
-19-الكوفيد تداعيات وباء 

التدقيق الماليفي مجال التحديات المتوقعة  

النويصرسامي 
مستشار بمحكمة المحاسبات التونسية 

مانة العامة 
أ
لالرابوسايمكلف بمهمة بال



مقدمة

•Covid-19  ثم انتشر في 2019، ظهر في أواخر عام الناشئة هو جائحة من األمراض المعدية
.العالمجميع أنحاء 

،دولية لم تعلن منظمة الصحة العالمية في بادئ األمر عن حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية •
، ثم أعلنت حالة طوارئ صحية 2020يناير 23ثم أكدت انتقال الفيروس من شخص آلخر في 

.وقد سجل هذا الفيروس تنقل في جميع أنحاء العالم في وقت قياسي.2020يناير 30في 

2

عدد الحاالت

5 495 061

الوفاياتعدد 

346 232
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19-كوفيدأزمة 

األزمة المالية 

العالمية

ت  تقريبا جميع القطاعات تضرر•

العمومية والخاصة

تقييد حركة الناس•

روتقييد الرحالت الجوية والسف•

إغالق المدارس مؤقتًا•

إجراءات حكومية اختلفت من بلد•

إلى آخر 

الغموض

االنتشارالمفاجأة



Inherent risks

مخاطر الرقابة

مخاطر االكتشاف
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ل باعتماد منهجية التدقيق عبر  المخاطر فإن ك

المخاطر تحتاج إعمال الحكم المهني للمدقق و 

إعادة تقييم
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التأثيرات المحتملة 
للفيروس التاجي على 

الهيئات التي نقوم 
بمراجعتها 

تغيير المعامالت مع العمالء و المزودين

صعوبات العمل  
وسلسلة التوريد 

والتصدير

التقلبات في أسعار 
المواد األولية

التقلبات في سعر 
الصرف

التقلبات في أسعار 
األسهم  

»واألخطاءالمحاسبيةالتقديراتفيوالتغييراتالمحاسبيةالسياسات»8رقمالدوليالمحاسبةمعيارينص

قياسهايمكنالالماليةالقوائمبنودمنالعديدفإناألعمال،ألنشطةالمالزمةالتأكدعدملحاالتنتيجةأنهعلى

يمكنالتيالمتاحةالمعلوماتأحدثإلىتستنداجتهاداتعلىالتقديروينطوي.فقطتقديرهايمكنولكنبدقة،

.عليهااالعتماد
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االدارة

يجب على اإلدارة أن 
تنظر بعناية في تأثير 

 COVID-19على 
البيانات المالية وأن 

تقدم المعلومات الالزمة 
عن هذا الوباء في 

بياناتها المالية

المراجع

ضرورة تقييم دقيق 
للتأثير المحتمل 

للفيروس  على نهج 
التدقيق والعمل، 

وتستعرض باستمرار 
إجراءات العمل 

والجوانب الجديدة 
إلجراء المراجعة

تأثير مزدوج على مسؤولية اإلدارة في اعداد القوائم المالية ومسؤولية المراجع

عملية 

تواصل 

مستمرة 

في ظل 

األزمة في 

االتجاهين

يجب على كل منشأة وعلى

كل مراجع النظر في الظروف
الخاصة لكل منشأة

يجب اإلفصاح عن االفتراضات

التي تضعها المنشأة عن
المستقبل

تفصح المنشأة عن الصورة

المتوقعة التضاح حالة عدم

التأكد ومدى النواتج المحتملة

بدرجة معقولة خالل السنة

المالية التالية فيما يتعلق

بالمبالغ الدفترية لألصول
وااللتزامات المتأثرة
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التأثيرات على مسار 

الرقابة المالية 
وأعمالها

التأثيرات على المنهجية ومسار المهمة

تقييم المخاطر المحتملة

تقييم محيط الرقابة الداخلية

تجميع أدلة االثبات الكافية

المصادقات الخارجية
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المهمةومسارالمنهجيةعلىالتأثيرات

لمنهج وفي هذه الحالة فإن بعض عمليات التدقيق ال يمكن اجراءها كما تم برمجتها مسبقا وفقا ل
على وفي مثل هذه الظروف فإنه يتعين.الكافيةالحضوري مما قد ال يمكن من جمع أدلة اإلثبات 

