اتخاذ قرار بشأن مهمات الرقابة المالية للجهاز األعلى للرقابة أثناء جائحة كوفيد19-
تواجه العديد من األجهزة العليا للرقابة بيئات عمل مقيدة عند التعامل مع األزمات الصحية العامة الناشئة عن كوفيد ،19-ومن الراجح أن تتأثر بيئة القطاع العام بشدة بسبب توقف العمل في الهيئات العامة أو
تعاملهم مع كوفيد .19-كيف يمكن للجهاز األعلى للرقابة إضافة قيمة من خالل مهامات الرقابة المالية في تلك األوقات؟

التصور  :1عدم إعداد البيانات المالية

التصور  :2إعداد البيانات المالية ،لكن لم يشرع الجهاز
األعلى للرقابة بعد في الرقابة

التصور  :3الجهاز األعلى للرقابة أثناء عملية إجراء الرقابة

الحفاظ على التواصل القوي وقنوات التشاور مع الجهات محل الرقابة
اتخاذ قرارا بشأن ما إذا كنت ستجري الرقابة المؤقتة (اختبار
الضوابط الداخلية ،التعرف على الجهة)

اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت ستجري الرقابة عن بعد باستخدام
منصة افتراضية

اتخاذ قرارا بشأن ما إذا كنت ستستمر في الرقابة عن بعد
باستخدام منصة افتراضيه

االعتبارات:
• الوصول إلى سجالت المحاسبة
• الوصول إلى موظفي الجهة
• إمكانية االتصال بشبكة اإلنترنت والحواسيب المحمولة
وتسهيالت تكنولوجيا المعلومات
• سالمة موظفي الجهاز األعلى للرقابة
• الحفاظ على استقاللية المدقق

االعتبارات:
• توافر المدققين الماليين التابعين للجهاز األعلى للرقابة
والمدربين على استخدام نُظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة
بالجهة محل الرقابة
• الوصول إلى سجالت المحاسبة
• الوصول إلى موظفي الجهة
• إمكانية االتصال بشبكة اإلنترنت والحواسيب المحمولة
وأجهزة تكنولوجيا المعلومات
• سالمة موظفي الجهاز األعلى للرقابة

االعتبارات:
• توافر المدققين الماليين التابعين للجهاز األعلى للرقابة
والمدربين على استخدام نُظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة
بالجهة محل الرقابة
• الوصول إلى سجالت المحاسبة
• الوصول إلى موظفي الجهة
• إمكانية االتصال بشبكة اإلنترنت والحواسيب المحمولة
وأجهزة تكنولوجيا المعلومات
• سالمة موظفي الجهاز األعلى للرقابة
• مقدار أدلة الرقابة ال ُمجمعة حتى اآلن

اإلجراءات:
• مراجعة الحكم القانوني الخاص بالبيانات المالية المتأخرة
• تقييم المخاطر الناشئة عن كوفيد19-
• التأكد من سياسة أمن البيانات وسرية المعلومات
• وضع إجراءات رقابية بديلة لجمع أدلة رقابية كافية
ومناسبة
• التخطيط إلجراء الرقابة النهائية

اإلجراءات:
• تقييم المخاطر الناشئة عن كوفيد19-
• التأكد من سياسة أمن البيانات وسرية المعلومات
• تصميم إجراءات رقابية بديلة لجمع أدلة رقابية كافية
ومناسبة

اإلجراءات:
• تقييم المخاطر الناشئة عن كوفيد19-
• التأكد من سياسة أمن البيانات وسرية المعلومات
• تصميم إجراءات رقابية بديلة لجمع أدلة رقابية كافية
ومناسبة
• إعادة النظر في تقييم المخاطر بالنظر إلى كوفيد19-

قادرا على تنفيذ الرقابة المالية وفقًا لكافة التصورات الثالث ،فيمكن للجهاز استغالل الوقت المتاح فيما يلي:
إذا لم يكن الجهاز األعلى للرقابة ً
• تدريب المدققين الماليين ،وضع/تحديث دليل الرقابة المالية ،وضع مبادئ توجيهية للرقابة ،مراجعة تقارير الرقابة السابقة،
• توضيح األهمية المستمرة للمحاسبة وشفافية المعامالت المالية أثناء جائحة كوفيد19-
التوصل إلى رأي رقابي يستند إلى األدلة الكافية والمناسبة وإصداره .إن تعذر الحصول على أدلة رقابة كافية ومناسبة ،يُمكن تعديل الرأي الرقابي وفقًا لمعيار اإليساي .2705

