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  مصطفى ساسي فتوحة د.  علي محمد موسى د.

  الزاوية -قتصاداالكلية  -قسم المحاسبة 
  جامعة الزاوية

  مقدمة:
رأي  إعطـاء تهدف المراجعة إلى فحص واختبار البنود الواردة بالقوائم المالية لغـرض  

 عمـال ونتـائج األ  ،فني محايد حول مدى عدالة وصحة القوائم المالية وتمثيلها للمركز المـالي 
وذلك لمساعدة متخذي القرارات الذين يعتمدون على المعلومات الـواردة   ،للمنشأة محل المراجعة

وهذا ال يتأتى إال من خالل تقرير المراجع الذي يبـدى   .م المالية التخاذ قرارات سليمةفي القوائ
فيه المراجع رأيه حول مدى مصداقية البنود الواردة بالقوائم المالية لما يفترض فيه مـن تأهيـل   

  استقالل عن المنشأة محل المراجعة.و ،علمي وعملي
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رأي  إبـداء بعض المخاطر الناتجة عـن  المراجع لتقريره فقد يتعرض إلى  إصداروعند 
مـن قـرارات غيـر    غير صحيح عن القوائم المالية للمنشأة محل المراجعة وما يترتب عليـه  

وما ينتج عن هذه القرارات من خسائر لألطراف ذات الصلة بالمنشأة، وهذه المخـاطر   ،صحيحة
لذا  ،تعرضا لها األكثربمنأى عنها، بل قد يكون هو قد يكون المراجع أو فريق المراجعة بالكامل 

  أو جميعها. ،أو تأديبية ،أو جنائية ،قد يتعرض المراجع للمسؤولية القانونية سواء كانت مدنية
 األخيـرة ومن أجل تخفيض المخاطر التي يتعرض لها المراجع فقد تزايدت في الفتـرة  

نتيجة زيادة المنافسة المهنية فـي   .ينتخصص المراجع في مراجعة قطاع معالمطالبة بضرورة 
وتنـوع القواعـد والمبـادئ     ،سوق المراجعة الخارجية والمتغيرات العالمية على النطاق الدولي

ولهذا أصبحت هناك  حاجة ماسة من أجل فهم  .على حدة يالمحاسبية الخاصة لكل نشاط صناع
ودرجة جودة عمليـة التخطـيط    ،ودقة تقدير أخطار المراجعة ،عن طبيعة نشاط العمالءالمزيد 

وهـذا   ،والمالي اإلداريومن أجل زيادة قدرة المراجع الخارجي على مواجهة الفساد  ،للمراجعة
جعل التخصص القطاعي للمراجعين وسيلة فعالة لتوفير مراجعات ذات جودة عاليـة ومخـاطر   

  قليلة.
وهـو   ،والحديثـة  حاول تسليط الضوء على أحد المواضيع الهامةالبحث ي عليه فإن هذا

تخفيض المخاطر التي قد يتعرض لها المراجع من خالل تخصص المراجع في مراجعة قطـاع  
هل للتخصص القطاعي للمراجـع دور فـي   على السؤال التالي:  اإلجابةوذلك من خالل  ،معين

  تخفيض مخاطر المراجعة؟
فـي   ولهذا يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل دور التخصـص القطـاعي للمراجـع   

  البحث على النحو التالي: تقسيم تخفيض مخاطر المراجعة، ولتحقيق هذا الهدف فقد تم
 مفهوم مخاطر المراجعة. -
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 عناصر خطر المراجعة. -

 تقدير المخاطر. -

 تخصص المراجع. -

 أهمية تخصص المراجع. -

 العالقة بين تخصص المراجع ومخاطر المراجعة. -

  إليها. ة للنتائج التي تم التوصلصوينتهي البحث بخال

  مفهوم مخاطر المراجعة:
ي سـنة  فاهتمت المنظمات المهنية والكتاب بالمخاطر التي تواجه المراجع بشكل كبير، ف

) المتعلقـة بخطـر   1بإصدار النشرة رقم ( )1(للمحاسبين القانونيين األمريكيم قام المعهد 1972
حيث إن نطاق الفحص خطار المراجعة لها تأثير على طبيعة الفحص، أوأوضحت أن  ،المراجعة

وهذا سوف يؤثر بـال شـك علـى إجـراءات      ،يعتمد على دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية
أصدر  1981وفي سنة  .فكلما كانت الرقابة الداخلية قوية كانت مخاطر المراجعة أقل ،المراجعة

األخطـاء   ) حيث ظهر ألول مرة مصطلح مخاطر المراجعة وهي تمثل39المعيار رقم ()2(المعهد
التي تؤثر على القوائم المالية التي لم يـتم اكتشـافها    ،الجوهرية في السجالت والدفاتر المحاسبية

) بعنوان مخاطر المراجعـة  47المعيار رقم ()3(أصدر المعهد 1983وفي سنة  ،من قبل المراجع
ـ   ،واألهمية النسبية في أداء عملية المراجعة ، ة المراجعـة وقد أطلق عليه الخطر النهـائي لعملي

أو جوهرية في القوائم الماليـة للمنشـأة    ،ه على أنه الخطر الناتج عن وجود أخطاء ماديةوعرف
أو بأنه فشل المراجـع بـدون    ،وال يتم اكتشافها حتى بعد انتهاء عملية المراجعة ،محل المراجعة

  علمه في التحفظ في تقريره عندما يوجد خطأ جوهري في القوائم المالية.
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 هالذي تم تعديل 1987) في سنة 25رقم (المعيار  )4(صدر االتحاد الدولي للمحاسبينكما أ
إن  :وجاء فيه "األهمية النسبية ومخاطر المراجعة") بعنوان 400بالمعيار رقم ( 1994في يونيو 

 ،ن يبدي المراجع رأيا نظيفاً في قوائم مالية تتضمن أخطاء جوهريةأمخاطر المراجعة تكمن في 
بـداء  إمخاطر المراجعة بأنها  )5(عرف المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين 1991وفي سنة 

كما هو الحال عندما يبـدي   ،المراجع لرأي غير سليم عن معلومات مالية محرفة تحريفا جوهريا
  .كبيران يعلم بأنها محرفة تحريفا أرأيا بدون تحفظ عن قوائم مالية دون 

رأي غير صحيح عـن القـوائم    إبداءراجعة على أنها احتمال مخاطر الم )6(كما تعرف
وذلك بسبب فشل المراجع في اكتشاف األخطاء الجوهريـة التـي قـد     ،المالية موضوع الفحص

نه عبـارة  أفقد عرفه على  )Emile woolf)7ما أو ،توجد في القوائم المالية التي يبدى رأيه فيها
الكشف عن األخطاء الجوهرية التـي يمكـن حـدوثها    عن احتمال فشل إجراءات المراجعة في 

ن يـوازن مـا   أو ،الصحيحة والمقبولة هوعلى المراجع أن يقوم بإجراءات ،ها بدون اكتشافؤوبقا
والمصروفات التي ينفقها فـي سـبيل القيـام بعمليـة      ،التي يتحصل عليهاالفوائد بين واألتعاب 

ف أمين يعرراجعة إلى أدنى حد ممكن. كما ن يأخذ في اعتباره تخفيض مخاطر المأو ،المراجعة
نها المخاطر الناجمة عن إخفاق المراجع في التحفظ في تقريـره عنـد   أعلى  )8(المخاطر  يلطف

احتمال إبداء رأي  انهأعلى  افقد عرفه )Warren)9ماأوجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية. و
وذلك بسبب فشل المراجـع فـي اكتشـاف     ،غير سليم في القوائم المالية للمنشأة محل المراجعة

