
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعادة هندسة عملیة المراجعة الداخلیة 
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  المراجعة الداخلیة عملیة إعادة هندسة 
  ) فى بیئة األعمال المصریة استكشافیةدراسةنموذج مقترح وإطار و(

                                               ملخص البحث
 مــدى قــضیة ًمــؤخرا، الداخلیــة، المراجعــة وهــدف مفهــوم مــن كــل فــى -ىالتنظیــر المــستوى علــى -التغیــر أثــار

 مـستوى علـى جوهریة یراتتغی من فرضه بما المعاصر؛ بمنظورها الداخلیة لمراجعةل األعمال منشآت استجابة
 بمنشآت الداخلیة المراجعة واقع استكشاف هو البحث هدف فكان). التطبیقى اإلطار (الداخلیة المراجعة عملیة

 فـى ،Internal Audit Process Reengineering الهندسـة إلعـادة حاجتـه ومـدى المـصریة االعمـال
باســتخدام  ،الداخلیـة للمراجعـة المعاصـر منظـورال فرضـها التــى للتغیـرات اسـتجابته مـدى وتحلیـل دراسـة ضـوء

 Goal-Oriented Requirements Engineering (GORE)مدخل إعادة الهندسة على أساس الهدف
Approachطبیعة تحلیل البحث هدف تحقیق تطلب وقد.  كأداة بحث، وقائمة استقصاء موحدة كوسیلة بحث 

 عملیـة هندسـة إلعـادة مقتـرح كمـى بنمـوذج إطـار وضـع ولـةمحا فـى الداخلیـة المراجعة فى المعاصرة التغیرات
 الباحـث قـامولقـد . Value Creation القیمـة خلـق مـدخل وLeanمنهجیـة الــ  باسـتخدام الداخلیـة المراجعـة
 المراجعة تقوم: بار الفرض البحثى األولالخت وذلك المصریة االعمال بمنشآت الداخلیة المراجعة واقع باستقراء
كمـا قـام الباحـث باستكـشاف مـدى . )معاصـر غیـر (تقلیـدى منظـور علـى المـصریة األعمـال آتبمنش الداخلیة

إلعادة الهندسة، باإلضافة إدراك أطراف الحوكمة الداخلیة بمنشآت األعمال المصریة لحاجة المراجعة الداخلیة 
یة، وذلـك مـن خـالل إلى استكشاف مدى توافر مقومات إعادة هندسة المراجعة الداخلیة ببیئـة األعمـال المـصر

 المراجعـةحاجـة  المـصریة االعمـال بمنـشآت الحوكمـة أطـراف تـدرك: الثـانى الفـرض ؛اختبار الفرضین التالیین
ــة  هندســة إعــادة اســتخدام مقومــات تتــوافر: الثالــث والفــرض ؛)التحــسین الجــوهرى(إلعــادة الهندســة  الداخلی
 مـن عینـة خالل من االستكشافیة الدراسة فروض باراخت تم وقد. المصریة األعمال بمنشآت الداخلیة المراجعة

، وتشمل الثانیـة علـى عـدد مراجعة لجنة وعضو داخلیة مراجعة مدیر ٣٤ عدد على االولى تشمل مجموعتین،
وقـد خلـص . مساهمة مصریة ذات نظـم صـناعیة مرنـة شركة ١٥بعدد عضو منتدب وعضو مجلس إدارة  ٢٣

 . الثالثدون الفرض  الثانىو األول بنمكانیة قبول الفرضالبحث إلى عدة نتائج هامة، رجحت من ا
Key Words: Internal Audit Process Reengineering, Value Creation Approach,   
                Lean Methodology.     

  مشكلة البحث
ـــفــى مواجهــة مــا شــهدته بیئــة األعمــال  ، ومــا واقتــصادیة ٕ واداریــة مــن آزمــات مالیــة - فــى اآلونــة األخیــرة ـ

،  (Shen 2010)تـم التعویـل علـى قـصور المراجعـة الداخلیـة، منـشآت االعمـال مـن انهیـاراتتعرضت له 
) ةقائـد(موجـه  بیئـة الرقابـة، وكآلیـة حوكمـة رئیـسیة وبمنشآت األعمال كأحـد أركـانتها تم التأكید على أهمیو

Leading  لكفـاءة وفعالیـة آلیـات الحوكمـة األخـرى(De Zoort et al., 2002; Gramling et al., 
 Information Supplyفــى سلــسلة توریــد المعلومــات عالقــات الــسبب والنتیجــة ً؛ اعتمــادا علــى(2004
Chain.آلیة الحوكمة المنوط بها الدور الرقـابى علـى كافـة أطـراف عملیـة  المراجعة الداخلیة اعتبارً فضال على ١

                                                
 حیث تخفض جودة ؛فالمراجعة الداخلیة تؤثر فى المراجعة الخارجیةلیات الحوكمة األخرى، آتؤثر جودة المراجعة الداخلیة فى عمل   ١

ة ، كما  فتسھم فى تدعیم جودة المراجعة الخارجیة، وبالتالى من خطر المراجعة،خطر الرقابةالمراجعة الداخلیة من  تعمل المراجع
س اإلدارة ة مجل ى خدم ة ف ة المراجع ة لجن دعیم فعالی ى ت دورھا عل ة ب ا تعمل ،(DeZoort et al., 2002) الداخلیة والخارجی  كم

ًعة معا على ضمان منفعة المعلومات المالیة لخدمة مجلس اإلدارة وأصحاب المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة ولجنة المراج
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 Badara and،٢٠١٦ الهیئــة العامــة للرقابــة المالیــة( )لمالیــةالمالیــة وغیــر ا(إعــداد ومراجعــة المعلومــات 
Saidin 2013; Blue Ribbon Committee 1999; CIIA 2013; Harrington 2004; IIA 2005, 

2010; Prawitt et al., 2009(،بأصــحابدورها الهــام فــى تحــسین وتــدعیم عالقــة المنــشأة ً إضـافة لــ 
   .(Ungureanu and Tabara 2012; Cecily et al. 2016) الحقوق والمصالح بها

 القائم على رؤیـة ورسـالة فـى إطـار تـوافقى مـع توقعـات ،لتوجه االستراتیجى لمنشآت األعمالضوء ا وفى  
-Processًتحــــوال نحــــو االهتمــــام بالعملیــــات وخلــــق القیمــــة ، والــــذى شــــهد أصــــحاب الحقــــوق والمــــصالح

Oriented View of Value Creation (Ruud 2006, 74) ومـا صـاحبه مـن توجـه معاصـر نحـو ،
ٕ واعــادة هندســة Organization-Wide-Reengineeringاعتبــار مــدى إمكانیــة إعــادة هندســة المنــشأة 

 المراجعـة الداخلیـة ً، بـات واجبـا ضـرورة اسـتجابة فكـرBusiness Process Reengineeringأعمالهـا 
ة لمواكبـــة مـــا تـــشهده بیئـــة األعمـــال مـــن لحاجــة منـــشآت األعمـــال بمـــا یـــتالئم مـــع هـــذه التوجهــات المعاصـــر

ــأثیر إعــادة هندســة وبمــا یفــرض علــى دراســات أدب المراجعــة االهتمــام  ٢.تغیــرات مــؤثرة ومتالحقــة بمــدى ت
 Frigo 1995; Mekonnenأنظــر علــى ســبیل المثــال،( علــى المراجعــة الداخلیــة (BPR)األعمــال 

 Dittenhofer 2001; Gupta) لیــةٕمــدى أهمیــة وامكانیــة إعــادة هندســة المراجعــة الداخو) 2017
2001; Madani 2000; Mihret 2011) منـشآت األعمـال نحـو إعـادة اتتوجه، وفى إطار یتسق مع 

ة، وفـــى ضـــوء التأكیـــد علـــى أهمیـــة المراجعـــة الداخلیـــة كآلیـــة حوكمـــة محوریـــة؛ وأهمیـــة قیمتهـــا فـــى هندســـال
  . تحقیق قیمة المنشأة

ً تنظیمیـا ومهنیـا نحـو التأكیـد علـى قیمـة المراجعـة الداخلیـة لمنـشآت ًلقد شهد مطلع القرن الحالى، توجهـاو   ً
 ٣).IIA 1999, 2002, 2005b،٢٠١٦الهیئـة العامـة للرقابـة المالیـة أنظـر علـى سـبیل المثال،(األعمـال 

 فــى – لكــن هـذه القـضایا .وكـان مـن المتوقـع، أن تتوجــه دراسـات أدب المراجعـة تجــاه قـضایا تحقیـق القیمـة
ــم تلقــى اهتمــام فكــر المراجعــة بالقــدر الكــاف، بمــا قــد یفــتح مجــاالت -باحــث وعلــى حــد معرفتــهاعتقــاد ال  ل

ًالبحث بشأنها حالیا ومستقبال ً.    
 فــى إطــار تغییــر ؛ویعتقــد الباحــث بــأن التوجــه نحــو االهتمــام بقیمــة المراجعــة الداخلیــة لمنــشآت األعمــال  

ًیعكــس فكــرا جدیـــدا  ؛ للمراجعــة الداخلیــة)٠٠٠ف المفــاهیم واألهــدا (علــى مــستوى اإلطــار الفكــرىجــوهرى  ً
یمثل باعث إعادة هندسة المراجعة الداخلیـة، ویطـرح التـساؤل بـشأن كیفیـة إعـادة هندسـة المراجعـة الداخلیـة 

كمــا یثیــر قــضیة . بمــا یتــسق مــع فكرهــا المعاصــر، ویــسمح بــأداء یحقــق القیمــة للمنــشأة) اإلطــار التطبیقــى(
                                                                                                                                       

سببیة، .  وعلى رأسھم المساھمین Stakeholdersالحقوق والمصالح بالمنشأة ات ال سلة من عالق ى سل ة ف ر الحوكم رتبط عناص فت
صب  ة لت ة المراجع ة ولجن ة الخارجی ة والمراجع ة الداخلی ن المراجع ة یتفاعل من خاللھا كل م ة العام س اإلدارة والجمعی ى مجل ف

ین .  الحوكمة السابقةأطرافللمساھمین، واللذان بدورھما یتحكمان ویؤثران فى  ر ب ر مباش ر وغی ادل مباش فھناك تأثیر محتمل متب
 یعكس  االمر الذى.التالىطرف السابق، ویؤثر بدوره فى تقدیرات وأحكام الالطرف بنتائج طرف الحوكمة، یتأثر خاللھ كل أطراف 

  .مدى األھمیة البالغة آللیة المراجعة الداخلیة فى نظام حوكمة الشركات
2 Organization-wide reengineering, involving “a fundamental rethinking and radical redesign of 

business processes to achieve dramatic improvements in critical contemporary measures of 
performance such as cost, quality of service, and speed,” is becoming commonplace (Gupta, 2001). 

شاط - فى مصر-لقد جاءت االستجابة التنظیمیة ٣ ضیف ) مستقل وموضوعى( متأخرة بشأن االعتراف بمفھوم المراجعة الداخلیة كن م
شأة؛ ح ات المن ى تحسین أداء عملی ام للقیمة؛ یعمل عل ر ع ى أواخ ة  (٢٠١٦ت ة المالی ة للرقاب ة العام ال، الھیئ ى سبیل المث ر عل أنظ

د ) ٢٨، ٢٠١٦ ى تع مع تحول فى رؤیة المراجعة الداخلیة من محور حوكمة رئیسى إلى اعتبارھا أحد مكونات البیئة الرقابیة؛ والت
  .    ین ومجلس اإلدارة ولجانھ المختلفةأحد المحاور األربعة الرئیسیة لحوكمة الشركات بعد الجمعیة العامة للمساھم
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بمنشآت األعمـال المـصریة للتغیـرات المعاصـرة للمراجعـة ) خاصة الداخلیة(ة مدى استجابة أطراف الحوكم
 ومـدى ؛الداخلیة، وبما یفتح مجال البحـث للكـشف عـن واقـع المراجعـة الداخلیـة بمنـشآت األعمـال المـصریة

  .ٕحاجته وامكانیة إعادة هندسته فى ضوء درجة استجابته للتغیرات المعاصرة
  هدف البحث

بمنـــشآت المراجعـــة الداخلیـــة  فـــى  جـــوهرىتحـــسینمحاولـــة إحـــداث اســـى للبحـــث فـــى یتمثـــل الهـــدف األس  
 تهإعـادة هندسـوامكانیـة ، ومـدى حاجتـه هـامن خالل استكشاف واقـع المراجعـة الداخلیـة ب األعمال المصریة

  -:وینطوى الهدف الرئیسى على عدة أهداف فرعیة، هى كما یلى. هالقیمة البما یضمن تحقیق 
طرحـه مـن تغیـرات جذریـة یالمعاصر للمراجعة الداخلیة، ومـا ) الفكر( Imageأو التصور  الرؤیة تحلیل -

   .)اإلطار التطبیقى (المراجعة الداخلیة تستوجب ضرورة إعادة هندسة
  . فى ضوء منظورها المعاصرالمراجعة الداخلیة عملیة عادة هندسة مقترح إلونموذج  طرح إطار -
  .فى بیئة األعمال المصریةیة وحاجته إلعادة الهندسة استقراء واقع المراجعة الداخل -

  أهمیة البحث
مـن ًجوهریـا ته العلمیـة مـن أهمیـة هدفـه، والـذى یـسعى إلـى تحـسین المراجعـة الداخلیـة أهمییستمد البحث   

ـــد علـــى قیمـــة المراجعـــة الداخلیـــة فـــى ضـــوء إعـــادة الهندســـة خـــالل تفعیـــل اســـتخدام مـــدخل  لغـــرض التأكی
ًفــضال علــى أهمیــة موضــوع البحــث، . الحقــوق والمــصالح فــى بیئــة األعمــال المعاصــرةاحتیاجـات أصــحاب 

باعتبــاره مــن الموضــوعات المعاصــرة التـــى تحتــاج للبحــث والهتمــام فكـــر المراجعــة، خاصــة مــع محدودیـــة 
  التــى تناولـــت قــضیة مـــدى إمكانیــة إعـــادة هندســة المراجعـــة الداخلیــة فـــى إطـــار- دراســات أدب المراجعـــة

البحــث مـــساهمة متواضــعة لبحـــوث تطــویر المراجعـــة األمــر الـــذى قــد یجعـــل مــن . دخل مالئـــممنهجیــة ومــ
تحـسین قیمـة المراجعـة الداخلیـة وبمـا یـساعد علـى محاولتـه كما یستمد البحث أهمیته العملیة مـن  .الداخلیة
   .تعظیم قیمة المنشأة وتدعیم قدرتها التنافسیةتحقیق و

  منهج البحث
 مشكلة البحث تفرض المنهج العلمى المستخدم فى سبیل تحقیق هدف البحث، ًإنطالقا من أن طبیعة  

 فى محاولة وضع Normative Approach)المدخل العیارى ( یستخدم الباحث المنهج االستنباطى
المراجعة الداخلیة، بما قد یسهم فى تحقیق قیمة المراجعة عملیة إلعادة هندسة مقترح بنموذج إطار 

 Inductive Approach استخدام المدخل االستقرائىبكما یقوم البحث . ألعمالالداخلیة لمنشآت ا
المراجعة الداخلیة بمنشآت األعمال وذلك الستقراء واقع ) Descriptive Modelالنموذج الوصفى (

  .تهإعادة هندسٕ وامكانیة المصریة، وبما یكشف عن مدى حاجته
  أداة البحث

 Goal-Oriented إعـــادة الهندســـة علــــى أســـاس الهـــدفخلیعتقـــد الباحـــث، بمالئمـــة اســــتخدام مـــد  
Requirements Engineering (GORE) Approach إلعادة هندسة المرجعـة الداخلیـة بمـا یـضمن 

ویقــوم هــذا المــدخل . (Lamsweerde 2004) تحقیــق هــدف المراجعــة الداخلیــة كنــشاط مــضیف للقیمــة
  :على رؤیة كلیة تعتمد على ثالثة مقومات، هى كما یلى
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ـــة :  المقـــوم األول- لهـــا ) المنـــشأة(، وتمثـــل وحـــدة داخـــل الوضـــع المؤســـسى Actorإدارة المراجعـــة الداخلی
فـى إطـار مـن ) Service Providerمقـدمى الخدمـة (أهداف استراتیجیة وتقدم خدمات المراجعة الداخلیـة 

وأهـداف . هم المقـررةافإلنجـاز أهـدا وًبنـاءا علـى طلـبهم لهـ) مستخدمى الخدمـة(تطبیقات مطورة لمستخدمیها 
وتقـع هـذه األهـداف . Main Actor هـاباعتبار) المنـشأة(إدارة المراجعـة الداخلیـة تعـضد مـصالح المـستخدم 

فـــى ثــــالث طبقــــات هــــى أهــــداف اســــتراتیجیة، وتتـــضمن أهــــداف فرعیــــة تــــشمل كفــــاءة وفعالیــــة العملیــــات، 
اف المـسئولة عـن تحریـك إدارة وهـى األهـد - Operational Goalsأهـداف تـشغیلیة، ووتخفـیض التكلفـة

تعمــل علــى  Technical Goalsهــداف فنیــة وأالمراجعــة الداخلیــة تجــاه تحقیــق االهــداف االســتراتیجیة، 
  . تحقیق األهداف التشغیلیةضمان

فــى إنجــاز ) إدارة المراجعــة الداخلیــة(وتعــرف باحتمــال فــشل مقــدمى الخدمــة ، المخــاطر: نى المقــوم الثــا-
تـصرفات مقـدمى وتعـد .  مقدمى الخدمة عن أهداف مـستخدمیهاObstruct انحراف األهداف، أو باحتمال

 أسـاس العالقـة التعویـضیة مـا ؛Risk Mitigation Actions والتى تعمل على تخفیـف المخـاطرة ؛الخدمة
 والتـى تمنـع أو تعـوق تحقیـق  التـى تواجـه مقـدمى الخدمـةLimitationsبین أهداف طـالبى الخدمـة والقیـود 

التفــاوض مــا بــین ) شــروط(ســاس أ والتــى تــشكل البى الخدمــة علــى الــرغم مــن الــسعى إلنجازهــا؛أهــداف طــ
  . ومقدمى الخدمةطالبى 

، وتعنى تسجیل األحداث المشاهدة بمـا یحقـق متابعـة طـالبى الخدمـة Monitoringالمتابعة : ثالثالمقوم ال
والهـدف مـن المتابعـة هـو . Operationsوتركز المتابعة علـى منـاطق جوهریـة للعملیـات . لمقدمى الخدمة

موظفــة فــى مــسار إضــافة القیمــة لطــالبى عملیــة المراجعــة الداخلیــة بعملیاتهــا الفرعیــة واألنــشطة ضــمان أن 
ـــشأة(الخدمـــة  ـــى ).المن ـــوم المتابعـــة عل ـــد  وتق ـــى إنجـــاز Assuranceالتأكی ـــدمى الخدمـــة عل  بـــشأن قـــدرة مق

ً، ویوجـد فـى عـدة مـستویات إرتباطـا بقـدرة )المنـشأة (األهداف، وبما یكشف عن درجـة احتمـال رضـا العمیـل
ـــشروط  ـــالى العالقـــة مـــا بـــین المقومـــات . )القیـــود(مقـــدمى الخدمـــة علـــى التعامـــل مـــع ال ویـــصور الـــشكل الت

  :السابقة، كما یلى
  (GORE)مدخل إعادة هندسة المراجعة الداخلیة على أساس الهدف ) ١(شكل 
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  وسیلة البحث
كوســـیلة لجمــــع البیانـــات الالزمـــة للبحــــث مـــن خــــالل یعتمـــد الباحـــث علــــى اســـتخدام قائمـــة االستقــــصاء   

المراجعـة الداخلیـة فـى ضـوء واقـع تجاه استقصاء اراء أطراف الحوكمة الداخلیة بمنشآت األعمال المصریة 
   .  تهاإعادة هندسٕوامكانیة منظورها المعاصر، ومدى حاجتها 

 خطة البحث
 :ٕبعد تناول منهجیة واطار البحث، ولتحقیق هدف البحث، یتكون البحث من خمسة مباحث هى  

  . تحلیل دراسات أدب المراجعة بشأن إعادة هندسة المراجعة الداخلیة:المبحث األول
  . )كمتطلب إلعادة الهندسة(المنظور المعاصر للمراجعة الداخلیة : المبحث الثانى
  .مقترح إلعادة هندسة المراجعة الداخلیةونموذج  إطار :المبحث الثالث
  .ستكشافیةالدراسة اال: المبحث الرابع

  .خالصة ونتائج وتوصیات البحث: المبحث الخامس
   دراسات أدب المراجعة بشأن إعادة هندسة المراجعة الداخلیة:المبحث األول

ة وأهمیة دراسة وتقییم مدى تأثیره  ضرور(BPR)حو إعادة هندسة األعماللقد تطلب توجه المنشآت ن  
للمراجعة الداخلیة كنشاط حالى لقد صاحب المنظور الو. (Frigo 1995)على المراجعة الداخلیة 

  فى تطویرعادة النظرالحاجة إلعلى ضرورة یؤكد كشف وی  معاصرمضیف للقیمة توجه بحثى
حاجة المراجعة یؤكد األمر الذى . ةبما یحقق أهدافها المعاصرة فى خدمة المنشأ، والمراجعة الداخلیة

ات فعلى سبیل المثال، أكدت دراس. یوجب ضرورة إعادة هندستهاقد ) جذرى(لتحسین جوهرى الداخلیة 
(Bagshaw 2002; PwC 2009a) على ضرورة إعادة النظر فى أهداف واستراتیجیة المراجعة 

ازنة ما بین تكلفة المراجعة الداخلیة كنشاط وء الموفى ضفى إطار استراتیجیة وأولویات المنشأة والداخلیة 
والقیمة المحققة ألصحاب الحقوق والمصالح وبما یحقق كفاءة استغالل الموارد المتاحة للمراجعة 

 Sharma 1999; Flesher and،٢٠٠٧مثل، العبادى (ولقد قامت بعض الدراسات . الداخلیة
Jeffery 2000; Madani 2001 (ًداخلیة، وكیف تغیر استجابة لمتغیرات بیئة بتحلیل دور المراجعة ال
 ;Campbell et al. 2006مثل (دراسات بعض الشارت أولقد . االعمال تجاه إضافة القیمة للمنشأة

Pforsich et al. 2006 ( ًإلى تغیر دور المراجعة الداخلیة لیشمل دورا استراتیجیا فى تحسین قیمة ً
 تنامى الفرص المتاحة أمام نشاط المراجعة الداخلیة لتقدیم المنشأة ووضعها التنافسى، وبما یؤكد على

مثل (لدراسات  عدد من اطالبولقد . قیمة أكبر للمنشأة من خالل كفاءة أدوارها التأكیدیة واالستشاریة
Baker 2007; Hespenheide et al. 2007; Frigo and Anderson 2009; PWC 

2010b; Shen 2010 (ة التى یمكن من خاللها أن تضیف المراجعة بضرورة الكشف عن الكیفی
فى ضوء الدور المنتظر للمراجعة ، خاصة بهاألصحاب الحقوق والمصالح للمنشأة والداخلیة قیمة 

بمنظور شامل المنشأة  لیشمل تقدیم خدمات تأكیدیة واستشاریة بشأن أداء هامع توسع نطاقالداخلیة 
حیث أكدت بعض دراسات الفكر . )، واستدامة٠٠٠،خاطرٕ حوكمى، وادارة م،إستراتیجى، مالى، تشغیلى(

 على ضرورة أن یتسع دور المراجعة الداخلیة (Deloitte 2011; IIA 2013) تىدراسمثل، (المحاسبى 
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والمالى ) غیر المالى(لیشمل توفیر خدمات تأكیدیة واستشاریة بشأن أداء المنشأة االستراتیجى والتشغیلى 
، والتى تؤثر فى قدرة ٕوكمة وادارة المخاطر باعتبارها من مسببات القیمة للمنشأةواالستدامة والرقابة والح

ًالمنشأة على خلق القیمة والحفاظ علیها حالیا ومستقبال ً .  
ولقد قدم الفكر المحاسبى بعض محاوالت تطویر المراجعة الداخلیة لغرض تحقیق القیمة للمنشأة، من   

  :أهمها ما یلى
فى دور المراجعة الداخلیة مع ) التطور(، والتى استهدفت بیان التغیر (Guner 2008)دراسة ) أ(

زیادة وتنوع احتیاجات أصحاب الحقوق والمصالح بالمنشأة وتوقعاتهم من خدمات المراجعة 
ً ولقد قدمت الدراسة نموذجا مقترحا لتحقیق القیمة للمنشأة وأصحاب الحقوق والمصالح .الداخلیة ً

ت خطوات هى، تحدید فئات أو مجموعات أصحاب الحقوق والمصالح فى اآلخرین، یقوم على س
بین أداء المراجعة الداخلیة ما المنشأة، وتحدید احتیاجاتهم فى ضوء توقعاتهم، وتحدید الفجوة 

ًالفعلى والمتوقع، واعادة ترتیب احتیاجات اصحاب الحقوق والمصالح من المراجعة الداخلیة تبعا ٕ 
ة لالحتیاجات فى ضوء الموارد المتاحة لنشاط المراجعة الداخلیة، ومتابعة ألولویاتها، واالستجاب

  . االتصال المستمر مع أصحاب الحقوق والمصالح
ساسیة الحاكمة لنشاط المراجعة المبادىء األعن كشف الذى ، و(King 2009)  لجنةتقریر )ب(

  :ى كما یلىالداخلیة لغرض زیادة القیمة المحققة للمنشأة وألصحاب المصالح، وه
  .ربط أهداف المراجعة الداخلیة بأهداف المنشأة -
 .تخطیط نشاط المراجعة الداخلیة فى ضوء استراتیجیة المنشأة -
تحدید مسببات القیمة االساسیة فى المنشأة لغرض ربط خطة المراجعة الداخلیة بمخاطر تهدید  -

 .القیمة المحققة ألصحاب الحقوق والمصالح باختالفهم
، والتى طرحت بعض مقاییس القیمة المضافة (Cashell and George 2010)دراسة ) جـ(

  .المراجعة الداخلیةات أنشطة للمنشأة الناتجة عن ممارس
ً مقترحا لتطویر أداء نشاط ً تصورا، والتى قدمت(Dixon and Singer 2011)دراسة  )ـد( 

  :ى ثالث خطوات هىالمراجعة الداخلیة بالتركیز على القیمة المحققة للمنشأة یقوم عل
، من خالل ربط أهداف Value Agendaربط المراجعة الداخلیة بجدول القیمة للمنشأة  -

 .المراجعة الداخلیة بأهداف المنشأة
، مع العمل  نحو إضافة قیمة للمنشأةتهیئة المنشأة واقتناع وقبول اإلدارة لتحول المراجعة الداخلیة -

 .والتكلفة والقیمةعلى تحقیق التوازن ما بین كل من الخطر 
 قائمة على خلق القیمة، مع ؛وضع خطة لتحول المراجعة الداخلیة إلى الوضع المرغوب فیه -

 .قیاس أداء نشاط المراجعة الداخلیة والقیمة التى تقدمها للمنشأة
 وقد أكدت على ضرورة موائمة المراجعة الداخلیة لتحدیات بیئة (Shahimi 2016)دراسة ) هـ(  

وبما یضمن إضافة قیمة فى ضوء توقعات أصحاب الحقوق والمصالح عاصرة األعمال الم
  . باختالفهم
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بمحاولة تطویر فعالیة المراجعة الداخلیة فى تحقیق ) ٢٠١٢مثل، خلیل (كما قامت دراسات أخرى   
 القیمة من خالل تطویر وتحسین عملیات التخطیط والتنفیذ واالتصال والتقریر والمتابعة فى إطار النظر

لعملیة المراجعة الداخلیة من منظور شامل ومن خالل استخدام التحلیل الوظیفى لمهام المراجعة 
   ٤.الداخلیة

قیمة إن ، ف من منظور القیمةوعلى الرغم من اهتمام الفكر المحاسبى بتطویر المراجعة الداخلیة  
 دراسات أدب المراجعة، ربما االهتمام الكاف من قبل -  فى اعتقاد الباحث– لم تلقى المراجعة الداخلیة

لسبب حداثة الظاهرة، خاصة مع التحول المفاهیمى الذى شهدته نظریة المراجعة الداخلیة مع بدایات 
 وتغیر رؤیة المراجعة الداخلیة باعتبارها )IIA 1999, 2002أنظر على سبیل المثال (القرن الحالى 

 Cost center (Supportركز تكلفة  ولیس مValue Center (Business Function)مركز قیمة 
Function).٥  

