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Abstract
The spread of the Corona epidemic has imposed on most companies to review their
strategies and plans to confront the risks of this epidemic, and work diligently to achieve
their goals and the goals of the various stakeholders working with them and those
dealing with them, but these efforts will not bear results without the good application
of the principles of governance, and the implementation of efficient and effective Audit
processes, It meets the increasing needs of information, and ensures the compatibility
of the company's strategies with the set of risks imposed by the crises that it faces, such
as the Corona epidemic that we have been suffering from so far, which requires the
adoption of working methods that allow auditors to practice their work remotely and to
exploit the available technological methods.
Objective:
The main objective of the research is to determine the role of auditing processes as one
of the governance mechanisms in facing the Corona pandemic, and the risks it caused.
Research Methodology:
The research is a theoretical study that the researcher presented at its beginning the
research problem and its objective, followed by a presentation of the importance of
research at the academic and professional level, then the researcher examined and
researched the impact of the Corona epidemic on companies, and the role of the internal
control system, the internal auditor and the auditor as one of the governance mechanisms
in supporting companies' capabilities to address its risks , And improving the efficiency
and effectiveness of risk management systems to address any crises and future risks.
Results:
Through the research, the researcher reached a main conclusion, which is that the
integration between internal and external audit with the application of an effective
internal control system supports companies' capabilities to face the risks of the Corona
epidemic, and improves the efficiency and effectiveness of their risk management
systems.
Conclusion:
The study concluded with a set of results, recommendations, and references on which
the researcher relied in preparing his research.

دور عمليات المراجعة كإحدى آليات الحوكمة فى مواجهة جائحة كورونا
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Abstract
،إنتشار وباء كورونا فرض على أ لب الشركات أن تقوم بمراجعة استراتيجياتها وخططها لمواجهة مخاطر هذا الوباء
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والعمل بجد لتحقيق أهدافها وأهداف أصحاب الموالح المختلفة العاملين بها والمتعاملين معها ،إال أن هذه الجهود لن تؤتى
ثمارها بدون التطبيق الجيد لمبادع الحوكمة ،وتنفيذ عمليات مراجعة تتسم بالكفاءة والفاعلية ،تفى باالحتياجات المتزايدة
للمعلومات ،وتتصكد من مد توافق استراتيجيات الشركة مع مجموعة المخاطر التى تفرضها األزمات التى تواجهها ،مثل
وباء كورونا الذ نعانى منه حتى اآلن ،مما يتطلب تبنى أساليب عمل تسمح للمراجعين بممارسة عملهم عن مبعد واستغالل
األساليب التكنولوجية المتاحة .يتمثل الهدف الرئيسى للبحث فى تحديد دور عمليات المراجعة كإحد آليات الحوكمة فى
مواجهة جائحة كورونا ،وما سببته من مخاطر .البحث دراسة نظرية عرض الباحث فى بدايتها مشكلة البحث وهدفه ،تلى
ذلك عرض ألهمية البحث على المستو االكاديمى والمهنى ،ثم تناول الباحث بالدراسة والبحث أثر وباء كورونا على
الشركات ،ودور كل من نظام الرقابة الداخلية ،والمراجع الداخلى ،ومراقب الحسابات كإحد آليات الحوكمة فى دعم

كورونا ()Covid-19
-2
الداخلية

الرقابة

-3
الداخلية

المراجعة

-4
الحسابات

مراقب

-5

الحوكمة

-6

إدارة المخاطر

قدرات الشركات للتود لمخاطره ،وتحسين كفاءة وفاعلية نظم إدارة المخاطر للتود أل أزمات ومخاطر مستقبلية.
ومن خالل البحث توصل الباحث لنتيجة رئيسية ،وهى أن التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية مع تطبيق نظام فعال
للرقابة الداخلية يدعم قدرات الشركات على مواجهة مخاطر وباء كورونا ،ويحسن من كفاءة وفاعلية نظم إدارة المخاطر
بها .اختتمت الدراسة بمجموعة نتائج وتوصيات ،والمراجع التى إعتمد عليها الباحث فى إعداد بحثه.

واألنشطة األخر من مؤتمرات واجتماعات وندوات والتي

 .1المقدمة :

تتطلب التجمع والسفر ،وتواعدت نسبة البطالة والطلبات
لقد تغير العالم بشكل كبير منذ ظهور جائحة كورونا

القسرية للبقاء في المنزل مما تسببت في انخفاض في الطلب

(كوفيد  ،)19-فلقد أد الوباء بسرعة وبقسوة إلى تعطيل

على العديد من السلع والخدمات ،قابلة انخفاض فى العرض

الحياة االقتوادية واالجتماعية ،وإجبار العديد من الشركات

لتعطل العديد من سالسل التوريد وعدم توافر المواد الخام

والحكومات على اتخاذ خيارات صعبة بسرعة لموازنة

ومستلزمات االنتاج خاصة المشتراه من الخارج ،كما تغيرت

المخاطر التى تواجه كال من صحة المواطنين ،وصحة

سلوكيات المستهلك الشرائية وساهمت الزيادة السريعة في

اقتواديات الدولة ،مما جعل العديد من الحكومات تتخذ

الطلب على عمليات الشراء عبر اإلنترنت ،فى قيام الشركات

كورونا

التى لديها اإلمكانيات التكنولوجية والمادية للوفاء بها للحفاظ

واإل اثة واألمن االقتوادي ،وحاولت الكثير من الكيانات

على مستويات مبيعاتها ،وتدفق نقد يسمح لها بسداد الديون

االقتوادية أن تحقق موازنة بين االستجابة لمخاطر األزمة

والمرتبات واألجور في بيئة عمل ير مؤكدة ،يؤد عدم

واالستمرارية التشغيلية.

التعامل السليم معها فى ظل هذا الوباء إلى تعريض الشركات

أحزمة مساعدات شاملة بعنوان مساعدة فيرو

وهو ما فرض على الشركات أن تعمل فى بيئة أعمال
تحفها المخاطر ،التى تتسم بالتغيرات السريعة والمتالحقة،

لخسائر فادحة ،قد تقضى عليها وتضطرها للخروج من دنيا
األعمال.

ذات اآلثار بالغة الخطورة على مجريات األمور داخل

ولذا فرض على المسئولين عن مؤسسات األعمال

وخارج الشركة ،واستجابة لذلك تتحري الشركات لتواجه هذه

والقائمين على أنشتطها أن يقوموا بمراجعة استراتيجيات أداء

األزمة من خالل ممارسة العديد من اإلجراءات ،ومحاولة

أعمالهم ،والسياسات والخطط التى يجب وضعها واإلجراءات

التعرف على التغييرات والمخاطر الناجمة عن فقدان العمالء،

الواجب إتباعها لمواجهة مخاطر وباء كورونا ،واستمرارية

والموردين ،وأصحاب الموالح اآلخرين جراء هذا الوباء

العمل فى ظل الظروف التى فرضها ،فكما أن على الشركات

الذ أنتشر وتغلغل فى الحياة االقتوادية بشكل مرعب ،فقد

العمل لتحقيق أهدافها للبقاء والنمو واالستمرارية فى دنيا

نقلت العديد من الشركات العمل خارج مواقعها التشغيلية

األعمال يجب عليها كذلك العمل لوالح المجتمع وحماية

للسماح للموظفين بالعمل عن برعد ،وتم إلغاء رحالت العمل

العاملين بها والمتعاملين معها ،والحفاظ على ثقة أصحاب

والمعارض والجوالت التسويقية التى كان مخطط لها،

الموالح خالل الوباء.
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إال أن هذه الجهود لن تؤتى ثمارها بدون وجود عمليات

كإحد آليات الحوكمة فى مواجهة جائحة كورونا،

مراجعة تتسم بالكفاءة والفاعلية ،ويتميز القائمون عليها

والحاجة إلى تصصيل علمى يجيب على تساؤالت

بدرجة عالية من التصهيل العلمى والعملى ،تمكنهم من

كثير من الباحثين والمهتمين بالمجال المالى فى كافة

ممارسة عمليات المراجعة بشكل يتوافق مع االحتياجات

أوساط القطاعات االقتوادية ،عن تصثير هذا الدور

المتزايدة للمعلومات من جانب أصحاب الموالح المختلفة

فى دعم وتحسين قدرات الشركات على مواجهة

العاملة والمتعاملة مع الشركة ،وعدم إقتوار عمليات

المخاطر المتوقعة و ير المتوقعة وإدارتها بكفاءة

المراجعة على االساليب التقليدية ،حيث أصبح من

وفاعلية.

