
2020

إصدار متجدد

مارس11آخر تحديث 



2

ةقضيهيوكوروناوباءعلىاأليامهذهالتركيزيتم
ألعمالااستمراراستراتيجياتمنتجاهلهايتمماغالباً 

.للكوارثاالستعدادو

للمراجعينالدوليالمعهدإصداراتأحدهنانستعرض

خطر:االستعدادفيالتفكيرإعادة"بعنوانالداخليين

عةالمراجدورعنللحديث"السيبرانياألمنواألوبئة

تواجهالتيواألخطارالكوارثمواجهةفيالداخلية

.المنشأة

الداخليالمراجعمجلةفيعنهاالحديثتمومقاالت

الجهاتمختلفمنأخرىوإصدارات،للمعهدالتابعة

بعضاتخاذفيوالمساعدةاإلثراءسبيلفي

.الضروريةاإلجراءات

موضوعكلبدايةفيالمصدررابطوضعوتم

األصليالمصدرعلىاالطالعفيللمساعدة

.أرداهالمنوالترجمة



3

ياللويممرتضىً:ترجمةً
إكرامًفالتهً:  مراجعة

ماجدًالبهالل

2020

https://dl.theiia.org/AECPublic/IIA-

Bulletin-Rethinking-Preparedness-

Pandemics-and-Cybersecurity.pdf

https://dl.theiia.org/AECPublic/IIA-Bulletin-Rethinking-Preparedness-Pandemics-and-Cybersecurity.pdf


4

عدددمًاليقددينًحدددولًنطدداوًومددددةًالوبدداءًالحددداليًبدددأًيلقددديًب اللددهًعلدددىً

مرينًقلقًالمسدت إلىًتقييمًسفرًالموظفينًإعادةًالمنشآتًمنًخاللً

.أسهمهممنًخاللًتفكيرهمًفيًبيعً

يًيضددعواًفددالتنفيددذيينًوقددادةًالمراجعددةًالداخليددةًأنًعلددىًالمدددراءًيجدد ً

دً،ًعلددىًسالسددلًالتوريددكوروندداًحسددبانهمًمدددىًتددأثيرًخطددرًانتشددارًوبدداءً

،ًينبغددديًعلدددىًقدددادةًأدندددىوكحددددً. الطدددرلًال الدددثوعالقددداتًاالنتاجيدددةًً

اتًيكونواًعلىًاستعدادًلعملًالمراجعداتًوًالتوصديالمراجعةًالداخليةًأنً

مرارًالمتغيدددراتًالمتعلقدددةًبالوبددداءًوًاسدددتراتيجاتًاسدددتآخدددرًالالزمدددةًبشدددأنً

. وًاالستعدادًللكوارثاألعمالً

مددنًتحديدددًالتددأثيراتاألولددىًحتددىًعندددماًتكددونًالمنشددآتًفدديًالمراحددلً

مرةًمسددتاإلضددافيةًالمحتملددةًلفددايرورًكوروندداًعلددىًعملياتهددا،ًالمخدداطرً

ونًقراصددنةًاالنترندد ًقدددًيسددتغل. فدديًال هددورًم ددلًالهندسددةًاالجتماعيددة

االهتمددددامًالمتزايدددددًفدددديًالفددددايرورًالقاتددددلًمددددنًخدددداللًرسددددا لًالبريدددددً

عيًتدددغيددرًآمنددةًااللكتروندديًالخبي ددةًالتدديًتحمددلًفدديًطياتهدداًمرفقدداتً

هدداًولكناحتوا هداًعلدىًاردداداتًحدولًالحمايدةًمدنًانتشدارًفيدرورًكورونداً

". الكتروني"آخرتكونًمحملةًبفايرورًمنًنوعً

تمرًاسدتغاللًقراصدنةًاالنترند ًلم دلًهدذهًاالزمداتًفديًتزايددًمسدأصبحً

لدفًيج ًعلىًالمنشآتًبناءًبروتدوكالتًوًممارسداتًلمواجهدةًمختولهذاً

. مخاطرًالهندسةًاالجتماعية
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عددةًأنًتوجههدداًإدارةًالمراجالعامددةًالتدديًينبغدديًاألسددئلةًفيمدداًيلدديًبعددضً

جياتهاًأعددتًاسدتراتيكان ًقدًإذاًإلدارةًالمنشأةًبغرضًتحديدًماًالداخليةً

:  كورونالمواجهةً

كان ًآخدرًمدرةًراجدعًفيهداًمجلداًاإلدارةًالخطدطًالطار دة ًومتدىًمتىً-

تددمًاختبددارًفاعليددةًهددذهًالخطددطًوًمددنًقددامًبقيددارًمدددىًفاعليددةًهددذهً

 الخطط

اًمدنًغيرهدأوًاالوبئدةًأوًترصدًخططكًالحاليةًالكدوارثًالطبيعيدةًكيفً-

تددددعثرًعلددددىًمنشددددأتك ًموظفيددددك ًأنًالعوامددددلًالتدددديًمددددنًالممكددددنً

الموردين ًالعمالء ً

مدددرةًقامددد ًفيهددداًمنشدددأتكًبمراجعدددةًعقودهددداًمدددعًآخدددرًكانددد ًمتدددىً-

الطار ة ًاألعمالًمقدميًخدماتً

يددددتمًاخطددددارًالمددددوردينً،ًمقدددددميًالخدددددماتًالطار ددددة،ًالجهدددداتًكيددددفً-

مدينًالمصدلحةًالمهأصدحا ًالتن يميةً،ًدركاتًالتأمينًوًغيدرهمًمدنً

تغييراتًفيًمعلوماتًاالتصال ًأيًعنً

بةًبشددكلًيدددويًبالنسدداألعمددالًمدددىًقدددرةًمنشددأتكًعلددىًتسددييرًمدداً-

 ًهددلًالنمدداذكًوًكتيبدداتًاالجددراءاتلألعمددالالمهمددةًلألنشددطةًايليددةً

متوفرةً ًهلًتملكًالموظفينًالمناسبينًللقيامًبذلك ً
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ريددةًالعمليدداتًالتجاأهميددةًمددرةًتقددومًمنشددأتكًبددالتحققًمددنًمدددىًكددمً-

