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 الملخص. 
القرارات اإلستثمار. حيث تمثلت مشكلة الدراسة في عجز تناولت الدراسة المراجعة التحليلية ودورها في ترشيد  

المراجعة التقليدية من توفير المعلومات التي تساعد المستثمرين في إتخاذ القرارات اإلستثمارية، لذا فإن إستخدام  
لمراجعة  المراجعة التحليلية يساعد في ترشيد القرارات اإلستثمارية. هدفت الدراسة إلى دراسة ومعرفة مدى فعالية ا

بالحاضر   ومقارنتها  الماضي  في  البيانات  فحص  فعالية  مدى  ودراسة  المستثمرين،  قرارات  على  التحليلية 
واإلستفادة منها بالتنبؤ لمستقبل المشروع، ودراسة المشاكل والمخاطر والتوصل إلى حلول ونتائج لتمكن من  

عالقة   هنالك  اآلتية:  الفرضيات  الدراسة  إختبرت  القرار.  التحليلية  إتخاذ  المراجعة  بين  إحصائية  داللة  ذات 
وسياسة التحفظ المحاسبي، هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجعة التحليليية والقرارات اإلستثمارية.  

استخدام المراجعة التحليلية في قرارات االستثمار تقلل المخاطر المرتقبة، توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:  
مراجعة التحليلية يكتشف حاالت الغش مبكرا، استخدام المراجعة التحليلية في دورات التمويل يعمل  استخدام ال

علي تطوير العمليات وتوسعها. أوصت الدراسة باآلتي: دعم وتشجيع الدراسات والبحوث في مجال المراجعة 
في مجال الحوسبة، تشجيع المصارف   التحليلية، ربط المراجعة التحليلية بالوسائل المتطورة والتكنولوجيا الحديثة
 والمؤسسات الستخدام المراجعة التحليلية في اقسام التمويل واالستثمار. 

 . القرارات اإلستثمارية -المراجعة التحليلية الكلمات المفتاحية:
Abstract 

  The study dealt with the analytical review and its role in rationalizing 
investment decisions. Where the problem of the study was the inability of the 
traditional audit to provide information that helps investors in making investment 
decisions, so the use of analytical review helps in rationalizing investment 
decisions. The study aimed to study and find out the effectiveness of the analytical 
review on the decisions of investors, and to study the effectiveness of examining 
data in the past and comparing it with the present and benefiting from it in predicting 
the future of the project, studying the problems and risks and finding solutions and 
results to be able to take the decision. The study tested the following hypotheses: 
There is a statistically significant relationship between the analytical review and the 
accounting conservatism policy, there is a statistically significant relationship 
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between the analytical review and investment decisions. The study reached the 
following results: The use of analytical review in investment decisions reduces 
potential risks, the use of analytical review detects fraud cases early, the use of 
analytical review in financing cycles works to develop and expand operations. The 
study recommended the following: Supporting and encouraging studies and 
research in the field of analytical review, linking analytical review with advanced 
means and modern technology in the field of computing, encouraging banks and 
institutions to use analytical review in the departments of finance and investment. 
Keywords: analytical review - investment decisions. 

 اإلطار المنهجي: 
 تمهيد: 

تعتبر المراجعة التحليلية أحدى الفحوصات الجوهرية التي يقوم بها المراجع في عملية المراجعة،  
حيث يقوم المراجع بفحص البنود المالية والبيانات المالية وغير المالية بغرض الحصول على أدلة 

 المختلفة. إثبات تدعم رأي المراجع بصحة تلك البنود والبيانات إلستخدامها في مراحل المراجعة 
تهدف إجراءات المراجعة التحليلية إلى إستخدام النماذج الكمية من نسب ومؤشرات وغيرها لمعرفة  
أرصدة معينة أو نتائج محددة ومقارنتها مع واقع المشروع الذي تتم مراجعته، ثم وضع فروض  

 تفسر اإلنحرافات وإتخاذ إجراءات التحقق منها. 
التحليلية من أكثر األدوات المستخدمة من قبل المراجع وذلك لكونها تساعد في  تعد المراجعة  

تحديد وتشخيص المشاكل المحتملة والهامة نسبيًا، وذلك بأقل التكاليف وبالتالي يستطيع المراجع  
 تحقيق الكفاءة في أداء عملية المراجعة. 

القوائم المالية مما يساعد في ترشيد  نجد أن المراجعة التحليلية تعبر عن رأي المراجع الحيادي في  
 القرارات اإلستثمارية. 
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 مشكلة الدراسة: 
تتمثل مشكلة الدراسة في عجز المراجعة التقليدية من توفير المعلومات التي تساعد المستثمرين  
القرارات   ترشيد  يساعد في  التحليلية  المراجعة  إستخدام  فإن  لذا  اإلستثمارية،  القرارات  إتخاذ  في 

ارية، حيث نجد في السنوات األخيرة قلة المستثمرين وذلك بسبب عدم الموثوقية في الدخول  اإلستثم
بها   التنبؤ  يمكن  التي  األوضاع  جميع  بتحليل  يقوم  الذي  المراجع  أن  ونجد  المشروعات،  في 
وإكتشاف األخطاء ودراسة السوق بمهنية عالية تساعد على إستعادة اإلستثمارات، ويمكن صياغة  

 دراسة في التساؤالت اآلتية:  مشكلة ال
 . هل هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجعة التحليلية والقرارات في ظل عدم التأكد؟ 1
هل هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجعة التحليلية والقرارات اإلستثمارية في ظل    -2

 عدم التأكد؟ 
 أهمية الدراسة: 

الدراسة في أن المراجعة التحليلية تقارن الماضي مع الحاضر وتستنتج أفضل القرارات تنبع أهمية  
التي تساعد في ترشيد القرارات اإلستثمارية وذلك بتحليل القوائم المالية ومقارنتها مع واقع المشروع  

تثمرين  باإلعتماد على التوقعات التي يمكن الحصول عليها، وتحليل القوائم المالية يزيد ثقة المس
 ويساعدهم على إتخاذ القرار.

 
 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة إلى تحقيق اآلتي: 
 دراسة ومعرفة مدى فعالية المراجعة التحليلية على قرارات المستثمرين.  -1
دراسة مدى فعالية فحص البيانات في الماضي ومقارنتها بالحاضر واإلستفادة منها بالتنبؤ   -2

 لمستقبل المشروع. 

 كل والمخاطر والتوصل إلى حلول ونتائج لتمكن من إتخاذ القرار.دراسة المشا -3
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 فرضيات الدراسة: 

 تقوم الدراسة على إختبار الفرضيات اآلتية: 
هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجعة التحليلية والقرارات في ظل عدم  الفرضية األولى:  

 التأكد.
ئية بين المراجعة التحليلية والقرارات اإلستثمارية  هنالك عالقة ذات داللة إحصاالفرضية الثانية:  

 في ظل عدم التأكد. 
 منهجية الدراسة: 
 لتتبع الدراسات السابقة. المنهج التاريخي: 

 لصياغة الفروض.  المنهج اإلستنباطي:
 إلختبار فروض الدراسة والتأكد من صحتها.   المنهج اإلستقرائي:

 . من خالل الدراسة الميدانية  المنهج الوصفي:
 حدود البحث: 

 عينة من الشركات السودانية بوالية الخرطوم.  الحدود المكانية: 
 م. 2020 الحدود الزمانية:
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 الدراسات السابقة: 
 م: 2012دراسة: محمد،  

باالجراءات   المرتبطة  المفاهيم  الدراسة  الخطوات  تناولت  تلك  وتحليل  تطبيقها  واليات  التحليلية 
واالدوات ووسائل الرقابة علي االداء ودورها في اكتشاف االنحرافات، هدفت الدراسة الي معرفة 
استخدام االجراءات التحليلية من قبل مراجعي الحسابات واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،  

المهنية كان لها دورا بارزا في تمكين المراجع من استخدام    توصلت الدراسة الي نتائج اهمها: توفر
االجراءات التحليلية في المراجعة والتعرف علي االساليب الواجب القيام بها وصوال الي تحقيق  
االداء السليم واكتشاف االنحرافات، ونجد ان مكاتب المراجعة تعمل علي استخدام بيانات الصناعة  

القيام باعم الرقابة المشابهة عند  المقارنات وتحقيق  ال المراجعة الجل تمكين المراجع من عقد 
 علي االداء والكشف عن االنحرافات. 