  األخطاء الجوهرية التي قد توجد في القوائم المالية التي يبدى رأيا فيها.
احتمال إبداء رأي غير متحفظ في  افقد عرف خطر المراجعة بأنه )Brumfield)10ما أو
وأنه ينبغي على المراجعين عدم السماح للخطر الفعلـي   ،تحتوي على خطأ جوهري قوائم مالية

  إلى مخاطر المراجعة من ناحيتين هما:)11( وينظر محمد عبد الفتاح .عند هذا الحد
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الناحية األولى تعريف مخاطر المراجعة من حيث أسبابها وهي احتمال فشل إجـراءات  
أمـا مـن    ،ها دون اكتشـاف ؤلتي يمكن حدوثها وبقاالمراجعة في الكشف عن األخطاء الهامة ا

لة احتمال تعرض مكتب المراجعـة للمسـاء   وهي ،الناحية الثانية فهي المخاطر من حيث نتائجها
القانونية نتيجة قيامه بتعريض المنشأة محل المراجعة إلى ضرر بسبب إصداره رأي خاطئ عـن  

وكذلك للمشاكل غير المباشرة المتمثلة في اهتزاز مكانتـه وسـمعته    ،مدى عدالة قوائمها المالية
  وفي مجتمع األعمال بصفة عامة. ،العميل بصفة خاصةلدى 

خطر المراجعة على أنه خطر استنتاج المراجع لعدالـة القـوائم    )12(ويعرف كمال فتحي
عرف منصـور  وي ،في الواقع تحتوي على تحريف جوهري االمالية وإصدار تقرير نظيف مع أنه

ن يصدر المراجع رأيا غير مالئم عـن  أمخاطر المراجعة بأنها احتمال  )13(البدري وشحاته السيد
جـوهري   متحفظ عن قوائم مالية بها تحريف كأن يعطي رأيا غير ،القوائم المالية بعد مراجعتها

 ،وائم الماليـة نظراً لفشله في اكتشاف األخطاء الجوهرية التي تضمنتها المعلومات الواردة في الق
 Robert and ويعرف محرفة تحريفا جوهرياالأو إن يصدر رأياً متحفظا على قوائم المالية غير 

Peter)14( أو فقدان سمعته المهنية  ،لةها احتمال أن يتعرض المراجع للمساءمخاطر المراجعة بأن
وذلـك نتيجـة    ،قانوني كالتزام ،كنتيجة لعالقته مع العمالء أو دفع مبالغ نقدية كتعويض للعمالء

  إلبداء رأي غير صحيح بشكل كلي أو جزيء في القوائم المالية للمنشأة محل المراجعة.
مخاطر المراجعة بأنها مخاطر وقوع الضرر على مكتب  )Mill Champ)15كما عرف 

ـ نتيجة إلبداء رأي خـاطئ بشـكل جز   ،المراجعة ي فـي القـوائم الماليـة للمنشـأة محـل      ئ
  :الضرر على النحو األتي ويكون،المراجعة

أو إلى الطرف الثالث عن إهمال المكتب فـي بـذل العنايـة     ،خسائر مادية تدفع للعميل -
 المهنية المعتادة.
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 خسائر غير مادية تتمثل في فقدان المكتب لسمعته المهنية -

ن خطر المراجعة من العوامل الهامة التي يجب أن يأخـذها المراجـع   أمما سبق يالحظ 
أو عنـد   ،أو عند تحديد إجـراءات المراجعـة   ،سواء عند تخطيط عملية المراجعة ،رفي االعتبا

حيث سبب وجود مخاطر المراجعة يرجع إلى عدم فاعليـة هـذه    ،تقييمه لألدلة وقرائن اإلثبات
وينتج عنهـا عـدم اكتشـاف األخطـاء      ،أو عدم سالمة التخطيط لعملية المراجعة ،اإلجراءات
توى رصيد حساب عن عدالة القوائم المالية للمنشأة محل المراجعـة  سواء على مس ،والمخالفات

ألطـراف  ا على مسـتوى  وينتج عن هذا احتمال أن يطالب المراجع بدفع تعويضات لعمالئه أو
نتيجة لوجود هذه األخطاء بـالقوائم الماليـة التـي يـتم      ،الخارجية مقابل ما أصابهم من ضرر

سـمعته المهنيـة   أن يفقد المراجع ألطراف األخرى واحتمال أو ا ،االعتماد عليها من قبل العميل
  زمالء المهنة نتيجة لرأيه غير الصحيح. لدىأو ،ومكانته لدى العميل والمجتمع

ن خطر المراجعة ينتج في حالة وجود خطأ جـوهري  إخلص من التعريفات السابقة ستوي
ثم فشل المراجع في عدم اكتشاف هذا الخطأ الذي يرجع إلـى   ،وقع أثناء مرحلة تسجيل العمليات
يرجع إلى عدم قدرة المراجـع   أو هو ،وذلك لوجود ضعف بها ،عدم فاعلية نظام الرقابة الداخلية

  .وعدم االلتزام بمعايير جودة األداء،على القيام بعملية المراجعة بشكلها الصحيح والسليم
المراجع بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية وتحديـد   إن قيام :ومن هنا فانه يمكن القول

فـي  جوهريـة  الاحتمال حدوث األخطـاء  خطر دف إلى الحد من وقوع درجة االعتماد عليها ته
وهـي اختبـارات    ،من خالل القيـام باالختبـارات األساسـية    وذلك ،مراحل الدورة المحاسبية

وهـذا   ،العمليات وااللتزام بمعايير المراجعةوإجراءات المراجعة التحليلية لألرصدة و ،التفاصيل
المخاطر الناتجة عن عدم قدرة المراجع على اكتشاف األخطاء الجوهريـة مـن    يحد من وقوع

  خالل إجراءات الفحص.
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  عناصر خطر المراجعة:  
ألن المراجـع ال   ،يتعرض المراجع لمجموعة من المخاطر أثناء قيامه بعملية المراجعة

ال أن يكشف عن كافة التحريفات والمخالفات الجوهرية التي تتضمنها القـوائم  يمكنه بطبيعة الح
خر يرتبط بالمراجع في اآل هابعض، ووبعض هذه المخاطر يرتبط بالمنشأة محل المراجعة ،المالية

وهي المراجعة االختباريـة   ،المخاطر يرتبط بطبيعة عملية المراجعةهذه ن بعض أكما  ،حد ذاته
الصـادر   )47(وقد أوصى المعيار رقم  .المراجع بمراجعة شاملة لجميع المفرداتعدم قيام  :أي

ن أعن المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين أنه على المراجع عند التخطيط لعملية المراجعـة  
يراعي بأن يكون خطر المراجعة عند أدنى حد ممكن ومناسب إلبداء رأي سـليم فـي القـوائم    

 ن يبدي المراجع رأيه فـي القـوائم الماليـة   أير المراجعة المتعارف عليها وتقضي معاي ،المالية
يكون ذلك على مستوى كل رصيد أو كـل عنصـر   ، وعند تحديده لمستوى الخطركوحدة واحدة 

عليه فإن الخطر النهائي لعملية المراجعة يتوقف على طبيعة العنصر  .من عناصر القوائم المالية
هذا مـن ناحيـة ويتوقـف خطـر      ،وعلى إجراءات الرقابة الداخلية ونوع العمليات المتعلقة به

 )47(وقـد أوضـح المعيـار رقـم      .المراجعة على فاعلية إجراءات المراجعة من ناحية أخرى
مثل في ثالثـة  تالصادر عن المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين بأن عناصر خطر المراجعة ت

