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  أخطار المراجعة وكیفیة التحكم فیھا وعالقتھا
  بغش اإلدارة وعالقتھا بأتعاب المراجع

      
 

  :مقدمة 
  

 ھذه المھنة مما یتطلب من القائمین على لھذهیوجد بأى مھنة مجموعة أخطار مالزمة 
 والتقلیل من تأثیرھا بقدر اإلمكان،  األخطار بدقة ومحاولة التحكم فیھا ھذهالمھنة تحدید 

ومھنة المراجعة كأى مھنة معروفة تالزمھا مجموعة من المخاطر المعروفة و المقبولة 
 إبداء المراجع لرأى غیر سلیم احتمالفأخطاء مھنة المراجعة تعكس ، فى أوساط المھنة 

 األخطاء الجوھریة التى اكتشافوذلك بسبب الفشل فى ، عن القوائم المالیة محل الفحص 
  . القوائم المالیة ھذهالمحاسبیة التى أعدت منھا قد توجد فى البیانات 

 إلى یحتاج اقتصادیا یعتبر قرارا  المراجعیقبلھ  یمكن أن الذى المراجعة خطرومستوى 
  .تحلیل التكلفة و العائد 

،  عن بعضھا البعض فى رغبتھا فى قبول ھذا المستوى من الخطر المنشآتوتختلف 
 األخرى ویتوقف المنشآتستوى خطر مرتفع عن  لقبول ماستعداد لدیھا المنشاتفبعض 

  .ذلك على طبیعة عمل المنشأة ووضعھا اإلقتصادى 
  

    : المراجعةتعریف خطر 
 إبداء رأى غیر احتمالیمكن تعریف خطر المراجعة بأنة  

 األخطاء اكتشافصحیح عن القوائم المالیة موضع الفحص وذلك بسبب فشل المراجع فى 
  . فیھا رأیھد فى القوائم المالیة التى یبدى الجوھریة التى قد توج

  
  : أنواع أخطار المراجعة 

  :تنقسم أخطار المراجعة إلى نوعین كما یلى  
 :  حدوث خطأ جوھرى احتمال:  لخطر األول  ا

  یخرج عن األخطاء فى القوائم المالیة وھذا النوع من  حدوث خطأ مادى احتمالأى 
% ١٠٠ مما یعنى عدم الحصول على تأكید كامل بنسبة ،نطاق التحكم المباشر للمراجع 

  . عن القوائم المالیة محل المراجعة 
  : حدوث أخطاء مادیة فى العملیات المحاسبیة وھى الحتمالویوجد ثالث محددات أساسیة 

  .نزاھة إدارة المنشأة  -١
 .قوة نظام الرقابة الداخلیة المطبق بالمنشأة  -٢
 .منشأة محل المراجعة  و البیئیة للاالقتصادیةالحالة  -٣
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 : نزاھة إدارة المنشأة -١
إن نزاھة اإلدارة العلیا للمنشأة محل المراجعة یعتبر أكثر أھمیة من أى                

عامل أخر فى تقدیر الخطأ الناجم عن الخطأ المادى الذى قد یوجد فى العملیات المحاسبیة 
ى أنظمة الرقابة الداخلیة قائم بصفة دائمة   قیام إدارة المنشأة بالغش و التالعب ففاحتمال

لوجود العدید من الدوافع التى تجعل اإلدارة تحاول دائما التالعب فى القوائم المالیة وھذا 
 فى  بصورة دقیقة أمر فى غایة الصعوبة ویكون التالعب دائما اإلدارةما یجعل نزاھة 

 عن تحقیق األھداف وقد اإلدارةجز القوائم المالیة بدافع شخصى أال و ھو محاولة إخفاء ع
یكون ھذا التالعب محبوكا لدرجة یبدو معھا أن اإلدارة إنما تعمل فى صالح المنشأة و 

  .المساھمین 
  :  قوة نظام الرقابة الداخلیة المطبق بالمنشأة -٢

  المطبق                                                    تعتبر صالحیة نظام الرقابة الداخلیة
، بالمنشأة التى تراجع حساباتھا محددا رئیسیا للحكم على مدى صالحیة القوائم المالیة 

