
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجربة الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية 

 والدروس المستفادة منها 19-في مجابهة أزمة كوفيد
  



   

كثيرا من األثار السلبية على قددرا  األجهد      2020في بداية عام  19-لظهور جائحة كوفيدكان 
العليدا للرقابددة الياليددة االيحامدبة امجهددا الرهددال اليركدد ب لليحامدبا  بريهوريددة م ددر العربيددة    

ميدا تتللد    ابدالرو   اليجامدبة    حدد  االتي مثلت تحدديا  ااجهتدف فدي الميدام بعيلدف فدي الوقدت الي       
ذلك لضيان امدتيرار  بعض أمالي  العيل ااضع مجاهج اطرق ليرابهة تلك التحديا  ا تلوير
، امددع اسحسددار الرائحددة بيددفل كبيددر فددي ضددو   هددور     . لددففددي الميددام باليهددام اليوكلددة  الرهددال 

 .لماحا  اا اية لعالجها قام الرهال بإجرا ا  للميام بعيلف بيا يتجام  مع هذا االسحسار 

بعددض تلددك التحددديا  اأمددالي  تلددوير العيددل التددي قددام بهددا  امددون سمددوم فييددا يلددي بامددتعرا   
 : ها، االدراس اليستفا   مجالرهال ليرابهتها 

 :التحديات على مستوي العنصر البشري أواًل:

تباعددد   ضددرار  االلتدد ام بدداتجرا ا  الوقائيددة مددن    تتيثددل أهددد تحددديا  العج ددر البيددرب فددي      
 اثجدا  يخداطر اليهجيدة ستيردة ليدا   التعدر  للوبدا        الليدا    اكدذا  اجتياعي اتخفيض قو  العيل، 

 .أعضا  الرهالحداث بعض اتصابا  لدب عد  من السا   فضال عن العيل، 

 امجهدداعددد  قددرارا  لحيايددة العج ددر البيددرب   بإصدددار  الرهددال فددي مرابهددة تلددك التحددديا   قددام 
مددير إ ار    قرارا  بتخفديض قدو  العيدل مدع إعلدا  كدل مددير إ ار  مراقبدة حسدابا  أا          إصدار

تفليد  ردركة متخ  دة    التجااب فدي ضدو   دران احاجدة العيدل،      مرك ية الحرية في تلبيق 
ام بتددوفير مددوا  رددبف يددومي، اقدد –ممددار الرهددال اإ ارا  مراقبددة الحسددابا  بيددفل  ارب   عمدديدلت

العيدل علدى   مدع  السدا   األعضدا  بارتددا  الفيامدا       إلد ام ا، العيدل امواقدع   فدي الييدرا    معمية
سظدد ليتابعدة التدكدد مدن التد ام العداملين        اضدع ، ا اخل ممر الرهال اتاحة امائل الحياية االتعميد

امراكد  األردعة اعيدل اليسدحا  للفيد  عدن        التحاليدل  ر معامدل يوفتد مدع  ، باتجرا ا  الوقائية
لتدكدد مدن تعرضدهد لبصدابة مدن      األعضدا  اعدائلتهد مدن ا    السا   اتصابة بإجرا ا  مرسة تيفن

كيدا تعاقدد الرهدال     للسدا   األعضدا    ألسفلوس ا اليوميية بيمدر الرهدال  ر أم ال ايوفتاكذا عدمف، 
اكذا  افر  األ اية اليختلفة للعالجا لتوفير الرعاية ال حية للي ابينع عد  من اليستيفيا  م

مدج  السدا   الي دابين    ا، فور توافرهدا  19-لفوفيد اللماحا التعاقد على توفير  بحث مدب إمفاسية
، أا اليخدداللين لي ددابين إجددالا  بدددجور كاملددة حتددى تيددام اليددفا  االتدكددد مددن لاال اليددر       

 .لذايهدفريد السا   اليتوفين من األعضا  اصرن التعويضا  االيعارا  تا

 

 التنظيمي:التحديات على المستوي  ثانيًا:

غلدق  عوبا  فدي عيليدا  السدفر ااالستمدال،     اجدو  صد  فدي  يسدتو  التجظييدي   تتيثل أهد تحدديا  ال 
بدرامج تدريبيدة ليرابهدة الحاجدا       تجفيدذ صدعوبا  فدي   ار  اخل الوحددا  الخاضدعة للرقابدة،    اليم

 التدريبية الرديد  التي افرلتها الرائحة.