ية بديلة المدقق تعزيز عملية التواصل مع الجهة الخاضعة للرقابة بخصوص ايجاد أدلة إثبات كاف
.والتأثيرات المحتملة على رأي المدقق

األجهزة العليا للرقابة 

التفاعل مع المحيط و اجراء عمليات الرقابة عن بعد كل ما كان ذلك ممكن

الجهات الخاضعة للرقابة

االنقطاع الكلي أو الجزئي عن العمل

االجراءات الحكومية 

حجر صحي شامل أو جزئي  منع التنقل



فهم 
المخاطر

1

الحصول على فهم المنشأة 
بيئتههاو 

2

الحصول على فهم الرقابة 
يقالداخلية ذات الصلة بالتدق

3

تقدير المخاطر
4

االستجابة للمخاطر المقدرة 
التي تتطلب اعتبارات 

خاصة للتدقيق 
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تنقيح و تحيين تقدير 
المخاطر
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المحتملةالمخاطرتقييم•
عمليةفإنالحاليةالظروفظلفي

عمليةتكونأنينبغيالالمخاطرتقييم

.فحسبالبرمجةأثناء

ةالعمليهذهتكونأناألفضلمنبل

منوذلكالتدقيقعمليةامتدادعلى

األخطاءلمخاطرأوضحتحديدأجل

.الجوهرية

إعادةالعمليةهذهعنيترتبوقد

تحديدأوالمخاطربعضتصنيف

لقبمنتحديدهايتملمجديدةمخاطر

يةعمليوثقأنالمدققعلىويتعين

ستوجبتوكأمثلة.للمعاييروفقاالتحين

المؤسسةقدرةنذكرللمخاطردراسة

الشهرة،نشاطها،مواصلةعلى

ثابتة،الالغيروالثابتةاألصولاهتالك

اهتالكوالمدخرات،الحرفاءديون

بالقوانينالتقيدعدمالمخزون،

...واللوائح



تقييم محيط الرقابة الداخلية 
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ةالجهات الخاضعة للرقاب

الناشطينعددفيانخفاض•
إماعنهيترتبممابالمواقع
يمتصاممستوىعلىتغييرات

امنظأنأوالداخليةالرقابةنظام
.للفاعليةفاقدالرقابة

د بعين االعتبار عنلالخذأمثلة 
تقييم محيط الرقابة

درايةعلىالمنشأةإدارةأنمنالتأكد•
فيالحكوميةاالجراءاتبكافةوفهم

المتعلقةمنهاخاصة19-بالكوفيدعالقة
عاملوالتللموظفيناالجتماعيةبالحقوق

التيوالضماناتالبنكيالقطاعمع
.الدولةستوفرها

قدبالمنشأةالحضورعددفيتخفيض•
نظممستعمليأحداثعنهيترتب

.موسعةبصالحياتللعادةخارقين

يصعبقدالمتنافرةالوظائفبينالفصل•
تطبيقه

هدتشقدوالموافقةالتصاريحاجراءات•
تدعييسمماالسابقبالشكلفاعليةعدم

.التدقيقاستراتجيةتنقيح

إنه اجراءات الرقابة المتوقعة فموثوقيةإذا قرر المراجع التخفيض في 

يتعين أوال توثيق ذلك و توثيق االجراءات المترتبة عنه على غرار

المخاطر و كيفية االستجابة لها خاصة من خالل تكثيف االختبارات 

...التفصيلية



تجميع أدلة االثبات الكافية 

تير، فوا)الكترونية ضرورة سيتم معالجة وثائق 
وذلك اما عبر منصات ( ..دفاتروصوالت، 

غيرها من إوااليمايلالمشاركة أو باستعمال 
.الوسائل

العمل عن بعد جزئيا
أو كليا 

هذه االدلةموثوقيةيتعين على  المدقق تقييم 

على .قللمدقاالدلة مسألة تقييم مهنى موثوقبةمسؤليةتبقى 
فعيلوتسبيل المثال باإلمكان تحديد عينية من هذه الوثائق 

.بعض االجراءات للحصول على الوثائق األصلية

رتفعا في نظرا لخطر استعمال وثائق إثبات غير أصلية يعتبر م
فإن طبيعة وحجم األعمال بهذا الخصوصالضروفمثل هذه 

.ارتفاعاقد تشهد 

من أبرز التحديات 
للمدققين 

ا مسؤولية المدقق وفق
500للمعيار 
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:الماديالجردعمليات-1•

