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 الملخص.                                           
تمثلت تناولت الدراسة المراجعة التحليلية في السودان ودورها في ترشيد القرارات التمويلية. حيث  

مشكلة الدراسة في عجز المراجعة التقليدية من توفير المعلومات التي تساعد المستثمرين في إتخاذ  
القرارات التمويلية، لذا فإن إستخدام المراجعة التحليلية يساعد في ترشيد القرارات التمويلية. هدفت 

المستثمرين، ودراسة مدى   الدراسة إلى دراسة ومعرفة مدى فعالية المراجعة التحليلية على قرارات 
فعالية فحص البيانات في الماضي ومقارنتها بالحاضر واإلستفادة منها بالتنبؤ لمستقبل المشروع،  
ودراسة المشاكل والمخاطر والتوصل إلى حلول ونتائج لتمكن من إتخاذ القرار. إختبرت الدراسة  

المراج بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هنالك  اآلتية:  التحفظ الفرضيات  وسياسة  التحليلية  عة 
المحاسبي، هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجعة التحليليية والقرارات التمويلية. توصلت  

التمويل تقلل المخاطر المرتقبة،  استخدام المراجعة التحليلية في قرارات  الدراسة إلى النتائج اآلتية:  
استخدام المراجعة التحليلية يكتشف حاالت الغش مبكرا، استخدام المراجعة التحليلية في دورات  
الدراسات   دعم وتشجيع  باآلتي:  الدراسة  العمليات وتوسعها. أوصت  تطوير  يعمل علي  التمويل 

التحليل المراجعة  ربط  التحليلية،  المراجعة  مجال  في  والتكنولوجيا والبحوث  المتطورة  بالوسائل  ية 
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الحديثة في مجال الحوسبة، تشجيع المصارف والمؤسسات الستخدام المراجعة التحليلية في اقسام  
 التمويل.

 القرارات التمويلية. -الكلمات المفتاحية: المراجعة التحليلية
 

Abstract. 
    The study dealt with the analytical review and its role in 
rationalizing financing decisions. Where the problem of the study was the 
inability of the traditional audit to provide information that helps investors 
in making financing decisions, so the use of analytical review helps in 
rationalizing financing 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 enable decision-making. 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 between the analytical review and the 
financing 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, and 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 
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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 - financing decisions. 

 

 المحور الول: اإلطار المنهجي
 تمهيد: 

تعد المراجعة التحليلية أحدى الفحوصات الجوهرية التي يقوم بها المراجع في عملية  
المالية   وغير  المالية  والبيانات  المالية  البنود  بفحص  المراجع  يقوم  حيث  المراجعة، 

البن تلك  بصحة  المراجع  رأي  تدعم  إثبات  أدلة  على  الحصول  والبيانات  بغرض  ود 
 إلستخدامها في مراحل المراجعة المختلفة. 

الكمية من نسب ومؤشرات  النماذج  التحليلية إلى إستخدام  تهدف إجراءات المراجعة 
تتم   الذي  المشروع  نتائج محددة ومقارنتها مع واقع  أو  لمعرفة أرصدة معينة  وغيرها 

 تحقق منها.مراجعته، ثم وضع فروض تفسر اإلنحرافات وإتخاذ إجراءات ال
لكونها   وذلك  المراجع  قبل  من  المستخدمة  األدوات  أكثر  من  التحليلية  المراجعة  تعد 
التكاليف   بأقل  وذلك  نسبيًا،  والهامة  المحتملة  المشاكل  وتشخيص  تحديد  في  تساعد 

 وبالتالي يستطيع المراجع تحقيق الكفاءة في أداء عملية المراجعة. 
رأي المراجع الحيادي في القوائم المالية مما يساعد   نجد أن المراجعة التحليلية تعبر عن 

 في ترشيد القرارات التمويلية. 
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 مشكلة الدراسة: 
تتمثل مشكلة الدراسة في عجز المراجعة التقليدية من توفير المعلومات التي تساعد  
المستثمرين في إتخاذ القرارات التمويلية، لذا فإن إستخدام المراجعة التحليلية يساعد في  

شيد القرارات التمويلية، حيث نجد في السنوات األخيرة قلة التمويل وذلك بسبب عدم  تر 
جميع   بتحليل  يقوم  الذي  المراجع  أن  ونجد  المشروعات،  في  الدخول  في  الموثوقية 
األوضاع التي يمكن التنبؤ بها وإكتشاف األخطاء ودراسة السوق بمهنية عالية تساعد  

 غة مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية: على إستعادة التمويل، ويمكن صيا
 . هل هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجعة التحليلية والقرارات؟ 1
 هل هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجعة التحليلية والقرارات التمويلية؟  -2

 أهمية الدراسة: 
ال تقارن  التحليلية  المراجعة  أن  في  الدراسة  أهمية  وتستنتج  تنبع  الحاضر  ماضي مع 

أفضل القرارات التي تساعد في ترشيد القرارات التمويلية وذلك بتحليل القوائم المالية 
عليها،   الحصول  يمكن  التي  التوقعات  على  باإلعتماد  المشروع  واقع  مع  ومقارنتها 

 وتحليل القوائم المالية يزيد ثقة الممولين ويساعدهم على إتخاذ القرار.
 سة: أهداف الدرا

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

 منها بالتنبؤ لمستقبل المشروع. 
 والمخاطر والتوصل إلى حلول ونتائج لتمكن من إتخاذ القرار.دراسة المشاكل  -3
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 فرضيات الدراسة: 
 تسعى الدراسة إلى تحقيق الفروض التالية:  

 هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجعة التحليلية والقرارات.الفرضية الولى: 
جعة التحليلية  هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين إجراءات المراالفرضية الثانية:  
 والقرارات التمويلية. 
 منهجية الدراسة: 

التغيير ذات الصلة   لقياس عوامل  سوف يتم الوقوف على تغيرات الظاهرة المختلفة 
 بالدراسة وفق المناهج التالية:

 لتتبع الدراسات السابقة. المنهج التاريخي: 
 لصياغة الفروض.  المنهج اإلستنباطي:
 ر فروض الدراسة والتأكد من صحتها. إلختبا  المنهج اإلستقرائي:

 من خالل الدراسة الميدانية.   المنهج الوصفي:
 حدود البحث: 

 عينة من المصارف السودانية بوالية الخرطوم.  الحدود المكانية: 
 م. 2020 الحدود الزمانية:

 المحور الثاني: الدراسات السابقة: 
 م(: 2008دراسة: حازم، )

تمثلت مشكلة الدراسة في تعرض المصارف أثناء أدائها لعملها العديد من المخاطر  
التي يسعى الباحث لمعرفة مدى حجم المخاطر التي تواجه المصارف خالل عملية  
البنك   يلعبه  الذي  الدور  وكذلك  المخاطر  هذه  يواجه  أن  للمصرف  وكيف  التمويل، 

اسة إلى معرفة المخاطر التي تواجه  المركزي في الحد من هذه المخاطر. هدفت الدر 
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المصرف في التمويل، وإلقاء الضوء عليها وكيفية تفادي هذه المخاطر وذلك لمعرفة  
 األساليب المتبعة في هذا المجال.. 

المصرفي  التمويل  تناولت مخاطر  إنها  الحالية في  الدراسة  الدراسة عن  تختلف هذه 
لحالية المراجعة التحليلية ودورها في ترشيد  بالمصارف السودانية بينما تناولت الدراسة ا 

 القرارات التمويلية. 
 م(: 2009دراسة: خالد، )

تمثلت مشكلة الدراسة في إنخفاض دور المراجعة الداخلية في الحد من مخاطر التمويل  
اإللتزام  وعدم  الداخلية  بالمراجعة  الخاصة  األدوات  إستخدام  خالل  من  المصرفي 

دولة الخاصة بمنح التمويل المصرفي. توصلت الدراسة إلى بالسياسات التي تضعها ال
النتائج اآلتية: إن أهمية المراجعة الداهلية في البنك تتركز في حماية ممتلكات المصرف 

 وخدمة اإلدارة مساعدتها على إكتشاف األخطاء ووضع المعالجات لها. 
الداخلية ودورها في   تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في إنها تناولت المراجعة

الحد من مخاطر التمويل المصرفي بالمصارف السودنية ،بينما تناولت الدراسة الحالية 
 المراجعة التحليلية ودورها في ترشيد القرارات التمويلية. 

