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باحـثـة دكتـ ــوراه

جامعة فرحات عباس سطيف 1

الملخص :تُعد ُاإلجراءات ُالتحليلية ُمن ُأىم ُوسائل ُاحلصول ُعلى ُأدلة ُاإلثبات ُمن ُقِبل ُادلدققُ
اخلارجيُأثناءُالقيامُبتنفيذُمهمتوُ،وهتدفُىذهُالورقةُالبحثيةُإىلُالتعرفُعلىُمدىُتطبيقُىذهُ
اإلجراءاتُمنُقِبل ُادلدققُاخلارجيُيفُفرنساُخاللُسلتلفُمراحلُعمليةُالتدقيقُاخلارجيُ،وأىمُ
ادلعوقاتُاليتُربدُمنُاستخدامهاُ .لقدُتوصلتُالدراسةُإىلُقيامُادلدققُاخلارجيُبتطبيقُكلُمنُ
األساليبُالبسيطةُواحلديثةُلإلجراءاتُالتحليليةُخاللُسلتلفُمراحلُعمليةُالتدقيقُاخلارجي.
الكلمات المفتاحيةُ :اإلجراءات ُالتحليليةُ ،ادلدقق ُاخلارجيُ ،مراحل ُالتدقيق ُاخلارجيُ ،األساليبُ
البسيطةُواحلديثةُلإلجراءاتُالتحليليةُ.
Abstract: Analytical procedures are the most important ways to obtain
evidence of confirmation by the external auditor while performing his
mission. The aim of this study is to identify the extent of the
implementation of these measures by the external auditor in France
during the different stages of the external audit process, and the most
important obstacles that limit their use. The study found the application
of both simple and modern methods of analytical procedures by the
external auditors in France during the various stages of the external audit
process.
Key words: Analytical procedures, the external auditor, the stages of the
external audit, simple and modern methods for analytical procedures
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مقدمة:
تواجوُمهنةُالتدقيقُاخلارجيُيفُالوقتُالراىنُمشكلةُضخامةُحجمُادلشروعاتُوتعقدُعملياهتاُ،
وعملهاُيفُبيئةُتتسمُبالتطورُالسريعُيفُمنظماتُاألعمالُوفلسفةُأدائهاُ،كماُأهناُتواجوُمشكالتُ
عديدةُنتيجةُتقصريُبعضُادلدقق نُيفُأداءُواجباهتمُادلهنيةُ،وعدمُالتاامهمُبتطبيقُالقواعدُوادلعايريُ
ادلنظمةُللمهنةُمنُجهةُ،باإلضافةُإىلُكونُىذهُادلهنةُالُتكادُزبلوُمنُادلخاطرُاليتُميكنُأنُتؤديُ
إىلُإظهارُالقوائمُادلاليةُدباُخيالفُماُجيبُأنُتكونُعليوُُ.
ُُُىذاُالتغريُالذيُواجوُادلهنةُصاحبوُتطورُيفُىدفُادلدققُاخلارجيُمنُرلردُإبداءُالرأيُيفُمدىُ
صدق ُوعدالة ُعرض ُالقوائم ُادلاليةُ ،إىل ُربميلو ُمسؤولية ُأكرب ُذباه ُاكتشاف ُاألخطاء ُوادلخالفاتُ
ذاتُالتأثريُاجلوىريُعلىُعدالةُوصدقُادلعلوماتُاليتُتتضمنهاُالقوائمُادلاليةُ،لذلكُظهرتُاحلاجةُ
إىل ُاستخدام ُاإلجراءات ُالتحليلية ُكأداة ُلتحديد ُمسار ُعملية ُالتدقيق ُوالتخفيض ُمن ُسلاطرىاُ،
واحلكمُعلىُمعقوليةُالعالقاتُب نُادلعلوماتُادلاليةُوغريُادلاليةُ.
ُُُتعد ُ اإلجراءات ُالتحليليةُمن ُاالختبارات ُاألساسية ُاليت ُاىتمت ُاذليئات ُادلهنية ُهباُوطلبتُمنُ
ادلدققُضرورةُاستخدامهاُيفُادلراحلُادلختلفةُلعمليةُالتدقيقُ،حيثُأشارُادلعيارُالدويلُُISA520
إىلُأنوُجيبُعلىُادلدققُاستخدامُاإلجراءاتُالتحليليةُيفُمرحلةُالتخطيطُ،منُأجلُربديدُالعناصرُ
غريُالعاديةُاليتُتتطلبُمنوُعنايةُخاصةُ،كماُتستخدمُكاختبارُأساسيُأثناءُالفحصُادليداينُويفُ
هناية ُعملية ُالتدقيق ُعندما ُيقوم ُبتكوين ُرأيو ُالعام ُحول ُمدى ُعدالة ُوموضوعية ُالتقارير ُادلاليةُ
ادلعروضةُعليوُ.
منُخاللُماُسبقُميكنُطرحُإشكاليةُالدراسةُيفُالتساؤلُالرئيسُالتايلُ:
ما مدى استخدام اإلجراءات التحليلية من قِبل المدقق الخارجي في فرنسا خالل عملية
التدقيق الخارجي؟

ُُُتتفرعُعنُىذهُاإلشكاليةُاألسئلةُالفرعيةُالتاليةُ:

 ىلُيتمُاستخدامُاإلجراءاتُالتحليليةُمنُقِبلُادلدققُاخلارجيُخاللُسلتلفُمراحلُعمليةُالتدقيقُاخلارجي؟
 -ىلُيقومُادلدققُاخلارجيُبتطبيقُكلُمنُأساليبُاإلجراءاتُالتحليليةُالبسيطةُواحلديثة؟

 ىلُىناكُمعوقاتُربدُمنُاستخدامُادلدققُاخلارجيُُلإلجراءاتُالتحليلية؟ُُُلإلجابةُعنُاإلشكاليةُالسابقةُوعنُاألسئلةُالفرعيةُ،فقدُمتُاالعتمادُعلىُالفرضياتُالتاليةُ:
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 الفرضية األولىُ:يقومُادلدققُاخلارجيُيفُفرنساُبتطبيقُاإلجراءاتُالتحليليةُخاللُسلتلفُمراحلُمااولةُمهمتو.
 الفرضية الثانيةُ :يلجأ ُادلدقق ُاخلارجي ُيف ُفرنسا ُالستخدام ُكل ُمن ُاألساليب ُالبسيطةُواحلديثةُُلإلجراءاتُالتحليلية.
 الفرضية الثالثةُ :إن ُظروف ُشلارسة ُمهنة ُالتدقيق ُاخلارجي ُيف ُفرنسا ُربد ُمن ُاستخدامُاإلجراءاتُالتحليليةُمنُقِبلُادلدققُاخلارجي.
 .1اإلطار النظري:

 .1.1تعريف اإلجراءات التحليلية
ُُُإنُمصطلحُاإلجراءاتُالتحليليةُىوُمصطلحُحديثُ،حيثُُكان ُيفُالسابقُيشارُإليهاُبتحليلُ
ادلؤشراتُواالذباىاتُوادلقارناتُ،مثُأصبحُيشارُإليهاُعلىُأهناُإجراءاتُالفحصُالتحليليُ،بعدُ