وتعد الدراسات التى اهتمت باستقراء واقع المراجعة الداخلیة بمنشآت األعمال نادرة للغایة، منها على  
 Forbes والتى ُأجریت بالتعاون مع مؤسسة (Ernst and Young 2012)سبیل المثال دراسة 

لمراجعة الداخلیة وأعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین العالمیة الستطالع أراء عینة من مدیرى ا
ولقد كشفت الدراسة على ضرورة . ًا متنوعًیا صناعًافى عدد من الشركات تمثل ستة وعشرین قطاع

تحول أولویات نشاط المراجعة الداخلیة من التركیز على الرقابة الداخلیة واختبارت مدى اإللتزام إلى 
ًكثر ارتباطا بتحقیق أهداف المنشأة وتدنیة التكلفة الكلیة لنشاط المراجعة الداخلیة ت األاالهتمام باألولویا

من خالل تدعیم ومساندة اإلدارة فى ) المخاطر Coverageغطیة تنطاق (مع الحفاظ على فعالیته 
  .ٕتفعیل عملیات الحوكمة وادارة المخاطر

 على الساحة المعرفیة، األمر الذى كان وراء ندرة هندسة المراجعة الداخلیة حدیثةإعادة تعد قضیة كما  
دراسات أدب المراجعة بشأنها وحاجة فكر المراجعة للمزید منها، بما یفتح فرص البحث بشأن الكشف 

  .عن ماهیتها وما تواجهه من تحدیات وما تحققه من منافع
 فكر المراجعة بإعادة هندسة ولقد سبق اهتمام الفكر اإلدارى بإعادة هندسة المنشأة وأعمالها اهتمام  

  ٦.المراجعة الداخلیة
فعلى سبیل .  وطبیعة إعادة الهندسة ومعوقاتهاالكشف عن ماهیةأدب المراجعة  دراسات ت بعضولقد تناول  

 إلى إعادة هندسة دور المراجع الداخلى فى مواجهة مشاكل تخطیط (Madani 2000)هدفت دراسة المثال، 
 خاصة ما یتعلق بتقییم المخاطر وبناء رقابة غیر Enterprise Resource Planning(ERP)موارد المنشأة 

. تقلیدیة، ولقد أكدت الدراسة حاجة المراجعة الداخلیة إلعادة هندسة األهداف والمداخل مع الحفاظ على استقاللها
                                                

والتى قامت باستخدام ) ٢٠٠٠مثل دراسة الكاشف ( ھناك بعض المحاوالت المبكرة لتطویر فعالیة المراجعة الداخلیة فى تحقیق القیمة ٤
ة لغرض تطویر عملیات)  المضیفھ وغیر المضیفة للقیمة(المراجعة الداخلیة ) لوظائف ومھام(التحلیل الوظیفى  تخطیط ( المراجع

 ).  وتنفیذ واتصال وتقریر ومتابعة
من المفترض أن حدوث تغییر على المستوى المفاھیمى لنظریة المراجعة الداخلیة یتطلب استجابة باقى عناصر أو مكونات النظریة،         ٥

 ).  الممارسة(وبحث مدى تأثیرھا على التطبیق 
 Business Processً نموذجا إلعادة ھندسة أعمال المنشأة(Earl et al. 1995)فعلى سبیل المثال، قدمت دراسة  ٦

Reengineeringھراس (كما قدمت دراسة .  قام على تحلیل العملیة واالستراتیجیة ونظم المعلومات وتغییر اإلدارة والرقابة
ًمدخال مقترحا من منظور بیئى إلعادة ھندسة عملیات المنشأة دون اعتبار لتكنولوج) ١٩٩٧  (BPR without IT)یا المعلومات ً

   .وفى إطار منھج تحلیل وتصمیم النظم
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ح بأفضل  بتحلیل طبیعة إعادة هندسة المراجعة الداخلیة فى إطار مس(Gupta 2001) قامت دراسةكما 
الممارسات المهنیة، ولقد أظهرت الدراسة أن إعادة هندسة المراجعة الداخلیة تقوم على إعادة التفكیر؛ وبشكل 
 جذرى؛ بشأن دور المراجع الداخلى ووظائف المراجعة الداخلیة، وبحث مدى إمكانیة تطبیق أحد مداخل العملیات

Process-Oriented Approachesدارة المراجعة الداخلیة، وتغییر الرؤیة للمراجعة ٕ، واعادة تصمیم هیكل إ
كشف كما . ً بدال من اعتبارها وظیفة أو مهنة لتعضید أعمال المنشأةBusiness Toolالداخلیة كأداة أعمال 

عن اعتقاد المراجعین الداخلیین بأن إعادة هندسة  (IIA 2002)قام به معهد المراجعین الداخلیین  Surveyمسح 
اخلیة تعنى إعادة التفكیر فى دور المراجع الداخلى فى المنشأة فى ضوء رؤیة ورسالة وأهداف المراجعة الد

    .المنشأة
ًولقـد بــدى توجهــا معاصــرا مـع منتــصف العقــد األول مــن القـرن الحــالى نحــو دراســة إمكانیـة إعــادة هندســة عملیــة    ً

 ;Alles et al. 2006; PWC 2010a; Warren et al. 2012)تهـاالمراجعـة بغـرض تحـسین كفاء
Kuenkaikaew and Vasarhelyi 2013) . فعلـى سـبیل المثـال، قامـت دراسـة(Warren et al. 2012) 

ٕ عملیة المراجعة واعـادة هندسـة هیكلهـا فـى إطـار العمـل علـى اسـتبعاد العملیـات Formalizeبمحاولة إعادة شكل 
ص عــدم الكفـاءة فـى دورة المراجعــة  وخـصائRedundant Processesغیـر الـضروریة والتـى ال تــضیف قیمـة 

 إلــى حاجــة المراجعــة (PWC 2010a)ولقــد اشــارت دراســة . Cash Audit Processes)مراجعــة النقدیــة (
  لتـصبح - وبخاصـة التركیـز علـى المخـاطر االسـتراتیجیة-الداخلیة للتعدیل من خالل مـا هـو متـاح لهـا مـن فـرص

 Kuenkaikaew and Vasarhelyi)كمـا أشـارت دراسـة . أةأكثـر مالئمـة وقـدرة علـى تقـدیم قیمـة أكبـر للمنـش
 Predictive إلــى حاجــة المراجعــة التقلیدیــة للتغییــر الجــذرى والتحــول إلــى مراجعــة معاصــرة ومــستقبلیة (2013

Auditing تقـوم علـى رؤیـة أمامیـة Forward Looking وتـستند علـى أتممـة المراجعـة Audit Automation 
ًحاجـة إجـراءات المراجعـة إلعـادة الهندسـة طبقـا علـى الدراسـة ولقد أكدت . (IT) المعلوماتًاعتمادا على تكنولوجیا 

 Manual vs. Automated; Local vs. Remote; Discreteمثل(لسلوك وخصائص البیانات والمعلومات 
vs. Continuous.( دراسة  كما كشفت(Teeter 2013)  أن أتممة المراجعـة یمكـن أن تـسهل بـشكل كبیـرعن 

 یمكـن أن تـستخدم كمقـاییس مرجعیـة ،Forward Looking Audit Techniques تطویر طـرق مراجعـة أمامیـة
Benchmark حالیــةتحــول المراجعــة ال تــساهم فــى عملیــة Contemporary Auditing إلــى مراجعــة أمامیــة 

  .Predictive Auditing) مستقبلیة(
دراسة  منها على سبیل المثال، ،ة المراجعة الداخلیةتجارب محدودة إلعادة هندسولقد شهد فكر المراجعة   

(Dittenhofer 2001)  والتى تناولت إعادة هندسة المراجعة الداخلیة كنظام متطورDynamic Discipline ،
ٕمؤكدة على أن ما شهدته المراجعة الداخلیة من تغیرات یفرض ضرورة تقییمها واعادة هندستها بما یضمن أداؤها 

ى إعادة هندسة المراجعة الداخلیة فیما یتعلق إل (Tsumis 2009)دراسة كما هدفت . ءة وفعالیةلوظائفها بكفا
دراسة كما تناولت .  فى البنوكCompliance Functionsبمهامها ووظائفها وبخاصة مراجعة اإللتزام 

(Teeter 2014) جوانب االمكانات الفنیة Technical Feasibility الداخلیة فى إطار  إلعادة هندسة المراجعة
 . المراجعةAutomationوباستخدام تقنیة أتممة  Business Process Reengineeringهندسة األعمال 

 Beath 1991; Parente and Prescott 1994; Curtis and Payne) أخرى دراساتكما تناولت 
 Barriersهیة حدود أو عوائق  تحلیل دور التكنولوجیا القائد فى إعادة هندسة المراجعة الداخلیة وما(2008

 ;Gonzalez et al. 2012; Pwc 2012)دراسات باإلضافة إلى بعض ال. التكنولوجیا الالزمة إلعادة الهندسة
Teeter 2014) والتى تناولت طبیعة أتممة المراجعة والمراجعة المستمرة كتغیر تكولوجى جذرى یعكس إعادة 
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مصادر ومسببات  التى هدفت إلى تحلیل (Lapointe and Rivard 2005) هندسة المراجعة الداخلیة، ودراسة
 كما أشارت بعض الدراسات إلى ضرورة دراسة .، وبما یحول دون إعادة هندستهامقاومة تغییر عملیة المراجعة

 أهدافها، فعلى سبیل المثال كشفت وتحلیل مقومات ومحددات إعادة هندسة المراجعة الداخلیة بما یضمن تحقیق
 عن أنه لیس بالضرورة أن تحقق إعادة هندسة المراجعة - من خالل دراسة حالة– (Mihret 2011)دراسة 

الداخلیة القیمة المرجوة، حیث كشفت النتائج عن فشل إعادة هندسة المراجعة الداخلیة فى إحداث تحسین جوهرى 
   .  للفعالیة

بما  حاجة المراجعة الداخلیة لتطویر جوهرى عنتقرر ، یتضح أنها الفكر المحاسبى السابقةوبتحلیل دراسات   
التغیرات الجوهریة المعاصرة التى لحقت عاصرة، دون الكشف عن طبیعة یحقق أدوارها المنتظرة وأهدافها الم

ًونظرا لحداثة قضیة . ، والتى تعد أساس إعادة هندستهاضرورة التطویربدورها بالمراجعة الداخلیة والتى تفرض 
قضیة مدى إمكانیة وضع إطار أو نموذج لكیفیة جعة الداخلیة على الساحة المعرفیة، فإن إعادة هندسة المرا

اهتمام دراسات أدب لم تلقى  -منهجیة مالئمة ومدخل مناسب  قائم على-إعادة هندسة المراجعة الداخلیة
 المالئمة بما یفتح مجال البحث عن المنهجیة، ولتطویرانهجیة متصور بشأن المع غیاب المراجعة، خاصة 

) خاصة المصریة(كما تعانى دراسات بیئة المراجعة العربیة . والمدخل المناسب إلعادة هندسة المراجعة الداخلیة
، تحقیق القیمة للمنشأةقضیة من قصور االهتمام بالكشف عن واقع المراجعة الداخلیة بمنشآت األعمال تجاه 

السابقة فجوات بحثیة تحتاج للدراسة والتحلیل، والبحث ما وتشكل القضایا . وقضیة مدى حاجتها إلعادة الهندسة
  .  هو إال محاولة متواضعة تجاه ذلك

  المنظور المعاصر للمراجعة الداخلیة  : المبحث الثانى
 -المفهــوم( لحقــت باإلطــار الفكــرى للمراجعــة الداخلیــةالتــى  تحلیــل طبیعــة التغیــراتیتنــاول هــذا المبحــث   

ًوالتـى تـشكل فكـرا جدیـدا للمراجعـة الداخلیـة المعاصـر، هـامنظورب)  ٠٠٠-ألدوار ا- االسـتراتیجیة-الهـدف ً ُ 
New Conceptualization منظـــور إعــــادة هندســـة یوجـــب ویبــــرر اســـتخدامReengineering 

Paradigm اإلطار التطبیقى( المراجعة الداخلیة( (Hammer 1990, 2; Teeter 2014, 93).  
تغیـرات جوهریـة  - تعـد فـى اعتقـاد الباحـث-، تغیرات أوائل القرن الحالى،ةفكر المراجعة الداخلیلقد شهد ف 
  -:ما یلىعلى عدة مستویات شملت جاءت ، تستوجب ضرورة إعادة هندسة المراجعة الداخلیة) جذریة(

  المستوى المفاهیمى: ًأوال
ًریــا، ولقــد شــمل یعــد التعــدیل علــى مــستوى مفــاهیم المراجعــة الداخلیــة أســاس تغییــر اإلطــار الفكــرى جوه  

مفهـــوم المراجعـــة الداخلیـــة ومفهـــوم عمیـــل المراجعـــة الداخلیـــة وطبیعـــة تقـــاریر المراجعـــة كـــل مـــن التعـــدیل 
  . الداخلیة

یعتقـــد الباحـــث، أن بدایـــة التعـــدیل بنظریـــة المراجعـــة الداخلیـــة قـــد بـــدأ علـــى المـــستوى المفـــاهیمى بتغییـــر  و
ًیــدیا واستــشاریا توك-ً نــشاطاامفهــوم المراجعــة الداخلیــة باعتبارهــ یؤكــد المفهــوم المعاصــر و .ً مــضیفا للقیمــة-ً

 علــى ضــرورة تغییــر النظــر للمراجعــة الداخلیــة مــن كونهــا وظیفــة أو مهنــة إلــى الداخلیــة كنــشاطللمراجعــة 
ـــى التحـــول  ـــة المراجعـــة الداخلیـــة فـــى صـــورة أنـــشطةلكونهـــا نـــشاط ، بمعن وبمـــا یوجـــب التعامـــل مـــع . رؤی

 Process، ویـــسمح بتحلیـــل كافـــة األنـــشطة علـــى مـــستوى عملیـــة المراجعــــة المراجعـــة الداخلیـــة كأنـــشطة
ـــة (ومكوناتهـــا ـــب(، باعتبارهـــا أســـاس Sub Process )عملیاتهـــا الفرعی ـــة ومحـــور) قل  المراجعـــة الداخلی
Focusإجمالیــــات وبمــــا قــــد یعكــــس رؤیــــة جدیــــدة للمراجعــــة الداخلیــــة مــــن .  القیــــاس والتحــــسین الجــــوهرى
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 تكلفـة اتباعتبارهـا مـسببال  –) أنـشطة(تفاصـیل إلـى دمات تأكیدیـة واستـشاریة بما تحققه من خـ) عملیات(
Cost Driverٕ؛ وانما باعتبارها مسببات قیمة ستنفد موارد المراجعة؛ تValue Driver .   

 الــذى یرغــب فــى الحــصول علیهــا  المراجعــة الداخلیــة؛عمیــلًبنــاءا علــى تتحــدد قیمــة المراجعــة الداخلیــة   و
 هــى أســاس تحدیــد سلــسلة القیمــةه بــشأن المراجعــة الداخلیــة متطلباتــالعمیــل ومعرفــة وتعــد . وتحمــل تكلفتهــا

Value Chain للمراجعـة الداخلیـة بتحدیـد العمیـل ومتطلباتـه ، حیـث تبـدأ سلـسلة القیمـةVoice of the 
Customer (VOC) ، وأنـشطة ومقـاییس سلـسلة القیمـةوعملیـات  والتى على أساسها یـتم تحدیـد أهـداف. 

 Key Drivers of Satisfaction هكمـا وأن معرفـة متطلبـات العمیـل وتحدیـد المـسببات الرئیـسیة لرضـا
ًتعــد أســاس تخطــیط التحــسین الــالزم، بمــا یجعلهــا جــزءا أساســیا مــن عمــل منهجیــة  إعــادة هندســة المراجعــة ً

المفهـوم ذى تحـول مـن مـع تغیـر مفهـوم خلـق القیمـة؛ والـو. وعمیـل المراجعـة الداخلیـة هـو المنـشأة .الداخلیـة
خلـــق القیمـــة قـــائم علــى ًأكثـــر اتــساعا مفهــوم خلــق القیمـــة للمــساهمین إلـــى القــائم علـــى ) الـــضیق(التقلیــدى 

 Laszlo 2008; Vormedal)كمفهـوم معاصـر ) بمـا فـیهم المـساهمین(ألصـحاب الحقـوق والمـصالح 
2009; Buys et al. 2010)صبح  لیـ-قیـق القیمـةى بتح المعنـ- تغیـر مفهـوم عمیـل المراجعـة الداخلیـة؛

أو  إدارة المنـشأة مـن خدمـةلتتحـول المراجعـة الداخلیـة والمنشأة ممثلة فى اصحاب الحقوق والمـصالح بهـا، 
مــــساهمین، إدارة، عمـــــالء، (  إلــــى خدمـــــة أصــــحاب الحقـــــوق والمــــصالح بالمنـــــشأة )طـــــرفك(المــــساهمین 

 ;Primary (Significant) Stakeholders (Koletar 2003 )٠٠٠ مراقــب حــسابات،مــوردین،
Mallik and Mitra 2009) ، الحقــوق الحتیاجــات أصــحاب أة منــشالاســتجابة فــى ضــوء اعتبــار أن

، وأن أصحاب الحقوق والمـصالح بالمنـشأة یعـدوا شـركاء فـى تحقیـق هانموها وبقاءیعد أساس المصالح بها 
لــى المراجعــة وأصــبح ع .Value-Added Partners (Handfield et al. 2009, 24)القیمــة 

ـــة ضـــرورة تقیـــیم قـــرارات  ـــشأة إدارة الداخلی یعـــد هـــذا و .المنـــشأةمنظـــور أصـــحاب الحقـــوق والمـــصالح ببالمن
ًتغییــــرا جوهریــــا فــــى طریقــــة التفكیــــر بــــشأن المنــــشأة مــــن خــــالل تغییــــر الرؤیــــة للمنــــشأة  التغییــــر  مــــن إدارة ً

 ضـــرورة االعتبـــار المتـــوازن األمـــر الـــذى یفـــرض. اختالفهمأصـــحاب الحقـــوق والمـــصالح بـــومـــساهمین إلـــى 
للقیمة المحققة ألصـحاب الحقـوق والمـصالح بالمنـشأة، وبمـا ال یـسمح بتحـسین القیمـة لطـرف دون أو علـى 

   .حساب طرف أو أطراف أخرى
اسـتجابة للنظـرة الجدیـدة التـى تعـد  ، بمنـشأة األعمـالهتمام بأصحاب الحقـوق والمـصالحاالتحول بؤرة إن   

ات والتـى ركـزت علــى حمایـة حقـوق أصـحاب المــصالح بمنـشآت األعمـال كمبــدأ جـاءت بهـا حوكمـة الــشرك
مـن إدارة المنـشأة إلـى (المراجع الداخلى لعمیـل المراجعـة سالمة إدراك  ویعتقد الباحث، أن .حوكمة أساسى

، تحـت افتـراض قیمـة المراجعـة الداخلیـةهـو أسـاس تحقیـق ) المنشأة ممثلة فـى أصـحاب الحقـوق والمـصالح
ـــل قـــدرة ال ـــى بنـــاء وتفعی ـــشأن ماهیـــة  Rational Expectationsتوقعـــات رشـــیدة مراجـــع الـــداخلى عل ب

  . (Soltani 2007,9)واحتیاجات اصحاب الحقوق والمصالح بالمنشأة 
ٕاذا كانت تقاریر المراجعة الداخلیة تعد لخدمة المنشأة ال لخدمة اإلدارة فقـط، فإنهـا تعـد لخدمـة أصـحاب و  

فالمراجعــة . Added-Valueفهم، وبمـا یــضمن تحقیــق قیمـة المراجعــة المــضافة الحقـوق والمــصالح بــاختال
الداخلیة، مع اسـتخدام مـدخل القیمـة، هـى فـى خدمـة أصـحاب الحقـوق والمـصالح بالمنـشأة، بـشكل ضـمنى 
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أو صــریح، بمــا یحملــه ذلــك مــن تغییــر الرؤیــة لتقــاریر المراجعــة الداخلیــة مــن أنهــا تعــد لالســتخدام الــداخلى 
بارهــا تقــاریر متاحــة ألصــحاب الحقــوق والمــصالح بالمنــشأة، فــى إطــار توجــه كلــى یــضمن خدمــة إلــى اعت

األمــر الــذى یعنــى، ضــرورة إعــادة النظــر . المنــشأة وبالتــالى خدمــة أصــحاب الحقــوق والمــصالح بــاختالفهم
 داخلیـة والـذى یجعـل تقاریرهـا-بشأن مخرجات المراجعة الداخلیـة لتنتقـل مـن إطارهـا الـضیق لخدمـة اإلدارة 

وبمــا ) ممثلـة فـى أصـحاب الحقـوق والمـصالح بهـا( إلـى إطارهـا الحقیقـى لخدمـة المنـشأة -غیـر قابلـة للنـشر
المراجعـــة الداخلیـــة لـــبعض ) نتـــائج(فتـــوافر معلومـــات  ٧.یـــسمح بوجـــوب نـــشرها فـــى إطـــار تحقیـــق الـــشفافیة

ا قــد یتعــارض مــع اصــحاب الحقــوق والمــصالح دون غیــرهم یــصعد مــن مــشكلة عــدم تماثــل المعلومــات بمــ
    .(Archambeault et al. 2008, 376)الشفافیة التى تمثل أساس حوكمة الشركات 

ویعتقــد الباحــث، أن التحــول مــن الرؤیــة المحــدودة لمنفعــة المراجعــة الداخلیــة وقــصرها علــى إدارة المنــشأة   
ثـورة  یحمـل -الح بهـاإلى رؤیة كلیـة قائمـة علـى شـمول منفعـة المراجعـة الداخلیـة ألصـحاب الحقـوق والمـص

  الداخلیــة فــى مكونــات نظریــة المراجعــةتتعــدیال الداخلیــة بمــا تتــضمنه مــن لمراجعــةاإلطــار الفكــرى لفــى 
   ٨.استجابة لمتغیرات بیئة األعمال المعاصرةیات الفروض واألهداف والمعاییر على مستو

  المراجعة الداخلیةمستوى أهداف : ًثانیا
للمراجعـة الداخلیـة ال یقـف عنـد تحقیـق قیمـة بهـدف جدیـد لمراجعـة الداخلیـة لقد جاءت الرؤیة المعاصـرة ل  

وبمـا یؤكـد علـى أمـرین، أولهمـا . كنشاط فحسب بـل ألن یكـون مـصب تلـك القیمـة فـى تحقیـق قیمـة للمنـشأة
ـــة قیمـــا موجهـــة  ًأن یكـــون ألنـــشطة المراجعـــة الداخلی ًOriented Values فـــى ضـــوء خـــدمات تأكیدیـــة 

 مــن منظــور إدارة -األمــر الــذى یوجــب ضــرورة التعامــل مــع أنــشطة المراجعــة الداخلیــة، واستــشاریة معینــة
كنظــام  (وثانیهمــا أن یترتــب علــى هــذه القــیم قیمــة للمنــشأة.  كأنــشطة مــضیفة وغیــر مــضیفة للقیمــة-القیمــة

ًوبمــا یعكــس تحركــا مــن اســتخدام مــدخل مراجعــة  .) قائمــة ومتوقعــة-معقــد مــن عالقــات متعــددة ومتــشابكة
 أساس الخطر إلى اسـتخدام مـدخل مراجعـة علـى أسـاس القیمـة؛ وهـو تحـرك مـن االهتمـام بجـودة أداء على

ًتحـوال فـى الرؤیـة األمـر الـذى یعكـس . ٕخدمات المراجعة فحـسب إلـى االهتمـام بخـدمات خلـق واضـافة قیمـة
دارة المنــشأة ًللهــدف مــن المنظــور الــضیق إلــى منظــور أكثــر اتــساعا، لتنتقــل المراجعــة الداخلیــة مــن خدمــة إ

   ٩.(Koletar 2003)  ممثلة فى أصحاب الحقوق والمصالح بهاإلى خدمة المنشأة
                                                

ر –تقوم آلیات حوكمة الشركات على إعداد ونشر تقاریر ألصحاب الحقوق والمصالح باختالفھم   ٧  فھناك تقریر مجلس اإلدارة وتقری
یعتقد الباحث، أن إعداد ونشر تقریر المراجعة الداخلیة و.  فیما عدا آلیة المراجعة الداخلیة-لجنة المراجعة وتقریر المراجعة الخارجیة

یحمل رؤیة جدیدة  تحسن الشفافیة على الرغم مما قد تحملھ من زیادة مخاطرة التقاضى التى قد تتعرض لھا إدارة المراجعة الداخلیة 
  .والمنشأة

ار ا ٨ رى لإلط ات األخ ى المكون روض من المتوقع، أن یؤثر تغییر المستوى المفاھیمى عل شمل ف ى ت ة، والت ة الداخلی رى للمراجع لفك
ى توسع. وأھداف ومعاییر المراجعة الداخلیة ة سیؤدى إل ة الداخلی داف ویعتقد الباحث، أن التحول نحو االھتمام بقیمة المراجع  أھ

شأة،  ة للمن افة القیم سى وھو إض دفھا الرئی ق ھ ة لتحقی زام المراجعة الداخلیة، لتشمل العدید من األھداف الفرعی یم مدى الت ل تقی مث
ار. المنشأة بمتطلبات حوكمة الشركات، وقدرتھا على االستمراریة، وغیرھا . ًفضال عن تعدیل المعاییر بما یحقق الموائمة مع اإلط

اجعة  االستجابة للتغیرات المعاصرة فى المراجعة الداخلیة فقد قام بتعدیل معاییر المر(IIA)وفى محاولة معھد المراجعین الداخلیین 
 .   ٢٠١٧، والتى تم تفعیلھا فى ٢٠١٦الداخلیة فى أكتوبر 

شأة ٩ ة للمن شاط قیم ة كن ة الداخلی ق المراجع ع، أن تحق ن المتوق  من (Akoy and Bozkus 2012, 1285; Prawitt 2010, 5) م
ود وتحسین خالل المساھمة فى تحقیق كفایة  شریعات والعق سیاسات والت زام بال مان اإللت ات وض ة الموضوعة العملی نظم الرقابی وال

ات أو .  وغیرھاوضمان جودة التقریر المالى ع غرام ى دف ا ف د مواردھ شأة تبدی ب المن ولھذه القیمة أبعاد عدیدة منھا ما یتعلق بتجنی
وما مخالفات أو تعویضات أو تحمل خسائر بسبب سوء استخدام األصول أو  التالعب أو عدم اإللتزام بقیود أو تشریعات أو غیرھا، 

یض ة المنشأة بإدارStakeholdersیتصل بثقة أصحاب الحقوق والمصالح  ة تخف ى حال ا ف ة كم ورات تكلف ق وف رتبط بتحقی ا ی ، وم
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،  (IIA 1999)مطلـع القــرن الحــالى، لمراجعــة الداخلیــة كنــشاطلهــدف اوقـد جــاءت هــذه الرؤیــة الجدیـدة  
جعـــة  مـــن تحلیـــل عملیـــة المرا- عنـــد تقیـــیم المراجعـــة الداخلیـــة-هتمـــام االتحـــول وضـــرورة لتطـــرح أهمیـــة 

یتوافــق مــع التحــول وهــو تحـول . Process Value Analysesالداخلیـة إلــى تحلیــل قیمـة هــذه العملیــة 
ــــدى  ــــشآت األعمــــال المفــــاهیمى ل ــــى إدارة المراجعــــة الداخلیــــة مــــن المــــداخل التقلیدیــــة من ــــرة (ف كمــــدخل الفت

 Value Creationإلـــى مــدخل خلــق القیمــة ) ، والمــدخل المــوقفى Fixed Frequencyالثابتــة
Approach وأهمیـــة تطـــویر فاعلیـــة المراجعـــة للمنـــشأة القـــائم علـــى إدراك قیمـــة نـــشاط المراجعـــة الداخلیـــة ،

الداخلیــة كنــشاط مــضیف للقیمــة مــن خــالل تبنــى وتطبیــق اآللیــات المناســبة التــى تكفــل فاعلیــة األداء مــن 
  .منظور سلسلة القیمة

ـــل أن ومـــن المتوقـــع،    ـــب اســـتخدام مـــدخل القیمـــة فـــى المرایقاب ـــة بتحـــدیات ومعوقـــات، ویتطل جعـــة الداخلی
ومهـارات إضـافیة لجـودة أداء عملیـة ) ٠٠٠بمنـشأة العمیـل، وبیئتهـا، والمخـاطر، (مستوى عال من المعرفة 

  .المراجعة، ویحمل فرص نجاح محتملة فى المستقبل
   المراجعة الداخلیةاستراتیجیةمستوى : ًثالثا

“Clearly the Vast Majority of Internal Auditors Think that the Traditional Retrospective 
Audit Process Adds far less Value than the Ability to Inform the Organization of Risk 
and Control Trends and Issues that are of Importance to Management” (Verver, 2012) 

توافــق مــع توقعــات القــائم علــى رؤیــة ورســالة فــى إطــار ال -عمــالمنــشآت األلالتوجــه االســتراتیجى تبنــى   
 Process-Oriented Viewً تحـوال نحـو االهتمـام بالعملیـات وخلـق القیمـة-أصحاب الحقوق والمصالح

of Value Creation (Ruud 2006, 74)لیتـسع  ً، أثـر جوهریـا علـى رؤیـة ودور المراجعـة الداخلیـة
. ٕوادارة األداء والجـودة والحوكمـة وغیرهـاالمنـشأة والتقیـیم الـشامل للمخـاطر أنـشطة  استراتیجیة وتقییمفیشمل 

فأصبحت المراجعة الداخلیة منوطة بأهداف المنـشأة، األمـر الـذى تطلـب ضـرورة فهـم أهـداف المنـشأة، بمـا 
وتفـــــرض هـــــذه . یــــضمن اتـــــساق أهـــــداف المراجعـــــة الداخلیـــــة معهـــــا، كمتطلــــب نجـــــاح للمراجعـــــة الداخلیـــــة

ً تحوال لخطة المراجعة لتقوم على القیمة المحققة للمنـشأة، بمـا یعكـس تحـوال مـن التخطـیط علـى االستراتیجة ً
 Value-Based Plan (Shen إلـى العمـل علـى أسـاس القیمـة Risk-Based Planأسـاس الخطـر 

-Organization-Wide ةهندســــــــــالتوجـــــــــه منــــــــــشآت األعمـــــــــال نحــــــــــو إعـــــــــادة أكــــــــــد كمـــــــــا  .(2010
Reengineeringفــــى إطــــار تحمــــل متابعــــة –لمراجعــــة الداخلیــــة المعاصــــرة  علــــى دور ا Monitoring 

فاتـسع نطـاق  .(Ruud 2006, 77)جهـود اإلدارة بـشأن التغییـر وتـوفیر تغذیـة عكـسیة عـن مـدى نجاحـه 
المراجعة الداخلیة لیشمل أنـشطة مراجعـة جدیـدة فـى إطـار أدوار مـستحدثة فرضـتها متغیـرات بیئـة األعمـال 

  -:شكل التالىالحالیة، یصورها ال
  
  

                                                                                                                                       
ى . أتعاب  المراجعة الخارجیة ا، ویكون االختالف ف ة منھ ة المحقق وعلى حسب استثمار المنشأة فى المراجعة الداخلیة تكون القیم

  .(Prawitt et al., 2009, 1257) جودتھا من منشأة ألخرى
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 التقلیدیـة باعتبارهـاانتقـدت المراجعـة الداخلیـة ، مع تغیر طبیعة واتساع دور المراجعة الداخلیة المعاصـرةو  

 Backward Looking قائمـة علـى منظـور خلفـى- Retrospective audit )تاریخیـة (مراجعـة قبلیـة
Audit - منخفضة القیمة .   

