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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر األعمال

ً
والعوامل املؤثرة في ذلك ،وتشكل مجتمع الدراسة من مدراء التدقيق الداخلي في املصارف الماراتية ،ونظرا ألن
عدد مديري تدقيق الحسابات في البنوك قليل فان الباحث قاما باعتماد كامل مجتمع الدراسة كعينة .وتم تحليل
البيانات التي تم تجميعها بواسطة حزمة البرامج اإلحصائية (.) Spssوقد توصلت الدراسة إلى أن البنوك الماراتية
ل تقوم بعقد دورات للمدققين الداخليين العاملين لديها حول مفهوم التدقيق القائم على مخاطر األعمال ،وهذا
بدوره يؤدي الى عدم وضوح هذا املفهوم مما ينعكس بشكل سلبي على تطبيق التدقيق القائم على مخاطر العمال،
كما أثبتت عينة الدراسة أن البنوك الماراتية تتوافر لديها التكنولوجيا الالزمة لتطبيق التدقيق القائم على
مخاطر األعمال ،وأن التطور التكنولوجي ل يعيق تطبيق هذا املفهوم ،وأن تكلفة تطبيق التدقيق القائم على
مخاطر العمال مرتفعة وهذا ما يدفع البنوك الى تجنب تطبيق هذا املفهوم ،ال أنه ومن وجهة نظر العينة فان
لهذه التكلفة ما يبررها ،كما أنه ل تتوفر لدى العاملين في مجال التدقيق في البنوك الماراتية املهارات الالزمة
لتطبيق مفهوم التدقيق القائم على مخاطر األعمال وهذا يعتبر أحد املعوقات التي تمنع تطبيق مثل هذا املفهوم .
وقد أوصت الدراسة بضرورة أن تقوم البنوك الماراتية بعقد الدورات الالزمة من أجل ترسيخ مفهوم
التدقيق القائم على مخاطر األعمال ،ومعرفة عناصره ومكوناته ،واملتطلبات الالزمة لتطبيق هذا املفهوم .ويجب
على البنوك الماراتية أن تعمل على استغالل التكنولوجيا املتاحة لديها أفضل استغالل واستخدام هذه المكانات
بما يعود عليها بأقص ى منفعة ،واستخدامها من أجل تطبيق التدقيق القائم على مخاطر األعمال .وبضرورة أن
تترسخ لدى البنوك الماراتية ثقافة الستثمار في املوارد ،وأن يكون لها نظرة مستقبلية بحيث تستوعب هذه البنوك
أن ما قد تعتبره تكلفة غارقة في الوقت الحالي قد يعود عليها بأقص ى املنافع في املستقبل القريب .ويجب على البنوك
الماراتية أن تعمل على تسليح مدققيها بكل املهارات التي تساعدهم على تطبيق استراتيجية التدقيق القائم على
مخاطر األعمال بشكل يعود باملنفعة على مؤسساتهم ،ويقلل من املخاطر املحيطة بالعمل املصرفي .وضرورة إجراء
دراسات جديدة تعمل على تحديد كل املعوقات التي تحد من تطبيق استراتيجية التدقيق القائم على مخاطر
األعمال ،واقتراح أفضل الحلول من أجل تذليل هذه الصعوبات.
Abstract
This study aimed to identify the extent of the application of the internal audit based on
business risk and the factors influencing it, and constitute a community study of managers
of internal audit in the UAE banks, and because the small size of the community, the
researcher adoption of the entire population of the study sample. Were analyzed data
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collected by the software package Statistical (Spss). The study found that, the UAE banks
do not hold sessions for internal auditors of their employees around the concept of audit
based on business risk, and this in turn leads to a lack of clarity of this concept, which
reflects negatively on the Application audit based on business risks, as demonstrated by the
study sample that UAE banks have available the necessary technology for the application
of audit based on business risk, and technological development does not hinder the
application of this concept, and that the cost application audit based on business risks are
high and this is what pushes banks to avoid the application of This concept, however, it is
the view of the sample van this cost is justified, as it is not available to those working in the
field of auditing in the UAE banks skills needed to apply the concept of audit based on
business risk and this is one of the obstacles that prevent the application of such a concept.
The study recommends that the UAE banks of sessions necessary in order to
establish the concept of audit based on business risk, and knowledge of its elements and its
components, and the requirements for the application of this concept. UAE Banks should
work to exploit the available technology the best exploitation and use of this potential,
including back to the maximum benefit, and used for the application of risk-based audit
business. And the need to take root in UAE banks culture of investment in resources, and
have a look at the future to accommodate these banks may consider cost soaked in the
moment may return to the maximum benefit in the near future.
The UAE banks should be working on arming their auditors all skills that will help
them implement the audit strategy based on business risk to benefit of their institutions, and
reduces the risks surrounding the banking business. In addition, the needs for new studies
that identify all the obstacles that limit the application of audit strategy based on business
risk, and propose the best solutions to overcome these difficulties.

املقدمة
يسعى املفكرون والباحثون إىل تطوير العلوم بشكل عام والعلوم االجتامعية واإلنسانية بشكل خاص وبصفة
 ومن ضمن هذه العلوم علم تدقيق احلسابات الذي ظهرت فيه مؤخرا بعض النظريات التي هتدف،مستمرة
 ومن هذه النظريات التدقيق القائم عىل خماطر،إىل زيادة فاعلية وكفاءة عملية التدقيق الداخيل واخلارجي
 إال أننا مل نلمس،)Bell et al,1997( األعامل وقد بدأت هذه النظرية تظهر يف هنايات القرن العرشين
.تطبيقا هلذه النظرية لغاية اآلن
أمهية الدراسة
 مما يؤثر عىل قدرة املنشأة، من تزايد املخاطر التي تتعرض هلا منشآت األعامل،تنبع أمهية هذه الدراسة
 ومن بني، وقد تطورت مهنة تدقيق احلسابات مع تطور منظامت األعامل،عىل حتقيق أهدافها االسرتاتيجية
 إال أن، األفكار التي ظهرت يف مهنة تدقيق احلسابات كانت إسرتاتيجية التدقيق القائم عىل خماطر األعامل
 ومن هنا جاءت هذه الدراسة،هذه اإلسرتاتيجية مل ترى النور ومل يتم تطبيقها يف اإلمارات لغاية اآلن
. للتعرف عىل املعوقات التي حتول دون تطبيق هذه اإلسرتاتيجية
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أهداف الدراسة
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل مدى تطبيق البنوك االماراتية التدقيق الداخيل القائم عىل خماطر
االعامل والعوامل املؤثرة يف تطبيق ذلك .وحماولة التغلب عىل هذه املعوقات للوصول اىل امكانية تطبيق هذه
املنهجية يف الواقع العميل.
مشكلة الدراسة
وعىل الرغم من التطورات املتالحقة التي اتسمت هبا األساليب اإلدارية يف قطاعات األعامل خالل العقود
املاضية ،إال أن درجة تسارع وتطور آليات عمل هذه القطاعات ،جعلت العديد من املؤسسات اهلامة يف
العامل تتعرض ألزمات كبرية ،األمر الذي وجه األنظار وبحده نحو دوائر املراجعة والتدقيق (الداخلية
واخلارجية) ،وأدى إىل بروز التساؤل حول كيفية تقييم أعامل هذه املؤسسات الكبرية وآليات عملها ،ودفع
إىل التساؤل حول مقدرة دوائر التدقيق املحاسبي عىل التنبؤ هبذه املشكالت بشكل مسبق ،وهنا كانت بداية
العمل عىل تطوير اسرتاتيجيات تدقيق وامتالك األدوات التحليلية التي متكنها من قراءة خمتلف جوانب
عمل املنشآت التي تقوم عىل تدقيق أعامهلا ،و أخذها بعني االعتبار عند إعداد التقارير اخلاصة بأدائها،
وكانت هذه األرضية التي قامت عليها فكرة التدقيق املبني عىل خماطر األعامل ( Business Risks

