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منشورات

ن املدققين من التعامل في ظّل ستة
ّ
جائحةطرق تمك

(COVID-19) فيروس كورونا املستجد 

-ورقة مترجمة -

2020أفريل



ينتمكإلىالوثيقةهذهنشر خاللمنالعامةاألمانةهدفت

قانون الوتجاربالفضلىاملمارساتعلىاالطالعمناألعضاءاألجهزة

الاملجعلىالكوروناأزمةتداعياتبمواجهةيتعلقمافياملقارن 

صددبهيالتيالوثائقجملةأنالعامةاألمانةتعتبر كما.الرقابي

املنتمينيناملدققتمكينإطار فيتندرجاألجهزةعلىوتوزيعهاترجمتها

عندواء  سبهاالعملمنوبالتاليمضمونهادراسةمنالعربيةلألجهزة

.لهماملوكولةالرقابةأعمالانجاز بمناسبةأو البحثأعمال

ةالصلذاتالفنيةاملخرجاتترجمةأنالعامةاألمانةتعتبر كما

لقريبافيللتوصلاألولىالخطوةتمثلوالتدقيقجعةااملر بأعمال

اتتداعيمجابهةبصيغتتعلقعملوورقاتأدلةنتاجإإلىالعاجل

.العربيةباملنطقةالرقابيالعملعلىاألزمة

األمانة العامة 
ألرابوسايل
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(COVID-19)املستجدكورونافيروسجائحةجعلت

اتشهدمجتمعاتنا
 
طر املخافمنمسبوقة،غير أوقات

املصاعبإلىالصحيةالرعايةنظامعلىالجسيمة

ون تكسوفاألزمةهذهوأصداء.الكارثيةاالقتصادية

.ةواألنشطاملجاالتجميعفيقادمةلسنواتملموسة

ااملدققون يتأثر تقييمعليهمويجبالوضعبهذاأيض 

عةبمراجقمنا.الصعبالوقتهذاخاللعملهمكيفية

.املنهيالتدقيقجمعياتمختلفمناملوادعديد

مراجعةفياملتخصصينكبار منعددمعوتحدثنا

يمكنكيفملعرفةكنداأنحاءجميعفيالحسابات

املستجدالفيروسجائحةمعالتعاملللمدققين

(COVID-19).

أمام(COVID-19)املستجدالفيروسجائحةتضع

اولكنالتحدياتبعضاملدققين .رصالفمنعدداأيض 

ون تكأنإلىاألحوالمنحالبأيالقائمةهذهتهدفال 

فيون املدققيواجههاالتيالقضايالجميعشاملةقائمة

.األزمةمنالوقتهذا
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ل
ّ
هو ماوك.التدقيقمكاتبأصول أفضلالبشريةاملواردتمث
الغبأمر اموظفيهاسالمةتعداألخرى،للمنظماتبالنسبةالحال

االتدقيقمكاتبتصّرفتوقد.األهمية
 
بسرعةنفذتإذلذلك،وفق

الحفاظو موظفيهاصحةحمايةعلىالتركيز معاملنزل منالعملحلول 
.عليها
تدابير وتنفيذبعدعناملوظفينعملوتواصلالجائحة،استمرار مع

يفتستمر أنالتدقيقهياكلعلىيجباالجتماعية،املسافات
ابلملوظفيها،الجسديةبالصحةفقطليساالهتمام بصحتهمأيض 
 وعليه.العقلية

ّ
باقيةاالستوالجهوداملوظفينمساعدةبرامجفإن

علىاظللحفضروريةمعنوياتهملتعزيز الفريقأعضاءمعللتواصل
.العملاستمراريةوضمانالعاملةالقوى 

ل
ّ
ابةللّرقالخاضعةالجهاتمعوالفعالالشفافالتواصليمث
هذاأصبح،(COVID-19)جائحةوقتوفي.للمدققيندائمةأولوية
عةاملراجعملياتيختتمون املدققون كانإذا.مض ىوقتأيمنأصدق

.عدب  عنذلكيتمأناملحتملفمناملراجعة،نتائجصحةمنوالتحقق
إذعوبة،صأكثر األمر يكون فقداملراجعةبدأمرحلةفيكانواماإذاولكن

أو ياناتوالباملستنداتعلىللحصول طلباتهممراجعةإلىيضطرونقد
كانتإذاخاصةللرّد،للرقابةالخاضعةللجهاتالوقتمناملزيدإتاحة
إجراءيمكنكما.(COVID-19)ملحاربةاألماميةالخطوطفيالجهاتتلك

طلبأنيمكنالحاالت،بعضوفي.بعدعناملقابالت لجهاتاهذهمني 
 استبيانعلىالردّ 

 
عتبر يأنيمكنماوهو معهممقابالتإجراءمنبدال

 أقل
 
تأخذأنتوقعحال،أيعلى.إليهابالنسبةاستساغةوأكثر تدخال

ااملراجعةأنشطة امقعد  هحتى.خلفي 
ّ
تطلبسالحاالت،بعضفيأن

ااملدققون يبقىأنللرقابةالخاضعةالجهات .تالوقلبعضبعيد 
.حتمّياأمرااملرونةتصبحاألزمة،وقتفيباختصار 

املحافظة على 
صحة املدققين 

هي األولوّية

ا مع الجهات 
 
كن مرن

الخاضعة للّرقابة

1

2



5

سبة
ّ
معالتعاملفيمفيدةالتكنولوجياكانتاألجراء،منالعديدإلىبالن
البريدرسائلتسمححيث.(COVID-19)املستجدالفيروسجائحة

السحابيةياتوالتقنالفريقإدارةوتطبيقاتاملشتركةواملحركاتاإللكتروني
(cloud)العمللةبمواصللرقابةالخاضعةللجهاتالفيديو عبر واملؤتمرات

