ومعدل الخطـأ مطالب باستخدام حكمه الشخصي ع
ن المراجع عادة مـا  أ )27(الكتاب  وقد أوضح كذلك بعض ينومستوى الدقة والثقة المطلوب

صحة التقديرات المختلفـة وخاصـة فيمـا    يعتمد على حكمه الشخصي عن مدى سالمة و
  .يتعلق بالمخصصات واالحتياطيات
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اعتراف المنظمات المهنية وكتاب المحاسبة بالحكم الشخصـي   ويالحظ مما سبق 
ن الحكـم  أ )28(إال انه لم يتم تحديد تعريف دقيق ومحدد للحكم الشخصي فهناك من يـرى  

ته ومعرفته في حالة وجود غموض الشخصي هو اجتهاد من جانب المراجع بناء على خبر
فني محايد عن مدى عدالـة وسـالمة    لقرار والتي تساعده على تكوين رأيبهدف اتخاذ ا

ن خصـائص  ويالحظ من خالل التعريف السـابق أ ، القوائم المالية للمنشاة محل المراجعة
   :اآلتيالحكم الشخصي تتمثل في 

   .م الشخصياجتهاد المراجع وبذل ما في وسعه عند إصدار الحك -1
يقوم الحكم الشخصي للمراجع على أساس من ألمعرفه العلمية والخبـرة العمليـة    -2

  .وهذا يتفق مع معيار التأهيل العلمي والعملي للمراجع
الحاجة للحكم الشخصي للمراجع في حالة عدم وجود فائدة أو توصية معينـة   أتنش -3

 .تالئم موقف المراجعة

راجع في اتخاذ قـرارات أكثـر مالئمـة    مساعدة المإلى  يهدف الحكم الشخصي -4
 .لموقف المراجعة والتي تسهم في تكوين الرأي الفني

فراد لديهم خبـره  فقد ذكر أن الحكم المهني هو حكم شخصي أل )Micheal )29ماأ
 .االعتماد على تلك الخبرة والمعرفة ألنشطتهمومعرفة في مجال معين ويتطلب مزاولتهم 

أثنـاء   ة اتخاذ قرار من قبل مراجـع مؤهـل  عملي نهعلى أ)30( رفهوهناك من يع
المحاسبية المقبولـة ومعـايير    ئمزاولته لعمله المهني ويتم اتخاذ القرار من خالل المباد

  .المراجعة المتعارف عليها وقواعد السلوك المهني
مـن   اءابتدالمراجعة  عملية والحكم الشخصي يمارسه المراجع في جميع مراحل

عند االنتهاء من عملية المراجعة وإعداد وإصدار التقريـر  وا بتنفيذها التخطيط لها ومرور
المحاسبة ومعايير األداء المهني للمراجعـة وقواعـد    ئويتم ذلك من خالل االلتزام بمباد

  .السلوك المهني
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، ويعتمد المراجع في حكمه الشخصي بناء على تأهيله العلمي وخبرتـه العمليـة   
ن مدى سالمة وعدالة القوائم المالية وتمثيلها للمركز المـالي  بداء رأي فني محايد عإ ألجل

  .ونتائج األعمال
هميته من الهدف مـن  فللحكم الشخصي أهمية كبيرة في جميع مراحل المراجعة وتتحدد أ 

ـ  ، الرأي الفني ءبداالمراجعة وهو إ  اًفالمراجع مطالب بإبداء رأي وهو نسبي ولـيس مطلق
  .وتقديره الشخصيوهذا يتطلب من المراجع حكمه 

ولكن رغم أهمية الحكم الشخصي في المراجعة واعتماد المهنة بشكل كبير عليـه   
نظرا لما له من فوائد ومزايا مثل المرونة وإتاحة الفرصة إمام مزاولـي المهنـة إلبـراز    
طاقاتهم وقدراتهم في المعارف التي لم يرد بشأنها توصية من المنظمـات المهنيـة فقـد    

ترشيد الحكم الشخصي في المراجعة نظرا للتبـاين الكبيـر فـي أحكـام     لظهرت الحاجة 
صـعوبة إجـراء المقارنـات بـين أداء     والمراجعين الشخصية عند القيام بالعمل المهني 

 وترتب على ذلك ظهور مشاكل كبيرة ومنها فقدان الثقة في المهنـة ، المراجعين المختلفين
كفاءة عملية المراجعة وصـعوبة   س هذا علىمن قبل مستخدمي القوائم المالية وانعك ككل

ية المرجع إذا ما تعرض للمسالة المهنية اتجاه أصـحاب المنشـاة أو اتجـاه    مسؤولتحديد 
  .الطرف الثالث الذي قد يتضرر نتيجة اعتماده على تقرير المراجع

ولتحقيق ترشيد الحكم الشخصي بذلت جهود كبيرة من قبل المنظمـات المهنيـة    
أصبح هناك مـداخل متعـددة   هذه الجهود لونتيجة ، تاب في مجال المراجعةوالبحاث والك

