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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 الملخص 
في ظل األزمات يكتسبببببببببببببب دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسببببببببببببببة أهمية و ل  لما تتطلبه 

ة مناسبة في الوقت الصحيح للجهات المسؤولة عن استخدام المرحلة من توفر بيانات وتقارير مالي
 مقدرات الدولة.

لقد كانت تل  األجهزة أقرب إلى الصبببببببببببببورة الدقيقة لحال الجهات الخاضبببببببببببببعة لرقابتها  الل أزمة 
، وعلى الرغم من أن التقببارير الببدوريببة والختبباميببة التي تصببببببببببببببببدر عن الجهببات 19-جببائحببة كوفيببد

لية عند قراءتها ومطمئنة، إال أنها في الغالب ال تعبر عن حقيقة الخاضببببببببببببببعة لرقابتها كانت مثا
الواقع الذي تعيشبببببه، لذل  كانت هناو مسبببببؤولية متبادلة من قبل كل من المؤسبببببسبببببات والمنظمات 
المسببؤولة عن اصببدار المعايير المحاسبببية والمراجعة وبين تطوير الممارسببة الفعلية ألجهزة الرقابة 

 العليا.
، بهدف  19-اسببببتخالص الدروس المسببببتفادة من  الل مواجهة جائحة كوفيد والبحث هنا بصببببدد

االرتقاء بالدور الريادي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسببببببببية ،  اصبببببببة وأن المشبببببببكلة عالمية 
وليسبببببببت محلية وأن سبببببببرعة االسبببببببتجابة والمرونة في التعامل مع القرارات والقوانين التي تصبببببببدرها 

لبه من شببببببببفافية وسببببببببرعة في اصببببببببدار التقارير وتقدير للمخاطر والتعامل معها الحكومات وما تتط
وتطوير األدوار الريادية التي من المفروض أن تقوم بها تل  األجهزة للحد من انتشببببار الفسبببباد في 
مثل هذه الظروف، وصببببببببيانة االقتصبببببببباد وزيادة مناعته ، والحفاا على االمتيازات التي يتمتع بها 

ة للخدمات االسببببتثنائية التي تتطلبها المرحلة مع الحد من الخسببببائر التي تصببببيب المواطنين إضبببباف
االقتصببباد والمسبببتثمرين، والخيارات العالمية للعديد من دول العالم في طريقة مواجهة تل  األزمة ، 
وعالقتها بطبيعة النظام الرأسببمالي أو االشببتراكي أو الشببمولي، أيضببا وجهات الحلول التي طرحتها 

رس االقتصادية الجديدة )كالمدرسة الكالسيكية الحديثة (، والتي تبناها الغرب منذ بداية أزمة المدا
 ، والمدرسة الصينية ومدارس الدول االسكندنافية.19-كوفيد

كان لها األثر البالغ في االرتقاء بأداء أجهزة  19-أزمة جائحة كوفيدوقد توصل الباحث الى أن 
 العليا. الرقابة المالية والمحاسبية
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  إضببببببببببافة الى الدور الريادي الذي لعبته المنظمات والمؤسببببببببببسببببببببببات المسببببببببببؤولة عن تعديل
. حيبث 19-المعبايير المحباسبببببببببببببببيبة ومعبايير المراجعبة للحبد من دثبار أزمبة جبائحبة كوفيبد

اسببببببببببببببتفببادت من األحببداث التي سبببببببببببببببقتهببا، وأعببدت مجموعببة من التعببديالت في المعببايير 
 جهة الحاالت المماثلة.المحاسبية ومعايير المراجعة لموا

لتطوير عمل وقد توصل الباحث الى مجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن األ ذ بها 
 األجهزة العليا للرقابة المالية والوصول الى الغاية المنشودة من عمل تل  األجهزة.
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 :المقدمة

كانت مفاجأة حاليا  عالمة التي يمر بها اليالعالم 19-جائحة كوفيد أزمة انتشبببببببباريعتقد البعض أن 
حببدوث مثببل هببذه األزمببات  بحتميببة ون يعتقببد واولكن اغلببب االقتصبببببببببببببببباديين في العببالم كببان ،للعببالم

و اصببببببببة أنه قد حدثت قبلها أزمات اقتصببببببببادية عالمية كان لها تأثيرها البالغ على االقتصبببببببباديات 
هو فها  ،ةهابشبببببم لكثير من االقتصببببباديين تصبببببريحاتوقد سبببببمعنا  العالمية و اصبببببة الكبرا منها،

بببببببببببببببب    األزمة  CNNاأل باريصف لشبكة  18/11/2008الفرنسي طوماس غينولي في  الباحث
فإّن ما يلّخص األزمة هو مفعول الدومينو، فكيف  ل ؟ تخيلوا أّن هناو صببببببببببببفين من الدومينو تّم 
ان وضعهما إلى جانب بعضهما البعض، وهناو صّف د ر من الدومينو تّم وضعه  لفهما: الصف

 ."األماميان يقعان، وكرّد فعل تتابعي يسقط البقية
 بل استغرب بعض علماء االقتصاد عدم حدوثها قبل هذا التاريخ بسنوات.

الببدروس المسببببببببببببببتفببادة من هببذه األزمببات وكيف تم عن  ولكن مببا يهمنببا في هببذه الورقببة هو البحببث
تل   و، أوالخارجية الدا لية لرقابةا أو أدواتدور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسببببببببببة تطوير 

 الشبببببببركات،للتدقيق على  تكليفهاالتي يتم و  المراجعة شبببببببركاتالتي تقوم بها المكاتب المحاسببببببببية و 
وفق معايير محاسببببببببببببببية عالمية المقبول  مهني مع شبببببببببببببيء من التأكيدبغية الحصبببببببببببببول على رأي 

 متعارف عليها.
الجهات الخاضعة لرقابتها  الل أزمة الجائحة ال الصورة الدقيقة لح إلى أقرب لقد كان المراجعون 

أجهزة ورغم  ل  لم يصبببببببببدر عن  ،في العالمسبببببببببواء في دولهم أم الكبيرة  و اصبببببببببة البنووالعالمية 
التي  ، فقببد كببانببت التقببارير الببدوريببة والختبباميببةأي تحببذير تجبباه االقتراب من الكببارثببة الرقببابببة العليببا
بل لم يدا ل حكومات دول  ومطمئنة،ية عند قراءتها مثالالجهات الخاضببببببعة لرقابتها تصببببببدر عن 

 االقتصادية.أي ش  حول جودة الرقابة المالية على مؤسساتها  العالم
الى مقارنة األزمات االقتصبببببببببببادية السبببببببببببابقة مع أزمة الجائحة وليس الباحث هنا بصبببببببببببدد التطر  

في قوانينها فيما الحكومات في الدول الكبرا عالجت بعض الثغرات  اصببببببببببببببة أن بعض  الحالية،
وتم التوصبببببل يتعلق بمعايير المحاسببببببة والمراجعة لديها سبببببواء على الصبببببعيد المحلي أو العالمي، 

 تشابه بين ما حدث لها وما يحدث في العالم المالي اليوم. وليس هناومستقرة، نتائج  إلىفيها 
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، بهدف  19-كوفيد ونحن هنا بصبببببببدد اسبببببببتخالص الدروس المسبببببببتفادة من  الل مواجهة جائحة
االرتقاء بالدور الريادي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسببببببببية ،  اصبببببببة وأن المشبببببببكلة عالمية 
وليسبببببببت محلية وأن سبببببببرعة االسبببببببتجابة والمرونة في التعامل مع القرارات والقوانين التي تصبببببببدرها 

التعامل معها الحكومات وما تتطلبه من شببببببببفافية وسببببببببرعة في اصببببببببدار التقارير وتقدير للمخاطر و 
وتطوير األدوار الريادية التي من المفروض أن تقوم بها تل  األجهزة للحد من انتشببببار الفسبببباد في 
مثل هذه الظروف، وصببببببببيانة االقتصبببببببباد وزيادة مناعته ، والحفاا على االمتيازات التي يتمتع بها 

التي تصببببيب  الخسببببائرالمواطنين إضببببافة للخدمات االسببببتثنائية التي تتطلبها المرحلة مع الحد من 
للعديد من دول العالم في طريقة مواجهة تل  األزمة ،  عالميةاالقتصببباد والمسبببتثمرين، والخيارات ال

أو االشببتراكي أو الشببمولي، أيضببا وجهات الحلول التي تطرحها  بطبيعة النظام الرأسببمالي وعالقتها
في بداية  والتي تبناها الغرب ،)كالمدرسببببببببببة الكالسببببببببببيكية الحديثة (المدارس االقتصببببببببببادية الجديدة 
ورئيسببببببببببة  ،السببببببببببابق روالند ريغان حين انتهجها الرئيس األمريكي ،الثمانينات من القرن الماضببببببببببي

 .والمدرسة الصينية ومدارس الدول االسكندنافية تاتشر الوزراء البريطانية دنذاو مارجريت
 

 البحث:مشكلة • 
-جائحة كوفيدمواجهة فيروس  أزمةالمحاسبببببببببببية من األجهزة العليا للرقابة المالية و حقيقة موقع  -
 .الحاليةالمالية العالمية  واألزمات 19
 .األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبيةاكتشاف مواقع الخلل في أداء  -
طريقة ممارسة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية في  مواطن النجاح والفشلالوقوف على  -

 .اجهة الجائحة الل فترة مو 
 
 البحث:أهداف • 

ألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبببببببببية المناط بادور لإيجاد سبببببببببل لترقية ا الىالبحث يهدف هذا 
في دليببة  ،إثببارة بعض النقبباط الهببامببة ، ومحبباولببةوتبعبباتهببا 19-جببائحببة كوفيببدالل مواجهببة أزمببة  

 اعمله ليكون  تل  األجهزة،يل دور في محاولة لتفع ،البحث تمهيدا لطرحها على بسببببببببببببببباط ،عملها
 ،حداث المستقبليةا في التنبؤ باألولزيادة فاعليته ،أكثر تأثيرا في اتخا  القرارات االقتصادية المثمرة

 .االقتصاد بفعالية وكفاءة وانتاجية والتي قد تؤثر على سير واستمرارية
 



Limited Access - وصول محدود 

 

7 
 

 أهمية البحث:• 
وهو دور  جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبببببببببببية،ألالمناط بادور التنطلق أهمية البحث من أهمية 

هو معلوم أن  تل  األجهزة، وكمامدا الحاجة الملحة لمثل  أحداألهمية بحيث ال يخفى على  من
يعتمدون بشبببكل رئيسبببي على المعلومات  ،والمسبببتثمرين والمسببباهمين الحكومات ومجالس الشبببركات

وهي معلومبببات مهمبببة  ،الخبببارجيبببة المراجعبببةمكببباتبببب تقوم بتقبببديمهبببا أجهزة الرقببباببببة العليبببا و  التي
 المكونة لالقتصاد الكلي للدولة. هاشركاتالدولة، و ولقياس مدا متانة اقتصاد  لالستثمار

 منهجية البحث:• 
 وإلى ،الموضببببببببوه وحداثته اسببببببببتنادا إلي طبيعة ،نهج هذا البحث منهج البحث الوصببببببببفيسببببببببوف ي

وهي  طوة اسبببببتكشبببببافية  ،المعلومات التي جمعها الباحثو  ،الدراسبببببات والدوريات والمراجع العلمية
االسببببببتفهام  شببببببأنها أن تضببببببعنا على الطريق الصببببببحيح عبر إنارة العديد من عالمات من ،تمهيدية
المراجعة علم يحتوا العديد من  فجانب ،والتي يجب أن تكون مقدمة لبحوث مسبببببببتفيضبببببببة ،الهامة

من هنا سببببببببببوف يقوم هذا البحث بتتبع ردود و  ،بحث واحد العلوم والتي يصببببببببببعب افحاطة بها في
المؤسببببببببببسببببببببببات الرقابية  العالمية لجهات الرقابة المالية الدولية والمحلية التي صببببببببببدرت من األفعال

المركزية ومن الشبببببركات نفسبببببها ومن االتحادات  الرسبببببمية والبنوو المراجعةالرسبببببمية كمؤسبببببسبببببات 
 العالمية. المراجعةو  وجمعيات المحاسبة

 
 :محددات البحث

ة العالمية االقتصادي مظاهر األزمة سبق  ل حيث  ،ةيعتبر هذا الموضوه من المواضيع الحديثال 
ال العالم بأسببببببببببببره حائرا في الز  على الجائحة بعد مرور عامين و ،(2008في منتصببببببببببببف العام ) 

 منالهيئات المحاسبببببببببببببية العالمية  اسببببببببببببتفادتوقد  ،وكيفية عالجها ،مواجهة الجائحة أزمة تالامآ
 المحاسببببببية ومعايير المراجعة المعاييرفي  وأعدت مجموعة من التعديالت ،سببببببقتهاي اث التحدألا

سبببببببوا من المتاحة في هذا المجال شبببببببحيحة  المصبببببببادرولكن ما زالت  ،لمواجهة الحاالت المماثلة
 وقد كان البد والحالة هذه االسبببببببببببتعانة بتكنولوجيا الشببببببببببببكة ،منشبببببببببببورةالكاديمية األ بحاثاأل بعض
 إلي الكتب رتكازاال ، إضبببببببببببببببافة إلىنكبوتية في الحصببببببببببببببول على ما يحقق الفائدة لهذا البحثالع

 .المحاسبة المتخصصة عند التأسيس لمعلومات علمية مؤكدة في والدوريات والنشرات
 فروض البحث 

 هناك فرضيتان رئيسيتان للبحث وهما:
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 أجهزة الرقابة المالية  كان لها تأثير ذو داللة إحصائية في أداء 19-أزمة جائحة كوفيد
 والمحاسبية العليا.

