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إن تفشي  COVID-19وما أسفر عنه من ركود اقتصادي
ووجود حالة من عدم اليقين يهيمن على بيئة المخاطر
في مطلع العام.
إن التقلبات العالمية وما يصاحبها من توترات تجارية
وجيوسياسية ،وحجم الديون ،وسرعة التطورات
التكنولوجية ونماذج األعمال ،وزيادة مخاطر اآلمن
السيبراني وأعمال الرقابة التنظيمية ،كلها عوامل تساهم
في رفع مستوى التحديات على نحو يشكل ضغوط أكبر
على الموظفين واالدارة ومجالس االدارة وإطار الحوكمة.
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إن تحديد أولويات جدول أعمال لجنة
ً
تحديا .ستستمر لجان
التدقيق يشكل بذاته
ً
جنبا الى جنب مع
التدقيق في العمل
الشركة وكامل اعضاء مجلس االدارة في
ظل حالة من عدم اليقين الهائل واالنتعاش
ً
استنادا إلى
االقتصادي غير المتكافئ.
الرؤى المستخلصة من استطالعات
الرأي ومناقشاتنا مع لجان التدقيق وقادة
األعمال ،قمنا بتحديد ثماني قضايا يتعين
على لجان التدقيق وضعها في االعتبار عند
إعداد وتنفيذ جداول أعمالهم لسنة .2021
 .1إعادة تقييم جدول أعمال اللجنة وحجم
المسؤوليات
خالل فترة تفشي  ،COVID-19أبلغت
العديد من لجان التدقيق عن وجود
مسؤوليات رقابية جوهرية لمجموعة
من المخاطر تتجاوز التقارير المالية
األساسية ومخاطر الرقابة ذات الصلة.
يشمل ذلك المخاطر المالية ،مثل
مخاطر السيولة ورأس المال ،وااللتزام
القانوني /التنظيمي ،واألمن السيبراني
وخصوصية البيانات ،وسلسلة التوريد
فضال عن الصحة
ومخاطر األطراف األخرى،
ً
والسالمة ،والعمل عن ُبعد ،والمخاطر
التشغيلية األخرى في أعقاب تفشي
.COVID-19
في  ،2021ستستمر كافة الشركات في
مواجهة االضطرابات الجوهرية وحاالت
عدم اليقين ،كما ستواجه صعوبة في
إدارة القوى العاملة عن ُبعد ،والعمل على
سرعة التحول الرقمي ،وتصميم سالسل
توريد أكثر مرونة ،وتعزيز االتصاالت مع
العمالء .تأتي كل هذه األمور في على
هامش محاوالت االبتكار واالستفادة من
الفرص الناشئة عن الوضع الحالي.
لغرض تركيز وتفعيل جدول أعمال لجنة
التدقيق ،يتعين تسليط الضوء على األمور
الناشئة والتطورات المتوقع حصولها في
السوق.