 م: 2013دراسة: علي، 

تناولت هذه الدراسة موضوع العالقة بين اجراءات المراجعة التحليلية والحكم الشخصي للمراج،  
قد يؤدي الي صدور تقرير من قبل  ونظرًا الهمية الموائمة بينهما حيث ضعف الترابط بينهما   

المراجع اليعبر عن الواقع الحقيقي والصحيح للمنشاة محل المراجعة وبالتالي يؤدي الي صدور 
قرارات غير سليمة من قبل مستخدمي هذه التقارير،هدفت الدراسة الي تسليط الضوء عن دور  

التحليلية في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع، تو  الدراسة الي ضرورة اجراءات المراجعة  صلت 
اثناء   واالجتهاد  الالزمة  المهنية  العناية  وبذل  عليها  المتعارف  المراجعة  بمعايير  المراجع  التزام 
الفحص وضرورة استخدام االساليب الرياضية واالحصائية والمالية في عملية المراجعة لتساعدة 

 في ترشيد حكمه الشخصي. 
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 م: 2015دراسة: نادية، 

راسة العوامل التي تؤثر علي درجة  اعتماد المراجعين علي نتائج المراجعة التحليلية  تناولت هذه الد
التوقعات ومسئولية مراجعين الحسابات وسبل تضيقها، واثر استخدام االجراءات  وأسباب فجوة 
التحليلية عليها، هدفت الدراسة بشكل رئيس الي بيان دور المراجعة التحليلية في تقليص فجوة  

في بيئة المراجعة من وجهة نظر المحاسب القانوني، ولتحقق الدراسة اهدافها فقد اعتمدت    التوقعات
في تحليل البيانات واختبار الفرضيات.   spssعلي البيانات االولية والثانوية وتم استخدام برنامج 

فجوة   تضيق  في  مهما  دورا  تلعب  جوهرية  كاجراءات  التحليلية  المراجعة  ان  الدراسة  توصلت 
في  الت  القانوني  المحاسب  التي يحصل عليها  االجابات  بالتاكد من صحة  القيام  وقعات، حيث 

جميع مراحل المراجعة، وكذلك استخدام النسب في التحليل ومقارنتها مع ما يماثلها في الفترات 
  السابقة واالطالع علي النظام الداخلي للمنشاة واللوائح والتشريعات القانونية، وقد تاكد من خالل 
 التحليل االحصائي وجود تاثير لدور المراجعة التحليلية بكافة انواعها في تضيق فجوة التوقعات. 

 م: 2016دراسة: سارة،  

تناولت الدراسة دور المراجعة التحليلية في تحسين جودة تقارير المراجعة الخارجية وتحديد مفهوم  
وتاكيد كفاءة وفاعل التحليلية واساليبها واهدافها  تقارير  المراجعة  التحليلية في جودة  المراجعة  ية 

وهدفت   المختلفة  بمستوياتها  التحليلية  االجراءات  تطبيق  اهمية  مدي  وبيان  الخارجية  المراجعة 
الدراسة الي التعرف  علي اجراءات المراجعة التحليلية في القدرة علي اكتشاف االخطاء لتحسين  

ا الي  باالضافة  التحليلية،  المراجعة  تقارير  بعملية  جودة  الموجودة  االخطاء  علي  الضوء  لقاء 
االجراءات  علي  والتعرف  بينهما  العالقة  واكتشاف  الخارجية  المراجعة  تقارير  وانواع  المراجعة، 
توصلت  الخارجية.  المراجعة  تقارير  تقييم  عند  بها  القيام  المراجع  علي  يتعين  التي  واالساليب 
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لل من اخطاء المراجعة الخارجية ويقلل استخدام  الدراسة الي ان استخدام المراجعة التحليلية يق
 المراجع الجتهاده المهني عند فحص القوائم المالية. 

 اإلطار النظري للمراجعة التحليلية: 
 أواًل: مفهوم المراجعة التحليلية: 

استقاللي   بكل  الذي يشرح  النشاط  ذلك  بأنهخا  التحليلية  المراجعة  والمعايير    ة عرفت  االجراءات 
ات والحسابات ومدي مطابقتها للواقع وضمان سير جزء او كل االنشطة الداخلية في  واالختبار 

 (.9م، ص1998خالد راغب الخطيب، خليل محمود الرفاعي،  التنظيم الذي يعكس هذه المعايير)
كما عرفت بأنها هي فحص انتقادي وتقييم مستمر للخطط والسياسات االدارية واجراءات الرقابة  

تاكد من تنفيذ هذه السياسات وااللتزام بها، والتحقق من سالمة مقومات الرقابة الداخلية بهدف ال
عبدالفتاح محمد الصحن، فتحي الداخلية ومدي كفاءة وفعالية االداء داخل ادارات واقسام المؤسسة)

 (. 215م، ص 2004رزاق السوافيري، 
دة في القوائم المالية في ضوء  المراجعة التحليلية هي تبحث عن مدي معقولية القيم الدفترية الوار  

القيم التي يقدمها المراجع لتحديد التقلبات غير العادية في القوائم المالية والتي تتطلب فحصا اضافيا 
 (. 33م، ص2006نيفين أبوسمهدانة،  من المراجع ) 

االحداث    علي  الدالة  بالعناصر  المرتبطة  القرائن  علي  للحصول  منتظمة  عملية  بأنها  عرفت 
للمعايير  االقت  العناصر  هذه  مسايره  درجة  من  التاكد  لغرض  موضوعية  بطريقة  وتقيمها  صادية 

 (. 7م، ص 1992أحمد نور،  الموضوعه ثم توصيل نتائج ذلك الي االطراف المعنية )
اليها    يلجا  التي  االساسية  االختبارات  بانها  دراسة عرفت  القانوني،وذلك عن طريق  المحاسب 

االنحرافات،ثم   بوجود  العالقات  المالية ومقارنة هذه  المالية وغير  البيانات  بين  العالقات  وتقييم 
وضع فرضيات تفسر هذه االنحرافات واختيار االجراءات المناسبة للتحقق من هذه الفرضيات،  
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لمراجعة )مجدي محمد نصار ومريم احمد  وذلك حسب خبرة المحاسب القانوني وحسه المهني في ا
 .(111م، ص2008براهيمي، 

يؤدي إستخدام أدوات اإلجراءات التحليلية بال شك إلي تخفيض مخاطر المراجعة واإلكتشاف    
المالية   والقوائم  المحاسبية  المعلومات  السليم عن  رايه  إبداء  من  القانوني  المحاسب  تمكن  فهي 

 . (63م، ص1999)محمد عبدالفتاح، 
( )بأنها تقيم للمعومات المالية من خالل تحليل العالقات  520عرفها معيار المراجعة الدولي رقم)

وتشمل اإلجراءات التحليلية ايضا تحقيقا يعد  المقبولة  بين كل من البيانات المالية وغير المالية،  
ضروريا لتحديد التقلبات او العالقات غير المتسقة مع المعلومات األخري ذات العالقة أو المختلفة  

 . (434م، ص 2010عن القيم المتوقعة بمقدار كبير( )دليل اإلتحاد الدولي للمحاسبين،  
دف لتحليل اإلتجاهات واإلنحرافات الجوهرية  عرفت أيضًا بانها )اسلوب من اساليب المراجعة ته 

والقيم   المتوقعة  بالقيم  ومقارنتها  المالية  للفترة  المالية  القوائم  في  القيم  بين  العالقات  وتحديد 
كافية ومالئمة   إثبات  أدلة  المراجعة والحصول علي  لعملية  برنامج جيد  إعداد  المعيارية،بهدف 

 . (156م، ص 1998( )اإلتحاد الدولي للمحاسبين،  لدعم النتائج النهائية لعملية المراجعة 

يرى بعض الكتاب أن مفهوم اإلجراءات التحليلية هي مطابقة المبالغ التي تتضمنها القوائم المالية  
الشخصي   وحكمه  خبراته  في ضوء  المراجع  جانب  من  متوقعة  بمبالغ  المراجعة  محل  للمنشأة 

في أغراض المراجعة )أمين السيد أحمد لطفي،    والظروف األخرى السائدة  مما يوفر إثبات مفيد 
 (. 566م، ص2009

يرى أحد الكتاب بأنها وسيلة من وسائل المراجعة التي يلجأ إليها المراجع للتعرف على المؤشرات   
أو   المجال  نفس  في  تعمل  مماثلة  أخرى  بمنشآت  أو  سابقة  بفترات  مقارنة  بالمشروع  الخاصة 
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ديد القيمة المتوقعة ألي حساب بناء على العالقات التاريخية  الصناعة حيث يعتمد عليها في تح 
 (. 315م، ص2013،  التي تربط القوائم المالية ببعضها البعض )علي محمد موسي 

