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 -:ممخص البحث
الثنائية ومدخؿ  مدخؿ المراجعة الخارجية تطبيؽ  تحميؿ العالقة بيفالبحث  استيدؼ

مخاطر المراجعة فى ضوء سالمة األحكاـ المينية لمراقب وبيف  المراجعة الخارجية المشتركة
الحسابات .وفى سبيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ عرض الباحث لكؿ مف طبيعة مخاطر 
المراجعة،التأصيؿ العممي لؤلحكاـ المينية في المراجعة الخارجية  ،مجاالت االحكاـ المينية في 

راجعة الخارجية ، ، جوىر الحكـ الميني لمراقب الحسابات عمي مخاطر المراجعة وأخيرا الم
الثنائية ومدخؿ المراجعة الخارجية المشتركة تحميؿ العالقة بيف مدخؿ المراجعة الخارجية 

ومخاطر المراجعة فى ضوء سالمة االحكاـ المينية لمراقب الحسابات.أخيرا عرض خالصة 
خمص الباحث إلى اتفاؽ معظـ الباحثيف و ، اتووفرعيواشتقاؽ الفرض الرئيسى الدراسات السابقة 

عمي أف االحكاـ المينية في المراجعة تمثؿ حالة مف حاالت اتخاذ القرار يمارس مف قبؿ مراقبي 
الحسابات المذيف لدييـ المعرفة العممية و الخبرة العممية وذلؾ في ضوء الحقائؽ و الظروؼ ذات 

ع .كما خمص الباحث أيضا إلى أف األحكاـ المينية في المراجعة الخارجية ذات الصمة بالموضو 
اىمية كبيرة عمي حد سواء لكؿ مف االطراؼ الخارجية التي تعتمد عمي  تقارير المراجعة و 
منشات المراجعة و مراقبيف الحسابات الذيف يؤدوف أعماؿ المراجعة و كذلؾ المنظمات المينية 

عمي المينة و تطورىا وفقًا لمتطورات المالية و المحاسبية و االقتصادية ، التي تعنى بالحفاظ 
خمص الباحث إلى مف محددات سالمة االحكاـ المينية  ،وأخيرا ووفقًا لزيادة المسئولية القانونية

مدخؿ المراجعة  –عمي مخاطر المراجعة استخداـ مداخؿ المراجعة )مدخؿ المراجعة الثنائية 
  المشتركة(.

مخاطر  –المراجعة الخارجية المشتركة  –ممات المفتاحية: المراجعة الخارجية الثنائية الك
 المراجعة 
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Abstract:- 

This research aimed to analyze the relationship between the external 

dual auditing , external joint auditing and the risks of the audit in the light 

of the integrity of the professional provisions of the auditor. The 

auditor’s professional opinion on the audit risks and finally the 

relationship analysis between the external audit entries and the audit risks 

in the light of the integrity of the auditor’s professional judgments. 

Finally, the summary of previous studies and its subdivision was 

concluded. Before the auditors who have scientific knowledge and 

practical experience in the light of the facts and circumstances related to 

the topic. The researcher also concluded that the professional provisions 

in the external audit are of great importance both to each of the external 

parties that depend on the audit reports and audit facilities and Auditors 

who perform audits, as well as professional organizations that are 

concerned with preserving the profession and developing it according to 

The financial accounting and economic stages, according to the increase 

in legal responsibility, and finally the researcher concluded to one of the 

determinants of the integrity of professional judgments on the risks of the 

audit using the audit approach (external dual auditing - external joint 

auditing).  

Keywords: external dual auditing - external joint auditing-audit risks 
 

 -المقدمة:
تستمد مينة المحاسبة و المراجعة اىميتيا مف الدور الذي تمعبة في توفير المعمومات 
لمستخدمي القوائـ المالية التي تمكنيـ مف اتخاذ القرارات المالية واالقتصادية الرشيدة ، ومع تزايد 
 الضغوط عمي المينة في الوقت الحاضر لرفع مستوي االداء الميني لمراقبة الحسابات مف اجؿ
تحسيف جودة عممية المراجعة ككؿ ،  اصبح ىناؾ حاجة ممحة لترشيد الحكـ الميني لمراقب 
الحسابات و تحسيف جودة االحكاـ المينية  وخاصة فيما يتعمؽ تقييـ مخاطر  المراجعة وذلؾ 
باعتبار مخاطر المراجعة احد اىـ العوامؿ النؤثرة عمي أحكاـ وقرارات المراجعة ، وعمي جودة 
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الميني بشكؿ عاـ ويجب عمي مراقب الحسابات عند قيامو بتقدير و تقييـ مخاطر  االداء
المراجعة الوصوؿ الي أدني مستوي لخطر المراجعة لدعـ وترشيد حكمة الميني و الوصوؿ الي 
راي ميني غير متحفظ بأف القوائـ المالية غير محرفة جوىريًا ، فمراقب الحسابات ال يمكنو 

وائـ المالية خالية تمامًا مف االخطاء و التحريفات الجوىرية و لكف يمكنو إعطاء ضماف بأف الق
في ضوء حكمو الميني إبداء الراي الفني بأف القوائـ المالية غير محرفة جوىريًا ويعد ىذا 
اعتراؼ بوجود خطر لممراجعة وينبغي عمي مراقب الحسابات اف يكوف عمي إستعداد لقبوؿ ىذا 

 .المحددات الرئيسية لجودة التقارير الماليةالخطر باعتبارىا احد 

الثنائية ومدخؿ بدراسة العالقة بيف مدخؿ المراجعة الخارجية البحث قوـ الباحث فى ىذا يو 
مخاطر المراجعة وذلؾ فى ضوء سالمة االحكاـ المينية فى وبيف المراجعة الخارجية المشتركة 

المراجعة ضرورة لتقميص مخاطر المراجعة حكاـ المينية فى المراجعة وذؾ حيث تعد سالمة األ
 .واألرتقاء بكفاءة االداء المينى

 -طبيعة المشكمة:
تمعب األحكاـ المينية لمراقب الحسابات دورًا رئيسيًا في مختمؼ خطوات ومراحؿ عممية 
المراجعة بإعتبار أنيا أحد العناصر اليامة في عممية المراجعة والتى تنعكس مف خالؿ تأىيمو 

دراكو الواسع بالعموـ السموكية واستخدامو لؤلساليب الكمية ، حيث أف  العممي وخبراتو المينية وا 
ممارسة مينة المراجعة تحتاج دائمًا إلى قياـ مراقب الحسابات بإصدار العديد مف التقديرات 
واألحكاـ المينية في معظـ مراحؿ عممية المراجعة بداية مف مرحمة قبوؿ التعاقد وتخطيط عممية 
المراجعة ثـ مرحمة تنفيذ عممية المراجعة ، ونياية بمرحمة إصدار التقرير الذي يوضح فيو مراقب 

أدى إلى أف الحكـ الميني لمراقب الحسابات  الحسابات نتيجة أعماؿ المراجعة ، األمر الذي
رتبطة يمعب دورًا جوىريًا في عممية المراجعة عمى أساس أنو بقدر الثقة والمصداقية والسالمة الم