نفينبغيالمالية،للبياناتبالنسبةجوهرًياعنصراالماديالمخزونكانإذا•
 
دلةعلىالمدققونيحصلا

 
يتعلقفيماناسبةومكافيةرقابيةا

هدافتتمثلحيثوحالته،المخزونبوجود
 
كيدعلىولالحص"فيعموًماالمقبولةالتدقيقلمعاييروفًقاالمستقلللمراجعالعامةال

 
معقولتا

ن
 
يمنخاليةككلالماليةالبياناتبا

 
خطاءا

 
والغشبسببسواءجوهرية،ا

 
،ا

 
يإبداءمنوبالتاليالخطا

 
البياناتدادإعتمإذاماإلىيشيررا

."بهالمعمولالماليةالتقاريرإعدادإلطاروفًقا،الجوهريةالنواحيجميعمن،المالية

و،مغلقةالجردمواقعفيهاتكونحالتالمدققونيواجهقد،19-الكوفيدجائحةخضموفي•
 
والموظفين،منجًدامحدودعددمعمفتوحةتكونا

 
مواقعإلىلسفراالمدققينعلىيتعذرا

 ،الحالتتلكوفي.السفرقيودبسببالمخزونتواجد
 
.الماديالجردحولمالحظاتإبداءلتوليللمدققينواضحةتحدياتتنشا
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المصادقات الخارجية 
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بالرغم من الظروف الصعبة الحالية فإن عملية المصادقة الخارجية تبقى قائمة ألغلب العناصر إال أنه باإلمكان 

.االستغناء عنها في بعض الحاالت القليلة  التي ال تكون لها أهمية نسبية مرتفعة

الحرفاء

ذوي االهمية النسبية المنخفضةالحرفاء•

وات ليجب على االقل إثبات ذلك خالل ثالث سن)الحريف عملية المصادقة الخارجية غير فعالة مع •
(متتالية

وفقا ألعمال الرقابة و تقييم درجات المخاطر يعتبر الحريف ذو مخاطر منخفضة•

.البنوك و المؤسسات المالية

.األرصدة التي يتم تحوليها يوميا في اطار تصرف مركزي للسيولة•

.لو الجهة نفسها بنك أو مؤسسة مالية•

المزودين و المحامين و المستشارين

فة يمكن عدم اللجوء إلى عملية المصادقة الخارجية إال في صورة وجود خالف أو نزاع قد يؤثر بص•
جوهرية على البيانات المالية للجهة الخاضعة للرقابة



الكترونيا؟؟المصادقات الخارجية 

14

البريدرعبالخارجيةالمصادقةطلباتارساليتمأنالممكنمنفإنهالحاليةللصعوباتبالنضر
.االلكتروني

:يطةشرااللكترونيالبريدعبرالطلباتارسالللرقابةالخاضعةالجهةتتولىأنيمكنكما

المهمةعلىالمسئولالمراقبعنوانعلىأيضاالبريديرسلأن•

المادينالعنواإلىمباشرةاجابتهيرسلأنالمزودأوالحريفمنللرقابةالخاصةالجهةتطلبأن•
المهمةعلىالمسئولللشخصااللكترونيالبريدإلىأوالرقابيللجهاز

كامالالمساروتوثيقمراسلتهاتمتالتيللجهاتااللكترونيةالعناوينمنالتأكدالمدققيتولىأن•
.االجابةتولتالتيالجهاتوعددمراسلتهاتمتالتيالجهاتعددحيثمن

الردود المقدمة الكترونيا يصعب إثبات أصل و سلطة الطرف المطلوب منه المصادقة كما قد يصعب اكتشاف 

.التغييرات ويتعين على المدقق وضع مسار يسمح بالتخفيض من هذه المخاطر



يةأمثلة عن المخاطر المتعلقة ببعض عناصر البيانات المال
ذات أهمية لألخذ بعين االعتبارجوانب البيانات الماليةعناصر

إيجاد اجراءات بديلةحضور الجرد المادي أو-

معدات ما إذا كان بند من بنود الممتلكات والتجهيزات والالتأكد هو مؤشر يستدعي19-الكوفبد-

اض قيمة انخف–والثالثون قد انخفضت قيمته تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي السادس 

حدد ويوضح ذلك المعيار كيف تراجع المنشأة المبلغ المسجل لموجدتها وكيف ت.الموجودات

.المبلغ القابل لالسترداد ألصل ومتى تعترف أو تعكس خسارة انخفاض القيمة

لميزانية قد تضطر بعض الجهات إلى االيقاف و التخلص لممتلكات والتجهيزات والمعدات من ا-