  وخطر االكتشاف. ،ةوخطر الرقاب ،الخطر المالزم :عناصر وهي

 الخطر المالزم: :أوالً
 ،ق عليه أحياناً الخطر الطبيعي أو الخطر الحتمي أو الفطري أو الخطـر المـوروث  ليط

بأنه قابلية أو حساسية رصيد حسـاب معـين   )16(وقد عرفه المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين
آخـر فـي أرصـدة     خطـأ راً إذا اجتمع مع لخطأ يكون جوهرياً ومؤثونوع معين من العمليات 

ويتمثل هذا الخطـر   ،وذلك في ظل عدم وجود إجراءات خاصة بالرقابة الداخلية ،حسابات أخرى
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ويـتم   ،الجوهري بافتراض عدم وجود رقابة داخليـة  أوللخط ،في قابلية القوائم المالية للتحريف
يد خطـر الرقابـة الداخليـة بشـكل     ألنه سوف يتم تحد ،تحديد هذا الخطر دون الرقابة الداخلية

نـه كلمـا زاد الخطـر    إحيث  ،منفصل، ويرتبط الخطر المالزم بعالقة طردية مع أدلة اإلثبات
خبـرة   اذ اوهذا يتطلب مراجع ،كبر قدر من أدلة اإلثباتأالمالزم كلما احتاج المراجع إلى جمع 

  عالية.
هـام   أث نتيجة وجود خطبأنه الخطر الذي يحد )17(الخطر المالزم  يوعرف أمين لطف

جوهرياً وله أهمية  أسواء كان هذا الخط ،مالزم لرصيد حساب معين أو نوع معين من العمليات
أو  أخـرى  في حد ذاته أو يكون كذلك إذا اجتمع مع غيره من األخطاء في أرصـدة حسـابات   

كمـا   .وذلك بافتراض عدم وجود نظام للرقابـة الداخليـة يحكمهـا    ،ياتأنواع أخرى من العمل
الذي قد يحدث في بند محاسبي أو نوع معين من العمليـات   الخطر المالزم بأنه الخطأ )18(فعري

  فوتعـر  .بشرط أن يكون جوهرياً وال يكون راجعاً إلـى ضـعف نظـام الرقابـة الداخليـة     
Janet Colbert)19(  من العمليات بشرط  يحدث في بند ما من نوع معينالخطر المالزم بأنه قد

  وال يكون راجعاً إلى ضعف في نظام الرقابة الداخلية. ،جوهرياً وله أهمية نسبية أن يكون الخطأ
فال يستطيع المراجع التحكم فيـه أو   ،موروث وذو طبيعة خاصة روالخطر المالزم خط

وذلك لتأثيره علـى كفـاءة    ،التخطيط لعملية المراجعةن يوليه اهتماماً كبيراً عند أوعليه  ،تغييره
وليس الحـد المناسـب    ،وعلى المراجعين تقدير هذا الخطر عند حده األعلى ،وفاعلية المراجعة

ويتوقف الخطـر المـالزم علـى     ،على شرط التوافق ما بين التكاليف والمنافع لعملية المراجعة
وكذلك علـى بعـض    ،ونوع العمليات د للخطأيومنها طبيعة وحساسية الرصالعديد من العوامل 

عـدم كفايـة    :مثل ،وعلى المركز المالي للمنشأة ،التطورات التكنولوجية :العوامل الخارجية مثل
وخصائص الصناعة التي تعمل فيها المنشـأة  ،مال العامل المتاح لالستمرار في العمليات الرأس 
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إذا كان الحساب على أساس معامالت فعلية  قلأعليه فان الخطر المالزم يكون و ،محل المراجعة
ديون المشكوك في تحصيلها إلـى جانـب إن   المخصص  :عما إذا كان على أساس تقديرات مثل

هناك خطر أكبر يرتبط بالمخزون إذا كانت المنشأة محل المراجعة تعمل فـي صـناعة تتميـز    
  بالتغيرات التكنولوجية السريعة.

رجة الخطر المالزم فهي مدى وجود األخطـاء الماديـة   أما العوامل المؤثرة في تقدير د
وكـذلك االتجـاه    ،السابقة والمخالفات التي يتم اكتشافها خالل المراجعات للسنوات ،والجوهرية

ومـدى  وكذلك خبرة ودرجة التأهيل لموظفي العميـل   ،ي تأخذه تلك األخطاء الجوهريةالعام الذ
لك طبيعة أعمال المنشأة محل المراجعة ودرجـة تعقـد   االلتزام بالمبادئ المحاسبية المقبولة وكذ

المعامالت التي قد تؤدي إلى معالجات خاطئة باإلضافة إلى نوعيـة المخـزون للمنشـأة محـل     
وأخيراً مـدى تفهـم المراجـع للسياسـات      ،ومدى صعوبة تقييمه وجرده بشكل دقيق ،المراجعة

ودرجة تفهمه لإلجراءات التي تساعده على فهم نوعيـة األخطـاء    ،واإلجراءات الرقابية للمنشأة
  مما يؤدي إلى إجراء اختبارات ذات فاعلية. ،المتوقع حدوثها واكتشافها

وهـو احتمـال    ،منها مخاطر التشـغيل طر المالزم إلى عدة أنواع فرعية ويصنف الخ
حصول على المواد الخـام  وقد ينشأ نتيجة صعوبة ال ،تقليص أو تقلب األرباح أو موقف السيولة

ـ  دم اأو الحصول عليها بأسعار عالية أو نتيجة تدهور العالقات بين العمال والمنشأة أو نتيجة التق
ثم المخاطر المالية الناتجة عن عدم المقـدرة علـى مواجهـة األعبـاء      ،ثابتةالالسريع لألصول 

 ،ح للمبيعـات عدم التقدير الصحيوالخطر التسويقي الناتج عن شدة المنافسة في السوق أو  ،المالية
ثم الخطـر   ،الناتج عن تغيير في أسعار أسهم المنشأة وتذبذبها بشكل كبيرثم الخطر االستثماري 

  اإلداري نتيجة تعقيد القوانين واللوائح المرتبطة بعمل المنشأة.
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  ثانياً: خطر الرقابة الداخلية:
لرقابة بأنه فشل إجراءات الرقابة خطر ا )20(عرف المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين

في رصيد حساب أو نوع معين مـن العمليـات فـي الوقـت     خطأ  الداخلية في منع أو اكتشاف
في أرصدة حسابات أخرى أو نوع خطأ  جوهرياً إذا اجتمع معالخطأ  بحيث يكون هذا ،المناسب

خطر الرقابة بأنه مقياس لتقدير المراجـع باحتمـال    )21(ارينزولوبكيعرف و ،أخر من العمليات
ـ  ـ   محدوث تحريفات تزيد من القيمة المحتملة في مجموعة فرعية من الحسابات ل أو  ايـتم منعه

خطر الرقابة على أنه تقريـر مـا إذا   بواسطة الرقابة الداخلية لدى العميل، وينظر إلى  ااكتشافه
ي منع أو كشف التحريفات، وخطـر الرقابـة يـرتبط    كانت الرقابة الداخلية لدى العميل فعالة ف
خطر الرقابة قلت أدلة اإلثبات، ولتقدير خطر الرقابـة   بعالقة طردية مع أدلة اإلثبات. فكلما قّل

  ،بإجراءات الرقابة الداخلية داخل المنشأة  اًكافي اًفإن المراجع عليه أن يلم إلمام
  .المطبقة داخل المنشأة محل المراجعة وتقييم عملية تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية

بأنه الخطر الناتج عن فشل نظام الرقابة الداخليـة   خطر الرقابة كذلك)Janct )22وتعرف 
ويتوقـف تقـدير    ،معين أو عملية معينـة  حساب في اكتشاف األخطاء التي قد توجد في رصيد

نظام الرقابـة الداخليـة   ام بالمراجع لخطر الرقابة على قيامه باختبارات اإللمام واختبارات االلتز
  الخاص بالمنشأة محل المراجعة.

