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 استخدام العينات في التدقيق

 :تمييد

أكدت المعايير المحمية واإلقميمية والدولية عمى ضرورة المجوء 
الستخدام العينات خاصة في حالة كبر حجم المشروع وتعدد عممياتو 

أن عممية اختيار من المعايير الدولية  535،فقد بين المعيار رقم 
 المفردات تكون واحدة من ثالثة أشكال :

% وىذا ال يتناسب مع اإلجراءات الختبارات 155يق بنسبة التدق .1
الرقابة ولكن يتناسب مع االختبارات الجوىرية خاصة لمقيم العالية أو 

 في حالة وجود مخاطر ىامة .

اختبار بعض البنود المحددة وذلك حسب ما يراه المدقق مناسبا والبنود  .2
 المحددة يمكن أن تشمل

a) ذات الخصائص المحددة مثل أنيا تتعرض  البنود ذات القيم العالية أو
 عادة لممخاطر .

b) . البنود التي تزيد عن حجم معين أو عن حد معين 

c)  بعض البنود التي تستخدم لمحصول عمى معمومات عن طبيعة المنشأة
 وعممياتيا ومخاطر الرقابة .
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d) . بعض البنود من أجل اختبار األنشطة الرقابية 

خدام العينات ىو تطبيق إجراءات استخدام العينات :والتدقيق باست .3
% من مفردات نشاط معين)كنشاط 155التدقيق عمى أقل من 

المخزون( أو صنف  معين من النشاطات )كعمميات التحصيل(أو 
 صنف معين من العمميات .

 ما ىي العمميات التي ال تدخل ضمن مسمى المعاينة ؟؟
 ال يدخل ضمن مسمى المعاينة ما يمي :

a) 155ن بنسبة تدقيق مجتمع معي.% 

b) . تدقيق نشاط معين بأكممو من أجل دراسة وفيم  نظام الرقابة الداخمية 

c) . القيام باالستفسارات من اإلدارة والموظفين 

d) . استخدام اإلجراءات التحميمية 

 
 

 ما ىو سبب استخدام العينات ؟؟
يكمن السبب الرئيس في استخدام العينات الى تعذر القيام بعمميات 

ل وذلك يرجع لكبر حجم المشروعات وتعدد العمميات الفحص الشام
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فييا وتنوعيا عالوة عمى ارتفاع التكاليف عند القيام بالفحص الشامل 
 ولكن ىناك مشكمة عند استخدام العينات .

 ما ىي المشكمة باستخدام العينات :
يمكن القول بأن عممية استخدام العينات يرافقيا مخاطر وىي خطر 

بنتيجة تختمف عما و ينتج عن احتمال خروج المدقق المعاينة والذي ى
 لو قام بالفحص الشامل لممجتمع .

 أو تخفيض ىذه المخاطر ؟؟ إلغاءىل يمكن لممراجع 
يمكن لممراجع إلغاء المخاطر المرتبطة بالمعاينة ، ولكن يمكن لو  ال

 تخفيض ىذه المخاطر وذلك باختيار عينة ممثمة لممجتمع .
 ينة ممثمة لممجتمع ؟؟كيف يمكن اختيار ع

المراجع عينة من مجتمع ما بيدف الحصول عمى عينة عندما يختار 
ممثمة لممجتمع ، فإنو من الصعب أن يعرف ىل العينة التي قام 

حتى بعد االنتياء من المعاينة ،ولكن باختيارىا ممثمة لممجتمع أم ال 
يق زيادة أن تكون العينة ممثمة لممجتمع عن طر  احتماليةيمكنو زيادة 

والحصول عمى عينة الحذر عند تصميم واختيار واختبار وتقييم العينة 
 كون خصائصيا تطابق خصائص المجتمع .ت
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كان المدقق يختبر فواتير المشتريات لمتحقق من وجود ختم  إذامثال 
شراء تم دفع قيمتيا، وكان مجتمع ( عمى كل فاتورة مدفوعبعبارة )

مشتريات وكان لدينا معمومات بان فاتورة و  255الفحص يتكون من 
% من 4فواتير غير مختومة أي ما نسبتو  8ىذا المجتمع يحتوي 

عدد مفردة ، وبفرض وجد  55المجتمع ، واختار المدقق عينة من 
فاتورتين في العينة غير مختومة )غير مطابقتين(فيذا يعني أن العينة 

م يكتشف أي فاتورة %( ، أما اذا ل4نسبة الخطأ ممثمة تمامًا لممجتمع )
فواتير غير مختومة فتكون العينة ممثمة لممجتمع تقريبًا ،  3أو اكتشف 

فواتير فيذا يعني أن العينة غير  6أو  5أو  4أم بفرض أنو وجد 
 ممثمة لممجتمع .

 
 
 

 ماذا يعني أن العينة غير ممثمة لممجتمع ؟؟
وجود عالية  يعتبر عدم تمثيل العينة لممجتمع أو أن نسبة تمثيميا غير

مخاطر وتسمى مخاطر المعاينة ،وىي بسبب أن العينة ال تحتوي 
خصائص المجتمع أو أنيا تحتوي عمى جزء بسيط من ىذه 
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الخصائص ، ولكن قد يكون سبب ىذه المخاطر ىو المدقق نفسو أو 
تمييز االنحرافات أو األخطاء بسبب عدم قدرتو عمى مساعديو ،

 ستخدام إجراءات التدقيق المناسبة .الموجودة في العينة أو عدم ا
استخدام أسموب المصادقات وتطبيقو عمى العينة بشكل غير مثال : 

مالئم ، أو اختبار مستندات ال تناسب اليدف من التدقيق ، أو عدم 
القدرة عمى الوصول لالستنتاج السميم من العينة بالرغم من تحديد حجم 

دي إلى وجود مخاطر غير كل ذلك يؤ العينة واختيارىا بشكل سميم  
 مرتبطة بعممية المعاينة ولكن مرتبطة بقدرة وكفاءة المدقق .

 ؟؟ما ىي مخاطر العينات بشئ من التفصيل  إذاً 
 ؟؟Sampling  Risksالعينات  مخاطرىي ما 

إذا كان ىناك احتمال بأن العينة غير ممثمة لممجتمع بشكل مناسب 
فنسمي ذلك  زمة لتكون ممثمةالال اإلجراءاتكل عمى الرغم من اتخاذ 

 .بمخاطر العينة 
 ماىي أنواع المخاطر المرتبطة بالعينات؟؟

ترتبط مخاطر العينات بكٍل من االختبارات التفصيمية ،واختبارات نظام 
 الرقابة
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 وىي قسميناواًل: المخاطر المرتبطة باالختبارات التفصيمية 
A. مخاطر الرفض الخاطئRisk  of  Incorrect  Rejection 

وىي مخاطر من النوع األول حيث يرفض المراجع القوائم المالية بناًء 
عمى نتيجة العينة مثال ،وقد يكون الواقع غير ذلك ،فنتائج العينة قد 
 تكون شيء ولكن نتائج الفحص الشامل لو أجريت ستكون شيء آخر

