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 معلومات عن الخبراء

 

 ، مدقق بيئي محترف معتمد غروي ليتزنبير 

 مجال االمتثال وضمان البيئة والصحة والسالمة وقد عمل كذلك عاًما في في 35يتمتع روي ليتزنبيرغ بخبرة 

هو أيضا  .منذ منتصف العقد األول من القرن الحادي والعشرينللبيئة والصحة والسالمة مدقق داخلي 

 محترف بيئي مع

اء في جميع أنح املواقععديد في  هعمل. وقد باشر الخبرة في العناية البيئية الواجبة والتقييم واملعالجة

 كولومبيا، كندا، البرازيل، األرجنتين، تشمل خبرته الدولية العمل في .كاليفورنيا والواليات املتحدة

 الهند واملكسيك وبولندا وإسبانيا ،هندوراس السلفادور، الدومينيكان،جمهورية  كوستاريكا،

 

 

 املواد الخطرة ، مدقق داخلي معتمد، مدير معتمد للمواد الخطرة، منهي معتمد فيكاري راميريز 

عملت في جميع خطوط الدفاع  .عاًما في إدارة البيئة والصحة والسالمة 18تتمتع كاري راميريز بخبرة 

 .التابع ملعهد املدققين الداخليينمركز التدقيق في الصحة والسالمة البيئية  الثالثة وهي عضو نشط في

وهي تدعم أنشطة التصنيع والتخزين   تقود حاليا أنشطة التحقق من السالمة العاملية في مكان العمل.

 والهندسة في جميع أنحاء العالم
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 تقديم

 تتطلب األوقات العصيبة اتخاذ تدابير استثنائية -التدقيق عن بعد 

وتقنيات املراجعة عن بعد  ا،التكنولوجيواستخدام  الجديدة،املحادثة حول مناهج املراجعة  تواصلت

املاضيين، في استطالعات الرأي املختلفة للشركات التي أجريت على مدى العامين  ذلك،لعدة سنوات. ومع 

 .الشركات تنفيذ التدقيق عن بعد خارج نطاق االختبار هذه عدد قليل من ذكر

والدافع في جميع أنحاء العالم، إلى جانب الحاجة الحالية  التي فرضهاوقيود السفر  19-كوفيد إن ظهور 

جهود املراجعة وفي تركيز  ساهم في الحديث مجّددا جعة تنظيمية أو قانونية أو فورية،إلجراء عمليات مرا

. قد يكون التدقيق عن )التدقيق املباشر(للوجه التقليدي يمكن تنفيذها حاليا الداخلية على إيجاد بدائل 

 
ً
 ألن معظم الشركات قيدت السفر  جيًدا، بعد بديال

ً
وأغلقت  بالنسبة إلى الوظائف الهامة لألعمالخاصة

 .العديد من السلطات القضائية في العالم الحدود مؤقًتا

يفحص هذا املوجز املعرفي تحديات التدقيق عن بعد ويقدم استراتيجيات للتغلب عليها في كل جزء من 

ط ومراجعة الوثائق والعمل امليداني واملقابالت واالجتماعات الختامية. التخطي -عملية املراجعة مسار 

استجابة ك أيًضا أفضل املمارسات من ثالث مؤسسات استخدمت املراجعة عن ُبعد  الدراسة كما تشارك

 .19-لكوفيد
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 مكونات التدقيق عن بعد: عن بعدالتدقيق 

 

 اعتبارات املراجعة عن بعد

. ومع ذلك، فإن التركيز على عين املكانتتشابه مكونات املراجعة عن بعد من عدة نواٍح مع املراجعة 

واألعباء وتنفيذ مراحل املراجعة هذه تختلف. يسلط هذا القسم الضوء على الجوانب التي يجب أخذها 

دقيق عن ُبعد كجزء بناًء على الدروس املستفادة من ثالث شركات استخدمت عمليات الت االعتبار،بعين 

 .19-لكوفيدمن استجابتها 

 التخطيط

 و تخطيط التدقيق وتحديد النطاق أمر بالغ األهمية في كل تدقيق. 
ّ
ه من األصعب التمحور في نظًرا ألن

اجتماع التخطيط ألصحاب املصلحة مهم جًدا. يتضمن هذا االجتماع  فإّن  عن بعد،الوقت الحالي 