The Traditional (Retroactive) Audit Provides After-the-Fact Audit Reports, and is of 
Limited Value in the ever Changing Modern Business Environment because it is Slow 
and Backwards Looking. (Kuenkaikaew and Vasarhelyi 2013, 44). 

 Forwardعلـى منظـور أمـامىوتفرض الرؤى الجدیدة للمراجعة الداخلیة أن تقوم المراجعة فـى األسـاس   
Looking Audit قـصر مـن  التقلیدیـة خلیـةوهـو مـا یعنـى تحـول المراجعـة الدا. یـستند علـى منظـور خلفـى

إلــى االهتمــام بــالتقییم  فحــسب )الماضــیة(المنــشأة الواقعــة أنــشطة واالستــشارات علــى  )التأكیــدات (التحقــق
 ال تـضیف قیمـة للمنـشأةعملیـات أحـداث أو وقـوع تحسین الرقابة ومنـع ولغرض حداث مستقبلیة األمامى أل

Faulty . ــــــر اســــــتراتیجیة المراجعــــــة الداوهــــــو مــــــا مراجعــــــة تبنــــــى مــــــدخل خلیــــــة المعاصــــــرة لتیعكــــــس تغی
العملیـات قبـل تنفیـذها األحـداث أو  یـضمن فحـص صـالحیة  Forward Looking Approachأمـامى

، بمـا یحملـه ذلـك Timely Normative Modelsمن خالل مقارنة األنـشطة الفعلیـة بنمـاذج عیاریـة آنیـة 
مـن یجعـل األمـر الـذى  . الداخلیـةاجعـةأداء أنـشطة المرطبیعـة و فى Proactive Stanceمن تغیر فاعل 

؛ تركـز علـى األحـداث المـستقبلیة Predictive Audit) مانعـة(تنبؤیة الداخلیة المعاصرة مراجعة المراجعة 
أهمیـــة أدوارهـــا ًقـــد یعكـــس تحـــوال فـــى وهـــو مـــا  .)اكتـــشافیة(تاریخیـــة قبـــل وقوعهـــا أو قیـــام المنـــشأة بهـــا؛ و

مجلس 
 اإلدارة

 اإلدارة

 Implementationاآللیات 

 الرؤیة

 األھداف

 االستراتیجیة

 عملیات خلق القیمة

(Ruud and Bodenmann 2001, 522)  

  أصحاب الحقوق والمصالح

                                              Umbrella   
  اللجان

 لجنة 
  المراجعة

٠٠٠ 
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كمـا یـصورها الـشكل ، أعلـى مقارنـة بالـدور التوكیـدى االستشارى أهمیةاالستشاریة والتوكیدیة، لیحتل الدور 
                         ١٠:التالى

  طبیعة المراجعة الداخلیة المعاصرة) ٣(شكل 
  
  
  
  
  
  
  
    
 Forward and والتاریخیــــةالتنبؤیــــة) بمنظورهــــا الجدیــــد(ومــــن المتوقــــع، أن المراجعــــة الداخلیــــة   

Backward Audit Paradigm تدعم بیئــة الرقابــة للمنــشأة، وســتخلق آلیــات تغذیــة عكــسیة أفــضل ســ
  .(Kuenkaikaew and Vasarhelyi 2013, 45)لإلدارة 

یتبعهـا بالـضرورة حـدوث یجـب أن ویعتقـد الباحـث، أن التغیـرات الجوهریـة الـسابقة بـشأن المراجعـة الداخلیـة 
إطــار إعــادة هندســة المراجعــة الداخلیــة المقتــرح أن یــشمل ومــن . تغییــرات أخــرى تــستهدفها إعــادة الهندســة

  -:الجدول التالىوالتى یصورها ، التغیرات التالیة
  إطار إعادة هندسة المراجعة الداخلیة) ١(جدول 

  إعادة هندسة المراجعة الداخلیة  )المدخل التقلیدى(المراجعة الداخلیة 
  هرمى) جزئى(هیكل تنظیمى ) أ(
ـــــــى وجـــــــود إدارة أو إدار) ب(  ات وظیفیـــــــةاالعتمـــــــاد عل

Functional Department(s).  
  . الداخلیةتعیین وتدریب أفراد المراجعة) جـ(
   .مهام مستقلة) ـد(
 Ability Basedتحـــسن مبنـــى علـــى القـــدرة) هــــ(

Advancement.   
بحجــــم التقـــــاریر  مقاســـــة Productivityنتاجیــــة اإل) و(

Mass Production.  
 Linear andعملیــــات خطیـــــة ومتتابعــــة) ر(

Sequential Processes  

 .Horizontal (Flat) Structure هیكل تنظیمى أفقى -
  .فرق عملیات االعتماد على وجود -
  
   .Empowered Employees تدعیم أفراد المراجعة -
  . مهام مترابطة ألداء متعدد األبعاد-
 Performance)اإلنجـــاز( تحـــسن مبنـــى علـــى األداء -

Based Advancement .  
 Customer (Firm) تلبیة حاجة العمیل -

Satisfaction.  
  .Parallel Processes عملیات متوازیة -
  

                                                
على الرغم من األھمیة المعاصرة بدور المراجعة الداخلیة االستشارى، فقد اتسع دورھا التوكیدى نتیجة توجھ منشآت االعمال نحو  ١٠

اریر االستدامة  ة  Sustainable Development Reportingإعداد تق ال المتكامل اریر األعم  Integrated Businessوتق
Reporting٠٠٠- حوكمة- اجتماعیة- تشغیلیة-مالیة(، وھى تقاریر تقدم صورة شاملة عن األداء الكلى للمنشأة بأبعاده المختلفة.(  

  
  
  
  

Future 
  الدور االستشارى                                     

  استشاریة                                       (
        الدور التوكیدى

Past 
  

  ة المعاصرة         المراجعة الداخلی
(Kuenkaikaew and Vasarhelyi 2013, 44) 

  المراجعة التنبؤیة
  

  المراجعة التقلیدیة



 ١٥

  )أفراد المراجعة(ارتباط الجودة بمقدمى الخدمة ) زـ(
 Continuous التحــــــــــسین المــــــــــستمر) س(

Improvement Process (CIP) وتـشیر إلـى ،
بـــرامج ومبـــادرات تـــسعى إلـــى تحـــسین إضـــافى فـــى 
أداء العملیــات والمخرجــات خــالل فتــرة زمنیــة غیــر 

  .     Open-Ended Period of Timeمحددة
  :التعامل مع البیانات وموارد المراجعة) ش(

    .Push System بنظام الدفع -
  . اعتبار مدخالت المراجعة عند الطلب-
 االعتمـــــاد علـــــى مـــــصدر أو مـــــصادر محـــــدودة -

  . للمدخالت من البیانات
تحلیــل البیانـات علــى ( تحلیـل مبنـى علــى الخطـر -

  .)أساس الخطر

  .بأنشطة المراجعة الداخلیة ارتباط الجودة -
 القائم على Innovation) جذرىال(الجوهرى تحسین ال -

  . للعملیاتDrasticallyتغیر تصورى جوهرى 
  
  
  
  :التعامل مع البیانات وموارد المراجعة -
  .Pull system بنظام السحب  -
  .جةاعتبار المدخالت فى الحال عند الحا -
ــــى مــــصادر متعــــددة  -  - تتــــصف بالموثوقیــــة–االعتمــــاد عل

  .للمدخالت من البیانات
 . وكلىUniverseتحلیل شامل  -

  لمراجعة الداخلیةاعملیة عادة هندسة إطار ونموذج مقترح إل :المبحث الثالث
  )المفهوم والهدف(إعادة هندسة المراجعة الداخلیة  ١-٣ 
یمكـن وصـفها بأنهـا  - أوائـل القـرن الحـالى-ى حـدثت فـى فكـر المراجعـة الداخلیـةالتغیـرات التـیعتقد الباحث، بـأن   

 مــن Rapid Adaptationإحـداث تكیــف سـریع كیفیـة دراسـة وتقیــیم تــستوجب ضـرورة ) جذریـة(تغیـرات جوهریـة 
   .)اإلطار التطبیقى (إعادة هندسة المراجعة الداخلیةخالل 

 Exceptional Value  بنــاء المراجعــة الداخلیــة بمــا یحقــق القیمــةوتعنــى إعــادة هندســة المراجعــة الداخلیــة إعــادة
    . (Gupta 2001) للمنشأة

Audit Re-engineering is a Systematic Review and Alteration of Audit Processes, Where 
Possible, to be in Alignment with the Flow of Data in a Company and Improve Audit 
Procedures (Kuenkaikaew and Vasarhelyi 2013, 42). 
Internal Audit Reengineering is Optimal Restructuring of the Internal Audit Function to 
Re-relevance its Core and Support Business Processes to Help Organizations Achieve 
their Business Objectives in Risk Intelligent Ways (Gupta 2001, 49).  

 خـالل أجـل محـدد  Outrageousإلـى إحـداث تغییـر جـذرى Reengineeringتهدف إعـادة الهندسـة ف  
 Grizzell)ولــیس إلــى مجــرد تحــسین األداءللمراجعــة الداخلیــة  Breakthroughیقــود إلــى أفــضل أداء 

2004; Zigiaris 2000, 2)). ق وتقوم منهجیة إعادة هندسة المراجعـة الداخلیـة علـى فلـسفة عمادهـا تحقیـ
ـــاءة وفعالیـــة المراجعـــة الداخلیـــة معـــا ـــة مـــدخالت عملیـــة المراجعـــة الداخلیـــة . ًكف وتقـــوم الكفـــاءة علـــى عالق

وتعــد . وتتــرجم المــدخالت فــى صــورة تكلفــة المراجعــة الداخلیــة١١).نتائجهــا المتوقعــة الطموحــة(بمخرجاتهــا 
ة المراجعـــة الداخلیـــة  مـــسبب تكلفـــ- بمـــا تتـــضمنه مـــن عملیـــات فرعیـــة وأنـــشطة-عملیـــة المراجعـــة الداخلیـــة

                                                
شغیل  ١١ ات(تعكس الكفاءة العالقة ما بین مدخالت ومخرجات من خالل الت ا )العملی ات إم ن للعملی اءة إذا أمك ة بالكف صف العالق ، فتت

ن المدخالتتحقیق المخرجات بأدنى قدر مم در المحدد م ات بالق ن المدخالت أو تعظیم المخرج ى . كن م ى ھ وم فن ة كمفھ والعملی
وارد  ل من خالل استنفاد م ات العمی ل متطلب ات تقاب ى مخرج ى تحول مدخالت إل  Audit Scotland)مجموعة من األنشطة الت

؛ أما )معلومات(ألساس قابلة للتحویل إلى مخرجات وتختلف المدخالت عن الموارد، فى أن المدخالت ھى بیانات فى ا.  (2 ,2000
 . الزمة لعملیة التحویل لكنها غیر قابلة للتحویل فھى- من أصول وأفراد وتسھیالت وغیرھا–الموارد 



 ١٦

Cost Driver . األمــر الــذى یجعــل مــن عملیــة المراجعــة الداخلیــة أســاس إعــادة هندســة كفــاءة المراجعــة
ــأثیر الــسلبى Cutتــرتبط إعــادة الهندســة بمحــاوالت قطــع الداخلیــة، حیــث   تكلفــة المراجعــة الداخلیــة دون الت

فـى  -تـرتبط، والتـى ائج المراجعـة الداخلیـة ألهـدافهاعلـى بحـث مـدى تحقیـق نتـ الفعالیـة بینمـا تقـوم .علـى فعالیتهـا
، وبمـا یحقـق لمـستخدمیها) فائـدة( منفعة  أعلى وانتاج معلومات أكثرAudit Coverage  بتغطیة-اعتقاد الباحث

ٕواذا كــان مــن  .هــدف المراجعــة الداخلیــة فــى خدمــة منــشأة األعمــال ممثلــة فــى أصــحاب الحقــوق والمــصالح بهــا
 المنتظــر تحقیقهـــا مــن قبـــل إعــادة هندســـة المراجعــة الداخلیـــة تــشمل كـــل مـــن Utilityة المتوقــع، أن المنفعـــ

ومــن . ًكفــاءة وفعالیــة المراجعــة، فــإن العمــل علــى تحقیــق الكفــاءة یجــب أن یكــون محكومــا بتحقیــق الفعالیــة
ـــب أساســـى لتحقیـــق  المفتـــرض أن الكفـــاءة تـــسبق الفعالیـــة؛ بمـــا قـــد یجعـــل كفـــاءة المراجعـــة الداخلیـــة متطل

ٕوال تهدف إعادة هندسة المراجعة الداخلیة إلى تحقیق الكفاءة والحفـاظ علـى الفعالیـة، وانمـا تهـدف . فعالیتها
  .ًإلى تحسین كل من الكفاءة والفعالیة معا وبشكل جوهرى

؛ والـذى Continuous Improvement Process (CIP)ال تعنـى إعـادة الهندسـة التحـسین المـستمر  و
 Open-Ended خــالل فتــرة زمنیــة غیــر محــددةهضــافى فــى األداء ومخرجاتــیعنــى مــنهج التحــسین اإل

Period of Time. فـإذا كـان الغـرض مـن إعـادة هندسـة المراجعـة الداخلیـة هـو إحـداث  تغییـر جـوهرى 
Innovation  ـــألداء ـــشغیل ومخرجـــات(ل ـــر متوقـــع ) مـــدخالت وت  Abrupt)متفجـــر(حـــالى ومثیـــر وغی
(Volatile)مـن خـالل اسـتثمار أولـى Initially  عـال وتكلفـة تحـسین إجمالیـة منخفـضة، فـإن الغـرض مـن 

اســتخدام منهجیــة التحــسین المــستمر هــو إحــداث تحــسین إضــافى تــدریجى، وقــد یمیــل إلــى الثبــات، طویــل 
فإعــــادة هندســــة المراجعــــة  .اآلجــــل مــــن خــــالل اســــتثمار أولــــى مــــنخفض، وتكلفــــة تحــــسین إجمالیــــة عالیــــة

 Fundamental فــى جوهرهــا هــى إعــادة تفكیــر  Reengineering of the Internal Auditالداخلیــة
Rethinking فــى كیفیــة إحــداث تغییــر جــذرى فــى أداء المراجعــة الداخلیــة؛ بفكرهــا الجدیــد؛ بغیــة تطــویره جوهریــا ً ً

ــــ،وبمقیــــاس القیمــــة ــــسرعة(، ومقــــاییس التكلفــــة والوقــــت س رئیــــسى معاصــــرا كمقی والجــــودة كمقــــاییس مــــساعدة ) ال
(Hammer and Champy 1993).  إعـادة هندسـة المراجعـة الداخلیـة تحـسینات ومـن المتوقـع أن تحقـق

محــاوالت تحطــیم أو تجــاوز قــائم علــى  Radical مــن خــالل إحــداث تغییــر جــذرى Dramaticأداء مثیــرة 
حـدود أو منطـق العملیـات التقلیـدى فــى إطـار مـنهج علمـى بنمـاذج وأدوات وفــى ضـوء إعـادة تقیـیم واعتبــار 

  Ambitious .(Zigiaris 2000, 7) الموارد والمهارات، بما یعمل على تحقیق نتائج طموحةللمهام و
  المراجعة الداخلیة إعادة هندسةمقومات  ٢-٣
 یعتقــد الباحــث، بــضرورة تــوافر متطلبــات تعــد بمثابــة مقومــات إلمكانیــة إعــادة هندســة المراجعــة الداخلیـــة 

  : كما یلى، وهىبمنشآت األعمال
 Business Process Reengineering (Teeterعمـال األأة منهجیـة إعـادة هندسـة  تبنى المنـش-١

 فإعــادة هندســة المراجعــة تتطلــب تغیــرات جوهریــة لعملیــات المنــشأة والــنظم المــسئولة عــن ١٢. (2014
                                                

شغیل New Benefits إلى تحقیق منافع للمنشأة (BPR)تسعى إعادة ھندسة األعمال  ١٢  Process Excellence قائمة على تمیز الت
(Bahramnejad et al. 2015, Mekonnen 2017) . اس ویعد ال سببا إلنتك ة األعم ادة ھندس ة إع شأة لمنھجی ى المن ًغیاب تبن

محاوالت إعادة ھندسة المراجعة الداخلیة، خاصة مع اعتماد األخیرة على مقومات تحقق األولى ، مثل اعتماد أتممة المراجعة على 
شأة دى المن ا أو . وجود بنیة تكنولوجیة تحتیة ل ة دائم ة لیست ناجح ة الداخلی ة المراجع ادة ھندس اوالت إع ى أن مح شیر إل د ی ا ق ًوبم

  .(Teeter 2014, 8)بالضرورة 



 ١٧

 ویعتقــد الباحــث، بــضرورة اعتمــاد هــذه .(Teeter 2014, 76)المنــشأة ومعلومــات بیانــات  انتــاج 
 والـذى ،Value-Based Management (VBM)اإلدارة علـى أسـاس القیمـة المنهجیـة علـى مـدخل 

تعظـیم قیمـة  بهـدف Value –Creating Opportunitiesٕیعتمد على تحدید وادارة فرص خلق القیمـة 
  . بما یتسق مع منهجیة إعادة الهندسة(Werner and Jones 2004, M-11)المنشأة على المدى الطویل 

 لحاجـــــة Staff تعكـــــس إدراك اإلدارة والعـــــاملین  للمراجعـــــة الداخلیـــــةVision وجـــــود رؤیـــــة مـــــستقبلیة -٢
  سـاس إعـادة هندسـة الوضـع الحـالى للمراجعـة الداخلیـةأتـشكل و، المراجعـة الداخلیـة للتغییـر الجـوهرى

(Hosseini and Moghadam 2017).كعمیــل ،  وتقــوم هــذه الرؤیــة علــى الرؤیــة الكلیــة للمنــشأة
 Gupta)كمـــسببات رئیـــسیة لجهــود التغییـــر لقیمــة المنـــشأة لفـــرص والتهدیـــدات وا ،للمراجعــة الداخلیـــة
وتعكــس هــذه الرؤیــة فهــم إدارة المنــشأة وقبــول إدارة وأفــراد المراجعــة الداخلیــة للتغیــرات . (180 ,2001

، كمــا یجــب أن ممكنــةالمــستقبلیة للمراجعــة الداخلیــة الرؤیــة یجــب أن تكــون و. الجذریــة المزمــع إجراؤهــا
  ١٣.وسلوكیة Technical وفنیة Conceptual وانب فكریةتشمل ج

، فإعـادة الهندسـة هـو بنـاء موجـه علـى أسـاس العمیـل (Zigiaris 2000, 3) تحدید العمیل ومتطلباتـه -٣
Customer-Oriented Reengineering . والعمیـــل هـــو المنـــشأة ممثلـــة فـــى أصـــحاب الحقـــوق

ـــة تقـــوم . همینالمـــسادون قـــصرها علـــى اإلدارة أو والمـــصالح بهـــا  فـــى فإعـــادة هندســـة المراجعـــة الداخلی
فهـم بالـضرورة تطلـب فت، Customer Service Oriented Processالعمیـل األسـاس علـى خدمـة 

فــى إطــار فهــم العمیــل للمراجعــة واســتقبال جیــد لرســائله مــن خــالل لعمیــل طبیعــة ومــا هیــة واحتیاجــات ا
 . (Zigiaris 2000, 8) رسائل تتصف بجودة المحتوىحاجته لالداخلیة و

   (Zigiaris 2000, 3) (IT)تكنولوجیا المعلومات استخدام  -٤
  Information Technology have Changed this Cost/Benefit Equation, but the 
Accounting and Auditing Standards have not yet been Adapted to Reflect this Fact   
(Kuenkaikaew and Vasarhelyi 2013, 38).                                                            

ــا المعلومــات دورا هامــا فــى المراجعــة المعاصــرة والمــستقبلة  ًتلعــب تكنولوجی حیــث تــساعد التكنولوجیــا ١٤.ً
فعلـى سـبیل المثـال، . (Teeter 2014, 80)وكیفیـة فعلـه  الـداخلى فى إعـادة هندسـة مـا یفعلـه المراجـع

  عنـد تكلفـةعلـى بكفـاءة أAssuranceتسمح تكنولوجیا المعلومات بإمكانیـة إنجـاز نفـس مـستوى التأكیـد 
ــا فــ ١٥.(AICPA 2014, 6; Teeter 2014, 8) أقــل )جهــد ووقــت مراجعــة( ال تعــد تكنولوجی

                                                
تشمل الجوانب الفكریة تقییم أھداف المراجعة الداخلیة لتحدید تلك األھداف التى ما زالت مالئمة وتلك غیر القابلة للتطبیق واألخرى  ١٣

افتھ رح إض ن المقت ى م راءات . (Teeter 2014, 76)االت الیب وإج دخل وأدوات واس تراتیجیة وم ة اس ب الفنی شمل الجوان ا ت كم
ى . المراجعة والتقنیة التكنولوجیة الالزمة ت الحقیق ة الوق ى بیئ ال، ف ع Real-Time Environmentفعلى سبیل المث ن المتوق ، فم

   .المستمرة كأساس إلعادة ھندسة المراجعة الداخلیةتبنى رؤیة أتممة المراجعة الداخلیة واستخدام مدخل المراجعة 
اھرة  ١٤ ى وجود ظ ة وف ة الداخلی ة المراجع ادة ھندس ع إع ى یمكن استخدامھا م ، Big Dataتتعدد التقنیات التكنولوجیة المعاصرة الت

سحابیBlue Skyفتشمل استخدام   – Cloud Computingة  لوصف كل من تقریر ونظم المراجعة المستقبلیة، واستخدام التقنیة ال
 ألداء مراجعة Data Science Technology، واستخدام تكنولوجیا علم البیانات Outsourcingكأحدث مداخل اإلسناد الخارجى 

ابقا  ة س م تكن متاح ات (Hoogduim 2014)ًأكثر فاعلیة وتوفیر أشكال جدیدة من أدلة اإلثبات ل ل بیان ا تحلی ، واستخدام تكنولوجی
ة بموضوع Audit Data Analytics(ADA)المراجعة  ات المرتبط ن البیان ات م د واستنباط معلوم ل وتحدی شاف وتحلی  فى اكت

     .المراجعة ألغراض تخطیط وأداء المراجعة
 أتممة العدید من أنشطة ومھام المراجعة الداخلیة، وأداؤھا Continuous Auditingیمكن باستخدام تكنولوجیا المراجعة المستمرة  ١٥

ات المحاسبیة . كفاءةب ة أوسع للمجتمع ة من خالل تغطی ة المراجع ى تحسین فعالی ات ف ا المعلوم سھم تكنولوجی ع، أن ت ومن المتوق



 ١٨

ٕالمعلومــات مجـــرد عامــل حیـــوى وانمـــا هــى متطلـــب هـــام إلعــادة الهندســـة، وبـــدونها فمــن غیـــر المحتمـــل 
 . (Teeter 2014, 56)  للمراجعة الداخلیةغییر الجذرى الالزمحدوث الت

صـــــفات،  [  أنـــــشطة-عملیـــــات فرعیـــــة (مكوناتهـــــا  تـــــوافر قاعـــــدة بیانـــــات بـــــشأن المراجعـــــة الداخلیـــــة و-٥
فــى ضــوء مقتــضیات التطبیــق، وبمــا یــسمح بالمعرفــة التفــصیلیة ) ] ٠٠٠ -  أدوات، أســالیبخــصائص،

 ومــــدخالتها ومخرجاتهـــا وغیرهـــا الالزمـــة إلمكانیـــة إعــــادة Linksا بـــشأن العملیـــات واألنـــشطة وعالقاتهـــ
  . هندسة المراجعة الداخلیة

    Empowering People   المراجعة الداخلیة تدعیم أفراد-٦
لـــدى أفـــراد المراجعـــة الداخلیـــة القـــدرة علـــى ولتـــدعیم أفـــراد المراجعـــة الداخلیـــة رؤیتـــین، أولهمـــا أن یكـــون    

 الالزمـــــــة Authority الـــــــصالحیةالبیئـــــــة والمعلومـــــــات واألدوات والتـــــــدریب واألداء فـــــــى ضـــــــوء تـــــــوافر 
(Zigiaris 2000, 3-5) .لمقابلـة التغیـرات؛  ؛ الداخلیـةفیمثل عدم كفایة عدد أو تدریب أفـراد المراجعـة

ًعائقـا جوهریـا لجهـود إعـادة الهندسـة  ً(Gupta 2001, 180) . ،النظـر إلـى المراجـع الـداخلى وثانیهمـا
األمـر الـذى .  ولیس كعنصر تكلفـة یتعـین تخفیـضهValuable Resource (Asset) قیمة كمورد ذى

لتحـسین والتطـویر مـن خـالل التــدریب لیخـضع صـل أیفـرض ضـرورة التعامـل مـع المـراجعین الـداخلیین ك
وبمـا یعكـس ضـرورة دعـم االسـتثمار .  لمتطلبـات وظـروف تمیـز األداءAdaptabilityوالتحفیز والتهیئـة 

مـن خـالل المراجعـة الداخلیـة  وتفعیل دورهـم فـى تحـسین ،)رأس مال بشرىك( المراجعة الداخلیة أفرادفى 
  ١٦.المشاركة والتنسیق

محــل ) ٠٠٠ - أنــشطة-عملیــات فرعیــة(عناصــر المراجعــة الداخلیــة مكونــات و إمكانیــة الــسیطرة علــى -٧
لــضرورى إدراك مــدى تــأثیر ومــن ا. ومــا ال یمكــن الـسیطرة علیــه یعــد مــن عناصــر البیئـة. إعـادة الهندســة

عناصــر أو مكونــات المراجعــة الداخلیــة  علـى - والتــى تقـع خــارج نطــاق الــسیطرة–ة یــتلـك العناصــر البیئ
 .عادة هندستهاالمطلوب إ

ـــین عناصـــر   ـــز مـــا ب ـــات ومـــن الـــضرورى التمیی ـــات( أو مكون المراجعـــة الداخلیـــة ) ٠٠٠ - أنـــشطة-عملی
حیـث یجـب عنـد .  الداخلیـةالمراجعـةقیمة أثیر العناصر التابعة على القائدة واألخرى التابعة، وتقییم مدى ت

إعــادة هندســة المراجعــة الداخلیــة ضــرورة اعتبــار أنــه إذا كــان وجــود العناصــر التابعــة ال یــضمن بالــضرورة 
  . انخفاض قیمة المراجعة الداخلیة أو فشلها، فإن غیابها ال یجب أن یعنى  الداخلیةالمراجعةقیمة 

 إلــى بــدایات د إعــادة هندســة المراجعــة الداخلیــة یقــو)مقومــات(إن عــدم تــوافر متطلبــات باحــث، ویعتقــد ال  
منــشآت اخفــاق إعــادة هندســة المراجعــة الداخلیــة فــى  توقــع یعنــىقــد األمــر الــذى . خاطئــة إلعــادة الهندســة

 ;Teerter 2014, 57) أحـد أو بعــض مقومـات إعـادة الهندســةمـن عـدم تــوافر التـى تعــانى االعمـال 
Gupta 2001, 119)  . 