 .2التركيز على إعداد تقارير الشركات
والتداعيات الرقابية في أعقاب تفشي
COVID-19
ان تأثير تفشي  COVID-19على إعداد
التقارير واالفصاحات المالية والمحاسبية
كبير ،وسيستمر هذا التأثير في .2021
تشمل مجاالت تركيز لجان التدقيق ما يلي:
 التوقعات واإلفصاحات :إن حاالت عدماليقين التي ينطوي عليها COVID-19
واالقتصاد  -بجانب االستخدام المكثف
للمعلومات االستشرافية في البيانات
المالية – ترتب عليها وضع إفصاحات اآلثار
الحالية والمحتملة للوباء (على سبيل
المثال ،مراجعة األعمال والمخاطر الرئيسية
وحاالت عدم اليقين والسيولة ونتائج
العمليات واالتجاهات المعروفة والشكوك)
على رأس األولويات .تشمل المجاالت
الهامة األخرى تقديرات التدفقات النقدية
باستخدام المعلومات االستشرافية؛
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية ،بما
في ذلك الشهرة التجارية والموجودات غير
الملموسة األخرى ،واحتساب الموجودات
المالية ،بما في ذلك القيمة العادلة؛
ومبدأ االستمرارية؛ واستخدام أليات بديلة
لقياس األداء.
 الرقابة الداخلية على التقارير المالية:تعمل الشركات على إعادة تقييم أو
تعزيز أو وضع نظم رقابية داخلية جديدة
في أعقاب تعطل العمليات التجارية
بسبب تفشي  .COVID-19من ضمن
االضطرابات المتداولة التي تستدعي
تسليط الضوء على نظم الرقابة الداخلية،
إمكانية تسخير واعتماد نظم تكنولوجيا
المعلومات لتمكين القوى العاملة
االفتراضية /عن ُبعد؛ واألمن السيبراني،
والنظم الرقابية على مستوى المنشأة
(االتصال والتفويض بالصالحيات،
والفصل بين المهام ،ومراقبة حق
الدخول) ،والعودة إلى خطط األعمال،
وخصوصية البيانات .في حقيقة األمر،
لقد تم الشروع في تطوير وتحسين
التشريعات المتعلقة بالرقابة الداخلية
على التقارير المالية في اإلمارات العربية
المتحدة قبل تفشي  .COVID-19من أمثلة
ذلك متطلبات الرقابة الداخلية على التقارير
المالية الصادرة عن هيئة التأمين وجهاز
أبوظبي للمحاسبة.
 .3فهم تأثير تفشي  COVID-19على
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أعمال التدقيق الخارجي
يتعين على لجان التدقيق فهم نوعية
وماهية التغييرات التي تهتم بها شركات
التدقيق الخارجي فيما يتعلق بأعمال
التدقيق في أعقاب تفشي .COVID-19
تحتاج شركات التدقيق الخارجي في بادئ
االمر الى وضع إجراءات إضافية لتقييم
المخاطر على نحو من شأنه توفير أساس
معقول لتحديد وتقييم مخاطر األخطاء
المادية (سواء الناتجة عن خطأ أو احتيال)،
ووضع إجراءات تدقيق إضافية ،حيثما
تقتضي الضرورة.
ما هي التغييرات في نطاق التدقيق
والمراجعات التي قد يتم إجراؤها على
نهج التدقيق والتي قد تصبح ضرورية؟
تشمل المخاطر الجديدة أو المتزايدة التي
قد يحتاج المدقق الخارجي إلى مراعاتها
ما يلي:

السيولة ورأس المال وااللتزام
بتعهدات الدين
القدرة على مواصلة األعمال
ً
وفقا لمبدأ االستمرارية
مخاطر األمن السيبراني
والتغيرات في نظم الرقابة
الداخلية على التقارير المالية
في ضوء العمل عن ُبعد
انخفاض قيمة االصول وتأثر
السمعة التجارية

تقديرات القيمة العادلة

الموردين من االطراف
الخارجية
تعطل األعمال

مخاطر االحتيال.

ً
أيضا من األمور
تعتبر بيئة الرقابة الداخلية
الهامة .مع التحول إلى العمل عن ُبعد،
وتحول عمليات إعداد التقارير المالية من
الواقع المادي إلى الواقع االفتراضي،
تتزايد مخاطر تعطل نظم الرقابة الداخلية.
عند تقييم مدى كفاءة تصميم وتطبيق
النظم الرقابية المتعلقة بأعمال التدقيق،
ستركز أعمال التدقيق على كيفية تغيير
النظم الرقابية على نحو يستوعب القوى
العاملة عن ُبعد وتدفقات وسير االعمال.
ما هي التغييرات الالزمة على النظم
الرقابية في أعقاب العمل عن ُبعد من
المنزل ،أو التغييرات في التسلسل
اإلداري أو الموظفين الجدد المسؤولين
عن النظم الرقابية؟
أصبح االتصال مع المدقق الخارجي بشكل
متكرر أكثر أهمية عما سبق.
وضع بروتوكوالت اتصال
محكمة تشمل كال من
المدقق واإلدارة ،بحيث
تتلقى لجنة التدقيق
المعلومات الالزمة في
الوقت المناسب.
مناقشة أي تغييرات على
خطة التدقيق مع المدقق،
بما في ذلك التغييرات في
مجاالت التركيز وخطة المدقق
لمعالجة المخاطر الجديدة أو
المعدلة.
مناقشة اي تغييرات في
كيفية قيام المدقق بتحديد
واختبار خطط نظم الرقابة
الداخلية لمعالجة المخاطر
الجديدة أو المعدلة.
مناقشة أي إفصاحات في
البيانات المالية قد تحتاج إلى
تغيير في أعقاب تفشي
.COVID-19
عالوة على ذلك ،يتعين مناقشة التحديات
ومخاطر التدقيق عن ُبعد مع مدقق ,على
سبيل المثال ،ما هي البدائل المتاحة
لتنفيذ أعمال الجرد الفعلي؟ وهل ستكون
هناك حاجة إلى مزيد من الوقت إلنجاز
أعمال التدقيق عن ُبعد؟ ما هي التعقيدات
والمخاطر التي يضيفها العمل عن ُبعد
إلى أعمال التدقيق؟