ولهذا فإن هذا الخطر  ،دد األهمية النسبية لهذا الخطر بمقدار أثره على القوائم الماليةتعتو
وتنحصر مسؤولية المراجع في تقدير  ،مثل الخطر المالزمفي مستواه  تقديرهال يستطيع المراجع 

ن مسؤولية الرقابة الداخلية على إدارة المنشأة وليس المراجع، وقد يقع المراجـع فـي   أل :درجته
مخاطر الرقابة نتيجة لعدم تطبيقه إلجراءات مراجعة فعالة سواء في مرحلة التخطـيط لعمليـة   

  :اآلتيل هذه المخاطر في وتتمث ،المراجعة أو في مرحلة تنفيذها
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أو أن حجـم   ،الفشل في اكتشاف األخطاء نتيجة الستخدام أسلوب معاينة غيـر مناسـب   -1
 العينة غير كاف.

 عدم القيام بإجراءات المراجعة الداخلية الضرورية بسبب اعتبارات الوقت والتكلفة.   -2

 وجود إجراءات مراجعة غير سليمة. -3

 وعدم الفهم السليم ألدلة اإلثبات.استنتاج غير صحيح من قبل المراجع  -4

  ثالثاً: خطر االكتشاف:
خطر االكتشاف بـأن الخطـر مـن أن    )23(عرف المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين

أو  ،في احد األرصـدة خطأ  عدم وجود مفادهاإجراءات المراجعة قد تؤدي بالمراجع إلى نتيجة 
موجوداً ويكون جوهرياً إذا اجتمـع  الخطأ  انوع معين من العمليات في الوقت الذي يكون فيه هذ

أو نوع آخر من العمليات. وبالتالي ينتج هذا الخطر من فشـل   ،في أرصدة أخرىآخر خطأ  مع
إجراءات المراجعة للعميل ولم تمنع أو تكتشف وتصحح عن طريق إجراءات الرقابة الداخليـة،  

الخطر نوعين حسب المعيار رقـم  بخطر بيتا، حيث يتضمن هذا ويطلق أحياناً على هذا الخطر 
  :الصادر عن المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين وهما )39(

المخاطر المتعلقة بفشل إجراءات المراجعة التحليلية في اكتشاف األخطاء التـي ال يـتم    -1
 منعها أو اكتشافها عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية.

وهو القبول غير الصحيح لنتائج االختبارات التفصـيلية فـي    :خطر المراجعة التفصيلية -2
جوهري يوجب الرفض ولم يـتم اكتشـافه عـن طريـق     خطأ  الوقت الذي يكون هناك

إجراءات الرقابة الداخلية وإجراءات المراجعة التحليلية وغيرها من االختبارات المالئمة 
مر إلى إجراءات وأسـاليب  ويرجع هذا الخطر في حقيقة األ ،(خطر المراجعة التفصيلية)

ن يرجعان إلى األخطاء الموجودة فـي  يالمراجعة عكس خطر المالزم وخطر الرقابة اللذ
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واستخدام أسلوب المعاينة في  القوائم المالية، وتعتبر كل من المراجعة التحليلية االنتقادية
 من أهم العوامل المؤثرة في خطر االكتشاف.   صحالف

وعلى الثقة في نظام الرقابة الداخلية،  ،لى مدى فحص المراجعويعتمد الخطر المالزم ع
فعلـى   ،وتحديد نقاط الضعف فيها ،ما خطر الرقابة فيعتمد على دقة فحص نظام الرقابة الداخليةأ

المراجعين أن يعملوا بقدر اإلمكان على تقدير كل من هذين الخطـرين علـى أسـاس مناسـب     
ي يقبله المراجع عند تخطيط عملية المراجعة على مستوى لتقييميهما، ويعتمد خطر االكتشاف الذ

  الجهد المبذول من قبل المراجع الكتشاف األخطاء.
 ،الخطر المـالزم  :الثة أقسام وهيعليه فإن الخطر النهائي لعملية المراجعة ينقسم إلى ث

ويطلق على الخطر النهائي لعملية المراجعة أحيانـاً بخطـر    ،وخطر االكتشاف ،الرقابة رطوخ
لمدى رغبة المراجع في قبول وجود تحريف جوهري في  ايعتبر مقياسو ،المراجعة الممكن قبوله

فعنـدما   ،وإصدار تقرير نظيف ،ضوء األهمية النسبية بالقوائم المالية بعد انتهاء عملية المراجعة
من خطر المراجعة الذي يمكن قبوله يعني ذلك أن المراجع  المراجع قبول مستوى منخفض يقرر

حيـث   ،بشكل كبير من عدم وجود تحريف جوهري في القوائم المالية ايرغب في أن يكون متأكد
أال أن هذا غير موجود فـي   بعدم وجود تحريف ن تحديد الخطر بصفر يعني وجود تأكيد كاملإ

  ت الخطر مساوياً للصفر.حد مكوناأ نوال يمكن أن يكو ،الواقع العملي
ن إحيـث   ،إلى مخاطر المعاينة ومخاطر عدم المعاينـة  االكتشافويمكن تقسيم مخاطر 

وترتبط عكسياً معها حيث  ،مخاطر المعاينة تتوقف على حجم العينة التي يقوم المراجع بتحديدها
وعلـى   ،ينـة وكذلك على طريقة اختيار مفردات الع ،كلما زاد حجم العينة قلت درجة المخاطرة

وقد يتعرض المراجع لمخاطر المعاينة عند قيامه باختيـار العينـة    .مقدار تباين المجتمع األصلي
 :وهي تنقسم إلى نوعين من المخـاطر وهمـا   ،واالعتماد عليها في الحكم على المجتمع بالكامل
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ار إصد :مخاطر الرفض غير الصحيح "مخاطر ألفا" وهي رفض قوائم مالية صحيحة ومثال ذلك
والنوع الثاني من مخاطر المعاينة  ،تقرير يحتوي على تحفظات رغم عدم وجود أخطاء جوهرية

قبول قوائم ماليـة تحتـوي علـى أخطـاء      :الصحيح "مخاطر بيتا" وهوغير قبول الهو مخاطر 
هو عدم تحفظ المراجع في تقريره رغم وجود أخطـاء جوهريـة، وكـال     :جوهرية ومثال ذلك

ن مخاطر بيتا أكثر خطورة نظراً لألضرار التي قد تلحق بالمستثمر نتيجـة  أإال  ،النوعين مؤثر
ضرار بالمراجع نتيجة رفـع دعـاوي قضـائية    أوكذلك قد تلحق  ،االعتماد على تقرير المراجع

  التقرير.ة األضرار التي وقعت على مستخدمي ودفع تعويضات نتيج ،ضده
أدلة اإلثبات تلك المخاطر التي تبرز بسبب كون معظم  )24( أما مخاطر عدم المعاينة فهي

أو قد يسيء تفسير دليـل   ،وأن المراجع قد يستخدم إجراءات غير مناسبة ،مقنعة وليست حاسمة
، وتنتج هذه المخـاطر نتيجـة األداء الخـاطئ وغيـر     أوينتج عنه العجز عن معرفة الخط ،ما

شرية مثل الفشل في تحديـد األخطـاء فـي    وهي ناتجة عن أخطاء ب ،الصحيح لعملية المراجعة
والتفسير الخاطئ للنتائج التي توصل إليهـا   ،المستندات والتطبيق غير السليم إلجراءات المراجعة

وكذلك نتيجة عدم متابعة المراجع ألعمال المساعدين، وتنقسم هـذه المخـاطر    ،المراجع من قبله
  :إلى نوعين وهما

وهي المخاطر الناجمة عـن احتمـال عـدم فعاليـة اإلجـراءات       :مخاطر اإلجراءات -
ويمكن تخفيض هذه المخـاطر إلـى الحـد األدنـى بـإحالل       ،المستخدمة في المراجعة
 إجراءات أخرى فعالة.

