
 

 
                      

 
 

 
 
 
 

 عند تنفيذ مهام الرقابة عن بعد لحصول على أدلة اإلثبات ا
"Obtaining evidences when performing remote auditing" 

 
 بحث مقدم لالشتراك في المسابقة الثالثة عشرة للبحث العلمي في مجال الرقابة   

 التي تنظمها المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية  
 

 إعداد الباحثة 
 محاسبة/ د. عبير مصطفى نور الدين حسين 

 اإلدارة المركزية للرقابة على البنوك مدير عام ب
 الجهاز المركزي للمحاسبات 

 جمهورية مصر العربية 
 
 

 هـ 1442م / 2021



 

 أ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ِحيِم ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

 

ْر ِلي َأْمِري ( 25)َقاَل َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري  َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن  (26)َوَيسِّ
 ( 28)  َيْفَقُهوا َقْوِلي (27)ِلَساِني 

 
 صدق هللا العظيم 

 
 سورة طه

  



 

 ب
 

 شكر وتقدير 

 
الحمددد كمك مددديكلجاللدددهكلودددم كلطاددد كلذيدددانكيددددديخ اكالدددأتكمذددديخجهكليددد  ك دددديتك  ددد كم ممددد ك دددأاك

وحمددد كالادددي تكا وددد  كالالحدددااكالدادددنكلدددلكالحمددد كودددض،كاللدددموالكلا علاكلالندددم كلاللدددم كذدددد كيددد  خيك
كالمالعوثكع مةكلدعيلم  اكلذد كآل كلصحال كمطمع  اكلبع .......
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 ملخص البحث
ةككرقيبكالكك جف أكواي لدحنو كذد كم لةكاإلثاليلكذج ككككطع  فك أاكالالحاكال عرفكذد كو ىك ق انكالمرا

ال هك واطا ال ح ييلك ظضك فهك بع ك ذد اكك ذ ك ال لدبك ال قريراكل افاةك طو  ك ذد ك مثرك و ك لأللك لويك ياك
بيل دب قكذد كالوايزكالمر زتكلدمحيياليلكبيذ اليعهكم  كم نكا طاز كالرقيباةكفهكطماوعيةكونركالعرباةاكك

دوايزكال يبع  كلككطع  المراو كقبضككككالمل خ وةككلإطرا،الكالمراطعةككةرقيبالككمييل بك ذنكل دويرككككبلرلك
فهك عزيزك لعك ال هككككاالرقيبهككهلإيايوًيك اآللايلك الفرضايلك جيلل ك و ك ا  اليعكووموذةك لذللكو ك م ك

الكي اإلثاليلك م لةك ذد ك الحنو ك و ك المراطعك منككفك مك ك يمك ك لال هك الماجاةك لدمعيل رك لفقًيك لالمم،وةك اةك
ور ل كإيويبهككإطرا،كذمداةكالمراطعةكذ كبع اكلويكلأللكو ككلكككالرقيبةكك جف أكواي ذج ككيع م كذد ايكالمراطعكك

ال قريراك ميك جيلل طو  ك ذد ك لال هك جعكسك المراطعةك ذمداةك وخرطيلك قامةك الفرضايلكككك كفهك عيانك
لد لدبكك وق ر يلك بع كبلرلكلضعك اإلثاليلكذ ك م لةك الحنو كذد ك المراطعكفهك ال هك واط ك ال ح ييلك

كذد اي.كك

 جف أكواي ككم لةكاإلثاليلكذج ككمخ كيمك كلدمراطعكالحنو كذد كل وصد كالالي ثةكإل كذ  كخ يئجاكم ماي
ذ كبع اكلمنكوعينك أهكا  لةك كونك يفاةكلومئمةكل حمضكالخنيئصكالواطبك وافر يكفهكا  لةككككالرقيبة

لفقًيكلدمعيل ركالماجاةاكلمنكلعمداةكالمراطعةكذ كبع كور ل كإيويبهكيعينكو كوخرطيلكذمداةكالمراطعةكك
الرمتكك يحمضك ال قريرك وخ ك ذد ك موي ك دويرككال هك جعكسك ال ح ييلك بعضك لوط ك للكج ك العي  اك الماجهك

إطرائايكفهكووقعكالواةكالخيضعةكلدرقيبةككو ككالمل خ وةكبيلوايزكالمر زتكلدمحيياليلككالمراطعةككمييل بكك
لطو كال قجايلكال كجولوطاةكالكيفاةكلد دويراك ميكمخ كويزا كككك  مثضكفهكاال  ايجكإل كككإل كإطرائايكذ كبع ك

كجينكالمراطعةكاإللك رلخاة.بكبعضكالمراطع  كلاسكل لانكال عايةكالكيودة

 ل رط كالالي ثةكبع  ك وصايلاكوجاي:ك

إ ددد اثكال ددددويرالكال قجادددةكالمزودددةكل ددددويركميددديل بكالمراطعدددةكلإطرائاددديكذددد كبعددد كيدددوا،ككضدددرلع  •
لوطادددةكفدددهكوودددياللك فدددبكلوعيلودددةكالبايخددديلكلالبروواددديلكل يصدددًةكفامددديكل عددددقكال ددددوعالكال كجوك

بيلمراطعددةكاإللك رلخاددةكملكال دددويرالكالخيصددةكبيل عيقدد كوددعكليدددي،كال ددالكيلكاللددحيباةكلد دد و  ك
 المز كللموةكالبايخيل.

 ددددويركا  ا،كالماجدددهكلدمدددراطع  كفدددهكوودددياللكااليددد في  كوددد كالدددأ ي،كاالصددددجيذهكلايددد خ ا ك •
  كجولوطايكفهكطمعكم لةكاإلثاليلكذ كبع .ال

  ددواعكالمددراطع  كذددد كاإلل حددي كبدد لعالك  عيباددةكو خننددةكفددهكووددي ك كجولوطادديكالمعدوودديلك •
كلاي خ اوي ايكفهكالمراطعةكذ كبع .
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Summary 

    The aim of this research is to identify the extent to which auditors evaluate to obtain 

evidence when conducting the remote audit process in light of the challenges facing the 

auditors and how to overcome them, and what impact this has on the quality of the 

report, by applying to the Accountability State Authority as one of the most important 

control bodies in the Arab Republic of Egypt, In order to support and develop the 

auditing methods used by his auditors,and to contribute to strengthening its oversight 

role, by testing a set of hypotheses that dealt with the mechanisms that enable the 

auditor to obtain sufficient evidence and suitability in accordance with professional 

standards, which the auditor can rely on to carry out his tasks when conducting the 

remote audit process, This has a positive impact in maximizing the value of the outputs 

of the audit process, which is reflected in the quality of the report. The hypotheses also 

addressed the challenges facing the auditor in obtaining evidence from a distance in 

order to develop proposals to overcome them. 

    The researcher reached several results, the most important of which is that the 

auditor can obtain evidence when conducting the remote review process, and that most 

of these evidence are sufficient and appropriate and bear the characteristics that must 

be available in the evidence in accordance with professional standards, and that the 

remote review process has a positive return that maximizes the outputs of the review 

process. Which is reflected in the report as it carries a fair professional opinion, but 

there are some challenges to the development of audit methods used by the Central 

Auditing Organization from conducting them on the site of the controlled entity to 

conducting them remotely represented in the need for the presence of sufficient 

technological techniques for development, and some auditors still do not have full 

knowledge of electronic audit systems. 

The researcher came up with several recommendations, including: 

▪ The necessity of making the necessary technical developments to develop 

audit methods and conduct them remotely, whether technological 

developments in the fields of data preservation and processing and 

software, especially with regard to electronic auditing or developments 

related to contracting with cloud network intermediaries to secure the 

necessary data safety.                    

▪ Develop the professional performance of auditors in the areas of 

benefiting from artificial intelligence and the use of technology in 

collecting evidence from a distance. 

▪ Encouraging auditors to join specialized training courses in the field of 

information technology and its uses in remote auditing. 
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 اإلطار العام ومنهج البحث

    أواًل: المقدمة:

الك  وقفكول ر كال دوعكال كجولوطهكالأتكيلانكفهكا  نيعكالوق كلالوا كلالمي اكلوعكظاوعكالثوع كك
إل كك زييعالاك ب لنك للزاعالك لع ك بمك خحوك كوويلك الرقمهك ال حو ك إل ك ال هك ا فك الرابعةك النجيعاةك

اإللك رلخاة ال ويع ك ذد ك يع م ك عقمهك اق ني ك إل ك لصواًلك عقمهك لمو معك ال حف زك لالبايخيلككككطيخبك
المعدوويلك فهك كجولوطايك الايئضك ال دوعك م ىك فق ك االصدجيذهاك الأ ي،ك و ك م ك قجايلك اإللك رلخاةك
لاي رطيعكك ياولةك فبك إل ك بيإلضيفةك العمضك فهك لالموثوقاةك ال قةك زيي  ك إل ك لاال نياللك لالبرووايلك

مييل بكك ذد ك مثرهك ذكسك الأتك ا ورك لالمعدوويلاك البايخيلك ابةككالرقيلوعيلوةك فق ككمراطعةللإطرا،الك اك
لال اإللك رلخاةاك المراطعةك لالكك  ق قظارلك ل لنككككمراطعةالرقمهاك الواةككالحيطةك ووقعك فهك المي تك د واط ك

كك. Remote Auditذ كبع ككالمراطعةل وكويكيعرفككرقيبةدلكالخيضعة

وعيوملكلبايخيلككضفهك  ك  ًاكذد ككيككأتةكالرقيبكإنكم لةكاإلثاليلك هكالعجنركالمحوعتكفهكذمداةكال
ذ كبع كالحنو كذد كالبايخيلكلالمعدوويلكو ك م ككككمراطعةكالواةكالخيضعةكلدرقيبةاكل  ددبكذمداةكال

ا خيمةكلال دباقيلكال قجاةكالح لثةكذبركاإلخ رخ اكلمصالحكالقضي،كذد كوليعالكالمراطعةكال  ليةكلشاكًياكك
كاإلخ رخ ك وكالمن عكالجيشئكلأل لة.كلياكونكاي خ ا كل الي  كالبايخيلكإلك رلخاًيكذبركشالكيلك

الخيضعةكك الواةك ميًيك يخ كفهكووقعك لا   ك المراطعةكبنفةكذيوةك ع برك منكم  افك الرغنكو ك ذد ك
لطريقةكك إلك رلخاًيك ملك ل ليًيك بيلبايخيلك الخيصةك ال  ل ضك خوعاةك ذ ك الجيرك لبنرفك بع اك ذ ك ملك لدرقيبةك

لطباع إل ك ل ركشكضك م ىك ذللك منك إالك فهكذمداةككوعيلو اياك المراطعك ذد ايك يع م ك ال هك اإلثاليلك م لةك ةك
ا  لةكو كمطضكك دلككالمراطعةاكلبيل يلهكاإلطرا،الكلا ييل بكال هكيل خ وايكالمراطعكفهكالحنو كذد كك

كالوصو كإل ك  ك  الكوعقولةك حققكالا فكلفقًيكلمعيل ركالمراطعةكيوا،كالمحداةكملكال للاة.

كثانيًا: مشكلة البحث: 

نكب ئةكالمراطعةكذ كبع كبيي خ ا كالوييئضكال كجولوطاةكلال دباقيلكاللحيباةكفهكظضكمخيمةككخيرًاك ك
المعدوويلكاإللك رلخاةك ع بركب ئةك يلاةكو كالوع ك  اكل نك الي  كالمعدوويلكب لنكق و كلذوائقكالمكينك

ذبركك لذللك م رىك إل ك بد ك و ك ملك م رىك إل ك وج   ك لو ك آ رك إل ك و ك دب قك خقدايك ال الكيلككف  نك
ال الكيلك ذبرك أهك اإللك رلخاةك اإلثاليلك م لةك طمعك إل ك المراطعك يضدرك اللاي ك لفهك أاك اإللك رلخاةك

كاكل  دخصكو كدةكالالحاكفهكال ليؤاللكال يلاة:ذ كبع ككواي كالرقيبةك جف أكذج كلال دباقيلك
 ذ كبع ؟ككواي كالرقيبةك جف أكذد كم لةكاإلثاليلكذج ككطعويكو ىكإوكيخاةك نو كالمرا •
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المرا • ذد ايك يحنضك ال هك اإلثاليلك م لةك لدمعيل رككطعكك ضك  م عك لفقًيك لالممئمةك بيلكفييةك بع ك ذ ك
 الماجاة؟ك

 ذد كم لةكاإلثاليلكذ كبع كذد كطو  كال قرير؟ككاطع ضكلوط كور ل كإيويبهكلحنو كالمرك •
لإطرا،ككككواي كالرقيبةكك جف أكفهكالحنو كذد كم لةكاإلثاليلكذج ككككطع واط كالمراككيلك ح يكك وط ك ضكك •

 ؟ككذ كبع ككالمراطعة
فهككككالمراطعكككال هك واط ككيلك ح يالالمراطعةكذ كبع اكلكذمداةككلذللكو ك م ك لداطكالضو،كذد ككككك

ذج كك ذد ايك الحنو ك لآلايلك اإلثاليلك م لةك ذد ك الرقيبةكك جف أكالحنو ك بع كككواي ك لو ىك ق انكذ ك اك
ك.اكلذللكبيل دب قكذد كالوايزكالمر زتكلدمحيياليلكلايكطعالمرا

 ثالثًا: الدراسات السابقة والمرتبطة:
ل نكذرلكك الالحااكليوفك بموضوعك لايكذمقةك ال هك الليبقةك ال عاييلك الالي ثةكذد كبعضك اطدع ك

كودخصكلالعضك أهكال عاييلكفاميكلده:ك

 Miklos A. Vasarhelyi, 2010 Ryan A. Teerer, Michal G. Alles (1) ,دراسة: 

 المراجعة عن بعد.                                                                               .The Remote Audit بعنوان: 

المعدوويلك ف ايك كجولوطايك ال هك  احك الموياللك يح  ك بحثهك إطيعك إل ك ق ينك ال عايةك   ف ك
لاال نياللكل حد ملكالمراطعةكاآللاةكلدمراطع  كالعمضكذ كبع كل قد ضك كيلافكاللفركلال واط كالمكيخهك

كوعكزيي  ك في، كذمداةكالمراطعة.
المراطعونكك و ك ملايك يقرنك ال هك العمداةك بيذ اليع يك بع ك ذ ك المراطعةك وفاو ك ال عايةك عريفك ل جيلل ك

بيإلطرك لاال نياللك المعدوويلك وعكك كجولوطايك بيل فيذضك لذللك إلك رلخاًيك اإلثاليلك م لةك لومعك ال حد داةك ا،الك
البايخيلكالميلاةكلالضوابطكال ا داةكبايكبلضكالجيركذ كك الواةكالخيضعةكلدرقيبةاكلإب ا،كالرمتكذ ك قةك

كالموقعكالمكيخهكلدمراطعكبجيً،كذد كا بحيثكال هكمطري كذد كالفر كاالف راضاةكل حد ضكمخ دةكالمراطعة.ك
كل وصد كال عايةكإل كويكلده:ك

المراطعةكذ كبع ك ق  كفرصةكلدمراطع  كلمي في  كو كال كجولوطايكلال كافكوعكب ئةكالمعدوويلكك •
 الم ل ر اكفهك   كمنكالمراطعةكالمل مر ك خففكال وق  كق  كالمراطعة.

فريقكالعمضكو ككلؤ تكالقاي كبيلمراطعةكذ كبع كإل كإذي  كال فك ركفهكالدريقةكال هكل نكبايك  ك ض •
   اكا  ايطيلكلو زالكفر كالعمضكل افاةكإ اع  .ك

 
)1(Ryan A., Michael G., Miklos A., 2010, "The Remote audit", Journal of emerging technologies 

accounting, Vol. 7, PP. 73-88. 
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 دعبكإذي  ك ج يةكذمدايلكالمراطعةك لعًاكور زيًيكو كإذي  كال وازنكلإذي  ك ع   كمخ دةكالمراطعةكك •
 إل ك جف أك حد ملكمكثركشمواًلك ع م كذد كال واصضكلال وث ق.ك

قطكبضك م  كإل كالموي كاللدو هك  اككإنكصعوبيلكل واطزكالمراطعةكذ كبع كلال ك قجاةكفكك •
الحنو كك ال هك نك ا  لةك ذد ك بجيً،ك ضميخًيك يق وونك الأل ك لدمراطع  ك الرا ةك العواوضك  ح  ك أهك
االف راضاةكك العمضك فر ك ب  ك لالم الي لةك الم ل ر ك الثقةك لذمقيلك بع اك ذ ك ل حد دايك ذد ايك

 لالمراطع  .ك
 ( 1):2013دراسة: معتصم أدهم هارون إبراهيم، 

من وجهة   المراجعة  تقرير  وأثره على  اإللكتروني  التشغيل  في ظل  المراجعة  في  اإلثبات  أدلة  بعنوان: 
كنظر األطراف ذات العالقة. 

ك نكال دب قكذد ك لوانكالمراطعةكالقووهكلاإل اع كالعيوةكلدمراطعةكال ا داةكبيللو ان.ك
لدمراطعكلوي القيخوخاةكلا  مقاةك الملئولاةك ال عايةك اإلثاليلككل جيلل ك القيخوخاةكلم لةك م لةكاإلثاليلك هاةك

ال قد  يةكك ا  لةك ب  ك اال  مفك لملط ك اإلثاليلك م لةك لمخواعك لشرلطك صم اةك المراطعةك ميك جيلل ك فهك
كلاإللك رلخاة.كك

ا  مفكفهكوفاو كم لةكاإلثاليلكفهكالمراطعةكيوا،كاإللك رلخاةكذ ككككذ  كلطو كل وصد كال عايةكإل كك
النم اةاكك الكفييةاك و ك  اك اإلثاليلك م لةك الك خ دفك نيئصك ال قد  يةاك ميك المراطعةك فهك وفاووايك
الممئمةاكلال وق  كالمجييباكفهكالمراطعةكاإللك رلخاةكذ كالمراطعةكال قد  يةاكلإنكا  دف كطباعةكال ل ضك

ك.كمك كلدمراطعكاالذ مي كذدا كفهك كوي كعمي كال خنهكف صالحك ل ًمكإلك رلخايًكالأتكي
 ( 2):2021دراسة: رويدا السيد علي المنوفي، 

بعنوان: المراجعة عن بعد في ظل وسيط الحوسبة السحابية ومدى إيجابياتها لمستخدميها والمستفيدين  
 من تقاريرها.

لمحيللةكك الوصو ك إل ك ال عايةك لذللك  ف ك بع ك ذ ك بيلمراطعةك الخيعطاةك المراطعةك واي ك  دويرك
ل وماعايكك البايخيلك و ك ملايك حد ضك يمك ك لال هك لدبايخيلك لاللريةك اآلوجةك ال خزي ك بوييئطك بيالي في  ك

كبيالذ مي كذد كقواذ كالبايخيلاكلاخبثقكو ك أاكالا فكا   افكالفرعاةكال يلاة:ك

 
،"أدلةاإلثباتفيالمراجعةفيظلالتشغيلاإللكترونيوأثرهعلىتقريرالمراجعةمنوجهةنظر2013معتصمأدهمهارونإبراهيم،(1)

ال ذات بالسودان"،األطراف الداخلية للمراجعة العامة واإلدارة القومي المراجعة ديوان على بالتطبيق ماجستيرعالقة: أمرسالة جامعة ،

 .،دارالمنظومةدرماناإلسالمية،السودان
المنوفي،(2) على السيد لمستخدمي2021رويدا إيجابياتها ومدى السحابية الحوسبة وسيط فيظل بعد عن المراجعة " من، والمستفيدين ها

.2021،العدداألول،يناير22،كليةالتجارة،جامعةبورسعيد،مجلةالبحوثالماليةوالتجارية،المجلدرسالةدكتوراهتقاريرها"،
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منك • و ك لد  ك ك الممئنك ال دويرك لوحققكككوجيق ةك وو  ك ب كضك لدقايسك المحييباةك ندحك البايخيلك
ورلخةكوومعةاكلبح اك كونكمكثركياولةكلقيبداةكلمي خ ا كو ك يفةكا طرافكالمعجاةكبميكفهكك

 ذللكاإل اع كلالمراطع  .ك
وجيق ةكخقيطكال دويركالممئنكلمعيل ركالمراطعةكالأتكلجييبك دباقيلكالمراطعةكالمع م  كفهكظضكك •

 يل. حد ضكالبايخك
ل دوالكك • قبول اك و ىك ذد ك لالوقوفك لدمراطعةاك المنريةك الب ئةك قبضك و ك ال دويرك ا  اليعك أاك

ك دباق .ك
كل وصد كال عايةكإل كالج يئجكال يلاة:كك

و كك • لذللك اللحيباةاك الحويالةك وثضك ال كجولوطاةك ال قجايلك بيي خ ا ك بع ك ذ ك المراطعةك ذمداةك   الرك
كي بكوراطعةك برىك قعكفهكمويك كبع   اكبيإلضيفةكإل كك م كإوكيخاةكوراطعةكالبايخيلكو ك م كو

منكالمراطعكياكونكبع  كذ كاإل اع ك وجالًيكلعمضكص اقيلكوعكالعمم،كوميكلزي كو كثقةكالمل خ و  كك
 لد قيعيركالميلاة.ك

ياولةكالحنو كذد كالبايخيلكالميلاةكالمزوةكبفعيلاةكلفهكالوق كالمجييبكواميك ينك وماياكليقو ككك •
البراوجكالوي ز كلدمراطعةكوعكال حققكو كطو  كمخيمةكككالمراطع بومعكل ق انكم لةكاإلثاليلكو ك م ك

 الرقيبةكلقواخ  كالحمييةكلا وينكلدملي ةكال خزيجاة.ك
  احكالمراطعةكذ كبع كفرصةكال حو كو كم أكذ جةكإل كالمراطعةكالكيودةكوميكيلمحكبج يئجكمكثرك قةك •

 لةكلال فيفاة.بيإلضيفةكإل كق عكمكبركو كالملي،

 ( 1):2017دراسة: أبو بكر غالء محمد، 

بعنوان: تطبيق معايير المراجعة المقبولة والمتعارف عليها في ظل مدخل المراجعة المستمرة لتكنولوجيا 
 المعلومات.