  هناك دور للمعايير المحاسبببببببية ومعايير المراجعة ذو داللة إحصببببببائية في تعمي   ثار
 بسبب وجود أخطاء هيكلية فيها. 19-جائحة كوفيدأزمة 
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 ية العليافي أداء أجهزة الرقابة المالية والمحاسب 19-أثر جائحة كوفيد األول:الفصل 
 

 أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية العلياالمبحث األول: 
و ل  للتفريق  أجهزة الرقابة المالية والمحاسبببببببببببببية العليالقد كان عنوان هذا البحث شببببببببببببامال لجميع 

األزمة الحالية  الل غيرات االقتصببببببادية العالمية و العالقة بالمت إلىحسببببببب األهمية بالنسبببببببة  بينهم
 .19-كوفيد جائحة مواجهة

 : راجعينأمام نوعيين من المبداية لذلك نحن 
  ( INTERNAL AUDITORالداخلي )أو المدق   المراجع الداخلي أوال:

ويعتبر عينها على العمليات  صبببباحب السببببلطةالذي يعمل تحت إمرة  راجع أو المدققوهو  ل  الم
الدا لي بالنقاط  راجعمهمة الم( COSO)وقد أوجزت  الجهةالمحاسبببببببببببببببية التي تجري في دا ل 

  التالية:
 الفاعلية في التشغيلو تحقيق الكفاءة  -1
 تحقيق الدقة في المعلومات المالية -2
 تشجيع االلتزام بالسياسات والنظم والتعليمات التي تصدر من القائمين على العمل. -3

سبببببببببببببتقاللية عن أن يتمتع باال فعال، يجبعمله على نحو  الدا لي أو المدقق المراجعولكي يؤدي 
عمل مادام مرتبطا معها بعالقة  المنظمةولكنه ال يمكن أن يكون محايدا عن  التنفيذية،الوظائف 

 .(27 ، ص2008 ،لوب  ،أرينز)
المدققين الدا لين تفيد بأنهم  المراجعين أو األ يرة ظهرت بعض األصبببببببببببوات من و الل الجائحة 

 هممنظماتالتي تواجهها  ةالمخاطر المؤكدمن  رؤسبببببببببببببببائهمقاموا بتحذير  المراجعين الدا ليينأي 
ولكن الكثير من المسببببببببببببببؤولين تعاملوا مع األمر بصببببببببببببببفته أمن قومي أو   الل مواجهة الجائحة،

األطراف صببببببباحبة  سبببببببياسبببببببي ولم ينظروا الى حوكمة األزمة والتعامل معها بما يضبببببببمن مصبببببببالح
ولكن التساؤل ، لسلطة مسؤوليهم ن سلطتهم  اضعةأل ،راجعينوقد نجد العذر لهؤالء الم، العالقة

الحسبببببببببببببببابات  يمدققاألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبببببببببببببببية و  عاتق الكبير سببببببببببببببوف يقع على
  الخارجية.
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 EXTERNAL) ينالخارجي ينالمدققلرقابة المالية والمحاسببببببببببية أو ة العليا لز األجهثانيا:  
AUDITORS• ) 

عليها، أو تكون الجهة  اضببببببببعة  المراجعةبالقيام ب وهو من تقوم المؤسببببببببسببببببببة االقتصببببببببادية بتكليفه
يجب أن تنطبق عليه الشروط المهنية لعملية  ،طرف  ارجي هوإ ًا  ،لرقابته بموجب قانون الدولة

تل  المراجعات  وهي ،خارجية المؤداة هي األكثر تكرارافإن المراجعات ال ،وبصببفة عامة ،المراجعة
، 2009 ،)لطفي (،القوائم المالية )بمراجعة أو ما يعرف ،ألعمالافلزامية للقوائم المالية لمنشببببببببأة ا

 .(17 ص
 الخارجي المدق  ع أوالمراجطبيعة عمل ثالثا: 

األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبببية و وحدات المراجعة الدا لية  بداية من المهم أن نعرف أن
و  ،حرص على األ ذ بالمبادئيحرصبببببببببببببون كل ال ،والمدققون بشبببببببببببببتى أنواعهم  المراجعةمكاتب و 

من بالضبببببببرورة وهي  أو أن هذه المعايير معلومة لديهم( GAAPالمقبولة، )  المعايير المحاسببببببببية
المحاسببببببية العالمية  وقد سببببباهم العديد من الهيئات ،المراجعةجراء عمليات إضبببببمن أولوياتهم عند 

نتوسببببببببببببببباي كمنظمات األ قنينها،المراجعة وت وعملت على تأطير عملية ،المراجعةفي إثراء عملية 
(INTOSAI و )مجلس معايير المحاسبببببببببببببببة المالية (FASB، )  األمريكي للمحاسبببببببببببببببين و المعهد

وقببد اتفقوا على عببدد من (، IASBومجلس معببايير المحبباسبببببببببببببببببة الببدوليببة )(، AICPA) القببانونيين
  .التعميم في دول العالم الدولية التي أ ذت طابع المعايير

إلى الحدود مؤسبببببببببببسبببببببببببات لم تأل جهدا في محاولة الوصبببببببببببول بمهنة المراجعة ونجد أن كل تل  ال
لعمل هذه المؤسببسببات  السببالمة عملية المراجعة وضببمان االمرجوة من التأكد والتحقق، و ل  ضببمان

 االقتصادية والجهات الحكومية التي تعتمد عليها.

 العالمية 19-جائحة كوفيدمظاهر أزمة المبحث الثاني: 
والتي ببدت واضببببببببببببببحبة في ارتبباو  19-جبائحبة كوفيبدن مظباهر األزمبة المرتبطبة بهنباو العبديبد م

السببببياسببببيين واالقتصبببباديين والمنظمات الدولية حول تفسببببير مآاالتها وبروز عامل انعدام الثقة بين 
 المتعاملين مع األزمة الحالية األمر الذي أدا الى سلسلة من النتائج أبرزها:

  المشببببببببببببببرعين  األمر الذي دعامات والشببببببببببببببركات الكبيرة انهيار وافالس العديد من الحكو
والحكومات القادرة على اصببدار بعض قرارات االعفاء الضببريبي وسببن قوانين المسبباعدات 
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دية والحفاا على مسيرة المالية، والتي من شأنها وقف انهيار كبريات المؤسسات االقتصا
 االقتصاد.

ليات اففالس، ومنع انهيار باقي ووقف سببلسببلة االنهيار في أسببوا  البورصببات ووقف عم
الى استخدام نفس السياسة المالية التي اعتمدت  الدولة المالية، وقد لجأت الدول مؤسسات
وهي ضبببخ المزيد من األموال للبنوو والشبببركات التي تعاني من مخاطر  2008في أزمة 

 اففالس، ولكن مظاهر األزمة بدت واضحة في:
 حلية والعالمية انهيار في أسعار البورصات الم -1
  ةانهيار العديد من المؤسسات االقتصادية و اصة منها المتوسطة والصغير  -2
 واألفراد تراكم الديون على الحكومات والمؤسسات  -3
 استمرار التضخم رغم أنه كان متوقعا في مثل هذه الظروف -4
 تقلص عمليات افنتاج والتسويق العالمية. -5
جائحة ع أنواعها ما عدا المتعلقة بأزمة تقلص عمليات االسببببببتهالو على السببببببلع بجمي -6

 19-كوفيد
لقيود على حركببببة البضببببببببببببببببببائع تقلص التجببببارة الخببببارجيببببة بين دول العببببالم وفرض ا -7

 واألشخاص.
والخوف من انهيار النظام  اضببببببببببببطراب في أسببببببببببببعار الصببببببببببببرف والعمالت في العالم، -8

 .المصرفي
ألغلب دول  ديالسبببببببتثمارية وبطء النمو االقتصببببببباتوقف العمل في أغلب المشببببببباريع ا -9

 العالم.
 .1939ازدياد نسبة البطالة إلى ارقام غير مسبوقة منذ فترة الفساد الكبير  -10
 دالت النمو االقتصادي في الدول المتقدمة.عانخفاض م -11
انخفاض أسبببببعار النفط إلى مسبببببتويات متدنية، نتيجة الركود االقتصبببببادي المرافق  -12

توقف و الطيران واألشبببببخاص  والقيود المفروضبببببة على حركة 19-جائحة كوفيدألزمة 
 الكثير من األنشطة االقتصادية في البلدان المستوردة.

 على األعمال: 19-جائحة كوفيدأهم ما يميز تأثيرات 
زيبادة كبيرة في اللجوء إلى اسببببببببببببببتخبدام طر  العمبل عن بعبد والوصببببببببببببببول إلى برامج  -1

 وتطبيقات العمل عن بعد.
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والعمالء عن طريق الفيدو وأدوات  اسبببببببببببببتخدام طريقة التواصبببببببببببببل مع المدراء والزمالء -2
 التواصل عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية.

 عبر الشبكة العنكبوتية  ارج منطقة األنترانت. زيادة كبيرة في حركة المرور -3
 من أجل مرونة أعمال المؤسساتمزود  دمة األنترنت ( ISPاالعتماد المتزايد على ) -4

 البيانات بسبب طر  العمل الجديدة.وبالتالي زيادة محتملة في مخاطر تسرب 
 نقص االشراف المباشر على األعمال. -5
 الطباعة المادية للمستندات(. )مثلعلى بعض العمليات التشغيلية  التأثير -6
قد تحتاج  –زيادة إقبال العميل على الخدمات عبر األنترنت مقابل القنوات التقليدية  -7

اللجوء إلى المواجهة المباشرة وجها الحساب( وبالتالي دون بعض العمليات )مثل فتح 
 لوحه مع العميل.

 والهندسببة االجتماعية األ را  19-جائحة كوفيدزيادة في التصببّيد االحتيالي المرتبط ب -8
)الوصول الى األنظمة أو البيانات عن طريق استغالل علم النفس البشري من  الل 

 .(Hadnagy, 2010)) االيهام بأمور عدة أو االشاعة أو االغراء(
تأثير سببلسببلة التوريد بشببكل متسبباو بالعوامل المذكورة أعاله وزيادة المخاطر المرتبطة  -9

 بالمؤسسة.

 19-جائحة كوفيدالوضع الجديد بعد 
 انطلقت الدول والمؤسسات واألجهزة العليا للمراجعة في إدارة المرحلة من عدة أولويات:

 :األولوية األولى 
ن الحفاا على سببببالمة األشببببخاص يأتي في الدرجة األولى ويأتي بعده الحفاا على هي أ

 .سالمة األعمال
 

 :األولوية الثانية 
الحفاا على اسبببببتمرارية األعمال من  الل طرح اسبببببتراتيجيات ومبادرات تتضبببببمن إد ال 

 .تقنيات جديدة. مع احتمالية إقالة بعض الموظفين
 

 :األولوية الثالثة 
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بة العمالء، وهي الحفاا على والء العمالء المسببببببببتدام. من  الل اسببببببببتدامة هي إدارة تجر 
 التواصل بالطر  المبتكرة وتلبية االحتياجات.

 تدقي وال المراجعةعلى وظائف  19-جائحة كوفيدتأثير 

وتمثيلها ضببببببببببمن  طط األعمال التنفيذية لعمليات  ةالسببببببببببنوي المراجعةعلى  طط  تأثيرها -1
 المراجعة.

 ني:األمن السبرا -2
لموظفيها لممارسببببببببة  المراجعةاألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبببببببببة ومكاتب سببببببببمحت 

العمببل عن بعببد من أي مكببان وبببالتببالي فببإن تقييم مخبباطر العمببل والرقببابببة لم يتم تقييمهببا 
 بشكل مناسب.

 تكنولوجيا المعلومات: -3
 علومات.من تقنيات المعلومات على األعمال وأمن الم %60إضافة ما يقرب من 

 العالقة مع الطرف الثالث: -4
المراجعبة لتغطيبة العالقبات مع الطرف  من إمكبانيبات %50خصببببببببببببببيص موارد اقبل من ت

 .)وهو كل طرف يؤثر ويتأثر بأعمال المراجعة( الثالث
 أعمال المراجعة: -5
  مشببببببببببببببباركة الملفات  –إدارة عمليات المراجعة عن بعد من  الل المؤتمرات التلفزيونية– 

 000بيقات مشاركة التط
  بسبب التحول التقني.للمراجعين تحديث وتغيير المهارات المطلوبة 
 على اقتصببباد البالد وزيادة البطالة قد تزيد من مخاطر  19-جائحة كوفيدالسبببلبي ل التأثير

 بذل .مباشرة اال تالس. وبالتالي توجيه أعمال المراجعة نحو األنشطة التي لها عالقة 
 صبببببب على أمور تتناسبببببب مع الوضبببببع الجديد وأهمها التعامل تركيز المراجعة يجب أن ين

مع التقنيات الناشببببببببببئة في ظل األزمة وهذه التقنيات تتميز بسببببببببببرعة النمو والتغير الجذري 
 ،بحيث تكون متناسقة ومتناسبة مع مضي الوقت و ات تأثير ملحوا في مجال االقتصاد

  افنتاج المعرفي، ولكن أهم ما على طر  بدورها والتي تؤثر ،وأنماط التعامل فيما بينها
 يميزها أن تأثيرها المستقبلي غير مضمون ومبهم.
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  إدارة المخاطر الكامنة في التقنيات الناشببببببئة، وأهمها تقييم توقعات نتائج التقنيات الناشببببببئة
على من الواقع، و اصبببببة أن اسبببببتخدام منهجيات العمل الحالية في التعامل مع أ بمسبببببتوا 

والخوارزميات المعتمدة قد تخلق نتائج غير عادلة، فحيثما توجد أ طاء التقنيات الناشببببئة. 
 في البرمجة فإن  وارزمية الحلول لن تعمل بالكفاءة المتوقعة وقد تعطي نتائج مضللة.

  موجه نحو إدارة المخاطر الناتجة عن اال ترا  الشبببببببببببكي، والتي يكون االسببببببببببتهداف فيها
 األنظمة التي تعالج البيانات الضخمة.

  التعامل مع المخاطر والمسببباءالت القانونية: فاألنظمة التي تعالج كمية كبيرة من البيانات
 للعمالء قد ال تخضع لألنظمة العامة لحماية البيانات الشخصية والحكومية.

  التعامل مع مخاطر السمعة: فاألنظمة الناشئة قد تعطي نتائج متحيزة أو أ طاء أو تكون
تتسببببب بضبببرر كبير بسبببمعة الجهات خدام غير األ القي وقد عرضبببة لال ترا  أو االسبببت

 المالكة لتل  األنظمة الناشئة. ؛الخاضعة للمراجعة

 أهم التحديات والفرص التي تواجه األجهزة العليا للرقابة المبحث الثالث: 

 الحوكمة الرشبيدة واألمن الوطني هما التطلعات المشبتركة للناس في جميع أنحاء العالم، ويشبكالن
 مهمة مشتركة لجميع األجهزة العليا للرقابة.

وفي الوقت الحاضبببببببر، مع تطور العولمة االقتصبببببببادية من حيث العمق، والتأثيرات المزلزلة ألزمة 
على كافة نواحي حياة األمم و اصبببببببببببة حيات واقتصببببببببببباديات األمم، زادت حدة  19-جائحة كوفيد

ن االقتصادي، واألمن البيئي، واألمن الغذائي، أمن الطاقة والموارد، واألم –القضايا العالمية مثل 
، 19-جائحة كوفيدوالصببببببد  والكفاءة الحكومية، والجهود المبذولة لمكافحة الفسبببببباد المرافق ألزمة 

وتأثير البطالة الغير مسبوقة وما يرافقها من برامج الدعم الحكومي، كل  ل  يطرح متطلبات أعلي 
لها تتصببدا لتحديات جديدة. أعتقد أن التحدي األكبر، بالنسبببة بالنسبببة لألجهزة العليا للرقابة ويجع

 .(2013)جياني،  ،للجميع، يتمثل في تعزيز و دمة حوكمة وطنية رشيدة

أوال: حيث تفترض حقبة التنمية الجديدة هذه دورا متزايد األهمية في الحوكمة الوطنية فإنها تدعو 
 ستمر لمهام المراجعة الوطنية. الى التعميق الم

باعتبار المراجعة الوطنية قوة حيوية في الحفاا على الديمقراطية وسيادة القانون فإنها تؤدي ثانيا: 
دورا حبباسببببببببببببببمببا في تعزيز كفبباءة الحوكمببة، والنهوض بببإدارة نظيفببة والحفبباا على األمن الوطني 

 وتحسين معيشة الشعب.
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األجهزة العليا للرقابة فيما يتعلق بتوجيه أفكارها، ومناهجها، ومع  ل  يوجد حاليا تقييدات على 
 وتأثيراتها من أجل تلبية كافة احتياجات الحوكمة الوطنية الرشيدة.