بتقرير مراقب الحسابات عف القوائـ المالية لمشركة بقدر ما يكوف القرار االستثماري قائمًا عمى 
ويشير الحكـ الميني إلى العمميات الذىنية التى يقـو بيا مراقب الحسابات لتشغيؿ ،أساس سميـ

الحسابات والتى ما تـ إدراكو مف معمومات ، باإلضافة إلى الخبرة المتراكمة في ذىف مراقب 



  أثر مدخل المراجعة الثنائية و المراجعة المشتركة على مخاطر المراجعة                           نجاتيصافيناز 

53 
  0202 –العدد الثاني                                                     الدراسات المالية و التجارية                   مجلة 

يحتفظ بيا في ذاكرتو في شكؿ أنماط لمحكـ الميني ، فمف خالؿ عممية الحكـ الميني تتـ 
المقابمة بيف المعمومات المكتسبة مف الموقؼ مف ناحية ، والخبرة المتراكمة في ذىف ـ بدراسة 

كاـ المينية العالقة بيف مداخؿ المراجعة الخارجية ومخاطر المراجعة وذلؾ فى ضوء سالمة االح
فى المراجعة وذؾ حيث تعد سالمة االحكاـ المينية فى المراجعة ضرورة لتقميص مخاطر 

 المراجعة واألرتقاء بكفاءة االداء المينى.

الثنائية العالقة بيف مدخؿ المراجعة الخارجية وبالتالي فإف مشكمة البحث تتمثؿ في دراسة 
حكاـ المينية فى لؾ فى ضوء سالمة األومخاطر المراجعة وذومدخؿ المراجعة المشتركة 

حكاـ المينية فى المراجعة ضرورة لتقميص مخاطر المراجعة المراجعة وذؾ حيث تعد سالمة األ
 واألرتقاء بكفاءة االداء المينى.

 -هدف البحث:
تناوؿ طبيعة مخاطر المراجعة،وتصنيؼ  بحثتستيدؼ الدارسة في ىذا الما سبؽ في ضوء

مخاطر بيئة المراجعة،التأصيؿ العممي لؤلحكاـ المينية في المراجعة الخارجية  ،مجاالت 
االحكاـ المينية في المراجعة الخارجية ، ، جوىر الحكـ الميني لمراقب الحسابات عمي مخاطر 

 ائية ومدخؿ المراجعة المشتركةالثن المراجعة وأخيرا العالقة بيف مدخؿ المراجعة الخارجية
 حكاـ المينية لمراقب الحسابات. ومخاطر المراجعة فى ضوء سالمة األ

 -فروض البحث:
إيجابًا عمي  الثتائية والمشتركةتؤثر مدخؿ المراجعة يقوـ البحث عمي فرض رئيسي ىو 

ض البحثي وينبثؽ مف ىذا الفر  ،سالمة الحكـ الميني لمراقب الحسابات عمي مخاطر المراجعة
 -فرضيف فرعييف:الرئيسي 

يؤثر مدخؿ المراجعة الثنائية إيجابًا عمي سالمة الحكـ الميني لمراقب -:الفرض األوؿ
 الحسابات عمي مخاطر المراجعة.
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يؤثر مدخؿ المراجعة المشتركة إيجابًا عمي سالمة الحكـ الميني لمراقب -:الفرض الثاني
 الحسابات عمي مخاطر المراجعة.

 -النظري لمبحث:اإلطار 

 .طبيعة مخاطر المراجعة -

 .صنيؼ مخاطر بيئة المراجعةت -
 ة.مخاطر المراجع -
 ة.ي مخاطر المراجععملمراقب الحسابات ي ينر الحكـ المىو ج -
 .خؿ المراجعة الخارجية ومخاطر المراجعةاالعالقة بيف تفعيؿ مد -

 -طبيعة مخاطر المراجعة: -1
قياـ مراقب الحسابات بابداء رأيو الميني في مدي صدؽ و عدالة تيدؼ عممية المراجعة الي 

القوائـ المالية  مف خالؿ تقرير المراجعة   ، ونظرًا لطبيعة عممية المراجعة و ما تنطوي عميو 
مف عدـ التأكد ، يتعرض مراقب الحسابات لمجموعة مف المخاطر اثناء اداء عممية المراجعة ، 

خاطر قد ترتبط  بمنشاة العميؿ ، و البعض االخر يرتبط بمراقب فمف ناحية فإف بعض ىذه الم
الحسابات مف حيث خبرتو و طريقة ادائة ، ومف ناحية اخري قد ترجع ىذه المخاطر الي عدة 

 ( : 4102اعتبارات منيا )شوقي ، 

 االعتماد عمي المراجعة االختبارية و استخداـ الحكـ الميني لمراقب الحسابات  -
الموازنة بيف الفوائد و المخاطر المحتممة مف تخفيض وقت المراجعة ، وبيف المخاطر  -

الناتجة عف المسئولية القانونية التي يتعرض ليا مراقب الحسابات و الخسارة المتوقعة في 
 .سمعتو

خطر المراجعة بانو " الخطر الذي يؤثر بشكؿ جوىري عمي  Xing, Main,(2010)وعرؼ 
 سابات لراية عف القوائـ المالية " مراقب الح ءابدا
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 ( اف خطر المراجعة ينحصر في :  4102)وأوضحت دراسة  ماجي  

احتواء القوائـ المالية عمي بعض التحريفات الجوىرية المؤثرة عمي قرارت مستخدمييا دوف  -
اف يتـ اكتشاؼ ىذه التحريفات اثناء المراجعة ، او تـ اكتشافيا  ولـ يعد مراقب الحسابات 

 بشانيا ايو تحفظات 
اف يتـ اكتشاؼ التحريفات الجوىرية بعد نشر القوائـ المالية بواسطة احد االطراؼ الخارجية  -

 بعد إقرار مراقب الحسابات بصحتيا 

خطر الذي يؤدي الخطر المراجعة بانو "  SAS.107وقد عرؼ معيار المراجعة االمريكي 
ظ في تقريره عندما يوجد خطر جوىري في ا الي فشؿ مراقب الحسابات دوف اف يدري في التحف

مخاطرالمراجعة بانيا " المخاطر التي تؤدي الي قياـ   ISA400بينما عرؼ المعيار الدولي 
مراقب الحسابات بإبداء راي غير مالئـ عندما تكوف المعمومات المالية تحتوي عمي اخطاء 

 (IFAC,2008جوىرية " )

حث الي اف ىناؾ إجماع في الفكرالمحاسبي حوؿ في ضوء التعريفات السابقة يخمص البا
مفيوـ خطر المراجعة حيث يعبر عف احتماالت فشؿ مراقب الحسابات في اكتشاؼ االخطاء 

عتبر المخاطرة تي غير سميـ في القوائـ المالية وبناء عمي ذلؾ أالجوىرية مما يترتب عميو ابداء ر 
التي يجب عمي مراقب الحسابات اف ياخذىا التي تتضمنيا عممية المراجعة مف العوامؿ اليامة 