 التالي : يرابهة تلك التحديا  من خالللقام الرهال 

ترردديد عيليددا  السددفر لتفددون فددي أضدديق الحدددا  اان تمددوم باتعدددا  الريددد ليتجامدد  مددع    -1
اتخددداذ كافدددة  يدموريدددا ، تلدددك ال دددران الرائحدددة بحيدددث يدددتد االمدددتفا   الم دددو  مدددن    

تلهيدر السديارا     األعضدا  امجهدا  بالجسدبة لومدائل استمدال السدا        ةاالحتراليد اتجرا ا  
ارتددا  الفيامدا  اإجدرا ا  التباعدد أثجدا  االستمدال       بيفل  ارب االتيديد على التد امهد ب 

مدع مسدلولي الرهدا  الخاضدعة      مددقمي الرهدال  تواصدل السدا     ، اأثجدا  مدموريدا  السدفر   



   

لرقابة الرهال للتعرن على رؤيدة إ ارتهدا للفتدرا  اليتوقعدة حتدى عدو   العيدل فدي ممدار          
االتفاق على امائل االت دال  تلك الوحدا  التي أغلمت اكيفية تسيير العيل أثجا  الغلق، ا

التدي يتللبهدا أ ا  العيدل الرقدابي،     مع تلك الرها  ليوافدا  الرهدال باليسدتجدا  االبياسدا      
التجسدديق مددع الرهددا  الخاضددعة للرقابددة علددى امددتخدام الومددائل اتلفتراسيددة مددن فاكسددا   
 اامددائل سمددل صددور اليسددتجدا  األخددر  اعمددد االجتياعددا  عددن بعددد بامددتخدام البددرامج   
اليتخ  ددة فددي ذلددك، اتدددعيد البجيددة التحتيددة لتلددك الرهددا  ليرابهددة اليتللبددا  الرديددد     
المتخدام الومائل االلفتراسية في سمل البياسا ، مع مراعا  اجدو  بعدض اليعدامال  التدي     
تتسد بدرجة خاصة من السرية االتي يتلل  األمر الذهاب لتلدك الوحددا  لالطدالل علدى     

امددتخدام الومددائل ة بهددا بيددفل مددجظد افددي أضدديق الحدددا ، يرتبلددالبياسددا  االيسددتجدا  ال
اتلفتراسية لعمد االجتياعا  عن بعد افي ضو   هور بعض اليتللبا  اليهجيدة لتلبيدق   

اقددع الرهددال اليركدد ب لليحامددبا    كيددا ، 19-معددايير اليراجعددة فددي  ددل جائحددة كوفيددد   
ليددتد  2021خددالل عددام  براتوكددول تعدداان مددع الار  االت دداال  اتفجولوجيددا اليعلومددا 

 إتيام العيدل اليسمسدي بالرهدال مدن تلبيمدا  ابجيدة تحتيدف تيفدن الرهدال مدن الميدام بيهدام            
قامددت الار  الياليددة بإصدددار مجيددورا  متتاليددة تتاحددة كافددة    ، حيددث  اليراجعددة بفعاليددة

    . البياسا  الفتراسًيا للسا   أعضا  الرهال أثجا  فحص الحسابا  الختامية

 

ات ار  اليرك ية التدري  االتعليد اليستير بالرهال اليرك ب لليحامبا  بعيدل مدا   قامت  -2
 يلي:

          توفير امائل الوقاية من الرائحة في قاعدا  التددري  مدن تخفديض أعددا  اليتددربين فدي كدل
، مدع االلتد ام بدإجرا ا  التباعدد االجتيداعي      اتفرار تجفيذ البرسامج التددريبي  برسامج تدريبي
ارتددددا  الفيامدددا   مدددن االحتراليدددةتددددري ، اإلددد ام اليتددددربين بددداتجرا ا   فدددي قاعدددا  ال