المقبولةكك المراطعةك وعيل رك العيوةك    ك المعيل رك ب  ك اال  مفيلك ذد ك ال عرفك إل ك ال عايةك   ف ك
براوجكك ذج ك دب قك المعيل رك خفسك اي خ ا ك يمك ك ل ضك المل مر اك اإللك رلخاةك لالمراطعةك ذد ايك لالم عيعفك

كالمراطعةكاإللك رلخاة.ك
كل وصد كال عايةكإل كالج يئجكال يلاة:كك

 ضرلع كثاليلكوعيل ركالمراطعةكذج كإطرا،كالمراطعةكاإللك رلخاةكالمل مر .ك •

 الم دداليلكال هكفرض ايكطباعةك كجولوطايكالمعدوويلكوجايكويكلده:كضرلع ك وفركووموذةكو ك •
  وفركوايعالكو خننةكلدمراطعكلاط ايزكالمراطعكلبراوجك    داةكل  عيباةك يصة. -

 
جياالمعلومات"،،"تطبيقمعاييرالمراجعةالمقبولةوالمتعارفعليهافيظلمدخلالمراجعةالمستمرةلتكنولو2017أبوبكرغالءمحمد،(1)

.www.Suj.sebhau.edu.Iy مجلةالعلومالبحثيةوالتطبيقية،

http://www.suj.sebhau.edu.iy/
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 االي عيخةكبألتكالخبر كفهكووي ك كجولوطايكالمعدوويلكو كغ ركالمراطع  .ك -

كل ركلدمراطعةكاإللك رلخاةكب كضكوح  .كلملص كال عايةكبضرلع كقاي كالمجيميلكالماجاةكبإص اعكوعيك

 ( 1): 2020دراسة:عمار عصام السامرائي، 

بعنوان: دور تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التدقيق ودعم  
 استراتيجيته من وجهة نظر مدققي الحسابات.

 البحرين""دراسة ميدانية في شركات تدقيق الحسابات في مملكة  
  ف كال عايةكإل ك عريفك لعك قجايلكالأ ي،كاالصدجيذهكبيي خ ا كال  ق قكالرقمهكفهك حق قكطو  كك

كال  ق قكل ذنكاي را اواةكال  ق قكالمل خ وةكفهكشر يلك  ق قكالحليبيلكفهكومدكةكالالحري .ك

كل وصد كال عايةكإل كويكلده:

 ال  ق ق.اي خ ا كال  ق قكالرقمهكيلانكفهك حق قكطو  ك •
ومدكةكك • فهك ال  ق قك شر يلك فهك ال  ق قك اي را اواةك فهك ذنك االلك رلخهك ال  ق قك اي خ ا ك يلانك كميك

 الالحري .ك
مخ ك وط كوعوقيلك ح كو كاالي في  كو كاي خ ا كال  ق قكالرقمهكفهك حق قكطو  كلاي را اواةكال  ق قك •

اإل البرووايلك وجايك دفةك الالحري ك ومدكةك لهك ال  ق قك شر يلك ال  ق قكفهك فهك الم خننةك لك رلخاةك
إضيفًةكإل كالحيطةكل جيانكذمدايلكال  ق قكالرقمهكو ك  اكإص اعكالقواخ  كلالمعيل ركالماجاةكال هكك

  جينكاي خ ا كال  ق قكالرقمهكفهك ق ينك  ويلكال  ق ق.ك

الالحرك • ومدكةك فهك ا ذمي ك وجيميلك ل ىك لاال نياللك المعدوويلك بيي خ ا ك كجولوطايك ال ق  ك ي ككمنك
ب كضك ب ركفرلكذد كشر يلكال  ق قكفهكالالحري كلاقعًيكط ل كل ددبكوواكالةك أاكال دوعكلال وط ك

 خحوكاالي في  كوج .ك

 رابعًا: نتائج الدراسات السابقة والمرتبطة: 
ذمداةكالمراطعةكذ كبع كلؤ تكإل كياولةكل ال ركالحنو كذد كك جف أكا فق كبعضكال عاييلكإل كمنك .1

كم لةكاإلثاليل.ك

بعضكك .2 لواط ك بع ك ذ ك المراطعةك فهك اإلثاليلك م لةك ذد ك الحنو ك منك ذد ك ال عاييلك بعضك ا فق ك
كال ح ييلكال هكق ك ح كو كاالي في  كوجاي.ك

 
التدقيقودعماستراتيجيتهمن2020عمارعصامالسامرائي،(1) الذكاءاالصطناعيباستخدامالتدقيقالرقميفيتحقيقجودة ،"دورتقنيات

لةوجهةنظرمدققيالحسابات:دراسةميدانيةفيشركاتتدقيقالحساباتفيمملكةالبحرين"،جامعةالعلومالتطبيقية،مملكةالبحرين،المج

 .1،العدد8مجلددارالمنظومة،ةلالقتصادواألعمال،العلمي

 



 

6 
 

 ملص كبعضكال عاييلكضرلع ك  عيبكالمراطعكل    د كإلطرا،كالمراطعةكذ كبع .ك .3

 ضكوح  .ضرلع كقاي كالمجيميلكالماجاةكبإص اعكوعيل ركلدمراطعةكاإللك رلخاةكب ك .4

ليم بكوميكيبقكمنك جيككذ  ك وافقكفهكبعضكاآلعا،كب  نكإوكيخاةكاالذ مي كذد كالمراطعةكذ كك
عمي كك إب ا،ك فهك المراطعك ذد ايك يع م ك لال هك الماجاةك لدمعيل رك لفقًيك اإلثاليلك م لةك ذد ك الحنو ك فهك بع ك

كالعي  .ك
اء المراجعة عن بعد والفرق بينها وتناولت الدراسة الحالية آليات الحصول على أدلة اإلثبات عند إجر 

التحديات  بعض  الدراسة  تناولت  كما  للرقابة،  الخاضعة  الجهة  موقع  في  عليها  الحصول  آليات  وبين 
التي تواجه المراجع في الحصول على أدلة اإلثبات عند إجراء المراجعة عن بعد بالتطبيق على الجهاز 

في الرقابية  األجهزة  أهم  أحد  للمحاسبات  المقترحات   المركزي  وضع  بغرض  العربية  مصر  جمهورية 
كللتغلب عليها. 

كخامسًا: فرضيات البحث:

ك  مثضكفرضايلكالالحاكفهكمعبعك ه:ك

و كك • المراطعك آلايلك مك ك لطو ك ذد ك ال عايةك ذ جةك آعا،ك ب  ك إ نيئاةك ذالك اللةك فرل ك الك وط ك
ك.ذ كبع كلإطرا،كالمراطعةك جف أكواي كالرقيبةكذج ككيككالحنو كذد كم لةكإثاليلكيمك كاالذ مي كذد ا

الك وط كفرل كذالك اللةكإ نيئاةكب  كآعا،كذ جةكال عايةكذد كمنكإطرا،كذمداةكالمراطعةكذ كبع كك •
كيليذ كفهك نو كالمراطعكذد كم لةكاإلثاليلكلفقًيكلدمعيل ركالماجاة.ك

ال • منك ذد ك ال عايةك ذ جةك آعا،ك ب  ك إ نيئاةك ذالك اللةك فرل ك لحنو كككالك وط ك اإليويبهك مر ل ك
 ذ كبع كيليذ كفهك عيانكقامةكوخرطيلكذمداةكالمراطعةكلطو  كال قرير.كالمراطعكذد كم لةكاإلثاليلك

اإلثاليلكككك ح ييلكالك وط كك • م لةك ذد ك الحنو ك فهك المراطعك الرقيبةكك جف أكذج كك واط ك لإطرا،ككككواي ك
 .كذ كبع ككالمراطعة

ك

ك

ك
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ك
ك( هيكل فرضيات البحث1شكل رقم )

 المصدر : من إعداد الباحثة 

 سادسًا: أهداف البحث:  
ك  فك أاكالالحاكإل كويكلده:

المرك • آلايلك نو ك ذج ككككاطع عايةك ذد ايك يع م ك ال هك اإلثاليلك م لةك لكذد ك الرقيبةك واي ك إطرا،ك جف أك
اي قم كككك-النم اةككك-اكوعكا  أكفهكاالذ اليعكالمؤثرالكال يلاة:ك)المجييالةكذ كبع كذمداةكالمراطعةكك

 ووضوعاةكا  لةكلبع  يكذ كال ح ز(.كك- بر كالمراطعك-فعيلاةكخيي كالرقيبةكال ا داةك-من عال
ا ييل بكك • ا  ايعك طريقك ذ ك ذدماةك وجاواةك و ك م ك لذللك ال عايةاك فرضايلك صحةك ا  اليعك

 اإل نيئاةكالمجييالةكال  اليع ي.ككك

 سابعًا: أهمية البحث: 
فهك دويركك الملي مةك لإطرا،الككككمييل بكوحيللةك الرقيبهككالمراطعةككالرقيبةك ال لعك دوايزكلبلرلك عزيزك

 و ك م كويكلده:كالمر زتكلدمحيياليلك
ذد ككك • إطرا،كككيلك ح يالكال عرفك ذج ك اإلثاليلك م لةك ذد ك الحنو ك فهك المراطعك منك واط ك يمك ك ال هك

 ذمداةكالمراطعةكذ كبع كل ق ينكوق ر يلكلد لدبكذد اي.

فرضيات 
البحث 

ينة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء ع
الدراسة على وجود آليات تمكن المراجع من 
الحصول على أدلة إثبات يمكن االعتماد عليها 

.عدعند تنفيذ مهام الرقابة وإجراء المراجعة عن ب

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء 
عينة الدراسة على أن إجراء عملية المراجعة 
عن بعد يساعد في حصول المراجع على أدلة 

.اإلثبات وفقاً للمعايير المهنية

ال توجد تحديات تواجه المراجع في الحصول
على أدلة اإلثبات عند تنفيذ مهام الرقابة 

.وإجراء المراجعة عن بعد

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء
عينة الدراسة على أن المردود اإليجابي 

لحصول  المراجع على أدلة اإلثبات عن بعد 
يساعد في تعظيم قيمة مخرجات عملية 

.المراجعة وجودة التقرير
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لممئمةكك ق ينكال وصايلكال هك عززك لعكالمراطعكو كضرلع كالحنو كذد كم لةكاإلثاليلكالكيفاةكلا •
 .ككذ كبع كككواي كالرقيبةك جف أكذج كلفقًيكلدمعيل ركالماجاةكلذللك

 ثامنًا: مجتمع البحث وعينته:
العيود  كك المراطع  ك و ك يفةك الالحاك وو معك ونرككبي كونك بوماوعيةك لدمحيياليلك المر زتك لوايزك

كككككك.كراطع(كوك50)ككالعرباةاكل نكا  ايعكذ جةكوكوخةكو 
 تاسعًا: أسلوب البحث:  

المراطعةكلآلايلكك العدماةك و كو ىك دويركذمداةك ال حد دهكلآلعا،ك الالي ثةكا يدوبكالوصفهك ا الع ك
الحنو كذد كم لةكاإلثاليلكذ كبع اكلويك وكالمر ل كاإليويبهكلأللكذد كطو  كذمداةكالمراطعةاكلذللك

با ك الم  اخاةاك ال عايةك خ يئجك ل فل رك ل حد ضك ذ ككو ك م كلصفك ال عايةك فرضايلك ا  اليعكصحةك فك
بوماوعيةكك لدمحيياليلك المر زتك الوايزك بيل دب قكذد ك و ل رالك ضكفرضاةك البايخيلك لبك طريقكطمعك
ونركالعرباةاكلو كثنك نكاالي عيخةكبيإل ني،كالوصفهكلاإل ني،كاالي  اللهاكلذللكو ك م كاإلطيبةكك

كككذد كميئدةكقيئمةكاالي باينكالمع  كو كقبضكالالي ثة.
 عاشرًا: مصطلحات البحث: 

 Remote Auditالمراجعة عن بعد: 
البايخيلكككك ه ب حد ضك لاال نياللك المعدوويلك بربطك كجولوطايك المراطعونك و ك ملايك يقو ك ال هك العمداةك

ل ق انك قةكالبايخيلكالميلاةكلالضوابطكال ا داةاكلذللكذ كطريقكطمعكم لةكاإلثاليلكاإللك رلخاةكلال فيذضكوعكك
ك ت.كذمدايلكالواةكالخيضعةكلدرقيبةاك ضكذللك لنكالحيطةكإل كال واط كالمي

كإحدى عشر: هيكل مكونات البحث: 

 اإلطار العام ومنهج الدراسة.
 عن بعد لتنفيذ مهام الرقابةالفصل األول: اإلطار النظري 

 المبحث األول:  المراجعة عن بعد.      
 المبحث الثاني: أدلة اإلثبات في المراجعة.       
 المبحث الثالث: أدلة اإلثبات في المراجعة عن بعد.      

 الدراسة التطبيقية. لفصل الثاني: ا
 النتائج والتوصيات.الفصل الثالث: 
 قائمة المراجع. 

 المالحق.



 

9 
 

 الفصل األول 
 لرقابة عن بعد تنفيذ مهام ااإلطار النظري ل

 
 

 تمهيد:
ق كم ل كبنوع كوجييالةاكلويكإذاك يخ ك دلكككك   ويكإذاك يخ كالعمدايلكالميلاةكلدمج وضحكذمداةكالرقيبةككككك

ذد كك الميلاةك الرقيبةك ل قو ك لالدوائحاك لدقواخ  ك وديبقةك لالجفقيلككوراطعةككذمداةككالمعيوملك اإللرا الك بجو ك
ذمداةككل ا فككلال  ك كو ك قةكالمعدوويلكالميلاةكلالمحييباةكالواع  كفهك قيعيركالوايلكالخيضعةكلدرقيبةاكك

ويكإذاك يخ كالبايخيلكالميلاةك عبركبوضوحكذ كالمر زكالميلهكلدمج   كلخ يئجكمذميلايككالمراطعةكإل ك ح ل كك
كلذللكلفقًيكلدمالي ئكالمحييباةكالمقبولةكبنفةكذيوة.ك

م ىكال دوعكفهكذ ي،كا ذمي كلاي خ ا كالحواي بكإل كزيي  كاال  مي كبيي خ ا كال قجايلكالح لثةككلق ككككك
لإطرائايكذ كبع كب اًلكو كإطرائايكفهكووقعكالوايلكالخيضعةكلدرقيبةاكليلدهك أاكمراطعةككفهكذمداةكال

كالفنضكاإلطيعكالجيرتكل جف أكواي كالرقيبةكلإطرا،كذمداةكالمراطعةكذ كبع ك ميكلده:ك
 :كالمراطعةكذ كبع .كالمبحث األول •
 م لةكاإلثاليلكفهكالمراطعة.ك:المبحث الثاني •
كالمراطعةكذ كبع .كم لةكاإلثاليلكفهكك:المبحث الثالث •

ك
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 األول  المبحث
 المراجعة عن بعد

 المقدمة:  1/1/1

ب  كك ش وذًيك ا كثرك بع ك ذ ك المراطعةك ذمدايلك إطرا،ك مصالحك اللريعك ال كجولوطهك ال ق  ك بفضضك
الكبرىك  اك  ضم كك ال للاةك لفريقككمؤيلال أهككالمؤيليلك ال قجاةك لمحك اي را اوايلكذيلاةك بيلفعضك يلك

المم ييلك ل  ال ك المقيبملك لإطرا،ك لو يع  ايك البايخيلك ب دقهك إل ككككالمراطعةك الحيطةك لع  ك لنك ال جقضك
لك رلخاةكلدحنو كذد ككلالوييئضكاإلكك كجولوطايكالمعدوويلكككبيي خ ا ككييذيلكإل كووقعكالمؤيليلاكلذلل

ل ق امايكلالحكنكذد كووضوذ  ايكو كمطضك ح ل كو ىك وافقايكوعككذبركال الكيلكاإللك رلخاةاكم لةكاإلثاليلك
كك.وعيل ركالمراطعة

 تعريف المراجعة عن بعد: 1/1/2

  ال ك قجاةكالمراطعةكذ كبع ك دلكالمل خ وةكشخناًيكفعد كيب ضكالمثي كيمكجلكو يع ةكالمدفيلك  
وحرككك بيي خ ا ك ملك اإللك رلخهك البري ك يمك ككككBoxملككككGoogleذبرك مخ ك إل ك بيإلضيفةك ذللك إل ك لويك

ذبركاي خ ا ككككvideo conferenceالمل ج الكو ك م كو يع ةكشيشةكيدحكالمك بكملككككلد ر ةك وف ر
ال يئعةكوثضكك المجنيلك الاي فاككzoomملككككskypeبعضك المقيبملكوعك ميضًيكإلطرا،ك لال هك ل خ  ك اك

يكيعرفكبيلمراطعةكاإللك رلخاةكملكالمراطعةكذ ككليح ثكذللكذبركشالكيلكاإللك رلخاةكملكاللحيباةكل وكو
ك(1)بع .

م رىكك ب خايبعاليع ك بع ك ذ ك المراطعةك بربطككككيمك ك عريفك المراطعك و ك ملايك يقو ك ال هك العمداةك
لذللكك ال ا داةاك لالضوابطك الميلاةك البايخيلك ل ق انك قةك البايخيلك ب حد ضك لاال نياللك المعدوويلك  كجولوطايك

ا م لةك ذللك لنكذ كطريقكطمعك لدرقيبةاك ضك الخيضعةك الواةك ذمدايلك وعك لال فيذضك اإللك رلخاةك إلثاليلك
ك.كالحيطةكإل كال واط كالمي ت

 (3)، (2)عن بعد: ئهاإجرار عملية المراجعة و ي تطو  دواعي 1/1/3

إل كزيي  ككك-ل وكويكيعرفكبيلأ ي،كاالصدجيذهكككم ىكال دوعكفهكذ ي،كا ذمي كلاي خ ا كالحواي بك
ال  ق قاك فهكذمداةك الح لثةك ال قجايلك بيي خ ا ك ال لدبككككإذكككاال  مي ك إل ك ذللك القنوعككككذد لؤ تك بعضك

منكوجاوايلكالمراطعةكالح لثةك  بج كوفاو كالمخيطركلالأتكككل  اكككاالال رتكذج كوميعيةكالحكنكالماجه

 
 .مرجعسبقذكره،2017،غالءمحمدأبوبكر(1)
،"أثرالتجارةاإللكترونيةعلىإجراءاتتخطيطالتدقيقمنوجهةنظرمدققيالحساباتالخارجييناألردنيين"،2014غسانفالحالمطارنة،(2)

 ،1،عدد34،مجلدالمجلةالعربيةلإلدارةكليةإدارةالمالواألعمال،جامعةآلالبيت،المملكةاألردنيةالهاشمية،
 .مرجعسبقذكره،2020ائي،عمارعصامالسامر(3)
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ا وركالأتك ر بكذدا كويككدقكبق ع كالو   كاالق ني يةكذد ك حق قكم  افايل ضم كبع ًاكاي را اواًيكفاميكل ع
 لده:ك
لق ك - اإللك رلخاةاك بيل ويع ك يعرفك ويك ال  ق قككظاوعك باينك )ال للهكككك ضم ك ووضوذيلكك1013عقنك (ك

  مضكالمايعالكلالمعرفةاكلالمعرفةكبدباعةكالمج   كال هك  عيوضكبيل ويع كاإللك رلخاةاكل ح ل كالمخيطركك
اإلثاليلاككال م لةك ذد ك اإللك رلخاةك اللوملك ل  ث رك ال ا داةاك الضوابطك لاذ اليعالك لأللاك مني الةك

لمخيطرك غرالك كوي كعمتك و كالبايخيلككاإطرا،الك ليذ كو ققهكالحليبيلكذد ك ق لرالككل وف ركك
 الميلاة.