في اعتباره عند قبولة لعممية المراجعة ، وعند تخطيط و تصميـ اجراءات المراجعة المالئمة ، 
وكذلؾ عند تقييـ ادلة المراجعة لتكويف الراي الميني حوؿ القوائـ المالية  محؿ مراجعة لقوائـ 

 (AICPA.2006المالية " )

 -: المراجعةصنيف مخاطر بيئة ت -2
تصنؼ مخاطر بيئة المراجعة بدءًا مف مرحمة قبوؿ العميؿ وحتي االنتياء مف عممية و 

 -المراجعة الي:
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 -: Audit risksمخاطر المراجعة 
إف مينة المراجعة عرضة  لمخاطر قد يصعب تجنبيا  تتعمؽ باحتواء القوائـ المالية لممنشاة 
محؿ المراجعة عمي تحريفات و اخطاء ، وقد ال يتمكف مراقب الحسابات مف اكتشاؼ بعض ىذه 
التحريفات و االخطاء رغـ قيامو باتباع معايير المراجعة المتعارؼ عمييا ، وذلؾ بسبب ما قد 

بعممية المراجعة مف عوامؿ مالزمة تؤثر عمي قدرة مراقب الحسابات في اكتشاؼ يحيط 
 التحريفات و االخطاء الجوىرية 

يؼ مخاطر المراجعة المترتبة عمي عدـ اكتشاؼ مراقب الحسابات عمى ما صنويمكف ت
ه تحتوية القوائـ المالية مف تحريفات و اخطاء وفقًا لمسئولية مراقب الحسابات عف حدوث ىذ

 المخاطر الي 
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 Inherent Riskالمخاطر المالزمة :
تعرؼ المخاطر المالزمة ) الحتمية (بانيا قابمية او حساسية رصيد حساب معيف او نوع 
معيف  مف العمميات لخطا يكوف جوىريًا و مؤثرًا اذا اجتمع مع خطأ اخرج فى  ارصدة حسابات 
اخري او في عمميات اخري ، وذلؾ في ظؿ وجود اجراءات خاصة لمرقابة الداخمية ، و يطمؽ 

مصطمح خطر االعماؿ نظرًا لكونو مف المخاطر المرتبطة بطبيعة النشاط الذي عمي ىذا الخطر 
 (   , 4112SAS107.ISA400،تمارسو منشاة االعماؿ ) الصباغ 

ويجب عمي مراقب الحسابات ضرورة حصر العوامؿ المختمفة المؤثرة في تقدير الخطر 
وث التحريفات الجوىرية عمي المالـز الي جانب اىمية تقييـ اثر تمؾ العوامؿ عمي احتماؿ حد

مستوي االرصدة و المعامالت و ذلؾ حتي يكوف تقديره ليذه المخاطر تقديرًا سمميًا وذلؾ الف 
المغالة في ىذا التقدير عف المستوي الحقيقي يؤدي الي زيادة الجيد المبذوؿ عما يجب وبالتالي 

مركز تنافسي ضعيؼ بالنسبة  يرفع مف تكمفة عممية المراجعة ، مما يجعؿ مراقب الحسابات في
لغيره مف مراقبي الحسابات ، ومف ماحية اخري فإف تقدير ىذه المخاطر عند مستوي اقؿ مف 
المستوي الحقيقي يجعؿ مراقب الحسابات يعمؿ في كشؼ االخطاء التي تعتبر جوىرية ، 

( ،  4102وبالتالي يكوف  رايو غير سميـ  مما يعرضو لممساءلة و يفقد سمعتو ) ماجي ، 
ولذلؾ يجب عمي مراقب الحسابات بذؿ العناية المينية الواجبةعند تقديره لمخاطر المراجعة 
المالزمة حتي يكوف تقديره سميمًا مما يجعمو يبذؿ الجيد الكافي ويجمع االدلة المالئمة دوف زيادة 

 .(4114،  او نقص ، وبذلؾ يمكنو اداء عممية المراجعة بكفاءة و فعالية ) البديوي و شحاتو

  Control riskمخاطر الرقابة 
( مخاطر الرقابة بانيا " المخاطر SAS.No47( ) 24معايير المراجعة  رقـ )ة تعرؼ نشر 

الناتجة عف وجود بعض التحريفات الجوىرية عمي مستوي االرصدة دوف اف يتـ اكتشافيا او 
 (ATCPA,1983منعيا بواسطة نظاـ الرقابة الداخمية " )
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الي اف مخاطر الرقابة ىي " المخاطر الناتجة عف  ISA( 211واشار المعيار الدولي رقـ )
إمكاف حدوث تحريؼ في رصيد حساب ما او في نوع ما مف العمميات والذي قد يكوف جوىريًا 

، او انواع اخري اخرىفي حد ذاتو ، اواذا اضيؼ الي غيره مف تحريفات في ارصدة حسابات 
عدـ منع وقوع ىذا التحريؼ او اكتشافو و تصحيحو عف طريؽ نظاـ الرقابة  مف العمميات ، مع

 .(  4112الداخمية و النظاـ المحاسبي في الوقت المناسب " )حماد، 

 Detection Riskمخاطر االكتشاف 

يعرؼ المعيد االمريكي لممحاسبيف القانونيف مخاطر االكتشاؼ بانيا " الخطر في اف تؤدي 
اجراءات المراجعة بمراقب الحسابات الي نتيجة مؤداىا عدـ وجود خطا في احد االرصدة او في 
نوع معيف مف العمميات في الوقت الذي يكوف ىذا الخطا موجودًا بالفعؿ ، ويكوف جوىريًا اذا 

 (AICPA,1983مع اخطاء في ارصدة اخري اوفي انواع اخري مف العمميات ) اجتمع 

اي اف مخاطر االكتشاؼ تتمثؿ في عدـ قدرة مراقب الحسابات مف خالؿ اجراءات المراجعة 
التي يقوـ بيا عمي اكتشاؼ خطا في رصيد حساب او في نوع مف العمميات و تعتبر ىذه 

ارصدة حسابات اخري او في انواع اخري مف المخاطر جوىرية اذا اجتمعت مع خطا في 
 العمميات 

وقد تنتج مخاطر االكتشاؼ سواء عند اتباع اسموب المراجعة  االختبارية او اسموب المراجعة 
 التفصيمية ،ويتـ تحميؿ مخاطر االكتشاؼ الي : مخطر المعاينة و مخاطر عدـ المعاينة 

  Entity ‘s business riskمخاطر اعمال العميل 

تطمب قرار مراقب الحسابات لقبوؿ عميؿ جديد ضرورة حصوؿ مراقب الحسابات عمي ي
معمومات  عف طبيعة اعماؿ العميؿ ، و البيئة االقتصادية التي يعمؿ فييا ػ لتحديد المخاطر 
المرتبطة باداء مياـ عممية المراجعة ، وذلؾ بيدؼ تحديد إمكانية قبوؿ العميؿ ، و طبيعة و 