ومن أهم هذه المـداخل  ، وجود قدر من االتفاق بين أحكام المراجعين الشخصيةإلى  تهدف
وهـي  ، هو مدخل معايير األداء المهني للمراجعة لترشيد الحكم الشخصي بأقسامها الثالثة

والمدخل السلوكي لترشـيد  ، داني ومعايير إعداد التقريرالمعايير العامة ومعايير العمل المي
حيث يعني مفهوم المشاركة ، الحكم الشخصي وذلك من خالل مفهومي المشاركة واإلدراك

ن الحكم الشخصي يأتي نتيجة تفاعل واشتراك فريق متكامل من الخبراء مما يقلل من هو أ
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أما مفهوم اإلدراك فيعنـي إدراك   للحكم الشخصي اًاالختالفات الفردية ويعتبر هذا ترشيد
وأخيرا مدخل استخدام ، المراجع للمواقف السليمة من خالل التفسير والتأويل السليم للحدث

أساليب التحليل الكمي لترشيد الحكم الشخصي للمراجـع وهـو مـا يعـرف بـإجراءات      
  .أساليب رياضية وأساليب إحصائيةإلى  المراجعة التحليلية وتنقسم هذه األساليب

وترشيد الحكم الشخصي يعني تحسين الحكم الشخصـي وتهذيبـه حتـى تصـبح     
وتحقق أقصى المنـافع  ، القرارات التي يتخذها المراجع على درجة عالية من الموضوعية

فـي اتخـاذ أي    وفعاالً اًهام اًويالشك إن للخبرة واالستشارة دور، ألممكنه وبأقل التكاليف
، الل مجموعة من المعايير يجب أخذها فـي االعتبـار  قرار سليم وهذا ال يتأتى إال من خ

  :حتى يكون هناك ترشيد للحكم الشخصي ومنها
 وجود وجود تقارب واتساق في وجهات نظر المراجعين اتجاه موضوع معين وعدم -

اختالف جوهري في األحكام الشخصية بين المراجعين حول موضوع معين والـذين  
 .يستخدمون نفس البيانات والمعلومات

 ويتم استخدام اإلجراءات التحليلية داخل مكتب المراجعة الواحد لتقليل االختالفات
ويستخدم فحص النضير كوسيلة لتحقيق درجة مـن االتسـاق   ، الجوهرية بين المراجعين

  .ةلمهنفي ممارسة ا والتوحيد
  .عدم وجود مخالفة للمعايير والقواعد والتوصيات المتفق عليها مهنيا -
، ك تناسب بين الحكم الشخصي والتأهيل العلمي والعملي للمراجعن يكون هنايجب أ -

 .حيث إن الحكم الشخصي يتوقف بدرجة كبيرة على الخبرة المهنية

في ترشـيد الحكـم الشخصـي     اًوأساسي اًهام اًإن لإلجراءات التحليلية دورف عليه
طبيعة عمـل  وذلك عند تحديد مدى قدرة المنشاة على االستمرار أو عند تحديد ، للمراجع

المعرفـة  إلـى   حتـاج كل ذلـك ي ، وجود المخاطر المتوقعة المنشاة أو عند معرفة أماكن
   .الشخصية من قبل المراجع والى استخدام حكمه وتقديره الشخصي
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  :مراحل تطبيق إجراءات المراجعة التحليلية
ن أ 23فـي المعيـار رقـم     )31(للمحاسبين القـانونيين  األمريكي المعهد أوضح 

وهذا يتوقـف علـى   ، إجراءات المراجعة التحليلية يتم تطبيقها في جميع مراحل المراجعة
  :حيثهدف المراجع من تنفيذ هذه اإلجراءات 

علـى   اثنا مرحلة التخطيط لعملية المراجعـة  اءات التحليلية المراجعتساعد اإلجر -1
إلـى   تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات المراجعة التفصيلية وكـذلك تهـدف  

التعرف على أرصدة الحسابات التي تتطلب اختبارات تفصيلية موسعه لتخفـيض  
الوقت وكذلك تحديد الشخص المؤهل للقيام بها وتحديد العناصـر ذات األهميـة   

  .النسبية الكبيرة
المراجع في الحصول على أدلة اإلثبـات واكتشـاف    اإلجراءات التحليلية تساعد -2

  .عة التفصيليةعند تنفيذ المراج األخطاء والغش
 شـاملة المرحلة ألنهائيه لعملية المراجعة وإعداد التقرير وهي النظرة الخاطفة وال -3

تساعد المراجع في التعرف على العناصـر والبنـود    فهيبنود القوائم المالية إلى 
 .التي تتطلب إفصاح أكثر

 أنإلى  8في الفقرة  520في المعيار رقم  )32(وقد أشار االتحاد الدولي للمحاسبين 
في فهم  في مرحلة التخطيط لمساعدتهالمراجع سوف يستخدم إجراءات المراجعة التحليلية 