نافع عند التخلص من األصل أو حينما يسحب من الخدمة بصفة نهائية وال يتوقع تحقيق م

بند يجب تحديد المكاسب، والخسائر الناتجة عن استبعاد أو إزالة.إزالتهاقتصادية مستقبلية من 

ة المسجلة من الممتلكات والتجهيزات والمعدات بالفرق بين صافي العائد من االستبعاد والقيم

.ألصل ويجب االعتراف بالفرق على أنه إيراد أو مصروف في قائمة الدخل

تفعيللعدم التوقف الوقتي ال يمكن اعتباره مبرر)االهتالكاتالتأكد من حسن تسجيل ال بد من-

(ذلك

وفقا لتقييمات اإلدارةاالهتالكمراجعة فترات -

IFRS5التأكد من حسن تصنيف الممتلكات المعدة للبيع و معالجتها وفقا للمعيار -

االصول 
IAS 16 &36, IFRS 5

19الكوفيد ألصاراالعتبار للمخزون القابل للتلف أو الموسمي تبعا بعيناألخد-

المخصصات  37التأكد من معالجة الخسائر على عقود البيع و الشراء وفقا للمعيار --

.المحتملةواالصولوااللتزامات المحتملة 

 IAS2 ; IAS 37المخزون

االقتصادية بناًء على التوقعاتالحرفاءإعادة تقييم خسائر انخفاض القيمة المتوقعة على ذمم -

.المستقبلية

الحرفاءرصيد
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الحكم المهني للمدقق والرأي التأثيرات على
المستقل 



معايير التجارب المقارنة و
:المراجعة

االستمرارية:570رقمالمعيار•

األمورعناإلبالغ:701رقمالمعيار•
المستقلالمدققتقريرفيللتدقيقالرئيسية

رأيعلىالتعديالت:705رقمالمعيار•
المستقلالمدقق

،اإلنتباهلفتفقرات:706رقمالمعيار•
المراجعتقريرفيأخرىأموروفقرات
المستقل

17



االستمرارية: 570المعيار  رقم  

18

ات تعد البيان: االستمرارية

المالية بافتراض أن 

.المنشأة باقية

المسؤولية

االدارة
المدقق

1حسب المعيار المحاسبي الدولي 

فإن االدارة مطالبة بتقييم قدرة   

.مرةالمنشأة على البقاء كمنشأة مست

ية لتقييم قد تكون المتطلبات التفصيل

.حةالئاالستمرارية مفصلة بنظام أو 

وحتى في صورة أنه ال وجود 

ؤولية لمتطلب صريح فإنها تبقى مس

االدارة 

مسؤولية المدقق تتمثل أساسا في

الحصول على ما يكفي من أدلة 

المناسبة بمدى استخدام .اإلثبات

تاج االدارة ألساس االستمرارية و استن

.االدارة



اجراءات تقدير الخطر

مناقشةالمدققعلىيجب
اموتحديداالدارةمعالتقدير

علىتعرفتقدكانتإذا
ومنهاالسلبيةاالحداث
التدخالت)اإليجابية
.(الجكومية

إذا تولت االدارة اجراء 
التقدير 

المدققعلىيتعين
معذلكمناقشة
مطالبتهاواالدارة
أكدولئنبانجازه
أنهصراحةالمعيار

مسؤوليةمنليس
عدمتداركالمدقق

بإجراءاإلدارةقيام
أنأكدانهإالالتحليل
أنبإمكانهالمدقق
بيقتطحسنيستنتج

االستمراريةمبدأ
لتحليلوجوددون

.منفصل

في صورة عدم إنجاز 
التقدير
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التأثيرات المحتملة على تقرير المدقق وفقا للمعايير

التأثيرات المحتملة على تقرير المدقق

الحكم المهني عناصر التأثير على الرأي المدققاستنتاج

ارة عندما يتم إعداد البيانات المالية من قبل اإلد

، لكن وباستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة 

.، لم يعد هذا األساس مناسبًاالمدقق في رأي 

رأي معارض غير مالئم لفرضية االستمرارية استعمال
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التأثيرات المحتملة على تقرير المدقق