الضرور إتساع إجراءاتها وعملياتها لتتضمن مراجعة

ومن الناحية المهنية تنبع أهمية البحث من

توافق

محاولته ربط الجهود األكاديمية بالخطوات التنفيذية

استراتيجيات الشركة ،والسياسات الموضوعة واألهداف

فى الواقع العملى ،من خالل توضيح أهمية دور

المخططة مع مجموعة المخاطر التى تفرضها األزمات

عمليات المراجعة كإحد

فى

التى تواجه الشركات خاصة تلك ير المتوقعة ،والتى

مواجهة مخاطر جائحة كورونا ،وتقديم صوره

ظهرت وأثرت على مجريات حياتنا دون سابق إنذار مثل

حقيقية عن قدرة الشركة على إدارة المخاطر التى

نعانى منه حتى اآلن ،وكذلك فرض

تواجهها ألصحاب الموالح المختلفة.

تنفيذ وتفعيل نظم إدارة المخاطر بالشركة ومد

وباء كورونا الذ

على مهنة المراجعة والقائمين عليها تبنى طرق وأساليب
عمل أخر تسمح لهم بممارسة عملهم عن برعد واستغالل
كل فرح التحول الرقمى والحوسبة السحابية واألساليب
التكنولوجية إلنجاز ذلك.
 .2مشكلة البحث

آليات الحوكمة

 .3دراسات سابقة
) أننا نسبح في بحر Trevor, 2020

أكدت دراسة (

من عدم اليقين فيما يتعلق بصداء األعمال والحوكمة فى ظل
جائحة فيرو

كورونا ،وذلك ألننا نفتقر إلى البيانات

والدراسات حول كيفية استجابة الشركات لألزمة وأسبابها

تتمثل مشكلة البحث فى شكل تساؤل رئيسى عن دور

ومد كفاءة وفعالية ردود االفعال من جانب الحكومات

آليات الحوكمة فى مواجهة

والشركات ،والتى تواجه أزمات مالية قد تهدد بقاءها،

جائحة كورونا ،وما هو أثر هذه العمليات فى تحسين كفاءة

وتحتاج لمعلومات مؤكدة يمكن الوثوق فيها واإلعتماد

وفاعلية نظم إدارة المخاطر بالشركات ،لمواجهة المخاطر

عليها التخاذ العديد من القرارات المويرية للتعامل مع

البشرية والمادية والنفسية التى سببها ومازال يسببها

Aifuwa; atاألزمة ،وهو ما أيدته دراسة كال من (

إنتشارهذا الفيرو ؟

) أن وباء كورونا يضر باألداء المالي و ير el.,2020

عمليات المراجعة كإحد

أهداف البحث

Grantالمالي للشركات ،وكما أوضحت دراسة (

يتمثل الهدف الرئيسى للبحث فى تحديد دور عمليات

) أن إنتشاره Thornton International Ltd,2020

آليات الحوكمة فى مواجهة جائحة

تسبب في خسائر لشركات األعمال واألسواق المالية

كورونا ،وما سببته من مخاطر.

ومخاطره اليزال نطاقها ير محدد ويجب النظر بعناية

المراجعة كإحد

أهمية البحث

في اآلثار المحاسبية نتيجة ذلك ،وهو ما ذكرته لجنة هيئات

من الناحية األكاديمية تنبع أهمية البحث نتيجة

) أن CEAOB 2020الرقابة األوروبية للمراجعة (

الحاجة إلى التحديد الواضح لدور عمليات المراجعة

الوباء له تصثير عالمى ويؤثر بشكل كبير على الكيانات
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ومراجعيها ،خاصة مراجعة البيانات المالية ،وأكدت

ترتيب أولويات أي عمليات تدقيق قادمة بناء على أهميتها،

اللجنة أنه يتعين على المدققين اإلمتثال التام للمعايير

والمتطلبات التنظيمية والقدرة على تنفيذها في بيئة يحتمل

المطلوبة ،فهناي العديد من التحديات التى سوف يواجهها

أن تتعطل ،مع ضرورة تحديد التحسينات التي يجب

المدققون بسبب النطاق ير المسبوق لتفشي المرض،

إدخالها على وظيفة التدقيق الداخلي لتوبح أكثر مرونة

قد يكون له تصثير سلبي على جودة عمليات

وسالسة وإنتاجية مقارنة بالسنوات الماضية ،فيجب تسليط

) وثيقة تهدف إلى دعم IFRS 2020المراجعة ،وقدمت (

الضوء على بعض اإلعتبارات العملية لقادة التدقيق

التطبيق المتسق لمتطلبات معاييرها مثل محاسبة خسائر

الداخلي في تنفيذ خطة التدقيق الخاصة بهم ،وكيف سيتم

االئتمان المتوقعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير

إنجاز العمل واعتبارات حول إدارة فرقهم ،وكيف يمكن

المالية ( )9األدوات المالية في ضوء حالة عدم اليقين

تحسين طرق تقديم وظيفة التدقيق الداخلي للقيمة المضافة

الحالية الناتجة عن هذا الوباء ،واكدت أنه يجب على

المتوقعة منها ،بينما أشارت جمعية المحاسبين القانونيين

الشركات وضع تقديراتها بناء على أفضل المعلومات

) أن الوضع الحالي ير ACCA,2020المعتمدين (

المتاحة حول األحداث الماضية والظروف الحالية

أد إلى تعطيل معظم Covid-19المسبوق الناجم عن

وتوقعات الظروف االقتوادية المستقبلية ،وفحوت

المهن في جميع أنحاء العالم مع عدم استثناء المحاسبة

Abubakar,2020دراسة (

والتدقيق ،فبالنسبة للمدققين لم يعد بإمكانهم السفر إلى

كورونا على األعمال التجارية في أ لب بلدان العالم

مباني الكيان الخاضع للتدقيق ،وال حتى إلى مكاتبهم

قد أثر سلبا على الكثير من

الخاصة ،وأن عمليات تدقيقهم يجب أن تتم عن برعد ،وإذا

الشركات ،وانخفضت قيم البورصة إلى قيم سلبية ،وأكدت

كان هناي جانب إيجابي لهذا التحدي الكبير الذي يواجه

الدراسة أن هناي حاجة لدراسة تصثير هذا الوباء على أداء

المدققين ،فهو أن مهنة التدقيق كانت بالفعل في طريقها

الشركات وقدرتها على البقاء واالستمرارية ،وذكر

لتوبح أكثر رقمية ،وقد أتاح االستثمار في القدرة الرقمية

 ،جعل  )COVID-19أن مواجهة (PWC 2020

للعديد من الشركات والممارسين التكيف مع الظروف

المدراء التنفيذيون للتدقيق الداخلي يشعرون أنهم في

الجديدة بشكل أسرع نسبيا من الوناعات األخر  ،وأشار

منطقة مجهولة حيث تتعامل الشركات مع سيل من

فى المعيار العالمى BRCاتحاد التجزئة البريطاني

التحديات الجديدة التي تتطلب استجابات سريعة في بيئة

)) أن مراجعة الحسابات BRC072 2020الخاح بها

تتغير كل ساعة ،في هذه األوقات الوعبة  ،يقع على عاتق

 ،فقيود السفر نتيجة الفيرو

دفعت Covid-19تصثرت بة

المسئولين عن التدقيق الداخلي مساعدة شركاتهم على

أن تودر توجيهاتها لهيئات إصدار الشهادات التي BRC

COVID-19إدارة المخاطر األكثر أهمية التي أوجدها

تنظم عمليات المراجعة ،وأن تتبع اإلرشادات الحكومية

ليستطيع قادة األعمال الموازنة بين االستجابة لألزمات،

خالل اإلطار الزمني ،المحدد لمواجهة تصثيرات الوباء

واالستمرارية التشغيلية بمساعدة المسئولين عن التدقيق

على ترتيبات المراجعة والوفاء بما هو مطلوب من قِبل

الداخلي لتقييم المخاطر والفرح ،التخاذ القرارات

المؤسسات ،لتوفير ضمان للعمالء أن المنتجات آمنة

السليمة التى يتم من خاللها التعامل مع األزمة وما سببته

وقانونية وذات جودة عالية.