 مختمف .
يجة وتعرف كذلك بأنيا المخاطر الناشئة عن احتمال خروج المدقق بنت

من العينة بأن رصيد حساب معين محرف ماديًا )يحتوي عمى أخطاء 
ىامة( بينما واقع المجتمع ليذا الرصيد ال يحتوي عمى تحريفات مادية 
، وقد يؤدي ذلك بالمدقق لتوسيع حجم العينة وبالتالي زيادة التكاليف 

 . لمتدقيق مما يؤدي بالتأثير عمى كفاءة عممية التدقيق 
B. الخاطئ  مخاطر القبولRisk  of  Incorrect  Acceptance   

احتمال خروج المدقق بنتيجة وىي مخاطر من النوع الثاني وتنشأ عن 
من العينة بأن رصيد حساب معين ال يحتوي عمى تحريفات مادية 
بينما واقع مجتمع ىذا الرصيد فيما لو ُفحص فإنو يحتوي عمى 

م مالية بيا أخطاء أو تحريفات مادية ، أي أن المدقق قد يقبل قوائ
تحريفات غير مقبولة ألن نتيجة العينة تدعم ذلك القبول ، وأيضًا ىذا 
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يؤثر عمى فاعمية عممية التدقيق ألن نتيجة حكم النوع من األخطاء 
 المدقق لم تكن صحيحة .

 وىي قسمينثانيًا: المخاطر المرتبطة باختبارات الرقابة 
A.  مخاطر زيادة االعتمادRisk  of  Overreliance 

وىي ناشئة عن   وتعني مخاطر تقييم الرقابة بشكل منخفض جداً 
احتمال تقييم مخاطر الرقابة بناًء عمى العينة بمستوى يزيد عن مستوى 

بينما واقع األمر قد ال يكون كذلك ، معنى  ةمخاطر الرقابة المخطط
ذلك إن اإلجراءات الرقابية التي وضعيا العميل في نظام الرقابة 

اخمية ىي إجراءات غير كافية لتتوافق مع مستوى مخاطر الرقابة الد
 خالل عممية التخطيط  المخططة أو المقدرة

ولو كانت إجراءات الرقابة التي وضعيا العميل كافية فان قرار المراجع 
بزيادة االعتماد عمييا ىو قرار سميم ، وبالطبع النتيجة التي يتوصل 

ستكون نتيجة تؤثر اإلجراءات الرقابية ليا المراجع في حال عدم كفاية 
 عمى فاعمية التدقيق .

B.  مخاطر قمة االعتمادRisk  of  Underreliance 

وىي ناشئة عن   وتعني مخاطر تقييم الرقابة بشكل مرتفع جداً 
احتمال تقييم مخاطر الرقابة بناًء عمى العينة بمستوى اليؤيد مخاطر 
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اقع األمر قد ال يكون كذلك بينما و  يقل( )بمستوى الرقابة المخططة
 ،بل قد يؤيد مخاطر الرقابة المخططة .

معنى ذلك أن نظام الرقابة الداخمية الذي وضعو العميل فعال بشكل 
تناسب مع  ما ي اإلجراءاتيؤيد المخاطر المخططة وفي ىذا النظام من 

، ولو كانت  مستوى مخاطر الرقابة المقدرة في عممية التخطيط
ابية الموضوعة غير كافية لكان قرار المراجع بتقييم اإلجراءات الرق

 مخاطر الرقابة بمستوى يقل عن المستوى المخطط سميمًا.
مما قد  أيضًا ىذا النوع من المخاطر يؤثر عمى فاعمية وكفاءة التدقيق 

يؤدي بالمدقق لزيادة االختبارات التفصيمية وىذه الزيادة قد تكون غير 
 ليف لعممية التدقيق .مبررة وتؤدي لزيادة التكا

 Sampling  Methodsما ىي الطرق المناسبة لممعاينة 
إذا سممنا بأىمية المعاينة واستخداميا وضرورة تمثيميا لممجتمع بشكل 
مناسب حتى نخفض من مخاطر المعاينة وال نسقط في قرارات غير 
سميمة فال بد أن نتعرف الطريق األفضل الختيار العينة األنسب ، 

 لمعاينة يمكن تقسيميا إلى طريقتين أساسيتين ىما :وطرق ا
A.  الطريقة الحكمية أو غير اإلحصائية 

B.  الطريقة اإلحصائية 
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في أن كال منيما يتضمن تخطيط العينة من أجل  وتتشابو الطريقتان
التأكد من أن اختبارات التدقيق تم تنفيذىا بشكل يحقق المستوى 

حصول األخطاء  ن احتمال ويقمل م المرغوب فيو من مخاطر العينات
 . Non  Sampling  Errorsالتي ال تتعمق بالعينات 

يتضمن اختيار حجم العينة وتنفيذ االختبارات وكل من الطريقتين 
 واستخالص النتائج بناًء عمى اختبارات التدقيق .

يكمن في أن طريقة المعاينة الحكمية أو أما االختالف بين الطريقتين  
تعتمد عمى حكم   Non-Statistical  Samplingغير اإلحصائية 

المدقق الميني بدرجة كبيرة فيما يتعمق بتحديد حجم العينة وطريقة 
اختيار مفرداتيا وتفسير نتائجيا ، لذا من عيوبيا أنيا ال تمكن المدقق 
من الخروج بنتائج كمية وال توفر طريقة موضوعية لتقدير المخاطر 

 وتقويم النتائج لمعينة .

فيي تعتمد عمى   Statistical  Sampling  المعاينة اإلحصائيةأما 
قواعد الرياضيات وقوانين االحتماالت في اختيار العينة وتتميز بأنيا 

حيث يتم تحديد حجم العينة ومفرداتيا بطريقة توفر نتائج موضوعية 
موضوعية ،ثم تفسير نتائج االختبارات بشكل موضوعي أكثر من 
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كما وتمكن المدقق من قياس خطأ المعاينة الطريقة السابقة ، 
ومخاطرىا بشكل كمي ، وتساعد عمى اختيار عينة ال أكثر وال أقل من 

 الالزم بل تكون مناسبة مع مجتمع الدراسة .

ما ىي األساليب المستخدمة الختيار مفردات العينة سواء اإلحصائية 
 أو غير اإلحصائية ؟؟

أو غير   Probabilisticالمستخدمة إما احتمالية  األساليب
 Probabilistic – Nonاحتمالية  

يعني إعطاء فرصة لكل مفردة من مفردات واألسموب االحتمالي 
ظيور معروفة ويتم اختيار المفردات بشكل  احتمال المجتمع نسبة

 عشوائي .

فيعني استخدام الحكم الميني بشكل كامل أما األسموب الغير احتمالي 
 ينة .في اختيار مفردات الع

إذا الفرق في استخدام األسموب االحتمالي عن األسموب الغير احتمالي 
أن المدقق إذا استخدم األسموب االحتمالي فميس أمامو إال الطرق 
االحتمالية الختيار مفردات العينة بينما إذا استخدم األسموب الغير 
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ار احتمالي فمو الخيار في الطرق االحتمالية أو الغير احتمالية الختي
   المفردات .