 .4متطلبات إدارة المخاطر
قد تكون مراقبة عمليات إدارة المخاطر في
الشركة مسؤولية جوهرية ،وهي تتطلب
بشكل عام فهم عمليات الشركة لتحديد
وتقييم وتخفيف وإدارة المخاطر وتعميمها
على مستوى المنشأة .تشكل بعض
المخاطر التقنية مثل األمن السيبراني
وخصوصية البيانات ومخاطر وضع النماذج
ً
ً
خاصا من حيث اإلدارة
تحديا
المالية
والرقابة.
إن السؤال الذي يطرح نفسه في ضوء
هذه التحديات هو ،هل تتمتع لجنة التدقيق
بالوقت والخبرة الكافية لمراقبة هذه
المخاطر الرئيسية؟ هل من المعقول أن
يكون لدى لجنة واحدة المعرفة بمتطلبات
المراقبة على التقارير المالية والمخاطر
التقنية األخرى ،مثل مخاطر األمن
السيبراني وخصوصية البيانات؟ هل
تتطلب مثل هذه المخاطر التقنية األخرى
مزيد من االهتمام على مستوى مجلس
اإلدارة بالكامل  -أو ربما لجنة فرعية مختلفة
منبثقة عن مجلس اإلدارة؟
 .5التركيز على االمتثال في الشركة،
االخالقيات ،وبرامج االبالغ عن المخالفات
أصبحت تكاليف المحافظة على السمعة
واألخالقيات وااللتزام أعلى من أي وقت
مضى ،وزاد تفشي  COVID-19من
مخاطر عدم االمتثال ،ال سيما في ظل
بيئة رقابة متغيرة ،وزيادة مخاطر االحتيال
في ضوء الصعوبات المالية ،والضغوط
التي تتعرض لها اإلدارة لتحقيق األهداف
المالية.
يمكن تحسين فعالية برنامج االلتزام من
خالل مجموعة من تقييمات مخاطر االلتزام
المستهدفة ،ال سيما تحديد وتقييم تأثير
المخاطر المرتبطة بتفشي COVID-19
 ال سيما تلك التي من شأنها أن تؤثرعلى قدرة الشركة على تحقيق األهداف
اإلستراتيجية طويلة المدى .يمكن للجنة
التدقيق أن تطلب من المديرين التنفيذيين
المسؤولين عن أعمال االلتزام تقييم كافة
القوانين والتشريعات التي من شأنها
أن تؤثر على أعمالها الكتشاف ما تم
تغييره وما ُيتوقع تغييره .من المحتمل
القيام حيث ان العديد من الشركات في
دولة اإلمارات العربية المتحدة تحتفظ
بعالقات تجارية عالمية تخضع لشبكة
واسعة من القوانين والتشريعات المحلية
والدوليةعالمية تخضع لشبكة عميقة من
القوانين والتشريعات المحلية والدولية.
هل القسم المسؤول عن أعمال االلتزام
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مؤهل للتعامل مع بيئة متغيرة باستمرار
دون أن يتعطل القسم بذاته؟ هل هناك
حاجة إلى مزيد من الموارد ،أم يتعين
إعادة هيكلة القسم المسؤول عن أعمال
االمتثال بشكل كامل؟ هذه بعض األسئلة
اإلضافية التي يمكن اإلجابة عليها من
خالل تقييمات مخاطر عدم االلتزام
المستهدفة.
ً
أيضا
في ضوء البيئة الحالية ،تغير
«السلوك االعتيادي» من جانب
المستهلكين والموردين .هل هناك حاجة
إلعادة تقييم ما يمكن اعتباره سلوك مثير
للشك؟
ً
وفقا لتقرير التقييم المتبادل لمجموعة
العمل المعنية بالشؤون المالية بدولة
االمارات العربية المتحدة لسنة ،2020
على الرغم من أن السلطات المحلية
قد أدخلت تحسينات كبيرة على أنظمة
مكافحة غسل األموال /مكافحة تمويل
اإلرهاب في الدولة ،إال أن هناك فرص
استجابة لذلك ،بدأت
ً
لمزيد من التحسين.
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب في تنفيذ استراتيجية
iii
وطنية طموحة لمكافحة غسل األموال ،
لتعزيز اإلطار العام لمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب في دولة اإلمارات
العربية المتحدة .تعمل الجهات التنظيمية
ً
أيضا على زيادة جهود اإلنفاذ ،كما يتضح
من قرار مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي بفرض غرامة على  11بنك محلي
بسبب عدم االلتزام في يناير  .2021عالوة
على ذلك ،عززت الهيئة االتحادية للضرائب
عمليات التفتيش في جميع أنحاء اإلمارات
العربية المتحدة لضمان االلتزام الضريبي.
في ضوء هذه التطورات ،قد تنظر لجان
التدقيق في مراجعة ضوابط وأنظمة
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
وااللتزام الضريبي للحصول على تأكيد
معقول بأن ممارسات الشركة فعالة
ومتوافقة مع التشريعات.
تعتبر توجيهات اإلدارة العليا والثقافة من
األمور األساسية لفعالية برنامج االلتزام.
يدعم هذا استراتيجية الشركة ،بما في
ذلك االلتزام بقيمها وأخالقياتها المعلنة
وااللتزام القانوني /التنظيمي.
ً
ً
وخصوصا في بيئة
مناسبا
يعتبر ذلك
ً
تعقيدا في
األعمال التي أصبحت أكثر
أعقاب تفشي  ،COVID-19ال سيما
مع توجه الشركات بسرعة تجاه االبتكار
واالستفادة من الفرص في األسواق
الجديدة ،واالستفادة من التقنيات
والبيانات الجديدة ،والتفاعل مع المزيد من
الموردين واألطراف األخرى عبر سالسل
التوريد متزايدة التعقيد.

