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 19-في ظل وباء كوفيد   الالتزامتدقيق ورقة بحثية حول 
لجنة املعايير املهنية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة : إعداد

 
 

 

 

ملخص  

تسميط الضوء عمى دور األجيزة العميا لمرقابة بتقديم خدمة االلتزام إلى تيدف الورقة المعدة حول تدقيق 
تبرز أىمية الورقة في تعزيز المصداقية والثقة في عمل األجيزة العميا و (19كوفيد ) أزمةالرقابة في ظل تداعيات 

. لمرقابة

عداد الورقة أساسا عمى المسؤوليات والواجبات األساسية المنصوص عمييا بالقوانين إتم االستناد في 
. (االنتوساي)المنظمة لمعديد من األجيزة العميا لمرقابة والمستسقاة من المعايير الصادرة عن منظمة 

 ومتطمباتو ومراحل التخطيط والتنفيذ والنتائج المعبر عنيا بالتقرير االلتزامتركز الورقة عمى التعريف بتدقيق 
 في االلتزامومن ثم المتابعة، وقد تم التركيز ولألىمية عمى المخاطر والتحديات التي تمثل مجاالت لحاالت عدم 

:   وكان أىم ما خمصت إليو الورقة من نتائج ما يمي19 كوفيد أزمةظل استمرار 

 القائمة والمستمرة وىي تتعمق زمةتبعات ومخاطر متصاعدة بعمل الجيات محل الرقابة في ظل األوجود  .1
بالظروف والقدرات والبيئة العامة التي فرضتيا الجائحة مما يخمق تحديات واحتمالية كبيرة لوجود مخاطر 

 :في التدقيق عمى نحو
 :من أىميا (او مخاطر الرقابة/المخاطر الكامنة و)وجود مخاطر قائمة بالجيات الخاضعة  -

 المكمفون بالقوانين واألنظمة المسيرة لمعملفراداو األ/ الجيات والتزامعدم /زيادة مخاطر تدنى . 
 ىا في عمال الجيات الخاضعة لمرقابة أساسًا لمتطمبات أدائيا ألاستجابةتدني في قدرة و

 .زمةظل األ
  متطمبات وظروف )مخاطر تدني توفير متطمبات ممارسة عمل جياز الرقابة لدوره

 .(تدقيق مناسبة وتوفر البيانات
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 :من أىميا (كتشافمخاطر اال)وجود مخاطر قائمة بالجياز األعمى لمرقابة  -
  ما يتعمق ببيئة عمل األجيزة العميا لمرقابة والحد من أدائيا وتنفيذ برامج عمميا بظل

 .زمةاأل
 تدني قدرة األجيزة العميا لمرقابة في تنفيذ خططتيا المرسومة. 

 : التدقيق عن بعد في ظل إستمرار الجائحة ومنيا إلى  بحاجة الجياز الرقابيمتعمقةتحديات  .2
 . لمتواصل مع الجيات الخاضعة لمرقابةزمةالالالقيود المتعمقة بتوفر التكنولوجيا  -
تداعيات وزيادة العمل المكتبي عمى حساب الميداني وانعكاس ذلك عمى الفيم الصحيح لبيئة الرقابة  -

 .كخطوة أساسية في التدقيق
نعكاس /تدني و - أو عدم قدرة الجياز الرقابي والجيات الخاضعة معا في تغطية أماكن العمل ميدانيا وا 

ستنتاجات التدقيق  .ذلك عمى صحة رأي وا 
 .تدني الوقت الكافي والمتاح والصعوبة في مسارات التواصل عن بعد -
طبيعة المالحظات المتحصمة عن بعد ال تكتسب األىمية العالية والمصداقية أسوة بالتدقيق العادي  -

 .المستند إلجراءات تدقيق والحصول عمى أدلة وبراىين
 

مقدمة 

 عنصرًا أساسيًا في تفويض الجياز األعمى لمرقابة في ممارسة التدقيق، وبناًء عمى االلتزاميعتبر تدقيق   
 بيدف تقوية الممارسات المينية بالمجال لتكون خطوة في توحيد االلتزامذلك سوف يتم تسميط الضوء عمى تدقيق 

(. 19كوفيد ) في ظل تفشي وباء االلتزامالجيود لدى المدققين عند قياميم بالتدقيق عمى 

مما فرض حالة  (19كوفيد )كما ىو معموم تعيش دول العالم تحديات وظروف صعبة بتفشي وباء   
الطوارئ بالعديد من الدول، نتجت عنيا ظروف عمل ببيئة قائمة عمى إجراءات عاجمة وطارئة بحكم الظروف 

ستدعى توجيو ا ومن ثم أداء كافة قطاعات العمل، مما نفاقالناشئة التي أثرت عمى الموارد وسياسات اإل
 . الرئيسية لتحوز عمى جزء كبير من الموارد المتاحةنفاقالسياسات نحو سبل اإل

و ال نظامية مما يستدعي التركيز عمى اإلجراءات المينية أتزداد مخاطر وجود ممارسات ال قانونية   
، ال سيما بما يتعمق بتبعات ممارسة التدقيق في ظل الظروف القائمة والتواصل عن بعد االلتزام المناسبة في تدقيق

لمضرورات الوقائية الصحية، مما يوجب بذل عناية مينية أكثر في التدقيق، وىو ما تركز عميو الورقة موضوع 
 ومراعاة مخاطر زمةالال األساسية المتعمقة في توفير الموارد ئالبحث في ىذا المجال بدءًا من مراعاة المباد

جراءات ضمان جودة طيمة عممية التدقيقاالحتيال .  والتواصل الفعال مع األطراف وا 
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 الجيات الخاضعة لإلدارة التزام ىو التركيز عمى المخاطر وفحص االلتزامن ىدف تدقيق أتعكس خالصة الورقة 
 لمقوانين واألنظمة، وكذلك التدقيق امتثالياالحكومية عالوة عمى فحص الدقة المالية وصحة البيانات بشأنيا وتقييم 

.   الطارئةزمةعمى أنظمة الرقابية الداخمية ونزاىة واستقامة القرارات التي تم اتخاذىا في ظل األ
 

  الالتزامتدقيق 

 أساسيًا في ممارسة رقابة األجيزة العميا االلتزام يعتبر تدقيق 19 كوفيدأزمةفي ظل استمرار 
المعايير والتوجييات،  إلى عمى المال العام، بحيث تحكمو مجموعة من اإلجراءات والقواعد المستندة

 بعدة مراحل تبدأ من مرحمة ما قبل التخطيط وىي بمثابة االعتبارات األولية االلتزاموتمر عممية تدقيق 
. او األساسية ومرحمة التخطيط ومرحمة تنفيذ التدقيق ومرحمة التقرير والمتابعة

الجيات محل الرقابة لمقوانين واألنظمة واألحكام  (امتثال )التزام عمى درجة االلتزام    يقوم تدقيق 
والقرارات النافذة في إدارة أنشطتيا المختمفة، بحيث يكون لمجياز األعمى دورا أساسيا في تقييم ىذا 