 ،)Auditingإذ تشري هذه املعطيات احلديثة يف التدقيق إىل رضورة استخدام هذا املنهج إىل جانب املنهجيات
األخرى ويقف املدخل املهني التقليدي املتعارف عليه يف التدقيق أمام أسئلة تتعلق بفعال ّيته ،وبقدرته عىل
جعل املدقق مطمئن ًا لعدالة الرأي الذي يبديه يف القوائم املالية
وكون املصارف متثل عصب احلياة النقدي واملايل يف أي بلد يف العامل ،باعتبارها الوسيط األسايس
يف عمليات التجارة الدولية ،كان ال بد من إبالء أمهية اكرب يف تدقيق البيانات املالية هلذه املؤسسات ،للتأكد
من أن هذه البيانات أو القوائم تعرب بعدالة وصدق عن الوضع املايل والنقدي احلقيقي للمؤسسات.
إن عملية التدقيق جيب أن تقوم بعملية تصفية للمخاطر التي تتعرض هلا املنشآت ،لتحديد ما ليس
له عالقة بالقوائم املالية أو تأثري ف يها ،ومن ثم حتديد اخلطر القائم ،الذي له تأثري مادي عىل جعل القوائم
املالية مضللة.
هتدف هذه الدراسة إىل قياس درجة تطبيق التدقيق الداخيل القائم عىل خماطر األعامل يف القطاع
املرصيف اإلمارايت والتعرف عىل معوقات تطبيق هذه اإلسرتاتيجية ،استناد ًا إىل دراسة تقويمية لواقع
ممارسات التدقيق الداخيل املتبعة يف قطاع املصارف.
تتمثل مشكلة الدراسة الرئيسية يف اإلجابة عن السؤالني التاليني:
 -1هل تطبق البنوك اإلماراتية التدقيق الداخيل القائم عىل خماطر األعامل ؟
 -2ما هي العوامل التي تؤثر يف تطبيق الداخيل القائم عىل خماطر األعامل يف البنوك األردنية؟
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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فرضيات الدراسة:
هبدف حتقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها ،تم تصميم الفرضيات الصفرية اآلتية:
 :HO1ال تطبق البنوك اإلماراتية أساليب التدقيق القائمة عىل خماطر األعامل يف تدقيق القوائم املالية فيام
يتعلق بمخاطر البيئة اخلارجية.
 :HO2ال تستخدم البنوك اإلماراتية أساليب التدقيق القائمة عىل خماطر األعامل يف تدقيق القوائم املالية فيام
يتعلق بمخاطر العمليات .
 :HO3التستخدم البنوك اإلماراتية أساليب التدقيق القائمة عىل خماطر األعامل يف تدقيق القوائم املالية فيام
يتعلق بمخاطر املعلومات
 :HO4ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني وضوح مفهوم التدقيق القائم عىل خماطر األعامل وبني
تطبيق هذه املنهجية يف البنوك اإلماراتية.
 : HO5ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التطور التكنولوجي وبني تطبيق التدقيق القائم عىل خماطر
األعامل يف البنوك اإلماراتية.
 :HO6ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التكلفة وبني تطبيق التدقيق القائم عىل خماطر األعامل يف
البنوك اإلماراتية.
 :HO7ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني توافر املهارات الفنية وبني تطبيق التدقيق القائم عىل خماطر
األعامل يف البنوك اإلماراتية.

منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل فعىل صعيد البحث الوصفي تم إجراء املسح املكتبي
لالطالع عىل أهم ما توصل إليه األدب النظري يف جمال الدراسة وقد تم الرجوع إىل أهم
الدراسات السابقة يف هذا املجال والبحوث النظرية والعملية التي تشكل رافدا مهام هلذه الدراسة أما
عىل صعيد الدراسة امليدانية فقد تم مجع البيانات بواسطة أداة الدراسة ( االستبانة التي تم تطويرها
هلذه الغاية وجرى حتليلها إحصائيا باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة لإلجابة عن أسئلة
الدراسة واختبار صحة فرضياهتا.
جمتمع وعينة الدراسة
يتشكل جمتمع الدراسة من مدراء التدقيق الداخيل يف البنوك اإلماراتية املحلية والبالغ عددها
( )22بنك حميل ،ونظر ًا ألن عدد مديري تدقيق احلسابات يف البنوك قليل فان الباحث سوف يقوم
باعتامد كامل جمتمع الدراسة كعينة.
مصادر مجع البيانات
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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املصادر الثانوية :وتشمل الكتب والدراسات السابقة والدوريات التي درست هذا املوضوع
وذلك باللغتني العربية واإلنجليزية.
املصادر األولية :من خالل تصميم استبانة و توزيعها عىل العينة من أجل احلصول عىل البيانات
املطلوبة للبحث العلمي.
أداة الدراسة:
هبدف حتقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياهتا تم تصميم استبانة تتضمن أسئلة ذات عالقة
بقياس التدقيق الداخيل القائم عىل خماطر األعامل و العوامل املؤثرة يف ذلك ،اىل جانب أسئلة تتعلق
بصفات أفراد العينة الشخصية واالجتامعية.
االجراءآت اإلحصائية:
من أجل حتليل البيانات التي تم جتميعها ،تم استخدام العديد من االجراءآت اإلحصائية
باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي ( ،)SPSS 11.0وتم استخدام املتوسطات احلسابية
واالنحرافات املعيارية والتوزيعات التكرارية باإلضافة إىل اختبار .one sample t-test
الدراسات السابقة
 -1دراسة (اجلبايل ونظمي  )2227،بعنوان " قياس درجة تطبيق التدقيق الداخيل القائم عىل خماطر
األعامل يف القطاع املرصيف األردين " هتدف هذه الدراسة إىل قياس درجة تطبيق التدقيق الداخيل
القائم عىل خماطر األعامل يف القطاع املرصيف األردين ،وتشكل جمتمع الدراسة من مدراء التدقيق
الداخيل يف املصارف األردنية ،وقدتوصلت هذه الدراسة إىل إن مفهوم التدقيق التقليدي مل يعد كافي ًا
لتلبية حاجات منشات األعامل بشكل عام واملنشات املرصفية بشكل خاص ،وإن منهج التدقيق
القائم عىل خماطر األعامل والذي يستخدم يف العديد من دول العامل املتقدم خاصة يف السنوات
األخرية يعد مالئ ًام لعمل هذه املنشآت ،كذلك ال يستخدم مدققي احلسابات الداخليني منهج
التدقيق القائم عىل خماطر األعامل يف التدقيق عىل املصارف األردنية فيام يتعلق بمخاطر البيئة
اخلارجية وخماطر العمليات التشغيلية
 -2دراسة ) ،(Knechel, 2004بعنوان"The Business Risk Auditing Origins, :
"Challenges and the Role of Research
تناولت هذه الدراسة التطورات اجلذرية التي حدثت خالل العقد املايض (عقد
التسعينات) يف جمال التدقيق ،والتي قادت إىل ممارسات خمتلفة عن املامرسات التدقيقية التقليدية،
وذلك نتيجة للزيادة الرسيعة يف تطور تقنية املعلومات وبالتايل تعميق العوملة
( ،)Globalizationإضافة إىل زيادة اهتامم املسامهني والضغوطات التي تعرضت هلا مهنة
تدقيق احلسابات خالل العقد املذكور ،وهدفت هذه الدراسة إىل :حتليل دور القوى واألحداث
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الضاغطة عىل مهنة تدقيق احلسابات خالل عقد التسعينات ،ومناقشة التحديات التي تنتظر مدققي
احلسابات يف املستقبل ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية :شكلت املنشات قيد التدقيق إضافة إىل
املسامهني واملصداقية أمام املجتمع أهم مصادر الضغوط عىل مهنة تدقيق احلسابات يف عقد
التسعينات ،من أبرز التحديات التي تنتظر مدققي احلسابات يف املستقبل ،اتساع نطاق املوضوعات
التي يتناوهلا التدقيق ،إضافة إىل زيادة اهتامم املجتمع بمختلف مؤسساته بنتائج أعامل املدققني.
 -2دراسة ) (Lemon et al. 2000بعنوان“Developments in the Audit :
”Methodologies of Large Accounting Firms
بينت هذه الدراسة منهجيات التدقيق التي تطبق يف مؤسسات التدقيق املحاسبي الكربى يف
ثالثة دول متقدمة يف جمال تدقيق احلسابات وهي (الواليات املتحدة األمريكية وكندا واململكة
املتحدة) وقد هدفت إىل :توثيق تلك التغريات والتطورات التي شهدهتا أساليب التدقيق يف رشكات
املحاسبة الرئيسية خالل السنوات األخرية ،ووضع أسس تدقيق يمكن االنطالق منها بحيث
تنعكس فيها األساليب اجلديدة التي تؤكد عىل حتليل خماطر األعامل ،والتعرف عىل الدوافع
والضغوط ذات األثر يف الدفع باجتاه التغيري يف أساليب التدقيق ،وتقديم معلومات تتعلق بتأثري
التغريات يف أسلوب التدقيق عىل طبيعة اإلجراءات املستخدمة يف مهامت التدقيق Audit
Engagementsوحتديد مدى تلك اإلجراءات ،والنظر يف التأثريات املحتملة للتغريات احلاصلة يف
أساليب التدقيق التي تستخدمها الرشكات الداخلة يف العينة ،وقد توصلت هذه الدراسة إىل أن هناك
عالقة ارتباط يف األساليب املستخدمة يف البلدان الثالثة قيد الدراسة ،سواء من حيث تصميم
أسلوب التدقيق وأسلوب التدقيق نفسه ،ووجدت هذه الدراسة أن الرشكات يف الدول الثالث
تتوافق يف األغراض العامة حني حتاول تلك الرشكات استخدام مبادئ التجديد التي شهدهتا
أساليب التدقيق يف السنوات القليلة املاضية ،وبالتحديد فيام يتعلق بمخاطر األعامل ،وتم النظر إىل
الدراسات يف الدول الثالث يف إطار واحد ،وقدم التقرير بنا ًء عىل ذلك باإلضافة إىل النتائج العامة
التي تشرتك فيها الدول الثالث ،تقارير خاصة بكل دولة ،دون اخلوض يف النتائج التفصيلية لكل
دولة عىل حدة.
ما يميز الدراسة عن غريها من الدراسات :
من خالل استعراض الدراسات السابقة نالحظ ما ييل :
-1

ان الدراسات السابقة تناولت مفهوم التدقيق القائم عىل خماطر األعامل .

-2

بعض الدراسات السابقة ركزت عىل قياس مدى تطبيق هذه املنهجية سواء كان ذلك يف عملية

التدقيق الداخيل أو اخلارجي.