 أمثمة عمى أساليب اختيار العينة غير اإلحصائية :

 أن يتم اختيار نسبة من البنود مصادفة . -

اختيار جميع عناصر نشاط معين أو جزء منيا عمى فترة معينة  -
 . 6مثاًل مشتريات شير

 . أرصدة لممدينين  15اختيار العناصر الميمة مثل أعمى  -

 ينة اإلحصائية :اختيار العأمثمة عمى أساليب 

 توجد مجموعة من األساليب التي يمكن استخداميا وىذه أىميا :

  Random  Samplingاالختيار العشوائي  -1

وىي تعطي فرصة متساوية لجميع المفردات لتكون ضمن 
 مفردات العينة وتعتمد عمى جداول األرقام العشوائية .

 Systematic  Samplingالعينة المنتظمة   -2

خرى من طرق االختيار العشوائي حيث يقسم حجم وىي طريقة أ
، ويتم اختيار أول مفردة بطريقة المجتمع عمى حجم العينة 
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عشوائية ثم اختيار باقي المفردات بإضافة المدى )ناتج القسمة( 
في كل مرة وقد ال تكون مفردات المجتمع مرقمة بل يرقميا 

 المدقق . 
   Stratified  Samplingاالختيار الطبقي  -3

وتستخدم اذا كان مجتمع الفحص غير متجانس ، فيقسم المجتمع 
لطبقات متجانسة مثل المدينين يمكن تقسيميا حسب فئات 
لألرصدة ، ثم نختار عينة منتظمة من كل طبقة أو بالجداول 
العشوائية ، وتستخدم ىذه الطريقة عادة مع طريقة معاينة 

ية فتستخدم ليا المتغيرات ، أما طريقة معاينات الوحدات النقد
 طريقة تعتمد عمى الحجم وتسمى الطريقة النسبية لمحجم .

  Clustering  Samplingاالختيار العنقودي   -4

حيث يقسم المجتمع الى مجموعات )عناقيد( ويتم اختيار 
مجموعات تمثل ىذه العناقيد ومن ثم تختار عينة من كل 

ال اذا مجموعة تم اختيارىا ويجري فحص واختبار العينة ، مث
فيتم اختيار ممف ومن كانت مستندات القبض تحفظ في ممفات 

 ثم اختيار عينة من ىذا الممف .
 ىل نستخدم مناىج معينة أو خطط لعممية المعاينة ولماذا ؟؟
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!! ذلك ألن ال بد من استخدام خطة معينة من خطط المعاينة 
 عممية االختبارات .تتناسب مع  ىذه الخطط 

ينات وما ىي االختبارات التي تستخدم ليا ما ىي الخطط لممعا
 ىذه الخطط ؟؟

ىناك العديد من خطط المعاينة التي يستخدم بعضيا في المعاينة 
الخاصة باختبارات الرقابة واالختبارات األساسية لمعمميات ، وقد 
تستخدم المعاينة غير اإلحصائية أو اإلحصائية والتي تسمي 

 . معاينة الصفات
لألرصدة ة تستخدم في االختبارات التفصيمية وىناك خطط معاين

، وتستخدم المعاينة اإلحصائية أو غير اإلحصائية باستخدام 
 معاينة الوحدة النقدية ، أو معاينة المتغيرات .

 
  أواًل : معاينة الصفات أو الخصائص

وتبحث في وجود أو عدم وجود صفة معينة أو خاصية معينة 
حدث معين مثل عدد المرات  أو قياس مدى تكرارفي المجتمع 

  التي يوجد فييا فواتير بيع غير مرخص بيا .
 ما ىي خطوات عممية معاينة الصفات ؟؟
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تشتمل ىذه الخطة عمى عدة خطوات ىامة إلظيار صحة العمل 
 وىي : بيا

واليدف عادة بشكل عام ىو التأكد تحديد ىدف المعاينة :  -1
الداخمية وذلك من من مدى فاعمية تصميم وتشغيل نظام الرقابة 

 خالل التحقق من وجود صفات أو خصائص رقابة معينة .

التأكد من أن عممية البيع تتم حسب األصول ووجود  مثل :
،  ومعتمدة ووجود مستندات شحن البضاعة  متسمسمةأوامر بيع 

والتأكد من أن جميع فواتير المشتريات التي دفعت ختمت بعبارة 
 )مدفوع(.

مجتمع الفحص ووحدة المعاينة :  تحديد مجتمع الفحص -2
ىو مجموعة العمميات التي يتم اختبارىا والتي تتفق مع ىدف 
التدقيق المحدد ، ففي حالة المشتريات أو المبيعات تكون فواتير 
الشراء أو البيع ىي مجتمع الفحص أما الفاتورة الواحدة من 

 المشتريات أو المبيعات فتكون ىي وحدة المعاينة .

اصية موضع االىتمام )أو ما يسمى شروط تحديد الخ -3
يبحث عن عدم وىذا يشمل تحديد الخاصية التي :  االنحرافات(
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تحقيقيا ، وتحديد معدل االنحراف الممكن قبولو ومخاطر الرقابة 
 ومستوى الثقة ومعدل االنحراف المتوقع في المجتمع كما يمي :

ما  )أو مخاطر تقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض جداً  3/1
يسمى مخاطر زيادة االعتماد( التي يقبميا المدقق والتي يقابميا 
نسبة  األمان التي ييدف المدقق لمحصول عمييا ، وعادة ما 

% ، إذًا ىناك 95% ويقابميا مستوى أمان 5تكون ىذه المخاطر 
 عالقة عكسية بين ىذه المخاطر وحجم العينة .

يانًا بحد الدقة )أو ما يسمى أح معدل االنحراف المقبول 3/2
األعمى المرغوب( فمثاًل إذا قرر المدقق أن معدل الخطأ المتوقع 

% ، وأن المدقق يقبل بحدود لمخطأ مقدارىا 2في المجتمع ىو 
% ، وقد يعبر عن ىذا 1%+2% من المتوقع ، فيذا يعني 1+

المدى بقيم مالية ، مثاًل قد يحدد المدقق االنحراف المقبول بأن 
تير البيع الممكن تعرضيا لالنحراف بدون أن يكون يقدر قيمة فوا

ليا تأثير مادي عمى إجمالي المبيعات ثم يقوم بتحويميا إلى 
دينار والمدقق  1555555نسبة ، فإذا كان إجمالي المبيعات 

دينار من فواتير المبيعات يمكن تعرضيا  15555يعتقد بأن 
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االنحراف لالنحراف دون أن يكون ليا تأثير مادي ، فإن معدل 
 . %1=  1555555 ÷ 15555المقبول ىو 

)أو معدل الخطأ معدل االنحراف المتوقع في المجتمع  3/3
المتوقع( : ويقدر المدقق ذلك بناء عمى الخبرة السابقة ويمكن أن 

بتحديدىا في السنوات السابقة ، وىذا ال يعدل تقديراتو التي قام 
كون معدل االنحراف يتناقض مع معدل االنحراف المقبول ، فقد ي

 المقبول أعمى أو أقل من المتوقع .

لذلك توجد عالقة طردية بين معدل االنحراف المتوقع وحجم 
 العينة .