مخاطر األداء وهي المخاطر الناتجة عن احتمال وجود أخطاء بشرية في تنفيـذ وتقيـيم    -
 ،ه المخاطر من خالل التـدريب واإلشـراف  ويمكن للمراجع التحكم في هذ ،االختبارات

 تابعة الدقيقة ألعمال المساعدين.موال
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ألن عدم اإلدراك لهذه المخـاطر   ،وعليه فإن المراجع مطالب بادراك مخاطر المراجعة
مما ينتج عنـه إلحـاق    ،سوف يؤدي إلى إصدار تقرير على القوائم المالية بشكل غير الصحيح

ع والقوائم المالية وينتج عنه كذلك تحمل المراجـع لمسـؤولية   الضرر بمستخدمي تقرير المراج
وبالتـالي فـإن المراجـع     ،لحق بهـم تينتج عنها تعويض المتضررين عن األضرار التي  مدنية

وكذلك دراسة العالقة ما بين المخاطر والمفاهيم  ،مطالب بفهم وإدراك مفهوم وتقسيمات المخاطر
 ،واإلشراف علـى عمليـة المراجعـة    ،وأدلة اإلثبات ،بيةاألهمية النس :األخرى ذات الصلة مثل

  والمسؤولية القانونية للمراجع.

  تقدير المخاطر:
يمكن تقسيم مخاطر المراجعة من حيث خضوعها لرقابة المراجع إلـى نـوعين وهمـا    

ومخاطر غيـر خاضـعة لرقابتـه وحكمـه      ،مخاطر خاضعة لرقابته وحكمه وتقديره الشخصي
وغيـر   ،وبالتالي فإن المراجع يعد مسؤوالً عن النوع األول مـن المخـاطر   ،وتقديره الشخصي

وعليه فإن المراجع مطالب بالتخطيط لعملية المراجعـة وأن يصـمم    ،مسؤول عن النوع الثاني
ويتوقف تقدير المراجع للمخاطر علـى حكمـه    ،إجراءات المراجعة على ضوء تقديره للمخاطر

ن المراجعين يحددون أولذلك نجد  ،المحيطة بأعمال المنشأة ودراسته للظروف ،وخبرته ،المهني
  :)25(ويرجع هذا لألسباب التالية ،تقديرات مختلفة لمخاطر المراجعة

 اختالف كفاءة وخبرة المراجعين التي يتوقف عليها أحكامهم المهنية لتقدير المخاطر. -1

متاز بالدقـة وإنجـاز   فبعضهم ي ،اختالف المراجعين فيما يتعلق بعملية الدقة في أعمالهم -2
خر غير حذرين وال يميلون إلـى  آلا همبعض، بينما يالحظ أن وجودة عالية ،العمل بكفاءة

 الدقة.
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عدم وجود مقياس كمي رياضي مقبول من كل المراجعين لتقدير المخاطر يـتم تطبيقـه    -3
 ثناء عملية المراجعة.أ

فنالحظ أن المخاطر المالزمـة ال   ،ويختلف تقدير المراجعين للمخاطر من نوع إلى آخر
عليه فإن المراجعين يجدون صعوبة في تقديرها وعمليـة   ،يمكن للمراجع التحكم فيها أو قياسها

ما هو مرتبط بالصناعة أو المنشـأة محـل المراجعـة     :التقدير تتوقف على عوامل متعددة منها
 ،ومعدل الفائدة ،فة الجمركيةوالتعري ،أسعار الصرف :عوامل اقتصادية أخرى، مثل ومنها ما هو

ودرجة االستقرار في الصناعة للمنشأة محل  ،أو التضخم ومعدل التغير التكنولوجي في الصناعة
 ،المراجعة. وكذلك مدى نزاهة وموضوعية اإلدارة وما هي دافعية العميل للقيام بعملية المراجعة

  األخرى.باإلضافة إلى نتائج المراجعات السابقة وغيرها من العوامل 
أما فيما يتعلق بتقدير المراجع لمخاطر الرقابة فإن المراجع مطالب بدراسة وتقييم نظـم  

حيث يتم تقدير مخاطر الرقابة لمعرفة درجة اعتمـاد   ،الرقابة الداخلية في المنشأة محل المراجعة
عتماده على ليحدد مدى ا ،المراجع على إجراءات الرقابة المطبقة أثناء التخطيط لعملية المراجعة

  هذا النظام.
ويعني تقدير مخاطر الرقابة بأنها عملية تقييم فعالية النظام المحاسـبي ونظـام الرقابـة    

  حتى يتفادى المراجع نوعين من المخاطر وهما:الخطأ  الداخلية للمنشأة في منع حدوث
 مخاطر وجود أخطاء جوهرية في السجالت المحاسبية. -

 ات المراجعة الكتشاف تلك األخطاء.مخاطر احتمال عدم كفاية اختبار -

ولتحديد مخاطر الرقابة فإن المراجع مطالب بدراسة البيئة التي تعمل بها المنشأة محـل  
فعلى المراجع أن يتعرف على نظـام الرقابـة    .وبيئة الرقابة ،ونظام الرقابة الداخلية ،المراجعة

التي يتم الحصول عليها نوعية األدلة  ن يحددأومن ثم عليه  ،ودرجة الوثوق بها ،الداخلية للمنشأة
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لذلك يتعين على المراجع الحيطة والحذر عند تقديره لمخاطر الرقابة وأن يقوم بتقدير  ،واختيارها
  نظام الرقابة الداخلية.د دراسة وفهم مخاطر الرقابة عن

حيث تتمثل الخطوة األولى في فهـم   ،ويتم تقدير مخاطر الرقابة بمجموعة من الخطوات
لتحديد إمكانيـة مراجعـة الشـركة     ،نظام الرقابة الداخلية المطبق داخل المنشأة محل المراجعة

 .ثم تقييم االختبارات األساسـية  ،االكتشافثم تحديد مخاطر  ،وتحديد األخطاء الجوهرية المختلفة
ى مـا  ويعتمد هذا التقدير عل ،ما الخطوة الثانية فهي وضع تقدير مبادئ لمستوى مخاطر الرقابةأ

للمخـاطر الحتمـال    اًوعادة ما يضع المراجع مستوى مالئم ،حصل عليه المراجع من معلومات
وتتمثل الخطوة الثالثة في إعادة النظـر فـي التقـدير المبـدئي      .عدم االلتزام بإجراءات الرقابة

من  حيث قد يكتشف المراجع عند القيام بعملية المراجعة أن مخاطر الرقابة أقل ،لمخاطر الرقابة
الداخلية الختبار مـدى   الرقابة فعليه أن يقوم بدراسة وفحص بعض إجراءات ،تقديره المبدئي لها

ويتوقـف تقـدير    ،االلتزام بها للحصول على دليل يبرر عملية تخفيض مستوى مخاطر الرقابـة 
اخليـة  المراجع لهذه المخاطر بناء على االختبارات التي يقوم بها لتحديد فاعلية نظام الرقابـة الد 

  التي تتمثل في الفحص المستندي واالستفسارات والمراجعة.
والمخـاطر   ،أما تقدير مخاطر االكتشاف فيتم تقديرها بناء على تقدير مخـاطر الرقابـة  