 قد االلتزام وصحة البيانات عالوة عمى سالمة األداء وفق األطر القانونية، وعميو فإن تدقيق االمتثال
  إضافة100ISSAIتم تحديده ووضعو ضمن إطار المبادئ األساسية لمتدقيق الواردة بالمعيار الدولي 

المتعمقة في مقدمة عامة و ( 4000ISSAIالمعيار ) االلتزامالتفصيالت الواردة في معيار رقابة إلى 
.  االلتزاملمتدقيق عمى 

 فانو يقع عمى الجياز األعمى لمرقابة ان يضع في 19 كوفيد أزمة باستمرار    نظرا لمظروف القائمة 
 لمرقابة عمى المساعدات 5500اعتباره المبادئ واالسس التي وردت في سمسمة المعايير الدولية 

: المتعمقة بالكوارث وىي
 . المتعمق بالرقابة عمى خفض مخاطر الكوارث5510المعيار  -
 . المتعمق بالرقابة عمى المساعدات المتعمقة بالكوارث5520المعيار  -
 في حتيال المتعمق بتكييف إجراءات التدقيق لتأخذ بعين االعتبار المخاطر المتزايدة لال5530المعيار  -

 .حالة الطوارئ
 

 االلتزامفي تدقيق  (األساسية)االعتبارات األولية
عداد التقرير والمتابعة مع مراعاة اإلعتبارات     يمر التدقيق بمراحل التخطيط والتنفيذ وا 

في التدقيق وىي مجموعة من القواعد والمبادىء األساسية التي تستمر طيمة مراحل  (األساسية)األولية
 التدقيق خدمة ألىداف التدقيق، تمك االعتبارات يجب ان يمتزم بيا مدققي الجياز الرقابي في ظل 
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 وىي تسبق مرحمة التخطيط لمتدقيق ومنيا ما يستمر ويتواصل حتى االنتياء 19 كوفيدأزمةاستمرار 
 :من عممية التدقيق والمتابعة وىي

 
 

من خالل تحديد األساس الذي تم عميو إختيار الموضوع واألىداف : قبول ميمة التدقيق .1
عمى نحو المصالح العامة، رغبات الجميور، األثر عمى المواطن، األثر  (النطاق)والمجاالت

المالي المرتفع، األحكام اليامة بالقانون، طبيعة ميام جيات قطاع عام، أي مخالفات او 
 ميمة تدقيق سابقة وغيرىا من أعمالتجاوزات محتممو لمقوانين، ضعف إجراءات معينو، نتائج 

 .أسس يراىا جياز التدقيق أساسية باالعتبار
توفير الموارد البشرية المناسبة لمقيام بالميمة عمى أكمل وجو واالستعانة بخبرات من خارج  .2

 .الجياز ان لزم االمر
يات المينة بشكل يضمن استقاللية التدقيق بكل مراحمو بعيدا أخالق بقواعد الموضوعية وااللتزام .3

 .عن التحيز
دارة مخاطر الوصول زمةالال اإلجراءات إنجاز .4  لمتقميل من عرض اية نتائج غير صحيحة وا 

 .لنتائج غير دقيقة
 طيمة فترة التدقيق بما يسيم في التخطيط لجمع األدلة الكافية واتباع حتيالمراعاة مخاطر اال .5

 . بما يتالءم مع التفويض القانوني لمجياز الرقابيستجابةإجراءات مناسبة لضمان اال
ممارسة الحكم والشك الميني طيمة مراحل التدقيق لتقييم عناصر الرقابة وموضوعيا والمعايير  .6

المناسبة والنطاق واإلجراءات المستخدمة عالوة عمى التوثيق والوصول لمنتائج، ويجب االنتباه 
الفقرات ) زمةلمتحديات المرتبطة والفرضيات اليامة حول االحداث والظروف المؤثرة في ظل األ

 (.4000 من المعيار ايساي71،77
االستعانة بالمشورة المينية إن تطمب االمر لمواجية قضية صعبة او جدلية بحيث يكون فييا  .7

 .احتيالالمدقق متيقظا أكثر ألية مؤشرات عن مخالفات قانونية وممارسات 
 المنجزة واألدلة المتحصمة عمالالتوثيق المناسب وبشكل كافي لتوفير فيمٍ  كافٍ  حول األ .8

 .واالستنتاجات بخصوصيا
 .التواصل الفعال مع الجية محل الرقابة ومع المسؤولين عن الحوكمة فييا طيمة فترة التدقيق .9

االتفاق عمى الشروط المرجعية لمتدقيق بين الجياز الرقابي والجية الخاضعة حيث توضح فيو  .10
 .زمةشروط ميمة التدقيق ومسؤولية األطراف وظروف العمل بظل األ
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 إلى االشراف والمتابعة طيمة عممية التدقيق من قبل المشرفون عمى الميمة وتوثيق كل ما يشير .11
توجيو الفريق لمممارسات  إلى حصول مراجعة مناسبة ألوراق العمل اوال بأول وكل ما يشير

 .الفضمى طيمة مرحمة التدقيق
 ال بد لمجياز األعمى لمرقابة من التأقمم مع الواقع 19 كوفيدأزمة استمراروبناء عمى ما تقدم وفي ظل 

:  المستجد من خالل اتباع اىم اإلجراءات التالية
 .المحافظة عمى سالمة وصحة المدققين أواًل أثناء التدقيق والتواصل مع االطراف -
في قبول ميمة التدقيق والنطاق يجب االىتمام في تدقيق البرامج والموازنات الطارئة وزيادة  -

إجراءات التدقيق، مع االىتمام واألخذ بالمخاطر القائمة في سمسمة معايير الرقابة عمى الكوارث 
 من زمةوذلك لفيم األنشطة القائمة في ظل األ (5530 والمعيار 5520 والمعيار 5510المعيار)

 :خالل التركيز عمى مجاالت اىميا
  (.5510المعيار)الرقابة عمى خفض مخاطر الكوارث  
 الرقابة والتدقيق عمى المساعدات المتعمقة بالكوارث واالثار الناتجة عنيا مثل: 

 الحكومي خارج الموازنة المعتمدة ومدفوعات المشتريات الطارئة المرتفعة نفاقاإل 
دارة المخزون وآليات صرف  .الخ... وا 

  االثار المتعمقة بالوباء عمى أداء قطاعات الصحة والتعميم واالقتصاد والتنمية
 .عمالاالجتماعية بسبب تعطل قطاعات اإلنتاج واأل

 الصناديق وبرامج الدعم والمساعدات الخارجية والتبرعات. 
العقالنية والمرونة مع الجيات الخاضعة في الحصول عمى البيانات عن بعد من خالل وسائل  -

 .التكنولوجيا والمقابالت او عن طريق االستبيان وغيرىا
 والفساد من خالل زيادة حتيالزيادة إجراءات التدقيق التركيز عمى المخاطر المتزايدة في اال -