 م: 2012دراسة: محمد، 
المفاهيم   الدراسة  تلك  تناولت  وتحليل  تطبيقها  وآليات  التحليلية  باإلجراءات  المرتبطة 

الخطوات واألدوات ووسائل الرقابة علي األداء ودورها في إكتشاف اإلنحرافات، هدفت  
الدراسة إلي معرفة إستخدام اإلجراءات التحليلية من قبل مراجعي الحسابات. توصلت  

د لها  كان  المهنية  توفر  أهمها:  نتائج  إلي  من  الدراسة  المراجع  تمكين  في  بارزًا  ورًا 
إستخدام اإلجراءات التحليلية في المراجعة والتعرف علي األساليب الواجب القيام بها  

 وصواًل إلي تحقيق األداء السليم وإكتشاف اإلنحرافات.  
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المراجعة كاداة للرقابة علي االداء واكتشاف االنحرافات، بينما تناولت الدراسة الحالية 
 لتحليلية ودورها في ترشيد القرارات التمويلية. المراجعة ا

 م: 2013دراسة: علي، 
تناولت هذه الدراسة موضوع العالقة بين إجراءات المراجعة التحليلية والحكم الشخصي  
إلي   يؤدي  قد  بينهما   الترابط  حيث ضعف  بينهما  الموائمة  ألهمية  ونظرًا  للمراجع، 

الو  عن  اليعبر  المراجع  قبل  من  تقرير  محل  صدور  للمنشاة  والصحيح  الحقيقي  اقع 
هذه   مستخدمي  قبل  من  سليمة  غير  قرارات  صدور  إلي  يؤدي  وبالتالي  المراجعة 
التحليلية في   المراجعة  إجراءات  الضوء عن دور  تسليط  إلي  الدراسة  التقارير،هدفت 
ترشيد الحكم الشخصي للمراجع، توصلت الدراسة إلي ضرورة إلتزام المراجع بمعايير  

عة المتعارف عليها وبذل العناية المهنية الالزمة واإلجتهاد أثناء الفحص وضرورة  المراج 
إستخدام األساليب الرياضية واإلحصائية والمالية في عملية المراجعة لتساعدة في ترشيد  

 حكمه الشخصي. 
تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في إنها تناولت إجراءات المراجعة التحليلية  

المراجعة  ودورها   الحالية  الدراسة  تناولت  بينما  للمراجع،  الشخصي  الحكم  ترشيد  في 
 التحليلية ودورها في ترشيد القرارات التمويلية. 

 م(:  2016دراسة: أمل، )
تمثلت مشكلة الدراسة في وجود قصور في إستخدام إجراءات المراجعة التحليلية  

ساليب ونماذج تطبيق المراجعة  في عملية مراجعة الحسابات وعدم إلمام المراجعين بأ
التحليلية، هدفت الدراسة إلى معرفة الهدف الرئيسي من المراجعة التحليلية في البنوك  
باألداء   التحليلية  المراجعة  عالقة  إليها عن  التوصل  تم  التي  النتائج  وتقويم  وتحليله 

كفاءة    المالي والتوصل إلى نسب أو مؤشرات فعلية عن أثر المراجعة التحليلية على 
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األداء المالي. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن المراجعة التحليلية كمصطلح  
جميع   كأسلوب  لكن  المصرفي  بالقطاع  العاملين  للمراجعين  معروف  غير  أسلوب 
المراجعة   في  المستخدمة  األساليب  من  أكثر  أو  واحد  بتطبيق  يقومون  المراجعين 

 ليلية يتطلب توفر الخبرة الكافية لدى المراجعة ألدائها. التحليلية، وأن تنفيذ المراجعة التح 
تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في إنها تناولت دور المراجعة التحليلية في  
رفع كفاءة االداء المالي في القطاع المصرفي السودني بينما تناولت الدراسة الحالية  

 لتمويلية. المراجعة التحليلية ودورها في ترشيد القرارات ا
 

 المحور الثالث: المراجعة التحليلية: 
 أواًل: مفهوم المراجعة التحليلية: 

إستقاللي   بكل  يشرح  الذي  النشاط  ذلك  بأنها  التحليلية  المراجعة  اإلجراءات   ة عرفت 
كل   أو  جزء  سير  للواقع وضمان  مطابقتها  ومدي  والحسابات  واإلختبارات  والمعايير 

التنظيم   الداخلية في  المعايير) األنشطة  خالد راغب الخطيب، خليل  الذي يعكس هذه 
 (. 9م، ص1998محمود الرفاعي، 

كما عرفت بأنها هي فحص إنتقادي وتقييم مستمر للخطط والسياسات اإلدارية وإجراءات  
الرقابة الداخلية بهدف التأكد من تنفيذ هذه السياسات واإللتزام بها، والتحقق من سالمة  

الداخلي  الرقابة  وأقسام  مقومات  إدارات  داخل  األداء  وفعالية  كفاءة  ومدي  ة 
 (. 215م، ص 2004عبدالفتاح محمد الصحن، فتحي رزاق السوافيري، المؤسسة)

المراجعة التحليلية هي تبحث عن مدي معقولية القيم الدفترية الواردة في القوائم المالية  
ة في القوائم المالية والتي في ضوء القيم التي يقدمها المراجع لتحديد التقلبات غير العادي 

 ( 33م، ص2006نيفين أبوسمهدانة، تتطلب فحصًا إضافيًا من المراجع)
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عرفت بأنها عملية منتظمة للحصول علي القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة علي األحداث  
العناصر  هذه  التأكد من درجة مسايره  لغرض  بطريقة موضوعية  وتقيمها  اإلقتصادية 

نتائج ذلك إلي األطراف المعنية)للمعايير الموضو  م،  1992أحمد نور،  عه ثم توصيل 
 (. 7ص

عرفت بإنها اإلختبارات األساسية التي يلجأ إليها المحاسب القانوني،وذلك عن طريق   
دراسة وتقييم العالقات بين البيانات المالية وغير المالية ومقارنة هذه العالقات بوجود  

ه تفسر  فرضيات  وضع  المناسبة اإلنحرافات،ثم  اإلجراءات  وإختيار  اإلنحرافات  ذه 
للتحقق من هذه الفرضيات، وذلك حسب خبرة المحاسب القانوني وحسه المهني في  

 . ( 111م، ص2008المراجعة)مجدي محمد نصار ومريم احمد براهيمي، 
المراجعة    تخفيض مخاطر  إلي  بال شك  التحليلية  أدوات اإلجراءات  إستخدام  يؤدي 

ت فهي  المعلومات  واإلكتشاف  عن  السليم  رأيه  إبداء  من  القانوني  المحاسب  مكن 
 . ( 63م، ص 1999المحاسبية والقوائم المالية)محمد عبدالفتاح، 

( )بإنها تقيم للمعومات المالية من خالل تحليل  520الدولي رقم)عرفها معيار المراجعة  
اإلجراءات   وتشمل  المالية،  وغير  المالية  البيانات  من  كل  بين  المقبولة   العالقات 
مع   المتسقة  غير  العالقات  أو  التقلبات  لتحديد  يعد ضروريًا  تحقيقا  أيضًا  التحليلية 

القيم المتوقعة بمقدار كبير( )دليل    المعلومات األخري ذات العالقة أو المختلفة عن
 . (434م، ص2010االتحاد الدولي للمحاسبين، 

عرفت أيضًا بإنها )أسلوب من أساليب المراجعة تهدف لتحليل اإلتجاهات واإلنحرافات 
الجوهرية وتحديد العالقات بين القيم في القوائم المالية للفترة المالية ومقارنتها بالقيم  

