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وضع خطة عمل للرقباء الماليين في ديوان
الرقابة المالية االتحادي وارشادات لمراقبي

الحسابات في القطاع الخاص تساعدهم في
تنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق في ظل جائحة

كورونا ( )Covid 19وتذليل العقبات التي
تواجههم بضمنها االستجابة لمخاطر التدقيق،

وفق احدث االصدارات والممارسات الفضلى
للمنظمات المهنية واالقليمية ذات الصلة.
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ا
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المخاطر المتوقعة التي تعيق تنفيذ الخطة

 .1حدوث حاالت تأخير في الحصول على المعلومات والبيانات الالمزمة الستكمال اعمال
الرقابة و التدقيق.

 .2تراكم عمليات التدقيق (بغض النظرر عرن العمليرات المترأخرال اصرال) ومزيرادال مزخرم العمرل
بسبب الطلبات التي يكلف بها الديوان من قبل السلطتين التشريعية و التنفيذية.

 .3عردم امكانيرة اج رراء عمليرات الترردقيق الميرداني بسربب اسررتمرار دوام المروظفين بنسرربة ال
تتجاومز الر( %)25مما يعيق اكمال عمليات التدقيق في الوقت المناسب .

 .4االفتقار الى استخدامات تكنولوجيا المعلومات في الجهرات الخاضرعة للرقابرة وضرعف
البنى التحتية ومتطلبات تشغيل النظم االلكترونية والبرامجيات المستخدمة للتواصل عن

بعرد برين الهيئرات الرقابيررة والجهرات الخاضرعة للرقابرة لضررمان انجرامز االعمرال بالسرررعة
الممكنة  ،فضال عن ضعف البنى التحتية التكنولوجية حترى علرى مسرتول الرديوان ممرا

يتعررذر يتعررذر معررق تحقيررق التواصررل المطلرروب الررذي فرضررتق متطلبررات العمررل فرري ظ ررل
الجائحة.

 .5احتمال اصابة مدققي الديوان بالفيروس االمر الرذي قرد يتعرذر معرق انجرامز العمرل وفرق
توقيتات محددال.

 .6مخاطر سوء استخدام االموال المتاحة بسبب الجائحة.

 .7عدم االلتمزام بالقوانين واالنظمة والتعليمات في ظل تنفيذ االجراءات االستثنائية لمجابهة
الجائحة.
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ا
ثانيا

مقترحات للتخفيف من المخاطر المتوقعة التي قد تعيق
تنفيذ الخطة

 .1التنسيق مع االمان ة العامة لمجلس الومزراء لحث الجهات الخاضعة للرقابة على االسراع بانجامز
البيانات المالية وارسالها للديوان وتوجيق المالكات المحاسبية والتدقيقية في تلك الجهات المباشرال

بالعمل ضمن نسبة ( )%25المسموح بها لتالفي التاخر في انجامز تلك البيانات.

(صدر كتاب الديوان المرقم بالعدد ( )6768/5/5/2في  2020/4/29والموجه الى االمانة العامة
لمجلس الوزراء لغرض االعمام على الوزارات بالمضمون اعاله)

يتطلب االمر متابعة تنفيذ مضمون االعمام اعاله من قبل االمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئاتنا
الرقابية.

 .2مراعرراال الفتر ررات المزمني ررة بررين ت رراريي تق ررديم المررذكرات للحص ررول عل ررى المعلومررات والبيان ررات وت رراريي
الحصول على االجابات من ا لجهات الخاضعة للرقابة وخاصة بالنسبة لتلك الجهات االكثر تماسا
في خطط الحكومة لمجابهة الجائحة.

 .3تكثيف عمليات التواصل مع المسؤولين في ومزارال المالية والجهات االخرل المعنية بمجابهة الجائحة
لفحص ومراقبة عمليات استالم وصرف مبالغ التخصيصات والمنح التي تمت منذ بدء اعالن حالة

الطوارئ الصحية واعادال ترتيب أولويات عمل الديوان وفقا لذلك  ،ومن الممكن اتاحة هذا التواصل

بمختلف الوسائل للحصول على المعلومات المطلوبة.

