إصدار متجدد
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2020

يتم التركيز هذه األيام على وباء كورونا و هي قضية
غالباً ما يتم تجاهلها من استراتيجيات استمرار األعمال
و االستعداد للكوارث.
نستعرض هنا أحد إصدارات المعهد الدولي للمراجعين
الداخليين بعنوان "إعادة التفكير في االستعداد  :خطر
األوبئة و األمن السيبراني" للحديث عن دور المراجعة
الداخلية في مواجهة الكوارث واألخطار التي تواجه
المنشأة.
ومقاالت تم الحديث عنها في مجلة المراجع الداخلي
التابعة للمعهد  ،وإصدارات أخرى من مختلف الجهات
في سبيل اإلثراء والمساعدة في اتخاذ بعض
اإلجراءات الضرورية.
وتم وضع رابط المصدر في بداية كل موضوع
للمساعدة في االطالع على المصدر األصلي
والترجمة لمن أرداها.
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https://dl.theiia.org/AECPublic/IIABulletin-Rethinking-PreparednessPandemics-and-Cybersecurity.pdf
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عدددمًاليقددينًحدددولًنطدداوًومددددةًالوبدداءًالحددداليًبدددأًيلقددديًب اللددهًعلدددىً
المنشآتًمنًخاللًإعادةًتقييمًسفرًالموظفينًإلىًقلقًالمسدت مرينً
منًخاللًتفكيرهمًفيًبيعًأسهمهم.
يج د ًعلددىًالمدددراءًالتنفيددذيينًوقددادةًالمراجعددةًالداخليددةًأنًيضددعواًف ديً
حسددبانهمًمدددىًتددأثيرًخطددرًانتشددارًوبدداءًكوروندداًعلددىًسالسددلًالتوري ددًً،

االنتاجيدددةًًوعالقددداتًالطدددرلًال الدددث .وكحددددًأدندددىً،ينبغددديًعلدددىًقدددادةً
المراجعةًالداخليةًأنًيكونواًعلىًاستعدادًلعملًالمراجعداتًوًالتوصدياتً
الالزمدددةًبشدددأنًآخدددرًالمتغيدددراتًالمتعلقدددةًبالوبددداءًوًاسدددتراتيجاتًاسدددتمرارً
األعمالًوًاالستعدادًللكوارث.
حتددىًعندددماًتكددونًالمنشددآتًفدديًالمراحددلًاألولددىًمددنًتحديدددًالتددأثيرات
المحتملددةًلفددايرورًكوروندداًعلددىًعملياتهدداً،المخدداطرًاإلضددافيةًمسددتمرةً
فدديًال هددورًم ددلًالهندسددةًاالجتماعيددة .قراصددنةًاالنترند ًقدددًيسددتغلونً
االهتمددددامًالمتزايدددددًفدددديًالفددددايرورًالقاتددددلًمددددنًخدددداللًرسددددا لًالبريدددددً
االلكتروندديًالخبي ددةًالتدديًتحمددلًفدديًطياتهدداًمرفقدداتًغيددرًآمنددةًتدددعيً
احتوا هداًعلدىًاردداداتًحدولًالحمايدةًمدنًانتشدارًفيدرورًكورونداًولكنهدداً

تكونًمحملةًبفايرورًمنًنوعًآخر"الكتروني".
أصبحًاسدتغاللًقراصدنةًاالنترند ًلم دلًهدذهًاالزمداتًفديًتزايددًمسدتمرً
ولهذاًيج ًعلىًالمنشآتًبناءًبروتدوكالتًوًممارسداتًلمواجهدةًمختلدفً
مخاطرًالهندسةًاالجتماعية.

فيمدداًيلدديًبعددضًاألسددئلةًالعامددةًالتدديًينبغدديًأنًتوجههدداًإدارةًالمراجعددةً

الداخليةًإلدارةًالمنشأةًبغرضًتحديدًماًإذاًكان ًقدًأعددتًاسدتراتيجياتهاً
لمواجهةًكورونا:
 متىًكان ًآخدرًمدرةًراجدعًفيهداًمجلداًاإلدارةًالخطدطًالطار دة ًومتدىًتددمًاختبددارًفاعليددةًهددذهًالخطددطًوًمددنًقددامًبقيددارًمدددىًفاعليددةًهددذهً
الخطط
 كيفًترصدًخططكًالحاليةًالكدوارثًالطبيعيدةًأوًاالوبئدةًأوًغيرهداًمدنًالعوامددددلًالتدددديًمددددنًالممكددددنًأنًتددددعثرًعلددددىًمنشددددأتك ًموظفيددددك ً
الموردين ًالعمالء ً
 -متدددىًكانددد ًآخدددرًمدددرةًقامددد ًفيهددداًمنشدددأتكًبمراجعدددةًعقودهددداًمدددعً

مقدميًخدماتًاألعمالًالطار ة ً
 كيددددفًيددددتمًاخطددددارًالمددددوردينًً،مقدددددميًالخدددددماتًالطار ددددةً،الجهدددداتًالتن يميةًً،دركاتًالتأمينًوًغيدرهمًمدنًأصدحا ًالمصدلحةًالمهمدينً
عنًأيًتغييراتًفيًمعلوماتًاالتصال ً
 مدداًمدددىًقدددرةًمنشددأتكًعلددىًتسددييرًاألعمددالًبشددكلًيدددويًبالنس دبةًلألنشددطةًايليددةًالمهمددةًلألعمددال ًهددلًالنمدداذكًوًكتيبدداتًاالجددراءات
متوفرةً ًهلًتملكًالموظفينًالمناسبينًللقيامًبذلك ً
5

6

 كددمًمددرةًتقددومًمنشددأتكًبددالتحققًمددنًمدددىًأهميددةًالعمليدداتًالتجاريددةًالحاليددةًللتأكدددًمددنًأنًإجددراءاتًاسددتعادةًالعمليدداتًتعمددلًبشددكلًجي دد ً
كيددفًتضددمنًتقنيددةًالمعلومدداتًمددنًأنًمكوندداتًالبنيددةًالتحتيددة تسددمحً
للمنشأةًباستعادةًالعملياتًبشكلًجيد ً