( مخاطر اعماؿ العميؿ بانيا  4101)ويعرؼ فتيحة   ،رات المراجعة مدي توقيت اختبا
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المخاطر الناتجة مف احتماؿ تعرض منشاة العميؿ لعوامؿ تؤثر بصورة سمبية عمي استمرار  
عماؿ العميؿ ىى أف مخاطر أ  Adam, (2012)في حيف يري ، وربحية وسمعة منشاة العميؿ

عمى تحقيؽ أىدافيا وتنفيذ إستراتيجيتيا نتيجة لبعض "المخاطر المرتبطة بعدـ قدرة المنشأة 
ف مخاطر اعماؿ العميؿ ىي أ( 4102) قد أوضحت دراسة ماجىو  العوامؿ الداخمية والخارجية"

 ىالمخاطر المرتبطة باعماؿ المنشاة ، والتي قد يؤدي تحققيا الي وقوع خسائر بالمنشاة ، وبالتال
معمومات الكافية  التي تمكنو مف تقييـ مدى قدرة يجب عمي مراقب الحسابات الحصوؿ عمي ال

المنشاة عمي تحقيؽ اىدافيا ،  فكمما كانت المخاطر التي تيدد المنشاة داخميًا او خارجيًا مرتفعة 
، كمما اثرذلؾ بالسمب عمي قدرتيا عمي االستمرار في النشاط و تحقيؽ االرباح ، وما قد يترتب 

 لتي يتعرض ليا مراقب الحساباتعمي ذلؾ مف زيادة درجة المخاطر ا

   Litigation Riskالتقاضىمخاطر 

يعتبر رأي مراقب الحسابات عف القوائـ المالية موضع ثقة جميع األطراؼ المعنية بالمنشاة و 
يستندوف إليو في اتخاذ قراراتيـ لذا تعد مخاطر ابداء مراقب الحسابات لراي غير سميـ عف 

) مخاطر مينة مراقب الحسابات ( مف اكثر المخاطر التي تيدد  القوائـ المالية محؿ المراجعة
 استقرار المينة

بانو خطر تعرض مينة  عة( مخاطر مينة المراج24وقد عرفت نشرة معايير المراجعة رقـ )
مراقب الحسابات لعدـ االستمرارية او الضرر بسبب ما قد يواجية مف دعاوي قضائية ،أو ما قد 

مضادة ،أو أى أحداث أخرى مرتبطة   بنشر القوائـ المالية التي  ةاييتعرض لو مف حمالت ودع
 (AICPA,1983تمت  مراجعتيا و التقرير عنيا )

( مخاطر مينة مراقب الحسابات عمي انيا "المخاطر الناتجة مف  4101)كما عرؼ فتيحة  
بالسمعة  احتماؿ تحمؿ مراقب الحسابات لخسارة تتمثؿ في عدـ حصولو عمي اتعاب أو اإلضرار

بسبب المنازعات القضائية و االثر السمبي عمي ربحية اعمالو ، وذلؾ حتي ولو كاف مراقب 
 الحسابات ممتزمًا بالمعايير المينية " 
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في ضوء التعريفات السابقة بخمص الباحث الي أف  مخاطر مينة مراقب الحسابات تتمثؿ في 
المينية و ما قد يترتب ذلؾ مف خسائر مخاطر تعرض مراقب الحسابات لخسارة نتيجة الممارسة 

اذا قد يتعرض مراقب الحسابات لممسئولية القانونية بدعوي االىماؿ او التقصير ، واالضرار 
بسمعة المكتب ، واحتماؿ ققد العميؿ و ما قد يترتب عمي ذلؾ مف انخفاض اتعاب مكتب 

 .ةالمراجعة حتي ولو كاف مراقب الحسابات ممتزمًا بالمعايير الميني

 

 -ة:ي مخاطر المراجععمي لمراقب الحسابات هنر الحكم المهجو 

مراقب الحسابات  مع تزايد الضغوط عمي مينة المراجعة في الوقت الحاضر و تزايد مسئولية
داء الميني و تحسيف جودة العمؿ الميداني ، وتعظيـ االستفادة مف تقرير لرفع مستوي األ

لي ترشيد إصبح ىناؾ  حاجة ماسة أالمراجعة لدعـ وترشيد قرارت مستخدمي القوائـ المالية ، 
حكاـ المينية لمراقب الحسابات ألغراض الحكـ عمي مدي عدالة عرض القوائـ المالية وذلؾ األ

عمي اخطاء جوىرية غير مكتشفو بعد تنفيذ عممية المراجعة وقد اكدت العديد تجنبًا لعدـ احتوائيا 
مف المجامع العممية و المنظمات المينية عمي ضرورة ترشيد االحكاـ المينية لمراقب الحسابات 
وخاصة ترشيد تمؾ االحكاـ المينية عمي مخاطر المراجعة تدعيما لثقة  المستفيديف مف خدمات 

 مينة المراجعة 

حد أعد الحكـ الميني غير الموضوعي لمراقب الحسابات عند تقدير مخاطر المراجعة وي
  .فة لتدنى جودة عممية المراجعة وذلؾ مف وجية نظر العديد مف االقتصادييياألسباب الرئيس

ضوء ما سبؽ تتناوؿ الدراسة في ىذا الجزء جوىرالحكـ الميني لمراقب الحسابات عمي  وفي 
 مخاطر المراجعة وذلؾ عمي النحو التالي : 

 -:جوهر الحكم المهني لمراقب الحسابات عمي مخاطر المراجعة
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عدالة القوائـ المالية مدى صدؽ و يو الميني عف أيعتبر مراقب الحسابات وىو بصدد حكمة ور 
مر الذي يجعؿ حكمة الميني مصاحبًا لدرجة مف بيئة مراجعة تتصؼ بظروؼ عدـ التأكد األفي 

المخاطر تتمثؿ في إبداء رأي في ميني غير صحيح عف القوائـ المالية محؿ المراجعة وقد 
يحدث ذلؾ بسبب عدـ قدرة مراقب الحسابات عمي اكتشاؼ بعض االخطاء الجوىرية المحتمؿ 

 الية وجودىا بالقوائـ الم

مف اىـ العوامؿ التي يجب عمي   Audit Riskوتعتبر المخاطر المصاحبة لعممية المراجعة 
مراقب الحسابات مراعاتيا عند اختبار الشركات محؿ المراجعة وكذلؾ عند تخطيط عمميات 
المراجعة و تصميـ إجراءاتيا و تجميع و تقييـ ادلة و قرائف الحكـ عمي االحداث و المعامالت و 

رصدة وذلؾ بيدؼ إبداء الراي الفني الموضوعي الذي يعرض في تقرير مراقب الحسابات ) اال
 (  0991عبد الفتاح ، 

ويقع عمي عاتؽ مراقب الحسابات ضرورة استخداـ حكمة الميني في تقديرمخاطر المراجعة  -
 (  4119و مراعاة مجموعة مف الضوابط التي مف اىميا ) قارئ ، 