  :، كما یلىعلى عدة افتراضات هىتقوم منهجیة إعادة هندسة المراجعة الداخلیة یعتقد الباحث، بأن كما 

                                                                                                                                       
ورى  اس ف ى أس ات عل شاف التحریف ة واكت ة والمراجع رى المعاین یض خط  Timelier Basis (Kuenkaikaew andوتخف

Vasarhelyi 2013, 42).  
زئة عملیة إلى عملیات فرعیة، فإنھ یجب إشراك عدد من المراجعین الداخلیین بشكل متزامن فى مقترحات فعلى سبیل المثال، مع تج ١٦

 .التحسین، وأحد األنماط الفعالة للتنسیق ھو تقسیم أفراد المراجعة الداخلیة إلى فرق وتجمیع الفرق فى فرق أكبر



 ١٩

 كفـاءة وكفایــة أفــراد المراجعــة الداخلیــة، بمــا یــسمح بتكــوین وتنظــیم فــرق عمــل یمكنهــا التكیــف مــع طبیعــة -
، والتـى قـد تتطلــب معالجـة متزامنــة )٠٠٠ -نــشطةاأل –العملیـات (مكونـات وعناصـر المراجعــة الداخلیـة 

Concurrent أو متوازیــة Parallel . تطلـــب إعـــادة هندســـة بعـــض العملیـــات تفعلـــى ســـبیل المثـــال، قـــد
اشــتراك فــرق عمــل بــشكل متــزامن؛ كمــا قــد یتطلــب األمــر أداء بعــض األنــشطة لعملیــة مــا بــشكل متــوازى 

  . Link Parallel Activities and Integrating their Resultsنتائجهاَوبما یمكن من ربط وتكامل 
ـــب .  مـــن تكنولوجیـــا المعلومـــات لـــدى منـــشأة األعمـــالInfrastructure تـــوافر بنیـــة أساســـیة - حیـــث یتطل

 بمنـشأة مـا ضـرورة أن یتـوافر لـدى المنـشأة بنیـة أساسـیة المراجعـة الداخلیـةاستخدام مدخل إعادة هندسـة 
Infrastructureتعد شرطا مـسبقا  معلوماتیة؛ والتى ً ًPrerequisiteقـد كمـا .  إلعـادة هندسـة العملیـات

ٕإعادة هیكلة تكنولوجیا المراجعـة الداخلیـة مـن خـالل إدخـال واحـالل أنـشطة بتسمح تكنولوجیا المعلومات 
وهـــو مـــا قــــد یتطلـــب اســـتثمارات إضــــافیة فـــى تقنیـــة تكنولوجیــــا .  محــــل أخـــرى أقـــل تقنیــــةعالیـــة التقنیـــة

     .  IT Infrastructureالمعلومات 
 بالقـدر الـالزم بمـا یجنـب المنـشأة الهـدر)  وغیرهـاالمادیـة والتكنولوجیـة والبـشریة( استخدام موارد المراجعـة -

Fat أو الفاقد Waste  ویسمح لها بالوصول إلى الكمالPerfectفى استخدام الموارد .  
ى لمكونـات وعناصـر المراجعــة بالتحـسین الجــوهر  Put the Decision point إمكانیـة اتخـاذ قـرار-

  . إلعادة الهندسة)الخاضعة(محل الداخلیة 
) الذهنیــــــــة( والتــــــــصوریة Physical) الملموســــــــة( الــــــــتحكم فــــــــى حــــــــدود المراجعــــــــة الداخلیــــــــة المادیــــــــة -

Conceptual مكونـــات أو عناصـــر  بمـــا یـــسمح بإمكانیـــة توســـیعها او تـــضییقها الســـتیعاب أو اســـتبعاد
  .ق تحدید نطاق إعادة الهندسةفى سیاالداخلیة المراجعة 

  المراجعة الداخلیةعملیة  إطار مقترح إلعادة هندسة ٣-٣
"Because Internal Audit is a Cost Center, Upfront Investment in Enhanced Auditing 
Development may not Allocated without a Strong Argument for Longer Term Cost 
Savings… Future Research may offer Insight into the Reengineering Paradigm" (Teeter 
2014, 6, 80). 

علـى تبنـى فكــر یقـوم  Reengineering Paradigm  المراجعــة الداخلیـةمنظـور إعـادة هندسـةإذا كـان  
، فإنـه مـن الـضرورى اسـتخدام مـدخل مالئـم فـى إطـار منهجیـة تتـسق New Conceptualizationجدیـد 

وفــى ضــوء المنظــور الحــالى للمراجعــة . (Hammer 1990; Teeter 2014, 93)  الفكــرمــع هــذا
 A key Element of the New Definition ofللمنـشأة ویحـسن أداءهـا كنشاط یضیف قیمةالداخلیة 

Internal Audit is the Focus “Designed to Add Value and Improve an 
Organization’s Operations” (IIA, 2002). ، أن قیمـة المراجعـة الداخلیـة المحققــة ومـع اعتبــار

ـــساؤل فـــى ظـــل الظـــروف الراهنـــة ـــشآت ؛محـــل ت ـــة بالعدیـــد مـــن من  والتـــى شـــهدت قـــصور المراجعـــة الداخلی
 Michalis et al. 2013; Caratas and Spatariu) مالیـةتعرضت ألزمات وانهیاراتاألعمال التى 



 ٢٠

ـــى المراجعـــة الداخلیـــة فـــىقیمـــة فـــإن  ١٧،(2014 ٕواذا كـــان بقـــاء ونمـــو منـــشآت األعمـــال . التقیـــیم حاجـــة إل
  .یتوقف على قیمة المراجعة الداخلیة، فإنها یجب أن تسعى إلى إدراك وتفعیل سبل تحقیق هذه القیمة

ًویعتقد الباحث، أن التوجـه نحـو تأكیـد قیمـة المراجعـة الداخلیـة یتطلـب مـدخال للمراجعـة الداخلیـة یقـوم علـى 
األمـر الـذى قـد یكـشف عـن توقـع . ًض مدخال لتطویر المراجعـة الداخلیـة مـن منظـور القیمـةالقیمة، كما یفر

القــائم علــى إدراك  -  Value Creation Approach (VCA)اســتخدام مــدخل خلــق القیمــةمالئمــة 
  ١٨.(Rodriguez 2008, 26)المراجعة الداخلیة  عملیةعادة هندسة  كمدخل إل-القیمة

ًم مـــدخل خلـــق القیمـــة فـــى المراجعـــة الداخلیـــة تحركـــا مـــن االهتمـــام بجـــودة ویعكـــس التحـــرك نحـــو اســـتخدا 
حیـث . قـوق والمـصالح بالمنـشأةحٕالخدمات المهنیة إلى االهتمام بخدمات خلق واضافة القیمـة ألصـحاب ال

ٕ وانمــا یـشمل خلـق القیمــة ألصـحاب الحقــوق ،)كمفهـوم تقلیـدى(فحــسب المـساهمین لـصالح ال یقتـصر خلـق القیمــة 
   (Laszlo 2008; Vormedal 2009; Buys et al. 2010))كمفهوم معاصر(ح اآلخرین بالمنشأة والمصال

علـــى اســتخدام منظــور العملیـــات إلعــادة هندســـة المراجعــة الداخلیــة  (VCA)مــدخل خلـــق القیمــة یقــوم و  
Process Perspective كمـــا تعــد أســـاس مـــنهج للمنــشأةالعملیــات وســـائل خلــق القیمـــة ، حیــث تعـــد ،

 Value-Based Measurement (Christopher and Larcherس علــى أســاس القیمــة القیــا
 تحـــت اعتبـــار أن القیمـــة هـــى نـــسبة المنفعـــة المحققـــة إلـــى التكلفـــة المـــضحى بهـــا، وأن عملیـــة ١٩.(2001

 هـى هیكـل مـن عملیـات فرعیـة لكـل منهـا مجموعـة مـن  Internal Audit Processالمراجعـة الداخلیـة
  ٢٠.(Zigiaris 2000, 2)قیمة الالتى تستخدم أفراد ومعلومات وموارد أخرى لخلق األنشطة المرتبطة و

، تقوم المراجعة الداخلیةعملیة  بمنظور العملیات رؤیة جدیدة لتقییم (VCA) ویطرح مدخل خلق القیمة 
 Process Valueن تحلیل عملیة المراجعة الداخلیة إلى تحلیل قیمة هذه العملیةعلى التحول م

Analyses(PVA).ویعنى تحلیل القیمة ٢١Value Analysis الدراسة المنظمة والمنهجیة لكل عنصر 
تكلفة للمدخالت والتشغیل بشأن خدمات المراجعة الداخلیة القائمة، بما یضمن إنجاز خدمات المراجعة 

  . (Handfield et al. 2009, 289, 442)ألغراضها عند أقل تكلفة كلیة ممكنة 
 Enhanceة تمثل العالقة ما بین الغرض والتكلفة، فإن هدف تحلیل القیمة هو تدعیم ٕواذا كانت القیم  

  .(Handfield et al. 2009, 162) بالفعالیة )التضحیة(اإلضرار القیمة بتخفیض التكلفة دون 
 بما، لفتهاً على المساءلة عن األنشطة بدال من تك(PVA)  المراجعة الداخلیةویقوم تحلیل قیمة عملیة 
ً اعتمادا على تحدید وتقدیر محتوى القیمة، والتى یمكن من خاللها تصنیف - لألنشطةتحلیل رضه من تف

                                                
 Aholdفى بلجیكا،  Hausipe, Lernout  فى بریطانیا،Carillion فى الوالیات المتحدة االمریكیة،Enron, World com  مثل ١٧

  . فى فرنسا، وغیرھاVivendi Universal فى إیطالیا، Parmalatفى نیوزیلندا، 
د  ١٨ ى تحدی سین عل وم التح ع، أن یق ن المتوق ال م ھاإلھم ھ لنھایت ن بدایت ل م ة للعمی ق القیم رى خل الل مج ھ خ ضھ أو أزالت م تخفی  ث

(Womack and Daniel 2004)المراجعین ، تحت افتراض كفایة مھارات وقدرات الداخلیین على األداء .  
یجب أن یتوافر لدى منشأة األعمال دلیل للمراجعة الداخلیة معتمد من مجلس إدارتھا یكشف عن طبیعة العملیات واألنشطة ونطاقھا  ١٩

  . وغرضھا فى إطار من االختصاصات والواجبات والمسئولیات المقررة
مالیة، ( أو األنشطة تحكمھا موارد متاحة Interdependent Operationsفالمراجعة الداخلیة ھى مجموعة من العملیات المتداخلة  ٢٠

ا اءة (Bihemaiso 2007, 8; Karapetrovic and Willborn 1985)) ومعلوماتیة، وفنیة، وغیرھ وارد وكف در الم ى ق ، وعل
  . (Bihemaiso 2007, 5) یتحدد مستوى خطر وجودة المراجعة الداخلیة -ا بما یحقق التوظیف الكفء لھ–إدارتھا 

حول إدارة المراجعة الداخلیة ت، ولت (IIA 1999)یتوافق ھذا التحول مع التحول المفاھیمى لرؤیة المراجعة الداخلیة كنشاط ذى قیمة ٢١
ة ) الموقفى، والمدخل  Fixed Frequencyكمدخل الفترة الثابتة(من المداخل التقلیدیة  ق القیم ى مدخل خل  Value Creationإل

Approach ا( القائم على إدراك قیمة نشاط المراجعة الداخلیة للمنشأة صالح بھ وق والم ى أصحاب الحق ة تطویر )ممثلة ف ، وأھمی
  . داء من منظور سلسلة القیمةالتى تكفل فاعلیة األفاعلیة المراجعة الداخلیة كنشاط مضیف للقیمة من خالل تبنى وتطبیق اآللیات المناسبة 



 ٢١

 Akoy and) ال تضیف قیمة وأخرى أنشطة المراجعة الداخلیة من زاویة القیمة إلى أنشطة تضیف قیمة
Bozkus 2012) -هااتمسبب و Drivers )وهو قیاس  ؛اوقیاس أداءه) األسباب الرئیسیة ألداء األنشطة

-Valueالتكلفة التى تضیف قیمة وفى إطار تعریف  ؛وقیمته كفاءة األداء بعدین رئیسیین هماقائم على 
Added Costs  تكلفة األنشطة التى تضیف قیمة بكفاءة كاملة بأنهاPerfect Efficiency . األمر

تضیف قیمة  قیمة أو الذى یعنى أن التكلفة التى ال تضیف قیمة هى تكلفة األنشطة التى ال تضیف
  .Inefficient Performanceبأداء غیر كفء 

ٕواذا كان تحلیل األنشطة یعمل على استبعاد األنشطة غیر الضروریة، فإنه یعمل فى ذات الوقت على   
  .زیادة كفاءة األنشطة الضروریة

معنى القدرة على ، بلقیمةاإدراك ضرورة  (PVA)ویتطلب تطبیق تحلیل قیمة عملیة المراجعة الداخلیة   
 من خالل توصیف أنشطة المراجعة  من أنشطة المراجعة الداخلیةقیمة) ما له(تحدید ووصف ما یخلق 

ًالداخلیة توصیفا دقیقا من حیث التوقیت والتسلسل والمحتوى ونوعیة الصفات والخصائص التى یجب أن  ً
مة نقطة بدایة تطبیق تحلیل قیمة العملیة، ویعد تعریف القی.  وغیرهاتتوافر فى المراجع الداخلى القائم بها

كما یتطلب تطبیق . Value-Creating Processوالذى یمكن من خالله تقییم عملیات خلق القیمة 
، Value Streamالقیمة ) تدفق( التعرف على مسار (PVA) المراجعة الداخلیةةعملیة تحلیل قیم

ًفى مجملها عملیة المراجعة الداخلیة، اعتمادا ًوالذى یتضمن سلسلة متكاملة من عملیات فرعیة تشكل 
ً والتى تعد جزءا من ؛Value Chain Functionsعلى فهم سلسلة القیمة ألنشطة المراجعة الداخلیة 

انسیاب القیمة خالل مجرى أو ٕ وادراك مدى ؛Whole Value Chain لمنشأةلسلسلة القیمة الكلیة 
والمعلومات وغیرها خالل كل عملیة من عملیات المراجعة مسار تدفق القیمة من خالل تدفق البیانات 

 مع التعرف على كافة الخطوات المرافقة لسلسلة كل عملیة وما تتضمنه من أنشطة خلق القیمة ،الداخلیة
ویتضمن تدفق القیمة كافة أنشطة المراجعة الداخلیة التى تضیف ٢٢.(Baggaley 2003,24) للمنشأة

متوقع، أن أنشطة المراجعة الداخلیة التى ال تضیف قیمة أو التى تسبب ومن ال. والتى ال تضیف قیمة
تقع فى نوعین ھما، أنشطة یمكن تجنبھا فى األجل القصیر، وآخرى ال یمكن تجنبھا فى األجل ) الفاقد (الهدر

  -:ة، ھى من خالل ثالث حلقات متتابع الداخلیةومن المتوقع، أن یتشكل مسار خلق القیمة فى المراجعة.  القصیر

، وتتطلــب أن یعكـــس تــدفق مــوارد المراجعـــة وكافــة التكــالیف المرتبطـــة بهــا عالقـــة Causality الــسببیة -
وتـستند الـسببیة علـى مـصطلح . بالمنـشأة، والتـى تحكمهـا سلـسلة القیمـة Cause-Effectالسبب واألثر 

 Attributableیــر ، وهــو المــصطلح الــذى أوجــد مفهــوم التكلفــة القابلــة للتبرRelevant Termالــصلة 
 . ًوفقا للعالقات السببیة بین التكلفة وغرضها

وتــــرتبط . ، حیــــث تعتبــــر االســــتجابة بمثابــــة المكمــــل والمفــــسر للــــسببیةResponsiveness االســــتجابة -
 . االستجابة بتحدید كل من المسارات السببیة ذات التأثیر المتكافىء وغیر المتكافىء على القیمة

                                                
واألخرى  )  ثانویة- جوھریة( یكشف مسار تدفق القیمة عن القیمة التى تضیفھا األنشطة، فیمكن تحدید األنشطة التى تضیف قیمة  ٢٢

  . ًالتى ال تضیف قیمة، تمھیدا إلجراء تغییرات فى تیار القیمة بما یؤدى إلى تدفق التحسینات وزیادة القیمة



 ٢٢

ًیث یعد التشغیل ناتج تفعیل االستجابة، فتكون أنشطة خلق القیمة سببا   ، حProcess التشغیل -
فاستخدام موارد .  الداخلیةالمراجعةات الستهالك موارد المراجعة، والتى تمثل عوامل إنتاج خدم

ویتطلب تحقیق . ُالمراجعة یحدث التكالیف التى تحمل على األنشطة ثم تحمل على خدمة المراجعة
، وعالقتها ببعضها البعض  الداخلیةاس االستجابة فهم وتحلیل موارد المراجعةالتشغیل على أس

هندسة عملیة إعادة حیث تعتمد . ، وعالقتها بأنشطة خلق القیمة))التفاعلیة(العالقات التبادلیة (
  واالنشطة الضروریة لخلق القیمة، عند ترجمة استراتیجیة فهم سلسلة القیمة، على الداخلیةالمراجعة

وهو فهم قائم على إدراك عالقات ). Actingالتصرف (  إلى أهداف وخطط وبرامج وسلوكراجعةالم
  ٢٣.Cause-and-Effect Relationshipالسبب والنتیجة 

وتحلیل سلسلة القیمة هى إحدى أدوات إدارة التكلفة االستراتیجیة، والتى تقوم علـى تحلیـل قیمـة كـل نـشاط  
بمـا یكـشف عـن نـسبة إضـافة كـل نـشاط فـى سلـسلة القیمـة، األمـر ) نـسةالمتجا(إلى إجمالى قیمة األنشطة 

 وتجنـــب إهـــدار ، واســـتحداث أنــشطة جدیـــدة ذات قیمــة،الــذى یـــسمح بتطــویر األنـــشطة التــى تـــضیف قیمــة
المــوارد فــى تطــویر أنــشطة ال تــضیف قیمــة مــن خــالل تقلــیص األنــشطة الــضروریة التــى ال تــضیف قیمــة 

  ٢٤.قیمةعدیمة الریة والتخلص من االنشطة غیر الضرو
 Cost فــى تحدیــد فــرص وفــورات التكلفــةValue-Chain Analysisویــسهم تحلیــل سلــسلة القیمــة   

Savings Opportunities (Handfield et al. 2009, 210) . تحلیـل سلـسلة القیمـة حیـث یـوفر
خفـیض بعـض معلومـات عـن تكـالیف أنـشطة المراجعـة ومـستوى طاقـات األنـشطة ومـدى إمكانیـة زیـادة أو ت

عملیـــة األنــشطة، والمــوارد الالزمــة لهـــذه األنــشطة وغیرهــا بمـــا یــسمح بــإدارة التكلفــة لغـــرض إعــادة هندســة 
فــى ) ٠٠٠مالیــة، تــشغیلیة، التــزام، (المراجعـة الداخلیــة مــن خــالل إعـادة تــصمیم أنــشطة المراجعــة الداخلیـة 
ســتهالكها مــن المــوارد للتعــرف علــى ضـوء تحدیــد مــسببات التكلفــة التــى تحقــق الــربط بــین االنــشطة وحجــم ا

مـــدى كفـــاءة هـــذه األنـــشطة فـــى اســـتخدام المـــوارد وفـــى إطـــار التوجـــه نحـــو الـــتخلص مـــن األنـــشطة غیـــر 
  ٢٥.الضروریة وتحسین األنشطة الضروریة، وبما یساعد المنشأة على تحسین كفاءة المراجعة الداخلیة

                                                
ات التطویر Process Value Chain (PVC)سلسلة القیمة للعملیات تشمل  ٢٣ ى، عملی  Innovation ثالثة أنواع من العملیات ھ

Process المستقبلى نحو خلق القیمة إدارة المراجعة الداخلیة  والتى تعكس توجھLong-wave of Value Creation من خالل 
  والتى تعكس توجھOperations Processذه االحتیاجات، وعملیات التشغیل  ومحاولة خلق خدمات تلبى ھالعمیلتوقع احتیاجات 

اج خدمShort-wave of Value Creation الحالى لخلق القیمةإدارة المراجعة الداخلیة  ات إنت ات  من خالل عملی ى حاج ات تلب
ة وال Post- Service Processالخدمة ، وعملیات ما بعد ومتطلبات العمیل شمل المتابع ة العكسیة وت دفق . تغذی ضمن مسار ت ویت

 كل عملیات التشغیل التى یتم أداؤھا لتحویل طلب العمیل إلى خدمة، وبما یعكس سلسلة متكاملة من العملیات Value Streamالقیمة 
  . (Siang 2010, 18)منشأةتقود فى النھایة إلى خلق القیمة لل

ا تركز إدارة التكلفة على األجل الطویل فى إطار رؤ ٢٤ ى من أھمھ ة  والت الیب إدارة التكلف دد أس یة استراتیجیة شاملة ومتكاملة، وتتع
ًأسلوب التحلیل االستراتیجى للتكلفة والذى یقوم على فھم الوضع االستراتیجى للمراجعة الداخلیة اعتمادا على تحلیل مسببات التكلفة 

رات  دوره بحث التغی ب ب ذى یتطل ة، وال شأة فى إطار تحلیل سلسلة القیم ى المن ؤثر عل ف ت ال، وكی ة االعم ى بیئ ع حدوثھا ف المتوق
رات ل االستراتیجى . وأنشطة المراجعة الداخلیة، وما ھى الموارد الالزمة لألنشطة حتى یمكنھا التعامل مع ھذه التغی وفر التحلی وی

كما وأن تحدید .  األنشطة من حیث األھمیةًللتكلفة معلومات عن استغالل موارد المراجعة وتوزیعھا طبقا لقائمة األولویات بعد ترتیب
  .الجزء من موارد المراجعة  لكل نشاط من أنشطة سلسلة القیمة یعكس مقدار فرص التطویر لألنشطة التى تضیف القیمة

ة من یعتمد تحلیل مسببات التكلفة على مفھوم سالسل القیمة فى تقسیم أنشطة المراجعة الداخلیة إلى أنواع ثم إلى مجموعات م ٢٥ تتابع
وع ة داخل كل ن ضیف قیم ى . األنشطة التى ت الیف عل صیص التك د وتخ اس المناسب لتحدی ل األس ة لتمث د مسببات التكلف تم تحدی فی

   .(Neuman et al. 2004)األنشطة المختلفة وبالتبعیة على الخدمات المھنیة التى استھلكت تلك االنشطة 
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إحــداث حقیــق طفــرة فــى األداء مــن خــالل هــدف مــدخل إعــادة هندســة المراجعــة الداخلیــة هــو تٕواذا كــان  
 Dramaticتحـــــسین جـــــوهرى بعملیـــــة المراجعـــــة الداخلیـــــة؛ یقـــــوم علـــــى التخفـــــیض الجـــــوهرى للوقـــــت

Compression of the Timeوقطـع التكلفـة Cutting Operational Cost  ؛ بـالتخلص مـن المهـام
، فمــن ل سلــسلة القیمــة للمنــشأةخــال) Fatالترهــل ( واألنــشطة والعملیــات غیــر الــضروریة أو عدیمــة القیمــة 

 فــى دعــم مــدخل Lean  والمــسماة بمنهجیــة الـــFatالــتخلص مــن الترهــل اســتخدام منهجیــة مالئمــة  المعتقــد
، وبمــــا یـــضمن ســــالمة توجیــــه مــــوارد المراجعــــة الداخلیــــة علــــى )الكفــــاءةمــــدخل (إعـــادة هندســــة العملیــــات 

لمنــشأة تبدیــد جــزء مــن مــوارد المراجعــة فــى العملیــات واألنــشطة الــضروریة والتــى تــضیف قیمــة، فیجنــب ا
سهم فــى یــًاالنـشطة والعملیــات غیــر الـضروریة والتــى ال تــضیف قیمــة، بمـا یحقــق وفــرا فــى مـوارد المراجعــة 

  ٢٦.تحقیق كفایة عملیة المراجعة
ـــتخلص مـــن الترهـــل وتقـــوم    ـــة ال ـــاتمنهجی ـــشأن العملی ـــسفةLean Operations ب ـــى فل  Lean عل

Philosophy  الفاقــد-الهــدر(الترهــل ثالثــة مفــاهیم، أولهــا مفهــوم إزالــة علــى تعتمــد ( Fat (Waste- 
Muda) الترهــل؛ وبالتــالى ومــن األنــشطة التــى تــسبب ) الفاقــد(الترهــل  مــن خــالل الــتخلص مــن كــل أشــكال

وثانیهــــا  فتــــنخفض تكلفــــة المراجعــــة الداخلیــــة وتتحــــسن الكفــــاءة،؛ مــــن العملیــــات الترهــــلإزالــــة كــــل أشــــكال 
 Empowered وقــــدرتهم علــــى األداءأفــــراد المراجعــــة الداخلیــــة، وثالثهــــا مهــــارات وهرىالجــــالتحــــسین 

Employees (EP) .مــن كــل أوجــه أنــشطة الترهــل  منــع أو الــتخلص مــن ًوتعمــل هــذه المفــاهیم معــا فــى
عـــــدیم القیمـــــة مراجعـــــة هـــــو وقـــــت الترهـــــل وثـــــالوث  ٢٧...).،مالیـــــة، تـــــشغیلیة، التـــــزام(المراجعـــــة الداخلیـــــة 

Valueless Audit Time عدیمـة القیمـةمراجعـة  وأنـشطةValueless Audit Activity  وانحرافـات 
  .( Richard 2007)الجوهرى ، وجمیعها تعد مسببات أساسیة للتحسین )أداء غیر مرضى(
 فى األنشطة وبالتالى فى العملیات یعد المحور الرئیسى Lean )الفاقد(الترهل إن فكر التخلص من   

)  Waste and Lossesهدر - فاقد(ترهل حیث یعكس احتواء العملیة على . ملیاتإلعادة هیكلة الع
 فى )الفاقد(الترهل ف. وجود نشاط أو أنشطة ال تضیف قیمة، ویفترض العمل على التخلص منها

                                                
ة مثم٢٦ رورة استخدام أحد  على الرغم من أن جھود إعادة الھندس ذى یوجب ض ر ال ال، األم شلھا ع دل ف إن مع ال ف شأة األعم رة لمن

شل  دل الف یض مع ضمن تخف ا ی ـ . (Bahramnejad et al. 2015)المناھج المالئمة بم ة ال د منھجی اھج Leanوتع ر المن  أحد أكث
ستخدام مدخل إعادة ھندسة العملیات فى إطار یعتمد او). Vorkapic et al. 2017أنظر على سبیل المثال، (مالئمة إلعادة الھندسة 

