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 ممخص البحث
(لى دد لشدةدد ىلدر سدمعددىل91ملتقيي خدد ل دد لاددةلم روددىلكاساددد ل كا يددت تدددرتعددسعلى دد لدوددسل ادمخددىلدر  دد  سلدردد لهددت الدرتسد ددىلدردد ل

در سدمددىلدمددسد دال"لدر سدمعددىلدر يددس ى(ل ددنل عدد ييسل333در  سميددىلا خدد ملا  ددراري الدر سدمددىلدر دد سم ضلا رددال دد ل)ددا ل عيدد سلس ددمل 
كيفيدددىل)دددطةلددةددد ىلدر سدمعدددىلدر  سميدددىلا خددد مللدةدددك ريىلدرتسد دددىل ددد لتدددت   "ضلويددد لر ادمخدددىلدر  ددد  سلدرتددد ليدددتملتقيي خددد لدر ددد سم 

د دىل دنلتةكةل مت دىلدرتسلضلالملتقيي خ ل  لاةلم روىلكاساد ت ادمخىلدر    سدر لا  ؤري الدر سدمىلدر  سم ل نل الللت بيقلدري ال
دريددريس (لى دد ل  ددتاظل و  ادد الدرقدد هس لدر بددسظلل-در تا دد ىل–Big4 م اىددىلدر ك تددملدر و  ددبيىل  ت فددىلدرومددمل ددنلويدد ل در بيددس ل

يامدتلدودسل التةردىلدويد ريىلر ادمخدىلدر  د  سل فست ضلاتاي الدت رجلدرتسد ىلدر لددهل(ل03 ل نتةك الدرعيدىلدردخ ريىلالادإل كدتس ىضل
ويددد ل(لى دد لددةدد ىلدر سدمعددىلدر  سميددىلا خدد ملا  ددؤاري الدر سدمددىلدر دد سم ل91- ل دد لاددةلم روددىلكاساددد ل كا يددتدرتدد ليددتملتقيي خدد

%لا قدد لر ع  دددةل5917بد دددطىلدمدددسد دالدر سدمعددىللتدددؤوسلى دد ل(91- ادمخددىلدر  ددد  سدرت ليددتملتقيي خددد ل دد لادددةلم روددىلكاسادددد ل كا يددت
لتقس ددسلدر سدمددىلدر دد سم ل%لاى دد 3619بد ددطىل ددتسه للدتعدد ملدر سدمددىاى دد لل%6316بد ددطىللدرعد يددىلدر خديددىلر  سدمددىلدرتوتيددتضلاى دد 
%ضلا ايد لدرط ود لط)دساس لت دا سلدريد الدرويدالل17%لبتسمدىلوقدىلد بدسل دنل7%لىدتلتةرىل عدايىلد ةل نل79177بد طىل تسه ل
 يد مل ك تدملدر سدمعدىلضلبم ددملده يدىلى يخد لد ت تدملا  رةلدرت دارامي ل د لدرويدال نل الللطياس ل ط ةس ل نل يتسه للى  لدةترى

 تاديددةلدر  ددت سل ددىلدإلتدس لدر د ددتل ددنلدرمخددتلرلدر سدمددىلدر دد سم لضلبم دددملبدد لبتاميددهلدر د ددتل ددنلدة ددتو  سدال دد ل مدد للدرت داراميدد 
ضلى د لدنليدتملدةدن   رى د لدرتقد س سلدر  ريدىللدر  دسضلاييد نلتد ويسل رداارمدىلدر سدمعىلا  رار لدرواك ىلطةدننلتوتيدتلشودسلت داسلتفةد ل

)دساس لد دتع دىل دىللضهد دلدرتاديدةل دالللكدةل سدودةلى  يدىلدر سدمعدىل سو ىل طكس ل بةلدربت ل  لى  يىلدر سدمعدىضلاشنلي دت سل رال  
لدر سدمىلدر  سم لطع ةلدر سدمعينلدرتد  يينلط دة  لى يةلدر سدمعى1

ل
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The Impact of Facing the Corona Pandemic (Covid-19)                  

on the Audit Activities and The Tasks and Responsibilities               

of The External Auditor 

(Empirical Study on Audit Offices in Greater Cairo and Alexandria) 

Abstract 

This study aimed to identify the impact of facing the risks that were assessed in the light 
of Corona pandemic (Covid_19) on the external audit activities and the external auditor 
tasks and responsibilities. in the light of Standard No. 330 of the Egyptian Auditing 
Standards, “The External Auditor’s Procedures to Face the Assessed Risks.”. The The 
problem summary of this study is how to control the external audit activities and the 
external auditor tasks and responsibilities through the application of the mechanisms of 
facing risks that are evaluated in the light of the Corona pandemic. The sample used to 
mesuer the stady is made up of a group of different-sized accounting offices in terms of 
(Big4 - medium - small) at the level of Greater Cairo and Alexandria governorates. The 
final sample was formed of (80) individuals. The results of the study concluded that there is 
a statistically significant effect of facing the risks that are assessed in the light of the Corona 
pandemic (Covid-19) on the external audit activities and the external auditor tasks and 
responsibilities. In term of facing the risks that it is evaluated in light of the Corona 
pandemic (Covid-19) affects the audit procedures by 71.5% according to the coefficient of 
determination, professional care of the auditors by 63.6%, auditors’ fees by a percentage of 
36.1% and the external auditor’s report with a percentage of 51.55% at a moral significance 
of less than 5% with a confidence degree greater than 95%. The researcher recommends 
developing mechanisms for obtaining evidence directly from its source through the use of 
technology, in addition to the importance of auditing offices By directing more 
investments in the field of technology. Also, to external auditor must make more effort to 
communicate continuously with the management, the audit committee and governance 
officials regarding determining the impact of the the risk outbreak and indicating the 
impact of this on the financial reports of the facility, to begin early stage before starting the 
audit process, and that this communication continues during all stages of the audit process. 
Putting into concidertion need for the external auditor to use the work of the internal 
auditors at the audit client’s facility. 

Keywords: Audit - Activities - Reports - Procedures – Responsibilities. 
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 مقدمة -9
ادمهلدر سدمىلدر  سم لدرعتيتل نلدرتوتي الادريعاط ال  لاةلتعتتلدامدهلدر  د  سلدرد ةدرىلىدنلدربيردىل

دةترددىلدر الر ددىلر قيدد ملطع  يددىلدر سدمعددىليتعددسعلدر سدمددىلرددطععلدر عا دد الادرتوددتي الدر  سميددىضل عدددتلم ددىل
درت ل نلةندخ لدرت ويسى  لمات لدر سدمعىضلاط رسغمل نل رالليمملدنلي تدملدر سدمعينلط ر ع ييسلدرت لت د همل

در و  ددبيىلل دد لد دد ت لمددات لدر سدمعددىضلوتدد لةليدددعكللدر  ددسلىددةلدردددادو لدر و  ددبيىلاطدد ة  لدراادد ر 
  و ددىل دد لدرقيدد للادةىتددسدعلادرعدددسعلادة يدد اضلاردد رالددتلدهت دد ملدرقددد ر ينلى دد لدىددتدتلدرتقدد س سلدر  ريدددىل
بتسد ىلدر  سلدر ظليتعسعلرهلدر سدمىلاا)ىلدوت  ريىلرت ويسل رالدر  سلى  لدىتدتلدرتق س سلدر  ريىلاه دل

 (0303د تدنللهيمضي)ىلدرةال  ل تظل يت يتخ لا تظلدةىت  تلى يخ 1ل دبسدل

ضلادرد ظل دتلدودسل د ط ىلى د ل  د  لكبيدسل0391(ل د لدخ يدىلىد مل91 ف لاةلددتةد سلاطد  لكاسادد ل كا يدت 
 ددنلدرعدد   ينل دد لةددت لدر مدد ةالة ددي  لدر ددسدمعينضل  دد لتىدد لدرددتاللدر بددسظلادرد  يددىلدردد لدت دد  لدر ويددسل ددنل

دةغالقلدر   ةلرطععلدرق  ىد الط رتطعيدىلر ادمخدىلدةمسد دالدةوتسدد ىلدرفاس ىلر ادمخىله هلدةد ىلا دخ ل
ل(1لFaw et al,2021درم روىل  لاةلىاد ملد تي تيىل)  ى1ل 

اط رفعةل قتلدوسالت الدةد ىل م روىلكاساد (لى  ل    لدر سدمعدىل دىلد دتالعلتسمدىلدرتدنويسلبيددهلايدينل
 تيدد تيىلادر ي  دديىلادةمت  ىيددىلطدد   لدرق  ىدد الدة ددسظلو ددمل بيعددىلدردةدد لللا رددال دد لاددةلتتدىي تددهلدة

ويدد لتعس)ددالدر ويددسل ددنلدرةددسك الدردد لدد ددىلكبيددس لتانلدنلت ددانل  ددتعت لرخدد ل  دد لدوددسلطةددكةلكبيددسلى دد ل
درا)ىلدر  ر لرخ هلدرةسك الا  لطعدعلدرود ةالشودسالدةد دىلى د ل دتس لدرةدسكىلى د لدة دت سدس ىضلارد رال

د سدىل)دساس  ىل د لادةلدربيردىلدرو ريدىلغيدسلدر ؤكدت لدر يد وطىللديطحلدةرتددملبمات لدر سدمعىلادر ع ييسدر خديى
ر م رودددىلاتادددةلمدددات لدر سدمعدددىلد ودددسلده يدددىل دددنلدظلا دددال )ددد لويددد لتعت دددتلمدددات لدر سدمعدددىلى ددد ل دددا ل

ل(0303در سدمعينلات يدهملط ر ف   لدر خديىلادرعد يىلدر خديىلدرالد ىلرع  يىلدر سدمعى1 سةادنضل  ) ضل

(لدنليكددانلدر سدمددىل333در سدمعددىل دد ل يددسلطدد ة  ل عيدد سلدر سدمعددىلدر يددسظلس ددمل اتقت)دد لى  يددىل
ى  لدر  ملط ر ي   الادةمسد دالدر ت   ل دنل بدةلدتدس لدرةدسكىل ودةلدر سدمعدىلتمد هلدر  د  سلطةدكةلىد مضل
ددتلا  لاةلم روىلكاساد ل ى  لدىتط سه ل نلدر    س(لا رالر   ىت لدر سدمىل د لى  يدىلم دىلدربي دد الى

درت  يةلرع  يىلدر سدمعىلويد لديدطحلدرت  ديةلدر د يملد ودسلده يدىلر)د  نلمدات لى  يدىلدر سدمعدىضلة دي  ل
ادنلى  ي الا ي   الدرةسكىلتريسالطةكةلكبيسلىنلدرع ملدر د بقلط دبملهد هلدرم رودى1  و اتضلدر ود نضل

ل(0303

ل

ل
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لمشكمة الدراسة  -2
ميىلا خ ملا  ؤاري الدر سدمدىلدر د سم لدةدك ريىلكدانلت وةلى  يىلتو ينل  تاظلددة ىلدر سدمعىلدر  سل

ى  يددىلدر سدمعددىضل دودد   ددخد لتتدد وسلط رعتيددتل ددنلدرعد يدسلة ددي  لدمددسد دال ادمخددىلدر  دد  سدر ليدتملتقيي خدد 
ضلويددد لددتالده يدددىلتسد دددىلدمدددسد دالتقيددديملت دددالل(91ا دخددد لدر  دددسلدرد ةددد  ل دددنلم رودددىلكاسادددد ل كا يدددت 

 ييسلدر و  ددبيىلدرتدد لتعدد رجلدةودد سلدرتدد ل  رددالدرعتيددتل ددنلدرق  ىدد الطعددتلددتةدد سلدر  دد  سلدد ال دد ل ددنلدر عدد
درم روىضلة ي  لدنلدر سدمىلدر  سم لةبتلدنليتودسظلدرت دىلايع دةلى د لبد للدرعد يدىلدر خديدىلدرالد دىلر ت  دتل

رر اعلادرتن دتل دنل نل  الدرقادرملدر  ريىلدالدربي د الادرتق س سل نلدظلتالىط الدالددوسد  الرق ىلدرةالاد
ىتملدتم هلدرةسك الدرت لدة تف ت ل نلدةد ىل د لتوقيدقل يد رحل  يدىضلا دتس لدرةدسك الى د لدة دت سدسضل
كن دد لليوكدددملى  يدددىلقىددتدتلدرقدددادرملدر  ريدددىضلرددد رال دديتعينلى ددد لدر سدمدددىلدر دد سم لا قددد ىلةسةددد تدال عددد ييسل

تدس لرقتس لدرةسكىلى  لدة ت سدسلاك رال سدمعدىلدر سدمعىلدرتاريىلادر يس ىلدرتوققل نل تظليوىلتقييملدإل
لدة تسد) الدرت لد تدتالقريخ لدإلتدس ل  له دلدرتقييم1

ا ىلدر ويسل نلدرتوتي الدرت ليادمخخد لدر سدمدىلدر د سم ل د لتقيديملدر  د  سلا د لادةلامداتل عيد سلس دمل
در  سميدىلا خد ملا  دؤاري ال(ل) نل ع ييسلدر سدمعىلدر يس ىضل  ددهلي كدنلتو دينلددةد ىلدر سدمعدىل333 