لقد حاولت هذه الدراسة أن تأخذ منحى جديد يف الرتكيز عىل العوامل التي تعيق تطبيق هذه
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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املنهجية يف التدقيق الداخيل يف البنوك االماراتية .وقد استفاد الباحث الكثري من الدراسات السابقة
واسرتشد هبا عند وضع أداة القياس هلذه الدراسة.
اإلطار النظري
مفهوم التدقيق القائم عىل خماطر األعامل
عىل الرغم من اختالف طبيعة أعامل املنشآت وتفاوهتا ،فإن خماطر األعامل تتحدد يف هذه
املنشآت بشكل متشابه إىل حد ما ،باعتبار أن األسباب التي تعمل عىل منع املنشأة من حتقيق أهدافها
متشاهبة ،وهذه املخاطر تكمن يف بيئة األعامل والعمليات التشغيلية واملراقبة .األمر الذي يتطلب من
املدقق أن يدرك ويتفهم عمل املنشأة ،وذلك يف إطار أوسع من املوضوعات التقليدية ،بمعنى أن عىل
املدقق أن يقوم بعمليات حتليل وتقييم لطبيعية العمليات التشغيلية للمنشأة للوصول إىل استنتاجات
واستخالصات تتعلق بفعالية واستمرارية هذه العمليات التشغيلية وذلك من خالل استخدام
العديد من األساليب والتقنيات.)Power, 2000 & Lemon et. al., 2000, P. 16( .
ولفهم طبيعة خماطر األعامل بشكل ٍ
واف ،البد من تقديم عرض ملفهوم املخاطر بشكل عام ،وفيام ييل
عرض ألهم التعريفات التي تناولت هذا املفهوم:
 قدمت جلنة التنظيم املرصيف وإدارة املخاطر التابعة هليئة قطاع املصارف يف الواليات املتحدةاألمريكية ( )Financial Services Roundtableتعريف ًا للمخاطر عىل الشكل التايل:
()The Financial Service Roundtable, 1999, P.5
"احتامل حصول اخلسارة إما بشكل مبارش من خالل خسائر يف نتائج األعامل أو خسائر يف رأس
املال ،أو بشكل غري مبارش من خالل وجود قيود حتد من قدرة املرصف عىل االستمرار يف تقديم
أعامله وممارسة نشاطاته من جهة ،وحتد من قدرة املرصف عىل استغالل الفرص املتاحة يف بيئة العمل
املرصيف من جهة أخرى".
وقدم معهد املدققني الداخليني األمريكيني ( )Institute of Internal Auditorتعريف ًا للمخاطر
كام ييل" )David Mc Namee, 1998, PP 7-9( :هو مفهوم يستخدم لقياس حاالت عدم التأكد
يف عمليات التشغيل والتي تؤثر عىل قدرة املؤسسة يف حتقيق أهدافها ويمكن أن يكون األثر إجيابيا أو
سلبي ًا ،فإذا كان األثر سلبي ًا ،يطلق عليه خطر /هتديد ( )Threat/Riskوإذا كان إجيابيا يطلق عليه
فرص (.)Opportunities
وهناك تعريف آخر قدمه ( )Bahadurيشري إىل أن املخاطر مفهوم يستخدم للتعبري عن
حالة عدم التأكد ( )Uncertaintyحول األحداث أو النتائج ذات األثر املادي عىل أهداف املنشأة.
( ،)Gary and Bahdur, 2002إن منهجية التدقيق القائمة عىل خماطر األعامل ،تعتمد عىل القناعة
التي تشري إىل أن فعالية التدقيق تزداد من خالل الفهم املتأين ألهداف املؤسسة قيد التدقيق ،ألن
،
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املخاطر يمكن أن حتول دون أن يتم حتقيق هذه األهداف يتبع ذلك األخذ بعني االعتبار خماطر
األعامل ،حيث أن مناهج التدقيق تقوم بعملية تصفيه هلذه املخاطر التي من املمكن أن تؤثر عىل
القوائم املالية قيد التدقيق لتقليل أخطاء إعداد القوائم املاليةLev, Zarowin, 1999, PP: 353-( .
)Willoughby & wood, 1993, P42، 385
لقد تم اقرتاح طريقة للتدقيق قائمة عىل خماطر األعامل تدعى (من أعىل إىل أسفل)
( ،)Top- Downتبدأ من عمليات املنشأة وتنتهي يف القوائم املالية ،وتشمل فعالية التدقيق،
وخدمات الزبائن والتحكم بشكل أفضل يف عمليات املنشأة ومالءمتها مع املتطلبات عىل املستوى
الدويل .ويركز هذا املنهج عىل توجيه اجلهود التدقيقية عىل النقاط (املناطق) التي تتواجد فيها
املخاطر اهلامة غري املسيطر عليها .أما األخطار اهلامة غري املكتشفة واملتبقية فيتم حتديدها من خالل
الرؤية الشمولية للمنشأة قيد التدقيق ،والتي تشمل بناء نموذج ذهني لعمليات املنشأة يغطي خمتلف
Messier, B
عنارصها ،واالسرتاتيجيات التي يتم تطبيقها لتحقيق أهدافهاell et al.,2000, P. 39( .
)2003,P.70,

هناك نقطتان هامتان ذوات عالقة بعملية فحص املنشأة وفق التدقيق القائم عىل خماطر
األعامل ،تتمثل األوىل يف أن عىل املدققني أن حيددوا ويتفهموا أساليب الرقابة اإلسرتاتيجية اإلدارية،
حيث تشمل أساليب الرقابة اإلسرتاتيجية اإلدارية خمتلف األهداف واخلطط األساسية املستقبلية
للمنشأة قيد التدقيق ،والعمليات التشغيلية والتحالفات (االئتالفات) مع منشآت أخرى يتم
استخدامها إلدارة املخاطر اإلسرتاتيجية اهلامة واحلرجة .أما النقطة الثانية فتتمثل يف أن عىل املدققني
ا ومن خالل اختيارهم لعمليات الرقابة عىل املخاطر ضمن العمليات التشغيلية اهلامة واحلرجة،
عليهم أن يقدروا نوع وحجم خماطر األعامل املتبقية (التي مل يتم اكتشافها) والتي يمكن أن تؤثر عىل
دقة وعدالة القوائم املالية.)Elliott,1994,P.77 ،Knechel, et.al.,2001 P 193( .
إن منهجية التدقيق القائم عىل خماطر األعامل ( ،)BRAوفق النموذج من األعىل إىل األسفل
(( ،)Top- Down Modelشكل )1 :يتم تطبيقها كام ييلBallou, & Heitgor, 2002, P. 53 ( :
)Wright, 1997,P. 280 ,
،

شكل رقم ( :)1يوضح نموذج منهجية التدقيق القائم عىل خماطر األعامل
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التحليل االستراتيجي

تحليل المخاطر
الخارجية

نماذج األعمال
التنظيمية

مخاطر األعمال االستراتيجية

تقييم المخاطر
تحليل العلميات التشغيلية

تحليل المخاطر
الداخلية

خرائط العمليات

مخاطر األعمال التشغيلية

تقييم المخاطر
مخاطر الخطأ
مخاطر التدقيق وتطبيقاتها

التحقق والتأكد من الظروف
القائمة

حتليل النتائج
سيتم يف هذا اجلزء استعراض النتائج التي تم التوصل إليها من عمليات التحليل
اإلحصائي ،حيث تم توزيع ( )22استبانة عىل مجيع عينة الدراسة وتم اسرتجاع ( )17استبانة أي أن
نسبة االستجابة بلغت (.)%73.913
خصائص عينة الدراسة
التحصيل العلمي :بلغ عدد مدراء التدقيق الذين حيملون شهادة البكالوريوس ( )12يشكلون ما
نسبته ( )%76.47من جمموع العينة الكيل ،وبلغ عدد مدراء التدقيق الذين حيملون شهادة املاجستري
( )4يشكلون ما نسبته ( )%43..3من جمموع العينة الكيل.
سنوات اخلربة العملية يف التدقيق :بلغ عدد مدراء التدقيق الذين تقل خرباهتم العملية يف التدقيق عن
(  ) 5سنوات (اثنان) يشكالن ما نسبته ( )%11.764من جمموع العينة الكيل ،وبلغ عدد مدراء
التدقيق الذين ترتاوح خرباهتم يف جمال التدقيق بني ( -5أقل من  )12سنوات ( )2يشكلون ما
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نسبته ( )%17.647من جموع العينة الكيل ،وبلغ عدد مدراء التدقيق الذين ترتاوح خرباهتم العملية يف
جمال التدقيق (أكثر من  12سنوات) ( )12يشكلون ما نسبته ( )%71..77من جمموع العينة الكيل.
عرض نتائج الدراسة واختبار الفرضيات
الفرضية األوىل  :لقد تم استخراج الوسط احلسايب واالنحراف املعياري لوصف إجابات العينة
نحو الفقرات أدناه:
جدول ( :)1املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للظروف اخلارجية التي يأخذها املدقق
الداخيل بعني االعتبار عند إجراء عملية التدقيق
المتوسط
الحسابي