  ن:إحيث  ،المالزمة

  خاطر االكتشاف=م
  مخاطر المراجعة الممكن قبولها(الخطر النهائي)

  مخاطر الرقابة× مخاطر المالزمة 
حيـث تقـل    ،ومخـاطر االكتشـاف   ،توجد عالقة عكسية ما بين مخاطر الرقابة ألنه  

وكما هو معروف فـإن   ،والعكس صحيح ،مخاطر االكتشاف كلما زادت مخاطر الرقابة الداخلية
المخاطر األخرى ماعدا مخاطر االكتشاف يتم معرفتها من خالل مخاطر المعاينة ومخاطر عـدم  
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ن مخاطر المعاينـة يمكـن   إحيث ،هما لعليه فإن مخاطر االكتشاف يتم تقديرها من خال ،المعاينة
مـا مخـاطر عـدم    أ ،قياسها من خالل المقاييس اإلحصائية التي يتم تحديدها عند سحب العينات

إلجراءات مكتبه بناء على اعتبارات معـايير   بتقييمالمعاينة يمكن تقديرها من خالل قيام المراجع 
  جودة التي تصدرها المنظمات المهنية.رقابة ال

وقد اهتم المراجعون والمنظمات المهنية بعملية تقدير مخاطر المراجعة كميـا ورياضـياً   
حيـث   )47(ورقـم   )39(المعيارين رقم  )26(صدار المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيينأ كما

  ة بالشكل التالي:نموذجاً لتقدير مخاطر المراجعة النهائي )39(أوضح المعيار رقم 
UR=IC × AR × TD. 

  :نإ حيث
URوتعني المخاطر النهائية لعملية المراجعة =  
ICوتعني مخاطر الرقابة =  

ARوتعني مخاطر المراجعة التحليلية =  
TDوتعني مخاطر المراجعة التفصيلية =  

  أي أن:
  يلية التحلمخاطر المراجعة × المخاطر النهائية لعملية المراجعة= مخاطر الرقابة 

  مخاطر المراجعة التفصيلية.× 
  ويالحظ من خالل النموذج السابق أنه يفترض أن:

 مخاطر عدم المعاينة تكون ضعيفة جداً ويمكن تجاهلها. -

 بعض.مستقلة عن بعضها إن مكونات المخاطر النهائية  -

- اإن المخاطر المالزمة تساوي واحد اصحيح. 
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الذي حاول فيه المعهد تفادي بعـض   )47( رقم بالمعيار )39(وقد تم تعديل المعيار رقم 
  :)27(نأأوضح  وعليهالعيوب التي وجدت بالمعيار السابق 

UR=IC × AR × TD × IR. 

  تعني المخاطر المالزمة IRن إحيث 
 اتسـاوي واحـد   الذي مفاده أنهـا قد تم استبعاد االفتراض المتعلق بالمخاطر المالزمة 

  .اًصحيح
ن افتراض استقالل مكونات مخاطر : أاالنتقادات للنموذج السابق منهاجهت بعض وقد و

عني عدم وجود عالقـة سـببية بـين    . وذلك ألنه يفي النموذج اًالمراجعة النهائية يعتبر قصور
  حيث إن: .األخطار

 مخاطر المالزمة تعتمد على مخاطر الرقابة. -

 تعتمد مخاطر المراجعة التحليلية على مخاطر الرقابة. -

 مد مخاطر المراجعة التفصيلية على مخاطر الرقابة.تعت -

لتحديد المخاطر النهائيـة لعمليـة    نموذجاً )Kinne)28ح اقترعليه ومن خالل ما سبق فقد 
  المراجعة وهو كاألتي:

UR= UR×IC × AR × TD. 
(IR ×IC× AR× TD) + (I+ IR). 

بعض القصور الذي ورد في نموذج المعهد  تفادىمن خالل النموذج السابق نالحظ أنه  
وهو متعلق باستقالل مكونـات مخـاطر المراجعـة النهائيـة،      ،األمريكي للمحاسبين القانونيين

مع المالحظ أنـه   ،ويفترض هذا النموذج أن المجتمع الخالي من األخطاء سوف يؤدي إلى قبوله
ـ الخطـأ   اجع على سبيلنه قد يرفض المرإحيث  ،في الواقع العملي قد يكون عكس ذلك  امجتمع

  من األخطاء الجوهرية. اًخالي
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فـي اعتبـاره أخطـاء     الذي أخذ Leslieتعديل نموذج  Kinneyحاول  1984وفي سنة 
  من األخطاء ويكون النموذج على النحو التالي: يالمراجع وهو رفض مجتمع خال

UR= 
TR * IC * AR * TD 

(IR * IC. AR1 . TD1) + [(1 − IR)(1 − AR )(1 − TD )] 
حيث يالحظ من خالل النموذج أن مخاطر المراجعة التحليلية تتكون من نـوعين وهمـا   

وهو  ،ومخاطر مترتبة على قرار خاطئ من المراجع .AR1جوهري موجود خطأ  فشل اكتشاف
كذلك فان مخاطر المراجعـة التفصـيلية    .(AR2)رفض قوائم مالية صحيحة خالية من األخطاء 

  .TD2, TD1وهما  نوعينتتكون أو تنقسم إلى 
الذي حاول فيه التعليـق  )Shibano)29نموذج  امخاطر ومنهالوتوجد نماذج أخرى لتقدير 

ن هذا النموذج يقدم إرشادات للمراجع تتعلق إحيث  ،ة للنماذج السالفةهعلى كل االنتقادات الموج
  ستراتيجية.استراتيجية ومخاطر غير اقسمت المخاطر إلى مخاطر  ،باألخطاء

سبق نالحظ أن المراجعين قد يختلفون عن بعضهم في تحديـد مسـتوى المخـاطر     مما
وقد يكـون لـه    ،وقد يكون له عالقة بالتكلفة والعائد ،النهائية لعملية المراجعة الذي يمكن قبوله

  عالقة بتخصص المراجع في مراجعة قطاع معين.

  تخصص المراجع:
مراجعة الكبرى من أجل إعادة تنظيم لقد شهدت السنوات الماضية اندماج بعض مكاتب ال
بهدف تقديم خدمات مراجعة علـى   ،أنشطتها في مجال المراجعة على أساس التخصص القطاعي

ومن اجل زيادة ثقة المراجع الخارجي في ثقة المجتمـع فـي تخفـيض     ،درجة عالية من الكفاءة
درجة جودة ودقة عملية وهذا ينعكس في النهاية على  ،عملية المخاطر التي يتعرض لها المراجع

ال في ظل حجـم مكاتـب مراجعـة    إن التخصص القطاعي ال ينجح إحيث  ،المراجعة الخارجية
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وارتكازها على توفير عدد مناسب من المراجعين ذوي التخصصات القطاعية المختلفـة،  ، كبيرة
يـات  وهذا كله لمواجهة عمل ،توافر قدرات بشرية جيدة متخصصة الىهدف تندماج الوعمليات ا

المنافسة المتزايدة ومتغيرات العولمة االقتصادية واالجتماعية والمهنية وكذلك مواكبة التغير فـي  
 احتفـاظ ومن اجل  ،وظهور الشركات كبيرة الحجم والمتعددة الجنسية ،مجاالت تقنية المعلومات

  مكاتب المراجعة على حصتها في سوق مزاولة مهنة المراجعة الخارجية.
بما ال يقل عن نسـبة   ،المراجع يعني قيامه بعملية المراجعة في مجال معينإن تخصص 

ن تكون جملة أتعابه ال تقل عن نسبة معينة من دخله السنوي في مراجعـة حسـابات   إأو  ،معينة
بأنه لكي يكون المراجع أو مكتبه متخصصاً عليـه   )30(الدراسات ىحدإوقد أشارت  ،قطاع معين

أو جملـة أتعـاب    ،% من عدد الشركات التي تنتمي لصناعة معينة10أن يراجع ما ال يقل عن 
ن يحصـل مكتـب   أ )31(المراجع على مستوى شركات هذه الصناعة، كما جاء في دراسة أخرى

أو جملـة   ،الصـناعة  ه% على األقل من جملة هذه الشركات التي تنتمي لهذ20المراجعة على 
  أتعاب المراجعة على مستوى هذه الصناعة.

