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كــلم ــة
العدد

تمـل اتفاقيــة األمـ املتحــد مللافحــة الفسـاد ال ـ ـودق عليهــا بتــاةي  1ديسـمبر  2223بمدينــة ميريــدا
باملكســي الوثيقــة القانونيــة الدوليــة ال ـ ت نــاول موذــوش الفســاد هــاا المــل املتلامـ والمــام ويعــد
دخول اه االتفاقية ميـ التنفيا خطو امة ف مجال ال مريع املضاد للفساد زما تعتبر م ى اآلن ح
وثيقة قانونية تو إليها العال ادحديث ف املوذوش ميث ت إنجاز ا بصوة توافقية بعد اهود مكثفـة
ومفاوذــات مث ثــة شــاةزا فيهــا مــواي  125دولــة ومجموعــة زبيــر مــن وكــاالت األم ـ املتحــد ومنظمــات
ملومية دولية ومنظمات غير ملومية.
وتتضــمن ــاه االتفاقيــة حملامــا متعــدد تمثـ فـ مجملهــا تطــوةا نوعيــا امــا ســواء علــى ــعيد وســاح
وحدوات امللافحة حو على عيد املفا ي واآلليات ال استحدثا خصيصا لإلماهة بظا ر تتخطى مدود
الــدول وتتجــاوز لي ـات امللافحــة التقليديــة الســيما ف ـ ادجانــب املتعلــق بنق ـ واهريــب األمــوال املحص ـلة مــن
اراح الفساد إذ تتضمن إهاةا شامة وحساسا واضحا للتنسيق بين الدول ف موااهة كافة اراح الفساد
وتسلي املجرمين.
ويعاي عدد من دولنـا العربيـة مـن ظـا ر الفسـاد العامليـة بانواعهـا املتعـدد ةغـ كـ مـا يبـال فـ سـبي
التوعية بمخاهره وف سبي محاةبته.
وألن ظ ــا ر الفس ــاد تتج ــاوز م ــدود ال ــدول فق ــد ـك ــان م ــن الص ــعب القض ــاء عليه ــا م ــن ه ــر ح دول ــة
منفـ ــرد ممـ ــا اعـ ـ ادحااـ ــة ماسـ ــة للتعـ ــاون الـ ــدوي والـ ــا يعتبـ ــر مـ ــن حبـ ــرز وسـ ــاحله وحنجـ ــع سـ ــبله إبـ ـرا
االتفاقيات واملعا دات الدولية لع من ح مها اتفاقية األم املتحد مللافحة الفساد لسـنة  2223كونهـا
حمدث وحشم اتفاقية دولية تعنى هاه الظا ر و و ما يستل دةاستها والتعر عليها وعلى مدى تواؤمها
مع القوانين وال مريعات الوهنية مللتلف بلداننا خا ة منها تل املتعلقة بايمطة واختصا ات حاه تنا
العليا للرقابة.
و اا ما يستدع تواه ا تمامنا على مستوى املنظمة العربية لألاه العليا للرقابة إيى دةاسة وتحلي
اه االتفاقية من حا االستفاد منها ف سبي تطوير وإثراء اإلهاة ال مريع والرقاب املتعلق بادجهود
ال تبالها حاه تنا الرقابية ف سبي ملافحة ظا ر الفساد الهدامة واملعيقة مللتلف اوانب التنمية
السيما ف ظ الظرفية ادحالية ال تعاي فيها مختلف بلداننا العربية من التحديات واملعوقات ال
يفرذها تفش ااححة كوفيد 11-وال يسال هللا العل القدير حن يحفظ كافة بلداننا منها.

تسيدنا عالي ولد تسيدي ولد الجيالني
رئيس محكمة الحسابات بالجمهورية اإلتسالمية املورياانية
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العدد
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توظيف الاكنولوجيا في األجهز الرقابية لاحقيق أهدافها
في ظل جائحة كوفيد( 11-الادقيق ،والادريب)

شــللا ااحح ــة كوفي ــد  11ال ـ شــهد ا الع ــال تح ــديا مقيقي ــا للبمــرية عل ــى مختل ــف األ ــعد ومنه ــا
حاه الرقابة ال استمرت بمماةسة عملها الرقاب على مختلف مؤسسـات الدولـة لتلـون بـال عونـا لهـا
فـ ـ ظـ ـ ــاه الظ ــرو االس ــت ناحية مم ــا م ــت عل ــى األاهـ ـ الرقابي ــة ابتل ــاة حس ــاليب ادي ــد فـ ـ عملي ــات
التــدقيق وعمليــات التــدةيب وال ـ تعــد مــن املهــا املســتمر ال ـ تقــو هــا األاه ـ الرقابيــة العليــا للقيــا
بمهامها بكفاء واود عالية.
فاما تعط يماط الهياك ادلاذعة للرقابة وظرو التباعد االاتماع ال مدت من تنق املدققين
إيــى ــاه الهياكـ والقيــا باألعمــال الرقابيــة لتجميــع حدلــة االثبــات وتلــوين الـرح مــن خــةل إاـراء اللقــاءات
واملعاينات وفحص الوثاحق ت تبن هرق مبتكر سا ما ف ادحد من تاثير اإلاراءات العاالـة ال ـ فرذـتها
حزمة كوفيد 11-حو حية إاراءات تفرذها ماالت الطواةئ واألزمات املماثلة بمل عا .
لــاا ال بــد حن تلــون ــاه ادجاححــة االســت ناحية دافعــا قويــا لــدى األاهـ العليــا للرقابــة نحــو ابتلــاة هــرق
اديد ف عمليات التدقيق ال تماةسها وذل من خـةل االعتمـاد وبمـل زبيـر علـى البيانـات واملعلومـات
املحوسبة والاكاء اال طناع واع البرامج ادحاسوبية تحاك القدةات الا نية البمرية وحنماط عملها
مث ـ القــدة علــى الــتعل واالســتنتار لرفــع زفــاء وســرعة العم ـ بتيــة املســا مة ف ـ تحلي ـ عم ـ ادجهــات
ادلاذعة للرقابة وزال تنظي االاتماعات ادلا ة بالعطاءات من خةل تقنية االتصـال املريـ سـيما
مــع دجــوء بعــت ادحلوم ــات إيــى تخفــيت حعــداد الع ــاملين ملنــع ان مــاة الوبــاء األم ــر الــا تدعمــه األاه ـ
العليـا للرقابـة فـ ـاا الظــر االسـت ناي مر ــا علـى ســةمة العـاملين واملجتمــع بـالتزامن مــع ادحـر علــى
ع ــد تعطـ ـ عم ـ ح اه ــة خاذ ــعة لرقابته ــا خا ــة القط ــاش الص ـ وم ــا ي ــرتب ب ــه م ــن قط ــاش دوايـ ـ
والعديد من القطاعات ادحيوية األخرى ف الدولة ال سيما االقتصادية منها.
زما دفعا ااححة كوفيد 11-األاه العليا للرقابة إيى التتييـر القسر ف هرق وحساليب التدةيب ال
ت بعهــا ف ـ ظ ـ التباعــد ادجســد وامللــاي ممــا دف ــع األاه ـ إيــى االعتمــاد علــى حســاليب وتقنيــات كان ــا ال
تحظــى بم ــعبية ف ـ املاا ـ فيم ــا ب ــات ُيع ــر بــالتعلي ع ــن ُبع ــد باالعتم ــاد عل ــى التكنولواي ــا وال ــا ُيع ــد
م ــديث العه ــد ف ـ معظ ـ دول الع ــال وال ــدول العربي ــة عل ــى وا ــه ادلص ــو إذ ــافة إي ــى التص ــوة املس ــبق
املواود لدى فئة زبير من املجتمع بان اا النوش من التعلي ال يحقق الهد املنمود.
وةغ ما سبق ذزره بخصو التعلي عن ُبعد إال حن األاهـ الرقابيـة العليـا اسـتعانا بالتكنولوايـا
مي ــث تعـ ــددت املنص ــات والتطبيقـ ــات اإللكترونيـ ــة لنقـ ـ ادلبـ ــر م ــع تـ ــوفر تقنيـ ــات مديث ــة فـ ـ التـ ــدةيب
كـاألاه اللوميـة الازيـة التفاعليـة) وال ـ ال تكتفـ باظهـاة املـدة وإنمـا املـاد التدةيبيـة حيضـا وإتامـة
الفر ــة لك ــة الط ــرفين م ــن امل ــدة واملت ــدة التفاعـ ـ بم ــل حفضـ ـ و ــاا دف ــع باتج ــاه تحس ــين البني ــة
التحتيـة التكنولوايـة مـن ميـث سـرعة راالنترنـار وإعـداد مـواد تدةيبيـة تـتةء مـع االمتيااـات ادجديـد
وتتيي ــر ذ ني ــة املتلق ـ م ــن خ ــةل تحميل ــه املس ــؤولية والثق ــة ب ــه ودفع ــه لةعتم ــاد عل ــى ال ــاات خ ــةل فت ــر
التعلي حو التدةيب عن ُبعد م ى يتحقق الهد املراو من عملية التدةيب ونق املعرفة.
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ممــا ال ش ـ فيــه حن ااححــة كوفيــد 11-خلقــا واقعــا اديــدا غيــر معتــاد ف ـ ك ـ حنحــاء العــال ف ـ ش ـ ى
املجــاالت ومختلــف القطاعــات وممــا ال ش ـ فيــه حيضــا حن العم ـ الرقــاب تــاثر ــو اآلخــر فلــان البــد م ــن
التعــايع مــع ــاا الظــر الطــاةئ باســتحداث حســاليب و ليــات غيــر معهــود وغيــر ةاحجــة زثي ـرا ف ـ األاه ـ
الرقابية العليا على عيد التدقيق حو التدةيب على مد سواء.
ل ــاا ال ب ــد لألاه ـ الرقابي ــة العلي ــا حن تط ــوة م ــن نفس ــها حز ــر وخا ــة تكنولواي ــا عل ــى ــعيد الت ــدقيق
والت ــدةيب وإزس ــا هواقمه ــا امله ــاةات الةزم ــة ل ــال فح ــى وإن انتا ــى وب ــاء كوفي ــد 11-ف ــان العمـ ـ حو
التدةيب حو التدقيق عن ُبعد ةبما يلون خياةا متاما ف املستقب .
وف ادلتا يجب على األاه الرقابية العليا حن تحصن نفسها ايدا من نامية تقنيـة املعلومـات مـن
خةل اعتماد البرامج التكنولواية األز ر حمنا م ى ال تلون عرذة لةختراق من ح اهة كانا.

هيئـ ــة الاح ـ ـ ـ ــرير
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معايير
اإلناوتساي

أثرتقييم املخاطرعلى األهمية النسبية
إعداد  :لجنة املعاييراملهنية والرقابية للمنظمة

مقدمة:

تع ــد األ مي ــة النس ــبية  Materialityبمثاب ــة األس ــا لتطبي ــق مع ــايير الت ــدقيق خصو ــا مع ــايير العم ـ
امليداي ومعايير إعداد التقرير إن تحديد امللاهر املقبولة ف عملية املرااعة يعتبر حمد األبعاد الرح سية
ال ـ يعتمــد عليهــا املــدقق ف ـ تحديــد نط ــاق ومجــاالت اختباةاتــه للعمليــات وادحســابات ال ـ يــت مرااعته ــا
وتحديــد اإلا ـراءات اإلذ ــافية ال ـ يتع ــين علي ــه القي ــا هــا إذ يق ــو امل ــدقق بتقي ــي املل ــاهر لل ـ مس ــا
باستخدا مستوى املادية األ مية النسبية ) وتخمين األخطاء.

املادية ( األهمية النسبية ) :Materiality

مظـ مفهــو األ ميــة النســبية با تمــا واســع مــن قبـ املنظمــات والهيئــات الدوليــة املهنيــة للمحاســبين
وامل ــدققين لترش ــيد خط ــوات حعض ــاتها نح ــو اتخ ــاذ قـ ـراةااه وتخط ــي مهم ــااه وتنفي ــا ا وم ــن ثـ ـ زتاب ــة
تق ــاةير وموااه ــة مس ــؤوليااه القانوني ــة واألدبي ــة إذ عرف ــا دجن ــة مع ــايير الت ــدقيق الدولي ــة فـ ـ معي ــاة
التدقيق ةق  ) ٠٢٣األ مية النسبية بانها إهاة إلعداد حو عرض البيانات املالية فـ ذـوء المروط اآلتية:
• تعد املعلومات مادية امة) إذا كان مافها حو تحريفها يؤثر ف القـراةات ال يتخا ا مستخدمو القواح
املالية.
•حج الضرة حو ادلطا وظرو مافه حو انحرافه.
تع ـ ــد املعلومـ ــات ذات ح ميـ ــة يس ـ ــبية عنـ ــدما يـ ــؤثر مـ ــافها حو تحريفه ـ ــا مـ ــن الق ـ ــواح املالي ـ ــة ب ـ ــالقراةات
االقتصادية املتخا على حسا تل القـواح ح بمعنى خر تعتبر املعلومات املالية ذات ح مية يسبية إذا
ـكـان مــافها حو عرذــها يــؤثر علــى القـراةات االقتصــادية ملســتخدم املعلومــات املاليــة املــاخوذ مــن القــواح
املالية زما تعتمد األ مية النسبية على حج ادلطا املقدة ف الظرو ادلا ة بحافـه حو عرذـه بصـوة
خاهئة.

عالقة األهمية النسبية بأدلة اإلثبات:

إن عمليــة امــع األدلــة والقـراحن بمــل موذــوع يمثـ اــو ر عمليــة التــدقيق فقــد عــر التــدقيق مــن
قبـ ا معيـة املحاســبين القـانونيين األمريكيــة بانــه :عمليــة منظمـة ومنججيــة دجمـع وتقيــي األدلـة والقـراحن
بمــل موذ ــوع يتعل ــق بنت ــاحج األيم ــطة االقتص ــادية) لــال ف ــان ق ـراحن وحدل ــة اإلثب ــات ال ـ يس ــتخدمها
م ــدقق ادحس ــابات فـ ـ مجـ ــال األ ميـ ــة النسـ ــبية الب ــد م ــن حن تنقسـ ـ إي ــى مجموع ــات وفقـ ــا لدةا ــة ح ميتهـ ــا
النسـ ــبية وهبقـ ــا للـ ــوزن النسـ ــل لهـ ــا و ـ ــاا يعتمـ ــد علـ ــى ادحكـ ـ ال ل ـ ـ للمـ ــدققين وخبـ ـرااه العلميـ ــة
والعملي ــة ويؤزــد الــبعت عــن واــود عةقــة هرديــة بــين زميــة حدلــة اإلثبــات الواا ــب ادح ــصول عليهــا عنــد
قيا املدقق باداء مهامه وبين األ مية النسبية للعنصر حو ادحدث املــاي محـ التـدقيق زمـا يحـدد املـدقق
زمي ــة حدلـ ــة وقـ ـراحن اإلثبـ ــات الوااـ ــب امعهـ ــا وةحيـ ــه بخصـ ــو عدالـ ــة التعبيـ ــر عـ ــن ذلـ ـ زبنـ ــد مـ ــن بنـ ــود
التــدقيق و ــو فـ ذل ـ مــدد ادحــدود املقبولــة لألخطــاء وامللالفــات ال ـ قــد تظهــر فـ ادحســابات ادلتاميــة
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املاليــة والقــواح مح ـ التــدقيق وتتمث ـ مخــاهر التــدقيق ف ـ إبــداء املــدقق ل ـرح غيــر ســلي عــن معلومــات
مالية محرفة تحريفا او ريا زما و ادحـال عنـدما يبـد ةحيـا بـدون تحفـظ عـن قـواح ماليـة دون حن يعلـ
بانها محرفة تحريفا اما وحنها تمث ش املدقق بواود تحريفات او رية ف القواح املالية قب مرااعتها
مـن اانبـه مــع امتمـال عــد از مـافه لهــاه التحريفـات مــن خـةل عمليــة مرااعـة القــواح املاليـة ويتمثـ
دوةه إزاء اه امللاهر ف تخفيضها إيى حق مستوى مقبول.

مخاطرالادقيق  Audit Riskواملادية :Materiality

يمكن تعريف مخاهر التدقيق  Audit Riskبانها امللاهر ال فيها حن يعط املدقق ةح تدقيق غير
مةح مول صحة القواح املالية حما بالنسبة لأل مية النسبية  Materialityفا حج التحريف ف
املعلومات املالية الا يمكن حن يؤثر ف ذوء الظرو املحيطة على ادحك ال ل ملستخدم القواح
املالية الاين يعتمدون على اه املعلومات وقد وةد ف املعياة الدوي ةق  )242ادلا بمسؤولية املدقق
بان االمتيال عند تدقيق البيانات املالية يقع على عاتق املدقق املاي الا يقو بعملية تدقيق معينة وفقا
ملعايير التدقيق الدولية مسؤولية ادحصول على تازيد معقول بان البيانات املالية بمجملها تخلو من
األخطاء ادجو رية س واء كانا بسبب االمتيال حو ادلطا وبسبب القيود املتا لة ف التدقيق فان ناك
مخاهر ال يمكن تجنبها ميث إن بعت األخطاء ادجو رية ف البيانات املالية لن يت از مافها ةغ حنه يت
التخطي للتدقيق والتنفيا بالمل الصحيح وفقا ملعايير التدقيق الدولية  .ويمير املعياة الدوي ةق
 )318ادلا بتحديد وتقيي مخاهر ادلطا ادجو ر إيى حنه البد من القيا بااراءات تقيي امللاهر
على ذوء نتاحج فحص نظا الرقابة الداخلية هد توفير حسا لتحديد وتقيي مخاهر األخطاء
ادجو رية عند مستوى البيانات املالية وقد حذا معياة التدقيق الدوي ةق  )842إيى ما وةد ف املعياة
حعةه بانه يتعين على املدقق ادحصول على فه كاف من حا توفير حسا لتحديد وتقيي مخاهر األخطاة
ادجو رية ف التقديرات املحاسبية .فيما حزد املعياة الدوي ةق  )212حيضا على ذروة مصول املدقق
املاي على فه كا لفعاليات وحيمطة عم املدققين الداخليين.
إن تحديد امللاهر يساعد املدقق على تصمي اختباةات التدقيق ال ترز على املساح املهمة ميث
يستخد املدقق نموذاا للمخاهر يساعده ف التخطي للتدقيق ويتلون اا النموذر من حةبع ملونات
ه:
* مخاطر الادقيق  :Audit Risks ARه مخاهر حن يعط املدقق ةح تدقيق غير مةح مول صحة
القواح املالية.
* املخاطرالكامنة أو املوروثة  :Inherent Risks IRه امتمال واود خطا ماد ف القواح املالية ف ظ
غيا ذواب الرقابة الداخلية.
* مخاطر الرقابة  :Control Risks CRه تل امللاهر ال تنما عن تعرض البيانات املالية للتحريفات
املادية دون حن يت از مافها حو تصحيحها بواسطة ذواب الرقابة الداخلية وه مخاهر تتعلق بواود
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انحرافات حو بيانات مظللـة يمكن حن تحدث ف مسا حو مجموعة مسابات وتلون ذات حثر مـاد بـمل
متفرد حو اماع .
* مخاطر االكتشاف  :Detection Risks DRه مخاهر ال يستطيع املدقق م ى وإن قا بتطبيق
االختباةات األساسية  Substantive Testsحن يك مف األخطاء ادجو رية ف القواح املالية .زما تمث
مخاهر االز ما تل امللاهر الناتجة عـن عـد از ـما األخطاء ادجو رية املواود ف البيانات
وادحسابات املالية على الرغ من قيـا املدقق بااراء الفحص حو التدقيق حو الرقابة تفـصيليا علـى تلـ
البيانـات حو ادحسابات.
ناك عد دةاسات قاحمة على اعتماد نموذر ملعادلة مخاهر التدقيق السيما ما حشاة إليه املعياة
األمريل ةق  )47مول مفهو ملونات مخاهر التدقيق بانها ما ذر ملونااها على فرض استقةلية
ملونات مخاهر التدقيق يمير حدناه إيى ح النماذر وفق املعادلة اآلتية :

مخاطرالادقيق = املخاطرالكامنة × مخاطرالرقابة × مخاطراالكتشاف
Audit Risk = Inherent Risk x Control Risk x Detection Risk
لتطبيق املعادلة حعةه و وال إيى التدقيق التفصيل إلمدى فقرات امليزانية العمومية نفترض مثاال
تطبيقيا على ذل :

 .1تقديردرجة املخاطراملوروثة (الكامنة) لبند املخزون:
ت

الضوابط

-1
-2
-3
-4
-8
-2
-7
-5

كفاء وفاعلية قسم املخازن في إدار الاخزين
مدى كفاء اإلدار والعاملين في املخازن
وجود جرد مسامر على املخزون
كفاء عمليات الاخزين
مدى االلتزام بالسياتسات املحاتسبية) االتساالم والاجهيز(
اتساخدام مستندات املخازن والسيطر عليها
حاالت االخاالس والسرقة الحاصلة في السنوات السابقة
خضوع حركة الخزينة لادقيق الرقابة الداخلية
تفاعل اإلدار العليا بشأن نقاط الخلل وحاالت الاالعب
والسرقة و مر اقبة الخزينة
اإلجمالي

-1

مساوى االلتزام
%82 %78 %122

%22

×
×
×
×
×
×
×
×
×
2

يت استخدا املعادلة اآلتية الم سا يسبة امللاهر املوةوثة زما يل :
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3

2

1

درجة االلتزام = (مساوى االلتزام × عدد مرات االلتزام ) ÷ إجمالي مساويات االلتزام
)2+3+2+2 / )2 × %28 + ) 3× %82 + )2× )%78 + )2 × %122 = 1 ÷ 8,8 = 21,11
دةاة امللاهر املوةوثة =  - %122دةاة االلتزا
21,11 - %122 = 35,51

 .2تقييم مخاطرالرقابة:

يت تحديد امللاهر الرقابية عن هريق اعتماد التقدير من  )12 _1بمل افتراا لقيا مدى
االلتزا بالضواب الرقابية لبند املل ون بمل مفص وحدناه ادول يتضمن الضواب الرقابية دحسا
املل ون بترض تحديد دةاة مخاهر الرقابة:
ت

الضوابط

 -1وجود قسم خاص للسيطر باملخازن
 -2فصل الذمة املالية لكل مخزن على حدى
 -3اتساخدام مستندات مخزنية عند إثبات حركة املخزون
 -4مسك بطاقة مخزنية لكل ماد
 -8ضوابط عمليات االتساالم والاجهيز ووجود الصالحيات
وجود جرد دوري على محاويات املخازن ومطابقة الناائج
-2
مع األرصد في بطاقات السيطر باملخازن
إصدارتقاريردورية من قبل اإلدار باملخازن تخص املواد
-7
الراكد والاالفة
 -5تسعير كافة محاويات املخازن
 -1فصل املواد الجديد عن املساعملة
 12الاأمين على محاويات املخازن ضد السرقة والحريق
مجموع النقاط

أعلى مساوى
قياس ي للخطر
12
12
12
12
12

مساوى الخطر
الفعلي
1
2
1
3
4

12

2

12

2

12
12
12
122

4
12
12
47

نسبة مخاطرالرقابة = (مجموع مساويات الخطرالفعلي/مجموع املساويات القياتسية للخطر ) ×%111

= % 47 = % 122 × ) 122 ÷ 47
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 .3مخاطراالكتشاف:
إن تحديـد مخـاهر االز مـا يسـاعد املـدقق فـ تحديـد يسـبة التـدقيق التفصـيل وال ـ يمكـن الو ـول
إليها من خةل املعادلة اآلتية:ـ

مخاطرالادقيق = املخاطر الكامنة × مخاطر الرقابة × مخاطر االكتشاف
Audit Risk = Inherent Risk x Control Risk x Detection Risk

مخاهر التدقيق =  %8اه النسبة ت اعتماد ـا اسـ نادا إيـى ادلبـرات ال لصـية للمـدققين فضـة عـن حن
معظ الدةاسات والبحوث اعتمدت اه النسبة علما حنها تحقق دةاـة ثقـة
بحدود ) %18
امللاهر اللامنة املوةوثة) = % 31
مخاهر الرقابة = % 47
مخاهر التدقيق
مخاهر االز ما = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مخاهر موةوثة × مخاهر الرقابة
%8
مخاهر االز ما = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
% 47 × % 31
%8
مخاهر االز ما = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
%52
مخاهر االز ما = % 85
يسبة التدقيق التفصيل =  - % 122مخاهر االز ما
يسبة التدقيق التفصيل = % 85 - % 122
يسبة التدقيق التفصيل = %42
ناك معادالت حخرى ف اا املجال لكنها حق استخداما من نموذر املعادلة السابق زما و مبين حدناه:

)RMM (Risk of Material Misstatement) = IR (Inherent Risk) x CR (Control Risk
* مخاهر االز ما  =Detection Riskمخاهر اختباةات التفا ي × مخاهر االختباةات التحليلية
األساسية
* مخاهر التدقيق) = AR (Audit Riskامللاهر اللامنة × مخاهر الرقابة  × Control Riskمخاهر
اختباةات التفا ي  ×Test of Details Riskمخاهر اختباةات اإلاراءات التحليلية األساسية Test
of Substantive Analytical Procedures Risk
* مخاهر األخطاء ادجو رية = امللاهر اللامنة  × IRمخاهر الرقابة CR
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معايير
اإلناوتساي

االتسامرارية وواجبات املدقق و أثرها على الاقرير
إعداد  :لجنة املعاييراملهنية والرقابية للمنظمة

يعتبر مبدح املنما املستمر  )n eGn n GnioGمن املبادئ املحاسبية ال ما فتئا تحظى با مية بالتة
بالنظر إيى ما تمثله من تحصين ملصادح األهرا ذات العةقة ف محي اقتصـاد ي سـ بتعقـد املعـامةت
املاليــة والتطــوة التكنولــو املطـرد ومــا يصــامبه مــن تحــديات وذــتوهات محليــة وإقليميــة لهــا ايعلاســااها
علــى تتيــر حجـ حيمــطة املقــاوالت واملنمـ ت وعلــى قــدةاها علــى البقــاء .ويــنص فـ ــاا الصــدد املعيــاة الــدوي
للمحاسبة ةق  1بمان عرض القواح املالية 1على حن إعداد البيانات املالية يت وفق فرذـية حن املمـروش
مستمر ف املستقب املنظوة مع غيا حية نية حو مااة للتصفية حو لتقليص حج عمليات املنما بمل
عـ ا  .وفـ مالــة واــود فرذــية معازســة لــال فــان البيانــات املاليــة يجــب حن تعــد علــى حســا مختلــف مــع
اإلفصاح عن األسا املستخد .
و ــاا املبــدح لــه ح ميــة خا ــة فـ القطــاش العــا  .فــرغ كــون األاهـ العموميــة ال توااــه بحكـ القــوانين
خطــر اإلفــة إال حنهــا ال تســتطيع داحم ــا ادحصــول بســهولة علــى ق ــروض وتمــويةت وقــد توااــه ــعوبات
ســيولة حو إزرا ــات ل ســديد ديونهــا والوفــاء بالتزامااهــا .و ــاا املعطــى مــرتب بقجـ اقتصــاد الــدول وقــدةاها
علــى الرفــع مــن مــواةد تحصــي الضـراحب وقيمــة عمةاهــا .زمــا حن بعــت ادحلومــات تعتمــد علــى إعانــات دول
حخرى بحك كونها غير قادة على تتطية بعت امتيااها املاي  .لهاه األسبا نص املعياة I551I1872على
حن مــدقق القطــاش العــا مــين يقومــون بالتــدقيق املــاي يطبقــون متطلبــات وتوايهــات وإةشــادات املعيــاة
 I51872ادلا باملنما املستمر .2
فـ ـ ــاه الوةق ــة س ــنتعرض ملس ــؤولية امل ــدقق فـ ـ ش ــان ق ــدة املنم ــا عل ــى موا ــلة يم ــاهها وحث ــر تلـ ـ
املسؤولية على ةحيه وتقريره:

أوال .مسؤولية املدقق:
م ــع اعتم ــاد املعي ــاة  ISSAI1872لـ ـ تع ــد مس ــؤولية املـ ــدقق فـ ـ القط ــاش الع ــا مقتص ــر عل ــى التـ ــدقيق
المــكل للقــواح املاليــة فقـ وإنمــا تعــداها إيــى توقــع الفمـ املــاي للمنمــا عبــر دةاســة وتقيــي قــدةاها علــى
تحقي ــق األةب ــاح واالمتف ــام بس ــيولة مةحم ــة وكافي ــة لتتطي ــة التزامااه ــا وتس ــديد ديونه ــا .وبت ــت النظ ــر ع ــن
ادجـدل النظــر القـاح مــول مـدى مســؤولية املـدقق فـ ـاا المــان ميـث ح ــبح إاـراء ــاه املسـؤولية مــن
النامية العملية من ادجوانب ال يجب حن يوليها املدقق ف القطاش العا العناية الةزمة.