 لمحاسبي لمشركة محؿ المراجعة الفيـ الكافي لمنظاـ ا -

الفيـ الكافي لبيئة الرقابة المتبعة لتقييـ اتجاىات مجمس االدارة و إدراكيـ و إجراءاتيـ  -
 بالمسبة لمرقابة الداخمية عمي أنشطة الشركة 

 االستفسار المستمر حوؿ أدلة االجراءات و أدلة وصؼ الوظائؼ و خرائط التدفؽ بالشركة  -

 .عمي ما إذا كانت الرقابة الداخمية مصممة وتعمؿ بفعالية لمتحكـ في مخاطر الرقابة الحكـ -
عمي اىمية تقييـ مراقب الحسابات لمخاطر المراجعة   ISA No240كد المعيار الدولي أوقد  -

( اف عمي مراقب الحسابات التخطيط لعممية المراجعة تقدير خطورة 4، حيث أشارت الفقرة  )
كوف االحتياؿ و الخطأ قد يؤدياف الي إحتواء المعمومات المالية عمي أخطاء جوىرية ، و 

 (IFAC,2008ء ىاـ تـ اكتشافو ) عميو االستفسار مف االدارة عف اي احتياؿ او خطا

ىـ االحكاـ المينية أفي ضوء عرض مخاطر بيئة المراجعة يمكف لمباحث استخالص 
 المرتبطة بتقييـ ىذه المخاطر و ذلؾ كما يمي :
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  عماؿ العميؿ : يمكف لمراقب الحسابات في ضوء تقييـ مخاطر االعماؿ أفيما يتعمؽ بمخاطر
طبيعة نشاط المنشاة ، والبيئة القانونية ، وفحص وقياس  العميؿ وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمي

االداء المالي لممنشاة ، وأسباب تغيير مراقبي الحسابات ، و مستوي المنافسة و طبيعة 
الصناعة  ، اتخاذ القرار السميـ فيما يتعمؽ بالحكـ الميني عمي المعمومات التي حصؿ عمييا 

وضع خطة المراجعة و تحديد توقيت إجراءاتيا بما و رفض العميؿ ، و أو تحديد إمكانية قبوؿ 
 يتمشي مع مستوي الخطر 

  وبشاف المخاطر المالزمة ، يقوـ مراقب الحسابات بممارسة حكمة الميني فيما يتعمؽ بتقدير
المخاطر الجوىرية لمستوي القوائـ المالية عند إعداد خطة المراجعة ، وتحديد مستوي جوىرية 

سابات و ايضًا لكؿ المعامالت ، واخيرًا تقييـ العوامؿ المؤثرة عمي المخاطر لكؿ ارصدة الح
المخاطر المالزمة سواء عمي مستوي القوائـ المالية او لمجموعة العمميات و االرصدة الي 
جانب اىمية تقييـ اثر تمؾ العوامؿ عمي احتماؿ حدوث التعريفات الجوىرية عمي مستوي 

 .دير ليذه المخاطر تقديرًا سميمًا االرصدة والمعامالت حتي يكوف التق

  ، ( الي ارتباط مخاطر الرقابة  4119وفيما يتعمؽ بمخاطر الرقابة ، أشارت دراسة ) قارئ
بمدي واقعية االحكاـ المينية لمراقب الحسابات طالما كانت لو القدرة عمي تقييـ ىذا النوع مف 

االلتزاـ بنظاـ الرقابة الداخمية الخاص المخاطر و ذلؾ مف خالؿ إختبارات االلماـ و مدي 
  بالشركة محؿ المراجعة

  وعادة يكوف تقييـ مراقب الحسابات لمخاطر الرقابة بمستوي عالي تدعيمًا لرأيو الميني في ظؿ
  االوضاع التالية

 إذا كانت انظمة الرقابة الداخمية غير فعالة  

 عدـ كفاية التقييـ لفعالية  أنظمة الرقابة الداخمية  

 درجة الفيـ النظمة الرقابة الداخمية  
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  وينتج عف عممية فحص و تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية و إختبارات االلتزاـ التي يقوـ مراقب
  الحسابات لتقييـ مخاطر الرقابة تكويف احكاـ مينية بشأنيا

 قوـ مراقب سالمة و صحة نظاـ الرقابة الداخمية و اتباع المنشاة الجراءاتو ، وفي ىذه الحالة ي
  الحسابات بأداء عدد محدود مف االختبارات االساسية لممراجعة لتأييد رايو عف القوائـ المالية

  عدـ سالمة وصحة تطبيؽ النظاـ و االلتزاـ باالجراءات ، وفي ىذه الحالة يتعيف عمي مراقب
دوث أخطاء الحسابات االستفسار عما اذا كاف عدـ االلتزاـ بتطبيؽ االجراءات قد يؤدي إلي ح

جوىرية في القوائـ المالية ، فإذا تسبب عدـ االلتزاـ باتباع االجراءات الرقابية في تحريؼ 
جوىري في القوائـ الماية يجب عمي مراقب الحسابات اف يكشؼ و يزيد عدد االختبارات 

  االساسية حتي يمكنو تعويض الضعؼ في تطبيؽ النظاـ

 ف عدـ التزاـ المنشاة باجراءات او تعميمات الرقابة ضعؼ نظاـ الرقابة الداخمية ، فضؤًل ع
  الواردة بالنظاـ ، وفي ىذه الحالية يجب عمي مراقب الحسابات االنسحاب مف ميمة المراجعة

  ، ( الي أنو يجب عمي  4114وفيما يتعمؽ  بتقييـ مخاطر االكتشاؼ ، اشارت دراسة ) لطفي
لمخاطر الرقابة و المخطار المالزمة عند  مراقب الحسابات اف يدرس المستويات التقديرية

تحديده لطبيعة و توقيت  و مدي اجراءات التحقؽ الالزمة لتقميؿ مخاطر االكتشاؼ الي اقؿ 
 . مستوي مقبوؿ ، وىذا يتـ في إطار االحكاـ المينية لمراقب الحسابات

حكاـ المينية األمف االستعراض السابؽ لؤلحكاـ المينية فى المراجعة الخارجية بوجو عاـ و 
المتعمقة بتقييـ مخاطر المراجعة  بشكؿ خاص يالحظ الباحث انو بالرغـ مف اىتماـ العديد مف 
المنظمات المينية و الجيود البحثية باالحكاـ المينية في المراجعة الخارجية و خاصة تمؾ 

ءة فعالية تمؾ األحكاـ المرتبطة بتقييـ مخاطر المراجعة ، و دراسة المحددات التي تؤثر في كفا
األحكاـ ، إال انو ظيرت في اآلونة األخيرة العديد مف التساؤالت حوؿ نطاؽ مسئولية مراقب 
الحسابات و جودة عممية المراجعة ، وعف مدي وفاء مراقب الحسابات بمسئولياتيـ ، وأوجو 

ي حدثت القصور في أداء عممية المراجعة ، والتي أدت إلي أف تكوف أىـ الفضائح المالية الت