ويجب على املدققين إتاحة الوقت الكافي لشرح نهج التدقيق عن بعد  الزمنيمناقشة النطاق والجدول 

على عين تدقيق الللمشاركين. يجب أن يتضمن ذلك شرًحا ألوجه التشابه واالختالف املتوقعة بين عمليات 

 .التي اعتاد عليها أصحاب املصلحة وعمليات التدقيق عن ُبعد املكان

املعلومات،  تقاسمكيفية ووقت  ، يمكن ذكراألمثلة على أنواع املعلومات التي يجب تغطيتها من ضمن

والتكنولوجيا التي سيتم استخدامها )كل ش يء من الكاميرات إلى الطائرات بدون طيار إلى دعم الحضور 

صور مقاطع الفيديو والالتفويضات التي يجب الحصول عليها مسبًقا لجمع  إضافة إلىعن بعد(، 

 .املجاالت السرية أو املقيدة التي يجب مراعاتها أو تجنبهاأيضا ، و الفوتوغرافية

 بتوضيح كذلك الو  ،منذ البدايةقيود التدقيق عن بعد  مناقشةمن املهم أيًضا 
ّ
ه قد يكون من املطلوب أن

لعوائق التي تحول على نتائج املراجعة عن بعد، أو بمجرد إزالة ا على عين املكانالعمل  مستقبال بأن ينبني

 دون زيارة املوقع الفعلية )على سبيل املثال، رفع حظر السفر(

املدققين الداخليين يجب أن يخصصوا  تشير التجربة إلى أّن  اإلضافيين،استناًدا إلى املحتوى والشرح 

 ضعف الوقت تقريًبا الجتماع تخطيط تدقيق عن 
ً
ارة، لإلشبما هو مطلوب للتدقيق التقليدي.  بعد مقارنة

أخرى أو أدلة مرئية  العروض التوضيحية عبر الشرائحالفيديو باإلضافة إلى  عبر ؤتمراتاملاستخدام  إّن ف

 هذا االجتماع.مفيد أيًضا في 

 املراجعة املكتبية
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عد مراجعات املستندات عن ُبعد من نواح عديدة مماثلة ملراجعة املستندات في املنشأة، مع بعض 
ُ
ت

 .التحفظات الرئيسية

قد يستغرق األمر وقًتا أطول بكثير بالنسبة للمنشأة إلعداد املستندات وتحميلها إلى منصة ملشاركة 

امللفات )شير بوينت، األقراص املشتركة، وما إلى ذلك( مما قد توفره للوصول إلى خزانة امللفات أو املجلد 

تخزين البيانات، إلخ.( سيحتاج طريقة التوثيق )السجالت الورقية، نظام  على عين املكان. حسبباملوقع 

موظفو الجهة الخاضعة للرقابة إلى تخصيص الوقت الكافي لتحويل هذه السجالت إلى صيغة قابلة 

 .امللفات ( وتحميلPDFمثل صيغة املستندات املنقولة )للمراجعة 

حيث يجب أن يكون املدققون منفتحين الستقبال ومراجعة املعلومات بأي شكل يسهل الحصول عليها ب

يتم تقليل العبء الذي تتحمله الجهة الخاضعة للرقابة. يجب مراعاة إمكانية الوصول إلى نظام امللفات 

 غالبفي  حيث يتم تخزين السجالت كلما أمكن ذلك. الرقمي الذي تستخدمه الجهة الخاضعة للرقابة

 .فترة املراجعة خاللفقط  مؤقت،املباشر على أساس  بالولوج السماحيمكن  األحيان،

بناًء  املثال،استراتيجيات فعالة ملراجعة البيانات عن بعد. على سبيل  الالزمة لوضععناية ال إيالءينبغي 

تعلق األمر قد يكون أخذ العينات هو الخيار األفضل. سواء  مراجعتها،على عدد السجالت التي ستتم 

ممثلي الجهة الخاضعة اقشة االستراتيجية مع يجب منكما مراجعة كل البيانات املتاحة أو جزء منها، ب

 .لدعم استراتيجية أخذ العينات الضروريةهم يقدمون املعلومات للتأكد من أنّ للرقابة 

 بأسئلة على عين املكان املراجعة املستنديةعلى عكس 
ً
. عند متزامنة، ال تسمح املراجعات عن ُبعد عادة