ال المراجعة والحصول علي  المتوقعة والقيم  لعملية  معيارية،بهدف إعداد برنامج جيدة 
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الدولي  )االتحاد  المراجعة(  لعملية  النهائية  النتائج  لدعم  ومالئمة  كافية  إثبات  أدلة 
 . ( 156م، ص1998للمحاسبين، 

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

أغراض   في  مفيد  إثبات  يوفر  مما  السائدة   األخرى  والظروف  الشخصي  وحكمه 
 (. 566م، ص2009المراجعة)أمين السيد أحمد لطفي، 

يرى أحد الكتاب بأنها وسيلة من وسائل المراجعة التي يلجأ إليها المراجع للتعرف    
ى المؤشرات الخاصة بالمشروع مقارنة بفترات سابقة أو بمنشآت أخرى مماثلة تعمل  عل

في نفس المجال أو الصناعة حيث يعتمد عليها في تحديد القيمة المتوقعة ألي حساب  
البعض)علي محمد   ببعضها  المالية  القوائم  تربط  التي  التاريخية  العالقات  بناء على 

 (. 315م، ص2013، موسي
م الصادرة عن المعهد األمريكي  1978لسنة    23ة معايير المراجعة رقم  تعرف قائم  

إجراءات الفحص التحليلي بأنها    AICPASASATO231978للمحاسبين القانونيين  
أحد إختبارات التحقق األساسية للمعلومات المالية، والتي تتم عن طريق دراسة ومقارنة  

هذه العالقة بنمط معين وذلك في    العالقات بين البيانات حيث يتوقع وجود وإستمرار
م،  2011ظل غياب ظروف معينة قد تؤدي إلى تغيير هذا النمط)محمد سامي راضي،  

 (. 164ص
بينما عرف أحد الكتاب المراجعة التحليلية بأنها: دراسة للعالقات القائمة بين البيانات    

ية السابقة أو مقارنتها  المسجلة بالدفاتر ومقارنتها بما يقابلها من بيانات الفترة المحاسب 
ببيانات نموذجية متوقعة والكشف عن التقلبات والتعرف على أسبابها وهي تعتبر أحد  

 (.  115م، ص2002وسائل المراجعة باإلستثناء)يوسف محمد جربوع،  
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م المراجعة التحليلية  1981كما عرفها مجمع المحاسبين القانونين بإنجلترا ويلز عام 
الم النسب  دراسة  أي  بأنها  فحص  ثم  األخرى  واإلحصاءات  واإلتجاهات  الهامة  الية 

 (.  268م، ص 2011إنحرافات غير عادية)صالح محمد حسني محمد المحالوي،   
تتم عن طريق مجموعة من   التي  المراجعة  بأنها إجراءات  التحليلية  المراجعة  تعرف 

وغير المالية  العالقات  لدراسة  المراجع  يستخدمها  التي  الفنية  بين    األساليب  المالية 
الغفار،    عبد  خارجها)حنفي  أو  المنشأة  داخل  من  تتوفر  التي  م،  2002البيانات 

 (. 63ص
بين   الممكنة  العالقات  دراسة  خاللها  من  المالية  للمعلومات  تقيم  إنها  على  عرفت 
ويتم من خالل   المالية  البيانات غير  وبين  وبينها  البعض  وببعضها  المالية  البيانات 

م،  2003مسجلة بالدفاتر مع توقعات المراجع)ارينز الفين، لوبك جيمس،مقارنة القيم ال
 (. 102ص

تعتبر المراجعة التحليلية أحد أنواع إختبارات التحقق للمعلومات المحاسبية والتي تتم   
صادق حامد  عن طريق دراسة ومقارنة العالقة بين المعلومات المالية وغير المالية ) 

   . (539م، ص 2009مصطفي، 
يطلق عليه مصطلح   الماضي  في  مستخدما  كان  تطوير ألسلوب  بمثابة  تعتبر  هي 
المستندات   وفاحصة علي  نظرة عامة وسريعة  إلغاء  بها  ويقصد  اإلنتقادية  المراجعة 
والسجالت ثم التوقف علي األمور غير العادية التي قد تظهرها المستندات والسجالت  

بسي إهتمام  إعطاء  مع  واقعيًا  فحصا  غير  وفحصها  أو  العادية  األمور  لفحص  ط 
 . ( 11م، ص1998ابراهيم عثمان شاهين، الهامة)
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تعتبر اإلجراءات التحليلية من أهم اإلجراءات التي تساعد المراجع في التخطيط لعملية   
المراجعة) لعملية  الالزمين  الجهد  و  الوقت  من  التقليل  وكذلك  حلمي  المراجعة  أحمد 

 . (137م، ص 2005جمعة، 
بإن    المنشاة تعرف  وسجالت  حسابات  في  الموجودة  المعلومات  فحص  عملية  ها 

ومقارنتها مع المعلومات األخري و البيانات الداخلية والخارجية بهدف الخروج برأي  
المنشأة ونشاطاتها   المعلومات  مع ماهو معروف عن هذه  تجانس هذه  حول مدي 

 . ( 211م، ص2010، )علي عبدالقادرالزينيبات 
المراجعة التحليلية   لوسيلة العالمية التي يتم عن طريقها تنفيذ إختباراتيعتبر بمثابة ا 

العمل   معايير  الثالث من  المعيار  يتطلبها  التي  والقدرات  اإلثبات  أدلة  إلي  للوصول 
 (. 44م، ص1995الميداني حيث أنه نوع من إختبار المراجعة )حسين علي حسين، 

م،  1992العناصر التالية)أحمد نور،  من خالل ما تقدم فإن عملية المراجعة تتضن   
 (:  7ص
: فحص المستندات والسجالت و الدفاتر الخاصة بالمؤسسة للتاكد من  لفحصا  -1

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

 سسه عن فترة زمنيه معنية. لنتيجة أعمال المو 
الفحص  التقرير  -3 لنتائج عملية  حقيقية  بلورة  إذ هو  المراجعة  ختام عملية  : وهو 

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

معهد األمريكي  بدأت المراجعة التحليلية تلقي إهتماما وإعترافًا مهنيًا صريحًا من قبل ال 
( حيث تضمنت القائمة  23للمحاسبين القانونيين وذلك في قائمة إجراءات المراجعة رقم)
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توصية بضرورة إستخدام المراجعة التحليلية كأداة مساعدة في التخطيط للمراجعة وأيضًا  
 . (27م، ص2010كمصدر للحصول على أدلة اإلثبات)فارس محمود محمد ابومعمر،  

الثغرات  تساعد المراجع ف  التي يمكن أن تدل على وجود  ي إيجاد بعض المؤشرات 
بشكل   المراجعة  برنامج  وضع  في  يساعد  مما  الداخلية  الرقابة  أنظمة  في  والقصور 

 (. 7م، ص2008مناسب)عبدالستار عبدالجبار عيدان الكبيسي، 
د تركز  إحتلت المراجعة التحليلية حيزًا كبيرًا من إهتمام الباحثين في الوقت الحاضر، وق

إهتمام هؤالء إلي تطوير اإلساليب اإلحصائية المتقدمة لخدمة المراجعة التحليلية من  
خالل إيجاد القيم المتوقعة للحساب موضوع المراجعة )صبحي صعيد علي القباطي،  

 . (21م، ص2011
إن أهمية نتائج المراجعة التحليلية تعتمد علي تقدير المراجعة لخطر اإلعتماد عليها  

المادية تكون موجودة  والتي   المتوقعة وفي الحقيقة إن األخطاء  ربما تحدد العالقات 
 (.  260م، ص1999 )أحمد حلمي جمعة، 

عن       الكشف  يمكن  خاللها  من  التي  األساليب  أهم  من  التحليلية  المراجعة  تعتبر 
الجوهرية التي تستحق زيادة اإلهتمام بها والتوسع في فحصها وتجميع األدلة،  التغيرات  