صدورُإيضاحُمعايريُادلراجعةُمنُقبلُاجملمعُاألمريكيُللمحاسب نُالقانوني نُبرقمُ"ُ،"95متُاختصارُ
مصطلحُإجراءاتُالفحصُالتحليليُدبصطلحُ"اإلجراءاتُالتحليلية"ُ.
ُُُلقدُوردتُعدةُتعاريفُلإلجراءاتُالتحليليةُنذكرُمنهاُماُيليُ:
ُُُتعينُاإلجراءاتُالتحليليةُربليلُالنسبُذاتُاألمهيةُ،وتشملُاذباىاتُنتائجُالفحصُادلتأرجحةُ
والعالقاتُادلتعارضةُمعُادلعلوماتُادلناسبةُاألخرىُ،أوُاالضلرافُعنُادلبالغُادلتنبأُفيهاُُ1.
ُُُعرفت ُعلى ُأهنا ُاختبار ُمن ُاختبارات ُعملية ُالتدقيق ُيستخدم ُخاللو ُإجراء ُادلقارنات ُوربليلُ
العالقاتُ،لتحديدُماُإذاُكانتُأرصدةُاحلساباتُوالبياناتُاألخرىُتظهرُدبقاديرُمعقولةُ.2
ُُُ عرفها ُرلمع ُاحملاسب ن ُالقانوني ن ُاألمريكي ُعلى ُأهنا"ُ :تقييم ُادلعلومات ُادلالية ُمن ُخالل ُدراسةُ
العالقاتُالظاىرةُب نُالبياناتُادلاليةُوغريُادلاليةُ،وتتضمنُمقارناتُللمبالغُادلسجلةُمعُالتوقعاتُ
منُقبلُمراقبُاحلسابات"ُ.3
ُُتعرفُحسبُادلعيارُالدويلُُISA520ادلصدرُمنُقبلُاالربادُالدويلُللمحاسب نُعلىُأهنا"ُ:تقييمُ
ادلعلوماتُادلاليةُعنُطريقُدراسةُالعالقاتُادلتوقعةُفيماُب نُادلعلوماتُادلاليةُوغريُادلاليةُ،كماُتشملُ
أيضاُاالستفسارُعنُوجودُتقلباتُزلددةُوعالقاتُالُتتماشىُمعُادلعلوماتُادلاليةُادلتصلةُهباُ،أوُ
تنحرفُاضلرافاُمؤثراُعنُادلبالغُادلتوقعة"ُ .4
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ُُُعرفها ُ Knechelبأهنا ُأحد ُأساليب ُإجراءات ُالتحقق ُيف ُالتدقيقُ ،واليت ُزبترب ُدقة ُأرصدةُ
احلساباتُدون ُالدخولُيف ُتفاصيل ُادلعامالت ُادلؤديةُلتلك ُاحلساباتُ ،وذلكُلتحديد ُاحلساباتُ
اليتُربتاجُإىلُاختباراتُمفصلةُأوُمعامالتُإضافيةُ.5
ُُُُمنُخاللُالتعاريفُالسابقةُميكنُأنُنعطيُالتعريفُالتايلُ:
ُُُتعدُاإلجراءاتُالتحليليةُأسلوباُمنُاألساليبُاحلديثةُ ُوإحدىُإجراءاتُأدلةُاإلثباتُاليتُيستع نُ
هبا ُادلدقق ُاخلارجي ُخالل ُسلتلف ُمراحل ُأداء ُعملوُ ،من ُأجل ُاحلكم ُعلى ُمدى ُمعقولية ُالقيمُ
واحلساباتُالواردةُيفُالقوائمُادلاليةُ،وذلكُمنُخاللُتقييمُومقارنةُسلتلفُالعالقاتُب نُادلعلوماتُ
ادلاليةُوغريُادلاليةُ،والبحثُيفُأسبابُالتقلباتُغريُادلتوقعةُيفُأرصدةُىذهُاحلساباتُوالعالقاتُ،
هبدفُالتوصلُإىلُربديدُالبياناتُاليتُتتطلبُفحصاُإضافياُمنُقِبل ُادلدققُ ،نظراُلوجودُأخطاءُ
جوىريةُهباُ،واحلصولُعلىُأدلةُإثباتُكافيةُومالئمةُلدعمُالنتائجُالنهائيةُلعمليةُالتدقيقُُ.
ُُُإذنُ ،فأساليبُاإلجراءاتُالتحليليةُتتنوعُمنُأساليبُبسيطةُتتمثلُيفُأسلوبُالتحليلُادلايلُ،
أسلوبُالنسبُادلاليةُ،أسلوبُادلقارناتُ،وأساليبُحديثةُواليتُتتمثلُيفُأسلوبُاالضلدارُوأساليبُ
التنبؤُادلايلُ.
.1.1

مراحل تطبيق اإلجراءات التحليلية

ُُُنظراُللدورُالكبريُالذيُتؤديو ُاإلجراءاتُالتحليليةُيفُعمليةُالتدقيقُاخلارجيُ،سنحاولُعرضُ
مراحلُتطبيقُىذهُاإلجراءاتُمنُقِبلُادلدققُاخلارجيُمعُتوضيحُالغرضُمنُتطبيقهاُيفُكلُمرحلة.
أ -تطبيق اإلجراءات التحليلية خالل مرحلة التخطيط

يعد ُتطبيقُاإلجراءاتُالتحليليةُخاللُمرحلةُالتخطيطُكإجراءاتُلتقييمُادلخاطرُ ،فهيُتساعدُ
ادلدققُاخلارجيُعلى:
 الحصول على فهم للمؤسسة وبيئتهاُ:جيبُعلىُادلدققُاخلارجيُأنُتتُوافرُلوُمعرفةُعنُطبيعة ُعمل ُادلؤسسةُ ،وذلك ُمن ُأجل ُربديد ُالتغريات ُاحلاصلة ُيف ُنشاطهاُ ،من ُخاللُ
تنفيذُاإلجراءاتُالتحليليةُومقارنةُادلعلوماتُاحلاليةُاليتُملُيتمُمراجعتهاُمعُادلعلوماتُ
ادلتعلقةُبسنواتُسابقةُ،حيثُميكنُذلذهُالتغرياتُأنُتشريُإىلُاذباىاتُمهمةُأوُأحداثُ
زلددةُميكنهاُأنُتؤثرُيفُزبطيطُالتدقيق.6
 -تقييم مخاطر األخطاء الجوهريةُ :لقد ُنص ُادلعيار ُالدويل ُ"" :" ISA 315تحديد

وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية من خالل التعرف على المؤسسة وبيئتها"ُ،علىُأنُ
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تطبيق ُاإلجراءات ُالتحليلية ُخالل ُمرحلة ُالتخطيط ُميكن ُادلدقق ُاخلارجي ُمن ُربديدُ
العملياتُواألحداثُغريُالعاديةُ،كماُأهناُتساعدهُيفُالتعرفُعلىُجوانب ُادلؤسسةُاليتُ
ملُيكنُلوُمعرفةُهباُ،باإلضافةُإىلُأهناُسبكنوُمنُتقييمُسلاطرُاألخطاءُاجلوىريةُ.7
إذنُ ،فتطبيق ُاإلجراءات ُالتحليلية ُخالل ُىذه ُادلرحلة ُميكن ُمن ُربديد ُوجود ُادلعامالت ُأوُ
األحداثُأوُاالذباىاتُغريُالعاديةُ،اليتُتشريُإىلُأمورُخاصةُبالقوائمُادلاليةُ،لذلكُجيبُعلىُ
ادلدققُاخلارجيُعندُأداءُاإلجراءاتُالتحليليةُأنُيقومُبتطويرُتوقعاتُتتعلقُبالعالقاتُالواضحةُاليتُ
يتوقعُأنُتوجدُبشكلُمعقولُ.8
ب -تطبيق اإلجراءات التحليلية عند تنفيذ عملية التدقيق
ُ