م الصادرة عن المعهد األمريكي للمحاسبين  1978لسنة    23تعرف قائمة معايير المراجعة رقم   
التح   AICPASASATO231978القانونيين   الفحص  التحقق إجراءات  إختبارات  أحد  بأنها  ليلي 

البيانات حيث   المالية، والتي تتم عن طريق دراسة ومقارنة العالقات بين  للمعلومات  األساسية 
يتوقع وجود وإستمرار هذه العالقة بنمط معين وذلك في ظل غياب ظروف معينة قد تؤدي إلى  

 (. 164م، ص2011تغيير هذا النمط )محمد سامي راضي،  

أحد الكتاب المراجعة التحليلية بأنها: دراسة للعالقات القائمة بين البيانات المسجلة  بينما عرف   
ببيانات نموذجية   الفترة المحاسبية السابقة أو مقارنتها  بيانات  يقابلها من  بالدفاتر ومقارنتها بما 

ثناء  متوقعة والكشف عن التقلبات والتعرف على أسبابها وهي تعتبر أحد وسائل المراجعة باإلست
 (.  115م، ص 2002)يوسف محمد جربوع،  

م المراجعة التحليلية بأنها دراسة 1981كما عرفها مجمع المحاسبين القانونين بإنجلترا ويلز عام 
صالح النسب المالية الهامة واإلتجاهات واإلحصاءات األخرى ثم فحص أي إنحرافات غير عادية )

   .( 268م، ص2011محمد حسني محمد المحالوي،   

رف المراجعة التحليلية بأنها إجراءات المراجعة التي تتم عن طريق مجموعة من األساليب الفنية  تع
التي يستخدمها المراجع لدراسة العالقات المالية وغير المالية بين البيانات التي تتوفر من داخل  

 . ( 63م، ص2002حنفي عبد الغفار،   المنشأة أو خارجها) 
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المالية من خاللها دراسة العالقات الممكنة بين البيانات المالية   عرفت على إنها تقيم للمعلومات
وببعضها البعض وبينها وبين البيانات غير المالية ويتم من خالل مقارنة القيم المسجلة بالدفاتر 

 . ( 102م، ص 2003ارينز الفين، لوبك جيمس،مع توقعات المراجع )

حقق للمعلومات المحاسبية والتي تتم عن طريق  تعتبر المراجعة التحليلية احد انواع اختبارات الت 
المالية ) المالية وغير  المعلومات  بين  العالقة  م،  2009صادق حامد مصطفي،  دراسة ومقارنة 

   .(539ص
بمثابة تطوير ألسلوب كان مستخدما في الماضي يطلق عليه مصطلح المراجعة    وهي تعتبر 

احصة علي المستندات والسجالت ثم التوقف  اإلنتقادية ويقصد بها الغاء نظرة عامة وسريعة وف
علي األمور غير العادية التي قد تظهرها المستندات والسجالت وفحصها فحصا واقعيًا مع إعطاء  

 . (11م، ص1998إبراهيم عثمان شاهين، إهتمام بسيط لفحص األمور العادية أو غير الهامة )
اعد المراجع في التخطيط لعملية المراجعة  تعتبر اإلجراءات التحليلية من أهم اإلجراءات التي تس 

( المراجعة  لعملية  الالزمين  الجهد  و  الوقت  من  التقليل  جمعة،  وكذلك  حلمي  م، 2005أحمد 
 .(137ص
المنشآة ومقارنتها مع     الموجودة في حسابات وسجالت  المعلومات  بإنها عملية فحص  تعرف 

بهد الداخلية والخارجية  البيانات  الخروج برأي حول مدي تجانس هذه  المعلومات األخري و  ف 
م،  2010،  )علي عبدالقادرالزينيبات المعلومات  مع ماهو معروف عن هذه المنشآة ونشاطاتها  

 .(211ص
المراجعة التحليلية للوصول   يعتبر بمثابة الوسيلة العالمية التي يتم عن طريقها تنفيذ إختبارات 

ار الثالث من معايير العمل الميداني حيث انه نوع  إلي أدلة اإلثبات والقدرات التي يتطلبها المعي 
 (. 44م، ص 1995من اختبار المراجعة )حسين علي حسين، 

منه يمكن القول ان المراجعة هي فحص يشتمل علي بحث  وتقييم وتحليل السجالت واإلجرءات   
لمختلفة  والرقابه المحاسبيه لمؤسسه مع تحليل إنتقادي لإلدلة المستخدمة في تلخيص العمليات ا
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و التقرير عنها في القوائم المالية وتنتهي المراجعه التي يقوم بها المراجع بتقرير مكتوب يوضع  
 تحت تصرف الجهات التي تعتمد علي )التقرير(. 

 (:  7م، ص1992من خالل ما تقدم فإن عملية المراجعة تتضن العناصر التالية)أحمد نور،  
لدفاتر الخاصة بالمؤسسة للتأكد من صحة وسالمه  : فحص المستندات والسجالت و الفحصا  -1

 العمليات التي تم تسجيلها وتحليلها وتبوبيها
: هو إمكانية الحكم علي صالحيه القوائم المالية النهائية كتعبير سليم لنتيجة أعمال  التحقيق  -2

 الموسسه عن فترة زمنيه معنية. 
: وهو ختام عملية المراجعة إذ هو بلورة حقيقية لنتائج عملية الفحص والتحقيق في  التقرير  -3

 شكل تقرير يقدم إلي األطراف المعنية.     
 ثانيًا: أهمية المراجعة التحليلية: 

بدأت المراجعة التحليلية تلقي إهتماما وإعترافًا مهنيًا صريحًا من قبل المعهد األمريكي للمحاسبين    
المراجعة رقم)  القانونيين  إجراءات  قائمة  في  بضرورة 23وذلك  توصية  القائمة  تضمنت  ( حيث 

إستخدام المراجعة التحليلية كأداة مساعدة في التخطيط للمراجعة وأيضًا كمصدر للحصول على  
 . ( 27م، ص2010أدلة اإلثبات )فارس محمود محمد ابومعمر، 

مراجع على إكتشاف األخطاء وللمراجعة التحليلية  أهمية المراجعة التحليلية ترجع إلى زيادة مقدرة ال 
أهمية كبرى كذلك إلدارة المنشأة حيث تساعد علي اكتشاف اوجه القصور داخل المنشاة من ثم  
معالجتها. كما للمراجعة التحليلية أهمية كذلك ألصحاب المشروع فهي تساعده على معرفة مقدره 

من ثم معالجته وتجنب الخطر وتساعدهم كذلك  المنشأة على اإلستمرار ومعرفة أماكن الخطر و 
 على تقيم أداء اإلدارة 
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تساعد المراجع في إيجاد بعض المؤشرات التي يمكن أن تدل على وجود الثغرات والقصور      
)عبدالستار   مناسب  بشكل  المراجعة  برنامج  وضع  في  يساعد  مما  الداخلية  الرقابة  أنظمة  في 

 (. 7صم، 2008عبدالجبار عيدان الكبيسي، 

إحتلت المراجعة التحليلية حيزًا كبيرًا من اهتمام الباحثين في الوقت الحاضر، وقد تركز اهتمام  
هؤالء إلي تطوير األساليب اإلحصائية المتقدمة لخدمة المراجعة التحليلية من خالل إيجاد القيم  

 . ( 21م، ص 2011المتوقعة للحساب موضوع المراجعة )صبحي صعيد علي القباطي، 

إن أهمية نتائج المراجعة التحليلية تعتمد علي تقدير المراجعة لخطر اإلعتماد عليها والتي ربما  
العال المادية تكون موجودة )تحدد  الحقيقة إن األخطاء  المتوقعة وفي    حمد حلمي جمعة، أقات 

 (.  260م، ص1999
تعتبر المراجعة التحليلية من أهم األساليب التي من خاللها يمكن الكشف عن التغيرات الجوهرية      

راجع تخطيط  التي تستحق زيادة اإلهتمام بها والتوسع في فحصها وتجميع األدلة، وبذلك يمكن للم
وتحديد طبيعة وتوقيت ومدي إجراءات المراجعة )شحاتة السيد شحاتة ومنصور أحمد البديوي،  

 . (191م، ص2003

 ثالثًا: أسباب استخدام المراجعه التحليلية: 

 من أسباب استخدام المراجعه التحليلية هو مساعدة المراجع في نواحي عديدة يتمثل أهمها في: 