 -1على اعتباة ح مية االستمراةية ف املرافق واملنم ت العامة فان املبدح منصو عليه زال ف املعياة  1من معايير املحاسبة الدولية ف القطاش العا .)IPSAS
 -2يعط ـ املعيــاة إةشــادات لفحــص مــدى مةءمــة اســتمراةية املنم ــا ويضــع إهــاةا عامــا ملســؤولية املــدقق ف ـ ــاا المــان عنــد فحــص القــواح املاليــة ومــدى مةءمته ــا
لفرذـية االســتمراةية عنـد إعــداد ا مـن هــر اإلداة  .زمــا يعطـ زــال للمـدقق بعــت املؤش ـرات للمخـاهر املاليــة وال مـتيلية ال ـ مــن شـانها حن تثيــر شـلوزه مــول قــدة
املنما املدققة مسابااها على االستمراةية.
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فمسؤولية املدقق بخصـو املنمـا املسـتمر تتمثـ حساسـا فـ ادحصـول علـى العنا ـر املثبتـة اللافيـة
واملةحمــة واســتنتار مــدى مةءمــة تطبيــق اإلداة ملبــدح االســتمراةية املحاســل عنــد إعــداد ا للقــواح املاليــة
وبنــاء علــى ذلـ اســتنتار مــدى قــدة املنمــا علــى موا ــلة يمــاهها .وتبقــى مســؤولية املــدقق فـ ــاا البــا
قاحمــة لــو لـ ُيلـ املراــع املحاســل املُ ل
عتمــد لإلفصــاح املــاي ) اإلداة ـرامة بالقيــا بتقيــي خــا لقــدة
املنما على موا لة يماهها.
زمــا يمــير إيــى ذلـ املعيــاة  ISA222إن اآلثــاة املحتملــة ملحدوديــة قــدة املــدقق علــى زمـف األشــياء غيــر
الطبيعيــة ذات األ ميــة النســبية تبقــى حز ــر مــد بالنســبة لألمــداث والوذــعيات ال ـ قــد تقــع فـ املســتقب
وال ـ مــن شــانها حن تجع ـ املنمــا توقــف حيمــطتها .فاملــدقق ال يمكنــه توقعهــا وزن يجــة لــال فــان غيــا
اإلشاة ف تقرير التدقيق لواود ش زبيـر فـ قـدة املنمـا علـى موا ـلة يمـاهها ال يمكـن حن ريعتبـر بمثابـة
ذمانة الستمراةيتها.
ف اا الصدد إن املدقق ف القطاش العـا مطالـب بتقيـي اإلاـراءات التدبيريـة واإلداةيـة ال ـ قامـا هـا
املنما مفاظا على وذعها املاي زما يجب على املدقق اعتباة وتقيي امللاهر املتعلقة بالتتييرات الطاةحة
علـى السياسـات العامـة فـ مـال تتييـر ادحلومـة) وال ـ مـن شـانها حن تـؤثر علـى موا ـلة املنمـا لنمـاهها فـ
نفس املستوى.
ويمكــن القــول ن ــا إن خصو ــية وااب ــات املــدقق بخص ــو املنمــا املس ــتمر تتمث ـ ف ـ حنــه مطال ــب
بادحــد م ــن مخــاهر ع ــد اهةعــه عل ــى التتييــرات ف ـ السياس ــات العامــة ال ـ تلق ـ بظ ــةل الم ـ ف ـ ق ــدة
املنما على االستمراة وصحة فرذيااها بخصو ذل فيتعين على املدقق ف القطاش العا التازد من:
• عد تصريح السلطات ادحلومية بالتتيير ف سياسات اه املنما بمل مباشر حو غير مباشر.
• التصريح بتتييرات قد تلون ف هوة التنزي .
• ما إذا كانا مرااعة السياسة قد تفض إيى تخفيت ا فـ حيمـطة املؤسسـة حو مـا إذا كـان التفكيـر اـاة
ف وقفها.
• واود سياسة دلصلصة املنما .

ثانيا .األثرعلى تقريراملدقق:

يمل تقرير املدقق ةحيه املستق ف القواح املالية املعروذة عليه من ميث مصداقيتها .فباإلذافة إيى
العنا ر املتعاة عليها واملضمنة لتقاةير التدقيق وال تعتمد عليهـا األهـرا ذات العةقـة واملصـفحة فـ
اتخاذ قراةااها حمدث املعياة  I51872إل امية إبداء املدقق ةحيه ف إملانية االستمراةية املالية للمنما على
املـدى القريـب خـاا بعـين االعتبـاة كـ األمـداث واملعلومـات ال ـ تصـله وال ـ تعبـر عـن مخـاهر الفمـ املــاي
للمنما ادلاذعة.
فحسـب ادحـاالت يتوقــف ةح املـدقق علــى مـا ثبــا لديـه مـن مخــاهر وشـ بخصــو االسـتمراةية وقــد
يواـب عليـه تعــدي تقريـره باذــافة فقـر إمـا لتازيــد المـ حو إبـراز ممـللة االسـتمراة واــا اال تمـا إيــى
اإليضامات املفصح عنها ف القواح املالية .فف اا الصدد مدد املعياة  I511872حثر إاراءات التدقيق
والتقيي ال يقو ها املدقق ف اا المان على تقريره ونوش الرح الا يبديه ف ادحاالت التالية:
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 حالة الاطبيق غيراملالئم ملبدأ االتسامرارية:إذا حعدت القواح املالية وفق مبدح االستمراةية وتبين للمدقق حن تطبيق اإلداة له غير مةح واب عليه
إعطاء ةح معازس /سلل .
حالة الاطبيق املالئم ملبدأ االتسامرارية رغم وجود شك:إذا تضــمنا القــواح املاليــة معلومــات مةحمــة مــول شـ اــو ر ال يتواــب علــى املــدقق تتييــر ةحيــه ولكــن
يتعين عليه تضمين تقريره فقر مستقلة تحا بند ” ش او ر متعلق باالستمراةية“ بحيث:
• تثير الفقر االن باه إيى مازر القواح املالية ال تعط املعلومات املنصو عليها ف الفقر  11من
املعياة .I51872
•تحدد الفقر األمداث والوذعيات والظرو املعنية ال تمير إيى واود ش او ر من شانه حن يضع
قدة املنما على موا لة يماهها موذع ش زبير زما تعبر بوذوح على حن املدقق ل يتير ةحيه هاا
ادلصو .
إةا لم تاضمن القوائم املالية أية معلومات مالئمة حيال الشكوك الجوهرية ،ياوجب على املدقق أن:
•يبد ةحيا متحفظا حو معازسا /سلبيا مسب ادحالة وفق املعياة  I51872املعدل.
•يمير ف فقر «حسا الرح املتحفظ حو املعازس» من تقريره إيى واود ش او ر من شانه حن يضع
ُ
قدة املنما على موا لة يماهها موذع ش زبير وحن املنما ل تضمن قواحمها املالية املعلومات
املةحمة ف اا المان.
وإذا ةفضـا اإلداة متـى هلـب منهـا املـدقق ذلـ القيــا بتقيـي قـدة املنمـا علـى االسـتمراة حو ةفضــا
تمديد التقيي الا قاما به سابقا واب عليه اعتباة اآلثاة املترتبة عن ذل ف تقريره.
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معايير
اإلناوتساي

معياررقابة الجود – املاطلبات والاحديات
إعداد  :لجنة املعاييراملهنية والرقابية للمنظمة

تسعى األاه العليا للرقابة إيى حن تلون مؤسسات نموذاية يحتاى ها ويماة لها بالبنان ومن حا
ذل تعم على ةفع اود مخراااها الرقابية تع ي ا ملبادتها القاحمة على النزا ة وميث حن حز ر ما يمكن
حن يؤثر على سمعة ومصداقية األاه العليا للرقابة املالية واملحاسبة ه اود العم الرقاب
وللمساعد ف ةفع اود العم الرقاب فقد ح دةت املنظمة الدولية لألاه العليا للرقابة املالية
واملحاسبة اإلنتوسا ) املعياة الدوي ةق  )ISSAI 142والا و عباة عن توذيحات مع بعت
التعديةت على املبادئ الرح سية الواةد ف املعياة الدوي لرقابة ادجود  .3الصادة عن االتحاد الدوي
للمحاسبين  )IFACهد ال سهي على حاه الرقابة العليا تطبيق تل املبادئ بما يتةء مع تلليفها
وظروفها .وقد م اا املعياة ليلون اإلهاة العا لرقابة ادجود ليت تطبيقه على نظا ةقابة ادجود
للافة املها ال تقو ها األاه الرقابية.
وفيما يل سنتطرق للمتطلبات حو العنا ر ادلا ة باهاة ةقابة ادجود باإلذافة أل التحديات ال
توااه األاه الرقابية عند تصمي وتنفيا نظ ةقابة ادجود واالستراتيجيات املقترمة ملوااهة تل
التحديات.

عناصرمعياراإلناوتساي لرقابة الجود رقم (:)141
برقابة ادجود فانه يتعين عليها

عند قيا األاه العليا للرقابة املالية واملحاسبة بتصمي نظا خا
تطبيق العنا ر الستة الواةد ف املعياة ةق  )142وه كالتاي :
 .1مسؤوليات وتوايهات القياد .
 .2متطلبات السلوك األخةق .
 .3القبول واالستمراة.
 .4املواةد البمرية.
 .8حداء التدقيق.
 .2املراقبة ذمان ادجود ).
وفقا للعنا ر السابق ذزر ا فانه من امله ادا حن تتويى اإلداة العليا بادجهاز الرقاب وذع سياسات
وإاراءات اهد إيى تع ي ثقافة ادجود ف حداء اميع حعمالها ويمتل ةح س ادجهاز املسؤولية الماملة
عن نظ ةقابة ادجود  .باإلذافة إيى ذروة ترزيز األاه العليا للرقابة املالية على متطلبات السلوك
 -iاملعياة الدوي لرقابة ادجود  1مواه للمركات ال تؤد عمليات تدقيق و مرااعة للبيانات املالية و عمليات التازيد األخرى و ادلدمات ذات العةقة.
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األخةق من خةل تطوير حدلة لقواعد اا السلوك تس ند على معياة اإلنتوسا ةق  )132وتراع
ح مية ذل إيى حن عد االلتزا بالقي األخةقية قد يعرض ادجهاز الرقاب مللاهر عديد منها على سبي
املثال ال ادحصر التاثير السياي والضت ادلاة واملصادح ال لصية ...إدخ) .زما يمدد العنصر
الثالث من عنا ر ةقابة ادجود على ذروة حن يتوفر لدى ادجهاز الرقاب سياسات لقبول واستمراة
العةقات مع ادجهات ادلاذعة للتدقيق على حن تقد تل السياسات تازيدا معقوال على حن ادجهاز لن
يقو بمها الرقابة إال إذا كان مؤ ة ولديه القدة واملواةد الةزمة للقيا بتل املهمة باإلذافة إيى قدةته
على االمتثال ملتطلبات السلوك األخةق مع األخا بعين االعتباة ن ا ة ادجهات ادلاذعة للرقابة.
عنصر املواةد البمرية يرز على ذروة حن توفر السياسات ال يضعها ادجهاز الرقاب تازيدا على
توفر املواةد الةزمة و الكفاء و القدةات بما ف ذل االلتزا بمبادئ السلوك األخةق للقيا بمهامه وفقا
للمعايير ذات الصلة بما يمكنه من إ داة تقاةير ةقابية فعالة ومناسبة للظرو و يات تبعا لال
ر
تازيد على تادية ادجهاز الرقاب ملهامه وفقا للمعايير املهنية ذات الصلة واملتطلبات القانونية
بالضروة
والتنظيمية املعنية وحخيرا فانه يتعين على ادجهاز الرقاب تطبيق عملية مراقبة تقد تازيدا معقوال بان
السياسات واإلاراءات املتعلقة بنظا ةقابة ادجود تعم بفاعلية وزفاء على حن تمم تل العملية
تقييما مستمرا للنظا بما ف ذل مرااعة عينة من املها املنتهية.

الاحديات وتسبل مواجهتها:
إن عملية تصمي وتنفيا نظ ةقابة ادجود ه عملية ل سا بسهلة وزما و ادحال ف تطبيق ح
معياة ناك عوبات وتحديات يوااهها املعنيون ميال عملية التطبيق فنجد حن ناك تحديات عامة
تتمث ف مقاومة اإليسان بطبعه أل تتيير حو قيد يمكن حن ُيفرض عليه من قب حفراد خرين حو من قب
معايير مهنية لدواش عد ح مها :التخو من ازدياد املسؤوليات واهديد مصادح شلصية وم ايا مك سبة.
يستعرض فيما يل التحديات ال توااه األاه الرقابية عند تصمي وتنفيا نظ ةقابة ادجود
ميث حن العنا ر الستة ال ت شرمها حعةه تمث متطلبات يجب اس يفاء ا لفحصول على نظا
فعال يحقق الهد املراو منه إال حن ناك تحديات خا ة مرتبطة بل عنصر من تل العنا ر
متمثلة ف اآلت :
أوال :فيما يخص مسؤولية القياد قد يفوض ةح س ادجهاز الرقاب سلطة إداة نظا ةقابة ادجود
ألشلا غير حزفاء و نا يستل األمر إقناش القياديين باإلداة العليا بان ثقة األهرا ذات العةقة
بادجهاز تعتمد على قو نظ ةقابة وذمان ادجود وال س سا ف تع ي مصداقية امللراات
الرقابية وحن اختياة األشلا األزفاء حمر بالغ األ مية لتنفيا وظاحف ةقابة ادجود .
زال فان النقص ف سياسات وإاراءات ةقابة ادجود يعتبر حمد التحديات ال يمكن حن تؤثر سلبا
على نظ ةقابة ادجود و نا فانه يت إقناش اإلداة العليا بانه ال يمكن تحسين ما ال يمكن قياسه لال
من امله حن يلون لفجهاز الرقاب سياسات وإاراءات معياةية لرقابة ادجود يمكن االسترشاد ها.
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باإلذافة إيى ما سبق فانه من امله ادا حن ُتوي اإلداة العليا ف ادجهاز الرقاب ح مية قصوى
للتو يات ونتاحج مخراات نظا ةقابة ادجود الصادة عن وظيفة ذمان ادجود زج ء من نظا
التحقق من ةقابة ادجود زل ميث إن من ح مسؤوليات القياد لفجهاز الرقاب ه مسن تنفيا تل
التو يات.
ثانيــا :يمكــن موااهــة امتماليــة عــد التـزا مــدقق ادجهــاز الرقــاب بمتطلبــات الســلوك األخةقـ مــن خــةل
عد حدوات منها عقد الدوةات واملحاذرات التوعوية مـول املماةسـة األخةقيـة وزـال فـان عمليـة تـدوير
امل ــدققين كـ ـ  3س ــنوات يمك ــن حن يح ــد م ــن خ ــرق امل ــدققين لتل ـ القواع ــد باإلذ ــافة إي ــى تفعي ـ وتس ــهي
إاراءات اإلبةغ عن امللالفين.
ثالثا :من التحديات ال ـ توااـه العنصـر الثالـث املـرتب بـالقبول واالسـتمراة ـو عـد واـود عةقـة ايـد
بــين املــدقق واأله ـرا ذات العةق ــة وزــال تــدي مســتوى ال ــوع لأله ـرا ذات العةقــة بــدوة ومتطلب ــات
ادجه ــاز األعل ــى للرقاب ــة ويمك ــن التتل ــب عل ــى ذلـ ـ م ــن خ ــةل ت ــدةيب م ــدقق ادجه ــاز الرق ــاب عل ــى زيفي ــة
التعامـ مـع ادجهــات املمـمولة بالرقابـة ووذــع اسـتراتيجيات لتع يـ التوا ـ مـع مختلــف شـراحح األهـرا
ذات العةقة.
رابعــا :نقــص عــدد املــواةد البمــرية وقلــة زفاءاهــا يمكــن حن يلــون لــه تــاثير ســلل علــى ةقابــة ادجــود لفجهــاز
الرقــاب فم ــن الضــروة ن ــا العم ـ علــى ةف ــع زفــاء م ــدقق ادجه ــة مــن خ ــةل االنخ ـراط ب ــدوةات تدةيبي ــة
مهنية زال من امله حال ُيتف ادجهاز ذروة تناسب حعداد املدققين مع حج العم الرقاب لفجهاز.
خامسـا :فيمــا يخـص العنصـر ادلــامس واملتمثـ فـ حداء التـدقيق) فـان ح ـ التحـديات تتمثـ مـن خــةل
املبالتــة فـ مســتويات ةقابــة اــود األعمــال الرقابيــة ممــا يمكــن حن يلــون لــه مــردود عكسـ فـ تعطيـ عمـ
املــدقق وانخفــاض اودتــه و نــا يجــب مراعــا ذــروة تبســي إا ـراءات ةقابــة ادجــود وتحديــد مســتويات
الرقابة من خةل حخا عينات ممثلة ملها التدقيق مع الترزيز على امللاهر املرتفعة.
تسادتسا :فيما يتعلق بالعنصر الساد و و املراقبة ذمان ادجود ) فمن التحديات الكبير والمايعة
هـ عــد واـود وظيفــة ذـمان ادجــود ملرااعـة عمليــات التـدقيق وزــال عـد واــود حدلـة توايهيــة إلاـراء
مرااعات ذمان اود املهمات الرقابية .تت موااهة اذين التحديين من خةل إيماء ومد إداةية معنية
بضــمان ادجــود تتمتــع باالســتقةلية وإ ــداة حدلــة توايهيــة تسـ ند للمعــايير الدوليــة ذات الصــلة وحفضـ
املماةسات الدولية.
وحخيـ را فانه من األ مية حن تعط األاه العليا للرقابة املالية واملحاسبة حولوية لتطبيـق املعيـاة الـدوي
ةق ـ  )ISSAI 142م ــن خ ــةل وذ ــع السياس ــات وال ــنظ واإلا ـراءات ال ـ تكف ـ ا ــود حعم ــال الت ــدقيق ف ـ
اميع املرام ر التخطي والتنفيا وإعداد التقاةير واملتابعة ر وفقا للواحح واألدلة واملعايير املهنية.
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مقال
محرر

الادقيق الداخلي وفيروس كورونا
املساجد COVID-19

إعداد /ندى ناح ادجةل
ديوان املحاسبة اللوي

مقدمة:

يوااــه العــال ماليــا تطــوةات م ســاةعة تتعلــق بتفشـ وبــاء كوفيــد  11وتســعى دول العــال مجتمعــة إيــى
اتخ ــاذ إا ـراءات امترازي ــة ووقاحي ــة لفح ــد م ــن ان م ــاة الفي ــرو والتخفي ــف م ــن ث ــاةه ولع ـ م ــن ح ـ ــاه
اإلاـ ـراءات وقـ ــف االاتماعـ ــات وادحـ ــد مـ ــن االخـ ــتةط ف ـ ـ حمـ ــازن العم ـ ـ  .وفـ ـ ظ ـ ـ االن مـ ــاة الس ـ ـريع لهـ ــاا
الفيــرو فــان امتماليــة تعــرض المــركات واملمــروعات لإلفــة زبيــر اــدا وقــد يــؤد ذل ـ إيــى فقــدان
العدي ــد م ــن امل ــوظفين وظ ــاحفه بس ــبب تقل ــص ادل ــدمات وق ــد ال تتع ــافى الكثي ــر م ــن الم ــركات وب ــاألخص
حص ــحا املم ــروعات الص ــتير وتكم ــن ح مي ــة و ــد ــاا املق ــال فـ ـ تس ــلي الض ــوء عل ــى دوة الت ــدقيق
ال ــداخل ف ـ ظ ـ تفش ـ  COVID-19وس ـ ت م ــن خ ــةل ــاا املق ــال اس ــتعراض س ــتة مح ــاوة للتع ــر عل ــى
مفهــو ااححــة كوةونــا وحبعاد ــا ومفهــو التــدقيق الــداخل وحنواعــه ومقومــات التــدقيق الــداخل واألدواة
ادحيويـ ــة للتـ ــدقيق الـ ــداخل قب ـ ـ وف ـ ـ ظ ـ ـ تفش ـ ـ  COVID-19والتـ ــدةيب والتـ ــدقيق الـ ــداخل عـ ــن بعـ ــد
وتكنولوايا املعلومات.

أوال :مفهوم الادقيق الداخلي:
عــر معهــد املــدققين الــداخليين  Institute of internal Auditors (IIA,2004التــدقيق الــداخل بانــه
ريمــاط مســتق وموذــوع واس مــاة مصــم ل يــاد قيمــة املنظمــة وتحســين عمليااهــا ويســاعد التــدقيق
الــداخل املن ظمــة علــى تحقيــق ح ــدافها مــن خــةل انتهــار مــدخ موذــوع ومــنظ لتقيــي وتحســين فعاليــة
إداة امللاهر والرقابة وعمليات التحك ر.
إن التدقيق يماط تقييم مستق يت مماةسته داخ املنظمة لتدقيق العمليات املالية واإلداةية وغير ا
من العمليات وذل دلدمة اإلداة .

ثانيا :مفهوم الادقيق الداخلي:
تنفـا وظيفــة التـدقيق الــداخل عـاد بعــد تنفيــا العمليـات املحاســبية لـال فــان منـع واز مــا وتصــحيح
التـ ــع وادلطـ ــا ف ـ ـ البيانـ ــات املحاسـ ــبية يمث ـ ـ الهـ ــد األساي ـ ـ للتـ ــدقيق الـ ــداخل للتازـ ــد مـ ــن سـ ــةمة
السجةت والبيانات املحاسبية على ح ول املنما ومن ح حنواش التدقيق الداخل :
 -1الا ــدقيق امل ــالي :ف ـ ظ ـ التــدقيق املــاي يتحم ـ املــدققون مســؤولية تقيــي مــا إذا كانــا حســاليب الرقابــة
الداخلية بالمرزة ال يعملون ها قد ت تصميمها وتنفيا ا على نحو فعال وما إذا كانا القواح املالية
ت س بالعدالة.
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 -2تدقيق االلاـزام :ويقصد به مرااعة الضواب الرقابية واملالية وال متيلية للعمليـات لفحكـ علـى مـدى
االلتزا ها.
 -3الاــدقيق التشــ:يلي :ويقصــد بــه التــدقيق المــام للوظــاحف امللتلفــة داخـ املنمــا للتازــد مــن زفــاء
وفاعلية ومةءمة اه الوظاحف وإيجاد هرق اديد وفعالـة لةتصـال بـين املسـتويات امللتلفـة فـ اإلداة
واستخدا املواةد املتامة بكفاء وفعالية وزياد الربحية.