 ماًهيًأهدالًالمنشأةًالتيًستتأثرًإذاًكانًهناكًخللًفيًاتصاالتًاالنترن ًأوًالهاتفًالخلوي ً
 مدداًالتدددري ًالددذيًتلقدداهًالمددوظفينًأوًدددركاءًاألعمددالًبشددأنًمدداًيجد ًالقيامًبهًفيًحالةًوقوعًكارثةًطبيعيةًأوًوباء ً

 هلًمركزًالبيانداتًوًمقددميًالخددماتًالسدحابيةًقدادرينًعلدىًالعمدلبشكلًمستمرًمنًغيرًحاجةًلوجودًأفرادًيعملونًفتراتًإضافية ً
 ماًهيًالعملياتًأوًاألنشدطةًالمهمدةًللمنشدأةًالتدىًالًيمكدنًنقلهداًإلىًموقعًآخر ًماًهيًايثارًالتن يميةًعلىًتوقي ًأوًمدةًالحدث

فيمدداًيلدديًبعددضًاألسددئلةًالعامددةًالتدديًينبغدديًأنًتسددألهاًإدارةًالمراجعددةً

الداخليةًفيًمنشأتكًلتحديدًمدىًاالستعدادًلمواجهةًمخداطرًالهندسدةً
االجتماعية:
 مدداًهدديًالممارسدداتًوًاالجددراءاتًوًخطددطًالتدددري ًالتدديًتددمًإعدددادهاًفدديًمنشددأتكًلمواجهددةًمخدداطرًالهندسددةًاالجتماعيددة ًكيددفًتددمًتبلي د ً
الموظفينًبهذهًاالجراءاتً ً
 هلًتهديدًالهندسةًاالجتماعيةًمفهومًبشكلًكاملًفديًمنشدأتكًوًهلًتمًابالغهًالىًجميعًالموظفينًمهماًاختلف ًمستوياتهم ً
 ماًهديًاألن مدةًوًالعمليداتًالمعرضدةًلمخداطرًالهندسدةًاالجتماعيدةماًهيًالعملياتًالتجاريةًالر يسيةًالتيًلديهاًاحتمالًأنًتتأثر ً
 مدداًهدديًاالجددراءاتًالتدديًيقددومًبهدداًقسددمًتقنيددةًالمعلومدداتًلددديكًلتحديدًنقاطًالضعفًالمهددةًلمخاطرًالهندسةًاالجتماعية ً
 -هدددلًلدددديكًخطدددطًمراجعدددةًلمختلدددفًعمليددداتًمنشدددأتكًذاتًالقابليدددةً

للتعرضًلمخاطرًالهندسةًاالجتماعية ً
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هدديًطريقددةًلكس د ًمعلومدداتًذاتًقيمددةًكبيددرةًعددنًاألدددخا

ًبشددكلً

دومًالمهدداجمًباسددتخدامًالمعلومدداتًالقليلددةًالتدديًيملكهدداً
عددامً،حيددثًيقد
ب
ليكس د ًثقددةًضددحيتهً،وًبواسددطةًهددذهًال قددةًينتهدديًاألمددرًبالضددحيةًأنً
يقدمًللمهاجمًمعلوماتًحساسةًيستطيعًمنًخاللهاًاكتشالًخصدا صً
ب

الن ام.

Richard Chambers
March 02, 2020

https://iaonline.theiia.org/blogs/chamb
ers/2020/Pages/In-the-Face-of-theCoronavirus-Internal-Auditors-Must-DoMore-Than-Don-Masks.aspx
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لقدددًتحددولًفيددرورًكوروندداً ) )COVID-19مددنًأزمددةًطبيددةًمتناميددةًإلددىً
أزمددةًاقتصدداديةًكليددةًفدديًغضددونًأيددام .أثددرتًبشددكلًكبيددرًعلددىًاألسدواوً
فيًجميعًأنحداءًالعدالمًبعددًانتشدارهًخداركًالصدينً،فمدنًغيدرًالمعقدولًأنً
تتجاهدددلًأيًدولدددةًأوًمن مدددةًالفيدددرورًالمنتشدددرًبسدددرعةًبحددددًذاتدددهًً،أو
التأثيرًغيرًالمبادرًعلىًاألنشطةًالعالمية.

يعدًالفيرورًم االًحياًعلدىًالمخداطرًالناددئةًالتديًكتبد ًعنهداًوتحددث ً
عنهاًبشدكلًمك دفًعلدىًمددارًالسدنواتًالقليلدةًالماضدية .يصدع ًالتنبدعً
ببعضهاًً،ومنًالصع ًالحكمًعلىًتأثيرهاًالنها ي .لكنًهذهًالصعوبةًالً
تخفديًحقيقدةًأنً  COVID-19يم دلًخطدراًواضدحاًومقنعداًً،لدياًفقدطً
لصحةًورفاهيةًالسكانًعامةًً،ولكنًبالنسبةًللمن ماتًفديًجميدعًأنحداءً

العالم.
هددذهًاألنددواعًمددنًالمخدداطرًتحتدداكًإلددىًعنايددةًً،ومهدداراتًالمراجعددةًالداخليددةً
الفريدددةًيمكددنًأنًتكددونًالًتقدددرًب د من .هندداكًإجددراءاتًأساسدديةًيج د ًأنً
يبدأًالمراجعونًالداخليونًبهاًبالفعلًفيًدعمًمن ماتهم.