يمكن القول إن الهدف العام من إستخدم المراجعة التحليلية هو   ف:تخفيض مخاطر االكتشا  -1
 . (13م، ص2006تخفيض مخاطر اإلكتشاف )غسان سليم باجيدة، 
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الخطورة:  -2 المؤسسة وتحديد مناطق  فهم طبيعة أعمال  المراجع    المساعدة في  يقوم  لكي 
يه إن يتفهم طبيعة أعمال  بالتخطيط السليم لعملية المراجعة وتقدير مخاطر المراجعة الكامنة عل

السيد  شحاتة  البديوي،  احمد  )منصور  المراجعة  إجراءات  وتوقيت  لمعاونيه  وإختياره  المؤسسة 
 . (191م، ص2003شحاتة،  

: قديمًا كان إكتشاف الغش والتزوير من طرف المراجع غاية  إكتشاف أعمال الغش والتزوير  -3
ة للهدف الرئيسي المتمثل في إبداء رأي فني  في حد ذاتها غير إن هذه الناحية قد أصبحت ثانوي 

 . (31م، ص2006محايد من خالل إثبات شرعية وصدق الحسابات )محمد بوتن، 

عند تقدير المراجع لمستوي    المساهمة في تقدير قدرة المؤسسة علي اإلستمرار كمشروع:  -4
مشروع علي األقل  مخاطر المراجعة عليه إن يقوم بدراسة وتقيم قدرة المؤسسة علي اإلستمرار ك

في المستقبل القريب، ومن أهم الوسائل التي تعتبر مفيدة في هذا المجال هي إجراءات المراجعة 
شحاتة،   السيد  شحاتة  البديوي،  احمد  )منصور  المالية  النسب  بإستخدام  م،  2003التحليلية 

 . ( 193ص

عندما يجد المراجع    تساعد في التعرف علي مجاالت األخطاء المحتملة في القوائم المالية:  -5
إختالفات جوهرية متوقعة بين البيانات المالية للسنة الجارية )محل المراجعة( والبيانات األخري  
المستخدمة في عملية المقارنة مثل بيانات السنة السابقة التي تمت مراجعتها فإن هذه اإلختالفات 

 يشار إيها عادة بالتقلبات غير العادية. 

عندما اليجد المراجع تقلبات غير عادية معني ذلك إن إحتمال    األساسية:  تقليل اإلختبارات  -6
وجود أخطاء مادية أو تالعب  يكون منخفض وبذلك توفر المراجعة التحليلية دليل قوي علي  
من   يقلل  المراجع  يجعل  مما  الوسيلة  بهذه  فحصها  تم  التي  الحسابات  أرصدة  وسالمة  عدالة 
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ريها علي أرصدة تلك الحسابات )أمين السيد  احمد لطفي، د.ت،  اإلختبارات التفصيلية التي يج 
 . ( 5ص

 اإلطار النظري للقرارات اإلستثمارية: 
 أواًل: مفهوم اإلستثمار: 

عرف اإلستثمار بأنه التخلي عن إستخدامات أموال حالية و لفترة زمنية معينة من أجل الحصول  
مثابة تعويض عن القيمة الحالية لألموال   علي المزيد من التدفقات النقدية في المستقبل تكون ب

بسبب  المستثمرة  لألموال  الشرائية  القوة  في  المتوقع  اإلنخفاض  عن  تعويض  وكذلك  المستثمرة 
التضخم مع إمكانية الحصول علي عائد معقول مقابل تحمل عنصر المخاطرة )قاسم نايف علوان، 

 .  (31م، ص2012
ن تحقيقها من إشباع إستهالك حالي بقصد الحصول  اإلستثمار هو التضحية بمنفعة حالية يمك

م،  1999علي منفعة مستقبلية أكبر يمكن تحقيقها من إشباع إستهالك مستقبلي )محمد مطر،  
 .  ( 9ص

عرف اإلستثمار بأنه هو إرجاء أو تأجيل اإلستهالك لفترة قادمة ثم توجيه األموال إلي اإلستثمار  
 . (16، ص م2004وليس اإلكتناز )عبدالغفار حنفي، 

عرف أيضًا بانه التخلي عن أموال  يمتلكها الفرد في لحظة معينة ولفترة من الزمن قد تطول أو  
تقصر وربطها بأصل او اكثر من األصول التي يحتفظ بها لتلك الفترة الزمنية بقصد الحصول  

 . ( 14-13م، ص ص2012، علي تدفقات مالية مستقبلية )طاهر حردان
عرف اإلستثمار بمعناه الحقيقي بناء رأسمال جديد لم يكن له وجود من قبل زيادة رصيد  كما  

إلي أصول رأسمالية أي  النقدية  المدخرات  تحويل  المال ، واإلستثمار يعني  المجتمع من رأس 
 . ( 13م، ص1988تحويلها إلي عدد من المنشآت )زياد رمضان، 
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مكاس تحقيق  بهدف  إرتباط  بأنه  اإلستثمار  في  عرف  طويلة  زمنية  فترة  مدي  علي  متوقعة  ب 
المستقبل وبالتالي فاإلستثمار هو نوع من اإلتفاق ولكنه إتفاق علي أصول يتوقع منها تحقيق عائد  

 . ( 1م، ص1994علي مدي فترة زمنية طويلة )عبدالرحمن توفيق،  
فقد يكون    عرف اإلستثمار بأنه توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربح والمال،

م،  1997اإلستثمار علي شكل مادي ملموس أو علي شكل غير مادي )طارق حيدر حردان،  
 . ( 14-13ص ص

المستقبل   في  نقدية  تدفقات  علي  للحصول  محددة  زمنية  لفترة  لألموال  توظيف  هو  اإلستثمار 
اس فؤاد،  التدفقات)ارشد  تلك  وتقلب  التضخم  لألموال ومخاطر  الحالية  القيمة  امة تعويضا علي 

 . ( 16م، ص2004عزمي سالم، 
أو سياسي   تحقيق ربح مادي  بأنه :توريد األموال والخدمات بهدف  الدولي  القانون  عرفه معهد 

-21م، ص ص  2002ويمكن أن يكون اإلستثمار من أموال معنوية )عبدالعزيز سعد يحي،  
22) . 

م المال المستثمر  2003م تعديل سنة1999عرف قانون تشجيع اإلستثمار االجنبي السوداني لسنة
( منه بالقول :المال المستثمر يقصد به النقد األجنبي القابل للتحوبل، المحول  5/2في المادة )

عن طريق أحد المصارف المسجلة لدي بنك السودان، الذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله  
 م(. 1999نبي السوداني أو تحديثه أو إعادة تعميره أو التوسع فيه )قانون تشجيع االستثمار االج 

اإلستثمار عبارة عن عملية يتم من خاللها تنمية رصيد رأس المال أو الطاقة اإلنتاجية للمشروع  
أو للمجتمع سواء بالكشف عن الثروات الطبيعية وإستغالل المتاح إستغالل أمثل أو بتكوين السلع  

باشر وفي التعبير الشائع لدي اإلنتاجية والتي تساهم في إشباع الحاجات بطريق مباشر أو غير م 
عامة الناس لفهم اإلستثمار بمعني قريب جدًا من المعني اللغوي على أنه عبارة عن تنمية المال  

م،  2000عن طريق تشغيله في عمليات تجارية أو زراعية أو صناعية )خلف بن سليمان النمري،  
 . ( 28ص
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وقد حدث توسع في تشكيالتها بعد تزايد  تعد إدارة اإلستثمار من اإلدارات الحديثة  في الشركات  
الفوائض المالية لدي المستثمرين أو الشركات وكذلك لتعدد الفرص اإلستثمارية المتاحة  علي أثر  
اإلنفتاح اإلقتصادي  وإنتشار مظاهر العولمة وزيادة وسائل اإلتصال واألجهزة اإلكترونية إلي  

ستقلة إلدارة اإلستثمار ضمن الهيكل التنظيمي  جذب اإلستثمارات ،فان التوسع في إنشاء أقسام م
م، 2005للمشاريع بدأت في األونة اإلخيرة ولذلك ال يوجد إستقرار في هيكلها )الفارس عبدالرحيم،  

 (. 50ص
 :  ثانيًا: خصائص اإلستثمار

 (: 45م، ص2015تتمثل خصائص اإلستثمار في النقاط التالية )منال غالم غطاس، 
البشرية    -1 والمالية،  المادية  أشكالها  بمختلف  الراسمالية  األصول  بتوجيه  اإلستثمار  يتعلق 

