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 المستخلص
مع تزاید المخاطر التي تتعرض لھا المنشآت التجاریة وتنوعھا في مختلف بلدان العالم، ومع تزاید التعقیدات 

في مختلف ھذه المنشآت بسبب الثورة الكبرى التي تصاحب ممارسة النشاطات االقتصادیة وتواجھ االدارات 
في المعلومات واالتصاالت والتطور التكنلوجي والتقلبات في الظروف االقتصادیة والسیاسیة التي ادت بدورھا 
الى فتح االبواب امام فرص االستثمار التي كانت مستحیلة بالسابق، وان ھذا االنفتاح رافقتھ زیادة في مخاطر 

الى اعداد برنامج مقترح للتدقیق المستند  ھذا البحث سعى فقد لھذا، ورسة المنشآت لنشاطھااالعمال جراء مما
وان من اھم االستنتاجات التي توصل  لما لھ من اھمیة عالیة وإضافة لمھنة التدقیق، على مخاطر االعمال

التعرف على مخاطر  ان البرنامج المقترح للتدقیق المستند على مخاطر االعمال یساعد في الیھا البحث ھي
االعمال وتقییمھا یساعد المدقق في التركیز على االنشطة ذات المخاطر العالیة وتغطیتھا بشكل جید اثناء 

االھتمام بمخاطر االعمال بشكل مباشر واضافتھا الى برامج التدقیق  ، وقد اوصى البحث بضرورةعملیة التدقیق
. ضع خطة التدقیق وذلك لتجنب وقوعھاوجعلھا من اولویاتھا وتحلیلھا وتقیمھا عند و
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Abstract:- 
With the increasing risks to commercial establishments and their diversity in 
various countries of the world, and with the increasing complexity that accompanies 
the practice of economic activities and facing the administrations in these various 
establishments because of the major revolution in information and communications 
and technological development and fluctuations in economic and political 
conditions, which in turn opened the doors to investment opportunities Which was 
impossible in the past, and that this openness was accompanied by an increase in 
the risk of business due to the practice of enterprises for its activity, so this research 
sought to prepare a proposed program for auditing based on the risks of business 
because of the importance of the addition of The main objective of the research is 
that the proposed business risk audit program helps identify and assess business 
risks. The auditor helps focus on high risk activities and covers them well during 
the audit process. Directly and add them to the audit programs and make them a 
priority and analysis and evaluate when developing the audit plan in order to avoid 
occurrence. 
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  -المقدمــــــة:
وعلى الرغم من التطورات السریعة التي اتسمت بھا االسالیب االداریة في قطاعات االعمال 
خالل العقود الماضیة اال ان ھذا التطور غیر كافي بسبب سرعة تطور الیات عمل القطاعات 

االمر الذي التجاریة التي جعلت العدید من المؤسسات الھامة في العالم تتعرض ألزمات كبیرة، 
ادى الى بروز التساؤل حول كیفیة تقیم اعمال ھذه المؤسسات الكبیرة والیات عملھا من قبل 
مكاتب التدقیق الخارجي، ودفع التساؤل حول مقدرة مكاتب التدقیق على التنبؤ بھذه المشكالت 

حلیلیة التي قبل وقوعھا، وھنا كانت بدایة العمل على تطویر الیات التدقیق وامتالك االدوات الت
تمكنھا من فھم مختلف جوانب عمل المنشآت التي تقوم بتدقیق اعمالھا واخذھا بعین االعتبار عند 
اعداد التقریر الخاصة بأدائھا، ومن ھنا تكونت االرضیة التي قامت علیھا فكرت التدقیق المستند 

وعلیھ سوف نتناول في ھذا البحث اربعة محاور(المحور االول یتضمن الى مخاطر االعمال، 
اسلوب التدقیق المستند على مخاطر منھجیة البحث ودراسات سابقة , والمحور الثاني یتضمن 

المحور ، المستند على مخاطر االعماللتدقیق برنامج مقترح لیتضمن , والمحور الثالث االعمال
 ) .توصیاتیتضمن االستنتاجات وال الرابع

 منهجیة البحث ودارسات سا�قة -ولالمحور األ 
 منھجیة البحث 1 -1

 مشكلة البحث  1-1-1     
تشكل نوعا من التحدي لكل من الباحثین في هذا المجال  مهنة التدقیق یبدو ان مواكبة احتیاجات

التطورات التي مواكبة للهذه المهنة �األخص، ولذلك تتطلب اسسا علمیة وخبرة عالیة  نوللممارسی

وجود برنامج للتدقیق المستند على تتبلور �عدم  وعلیه فأن مشكلة البحث ،تطرأ علیها �استمرار

 مخاطر االعمال في العراق.

    
ھذا البحث من االھمیة الكبیرة التي تفرضھا مخاطر االعمال  اھمیةتأتي  : أھمیة البحث-1-1-2

ولما لھا من اھمیة على استمراریة النشاطات في الشركات التجاریة في الحاضر والمستقبل 
وعلى مھنة التدقیق، حیث ان عدم االمام بمخاطر االعمال التي تحیط بالمنش������آت یؤدي الى 

  فشل المنشاة وبالتالي یعود على مھنة التدقیق بالفشل والتقصیر. 
  