د ًاسددتعادةًالعمليدداتًتعمددلًبشددكلًجيددأنًإجددراءاتًالحاليددةًللتأكدددًمددنً

تسددمحًمكوندداتًالبنيددةًالتحتيددةأنًكيددفًتضددمنًتقنيددةًالمعلومدداتًمددنً

للمنشأةًباستعادةًالعملياتًبشكلًجيد ً

تًكانًهناكًخللًفيًاتصاالإذاًالمنشأةًالتيًستتأثرًأهدالًهيًماً-

الهاتفًالخلوي ًأوًاالنترن ً

 ًبشددأنًمدداًيجدداألعمددالًدددركاءًأوًالتدددري ًالددذيًتلقدداهًالمددوظفينًمدداً-

وباء ًأوًالقيامًبهًفيًحالةًوقوعًكارثةًطبيعيةً

مركزًالبيانداتًوًمقددميًالخددماتًالسدحابيةًقدادرينًعلدىًالعمدلهلً-

 ًإضافيةيعملونًفتراتًأفرادًبشكلًمستمرًمنًغيرًحاجةًلوجودً

هداًالمهمدةًللمنشدأةًالتدىًالًيمكدنًنقلأوًاألنشدطةًهيًالعملياتًماً-

مدةًالحدث أوًالتن يميةًعلىًتوقي ًايثارً ًماًهيًآخرموقعًإلىً
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جعددةًأنًتسددألهاًإدارةًالمراالعامددةًالتدديًينبغدديًاألسددئلةًفيمدداًيلدديًبعددضً

سدةًفيًمنشأتكًلتحديدًمدىًاالستعدادًلمواجهةًمخداطرًالهندالداخليةً

: االجتماعية

إعدددادهاًهدديًالممارسدداتًوًاالجددراءاتًوًخطددطًالتدددري ًالتدديًتددمًمدداً-

يدد ًفدديًمنشددأتكًلمواجهددةًمخدداطرًالهندسددةًاالجتماعيددة ًكيددفًتددمًتبل

الموظفينًبهذهًاالجراءاتً ً

كًوًتهديدًالهندسةًاالجتماعيةًمفهومًبشكلًكاملًفديًمنشدأتهلً-

هلًتمًابالغهًالىًجميعًالموظفينًمهماًاختلف ًمستوياتهم ً

وًالعمليداتًالمعرضدةًلمخداطرًالهندسدةًاالجتماعيدة األن مدةًهديًماً-

ر ًتتأثأنًماًهيًالعملياتًالتجاريةًالر يسيةًالتيًلديهاًاحتمالً

هدديًاالجددراءاتًالتدديًيقددومًبهدداًقسددمًتقنيددةًالمعلومدداتًلددديكًمدداً-

لتحديدًنقاطًالضعفًالمهددةًلمخاطرًالهندسةًاالجتماعية ً

لدددديكًخطدددطًمراجعدددةًلمختلدددفًعمليددداتًمنشدددأتكًذاتًالقابليدددةًهدددلً-

للتعرضًلمخاطرًالهندسةًاالجتماعية ً
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طريقددةًلكسدد ًمعلومدداتًذاتًقيمددةًكبيددرةًعددنًاألدددخا ًبشددكلًهدديً

هدداجمًباسددتخدامًالمعلومدداتًالقليلددةًالتدديًيمل كهدداًعددام،ًحيددثًيقددومًالمب

ةًأنًليكسدد ًثقددةًضددحيته،ًوًبواسددطةًهددذهًال قددةًينتهدديًاألمددرًبالضددحي

هاجمًمعلوماتًحساسةًيستطيعًمنًخاللهاًاكتشالًخصد ا صًيقدمًللمب

.الن ام



9

Richard Chambers

March 02, 2020

ياللويممرتضىً:ترجمةً
إكرامًفالتهً:  مراجعة

ماجدًالبهالل

2020

https://iaonline.theiia.org/blogs/chamb
ers/2020/Pages/In-the-Face-of-the-
Coronavirus-Internal-Auditors-Must-Do-
More-Than-Don-Masks.aspx

https://iaonline.theiia.org/blogs/chambers/2020/Pages/In-the-Face-of-the-Coronavirus-Internal-Auditors-Must-Do-More-Than-Don-Masks.aspx


10

أزمددةًطبيددةًمتناميددةًإلددىًمددنً(  (COVID-19لقدددًتحددولًفيددرورًكوروندداً

واوًأثددرتًبشددكلًكبيددرًعلددىًاألسدد. أزمددةًاقتصدداديةًكليددةًفدديًغضددونًأيددام

نًفيًجميعًأنحداءًالعدالمًبعددًانتشدارهًخداركًالصدين،ًفمدنًغيدرًالمعقدولًأ

تتجاهدددلًأيًدولدددةًأوًمن مدددةًالفيدددرورًالمنتشدددرًبسدددرعةًبحددددًذاتدددهً،ًأو

.التأثيرًغيرًالمبادرًعلىًاألنشطةًالعالمية

اًعلدىًالمخداطرًالناددئةًالتديًكتبد ًعنهداًو ًحي  تحددث ًيعدًالفيرورًم اال 

تنبدعًيصدع ًال. عنهاًبشدكلًمك دفًعلدىًمددارًالسدنواتًالقليلدةًالماضدية

بةًالًلكنًهذهًالصعو. ببعضهاً،ًومنًالصع ًالحكمًعلىًتأثيرهاًالنها ي

ً COVID-19تخفديًحقيقدةًأنً ًومقنعدا  ًواضدحا  ،ًلدياًفقدطًيم دلًخطدرا 

عًأنحداءًلصحةًورفاهيةًالسكانًعامةً،ًولكنًبالنسبةًللمن ماتًفديًجميد

. العالم

المراجعددةًالداخليددةًهددذهًاألنددواعًمددنًالمخدداطرًتحتدداكًإلددىًعنايددةً،ًومهدداراتً

نًهندداكًإجددراءاتًأساسدديةًيجدد ًأ. الفريدددةًيمكددنًأنًتكددونًالًتقدددرًبدد من

. يبدأًالمراجعونًالداخليونًبهاًبالفعلًفيًدعمًمن ماتهم

:تتلخصًبايتي
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يجدد ًأنًيكددونًلددديهمًبالفعددلًجهددودً. اإلدارةًمسددعولةًعددنًإدارةًالمخدداطر