والمعلوماتية وإعتمادًا علي ذلك فان اإلستثمار يوجه لتحقيق فوائد متباينة ويتوقف نوع هذه الفوائد 
 دف الرئيسي للمستثمر وعلي أبعاد التاثيرات اإلستثمارية في اإلقتصاد  والمجتمع. علي اله

 وجود قيم حالية تم التضحية بها.  -2
وجود فترة زمنية لإلستثمار تقع بين لحظة البدء بالتضحية إلي حين الحصول علي الفوائد    -3

 . المستقبلية
عائد في المستقبل ،إذًا فاإلستثمار مبني  توجد مخاطر تصاحب اإلستثمار نظرًا لعدم تأكد تحقق ال

علي توقعات معينة تخص تحقيق فوائد غير مؤكدة في المستقبل وهذا ما يتطلب إجراء دراسات  
معينة ترتكز علي أسس ومبادئ علمية تسمح بتقليل درجة المخاطرة، وعدم التأكد ونوع من الترشيد  

 والعقالنية في إتخاذ القرار اإلستثماري. 
 أهمية اإلستثمار: ثالثًا: 

 (: Dunning J.H, 1970تتمثل أهمية اإلستثمار في اآلتي )
مساهمة اإلستثمار في زيادة الدخل القومي وزيادة الثروة الوطنية وذلك ألن اإلستثمار يمثل    -1

 نوعا من اإلضافة وتعظيم درجة المنفعة التي تنجم عن المواد المتاحة. 
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التطو   -2 إحداث  في  اإلستثمار  التكنولوجيات  مساهمة  إدخال  خالل  من  وذلك  التكنولوجي  ر 
 الحديثة والمتطورة وتكيفها مع الظروف الموضوعية للمجتمع. 

البطالة من   -3 التخلف ومكافحة  الفقر والجهل وبعض أشكال  مساهمة اإلستثمار في محاربة 
ستقبلهم، فكلنا  خالل إستخدام األيدي العاملة، ذلك ألن للعمل إنعكاسات هامة علي حياة األفراد وم

يعلم إن العمل يمٌكن العامل من الحصول علي دخل يستطيع به أن يعيش من ناحية وأن ينفق  
 علي التعليم. 

ترجع أهمية اإلستثمار إلي حاجة كل فرد إلي إمتالك الخبرة الكافية التي تمكنه من تحقيق عوائد،  
التالي فإن اإللمام بمبادئ اإلستثمار  بالمقارنة بمستوي المخاطرة الذي يكون علي إستعداد لتحمله وب 

م،  2011يساعد علي إدارة الثروة وتتلخص أهمية دراسة اإلستثمار في االتي )سيد سالم عرفة،  
 (: 158-157ص ص 

الفرد   -1 نصيب  متوسط  القومي،وإرتفاع  الدخل  زيادة  إلي  يؤدي  مما  واإلنتاجية  اإلنتاج  زيادة 
 لفرد. منه،و بالتالي تحسين المستوي المعيشي ل

 توفير الخدمات للمواطنين وللمستثمرين.  -2
 توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة -3
 زيادة معدالت التكوين الرأسمالي للدولة  -4
 توفير التخصصات المختلفة من الفنيين واإلداريين والعمالة الماهرة  -5
منها للخارج )أحمد  إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات المواطنين وتصدير الفائض    -6

 (. 20م، ص1997زكريا صيام، 
 

 رابعًا: أدوات االستثمار المالي: 
المالية السائدة في   التبادالت  المنتجات المعاصرة،التي تتم في إطار  المالي من  يعد اإلستثمار 
سوق المال ، حيث يضم سوق رأس المال وسوق النقد. وتلعب أدوات اإلستثمار المالي دورًا مهما  
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دة تنظيم المتغيرات اإلقتصادية للشركات محل التداول، ففي سوق المال تتمثل األدوات  في إعا
 (. 29م، ص1960تلك األوراق المالية المعروفة باألسهم والسندات اإلقتصادية )علي شلبي،  

يضمن هذا السوق وجود بيئة اإلستثمار المناسبة لعملية التداول،أما سوق النقد فيضمن السيولة   
لوحدات العجز، ضمن الفترة قصيرة األجل ، وتنظيم هذه العملية جميع القطاعات المالية النقدية 

في عالقات التبادل في سوق النقد بإستخدام األدوات المالية التي يختص بها كل قطاع، ومنها  
أذونات الخزنة وشهادات اإلستثمارواإلعتمادات المستنديةوالصكوك اإلسالمية وغيرها)سعود سعد  

 (. 68م، ص1968 دريب،
 الدراسة الميدانية: 

 أواًل: إجراءات الدراسة الميدانية: 
 مجتمع الدراسة:  .1
السودانية بوالية الخرطوم، حيث تم توزيعها علي كل من  المصارف  من  يتكون مجتمع الدراسة   

 المحاسب والمراجع الداخلي ورئيس الحسابات والمدير المالي ومدير القسم والمراقب المالي.
 . عينة الدراسة وخصائصها : 2

( إستبانة  120وتمَّ اختيار مفردات عينة البحث بطريقة العينة )العشوائية(، حيث تم توزيع عدد ) 
أ )على  استرجاع  وتم  البحث  مجتمع  في  الموضحة  المستويات  جميع  التوزيع  يشمل  (  111ن 

 إستبانة سليمة، تم استخدامها في التحليل بيانها كاآلتي: 
 . األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 3

ستبيانات  قامت الباحثة بترميز أسئلة االستبانة ومن ثمَّ تفريغ البيانات التي تمَّ جمعها من خالل اال
 Statistical Package(  SPSSوذلك باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

for Social Sciences"  "  ومن ثمَّ تحليلها من خالل مجموعة من األساليب اإلحصائية المناسبة
 لطبيعة البيانات ونوع متغيرات الدراسة. 

 تحليل البيانات وإختبار الفرضيات: 

 المحور األول: إجراءات المراجعة التحليلية: 
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 ( 1)جدول 
    اإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور األول

الوسط  العبارات
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 درجة الموافقة

 مرتفعة جدا  50. 4.2 تحليل العالقات والنسب الهامة واالتجاهات بين البنود والبيانات المالية 
تحليل العالقات والنسب الهامة واالتجاهات بين البنود والبيانات غير 

 المالية
 مرتفعة   74. 3.8

 مرتفعة جدا  62. 4.2 تقصي حقائق أي تغيرات غير عادية أو غير متوقعة

 مرتفعة جدا  76. 4 تحديد امكانية االعتماد علي العالقة بين العناصر المقارنة 

 مرتفعة جدا   73. 4.2 صحة البيانات المستخدمة في التحليل 

 مرتفعة جدا  71. 4.2 تقييم المخاطر لفهم بيئة المنشأة

 مرتفعة جدا  66. 4.1 استخدام المعلومات التحليلية المعدة من قبل المنشأة بكفاءة 

تحليل العالقات المتداخلة في أرصدة الحسابات إليجاد العالقة واالرتباط 
 ما بينه

 مرتفعة جدا   66. 4.1

 مرتفعة جدا   70. 4.1 اثبات كافة األدلة المتاحة لضمان استمرارية المنشأة

 مرتفعة جدا   72. 4 مراقبة أداء المراجعين والتفتيش الداخلي 
 مرتفعة جدا   76. 4 توطين العالقة االيجابية لسمعة المنشأة

 م. 2021المصدر: إعداد الباحثان من بيانات االستبيان، 
 ما يلي:  (1) يتضح من الجدول رقم  

(  50.( بانحراف معياري)4.2بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة األولى )  .1
 وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون بشدة على العبارة األولي. 

( وهذه  74.( بانحراف معياري)3.8بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية )  .2
 القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة  موافقون على العبارة الثانية. 
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الثالثة ) .3 للعبارة  الدراسة  المتوسط  ألفراد عينة  بانحراف معياري)4.2بلغت قيمة   ).62  )
 عظم إفراد العينة موافقون على العبارة الثالثة.وهذه القيمة تدل على أن م

( وهذه  76.( بانحراف معياري)4بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ) .4
 القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون على العبارة الرابعة. 

(  73.بانحراف معياري)(  4.2بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة )  .5
 وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة الخامسة.

(  71.( بانحراف معياري)4.2بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة السادسة ) .6
 وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة السادسة.

(  66.( بانحراف معياري)4.1قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة السابعة )بلغت   .7
 وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة السابعة. 