 ف البحثاھدأ-1-1-3
التدقیق المس���تند على مخاطر االعمال واھمیتھ عند القیام اس���لوب التعرف على  الىیھدف البحث  

 بعملیة التدقیق.
 یستند البحث على فرضیة مفادھا فرضیـة البحث -1-1-4
ان البرنامج المقترح للتدقیق المس�����تند على مخاطر االعمال یس�����اعد في التعرف على مخاطر ( 

االعمال وتقییمھا لیس����اعد المدقق في التركیز على االنش����طة ذات المخاطر العالیة وتغطیتھا 
 بشكل جید اثناء عملیة التدقیق) 
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ب النظري  بوساطة في الجان اعتمد الباحثان على المنھج االستقرائي منھج البحث 1-1-5
المصادر لتحقیق اھداف البحث ، اما في الجانب العملي فقد استند الى المنھج االستنباطي 

 .والتحلیلي
 المصادر اآلتیة:على عتماد اللغرض انجاز البحث تم اأسالیب جمع البیانات:  -1-1-6
 االنترنت)ووالرسائل األكادیمیة والمھنیة ،  الكتب العربیة واالجنبیة،المعاییر الدولیة، ( 
 

 الدراسات السابقة 2 -1
/زاھر عطا  "بعنوان " تطویر اس���لوب التدقیق المبني على المخاطر  2004دراس���ة الرمحي   -1

ھدفت ھذه الدراس�������ة الى التعرف على مفاھیم التدقیق المبني على لدى المص�������ارف االردنیة " .
ھا ،  لك المخاطر واجراءات تطبیق ھذا االس������لوب ، وذ ید المعوقات التي تحول دون تطبیق  حد وت

وصوال الى نموذج مقترح للتدقیق المبني على المخاطر قابل التطبیق ،وقد توصل الباحث الى جملة 
 من االستنتاجات واھمھا:

ان منھج التدقیق المبني على المخاطر غیر مطبق لدى غالبیة المص������ارف ، ان مفاھیم واس������الیب  
التدقیق المبني على المخاطر غیر واض���حة وغیر مفھومة لذلك لم یتم تطبیقھ على الرغم من تطبیق 

اقتناع مجالس ادارات المص��ارف بجدوى تطبیقیة ، وانھ ال تتوفر الكفاءات الالزمة لتطبیق اس��لوب 
ین التدقیق المبني على المخاطر .وان من اھم التوصیات التي توصل الیھا الباحث ھي ،توجیھ المدقق

لالطالع على كل ما ھو جدید في مھنة التدقیق والتدرب علیھ ،تطویر المھارات المدققین بما یتالئم 
 مع منھج التدقیق المبني على مخاطر االعمال ،تطبیق اسلوب التدقیق القائم على مخاطر االعمال. 

5-) Humphrey , Jones,& Khalifa 6200(  .دراسة بعنوان 

(Business Risk Auditing and the Auditing Profession Status Identity,) 
Working Paper, University of Manchester. 

ھدفت (التدقیق القائم على مخاطر االعمال كحدث مؤس����س����ي في بیئة التدقیق ومھنة المحاس����بة )
ة التدقیق تناولت منھج التدقیق القائم على مخاطر االعمال كحدث مؤس��س��ي في بیئھذه الدراس��ة الى 

ومھنة المحاس������بة في بریطانیا ، والتعرف على تأثیر اس������تخدام ھذا المنھج الجدید على المس������توى 
المھني والتنظیمي للمؤس��س��ات ، وقد ش��ملت عینة الدراس��ة كال من المكاتب الص��غیرة والمتوس��طة 

ة التدقیق والكبیرة في لندن، ومن اھم استنتاجاتھا ھي ،توضیح مدى قبول مؤسسات االعمال لمنھجی
القائم على مخاطر االعمال ، وفحص الیة عمل المنھج الجدید كممارس��ة اجتماعیة ومؤس��س��یة ،وقد 

التوص��یات والتي ھي ،یجب على المدققین ان یؤس��س��وا لوجود ھذا المنھج  بأھمھذه الدراس��ة  جاءت
 لتتمكن مؤسسات االعمال من التكیف مع منھج التدقیق القائم على مخاطر االعمال . 

  اسلوب التدقیق المستند على مخاطر االعمالالمحور الثاني : 
 .اسلوب التدقیق المستند على مخاطر االعمالتعریف  2-1

):بأنھ منھج حدیث یھدف الى BRAب التدقیق المس������تند على مخاطر االعمال (عرف اس������لو
في القوائم توس����یع نطاق تركیز مدقق الحس����ابات من مخاطر التدقیق والمش����ار لھا بوجود انحراف 

المالیة الى مخاطر االعمال والمشار الیھا انھا تجعل الشركة تفشل في تحقیق اھدافھا وھذه المخاطر 
 )  Lemon,Tatum&Turley,2000,p56قد ال تؤثر بشكل مباشر في القوائم المالیة.(
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والخارجیة وقد عرفھ (ابراھیم)بانھا منھجیة جدیدة في التدقیق تعتمد على تقیم المخاطر الداخلیة 
في مؤسسات االعمال بشكل مستمر مع االخذ بعین االعتبار ان تحدید ھذه المخاطر وادارة السیطرة 
علیھا ھوه من مس���ؤولیة جمیع العاملین في المؤس���س���ات وفي مختلف المس���تویات للوص���ول بھا الى 

 مستویات مقبولة وبشكل مستمر ایضاً.