وكلما أصبح نظام الرقابة الداخلیة أكثر تعقیدا كلما كان ھذا المحدد أثر أھمیة فى تقدیر 
  بتقییم أنظمة الرقابةاالھتمامخطر الخطأ  المادى فى العملیات المحاسبیة وبالتالى زاد 

 بأن المراجعة الحدیثة تحولت االعتقادالداخلیة أكثر من عملیة المراجعة نفسھا حتى أصبح 
  .الى فحص و تقییم ألنظمة الرقابة الداخلیة 

  : و البیئیة للمنشأة محل المراجعة االقتصادیة الحالة -٣
 و البیئیة التى صادیةاالقتإن تقدیر الحالة                                                        

 حدوث خطأ الحتمالتعمل فى ظلھا المنشأة محل المراجعة تعتبر من المحددات الرئیسیة 
 المنشآت و البیئیة التى تتعرض لھا االقتصادیةوبسبب الضغوط .مادى فى القوائم المالیة 

ق وفر أملین فى تحقی، فإن أغلب العمالء یمیلون الى قبول خطر مراجعة مرتفع ، الحدیثة 
ومع التسلیم بخروج ھذا المحدد عن نطاق التحكم المباشر . فى تكلفة عملیة المراجعة 

 تأثیرهوبالتالى ، إال أن تأثیر ھذا المحدد كبیر فى تقدیر صافى أصول المنشأة ، للمراجع 
  .مباشر على خطر عملیة المراجعة 

  
  : خطأ جوھرى اكتشاف الفشل فى احتمال: الخطر الثانى 

 أن  المراجع احتمالو . لنوع من األخطار یعتبر فى نطاق التحكم المباشر للمراجع  ااوھذ
  : خطأ جوھرى مكون من محددین أال وھم اكتشافسوف یفشل فى 

  .خطر المعاینة  -١
 .خطر غیر المعاینة  -٢

  : خطر المعاینة -١
خطأ  اكتشاف فشل المراجع فى احتمالخطر المعاینة عبارة عن                        

و بذلك یظل ، وذلك ألن المراجعة ال تتم إال لجزء من المجتمع محل المراجعة  جوھرى
% ١٠٠طالما أن المجتمع لم یتم فحصة بنسبة ،  األخطاء قائما اكتشاف الفشل فى احتمال

وفى معنى إحصائى فإن خطر المعاینة إنما یعتمد على مستویات األھمیة النسبیة للمراجعة 
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وكذلك مستوى الثقة المطلوب وحجم العینة الواجب سحبة من ، قة المرغوبة ومستوى الد
  .المجتمع محل المراجعة 

 أسالیب العینات اإلحصائیة فى استخداممن األفضل من وجھة نظر الرقابة على الخطر 
و ، ولو كان بإمكان المراجع تقسیم المجتمع إلى طبقات .  وتقییم عینات المراجعة اختیار

 بذلك یستطیع التحكم فى خطر فأنة% ١٠٠لعناصر الھامة مراجعة كاملة مراجعة ا
  . إلى أدنى درجة ممكنة تقلیلھالمعاینة و 

ولكن ھناك مشاكل لتطبیق أسلوب العینات اإلحصائیة فى المراجعة وسوف نتعرض أیضا 
  : أسالیب عالجھا إلى
  :لقد مر أسلوب المعاینة اإلحصائیة بمرحلتین كما یلى * 

                            :التحول من المراجعة الكاملة إلى الفحص اإلختیارى : لة األولى المرح
 وھذه) المعاینة الحكمیة (                                                       أو ما یطلق علیھا 

 أضطر المرحلة ظھرت نتیجة لكبر حجم المشروعات وتعدد العملیات المحاسبیة بھا مما
و ذلك عن طریق ،  بدال من المراجعة الكاملة االختیاریةالمراجع إلى قیامة بالمراجعة 

 المراجع لعینة من بین البنود التى یرید المراجع مراجعتھا ثم فحص وتعمیم النتائج اختیار
 العینة و فحصھا و اختیارو .  العینة ھذه منة اختیرتالمحققة بعد ذلك على المجتمع الذى 

یمھا یعتمد على التقدیر الشخصى البحت للمراجع و إن كان ھذا التقدیر یتأثر بعدة تعم
  : أھمھا اعتبارات