تتلخصًبايتي:

اإلدارةًمسددعولةًعددنًإدارةًالمخدداطر .يجد ًأنًيكددونًلددديهمًبالفعددلًجهددودً
موسددعةًلتحديدددًجميددعًالمخدداطرًالمحتملددةًً،وتقيدديمًتأثيرهدداًالمحتمددلًً،

والتفكيرًفيًكيفيةًالتعاملًمعها.
المراجعةًالداخليةًهديًخبيدرًفديًمعالجدةًالمخداطرًبموضدوعية .مدنًخدالل
المحادثاتًمعًاإلدارةًوالمشاركةًفيًأيًمجموعةًمتنوعةًمنًاألنشطة ً،
يمكددنًللمراجعددةًالداخليددةًتقيدديمًمدداًإذاًكاند ًاإلدارةًقدددًحددددتًمجموعددة
كاملةًمنًالمخاطرً -المبادرةًوغيدرًالمباددرةً -ومجموعدةًمدنًاإلجدراءات

إلدارةًايثدددارًالمحتملدددةًلكدددلًخطدددرً،الًسددديماًإذاًقددددًيحددددثًمددداًالًيمكدددنً
تصوره.
منًالمحتملًأنًاإلدارةًبدأتًمناقشةًالمخاطرًالمتعلقةًبرحالتًالعملًً،
وتقيددديمًقددددراتًالمدددوظفينًالدددذينًيعملدددونًعدددنًبعددددًلفتدددراتًطويلدددة
ب
محتملددةً،وتحديدددًمدداًإذاًكددانًيمكددنًنقددلًالعمليدداتًالتجاريددةًالهامددةًإلددىً
مواقعًمختلفدةًً،مدعًمراعداةًاالنقطاعداتًفديًسالسدلًالتوريددًً،وضدمان
التواصلًالفعالًمعًالموظفينً .ومعًذلكًً،هذهًليس ًسدوىًمجموعدةً
فرعيةًمنًايثدارًالمحتملدة .يمكدنًأنًتقدومًالمراجعدةًالداخليدةًبتقيديمًمداً
إذاًكان ًاإلدارةًتفكرًفديًحددوثًاضدطراباتًمحتملدةًفديًخددماتًتخدزينً
البيانددداتًخددداركًالموقدددعًً،أوًكيدددفًيمكدددنًأنًيدددعثرًتفشددديًالمدددرضًعلدددىً
سدددلوكياتًددددراءًالعمدددالءًً،أوًمددداًإذاًكانددد ًقددددرةًالمن مدددةًعلدددىًتزويددددً

العمالءًبالخدماتًالفنيةًستتعطل.
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م لًهذهًالمواقفًتعززًالحاجةًإلىًتخطيطًمتطورًومختبرًجيدا .يج ًأنً
توضحًإدارةًاألزمداتًوخطدطًاسدتمراريةًاألعمدالًبوضدووًاألدوارًالمحدددةً
وخططًاالتصالًوالتنسيقًوبروتوكوالتًصدنعًالقدرارًوخطدطًالعمدلًفديً
حاالتًالطوارئ .يج ًعلىًاإلدارةًمراجعةًخططهاًلسدًال غراتً،وًيمكنً
أنًتقومًالمراجعدةًالداخليدةًبتقيديمًهدذهًالخطدطًوتقدديمًالمشدورةًعنددً
وجددودًأوجددهًقصددورً،الًمجددالًاينًلالبددالعًعددنًأوجددهًالقصددورًولكنندداًبحاجددةً
إلىًالعملًكفريقًإلعادةًبناءًالخططًبكلًكفاءةً.
وفيًهذهًال رولًالبددًمدنًإبقداءًأصدحا ًالمصدلحةًعلدىًعلدمًبأنشدطةً
المن مدددددددةًوت قيدددددددفًالمدددددددوظفينًواإلدارةًالعليددددددداًوالمجلددددددداًحدددددددولً

البروتوكوالتًالمناسبةًفيًحالةًتفاقمًاألوضاعًوحدوثًتفشيًمحلي.

هندداكًمخدداطرًمرتبطددةًبدددً  COVID-19يج د ًأنًتكددونًالمن مدداتًعلددىً

درايددةًبهدداً،م ددلًالتهديددداتًالسدديبرانيةًوالسددمعة .الح د ًنشددرةًمعه ددً
المدددققينًالددداخليينً ) )IIAعلددىً(  ،)COVID-19التدديًنب شددرتًمددعخراًً،
"حتىًعندماًتكونًالمعسساتًفيًالمراحلًاألولىًمنًتحديدًالتدأثيراتً
المحتملدةًلفيدرورًكورونداًعلدىًعملياتهداًً،هنداكًخطدرًإضدافيًنادد

-

الهندسةًاالجتماعيةًوسطًاألزمدة" .تسدتمرًالنشدرةًفديًوصدفًهجمدات
الخداعًالتيًتتكررًكإرداداتًحولًالفيرور.

وبالم ددلًً،يمكددنًأنًتتددأثرًسددمعةًالمن مددةًبكيفيددةًاسددتجابتها .تدمًانتقددادً
إحدىًالجامعاتًالكبرىًمعخراًلنشرهاًفيًانستغرامًوالتيًأدرج ً"كدرهً
األجان ًً،أوًالتحيزًضدًأدخا

ًمنًبلددانًأخدرى" كدردودًفعدلً"طبيعيدة"

علىًالقلقًالمتزايدًبشأنًانتشارً. COVID-19

يمكددنًأنًيسددتمرًتددأثيرً  COVID-19علددىًالعمليدداتًواالقتصددادًالكلدديً
لعدةًأدهرًأوًحتىًسنوات .ينبغيًللمن ماتًأنًتبحثًفيًكيفيةًتأثيرً
أيًخلددلًممتدددًعلددىًسالسددلًالتوريدددًواإلنتاجيددةًوتوقعدداتًنمددوًاألعمدالً
التجاريةًوالتدفقًالنقديًوتوقعاتًاألرباوًوالمزيد.
يج ًعلىًالمن ماتًأيضاًالتفكيرًفيًكيفيدةًإدارةًسديناريوهات مداًبعددً
الوباءًً،م لًزيادةًاإلنتاكًبسرعةًلالستجابةًللطل ًالمكبدوت .مدنًاألمدورً
الموثقةًجيداًأنًالشركاتًالتديًتفدتحًأوالًبعددًوقدوعًكارثدةًطبيعيدةًغالبداً
ماًتقدمًأفضلًإنتاكًعلىًالمدىًالطويل.