 اامتخدام اليلهرا .
       تفلي  اليدربين بإعدا  برامج تدريبية عن بعد بامدتخدام امدائل االت دال اتلفتراسدي اعمدد

 البرامج التدريبية عن بعد.
  الدالية في االمدتفا   مدن   التعاان مع اليجظيا  اليهجية األخر  موا  اليحلية أا اتقلييية أا

 برامرها التدريبية عن بعد، االيياركة في الويبجارا  اارش العيل التي تعدها عن بعد.
  تدوفير اليدوا  العلييدة االدر  علدى       االلفتراسية للرهدال اذلدك مدن خدالل    ليا   فاعلية اليج ة

ا ا  اليهجيدة  اكدذا تدوفير األاراق البحثيدة ااالررد     امتفسارا  األعضا  فى كافة اليرداال . 
ت دددر مدوا  مددن  اخدل الرهددال اا مددن اليجظيدا  اليهجيددة اليحليدة ااتقليييددة االداليددة      التدي 

 للسا   أعضا  الرهال إلفتراسيًا.

 الرقابي: المهنيالتحديات على مستوي العمل  الثًا:ث

يددا  للعي اليهجيددةالرقددابى فددي التحددديا   اليهجدي علددى مسددتوب العيددل  19-تجلدوب تحددديا  كوفيددد 
مراجعددة األسيددلة االوحدددا  الخاضددعة مددوا  عجددد التخلدديا لعيليددا  اليراجعددة، أا التحددديا       
 اليتعلمدة بعيليدا  جيددع ا لدة اتثبدا  امرحلددة التجفيدذ لعيليدا  اليراجعددة اأخيدرا تحدديا  متعلمددة        
بيرحلدددة اتبدددالا اإصددددار التمدددارير، ااالمترردددا  باليبدددا ف ااألمددد  التدددي ار   فدددي ملسدددلة  

  للرقابة على اليساعدا  اليتعلمة بالفوارث اهي : 5500الية اليعايير الد



   

 

 اليتعلق بالرقابة على خفض مخاطر الفوارث. 5510اليعيار  -
 اليتعلق بالرقابة على اليساعدا  اليتعلمة بالفوارث . 5520اليعيار  -
اليخداطر اليت ايدد     دخذ بعين االعتبدار اليتعلق بتفيي  اجرا ا  التدقيق لت 5530اليعيار  -

  لالحتيال في حالة اللوارف.

لعيليددا  اليراجعددة فمددد ااجددف الرهددال اليركدد ب لليحامددبا      اليهجيددةفضددال عددن تلددك التحددديا   
 هدور أسيدلة جديدد  ليرابهدة الرائحدة امدا تضديجتها مدن إسفداق مبدال            تحديا  أخر  تتيثدل فدي   

  توافر اليسا لة االيدفافية الفاملدة   ضخية االحاجة إلى اليراسة في صرن تلك اليبال  اضرار
 على إسفاق تلك اليبال .

فدى   المدوائد الياليدة   تع يد   رجدة ثمدة مسدتخدمي    اتهدن إلى  iتعتبر اليراجعة من أحد مهام التدكد
اتطار الدذ  أعدد  علدى أمامدف المدوائد      التمرير اذلك بالرجول إلى ساتج تمييد أا قياس موضول 

تجفيذ مهيدة مراجعدة المدوائد الياليدة للوحددا  االقت دا ية بيرحلدة التخلديا لتجفيدذ           تبدأ، اiiاليالية
بيا تتضيجف من تفهدد لبيلدة اليجيدد  محدل      iiiالعيلية من خالل اضع االمتراتيرية العامة لليراجعة

 رامة مد  مالئية تلبيدق ات ار   ، اهو ما يتلل  بداية ivاليراجعة اتحديد مخاطرها الروهرية
الدذ  يعتبدر أحدد اليبدا ف األمامدية تعددا  المدوائد         في إعدا  الموائد الياليدة  vمتيراريةلفر  اال