وبذلك يمكن للمراجع تخطيط وتحديد طبيعة وتوقيت ومدي إجراءات المراجعة )شحاتة  
 . ( 191م، ص2003السيد شحاتة ومنصور أحمد البديوي، 

 ثالثًا: أسباب استخدام المراجعه التحليلية: 
جعه التحليلية هو مساعدة المراجع في نواحي عديدة يتمثل  من أسباب إستخدام المرا 

 أهمها في: 
يمكن القول أن الهدف العام من إستخدم المراجعة    تخفيض مخاطر اإلكتشاف:  -1

 . ( 13م، ص2006التحليلية هو تخفيض مخاطر اإلكتشاف )غسان سليم باجيدة، 
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لكي يقوم    رة:المساعدة في فهم طبيعة أعمال المؤسسة وتحديد مناطق الخطو   -2
المراجع بالتخطيط السليم لعملية المراجعة وتقدير مخاطر المراجعة الكامنة عليه أن  
المراجعة)منصور   إجراءات  وتوقيت  لمعاونيه  وأختياره  المؤسسة  أعمال  طبيعة  يتفهم 

 . ( 191م، ص2003احمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة، 
تشاف الغش والتزوير من طرف  : قديمًا كان إكإكتشاف أعمال الغش والتزوير  -3

المراجع غاية في حد ذاتها غير إن هذه الناحية قد أصبحت ثانوية للهدف الرئيسي  
إثبات شرعية وصدق الحسابات)محمد   إبداء رأي فني محايد من خالل  المتمثل في 

 . ( 31م، ص2006بوتن، 
لمراجع  عند تقدير ا  المساهمة في تقدير قدرة المؤسسة علي اإلستمرار كمشروع:  -4

لمستوي مخاطر المراجعة عليه إن يقوم بدراسة وتقيم قدرة المؤسسة علي اإلستمرار  
كمشروع علي األقل في المستقبل القريب، ومن أهم الوسائل التي تعتبر مفيدة في هذا  
المجال هي إجراءات المراجعة التحليلية بإستخدام النسب المالية)منصور احمد البديوي،  

 . ( 193م، ص2003، شحاتة السيد شحاتة 
عندما اليجد المراجع تقلبات غير عادية معني ذلك   تقليل اإلختبارات الساسية: -4

إن إحتمال وجود أخطاء مادية أو تالعب  يكون منخفض وبذلك توفر المراجعة  
قوي علي عدالة وسالمةأرصدة الحسابات التي تم فحصها بهذه التحليلية دليل  

التي يجريها علي   التفصيلية  الوسيلة مما يجعل المراجع يقلل من اإلختبارات 
 . (5أرصدة تلك الحسابات)أمين السيد  احمد لطفي، د.ت، ص
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 المحور الرابع: اإلطار النظري للقرارات التمويلية: 
 ة: أواًل: مفهوم القررات التمويلي

عرف القرار التمويلي بأنه هو مجموعة من األعمال والتصرفات التي تمدنا بوسائل  
الدفع يقصد بالتمويل )توفير الموارد المالية الالزمة إلنشاء المشروعات اإلستثمارية أو  
تكوين رؤوس األموال الجديدة وإستخدامها لبناء الطاقات اإلنتاجية قصد إنتاج السلع 

رة عن البحث عن الطرق المناسبة للحصول علي األموال وإختيار  والخدمات أو هو عبا
وتقييم تلك الطرق والحصول علي المزيج األفضل بينهما بشكل يناسب كمية ونوعية  

- 95، ص ص2008إحتياجات والتزامات المنشاة المالية( )رابح خوني ورقية حساني،  
96) . 

األموال واإلختبارات وتقييم    كما يعرف بانه )البحث عن الطرق المناسبة للحصول علي
تلك الطرق والحصول علي المزيج اإلفضل بينها بشكل يناسب كمية ونوعية إحتياجات  

 . ( 105م، ص2000وإلتزامات المنشاة() هيثم محمد الزغبي، 
جانب   يمثل  وهو  المختلفة  من مصادرها  األموال  علي  )الحصول  انه   أيضًا  عرف 

م،  2011منظمات االعمال( )محب خلة توفيق،    إهتمامات وظيفة األدارة المالية في
 . ( 43-42ص ص

عرف بانه مجموعة من الوسائل واألساليب واألدوات التي نستخدمها إلدارة المشروع  
هذا   وعلي  والتجارية  اإلستثمارية  نشاطاتها  لتغطية  الالزمة  األموال  علي  للحصول 

لمتاحة في األسواق  االساس فان تحديد مصادر تمويل المشروع يعتمد علي المصادر ا
 . (118م، ص2002والبيئة المالية التي يتواجد فيها )عبد الغفار حنفي، 

يعتبر التمويل أحد الركائز االساسية لنشاط المؤسسة وضمان إستمرارها وذلك بإمدادها  
باألموال الالزمة في األوقات المناسبة وتظهر الحاجة إلي التمويل إما بسبب السياسة  
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سسة التي تحاول إستغالل كل إمكانياتها في خلق ثروة جديدة تضمن  اإلقتصادية للمؤ 
لها حصتها في السوق أو توسيع نشاطها بسبب مالئمة ظروف إقتصادية مع ما يوافق  

 . ( 118م، ص2008إمكانيات المؤسسة)حسن  سمير عشيش، 
 ثانيا: أهمية التمويل: 

التمويل بزيادة الحاجة ألي  تأتي أهمية التمويل من الحاجة الي األموال فتذداد أهمية  
اإلقتصادية   الحاجة  إلي  التمويل  الحاجة ويرجع أصل  بنقصان هذه  األموال وتنقص 
للسلع والخدمات فمع زيادة الحاجة إلي السلع والخدمات والحاجة إلي المبادلة تزداد 
  أهمية التمويل،وأيضًا أهمية التمويل تظهر عند ضرورة توفر رأس المال الالزم للعمليات

م،  1997اإلنتاجية واألنشطة التسويقية والخدمية)كنجو عبود كنجو، ابراهيم وهبي فهد،  
 . ( 44ص

للمنشاة سواء كانت   المالية  التمويل هو سد اإلحتياجات  الحصول علي  الغرض من 
قصيرة األجل والتي تخص دورة اإلستغالل أو اإلحتياجات طويلة األجل والتي تخص  

أهمي  وتكمن  اإلستثمار،  األجل  دورة  التمويل قصير  إلي  المنشاة  لجوء  في  التمويل  ة 
لتمويل العجز في رأس المال العامل الناتج عن النمو الداخلي للمنشاة، فإسثناء دورة 
والتمويل   التجاري  التمويل  ويعتبر  ومديونياتها  مخزوناتها  تغطي  أن  عليها  نشاطها 

لعب مصادر التمويل قصيرة المصرفي من المصادر الرئيسية لهذا النوع من التمويل. وت 
المحرك  األخيرة  هذه  تعتبر  حيث  وزيادته،  النشاط  إستمرارية  في  مهمًا  دورًا  األجل 
األساسي للعمليات الجارية عن طريق تغطية جزء من عناصر األصول المتداولة )نور  

 . ( 467م، ص1997الدين خباية،  
ار التمويل من أهم وظائف  أهمية قرار التمويل تأتي من الحاجة إلي األموال ، ويعد قر 

أنواع   من  نوع  لكل  المناسب  التمويل  ومدي  ونوع  حجم  حيث  من  المالية  اإلدارة 
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الموجودات من أجل تحقيق أهداف المنشاة ،اذًن قرار التمويل يعد من أهم  القرارات  
التي تتخذها اإلدارة ألنه ال يمكن أن يتخذ قرار إستثماري قبل أن يعرف كيفية توفير  

يل الالزم له قبل إتخاذ القرار التمويلي البد لإلدارة المالية من التاكد من إن األموال  التمو 
المطلوبة يمكن توفيرها في الوقت المناسب وباقل تكلفة ممكنة وخالل فترة زمنية مناسبة  
ويمكن إستثمارها في أكثر المجاالت  فائدة، وال بد من التاكد إن جوهر قرارات التمويل  