ومكاتـب   ،مكاتب مراجعـة متخصصـة   :مت مكاتب المراجعة إلى نوعين وهيوقد قس
فالمراجع المتخصص يكون لديه إلمام كافي ومتكامـل عـن أنظمـة     ،مراجعة غير متخصصة

علـى   الرقابة الداخلية المطبقة داخل المنشأة، وتخصص المراجع قد يؤدي إلـى زيـادة قدرتـه   
مجموعـة مـن    )32(د أوضحت إحـدى الدراسـات  عادية، فقالغير اكتشاف األخطاء والعمليات 

يعد متخصصاً فـي مراجعـة    ما المقاييس يمكن من خاللها تحديد ما إذا كان المراجع أو مكتب
  :وهذه المقاييس هي .قطاع معين

 المنشـآت من  اًكبير افي مراجعة قطاع ما إذا كان يراجع عدد اًيعتبر المراجع متخصص -
 في نفس الصناعة.
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ت كبيرة الحجم من قطاع معـين  آفي حالة قيامه بمراجعة منش اًمتخصصيعتبر المراجع  -
ويتم تحديد حجم المنشأة من خالل إجمالي مبيعاتها إلى إجمالي المبيعـات فـي القطـاع    

 بالكامل.

مـن   اًكبيـر  اًيعتبر المراجع متخصصا في صناعة ما، إذا كان يضم في محفظته عـدد  -
 العمالء في نفس الصناعة.

رتكز عليهـا  تطاعي لمراجعي الحسابات يعد أحد األمور األساسية التي ن التخصص القإ
حد المتغيرات المـؤثرة فـي جـودة األداء    ومن ثم فهو ا ،ني لعمليات المراجعةكفاءة األداء المه

حد العوامل األساسية التـي تـؤدي إلـى    أوكذلك يعتبر  ،المهني وفي تخفيض مخاطر المراجعة
اجعة بين مكتب وأخر، ويعتبر عدم التخصص القطـاعي للمراجـع   التمييز في أتعاب عملية المر

حد أسباب انتهاك مراجعي الحسابات لمتطلبات معايير األداء المهني المتعـارف عليهـا حيـث    أ
أن أهم أسباب عدم التزام بعض المراجعين الخـارجيين بمتطلبـات    )Okeefe)33أوضحت دراسة 

دون  ،اهتمام العمالء بالحصول على خدمات المراجعة بأقل أتعاب ممكنـة  المهنير األداء يمعاي
وأن الكثير من المراجعين يفتقرون إلى اإللمام بالسـمات   ،االهتمام بكيفية أو جودة تلك الخدمات

الفريدة بطبيعة أنشطة عمالئهم نتيجة عدم مزاولة المهنة من خالل التخصـص القطـاعي، وأن   
للمراجع الخارجي من شأنه العمل على تزايد التزام المراجعين بمعايير تباع التخصص القطاعي ا

وهو األمر الذي ينعكس بطريقة مباشرة علـى ارتفـاع أتعـاب     ،األداء المهني المتعارف عليها
ـ وكذلك من شأنه أن ينعكس على مكاتب المراجعة مـن حيـث الو   ،المراجع التخصصي ورات ف
أو ارتفـاع كفـاءة    ،أو الجاريـة  ،بالمصروفات الرأسماليةسواء فيما يتعلق  ،الناتجة عن الحجم

واكتسابهم للمعرفة المهنية المتخصصة التي تؤهلهم إلى تقديم خدمة مهنية جيدة مبنية  ،المراجعين
حـد  ألذلك فإن التخصص القطاعي للمراجع يعتبـر   .على أساس اإللمام بطبيعة أنشطة عمالئهم
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وهذا يؤدي إلـى   ،لقيام بالتخطيط لعملية المراجعة بشكل جيدالمحاور األساسية الهامة إلمكانية ا
  وبالتالي إمكانية تخفيضها. ،زيادة درجة الدقة للمخاطر التي قد يتعرض لها المراجع

  أهمية تخصص المراجع:
  :)34(االتي يالمراجع ف أهميةتكمن 

  ،خبرة خاصة بصناعة معينـة  يتستطيع مكاتب المراجعة المتخصصة تكوين كوادر ذو -1
 هذا يؤدي إلى تقديم خدمات عالية الجودة.و

وأداء عملية المراجعة التـي تعتمـد    ،تخصص المراجع يؤدي إلى تسهيل مهمة المراجع -2
مما يؤدي إلى اكتشاف األخطاء الجوهرية الموجودة فـي   ،على التقدير والحكم الشخصي

 وبالتالي تقليل مخاطر المراجعة. ،القوائم المالية

المراجع في مراجعة قطاع معين إلى زيادة عوائـده االقتصـادية عـن    يؤدي تخصص  -3
 طريق خلق فرص قوية لتلبية احتياجات العمالء.

جـودة مرتفعـة    اتنتيجة تقديم خـدمات ذ  ،تخصص المراجع يزيد من سمعة المراجع -4
حيث ينتج عن ذلك تقديم المراجع المتخصص لمستوى مرتفـع   ،وتوسيع نطاق الخدمات

 .اجعة السليمةخدمات المرمن 

تخصص المراجع في مراجعة قطاع معين يؤدي إلى زيادة معرفة المراجـع بصـناعة    -5
 وتخفيضها إلى أدنى حد ممكن. ،ويؤدي هذا إلى زيادة معرفة مخاطر الصناعة ،العميل

ض احتمال عزل المراجع من اؤدي إلى انخفصص المراجع في مراجعة قطاع معين يتخ -6
 العميل.

السابقة لتخصص المراجع في مراجعة قطاع معين إال أن هناك مـن   وبالرغم من المزايا
إن المراجع المتخصص قد  :ومنها مثالً ،ينظر إلى التخصص على أنه قد يسبب بعض األضرار



 د.علي محمد علي موسى د.مصطفى ساسي فتوحة  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  

  م2016يناير  -المجلد األول -العدد الثامن عشر –المجلة الجامعة   -  113 -
 

 :يؤدي باإلضافة إلى المراجعة خدمات أخرى نتيجة معرفته الجيدة التي قد يطلبها العميـل مثـل  
 مثلكذلك  ،وهذا يؤدي إلى فقدان المراجع الستقالله ،لداخليةأو المراجعة ا ،الخدمات االستشارية

وذلك من خـالل مراجعتـه    ،بعض األمور التي قد تكون لها تأثير على استقالله هو زيادة أتعابه
  عدد كبير من المنشآت في نفس القطاع.