في هبذ   المراجعبةمبا هو المطلو  من األجهزة العليبا للرقباببة المباليبة والمحباسبببببببببببة ومكباتبب 
 :المرحلة

تقنيات الناشئة المستخدمة، والعمل بالسرعة سرعة التكيف والترحيب بالتغير الحاصل بسبب ال -1
المطلوبة على اسبببتيعابها وتقييمها والتعامل معها وسبببرعة االسبببتجابة للتعامل مع منتجات تل  

 .التقنيات
للحفاا على كفاءة وفاعلية اسببببببببتمرارية تطوير قدرات المراجعين واسببببببببتمرارية التأهيل والتعلم،   -2

 المراجعين وفعالية عملية المراجعة.
توجهات المؤسبببسبببات والمنظمات في ، واحترام لحفاا على الموضبببوعية واالسبببتقالل والشبببفافيةا -3

ممارسببببببة للوصببببببول إلى أفضببببببل التوصببببببيات في  ة، والتعاون ها عند تبني التقنيات الناشببببببئ يار 
 .19-جائحة كوفيداألعمال في ظل 

ومن ثم تحديد مراجعة افدارة العليا ألجهزة الإعادة تقييم منهجيات العمل بدءا من تحديد رؤية  -4
وعملية تنفيذ المهام والتوثيق مجال المراجعة مرورا بخطط المراجعة وتصبببببببميم برامج المراجعة 

 ومن ثم التنفيذ واالعتماد واالرسال.
 

 :ما هو المطلو  من المراجعين 

 على المراجعين وعمليات المراجعة.معرفة التحديات وتأثيرها  -1
ب أن يرتبط التهديد بالثغرة التي إ ا تم اسببببببتغاللها الموازنة بين المخاطر والفرص، يج -2

يمكن أن تؤثر سلبا على أصل المعلومات التي يتم مراجعتها، وإ ا لم تحدث فإن  ل  
 ال يمثل تهديدا.

يقلق الكثير من المراجعين بشببببببأن التهديدات ونقاط الضببببببعف التي ال تشببببببكل مخاطر  -3
مع إعطاء األولوية لالمتثال  مواردوإضبباعة الوقت الثمين وال فعلية على أحد األصببول

 على المخاطر. 
 احتضان التقنيات الجديدة واالعداد لمواجهة التحديات المقبلة: -4

 ربط مهارات المراجعين مع المستقبل. 
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 االعداد لما سيكون عليه مستقبل التعامل الرقمي للمراجعين. 
  ت المستقبلمع تحديا مالءمتهاتقييم مهارات المراجعين بشكل دوري وقياس مدا. 
  للتنبؤ بالمستقبل المراجعةإرادة المراجع هي الطريقة األكثر دقة لقيادة. 
 ( االسببتثمار في تقنيةRPA) ،والذكاء  أتمته العمليات اآللية أو التشببغيل الربوتي للعمليات

 االصطناعي.
 .توظيف واستقطاب المهارات البارعة في المجال الرقمي 
  المراجعة الخاصة بمهام المراجعةضبط  طط. 

 

واألجهزة  في األجهزة العليببا للرقببابببة المبباليببة مخبباطر التخطيا االسبببببببببتراتيجيالمبحببث الرابع: 
 .19-في ظل جائحة كوفيد الخاضعة لرقابتها

  في اعتماد التقنيات الناشئة.والمحاسبية عدم قدرة األجهزة العليا للرقابة المالية  -
 ة إدارات المنظمة.بين كافالفشل في انشاء قنوات اتصال مفتوحة  -
عدم وجود اسبببتراتيجية واضبببحة لتطوير هياكل الحوكمة )المؤسبببسبببية والتشبببغيلية( جنبا الى  -

 جنب مع التنفيذ التكنولوجي.
 السماح لمشاريع التقنيات الناشئة غير المعروفة بالتأثير على المنظمة بأكملها. -
 البيئي للمؤسسة. النظام جيا المناسبة لمستوا النضج التكنولوجي أوو عدم اعتماد التكنول -
 .فضلاألشخاص بشكل أ فدارةعدم وجود استراتيجية  -

في ظل  في األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسببببببية التخطيا االسبببببتراتيجي للمراجعةخطوات 
  .19-جائحة كوفيد

بكل ما تحتويه من ظروف عمل عن  19-الواقع الجديد لبيئة العمل الذي أوجدته جائحة كوفيد
عد واستخدام تقنيات جديدة، إضافة الى التغيير في افجراءات والسياسات المعتمدة نتيجة ب

القرارات الحكومية الصارمة، كل  ل  تطلب إعادة النظر في  طوات التخطيط االستراتيجي 
 للمراجعة والتي تمثلت في اآلتي:

 .19- الل وبعد جائحة كوفيد فهم سيا  المؤسسة واستراتيجيتها -
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والتي وضببببببببببببببعتها لجنة  19-الرشببببببببببببببيدة في ظل جائحة كوفيد ونات نظام الحوكمةفهم مك -
 األزمات الوطنية.

 –الخصبببببوصبببببية  –افجراءات  –مبادئ المؤسبببببسبببببة  –البيانات  –االطاله على القوانين  -
 .19-في ظل جائحة كوفيد األ را  ومتطلبات االمتثالاللوائح 

األطراف الثببالثببة  –كببل التنظيميببة الهيببا –تحببديببد حببافظببات تببدقيق تكنولوجيببا المعلومببات  -
 .األ را 

 أية مبادرات جديدة -منظومة السبببببببببببلوو المهني –االطاله على الثقافة واأل ال  المهنية  -
 طبقا لبيئة العمل الجديدة.

 .التدريب على تدقيق تكنولوجيا المعلومات ومراجعة نتائج التدريب العام للتوعية -
سبببببواء مخاطر االعمال أم المخاطر المالزمة  التدريب على طر  تحديد المخاطر الجديدة -

 ألعمال المنظمة أم مخاطر المراجعة وكيفية التعامل معها.
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للرقابة المالية وإدارة عمليات المراجعة في األزمات المصبببباحبة األجهزة العليا  المبحث الخامس:
 .19-كوفيد جائحةل

 وتسبببببخير بها إضبببببافة قيمة يمكني وقت مضبببببى في الكيفية التي التفكير أكثر من أاألمر تطلب ي
 الفعلي واعتماد نهج أكثر تعاونا. وظائف المراجعة لتوفير ضمان في الوقت

أيضببا  طًرا واضببًحا، ليس فقط على صببحة ورفاهية عامة السببكان، ولكن  19-كوفيد تمثل جائحة
ابة المالية األجهزة العليا للرقمن الوباء  استدعى وجوداء العالم. وقد المنظمات في جميع أنح على
صببببببببببنع  مراجعة عملية لى سببببببببببالمة الموظفين والعمالء، وتطلب األمرتقييم تأثير هذه اآلفة عالى 
كل  ل  مع الحفاا على االلتزام -في الوقت الحقيقي  ةأكثر مرونة وضببببببببببببمانكي تصبببببببببببببح قرار ال

 .بالمعايير الدولية للممارسة المهنية

في ظبل  يهببا والمخبباطر التي يجببب معببالجتهببالبدا الممببارسببببببببببببببين أولويبات عبديبدة للنظر فكبان لقببد 
كثيرة، إال أن العديد كانت على الرغم من أن التحديات و . 19-كوفيدجائحة األزمات المصببببببباحبة ل

: تعبباون األعمببال، المراجعين مثببلاهتمببام وتركيز  تتطلبببعلى وجببه الخصببببببببببببببوص  من المجبباالت
، المراجعببببببةصببببببببببببببببببببة ببببببب، المخبببببباطر الخبببببباالمراجعببببببة، قببببببدرات فريق المراجعببببببةمنهجيببببببة تخطيط 
 .واالتصاالت...الخ

 تعاون األعمال

في ضبببببببببببببوء الوضبببببببببببببع الحالي، من المهم إعادة تقييم المخاطر فعادة التركيز على األمور األكثر 
 .أهمية. حيث يتطلب الوباء التفكير في كيفية إضافة القيمة

إلى الوقت  اصببببببببببببة بهزيادة أنشببببببببببببطة مراقبة األعمال الخا األجهزة العليا للرقابة الماليةيتعين على 
الفعلي أو القريب من الوقت الفعلي، وتمكين الممارسبببببببين من مراقبة وحدات أعمالهم بشبببببببكل فعال 

 .المراجعةومالئم واالستجابة لتغيير ملفات تعريف المخاطر واحتياجات 

 المراجعةمنهجية خطة 
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هم لمواءمة أولويات موهذا  الل تقييمات المخاطر الجارية  المراجعةإعادة ترتيب أولويات  طة  
مع أعلى المخاطر المباشبببببببرة للمنظمة. هذه هي التغييرات في الوقت الحقيقي على  طة  المراجعة
بدء / إيقاف / -لمعلومات المخاطر الجديدة، ويسببببببببببببببتتبع  ل  اتخا  قرارات  اسببببببببببببببتجابةً  المراجعة
-ف جائحة كوفيدتفرضبببببببها ظرو لمواجهة التحديات المحددة التي  المراجعةلمواءمة  طة  -تجميد
19 . 

التي يمكن إجراؤهبا عن بععبد  المراجعبةيجبب أن تراعي هبذه التعبديالت متطلببات الموارد وعمليبات 
وجود مشبببببباركة كافية  المراجعةضببببببمن يجب أن تو  على العمليات المحدودة.  بأقل قدر من التأثير

 .فدارة التوقعات مع أصحاب المصلحة الدا ليين والخارجيين، بما في  ل  الجهات التنظيمية،

 :ما يلي 19-جائحة كوفيد فترةالمهمة خالل  المراجعةأمثلة على مجاالت 

 إدارة األزمات، التعافي من الكوارث، و طط استمرارية األعمال. 

 زيادة مخاطر االحتيال. 

 الوصول غير المصرح به إلى األجهزة وتسلل الشبكات، مما يؤدي إلى  ر  البيانات. 

 ف المببدفوعببات الممنوحببة للعمالء والتببدفق الهببائببل المحتمببل للطلببب من تببأثير برامج تخفي
 العمالء الذين يواجهون صعوبات مالية

  حول العدد  بيانات قيميةتبحث الشببببركات عن ضببببمان في الوقت الحقيقي للحصببببول على
من العمل بشكل ين المراجعتمكين  أجهزة الرقابة وبالتالي علىالمتزايد للمخاطر وحجمها. 

تعاون لتسبببببببببببهيل توفير جمع البيانات وتعزيز ال ع الجهات الخاضبببببببببببعة للرقابة بغيةوثيق م
 .في الوقت الحقيقي ضمان التأكيد

  حيث ال مرن في مواجهة مجموعة من العوامل سببببببببببببببريعة التطور المراجعيجب أن يظل ،
على  اوالتأثير الحقيقي الذي سبببببببببببيكون له جائحةسبببببببببببتمر اليعرف أحد كم من الوقت سبببببببببببت

 .، محلًيا وعالمًياالمؤسساتو  المنظمات

 المراجعةقدرات فري  
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، وكذل  أسببببببرهم المراجعةتدابير لضببببببمان صببببببحة وسببببببالمة موظفي  المراجعةفريق يجب أن يتخذ 
 ومجتمعاتهم.

التي تتطلببب السببببببببببببببفر أو  المراجعببةعمليببات  إنجببازمن  المراجعيجببب أن تمكن هببذه افجراءات و 
 المالحظات في الموقع. 

من العمل عن بععد مع االسبببببتفادة من  المراجعةم ترتيبات العمل المرنة فريق مّكن اسبببببتخداتأيضبببببا 
 التكنولوجيا ألداء افرشادات. 

األعمببال للتخطيط الفعببال، والتفبباعببل، منظمببات و  ينالمراجعكمببا يتطلببب المزيببد من التعبباون بين 
 .وتبادل البيانات الجوهرية

  المراجعةالمخاطر في 

نفس معايير إدارة المخاطر على نفسبببببببببببببببه الذي يتوقع رؤيتها أثناء  فريق المراجعةيجب أن يطبق 
. وهذا يسببببببببببتلزم االحتفاا بسببببببببببجل للمخاطر يوضببببببببببح جميع الخاضببببببببببعة للمراجعةجهة لل تهممراجع

، مثل أي إدارة فريق المراجعةوالخطوات المطلوبة فدارتها. يواجه  جعةالمخاطر التي تواجه المرا
، على غرار أي عملية وادارتها هاتراقبفها وميا وتقيمها وتخفيدهفي المؤسبسبة، مخاطر يفترض تحد

 .فدارة المخاطر

د تشبببمل الفشبببل ، ق19-جائحة كوفيد تزيد هذه المخاطر من المخاطر الناشبببئة الجديدة، مثل تأثير
 المراجعة، وتقييمات المخاطر غير الكافية، وإجراءات المراجعةفي تغطية المخاطر الرئيسببببببببية في 

فيه،  المراجعةفي المجال الذي يقومون ب وضببعف  برة المراجعينل غير صببحيح، المصببممة بشببك
فريق المراجعة وبالتالي تأثيرها على سببببمعة والتأكيد الخاطئ / غير الدقيق، ومصببببداقية أو سببببمعة 

 .أجهزة الرقابة المالية العليا

 :ما يلي19-بتأثير جائحة كوفيدتشمل المخاطر المحتملة المرتبطة مباشرة 

 .المخطط لها المراجعةالمقيدة على السفر ألداء عمليات  المراجعيندرة ق •

ويوضببعون في الحجر الصببحي الذاتي، ،  19-بكوفيد ون أو أفراد األسببرةراجععندما يصبباب الم •
 .المراجعةيؤثر  ل  على تنفيذ  طة 
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المحدود من المنزل ولكنهم يواجهون تحديات في اتصببببال الشبببببكة أو الوصببببول  المراجعون يعمل  •
 .إلى افنترنت

ين في الحصببببببببول على راجعتقوم المؤسببببببببسببببببببات بتقليص الموارد وبالتالي ال يمكنها مسبببببببباعدة الم •
 .المطلوبة المراجعةمعلومات 

 التواصل هو الحل 

مطلعين على المراجعين أمًرا ضببببرورًيا فبقاء  فريق المراجعةتعد الرسببببائل المسببببتمرة والمتسببببقة من 
إبقاء أصببحاب المصببلحة  وبنفس األهمية. الوظيفية نها قد تؤثر على حياتهممبادرات الوظيفة، ألال

إلى تأجيل أو فيها ي يحتاج الت المراجعةبما في  ل   المراجعة،على اطاله دائم على أنشببببببببببببببطة 
  .تدقيق الجداول الزمنية

ا بشببببيء يعرفه بالفعلف. يعتبر من المخاطر اففراط في التواصببببل"  من األفضببببل أن تخبر شببببخصببببً
 ".لالستماه له بداًل من عدم إ باره بشيء يحتاج

https://www.acc4arab.com/post/Managing%20in%20a%20Crisis 
هل يمكن الحد من مخاطر الفساد وزيادة كفاءة أجهزة الرقابة العليا دون إعاقة استجابة  