حديد المزيج األمثل من مصادر تمويل اإلستثمارات، هيكل التمويل، أي  تدور حول ت 
فإختيار   والمملوكة،  المقترضة  المتاحة  التمويل  مصادر  من  التمويل  تشكيلة  تحديد 
حصص من مصادر التمويل المقترضة ومصادر التمويل الممتلكة للتمويل اإلستثمارات 

 .  م( 2009ع الخام، تشكل محور القرار المالي)هاشم جبر، امين مستود
أهمية التمويل تنبع من مدي الحاجة إليه ودوره في الوفاء بمطالب الفرد والجماعة،  
وتحقيق الغرض المستهدف منه ،كلما إتسع نطاق التعامل به وكثر اللجوء اليه كل  

 مادل ذلك علي عمق المصلحة فيه كاالتي: 
: يعتبر التمويل مصدرًا  لسد الفجوات المالية والتي يحتاجون  أهمية التمويل للعمالء  -1

 لها حسب نوع التمويل من حيث الزمن. 
: يعتبر التمويل المصدر الرئيسي لتحقيق إيرادات للبنك من  أهمية التمويل للبنك   -2

خالل العوائد المحصلة لمقابلة المصروفات ، وتحقيق فوائد لتعظيم االرباح التي يتم  
لي المودعين وعي المساهمين اصحاب راسمال البنك ،باالضافة الي اهميته  توزيعها ع

 كادة لتمويل المشروعات االقتصادية واالجتماعية. 
: يساهم التمويل في مقابلة اإلحتياجات الحقيقية  اهمية التمويل لالقتصاد القومي  -3

الدول التنمية وسياسات  دفع  يعمل  بما  االقتصادي ،  النشاط  نواحي  للرفاء  لمختلف  ة 
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اإلقتصادي واإلجتماعي ويساهم في خلق فرص عمل لحل مشكلة البطالة وزيادة معدل  
 . ( 27م، ص2004النمو للدخل القومي)سليمان ناصر، 

 ثالثًا: انواع التمويل: 
 : يمكن تقسيمه الي: من حيث المدة الزمنية -1
الها عن سنه  تمويل قصير األجل: يقصد به تلك األموال التي ال تزيد فترة إستعم  -أ

واحدة كالمبالغ النقدية التي تخصص لدفع أجور العمال أو شراء بعض اإلحتياجات  
عقل،   محمد  االنتاجية)مفلح  الدورة  نفس  إيرادادت  من  تسديدها  م،  2009ويتم 

 . ( 319ص
وهو ذلك النوع من التمويل الذي فترة إستحقاقه في اغلب األحيان سنة، يستعمل التمويل  

ل رئيسي ألجل اإلستثمار في الموجودات المتداولة)فيصل جميل  القصير األجل بشك
 .  (60السعايدة ونضال عبدهللا فريد، ص

تمويل متوسط األجل: ينشا هذا التمويل عن تلك العمليات التي تتطلب إستعمال    -ب
إستردادها كشراء اآلت ومعدات   بين سنتين وخمسة سنوان قبل  تتراوح  لفترة  لألموال 

 ات الفالحية. بالنسبة للمشروع
التحسينات ذات صبغة    -ج تمويل طويل األجل: يتمثل في األموال الالزمة إلجراء 

اإلستثمار التي تؤدي إلي زيادة إنتاجية الوحدة المستثمرة في المدي البعيد والتي تزيد  
م،  2014فترة إحتياجاتها التمويلية عن خمسة سنوات )محمد عزت اللحام واخرون،  

 . ( 319ص
 ويمكن تقسيم التمويل إلي:  مصادر الحصول علي الموال: من حيث   -2
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ويتمثل في التمويل المتولد من العمليات االنتاجية للمؤسسة  تمويل داخلي )ذاتي(: -أ
المؤسسة وتمت إعادة   التي خلقتها  الداخلية  التمويل  فهو عبارة عن مجموع مصادر 

 . (353م، ص2002توظيفها بقصدة زيادة طاقتها االنتاجية)عبدالغفار حنفي، 
تلجأ المؤسسة لتمويل المشروع الي المدخرات المتاحة في السوق  تمويل خارجي: -ب

المالية سواء كانت محلية او اجنبية لمواجهة احتياجاتهم المالية وهذا في حالة عدم  
 (. 83- 82م، ص ص2012كفاية مصادر التمويل الذاتي)ابراهيم محمد نايت،  

 : يمكن تقسيمه الي: م لجله التمويلمن حيث الغرض الذي يستخد -3
االستغالل  -أ تشغيل  تمويل  نفقات  لمقابلة  وتوجيهها   االموال  استغالل  في  يتمثل   :

المدخالت   كل  و  العمال  اجور  دفع  او  الخام  المواد  شراء  كنفقات  االنتاجية  الطاقة 
 الالزمة التمام العملية االنتاجية. 

اتمويل االستثمار  -ب االموال  يتمثل في  يترتب  :  التي  النفقات  لمواجهة  لمخصصة 
والعمليات   والتجهيزات  االالت  كاقتناء  توسيعها  او  جديدة  انتاجية  طاقة  خلق  عنها 

 المترتبة عنها. 
 (: 354م، ص2000عبدالغفار حنفي، من حيث االقليم: وينقسم الي) -4
التمويل المحلي: يعتمد هذا التمويل علي المؤسسات واالسواق المالية المحلية وهو   -أ

يضم المصادر المباشرة وغير المباشرة ويستفيد من قطاع المؤسسات اإلقتصادية اكثر  
 من الهيئات الحكومية. 

التمويل الدولي: ويعتمد علي األسواق المالية الدولية كالبورصة والهيئات المالية   -ب
اإلقليمية  الد المؤسسات  وبعض  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  واإلقليمية كصندوق  ولية 

 باالضافة إلي البرامج التمويلية الدولية كاإلعانات. 
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 رابعًا: خصائص مصادر التمويل: 
 تنحصر خصائص مصادر التمويل حول أربعة نقاط وهي: 

ود تاريخ إستحقاق  : تتميز مصادر التمويل الممتلكة بعدم وج مواعيد االستحقاق   -1
فهي إستثمار دائم إال إنه يستثني في حالة تصفية الشركة أو بيع المالك حصته فيها  
أما مصادر التمويل المقترضة لها تاريخ سداد متفق عليه مع المقترضين وفي حالة  
التصفية )سمير   يجبروها علي  أو  الشركة  المقرضون علي  يستولي  قد  التسديد  عدم 

 . ( 136م، ص 2006محمد عبدالعزيز، 
هناك ثالث مظاهر تميز أموال اإلقتراض عن أموال الملكية  الحق علي الدخل:    -2

الدخل وهي)مفلح محمد عقل، مرجع سابق، ص ص الحق علي  - 396في مجال 
397 :) 

وتعني حق الدائنين بالحصول علي أصل قروضهم وفوائدها قبل حصول    الولوية:   -أ
 مالكي المشروع علي حقوقهم. 