(  66.( بانحراف معياري)4.1بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثامنة )  .8
 فراد العينة موافقون على العبارة الثامنة. وهذه القيمة تدل على أن معظم إ

(  70.( بانحراف معياري)4.1بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة التاسعة ) .9
 وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون  على العبارة التاسعة. 

10. ( العاشرة  للعبارة  الدراسة  عينة  ألفراد  المتوسط   قيمة  بانحراف 4بلغت   )
 ( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة العاشرة. 72.معياري)

11. ( عشر  الحادية  للعبارة  الدراسة  عينة  ألفراد  المتوسط   قيمة  بانحراف  4بلغت   )
( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة الحادية  76.معياري)

 عشر. 
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 ر الثاني: متطلبات المراجعة التحليلية: المحو 
 ( 2)جدول 

   اإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثاني
الوسط  العبارات

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 درجة الموافقة

تعمل  الذي  النشاط  المراجعة مع بيانات  المنشأة محل  مقارنة بيانات 
 فيه

 مرتفعة جدا  56. 4.2

 مرتفعة جدا  63. 4.1 مقارنة بيانات المنشأة محل المراجعة مع توقعاتها 

مقارنة بيانات المنشأة محل المراجعة مع النتائج باستخدام بيانات غير 
 مالية

 مرتفعة   84. 3.9

 مرتفعة جدا  63. 4.2 االشراف اإلداري ومتابعة التقارير وااللتزام بالقوانين 

يتم   التي  والمديرين  العاملين  قبل  من  واألخطاء  التصرفات  اكتشاف 
 ارتكابها دون علم مجلس اإلدارة 

 مرتفعة جدا  88. 4

 مرتفعة جدا  62. 4.2 وجود عدالة موضوعية في البيانات المالية بدقة من قبل المراجعة

في   مصداقية  وجود  لعدم  التحليلية  المراجعة  عملية  من  االنسحاب 
 القوائم المالية 

 مرتفعة   96. 3.7

 مرتفعة جدا  66. 4.1 اكتشاف نقاط الخلل والضعف في نظام الرقابة الداخلية 
 مرتفعة جدا  76. 4.1 التأهيل الكافي للمراجع الخارجي في اكتشاف االختالسات المالية 

 مرتفعة جدا  76. 4.2 التدريب والتطوير المستمر لمهارات وقدرات المراجعين
أداء   في  والحياد  واالستقاللية  المهني  السلوك  بقواعد  المراجع  التزام 

 الواجب المهني
 مرتفعة جدا  74. 4.2

 م. 2021المصدر: إعداد الباحثان من بيانات االستبيان، 
 ما يلي:  (2) الجدول رقم  يتضح من 

(  56.( بانحراف معياري)4.2بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة األولى )  .1
 وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون بشدة على العبارة األولي. 

( وهذه  63.( بانحراف معياري)4.1ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية ) بلغت قيمة المتوسط   .2
 القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة  موافقون على العبارة الثانية. 
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الثالثة ) .3 للعبارة  الدراسة  المتوسط  ألفراد عينة  بانحراف معياري)3.9بلغت قيمة   ).84  )
 القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون على العبارة الثالثة.وهذه 

(  63.( بانحراف معياري)4.2بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ) .4
 وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون بشدة على العبارة الرابعة. 

الدر  .5 المتوسط  ألفراد عينة  الخامسة )بلغت قيمة  للعبارة  بانحراف معياري)4اسة   ).88  )
 وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة الخامسة. 

(  62.( بانحراف معياري)4.2بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة السادسة ) .6
 السادسة. وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة 

(  96.( بانحراف معياري)3.7بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة السابعة ) .7
 وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة السابعة. 

(  66.( بانحراف معياري)4.1بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثامنة )  .8
 على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة الثامنة.  وهذه القيمة تدل

(  76.( بانحراف معياري)4.1بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة التاسعة ) .9
 وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة التاسعة.

الع .10 للعبارة  الدراسة  عينة  ألفراد  المتوسط   قيمة  )بلغت  بانحراف  4.2اشرة   )
العبارة  76.معياري) على  بشدة  موافقون  العينة  أفراد  معظم  أن  على  تدل  القيمة  وهذه   )
 العاشرة.

( بانحراف  4.2بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الحادية عشر ) .11
العبارة 74.معياري) على  بشدة  موافقون  العينة  أفراد  معظم  أن  على  تدل  القيمة  وهذه   )  

 الحادية عشر. 
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 المحور الثالث: القرارات اإلستثمارية 

 ( 3)جدول 
   اإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثالث

الوسط  العبارات
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 درجة الموافقة

 جدا مرتفعة  72. 4 ان القرارات االستثمارية المقارنة تؤدي إلي زيادة العائد من االستثمار في ظل المخاطر

توفير معلومات عن ربحية السهم من المؤشرات المهمة التي تساعد في المفاضلة بين  
 المنشآت عند اتخاذ قرار شراء األسهم

 مرتفعة جدا  77. 4.1

توفير بيانات تاريخية عن األداء المالي بالشركة يساعد في معرفة خط االتجاه العام 
 تثمرين ألداء الشركة ومن يساعد في ترشيد قرارات المس

 مرتفعة جدا  60. 4.2

لهذه   يجعل  المناسب  الوقت  في  المعلومة  علي  االستثماري  القرار  متخذو  حصول 
 المعلومة فائدة بمعني قدرتها علي احداث تغيير في اتجاه القرار

 مرتفعة جدا  58. 4.2

 مرتفعة جدا  76. 4 لخبراء االستثمار والمحللين الماليين تأثير علي سلوك وقرارات العاملين بالمنشآت 

المشروع في   المالية في قرار االستثمار أي احتمال فشل في  المخاطر  تأخذ الشركة 
 تحقيق العائد المستقبلي المتوقع 

 مرتفعة جدا   64. 4.1

اتخاذ   علي  يساعد  المنفذة  لالستثمارات  المالية  النتائج  من  الدورية  التقارير  تحليل 
 القرارات االستثمارية 

 جدا  مرتفعة 66. 4.2

مراجعة القرارات المالية والفنية من مختلف أقسام وإدارات المنشأة يساعد علي اتخاذ  
 القرارات االستثمارية 

 مرتفعة جدا  69. 4.2

 مرتفعة   95. 3.8 تتم المشاركة في قرارات االستثمار من طرف كل اإلدارات في الشركة 
 مرتفعة جدا  66. 4.2 يتم تقييم المشاريع االستثمارية المتاحة للمنشأة بناء علي معايير مالية دقيقة

األسهم يساعد  تحليل سوق  العميل مع  المنشأة ومتطلبات  احتياجات  دراسة وتحليل 
 علي اتخاذ القرارات االستثمارية 

 مرتفعة جدا  62. 4.2

 م. 2021المصدر: إعداد الباحثان من بيانات االستبيان، 
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 ما يلي:  (3) يتضح من الجدول رقم  
( وهذه  72.( بانحراف معياري)4بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة األولى )  .1

 القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون على العبارة األولي.
للعبارة الثانية )  .2 الدراسة  المتوسط ألفراد عينة  بانحراف معياري )4.1بلغت قيمة   ).77  )

 وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة  موافقون على العبارة الثانية. 
ل  .3 الدراسة  المتوسط  ألفراد عينة  الثالثة )بلغت قيمة  بانحراف معياري)4.2لعبارة   ).60  )

 وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون بشدة على العبارة الثالثة. 
(  58.( بانحراف معياري )4.2بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ) .4

 العبارة الرابعة. وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون بشدة على 
الخامسة ) .5 للعبارة  الدراسة  المتوسط  ألفراد عينة  بانحراف معياري)4بلغت قيمة   ).76  )

 وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون على العبارة الخامسة. 

(  64.( بانحراف معياري)4.1بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة السادسة ) .6
 مة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة السادسة. وهذه القي 

(  66.( بانحراف معياري)4.2بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة السابعة ) .7
 وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة السابعة. 

(  69.( بانحراف معياري)4.2للعبارة الثامنة ) بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة   .8
 وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة الثامنة. 

(  95.( بانحراف معياري)3.8بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة التاسعة ) .9
 رة التاسعة.وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبا

10. ( العاشرة  للعبارة  الدراسة  عينة  ألفراد  المتوسط   قيمة  بانحراف  4.2بلغت   )
العبارة  66.معياري) على  بشدة  موافقون  العينة  أفراد  معظم  أن  على  تدل  القيمة  وهذه   )
 العاشرة.
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( بانحراف  4.2بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الحادية عشر ) .11
وهذ62.معياري) العبارة  (  على  بشدة  موافقون  العينة  أفراد  معظم  أن  على  تدل  القيمة  ه 

 الحادية عشر. 