ثالثا :مقومات الادقيق الداخلي:
تتوقف فاعلية التدقيق الداخل على مجموعة من املقومات ح مها:
 -1الوذع التنظيم  :يجب حن ي بع قس التدقيق الداخل لإلداة العليا وايضاح ذل على خريطة الهيل
التنظيم للمنما .
 -2االستقةل :ذمان واود ليات لدع استقةلية التدقيق الداخل .
 -3الكفاء املهنية والعلمية للعاملين بقس التدقيق الداخل .
 -4التخطي ادجيد ألعمال التدقيق الداخل .
 -8واود معايير وإةشادات لعملية التدقيق الداخل .
 -2شمولية التدقيق الداخل ميث تمم كافة املعامةت واألمداث ف املنما .
 -7دع اإلداة العليا لقي التدقيق الداخل .

رابعا :الادقيق الداخلي ودوره الحيوي في تقييم نظم الرقابة الداخلية:
إن د التدقيق الداخل يتمث ف تحديد ما إذا كانـا حيمـطة الرقابـة كافيـة ح حن تلـ الـنظ الرقابيـة
تعتبر مقنعة ف ذوء األ دا ال مما لقيا وتقيي فعالية نظ الرقابة الداخلية من خةل تقيي
ما يل :
•االلتـ ـزام :ال تعتب ــر نظ ـ الرقاب ــة الداخلي ــة ذات مت ـ ى إال إذا ت ـ االلت ـزا بتطبيقه ــا وتحدي ــد م ــا إذا كان ــا
سياسات وبرامج وإاراءات الرقابة املقرة تعم بمل مقنع.
•حمايــة األصــول :اال تمــا بصــفة ةح ســية باختبــاة فعاليــة نظـ الرقابــة املحاســبية واملاليــة حو ال مــتيلية
ال ت تصميمها للمحاسبة عن األ ول وممايتها.
•الاحق ــق :إن ترزيــز عمليــات التحق ــق لــن تلــون بالضــروة اســتجابة لنت ــاحج البيانــات غيــر الدقيقــة حو غي ــر
القابلة لةعتماد عليها وإنما ه باألمرى تتاسس على تع ي الدقة وإملانية االعتماد.
•تقييم األداء التش:يلي للمؤتسسة.
•الاوصــية بالاحســين :إبــداء املقترمــات ادلا ــة بالتحســين عنــدما يلــون نــاك ظــر يجــب التقريــر عنــه
ن يجــة الز مــا خطــا حو غــع حو تصــر غيــر قــانوي فــان ثــاةه يجــب حن يــت تصــحيحها ويتعــين تقــدي
تو يات لتحسين عملية املحاسبة عنها.
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خامسا :دورالادقيق الداخلي أثناء تفش ي وباء :COVID 11
من منظوة التدقيق الداخل تنص املعايير الدولية للمماةسة املهنية للتدقيق الداخل على العناية املهنية
الةزمة ريجب حن يتنبه املدققون الداخليون إيـى امللـاهر املهمـة ال ـ قـد تـؤثر علـى األ ـدا حو العمليـات حو
املواةدر.
زمــا يتطلــب املعيــاة ) (2212مــن الرؤســاء التنفيــايين للتــدقيق الــداخل وذــع خطــة مبنيــة علــى امللــاهر
لتحديــد حولويــات يمــاط التــدقيق الــداخل بمــا يتفــق مــع ح ــدا املؤسســة ويجــب علــى الــرح س التنفيــا
للت ــدقيق مرااع ــة وتع ــدي ادلط ــة مس ــب االقتض ــاء لةس ــتجابة للتتيـ ـرات ف ـ حعم ــال ومخ ــاهر وعملي ــات
وبرامج ونظ املؤسسة والضواب الرقابية فيها.
ويمكــن حن يلعــب التــدقيق الــداخل دوة ميــو وفعــال ف ـ ظـ تفشـ وبــاء  COVID-19وذل ـ مــن خــةل مــا
يل :
•التحقــق مــن اســتمراةية عمـ املنظمــات ومــدى اا يتهــا فـ إداة امللــاهر واألزمــات واللــواةث ومــن ذــمنها
مدى استعداد املنظمة مللافحة وباء .COVID-19
•تعمـ األزمـات واللـواةث غيـر املتوقعـة مثـ ان مـاة وبـاء  COVID-19علـى تقليـ خـدمات التـدقيق الـداخل
املقدمــة ميــث اشــتملا تلـ ادلــدمات فـ ظـ األزمــة علــى املمــاةزة فـ األعمــال الضــروةية وغيــر التقليديــة
ودع امتيااات العمةء من خةل تقدي ادلدمات لهـ وتحديـد مقـاي س اسـتمراةية العمـ وبعـد انتهـاء
األزمة تقو عملية التدقيق الداخل بالراوش إيـى سـابق عهـد ا وتلـون حولويـة التـدقيق فـ ـاه ادحالـة علـى
العمليات ادجو رية ذات امللاهر العالية يكمن ادلطر ف امتمالية ادحدوث ودةاة التاثير).
وفـ ذــوء املهــا الرقابيــة ال ـ ت ـ اإلشــاة إليهــا ســابقا البــد للتــدقيق الــداخل مــن عم ـ وة عم ـ ودوةات
تدةيبيـة تخصصـية مــول امللـاهر الناامـة عـن مـدوث األزمــات واللـواةث الطبيعيـة وزيفيــة التعامـ معهــا
وإداةاه ــا وذل ـ ملس ــاعد املنظم ــة ف ـ تحدي ــد ح ـ املل ــاهر املحتم ـ م ــدو ها ملعادجته ــا وتفاد ه ــا بالس ــرعة
املمكنة وتمتم الوةشة حو الدوة التدةيبية على سبي املثال ال ادحصر:
 زيفية تمكي فرق إلداة األزمات واللواةث الطبيعية للعم على امتواته ومعادجته . مدى اا ية املنظمة لعم موظفيها عن بعد. زيفية التعام مع شلاوى العمةء املتعلقة باألزمة. زيفية استتةل الفر لتااي بعت التزامات املنظمة. ح مية التزا املوظفين بالتعليمات واملستجدات ال تطرح عليها. ح مية تحديث حو تعدي بعت سياسات وإاراءات املنظمة للتكيف مع املتتيرات ف ظ واود الوباء.وفـ ــاه األثنــاء يــت إبــةغ الــرح س التنفيــا وةحـ س دجنــة التــدقيق باملنظمــة باأليمــطة املتعلقــة بعمليــات
الت ــدقيق ال ــداخل حثن ــاء تلـ ـ املرمل ــة وذل ـ لتوذ ــيح ال ــدوة ال ــا يلعب ــه الت ــدقيق ال ــداخل فـ ـ مس ــاعد
املنظم ــة حثن ــاء م ــدوث األزم ــة وبع ــد انتهاته ــا .باإلذ ــافة إي ــى ذل ـ يج ــب عل ــى الت ــدقيق ال ــداخل التحق ــق م ــن
فاعلية اإلداةات األخـرى حثنـاء األزمـة مثـ إداة ادحوزمـة واالمتثـال وإداة ادجـود وإداة امللـاهر .زـال
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عند مدوث األزمات واللواةث الطبيعية فانه يمكن تنفيا عمليات التدقيق الداخل عن بعد دون إعاقة
مث بحث وتحلي البيانات وإ داة التقاةير الرقابية.

تسادتسا :الادقيق الداخلي عن بعد في إطارتفش ي وباء :COVID-19
إن ظهـوة كوفيــد 11-وقيـود الســفر ال ـ فرذــا فـ اميــع حنحـاء العــال إيـى اانــب ادحااـة ادحاليــة والــدافع
إلاـ ـراء عمليـ ــات مرااعـ ــة تنظيميـ ــة حو قانونيـ ــة حو فوةيـ ــة سـ ــا فـ ـ ادحـ ــديث مجـ ــددا مـ ــول ترزي ـ ـ اهـ ــود
املرااعـة الداخليـة علـى إيجـاد بـداح يمكـن تنفيـا ا ماليـا للواـه التقليـد التـدقيق املباشـر) وقـد يلـون
الت ــدقيق ع ــن بع ــد ب ــدية اي ــدا خا ــة ألن معظ ـ الم ــركات قي ــدت الس ــفر بالنس ــبة إي ــى الوظ ــاحف الهام ــة
لألعمال وحغلقا العديد من السلطات القضاحية ف العال ادحدود مؤقتا.
تعـ ــد مرااعـ ـة املسـ ـ ندات عـ ــن ُبعـ ــد مـ ــن نـ ــواح عديـ ــد مماثلـ ــة ملرااعـ ــة املسـ ـ ندات فـ ـ املنمـ ــا مـ ــع بعـ ــت
التحفظـات الرح سـية وقــد يسـتترق األمــر وقتــا حهـول بكثيــر بالنســبة للمنمـا إلعــداد املسـ ندات وتحميلهــا
إيى منصة ملماةزة امللفات شير بوينا واألقرا املمترزة وما إيى ذلـ ) ممـا قـد تـوفره للو ـول إيـى خ انـة
امللفـ ــات حو املجلـ ــد بـ ــاملوقع علـ ــى عـ ــين امللـ ــان مسـ ــب هريقـ ــة التوثيـ ــق السـ ــجةت الوةقيـ ــة نظـ ــا تخ ـ ـ ين
البيانـات  )...وبالتــاي ســيحتار موظفــو ادجهــة ادلاذــعة للرقابــة إيــى تخصــيص الوقــا اللــاف لتحويـ ــاه
يتة املس ندات املنقولة .)PDF
السجةت إيى يتة قابلة للمرااعة مث
ُ
وســو يســتعرض ف ـ ــاا املحــوة تجربــة ثــةث شــركات ف ـ التــدقيق الــداخل عــن بعــد والــدةو املســتفاد
منهـا والـا يؤزـد معهـد املـدققين الـداخليين علـى حننـا نتقاسـ املعرفـة ولـ س بالضـروة حفضـ املماةســات
ويماةك اه املعلومات على حم حن تساعد املهنيين اآلخرين على تطوير وتحسين برامج التـدقيق عـن ُبعـد
لتلبية امتيااااه الفوةية والطويلة األمد.
ُ
 تجربة شركة الاصنيع :توذع معايير لعمليات التدقيق عن بعد ومع واود حز ر مـن  42منمـا فـ اميـعحنحاء الواليات املتحد األمريكية تخضع لقانون حمن النقـ البحـر  )MTSAومعـايير ملافحـة اإلة ـا فـ
املنمـ ت الكيمياحيـة  )CFATSفالتجربـة األويــى تتعلـق بمـرزة عامليـة تســتخد عمليـات التـدقيق عـن ُبعــد
ك ــادا إلا ـراء عملي ــات ت ــدقيق التن ــافس ادح ــر س ــنويا ف ـ كـ ـ منم ــا خاذ ــعة للرقاب ــة وت ـ تنفي ــا عملي ــات
التـدقيق عــن ُبعــد فـ نطــاق االختبــاة ســنة  2211وتـ التنفيــا اللامـ للتــدقيق عــن بعــد فـ ســنة 2222
ميث تتميز املرافق ال يت اختياة ا عاد لعمليات املرااعة عن ُبعد بخصاحص معينة وه زما يل :
•حن يلــون لــدى املنمــا مــاض مثبــا فـ فه ـ اللــواحح واملعــايير املعمــول هــا ومتطلبــات خطــة األمــان ادلا ــة
باملوقع.
•حن يلـون لــدى مــوظف املنمــا فهـ ايـد ألدواة ـ ومســؤوليااه مــع ادحــد األديـى مــن معــدل تنــاو مــوظف
حمن اه املرافق.
ُ
•حن تلون قياد املنما على استعداد لتجربة نج املرااعة عن بعد.
ومع ظهوة ااححة كوفيد 11-وما نتج عن ذلـ مـن مظـر السـفر التجـاة غيـر املسـت ج تـ تحويـ اميـع
عمليات تدقيق األمن الكيمياي املقرة إاراؤ ا بين ماة ومايو  2222إيى عمليات تدقيق عن ُبعد.
 مص ــنع تسـ ــيارات يوتس ــع اعامـ ــاد الاـ ــدقيق ع ــن بعـ ــد :ه ـ ش ــرزة تص ــنيع س ــياةات ت ــدير مراف ــق التص ــنيعوالتخ ـ ين والهندس ــة وتتص ـ بم ــبكة وز ــةء واس ــعة النط ــاق ف ـ امي ــع حنح ــاء الع ــال ت ـ تنفي ــا عملي ــات
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التدقيق عن ُبعد بمل دوة على مدى السنوات العمر املاذية لتلبية مجموعة متنوعة من امتيااات
الضمان وقد ت استخدا عمليات التدقيق عن ُبعد لر د االمتثال للواحح التنظيمية وتوافق السياسات
فـ املواقــع غيــر املســتقر سياســيا حو ال ـ ت سـ بــالعنف اإلقليمـ ميــث يلــون الســفر خطـرا حو مســتحية
زما حن استخدا التدقيق الداخل للتدقيق عن ُبعـد فـ التعامـ مـع عمليـات الرقابـة ذات اد جـ الضـل
حو املسـ ــت جلة حو العمليـ ــات الت ـ ـ تتضـ ــمن هرفـ ــا ثالثـ ــا مثـ ـ شـ ــبكة الـ ــوزةء وحيمـ ــطة التخـ ـ ين العامليـ ــة
باإلذ ــافة إي ــى ذلـ ـ تـ ـ اس ــتخدا نف ــس التقني ــات للتحق ــق م ــن فهـ ـ األدواة واملس ــؤوليات وفهـ ـ متطلب ــات
البرن ــامج لبـ ـرامج الس ــةمة ادحاس ــمة وللتازي ــد عل ــى تنفي ــا اإلاـ ـراء التص ــحي للمس ــاح النظامي ــة عالي ــة
امللـاهر ومـع ظهــوة كوفيـد 11-ومــا يـرتب بـه مــن ثـاة اقتصــادية وقيـود علـى الســفر اعتمـدت إســتراتيجية
إلاراء عمليات التحقق ال كانا مستحيلة لوال ذل .
 املراجعة القانونية تناقل بسرعة إلى الادقيق عـن بعـد :اذـطرت المـرزة الثالثـة إيـى املـروة مـن مرااعـةتقليديــة إيــى تــدقيق إلكتروي ـ بســبب قيــود الســفر ال ـ فرذــها كوفيــد 11-تضــمنا الوذــعية مهلــة زمنيــة
ذ ــيقة مفروذ ــة قانون ــا إذ ــافة إي ــى تواا ــد امل ــدققين ف ـ ب ــاةيس ودنف ــر و يوس ــتن ف ـ م ــين ـك ــان املرف ــق ف ـ
كاليفوةنيـ ــا و ـك ــان موظفـ ــو املنمـ ــا يعملـ ــون مـ ــن املنـ ــزل وقـ ــا حمـ ــد املـ ــوظفين باسـ ــترداد امللفـ ــات املطلوبـ ــة
وممــاةزتها عبــر برمجيــة التوا ـ  )Skypeوتــويى املــدققون برمجــة وإاـراء املقــابةت املنزليــة للممــاةزين فـ
حملانيا وبوسطن وحةبعة مواقع حخرى ف الواليـات املتحـد األمريكيـة واشـنطن فراينيـا م مـيتان ولـو
حنجلو ) وحما د مة ادجميع ت إنجاز التدقيق ف املوعد النهاي ومقق ح دافه.

تسابعا :إيجابيات الادقيق الداخلي عن بعد:
•استعاد المعوة بادحيا الطبيعية.
• تخف ــيت تل ــاليف الس ــفر بالنس ــبة لبـ ـرامج ت ــدقيق العدي ــد م ــن عملي ــات الت ــدقيق الس ــنوية مي ــث ت ــوفر
عمليات التدقيق عن ُبعد نفقات امة.
•مجموعــة موســعة مــن امل ـرااعين املتــامين ف ـيمكن للمتقاعــد ف ـ ت ن سـ حو بــدوا ا يـ ف ـ كولــوةادو حو
م ى املدقق ف فان نوي املماةزة ف القيا بمها املرااعة لدي .
•تتطية موسعة ميث تسمح عمليات التدقيق عن ُبعد بم يد من التتطية عند مـدوث حولويـات تنافسـية
من ميث اد ج والوقا.
ُ
•االســتخدا املوس ــع للمتخصص ــين ميــث يمك ــن للمتخصص ــين االتص ــال عــن بع ــد باملق ــابةت املح ــدد حو
حا اء من تخطي املرااعة ول س من الضروة مضوة إلاراء مرااعة شاملة.
•مرااعـات مسـ ندية حفضـ ميـث تسـا املرااعـات عـن ُبعـد لفلطـ والوثـاحق مسـب النسـق الـا يـراه
املدقق ف مرااعة عالية ادجود والتعمق ف الوثاحق.
•تحســين اســتخدا التكنولوايــا املتامــة يع ـ ز التوثيــق واإلبــةغ ميــث يســا اســتخدا موظف ـو املنمــا
للتكنولوايا دجمع معلومـات الفيـديو والصـوة الفوتوغرافيـة فـ تحسـين فهمهـ واسـتخدامه للتكنولوايـا
املتامة.
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•تخفيــف عــبء التــدقيق علــى عمليــات املنمــا ميــث يمكــن توزيــع الوقــا املطلــو دجمــع وةقمنــة الوثــاحق
والفيـديو والصــوة علــى مــدى عــد حســابيع بــدال مــن ترزيـز اميــع األعمــال فـ فتــر تــدقيق والــا قــد يعطـ
املوظفين عن حداء حيمطته اليومية.

ثامنا :دورالادقيق الداخلي بعد انتهاء األزمة:

•تقدي ادلدمات االس ماةية ادلا ة باداة السيولة والبحث عن حسواق اديد نتجا من األزمة.
•املماةزة ف إبداء ادحلول املتعلقة ف املماك ال وااهتها املنظمة خةل األزمة.
•التدقيق على عمليات المراء ال مدثا قب األزمة وبعد ا ومدى التزا املنظمة ها.
•التحقق من سةمة واستقراة املرز املاي للمنظمة بعد األزمة.
•التحقق من إاراءات الصحة والسةمة ال ت اتباعها حثناء األزمة.
وختاما يتضح من اا املقال الا استعرض مفهو ااححة كوةونا وحبعاد ا ومفهو التدقيق الداخل
وحنواعه ومقومات التدقيق الداخل واألدواة ادحيوية للتدقيق الداخل قب وف ظ تفش وباء COVID
 19والتدةيب والتدقيق الداخل عن ُبعد وتكنولوايا املعلومات وح مية التدقيق الداخل ف ظ
األزمات وما يتطلب القيا به ف مال مدوث ح حزمات قد تعط األعمال وما يستل الفجوء إيى حساليب
التدقيق عن ُبعد ف ظ توفر تكنولوايا املعلومات عن هريق البرامج املتخصصة ولاا نوص بالتوسع ف
عملية استخدا التدقيق عن ُبعد سواء ف مالة مدوث حزمات حو عدمها وذل لضمان استمراة عمليات
الرقابة ف ظ واود ح حزمات مستقبلية قد تؤثر على األيمطة واألعمال ف ادجهات واملؤسسات
والهيئات.
قائمة املراجع:
 سيف الدين محمد إبرا ي خضـر  -مقـال محـرة بعنـوان رالتـدقيق علـى القـواح املاليـة للمـركات فـ ظـ وبـاء كوةونـا كوفيـد – )11ر  -مجلـةالرقابة املالية – يونيو .2222
 دلي إداة التدقيق الداخل – اهاز حبوظل للمحاسبة – يونيو -.2212 د .التباة حيمن التدقيق الداخل وفيرو كوةونا املستجد كوفيد  11ماة  2222املوقع اإللكتروي https://drayman.net دوة التدقيق الداخل ف االستعداد لألزمة واالستجابة لها منظمة التدقيق الداخل .2020 IIA فيرو كوةونا والتدقيق الداخل شبكة املحاسبين العر مايو .2222 فيرو كوةونا ويكيبيديا .2222 محمود عبدالسة محسن  -بحث بعنوان ر مدى اعتماد املدققين ادلاةايين على املدققين الداخليين ف تقيي نظا الرقابة الداخليةردةاسة تطبيقية على ملاتب تدقيق ادحسابات العاملة ف قطاش غ )  -يونيو .2211
 ةو – ليتــزن بيــرغ مــدقق بيح ـ محتــر معتمــد ر كـ ـاة ةاميري ـ م ـدقق داخل ـ معتمــد – معهــد املــدققين الــداخليين  -مقــال متــرا بعنــوان رالتدقيق عن بعد ف إهاة كوفيد –  11ومابعده التداعيات قصير وهويلة املدى.
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مقال
محرر

البيانات الضخمة وجود
املعلومات املحاتسبية

إعداد املحاسب /سام عل محمد زغلول
ادجهاز املرز للمحاسبات بجمهوةية مصر
العربية

 -1الـملـخص:
هـ ــد املقـ ــال إيـ ــى توذـ ــيح ح ميـ ــة تحليـ ـ البيانـ ــات الضـ ــلمة ودوة ـ ــا فـ ـ تتييـ ــر مهنـ ــة املحاسـ ــبة وحدواة
املحاس ــبين باإلذ ــافة إي ــى إظه ــاة دوة تحليـ ـ البيان ــات الض ــلمة فـ ـ تحس ــين ا ــود املعلوم ــات املحاس ــبية.
ولتحقيق اا الهد فقد ت الراوش إيى مؤلفات ومرااع عن البيانات الضلمة واإلبةغ املاي .
وخلــص املقــال إيــى حنــه علــى الــرغ مــن حن منظمــات األعمــال توااــه العديــد مــن التحــديات عنــد تحلي ـ
البيانـ ــات إال حن تحليـ ـ البيانـ ــات الضـ ــلمة لـ ــه دوة زبيـ ــر فـ ـ تحقيـ ــق قـ ــدة تنافسـ ــية عاليـ ــة للمنظمـ ــات
وتحســين اــود املعلومــات املحاســبية وتــوفير املعلومــات املناســبة ال ـ تســاعد ف ـ ترشــيد الق ـراةات داخ ـ
الومــد االقتصــادية وتــوفير املعلومــات املســتقبلية ال ـ تــؤثر علــى ق ـراةات حصــحا املصــفحة .وقــد انتاــى
املقــال بتوذــيح دوة ــاا التحلي ـ فـ تحســين اــود املعلومــات املحاســبية ميــث يــؤثر بمــل واضــح علــى
خصاحص اود املعلومات املحاسبية مما ايعكس إيجابيا على اود التقاةير املالية.
ويوصـ كاتــب املقــال بضــروة تــدةيس البيانــات الضــلمة وتحلي ـ األعمــال فـ منــا ادجامعــات لتع ي ـ
معرف ــة الط ــة باإلذ ــافة إي ــى عق ــد وة عمـ ـ ودوةات تدةيبي ــة للب ــامثين واأل ـك ــاديميين وم ــدقق األاهـ ـ
العليا للرقابة ملعرفة ح ميـة تحليـ البيانـات الضـلمة وزيفيـة معادجـة وتخـ ين وإداة واسـتخدا البيانـات
ال ت تحليلها ف املجال املاي واملحاسل والرقاب .

 -2الـمقدمة:

ح بح التطوة التكنولو السمة املهيمنة ف العـال ميـث ال تتوقـف االبتلـاةات والتحـديثات املسـتمر
ف عال تكنولوايا املعلومات واالتصاالت والبرمجيات والتطبيقـات األمـر الـا يضـع مختلـف دول العـال
حمـا متميـة التطـوير والتتييـر واإلفـاد مـن تكنولوايـا املعلومـات وقـد تـاثر بـال عـال املـال واألعمـال مـن
ميث إعداد البيانات واملعلومات وتحليلها وعرذها وتخ ينها واالستفاد منها.
تتةقـى مهنـة املحاسـبة مــع التطـوة التكنولـو ممـا اعـ تبـادل املنفعـة قاحمـا بــين الطـرفين وفـ الوقــا
ذاته يفتح الطريق حما مهنة املحاسبة لتوظيف ما ُيستجد من تقنيات وحدوات تكنولواية بما يعم على
تحقيق السرعة والفعالية واإلنجاز والدقة املطلوبة ال تتميز ها اه املهنة.
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إن إعـداد التقـاةير املاليـة ـو شـريان ادحيـا ومحـوة الترزيـز منـا يمـا املؤسسـات ومـع ذلـ فقـد تتيــرت
بع ــت األش ــياء مث ـ حج ـ األةق ــا والبيان ــات والتكنولواي ــا املس ــتخدمة للنظ ــر فيه ــا وزيفي ــة مم ــاةزة ــاه
املعلومات داخ املؤسسة ميث تنتج التطوةات فـ تكنولوايـا املعلومـات واالتصـاالت سـهولة الو ـول إيـى
مجموع ــات البيان ــات وإي ــى حن ــواش ادي ــد م ــن البيان ــات تس ــاعد ف ـ م ـ املم ــكةت ب ــين مس ــتخدم ومع ــد
التقاةير املالية.
ويمهد العال ماليـا مـا يسـمى بـالثوة الصـناعية الرابعـة بقيـاد البيانـات الضـلمة الناتجـة عـن التطـوة
التكنولـو واألتمتـة وقـد ـرح خبـراء البيانـات الضـلمة حن زميـة البيانــات سـ نمو بسـرعة فـ املســتقب
ومع ت ايد حج البيانات ح بح ناك خياةان إما تجا ـاه البيانـات حو االسـتفاد منهـا لتحقيـق القـدة
التنافسية وال يت ذل باستخدا األدوات التقليدية.
تمث البيانات الضلمة تحديات زبـرى ملهنتـ املحاسبة والتدقيق لضمان اود املعلومات املحاسبية
ميث توااهان العديد من الصعوبات مث التتيرات املالية واالقتصادية السريعة والفسـاد املـاي والعوملـة
وعد اإلملا بالتطوةات التكنولواية ادجديد ف مجال املعلومات واالتصاالت.