يتاكد الدائنون في الحصول علي دينهم وفوائدهم في المواعيد المتفق عليها    كد:التأ  -ب
سواء حققت المؤسسة أرباحًا أو ال أما المالكون فال يحصلون علي األرباح إال بعد  

 تحققها وإتخاذ قرار توزيعها بعد دفع إلتزامات المقرضين. 
لمقترضة يكون عادة  إن ما يحصل عليه الدائنون من المؤسسة ا  مقدار الدخل:   -ج

 مقداره محددًا وثابتا بغض النظر عن النتائج المحققة. 
يهدف المقترضين في الحصول علي الفوائد أو األرباح    الحق علي الموجودات:  -3

وليس الحصول علي موجودات الشركة أما المالك فموجودات الشركة تعتبر حقوقهم  
 لك. الخاصة يتقاسمونها كل حسب طبيعة اإلمتياز الممت 
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إمتالكهم    اإلدارة: -5 من  بالرغم  الشركة  في  مباشر  أي صوت  للمقرضين  ليس 
شروط معينة في عقد اإلقتراض أما المالك أصحاب اإلمتيازات ال يشتركون  

المالك الباقين)حمزة محمد  في إدارة الشركة من ثم تصبح الشركة من مسؤلية  
 . (319م، ص2001الزبيدي، 

 
 المحور الخامس: تحليل البيانات وإختبار الفرضيات: 

 أواًل: إجراءات المراجعة التحليلية
 ( 1)جدول 

    اإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الول
الوسط  العبارات

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 درجة الموافقة

 مرتفعة جدا  50. 4.2 النسب الهامة واالتجاهات بين البنود والبيانات المالية تحليل العالقات و 
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 
 بينهما 

 مرتفعة جدا   66. 4.1

 مرتفعة جدا   70. 4.1 اثبات كافة الدلة 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، 
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 ما يلي:  (1) يتضح من الجدول رقم  
1. ( األولى  للعبارة  الدراسة  عينة  ألفراد  المتوسط   قيمة  بانحراف 4.2بلغت   )

القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون بشدة على  ( وهذه  50.معياري)
 العبارة األولي. 

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

الدرا .3 عينة  ألفراد  المتوسط   قيمة  )بلغت  الثالثة  للعبارة  بانحراف 4.2سة   )
( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون على العبارة 62.معياري)
 الثالثة.

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

 لرابعة. ا
5. ( الخامسة  للعبارة  الدراسة  عينة  ألفراد  المتوسط   قيمة  بانحراف 4.2بلغت   )

( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على  73.معياري)
 العبارة الخامسة.

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

 العبارة السادسة.

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

9. ( التاسعة  للعبارة  الدراسة  عينة  ألفراد  المتوسط   قيمة  بانحراف 4.1بلغت   )
د العينة موافقون  على العبارة  ( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفرا70.معياري)
 التاسعة.

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

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

 على العبارة الحادية عشر. 
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 ثانيًا: متطلبات المراجعة التحليلية: 

 ( 2)جدول 
   اإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثاني

الوسط   العبارات 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 درجة الموافقة 

 مرتفعة جدا  56. 4.2 بيانات المنشأة محل المراجعة مع بيانات النشاط الذي تعمل فيهمقارنة 
 مرتفعة جدا  63. 4.1 مقارنة بيانات المنشأة محل المراجعة مع توقعاتها 

 مرتفعة  84. 3.9 بيانات المنشأة محل المراجعة مع النتائج باستخدام بيانات غير مالية مقارنة  

 مرتفعة جدا  63. 4.2 االشراف اإلداري ومتابعة التقارير وااللتزام بالقوانين 

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

 ة جدا مرتفع 88. 4

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

القوائم   في  مصداقية  وجود  لعدم  التحليلية  المراجعة  عملية  من  االنسحاب 
 المالية 

 مرتفعة  96. 3.7

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

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

 مرتفعة جدا  74. 4.2

 م.2021المصدر: إعداد الباحثان من بيانات االستبيان، 

 ما يلي:  (2) يتضح من الجدول رقم  
1. ( األولى  للعبارة  الدراسة  عينة  ألفراد  المتوسط   قيمة  بانحراف  4.2بلغت   )

بشدة على  56.معياري)  العينة موافقون  إفراد  معظم  أن  تدل على  القيمة  وهذه   )
 العبارة األولي. 

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

قيمة  .3 )  بلغت  الثالثة  للعبارة  الدراسة  عينة  ألفراد  بانحراف  3.9المتوسط    )
( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون على العبارة  84.معياري) 
 الثالثة.
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4. ( الرابعة  للعبارة  الدراسة  عينة  ألفراد  المتوسط  قيمة  بانحراف 4.2بلغت   )
إفراد  63.معياري)  معظم  أن  تدل على  القيمة  بشدة على  ( وهذه  العينة موافقون 

 العبارة الرابعة. 
5. ( الخامسة  للعبارة  الدراسة  عينة  ألفراد  المتوسط  قيمة  بانحراف  4بلغت   )

( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة  88.معياري) 
 الخامسة.

6. ( السادسة  للعبارة  الدراسة  عينة  ألفراد  المتوسط  قيمة  بانحراف4.2بلغت   ) 
( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة  62.معياري) 
 السادسة.

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

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

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

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

 العبارة العاشرة.
( بانحراف 4.2بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الحادية عشر ) .11

بشدة على  74.معياري)  العينة موافقون  أفراد  معظم  أن  تدل على  القيمة  وهذه   )
 العبارة الحادية عشر. 
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 المحور الثالث: القرارات التمويلية 

 ( 3)جدول 
   اإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثالث

الوسط   العبارات 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 درجة الموافقة 

 مرتفعة جدا  58. 4.4 اختيار المشروع المناسب 

 مرتفعة جدا  65. 4.4 دراسة السوق 

 مرتفعة جدا  69. 4.1 ربط نظام المصارف بالهداف االجتماعية 

 مرتفعة  90. 3.9 تستهدف الفقراء ذو الدخل المحدود 

 مرتفعة جدا  86. 4 اإلجراء للحصول علي القروض تبسيط 

 مرتفعة جدا   72. 4.1 تقوية المقدرات اإلدارية لألفراد والمجموعات التي تحصل علي التمويل 

 مرتفعة جدا  63. 4.2 تهتم بدراسة الموقف المالي للعميل طالب التمويل 

 مرتفعة جدا  69. 4.2 برمجة كيفية السداد 
 مرتفعة جدا  76. 4.2 القروض في المجاالت التي تفيد االقتصاد توجيه 

 مرتفعة جدا  77. 4 زيادة الموال الموجودة في السوق الستغالل تشغيل الطاقات العاطلة 
 مرتفعة جدا  80. 4 توفير الخدمات المالية لألشخاص ذوي الدخول المنخفضة 

 م.2021إعداد الباحثان من بيانات االستبيان، المصدر: 

 ما يلي:  (3) يتضح من الجدول رقم  
1. ( األولى  للعبارة  الدراسة  عينة  ألفراد  المتوسط   قيمة  بانحراف 4.4بلغت   )

القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون بشدة على  ( وهذه  58.معياري)
 العبارة األولي. 

( بانحراف معياري 4.4بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية )  .2
( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة  موافقون بشدة على العبارة  65.)

 الثانية. 
عينة .3 ألفراد  المتوسط   قيمة  )  بلغت  الثالثة  للعبارة  بانحراف 4.1الدراسة   )

( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون على العبارة 69.معياري)
 الثالثة.

( بانحراف معياري 3.9بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة )  .4
 العبارة الرابعة. ( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون على  90.)
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5. ( الخامسة  للعبارة  الدراسة  عينة  ألفراد  المتوسط   قيمة  بانحراف 4بلغت   )
( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون على العبارة 86.معياري)
 الخامسة.

6. ( السادسة  للعبارة  الدراسة  عينة  ألفراد  المتوسط   قيمة  بانحراف 4.1بلغت   )
مة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة ( وهذه القي 72.معياري)
 السادسة.

7. ( السابعة  للعبارة  الدراسة  عينة  ألفراد  المتوسط   قيمة  بانحراف 4.2بلغت   )
( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على  63.معياري)

 العبارة السابعة. 

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

 العبارة الثامنة. 

9. ( التاسعة  للعبارة  الدراسة  عينة  ألفراد  المتوسط   قيمة  بانحراف 4.2بلغت   )
( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على  76.معياري)

 العبارة التاسعة.
( بانحراف  4بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة العاشرة ) .10

( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة 77.معياري)
 العاشرة.

11.  ( الحادية عشر  للعبارة  الدراسة  عينة  ألفراد  المتوسط   قيمة  (  4بلغت 
( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون  77.بانحراف معياري)

 على العبارة الحادية عشر. 