 لرقمه.ك  و ك قجايلكالأ ي،كاالصدجيذهكفهكم ا،كمذمي كال  ق قكلظاوعكويكيلم كبيل  ق قكا -
الحليبيلكفهكك - ال عيوضكوعك أهكا خيمةكذج ك  ق قك ال هك رش كل وط كطر ك الماجاةك المعيل رك ظاوعك

 ب ئةكالمعدوويلكالمؤ م ة.كك
خ جكذج كو كإطرا،الك كوواةكليدديلكصحاةكك وعلخيكفهكطماعكمخحي،كالعيلنكلويككككم ىك ف هكف رلس -

وع ككوميكك بعضكك ددبك فهك العمضك لإيقيفك اللفرك ذد ك لكق و ك الولرافاةك و ككالمجيطقك الع ل ك إغم ك
االط ميذهك ال اليذ ك وعك دب قك ذد ك فككالمؤيليلك ذللك وجايكك ل ك ثرك الال ريةك العي الك و ك الكث رك رك

 ويلده:ك

 .قيو كالكث ركو كال ر يلكب وجكالعمضكذ كبع كفهكذمداي ايكال وواة •

 ككك. Zoom, Microsoft Teams ملكبيي خ ا كبراوجكاال ني كبذق كاالط ميذيلكلالمقي •

 (2)، (1)خطوات المراجعة عن بعد: 1/1/4

كرا،كذمداةكالمراطعةكذ كبع ك  ضم كويكلده:طق  كالمعا كالبريديخهكلدمعيل رك دوالكوجاواةكإل

 التخطيط:أواًل: 
إلخويزكذمداةكالمراطعةكذ كبع اكبيذ اليع يككلضعكالخدطكالمجييالةكل ح ل كالم دداليلكالضرلعيةككككككككك

بجاةك ح اةاكفالمور كا خيذكقراعكإطرا،كالمراطعةكل نكلضعك دةك فن داةكبم يع ةكعئاسكفريقكالمراطعةاكك
لبمور ك الجايئاةاك المراطعةك ل  ك  ك دةك المل خ وةك المراطعةك لطر ك ال قجاةك ذد ك الموافقةك ذللك لي  مضك

اإل م لةك طمعك ل نك اال ني ك )ثالي  ل ضك لاللوملكلكككالمقيبدةكلك الوثيئقك ال يشةاككككوراطعةك و يع ةك ذبرك
لوراقالةكالعمدايلكلا خ دةكذبركو يع ةكالف  لوكإنكموك (اكلبأللك  نكطماعكذمدايلكالمراطعةكو كطمعك
الواةكك ووقعك فهك المراطعةك ذ ك الو   ك اال  مفك منك إالك الج يئجك ل ذنك ذجايك لاإلبمغك لوراطع ايك ا  لةك

كقيبةك وكاي خ ا كال قجايلكال كجولوطاةكللييئضكاال ني كذ كبع .الخيضعةكلدرك
 

)1(ISO 9001 Auditing Practies Group: "Guidance on Remote Audits", 2020, Web: www.iso.org.  
)2(bsi., Remote Audits, www.bsigroup.com   

http://www.iso.org/
http://www.bsigroup.com/
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 المراجعة عن بعد: تنفيذ عمليةثانيًا: 
 خ دفكور دةكال جف أكلعمداةكالمراطعةكذ كبع كذجايكفهكظضكا ييل بكال قد  يةكفهكووقعكالواةكككككككك

الةكلدفحصكملك ق انكمخيمةكالرقيبةكال ا داةكباياكملكفهكاالذ مي كذد كم لةككلالخيضعةكلدرقيبةاكيوا،كبيلج
 نكذمضكالمراطعكيع م ككاإلثاليلكبوط كذي اكملكالقاي كبيإلطرا،الكال حد داةكلميدوبكالمعيلجةكميضًياكلذللكك

اكذد كالبايخيلكالمخزخةكلالمبرووةكمكثركو كالفحصكلال حققكال خنهكبحضوعكالمراطعكملكفريقكالعمض
كميكمنكإذ ا كالقوائنكالميلاةكيحكم كخيي ك لجيواكهكآلهاكل ضكذللكفهكظضكذ  كوح ل كو كالمحييب  كك
ل  ضك ضكوجانكبايخي  كو ك م كعقنك  ف رتكلالكيل داعكا  را كول وىك  ل ضكغ رهاكلو ك جيكيكونكك

ةكاإللك رلخهاكبإطرا،ككل وكويكيعرفكبجيي كالرقيبكك لعكالمراطعكفهكالب ايةكال حققكو كصحةك أاكاإلطرا،ا
ب ق انكك لالقاي ك خي اةاك و ك المراطعةك لعمداةك لمخدم ك ا  ضرك الضو،ك ل ك ال هك عدهك اال  اليعالك بعضك

ك  اكيوبكذدا كال حققكو كاآل ه:كالمخيطركلالضوابطكو كخي اةكم رىاك

الوييئطكاللحيباةاككمنكا فرا كالمع م ل كفقطك نكالأل كيمكجانكالوصو كإل كالبايخيلكالمخزخةكذد كك •
 اي يخ ًاكإل كم لاع نكلولئولاي ان.ك

ب  كك • العق ك المخزخةاكلوراطعةكشرلطكلبجو ك البايخيلك اللايييلكلاإلطرا،الكلحمييةك كفييةكلومئمةك
 الواةكالخيضعةكلدرقيبةكلووفركالخ وةكاللحيباة.ك

 ال حققكو كوميعييلكالك فكذ كال لدضكل ميل  كفهكووفركالخ وة.ك •

 هكلال جيامهكالأتكيضم كاو ثي كالواةكلحمييةكالبايخيلكالمخزخةكيحيباًي.ال رطكالقيخوخ •
وراطعةكيوملكالوصو كلضمينك ميل ايكو كالحأفكغ ركالمقنو كملكالوصو كغ ركالمنرحكك •

 ب .ك

ق كيع ق كالالعضكمنك جف أكذمداةكالمراطعةكل ك  ل ركل أاكلاسكصحاحًيكللك كاال  مفيلكالمح مدةكك
ا ا  لالك بلببك واجةكك كونك فهك القمجةك ذد ك إيويبهك لايك  ث رك الرقماةك المراطعةك ف  لالك لمل خ وةك

ال لال لك ال خنهك الحكنك إل ك الحيطةك المراطعةك نك ميييايلك لل ك  ل رك ياكونككالمراطعةاك ماجهك
ضرلعيًيك ائمًياكفيالي خ ا كالحقاقهكلد قجايلكالو ل  كي مك كو كالحنو كذد كم لةكإثاليلكال اذمةكك

ككداةكالمراطعةكبلاولةكليرذةكل قةكلشمولاةكفهكظضكال  ك كو كيموةكالجيي كاإللك رلخهاكالمددويةكلعم
 ع م كإطرا،الكالرقيبةكلالمراطعةكذ كبع كالجيطحةكذد كاال ني كالمجييبك)النولكلالنوع (اككميكك

ك.لدرقيبةةكفهكالواةكالخيضعةكعمقلذللكل  ك  كاي قراعكاال ني كب  كالمراطع  كلا طرافكذالكال
ك
ك
ك
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 ثالثًا: تقارير المراجعة:
بجلخكلعقاةكو كملعا كذمضكككبع ككككك لعمداةكاال  فيظك يع كلطو ك لنك بع ك المراطعةكذ ك إطرا،كذمداةك

المراطعةاكلال هك يخ ك  لضك  زًاك ب رًاكفهكال خزي كل كونكذرضةكلد دفكلالضايعاكبضكاي خ ا كالمراطعةكك
لككجكلدبراو لاأهكككول ج الك خزي ككاإللك رلخاةك الرطوعك فهك لاللرذةك بيلمرلخةك لال هك م يزك المراطعةاك ذمضك

فهكمتكلق كلو كمتكوكينا  اكل نك خزيجايكذد كلييئطك خزي كيحيباةاكليمك كلدمراطع  ككالمل ج الكك
ال هك نكك اإلثاليلك م لةك ذد ك ق انك المليذ  ك فهك الوي ز ك البراوجك وعك ل ووايك اللحيباةك الوييئطك اي خ ا ك

كايكذ كبع كوميكيعدهكون اقاةكلثقةكمكبركلمذ مي كذدا كفهكإب ا،كعمي كذ كالقوائنكالميلاة.كال وصضكل
لبيإلضيفةكلج يئجكذمداةكالمراطعةكيوفك  ضم ك قيعيركالمراطعةكذ كبع كميضًيك فيص ضك و كطر ككككك

ك المرطو كوجاي.المراطعةكذ كبع كال هك نكاي خ اواياكل وضاحكفعيلاةكذمداةكالمراطعةكفهك حق قكا   افك

 The Future of Audit and Assurance:(1 )عد النظرة المستقبلية للمراجعة عن ب 1/1/5
يلمودسكال للهكلمعيل ركالمراطعةكبلرلكو يع ةكالموضوذيلكالعيود  كبكك ضم كال قريركالمع كو كقبضككك

ككذد كككةالمح مدككلك  ث رااللكككالجير كالمل قبداةكلدمراطعةكذ كبع كككالرئالاةكالجيشئةكذ كاالب كيعالكال كجولوطاة
شر ةكككك100بع ك عايةكذ  ككككو يع ةكالالي ث  ياكلق ك م ككذمداةكالمراطعةكلالوصو كلد  ك  الكالمزوةكلا

لد كجولوطايكلإطرا،كوقيبملكوعكك المب كري كلوميعيهكواجةكالمراطعةكلالمجيم  كككك23وب كر ك وجيمةك ضنك
كلو ك أهكال  ث رالكويلده:ماجاةكللاضعهكالمعيل راكلالومعايلكال

الوق ك • طوا ك المراطعةك ذمداةك المعيوملكككاي مراعيةك طماعك و ك لد حققك ال  ك  الك ذد ك لالحنو ك
 .كلاإل  ياللكالنحاحةكلدبايخيلكفهكالوق كالمجييبك

ذد كمييسككككالمراطعةب كضك ب ركفهككل نكاالي في  كو كالأ ي،كاالصدجيذهكلاالب كيعالكال كجولوطاةكك •
  حد ضكالبايخيل.

 كونكذمداةكال  ق قكمصالح كذ كبع كفلوفكل احكا وينكبنوع كمكثركفيذداةكذ كذتكقبض. •
فلوفكك • الليبقةك ال  ث رالك طماعك فهككلل حق قك ذيلاةك وايعالك ذلتك المراطعةك ذمداةك وميعي  ك ينالحك

كال دباقيلكال قجاةكل ووايكوعكالمايعالكالماجاةكلان.كك

 

 IAASB Staff, 2020, "The Future of Audit and Assurance" Main Agenda of International Auditingكك)ك1(كك

and Assurance Standarda Board, Item 1-A. 
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 ( 2رقم )شكل 

ك(1)كالنظرة المستقبلية للمراجعة عن بعد

 (2)المراجعة عن بعد: المردود اإليجابي إلجراء 1/1/6
لعمداةكالمراطعةكذ كبع كوزاييكالكط ا كف ايكذد كالرغنكو كمخ كالك زا ك جيككبعضكال ح ييلككككإن
اإللك رلخاةككال هكك المراطعةك منك لد   ةك المث رك لو ك ذد اياك ال لدبك بع ككيوبك مكثرككذ ك منك كونك يمك ك

   كذج ويكل نكك-ككفيذداةكليو  يكالالعضكطأابةكلدلييةكو كالقاي كبيلمراطعةكفهكالموقعكفق ك  لببكا   ر 
ط  ك ب كضك ل جف أ يك لايك ل نكككك-ال خداطك ال هك المج   ك فهك لاالضدرابك اإلزذيجك و ك ق عك فهك  لثك

 

 المرجعالسابق.(1)

)2(Icar Gallo ,2020, "what are benefits and barriers when performing remote autits?",Advisera,The 

Compliance blog, January,2020. 
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خيركك لطاةك و ك لاسك لإخ يطاةك مكثرك في، ك ب لًمك بع ك ذ ك المراطعةك ذمداةك ف ع ك وحضكككالواةوراطع اياك
كوعايكو كفوائ ك  مثضكفاميكلده:كالمراطعةكفقطكللك كو كلطاةكخيركفريقكالمراطعةكميضًياكلذللكلميك حمد ك

 توفير الوقت والمال:  •
و كمتككك-إنكلنكيك ك دايكك-  اكمخ كبيي خ ا كال كجولوطايكيمك كالوصو كإل كوعينكالبايخيلكك

الوق كك الكث ركو ك اي لرا ك ب اًلكو ك لذللك اللحيباةاك البوابةك الحيطةوكينكذ كطريقك دلفرككلككملك
ميضًيك وف ركالكث ركو كا ووا كال هكككلومعكالبايخيلكلالمل ج الك   لةكاإلثاليلكلعمداةكالمراطعةا

ك جفقكذد كاللفركلاالخ قي كإل كووقعكالمراطعة.ك

 : تجنب السفر إلى األماكن الصعبة •
ق كيكونكو كالنعبكالوصو كإل كبعضكالمواقعكلدمراطعةك ياليبكذ ل  كوجايكعبميكيكونكالموقعك
فهكوجدقةكوعزللةاكملك جيكك يطةكإل ك نيعيحكصيعوةكلد  و كملكصعوبيلكال  ش رالكالمددوبةك

كفهكبعضكا  اينكإذاك نكإطرا،كالمراطعةكذد كالمل وىكال لله.ك

 ة بالمراجعة:عدم الحاجة إلى الخدمات المتعلق •
لنك ع ك جيكك يطةكإل كالخ ويلكالمر الدةكبعمداةكالمراطعةكذج كإطرا،كالمراطعةكذ كبع اكوثضك
الم عدقةكبحوزكالفجي  كملكمويك كخزل كالمراطع  كفهكبد كال ر ةكوحضكالمراطعةكلو كلطاةكخيركك

الم بيي قالي ك المر الدةك الدوطال اةك الخ ويلك لالعضك الحيطةك فدنك ع ك جيكك راطع  ك حوزككال ر ةك
ل وا زكغرفكاالط ميذيلكلويكلر الطكبأللكقبضكلبع كولي ع كفريقكالمراطعةاكبيإلضيفةكإل كالقدقكك
ب  نك لا ملكفريقكالمراطعةاكلاالخقديذيلكفهكي ركالعمضكالمج ينكلموظف  كال ر ةكلغ ركذللك

كفهكالموقع.كو كاال  كيكيلكلالمواضاعكذالكالندةكال هك  نكوواطا ايكمثجي،كذمداةكالمراطعة

 كفاءة عملية المراجعة:  •
ياكونكفريقكذمضكالمراطعةكمكثرك في، كذج كالعمضكو كوقركذمدانكملكو كالمجز اكيا عركفريقك
اإلخ رخ كك وثضك المزوةك ا  لالك طماعك اي خ ا ك و ك ل مكجونك الرا ةاك  اك و ك بمزي ك المراطعةك

الد لباأهك ذللاك إل ك لويك لالديبعيلاك لال يشيلاك اللرذةاك مقضككذيلهك ييذيلك إل ك يح يجك ريقةك
إلكمي كوامةكوع جةكف ز ا كاإلخ يطاةكب كضك ب ركفهكالمراطعةكاإللك رلخاةكبيلمقيعخةكوعكالمراطعةك

الموقع منك كونككفهك يمك ك ال هك الوثيئقك و ك ال حققك فهك الح لثةك ال قجايلك اي خ ا ك لالرك اك ميك
لموثوك الوصو ك فهك المراطعك يليذ ك وميك إلك رلخاةك بوييئضك ا  لةككو ي ةك ذ كقاةك ال لك لإزالةك

كككصح اي.
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 Ten Golden Rules  -Remote Auditing:(1) عن بعد مراجعةالقواعد الذهبية العشر لل 1/1/7

 : تحديد أهداف المراجعة عن بعد على أن تكون واضحة وقابلة للتحقيق  .1

بيلغك • مورك قامةك لي ضافك النحاحةك الموضوذيلك ذد ك ال  ق قك ر زك ذمداةك منك و ك ال  ك ك
 ا  ماة.ك

لد  ق قك • الخيضعةك لالواةك الم ققك يكونك منك المانك فم ك الزوجهك لالو ل ك الجدي ك واميك ينك
 لاضح  كلدلييةكب  نكم  افكال  ق قكالمح   كبح اكيمك كالوفي،كبايكبيلكيوض.

 :لدعم عملية المراجعة عن بعدوضع خطط فعالة   .2

الخيضعةكك • لالواةك الم ققك و ك قبضك ضك و ك ذد ايك لاال في ك شيودةك لضعك دةك الضرلعتك و ك
 لدرقيبةكقبضكإطرا،كذمداةكال  ق قكلضمينكخوي ايكلفعيل  اي.

 إعيي كط ل كمذمي ك  ق قكإل كطماعكالمعج   كلمليذ  انكذد كاالي ع ا . •

ال  ق قاكفق كالكل نكالعمضكذ كبع كل و ك يوضكب كضكفعي كب جميكق ك جوحككالجيركفهك افاةكهاكدةكك •
 الودليلكالقن ر كلالمر ز كذد كو اعكلوو  كب كضكمفضض.

يوبكذد كالم ققكشرحكويكلري كعؤي  كبوضوحكش ل كلالموافقةكذد كال لداةكالمعقولةكوعكالواةكك •
 الخيضعةكلدرقيبةكولالقًي.ك

 :خاضعة للرقابة وقدراتها وحدودهابالجهة ال التعرف على التقنياتك .3

وانكط ًاكا  ايعكال كجولوطايكال هكو كالمرطحكمنك عمضكي كضكمفضضك لبكاال  ايطيلكلالج يطكك •
لدمرايدةكلو يع ةك Whatsapp اككلدمقيبملكلو يع ةكال يشةككZoomملكك(Teamsوثي كذللكك

 لدمقيبملكلالم يع ة(.Facetime النوعكلويكإل كذللاك

 ال كجولوطايكطي ز كو كمطاز كالكمب و ركالمحمولةكلمنكالبرخيوجكوجييب.كال  ك كو كمنك •

 ضعكفهكاذ اليعككويكإذاك يخ ك جيككميةكو كملكموجاةك  عدقكبيلوصو كإل كال كجولوطاي.ك •

 ضعكفهكاذ اليعككإ اع كذمدايلكال  ق قكذد كالموقعكفهك يلةك  لثكذدضك دهكلد كجزلوطاي. •

ك

 

)1(IEMA, 2020, "Remote Auditing- Ten Golden Rules", Transforming the world to sustainability. 
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 : عملية المراجعة على دراية بالتدقيق عن بعدجعل جميع المشاركين في   .4

 وجيق ةكوالي ئكال  ق قكوعكفريقكالعمضكلاإلطيبةكذد كمتكميئدةكقبضكملكفهكب ايةكال  ق ق. •

  قاقةكلد  ك كو كبقي،كطماعكا طرافكوج ع ة.كك60   كف رالكعا ةك ضك •

الوماع • لرىك بح اك بع اك ذ ك ال  ق قك برل و واللك ذد ك الموافقةك اذ اليعكك فهك الويخبككككضعك
 اإليويبهكلدعمداة.ك

 :التأكد من سرية وأمن عملية المراجعة  .5
ذمدايلك • لضمينك وجك اإلف ي،/اللريةك ذ  ك ا فيقايلك ل ح لاك ل الي  ككككوراطعةك بع ك ذ ك ال  ق قك

 الوثيئق.ك

  ح ل كا  لالكلالخ ويلكالبروواةكلمراذي كو دداليلكاللريةكال جياماة.ك •

 المل ج الكب اًلكو ك الي لايكذبركالبري كاإللك رلخه.كاي خ ا كالبراوجكال هك  احكذرلك •

 الكلجاللهكذي  كاللميحكب لو ضكالمقيبملكللقديلكال يشةكلدوثيئق.ك •

 :التعرف على طريقة مراجعة المستندات عن بعد .6
بمل ج الك • الب ،ك ا فضضك و ك يكونك فق ك ور دهك خاجك فهك الوثيئقك لمراطعةك اي ع ا ك ذد ك ك ك

مذد اكك ول وىك ذالك ال فن داةك لبككمل قيعيرك اللومك لمراطعةك م رىك لمر دةك ال خداطك ثنك
 الددب.ك

لك • إلك رلخاًيك المددوبةك المل ج الك و ك وفرك إل ايككمخ كك  ك ك الوصو ك الوق ككيمك ك فهك بع ك ذ ك
 المجييب.

 إطرا،كوراطعةكو ق وةكلدوثيئقكيلمحكلدمراطعكب دويركميئدةكول ا فةكمثجي،كالمراطعة.ك •

 :المقابالت الناجحة عن بعدكسر أي حواجز أمام   .7

 إل ز كبيلو ل كالزوجهاكفإذاك   رلكذمداةكال  ق قكم بركالوماعكبألل. •

  أكلق لكلبجي،كالثقةاكفمك لرعكفهكطرحكا يئدةكفقطكإشرحكا   افكلويكلجدوتكذدا كال  ق ق. •

لا شخيصك  ك كوق وًيكوميكي  نك لد   كلويذاكلو كق كيكونكوددوبًياك نكذ  ك وقركالمل ج الكم •
 لؤ تكإل كإذيقةكذمداةكال  ق ق.

ك
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 : النظر في متطلبات جوالت الموقع االفتراضية والمراقبة  .8

 ا  بركطماعكالمع الكقبضكب ،كالوولةكاالف راضاةكلد  ك كو كمخايك عمضكب كضكصحاح.ك •
اآل ري اكفق كضعكفهكاذ اليعككالوواخبكالعمداةكلد عيوضكوعكالكيو راكمثجي،كال جقضكملكاالق رابكو كك •

الل دفهكك ذنيك وثضك وع الك اي خ ا ك ملك بجفل ك بيل لو ضك لدقاي ك آ رك شخصك لطو ك يليذ ك
 لحيوضكالثمثه...املك

  حققكوق وًيكو كمنكمطاز كاإلعيي كولموحكبايكملكإذاك ينك جيككوجدقةكوحيوع كالوصو كإل اي. •
 لو ضكالف  لوكلعرضايككا نضكذد كلضعكا  ايطهكفهك يلةكذ  كإوكيخاةكالباكالماليشراكوثضكك •

 ال قًياكملكالنوعكوعك عد قكو كالواةكالخيضعةكلدرقيبة.ك

 : وجود عمليات واضحة للحصول على أدلة اإلثبات واإلبالغ عن النتائج  .9
 كونكذمداةكال  ق قكفعيلةكلدلييةكطيلميكمنك جيككذمدايلكط   كلمراطعةكالمخرطيلكبع كور دةك •

 ال جف أ.