اليالية، حيث أسف ييفن أن تجيد مخاطر االمتيرارية في الوحدا  الخاضعة لرقابة الرهدال االتدي   
تهدن إلى تحميدق أربدا، ، اا عجددما يفدون مدن اليحتيدل تخفديض  عدد الحفومدة أا مدحبف أا فدي            

 .viالخ خ ةحالة 

ابيددا لهددا مددن أثددار اقت ددا ية هامددة علددى كثيددر مددن الرهددا  مددوا  علددى      19-أ   جائحددة كوفيددد
مسددتوب اليددك فددي قدددر  الرهددة علددى االمددتيرار أا فددي عيليددا  تميدديد مخدداطر اليراجعددة التددي       
تتعر  لها الرها  الخاضعة لعيلية الرقابة موا  ستيرة طبيعة الجياط الذب تموم بها الرها  أا 

يردة عدددم قدددر  الرهدة علددى االلتدد ام بيتللبدا  الرقابددة الداخليددة ستيردة الرائحددة أا الحاجددة إلددى     ست
التخلديا لعيليدة    قدام الرهدال فدي مرابهدة تحدديا      إجرا ا  رقابدة  اخليدة خاصدة لهدذو الوحددا       

 اليراجعة من خالل:

   حددة إعددا   تميدديد مددد  تددوافر فددر  االمددتيرارية للرهددا  الخاضددعة للرقابددة فددي  ددل جائ
 .19-كوفيد

      الميام باتجرا ا  التحليلية لتمدير التغيرا  اليتوقعة في الموائد الياليدة التمديريدة للرهدا
 .viiالخاضعة لتحديد أثرها على تمدير األهيية الجسبية لبجو  الموائد اليالية

       الميام بإعا   تمييد اليخاطر اليتدصلة امخاطر الرقابة مدوا  علدى مسدتو  المدوائد الياليدة
 كفل اا على مستو  بجو ها اأثرها على تمديرا  األهيية الجسبية.

فدي ضدرار     19-تتيثل أهد التحديا  التي ترابف عيليا  جيع أ لة اتثبا  في  ل جائحة كوفيدد 
تلبيددق متللبددا  التباعددد االجتيدداعي فددي الرهددا  الخاضددعة للرقابددة ميددا كددان ييثددل عددائق فددي        

البد من توافر امائل بديلة للح ول عليها االتدكد مدن   الح ول على بعض أ لة اليراجعة اكان
، كيا تيثلت أيضا في اجو  صعوبا  في مالحظدة ااتردران علدى    viiiكفاية امال مة تلك األ لة

، اصدعوبا  عيدل اليمدابال  احضدور     ااسخفدا  سسد  الدر  علدى الي دا قا       عيليا  الردر ، 
االجتياعدا  مدوا  مددع إ ار  الرهدة الخاضدعة أا مددع اليسدسالين عدن الحوكيددة، اكدذلك صددعوبة        



   

اترران على فرق اليراجعة أا عمد االجتياعا  معها، افي مبيل مرابهة التحديا  في مرحلدة  
 قام أعضا  الرهال بيا يلي: جيع أ لة اتثبا  اتجفيذ عيلية اليراجعة

    الح دددول علدددى صدددور اليسدددتجدا  مدددن الرهدددا  الخاضدددعة للرقابدددة بامدددتخدام الومدددائل
 اتلفتراسية اليا   حرد عيجا  اليستجدا  ل يا   كفاية األ لة.

    اختيار عيجة من اليستجدا  التي تد الح ول عليها بامتخدام امائل االت دال اتلفتراسدى
ليمدددر الرهدددا  الخاضدددعة أا املابمتهدددا مدددع اليسدددتجدا  األصدددلية فدددي ليدددارا  ق دددير   

ملالبتهددا بإرمددال أصددل اليسددتجدا  لالطددالل االتدرددير بيلابمتهددا مددع الجسدد  االلفتراسيددة   
التددي مددبق الح ددول عليهددا لرفددع  رجددة الثمددة فددي اليسددتجدا  التددي تددد الح ددول عليهددا        

 إلفتراسيا.
     هددة الح ددول علددى إقددرارا  ات ار  اخلدداب التيثيددل االبياسددا  التددي يددتد طلبهددا مددن الر

