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الجلسة االفتتاحية:
" املنظمات اإلقليمية لالنتوساي في مجابهة أزمة كوفيد-
"19
اإلستراتيجية والحلول العملية"
مداخلة فيصل ماني
 30أفريل 2020

اإلطارأو السياق العام
• جائحة كوفيد ( 19 -عافانا وعافاكم هللا)
• إجراءات الوقاية من الوباء :الحجر الصحي  -التباعد االجتماعي  -التقليص من
االتصال والتواصل املباشر
• العمل عن بعد ()Tele working
• هل يمكن التدقيق في ظل الجوائح؟
• أي تدقيق في ظل الجوائح؟
• كيف ّ
يتم التدقيق في ظل الجوائح؟
• أي دور لألجهزة وللمنظمات اإلشرافية في هذه الظروف؟

مجلس تنفيذي عن بعد
• عقد اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي لألرابوساي بتاريخ  20أفريل  2020عبر منصة تواصل
إلكترونية ،لوضع خطة استثنائية ملجابهة تداعيات جائحة كورونا على قدرات األجهزة العربية من
ناحية وعلى برامج وأنشطة هياكل األرابوساي من لجان فنية وأمانة عامة من ناحية أخرى.

الخطة االستثنائية لعمل املنظمة إلى حين انعقاد املجلس التنفيذي القادم
النقاط الرئيسية للخطة:
 .1دعوة هياكل املنظمة من لجان وأمانة عامة لدراسة تداعيات الوضع الحالي على
أداء األجهزة واملنظمة.
 .2تحديث اللجان لخططها التشغيلية قصد عرضها على اجتماع املجلس التنفيذي
في دورته العادية.
 .3إعداد خطة استثنائية في األنشطة التي تقترحها املنظمة ملساندة األجهزة األعضاء
في مجابهتها لتداعيات هذا الوباء.
 .4عرض الخطة االستثنائية على األجهزة األعضاء باملنظمة ألخذ رأيها.
 .5اعتماد الخطة االستثنائية من قبل املجلس التنفيذي باملراسلة.

املحوراألول :إعادة برمجة الدورات التدريبية والورش بالنظرإلى تداعيات أزمة
كورونا
إعادة برمجة الدورات التدريبية والورش املدرجة بمخطط التدريب لسنة  2020بما يأخذ بعيناالعتبار الحاجيات الجديدة لألجهزة العربية.
 فضال عن سبر أراء األجهزة األعضاء يمكن للجنة تنمية القدرات االستئناس بالتجارب املقارنة فيمستوى املنظمات الدولية وهياكل االنتوساي (منظمات إقليمية ولجان فنية) .ويذكر في هذا الصدد:
 املواضيع ذات الصلة بتقييم استراتيجيات مجابهة األوبئة وسبل التوقي منها. إرساء منظومة التعلم االلكتروني وتخصيص الدورة األولى ملوضوع "دور األجهزة العليا للرقابة فيالتدقيق في ظل الكوارث" الذي نفذ في دورة تدريبية حضورية في موفى .2019
 خلق مجموعات تفكير من أجل استحداث تقنيات جديدة للتدقيق في ظروف استثنائية كظروفانتشار األوبئة والجوائح ،تتولى إعداد أدلة إجراءات خاصة بذلك( .يمكن إحداث  3مجموعات
حسب أنواع التدقيق مالي أداء والتزام).

املحورالثاني :إعداد أدلة وورقات عمل قصد مساعدة األجهزة األعضاء
يتمثل هذا املحور في األنشطة التي يمكن للجنة املعايير املهنية واألمانة العامة من خاللها إعداد أدلة
أو دراسات أو ورقات عمل تساعد األجهزة على تطويع صيغ ممارستها للرقابة امليدانية أو الرقابة عن
بعد وتسليط الضوء على مواطن االهتمام في مجال الرقابة في مناخ متحول بفعل فيروس كورونا.
 -1متابعة اإلصدارات املهنية لهياكل االنتوساي كلجنة املعايير أو لجنة بناء القدرات وكذلك منظمة
( )IDIوالتي يمكن أن تستفيد منها األجهزة العليا للرقابة في مجال أعمالها وذلك:
 بنشر هذه اإلصدارات على موقع واب املنظمة وتولي ترجمتها عند الضرورة وتوزيعها على األجهزةاألعضاء.
 -بإمكانية إعداد ورقات عمل توضح محتوى هذه اإلصدارات املهنية وكيفية تطبيقها.