 الج يئجكفهك ضكور دةكو كورا ضكال  ق قكبميكفهكذللكاالط ميعكالخ يوه.ك نصكلق ًيكلمراطعةك •
 وث قكورا ضكالمراطعةكلال  ك  كوعكالم ققاكبح اكيمك كلألشخيصكالمعج   كمنكيكوخواكو ي   كك •

 ا لقيلكالمزوةكطوا كالعمداة.كلمط ميع/المكيلمةكفه

 :للمنظمين أو هيئات إصدار الشهاداتدراية القائمين بعملية المراجعة بأي متطلبات محددة  .10

 .اال ني كبيلا ئيلكال جياماةكالخيصةكال يبعكلايكالم ققكل  ك  كمتك ل  رالكذد كط ل كال  ق ق •

 ال عرفكذد كو دداليلكالمعايعكال للهكلالوثيئقكال اذمة.ك •

 وفركالوصو كإل كالمعدوويلكلاإلعشي الكلالوثيئقكاإللزاواة/اللايييلكالم ي ةكلال هكيمك كمنكك •
  وط اًيكوم يزًاك و ك افاةك دباةكبعضكالبجو كا كثركصعوبةكفهكالمعيل ر.ك
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 المبحث الثاني 
 أدلة اإلثبات في المراجعة  

 : المقدمة 1/2/1
ذد كم لةكككك مثضككككك ال هك الج يئجك إل ك الوصو ك و ك المراطعك وعدوويلك مك ك المراطعةك لقرائ ك

يع ق كك لنك فإذاك ين عهاك الأتك ال قريرك فهك لالم مثضك الميلاةك القوائنك ذد كصحةك عمي ك يكونك ميييايك
ول خ  كالقوائنكالميلاةكمنكالمراطعكق ك نضكذد كم لةكاإلثاليلكالممئمةكلالكيفاةكفد ك  وفركل ي كك

كمتكالمراطعكلبيل يلهك فق كذمداةكالمراطعةكوضموخاي.كالثقةكفهكعك

 :  Audit evidenceتعريف أدلة اإلثبات  1/2/2
إثاليلككككالدليل  يعرف فهك إقجيعاةك يحوزك الأتك المي تك ال كضك ملك اإلطرا،ك ملك الوي دةك ب خ ك

فاوكإقيوةكال ل ضكذد كص  كككاإلثباتالحقاقةكالواقعةكلالحقاقةكالمحييباةكلمراقبكالحليبيلاكمويكك
ليموةكللضوحكالبايخيلكال هك ح ويايكالقوائنكالميلاةكالكذ  ك ق اياك ميكذرف كم لةكاإلثاليلكب خايكك

وعد لفقًيكمتك ذرض ك وراطع ايك ال هك نك البايخيلك إذاك يخ ك ويك ل ح ل ك المراطعك يل خ وايك وويلك
لدمعيل ركالماجاةك   كل مك كالمراطعكو كإب ا،كعمي كالفجهكالمحيل كفهك قريركالمراطعةكالأتكيع م كك

كك(1)ذدا كول خ وهكالقوائنكالميلاة.
معدوويلكال هكيحنضكذد ايكالمراطعككذرفكالمعايعكال للهكلدمراطعةكم لةكاإلثاليلكب خاي:ك"ال

لد وصضكإل كاي ج يطيلكلبجهكذدهكميييايكعمي كالماجهاكل  مضكم لةكاإلثاليلكوني عكالمل ج الك
ك(ك2)لاللوملكالمحييباةكالم ضمجةكلدبايخيلكالميلاةكلالمعدوويلكالمؤي  كو كالمني عكا  رى".

  (3)أهمية أدلة اإلثبات: 1/2/3
و كالحنو كذد كم لةكوراطعةكل قويمايككككك-ذج ك كوي كعمي كككك-المراطعككل كونكوعينكذمضكك

كميك وكووضحكبمعيل ركالمراطعةكال للاةاكلأللك كم كم ماةكم لةكاإلثاليلكفهكالمراطعةكفهكمخايكك
بيلجفعكك يعو ك ا  لةك لبيل يلهك قةكلصحةك أهك المراطعةك المراطعكذمداةك لبجهكذدا ك الأتك ا ييسك

كاطعةكو ك م كويكلده:ذد كالمج   كوحضكالمرك

 
الزايغ،(1) فرحان لمعايير2006هاني وفقاً المالية القوائم على الرأي إلبداء اإلثبات أدلة تقييم في الخارجي المراجع "دور ،

،كليىالتجارة،الجامعةرسالةماجستيرالمراجعةالدولية:دراسةتطبيقيةعلىأداءمكاتبوشركاتالمراجعةفيفلسطسن"،
 بغزة.-اإلسالمية

 .2016-2017Edition(،SOCPAالهيئةالسعوديةللمحاسبينالقانونيين)لمراجعةالدولية،معاييرا(2)
"أدلةاإلثباتفيالمراجعةفيظلالتشغيلاإللكترونيوأثرهعلىتقريرالمراجعةمن2013معتصمأدهمهارونإبراهيم،(3) ،

رسالةوجهةنظراألطرافذاتالعالقة:بالتطبيقعلىديوانالمراجعةالقوميواإلدارةالعامةللمراجعةالداخليةبالسودان"،
 .،دارالمنظومةمية،السودان،جامعةأمدرماناإلسالماجستير
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لطو كم لةكإثاليلكصحاحةكل قاقةك  ذنكالبايخيلكالمحييباةكلالمعدوويلكالميلاةكالموطو  ك •
قبضك و ك لالمعدوويلك البايخيلك ذد ك أهك االذ مي ك زيي  ك ش خ ك و ك الميلاةك القوائنك فهك

كالمل خ و  كال ا د   كلالخيعط   كلدمج   كبيل يلهكزيي  كالثقةكفهكالمج   .ك
فهككك قرير • المراطعك ال هك ليذ ك اإلثاليلك ا لةك طمعك و ك الجايئاةك المحندةك ل وك المراطعك

الحقاقةك ميك غد ك قراعالك  الوصو ك ا خيذك فهك وج ك المل ف  ل ك المراطعك يليذ ك قريرك
كصحاحةكلوبجاةكذد كمييسكيدان.ك

لويكيمك كوم ي  كمنكالعمداةكور الدةكبعضايكالالعضكفيلأتكل وصضكإلا كالمراطعكو ك قيئقكك
عكسك قاقةكملةكاإلثاليلاكلبيل يلهكذد كضو،كعمتكالمراطعكالفجهكالمحيل كيمك كلدمل ثمري كملككي

م ماةكك ل جيك برزك ذدا ك االذ مي ك يمك ك اق ني كقوتك بجي،ك قراعالكيدامةك ليذ كفهك ا خيذك غ ر نك
كم لةكاإلثاليل.كك

 (1) المحددات التي يجب توافرها في أدلة اإلثبات: 1/2/4

كوح  الكيوبك وافر يكفهكم لةكاإلثاليلكال هكيومعايكالمراطعكل ه:ك جيككمعبعةك

 :Appropriatenessالمناسبة  .1
فهك وف رك ذنكك لووثوق  ايك وم،و ايك يعجهك لوو  اياك وقايسك ا  لةك هك وجييالةك إنك
وعك اإلثاليلك م لةك منك  جييبك يوبك المراطعاك ميك عمتك إل ايك يل ج ك ال هك لمي ج يطيلك

ك   ك كونكوقجعة.كم  افكذمداةكالمراطعةك

   :Reliabilityالموثوقية  .2
بايكلال هكفهك الخيصةك اليرلفك    ثركووثوقاةكا  لةكبمن ع يكلبدباع ايكل ع م كذد ك
ضوئايك نكالحنو كذد ايكل هكو كم نكالوواخبكال هكيوبكم أ يكفهكاالذ اليعاكلذللكك

فكدميك يخ كك باياك لوثقك منك ال هك ل حقك ا  لةك ذللككل ح ل ك ييذ ك الموثوقاةك ب ر ك دميك
المراطعكفهكاالق جيعكبنحةكلذ الةكالقوائنكالميلاةكل جيكك نيئصكلموثوقاةكا  لةكل هكك

ككيل يله:ك

كاي قملاةكون عكا  لة. -
كفعيلاةكخيي كالرقيبةكال ا داة.ك -
كطمعكا  لةكب كضكواليشر.كك -
ككفي، كلووضوعاةكوق  كالمعدووةك) ب ركاإل اع (.ك -

 
 مرجعسبقذكره.معاييرالمراجعةالدولية،(1)
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ك)لثيئقكمصداة(.ووضوعاةكال ل ضك -
  وفركاال لي كفهكا  لةكو كمكثركو كون ع.ك -

 : Sufficiencyالكفاية  .3
 ح  ك ماةكا  لةك عطةك فيل اياكفإذاكلنك ك ك يفاةكفعد كالمراطعكطمعكم لةكم رىك   كك
لمخيطرك المراطعك ب ق لرك المددوبةك ا  لةك ل   ثرك ماةك المرطواك الا فك ليحققك ينضك

المخيطركالمق ع كور فعةاكفم كالمح مضكمنك كونكا  لةكالمددوبةككال حريفك)كدميك يخ كك
مكثر(اكل أللك   ثركبوو  كا  لةك)كدميك يخ كالوو  كمذد كيكونك ماةكا  لةكالمددوبةكك

كمقض(اكلوعكذللكفإنكالحنو كذد كالمزي كو كم لةكالمراطعةكالكيعولكاف قيع يكلدوو  .

 :  Timingالتوقيت   .4
ال هكك الف ر ك منككل هك المراطعةاك  اك ذمداةك ال هك لد ايك الف ر ك ملك ا  لةك طمعك ل نك ملايك

ا  لةكال هكل نكالحنو كذد ايك م كف ر كالمراطعةكمكثركإقجيذًيكو ك دلكال هكل نكالحنو ك
 ذد ايكفهكف ر كال قة.ك

 (1)إجراءات الحصول على أدلة اإلثبات: 1/2/5

 الفحص الفعلي أو الوجود الفعلي: -1
لالجق يةاك ميككل وكك لاآلاللك المخزلنك وثضك المدمويةك ا صو ك ملكطر ك بفحصك المراطعك قاي ك

كيوبكذدا كال حققكو ك مايلكلوواصفيلك أهكا صو اكل أللك ق انك يل ايكملكطو  اي.
كميكيوبكال م  زكب  كالفحصكالفعدهكلألصو كلالفحصكالفعدهكلدمل ج الاكفيلنكوككقبضك

كوقاعايك ع بركمصو كلذج كإلليئايك ع بركول ج الكور كم رى.ك وقاعايك ع بركول ج الكلبع ك 

 :Confirmationالمصادقات  -2
 هكعاليع كذ كع ك  يبهكملكشفوتكين عكذ كطاةك يعجكالمج   اكلي نكاي خ ا كالمني قيلك
الم لج  كك ذج ويك كونك ليبيلك مخ ك إل ك ال للهك المعايعك مشيعك الم لج  ك  اك ذد ك ليبك

الميلا لدبايخيلك يقو ككطو ريةك يال و بوناك الم لج  ك ب نك وعقواًلك يكونك جيللك وقعًيك لذج ويك ةك
لق و كفر يةكفهكعص  ك أهكك ملك الم ج  ك بيل خداطكذد كوني قيلكواليشر كلحليبيلك المراطعك

كالحليبيلاكل جيككثمثكمخواعكو كالمني قيلكل ه:ك
عكبع كالمني قيلكاإليويباة:كيددبكف ايكو كول دنكالمني قةكبإعييلايكإل كالمراط -

كالر كذد اي.
 

.2010فيراير28،عددwww.almohasb1.com،"أدلةاإلثباتفيالمراجعة"،2010مدونةالمحاسباألول،(1)

http://www.almohasb1.com/
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ال وقاعكك - يوبك وعدوويلك وعك ضم جايك إيويباةك وني قةك العماي،:ك هك المني قيلك
كذد اي.كك

صحةكك - ذ  ك فهك يلةك فقطك لر ك منك المل دنك و ك ف ايك يددبك اللدباة:ك المني قيلك
كالمعدوويلكباي.

 :Documentationالتوثيق  -3
يوا،ك يخ كك لالمل ج الك ال في رك فحصك فهك ال وث قك إلك رلخاةل مثضك ملك ال هك  ذنكككك-لعقاةك

كالمعدوويلكالم عطةكبيلقوائنكالميلاةكليوط كخوذينكو كالمل ج ال:

كول ج الك يعطاة:ك هكال هكل نكإذ ا  يك يعجكالمج   .ك -

كول ج الك ا داة:ك هكال هكل نكإذ ا  يكلاي خ اوايك ا ضكالمج   .ك -
المل ج كمصًمكللاسكصوع اككل جيككشرلطكيوبك وافر يكفهكالمل ج الكوجايكيوبكمنكيكونكك

لمنكيكونكووط كلدمج   كوحضكالمراطعةاكليكونكول وفهكال رلطكالقيخوخاةكالمعمو كبايكلالكك
كيحوتكشدبكملكوحو.ك

 :Observationالمالحظات  -4
زييع كك المراطعك يح يجك لق ك وع جةك مخ دةك و ك م ك ق انك إثاليلك المم ييلك  ل ضك  ل خ  ك

وع  اك م اخداليعك ل كوي ك ضرلع ككو  اخاةك بم ىك الحكنك يمك ك المم يةك و ك م ك مخ ك يك
كالحنو كذد كم لةكم رىكم كال.

 :Inquiryاالستفسار  -5
ل كونكاالي فليعكو كطدبكوعدوويلكويلاةكملكغ ركويلاةكو كمشخيصكذد ك عايةكلوعرفةك
و ك ا ضكملك يعجكالمج   اكيمك كلدمراطعكالقاي كبيالي فليعالكلدحنو كذد كوعدوويلكو كك

طرح إل كككك م ك يح يجك للاأاك االي فليعك ل ًمك ييمًيك يع برك لالك ا يئدةاك و ك ووموذةك
كووموذةكو كا  لةكال اذمةكيوا،كالك يباةكملكال فويةكملكبيي خ ا ك ل ضكآ ر.ك

 :Recalculationالعملية الحسابية  إعادة -6
ذمدايلككمتكإذي  كفحصكذ جةكو كالعمدايلكالحليباةاكوثضكا  اليعالكال قةكالحليباةاكل أللكك

 ر  ضكالحليبيلكلذمدايلكالومعكفهكال في ركلاللوملاكلال  ك كو كمنكالمعدوويلكال هك نكك
إ عاطايكفهكمكثركو كوكينكلا  كق ك نك لو دايكبجفسكالقامةكفهك ضكور اكلق كل نك جف أكإذي  كك

كالعمداةكالحليباةكل ليًيكملكإلك رلخاًي.ك
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 :Reperformanceإعادة األداء  -7
ا  إذي  ك لال هك نكك   مضك الرقيبةاك م لالك ملك إلطرا،الك لدمراطعك المل قضك ال جف أك ذد ك  ا،ك

ك جف أ يكميييًيك وز،كو كالرقيبةكال ا داةكلدمج   .ك

 : Analytical Proceduresاإلجراءات التحليلية  -8
  كونكاإلطرا،الكال حد داةكو كذمدايلك قوينكالمعدوويلكالميلاةاكو ك م ك حد ضكالعمقيلك

ب ك ميضًيككالمجدقاةك ل   مضك ويلاةاك غ رك ملك ويلاةك يوا،ك يخ ك البايخيلك ذللكك- ك كدميك ينك
ذد كال حققكو كال قداليلكال هك نك ح ل  يكملكالعمقيلكغ ركالم لقةكوعكوعدوويلككك-ضرلعييًك

كم رىكذالكصدةاكملكالعمقيلكال هك خ دفكذ كالقانكالم وقعةكبمبدغكوان.كك

 ى من أدلة اإلثبات مثل: كما يمكن اإلشارة إلى بعض األنواع األخر  -9

 سالمة نظام الرقابة الداخلية: -
إنكلطو كخيي ك ا دهكيعكسكيموةكالبايخيلكال هكل نكالحنو كذد ايكلبيل يلهكاالذ مي كك 

كذد ايكلاذ اليع يكم لةكإثاليل.ك

 النتائج الالحقة لألحداث:  
ا   اثكالم قةكلعمداةكالمراطعةكيمك كاذ اليع يك ل ضكإثاليلكيعبركذ كصحةكملكذ  ككك

 كصحةكبعضكالعمدايلكال هك ح ثكبع كاخ اي،كذمداةكالمراطعة.
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 المبحث الثالث
 أدلة اإلثبات في المراجعة عن بعد

 مقدمة:   1/3/1

وعك دوعكذمداةكالمراطعةكو كإطرائايكفهكووقعكالواةكالخيضعةكلدرقيبةكإل كإطرائايكذ كبع اككككك
و كالم وقعكلطو كا  مفكفهكمخواعكم لةكاإلثاليلكلآلايلكالحنو كذد اياك  اكمصالحكالحنو ك

ي ككذد ايكيع م كذد كالوييئضكال كجولوطاةكلال قجايلكالح لثةكوميكيلاضكذللكذمداةكالمراطعةكلاخ ق
فريقكالعمضكإل كالموقعكلإوكيخاةكإطرا،كالمراطعةكذد ك نكمكبركو كالبايخيلكلدحنو كذد كم لةك

ا  يفق ك أهك ق ك ذللك منك إالك المراطعككاإلثاليلاك قجيذةك لؤثرذد ك ب لعهك ل أاك بعضك واصايك  لةك
كبة.بنم اةك أهكا  لةكلدوصو كإل كعمي كالماجهكلالحكنكذد كالقوائنكالميلاةكلدواةكوحضكالرقي

 (1)أدلة اإلثبات في المراجعة عن بعد: 1/3/2

إنكا ييل بكالفجاةكلاإلطرا،الكالعمداةكلدحنو كذد كم لةكاإلثاليلكذج كإطرا،كالمراطعةكذ كككككك
بع كملكذبركال الكيلكاإللك رلخاةكيمك كمنك  لعكلدع ل كو كقرائ كاإلثاليلكفهكالمراطعةكالم عيعفك

ا الميلاةك المراطعةك فهك يلةك الضوئاةككذد ايك إلك رلخاةك يلمل ج الك م لةك ي كونك للكجايك ل قد  يةك
الوييئضكك ذبرك ي  نك ال فويةك لاإلي فليعالك لال حققك الفحصك لذمداةك اإللك رلخاةاك لال وقاعيلك
اإللك رلخاةكملكالم يع ةكبيلف  لوكملك دلكالب ائضكال هك ل ح ثك غرالك أاكالجوعكو كالمراطعةاكك

وييئطكاإللك رلخاةكفهكقيذ  كالبايخيلكم  كم لةكاإلثاليلاكو ك م كخقضكل ع بركالبايخيلكالمخزخةكبيل
البايخيلكو كالمل ج الكا صداةكإل كم  كلييئطكالخزي كآلاًيكل فبك أهكالمل ج الك وثيئقكعيماةكك
يمك كالرطوعكإل ايكذج كالضرلع اكلي نك خزيجايكفهكإ  ىكالمجنيلكاإلف راضاةكب اًلكو كيوملك

باياكال وواةكلا ي ي يعباك الحيلةكالكيل داعكم  كمنك ال  لتاكلفهك أهك الجيي ك العي كفهك يلةك ذك
ال ا داةك   ثركك للأللكفإنكإطرا،الكالمراطعةكالم عدقةكبومعكم لةكاإلثاليلكذج ك ق انكخيي كالرقيبةك
ذد ك عايةكك يكونك منك يوبك بمايو ك يودةك القاي ك المراطعك يل داعك فدكهك إلك رلخهاك لياطك بوطو ك

ا  ذد ككبكيفةك الحنو ك يل داعك لمنك اإللك رلخهاك ال  ل ضك لخينك لالبرووايلك لال دباقيلك طاز ك
البايخيلكلالمعدوويلكالمخزخةكفهكالبرخيوجكالمحييبهكالمخزنكذد كاللحيبةكو ك م كو يع   كفهكك

كالبرخيوج.كك

ك
 

،"أثرتكنولوجياالمعلوماتغلىكفاءةوفعاليةالمراجعالخارجي2017،كرطيمحيالدينغريبي،عبدالعزيزبحري،عباس(1)

-كليةالعلوماالقتصاديةوالتجاريةوعلومالتسيير،جامعةالشهيدحمهلخضر،شهادةماسترأكاديمي"،فيتحسينجودةالمراجعة
 الوادي،الجزائر.
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 (1)إمكانية االعتماد على أدلة اإلثبات اإللكترونية:  1/3/3

 نكطمعايكبلرلكوليذ  كالمراطعككككلومئمةكم لةكاإلثاليلكاإللك رلخاةكال هذج ك ح ل ك فييةكككككك
المخيطركك اذ اليعهك فهك ي  أك منك المراطعك ذد ك يوبك الميلاةاك القوائنك فهك الفجهك الرمتك إب ا،ك فهك
المني الةكالي خ ا ك أاكالجوعكو كا  لةك  اكالكيمك ك ح ل كو ىكالكفييةكالممئمةكو ك م كك

اإلك ل ل ضك الفحصك فداليذةككذمداةك الوعقهاك اإلثاليلك فهك ل ضك الحي ك اإللك رلخهك ميك وك ثاليلك
وخرطيلكالمعدوويلكاإللك رلخاةكملكقرا، ايكو كذد كال يشةكويك وكإالكصالةكلا   كفمكيمك كمنكك

ذد شمولاةكككك  عدهك اللةك ملك اك مي ك منك ؤ  ك يمك ك الك صم   ايك ميك ملك المعدووةك وج  ك
مخيمةكالرقيبةكلال قجايلكالم عدقةكبإخ ي،ككمراطعكمنكل  ك كو كمنككالمعدوويلاكلبيل يلهكيوبكذد كال

كلوعيلوةكلخقضكل فبكالمعدوويلكاإللك رلخاةك يفاةك   كيمك كضمينكون اقاةكالمعدوويل.