 -3البيانات الضخمة:

ال يواد تعريف وامد متفق عليه للبيانات الضلمة فبصفة عامة ه حج اح مـن البيانـات ال ـ ال
يمكن توقعها وال يمكن تخ ينها وإداةاها ومعادجتها باستخدا األدوات حو الوساح التكنولوايـة التقليديـة
لــال تعتبــر البيانــات الضــلمة حســا االبتلــاةات املســتقبلية ال ـ ســتؤد إيــى زيــاد اإلنتاايــة والقــدةات
التنافســية للمنمــا ميــث اهــد إيــى تحســين عمليــة اتخــاذ القـراةات وخدمــة اإلداة التنفيايــة وترز ـ علــى
زفاء عمليات املنظمة.
البيانات الضـلمة هـ عبـاة عـن مجموعـات مـن البيانـات بمختلـف تصـنيفااها تتميـز بانهـا فاحقـة حجمـا
وســرعة وتنوعــا قياســا بالبيانــات التقليديــة وتتطلــب حشــلاال مبتكــر ملعادجــة املعلومــات تفــوق قــدة حدوات
قواعد البيانات التقليدية من امع وتخ ين وإداة وتحلي تل البيانات.
وقـ ــد عرفـ ــا املنظمـ ــة الدوليـ ــة للمعـ ــايير البيانـ ــات الضـ ــلمة علـ ــى حنهـ ــا مجموعـ ــة مـ ــن البيانـ ــات ال ـ ـ لهـ ــا
خصاحصـ ــها الفريـ ــد مثـ ـ اد جـ ـ  Volumeوالسـ ــرعة  Velocityوالتنـ ــوش  Varietyوالصـ ــدق Veracity
والقيمة  Valueوال ال يمكن معادجتها بكفاء باستخدا التكنولوايا التقليدية لتحقيق االستفاد منها.
زما عرفها معهد مازنز العامل بانها مجموعة البيانات ال تفوق حج حو قدة حدوات قواعد البيانات
التقليدي ــة م ــن ام ــع وتخـ ـ ين وإداة وتحليـ ـ تلـ ـ البيان ــات زم ــا حنه ــا ت ــاتى م ــن مص ــادة وحش ــلال مختلف ــة
ومتنوعة.
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 -4خصائص البيانات الضخمة:

يوضح ادجدول التاي خصاحص البيانات الضلمة:
الحجم

الانوع

السرعة
ةات قيمة كبير
ةات قيمة ما:ير
املصداقية
ماعدد املظاهر
الا:ير
الاعقيد

حج البيانات الضلمة زبير ادا وبالتاي يحتار إيى معادجات وحاه
زبير قادة على التعام مع اه البيانات وقد يلون ذل األز ر ح مية
ف تحلي البيانات الضلمة.
ويقصد به التنوش ف حشلال البيانات ميث تمم البيانات املهيللة
والبيانات غير املهيللة مث  :امللفات الصوتية وملفات الفيديو و فحات
الويب وغير ا زما حنها تتطلب وقتا واهدا لتهيئتها ف شل مناسب
للتجهيز والتحلي .
يقصد ها السرعة والتوقيا املةح ملعادجة البيانات بحيث تحقق حق ى
منفعة للمستخدمين واملستفيدين.
تحتار إيى متخصصين يمتللون ادلبرات واملهاةات اللافية للتعام مع
اه البيانات وتحليلها بمل مناسب.
إن نفس املعلومات يمكن حن تعن عد حشياء.
قدة تقنيات البيانات الضلمة على التخلص من التحيزات والماوذ ف
البيانات وقدةاها على التعام مع عد التازد وعد موثوقية البيانات.
يجب تحليلها وإظهاة ا باشلال مختلفة ت ناسب مع هبيعة استخدامها
وتاخا حشلال متعدد املظا ر مث اإلمصاءات واألةقا واألشلال
الهندسية وغير ا إليصال املعلومة باسلو حز ر زفاء .
تمير إيى الكيفية ال تتتير ها البيانات باستمراة ميث يمكن حن تتتير
البيانات إيى مد زبير بمل دوة .
يمير التعقيد إيى عدد مصادة البيانات.

 -5أهمية البيانات الضخمة:

تتمث ـ ح مي ــة البيان ــات الض ــلمة ف ـ التنب ــؤ حو م ــا يع ــر باس م ـرا املســتقب مم ــا يس ــاعد ف ـ تف ــاد
املمكةت واتخاذ القراةات املناسبة .زما تكمن ح مية البيانات الضلمة فيما يل :
 تعتبر مخ ن للقيمة عنـدما تتحـول إيـى معلومـات مفيـد هـد تطـوير االقتصـاد وزيـاد اإلنتاايـة وتع يـالنمو ومساعد املسؤولين ف اتخاذ القراةات الدقيقة.
 ت ــوفير الكثي ــر م ــن الوق ــا وامل ــال فـ ـ مال ــة تطبي ــق مماةس ــات إداة البيان ــات ال ـ ـ تراعـ ـ متطلب ــات تحليـ ـالبيانات الضلمة زما حنها يمكن حن تضيف قيمة زبير لوظاحف متعدد .
تســه فـ خفــت التلــاليف وتحســين إداة امللــاهر وتع يـ زفــاء األعمــال والعمليــات مــن خــةل التحليـالمام للعمليات التنظيمية وال متيلية مما يحقق ميز تنافسية ف منظمات األعمال.
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تحســين اــود املعلومــات املحاســبية وتــوفير ميــز عاليــة للمنظمــات ودع ـ التقــاةير املتلاملــة بصــوة حز ــرفعالية والو ول إيى نتاحج هد إيجاد ملول واقعية لتطوير املنظمات.

 -6أنواع البيانات الضخمة:

البيانـات الضـلمة يمكــن حن تنقسـ إيــى بيانـات مهيللــة مثـ بيانـات منظمــة فـ ــوة اـداول حو قواعــد
بيانـات) وبيانـات غيـر مهيللـة مثـ زتابـات نصـية ومقـاهع الفيـديو ومواقـع اإلنترنـا) بيانـات شـبة مهيللـة
مث الوثاحق).
UNSTRUCTURED DATA

STRUCTURED DATA

 -7مصادر البيانات الضخمة:

يمكن تحديد مصادة البيانات زما يل :
 املصادة التجاةية ذات الصلة باملعامةت كالبطاقات االحتمانية. مصادة شبلات حاه االس معاة كالتصوير باألقماة الصناعية. مصادة حاه ت بع البيانات من الهواتف املحمولة. مصادة ناشئة عن إداة حمد البرامج مث السجةت الطبية اإللكترونية والسجةت البنكية. مصادة البيانات السلوزية مث عدد مرات البحث على اإلنترنا عن منتج حو خدمة معينة. مصادة البيانات املتعلقة باآلةاء كالتعليقات على مواقع التوا االاتماع .وسائل التواصل االجتماعي
أجهزة الموبايل
البريد اإللكتروني
صناعة الرسائل

األنظمة الداخلية
معامالت العمالء
شركاء الصناعة
مصادر البيانات الضخمة

الموردون
بحوث السوق
كاميرا المراقبة

األجهزة المتصلة باإلنترنت
معرف ترددات الراديو
التصفح على الموقع
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-8الاحديات التي تواجه الاعامل مع البيانات الضخمة:
يمكن تصنيف اه التحديات إيى:
 -1تحديات خا ة بالبيانات نفسها مث اد ج والتنوش والسـرعة واز مـا البيانـات ومةءمـة وشـمولية
وخصو ية واود اه البيانات.
 -2تحديات خا ة بالعملية نفسها وتتعلق بصعوبة االختياة بين البيانات امل ما هة وتحوي البيانات ال
لها شل تحليل وفق امللراات وعرض تحلي البيانات.
 -3تحديات اإلداة وتتمث ف خصو ية البيانات واألمن وادحوزمة واألخةق.

 -9تأثيرالبيانات الضخمة على املحاتسبة وأدواراملحاتسبين:

تتح ــول مهن ــة املحاس ــبة بس ــرعة م ــع االقتص ــاد نح ــو س ــوق يعتم ــد عل ــى البيان ــات ويعتم ــد عل ــى امله ــاةات
التحليلي ــة والدق ــة وتتض ــمن البيان ــات الض ــلمة بيان ــات الص ــوة والفي ــديو والبيان ــات الص ــوتية والبيان ــات
النصية.
وتق ـ ــو املنظم ـ ــات باس ـ ــتخرار ودم ـ ــج تنس ـ ــيقات البيان ـ ــات الض ـ ــلمة م ـ ــن الفي ـ ــديو والص ـ ــوة والص ـ ــوت
وال نصــو إذ ــافة إي ــى البيان ــات املالي ــة التقليدي ــة مــن حا ـ تع ي ـ الس ــجةت املحاس ــبية وتحس ــين ا ــود
املعلومات املالية وتع ي المفافية وترشيد اتخاذ القراة وتلبيـة متطلبـات حصـحا املصـفحة ويـؤثر تحليـ
البيانـات الضــلمة علـى املحاســبة مـن خــةل التــاثير علـى امــع البيانـات وتســجيلها وإداةاهـا وإعــداد البيانــات
املالية مما يساعد ف ادحراك نحو نظا محاسبة عامل .
إن البيان ـ ــات الض ـ ــلمة ت ـ ــؤثر عل ـ ــى حدواة املحاس ـ ــبين مي ـ ــث ت ـ ــوفر له ـ ـ فر ـ ــة لةنتق ـ ـال نح ـ ــو األدواة
االستراتيجية ف منظمـات األعمـال مـن ـناش القـراة إيـى شـركاء األعمـال ويمكـن للمحاسـبين خلـق قيمـة مـن
خ ــةل از س ــا مهـ ــاةات تحليـ ـ البيان ــات لـ ــال يج ــب علـ ــى املحاس ــبين تط ــوير مهـ ــاةااه الةزم ــة ملوازبـ ــة
التكنولوايــا وزيــاد قــدةااه علــى تحليـ وتفســير البيانــات الضــلمة لتحســين اــود املعلومــات املحاســبية
والتقــاةير املاليــة وإذــافة قيمــة ملنظمــات األعمــال فقــد ح ــبح املحاســبون اســرا بــين علمــاء التكنولوايــا
والبيانات واإلداة .
زمــا تلعــب البيانــات الضــلمة دوةا مهمــا ف ـ عمليــة املرااعــة ألنهــا تــوفر حدلــة تقليديــة بمعلومــات كافيــة
وموثوقـة مثـ اسـتخدا بيانــات األنظمــة العامليـة لتحديــد املواقــع ولهـا دوة ةح سـ فـ تحليـ عنا ــر خــاةر
امليزاني ــة مثـ ـ قاع ــد العم ــةء وس ــمعة املنظم ــة زم ــا ت ــؤثر عل ــى مس ــتقب التق ــاةير املالي ــة وتط ــوير مع ــايير
املحاســبة ميــث يمكــن اســتخدا لتــة إعــداد التقــاةير التجاةيــة املوســعة  )XBRLويمكــن لهــاه اللتــة إداة
البيانات تلقاحيا ولـد ها القـدة علـى تحويـ البيانـات إيـى معلومـات قيمـة فهـاه التقـاةير هـ يسـلة إلكترونيـة
محســنة مــن التقــاةير املاليــة تقل ـ مــن وقــا معادجــة البيانــات وتحســن تحلي ـ املعلومــات املاليــة وت يــد مــن
دةاة اإلفصاح هد مساعد املس ثمرين ف ادحصول على معلومات دقيقة.
زم ــا يس ــاعد تحلي ـ البيان ــات الض ــلمة عل ــى اس ــتخرار تق ــاةير بم ــل ي ـ ف ـ املنظم ــات الكبي ــر وم ــى
املنظمات الصتير تحاول االستفاد من م ايا تحليلها فا التقنيات ال ستعيد ياغة مهنة املحاسبة
ه ـ ـ البيانـ ــات الضـ ــلمة وادحوسـ ــبة السـ ــحابية والـ ــاكاء اال ـ ــطناع والـ ــتعل اآلي ـ ـ وسةس ـ ـ الكت ـ ـ
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وادلــدمات

وشـبلات األعمـال وحتمتــة العمليـات الروبوتيــة وحنظمـة الــدفع اإللكترويـ والواقــع االفترااـ
الرقمية ووساح التوا االاتماع .
ويرى كاتب املقال حن تحليـ البيانـات الضـلمة فـ املحاسـبة مهـ للتايـة مـن حاـ تـوفير املعلومـات ال ـ
تســاعد ف ـ تحســين اــود املعلومــات املاليــة وازتمــال ودقــة الســجةت املحاســبية والتقــاةير املاليــة وتطــوير
معايير املحاسبة

-11دور تحليل البيانات الضخمة في تحسين جود املعلومات املحاتسبية:

مفهوم وأدوات تحليل البيانات الضخمة:
هـ عمليــة امــع وتنظــي وتحليـ البيانــات الضــلمة الز مــا وتصــوة وعــرض األنمــاط واملعرفــة والــاكاء
باإلذ ــافة إي ــى املعلوم ــات األخ ــرى داخـ ـ البيان ــات الض ــلمة و ن ــاك العدي ــد م ــن األدوات والتقني ــات ال ـ ـ
تستخد لتحلي البيانات مث :
 , Sap, Storm, Mapreduce, Hadoopوغير ــا زمــا حن نــاك مســتودعات ادحوســبة الســحابية لتخـ ين
البيانات الضلمة وتحويلها إيى معلومات مفيد .
جود الاقاريراملالية:
إن مصطفح ادجود نا يعنى بمجموعة ادلصاحص ال يجب حن تتمتع ها املعلومات املحاسبية م ى تلون
مفيــد لتلبيــة امتيااــات مســتخدميها مثـ القابليــة للفهـ واملوثوقيــة واملةءمــة والقابليــة للمقاةنــة ــاه
ادلصـ ـ ــاحص متعلقـ ـ ــة بمـ ـ ــل حساي ـ ـ ـ بقـ ـ ــدة املعلومـ ـ ــات إلمـ ـ ــداث فـ ـ ــاةق ف ـ ـ ـ ق ـ ـ ـراةات مسـ ـ ــتخدم تل ـ ـ ـ
التقاةير واملساعد ف تصمي مستوى اود املعلومات املحاسبية واتخاذ القراةات والتنبؤ بالفم املاي .
وقد اختلفا الدةاسات ف هرق قيا اود التقاةير املالية فهناك اتجا ين لال :
من خةل خصاحص اود املعلومات املحاسبية.من خةل نوعية األةباح.تحليل البيانات الضخمة وخاصية الفهم:
ي ــؤدى تحلي ـ البيان ــات الض ــلمة إي ــى تحس ــين فه ـ وتحلي ـ محت ــوى املعلوم ــات ال ــواةد ف ـ التق ــاةير املالي ــة
وإظهــاة املعلومــات غيــر الواضــحة وتــوفير ــوة حفضـ للمنظمــة وتحســين زــة مــن :فهـ املعلومــات األخــرى
الواةد ف التقاةير وفه األداء االستراتيج للمنظمة وفه عمليات املنظمة امللتلفـة وتحسـين فهـ حداء
املنظمة زل مما يؤدى إيى فه حفض لنجاح حو فم املنظمة.
إن البيانـات الضــلمة تمثـ ادجوانــب املسـتقبلية واملتطــوة لصــناعة املعلومـات وخلــق القيمـة هــد تنميــة
االقتصــاد وتع ي ـ النمــو وترشــيد اتخــاذ الق ـراةات واملســاعد ف ـ زيــاد املحتــوى املعرف ـ للمعلومــات املاليــة
وعليه فان تحلي البيانات الضلمة يحسن من قابلية فه املعلومات املحاسبية.
تحليل البيانات الضخمة وخاصية املالءمة:
يــؤثر تحلي ـ البيانــات الضــلمة بم ــل إيجــاب علــى املنظمــة مــن خ ــةل تحســين التنبــؤ باألةبــاح واملل ــاهر
وفــر النمــو املســتقبلية والتنبــؤ باالمتيــال املــاي والكمــف املبكــر عــن نقــاط الضــعف والقــو وتحســين
الق ــدة التقييميـ ــة املاليـ ــة للتقـ ــاةير وبالتـ ــاي تحسـ ــين تقي ــي حداء املنظمـ ــة .وعليـ ــه فـ ــان تحليـ ـ البيانـ ــات
الضلمة تؤدى إيى تحسين خا ية مةءمة املعلومات املحاسبية.
تحليل البيانات الضخمة واملوثوقية:
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يــؤدى تحلي ـ البيانــات الضــلمة إيــى اســتكمال التقــاةير املاليــة وتحســين التنبــؤ بمخــاهر املنظمــة وتحقيــق
التوافــق بــين حصــحا املصــفحة وعــرض املعلومــات امللفيــة ف ـ التقــاةير املاليــة ال ـ تقل ـ مــن عــد تناســق
املعلومات وتحسن من دقة التقـاةير املاليـة ويـوفر ـاا التحليـ املعلومـات ال ـ تجعـ البيانـات املحاسـبية
قابلـة للتحقـق وادحياديـة وخاليـة بمـل معقـول مـن األخطـاء والتحيـز ألنهـا تحلـ املعلومـات الداخليـة مثـ
املناقمات واالاتماعات وامللاملات الهاتفية والصوة والفيديو ات ال ال يمكن عرذها بالطرق التقليدية
وبالتــاي ف ــان ذل ـ ي ي ــد م ــن مص ــداقية حداء املنظم ــة ومرز ــا امل ــاي زم ــا حن اإلفص ــاح ع ــن املعلوم ــات غي ــر
املالية املكملة للتقاةير املالية يمكن حن يع ز اود االس ثماة .وعليه فان تحلي البيانـات الضـلمة يـؤد
إيى تحسين موثوقية املعلومات املحاسبية.
تحليل البيانات الضخمة واملقارنة:
يؤدى تحلي البيانات الضلمة إيى تحسين إملانية مقاةنة نتاحج املؤسسة ألز ر من فتر مالية بين مختلف
قطاعات املؤسسة وبـين القطاعـات املثيلـة مـن خـةل املعلومـات التفصـيلية ال ـ يوفر ـا التحليـ ممـا ي يـد
من فر ة زياد الكفاءات ال متيلية وتقيي امللاهر وتحديد امل ايا ونقاط الضعف بمـا يـؤدى إيـى تحسـين
اود املعلومات املحاسبية وينعكس إيجابا على اود التقاةير املالية.

-11الناائج:
 إن البيانات الضلمة وتطوير التكنولوايا سيؤد إيى بعت التتيرات ف التقاةير املالية واملحاسبية. نــاك الكثيــر مــن التتيـرات ف ـ تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت ال ـ يجــب علــى املحاســبين موازبــة التتي ـراتوالتعقيدات وامللاهر املرتبطة باعتماد ا.
 تحقق منظمـات األعمـال العديـد مـن امل ايـا عنـد تحليـ البيانـات الضـلمة مـن ح مهـا املسـا مة فـ إعطـاءنظ ــر ش ــاملة للوم ــد االقتص ــادية وتط ــوير اس ــتراتيجيتها ونم ــوذر حعماله ــا وتحقي ــق مي ــز تنافس ــية عالي ــة
وتحســين اــود املعلومــات املحاســبية وتــوفير املعلومــات املناســبة ال ـ تســا ف ـ ترشــيد الق ـراةات داخ ـ
الومد االقتصادية وتعتبر اه البيانات مصدةا للمعلومات املستقبلية.
 يوااــه تحلي ـ البيانــات الضــلمة العديــد م ــن التحــديات منهــا نقــص املــوظفين املتخصصــين والتل ــاليفاملرتفعة ادلا ة بتوظيف محترفين ذو خبر ف اا املجال وسرعة تدفق البيانات الكبير ال تؤثر على
اتخاذ القراةات زال عوبة نقلها وتخ ينها ومعادجتها وتقدير عرض التحلي املتعلق ها.
 إن تحلي الب يانات الضلمة يعم على تحسين اود املعلومات املحاسبية ميث يؤثر بمل واضح علىادلصاحص النوعية للمعلومات املحاسبية وينعكس إيجابيا على اود التقاةير املالية.

-12الاوصيات:

 يجب على املحاسبين واملدققين تطوير حداته وتحسين قدةااه ملوازبة التحول الرقم . ذروة تدةيس البيانات الضلمة وتحلي األعمال ف منا كليات إداة األعمال لتع ي معرفة الطة . ذــروة عقــد وة عم ـ ودوةات تدةيبيــة للتعــر علــى ح ميــة تحلي ـ البيانــات الضــلمة وزيفيــة معادجــةوتخ ين وإداة واستخدا البيانات ال ت تحليلها ف املجال املاي واملحاسل والرقاب .
 ذروة إاراء امل يد من البحوث التطبيقية ف مجال البيانات الضـلمة وتاثيرااهـا علـى اسـتدامة املحاسـبةوتطوير معايير املحاسبة.
 تطوير القيا واإلفصاح املحاسل عن هريق استخدا حدوات تحلي البيانات الضلمة.العـ77ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول «ديسمبر» 2222
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مقال
محرر

تحديات الادقيق في ظل جائحة
كورونا ( )Covid-19ودور الادقيق عن
بعد في الاخفيف منه

إعداد /أمين زيدان خلف
ديوان الرقابة املالية االتحاد ف
امهوةية العراق

الـملـخص:

هد املقال إيى التعر على التحـديات ال ـ يعـاي منهـا التـدقيق والرقابـة فـ ظـ ان مـاة وبـاء Covid-
 )19وال ـ تم ــل عاحقــا حم ــا املــدققين ف ـ إتمــا عمله ـ بالوقــا املناس ــب والكفــاء املطلوب ــة فضــة ع ــن
التعر على دوة التدقيق عن ُبعد ف تخفيف تل التحديات ويعتبر البحث ذو ح مية زبير ن يجة تطرقه
إيـى محـوةين ةح سـين مـا :تحـديات التـدقيق فـ ظـ تفشـ الوبـاء والتـدقيق عـن ُبعـد وتقنياتـه املتبعـة لفحـد
مـ ــن تلـ ـ التحـ ــديات وقـ ــد تو ـ ـ البحـ ــث إيـ ــى مجموعـ ــة مـ ــن االسـ ــتنتااات ح مهـ ــا واـ ــود مجموعـ ــة مـ ــن
التحديات تؤد بمجملها إيى التاخير ف إ داة التقاةير املالية فضة عن نجاعة تقنيات التدقيق عن ُبعد
ف إاراء التدقيق بالوقا املناسب والكفاء املطلوبة.
ُ
الكلمات املفااحية :تحديات التدقيق ف ظ  )Covid-19التدقيق عن بعد Remote auditing

ً
أوال :املقدمة:
حدت تدابير الصحة العامة املتخا للتخفيف من ان ماة وباء  )Covid-19إيى قلب العمليات بمل عا
ةحسا على عقب وحيمطة التدقيق ل سا بمناى عن تل التدابير واست ناء منها إذ يعد إاراء عمليات
الرقابة والتدقيق وس اا الوباء حمرا م عجا للعديد من للمدققين ل س ألمر يتعلق بالتلاس حو روبا
من املسؤولية لكن دلطوة االمتلاك املباشر سواء من خةل التوااد الفعل مع موظف ادجهات
ادلاذعة للرقابة حو ملةمسة الوةق الا بمل حزيد ي نق من يد إيى حخرى وبالتاي يلون سببا ةح سا
الن ماة الوباء من شلص إيى خر.
وف اه الوةقة البحثية سو يت تناول تحديات عمليات الرقابة والتدقيق ف وقا ان ماة )Covid-19
مع بيان إملانية االعتماد على تقنيات وحدوات التدقيق عن ُبعد لتخفيف تل التحديات واألعباء إذ
تعتمد الطرق التقليدية دجمع حدلة التدقيق على إاراءات شلصية مستحيلة حو غير عملية خةل فتر
تفش الوباء زما توفر التكنولوايا عددا من االمتماالت للتدقيق االفتراا عن ُبعد سواء ف مراقبة
ادجرد عن ُبعد حو ادحصول على املس ندات والوثاحق وتقيي امللاهر.
وف ختا اا البحث سو يت تقدي بعت التو يات واملقترمات اعتمادا على االستنتااات
املستخراة.
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ً
ثانيا :الهدف:
يتمث الهد الرح س للبحث ف التعر على التحديات ال توااه التدقيق والرقابة املالية ف وقا تفش
 )Covid-19مع محاولة إيجاد ملول للتخفيف من تل التحديات من خةل التعر على تقنيات
التدقيق عن ُبعد باعتباة ا وامد من األساليب النااعة للتخفيف من تل التحديات مع األخا بنظر
االعتباة امللاهر املقدة للتحريف ادجو ر واأل مية النسبية لر يد مسا معين زال هد البحث
إيى التطرق إيى التحديات ال توااه منج التدقيق عن ُبعد فضة عن تقدي ملول للتتلب على تل
التحديات.