المخدداطرًالنادددئةًبطبيعتهدداًالًيمكددنًالتنبددعًبهددا .يجدد ًأنًتراقدد ًاإلدارةً
والمراجعدددةًالداخليدددةًباسدددتمرارًمددداًيحددددثًداخدددلًالمن مدددةًوخارجهددداًً،وأنً
يددنعكاًذلدددكًبشددكلًسدددريعًفدديًالتحدددولًحسدد ًالحاجدددة .قدددًتسدددتهلك

اإلدارةًوقتهدداًفدديًتنفيددذًالخطددطًللتعامددلًمددعًمدداًيعتقدددونًأنددهًسدديحدثً
متجاهلةًماًالدذيًتغيدر .فعلدىًالمراجعدةًالداخليدةًمسداعدةًاإلدارةًولفد
إنتباههاًبماًهوًحاصلًفعالً.
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ينبعًكلًمجالًمنًالمجاالتًالتيًتمًتناولهاًأعالهًمنًمفهومًمركزيًتدمً
التعبيرًعنهًببساطةًوببالغةًمنًقبلًالمدديرًالتنفيدذيًللمراجعدةًومددونً
ِ
المراجعددةًالداخليددةًنورمددانًمدداركا .وكت د ًفدديًمقالددهًعددنً COVID-19
األسبوعًالماضيًأنًأكبرًمساهمةًفيًالمراجعةًالداخليةًهديًببسداطةً
سعالًاإلدارةً"ً،كيفًيمكنناًأنًنساعد " يمكنًأنًتأتيًالمساعدةًبعدةً

أدكالًً،لكنًالمراجعةًالداخليةًفريددةًلمداًتمتدازًبدهًمدنًالموضدوعية فديً
عملهاًداخلًالمن مة.
اسمحواًليًأنًأقدمًبعضًاألفكارًاإلضافيةً:
• لكددديًتكدددونًددددريكاًفعددداالًوموثوقددداًبدددهًً،يجددد ًأنًيفهدددمًالمراجعدددون
الددداخليونًأعمددالًمن مدداتهمًجيددداًبمدداًيكفدديًلمعرفددةًالمخدداطرًوفهمهدداً
وتوقعها .إنًإرساءًأساًقويةًفيًإستراتيجيةًالمن مدةًوعملياتهداًأمدرً
ضروريًلرؤيةًمشهدًالمخاطرًبالكامل.
• إنًوبدداءًم ددلً  COVID-19هددوًمدداًتدددورًحولددهًإدارةًالمخدداطر .يج د ًأالً
يكددونًهندداكًأيًسددعالًأوًتددرددًمددنًقبددلًرؤسدداءًالمراجعددةًالداخليددةًحددولً
تددددوليًأدوارًنشددددطةًوعاليددددةًالمسددددتوىًفدددديًتقيدددديمًخطددددطًوإجددددراءاتً
من ماتهم.

• تقلقًالمجالاًمنًقدرةًمن ماتهمًعلىًتحديدًالمخاطرًالنادئةًوغيرً
التقليديةًبنجاو .ظهرتًهذهًالرسالةًبوضووًفيًاجتماعًعقدًمعخراً فيً
فددرعًهيوسددتنًللجمعيددةًالوطنيددةًلمددديريًالشددركاتًً،حيددثًتم د ًدعددوةً
معهدددًالمدددققينًالددداخليينًللتحدددثًعددنًتقريددرً  .OnRisk 2020ترغ د ً
المجالاًأيضاًفيًالتأكيدًعلدىًأنًثقدافتهمًالمعسسديةًتشدجع التعداون

عبرًالمعسسةًلوضدعًخطدطًأعمدالًتتكيدفًمدعًاضدطراباتًالسدووًً،م دلً
وباءً  .COVID-19يج ًأنًتوفرًالمراجعةًالداخليةًهذاًالتأكيد.

قدًيرىًالدبعضًأنًالهبدوطًفديًاألسدواوًوالتغطيدةًاإلخباريدةًالمسدتمرةً
وهورًالوسا طًاالجتماعيدةًباسدتخدامً  COVID-19كدانًردًفعدلًمبدال ً
فيدده .ولكددنًحتددىًلددوًتددمًاحتددواءًالوبدداءًوكان د ًايثددارًاالقتصدداديةًمعقتددةً
ومعتدلدددةًً،فدددإنًتفشددديًالمدددرضًيدددوفرًفرصدددةًلدراسدددةًقددددراتناًً،وتعزيدددزً
خططنددددداًإلدارةًأيًأزمدددددةًكبيدددددرةًً،ووضدددددعًالمراجعدددددةًالداخليدددددةًكشدددددريكً
ومستشارًموثووًبه.
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Richard Chambers
March 09, 2020
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لقدًأصبحًانتشارًفيرورًكوروناًالسريعًأحدًأكبرًالمخداطرًالعالميدةًالتديً
لمًنشهدهاًمنذًعقود .إنًظهدورهًالسدريعًوتطدورهًالها دلًيعتبدرًتهديدداً
وددديكاًللصددحةًواالقتصددادً،ممدداًيددعديًإلددىًتعطيددلًاألعمددالًواألسددواو