وتساعده كذلك في تحديد توقيت ونطـاق  ، نشاط العميل وتحديد عناصر المخاطرة المختلفة
ويستخدم المراجع اإلجراءات التحليليـة لكـل المعلومـات    ، إجراءات المراجعة التفصيلية

والهدف منها هو تخفيض مخاطر االكتشاف المرتبطة بتأكيدات معينة ، لماليةالمالية وغير ا
ويسـتخدم  ، ويتم استخدام كل من اإلجراءات التحليليـة والتفصـيلية معـا   ، للقوائم المالية

أي ، جع كذلك إجراءات المراجعة التحليلية كمعاينة شاملة في نهاية عملية المراجعـة االمر
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إذا كانت البيانات  ا يقوم بتكوين رأيه العام عماعة وذلك عندمعند قرب أو في نهاية المراج
 .المالية ككل مطابقة لمعرفة المراجع بطبيعة العمل

نه يمكن تنفيذ إجراءات المراجعة التحليلية أ )Arens & Loebbecke )33وقد بين 
في جميع مراحل المراجعة تبعا للظـروف المحيطـة بعمليـة المراجعـة إال أن اغلـب      

ن هذه االختبارات تعتبـر جوهريـة   إعداد قائمة المركز المالي حيث إ اءات تتم بعداإلجر
وتتم بعض إجراءات المراجعة التحليليـة  ، واالهتمام عادة ما يكون حول أرصدة الحسابات

في مرحلة التخطيط لمساعدة المراجع على تحديد طبيعة وتوقيت ومدى العمل الذي سـيتم  
على معرفة األمور الهامة التي تتطلب عناية خاصـة خـالل    ويساعد ذلك المراجع، تنفيذه

ويتم كذلك تنفيذ هذه اإلجراءات خالل مرحلة االختبار مـع بـاقي   ، أداء عملية المراجعة
وتتم إجراءات المراجعة التحليلية كذلك عند االنتهـاء مـن   ، إجراءات المراجعة األخرى

النهائي للتحريفـات الجوهريـة أو   عملية المراجعة ويكون ذلك مفيدا عند أجراء الفحص 
على القوائم المالية  على إلقاء نظرة موضوعية أخيرةومساعدة المراجع ، المشكالت المالية
  .التي تم مراجعتها

ها خالل مراحل عملية ءات المراجعة التحليلية يمكن أداؤأن إجرامما سبق  ستنتجأ
  :المراجعة وهي

  .مرحلة التخطيط لعملية ألمراجعه -
  .تنفيذ عملية المراجعةمرحلة  -
 . المرحلة النهائية لعملية المراجعة وإعداد التقرير -

  :إجراءات المراجعة التحليلية في مرحلة التخطيط لعملية المراجعة –أوال 
استخدام إجراءات المراجعة التحليلية عند التخطيط لعملية المراجعـة تمكـن    نإ 

ل المراجعة والبيئة التي يعمل بها والنظام المراجع من المعرفة الشاملة ألنشطة المنشاة مح
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المحاسبي المتبع وطبيعة اإلحداث االقتصادية والعمليـات الماليـة المرتبطـة بموضـوع     
المراجعة بهدف تحديد وتقدير المخاطر المختلفة لكل عنصر من عناصر القـوائم الماليـة   

اليـة  ارنة بين الفترة الحلمختلفة للمقواستخالص النتائج المرتبطة بالعالقات بين األرصدة ا
وكذلك المقارنة بين توقعات اإلدارة المعيارية والفعلية ومقارنة بيانـات  ، والفترات السابقة

ـ   اإلدارة وتوقعات المراجع ومقارنة بيانات المنش ت آاة محل المراجعة مـع بيانـات المنش
اسـتخدام  األخرى التي تعمل في نفس النشاط ثم مقارنة بيانات العميـل مـع التوقعـات ب   

  .البيانات غير المالية
وعند التخطيط لعملية المراجعة على المراجع دراسة إمكانية حدوث األخطاء في  

عمله حيـث  أثناء  لمحاسبية التي قد تعترض المراجعكل بند من البنود وما هي المشاكل ا
إن استخدام هذه اإلجراءات عند التخطيط تساعد المراجع علـى فهـم أفضـل للمنشـاة     

ن استخدام هـذه اإلجـراءات فـي مجـال     ويمكن القول إ، ية التي تعمل بهاظمتها البيئوأن
التخطيط لعملية المراجعة تحقق العديد من األهداف ومنها تحديد طبيعة وتوقيـت ونطـاق   
إجراءات المراجعة التفصيلية وكذلك تحديد المجاالت التي تتطلب من المراجـع دراسـة   