ً
ثالثا :األ ة
همية:
تنبع ح مية البحث من كونه يتطرق إيى محوةين ذ ح مية بالتة املحوة األول :و تحديات التدقيق ف
ظ تفش  )Covid-19حما الثاي  :فهو استخدا تقنيات التدقيق عن ُبعد لتخفيف تل التحديات
للو ول إيى نتاحج التدقيق املتمث با داة التقاةير املالية بالوقا املناسب للونها تمث مصدةا
للمعلومات إذ يعد ادحفام على تو ي معلومات دقيقة وف الوقا املناسب لألهرا املعنية حمرا بالغ
األ مية .ومن اهة حخرى تتاتى ح مية البحث من األ مية املتزايد إليجاد ملول للتحديات ال توااه
املدققين ف عمله التدقيق إذ حدى ظهوة  )Covid-19إيى ذتوط احلة على املدققين إليجاد هرق
بديلة دجمع حدلة التدقيق اعتمادا على امللاهر املحتملة ال تواه عمله .

ً
رابعا :تحديات الادقيق املالية في ظل جائحة كورونا (:)Covid-19
يوااـه التــدقيق شــانه شـان بــاق األيمــطة مجموعــة مـن التحــديات ال ـ تلقـ بظةلهـا علــى إاـراءات ونتــاحج
التــدقيق ســواء مــن ميــث تنفيــا تلـ األيمــطة وإنجاز ــا بالوقــا املناســب حو إنجاز ــا بــادجود املطلوبــة
ومن اه التحديات ما يتمث باآلت :)Illuzzi,2020:3
أ.الوص ــول إل ــى ل ــجالت الجه ــة الخاض ــعة للرقاب ــة فاثنــاء الوبــاء قــد يمث ـ الو ــول إيــى دفــاتر و ــجةت
ادجهة ادلاذعة للرقابة عقبات لبعت املدققين خا ة ف ادحاالت ال ال ت ال تل ادجهات تحـتفظ فيهـا
علــى األغلــب بســجةت وةقيــة وقــد يلــون املــدققون قــادةين علــى ادحصــول علــى يســخ معــد مــن قب ـ ادجهــة
ادلاذ ــعة للرقاب ــة حو مس ــح ذ ــوي للس ــجةت الرح س ــية لك ــن يحت ــار امل ــدققون إي ــى النظ ــر ف ـ ص ــحة ــاه
السجةت وةبما تنفيا إاراءات تدقيق إذافية لةقتناش بان اه السجةت كاملة ودقيقة وموثوقة.
ب.أداء الجــرد الفعلــي :فبســبب قيــود التنقـ يوااــه املــدققون تحــديا فـ الو ــول إيــى حمــازن مخــازن ادجهــة
ادلاذعة للرقابة وتدوين مةمظته خةل إاراء ادجرد الفعل .
ج.فهم وتقييم أنظمـة الرقابـة الداخليـة :إذا كانـا مواقـع ادجهـة ادلاذـعة للرقابـة متلقـة وكـان املـدققون
غير قادةين على إاراء عمليات تدقيق ف املوقع فان إاراء اختباةات الرقابة الداخلية سيلون حمرا عبا
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وفـ ـاه ادحــاالت قـد ال يــتمكن املـدققون مــن االعتمـاد علــى الضـواب وقــد يضـطرون إيــى زيـاد االختبــاةات
املوذوعية .وم ى عندما ال يلون لدى املدققين خط لةعتماد على الفعالية ال متيلية لضواب الرقابـة
الداخليــة ال ي ـ ال املــدققون مط ــالبين بفه ـ الرقابــة الداخليــة ذات الص ــلة بعمليــات التــدقيق و ــاا يمث ـ
تحديا حمامه ف ظ حزمة وباء .)Covid-19
د.تأكيد الحسابات والحصول على تأييد بأرصدتها :اعتمادا على ظرو التدقيق قد تلون حدلة التدقيق
فـ شــل تازيـدات خاةايــة يتلقا ـا املــدققون مباشــر مـن حهـرا ذات عةقـة بمــل حو بـ خر حز ــر موثوقيــة
من األدلة ال يت ادحصول عليها داخليا فف ادحاالت ال يت فيها إغةق موقـع ادجهـة ادلاذـعة للرقابـة
حو ل ـ يع ــد املوظفــون الرح س ــيون ف ـ املوق ــع فــان ادحص ــول علــى تازي ــدات خاةايــة يمك ــن حن يلــون هريق ــة
بديل ــة حخ ــرى لفحص ــول عل ــى حدل ــة الت ــدقيق وم ــع ذل ـ ق ــد تل ــون ن ــاك مواق ــف ال ي ــت فيه ــا م ـ ء تازي ــدات
التـدقيق وإعــاد إةسـالها إيــى املـدققين ةبمــا بسـبب إغــةق املكتـب وممــكةت البريـد .وفـ مثـ ــاه ادحــاالت
سـ تعين علـى املــدققين تصـمي إاـراءات تــدقيق إذـافية لفحصـول علــى حدلـة تـدقيق كافيــة ومناسـبة تتعلــق
بواود وتقيي ادحسابات الرح سية مث الام املدينة.
هـ.الانبــؤ املاعلــق باالتســامرارية :إن قــدة ادجهــة ادلاذــعة للرقابــة علــى االســتمراة زمنمــا مســتمر تتــاثر
بالعديــد مــن العوام ـ ل مــم الصــناعة واملنطقــة ادجترافيــة ال ـ تعم ـ فيهــا فضــة عــن الصــحة املاليــة
لل بــاحن واملــوةدين مــن ادجهــة ادلاذــعة للرقابــة وإملانيــة الو ــول إيــى التمويـ املتــاح إذ قــد تــؤثر عواقــب
 )Covid-19علــى تلـ العوامـ وقــد ت ســبب فـ تــد وة النتــاحج ال مــتيلية واملرزـ املــاي للمنمــا  .وعلــى ــاا
النحــو قــد تحتــار الكيانــات واملــدققون إيــى النظــر فـ املعلومــات ادحديثــة ذات الصــلة املتعلقــة بتقييمــااه
لةستمراةية.
و .تنفيـذ إجـراءات األحـداث الالحقـة :سـيلون لـدى العديـد مـن ادجهـات ادلاذـعة للرقابـة حمـداث متعلقـة
بالوب ــاء تتطل ــب تع ــدي البيان ــات املالي ــة حو إفص ــامات إذ ــافية .ل ــال سـ ـ تعين عل ــى امل ــدققين العمـ ـ م ــع
ادجهــات ادلاذــعة للرقابــة للتازــد مــن حن ح حمــداث المقــة قــد تـ تحديــد ا بدقــة وايعلاســها فـ البيانــات
املالية زما و مطلو ومسب املعايير.
ز .الحصــول عل ــى إق ـرارات اإلدار واألقس ــام املخول ــة وال ــرد عل ــى اتسافس ــارات الق ــائمين بالا ــدقيق :ومــن
ناميــة حخــرى فقــد حشــاة  )Appelbaum etal,2020إيــى عــدد مــن التحــديات ال ـ توااــه عمليــات التــدقيق
واملــدققون خــةل فتــر وبــاء  )Covid-19خصو ــا فيمــا يتعلــق بــااراءات امــع حدلــة الت ـدقيق إذ يوااــه
املدققون ـعوبة فـ إاـراء فحـص السـجةت حو املسـ ندات و ـحب عينـات مـن السـجةت لـمطابقة فحـص
املوا ــودات امللموس ــة وادج ــرد الفعل ـ له ــا واا ـراء املق ــابةت املكتوب ــة حو الم ــفوية وتواي ــه االستفس ــاةات
لفحصــول علــى حدلــة التــدقيق خصو ــا فـ ب ئــة تتطلــب اد جــر الص ـ والتباعــد االاتمــاع وعــد إملانيــة
االستمراة بالدوا أل ظر هاةئ زمـا يعتبـر منـع التنقـ بمـل عـا حو اد جـر علـى منطقـة معينـة بمـل
خــا عاحقــا وتحــديا زبيـرا حمــا املــدققين يمــنعه مــن الو ــول إيــى مقــرات ادجهــات ادلاذــعة للرقابــة .ومــن
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منظوة خر فان امتمالية عد التزا املوظف املسؤول عـن ـجةت معينـة بالـدوا يمثـ تحـديا خـر حمـا
إنجاز األيمطة الرقابية وذل ف مالة عد واوده الفعل .
ومن التحديات األخرى ال ـ يمـات حثنـاء فتـر تفشـ وبـاء  )Covid-19مـا يتمثـ بمخـاهر االمتيـال إذ يمثـ
 )COVID-19رعا ـ ــفة مثاليـ ــةر مقيقيـ ــة مللـ ــاهر االمتيـ ــال ويجـ ــب حن يلـ ــون املـ ــدققون فـ ـ مالـ ــة تا ـ ــب
قصوى فنظـرا ألن العديـد مـن المـركات تـاثرت اقتصـاديا فقـد يمـعر املوظفـون بالضـت إلاـراء عمليـات
امتيالي ــة لفحف ــام عل ــى قابلي ــة الم ــرزة باالس ــتمراة زم ــا ق ــد يم ــعر املوظف ــون حيض ــا بالض ــت إذا س ــاءت
حوذ ــاعه املاليـ ــة ال لص ــية مـ ــن منتصـ ــف م ــاة إيـ ــى حواخ ــر مـ ــايو ممـ ــا ق ــد يلـ ــون ل ــدى املوظـ ــف مـ ــاف ا
الس ـ بدال الــدخ املفقــود ولــو بطــرق غيــر قانونيــة زمــا حن التهــاون ف ـ الضــواب الداخليــة علــى التق ــاةير
املاليــة قــد حتامــا فر ــا للتقــاةير املاليــة االمتياليــة حو اخــتة املواــودات و ــاا ولــد ذــتطا وتحــديا زبيـرا
عل ــى امل ــدققين لب ــال العناي ــة الفاحق ــة لفح ــد م ــن مخ ــاهر االمتي ــال وبدةا ــة عالي ــة م ــن الم ـ امل ـ فعن ــد
التخطـي لعمليــة التــدقيق يجــب علــى فــرق التــدقيق النظـر فـ ح مخــاهر امتيــال محتملــة يمكــن حن يلــون
لهــا تــاثير اــو ر علــى البيانــات املاليــة .زمــا يجــب حن يفهمــوا اإلا ـراءات ال ـ اتخــااها اإلداة للتخفيــف مــن
ـ ـ ـ ــاه املل ـ ـ ـ ــاهر ثـ ـ ـ ـ ـ تقي ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــا إذا كان ـ ـ ـ ــا إاـ ـ ـ ـ ـراءات الت ـ ـ ـ ــدقيق ال ـ ـ ـ ـ ـ خطط ـ ـ ـ ــوا له ـ ـ ـ ــا بحاا ـ ـ ـ ــة إي ـ ـ ـ ــى
تعدي .)Dohrer&Mayes,2020
كـ التحــديات نفــة الــازر تــؤد إيــى ممــللة او ريــة تتمثـ بالتــاخر فـ إ ــداة البيانــات والتقــاةير املاليــة
ال ـ يعتم ــد عليهــا ع ــدد زبي ــر مــن مس ــتخدم املعلومــات املوا ــود ف ـ تل ـ التق ــاةير ســواء اه ــات ملومي ــة
حخــرى حو مــوظفين حو مــوةدين ففـ مالــة التــاخر ف ـ إ ــداة البيانــات والتقــاةير املاليــة يضــيع علــى متخــا
القراةات اتخاذ القراة املناسب بالوقا املناسب.

ً
خامسا :الادقيق عن بعد :Remote auditing

الت ـ ـ ــدقيق ع ـ ـ ــن ُبع ـ ـ ــد ـ ـ ــو العملي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ يق ـ ـ ــو م ـ ـ ــن خةله ـ ـ ــا امل ـ ـ ــدققون ب ـ ـ ــرب تكنولواي ـ ـ ــا املعلوم ـ ـ ــات
واالتصـ ـ ــاالت بتحلي ـ ـ ـ البيان ـ ـ ــات لتقيـ ـ ــي دق ـ ـ ــة البيانـ ـ ــات املالي ـ ـ ــة والضـ ـ ــواب الداخلي ـ ـ ــة وامـ ـ ــع األدل ـ ـ ــة
اإللكتروني ـ ــة والتفاع ـ ـ م ـ ــع عملي ـ ــات ادجه ـ ــة ادلاذ ـ ــعة للت ـ ــدقيق كـ ـ ـ ذل ـ ـ دون ادحاا ـ ــة إي ـ ــى التواا ـ ــد
املـ ـ ــاد  .زمـ ـ ــا يمكـ ـ ــن اسـ ـ ــتخدا التـ ـ ــدقيق عـ ـ ــن ُبعـ ـ ــد للمسـ ـ ــاعد فـ ـ ـ التـ ـ ــدقيق الـ ـ ــدوة التقليـ ـ ــد
.)Teeter&Rutgers
وبعبـ ــاة حخـ ــرى يعـ ــر التـ ــدقيق عـ ــن ُبعـ ــد بانـ ــه عمليـ ــات تـ ــدقيق تـ ــت باللامـ ـ مـ ــن خـ ــةل حيمـ ــطة خـ ــاةر
املوق ـ ــع ادل ـ ــا بادجه ـ ــة ادلاذ ـ ــعة للرقاب ـ ــة وباس ـ ــتخدا مجموع ـ ــة م ـ ــن الس ـ ــات الت ـ ــدقيق التفاعلي ـ ــة
باسـ ـ ـ ــتخدا منصـ ـ ـ ــات مث ـ ـ ـ ـ  Zoomو  Skypeو  Meetوامللامل ـ ـ ـ ــات الهاتفيـ ـ ـ ــة .ميـ ـ ـ ــث إن الوقـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــا
يقضيه املدقق ف مرااعة الوثاحق ك اا الوقا يعتبر وقا تدقيق.
ومم ـ ــا تج ـ ــدة اإلش ـ ــاة إلي ـ ــه ف ـ ـان العدي ـ ــد م ـ ــن األش ـ ــلا مالي ـ ــا يعمل ـ ـون م ـ ــن املن ـ ــزل للمس ـ ــاعد ف ـ ـ
من ـ ـ ــع تفشـ ـ ـ ـ وب ـ ـ ــاء  )COVID-19فامل ـ ـ ــدققون ل س ـ ـ ــوا اس ـ ـ ــت ناء م ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ودحس ـ ـ ــن ادح ـ ـ ــظ حن ـ ـ ــه فـ ـ ـ ـ
الس ـ ــنوات األخي ـ ــر اسـ ـ ـ ثمرت معظـ ـ ـ ش ـ ــركات الت ـ ــدقيق فـ ـ ـ التكنولواي ـ ــا والت ـ ــدةيب ل س ـ ــهي إاـ ـ ـراءات
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التـ ــدقيق عـ ــن ُبع ـ ــد وكانـ ــا تعم ـ ـ بالفع ـ ـ ف ـ ـ ب ئ ـ ــة غيـ ــر وةقيـ ــة وق ـ ــد سـ ــاعدت ـ ــاه ادجه ـ ــود ف ـ ـ تع ي ـ ـ
املرونة وتقلي االذطرابات ف العم .)Rivette,2020:1
وللتـ ــدقيق عـ ــن ُبعـ ــد فواحـ ــد حخـ ــرى فضـ ــة عـ ــن الفواحـ ــد ادلا ـ ــة بالتتلـ ــب علـ ــى تحـ ــديات تفش ـ ـ وبـ ــاء
 )Covid-19منهـ ـ ــا تقلي ـ ـ ـ إش ـ ـ ــلاليات التنق ـ ـ ـ وزمم ـ ـ ــة الط ـ ـ ــرق فع ـ ـ ــاد مـ ـ ــا تاخ ـ ـ ــا املوا ـ ـ ــةت والنق ـ ـ ـ
ُ
وقتـ ـا لـ ـ س بالقليـ ـ قـ ــد يتـ ـراوح مـ ــن سـ ــاعة إيـ ــى سـ ــاعتين تقريبـ ــا و ـ ــاا بـ ــدوةه يسـ ــبب اهـ ــدا إذـ ــافيا علـ ــى
املـ ـ ــدقق يـ ـ ــنعكس بالسـ ـ ــلب علـ ـ ــى اـ ـ ــود العم ـ ـ ـ التـ ـ ــدقيق والرقـ ـ ــاب فضـ ـ ــة عـ ـ ــن تقلي ـ ـ ـ املصـ ـ ــروفات
ال تترتب على التدقيق ف حمازن ادجهة ادلاذعة للرقابة.

ً
تسادتسا :هيكل الادقيق عن بعد:

ملـن غيــر املحتم ـ حن يلــون املــدقق قــادةا علــى التــدقيق الفعــال خــةل فتــر التــدقيق عــن ُبعــد دون واــود
يللــة ســليمة إذ يجــب إعطــاء األولويــة لتل ـ العمليــات الرح ســية ذات التــاثير األزبــر علــى حيمــطة ادجه ــة
ادلاذعة للرقابة وبمل عا تتضمن عمليات التدقيق عن ُبعد الهيل اآلت :
أ.االجاماع االفاااحي :باإلذافة إيى االعتباةات العادية ف بداية التدقيق سيحتار املدقق إيـى شـرح عمليـة
التدقيق عن بعد.
ب .الاحقــق مــن مخطــط تــدفق العمليــة :يــت إزمالــه بواســطة هــاق املوقــع حثنــاء ســير العمليــة وشــرح كـ
خطو للمدقق.
ج .مراجع ــة نق ــاط الرقاب ــة الحرج ــة (مث ــل تحلي ــل املخ ــاطروتقي ــيم املخ ــاطر) :تم ــم الس ــجةت املوثق ــة
ومراقبة النماط.
د.املناقشات مع املوظفين املعنيين :ميث حن ح عرض توذـي للنمـاط حو تحديـد املعـدات حو السـجةت
يمكن ةؤيتها بسهولة.
هـ.تحدي جوانب معينة من القلق :ت تحديد ا من خةل مرااعة التقيي الاات .
و.ض ــوابط إلدار املو اقـ ــف الناجمـ ــة عـ ــن القيـ ــود املفروضـ ــة علـ ــى التشـ ــ:يل للموقـ ــع :ـك ــااراءات إداة
ادحوادث حو من خةل إاراءات محدد ف املوقع االلكتروي ).
ز.الشكاوى وناائج الادقيق الداخلي.

ً
تسابعا :خطوات الادقيق عن بعد:

قد املعهد البريطاي للمعايير خطوات منججية لتدقيق التدقيق عن ُبعد تتضمن ببساهة ثـةث خطـوات
وه كاآلت :
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أ -الاخطيط:
لترض تقدي تدقيق فعال ال بد من وذع ادلط املناسبة وتحديد املتطلبات الضروةية إلنجاز التدقيق
عن ُبعد باعتباة ا بنى تحتية فبمجرد اتخاذ قراة التدقيق عن ُبعد يت وذع عملية التخطي التفصيل
بمماةزة ةح س فريق التدقيق ويمم ذل املوافقة على التقنية وهرق التدقيق املستخدمة وتازيد خطة
الت ــدقيق النهاحي ــة وبمج ــرد تم ــتي االتص ــال سـ ـ ت ام ــع حدل ــة الت ــدقيق عب ــر املقابل ــة ومرااع ــة الوث ــاحق
والسجةت عبر مماةزة الماشة) ومراقبة العمليات واأليمطة عبر مماةزة الفيديو إن حمكن) وبـال
س ت مرااعة اميع األدلة واإلبةغ عنها لدع نتاحج واستنتااات التدقيق إال حن االختة الوميد نا و
استخدا تقنيات التدقيق عن بعد.
ب -إجراء الادقيق عن بعد:
تعتم ــد إا ـراءات الرقاب ــة والت ــدقيق الناُح ــة ع ــن ُبع ــد عل ــى االتص ــال املناس ــب مث ـ الص ــوت والفي ــديو)
لتازيد استقراة االتصال بين املدقق واألهرا ذات العةقة ف ادجهة ادلاذعة للرقابة.
ج -تقاريرالادقيق:
باإلذــافة إيــى نتــاحج عمليــة التــدقيق ســو تتضــمن تقــاةير التــدقيق عــن بعــد حيضــا تفا ــي مــول ه ــرق
التدقيق عن ُبعد وال ت استخدامها وتوذيح فعالية التدقيق ف تحقيق األ دا املعلنة.

ً
ثامنا :الادقيق عن بعد كمنهج للا:لب على تحديات الادقيق:
ســبق وحن تـ عــرض مجموعــة مــن التحــديات ال ـ توااــه املــدققين والرقبــاء املــاليين فـ ظـ تفش ـ Covid-
 )19إذ يحـد التـدقيق عـن بعــد منججـا لتخفيـف بعــت تلـ التحـديات وفيمـا يلـ بعـت املعادجـات لــبعت
التحديات:

 -1املخزونات خالل :COVID-19

تـ تــوفير بعــت اإلةشــادات بمــان إاـراءات ادجــرد ســواء كانــا مةمظــات اــرد عينــة حو عــد كامـ  .فعنــدما
يت إاراء قواح ادجرد يدويا بواسطة ادجهة ادلاذعة للرقابة خةل فتر تفش الوباء يصبح األمر عبا
ا ــدا ل ــال تم ــير تل ـ اإلةش ــادات إي ــى إملاني ــة اس ــتخدا الط ــاحرات ب ـدون هي ــاة خ ــةل عملي ــات الت ــدقيق
الداخلي ــة وادلاةاي ــة ف ـ إه ــاة عم ـ استكم ــاف زم ــا يمك ــن االعتم ــاد عل ــى مق ــاهع الفي ــديو كادل ــة ت ــدقيق
باعتباة ــا نججــا اديــدا وةبمــا مثي ـرا لفجــدل ومــع ذل ـ فهــاه حوقــات غيــر عاديــة وةبمــا يلــون مــن األش ــياء
املرغو فيها إبداء بعت املرونة والبراعة ف إاراءات امع حدلة التدقيق.

 -2جمع املستندات أثناء :COVID-19
يجــب حن تلــون معظ ـ الوثــاحق املطلوبــة مــن قبـ املــدققين متامــة إلكترونيــا .ســواء تقــاةير حو مس ـ ندات
ــر حو قي ــود يــت ةفعه ــا إيــى موق ــع ادجهــة ادلاذ ــعة للرقابــة وتل ــون متامــة حم ــا امللــولين بال ــدخول إي ــى
املوقع حو يت توفير ا مال هلبها من قب املدققين.
ُ
زما تعتبر منصة مماةزة املس ندات وامد من ملول التدقيق عن بعد للتتلب علـى تحـديات التـدقيق
فـ ـ ظـ ـ حزمـ ــة تفشـ ـ وبـ ــاء  )Covid-19إذ يمك ــن تحميـ ـ امللف ــات الرقميـ ــة عل ــى منصـ ــة مم ــترزة حو يمكـ ــن
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للمــدقق عــن ُبعــد ادحصــول علــى و ــول مؤقــا إيــى قواعــد بيانــات المــرزة ادلاذــعة للتــدقيق .ومــع ذل ـ
فمن األ مية بملان إيةء اال ـتما اللاف للنقاط ال ـتالية ف مثـ ـ اه ادحالة .)etal,2020:6 Adepoju
• سهولة الو ول إيى املنصة وحمانها باإلذافة إيى سرية املعلومات املقدمة االمر الا يتطلـب التازـد مـن
تقييــد الو ــول وتامينــه بمــل ـكـا عــن هريــق تمــفير البيانــات ال ـ يــت إةســالها عبــر المــبكة ويفضـ حن
يلون ذل من هر إيى هر مع فرض املصادقة متعدد العوامـ والتازـد مـن إزالـة املعلومـات فـ الوقـا
املناسب من النظا األساي وتخ ينها وفقا ملعايير األةشفة املعمول ها ومتطلبات مماية البيانات.
• ح قيود قد تلون مفروذة على الو ول إيى البيانات وتناقلها.
• ب نما يتطلب التدقيق عن ُبعد توثيقا ةقميا فمن املمكن حن يحتفظ املدققون بسجةت وةقية .يمكن حن
تســتترق عملي ــة ةقمن ــة ــاه الس ــجةت وقت ــا هــوية وله ــاا الس ــبب يجــب تقلي ـ الع ــبء علــى امل ــدققين م ــن
خةل املرونة وتقدي ملول بديلة ملماةزة املعلومات.
•التوافــق مــع ادجهــة ادلاذــعة للرقابــة حثنــاء العم ـ عــن ُبعــد فمــن امله ـ اــدا البقــاء علــى اتصــال وثيــق مــع
ادجهــة ادلاذــعة للتــدقيق لإلبقــاء علــى اتســاقها .مــن خــةل القيــا بجدولــة ااتماعــات قصــير متكــرة علــى
ســبي املثــال يوميــا حو مــر كـ يــومين) ملناقمــة مالــة التــدقيق ولكــن حيضــا اللتقــاط ح مخــاو مــدثا حو
قد تحدث.

ً
تاتسعا :تحديات الادقيق عن بعد:

إن الت ــدقيق ع ــن ُبع ــد ب ــالرغ م ــن كون ــه يمثـ ـ م ــة ملوا ــة التح ــديات ادلا ــة بتفشـ ـ الف ــايرو فان ــه
وبطبيعــة ادحــال يعــاي حيضــا مــن بعــت التحــديات ومــن ــاه التحــديات مــا يتمث ـ باشــلالية ادلــرور عــن
المل التقليد واملتعاة عليه ف التدقيق املتمث بواود فريق عم ميداي يتوااد ف ملان عم وامد
داخـ ادجهـة ادلاذـعة للرقابـة زـال مـن التحـديات األخــرى مـا يتمثـ بقـدة حعضـاء الفريـق الرقـاب علــى
التعام ـ م ــع الت كنولواي ــا ادحديث ــة م ــن مي ــث اس ــتخدا بع ــت التطبيق ــات ادلا ــة بالتوا ـ ع ــن بع ــد
كاملنص ـ ــات اإللكتروني ـ ــة وم ـ ــن التح ـ ــديات األخ ـ ــرى م ـ ــا يتعل ـ ــق بادلصو ـ ــية ملس ـ ــتقب ومس ـ ــتل البيان ـ ــات
واملعلومات فضة عن امتمالية دخول املتطفلين والو ول إليها.
وممــا ينب ـ اإلشــاة إليــه ــو حن التــدقيق عــن ُبعــد يعتمــد بمــل حسايـ علــى شــبكة االنترنــا وال ـ تلــون
س ئة إيى مد ما من وقا إيى خر لال فان اا األمر يمل تحديا حما إتما حيمطة التدقيق عن ُبعد.