يتبع
 -2إعداد ورقات عمل تفسر محتو ى مجموعة معايير االيساي  5500وتوزيعها على األجهزة األعضاء.
 -3متابعة اإلصدارات املهنية للمنظمات الدولية وخاصة منها مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية
(  (IAASBالستغالل املخرجات التي يمكن أن تهم األجهزة العليا للرقابة ونشر ملخصات على موقع
واب املنظمة.
 -4إطالع األجهزة األعضاء على املعايير الدولية في مجال التدقيق املالي التي تأخذ بعين االعتبار أثر وباء
كوفيد  19-على القوائم املالية لسنة  2019من ذلك املعيارين ISA 560 :األحداث الالحقة و ISA 570
االستمرارية.
 -5إعداد وتوزيع ورقة عمل حول أفضل املمارسات في مجال أداء املهام الرقابية عن
بعد ) )Teleworkingباعتماد وسائل التواصل الحديثة وذلك من خالل استغالل تجارب األجهزة
األعضاء وأفضل املمارسات في املجال.

أمثلة لبعض اإلصدارات التي تم ترجمتها وتقاسمها
• تقرير خاص حول تداعيات وباء كوفيد  19-التحديات املتوقعة في مجال التدقيق املالي (عن املعهد األمريكي
للمحاسبين املعتمدين).

ّ
تمكن املدققين من التعامل في ّ
• 6طرق
ظل جائحة فيروس كورونا املستجد (.)COVID-19

• النشرية اإلخبارية الصادرة بتاريخ  20مارس  2020عن املجلس التنظيمي املستقل ملراجعي الحسابات بجنوب
افريقيا .IRBA
• التدقيق عن بعد في إطاركوفيد  19-وما بعده
التداعيات قصيرة وطويلة املدى (مقال مترجم)
• دليل إجراءات منظمة األوروساي الستعمال .Blackboard Collaborate

املحورالثالث :تركيز تدخالت املنظمة في مجال الرقابة على أهداف التنمية املستدامة
وخاصة الهدف الثالث املتصل بقطاع الصحة
مساعدة األجهزة من أجل التركيز على الهدف الثالث من أهداف التنمية
املستدامة املتصل بالصحة .
•تنفيذ مقتضيات الهدف الثالث صلب التخطيط اإلستراتيجي لألجهزة
العربية والتصرف في مواردها البشرية ونشر الوعي ضمن منظوريها.
•التدريب على دليل  ISAMنموذج ( )IDIللرقابة على أهداف التنمية
املستدامة.
•دراسة وتحليل أهم املؤشرات املستخدمة في القطاع الصحي والتي يمكن
استخدامها كمعايير في برامج ومهام التدقيق في هذا املجال.
•التدريب على استعمال املعيار)إيساي  )1620املتعلق باالستعانة بخبير ،نظرا
للحاجة إلى رأي الخبراء في مجال الرقابة على القطاع الصحي وكذلك في
مجال تقييم السياسات والبرامج الصحية.

املحورالرابع :توجيه السياسة االتصالية نحو محاور الخطة
يغطي هذا املحور التغييرات الواجب إدخالها على السياسة االتصالية للمنظمة سواء من خالل:

✓ موقع الواب الخاص بها ()WWW.Arabosai.Org
✓صفحتها الرسمية على الفايسبوك ( األرابوساي)Arabosai -
✓نشريتها الدورية.
✓ تنظيم وعقد سلسلة من اجتماعات الويبينار على مدى شهرين.

املحاوراملقترحة لسلسة اجتماعات الويبينار
• املحور ّ
األول :الرقابة عن بعد في ظل أزمة كورونا
• املحور الثاني :تداعيات وباء كوفيد –  :19التحديات ومجاالت التركيز املتوقعة في
مجال التدقيق املالي
• املحور الثالث :آليات التعاون والتنسيق مع هياكل الإلنتوساي والجهات ذات
العالقة (الجهات املانحة  -و منظمات دولية  )....ملجابهة أزمة كورونا
• املحورالرابع :أزمة كوفيد  19 -واألجندة 2030

ختاما ...
No one to be left behind
حتى ال يتخلف أي أحد عن الركب ...
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