مددلً،ًموسددعةًلتحديدددًجميددعًالمخدداطرًالمحتملددةً،ًوتقيدديمًتأثيرهدداًالمحت

. والتفكيرًفيًكيفيةًالتعاملًمعها

مدنًخدالل. خبيدرًفديًمعالجدةًالمخداطرًبموضدوعيةالمراجعةًالداخليةًهديً

،ًالمحادثاتًمعًاإلدارةًوالمشاركةًفيًأيًمجموعةًمتنوعةًمنًاألنشطة

يمكددنًللمراجعددةًالداخليددةًتقيدديمًمدداًإذاًكاندد ًاإلدارةًقدددًحددددتًمجموعددة

ومجموعدةًمدنًاإلجدراءات-المبادرةًوغيدرًالمباددرةً-كاملةًمنًالمخاطرً

إلدارةًايثدددارًالمحتملدددةًلكدددلًخطدددر،ًالًسددديماًإذاًقددددًيحددددثًمددداًالًيمكدددنً

.  تصوره

لً،ًمنًالمحتملًأنًاإلدارةًبدأتًمناقشةًالمخاطرًالمتعلقةًبرحالتًالعم

عددددًلفتدددراتًطويلدددة وتقيددديمًقددددراتًالمدددوظفينًالدددذينًيعملدددونًعدددنًبب

ىًوتحديدددًمدداًإذاًكددانًيمكددنًنقددلًالعمليدداتًالتجاريددةًالهامددةًإلددمحتملددة،ً

مواقعًمختلفدةً،ًمدعًمراعداةًاالنقطاعداتًفديًسالسدلًالتوريددً،ًوضدمان

ةًومعًذلكً،ًهذهًليس ًسدوىًمجموعد. التواصلًالفعالًمعًالموظفينً

يمًمداًبتقيدتقدومًالمراجعدةًالداخليدةًيمكدنًأنً. فرعيةًمنًايثدارًالمحتملدة

نًإذاًكان ًاإلدارةًتفكرًفديًحددوثًاضدطراباتًمحتملدةًفديًخددماتًتخدزي

البيانددداتًخددداركًالموقدددعً،ًأوًكيدددفًيمكدددنًأنًيدددعثرًتفشددديًالمدددرضًعلدددىً

سدددلوكياتًددددراءًالعمدددالءً،ًأوًمددداًإذاًكانددد ًقددددرةًالمن مدددةًعلدددىًتزويددددً

. العمالءًبالخدماتًالفنيةًستتعطل
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ا  ًأنًيج. م لًهذهًالمواقفًتعززًالحاجةًإلىًتخطيطًمتطورًومختبرًجيد 

توضحًإدارةًاألزمداتًوخطدطًاسدتمراريةًاألعمدالًبوضدووًاألدوارًالمحدددةً

يًوخططًاالتصالًوالتنسيقًوبروتوكوالتًصدنعًالقدرارًوخطدطًالعمدلًفد

يج ًعلىًاإلدارةًمراجعةًخططهاًلسدًال غرات،ًوًيمكنً. حاالتًالطوارئ

نددًهدذهًالخطدطًوتقدديمًالمشدورةًعتقومًالمراجعدةًالداخليدةًبتقيديمًأنً

لالبددالعًعددنًأوجددهًالقصددورًولكنندداًبحاجددةًاينًمجددالًقصددور،ًالًوجددودًأوجددهً

. العملًكفريقًإلعادةًبناءًالخططًبكلًكفاءةًإلىً

وفيًهذهًال رولًالبددًمدنًإبقداءًأصدحا ًالمصدلحةًعلدىًعلدمًبأنشدطةً

المن مدددددددةًوت قيدددددددفًالمدددددددوظفينًواإلدارةًالعليددددددداًوالمجلددددددداًحدددددددولً

. حليالبروتوكوالتًالمناسبةًفيًحالةًتفاقمًاألوضاعًوحدوثًتفشيًم

أنًتكددونًالمن مدداتًعلددىًيجدد ً COVID-19هندداكًمخدداطرًمرتبطددةًبدددً

دًالح دد ًنشددرةًمعهدد. درايددةًبهددا،ًم ددلًالتهديددداتًالسدديبرانيةًوالسددمعة

اً،ً،( COVID-19)علددىً(  (IIAالمدددققينًالددداخليينً شددرتًمددعخر  التدديًنب

يراتًحتىًعندماًتكونًالمعسساتًفيًالمراحلًاألولىًمنًتحديدًالتدأث"

-المحتملدةًلفيدرورًكورونداًعلدىًعملياتهداً،ًهنداكًخطدرًإضدافيًناددد 

تسدتمرًالنشدرةًفديًوصدفًهجمدات". الهندسةًاالجتماعيةًوسطًاألزمدة

. الخداعًالتيًتتكررًكإرداداتًحولًالفيرور
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مًانتقددادًتدد. وبالم ددلً،ًيمكددنًأنًتتددأثرًسددمعةًالمن مددةًبكيفيددةًاسددتجابتها

اًلنشرهاًفيًانستغرامًوالتيًأدرج ً رهًكد"إحدىًالجامعاتًالكبرىًمعخر 

" ةطبيعيد"كدردودًفعدلً" األجان ً،ًأوًالتحيزًضدًأدخا ًمنًبلددانًأخدرى

.COVID-19علىًالقلقًالمتزايدًبشأنًانتشارً

العمليدداتًواالقتصددادًالكلدديًعلددىً COVID-19أنًيسددتمرًتددأثيرًيمكددنً

ةًتأثيرًينبغيًللمن ماتًأنًتبحثًفيًكيفي. لعدةًأدهرًأوًحتىًسنوات

الًأيًخلددلًممتدددًعلددىًسالسددلًالتوريدددًواإلنتاجيددةًوتوقعدداتًنمددوًاألعمدد

. التجاريةًوالتدفقًالنقديًوتوقعاتًاألرباوًوالمزيد

اًالتفكيرًفيًكيفيدةًإدارةًسديناريوهات مداًبعددًيج ًعلىًالمن ماتًأيض 

نًاألمدورًمد. الوباءً،ًم لًزيادةًاإلنتاكًبسرعةًلالستجابةًللطل ًالمكبدوت

ًبعددًوقدوعًكارثدةًطبي اًأنًالشركاتًالتديًتفدتحًأوال  ًالموثقةًجيد  عيدةًغالبدا 

. ماًتقدمًأفضلًإنتاكًعلىًالمدىًالطويل

دارةًيجدد ًأنًتراقدد ًاإل. النادددئةًبطبيعتهدداًالًيمكددنًالتنبددعًبهدداالمخدداطرً