 إختبار الفرضية الولي: 
توجد عالقة ذات داللة  تنص الفرضيييييييية األولي من فرضييييييييات الدراسييييييية على اآلتي:   

 إحصائية بين إجراءات المراجعة التحليلية والقرارات في ظل عدم التأكد".
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القرارات  هلي  التحليلية  المراجعة  إجراءات  أثر  بيان  إلى  الفرضية  هذه  وضع  هدف 
التمويلية في حالة عدم التأكد، وللتحقق من صحة هذه الفرضية سيتم استخدام أسلوب  
االنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث أن إجراءات المراجعة التحليلية كمتغير  

 ( كمتغير تابع وذلك كما في الجدول اآلتي: 1yلية )(، القرارات التموي 1xمستقل )
 ( 4جدول )

 نتائج تحليل اإلنحدار الخطي البسيط  على عبارات الفرضية الولى 

القيمة االحتمالية   ( tأختبار ) معامالت اإلنحدار  
(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.2021إعداد الباحثان من بيانات االستبيان، المصدر: 

 يمكن تفسير نتائج الجدول أعاله كاآلتي:
التحليلية   • المراجعة  إجراءات  بين  إرتباط طردي قوي  التقدير وجود  نتائج  أظهرت 

كمتغير مستقل، والقرارات التمويلية كمتغير تابع حيث بلغت قيم معامل اإلرتباط  
 (. 0.671البسيط ) 

(، وهذه القيمة تدل على أن إجراءات المراجعة 0.450مل التحديد )بلغت قيمة معا  •
 %( على القرارات التمويلية )المتغير التابع(. 45التحليلية كمتغير مستقل يؤثر بي)

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

القرارات    1.122 • متوسط  التحليلية  :  المراجعة  إجراءات  تكون   عندما  التمويلية 
 تساوي صفرًا.

: وتعني زيادة إجراءات المراجعة التحليلية وحدة واحدة يزيد من القرارات  0.742 •
 %. 45التمويلية بي 
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توجد عالقة    مما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة األولى والتي نصت على أن: "    
" قد المراجعة التحليلية والقرارات في ظل عدم التأكد  ذات داللة إحصائية بين إجراءات

   تحققت.
 إختبار الفرضية الثانية: 

توجد عالقة ذات داللة    تنص الفرضييييييية الثانية من فرضيييييييات الدراسيييييية على اآلتي:   
 إحصائية بين إجراءات المراجعة التحليلية والقرارات التمويلية في ظل عدم التأكد.

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

(، و  1xالبسيط في بناء النموذج حيث أن إجراءات المراجعة التحليلية كمتغير مستقل )
 ( كمتغير تابع وذلك كما في الجدول اآلتي: 2yالقرارات االستثمارية )

 ( 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:
نتائج   • المراجعة  أظهرت  إجراءات  إضافة  بين  قوي  طردي  إرتباط  وجود  التقدير 

التحليلية كمتغير مستقل، و القرارات االستثمارية كمتغير تابع حيث بلغت قيم معامل  
 (. 0.660اإلرتباط البسيط )

(، وهذه القيمة تدل على أن إجراءات المراجعة 0.435بلغت قيمة معامل التحديد ) •
 %( علي القرارات االستثمارية )المتغير التابع(. 43التحليلية كمتغير مستقل يؤثر بي)
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( وهي  84.069)   (Fنموذج اإلنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة إختبار )  •
 (. 0.000دالة عن مستوى داللة ) 

عندم1.365 • االستثمارية  القرارات  متوسط  التحليلية  :  المراجعة  إجراءات  تكون  ا 
 تساوي صفرًا.

: وتعني زيادة إجراءات المراجعة التحليلية وحدة واحدة يزيد من القرارات  0.675 •
 %. 43االستثمارية بي 

توجد عالقة   مما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة الثانية والتي نصت على أن: "    
تحليلية والقرارات التمويلية في ظل عدم إجراءات المراجعة ال ذات داللة إحصائية بين  

   " قد تحققت. التأكد
 المحور الخامس: النتائج والتوصيات: 

 أواًل: النتائج: 
 استخدام المراجعة التحليلية في قرارات التمويل تقلل المخاطر المرتقبة.  -1
 استخدام المراجعة التحليلية يكتشف حاالت الغش مبكرا.  -2
ليلية في دورات التمويل يعمل علي تطوير العمليات  استخدام المراجعة التح  -3

 وتوسعها. 
 ثانيًا: التوصيات: 

مجال    -1 في  الدراسات  وتشجيع  ودعم  قوانين  إصدار  العام  المراجع  ديوان  على 
 المراجعة التحليلية. 

والتكنولوجيا    -2 المتطورة  بالوسائل  التحليلية  المراجعة  وربط  تعزيز  المصارف  على 
 لحوسبة. الحديثة في مجال ا

على المصارف السودانية تعزيز أسس إستخدام المراجعة التحليلية اقسام  -3
 التمويل. 
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 قائمة المراجع: 
شاهين،   − عثمان  واستخدامها  ابراهيم  التحليلي  لالستعراض  الحديثة  االتجاهات 

 . 11م، ص1998،  1، مجلة التكاليف، العدد لتطوير المراجعة الخارجية في مصر
نايت،   − لها،مذكرة ابراهيم محمد  المالية  والمتابعة  الرياضية  المنشات  تمويل  اليات 

 . 83- 82م، ص ص2012،  3مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر
العربي   − المجمع  تعريب  للمراجعة،  الدولية  المعايير  للمحاسبين،  الدولي  االتحاد 

 . 156م، ص1998للمحاسبين القانونيين، عمان،  
جمعة،أ − حلمي  للحساباتالتدقيق    حمد  للطباعة  الحديث  صفاء  دار  )عمان:   ،

 .   260م(، ص1999والنشر والتوزيع، 
جمعة،   − حلمي  اخالقيات  أحمد  وقواعد  الدولية  والتاكد  التدقيق  معايير  تطوير 

 . 137م(، ص2005، )عمان: دار الصفا للنشر، المهنة 
نور،   − الناحيتين  أحمد  من  الحسابات  والعلمية مراجعة  )اإلسكندرية:  النظرية   ،

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

 . 7م(، ص1992مؤسسة شباب الجامعة،  
جيمس،   − لوبك  الفين،  متكامل ارينز  مدخل  عبدالقادر المراجعة  محمد  ترجمة   ،

 . 102م(، ص2003الديسطي، )الرياض: دار المريخ  للنشر، 
دور المراجعة التحليلية في رفع كفاءة الداء المالي  أمل ميرغني الماحي إبراهيم،   −

، رسالة دكتوراه في المحاسبة غير منشورة، كلية  في القطاع المصرفي السوداني
 م.   2016هري، الدراسات العليا، جامعة الزعيم األز 

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

لطفي،   − أحمد  السيد  المراجعةأمين  للنشر،  فلسفة  الجامعية  الدار  )االسكندرية:   ،
 . 566م(، ص 2009
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ض والتوسع حسن  سمير عشيش،التحليل االئتماني ودوره في ترشيد عمليات االقترا −
 118م(، ص2008النقدي في البنوك، )عمان: دار المجمع العربي،  

رسالة مخاطر التمويل المصرفي بالمصارف السودانية،  حازم أحمد حسن علي،   −
ماجستير في المحاسبة غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم 

 م. 2008والتكنولوجيا، 
أثر   − المراجع   استخدامحسين علي حسين،  اداء  فاعلية  المراجعة علي  ،  اسلوب 

م،  1995رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشور، كلية التجارة، جامعة القاهرة،  
 . 44ص

المالية،مؤسسة   − االدارة  الزبيدي،اساسيات  محمد  حمزة 
 . 319م،ص2001الوراق،االردن،

دار الجامعة    ، )اإلسكندرية:أساسيات التمويل واالدارة المائيةحنفي عبد الغفار،   −
 . 63م(، ص 2002الجديدة للنسر، 

المراجعة الداخلية ودورها في الحد من مخاطر التمويل  خالد حسين محمد أحمد،   −
رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، كلية  المصرفي بالمصارف السودانية،  

 م. 2009الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،  
،  االصول العلمية لتدقيق الحسابات يب، خليل محمود الرفاعي،  خالد راغب الخط  −