من معاییر التدقیق الدولیة والتي تعتبر المرجع حیث ان ھذا االس�����لوب في التدقیق ینطلق اس�����اس�����ا 
 )9: 2012االساس لعمل المدقق الخارجي .(ابراھیم،

)ھذا االس���لوب للتدقیق بأنھ اس���لوب تدقیق قوامھ النظرة الواس���عة للمنش���أة  Bellوكذلك فقد عرف (
جاتھا والنظر الخاض���عة للتدقیق وبیئتھا والتحلیل الواس���ع ألھدافھا واعمالھا ونظمھا الواس���عة ومعال

الیھا  كنس����یج مترابط وفھمھا على فق ھذا المنطق والتحلیل الواس����ع للمخاطر وتقدیرھا لما لھا من 
 Bell et al,1997:18)تأثیر على رأي المدقق في القوائم المالیة .(

یار رقم (  قد بین المع ناك بعض االمور التي یجب 300ف تدقیق ان ھ یة ال خاص بتخطیط عمل ) وال
عامة ،ومن بین ھذه االمور على مدقق  بار عند عمل الخطة ال یأخذھا بعین االعت بات ان  الحس�������ا

) المتعلق بمعرفة النش�����اط والذي بین انھ على 310المعرفة بنش�����اط العمیل ،وكما ان المعیار رقم (
المدقق الحص��ول على معلومات حول نش��اط المؤس��س��ة تكفي لمس��اعدتھ على ابداء رأیھ في القوائم 

یة وقد مال بار ومن  ال مذكور بعض االمور التي یجب ان تؤخذ بعین االعت یار ال بالمع حدد الملحق 
 ضمنھا:

 العوامل االقتصادیة العامة .-1

 العوامل الصناعیة الخاصة والھامة والتي لھا عالقة بنشاط العمیل -2

و االمور العوامل الخاص���ة بالمؤس���س���ة مثل، ملكیتھا ،ونش���اطھا ،واالداء المالي ،وبیئة التقریر ،-3
 القانونیة

وقد بین ھذا المعیار ان المدقق یقوم بالحكم على امور عدیدة من بینھا تجاوب االدارة مع مخاطر 
 االعمال.

ویعد اس����لوب التدقیق المبني على المخاطر احد االس����الیب الحدیثة المس����تخدمة في عملیات التدقیق 
ذات المخاطر العالیة في المؤس���س���ات ،  بحیث یتم من خاللھ توجیھ التدقیق نحو المراكز واالنش���طة

وان اس�����لوب التدقیق المبني على المخاطر ھو اس�����لوب علمي یعمل على توجیھ جھود التدقیق نحو 
سواء عند بناء الخطة  المناطق االكثر خطورة داخل المؤسسة وفي مختلف مراحل عملیات التدقیق 

تدقیق ا تدقیق او عند التخطیط لمھمة ال تائجھا.الس������نویة إلدارة ال ناء مراحل التنفیذ وعرض ن  و اث

 ) .66،ص2008الجعافرة ، (

) یدفع المدقق الى التوس���ع في فھم نش���اط BRAحیث ان منھج التدقیق القائم على مخاطر االعمال (
العمیل ومجال االعمال كأفضل وسیلة لكشف مخاطر الغش وفشل االعمال ، والذي ینعكس ایجابیا 
على مستوى جودة التدقیق المطلوب ، ویلبي احتیاجات المصالح المختلفة في الحصول على تدقیق 

قارنة بمنھج مخاطر التدقیق) في عملیة حس������ابات مرتفع الجودة ، ان ھذا المنھج یتوس������ع كثیرا (م
ثل المخاطر  یدرس المخاطر على المس������توى االعلى للش������ركة (م نھ  یل اذ ا یل مخاطر العم تحل
االستراتیجیة الخاصة ببیئة العمل الداخلیة والخارجیة ، والمخاطر االستراتیجیة الخاصة بالحاكمیة 
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أثیرھا في عدم تحقیق الش������ركة ألھدافھا واس������لوب ادارة الش������ركة والرقابة الداخلیة فیھا) ومدى ت
 )33: 2015وبالتالي امكانیة ان ال تستمر الشركة في اداء عملھا.(عودة،

 المحور الثالث 
 برنامج مقترح للتدقیق المستند على مخاطر االعمال

النظري والمعاییر الدولیة والمص������ادر والكتب  برنامج اس������تناداً لما جاء في الجانبتم اعداد ال
والبرامج التدقیقیة والتعلیمات والقوانین واالنظمة ذات العالقة بمخاطر االعمال واستمراریة النشاط 
مع االخذ بعین االعتبار القوانین والتعلیمات في البیئة العراقیة، وھذا البرنامج یس������اعد في التعرف 