) أنه نتيجة KPMGمن مخاطر وخسائر ،كما أشارت (

التعليق على الدراسات السابقة

كورونا أتضح أن ال خطط التدقيق وال طرق إنجاز

من العرض السابق نجد أن أ لب الدراسات ركزت على

العمل ثابتة ،وأننا نحتاج وقتا لتدقيق تلك الخطط وإعادة

المخاطر والخسائر التى اصابت الشركات وأسواق المال

والذ

) األثر الضار لفيرو
وخلوت إلى أن الفيرو

فيرو
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وجوانب عديدة من الحياة االقتوادية فى العديد من

خةاصةةةةة فى بيئةة عمةل معقةدة ودينةاميكيةة كةالتى نحيةا فيهةا

البلدان ،وخلوت معظمها إلى نتيجة تصثر الكثير من المهن

اليوم ،والمرونة التنظيمية هى التى تجعل الشةةةركة قادرة

بهذا الوباء ،ومن ضمنها المحاسبة والمراجعة ،وأن على

على التوةةةةرف بشةةةةكةةل حةةاسةةةةم لمراجعةةة وتعةةديةةل

المراجعين الداخلين والخارجيين على قدم المساواة ،أن

اسةةتراتيجياتها وخططها ،كاسةةتجابة لهذه المتغيرات التى

يواجهوا التحديات الناجمة عن هذا الوباء والخسائر

تسةةةةبةب فيهةا هةذا الوبةاء ،هةذه القةدرة لن تتحقق إال عنةدمةا

والمخاطر التى تسبب فيها وتغيرات بيئة العمل،

تدمج الشةركات خططها االسةتراتيجية مع إدارة المخاطر،

ومتطلبات واحتياجات أصحاب الموالح ،للتعامل مع هذه

لتكون جزءا ال يتجزأ من المحةةددات التى تحكم عمةةل

األزمة برشد والعبور منها بسالم ،وهو ما يعتبره الباحث

المسةةةئولين عن تسةةةيير األعمال بالشةةةركة ،فيجب على

مبررا قويا إلتمام هذه الدراسة ،حيث يتم من خاللها

الشةركات عند تنفيذ نماذج أعمالها ،واإلدارات فى سةعيها

التعرف على تصثير وباء كورونا فى البيئة المورية على

لتحقيق التوازن المناسةب ألنشةطة هذه الشةركات من أجل

عمليات المراجعة كإحد آليات الحوكمة ،للتعامل مع هذه

توليةد قيمةة مضةةةةافةة وحمةايةة هةذه القيمةة ،أال تكون جةامةدة

األزمة ،إلستعادة الكيانات االقتوادية توازنها بصقل

بشةكل مفرط ،بل يجب أن تكون مرنة بما يكفى لإلسةتجابة

الخسائر الممكنة ،واإلستفادة منها لإلرتقاء بمستو أداء

للتهةديةدات والفرح فى بيئةة األعمةال الةداخليةة والخةارجيةة

أعمال المراجعة ،فى ظل بيئة تحيط بها المخاطر

على حد سةةواء ،فكلما تغيرت بيئة األعمال ،تنشةةص مخاطر

واالزمات المتوقعة و ير المتوقعة ،لتوفير المعلومات

جةةديةةدة ،ويحةةدث تغيرا فى مالمح المخةةاطر المعروفةةة،

التى تتسم بالموداقية والمالءمة والتى يمكن اإلعتماد

والقةدرة على تحةديةد التغييرات فى المخةاطر المعروفةة أو

عليها ،لتيسيير مجريات الحياة االقتوادية بكفاءة وفاعلية.

معرفةة المخةاطر الجةديةدة فى الوقةت المنةاسةةةةب ،هو أمر
حيو لنجةاح الشةةةةركةة فى هةذه األوقةات العوةةةةيبةة ،ممةا
يسةةاهم فى دعم جهودها ،لتسةةتطيع التكيف مع بيئه العمل

 .4منهجية البحث
فى ضوء المشكلة البحثية ،وانطالقا من أهمية البحث
وتحقيقا ألهدافه ،تم خالل األجزاء التالية عرض أثر الوباء
على الشركات ،وما إذا كانت الحوكمة تعتبر درعا واقيا
ضد مخاطر هذا الوباء من خالل آلياتها ،ومن ثم تم عرض
دور كال من نظام الرقابة الداخلية ،والمراجع الداخلى،
ومراقب الحسابات فى دعم قدرات الشركة للتود
لمخاطر وباء كورونا ،وأثر التكامل بين المراجعة الداخلية
والخارجية لمواجهته ،تلى ذلك مجموعة النتائج
والتوصيات ،واختتم بالمراجع التى إعتمد عليها الباحث
فى إعداد بحثه.
الشركات ووباء كورونا
إن فشةةةةةةل الشةةةةركةةات فةى الةتةكةيةف مةع الةمةتةغةيةرات
والمسةةةةتجةدات البيئيةة النةاجمةة عن وبةاء كورونةا قةاتةل،
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المتغيرة التى تسبب فيها ظهور وباء كورونا.
إالأن النقطة الرئيسية تتمثل فى عدم إمكانية تحقيق ذلك
بةدون دعم واضةةةةح من جةانةب عمليةات المراجعةة كةإحةد
أليةات الحوكمةة ،لةدعم وتفعيةل اإلجراءات المتخةذه بمعرفةة
الشةةركة لتعديل سةةلوكها اإلدار والتنظيمى والتشةةغيلى
والتسةويقى ،ليالئم بيئة عمل تتسةم بإمكانية ظهور مخاطر
وأزمةات وأوبئةة ير متوقعةة أو معروفةة ،وضةةةةرورة
اسةةةةتغالل الشةةةةركةات إلمكةانيةات التكنولوجيةا والتحول
الرقمى لتطوير مواردها المادية والبشةةةةرية لتكون الدرع
الواقى أمةةام هةةذه المخةةاطر واألزمةةات ،ومن ثم يجةةب
التحديد الواضح لالمور التالية والعمل الجاد لتحقيقها:
❖ كيف يمكن تطوير نظم الرقةابةة الةداخليةة لتكون
قةادرة على الوفةاء بةاألهةداف المنوط بهةا تحقيقهةا
لتالئم بيئةة العمةل المسةةةةتجةدة ،والتى قةد تفرض
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أحياننا على العاملين بالشةركة والمتعاملين معها
أن يكون التعامل عن بعد؟