ُُُلقدُنصُادلعيارُالدويلُ"" :"ISA 330استجابة المدقق للمخاطر المقيمة" ُعلىُأنُاستخدامُ
اإلجراءات ُالتحليلية ُخالل ُمرحلة ُتنفيذ ُعملية ُالتدقيق ُيكون ُكإجراءات ُجوىرية ُمن ُأجل ُتقييمُ
سلاطرُاألخطاءُاجلوىريةُعندُمستوى ُالقوائمُادلاليةُ،وعندُمستوىُاإلثباتاتُواألرصدةُادلكونةُذلذهُ
القوائمُ،باإلضافةُإىلُزبفيضُسلاطرُالتدقيقُإىلُمستوىُمنخفضُومقبولُ.9

ج ُ-تطبيق اإلجراءات التحليلية في المرحلة النهائية لعملية التدقيقُ

ُُُ إنُتطبيقُاإلجراءاتُالتحليليةُعندُاالقرتابُمنُهنايةُعمليةُالتدقيقُيساعدُادلدققُاخلارجيُعلىُ
ربديدُماُإذاُكانتُالقوائمُادلاليةُادلعدلةُمنطقيةُيفُضوءُاألدلةُاليتُمتُمجعهاُخاللُعمليةُالتدقيقُ،
وخاللُىذهُادلرحلةُيتمُاستعراضُشاملُلكلُالعالقاتُغريُادلتوقعة.10

 .1اإلطار التطبيقي:
ُُُُ هتدفُالدراسةُالتطبيقيةُإىلُالتعرفُعلىُآراءُادلدقق نُاخلارجي نُادلااول نُدلهنةُالتدقيقُاخلارجيُ
يف ُفرنسا ُحول ُمدى ُاستخدامهم ُألساليب ُاإلجراءات ُالتحليليةُ ،وقد ُمت ُاالعتماد ُعلى ُاستمارةُ
مصممة ُمن ُأجل ُمجع ُالبيانات ُاألولية ُمن ُأفراد ُعينة ُالدراسةُ ،مث ُالقيام ُبتحليل ُومناقشة ُأسئلةُ
الدراسة ُبعد ُأن ُسبت ُمعاجلة ُالبيانات ُاليت ُمجعت ُمن ُخالل ُىذه ُاالستمارة ُباستخدام ُالربنامجُ
اإلحصائيُ(ُ.)SPSS, version19
.1.1

عينة الدراسة

ُُُمتُاختيارُعينةُعشوائيةُبسيطةُتتكونُمنُُ55زلافظُحساباتُمسجل نُيفُقائمةُادلنظمةُالوطنيةُ
حملافظيُاحلساباتُيفُفرنساُ(ُ،)CNCCحيثُوزعتُاالستماراتُعليهمُعنُطريقُاالتصالُهبمُ
بواسطةُبريدىمُاإللكرتوينُوتسليمُاالستمارةُذلمُ.
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ُُُعندُتصميمُاالستمارةُاعتمد ُعلىُسلمُليكارتُاخلماسيُلوضعُاالقرتاحاتُادلناسبةُلإلجاباتُ
منُاألفرادُادلبحوث ن ُُ،كماُىوُمب نُيفُاجلدولُالتايلُ:
جدول رقم ( :)11اقتراحات اإلجابة حسب سلم ليكارت الخماسي

اإلجابة

موافقُبشدةُ

موافقُُ

زلايدُ

غريُموافقُ

غريُموافقُ
بشدةُ

الترميز

ُ5

ُ4

ُ3

ُ2

ُ1

(-1,8
ُ)2,6

(ُ)1,8-1

المتوسط

(ُ)3,4-2,6( ُُ)4,2-3,4( ُ)5-4,2

المرجح

المصدر :زلمد ُعبد ُالفتاح ُالصرييفُ ،البحث ُالعلمي ُ"الدليل ُالتطبيقي ُللباحث ن"ُ ،دار ُوائل ُللنشرُ ،األردنُ،

ُ،2556صُ.115ُ.
 .1.1معالجة نتائج االستمارة

ُُُبعدُمرحلةُمجعُوتبويبُالبياناتُاعتمد ُعلىُبرنامجُ EXCEL2007منُأجلُربليلُووصفُ
خصائص ُأفراد ُالعينةُ ،باإلضافة ُإىل ُاالعتماد ُعلى ُبرنامج ُ SPSS19من ُأجل ُمعاجلة ُزلاورُ
االستمارةُالثالثةُ ،حيثُيهدفُكلُزلورُإىلُاختبارُفرضياتُالدراسةُ،وقدُاستخدمت ُادلتوسطاتُ
احلسابيةُواالضلرافاتُادلعياريةُ،باإلضافةُإىلُاستخدامُاختبارُ"ُ"test Tلعينةُوحيدةُُ.
أ -وصف خصائص عينة الدراسة

ميكنُتوضيحُىذهُاخلصائصُيفُاجلدولُالتايل:

جدول رقم ( :)11وصف خصائص أفراد عينة الدراسة

المتغيرات

المستويات

العدد

النسبة المئوية

الجنس

ذكرُ

ُ55

%155

أنثىُ

ُ55

ُ-

أقلُمنُ35سنةُ

ُ57

ُ%14

منُ(ُ)55ُ-35سنةُ

ُ23

ُ%46

أكثرُمنُُ55سنةُ

ُ25

ُ%45

ليسانسُ

ُ55

ُ-

شهادةُالدراساتُالعلياُيفُ

ُ39

ُ%78

العمر

المؤهل العلمي
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ادلاليةُواحملاسبةُ
المؤهل العملي
الخبرة المهنية