كل جید، وان ھذا الفھم یس�������اعد المدقق على وض������ع التدابیر على مخاطر االعمال وفھمھا بش������
والتوقعات لمواجھتھا  والحد منھا اثناء القیام بعملیة التدقیق وس���یتم ذلك من خالل خطوات البرنامج 
االتي : (وھذا البرنامج یمثل الحد االدنى من اجراءات التدقیق ویمكن تحدیثھ حس�������ب المتطلبات 

 والتطورات وحسب الحاجة )

 الحصول على المعرفة التامة بطبیعة عمل المنشأة  .1

ومن األمور یعتبر الحص�����ول على الفھم لطبیعة  عمل المنش�����أة االقتص�����ادیة في غایة االھمیة 
ویمكن  ،التي تحیط بالمنش�������أة وبالتالي تؤثر على عملیة التدقیق الھامة عند تقییم مخاطر األعمال

 لتالیة :الحصول على ھذه المعرفة من خالل الخطوات ا

 معرفة طبیعة عمل المنشأة والنشاط الذي تمارسھ من خالل االتي:  -أ
التعرف على  طبیعة النشاط (انتاجي, تجاري ,خدمي, استیراد وتصدیر ,خدمات مالیة  )1(

 وغیرھا). 
 التعرف على طبیعة المنتجات وانواعھا  )2(
 التعرف على طبیعة االسواق المتعلقة بالمنشأة الداخلیة والخارجیة  )3(
 تعرف على موقع المنشأة التجاري وسمعتھا في االسواقال  )4(
 التعرف على المواد االولیة الداخلة والمستخدمة في االنتاج واسعارھا والمواد البدیلة لھا   )5(

 واسعارھا
 التعرف على اسعار بیع المنتجات واسعار السلع المنافسة لھا في السوق  )6(
 التعرف على قوة العرض  والطلب  على المنتجات  )7(
 التعرف على استراتیجیة  التسویق واھدافھا  )8(
 التعرف على المنافسة السوقیة  )9(
 التعرف على موقع االنتاج والخزن وطرق التوزیع  )10(
 التعرف على الموردون للبضائع والخدمات والتركیز على المھمین منھم )11(
 التعرف على الزبائن والعقود الرئیسیة والتركیز على المھمین منھم )12(
 التعرف على المصروفات المھمة  )13(
 التعرف على االیرادات وانواعھا  )14(
 التعرف على االمتیازات والتراخیص  )15(
 التعرف على نوع المعامالت بالعمالت وھل ھي (عملة اجنبیة ,محلیة ,حسب الطلب)  )16(
 التعرف على ھیكلیة الدیون  )17(
 ر مباشر على المنشأة التعرف على القوانین والتشریعات والتعلیمات المھمة والتي لھا تأثی )18(
 التعرف على انظمة المعلومات الحالیھ وخطط التغییر  )19(
 التعرف على قسم البحث والتطویر ودوره بالمنشاة  )20(
 التعرف على انواع التقاریر المالیة واالداریة  )21(
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 وغیرھا من االمور حسب الوضع والمستجدات )22(
  التعرف على االدارة والمالك من خالل االتي : -ب

 التعرف على ھیكلیة المؤسسة( خاصة ,عامة ,مختلطة)  )1(
 التعرف على المالكیین المستفیدین واالطراف ذات العالقة )2(
 التعرف على الھیكل التنظیمي   )3(
 التعرف على اھداف االدارة وفلسفتھا وخططھا االستراتیجیة  )4(
 التعرف على ھیكلیة رأس المال  )5(
 التعرف على مصادر وطرق التمویل  )6(
 التعرف على خطط امتالك او التخلص او دمج انشطة العمل  )7(
 التعرف على الیة تكوین مجلس االدارة  )8(
 التعرف على سمعة االشخاص االداریین وخبرتھم  )9(
 التعرف على استقاللیة االدارة  )10(
 التعرف على طرق االدارة والرقابة علیھا  )11(
 التعرف على الضغوط التي تتعرض االدارة  )12(
 والخطط التشجیعیة لإلدارة والموظفین  التعرف على الحوافز )13(
 التعرف على الموظفون المالیون واالداریون والتشغیلیون وموقعھم في الھیكل التنظیمي  )14(
 التعرف على انظمة المعلومات االداریة المستخدمة  )15(
 التعرف على التدقیق الداخلي وجودتھ  )16(
 التعرف على التقاریر الداخلیة والخارجیة  )17(
 حسب الوضع والمستجدات وغیرھا من االمور  )18(

 التعرف على االداء المالي للمنشأة من خالل االتي: -ج
 التعرف على الوضع المالي للمنشأة  )1(
 التعرف على طرق التمویل ومصادرھا  )2(
 التعرف على االرباح التي تم تحقیقھا وتوزیعھا  )3(
 التعرف على نسبة الدیون  )4(
 التعرف على نسبة القروض  )5(
  التعرف على نسبة االستثمارات )6(
 التعرف على اسعار االسھم  )7(
 وغیرھا من المور االخرى حسب الحاجة. )8(