در سدمىلدر  سم لة ي  ل  لاةلاماتلدستط للبينلدتدس لدر  سلاى  يىلدر سدمعىضلادرت لتت  مل نلدر سدمىل
دنلليبت ل  لتسد ىلاتقييملدر  سلا نلومليالوظلددعك لل رالى  لدرت  يةلةمسد دالدر سدمعىل ىلا)ىل

ادةلادساعلىدتملدرت  دتلبم ددمل)دساس لدرعد يدىلدر خديدىل دىللدوت  ةالةت   لدمسد دالد)  يىلدالبتي ىل د 
ى دد لدتعدد ملدر سدمعددىلاكدد رالى دد لتقس ددسلدر سدمددىلدر دد سم ضل  دد لتىدد لدرد ةدد لدة دد ل دد لدةىتطدد سلدر  ددسل

در دا  الدر خديدىلدرع ر يدىلةيدتدسلطعدعلدةسةد تدالدرتد لت د ىتلدر دسدمعينلى د لدتد لدمدسد دالدر سدمعدىل
 دخ لدتد لطععلدةمسد دالدربتي ىلادة تع دىلط را  رةلدةر تساديىلر  سدمعىل  لادةلط  تاظلمات ل ستفىلال

دةمسد دالدةوتسدد ىلرم رودىلكاسادد ضلا د ل)دا ل   دبقل د نل ةدك ىلدرطود لتدت   ل د لدرت دناللدرسري د ل
لاها2

المراجعةة ( عمةى  انشةطة 99ما أثر مواجهة المخاطرالى يتم تقييمها فى ظل جائحةة كورونةا )كوفيةد  -
 الخارجية ومهام ومسؤوليات المراجع الخارجى ؟

 هداف الدراسةأ -3
درسري  لر تسد دىل د لدرتعدسعلى د لدودسل ادمخدىلدر  د  سلدرد ليدتملتقيي خد لل د لادةلم رودىل يت وةلدرختع
(لى  لشدةد ىلدر سدمعدىلدر  سميدىلا خد ملا  دراري الدر سدمدىلدر د سم ضلا ردال د ل)دا ل91كاساد ل كا يت 
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(ل ددنل عدد ييسلدر سدمعدددىل333دمددسد دالدر سدمددىلدر دد سم لر ادمخددىلدر  دد  سلدرتددد ليددتملتقيي خدد لس ددمل  عيدد سل
لدر يس ىلاي كنلتوقيقله دلدرختعل نل الللتوقيقلدةهتدعلدرفسىيىلدرت ريى2

درتعسعلى  لدمسد دال ادمخىلدر    سلدرت ليتملتقيي خ لادرت ليادمخخد لدر سدمدىلدر د سم لىددتلدرقيد مل -9
 سدمعدددىلدر  سميدددىل ددد لادددةلتفةددد لم رودددىلكاسادددد لاتسد دددىلشودددسل ادمخدددىلدر  ددد  سلدرتددد ليدددتملطع  يدددىلدر

(لى دد لدمددسد دالدر سدمعدىلاى دد لدرعد يددىلدر خديددىلر  سدمددىل91تقيي خد ل دد لاددةلم روددىلكاسادد ل كا يددت 
 در  سم لاى  للدتع ملدر سدمىلدر  سم لاى  لتقس سلدر سدمىلدر  سم 1

(ل91دردتدد رجلت دد ىتل دد لدروددتل ددنلدوددسلم روددىلكاساددد ل كا يددت لتقددتيملتايددي الا قتسودد ال ددنل ددالل -0
ى دد ل خدد ملا  ددراري الدر سدمددىلدر دد سم لاا)ددىلت ددالدرتايددي الد دد مل ك تددملدر سدمعددىلوتدد لتتوقددقل

 دة تف ت ل نلدرتسد ىلدر يتدديى1

 همية الدراسةأ -4
لك رت ر 2تت وةلده يىلدرتسد ىل  لدةه يىلدرع  يىلادةه يىلدرع  يىلاي كنلتا)يوخ ل

تتطدددىلدةه يدددىلدرع  يدددىللر تسد دددىل دددنلوتدودددىلدر ا)دددا لدر ت ودددةل ددد ل عس دددىلشودددسل ادمخدددىلهميةةةة العمميةةةة: األ
(لاددعك  د تخ لى د لشدةد ىلدر سدمعدىلاى د ل91كا يدت (در    سلدرت ليتملتقيي خ لىنلم رودىلكاسادد ل

دةتبيدد الادةو  ددىلط قددتدسل خدد ملا  ددراري الدر سدمددىلدر دد سم ضلويدد لت دد هملهدد هلدرتسد ددىل دد لدوددسد ل
دةوسلوت لي تف تلدرط ووينل  تقطاللبدت رجلدرعال ىلبينلدر  سلدر ظليتملتقيي هلات اسل سدو هلاتوداسهل
اتدد ويسهلى دد للشدةدد ىلدر سدمعددىلاى دد ل خدد ملا  ددراري الدر سدمددىلدر دد سم ضل  يددىلددددهلي وددةلده يددىل

درادد هس ضلردد رال دد نلدتدد رجللكاساددد لي كددنلر مدد للدرتسد دد الدر و  ددبيىلاي ددتامملتو يددةلاتف دديسلرخدد هل
 درقي للى يخ ل  ل  ت  لدألد  الدر  تقب يىلدر ة بخىلرت الدرم روى1

ت  دددنلدةه يدددىلدرع  يدددىلر طوددد ل ددد لتو يدددةلا د  ةدددىلدهدددملدرتريدددسدالى ددد لاد دددىلدر   س دددىلهميةةةة العمميةةةة: األ
 للدر سدمدىلدر د سم لدودد  لدر خديىضلادرق  لدر)ا لى د لدةودسلدرع  د ل دنلدر  د  سلدرتد ليتعدسعلرخد

م روددىلكاساددد لاتدددعكللى دد لدمددسد دالدر سدمعددىلادرعد يددىلدر خديددىلادتعدد ملدر سدمددىلاتقس ددسلدر سدمددىل
در  سم ل  د لي كدنلدنلت د هملت دالدردتد رجل د ل  د ىت لدر دسدمعينل د لدت د  لدرقدسدسدالادبدتد لدردسشظل

درتسد دددىلدي)ددد ىلتدددا يسلدسةددد تداللطيدددتقلاوي تيدددىلات دددىل ددد لدرقدددادرملدر  ريدددىلر ةدددسكىضلار دددنلةددد  ا
ا قتسوددد الر  دددسدمعينلر تر دددملى ددد لدريدددعاط الدرتددد ل دددتلتدددادمخخملىددددتلدةستطددد للطع  يدددىلدر سدمعدددىلل
اوتد لدىددتدتلتقس ددسلدر سدمعددىل دد لاددةلبيرددىلدرع ددةلدر خديدىلدر يددس ىضلكددةل رددال دد لاددةلدتطدد  ل ادىددتل

يد للدر فد   لادرعد يدىلدر خديدىلدرالد دىلدر  االدر خد لط  ل يخ ل دنلدر ا)داىيىلادة دتقالللادردددهدىلال
   ىلدبتد لدر سادىل  لدة تم طىلر عاد ةلدر  سميى1
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 الدراسات السابقة -5
  ،( عمةى ممارسةة مراجعةة الحسةابات 99 _( بعنوان "أثر جائحة كورونا )كوفيد2222دراسة )محمود

درد لدرتعدسعلى د لتدنويسلم رودىلكاسادد ل هدت الهد هلدرتسد دىدراسةة مرجعيةة":  –كخدمة مهنية متكاممةة
ى ددد ل   س ددد ال سدمعدددىلدرو ددد ط الك ت دددىل خديدددىل ت    دددى1لاتدطدددىلشه يدددىلهددد هلدرتسد دددىلد  تي يددد ىل دددنل
دةهت  ملدر تدديتل  لدرفتس لدأل يس لط ألو سلدر تستطىلى  لم روىلكاساد لى  ل   س  الدر و  دطىلدر  ريدىل

ت د ىتلى د لتقيديملدةيدتدسدالدر قتسودىلدر  يدىلط ؤةدسدالا سدمعىلدرو  ط ا1لي) علدر ل راضلشدخد ل
مات لدر سدمعىضلا  لد دلك دالت  ىتلى  لتا يسل ع ا  الد)  يىلر  ت ت  لدرتقد س سلدر  ريدى1لاي كدنل
شنلت دد ىتلدت رمخدد ل دد لتقددتيملطعددعلدةسةدد تدالر خيردد الدر خديددىلوددالل ددتظل ع ريددىلدرتعددتيالالدرتدد لتددمل

سدالدر خديىضلط ة)د  ىلدرد لرفدالدةدتطد هلدودالتعدتيةلدةيدتدسدالادر عد ييسلدمسد ه ل ؤ سدىلى  لدةيتد
 وةلدرتسد ى1لاد فسالدرتسد ىلدنلم روىلكاساد لدوسالى  لدر سدمعىلدر  سميىلبم يدىل سدو خد لاليدسظل
درط ودددد لدنل عدددد ييسلدر سدمعددددىلدرو ريددددىلتت ةدددد ل ددددىلدرتددددتدىي الدرو ريددددىلرم روددددىلكاساددددد 1لش لتددددؤوسلت ددددال

ال دد لدر قدد ملدألاللى دد ل بيعددىلى ددةلدر سدمددىضلويدد ليمددملشنليكددانلرددتظل سدمددىلدرو دد ط الدرتددتدىي 
 ددددالللى  يددددىلدر سدمعددددىلرتوتيددددتل  دددد  سلدرردددد ل ددددىلدرتقيدددديملل a questioning mindىق يددددىلت دددد ؤريهل

دةدتقدددد تظلألترددددىلدر سدمعددددى1لي)دددد علدردددد ل رددددال   س ددددىلدر د ددددتل ددددنلدرةددددالدر خددددد لىدددددتل ي  ددددهلبتقيدددديمل
 الدرماهس ىلدرد تمىلىدنلدررد لط د ليتد  دمل دىلدرادساعلدرسدهددى1لا د ل)دا ل رداليعتقدتل    سدرتوس ف

درط و لطنه يىلشنلتي ومل ع ييسلدر سدمعىلدر يس ىلدةس لتا)يويىل اوت لتت) نل  ت د لدرمادددمل
درتد ليمددملى دد ل سدمددىلدرو دد ط الدرتسكيدددلى يخدد لىدددتل سدمعددىلدرقددادرملدر  ريددىل دد لاددةلتددتدىي الم روددىل

 1لاشايدددالدرتسد دددى2لدددددهلةبدددتل ددنلتسد دددىلتدددتدىي الم رودددىلكاسادددد لى دد لكدددةل دددنلهيكدددةلدرس  طدددىلكاساددد
درتد  يىضلا   س  الدر و  طىلدةتدس ىضلا   س  الدر سدمعىلدروكا يى1لي) علدر ل رالد ك ديىلدرقيد مل

اى د لكدةللبتسد ىلتمس بيىلر يفيىلت ويسلتتدىي الم روىلكاساد لى  ل   س د الدر سدمعدىلدر  سميدىلككدة
  سو ىل نل سدو خ لى  لوته1

 ،( عمةى بيئةة عمةل المراجعةة 99( بعنوان "انعكاسات جائحة كةةورونا ) كوفيةد 2229دراسة )المقبول
درد ل هدت الهد هلدرتسد دىلدراسة تطبيقية عمى مكاتب المراجعة بالمممكة العربيةة السةعودية" -الخارجية

ا عخدد لييددعملدرتدبددؤلبدتدد رجلا  ددتقبةلدرةددسك الل عس ددىلددعكدد للم روددىلكاساددد لكند ددىلغيددسل  ددبا ىض
طعددته ضلاكدد رالدر سدمعددىلدر  سميددىلادرتع  ددةل عخدد لى دد لددخدد لاددسعل دد سظ ضلمع ددال ك تددملدر سدمعددىل
درع ر يدىلدر بدسظلت  دقلتود يسه لاتتاديددةل دىلى الرخد لا ك تبخد لدر دتةدس ل دد لةدت لشدود  لدرعد رملرا)ددىل

دمعدى1لاود سال د لدفدللدرا دالطدننلدرتدنويسل ديكانل ط ةدسل  ىلر تع  ةل عخ لاىك خ لى  لتقس سلدر سل
اغيدسل ط ةددسلى دد لدرةدسك اضلاشنلبيرددىلدر سدمعددىلدر  سميدىل دداعلتتددنوسلبد رالتط ىدد ىضلادنلدر)ددسسلدريددامل
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ردديللط ر)ددساس لشنليكددانلدف ددهلطعددتلةددخسلشالةددخس نلشال دددىضلا ددتلد ددت تملدرط ودد لدر دددخجلدة ددتتةر ل
 ددتقسدر لة تطدد سليددوىلدرفس)ددي الالتسد ددىلدرو رددىضلالتددنر ل مت ددىلربددد  لق دد سلدرتسد ددىلادر دددخجلدة

درتسد ىل  لىتتل نلدرع   ينلط ك تملدر سدمعىلط ر    ىلدرعسييىلدر عاتيى1لاش فسالدرتسد ى2لشنلم روىل
(لشوسالى  ل ي ملدر سدمىلدر  سم لطنى  للدر سدمعىلدر  سميىلا قلدر ع ييسلدرتاريدىل91كاساد ل كا يت 