وتباطعًاإلنتاجيةًوتوليدًنفقاتًضخمةًفيًقطاعًالصدحةًالعامدة .لدذاًفدإنً
احتماليةًحدوثًركودًعالميًهيًحقيقةًالًمحالة.
ومعًذلكً،فإنًالجان ًاألك رًإثارةًلهدذاًالتهديددًالدديناميكيًالعدالميًهدوً
أنهًلمًيكدنًفديًحسدبانًأيًددخصًقبدلًثالثدةًأددهرً،ولدمًيكدنًتفشديً
فيرورً  COVID-19متوقعا .لقدًتسبب ًسالالتًفيرورًكوروناًفيً
وبا يينًهذاًالقرن :السداررًفديًعدامً 2003وفيدرورًكورونداًفديًعدامً
 .2012ولكدنًفديًتلددكًالحداالتًكدانًعددددًاإلصداباتًبهداًقليددلًولدمًيتجداوزً
 10,000حالةًمعكدة .فديًالمقابدلً،بلد ًعدددًالحداالتًالمعكددةًلفدايرور
 COVID-19فيًاألسدبوعًالماضديً 100,000حالدةًفديً 90دولدة .علدىً
الدرغمًمددنًأنًالمددرضًالمتفشدديًعلددىًمسددتوىًالعددالمًلددمًيددتمًتصددنيفهً
علددىًأنددهًوبدداءًبعدددًإالًأنددهًبالتأكيدددًيسدديرًفدديًطريقددهًنحددوًهددذهًالعتبددةً

المرعبة.
لقدددًكتبدد ًبشددكلًمك ددفًعددنًالمددراجعينًالددداخليينًوالمن مدداتًالتدديً
تسدددتعدًللتصدددديًللمخددداطر .لدددذاًأرىًأنً  COVID-19هدددوًاختبدددارًمهدددمً
يقددياًمدددىًأهميددةًوجددودًالمددراجعينًكخددطًدفدداعًفدديًالمن مدداتًالتدديً
يتمًالضغطًعليهاًالتخاذًقراراتًتعثرًلياًفقطًعلىًأعمالهاً،ولكنًأيضاً
علدددىًصدددحةًوسدددالمةًموظفيهدددا .وفقددداًالسدددتطالعًأجرتدددهًويلدددياًتددداورز
واتسددونًفدديًمنتصددفًفبرايددرً،نجدددًأنًمع ددمًالدددً 158اجابددةًقددالوًإنهددمً
يتخددذونًإجددراءاتًمحددددةًلحمايددةًالمددوظفين .ويشددملًذلددكًً٪ 47مددنهم
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قددددالواًإنهددددمًسدددديلغونًحضددددورًالمددددعتمراتًالمقددددررةًلمددددوظفيًأمريكدددداً
الشماليةًفيًبعضًالبلدان.
ويعكاًاسدتطالعًمدديريًالشدركاتًالسدنويًلعدامً 2019لشدركةً PwC
طبيعةًغيرًمتوقعةًمنًتفشيًالمرض .لدمًيدذكرًفديًالتقريدرًأيًمخداطرً
متعلقددةًبالصددحةًأوًبتددأثيرًكوروندداًكفددايرورًمعددديًبددينًاألدددخا

عندددماً

قام ً  PwCبإجراءًالمسح .ولكنًالتقريرًركزًعلىًكيفيةًعرضًالمجدالاً
للمخددداطر .فددديًالواقدددعً،ركدددزًجدددزءًاالسدددتطالعًبشدددكلًخدددا

ًعلدددىًإدارةً

األزمدداتًواسددتمراريةًاألعمددالًًفيمدداًيخددصًالجاند ًالددذيًيتعلددقًبالهجمداتً
اإللكترونيةًوالكوارثًالطبيعيةًومزاعمًاالحتيالًالمالي.

الخبرًاإليجابيًهوًأنًاالستطالعًوجدًاهتمامًقويًمدنًالمجدالاًبشدأنً
هذهًالقضيةًويدنصًالتقريدرًعلدىًأنً"( )٪96مدنًالمدديرينًناقشدواًخطدةً
اإلدارةًللتعامددلًمددعًاألزمدداتًالكبيددرةًمنددذًعددامً .2018كمدداًأنًالمددديرونً
ينخرطددونًبشدددكلًمتزايدددًفددديًاألنشددطةًالتددديًكاندد ًأقدددلًددديوعاًفدددي
السددابقً،بمدداًفدديًذلددكًإنشدداءًسياسددةًتصددعيدًمكتوبددةًومشدداركتهاًمددعً
المددوظفينً،يمكددنهمًمددنًإسددتخدامًبعددضًاألدواتًالملموسددةًالتدديًل دمً
يعتادهاًالموظفونًوقدًيحتاجونهاًفيًاألزماتً" .يرسمًهذاًاالستنتاكً
صورةًللمن ماتًالتديًتواكد ًاإلسدتعدادًإلدارةًاألزمداتًفديًكدلًعدامً،
كمددداًيجيددد ًعلدددىًالتسددداؤلً"لمددداذاًكدددانًتدددأثيرًفيدددرورًالكورونددداًدراميددداً
للغاية " فالمخاطرًالسريعةًالتأثيرًفيًحاجةًالىًإستعدادًمسبق.

فقدًًأضف ًإلىًالنسخةًال انيةًمدنًكتدابيًاألولً"الددرورًالمسدتفادةً
فيًمسارًالمراجعة"عنصرً"سرعةًالمخاطر" والتيًتعكاًكيفيةًظهدورً
التهديدددداتًونضدددجهاًفددديًالمشدددهدًالحدددديثًللمخددداطرً،وتحدددثًممارسددديً