 التعرف على العوامل االقتصادیة والسیاسیة المحیطة بالمنشأة من خالل االتي:  -د
 التعرف على المستوى العام للوضع االقتصادي مثل(ازدھار ,ركود)  )1(
 التعرف على طرق تعدیل اسعار العملة نتیجة التضخم  )2(
 اسعار الفائدة على القروضالتعرف على  )3(
 التعرف على السیاسات النقدیة المستخدمة  )4(
 التعرف على السیاسات الحكومیة وتأثیراتھا  )5(
 التعرف على السیاسات الضریبیة  )6(
 التعرف على القیود التجاریة  )7(
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 التعرف على التعرفة الكمركیة واثارھا  )8(
 التعرف على اختالف العمالت واسعار تحویلھا  )9(
 نافسة االقتصادیة (الداخلیة والخارجیة)التعرف على الم )10(
 التعرف على قوى العرض والطلب  )11(
 التعرف على مشاكل السیاسة التي لھا تأثیر مباشر على المنشأة  )12(
 التعرف على التغیرات السریعة على المنتج واختالف االذواق من قبل المستھلكین )13(
 التعرف على دخول المنافسین بسھولة لألسواق وتأثیراتھم  )14(
 رف على مخاطر التطور التكنولوجيالتع )15(
 وغیرھا من االمور االخرى  )16(

 وطرق معالجتها: في الحد من المخاطر واستراتیجیاتها الحصول على فهم إلجراءات االدارة .2

أن وض���ع االھداف االس���تراتیجیة في المنش���أة یقع على عاتق اإلدارة وھي ایض���ا مس���ؤولة عن 
وھنا البد للمدقق من دراس��ة موقف اإلدارة  ، ق معالجتھاالقیام بتقدیر المخاطر وعملیة إدارتھا وطر

فإذا  ،اتجاه المخاطر وأدارتھا التي تتعرض لھا المنشأة وكیفیة استعدادھا لمواجھتھا والسیطرة علیھا
شكل جید  سات واإلجراءات الجیدة للحد من المخاطر ومطبقة ب سیا شأة مجموعة من ال كانت في المن
فإن المدقق قد یكون قادراً على فحص وتقییم ھذه الس����یاس����ات واالجراءات على نحو جید یمكنھ من 

االھمیة  تطویر برنامج تدقیقي ینطوي على االختبارات المباش����رة لألرص����دة والعملیات المالیة ذات
العالیة واالكثر خطورة وبأقل وقت ممكن , وفي حال عدم وجود ھذه الس��یاس��ات واإلجراءات اتجاه 
المخاطر فإن المدقق سیكون بحاجة إلى أن یأخذ في عین االعتبار أن عملیة التدقیق محاطة بمخاطر 

یھ ان یقوم بتقدیر المخاطر بش������كل مرتفع ویقوم بتوس������یع حجم  یة ، لذا یجب عل بارات عال االخت
شأة من قبل االدارة على المدقق القیام بالتحقق  المباشرة ، ولفھم الطرق والمعالجات المطبقة في المن

 من الخطوات االتیة:
اجراء المقابالت مع االدارة لالستفسار حول منھجھا في ادارة المخاطر وكیفیة التعامل   )1(

 معھا.
 المتخذة بشأنھا. االستفسار عن المخاطر ذات االولویة  والتدابیر  )2(
 التحقق من سیاسات واجراءات المنشأة تجاه المخاطر   )3(
 دراسة التقاریر التنظیمیة الخاصة بالمخاطر   )4(
 التحقق من تقاریر التدقیق الداخلي بشان المخاطر   )5(
 التحقق من انشطة االدارة  في تحدید المخاطر   )6(
 التحقق من انشطة االدارة لتقییمھا للمخاطر وادارتھا   )7(
 التحقق من انشطة االدارة في تجنب المخاطر والحد منھا   )8(
 التحقق من انشطة االدارة لمشاركة المخاطر   )9(
 التحقق من المستویات المقبولة للمخاطر من قبل االدارة   )10(
 التحقق من المقاییس المحاسبیة وغیر المحاسبیة في التحقق من  المخاطر )11(
 تتوافق مع حجم المخاطر الموجودة التحقق والفحص لھذه المقاییس المستخدمة وھل )12(
 التحقق من التوقعات بشأن العالقات المستقبلیة المحاطة بعدم التأكد  )13(
 االطالع الدقیق على تقاریر السنوات السابقة لمعرفة اتساق التعامل مع المخاطر . )14(
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التأكد من مستوى ادراك الخطر فیما یتعلق بالوحدة االقتصادیة اي المدى الذى یقرره  )15(
 االدارة واالدارة العلیا. مجلس 