وياللى  لشتردىلدر سدمعدىلدروباتيدىلاتقيديمل  د  سلدة  د  لدرماهس دىلر بي دد الدر  ريدىضلشودسالاكيفيىلدر
م روىلكاساد لى  ل ي ىلدألياللاد) والرخ ضلك  لشوسالى د ل دتس لدر ةد سكىل د ل سدمعدىلدر كادد اضل

تد لشوددسالم روددىلكاساددد لىددنلدرتوقددقل ددنلدألوددتد لدرالوقددىلادرتوقددقل ددنلكف يددىلدإل يدد الدرددالدملر ودد
درالوقدىلرتدد س للدربي ددد الدر  ريدىلاتدد س لليددتاسه لا  يدىلدألوددتد لدرتدد ل دنلدر  كددنلشنلتدةدد  لدرتدد دد ىل
ى دد لدرةددسكى1لادايددالدرتسد ددىلشدددهلى دد لشيددو مل ك تددملدر سدمعددىلاشيددو ملدرةددسك القىدد ت لدرداددسل

سدالدر سدمعدىلب  ةلتع   خمل ىلدر    سلدر  ريىلدرمتيدت ل ودةل  د  سلدألايردىلطيداس لى  دىلاى د لقتد
تعدددتيةلبسدددد  جلى  خددد لادرقيددد ملط سدمعدددىلةوقدددىلا تدد ددددىلرلوددد سلدر  ريدددىلدرتددد ل دددت  فخ لدألد دددىضلاى ددد ل
در دةنالتقييمل تظل د  طىلقىتدتلدرقادرملدر  ريىلى  لش  للدة ت سدس ىل  لدرفتس لدرالوقدىلرتد س للدخ يدىل

در دةدددنالشنلت)دددىلتقدددتيسدتخ لى ددد لش )دددةلدر ددددىلدر  ريدددىلا بدددةلدةدددسه لرقادر خددد لدر  ريدددىضلاكددد رالى ددد ل
 ع ا  ال ت وىلىنلدألوتد لدر  طقىلادةا)  لدرو ريىلادراساعلدة تي تيىلآ  هل د لدرو دط نلآود سل
 يساللكاساد ضل ىل)ساس لدرتددملدر دةنالط ىت  تلدربي دد الدرس  يدىلا ديد ال ةد سكىلدر  فد الرتمددمل

تدس لدى دد رخمل ددنلد ددت تدملدألاسدقضلادر دد  الط رايدداللقردد لدرت  بيقدد الادربادطدد الدر د  ددطىلر  دداافينلادم
لدر ددل1

 ،( بعنةةةوان "هةةةل تتةةةةة ثر أتعةةةاب مراتةةةةةب الحسةةةابات عةةةن مراجعةةةة القةةةوائم المةةةةالية 2229دراسةةةة )زكةةةى
هت الهد هلدرتسد دىلدرد لدةم طدىلى د لدرت د ؤللطةدننلتد ويسللورتة عمل" -السنةةوية بجائحة كةةورونا ؟ 

تع ملدر سدمىلدر  سم لا رالر اياللرةكةلادتمد هل ردالدرتدنويسلدر تا دىل د لبيردىلى  لش م روىلكاساد 
در   س ددىلدر خديددىلدر يددس ى1لا رددالط ىتطدد سلم روددىلكاساددد لوددت لغيددسل تا ددىلييدد وطهلتسمددىل ددنلىددتمل
درتن ددتلرددهلتددتدىي اضل  ريددىلاغيدددسل  ريددىضلادرتدد ل ددنلةددندخ لدرتدددنويسلى دد ل خدددىلدر و  ددطىلى  ددىضلا خددددىل

اد فسالدت رجلدرتسد ىلدر لوت يىلددعكد للتدتدىي اللالشتع مل سدمىلدرو  ط الطيفىل  يى1لدر سدمعى
م روىلكاساد لى د لدتعد ملدر سدمدىلدر د سم لىدنل ت دىل سدمعدىلدرقدادرملدر  ريدىلدر ددايىلدر    دىضل داد ل

رم روددىلكدد نل رددالط س قددىل ط ةددس لشالغيددسل ط ةددس ضلدتيمددىلدردد لدنل ادمخددىلدر سدمددىلدر دد سم لرتددتدىي الد
ي ددت دمل دددهلدرقيدد ملطدد مسد دال سدمعددىلد)دد  يىلايتي ددىل الر ددىلرفتددس لدرم روددىضل )ددالىلىددنلدرو مددىلرترييددسل
  ىلى ةلدر سدمعىلدر عت تلى يخ ل  لاةلدرفتس ل  ل بةلدرم روىلادر دع لدودالدرتوداللدرس  د لاهدال د ل

 ددددنلدر خدددد سدالالدر بددددسداليت  ددددملدر د ددددتل ددددنلدرتد يددددىلدر خديددددىلالدرتددددتس ملدر  ددددت سلاد ت دددد ملدرعتيددددتل
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در  ت فى1لاشايالدرتسد ىلطنه يىلتسد دىل ودتتدالمدات لوكدملدر سدمدىلدر د سم لطةدننلدة دت سدس ىل د ل
اةل تس لم روىلكاساد ل ق سدىلط رفتس ل د ل بدةلدرم رودى1لادةودسلدر عدتللرم رودىلكاسادد لدرد لدرعال دىلبدينل

ملدر سدمدىلدر د سم لىدنل سدمعدىلدرقدادرملدر  ريدىل ستاتلتقس سلدرتفتي لى  لمات لشى د للدر سدمعدىلاشتعد 
لدر دايىلدر    ى1ل

 ،هدت ال :ورتة عمةل" -( بعنوان "أثر جائحة كورونا عمى تقرير مراتب الحسابات؟2229دراسة )عمى
ه هلدرتسد ىللدر لب اس لشهملدو سلم روىلكاساد لى د لتقس دسلدر سدمدىلدر د سم ل دنل دالللتسد دىلاتو يدةل

ادرتسد د الدة  تي يىضل دالدري ىلبتتدىي الدراادهسلدرع ر يىلالدر مت عيىل  لبيرىللدةيتدسدالدر خديى
در   س ىلدر خديىلى د ل خددىلدر و  دطىلطيدفىلى  دىضلاتقس دسلدر سدمدىلدر د سم لطيدفىل  يدى1لاتوقيقد ىل

در د طقىلر رالدرختعلتملدةىت  تلى  لدر دخجلدرتو ي  لدألدتقد تظلألهدملدإليدتدسدالدر خديدىلالدرتسد د ال
 دالدري ىلبتتدىي الم روىلكاساد لى  لتقس سل سد ملدرو  ط ا1لاد فسالدرتسد دىلدرد لد ك ديدىلدردادسل
درددد لم رودددىلكاسادددد لى ددد لددخددد لودددت لغيدددسلد  ددد ليتستدددملى ددد لوتاودددهلدرعتيدددتل دددنلدرتدددتدىي الدةتدس دددىل

 و  طىلدر  ريىضلادرت ل نلادرت ا  يىلادة تي تيىلادر و  بيىلادرت لرخ لدألوسلى  لدراا ر لدأل   يىلر 
شه خدد ضل يدد للدرقي ددىلدرع ترددىضل ددسقلتقيدديملدر  دددانضلوددتا لتددتهاسل دد لدأليدداللغيددسلدر  ريددىلط دد ل يخدد ل
درةخس ضل تظل الر ىلد تسدعلدة دت سدس ىضلدةودتد لدرالوقدىلرتد س للدرتقد س سلدر  ريدىضل ةد  ةلدةىتدسدعل

 لد  ت لدربداتلدر فيحلىدخ لط رقادرملدر  ريىلا رالط ر   رسلدر  سرىلدرد تمىلىنلتا  لدألدة ىضلا)ساسل
 ددنلدر دادداسلدر و  ددطىلدر  ريددى1لاتايدد الدردد لد ك ديددىلددعكدد للم روددىلكاساددد لى دد ل  ت دد ل سدوددةل
د دددا للدر سدمعدددىلدر  ريدددىلدر ددددايىلدر    دددىضلك ت دددىلتاكيتيدددىلتق يتيدددىلاتسكيدددددىلى ددد ل سو دددىلدرتقس دددسضل قدددتل

 دددد ل وتدددداظلتقس ددددسلدر سدمددددىلدر دددد سم لالد دددد ت لشه يددددىلدر وتدددداظلددعك ددددالتددددتدىي الم روددددىلكاساددددد لى
دةىال  لرهضل  يىلطفقست لىتملدرتن تلدرماهسظلطةننلدة دت سدس ىلالش داسلدر سدمعدىلدة   ديىل )دالىل

ل03971 عددتللىددنلىددتملتددنويسلت ددالدرم روددىلى دد لدرد ويددىلدرةددك يىلرتقس ددسلدر سدمددىلدر دد سم لدرمتيددتلدر
ىلتسد ىلشوسلم روىلكاسادد لى د لمداتت لدر سدمعدىلدروقيقيدىلادر تسكدىلادألودسلدرتسد ىلطنه ي اشاياله ه

در عددددتللرم روددددىلكاساددددد لبددددينلتسمددددىلدرت يدددد لدريددددد ى لر سد ددددملدرو دددد ط الامددددات لوك ددددهلطةددددننل
دة ت سدس ىلاشوسلتسمىلتعقيتلدرتقتيسدالدر و  بيىلط بملم روىلكاساد لى  لت  يةلدمسد دالدر سدمعدىل

 يىلرم روىلكاساد لى  لكف   لديتدسل سد ملدر سدمىلدر  سم لرالوك ملدر خديى1ك  لتامتلآو سلوت 

 ،عمةى المراجعةة  99 -( بعنةوان "دراسةة نظريةة حةول تة ثيرات كوفيةد2229واخةرون  دراسة )العماوى
هت اله هلدرتسد ىلدر لبي نلدرتوتي الادة تم ط الدرتد لتفس)دخ لالخارجية )التحديات واالستجابات(": 

اسادددد لى ددد لدر سدمعدددىلدر  سميدددىلا ردددالى ددد لكدددةل دددنل   دددىلاتقدددتيسل  دددسلدر سدمعدددىضلاتاسلم رودددىلك
در سدمددىلتمدد هلى  يدد الدرردد ضلتقيدديملدر سدمددىلدر دد سم ل ددتس لدرةددسكىلى دد لدة ددت سدس ىضلدترددىلدر سدمعددىضل
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 دس(لدةوتد لدرالوقىضلتاسلدر سدمىلدر  سم ل  ل سدمعىلدرتقتيسدالدر و  دبيىضلدألودسلى د ل عد ييسلدرتقسل
اد دددفسالدرتسد دددى2لدددددهليتعدددينلى ددد لدر دددسدمعينلدر ددد سميينلتعدددتيةل  دددىلدر سدمعدددىلو دددملدر)دددساس لد دل
تريسالدراساعلطةدكةل  وداللرد دلكد نلدردد د لى د لدر سدمدىلدنليقداملبتعدتيةلهد هلدر  دىلط  دت سدسل دنل

ى1لك دد لد ددتالدمددةل ادمخددىلدريددعاط الدرتدد لتادمددهلدر سدمددىلدال س ددقلى  ددهلدوددد  لدرقيدد ملطع  يددىلدر سدمعدد
درتسد ىلى  ل)ساس لدرتن يتلى  لدة ي الىنلدةوتد لدرالوقىلاتوتيتل  لد دلك دالهد الو مىلدرد ل
درقيددد ملطددد مسد لتعدددتيةل ددد لدرقدددادرملدر  ريدددىلا ردددالط دددبملتفةددد لم رودددىلكاسادددد لادوسهددد لدر ددد بيىلاةبدددتل دددنل

سلدر  ت فدددىلدر وت دددةلى ددد ل د  ةدددتخ ل دددىلدةتدس ضلك ددد ليمدددملى ددد لدر سدمدددىلتسد دددىلدألودددسلى ددد لدر  ددد  
اشايالدرتسد ىلددهلدتيمىلريعاطىلدروياللى  لدةترىللدرةسكىل ادمختخ لط بملوتا له هلدرم روى1

طياس ل ط ةس ل نل يتسه لاد ت تدملدرا  رةلدرت دارامي ل  لدروياللى يخ ل ىل)ساس لتا يسلا د رةل
ادتيمىلرد  ت لو رىلىتملدرتن تللخمل قة1درو  يىلر بي د الاتفيتلدراياللدريخ لدر لدةة   لدر س  لر

 دد ل تددس لكاساددد 1لك دد لشايددالدر سدمددىلطددننليقدداملببدد للدرعد يددىلدر خديددىلدرادمطددىل ددنلدمددةلتق يددةل  ددسل
 در سدمعىلادروف للى  لددىىلدرةالدر خد لدود  لى  ه1ل

 ،راجعةة عمى بيئة وأنشةطة الم 99-( بعنوان "انعكاسات جائحة كوفيد2222 دراسة )محمود، الطحان
 الخارجية مع دراسة استكشافية من واتع بيئة الممارسة المهنية المصرية":