 .4مراعاال المرونة عند تدقيق االجراءات الحكومية التي اتخذت في ظروف كان بحاجة الى استجابة
سريعة وتتطلب إجراءات عاجلة من قبل الحكومة ،دون االخالل بمبادئ رقابة االلتمزام بشكل عام

من حيث تطبيق ضوابط وتعليمات ابرام العقود والخدمات وبما ينسجم مع مبادئ المساءلة والشفافي ة

والنمزاهة ،وفي حال اكتشاف واقعة يمكن ان تشير الى حاالت هدر او سوء اإلدارال او شبهة فساد

فيتم اعداد مذكرال مفصلة وتوثيق الحالة المكتشفة من قبل الهيئة الرقابية وترفع امام انظار االدارال
العليا في الديوان التخاذ الالمزم من قبلها.
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ا
ثالثا

خطة العمل المقترحة

المحور االول :على مستوى مدققي الديوان
تم تحديد ثالث اهداف رئيسية لضمان نجاح الديوان في االضطالع بمهامه خالل المدة المقبلة
بما يتناسب مع تداعيات جائحة كورونا  ،ولضمان تحقيق هذه االهداف تم صياغة مشاريع
تنفيذية وبيان الجهة المعنية بالتنفيذ - :

الهدف االول :مواصلة اجراء اعمال التدقيق على البيانات المالية بجودة عالية مع مراعاة
المرونة في التعامل مع الجهات الحكومية مع اعادة النظر باالولويات

الجهات المعنية بالتنفيذ

 -دوائر التدقيق كافة في بغداد والمحافظات.

 دائرتي تدقيق نشاط الخدمات العامة والتمويل والتومزيع/الهيئة الرقابية العاملة في ومزارتيالصحة والمالية.

 دائرال الشؤون الفنية والدراسات /قسم التخطيط والمتابعة ،قسم تقويم االداء المتخصصقسم الحاسبة االلكترونية -شعبة التدقيق المتقاطع.

المشاريع

 تعديل خطة العمل الرقابي بما ينسجم مع الطاقات الموجهة للعمل الرقابي في ظل نسبةدوام الموظفين والبالغة ( )%25والمحددال وفقا للتوجيهات الحكومية.

 انجامز اعمال الرقابة والتدقيق للبيانات المالية الخاصة بالسنة المالية المنتهية في.2019/12/31
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 فحص ومراقبة عمليات اإلنفاق المالي ومبا لغ المنح المستلمة والمصروفة لمجابهةالجائحة  ،ومراعاال االجراءات االضافية الالمزمة للتاكد من ان االنفاق العام االستثنائي
لمواجهة الجائحة قد تم وفق الغاية التي خصصت لق.

 -اجراء عمليات التدقيق المتقاطع للمشمولين بمنحة الطوارئ للمتضررين من الجائحة

لضمان سالمة المعلومات وصرف المبالغ للشرائح المتضررال من الحظر الشامل في ظل

الجائحة وغيرها.

الهدف الثاني :تقييم االجراءات الحكومية (على مستوى خلية االزمة المشكلة في كل

محافظة) لمواجهة جائحة كورونا واثرها على تحقيق اهداف التنمية المستدامة (ليس فقط
الهدف الثالث المتعلق بالصحة وانما على االهداف التنموية االخرى التي اثرت عليها
الجائحة).

الجهات المعنية بالتنفيذ

 -دائرال الشؤون الفنية والدرا سات/الهيئات الرقابية العاملة في قسم تقويم االداء المتخصص.

 دوائر التدقيق في المحافظات كافة من خالل تدقيق اجراءات خلية االمزمة المشكلة في كلمحافظة واثرها على االهداف التنموية ومنها المشاريع المدرجة ادناه-:

المشاريع المقترحة على سبيل المثال ال الحصر:

 تقويم سياسات وبرامج واجراءات ومزارال الصحة في مجابهة الجائحة بما ينسجم مع الهدفالثالث من اهداف التنمية المستدامة الخاص بضمان تمتع الجميع بانماط صحية جيدال.