ز Leanمنھجیة الخالى من الفاقد  ة التمی ى ثقاف ا عل شاة م . Culture of Excellence.(Grizzell and Blazey 2007, 7) بمن
وب بویتطلب  شأة للعمل المطل رد بالمن ود كل ف ة عمل تق وفر بیئ ات ت ة مقوم وافر مجموع ا ت شأة م ز بمن ة التمی شاء ثقاف ة إن الطریق

ة، من الصحیحة وفى الوقت المناسب ة التنظیمی وین الثقاف ادة تك ر وإع ا تغیی رق العمل، وأھمھ ة وف ة المشاركة الكامل  وجود وتنمی
 قائمة على إدارة معرفیة تضمن إتاحة معلومات Visual Managementرؤیة واضحة لألدارة المتخصصة ذات المھارة، ووجود 

ق األھدافاألداء لألفراد فى الوقت ال دیل األداء لتحقی راد بتع سمح لألف ، مناسب وبما یضمن توفیر تغذیة عكسیة فوریة عن األداء ت
   . وغیرھالعملیاتلإدارة  وتخطیط استراتیجى مبنى على العمالءووجود 

 وقد كانت البدایة بشركة تویوتا الیابانیة. ة كفاءتھالقد ترافق استخدام منھجیة الخالى من الفاقد مع العملیات االنتاجیة إلزالة الفاقد منھا وبالتالى زیاد ٢٧
 كافة عملیات  ثم تم تطویعھا الستخدامھا مع ، Father of Lean Methodology والذى یعد بمثابة Tauchi Ohnoألنتاج السیارات، على ید 

 Womack et)  الخالى من الفاقد بكتاب یحمل عنوانوقد تم تقدیم منھجیة . (Grizzell 2004, 3) نشأة إداریة وبیعیة وموارد بشریة وغیرھالما
al., 1990)The Machine That Changed The World.  تعددت الدراسات التى تناولت فكر الخالى من الفاقد ولقدThinking Lean 

). Blackerby 2003, Maleyeff 2006, Womack and Daniel 2004: أنظر على سبیل المثال(وكیفیة تطبیقھ بالمنشآت خاصة الصناعیة 
 (IMA 2006)معھد المحاسبین اإلداریین األمریكى  فقد أصدر، على سبیل المثال، Leanكما اھتم األدب المحاسبى بمنھجیة الخالى من الفاقد 

ممارسات سبى والنظام المحاتتعلق بمبادىء ومجاالت وأسباب ومعوقات تطبیق منھجیة الخالى من الفاقد، وأثرھا على توصیتین فى عام واحد 
أنظر (كما تعددت الدراسات البحثیة التى تناولت مدى تأثیر منھجیة الخالى من الفاقد على مالئمة ممارسات المحاسبة اإلداریة . المحاسبة اإلداریة
  .Grasso 2005): على سبیل المثال
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 .(Muda)وال تولد أى قیمة ) تضیف تكلفة(األنشطة یعكس مجموعة األنشطة التى تستهلك موارد 
شمل العملیات واألنشطة المتكررة، والعملیات واألنشطة غیر الضروریة، وتتعدد صور الترهل فت

كما تشمل إعادة . والعملیات واألنشطة البدیلة منخفضة القیمة والعملیات واألنشطة التى ال تضیف قیمة
أسباب الترهل، فتشمل اإلجهاد بسبب كما تتعدد . الهندسة تحسین قیمة العملیات واألنشطة الضروریة

 الزائد أو تكرار النشاط أو ضعف التدریب أو قصور المهارة أو نقص األدوات والتكنولوجیا التحمیل
(Mori) أو ضعف معاییر األداء أو عدم ثباتها أو عدم اإللتزام بها (Mura)سوء تخصیص األنشطة ، و

بما ال یتناسب  واالستخدام غیر المناسب لمهارات أفراد المراجعة و الداخلیة،والمهام على أفراد المراجعة
كإسناد مهام مراجعة بسیطة إلى أفراد مراجعة من ذوى (مع طبیعة األنشطة ودرجة تعقیدها وصعوبتها 

 بكافة صوره، وتكرار Negligence، واالهمال )المهارات العالیة، وتكلیف مراجع بغیر مهامه األساسیة
، Unproductive Uses of Time األنشطة أو االستخدام الزائد لها، واالستخدام غیر المنتج للوقت

غیر الضروریة فى ) االنحرافات( واالختالفات ،Unnecessary Paperوالتقاریر غیر الضروریة 
القائمة على  (Over serviceوفائض الخدمات ًإجراءات المراجعة، وعدم دمج المهام المتسقة معا، 

غیر أفراد المراجعة و، Defects، والخدمات منخفضة الجودة )Push Service System نظام الدفع
  ٢٨.، وغیرها Unused Human Resourcesالمستخدمة

فـى مـسار تـدفق القیمـة سیـسمح باسـتبعاد األنـشطة التـى ال ) األنشطة(إن تحدید مصادر الفاقد ومواطنها   
تــضیف قیمــة ومــن ثــم تــوفیر المــوارد المــستخدمة فــى هــذه األنــشطة وتوجیههــا ألنــشطة قائمــة أو مــستحدثة 

ومــن المتوقــع،  .لتـى تــضیف قیمــة، األمـر الــذى یــدعم مــن قیمـة المراجعــة الداخلیــة ویحقــق القیمـة للمنــشأةوا
المـوطن ( فـى ضـوء وصـف الفاقـد وتـصنیفه -) الترهـل-الهدر(أن یسهم العمل على إزالة كل أشكال الفاقد 

ــــــه) والمــــــصدر ــــــد تكلفت ــــــى أداء ممار-وتحدی ــــــوع ف ــــــة مــــــن الوق ــــــة المراجعــــــة الداخلی ــــــى وقای ســــــات غیــــــر  ف
  ). الوقت والتكلفة( والتى تحدث بسبب ضغوط موارد المراجعة  Irregular Internal Auditمنظمة

 عنــد التعامـل مــع  Pull systemكمـا تقـوم منهجیــة الـتخلص مـن الترهــل علـى اسـتخدام نظــام الـسحب  
  .الموارد وعند التشغیل

ـــة وفـــى حـــین یعمـــل مـــدخل خلـــق القیمـــة مـــع    ـــى إLeanالــــ منهجی ـــد -الهـــدر (الترهـــلزالـــة  عل مـــن ) الفاق
 حیـث یركـز مـدخل خلـق .إعادة هندسة المراجعـة الداخلیـةآلیة تحقیق ذلك تقوم بها فإن ، المراجعة الداخلیة

 علــى تــدفق القیمــة عنــد العمـل علــى إزالــة الفاقــد لتحــسین (Lean)الــتخلص مــن الترهـل منهجیــة القیمـة مــع 
ـــاج للتحـــسین، كلـــى للعملیـــات واألنـــشطة وفـــى إطـــار  األداء آلیـــة إعـــادة هندســـة المراجعـــة  لتعمـــلالتـــى تحت

 فـى كـل عملیـة علـى حـدة) االخـتالف(  على معالجة مشاكل العملیـات مـن خـالل حـذف االنحـرافالداخلیة
) االنحـراف( ً اعتمـادا علـى أدوات تحلیـل الفاقـد-وبـشكل مـستقل عـن بعـضهاتحسین العملیـات كـل علـى حـدة  -

  . (Nave 2002) ن العملیات وبما یؤدى، فى النهایة، إلى تحسین تدفق القیمةلكل عملیة، وبالتالى تحسی
                                                

ة (RCA)د لغرض االستغالل األمثل لموارد المراجعة، یمكن استخدام محاسبة استھالك الموار ٢٨ ة والفعلی ة المخطط  فى تعیین التكلف
ة  ل الطاق د مواطن خل ة، وتحدی وارد المراجع ستھلك من م ا ی وارد(على أساس م دفق Excess/Idle Capacity) الم ى ضوء ت  ف

وارد  ات الم ة من مجمع الیفى Resource Poolsالتكلف اس التك ى موضوعات القی شطة( إل ات واألن ع Cost Objects) العملی  م
عاة العالقات التشابكیة بین موارد المراجعة من ناحیة، وموضوعات القیاس التكالیفى وكیفیة استھالكھا للموارد من ناحیة أخرى مرا

(Benjamin and Simon 2003, 21).  



 ٢٥

 هـو التوجـه (L)إعادة هندسة عملیة المراجعة الداخلیة فـى إطـار فلـسفة الخـالى مـن الفاقـد لهدف من إن ا  
. Breakthrough Improvement مـن خـالل تخطـى التحـسین المطلـوبالعملیـات نحو تحقیـق تحـسین 

وتعمـل آلیـة ، تحقیـق كفـاءة المراجعـة الداخلیـةطـار یـصف اإلسـتراتیجیة بغـرض كإ  Leanة فتعمـل منهجیـ
   ٢٩. بما یحقق قیمة المراجعة الداخلیةتنفیذ اإلستراتیجیةلأداة إعادة هندسة المراجعة الداخلیة ك

  تحلیــل العملیــات لغــرض إعــادة هندســة المراجعــة الداخلیــةMethodology ویعتقــد الباحــث، أن منهجیــة 
  :تقوم على إجراءات أساسیة، هى كما یلى

واخــضاعها للتحــسین مــن خــالل ) الــضروریة والتــى تــضیف قیمــة(تحدیــد العملیــات االســتراتیجیة  - ١
  ٣٠).جدیدة(إعادة التصمیم بهدف تعظیم كفاءتها، ودراسة إمكانیة تدعیمها بعملیات مقترحة 

 .     ها وتدنیتهاتحدید العملیات الضروریة والتى ال تضیف قیمة لمحاولة تبسیط - ٢
والتــى ال تــضیف قیمــة والعمــل علــى إزالتهــا ) غیــر الــضروریة(تحدیــد العملیــات األخــرى الثانویــة  - ٣

 ).التخلص منها(
ومــن الــضرورى مراعــاة انــسیاب تتــابع العملیــات . تنظــیم تــدفق العملیــات فــى سلــسلة تــدفق القیمــة - ٤

ا یــسمح بــإدراك والوقــوف علــى واألنــشطة المترابطــة، والتــى تعــد مخرجاتهــا مــدخالت ألخــرى، وبمــ
، Feedingمواطن االختناق بالكشف عن مدى توافق معدالت اإلدخال من العملیات واألنشطة المغذیـة 

   . (Zigiaris 2000, 7)  بشأن العملیات واألنشطةSynchronizeوضرورة اعتبار التزامن 
 IT (Intranets, Extranets) باســـتخدام Automate Processesأتممــة العملیـــات  - ٥

(Kuenkaikaew and Vasarhelyi 2013). األمــر الــذى یعنــى أتممــة أنــشطة ومهــام 

                                                
قیمة ) ما لھ( ما یخلقكل ووصف تحدید أو تعریف القیمة، ویعنى تحدید ُ، أولھا على خمسة مبادىءالخالى من الفاقد منھجیة یعتقد الباحث، باعتماد  ٢٩

ًتوصیفا دقیقا من حیث   الداخلیة وأنشطة المراجعةمن خالل توصیف عملیات Stakeholdersالعمیل من وجھة نظر  ابع التوقیت والمحتوى وً التت
ة . وغیرھا ق القیم انى، .Value-Creating Processًوبناءا على تحدید القیمة یمكن بناء وتحسین عملیات خل سار والث ى م رف عل دفق( التع ) ت
ة   من خالل التعرف على كافة الخطوات المرافقة Value Streamالقیمة  ق القیم شطة خل ن أن ضمنھ م ا تت ة وم ل عملی سلة ك  Baggaley)لسل

 وغیرھا خالل د والمعلوماترلموا ا ویعنى انسیاب القیمة خالل مجرى أو مسار تدفق القیمة من خالل تدفق ،Flowالتدفق  والثالث، .(2003,24
ى ی و،Pull السحب والرابع، . الداخلیة وأنشطة المراجعةفى عملیاتالفاقد ویعنى التدفق العمل على إزالة أى شكل من أشكال . كل عملیة دیم عن تق

السعى المستمر  ویعنى ، Perfect الكمال والخامس، .حسب احتیاجاتھ و)أصحاب الحقوق والمصالح(العمیل  ایریدھكما الداخلیة خدمة المراجعة 
ة كما یعتقد الباحث، بأن استخدام .، والعمل على إحداث التحسین المستمر عند كل مستوى داخل تدفق القیمةالفاقدللتخلص من  ى  Lean  منھجی ف

 إدارة تدفق القیمةو بین أجزاءھا، Interdependencyًنظرا لالعتماد المتبادل  متعاونة؛ بیئة عملأھمھا،  ،عدة مقومات أساسیةالمراجعة یتطلب 
Value Stream Management (VSM)-  توافر خرائط تدفق القیمة  بما تتطلبھ منValue Stream Maps ) ة ق الحال صف وتوث ى ت والت

ف تضی(  العمیل  من رؤیة على أساس قیمتھاأو نشاط ، وبما یسمح بتقییم وتصنیف خطوات كل عملیة  الداخلیة وأنشطة المراجعةالحالیة لعملیات
ما سوف تبدو علیھ العملیات إذا ما  ، وتطویر خریطة الحالة المستقبلیة لبیان )قیمة، ال تضیف قیمة لكنھا ضروریة، ال تضیف قیمة وغیر ضروریة

ةValue Chain Analysis(VCA) تحلیل سلسلة القیمة، و)محدد الالفاقدتم استبعاد  ق القیم الیف ت، وً ارتباطا بأنشطة خل ام تك دفق استخدام نظ
أو المخصصة لنشاط  المراجعة  والذى یوفر معلومات محاسبیة عن تكلفة القدر المستخدم من موارد،Value Stream Costing (VSC) القیمة

ى ا یمكن من خاللھالتى و-(Cooper and Slagmulder 1999, 20) ما داخل سلسلة تدفق القیمةعملیة  ل عل ى تعم شطة الت ى األن  التعرف عل
  . (Kennedy and Huntzinger 2005)قیمة الخلق 

،  بالنسبة للعملیات الضروریة األخرىBottleneckط اختناق ایشمل التحسین العملیات الضروریة التى تعانى من قصور أو تمثل نق ٣٠
 ، بما یفرض ضرورة العمل على إعادة ھندستھاProcess Definition Chart (PDC)خرائط تعریف العملیـة والتى تكشف عنھا 

شكل  ا ب ة تتبعھ سمح بإمكانی د ی ا ق ا، وبم ر تفرع ات أكث ًمن خالل تحلیل أسباب القصور بھا، األمر الذى قد یتطلب تحلیلھا إلى عملی
أخرة ) السابقة( العملیات المتقدمة -ًعكسى وصوال للعملیات المسئولة عن القصور ات مت ى عملی ات ف والتى تسبب مشاكل أو اختناق

ة - إحدى أدوات إدارة التكلفة- (TOC) نظریة القیودومن المفترض، استخدام . دستھا لغرض إعادة ھن-)الحقة( د ومعالج  فى تحدی
نقاط االختناق بالعملیات واألنشطة باختالفھا داخل خطوط الخدمات المھنیة لغرض تحسین كفاءة عملیات المراجعة الداخلیة وتعظیم 

ودا تحد من كما یمكن استخدام نظریة القی .Throughputعائدھا  ل قی ى تمث ة، والت ة الداخلی ًود فى إدارة عملیات وأنشطة المراجع
ات  ة االختناق د وإزال ة Bottlenecksًتحقیق المراجعة الداخلیة ألھدافھا، وبما یعكس تحوال فى االھتمام من تحدی د وإزال ى تحدی  إل

دافھا ً؛ باعتبارھا مفھوما أوسع یضم كل Constraints) داخلیة وخارجیة(القیود  ما یمنع أو یعوق المراجعة الداخلیة عن تحقیق أھ
(Dugdale and Jones 1997, 52).  
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، بمــا یعكــسه المراجعــة، بمــا یحقــق ســرعة أداؤهــا وبالتــالى تخفــیض الوقــت الــالزم لهــا ) إجــراءات(
  ٣١.داء أنشطة ومهام إضافیة أو مبتكرةفائض وقت ألذلك من 

ــــة مــــع تخــــصیص المــــسئ - ٦ ولیات وتحدیــــد األدوار وشــــخص ودور تنظــــیم فریــــق مراجعــــة لكــــل عملی
 . Coordinatorالمنسق 

ویـــشمل نطـــاق إعـــادة . ویمكـــن القیـــام بإعـــادة هندســـة عملیـــات المراجعـــة الداخلیـــة المتباینـــة أو جـــزء منهـــا  
هندسـة العملیـات مــدخالتها ومخرجاتهـا، وهـو مــا یعنـى صــعوبة فـصل العملیـات عــن مـدخالتها ومخرجاتهــا 

   :یصوره الشكل التالىعند إعادة هندستها، كما 
  المراجعة الداخلیةعملیة هیكل إعادة هندسة ) ٤(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
شأة  ٣١ ضید إدارة المن  .Vasarhelyi et al)تتطلب أتممة عملیات المراجعة استثمارات أولیة فى التكنولوجیا والموارد البشریة وتع

2012b) . ة ة المراجع ع، أن أتمم ن المتوق ة  سRemotely Reviewوم ة الرقاب ع أتمم ة م ة خاص ة المراجع ت وتكلف تخفض وق
Automated Controls كما ستحمل منافع تبرر تكالیفھا ،(Kuenkaikaew and Vasarhelyi 2013, 42, 46). 

  

 (BPR)إعادة ھندسة األعمال 

 إعادة ھندسة المراجعة الداخلیة

 القیود 

 تفكیر حاد ومنھجى

  تمخرجا أنشطة/ عملیات
 )تقاریر/ معلومات(

  مدخالت
-موارد(

 ..)جھد-وقت

 تغییر جذرى
منھجیة 
التخلص 

من 
 الترھل

Pull 
System  

 (VCA)مدخل خلق القیمة 

متطلبات 
  العمیل

  واألنشطةتحلیل العملیات

 اختیار المبادرات المناسبة

 تحلیل التغیرات

 تنفیذ المبادرات

إزالتھا  تحسین القیمة
 )التخلص منھا(

غیر 
ضروریة أو 
 عدیمة القیمة

ضروریة 
منخفضة 

 القیمة

  عالیة
  القیمة

وفیرھا ت
 بالقدر اللزم

استخدامھا 
 بالقدر الالزم
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  المراجعة الداخلیةعملیة نموذج مقترح إلعادة ھندسة  ٤-٣
 مجموعـة أبعـاد، تـشمل مـا یلـى  Internal Audit Functionتتـضمن إعـادة هندسـة المراجعـة الداخلیـة

(Gupta 2001, 50):  
1- Fundamental Rethinking of the Internal Auditor’s Role.      
2- Reestablishing the Internal Audit Function’s Focus. 
3- Adopting Process-Oriented Approaches.  
4- Redesign the Internal Auditing Processes to align them with the New Role and 

Focus.   
5- Redesigning the Internal audit Department’s Structure to Promote Innovation. 
6- Operating Internal Audit as a Business Itself rather than a Support Function.     

 ،المراجعـة الداخلیـة علــى نمـوذج مـن خمـس مراحــلعملیـة  إعـادة هندســة Methodologyوتعتمـد منهجیـة 
   -:(Zigiaris 2000, 10) هى كما یلى

   Envision Stageمرحلة الرؤیة ) أ(
 Opportunitiesوتقــوم علــى فحــص الحالــة الحالیــة لقیمــة المراجعــة الداخلیــة بهــدف استكــشاف فــرص 

  ٣٢).الجذرى(سین الجوهرى التح) مواطن ومصادر(
   Initiation Stageمرحلة البدء ) ب(

وفیهــا یـــتم تقریــر أهـــداف األداء الطموحــة ونتـــائج األداء المتوقعـــة، للعمــل علـــى تحقیقهــا بوضـــع برنـــامج 
  .إعادة الهندسة

  Diagnosis Stageمرحلة التشخیص ) جـ(
، ) أنــــشطة-عملیــــات فرعیــــة (المراجعــــة الداخلیــــة فــــى عناصــــر أو مكونــــاتعملیــــة وتقــــوم علــــى تحلیــــل 

 تكنولوجیــا معلومــات - أدوار- اتــصال-)مــوارد(مــدخالت (وتحلیلهــا فــى بنــود مــن صــفات أو خــصائص 
(IT)- الخـــصائص الــصفات أو ، وربــط القیمـــة بهـــذه )٠٠٠Value-Added Features وتحقیـــق ،

  . الربط بین المخرجات واألهداف وفى إطار كلى یحقق أهداف المراجعة الداخلیة
 Reconstruction Stage) التحسین الجوهرى(مرحلة إعادة البناء ) د(

ـــات ـــار عناصـــر أو مكون ـــى خطـــوتین، أولهمـــا اختی ـــةوتقـــوم عل ـــة التـــى ستخـــضع  عملی  المراجعـــة الداخلی
إلعــادة الهندســة مــن خــالل إحــداث تغییــر جــوهرى فــى بنودهــا أو صــفاتها أو خصائــصها علــى أســاس 

 Audit)، وبمــا یخــدم أهــداف المنـــشأة Added Value )یـــرأســاس حــدوث التغی(القیمــة المــضافة 
Scotland 2000) . والثانیــة إدارة التغییـر بمـا یتــضمنه مـن تــدریب وتـدعیمEmpowerment ألفــراد 

 إلـى حالـة Smooth Migrationالمراجعـة الداخلیـة وتغییـرات فنیـة الزمـة، بمـا یـضمن االنتقـال الممهـد 
    .  وغیرها(IT)له من أفراد وأدوار ومسئولیات وتكنولوجیا معلومات المراجعة الداخلیة الجدیدة بما تشم

  Evaluation Stageمرحلة التقییم ) هـ(
 Strict Monitoring (Hosseini and وتقـوم علـى متابعـة المراجعـة الداخلیـة بعـد إعـادة هندسـتها

Moghadam 2017) فى إطار النتائج المحققة ومقابلتها لألهداف المقررة .  
                                                

ة  ٣٢ دفق القیم ق Value Stream Mapsیمكن االعتماد على خرائط ت صف وتوث ث ت ة، حی ة الداخلی ة المراجع ة عملی ى إدراك قیم  ف
 تدفق القیمة الحالة الحالیة لعملیة المراجعة الداخلیة، وبما یسمح بتقییم وتصنیف أنشطة عملیة المراجعة الداخلیة على أساس خرائط
  ).أنشطة تضیف قیمة، أنشطة التضیف قیمة لكنھا ضروریة، أنشطة ال تضیف قیمة وغیر ضروریة(قیمتھا 
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عــن بعــضها، ومكملــة ) غیــر منفــصلة( مترابطــة الــضرورى التأكیــد علــى أن مراحــل النمــوذج الــسابقة  ومــن
ال المراحــل مــع اعتبــار أن وجــود االرتبــاط الكامــل بــین هــذه ). بتسلــسلها( یلــزم تنفیــذها بترتیبهــاوومتكاملــة 

ــة إلــى مرحلــة مــن العــودة یمنــع مــن إمكانیــة  أو الحقــة  ) Feedbackتغذیــة عكــسیة (أخــرى ســابقةمرحل
  . إعادة الهندسةحسب متطلبات ) Forwardتغذیة أمامیة (

ـــات یبـــدأ مـــن توصـــیف واقـــع العملیـــات  و ـــق مـــدخل إعـــادة هندســـة العملی ـــرغم مـــن أن تطبی بدقـــة  –علـــى ال
 فإنـــه یهـــدف إلــى إقامـــة واقـــع جدیــد علـــى أنقـــاض الواقــع الحـــالى، وهـــو مــا یعنـــى محـــاول إعـــادة -ووضــوح

ولـیس میكنـة أو تحـسین ) وهو ما یشكل جوهر إعـادة هندسـة العملیـات(ن جدید تصمیم أو بناء العملیات م
  : من خالل آلیة تقوم على ثالث خطوات أساسیة هى، كما یلى(Hammer 1990)ما هو قائم 

توصیف الوضع الحالى للعملیة والنظام الـذى تنتمـى إلیـه، واعتبـاره نقطـة مرجعیـة، وبمـا یحقـق عنـصر ) أ(
ـــة ومـــن. Controlالـــضبط  ـــات الفرعی ـــد انتمـــاء العملی  المفتـــرض، اســـتخدام مـــدخل الـــنظم كوســـیلة لتحدی

 Backward عكـــسىتحلیـــل ، وبمـــا یـــسمح بـــإجراء)األم(المطلــوب إعـــادة هندســـتها للعملیـــة الرئیـــسیة 
Analysis بدءا من النهایات، بما یمالبدایات للوصول إلى ٌ ) الـسابقة(كـن مـن تحدیـد العملیـات المتقدمـة ً
ً، والعملیات القائدة واألخرى التابعة، وصـوال للعملیـات والتـى تكـون موضـوع )الالحقة(لمتأخرة والعملیات ا

Object إعـادة الهندسـة بمـا تتـضمنه مـن إعـادة هیكلـة Physical Restructuring أنـشطتها الحالیـة 
(Galliers and Baker 1995)ة وتـشمل إعـادة الهیكلـة إعـادة صـیاغ.  المطلـوبتحـسینالبما یحقق، و

ة . أنـــشطة العملیـــة وآلیـــات عملهـــاReconfigureوتـــشكیل  الى لعملی ع الح یف الوض ضمن توص ا یت  كم

ود  ار القی ى إط وارد ف ات والم ن البیان دخالت م ل الم ة تحلی ة الداخلی ررةConstrainsالمراجع ، وتــشمل  المق
  .ونظم المعلومات والمستوى التكنولوجى وغیرها) ٠٠٠-تكلفة-وقت (Budgetالموازنة 

تغییر أحد أجزاء أو عناصر العملیة بإعادة الهندسـة، مـع بقـاء بـاقى العناصـر كمـا هـى؛ وهـو مـا یعـد ) ب(
 ویعــــد الفهــــم لعملیــــات وأنــــشطة .المعــــاد هندســــته العنــــصر بمثابــــة تثبیــــت لعناصــــر النظــــام فیمــــا عــــدا

عاد أجــزاء المراجعـة الداخلیــة أســاس التغییـر، فبــالفهم یمكــن تبـسیط أو تخفــیض العملیــات، ویمكـن اســتب
ًال تــضیف قیمــة، وبمــا ال یــؤثر ســلبا علــى فعالیــة المراجعــة الداخلیــة، ) أنــشطة أو مهــام(مـن العملیــات 

 عملیــــة المراجعــــة الداخلیــــة لتحــــدیات ومتغیــــرات بیئــــة األعمــــال الحالیــــة Flexibilityویـــضمن تكیــــف 
  .(Zigiaris 2000, 9)والمتوقعة 

       ٣٣).طفرة األداء(ًهندسة وقوفا على جوهریة التغییر قیاس أداء العملیة قبل وبعد إعادة ال) ـج(
ًوفیما یلى نموذجا مقترحا إل إجـراءات أساسـیة  سـتةیقـوم علـى المراجعـة الداخلیـة، عملیـة عادة هندسة ً

   :هى كما یلى
المراجعــة الداخلیــة، مــن خــالل إعــداد خریطــة لوضــع أو مكونــات عملیــة التوصــیف الحــالى لعناصــر ) أ( 

ـــــدفق القیمـــــة عمادهـــــا اســـــتخدام العـــــصف الـــــذهنى المراجعـــــة ال ـــــة الحـــــالى تكـــــشف عـــــن مـــــسار ت داخلی
Brainstorming .  

                                                
نشاط الموجھ بالوقت، والذى یعد من أدوات إدارة التكلفة، فى قیاس أداء العملیة قبل نظام التكلفة على أساس الیقترح الباحث استخدام   ٣٣

 . ًوبعد إعادة الھندسة وقوفا على جوھریة التغییر



 ٢٩

المراجعة الداخلیة كنظام، بمـا یـصور الوضـح الحـالى القـائم، نقطـة البدایـة إلعـادة عملیة یعد توصیف و 
  . ًهندسة هذا الوضع تمهیدا لتغییره

  :  لمراجعة الداخلیة، كما یلىة العملیوتصور المعادلة التالیة واقع الوضع الحالى 
PA (IA) = OA                       

  :حیث أن
Pعملیة المراجعة الداخلیة فى الوضع الحالى  (A).  
Iمدخالت عملیة المراجعة الداخلیة .  