مخاطر الجوهرية وتحديد مدى االعتمـاد علـى نطـاق    تقدير الإلى  وهذا يهدف، خاصة
الرقابة الداخلية لمساعدة المراجع في تقدير ما إذا كانت هناك تغيرات غيـر عاديـة فـي    

  .متعمقة وبأساليب متقدمة اًأرصدة البنود المالية التي تستوجب فحوص
ات ن استخدام المراجـع لإلجـراء  أإلى  )34(  520وقد أشار المعيار الدولي رقم  

لنشاط وتحديد منـاطق الخطـر   لعملية المراجعة تساعده على فهم االتحليلية عند التخطيط 
اتجاهات النشاط التي يجهلها المراجع والتي سوف تساعده  دالئل علىإلى  المختلفة وتؤدي

كمـا أشـار   ، في تحديد جوهر التخطيط والوقت والنطاق إلجراءات المراجعة األخـرى 
نه يتم استخدام المعلومات الماليـة وغيـر الماليـة فـي     أإلى  9قرة المعيار الدولي في الف
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اإلجراءات التحليلية عند التخطيط لعملية المراجعة وعلى سـبيل المثـال المقارنـة بـين     
  .المبيعات ورقم اإلنتاج وحجم البضاعة المباعة

يتضح أن المراجع يستخدم إجراءات المراجعة التحليلية عند التخطيط لعملية  عليه
وعليـة فـان   ، ن تولى عناية خاصـة ف التعرف على الحسابات التي يجب أالمراجعة بهد

الهدف هو ترشيد الحكم الشخصي للمراجع وتخفيض الوقت ومن ثـم التكلفـة ومسـاعدة    
  .المراجع في تحديد الشخص المؤهل للقيام بهذه المهمة

  :إجراءات المراجعة التحليلية عند تنفيذ عملية المراجعة – ثانيا
قيامه بعملية الفحص والتحقـق  أثناء  اجع إجراءات المراجعة التحليليةيستخدم المر

وهي تهدف لتخفـيض   -زيادة في االختبارات للعمليات  -ة من صحة العمليات واألرصد
وقد يقـوم المراجـع باختبـارات التفاصـيل     ، لقوائم الماليةبامخاطر االكتشاف المرتبطة 

الفحص وهذا عادة ما يبنى على الحكم الشخصـي  أثناء  عاإجراءات المراجعة التحليلية مو
  .للمراجع لتحقيق الكفاءة والفعالية المتوقعة من اإلجراءات ولتخفيض مخاطر االكتشاف

ن المراجع عادة ما يستفسر أ 520من المعيار الدولي رقم  11ة وقد ورد في الفقر
ـ  من اإلدارة حول توفر المعلومات التي يحتاج إليهـا   راءات التحليليـة ومـدى   فـي اإلج

قيتها ونتائج هذه اإلجراءات ألمنجزه من قبل المنشاة حيث يمكن استخدام المعلومـات  وثمو
ن يكون المراجع مقتنعا بان هذه المعلومات بكفاءة بشرط أ، التحليلية المعدة من قبل المنشاة

اجـع القيـام   انه في حالة نيـة المر إلى  12الفقرة  شارتوأ، تمت تهيئتها بشكل مناسب قد
   :بإجراءات تحليلية كإجراءات جوهرية فانه سوف يحتاج لمراعاة عدة عوامل ومنها

  .الهدف من إجراءات المراجعة التحليلية ومدى إمكانية االعتماد على نتائجها -1
  .طبيعة المنشاة ومدى إمكانية تجزئة المعلومات -2
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رية وعـدد الوحـدات   توفر المعلومات المالية وغير المالية مثل الموازنات التقدي -3
 .المنتجة أو المباعة

 .قية المعلومات المتوفرةوثوم -4

 .فاعلية المعلومات المتوفرة للمقارنة -5

 .المعلومات المتوفرة من خالل المراجعات السابقة -6

والمراجع عند استخدامه لإلجراءات التحليلية خالل قيامه بعملية المراجعة يضيف أدلة 
 .يهإثبات جديدة تساعده في تكوين رأ

هـا  دور كبير وفعال في تقييم اإلجراءات التحليلية وتحليـل نتائج  لخبرة المراجعو
بـاإلجراءات   تنفيـذه عمليـة المراجعـة   أثناء  فالمراجع مطالب، وتفسيرها بطريقة سليمة

للوقـت   اًاختصـار و، لما لها من أهمية كبيرة في زيادة فاعلية وكفاءة المراجعة، التحليلية
ـ  حصول على البيانـات الالزمـة للقيـام   راجع ضرورة الفعلى الم، والتكلفة اإلجراءات ب

سواء من خالل الموازنات التقديرية أو من خـالل القـوائم   ، التحليلية من جميع المصادر
أو من خالل المعلومات الواردة فـي السـجالت الماليـة وغيـر     ، المالية للسنوات السابقة