 تقويم سياسة واجراءات التعليم عن بعد واثرها في دعم العملية التعليمية (التعليم االبتدائيوالثرانوي ،التعلرريم الجررامعي) بمررا ينسررجم مررع الهرردف الرابررع مررن اهررداف التنميررة المسررتدامة

الخاص بالتعليم).

 تقويم اداء سياسة الحكومة في التخفيف من اثر جائحة كورنا على الشرائح الفقيرال بماينسجم مع الهدف االول من اهداف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء على الفقر.

 -تقويم السياسات الحكومية في الحد من مستويات العنف االسري (نظرا الرتفاع نسب حاالت

العنف ضد المرأال بسبب اجراءات الحظر الشامل وتدني المستول االقتصادي ألغلب االسر
في ظل جائحة كورونا) بما ينسجم مع الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة
الخلص بالمساواال بين الجنسين.
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الهدف الثالث :تقوية وارساء منظومة متطورة للبنى التحتية والتكنولوجية لنظم المعلومات في
عمليات التدقيق وفي دعم قدرات موظفي الديوان

الجهات المعنية بالتنفيذ

 دائرال الشؤون الفنية والدراسات  /قسم الحاسبة االلكترونية المركمز التدريبي -الهيئات الرقابية

المشاريع

 االعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التعامل في عمليات التدقيق من خالل التواصل معفريق العمل والجهات الخاضعة للرقابة عن طريق اللقاءات الفيديوية او الرسائل

االلكترونية او الهاتف لتسهي ل الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة الكمال اعمال

(الرقابة عن بعد) وحسب ما تقتضيق الضرورال.

 عقد ورش عمل تدريبية (عن بعد اذا اقتضت الضرورال ) لرؤساء الهيئات الطالعهم علىمهام العمل في المدال المقبلة ومن الممكن تشكيل مجموعات عمل للبدء بتطبيق خطة

طارئة لتدقيق الجهات التي كانت على تماس مباشر بإجراءات الحد من الجائحة مثل ومزارال
ا لصحة والجهات الساندال.

 ارساء منظومة تواصل (منصة او مجتمع ممارسة) لتبادل المعرفة للرقباء في الديوان (فيبغداد والمحافظات).

تم صياغة ارشادات عملية لضمان تنفيذ االهداف والمشاريع على النحو االتي:
أ .االرشادات المرتبطة بتحقيق الهدف االول (مواصلة اجراء اعمال الرقابة على البيانات
المالية بجودة عالية مع مراعاة المرونة في التعامل مع والجهات الحكومية)
 -فيما يتعلق بالبيانات المالية

 بالنسبة للبيانات المالية الخاصة با لسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

والمفترض ان يتم استالمها من الجهات الخاضعة للرقابة في موعد اقصاه

 2020/3/30وحيث ان ظهور الجائحة في العراق كان في اوائل شهر اذار –
مارس 2020/يمكن اعتبار حدث الجائحة من االحداث الالحقة غير القابلة
للتعديل خاصة وفق المعيار ( )SAI 560ومعيار المحاسبة الدولية ()10
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وبالتالي فال يستوجب تعديل القوائم المالية  ،اال اذا الحظ المدقق تاثير كبير على

نشاط الجهة بسبب الجائحة فيتطلب االفصاح عن ذلك .

اما فيما يتعلق بالجهات التي لها سنة مالية خاصة بها مثل بعض شركات ومزارال



المزراعة (السنة المزراعية) على المدقق ان يحدد مدل تاثير الجائحة على القوائم

المالية اذا كانت هناك اثار جوهرية هامة ،وتحديد ما اذا تم االفصاح عنها بشكل

مناسب.

 التعديالت في خطة التدقيق واإلجراءات اإلضافية المطلوبة للتأكد من أن اإلنفاق العاماالستثنائي لمواجهة الكوارث قد تم للغاية التي خصص لها.