 هدددت الهددد هلدرتسد دددىلدرددد لدرتعدددسعلى ددد لشهدددملددعك  ددد الم رودددىلكاسادددد لى ددد لبيردددىلالددةددد ىلدر سدمعدددىل
در  سميدىل د لدربيردىلدر يدس ىل د ل)دا ل عد ييسلدر سدمعدىلدر يدس ىلادرتاريدى1ل دىلد تدسدالطعدعلد ريدد ال

ت  ىتلدر سدمعينل  لدرتر ملى  لدر ة  ةلادرتوتي الدرت ل دتلتدادمخخملىددتلدةستطد للطع  يد الدرت ل تل
 سدمعىل  لاةلتفة لدرم روىلال و ارىلتقتيملطو ل يتدد ل دنلاد دىلبيردىلدر   س دىلدر خديدىلدر يدس ىل
رفددد لىدددنلشودددسلتفةددد ل يدددساللكاسادددد لى ددد لبيردددىلاشدةددد ىلدر سدمعدددىلدر  سميدددى1لا دددتلتدددملت بيدددقلد تطددد سلش

كسادط خلطعدتلتم يدىلدرعيددىل دنل مت دىلدرتسد دىلدرد ظلددق دملدرد ل م داىتينضلاتت ودةلدر م اىدىلدةارد ل
 دد ل ك تددملدر و  ددطىلادر سدمعدددىلط ربيرددىلدر يددس ىضلش ددد ل ي دد ليتع ددقلط ر م اىدددىلدرو ديددىضلادرتدد لت دددت ل

در تساديد ىلرمدد ل ددخملالتدملدرتد لتدملشس د لل  ر دىلدة تقيد  لالط رط ووينل  ل م للدر و  طىلادر سدمعدىضل
تاد دددىلدرمدددد لدة دددسليدددتاي ىلكعيددددىلىةدددادريىلر مت دددىلدرتسد دددىلاد دددفسالدرتسد دددىلقرددد لشنلم رودددىلكاسادددد ل
 ت  قلدرعتيتل نلدر ة  ةلادرتوتي الر  سدمىلدر د سم ضل دنلشه خد 2ل)دساس لدرتودتي لدر  دت سلر  دىل

ر ددددىلقمددددسد دالدر سدمعددددىلدر عتدددد ت لالدر سدمعددددىضلادستفدددد  ل  ددددتاظل  دددد  سلدر سدمعددددىضلىددددتملكف يددددىلا ال
در د  ددطىضلا ةدد  ةلتددت يقل كاددد الدر م اىددىضلاتقيدديمل قددتس لدرةددسكىلى دد لدة ددت سدسضلا ةدد  ةل سدمعددىل

 دىلد تددسداللدألودتد لدرالوقدىضلا سدمعدىلدرتقدتيسدالدر و  دبيىضلا ةد  ةلتعدتيةلتقس دسلدر سدمدىلدر د سم 1
ىلر ت ةلدر سدمعىلى  لش  للدر  سلىدتلت  يةلالشتد لدر سدملش سدتلدرعيدىل نلدرط ووينل)ساس لتبد 
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اشايداللى  يىلدر سدمعدىضلا ردالدتيمدىلر   دتاي الدر ستفعدىل دنلدر  د  سلدر يد وطىلرتفةد لدرفيدسال1
درتسد ددىلط)ددساس لويدداللدر سدمددىلدر دد سم لى ددد لد ددسدسدال كتاطددىل ددنلدةتدس لا  ددرار لدرواك ددىل دددىل

مىلدر  سم لر  تاظل ستفىل نلدرةالادروكدملدر خدد ضلادروفد للدرتاديةلدر  ت سل عخمضلا   س ىلدر سد
ى  لد ال ي الدر خدىلالك رال ت  ط الدة تقالللادرتا دىل د لدة يد الىدنلد داسلدر سدمعدىلدرسري ديىل
بتقس ددسلدر سدمعدددىضل ددىلتبدددد ل دددت ةلدر سدمعددىلى ددد لش دد للدروادددسلات  دددالدر سدمددىلدر ددد سم لط  دددتاظل

 ضلادرتاد قلبينل ع ييسلدر سدمعىلدر يس ىلادرتاريى1 ستفىل نلمات لى  يىلدر سدمعى

 ( دراسةLuo & Malsch, 2020 بعنوان )“Exploring Improvisation in Audit Work 
Through Auditors’ Response to Covid_19”هت اله هلدرتسد ىلدر ل عس ىلشو سلكاساد لل

ا  ادتخددد لاكيفيدددىلدرقيددد ملطددد ةمسد دالى ددد لمدددات لى  يدددىلدر سدمعدددىل دددنلتسد دددىلدطعددد تلى  يدددىلدر سدمعدددىل
ادرايدداللدردد لدردتدد رجلدر سمدداه1لاش ددفسالدرتسد ددىلشنلكاساددد ليع ددةلكددةلقمددسد دالدر سدمعددىل دداد لك دددال
دةمددسد دالدرس دد يىلدر اوقددىل دد ل  ددةلدر سدمعددىضلشالدرماددددملغيددسلدرس دد يىلر  سدمعددىل دد سللقمددسد دال

اددددملدرس دد يىلر  سدمعددىلتيددطحلدرعتيددتل ددنلقمددسد دالدر سدمعددىلدر اوقددىلادر   ددةلرخدد ضل ي دد ليتع ددقلط رم
در سدمعىل وةلدرفو ل د لدر ا دىلادرفود لدر د تظلر عيدد اضلاتن يدتدالدر دسعلدرو رد ل  دتوي ىلدتيمدىل
درتط ىتلدةمت  ى لدةردد  ضلا ياتلدر دفسضلا تدسدالدرومدسلدريدو لدر فسا)دى1لا ي د ليتع دقلط رمادددمل

كبيدددس ل ددد لدرتاديدددةلامخددد ىلرامدددهلتد دددةل س دددقلدر سدمعدددىلا دددىللدرس ددد يىلر  سدمعدددىلشيدددطحلهدددد اليدددعاطى
درع ددال لاىددتملدرقددتس لى دد ل سد طددىلتقددتملدرفس ددقل  ددنلويدد لدر فدد   لادرمددات (لايددعاطىلتددا يسلدرتددتس م1ل
اشايدددالدرتسد دددىلط)دددساس لد ددد ت لدرددداى لادرتمخيددددلر ادمخدددىلدرادددساعلدرريسى تيدددىلادة دددتود ريىلدرتددد ل دددتل

خددملادرتدد ل ددتلتعس ددةلدرقيدد ملطع  يددىلدر سدمعددىلادمسد دتخدد لا ددنلوددملتددؤوسلى دد لتادمددىلدر ددسدمعينلا س ددقلى  
لمات لى  يىلدر سدمعى1

  دراسةة(Albitar, others, 2020, Auditing in times of social distancing: The 
effect of Covid_19 on auditing quality) هدت الهد هلدرتسد دىلقرد ل عس دىلتدنويسلدرتط ىدتل

فةددد لم رودددىلكاسادددد لى ددد لمدددات لدر سدمعدددىلدر  سميدددىضلاتد اردددال   دددىلدىتطددد سدالسري ددديىلدةمت ددد ى لرت
رمددات لدوددد  لم روددىلكاساددد لالهدد لدتعدد ملدر سدمعددىضلاتقيدديملدة ددت سدس ىضلا سدمددىلسشللدر دد للدرطةددسظضل
ادمسد دالدر سدمعدىلا سدمعدىلسادتدمل اافيخد 1لاش دفسالدرتسد دىلشنلدرتط ىدتلدةمت د ى لرم رودىلكاسادد ل
ي كدنلدنليداوسلطةددكةلكبيدسلى د لدد فدد علدتعد ملدر سدمعددىضلاتودتي ال د لد ددت   للتقيديملدة ددت سدس ىضل
ا  تاي ال د ف)ىل نلدر اوا يىلاكف يىلشترىلدر سدمعىضلادرد د ت ل دنلدمدسد دالدر سدمعدىضلادرت في)د ال

ىلتدنويسدىلةدتيتدىل  لسادتمل ااف لدر سدمعدىضلاد د ت ل د لمخداتلدر دت قضلادرتد لي كدنلشنلتةدكةل د لدردخ يد
اشايدالدرتسد دىلشنلتقداملةدسك الدر سدمعدىلط ة دتو  سلطةدكةلش بدسل د لدربدسد جل ى د لمدات لدر سدمعدى1
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درس  يدددىضلط ددد ل ددد ل ردددالدرددد ك  لدةيددد د ى ضلات دددا سلاايفدددىلدربي دددد الألنل ردددال دددنلةدددندهلشنلي ددد ىتل
لضلادرد ظل دنلدر تا دىل د لدر سدمىلدر  سم لى  لشنليكانلش وسل تس لى  لدرت ي ل دىلدرع دةل دنلدر دددل

دردخ يىلشنليعددل ع ريىلا ساددىلدةتيد للبدينلدر دسدمعينلدر د سميينلاى الرخدملدادسدىلر ت بيقد الدرع ر يدىل
 ة تستيمطىلدإلغالقلدرت ليعتقتلشدخ لتد تل نل  ى الدرع ةلامخاتلدر سدمعينلدر  سميين1

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
درتسد دد الدر د طقىضلالدرتدد لتد اردالتددنويسلدرتط ىددتلدةمت د ى لرتفةدد لم روددىلد دتعسعلدرط ودد لدرعتيدتل ددنل

كاساددددد ى  لى  يددددىلدر سدمعددددىلدر  سميددددىلالتد ارددددالدرعتيددددتل ددددنلدةىتطدددد سدالال دخدددد ل  ددددىلدر سدمعددددىضلتقيدددديمل
ل دنلدريدعاط اللدرتد ل دتلتادمدهلدر دسدمعينلدر د سميينل د ل دة ت سدس ىضلشتعد ملدر سدمعدىضلاتدد اللدي)د ىلمدد ى
دراياللدر لشترىلدر سدمعىلا رالط بملطععل ياتلدر فسلدرتد ل دت دعخمل دنلد د س ل اد دىلدرع دةضلالتد اردال
طع)خ ل)ساس لاماتلى  يىلدر سدمعىلتدطىل نل)ساس لت بيىلو م الدر مت ىضلك  لتد اردالشي)د ىلشنلم رودىل

ع)ددخ لدرتوددتي الدر وت  ددىلكاساددد ل ددت  قلدرعتيددتل ددنلدر ةدد  ةلادرتوددتي الر  سدمددىلدر دد سم ضلك دد لد  ةددالط
ويدد لت)دد ىفالتددتدىي الدرم روددىلى دد لدرتقدد س سلدر  ريددىلا سدمعددىلدرو دد ط الادنلكدد نلةددللدعدد د ل ددنلدددتس ل
درتسد د الدرتدد لتم دىلتددتدىي الم رودىلكاساددد لى د لكددةل مد ةالدر و  ددطىلادر سدمعدىل ددنلمخدىلال ددنلمخددىل

ةلكويددس لا دد ددللهددد الت دداسدالاتودداسدالكويددس لش ددسظلىددتملددتخدد  لشودد سلدرفيددساللالتتدىي تددهلبددةل ددسلط سدودد
لر فيسال1

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



 .....( على انشطة المراجعة 91-أثر مواجهة جائحة كورونا )كوفيد   رشا املسلماىن ؛ د/دينا فضاىل ؛ د/مد على اهلامىـحم/ أ    
 

  
 

 
 

  424  

 

ل نموذج الدراسة -6
 تريدددسدالت طعدددىلى ددد لدردوددداليا)دددحلدرةدددكةلدرتددد ر لد دددا لل تريدددسدالدرتسد دددىضلا دق دددملدرددد ل تريدددسل  دددتقةلال

ل2درت ر 

 

 

 

 

 

 

 نموذج الدراسة :9شكل 
لر تسد  الدر  طقىل دالدري ىلط ا)ا لدرتسد ىدر يتس2لدىتدتلدرط و لبد  ىى  لدر   رع الدألتبيىل

 

 الفجوة البحثية  6-9
ارعةلشهمل  لي يدله هلدرتسد ىلىنلدرتسد  الدر  طقىضلددخ لتر  لتتدىي ال ادمخىلدر    سلدرد ةدرىلىدنل

(لى دد لبيرددىلاددةدد ىلدر سدمعددىلدر  سميددىللا خدد ملا  ددراري الدر سدمددىلدر دد سم ل91م روددىلكاساددد ل كا يددت 
د ودددسلتفيددديالىلطددد رت بيقلى ددد ل ك تدددملدر سدمعدددىل ددد لدرقددد هس لدر بدددسظلادة دددكدتس ىضلاد تدددسدالتايدددي الطيددداس ل

"لل333وي لدهت الدرتسد ىلدرو ريىلبتسد ىل عي سلدر سدمعىلدرتار لس مللر تر ملى  لدرتوتي الدرت لتادمخه1
لتد ارهل نل بةلدرط ووين1للدمسد دالدر سدمىلدر  سم لر ادمخىلدر    سلدرت ليتملتقيي خ "لاهال  لرمليتم