دراساتُماُبعدُالتدرجُ

ُ11

ُ%22

زلافظُحساباتُ

ُ55

ُ%155

خبريُزلاسيبُ

ُ55

ُ-

أقلُمنُُ15سنواتُ

ُ12

ُ%24

منُ(ُ)25-15سنةُ

ُ22

ُ%44

أكثرُمنُُ25سنةُ

ُ16

ُ%32

المصدر :منُإعدادُالباحث نُباالعتمادُعلىُنتائجُُ.EXCEL
ُُُتب نُنتائجُاجلدولُالسابقُفيماُخيصُمتغريُجنسُادلستجوب نُأنُنسبةُعددُالذكورُقدُبلغتُ
 ُ ،%155أي ُأن ُمجيع ُأفراد ُعينة ُالدراسة ُىم ُذكورُ ،باإلضافة ُإىل ُذلك ُفإن ُمعظم ُأفراد ُعينةُ
الدراسةُىمُمنُالفئةُالعمريةُمنُ(ُ)55-35سنةُ،مثُتليهاُالفئةُالعمريةُاليتُتتمثلُيفُاألفرادُالذينُ
يكونُعمرىمُأكثرُمنُ55سنةُ،وأخرياُالفئةُالعمريةُاألقلُمنُ35سنةُ،وىذاُراجعُإىلُأنُالوصولُ
إىلُمهنةُادلدققُاخلارجيُيتطلبُاحلصولُعلىُدرجةُعلميةُأقلهاُليسانسُ،باإلضافةُإىلُأداءُتدريبُ
أو ُتربص ُمهين ُلدى ُأحد ُمكاتب ُالتدقيق؛ ُأما ُفيما ُخيص ُخاصييت ُادلؤىل ُالعلمي ُوالعملي ُفإنُ
أغلبيةُشلارسيُادلهنةُىمُمنُفئةُاحلاصل نُعلىُشهادةُالدراساتُالعلياُيفُادلاليةُواحملاسبةُاليتُبلغتُ
نسبةُُ،%78تليهاُفئةُاحلاصل نُعلىُشهادةُدراساتُماُبعدُالتدرجُ وذلكُبنسبةُُ،%22أيُأنُ
رلتمعُالدراسةُميثلُالفئةُاليتُربملُمؤىالتُيفُكلُمنُرلالُاحملاسبةُوالتدقيقُ،وىيُقادرةُعلىُ
اإلجابةُعنُ أسئلةُاالستمارةُ،باإلضافةُإىلُذلكُفإنُمجيعُأفرادُعينةُالدراسةُىمُزلافظوُحساباتُ،
وأخرياُفيماُخيصُخاصيةُاخلربةُادلهنيةُفنالحظُأنُأغلبيةُادلستجوب نُيتمتعونُخبربةُمهنيةُترتاوحُب نُ
(ُ)55-35سنةُ،أيُأنُأغلبيتهمُمنُذويُاخلربةُيفُرلالُشلارسةُمهنةُالتدقيقُاخلارجيُ ،وىذاُماُ
يعطيُللدراسةُقيمةُأكربُُ،كوهنمُعلىُدرايةُبظروفُشلارسةُادلهنةُوباألدواتُواإلجراءاتُادلناسبةُاليتُ
سبكنهمُمنُإبداءُأيُرأيُسليمُعنُالقوائمُادلاليةُادلعروضةُعليهمُ.

ب-تحليل ومناقشة المحور األول من االستمارة :يهدفُىذاُاحملورُإىلُالتعرفُعلىُمدىُتطبيقُ
الً ُمنُ
اإلجراءاتُالتحليليةُخالل ُسلتلفُمراحلُعمليةُالتدقيقُاخلارجيُُ ،واجلدولُالتايل ُيلخصُك ُ

ادلتوسطاتُاحلسابيةُواالضلرافاتُادلعياريةُونتائجُاختبارُ"ُ"tلعينةُوحيدةُإلجاباتُادلهني نُعنُأسئلةُ
ىذاُاحملورُ.
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جدول رقم ( :)10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار ""test T
حول مدى تطبيق اإلجراءات التحليلية من ِقبل المدقق الخارجي في فرنسا خالل مختلف
مراحل عملية التدقيق الخارجي.

العبارات

الوسط

الحسابي

المعياري

.1تطبق ُاإلجراءات ُالتحليلية ُيفُ
مرحلةُالتخطيطُللمساعدةُيفُربديدُ
مناطقُادلخاطرُاحملتملةُ.

4,460

ُ0,578

ُ17,834

ُ.2تستخدمُاإلجراءاتُالتحليليةُمنُ
أجلُاكتشافُالعناصرُالشاذةُأوُغريُ
العاديةُادلوجودةُيفُالقوائمُادلاليةُ.

ُ4,520

ُ0,504

ُ21,297

ُ0,000

ُ .3يستخدم ُادلدقق ُاخلارجيُ
اإلجراءات ُالتحليلية ُُكإجراءاتُ
جوىرية ُيف ُاالختبارات ُالتفصيليةُ،
عندما ُيكون ُاستعماذلا ُيف ُىذهُ
االختباراتُذاُتأثريُوفعاليةُلتخفيضُ
سلاطرُاالكتشافُ.

ُ4,400

ُ0,638

ُ15,495

ُ0,000

ُ.4سبكنُاإلجراءاتُالتحليليةُادلدققُ
اخلارجي ُالتقليل ُمن ُاالختباراتُ
التفصيلية ُلألرصدة ُادلكونة ُللقوائمُ
ادلاليةُ.

ُ4,020

ُ0,514

ُ14,013

ُ0,000

.5تستخدم ُاإلجراءات ُالتحليلية ُيفُ
مرحلةُالفحصُواالختباراتُاألساسيةُ
منُأجلُتصميمُبرنامجُالتدقيقُ.

ُ4,100

ُ0,543

ُ14,299

ُ0,000

.6تطبق ُاإلجراءات ُالتحليلية ُيفُ

ُ4,160

ُ0,548

ُ14,965

ُ0,000
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االنحراف

قيمة اختبار

ُ0,000

T

مستوى
الداللة
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 -دراسة تطبيقية لعينة من المدققين الخارجيين في فرنسا-

مرحلة ُالفحص ُالنهائي ُللتأكد ُمنُ
سالمة ُاألرصدة ُادلعروضة ُيف ُالقوائمُ
ادلاليةُ.
المصدر :منُإعدادُالباحث نُباالعتمادُعلىُاالستمارةُوبرنامجُ.SPSS.V19

ُُُمنُخاللُُربليلُاإلجاباتُادلتحصلُعليهاُمنُقِبل ُادلدقق نُاخلارجي نُيفُفرنساُصلدُأنُالعبارةُ
رقمُ(ُ)2قدُنالتُادلرتبةُاألوىلُ ،حيثُبلغُمتوسطهاُاحلسايبُماُقيمتوُُ،4,520تليهاُالعبارةُرقمُ
(ُ)1اليتُبلغُمتوسطهاُاحلسايبُماُقيمتوُُ،4,460وىذاُماُيدلُعلىُتطبيقُاإلجراءاتُالتحليليةُ
منُقِبلُادلدققُاخلارجيُيفُفرنساُخاللُمرحلةُالتخطيطُ،واليتُتعدُادلرحلةُالرئيسةُيفُعمليةُالتدقيقُ
اخلارجيُ ،ويتم ُتطبيق ُاإلجراءات ُالتحليلية ُخالل ُىذه ُادلرحلة ُمن ُأجل ُاكتشاف ُالعالقات ُغريُ
العاديةُب نُالعناصرُادلكونةُللقوائمُادلاليةُ.
ُُُيتمُاستخدامُاإلجراءاتُالتحليليةُمنُقِبل ُادلدققُاخلارجيُيفُفرنساُخاللُتنفيذُعملية ُالتدقيقُ
اخلارجي ُكإجراءات ُجوىرية ُللتخفيض ُمن ُسلاطر ُاالكتشافُ ،ومن ُأجل ُالتقليل ُمن ُاالختباراتُ
التفصيليةُلألرصدةُادلكونةُللقوائمُادلاليةُ،ويتوقفُاختيارُاإلجراءاتُالتحليليةُكاختباراتُجوىريةُمنُ
ُمدىُ
أجل ُالتأكد ُمن ُاحرتام ُبعض ُالتأكيدات ُادلستندة ُإىل ُاحلكم ُادلهين ُللمدقق ُاخلارجي ُحول ُ
كفاءةُإجراءاتُالتدقيقُادلستخدمةُمنُأجلُاحلصولُعلىُاألدلةُالكافيةُوادلالئمةُُ،وىذاُماُأكدهُ
ادلتوسطُاحلسايبُللعبارت نُرقمُ(ُ)53و(ُ)54الذيُبلغتُقيموُُ4,400وُ4,020علىُالرتتيبُ.
ُُُبينت ُاإلجابات ُادلتحصل ُعليها ُمن ُقِبل ُادلهني ن ُيف ُفرنسا ُعلى ُالعبارة ُُرقم ُ(ُ )55اليت ُبلغُ
متوسطها ُاحلسايبُقيمةُُ،4,100أنوُيتمُتطبيقُاإلجراءاتُالتحليليةُمنُقِبل ُادلدققُاخلارجيُيفُ
فرنساُخاللُمرحلةُتنفيذُمهمةُالتدقيقُاخلارجيُ،حيثُيتمُاستخدامُىذهُاإلجراءات ُخاللُىذهُ
ادلرحلة ُمنُأجلُالتمكنُمنُربديدُبرنامجُالتدقيقُالذيُميكنُمنُزبفيضُسلاطرُالتدقيقُاخلارجيُ
إىلُادلستوىُادلقبولُعموماُ.
ُُُأشارتُنتائجُاجلدولُالسابقُأنُاإلجراءاتُالتحليليةُىيُمطبقةُمنُقِبلُادلهني نُيفُفرنساُ،وذلكُ
يفُادلرحلةُالنهائيةُلعمليةُالتدقيقُ ،وعندُالقيامُبصياغةُالرأيُالنهائيُحولُالقوائمُادلاليةُ،حيثُبلغُ
ادلتوسطُاحلسايبُللعبارةُرقمُ(ُ)56قيمة ُُ،4,160حيثُميكنُاستخدامهاُخاللُىذهُادلرحلة ُمنُ
تعاياُاالستنتاجاتُادلتكونةُخاللُمراجعةُالعناصرُاجلوىريةُللبياناتُادلاليةُ،وذلكُمنُخاللُتقدميُ
أدلةُموثوقةُعلىُأنُادلبالغُادلسجلةُىيُخاليةُمنُاألخطاءُاجلوىريةُ.
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ُُُلتعاياُالنتائجُادلتوصلُإليهاُفقدُمتُاستخدامُاختبار"ُُ ،"Test Tحيثُأشارتُالنتائجُأنوُعندُ
مستوىُثقةُ%ُ 95بلغُمستوىُالداللةُالختبارُُ Tقيمةُُ 0,000يفُكلُعباراتُاحملورُ،وىيُأقلُ
منُمستوىُالداللةُُ،α=0,05لذلكُنرفضُالفرضيةُالصفريةُونقبلُالفرضيةُالبديلةُ،أيُأنُادلدققُ
اخلارجيُيفُفرنساُيلتامُبتطبيقُاإلجراءاتُالتحليليةُخاللُسلتلفُمراحلُعمليةُالتدقيقُاخلارجيُُ.