  .حالة نظام الرقابة الداخلیة المطبق بالمنشأة محل المراجعة  -١
 .مدى توفر المساعدین لدى المراجع  -٢
  .مدى توفر الوقت الكافى لدى المراجع و مساعدیة  -٣
 :مزایا الفحص اإلختیارى ** 

  .توفیر وقت المراجعة  -١
 .تخفیض تكلفة عملیة المراجعة  -٢
الحد من مشكلة توفیر عدد كافى من المحاسبین و المراجعین المؤھلین عملیا و  -٣

 .معملیا 
 ائل المتعلقة بالرقابة الداخلیة  الوساتخاذ بأعداد الخطط و المنشآت اھتمامیؤدى إلى  -٤

   :ریةاالختیاخطوات تطبیق المراجع ألسلوب المعاینة 
  : مفرداتھا اختیارتحدید حجم العینة و  -١

  .                            ویتم ذلك على أساس خبرة و حكمة المراجع الشخصیة
  :العینة تقییم نتائج -٢    

أیضا عملیة تقییم النتائج تكون بصفة شخصیة وغالبا ما تكون متحیزة و تعمیم   
  . یكون غیر موضوعى بل حكمى  العینة على المجتمع محل الفحصھذهنتائج 
  :االختیاریةمساوئ المعاینة ** 
  .ال تمكن المراجع من التأكد من أن العینات التى اختارھا غیر متحیزة  -١
 .المعاینة تقدیر خطأ بواسطتھاال یستطیع المراجع  -٢
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ال توفر للمراجع طریقة موضوعیة منظمة لإلثبات لتحدید حجم العینة أو للتأكد من  -٣
 .كافیة المختارة أن العینات

 
 :التحول من المعاینة الحكمیة إلى المعاینة اإلحصائیة : المرحلة الثانیة 

 استخدامبدال من  العینات العشوائیة أسلوب استخدام                                      أى 
  . العینات الحكمیة أسلوب

  : المعاینة اإلحصائیة فى المراجعة استخداممزایا ** 
  .للمراجع نتائج موضوعیة و مأمونة یوفر  -١
 .مساعدة المراجع فى تحدید حجم العینة بشكل موضوعى  -٢
 .إعطاء نتائج أكثر دقة من الفحص الشامل  -٣
 . بدقة ھدفھمساعدة المراجع فى تحدید  -٤
  : المعاینة اإلحصائیة فى المراجعة استخداممشاكل ** 
  .المعاینة ظاھرة أخطاء انتشار -١
 .التطبیقصعوبة  -٢
 تعتمد على الحكم شيء السائد بین المراجعین بان المراجعة قبل كل قاداالعت -٣

 .الشخصى للمراجع 
   :المعاینة ظاھرة أخطاء انتشار -١

  :إلى                                   تنقسم أخطاء المعاینة 
  :أخطاء تحیز والتى بدورھا تنقسم إلى   - أ

   .             االختیار التحیز فى -١
 .فى التقدیر  التحیز -٢

  . أى كلما كبرت العینة كلما كانت األخطاء قلیلة :  أخطاء المعاینة العشوائیة - ب         
  :                ویوجد مدخلین لقیاس األخطاء العشوائیة 

  ٠مدخل تقدیر معالم المجتمع  -١
 ٠ الفروض اختیارمدخل  -٢

   :اإلحصائیة صعوبة تطبیق أسلوب العینات -٢
 یعتمد على بعض النظریات الریاضیة و اإلحصائیة و یستخدم العدید من الجداول لكونھ           نظرا              
  :  عدة مجاالت نذكر منھا فياإلحصائیة 

  . طریقة المعاینة اختیار -١
 .المعاینةتحدید حجم  -٢
 .العینة مفردات اختیار -٣
 .تقییم النتائج المستمدة من العینة  -٤

 صعوبة إن إلى مھارات ریاضیة و إحصائیة على مستوى عال وھنا نقول اعدیھمسمما یحتاج من المراجع و 
 .التطبیق ال تعتبر مبررا لعدم التطبیق طالما سلمنا بدقة النتائج و سالمة اإلجراءات 

 
   تعتمد على الحكم شيء السائد بین المراجعین أن المراجعة قبل كل االعتقاد -٣

 :      الشخصى للمراجع 
  