التأثير على الرأي المدققاستنتاج

تقريرفإن،الماليةالبياناتفيالجوهريالتأكدعدمعنالكافياإلفصاحيتمعندما

"االستمراريةبالمتعلقالجوهرياليقينعدم"عنوانتحتمنفصالً قسًمايتضمنالمدقق

:إلىيهدف
.الماليةالبياناتفيالصلةذياإلفصاحإلىاالنتباهلفت-
فياشكوكتثيروقدالتأكدعدمإلىتؤديقدالظروفأواألحداثهذهأنإلىاإلشارة-

.بالمسألةيتعلقفيماالمدققرأيتعديليتمملوأنهالمنشأة،قدرة

غير معدلرأي

+
ع المراجصلب تقريرالتصمين

م عد”عنوان قسما منفصال تحت 

التأكد الجوهري المتعلق 

“باالستمرارية

مالئم لفرضيةاستعمال

د االستمرارية لكن مع وجو

عدم تأكد جوهري

فيجبيالجوهرالتأكدعدمعنالماليةالقوائمفيالكافيةاإلفصاحاتغيابصورةفي

:المراجععلى

705المراجعةلمعياروفقاالحالمقتضىحسبمعارضرأيأومتحفظرأيإبداء-

دقجوهريتأكدعدموجودعلى(المعارض)المتحفظالرأيأساسقسمفيالنص--

الكافلشكلباتفصحالالماليةالقوائموأنالمنشأةاستمراريةحولكبيرةشكوكايثير

األمرهداعن

أومعارضمتحفظ رأي

ادرمصتعددحالةفيوذلكالرأيإبداءعنالمدققيمتنعأننادرةحاالتفييمكن-

ديرتقمنالمدققتمكنعدمومنفصلبتقييماالدارةقياموعدمالجوهريةاالخالالت

المنشأةاستمرارية

االمتناع عن إبداء رأي
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التأثيرات المحتملة على تقرير المدقق

ترته و المراجع أن يطلب من اإلدارة إجراء تقييمها أو تمديد ففي بعض الحاالت قد يرى

فظ أو في حالة عدم رغبة االدارة في القيام بذلك فقد يكون من المناسب إبداء رأي متح

ية حول االمتناع عن إبداء الرأي وذلك باعتبار أن المراجع لم يتمكن من تجميع أدلة كاف

.هذه النقطة

أو االمتناع عن عن متحفطرأي

إبداء الرأي

ج االستنتاغير قادر على

في اآلدارةلعدم رغبة 

التقييم أو مد فترته

طارلالوفقااالدارةتقومقدالمحاسبةفياالستمراريةأساساستخداماستحالةعند

اسأسالمثالسبيلعلى)آخرأساسعلىالماليةالقوائمإعدادمنالمعتمدالمحاسبي

كافاحإفصوجودشريطةمعدلغيررأيإبداءعلىقادراالمراجعيكونوقد(التصفية

لفتفقرةتضمينالضروريمنأنهالمراجعيرىوقدالمعتمدالمحاسبياألساسعن

706للمعياروفقاوذلكالبديلالمحاسبياألساسللمستخدملتبينانتباه

رأي غير معدل  عدم مناسبة استخدام أساس

االستمرار في المحاسبة 

قا القوائم المالية وفوإعداد

طارلاللفرضية أخرى وفقا 

المحاسبي المعتمد
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حجم وقطاعات الشركات في أوروبا

23

شركات 

برؤوس 

أموال 

مختلفة 

مختلف 

القطاعات



706و 705و701و700المعايير 

ين كافية لتمكإفصاحاتيجب على المراجع، تقويم ما إذا كانت القوائم المالية توفر •
وائم المستخدمين من فهم تأثير المعامالت واألحداث المهمة على المعلومات الواردة في الق

.المالية

ضمن االمور الرئيسية 19-قد يرى المراجع النظر في تضمين التقرير تأثير الكوفيد•
ند للمراجعة إذا ما خلص بناء على حكمه المهني إلى أنها من المسائل ذات االهمية البالغة ع

.بالحوكمةمراجعة القوائم المالية ويتعين طبعا ابالغها إلى المكلفين 

قد تمثل أحد االمور الرئيسية للمراجعة إذ أن جل العوامل 19-وفقا للمعيار فإن آثار الكوفيد
:مترفرةالتي أشار إليها المعيار تقريبا 