المعدوويلككككك االذ مي ك و ىك فهك ق انك المراطعك يل خ وايك ال هك المعيل رك و ك ذ  ك ليوط ك
ك  مثضك أهكالمعيل ركفهكاآل ه:ككاإللك رلخاةك   لةكإثاليلكفهكالمراطعةكلك

مخ  ككلتصديق:  ا • الأتك ملال خصك المج   ك وعك وني قةك بإطرا،ك القاي ك إوكيخاةك  وك
 المعدوويلكاإللك رلخاة.ك

قن كككاألمانة: • ملبل رك بقن ك للنك  ل رك قيخوخاًيك و رلذةك المعدوويلك منك و ك ال  ك  ك  وك
 مثجي،ك كويجايكملوعيلو ايكملخقدايكمل فياي.

االعتماد: • وصلة  إذ ا  يكككالصالحية  ل نك المعدوويلك منك و ك ال  ك ك لوعيلو ايككك   وك
 لإعييلايكلاي موايكلالوصو كإل ايكذ كطريقكمشخيصكوخول  كلولئول  كذ كذلل.ك

واإلنصاف: • النكران  الكك  عدم  المعدووةك لاي دنك معيضك الأتك ال خصك منك و ك ال  ك ك  وك
لجكركو يع   كفهك ع لضكوح وىكا الأتكالكبلمعدوويلكلكيمكج كمنك ال ل ضك يالذ مي كذد ك

كفإخ كيوبكاالذ رافكبمج  ك دلكالمعدوويلكملاي موايكملوح وا ي.ككيمك ك  ض 

 أوجه االختالف بين أدلة اإلثبات اإللكترونية والتقليدية:    1/3/4
فهكك وفاووايك ذ ك اإللك رلخاةك يوا،ك المراطعةك فهك اإلثاليلك م لةك وفاو ك يخ دفك المراطعةككالك

فك نيئصكم لةكاإلثاليلكو ك  اكالكفييةاكالنم اةاكالممئمةاكلال وق  ك ميكالك خ دككال قد  يةا
اكلإنكا  دف كطباعةكال ل ضكالأتكيمك كالمجييباكفهكالمراطعةكاإللك رلخاةكذ كالمراطعةكال قد  ية

الو ل كال يلهكلوضحككلدمراطعكاالذ مي كذدا كفهك كوي كعمي كال خنهكف صالحك ل ًمكإلك رلخاًياكلك
كملط كاال  مفكلالمقيعخةكب جاي.

 
 .2009،عددأغسطسإثباتالمراجعةاإللكترونية"،"أدلةمرجعسبقذكرهمدونةالمحاسباألول،(1)
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 ( 1جدول رقم )

  (1)أوجه االختالف بين أدلة اإلثبات اإللكترونية والتقليدية  

 األدلة اإللكترونية  األدلة التقليدية  أوجه االختالف 

المعدوويلككياضك ح ل هكلإيوي ه.كالج   ك فحصك بمور ك النعبك ح ل هك و ك
الرقيباةكك ال قجايلك بيي خ ا ك ل نك بضك اإللك رلخاةك
بيل وث قكك يلمحك الأتك المز ك ا وينك و ك لال  ك ك

كلذ  كالجكران.
النعبك ب لد ك لنكككال ب لضك و ك

كمنكل نكاك  يف .ك
ودددد كاللدددداضك ب لددددد كل جدددديككصددددعوبةكإنكلددددنكيكدددد ك
ولددددد ح ضكاك  ددددديفكذمدادددددةكال بددددد لضكذددددد كطريدددددقك

كفحصكالمعدوويلكاإللك رلخاة.ك
ال ن لقكك
كلاالذ مي ك

الوعقاةك ب  كك المل ج الك
المني قةكك ك بوضوحك ل ضك

كلالموافقةكذدا .

 جدددديككصدددددعوبةكفدددددهكإظادددديعكالمندددددي قةكلدملددددد ج ك
اإللك رلخدددهكليح ددديجكإلددد ك قجاددديلكعقيبادددةكو ددددوع ك

كإلظايعه.ك
االك مي كك
كلال مولاة

الم عدقةك المفر الك كضك
ذي  ك كونكك بيلعمدايلك
كو  مدةكفهكخفسكالمل ج .

ر الكذالكالعمقدددةكغيلالدددًيكوددديك كدددونكوحفوظدددةكالمفددد
كفهكودفيلكبايخيلكذ ل  كذد كالوييئطكاللحيباة.

إل كككالقرا،  المراطعك يح يجك الك
ل قجايلك يصةكك لييئضك

كلدقرا، .

ك  ددبك قجايلكلوايعالكذيلاةكلو ع   كلدقرا، .

كوجفنضكذ كالبايخيلكليمك ك ل ره.كطز،كو كيوضكو كالمل ج .كالنالةك
إوكيخاةكالوصو كك

كإل اي
مثجي،كك ق  ك ويك مثضك ذي  ك

كذمداةكالمراطعة.ك
ولدددديعكالمراطعددددةكالم عدددددقكبيلبايخدددديلكاإللك رلخاددددةك
عبميكالكيكونكو يحكلق كالمراطعدةكلالوصدو كإلد ك

كالبايخيلكيكونكمكثركصعوبة.ك
يع بددددددددددددركال وقاددددددددددددعكذددددددددددددد ككال وقاعك

الملددددددد ج كالددددددددوعقهكولدددددددد لةك
بلددادةكليمكددد كال  كدد كوددد ك

كصح  كبلاولة.

  ددبكذمداةكال وقادعك قجاديلكوجييدالةك مديكيح ديجك
حقدددددقكوددددد كصدددددح  كلإوكيخادددددةك قجاددددديلك يصدددددةكلد 

كاالذ مي كذدا .
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 التحديات التي تواجه المراجعين في الحصول على أدلة اإلثبات عن بعد: 1/3/5
إنكذمداةكالمراطعةكذ كبع كبيلرغنكو ك وخايك ًمكلع  كصعوبيلكلوي جدوتكذدا كو كفوائ ك

لبدباعةكالحي ك واط كبعضكال ح ييلكذ  كلكضكو كالمراطع  كلالوايلكالخيضعةكلدرقيبةاكإالكمخ ك
ال قد  تكلالم عيعفكذدا كفهكالمراطعةكبوطو كفريقك وجايكويكل مثضكبإشكيلاةكالخرلجكذ كال كضك
ذمضكو  اخهكل واط كفهكوكينكذمضكلا  ك ا ضكالواةكالخيضعةكلدرقيبةاكلويكل عدقكميضًيكبومعكك

المراطعةكك ذمداةك بإطرا،ك لر الطك لويك بع اك ذ ك اإلثاليلك لال  ل ضككم لةك الح لثةك ال قجايلك ظضك فهك
كاإللك رلخهكلدبايخيلكليمك كذرضايكفاميكلده:ك

ك(1) تحديات تتعلق بالحصول على أدلة اإلثبات:  1/3/5/1

ذد كك مكبرك ب كضك االذ مي ك بع ك ذ ك المراطعةك فهك اإلثاليلك م لةك إل ك الوصو ك ل ددبك
الكيفاةكلالمجييالةكفإنكالحيطةكإل ك ق انكو ىككال كجولوطايكذج كقاي كالمراطعكبومعكم لةكالمراطعةكك

ككفييةكلوم،وةكا  لةكلالحفيظكذد كال كوككالماجاةكمذد كبكث ركو كطمعكم لةكاإلثاليلكال قد  ية.ك

الحقيئقكككككك ذد ك لوم،و ايك لو ىك فيل ايك اإلثاليلك م لةك ذد ك الحنو ك يع م ك ح ل ك افاةك
الم لطباعةك المراطعةك لعمداةك المح   ك ال هك واط ككلاليرلفك ال ح ييلك لو ك بايك المحادةك خيطرك

كالمراطعكذج كالحنو كذد كم لةكاإلثاليلكفهكالمراطعةكذ كبع كويكلده:ك

 فقدان الوصول المادي إلى المستندات: •
فهك خزي ككك ال كجولوطاةك ال قجايلك اي خ ا ك بع ك ذ ك المراطعةك ذمداةك إطرا،ك ذد ك لق ك ر بك

ا  في،ك وجايك و يكضك ذ  ك مصالح ك  خأككككالمل ج الكظاوعك لالمل ج يةك  اك ال ف ريةك الموموذةك
شكًمكط ل ًاكفق كم وو كذ  كورا ضكل يارك مر دةكلا   كفهكال  ل ضكاإللك رلخهكلدبايخيلاك ميكك
او  كمثركذللكإل كوكينكذمداةكال  ل ضك  اكمصالح ك دلكالعمدايلك  نكبيلكيوضك ا ضكالحييبك

اإلثاليلك مصالحك ل ضك منك ذللك ذد ك لي ر بك ذدا ككككذا  ك اذ ي ك ويك بعكسك طباع  ك فهك ورئهك غ رك
ال  ليةاكك ا خيمةك ظضك فهك لطو كالمراطعك وخزخةككككفع  ك طماعايك ل ليةك  اك يوملك ملك  في رك

ال هكك خفلايك المخزخةك هك البايخيلك منك و ك ال  ك ك المراطعك ذد ك ينعبك البرووةك خينك بوايدةك
ل جف أكإطرا،الكوراطعةكب لدةكككك  ضمجايكالمل ج الكبيل ر ةكوميكيوعضكالمراطعكيح يجكإل ك نمان

لدحنو كذد كم لةكإثاليلك يفاةكلوجييالةكذ كبع اكوعكاالي مراعكفهكاالل زا كبم دداليلكوعيل ركك
ك المراطعة.

 

 Webiner 2, 2020, "Performing the Audit in the Pandemic Environment",Internationalك)1(ككك
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 عدم التأكد من موثوقية البيانات:  •
المخزخةك خصكول ج الكووثقةك ونككك البايخيلك ال حققكو كمنك المراطعك ينعبكميضًيكذد ك

ا   ر كق ك كونك هكخفلايكإلك رلخاةاكل  ددبكملط كذ  كال  ك كالكب ر كلالب ئةكيريعةكال ل ركو ك
كاإل اع كلالمراطعكإص اعكم كي كمكثرك عق ً اك  اكمنكال وث قكالنحاحكلاأهكا ووعكوان.

 المراجع من الحضور إلجراء الجرد المادي لمخزون نهاية العام:  عدم تمكن •
بعجييةككك ال فك رك إل ك المراطعك فلاح يجك لدمخزلناك طر ك إطرا،ك و ك المراطعك ل مك ك لنك إذاك

لال ح تكفهك افاةك ليبكاإل اع ك عقي كوخزلخاياكياح يجكالمراطعكإل كالجيركبعجييةكفهكالحقيئقكك
لاليرلفكلويكإذاك يخ ك جيككلييئضكم رىكلدحنو كذد كم لةكوراطعةك يفاةكلوجييالةاكل  اكك

ال الخيصةك  ددبك لاليرلفك الحقيئقك وراذي ك يوبك المخزلناك طر ك المراطعك ضوعك و ك معيل رك
بكضكذم ضكلالمراطعةكبعجييةكقبضك ح ل كمفضضكطريقةكلدحنو كذد كم لةكإثاليلك يفاةكلوجييالةكك
ملك الخد ك الوو رتكبلببك ال حريفك المثي كك)وخيطرك المخزلنكل يل  اكذد كيب ضك  و كلطو ك

بةكال ا داةكلدمج   كلويكإذاك ينكالمراطعكل ي كوني عكم رىكلأل لةكوثضككاال  اي (اكلفعيلاةكالرقي
ذ  كال لعالكال هك نك ضوع يك م كالف ر اكلإذاك ينكالمراطعكغ ركقي عكذد كالحنو كذد كم لةكك
إذاك ينك قريركك فاميك الجيرك إل ك يح يجك فق ك المخزلنكل يل  اك وراطعةك يفاةكلوجييالةك و كلطو ك

د كاكملكإذاك عأعكذللكاكال  ث ركذد ك قريركالمراطعكاكبميكفهكذللكويكإذاك ينككالمراطعةكيمك ك  ط 
كبحيطةكإل كالرمتكالمع  .

كمع خصائص القياس المحاسبي اإللكتروني: المراجعتحديات تتعلق بتكيف   1/3/5/2

القوائنككك لون اقاةك ذ الةك و ىك ذد ك المحيل ك الفجهك لرمي ك الحليبيلك وراقبك لصو ك ل ددبك
الميلاةكال هكيقو كبمراطع ايكذ كبع كال كافكوعك نيئصكالقايسكالمحييبهكاإللك رلخهك  اكك

 لواط كذ  ك ح ييلكوجايكويكلده:ك

 ( 1)تعقد نظم المعلومات اإللكترونية ومنها المحاسبية: •

يلك ب ر كالحونك  اكم ىكال دوعكال كجولوطهكإل ك حو كخينكالمعدوويلك يصًةكفهكال ر 
 و ككبلادةكغ ركوعق  كإل كخينكوعق  ك قجاًيك ميكلده:ك

ودفك  و ك لمللك ضك ال هك ل خ  ك ل هك القيذ ية:ك اإللك رلخاةك المعدوويلك خينك
ذ كك وجفنضك ودفك ليكونك ضك لغ ر يك المباعيلك لودفك المخزلناك لودفك ا طوعاك

ك ضكالحييبكفهك جف أك ضك دو .اآل ركلي  ك
 

رسالة،"معوقاتمهنةتدقيقالحساباتبالجزائرفيظلخصائصبيئةالمحاسبةاإللكترونية"،2017محمدعبدالماجدبوركايب،(1)

 ،كليةالعلوماالقتصاديةوالتجاريةوعلومالتسيير،جامعةيحيفارسبالمدية،الجزائر.دكتوراه
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مكثرك عق  ًاكك  الجينك ل أهك البايخيل:ك قواذ ك ذد ك القيئمةك الم كيودةك المعدوويلك خينك
بيذ مي  يكذد كشالكةكا نياللك ا ضكال ر ةكملك ا ضكالموموذةك كضكل ز ا ك عق  ًاك

كإذاكاع الد كبحييبك ي  كلقواذ كبايخيلكور زية.
المحييباةكك  المعدوويلك المحييبهككخينك العمضك ل ك ويك وصضك م  ثك ل هك اللحيباة:ك

ليلم كبيلمحييالةكاللحيباةكلفا ك قو كال ر ةكبيي ب ا كخيي كالمعدوويلكالمحييباةك
بي ذمي ك القاي ك ل نكو ك ملايك اللحيباةكل هك قجاةك الحويالةك اإللك رلخهكبيي عمي ك

يلكوحييباةكو دوع ككالمحييباةكذد كوواقعكاإلخ رخ اكل أهكالمواقعك  وفركذد كبرووا
 لوح ثةكبيي مراعك ميك  وفركذد كولي يلكضخمةكل خزي كالبايخيلكلالمعدوويل.

 (1)الخبرة والمعرفة الفنية التي يتمتع بها مراقب الحسابات: •

و كضم كال ح ييلكال هك واط كالمراطع  كذج ك ق ينك أاكالجوعكو كذمدايلكالمراطعةكمخانكالك
ال ال  ك  الك يفضدونك خقصككلزالونك بلببك لذللك اإللك رلخاةاك ال  ك  الك ذ ك ال قد  يةك   ليةك

 برا انكفهكووي كال دوعالكال كجولوطاةكل خوفانكو كالمخيطركالمح مدةكالجي وةكذ كال عيوضكك
ذللك وعك ل جييبك الأتك بيل كضك لم لا انك المراطع  ك ذقداةك ذللك دوعك لي ددبك اإللك رلخهاك

المراطعة ذمداةك لوجاواةك لفانككككال دوعاك  خداطك المعدوويلك ب  بايلك كجولوطايك ل    دانك
الجينكل افاةكذمدايكل  فقكالبايخيلكلالمعدوويلكبايكلال  ك كو كصحةكبرووايلكالمحييالةاكك
لق ع  كذد كالقايسكالمحييبهكفهكظضكال  ل ضكاإللك رلخهكلدبايخيلك  اكمنكذللكو كم نكك

كالعواوضكالمؤثر كذد كطو  كذمداةكالمراطعةكذ كبع .

الخاضعة ضعف   • بالجهة  اإللكتروني  المعلومات  بنظام  الخاص  الداخلية  الرقابة  نظام 
 ( 1):للرقابة

ميضًيكك للك ك لفوائ  يك الح لثةك ال قجايلك طباعةك المراطعونك يفانك منك المانك و ك فقطك لاسك
المخيطرك جيكفهكضعفكخيي كك المراطعةاكل  مثضك م ا،ك ال هك  كدايكل  ث ر يكذد ك المخيطرك

غ رككالرقيبةكك لدوصو ك يلمحك منك بمعج ك اإللك رلخاةك المعدوويلك بجيي ك الخيصك ال ا داةك
المنرحكب كإل كالبايخيلكبلرلكإ  اثك ل  رالكغ ركالئقةكلدبايخيلكملك  و ر ياكليمثضكذللك
 دركطو رتكلؤ تكإل كذ  كال  ك كو كيموةكالبايخيلكلذ  كالق ع كذد كإب ا،كالرمتكالفجهك

ككاللدان.

ك
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 (1):أو التحريف ذو األهمية النسبيةاحتمال الحذف  •

لوط كالع ل كو كالعواوضكالملبالةكلوقوعك حريفكملك أفكلدبايخيلكق ك  لنكبي  ماةكالجلباةكك
لفهك يلةكذ  ك مك كالمراطعكو كاك  يفايكين عكعميًيكغ ركيدانكلو كم نك أهكالعواوضكويك

 لده:ك
ا  غ رك البرووةك ذ ك الجي وةك ال راكماةك المج يمةك المحييباةككا  دي،ك لدمعيلويلك للدامةك

)العفويةكملكالمقنو  (كلال هك  كرعكوعك ضكوعيلوةك  اك  نكالق و كمل ووي اكاًيكوي او كك
 البرووةك لنك ل  ر.ك

ور زيةكالعمدايلكلا  مي كفق انكالبايخيلك  اك  ر زكقواذ كالبايخيلكالمحييباةكفهكوكينكك 
قاكملكشراعالك اربيئاةاكملك خريبكلا  كوميكلزي كو ك دركالفق كملكال  و ركبلببك ري

ب رتاكملك درك كجولوطهك يلف رلييلاكل جيكلاسك حريفكفقطكبضكإيقيفكذمضكال ر ةك
ككضك يصًةكفهك يلةكذ  كاال  فيظكبجلخكا  ايطاةكلدبايخيلاكلفهك يلةكفق انكالبايخيلكك

 لذ  كإوكيخاةكاي رطيذايكيل ح ضكذد كوراقبكالحليبيلكالقاي كبمايو .

االعتبارات العملية للتغلب على التحديات التي تواجه المراجع في الحصول على أدلة   1/3/6
    ( 3) ، (2)  اإلثبات عند إجراء المراجعة عن بعد:

طمعكالمزي كو كا  لةكاإللك رلخاةكملكالمل ج الكالمملو ةكضوئًايكو كالعم ضكملكو ك م ك •
ك  ك  الكالدرفكالثيلاكاإللك رلخاة.ك

ولوطايكل جف أكإطرا،الكوثضكاإلعشي الكال فن داةكلا  اليعكذجيصركال حكناكذبرككاي خ ا كال كج •
ك  و يع ةكال يشةكالحاةكلوقيطعكالف  لوكالحاة.

يوبكذد كالمراطعكالجيركفهكووثوقاةكم لةكالمراطعةكلو كالمانكالحنو كذد كفانكلعمدايلكك •
يح يجكك فق ك باياك المدالقةك لالضوابطك لدرقيبةك الخيضعةك فهكالواةك الجيرك إل ك ميًضيك المراطعك

كافاةكالمني قةكذد اياكلويكإذاك يخ ك جيكك يطةكإل كوزي كو كا  لةكال اذمةكو كوني عك
    ا داةكل/كملك يعطاة.

ل ددبكذج كفحصكالمل ج الكال حققكو كلطو كال وقاعيلكلذللكيع م كذد كال  ك كو ك جف أك •
 خاة.كالواةكالخيضعةكلدرقيبةك يصاةكال وقاعيلكاإللك رلك

 
 .مرجعسبقذكره،2017محمدعبدالماجدبوركايب، (1)

)2( Webinar Series, 2020, "Practical Audit Considerations for Auditing in the Pandemic 

Environment", International Federation of Accountants. 
 مرجعسبقذكره.،2020عمارعصامالسامرائي،(3)
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فق ك • بع اك م لةكوراطعةك يفاةكلوجييالةكذ ك الحنو كذد ك قي عكذد ك المراطعكغ رك إذاك ينك
ال  ث ركك يح يجكإل كالجيركفاميكإذاك ينك قريركالمراطعةكيمك كمنكل   راكملكإذاك عأعكذللاك

 ذد ك قريركالمراطعاكبميكفهكذللكويكإذاك يخ ك جيكك يطةكإل كعمتكوع  .
إطرا،كك • يكونك ذد ك عايةككق ك المراطعك يكونك الك صعوبةك  اك مكثرك ط ل  ك لواةك المراطعةك

بموظفهك أهكالواةكللاسكل ي كفانكولبقكلكايخايكلب ئ اياكفق كيكونكالوصو كإل كالمعدوويلك
و كالمراطع  كالليبق  كوف ً اكلدمليذ  كفهك أهكاليرلفاكللك كق كيكونكو كالنعبكميًضيك

 ك.صو كإل انكياًماكملكالكُيلمحكب كفهكبعضكالحياللكالحنو كذد ايك  اكق كالكيكونكالوك
المراطعكك • يكونك ق ك الحياللك المخزلناكفهكبعضك المراطعك ضوعكطر ك المعيل ركو ك   ددبك

قي عًاكذد كوراقالةكالع كذ كبع كب كضكفعي اكلذد كالرغنكو كلطو كالع ل كو كاالذ اليعالكبميكك
لدرقيبة الخيضعةك بيلواةك الخيصةك االذ اليعالك ذللك بع ككفهك ذ ك المراقالةك و ك االخ اي،ك قبضك اك

   يوبكالحنو كذد كم لةكإثاليلك يفاةكلوجييالةاكفإنكبعضكا وثدةك  مضكويكلده:
 إذ ا كباكواليشركلالحنو كذد كصوع كورئاةكلدعمداةكب كمداي.ك -

طايزك لو ضكك - متك ملك الكيو راك يمكج ك  ل ضك الواةك ووظفهك ذ ك ول قضك شخصك لطو ك
 آ ر.