الرقم نص الفقرة
7
6
.
7
4
3
4
1

حدوث تغييرات مفاجئة في السياسات النقدية يمكن أن
تؤثر على سير عمليات المصرف (البنك)
تغييرات مفاجئة في السياسات المالية يمكن ان تؤثر
على سير عمليات المصرف (البنك) قيد التدقيق
حدوث تغييرات مفاجئة في القوانين واألنظمة التي
تنظم عمل المصرف (البنك) الذي يتم تدقيق أعماله
نشوء تغييرات مفاجئة في السياسات التجارية ،والتي
يمكن ان تؤثر على سير عمليات المصرف (البنك)
حدوث حروب ونزاعات يمكن ان تؤثر على أعمال
المصرف (البنك).
نشوب نزاعات سياسية مع الدول األخرى التي ترتبط
مع المصرف (البنك) قيد التدقيق بعالقات اقتصادية
اضطرا بات أمنية يمكن ان تؤثر على إهمال المصرف
(البنك).
حدوث كوارث طبيعية ،يمكن أن تؤثر على أعمال
المصرف (البنك) الذي يتم تدقيق أعماله.
الدرجة الكلية

االنحراف
المعياري
1.331

3.73

1.443

4.73

1.447

4.64

1.413

4.44

1..11

1.73

1.447

1.3.

1.447

1.76

1.616

1.63
7711112

2722

يتضح من اجلدول ( )1الذي يمثل الظروف اخلارجية التي يأخذها املدقق الداخيل بعني
االعتبار عند إجراء عملية التدقيق أن الفقرة رقم ( )7التي تنص عىل (حدوث تغيريات مفاجئة يف
السياسات النقدية يمكن أن تؤثر عىل سري عمليات املرصف (البنك) قد حازت عىل أعىل قيمة
للمتوسط احلسايب مقدارها ( )2.79بانحراف معياري ( )2.72وبذلك فإن املدقق يأخذ بعني
االعتبار حدوث تغيريات مفاجئة يف السياسات النقدية التي يمكن أن تؤثر عىل سري عمليات
املرصف (البنك) عند إجراء عملية التدقيق ،يف حني حازت الفقرة رقم ( )1والتي تنص عىل
(حدوث كوارث طبيعية ،يمكن أن تؤثر عىل أعامل املرصف (البنك) الذي يتم تدقيق أعامله) عىل
أدنى قيمة للمتوسط احلسايب مقدارها ( )2.02بانحراف معياري ( ، )1.22وبذلك فإن املدقق ال
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

02

العدد 14لسنة 4114

يأخذ بعني االعتبار حدوث الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تؤثر عىل أعامل املرصف الذي يتم
تدقيق أعامله عند إجراء عملية التدقيق ،وحازت الدرجة الكلية عىل متوسط حسايب ()1.99975
بانحراف معياري ( ،)2.50األمر الذي يشري إىل أن املدققني الداخليني ال يستخدمون أساليب
التدقيق القائمة عىل خماطر األعامل فيام يتعلق بمخاطر البيئة اخلارجية ،بذلك فاننا نقبل الفرضية
العدمية األوىل هلذه الدراسة.
الفرضية الثانية :
جدول (  :) 2املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للعمليات التشغيلية التي يأخذها املدقق
الداخيل بعني االعتبار عند إجراء عملية التدقيق
الرقم
3
14
11
13
14
11

المتوسط االنحراف
نص الفقرة
الحسابي المعياري
1.474
حدوث تغييرات مفاجئة في موارد المصرف (البنك) ،يمكن أن تؤثر
3.63
على سير عملياته
1.141
التغيرات في جودة بعض الموارد التي تعتمد عليها في تسيير عملياتها
1.74
التشغيلية.
1.417
1.43
التعرض لحوادث غير قانونية (سرقة ،سطو ،اختالس).
1.371
التغيرات المفاجئة التي يمكن أن تحدث في درجة رضا ووالء العمالء
1.44
(زبائن المصرف)
1.373
1.17
التغييرات المفاجئة في سمعة المصرف (البنك)
1.431
1.74
فقدان المصرف للكفاءات البشرية المتميزة
0.44
7721
الدرجة الكلية

يتضح من اجلدول ( )2الذي يمثل العمليات التشغيلية التي يأخذها املدقق الداخيل بعني
االعتبار عند إجراء عملية التدقيق أن الفقرة رقم ( )9التي تنص عىل (حدوث تغيريات مفاجئة يف
موارد املرصف (البنك) ،يمكن أن تؤثر عىل سري عملياته) قد حازت عىل أعىل قيمة للمتوسط
احلسايب مقدارها ( )2.02بانحراف معياري ( )2.90وبذلك فإن املدقق يأخذ بعني االعتبار
حدوث تغيريات مفاجئة يف موارد املرصف (البنك) ،يمكن أن تؤثر عىل سري عملياته ،يف حني
حازت الفقرة رقم ( )11والتي تنص عىل (فقدان املرصف للكفاءات البرشية املتميزة) حازت عىل
أدنى قيمة للمتوسط احلسايب مقدارها ( )2.92بانحراف معياري ( ،)2.71وحازت الدرجة الكلية
عىل متوسط حسايب ( )1.70بانحراف معياري ( .)2.99األمر الذي يشري إىل أن املدققني الداخليني
ال يستخدمون أساليب التدقيق القائمة عىل خماطر األعامل فيام يتعلق بمخاطر العمليات ،أي أننا نقبل
الفرضية العدمية الثانية.
الفرضية الثالثة :
جدول ( :)2املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للقضايا املتعلقة باملعلومات التي يأخذها املدقق
الداخيل بعني االعتبار عند إجراء عملية التدقيق
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

01

العدد 14لسنة 4114

الرقم

نص الفقرة

17
16
41

درجة دقة البيانات المالية الالزمة التخاذ القرارات
درجة مصداقية البيانات المتعلقة بأعمال المصرف (البنك)
فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة في تسيير عمليات
المصرف (البنك)
درجة فاعلية نظم االتصال المستخدمة لتسيير عمليات المصرف
(البنك)
درجة فاعلية نظم االتصال المستخدمة لتسيير عمليات المصرف
(البنك).
إطالع الموظفين غير المصرح لهم على معلومات محددة.
الدرجة الكلية

13
17
1.