 (.5530المعيار) حتيالإجراءات الرقابة لألخذ في المخاطر المزايدة لال
 ومسؤولين في الجيات محل الرقابة معيقات الوصول ألماكن العمل أفرادالتنبو الستغالل بعض  -

 .  زمةاو نقص معمومات وبيانات او أية نواحي ضعف مؤقت بسبب األ
 وكذلك بحث كل االلتزامعمى المدقق التحقق من مدى تحقيق اىداف الجية محل الرقابة وفق  -

ستنتاجو النيائي في ظل األ  .زمةالظروف المؤثرة في حكمو وا 
 .إستخدام وسائل التكنولوجيا بالتواصل المجدي مع األطراف -
التغمب عمى التأخيرات المتوقعة مثل إعادة توزيع الميام بشكل مستمر وبتحديث دوري وفق  -

 .زمةإعادة تحديد نطاق وزمن التدقيق بحكم األ إلى أحدث التغيرات عالوة عمى الحاجة
استغالل فرصة تتاح لممدقق من خالل التعمم من وجود تجربة ناجحة في ادارة المخاطر لدى  -

 . الجيات الخاضعة
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جراءات الجياز بحيث تكون  - اتخاذ إجراءات ضمان جودة طيمة الميمة بما يتماشى مع المعايير وا 

. زمةالتقارير الصادرة مالئمة لمظروف القائمة في ظل األ
 بعنوان ستة طرق تمكن 6/2020جزء مما ورد أعاله جاء في ورقة مترجمة نشرتيا األربوساي )   

 صادره عن المؤسسة الكندية لمتدقيق والمساءلة 19المدقق من التعامل في ظل جائحة كوفيد 
2020.) 

 

 االلتزاممراحل تدقيق 
بمراحل التخطيط والتنفيذ والتقرير  االلتزامأسوة في التدقيق المالي وتدقيق األداء يمر تدقيق 

والمتابعة، وبالرغم من التقاطع أحيانا في اإلجراءات المتشابية إال ان ىناك إجراءات عمى وجو التحديد 
:  يمر بالمراحل التاليةااللتزام تدقيق أنلكل نوع من التدقيق يتم إتباعيا، حيث 

 

 االلتزاممرحمة تخطيط تدقيق :  والًال 
جراءات لمحصول عمى دليل   إثباتمرحمة التخطيط تعني باختصار ان يصمم المدقق خطوات وا 

كافٍ  وبأن التدقيق الذي يقوم بو موثوقا لتوفير ضمانة معقولة تدعم رأيو، لذلك ال بد من ربط تمك 
اإلجراءات التي يقوم بيا بالمخاطر التي يحددىا من خالل برامج تدقيق، ويعتبر التخطيط مرحمة 

ات وواجبات الجياز األعمى لمرقابة من التزامحيوية تمعب دورًا اساسيًا في بموغ األىداف التي تمبي 
: اىميا
تحديد األطراف ذات العالقة بالتدقيق وتحديد القواعد القانونية التي تنظم وتحكم عمل الجية محل  -

 .التدقيق
 بحيث تكون االلتزامومن ثم معايير التدقيق التي بموجبيا يتم قياس : تحديد موضوع الرقابة -

المعايير مناسبة ومالئمة وذات صمو وىي بمثابة المؤشرات القابمة لمتطبيق والقياس ليتم 
استخداميا ومقارنة تنفيذ مواضيع التدقيق عمييا وتشمل القوانين واألنظمة والقرارات واالتفاقيات 

 وردت االلتزاممعايير تدقيق ) والمدونات ومبادئ السموك والتوجييات التي تحكم عمل الجية وغيرىا
 .(دولة فمسطين/ المعتمد في ديوان الرقابة االلتزام من دليل تدقيق 15/5-8تفصيال في الفقرات 

 عمى الجياز الرقابي التركيز عمى مجاالت الصحة واالقتصاد والتنمية االجتماعية زمةفي ظل األ
 .وبرامج الدعم والصناديق والمعونات الخارجية والتبرعات

بما يمكن المدقق من )فيم بيئة الجية محل الرقابة وبيئة التدقيق بما يشمل نظام الرقابة الداخمي  -
بموغ قاعدة قوية إلصدار أحكام مينية توفر األىمية النسبية لتحديد المخاطر، عالوة عمى دليل 

 خالل عممية التدقيق كاممة بما يشمل التشريعات والقوانين والييكل التنظيمي والموازنة ثباتاإل
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والسياسات والخطط المعتمدة والعقود واالتفاقيات ومحاضر االجتماعات وتقارير التدقيق الداخمي 
 .(الخ...واإلحصاءات وما تنشره وسائل االعالم

 عمى مدققي الجياز الرقابي التواصل الفعال مع المسؤولين عن الحوكمة في زمةوفي ظل األ
 كالعمل عن بعد او زمةالجية محل التدقيق في الوقت المناسب والوسائل المتاحة بظل األ

 .المقابالت او االستبيان وغيرىا

 :وخطة التدقيقاستراتيجية تطوير  -
 األىداف، ) يتم االخذ بعين االعتبار من قبل المدقق عدة أمور أىميا: استراتيجية التدقيق

النطاق، موضوع التدقيق، المعايير، مسؤولية رفع التقارير، العوامل الميمة التي تؤثر عمى 
مسار التدقيق، األىمية النسبية، تقييم المخاطر طاقم التدقيق والمسؤوليات وتوزيع الميام 

 .(والتوقيت
 تشمل شرح المعايير المحددة بنطاق وخصائص التدقيق، شرح طبيعة وتوقيت  ):خطة التدقيق

جراءات تقييم المخاطر الكافية لتقييم مخاطر عدم  جراءات االلتزاموا  ، وشرح طبيعة وتوقيت وا 
 .( وتقييم المخاطرااللتزامالتقييم المخطط لو المتعمق بمعايير التدقيق عمى 

 يتأثر النطاق والجدول الزمني وعمى الجياز الرقابي مراجعة الخطة كمما لزم زمةفي ظل األ
األمر ألن العمل يتم في ظروف غير طبيعية ومتغيرات وظروف تتجدد وال ضير من استخدام 

 . قصيرة او متوسطة االمدأعمالخطط 
، ويمكن ان تكون  (كمية)غالبا ما تكون من حيث القيمة: االلتزامتحديد األىمية النسبية في  -

أىمية نسبية نوعية بحيث تخص موضوع جوىري في عدم االمتثال لقانون او مادة قانونية ما 
ذات أىمية نوعية ، وىناك بعض العناصر االخرى التي تعتبر ميمة نسبيًا حسب طبيعتيا، 

 .وغالبا يستخدم المدقق حكمو الميني لتحديد األىمية النسبية

، واألفعال غير القانونية المبيتو، إخفاء حتيال عمى مجاالت االزمةويجب التركيز في ظل األ 
معمومات، عدم تنفيذ توصيات ضرورية لميمة لتدقيق سابق، تجاوز صالحيات دون سند 