 التأكد من وجود سیاسات استراتیجیة الدارة الخطر )16(
 التأكد من وجود تعاون على المستوى االستراتیجي والتشغیلي فیما یخص الخطر  )17(
 التأكد من وجود وعي ثقافي وتعلیم مالئم عن ادارة المخاطر داخل المنشأة )18(
 الوعي بالخطر  التأكد من تخصیص الموارد الالزمة لتدریب وتطویر )19(
 التأكد من قیام االدارة بأعداد ھیكل وسیاسة الدارة الخطر داخل وحدات العمل  )20(
 التأكد من قیام االدارة بمراقبة وتدقیق عملیات ادارة الخطر )21(
 التأكد من وجود تطویر لعملیات مواجھة الخطر  )22(
 التأكد من وجود برنامج للطوارئ واستمراریة االعمال  )23(
كافة االقسام المعنیة بأعداد التقاریر عن الخطر وتقدیمھا لإلدارة ومجلس التأكد من قیام  )24(

 االدارة والھیئة العامة
 التأكد من وجود تبلیغ سریع ومنظم من قبل االدارة العلیا عن اي اخطار جدیدة )25(
 التأكد من ھل یتم توزیع المسئولیات الخاصة بالمخاطر داخل المنشأة  )26(
 تخفیض احتمال تحقق الخطر وتأثیره على النشاطالتحقق من قدرة المنشأة في  )27(
 التأكد من وجود سجل للمخاطر توضع فیھ المخاطر المھمة كافة. )28(
 وغیرھا من االمور االخرى وحسب الحاجة  )29(

 لمعرفة مدى االعتماد علیه تقییم جودة نظام الرقا�ة الداخلیةفحص و  .3
دارة مخاطرھا بش�كل اكثر كفاءة، ان تص�میم نظام الرقابة الداخلیة انش�ئ لمس�اعدة المنش�أة في إ

ویتراوح نظام الرقابة الداخلیة بین الس�����یاس�����ات واإلجراءات الواس�����عة إلى اإلش�����راف الفعال على 
العملیات ویبدأ من مجلس اإلدارة وصوال الى جمیع مستویات االدارة بالمنشأة ، وھناك ارتباط دائم 

یة ألن الرقابة وجد ت باألس�������اس لتقلیص وتجنب المخاطر أو بین المخاطر ونظام الرقابة الداخل
الحفاظ علیھا عند مس������توى معین محدود ، حیث توجد عالقة عكس������یة بین المخاطر ونظام الرقابة 
الداخلیة ، فكلما كان النظام قوي قلت المخاطر ونس�����ب الغش واالحتیال المالي، في حین عند وجود 

تأتي اھمیة فحص وتقیم جودة نظام ض������عف في النظام فھذا یش������یر الى زیادة المخاطر، ومن ھنا 
الرقابة الداخلیة، وس������وف نتطرق الى مجموعة من اھم االجراءات التي تھم المدقق عند الفحص 

 والتقییم والتي منھا االتي:
 التحقق من الضوابط والنظم الرقابیة في المنشأة  )1(
 ة اصولھاالتحقق من الخطط التنظیمیة والطرق واالسالیب التي تتبعھا المنشأة لحمای  )2(
 التحقق من وجود نظم اداریة تحدد التوجھ العام لنشاط المنشأة  )3(
 التحقق من صالحیات تفویض السیاسات وتحدید المسؤولیات  )4(
 التحقق من وجود اجراءات ال تسمح بمخالفة نظام الضبط الداخلي )5(
 التحقق من وجود الفصل بین الوظائف مثل الحیازة والتسجیل والتفویض وغیرھا )6(
 ن كفاءة الموظفینالتحقق م )7(
التحقق من كفاءة النظام المحاسبي وھل یقوم على مجموعة متكاملة من السجالت  )8(

 والمستندات ودلیل مبوب للحسابات
 التحقق من مراعاة النظام المحاسبي للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا  )9(
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 التحقق من وجود اجراءات سلیمة لتسجیل كافة العملیات المحاسبیة  )10(
 التحقق من وجود السرعة والدقة عند تسجیل العملیات المحاسبیة   )11(
 التحقق من ان تسجیل العملیات المحاسبیة تخص الفترة المالیة   )12(
 التحقق من سالمة اجراءات تفویض الصالحیات  )13(
 التحقق من وجود تقویم ومتابعة مستمرة لنظام الرقابة الداخلیة   )14(
 ة مع التطورات التي تحصل مع المنشأةالتحقق من مطابقة االجراءات الرقابی  )15(
 التحقق من ألیة اصدار التعلیمات وطرق وضع االجراءات لتنفیذھا  )16(
 التحقق من حمایة االصول والسجالت .   )17(
 التحقق من موازیین المراجعة وحسابات المراقبة   )18(
 التحقق من التوثیق والسیطرة على المستندات  )19(
 سجالت  التحقق من وجود محددات على استخدام ال  )20(
 التأكد من دقة البیانات  والمعلومات المحاسبیة المزودة لإلدارة  )21(
 التحقق من السیاسات التشغیلیة وكفاءة االداء   )22(
 الحصول على الفھم الكافي للنظام المحاسبي المستخدم   )23(
التحقق من كافة السیاسات واالجراءات التي تعمل بھا المنشأة لمساعدتھا في تحقیق   )24(