باسدددتمرارًمددداًيحددددثًداخدددلًالمن مدددةًوخارجهددداً،ًوأنًوالمراجعدددةًالداخليدددةً

قدددًتسدددتهلك. يددنعكاًذلدددكًبشددكلًسدددريعًفدديًالتحدددولًحسدد ًالحاجدددة

ثًاإلدارةًوقتهدداًفدديًتنفيددذًالخطددطًللتعامددلًمددعًمدداًيعتقدددونًأنددهًسدديحد

مسداعدةًاإلدارةًولفد المراجعدةًالداخليدةًفعلدىً. متجاهلةًماًالدذيًتغيدر

. إنتباههاًبماًهوًحاصلًفعال ً
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يًتدمًينبعًكلًمجالًمنًالمجاالتًالتيًتمًتناولهاًأعالهًمنًمفهومًمركز

جعدةًومددونًللمراالتعبيرًعنهًببساطةًوببالغةًمنًِقبلًالمدديرًالتنفيدذيً

 COVID-19عددنًوكتدد ًفدديًمقالددهً. نورمددانًمدداركاالمراجعددةًالداخليددةً

ةًببسداطالداخليةًهديًاألسبوعًالماضيًأنًأكبرًمساهمةًفيًالمراجعةً

عدةًيمكنًأنًتأتيًالمساعدةًب" كيفًيمكنناًأنًنساعد "سعالًاإلدارةً،ً

فديًأدكالً،ًلكنًالمراجعةًالداخليةًفريددةًلمداًتمتدازًبدهًمدنًالموضدوعية

. عملهاًداخلًالمن مة

: اسمحواًليًأنًأقدمًبعضًاألفكارًاإلضافيةً

ددداًبدددهً،ًيجددد ًأنًيفهدددمًلكددديً• ًوموثوق  اًفعددداال  المراجعدددونتكدددونًددددريك 

اًبمدداًيكفدديًلمعرفددةًالمخدداطرًوفهم هدداًالددداخليونًأعمددالًمن مدداتهمًجيددد 

اًأمدرًإنًإرساءًأساًقويةًفيًإستراتيجيةًالمن مدةًوعملياتهد. وتوقعها

. ضروريًلرؤيةًمشهدًالمخاطرًبالكامل

يجدد ًأالً. مدداًتدددورًحولددهًإدارةًالمخدداطرهددوً COVID-19وبدداءًم ددلًإنً•

حددولًالمراجعددةًالداخليددةًيكددونًهندداكًأيًسددعالًأوًتددرددًمددنًقبددلًرؤسدداءً

تددددوليًأدوارًنشددددطةًوعاليددددةًالمسددددتوىًفدددديًتقيدددديمًخطددددطًوإجددددراءاتً

.من ماتهم

غيرًالمجالاًمنًقدرةًمن ماتهمًعلىًتحديدًالمخاطرًالنادئةًوتقلقً•

فيًظهرتًهذهًالرسالةًبوضووًفيًاجتماعًعقدًمعخراً . التقليديةًبنجاو

ةًفددرعًهيوسددتنًللجمعيددةًالوطنيددةًلمددديريًالشددركاتً،ًحيددثًتمدد ًدعددو

OnRiskمعهدددًالمدددققينًالددداخليينًللتحدددثًعددنًتقريددرً ترغدد ً.  2020

اًفيًالتأكيدًعلدىًأنًثقدافتهمًالمعسسديةًتشدجع التعداونالمجالاًأيض 
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لًعبرًالمعسسةًلوضدعًخطدطًأعمدالًتتكيدفًمدعًاضدطراباتًالسدووً،ًم د

.هذاًالتأكيدتوفرًالمراجعةًالداخليةًأنًيج ً.  COVID-19وباءً

مرةًقدًيرىًالدبعضًأنًالهبدوطًفديًاألسدواوًوالتغطيدةًاإلخباريدةًالمسدت

ردًفعدلًمبدال ًكدانً COVID-19وهورًالوسا طًاالجتماعيدةًباسدتخدامً

تددةًولكددنًحتددىًلددوًتددمًاحتددواءًالوبدداءًوكاندد ًايثددارًاالقتصدداديةًمعق. فيدده

زًومعتدلدددةً،ًفدددإنًتفشددديًالمدددرضًيدددوفرًفرصدددةًلدراسدددةًقددددراتناً،ًوتعزيددد

كشدددددريكًالمراجعدددددةًالداخليدددددةًخططنددددداًإلدارةًأيًأزمدددددةًكبيدددددرةً،ًووضدددددعً

.ومستشارًموثووًبه
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Richard Chambers

March 09, 2020

هبهًبنًدلهو . د:ترجمةً
إكرامًفالته:  مراجعة

ماجدًالبهاللً

2020
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and-Death-at-the-Speed-of-Risk.aspx
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ةًالتديًلقدًأصبحًانتشارًفيرورًكوروناًالسريعًأحدًأكبرًالمخداطرًالعالميد