  أثر مدخل المراجعة الثنائية و المراجعة المشتركة على مخاطر المراجعة                           نجاتيصافيناز 

64 
  0202 –العدد الثاني                                                     الدراسات المالية و التجارية                   مجلة 

مؤخرًا و المتعمقة بانييار شركة  انروف وراءىا واحدة مف أكبر  مكاتب المراجعة  عمي مستوي 
أف السبب الرئيسي النييار ىذه الشركة  ( Saksena.2010) فقد أوضحت دراسة ارثرالعالـ 

التي تميت ىذه الشركة ، يرجع إلي الحكـ  العالمية " انروف " و غيرىا مف الشركات االخري
الميني الخاطئ لمراقب الحسابات و المتعمؽ بالتقرير عف و تحديد مستوي مخاطر المراجعة ، 
وذلؾ حيث تجاىؿ مكتب المراجعة األخذ في االعتبار وجود بعض العمميات و المعالجات 

المخاطر التي قد تتضمنيا القوائـ المحاسبية الخاطئة المطبقة مف قبؿ االدارة  وذلؾ عند تقييـ 
المالية ليذه الشركات ، وقياـ مكتب المراجعة بالتأكيد عمي صدؽ و عدالة القوائـ المالية و ما 

 تتضمنو مف معمومات محاسبية عمي خالؼ الحقيقة .

وسالمة الحكم  والمشتركة العالقة بين تفعيل مدخل المراجعة الخارجية الثنائية
 -:المراجعةمخاطر المهنى عمى 

تحميل العالقة بين تفعيل مدخل المراجعة الثنائية وسالمة الحكم المهني  -أوال:
 -عمي مخاطر المراجعة:

 Alanezi et)حيث تؤكد دراسة الثنائية تطرقت بعض الدراسات آلثار تطبيؽ المراجعة لقد 

al,2012)  عمي مكاتب المراجعة الكبيرة قد  خاصة عند اإلعتماد الثنائيةإلي أف تطبيؽ المراجعة
ساعد عمي زيادة إمتثاؿ الشركات محؿ المراجعة لمتطمبات معايير التقارير المالية الدولية وذلؾ 
مقارنة بتطبيؽ المراجعة المشتركة، وتتمثؿ اآلثار اإليجابية التي تتحقؽ لمشركات محؿ المراجعة 

يا عمي مزايا تمويمية مثؿ اإلقتراض في زيادة الثقة في معمومات الشركات ، ومف ثـ حصول
بسعر فائدة أقؿ بالمقارنة بمثيالتيا مف الشركات التي تراجع مف قبؿ مراقب الحسابات الواحد أو 

-Al)التي تعتمد عمي مراجعيف مف غير مكاتب المراجعة الكبيرة، وىو ما أكدت عميو دراسة

Hadi et al,2017) يجي خاصة في الشركات التي عند التطبيؽ في دوؿ مجمس التعاوف الخم
يتكوف مجالس إدارتيا مف أشخاص ذوي صفة سياسية بيذه الدوؿ ، ىذا بجانب حصوؿ 
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الشركات عمي تقرير مراجعة في أقؿ وقت ممكف خاصة عند إتماـ المراجعة بواسطة مكاتب 
 مراجعة كبيرة.

المراجعة)عميؿ  مف شأنو أف يضمف زيادة إمتثاؿ الشركات محؿ الثنائيةإف تطبيؽ المراجعة 
المراجعة( لمتطمبات معايير التقارير المالية الدولية وزيادة الثقة في معمومات الشركات المالية 
وزيادة الثقة في معمومات الشركات وذلؾ في حد ذاتو يوفر لممراجع الخارجي الفرصة لتقييـ درجة 

قديرات المحاسبية لمقيمة عدـ التأكد المرتبطة بالتقديرات ويحدد ما إذا كانت أي مف ىذه الت
العادلة تحتوي عمي تقدير عالي لدرجة عدـ التأكد يؤدي إلي مخاطر ىامة مثؿ التقديرات 
المحاسبية لمقيمة العادلة المعتمدة بشكؿ كبير عمي الحكـ الشخصي مثؿ توقيت التدفقات النقدية 

ديرات المحاسبية التي المستقبمية المعتمدة عمي أحداث غير مؤكدة ستحدث في المستقبؿ ، التق
تشير فييا نتائج عممية المراجعة عف التقديرات المحاسبية المماثمة التي يتـ إعدادىا في القوائـ 

 المالية لمفترة السابقة.

وبذلؾ نخمص إلشتقاؽ الفرض الخاص بأف اإلعتماد عمي المراجعة الثنائية مف شأنو أف 
ات الجوىرية بؿ ويمكف المراجع مف تقييـ إدارة يساعد المراجع في تحديد وتقييـ مخاطر التحريف

 المنشأة ليذه المخاطر الخاصة بالتحريفات الجوىرية ومدي تخفيضيا لممستويات المقبولة.

وسالمة تحميل العالقة بين تفعيل مدخل المراجعة الخارجية المشتركة  -:نيااث
 -الحكم المهنى عمى مخاطر المراجعة:

مف ابرز االليات التي ظيرت بعد اصدار الورقة الخضراء  يعد مدخؿ المراجعة المشتركة
وذلؾ كمدخؿ لمممارسة المينية لعممية المراجعة و  جدير بالذكر اف ىذا المدخؿ موجود بالفعؿ 
في مجاؿ الممارسة المينية منذعقود سواء في الدوؿ المتقدمة او الدوؿ النامية ، اال انو بعد 

 ( 4102)محمد،دخؿ كألية مثيرة لمجدؿصدور الورقة الخضراء ظير ذلؾ الم

ف مدخؿ المراجعو الخارجية المشتركة تساعد في الحد مف أ( 4102)وترى دراسة عزب 
ضغوط العميؿ محؿ المراجعو والتي مف شأنيا التأثير عمي استقالؿ مراقب الحسابات ، وذلؾ 
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ة الرقيب عمي أداء ألف وجود مراقب حسابات ثاف مشترؾ في أداء عممية المراجعة يعتبر بمثاب
واستقالؿ مراقب حسابات يسعى جاىدًا إلى الحفاظ عمى سمعتو المينية الطيبة في سوؽ خدمات 
المراجعو مف أجؿ اإلستمرارية في ظؿ المنافسة المينية الشديدة التي قد يوفرىا تطبيؽ مدخؿ 

ني المشتركة ، المراجعو الخارجية المشتركة ، وىذا بدوره يساىـ في تحسيف جودة الحكـ المي
وىذا بدوره يساىـ في تحسيف جودة الحكـ الميني لمراقب الحسابات وبالتالي تخفيض مخاطر 

 المراجعة..