وكـذلك  ، نشطة المالية للمنشـات المماثلـة  أو من خالل المصادر المتوفرة عن األ، المالية
ولكن درجة الثقـة فـي المعلومـات    ، المعلومات اإلحصائية مثل األرقام القياسية لألسعار

فعلى المراجـع أن يأخـذ فـي    ، اإلجراءات التحليلية المتاحة لها اثر كبير في دقة وسالمة
  .جة مصداقيتهاالتأكد منها ومن درو، اعتباره مصدر البيانات ودرجة الثقة فيها

مما سبق نالحظ أن اإلجراءات التحليلية خالل مرحلة تنفيذ عملية المراجعة تساهم 
وتسـاهم فـي زيـادة    ، في المساعدة في إتمام عملية المراجعة بكفاءة من خالل المقارنات

فاعلية المراجعة من خالل تخفيض التكلفة عن طريق تقليل نطاق الفحص والحصول على 
  .فيةأدلة إثبات إضا
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  :إجراءات المراجعة التحليلية في المرحلة النهائية لعملية المراجعة –ثالثا 
إلـى   للمحاسبين القانونيين معهد األمريكيالالصادر من قبل  56أشار المعيار رقم 

ن إجراءات المراجعة التحليلية مطلوبة بشكل جوهري في مرحلتـي التخطـيط والتقيـيم    أ
نظرة الشاملة لعناصر القوائم المالية للمنشاة محل المراجعـة  النهائي لعملية المراجعة أي ال

ن الغرض األساسي مـن اسـتخدام   ويتضح أ، لتقييم مدى كفاية اإلفصاح في القوائم المالية
  :اآلتيتمثل في راءات التحليلية في هذه المرحلة ياإلج

 تقييم مدى معقولية أرصدة القوائم المالية ككل وذلك من خـالل العالقـات غيـر    -1
  .العادية أو غير المتوقعة والتي لم يسبق للمراجع تحديدها

بحث مدى كفاية أدلة اإلثبات التي جمعها المراجع بخصوص أرصدة الحسـابات   -2
  .التي اعتبرها غير العادية أو غير متوقعة عند مرحلة التخطيط لعملية المراجعة

 .مقارنة درجة المخاطرة الفعلية مع درجة المخاطرة المحددة مسبقا -3

الحكم على سالمة القوائم المالية ككل وكفاية اإلفصاح فيها عـن حقيقـة نشـاط     -4
المنشاة وما تظهره من نتائج خالل الفترة المالية محل المراجعة وحقيقة مركزهـا  
المالي في نهاية الفترة ومدى اتفاقها مع متطلبات القوانين واللوائح التي يعمل فـي  

 .إطارها المشروع

راءات المراجعة التحليلية خـالل المرحلـة النهائيـة لعمليـة     ن إجعليه نالحظ أ
وذلك لمساعدته في ، تعتبر مراجعة نهائية لألخطاء الجوهرية أو المشاكل المالية جعةالمرا
موضوعية شاملة على القوائم المالية وتكوين الرأي النهـائي عمـا إذا كانـت     نظرةإلقاء 

  .جع بطبيعة عمل المنشاةالبيانات المالية ككل مطابقة لمعرفة المرا
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  :أساليب المراجعة التحليلية
المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين سنة الصادر عن  56رقم  )35(أوضح المعيار

  :ن يتم من خالل نوعين من اإلجراءاتدليل الذي يمكن الحصول علية يجب أن الأ 1988
  .رصدةالمراجعة التفصيلية والتي تشمل العمليات واأل - أولهما 
والتي يقصد بها قيام المراجع باستخدام ، اإلجراءات التحليلية للمعلومات المالية - وثانيها 

ومـن هـذه   ، بعض األساليب العلمية والمهنية الحديثة في تحليل االتجاهـات والتغيـرات  
النسب المالية ونماذج التنبؤ بالمركز المالي واألساليب الرياضـية واألسـاليب   ، األساليب
حيـث إن هـذه   ، مثل أسلوب تحليل االنحدار والسالسل الزمنية وتقييم الخبرة، ائيةاإلحص

في ترشيد حكمـه   بعض المؤشرات التي تساعده اإلجراءات تفيد المراجع في الكشف عن
  .الشخصي
نه على المراجع أ 15,14,13فقد أوضح في الفقرات  520ما المعيار الدولي رقم أ

ومالئمة خالل أدائه لكل من إجـراءات مـدى االلتـزام    الحصول على أدلة إثبات كافية 
رأيـه عـن    يبدي على أساسها التيالنتائج إلى  وإجراءات التحقق التي تمكنه من الوصول

  .القوائم المالية
االختبارات التي يمكن بواسـطتها التأكـد   هو حيث يقصد بإجراءات مدى االلتزام 

ما إجـراءات التحقـق   أ، عة للواقع العمليمن مدى مطابقة أنظمة الرقابة الداخلية الموضو
 يقصـد بهـا  اإلجراءات التحليلية أما ، عة التفصيلية للعمليات واألرصدةفيقصد بها المراج