ًتهديدإنًظهدورهًالسدريعًوتطدورهًالها دلًيعتبدرً. لمًنشهدهاًمنذًعقود دا 

ً ممدداًيددعديًإلددىًتعطيددلًاألعمددالًواألسددواوواالقتصدداد،ًللصددحةًوددديكا 

فدإنًذاًلد. وتباطعًاإلنتاجيةًوتوليدًنفقاتًضخمةًفيًقطاعًالصدحةًالعامدة

.احتماليةًحدوثًركودًعالميًهيًحقيقةًالًمحالة

يًهدوًومعًذلك،ًفإنًالجان ًاألك رًإثارةًلهدذاًالتهديددًالدديناميكيًالعدالم

يًولدمًيكدنًتفشدأددهر،ًأنهًلمًيكدنًفديًحسدبانًأيًددخصًقبدلًثالثدةً

ا COVID-19فيرورً يًلقدًتسبب ًسالالتًفيرورًكوروناًف. متوقع 

وفيدرورًكورونداًفديًعدام2003ًالسداررًفديًعدامً: وبا يينًهذاًالقرن

اوزًولكدنًفديًتلددكًالحداالتًكدانًعددددًاإلصداباتًبهداًقليددلًولدمًيتجدد. 2012

فديًالمقابدل،ًبلد ًعدددًالحداالتًالمعكددةًلفدايرور. حالةًمعكدة10,000

COVID-19 ًعلدىً. دولدة90حالدةًفدي100,000ًاألسدبوعًالماضديًفي

فهًالدرغمًمددنًأنًالمددرضًالمتفشدديًعلددىًمسددتوىًالعددالمًلددمًيددتمًتصددني

ةًفدديًطريقددهًنحددوًهددذهًالعتبدديسدديرًعلددىًأنددهًوبدداءًبعدددًإالًأنددهًبالتأكيدددً

.المرعبة

يًوالمن مدداتًالتددالمددراجعينًالددداخليينًلقدددًكتبدد ًبشددكلًمك ددفًعددنً

اختبدددارًمهدددمًهدددوً COVID-19أرىًأنًلدددذاً. تسدددتعدًللتصدددديًللمخددداطر

التدديًالمن مدداتًدفدداعًفدديًالمددراجعينًكخددطًيقددياًمدددىًأهميددةًوجددودً

اًيتمًالضغطًعليهاًالتخاذًقراراتًتعثرًلياًفقطًعلىًأعمالها،ًولك نًأيض 

ددداًالسدددتطالعًأجرتدددهًويلدددياًتددداورز. علدددىًصدددحةًوسدددالمةًموظفيهدددا وفق 

اجابددةًقددالوًإنهددم158ًمع ددمًالدددًأنًواتسددونًفدديًمنتصددفًفبرايددر،ًنجدددً

مددنهم٪47ًويشددملًذلددكً. يتخددذونًإجددراءاتًمحددددةًلحمايددةًالمددوظفين
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المددددعتمراتًالمقددددررةًلمددددوظفيًأمريكدددداًحضددددورًقددددالواًإنهددددمًسدددديلغونً

.الشماليةًفيًبعضًالبلدان

 PwCلشدركة2019ًويعكاًاسدتطالعًمدديريًالشدركاتًالسدنويًلعدامً

اطرًلدمًيدذكرًفديًالتقريدرًأيًمخد. طبيعةًغيرًمتوقعةًمنًتفشيًالمرض

عندددماًمتعلقددةًبالصددحةًأوًبتددأثيرًكوروندداًكفددايرورًمعددديًبددينًاألدددخا 

الاًولكنًالتقريرًركزًعلىًكيفيةًعرضًالمجد. المسحبإجراءً PwCقام ً

فددديًالواقدددع،ًركدددزًجدددزءًاالسدددتطالعًبشدددكلًخدددا ًعلدددىًإدارةً. للمخددداطر

اتًاألزمدداتًواسددتمراريةًاألعمددالًًفيمدداًيخددصًالجاندد ًالددذيًيتعلددقًبالهجمدد

.اإللكترونيةًوالكوارثًالطبيعيةًومزاعمًاالحتيالًالمالي

نًاإليجابيًهوًأنًاالستطالعًوجدًاهتمامًقويًمدنًالمجدالاًبشدأالخبرً

مدنًالمدديرينًناقشدواًخطدةً( ٪96")هذهًالقضيةًويدنصًالتقريدرًعلدىًأنً

كمدداًأنًالمددديرونً. 2018اإلدارةًللتعامددلًمددعًاألزمدداتًالكبيددرةًمنددذًعددامً

ًينخرطددونًبشدددكلًمتزايدددًفددديًاألنشددطةًالتددديًكاندد ًأقدددلً فددديددديوعا 

اًمددعًالسددابق،ًبمدداًفدديًذلددكًإنشدداءًسياسددةًتصددعيدًمكتوبددةًومشدداركته

مًيمكددنهمًمددنًإسددتخدامًبعددضًاألدواتًالملموسددةًالتدديًلددالمددوظفين،ً

تاكًيرسمًهذاًاالستن". يعتادهاًالموظفونًوقدًيحتاجونهاًفيًاألزماتً

صورةًللمن ماتًالتديًتواكد ًاإلسدتعدادًإلدارةًاألزمداتًفديًكدلًعدامً،

اًلمددداذاًكدددانًتدددأثيرًفيدددرورًالكورونددداًدراميددد"كمددداًيجيددد ًعلدددىًالتسددداؤلً

.فالمخاطرًالسريعةًالتأثيرًفيًحاجةًالىًإستعدادًمسبق" للغاية 
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فادةًالددرورًالمسدت"النسخةًال انيةًمدنًكتدابيًاألولًإلىًفقدًًأضف ً

ورًوالتيًتعكاًكيفيةًظهد" سرعةًالمخاطر"عنصرً"فيًمسارًالمراجعة

فددديًالمشدددهدًالحدددديثًللمخددداطر،ًوتحدددثًممارسددديًونضدددجهاًالتهديدددداتً

. خطدددطًمراجعدددةًالحسددداباتًالسدددنويةًالصدددارمةالمراجعدددةًالداخليدددةًلتدددركً

ناميكيددةًالخطددطًالمرنددةًللتدددقيقًلالسددتجابةًللتهديددداتًالديإلددىًوالتوجددهً

.التيًيمكنًأنًت هرًبينًعشيةًوضحاها

دورًففيًالسنواتًالخمداًبدينًاإلصددارينًاألولًوال دانيًمدنًالكتدا ،ًتد

ًحدددولً أحدددداثًالمخددداطرًالتددديًتدددعديًإلدددىًاسدددتجاباتًإدارةًاألزمددداتًعدددادة 