ويتحدد حجم العينة بناء عمى العوامل تحديد حجم العينة :  -4
المذكورة في الفقرة السابقة وىي مستوى الدقة المطموب )معدل 

أو المخاطر( والمعدل المتوقع )االنحراف المقبول( ومستوى الثقة 
 لالنحراف وذلك باستخدام الجداول كما يمي : 

بتحديد مخاطر تقييم مخاطر الرقابة بشكل   يقوم المدقق  4/1
منخفض جدًا وبالتالي اختيار صفحة الجداول التي تتعمق بيذا 
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% 5)الجداول الممحقة تبين المخاطر عند مستوى التقدير 
 %(.15ومستوى 

المدقق معدل التحريف المقبول حسب الجداول يحدد   4/2
 . 15 – 2وتراوح ىذا المعدل بمدى بين 

يحدد المدقق معدل التحريف المتوقع في المجتمع كما في  4/3
 الجداول بالطريقة السابقة .

ذلك استخدام الجدول المناسبة والتي تبين حجم  يتم بعد 4/4
 ( . 2،  1قم العينة بناًء عمى ىذه العوامل )أنظر الجدول ر 

في الجداول تشير إلى أن حجم  األرقامالمواقع الخالية من  4/5
  العينة يصبح كبير بشكل غير مبرر .

  1جدول رقم 
 %5تحديد حجم العينة في معاينة الصفات عندما المخاطر 

معدل 
التحريف 
المتوقع 

في 
 المجتمع

د( مخاطر تقييم الرقابة بشكل منخفض جدًا )مخاطر زيادة االعتما
5% 

 معدالت التحريف المقبول
 2 3 4 5 6 7 8 9 15 15 
0 149 99 74 59 49 42 36 32 29 14 

0225 236 157 117 93 78 66 58 51 46 22 
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0250 * 157 117 93 78 66 58 51 46 22 
0275 * 258 117 93 78 66 58 51 46 22 

1 * * 156 93 78 66 58 51 46 22 
1225 * * 156 93 78 66 58 51 46 22 
1250 * * 192 124 153 66 58 51 46 22 
1275 * * 227 153 153 88 77 51 46 22 

2 * * * 181 127 88 77 68 46 22 
2225 * * * 258 127 88 77 68 61 22 
2250 * * * * 150 109 77 68 61 22 
2775 * * * * 173 159 95 68 61 22 

3 * * * * 195 129 95 84 61 22 
3725 * * * * * 148 112 84 61 22 
3755 * * * * * 167 112 84 76 22 
3775 * * * * * 185 129 155 76 22 

4 * * * * * * 146 155 89 22 
5 * * * * * * * 158 116 35 
6 * * * * * * * * 179 35 
7 * * * * * * * * * 37 
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 مثال عمى كيفية استخراج حجم العينة من الجدول :
يقوم المدقق بتنفيذ اختبارات الرقابة الخاصة بدورة المشتريات ، 
وأراد التحقق من أن كل فاتورة مشتريات تم دفع قيمتيا قد تم 

تحديد حجم العينة قام المدقق ومن أجل  “مدفوع“ختميا بكممة 
 بتحديد األمور التالية :

 % .5مخاطر الرقابة بشكل منخفض جدًا مخاطر تقييم  -1

 % . 275معدل االنحراف المتوقع في المجتمع  -2

 % .6معدل االنحراف المقبول  -3

بناًء عمى ىذه العوامل يختار المدقق الجدول الذي يتعمق بمخاطر   
( ويقوم بعد ذلك بقابمة بين معدل االنحراف المتوقع 1% )جدول رقم 5

ل االنحراف المقبول والذي تم تقديره ب %   ومعد275والذي تم تقديره  
فاتورة  150% ، وبناًء عمى ذلك يتبين أن حجم العينة ىو 6

 مشتريات .

  2جدول رقم 

 %10تحديد حجم العينة في معاينة الصفات عندما المخاطر 

مخاطر تقييم الرقابة بشكل منخفض جدًا )مخاطر زيادة االعتماد( معدل 
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التحريف 
المتوقع 

في 
 المجتمع

5% 
 معدالت التحريف المقبول

 2 3 4 5 6 7 8 9 15 15 
5 114 76 57 45 38 32 28 25 22 15 

5725 194 129 96 77 64 55 48 42 38 25 
5755 194 129 96 77 64 55 48 42 38 25 
5775 256 129 96 77 64 55 48 42 38 25 

1 * 176 96 77 64 55 48 42 38 25 
1725 * 221 132 77 64 55 48 42 38 25 
1755 * * 132 155 64 55 48 42 38 25 
1775 * * 166 155 88 55 48 42 38 25 

2 * * 198 131 88 75 48 42 38 25 
2725 * * * 132 88 75 65 42 38 25 
2755 * * * 158 115 75 65 58 38 25 
2775 * * * 259 131 94 65 58 52 25 

3 * * * * 132 94 65 58 52 25 
3725 * * * * 153 113 82 58 52 25 
3755 * * * * 194 113 82 73 52 25 
3775 * * * * * 131 98 73 52 25 

4 * * * * * 149 98 73 65 25 
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475 * * * * * 218 135 87 65 34 
5 * * * * * * 165 115 78 34 

575 * * * * * * * 142 153 34 
6 * * * * * * * 182 116 45 
7 * * * * * * * * 199 52 

775 * * * * * * * * * 52 
8 * * * * * * * * * 65 

875 * * * * * * * * * 68 
 

 بعد تحديد حجم العينة يصبح من الممكن اختيار المفردات وتتم ىذه
 المرحمة بالخطوات التالية :

)العشوائية اختيار مفردات العينة بإحدى الطرق المذكورة سابقًا  .1
 أو المنتظمة أو الطبقية أو العنقودية (

تنفيذ إجراءات تدقيق الرقابة عمى مفردات العينة من اجل تحديد  .2
عدد األخطاء الموجودة بالعينة أو تحديد عدد مرات االنحراف 

 عن إجراء رقابي محدد مسبقًا .
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كان ىناك  إذا، وذلك لمخروج بنتيجة فيما  تقييم نتائج العينة .3
الرقابية ، حيث يتم مقارنة معدل الخطأ من  باإلجراءاتم التزا

العينة بمعدل الخطأ المقبول والذي حدده المدقق مقدما ، ويوجد 
جداول لتقييم نتائج العينة ، فإذا تبين أن معدل االنحراف حسب 
العينة أكبر من المعدل المقبول فإن ىذا يؤدي إلى االستنتاج بأن 

والعكس ، رىا المدقق غير ممتزم بيا الصفة الرقابية التي يختب
 :  وتستخدم الجداول لتقييم نتائج العينة كما يمي

تبين ىذه الجداول مخاطر تقييم مخاطر الرقابة بشكل  -1
منخفض جدًا وعدد االنحرافات المكتشفة في العينة وحجم 

 العينة التي تم استخراجو من الجداول السابقة 

لمدقق الجدول المناسب بناًء عمى ىذه المعمومات يستخدم ا -2
لتحديد معدل الخطأ )التحريفات( في المجتمع بناًء عمى نتيجة 

 المعاينة .