Oمخرجات عملیة المراجعة الداخلیة .  
فـى ضـوء تحقیـق هـدف أو ) ًیاًمنطقیـا وریاضـ(استنتاج جوهر إعـادة هندسـة عملیـة المراجعـة الداخلیـة ) ب(

  . أهداف المراجعة الداخلیة وفى إطار أستراتیجیة وأهداف المنشأة
یـــضیف قیمـــة للمـــدخالت لتـــصبح مخرجـــات، ) التـــشغیل( وباســـتخدام إطـــار مـــنهج الـــنظم، فـــإن العملیـــة 

 فـــى هـــذه Breakthroughویتحـــدد جـــوهر إعـــادة هندســـة عملیـــة المراجعـــة الداخلیـــة فـــى إحـــداث طفـــرة 
  العملیـات بمـدخالتها ومخرجاتهـاحـداث تغییـر جـوهرى فـىإ من خالل Added Valueة المضافة القیم
   ٣٤.ًمعا

بنــاء إطــار مناســب یقــوم علــى اعتبــار الظــروف الواقعیــة وتغیراتهــا المحتملــة المــستقبلیة ویــضم كافــة ) جـــ(
 بمــا تتــضمنه ؛م بهـاعناصـر عملیــة المراجعـة الداخلیــة مــن هیكـل للمهــام واألعمــال واألنـشطة الــالزم القیــا

ً وأن یكـــون قــابال للتطبیـــق العملـــى؛ فجـــدوى أى ؛(Reynold’s 1992)مــن أســـالیب وأدوات إنجازهـــا 
 . إطار تطویرى تتحقق أساسًأ ببیان قابلیته للتطبیق الواقعى

دمــج جــوهر إعــادة هندســة عملیــة المراجعــة الداخلیــة فــى اإلطــار المقتــرح وفــى ضــوء المــوارد المتاحــة ) د(
 .عد الحاكمةوالقوا

عــن ً ویمكــن التعبیــر ریاضــیا .(B)إعــادة هندســة العملیــات فــى إطــار رؤیــة مــستقبلیة للوضــع المتوقــع ) هـــ(
  :، هى كما یلىمراحل ثالث خاللالمراجعة الداخلیة من عملیة إعادة هندسة إمكانیة 

  إعادة هندسة مدخالت عملیة المراجعة: المرحلة األولى
ت علــى محاولــة إحـــداث تحــسین جــوهرى فـــى اســتخدام مــدخالت عملیـــة وتقــوم إعــادة هندســة المـــدخال 

المراجعــة یترتــب علیــه زیــادة مــوارد المراجعــة المخصــصة لممارســة أنــشطة وعملیــات قائمــة علــى حــساب 
مع ضرورة إحـداث وفـر فـى اسـتخدام هـذه المـوارد بمـا ) إعادة التخصیص(أنشطة وعملیات أخرى قائمة 

ــا( الداخلیــة وبالتــالى تحــسین كفاءتهــا یــسهم فــى تخفــیض تكلفــة المراجعــة ، كمــا تــصوره المعادلــة )ًجوهری
   .:التالیة

  
RCOA= PA(IA)                        PA (IB);  IB < IA  

  :حیث أن
 RCOA التغییر الجذرى Radical Change ناتج إعادة الھندسة( لمخرجات المراجعة الداخلیة.(  
 f ة ال الممكن ات االنتق ة أو آلی ة Feasible آلی ة الداخلی الى للمراجع ع الح ن الوض ع (A) م ع المتوق ى الوض  إل

(B).   
                                                

ى األداء ٣٤ د . ًیقوم جوھر إعادة ھندسة المراجعة الداخلیة على تحریر الفكر من أسر ما ھو قائم بحثا عن تغییر خالق یحقق طفرة ف وق
  . ُفكیر الخالق على موجات متتالیة من إعادة الھندسة بما یحدث طفرات متتالیة فى األداءیقوم الت

    fA  



 ٣٠

ًومـــن المتوقـــع، أن یـــصب التحـــسن فـــى كفـــاءة المراجعـــة الداخلیـــة تجـــاه تحقیـــق الفعالیـــة اعتمـــادا علـــى   
ـــة ـــة فـــى تـــدعیم الفعالی ـــة . اســـتخدام وفـــورات التكلف ـــاءة المراجعـــة الداخلی ـــى أن إعـــادة هندســـة كف وبمـــا یعن

ًدام مــدخل خلــق القیمــة وفــى إطــار منهجیــة الخــالى مــن الفاقــد قــد یــسهم إیجابیــا فــى تحقیــق فعالیــة باســتخ
   ٣٥.المراجعة الداخلیة
  عملیة المراجعة الداخلیة إعادة هندسة : المرحلة الثانیة

وتقوم على إعادة هندسة عملیات وأنـشطة المراجعـة الداخلیـة مـن خـالل طـرح عملیـات وأنـشطة جدیـدة   
وهنـــاك حـــالتین، األولـــى إعـــادة هندســـة . أو الـــتخلص مـــن عملیـــات وأنـــشطة قائمـــة/ وتحـــسین ومطـــورة، 

فــى إطــار قیــود المــوارد المتاحــة، بمــا قــد یجعــل مــوارد المراجعــة حاكمــة إلعــادة عملیــة المراجعــة الداخلیــة 
  :هندسة العملیات، وهو ما تصوره المعادلة التالیة

  
RCOA= PA(IA)                        PB (IA)   

  
دون وجـود قیـود بـشأن مـوارد المراجعـة، حیـث تقـوم المراجعة الداخلیة عملیة إعادة هندسة والحالة الثانیة 
لتحقیـق مخرجـات طموحـة، وبمــا   واألنـشطة بمـدخالتهالعملیـاتلعلـى التحـسین الجـوهرى إعـادة الهندسـة 

ًال یجعل من موارد المراجعة قیدا حاكما إلعـادة الهندسـة، ویطـرح و ًضـعا جدیـدا بـشأن المراجعـة الداخلیـة ً ً
   : ، كما بالمعادلة التالیة)مدخالت وتشغیل(

  
RCOA= PA(IA)                        PB (IB) 

  
 علـى نـاتج تحـسین عملیـة المراجعـة الداخلیـة؛ بمـا تتـضمنه (IB)ویتوقف الوضع الجدید لمـوارد المراجعـة 

ـــم اســـتبعادها  ـــه )جدیـــدة(وأخـــرى تـــم تحـــسینها أو إضـــافتها ) هـــاالـــتخلص من(مـــن عملیـــات وأنـــشطة ت ؛ ول
أو إحـداث وفـر فیهـا، فـى ضـوء ) إضـافیة(صورتین، إمـا إحـداث زیـادة فـى الطلـب علـى مـوارد المراجعـة 

إحداث قیمة مضافة نتیجة إعادة الهندسة وفى إطار تحقیـق المراجعـة الداخلیـة لهـدفها وهـو إضـافة قیمـة 
  .  للمنشأة

  س ناتج إعادة هندسة عملیة المراجعة الداخلیةقیا: المرحلة الثالثة 
مفتــرض أن نــاتج إعــادة هندســة المراجعــة الداخلیــة هــو قیمــة مــضافة جوهریــة للمراجعــة الداخلیــة  مــن ال

  :كما تصورها المعادلة التالیة تصب فى قیمة المنشأة،
  
  
  
  

  :حیث أن
rB ة الىResistance مقاوم ع الح ن الوض ال م ة الداخ االنتق ة للمراجع ع (A) لی ستقبلى المتوق ع الم ى الوض  إل

(B).  

                                                
ة   ٣٥ ادة ھندس ة إع ة، وأن تكون نتیج وارد المراجع من المتوقع، أن ترتبط كفاءة المراجعة الداخلیة بوقت المراجعة وما یستنفده من م

ة ة الداخلی ة المراجعة الداخلیة تخفیض وقت وتكلفة المراجع وارد مراجع ر م سمح بتحری ا ی ة، بم ة الداخلی اءة المراجع ، فتتحسن كف
  .ًقد تسھم جوھریا فى تحقیق الفعالیة)) مبتكرة(قائمة أو جدیدة (إلنجاز مھام مراجعة إضافیة 

               f 
=  OA              OB ; 
               rB 

RC 
OB > OA, OB – OA = V  OA  

    fB  

    fB  
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V القیمة المضافة من إعادة ھندسة المراجعة الداخلیة Improvement Value.  
 Time Drivenنظـام التكلفـة علـى أسـاس النـشاط الموجـه بالوقـتاسـتخدام یعتقـد الباحـث بمالئمـة   هذا و

Activity Based Costing (TDABC)- لغــرض تحدیــد تكلفــة -الهامــة أحــد أدوات إدارة التكلفــة 
ساس الوقت قبل وبعد إعادة الهندسة، فـى ضـوء االعتقـاد  بمالئمـة الجمـع مـا بـین أالمراجعة الداخلیة على 

 ونظــام – والتــى تهــدف إلــى تحقیــق وفــورات زمنیــة - Concurrent Engineeringالهندســة المتزامنــة 
 قــد یــسهم فــى دقــة تقــدیر تكلفــة المراجعــة ، وبمــا(TDABC) التكلفــة علــى أســاس النــشاط الموجــه بالوقــت

                                     :التالیةة ، كما بالمعادل الداخلیةالداخلیة فى إطار العمل على تخفیضها وتحقیق كفاءة المراجعة
 
 

                                                        
  

     
  

X2 + ……. + βK  XK  β 2+ X1    β 1 +                  TO, X = β0    
  :حیث أن

i ًمقاسا بالوقت( مورد المراجعة( ،nعدد موارد المراجعة ) ٠٠٠- وقت إضافى-وقت اساسى(.  
eة ة الفرعی ة المراجع ة Operation  ،m عملی ة لعملی ة المكون ة الفرعی ات المراجع دد عملی  Process ع

  .المراجعة الداخلیة
 X ،النشاطKنشطة المرتبطة بالعملیة  عدد األ)e.(  
T األنشطة  الوقت المطلوب إلنجاز)(XKلعملیة  ل)e.(  
Cتكلفة الوحدة من الوقت  (i).  
β0  مقدار ثابت من الوقت ألداء العملیة)e ( شاط زمن النمطى )X(بصرف النظر عن خصائص الن ل ال ، ویمث

  .ألداء العملیة فى الظروف العادیة
β1  ألداء العملیة  وقت إضافى أول ضرورى)e ( شاط ة بالن ة مرتبط ، )X1(بسبب عامل أو عوامل غیر عادی

ة ) X1(حیث  ود معین شروط أو قی ة أو ب مسبب الوقت اإلضافى األول، مثل اتصاف النشاط بمخاطر عالی
 .أو غیرھا

β2 وقت إضافى ثانى ضرورى ألداء العملیة )e ( بسبب عامل أو عوامل غیر عادیة مرتبطة بالنشاط)X2(. 
βk وقت إضافى (K) ضرورى ألداء العملیة )e ( بسبب عامل أو عوامل غیر عادیة مرتبطة بالنشاط)Xk.( 

  Verify/Control المراقبة/ التحقق) و(
، ومراقبتها باستخدام خرائط المراقبة عملیة المراجعة الداخلیة  هندسةإعادةوتعنى دراسة نتائج  

 وقد یعكس .المطلوبالمحافظة على مستوى التحسین ضمن بما یلمتغیرات وثوابت العملیة وغیرها 
، بما یضمن  واألنشطة تحسین العملیات Governanceهذا اإلجراء، من وجهة نظر الباحث، حوكمة

  .ین الجوهرى لعملیة المراجعة الداخلیةسالتح

  الدراسة االستكشافیة: المبحث الرابع
   هدف الدراسة١- ٤
بمنــــشآت األعمــــال المــــصریة، ومــــدى حاجتــــه  المراجعــــة الداخلیــــة واقــــعتــــستهدف الدراســــة الكــــشف عــــن   
مـدى تـوافر مقومـات اسـتخدام إعـادة هندسـة المراجعــة  فـى إطـار الكـشف عـن )جـذرىال(جـوهرى اللتحـسین ل

 .  الداخلیة فى بیئة األعمال المصریة

 
 m    

∑ 
 e =1 

k 

∑ 
 

X=1

n    

∑ 
 i =1 

Te, x   Ci ; 
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  مجتمع وعینة الدراسة ٢-٤
 تتمثــل عینــة الدراســة فــى نوعیــة الــشركات ، بینمــاالمــصریةمنــشآت األعمــال یتكــون مجتمــع الدراســة مــن   

الـتخلص مـن الترهـل  ومنهجیـة (VCA) التى من المتوقـع أن یوجـد بهـا مقومـات تطبیـق مـدخل خلـق القیمـة
Leanویعتقـد الباحـث أن . ، وباعتبارها أكثر مالئمة الستكـشاف حاجتهـا إلعـادة هندسـة المراجعـة الداخلیـة

خاصــة مــع ٣٦. قــد تعــد أكثــر مالئمــة لغــرض البحــثیة مرنــةالتــى تــستخدم نظــم صــناعالــشركات الــصناعیة 
توقــع زیــادة اهتمــام هــذه النوعیــة مــن الــشركات بقیمــة المراجعــة الداخلیــة فــى إطــار دلیــل حوكمــة الــشركات 

  ).مساهمة مصریة(صناعیة عشر شركة ولقد بلغ عدد شركات العینة خمسة ). ٢٠١٦-اإلصدار الثالث(

  الدراسةحدود  ٣-٤
ـــة Subjectsلبحـــث أفـــراد اقتـــصر ی  ـــى أطـــراف الحوكمـــة الداخلی ـــة فـــى –عل ـــس اإلدارة أعـــضاء  ممثل مجل

  .العینة بشركات -ٕواإلدارة العلیا ولجان المراجعة وادارة المراجعة الداخلیة
   فروض الدراسة٤-٤

 :تم تحدید فروض الدراسة بما یمكن من تحقیق أهداف الدراسة وتم صیاغتها كما یلي   
  .م المراجعة الداخلیة بمنشآت األعمال المصریة على منظور تقلیدىتقو: الفرض األول 
عمـــال المـــصریة حاجـــة المراجعـــة الداخلیـــة للتحـــسین تـــدرك أطـــراف الحوكمـــة بمنـــشآت األ: الفـــرض الثـــانى

  . الجوهرى
 .تتوافر مقومات إعادة هندسة المراجعة الداخلیة بمنشآت األعمال المصریة: الفرض الثالث

  بیانات  أسلوب جمع ال٥-٤
  اعتمـــد الباحـــث فـــي تجمیـــع البیانـــات الالزمـــة الختبـــار فـــروض الدراســـة علـــى اســـتخدام قائمـــة استقـــصاء 
موحـــدة لفئتـــین، األول وتمثـــل مقـــدمى خـــدمات المراجعـــة الداخلیـــة ممثلـــین فـــى مجمـــوعتین مـــدراء المراجعـــة 

اجعــة الداخلیــة ممثلــین فــى الداخلیــة وأعــضاء لجــان المراجعــة بــشركات العینــة، والثانیــة طــالبى خــدمات المر
  . العضو المنتدب وأعضاء مجلس اإلدارة بشركات العینة

   تفریغ وتبویب البیانات٦-٤
 قائمـة استقـصاء لكـل مـن فئتـى العینـة، فـى ضـوء قیـد عـدد شـركات العینـة، ٤٥تخصیص وتوزیـع   لقد تم 

 قائمـة استقـصاء ٥٧میـع عـدد ولقـد تـم تج. وفى إطار كفایة حجم العینـة إلجـراء التحلیـل اإلحـصائى الـالزم
ًویوضــح الجــدول التــالي تحلــیال لحجــم العینــة محــل ). مــن إجمــالي وحــدات العینــة% ٦٣.٣أى مــا یعــادل (

  :البحث
  
  
  

                                                
سوقالتى تستخدم نظم صناعیة مرنةالشركات الصناعیة  ٣٦ ة ال ا لمواصفات وحاج اج طبق ام االنت  Pull ً ھى شركات تعتمد على نظ

System.  دفق وحدة بوحدة حیث رOne-Piece Flowیعتمد التصنیع فیھا على الت ا لألوام دفق طبق ى الت  - Job-Orders ً أو عل
اج المستمر بخالف  ى اإلنت ا عل صنیع فیھ د الت ى یعتم اع . Push Systemالشركات الت ركات قط ة عدد من ش ضمنت العین د ت ولق

ًونظرا لعدم كفایة البیانات إلمكانیة إجراء التحلیل اإلحصائى الالزم، فقد . لصناعیة والسیاراتالمنتجات المنزلیة وقطاع المنتجات ا
 .    تم استكمالھا بعدد من الشركات العاملة بقطاعى المقاوالت والعقارات



 ٣٣

  مفردات وحجم عینة الدراسة) ٢(جدول 
عدد قوائم االستقصاء  فئة العینة

 ٣٧الموزعة
عدد القوائم 

 نسبة الردود المستلمة

  المجموعة األولى
  اجعة داخلیة مدیر مر-
   عضو لجنة المراجعة-

  المجموعة الثانیة
   عضو منتدب-
  عضو مجلس إدارة-

  
١٥  
٣٠  
  
١٥  
٣٠ 

  
١١  
٢٣  
  
٦  

١٧ 

  
٧٣.٣%  
٧٦.٧%  
  
٤٠%  

٥٦.٧% 
 ٦٣.٣ ٥٧ ٩٠% 

 فى) كحد أدنى) ١(كحد أقصى، ) ٤ (بین ما یتراوح بمدى( وقد تم استخدام مقیاس لیكرت الرباعىى 
وتم استخدام البرنامج االحصائى للعلوم االجتماعیة  .االستقصاء فقرات على البحث أفراد إجابات قیاس

Statistical Package for Social Science (SPSS) إلجراء التحلیالت اإلحصائیة الالزمة 
   ٣٨%.٥بمستوى معنویة 

  :و قد كانت نتائج التحلیالت اإلحصائیة لردود أفراد العینة كما یلى  
  حلیلهانتائج الدراسة وت ٧-٤
عــن قــصور المراجعــة الداخلیــة بمنــشآت األعمــال الــصناعیة المــصریة كــشفت نتــائج الدراســة، بوجــه عــام،  

فى األخذ بالتغیرات المعاصرة ، األمـر الـذى یكـشف عـن أن المراجعـة الداخلیـة بمنـشآت االعمـال مـا زالـت 
وبینمـا كـشفت . ر المعاصـرذات منظور تقلیدى، وبما یكشف عن حاجتها لتعدیالت جذریة لمـسایرة المنظـو

النتــــائج عـــــن إدراك أطـــــراف الحوكمـــــة الداخلیـــــة بمنــــشآت األعمـــــال لحاجـــــة المراجعـــــة الداخلیـــــة للتحـــــسین 
 - بفعــل إدراك طــالبى خــدمات المراجعــة الداخلیــة لقــصور المراجعــة الداخلیــة وحاجتهــا للتعــدیل-الجــوهرى

الداخلیــة لمــدى حاجــة المراجعــة الداخلیــة فإنهــا لــم تكــشف إال عــن إدراك محــدود لمقــدمى خــدمات المراجعــة 
كما كشفت النتائج عن عدم توافر مقومات إعادة هندسـة كفـاءة المراجعـة الداخلیـة علـى . لتعدیالت جوهریة

الـتخلص الرغم من تمتع شركات العینة بنظام قیاس مالئم مـن نـاحیتى الطبیعـة والهـدف السـتخدام منهجیـة 
دارة المراجعـــة الداخلیـــة قـــادرة علـــى الحـــصول علـــى المـــوارد عنـــد ، وبمـــا قـــد یعكـــس أن إLeanمـــن الترهـــل 

الحاجة إلیها وأنهـا حریـصة علـى تجنـب أداء أنـشطة غیـر ضـروریة وال تـضیف قیمـة، دون اعتـراف بوجـود 
وبمعنــى عــدم تــوافر المقومــات بالــشكل . بعملیــات أو أنــشطة المراجعــة الداخلیــة) Fat هــدر أو ترهــل(فاقــد 

الــتخلص فــى ضــوء مــدخل خلــق القیمــة وفــى إطــار منهجیــة  ســة المراجعــة الداخلیــةالــذى یــسمح باعــادة هند
األمـر الـذى یكـشف عـن أن مرحلـة إعـادة هندسـة المراجعـة الداخلیـة . بما یحقـق القیمـة للمنـشأة ،من الترهل

ًبمنــشآت االعمــال المــصریة تعــد مبكــرة ومــن غیــر الممكــن القیــام بهــا اآلن، وبمــا قــد یعكــس إمكانیــة قبــول 
   -:فیما یلى نتائج الدراسة التفصیلیة وتحلیالتهاو.  الثالث الفرض األول والثانى، دونینرضالف

                                                
ین من أعضاء لجنة المراجعة أثنوعدد مدیر المراجعة الداخلیة والعضو المنتدب على أساس اختیار  ً- لقد تم تحدید حجم العینة حكمیا٣٧

  . وذلك لصعوبة تحدید معلمات مجتمع الدراسة-من كل شركة من شركات العینة على حدةوأثنین من أعضاء مجلس اإلدارة 
اخ Reliabilityتم إخضاع أسئلة االستقصاء الختبار الموثوقیة  ٣٨ ا كرونب اط ألف  Cornbach Alpha من خالل استخدام معامل ارتب

ا % ٦٠ًوھى تزید عن النسبة المقبولة إحصائیا وقدرھا % ٧٤‚٥ستقصاء فكانت قیمة ألفا المحتسبة ألسئلة اال و قمن وھذا یعنى أنھ ل
سبتھ  اال ن اك احتم إن ھن ة، ف ات مختلف ى أوق ة، وف ذه الدراس ى ھ ا ف م اختیارھ ًبتوزیع قائمة االستقصاء على عینة أخرى غیر التى ت

  .ذه الدراسةأن نحصل على نفس النتائج لھ% ٧٤‚٥



 ٣٤

  
  )ما بین المنظور التقلیدى والمنظور المعاصر(منظور المراجعة الداخلیة بمنشآت األعمال  :ًأوال

 الكــشف  إلــى، توجــه الباحــثلغــرض اســتقراء واقــع المراجعــة الداخلیــة تجــاه مــستجدات اإلطــار الفكــرى لهــا 
 عـــن مـــدى اســـتجابة المراجعـــة الداخلیـــة بـــشركات العینـــة للتغیـــرات التـــى فرضـــتها بیئـــة االعمـــال المعاصـــرة

 بمـا یعكـس مـدى تحـول المراجعـة الداخلیـة مـن المنظـور التقلیـدى إلـى -)والتى كشف عنها المبحـث األول(
  :واردة بالجدول التالى من خالل ردود أفراد البحث على فقرات االستقصاء ال-المنظور المعاصر

    لمراجعة الداخلیة الحالى لمنظورالبشأن المعنویة  ومستوى الحسابي البحث والوسط أفراد إجابات نسب) ٣(جدول
  بشركات العینة

   %نسبة اإلجابات 
 فقرات قائمة االستقصاء

  
 موافق  أفراد البحث

  ًاتمام
)٤( 

  موافق 
إلى حد 

 )٣(ما

غیر 
  موافق

)٢( 

غیر 
موافق 
  مطلقا

)١( 

  
الوسط 
  الحسابي

االنحراف (
 )المعیارى

  
مستوى 
 المعنویة

 

 تغیرت الرؤیة للمراجعة الداخلیة من كونھا خدمات إلى -١
اعتبارھا أنشطة ألداء ھذه الخدمات، لكل نشاط منھا تكلفة 

  .وقیمة
 فقظ دون  تعمل المراجعة الداخلیة على خدمة إدارة المنشأة-٢

  .سواھا
  
  
  
تقییم استراتیجیة مسئولیة المراجعة الداخلیة لى ال یقع ع -٣

فعالیة الحوكمة والتقییم الشامل للمخاطر وإدارة مدى المنشأة و
  .األداء

  
  . یرتبط تخطیط المراجعة الداخلیة باستراتیجیة المنشأة-٤
  
  
  
  . تھدف المراجعة الداخلیة إلى تحسین عملیات المنشأة-٥
  
  
  
المراجعة الداخلیة فى ضوء دراسة احتیاجات  تتحدد خدمات -٦

المنشأة، بما یعنى أن خدمات المراجعة الداخلیة غیر معروفة أو 
  . ًغیر محددة مسبقا

  
 تتبنى المنشأة وضع رؤیة مستقبلیة للمراجعة الداخلیة -٧

  . لغرض خدمة أصحاب الحقوق والمصالح باختالفھم
  
  
ى  من مھام المراجعة الداخلیة تقییم األ-٨ ستقبلیة الت داث الم ح

ا  ام بھ شأة القی زم إدارة المن داث أو (تعت الحیات األح ص ص فح
  ). العملیات قبل تنفیذھا

  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة

  إجمالى العینة
  

  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة

  إجمالى العینة
  

  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة

  إجمالى العینة
  

  ولىالمجموعة األ
  المجموعة الثانیة

  إجمالى العینة
  

  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة

  إجمالى العینة
  

  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة

  إجمالى العینة
  

  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة

  إجمالى العینة
  

  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة

  إجمالى العینة
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 :ىبتحلیل بیانات الجدول السابق یتضح ما یلو
عن استمراریة رؤیة المراجعة الداخلیة فى شكل ) بشأن الفقرة األولى( كشفت نتائج ردود افراد البحث - ١

بلغت نسبة أفراد البحث الذین یعتقدون  فلقد ). تشغیل(ولیس فى صورة أنشطة ) مخرجات(خدمات 
                                                

  .Pearson Chi-Squareمستوى المعنویة باستخدام اختبار  ٣٩
  .T-Test for Equality of Meansمستوى المعنویة باستخدام اختبار  ٤٠
  .Mann-Whitney Test [Asymp.Sig(2-Tailed)] مستوى المعنویة باستخدام اختبار ٤١
  .Kruskal-Wallis Testمستوى المعنویة باستخدام اختبار  ٤٢
 



 ٣٥

للمجموعة % ١٧,٤ ،للمجموعة االولى% ٣٢,٤(% ٢٦,٣بإمكانیة اعتبار المراجعة الداخلیة كنشاط 
.  على التوالى٠,٦٩٣،  ٢,١٩ اإلجابات أفراد البحث بلغ وانحراف معیارى ، وبوسط حسابى)الثانیة

أفراد البحث فى أراء وجود فروق معنویة  Pearson Chi-Square Test نتائج اختبارهذا ولم تظهر 
 T-Test for Equality  كل منىنتائج اختباررؤیة المراجعة الداخلیة كنشاط، كما لم تظهر  بشأن

of Means،Mann-Whitney Test   الفقرة العینة بشأنمجموعتى فى أراء وجود فروق معنویة 
  %.٥، بمستوى معنویة السابقة

 هدف المراجعة الداخلیة هو خدمة إدارة أنبالنتائج ارتفاع نسبة أفراد البحث الذین یعتقدون أظهرت  - ٢
العینة لمجموعتى ، حیث بلغت )لتقلیدى لعمیل المراجعة الداخلیةتبنى المفهوم ا(المنشأة ولیس المنشأة 

 .) من أفراد العینة%٨٣,٩بنسبة متوسطة بلغت (  لى التوالى ع%٨١,٩، %٨٥,٣ )األولى والثانیة(
 Pearsonمننتائج اختبارات كل ولقد أشارت  .٣,٤كما بلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد البحث 

Chi-Square Test، T-Test for Equality of Means،Mann-Whitney Test   عدم إلى
 اعتبار المراجعة الداخلیة لخدمة العینة بشأنمجموعتى أفراد البحث أو فى أراء معنویة االختالف 

  %.٩٥اإلدارة ال لخدمة المنشأة ممثلة فى أصحاب الحقوق والمصالح بها بدرجة ثقة 
عن استمراریة الدور التقلیدى للمراجعة الداخلیة بشركات ) الفقرة الثالثة( كشفت إجابات أفراد البحث - ٣

 ،للمجموعة االولى% ٦١,٨( %٦٤.٩وبنسبة ووسط حسابى بلغا  - حیث ال یعتقد أفراد البحث. العینة
ً باتساع دور المراجعة الداخلیة لیشمل دورا - على التوالى ٢.٨١، )للمجموعة الثانیة% ٦٩,٥

ولقد . ٕجة المنشأة وفعالیة الحوكمة والتقییم الشامل للمخاطر وادارة األداءًاستراتیجیا بشأن تقییم استراتی
 أكدت ردود أفراد البحث على الفقرة الرابعة والخامسة النتائج السابقة، حیث ال یعتقد أفراد البحث

 ،للمجموعة االولى% ٨٥,٣(% ٨٠,٧وبنسبة بارتباط تخطیط المراجعة الداخلیة باستراتیجیة المنشأة 
، ٢,١٢ ا إلجابات أفراد البحث بلغ وانحراف معیارى، وبوسط حسابى)للمجموعة الثانیة% ٧٣,٩
% ٥٦,٥ ،للمجموعة االولى% ٣٥,٣(% ٤٣,٩كما ال یعتقد أفراد البحث وبنسبة .  على التوالى٠,٥٧

بدور المراجعة الداخلیة بشأن  ٢,٦٧ ، وبوسط حسابى إلجابات أفراد البحث بلغ)للمجموعة الثانیة
 ،Pearson Chi-Square Test كل مننتائج اختبارات هذا ولم تكشف . ین عملیات المنشأةتحس