ين املالحظات وكتابة األسئلة التي سيتم طرحها خالل يجب على املدقق تدو  بعد،مراجعة السجالت عن 

إحدى الطرق لدمج األسئلة املتزامنة أثناء املراجعات عن ُبعد هي إعداد  فإّن  ذلك،املقابالت عن بعد. ومع 

وهو ما والشخص املكلف بتنفيذ البرنامج الذي تتم مراجعته.  املدققمؤتمر عن بعد عبر الفيديو بين 

 .بصورة آنيةاإلجابات تلقي األسئلة و  تندات ومراجعتها وطرحبمشاركة املسيسمح 

 التعرف على املوقع

ربما يكون استطالع املوقع من مكان بعيد هو أكثر الجوانب صعوبة في املراجعة عن بعد. وقد جربت 

 .الشركات التي ساهمت في هذه الدراسة العديد من الحلول التقنية لتحقيق استطالع مالئم للموقع

كان استخدام تكنولوجيا االتصال املباشر ثنائي االتجاه أحد األساليب املعتمدة، بما في ذلك البث الحي 

 برزتفقد  مقنعة،كانت  ةاملباشر  الجولةوالنظارات الذكية ذات االتجاهين. على الرغم من أن فكرة 

 القيود التالية:
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  لم تتوفر معظم الجهات الخاضعة للرقابة على شبكة انترنت ال( سلكيةWi-Fi تغطي كامل )

( Wi-Fiانترنت السلكية ) مرافق املنشأة. حتى بالنسبة إلى الجهات التي صّرحت بأّن لديها شبكة

 الصهاريجعلى مستوى املنشأة، لم تكن لديها غالًبا تغطية جيدة للمناطق النائية من املوقع )مثل 

 .واألرصفة واملستودعات الكبيرة ومناطق التخزين(

  املرافق املغطاة في مواقع نائية أو كانت داخل مباٍن قديمة  هنالك بعض كذلك بأّن لوحظ

أو كانت قوة اإلشارة  محدودةحيث كانت الخدمة الخلوية  املحّصنة شيدت مثل املخابئ

 البث الحي.مما يقلل من جودة تغذية  ضعيفة،

  قل من نقطة إلى أخرى تنال ال تكتس ي املالحظات عن بعد في هذا السياق أهمية عالية حيث أّن 

ن لذلك من التفطن إلى
ّ
املحيطة املالحظات  عبر الفيديو يرتكز على مسار محدود كالنفق وال يمك

 بزاوية الرؤية.

 عن  املدققينالضوضاء املحيطة و)على العكس( خصائص إلغاء الضوضاء للتكنولوجيا  تمنع

 املقابلة.خالل ردود البعد من سماع 

هو الفيديو والصور الرقمية التي تم التقاطها باستخدام  ،املباشر ثنائي االتجاهللتواصل أحد البدائل 

هذه األجهزة متاحة بسهولة ومتوافقة مع معظم  الهواتف الخلوية للشركة. تتمثل ميزة هذا النهج في أّن 

لك، ال (. باإلضافة إلى ذSharePointحلول تخزين أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركة )على سبيل املثال، 

سلًبا على جودة الفيديو والصور الفوتوغرافية على هذه  البيانات جمععند نقطة  تؤثر قوة اإلشارة

التخطيط أعاله، يتطلب استخدام األجهزة الرقمية غالًبا التخطيط ب العنوان املتعلقاألجهزة. كما ذكر في 

البيئات التي توجد فيها مخاطر املسبق وأذونات خاصة )كما هو الحال في املناطق الحساسة أو في 

 االنفجار(.

أثناء مراجعة الوثيقة، يجب على املدققين تجميع قائمة بمجاالت االهتمام التي يريدون التقاطها بالفيديو 

 :تتضمن أمثلة مجاالت االهتمام ملراجعات األمن الكيميائي ما يلي .والصور الثابتة

 نقاط دخول املنشأة النشطة. 

 حظورةمناطق مؤّمنة وم. 