 ؟(2020)اوكيري،  19-فيدالحكومات لجائحة كو 
، من الممكن أن تؤدي الحاجة للتحرو بسببببببببببببرعة إلى 19-كوفيدبينما تتصببببببببببببدا الحكومات ألزمة 

يمكن لظروف تفشي الجائحة أن اف الل بافجراءات العادية المصممة لمكافحة مخاطر الفساد. و 
أكثر صبببعوبة. عالوة على  ل ، فإن طبيعة االسبببتجابة للحاالت  تجعل رقابة األجهزة العليا للرقابة

في أسببببببببوأ الحاالت، أن يفضببببببببي إلى  تح دفاقا جديدة للفسبببببببباد الذي يمكنارئة  اتها يمكن أن تفالط
لشبببببببحيحة بعيدا عن معاناة ال مبرر لها، بل وإلى فقدان األرواح من  الل تحويل مسبببببببار الموارد ا

كما يمكن أن يؤدي الفسببببببببباد إلى ترسبببببببببيخ   .لذين يحتاجون إليها أكثر من غيرهمالناس واألماكن ل
يازات النخبة المتنفذة، واتسبببببببببباه هوة التفاوت وعدم المسبببببببببباواة، وتقويض الثقة في مؤسببببببببببسببببببببببات امت

 .المساءلة

وللمسبباعدة في توجيه واضببعي السببياسببات، أعد فريق البن  الدولي للحوكمة موجزا للسببياسببة العامة 
 (2021-)البن  الدولي."19-فيدضمان النزاهة في استجابة الحكومة لمواجهة جائحة كو " بشأن
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إلى زيادة مخاطر الفسبببببباد والممارسببببببات التي  19-فيدمن المرجح أن تؤدي االسببببببتجابة لجائحة كو 
وبينما  تسببببببببهم في التدفقات المالية غير المشببببببببروعة، وقد تؤدي أيضببببببببا إلى ظهور مخاطر جديدة،

لى جهود لتخفيف تأثيرها تتصبببدا الحكومات لهذه الجائحة، يجب أن تشبببتمل االسبببتجابة األولى ع
فسبببببببرعة إجراءات شبببببببراء المسبببببببتلزمات الطبية، ونقلها إلى النقاط المحددة لتقديم   صبببببببحة. على ال

الخدمات، وضببببمان سببببرعة التخليص الجمركي لألدوية المسببببتوردة، وحشببببد المزيد من العاملين في 
 .مجال الرعاية الصحية كلها تنطوي على فرص للفساد

ن أن تتسببببب عمليات افغال  االقتصبببادي وفي البلدان النامية األفقر وفي األوضببباه الهشبببة، يمك
في فقدان بعض الناس لمصببببببببببببببادر د لهم؛ ويمكن كذل  أن تؤثر تأثيرا مباشببببببببببببببرا على افمدادات 

من قبيببل  -دعمببا حيويببا للفقراء كمببا أن افجراءات الحكوميببة التي توفر  .الغببذائيببة ومببدا توافرهببا
التحويالت النقدية إلى األفراد، وشببببببببببببببراء األغذية وتوزيعها على الفقراء، ودعم منشبببببببببببببببآت القطاه 

  .معرضة هي األ را لخطر الفساد –الخاص الرسمية وغير الرسمية المتعثرة 

مة الصببببحية سببببتثنائية في حاالت الطوارئ لمواجهة األز االصببببالحيات للويشببببكل اعتماد الحكومات 
والحفاا على السببببببالمة العامة أيضببببببا مصببببببدر قلق بالغ. إ  تنطوي القواعد الصببببببارمة التي تفرض 
الحجر الصببببببببحي والعزل وحظر التجول وحظر النشبببببببباط االقتصببببببببادي في العديد من البلدان على 
تعبئة أجهزة الشببرطة وغيرها من السببلطات لضببمان التطبيق. ويتيح  ل  فرصببا للقائمين على إنفا  
القانون للسعي إلى التربح. أضف إلى  ل  أن اعتماد صالحيات استثنائية غير مقيدة في حاالت 
الطوارئ واالسببتعانة بتكنولوجيا المراقبة ينطوي على  طر تقويض الرقابة المتبادلة بين السببلطات، 

 .وإضعاف سلطة مؤسسات المساءلة واستقالليتها، وتقليص حيز مشاركة المجتمع المدني

التسببليم بالمخاطر الخطوة األولى واألسببهل، لكن إيجاد نهج للتعامل مع تل  المخاطر من  ويشببكل
 .دون إعاقة استجابة الحكومة يعد أكثر صعوبة وإن كان ممكنا

ونظرا للطبيعة غير المسبببببببوقة لألزمة وضببببببرورة التعاون فيما بين الهيئات والمسببببببتويات الحكومية، 
للخطر. ويمكن حل هذه المشببببكلة بأن ينص كل تشببببريع من  من الممكن أن تتعرض دليات الرقابة

التشريعات أو األوامر التنفيذية المعنية على الهيئات التي ستكون مسؤولة عن الرقابة. وعلى نحو 
مماثل، يمكن ضبببببببمان قدر ما من المسببببببباءلة الالحقة بتفعيل إجراءات وبروتوكوالت واضبببببببحة من 

رئ، بما في  ل  عمليات الشببببببببببببببراء، وتسببببببببببببببلم السببببببببببببببلع أجل توثيق بنود افنفا  في حاالت الطوا
 .والمستلزمات، وتتبع تسليمها، ويشمل  ل  السلطات المركزية والالمركزية

وواقع األمر أننا بحاجة إلى المزيد من الشببفافية. وتسببتطيع  –ليس هناو ما يبرر ضببعف الشببفافية 
لومات المتعلقة ببنود افنفا  الحكومات بناء الثقة من  الل إرسبببببباء قواعد بشببببببأن كيفية نشببببببر المع

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%83%D9%85%D8%A7+%D8%A3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1+%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7+%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A7+%D9%84%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1+-+%D9%85%D9%86+%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%8C+%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%8C+%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85+%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9+%E2%80%93+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9+%D9%87%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89+%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/can-corruption-risks-be-mitigated-without-hindering-governments-covid-19-response/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%83%D9%85%D8%A7+%D8%A3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1+%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7+%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A7+%D9%84%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1+-+%D9%85%D9%86+%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%8C+%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%8C+%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85+%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9+%E2%80%93+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9+%D9%87%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89+%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/can-corruption-risks-be-mitigated-without-hindering-governments-covid-19-response/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%83%D9%85%D8%A7+%D8%A3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1+%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7+%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A7+%D9%84%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1+-+%D9%85%D9%86+%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%8C+%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%8C+%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85+%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9+%E2%80%93+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9+%D9%87%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89+%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/can-corruption-risks-be-mitigated-without-hindering-governments-covid-19-response/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%83%D9%85%D8%A7+%D8%A3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1+%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7+%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A7+%D9%84%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1+-+%D9%85%D9%86+%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%8C+%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%8C+%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85+%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9+%E2%80%93+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9+%D9%87%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89+%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/can-corruption-risks-be-mitigated-without-hindering-governments-covid-19-response/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=Albankaldawli
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في حاالت الطوارئ وتحديد أماكن النشببببببر، وااللتزام بتل  القواعد دونما تردد أو تقصببببببير. والبد أن 
تفصح الحكومات للجمهور العام عن كافة المنح أو المشتريات أو عن المساعدات المالية المقدمة 

أو اسبببببببتخدامها. وهناو حاجة إلى في حاالت الطوارئ في غضبببببببون أيام محددة بعد صبببببببرفها و / 
قواعد واضبببحة بشبببأن أهلية االسبببتفادة من تل  المسببباعدات للحد من  طر الفسببباد الذي يؤثر سبببلبا 

 .في توزيع الدعم المالي الموجه لمساعدة الشركات واألفراد المتعثرين

ن تكون وبالسبببببرعة التي أدت إلى تطبيق وسبببببائل حماية أقل في بادئ األمر لمنع الفسببببباد، ينبغي أ
عملية الرصد واستقاء اآلراء أسره مما هي عليه. ومن شأن تقليل فترات استقاء اآلراء بزيادة تواتر 

 .مراجعة الحسابات ومراجعات بنود افنفا  أن يساعد على تحقيق  ل 

وثمببة حبباجببة إلى دليببات لمعببالجببة المظببالم والشببببببببببببببكبباوا لضببببببببببببببمببان أن تعرف المجتمعببات المحليببة 
رامج ما ينبغي أن يفعلوه عندما ال يحصببببببببببببببلون على مدفوعاتهم المتوقعة. والمسببببببببببببببتفيدون من الب

ولمعالجة إساءة استعمال الصالحيات االستثنائية أو التغول في استعمالها، من المهم مسبقا تحديد 
 .نطا  تل  السلطات ومدتها

لة والحفاا وبافضببببافة إلى كل هذه التدابير، البد من المتابعة الحثيثة والتواصببببل لضببببمان المسبببباء
على الثقة. ومن الضببببببروري التوقف عن تطبيق األحكام المؤقتة، التي يتم تبنيها بدعوا السببببببرعة، 

 .مع انحسار حاالت الطوارئ 

من المرجح أن تؤدي  ويلزم كذل  مواصببلة التركيز على األجندة األوسببع نطاقا لمكافحة الفسبباد، إ 
اد والممارسببببببببات التي تسببببببببهم في التدفقات إلى زيادة مخاطر الفسبببببببب 19-فيداالسببببببببتجابة لجائحة كو 

وقد تؤدي أيضببببببببببا إلى ظهور مخاطر جديدة، نتيجة للسببببببببببرقات وتحويل  المشببببببببببروعة،المالية غير 
التمويل بعيدا عن الغرض المقصبببببببببببود منها، كاسبببببببببببتخدام شبببببببببببركات وهمية وغير  ل  من الهياكل 

الحكومية والحصببببببول على  مجهولة الهوية المسببببببجلة في المال ات الضببببببريبية لتأمين الفوز بالعقود
القروض أو افعانات، و ل  على سبيل المثال ال الحصر. وتكتسب التدابير التي تتخذها البلدان 
على صببببببعيد السببببببياسببببببة العامة للتصببببببدي لهذه المخاطر، من قبيل شببببببفافية الملكية النفعية، وإنفا  

ي إطار مكافحة جائحة معايير مكافحة غسبببببببببببببببل األموال في القطاه المالي، المزيد من األهمية ف
 .19-كوفيد

وأ يرا وليس د را، فإن الفسبببببببببببباد ليس سببببببببببببوا أحد التحديات التي تواجه القطاعات العامة المرهقة 
أصبببببال. ومع أن هذه المخاطر تبدو كبيرة جدا، فإنها ليسبببببت عصبببببية على الحل، ويمكن الحد من 

 .دثارها إ ا صد  العزم وتوافرت افرادة
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 ات الرئيسية التي تواجه أنشطة المؤسسات الخاضعة للرقابةالتحديالمبحث السادس: 

إن أهم رسببببالة يجب أن تتبناها المؤسببببسببببات وأجهزة الرقابة العليا هو أن أولوية الحفاا على أرواح 
تنسببببينا االلتزامات المتعلقة بالشببببفافية والنزاهة والمسبببباءلة وهذا ما تبنته نتائج تقرير  أالالناس يجب 

لقانونيين المعتمدين عندما شخص التقرير التحديات الرئيسية التي تواجه نشاط جمعية المحاسبين ا
. وهي المحافظة على ضبببمانات 19-وأهداف المشبببتريات العامة بشبببكل عام في ظل جائحة كوفيد
 الظروف.  أصعبالشفافية والعمل على مكافحة الرشوة والفساد حتى في ظل 

دين في العطاءات الحكومية يجب أن تكون هدفا حكوميا ان زيادة الشفافية في عملية ا تيار المور 
. والشبببببببببببببفافية في التعامل مع الجمهور يجب أن تكون الهدف في 19-رئيسبببببببببببببيا بعد جائحة كوفيد

 جميع أنواه المشتريات الحكومية.

وأن الحد من الرشببببوة والفسبببباد ليس مهما فقط للحفاا على الثقة بين الحكومية والمواطنين، بل هو 
ألنه يؤدي الى زيادة تكلفة العقود والمشبببببببببببببتريات وتآكل الثقة بين القطاعين العام  لية.ضبببببببببببببرورة ما

 والخاص وضمان الحصول على القيمة مقابل المال، 

 اصبببة مع ما شبببهدته فترة الجائحة من حوادث احتيال وفسببباد واسبببعة النطا  في عمليات الشبببراء 
والمورد من القطببباه الخببباص ودافعي الحكومي وفقبببدان الثقبببة بين المشببببببببببببببتري من القطببباه العبببام 

 الضرائب.

وبالتالي على األجهزة العليا للرقابة التأكد من الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها الحكومات 
 لمنع تفاقم المشكلة واالستعداد بشكل أفضل لالزمات في المستقبل.

مها يجب يجب التحقق من وقت وجوب اسبببببببببببببتخدام التدابير الطارئة، وفي حالة اسبببببببببببببتخدا -1
التحقق من توثيق جميع جوانب العملية بحيث يمكن اجراء تدقيق سببببببببببريع للمسبببببببببباعدة في 

 اكتشاف ومنع حاالت الفساد وسوء افدارة وقت حدوثها.
ر واضح ومحدد للتدقيق يجب التحقق من توجه الحكومات نحو مركزية الشراء واتباه مسا -2

 سمح بمراقبة االنفا  العام بشكل أفضل.ي
اتصبببببببببببباف جميع األنشببببببببببببطة الحكومية بالشببببببببببببفافية والتحقق من اتاحة بياناتها  التحقق من -3

 للمهنيين والمراجعين فور وقت حدوثها لتقليل الخسائر الناتجة عن عدم الكفاءة والفساد.
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سبببببيسببببباعد المراجعين في  19-وضبببببع عالمة على العناصبببببر  ات الصبببببلة بجائحة كوفيد  -4
 فجراءمكن انشببببببببباء قواعد بيانات  اصبببببببببة التركيز عند اجراء عمليات المراجعة أيضبببببببببا ي

 .المقارنات  اصة بين األسعار كوسيلة لمنع التالعب
ان تقليل حاالت االحتيال والفسبببببباد سببببببوف تؤدي بالنتيجة الى المحافظة على ثقة كل من  -5

 شركاء القطاه الخاص ودافعي الضرائب.