 إختبار الفرضية األولي: 
توجد عالقة ذات داللة إحصاااائية  تنص الفرضيييييية األولي من فرضييييييات الدراسييييية على اآلتي:     

 بين إجراءات المراجعة التحليلية والقرارات في ظل عدم التأكد".
ة إلى بيان أثر إجراءات المراجعة التحليلية هلي القرارات التمويلية في  هدف وضع هذه الفرضي 

حالة عدم التأكد، وللتحقق من صحة هذه الفرضية سيتم استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط  
(، القرارات التمويلية  1xفي بناء النموذج حيث أن إجراءات المراجعة التحليلية كمتغير مستقل ) 

(1y كمتغير تاب ) :ع وذلك كما في الجدول اآلتي 
 ( 4جدول )

 نتائج تحليل اإلنحدار الخطي البسيط  على عبارات الفرضية األولى 

 ( tأختبار )  معامالت اإلنحدار  
القيمة االحتمالية  

(Sig ) 
 التفسير 

0
̂ 1.122 3.436 0.001  معنوية 

1
̂ 0.742 9.437 0.000  معنوية 

  0.671 ( Rمعامل اإلرتباط ) 
  0.450 ( 2Rمعامل التحديد ) 

 النموذج معنوي  89.054 ( Fإختبار ) 
1742.0122.11 XY += 

 م. 2021المصدر: إعداد الباحثان من بيانات االستبيان، 
 يمكن تفسير نتائج الجدول أعاله كاآلتي:

التقدير وجود إرتباط طردي قوي بين إجراءات المراجعة التحليلية كمتغير مستقل،  أظهرت نتائج   •
 (. 0.671والقرارات التمويلية كمتغير تابع حيث بلغت قيم معامل اإلرتباط البسيط ) 
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وهذه القيمة تدل على أن إجراءات المراجعة التحليلية  (،  0.450بلغت قيمة معامل التحديد ) •
 %( على القرارات التمويلية )المتغير التابع(. 45كمتغير مستقل يؤثر بي)

البسيط معنوي حيث بلغت قيمة إختبار )  • ( وهي دالة عن 89.054)   (Fنموذج اإلنحدار 
 (. 0.000مستوى داللة )

 إجراءات المراجعة التحليلية تساوي صفرًا.  : متوسط القرارات التمويلية عندما تكون   1.122 •
التمويلية  0.742 • القرارات  من  يزيد  واحدة  التحليلية وحدة  المراجعة  إجراءات  زيادة  وتعني   :

 %. 45بي 
عالقة ذات داللة  توجد    مما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة األولى والتي نصت على أن: "    

   " قد تحققت. إحصائية بين إجراءات المراجعة التحليلية والقرارات في ظل عدم التأكد
 إختبار الفرضية الثانية: 

توجد عالقة ذات داللة إحصاائية بين    تنص الفرضييية الثانية من فرضيييات الدراسيية على اآلتي: 
 ل عدم التأكد.إجراءات المراجعة التحليلية والقرارات االستثمارية في ظ

هدف وضع هذه الفرضية إلى بيان أثر إجراءات المراجعة التحليلية علي القرارات االستثمارية،  
وللتحقق من صحة هذه الفرضية سيتم استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج  

( كمتغير  2yرية )(، و القرارات االستثما1xحيث أن إجراءات المراجعة التحليلية كمتغير مستقل )
 تابع وذلك كما في الجدول اآلتي: 
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 ( 5جدول  )
 نتائج تحليل اإلنحدار الخطي البسيط  على عبارات الفرضية الثانية 

 ( tأختبار )  معامالت اإلنحدار  
القيمة االحتمالية  

(Sig ) 
 التفسير 

0
̂ 1.365 4.465 0.000  معنوية 

1
̂ 0.675 9.169 0.000  معنوية 

  0.660 ( Rمعامل اإلرتباط ) 
  0.435 ( 2Rمعامل التحديد ) 

 النموذج معنوي  84.069 ( Fإختبار ) 
1675.0365.12 XY += 

 م. 2021المصدر: إعداد الباحثان من بيانات االستبيان، 
 يمكن تفسير نتائج الجدول أعاله كاآلتي:

التقدير وجود إرتباط طردي قوي بين إضافة إجراءات المراجعة التحليلية كمتغير  أظهرت نتائج   •
 (. 0.660مستقل، و القرارات االستثمارية كمتغير تابع حيث بلغت قيم معامل اإلرتباط البسيط )

(، وهذه القيمة تدل على أن إجراءات المراجعة التحليلية  0.435بلغت قيمة معامل التحديد ) •
 %( علي القرارات االستثمارية )المتغير التابع(. 43كمتغير مستقل يؤثر بي)

البسيط معنوي حيث بلغت قيمة إختبار )  • ( وهي دالة عن 84.069)   (Fنموذج اإلنحدار 
 (. 0.000مستوى داللة )

 ا تكون إجراءات المراجعة التحليلية تساوي صفرًا.: متوسط القرارات االستثمارية عندم1.365 •
: وتعني زيادة إجراءات المراجعة التحليلية وحدة واحدة يزيد من القرارات االستثمارية  0.675 •

 %. 43بي 
توجد عالقة ذات داللة    مما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة الثانية والتي نصت على أن: "    

   " قد تحققت. المراجعة التحليلية والقرارات االستثمارية في ظل عدم التأكدإجراءات  إحصائية بين  
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 المحور الخامس: النتائج والتوصيات: 
 أواًل: النتائج: 

 استخدام المراجعة التحليلية في قرارات االستثمار تقلل المخاطر المرتقبة.  -1
 استخدام المراجعة التحليلية يكتشف حاالت الغش مبكرا.  -2
 ام المراجعة التحليلية في دورات التمويل يعمل علي تطوير العمليات وتوسعها. استخد -3

 ثانيًا: التوصيات: 
 دعم وتشجيع الدراسات والبحوث في مجال المراجعة التحليلية.  -1
 ربط المراجعة التحليلية بالوسائل المتطورة والتكنولوجيا الحديثة في مجال الحوسبة.  -2
 ت الستخدام المراجعة التحليلية في أقسام االستثمار. تشجيع المصارف والمؤسسا -3

 قائمة المراجع: 
االتجاهات الحديثة لالستعراض التحليلي واستخدامها لتطوير المراجعة  ابراهيم عثمان شاهين،   −

 . 11م، ص1998، 1، مجلة التكاليف، العددالخارجية في مصر
ت − للمراجعة،  الدولية  المعايير  للمحاسبين،  الدولي  للمحاسبين  االتحاد  العربي  المجمع  عريب 

 . 156م، ص1998القانونيين، عمان، 
، )عمان: دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع،  التدقيق الحديث للحسابات  حمد حلمي جمعة،أ −

 .   260م(، ص1999
، )عمان:  تطوير معايير التدقيق والتاكد الدولية وقواعد اخالقيات المهنة أحمد حلمي جمعة،   −

 .137م(، ص2005ر، دار الصفا للنش
صيام،   − زكريا  اإلستثمارأحمد  والتوزيع،  مبادي  للنشر  المناهج  دار  )عمان:  م(،  1997، 

 . 20ص

، )اإلسكندرية: مؤسسة شباب  مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية والعلميةأحمد نور،   −
 . 7م(، ص1992الجامعة 
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، )اإلسكندرية: مؤسسة شباب  مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية والعلميةأحمد نور،   −
 . 7م(، ص 1992الجامعة،  

، )عمان: دار السيرة تحليل وادارة  - االستثمار باالدارة الماليةارشد فؤاد، اسامة عزمي سالم،   −
 . 16م(، ص2004للنشر، 

جيمس،   − لوبك  الفين،  متكاملارينز  مدخل  محمدالمراجعة  ترجمة  الديسطي،    ،  عبدالقادر 
 .102م(، ص2003)الرياض: دار المريخ  للنشر، 

احمد لطفي،   − السيد   النظرية والتطبيق أمين  بين  الجامعية،  المراجعة  الدار  )اإلسكندرية:   ،
 . 5د.ت(، ص 

السيد أحمد لطفي،   − المراجعة أمين  للنشر،  فلسفة  الجامعية  الدار  م(،  2009، )االسكندرية: 
 .566ص