بجانب بيئة تنظيمية عالمية تنطوي
على تحديات ملحوظة  -مجموعة
من تشريعات خصوصية البيانات
والبيئة وحماية المستهلك -
ستتطلب مخاطر عدم االلتزام
ونقاط الضعف نظم رقابة محكمة.
ً
أيضا على فعالية
ما يزال التركيز
قنوات اإلبالغ عن المخالفات لدى
الشركات وإجراءات التحقيق أمر بالغ
األهمية .هل تنظر لجنة التدقيق
في كافة الشكاوى المقدمة عن
المخالفات وتتلقى تقارير حول
كيفية التعامل معها؟ إذا لم يكن
األمر كذلك ،فما هي إجراءات فرز
الشكاوى التي يتم اإلبالغ عنها
بشكل أساسي إلى لجنة التدقيق؟
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 .6اإلشراف على نطاق وجودة تقارير
وإفصاحات الشركة بشأن البيئة والشؤون
المجتمعية والحوكمة
تلقت الشركات لعدة سنوات طلبات
متزايدة  -من المستثمرين وشركات البحث
والتقييم والموظفين والعمالء وغيرهم
 للحصول على معلومات أكثر شفافيةوعالية الجودة بشأن األمور والمخاطر
المتعلقة بالبيئة والشؤون المجتمعية
والحوكمة .كيف تحدد الشركة هدفها
المؤسسي ،وكيف تهتم بمصالح األطراف
أصحاب المصلحة  -الموظفين والعمالء
والموردين والمجتمع ككل  -باإلضافة إلى
المساهمين؟
دفعت أحداث السنة الماضية الشركات
إلى زيادة تركيزها على الشؤون
المجتمعية .على سبيل المثال ،كيفية
تعامل الشركة مع شؤون الموظفين مثل
التنوع والشمول ،والصحة ،والسالمة،
وترتيبات العمل من المنزل والتواصل
مع الموردين والعمالء فيما يتعلق
بالتحديات في أعقاب تفشي .COVID-19
ان اهتمام الشركة بأصحاب المصلحة
الرئيسيين من حيث إنشاء قيمة مستدامة
طويلة األجل قد يكون له تأثير جوهري على
سمعة الشركة.
تواصل دولة اإلمارات العربية المتحدة دفع
عجلة االستدامة إلى األمام في إطار رؤية
اإلمارات  ،Vi 2021بما يتماشى مع أهداف
التنمية المستدامة لألمم المتحدة ،7ii
ً
ووفقا لمبادرة البورصات المستدامة .viii
ً
تماشيا مع هذه المبادرة ،وبغرض دفع
عجلة النمو واستدامة األسواق المالية،
قدم كل من سوق دبي المالي وسوق
أبوظبي لألوراق المالية إرشادات توجيهية
بشأن إعداد تقارير البيئة والشؤون
المجتمعية والحوكمة .يتمثل الهدف من
هذه التدابير في تعزيز الممارسات الرائدة
ودعم الشركات المدرجة التي تسعى إلى
دمج معلومات البيئة والشؤون المجتمعية
والحوكمة ضمن إجراءات إعداد تقاريرها.
يتعين على لجان التدقيق تشجيع فرق
اإلدارة لديها على إعادة تقييم نطاق
وجودة تقارير وإفصاحات الشركة بشأن
البيئة والشؤون المجتمعية والحوكمة
 بما في ذلك المقارنة مع الشركاتالمماثلة ،والنظر في منهجيات ومعايير
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مقييمي أعمال البيئة والشؤون المجتمعية
والحوكمة (التي قد تختلف على نطاق
واسع) وأطر إعداد تقارير البيئة والشؤون
المجتمعية والحوكمة .سواء كان ذلك على
موقع إلكتروني أو في تقرير االستدامة
أو في التقرير السنوي والحسابات،
يتعين على لجنة التدقيق أن تستفسر
بشأن الضوابط الموضوعة لضمان جودة
معلومات البيئة والشؤون المجتمعية
والحوكمة التي يتم اإلفصاح عنها؟
وما إذا كانت تتم مراجعتها بنفس دقة
المعلومات المالية؟ هل (أو هل ينبغي)
على الشركة الحصول على ضمان من
طرف آخر لتزويد المستثمرين بدرجة أعلى
من الطمأنينة؟ هل تتفهم لجنة التدقيق
وتتلقى التقارير بشأن األسس واإلجراءات
المستخدمة لتقديم اإلفصاحات؟ بخالف
التصنيفات ،يتعلق األمر بكيفية التعامل
مع المخاطر والفرص المتعلقة بالبيئة
والشؤون المجتمعية والحوكمة وتأثيرها
على إضفاء قيمة طويلة األجل وما إذا كان
المستثمرون يختارون االستثمار أم ال.
يرغب المستثمرون في فهم األمور
المتعلقة بالبيئية والشؤون المجتمعية
والحوكمة ذات األهمية االستراتيجية
للشركة .كيف تتعامل الشركة مع البيئية
والشؤون المجتمعية والحوكمة كهدف
استراتيجي طويل األجل ،ودمجها في
أنشطة األعمال األساسية للشركة
(االستراتيجية واإلجراءات وإدارة المخاطر
والحوافز وثقافة الشركة) لدفع األداء
طويل األجل وإضفاء قيمة؟ هل هناك
التزام واضح وقيادة عليا قوية وكذلك
تأييد على مستوى المؤسسة؟ الشفافية
ليست باألمر الهين ،وعادة ما تكون صعبة
المنال .ولكن إلحراز تقدم حقيقي وتحمل
المسؤولية كشركة في يومنا هذا ،يتعين
عليكم «إبراز إنجازاتكم» .ما هي األهداف
التي تم تحديدها وما الذي يتم عمله
لتحقيق هذه األهداف؟
سيكون تقدم الشركة في هذه األمور
المتعلقة بالبيئية والشؤون المجتمعية
والحوكمة – ً
بدا من رفاهية الموظفين
وصوال إلى معالجة األمور المتعلقة
ً
بالعدالة االجتماعية ومخاطر التغير المناخي
– على رأس األولويات ومركز اهتمام
األطراف أصحاب المصلحة بينما نتجه
نحو التعافي المفعم بالتحديات والواقع
الجديد.