لك - ال لوييلك ذد ك ف حككالحنو ك يددبك منك لدمراطعك ليمك ك واليشرً اك ا  رىك الوثيئقك
 .النجي لقكإذاك يخ ك جيككاي فليعالك

ال لعتك - ملك ال ائنك الور ك خ يئجك المثي ك يب ضك ذد ك لالم ي ةاك المددوبةك ا  لةك و ك وزي ك
الليبقكلدمخزلناكا  اليعكالعقو كاآلطدةكلدمخزلناكلفحصكلثيئقكوباعيلكالمخزلنكبع ك

 يصركال هك نكالحنو كذد ايكقبضكخاييةكالعي .كخاييةكالعي كلدعج
لدحنو ك • المل خ وةك الح لثةك لال قجايلك الوييئضك ذد ك لدمراطع  ك المل مرك لال  عيبك ال    ضك

ذد كم لةكاإلثاليلكفهكالمراطعةكذ كبع اك ميكيوبكذد انكفانك كجولوطايكالمعدوويلكل افاةك
إطرا ل ع  ك المميعييلك  اك و ىك ديبقك و ك لد حققك و ككذمدايك لدع ل ك الاج يةك إذي  ك ،ك

ذد ك فويضكك يليذ ك وميك اف راضاةك فر ك إخ ي،ك و ك المراطع  ك ال هك مك ك اإلطرا،الك
 الملؤلايلكل ح ل كالمجاواةكالمزوةكل جل قكطاو  ن.كك

ذ  كك • لفهك يلةك المحييباةاك البرووةك بجينك ذدماًيك وؤ ضك فر ك المراطعةك ذمضك فريقك  ضم  ك
رفكثيلاكو كذلتكالخبر كفهكووي كالبرووايلكلد  ك كو ككال مك كو كذللكيمك كاالي عيخةكبد

 يموةكخيي كالمعدوويلكلمنكالبايخيلكالم  دةكوؤوجةكلغ ركوعرضةكلد حريفكملالحأف.ك
الواةك • ب  ك العق ك و ك لال حققك اللحيبةك ذد ك لالمعدوويلك البايخيلك و كيموةك خزي ك ال  ك ك

ال لال رلطك اللحيبةاك وؤطرك لالوياطك لدرقيبةك يموةكالخيضعةك ل  و  ك بيل خزي ك خيصةك
 المعدوويلكلالمل ج ال.كك
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 الفصل الثاني 
 تطبيقية الدراســــة ال

 المقـــدمـــة:  2/1
 جف أككمراقبكآللايلكالحنو كذد كم لةكاإلثاليلككال ق انككككو ىكك  ف كال عايةكإل كال عرفكذد كككك

بع ذ ك الرقيبةك منككلككك كواي ك يمك ك ال هك ال ح ييلك ذد ك ذد ك أهكال عرفك الحنو ك فهك  واطا ك
إل ك وصافكالبايخيلكا للاةكفهككككا  لةكبلرلكلضعكبعضكالمق ر يلكلد لدبكذد اياكبيإلضيفة

لدمحيياليلكك المر زتك الوايزك بيل دب قكذد ك لذللك الالي ثةاك ذد ايك اذ م لك ال هك االي باينك قيئمةك
إل ك وك العرباةاك ميك  ف ك ونرك بوماوعيةك الرقيباةك ا طاز ك م نك ال حد ضكم  ك م لالك ضاحك

ذد كك لالحنو ك الالحاك فرضايلك ا  اليعك ل أللك االي بايناك فهك حد ضك المل خ وةك اإل نيئهك
المراطعةكالمل خ وةكفهككمييل بكالرقيبةكلإطرا،الكل ق ينكال وصايلكال هك عززكو ك دويركالج يئجك

كالوايزكالمر زتكلدمحيياليل.

 ( 1)عن الجهاز المركزي للمحاسبات: ةنبذ 2/2
و ككككك م م   ك ل جالعك ذيوةاك اذ اليعيةك شخناةك ذالك ول قدةك لدمحيياليلك  ئةك المر زتك الوايزك

الا فكا يييهكالمج  كو كمطد كل وك حق قكالرقيبةكذد كمووا كال للةكلمووا كا شخيصكالعيوةكك
كك1988للجةكككك144قيخونكإخ ي،كالوايزكعقنككا  رىكلغ ر يكو كا شخيصكالمجنوصكذد ايكفهكك

ذد ككل ع لم   لالرقيبةك لالقيخوخهاك المحييبهك ب ق ايك الميلاةك الرقيبةك و ك الوايزك ضك ليميعسك اك
ا  ا،كلو يبعةك جف أكالخدةاكلالرقيبةكالقيخوخاةكذد كالقراعالكالني ع كفهكش نكالمخيلفيلكالميلاةاكك
ملكك بمراطع ايك إلا ك يعا ك طاةك متك ل ليبيلك مذمي ك لوراطعةك بفحصك ميضًيك الوايزك ليخ صك

خ اوةككككفحنايكو  الوايزك ليبدغك الوزعا،اك ملكعئاسكوودسك ال عبك ملكوودسك الوماوعيةك عئاسك
فحن كإل كالوايلكطيلالةكالفحصاك ميكيعيلنكوودسكال عبكفهكالقاي كبمايو ك  اكمنكلمودسكك
الوايزكك لي ول ك بيلقيخونك ذد ايك المجنوصك الوايلك إ  ىك خ يطك بفحصك الوايزك ال عبك كدافك

الماي  ذ ك الميلاةككككإذ ا ك قيعيرك يصةك ا لضيعك و ضمجةك قاقةك المودسك بايك ال هك دف ك
كلاالق ني يةكال هك جيللايكالفحص.ك

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:  2/3
لل حق قكم  افكال عايةكاذ م لكالالي ثةكذد كبعضكا ييل بكاإل نيئاةكالوصفاةاكلبعضك

كا ييل بكاإل نيئاةكاالي  اللاة.ك
 

 وتعديالته.1988لسنة144الجهازالمركزىللمحاسباترقمقانون(1)
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 حصائية الوصفية: األساليب اإل 2/3/1

ك نكاالذ مي كذد كبعضكالمقيلاسكالوصفاةكلوصفكبايخيلكالالحاك ميكلده:ك

 الوسط الحسابي: -1
لا لزانكالجلباةكال هككا وكوؤشركل ح ل كا  ماةكالجلباةكلكضكذجنركو كذجيصركاللؤا 

ك نك خنانايكلر ل كوفر الكالع جةكذد كميئدةكاالي قني،كبيي خ ا كالمعي لةكالرييضاةكال يلاة:

�̅� =
∑ 𝑥𝑛
𝑖=1

𝑛
 

ك  ا:ك
�̅�ك:كالويطكالحليبهكلأللزانكالجلباة.ككك

∑ 𝑥𝑛
𝑖=1ك:كووموعكا لزانكالجلباةكال هك نك ح ل  يكبيلر ل .كك
   𝑛       ك ونكالع جة.ك:ككككككككك

 االنحراف المعياري: -2
ليلد خ  ك مؤشدركل ح لد كاخحرافديلكالقدانكذد كليددايكالحلديبهككاسكال  د  كا وكم  كوقيلك

ليحلبكبيلوزعكال رباعهكلم ويطكوربعيلكالقانكذ كليدايكالحليبهاكليف  كفهكقايسكال    كملك
ال ويخسكب  كاآلعا،اكليزي كال ويخسكب  كاآلعا،كذج ويكيقضكاالخحرافكالمعايعتاكليزيد كال  د  كبد  ك

كالمعايعتاكليحلبك يل يله:اآلعا،كذج ويكلزي كاالخحرافك

σ = √
∑ (𝑥 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

كاالخحرافكالمعايعتكإل ك(كσ  اك   رك)

 األساليب اإلحصائية االستداللية:  2/3/2
 :T Testاختبار "ت" 

ل ددوكا  الدديعكيلدد خ  كفددهكوعرفددةكالفددر كالمعجددوتكلدويددطكالحلدديبهكالمحلددوبكلدع جددةاكودد ك
كقدددددددددضكمكP-Valueيدددددددددةكولددددددددد وىكالمعجوك  ددددددددداك وخددددددددد كوعجويدددددددددًيكملكغ دددددددددركوعجدددددددددوتاكفدددددددددإذاك يخددددددددد ك

ككك0.05مودديكإذاك يخدد كقامددةكال اللددةكمكبددركودد ككاكددونك جدديككا دد مفكملكفددرل كوعجويددةافك0.05ودد ك
كلوط كا  مفكملكفرل كوعجوية.مكيكونك جيككف

وقيعخ ادديكبقامددةككلدد ن  دداككاP-Valueيعدددهكقامددةكال اللددةكك25إصدد اعكك SPSSلبرخدديوجكك
الفددرلكالقيئددضككلدد نكقبددو %ك5مصددلركودد كقامددةكالمعجويددةككال اللددةفددإذاك يخدد كقامددةككا%5المعجويددةك

كبوطو كذمقةكب  كالم ل ري كلالعكسكصحاح.
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 فرضيات الدراســـــة: 2/4
كاخدمقًيكو كا   افكالليبقكذ ر ياكيع كال عايةكإل كا  اليعكو ىكصحةكالفرضايلكال يلاة:

   وط كفرل كذالك اللةكإ نيئاةكب  كآعا،كذ جةكال عايةكذد كلطو كآلايلك مك كالمراطعالكك •
لإطدددرا،كك جف دددأكوادددي كالرقيبدددةوددد كالحندددو كذدددد كم لدددةكإثالددديلكيمكددد كاالذ مدددي كذد اددديكذجددد ك

 ذ كبع .المراطعةك
إطدرا،كذمدادةكالمراطعدةكالك وط كفرل كذالك اللةكإ نيئاةكب  كآعا،كذ جةكال عايةكذد كمنك •

  نو كالمراطعكذد كم لةكاإلثاليلكلفقًيكلدمعيل ركالماجاة.ك كيليذ كفهذ كبع
الك وطددد كفدددرل كذالك اللدددةكإ نددديئاةكبددد  كآعا،كذ جدددةكال عايدددةكذدددد كمنكالمدددر ل كاإليوددديبهك •

لحنددو ككالمراطددعكذددد كم لددةكاإلثالدديلكذدد كبعدد كيلدديذ كفددهك عيددانكقامددةكوخرطدديلكذمداددةك
 المراطعةكلطو  كال قرير.

 جف ددأكواددي كالرقيبددةكطدد كالمراطددعكفددهكالحنددو كذددد كم لددةكاإلثالدديلكذجدد ك وطدد ك حدد ييلك واكال •
 إطرا،كالمراطعةكذ كبع .لك

 تصميم قائمة االستقصاء: 2/5
فدددهكضدددو،كالبايخددديلكالمزودددةكال  الددديعكفرضدددايلكال عايدددةكقيوددد كالالي ثدددةكب ندددمانكقيئمدددةك

و ىك ق دانكالمراطدعكلدحندو كذدد ككلال هكشمد كووموذةكو كالعاليعالكال هك قاسككااالي قني،
ال عايددةككلفرضددايلكاكبيالذ مددي كذددد كووموذددةكودد كالعالدديعالكم لددةكإثالدديلكفددهكالمراطعددةكذدد كبعدد ك

كليمك كاي عرالكذللكو ك م كالو ل كال يله:كوع م  كذد كوقايسكلاكرلكالخمييها
 ( 2الجدول رقم )

 قائمة االستقصاء  
 لعبارات اعدد  محاور الدراسة م

مهـام  تنفيـذوجود آليات تمكن المراجع الحصول على أدلة اإلثبات عند  المحور األول 
 5 عن بعد.وإجراء المراجعة    الرقابة 

 6 يمكن الحصول على أدلة اإلثبات عن بعد وفقأ للمعاير المهنية. المحور الثانى 
للحصــول علــى أدلــة اإلثبــات فــي المراجعــة عــن بعــد المــردود اإليجــابي  المحور الثالث 

 6 على جودة التقرير.

وجود تحديات تواجه المراجع في الحصول على أدلة اإلثبات    المحور الرابع
 5 عند تنفيذ مهام الرقابة وإجراء المراجعة.

 22 إجمالي عدد العبارت  
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 توزيع قائمة االستقصاء: 2/6
كككككذدد  ككالمكوخددةكودد الع ددوائاةككاالي قنددي،كذددد كوفددر الكالع جددةقيودد كالالي ثددةكب وزيددعكقددوائنك

ذمددضك ددنكاكلكبوماوعيددةكونددركالعرباددةكلوادديزكالمر ددزتكلدمحييدداليلكالعدديود  كبي كوراطددعكودد(ك50)
وراطعةك ضكقيئمةكك كولحكلفقًيكلحونكالع جةكوحضكال عايةاكلبع كمنكقيو كبومعكاالي ميعالاك م

و كالقوائنكالمل دمةكو كالمل قن كوجاناكلد  ك كو كاك ميلايكلصدم   ايكإل  يلاديكفدهكال حد دضك
كاإل نيئهاكلالو ل كال يلهكلوضحكذلل:

 ( 3الجدول رقم )
 بيان بقوائم االستقصاء الموزعة والمستلمة والصالحة للتحليل اإلحصائي

القوائنكك بيان
كالموزذةك

القوائنكك
غ ركك
كالمل دمة

القوائنكك
كالمل دمة

القوائنكك
كالمل الع  ك

القوائنكك
كالنيلحة

 49 0 49 1 50 العدد 
 % 100 2 98 0 98 

كك
 يخدد كالقددوائنكلك%(اك98)كإلدد كمنكخلددالةكااليدد ويبةك نددضكيتضــم مــن خــالل الجــدول الســابق

(ك50)ك%(كودددد كإطمددديلهكالقددددوائنكالموزذددددةكلالالدددديلغكذدددد   ي98النددديلحةكل حد ددددضكاإل ندددديئهك بدددددغك)
كاي ميع .ك

 : Frequency Tablesالجداول التكرارية والنسبية  2/7
ايدددد خ و كالالي ثددددةك ددددأهكالودددد ال كاليدددد ج يجكذدددد  كلخلددددبكااليدددد ويبيلكودددد كالمالحددددوث  ك
للضددعايكفددهكطدد ل كودد كذمددو ل كيمثددضكا ل كال كددراعالكلالثدديخهكالجلددالةكودد ك وددنكالع جددةك مدديك ددوك

ك:ووضحكفهكالو ال كال يلاة
  (4)رقم  جدول

 يوضم عدد ونسبة المبحوثين في العينة
 %( )النسبة  التكرارات  المتغيرات الديموغرافية 

 المؤهل 

 84 42 بكالوريوس
 4 2 دبلوم دراسات عليا

 8 4 ماجستير 
 4 2 دكتوراه
 100 50 اإلجمالي
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 ":T"اإلحصاءات الوصفية واختبار  2/8
 ق دددانكالمراطدددعكلدحندددو كذدددد كم لدددةكاإلثالددديلكفدددهكوددد ىكذددد ك دددنكذمدددضكاإل ندددي،الكالوصدددفاةككككك

ك ميكلده:كوحوعكو كوحيلعكال عايةكالمراطعةكذ 

ك:للمحور األولاإلحصاءات الوصفية  2/8/1

الحنددو ك مكدد كال عايددةكا ل ك)لطددو كآلادديلككلمحددوعقيودد كالالي ثددةكبإيوددي كاإل نددي،الكالوصددفاةك
لذلددلكودد ك ددم ك لدديبكالويددطككاذدد كبعدد (ذجدد ك جف ددأكواددي كالرقيبددةكلإطددرا،كالمراطعددةكذددد كم لددةكاإلثالدديلك

ك"ك ميكفهكالو ل كال يله:كTالحليبهكلاالخحرافكالمعايعتكلوعيوضكاال  مفكلا  اليعك"

 ( 5جدول رقم)
 المحور األول  " Tاختبار " االختبارات الوصفية و نتائج 

الوسط     المحور األول م
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

 معامل  
  االختالف

 % 
T  المعنوية 

1 
 ل دددددضككالحنددددو كذدددددد دمراطدددددعكليمكدددد ك

ا صددددو كالثيب ددددةكذددددد كلطددددو كاإلثالدددديلك
 .ذج كإطرا،كالمراطعةكذ كبع 

 0.000 186.894ك21.20 0.88 4.15

2 
يحنددددددددضكالمراطددددددددعكذددددددددد كالملدددددددد ج الك
اإللك رلخادددددددةكالموثقددددددددةكطالقدددددددًيكلد ددددددددرلطك
القيخوخاددددددةكالمعمددددددو كباددددددديكذجدددددد كإطدددددددرا،ك

 المراطعةكذ كبع .
4.49 0.59 13.14 137.719 0.000 

3 

خيي كك و كيموةك ال  ك ك لدمراطعك يمك ك
يموةك يعكسك بح اك ال ا داةك الرقيبةك
ذد ايك الحنو ك ل نك ال هك البايخيلك
م لةكك لاذ اليع يك ذد ايك االذ مي ك لبيل يلهك

 إثاليلكذج كإطرا،كالمراطعةكذ كبع .

4.56 0.57 12.50 65.443 0.000 

 النوع
 60 30 ذكر
 40 20 أنثى

 100 50 اإلجمالي

 الخبرة العملية 

 4 2 25سنة وأقل من  20من 
 6 3 30سنة وأقل من  25من 

 90 45 سنة فأكثر 30
 100 50 اإلجمالي 
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الوسط     المحور األول م
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

 معامل  
  االختالف

 % 
T  المعنوية 

4 

المم يددددديلكيلددددد داعكالمراطدددددعكإطدددددرا،ك
ك   كاإلطرا،الكال هك ليذ كفهكالحكنك
ذد كو ىكضرلع كالحندو كذدد كم لدةك
إثالدددديلكم دددددرىكودددد كذ وددددد كذجدددد كالقادددددي ك

 .بعمداةكالمراطعةكذ كبع 

4.63 0.53 11.45 118.444 0.000 

5 

لدد مك كالمراطددعكودد كالقاددي كبدديإلطرا،الك
ال حد دادددددةك دددددد ل ضكإثالددددديلكلد حقددددددقكودددددد ك

لطددددو كلطدددو كذمقدددديلكغ دددركو لددددقةكملك
ذمقدددديلك خ دددددفكذدددد كالقددددانكالم وقعددددةك
بمبددددغكوادددناكذجددد كإطدددرا،كالمراطعدددةكذددد ك

كبع .

4.49 0.59 13.14 137.719 0.000 

 من خالل الجدول السابق نستطيع استنتاج ما يلي:
ل ددأاكلدد  كذددد كا ودديهكعمتكالمل قندد كوددجانكخحددوك)الموافقددة(ككا3و ويددطكالعالدديعالكمكبددركودد ك -

لطو كآلاديلك مكد كالمراطدعكود كالحندو كذدد كم لدةكاإلثالديلكذجد كإطدرا،كالمراطعدةكذد كذد كك
 بع .

لذلدددددلكلدددد  كذددددد كاخخفددددديلكال  دددد  كفدددددهككااالخحددددرافكالمعادددديعتكلومادددددعكالعالدددديعالكصددددل ر -
 المحوع.اكوميكلؤ  كذد كم ماةك أكك؛اي ويبيلكالع جةكلاأهكالعاليعالك

ومددديكلؤ ددد كاخخفددديلكخلدددالةكاالخحدددرافكك؛%50وعيودددضكاال ددد مفكلومادددعكالعالددديعالكمقدددضكوددد ك -
 المعايعتكبيلجلالةكلدويطكالحليبهاكمتكمنكخلالةكا في كالع جةكذد كالويطكالحليبهكوقبولة.

اكلالم ويددطكلوماددعك%1منكولدد وىكالمعجويددةكلوماددعكالعالدديعالكمقددضكودد كك"Tنالحــم مــن اختبــار "
المحدوعكا ل ك)لطدو كآلاديلك مكد كالمراطدعكود كالحندو كاك مديكمنكو ويدطك3ود ككككالعاليعالكمكبدر

ل دوك ا كذجد كولد وىككا3بنفةكذيوةكمكبركو ككذد كم لةكاإلثاليلكذج كإطرا،كالمراطعةكذ كبع (
 .كمحوعوميكلؤ  كذد كووافقةكوعينكالع جةكذد ك أاكالك؛%1وعجويةك

ك:للمحور الثانياإلحصاءات الوصفية  2/8/2
دمراطعكالحنو كذدد كللمحوعكال عايةكالثيخهك)يمك كقيو كالالي ثةكبإيوي كاإل ني،الكالوصفاةككككك

لذلدددلكوددد ك دددم ك لددديبكالويدددطككا(ذجددد كإطدددرا،كالمراطعدددةكذددد كبعددد ككلفقدددًيكلدمعددديل ركالماجادددةكم لدددةكاإلثالددديلك
ك ميكفهكالو ل كال يله:كا"Tالحليبهكلاالخحرافكالمعايعتكلوعيوضكاال  مفكلا  اليعك"

ك
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 ( 6جدول رقم )
      للمحور الثاني  " T"  االختبارات الوصفية واختبار نتائج 

الوسط    المحور الثاني م
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
 المعنوية  T %  االختالف

1 

ذمداددةككإذاكمطددرىكيحنددضكالمراطددعك
المراطعددددةكذدددد كبعددددد كذددددد كا  لدددددةك
المجييدددددددددددالةكال دددددددددددهك دددددددددددوفرك ذدددددددددددنك
لمي ج يطيلكال هكيمك كمنكيلد ج ك

 إل ايكفهكإب ا،كعمي .