، رسالة ماجستير  استخدام اسلوب المراجعة علي فاعلية اداء المراجعأثر    حسين علي حسين،  −
 . 44م، ص1995في المحاسبة غير منشور، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 

الغفار،   − عبد  المائيةحنفي  واالدارة  التمويل  الجديدة  أساسيات  الجامعة  دار  )اإلسكندرية:   ،
 .63م(، ص2002للنسر، 

الخطيب، خلي  − الرفاعي،  خالد راغب  لتدقيق الحسابات ل محمود  العلمية  ، )عمان:  االصول 
 . 9م(، ص1998المستقبل للنشر والتوزيع، 

، )االسكندرية: مؤسسة  شركات االستثمار في االقتصاد االسالميخلف بن سليمان النمري،   −
 . 28م(، ص2000شباب الجامعة، 

الجودة  − لرقابة  الدولية  لمعايير  الدولي  المعايير  اصدارات  للمحاسبين،  الدولي  االتحاد  دليل 
والتدقيق والمراجعة وعملية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التاكيات التاكيد االخري  

القانونين     م(، 2010ذات العالقة، الجزء االول، )عمان: ترجمة المجمع العربي للمحاسبين 
 .434ص
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رمضان،   − والماليزياد  الحقيقي  االستثمار  للنشر،  مبادي  وائل  دار  )عمان:  م(،  1988، 
 . 13ص

،  دور المراجعة التحليلية في تحسين جودة تقارير المراجعة الخارجية سارة محمد برمة محمد،   −
 م. 2016رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين، 

، )الرياض: مطابع  المعامالت المصرفية وموقف الشريعة االسالمية منها عود سعد دريب،  س −
 . 68م(، ص1968نجد، 

م(، ص ص  2011، )عمان: دار الراية للنشر،  دراسة جدوي المشروعاتسيد سالم عرفة،   −
157-158 . 

،  ة دراسات في االتجاهات الحديثة في المراجعشحاتة السيد شحاتة ومنصور أحمد البديوي،   −
 .  191م(، ص 2003)اإلسكندرية: الدار الجامعية، 

، المجلة العلمية  دور االجراءات التحليلية في اكتشاف غش االدارةصادق حامد مصطفي،   −
 .539م، ص2009، 1لالقتصاد والتجارة، العدد

المحالوي،   − محمد  حسني  محمد  المهني  صالح  األداء  وفاعلية  كفاءة  لرفع  مقترح  مدخل 
، مجلة البحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة  ع دراسة تطبيق للمراجع الخارجي م

 .268م، ص2011،  1، العدد2بنها، المجلد
  - تقييم االجراءات التحليلية في التدقيق في الجمهورية اليمنيةصبحي صعيد علي القباطي،   −

جامع التجارة،  كلية  منشورة،  غير  المحاسبة  في  ماجستير  رسالة  ميدانية،  المملكة  دراسة  ة 
 . 21م، ص 2011االردنية الهاشمية، 

للنشر والتوزيع،  مبادي اإلستثمارطارق حيدر حردان،   − المستقبل  م(،  1997، )عمان: دار 
 . 14-13ص ص

 . 14-13م(، ص ص2012، )عمان: دار المستقبل، ، اساسيات االستثمارطاهر حردان −
المهنية  ، )اإستراتيجيات اإلستثمار وإدارة األموالعبدالرحمن توفيق،   − لقاهرة: مركز الخبرات 

 . 1م(، ص1994لإلدارة، 
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تقيم فعالية االجراءات التحليلية لتدقيق القوائم المالية  عبدالستار عبدالجبار عيدان الكبيسي،   −
، مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية والمالية للشركات االدارية، لشركات المساهمة العامة

 . 7م، ص2008، 2العدد
، )القاهرة: دار المركز القانوني للمستثمر االجنبي في البمن ومصرعبدالعزيز سعد يحي،   −

 . 22-21م(، ص ص 2002النهضة العربية، 
حنفي،   − الماليةعبدالغفار  األوراق  بورصة  في  الجامعية،  اإلستثمار  الدار  )اإلسكندرية:   ،

 . 16م(، ص2004
، )اإلسكندرية:  قابة والمراجعة الداخليةالر عبدالفتاح محمد الصحن، فتحي رزاق السوافيري،   −

 .215م(، ص2004الدار الجامعية، 
 . 29م(، ص1960، )عمان: دار وائل للنشر، بورصة االوراق الماليةعلي شلبي،  −

،  3، ط، تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية نظرية وتطبيقعلي عبدالقادرالزينيبات −
 .211صم(، 2010)عمان: دائرة المكتبة الوطنية، 

،  ، اجراءات المراجعة التحليلية ودورها في ترشيد الحكم الشخصي للمراجععلي محمد موسي  −
 .315م، ص2013

،  إجراءات المراجعة التحليلية ودورها في ترشيد الحكم الشخصي للمراجععلي محمد موسي،   −
  - 309م، ص ص2003،  15، العدد2المجلة الجامعية، كلية االقتصاد، جامعة الزاوية، المجلد

350 . 
مدي استخدام اجراءات المراجعة التحليلية من قبل مدققي الحسابات  غسان سليم باجيدة،   −

، رسالة ماجستير في المحاسبة غري منشورة، كلية االقتصاد والعلوم  في الجمهورية اليمنية 
 . 13م، ص2006االدارية، جامعة اليرموك،عمان، 

 . 50م(، ص2005ع االطلس، ، )عمان: مطاب مبادئ االقتصادالفارس عبدالرحيم،   −

، )غزة: دار البشير للطباعة،  االدارة المالية واتخاذ القرارات فارس محمود محمد ابومعمر،   −
 .    27م(، ص2010
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والنشر ، )عمان: دار الثقافة  2، طادارة االستثمار بين النظرية والتطبيق قاسم نايف علوان،   −
 . 31م(، ص 2012والتوزيع، 

 . (5/2م، المادة)2003م تعديل سنة1999قانون تشجيع االستثمار االجنبي السوداني  −
اهمية استخدام االجراءات التحليلية في مراحل  مجدي محمد نصار ومريم احمد براهيمي،   −

لعام لديوان  التدقيق التي يباشرها مدقق الديون ودي االعتماد عليها من واقع دليل التدقيق ا
م، 2008، مسابقة البحوث التاسعة علي مستوي جميع قطاعات ديوان المحاسبة،  المحاسبة 

 .111ص
أثر استخدام االجراءات التحليلية في المراجعة كاداة للرقابة علي االداء  محمد اكرم ابوشرخ،   −

االنحرافات  الواكتشاف  التجارة،  كلية  منشورة،  غير  المحاسبة  في  ماجستير  رسالة  جامعة  ، 
 م. 2012االسالمية، غزة، 

المراجعة وتدفيق الحسابات االطار النظري والممارسة  محمد التهامي ظواهر، مسعود صديقي،   −
 . 9م(، ص2003، )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، التطبيعية 

بوتن،   − التطبيق محمد  الي  النظرية  من  الحسابات  ومراقبة  ديوان  المراجعة  )الجزائر:   ،
 . 31م(، ص2006الجامعية،  المطبوعات

راضي،   − سامي  المتقدمة محمد  الجامعي،  المراجعة  التعليم  دار  )اإلسكندرية:  م(،  2011، 
 164ص

 . 63م(، ص1999، )د.م: د.ن،2، طالمراجعة مدخل قياس وضبط المخاطرمحمد عبدالفتاح،   −
دار الوراق  ، )عمان:  2، طاإلطار النظري والتطبيقات العلمية   -إدارة اإلستثماراتمحمد مطر،   −

 . 9م(، ص1999للنشر والتوزيع، 
غطاس،   − غالم  المحليمنال  االستثمار  تفعيل  في  ودورها  المالية  حالة    -السياسة  دراسة 

الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية غير منشورة، كلية التجارة، جامعة البويرة،  
 . 45م، ص2015
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،  ات في االتجاهات الحديثة في المراجعة دراسمنصور احمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة،   −
 . 191م(، ص 2003)اإلسكندرية: الدار الجامعية، 

،  دراسات في اإلتجاهات الحديثة في المراجعة منصور احمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة،   −
 . 193م(، ص 2003)اإلسكندرية: الدار الجامعية، 

اجراءات المراجعة التحليلية في تقليص فجوة التوقعات في بيئة  نادية عبدالمجيد ابوسنيدة،   −
القانوني المحاسب  والتمويل غير  التدقيق من وجهة نظر  المحاسبة  ، رسالة ماجستير في 
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