بسببببببببببببببرعة مع مواجهة هي في الحاجة الى العمل  19-إن الدروس المسببببببببببببببتفادة من جائحة كوفيد
التحديات الحتمية المتعلقة بتمويل القطاه العام بعد األزمة، حيث سببببببببببببببيكون إيجاد الموارد المالية 

. وهذا ما توفره عمليات مواجهة االحتيال والفسبببببببببببباد 19-أمرا ضببببببببببببروريا للتعافي بعد جائحة كوفيد
لرقابة المالية. ألنها مضطرة وعلى رأسها األجهزة العليا ل ،وضمان توفر عوامل الثقة بأجهزة الدولة

 19-معركة القطاه الحكومي ضببببببببببببد وبائين كوفيد) فنفا  الكثير من المال فنقا  حياة المواطنين
 .(2021والفساد في المشتريات, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Limited Access - وصول محدود 

 

26 
 

 19-معايير المحاسبة والمراجعة وأثرها في أزمة جائحة كوفيدالفصل الثاني: 

 19-معايير المحاسبة والمراجعة في ظل أزمة كوفيداستخدام المبحث األول: أثر 

هي الممارسببببببببات الخاطئة  19-جائحة كوفيد ات في ظلزماألمن األسببببببببباب الحقيقة في ترسببببببببيخ 
الستخدام المعايير المحاسبية الدولية و اصة التي هدفت للتالعب في األرباح وتضخيم األصول، 

وبالتالي  سببببببببببيء،مثابة الثغرة التي تم اسببببببببببتغاللها من قبل افدارات بشببببببببببكل وكانت هذه المعايير ب
لبنوو للمنظمات والمؤسببسببات وا اقتصببار دور المحاسبببة على عكس حقيقة الممارسببات االقتصببادية

دون االلتزام بالمعايير المحاسبببية بشببكل سببليم وعدم اظهار المصببداقية والشببفافية في قوائم البيانات 
اط لتغييرها لتحسببببببببببببببين مسببببببببببببببتوا تت المعايير أنها تعاني من  لل يتوجب االحتيالمالية. حيث اثب

وأال تعتمد عملية اصبببببدار هذه المعايير على المعايير المحاسببببببية والشبببببفافية في األسبببببوا ،  النزاهة
االمريكية كأسبببببببببببببباس لها، وأن يتم إعادة النظر بالمعايير المعتمدة حاليا مع التطر  لمعايير جديدة 

ل إلى اعداد قوائم مالية  ات شببببفافية عالية مع إصببببدار التعليمات التي تسبببباعد في لغرض التوصبببب
 تطبيق المعايير.

العالم اليوم بدأ يقتنع بضببببببببرورة وجود معايير محاسبببببببببية  ات صببببببببفة عالمية لغرض تفادي حدوث 
زمات في األوأن افجراءات الخاصببببببببببببببة بتفادي  ،19-جائحة كوفيدأزمات مالية مشببببببببببببببابهة ألزمة 

وتحسبببببببين والمراجعة قبل تشبببببببمل إصبببببببالح نظام الرقابة المالية وتغيير المعايير المحاسببببببببية المسبببببببت
 مستوا النزاهة والشفافية في األسوا .

يتطلببب إعببادة النظر  19-جببائحببة كوفيببدوإن مببا يحببدث األن من انهيببارات مبباليببة بسبببببببببببببببببب أزمببة 
يير عالمية تسبباعد في تحقيق المعترف بها حاليا والتوصببل الى معا والمراجعة بالمعايير المحاسبببية

والمعايير  IFRSالشببببببببببببببفافية والعدالة، فالمطبق حاليا في العالم هو المعايير المحاسبببببببببببببببية الدولية 
المحاسببببببببببية األمريكية، وهناو دول تتبنى معايير وطنية مشبببببببببتقة من المعايير المحاسببببببببببية الدولية 

العالمية يجعل من الصببعوبة  لشببركاتواألمريكية. وأن التفاوت في اسببتخدام المعايير المطبقة في ا
 وضع مقارنات لمتخذي القرار االستثماري  اصة المؤسسات المالية )الممولون(.

نقطة تالقي بين المعايير المحلية المعمول بها  فيجادسبببببرعة انتشبببببار العولمة، تتزايد الحاجة مع و 
و العديد من الدول التي اتجهت ة. وهنايفي اعداد التقارير المالية وبين المعايير المحاسبببببببببببية الدول

 ات متفاوتة. الى تحقيق التوافق المحاسبي بين المعايير المحلية والدولية ولكن بدرج
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إداراتها إلى الممارسببببة السببببليمة للرقابة  أن أسببببباب انهيار الشببببركات والمؤسببببسببببات يرجع إلى افتقار
الصبببرف ونقص الشبببفافية وعد  واالشبببراف ونقص الخبرة والمهارة وا تالل هياكل التمويل وعشبببوائية

المبادئ المحاسبببببية التي تعتمد على اففصبببباح في إظهار المعلومات المحاسبببببية  االهتمام بتطبيق
حول األوضبببباه المالية للشببببركات والمؤسببببسببببات االقتصببببادية مما يؤدي الى عدم قدرتها على توليد 

ولها الى حالة االنهيار وأن تدفقات نقدية كافية لسبببببببداد االلتزامات المسبببببببتحقة عليها وبالتالي وصببببببب
وصببول هذه الشببركات والوحدات االقتصببادية  الى االنهيار يرجع إلى عدم تطبيق مبادئ الحوكمة 
والتي تركز على المبادئ المحاسبببببببية واالفصبببببباح والشببببببفافية وإظهار البيانات والمعلومات الحقيقية 

 .(2019)أحمد, د.محمد محمد مظهر،  عن األوضاه المالية للوحدات االقتصادية

، إ  إنها  ألزماتفي نشببوء ا يليسببت السبببب األسبباسبب والمراجعة ةويمكن القول أن معايير المحاسببب
إ فاء الشبببببببفافية من وأما محاولة الحقيقية إال إنها لم تسببببببباهم فيها،  البياناتسببببببباعدت على إظهار 

في تأجيل ظهور الخسبببائر وليس إلى  سببباهمذي بشبببكل صبببحيح، والمعايير الاسبببتخدام   الل عدم
كما في إظهار هذه األزمة وكشببببببببببفها للعالم على حقيقتها،  اأسبببببببببباسببببببببببي امنعها، فالمعايير لعبت دور 

-كوفيد وإن األزمة المرافقة لجائحةم، 2008في اظهار األزمات المالية السببببببببببببابقة في  سبببببببببببباهمت
القرارات و مل في ظل القوانين ظروف الع في التعامل مع قد حدثت بسبببببببببببببببب فشبببببببببببببببل افدارات19

وبالتالي  والمراجعة، تطبيق المعايير المحاسبببببببيةنتيجة وليس الصببببببادرة عن اللجنة العليا لألزمات، 
مع إيجاد صببببببببغة عالمية لها،  والمراجعة سبببببببتمرار بتطبيق المعايير المحاسببببببببيةباال هناو ضبببببببرورة

من هذه التهمة  معايير المحاسبببيةاءة الوعليه يتم رفض الفرضببية األولى وقبول الفرضببية الثانية ببر 
 .الموجهة إليها جزافا

 19-متغيرة بسبب جائحة كوفيد مراجعةمجاالت التركيز في بيئة المبحث الثاني: 

على عمل المراجعين، حيث إن عوامل  19-لقد أثرت التطورات العالمية المتعلقة بجائحة كوفيد
مخاطر تتعلق بتحريف جوهري للبيانات المالية بسبب عدم التأكد وعدم القدرة على التنبؤ قد تخلق 

الظروف المسببببببببببببببتجدة. ربما لم يأ ذ المراجعون هذه المخاطر بنظر االعتبار عند التخطيط لمهمة 
 المراجعة أو ربما أ ذوا تل  المخاطر بنظر االعتبار بشكل مختلف.

تها بما في عمالها وعملياتتكيف الجهات الخاضببببببببببببببعة للمراجعة مع التغيرات في البيئة المتعلقة بأو 
قارير المالية، واالفصبببباح، وقدرتها على الحفاا على نشبببباطها في المسببببتقبل  ل  عمليات إعداد الت

 المنظور.
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حصببببولهم على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبببببة  تعديل كيفية وبالمقابل يتعين على المراجعين
تعلق بالوصببببببببببببببول إلى األشببببببببببببببخاص أو تبحيث التي يبنى عليها رأي المراجع في ظل التحديات 

المعلومببات، وتعببديببل تقييم وتشببببببببببببببخيص المخبباطر المتعلقببة بتحريف البيببانببات الجوهريببة، وتعببديببل 
إجراءات التدقيق المخططة أو تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة حسب الحاجة. كما قد يجد المراجعون 

ى سبببببببببيل المثال القيام أيضببببببببا أن الظروف الحالية تجلب فرص القيام بالعمل بشببببببببكل مختلف، عل
 بالعمل باستخدام تقنيات جديدة، أو استخدام التكنولوجيا الحالية بشكل مختلف.

وأ يرا؛ قببد تؤثر التغييرات األ را في بيئببة العمببل وعمليببات إعببداد التقببارير المبباليببة على عمليببات 
تغيرات في القوانين أو التقارير المالية المعمول بها أو ال معايير إعدادالمراجعة، مثل التغيرات في 

 تلقي افعانات.عند اللوائح أو العمليات الجديدة للجهة الخاضعة للرقابة 

قد تتطلب التغيرات في مواقع عمل المراجعين وكيفية قيامهم بعملهم أن تسببببببببتجيب المؤسببببببببسببببببببات و 
دة مراجعة الجو للبيئة المتغيرة، على سببببببيل المثال من  الل إعادة النظر في سبببببياسبببببات وإجراءات 

على مسبببتوا مهمة المراجعة  أماومراجعة عملها.  المتعلقة بالتوجيه واالشبببراف على فر  المراجعة
يجب أن يكون المراجع على مسببببببببببببببتوا عالي من الوعي باحتمالية وجود االحتيال أو الخطأ، بما ف

لقيام في  ل  االحتيال في إعداد التقارير المالية، مع مراعاة أهمية ممارسببببببببببة الشبببببببببب  المهني عند ا
 .(2021، (IAASB)) بالمراجعة

لنلقي نظرة على أهم المعايير  ات الصببببببببلة والمسببببببببائل التي يتوجب النظر فيها في ظل بيئة عمل 
 .19-متغيرة مثل جائحة كوفيد

 المسائل التي يتوجب النظر فيها المعايير  ات الصلة 

التحريف تشبببببببخيص وتقدير المخاطر المتعلقة ب
 المادي للبيانات

 )المعدل( 315معيار التدقيق الدولي رقم 

  تبببأثير المخببباطر الجبببديبببدة أو المعبببدلبببة
 19-التي نشبببأت بسببببب جائحة كوفيد
 على المنهج المخطط للتدقيق.

  إمكببببانيببببة مراجعببببة تقببببديرات المخبببباطر
 التي سبق القيام بها.
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تأثير التغيرات على فهم المراجع لنظام الرقابة 
لية للجهة الخاضببببعة للمراجعة، ويتضببببمن الدا 
  ل :

 .بيئة المراجعة 
  التغيرات في  طط االعتمببببببباد على

الضببببببببببببببوابط في تحببديببد االسببببببببببببببتجببابببة 
للمخاطر المتعلقة بالتحريف الجوهري 

 للبيانات.

 االستجابة للمخاطر المقدرة

 (330معيار التدقيق الدولي رقم )

التغيرات المطلوبة على االسببببببببببتجابة المخططة 
نبباشببببببببببببببئببة عن تببأثير التطورات البيئيببة، مثببل وال

القدرة على الحصببببول على أدلة تدقيق مناسبببببة 
)على سبببببببببببببببيبببل المثبببال، قبببد تكون هنببباو اآلن 
مشبببببببببببكلة في الوصبببببببببببول إلى البيانات أو قد ال 
تكون المشاركة في جرد المخزون ممكنة حيث 

 قد تكون هناو حاجة فجراءات بديلة(

 زيادة التركيز على:

 ال الحسبببببببابات )على وجه إجراءات اقف
الخصبببببوص قيود اليومية والتسبببببويات( 

 وإعداد القوائم المالية.
  ،تقييم المراجع لغرض البيانات المالية

بمبببا في  لببب  النظر فيمبببا إ ا كبببان تم 
 عرض اففصاحات المالية الالزمة.

  اسببببببببببببببتنتببببباج المراجع حول مبببببا ا ا تم
الحصببببببببببببببول على أدلبببة إثببببات كبببافيبببة 

 ومناسبة.
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 يرات المحاسبيةتدقيق التقد

 )المعدل( 450معيار التدقيق الدولي رقم 

 زيادة التركيز على:

  التغيرات في العوامبببل التنظيميبببة التي
قبد تؤثر على التقبديرات المحباسبببببببببببببببية 
)مثال المبادرات التي تهدف الى إيجاد 
حلول مسببببببببببببببتببدامبة للمببدينين المتعثرين 

 بسبب الجائحة(.
  ما إ ا كانت االفتراضببببات مناسبببببة في

لظروف وفي سببببببببببببببيبببا  إطبببار إعبببداد ا
التقرير المالي  و العالقة )على سبببيل 
المثببببال توقعببببات التببببدفقببببات النقببببديببببة، 

 ومعدالت الخصم، وما الى  ل (.
  ما إ ا كانت البيانات المسبببببببتخدمة من

قبببل الجهببة الخبباضببببببببببببببعببة للرقببابببة  ات 
 صلة وموثوقة.

  تببببأثير تغير عوامببببل الخطر الكببببامنببببة
 على درجة عدم التأكد.

 ولية المدقق تجاه األحداث الالحقةمسؤ 

 (560معيار التدقيق الدولي رقم )

 يجببب األ ببذ بعين االعتبببار إن تغيير المواعيبد
ؤدي الى زيببادة النهببائيببة لتقببديم التقببارير التي ت

فترة األحداث ) وبالتالي المخاطر  ات الصلة( 
التي تقع بين تببباريخ إعبببداد البيبببانبببات المببباليبببة و 

 الحسابات.وتاريخ تقرير مراقب 

تحديد أي أحداث جوهرية الحقة  ات صببببببببببببببلة 
. وما إ ا كان قد تم التعامل 19-بجائحة كوفيد

معها بشبببكل مناسبببب أو تم اففصببباح عنها في 
البيبببانبببات المببباليبببة وفقبببا الطبببار اعبببداد التقبببارير 

 المالية.
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 مسؤولية المدقق تجاه مبدأ استمرارية المشروه

 )المعدل(( 570معيار التدقيق الدولي رقم )

)أي ما إ ا كانت قد  19-تأثير جائحة كوفيد
أثرت مبببباديببببا أو من المتوقع أن تؤثر مبببباديببببا( 
على تقييم المراجع لتقييم افدارة السببببببببببببببتمرارية 

 المنشأة.

إعادة النظر في مدا مالءمة استخدام المنشأة 
لمبدأ اسببببببببببتمرارية المشببببببببببروه كأسبببببببببباس فعداد 

الحقببة على البيببانببات المبباليببة، أو التعببديالت ال
 تقرير المدقق إ ا دعت الحاجة إلى  ل .

 التدقيق الجماعي )عمل فريق التدقيق(

 (600معيار التدقيق الدولي رقم )

إ ا كببببببان  لبببببب  قببببببابال للتطبيق، إعببببببادة تقييم 
 افجراءات المخططبببة للتبببدقيق الجمببباعي فيمبببا
يتعلق بعمل المراجعين ضبببببببببمن فريق المراجعة 

كل مناسبببببببببب )أو المشببببببببببارو( على العمل بشبببببببببب
ضببببببببببببببمن فريق التدقيق، أي ما إ ا كانت هناو 
حببببباجبببببة إلى األ بببببذ ببببببإجراءات ببببببديلبببببة بعين 
االعتبار، وأثر  ل  على كفاية ومالءمة أدلة 
  المراجعة التي يبنى عليها رأي فريق المراجعة.