  .استخدام النسب والعالقات واالتجاهات بما في ذلك فحص البنود والتغيرات غير العادية
والبعض األخـر  ، نات الماليةإن أساليب المراجعة التحليلية بعضها يعتمد على البياف ولذلك 

أي غير ، وتسمى بإجراءات المراجعة التحليلية الو صفية، يعتمد على البيانات غير المالية
قد تكون شفهية من العميل عن بعض جوانب النشاط التي  االستفسارات )36(الكمية وأهمها 

مـع  ، العميـل  وكذلك اإلطالع على نتائج المراجعات السابقة ومقارنة بيانـات ، أو مكتوبة
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مثل توقعات إجمالي اإليراد من تأجير  )37(، توقعات المراجع باستخدام البيانات غير المالية
ثم مقارنتـه  ، الغرف في الفندق من خالل عدد الحجرات ومعدل التأجير ومعدل االستعمال

وكذلك مراجعة المعلومات غير الكمية مثل اإلطـالع علـى النظـام    ، مع اإليراد الحقيقي
واإلطـالع  ، وعلى محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية، اخلي للعميلالد

ما األساليب التي تعتمـد علـى البيانـات    أ، عميل وعلى العقود واالتفاقياتعلى سياسات ال
المالية والتي يستخدمها المراجع في جميع مراحل المراجعة فهي التي تساعده على ترشيد 

 : اآلتيأدلة إضافية وهي ك لىوالحصول ع، حكمه الشخصي

  :أساليب التحليل المالي –أوال 
فعليه أن يختـار  ، استخدامها من قبل المراجعتتنوع أساليب التحليل المالي الممكن 

ومعرفة الصعوبات ، األسلوب الذي يساعده في التعرف على نشاط المنشاة محل المراجعة
اعد المراجع بشكل كبير فـي معرفـة   سوذلك ي، والمخاطر التي قد تعترضها في المستقبل

معرفـة  ومن ناحيـة أخـرى   ، مدى اتساق العالقات بين أرصدة القوائم المالية من ناحية
  .العالقات بين البيانات المالية والبيانات غير المالية

وتتمثل أساليب التحليل المالي في التحليل األفقـي والتحليـل الراسـي والتحليـل     
  .باستخدام النسب المالية

  :التحليل األفقي -ا
ـ    ع المنشـاة  يساعد التحليل األفقي المراجع على تكوين فكرة صـحيحة عـن واق

حـدى  واختيار إ، ويتم استخدامه من خالل دراسة عدة سنوات سابقة، واتجاهاتها المستقبلية
لمعلومات الـواردة فـي القـوائم الماليـة نفسـها      نوات كسنة أساس وقد يتم استخدام االس

باستخدام أو قد يكون ، أو يتم المقارنة باستخدام النسب المالية، سنوات السابقةومقارنتها بال
، مدى اتزان هذه العالقات واتساقهاالحكم على إلى  وهي تهدف )36(،بيانات التوزيع النسبي
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، حيث يتم إعداد قائمة توزيع نسبي لكل أرصدة قائمة المركـز المـالي وقائمـة الـدخل    
   .ومعرفة االنحرافات وتفسير أسبابها، يع النسبي المعياريا بقائمة التوزمومقارنته

  :التحليل الراسي -ب
وكذلك تحديد ، ر من عناصر القوائم الماليةوهي تحديد األوزان النسبية لكل عنص

وعادة ما يستخدم المراجع هذا ، إجمالي العناصرإلى  الوزن النسبي لكل مجموعة متجانسة
طـر المـالزم   ية المراجعة وذلك لمعرفة وتحديـد الخ األسلوب في مرحلة التخطيط لعمل

  .األهمية النسبية لكل عنصر من عناصر القوائم الماليةو
  :التحليل باستخدام النسب المالية -ج

وهي تعبر عـن  ، وهو من أكثر وأقدم األساليب الكمية استخداما من قبل المراجع
تعتبـر   لتغيرات الهامة وهي التفيد المراجع في معرفة او، عالقات بين عنصرين أو أكثرال

أو نسب ، كون تاريخية من داخل المنشاةال بعد مقارنتها مع نسب أخرى قد تجدوى إ ذات
بالصناعة التي تنتمي إليها المنشاة محل المراجعة وتنقسم النسـب   تتعلقمن خارج المنشاة 

ـ إلى  المالية ب حقـوق  أربعة أقسام وهي نسب النشاط ونسب الربحية ونسب السيوله ونس
  .على مدلول معين تدل كل نسبة عدة أنواع من النسب بحيثإلى  الملكية وينقسم كل قسم

نه يشـوبه بعـض   هذا األسلوب وانخفاض تكلفته إال أوبالرغم من بساطة تطبيق 
وتتمثل أهم هذه العيوب في أن نتـائج  ، العيوب والتي قد تحد من كفاءة وكفاية أدلة اإلثبات