 0.000 104.103ك14.79 0.67 4.53

2 

  ددددوافرك ندددديئصكالموثوقاددددةكفددددهك
م لددةكاإلثالددديلكال دددهكيحندددضكذد اددديك

لا لدددي اكالمراطدددعكوددد كووضدددوعاةك
وعكايد قملاةكالمند عكذجد كإطدرا،ك

 المراطعةكذ كبع .

4.44 0.62 13.96 111.069 0.000 

3 
دمراطددددعكودددد كالحنددددو كذددددد كليمكدددد ك

الكماةكالكيفاددةكودد كم لددةكاإلثالدديلكلفقددًيك
لم دداليلك ق لركالمخيطركذجدد كإطددرا،ك

 المراطعةكذ كبع .

4.29 0.74 17.25 89.972 0.000 

4 

الحنددددددو كذددددددد كيلدددددد داعكالمراطددددددعك
البايخددددديلكلالمعدووددددديلكفدددددهكال وق ددددد ك
المجييدددبكلدف دددر كال دددهك لد اددديكذمدادددةك
المراطعدددددةكلذلدددددلكذجددددد كإطرائاددددديكذددددد ك

كبع .

4.15 0.59 13.14 137.719 0.000 

5 

يمكددددددد كمنكيحندددددددضكالمراطدددددددعكذدددددددد ك
مصدددددددددددددددو كالملددددددددددددددد ج الكالخيصدددددددددددددددةك
بمعدديوملكالمج دد  كالخيضددعةكلدرقيبددةك

المراطعددةكوعكطرفكثيلدداكذجدد كإطددرا،كك
كذ كبع .

4.56 0.57 12.50 65.443 0.000 

6 
ل  ك كالمراطعكو ك فددي، كلووضددوعاةك
 ب ددددددددددددركاإل اع ك)وقدددددددددددد  كالمعدووددددددددددددة(ك
بيلمج   كالخيضعةكلدرقيبةكذجدد كإطددرا،ك

كالمراطعةكذ كبع .

4.63 0.53 11.45 118.444 0.000 
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 من خالل الجدول السابق نستطيع استنتاج ما يلي:
ل ددأاكلدد  كذددد كا ودديهكعمتكالمل قندد كوددجانكخحددوك)الموافقددة(ككا3و ويددطكالعالدديعالكمكبددركودد ك -

ذجد ككدمراطدعكالحندو كذدد كم لدةكاإلثالديلكلفقدًيكلدمعديل ركالماجادةلالمحوعكالثيخهك)يمك ككذد كك
 (.إطرا،كالمراطعةكذ كبع ك

لذلدددددلكلدددد  كذددددد كاخخفددددديلكال  دددد  كفدددددهككااالخحددددرافكالمعادددديعتكلومادددددعكالعالدددديعالكصددددل ر -
 المحوع.وميكلؤ  كذد كم ماةك أاكك؛ ويبيلكالع جةكلاأهكالعاليعالكاي

ومددديكلؤ ددد كاخخفددديلكخلدددالةكاالخحدددرافكك؛%50وعيودددضكاال ددد مفكلومادددعكالعالددديعالكمقدددضكوددد ك -
 المعايعتكبيلجلالةكلدويطكالحليبهاكمتكمنكخلالةكا في كالع جةكذد كالويطكالحليبهكوقبولة.

اكلالم ويدطكلومادعك%1منكولد وىكالمعجويدةكلومادعكالعالديعالكمقدضكود ككك"Tنالحم من اختبـار " -
ل ددوك ا كذجدد كولدد وىككا3بنددفةكذيوددةكمكبددركودد ككيلكم ويدددالاك مدديكمنك3العالدديعالكمكبددركودد ك

 .كمحوعوميكلؤ  كذد كووافقةكوعينكالع جةكذد ك أاكالك؛%1وعجويةك

ك:للمحور الثالثإلحصاءات الوصفية ا 2/8/3
لمودوعكال عايدةكالثيلداك)المدر ل كاإليوديبهكلدحندو كقيود كالالي ثدةكبإيودي كاإل ندي،الكالوصدفاةكككك

لذلدلكود ك دم ك لديبكالويدطكالحلديبهككطدو  كال قريدر(اذدد كذد كم لةكاإلثاليلكفهكالمراطعةكذ كبعد ك
ك ميكفهكالو ل كال يله:كا"Tلاالخحرافكالمعايعتكلوعيوضكاال  مفكلا  اليعك"

 ( 7جدول رقم )
   المحور الثالث  "  T"االختبارات الوصفية واختبار  نتائج  

الوسط      المحور الثالث م
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف 

 % 
T  المعنوية 

1 
 دددوفركم لدددةكاإلثالددديلكال دددهكيحندددضكذد اددديكالمراطدددعك
ذدد كبعدد ك ذددنكلميدد ج يطيلكال ددهكيلدد ج كإل ادديكفددهك

  كوي كعمي كوميكيلانكفهكطو  كال قرير.
4.66 0.54 11.59 132.391 0.000 

2 
  جييبكم لةكاإلثاليلكال دهكيحندضكذد اديكالمراطدعك
وعكم د افكذمدادةكالمراطعدةكذجد كإطرائاديكذد كبعد ك

 قامةكوخرطيلكذمداةكالمراطعة.وميكيعينك
4.53 0.62 13.68 112.972 0.000 

3 
ا  لةكال هكيحنضكذد ايكالمراطدعكذد كبعد ك كدونك
ووضددوعاةكلبع دد  كذدد كال ح ددزكبح دداك لددي نكفددهك

 إب ا،كعمي كالفجهكالمحيل .
4.55 0.55 12.09 128.555 0.000 
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الوسط      المحور الثالث م
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف 

 % 
T  المعنوية 

4 

 ددد ذنكم لدددةكاإلثالددديلكال دددهكيحندددضكذد اددديكالمراطدددعك
لصدو كالمراطدعكإلد ك  ك د كوعقدو كب د نكذ كبعد كك

 دوكالقوائنكالميلاةكو كمتك حريفكطدو رتاكلمخاديك
وعرلضددةكبنددوع ك قاقاددةكلذي لددةكومدديكيعددززكودد ك
ك عطةكثقةكالمل خ و  كل وكالا فكو كالمراطعة.

4.44 0.62 13.96 111.069 0.000 

5 

  دددددداحكالمراطعددددددةكذدددددد كبعدددددد كإوكيخاددددددةكااليدددددد رطيعك
إنكلدنك-البايخيلكلالمعدوويلكلالوصو كإل كوعينك

ذالكالندددةكبإذدد ا كالقددوائنكالميلاددةكك-يكدد كطماعاددي
كوميكيلانكفهكطو  كال قرير.

4.53 0.67 14.79 104.103 0.000 

6 

يكونكفريقكالمراطعدةكمكثدرك فدي، كذجد كالعمدضكذد ك
بعدد كبييدد خ ا كاالخ رخدد كذدديلهكاللددرذةكلال يشدديلك

اإلخ يطاددةكلالديبعدديلكف قددضكيدديذيلكالعمددضكل ددز ا ك
كب كضك ب ر.

4.15 0.59 13.14 137.719 0.000 

 من خالل الجدول السابق نستطيع استنتاج ما يلي:
ل ددأاكلدد  كذددد كا ودديهكعمتكالمل قندد كوددجانكخحددوك)الموافقددة(ككا3و ويددطكالعالدديعالكمكبددركودد ك 

المحددوعكالثيلدداك)المددر ل كاإليودديبهكلدحنددو كذددد كم لددةكاإلثالدديلكفددهكالمراطعددةكذدد كبعدد كذددد ك
 ذد كطو  كال قرير(.

لذللكلد  كذدد كاخخفديلكال  د  كفدهكايد ويبيلككااالخحرافكالمعايعتكلوماعكالعاليعالكصل ر 
 المحوع.وميكلؤ  كذد كم ماةك أاكك؛الع جةكلاأهكالعاليعالك

ومدددديكلؤ دددد كاخخفدددديلكخلددددالةكاالخحددددرافكك؛%50وعيوددددضكاال دددد مفكلوماددددعكالعالدددديعالكمقددددضكودددد ك 
 منكخلالةكا في كالع جةكذد كالويطكالحليبهكوقبولة.كالمعايعتكبيلجلالةكلدويطكالحليبهاكمت

اكلالم ويدطكلومادعك%1منكولد وىكالمعجويدةكلومادعكالعالديعالكمقدضكود ككك"Tنالحم من اختبـار " 
ل ددوك ا كذجدد كولدد وىككا3بنددفةكذيوددةكمكبددركودد ككيلكم ويدددالاك مدديكمنك3العالدديعالكمكبددركودد ك

 .كالمحوعوميكلؤ  كذد كووافقةكوعينكالع جةكذد كك؛%1وعجويةك
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كاإلحصاءات الوصفية للمحور الرابع: 2/8/4
 حدد ييلك واطدد كالمراطددعكفددهكلطددو كقيودد كالالي ثددةكبإيوددي كاإل نددي،الكالوصددفاةكلمحددوعكال عايددةكالرابددعك)ك

إطدرا،كالمراطعدةكذد كبعد (اكلذلدلكود ك دم ك لديبك جف أكواي كالرقيبةكلكالحنو كذد كم لةكاإلثاليلكذج كك
ك"اك ميكفهكالو ل كال يله:Tالمعايعتكلوعيوضكاال  مفكلا  اليعك"الويطكالحليبهكلاالخحرافك

 ( 8جدول رقم )
 المحور الرابع   "  T"  االختبارات الوصفية واختبار نتائج  

الوسط  المحور الرابع    م
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف 

 % 
T  المعنوية 

1 

ذددد كم لددةكالمراطددعك نددو ككودد كال حدد ييلك
الكيفاددددددةكلالمجييددددددالةك ددددددو كلطددددددو كاإلثالدددددديلك

المخدزلنكل يل د كذجد كإطدرا،كالمراطعدةكذدد ك
 بع .

4.66 0.54 11.59 132.391 0.000 

2 

 ندمانكل جف ددأك حد ييلكفدهكالمراطدعككلواطد 
إطددددددرا،الكوراطعددددددةكب لدددددددةكلد  كدددددد كودددددد كمنك
البايخيلكالمخزخةك هكخفلايكال هك  ضدمجايك

ذجددد كإطدددرا،كالمراطعدددةككالملددد ج الكبيلمج ددد  
 .ذ كبع ك

4.53 0.62 13.68 112.972 0.000 

3 

المراطدددعكفدددهكوددد كال حددد ييلكخقدددصك    دددضك
ووددي كالبرووادديلكالك  دديفكالبرووددةكغ ددرك
اللدامةكلدمعيلوديلكالمحييدباةاكل كجولوطاديك
المعدوودددديلكلفاددددنكذمدادددديلك دددد فقكالبايخدددديلك

ذجددد كإطدددرا،ككلالمعدووددديلكل افادددةكوعيلو ادددي
 المراطعةكذ كبع .

4.55 0.55 12.09 128.555 0.000 

4 
كذج كإطرا،كالمراطعةكذ كبع ككو كال ح ييلك

ل حقددقكوددد كيددموةكخيدددي كالرقيبددةكال ا دادددةكا
كخيي كالمعدوويلكبيلمج   .  و  كالخيصكب

 0.000 112.764 13.35 0.61كككككككك4.57ك

5 
الحيطدددددةكلد ددددددوعكفدددددهكوودددددي كال كجولوطاددددديك

 واطددددد كلالبروواددددديلكوددددد كال حددددد ييلكال دددددهك
كذمداةكالمراطعةكذ كبع .وميعيةك

4.52 0.57 12.61 125.324 0.000 
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 من خالل الجدول السابق نستطيع استنتاج ما يلي:
)الموافقدة(كذدد كاكل أاكل  كذد كا ويهكعمتكالمل قن كوجانكخحدوك3و ككككقضو ويطكالعاليعالكم 

 حددد ييلك واطددد كالمراطدددعكفدددهكالحندددو كذدددد كم لدددةكاإلثالددديلكذجددد كإطدددرا،كلطدددو ك)كرابدددعالمحدددوعكال
 المراطعةكذ كبع (.

االخحرافكالمعايعتكلوماعكالعاليعالكصل راكلذللكلد  كذدد كاخخفديلكال  د  كفدهكايد ويبيلك 
 الع جةكلاأهكالعاليعال؛كوميكلؤ  كذد كم ماةك أاكالمحوع.

%؛كومدددديكلؤ دددد كاخخفدددديلكخلددددالةكاالخحددددرافك50لوماددددعكالعالدددديعالكمقددددضكودددد ككوعيوددددضكاال دددد مف 
 المعايعتكبيلجلالةكلدويطكالحليبهاكمتكمنكخلالةكا في كالع جةكذد كالويطكالحليبهكوقبولة.

اكلالم ويدطكلومادعك%1منكولد وىكالمعجويدةكلومادعكالعالديعالكمقدضكود ككك"Tنالحم من اختبـار " 
اكل ددوك ا كذجدد كولدد وىك3بنددفةكذيوددةكمكبددركودد كاك مدديكمنكالم ويددديلك3العالدديعالكمكبددركودد ك

 .الرابعك%؛كوميكلؤ  كذد كووافقةكوعينكالع جةكذد كالمحوع1وعجويةك

و ك م كع ل كالمل قن كوجانك ب  كا في كا غدبادةكذدد كمخد كيمكد كلدمراطدعكالحندو كذدد ك
 يفادةكلومئمدةكاكلمنكوعينك أهكا  لدةك كدونكم لةكاإلثاليلكذج كإطرا،كذمداةكالمراطعةكذ كبع ك

ل حمضكالخنيئصكالواطبك وافر يكفهكا  لةكلفقًيكلدمعيل ركالماجاةاكلمنكلعمداةكالمراطعدةكذد ك
بع كور ل كإيويبهكيعينكو كوخرطيلكذمداةكالمراطعةكال هك جعكسكذد كال قريدرك وخد كيحمدضك

فهكووقعكالرمتكالماجهكالعي  اكللكج كلوط كبعضكال ح ييلكموي ك دويركالمراطعةكو كإطرائايك
كالواةكالخيضعةكلدرقيبةكإل كإطرائايكذ كبع .

ك
ك
ك
ك
ك
ك



 

43 
 

 ثالث الفصل ال
 النتائج والتوصيات 

 النتائج اإلحصائية:  3/1

كمنإلدد ك وصددد كالالي ثددةككالبجددي،كذددد كودديكيددبقبعدد كإطددرا،كال حددد ملكاإل ندديئاةكالمزوددةاك
كاوعيودددضكاال ددد مفلكاالخحدددرافكالمعاددديعتاكلك)الويدددطكالحلددديبهاكك:خ ددديئجكاإل ندددي،الكالوصدددفاة

نكمل عايدددةاك  ددداكاكوحددديلعذدددد كووافقدددةكطمادددعكمفدددرا كالع جدددةكذدددد كمكددد لك"(كTل دددأللكا  الددديعك"
خحدددوك)ووافدددق(كودددعككنا وددديهكعمتكالمل قنددد كودددجاإلددد كو ويدددطكالعالددديعالكلومادددعكالمحددديلعك  ددد رك

%كلومادددعك1اخخفدديلكال  دد  كفددهكايدد ويبيلكالع جددةكلدعالددديعالاكلمنكولدد وىكالمعجويددةكمقددضكودد ك
كعاليعال.ال

 نتائج اختبارات الفروض: 3/2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء عينة الدراسة على وجود الفرضية األولى: " •
عند   عليها  االعتماد  يمكن  إثبات  أدلة  على  الحصول  من  المراجع  تمكن  تنفيذ  آليات 

 ". إجراء المراجعة عن بعدمهام الرقابة و 

اكلبمديك(0.001)ةكل ضحكو كخ يئجكا  اليعك حد ضكال اليل كا  ي تكمنكول وىكالمعجويد
"الكك:لبيل دديلهكذدد  كقبددو كالفددرلكالعدد  كالقيئددضكا(0.05وىكالمعجويددةكمصددلركودد ك)منكولدد 

بد  كآعا،كذ جدةكال عايدةكذدد كلطدو كآلاديلك مكد كالمراطدعك وط كفدرل كذالك اللدةكإ نديئاةكك
"اكو كالحنو كذد كم لةكإثاليلكيمك كاالذ مي كذد ايكذج كإطرا،كذمداةكالمراطعةكذ كبع ك

ب  كآعا،كذ جةكال عايةكذدد ك" وط كفرل كذالك اللةكإ نيئاةككك:لخقبضكالفرلكالب لضكالقيئض
ثاليلكيمك كاالذ مي كذد ايكذجد كإطدرا،كلطو كآلايلك مك كالمراطعكو كالحنو كذد كم لةكإ

ك".ذمداةكالمراطعةكذ كبع ك
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء عينة الدراسة على أن  الفرضية الثانية: " •
حصول المراجع على أدلة اإلثبات وفقًا   يساعد فيتنفيذ مهام عملية المراجعة عن بعد  

 ".    للمعايير المهنية

كىك(كل دددهكمصدددلركوددد كولددد وك0.000"كذالك اللدددةكوعجويدددةك)T"طدددي،لكخ اودددةكا  الددديعك
فدرل كذالك"الك وطد كك:اكلذدا كيمك كالقدو كذد  كقبدو كالفدرلكالعد  كالقيئدض0.05المعجويةكك

كيلديذ كك جف أكواي كذمداةكالمراطعةكذ كبع ككمن اللةكإ نيئاةكب  كآعا،كذ جةكال عايةكذد ك
ك:لخقبدضكالفدرلكالبد لضكالقيئدضك." نو كالمراطدعكذدد كم لدةكاإلثالديلكلفقدًيكلدمعديل ركالماجادةك

 جف دددأكوادددي كذمداددددةككإ نددديئاةكبددد  كآعا،كذ جددددةكال عايدددةكذدددد كمنذالك اللدددةككفدددرل ك" وطددد ك
ك". نو كالمراطعكذد كم لةكاإلثاليلكلفقًيكلدمعيل ركالماجاةككليذ كيكالمراطعةكذ كبع ك

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء عينة الدراسة على أن الفرضية الثالثة: " •
المردود اإليجابي لحصول  المراجع على أدلة اإلثبات عن بعد يساعد في تعظيم قيمة  

   ".مخرجات عملية المراجعة وجودة التقرير

(كل دددهكمصدددلركوددد كولددد وىك0.000"كذالك اللدددةكوعجويدددةك)T اودددةكا  الددديعك"طدددي،لكخ
اكلذدا كيمك كالقدو كذد  كقبدو كالفدرلكالعد  كالقيئدض:ك"الك وطد كفدرل كذالك0.05المعجويةكك

 اللددةكإ ندديئاةكبدد  كآعا،كذ جددةكال عايددةكذددد كمنكالمددر ل كاإليودديبهكلحنددو كالمراطددعكذددد ك
قامددةكوخرطدديلكذمدادةكالمراطعددةكلطددو  كال قريددر".كم لدةكاإلثالدديلكذدد كبعد كيلدديذ كفددهك عيدانك

لخقبضكالفرلكالب لضكالقيئض:ك" وط كفرل كذالك اللةكإ نيئاةكب  كآعا،كذ جةكال عايةكذدد ك
منكالمر ل كاإليويبهكلحنو ككالمراطعكذد كم لةكاإلثاليلكذ كبع كيليذ كفهك عيدانكقامدةك

كوخرطيلكذمداةكالمراطعةكلطو  كال قرير".

 "ال توجد تحديات تواجه المراجع في الحصول على أدلة اإلثبات عندة:  الفرضية الرابع •
   ".إجراء عملية المراجعة عن بعدو   تنفيذ مهام الرقابة

(كل دددهكمصدددلركوددد كولددد وىكالمعجويدددةك0.000"كذالك اللدددةكوعجويدددةك)Tطدددي،لكخ اودددةكا  الددديعك"
الك وطددد كفدددرل كذالك اللدددةك"كاكلذداددد كيمكددد كالقدددو كذددد  كقبدددو كالفدددرلكالعددد  كالقيئدددض:ك0.05

إ نيئاةكب  كآعا،كذ جةكال عايةكذد كلطدو ك حد ييلكك واطد كالمراطدعكفدهكالحندو كذدد كم لدةك
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".كلخقبدضكالفدرلكالبد لضكالقيئدض:ك" وطد كفدرل كذالكاإلثاليلكذج كإطرا،كذمداةكالمراطعةكذ كبعد ك
الحندو كذدد ككلطو ك ح ييلكك واط كالمراطعكفده اللةكإ نيئاةكب  كآعا،كذ جةكال عايةكذد ك

كك".م لةكاإلثاليلكذج كإطرا،كذمداةكالمراطعةكذ كبع ك

يمك كلدمراطعكالحنو كذد كم لةكاإلثاليلكذج كإطرا،كذمداةكالمراطعةكك ككلذدا كيمك كالقو كمخ
فهكك الواطبك وافر يك الخنيئصك ل حمضك لومئمةك ا  لةك كونك يفاةك وعينك أهك لمنك بع اك ذ ك

لمن الماجاةاك لدمعيل رك لفقًيك وخرطيلكككا  لةك و ك يعينك إيويبهك ور ل ك بع ك ذ ك المراطعةك لعمداةك
ذمداةكالمراطعةكال هك جعكسكذد كال قريرك وخ كيحمضكالرمتكالماجهكالعي  اكللكج كلوط كبعضكك

المل خ وةكو كقبضكالمراطع  كال يبع  كلدوايزكالمر زتكككال ح ييلكموي ك دويركمييل بكالمراطعة
ل  مثضككككووقعكالواةكالخيضعةكلدرقيبةكإل كإطرائايكذ كبع كو كإطرائايكفهككل حويدايككككلدمحيياليلك

لطو كال قجايلكال كجولوطاةكالكيفاةكلد دويراك ميكمخ كويزا كبعضكإل ككككاال  ايجكك أهكال ح ييلكفه
ك.كالمراطع  كلاسكل لانكال عايةكالكيودةكبجينكالمراطعةكاإللك رلخاة

الرقددديبهك لعكيلددضدددددعكبيكأتا طادددز كالرقيباددةكالدد  دداكمنكالوادديزكالمر دددزتكلدمحييدداليلكم دد كلك
الرقيبددةكذددد كا  ا،كلو يبعددةك جف ددأكالخدددةاكاددي كفددهكووددي كالرقيبددةكالميلاددةكلالمحييددباةكبويخددبكال

خ ديئجكال عايدةكو ك م كلككالالرقيبةكالقيخوخاةكذد كالقراعالكالني ع كفهكش نكالمخيلفيلكالميلاة
دددويركميدديل بكل كال وا ددزالكال دددويرالكلكاثكبعددضكإ دد ككالي ثددةالك ق ددرحالمل قندد كوددجانككلع ل ك

كوجايكويكلده:بجويحكذ كبع كل نك جف أكالماي كالرقيباةككهكللالمراطعةكل نالحكذ كبع ك

إ ددد اثكال ددددويرالكال قجادددةكالمزودددةكل ددددويركميددديل بكالمراطعدددةكلإطرائاددديكذددد كبعددد كيدددوا،ك •
لالبرووادديلكل يصددًةكفامدديكال دددوعالكال كجولوطاددةكفددهكووددياللك فددبكلوعيلوددةكالبايخدديلك

ل عدددددقكبيلمراطعددددةكاإللك رلخاددددةكملكال دددددويرالكالخيصددددةكبيل عيقدددد كوددددعكليدددددي،كال ددددالكيلك
 اللحيباةكلد  و  كالمز كللموةكالبايخيل.