 التصميم المنهجى لمدراسة -7
دد ال دد ىل ددنلدةهددتدعلدرتدد لت ددع لدريخدد لهدد هلدرتسد ددىل دد نلدرط ودد لدىت ددتلى دد لدر دددخجلدرايددف لدرتو ي دد ل
در ظليود الل دنل الردهلايد لدراد هس ل ا)دا لدرتسد دىلةددهلدر ددخجلدر د  دملدرد ظليوقدقلدهدتدعلدرتسد دىل

 

 تابعةالمتغيرات ال

انشطة المراجعة الخارجية ومهام 

 ومسؤوليات المراجع الخارجً
 

H1  

 اجراءات المراجعة

 

 العناية المهنية 

 اتعاب المراجع

 

 المتغير المستقل

مىاجهة المخاطرالتً يتم تقييمها 

 جائحة كىرونا فً ظل 
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 دىل  و دىل د لد دتط دىلدةسد لادرتو يدةلدر  د لويد لتدملدةىت د تلى د لدر ددخجلدرايددف ل دىلد دت تدملدتد لدرتسد
در ظلي  حلط رتع قل  لدرم ددملدردادسظلر طود لر تعدسعلى د لآهدملدرتودتي الدرتد ل دتلتادمدهلدر دسدمعينلىددتل

اتسد دىل(لا سقلدرتر دملى يخد لا ردالبتو يدةل91ل-دةستط للطع  ي الدر سدمعىل  لاةلم روىلكاساد ل كا يت
 عدد ييسلدر سدمعدددىلدرتاريددىلادر يدددس ىلاطعددعلدردةدددسدالدريدد تس ل دددنلدر دا دد الدر خديدددىلال ك تددملدر و  دددطىل
در بدددسظلب يدددا لدرم رودددىل دددنل دددالللدرتسد دددىلدر يتدديدددىلط  دددت ال لسشظلىيددددىل دددنلدر دددسدمعينلدر ددد سميينل

(لطةددد نلدرتودددتي الا دددبةلدة دددكدتس ىل–ط ك تدددملدر و  دددطىلادر سدمعدددىلدر يدددس ىلا ددد لد ددد قل درقددد هس لدر بدددسظل
لدرتر ملى يخ 1

 مجتمع وعينة الدراسة  -8
ل–Big4يتةدددكةل مت دددىلدرتسد ددددىل دددنل م اىدددىلدر ك تددددملدر و  دددبيىل  ت فدددىلدرومددددمل دددنلويددد ل در بيددددس ل

(ل73ات و دالىيددىلدرتسد دىل د ل دريريس (لى  ل  تاظل و  اد الدرقد هس لدر بدسظلادإل دكدتس ىضلل-در تا  ى
(لد ددت  س لة ددتبي نلدسد لدر ددسدمعينلط ك تددملدر سدمعددىلودداللدوددسلدر  ددسل933ىددتتل  كتددمضلويدد لتددملتاد ددىل

درد ة  لىنلم روىلكاساسد لى  لددة ىلدر سدمعىلدر  سميىلا خ ملا  ؤاري الدر سدمىلدر د سم ضلاتةدك ال
ىلط  ل%(لك تا ةلد تم طىلةم  ر ل مت ىلدرتسد 03(ل فست لبد طىلد تم طىل تسه ل 03درعيدىلدردخ ريىل  ل 

ل يهل نلدر ك تملدر بيس لادر تا  ىلادريريس 1

 فروض الدراسة  -9
 دد ال  ىل نلده يىلدهتدعلدرتسد ىلا ةك ىلدرتسد ىل  دهلتمليي غىلدرفساعلى  لدردوالدرت ر 2

الفةةرض الرئيسةةي: "يوجةةد اثةةر ذو داللةةة احصةةائية لمواجهةةة المخةةاطر التةةى يةةتم تقييمهةةا  فةةى ظةةل جائحةةة 
 ( عمى انشطة المراجعة الخارجية ومهام ومسؤوليات المراجع الخارجى"99-كورونا )كوفيد

الفةرض االول: "يوجةد اثةر ذو داللةة احصةائية لمواجهةة المخةةاطر التةى يةتم تقييمهةا  فةى ظةل جائحةةة  -
 ( عمى اجراءات المراجعة"99-كورونا )كوفيد

تقييمهةةا فةةى ظةةل جائحةةة الفةةرض الثةةانى: "يوجةةد اثةةر ذو داللةةة احصةةائية لمواجهةةة المخةةاطرالتى يةةتم  -
 ( عمى العناية المهنية لممراجع الخارجى"99-كورونا )كوفيد

الفةةرض الثالةةث: "يوجةةد اثةةر ذو داللةةة احصةةائية لمواجهةةة المخةةاطرالتى يةةتم تقييمهةةا فةةى ظةةل جائحةةة  -
 ( عمى اتعاب المراجع الخارجى"99-كورونا )كوفيد

المخةةاطرالتى يةةتم تقييمهةةا فةةى ظةةل جائحةةة الفةةرض الرابةةع: "يوجةةد اثةةر ذو داللةةة احصةةائية لمواجهةةة  -
 ( عمى تقرير المراجع الخارجى"99-كورونا )كوفيد
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 نتائج التحميل االحصائى -92
(ل دددنلدر دددسدمعينلا ددددتيسادل03ة دددتعسدعلدتددد رجلدرتسد دددىلدرتدددد لتدددملدرويددداللى يخدددد ل دددنلىيددددىلىددددتته ل 

-SPSSقدتلتدملد دت تدملبسدد  جلضل لدريدريس ل(ل–در تا د ىل–در سدمعدىلط ك تدملاةدسك الدر سدمعدىل در بدسظل
رتو يددةلدةسد لا قددد ىلر دخميدددىلدرتسد دددىلاط ةىت دد تلى ددد لدإل ددد ريملدإلويددد ريىلدرتدد لتدددملش تعسد)دددخ ل ددد لل26

ل يةلل دخميىلدرتسد ى1

 قتلتملقمسد لدرتو يةلدرايف لرم يىل تريدسدالد دا للدرتسد دىلا قد ىلة دتم ط الش دسدتلىيددىلدرتسد دىلى د لل
  ر ددىلدة تقيدد  لضويدد لشوت ددبالدر تا دد  الدرو دد بيىلادإلدوسد دد الدر عي س ددىضلاتددمللدرعطدد سدالدرددادست ل دد 

تستيبخددد لتد دريددد ىلو دددملشه يتخددد لدرد دددبيىلق دددتد تدىلرقي دددىلدر تا دددةلدرو ددد ب لل طقددد لر قيددد للريكدددسالدر    ددد ل
 دىضلويد لد دلدر  ت تمل  لدرتسد ىلادم تد تدىلقر ل رال إنل يملدر تا   الدرو  بيىلدرت لاي القريخ لدرتسد

(ل يكانل  دتاظلتقدتيسلد دتم طىلد دسدتلدرعيددىل3165ك نل ي ىلدر تا ةلدرو  ب لر فقسدالش بسل نلدالت  اظ 
(ل يكددانل  ددتاظلتقددتيسلش ددتم طىلد ددسدتل0166-0133 ستفعد ضلد دد لد دلكدد نل ي ددىلدر تا ددةلدرو دد ب لر فقددسدال 

(ل يكدانل  دتاظلتقدتيسل0133 نلدالي  اظل لدرعيدىل تا ةضلاد دلك نلل ي ىلدر تا ةلدرو  ب لر فقسدالش ة
(لدإلويددد ريىلدرايدددفيىلرقيددد للدر تريدددسلدر  دددتقةل1ا ا)دددحلمدددتاللس دددمل لد دددتم طىلد دددسدتلدرعيددددىل دددد فع1

لىنلدرم روى1(ل91- ادمخىلدر    سلدرت ليتملتقيي خ لل  لاةلم روىلكاساد ل كا يت

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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                    التى يتم تقييمها المخاطر حول مستوى مواجهة : استجابات عينة الدراسة1جدول 
(99-فى ظل جائحة كورونا )كوفيد
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در دسدمعينلوداللل(لدر لدةويد  لدرايدف لة دتم ط الىيددىلدرتسد دىل دن1تةيسلدردت رجل  لدرمتاللس مل 
ددددهل  ددتاظل ادمخددىلدر  دد  سدرت ليددتملتقيي خدد ل دد لاددةلم روددىلكاساددد ضلويدد لمدد  الدرفقددس لدرتدد لتددد لى دد ل

يمددملى دد لدر سدمددىلدر دد سم لدرتن يددتلى دد ل س ددقلدر سدمعددىلدرو مددىلر  و  اددىلى دد لددىددىلدرةددالدر خددد ل دد ل
%(ضلي يخدد ل دد لدر ستطددىلدرو ديددىلدرفقددس لدرتدد لتددد لى دد لددددهليددتمل00133در ستطددىلدةاردد لط ه يددىلد ددبيىل ددتسه ل 

 عدد ييسلدر و  ددطىل)دد نلل ددنل333لدرتع  ددةل ددىلدر  ددسلدرد ةدد  لىددنلم روددىلكاساددد لا ددقلدمددسد دال عيدد س
%(ضلبيد دد لمدد  ال دد لدر ستطددىلدرو روددىلدرفقددس لدرتدد ل09173در  دد  سلدرتدد ليمددملتقيي خدد لط ه يددىلد ددبيىل ددتسه ل 

تد لى  لددهليمملى  لدر سدمىلدر  سم لشنليي ملالي بقلد دتم ط الةد   ىلر ادمخدىلدر  د  سلدر قدتس ل
%(ضلامددد  ال ددد لدر ستطدددىل09107يدددىلد دددبيىل دددتسه ل ر   ددد  لدرماهس دددىلىددددتل  دددتاظلدربي دددد الدر  ريدددىللط ه 

درسدطعىلدرفقس لدرت لتد لى  لددهلد تة علدر سدمدىلدر د سم لأل  د  لماهس دىل دنل دالللقمدسد دالدر سدمعدىل
%(1لامد  ال د ل03173يعتل اةسدىل اي ىلى د لامداتل يداسل خدمل د لدرس  طدىلدرتد  يدىلط ه يدىلد دبيىل دتسه ل 

تد لى  لددهلليمملى د لدر سدمدىلدر د سم لدرويداللى د ل د ليكفد ل دنلشتردىللدر ستطىلدر    ىلدرفقس لدرت 
%(لضلامدد  ال51173در سدمعددىلدر د  ددطىضلطةددننلدر  دد  سلدر قددتس لر   دد  لدرماهس ددىلط ه يددىلد ددبيىل ددتسه ل 

 دد لدر ستطددىلدر  ت ددىلدرفقددس لدرتدد لتددد لى دد لددددهلليمددملى دد لدر سدمددىلدر دد سم لشنلييدد ملاليدفدد لقمددسد دال
ت دددتميملر   ددد  سلدر خ دددىلطةدددكةل ددد  لاشنلةلتقتيدددسل سدمخدددىلدر  دددسلدر خدددملى ددد لدإلمدددسد داللش   ددديىل

%(ضلامد  ال51133دة   يىلبةليمملشنلتت) نلت الدإلمسد دالد تط سدالتف ييةلط ه يىلد دبيىل دتسه ل 
درتدبدددؤلل دد لدر ستطدددىلدر ددد طعىلدرفقدددس لدرتددد لتدددد لى ددد لدددددهلليمدددملد تطددد سلدألتادالدرس  بيدددىلدة ودددسل  ى يدددىل ددد 

ط ر  دد  سلاتوتيددتلدر  دد  سلدة وددسلتدد ويسدل دد لدرفتددس لدرو ريددىلوتدد ليتوددد لدمددسد ل  ددادالد ددتط  يىلر ادمخددىل
%(1لام  ال  لدر ستطىلدرو  دىلدرفقس لدرت لتد لى  لددهلليمدملى د ل50107در  سلط ه يىلد بيىل تسه ل 

شظل دد لدربي ددد الدر  ريددىلىدددت  ليكددانلغيددسلدر سدمددىلدر دد سم لشنليبددتظلسديدد ىل توفادد ىلدالي تدددىلى دد لدبددتد لدرددسل
 دد تسلى دد لدرويدداللى دد ل دد ليكفدد ل ددنلشترددىلدر سدمعددىلدر د  ددطىل دد لاددةلو رددىلدر  ددسلط ه يددىلد ددبيىل ددتسه ل

%(ضلامدد  ال دد لدر ستطددىلدرت  ددعىلدرفقددس لدرتدد لتددد لى دد لددددهلليددسظلدر سدمددىلدر دد سم لدنل  ددتاظل55157 
%(ضلامد  ال د لدر ستطدىلدرع ةدس ل55173ط ه يدىلد دبيىل دتسه ل در  سليؤوسلى  ل يتد يهلشترىلدر سدمعىللل

درفقددس لدرتدد لتددد لى دد لددددهلليمددملى دد لدر سدمددىلدر دد سم لقت دد للىد يددسلق)دد  يىلييددعملدرتدبددؤلبخدد لىدددتل
%(ضلامدد  ال دد ل55107ت تطدد سلقمددسد دالدر سدمعددىلدة)دد  يىلدرتدد ل دديتملدرقيدد ملبخدد لط ه يددىلد ددبيىل ددتسه ل 

فقس لدرت لتد لى  لددهلليمملى  لدر سدمىلدر  سم لشنلي تبسلشتادالدرس  طىضلدرت لدر ستطىلدرو تيىلىةسلدر
يدداظلدةىت د تلى يخدد ضل د لا ددال عدينضلشالى دد ل دتدسلدرفتدس لال رددال دنلشمددةلتدا يسلش دد لل د  دملةىت دد تل