المراجعدددةًالداخليدددةًلتدددركًخطدددطًمراجعدددةًالحسددداباتًالسدددنويةًالصدددارمة.
والتوجددهًإلددىًالخطددطًالمرنددةًللتدددقيقًلالسددتجابةًللتهديددداتًالديناميكيددةً
التيًيمكنًأنًت هرًبينًعشيةًوضحاها.
ففيًالسنواتًالخمداًبدينًاإلصددارينًاألولًوال دانيًمدنًالكتدا ً،تددورً
أحدددداثًالمخددداطرًالتددديًتدددعديًإلدددىًاسدددتجاباتًإدارةًاألزمددداتًعدددادةًحدددولً
انتهاكاتًاألمنًالسيبرانيً،والفضيحةًالمعسسديةًالناجمدةًعدنًال قافداتً
السامةً،والكوارثًالطبيعية.
فالوعيًالجديدًوااللتزامًبإدارةًالمخاطرًالذكيةًالدذيًإكتسدبناهًمدن خداللً
تهديدددًظهددورًالفددايرورًفدديًمقاطعددةًووهددانًالصددينيةً،الددذيًأثددرًعلددىً
أعمالًمتنوعةًم لًخطوطًبرنساًكروزًوددركةًآبدل .وبعيدداًعدنًالتدأثيرً
الواضددحًعلددىًالصددحةًوالسددالمةً،فقدددًأصددبح ًتهديددداًمبادددراًلخطددوطً

الددددرحالتًالبحريددددةً،دددددركاتًالطيددددرانً،الفنددددادوً،المددددعتمراتً،المطدددداعمً،
والسدددياحة .حتدددىًأنًوزارةًالخارجيدددةًاألمريكيدددةًأخبدددرتًمدددواطنيًالواليدددات
المتحدةً،الًسيماًأولئكًالذينًيعانونًمنًظرولًصدحيةً،بتجند ًالدرحالتً
البحرية.
كمددداًلدددوحاًإرتفددداعًالطلددد ًوًالشدددراءًلمعدددداتًالحمايدددةًالشخصددديةًنتيجدددةً
الخدددولًوًالدددذعرًالدددذيًأصدددا ًالندددارً،لدرجدددةًأنًمن مدددةًالصدددحةًالعالميدددةً
حددذرتًاألسددبوعًالماضدديًمددنًتعددرضًعمددالًالرعايددةًالصددحيةًلخطددرًمتزايددد
جراءًاألثارًالنفسيةًالتيًيب هاًالمجتمع.
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أخيددراًً،يج د ًعلددىًجميددعًالمعسسدداتًوالمددراجعينًالددداخليينًاالسددتعدادً
لهدددذاًالخطدددرًمدددنًخددداللًمراجعدددةًميزانياتهددداًوتحدددديثًواختبدددارًخطدددطًإدارةً
األزمددداتً،والن دددرًفددديًإعدددادةًترتيددد ًفاعليدددةًخطدددطًالتددددقيقًالخاصدددةًبهدددا
لمواجهةًاألزماتًغيرًالمتوقعة.

JAMES GREEN
FEBRUARY 27, 2020

https://www.saiglobal.com/hub/busines
s-continuity-and-the-coronavirus/howto-prepare-your-organization-for-acoronavirus-outbreak
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ن را للمتغيرات غير المعروفة المحيطة بأحداث انتشار فيرور كورونا ،
يتعين على العديد من المن مات في جميع أنحاء العالم تقييم مدى
استعدادها للتأثير المحتمل لها على عملياتها وسلسلة التوريد ورفاهية
الموظفين.
من خالل االست مار اين في تطوير وتنفيذ وصيانة برنامج إدارة
استمرارية األعمال القابلة للتطبيق  ،BCMيمكن للمن مات أن توفر
النهج األك ر فعالية الستعادة واستئنال الوظا ف والعمليات الحيوية
واألساسية .واألهم من ذلك ،توفير طبقة من الحماية ألهم أصولهم:
األدخا والمعلومات والتدفق النقدي والسمعة.
دعونا نلقي ن رة على كيفية حماية معسستك بشكل صحيح.
 .1الوق هو كل ديء
بينما تحذر السلطات من أن انتشار فيرور  COVID-19بدأ ينتشر على
مستوى العالم ،يمكن للمن مات االستعداد بنشاط لتأثيره .يعمل
إنشاء برنامج  BCMعلى تسريع عملية التعافي من خالل السماو لك
بالتركيز على الجوان الحرجة .األسهل بك ير العودة من أزمة باتباع خطة
داملة بدالً من محاولة إصالو كل ديء دفعة واحدة.
االستجابة الوبا ية
ضع قا مة بأنواع القطاعات التي قد تتأثر .على سبيل الم ال  ،إذا كان
عملك يعتمد بشكل كبير على الموردين الخارجيين  ،هل تحتاك إلى
البحث عن مصادر بديلة
هل يعمل الموردين أو با عو الموردين في المناطق المصابة لو كان
كذلك:
•
•
•

•
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تحديد التأثيرات التشغيلية واإليرادات من األعطال المحتملة للموردين
والبا عين الر يسيين.
فكر في جدوى الحصول على السلع والمكونات واألجزاء المكونة من
موردين بديلين.
إذا كن تعلم أنك ستتأثر بعد ثالثة أدهر (أو حتى أك ر) من اين ،
فيج عليك تقليل إنتاجك أو مخرجاتك اين.
هل يمكنك تأخير دحنات العمالء
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قدرات العمل عن بعد
قد تكون البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بك قادرة بالفعل على
دعم  100عامل بعيد  -ولكن تخيل لو أن ذلك أصبح ألفا .هل لديك
تراخيص النطاو الترددي و  VPNلتمكين موظفيك من أن يكونوا
منتجين اسأل نفسك ما يلي:
• هل يمتلك موظفوك القدرة على العمل من المنزل
• هل لديهم أجهزة كمبيوتر محمولة أو اتصاالت أو إمكانيات جيدة
للنطاو العريض
• كيف يمكنك تطبيق سياسات خصوصية البيانات الخاصة بك بحيث
تتمادى مع اللوا ح الحكومية
 .2الحفاظ على سالمة الموظفين وإعالمهم وإعدادهم
موظفوك هم أهم ما لديك .أوالً وقبل كل ديء  ،من األهمية بمكان
أن يعرل كل موظف ما يج القيام به  ،سواء لرفاههم الشخصي أو
وخطوط االتصال
والتدري
لمن حولهم .بدون التوجيه المناس
المفتوحة  ،يمكن أن يكون مكان عملك عرضة للهستيريا والذعر.
كما رأينا بالفعل  ،فإن هذا التفشي األخير للفيرور يكتنفه األساطير
والمعلومات المضللة .الحصول على المعلومات الصحيحة والتحقق من
موثوقيتها أمر ضروري .لذا  ،تأكد من أن رسالتك إلى قوة العمل الخاصة
بك تخترو ن ريات المعامرة والتقارير غير الدقيقة.
دعم صحة وعافية موظفيك
إنشاء خطة اتصال داخلية  -يج أن تكون الخطة أيضا جزءا من خطة
عليك تحديد الرسا ل األساسية
اتصاالت إدارة األزمات .هنا يج
البسيطة وإجراءات موثوقة والوسا ل لتوفير التحدي ات المستمرة
وجمع التعليقات من الموظفين.
حدد الخطوات التي تتخذها المن مة نيابة عن موظفيها
• تلخيص سياسات الشركة  -وصف تغطية خطة الرعاية الصحية الوقا ية
والعالجية ؛ الحضور بما في ذلك اإلجازة مدفوعة األجر ؛ استمرار
الروات  .السفر؛ واجتماعات المجموعة.