 .7فهم كيفية تأثير التكنولوجيا على
مهارات وكفاءة وقيمة قسم الشؤون
المالية
في أعقاب تفشي  ،COVID-19شهدنا
تسريع جهود التحول الرقمي للشركات.
ً
أيضا فرص
تقدم التغييرات التكنولوجية
تمويل هامة إلعادة تشكيل هيكلها
وإضافة قيمة أكبر لألعمال .كون لجان
التدقيق تعمل على مراقبة الشؤون
المالية والمساعدة في توجيه تقدم
الشؤون المالية في هذا المجال ،فإننا
نقترح ثالثة مجاالت للتركيز:
إدراك أن معظم العمل المالي
ينطوي على جمع البيانات،
ما هي خطط المؤسسة
لالستفادة من الروبوتات
والتقنيات السحابية ألتمتة
أكبر عدد ممكن من األنشطة
اليدوية ،وخفض التكاليف
وتحسين الكفاءات؟
فهم كيفية استخدام قسم
الشؤون المالية لتحليالت
البيانات والذكاء االصطناعي
لتطوير رؤى تنبؤية أكثر دقة
وتوزيع رأس المال بشكل
أفضل .يتمتع قسم الشؤون
المالية بمركز جيد لتوجيه جدول
بيانات الشركة وتحليالتها
والنظر في اآلثار المترتبة على
التقنيات الجديدة المتعلقة
بدء من قواعد
بالمعامالتً ،
وصوال
البيانات المتسلسلة
ً
إلى العمالت المشفرة.
كون التحليل التاريخي أصبح
ً
مؤتمتا بالكامل ،يتعين تطوير
وتحسين كفاءات التحليالت
لدى المؤسسة بحيث تشمل
التحليالت التنبؤية ،وهي
بمثابة فرصة هامة إلضافة
قيمة حقيقية.