المتوسط
الحسابي
4.46
4.46
3.3.
3.3.
3.73
3.73
2722

االنحراف
المعياري
1.633
1.714
1.331
1.737
1.663
1.64.
0.66

يتضح من اجلدول ( )2الذي يمثل القضايا املتعلقة باملعلومات التي يأخذها املدقق
الداخيل بعني االعتبار عند إجراء عملية التدقيق ،أن الفقرة رقم ( )17التي تنص عىل (درجة دقة
البيانات املالية الالزمة الختاذ القرارات) قد حازت عىل أعىل قيمة للمتوسط احلسايب مقدارها
( )0.20بانحراف معياري ( )2.05وبذلك فإن املدقق يأخذ بعني االعتبار درجة دقة البيانات املالية
الالزمة الختاذ القرارات عند إجراء عملية التدقيق ،يف حني حازت الفقرة رقم ( )15والتي تنص
عىل (إطالع املوظفني غري املرصح هلم عىل معلومات حمددة ) حازت عىل أدنى قيمة للمتوسط
احلسايب مقدارها ( )2.99بانحراف معياري ( )2.70وبذلك فإن املدقق يأخذ بعني االعتبار إطالع
املوظفني غري املرصح هلم عىل معلومات حمددة عند إجراء عملية التدقيق ،وحازت الدرجة الكلية
عىل متوسط حسايب ( )0.20بانحراف معياري (.)2.21األمر الذي يشري إىل أن املدققني الداخليني
يستخدمون أساليب التدقيق الداخيل القائم عىل خماطر األعامل فيام يتعلق بمخاطر املعلومات وبذلك
فإننا نرفض العدمية الثالث يف هذه الدراسة.
جدول ( :)0املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة استخدام املدققني الداخليني يف
القطاع املرصيف األردين للتدقيق القائم عىل خماطر األعامل
االنحراف املعياري
املتوسط احلسايب
النوع
2.50
1.99975
الظروف اخلارجية
0.44
1.07
العمليات التشغيلية
0.66
0.20
املعلومات
0.547
2.500
الدرجة الكلية
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يتضح من اجلدول رقم ( )0أن املتوسط احلسايب لدرجة تطبيق املدققني الداخليني ملنهجية
التدقيق القائمة عىل خماطر األعامل يف املصارف(البنوك) األردنية بلغت ( )2.500األمر الذي يشري
إىل أن املصارف االماراتية ال تستخدم منهجية التدقيق الداخيل القائمة عىل خماطر األعامل.
الفرضيات من الرابعة اىل السابعة :
جدول رقم ( :)5املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بالعوامل املؤثرة يف تطبيق
التدقيق القائم عىل خماطر األعامل
رقم الفقرة

الفقرات

41

يعقد البنك دورات كافية للمدققين الداخليين تتعلق
بمفهوم التدقيق الداخلي القائم على مخاطر األعمال.
يتسم مفهوم التدقيق الداخلي القائم على مخاطر
األعمال بالوضوح بالنسبة للمدققين الداخليين
العاملين في البنك .
مكونات التدقيق الداخلي القائم على مخاطر األعمال
واضحة وسهلة الفهم .
يحتاج تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر
األعمال الى تكنولوجيا خاصة .
التكنولوجيا المطبقة حاليا في البنك كافية من أجل
تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر األعمال .
التطور التطنولوجي المستمر يعتبر عائق في طريق
تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر األعمال .
تطبيق التدقيق القائم على مخاطر األعمال يحتاج الى
تكاليف مرتفعة .
وفقا لمبدأ المنفعة والكلفة فان تطبيق التدقق القائم
على مخاطر األعمال يعتبر غير مجدي من الناحية
االقتصادية .
ارتفاع تكلفة تطبيق التدقيق القائم على مخاطر
األعمال تعتبر من معيقات تطبيق هذه االستراتيجية .
يقوم البنك بتدريب وتأهيل المدققين الداخليين
وتزويدهم بالمهارات الالزمة لتطبيق التدقيق الداخلي
القائم على مخاطر األعمال
تتوافر لدى المدققين العاملين في البنك كافة
المهارات الالزمة من أجل تطبيق التدقيق القائم على
مخاطر األعمال .
عدم توافر المهارات الالزمة لدى المدققين العاملين
في البنك هو الذي يدفع البنك الى عدم تطبيق هذه
االستراتيجية .

44
43
44
4.
46
47
47
43
31
31
34

وسط حسابي
4.3641

االنحراف
المعياري
1.34666

1.3744

1.33334

3.7417

1.34474

4..173

1.161..

3.3147

1.37341

1.7.14

1.47.1

3.764.

1.3147.

3..3.7

1.41131

4.47.3

1.3.633

1.7417

1.13737

4.4133

1.11744

3.3736

1.43147

نالحظ من اجلدول أعاله ما ييل :
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 -1الفقرات من ( )22-21واملتعلقة بوضوح مفهوم التدقيق الداخيل القائم عىل خماطر
األعامل ،جاءت اجابات عينة الدراسة لتأكد عدم وضوح هذا املفهوم ،وذلك عىل الرغم من تأكيد
عينة الدراسة عىل سهولة فهم مكونات هذا املفهوم ووضوحها ،اال أن عينة الدراسة أرجعت السبب
يف ذلك اىل عدم قيام ادارة البنك بعقد دورات كافية للمدققني الداخليني تتعلق بمفهوم التدقيق
الداخيل القائم عىل خماطر األعامل.
 -2الفقرات من ( )20-20والتي تتناول التطور التكنولوجي بينت اجابات عينة الدراسة ان
تطبيق هذا املفهوم ال حيتاج اىل تكنولوجيا خاصة وان التكنولوجيا املوجودة حاليا تكفي لتطبيق هذا
املفهوم ،وعليه فان التطور التكنولوجي ال يعيق تطبيق هذا املفهوم.
 -2الفقرات من ( ) 29-27تبني من وجهة نظر عينة الدراسة ان تطبيق هذا املفهوم يتطلب تكالف
مرتفعة ،اال أن املنافع التي سيحصل عليها البنك من تطبيق هذا املفهوم تربر مثل هذه التكاليف،
ورأت عينة الدراسة أن ارتفاع التكاليف يعترب من أسباب عدم تطبيق هذا املفهوم .
 -0الفقرات من ( )22-22واخلاصة بتوافر املهارات الفنية أشارت اجابات عينة الدراسة اىل عدم
توافر هذه املهارات لدى املدققني العاملني يف البنك ،كام أن البنك ال يقوم بتاهيلهم وتدريبهم ،وهذا
بدوره يعيق تطبيق هذا املفهوم يف البنك .
اختبار الثبات :لقد تم استخدام اختبار (كرونباخ ألفا) لقياس مدى ثبات أداة القياس حيث
بلغت قيمة %74.73=aوهي نسبة جيدة كوهنا أعىل من النسبة املقبولة  %02مما يطمئن الباحثني عىل
ثبات أداة القياس التي استخدماها.
الفرضية الرابعة  :HO :ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بني وضوح مفهوم التدقيق القائم
عىل خماطر األعامل وبني تطبيق هذه املنهجية يف البنوك االماراتية.
جدول رقم ( )0نتائج اختبار الفرضية الرابعة
T