ج-تحليل ومناقشة المحور الثاني من االستمارةُ :يهدف ُىذا ُاحملور ُإىل ُالتعرف ُعلى ُمدىُ
استخدامُادلدققُاخلارجي ُيفُفرنسا ُلكلُمنُاألساليبُالبسيطةُواحلديثةُُلإلجراءاتُالتحليليةُأثناءُ
الًُمنُادلتوسطاتُاحلسابيةُواالضلرافاتُادلعياريةُونتائجُاختبارُ
تنفيذُمهمتوُُ،واجلدولُالتايلُيلخصُك ُ
"ُ"tلعينةُوحيدةُإلجاباتُادلهني نُعنُأسئلةُىذاُاحملورُ.
جدول رقم ( :)10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار ""Test T
حول مدى استخدام كل من األساليب البسيطة والمتطورة لإلجراءات التحليلية من قِبل
المدقق الخارجي في فرنسا.
العبارات

المتوسط

االنحراف

قيمة اختبار

.7يقومُادلدققُاخلارجيُبدراسةُمقارنةُ
دلعلومات ُادلنشأة ُادلالية ُاخلاصةُبالفرتةُ
احلاليةُمع ُادلعلومات ُادلتعلقةُبالفرتاتُ
السابقةُ.

4,220

ُ0,464

0,000 ُ18,565

.8يقوم ُادلدقق ُاخلارجي ُدبقارنةُ
معلومات ُادلنشأة ُادلالية ُمع ُالنتائجُ
ادلتوقعةُكادلياانياتُالتقديريةُوالتوقعاتُ
اليتُيضعهاُ.

ُ4,240

ُ0,555

ُ0,000 ُ15,784

.9يستع ن ُادلدقق ُاخلارجي ُبالتحليلُ
ادلايل ُمن ُأجل ُالتعرف ُعلى ُالوضعُ
ادلايلُللمنشأةُ.

ُ4,140

ُ0,495

ُ0,000 ُ16,276

.15يستع ن ُادلدقق ُاخلارجي ُبالنسبُ

ُ4,040

ُ0,570

ُ0,000 ُ12,902

الحسابي
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المعياري

T

مستوى
الداللة

SIG
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 -دراسة تطبيقية لعينة من المدققين الخارجيين في فرنسا-

ادلاليةُمنُأجلُتقييمُأداءُادلنشأةُزللُ
التدقيقُمعُادلنشآتُادلماثلةُالعاملةُيفُ
نفسُالقطاعُ.
.11يستع ن ُادلدقق ُاخلارجيُ
باألساليب ُاحلديثة ُلإلجراءاتُ
التحليلية ُمن ُأجل ُالتنبؤ ُبأرصدةُ
احلسابات ُيف ُادلستقبل ُومقارنتها ُمعُ
األرصدةُالفعليةُ.

ُ4,200

ُ0,534

ُ0,000 ُ15,875

المصدر :منُإعدادُالباحث نُباالعتمادُعلىُاالستمارةُوبرنامجُُ.SPSS.V19
ُُُأثبتت ُاإلجابات ُادلتحصل ُعليها ُمن ُادلدقق ن ُاخلارجي ن ُيف ُفرنسا ُاستخدامهم ُألساليبُ
اإلجراءاتُالتحليليةُالبسيطةُ ،وذلكُنظراُلسهولةُاستخدامهاُوعدمُالتعقيدُيفُتفسريُنتائجهاُ،ويفُ
مقدمةُىذهُاألساليبُصلدُأسلوبُالتحليلُادلايلُ ،حيثُبلغُادلتوسطُاحلسايبُللعبارةُرقمُ(ُ)59
قيمةُُ،4,140وأسلوبُادلقارناتُ ،سواءُكانتُىذهُادلقارناتُبسيطةُ ،حيثُبلغُادلتوسطُحسايبُ
للعبارةُرقمُ(ُ)57قيمةُُ،4,220حيثُميكنُىذاُاألسلوبُمنُمعرفةُاذباهُتطورُأداءُادلؤسسةُعربُ
عدد ُمن ُالسنواتُ ،أو ُأسلوب ُادلقارنات ُب ن ُاألرصدة ُالفعلية ُوالتوقعات ُاليت ُيقوم ُهبا ُادلدققُ
اخلارجيُ ،حيث ُبلغ ُادلتوسط ُاحلسايب ُللعبارة ُرقم ُ( (58قيمةُُ،4,240باإلضافةُإىل ُذلك ُصلدُ
استخدامهمُألسلوبُالنسبُادلاليةُ ،حيثُبلغُادلتوسطُاحلسايبُللعبارةُرقمُ(ُ)15قيمةُُ،4,040
حيثُميكنُىذاُاألسلوبُمنُفهمُنشاطُادلؤسسةُوالقطاعُالذيُتنشطُفيوُ ،باإلضافةُإىل ُتقييمُ
الوضعُادلايلُللمؤسسةُومعرفةُادلشاكلُاحملتملُأنُتُواجههاُادلؤسسةُيفُادلستقبلُ.
ُُُ أماُيفُرلالُاستخدامُاألساليبُاإلحصائيةُاحلديثةُلإلجراءاتُالتحليليةُمنُقِبل ُادلدققُاخلارجيُ
يفُفرنساُفقدُبلغُادلتوسطُاحلسايبُللعبارةُرقمُ(ُ)11قيمةُُُ،4,200وىذاُماُيدلُعلىُادلوافقةُعلىُ
استخدامُىذهُاألساليبُاليتُأثبتتُفعاليتهاُيفُالكشفُعنُادلخاطرُواألخطاءُاجلوىريةُيفُاألرصدةُ
ادلكونةُللقوائمُادلاليةُ،وذلكُيفُحالةُوجودُاختالفُكبريُب نُالقيمُادلتنبأُهباُوالقيمُالفعليةُالظاىرةُ
يفُالقوائمُادلاليةُُ.
ُُُباإلضافةُإىلُذلكُفقدُبينتُالنتائجُأنوُعندُمستوىُثقةُ%ُ 95بلغُمستوىُالداللةُلقيمةُُT
قيمة ُُ 0,000يف ُكل ُعبارات ُاحملورُ ،وىي ُأقل ُمن ُمستوى ُالداللة ُُ ،α=0,05لذلك ُنرفضُ
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الًُمنُاألساليبُ
الفرضيةُالصفريةُونقبلُالفرضيةُالبديلةُ،أيُأنُادلدققُاخلارجيُيفُفرنساُيستخدمُك ُ
البسيطةُواحلديثةُلإلجراءاتُالتحليليةُأثناءُتنفيذُمهمتوُ.