ى د لل%(1لام  ال  لدر ستطدىلدرو ديدىلىةدسلدرفقدس لدرتد لتدد 55133در سدمىلدر دةاتلط ه يىلد بيىل تسه ل 
ددددهللدنلىددتملدرويدداللى دد لشترددىلدر سدمعددىلطةددننل ع ريددىلتةددريةلدتادالدرس  طددىل ددالللدرفتددس لدألاريددىضلشال ددنل
 ددددالللى  يدددد الدر سدمعددددىلدر دددد طقىليددددؤتظلدردددد لىددددتملدرتن ددددتل ددددنل الر ددددىلت ددددالدألترددددىلط ه يددددىلد ددددبيىل ددددتسه ل
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دددتلت ددا نلسشظضليمددملى دد ل%(لضلامدد  ال دد لدر ستطددىلدرو روددىلىةددسلدرفقددس لدرتدد لتددد لى دد لددددهللى56157 
در سدمىلدر  سم لشنلين  ل  لدرو ط نلم ىلشترىلدرتت يقل دالدري ىضلالطيدسعلدردادسلى د لق دلكد نليبدتال

%(ضلامد  ال56173شدخ لتعددلدإل سدسدالدرادست ل  لدربي د الدر  ريىلشالتتد  عل عخد لط ه يدىلد دبيىل دتسه ل 
ددددهلليمددملى دد لدر سدمددىلدر دد سم لشنليويددةلى دد لشترددىل دد لدر ستطددىلدرسدطعددىلىةددسلدرفقددس لدرتدد لتددد لى دد ل

 سدمعىلش وسلق د ى ىضلك  د لتدديدتلتقدتيسلدر سدمدىلر   دسلط د ل د ل ردالدر  دسلدر ت يدةلا  دسلدرس  طدىلط ه يدىل
%(ضلامددد  ال ددد لدر ستطدددىلدر    دددىلىةدددسلدرفقدددس لدرتددد لتدددد لى ددد لدددددهلليمدددملى ددد ل56107د دددبيىل دددتسه ل 

قمددسد دال سدمعددىلق)دد  يىلت ددتدتل دد ل بيعتخدد لاتا يتخدد لا ددتده لر   دد  سللدر سدمددىلدر دد سم لشنلييدد ملا دفدد 
%(1لام  ال د ل57157در قتس لر     لدرماهس ىلىدتل  تاظلدرتن يتلالت تميملرخ لط ه يىلد بيىل تسه ل 

در ستطددىلدر  ت ددىلىةددسلدرفقددس لدرتدد لتددد لى دد لددددهلليمددملى دد لدر سدمددىلدر دد سم لقمددسد لترييددسدالى  ددىل دد ل
%(لضلامدد  ال ددد لدر ستطدددىل57107شالتا يددداضلشال ددتظلقمدددسد دالدر سدمعدددىلاط ه يددىلد دددبيىل دددتسه ل  بيعددىضل

در  طعىلىةسلدرفقس لدرت لتد لى  لددهلليسظلدر سدمىلدر  سم لددهلي كنلدروياللى د لد دتدت م ال د ي ىل
دددىلىةددسلدرفقددس ل%(ضلامدد  ال د لدر ستطددىلدرو  57133ط  دت تدملد دد ريملد تطدد سلدرعيدددىلط ه يدىلد ددبيىل ددتسه ل 

درت لتد لى  لددهلليسظلدر سدمىلدر  سم لددهلةبتل نلتاويقلستاتلدة ع للدر  يىلردهلىددتل ادمخدىل  د  سل
%(ل1لامدد  ال دد لدر ستطددىلدرت  ددعىلدرفقددس لدرتدد لتددد ل57157درتوس دد لدرخدد ملادر ددؤوسلاط ه يددىلد ددبيىل ددتسه ل 

ملدرويداللى يخد لطةدننل ع ريدىلى دةلشتردىلدرس  طدىلى  لددهلليممل الر ىلا اوا يدىلدتردىلدر سدمعدىضلدرتد ل ديت
%(ضلامد  ال د لدر ستطدىلدرعةدسانلدرفقدس لدرتد لتدد لى د ل57173ىدتل  تاظلدرتن يتلط ه يىلد دبيىل دتسه ل 

دددددهلليمدددملى ددد لدر سدمدددىلدر ددد سم لشنليقدددسسل ددد لق دلكددد نلتدددملدرويددداللى ددد ل ددد ليكفددد ل دددنلشتردددىلدر سدمعدددىل
%(لضلاا قددد لر ددد ل دددبقل ددد نلدر تا دددةلدرو ددد ب لر  وددداسلمددد  ل57107 ل در د  دددطىضلشملةلط ه يدددىلد دددبيىل دددتسه

 %(551731 قباللدوي ري لاط  تاظل ستفىلىدتلط ه يىلد بيىلر  واسلككةل تسه ل 

(لتستيددملدطعدد تلددةدد ىلدر سدمعددىلدر  سميددىلا خدد ملا  ددؤاري الدر سدمددىلدر دد سم ل0ا ا)ددحلدرمددتاللس ددمل 
درطعدددتلدرو رددد 2لدتعددد ملضلدروددد د 2لدرعد يدددىلدر خديدددىلر  سدمدددىلدر ددد سم لدرطعدددتضل درطعدددتلدةال2لدمدددسد دالدر سدمعدددى

2لدر سدمددىلدر دد سم (لا قدد لةسد لىيدددىلدرتسد ددىل ددنل ددالللدر ق سدددىلبددينل دديملدر تا دد  الضلدرطعددتلدرسدطددىدر سدمددى
لدرو  بيىلادةه يىلدرد بيى1

ل

ل

ل
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                                         النشطة المراجعة الخارجية : ترتيب االهمية النسبية 2جدول 
 ومهام ومسؤوليات المراجع الخارجى

 البعذ
المتىسط 

 الحسابً

الفروقات 

 االحصائية

T 

 االنحراف

 المعياري 

 االهمية

 النسبية 

 ترتيب 

 االهمية

مستىي 

 معنىية

Sig* 

 0.000 1 %83.54 0.1967 11.9177 4.1768 اجراءات المراجعةالبعذ االول :  1

 0.000 3 %78.18 0.1634 11.8454 3.9089 العناية المهنية للمراجع الخارجًالبعذ الثانً :  2

 0.000 4 %74.61 0.1889 11.8454 3.7304 اتعاب المراجع الخارجًالبعذ الثالث :  3

 0.000 2 %80.75 0.1967 11.8454 4.0375 المراجع الخارجًتقريرالبعذ الرابع :  4

 0.000 - %79.26 0.1688 11.9797 3.9634 المتىسط الحسابً

مدد  اللددةدد ىلدر سدمعددىلدر  سميددىلا خدد ملا  ددؤاري الدر سدمددىلدر دد سم (لدردد لدنل0ويدد ليةدديسلمددتالل 
ضلل(311637%(لا قددد لر  تا ددةلدرو دد ب لا دددتسهل 51106ط ه يددىلد ددبيىل ددنلامخدددىلداددسلدر ددسدمعينل ددتسه ل 
%(لي يددهل دد لدر ستطددىل03116دةاردد لط ه يددىلد ددبيىل ددتسه ل ويدد لمدد  لدرطعددتلدمددسد دالدر سدمعددىل دد لدر ستطددىل

%(لي يددهل دد لدر ستطددىلدرو روددىلطعددتلدرعد يددىل03157درو ديددىلطعددتلتقس ددسلدر سدمددىلدر دد سم لط ه يددىلد ددبيىل ددتسه ل 
ضلي يهل  لدر ستطىلدرسدطعىلطعتلدتعد ملدر سدمدىلط ه يدىلد دبيىلل%(50190در خديىلر  سدمىلط ه يىلد بيىل تسه ل 

ددة ىلدر سدمعىلدر  سميىلا خد ملا  دؤاري الدر سدمدىل%(ليعبسدلىنل  تاظل ستفىل نلتاد سل57169  تسه ل
 مضل  ل)ا لتطع الم روىلكاساد 03091در  سم لط ك تملدر سدمعىلىيدىلدرتسد ىل الللدرع مل

 اختبار فروض الدراسة:
التةى يةتم تقييمهةا  فةى نص الفرض الرئيسي عمى "يوجةد اثةر ذو داللةة احصةائية لمواجهةة المخةاطر 

 ( عمى انشطة المراجعة الخارجية ومهام ومسؤوليات المراجع الخارجى "99-ظل جائحة كورونا )كوفيد

ويدد ليتفددس ل ددنلدرفددسعلدرسري دد ل ددساعل سىيددىلرقيدد لل بيعددىلدرعال ددىلبددينلدر تريددسداضلادرتايددةلدردد ل -
ددةد ىلدر سدمعددىل(لى د ل91- ادمخدىلدر  د  سلدرتد ليددتملتقيي خد لل د لادةلم رودىلكاساددد ل كا يدتتد ويسل

ضلاطعدددتلدرت  دددتل دددنلدنل تريدددسدالدرتسد دددىلتتطدددىلدرتاد دددىلدر  سميدددىلا خددد ملا  دددؤاري الدر سدمدددىلدر ددد سم 
 لدر بيع لاهالةسلل دنلةدساللدمدسد لد تطد سلدةدودتدسضلا دنلودملي كدنلدمدسد لد تطد سلدةدودتدسلدر  د

 درط يةلر تايةلدر لدت رجلد تط سل ساعلدرتسد ى1

ل
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 نتائج اختبار الفرض االول: -
" يوجد اثر ذو داللة احصائية لمواجهةة المخةاطرالتى يةتم تقييمهةا فةى ظةل  د لدرفسعلدةاللى  لددده

ار تايدةلدرد لدتد رجلد تطد سلدرفدسعل  ددهلتدملدمدسد لل( عمةى اجةراءات المراجعةة "99-جائحة كورونةا )كوفيةد
ل(ل3 تط سلدةدوتدسلدر   لك  لهال ا)حلط رمتاللدرت ر لس مل د

 : تحميل االنحدار لقياس اثر مواجهة المخاطرالتى يتم تقييمها 3جدول 
 عمى اجراءات المراجعة( 99-فى ظل جائحة كورونا )كوفيد

 B المتغير

Std. 

Error  قيمβ 

 المعيارية

 قيمة

 )ت(

مستىي 

الخطأ  الذاللة

 المعيارٌ

 α 1.269 0.069 - 18.3913 0.000 =تاثير العىامل االخري 

=X ًمىاجهة المخاطرالت 

 (19-يتم تقييمها فً ظل جائحة كىرونا )كىفيذ
0.724 0.058 0.479 12.4828 0.000 

 R 0.846معامل االرتباط = 

 R² 0.715  تحذيذمعامل ال

 e 0.000257الخطا العشىائً = 

 α≤0.05*عنذ مستىي داللة 

ر ادمخدىلدر  د  سدرت ليدتملتقيي خد ل د ل(لامداتلدودسل عدداظل دالتةردىلدويد ريىل3يت)حل دنلمدتاللس دمل 
لضلا دددنل ت طعدددىل ددديملد تطددد سل ا(ليت)دددحلدنلدةرتدددددملط ادمخدددىادددةلم رودددىلكاسادددد لى ددد لدمدددسد دالدر سدمعدددى

وي لب ردال ديمللضمعىدمسد دالدر سدرهلتنويسلديم ب لى  لدر    سلدرت ليتملتقيي خ لل  لاةلم روىلكاساد ل
ضلك ددد لامددتالدرتسد دددىلدنلل(α≤3137ضلاهدد ل ددديمل عدايددىلىددددتل  ددتاظلتةرددىل ل(12.4828 ا(لدر و دداطىل 

(ل) نل ع ييسلدر سدمعىلدر يس ىل  لاةلم روىلكاساد ل333 ادمخىلدر    سدر ليتملتقيي خ ضل عي سلس مل 
ادنل ع  دةللض%5017دةدودتدسلا دتسهلليع ةلى  لتو ينللدمسد دالدر سدمعىل د لادةلدرم رودىلط قدتدسل يدة

ر ادمخدىلدر  د  سلدرتد لدرتوتيتليا)دحلدنلدرقدتس لدرتف ديس ىلر تريدسل د لدرتطد ينل د لدمدسد دالدر سدمعدىلدتيمدىل
 %ل1   ليوباليوىلا باللدرفسعلدألال59171 تسه ل(ل91-يتملتقيي خ لل  لاةلم روىلكاساد ل كا يت

 النحو التالى:حيث يمكن صياغة معادلة االنحدار عمى 

مواجهة المخاطرالتى يتم تقييمها فى ظل جائحةة كورونةا *  0.724+ ) 1.269اجراءات المراجعة = 
 0.000256+( ( 99-)كوفيد

 



 .....( على انشطة المراجعة 91-أثر مواجهة جائحة كورونا )كوفيد   رشا املسلماىن ؛ د/دينا فضاىل ؛ د/مد على اهلامىـحم/ أ    
 

  
 

 
 

  432  

 

 نتائج اختبار الفرض الثانى:   
" يوجد اثر ذو داللة احصائية لمواجهة المخةاطرالتى يةتم تقييمهةا فةى ظةل  د لدرفسعلدرو د لى  لددده

ار تايددةلدردد لدتدد رجلد تطدد سلدرفددسعل  دددهلتددملل( عمةةى العنايةةة المهنيةةة لممراجةةع"99-)كوفيةةدجائحةةة كورونةةا 
ل(72دمسد لد تط سلدةدوتدسلدر   لك  لهال ا)حلط رمتاللدرت ر لس مل 

 تحميل االنحدار لقياس اثر مواجهة المخاطر التى يتم تقييمها  :4جدول 
 الخارجى   المهنية لممراجععمى العناية  (99-فى ظل جائحة كورونا )كوفيد 

 B المتغير

Std. 