 إلفتراسيا.
      مراجعة المرارا  التي أصدرتها الرها  الخاضعة لرقابة الرهال لتجظديد عيليدا  الردر

امالحظددة ااترددران علددى بعددض عيليددا  الرددر  للتدكددد مددن االلتدد ام بمددرارا  الرددر       
لتحمددق مددن  لاالح ددول علددى ستددائج أعيددال الرددر  االميددام بددإجرا ا  اليراجعددة البديلددة       

 حمة االرجول بدثر رجعى للتدكد من ستائج أعيال الرر .اليخ ان في تواري  ال
     عمددد االجتياعددا  مددع إ ار  الرهددة امددع اليسددسالين عددن الحوكيددة ابددين فددرق اليراجعددة

 بامتخدام امائل االت ال اتلفتراسية ابامتخدام برامج االجتياعا  عن بعد.

 

عددن  اترددار  فددي التمدداريرتمددارير اليراجعددة فددي ضددرار  تتيثددل أهددد التحددديا  فددي إعدددا   بيجيددا 
الظددران االميددو  التددي فرضددتها الرائحددة علددى عيليددة الرقابددة اضددرار  إ هددار مدددب كفايددة           
اتف ا، التي قامت بدف الرهدا  الخاضدعة للرقابدة عدن األثدار التدي ترتبدت علدى الرائحدة امددب            

توقعدة علدى   الي رهدا اتعر  أصولها لالضيحالل ااألثار اليتوقع حداثها في اليستمبل بسببها اأث
بإصدددار تعلييددا  خاصددة بددالتمرير  اتيددرا ا  ااألصددول، اقددد قددام الرهددال حيددال تلددك التحددديا    

 السجوب بضرار  تضييجها البياسا  مالفة الذكر.

مد قام الرهدال بجيدر الدوعي لدد  أعضدا       فتحديا   هور أسيلة جديد  ليرابهة الرائحة أما عن 
  الرقابية التي مدن رددسها تحميدق اليراسدة فدي الرقابدة       الرهال بضرار  االهتيام باتخاذ اتجرا ا

 على تلك األسيلة مع اليحافظة على اليال العام ااتبال إجرا ا  الرقابة الاللمة. 

 

 :الخاضعة للرقابة الجهاتالتحديات على مستوي  رابعًا:

تدددخر بعدددض الرهدددا   حيددث تتضدددين التحددديا  علدددى مسددتو  الرهدددا  الخاضدددعة للرقابددة فدددي     
صعوبة إلتد ام إ ارا  بعدض الرهدا  الخاضدعة     ، اكذا الخاضعة للرقابة في إعدا  الموائد اليالية

 للرقابة لبعض اليتللبا  ااتجرا ا  الرقابية االيحامبية االتجظييية.

للسدا   أعضدا  الرهدال بضدرار  التدكدد       إرردا ا   ارصدد بإقام الرهال في مرابهة تلك التحدديا   
للتدددخر فددي إعدددا  المددوائد الياليددة اإبدددا  اليراسددة فددي الحدداال  التددي      مددن اجددو  أمددباب حميميددة   

 .يد اليل مة قاسوسًا قدر اليستلالتستدعي ذلك مع ضرار  اليحافظة على اليواع

 



   

 الخالصة والنتائج

 

في  دل تحدديا    كان للسياما  التي قام بها الرهال األثر الفبير في الجرا، بالميام بدعيال الرقابة 
 اذلك من خالل:األلمة 

 أ ا  عيليا  الرقابة اتمديد تماريرها في الوقت الذب يحد و الماسون. -1

 توافر الرو   اليجامبة في تمارير الرقابة اتحميق  رجا  تدكد مجامبة. -2

 الرقابة على قيام الحفومة في خفض الفارثة. -3

الرائحددة أا عجددد   تحميددق اليراسددة فددي عيليددا  تخلدديا عيليددا  التدددقيق مددوا  عجددد اقددول         -4
 اسحسارها.