قافداتًانتهاكاتًاألمنًالسيبراني،ًوالفضيحةًالمعسسديةًالناجمدةًعدنًال 

.السامة،ًوالكوارثًالطبيعية

خداللًفالوعيًالجديدًوااللتزامًبإدارةًالمخاطرًالذكيةًالدذيًإكتسدبناهًمدن

تهديدددًظهددورًالفددايرورًفدديًمقاطعددةًووهددانًالصددينية،ًالددذيًأثددرًعلددىً

اًعدنًالتد. أعمالًمتنوعةًم لًخطوطًبرنساًكروزًوددركةًآبدل أثيرًوبعيدد 

اًلخطددو اًمبادددر  طًالواضددحًعلددىًالصددحةًوالسددالمة،ًفقدددًأصددبح ًتهديددد 

الددددرحالتًالبحريددددة،ًدددددركاتًالطيددددران،ًالفنددددادو،ًالمددددعتمرات،ًالمطدددداعم،ً

حتدددىًأنًوزارةًالخارجيدددةًاألمريكيدددةًأخبدددرتًمدددواطنيًالواليدددات. والسدددياحة

رحالتًبتجند ًالدصدحية،ًالًسيماًأولئكًالذينًيعانونًمنًظرولًالمتحدة،ً

.البحرية

ةًكمددداًلدددوحاًإرتفددداعًالطلددد ًوًالشدددراءًلمعدددداتًالحمايدددةًالشخصددديةًنتيجددد

الخدددولًوًالدددذعرًالدددذيًأصدددا ًالندددار،ًلدرجدددةًأنًمن مدددةًالصدددحةًالعالميدددةً

حددذرتًاألسددبوعًالماضدديًمددنًتعددرضًعمددالًالرعايددةًالصددحيةًلخطددرًمتزايددد

.جراءًاألثارًالنفسيةًالتيًيب هاًالمجتمع
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دًالددداخليينًاالسددتعداوالمددراجعينًعلددىًجميددعًالمعسسدداتً،ًيجدد ًأخيددراً 

لهدددذاًالخطدددرًمدددنًخددداللًمراجعدددةًميزانياتهددداًوتحدددديثًواختبدددارًخطدددطًإدارةً

والن دددرًفددديًإعدددادةًترتيددد ًفاعليدددةًخطدددطًالتددددقيقًالخاصدددةًبهدددااألزمدددات،ً

.لمواجهةًاألزماتًغيرًالمتوقعة
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ا ،وروناكفيرورانتشاربأحداثالمحيطةالمعروفةغيرللمتغيراتن ر 
ىمدتقييمالعالمأنحاءجميعفيالمن ماتمنالعديدعلىيتعين

ورفاهيةالتوريدوسلسلةعملياتهاعلىلهاالمحتملللتأثيراستعدادها
.الموظفين

إدارةبرنامجوصيانةوتنفيذتطويرفيايناالست مارخاللمن
توفرأنللمن ماتيمكن،BCMللتطبيقالقابلةاألعمالاستمرارية

حيويةالوالعملياتالوظا فواستئنالالستعادةفعاليةاألك رالنهج
:أصولهمألهمالحمايةمنطبقةتوفيرذلك،منواألهم.واألساسية
.والسمعةالنقديوالتدفقوالمعلوماتاألدخا 

.صحيحبشكلمعسستكحمايةكيفيةعلىن رةنلقيدعونا

ديءكلهوالوق .1
علىينتشربدأCOVID-19فيرورانتشارأنمنالسلطاتتحذربينما

مليع.لتأثيرهبنشاطاالستعدادللمن ماتيمكنالعالم،مستوى
لكالسماوخاللمنالتعافيعمليةتسريععلىBCMبرنامجإنشاء

خطةاعباتبأزمةمنالعودةبك يراألسهل.الحرجةالجوان علىبالتركيز
.واحدةدفعةديءكلإصالومحاولةمنبدال ًداملة

الوبا يةاالستجابة
كاناإذ،الم السبيلعلى.تتأثرقدالتيالقطاعاتبأنواعقا مةضع

إلىتحتاكهل،الخارجيينالموردينعلىكبيربشكليعتمدعملك
بديلة مصادرعنالبحث

نكالوالمصابة المناطقفيالموردينبا عوأوالموردينيعملهل
:كذلك

لموردينلالمحتملةاألعطالمنواإليراداتالتشغيليةالتأثيراتتحديد•
.الر يسيينوالبا عين

نمالمكونةواألجزاءوالمكوناتالسلععلىالحصولجدوىفيفكر•
.بديلينموردين

،نايمن(أك رحتىأو)أدهرثالثةبعدستتأثرأنكتعلمكن إذا•
.اينمخرجاتكأوإنتاجكتقليلعليكفيج 

العمالء دحناتتأخيريمكنكهل•
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بعدعنالعملقدرات

علىالفعلبقادرةبكالخاصةالمعلوماتلتقنيةالتحتيةالبنيةتكونقد
اأصبحذلكأنلوتخيلولكن-بعيدعامل100دعم لديكهل.ألف 

يكونواأنمنموظفيكلتمكينVPNوالتردديالنطاوتراخيص
:يليمانفسكاسألمنتجين 

المنزل منالعملعلىالقدرةموظفوكيمتلكهل•
جيدةإمكانياتأواتصاالتأومحمولةكمبيوترأجهزةلديهمهل•

العريض للنطاو
بحيثبكالخاصةالبياناتخصوصيةسياساتتطبيقيمكنككيف•

الحكومية اللوا حمعتتمادى

وإعدادهموإعالمهمالموظفينسالمةعلىالحفاظ.2
بمكاناألهميةمن،ديءكلوقبلأوال ً.لديكماأهمهمموظفوك

أوالشخصيلرفاههمسواء،بهالقياميج ماموظفكليعرلأن
االتصالوخطوطوالتدري المناس التوجيهبدون.حولهملمن

.والذعرللهستيرياعرضةعملكمكانيكونأنيمكن،المفتوحة
ساطيراأليكتنفهللفيروراألخيرالتفشيهذافإن،بالفعلرأيناكما

منوالتحققالصحيحةالمعلوماتعلىالحصول.المضللةوالمعلومات
اصةالخالعملقوةإلىرسالتكأنمنتأكد،لذا.ضروريأمرموثوقيتها