 .فيديوهات فحص املركبات واألفراد 

 ( مقاطع فيديو ملحطات مراقبة الدوائر التلفزيونيةCCTV املغلقة بما في ذلك استخدام )

 .الكاميرات
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تتم مراجعة الصور ومقاطع الفيديو من قبل مدير التدقيق ويتم تجميعها في ألبوم، ثم يراجعها كل 

 .وإعداد األسئلة ليتم طرحها خالل املقابالت عن بعديقوم املدققون بتدوين املالحظات  .مدقق

 املقابالت عن بعد

يتم إجراء املقابالت عن ُبعد بنفس الطريقة التي تتم بها املقابالت الشخصية تقريًبا، ويمكن إجراؤها عن 

طريق جدولة مكاملات الفيديو مع األفراد الرئيسيين باستخدام أي عدد من التقنيات املتاحة بسهولة )مثل 

Microsoft Teams  وSkype  وZoom دقيقة مع  90إلى  -30(. يجب التخطيط للمقابالت بمّدة تتراوح من

دقيقة مع موظفين محددين لديهم  15أصحاب برنامج املنشأة. يمكن إجراء مقابالت أقصر مدتها 

موظفي املرافق الذين عّينة من دقائق( مع  10يمكن إجراء مقابالت قصيرة )كما  تنفيذية،مسؤوليات 

 التعّرفاملدقق الداخلي على  وتساعد هذه العملية. التدقيق ملوضوعمساعدة ئف في وظالديهم مسؤوليات 

اإلشارات غير  في هذا اإلطار بما أّن املكاملات الصوتية  أفضل منمكاملات الفيديو  وتعّد . املنشأةثقافة على 

فقد بدون فيديو
ُ
 .اللفظية هي جزء مهم من االتصال وغالًبا ما ت

في اآلن ذاته يجب توخي الحذر لتجنب التحدث  مقابلة،ق حسابات واحد في عندما يشارك أكثر من مدق

، كما من الضروري األخذ بعين اآلخرين املدققينأو  دخل فيه ممثل الهيكل الخاضع للرقابةالذي يت

وخاصة  الفيديوعن طريق  املحادثاتالعديد من األشخاص قد ال يشعرون بالراحة في  أّن ب االعتبار

في الظروف التي ال مفّر  . ماهر( تسويق مديرذلك بانتظام )على سبيل املثال ب يقومون ن ال الذي املوظفين

قد يغير لغة  في حّد ذاتهالفيديو  أّن ب واعلممريحة  استخدام نبرةحاول  ،فيها من استخدام الفيديو

 .الجسد أو اإلدراك

 الجلسة الختامية

ُيقترح  ال يختلف االجتماع الختامي للتدقيق عن ُبعد عن االجتماع الختامي للتدقيق على عين املكان. 

ألعضاء فريق  ذلك ، ويسمحتحديد موعد الجلسة الختامية بعد يوم أو يومين من إجراء املقابالت عن بعد

باإلضافة إلى عقد اجتماع لفريق التدقيق عن بعد  راجعة مالحظاتهم ونتائجهم الخاصةاملراجعة بم

 .لتجميع املسودة األولية لنتائج التدقيق

 
ّ
صحاب املصلحة وحل ل االجتماع الختامي للتدقيق فرصة لتقديم مسودة نتائج التدقيق األولية إلى أيمث

التحسين ار مواصلة مسج املراجعة و استكمال نتائاملسار نحو باقي ومناقشة  أي أسئلة أو اشكاليات

 .املستمر

 

 ثالثة أمثلة للتنفيذ: تقاسم املعرفة
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  19-كوفيد االستجابة لبيئة

يوضح القسم التالي مكّونات التدقيق عن بعد والدروس املستفادة من الشركات الثالث التي ساهمت في 

د معهد املدققين الداخليين على أننا نتقاسم املعرفة وليس 
ّ
بالضرورة أفضل موجز املعلومات هذا. يؤك

املمارسات. نشارك هذه املعلومات على أمل أن تساعد املهنيين اآلخرين على تطوير وتحسين برامج 

 التدقيق عن بعد لتلبية احتياجاتهم الفورية والطويلة األمد.