ً
عاشرا :الا:لب على تحديات الادقيق عن بعد:

لت ــرض التتل ــب عل ــى تح ــديات الت ــدقيق ع ــن ُبع ــد  )Remote Auditingالب ــد م ــن االعتم ــاد عل ــى بع ــت
الفعاليات حو األيمطة املضاد لتل التحديات وتتمث تل الفعاليات باآلت :)Rivette,2020:1
أ.إعــاد هندتســة عمليــة الاــدقيق :تســاعد إعــاد ندسـة عمليــة التــدقيق املــدققين فـ التكيــف مــع الوذــع
ادجديـد املتمثـ بالتـدقيق عـن ُبعــد عـن هريـق االسـتفاد مـن الثــوة التكنولوايـة سـواء مـن خـةل التخـ ين
الس ــحاب حو بقيـ ــة األاهـ ـ الازيـ ــة حو عق ــد ااتماعـ ــات الفريـ ــق الرقـ ــاب ع ــن هريـ ــق املنصـ ــات االفتراذـ ــية
ومماةزة البيانات بطريقة منة.
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ب.املرونة عند إجراء الادقيق عن بعد :يتطلـب االنتقـال إيـى التـدقيق عـن ُبعـد املرونـة اللافيـة بمـا فـ ذلـ
االســتعداد المتضــان التكنولوايــا الةزمــة لتبــادل ومرااعــة وتحلي ـ املس ـ ندات ذات الصــلة وممــا الش ـ
فيه فالكثير ح بح باةعا ف استخدا مجموعة متنوعة من املنصات اإللكترونية.
ج.االتسـ ــاجابة للطلبـ ــات اإللكترونيـ ــة :إلـ ـ ا ادجه ــات ادلاذ ــعة للرقاب ــة ب ــالرد عل ــى الطلب ــات اإللكتروني ــة
بالســرعة املمكنــة وباوقــات محــدد زمــا لــو حنــه دوا فعل ـ س ســاعد ــاا املــدققين علــى املض ـ قــدما ف ـ
عمليته زما لو كانوا ف دوا مضوة  .زما ينب إيجاد موظف خر بدي للموظف امللتص بعم معين
فـ تلـ ادجهــة لتــرض ديمومــة ادحصــول علــى املعلومــات املطلوبــة للتــدقيق وذلـ فـ مالــة تعــاةه عــن الــرد
على الطلبات ادلا ة باملعلومات.
ُ
د.ضوابط الخصوصية :ف مالة التدقيق عن بعد ستلون ناك زيـاد زبيـر فـ زميـة املعلومـات ال ـ يـت
نقلهــا ذ ابــا وإيابــا .إذ ســيحتار املــدققون إيــى العم ـ مــع ادجهــات ادلاذــعة للرقابــة للتحقــق مــن حن لــد ه
هريقــة من ــة للقي ــا ب ــال م ــن خــةل املنص ــات والبواب ــات اإللكتروني ــة اآلمن ــة زمــا يمك ــن لل ـ اه ــة وذ ــع
م ــوظفين مناس ــبين وتفويض ــه بالو ــول للبيان ــات املتعلق ــة بالت ــدقيق م ــع ذ ــروة االس ــتعانة بمتخص ـ
تكنولوايـا املعلومــات ملعادجـة ح مخــاو حمنيـة قــد تلـون لــد ه بمـان ممــاةزة البيانـات مــع املـدققين عــن
بعد.
ه.االستفاد مـن خا ـية تسـجي الـدخول رللعـرض فقـ ر :تمكـن املسـتخدمين سـواء مـدققين حو مـوظفين
لهـ تصــريح مــن الو ــول إيــى البيانــات و ــاا بــدوةه يــؤد إيــى تقليـ عــدد الطلبــات لفحصــول علــى تفا ــي
موازين املرااعة وزموفات ادحسا وبقية املعلومات املهمة للتدقيق.
و.ذــعف شــبكة اإلنترنــا :ينب ـ التنســيق مــع ادجهــات امللتصــة بــال وال ـ يلــون لهــا ســلطة اتخــاذ القـراة
املناسب الا من شانه تحسين شبكة االنترنا.

حادي عشر :االتسانااجات:
بعد التعمق ف البحث ت التو إيى العديد من االستنتااات ح مها:
 .1واــود تحــديات خا ــة بالتــدقيق حثنــاء فتــر  )Coovid-19منهــا ــعوبة الو ــول إيــى املسـ ندات وامــع
األدلــة ن يجــة التباعــد االاتمــاع واد جــر الص ـ زــال ــعوبة إا ـراء ادجــرد الفعل ـ حو اإلش ـرا حثنــاء
عملية ادجرد.
 .2تنـام التحـديات املتعلقــة باالمتيـال سـواء مــن ميـث التةعـب بــاملواودات بمـل خـا حو بادحســابات
املالية بمل عا .
ُ
 .3حظه ــرت بع ــت البح ــوث نجاع ــة حس ــلو الت ــدقيق ع ــن بع ــد  )Remote Auditingف ـ مواا ــه تح ــديات
التدقيق حثناء فتر .)Coovid-19
 .4ناك إملانية إلاراء حغلب عمليات التدقيق باتباش حسلو التدقيق عن ُبعد.
 .8يمث ذعف شبكة االنترنا واالتصاالت تحديا حما إتما حيمطة التدقيق عن ُبعد.

ثاني عشر :الاوصيات:
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بناء على االستنتااات ال ت التو إليها نفا تندةر حدناه بعت التو يات:
.1ذــروة بــال العنايــة الفاحقــة لفحــد مــن حســاليب االمتيــال املتناميــة باعتباة ــا تحــد يوااــه املــدققين ف ـ
زمن ادجاححة.
.2ذـ ــروة االسـ ــتفاد مـ ــن الثـ ــوة التكنولوايـ ــة ف ـ ـ إا ـ ـراء عمليـ ــات التـ ــدقيق سـ ــواء عـ ــن هريـ ــق املنصـ ــات
االفتراذية حو األاه الازية وغير ا من التكنولوايات.
.3ذ ــروة إلـ ـ ا ادجه ــات ادلاذ ــعة للرقاب ــة برف ــع املسـ ـ ندات واألولي ــات ال ـ ـ يحتااه ــا امل ــدقق إي ــى املوق ــع
اإللكترويـ ـ حو البوابـ ــات اإللكترونيـ ــة امللتصـ ــة فضـ ــة عـ ــن إلـ ـ امه بـ ــالرد علـ ــى االستفسـ ــاةات والطلبـ ــات
بالسرعة املمكنة.
.4ذــروة اس ــتخدا البراع ــة ف ـ إا ـراءات الت ــدقيق للتتلــب عل ــى تل ـ التحــديات س ــواء اس ــتخدا مق ــاهع
الفيديو حثناء ارد املل ون لةستعاذة عن ال ياةات التفت مية.
.8ذــروة مــث املــدققين علــى تنميــة قــدةااه ف ـ اســتخدا املنصــات االفتراذــية ف ـ تعل ـ زيفيــة اســتخدا
تل املنصات.
.2ذــروة التنس ــيق م ــع ادجهــات املس ــؤولة ع ــن ش ــبكة االتصــاالت واإلنترن ــا وال ـ يلــون له ــا س ــلطة اتخ ــاذ
القراة املناسب الا من شانه تحسين شبكة االنترنا واالتصاالت بمل عا .
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مقال
مترجم

الادقيق خالل جائحة كوفيد _ : 11
التركيزعلى تساة مجاالت

ترامة /لينا تسعد العبايجي
ديوان الرقابة املالية االتحاد ف
امهوةية العراق

يوااه حصحا املهن وعمةؤ تحديات ل يوااهو ا من قب ميث يضع مستخدمو البيانات املالية
بدءا من املصاة إيى مس ثمر سوق التج حة ثقته ف املدققين من حا ذمان دقة املعلومات املالية
ال يستخدمونها ف اتخاذ القراةات .وبما حننا نتطرق إيى تاثيرات كوفيد 11-فان دوة املدقق زحام
ألسواق ةح املال ال يق ح مية عنها.
ولكن مثلما يتدافع العمةء لتامين التموي الةز وإداة القوى العاملة عن بعد يوااه املدققون حيضا
تحديات ل يوااهها الكثيرون من قب  .فمن حين نبدح؟ نظرا ألن العديد من عمليات التدقيق ال تنتا ف
 31كانون األول ديسمبر) من ك عا قد بدحت بالفع إلي ستة مجاالت للترزيز عليها حثناء إاراء
عمليات تدقيق السنة املالية املنتهية ف  31ديسمبر .2211

تنفيذ إجراءات الادقيق عن بعد:

بالنسبة للكثير من املدققين إن إداة رالعم امليداي ر من الب ا تعتبر مفهوما اديدا .فالبعت منه
يطرح تساؤال فيما إذا كانا املعايير املهنية تسمح بااراء التدقيق بعيدا عن موقع العمي  .وب نما تتطرق
املعايير إيى األدلة ال يحتااها املدقق لفحصول عليها فانها ال تمير بمل عا إيى زيفية تلبية تل
املتطلبات .إذ عند إاراء التدقيق عن ُبعد ينب التازد من حنك تمللون البنـى التحتية الصحيحة
واملناسبة وحن كادة العم قد تدة بمل مةح  .ف مال كان لدى عميل السجةت وحوةاق العم
فينب التازد من إملانية الو ول إيى امللفات ذات العةقة وبعد ا وذع خطة للتازد من ح الة الوثاحق
ال ينب يسلها حو إاراء مسح ذوي لها كالتحقق منها بمل مباشر مع الطر الثالث.

مبدأ االتسامرارية:

لقد حدت ااححة كوفيد  11 -إيى ترااع الوذع املاي للكثير من املنم ت .بالنسبة للعمةء ف ناعات
معينة مث املطاع و الفنادق ) وف مناهق اترافية معينة قد تلون قابلية املنما على االستمراةية
موذع تساؤل بدءا من تقيي ما إذا كان ناك حمداث حو ماالت مث ادجاححة ال تثير قدةا زبيرا من
الملوك باملانية املنما ادلاذعة للرقابة العم بمبدح االستمراةية وزال يتطلب األمر من اإلداة
تقيي قابلية املنما ادلاذعة على االستمراة .يليها هلب التقيي والنظر فيما إذا كانا القواح املالية
كاملة ودقيقة .ميث إن مد البحث ه سنة كاملة اعتباةا من تاةي إ داة البيانات املالية واملتامة
لإل داة ما ل يحدد غير ذل ف إهاة عم اإلبةغ املاي .
إن الم ادجو ر يعن ف مك اإلداة حنه من املحتم حال يستمر العمي زمنما مستمر  .فعند واود
اا الم فان اإلفصاح ف مةمظات البيان املاي مطلو بتت النظر عن ما إذا كان اا الم قد ت
ادحد منه ف خط اإلداة ح ال.

العـ77ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول «ديسمبر» 2222

42
بعد تحديد فيما إذا كان ناك ش او ر يت تقيي خط اإلداة للـحد من اا الم ومن ثمة
دةاسة تاثير ذل على تقرير املدقق على النحو التاي :
 إ داة ةح غير معدل ف مال كانا خطة اإلداة قد قللا من الم ادجو ر . وذع فقر رالتازيد على اه املسالةر ف مال كان مبدح االستمراةية ف ادحسابات مةحما مع بقاء المادجو ر .
 -إ داة ةح سلل مناقت ) ف مال كان مبدح االستمراةية غير مناسب.

الاأكيد على املساءلة:

م ى ف مال عد واود ش او ر مول قابلية املنما على االستمراةية زمبدح فمن املمكن للمدقق
حن يتو إيى استنتار حن فقر التازيد على املساءلة تعد ذروةية .سيلون اا و ادحال إذا كان ناك
إفصاح عن مدث متكرة مه حو كاةثة ةح سية ف البيانات املالية ومسب ةح املدقق إنه ملن الضروة
اا ان باه املستخد إيى اه القضية عند تحديد فيما إذا كانا كوفيد 11 -تلل اا التعريف للعمي
املعن ينب على املدقق اعتماد ظرو ذل العمي ومماةسة حملامه املهنية.

القيود على نطاق العمل:

زمدقق يعم مع عمةء خةل ادجاححة ناك امتمالية مقيقية بحدوث قيود على نطاق العم  .على
سبي املثال إن التازيدات ال تعتبر املصدة الرح س للدلي قد ال يت إةااعها حو إن اإلاراءات البديلة
قد ال يت اعتماد ا بمل كاف حو قد ال يلون من املمكن تقيي إعداد حعمال الرقابة ذات الصلة وتنفيا ا
عند العمي .
عند تقيي تاثير القيود على نطاق العم ينب على املدققين الترزيز على ما إذا كانا ذات ح مية يسبية
وشايعة ميث إن التاثيرات المايعة ه تل ال ف ةح املدقق تستوف إمدى االشتراهات التالية حو حز ر:
• ف مال كانا غير مقيد بعنا ر حو مسابات حو بنود محدد ف البيانات املالية.
• ف مال كانا مقيد وتمث حو يمكنها حن تمث يسبة زبير من البيانات املالية.
• فيما يتعلق باإلفصامات تعتبر حساسية ف فه املستخد للبيانات املالية.
إن القيود على النطاق وال تعتبر امة يسبيا لكنها غير شايعة ف البيانات املالية ينتج عنها ةحيا متحفظا
ب نما يت االمتناش عن إبداء الرح ن يجة للقيود على مدود النطاق ال تعتبر امة وشايعة.

األحداث الالحقة:

بالنسبة ألعمال التدقيق على البيانات املالية ادلتامية للسنة املالية  2211من املحتم حن تلون
األمداث الةمقة املتعلقة بـلوفيد 11-حمداثا من النوش الثاي ح األمداث ال توفر دلية على الظرو
ال يمات بعد تاةي البيانات املالية) يتضمن ذل االنخفاض ف القيمة العادلة لةس ثماةات.
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ف مين حن اه األمداث لن تتطلب االعترا ف البيانات املالية لكن قد يلون اإلفصاح فيها مطلوبا .لاا
يجب على املدققين تقيي مدى مةءمة إفصامات األمداث الةمقة ف البيانات املالية وإذا ل يت
اإلفصاح املناسب فقد يلون ةح املدقق املعدل مناسبا.
بالنسبة لعمليات تدقيق العمةء ف نهاية سنة  2222قد تتطلب األمداث املتعلقة بادجاححة تعديةت
على البيانات املالية حو إفصامات إذافية كامداث من النوش األول ح األمداث ال توفر دلية على
الظرو ال كانا مواود ف تاةي البيانات املالية).

املخاطروحاالت عدم الاأكد:
يتعين على اإلداة اإلفصاح عن امللاهر والملوك ال يمكن حن تؤثر بمل زبير على :
 -1املبالغ املدةاة ف البيانات املالية على املدى القريب؛
 -2حداء املنما على املدى القريب.
ميث يمكن حن تنبع امللاهر والملوك من هبيعة عمليات ادجهة حو التقديرات الهامة لها حو مواهن
الضعف ادحالية بسبب بعت الترزيزات.
ُ
سيطلب من العديد من ادجهات ادلاذعة الكمف عن امللاهر والملوك املرتبطة بـلوفيد 11 -ميث قد
يؤثر الوباء بمل إيجاب على التقديرات املهمة ويؤد إيى تفاق الترزيزات .وتمم األمثلة:
 -1الترزيزات السوقية.
 -2الترزيزات ادجترافية ف منطقة متاثر بمد ادجاححة.
 -3الترزيزات ف حج األعمال مع عمي حو موةد وامد إدخ...
وعلى اا النحو يجب على املدققين تقيي ما إذا كانا قو اإلفصامات ف اا املجال تبدو مناسبة.
*مواةد تدقيقية ومحاسبية مجانية ومتعمقة
حهلق املعهد األمريل للمحاسبين القانونيين فحة إلكترونية مجانية تحا عنوان مواةد محاسبية
وتدقيقية خا ة بجاححة كوفيد 11 -عبر املوقع التاي https://www.aicpa.org/eaq/covid19 :
يمكن لل واة الو ول إيى التقاةير ال تتعمق ف املوذوعات ال ت تناولها ف اه املقالة والتعر على
امل يد مول امللاهر الرح سية ال يجب مراعااها ف عمليات التدقيق ادلتامية لسنة  2222لفحصول على
معلومات مول زيفية تاثير ااححة كوفيد  11 -على مجاالت حخرى بدءا من التخطي املاي ال ل
والضراحب إيى املحاسبة القضاحية.
*ير ى زياة مرز مواةد كوفيد  11 -التابع للمعهد األمريل للمحاسبين القانونيين.
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الادريب والبحث العلمي
* ربط العالقة بين األجهز العليا للرقابة والجهات املانحة:
ف إهاة التعاون بين مبادة تنمية اإلنتوسا واملنظمة العربية لألاه العليا للرقابة املالية واملحاسبة
وتنفي ــا ادلط ــة ال م ــتيلية لألولويـ ــة ادلامس ــة م ــن امللطـ ـ اإلس ــتراتيج للمنظم ــة  2222 -2215بقصـ ــد
تطوير خبرات املنظمة لضـمان فاعليـة ال سـيير فـ العةقـة مـع املـانحين – تـ تنفيـا وةشـة عمـ مـول رةبـ
العةقة بين األاه العليا للرقابة وادجهات املانحةر بادجمهوةية التويسية عن بعد خةل الفتر املمتد من
 7إيى  2222/12/12باستعمال املنصة الرقمية .)blackboard
وق ــد ش ــاةك ف ـ ــاه الوةش ــة  22مم ــاةكا م ــن األاه ـ األعض ــاء ف ـ املنظم ــة س ــوةيا وت ــويس وادج اح ــر
ومصر وقطر واملتر واللويا واليمن واألةدن وفلسطين وليبيا والعراق والسودان ولبنان).
وق ــد تمي ــزت الوةش ــة بحض ــوة ممثل ــين ع ــن ع ــد م ــانحين ق ــدموا تج ــاة ه ف ـ التعام ـ م ــع األاه ـ العلي ــا
للرقاب ــة باإلذ ــافة إي ــى ال ــرد عل ــى استفس ــاةات ادحض ــوة م ــول اإلاـ ـراءات الواا ــب اتباعه ــا لةس ــتفاد م ــن
خدمااه .

* تداعيات وباء كوفيد 11 -الاحديات ومجاالت التركيزاملاوقعة في الادقيق املالي:
تضمنا ادلطة االست ناحية لألمانة العامة ال حقر ا املجلس التنفيا ف ااتماعه ادحاد والستين عن
بعد تنفيا محاذرات باستخدا تقنية الويبناة وال ت التطرق خةلها لفجانب العمل من تنفيا األعمال
الرقابية ف ظ التحديات ال حملتها ااححة كوةونا.
وف اا اإلهاة وموا لة للويبناة الا نظمتـه األمانـة العامـة فـ الرابـع مـن يونيـو  2222واملتعلـق بموذـوش
رتداعيات وباء كوفيـد 11-التحـديات ومجـاالت الترزيـز املتوقعـة فـ التـدقيق املـاي ر تـ تنظـي محاذـر يـو
 2222/12/25وقع التطرق خةلها باز ر عملية لفجوانب ال ت هرمها خـةل الويبنـاة األول وقـد تـابع ـاه
املحاذر  24مماةكا من  12اهاز.

* اللقاء الادريبي حول تقييم السياتسات العمومية ( )GUID 9020الذي اتساضافه مجلس
املحاتسبة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
نظـ مجلــس املحاســبة بادجمهوةيــة ادج احريــة الديمقراهيــة المــعبية بالتعــاون مــع األمانــة العامــة للمنظمــة
العربي ــة لألاه ـ العلي ــا للرقاب ــة املالي ــة واملحاس ــبة لق ــاء ت ــدةيبيا ع ــن بع ــد م ــول موذ ــوش تقي ــي السياس ــات
العمومية خةل الفتر املمتد من  14إيى 17ديسمبر  2222وألول مر باستعمال منصة التعل اإللكترويـ
للمنظم ــة العربي ــة .وق ــد ت ــابع ــاا اللق ــاء  21مم ــاةكا م ــن  18اه ــاز .مي ــث مكن ــا ــاه التقني ــة م ــن تنظ ــي
السات مضوةية باستعمال تقنية الفيديو وحخرى غير مضوةية للقيا بالتماةين واملماةزة ف املنتديات.
وحفض ى اللقاء إيى تو يات س ت عرذها على دجنة تنميـة القـدةات للمنظمـة فـ ااتماعهـا القـاد لدةاسـتها
وحخا ما تراه مناسبا ف شانها.

العـ77ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول «ديسمبر» 2222

48

* اللقاء الادريبي حول الرقابة على أهداف الانمية املسادامة :املجلس األعلى للحسابات
باململكة امل:ربية:
نظ املجلس األعلى لفحسابات باململكة املتربية بالتعاون مع املنظمـة العربيـة لقـاء تـدةيبيا عـن بعـد عبـر
منصة التعل اإللكترويـ مـول موذـوش ر الرقابـة علـى ح ـدا التنميـة املسـتدامةر خـةل الفتـر املمتـد مـن
 21إيـى  24ديسـمبر  .2222وشـاةك فـ ـاا اللقـاء  31ممــاةكا ينتمـون إيـى  17اهـاز ةقــاب وقـد تضـمن اللقــاء
النقاط التالية:
 التحديات الكبرى املتعلقة بالتنمية املستدامة وحاند .2232 دوة األاه العليا للرقابة والتحديات ال توااهها ف الرقابة على ح دا التنمية املستدامة. منججية الرقابة على ح دا التنمية املستدامة. تقدي تجربة األاه العربية للرقابة ميال مراقبة ح دا التنمية املستدامة من هر املماةزين. مؤشرات متابعة تنفيا ح دا التنمية املستدامة ودوة األاه الوهنية املللفة باإلمصاء واألاه العلياللرقابة.
وحفض ـ ى اللق ــاء إي ــى تو ــيات سـ ـ ت عرذ ــها عل ــى دجن ــة تنمي ــة الق ــدةات للمنظم ــة ف ـ ااتماعه ــا الق ــاد
لدةاستها واتخاذ ما تراه مناسبا ف شانها.
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أخباراملنظمــة العــربية
* االجامــاع الســابع عشــرللجنــة تنميــة القــدرات املؤتسســية للمنظم ـة فــي - 2121/11/27عــن
بعد:
بدعو من معاي األمين العا للمنظمة عقدت دجنة تنمية القدةات املؤسسية ااتماعها السابع عمـر
عن بعد يو  27حزتـوبر 2222بحضـوة السـاد والسـيدات ممثلـ األاهـ األعضـاء بالفجنـة وممثلـ األمانـة
العامة ومدير البرامج بمبادة تنمية اإلنتوسا .
وقــد افتــتح االاتمــاش ةح ـ س الفجنــة ممث ـ ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداةيــة للدولــة بســلطنة عمــان وت ـ
النظر ف األعمال املطرومة على ادول حعمال الفجنة ميث تما مناقمـة اميـع البنـود ومـن بينهـا التقـد
فـ تنفيـا خطـة الـتعل اإللكترويـ وتنفيـا ادلطــة التفصـيلية للتـدةيب وممـاةزة الفجنـة فـ ااتمـاش دجنــة
تنمية القدةات اإلنتوسا  .وخلصا الفجنة إيى إ داة تو يات ُعرذا على املجلس التنفيا المقا.

* االجاماع الثالث للجنة الرقابة على أهداف الانمية املسادامة للمنظمة في 2121/11/28
عن بعد:عقدت دجنة الرقابة على ح دا التنمية املستدامة للمنظمـة ااتماعهـا الثالـث عـن بعـد بتـاةي  25حزتـوبر
 2222وقــد تـ خــةل االاتمــاش متابعــة تنفيــا التو ــيات املنبثقــة عــن االاتمــاش األول املنعقــد خــةل شــهر
فبرايــر  2222واالاتمــاش الثــاي االســت ناي عــن بعــد الــا ايعقــد خــةل شــهر مــايو وال ـ مــن بينهــا برنــامج
الرقابة على قطاع الصحة والتعلي ف عةقة بالهدفين الثالث والرابع من خطة التنمية املستدامة 2232
وز ــال الوةق ــة البحثي ــة م ــول التق ــاةير الوهني ــة الطوعي ــة باإلذ ــافة إي ــى خط ــة الفجن ــة للفت ــر املتبقي ـة م ــن
امللطـ االســتراتيج للمنظمــة .وخلصــا الفجنــة إيــى عــد تو ــيات مــن شــانها حن تضــمن تحقيــق األ ــدا
املنمود من املماةيع املوكلة لفجنة.