 .قانوني

 المتعمق بزيادة إجراءات التدقيق في الكوارث ،  5530لقد حدد المعيار الدولي : تقييم المخاطر -
 في مرحمة الكوارث حتيالليأخذ الجياز األعمى لمرقابة بعين االعتبار المخاطر المتزايدة لال

 زمةوالطوارىء وذلك لتقييم مدى استعداد وجاىزية الجيات الخاضعة في إدارة ومواجية األ
 . والفسادحتيالوتشجيع تبني سياسات تقمل من اال

جزء ميم من القيام بتدقيق ذو تأكيد معقول بسبب محددات وعوامل كامنو في التدقيق، فان 
 لن يعطي ضمانو اكيده بان جميع حاالت عدم االمتثال يمكن كشفيا وتمك االلتزامالتدقيق عمى 

 : تشمل عوامل مثلالمحددات الكامنة
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  تطبيق احكام معينة من قبل إدارة الجية في ترجمة وتطبيق القوانين واالحكام والقواعد التي

 .تعمل بموجبيا
  (مقصودة او غير مقصودة)حدوث أخطاء بشرية. 
  تصميم أنظمة بطريقة غير صحيحو أو أنيا ال تعمل بكفاءة. 
 أن يتم التحايل او تجاوز الرقابة. 
 أن يتم إخفاء او حجب األدلة. 

 (التدقيق) كما التدقيق المالي ىناك مخاطر كامنو ومخاطر الرقابةااللتزامبما يتعمق بتدقيق 
ورد بتقييم المخاطر تفصيال ) ويوجد عوامل مؤثرة تزيد من المخاطر لكل نوع كتشافومخاطر اال

ونبينيا  (دولة فمسطين/ديوان الرقابة - المعتمد االلتزام من دليل تدقيق 50/5في المادة رقم 
:  عمى النحو التالي19 كوفيد أزمةلألىمية في ظل 

  أىمياالمخاطر الكامنةعوامل مؤثرة يمكن أن تزيد من : 
 بنطاق معين زمةعدم وجود تشريع متعمق باإلجراءات التي تعمل بيا الجية في ظل األ 

 . مثل مشتريات معينو، وكذلك مخاطر اية تغيرات أخيرة بالتشريعات
 التشريعات المعقدة او غير الواضحة او القابمة ألكثر من وجية نظر. 
 القيم المالية الكبيرة مثل شراء العقارات والمركبات واالضافات الرأسمالية . 
 نتائج تدقيق سابقة ذات أىمية تضمنت انحرافات حادة باالمتثال. 
 سابقة لموظفين ميمين في المؤسسةاحتيال نتيجة لحاالت حتيالالشك في اال . 
 شكاوى ميمة من موردين محتممين عن ممارسات غير عادلة. 
 تقارير إعالمية الفتو حول مخاوف مثل مشتريات معينو وترسيو عقود. 
 حاالت تضارب في المصالح. 
  أىمياالرقابة مخاطرعوامل مؤثرة يمكن ان تزيد من :  
 عدم وجود إرشادات داخمية، وكذلك عدم وجود معايير موضوعية بالمؤسسة . 
  مواصفات غير واضحة، ضعف توثيق قرارات )رقابة ضعيفة عمى تقييم العطاءات

 .(الخ... الترسية
 التغيرات األخيرة في الرقابة عمى البرمجيات المتعمقة بمشتريات ونظم المعمومات. 
 يةخالقرقابة ضعيفة متعمقة بامتثال المتعاممين والموردين لممعايير األ. 
 عدم وجود او تدني في جودة أنشطة الرقابة عمى االمتثال لمتشريعات ذات العالقة. 
  أىمياكتشافمخاطر االعوامل مؤثرة يمكن ان تزيد من :  

 تصميم إجراءات تدقيق غير فعالة. 
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  إخفاء أدلة عمدًا كالرشاوي إلى  تقودأنالبحث عن اية حوافز يمكن. 
 إيالء أىمية لمقيام بإجراءات تدقيق مبنية زمةعمى المدقق في ظل األ: اليدف من تقييم المخاطر

عمى تقييم المخاطر باستخدام العناصر والعوامل المؤثرة المشار ليا أعاله من اجل تقميل مخاطر 
 19 كوفيد أزمةالتدقيق اجل الحصول عمى تأكيد معقول عمى صحة رأي المدقق وفي ظل 

: ويجب عمى المدقق
  كجزء من تقييم المخاطر الكميحتيالمخاطر االان يأخذ تقييم . 
  ان ينتبو لنتائج اية مخاطرة قام بتحديدىا ليتم معالجتيا بأسموب التدقيق، وعميو ان 

يدرك ان أية مخاطر تم تحديدىا ولم يتم إجراء تقييميا بشكل صحيح ستؤثر عمى 
 .صحة أدلة التدقيق ومن ثم النتائج

 اعتبار كل الجيود مطموبة لمجابية المخاطر الميمة ذات الداللة. 
 أىمياسنورد ) حتيال ىناك مجاالت وحاالت يمكن ان تكون بيا مخاطر عالية من اال 

 .         (ببند مخصص تالياً 
 التي تم االلتزام لمخاطر عدم ستجابةتصمم إجراءات تدقيق لال: التدقيق (إجراءات)تصميم برامج  -

تحديدىا، وىي بشكل عام وضع معايير لمفحص ذات عالقة ومن ثم القياس ومقارنو المعمومات 
 . ذات العالقة بيا

 

 التزام تكثر بها مخاطر تدني او عدم زمةمجاالت بطبيعتها بظل األ
 في ظل الوباء عمال بيئة األأن إلى يجب التنبو (19كوفيد )نتيجة لمظروف التي فرضيا وباء 

وطوارئ االحداث بمجاالت خدمات الصحة والتعميم واالقتصاد وغيرىا من مجاالت تزيد فييا مخاطر 
 باألطر القانونية والتشريعية والنظامية في التصرفات التي ترافق االلتزامأو تدني في / وحتيالاال

 .مواجية الوباء
 وىي عمى سبيل اإلحاطة وليست االلتزام انعدام لتدني او قد تكون مجاالً  نورد اىم الحاالت التي 
: حصرية او تخص بمدًا بعينو

 بالبيانات المالية مثل تحميل نفقات عمى فترة خاطئة، إخفاء معمومات حتيالالتزوير المالي واال .1
وقد يكون عمى شكل تزويد معمومات . عن أصول او مطموبات او عن تضارب مصالح
 .خاطئة او نتائج كاذبو او انو جرى تحريفيا عمدا

اتالف ايصاالت او )اختالس األصول المالية وغير المالية عمى غرار سرقة األموال النقدية  .2
واختالس المحروقات، المخزون،  (الخ... او تزويرىا/تزويرىا، عدم تسجيل المعامالت و

 .الخ...معدات ولوازم طبية
 



 

 

10 
 

 
ي عمى شكل خمق موظفين وىميين أو موردين وىميين، تزوير فواتير ونفقات، حتيال االنفاقإلا .3