 . 9م(، ص 1998)عمان: المستقبل للنشر والتوزيع،  
دليل االتحاد الدولي للمحاسبين، اصدارات المعايير الدولي لمعايير الدولية لرقابة   −

وعمليات   والمراجعة  والتدقيق  الجودة  لرقابة  وعملية  والمراجعة  والتدقيق  الجودة 
كيات التاكيد االخري ذات العالقة، الجزء االول، )عمان: ترجمة المجمع العربي  التا

 . 434م(، ص 2010للمحاسبين القانونين  
والمتوسطة،دار   − الصغيرة  حساني،المؤسسات  ورقية  خوني  رابح 

 96-95،ص2008ايتراك،القاهرة،مصر،
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تصناع في  سليمان ناصر،رسالة دكتوراة،جامعة الجزائر، كلة الحقوق،التمويل باالس  −
 27،ص2004البنوك االسالمية، 

المالي،مركز   − والتحليل  والتمويل  االستثمار  عبدالعزيز،اقتصاديات  محمد  سمير 
 136م، ص2006االسكندرية للكتاب،مصر،

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

، المجلة دور االجراءات التحليلية في اكتشاف غش االدارةصادق حامد مصطفي،   −
 . 539م، ص 2009،  1العلمية لالقتصاد والتجارة، العدد

لرفع كفاءة وفاعلية الداء  مدخل مقترح  صالح محمد حسني محمد المحالوي،   −
، مجلة البحوث والدراسات التجارية،  المهني للمراجع الخارجي مع دراسة تطبيق 

 . 268م، ص 2011،  1، العدد 2كلية التجارة، جامعة بنها، المجلد
القباطي،   − علي  صعيد  في صبحي  التدقيق  في  التحليلية  االجراءات  تقييم 

ماجستير في المحاسبة غير منشورة،  دراسة ميدانية، رسالة    -الجمهورية اليمنية
 . 21م، ص2011كلية التجارة، جامعة المملكة االردنية الهاشمية، 

للنشر،   − الجديدة  الجامعة  المالية،دار  التمويل واالدارة  الغفار حنفي،اساسيات  عبد 
 118م، ص2002االسكندرية، 

الكبيسي،   − التحليليعبدالستار عبدالجبار عيدان  االجراءات  فعالية  لتدقيق  تقيم  ة 
، مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية  القوائم المالية لشركات المساهمة العامة

 . 7م، ص 2008، 2والمالية للشركات االدارية، العدد
الجديدة،   − الجامعة  ،دار  القرارات  اتخاذ  مدخل  المالية  حنفي،االدارة  عبدالغفار 

 353م، ص2002االسكندرية، 
الما − حنفي،االدارة  الجامعة  عبدالغفار  لية،دار 

 354م،ص2000الجديدة،االسكندرية،مصر،
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السوافيري،   − رزاق  فتحي  الصحن،  محمد  الداخليةعبدالفتاح  والمراجعة  ،  الرقابة 
 . 215م(، ص 2004)اإلسكندرية: الدار الجامعية،  

عبدالقادرالزينيبات  − نظرية  علي  الدولية  المعايير  ضوء  في  الحسابات  تدقيق   ،
 . 211م(، ص 2010ة المكتبة الوطنية،  ، )عمان: دائر 3، ط وتطبيق

، اجراءات المراجعة التحليلية ودورها في ترشيد الحكم الشخصي علي محمد موسي −
 . 315م، ص 2013،  للمراجع 

إجراءات المراجعة التحليلية ودورها في ترشيد الحكم الشخصي علي محمد موسي،   −
المجلد للمراجع  الزاوية،  جامعة  االقتصاد،  كلية  الجامعية،  المجلة  العدد2،   ،15  ،
 . 350 - 309م، ص ص 2003

مدي استخدام اجراءات المراجعة التحليلية من قبل مدققي  غسان سليم باجيدة،   −
، رسالة ماجستير في المحاسبة غري منشورة،  الحسابات في الجمهورية اليمنية

 . 13م، ص2006، جامعة اليرموك،عمان، كلية االقتصاد والعلوم االدارية
، )غزة: دار البشير االدارة المالية واتخاذ القرارات فارس محمود محمد ابومعمر،   −

 .    27م(، ص 2010للطباعة، 
والتحليل   − لالدارة  الوجيز  فريد،الملخص  عبدهللا  ونضال  السعايدة  جميل  فيصل 

 60المالي،عمان،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، ص
للنشر  − المستقبل  المالية،عمان،دار  فهد،االدارة  وهبي  كنجو،ابراهيم  عبود  كنجو 

 44م،ص1997والتوزيع والطباعة،
اهمية استخدام االجراءات التحليلية في  مجدي محمد نصار ومريم احمد براهيمي،   −

مراحل التدقيق التي يباشرها مدقق الديون ودي االعتماد عليها من واقع دليل  
العام المحاسبة   التدقيق  جميع  لديوان  مستوي  علي  التاسعة  البحوث  مسابقة   ،

 . 111م، ص 2008قطاعات ديوان المحاسبة، 
التمويل   − النشطة  والتطبيقي  النظري  االطار  المالية  توفيق،الهندسة  خلة  محب 

 43-42م(، ص ص2011واالستثمار، )االسكندرية: دار الفكر الجامعي، 
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اءات التحليلية في المراجعة كاداة للرقابة  أثر استخدام االجر محمد اكرم ابوشرخ،   −
، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، كلية  علي االداء واكتشاف االنحرافات

 م. 2012التجارة، الجامعة االسالمية، غزة، 
المراجعة وتدفيق الحسابات االطار النظري  محمد التهامي ظواهر، مسعود صديقي،   −

 . 9م(، ص2003: ديوان المطبوعات الجامعية، ، )الجزائروالممارسة التطبيعية 
بوتن،   − التطبيقمحمد  الي  النظرية  من  الحسابات  ومراقبة  )الجزائر:  المراجعة   ،

 . 31م(، ص2006ديوان المطبوعات الجامعية،  
راضي،   − سامي  المتقدمة محمد  الجامعي،  المراجعة  التعليم  دار  )اإلسكندرية:   ،

 164م(، ص 2011
عبدالفتاح،   − المخاطرمحمد  وضبط  قياس  مدخل  ط المراجعة  )د.م:  2،   ،

 . 63م(، ص 1999د.ن، 
النشر  − مكتبة  المعاصرة،  المالية  واخرون،االدارة  اللحام  عزت  محمد 

 319م، ص2014العربي،عمان،
العربي،عمان،   − المجتمع  ،مكتبة  المالية  االدارة  في  عقل،مقدمة  محمد  مفلح 

 319م،ص 2009
دراسات في االتجاهات الحديثة في  حاتة،  منصور احمد البديوي، شحاتة السيد ش −

 . 191م(، ص2003، )اإلسكندرية: الدار الجامعية، المراجعة 
دراسات في اإلتجاهات الحديثة في  منصور احمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة،   −

 . 193م(، ص2003، )اإلسكندرية: الدار الجامعية، المراجعة 
المالية،بيروت،لبنان  − خباية،االدارة  الدين  النهضة  نور  ،دار 

 467م،ص1997العربية،
مجاالت استخدام المراجعة التحليلية في تخطيط واداء عملية  نيفين أبوسمهدانة،   −

الجامعة  المراجعة  التجارة،  كلية  منشورة،  غير  المحاسبة  في  ماجستير  رسالة   ،
 . 33م، ص 2006االسالمية، غزة،  
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 م 2009ويل، منشور، هاشم جبر ،امين مستودع الخام، بنك االسكان للتجارة والتم −
الجامعي،عمان،   − الفكر  دار  المالي،  والتحليل  الزغبي،االدارة  محمد  هيثم 

 105م،ص 2000
، )غزة: مكتبة الطالب الجامعي،  مراجعةالحسابات المتقدمة يوسف محمد جربوع،   −

 . 115م(، ص 2002
 

 