•

•
•
•

صف التأثير المحتمل لتفشي المرض على العمليات والخدمات
والسفر وسلسلة التوريد واألعمال التجارية واإليرادات وما إلى ذلك ،
حتى يتمكن الموظفون من التخطيط وفقا لذلك.
إنشاء رقابة إضافية على االتصاالت واإلدارة ليتم تنفيذها في بيئات
العمل حيث يكون انتقال أمراض الجهاز التنفسي أك ر ديوعا.
قدم ملخصا أو مراجعة لخطة التأه للطوارئ الحالية.
تأكد من إرسال تذكيرات بتوفر برامج مساعدة الموظفين للدعم
النفسي والعاطفي بشكل متكرر.

استفد من القنوات المتعددة لتوصيل المعلومات التي تتمادى مع
توصيات الصحة العامة بشأن الوقاية من تفشي األمراض المعدية
الوبا ية لموظفيك وكذلك الن افة واإلجراءات الحكيمة.
راق من مة الصحة العالمية ) )WHOووزارة الصحة ومركز السيطرة
على األمراض وتقارير مسعولي الصحة المحليين وتحدي ات الحالة.
مراجعة وإعداد استراتيجية العمل من المنزل لتلك المجاالت من عملك
التي يمكن أن تدعم ممارسات العمل عن بعد.
• وهذا يشمل الوصول إلى مكونات التقنية األساسية واالتصاالت بين
الموظفين.
على الموظفين اتباعها
• توضيح اإلجراءات والتوقعات التي يج
بوضوو.
ضع سياسة وممارسات للحد من االجتماعات وجها لوجه والسفر عندما
يكون مستوى الخطر مرتفعا.
تأكد من أن نسبة الغياب متسقة مع األعمال ألن مستويات الغيا
العالية قد تعثر على بعض إجراءات خطة استمرارية األعمال.
اتخذ إجراءات إضافية تتمادى مع الصحة المهنية وممارسات الصحة
العامة عند ظهورها.
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 .3ابق على اتصال
التواصل هو مكون مهم في أي خطة .من الصع حقا الحفاظ على
سير األمور بسالسة دون أي اتصال .من الضروري إنشاء قنوات اتصال
يمكن أن تستمر من خالل أي ديء .يج أن تكون قادرا على االستجابة
بسرعة ودقة وثقة.

الوصول إلى العديد من الجماهير المختلفة بمعلومات خاصة
يج
باهتماماتهم واحتياجاتهم .بعد كل ديء  ،يمكن أن تتأثر صورة النشاط
التجاري بشكل إيجابي أو سلبي من خالل التصورات العامة حول تعامل
معسستك مع أي أزمة ،ناهيك عن مخاول الصحة العامة من فيرور
كورونا.
عند تحديد من ومتى ونوع االتصال لالستفادة منه  ،ستساعدك الخطة
القوية في إدارة تدفق االتصاالت وتضمن وصول التواصل الصحيح إلى
األدخا المناسبين في الوق المناس .
 .4االختبار :ابدأ التدري

اين

تذكر أن الوعي واالستعداد هما مفتاو المرونة في األعمال ،لذا اين
بك وتم تدري
بعد أن تم تحديد برنامج استمرارية األعمال الخا
فريقك ،إبدأ العمل فهذا ليا وقتاً للجلور واالنت ار.

على سبيل الم ال  ،إذا كن ال تمنح فريقك بالفعل المرونة للعمل عن
بعد  ،فيج أن تبدأ اين .من الصع أن تعرل بالضبط أين ستكون نقاط
الضعف .لذا ،ابدأ في التدر اين لمعرفة األن مة والعمليات التي
تحتاك إلى وضعها.
العمل مع قسم الموارد البشرية لمراجعة واختبار وتحديث خطط الوباء
الخاصة بك مقابل سيناريو واقعي للوباء .قم بإنشاء مجموعة متنوعة
من السيناريوهات لموظفيك الختبار مهاراتهم  ،وإجراء التدريبات ذات
الصلة  ،وتحديد الفجوات في الخطة والتدر على أدوار ومسعوليات
الفريق .دا ما  ،قد تجد أدياء يمكنك القيام بها بشكل أفضل؛ قد
تكتس أيضا رؤى حول تحسين العمليات اليومية.