T-Test for Equality of Means،Mann-Whitney Test  فى أراء معنویة فروق وجود  عن
  %. ٥، بمستوى معنویة الفقرات السابقة العینة بشأنمجموعتى أفراد البحث أو 

أن خدمات المراجعة الداخلیة تتحدد فى ضوء دراسة  السادسة إلىتشیر النتائج بشأن الفقرة ال  - ٤
 ،للمجموعة االولى% ٧٣,٥(% ٥٧,٩ وبنسبة ،یعتقد أفراد البحثال حیث . احتیاجات المنشأة منها

أداء بأن  على التوالى، ٠,٩٤، ٢,٦٣ وانحراف معیارى ، وبوسط حسابى)للمجموعة الثانیة% ٣٤,٧
االمر الذى یرجح من . منها) العمیل( المنشأة )طلب (احتیاجاتدراسة  یقوم على المراجعة الداخلیة

ولقد . ً مسبقا ومقررةإمكانیة اعتبار أن المراجعة الداخلیة تقوم على توفیر خدمات دوریة معروفة
 أفراد البحث فى أراء وجود فروق معنویة  إلى Pearson Chi-Square Test نتائج اختبارشارت أ

 T-Test for  كل منىنتائج اختبارشارت أكما %. ٥، بمستوى معنویة ة الفقرة السابقبشأن
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Equality of Means،Mann-Whitney Test  مجموعتى فى أراء وجود فروق معنویة  إلى
  %.٥، بمستوى معنویة  الفقرة السابقةالعینة بشأن

بحث الذین یعتقدون نسبة أفراد العن انخفاض  نتائج ردود أفراد البحث بشأن الفقرة الثامنة كشفت - ٥
فحص (تقییم األحداث المستقبلیة التى تعتزم إدارة المنشأة القیام بها ًدورا فى لمراجعة الداخلیة  لأنب

 )األولى والثانیة(العینة لمجموعتى حیث بلغت ، )صالحیات األحداث أو العملیات قبل تنفیذها
 كما بلغ الوسط .)اد العینة من أفر%١٠,٥بنسبة متوسطة بلغت (  لى التوالى ع%٢١,٧، %٢,٩

تدعم هذه النتائج ما و.  على التوالى٠,٤٨، ١,٩٨ إلجابات أفراد البحث  واالنحراف المعیارىالحسابي
المنظور التقلیدى للمراجعة الداخلیة القائم على الفحص والتقییم لألحداث تم التوصل إلیه بشأن 

، وبما یشكك فى دور المراجعة الداخلیة ) األمامىالمنظور(الماضیة دون االهتمام بالقضایا المستقبلیة 
   . وغیرهإتقییم استراتیجیة المنشأة ومدى فعالیة الحوكمة والتقییم الشامل للمخاطر وادارة األداءبشأن 

 ولقد أكدت ردود أفراد البحث بشأن الفقرة السابعة ما سبق، حیث كشفت النتائج عن قصور االعتقاد 
% ٧٩,٤( %٧٥,٥راجعة الداخلیة تحكم أداءها، وبنسبة ووسط حسابى بلغا بوجود رؤیة مستقبلیة للم

 نتائج اختبارات كل منولم تظهر . على التوالى ٢,٢٨ )للمجموعة الثانیة% ٦٩,٥ ،للمجموعة االولى
Pearson Chi-Square Test، T-Test for Equality of Means،Mann-Whitney Test  

، بمستوى  الفقرتین السابقتینالعینة بشأنراد البحث أو مجموعتى أففى أراء وجود فروق معنویة عن 
  %. ٥معنویة 

ــم تكمــا   فئــات  عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین أراء Kruskal-Wallisكــشف نتــائج اختبــار ل
ـــة،  وأعـــضاء لجـــان المراجعـــة،(عینـــة الدراســـة مجمـــوعتى  واألعـــضاء المنتـــدبین،   مـــدراء المراجعـــة الداخلی
ـــس اإلدارةوأعـــضاء  ـــشأن كـــل مـــن ) مجل ـــسابقةفقـــراتال ب ـــة ( ال ـــة )فیمـــا عـــدا الفقـــرة الثامن ـــك بدرجـــة ثق ، وذل

٩٥.%  
 وتكــشف النتــائج الــسابقة، عــن واقــع المراجعــة الداخلیــة التقلیــدى بمنــشآت األعمــال المــصریة وفــى ضــوء 

، باعتبـار التطـویر للتعـدیل و- بـشكل عـام-، بما یكـشف عـن حاجـة المراجعـة الداخلیـةالعینةأفراد معتقدات 
ــدافع(هــذا الواقــع یمثــل الحــافز  ــائج الــسابقة  .إلعــادة الهندســة) ال إمكانیــة قبــول الفــرض مــن وتــرجح النت

  .قیام المراجعة الداخلیة بمنشآت األعمال المصریة على منظور تقلیدىالبحثى األول بشأن 
ــا ــال : ًثانی ــة للتحــسینلحاجــة المرالمــصریة مــدى إدراك أطــراف الحوكمــة بمنــشآت االعم  اجعــة الداخلی

  .الجوهرى

مـا تعانیــه المراجعــة  ل- كممثلـین ألطــراف الحوكمـة الداخلیــة-مــدى إدراك أفـراد العینــةلغـرض الكــشف عـن  
ــــصور جــــوهرى ــــشآت األعمــــال المــــصریة مــــن ق ــــهالداخلیــــة بمن ــــى معالجت ــــم  یوجــــب ضــــرورة العمــــل عل ، ت

دود أفــراد البحـــث بــشأنها فـــى الجـــدول تخــصیص ســـبع فقــرات بقائمـــة االستقــصاء، ولقـــد تـــم فــرز وتحلیـــل ر
  :التالى
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حاجـــة المراجعـــة مــدى بـــشأن المعنویــة  ومـــستوى الحــسابي البحــث والوســـط أفـــراد إجابــات نـــسب) ٤(جــدول
  .الداخلیة للتحسین الجوهرى

   %نسبة اإلجابات 
 فقرات قائمة االستقصاء

 

 موافق
  ًمامات
)٤( 

  موافق
إلى حد 

 )٣(ما

غیر 
  موافق

)٢( 

غیر 
 موافق
  مطلقا

)١( 

  
الوسط 
  الحسابي

االنحراف (
 )المعیارى

  
مستوى 
 المعنویة

 

تحتـاج المراجعـة الداخلیـة لتعـدیالت بـشأن عملیاتهــا  -٩
مقدار استهالكها مـن (وأنشطتها لغرض تحسین كفاءتها 

  ). موارد المنشأة
  

 تعمل المراجعة الداخلیة من خالل موارد مخصـصة -١٠
  .ًمسبقا

  
  

 عملیات وأنشطة المراجعة الداخلیـة تقییمال یسمح  -١١
تعـــدیل هیكـــل العملیـــات واألنـــشطة مـــن خـــالل إضـــافة ب

عملیـــات وأنــــشطة جدیــــدة وتقلــــیص واســــتبعاد عملیــــات 
  .وأنشطة قائمة

 تتجـه تكلفـة المراجعــة الداخلیـة للتــصاعد مـن عــام -١٢
العـشر سـنوات آلخر، ولم تـشهد إنخفـاض جـوهرى خـالل 

  .الماضیة
  

ــتم إحــداث تحــسین -١٣ خدمــة  بعملیــات وأنــشطة كــل ی
  ).بشكل دورى (على حدة كل فترة زمنیة قصیرةمراجعة 

  
  

 یعد تحسین عملیات وانشطة المراجعة الداخلیة هو -١٤
المسئول عن تـصاعد تكلفـة المراجعـة الداخلیـة مـن عـام 

  .آلخر
  

 ترحــــب المنــــشأة بمحــــاوالت أو مقترحــــات إحــــداث -١٥
جعـة الداخلیــة فــى تكلفـة المرا) وفـورات(تخفـیض جـوهرى 

مــــع بقــــاء قــــدرة المراجعــــة الداخلیــــة علــــى أداء أدوارهــــا 
 .ومهامها

  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة

 إجمالى العینة
  

  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة

  إجمالى العینة
 

  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة

 إجمالى العینة
  

  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة

 عینةإجمالى ال
  

  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة

 إجمالى العینة
  

  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة

 إجمالى العینة
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٢,٨٩  
)٠‚٧٢(  

  
  

٣,٣٧  
)٠‚٦٥(  

  
  

٢,٢٣  
)٠‚٤٦(  

  
  

٣,٦١  
)٠‚٦٢(  

  
  

٣,٣٣  
)٠‚٨١(  

  
  

٢,٦٨  
)٠‚٩٣(  

  
  

٣,٢١  
)٠‚٦٥( 

٠‚٤٧   
٠,٣٤  
٠,٣٥  
٠,٠٠٦  

٠‚٣٦   
٠‚٣٠  

٠,٢٤  
٠,٦٤  

٠‚٥٢   
٠,٣١  
٠,٣٢  
٠,٧٩  

٠‚١٩   
٠,٤٢  
٠,٦٧  
٠,٨٠  

٠‚٦٦   
٠,٩١  
٠,٩٩  
٠,٩٦  

٠‚٠٢   
٠,١٧  
٠,٢٣  
٠,٠٦  

٠‚٣٠   
٠,٢٤  
٠,٢٠  
٠,٣٨ 

  :ما یلىضح یتتحلیل إجابات أفراد البحث بالجدول السابق بو
ًبدایة، تم استكشاف مدى حاجة المراجعة الداخلیة بشركات العینة للتحسین الجوهرى من خالل الفقرة ) أ(

التاسعة، والتى كشفت عن اعتقاد أفراد البحث بحاجة المراجعة الداخلیة لتعدیالت جوهریة فى إطار ما 
% ٦٥,٢ ،موعة االولىللمج% ٧٠,٦( %٦٨,٥وبنسبة ووسط حسابى بلغا ه من موارد كتستهل

   .على التوالى ٢.٨٩، )للمجموعة الثانیة
ولغرض تعضید ما قد تم التوصل إلیه من نتائج، كانت الفقرة الخامسة عشر، والتى حملت إجابات  

أفراد البحث بشأنها االعتقاد بأن شركات العینة لم تقم بتعدیالت أحدثت وفورات جوهریة فى تكلفة 
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 غیر - ًعلى التوالى وبما یشكل اعترافا ٣.٢١، %٨٧,٧سبة ووسط حسابى بلغا المراجعة الداخلیة، وبن
  . ًن تكلفة المراجعة الداخلیة عالیة وتحتاج إلى إعادة تقییمأ ب- مباشر

فى التعامل مع موارد واقع المراجعة الداخلیة ن الفقرة العاشرة عن أاعتقاد أفراد البحث بشیكشف ) ب(
قیام حیث بلغت نسبة أفراد البحث اللذین یعتقدون ب. ركات العینةشًمخصصة مسبقا من قبل إدارة 

% ٩١,٣ ،للمجموعة االولى% ٩١,١(% ٩١,٢اإلدارة بتخصیص مسبق لموارد المراجعة الداخلیة 
بما و .٠,٦٥، ٣,٣٧ ا إلجابات أفراد البحث بلغ وانحراف معیارى، وبوسط حسابى)للمجموعة الثانیة

ً فى التعامل مع موارد المراجعة الداخلیة، والذى یعد قصورا Push Systemیعكس نظام الدفع  ُ
ًجوهریا فى كفاءة المراجعة الداخلیة؛ یمثل حافزا لضرورة إعادة هندسة المراجعة الداخلیة ً.   

تقبـــل أطـــراف الحوكمـــة الداخلیـــة بـــشركات العینـــة بإمكانیـــة إحـــداث تقیـــیم لعملیـــات وأنـــشطة المراجعـــة ) جــــ(
، وبوسـط حــسابى )للمجموعـة الثانیــة% ٦٩,٦ ،للمجموعـة االولــى% ٧٩,٤(% ٧٥,٥بنــسبة  -الداخلیـة 

 وهــو مــا قــد یــشیر وبـــشكل - علــى التــوالى٠,٤٦، ٢,٢٣ اإلجابــات أفــراد البحــث بلغــوانحــراف معیــارى 
كمــا . المراجعــة الداخلیــة للتعــدیل مــن خــالل تقلــیص واســتبعاد انــشطة قائمــةعملیــة ضــمنى عــن حاجــة 

مـــن  قــصورمــا تعانیــة المراجعــة الداخلیــة مــن حــث علــى الفقــرة الثالثــة عــشر إجابــات أفــراد البعــضدت 
 خــالل الكــشف عــن محــاوالت مــن قبــل إدارة شــركات العینــة إلحــداث تحــسین دورى للمراجعــة الداخلیــة،

عـن حاجــة المراجعـة الداخلیــة علـى التــوالى، وبمـا قــد یكـشف  ٣,٣٣، %٧٩وبنـسبة ووسـط حــسابى بلغـا 
  . للتحسین الجوهرى

بتصاعد تكلفة نسبة أفراد البحث الذین یعتقدون عن ارتفاع ) بشأن الفقرة الثانیة عشر(النتائج كشفت  )د(
لمجموعتى حیث بلغت ًسنویا، وبعدم حدوث تخفیض جوهرى لها خالل عقد زمنى، لمراجعة الداخلیة ا

ا بلغ  كم.)%٩٣بنسبة متوسطة بلغت ( لى التوالى ع%١٠٠، %٨٨,٢ )األولى والثانیة(العینة 
هذا ولم تشیر .  على التوالى٠,٦٢، ٣,٦١ إلجابات أفراد البحث  واالنحراف المعیارىالوسط الحسابي

إجابات أفراد البحث على الفقرة الرابعة عشر إلى اعتبار تحسینات عملیات وأنشطة المراجعة الداخلیة 
% ٦٣.٢ى بلغا ، وبنسبة ووسط حسابهو مسبب تصاعد تكلفة المراجعة الداخلیة من عام آلخر

   . على التوالى٢,٦٨ )للمجموعة الثانیة% ٦٩,٦ ،للمجموعة االولى% ٥٨,٨(
 بشأنأفراد البحث فى أراء وجود فروق معنویة  Pearson Chi-Square Test نتائج اختبارولم تظهر  

 T-Test for  كل منىنتائج اختبار، كما لم تظهر )فیما عدا الفقرة الرابعة عشر (الفقرات السابقة

Equality of Means،Mann-Whitney Test   العینة بشأنمجموعتى فى أراء وجود فروق معنویة 
 عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة Kruskal-Wallisكشف نتائج اختبار  لم تماك، السابقةات الفقر

األعضاء و مدراء المراجعة الداخلیة،  وأعضاء لجان المراجعة،(عینة الدراسة فئات بین أراء كل من 
ثقة مستوى ، وذلك ب)فیما عدا الفقرة التاسعة (الفقرات السابقة بشأن ) المنتدبین، وأعضاء مجلس اإلدارة

٩٥.%  
أطـراف الحوكمـة بمنـشآت إدراك إمكانیة قبول الفرض البحثى الثـانى بـشأن من وترجح النتائج السابقة 

  .  الجوهرى من خالل إعادة الهندسةحاجتها للتحسینقصور المراجعة الداخلیة، واألعمال المصریة ل



 ٣٩

       بمنشآت األعمال المصریةإعادة هندسة المراجعة الداخلیةمدى توافر مقومات : ًثالثا
إلعـادة لـتخلص مـن الترهـل امنهجیـة مدخل خلـق القیمـة فـى إطـار بالبحث عن مدى توافر مقومات تطبیق 

  :التالیة، كانت النتائج العینةشركات هندسة المراجعة الداخلیة ب
منهجیـة مـدخل خلـق القیمـة فـى إطـار مقومـات تطبیـق  كشفت إجابـات افـراد البحـث عـن تـوافر بعـض -)أ(

  :العینة، توضحها نتائج الجدول التالىشركات  إلعادة هندسة المراجعة الداخلیة بالتخلص من الترهل
إعـادة  تـوافر مقومـات مـدىبـشأن المعنویـة  ومـستوى الحسابي البحث والوسط أفراد إجابات نسب) ٥(جدول

  هندسة المراجعة الداخلیة
   %نسبة اإلجابات 

 فقرات قائمة االستقصاء
 

 موافق
 ًتماما

 ًموافق
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غیر 
 موافق
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 موافق
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تقدیم خدمات قائمة على تتبنى إدارة المراجعة الداخلیة سیاسة  -١٦
  .عالیة الجودة

  
  

لتحقـق والمراقبـة علـى مـستوى للمتابعـة واتتبع المنـشأة مـنهج  -١٧
  . المراجعة الداخلیةعملیات وأنشطة

  
  

  علـــى مـــستوى عملیـــات وأنـــشطة)دقیـــق(یوجـــد نظـــام قیـــاس  -١٨
ـــة  ـــاس(المراجعـــة الداخلی ـــشاط أو العملیـــة،  قی المـــستوى الحـــالى للن

  ).فى كل عملیة أو نشاط وقیاس االنحرافات
  

د بیانات بشأن عملیات وأنشطة المراجعـة الداخلیـة  تتوافر قواع-١٩
حاجــــة أنــــشطة المراجعــــة معلومــــات محاســــبیة عــــن تــــشمل (

تكلفـة القــدر المــستخدم الداخلیـة مــن المـوارد وبالقــدر الــالزم، و
بیانات ومعلومات تفصیلیة عن تكلفـة ، ومن الموارد لكل نشاط

  . )على حدةخدمة مراجعة وقیمة كل نشاط وعملیة لكل 
ـــة بالمنـــشأة تحلیـــل كـــل خدمـــة  -٢٠ یـــشمل دلیـــل المراجعـــة الداخلی

فى صورة عملیات، مع تحلیل كل عملیة فـى ) تأكیدیة أو استشاریة(
صـورة أنـشطة بمـا تــستنفده مـن مـوارد، فتتــوافر خـرائط تـدفق وخــرائط 

  . بأنشطتها من منظور القیمة المحققة للمنشأةتعریف لكل عملیة 
 أنشطة  كل نشاط منزمة ألداء یوجد توصیف بالمهارات الال-٢١

  .المراجعة الداخلیة المختلفة
  
  

تتوافر األدوات واألسالیب الكافیة والمالئمة لتحلیل أسباب ما  -٢٢
  . بشأن عملیات وأنشطة المراجعة الداخلیةألداءایوجد من فجوات  قد
  
 

ً تتشكل فرق للمراجعة الداخلیة طبقا الحتیاجات طبیعة كل -٢٣
  .المراجعةخدمة من خدمات 

  
  

 تعترف الشركة بنسبة فاقد مقبولة فـى المـوارد المـستخدمة فـى -٢٤

  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة
 إجمالى العینة

  
  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة
 إجمالى العینة

  
  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة
 إجمالى العینة

  
  المجموعة األولى

  نیةالمجموعة الثا
 إجمالى العینة

  
  

  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة
 إجمالى العینة

  
  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة
  إجمالى العینة

  
  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة
  إجمالى العینة

  
  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة
  إجمالى العینة

  
  المجموعة األولى

٨٢,٤  
٧٨‚٣  
٨٠‚٧  

  
٥,٩  

٨‚٧  
٧  
 

٢٣,٥  
١٣  

١٩‚٣  
 
-  
-  
-  
  
 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
  
  
-  
-  
-  
 
-  
-  
-  
  
٨,٨  

١٧‚٦  
٢١‚٧  

١٩,٣  
  

٥٥‚٩  
٥٢‚٢ 

٥٤,٤  
  

٤١‚٢  
٧٣‚٩ 

٥٤,٤  
  

١١‚٨  
٤‚٣ 

٨,٨  
  
  

١٧‚٦  
٤‚٣ 

١٢,٣  
  
-  
٤‚٣ 

١,٨  
  

٢٣‚٥  
٢٦‚١ 

٢٤,٦  
  

٢٩‚٤  
٣٠,٤  
٢٩,٨  
  

١٧,٦  

-  
-  
-  
  

٣٨,٢  
٣٩‚١  
٣٨‚٦  

 
٣٥,٣  
١٣  

٢٦‚٣  
 

٨٢,٤  
٨٢‚٦  
٨٢‚٥  

  
 

٦٧,٦  
٩١‚٣  
٧٧‚٢  

 
٩٤,١  

٩١‚٣  
٩٣  
 

٧٠,٦  
٧٣‚٩  
٧١‚٩  

 
٧٠,٦  

٦٩‚٦   
٧٠,٢  
  

٧٣,٥  

-  
-  
-  
  

‚-  
-  
-  
  
-  
-  
-  
  

٥‚٩  
١٣ 
٨,٨  
  
  

١٤‚٧  
٤‚٣ 

١٠,٥  
  

٥‚٩  
٤‚٣ 

٥,٣  
  

٥‚٩  
- 

٣,٥  
  
-  
-  
-  
  
-  

  
  
٣‚٦٧   

)٠‚٣٩(  
  
  
٢‚٦٨   

)٠‚٦٠(  
  
  
٢‚٩٣   

)٠‚٦٧(  
  
  
٢   

)٠‚٤٢(  
  
  
  
٢‚٠٢   

)٠‚٤٨(  
  
  
١‚٩٦   

)٠‚٢٧(  
  
  
٢‚٢١   

)٠‚٤٩(  
  
  

٢‚٣   
)٠‚٤٦(  

  

٠,٤٨  
٠,٧١  
٠,٧٠  
٠,٢٦  
٠,٩٠  
٠,٩١  
٠,٩٥  
٠,٠٦١  
٠,٠٤  
٠,٣٥  
٠,٤٧  
٠,٠٠  
٠,٤٣  
٠,٢٠  
٠,٢٠  
٠,٥١  
  

٠,١١  
٠,٨٢  
٠,٨١  
٠,٥٧  
٠,٤٦  
٠,٤٢  
٠,٤٢  
٠,٨٣  
٠,٤٩  
٠,٥٣  
٠,٥٨  
٠,٤٩  
٠,٥٨  
٠,٩٤  
٠,٩٤  
٠,٧٨  
٠,٦٩  



 ٤٠
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  .المراجعة الداخلیة
  
  

  یتم الحصول على الموارد عند الحاجة الیها لالستخدام فى-٢٥
  .تقدیم خدمات المراجعة الداخلیة

  
  

تتـــوافر بالمنـــشأة بنیـــة تحتیـــة مناســـبة الســـتخدام تكنولوجیـــا  -٢٦
ــــــشمل ا ــــــسهیالت المعلومــــــات، ت ــــــزات واإلعــــــدادات والت لتجهی

 .  والشبكات وكل ما یلزم لقیام نظام معلومات الكترونى

  المجموعة الثانیة
  نةإجمالى العی

  
  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة
  إجمالى العینة

  
  المجموعة األولى
  المجموعة الثانیة
  إجمالى العینة

٤‚٣  
٧  
  

٤٤,١  
٣٩,١  
٤٢,١  
  
-  

٨,٧  
٣,٥  
 

١٣  
١٥,٨  
  

٤٧,١  
٥٢,٢  
٤٩,١  
  

٣٢,٤  
٢٦,١  
٢٩,٨ 

٨٢,٦  
٧٧,٢  
  
٨,٨  
٨,٧  
٨,٨  
  

٦٧,٦  
٦٥,٢  
٦٦,٧ 

-  
-  
  
-  
-  
-  
  
-  
-  
- 

  
٢‚٣   

)٠‚٥٩(  
  
  
٣‚٣٣   

)٠‚٦٤(  
  
  
٢‚٣٧   

)٠‚٥٦( 

٠,٤١  
٠,٤٠  
٠,٣٧  
٠,٩٣  
٠,٧٨  
٠,٧٥  
٠,٨٩  
٠,٢١  
٠,٤٦  
٠,٦٩  
٠,٨٦ 

  : ما یلىبتحلیل بیانات الجدول السابق یتضح و
ـــائج  -١ ـــى الفقـــرة (ردود أفـــراد البحـــث تظهـــر نت ـــسادسة عـــشرعل ـــى إدارات المراجعـــة ) ال ـــشأن تبن إجمـــاع ب

القیــام بإعــادة هندســة ) دافــع( وبمــا یــشكل حــافز – أداء عالیــة الجــودةالداخلیــة بــشركات العینــة لــسیاسات 
ولقـــد أكـــدت إجابــــات . علـــى التـــوالى ٣.٨١، %١٠٠بنـــسبة ووســـط حـــسابى بلغـــا  - الداخلیـــةالمراجعـــة

علــى مــا قــد جــاء بإجابــاتهم ) الرابعــة والعــشرین، والخامــسة والعــشرین(أفــراد البحــث علــى الفقــرتین ) ردود(
 ٣,٣، ٢,٣ ا، وبوسـط حـسابى بلغـ%٩٣، %٧٧,٢بشأن الفقرة السابقة، حیث یعتقـد أفـراد البحـث بنـسبة 

ـــدر عـــدم إمكانیـــة قبـــول نـــسبة فاقـــد فـــى مـــوارد المراجعـــةب ، وأن الحـــصول علـــى مـــوارد المراجعـــة یكـــون بق
   .الحاجة إلیها

لتحقـق للمتابعـة وامـنهج عـن االعتقـاد بوجـود الـسابعة عـشر نتـائج ردود أفـراد البحـث علـى الفقـرة تظهر  -٢
ــــشطة ــــى مــــستوى عملیــــات وأن ــــة عل ــــةوالمراقب  %٦١.٤ســــط حــــسابى بلغــــا بنــــسبة وو،  المراجعــــة الداخلی

   .على التوالى ٢,٦٨، )للمجموعة الثانیة% ٦٠,٩ ،للمجموعة االولى% ٦١,٨(
 علـى مــستوى عملیـات وأنــشطةجــود نظـام قیــاس مالئـم وب  تتمتـعالعینـةشــركات یعتقـد أفـراد البحــث بـأن  -٣

سبة ووســط بنــ، الــتخلص مــن الترهــلمنهجیــة مــدخل خلــق القیمــة فــى إطــار الســتخدام  المراجعــة الداخلیــة
 .علــى التــوالى ٢,٩٣، )للمجموعــة الثانیــة% ٨٦,٩ ،للمجموعــة االولــى% ٦٤,٧( %٧٣,٧حــسابى بلغــا 

  . أحد المقومات األساسیة المكانیة إعادة هندسة المراجعة الداخلیةاألمر الذى قد یرجح توافر 
عـــادة هندســـة إأهـــم معوقـــات أحـــد عـــن التاســـعة عـــشر ردود أفـــراد البحـــث بـــشأن الفقـــرة  نتـــائج ت كـــشف-٤ 

المــدخالت الكافیــة مــن البیانــات قاعــدة بیانــات تتــضمن تكمــن فــى عــدم تــوافر ، والتــى المراجعــة الداخلیــة
بـسبب قـصور نظـام المعلومـات لعملیات وأنشطة المراجعة الداخلیة والمعلومات على المستوى التفصیلى 

بـشأن عملیـات ر قاعـدة بیانـات بعـد تـوافنسبة أفراد البحث الـذین یعتقـدون حیث بلغت  .وحاجته للتحسین
بنـسبة ( لـى التـوالى ع%٩٥,٦، %٨٨,٣ )األولـى والثانیـة(العینـة لمجمـوعتى  وأنشطة المراجعـة الداخلیـة

، ٢إلجابـــات أفـــراد البحـــث  واالنحـــراف المعیـــارى  كمـــا بلـــغ الوســـط الحـــسابي.)%٩١,٣متوســـطة بلغـــت 



 ٤١

اســـیة الســـتخدام مـــدخل خلـــق القیمـــة وبمـــا یـــشیر إلـــى غیـــاب أحـــد المقومـــات األس.  علـــى التـــوالى٠,٤٢
   .إلعادة هندسة المراجعة الداخلیة

عــن وجــود دلیــل تقلیــدى للمراجعــة الداخلیــة ال یــسمح ) ٢٠(كــشفت إجابــات أفــراد البحــث بــشأن الفقــرة  -٥ 
، وبمـا ال یـسمح بإمكانیـة تحلیـل األنـشطة أو بإمكانیـة تـوفیر المعلومـات الالزمـة عـن العملیـات واألنـشطة

حیــث . ائط تــدفق وخــرائط تعریــف لعملیــات المراجعــة الداخلیــة تــسمح بإمكانیــة إعــادة الهندســةتــوافر خــر
بوجــــود دلیــــل یــــسمح بتحلیــــل أنــــشطة المراجعــــة الداخلیــــة یعتقــــدون ال نــــسبة أفــــراد البحــــث الــــذین بلغــــت 