نولوجياللتكاملتزايداالستخدامهذاسيصاحب.العملوزمالءاملدققينمع
تصاالتاالأنظمةطاقةعلىالزائدالتحميلمن.التكنولوجيةاملخاطر زيادة
تالقدراستكون ،(املعلوماتيةالسالمة)السيبرانياألمنمخاوفإلى

لأنيمكنكما.للخطرعرضةأكثر للمدققينالتكنولوجية
ّ
مانضيمث

ليِفي  اتحّديالفريقأعضاءوبينللرقابةالخاضعةالجهاتمعاالتصاالت
زيادةنمناش ئخطر يوجدكما.املثالسبيلعلىواألمنالسريةبمتطلبات

التصّيدهجماتتتكاثر حيث،كالفيروساتالتكنولوجّيةالهندسةحوادث
نأويمكنالفيروسحول إرشاديكدليلتتنكر والتي(fishing)االحتيالي

وعليه،.تالشبكاعبر للرقابةالخاضعةوالجهاتاملراجعينمنكلعلىتؤثر 
التاتصالديكتكون وأناملخاطر بهذهدرايةعلىتكون أنالضروري من

.املعلوماتتكنولوجياخدماتمعفّعالة

بيعيالطومنأنشطتهاتأجيلأو بإلغاءللرقابةالخاضعةالجهاتقامت
ر أن

ّ
ياكلهمنالعديدأخذتلقد.التدقيقعملياتاستكمالعلىذلكيؤث
ابةالرقخططضبطبإعادةوتقومبالفعلاالعتبار فياألمر هذاالرقابة

ا.بهاالخاصة انونية،القواملتطلباتالرقابة،تفويضمرونةعلىواعتماد 
يجببة،للرقاالخاضعةالجهاتإلىوالوصول املواردعلىاملفروضةوالقيود

النتهاءايكون قدأعاله،مذكور هو كما.ومتكيفينمرنيناملدققون يكون أن
.ألمور اتستقر حتىوذلكجديدةعملياتبدءمنأسهلالتدقيقعملياتمن

ا لقداألزمة،استمرار معأيض 
ّ
وقد.كلةمشمشغولةالتدقيقفرق إبقاءيمث

لعملياتاسّيةاألساألعمالتنفيذلبدءموظفينتعيينفياملكاتببعضتنظر 
مجموعاتتشكيلأو ،(بالطبعاإلنترنتعبر )تدريبإجراءأو القادمة،الرقابة
.جديدةبمنهجّيةعمل

اعلم أن 
التكنولوجيا هي 
..حليف املدققين
مع بعض 

.التحذيرات

أخيرات
ّ
ع الت

ّ
توق
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ا،الّرقابةمعايير مراعاةمع  أناملدققين،علىيجبدائم 
ّ
مندوايتأك

املخاوفهفيتلتقيالذياملكانهو هذا.ومناسبةكافيةأدلةجمععلىقدرتهم
ابةللرقالخاضعةالجهاتمعوالعالقاتالتكنولوجياحول أعالهاملذكورة
فيبهيامالقيمكنهمماعلىفاحصةنظرةإلقاءاملدققينعلىيجب.والتأخير

كانيةإمهيالوقتهذافياستغاللهايمكنالتيالفرصإحدى.الظروفهذه
بقسالتيلألدلةعمقاأكثر تحليلإجراءخاللمنالرقابةجودةتحسين
لبياناتاتحليلتقنياتمناالستفادةطريقعنبذلكالقياميمكن.جمعها
األوقاتفيطويال وقتاتستغرق التيالنوعيةالتحليالتإجراءأو الكمّية
ااملمكنمن.العادية كتدقيقنطاقتحديدإعادةإلىستحتاجأنكأيض 
اأكثر نطاقلتغطية أيضاياملنهالحكماستخداميجب.األنشطةمنتقييد 
االحالهو كماوذلك .دائم 

الجهاتبمعرفتهمزيادةإلىباستمرار الجّيدون املدققون يهدفأنيجب
كشفاألزماتفخالللرقابتهمالخاضعة

 
طوطوخالخفيةالضعفنقاطت

 يعنيال هذا.التنظيميالخطأ
ّ
املؤقتفالضعيستغلواأنيجباملدققينأن

اتظلأنيجبولكن.للرقابةالخاضعةللجهات
 
تحسينالمجاالتبشأنيقظ

اأكثر تصبحقدالتي وجهعلى.الضغطتحتالجهاتهذهتكون عندماوضوح 
وتنفيذاطر املخإدارةكيفّيةمالحظةخاللمنالكثير تعلميمكنكالخصوص،

نولوجياتكوعملياتالكوارثمنالتعافيوأنشطةاألعمالاستمرارّيةخطط
هذهاللخ(اإللكترونيالفضاءسالمة)السيبرانياألمنوتدابير املعلومات
ر قد.الجائحة

ّ
.بلّيةاملستقالرقابةملواضيعأفكاراالوضعّيةهذهتوف

حسين جودة ت

الّرقابة

انتهز الفرصة 
لتحسين فهمك 

للجهات 
ةالخاضعة للّرقاب
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الورقة األصليّة صادرة عن المؤّسسة الكنديّة للتّدقيق والمساءلة

Canadian Audit and Accountability Foundation

03/04/2020

7

:زوروا موقعنا على العنوان

www.arabosai.org

:ايسبوكفاإلجتماعيوصفحتنا على شبكة التواصل 

Arabosai – األرابوساي

:ييمكنكم التواصل معنا عبر البريد اإللكترون

contact@arabosai.org

http://www.arabosai.org/
http://www.arabosai.org/
mailto:contact@arabosai.org