 .الخ... او تواطؤ مع موردين
 .غير مبرره بحكم الظروف الناشئة (إحالة)التواطؤ بالتعاقدات عمى شكل ترسيو  .4
 .التوريد الوىمي لخدمات وسمع يصعب التحقق منيا أو من جودتيا الفنية .5
 .إلغاء بالمخزون أو إستبدال لوازم بأقل جودة أو مواصفات مزوره .6
 . القيام بمشتريات غير ضرورية .7
 .تقديم المنح والفوائد ألطراف غير مستحقة أو انيا خارج مسؤولية القطاع العام .8

 
العالقات التي تقمل الموضوعية وتعرض النزاىة لمخطر بين مسؤولي القطاع العام واألطراف  .9

 .األخرى
 االلتزاممرحمة تنفيذ تدقيق : ثانياًال 

تقوم مرحمة التنفيذ عمى القيام بالتدقيق من خالل تطبيق خطة واستراتيجية التدقيق، والبدء في جمع 
 بخطة التدقيق بالمواضيع والنطاق االلتزاماألدلة ومن ثم تقييميا والتوصل لالستنتاجات عمى ضوء 

 :المحدد ومن خالل برنامج تدقيق لكل مخاطرة محدده والقيام في اىم االمور التالية
 :من خالل القيام بأىم اإلجراءات التالية: التدقيق وجمع األدلة - أ

 كاٍف ومناسب وذي إثباتيخطط المدقق وينفذ االجراءات لمحصول عمى دليل : جمع األدلة -
صمة لصياغة استنتاج يتوافق مع مستوى التأكيد الُمحدد، وتعد المالءمة مقياس جودة دليل 

 .، وتشمل مدى صمتو وصحتو وموثوقيتوثباتاإل
 مجموعة من أساليب الرقابة لمتمكن من صياغة اإلستنتاج وفق مستوى التأكيد المحدد إختيار -

المالحظة، الفحص، االستفسار، ) باستخدام أساليب متنوعة أىميا ثباتويتم جمع أدلة اإل
اإلقرار اوالمصادقو الخارجية، إعادة األداء، إعادة االحتساب، االختبارات المعمقة، اختبارات 

الضوابط الرقابية األساسية، اإلجراءات التحميمية وتحضر ىنا اىمية التواصل عن بعد كوسيمة 
 (.19 كوفيدأزمةمستجده في الرقابة بحكم 

كمما كان ذلك مناسبا، بغية توفير كمية كافية من العناصر :  المدقق عينات الرقابةاستخدام -
 .إلستخالص إستنتاجات دالة، وعند تصميم العينة يجب مراعاة اليدف من إجراءات الرقابة

بينما يستمر المدقق بجمع األدلة وجب عميو ان يقّيم إذا ما : استنتاجات إلى  والتوصلاألدلةتقييم  - ب
كان ما تم جمعو من ادلة كافيًا ومناسبًا حتى تقل مخاطر التدقيق، ويكون المدقق راضٍ عن سير 

التدقيق ويستطيع إعطاء رأي بتأكيد معقول بأن معمومات موضوع التدقيق ممتثمة من جميع 
: النواحي الجوىرية بالمعايير التي تم تحديدىا وذلك من خالل
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 التي حصل عمييا المدقق مع المعايير الرقابية المحددة سمفا من أجل ثبات المقارنة بين أدلة اإل -
 .استنتاجات الرقابة إلى صياغة النتائج التي تؤدي

 والتي َمكّنت من صياغة ثبات التحقق من وجود برىان عمى تقييم كفاية ومالءمة أدلة اإل -
 .استنتاج الرقابة بما يتوافق مع معايير الرقابة التي تم تحديدىا

 لجميع األدلة التي تم الحصول عمييا سواًء تمك التي تدعم ثبات عممية تقييم أدلة اإلأن مراعاة  -
 .نتائج الرقابة إلى  أو عدمو عند التوصلااللتزاماو تخالف االستنتاج أو الرأي بشأن 

 موضوع الرقابة من جميع النواحي الجوىرية، التزام بشأن مدى االستنتاجات استخالص المدقق  -
وتشمل  (الكمية او النوعية)بالمعايير المطبقة باالعتماد عمى نتائج الرقابة واالىمية النسبية 

 :األىمية النسبية
  المبالغ النقدية أو المقاييس الكمية األخرى كعدد (من حيث القيمة)االىمية النسبية الكمية ،

 .الخ...التأخير الزمني فيما يتعمق بالمواعيد النيائيةالمواطنين أو الجيات المعنية، 
 اىمية وحساسية البرنامج المعني لدى الجميور واحتياجات وتوقعات السمطة : االىمية النسبية النوعية

 .التشريعية أو المستخدمين اآلخرين لتقرير الرقابة وتزداد قيمة االىمية النوعية في ظل االزمات
 يبمغ المدقق مستوى التأكيد الذي يتم توفيره بشفافية، ويتطمب منو أن يمنح المستخدمين  -

النتائج والمعايير واالستنتاجات تم التوصل المستيدفين الثقة في نتائج الرقابة من خالل شرح أن 
انو تم التوصل إلی اإلستنتاجات والتوصيات الشاممة باإلستناد إلييا بطريقة مدروسة ومتوازنة، و

: إلى يجب االنتباه االلتزاملمعطيات بائنة بكل وضوح وبموضوعية وفي التحقق من 
 الذي تم ، يجب التعبير صراحًة عمى ان االستنتاج بميمات التقارير المباشرة يتعمق بما

 .ذو مستوى تأكيد محدود او معقولالتوصل اليو 
 الصياغة الموحدة لمرأي ان يتم اإلبالغ عن مستوى التأكيد باستخدام لتصديق بميمات ا

 .بحسب المعايير المعتمدة
 .(عطفا عمى ما ورد أعاله مشار لذلك أكثر تفصيال في مرحمة التقرير التالية)

 والدليلبحيث يعد المدقق وثائق كافية لتوفير فيم واضح حول العمل المنجز  التوثيق المناسب -
 .المستحصل واإلستنتاجات، ويعد المدقق وثائق الرقابة في الوقت المناسب وُيحّدثيا باستمرار

 فإن الحصول عمى أدلة التدقيق الكافية لتكون أساسًا كافيًا لمتوصل 19 كوفيدأزمة  في ظل 
لإلستنتاجات ورأي التدقيق امرا ميما في ان تكون تمك األدلة كاممة وصحيحو ومقنعة، حيث تواجو 

تكون األجيزة الرقابية الصعوبة أحيانا في الحصول عمى دليل التدقيق بحكم الظروف القائمة وعمية 
:  عمى النحو التالي زمةفي ظل األالخيارات المتاحة 

-  
-  
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النظر في اعتماد إجراءات بديمو عندما يكون ىناك صعوبة بالوصول لمجية محل الرقابة او  -

تأخير في توفير المتطمبات والبيانات والتأخير في المصادقات باتباع إجراءات مثل الرقابة عن 
 .بعد والتواصل التكنولوجي واالستبيان وغيرىا