تكوين الرأي وإعداد تقرير عن البيانات المالية 
 )بما في  ل  مواضيع التدقيق الرئيسية(

 )المعدل( 700ر التدقيق الدولي رقم معيا

 701ومعيار التدقيق الدولي 

التركيز على المواضبببببببببببببببيع التي تؤدي الى 
الوصببببببببببببببول الى االسببببببببببببببتنتاجات، بما في  ل  
التركيز على مبببببا إ ا كبببببانبببببت جميع الجوانبببببب 
الرئيسببببببية للمراجعة قد تم التعامل معها بشببببببكل 

 مناسب مثل:

  المجبباالت التي قببد تتطلببب من افدارة
ديم المزيد من األدلة بسببببببببببب طبيعة تق

هذه المواضبببببببببيع التي تتسبببببببببم بسبببببببببرعة 
 التغير.
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  ظهور حاالت عدم تأكد جديدة بسببببب
، على سببببيل المثال 19-جائحة كوفيد

عمببل التعببديالت المنبباسبببببببببببببببببة للتعرف 
على الزيبببادة في حببباالت عبببدم التبببأكبببد 
في احتساب التقديرات المحاسبية )بما 
في  لببب  احتسببببببببببببببببباب انخفببباض قيمبببة 

 ألصول(.ا
  تببببببأثير القوانين واللوائح الجببببببديببببببدة أو

التعبببببببديالت عليهبببببببا على البيبببببببانبببببببات 
 المالية.

عند االقتضبببببباء، يجب تضببببببمين تقرير المراجع 
لمواضبببببببببببيع المراجعة الرئيسبببببببببببية الجديدة )على 
سبببببيل المثال ، األمور التي ترقى الى مسببببتوا 
يتطلب اهتماما كبيرا من المدقق بسبببببببببببب تأثير 

 .19-جائحة كوفيد

 معلومات أ را 

 )المعدل( 720معيار التدقيق الدولي رقم 

أي تضارب بين المعلومات التي تقدمها الجهة 
الخبباضببببببببببببببعببة للمراجعببة في تقريرهببا السببببببببببببببنوي 
وبياناتها المالية عن تأثير التطورات الناشبببببببببببببئة 

 .19-من جائحة كوفيد
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 المراجعةاعتبارات  –ل الحالية األحداث الالحقة في ظل التطورات في بيئة العمالمبحث الثالث: 
 19-كوفيد ألثار جائحة

بما في  ل  احتمال حصول أحداث غير مخططة  19-كوفيد حالة عدم التأكد الناتجة عن جائحة
في أي وقت، وعدم معرفة المدة التي قد تسبببببببببببببتغرقها الظروف الحالية في ظل الجائحة، والتغيرات 

ثر على مجبباالت المراجعببة. في نهببايبة كبل فترة مباليببة، المحتملببة على الجببداول الزمنيببة التي قبد تؤ 
وبالتالي فإن على المراجعين أن يركزوا على األحداث التي تقع بين تاريخ البيانات المالية وتاريخ 

)إن وجبببد( على البيبببانبببات المببباليبببة للجهبببة تقرير المراجعبببة )أي األحبببداث الالحقبببة( وتبببأثير  لببب  
 الخاضعة للمراجعة.

 الحقة وكيف ينبغي أن يتم إظهارها في البيانات المالية؟ماهي األحداث ال

( األحداث الالحقة، ومسببببببببببببببؤوليات المراجع فيما يتعلق 560الدولي رقم ) المراجعةف معيار يعرّ 
 باألحداث الالحقة. 

 بشكل عام هناو نوعان من األحداث الالحقة:

  المالية.تل  التي تقدم دليال على الظروف التي نشأت بعد تاريخ البيانات 

( 10األحداث التي تقع بعد تاريخ البيانات المالية تعتبر أحداثا الحقة. وفق معيار المحاسبة رقم )
)األحداث بعد فترة التقرير ويتناول بالتفصبببببببيل كيفية معالجة األحداث التي تقع بين تاريخ البيانات 

 ية.في القوائم المال لإلصدارالمالية وتاريخ اعتماد البيانات المالية 

فصبببباحات األ را  ات الصببببلة باألحداث الالحقة مسببببؤولة عن اجراء التعديالت وافتعتبر افدارة 
اعداد التقرير المالي المطبق. والمعالجات  فطارفي البيانات المالية حسبببببببب ما هو مناسبببببببب وفقا 

 (.10المحاسبة الدولي رقم )الناتجة عنها في البيانات المالية موضحة في معيار 

 التعرف واألثر حداث الالحقةنوه األ

ر دليال على الظروف هي األحببببداث التي توف األحداث القابلة للتعديل
 )أيالتي كانت موجودة في نهاية فترة التقرير 

 في تاريخ البيانات المالية(.
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األثر: تعبببببديبببببل المببببببالغ الواردة في البيبببببانبببببات 
 المالية

على الظروف التي نشبببببببأت  األحداث التي تدل األحداث غير القابلة للتعديل
بعبببببد تببببباريخ البيبببببانبببببات  )أيبعبببببد فترة التقرير 

 .المالية(

األثر: اففصببببببببببببببباح عن طبيعة الحدث وتقدير 
اثره المبببالي أو بيبببان ببببأن مثبببل هبببذا التقرير ال 

 يمكن إجراءه.

 

 االعتبارات الواجب مراعاتها عند تقييم األحداث بعد تاريخ البيانات المالية:

اعببداد التقببارير المبباليببة المطبق، تمببارس افدارة حكمهببا في تحببديببد تببأثير  بببإطببار من  الل االلتزام
، و لبب  مع األ ببذ في االعتببار 19-جببائحببة كوفيببدالقوائم المبباليببة بببأي أحببداث الحقببة تتعلق بوببباء 

، والحقائق والظروف المتعلقة بالمؤسببسببة، والظروف التي كانت سببائدة في  ل  تاريخ القوائم المالية
 أو نشأت بعده. التاريخ

هناو العديد من االعتبارات مع التطورات المتعلقة بتفشببببي الوباء فإن تحديد ما إ ا كانت األحداث 
حقة المتعلقة بالظروف التي كانت موجودة أو أصبببببببببببببببحت موجودة في تاريخ القوائم المالية أو الال

 حدثت بعد تاريخ اعداد القوائم المالية يحتاج الى تقييم دقيق للحالة.

امين افبالغ ( بعنوان مضببببIFACمن قبل االتحاد الدولي للمحاسبببببين ) هناو نشببببرات تم اصببببدارها
 .19-كوفيد المالي في ظل جائحة

ماهي مسؤوليات المراجع فيما يتعل  بالحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة حول  -
 19-كوفيد حداث الالحقة التي تأثرت بجائحةاأل

بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة للتحقق من أن جميع األحداث االجراءات المتعلقة  تنفيذ
وإدراجها بشببببببببببكل مناسببببببببببب في  التي تتطلب تعديل البيانات المالية وتقرير المراجعة قد تم تحديدها

 إعداد التقارير المالية المطبق. فطارالقوائم المالية وفقا 



Limited Access - وصول محدود 

 

35 
 

  خاطر المتعلقة باألحداث الالحقة، بما في  لعند القيام بالعمل الذي يسبببتجيب لتقييم المراجع للم
، يببأ ببذ المراجع في االعتبببار تعببديالت افدارة أو 19-كوفيببد األسببببببببببببببببباب المتعلقببة بتببأثير جببائحببة

لتمييز بين األحداث القابلة للتعديل ل، بما في  ل  الفواصبببببببببببببل الزمنية المسبببببببببببببتخدمة إفصببببببببببببباحاتها
 واألحداث الغير قابلة للتعديل. 

إفصبببباحات  أية كانت قابلة للتعديل( أو إ اسببببابات والعمليات في القوائم المالية )قياس أرصببببدة الح
 أ را محددة )إ ا كانت غير قابلة للتعديل(، واالعتراف بها.

 تنفيذ اإلجراءات لغاية تاريخ تقرير المراجعة: -

يكون  في بعض التشببببببببببريعات القضببببببببببائية تم تمديد فترة تقديم تقارير المراجعة، في هذه الحالة ربما
في المراجع قد أكمل المراجعة على األحداث الالحقة ضبببببببمن الفترة المحددة لتقديم تقرير المراجعة 

 طة العمل األولية، وفي مثل هذه الحاالت سببببببببيطلب من المراجعين اتخا  إجراءات لتغطية الفترة 
جعببة المتعلقببة افضببببببببببببببببافيببة التي تم منحهببا لتقببديم التقببارير المبباليببة. من المهم أن تغطي أدلببة المرا

 باألحداث الالحقة الفترة بأكملها حتى تاريخ تقرير المراجعة.

لة على األحداث  لة بأمث قد تكون ذات صببببببببب ئة والظروف التي  متغيرة في ظل جائحة عمل بي
 .19-كوفيد

، والتي قببد تكون  ات 19-كوفيببد أثر أو تظهر كنتيجببة لجببائحببةاألحببداث أو الظروف التي قببد تتبب
ما حدثت  وإ ا ال،كانت األحداث الالحقة قد حدثت أم  إ اجع بشبببأن تحديد ما صبببلة في قرار المرا

 فعال هل تم إظهارها بشكل مناسب في القوائم المالية.

 .االلتزامات الجديدة أو عمليات االقتراض أو الضمانات التي تم الد ول فيها نتيجة الوباء -1
 نتيجة الوباء. المبيعات الحديثة أو المخططة، أو االستحوا  على األصول -2
أو سندات جديدة، أو اتفاقيات  إصدار أدوات الدين مثل إصدار أسهمزيادة رأس المال أو  -3

 .االندماج أو التصفية المنفذة أو المخططة
احتمالية الوفاء بشببببببببروط اسببببببببتحقا  األداء بموجب ترتيبات الدفع على أسبببببببباس األسببببببببهم،  -4

 .تعلقة بهذه الترتيباتوافجراءات المحاسبية والتعديالت أو التسويات الم
مدفوعات افغاثة أو التحفيز االقتصبببببببببببادي التي تقدمها الحكومة على شبببببببببببكل قروض أو  -5

 .منح
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أي تطورات تتعلق بالحاالت الطارئة )مثال االلتزامات الجديدة الطارئة أو الظروف التي  -6
لمتفق عليها تؤثر على تقييم االلتزامات الطارئة الحالية، والقدرة على تلبية أهداف األداء ا

 لالعتبارات الطارئة في ترتيبات دمج األعمال وغيرها(.
أي تسببببببببببببببويات محاسبببببببببببببببية غير عادية تم اجراؤها أو يخطط إجراؤها مثل قيود االغال   -7

 افضافية أو المعدلة، أو األحداث التي تتطلب تسجيل قيود يومية غير عادية.
السببببببببياسببببببببات المحاسبببببببببية  أي أحداث من شببببببببأنها أن تثير التسبببببببباؤالت حول مدا مالءمة -8

المسببببتخدمة في إعداد البيانات المالية )مثال األحداث التي تسببببتدعي التشببببكي  في صببببحة 
 فرضية االستمرارية(.

أي أحداث  ات صببببببببببلة بالتقديرات أو المخصببببببببببصببببببببببات الواردة في البيانات المالية. ومن  -9
ن احتمبباالت عنببدمببا تكو  )مثالاألمثلببة على  لبب : المشببببببببببببببتقببات المبباليببة واعتبببارات التحوط 

ضببببئيلة(، مطالبات التأمين )على سبببببيل المثال ما إ ا كان من المؤكد أن المبالغ التنبؤات 
المسبببببببببببتحقة القبض بسببببببببببببب توقف األعمال و/ أو تأمين د ر واالفصببببببببببباح المحتمل عن 
األصببببببببببببول المشببببببببببببروطة(، ترتيبات الخصببببببببببببم من مبالغ الديون مع العمالء أو الموردين، 

 والعموالت المستحقة، وغيرها(واالعتبارات المتغيرة، 
 أي أحداث  ات صلة باسترداد األصول. -10
تخفيض أو تببأجيببل مببدفوعببات االيجببار التي  )مثببلتعببديببل الترتيبببات التعبباقببديببة الحبباليببة  -11

 وغيرها( الدين،يمنحها المؤجر للمستأجر، وتعديل شروط 
ات تسببعير تأثير انخفاض تدفق السببلع والخدمات على اتفاقي )مثلاالعتبارات الضببريبية  -12

 التحويل؛ قابلية استرداد أصول الضريبة المؤجلة(.
منافع نهاية الخدمة للموظفين الناتجة عن تخفيض القوا العاملة )مثال بسببببببببببببب إغال   -13

 .(أو إعادة تنظيم العمليات التي حدثت بعد تاريخ التقرير

 ممارسة الشك المهني

ير قابلبة يغتلالحقبة القبابلبة للتعبديل أو المن المرجح أن يكون تحبديد افدارة ومعبالجتهبا لألحداث ا
. بالمقابل قد تكون هناو 19-كوفيد اء، أكثر صبببعوبة بسببببب تأثير جائحةللتعديل حسبببب االقتضببب

 حاجة ألن يقوم المراجع بتصميم وتنفيذ إجراءات محسنة واضافية.
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أل ذ في ومع ا 19-كوفيبد لتبأكد والتحبديات المرتبطبة بجبائحبةومن المرجح أن تؤدي حالة عدم ا
االعتبار الحقائق والظروف الخاصببببببببببببببة بالمنشببببببببببببببأة إلى أن تتخذ افدارة أحكام إدارية مهمة، وهذه 
بدورها تسببببتدعي من المراجع ممارسببببة الشبببب  المهني في القيام بالعمل المتعلق باألحداث الالحقة، 

أدلة  إن تطبيق الشبببببببب  المهني في هذا الصببببببببدد يعني طرح التسبببببببباؤالت والنظر في كفاية ومالءمة
المراجعة على أن جميع األحداث الجوهرية الالحقة )أي تل  التي تتطلب تعديل البيانات المالية 
أو اففصبببباح عنها( قد تم تحديدها وتم إدراجها بشببببكل مناسببببب في البيانات المالية في ضببببوء تل  

 الظروف.

 االقرارات الكتابية
مراجع بطلببببب إقرار كتببببابي بببببأن جميع من ال ،9الفقرة  560الببببدولي رقم  المراجعببببةيلزم معيببببار 

داد القوائم المبباليببة المطبق إعبب األحببداث التي وقعببت بعببد تبباريخ القوائم المبباليببة، والتي يتطلببب إطببار
 تعديلها أو اففصاح عنها، قد تم تعديلها أو اففصاح عنها.