االمتفا   من البجية التحتية التي تد رفع قددراتها مدوا  علدى مسدتو  الرهدال الرقدابي أا علدى         -5
مستو  الرها  الخاضعة في رفع كفا   عيليدا  التددقيق اتخفديض تفاليفهدا مدن خدالل الميدام        

 ببعض أعيال التدقيق عن بعد.

 

 
                                                           

i-        اإلطاايا الميااار ، 2008لساا م  1300المعااير ا الميااارم المااوعاام  المحااد المحااا ت  د ااير اللصاااا اقرااار الياايتاز رقااااا ا اا   ال  ااي  ا اا

 .3، صلعمل يت رادم اللصاا
ii- :أنظا على سب ل المثيل 

، 2008لس م  1300ا   الماازي للمحيسبيت ل  ي  المعير ا الميارم المااوعم  المحد المحا ت  د ير اللصاا اقرار الييتاز رقااا ا    ا* 

 .1صال اف دن عمل م دااوعم  وا   ديل م  المبيتئ العيدم اللي تحكم ي، (، 200دع يا المااوعم المياي )

 . 58ص (، اقهااف العيدم للمااوع المسلقل، 200* دعير ا المااوعم الا ل م، تاومم ال  ئم السعوترم للمحيسب ن القينون  ن، دع يا )
iii- :أنظا على سب ل المثيل 

، 2008لس م  1300ا   الماازي للمحيسبيت المعير ا الميارم المااوعم  المحد المحا ت  د ير اللصاا اقرار الييتاز رقااا ا    ال  ي  * 

 .2ص، (، تخط ط عمل م دااوعم القوا   الميل م300دع يا المااوعم المياي )

 .210(، اللخط ط لمااوعم القوا   الميل م، ص 300تاومم ال  ئم السعوترم للمحيسب ن القينون  ن، دع يا )* دعير ا المااوعم الا ل م، 
iv- :أنظا على سب ل المثيل 

، 2008لس م  1300ا   الماازي للمحيسبيت المعير ا الميارم المااوعم  المحد المحا ت  د ير اللصاا اقرار الييتاز رقااا ا    ال  ي  * 

 .2صتم   الم شصز  ر ئل ي  تق    دخيطا اللحارف ال ير، (، 315لمااوعم المياي )دع يا ا

(، تحارا دخيطا اللحارف ال وهاي  تق  م ي دن رالل ف   300* دعير ا المااوعم الا ل م، تاومم ال  ئم السعوترم للمحيسب ن القينون  ن، دع يا )

 .219الم شصز  ر ئل ي، ص 

v- دع اايا المااوعاام ، 2008لساا م  1300اوعاام  المحااد المحااا ت  د ااير اللصاااا اقرااار الياايتاز رقااااا ا اا   ال  ااي  ا اا      المعااير ا الميااارم الما

 .1، ص(، االسلمااارم570المياي )

vi-  ،574، ص االسلمااارم(، 570ال  ئم السعوترم للمحيسب ن القينون  ن، دع يا ) تاوممدعير ا المااوعم الا ل م. 

vii- المثيل:أنظا على سب ل 

، 2008لس م  1300ا   الماازي للمحيسبيت المعير ا الميارم المااوعم  المحد المحا ت  د ير اللصاا اقرار الييتاز رقااا ا    ال  ي  * 

 .3ص، (، اقهم م ال سب م في المااوعم320دع يا المااوعم المياي )

 .265(، اقهم م ال سب م ع ا تخط ط  ت م ذ المااوعم، ص 320القينون  ن، دع يا )الا ل م، تاومم ال  ئم السعوترم للمحيسب ن  المااوعم* دعير ا 
viii- :أنظا على سب ل المثيل 

، 2008لس م  1300ا   الماازي للمحيسبيت المعير ا الميارم المااوعم  المحد المحا ت  د ير اللصاا اقرار الييتاز رقااا ا    ال  ي  * 

 .2صأتلم المااوعم، (، 500دع يا المااوعم المياي )

 .315، ص أتلم المااوعم(، 500الا ل م، تاومم ال  ئم السعوترم للمحيسب ن القينون  ن، دع يا ) المااوعم* دعير ا 

 
 

 