 االھداف 
 حقق من ان جمیع المعامالت تنفذ بحسب القرارات العامة او الخاصة لإلدارةالت  )25(
التحقق من ان كافة  المعامالت واالحداث تسجل بالوقت المناسب والفترة المالیة الخاصة   )26(

 بھا
 التحقق من ان الوصول الى السجالت واالصول خاص باألشخاص المخولین    )27(
التحقق من ان ھناك مقارنات لألصول المسجلة مع االصول الموجودة فعال" وتصحیح   )28(

 االختالف فیما بینھما 
 التحقق من الھیكل التنظیمي لعملیات الحاسوب وافراد االدارة وطبیعة معالجة المعامالت   )29(
 التحقق من ان الشخص المناسب في المكان المناسب   )30(
 لداخلي ودراسة تقاریره الدوریةالتحقق من استقاللیة التدقیق ا  )31(
 التحقق من سالمة التغیرات في النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلیة   )32(
التحقق من ان ھذه التغیرات التي اجریت على النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلیة   )33(

 وفق خطط مدروسة 
ظام الرقابة الداخلیة التحقق من ان ھذه التغیرات التي اجریت على النظام المحاسبي ون  )34(

 تمت بموافقات اداریة اصولیة  
 التحقق من وجود بیئة رقابیة جیدة وخصوصا" رقابة األشراف   )35(
 التحقق من نظام التشغیل الذاتي للمعلومات  )36(
التحقق من الرقابة على التطبیقات ومنھا الرقابة على المدخالت والرقابة على معالجة   )37(

 .تالبیانات والرقابة على المخرجا
 وغیرھا من االمور وحسب الحاجة.  )38(

 

208



 كرار جاسم نجم العیساوي   و  أ.م. د. خولة حسین حمدان ............برنامج مقترح للتدقیق المستند على مخاطر االعمال 

 تحدید  مخاطر االعمال الداخلیة والخارجیة التي تحیط �المنشأة: .4
عد ان یقوم المدقق بالخطوات الس�������ابقة من فھم بیئة االعمال وتدابیر االدارة تجاه المخاطر ب

االس�����تراتیجیة او المالیة او وتقییم نظام الرقابة الداخلیة ، یجب علیھ تحدید مخاطر االعمال س�����واء 
التش����غیلیة وعوامل الص����ناعة التي تؤثر في المعالجات الرئیس����ة ، ویتم تحدید مخاطر االعمال من 

 خالل مجموعة من االجراءات االتیة:
تحدید مخاطر البیئة الخارجیة المحیطة بالمنشاة التي تمنع المنشأة من تحقیق اھدافھا  -أ

 االستراتیجیة:
 التحقق من  مخاطر التغییرات السیاسیة في البلد وتأثیرھا على استمراریة االعمال   )1(
التحقق من القوانین السیاسیة واالقتصادیة والتجاریة التي لھا تأثیر مباشر على   )2(

 االعمال
 التحقق من التغیرات السیاسیة خالل االعوام الماضیة   )3(
 سیة حدثت او سوف تحدث بالمستقبل التحقق من وجود تدابیر الزمة ألي تغیرات سیا  )4(
 التحقق من  مخاطر سیطرة جھة معینة على المنشأة والتحكم بھا   )5(
 التأكد من عدم خضوعھا لجھة سیاسیة معینة  )6(
 التأكد من عدم وجود تدخالت حكومیة في عمل المنشأة  )7(
 التحقق من  مخاطر فرض غرامات وایقاف العمل لألعمال التي تمارس  )8(
 انین والتعلیمات ونوعیة الغرامات التي تفرض عند مخالفتھاالتحقق من القو  )9(
 التحقق من الغرامات التي فرضت على المنشاة واثرھا خالل السنوات الماضیة  )10(
التحقق من المخالفات البیئیة التي تؤدي الى فرض العقوبات والغرامات وایقاف   )11(

 العمل
ریة على الدولة التي فیھا التحقق من  مخاطر الحروب االقتصادیة والسیاسیة والعسك  )12(

 المنشأة
 التحقق من مخاطر التضخم االقتصادي في البلد  )13(
 التحقق من  مخاطر اختالف العادات والتقالید التي تحكم المجتمع من خالل:  )14(
 التحقق من  مخاطر التغییر في البیئة التنافسیة   )15(
 التحقق من التغیر في األذواق للسلع المتعلقة بالمنشأة  )16(
 مخاطر ظھور سلع جدیدة او بدیلة لسلع المنشأة  التحقق من  )17(
 التحقق من  مخاطر التغیرات الذي یفرضھ التطور التكنلوجي  )18(
 التحقق من  مخاطر المنافسة الشدیدة في السوق  )19(
 التحقق من  مخاطر التغیر في االسواق وتطورھا  )20(
 التحقق من  مخاطر تقادم موجودات المنشأة نتیجة المنافسة والتطور السریع.  )21(
التحقق من  مخاطر تدني السمعة للمنشأة ومنتجاتھا نتیجة التغیر بالمنافسة والتطور   )22(