عمميات التحقق وجرد المخزون او الصندوق بتواريخ بديمو إذا لم يتمكن الجياز من اجرائيا  -
 .الفعمي بالوقت المحدد

التأثير عمى دليل التدقيق المتحصل ومن  إلى اعتبار أي تقييد عمى نطاق التدقيق انو قد يؤدي -
 .ثم التأثير عمى رأي التدقيق

مراعاة ظروف عمل الجيات محل الرقابة والتواصل مع اإلدارة واألطراف المكمفة بالحوكمة في  -
الوقت المناسب بالمسائل اليامة مثل الصعوبات التي تواجو سير التدقيق أو التأخير في 

 .اإلنجاز لممتطمبات من طرفيا
 أعمال عمى 19 كوفيدأزمةكيف يمكن مجابية تداعيات "منيا مقتطفات مما ورد في منشورات االربوساي تحت عنوان )

(. 2020بريل  أIRBAأفريقيا مترجم ومنقول عن المجمس التنفيذي المستقل لمراجع الحسابات في جنوب " التدقيق 
  والمتابعةااللتزام تقرير تدقيق إعدادمرحمة : ثالثاًال 

بالصيغة المناسبة جزءًا ميمًا في تبيان الوضع  (االستنتاجات)يعتبر رفع تقرير مكتوب بنتيجة التدقيق 
، من اجل اتخاذ خطوات تصويب ومعالجة لألخطاء االلتزامالقائم في الجية من حيث تقييم مدى 

 أقصى درجات زمة يأخذ المدقق في ظل استمرار األأن، بالتالي يجب االلتزاموحاالت عدم او تدني 
 يكون التقرير صحيحًا من حيث الوقائع وبأن النتائج مقدمو من أن لضمان الزمةالعناية المينية ال

منظور سميم ومتوازن، ويمكن أن ُيعبر عن االستنتاج أما كرأي أو كخالصة او إجابة عن أسئمة رقابة 
: محددة أو توصيات وعمى وجو التحديد يجب االىتمام في اإلجراءات التالية 

وذات العالقة خشية تفاقم استمراريتيا في  الجوىرية االلتزامعدم  حاالت إدراجالنظر في أىمية  -
 . المتواصمةزمةظل األ

 من خالل استنتاجات معبر عنيا يقدم المدقق التأكيدفي ميمات التقارير المباشرة يمكن أن  -
صراحًة، وشرح أن النتائج والمعايير واالستنتاجات تم التوصل إلييا بطريقة مدروسة ومتوازنة، 

 . القائمةزمةوان التوصيات الشاممة قد تمت باالستناد الی نتائج التدقيق الموثقة رغم حالة األ
 .أزمة ذات الصمة باالعتبار لألىمية في ظل كافة النتائجاخذ  -
 لكي يكون مالئم لممستخدمين بحيث يستطيع المسؤولين عن بالوقت المناسبان يصدر التقرير  -

 االلتزامالحوكمة بالجيات معالجة الخمل بالسرعة الممكنة منعًا لتصاعد حاالت ضعف وتدني 
 . متواصمة وغير معموم االنتياء وقت منياأزمةفي ظل 

 . القائمةزمة من الطرف المسؤول في ظل األرد الجية من المناسب ادراج  -



 

 

13 
 

 
 من 210الفقرة ) بالشكل والجوىر ويجب ان يحتوي اىم العناصر االساسية ىيكل التقرير -

المتعمق بميمة  (4000 من المعيار 218الفقرة )ويجب مراعاة ما ورد في  (4000المعيار 
الفقرة )التصديق، اما بخصوص األجيزة ذات الصالحيات القضائية يجب مراعاة ما ورد في 

 (.4000 من المعيار 221
 غير عمالاالعتبارات المتعمقة باإلبالغ عن األ يجب مراعاة زمةلممعالجة السريعة بظل األ -

 (.4000 من المعيار 225/227/231ما ورد بالفقرات ) بيا القانونية المشتبو
 حيث يقرر المدقق القيام بالمتابعة حول  عندما يكون ذلك مناسباالمتابعةمراعاة متطمبات  -

 من المعيار 26الفقرة ) في تقرير الرقابة االلتزامالتوصيات لحاالت عدم / االستنتاجات/ اآلراء
 تضمن متابعة معالجة الجيات ذات ويتطمب ذلك وجود آلية لدى جياز الرقابة لممتابعة( 4000

 .االلتزامالعالقة لنواحي عدم 
 االلتزاماستنتاجات تقرير التدقيق عمى 

بناء عمى نطاق وتفويض التدقيق يتم التعبير عن االستنتاج كبيان تأكيد أو جواب أكثر تفصيال عن 
: سؤال محدد بالتدقيق من زوايا

يبين ) لم يتم تحديد حاالت جوىرية من عدم االمتثال فإن االستنتاج يكون غير متحفظحيثما  -
 .( من جميع النواحي الجوىرية مع المعايير المحددةااللتزامبوضوح 

 وأيضا في الصعوبة في الحصول عمى ادلة التدقيق ىناك حاالت عدم االمتثال الجوىريفي  -
 : وىيااللتزامأربعة أنواع لتقارير التدقيق عمى 

  يبين فيو بوضوح االستثناءات في النواحي : االلتزام بسبب عدم راي متحفظتقرير
 .الجوىرية لموضوع التدقيق

  يبين فيو عن موضوع البحث ان الجية ليست : االلتزام بسبب عدم رأي سمبيتقرير
 .ممتزمة

  يبين فيو ويضمن النطاق المحدود :  عمى النطاقرأي متحفظ عند وجود محدداتتقرير
 . النواحي الجوىريةالتزامحالة االستثناء في 

  يبين فيو انو بناء عمى :  عند وجود محددات عمى النطاقاالمتناع عن إبداء الرأيتقرير
 . التدقيق الذي تم القيام بو انو ليس باالستطاعة اصدار اية استنتاجات

 من دليل تدقيق االمتثال المعتمد في ديوان الرقابة 17/8-11ورد ذلك تفصيال في الفقرات ) 
 .(دولة فمسطين-المالية واإلدارية
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ائج  النت
    

 وما يتبعيا من ظروف استثنائية ىي ليست أساسا معتادة ، وعالوة 19 كوفيدأزمة في ظل استمرار 
عمى فرض حالة الطوارئ بالعديد من الدول برزت تحديات ومخاطر قائمة بواقع بيئة عمل الجيات 

. الخاضعة أّثرت عمى مفاصل أداء العمل بالقطاع العام
   وبرزت أيضا تحديات متعمقة بالجياز األعمى لمرقابة ومنيا ما ىو متعمق أساسًا ومرتبطًا بالظروف 

 وتبعاتيا عمى الجياز الرقابي والجيات محل الرقابة ونورد تمك النتائج زمةالعامة القائمة بظل األ
:  المؤثرة عمى النحو االتي

 وما يرافقيا من تبعات العمل عن 19  كوفيد أزمة وىي متعمقة باستمرار وتصاعد مخاطر عامة - أ
بعد، بما يتعمق بالظروف المناسبة والبيئة العامة المتمثمة في فرض حالة الطوارئ وتقميل عدد 