المجاالت التي يرتفع فيها خطر التحريف الجوهري -

التأثير الواقع على المراجعة بسبب األحداث أو المعامالت المهمة -

رأي معدل في القوائم المالية البداءاالمور الرئيسة للتدقيق ليست بديال -

في من بين االمور الرئيسية للمراجعة أو لم تكن سببا19كوفيدفيروس ضروفإذا لم تكن -
نتباه في تقريره تعديل رأي المراجع في القوائم المالية فقد يقوم المراجع بتضمين فقرة لفت ا

24
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حداث 
أ
جراءات ال :الالحقة ا 

حداث"تؤثر
 
يعلىثمومنالماليةالقوائمعرضعلى"الالحقةال

 
.تقريرهتعديلمراقبالعلىويفرضالماليةالقوائمتعديلاإلدارةمنيتطلبالذيالحدإلىالمدقق،را

حداث
 
حداثهيالالحقةوال

 
وال

 
صبحتالتيالحقائقا

 
.الحساباتمراجعتقريروتاريخالماليةالقوائمختمتاريخبينتظهروالتيمعروفةا

نهإلىاإلشارةوتجدر
 
يالسنةنهايةبعدالماليةالبياناتختمتاريخفيهايكونالتيللرقابةالخاضعةجهاتللبالنسبةا

 
حداًثاستواجهفإنها،2019ديسمبرشهربعدا

 
بالوباءمتعلقةا

والماليةالبياناتتعديلتتطلب
 
حداثتحديدمانلضللرقابةالخاضعةالجهاتمعالعملالمدققينعلىسيتعينكما.البياناتهذهمستوىعلىمالحظاتإضافةا

 
الالحقةال

وقادرةغيرالجهةكانتإذا.الماليةالبياناتفيوإدراجهابدقة
 
حداثتلكتحديدفيراغبةغيرا

 
يتعديلإلىذلكيؤديقدف،الماليةالبياناتفيصحيحبشكلوتعكسهاال

 
را

.المدققين
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من المخاطر المصاحبة للجائحة 
إمكانية وجود حقائق بعد صدور 

المراجع إالبهاالقوائم المالية لم يعمل 
بعد ذلك

متطلبات 560يوضح المعيار 
واضحة للتعامل مع هذه الوضعية 
وبصفة يتعين على المراجع مناقشة
ذلك مع االدارة والنظر في جدوى 

اصدار تقرير معدل



قرارات دارةا  :ال 

بإجراءاتاإلضافيةاراتاإلقر هذهتتعلققد.التدقيقبمهمةالخاصةالظروفعلىاعتماًداوذلكاإلداري التمثيلخطابإلىإضافيةإقراراتإضافةيمكنالكورونا،وباءظلفي

واإلستمرارية،
 
حداثا

 
.المحاسبيةوالتقديرات،الحتيالومخاطرالالحقة،ال

نيجب،اإلداري التمثيلخطاباتعلىللحصولاإللك ترونيةالتوقيعاتوقبولاإللك ترونيةالوسائلاستخداميعد
 
اإلدارةتوصليثبتماىعلالحصولمنالمدققونيتمكنا

.الخطاببمضمونوإقرارها

وواحًداللرقابةالخاضعةالجهةتقدملمإذا.النطاقتحديدإلىبالضرورةاإلقراراتجميععلىالحصولفيالفشليؤديول
 
ك ثرا

 
علىفيجب،المطلوبةةالك تابياإلقراراتمنا

:المدققين

مرمناقشة
 
اإلدارةمعال

ثروتقييماإلدارةنزاهةتقييمإعادة
 
واللفظية)اإلقراراتموثوقيةعلىال

 
دلة(المك توبةا

 
و،عامبشكلالرقابةوا

ثرتحديدذلكفيبما،المناسبةاإلجراءاتاتخاذ
 
يعلىالمحتملال

 
.المستقلالمراجعرا

نيجبو ك ثرالمدققونيكونا  نيقضةا  وقاتهذهإلىبالنظرالغشمخاطربشا  يكونقد،الرئيسييناموظفيهمنعددعناستغنتالتيللجهاتبالنسبةخاصة.المؤكدةغيرال 

يمنالحدفيللمساعدةالضرورةحسبالمراجعةإجراءاتتعديلإلىالمدققونيحتاجقدوالداخليةالرقابةنظمفيخللهناك ننيمكمحتملةاحتيالمخاطرا  ثيرلهايكونا  تا 

.الماليةالبياناتعلىمادي
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شكرا ودمتم في رعاية هللا
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