كون قسم الشؤون المالية
يجمع بين التحليالت المحكمة
والكفاءات اإلستراتيجية مع
مهارات إعداد التقارير المالية
والمحاسبة التقليدية ،يتعين
تغيير مجموعة متطلبات
ً
تبعا
المواهب والمهارات
لذلك .هل يستقطب قسم
الشؤون المالية المواهب
والمهارات الالزمة ،ويعمل
على تطويرها واالحتفاظ بها
لمواكبة احتياجاته المتزايدة؟
من الضروري في هذه البيئة أن تكرس لجنة
التدقيق الوقت الكافي لفهم استراتيجية
التحول المالي.
 .8المساعدة في ضمان استمرار تركيز
التدقيق الداخلي على المخاطر األكثر
أهمية ،بما في ذلك المخاطر الناشئة
في أعقاب تفشي COVID-19
هل خطة التدقيق الداخلي لدينا قائمة
على المخاطر وتتسم بالمرونة  -وهل
تتكيف مع ظروف األعمال والمخاطر
المتغيرة؟ إن هذا السؤال الشائع تطرحه
لجنة التدقيق بشكل متزايد على رؤساء
قسم التدقيق الداخلي.
يتعين على لجنة التدقيق العمل مع رئيس
قسم التدقيق الداخلي ورئيس إدارة
المخاطر للمساعدة في تحديد المخاطر
الناشئة في أعقاب تفشي COVID-19
والمخاطر األخرى التي تشكل تهديد
جوهري لسمعة الشركة واستراتيجيتها
وعملياتها  -مثل توجيهات اإلدارة العليا
وثقافة الشركة ،وااللتزام القانوني/
التنظيمي ،وهياكل الحوافز ،واألمن
السيبراني وخصوصية البيانات ،ومخاطر
البيئة والشؤون المجتمعية والحوكمة،
وشبكات التوريد العالمية ومخاطر
االستعانة بالمصادر الخارجية.
االستفسار مرة أخرى عما إذا كانت خطة
التدقيق الداخلي قائمة على المخاطر
وتتسم بالمرونة ،وما إذا كانت تتكيف مع
التغييرات الناشئة في أعقاب تفشي
 COVID-19وظروف العمل والمخاطر
األخرى .ما الذي تغير في البيئة التشغيلية؟
ما هي المخاطر اإلضافية التي تواجه
المؤسسة في ظروف العمل عن ُبعد؟ ما
هي المخاطر التي يشكلها التحول الرقمي
للشركة والمؤسسة الموسعة للشركة -
قنوات التوريد واالستعانة بمصادر خارجية
جدول اعمال لجنة التدقيق 2021