لنفرض بناًء عمى المعمومات التي تم بيانيا في المثال مثال : 
فاتورة  155السابق والذي تم تحديد حجم العينة فيو بأنو 

فواتير محرفة  ثالثمشتريات ، نفرض أن المدقق اكتشف 
تومة بكممة مدفوع( ، يقوم المدقق باستخدام الجدول )غير مخ
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% وىي نفس المخاطر التي استخدميا 5الخاص بمخاطر 
، ومن ثم يقوم بمقابمة حجم العينة الذي لتحديد حجم العينة 
الذي تم مفردة مع عدد االنحرافات  155تم استخدامو وىو 

تحريفات )أخطاء( وعند مقابمة  3اكتشافو في العينة وىو 
ين المتغيرين يتبين أن من األرقام التي داخل الجدول أن ىذ

معدل التحريف الموجود في المجتمع بناًء عمى نتيجة العينة 
% وبمقارنة ىذا المعدل مع معدل التحريف المقبول 571ىو 

% نجد أن معدل 6والذي قام المدقق بتحديده مسبقًا وىو 
 ل.التحريف في المجتمع أقل من معدل التحريف المقبو 

وىذا يعني أن المجتمع غير محرف تحريف مادي ويعني 
 قبول المجتمع واعتبار الصفة الرقابية متوفرة .
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  3جدول رقم 

 %5تقييم نتائج العينة في معاينة الصفات عندما المخاطر 

جـم
حـ

 ةـنـيــعـال 

 %5مخاطر تقييم الرقابة بشكل منخفض جدًا )مخاطر زيادة االعتماد( 
 ريفات الفعمية المكتشفةعدد التح

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
25 1123 1726 * * * * * * * * 

30 925 1429 1926 * * * * * * * 

35 823 1229 17 * * * * * * * 

40 723 1124 15 1823 * * * * * * 

45 625 1022 1324 1624 1922 * * * * * 

50 529 922 1221 1428 1724 1929 * * * * 

55 524 824 1121 1325 1529 1822 * * * * 

60 429 727 1022 1225 1427 1628 1828 * * * 

65 426 721 924 1125 1326 1525 1724 1923 * * 

70 422 626 828 1028 1226 14.5 16.3 18 19.7 * 
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75 4 622 822 1021 1128 13.6 15.2 16.. 18.5 20 

80 327 528 727 925 1121 12.7 14.3 15.. 17.4 18.. 

90 323 522 629 824 929 11.4 12.8 14.2 15.5 16.8 

100 3 427 622 726 9 10.3 11.5 12.8 14 15.2 

125 224 328 5 621 722 8.3 9.3 10.3 11.3 12.3 

150 2 322 422 521 6 6.. 7.8 8.6 9.5 10.3 

200 125 224 322 329 426 5.2 529 6.5 7.2 7.8 

 

 

  

 

  3جدول رقم 

 %10تقييم نتائج العينة في معاينة الصفات عندما المخاطر 
ـنـة

عــي
 الـ

جـم
حـ

 

 %10مخاطر تقييم الرقابة بشكل منخفض جدًا )مخاطر زيادة االعتماد( 
 عدد التحريفات الفعمية المكتشفة

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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20 10.9 18.1 * * * * * * * * 

25 8.8 14.7 19.9 * * * * * * * 

30 7.4 12.4 1628 * * * * * * * 

35 6.4 10.7 1425 18.1 * * * * * * 

40 5.6 9.4 12.8 16 19 * * * * * 

45 5 8.4 11.4 14.3 17 19.7 * * * * 

50 4.6 7.6 10.3 12.9 15.4 17.8 * * * * 

55 4.1 6.9 9.4 11.8 14.1 16.3 18.4 * * * 

60 3.8 4.6 8.7 10.8 12.9 15 16.9 18.9 * * 

70 3.3 5.5 7.5 9.3 11.1 12.9 14.3 1623 17.9 1926 
80 229 4.8 6.6 8.2 9.. 11.3 12.8 14.3 15.8 1722 

90 2.6 4.3 5.9 7.3 8.7 10.1 11.5 12.8 14.1 15.4 

100 2.. 3.9 5.3 6.6 7.. 9.1 10.3 11.5 12.7 13.9 

120 2 3.3 4.4 5.5 626 7.6 8.7 9.7 1027 11.6 

160 1.5 2.5 323 4.2 5 5.8 6.5 7.. 8 8.8 

200 122 2 2.7 3.4 4 4.6 5.3 5.9 6.. 7.1 

 

   Monetary  Unitثانيًا : معاينة الوحدة  النقدية

Sampling  (MUS)      
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 التي طورت تعتبر ىذه الطريقة إحدى طرق المعاينة اإلحصائية
ل خاص ، ويمكن استخداميا الستخداميا من قبل المدققين بشك

في االختيارات الجوىرية لألرصدة والعمميات ، ويطمق عمييا 
 أحيانًا طريقة المعاينة االحتمالية نسبة لمحجم .

ويمكن استخدام ىذه الطريقة في حال كون عدد الوحدات في 
غير معروفة في بداية عممية المعاينة وتغاير المجتمع  المجتمع

ك إذا كان المدقق يتوقع إما عدم وجود كذلك غير معروف ،وكذل
تحريفات أو كان يتوقع وجود تحريفات بالتضخيم ، ويفضل 
استخدام ىذه الطريقة في معاينة الحسابات المدينة واالستثمارات 
في األوراق المالية واختبارات المخزون عندما يتوقع وجود 

ضافات األصول الثابتة .  اختالفات قميمة وا 
 المعاينة ؟؟ ما ىي خطوات ىذه

 خطوات المعاينة االحتمالية نسبة لمحجم تشمل :
 تحديد اليدف من المعاينة . -1

 تعريف مجتمع الفحص ووحدة المعاينة . -2

 تحديد حجم العينة . -3

 تحديد طريقة اختيار مفردات العينة . -4
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 تنفيذ عممية المعاينة واختيار المفردات واختبارىا . -5

 تقويم نتائج العينة . -6

الخطوات كثيرًا عن خطوات معاينة الصفات أو  وال تختمف ىذه
الخصائص ما عدا أن معاينة الصفات تتطمب تحديد الخاصية 

 موضع االىتمام .

 

 

 

شيء من التفصيل لمخطوات السابقة لمعاينة الوحدة النقدية 
(MUS) 

ىذا  فيعادة يكون اليدف تحديد اليدف من المعاينة :  -1
دلة بنن القيمة الحصول عمى األ ىو النوع من المعاينة

المسجمة في رصيد معين ال تحتوي عمى تحريفات مادية 
،فعمى سبيل المثال إذا فرض أن رصيد الذمم المدينة مسجل 
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دينار ، فاليدف في ىذه الحالة التحقق  855555دفتريًا بقيمة 
 من أن ىذه القيمة غير محرفة ماديًا.