د .تحليل ومناقشة المحور الثالث من االستمارة :يهدف ُىذا ُاحملور ُإىل ُالتعرف ُعلى ُمدىُ
مالءمةُظروفُشلارسة ُمهنةُالتدقيقُاخلارجيُيفُفرنسا ُلتطبيقُاإلجراءاتُالتحليليةُمنُقِبل ُادلدققُ
الًُمنُادلتوسطاتُاحلسابيةُواالضلرافاتُادلعياريةُونتائجُاختبارُ"ُ"t
اخلارجيُُ،واجلدولُالتايلُيلخصُك ُ
لعينةُوحيدةُإلجاباتُادلهني نُعنُأسئلةُىذاُاحملورُ.
جدول رقم ( :)19المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار ""Test T

حول مدى مالءمة ظروف ممارسة مهنة التدقيق الخارجي في فرنسا الستخدام اإلجراءات
التحليلية من قِبل المدقق الخارجي.
العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة اختبار
T

مستوى
الداللة

SIG

.12ضعف ُالكفاءة ُادلهنية ُوخربةُ 1,900
ادلدقق ُاخلارجي ُحول ُكيفية ُتطبيقُ
اإلجراءاتُالتحليليةُيفُالتدقيقُ.

ُ0,707

ُ0,000 ُ-11,00

.13عدم ُوجود ُمعايري ُوسياساتُ ُ1,740
مفروضةُمنُقبلُاجلمعياتُادلهنيةُتلامُ
ادلدقق ُاخلارجي ُبتطبيق ُاإلجراءاتُ
التحليليةُ.

ُ0,723

ُ12,322

ُ0,000

.14عدم ُوجود ُدورات ُتدريبية ُسبكنُ ُ1,620
ادلدقق ُاخلارجي ُمن ُاستخدامُ
اإلجراءاتُالتحليليةُ.

ُ0,635

ُ15,359

ُ0,000

.15عدم ُوجود ُإرشادات ُوتوجيهاتُ ُ1,780
تشريُإىلُاألساليبُاحلديثةُيفُعمليةُ
التدقيقُدباُفيهاُاإلجراءاتُالتحليليةُ.

ُ0,615

ُ14,009

ُ0,000

.16عدم ُوجود ُىيئات ُرقابية ُدلراقبةُ ُ1,840

ُ0,618

-

ُ0,000
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مدى استخدام اإلجراءات التحليلية من قِبل المدقق الخارجي في عملية التدقيق الخارجي
 -دراسة تطبيقية لعينة من المدققين الخارجيين في فرنسا-

ُ13,271

مدى ُالتاام ُادلدقق ُاخلارجي ُبتطبيقُ
اإلجراءات ُالتحليلية ُيف ُتقييم ُسلاطرُ
األخطاءُادلاديةُ.
.17عدم ُوجود ُقوان ن ُتلام ُالشركاتُ ُ1,720
بضرورةُإعدادُادلعلوماتُادلالئمةُواليتُ
سبكن ُادلدقق ُاخلارجي ُمن ُتطبيقُ
اإلجراءات ُالتحليليةُ ،كضرورة ُإعدادُ
ادلوازناتُالتقديريةُ.

ُ0,572

ُ15,800

ُ0,000

المصدرُ:منُإعدادُالباحث نُباالعتمادُعلىُاالستمارةُوبرنامجُُ.SPSS.V19
ُُُمن ُخالل ُربليل ُاإلجابات ُادلتحصل ُعليها ُمن ُاجلدول ُالسابق ُتب ن ُأن ُظروف ُشلارسة ُمهنةُ
التدقيق ُاخلارجي ُيف ُفرنسا ُمالئمة ُلتطبيق ُادلدقق ُاخلارجي ُلإلجراءات ُالتحليليةُُ ،وىذا ُنظرا ُلتُوافرُ
الكفاءةُادلهنيةُيفُادلدققُاخلارجيُبسببُاطالعوُعلىُادلستجداتُوتطويرُمعارفوُوشلارساتو ُادلهنيةُ
السيّما ُيفُرلالُتطبيقُادلعايريُالدوليةُللتدقيقُ ،باإلضافةُإىلُاىتمامُاذليئاتُادلنظمةُللمهنةُبإصدارُ
معايريُزلليةُتنظمُادلهنةُ،واليتُكانتُمتوافقةُمعُادلعايريُالدوليةُللتدقيقُُ،ويفُمقدمةُىذهُادلعايريُصلدُ