ن أرصدة الحسابات للسنوات السابقة ال تخلو من األخطـاء وال  أل، يمةالمقارنة ال تكون سل
وال يسـتطيع هـذا   ، يستطيع هذا األسلوب كشف األخطاء التي تكون على فترات متالحقة

األسلوب اكتشاف التغيرات التي كان متوقعا حدوثها ولكنها لم تحدث فعال بسبب األخطـاء  
رصـدة  لى معنوية االنحرافـات بـين األ  ع وهي ال توفر أساسا موضوعيا للحكم، والغش

الظروف التي تمر بها  وقد تكون، الفعلية واألرصدة التي حددها المراجع كأساس للمقارنة
وللتغلب على العيوب ، خرىأإلى  ثابتة فقد تختلف من سنة غيرالمنشاة خالل عدة سنوات 
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وهـي األسـاليب    ،على المراجع أن يستخدم إجراءات تحليلية أخرى أكثر عمقـا السابقة 
   .اإلحصائية والرياضية

     :أسلوب تحليل االتجاه –ثانيا 
ويستخدم بهدف التعرف علـى  ، يعتبر من األساليب األكثر شيوعا بين المراجعين

الل الفترة محـل المراجعـة مـن خـالل     ت التي حدثت على أرصدة الحسابات خالتغيرا
النحرافات وتحديد اتجاهاتها وتفسـير  ومعرفة ا، مقارنتها بأرصدة حسابات الفترات السابقة

  .هذه التغيرات ومعرفة األسباب
، وعند استخدام هذا األسلوب البد من معرفة المدخل ألسببي والمدخل التشخيصـي 

متنبأ بها لكل بند مـن بنـود    يستخدمه المراجع لتحديد قيمة مثلىحيث إن المدخل ألسببي 
على خبرة المراجـع   ءوذلك بنا، ت والمتغيراتالقوائم المالية في ضوء تحليل اتجاه البيانا

  .ثم مقارنة القيم الفعلية للبند بالقيمة المثالية المتنبأ بها، وحكمه الشخصي
عتمـد علـى مقارنـة    يقوم المراجع من خالله بتحليل يفأما المدخل التشخيصي  

 لغـرض التحقـق مـن   ، ترة الحالية بأرصدة حسابات الفترات السابقةأرصدة حسابات الف
اكتشاف  ل استخدام المدخل ألسببي حيث يمكن من خاللهويفضالصحيح سيرها في االتجاه 

  .أي مشكلة موجودة في حساب معين نتيجة لسبب عرضي
وهـذا  ، نه عرضة للخطأيعتمد على التنبؤ بدرجة كبيرة فإ ن تحليل االتجاهإوحيث 

يعتمد على فهم جيـد   الذيل نموذج التنبؤ يتطلب من المراجع تحديد هذا الخطاء من خال
   .ألنشطة المنشاة

دقة تحليل االتجاه تتأثر بدرجة الثقة في البيانات التي يستند عليها المراجع في إن  
  .تحليل االتجاه وخاصة البيانات من المصادر الخارجية
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ولضمان فاعلية التحليل يتوجب على المراجع القيام بالمتابعة السـليمة للحـاالت    
بهدف الحصول علـى  ، ضرورة أجراء فحوص إضافيةإلى  ملية التحليلالتي تشير فيها ع

  .دليل إثبات يتميز بالمالئمة والموضوعية
   :منهاولتحليل االتجاه عدة نماذج 

لك نموذج المتغير الوحيد حيث يتم استخدامه باالعتماد على السالسل الزمنيـة لـذ  
، ه وقلة تكلفتـه لسهولة استخدام ن أهم النماذجوالذي يعتبر م، الحساب عن الفترات السابقة

النمـوذج  ما أ، البياني وأسلوب المتوسط المرجح ومن ضمن أساليب هذا النموذج األسلوب
وهو يعتمد على التنبؤ بمتغير وحيـد  ، الثاني لتحليل االتجاه هو نموذج المتغيرات المتعددة

  .ولكن من واقع سالسل زمنية مرتبطة بأكثر من متغير في عملية التنبؤ
ويعتبر التنبؤ باالتجاه العام للسالسل الزمنية أكثر العناصـر أهميـة فـي مجـال     

موذج يحقق درجة عالية مـن  هذا الن إن المراجعة التحليلية مع ضرورة األخذ في االعتبار
 ه وحكمه الشخصي لمعرفـة مقـدار خطـأ   ن يستخدم خبرتولكن على المراجع أ، الكفاءة

التنبؤ مـع أهميتـه    ن مقياسا غير موضوعي نتيجة خطأكوالن تحليل االتجاه قد ي، لتنبؤا
  . الكبيرة للمراجع ألنه يحدد له مدى معقولية األرصدة محل الفحص