مجتمع الفحص  تعريف مجتمع الفحص ووحدة المعاينة : -2
عادة إما أن يكون مجموعة العمميات المالية أو رصيد حساب 
معين ، وفي المثال السابق مجتمع الفحص ىو الذمم المدينة 
، وفي العادة قد يحدد المدقق األرصدة المدينة فقط أو 
األرصدة الدائنة فقط أو األرصدة الصفرية فقط أو جميع 

المعاينة ىي أرصدة الذمم المدينة ، وفي ىذه الحالة فإن وحدة 
الوحدة النقدية الواحدة )الدينار(، فالدينار يمثل وحدة المعاينة 

سحب  طريقو عن يتمكخطاف ألنو يتم استخدام ىذه الوحدة 
 الوحدة المنطقية.

حيث أن وحدة المعاينة المنطقية قد تكون حساب معين ، أو 
مستند معين ، فوحدة المعاينة المنطقية تتكون من مجموعة 

نير ، وبالتالي فإن احتمالية ظيور الوحدة المنطقية من الدنا
، ومن ىنا في العينة يتناسب مع عدد الدنانير في ىذه الوحدة 

جاءت تسمية ىذا النوع من المعاينة )المعاينة االحتمالية نسبة 
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الخاص بالوحدة لمحجم( ، حيث أنو كمما زاد عدد الدنانير 
 . المنطقية ، كمما زادت احتمالية اختيارىا

وال بد من اإلشارة ىنا إلى ضرورة استثناء األرصدة السالبة 
بيذه الطريقة ألن ىذه  والتي تساوي صفر من عممية المعاينة

األرصدة ليس ليا فرصة ظيور في العينة ، وفي مثالنا ىنا 
 فإن وحدة المعاينة المنطقية ىي الذمم المدينة الواحدة .

 
 
 
 
تخدام منيجية معاينة في حالة استحديد حجم العينة :    -3

الوحدة النقدية )المعاينة االحتمالية نسبة لمحجم( فإن المعادلة 
 التالية تستخدم لحساب حجم العينة وىي :

 
 numberحجم العينة  n      حيث أن :
            BV  القيمة الدفترية لممجتمع محل الفحصB00k 

 Value 
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              RF   اطر القبول معامل الثقة الخاص بمخ
    الخاطئ

         TM    قيمة االنحرافات المقبولة 
           AM  قيمة االنحرافات المتوقعة في المجتمع 
            EF   معامل التوسع الخاص باالنحرافات المتوقعة 

 مثال :
 : القيمة الدفترية لممجتمع محل الفحص -

قيمة رصيد  بفرض أن القيمة الدفترية لممجتمع محل الفحص ىي
دينار ، ويالحظ من  855555الذمم المدينة والتي تم اعتبارىا 

المعادلة أن ليا تأثير مباشر عمى حجم العينة ، حيث أنو كمما 
 زادت القيمة الدفترية لمجتمع الفحص كمما زاد حجم العينة .

 معامل الثقة الخاص بمخاطر القبول :  -

البد من أخذ عدة من أجل تحديد مستوى مخاطر القبول الخاطئ 
، عوامل بعين االعتبار وىي مستوى مخاطر التدقيق المقبولة 

وىو مستوى المخاطر التي يقبميا المدقق ونتائج االختبارات 
 التفصيمية واإلجراءات التحميمية .
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قوي  عمى سبيل المثال بأن نظام الرقابةفإذا استنتج المدقق 
ات التحميمية ال تشير وكانت نتائج االختبارات التفصيمية واإلجراء

إلى وجود تحريفات فإن ذلك يزود المدقق بدرجة عالية من 
الطمأنينة وبالتالي فإن مخاطر القبول الخاطئ التي يقبل بيا 

 المدقق يمكن أن تكون عالية وكذلك العكس .
وقام المعيد األمريكي لممحاسبين القانونيين بإعداد جداول خاصة 

 تزودنا بمعامالت الثقة 
 4ل رقم جدو

) المقابمة لمخاطر القبول الخاطئ بافتراض انحرافات بالتضخيم 
    صفر (

مخاطر 
القبول 

 الخاطئ 
1% 5% 15% 15% 25% 25% 35% 37% 55% 

معامل 
 الثقة

4761 3755 2731 1795 1761 1739 1721 1755 5775 

 

 :قيمة االنحرافات المقبولة ) مستوى المادية المقبولة (  -
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فات المقبولة تمثل الحد األعمى من االنحرافات التي قيمة االنحرا
بوجودىا في الحساب بدون اعتبارىا مادية ، وىناك يقبل المدقق 

فإذا قرر عالقة عكسية بين مستوى المادية وحجم العينة ، 
المدقق بنن مستوى المادية فيما يتعمق بتدقيق الذمم المدينة 

، فإن مستوى % من إجمالي القيمة الدفترية ليا 5 يساوي
 دينار . 40000المادية يكون 

 قيمة االنحرافات المتوقعة في المجتمع محل الفحص : -

بتحديد قيمة االنحرافات المتوقعة في المجتمع بناًء يقوم المدقق 
عمى خبرتو السابقة واالستفسارات التي يقوم بيا سواًء من اإلدارة 

 أو المدقق السابق أو من المدقق الداخمي .
يتم استخدام ىذا التقدير ليعوض عن مخاطر الرفض وعادة 

في ىذه المعاينة معني بشكل رئيس الخاطئ ، ألن المدقق 
بمخاطر القبول الخاطئ ، أما مخاطر الرفض الخاطئ فبشكل 

 غير مباشر . 
ىناك انحرافات متوقعة فإنو يتم استخدام ما يسمى وعندما يكون 

 .  بمعامل التوسع
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يكي لممحاسبين القانونيين بإعداد جداول وقد قام المعيد األمر 
خاصة تزودنا بمعامالت التوسع المقابمة لمخاطر القبول الخاطئ 

 والجدول التالي جزء من تمك الجداول .  
 5جدول رقم 

المقابل لمخاطر القبول الخاطئ بافتراض  معامل التوسع
    ) صفر (انحرافات بالتضخيم 

 
 
مخاطر 
القبول 

 الخاطئ 
1% 5% 15% 15% 25% 25% 35% 37% 55% 

عامل 
 1.5 1.15 1.2 1.25 1.3 1.4 1.5 1.6 1.9 التوسع 

يالحظ في الجدول وجود عالقة عكسية بين عامل التوسع 
 ومخاطر القبول الخاطئ

 حساب حجم العينة :
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بناًء عمى المعطيات السابقة ، حيث تم افتراض القيمة الدفترية 
يمة االنحرافات المقبولة دينار ، وق 855555لمذمم المدينة 

دينار ، وبافتراض أن قيمة االنحرافات المتوقعة في  45555
% 5دينار ، وأن مخاطر القبول الخاطئ  15555المجتمع 

)وىذه النسبة األكثر استخدامًا( ، وبالتالي يكون معامل الثقة 
،  176، ومعامل التوسع يكون  3( ىو 4من الجدول رقم )

 باستخدام المعادلة ىو :لذلك فإن حجم العينة 

 
 

 
 

 6جدول رقم 
وحجم العينة ويمكن تمخيص العالقة بين العوامل المختمفة 

 كما يمي 
 العالقة مع حجم العينة  العامل 

 مباشرة القيمة الدفترية لممجتمع 
 عكسية  مخاطر القبول الخاطئ 
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 عكسية قيمة االنحرافات المقبولة 
 مباشرة قيمة االنحرافات المتوقعة  