 شركة التصنيع تضع معايير لعمليات التدقيق عن بعد

( MTSAقانون أمن النقل البحري )تحدة تخضع منشأة في جميع أنحاء الواليات امل 40مع وجود أكثر من 

شركة عاملية تستخدم ب يتعلق، املثال األول لدينا (CFATS) مكافحة اإلرهاب في املنشأة الكيميائيةومعايير 

. خاضعة للرقابةسنوًيا في كل منشأة  التنافس الحرعمليات التدقيق عن بعد كأداة إلجراء عمليات تدقيق 

وتّم التنفيذ الكامل للتدقيق عن بعد ، 2019في سنة  ختباراال نطاق  فيتم تنفيذ عمليات التدقيق عن بعد 

 .2020 سنةفي 

 لعمليات املراجعة عن ُبعد بخصائص معيّ تتميّ 
ً
 :نةز املرافق التي يتم اختيارها عادة

  بها ومتطلبات خطة املعمول  واملعايير مثبت في فهم اللوائح ماضيجب أن يكون لدى املنشأة

 .األمان الخاصة باملواقع

  ّد ألدوارهم ومسؤولياتهم مع الحد األدنى من معدل يجب أن يكون لدى موظفي املنشأة فهم جي

 .املرافق هذه أمن موظفي تناوب

 يجب أن تكون قيادة املنشأة على استعداد لتجربة نهج املراجعة عن بعد. 

جميع  تحويل، تم املستعجلوما نتج عن ذلك من حظر السفر التجاري غير  19-كوفيدمع ظهور جائحة 

 .عن بعد تدقيقعمليات املقرر إجراؤها بين مارس ومايو إلى  عمليات تدقيق األمن الكيميائي

ع سيارات يوسع اعتماد التدقيق عن بعد
ّ
 مصن

ندسة وتتصل بشبكة وكالء شركتنا الثانية هي شركة تصنيع سيارات تدير مرافق التصنيع والتخزين واله

واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم. تم تنفيذ عمليات التدقيق عن بعد بشكل دوري على مدى السنوات 

العشر املاضية لتلبية مجموعة متنوعة من احتياجات الضمان. وقد تّم استخدام عمليات التدقيق عن 

 أو التي تتسم ُبعد لرصد االمتثال للوائح التنظيمية وتوافق السياسة ف
ً
ي املواقع غير املستقرة سياسيا

. كما استخدم التدقيق الداخلي التدقيق عن بعد 
ً
 أو مستحيال

ً
بالعنف اإلقليمي حيث يكون السفر خطرا

، مثل اثالث اطرف عمليات الرقابة ذات الحجم الضخم أو املستعجلة أو العمليات التي تتضّمنللتعامل مع 
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التقنيات للتحقق من فهم  نفس تم استخدام ذلك،ين العاملية. باإلضافة إلى شبكة الوكالء وأنشطة التخز 

وللتأكيد على تنفيذ اإلجراء  الحاسمةمتطلبات البرنامج لبرامج السالمة فهم األدوار واملسؤوليات و 

 .التصحيحي للمسائل النظامية عالية املخاطر

اعتمد خط الدفاع الثاني  السفر،وما يرتبط به من آثار اقتصادية وقيود على  19-كوفيد مع ظهور 

 .استراتيجية إلجراء عمليات التحقق التي كانت مستحيلة لوال ذلك

 املراجعة القانونية تنتقل بسرعة إلى التدقيق عن بعد

 .السفرقيود  بسبب الكترونيمراجعة تقليدية إلى تدقيق  املرور من ساهمة الثالثة إلىاضطرت الشركة امل

ن تواجد املدققي ، إضافة إلىمفروضة قانونا زمنّية ضيقة مهلة الوضعيةتضمنت  .19-فرضها كوفيد يالت

 .كان املرفق في كاليفورنيا وكان موظفو املنشأة يعملون من املنزل  في حين في باريس ودنفر وهيوستن

املدققون  (، وتولىSkype) برمجية التواصل اركتها علىقام أحد املوظفين باسترداد امللفات املطلوبة ومش

في الواليات املتحدة  أخرى  وإجراء املقابالت املنزلية للمشاركين في أملانيا وبوسطن وأربعة مواقع برمجة

املوعد النهائي  في التدقيق تّم إنجاز الجميع،دهشة وأمام  (،ولوس أنجلوس .ميشيغان فرجينيا؛ .واشنطن)

 .وحقق أهدافه

افع األخرى لعمليات التدقيق عن بعد  الدو

 (MTSA) مثل تلك التي يفرضها قانون أمن النقل البحري  واملطلوبة،توفر عمليات املراجعة املتكررة 