القرارات.
ومن أهداف قواعد الحوكمة الرقابة على

❖ كيف يمكن تطوير المحاسةةةبين والمراجعين من

المخاطر وضمان قيام إدارة الشركة بتطبيق إجراءات

خةالل تةةصهةيةلةهةم عةلةمةيةةا وعةمةلةيةةا وتةزويةةدهةم

الرقابة الداخلية ،فالحوكمة الفعالة للشركات تساعد على

بالمهارات الضرورية ،والمتعلقة بمراجعة قدرة

ضمان دقة التقارير المالية وفعالية إجراءات الرقابة

الشةةةةركةةة على ادارة المخةةاطر (مثةةل وبةةاء

الداخلية ،وذلك من خالل مجموعة من األسس

كورونا) ،وكيفية التعامل معها والتقييم المسةتمر

واإلجراءات واآلليات التي تستخدم إلدارة الشركة بشكل

لها؟

يتسم بالكفاءة والفاعلية ،وممارسة الحوكمة بهذا الشكل يتم

❖ كةيةف يةمةكةن تةطةويةر دور الةمةراجةع الةةداخةلةى

من وجهة نظر الباحث من خالل عالقات تعاونية بين

ومراقب الحسةةةةابات من خالل تفعيةل أدوارهم،

المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية ،فى ظل نظام

لمراجعةةة عمليةةة ادارة المخةةاطر واألزمةةات،

رقابة داخلية فعال يضمن حسن سير العمل ،واإللتزام

ومةد قةدرتهةا على مواجهةة أ مخةاطر ير

بالقواعد والتعليمات المحددة من قبل إدارة الشركة

متوقعة؟

والقوانين واللوائح التى تحكم العمل بها ،ومن وجهة نظر
الباحث توافر ذلك يساعد فى دعم عمل إدارة المخاطر

ولذا يتمثل الهدف الرئيسةى لهذا البحث كما سةبق ذكره،

وتطور الفكر ،الذ تدار به مؤسسات األعمال ،من حيث

فى تقةةديم عرض مختوةةةةر للةةدور المقترح لعمليةةات

أنها تعمل فى بيئة عمل متغيرة تحفها المخاطر المتوقعة

أليةةات الحوكمةةة ،لةةدعم وتفعيةةل

و ير المتوقعة طوال الوقت ،ولذا توفير معلومات تتسم

اإلجراءات المتخذه لمراجعة قدرات وإمكانيات الشةةةركة،

بالدقة والموداقية والمالءمة يساهم فى إدارة هذه المخاطر

لمواجهةة المخةاطر واألزمةات المتوقعةة و ير المتوقعةة

والتعامل معها برشد ،وهو ما تحاول الحوكمة من خالل

(مثةل وبةاء كورونةا) بمعرفةة كال من المراجع الةداخلى

آلياتها المختلفة بشكل عام ،وآليات المراجعة بوفة خاصة

ومراقب الحسابات.

أن توفره ،ومن ثم يمكن أعتبار الحوكمة من وجهة نظر

المةراجعةةة كةةإحةةد

هل الحوكمة درع واقى ضد كورونا؟

الباحث أحد الدروع الواقية من المخاطر ،والتى قد ال

إن قوور األداء المهنى لبعض المحاسبين والمراجعين

تمنعها بشكل نهائى ،ولكن على اإلقل تساعد فى كفاءة

وعدم إلتزامهم بقواعد وآداب وأخالقيات المهنة ,من وجهة

وفاعلية التعامل معها ،والشكل رقم ( )1يوضح بشكل

نظر الباحث ،هو ما أتاح الفرصة لظهور الحوكمة كسبيل

مبسط أن التكامل فيما بين نظام الرقابة الداخلية وعمليات

لتحقيق العدالة بين األطراف المختلفة ذات الولة

المراجعة كاليات للحوكمة يمكن أن يدعم قدرات

بالشركة ،من خالل ما تفرضه من مبادع ,وما تطبقه من

الشركات،

بمجموعة

آليات للوصول لمعلومات أكثر دقة تتسم بالشفافية

استراتيجيات تساعدها على التعامل الرشيد مع ما سببه

والموداقية ,وتعكس الوضع الحقيقى ألداء الشركة أيا

الوباء من مخاطر ،كما أن هذا التكامل يساعد الشركات

كانت طبيعة نشاطها ،مما يساعد أصحاب الموالح

على مواجهة تحديات كورونا والتود

لها من خالل

المختلفة على التعامل مع الشركة على أسس موضوعية

المرونة التنظيمية والتشغيلية والتسويقية للشركات ،ومن

ومعلومات مالئمة ،يمكن اإلعتماد عليها فى عمليات

خالل ما يتوافر من معلومات نتيجة أعمال المراجعة

واتخاذ

تساعد على تسيير أعمال الشركة بشكل مقبول ،فى ظل

التخطيط

والتنفيذ

page |329

واإلشراف

والرقابة

لإلستجابة

لهذه

التحديات
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الذ فرض على الشركات نتيجة الوباء.

الظروف الناتجة عن حذر التجوال واأل الق اإلجبار ،
شكل رقم ()1

المراجعة كإحدى آليات الحوكمة مقابل مخاطر كورونا

الحوكمة
آليـــــــــــــــــــــــــة
وباء
كورو
نا

تحديات
استجابات

نظام الرقابة الداخلية

تكامل عمليات
المراجعة

المراجعة الداخلية
مراقب الحسابات

دعـــــــــــــــم

خسائر ومخاطر

األداء المالى والتشغيلى والتسويقى للشركات
المصدر :من إعداد الباحث.
كورونا والرقابة الداخلية

أن يساعد إدارة الشركة على متابعة أعمال الموظفين عن

الرقابة الداخلية هي وسيلة لتحقيق اية وليست اية في

برعد ومراقبة عمليات البيع والتحويل ،التى تتم من خالل

حد ذاتها ،وأحد أ راض نظم الرقابة الداخلية هو الحد من

االنترنت لتخفيض مخاطر اإلحتيال والفساد إلى أدنى

مخاطر العجز عن تحقيق أهداف الشركة المحددة مسبقا،

مستو  ،مع ضرورة ضمان فعالية تدفق المعلومات

فى ضوء استراتيجياتها الموضوعة والسياسات المتولة

واإلتواالت ،لكي يحول جميع موظفي الشركة على ما

بها ،وإدارة هذا المخاطر بشكل يسمح للمسئولين عن إدارة

يلزمهم من تعليمات ،للوفاء بمسؤولياتهم ،وتحول إدارة

الشركة بالرشد فى التعامل معها ،وتوفر الرقابة الداخلية

الشركة على المعلومات التى تساعدها فى متابعة ومراقبة

ضمانا معقوال وليس مطلقا ،فهى عملية مستمرة تستهدف

أداء العاملين لديها ،ومتابعة عمليات الشراء والبيع عبر

تحديد المخاطر الرئيسية وتقييم طبيعتها ونطاقها وإدارتها

االنترنت ،وأن العمل يتم فى ضوء اإللتزام بالقوانين

بكفاءة وفعالية وبطريقة اقتوادية.

واللوائح ،وأن اإلجراءات المنظمه للعمل يتم تنفيذها ،حتى

والرقابة الداخلية لها دور رئيسي فى مواجهة المخاطر

لو تم هذا عن برعد وليس فى مقر الشركة.

الناتجة عن وباء كورونا ،فنتيجة التغير الحادث فى تسيير

فعلى سبيل المثال يتم الفول بين السلطات

أعمال الشركات ،وتنفيذ المهام المطلوبة منها فى بيئة عمل

والمسئوليات فال تتركز السلطة فى يد مدير واحد يستطيع

للعديد من

فساد

أتسمت بحذر التجوال واإل الق اإلجبار

أن يتالعب بها لتحقيق موالح خاصة به أو يمار

الوحدات االقتوادية ،واإلتجاة للعمل من المنازل وإتمام

مالى أو إدار دون أن يكشفه أحد لتحالفه مع المسئولين

عمليات البيع والشراء من خالل التسوق عبر اإلنترنت،

عن عمليات المراجعة إلخفاء هذا الفساد أو الضغط عليهم

و يرها ،أد إلى ظهور مخاطر جديدة يجب مراعاتها

من منطلق أنه الرئيس وفى يده كل السلطات ،حيث يجب

عند وضع نظام للرقابة الداخلية ،فالنظام المطلوب يجب

تحقيق نوع من التوازن عن طريق تقسيم العمل والتحديد
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الواضح للمسئوليات والسلطات ،والسماح للمورح لهم

مراعاة أن كل ما سبق يتم بشكل الكترونى عن بعد من

فقط بالتعامل مع مواقع الشركة وحساباتها االلكترونية،

قبل األشخاص المصرح لهم بدخول موقع الشركة ،وطبقًا

وهو ما يتطلب إعادة النظر فى إجراءات الرقابة الداخلية

لمتطلبات ما يقوموا به من عمل ،بحيث اليجوز ألى

لتالئم بيئة العمل التى فرضها وباء كورونا واإلحتياطيات

شخص غير مصرح له بالتعامل مع موقع الشركة سواء

المتخذه للحد منه ،فعلى الشركات أن تبدأ فى تخويص

لتعديل المحتوى المعلوماتى له ،أو حتى اإلط ع عليه.