.الدقيقةغيروالتقاريرالمعامرةن رياتتختروبك

موظفيكوعافيةصحةدعم
االخطةتكونأنيج -داخليةاتصالخطةإنشاء اأيض  خطةمنجزء 

األساسيةالرسا لتحديدعليكيج هنا.األزماتإدارةاتصاالت
مرةالمستالتحدي اتلتوفيروالوسا لموثوقةوإجراءاتالبسيطة

.الموظفينمنالتعليقاتوجمع

موظفيهاعننيابةالمن مةتتخذهاالتيالخطواتحدد

وقا يةالالصحيةالرعايةخطةتغطيةوصف-الشركةسياساتتلخيص•
استمرار؛األجرمدفوعةاإلجازةذلكفيبماالحضور؛والعالجية
.المجموعةواجتماعاتالسفر؛.الروات 
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والخدماتالعملياتعلىالمرضلتفشيالمحتملالتأثيرصف•

،لكذإلىوماواإليراداتالتجاريةواألعمالالتوريدوسلسلةوالسفر

االتخطيطمنالموظفونيتمكنحتى .لذلكوفق 

بيئاتفيتنفيذهاليتمواإلدارةاالتصاالتعلىإضافيةرقابةإنشاء•

اأك رالتنفسيالجهازأمراضانتقاليكونحيثالعمل .ديوع 

اقدم• .الحاليةللطوارئالتأه لخطةمراجعةأوملخص 

للدعمالموظفينمساعدةبرامجبتوفرتذكيراتإرسالمنتأكد•

.متكرربشكلوالعاطفيالنفسي

معتتمادىالتيالمعلوماتلتوصيلالمتعددةالقنواتمناستفد
المعديةاألمراضتفشيمنالوقايةبشأنالعامةالصحةتوصيات
.الحكيمةواإلجراءاتالن افةوكذلكلموظفيكالوبا ية

السيطرةومركزالصحةووزارة((WHOالعالميةالصحةمن مةراق 
.الحالةوتحدي اتالمحليينالصحةمسعوليوتقاريراألمراضعلى

كعملمنالمجاالتلتلكالمنزلمنالعملاستراتيجيةوإعدادمراجعة
.بعدعنالعملممارساتتدعمأنيمكنالتي

بينتواالتصاالاألساسيةالتقنيةمكوناتإلىالوصوليشملوهذا•
.الموظفين

اتباعهاالموظفينعلىيج التيوالتوقعاتاإلجراءاتتوضيح•
.بوضوو

ااالجتماعاتمنللحدوممارساتسياسةضع ماعندوالسفرلوجهوجه 
االخطرمستوىيكون .مرتفع 

الغيا مستوياتألناألعمالمعمتسقةالغيابنسبةأنمنتأكد
.األعمالاستمراريةخطةإجراءاتبعضعلىتعثرقدالعالية

الصحةوممارساتالمهنيةالصحةمعتتمادىإضافيةإجراءاتاتخذ
.ظهورهاعندالعامة
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اتصالعلىابق.3

االصع من.خطةأيفيمهممكونهوالتواصل علىالحفاظحق 
الاتصقنواتإنشاءالضروريمن.اتصالأيدونبسالسةاألمورسير

اتكونأنيج .ديءأيخاللمنتستمرأنيمكن جابةاالستعلىقادر 
.وثقةودقةبسرعة

خاصةبمعلوماتالمختلفةالجماهيرمنالعديدإلىالوصوليج 
نشاطالصورةتتأثرأنيمكن،ديءكلبعد.واحتياجاتهمباهتماماتهم

املتعحولالعامةالتصوراتخاللمنسلبيأوإيجابيبشكلالتجاري
فيرورمنالعامةالصحةمخاولعنناهيكأزمة،أيمعمعسستك

.كورونا

خطةالستساعدك،منهلالستفادةاالتصالونوعومتىمنتحديدعند
إلىحالصحيالتواصلوصولوتضمناالتصاالتتدفقإدارةفيالقوية

.المناس الوق فيالمناسبيناألدخا 

اينالتدري ابدأ:االختبار.4

اينلذااألعمال،فيالمرونةمفتاوهماواالستعدادالوعيأنتذكر
تدري وتمبكالخا األعمالاستمراريةبرنامجتحديدتمأنبعد

اً ليافهذاالعملإبدأفريقك، .واالنت ارللجلوروقت 

عنملللعالمرونةبالفعلفريقكتمنحالكن إذا،الم السبيلعلى
نقاطنستكوأينبالضبطتعرلأنالصع من.اينتبدأأنفيج ،بعد

التيوالعملياتاألن مةلمعرفةاينالتدر فيابدألذا،.الضعف
.وضعهاإلىتحتاك

اءالوبخططوتحديثواختبارلمراجعةالبشريةالمواردقسممعالعمل
نوعةمتمجموعةبإنشاءقم.للوباءواقعيسيناريومقابلبكالخاصة

اتذالتدريباتوإجراء،مهاراتهمالختبارلموظفيكالسيناريوهاتمن
ومسعولياتأدوارعلىوالتدر الخطةفيالفجواتوتحديد،الصلة
ا.الفريق دقأفضل؛بشكلبهاالقياميمكنكأدياءتجدقد،دا م 

اتكتس  .اليوميةالعملياتتحسينحولرؤىأيض 
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االستعادة.5
بياناتكتأمينمع.موقفكتقييمهوفعلهعليكيج ديءأول

اونسخها ،الموظفينإنتاجيةعلىوالحفاظ،السحابةإلىاحتياطي 
تعيدستسكيف؛التشغيليةالمرونةإلىالتطلعفيالبدءيمكنك

بنجاو العمليات

ايجل أنيمكنخللأيأووبا يةأزمةمنالنجاةإن فر المنثروةأيض 
أنبشالتفاوضإعادةعلىواعملوبا عيكمورديكمعتواصل.الجديدة
اكن.المال مةالعقود وحّولهااوكّيفه،الجديدةالتطوراتوتبنىمنفتح 
التبقىلصالحك .المستقبلعلىوتركزقوي 