دافًعا آخر للبحث عن بدائل لعمليات املراجعة  ،(CFATS)مكافحة اإلرهاب في املنشأة الكيميائية ومعايير 

بموجب هذه اللوائح تدقيًقا داخلًيا  املشمولةيجب أن تجري املرافق  التقليدية على عين املكان، حيث

ا   .سنوًيا
ً
لنشاط اإلرهابي منخفًضا، لذا يجب أن يكون يعتبر خطر أن تكون أي من هذه املنشآت هدف

وفي نفس الوقت تحديد حجم  التنافس الحرالهدف من برنامج املراجعة هو إجراء تدقيق شامل على 

 يعد التدقيق عن بعد نهًجا واعًدا . ضيع املواردال ت الجهد بحيث
ّ
توفير  يساهم فيه ، خاصة بالنظر إلى أن

 .إلى املوقع املدققون  يتنقليوم أو يومين من السفر لكل مرفق إذا لم 

 :تشمل األسباب األخرى إلجراء املراجعة عن ُبعد ما يلي

 في املناطق املتضررة من  املرافق التي يصعب أو من الخطير زيارتها، مثل تلك املوجودة

 االضطرابات السياسية، أو حيث تم تقييد السفر منها وإليها قضائيا.

  الحاالت التي تتطلب عمليات تدقيق ضخمة الحجم في أطر زمنية وجيزة، مثل عمليات املراجعة

 املتصلة باملشتريات أو مبادرات الحد من املخاطر.
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 الجديدةإيجاد حلول للتحديات : الدروس املستفادة

 إيجابيات وسلبيات التدقيق عن بعد

 .فيما يلي ملخص للمزايا والقيود املكتشفة عندما نفذت الشركات الثالث عمليات التدقيق عن بعد

 مزايا املراجعة عن بعد

 :أثناء تنفيذ عمليات التدقيق عن ُبعد تم اكتشاف النقاط اإليجابية التالية

 استعادة الشعور بالحياة الطبيعية. 

  ،تخفيض تكاليف السفر. بالنسبة لبرنامج تدقيق مع العديد من عمليات التدقيق السنوية

 هامة. نفقاتيمكن أن توفر عمليات التدقيق عن بعد 

  أو بدوام جزئي في  تينيس ي،مجموعة موسعة من املراجعين املتاحين. يمكن للمتقاعد في

 .اجعة لديكأو حتى املدقق في فان نويز توسيع موظفي املر  كولورادو،

  تغطية موسعة. تسمح عمليات التدقيق عن ُبعد بمزيد من التغطية عند حدوث أولويات

 .تنافسية من حيث الحجم والوقت

  االستخدام املوسع للمتخصصين. يمكن للمتخصصين االتصال عن ُبعد باملقابالت املحددة أو

 .املةة شحضورهم إلجراء مراجع ، وليس من الضروري أجزاء من تخطيط املراجعة

 النسق الذي  حسب والوثائق. تساهم املراجعات عن بعد للخطط أفضل مراجعات مستندية

 .، في مراجعة عالية الجودة والتعمق في الوثائقيراه املدقق

  لتكنولوجيا املتاحة يعزز التوثيق واإلبالغ. يساهم استخدام موظفي املنشأة ااستخدام تحسين

معلومات الفيديو والصور الفوتوغرافية في تحسين فهمهم واستخدامهم  لجمعللتكنولوجيا 

وتحسين القدرة على  هم في توثيق أفضل لظروف املنشأةيسا بدوره للتكنولوجيا املتاحة. وهذا

أدوات انتاج فرص العاملين عن بعد، وزيادة اإلبالغ عن الحوادث والظروف ملوظفي الشركات 

 .التدريب عن بعد في املستقبل

  الوقت املطلوب لجمع ورقمنة الوثائق  توزيعتخفيف عبء التدقيق على عمليات املنشأة. يمكن

 من والفيديو والصور على مدى عدة 
ً
 والذي قد في فترة تدقيق جميع األعمال تركيزأسابيع، بدال

ل
ّ
 .أنشطتهم اليومية عن أداءاملوظفين  يعط
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  تحسين التنظيم وتأكيد الوثائق املطلوبة. نظًرا 
ّ
راجعة وتجميع ه يتعين على موظفي املنشأة مألن

جميع الوثائق املطلوبة  ، يوفر التدقيق عن ُبعد فرصة لتنظيم وتأكيد أّن املستندات املطلوبة

