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:الجلسة االفتتاحية

-كوفيدفي مجابهة أزمةلالنتوساياملنظمات اإلقليمية " 
19  "

"  اإلستراتيجية والحلول العملية

مانيمداخلة فيصل 

2020أفريل30



اإلطار أو السياق العام

(عافانا وعافاكم هللا)19-كوفيدجائحة •

التقليص من -التباعد االجتماعي -الحجر الصحي : إجراءات الوقاية من الوباء•
االتصال والتواصل املباشر

(Tele working)العمل عن بعد •

؟الجوائحهل يمكن التدقيق في ظل •

؟الجوائحأي تدقيق في ظل •

؟الجوائحكيف يتّم التدقيق في ظل •

أي دور لألجهزة وللمنظمات اإلشرافية في هذه الظروف؟•



مجلس تنفيذي عن بعد

عبر منصة تواصل 2020أفريل20بتاريخ لألرابوسايعقد اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي •
لعربية من لوضع خطة استثنائية ملجابهة تداعيات جائحة كورونا على قدرات األجهزة اإلكترونية،

.من لجان فنية وأمانة عامة من ناحية أخرى األرابوسايناحية وعلى برامج وأنشطة هياكل 



الخطة االستثنائية لعمل املنظمة إلى حين انعقاد املجلس التنفيذي القادم

:الرئيسية للخطةنقاطال

ى دعوة هياكل املنظمة من لجان وأمانة عامة لدراسة تداعيات الوضع الحالي عل1.
.أداء األجهزة واملنظمة

تنفيذي تحديث اللجان لخططها التشغيلية قصد عرضها على اجتماع املجلس ال2.
.ي دورته العاديةف

جهزة األعضاء إعداد خطة استثنائية في األنشطة التي تقترحها املنظمة ملساندة األ 3.
.في مجابهتها لتداعيات هذا الوباء

.عرض الخطة االستثنائية على األجهزة األعضاء باملنظمة ألخذ رأيها4.

.اعتماد الخطة االستثنائية من قبل املجلس التنفيذي باملراسلة5.



يات أزمة إعادة برمجة الدورات التدريبية والورش بالنظر إلى تداع: املحور األول 
كورونا

بعينيأخذبما2020لسنةالتدريببمخططاملدرجةوالورشالتدريبيةالدوراتبرمجةإعادة-
.العربيةلألجهزةالجديدةالحاجياتاالعتبار

فياملقارنةبالتجارباالستئناسالقدراتتنميةللجنةيمكناألعضاءاألجهزةأراءسبرعنفضال-
:الصددهذايفويذكر.(فنيةولجانإقليميةمنظمات)االنتوسايوهياكلالدوليةاملنظماتمستوى 

.منهاالتوقيوسبلاألوبئةمجابهةاستراتيجياتبتقييمالصلةذاتاملواضيع-

فيلرقابةلالعليااألجهزةدور "ملوضوعاألولىالدورةوتخصيصااللكترونيالتعلممنظومةإرساء-
.2019موفىفيحضوريةتدريبيةدورةفينفذالذي"الكوارثظلفيالتدقيق

ظروفكاستثنائيةظروففيللتدقيقجديدةتقنياتاستحداثأجلمنتفكيرمجموعاتخلق-
مجموعات3إحداثيمكن).بذلكخاصةإجراءاتأدلةإعدادتتولى،والجوائحاألوبئةانتشار
.(والتزامأداءماليالتدقيقأنواعحسب



إعداد أدلة وورقات عمل قصد مساعدة األجهزة األعضاء :املحور الثاني

أدلةإعداداللهاخمنالعامةواألمانةاملهنيةاملعاييرللجنةيمكنالتياألنشطةفياملحور هذايتمثل
عنلرقابةاأوامليدانيةللرقابةممارستهاصيغتطويععلىاألجهزةتساعدعملورقاتأودراساتأو

.كوروناسفيرو بفعلمتحول مناخفيالرقابةمجالفياالهتماممواطنعلىالضوءطيسلوتبعد

منظمةذلكوكالقدراتبناءلجنةأواملعاييرلجنةكاالنتوسايلهياكلاملهنيةاإلصداراتمتابعة-1
(IDI)وذلكأعمالهامجالفيللرقابةالعليااألجهزةمنهاتستفيدأنيمكنوالتي:

األجهزةعلىوتوزيعهاالضرورةعندترجمتهاوتولياملنظمةوابموقععلىاإلصداراتهذهنشرب-
.األعضاء