 .5االستعادة
أول ديء يج عليك فعله هو تقييم موقفك .مع تأمين بياناتك
ونسخها احتياطيا إلى السحابة  ،والحفاظ على إنتاجية الموظفين،
يمكنك البدء في التطلع إلى المرونة التشغيلية ؛ كيف ستستعيد
العمليات بنجاو
إن النجاة من أزمة وبا ية أو أي خلل يمكن أن يجل أيضا ثروة من الفر
الجديدة .تواصل مع مورديك وبا عيك واعمل على إعادة التفاوض بشأن
وحولها
وكيفها
العقود المال مة .كن منفتحا وتبنى التطورات الجديدة ،
ّ
ّ
لصالحك لتبقى قويا وتركز على المستقبل.
من الصع التنبع بالمستقبل وما هي الفر والتحديات التي قد تأتي
في طريقنا ولكن االستعدادات لوباء محتمل يعتي ثماره .بعد كل
ديء  ،التحضير وأخذ االحتياطات ألي حدث ليا صعبا كصعوبة ردة
الفعل بعد حدوثه وبعد فوات األوان.
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آثار ظهور فايرور كورونا وإنتشاره في بداية عام  2020على
النشاطات التجارية واالقتصادية في الصين ودول أخرى متفرقة من
العالم لذا بينصح أن تطلع الجهات المختصة على هذه التطورات .بإختصار
تم تتبع آثار كورونا منذ ديسمبر  2019من قبل معيار المحاسبة الدولي
رقم  .10أما تطور الفايرور وإنتشاره خالل فترة مابعد التقرير هو أمر

غير قابل للنقاش.
ماهي المشكلة بالضبط
هل يج

إعتبار فايرور كورونا كحدث ثاب

أم غير ثاب

عرل معيار المحاسبة الدولي رقم  10الحدث ال اب
بي ِ
دليالً على ال رول التي كان
ثاب

هو الحدث الذي حصل

بأنه حدث يقدم
بً

موجودة في تاريخ التقرير والحدث الغير
به تطورات بعد تاريخ التقرير.

تم االبالع عن عدد محدد من المصابين بالفايرور الجديد الذي لم يكن
معروفاً من ِقبل من مة الصحة العالمية ولم يكن هنالك دليل على
إمكانية حدوث عدوى من دخص يخر في ذلك الحين .لكن إنتشار
الفيرور الحقاً وإطالو إسم فايرور كورونا عليه لم يقدم أدلة
إضافية حول وضعه بعد تاريخ إصدار التقرير لذا يعتبر حدث غير قابل

للتغير .لذا ينبغي على معيار المحاسبة إدراك ال رول خالل فترة التقرير
فقط وعدم تغيير المقيار أو التقرير حس

ال رول التي تحصل بعد

مدة التقرير ,على سبيل الم ال:
 -الخسا ر المالية المتوقعة حس

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

رقم .9
 إنخفاض قيمة الممتلكات غير المالية حسرقم .36
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 االصول الضريبية المعجلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 12كضرا

الدخل أو أي إلتزام معجل آخر يقار بقيمة عادلة.

 -صافي القيمة القابلة للتحقيق للمخزونات بموج

معيار المحاسبة

الدولي رقم .2
إنتشار فايرور كورونا هو حدث غير ثاب  ،ومع ذلك  ،فإن األحداث التي
تلي تاريخ التقرير تقدم أحياناً معلومات إضافية حول حاالت عدم اليقين
الموجودة في تاريخ التقرير .قد يكون الحكم مطلوبا في بعض
المواقف  -على سبيل الم ال  ،قد يعكا إفالر العميل بعد تاريخ
التقرير المشكالت الحالية التي تتجاوز انتشار الفيرور.
أنه الينبغي إعداد البيانات
ينص معيار المحاسبة الدولي رقم  10على بً
المالية على أسار االستمرارية حيث تشير األحداث بعد تاريخ التقرير
إلى أن إفتراض االهتمام المستمر لم يعد مناسباً .وينطبق هذا
التوجيه حتى على األحداث الغير قابله للتعديل ،لذا يج

على

المعسسات الن ر في التطورات التي تحصل بعد تاريخ التقرير فقد
يكون لها تأثير على النتا ج و القرارات.
ال تعدي االحداث غير ال ابتة إلى تغييرات في البيانات المالية ولكنها
تتطل

اإلفصاو إذا كان

ومحددا للمنشأة  ،ويج
ّ

المالي .ويج
حصل

جوهرية .يج

أن يكون هذا اإلفصاو دفافًا

أن يشمل طبيعة الحدث وتقديرا لتأثيره

على المعسسات الن ر في اإلفصاو عن أي تطورات

بعد االبالع عن التقارير القيم الدفترية عن الموجودات

والمطلوبات ومدى تأثر االيرادات والقروض.

معرفةًالمراجعينًالداخليينًبتأثيرًاألحداثًوالقضداياًعلدىًالمن مدةًماليداً
وعلددىًحركددةًالقددوا مًوأهدددالًالجهددةً،يسدداعدًفدديًتقددديمًاالستشدداراتً
الصدددحيحةً،والتوصدددياتًالتددديًمدددنًددددأنهاًمسددداعدةًالجهدددةًوفددديًالوقددد ً

المناس د ً،الًسدديماًفدديًالمعالجدداتًالمحاسددبيةًالتدديًيددتمًتنفيددذهاًبندداءً
علىًأحداثًاست نا يةًوقع .
يمكددنًاالسددتفادةًمددنًبعددضًالتجددار ًالسددابقةًفدديًالتعامددلًمددعًاألحددداثً
محاسبياً،إالًأنهًقدًيختلفًالتأثيرًوالتعاملًالمحاسبيًالصدحيحًبدينًحددثً

وحدددثًآخددرً،ولددذاًيجد ًالبحددثًوالتقصدديًعددنًالتددأثيرًوعدددمًاالعتمددادًعلددى
المعرفةًالسابقةًفقط.
وأوردناًهذاًالمقالًوارتباطهًبالتأثيرًعلىًالمعاييرًالمحاسبيةًً،كندوعًمدنً
التدددذكيرًبأهميدددةًمعرفدددةًجميدددعًالجوانددد ًالتددديًمدددنًالممكدددنًأنًيواجههددداً
المراجعًالداخليًويأخذهاًفيًعينًاالعتبارًأثناءًتنفيذًمهامًالمراجعة.
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