  :أسلوب تحليل االنحدار –ثالثا 
أي يسـتخدم فـي   ، يستخدم أسلوب تحليل االنحدار لتقييم معقولية رصيد أو بند ما

 مكـان باإلومتـى كـان   ، ضوع الفحصالتنبؤ عندما تتوفر بيانات تاريخية عن البنود مو
شاة سواء كان من داخل المن، اشتقاق عالقات بين ذلك البند والعوامل األخرى ألمؤثره فيها

ن وجود هذه العالقات تمكن المراجع من تمثيلها بمعادلة محل المراجعة أو من خارجها أل
  .رياضية يمكن استخدامها في تقدير قيمة البند محل التنبؤ
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توقعات ألرصدة الحسابات إلى  مراجع أسلوب تحليل االنحدار للتوصلويستخدم ال
ن يستخدمها كأساس والتي يمكن للمراجع أ، من خالل استخدام معادلة المربعات الصغرى

  .للحكم الشخصي على معقولية األرصدة الدفترية
إيجـاد  إلى  وهو يهدف، يوكس وجنكيز أسلوباالنحدار  تحليل ومن ضمن أسلوب

ويساعد هذا التحليـل علـى تخفـيض    ، اتجاه توفيقي لمجموعة من المشاهداتأفضل خط 
   .ن أسلوب تحليل االنحدار يمتاز بالدقة لعملية التنبؤإأخطاء التنبؤ ومن ثم ف

أن معظـم أسـاليب المراجعـة    إلـى   تشير )39(وبشكل عام فان اغلب الدراسات 
ن مثل تحليل االتجاه أو تحليـل  وهي تعتمد على التمع، التحليلية تعتمد على وسائل حكمية

وقد خلصت ، النسب واختبار المعقولية وأساليب كمية مثل تحليل االنحدار البسيط والمتعدد
يستخدمون وسـائل تعتمـد علـى الـتمعن،     من المراجعين % 95ن أإلى  تلك الدراسات

 مـن المـراجعين  % 8من المراجعين يستخدمون أسـاليب التحليـل المـالي و   % 89.4و
، من المراجعين يستخدم أسلوب تحليـل االنحـدار  % 11.4ن السالسل الزمنية ويستخدمو

، سهولة وانخفاض تكلفة استخدام الوسائل الحكميةإلى  ويرجع هذا التفاوت بين المراجعين
  مع مراعاة الموازنة بين تكلفة ومنفعة الوسائل الحكمية 

ي ترشـيد الحكـم   معرفة دور إجراءات المراجعة التحليلية ف استهدف هذا البحث
ولتحقيق هذا الهـدف  ، الشخصي للمراجع والتي من خاللها يتم تحسين جودة األداء المهني

إلى  وكذلك، مفهوم المراجعة التحليلية وأهميتها ومراحل تطبيقها وأساليبهاإلى  فقد تعرض
مـن خـالل أسـاليب     رشـيده وكيف يتم ت، لشخصي وأهميته للمراجعالمقصود بالحكم ا

لكل  اًوهام اًكبير اًن للحكم الشخصي دورأ الل البحثتضح من خوقد ا، لتحليليةلمراجعة اا
وخاصة في تحديد البيانات المالئمة التخاذ القـرار  ، المهن والتي من بينها مهنة المراجعة
 بـداء رأي فنـي محايـد   إإلى  والتي تهدف باألساس، وطريقة الحصول على تلك البيانات

   .اليةحول مدى عدالة القوائم الم
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بسبب عدم وجود قواعد ثابتـة تصـلح   ، الفحصأثناء  والمراجع مطالب باالجتهاد
وذلك باستخدام األساليب ، ولجميع األنشطة والمواقف التي قد يواجها، لكافة أنواع المنشات

  لتساعده على ترشيد حكمه الشخصي ، مثل األساليب الرياضية واإلحصائية والمالية
أن تسهم في الرقع من مستوى  الباحثأمل يوصيات التي يه نود تقديم بعض التعل

  : وهيالمهنة 
ضرورة استخدام اإلجراءات التحليلية من قبل المراجع لترشيد حكمه الشخصـي   -1

اتخاذ القرار الصحيح مـن قبـل   إلى  ديوهذا سوف يؤ، ند فحص وتقييم األدلةع
  .المراجع

المراجـع علـى نتـائج    موضوعية حكم إلى  استخدام اإلجراءات التحليلية تؤدي -2
ترشيد الحكـم  إلى  وهذا يودي، المقارنة بين األرصدة الفعلية واألرصدة المعيارية

  .قيامه بعملية المراجعةأثناء  شخصي للمراجعال
جراء النـدوات  والمعاهـد العليـا بـإ   ضرورة قيام المنظمات المهنية والجامعات  -3

ـ    ، والدورات التدريبية اليب اإلحصـائية  لتوضيح وشـرح أهميـة اسـتخدام األس
  .ودورها في ترشيد الحكم، والرياضية في عملية المراجعة
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