والمبيعات والتوزيع؟ هل لدينا حساسية
تجاه عالمات اإلنذار المبكر المتعلقة
بالسالمة وجودة المنتج وااللتزام؟ هل
نتمتع بنظام فصل محكم بين المهام في
حالة تخفيض عدد الموظفين؟ ما الدور
الذي يجب أن يقوم به قسم التدقيق
الداخلي تجاه مراجعة ثقافة الشركة؟

وضع توقعات واضحة والمساعدة على
ضمان تمتع قسم التدقيق الداخلي
بالموارد والمهارات والخبرات الالزمة للنجاح
 ومساعدة رئيس قسم التدقيق الداخليعلى التمعن في تأثير التقنيات الرقمية
على أعمال التدقيق الداخلي.

مركز قادة أعضاء مجلس إدارة كي بي إم جي
 سواء كانوا يديرون محفظة مهنية غير،يقدم مركز قادة أعضاء مجلس إدارة كي بي إم جي الدعم والتوجيه للمديرين غير التنفيذيين
 توفر لكم العضوية حضور ضمن مجموعة النظراء على مستوى مجلس اإلدارة مع توفير.تنفيذية أو يشرعون في تعيين ألول مرة
 باإلضافة إلى فرص تواصل حيوية،فضال عن توفير موارد قيمة وقيادة فكرية
،إمكانية حضور الندوات الموضوعية ذات الصلة
ً
. نحن نزودكم باألدوات الالزمة لتفعيل دوركم على نحو يتيح لكم التركيز على األمور التي تهمكم وتهم أعمالكم.وجذابة

i https://ia.gov.ae/en/Documents/Circular%20No.(21)%20of%202019%20on%20Reporting%20Requirments%20of%202020%20for%20Insurance%20
Companies.pdf
ii https://adaa.gov.ae/Documents/AASDPublications/IFRS%20Digest/2018/ADAA%20IFRS%20Digest%20Compendium%202017.pdf
iii https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Report-United-Arab-Emirates-2020.pdf
iv https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2021-01/CBUAE%20imposes%20financial%20sanctions%20on%2011%20banks%20operating%20in%20the%20
UAE_En.pdf
v https://gulfnews.com/business/uae-federal-tax-authoritys-inspections-ensure-tax-compliance-1.1613314272414
vi https://www.vision2021.ae/docs/default-source/default-document-library/uae_vision-arabic.pdf?sfvrsn=b09a06a6_6
vii https://sdgs.un.org/2030agenda
viii https://sseinitiative.org/wp-content/uploads/2019/12/SSE-WFE-Embedding-Sustainability-Report.pdf
ix https://www.dfm.ae/docs/default-source/default-document-library/esg-reporting-guide_en.pdf?sfvrsn=60fa7681_0
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المعلومات الواردة هنا ذات طبيعة عامة وال تهدف إلى تناول ظروف أي فرد أو منشأة محددة .بالرغم من حرصنا على
ً
اعتبارا من تاريخ استالمها أو
توفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب ،إال أنه ال يمكن ضمان دقة هذه المعلومات
بناء على هذه المعلومات دون الحصول على االستشارة
ضمان دقتها في المستقبل .ال يجوز ألي طرف أن يتصرف ً
المهنية المناسبة بعد إجراء فحص شامل للحالة المحددة.
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