 تقييم اجراءات االدارال في استخدام فرض االستمرارية عند اعداد القوائم المالية او ايمعلومات مالية مقدمة قد تؤثر على استمراريتها وتحديد اي مخاطر عدم االستمرارية
سواء كان التوقف كامل او جمزئي حسب المعيار (.)SAI 570

 تحديد مدل كفاية االفصاحات المقدمة من قبل االدارال حول القوائم المالية ،وفيما اذاكانت االدارال قد افصحت عن االحداث الالحقة التي قد تستوجب تعديل القوائم المالية،

او قامت بتحديث تلك االفصاحات استنادا الى معلومات حصلت عليها االدارال بعد تاريي

الميمزانية.

 -التحقق من التقديرات المحاسبية في تقييم االصول وااللتمزامات في ظل الجائحة.

 اعتماد اجراءات بديلة للحصول على ادلة االثبات عند جرد المخمزون في ظل الجائحة قديكون من الصعب اجراء المزيارات الميدانية لتنفيذ اعمال الجرد او مراقبة المخمزون ،من
الممكن اعتماد اجراءات اخرل في مراقبة المخمزون دون الحاجة الى مزيارال الموقع في هذا

الوقت ،منها تأجيل اجراء الجرد الميداني الى وقت الحق اذا كانت احتماالت تحسن
الوضع عالية ،المقارنة بين قوائم الجرد للسنة المنتهية وقوائم الشراء التي حصلت في

بداية السنة التالية لتحديد المخمزون الحالي ،او اجراء الجرد عن طريق المراقبة بالفيديو
حيث يتم استخدام الفيديو من قبل حامل الكاميرا ويتبع أوامر المدقق أثناء التنقل عبر

الموقع.
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 فيما يتعلق بتدقيق عمليات االنفاا الماالي ومادى االلتازام بتطبياق القاوانين والتعليمااتالنافذة عند التعاقد من قبل وزارة الصحة والجهات الساندة لمواجهة الجائحة

الفقرات والمؤشرات التي يقترح ان يتم التركيز عليها- :

 مبالغ التمويالت المستلمة والمنح والتبرعات المستلمة واوجق صرفها ومعرفة حدود
االستثناءات والى اي مدل يمكن تجاومز ادلة وضوابط رقابة االلتمزام ،والتحقق من اصدار

ضوابط من الجهات العليا المعنية بقبول الظروف الطارئة في تعديالت العقود وتجاومز
االعتمادات المرصدال وتلبية االحتياجات بالسرعة القصول واالعالن عن طرق الشراء

المختلفة.

 مبالغ الحوافمز المالية الممنوحة للعاملين في القطاع الصحي ومقارنتها مع
اعدادهم الفعلية وتاريي الصرف.

 السلع والخدمات التي تم شراؤها وفقا للقانون والتحقق من مراعاال اجراء
الفحوصات المطلوبة للمواد المستلمة وما اذا تم تلقي مواد طبية بجودال رديئة أو

معدات غير مناسبة.

 التحقق من ان االدخال المخمزني للمستلمزمات الطبية بشكل آمن الحكام الرقابة
والسيطرال عليها وتم مراقبة وتقييم تومزيعها اذ قد يكون تومزيع اإلمدادات من

المخامزن المركمزية إلى المستشفيات والمراكمز الصحية في بغداد والمحافظات بطيئا

ويؤدي في نهاية المطاف الى ضرر للمواطنين في االماكن البعيدال والمحافظات.

 التحقق من مدل فاعلية التنسيق بين الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بمواجهة
الجائحة ،وخاصة تلك المعنية بالحصول على اإلمدادات الطبية اذ قد تكون آلية

التعامل بينهم غير واضحة او تتضمن تعقيدات تعرقل وصول تلك االمدادات في
الوقت المناسب خصوصا الى المحافظات.

 مدل قدرال الجهات الصحية على تقييم االحتياجات من األدوية واالجهمزال والطبية
بدقة.

 التحقق من عدم حصول تاخير في عمليات التمويل من ومزارال المالية إلى ومزارال
الصحة او الجهات المنفذال وهل اثر ذلك على عمليات الشراء وتومزيع المعدات
الطبية الى المستشفيات في بغداد والمحافظات.