جزء من استثماراتها فى اإلمكانيات التكنولوجية ،وتدريب

وهنا يظهر بوضوح دور عمليات المراجعة ،للتصكد من

الكوادر البشرية للتعامل عبر االمكانيات التكنولوجية

وجود نظام فعال للرقابة الداخلية في الشركة والتصكد من

المتاحة من تطبيقات التحول الرقمى والتعامل عن برعد،

كفاءة تطبيقه من خالل دراسته وتقييمه ،وتحديد نقاط قوته

واستخدام التكنولوجيا فى تنفيذ ومتابعة األعمال ،وهو ما

ونقاط ضعفه ،وتقديم النوائح والتوصيات لعالج أوجه

يجعل الشركات قادرة فيما بعد على التعامل مع مشكالت

القوور ودعم نقاط التميز ،وأنه يمد الشركة بالمعلومات

تفرض عليها بيئة وظروف عمل تختلف عما كان متبع فى

الالزمة التي يمكن االعتماد عليها واتخاذ مايلزم من

الماضى ،ولذا يج أن تشمل الرقابة الداخلية المطلوبة

قرارات ،حيث أن عمليات المراجعة تساهم بشكل كبير في

مجموع طرق وإجراءات تكنولوجية حديثة ،تدعم تحقيق

تحسين وتطوير نظام الرقابة الداخلية من خالل مجموعة

األهداف المرسومة لضمان إمكانية السير المن م واللعال

التقارير التى تتضمن معلومات عن جودة النظام وسالمة

لألعمال ،فى ظل بي ة تتسم بالمخاطر المتوقعة وغير

تطبيقه ،ودوره في الحد من المخاطر وفعالية وكفاءة نظام

التحديد الواضا

التقارير الناتج منه ،في توصيل المعلومات الجيدة إلى

للسلطات والمس وليات الألزمة إلتمام عمليات البيع

أصحاب الموالح المختلفة ،وفى ظل جائحة كورونا يجب

والشراء ،وإجراءات الرقابة والمراجعة المتعلقة بها،

أن تتضمن عمليات المراجعة تصكيد فاعلية إجراءات

وخطوات التسجيل والمعالجة للمعلومات المالية الناتجة

الرقابة الداخلية المنفذه خالل تنفيذ أعمال الشركة عن بعد،

عنها ،والتقارير واإلفصاحات المطلوبة للوفاء بمتطلبات

والشكل رقم ( )2يعرض توورا مبسطا لذلك.

المتوقعة ،فعلى سبيل المثال يج

مستخدمى المعلومات من أصحاب المصالا المختللة ،مع

شكل رقم ( )2شكل رقم ()2
ن ام الرقابة الداخلية وعمليات المراجعة فى ظل وباء كورونا
تطوير نظام الرقابة الداخلية ليالئم
ظروف العمل عن بعد
نقاط الضعف والقصور بالنظام
واقتراحات عالجها

وصف تفصيلى للنظام وإجراءاته
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المصدر :من إعداد الباحث.
كورونا والمراجعة الداخلية

من تنفيذ نظام الرقابة الداخلية وتطويره وتحسينه وزيادة

المراجعة الداخلية هى نشاط مستقل وموضوعي وهى

كفاءته وفعاليته ،وذلك عن طريق متابعة تشغيله وتقييمه

أهم الوسائل والطرق التي تستخدمها اإلدارة،

وإخطار اإلدارة بنقاط الضعف والقوور ،التى يعانى منها

لغرض التحقق من فاعلية الرقابة الداخلية ومد اإلدارة

لعالجها ،ونقاط القوة والتميز الموجودة فيه ،لدعمها

بالمعلومات المستمرة وتقديم استشارات ومقترحات،

والحفاظ عليها ،مما يوضح الدور الحيوي الذي تؤديه

لتعزيز فعالية أدائها وتحسين عملياتها ،مما يحسن ويساعد

المراجعة الداخلية في تصكيد قدرة مؤسسات األعمال على

على خلق قيمة مضافة ،من خالل نهج منظم ومنهجي

البقاء والنمو واالستمرار فى بيئة العمل ،وإضافة قيمة لهذه

لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر

المؤسسات من خالل ما توفره من معلومات ،تساعد فى

والرقابة ،وهو ما يوضح تطور مفهوم وهدف المراجعة

من

إحد

الداخلية ،من اعتبارها جزءا من نظام الرقابة الداخلية،

تقييم

األداء

واتخاذ

ما

يلزم

قرارات.

للقيام بمراجعة العمليات المالية والسجالت المحاسبية
والتقرير عنها لإلدارة إلى اعتبارها أداة تقييم مستقلة تنشص
بالشركة ،لفحص وتقييم األنشطة لخدمة إدارتها.

والمةةةراجعة الداخلية هى إحد الركائز الهامة للتطبيق
الجيد للحوكمة ،وإحد آلياتها ،ولقد إرتقى دور المةةراجع

فالمراجعة الداخلية وظيفة يؤديها موظفين من داخل

الداخلى ليتضةةةةمن توفير معلومات لتوجيه أداء الشةةةةركة

لإلجراءات

نحو النجةاح ،من خالل فحص وتقييم األنشةةةةطةة المةالية

والسياسات والتقييم المستمر للخطط واإلنجازات اإلدارية،

واإلدارية والتشغيلية ،وتوفيرالةةةةةةةةمعلومات لإلدارة بكل

وإجراءات الرقابة الداخلية وذلك بهدف التصكد من تنفيذ هذه

مسةتوياتها لمسةاعدتها فى تنفيذ اإلستراتيجيات المسةتهدفة

السياسات اإلدارية ،والتحقق من أن مقومات الرقابة

بشكل صحيح ،من خالل تفعيل دور المةةةةةراجعة الداخلية

الداخلية سليمة ومعلوماتها دقيقة وكافية ويمكن اإلعتماد

فى اإلطالع على هةذه اإلستراتيجيةات وإمكةانيةة مراجعةة

عليه ،فوجود نظام سليم للرقابة الداخلية ال يتحقق بدون

تنفيةذها ،ومةد تحقيقهةا لألهةداف المرجوة منهةا ،وكةذلةك

الشركة،

وتتناول

الفحص

األنتقادي

وجود نظام للمراجعة الداخلية ،فهى آلية تعمل على التصكد
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تقييم أداء إدارة المخاطر بالشةةركة ومتابعة كيفية تحديدها

المبنية على التقدير الشةةةخوةةةى والمهنى ،لتقدير الخطر

وتقييمها وتونيفها للمخاطر واستراتيجيات التعامل معها.