الخ حيث أنيا ال تساعد وال تمكن األجيزة الرقابية ...العاممين وساعات العمل وشح اإلمكانات 
، مما يخمق مخاطر وتبعات العمل عن بعد عمالوالجيات الخاضعة لمعمل ببيئة مناسبة ألداء األ

او مخاطر الرقابة في /كحالة لنتيجة مستجدة بمعنى احتمالية كبيرة لوجود مخاطر كامنة و
 احتيالمشار ليا تفصيال  بما ورد سابقا حيث تزداد مخاطر وجود حاالت مخالفات قانونية او )الجيات محل الرقابة 

 .(ىا من طرف الجياز الرقابياكتشاففي الجيات محل الرقابة وتزداد أيضا مخاطر عدم 
 بشكل دقيق كالسابق وذلك بسبب عدم وجود معطيات االلتزامضعف القدرة عمى ممارسة رقابة  - ب

 .من قبل الجية الخاضعة لمرقابة بسبب التوقف عن العمل سواء بشكل جزئي أو كمي
 السريعة والمستمرة في عممية التدقيق والتي ليس ليا تنظيم ضعف القدرة عمى مواكبة التغييرات - ت

 .مسبق أو سند قانوني سواء من الجياز الرقابي أو الجية الخاضعة لمرقابة
او مخاطر /نتائج متعمقة بالمخاطر الكامنة و) زمة بالجيات محل الرقابة بظل األتزداد المخاطر - ث

: منيا (الرقابة
 زمة بالقوانين واألنظمة نتيجة الستمرار األالتزامعدم /تعاظم مخاطر حاالت تدنى. 
 ىا بحكم الظروف عمال الجيات الخاضعة لمرقابة لمتطمبات أدائيا ألاستجابةتدني قدرة و

 .المستجدة
  تدني قدرة الجيات محل الرقابة في توفير متطمبات ممارسة عمل جياز الرقابة في تنفيذ

ه بمينية وكذلك في مدى توفير متطمبات وظروف تدقيق مناسبة وتقديم البيانات أعمال
 .المطموبة
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( كتشافنتائج متعمقة بمخاطر اال) زمةبعمل الجياز األعمى لمرقابة في ظل األ متعمقة مخاطر - ج
وىي مخاطر متعمقة ببيئة وظروف عمل األجيزة العميا لمرقابة تحد من أدائيا في تنفيذ برامج 

 :عمميا عالوة عمى تحديات توفر اإلمكانيات المتاحة ومن اىم المخاطر القائمة
  المرسومة سواء بالوقت المتاح ليا او قدرة األجيزة العميا لمرقابة من تنفيذ خططياتدني 

توفر الكادر في الوقت المناسب نتيجة االغالقات او الحد منيا، ومعوقات في استمرارية 
وقدرة تعاون الجية محل الرقابة بالتدقيق، عالوة عمى انعكاس ذلك عمى مرحمة تنفيذ 

 .الخطط واعداد التقارير بنتائج التدقيق والمتابعة وكذلك بتوفر الكادر البشري بالوقت الالزم
  في ظل وحاجة الجياز األعمى لمرقابة في التدقيق عن بعدتحديات قائمة في ضرورة 

 : استمرار الجائحة ونذكر اىميا
  بشكل دقيق كالسابق وذلك بسبب عدم وجود االلتزامعدم القدرة عمى ممارسة رقابة 

معطيات من قبل الجية الخاضعة لمرقابة بسبب التوقف عن العمل سواء بشكل جزئي 
 .أو كمي

  ضعف القدرة عمى مواكبة التغييرات السريعة والمستمرة في عممية التدقيق والتي ليس ليا
 .تنظيم مسبق أو سند قانوني سواء من الجياز الرقابي أو الجية الخاضعة لمرقابة

 لمتواصل عن بعد ما بين أعضاء الجياز لالزمةالقيود المتعمقة في توفر التكنولوجيا ا 
 .الرقابي فيما بينيم وأيضا ما يتعمق بتواصميم مع الجيات الخاضعة

  تداعيات زيادة العمل المكتبي عن بعد عمى حساب الميداني وانعكاس ذلك عمى فيم
 .صحيح ومكتمل لبيئة الجية محل الرقابة

  تدني قدرة الجياز األعمى لمرقابة في التواصل عن بعد في تغطية البرامج المخططة
ونطاق تدقيقيا مع الجيات الخاضعة وانعكاس ذلك عمى النتائج ومن ثم دقة الرأي 

 .واالستنتاج
  تدني الوقت الكافي والمتاح والصعوبة في مسارات التواصل عن بعد وبالتالي انعكاس

 .ذلك والتأثير عمى جودة مخرجات التدقيق
  طبيعة المالحظات والمخالفات المتحصمة عن بعد ال تكتسب األىمية العالية

والمصداقية أسوة بالتدقيق العادي المستند لألدلة والبراىين المادية األكثر توثيقًا من 
 .ناحية مدى توفير الضمانة المعقولة حول التقارير الصادرة

جزء مما أعاله ورد في ورقة حول التدقيق عن بعد وما بعده التداعيات قصيرة وطويمة األمد نشرتيا )
روي : مركز التدقيق في الصحة والسالمة العامة الخبراء/معيد المدققين الداخميين)االربوساي 

ز ي كاري رامير، مدقق داخمي معتمد، مدير معتمد لممواد & ليتزنبيرغ، مدقق بيئي محترف معتمد 
 .(الخطرة، ميني معتمد في المواد الخطرة
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 توصيات ومقترحات  
 في التقميل من األساس حجر االلتزام يبقى الوعي بمتطمبات تدقيق زمة    في ظل استمرار األ

 ، بحيث انو قطعًا في الظروف احتيال حاالت أية او االلتزامالمخاطر ومنع ممارسات تدنى او عدم 
 

الطارئة وغير العادية تكثر مخاطر حدوث ىذه الممارسات، وعمية نقدم مجموعة من المقترحات 
والتوصيات لألجيزة العميا لمرقابة والتي من شأن العمل بيا التقميل من المخاطر وىي مبينة عمى النحو 

: التالي
 من قبل جميع األطراف ذات االلتزامدعم وتشجيع ثقافة الوعي بتدقيق التأكيد المستمر عمى  -

 :العالقة عمى نحو
  التأكيد المستمر عمى دور ومسؤولية اإلدارة العميا بالجيات الخاضعة في األداء وتحقيق

 . بالمتطمبات القانونية والتشريعيةااللتزاماألىداف المرجوة وفق 
 من خالل إعالنات حتيالبيا مخاطر اال فعاليات التوعية المينية بالمجاالت التي تكثر 

 .ومخاطبات رسمية واعداد نشرات وأوراق وتقنيات مناسبة بالمجال
  تقوية فعاليات منظومة الشفافية في إدارة المال العام وتعزيز مكانتيا واعداد التقارير

 .عمالالمطموبة مما يعزز من المساءلة وفق التشريعات ويعزز ثقة الجميور باأل
  وكل ما يمزم لتنفيذ اإلجراءات التي تتماشى مع االلتزامعقد لقاءات توعوية وشرح ثقافة 

 .زمةالمعايير والممارسات المينية في ظل األ
 زمةالمرونة مع الجيات الخاضعة اثناء عممية التدقيق في ظل األ. 