Error  قيمβ 

 المعيارية

 قيمة

 )ت(

مستىي 

الخطأ  الذاللة

 المعيارٌ

 α 1.367 0.087 - 15.7126 0.000 =تاثير العىامل االخري 

=X ًمىاجهة المخاطرالت 

 (19-يتم تقييمها فً ظل جائحة كىرونا )كىفيذ 
0.697 0.046 0.857 15.1522 0.000 

 R 0.798معامل االرتباط = 

 R² 0.636  تحذيذمعامل ال

 e 0.000257 = الخطا العشىائً

 α≤0.05*عنذ مستىي داللة 

ر ادمخدىلدر  د  سدرت ليدتملتقيي خد ل د ل(لامداتلدودسل عدداظل دالتةردىلدويد ريىل7يت)حل دنلمدتاللس دمل 
ط ادمخدىلضلا دنل ت طعدىل ديملد تطد سل ا(ليت)دحلدنلدةرتدددملاةلم روىلكاساد لى  لدرعد يىلدر خديىلر  سدمدىل

ويدد للضدرعد يددىلدر خديددىلر  سدمددىرددهلتددنويسلديمدد ب لى دد لدر  دد  سلدرتدد ليددتملتقيي خدد لل دد لاددةلم روددىلكاساددد ل
ضلك ددد لامدددتالل(α≤3137ضلاهددد ل ددديمل عدايدددىلىددددتل  دددتاظلتةردددىل ل(15.1522ب ردددال ددديمل ا(لدر و ددداطىل 

(ل)د نل عدد ييسلدر سدمعددىلدر يدس ىل دد لاددةل333در  د  سدر ليددتملتقيي خدد ضل عيد سلس ددمل درتسد دىلدنل ادمخددىل
م روددىلكاساددد ليع ددةلى دد لتو ددينللدرعد يددىلدر خديددىلر  سدمددىل دد لاددةلدرم روددىلط قددتدسل يددةلدةدوددتدسلا ددتسهلل

  سدمدددىل%ضلادنل ع  ددةلدرتوتيدددتليا)دددحلدنلدرقدددتس لدرتف دديس ىلر تريدددسل ددد لدرتطددد ينل دد لدرعد يدددىلدر خديدددىلر6115
%ل1  د ليوبداليدوىل6316 دتسه ل(ل91-در    سلدرت ليتملتقيي خ لل  لاةلم رودىلكاسادد ل كا يدتلر ادمخى

لا باللدرفسعلدرو د 1
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 حيث يمكن صياغة معادلة االنحدار عمى النحو التالى:

مواجهة المخاطرالتى يتم تقييمها فةى ظةل  * 0.697+ ) 1.367العناية المهنية لممراجع الخارجى = 
 0.000177+ (99-جائحة كورونا )كوفيد

 نتائج اختبار الفرض الثالث: -
" يوجد اثر ذو داللة احصائية لمواجهة المخةاطرالتى يةتم تقييمهةا فةى ظةل  د لدرفسعلدرو ر لى  لدده

سلدرفددسعل  دددهلتددملدمددسد لار تايددةلدردد لدتدد رجلد تطدد ل( عمةةى اتعةةاب المراجةةع "99-جائحةةة كورونةةا )كوفيةةد
ل(7د تط سلدةدوتدسلدر   لك  لهال ا)حلط رمتاللدرت ر لس مل 

 تحميل االنحدار لقياس اثر مواجهة المخاطر التى يتم تقييمها   :5جدول 
 عمى اتعاب المراجع الخارجى (99-فى ظل جائحة كورونا )كوفيد

 B المتغير

Std. 

Error  قيمβ 

 المعيارية

 قيمة

 )ت(

مستىي 

الخطأ  الذاللة

 المعيارٌ

 α 1.457 0.057 - 25.5614 0.000 =تاثير العىامل االخري 

=X ًمىاجهة المخاطرالت 

 (19-يتم تقييمها فً ظل جائحة كىرونا )كىفيذ 
0.667 0.050 0.479 13.3400 0.000 

 R 0.601معامل االرتباط = 

 R² 0.361  تحذيذمعامل ال

 e 0.0000157 = الخطا العشىائً

 α≤0.05*عنذ مستىي داللة 

ر ادمخدىلدر  د  سدرت ليدتملتقيي خد ل د ل(لامداتلدودسل عدداظل دالتةردىلدويد ريىل7يت)حل دنلمدتاللس دمل 
ضلا دددنل ت طعدددىل ددديملد تطددد سل ا(ليت)دددحلدنلدةرتدددددمل(لى ددد لشتعددد ملدر سدمدددى91-ادددةلم رودددىلكاسادددد ل كا يدددت

دتعدد ملرددهلتددنويسلديمدد ب لى دد ل(ل91-ط ادمخددىلدر  دد  سلدرتدد ليددتملتقيي خدد لل دد لاددةلم روددىلكاساددد ل كا يددت
ضلك د لل(α≤3137ضلاه ل ديمل عدايدىلىددتل  دتاظلتةردىل ل(13.34ضلوي لب رال يمل ا(لدر و اطىل در سدمى

(ل) نل ع ييسلدر سدمعىلدر يدس ىل د ل333ضل عي سلس مل لامتالدرتسد ىلدنل ادمخىلدر    سدر ليتملتقيي خ 
ادددةلم رودددىلكاسادددد ليع دددةلى ددد لتو دددينللدتعددد ملدر سدمدددىل ددد لادددةلدرم رودددىلط قدددتدسل يدددةلدةدودددتدسلا دددتسهلل

%ضلادنل ع  دددةلدرتوتيدددتليا)دددحلدنلدرقدددتس لدرتف ددديس ىلر تريدددسل ددد لدرتطددد ينل ددد لدتعددد ملدر سدمدددىلدتيمدددىل6615
%ل1  د ليوبداليدوىل3619 دتسه ل(ل91- خ لل  لاةلم رودىلكاسادد ل كا يدتر ادمخىلدر    سلدرت ليتملتقيي

لا باللدرفسعلدرو ر 1
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 حيث يمكن صياغة معادلة االنحدار عمى النحو التالى:
مواجهةة المخةاطرالتى يةتم تقييمهةا فةى ظةل جائحةة *  0.667+ ) 1.457اتعاب  المراجع الخةارجى= 

 0.0000157+( ( 99-كورونا )كوفيد

 اختبار الفرض الرابع:نتائج  -
" يوجد اثر ذو داللة احصةائية لمواجهةة المخةاطرالتى يةتم تقييمهةا فةى ظةل  د لدرفسعلدرسدطىلى  لدده

ار تايددةلدرد لدتدد رجلد تطدد سلدرفدسعل  دددهلتددملل( عمةةى تقريةةر المراجةةع الخةةارجى "99-جائحةةة كورونةةا )كوفيةةد
ل(6س مل لدمسد لد تط سلدةدوتدسلدر   لك  لهال ا)حلط رمتاللدرت ر 

 تحميل االنحدار لقياس اثر مواجهة المخاطرالتى يتم تقييمها  :6جدول 
 عمى تقرير المراجع الخارجى (99-فى ظل جائحة كورونا )كوفيد

 B المتغير

Std. 

Error  قيمβ 

 المعيارية

 قيمة

 )ت(

مستىي 

الخطأ  الذاللة

 المعيارٌ

 α 1.233 0.035 - 35.2286 0.000 =تاثير العىامل االخري 

=X ًمىاجهة المخاطر الت 

 ((19-يتم تقييمها فً ظل جائحة كىرونا )كىفيذ 
0.701 0.040 0.508 17.5250 0.000 

 R 0.718معامل االرتباط = 

 R² 0.5155  تحذيذمعامل ال

 e 0.0000199 = الخطا العشىائً

 α≤0.05*عنذ مستىي داللة 

ر ادمخدىلدر  د  سدرت ليدتملتقيي خد ل د ل(لامداتلدودسل عدداظل دالتةردىلدويد ريىل6يت)حل دنلمدتاللس دمل 
ط ادمخدىلضلا دنل ت طعدىل ديملد تطد سل ا(ليت)دحلدنلدةرتدددملاةلم روىلكاساد لى  لتقس دسلدر سدمدىلدر د سم 

تقس دددسلدر سدمدددىل ددد لردددهلتدددنويسلديمددد ب لى(ل91-در  ددد  سلدرتددد ليدددتملتقيي خددد لل ددد لادددةلم رودددىلكاسادددد ل كا يدددت
ضلل(α≤3137ضلاهدد ل دديمل عدايددىلىدددتل  ددتاظلتةرددىل ل(951707ضلويدد لب رددال دديمل ا(لدر و دداطىل در دد سم 

(ل) نل ع ييسلدر سدمعىلدر يس ىل333ك  لامتالدرتسد ىلدنل ادمخىلدر    سدر ليتملتقيي خ ضل عي سلس مل 
  لاةلم روىلكاساد ليع ةلى  لتو ينللتقس دسلدر سدمدىلدر د سم ل د لادةلدرم رودىلط قدتدسل يدةلدةدودتدسل

رتطددد ينل ددد لتقس دددسلدر سدمدددىل%ضلادنل ع  دددةلدرتوتيدددتليا)دددحلدنلدرقدددتس لدرتف ددديس ىلر تريدددسل ددد لد5319ا دددتسهلل
ل1%79177 دتسه ل (91-ر ادمخىلدر    سلدرت ليتملتقيي خ لل  لاةلم رودىلكاسادد ل كا يدتدر  سم لدتيمىل

ل   ليوباليوىلا باللدرفسعلدرسدطى1
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 حيث يمكن صياغة معادلة االنحدار عمى النحو التالى:
مواجهة المخاطرالتى يتم تقييمها فى ظل جائحة *  0.701+ ) 1.233=   تقرير المراجع الخارجى

 0.0000199+( ( 99-كورونا )كوفيد

ا  ل)ا ل  لتملدرتايةلدر ل نلدت رجلد تط سلدرفساعلدرفسىيىلضلاا قد لردتد رجلد تطد سلدةدودتدسلدر  د ل
ل  دهللي كنلدرتايةلدر لدت رجلدرفسعلدرسري  1

صائية لمواجهة المخاطر التةى يةتم تقييمهةا  فةى نص الفرض الرئيسي عمى "يوجد اثر ذو داللة احفقد 
( عمى انشةطة المراجعةة الخارجيةة ومهةام ومسةؤوليات المراجةع الخةارجى " 99-ظل جائحة كورونا )كوفيد

( تةةؤثر 99-ووفقةا لنتةةائج الدراسةة فةةان مواجهةة المخةةاطرالتى يةتم تقييمهةةا فةى ظةةل جائحةة كورونةةا )كوفيةد
عمةةى العنايةةة المهنيةةة لممراجةةع بنسةةبة و وفقةةا لمعامةةل التحديةةد ، % 7915عمةةى اجةةراءات المراجعةةة بنسةةبة 

تقريةةةر المراجةةةع الخةةةارجى بنسةةةبة تةةةدرها  % وعمةةةى3619تةةةدرها  بنسةةةبة اتعةةةاب المراجةةةع% وعمةةةى 6316
%  مما يثبت صحة وتبول الفةروض 95% بدرجة ثقة اكبر من 5% عند داللة معنوية اتل من 59155

 الرئيسي1الفرعية وبالتالى تبول الفرض 

 نتائج الدراسة -99
لا ق ىلردت رجلدرتسد ىلدرتو ي يىلال  لاةلدإل  سلدرداسظلي كنليي غىلدت رجلدرتسد ىلى  لدردوالدرت ر 2

-  تاظل ادمخىلدر    سدرت ليتملتقيي خ ل  لاةلم روىلكاساد ل كا يدتددتخالدت رجلدرتسد ىلدر لدنل -9
دتد رجلدةويد  ل قباردىلدويد ري لاط  ددتاظلمد  الويد ل(ل310563(لىددتل تا دةلو د ب ل دتسهل 91

%(لتعبدسلىدنلتداد سل  دتاظل دنلدمدسد دال ادمخدىل55173 ستفىلاط ه يىلد بيىلر  واسلككةل تسه ل 
 در  س1

مد  الط ه يدىللددة ىلدر سدمعىلدر  سميىلا خ ملا  ؤاري الدر سدمىلدر  سم دنللداخسالدردت رجلدر  -0
ضللل(311637%(لا قددد لر  تا دددةلدرو ددد ب لا دددتسهل 51106د دددبيىل دددنلامخدددىلدادددسلدر دددسدمعينل دددتسه ل 