.تطبيقهاوكيفيةاملهنيةاإلصداراتهذهمحتوى توضحعملورقاتإعدادبإمكانية-



يتبع

.األعضاءاألجهزةعلىوتوزيعها5500يااليسامعاييرمجموعةىمحتوتفسرعملورقاتإعداد-2

الدوليةأكيدوالتالتدقيقمعاييرمجلسمنهاوخاصةالدوليةللمنظماتاملهنيةصداراتاإل متابعة-3
((IAASBموقعلىعملخصاتونشرللرقابةالعليااألجهزةتهمأنيمكنالتياملخرجاتالستغالل

.املنظمةواب

وباءأثراالعتباربعينأخذتالتياملاليالتدقيقمجالفيالدوليةاملعاييرعلىاألعضاءاألجهزةإطالع-4
ISA:املعيارينذلكمن2019لسنةاملاليةالقوائمعلى19-كوفيد ISAوالالحقةاألحداث560 570

.االستمرارية

عنالرقابيةاملهامأداءمجالفياملمارساتأفضلحول عملورقةوتوزيعإعداد-5
ةاألجهز تجارباستغاللخاللمنوذلكالحديثةالتواصلوسائلباعتماد((Teleworkingبعد

.املجالفياملمارساتوأفضلاألعضاء



أمثلة لبعض اإلصدارات التي تم ترجمتها وتقاسمها 

عن املعهد األمريكي)التحديات املتوقعة في مجال التدقيق املالي 19-كوفيدتقرير خاص حول تداعيات وباء •
(.للمحاسبين املعتمدين

ن املدققين من التعامل في ظّل جائحة فيروس كورونا املستجد 6•
ّ

.(COVID-19)طرق تمك

وب عن املجلس التنظيمي املستقل ملراجعي الحسابات بجن2020مارس 20اإلخبارية الصادرة بتاريخ النشرية•
.IRBAافريقيا

وما بعده19-كوفيدالتدقيق عن بعد في إطار •

(مقال مترجم)التداعيات قصيرة وطويلة املدى 

Blackboardالستعمال األوروسايدليل إجراءات منظمة • Collaborate.



ستدامة تركيز تدخالت املنظمة في مجال الرقابة على أهداف التنمية امل :املحور الثالث
الثالث املتصل بقطاع الصحةالهدفوخاصة

التنميةأهدافمنالثالثالهدفعلىلتركيزاأجلمناألجهزةمساعدة
.بالصحةاملتصلاملستدامة

ألجهزةلييجستراتاإل تخطيطالصلبالثالثالهدفمقتضياتتنفيذ•
.هامنظوريضمنالوعيونشرالبشريةمواردهافيوالتصرفالعربية

التنميةأهدافعلىللرقابة(IDI)نموذجISAMدليلعلىالتدريب•
.املستدامة

يمكنوالتيالصحيالقطاعفياملستخدمةاملؤشراتأهموتحليلدراسة•
.املجالهذافيالتدقيقومهامبرامجفيكمعاييراستخدامها

ظرانبخبير،باالستعانةاملتعلق(1620إيساي(املعياراستعمالعلىالتدريب•
فيوكذلكالصحيالقطاععلىالرقابةمجالفيالخبراءرأيإلىللحاجة

.الصحيةوالبرامجالسياساتتقييممجال



ابع توجيه السياسة االتصالية نحو محاور الخطة :املحور الر

:اللخمنسواءللمنظمةاالتصاليةالسياسةعلىإدخالهاالواجبالتغييراتاملحور هذايغطي

(WWW.Arabosai.Org)بهاالخاصالوابموقع✓

(Arabosai-األرابوساي)الفايسبوكعلىالرسميةصفحتها✓

.الدوريةنشريتها✓

.شهرينمدىعلىالويبيناراجتماعاتمنسلسلةوعقدتنظيم✓



الويبيناراملحاور املقترحة لسلسة اجتماعات 

كوروناأزمةظلفيبعدعنالرقابة:األّول املحور •

فياملتوقعةالتركيز ومجاالتالتحديات:19–كوفيدوباءتداعيات:الثانياملحور •
املاليالتدقيقمجال

ذاتوالجهاتالإلنتوسايهياكلمعوالتنسيقالتعاون آليات:الثالثاملحور •
كوروناأزمةملجابهة(....دوليةمنظماتو -املانحةالجهات)العالقة

2030واألجندة19-كوفيدأزمة:الرابعاملحور •



...ختاما 

No one to be left behind

...حتى ال يتخلف أي أحد عن الركب 
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