ادلعيار ُاحمللي ُُ NEP520الذي ُتضمن ُإرشادات ُوتوجيهات ُلكيفية ُومراحل ُتطبيق ُاإلجراءاتُ
التحليلية ُأثناء ُعملية ُالتدقيق ُاخلارجيُُ،كما ُأن ُادلنظمة ُادلهنية ُحملافظي ُاحلسابات ُيف ُفرنسا ُتلتامُ
دبراقبةُمدىُااللتاامُبادلعايريُالدوليةُللتدقيقُمنُقِبلُشلارسيُادلهنةُأثناءُإعدادُتقريرىمُالنهائيُ.
ُُُأوضحت ُإجابات ُادلهني ن ُيف ُفرنسا ُوجود ُتكوين ُنظري ُوتطبيقي ُحول ُتطبيق ُاإلجراءاتُ
التحليليةُواىتمامُاذليئاتُادلشرفةُعلىُادلهنةُبضرورةُاطالعُوتكوينُادلدققُاخلارجيُيفُكلُماُىوُ
مستجدُيفُادلهنةُعلىُادلستوىُالدويلُ،منُخاللُإصدارُإرشاداتُوتوجيهاتُيلتامُهباُادلدققُأثناءُ
تطبيقوُذلذهُاألساليبُ.
ُُُلتأكيدُالنتائجُفإنُقيمةُُ Tيفُمجيعُالعباراتُادلكونةُذلذاُاحملورُُكانتُسالبةُ ،أيُأهناُغري ُدالةُ،
ُوىذاُماُيؤديُإىلُقبولُالفرضيةُالبديلةُاليتُتنصُعلىُمالءمةُظرُوفُشلارسةُمهنةُالتدقيقُاخلارجيُ
يفُفرنساُلتطبيقُأساليبُاإلجراءاتُالتحليليةُخاللُسلتلفُمراحلُمااولةُمهمتو.
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خاتمة (النتائج و التوصيات)
من ُخالل ُىذه ُالدراسة ُتوصلنا ُإىل ُأن ُاإلجراءات ُالتحليلية ُىي ُمن ُأىم ُاألساليب ُاحلديثةُ
ادلستخدمة ُمن ُقِبل ُادلدقق ُاخلارجي ُيف ُرلال ُتنفيذ ُعملية ُالتدقيق ُاخلارجيُ ،لذلك ُفقد ُاىتمتُ
اجلمعيات ُادلهنية ُهبذا ُاألسلوبُ ،وأوردت ُلو ُادلعيار ُالدويلُُ ،ISA520ومنُأىم ُالنتائج ُادلتوصلُ
إليهاُ:
سبكنُاإلجراءاتُالتحليليةُادلدققُاخلارجيُمنُالتعرفُعلىُالعالقاتُغريُالعاديةُواالضلرافاتُعنُماُىوُموجودُفعال؛
تساعدُاإلجراءاتُالتحليليةُادلدققُاخلارجيُيفُمطابقةُالتوقعاتُاليتُيضعهاُبناءُعلىُخربتوُادلهنيةُأوُالتوقعاتُادلوضوعةُمنُقِبلُادلؤسسةُمعُماُىوُزلققُفعال؛
تعدُاإلجراءاتُالتحليليةُأسلوباُمهمُاًُمنُأجلُربديدُالعناصرُاليتُربتويُعلىُأخطاءُجوىريةُ،سواءُعلىُمستوىُالقوائمُادلاليةُككلُأوُعندُمستوىُفئاتُادلعامالتُواإلثباتات؛
تستخدم ُاإلجراءات ُالتحليلية ُيف ُسلتلف ُمراحل ُعملية ُالتدقيق ُاخلارجيُ ،فهي ُتستخدم ُخاللُمرحلة ُالتخطيط ُمن ُأجل ُربديد ُطبيعة ُونطاق ُوتوقيت ُاإلجراءات ُادلستخدمة ُمن ُقِبل ُادلدققُ
اخلارجيُ،كماُتستخدمُخاللُمرحلةُتنفيذُالتدقيقُمنُأجلُالتعرفُعلىُسلاطرُاألخطاءُاجلوىريةُ
ائمُادلاليةُ
ُ
والتحكمُفيهاُ،وأخرياُفإهناُتستخدمُخاللُادلرحلةُالنهائيةُمنُأجلُاحلكمُعلىُسالمةُالقو
ككلُ،باإلضافةُإىلُالتحققُمنُمدىُاستمراريةُادلؤسسة؛
سبكنُاإلجراءاتُالتحليليةُمنُالتعرفُعلىُوضعيةُادلؤسسةُمقارنةُبالسنواتُالسابقةُ،باإلضافةُإىلُمقارنةُأدائهاُمعُادلؤسساتُاألخرىُاليتُتعملُيفُنفسُقطاعُالصناعة.
ُُُومنُخاللُالقيامُبالدراسةُادليدانيةُفقدُتوصلناُإىلُالنتائجُالتاليةُ:
أكدتُالدراسةُتطبيقُاإلجراءاتُالتحليليةُمنُقِبلُادلدققُاخلارجيُيفُفرنساُ،وذلكُعندُالتخطيطُلعمليةُالتدقيقُوعندُعمليةُتنفيذُادلهنةُ،باإلضافةُإىلُتطبيقهاُعندُادلرحلةُالنهائيةُلعمليةُالتدقيقُ،
وذلكُعندُصياغةُالرأيُادلهينُحولُمدىُعدالةُومصداقيةُالقوائمُادلالية؛
أثبتتُالدراسةُاستخدامُادلدققُاخلارجيُيفُفرنساُلكلُمنُاألساليبُالبسيطةُوادلتطورةُلإلجراءاتُالتحليليةُخاللُتنفيذُمهمتو؛ُ
توصلت ُالدراسة ُإىل ُأن ُظروف ُشلارسة ُمهنة ُالتدقيق ُاخلارجي ُيف ُفرنسا ُمالئمة ُلتطبيق ُادلدققُاخلارجيُلإلجراءاتُالتحليليةُُ،وذلكُراجعُالىتمامُاذليئاتُادلهنيةُادلنظمةُللمهنةُبتكوينُادلهني نُيفُ
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رلال ُتطبيق ُاألساليب ُاحلديثة ُأثناء ُتنفيذ ُمهامهمُ ،وعملها ُعلى ُإصدار ُادلعايري ُادلنظمة ُللمهنةُ،
وربديثهاُدباُيتناسبُمعُادلستجداتُاليتُتطرأُعلىُادلستوىُالدويلُُ.
ُُُ بناءُعلىُالنتائجُاليتُتوصلتُإليهاُىذهُالدراسةُميكنُأنُنقدمُالتوصياتُالتالية ُمنُأجلُالرقيُ
دبهنةُالتدقيقُاخلارجيُيفُاجلاائرُ:
 ضرورةُإبرازُأمهيةُاستخدامُاألساليبُاإلحصائيةُاحلديثةُ ،ومنُبينهاُاإلجراءاتُالتحليليةُ،يف ُمهنة ُالتدقيق ُاخلارجيُ ،وذلك ُمن ُخالل ُعقد ُملتقيات ُوندوات ُتربز ُدور ُىذهُ
اإلجراءاتُيفُاكتشافُاألخطاءُوالتحريفاتُاجلوىريةُأثناءُالقيامُبعمليةُالتدقيقُاخلارجي؛
 تفعيل ُدور ُجلنة ُالتكوين ُالتابعة ُللمجلس ُالوطين ُللمحاسبة ُيف ُضمان ُالتكوين ُاجليدُ،وذلك ُمن ُخالل ُالقيام ُبتطوير ُبرامج ُلتكوين ُادلهني ن ُيف ُرلال ُاستخدام ُاألساليبُ
اإلحصائية ُوادلسامهة ُيف ُتنظيم ُورشات ُتكوينية ُيف ُرلال ُادلعايري ُالدولية ُللتدقيق ُوكيفيةُ
اقعُادلهينُاجلاائري؛
ُ
تطبيقهاُوتكييفهاُمعُالو
 -توفريُكافةُاإلمكاناتُادلاديةُوالبشريةُللمهني نُمنُأجلُحضورُالندواتُوادلؤسبرات؛

 ضرورةُإصدارُتشريعاتُوقوان نُتتوافقُمعُادلعايريُالدوليةُللتدقيقُ،حبيثُتتضمنُإرشاداتُوتوجيهاتُعنُُكيفيةُتطبيقُاإلجراءاتُالتحليليةُيفُرلالُالتدقيقُاخلارجي؛
 توعية ُادلهني ن ُبضرُورة ُالتحديث ُادلستمر ُدلهاراهتم ُوكفاءاهتمُ،وذلك ُمن ُخالل ُاالطالعُادلستمر ُعلى ُكل ُادلستجدات ُاحلاصلة ُعلى ُادلستوى ُالدويل ُيف ُرلال ُمهنة ُالتدقيقُ
اخلارجيُ،وربميلهمُادلسؤوليةُيفُحالةُعدمُقيامهمُببذلُالعنايةُادلهنيةُالالزمة؛
 االستفادةُمنُاخلرباتُاألجنبيةُوالتجاربُالدوليةُيفُرلالُتطبيقُادلعايريُالدوليةُللتدقيقُُوالسيّماُتلكُادلتعلقةُباجلانبُادلهينُوالتطبيقيُلعمليةُالتدقيقُاخلارجي.