 دددددويركا  ا،كالماجددددهكلدمددددراطع  كفددددهكووددددياللكااليدددد في  كودددد كالددددأ ي،كاالصدددددجيذهك •
 لاي خ ا كال كجولوطايكفهكطمعكم لةكاإلثاليلكذ كبع .

  دددواعكالمدددراطع  كذدددد كاإلل حدددي كبددد لعالك  عيبادددةكو خنندددةكفدددهكوودددي ك كجولوطاددديك •
 المعدوويلكلاي خ اوي ايكفهكالمراطعةكذ كبع .

ك
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 توصيات الدراسة: 3/3
الالي ثةكك ق و ك اإل نيئهك ال حد ضك خ يئجك و ك الالي ثةك إلا ك ويك وصد ك ضو،ك فهك

كووموذةكو كال وصايلك  دخصكفاميكلده:كك
 ( 9جدول رقم )

 توصيات الدراسة والهدف منها 

  

 الهدف من التوصية  التوصية  م

1 

إ  اثكال دويرالكال قجاةكالمزوةكل دويركمييل بكك
ك يوا،ك بع ك ذ ك لإطرائايك ال دوعالككالمراطعةك

البايخيلكك ال كجولوطاةكفهكووياللك فبكلوعيلوةك
بيلمراطعةكك ل عدقك فاميك ل يصًةك لالبرووايلك
وعكك بيل عيق ك الخيصةك ال دويرالك ملك اإللك رلخاةك

كليدي،كال الكيلكاللحيباةك

لصم   ايكك المحييباةك البايخيلك يموةك
ورلخةكك لوحققك وو  ك ب كضك لدقايسك

كوومعة.

2 
ال دويركك لكهككضرلع ك المراطعةك لمعيل رك الممئنك

ل جييبكوعك دباقيلكالمراطعةكذ كبع كفهكظضك
الأ ي،ك ل قجايلك الرقمهك لد حو ك اال ويهك

 االصدجيذه.

لك الرقيبهك العمضك ال دوعالك عزيزك وواكالةك
ا ويهكك وعك ل ميشاًيك لال كجولوطاةك ال قجاةك

 ال للةكلد حو كالرقمه.ك

إلطرا،كك 3 المق ر ةك ال دويرك ذ ككا  اليعك المراطعةك
  بع كو كقبضكالب ئةكالمنريةكلدمراطعة.

الوقوفكذد كو ىكقبو كال دويركفهكالب ئةكك
 المنريةكل دوالك دباق .ك

4 
الواقعكك فهك بع ك ذ ك بيلمراطعةك اال  مي ك ضرلع ك
الكك ويزا ك مخ ك المنريةاك  اك لدب ئةك الم  اخهك

 .كلمقهكاال  مي كالكيفهكبايك   كاآلن

المراطعكك يكونك ذ جاًيككمنك ول قضك الخيعطهك
إ اع ك ذ ك الالع ك لبع  ًاك ضك كلووضوعاًيك

 .كالواةكالخيضعةكلدرقيبة

5 
االي را اوايلك فهك الرقماةك ال قجايلك ضرلع ك وجك
المل قبداةكلوماعكالا ئيلكالرقيباةكالميلاةكلوكي بكك

خاوايككلكككالمراطعة إطرا،ككك ع لضك طريقةك فهك
كوعك ل  ركالرقمجة.ذمدايلكالمراطعةك

طو  ككككل دويركالعمضكالرقيبهكل حق قيعاًيكك
كذمداةكالمراطعة.ك

ك6
  واعكالمراطع  كذد كاإلل حي كب لعالك  عيباةكك
المعدوويلك ووي ك كجولوطايك فهك و خننةك
فهك ق ينك  ويلكك الرقمهك ال  ق قك لاي خ اويلك

كذمداةكالمراطعةكذ كبع .كك

فهكك لدمراطع  ك الماجهك ا  ا،ك  دويرك
الأ ي،كاالصدجيذهككووياللكاالي في  كو كك

ك فهك ال كجولوطايك م لةكلاي خ ا ك طمعك
ككك.ذ كبع كاإلثاليلك
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 مراجعال

 العربية:باللغة المراجع 

اك"ك دب قكوعيل ركالمراطعةكالمقبولةكلالم عيعفكذد ايكفهكظضك2017مبوكبكركغم،كوحم اكك .1
المعدوويل" ل كجولوطايك المل مر ك المراطعةك لال دباقااو  ضك الالحثاةك العدو ك ةككوودةك

 .كwww.Suj.sebhau.edu.Iy   ا
اك" لعك قجايلكالأ ي،كاالصدجيذهكبيي خ ا كال  ق قكالرقمهك2020ذميعكذني كالليورائهاكك .2

فهك حق قكطو  كال  ق قكل ذنكاي را او   كو كلطاةكخيركو ققهكالحليبيل:ك عايةكو  اخاةكك
فهكشر يلك  ق قكالحليبيلكفهكومدكةكالالحري "اكطيوعةكالعدو كال دباقاةاكومدكةكالالحري اكك

 .1اكالع  ك8وود كك اعكالمجيووةاةكلمق ني كلا ذمي اكالمودةكالعدما
اك"مثركال ويع كاإللك رلخاةكذد كإطرا،الك خداطكال  ق قكو كك2014غلينكفمحكالمديعخةاكك .3

آ كك لا ذمي اكطيوعةك المي ك إ اع ك ا ع خ   "اك داةك الخيعط   ك الحليبيلك و ققهك خيرك لطاةك
 اكك1اكذ  ك34اكوود كلعرباةكلإل اع كالمودةكاالب  اكالممدكةكا ع خاةكالايشماةاك

المجوفهاكك .4 الل  كذد ك اللحيباةكك2021علي اك الحويالةك بع كفهكظضكلياطك المراطعةكذ ك "ك اك
اك داةكال ويع اكطيوعةككعييلةك   وعاهكلو ىكإيويباي ايكلمل خ و ايكلالمل ف  ل كو ك قيعير ي"اكك

ك.ك2021 ل اكلجيلركاكالع  كا22بوعكيع  اكوودةكالالحوثكالميلاةكلال ويعيةاكالمود ك

بوع يلباكك .5 الميط ك ذب ك ظضكك2017وحم ك فهك بيلوزائرك الحليبيلك واجةك  ق قك "وعوقيلك اك
اك داةكالعدو كاالق ني يةكلال ويعيةكلذدو ككعييلةك   وعاهك نيئصكب ئةكالمحييالةكاإللك رلخاة"اكك

 ال ل  راكطيوعةكيحهكفيعسكبيلم يةاكالوزائر.ك
العزيزكبحرتاكك .6 ال ل كغريبهاكذب ك المعدوويلك2017عاليسك رطهاككوحهك "مثرك كجولوطايك اك

المراطعة"ا الخيعطهكفهك حل  كطو  ك المراطعك لفعيلاةك مكي يمهككغد ك في، ك ككاكشاي  كويي رك
لخضرك ال ا  ك م ك طيوعةك ال ل  راك لذدو ك لال ويعيةك االق ني يةك العدو ك الوا تاكككك-كداةك

 الوزائر.

المحييبكا ل ا .7 إثاليلككككو لخةك الع  ككككاwww.almohasb1.com"اككالمراطعةكاإللك رلخاة"م لةك
ك.2009ككمغلدسك21

المراطعة"اكك .8 فهك اإلثاليلك "م لةك ا ل اك المحييبك كك28الع  ككككاwww.almohasb1.comو لخةك
 .2010فبرالركك

http://www.suj.sebhau.edu.iy/
http://www.almohasb1.com/
http://www.almohasb1.com/
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إبراهاناكك .9 م  نك يعلنك ال  ل ضكك2013وع ننك ظضك فهك المراطعةك فهك اإلثاليلك "م لةك اك
اإللك رلخهكلمثرهكذد ك قريركالمراطعةكو كلطاةكخيركا طرافكذالكالعمقة:كبيل دب قكذد كك

اكطيوعةككعييلةكويطل  رك لوانكالمراطعةكالقووهكلاإل اع كالعيوةكلدمراطعةكال ا داةكبيللو ان"اكك
 واةاكاللو اناك اعكالمجيووة.م ك عوينكاإليم

اك" لعكالمراطعكالخيعطهكفهك ق انكم لةكاإلثاليلكإلب ا،كالرمتك2006 يخهكفر ينكالزايغاكك .10
ذد كالقوائنكالميلاةكلفقًيكلمعيل ركالمراطعةكال للاة:ك عايةك دباقاةكذد كم ا،كوكي بكلشر يلك

 بلز .ككك-اإليمواةاك د  كال ويع اكالويوعةكعييلةكويطل  رالمراطعةكفهكفدلدل "اك

 القوانين والتعليمات: 
القيخوخ   كك .1 لدمحييب  ك اللعو يةك الا ئةك ال للاةاك المراطعةك كك2017-2016(اككSOCPA)وعيل رك

Editionك. 
 .كل ع لم  ك1988للجةككك144قيخونكالوايزكالمر زىكلدمحيياليلكعقنك .2

 األجنبية: باللغة المراجع 
1. bsi., Remote Audits, www.bsigroup.com        

2. IAASB Staff, 2020, "The Future of Audit and Assurance" Main Agenda of 
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4. IEMA, 2020, "Remote Auditing- Ten Golden Rules", Transforming the world to 
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5. ISO 9001 Auditing Practies Group: "Guidance on Remote Audits", 2020, Web: 
www.iso.org  

6. Ryan A., Michael G., Miklos A., 2010, "The Remote audit", Journal of emerging 
technologies accounting, Vol. 7, PP. 73-88. 
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مــدى تقيــيم المراجــع   دراســة إلــى ويهــدف البحــث، فــي الهامــة الجوانــب أحــد االســتبيان هــذا يمثــل

 األســئلة علــى واإلجابــة التكــرم أرجــو ،للحصــول علــى أدلــة اإلثبــات عنــد إجــراء عمليــة المراجعــة عــن بعــد

 ، مالئمـة ترونهـا التـي اإلجابـة  علـى  (✓)  إشـارة  وضـع  خالل  من  القيمة  بآرائكم  الباحثة  وتزويد  المطروحة
  البحث. لهذا العلمي البحثي المستوى  من وترفع إجاباتكم تغني أن الباحثة تأمل كما

 
 وأن العلمـــي البحـــث ألغـــراض االســـتبيان هـــذا ضـــمن المطروحـــة األســـئلة جميـــع أن العلـــم يرجـــى

 .الفائقة العلمية والعناية الكاملة بالسرية محاطة ستكون   إجاباتكم
 
  

 استجابتكم....  وحسن لتعاونكم شكرا
 

 ةالباحث                                                                                      
 حسين الدين نور مصطفى عبير د.                                                                    
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 العامة:   المعلومات   أوال: 
 

  (✓)  إشارة  بوضع  عامة معلومات  تتضمن التي  األسئلة على  اإلجابة يرجى
 

  ( ...............................)اختياري  االسم: -1
 كك

 العلمي:   المؤهل  -2
كبكيلوعيوسككك[كك]كككككككك
ككذدايككك عاييلككك بدو ككك[كك]ك
ككككواجاةكككشاي الكككويطل  ر/ككك[ك]
ك   وعاهككك[كك]ك
ك

   : النوع  -3
كككذ رك[كك]ككككك
كمخث ك[كك]ككككك
ككككك

 كالعملية:   الخبرة  -4
ككك25ككو كككلمقضكككيجةككك20ككو ككك[ك]كككك
ك30ككو كككلمقضكككيجةككك25[كو ك]كككك
ككك30ككو كككمكثرككك[ك]كككك

ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
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ك:كمدى تقييم المراجع الحصول على أدلة اإلثبات في المراجعة عن بعد  :ثانيا 

ك
ك
ك
ك
ك
ك

   اإلثبات   أدلة   على   الحصول   من   تمكن   آليات   وجود  م 
 بعد   عن   المراجعة   وإجراء   الرقابة   مهام   تنفيذ   د عن 

  موافق 
  موافق   غير  موافق   غير  محايد  موافق  بشدة 

 بشدة 
 1ك2ك3 4 5

1 

يمك كلدمراطعكالحنو كذد ك ل ضكاإلثاليلكذد كك
ذج كك الثيب ةك ا صو ك الرقيبةككلطو ك واي ك  جف أك

ك.إطرا،كالمراطعةكذ كبع لك
ككككك

2 
ذد كك المراطعك اإللك رلخاةكيحنضك المل ج الك

القيخوخاةكالمعمو كبايكذج كك الموثقةكطالقًيكلد رلطك
كإطرا،كالمراطعةكذ كبع .

ككككك

3 

الرقيبةكك خيي ك يموةك و ك ال  ك ك لدمراطعك يمك ك
ل نك ال هك البايخيلك يموةك يعكسك بح اك ال ا داةك
الحنو كذد ايكلبيل يلهكاالذ مي كذد ايكلاذ اليع يك

 إطرا،كالمراطعةكذ كبع .م لةكإثاليلكذج ك
ك

ككككك

4 

المم ييلك    ك إطرا،ك المراطعك يل داعك
و ىكك ذد ك الحكنك فهك ال هك ليذ ك اإلطرا،الك
و كك م رىك إثاليلك م لةك ذد ك الحنو ك ضرلع ك

كذ و كذج كالقاي كبعمداةكالمراطعةكذ كبع .ك

ككككك

5 

ال حد داةك بيإلطرا،الك القاي ك و ك المراطعك ل مك ك
غ رك ذمقيلك لطو ك و ك لد حققك إثاليلك ك ل ضك
القانكك ذ ك ذمقيلك خ دفك لطو ك ملك و لقةك
ذ كك المراطعةك إطرا،ك ذج ك واناك بمبدغك الم وقعةك

 بع .ك

ككككك
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ك
ك

ك
ك
ك

 م 
  على   الحصول   يساعد   بعد   عن   المراجعة   إجراء 

    المهنية   للمعايير   وفقاً   اإلثبات   أدلة 

  موافق 
  موافق   غير  موافق   غير  محايد  موافق  بشدة 

 بشدة 
 1ك2ك3 4 5

1 

يحنضكالمراطعكذج كالقاي كبعمداةكالمراطعةكذ كك
ال هك وفرك ذنكك المجييالةك ا  لةك ذد ك بع ك
فهك إل ايك يل ج ك منك يمك ك ال هك لمي ج يطيلك

كإب ا،كعمي .

     

2 

اإلثاليلك م لةك فهك الموثوقاةك   وافرك نيئصك
ووضوعاةكك و ك المراطعك ذد ايك يحنضك ال هك
إطرا،ك ذج ك المن عك اي قملاةك وعك لا لي اك

كالمراطعةكذ كبع .ك

     

3 
الكماةك ذد ك الحنو ك و ك المراطعك ل مك ك
لم دداليلك ق لركك لفقًيك اإلثاليلك م لةك و ك الكيفاةك

ك.كالمخيطركذج كإطرا،كالمراطعةكذ كبع 
     

4 

البايخيلك ذد ك الحنو ك المراطعك يل داعك
ال هك لدف ر ك المجييبك ال وق  ك فهك لالمعدوويلك
 لد ايكذمداةكالمراطعةكلذللكذج كإطرائايكذ ك

كبع .

     

5 

مصو كك ذد ك المراطعك يحنضك منك يمك ك
المج   ك بمعيوملك الخيصةك المل ج الك
إطرا،ك ذج ك ثيلاك طرفك وعك لدرقيبةك الخيضعةك

كبع .كالمراطعةكذ ك

     

6 
لووضوعاةك ب ركك و ك في، ك المراطعك ل  ك ك
الخيضعةكك بيلمج   ك المعدووة(ك )وق  ك اإل اع ك

كلدرقيبةكذج كإطرا،كالمراطعةكذ كبع .
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 م 
  على   المراجع   لحصول   اإليجابي   المردود 

  في   بعد   عن   المراجعة   في   اإلثبات   أدلة 
 التقرير   جودة 

  موافق 
  موافق   غير  موافق   غير  محايد  موافق  بشدة 

 بشدة 
 1ك2ك3 4 5

1 

ذد ايك يحنضك ال هك اإلثاليلك م لةك  وفرك
المراطعكذ كبع ك ذنكلمي ج يطيلكال هك
يلانك وميك عمي ك فهك كوي ك إل ايك يل ج ك

كفهكطو  كال قرير.كك

ككككك

2 

  جييبكم لةكاإلثاليلكال هكيحنضكذد ايك
المراطعكوعكم  افكذمداةكالمراطعةكذج كك
قامةك يعينك وميك بع ك ذ ك إطرائايك

كالمراطعة.وخرطيلكذمداةك

ككككك

3 

المراطعكذ كك ذد ايك ال هكيحنضك ا  لةك
بع ك كونكووضوعاةكلبع   كذ كال ح زك
الفجهكك عمي ك إب ا،ك فهك بح اك لي نك

كالمحيل .

ككككك

4 

ذد ايكك يحنضك ال هك اإلثاليلك م لةك   ذنك
إل كك المراطعك لصو ك بع ك ذ ك المراطعك
الميلاةكك القوائنك ب  نك دوك وعقو ك   ك  ك

ك متك حريفك لمخايكو ك طو رتاك
وميك لذي لةك بنوع ك قاقاةك وعرلضةك
ل وكك المل خ و  ك ثقةك و ك عطةك يعززك

كالا فكو كالمراطعة.

ككككك

5 

إوكيخاةك بع ك ذ ك المراطعةك   احك
وعينك إل ك لالوصو ك االي رطيعك

كك ك لالمعدوويلك يك ك-البايخيلك لنك إنك
القوائنكككك-طماعاي بإذ ا ك الندةك ذالك

كال قرير.الميلاةكوميكيلانكفهكطو  ك

ككككك

6 

ذج كك مكثرك في، ك المراطعةك فريقك يكونك
العمضكذ كبع كبيي خ ا كاالخ رخ كذيلهكك
ف قضك لالديبعيلك لال يشيلك اللرذةك
ب كضك اإلخ يطاةك ل ز ا ك العمضك ييذيلك

ككب ر.ك

ككككك
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ك

 

 م 
  على   الحصول   في   المراجع   تواجه   تحديات   وجود 
  وإجراء   الرقابة   مهام   تنفيذ   عند   اإلثبات   أدلة 

 بعد   عن   المراجعة 

  موافق 
 بشدة 

 موافق   غير  محايد  موافق 
  غير 
  موافق 
 بشدة 

 1ك2ك3 4 5

1 
م لةكك ذد ك المراطعك ال ح ييلك نو ك و ك
المخزلنكك لطو ك لالمجييالةك و ك الكيفاةك اإلثاليلك

كإطرا،كالمراطعةكذ كبع .ل يل  كذج ك
     

2 

ل جف أكك فهك نمانك المراطعك ح ييلك لواط ك
البايخيلك منك و ك لد  ك ك ب لدةك وراطعةك إطرا،الك
المل ج الكك ال هك  ضمجايك خفلايك المخزخةك هك

كبيلمج   كذج كإطرا،كالمراطعةكذ كبع .

     

3 

ووي كك فهك المراطعك خقصك    ضك ال ح ييلك و ك
ك اللدامةككالبرووايلك غ رك البرووةك الك  يفك

المعدوويلك ل كجولوطايك المحييباةاك لدمعيلويلك
البايخيلكلالمعدوويلكل افاةكك لفانكذمدايلك  فقك

كوعيلو ايكذج كإطرا،كالمراطعةكذ كبع .

     

4 
بع كك ذ ك المراطعةك إطرا،ك ذج ك ال ح ييلك و ك
ال حققكو كيموةكخيي كالرقيبةكال ا داةكالخيصكك

كالمعدوويلكبيلمج   .كب  و  كخيي ك
     

5 
ال كجولوطايك ووي ك فهك لد دوعك الحيطةك
وميعيةكك ال هك واط ك ال ح ييلك و ك لالبرووايلك

كذمداةكالمراطعةكذ كبع .ك
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 شكراًك
 
 