 مباشرة  معامل الثقة 
 مباشرة  معامل التوسع 

 
 تحديد طريقة اختيار مفردات العينة : -4

أكثر الطرق استخدامًا في معاينة الوحدة النقدية ىي طريقة 
االختيار المنتظم ، حيث يتم تقسيم المجتمع إلى فترات 
متساوية من الوحدات النقدية )الدنانير( ، ويتم اختيار وحدة 

اينة المنطقية بشكل منتظم من فترة ، وىذا بالتالي يتطمب المع
 ÷= القيمة الدفترية لممجتمع  فترة المعاينةحساب ما يسمى 

 حجم العينة 
  د. 8000=  100 ÷ 800000وفي مثالنا السابق تكون فترة المعاينة = 

 اختيار مفردات العينة المنتظمة        7جدول رقم 

الوحدات 
 المنطقية 

 لعميل()رقم ا

القيمة 
 الرصيد المتراكم الدفترية

وحدة الدينار 
 المختارة 

القيمة 
الدفترية 

 لبنود العينة
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   دينار  1000 دينار  1000 101

 6000 دينار  8500 دينار  7500 102
7500 
 دينار 

  8000+ دينار  10000 دينار  1500 103

 14000 دينار  18500 دينار  8500 104
8500 
 دينار 

  8000+ دينار  19700 دينار  1200 105

 22000 دينار  22700 دينار  3000 106
3000 
 دينار 

  8000+ دينار  28700 دينار  6000 107

 30000 دينار  31000 دينار  2300 108
2300 
 دينار 

 --- --- --- --- ---وىكذا
    800000 اإلجمالي

بشكل عشوائي ول مفردة وتبدأ عممية اختيار مفردات العينة باختيار أ
دينار ، ثم يتم اختيار كل وحدة منطقية  8555دينار إلى  1تقع بين 

مفردة ، وىذه  155دينار التالية حتى يتم اختيار  8555ـتحتوي عمى ال
العممية تتطمب تحديد الرصيد المتراكم لمقيمة الدفترية لموحدات المنطقية 

 السابق . 7، وىذا يتضح من الجدول رقم 
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دينار  8555كن البدء بأي قيمة بشكل عشوائي بحيث ال تزيد عن ويم
دينار ، وبالتالي فإن المفردة  6555، وبفرض أننا اخترنا القيمة 

التي يتم سحبيا ىي التي تؤدي إلى جعل الرصيد المتراكم  األولى
دينار ثم  7555أعمى من القيمة العشوائية األولى مباشرة وىي القيمة 

دينار )فترة المعاينة( في كل مرة والمقارنة مع  8555يتم إضافة قيمة 
الرصيد المتراكم لمقيمة الدفترية ، حيث يتم اختيار المفردة التي تجعل 
الرصيد المتراكم لمقيمة الدفترية أعمى مباشرة من القيمة التي يتم 

 دينار . 8555عمييا بإضافة مبمغ الـالحصول 

 ات:تنفيذ عممية المعاينة واختبار المفرد -5

في ىذه المرحمة يقوم المدقق بتطبيق إجراءات التدقيق لتحديد 
القيمة الفعمية لموحدات المعاينة  حيث يقوم المدقق بالحصول 
عمى مصادقات تتعمق بوحدات العينة واستخدام إجراءات بديمة 

ذا  تبين في حالة عدم الحصول عمى استجابة من العمالء ، وا 
ة والقيم التي تم الحصول عمييا وجود فروقات بين القيم الدفتري

من العينة يقوم المدقق بتدوين القيم الدفترية والقيم الفعمية 
 والفروقات بينيما في أوراق العمل الخاصة بو . 
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 تقييم نتائج العينة :   -6

ة يقوم المدقق بحساب الحد األعمى من أجل تقويم نتائج العين
يا مع قيمة لالنحرافات في مفردات العينة ثم يقوم بمقارنت

االنحرافات المقبولة التي تم تحديدىا في بداية عممية المعاينة 
، فإذا كان الحد األعمى لالنحرافات في العينة أقل من أو 

االنحرافات المقبولة ، فإن نتائج العينة تؤيد بان   (≥)يساوي 
 الدفترية ال تحتوي عمى تحريفات مادية .القيمة 

 رافات كما يمي : ويتم حساب الحد األعمى لالنح

 
 الحد األعمى لالنحرافات UML          حيث أن :

                     PM إجمالي االنحرافات التي يتوقع وجودىا في
 عمى المجتمع                            العينة مباشرة م نتيجة المجتمع بناء عمى تعمي

            ASR اطر المعاينة االنحرافات المسموح بيا نتيجة مخ 

 ماذا لو وجدت انحرافات في مفردات العينة كيف يتصرف المدقق ؟؟
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البد من األخذ بعين االعتبار أن تقييم المعاينة االحتمالية نسبة لمحجم 
يعتمد عمى مدى وجود أو عدم وجود انحرافات في مفردات العينة 

 كالتالي :

 الحالة األولى : عدم وجود انحرافات 

انحرافات في العينة فإن إجمالي االنحرافات التي يتوقع  عندما ال يوجد
وجودىا في المجتمع بناًء عمى تعميم نتيجة العينة مباشرة عمى 

 ( تساوي صفرًا . PMالمجتمع )

وفي ىذه الحالة فإن االنحرافات المسموح بيا نتيجة مخاطر المعاينة 
(ASR( تتألف من مكون واحد يطمق عميو دقة األساس )BP و ، ) يتم

الحصول عمى قيمتيا من خالل ضرب معامل الثقة المقابل لمخاطر 
القبول الخاطئ )التي تم تحديدىا عند بدء عممية المعاينة وباعتبار 

 االنحرافات صفر( بالمدى العيني الذي تم احتسابو  فيكون :

 المدى العيني × ( = معامل الثقة BPدقة األساس )

            (BP = )3  ×8555  =24555  دينار 
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دينار وىو أقل  24555وىذا يعني أن الحد األعمى لالنحرافات يساوي 
دينار وبالتالي يتم قبول  45555قيمة االنحرافات المقبولة والبالغة من 

 المجتمع واعتباره غير محرف ماديًا . 

 الحالة الثانية : وجود بعض االنحرافات في العينة 

يقوم المدقق بحساب إجمالي  في حالة وجود انحرافات في العينة
االنحرافات التي يتوقع وجودىا في المجتمع يناًء عل تعميم نتيجة 

( واالنحرافات المسموح بيا نتيجة PMالعينة مباشرة عمى المجتمع )
( من أجل حساب الحد األعمى لالنحرافات ASRمخاطر المعاينة )

 ، كما يمي : الخاصة بالتضخيم ويقارنيا مع قيمة االنحرافات المقبولة

: بالنسبة لالنحرافات التي يتوقع وجودىا في المجتمع بناًء عمى  أوال
( فتحسب لكل وحدة PMمباشرة عمى المجتمع ) تعميم نتيجة العينة

 منطقية تحتوي عمى انحرافات وىناك حالتان

 ) > (إذا كانت القيمة الدفترية لموحدات المنطقية أقل من -1
الة نحسب ما يمي لكل وحدة فييا فترة المعاينة ، وفي ىذه الح

 انحراف :
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االنحرافات التي يتوقع وجودىا في المجتمع بناًء عمى تعميم نتيجة 

    فترة المعاينة × نسبة االنحرافات  العينة مباشرة =
إذا كانت القيمة الدفترية لموحدات المنطقية أكبر من أو  -2

التي يتوقع  فإن إجمالي االنحرافات  فترة المعاينة (≤) تساوي 
وجودىا في المجتمع بناًء عمى تعميم نتيجة العينة مباشرة تساوي 

 إجمالي االنحرافات الموجودة في الوحدات المنطقية .