أف مدخؿ المراجعو الخارجية المشتركة يساىـ في  Ittonen and Tronnes( 2015)ويرى
ة حيث تحسيف إستقاللية مراقبي الحسابات بدرجة أعمي مف مدخؿ المراجعو الخارجية الفردي

أوضحت الدراسة أف وجود اثنيف مف مراقبي الحسابات مف شأنو أف يساعد في مواجية 
ضافو إلى قدرة مرافبي باإل، المعالجات المحاسبية الخاطئة مف قبؿ العميؿ محؿ المراجعو

الحسابات عمي مواجية ضغط مديري العميؿ مف أجؿ تسوؽ رأي مراجعي معيف بشأف القوائـ 
عمى مخاطر يؤدي ذلؾ بدوره إلى جودة الحكـ الميني لمراقبي الحسابات و المالية العميؿ 

(  4102وفي نفس السياؽ أكدت دراسة )متولى ، ،ومف ثـ تخفيض مخاطر المراجعو المراجعة
أف تطبيؽ مدخؿ المراجعو المشتركة يمعب دورًا في تحقيؽ جودة التقارير المالية مع زيادة ثقة 

جابة لآلراء المعدلو في التقرير ، وتساىـ في الحد مف إعادة صياغو تقرير المراجعو وسرعو االست
 .القوائـ المالية

( أف تطبيؽ مدخؿ المراجعو المشتركة يمعب  4102وفي نفس السياؽ أكدت دراسة )متولى ،
دورًا في تحقيؽ جودة التقارير المالية مع زيادة ثقة تقرير المراجعو وسرعو االستجابة لآلراء 

  التقرير ، وتساىـ في الحد مف إعادة صياغو القوائـ المالية المعدلو في

وبررت الدراسة ذلؾ إلى أف تكميؼ اكثر مف مراقب حسابات ألداء عممية المراجعة المشتركة 
بفحص أنظمة الرقابة الداخمية يساىـ في سد ثغرات الرقابة الداخمية واكتشاؼ األخطاء المادية ، 

فريقي المراجعة المشتركة يحقؽ الفيـ الكافي لؤلمور الجوىرية  كما أف التنسيؽ والتعاوف بيف
المرتبطة بمخاطر المراجعة وتحسيف إجراءات المراجعة ، وأوضحت الدراسة أيضًا أف كثرة 
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المشاورات بيف فريقي المراجعة المشتركة يقمؿ مف احتماؿ حدوث األخطاء التي قد تحدث في 
 .( مالزمة لبعض البنود محؿ الفحصالقوائـ المالية ) المخاطرالحتمية ال

في ضوء استعراض الدارسات السابقة خمص الباحث وحسب ما نما إلي عمـ الباحث انو  ال 
توجد دراسة تناولت بشكؿ مباشر اثر تفعيؿ مداخؿ المراجعة الخارجية عمي مخاطر المراجعة 

لمراجعة الخارجية ولكف أشارت الدراسات السابؽ عرضيا بشكؿ موجز إلي مدي تأثير مدخمي ا
المشتركة والثنائية في تحسيف جوده الحكـ الميني لمراقب الحسابات عمى مخاطر المراجعة . 
وقد قامت  ىذه الدراسة بتناوؿ العالقة بيف مداخؿ المراجعة الخارجية ومخاطر المراجعة في 

المينية في ضوء سالمو األحكاـ المينية لمراقب الحسابات  وتقديـ دليؿ مف بيئة الممارسة 
مصر عمي ذلؾ  وقد خمص الباحث إلي وجود تأثير ايجابي لتفعيؿ مداخؿ المراجعة الخارجية 
عمي مخاطر المراجعة في ضوء سالمة االحكاـ المينية لمراقب الحسابات وذلؾ لما توفره تمؾ 
 المداخؿ مف موضوعية الحكـ الميني  لمراقب الحسابات وخاصة في حالة تفعيؿ كال مف مدخمي
المراجعة الخارجية الثنائية والمشتركة ويرجع ذلؾ الي اف قياـ اثنيف مف مراقبي الحسابات 
بمراجعة اعماؿ العميؿ مف شانيا اف يدعـ مف قدرة مراقبي الحسابات عمي مواجية  ضغوط 
اإلدارة التي تمارسيا عمي مراقبي الحسابات  مف أجؿ  تحقيؽ أىدافيا ومصالحيا الذاتية مف 

ؽ راي معيف لمراقبي الحسابات بشاف القوائـ المالية لمعميؿ . وذلؾ بدوره يساىـ في خالؿ تسو 
الحد مف تمؾ الضغوط وبالتالي تحسيف درجة استقالليو مراقبي الحسابات وزياده الثقة في تقرير 
المراجعة وىذا بدوره يعكس جوده الحكـ الميني لمراقب الحسابات ومف ثـ تخفيض مخاطر 

 .المراجعة

مص الباحث إلي انو مف محددات سالمة االحكاـ المينية عمي مخاطر المراجعة استخداـ ويخ
 (مدخؿ المراجعة المشتركة –مداخؿ المراجعة )مدخؿ المراجعة الثنائية 

 فى ضوء ما سبؽ يمكف لمباحث اشتقاؽ الفرض الثانى بفرعياتو
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يني لمراقب الحسابات عمي :تؤثر مداخؿ المراجعة الخارجية إيجابًا عمي سالمة الحكـ الم4ؼ
 : مخاطر المراجعة ، وينبثؽ مف ىذا الفرض البحثي الرئيسي ثالثة مف الفروض الفرعية التالية

إيجابًا عمي سالمة الحكـ الميني لمراقب الحسابات عمي  الثنائية:يؤثر مدخؿ المراجعة 4/0ؼ
 .مخاطر المراجعة

إيجابًا عمي سالمة الحكـ الميني لمراقب الحسابات  المشتركة:يؤثر مدخؿ المراجعة 4/4ؼ
 .عمي مخاطر المراجعة

 -نتائج البحث:
خطر المراجعة حيث يعبر عف احتماالت فشؿ مراقب الحسابات في اكتشاؼ االخطاء  -

الجوىرية مما يترتب عميو ابداء راي غير سميـ في القوائـ المالية وبناء عمي ذلؾ يعتبر 
عممية المراجعة مف العوامؿ اليامة التي يجب عمي مراقب الحسابات  المخاطرة التي تتضمنيا

اف ياخذىا في اعتباره عند قبولة لعممية المراجعة ، وعند تخطيط و تصميـ اجراءات 
المراجعة المالئمة ، وكذلؾ عند تقييـ ادلة المراجعة لتكويف الراي الميني حوؿ القوائـ المالية  

 محؿ مراجعة.
حثيف عمي أف االحكاـ المينية في المراجعة تمثؿ حالة مف حاالت اتخاذ اتفاؽ معظـ البا -

القرار يمارس مف قبؿ مراقبي الحسابات المذيف لدييـ المعرفة العممية و الخبرة العممية وذلؾ 
في ضوء الحقائؽ و الظروؼ ذات الصمة بالموضوع .كما خمص الباحث أيضا إلى أف 

جية ذات اىمية كبيرة عمي حد سواء لكؿ مف االطراؼ األحكاـ المينية في المراجعة الخار 
الخارجية التي تعتمد عمي  تقارير المراجعة و منشات المراجعة و مراقبيف الحسابات الذيف 
يؤدوف أعماؿ المراجعة و كذلؾ المنظمات المينية التي تعنى بالحفاظ عمي المينة و تطورىا 