%(لي يددهل دد ل03116ويدد لمدد  لدرطعددتلدمددسد دالدر سدمعددىل دد لدر ستطددىلدةاردد لط ه يددىلد ددبيىل ددتسه ل 
%(لي يدهل د لدر ستطدىلدرو رودىل03157در ستطىلدرو ديىلطعدتلتقس دسلدر سدمدىلدر د سم لط ه يدىلد دبيىل دتسه ل 

ضلي يددهل دد لدر ستطددىلدرسدطعددىلطعددتلدتعدد ملل%(50190د ددبيىل ددتسه ل لطعددتلدرعد يددىلدر خديددىلر  سدمددىلط ه يددى
ددةدددد ىلدر سدمعددددىل%(ليعبددددسدلىددددنل  دددتاظل ستفددددىل ددددنلتدددداد سل57169در سدمدددىلط ه يددددىلد ددددبيىل ددددتسه ل 

ضللم0309در  سميىلا خ ملا  ؤاري الدر سدمىلدر د سم لط ك تدملدر سدمعدىلىيددىلدرتسد دىل دالللدرعد مل
 1ل  ل)ا لتطع الم روىلكاساد 
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تايد الدتد رجلدرتسد ددىلدرد لامدداتلدودسل التةرددىلدويد ريىلر ادمخدىلدر  دد  سدرت ليدتملتقيي خدد ل د لاددةل -3
%لايتسمدىلوقدىل7ىدتل  دتاظل عدايدىلد دةل دنل(لى  لدمسد دالدر سدمعىل"ل91م روىلكاساد ل كا يت 

(ل)د نل عد ييسلدر سدمعدىلدر يدس ىل333ت بيدقل عيد سلدر سدمعدىلس دمل %لتةيسلدر لدنل17د بسل نل
رتدددددتدىي الم رودددددىلكاسادددددد لللةمدددددسد دالدر سدمدددددىلر ادمخدددددىللدر  ددددد  سلدرتددددد لتدددددملتقيي خددددد لطددددد ة  

ل%ل5917 ددتسه لدوددسالطةددكةلديمدد ب لى دد لدمددسد دالدر سدمعددىلبد ددطىلل0309(ل دد لدرعدد مل91 كا يددت 
 ا ق لر ع  ةلدرتوتيت1

يدتملتقيي خد ل د لادةللددتخالدت رجلدرتسد ىلدر لددهليامتلدوسل التةردىلدويد ريىلر ادمخدىلدر  د  سدرت  -7
%لايتسمدىل7ىددتل  دتاظل عدايدىلد دةل دنل(لى  لدرعد يىلدر خديىلر  سدمدىل"91-م روىلكاساد ل كا يت

(ل)ددد نل عددد ييسلدر سدمعدددىل333ت بيدددقل عيددد سلدر سدمعدددىلس دددمل %لتةددديسلدرددد لدنل17وقدددىلد بدددسل دددنل
ي الم رودىلكاساددد لرتدتدىللدر يدس ىلةمدسد دالدر سدمدىلر ادمخدىللدر  د  سلدرتدد لتدملتقيي خد لطد ة  

 ددددتسه لدوددددسالطةددددكةلديمدددد ب لى دددد لدرعد يددددىلدر خديددددىلر  سدمددددىلبد ددددطىلل0309(ل دددد لدرعدددد مل91- كا يددددت
 1ل6316%

تايد الدتد رجلدرتسد ددىلدرد لامدداتلدودسل التةرددىلدويد ريىلر ادمخدىلدر  دد  سدرت ليدتملتقيي خدد ل د لاددةل -7
%لايتسمىلوقدىلد بدسل7 ةل نلىدتل  تاظل عدايىلد(لى  لدتع ملدر سدمىل"91-م روىلكاساد ل كا يت

(ل)ددد نل عددد ييسلدر سدمعدددىلدر يدددس ىل333ت بيدددقل عيددد سلدر سدمعدددىلس دددمل %لتةددديسلدرددد لدنل17 دددنل
-رتددتدىي الم روددىلكاساددد ل كا يددتللةمددسد دالدر سدمددىلر ادمخددىللدر  دد  سلدرتدد لتددملتقيي خدد لطدد ة  

 1لل%36.1 تسه لدوسالطةكةلديم ب لى  لدتع ملدر سدمىلبد طىلل0309(ل  لدرع مل91

تاي الدت رجلدرتسد ىلدر لددهليامتلدوسل التةرىلدوي ريىلر ادمخىلدر    سدرت ليتملتقيي خ ل  لاةل -6
%لايتسمدىل7ىدتل  دتاظل عدايدىلد دةل دنل(لى  لتقس سلدر سدمىلدر  سم ل"91-م روىلكاساد ل كا يت

در سدمعدددىل(ل)ددد نل عددد ييسل333ت بيدددقل عيددد سلدر سدمعدددىلس دددمل %لتةددديسلدرددد لدنل17وقدددىلد بدددسل دددنل
رتدتدىي الم رودىلكاساددد لللدر يدس ىلةمدسد دالدر سدمدىلر ادمخدىللدر  د  سلدرتدد لتدملتقيي خد لطد ة  

 ددددتسه لدودددسالطةددددكةلديمدددد ب لى ددد لتقس ددددسلدر سدمددددىلدر ددد سم لبد ددددطىلل0309(ل دددد لدرعدددد مل91- كا يدددت
 1ل79177%

ل

ل

ل
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 توصيات الدراسة  -92
لدرداس ىلادر يتدديىلداي لط رت ر 2د تد تدىلى  لدردت رجلدرت لتاي الرخ لدرتسد ىل

يايد لدرط ود لط)دساس لت دا سلدريد الدرويداللى د لدةتردىلطيداس ل ط ةدس ل دنل يدتسه ل دنل داللل -9
 يدد مل ك تددملدر سدمعددىلبتاميددهلدر د ددتلضلبم دددملده يددىلد ددت تدملا دد رةلدرت داراميدد ل دد لدرويدداللى يخدد 

  نلدة تو  سدال  ل م للدرت دارامي 1
 تاديددةلدر  ددت سل ددىلدإلتدس لالرمدددىلدر د ددتل ددنلدرمخددتلرلدر سدمددىلدر دد سم ليبدد لتايدد لدرتسد ددىلطدد نل -0

در  ددسضلاييدد نلتدد ويسل رددالى دد لدرتقدد س سلدر سدمعددىلا  ددرار لدرواك ددىلطةددننلتوتيددتلشوددسلت دداسلتفةدد ل
ةل داللل  ل سو ىل طكس ل بةلدربت ل  لى  يىلدر سدمعىضلاشنلي دت سلهد دلدرتاديدضل رال  دةن در  ريىلر
)ساس لد تع دىلدر سدمىلدر  سم لطع دةلدر دسدمعينلدردتد  يينلط دةد  لةلى  يىلدر سدمعىضل ىلكةل سدو

 ى يةلدر سدمعى1
ط دددبملضلدرتر دددملى ددد لدر)دددراللدرتددد ليتعدددسعلرخددد لدر دددسدمعينلدر ددد سميينليايددد لدرط وددد لط)دددساس ل -3

فددد   لى ددد لدر ل(لادرتددد ل دددتلتدددؤوسلط ر ددد م91 كا يدددت دألودددتد لغيدددسلدر  دددبا ىلرتفةددد لم رودددىلكاسادددد ل
د ددسدىلطدد ر لادرتدد لتىددملدرعد يددىلدر خديددىلدرالد ددىلل ددنل دداللادرعد يددىلدرالد ددىلرع  يددىلدر سدمعددىضلضلدر خديددى

 ىتملدرتن تلدر ي وطىلر م روى1و للدأله يىلر وياللى  لى  يىل سدمعىلى ريىلدرمات ل  لاةل
س ددسلدر سدمعددىضليمددملى دد لدر سدمددىلدر دد سم لدرتا ددىل دد لدإل يدد الىددنلش دداسلدر سدمعددىلدرسري دديىلبتق -7

ا ردالألنلتبددد لهد دلدإلتمدد هل ديا سلى دد لدأل دةلوددةلمدرد لر  سدمددىلر  دسالل ددنلدر ةد  ةلادر ال دد ال
 ددىلقتدس لدر دةدد  ضلك دد ل ي)دد نلهدد دلدإلتمدد هلتايدديةلسشظلدر سدمددىلر  ددت ت  لدرتقدد س سلدر  ريددىضلا دد ل

اةلتعدسعلدر دةد اللدفللدرا الدروياللى  لتىملا   دت لقتدس لدر دةن لال  رار لدرواك ىضل  
 (911ردفللدرسشظل  لتق س سلدر سدمعىلدر  يىلبخ ل ىلتفة لم روىلكاساد ل كا يت 

إ)دد  ىل قددس لتا)دديويىل د لتقس ددسلى  يددىلدر سدمعددىلىدددتلدرةدال دد ل ددتس لدر دةدد  لى دد ليايد لدرط ودد لب -7
 دراساعلغيسلدرع تيىلدر ة بخى1لدةد ىل  لاةلدة ت سدس ىل  ل

دةد دد الت فدديعلشتعدد ملى  يددىلدر سدمعددىل دد لاددةلدر ددسدمعينل)ددرالليايدد لدرط ودد لطدد نليتمدددمل -6
مخداتلدر ب اردىلتمد هلدرتق يةل دنلضلرعتملدرل(91كاساد ل كا يت لادرمادرحلة ي  ل  وت ل  ل تس لم روى

 ى  يىلدر سدمعىضلاتؤوسلطةكةلكبيسلى  لمات لى  يىلدر سدمعى1
ى ددددد لقىددددد ت لدردادددددسل دددددد ليدددددس ىلدر عددددد ييسل دددددنلدرخيرددددد الدر  تيدددددىل دددددد لدربيردددددىلدر لوددددد لاد)دددددع  -5

ضل دد لدر  ددتقبةلله(لر ادمخددىلدةد دد الدر ةدد بخ91 ع ييسدر سدمعدىلدرتدد لتددنوسالبم روددىلكاساددد ل كا يدت 
لط  ليتاد قل ىل ع ييسلدر سدمعىلدرتاريى1
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اد و سلدر و  بيىلألد ىل يساللكاساد لل(ل"لدةدعك   ا0303دبسدهيمضلدمحملد تدنضلدديتلضلدمحملىبتلدر دعملل 
 COVID-19سؤيددىلتو ي يددىل ددنل دادداسل و  ددب ل" م ددىلدة ددكدتس ىلر طوددا لدر و  ددبيىضلل–(ل

ل001-9(2ل7 0ك يىلدرتم س ضلم  عىلدة كدتس ىل

ل1لدةو سلدرو ريىلادر وت  ىلرتفة ل يساللكاساد لى  لبيردىلدرتقس دسلدر د ر ل د 0303در و نضلدبسدهيملدمحمل1
)ددددا ل عدددد ييسلدر و  ددددطىلدرتاريددددىلادر يددددس ىضلتسد ددددىلد ت ةدددد  يىضل م ددددىلدة ددددكدتس ىلر طوددددا ل

 031-9(2ل7 0در و  بيىضلك يىلدرتم س ضلم  عىلدة كدتس ىل

ى د لدر سدمعدىلدر  سميدىلل91ل-1لتسد دىلداس دىلوداللتدنويسدالكا يدتل0309درع  اظضلدي  نلى  لاد دسان1ل
  د  1ضلم  عىلل درتوتي الادة تم ط ا(

ى دد لمددات لل191لدرتددنويسلدر وت ددةلرم رودىلكا يددتل0303سةدادنضلىبددتلدرددسو نلدمحمضل  )د ضلدمحملىدد   ل1ل
 ى  يىلدرتت يقضلدر  يىلدرم  عيىلر ع املادرت دارامي ضلغد ضل    ين1

1لهددةلتتددنوسلشتعدد مل سد ددملدرو دد ط الىددنل سدمعددىلدرقددادرملدر  ريددىلدر دددايىلبم روددىل0309دكدد ضلدخدد لدمحمل1ل
 م  عىل د  1ل–اد ل؟ضلاس ىلى ةلر  ؤت سلدرع   لدر   للر  يىلدرتم س لكاسل

1للشوسلم روىلكاساد لى  لتقس سل سد دملدرو د ط ا؟ضلاس دىلى دةلر  دؤت سل0309ى  ضلىبتلدراه ملديس1ل
 م  عىل د  1ل–درع   لدر   للر  يىلدرتم س ل

ى دد لبيرددىلل91-ك  دد الم روددىلكا يددتل1لددع0303 و دداتضلىبددتلدرو يددتلدرعي دداظضلدر ودد نضلدبددسدهيملدمحمل1ل
اشدةدد ىلدر سدمعددىلدر  سميددىل ددىلتسد ددىلد ت ةدد  يىل ددنلاد ددىلبيرددىلدر   س ددىلدر خديددىلدر يددس ى1ل

  م ىلدة كدتس ىلر طوا لدر و  بيىضلك يىلدرتم س ضلم  عىلدة كدتس ى1

ددىلدر سدمعدىلاى دةل1لدودسلم رودىلكاسادد لى د ل خ0303د  ىضل و اتلىبتلدر قياتضلدبسدهيمضلدر ديتلدكس د 1ل
لدر سدمىضلدر عختلدرع ر لر ع املدرتم س ىضلدر و ىلدر بسظ1

ل

ل

ل
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