 التحقق من عدم وجود شبهات فساد في األدوية والمعدات األساسية مثل اختفاء
االدوية او وجود نقص كبير في الكميات الموردال وجودال المنشئ.
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ب .االرشادات المرتبطة بتحقيق الهدف الثاني (تقييم االجراءات الحكومية لمواجهة جائحة

كورونا واثرها على تحقيق اهداف التنمية المستدامة – المشاريع الوارد ذكرها لتدقيق
االهداف التنموية)

 اجراء اعمال التقييم باعتماد دليل تقويم االداء للبرامج والسياسات المحدث. -التركيمز على عدد من االمور منها - :

 مراجعة سياسة وخطط الحكومة االصالحية لمعالجة الحالة( موضوع التقويم)
وتقديم النصائح لتعمزيمزها.

 تحديد نقاط الضعف في االجراءات المتخذال والحلول المقترحة لمواجهة هذا
الضعف في المستقبل او منع حدوثق.

 مراجعة حاالت عدم االلتمزام الواضح بالقوانين والتعليمات وتجاومز الصالحيات
بدون مسوغ قانوني او موافقات من جهات عليا .

 تحديد الوقائع المرتبطة باالخفاقات في االستجابة المبكرال للجائحة واثرها على
موضوع التقويم .

 وضع توصيات باتخاذ االجراءات التأديبية او االحالة على التحقيق في حاالت
سوء االدارال الكبيرال او االخطاء الجسيمة.

 التعامل بمرونة مع االخطاء البسيطة او حاالت عدم االلتمزام البسيطة وتوجيق
االدارات لمالفاتها.
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المحور الثاني :على مستوى مراقبي الحسابات المنضمين لمجلس
مهنة مراقبة الحسابات (ارشادات لمراقب الحسابات)

مع االخذ بنظر االعتبار االمور الواردة في دليل التدقيق المحلي رقم ( )1مسؤولية مراقب
الحسابات عن االحداث الالحقة ،ندرج ادناه بعض االرشادات بهذا الصدد- :

 على مراقب الحسابات االمتثال التام للمعايير الدولية والمحلية عند اجراء اعمال التدقيقللعميل ،وان تطلب ذلك وقتا إضافيا إلكمال عمليات التدقيق.

 اجراء التعديالت في خطة التدقيق واإلجراءات اإلضافية المطلوبة للتأكد من االجراءاتاالستثنائية لمواجهة الجائحة.

 االستجابة لمخاطر التحريف الجوهري من خالل التركيمز على المعايير الدولية للمحاسبة( )240و ( ) 315والمتعلقة بتحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقديرها من خالل فهم

بيئة عمل المنشاال.

 تقييم االستمرارية :حيث أن تفشي الجائحة سبب تأثيرات كبيرال على المنشآت االقتصاديةوأدل بعضها إلى التوقف الكامل أو الجمزئي حسب المعيار وفق المعيار (.)570

 على مراقب الحسابات أن يناقش مع االدارال تأثير الجائحة على أعمالها وعملياتهاوالجدول المزمني لالنجامز واالبالغ عن نتائج اعمالق.

 على مراقب الحسابات التاكد ما اذا كانت االدارال قد قامت بالكشف (في المالحظاتعلى البيانات المالية أو التقرير السنوي) عن طبيعة الحدث.

 على مراقب الحسابات النظر في تأثير الجائحة على كيفية جمع أدلة تدقيق كافيةومناسبة  ،مع االعتراف بأن نهج التدقيق المخطط قد يحتاج إلى التغيير ووضع إجراءات

بديلة.

 يجب على مراقب الحسابات تقييم فاعلية وكفاءال نظام الرقابة الداخلية منذ وقت بدءالجائحة او بعدها.

 على مراقب الحسابات إعادال تقييم الجوانب الرئيسية لعملية التدقيق نتيجة الوضع سريعالتغير  ،والذي قد يتطلب من اإلدارال تقديم الممزيد من األدلة.