 يجب أن تكون االقرارات الكتابية مؤر ة بأقرب وقت ممكن من تاريخ تقرير المراجعة،

في تأ ير اعتماد البيانات المالية  19-كوفيد د  ل  التاريخ، ربما سبببببببببببببباهمت جائحةولكن ليس بع
تمت افشبببببارة إليه سبببببابقا فقد سبببببمحت بعض التشبببببريعات بوقت إضبببببافي أو تمديد فترة تقديم  )كما

 التقارير المالية(. في مثل هذه الحاالت من المهم أن تغطي االقرارات الكتابية الفترة افضبببببببببببببببافية
 جب إدراجها.تو ي كن متضمنة أي تغييرات إضافيةحتى تاريخ تقرير المراجع، أو أقرب وقت مم

كبذلب  إ ا كبانبت افدارة قبد قبامبت بعملهبا فيمبا يتعلق بتحبديبد األحبداث الالحقبة القبابلبة للتعبديبل أو 
من افدارة غير القابلة للتعديل والمحاسببببببببببة عليها لفترة تنتهي قبل فترة التمديد، فقد يطلب المراجع 

 أن تأ ذ في اعتباراتها أي تغيرات حصلت  الل فترة التمديد.

 أهمية التواصل مع الجهات المعنية بالحوكمة

القوائم المالية، كما  بإعدادلعديد من التحديات والتعقيدات المتعلقة با 19-كوفيد تسببببببببببببببببت جائحة
يتعلق بإعداد القوائم المالية،  المتعلقة  اصببببببة قيما ،ازدادت مسببببببؤوليات الجهات المعنية بالحوكمة

والعمليات األ را المتعلقة بالحوكمة. مثال قد يحتاج المسبببؤولون عن الحوكمة إلى التأكد من قيام 
المنشبببببببأة بتكييف الضبببببببوابط الخاصبببببببة بموثوقية التقارير المالية وفعالية وكفاءة العمليات واالمتثال 

 للقوانين واللوائح المعمول بها.
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صبببل المسبببتمر والمنتظم بين المراجع والمسبببؤولين عن الحوكمة  اصبببة  الل الفترة قد يسببباعد التوا
التي تسببببق إعداد القوائم المالية في فهم المراجع للتغييرات التي يتم القيام بها لالسبببتجابة للتطورات 
في بيئة العمل، وقد يسببببببببببباعد المراجع في تقييم افجراءات التي يحتاجون الى القيام بها لتسبببببببببببهيل 

 حصول على أدلة كافية ومناسبة.ال

معروفة  19-كوفيد ا أصببببببببببحا األحداث المتعلقة بجائحةهل هناك إجراءات تدقي  مطلوبة إذ
 ؟المراجعةللمراجع بعد تاريخ تقرير 

مراجعة فيما يتعلق بالبيانات المالية بعد تاريخ تقرير المراجعة  بإجراءاتالمراجع غير ملزم بالقيام 
يخ إصببببببببدار القوائم المالية(، ما لم تصبببببببببح الحقائق معروفة للمراجع في تاريخ )إما قبل أو بعد تار 

 تقرير المراجعة األمر قد يتسبب في تعديل المراجع لتقريره.

معروفة للمراجع بعد  19-كوفيد األحداث المهمة المتعلقة بجائحة على سببببيل المثال إ ا أصببببحت
 ير المراجعة كما قد يتطلب األمر إجراءات إضافية.تاريخ تقديم التقرير، فربما نتج عنها تعديل تقر 

مسببببببببببببببؤوليات المدقق عندما  17ولغاية  10الفقرات من  560الدولي رقم  المراجعةيتناول معيار 
 تصبح الحقائق معروفة للمراجع بعد تاريخ تقرير المراجعة.

 كيف تؤثر نتائج إجراءات المراجع على األحداث الالحقة على تقرير المراجعة؟

 ا قرر المراجع بناءا على نتائج إجراءات المراجعة المنفذة أن البيانات المالية محرفة بشببببببببببببببكل إ
كانت  إ اجوهري، أو أنه غير قادر على الحصببببببببببببول على أدلة تدقيق كافية ومناسبببببببببببببة لتحديد ما 

يببه في تقرير أالبيببانببات المبباليببة محرفببة بشببببببببببببببكببل جوهري أم ال، فهببذا يتطلببب من المراجع تعببديببل ر 
 المعدل(. 705الدولي رقم ) المراجعةاجعة و ل  وفقا لمعيار المر 

إ ا كان المراجع قادر على الحصببول على أدلة مراجعة كافية ومناسبببة حول األحداث الالحقة كما 
 (، فقد يكون من الممكن األ ذ أو عدم األ ذ560الدولي رقم ) المراجعةهو مطلوب وفقا لمعيار 

حديد الحدث الالحق من  الل تضببمين فقرة تركز على الموضببوه في االعتبار أنه من المناسببب ت
 (.706الدولي رقم ) المراجعةأو فقرة تخص موضوه د ر و ل  وفقا لمعيار 
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التضبببببببببار  بين المعلومات التي تقدمها الجهة الخاضبببببببببعة للرقابة في تقريرها المبحث الرابع: 
 19-جائحة كوفيدالسنوي وبياناتها المالية عن تأثير التطورات الناشئة من 

عنبببد اجراء أي عمليبببات مراجعبببة يجبببب األ بببذ بعين االعتببببار الحقبببائق الجبببديبببدة في المنهجيبببات 
 المعتمدة من قبل الحكومات حول الميزانيات العمومية والتقارير المالية وبالتالي مراعاة مايلي:

عليا للرقابة والتي يجب على األجهزة ال 19-جائحة كوفيدفي ظل منهجية الميزانية العمومية 
 (2021)الدولي،  مراعاتها خالل مهامهم

تعتبر الميزانية العمومية وسببببيلة لعرض السببببياسببببة المالية من وجهة النظر الحكومية، وهي تختلف 
من حيث الشببببببببكل والمضببببببببمون عن تل  التي تعدها شببببببببركات القطاه الخاص، ومع  ل  فإن كل 

في تشببببببببببببببكيل نهج معين فعداد الميزانية العمومية  لديها بيانات مالية يمكن أن تسببببببببببببببتخدم حكومة
 للجهات الحكومية.

الدرجة التي يمكن أن تصبببببل إليها الدولة في اسبببببتخدام أسبببببلوب الميزانية العمومية لعرض البيانات 
تجة عنه بافضبببببببافة المالية يعتمد الى حد كبير على نظام المحاسببببببببة المطبق والتقارير المالية النا

الى توجه صبببانعي القرار الرئيسبببيين فيها الى اسبببتخدام المعلومات الناتجة عن البيانات المالية في 
 .19-االستجابة لجائحة كوفيد

تقدم التقارير المالية المعدة على األسببببببببببببببباس النقدي عرضبببببببببببببببا عن األثار الفورية للجائحة متمثلة 
يجة لذل  سببببببيحدث زيادة في العجز وارتفاه صببببببافي الدين بانخفاض افيرادات وزيادة االنفا ، ونت

التزال العديد من الحكومات تتبع األسبببببببببباس النقدي للمحاسبببببببببببة، والتي تخدم بشببببببببببكل فعال و العام. 
 . 19-جائحة كوفيد ألغراض )السيطرة( على الشؤون المالية  الل

المالية   في التقارير أسبببببباس االسببببببتحقا بإتباه هاتشببببببريعاتأما بالنسبببببببة للدول التي تسببببببمح نظمها و 
مالحظات على الحسبببببببابات ضبببببببمن حدود معينة. ومن األمثلة على  ل : أرصبببببببدة فيجب وضبببببببع 

إضببافية عن الرأسببمالية على مدار السببنوات، وارفا  بيانات الديون، الرصببيد التراكمي لالسببتثمارات 
لنقدي في المحاسبببة سبباس اكافة البلدان التي تسببتخدم األفإن البنود  ارج الموازنة. وإلى حد معين 

يمكنها أيضببا عرض سببياسبباتها المالية بناءا على المعلومات التي تعطيها التقارير المالية والمعززة 
 بمعلومات من مصادر أ را.



Limited Access - وصول محدود 

 

40 
 

نظرا لحبالبة الطوارئ التي تمر بهبا البدول، يجبب على الحكومبات اسببببببببببببببتخبدام المعلومبات المبالية و 
ها حتى لو كانت تل  المعلومات والتقارير معد على األساس والتقارير المالية المتوفرة التخا  قرارات

ساس النقدي أو أساس كانت الحكومات تستخدم األ إ االنقدي. وضمن هذا السيا  ليس المهم ما 
 االستحقا  طالما كانت معلوماتهم المالية موثوقة ومتاحة في الوقت المناسب.

وجاهزية الحكومة لالستجابة  19-كوفيد للحصول على نظرة عامة أكثر شموال حول تأثير جائحة
 فإن البيانات المالية المعدة على أساس االستحقا  هي األكثر فائدة.

وهي تشمل الميزانية العمومية التي تقدم نظرة عامة شاملة عن الموجودات والمطلوبات، مصحوبة 
، ومعلومات حول باالفصبببببباحات المتعلقة بها مثل تحليل اسببببببتحقا  الموجودات والمطلوبات المالية

المحتملة والتسبببببببببببببهيالت االئتمانية غير المسبببببببببببببتخدمة من منظور اسبببببببببببببتخدام المقاييس  االلتزامات
يجب على الحكومات مواصلة التحرو باتجاه مع مراعاة أنه المرجعية وأفضل الممارسات الدولية، 

لية للقطاه تطبيق أنظمة المحاسبببببببة على أسبببببباس االسببببببتحقا  و ل  وفقا للمعايير المحاسبببببببية الدو 
 مكافئ. إطار( أو أي IPSASالعام )

 توقيا عرض البيانات المالية والتقارير المالية المرحلية

، يجب أن 19-عندما يحتاج صبببببانعوا السبببببياسبببببات الى اتخا  إجراءات فورية بسببببببب جائحة كوفيد
ثة، فإن على يكونوا على دراية تامة بالمركز المالي للدولة. وفي حالة عدم توفر بيانات مالية حدي

صبببببانعي السبببببياسبببببات مواصبببببلة االعتماد على البيانات المالية النقدية اليومية والتقارير األ را من 
إدارة نظم المعلومات، وقد ال تكون لديهم صبببببببببببورة شببببببببببباملة عن األوضببببببببببباه المالية واألداء المالي 

نات مفيدة لواضبببببببعي والمركز المالي لتقييم قدرة الحكومة على مواجهة األزمة. لكي تكون هذه البيا
السبببببياسبببببات، يجب أن تكون تل  البيانات متاحة في غضبببببون فترة زمنية معقولة بعد نهاية السبببببنة 
المالية. حيث تقل درجة االسببببتفادة منها إ ا لم تكن متاحة  الل افطار الزمني المنصببببوص عليه 

 ية السنة المالية(.من نها أشهر 6الى  3من تكون عادة للحكومة، القانوني والتنظيمي  افطارفي 

في األوقات االعتيادية، يجب أن تصبل البيانات المالية المدققة للسبنة السبابقة في الوقت المناسبب 
أل ذها في االعتبار عند اتخا  قرار بشببأن موازنة السببنة المالية القادمة. أما في مثل هذه األوقات 

ة لتقديم صببببببببببببببورة شبببببببببببببباملة عن المركز غير االعتيادية تكون المعلومات المالية الحديثة أكثر أهمي
المببالي للحكومببة. ويجببب أن تغطي البيببانببات المبباليببة الحكومببة والكيببانببات التببابعببة لهببا وهببذا يجعببل 
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عملية اعداد الموازنة في الوقت المناسبببببب أكثر صبببببعوبة ألنه يتطلب توفر البيانات المالية المدققة 
 لجميع الكيانات الرئيسية التابعة للحكومة المركزية.

، وكثرة التدابير المالية 19-كوفيد لجائحة، ونظرا للطبيعة المتغيرة بسبببرعة بافضبببافة إلى ما سببببق
تم اتخا ها، أصبح الحصول على أحدث المعلومات المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى يالتي 

 لتتمكن الحكومات من اتخا  القرارات في الوقت المناسب.

هو تقرير كامل أو مجموعة مركزة من التقارير المالية عن فترة التقرير المالي الجزئي )المرحلي( 
أقصببر من السببنة المالية الكاملة للمنشببأة )على سبببيل المثال ربع سببنوي أو شببهري أو اسبببوعي أو 
حتى يومي(. ومع  ل  قد تواجه الحكومات تحديات في إعداد مثل هذه التقارير بسببببب الزيادة في 

 عد في حالة عدم وجود اسبببتثمار مسببببق في التكنولوجيا المناسببببة.االسبببتخدام المكثف للعمل عن ب
 هذه األمور يجب أن تؤ ذ بعين االعتبار والتعامل معها إن أمكن.

بغض النظر عما إ ا كانت البيانات المالية سببببببببببنوية أو مرحلية، فإن مناقشببببببببببتها وتحليلها يعد أمرا 
ات وشببرح الفرو  وعمل المقارنات. كما أن بالغ األهمية لتحليل وشببرح العناصببر المادية واال تالف

التعليق على التقارير المالية هو فرصببة لجعل القوائم المالية مفهومة بشببكل أكبر للمسببتخدمين من 
. من المفيد انتاج 19- الل شبببببببرح مادي لألرقام الكبيرة والتغيرات الجوهرية بسببببببببب جائحة كوفيد

ح والمالحظات ضببببببمن البيانات المالية و الشببببببر  تقارير موجزة يمكن الوصببببببول إليها مع تقديم بعض
 مما يساعد مستخدمي التقارير المالية على فهمها.

 إعداد تقارير حول االستدامة المالية على المدى الطويل

قد يكون افبالغ عن معلومات االسببببببببببببببتدامة المالية طويلة األجل أداة مفيدة في تحليل المخاطر 
الي للجهة الحكومية. هذا النوه من التقارير مهم بشببببببببببببببكل  اص المالية لألداء المالي والمركز الم

بسبببببببببببببببببب تببأثير التببدابير واسببببببببببببببعببة النطببا  والبعيببدة األثر التي اتخببذتهببا الحكومببات لتقليببل األثببار 
االقتصادية للوباء. يمكن استخالص هذه التقارير من التقارير المالية الحكومية أو قد تكون ملحقة 

 يما للمعلومات التي يحتاجها أصحاب المصلحة.بها، والتي قد تكون مصدرا ق

 االستمرارية

غير المسبببببببببببببببوقة، قد تحتاج بعض الجهات  ا، ونظرا لطبيعته19-كوفيد جائحةمتابعة لتأثيرات 
على االسببببببببببتمرارية كمنظمة مسببببببببببتمرة وما إ ا كان  ل   إلى اجراء تقييم أكثر قوة لقدرتهاالحكومية 
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لية باسبببببببببتخدام فرضبببببببببية االسبببببببببتمرارية. قد يكون عدم التأكد من مناسببببببببببا أن يتم إعداد تقاريرها الما
االسببببتمرارية حقيقة واقعة لدا بعض الجهات الحكومية ولكن ليس للحكومة ككل، بسبببببب سببببلطتها 
السيادية في فرض الضرائب. يجب إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية ما لم تكن 

عن العمل. كما يجب أن تبين االفصببببببببباحات المالية حاالت هناو نية لتصبببببببببفية الجهة أو التوقف 
 عدم التأكد المادية التي قد تلقي بظاللها على قدرة الجهة الحكومية على االستمرارية.