   :العالقة بين تخصص المراجع ومخاطر المراجعة
فـي تخفـيض مخـاطر     اًكبيـر  اًن دوريلعب تخصص المراجع في مراجعة قطاع معي

وكذلك له دور كبير في التحكم في مخاطر االرتباط. فقد أوضـحت   ،المراجعة الناتجة عن الغش
ن المراجع المتخصص يستطيع اكتشاف حاالت الغش الموجودة في التقارير أ )35(إحدى الدراسات

جة مراجعته المستمرة ألنشـطة  ونتي ،نظراً لما يتمتع به من خبرة في مجال نشاط العميل ،المالية
عملـه المهنـي   المراجع المتخصص عندما يزاول  أن )36(حيث رأت إحدى الدراسات .متجانسة

وله القدرة علـى اكتشـاف الغـش واالحتيـال      ،داخل مجال تخصصه يكون لديه الخبرة الكافية
ولكن عندما يزاول المراجع المتخصـص عمليـة    ،بالمقارنة بالمراجعين أصحاب الخبرة القليلة

 علـى دراسـة   ، وكـذلك قدرتـه  المهنية المراجعة خارج مجال تخصصه تنخفض درجة كفاءته
وتوضح معايير المراجعة الصادرة عن المعهـد األمريكـي للمحاسـبين     .وتحليل مسببات الغش

حيـث تتمثـل    ،ة مراجعةالقانونيين أن مخاطر االرتباط يجب أن تؤخذ في االعتبار في كل عملي
وهي المخاطر المرتبطة بتكاليف التقاضي الناتجة  ،مخاطر أعمال المراجع :مخاطر االرتباط في

وكذلك في المخاطر المرتبطة بقدرة المنشأة محل المراجعة  ،عن الفشل في عملية مراجعة معينة
خصص يمكنه التحكم ن المراجع المتإحيث  ،االستمرار والحصول على العائدعلى  بعجز المنشأة

 ،في مخاطر أعمال المنشأة محل المراجعة من خالل دراسة وتحليل الجوانب اإلداريـة للعميـل  
  نزاهة والمنافسة في الصناعة واالتجاهات المالية للمنشأة.  الوكذلك 
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باإلضافة إلى ما سبق فإن المراجع إذا ما تصرف كمراجع متخصص فإنه  سوف يكون 
  في مخاطر أعمال المراجع. لديه القدرة في التحكم

في تقييم وتخفيض مخـاطر المراجعـة المالزمـة     اًكبير اًويلعب تخصص المراجع دور
فيقوم المراجع بتصميم إجراءات التحقق التي تسـاعده فـي    ،لطبيعة الصناعة أو طبيعة الحساب

التوصل إلى حكم سليم على المخاطر المالزمة، وتكمن أهميـة التخصـص فـي تقيـيم تلـك      
ألن معرفة المراجع بطبيعة الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة محل المراجعة تمكنـه   ،جراءاتاإل

والظروف االقتصادية التـي   ،بأن يكون على دراية ومعرفة كاملة بالقوانين واللوائح التي تنظمها
وكذلك يكون المراجع علـى درجـة عاليـة مـن الفهـم       ،عليها اًتمر بها التي قد تشكل ضغوط

  المنشأة.في المعمول بها  اإللكترونيةوكذلك فهم النظم  ،لمؤثرات عدم االستمرار في الصناعة
ولتقييم مخاطر الرقابة فإن المراجع يقوم بدراسة نظام الرقابة الداخلية المطبـق ومـدى   

ومن ناحية أخرى للتأكد من  ،اختبارات االلتزامكفاءته وتحديد نقاط الضعف فيه من ناحية القيام ب
حكم ال يمكنالتي الرقابة الداخلية الموضوعة  نظام وذلك بفهم ،مدى االلتزام أثناء التطبيق العملي

  على مدى االعتماد عليها.
نها توفر للمراجع معرفـة  إحيث  ،ويساهم تخصص المراجع في تحديد اختبارات االلتزام

وكذلك العناصر التي يسهل التالعب فيهـا فـي تلـك الصـناعة      ،لمتعمدةبأماكن األخطاء غير ا
ويكون لديه كذلك نتيجة تكرار عملية المراجعة في تلك الصناعة صورة كاملة عن نظام الرقابـة  

  الداخلية.
ويمكن للمراجع المتخصص التحكم في مخاطر االكتشاف بناء علـى تقييمـه لمخـاطر    

ك بتخفيض مخاطر االكتشاف إلى أقل مستوى ممكن عن طريق وذل ،الرقابة والمخاطر المالزمة
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قيامه بالفحص التحليلي واختبارات العينة، ويكمن الخطر هنا في االختبارات التحليلية التـي قـد   
  تفشل في اكتشاف تحريف جوهري إذا ما تم التحليل بطريقة غير صحيحة.

 ير مخاطر القوائم الماليـة عليه فإن المراجع المتخصص يكون لديه اإلدراك الكامل لتقد
التي تم مراجعة حساباتها مـن  ن الشركات أ إلى )37(لت إحدى الدراساتصفقد تو وفي هذا الصدد

التناسق المعلوماتي عن الشركات التـي تـم   عالية من لديها مستويات  متخصصين ل مراجعينبق
وبما أن هدف المراجع هو التقليـل مـن    ،غير متخصصينمراجعين  قبلمراجعة حساباتها من 

درجة المخاطرة المترتبة على المعلومات المحاسبية فإن التناسق المعلوماتي المرتبط بالتخصص 
  يرقى بجودة عملية المراجعة كأحد مهام مهنة المراجعة.

إلى تخفـيض مخـاطر    باإلضافةوأخيراً فإن تخصص المراجع في مراجعة قطاع معين 
ويؤدي كذلك إلى زيـادة   ،التي يتقاضها المراجع تعابيؤدي إلى رفع مستوى األ فإنه ،المراجعة

  الل رفع الكفاءة المهنية للمراجعين.خجودة عملية المراجعة من 

  :خالصة البحث
وكذلك إلـى مفهـوم وأهميـة     ،إلى مفهوم مخاطر المراجعة وتقسيماتها البحثتعرض 

واسـتنتجت أن التخصـص    .مخاطر المراجعةودوره في تخفيض التخصص القطاعي للمراجع 
في زيادة جودة عملية المراجعة وفي دقة تقدير المخـاطر المحتمـل أن    اً وأساساًهام اًيلعب دور

  إلى النقاط التالية: وقد توصلت كذلك في هذا الشأن .يتعرض لها المراجع
اء المهنـي  داألهمية الكبرى لدور التخصص القطاعي للمراجع في زيادة درجة كفاءة األ -

وهذا ال يتأتى إال من خالل تحسين قدرات المراجـع فيمـا    ،وتخفيض مخاطر المراجعة
 أنواعجل اكتشاف كل أوزيادة جودة عملية المراجعة من  ،يتعلق بدقته في تقدير المخاطر

 وهذا بالتأكيد يؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة. ،الغش واالحتيال
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القطاعي للمراجع يؤدي إلى االرتقاء بمسـتوى المنافسـة بـين مكاتـب     أن التخصص  -
وكذلك إلى زيادة الوفـورات   ،وهذا يؤدي إلى زيادة الخبرة المهنية للمراجعين ،المراجعة

 االقتصادية لمكاتب المراجعة.

بناء على الدور الذي يلعبه التخصص القطاعي للمراجع في تحسـين قـدرات المراجـع    
االهتمام بهذا الموضوع من خـالل تدريسـه فـي     بضرورة يايوص انحثاالبالمهنية فإن 

 مراحل التعليم الجامعي من خالل أقسام المحاسبة.

لكل منها بحيـث   ةضرورة تحديد التخصصات المناسبة والشروط العلمية والعملية الالزم -
 يتم ربطها بواقع التعليم المهني المستمر للمراجع.

ة المسؤولة عن تنظيم سوق العمل بوضع الشروط الالزمة ضرورة قيام المنظمات المهني -
وكذلك وضع برامج تدريبيـة   ،ومن ضمنها تخصص المراجع القطاعي ،لمزاولة المهنة

 ألعضائها للتعرف على كيفية تطبيق التخصص القطاعي للمراجع.
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