ُ
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الملحق:

ُُُُيهدفُاالستبيانُإىلُالتعرفُعلىُ"ُ:مدىُاستخدامُاإلجراءاتُالتحليليةُمنُقِبلُادلدققُاخلارجيُخاللُعمليةُ
التدقيقُاخلارجيُ–دراسةُتطبيقيةُلعينةُمنُادلدقق نُاخلارج نُيفُفرنسا"ُ،حيثُتضمنُىذاُاالستبيانُرلموعةُمنُ
األسئلةُاليتُنأملُمنكمُالتكرمُباإلجابةُعنهاُ،منُأجلُالتوصلُإىلُالنتائجُاليتُزبدمُأىدافُىذاُالبحثُوزلاولةُ
تقدميُحلولُللرقيُدبهنةُالتدقيقُ،ونؤكدُلكمُأنُادلعلوماتُاليتُسنحصلُعليهاُستعاملُبسريةُوالُتستخدمُإالُ
ألغراضُالبحثُالعلميُ.
ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُولكمُكلُالشكرُوالتقدير.
معلومات شخصية حول عينة الدراسة

 اجلنسُ.1ُُُُ:ذكرُُ(ُ)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.2أنثىُُ(ُ)ُالعمرُ.1ُُُ:أقلُمنُ35سنةُ(ُ)ُُُُُُ.2منُ35سنة-إىلُ55سنةُُ(ُ)ُُُُ.3أكثرُمنُ55سنةُ(ُ).ُادلؤىلُالعلميُ.1ُُ:ليسانسُ(ُ)ُُُ.2شهادةُدراساتُعلياُيفُادلاليةُاحملاسبةُ(ُ)ُُُ.3دراساتُماُبعدُالتدرجُ().ُادلؤىلُادلهينُ.1ُ:زلافظُحساباتُ(ُ)ُُُُُُُُُ.2خبريُزلاسيبُ(ُ)ُاخلربةُادلهنيةُ.1ُ:أقلُمنُ15سنواتُ(ُ)ُُُ.2من(ُ)25-15سنةُ(ُ)ُُُُ.3أكثرُمنُ25سنةُ(ُ).المحور األول :مدى تطبيق اإلجراءات التحليلية من قِبل المدقق الخارجي في فرنسا خالل مختلف مراحل

عملية التدقيق الخارجي

األسئلة

موافق
بشدة

.1تطبق ُاإلجراءات ُالتحليلية ُيف ُمرحلةُ
التخطيط ُللمساعدة ُيف ُربديدُمناطق ُادلخاطرُ
احملتملةُ.
ُ .2تستخدم ُاإلجراءات ُالتحليلية ُمن ُأجلُ
اكتشاف ُالعناصر ُالشاذة ُأو ُغري ُالعاديةُ
ادلوجودةُيفُالقوائمُادلاليةُ.
ُ .3يستخدم ُادلدقق ُاخلارجي ُاإلجراءاتُ
التحليلية ُكإجراءات ُجوىرية ُيف ُاالختباراتُ
التفصيليةُ ،عندما ُيكون ُاستعماذلا ُيف ُىذهُ
االختبارات ُذا ُتأثري ُوفعالية ُلتخفيض ُسلاطرُ
االكتشافُ.
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موافق

محايد

غير

موافق

غير موافق
بشدة
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ُ.4سبكنُاإلجراءاتُالتحليليةُادلدققُاخلارجيُ
التقليلُمنُاالختباراتُالتفصيليةُلألرصدةُ
ادلكونةُللقوائمُادلاليةُ.
.5تستخدمُاإلجراءاتُالتحليليةُيفُمرحلةُ
الفحصُواالختباراتُاألساسيةُمنُأجلُ
تصميمُبرنامجُالتدقيقُ.
.6تطبقُاإلجراءاتُالتحليليةُيفُمرحلةُالفحصُ
النهائيُللتأكدُمنُسالمةُاألرصدةُادلعروضةُ
يفُالقوائمُادلاليةُ.
المحور الثاني :مدى استخدام كل من األساليب البسيطة والمتطورة لإلجراءات التحليلية من قِبل المدقق

الخارجي في فرنسا.

األسئلة

موافق
بشدة

.7يقوم ُادلدقق ُاخلارجي ُبدراسة ُمقارنةُ
دلعلومات ُادلنشأة ُادلالية ُاخلاصة ُبالفرتة ُاحلاليةُ
معُادلعلوماتُادلتعلقةُبالفرتاتُالسابقةُ.
.8يقوم ُادلدقق ُاخلارجي ُدبقارنة ُمعلوماتُ
ادلنشأة ُادلالية ُمع ُالنتائج ُادلتوقعة ُكادلياانياتُ
التقديريةُوالتوقعاتُاليتُيضعهاُ.
.9يستع نُادلدققُاخلارجيُبالتحليلُادلايلُمنُ
أجلُالتعرفُعلىُالوضعُادلايلُللمنشأةُ.
.15يستع ن ُادلدقق ُاخلارجي ُبالنسب ُادلاليةُ
من ُأجل ُتقييم ُأداء ُادلنشأة ُزلل ُالتدقيق ُمعُ
ادلنشآتُادلماثلةُالعاملةُيفُنفسُالقطاعُ.
.11يستع ن ُادلدقق ُاخلارجي ُباألساليبُ
احلديثة ُلإلجراءات ُالتحليلية ُمن ُأجل ُالتنبؤُ
بأرصدة ُاحلسابات ُيف ُادلستقبل ُومقارنتها ُمعُ
األرصدةُالفعليةُ.
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موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة
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المحور الثالث :مدى مالءمة ظروف ممارسة مهنة التدقيق الخارجي في فرنسا الستخدام اإلجراءات التحليلية
من قِبل المدقق الخارجي.
األسئلة

موافق
بشدة

.12ضعفُالكفاءةُادلهنيةُوخربةُادلدققُ
اخلارجيُحولُكيفيةُتطبيقُاإلجراءاتُ
التحليليةُيفُالتدقيقُ.
.13عدمُوجودُمعايريُوسياساتُمفروضةُمنُ
قبلُاجلمعياتُادلهنيةُتلامُادلدققُاخلارجيُ
بتطبيقُاإلجراءاتُالتحليليةُ.
.14عدم ُوجود ُدورات ُتدريبية ُسبكن ُادلدققُ
اخلارجيُمنُاستخدامُاإلجراءاتُالتحليليةُ.
.15عدمُوجودُإرشاداتُوتوجيهاتُتشريُإىلُ
األساليب ُاحلديثة ُيف ُعملية ُالتدقيق ُدبا ُفيهاُ
اإلجراءاتُالتحليليةُ.
.16عدم ُوجود ُىيئات ُرقابية ُدلراقبة ُمدىُ
التاام ُادلدقق ُاخلارجي ُبتطبيق ُاإلجراءاتُ
التحليليةُيفُتقييمُسلاطرُاألخطاءُادلاديةُ.
ُ .17عدمُوجودُقوان نُتلامُالشركاتُبضرورةُ
إعداد ُادلعلومات ُادلالئمة ُواليت ُسبكن ُادلدققُ
ُالتحليليةُ،
ُ
اخلارجي ُمن ُتطبيق ُاإلجراءات
كضرورةُإعدادُادلوازناتُالتقديريةُ.
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موافق

محايد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