 على التقارير المالية الحكومية 19-أثر جائحة كوفيدالمبحث الخامس: 

ي والمركز المببالي والتببدفقببات يتوقع أن يكون التببأثير المببالي للجببائحببة على األداء المببالي الحكوم
النقدية بعيد المدا. وأهم الحسببببابات الرئيسببببية التي سببببوف تتأثر بشببببكل أكبر نتيجة الجائحة يمكن 

  الل التصورات عن االتجاهات الحالية للسياسات وافجراءات الحكومية.تحديدها من 

ت حكوميبببة أ را فيمكن القول أن هنببباو انخفببباض في افيرادات وزيبببادة في التحويالت من جهبببا
نتيجة افعفاءات الضببريبية وصببعوبات افنتاج والتصببدير وصببعوبات التحصببيل، إضببافة إلى  ل  

و اصة على الصحة العامة واالعانات  وفات بسبب زيادة االنفا  الحكوميهناو زيادة في المصر 
جهة والبطالة والضبببببببببببمان االجتماعي والمنح واالعانات وحزم االغاثة واقراض المؤسبببببببببببسبببببببببببات لموا

عواقب الجائحة، إضببببببببببببببافة الى  ل  ال يتوقع زيادة االنفا  على فوائد الدين العام، أما الحكومات 
 ات التصببببببببنيف االئتماني المنخفض فسببببببببوف ترتفع معدالت الفائدة  اصببببببببة عند تجديد القروض 
وصبببببببعوبات في الحصبببببببول على قروض جديدة، وبالنتيجة سبببببببوف نالحل زيادة العجر نتيجة  لل 

الي بين افيرادات والمصبببببروفات. أيضبببببا سبببببوف نجد انخفاض في قيمة األصبببببول نتيجة األداء الم
 الجائحة وبالتالي على الحكومات تحديد مبلغ الخسارة وتخفيض القيمة الدفترية وفقا لذل .

األهم من كل  ل  هو الدين العام المتزايد نتيجة انخفاض افيرادات وزيادة االنفا  وبالتالي تزداد 
ن العام الى الناتج المحلي افجمالي في كثير من البلدان. ويجب أن يلقي اففصببببببببببباح نسببببببببببببة الدي

الضبببببببببببوء على المخاطر المتعلقة بالدين العام، مثل أنواه العمالت األجنبية، وتواريخ االسبببببببببببتحقا  
 ومدة تثبيت سعر الفائدة.

ة الحكومية. أما المخصببصببات فقد تتطلب الجائحة أ ذ مخصببصببات إضببافية في الميزانية العمومي
ويجببب مراجعتهببا وتعببديلهببا لتعكس التغيرات في ضببببببببببببببوء التطورات األ يرة المتعلقببة بببالوببباء. فقط 
االلتزامات المؤكدة يتم اظهارها ضببببببببببمن االلتزامات، وال يتم االعتراف بالمصببببببببببروفات المسببببببببببتقبلية 

مصبببروفات ضبببمن ال هاليالمخططة. ويتم االعتراف بمنافع نهاية الخدمة ضبببمن االلتزامات، وتسبببج
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عنببد انهبباء  ببدمببات الموظفين. وبببالتببالي نتيجببة لببذلبب  سببببببببببببببوف يكون هنبباو ارتفبباه في التزامببات 
المعاشات التقاعدية، وسوف تحافل البنوو المركزية على أسعار فائدة منخفضة، ومن ثم معدالت 

  صم أقل، مما يعني حدوث زيادة في التقييم االكتواري للمزايا التقاعدية. 

يم االكتواري في ضببوء التطورات األ يرة قد يسببلط الضببوء على قضببايا االسببتدامة. ان تحديث التقي
وبالتالي يجب اففصببباح المكثف عن المخاطر المالية المتأصبببلة في ترتيبات المعاشبببات التقاعدية 

 التي قد تتحقق بسبب الجائحة.

التزامات -العامالخلل سببببببببببببببوف يكون من  الل ارتفاه المطلوبات في قائمة المركز المالي )الدين 
المخصصات( بينما ستنخفض قيمة عدد من األصول، لذا سوف تنخفض  –المعاشات التقاعدية 

 نسبة صافي األصول/ حقو  الملكية.

وبالنسبببببببة الى انخفاض التدفقات النقدية من األنشببببببطة التشببببببغيلية بسبببببببب انخفاض المتحصببببببالت 
 الضريبية وزيادة النفقات.

خارجة بسبببببب افقراض الحكومي للشببببركات المملوكة والوحدات الصببببغيرة وزيادة التدفقات النقدية ال
نية بالمتعلقة بال الرأسبببببماليةوتعويض الخسبببببائر، ويتم تعويضبببببها من  الل التوفير في المصببببباريف 

 ونفقات األصول الثابتة أو قد يتم التعويض من  الل بيع بعض األصول. التحتية

 ر تدفقات دا لة بمبالغ كبيرة نتيجة زيادة االقتراض.ظهبالنسبة لألنشطة التمويلية فسوف تأما 

 حتى التقببارير،كبل هبذه األمور يجببب مراعباتهببا عنببد وضببببببببببببببع  طط المراجعببة وتنفيببذ المهببام ورفع 
 .19-تستطيع األجهزة العليا للرقابة من مواكبة التغيرات الحاصلة في ظل جائحة كوفيد
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 النتائج

ونشببببببببببوء  المراجعةن تطبيق معايير المحاسببببببببببببة ومعايير ال توجد عالقة بيفي البداية فإنه  -1
 .19-كوفيد ية و اصة األزمة المصاحبة لجائحةاألزمات المالية العالم

-كوفيد في نشبببوء األزمات االقتصبببادية العالمية الحالية هي جائحة يسببباسبببإن السببببب األ -2
19. 

ير من إن كفبباءة إدارة لجنببة األزمببات الحكوميببة هي من أسببببببببببببببببباب اسببببببببببببببتمرار عمببل الكث -3
 المؤسسات والمنظمات االقتصادية والعكس كان سبب إفالسها.

عببدم فعبباليببة األجهزة العليببا للرقببابببة المبباليببة سببببببببببببببوف يؤدي حتمببا الى انفالت الوضببببببببببببببع  -4
 االقتصادي.

انعكسبببببببببببببببت على مجالي  19-كوفيد إيجابية لألزمات المصببببببببببببببباحبة لجائحةهناو نتائج  -5
ور معايير محاسبببببية ومعايير مراجعة جديدة المحاسبببببة والرقابة المالية منها ما يتعلق بظه

 ومنها ما يتعلق بتطوير المعايير القائمة.
أجبرت الحكومات على  19-كوفيد زمات االقتصبببببببببببببببادية المصببببببببببببببباحبة لجائحةحدوث األ -6

 التد ل في األنشطة االقتصادية واالجتماعية والصحية ...الخ(
مو ورفعببت معببدالت أثرت على معببدالت الن 19-جببائحببة كوفيببدل األزمببات المصبببببببببببببببباحبببة -7

 التضخم وانتشار البطالة والفقر والفساد في مختلف دول العالم.
أدت الى تطوير منظومة العمل المحاسبببببببببببببببي والرقابي  19-كوفيد األزمة الحالية لجائحة -8

واالعتماد على التقنيات الجديدة والى تطوير المحاسبببة والمراجعة ومعاييرها نحو األفضببل 
 غلب على األزمات المستقبلية.وهذا سوف يساعدها في الت

سبببببببببببببببت انقالبا واضبببببببببببببحا في موازين القوا العالمية  19-كوفيد األزمات المرافقة لجائحة -9
وأثبتت أن األنظمة االقتصببببببببادية بحاجة الى مراجعة بشببببببببكل مسببببببببتمر وشببببببببامل من حيث 

 الثوابت والمرتكزات والمبادئ واألساسيات.
-كوفيد زمات المصاحبة لجائحةفي زمن األ نظرية القطب األوحد لم تعد صالحة -10

19. 
أثار العديد  19-كوفيد قتصببببببادية والفسبببببباد المصبببببباحب لجائحةظهور األزمات اال -11

بالمعايير  إعادة النظرمن التساؤالت وعالمات االستفهام حول المحاسبة والرقابة وبالتالي 
  المحاسبية الدولية ومعايير المراجعة المعتمدة.
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 التوصيات

يتطلب التغيير المسبببببتمر والدائم  19-كوفيد قتصبببببادية بسببببببب جائحةض لألزمات االالتعر  -1
مع إظهار معايير جديدة تتناسبببببببببببببببب مع  المراجعةلبعض المعايير المحاسبببببببببببببببة ومعايير 

األوضبببببببببببببباه المسببببببببببببببتجدة تفي باألغراض المنوطة بها، مما يؤدي الى التقليل من حاالت 
ين ومصببالح الدول في سبببيل التالعب والغش والحد من انتشبباره لحماية مصببالح المسببتثمر 

 تحقيق االستقرار والرفاه االقتصادي واالجتماعي.
تتطلب إصبببالح نظام  19-كوفيد بتفادي األزمات المصببباحبة لجائحة افجراءات الخاصبببة -2

وتغيير المعايير وتحسبببببببببين مسبببببببببتوا النزاهة والشبببببببببفافية  العليا للرقابة الماليةرقابة األجهزة 
 واالفصاح.

وتغلبت على الصبببببعوبات  19-كوفيد الدول التي تعرضبببببت لجائحة ن تجارباالسبببببتفادة م -3
التي واجهتها في سبببببيل اسببببتخالص النتائج واالسببببتفادة منها في التغلب على الصببببعوبات 

 المحلية.
عقد االجتماعات الدورية لألجهزة العليا للرقابة المالية على مستوا الوطن العربي لمناقشة  -4

التحديات التي تواجه تل  األجهزة مع مناقشبببببببببببة  أبرزالمسبببببببببببتجدات الحالية واسبببببببببببتعراض 
واالرتقبباء بمهنببة الرقببابببة  تلف الوسببببببببببببببببائببل لتطوير عمببل األجهزة العليببا للرقببابببة المبباليببةمخ

 والعاملين بها مع تعزيز التعاون المشترو بين المؤسسات لتحقيق الرقابة المالية المنشودة.
ير أسبباليب الرقابة و اصببة منها التي زيادة االهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشببرية وتطو  -5

تعتمد على تقنيات الحاسببببببببببببببوب والعمل عن بعد وتبادل الخبرات المهنية والتنسببببببببببببببيق مع 
 المنظمات المهنية العالمية وافقليمية.

 المراجعةاعتماد معايير محاسبببببية وتدقيق محلية مشببببتقة من المعايير المحاسبببببية ومعايير  -6
 واكبة كافة التغيرات والتطورات.الدولية وتعديلها بشكل مستمر لم

ضببببببببرورة تحلي المؤسببببببببسببببببببات الخاضببببببببعة للرقابة بالشببببببببفافية في إصببببببببدار البيانات المالية  -7
 واالفصاح عنها.

 العمل والرقابة المرافقة لجائحة العمل على إيجاد حلول جذرية للتخلص من صببببببببببببببعوبات -8
 ية فقط.، وعدم االعتماد كليا على إجراءات  طط لجنة افنقا  الوطن19-كوفيد
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، 19-كوفيد لة ومشبببباكل الفقر المصبببباحبة لجائحةمراقبة برامج السببببيطرة على نسببببب البطا -9
افنسببببببببانية للمتضببببببببررين مع ضببببببببرورة اعتماد النزاهة والشببببببببفافية ودعم برامج المسبببببببباعدات 

 واالفصاح والمساءلة عند تنفيذ تل  البرامج.

افجراءات الوقائية  ضببببببببببببببرورة اضببببببببببببببطاله األجهزة العليا للرقابة بدور فاعل في مراقبة -10
، والرقابة على تصببببببببببببببميم وتنفيذ  طط 19-كوفيد المرافقة لجائحة لتجنب األزمات المالية

 .لجنة افنقا  الوطنيةافنقا  المالي والتدابير األ را التي يتم القيام بها من قبل 
تعزيز الرقببابببة على إدارة الببدين العببام اعتمببادا على معببايير االنتوسببببببببببببببباي  ات الصببببببببببببببلببة  -11

لممارسببببات الرائدة في هذا المجال وتشببببجيع اففصبببباح الكامل وبشببببكل دوري عن أرصببببدة وا
الدين العام والضبببمانات وااللتزامات الطارئة واعتماد أفضبببل الممارسبببات في إدارة المخاطر 

 .المرتبطة بها
توطيد التعاون بين األجهزة العليا للرقابة بغرض تبادل المعارف والخبرات والمعلومات  -12

 ص التحقق من مدا نظامية ومشبببببروعية التدابير المتخذة لمواجهة األزمات الماليةفيما يخ
 .، والمواضيع المتعلقة بإدارة المخاطر  ات الصلة19-كوفيد لجائحة

إيالء االهتمام بقضبببايا الحوكمة في المؤسبببسبببات المالية واألطر التشبببريعية التي تنظمها  -13
رقابة عليها وضبببببببببمان المسببببببببباءلة، وما قد من  الل التركيز على شبببببببببفافية وكفاية أعمال ال

تستدعيه الحاجة ألطر تشريعية إضافية فيما يخص ا تصاصات ومسؤوليات األجهزة في 
 .هذا الصدد

مالية مسببببببتقبلية متعلقة بظهور ت لإلنذار المبكر للتنبؤ بحدوث أزمات دعم وضببببببع دليا -14
على الصببببببعيدين  ، من أجل تحديد المخاطر المالية19-جائحة كوفيدسببببببالالت جديدة من 

الوطني والدولي، و ل  من  الل االستعانة بالدراسات التي تجريها المنظمات والمؤسسات 
 .االقتصادية العالمية، مثل صندو  النقد الدولي ومجلس االستقرار المالي في هذا المجال

تشبببببجيع تأسبببببيس وحدات فدارة المخاطر في الجهات المشبببببمولة بالرقابة التي تقتضبببببي  -15
 .وجود مثل هذه الوحدات، وتعزيز نظم الرقابة الدا لية فيهاأنشطتها 

االسبببببببببببببتمرار في تنمية القدرات المهنية والتنظيمية لألجهزة العليا للرقابة من  الل تبني  -16
معايير االنتوسبببببببببببباي والممارسببببببببببببات الرائدة في رقابة وتقييم األداء المالي وتعزيز الحوكمة، 

 .ة في هذا المجال عند االقتضاءواالستعانة بالخبرات الخارجية المتخصص
مناشبببدة منظمة االنتوسببباي للنظر في الحاجة لوضبببع معايير وإرشبببادات تطبيقية لمراقبة  -17

 .لجنة افنقا  الوطنيةقبل  طط افنقا  المالي المتخذة من 
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ترونية، والتي النمو والتطور الحاصل في عالم االتصاالت والمواصالت والتقنيات االلك -18
غ والكبير على تخطي الكثير من العقبات في سبببببببيل ضببببببمان اسببببببتمرار لالبكان لها األثر ا

. أدا بالمقابل الى بروز مشببباكل وعقبات 19-األنشبببطة االقتصبببادية في ظل جائحة كوفيد
واضببحا كما هو عليه  تأثيرهامحاسبببية ورقابية جديدة لم تكن مألوفة في السببابق أو لم يكن 

 .(2006اب, سامي، )كس اآلن
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