من ناحية التكاليف الالزمة لتخفيض مسةةةةتواه من خالل

ويعتبر اسلوب تخفيض المخاطر من أهم استراتيجيات

التحةةديةد الةدقيق لهةةذه المخةةاطر ،وربطهةةا بةاالصةةةةول

ادارة مخةاطر االعمةال ،التى يمكن أن تتبعهةا الشةةةةركةات،

واالهداف وتبويبها على مسةةةةتو الشةةةةركة ومسةةةةتو

ويتم ذلك من خالل تخفيض الخسةةارة المحتملة عند وقوع

االنشةةةةطةة ،وترتيةب أولويةاتهةا من خالل تحةديةد أهميتهةا

المخةاطر دون تعطةل أو توقف األعمةال ممةا يقلةل اآلثةار

واحتمةاالت حدوثهةا وجوهرية آثارها تمهيةدا لتحةديد كيفيةة

السةلبية لمخاطر األعمال ،وللمراجعين الداخليين دور هام

التعةامةل مع آثةارهةا وي هر هناا دور المراجعاة الاداخلياة

فيمةا يمكن أن يقةدموه من دعم الدارة المخةاطر لمةا يمتلكوه

من خ ل ماتوفره من معلومات عن جودة االستراتيجية

من خبرات ومهارات تمكنهم من ذلك مثل:

المختاارة للتعاامال مع المخااطر وإدارتهاا ،وتحادياد كلااءة

 -1القدرة على توفير معلومات تسةةةةاهم فى متابعة أداء

وفاعلية هذه االسااتراتيجية ،وتقديم تركيد معقول متعلق

اإلدارات المختلفةة بةالشةةةةركةة ومنهةا إدارة المخةاطر

بتحقيق أهاداف الشااااركاة باإدارة كفء وتعاامال فعاال مع

للحكم على كفاءة وفاعلية هذا األداء.

المخااطر المتوقعاة وغير المتوقعة ،وهو ما يشااااير إلى

أ لبهم فى مجال نظم الرقابة

ضاااارورة تلعيال دور المراجع الاداخل ليواجاه الطلرة

 -2توافر المعرفة لد

وإدارة المخاطر واستراتيجيات التعامل معها،

التى حاد ات للمخااطرة وليواكا التغيرات فيهاا ،ويكون

تساعدهم على تقديم الدعم إلدارة المخاطر من أجل

قادرا ً على توفير معلومات تساااااعد على معرفة قدرات

تحسين االداء.

وإمكااانيااات الشااااركااات ،إلدارة المخاااطر المتوقع أن

 -3الخبرة التى تمكنهم من تقديم المعلومات والتوصيات
واالرشادات للمساعدة فى عمليات المفاضلة بين

تواجههاا هاذه الشااااركاات ل طم ناان على إسااااتثماارات
وتعام ت أصحاب المصالا المختللة معها.

طرق واستراتيجيات إدارة المخاطر والتعامل معها.

وتتم عملية مراجعة إدارة المخاطر من خالل

 -4القدرات والمهارات التى يمتلكها بعضهم فى توفير

عدة خطوات ليستطيع المراجع الداخلى تقديم تقرير حول

المعلومات فى الوقت المناسب وبالشكل المالئم

نتائج التحليل والتقويم وتقديم المشورة والنوح لتحسين

للمسئولين عن إدارة المخاطر ،لعالج أوجه القوور

أداء إدارة المخاطر ،والشكل رقم ( )3يعرض دور

ودعم مناطق القوة والتميز فى أدائهم.

المراجعة الداخلية فى دعم إدارة المخاطر.

وألن عمليةة إدارة المخةاطر تلعةب دورا هةامةا ومتعةاظم
فى االونةةة االخيرة ،فةةصدائهةةا يرتبط بعةةدد من العوامةةل

شكل رقم ()3
دور المراجعة الداخلية فى دعم إدارة المخاطر
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تجميع المعلومات لفهم عمليات
إدارة المخاطر والحكم على مدى
كفاءتها وفاعليتها.

التأكد من صحة
تحليل وتقييم
المخاطر.
تقييم كيفية استجابة
اإلدارة للمخاطر
والتعامل معها.

المراجعة
الداخلية وإدارة
المخاطر

تقييم المخاطر التي
تحققت فعالا ومدى
فعالية الخيار الذي
اتبع للتعامل معها.

التأكد من فعالية
وكفاءة نظام التقارير
المتبع لتوصيل
المعلومات إلى
أصحاب المصالح.

تقديم المشورة والنصح
إلدارة المخاطر
تقديم تأكيد معقول
ألصحاب المصالح بأن
التعامل مع المخاطر يتم
بالشكل الصحيح.

المصدر :من إعداد الباحث.
مما سبق يتضح أن المراجعة الداخلية تحولت من كونها

مثل وباء كورونا ومحاولة التعامل معه بالشكل الذ

أداة للرقابة الداخلية لتوبح أوسع وأشمل من هذا المفهوم

يخفض حجم الخسائر والتكاليف الناجمة عما يفرضه من

التقليدي ،فلم تعد قاصرة فقط على المراجعة المنتظمة

بيئة وظروف عمل ،تختلف بشكل جوهر عما كان متبع

لكفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية ،وإنما امتد دورها

فيما سبق ،وأن يتم توجيه جزء كبير من استثمارات

ليشمل أيضا مراجعة أداء إدارة المخاطر ،وتقديم

الشركة لشراء اإلمكانيات التكنولوجية ،التى تمكن

المعلومات واالستشارات الالزمة لمجلس اإلدارة،

الشركات من االستمرار فى أعمالها ،وتدريب العاملين بها

واإلدارة العليا ،ولجنة المراجعة والمراجع الخارجي بصن

والمتعاملين معها على هذه اإلمكانيات ،وكيفية االستفادة

المخاطر الهامة يتم تحديدها وتقييمها ،وأن االستجابات

منها للحفاظ على البقاء واالستمرارية فى دنيا

القوو

األعمال.

المناسبة إزاء المخاطر يتم اختيارها بما يحقق التوافق بين
المخاطر ومد استعداد الشركة لتقبلها ،كما أن المعلومات
الالزمة بشصن المخاطر يتم الحوول عليها وتبليغها في
التوقيتات المناسبة إلى مختلف الجهات ذات الولة
بالشركة للقيام بمسؤولياتهم ،ومن المتوقع أن يكون
للمراجعين الداخليين مساهمات قيمة يقدمونها لكل من
مجالس األدارة العليا ولجان المراجعة والمراجعون
الخارجيون وإدارة المخاطر ولجنة الحوكمة ،أهمها من
وجهة نظر الباحث ما يوفروه من معلومات تنبؤية ،تساهم
فى التنبؤ المستقبلى بالمخاطر المحتمل أن تعيق تحقيق
الشركة ألهدافها ،ومما الشك فيه أن تحقيق ذلك سوف
يساعد الشركات على مواجهة المخاطر ير المتوقعة،
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كورونا ومراق الحسابات
أن يكون لد المراجع الخارجى (أو مراقب الحسابات)
فهم كةةاف لبيئةةة الرقةةابةةة في شةةةةركةةة العميةةل ،وللنظةةام
المحةاسةةةةبي واإلجراءات الرقةابيةة لةديةه من أهم األمور
الواجةب تحقيقهةا ،ويشةةةةمةل ذلةك تفهم كةل من توةةةةميم
السةةياسةةات واإلجراءات والسةةجالت ومعرفة ما إذا كان
العميل قد وضةةةع هذه األمور موضةةةع تنفيذ أم ال ،وبذلك
الفهم يكون المراجع قادرا على دراسةة العوامل التي تؤثر
علةى أداء الشةةةةركةةة ،وأنواع المةخةةاطر التةي يمةكةن أن
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تتعرض لها ،ليسةةةةتطيع توةةةةميم اإلختبارات وإجراءات