 .)%٨٧,٧بنـسبة متوسـطة بلغـت ( لـى التـوالى ع%٩٥,٦، %٨٢,٣ )األولى والثانیـة(العینة لمجموعتى 
  . على التوالى٠,٤٨١، ٢,٠٢إلجابات أفراد البحث  واالنحراف المعیارى  بلغ الوسط الحسابيكما

أن إدارة المراجعــة الداخلیــة بــشركات العینــة ال إلــى ) ٢١(تــشیر نتــائج ردود أفــراد البحــث بــشأن الفقــرة  -٦
حیــث یعتقــد ، عملیــات وانــشطة المراجعــة الداخلیــةعلــى مــستوى لمهــارات الالزمــة یتــوافر لــدیها توصــیف ل
، وبوســـــط )للمجموعـــــة الثانیـــــة% ٩٥,٦ ،للمجموعـــــة االولـــــى% ١٠٠(% ٩٨,٣أفـــــراد البحـــــث وبنـــــسبة 

ـــارى حـــسابى  توصـــیف بالمهـــارات وجـــود بعـــدم  ٠,٢٧، ١,٩٦ إلجابـــات أفـــراد البحـــث بلـــغوانحـــراف معی
ـــة ـــذى قـــد یعكـــس أحـــد . الالزمـــة ألداء أنـــشطة المراجعـــة الداخلیـــة المختلف ـــاتالاألمـــر ال ساســـیة  األمعوق

   . إعادة هندسة المراجعة الداخلیةإلمكانیة
تعـــانى شـــركات العینـــة مـــن عـــدم تـــوافر األدوات واألســـالیب الكافیـــة والمالئمـــة لتحلیـــل أســـباب فجـــوات  -٧

متوسـط إجابـات أفـراد العینـة علـى الفقـرة انخفـض حیث . ن عملیات وأنشطة المراجعة الداخلیةأ بشاألداء
، حیــث بلــغ علــى مقیــاس لیكــرت الربــاعى) ٣(ن القیمــة عــ جوهریــا )ابقالــواردة فــى الجــدول الــس) (٢٢(

ـــذین كمـــا بلغـــت  .٢,٢١ تـــوافر األدوات واألســـالیب الكافیـــة والمالئمـــة بیعتقـــدون ال نـــسبة أفـــراد البحـــث ال
 %٧٣,٩، %٧٦,٥ )األولــى والثانیــة(العینــة لمجمــوعتى أداء المراجعــة الداخلیــة لتحلیــل أســباب فجــوات 

  .)%٧٥,٤بة متوسطة بلغت بنس( لى التوالىع
مراجعة من عدم تواجد فرق تعانى شركات العینة تكشف نتائج إجابات أفراد البحث عن أن  -٨ 

وبنسبة ووسط حسابى بلغا ًطبقا لطبیعة الخدمة المقدمة وما تحتاجه من معرفة وخبرة، متخصصة 
قد  بسبب توالى،على ال ٢,٣ ،)للمجموعة الثانیة% ٦٩,٦ ،للمجموعة االولى% ٧٠,٦( %٧٠,٢

األمر . ًنقص العدد الكاف أو الخبرة أو هما معا الالزمة لتكوین فرق عمل متخصصةیرجع إلى 
ً، فضال عن Outsourcingخارج الشركة عن الحاجة إلى متخصصین وخبراء الذى قد یكشف 

  .  ذاتهاالمراجعةالحاجة إلى تواجد فرق 
بنیة تحتیة تسمح باستخدام التقنیات المعاصرة وتكنولوجیا توافر ) ٢٦( ال ترجح النتائج بشأن الفقرة -٩ 

متوسط إجابات أفراد العینة انخفض حیث المعلومات بشأن المراجعة الداخلیة بشركات العینة 
أن شركات العینة تعانى من على مقیاس لیكرت الرباعى، وهو ما قد یعنى ) ٣(لقیمة ًجوهریا عن ا

 ألتممة المراجعة والمتالك نظام معلومات إلكترونى، وهى مقومات توافر البنیة التحتیة الالزمةعدم 
بعدم نسبة أفراد البحث الذین یعتقدون حیث بلغت . أساسیة إلمكانیة إعادة هندسة المراجعة الداخلیة

 %٦٥,٢، %٦٧,٦ )األولى والثانیة(العینة لمجموعتى توافر البنیة التحتیة الالزمة إلعادة الهندسة 



 ٤٢

 واالنحراف المعیارى  كما بلغ الوسط الحسابي.)%٦٦,٧ بنسبة متوسطة بلغت( لى التوالىع
   . على التوالى٠,٥٦، ٢,٣٧إلجابات أفراد البحث 

 مقوماتعدد من الأن شركات العینة تعانى من مشكلة عدم توافر من لنتائج السابقة ترجح او         
عدم حسب درجة (ًتنازلیا مرتبة ات التالیة المقومعادة هندسة المراجعة الداخلیة، وتشمل األساسیة إل

   :الجدول التالىمن خالل ًوفقا لقیمة الوسط الحسابى ) ، وبما یعكس مدى أهمیتهاتوافرها
  شركات العینةالتى تعانى منها إعادة هندسة المراجعة الداخلیة مقومات ) ٦(جدول

الوسط  المقومات
 الحسابى

 الترتیب

  .زمة ألداء أنشطة المراجعة الداخلیة المختلفةوجود توصیف بالمهارات الال -١
  توافر قواعد بیانات بشأن عملیات وأنشطة المراجعة الداخلیة -٢
خرائط تدفق وخرائط یسمح بتحلیل األنشطة، ووجود لمراجعة الداخلیة ل دلیل  توافر- ٣

   . تعریف لكل عملیة بأنشطتها
 بشأن ألداءالیل أسباب فجوات توافر األدوات واألسالیب الكافیة والمالئمة لتح - ٤

 ..عملیات وأنشطة المراجعة الداخلیة
ً تــشكیل فــرق للمراجعــة الداخلیــة طبقــا الحتیاجــات طبیعــة كــل خدمــة مــن خــدمات -٥

  .المراجعة
 .  توافر بنیة تحتیة مناسبة الستخدام تكنولوجیا المعلومات-٦

١,٩٦  
٢  
  

٢,٠٢  
  

٢,٢١ 
 
٢,٣  
٢,٣٧ 

١  
٢  
  
٣ 
  
٤  
  
٥  
٦ 

فى أراء عن وجود اختالفات معنویة  Pearson Chi-Square Test نتائج اختباركشف ولم تهذا   
 T-Test  كل منىنتائج اختبار، كما لم تظهر )١٨فیما عدا الفقرة ( الفقرات السابقة بشأنأفراد البحث 

for Equality of Means،Mann-Whitney Test   العینة مجموعتى فى أراء وجود فروق معنویة
 عن وجود فروق ذات داللة Kruskal-Wallisكشف نتائج اختبار كما لم ت، قرات السابقة الفبشأن

 مدراء المراجعة الداخلیة، وأعضاء لجان المراجعة،(فئات عینة الدراسة إحصائیة بین أراء كل من 
مستوى ، وذلك ب)١٨فیما عدا الفقرة (الفقرات السابقة بشأن ) واألعضاء المنتدبین، وأعضاء مجلس اإلدارة

  %.٩٥ثقة 
تــوافر مقومــات إعــادة هندســة بــشأن الثالــث إمكانیــة قبــول الفــرض البحثــى مــن عــدم تــرجح النتــائج الــسابقة و

 .المراجعة الداخلیة بمنشآت األعمال المصریة
  خالصة ونتائج وتوصیات البحث: المبحث الخامس

ـــة  ـــى قـــصور المراجعـــة الداخلی ـــل عل ـــشآت فـــى مواجهـــة مـــا شـــهدته   مـــع التعوی  فـــى اآلونـــة -األعمـــال من
 ؛لتوجـه االسـتراتیجى لمنـشآت األعمـالضـوء اوفـى ، )٠٠٠، اقتـصادیة، إداریة، مالیة(من آزمات  -األخیرة
؛ ومـا صـاحبه مـن Process-Oriented View of Value Creationخلـق القیمـة علـى مـدخل القـائم 

ــــــــشأة توجــــــــه معاصــــــــر نحــــــــو  ــــــــة إعــــــــادة هندســــــــة المن ــــــــار مــــــــدى إمكانی -Organization-Wideاعتب
Reengineering واعـادة هندسـة أعمالهـا ٕBusiness Process Reengineering بـات واجبـا ،ً

 فـى ضـوء مـا شـهدته  ومـدى حاجتهـا إلعـادة الهندسـة- مـن منظـور القیمـة-تقییم المراجعة الداخلیةضرورة 



 ٤٣

ـــر جـــوهرى بمـــستوى اإلطـــار الفكـــرى مـــن ) المراجعـــة الداخلیـــة( ستوجب یـــ )٠٠٠واألهـــداف  المفـــاهیم(تغیی
كــان  ولقـد تــضمن التغییــر عــدد مــن الجوانــب .)اإلطــار التطبیقــى(ضـرورة إعــادة هندســة المراجعــة الداخلیــة 

ًأهمها التحول فى الرؤیة للهـدف مـن المنظـور الـضیق إلـى منظـور أكثـر اتـساعا، لتنتقـل المراجعـة الداخلیـة 
ق والمــصالح بهــا؛ فتتحــول منفعـــة مــن خدمــة إدارة المنــشأة إلــى خدمـــة المنــشأة ممثلــة فــى أصــحاب الحقـــو

المراجعة الداخلیة من الرؤیة المحدودة القاصرة على إدارة المنشأة إلى رؤیـة كلیـة قائمـة علـى شـمول منفعـة 
المراجعــة الداخلیــة ألصــحاب الحقــوق والمــصالح بهــا؛ وتغیــر رؤیــة ودور المراجعــة الداخلیــة لیتــسع فیــشمل 

ٕییم الـشامل للمخـاطر وادارة األداء والجـودة والحوكمـة وغیرهـا، لتـصبح تقییم استراتیجیة وأنشطة المنشأة والتق
التحــرك مـن اســتخدام مـدخل مراجعــة علـى أســاس ًفــضال علـى . المراجعـة الداخلیــة منوطـة بأهــداف المنـشأة

 قــائم علــى إدراك قیمــة نــشاط المراجعــة الداخلیــة الخطــر إلــى اســتخدام مــدخل مراجعــة علــى أســاس القیمــة،
یـة تطـویر فاعلیـة المراجعـة الداخلیـة كنـشاط مـضیف للقیمـة مـن خـالل تبنـى وتطبیـق اآللیـات للمنشأة، وأهم

وتفـرض الـرؤى الجدیـدة للمراجعـة الداخلیـة أن . المناسبة التى تكفل فاعلیة األداء مـن منظـور سلـسلة القیمـة
 یـضمن فحـص صـالحیة  Forward Looking Auditتقـوم المراجعـة فـى األسـاس علـى منظـور أمـامى

 Timelyألحــداث أو العملیـــات قبـــل تنفیــذها مـــن خـــالل مقارنــة األنـــشطة الفعلیـــة بنمــاذج عیاریـــة آنیـــة ا
Normative Models بما یحملـه ذلـك مـن تغیـر فاعـل ،Proactive Stance فـى طبیعـة وأداء أنـشطة 

ـــــة ـــــة . المراجعـــــة الداخلی ـــــة المعاصـــــرة مراجعـــــة تنبؤی ـــــذى یجعـــــل مـــــن المراجعـــــة الداخلی ) مانعـــــة(األمـــــر ال
Predictive Audit ؛ تركـــز علــــى األحــــداث المـــستقبلیة قبــــل وقوعهـــا أو قیــــام المنـــشأة بهــــا؛ وتاریخیــــة

  .ً، وبما یعكس تحوال فى أهمیة أدوارها االستشاریة والتوكیدیة)اكتشافیة(
 یمثــل باعــث إعــادة هندســة المراجعــة الداخلیــة، ًا جدیــدًافكــرأن مثــل هــذه التغیــرات تعكــس ویعتقــد الباحــث،  

، كمــا یثیــر قــضیة مــدى )اإلطــار التطبیقــى(رح التــساؤل بــشأن كیفیــة إعــادة هندســة المراجعــة الداخلیــة ویطــ
ـــرات المعاصـــرة للمراجعـــة ) خاصـــة الداخلیـــة(اســـتجابة أطـــراف الحوكمـــة  ـــشآت األعمـــال المـــصریة للتغی بمن

لمـصریة؛ ومـدى الداخلیة، وبما یفتح مجال البحـث للكـشف عـن واقـع المراجعـة الداخلیـة بمنـشآت األعمـال ا
لیتمثــل هــدف البحــث فــى . ٕحاجتــه وامكانیــة إعــادة هندســته فــى ضــوء درجــة اســتجابته للتغیــرات المعاصــرة

محاولة إحداث تحـسین جـوهرى فـى عملیـة المراجعـة الداخلیـة باسـتخدام مـدخل إعـادة الهندسـة علـى أسـاس 
   . بحث كأداةGoal-Oriented Requirements Engineering (GORE) Approachالهدف 

  - بعــد التعــرض لمفهــوم وهــدف ومقومــات وافتراضــات إعــادة هندســة المراجعــة الداخلیــة- ولقــد قــدم البحــث
ًإطـارا بنمـوذج مقتـرح إلعـادة هندسـة عملیـة المراجعـة الداخلیـة فـى ضـوء منظورهـا المعاصـر، اعتمـادا علـى  ً

 وباسـتخدام -دسـةكمـدخل إلعـادة الهن -  Value Creation Approach (VCA)مـدخل خلـق القیمـة
ــــ Fatمنهجیـــة الـــتخلص مـــن الترهـــل  ولقـــد قـــام النمـــوذج المقتـــرح علـــى ســـتة . Lean والمـــسماة بمنهجیـــة ال

إجـراءات أساسـیة هــى، التوصـیف الحـالى لعناصــر أو مكونـات عملیـة المراجعــة الداخلیـة، واسـتنتاج جــوهر 
ًمنطقیا وریاضـیا(إعادة هندسة عملیة المراجعة الداخلیة  طـار مناسـب یقـوم علـى اعتبـار الظـروف ، وبنـاء إ)ً

ــة المــستقبلیة، ودمــج جــوهر إعــادة هندســة عملیــة المراجعــة الداخلیــة فــى اإلطــار  الواقعیــة وتغیراتهــا المحتمل
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ٕالمقتــرح وفــى ضــوء المــوارد المتاحــة والقواعــد الحاكمــة، واعــادة هندســة العملیــات فــى إطــار رؤیــة مــستقبلیة 
  ). المراقبة/ التحقق( هندسة عملیة المراجعة الداخلیة إعادةدراسة نتائج للوضع المتوقع، و

 كمــا قـــام البحــث بدراســـة استكـــشافیة لواقــع المراجعـــة الداخلیــة بمنـــشآت األعمـــال المــصریة ومـــدى حاجتـــه 
  : هى كما یلىوتوافر مقومات إعادة الهندسة لغرض اختبار ثالثة فروض

  المصریة على منظور تقلیدىتقوم المراجعة الداخلیة بمنشآت األعمال : ألولاالفرض 
تـــدرك أطـــراف الحوكمـــة بمنـــشآت األعمـــال المـــصریة حاجـــة المراجعـــة الداخلیـــة للتحـــسین : الثـــانىالفـــرض 

  .الجوهرى
  .تتوافر مقومات إعادة هندسة المراجعة الداخلیة بمنشآت األعمال المصریة: الثالثالفرض 

مـدیر مراجعـة  ٣٤ولـى عـدد األتـضمنت  مـن مجمـوعتین،من خـالل عینـة  ولقد تم اختبا رفروض البحث  
ـــة وعـــضو لجنـــة مراجعـــة ـــة عـــدد ؛داخلی   شـــركة١٥بعـــدد عـــضو منتـــدب وعـــضو مجلـــس إدارة  ٢٣ والثانی

 مرنـــة، وباســـتخدام قائمـــة استقـــصاء موحـــدة كوســـیلة لجمـــع البیانـــات صـــناعیةذات نظـــم مـــساهمة مـــصریة 
  . الالزمة للدراسة

 فـى األخـذ بـالتغیرات بـشركات العینـةصور المراجعة الداخلیـة عن قكشفت نتائج الدراسة، بوجه عام، ولقد  
األمر الذى یكـشف عـن أن المراجعـة الداخلیـة بمنـشآت االعمـال مـا زالـت ذات منظـور تقلیـدى، . المعاصرة

وهـو مـا . لتحقیق أهدافها وأدوارهـا بمنظورهـا المعاصـر) جذریة(وبما یكشف عن حاجتها لتعدیالت جوهریة 
لمراجعـــة الداخلیـــة التقلیـــدى ببیئـــة األعمـــال المـــصریة، ویطـــرح التـــساؤل بـــشأن واقـــع قـــد یكـــشف عـــن واقـــع ا

  ). خاصة بالدول العربیة(المراجعة الداخلیة ببیئات األعمال األخرى غیر المصریة 
لحاجــة المراجعــة المــصریة  وبینمــا كــشفت النتــائج عــن إدراك أطــراف الحوكمــة الداخلیــة بمنــشآت األعمــال 

 مــع غیــاب االعتقــاد بقیــام منــشآت العینــة بتعــدیالت أحــدثت وفــورات جوهریــة - الجــوهرىالداخلیــة للتحــسین
فـــى تكلفـــة المراجعـــة الداخلیـــة، واالعتقـــاد بإمكانیـــة إحـــداث تقیـــیم لعملیـــات وأنـــشطة المراجعـــة الداخلیـــة مـــن 

ل  فإنهـا لـم تكـشف عـن فـروق مـا بـین إدراك كـ-خالل طرح أنـشطة جدیـدة وتقلـیص واسـتبعاد أنـشطة قائمـة
من طالبى ومقدمى خدمات المراجعة الداخلیة لقصور عملیـة المراجعـة الداخلیـة فـى أداء مهامهـا بـالمنظور 

  . المعاصر، وبما یكشف عن واقع وحاجة عملیة المراجعة الداخلیة لتعدیالت جوهریة
 ووجـــود  وعلـــى الـــرغم مـــن تبنـــى إدارات المراجعـــة الداخلیـــة بـــشركات العینـــة لـــسیاسات أداء عالیـــة الجـــودة،

ـــتخلص مـــن الترهـــل  ـــم الســـتخدام منهجیـــة ال ـــاس مالئ ـــد یعكـــس أن إدارة المراجعـــة -Leanنظـــام قی  وبمـــا ق
 وأنهـا حریـصة علـى تجنـب أداء أنـشطة غیـر ،الداخلیة قادرة على الحصول على الموارد عنـد الحاجـة إلیهـا

أو أنــشطة المراجعــة بعملیــات  ) Fatهــدر أو ترهــل ( دون اعتــراف بوجــود فاقــد ؛ضــروریة وال تــضیف قیمــة
 المراجعــة الداخلیــة، فقــد لتحقــق والمراقبــة علــى مــستوى عملیــات وأنــشطةللمتابعــة وامــنهج  ووجــود -الداخلیــة

 .كــشفت النتــائج عــن عــدم تــوافر عــدد مــن المقومــات األساســیة إلمكانیــة إعــادة هندســة المراجعــة الداخلیــة
عملیـات وأنـشطة المراجعـة صـیل ا المـستوى تفعلـىقواعد بیانات  عدم توافر حیث تعانى شركات العینة من

الداخلیـة، ووجــود دلیــل تقلیـدى للمراجعــة الداخلیــة ال یـسمح بإمكانیــة تحلیــل األنـشطة أو تــوافر خــرائط تــدفق 
وخرائط تعریف لعملیات المراجعة الداخلیـة، وعـدم تـوافر توصـیف بالمهـارات الالزمـة علـى مـستوى عملیـات 
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 دم تـوافر األدوات واألسـالیب الكافیـة والمالئمـة لتحلیـل أسـباب فجـوات األداءعـوانشطة المراجعة الداخلیة، و
ًطبقـــا لطبیعـــة الخدمـــة متخصـــصة مراجعـــة عـــدم تواجـــد فـــرق بـــشأن عملیـــات وأنـــشطة المراجعـــة الداخلیـــة، و

ـــة تـــسمح باســـتخدام التقنیـــات المعاصـــرة  ــن معرفـــة وخبـــرة، وعـــدم تـــوافر بنیـــة تحتی المقدمـــة ومـــا تحتاجـــه مـ
وهــو مــا یعنــى عــدم تــوافر المقومــات بالــشكل الــذى یــسمح . ا المعلومــات بــشأن المراجعــة الداخلیــةوتكنولوجیــ

باعــادة هندســة المراجعــة الداخلیــة فــى ضــوء مــدخل خلــق القیمــة وفــى إطــار منهجیــة الــتخلص مــن الترهــل، 
منــشآت األمــر الــذى یكــشف عــن أن مرحلــة إعــادة هندســة المراجعــة الداخلیــة ب. بمــا یحقــق القیمــة للمنــشأة

وتـرجح النتــائج الـسابقة مــن إمكانیـة قبــول . ًاالعمـال المـصریة تعــد مبكـرة ومــن غیـر الممكــن القیـام بهــا اآلن
  .الفرضین األول والثانى، دون الفرض الثالث

وفى ضوء نتائج الدراسـة التحلیلیـة واالستكـشافیة لهـذا البحـث، فإنـه یمكـن اقتـراح عـدد مـن التوصـیات، هـى 
  :كما یلى
ـــةحـــث منـــشآت  - ١ ـــة المراجعـــة الداخلی ـــى تطـــویر عملی ـــى ضـــرورة العمـــل عل ، األعمـــال المـــصریة عل

مـــن منظورهـــا التقلیـــدى إلـــى منظورهـــا المعاصـــر، فـــى ضـــوء تطـــویر دلیـــل معاصـــر لتنتقـــل بهـــا 
 وتوصـیف شـامل بالمهــارات وتعریـف للعملیـات واألنــشطةللمراجعـة الداخلیـة یتـضمن خــرائط تـدفق 

 وتــوفیر قواعــد بیانــات علــى مــستوى عملیــات ،داخلیــة باختالفهــاالالزمــة ألداء أنــشطة المراجعــة ال
وأنــشطة المراجعــة الداخلیــة، واســتخدام نظــم قیــاس مالئمــة، بمــا یــسمح بتحلیــل األنــشطة وبإمكانیــة 

  . إعادة هندسة عملیة المراجعة الداخلیة
انیـة إعـادة حـث الهیئـات المهنیـة والتنظیمیـة ببیئـة األعمـال المـصریة علـى تـوفیر بیئـة داعمـة إلمك - ٢

هندســـــة المراجعـــــة الداخلیـــــة بمنـــــشآت األعمـــــال بقطاعـــــات النـــــشاط المختلفـــــة وبخاصـــــة القطـــــاع 
الـصناعى، بمـا تتطلبــه مـن ضــرورة إعـادة تحــدیث دلیـل الحوكمــة المـصرى بتــضمینه بیـان بآلیــات 

 .تحقیق قیمة المراجعة الداخلیة للمنشأة

هـــداف ومهـــام وأدوار المراجعـــة الداخلیـــة تنمیـــة إدراك وفهـــم مقـــدمى خـــدمات المراجعـــة الداخلیـــة أل - ٣
المراجعـة التنبؤیــة (المعاصـرة، خاصـة مـا یتعلـق بفحـص صـالحیة األحـداث والعملیـات المـستقبلیة 

(Predictive Audit وجـودة تقـاریر األعمـال المتكاملـة Integrate Business Reporting 
 . Sustainable Development Reportingوتقاریر االستدامة 

دورات تدریبیة للمراجعین الداخلیین لتنمیة المهـارات الالزمـة ألداء عملیـات وأنـشطة المراجعـة عقد  - ٤
 .الداخلیة بما یحقق القیمة للمنشأة

إجــراء المزیــد مــن الدراســات بــشأن ظــاهرة البحــث، لحــداثتها ونــدرة الدراســات بــشأنها، وبخاصــة مــا  - ٥
 :یتعلق بالقضایا التالیة

ـــار النمـــوذج تطـــویر نمـــوذج إعـــادة هندســـة عم  ) أ( لیـــة المراجعـــة الداخلیـــة، مـــع إمكانیـــة اعتب
  .المقترح كلبنة لهذا التطویر

 تحلیــل أثـــر التحـــسین الجـــوهرى للمراجعـــة الداخلیــة علـــى فاعلیـــة وعالقـــات التفاعـــل مـــع   ) ب(
 .  آلیات الحوكمة، وبخاصة آلیة المراجعة الخارجیة
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مـال غیـر الـصناعیة، كالتجاریـة تقییم المراجعة الداخلیة من منظـور القیمـة بمنـشآت األع) جـ(
، لغـــرض الكـــشف عـــن مـــدى حاجتهـــا إلعـــادة )وبخاصـــة المؤســـسات المالیـــة(والخدمیـــة 

  .الهندسة
تحلیــــل مــــدى تــــأثیر المنظــــور المعاصــــر للمراجعــــة الداخلیــــة علــــى إعــــادة ترتیــــب أهمیــــة  ) د(

  .       أدوارها االستشاریة والتأكیدیة
ـــات إجـــراء دراســـات مقارنـــة بـــین واقـــع ال) هــــ( ـــة األعمـــال المـــصریة وبیئ مراجعـــة الداخلیـــة ببیئ

المتمیــز، ) ٠٠٠- البیئــى- االجتمــاعى-االقتــصادى(األعمــال األخــرى ذات األداء الكلــى 
ًلغـرض الوقـوف علـى أوجـه القـصور بهـدف العمـل علـى تحـسینها جوهریـا مـن خـالل طــرح 

  . مداخل أو آلیات مقترحة
) ٠٠٠مثــل، الحجـم، هیكــل الملكیــة، (ال تحلیـل عالقــة أو أثـر خــصائص منــشآت األعمـ) و(

  .على عملیة إعادة هندسة المراجعة الداخلیة
 إعــــادة هندســــة المراجعــــة الداخلیــــة Contagion دراســــة وتحلیــــل آثــــار قــــضیة عــــدوى )س(

  ٤٣.التى تعمل فى منطقة أو أقلیم معین) النشاط(لمنشآت األعمال متباینة الصناعة 
ـــة إعـــاد) ح( ـــل مـــدى إمكانی ـــة بالمنظمـــات الحكومیـــة دراســـة وتحلی ة هندســـة المراجعـــة الداخلی

  .واألخرى غیر الهادفة إلى تحقیق الربح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
صیب Contagionsیعتقد الباحث، بأن تلقى قضایا  43 د ت ى ق  اھتمام فكر المراجعة خالل الفترة القادمة، خاصة ما یتعلق بالعدوى الت

صص  ن التخ أتى م د ت ى ق ك الت ال، أو تل شآت األعم صائص من أثرا بخ ة ت ة معین یم أو منطق ى أقل ًمنشآت المراجعة التى قد تعمل ف
  . عند مراجعة منشآت خارج التخصصSpecialization) الصناعى(القطاعى 
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  مراجع البحث
. نحو إطار متكامل لتطویر فاعلیة المراجعـة الداخلیـة كنـشاط مـضیف للقیمـة. ٢٠٠٠. الكاشف، محمود یوسف -

  . جامعة عین شمس، العدد الرابع-  كلیة التجارة-المجلة العلمیة لالقتصاد والتجارة
: دور المراجــع الــداخلى فــى إضــافة القیمــة وتفعیــل تطبیــق حوكمــة الــشركات. ٢٠٠٧.  العبــادى، مــصطفى راشــد-

، العدد مجلة الدراسات والبحوث التجاریة. دراسة اختباریة على الشركات المساهمة المصریة والسعودیة
  . ة بنها جامع-كلیة التجارة .األول، المجلد األول

اإلصـدار . حوكمـة الـشركاتالمـصرى لدلیل الـ. ٢٠١٦. ، مركـز المـدیرین المـصرىالهیئة العامة للرقابة المالیـة -
  .، مصر)٢٠١٦أغسطس (الثالث 

د - د أحم ل، محم اطر . ٢٠١٢. خلی ار المخ ن آث د م ة للح ضیف للقیم شاط م ة كن ة الداخلی ویر دور المراجع تط
شركاتواألزمات المالیة على منظمات األ ة ال ة-عمال المصریة فى ضوء حوكم ة میدانی ة نظری .  دراس
  .  جامعة بنها-كلیة التجارة. ، العدد األول، المجلد األولمجلة الدراسات والبحوث التجاریة

ع : إعادة ھندسة العملیات بدون تكنولوجیا المعلومات. ١٩٩٧.  ھراس، عادل- ة م ة الكثیف ات العمال نموذج لمنظم
  .   جامعة طنطا-، كلیة التجارةالمجلة العلمیة التجارة والتمویل. لبیئة الجامعیة المصریةالتطبیق على ا
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