 .متاحة بسهولة للمراجعة القانونية

 نقائص املراجعة عن بعد

 :تضّمن نهج التدقيق عن بعد كما تنفذه الشركات بعض أوجه القصور 

  ال يمكن استبدال املالحظات املباشرة. ال يوجد ش يء مثل مباشرة العمليات على امليدان، ومراقبة

نقائص  لتدقيق االلكترونيحة التي ال ينبغي أن تكون هناك. لأو حتى مالحظة الرائ الجسد،لغة 

 تتعلق، مثل الحاالت التي تكون فيها العمليات آمنة أو مقيدة بشدة أو في ظل ظروف معينة أيضا

بجهاز فيديو، وال يمكنك أخذه إلى العديد  معّقمةفي غرفة  التجّول بيئات حساسة. ال يمكنك ب

 .من املصانع الكيميائية أو املصافي

  وقد يؤّدي  .التدقيق عن بعد موظفي الجهات الخاضعة للرقابة في ظلمن الصعب بناء عالقة مع

فقدان فرص تقديم تلميحات ونصائح ومالحظات للتحسين. من الصعب تحديد أفضل  إلى

املدققون  يقومالتي قد يستفيد منها اآلخرون خارج عملية التوثيق.  األعمالاملمارسات أو وصف 

موظفي الجهات وغالًبا ما تكون هذه أكثر األشياء املفيدة التي يحصل عليها  بذلكالجيدون 

 .مسار التدقيقمن الخاضعة للرقابة 

  تّم يفتح االفتقار إلى التفاعل الشخص ي فرًصا أخرى لالحتيال. يتم زيادة فرصة تقديم وثائق

ا إضافًياوحذف املعلومات  التالعب بها
ً
أو بعض إجراءات  املهمة. قد يتطلب هذا تخطيط

 .التقليديعوائق التدقيق  أن ترفع بمجرد ، وذلكاملتابعة املختلفة أواملراجعة اإلضافية / 

 كن مستعدا للمطبات في الطريق

فشل قنوات املؤتمر، ال يستطيع املشاركون االستماع أو . كن مستعًدا ملواطن الخلل في التكنولوجيا

بعض جدران الحماية الخاصة بالشركة لديها حدود للحجم  .نسيان تشغيل امليكروفونات الخاصة بهم

ملفات الفيديو والصور، وقد تتطلب من موظفي املنشأة طلب املساعدة من أخصائيي تكنولوجيا 

 .التغلب على كل هذه العقبات بالوقت والخبرة يمكناملعلومات عند تحميلها. و 
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 خاتمة

 االستخدام العملي للتكنولوجيا

في جميع أنحاء العالم اليوم. هذا ليس أقل صحة من  التدقيقاالبتكار والتحول هو محور األعمال وبرامج 

بما في  املجالالحديث عن التدقيق عن بعد. هناك العديد من التقنيات املزدهرة التي تبشر بالخير في هذا 

( dronesالطائرات بدون طيار ) املعزز ومركباتو  االفتراض ي والواقع ذلك استخدام بث الفيديو املباشر

 .من بين أمور أخرى  االصطناعي،والذكاء 

: ال تدع بريق التكنولوجيا الجديدة يمنعك من استخدام ما لديك املؤلفينبناًء على تجربة كلمة تحذير 

وبالنسبة للعديد من  ين ذوي الخبرةوفهم كيفية استخدامه. تتطلب الطائرات بدون طيار املشغلاآلن 

. يتطلب البث املباشر والواقع املعزز معدات متخصصة ترخيصا قضائيات في بعض الواليات الشركا

ولكن استخدم ما يعمل  -يدة هذه التقنيات مف - فتح آفاق جديدةوعرض نطاق ترددي مرتفع. استمر في 

 .مع مراعاة الدمج املستقبلي للتكنولوجيات الجديدة اآلن

 يناسب الج
ً
 عن املراجعة التدقيق عن بعد ليس حال

ً
كجزء من  ذلك،. ومع املباشرةميع. وهي ليست بديال

عندما  املطلوب ويوفر الضمان دوًرايمكن للتدقيق عن بعد أن يلعب  السنوات،برنامج ضمان متعدد 

 .تمنع ظروف خاصة العمل كاملعتاد

 