نتيجااة وباااء كورونااا ،يتطل ا منااه أن يكون لااديااة من

الةفةحةص ،لةلةتةحةقةق مةن كةفةةاءة وفةعةةالةيةةة إدارة الةمةخةةاطر

المهااارات واإلمكااانيااات التكنولوجيااة التى تسااااما لااه

بةالشةةةةركةة ،كةصحةد أهم األمور الواجةب أن تتضةةةةمنهةا

بممارسااااة أعماله عن بُعد ،وتجميع أدلة اال بات وتقييم

مسةئوليته ،والتى ال تقل من حيث الضةرورة واألهمية من

ن م وساااياساااات الشاااركة باساااتخدام تكنولوجيا التحول

وجهةة نظر البةاحةث عن مسةةةةئوليتةه عن أبةداء رأيةة الفنى

الرقمى ،وكااميرات المراقباة والحوسااااباة السااااحاابياة

المحايد ،عن موةةداقية وسةةالمة القوائم المنشةةورة ،والتى

وسا سال الكتل وتحلي ت البيانات الضاخمة ،وغيرها من

تعبر عن أداء الشركة وتوفر معلومات عن الوضع المالى

المساااامياات المختللاة ل مكاانياات التى وفرتهاا لناا علوم

بهةا والقةدرة الكسةةةةبيةة لهةا ،وموقف السةةةةيولةة والربحيةة

الحااسااااباات والمعلوماات ،وهو ماا يمثال تطور ع يم فى

و يرها من األمور التى تهم أصةحاب الموةالح المختلفة،

ممارساة مهنة المحاسابة والمراجعة بشاكل عام ،وإتمام

والتى أصةةةبح من ضةةةمنها كفاءة وفاعلية إدارة المخاطر

عملياات المراجعاة الخاارجياة فى ظال العقباات والعوائق

بالشركة.

التى فرضااااهاا وبااء كوروناا ،مماا يسااااما للمراجعاة

فمن الضةرور أن يوةبح من مهام المراجع الخارجى

الخاارجياة كاإحادى آلياات الحوكماة ،أن تكون قاادرة على

تقييم قدرة الشةةركة على مواجهة المخاطر ير المتوقعة،

توفير معلومات تسااعد أصاحاب المصاالا المختللة على

ومحاولة التعامل برشةةد حيالها ،لتخفيض مقدار الخسةةائر

اسااااتمرارياة مماارسااااة أعماالهم ،فى ظال هاذه ال روف

المتسةةةةببة فيها إلى الحد اإلدنى ،لتخفيض حجم الضةةةةرر

واتخاذ ما يلزم من قرارات.

المتوقع أن يلحق بةالشةةةةركةة وممتلكةاتهةا ومعةامالتهةا مع

التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية لمواجهة

أصةةةحاب الموةةةالح المختلفة ،مثل المخاطر التى تسةةةبب

كورونا

فيها وباء كورونا.
فقيام طرف ثالث مسةةةتقل (المراجع الخارجي) بمراقبة
دقة المعلومات التي تقدمها اإلدارة ألصةةةحاب الموةةةالح
المختلفةةة ،من أجةةل تقييم مةةا تم من إجراءات ،لمواجهةةة
المخةاطر التى تسةةةةبةب فيهةا هةذا الوبةاء ومةد إتوةةةةافهةا
بةالكفةاءة والفةاعليةة والرشةةةةد ،وتقةديم تقرير يوضةةةةح فيةه
المراجع الخارجي رأيه الفنى المحايد عن حقيقة الوضةةةع
المةةالى للشةةةةركةةة خالل هةةذه الفترة ،وأن المعلومةةات
المنشةورة عن الشةركة تتوةف بالدقة والموةداقية ،ويمكن
اإلعتمةاد عليهةا فى عمليةات المتةابعةة والرقةابةة وإتخةاذ
القرارات ،من األمور التى ال تقةل من حيةث األهميةة عن
إبداء رأيه فى المعلومات المنشةةةورة عن الشةةةركة سةةةواء
مالية أو ير مالية.
إال أن قيااام المراجع الخااارجى بهااذا فى ظاال بي ااة
وظروف العماال التى فرضااااتهااا اإلجراءات اإلحترازياة
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إن التكامل بين المراجعة الخارجية والداخلية هام
وضرور للطرفين لما له من تصثير إيجابي ،ور م ما يبدو
ظاهريا من أن أهداف المراجعة الداخلية تختلف عن
أهداف المراجعة الخارجية ،إال أنهم مكمالن لبعضهما
البعض ووسائل تنفيذهما تكاد تكون موحدة ،من أجل توفير
معلومات تتسم بالدقة والموداقية ،ويمكن اإلعتماد عليها
لخدمة أصحاب الموالح المختلفة ،فالمراجع الخارجي
أثناء قيامه بتنفيذ اعمال المراجعة الخارجية للشركة ،يقوم
بالتعاون والتنسيق مع المراجع الداخلي لها ،بما يساهم فى
منع االزدواجية والتكرار في أعمال المراجعة ،والتغطية
لكافة انشطة الشركة ،إال أن هذا التعاون تحكمه عدة
عوامل من أهمها ،مد خبرة ومؤهالت كال من ،المراجع
الداخلي والمراجع الخارجي ودرجة االستقاللية التي يتمتع
بها كالهما خالل عمليات فحص وتقييم أداء إدارة
المخاطر ،والشكل رقم ( )4يوضح أهم األهداف المرجوه
من التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية
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فى مجال إدارة المخاطر.

 -1الحوول على المستندات التي تبين المنهجية فى

مما سبق يتضح أن عمل المراجع الداخلي يساعد

إدارة مخاطر الشركة ،والتصكد من خاللهما أن

المراجع الخارجي في ادائه لمهامه والعكس صحيح ،ومن

هذه المعلومات تشمل جميع العمليات ،وتناسب

ثم فإن أدائهما لمهامهما يعزز قدرتهما على إدارة المخاطر

طبيعة أعمال الشركة والبيئة المحيطة بها.

بشكل فعال ودقيق ،حيث أن عمل المراجع الداخلي يعطي

البحث

مرجعية لفهم المراجع الخارجي للنظام المحاسبى ولنظام

ومراجعة

واستعراض

المعلومات

األساسية والمراجع التي استندت إليها إدارة المخاطر،

الرقابة الداخلية ،وهناي العديد من المهام التي يجب على

للتصكد من صحة عمليات تحديد وتونيف وترتيب

كال من المراجع الداخلي والخارجي القيام بها ،لضمان

المخاطر ،حسب أهميتها واستراتيجيات التعامل معها.

سير عملية إدارة المخاطر بشكل فعال وهي:

شكل رقم ()4
األهداف المرجوه من التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية
فى مجال إدارة المخاطر

تخفيض تكاليف
ووقت أعمال مراجعة
أداء إدارة المخاطر

تغطية أعمال
المراجعة لكافة
المخاطر المتوقعة
وغير المتوقعة

زيادة ودعم التدريب
والتأهيل للمراجعين
لتقييم إدارة المخاطر

أهداف التكامل بين المراجعة
الداخلية والمراجعة الخارجية فى
مجال إدارة المخاطر

مساعدة الشركة علي
تحقيق أهدافها فى بيئة
عمل مليئة بالمخاطر

استخدام أساليب
وإجراءات وافكار
ومعلومات جديدة

تحقيق قدر أكبر
من رضا أصحاب
المصالح

تنفيذ أعمال المراجعة بجودة
عالية والحد من التكرار
وازدواجية العمل

المصدر :من إعداد الباحث.
 -2تحديد ما إذا كانت إجراءات إدارة المخاطر التي تم

 -4مراجعة تقارير تقييم الخطر التي تم وضعها من قبل

تطبيقها تم فهمها بشكل واضح ،من قبل العاملين

االدارة ،أو المدققين الخارجيين ،أو أ جهة أخر .

والمسئولين بالشركة والمتعاملين معها.
 -3مراجعة سياسة الشركة ،وسياسة مجلس االدارة
واجتماعات لجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطر،
لتحديد االستراتيجيات والمنهجيات المتبعة في إدارة
المخاطر.
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 -5المساعدة في تحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر،
من خالل الفحص والتقييم واإلبالإل والتوصية.
 -6التصكد من وجود آلية تحذير مبكر لالزمات المالية
و ير المالية.
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 -7تقديم الدعم من خالل المساعدة في زيادة فعالية األداء

لها ،ويحفز على تحقيق أهدافها من خالل تقديم تصكيد

بالشركة ،من خالل توفير معلومات عن مستويات

معقول على أن المخاطر تدار بفاعليه ،وكذا من خالل

أداء جميع العمليات المنجزة.