وعودة لممثال السابق نفترض حصمنا عمى النتائج الموضحة في 
  8الجدول رقم 
 8جدول رقم 

 اختبار وحدات المعاينة المنطقية 
القيمة 

 الدفترية 
 القيمة

 التدقيقية 
نسبة 

 االنحراف
فترة 

 المعاينة
 االنحرافات

4555 3955 275% 8555 255 
5555 4855 4% 8555 325 
 255 8555 ـ ـ 8355 8555
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 4555 8555 ـ ـ 5555 9555
 1555 8555 ـ ـ 6555 8555

34500 28500   6220 
     

 نالحظ أن القيمة الدفترية لموحدات المنطقية األولى مالحظة :
والثانية أقل من فترة المعاينة لذلك تم حساب نسبة االنحرافات  
ليا ثم ضربت في فترة المعاينة ، أما الوحدات المنطقية الثالثة 
والرابعة والخامسة فإن قيمتيا أكبر من أو تساوي فترة المعاينة 
لذلك لم تحسب ليا نسبة االنحرافات وُحسب الفرق بين القيمة 

 تدقيقية مباشرة .الدفترية والقيمة ال
: بالنسبة لالنحرافات المسموح بيا نتيجة مخاطر العينة  ثانياً 

(ASR) 
االنحرافات المسموح بيا تتضمن نوعين من االنحرافات كما في 

 المعادلة التالية :
ASR = BP + LA 

 دقة األساس    BPحيث أن :   
             LA   الزيادة في االنحرافات المسموح بيا 

 بة لدقة القياس فيحسب بالطريقة السابقة دون تعديل بالنس
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(BP = دقة األساس )دينار . 24555=  8555×  3 
فيتم الفصل بين الوحدات  (LAأما الزيادة في االنحرافات )

المنطقية التي قيمتيا الدفترية أقل من فترة المعاينة والوحدات 
حيث أن ة ، المنطقية التي قيمتيا أكبر من أو تساوي فترة المعاين

جميع الوحدات المنطقية التي قيمتيا الدفترية أكبر من أو 
تساوي فترة المعاينة يتم فحصيا وبالتالي ال يوجد مخاطر 

أما الوحدات المنطقية التي قيمتيا . معاينة متجمعة تتعمق بيا 
أقل من فترة المعاينة فقد ال يتم اختبارىا جميعًا  الدفترية

،  المسموح بيا في االنحرافات ليا فقطوبالتالي تحسب الزيادة 
  حساب الزيادة :وفيما يمي خطوات 

 تحديد التغير اإلضافي في معامل الثقة . .1

ترتيب انحرافات الوحدات المنطقية التي قيمتيا الدفترية أقل  .2
 من فترة المعاينة من األعمى لألسفل .

ضرب االنحرافات المتوقعة التي تم ترتيبيا في معامل الثقة  .3
 مناسب وجمع النتائج .ال
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وقد قام العيد األمريكي لممحاسبين القانونيين بإعداد جداول تبين 
معامالت الثقة المقابمة لمخاطر القبول الخاطئ مع األخذ بعين 
االعتبار عدد االنحرافات المكتشفة ، حيث سيتم استخدامو في عممية 

يبين ىذه  حساب الزيادة في االنحرافات المسموح بيا والجدول التالي
 المعامالت : 

 

 

 

 9جدول رقم 

 معامالت الثقة لتقييم نتائج المعاينة االحتمالية نسبة لمحجم 

عدد 
 %25 %20 %15 %10 %5 %1 التحريفات 

0 476 3755 2731 1795 1761 1739 

1 4764 4775 3789 3738 3... 2.75 

2 8741 6735 5733 4772 4.28 3.93 

3 15755 7776 6769 6752 5.52 5.11 
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4 11761 9716 8755 7727 6.73 6.28 

5 13711 15752 9728 8755 7.91 7.43 

6 14757 11785 15754 9771 9.58 8.56 

7 16755 13715 11778 15795 15.24 9.69 

8 17741 14744 13755 12.58 11.38 15.81 

9 18779 15771 14721 13.25 12.52 11.92 

10 25715 16797 15741 14.42 13.66 13.52 

وقد استخدم الجدول السابق في استخراج معامالت الثقة الخاصة 
 10رقم كما ىي مبينة في الجدول بكل عدد من التحريفات و 

 % 5مخاطر القبول الخاطئ ( 10جدول رقم )

التغير اإلضافي  معامل الثقة  عدد التحريفات 
 في معامل الثقة 

 اإلضافيالتغير 
في معامل الثقة 

-1 
 ـ ـ  3200 0

1 4275 1.75 0.75 

2 6230 1.55 0.55 

3 7276 1.46 0.46 
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ويبين العمود الثاني معامالت الثقة المقابمة لكل عدد من التحريفات 
في الجدول السابق ، أما العمود الثالث فيبين التغير في كما ىو مبين 

ن معامل الثقة ، والعمود الرابع فيو ناتج طرح واحد من كل معامل م
 العمود الثالث . 

ثم يقوم المدقق بتحديد االنحرافات التي تم عكس قيمتيا عمى المجتمع 
والخاصة بالوحدات المنطقية التي قيمتيا الدفترية أقل من فترة المعاينة 

 : 11كما في الجدول رقم ( ، ويقوم بترتيبيا من األعمى لألسفل )تنازلياً 

 مى لألسفل( ترتيب التحريفات من األع11جدول رقم )

 التغير اإلضافي في  االنحرافات 
 معامل الثقة 

الزيادة في االنحرافات 
   LAالمسموح بيا 

320 5775 245 
200 5755 115 

 350  االجمالي
 
 وبالتالي فإن : 

 إجمالي اإلنحرافات المسموح بيا نتيجة مخاطر المعاينة = 
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التي تقل عن  إجمالي اإلنحرافات التي يتوقع وجودىا في المفردات 
 فترة المعاينة  + دقة األساس 

 دينار  24355=   350+  24555= 
إجمالي اإلنحرافات التي يتوقع وجودىا في =  ويكون الحد األعمى لإلنحرافات
 اإلنحرافات المسموح بيا  +المجتمع بناًء عمى تعميم العينة 

 دينار  35575=   24355+  6225= 
نحرافات أقل من مستوى المادية المقبول وبذلك يكون الحد األعمى لإل

 دينار( فيتم قبول المجتمع عمى أنو غير محرف ماديًا  45555)

 