* االجاماع السادس عشرللجنة املعاييراملهنية والرقابية للمنظمة في - 2121/11/2عن
بعد:
بدعو من معاي األمين العا للمنظمة عقدت دجنـة املعـايير املهنيـة والرقابيـة للمنظمـة العربيـة ااتماعهـا
الســاد عم ــر ع ــن بع ــد ي ــو  2ن ــوفمبر  2222بممــاةزة ممثل ـ األاه ـ األعض ــاء بالفجن ــة وممثل ـ األمان ــة
العام ــة .وق ــد تم ــا مناقم ــة املوذ ــوعات املدةا ــة عل ــى ا ــدول األعم ــال وم ــن بينه ــا اس ــتكمال إع ــداد دليـ ـ
الرقابة املالية للمنظمة واملصادقة على املقاالت املعد واملازر مول إهاة اإل داةات املهنية لإلنتوسا .
واتخــات الفجنــة التو ــيات الةزمــة ف ـ شــانها وال ـ عرذــا المقــا علــى ااتمــاش املجلــس التنفيــا ادحــاد
والستين.
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* االجاماع الثاني عشرللجنة املخطط االتستراتيجي للمنظمة في - 2121/11/1عن بعد:
تبعا لدعو معاي األمين العا عقدت دجنـة امللطـ االسـتراتيج للمنظمـة ااتماعـ ـها الثـاي عمـر ي ـ ـو 1
نــوفمبر  2222عــن بعــد وبممــاةزة ممثلـ األاهـ األعضــاء ومقــرة الفجنــة ممثـ األمانــة العامــة .وقــد افتــتح
االاتماش معاي األستاذ /ةافـ ـ ياسين خضير ةح س ديـوان الرقابـة املاليـة االتحـاد وكالـة بجمهوةيــة العـراق
والناحب األول لرح س املجلس التنفيـ ـ ــا للمنظمــة ميث ةمـب بـالوفود املمـاةزة فـ ااتمـاش الفجنـة وتمنـى
له موف ـ ــوة الصحة والنجاح ف حعماله باالاتمـاش .ثـ قامـا الفجنـة بمناقمـة املوذـوعات املطرومـة علـى
اــدول األعمــال ال ـ مــن بينهــا النظــر فـ نتــاحج تنفيــا خطـ ياكـ املنظمــة لعــا  2211ودةاســة املؤشـرات
ادلا ــة بقيــا مــدى التقــد ف ـ تنفيــا الب ـرامج املرتبطــة باأل ــدا االســتراتيجية ال ـ ت ـ وذــعها مــن قب ـ
ةؤسـ ــاء الفجـ ــان وال ـ ـ حبـ ــرزت ـ ــعوبات ف ـ ـ تحقيـ ــق األ ـ ــدا املنمـ ــود و اإلعـ ــداد للمخط ـ ـ االسـ ــتراتيج
للمنظمـ ــة للفتـ ــر  .2225 _2223واتخـ ــات الفجنـ ــة التو ـ ــيات الةزمـ ــة فـ ـ شـ ــانها وال ـ ـ عرذـ ــا المقـ ــا علـ ــى
ااتماش املجلس التنفيا ادحاد والستين.

* االجاماع الرابع للجنة ماابعة الخطط التش:يلية للمخطط االتستراتيجي في
- 2121/11/18عن بعد:
بــدعو م ــن مع ــاي األم ــين الع ــا للمنظم ــة العربي ــة لألاه ـ العلي ــا للرقاب ــة املالي ــة واملحاس ــبة عق ــدت دجن ــة
متابع ــة ادلطـ ـ ال مـ ــتيلية للمنظمـ ــة ااتماعه ــا الرابـ ــع عـ ــن بعـ ــد ي ــو  15نـ ــوفمبر  2222وقـ ــد شـ ــاةك فـ ـ
االاتمــاش ممثلــون عــن األاهـ األعضــاء بالفجنــة إذــافة إيــى ممثل ـ األمانــة العامــة .وقــد تـ حثنــاء االاتمــاش
النظ ــر فـ ـ الص ــعوبات ال ـ ـ اعترذ ــا الفج ــان فـ ـ تنفي ــا خطـ ـ املنظم ــة لع ــا  2211وادلطـ ـ ال م ــتيلية
للسـنوات  )2222 _ 2222املعــد مـن قبـ ياكـ املنظمــة زمـا تـ التطـرق إيــى الللفـة التقديريــة لأليمــطة
املبــرمج تمويلهــا مــن خ ــاةر البرنــامج املــاي للمنظمــة إذ ــافة إيــى مــدى التقــد ف ـ تنفيــا ادلطــة االس ــت ناحية
للمنظمــة .وف ـ نهايــة االاتم ــاش ت ـ ــياغة التو ــيات ال ـ عرذ ــا المقــا عل ــى االاتمــاش ادح ــاد والس ــتين
للمجلس التنفيا .

* االجاماع الحادي والساين للمجلس الانفيذي في  11/31و- 2121/12/1عن بعد:
بعــد ال مــاوة بــين معــاي األمــين العــا وســعاد ةح ـ س املجلــس التنفيــا وحصــحا الســعاد واملعــاي ةؤســاء
األاه ـ ـ األعضـ ــاء بـ ــاملجلس عقـ ــد املجلـ ــس التنفيـ ــا للمنظمـ ــة العربيـ ــة لألاه ـ ـ العليـ ــا للرقابـ ــة املاليـ ــة
واملحاس ــبة ااتماع ـه ادح ــاد والس ــتين ع ــن بع ــد ي ــوم  18و 12ةبي ــع الث ــاي  1442ـ ـ املواف ــق ل 11/32و 1
 2222/12/برحاسـة ســعاد المــي  /بنــدة بـن محمــد بــن ســعود ل ثــاي ةحـ س ديــوان املحاســبة بدولــة قطــر
وةح س املجلس التنفيا للمنظمة.
وقــد تنــاول املجلــس ف ـ ااتماعــه املوذــوعات املدةاــة بجــدول األعمــال ومــن بينهــا النظــر ف ـ تقــاةير الفجــان
واألمانـة العامـة ال ـ تضـمنا إنجازااهـا فـ إهــاة خططهـا ال مـتيلية وادلطـة االسـت ناحية ملسـاند األاهـ فـ
مجا هته ــا دجاححـ ــة كوفيـ ــد .11-زمـ ــا تم ــا مناقمـ ــة ممـ ــروش االتفاقيـ ــة ب ــين املنظمـ ــة و دجنـ ــة األمـ ـ املتحـ ــد
االقتصــادية واالاتماعيــة لتــر ســيا االســلوا) فـ مجــال الرقابــة علــى ح ــدا التنميــة املســتدامة وزــال
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ممـ ــاةزة األاه ـ ـ العربيـ ــة ف ـ ـ مبـ ــادة المـ ــفافية واملسـ ــاءلة والمـ ــمولية فـ ـ اسـ ــتخدا التمـ ــويةت الطاةحـ ــة
امللصصة للوفيد 11 -ال تنظمها مبادة تنمية اإلنتوسا .

* الاعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية:
 1ـ املشاركة في اجاماع اللجنة الاوجيهية للجنة تنمية القدرات  -اإلناوتساي:
إث ــر تلق ـ املنظم ــة دع ــو م ــن دجن ــة تنمي ــة الق ــدةات -اإلنتوس ــا للمم ــاةزة ف ـ فعالي ــات ااتم ــاش دجنته ــا
التوايهيــة وميــث حن اهــاز الرقابــة املاليــة للدولــة بســلطنة عمــان يتـرح دجنــة تنميــة القــدةات املؤسســية
فقد شاةك اا ادجهاز واألمانة العامة ف ااتماش الفجنة املنعقد عـن بعـد يـو  .2222/1/18وقـد تـ اهـةش
الفجنة النظير باملنظمة على التو يات ال ت التو إليها وسب تنفيا ا.
 2ـ الاعاون مع مبادر تنمية اإلناوتساي:
ف إهاة موا لة ادجهود ال تبالها املنظمة العربيـة بالتعـاون مـع مبـادة تنميـة اإلنتوسـا بتـرض وذـع
منظوم ــة تعلـ ـ خا ــة باملنظمـ ــة العربي ــة تـ ـ فـ ـ شـ ــهر س ــبتمبر  2222إمضـ ــاء اتفاقي ــة مـ ـع مب ــادة تنميـ ــة
اإلنتوســا يــت بموابهــا تقــدي الــدع الفن ـ والتقن ـ للمنظمــة لترزيــز املنظومــة علــى منصــة مبــادة تنميــة
اإلنتوسا ف مرملة حويى إيى مين ترزيز ا على منصة املنظمة .زما س مر اه املبادة على متابعـة فريـق
املنظمة العربية الا ت تمكيله والا س تويى تنزي املاد العلمية للدوةات التدةيبية.
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أخباراألجهز األعضاء
* ديوان املحاتسبة باململكة األردنية الهاشمية:
 حداد يسلم الاقريرالسنوي إلى رئيس مجلس النواب :عمان  14ديسمبر 2222سل ةح س ديوان املحاسبة السيد عا مداد التقرير السنو لعا  2211إيى ةح س مجلس النوا
السيد عبد املنع العودات وذل التزاما بالنص الدستوة الا ينص على تسلي التقرير السنو إيى ك
من ةح س مجلس النوا وةح س مجلس األعيان وةح س الوزةاء.
وتضمن التقرير ح إنجازات الديوان ميث ت تدقيق  5212مسابا وإاراء  4332فحصا فجاحيا وت
تحقيق وفرا نا  173مليون دوالة .زما تضمن التقرير
حيضا تحوي  28مخراا ةقابيا إيى القضاء و 72مخراا
إيى يئة النزا ة وملافحة الفساد.
 ورشــة تدريبيــه لاقيــيم وحــدات الرقابــة الداخليــة وفــقمعاييرالاقييم الجديد :
ف إهاة اتفاقية التعاون بين الديوان ووزاة املالية وومد
األداء املؤسس برحاسة الوزةاء نظ الديوان خةل الفتر
املمتد من  21إيى  23ديسمبر  2222دوة تدةيبية مول
موذوش ر تقيي ومدات الرقابة الداخليةر مضر ا  14مدققا من موظف ك من الديوان ووزاة املالية.

* مجلس املحاتسبة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
 عرض الاقريرالاقييمي ملجلس املحاتسبة الجزائ ــري حـول املشـروع الامهيـدي املاضـمن قـانون ضـبطامليزانية لسنة  2117أمام لجنة املالية وامليزانية للمجلس الشعبي الوطني:
ق ــا ةح ـ س مجل ــس املحاس ــبة ي ــو ادلم ـ س  11يوني ــو  2222بتق ــدي ع ــرض حم ــا دجن ــة املالي ــة وامليزاني ــة
للمجل ــس الم ــعل ال ــوهن يتعل ــق ب ــالتقرير التقييم ـ للمجل ــس م ــول املم ــروش التمهي ــد املتض ــمن لق ــانون
ذب امليزانية لسنة .2217
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ويوض ــح التقري ــر ش ــروط تنفي ــا ميزاني ــة الدول ــة لس ــنة  .2217ويمك ــن االه ــةش علي ــه عل ــى املوق ــع اإللكترويـ ـ
للمجلس من خةل الراب التاي :
 .pdfم.ت.ق.ض.م_7102-التقرير_التقيمييhttps://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2020/06/

* ديوان الرقابة املالية واإلدارية بفلسط ــين:

 ديوان الرقابة يشارك بندو بعنوان نزاهة القطاع العام في وقت األزمات:شــاةك ديــوان الرقابــة بتــاةي  2222/27/23فـ نــدو بعنــوان رن ا ــة القطــاش العــا فـ وقــا األزمــاتر نفــااها
منظم ــة التـ ـ ـعاون االقتص ــاد وبرن ـ ـامج إداة منطق ــة الم ــرق األوس ـ وش ـ ـ ـمال حف ـ ـريقيا .)OECD-MENA
وقــد ةح ـ س ومــد العةق ــات العامــة ف ـ ال ــديوان مــوا ا عــن دوة ديــوان الرقاب ــة املاليــة واإلداةيــة واآللي ــات
املتعبة لتع ي العم الرقاب ف ظ ااححة كوةونا.

 توقيع اتفاقية توأمة بين ديوان الرقابة والجهازالبولندي:ت بتاةي  2222/21/32توقيع اتفاقية تعاون بين الديوان وادجهاز الرقاب البولند بتموي من االتحاد
األوةوب وتتمحوة االتفاقية مول الرقابة على ادجماةك والبيانات الضلمة والرقابة املالية.
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 املستش ـ ــارت ـ ـ ةـيم يس ـ ــلم رئ ـ ــيس ال ـ ــوزراء الاقري ـ ــرالس ـ ــنوي ل ـ ــديوان الرقاب ـ ــة املالي ـ ــة واإلداري ـ ــة :ةا هللا -:2222/12/18
س ــل ةح ـ س دي ــوان الرقاب ــة املالي ــة واإلداةي ــة املس م ــاة إي ــاد ت ــي ةح ـ س ال ــوزةاء د .محم ــد اش ـ ية التقري ــر
الســنو لــديوان الرقابــة املاليــة واإلداةيــة لعــا  2211والــا تضــمن  128تقري ـرا ةقابيــا للافــة القطاعــات
باإلذافة إيى نتاحج فحص  311شلوى وبةغ تلقا ا الديوان ف نفس الفتر .

 فريـ ــق ضـ ــمان الجـ ــود يشـ ــارك بورشـ ــة عمـ ــل حـ ــول الاخطـ ــيط والانفيـ ــذ وإعـ ــداد الاقريـ ــر :ةا هللا -:2222/11/21
ف إهاة االتفاقية املوقعة بين ديوان الرقابة واهاز الرقابـة السـويد تـ تنفيـا وةشـة عمـ ملناقمـة عمليـة
ذــمان ادجــود املنفــا علــى مهمــة ةقابيــة باســتخدا منججيــة مبــادة تنميــة اإلنتوســا وف ـ ــاا الســياق
وبالتعاون مع اامعة  Uppsalaنظ املكتب السويد دوةات لتدةيب املدةبين مول مواذيع اإلداة والقياد
وةقابة األداء والرقابة املالية واإلعة واالتصال.

العـ77ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول «ديسمبر» 2222

82

* ديوان املحاتسبة بدولة قطر:
ديوان املحاتسبة يطلع نظيره العراقي على تجرباه في ماابعة العمل امليداني للمدققين:
 فـ إهــاة تفعيـ مــازر التفــا املوقعــة بــين ديــوان املحاســبة وديــوان الرقابــة املاليــة االتحــاد بجمهوةيــةالعراق لتع ي التعاون ف مجال العم الرقاب عقد ديوان املحاسـبة يـو األمـد املوافـق  18نـوفمبر 2222
ااتماعـا مـع نظيـره العراقـ عبـر تقنيــة االتصـال املريـ  .تـ خـةل االاتمــاش اهـةش ادجانـب العراقـ علـى تجربــة
ديــوان املحاســبة بمــان متابعــة عمـ املــدققين حثنــاء عملهـ امليــداي فـ ادجهــات ادلاذــعة لرقابــة الــديوان.
مث ـ الــديوان ف ـ االاتمــاش الفاذــلة  /ن ــوة اللــواة م ــدير إداة التعــاون الــدوي والس ــيد /ااس ـ ادحي ــدة
مدير إداة املواةد البمرية والسيد /عبد هللا السعد مدير إداة نظ املعلومات.
 شــاةك ديــوان املحاســبة بدولــة قطــر منــا بدايــة النصــف الثــاي لســنة  2222فـ عــدد مــن االاتماعــات ال ـايعقــدت عــن بعــد ملجموعــات وفــرق العمـ املنبثقــة عــن منظمــة اإلنتوســا  .وقــد شــملا املمــاةزة تحديــدا
ااتمـ ــاعين ملجموعـ ــة العم ـ ـ مـ ــول التحـ ــديث املـ ــاي واإل ـ ــةح التنظيم ـ ـ ميـ ــث داةت املناقمـ ــات مـ ــول
املواذيع التالية:
* ليـ ــات اسـ ــتجابة ادحلومـ ــات واملصـ ــاة املرز يـ ــة للتـ ــداعيات االقتصـ ــادية واملاليـ ــة الناتجـ ــة عـ ــن ااححـ ــة
كوةونا .وقد ت ف اا اإلهاة استضافة خبراء عن دجنة بازل ومجلس االستقراة املاي .
* دوة األاه العليا للرقابة ومسا مااها خةل ااححة كوةونا .وقد قد ممث الديوان ف اا اإلهاة تقريرا
مول اإلاراءات والتدابير ال اتخا ا ديوان املحاسبة بدولة قطر ملعادجة تداعيات األزمة و ثاة ا.
* مخاهر تتير املناخ على االستقراة املاي .
* تحديد حولويات خطة العم للفتر  2223-2221وال تضمنا باألسا تع ي تبادل التجاة مول ثاة
ااححــة كوةونــا واســتجابة األاه ـ الرقابيــة بمــانها وتطــوير العةقــة مــع املنظمــات والهيئــات ذات العةقــة
ذمن الهيللية املالية الدولية وتع ي التعـاون مـع مجموعـات وفـرق عمـ حخـرى لةنتوسـا تطـوير ليـات
التوا بين حعضاء مجموعة العم من خةل املوقع اإللكتروي .
باإلذـافة إيــى االاتمــاش الســنو لفجنــة الفرعيــة لرقابــة االلتـزا والــا تـ خةلــه اســتعراض تجــاة األاهـ
األعضاء ف مجال تطبيقات الرقابة على االلتزا خةل ااححة كوةونا.
 إبداء الرح بمان الوثاحق التالية: مسود دلي الرقابة على إداة اللواةث (.)GUID 5530
 مسود الدلي اإلةشاد لرقابة االلتزا (.)GUID 4900
 تقريــر مرااعــة امللــون األول دلطــة التطــوير االســتراتيجية  )0200-0202ادلا ــة باهــاة اإل ــداةات
املهنية لةنتوسا .
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* ديوان املحاتسبة بدولة الكويت:
 .1ش ــاةك دي ــوان املحاس ــبة بدول ــة اللوي ــا ف ـ االاتم ــاش األول ع ــن بع ــد ملجموع ــة العم ـ املعني ــة باأل ــدا
واملؤشـ ـ ـرات الرح س ـ ــية للتنمي ـ ــة املس ـ ــتدامة  )WGDSGsال ـ ــا عق ـ ــد بت ـ ــاةي  18يولي ـ ــو  2222وم ـ ــن ح ـ ـ ـ
التو يات الصادة عن االاتماش حن يت تحفيز ادحلومات علـى تنفيـا خطـ اسـتراتيجية وتحقيـق ح ـدا
التنمية املستدامة من خةل التقيي املستمر لفلدمات والسياسات ادحلومية.
 .2شاةك ديوان املحاسبة بدولة اللويا ف ااتماش دجنة تنمية القدةات التابعة ملنظمة األسوسا )CDC
الـا عقـد بتـاةي  24يوليـو  2222ميـث تـ بحـث ليـة وإاـراءات مسـابقة الـديوان ألفضـ مقـال ينمـر فـ
ص ــحيفة الت ــدقيق ادحلومي ــة اآلس ــيوية م ــول موذ ــوش رالت ــدقيق عل ــى تنفي ــا ح ــدا التنمي ــة املس ــتدامةر
وموذوش رإداة األزمات واللواةثر.
 .3ت ـرح الس ــيد /فيص ـ الم ــايع – ةح ـ س دي ــوان املحاس ــبة بدول ــة اللوي ــا الوف ــد الرس ــم ال ــا ش ــاةك ف ـ
االاتماش ادلامس وادلمسـون عـن بعـد ملجلـس مـدير املنظمـة اآلسـيوية ألاهـ الرقابـة العليـا والـا عقـد
بتاةي  27يوليو  2222ميث ت خةل االاتماش املوافقة على مقترح ديوان املحاسبة بدولة اللويا بايماء
مجموعة عم معنية با دا التنمية املستدامة.
 .4شـ ــاةك ديـ ــوان املحاسـ ــبة بدولـ ــة اللويـ ــا فـ ـ االاتمـ ــاش االسـ ــت ناي عـ ــن بعـ ــد ملجموعـ ــة عمـ ـ األسوسـ ــا
للتدقيق البيح الا عقد بتاةي  7سبتمبر  2222ميث ت إ داة التو يات التالية:
 اقت ـراح األمان ــة العام ــة ب ــاهةق مم ــروش تجريل ـ عبـ ـر اإلنترنــا للت ــدةيب عل ــى الت ــدقيق البيح ـ واإلب ــةغ ع ــنخطة التنفيا.
 االســتعداد لةنضــما لب ـرامج التــدةيب ال ـ ســتلون موذــوعااها بمــل مبــدي ذــمن إهــاة التــدقيق علــىاملياه النظيفة والصر الص وتطبيـق تكنولوايـا البيانـات الضـلمة فـ التـدقيق البيحـ والتـدقيق علـى
النفايات الصلبة.
 .8شاةك ديوان املحاسبة ب دولة اللويا ف ااتماش الفجنـة الفرعيـة للرقابـة املاليـة واملحاسـبة  )FAASعـن
بعد الا عقد بتاةي  22سبتمبر  2222ومن حبرز التو يات ما يل :
 االســتمراة فـ العمـ املؤسسـ مــن خــةل إبــداء اآلةاء املهنيــة فـ ممــروعات األدلــة واملعــايير ال ـ تصــدة مــناملنظمات الدولية ملا لها من فاحد لألاه العليا للرقابة وادحر على ت جيع تل املماةكات.
 االستمراة ف متابعة املستجدات ف املعايير املهنية. توثيق العم وفق متطلبات املعايير. .2ش ــاةك دي ــوان املحاس ــبة بدول ــة اللوي ــا ف ـ االاتم ــاش الراب ــع ع ــن بع ــد ملجموع ــة عم ـ االنتوس ــا املعني ــة
بالبيانات الضلمة  )WGBDوالا عقد بتاةي  22سبتمبر  2222ومن حبرز التو يات ما يل :
 القيا باإلاراءات التحليلية ال تدع عملية اتخاذ القراة على مستوى الدولة زل . إيمــاء مراز ـ بيانــات  )Data Labف ـ ادجهــة ال ـ س ســند لهــا مســئولية البيانــات ميــث يتــوافر ف ـ املرز ـموظفون ذو خبر ف مجاالت اإلمصاء وتحلي البيانات هد تحلي البيانات الضلمة الناتجة عن عم
ادجهات واملؤسسات ف الدولة.
 توفير الدوةات التدةيبية الز سا مهاةات تحلي البيانات واألدوات املستخدمة ف التحلي .العـ77ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول «ديسمبر» 2222

84
 .7ش ــاةك دي ــوان املحاس ــبة بدول ــة اللوي ــا ف ـ االاتم ــاش الث ــامن عم ــر ع ــن بع ــد ملجموع ــة عم ـ األوةوس ــا
للت ــدقيق البيح ـ  )WGEAوال ــا عق ــد بت ــاةي  32-25س ــبتمبر  .2222وم ــن ح ـ التو ــيات :القي ــا بمه ــا
تدقيق ف مجال اود الهواء وادحرزة املروةية باملدن.
 .5شــاةك ديــوان املحاســبة بدولــة اللويــا ف ـ النــدو املمــترزة عــن بعــد مــول رالتــدقيق البيح ـ  :التــدقيق ف ـ
الب ئــة االفتراذ ــيةر ف ـ نط ــاق تفعي ـ اتفاقي ــة التع ــاون م ــع مكت ــب مرااــع وم ــدقق ع ــا الهن ــد بت ــاةي 28-24
نوفمبر  .2222ومن حبرز التو يات ما يل :
 إيمــاء حنظمــة فعالــة لفحصــول علــى البيانــات ال ـ تســاعد علــى حعمــال التــدقيق وتعــاون ادجهــات بتقــديامل يد من الدع للتدقيق ف الب ئة االفتراذية عن هريق تفعيـ حنظمتهـا ومسـاعد األاهـ العليـا للرقابـة
على الو ول إيى البيانات من خةل تصمي نظا عاي املستوى ومساعد الكيانات ادلاذعة للرقابة على
توفير بيانات التدقيق املطلوبة ف الوقا املناسب وبطريقة شاملة وكاملة ومتوافقة.
 تطبيــق الب ئــة االفتراذ ــية ف ـ الرقاب ــة البيئيــة يتطل ــب تخصــيص امل ــواةد الةزمــة وخا ــة القــوى العامل ــةباإلذافة إيى املواةد البمرية املناسبة زما يجب توفير امليزانية والبنية التحتية املناسبة.

* ديوان املحاتسبة الليبي:

 توقيع مذكر تفاهم بين ديوان املحاتسبة واألكاديمية الليبية للدراتسات العليا:وقــع ديــوان املحاســبة الليلـ بتــاةي  21يوليــو  2222بقيــاد ةحـ س الــديوان األســتاذ /خالــد شكمـ مــازر
تفا مع ةح س األكاديمية الليبية للدةاسات العليا للمسا مة ف تطوير مهن املحاسبة واملرااعة ونظا
التعلــي املحاســل فـ ليبيــا بمــا يــؤد إيــى تناســب امللراــات األكاديميــة مــع امتيااــات ســوق العمـ اهــد
ــاه املــازر ومــن خــةل إقامــة النــدوات وعقــد وة العم ـ املمــترزة وتقاس ـ املعرفــة وتبــادل ادلب ـرات ف ـ
األم ــوة املتعلق ــة باالقتص ــاد الكل ـ وإص ــحاح املالي ــة العام ــة إي ــى تحس ــين مخرا ــات العم ـ الرق ــاب وادل ــرور
بتو يات تحث ادحلومة على العم واالسترشاد ها.
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 ديــوان املحاتســبة الليبــي ومحكمــة الحســابات التركيــة يناقشــان تســبل تطــويرتقنيــات املراجعــة وتحليــلالبيانات:
بتاةي  12ديسمبر  2222ت توقيع مازر التفا بين ك من ةح س ديوان املحاسبة الليبـ وةح س محكمة
ادحس ـابات الترزي ــة والتـ ـ قض ــا ب ب ــادل ادلب ـرات والتع ــاون ف ـ مج ــاالت الت ــدةيب التقنـ ـ واالس ــتفاد م ــن
التجاة الترزية ف مجال تقنية املعلومات واملرااعة اإللكترونية.