التحسينات التي يقدماها في مجال ادارة المخاطر ،كما أن

 -8المشاركة المزدوجة في إعداد التقارير والمراقبة على

الدور االساسي لهذا التكامل ،هو القضاء على نقاط

عملية ادارة المخاطر ،من طرف المراجع الداخلي

الضعف التي تعانى منها نظم إدارة المخاطر ،لتوفير تحليل

والخارجي.

واضح وشامل لمد فعالية الرقابة بالشركة ،مما يساهم

 -9التصكد من تحديث منهج إدارة المخاطر بشكل مستمر،

في تحقيق األهداف االستراتيجية لها.

من طرف المراجع الداخلي ،وبشكل دوري من

والشكل رقم ( )5يوضح عمليات المراجعة ،فى ظل

طرف المراجع الخارجي .

المفهوم التقليد للمراجعة ،بينما يوضح الشكل رقم ()6

لذا يعتبر التكامل بين المراجع الداخلي والخارجي فعاال،
لضمان الكفاءة والفعالية في الشركة ،كما يقوم بإضافة قيمة

التطور المطلوب لعمليات المراجعة بعد تصثير فيرو
كورونا على الحياة اإلقتوادية للعديد من الشركات ،وبيئة
األعمال التى تمار

هذه الشركات من خاللها أعمالها.

شكل رقم ()5عمليات المراجعة فى ظل الملهوم التقليدى

فريق المراجعة
مراجعين فقط

مدخل المراجعة
العمليات والنظم
نطاق المراجعة
النواحى المحاسبية
والمالية
الهدف
معلومات تتسم
بالدقة والمصداقية
يمكن اإلعتماد

المصدر :من إعداد الباحث.

التقارير
تتضمن معلومات مالية
ومحاسبية تعكس األداء
المالى للشركة ومدى
تحقيقها لألهداف
السابق تحديدها

عمليات
المراجعة
التقليدية

نطاق التركيز
التأكد من اإللتزام بالسياسات
وااإلجراءات والقوانين
والمعايير المهنية

قدرات ومهارات المراجعين
مالية ومحاسبة ومعرفة
جيدة بمعايير المحاسبة
والمراجعة
العمل الميدانى
مجموعة إجراءات وبرامج
للتأكد من حسن سير العمل
وتحقيق األهداف المرغوبة

شكل رقم ()6
عمليات المراجعة فى ظل وباء كورونا

فريق المراجعة
مراجعين ومتخصصين
فى مجاالت أخرى
متنوعة

التقارير
معلومات تتضمن تقييم
عمليات إدارة المخاطر
وتقديم توكيدات بشأن
تقييم المخاطر

مدخل المراجعة
المخاطر
 page |337نطاق المراجعة
جميع أنشطة الشركة
وإداراتها بما فيها إدارة

تطور عمليات
المراجعة نتيجة
فيروس كورونا

قدرات ومهارات المراجعين
باإلضافة للقدرات المالية
والمحاسبية يجب توافر
قدرات فنية وقانونية
ومهارات تكنولوجية فى
مجاالت استخدام تكنولوجيا
المعلومات وأمن المعلومات

العمل الميدانى
التحقق من أن الشركة قامت
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. من إعداد الباحث:المصدر
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بالسةوق ،وهو ما يفسر أنه ر م وجود إدراي

 .5النتائج
إن فشةل الشةركات فى التكيف مع المتغيرات

كةبةيةر بةيةن الةمةحةةاسةةةةةبةيةن والةمةراجةعةيةن

والمسةةةةتجةدات البيئيةة النةاجمةة عن فيرو

لمسةةةةؤوليةاتهم تجةاه مخةاطر وبةاء كورونةا،

كورونةا فى بيئةة عمةل معقةدة ودينةاميكيةة ،قةد

تظةل هنةاي فجوة بين مةا هو مةدري ومةا يتم

يؤد لخروجهةا من دنيةا األعمةال ،والمرونةة

تنفيذه.

التنظيمية هى التى تجعل الشةركة قادره على

التكةةامةةل بين عمليةةات المراجعةةة الةةداخليةةة

التوةةةرف بشةةةكل حاسةةةم لمراجعة وتعديل

والخارجية ،من أجل توفير معلومات تتسةةةةم

اسةةةةتراتيجيةاتهةا وخططهةا ،كةاسةةةةتجةابةة أل

بةالةدقةة والموةةةةداقيةة ويمكن اإلعتمةاد عليهةا

متغيرات والتعةامةل مع أ مخةاطر حتى التى

لخدمة أصحاب الموالح المختلفة.

سةةةةببهةا وبةاء كورونةا ،إال أن ذلةك اليمكن
تحقيقه بدون دعم واضةةح من جانب عمليات

❖ تطوير نظم الرقةابةة الةداخليةة لتكون قةادرة على

المراجعةة كةإحةد أليةات الحوكمةة ،لتوفير

الوفاء باألهداف المنوط بها تحقيقها لتالئم بيئة

المعلومات التى تسةاعد إدارات الشةركة على

العمل المستجدة ،والتى قد تفرض أحياننا على

تحقيق ذلك.

العاملين بالشةةةركة والمتعاملين معها أن يكون

كفاءة عمليات المراجعة فى تقويم وتحسةةةةين

التعامل عن برعد.

أداء الرقةةابةةة الةةداخليةةة مع إدارة المخةةاطر،

❖ تطوير المحةةاسةةةةبين والمراجعين من خالل

والتعةاون بينهمةا فى مجةال تبةادل المعلومةات

تةصهيلهم علميةا وعمليةا ،وتزويةدهم بةالمهةارات

يمكن الشةةركة من التعامل بشةةكل أكثر فعالية

الضةةرورية والمتعلقة بمراجعة قدرة الشةةركة

مع أ تغييرات فى البيئةةة االقتوةةةةةةاديةةة

على ادارة المخةةاطر (مثةةل وبةةاء كورونةةا)،

المحيطة بالشركة ،وأ مخاطر مستجدة.

وكيفية التعامل معها والتقييم المستمر لها.

تنفيةذ عمليةات المراجعةة المر وبةه لمواجهةة

❖ تةطةويةر دور الةمةراجةع الةةداخةلةى ومةراقةةب

كورونةا ،يتطلةب أن يكون

الحسةةةةابةات ،من خالل التكةامةل والتعةاون فيمةا

لد المحاسةةةبين والمراجعين من المهارات

بينهم ،وتفعيةل أدوارهم لمراجعةة عمليةة ادارة

واإلمكةةانيةةات التكنولوجيةةة التى تسةةةةمح لةه

المخةةاطر واألزمةةات ،ومةةد قةةدرتهةةا على

بممارسة أعمالهم عن برعد.

مواجهة أ مخاطر ير متوقعة.

مخةاطر فيرو
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 .6التوصيات

عدم وجود برامج تدريبية مسةةتمرة ومتنوعة

❖ التطبيق الجيةد لحوكمةة الشةةةةركةات واإللتزام

للمحاسةةبين والمراجعين ،لتحسةةين مهاراتهم

بتنفيذ مبادئها ،وتفعيل آلياتها لتحقيق االسةتفادة

وخبراتهم العلميةة والعمليةة ،يؤد الى عةدم

المر وبة.

فهم البعض لكثير من األمور الهامة ،وضياع

دعم إدارة المخاطر بالشركة ،وتوفير اإلمكانيات

فرح على الشةةةةركةات كةان من الممكن أن

المادية والبشرية والتكنولوجية ،التى تساهم فى التطوير

تسةةةةاهم فى تطوير أدائها وتحسةةةةين مكانتها

المستمر الستراتيجيات وإجراءات التعامل مع المخاطر
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