 وتعزيز قدرات التدقيق عن مسؤولية الجياز الرقابي في ممارسة مياموضرورة التنبو الستمرار  -
 .بعد من خالل الوسائل المتاحة وبرامج تدريب وتوفير وسائل التكنولوجيا المناسبة

 من خالل تصميم خطط رقابية تركز زمة في ظل استمرار األ أجيزة الرقابة لمتوقعاتاستجابة -
عمى المخاطر وان يتم تنفيذىا عمى نحو سميم وفق المعايير المينية والتركيز عمى المجاالت 

 مراجعات إضافية عند إجراء، ومن الميم االلتزامالتي تكثر بيا وتنشأ حاالت وظروف عدم 
 .زمةالتعرف عمى احداث محدده في ظل األ

نجاز ميام التدقيق نتيجة لمظروف القائمة بالجيات إ في التعامل بواقعية مع توقعات التأخير -
 .محل الرقابة

 حول أداء الجيات محل توفير ضمانة حقيقية زمةعمى األجيزة الرقابية العمل مع استمرار األ -
 .الرقابة وان تكون تقاريرىا وآراؤىا مناسبة وبناءة في ظل الظروف المستجدة
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 بما يشمل مخرجات االلتزاموتوظيف المخرجات المينية ذات العالقة بتقوية ممارسات االستفادة  -
المنظمة العربية لألجيزة العميا، وكذلك منظمة االنتوساي واية منظمات إقميمية او دولية من 

 .إصدارات وترجمات عالوة عمى تجارب النظراء
وضرورة االستمرار  ( واألداءااللتزامالمالي و)  تكامل برامج التدقيقأن تعمل أجيزة الرقابة عمى -

التشريعية والنظامية التي تحكم التصرفات ال  بالمنظومة االلتزامتقييم والتركيز بيده المرحمة عمى 
سيما مجاالت الصفة الضرورية في مواجية الجائحة وبما يشمل التدقيق عمى شفافية القرارات 

 .زمةالمتخذة في ظل األ
 عدد كافي من أعضاء الجياز الرقابي عمى برامج التواصل عن بعد وكذلك تدريب عدد كافي من تدريب -

أعضاء الجية الخاضعة لمرقابة بتمك البرامج حتى يعود بالنفع عمى كال الطرفين تسييال لعممية التدقيق 
 .وتالفيا لمتأخير

تفعيل جميع سبل قيام الجياز الرقابي بالتأكد سواء بالجياز ذاتو او الجية الخاضعة لمرقابة أنو تم  -
 المتاحة ، وتمك المتعاقد عمييا سابقا والتي لم يتم تفعيميا حتى ىذا الوقت وذلك تفاديا الزدواجية التكنولوجيا

 . والحصول عمى المنفعة من التعاقدات السابقةعمالالصرف عمى ذات األ
 والمتغيرات الجديدة التي جميع األدلة الرقابية وفق التحدياتقيام الجياز الرقابي بالتأكد من تحديث  -

        .تواجييا مع ذكر كيفية التعامل معيا والتغمب عمييا
 : وتحسين جودة الرقابة من خاللزمةفرصة متاحة باألاستفادة األجيزة الرقابية من  -

 تحميل أكثر عمقا لألدلة المجمعة من خالل الوقت المكتبي المتاح. 
 نقاط ضعف او أخطاء اكتشاف من خالل زمةفرصة زيادة معرفة أكثر لمجيات خالل األ 

.   مما يوفر فرصة لمتعرف عمى مواضيع مستقبمية ومخاطرزمةخالل األ
 

 ،،، انتيى
املراجع واملصادر 

   
معايير التدقيق الصادرة عن منظمة االنتوساي والمتعمقة بالتدقيق وتحديدا ما ورد في معايير المبادئ األساسية  -

 والمشار ليا بسياق الورقة المعدة وسمسمة المعايير الدولية المتعمقة االلتزاموالتوجييات ذات الصمة بتدقيق 
 (. 5500)بالرقابة عمى الكوارث

 االلتزام وكذلك المتطمبات المتعمقة برقابة (IDI)دليل ضمان الجودة المعتمد من مبادرة تنمية االنتوساي  -
 .(IDI)والصادرة عن مبادرة تنمية االنتوساي 

-  
-  
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 2013فمسطين بالعام /لمتدقيق عمى االمتثال المعتمد في ديوان الرقابة المالية واإلدارية  (الدليل)الكتيب الميداني -
والمعد ضمن مشروع التطوير األوربي لمديوان الذي استيدف جممة من مخرجات تطوير وتحسين قدرات ديوان 

 .الرقابة بمجال التدقيق
الرقابة " بعنوان 18/5/2020مقتطفات ومداخالت مما ورد في لقاء الويبنار الذي عقدتو منظمة االربوساي يوم  -

 ". المنيجية والمعيار19 كوفيدأزمةعن بعد في ظل 
 بعنوان تداعيات 4/6/2020مقتطفات ومداخالت مما ورد في لقاء الويبنار الذي عقدتو منظمة االربوساي يوم  -

 . تحديات ومجاالت التركيز المتوقعة في التدقيق المالي19وباء كوفيد 
نشرتيا المنظمة العربية لألجيزة العميا لمرقابة المالية  (19كوفيد) زمةأوراق عمل مترجمة بخصوص األ -

 : بعناوين2020في العام  (اربوساي)والمحاسبة 
  صادره عن المؤسسة الكندية لمتدقيق )ستة طرق تمكن المدققين من التعامل في ظل جائحة كورونا

 .(والمساءلة
  مركز التدقيق في /معيد المدققين الداخميين)التدقيق عن بعد وما بعده التداعيات قصيرة وطويمة األمد

ز ي كاري رامير، & روي ليتزنبيرغ، مدقق بيئي محترف معتمد : الصحة والسالمة العامة الخبراء
 .(مدقق داخمي معتمد، مدير معتمد لممواد الخطرة، ميني معتمد في المواد الخطرة

  مترجم ومنقول عن المجمس – التدقيق أعمال عمى 19 كوفيدأزمةكيف يمكن مجابية تداعيات
 (.2020ابريل IRBAالتنفيذي المستقل لمراجع الحسابات في جنوب افريقيا 

فمسطين في العام / في ديوان الرقابة المالية واإلداريةااللتزاممن نتائج بعض تقارير مراجعات ضمان جودة تدقيق  -
2019/2020. 

 بالتعاون 2017فمسطين عام /عقدت في ديوان الرقابة المالية" حتيالحول اال"مادة عممية وزعت بورشة عمل  -
 .مع االتحاد األوروبي ضمن سمسمة تحسين قدرات الديوان