 ديوان املحاتسبة الليبي يصدرنشرياه املهنية اإللكترونية األولى:ح ــدة ديــوان املحاســبة الليلـ عــدده األول مــن النمــرية املهنيــة اإللكترونيــة امللتصــة بالعمـ الرقــاب تحــا
عنوان إعةن ليما ر ديوان املحاسـبة الليبـ ) بتـاةي  5سـبتمبر  2222إميـاء لليـو العـامل مللافحـة الفسـاد
ويمكن االهةش على محتوا ا عبر الراب :
http://audit.gov.ly/home/pdf/publi_first.pdf?fbclid=IwAR2hA7_B2sfOLENByKjZD4ph5GeQfbp3zWZRtuR2F9A5ec6obdQTsDSFuI
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* الجهازاملركزي للمحاتسبات بجمهورية مصرالعربية:

ً
أوال :على املساوى الدولي:
 شاةك ادجهاز ف نوفمبر  2222ف ااتماش فريق عم مهنية مدقق اإلنتوسا واملنبثقة عن دجنةاإلنتوسا لبناء القدةات للنظر ف مماةيع املعايير التالية:
•اإلعداد املبدي ملعياة اإلنتوسا  - 182زفاء املرااع على مستوى املتطلبات التنظيمية ف ). (IFPP
•تعدي دلي  7822رإهاة الكفاء ملرااع ادحسابات".
•تعدي دلي  7222رمساةات التطوير امل ملرااع ادحسابات".
 شاةك ادجهاز ف ااتماش افتراا بتاةي  14يوليو  2222بين األمانة الفنية ملجموعة عم اإلنتوسامللافحة الفساد وغس األموال ال يرحسها ادجهاز املرز للمحاسبات بمصر وت خةل االاتماش عرض
بعت األ دا املستقبلية ملجموعة العم بخصو تنفيا برامج تدةيبية خا ة بملافحة الفساد
وغس األموال واملماةزة ف إعداد املحتوى العلم ادلا ها.
 استضا ادجهاز االاتماش الرابع عمر ملجموعة عم اإلنتوسـا مللافحة الفسـاد وغسـ األموال الاعقد عن بعد بتاةي  24نوفمبر  2222برحاس ــة سيـاد املس ماة /ما بدو ةح س ادجهاز املرز
للمحاسبات وةح س مجموعة العم .
وت خةل االاتماش عرض إنجازات األمانة الفنية ملجموعة العم خةل عا  2222-2211واستعراض
إنجاز فرق العم املعنية باعداد خطوط توايهية ف مجال ملافحة الفساد وغس األموال واعتماد خطة
عم املجموعة .2222-2222
ً
ثانيا :على املساوى االفريقي:
* السوق املشتركة للشرق والجنوب األفريقي (كوميسا):
 ترح ادجهاز االاتماش الا نظمته األمانة العامة لللوم سا على مستوى ادلبراء خةل الفتر -1815سبتمبر  2222عبر تقنية الفيديو كونفرايس ملرااعة األدوات امل سر لعم مجلس املرااعين
ادلاةايين لللوم سا كوبيا) وه حدوات املرااعة األةبعة :دلي املرااعة املالية ودلي ذمان ادجود
ودلي القواعد اإلاراحية للوبيا ودلي إاراءات ال متي القياي وإعاد ياغتها لتتفق مع ميثاق
كوبيا مع التو ية بعرض حدوات املرااعة األةبعة على املرااعين العمو للنظر ف اعتماد ا .ميث ايعقد
بتاةي  23سبتمبر  2222ااتماش املرااعين العمو  .وف بداية االاتماش ت انتخا مصر ةح سا باإلاماش
وترح سياد املس ماة /ةح س ادجهاز املرز للمحاسبات االاتماش الا انتاى إيى التو ية ب بن حدوات
املرااعة األةبعة وةفعها ألاه نع السياسات ف اللوم سا العتماد ا.
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ً
ثالثا :على املساوى العريـي:
 املماةزة ف الندو عن ُبعد رويبناةر بعنوان رقيا حثر العمليات الرقابية وقيمتها املضافةر وال نظمهاالديوان العا للمحاسبة باململكة العربية السعودية ميث ايعقد الويبناة يو  21يونيو  2222بحضوة
خبراء وممثلين من بعت األاه العليا الرقابية.
وقد ادجهاز عرذ ا بعنوان ر ليات تحسين اود العم الرقاب وزياد القيمة املضافةر وت اقتراح عد
حنظمة خةل الويبناة باإلذافة الستعراض ملونات ك نظا وم اياه واألدوات املستخدمة وشروط نجامه.
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األخبـ ـ ـار الــمشا ــركـة
* فريق شراكة يعقد اجاماعا حول املمارتسات الجيد للاواصل مع املواطنين ومنظمات
املجامع املدني:
 عقـ ـ ـ ــدت فـ ـ ـ ــرق برنـ ـ ـ ــامج شـ ـ ـ ـرازة بـ ـ ـ ــاألاهالعربي ــة فـ ـ كـ ـ مـ ــن ادج احـ ــر وتـ ــويس واألةدن
وفلس ـ ـ ـ ــطين والع ـ ـ ـ ـراق والس ـ ـ ـ ــودان واملت ـ ـ ـ ــر
ااتماعا عبـر تقنيـة التوا ـ عـن بعـد بتـاةي
 2222/11/28ملناقم ــة املماةسـ ــات ادجيـ ــد
للتوا ـ ـ مـ ــع املـ ــواهنين ومنظمـ ــات املجتمـ ــع
امل ـ ــدي بالتع ـ ــاون م ـ ــع محكم ـ ــة املحاس ـ ــبات
الهولندية.

* اجاماع مجموعة العمل للرقابة على الدين العام لإلناوتساي:
 شــاةزا األاه ـ العربيــة ف ـ ك ـ مــن األةدن ومصــر وقطــر واللويــا ...ف ـ اللقــاء الســنو ملجموعــة الــدينالعــا بعنــوان ردوة األاه ـ العليــا للرقابــة ف ـ الرقابــة علــى الــدين العــا ف ـ ظ ـ ااححــة كوفيــد 11 -ر بتــاةي
 2222/5/22عبــر تقنيــة االتصــال املري ـ عــن بعــد) ميــث تمــا مناقمــة سياســات الــدين والتموي ـ وإداة
االستدامة والدين ف سياق تفش الوباء من منظوة املانحين.
وق ــد خ ــةل اللق ــاء دي ــوان املحاس ــبة باململك ــة األةدني ــة الهاش ــمية تجربت ــه ف ـ ــاا املج ــال .زم ــا ق ــد ممث ـ
ادجهاز املرز للمحاسبات بجمهوةية مصر العربية عرذا مول دوة مرااعـ الـدين العـا ومـدى اةتباهـه
بسياسات الدين العا وح دا التنمية املستدامة ادحالية ومعوقات السياسة وتحديات العم .
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* اجاماع مجموعة العمل البيئي اآلتسيوية:
 شاةزا األاه العربية ف ك من األةدن واللويا ف ااتماش مجموعة العم البيح راألسوسا ر بعنوانرإهةق ااح الرؤيا ادلضراءر والا عقد عبـر تقنية االتصال املري عن بعد) بتاةي .2222/1/7
وقـد ديـوان املحاســبة باململكـة األةدنيــة الهاشـمية بحثــا فـ إهـاة مســابقة املنظمـة اآلســيوية بعنـوان رتقيــي
حداء إداة ادحيا البحرية ف خليج العقبةر تناول تجربة الديوان ف املحافظة على الب ئة.

* االجاماع الرابع والسبعين للمجلس الانفيذي لإلناوتساي بااريخ  11نوفمبر:2121
 شـاةك معـاي األسـتاذ  /نجيـب القطـاة بصـفته األمـين العـا للمنظمـة العربيـة ومعـاي املس مـاة  /مــاب ــدو ةحـ ـ س ادجه ــاز املرزـ ـ للمحاس ــبات بص ــفته عض ــو فـ ـ املجل ــس التنفي ــا وةحـ ـ س مجموع ــة عمـ ـ
اإلنتوسـ ــا مللافحـ ــة الفسـ ــاد وغس ـ ـ األمـ ــوال ومعـ ــاي األسـ ــتاذ /عبـ ــد القـ ــادة بـ ــن معـ ــرو ةح ـ ـ س مجلـ ــس
ال ـمحاسبة بادجمهوةيــة ادج احريــة الديمقراهيــة المــعبية فـ االاتمــاش ال ـ  74للمجلــس التنفيــا للمنظمــة
الدولية لألاه العليا للرقابة املالية واملحاسبة إنتوسا ).
وقد حةسلا األمانة العامة تقريرا مول حيمطة املنظمة منا خر ااتماش للمجلس التنفيا لةنتوسا
زما اتخات قراةات امة خةل اا االاتماش تمثلا على واه ادلصو فيما يل :
 اعتماد ادلطوط التوايهية ملجموعة عم اإلنتوسا مللافحة الفساد وغس األموال.
 إق ـراة انض ــما ادجه ــاز املرز ـ للمحاس ــبات إي ــى فري ــق م ــن ادلب ـراء عل ــى مس ــتوى الع ــال برحاس ــة دي ــوان
املحاس ــبة بدول ــة اإلم ــاةات العربي ــة املتح ــد للعمـ ـ عل ــى تفعيـ ـ م ــازر التف ــا املوقع ــة ب ــين اإلنتوس ــا
ومكتب األم املتحد املعن بامللدةات وادجريمة ف  02يوليو .0202
 املصادقة على التعديةت ال ت إاراؤ ا على القانون األساي لإلنتوسا .
 املصادقة على التعديةت ال ت إاراؤ ا على دلي ااتماعات املجلس التنفيا لإلنتوسا .
 املصادقة على يسخ معايير إيسا  022وإيسا  0222واملبادئ التوايهية .2002 2022 0222
 األخ ــا بع ــين االعتب ــاة تو ــيات دجن ــة ادلبـ ـراء املم ــرفة عل ــى القض ــايا الناش ــئة بم ــان اس ــتمراة عملي ــات
اإلنتوسا .
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 املصــادقة علــى مواذــيع اإلنلوســا الرابــع والعمــرين الــا سـ نظمه ادجهــاز األعلــى للرقابــة فـ البرازي ـ :
املوذ ــوش األول :رعم ـ األاه ـ العلي ــا للرقاب ــة ف ـ س ــياق الل ــواةث العام ــةر واملوذ ــوش الث ــاي  :ر ــوت ع ــامل
ن يجة عاملية تاثير بعيد املدىر.

* االجاماع االتساثنائي للمجلس الانفيذي للمنظمة اإلفريقية لألجهز العليا للرقابة
(أفروتساي):
 شاةك معاي األستاذ /عبد القادة بن معرو ةح س مجلس املحاسبة بادجمهوةية ادج احرية الديمقراهيـةالمــعبية ومعــاي املس مــاة  /مــا بــدو ةح ـ س ادجهــاز املرز ـ للمحاســبات بجمهوةيــة مصــر العربيــة ف ـ
االاتماش ا الست ناي للمجلس التنفيا للمنظمة اإلفريقية لألاه العليا للرقابة الا عقد يو  0نوفمبر
 0202عبر تقنية التحاذر عن بعد.
وتطرق اا االاتماش على واه ادلصو إيى املحاوة التالية:
* التحديات املتعلقة ب نظي الدوة ادلامسة عمر لفجمعية العامة ف سياق ي س بملافحة حزمة كوفيد-
.02
* تقـ ـ ــد حيمـ ـ ــطة مجموعـ ـ ــات العمـ ـ ـ املللفـ ـ ــة بمرااعـ ـ ــة النظـ ـ ــا األسايـ ـ ـ لألفروسـ ـ ــا وإعـ ـ ــداد خطتهـ ـ ــا
االستراتيجية؛
* حسئلة متعلقة بموازنة سنة .0200
* األيمـ ــطة املنجـ ـ خـ ــةل الفتـ ــر املنقضـ ــية لألفروسـ ــا وحعضـ ــاتها ومختلـ ــف حاه اهـ ــا فـ ـ سـ ــياق األزمـ ــة
الوباحية.

* اجاماعي مجموعة العمل املكلفة بمراجعة النظام األتساس ي لألفروتساي وإعداد خطتها
االتستراتيجية :2126-2121
شاةك ك من ادجهاز املرز للمحاسبات بجمهوةية مصر العربية ومجلس املحاسبة بادجمهوةية ادج احرية
الديمقراهيــة المــعبية ف ـ ااتمــاع فريــق العم ـ املللــف باعــداد ادلطــة االســتراتيجية لألفروســا -0200
 0202ومرااعـة النظـا األسايـ لألفروسـا اللـاين نظمـا عـن هريـق تقنيـة التحاذـر املريـ عـن بعـد يـوم
 2و 02حزت ــوبر .0202مي ــث تم ــا دةاس ــة مم ــروع ادلط ــة االس ــتراتيجية للفت ــر املعني ــة والنظ ــا األساي ـ
لألفروسا .

* اجاماع لجنة الادريب والاطوير للعاملين بدواوين املر اقبة واملحاتسبة بدول مجلس
الاعاون لدول الخليج العربية:
شــاةك ديــوان املحاســبة فـ كـ مــن اللويــا وقطــر فـ االاتمــاش الثــامن والعمــرين لفجنــة التــدةيب والتطــوير
للعـاملين بـدواوين املراقبــة واملحاسـبة بــدول مجلـس التعــاون لـدول ادللـيج العربيــة الـا عقــد يـو الثةثــاء
املوافق  0202/1/01عبر تقنية االتصال املري .
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ة
أ -شـروط النشــر:
 -1حن تقد البحوث واملقاالت مطبوعة حو مكتوبة بلتة عربية سليمة وحسلو واضح.
 -2حن يت التقيد ف إعداد البحوث واملقاالت با ول وقواعد البحث العلم املتعاة عليها سواء من ميث
المـ ــل كاعـ ــداد خطـ ــة للدةاسـ ــة تبـ ــدح بمقدمـ ــة تبـ ــين الهـ ــد مـ ــن إثـ ــاة املوذـ ــوش وح ميتـ ــه ومـ ــنج البحـ ــث
وتقسيمه ث االنتقال إيى لب املوذوش واو ره واالنتهاء بخاتمة للموذوش حو من ميث املضمون زعرض
املوذوش وتحديد ح دافه بدقة ووذوح واستعراض عنا ره بعمق وموذوعية.
 -3حن يــت توثيــق املصــادة بدقــة وحمانــة ســواء حكانــا نصو ــا مرفيــة حو عرذــا ألفلــاة خــرين مصــوغة بلتــة
اللاتب ويت ذل بالنسبة للكتب والبحـوث بوذـع ةقـ فـ نهايـة االقتبـا يقابلـه ةقـ فـ ـفحة الهـوامع
يــت بعــده تــدوين مصــدة االقتبــا بمــل دقيــق وكامـ بحيــث يتضــمن اسـ املؤلــف وعنــوان املراــع واس ـ
الناشــر وملــان وســنة النمــر وةقـ الصــفحة حو الصــفحات .زمــا يــت االلتـزا حيضــا بقواعــد وح ــول التوثيــق
املتعـاة عليهـا بالنسـبة للمجـةت والـدوةيات والقـوانين واألنظمـة والوثـاحق الرسـمية واألعمـال غيـر املنمــوة .
وزــال يــت فـ نهايــة البحــث حو املقالــة إعــداد قاحمــة املرااــع بحيــث توذــع املرااــع العربيــة حوال تليهــا املرااــع
األانبية.
 -4حن يلون معد البحـث حو املقالـة مـن العـاملين فـ األاهـ األعضـاء فـ املنظمـة ويجـوز لفجنـة املجلـة قبـول
يم ــر املق ــاالت والبح ــوث املقدم ــة م ــن غي ــر الع ــاملين فـ ـ تل ـ األاه ـ عل ــى حن ال يتج ــاوز ذل ـ ثل ــث املق ــاالت
املنموة ف املجلة.
 -8حن يرفــق املقــال املتــرا بــالنص األ ــل باللتــة املتــرا منهــا مــع ذز ــر اس ـ املؤلــف واملصــدة املنمــوة ب ــه
النص األ ل .
 -2حن تلون املاد معد خصيصا للنمر ف املجلة.
 -7حال يتجاوز عدد فحات املقالة حو البحث  )12فحات وحال يق عن  )3فحات وتتضمن الصـفحة
الوامد ما بين  28و 25سطرا والسطر الوامد ما بين  12و 18كلمة.
ة
ب -موضوعـات النشـر:
يمــترط حن تتعلــق البحــوث واملقــاالت األ ــلية منهــا حو املترامــة) بادجوانــب العلميــة والتطبيقيــة فـ مجــاالت
العم الرقاب وحن ت ناول بواه خا حدلة وبرامج ومنا العم واملجاالت املستحدثة فيه ال من شانها
املسا مة ف زياد قدةات العاملين ف حاه تنـا الرقابيـة وتحسـين مسـتوى حداتهـ و ـو مـا يسـاعد علـى تطـوير
العم الرقاب العرب .
ج -مالحـظـات عـامـة:
 -1املواد املرسلة إيى املجلة ال ترد ألصحا ها سواء يمرت حو ل تنمر.
 -2ال يحق االعتراض على عد يمر ما يرس للمجلة.
 -3لفجنة املجلة ادحق ف اختياة ما تراه مناسبا للنمر وإاراء التعديةت بما يتةء وذروةات النمر.
 -4تعبر املواد املنموة ف املجلة عن ةاء كاتبيها.
 -8تخصــص ملافــا ماليــة ملعــد املقــال حو البحــث ســواء ح ـكـان محــرةا ح مترامــا وذلـ فـ ذــوء الضــواب
والمروط املحدد من قب املجلس التنفيا للمنظمة العربية.
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مجلــة دوةيــة تصــدة ا املنظمــة العربيــة لألاهـ العليــا للرقابــة املاليــة واملحاســبة مــرتين فـ الســنة يونيــو
وديســمبر) وتعنــى بنمــر البحــوث والدةاســات املحــرة ح ــة باللتــة العربيــة حو املترامــة مــن اللتــات األانبيــة
وتعاد املواذيع املتعلقة بالرقابة املالية واملحاسبة.
زمــا تتضــمن حبوابــا ثابتــة مث ـ حخبــاة األاه ـ األعضــاء ف ـ املنظمــة ويمــاهات التــدةيب والبحــث العلم ـ
واملعايير الرقابية.
ويمكــن اإلهــةش علــى األعــداد ال ـ ــدةت مــن خــةل الصــفحة ادلا ــة باملجلــة علــى موقــع املنظمــة مــن
خةل اا الراب :
مجلة-االةابوسا -ومجلة-االنتوسا _http://www.arabosai.org/Ar/ 232_111
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 -1ديوان المحاسبة بالمملكة األردنية الهاشمية ،ص .ب - 950334 .عمان  -الهاتف – )66350 56639333( :الفاكس56633653(:
 – )66350العنوان اإللكتروني -www.audit-bureau.gov.jo :البريد اإللكتروني.info@ab.gov.jo:
 -2ديــوان المحاسبة باإلمارات العربية المتحـدة ،ص .ب –3306 .أبو ظبي– الهاتف- )66305 05363333(:الفاكس6359998(:
– )66305العنــوان
اإللكتروني - www.saiuae.gov.ae:البريد اإللكتروني.president@saiuae.gov.ae:
 -3ديوان الرقابـة الماليـة واإلدارية بمملكـة البحـريـن ،ص .ب – 52000.الـمنـامة – الهاتف– )66303 17565111(:الفـاكس17 (:
 -)66303 564450العنــوان اإللكتـروني - www.nao.gov.bh :البريد اإللكترونيinfo@nao.gov.bh :
 -4محكمة المحاسبات بالجمهورية التونسية ،المركز العمراني الشمالي ،نهج أحمد السنوسي ،عمارة ب  5626 –9تونس– الهاتف:
( -)66055 06062366الفاكس–)66055 05393353(:العنوان اإللكتروني www.courdescomptes.nat.tn :البريد اإللكتروني:
info@courdescomptes.net.tn
 -5مجلس المحاسبة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،32 ،شارع أحمد غرمول – الجزائر – الهاتف05 566655( :
الفاكـس – )66053 05 565665( :العنوان اإللكتروني - www.ccomptes.dz:البريد
–)66053
اإللكتروني.dtac@ccomptes.org.dz:
 -6الجهــاز العــالـي للرقــابة الــماليــة والمحاسبة بـجمهورية جيبوتي ،قـصر الشـعب  -الطابق األول  -ص .ب – 3335.جــيبوتي –
الهاتف - )66063 360006( :الفاكس– )66063 250144( :العنوان اإللكتروني- www.courdescomptes.dj:البريد
اإللكتروني.ccdb.djibouti@intnet.dj :
 -7الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية ،ص .ب – 0526.الرياض  –11128الهاتف –)6635554034054( :الفاكس:
( –)6635514033056العنوان اإللكتروني – www.gca.gov.sa :البريد اإللكترونيird@gab.gov.sa :
 -8ديوان المراجعـة القومي بجمهورية السودان ،ص.ب – 35.الـخرطـوم – الهاتف) -)66093 83775170الفاكس(:
–)6609355006396العنوان اإللكتروني –www. audit.sd :البريد اإللكتروني.ricydexon@yahoo.com :
 -9الجهاز المركزي للرقابة المالية بالجمهورية العربية السورية ،شارع  03آيار -دمشق – الهاتف - )6635355 3350535( :الفاكس:
( - )6635355 0352653العنوان اإللكتروني– www.cofc.gov.sy :البريد اإللكتروني.auditsyria@yahoo.com :
 -10ديوان المراجع العام بجمهورية الصومال ،ص .ب - 5029 .مقديشو .-
 -11ديوان الرقابة الـمالية االتحادي في جمهوريـة الـعـراق ،شـارع حيفـا – بناية رقم  – 36ص .ب – 0632 .بغداد – الهاتف:
(- )66359 16300390الفـاكس –)663595 6300503( :العنوان اإللكتروني -www.fbsa.gov.iq :البريد اإللكتروني:
.info@fbsa.gov.iq/ranali_bsairaq@yahoo.com
 -12جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمـان ،ص .ب – 000.مسـقـط  –113الهاتف - )66352 22070253( :الفاكس:
-intr@sai.gov.om
البريد اإللكتروني:
–www.sai.gov.om
( –)66352 22070609العنوان اإللكتروني:
.President@sai.gov.om
ّللا – الهاتف-)6630600350056( :
 -13ديوان الرقابة المالية واإلدارية بدولة فلسطين ،ص .ب –066 .رام ه
الفاكس – )6630600350055(:العنوان اإللكتروني –www.saacb.ps :البريد اإللكتروني.facb@facb.gov.ps:
 -14ديوان المحاسبـة بدولة قطـر ،ص.ب – 0955.الدوحة -الهاتف - )6630990200570(:الفاكس –)6630990200665(:العنـوان
اإللكتروني - www.sab.gov.qa:البريد اإللكتروني.info@sab.gov.qa :
 -15وزارة المالية والميزانية بجمهورية القمر االتحادية اإلسالمية ،ص .ب – 309.مــوروني.
 -16ديوان المحاسبة بدولة الكويت ،ص .ب –50.الشامية  –05555الهاتف –)6632659360777( :الفاكس–)0096509360066(:
العنوان اإللكتروني –www.sab.gov.kw :البريد اإللكتروني.IR@sab.gov.kw :
 -17ديوان المحاسبة بالجمهورية اللبنانية ،محلة القنطاري– شارع الجيش – بيروت – الهاتف – )663555 303236( :الفاكس:
( -)009555 359666العنوان اإللكتروني - www.coa.gov.lb :البريد اإللكتروني.Administrator@coa.gov.lb:
 -18ديوان المحاسبة اللهيبي ،الظهرة  -طرابلس – ليبيا – الهاتف - )00052214449748( :الفاكس - )00052214440630(:العنوان
اإللكتروني - www.audit.gov.ly :البريد اإللكتروني.libyansai1@gmail.com:
 -19الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية ،شارع صالح سالـم ،ص .ب – 55023.مدينة نصر– القاهرة – الهاتف:
 -www.asa.gov.egالبريد اإللكتروني:
( –)660609653365الفاكس – )00060 9650625( :العنوان اإللكتروني:
.ircdept@yahoo.com
 -20المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية ،زنقة التوت،شارع النخيل ،سكتور  –56حي الرياض– الرباط –
الهاتف – )6605030653096(:الفاكس -)6605030055256(:العنوان اإللكتروني -www.courdescomptes.ma :البريد اإللكتروني:
.ccomptes@courdescomptes.ma

 -21مــحكمة الحســـابات بالجـــمهورية اإلسالمية الموريتانية ،شارع جمال عبد الناصر ،ص.ب - 630 .انواكشوط  -الهاتف:
 -www.cdcmr.mrالبريد اإللكتروني:
(- )660005253404الفاكس - )00000 6069359( :العنوان اإللكتروني:
/ccomptes@cc.gov.mr
 - 22الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية ،ص .ب – 565.صنعاء – الهاتف - )663500005269( :الفاكس:
( -)663500005263العنوان اإللكتروني - www.coca.gov.ye:البريد اإللكتروني/ gogo13026@gmail.com :
.tech_coop2007@yahoo.com
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