 ادية ، ووفقًا لزيادة المسئولية القانونية.وفقًا لمتطورات المالية و المحاسبية و االقتص
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اف كفاءة و فعالية االحكاـ المينية في المراجعة تتاثر بمجموعة مف المحددات ، و تتضمف  -
ىذه المحددات ، محددات تتعمؽ بمراقب الحسابات ، محددات تتعمؽ بالبيئة التي يعمؿ فييا 

 مراقب الحسابات ، ومحددات تتعمؽ بعممية المراجعة .
أف مخاطر المراجعة  تعتبراحد اىـ العوامؿ المؤثرة عمي أحكاـ وقرارات المراجعة ، وعمي  -

جودة االداء الميني بشكؿ عاـ ويجب عمي مراقب الحسابات عند قيامو بتقدير و تقييـ 
مخاطر المراجعة الوصوؿ الي أدني مستوي لخطر المراجعة لدعـ وترشيد حكمة الميني و 

غير متحفظ بأف القوائـ المالية غير محرفة جوىريًا ، فمراقب الوصوؿ الي راي ميني 
الحسابات ال يمكنو إعطاء ضماف بأف القوائـ المالية خالية تمامًا مف االخطاء و التحريفات 
الجوىرية و لكف يمكنو في ضوء حكمو الميني إبداء الراي الفني بأف القوائـ المالية غير 

جود خطر لممراجعة وينبغي عمي مراقب الحسابت اف محرفة جوىريًا ويعد ىذا اعتراؼ بو 
 يكوف عمي إستعداد لقبوؿ ىذا الخطر.

مف محددات سالمة االحكاـ المينية عمي مخاطر المراجعة استخداـ مداخؿ المراجعة )مدخؿ  -
 مدخؿ المراجعة المشتركة(. –المراجعة الثنائية 

 -التوصيات:
سات فيما يتعمؽ بأثر تبنى مدخؿ المراجعة يوصى الباحث الباحثيف بإجراء مزيد مف الدرا

 الخارجية الثنائية بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية .

  ضرورة قياـ الجيات المنظمة لمينة المراجعة فى مصر بإصدار معيار مراجعة يتناوؿ
مسؤوليات مراقبى الحسابات القائميف بعمؿ المراجعة الثنائية ،ووضع إرشادات تضمف وجود 

 قبوؿ مف التعاوف بيف مراقبى الحسابات لتحقيؽ جودة المراجعة المستيدفة.مستوى م
  ضرورة قياـ الجيات المنظمة لمينة المراجعة فى مصر بإصدار معيار مراجعة يتناوؿ

رشادات تضمف إ،ووضع  مشتركةمسؤوليات مراقبى الحسابات القائميف بعمؿ المراجعة ال
 .مراقبى الحسابات لتحقيؽ جودة المراجعة المستيدفةوجود مستوى مقبوؿ مف التعاوف بيف 
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 مجاالت البحث المقترحة: 5/3
 يمكف اقتراح عدد مف مجاالت البحث مستقبال عمى النحو التالى:

أثر تفعيؿ مدخؿ المراجعة الثنائية عمى جودة المراجعة،دراسة تطبيقية عمى الشركات  -
 المقيدة بالبورصة المصرية.

دراسة تطبيقية عمى الشركات المقيدة بالبورصة  المراجعة الثنائية ،محددات تفعيؿ مدخؿ  -
 المصرية.

دراسة تطبيقية  أثر تفعيؿ مداخؿ المراجعة الخارجية عمى إعادة صياغة القوائـ المالية ،- -
 عمى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

 

 المراجع
 -أوالا المراجع العربية:

، "دراسات في االتجاىات الحديثة في 4112-4114شحاتة السيد، البديوي، منصور أحمد وشحاتة 
 المراجعة"، الدار الجامعية، االسكندرية.

 ، دراسة في المراجعة"، جامعة القاىرة، بدوف نشر. 4112الصباغ، أحمد عبدالمولى، 
مريكية ، موسوعة معايير المراجعة: شرح معايير المراجعة الدولية واأل4112حماد، طارؽ عبدالعاؿ، 

 والعربية"، الجزء الثاني، الدار الجامعية، االسكندرية.
، "إطار مقترح لمخاطر بيئة المراجعة المصرية: دراسة تحميمية"، رسالة 4102شوقي، ماجي عادؿ، 

 ماجستير، كمية التجارة، قسـ المحاسبة، جامعة أسيوط.
لزيادة المراجعة: دراسة ميدانية"، المجمة ، "المراجعة المشتركة كأداة 4102عبدالحميد، أحمد أشرؼ، 

 409-012المصرية لمدراسات التجارية، كمية التجارة، جامعة المنصورة، العدد الرابع: ص ص
إطار مقترح"، رسالة دكتوراه غير منشورة،  –، "قياس وضبط مخاطر المراجعة 0991عبدالفتاح، محمد، 

 جامعة القاىرة.
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، "أثر خطر االرتباط عمي أحكاـ مراقب الحسابات بشأف قبوؿ التكميؼ 4101فتحية، محمد محمد محمد، 
وتحديد األتعاب وتخطيط أعماؿ المراجعة مع دراسة تجريبية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 

 التجارة، جامعة االسكندرية.
رات المحاسبية بالقوائـ ، ترشيد األحكاـ المينية لمراقب الحسابات عف التقدي4119قارئ، إيماف عبدالحي، 

المالية: دراسة تطبيقية في الشركات المساىمة السعودية"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التجارة، 
 جامعة عيف شمس.
، "تحسيف دقة أحكاـ المراجعيف ألغراض تقييـ مخاطر وجود الغش في 4114لطفي، أميف السيد أحمد، 

القرار: دراسة اختيارية"، مجمة الدراسات المالية والتجارية، كمية  التقارير المالية باستخداـ وسائؿ دعـ
 .49-4التجارة، جامعة بني سويؼ، العدد األوؿ: ص ص

، "قياس أثر تطبيؽ المراجعة المشتركة )أسعار األسيـ"، دليؿ مف البورصة 4102متولي، أحمد زكي، 
امعة قناة السويس، العدد الرابع، المجمد المصرية، مجمة البحوث المالية والتجارية، كمية التجارة، ج

 .229-212الثاني، ص ص
، "عالقة المراجعة المشتركة والمراجعة المزدوجة بجودة األرباح: دراسة تطبيقية"، 4102محمد، أحمد سميـ، 

مجمة الفكر المحاسبي، جامعة عيف شمس، السنة الثانية والعشروف، العدد األوؿ، الجزء الثاني: ص 
 .912-219ص

، "دراسة أثر المراجعة المشتركة عمي جودة وتكاليؼ عممية المراجعة"، 4104محمود، محمود عرابي عزب، 
 رسالة ماجستير غير منشورة، قسـ المحاسبة، كمية التجارة، جامعة القاىرة.
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