 عندما يكون للظروف الحالية تأثير كبير على انجامز عملية التدقيق ،على مراقبالحسابات شرح ذلك في التقرير عن طريق اإلبالغ عن ذلك كمسألة تدقيق رئيسية.
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 تقييم األصول المالية وفق المتغيرات في األسواق المالية في ضوء مخاطر الجائحة ،اذقد تؤدي الى تغير في قيمة الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة في الميمزانية
العمومية ،وعلى اإلدارال ومراقبي الحسابات اتخاذ قرارات بشأن التقديرات الهامة وتوقعات
التدفقات النقدية المستخدمة في قياس القيمة العادلة لألدوات المالية غير المدرجة.

 تقييم المخمزون نتيجة الجائحة الذي ربما ادت الى توقف اغلب عمليات التوريد ،وقد تتأثرمستويات اإلنتاج وقد يتم تقييم المخمزون الذي ال يمكن تسليمق بسبب قيود السفر لتحديد

االنخفاض في القيمة ،فضال عن ذلك يجب مراعاال التغيرات في األسعار وخفض مستول

الطلب.

 على مراقب الحسابات الكشف عن مخاطر االئتمان والسيولة خاصة وان المنشاال قد تجدنفسها في وضع مالي صعب مما يؤدي إلى مخاطر ائتمانية إضافية وديون معدومة

أعلى من المعتاد وحتى احتمال حدوث انخفاض في القيمة وشطب قد تتأثر التدفقات
النقدية من العمليات.

 على مراقب الحسابات التأكد من أن االدارال تقوم بإدراج إفصاحات األحداث الالحقة واثرالهبوط الجوهري لقيمة االصول او ا العمال نتيجة الجائحة على البيانات والتقارير

المالية ،وفق المعيار (. )560

 قد تت أثر عدد من التقديرات واالفتراضات المحاسبية الحرجة بسبب الجائحة ،وقد ترتفعإلى مستول مسائل التدقيق الحرجة التي قد يتعين اإلبالغ عنها في تقرير المدقق .مع

أخذ ذلك في االعتبار ،من االفضل على مراقب الحسابات التواصل مع لجنة المراجعة
لالستيضاح حول ذلك قبل ادراج مالحظة بصددها.

اجرء مقابالت شخصية مع مسؤولي االدارال
 في حالة عدم قدرال مراقب الحسابات على ا(العمالء) فيمكن اجراء المقابالت عبر الفيديو بالصوت والصورال وتوثيق ذلك ومناقشة

اي استفسارات.

 في حال كان الوصول إلى دفاتر وسجالت العمالء يمثل عقبة لبعض مراقبي الحساباتخاصة في الحاالت التي ال تمزال فيها المنشاال تحتفظ بسجالت ورقية في الغالب ،في هذه
الحالة يمكن ان يتم الحصول على نسي أو مسح ضوئي للسجالت الرئيسية ،وفي حال

عدم اقتناع مراقب الحسابات بصحة تلك السجالت يمكن اتخاذ إجراءات تدقيق إضافية

للتأكد من أن اكتمال ودقة البيانات المثبتة فيها من خالل التواصل مع البنك او الموردين
الذين يتعامل معهم العميل (الخاضع للتدقيق) ،ومن الممكن ان يضطر مراقب الحسابات

إلى إبالغ العمالء بعدم امكانية اكمال عمليرات التردقيق حترى يرتمكن مرن الوصرول إلرى
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الردفاتر والسرجالت االصررلية واالطرالع عليهررا مباشررال وهررذا يحتمرل مخرراطر الترأخر فرري
انجامز البيانات.

 اإلفصاحات عن المخاطر والشكوك التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المبالغالمدرجة في البيانات المالية في المدل القريب واألحداث التي تؤثر بشكل كبير على

أعمال العمالء وعملياتهم  ،سواء في البيانات المالية أو خارج القوائم المالية .

 على مراقب الحسابات أن يأخذ في االعتبار الصعوبات التي قد تواجهها اإلدارال فيإعداد التوقعات المستقبلية  ،مع االعتراف بالحالة غير المستقرال وامكانية أن تتغير مثل

هذه التوقعات بشكل كبير في فترال مزمنية قصيرال ،او اعداد اكثر من توقع مستقبال ،ومن
الضروري أن يستخدم المراجع الحكم المهني والشك ،وتوخي الحذر لضمان أن تعكس

التوقعات الوضع الحالي بدقة.
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