T

T

المحسوبة

الجدولية

SIG

نتيجة الفرضية العدمية HO

رفض
2.192
1.20
2.7029
تم اختبار هذه الفرضية عن طريق استخدام(  ) One Sample T-Testوالذي من خالله
ظهرت النتائج يف اجلدول السابق وحسب هذه النتائج التي تشري إىل أن قيمة ( Tاملحسوبة=
 )2.7029أي أهنا أكرب من قيمتها اجلدولية ( Tاجلدولية = )1.20وعليه نرفض الفرضية العدمية
، HOحيث أن قاعدة القرار نرفض الفرضية العدمية إذا كانت القيمة املحسوبة أكرب من القيمة
اجلدولية ،ونقبل الفرضية العدمية إذا كانت القيمة املحسوبة أقل من القيمة اجلدولية وبالتايل فإننا
هنا نرفض الفرضية العدمية (.)HO
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الفرضية اخلامسة  :HO :ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بني التطور التكنولوجي وبني
تطبيق التدقيق القائم عىل خماطر األعامل يف البنوك االماراتية.
جدول رقم (  )7نتائج اختبار الفرضية اخلامسة
T

T

T

المحسوبة

الجدولية

SIG

نتيجة الفرضية العدمية HO

قبول
2.10
2.2519
1.9205
تم اختبار هذه الفرضية عن طريق استخدام(  ) One Sample T-Testوالذي من خالله
ظهرت النتائج يف اجلدول السابق وحسب هذه النتائج التي تشري إىل أن قيمة ( Tاملحسوبة=
 )1.9205أي أهنا أقل من قيمتها اجلدولية ( Tاجلدولية = )2.2519أذن تقبل الفرضية العدمية
 ،HOحيث أن قاعدة القرار نرفض الفرضية العدمية إذا كانت القيمة املحسوبة أكرب من القيمة
اجلدولية ،ونقبل الفرضية العدمية إذا كانت القيمة املحسوبة أقل من القيمة اجلدولية وبالتايل فإننا
هنا نرفض الفرضية العدمية (.)HO
الفرضية السادسة  : HO :ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بني التكلفة وبني تطبيق التدقيق
القائم عىل خماطر األعامل يف البنوك االماراتية.
جدول رقم (  ) 9نتائج اختبار الفرضية السادسة
T

T

T

المحسوبة

الجدولية

SIG

نتيجة الفرضية العدمية HO

رفض
2.22
2.2519
2.927
تم اختبار هذه الفرضية عن طريق استخدام ( )One Sample T-Testوالذي من خالله ظهرت
النتائج يف اجلدول السابق وحسب هذه النتائج التي تشري إىل أن قيمة ( Tاملحسوبة=  )2.927أي أهنا
أكرب من قيمتها اجلدولية ( Tاجلدولية = )2.2519أذن نرفض الفرضية العدمية  ،HOحيث أن قاعدة
القرار نرفض الفرضية العدمية إذا كانت القيمة املحسوبة أكرب من القيمة اجلدولية ،ونقبل الفرضية
العدمية إذا كانت القيمة املحسوبة أقل من القيمة اجلدولية وبالتايل فإننا هنا نرفض الفرضية العدمية
(.)HO
الفرضية السابعة  :HO :ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بني توافر املهارات الفنية وبني
تطبيق التدقيق القائم عىل خماطر األعامل يف البنوك االماراتية.
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جدول رقم (  ) 9نتائج اختبار الفرضية السابعة
T

T

T

المحسوبة

الجدولية

SIG

2.2519

2.120

0.50

نتيجة الفرضية العدمية HO

رفض

تم اختبار هذه الفرضية عن طريق استخدام ( )One Sample T-Testوالذي من خالله ظهرت
النتائج يف اجلدول السابق وحسب هذه النتائج التي تشري إىل أن قيمة ( Tاملحسوبة=  )0.50أي أهنا
أكرب من قيمتها اجلدولية ( Tاجلدولية = )2.2519وعليه نرفض الفرضية العدمية  ،HOحيث أن
قاعدة القرار نرفض الفرضية العدمية إذا كانت القيمة املحسوبة أكرب من القيمة اجلدولية ،ونقبل
الفرضية العدمية إذا كانت القيمة املحسوبة أقل من القيمة اجلدولية وبالتايل فإننا هنا نرفض الفرضية
العدمية (.)HO
النتائج والتوصيات
النتائج :توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:


ال تقوم البنوك اإلماراتية بعقد دورات للمدققني الداخليني العاملني لدهيا حول مفهوم
التدقيق القائم عىل خماطر األعامل ،وهذا بدوره يؤدي إىل عدم وضوح هذا املفهوم مما ينعكس
بشكل سلبي عىل تطبيق التدقيق القائم عىل خماطر األعامل .



أثبتت عينة الدراسة البنوك اإلماراتية تتوافر لدهيا التكنولوجيا الالزمة لتطبيق التدقيق القائم
عىل خماطر التكنولوجيا ،وأن التطور التكنولوجي ال يعيق تطبيق هذا املفهوم.



تعترب تكلفة تطبيق التدقيق القائم عىل خماطر األعامل مرتفعة وهذا ما يدفع البنوك اىل جتنب
تطبيق هذا املفهوم ،اال أنه ومن وجهة نظر العينة فان هلذه التكلفة ما يربرها.



ال تتوفر لدى العاملني يف جمال التدقيق يف البنوك اإلماراتية املهارات الالزمة لتطبيق مفهوم
التدقيق القائم عىل خماطر األعامل وهذا يعترب أحد املعوقات التي متنع تطبيق مثل هذا املفهوم .

التوصيات
من خالل نتائج الدراسة يقدم الباحث جمموعة من التوصيات والتي نأمل أن تؤخذ باالعتبار
من قبل البنوك اإلماراتية وتساهم يف تطبيق إسرتاتيجية التدقيق القائمة عىل خماطر األعامل ،و من
هذه التوصيات:
-1

رضورة أن تقوم البنوك اإلماراتية بعقد الدورات الالزمة من أجل ترسيخ مفهوم التدقيق القائم

عىل خماطر األعامل ،ومعرفة عنارصه ومكوناته ،واملتطلبات الالزمة لتطبيق هذا املفهوم.
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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-4

جيب عىل البنوك اإلماراتية أن تعمل عىل استغالل التكنولوجيا املتاحة لدهيا أفضل استغالل واستخدام

هذه اإلمكانات بام يعود عليها بأقىص منفعة ،واستخدامها من أجل تطبيق التدقيق القائم عىل خماطر األعامل.
-3

رضورة أن ترتسخ لدى البنوك اإلماراتية ثقافة االستثامر يف املوارد ،وأن يكون هلا نظرة مستقبلية بحيث

تستوعب هذه البنوك أن ما قد تعتربه تكلفة غارقة يف الوقت احلايل قد يعود عليها بأقىص املنافع يف املستقبل
القريب.
-4

جيب عىل البنوك اإلماراتية أن تعمل عىل تسليح مدققيها بكل املهارات التي تساعدهم عىل تطبيق

إسرتاتيجية التدقيق القائم عىل خماطر األعامل بشكل يعود باملنفعة عىل مؤسساهتم ،ويقلل من املخاطر املحيطة
بالعمل املرصيف .
-.