تأتيدقالتيوالتحدياتالفر هيومابالمستقبلالتنبعالصع من
كلبعد.ثمارهيعتيمحتمللوباءاالستعداداتولكنطريقنافي

الياحدثألياالحتياطاتوأخذالتحضير،ديء ةردكصعوبةصعب 
.األوانفواتوبعدحدوثهبعدالفعل
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PwC

https://inform.pwc.com/inform2/conten
t?action=resource&id=00000202864386
37.pdf

يمامًصالح:ترجمةً
إكرامًفالته:  مراجعة

ماجدًالبهاللً

2020

https://inform.pwc.com/inform2/content?action=resource&id=0000020286438637.pdf
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على2020عامبدايةفيوإنتشارهكورونافايرورظهورآثار

نممتفرقةأخرىودولالصينفيواالقتصاديةالتجاريةالنشاطات

نصحلذاالعالم تصاربإخ.التطوراتهذهعلىالمختصةالجهاتتطلعأنيب

الدوليالمحاسبةمعيارقبلمن2019ديسمبرمنذكوروناآثارتتبعتم

مرأهوالتقريرمابعدفترةخاللوإنتشارهالفايرورتطورأما.10رقم

.للنقاشقابلغير

بالضبط المشكلةماهي

ثاب  غيرأمثاب كحدثكورونافايرورإعتباريج هل

عِرل يقدمحدثبأنهًبال اب الحدث10رقمالدوليالمحاسبةمعياريب

لغيراوالحدثالتقريرتاريخفيموجودةكان التيال رولعلىدليال ً

.التقريرتاريخبعدتطوراتبهحصل الذيالحدثهوثاب 

يكنلمالذيالجديدبالفايرورالمصابينمنمحددعددعناالبالعتم

ىعلدليلهنالكيكنولمالعالميةالصحةمن مةِقبلمنمعروفاً 

إنتشارلكن.الحينذلكفييخردخصمنعدوىحدوثإمكانية

أدلةيقدملمعليهكورونافايرورإسموإطالوالحقاً الفيرور

لقابغيرحدثيعتبرلذاالتقريرإصدارتاريخبعدوضعهحولإضافية

تقريرالفترةخاللال رولإدراكالمحاسبةمعيارعلىينبغيلذا.للتغير

عدبتحصلالتيال رولحس التقريرأوالمقيارتغييروعدمفقط

:الم السبيلعلى,التقريرمدة

لماليةاالتقاريرإلعدادالدوليالمعيارحس المتوقعةالماليةالخسا ر-

.9رقم

دوليالالمحاسبةمعيارحس الماليةغيرالممتلكاتقيمةإنخفاض-

.36رقم
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12رقمالدوليالمحاسبةلمعياروفقاً المعجلةالضريبيةاالصول-

.عادلةبقيمةيقارآخرمعجلإلتزامأيأوالدخلكضرا  

سبةالمحامعياربموج للمخزوناتللتحقيقالقابلةالقيمةصافي-

.2رقمالدولي

تيالاألحداثفإن،ذلكومع،ثاب غيرحدثهوكورونافايرورإنتشار

ليقيناعدمحاالتحولإضافيةمعلوماتأحياناً تقدمالتقريرتاريختلي

االحكميكونقد.التقريرتاريخفيالموجودة بعضفيمطلوب 

ختاريبعدالعميلإفالريعكاقد،الم السبيلعلى-المواقف

.الفيرورانتشارتتجاوزالتيالحاليةالمشكالتالتقرير

البياناتإعدادالينبغيأنهًبعلى10رقمالدوليالمحاسبةمعيارينص

قريرالتتاريخبعداألحداثتشيرحيثاالستمراريةأسارعلىالمالية

هذاوينطبق.مناسباً يعدلمالمستمراالهتمامإفتراضأنإلى

علىيج لذاللتعديل،قابلهالغيراألحداثعلىحتىالتوجيه

قدفالتقريرتاريخبعدتحصلالتيالتطوراتفيالن رالمعسسات

.القراراتوالنتا جعلىتأثيرلهايكون

لكنهاوالماليةالبياناتفيتغييراتإلىال ابتةغيراالحداثتعديال

ادفافً اإلفصاوهذايكونأنيج .جوهريةكان إذااإلفصاوتتطل 

ا االحدثطبيعةيشملأنويج ،للمنشأةومحّدد  رهلتأثيوتقدير 

تطوراتأيعناإلفصاوفيالن رالمعسساتعلىويج .المالي

الموجوداتعنالدفتريةالقيمالتقاريرعناالبالعبعدحصل 

.والقروضااليراداتتأثرومدىوالمطلوبات
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ًمعرفةًالمراجعينًالداخليينًبتأثيرًاألحداثًوالقضداياًعلدىًالمن مد ةًماليدا 

وعلددىًحركددةًالقددوا مًوأهدددالًالجهددة،ًيسدداعدًفدديًتقددديمًاالستشدداراتً

التوصدددياتًالتددديًمدددنًددددأنهاًمسددداعدةًالجهدددةًوفددديًالوقددد ًوالصدددحيحة،ً

ًالمناسدد ،ًالًسدديماًفدديًالمعالجدداتًالمحاسددبيةًالتدديًيددتمًتنفيددذه اًبندداء 

.علىًأحداثًاست نا يةًوقع 

اثًيمكددنًاالسددتفادةًمددنًبعددضًالتجددار ًالسددابقةًفدديًالتعامددلًمددعًاألحددد

،ًإالًأنهًقدًيختلفًالتأثيرًوالتعاملًالمحاسبيًالصدحي حًبدينًحددثًمحاسبيا 

علددىوحدددثًآخددر،ًولددذاًيجدد ًالبحددثًوالتقصدديًعددنًالتددأثيرًوعدددمًاالعتمددادً

.السابقةًفقطالمعرفةً

ندوعًمدنًوأوردناًهذاًالمقالًوارتباطهًبالتأثيرًعلىًالمعاييرًالمحاسبيةً،ًك

التدددذكيرًبأهميدددةًمعرفدددةًجميدددعًالجوانددد ًالتددديًمدددنًالممكدددنًأنًيواجههددداً

.ةالمراجعًالداخليًويأخذهاًفيًعينًاالعتبارًأثناءًتنفيذًمهامًالمراجع
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