رضورة إجراء دراسات جديدة تعمل عىل حتديد كل املعوقات التي حتد من تطبيق إسرتاتيجية التدقيق

القائم عىل خماطر األعامل ،واقرتاح أفضل احللول من أجل تذليل هذه الصعوبات .
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ملحق ()1
استبانـــة
أختي املدققة ،أخي املدقق ،،،،
هذه االستبانة جزء من دراسة بعنوان " قياس درجة تطبيق التدقيق الداخيل القائم عىل خماطر
األعامل يف القطاع املرصيف األردين " ،وتسعى هذه الدراسة إىل قياس مدى تطبيق التدقيق الداخيل القائم عىل
خماطر األعامل يف مصارف دولة اإلمارات العربية املتحدة والعوامل املؤثرة يف ذلك " آم ً
ال من حرضاتكم
املسامهة يف إنجازها من خالل تقديم إجابات وآراء دقيقة عىل ما تتضمنها من أسئلة واستفسارات.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام

الباحـــث

أو ً
ال :األسئلة الشخصية
ذكر

 -1اجلنس:
 -2التحصيل العلمي:
دكتوراه
ماجستري
بكالوريوس
دبلوم
سنوات اخلربة العملية يف التدقيق ..............................................
-2
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مالحظة هامة  :هيدف اجلزء األول من االستبانة إىل قياس مدى تطبيق التدقيق الداخيل القائم عىل خماطر
األعامل ولقياس ذلك فان األجزاء ثانيا وثالثا ورابعا الرجاء وضع درجة تطبيق مضمون الفقرة يف اجلزء
املخصص هلا عىل أن تنحرص ما بني الرقم ( )1والرقم ( )5بحيث يشري الرقم ( )1إىل عدم تطبيق مضمون
الفقرة والرقم ( )5إىل أن الفقرة تطبق بشكل تفصييل وكامل ،وباقي األرقام واملتمثلة يف ( )0 ،2 ،2هي عبارة
عن درجات تطبيق مضمون الفقرة .أما اجلزء اخلامس من االستبانة فهو خمصص لبحث العوامل التي تؤثر عىل
عملية التطبيق لذلك تكون اإلجابة عليها بموافق بشدة أو موافق أو حمايد أو غري موافق أو غري موافق بشدة .

ثاني ًا :الظروف اخلارجية:

يأخذ املدقق الداخيل بعني االعتبار الظروف اخلارجية عند إجراء عملية التدقيق ،والتي تشمل ما
ييل:
الرقم
.1
.4
.3
.4
..
.6
.7
.3

درجة
تطبيقها

نص الفقرة
حدوث كوارث طبيعية ،يمكن أن تؤثر على أعمال المصرف (البنك) الذي
يتم تدقيق أعماله .
اضطرابات أمنية يمكن أن تؤثر على أعمال المصرف (البنك).
نشوب نزاعات سياسية مع الدول األخرى التي ترتبط مع المصرف ( البنك
) قيد التدقيق بعالقات اقتصادية.
حدوث حروب ونزاعات يمكن أن تؤثر على أعمال المصرف (البنك).
حدوث تغييرات مفاجئة في القوانين واألنظمة التي تنظم عمل المصرف
(البنك) الذي يتم تدقيق أعماله .
تغييرات مفاجئة في السياسات المالية يمكن أن تؤثر على سير عمليات
المصرف (البنك) قيد التدقيق .
 .7حدوث تغييرات مفاجئة في السياسات النقدية يمكن أن تؤثر على سير
عمليات المصرف (البنك).
نشوء تغييرات مفاجئة في السياسات التجارية ،والتي يمكن أن تؤثر على
سير عمليات المصرف (البنك).
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ثالث ًا :العمليات التشغيلية  .يأخذ املدقق الداخيل بعني االعتبار العمليات التشغيلية عند إجراء عملية
التدقيق والتي تتمثل فيام ييل :
درجة

الرقم

نص الفقرة

.3

حدوث تغييرات مفاجئة في موارد المصرف (البنك) ،يمكن أن تؤثر على سير عملياته .

.11

التعرض لحوادث غير قانونية (سرقة ،سطو ،اختالس) .

.11

فقدان المصرف للكفاءات البشرية المتميزة .

.14

التغيرات المفاجئة في سمعة المصرف (البنك) .

.13

التغيرات المفاجئة التي يمكن أن تحدث في درجة رضا ووالء العمالء (زبائن المصرف).

.14

التغيرات في جودة بعض الموارد التي تعتمد عليها في تسيير عملياتها التشغيلية.

تطبيقها

رابع ًا:املعلومــات  .يأخذ املدقق الداخيل القضايا املتعلقة باملعلومات بعني االعتبار عند قيامه بعملية
التدقيق من خالل اآليت:
درجة

الرقم

نص الفقرة

.15

إطالع املوظفني غري املرصح هلم عىل معلومات حمددة.

.10

درجة مصداقية البيانات املتعلقة بأعامل املرصف (البنك).

.17

درجة دقة البيانات املالية الالزمة الختاذ القرارات.

.19

درجة فاعلية نظم االتصال املستخدمة لتسيري عمليات املرصف (البنك).

.19

درجة فاعلية أساليب الوقاية والسالمة العامة مع أمن البيانات.

.22

فاعلية نظم املعلومات اإلدارية املستخدمة يف تسيري عمليات املرصف (البنك).
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خامسا :
موافق
بشدة

الرقم

الفقرة

.41

يعقد البنك دورات كافية للمدققين الداخليين تتعلق
بمفهوم التدقيق الداخلي القائم على مخاطر األعمال.
يتسم مفهوم التدقيق الداخلي القائم على مخاطر
األعمال بالوضوح بالنسبة للمدققين الداخليين العاملين
في البنك .
مكونات التدقيق الداخلي القائم على مخاطر األعمال
واضحة وسهلة الفهم .
يحتاج تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر
األعمال الى تكنولوجيا خاصة .
التكنولوجيا المطبقة حاليا في البنك كافية من أجل
تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر األعمال .
التطور التكنولوجي المستمر يعتبر عائق في طريق
تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر األعمال .
تطبيق التدقيق القائم على مخاطر األعمال يحتاج الى
تكاليف مرتفعة .
وفقا لمبدأ المنفعة والكلفة فان تطبيق التدقق القائم
على مخاطر األعمال يعتبر غير مجدي من الناحية
االقتصادية .
ارتفاع تكلفة تطبيق التدقيق القائم على مخاطر
األعمال تعتبر من معيقات تطبيق هذه االستراتيجية .
يقوم البنك بتدريب وتأهيل المدققين الداخليين
وتزويدهم بالمهارات الالزمة لتطبيق التدقيق الداخلي
القائم على مخاطر األعمال
تتوافر لدى المدققين العاملين في البنك كافة المهارات
الالزمة من أجل تطبيق التدقيق القائم على مخاطر
األعمال .
عدم توافر المهارات الالزمة لدى المدققين العاملين
في البنك هو الذي يدفع البنك الى عدم تطبيق هذه
االستراتيجية .

.44
.43
.44
.4.
.46
.47
.47
.43
.31
.31
.34
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة
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