 السریع.
 التحقق من  مخاطر وجود سلع وخدمات منافسة في السوق.  )23(
 ول وبیعھا بأسعار اقل.التحقق من  مخاطر تقلید المنتجات من قبل بعض الد  )24(
 وغیرھا من االمور وحسب البیئة المحیطة والمستجدات.  )25(
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 حدید مخاطر العملیات التشغیلیة للمنشأة:ت -ب

 التحقق من  مخاطر التغیر في اھداف المنشأة  )1(
 التحقق من  مخاطر عدم مالئمة الھیكل التنظیمي للمنشأة  )2(
 التحقق من  مخاطر عدم االلتزام بالقوانین واالنظمة   )3(
 التحقق من  مخاطر عدم وجود االمانة لدى االدارة  )4(
 التحقق من  مخاطر عدم وجود االمانة لدى الموظفین  )5(
 التحقق من  مخاطر تدني الكفاءة لدى الموظفین  )6(
 التحقق من  مخاطر عدم تحقیق الكفاءة والمنافسة المطلوبة في السوق   )7(
 التحقق من  مخاطر احتكار المدراء للمعلومات وعدم تداولھا مع باقي افراد المنشأة  )8(
 التحقق من  مخاطر التغیر في المواد الخام المستخدمة في االنتاج  )9(
 التحقق من  مخاطر التكنلوجیا التقنیة و األتصاالتیة  )10(
 التحقق من  مخاطر عدم كفاءة عملیات االنتاج  )11(
 التحقق من  مخاطر تردي نوع المنتجات وعدم مواكبتھا للتغیرات في االسواق  )12(
 التحقق من  مخاطر التسویق السيء للمنتجات  )13(
 التحقق من  مخاطر اختیار اسواق غیر مالئمة للمنتجات  )14(
 التحقق من  مخاطر عدم ایصال المنتجات في الوقت الالزم  )15(
 البائعین التحقق من  مخاطر سوء المعاملة للموردین و  )16(
 التحقق من  مخاطر تسریب اسرار الشركة للغیر  )17(
 التحقق من  مخاطر اختراق قواعد البیانات والمعلومات ذات العالقة بعمل المنشأة  )18(
التحقق من  مخاطر استخدام معلومات ردیئة في عملیات اتخاذ القرارات االداریة   )19(

 بمختلف مستویاتھا
 االنتاج لدى المنشأة التحقق من  مخاطر وجود ضعف في عملیة   )20(
التحقق من  مخاطر تقلص قاعدة العمالء لدى الشركة نتیجة ضعف االنتاج او رداءة   )21(

 النوعیة او وجود سلع منافسة 
 التحقق من  مخاطر وجود ضعف في عملیة التسویق لدى المنشأة  )22(
 التحقق من  مخاطر التشغیل االلكتروني للبیانات وتقنیة المعلومات   )23(
 مخاطر وجود تراكم لألعمال تحت التشغیل  التحقق من    )24(
 التحقق من  مخاطر وجود انخفاض في انتاجیة خطوط االنتاج   )25(
 التحقق من  مخاطر وجود تأخر مستمر في انجاز االعمال المھمة  )26(
 .وغیرھا من االمور وحسب الحاجة  )27(

 تحدید المخاطر المالیة: -ج
 التحقق من  مخاطر انخفاض راس المال    )1(
 التحقق من  مخاطر التمویل والجھات المانحة لھ   )2(
 التحقق من مخاطر االعتماد المتزاید على القروض في التمویل   )3(
 التحقق من مخاطر ارتفاع تكلفة الحصول على االموال من مصادرھا المختلفة   )4(
 التحقق من مخاطر انخفاض صافي الربح قبل الضریبة نتیجة زیادة الفوائد على القروض  )5(
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 حقق من  مخاطر زیادة التدفقات النقدیة الخارجة ونقص التدفقات النقدیة الداخلةالت  )6(
 التحقق من مخاطر زیادة المطلوبات المتداولة على الموجودات المتداولة   )7(
 التحقق من مخاطر تحقق خسائر مالیة متتالیة خالل السنوات الماضیة   )8(
 على المنتج الخاص بالمنشاة  التحقق من خطر انخفاض االیرادات نتیجة انخفاض الطلب )9(
التحقق من مخاطر انخفاض السیولة المالیة والتي تؤدي الى عدم القدرة الى سداد  )10(

 االلتزامات في مواعیدھا المحددة
التحقق من مخاطر ارتفاع اسعار المواد االولیة المستخدمة یؤدي الى زیادة باألنفاق  )11(

 المالي
 التحقق من  مخاطر تقلبات اسعار العمالت )12(
 التحقق من  مخاطر تقلبات اسعار الفائدة )13(
 التحقق من  مخاطر تقلبات اسعار االسھم في السوق )14(
 التحقق من  مخاطر عدم الوفاء بالذمم المدینة والدائنة )15(
 التحقق من مخاطر تذبذب االرباح خالل سنوات االنتاج )16(
 التحقق من مخاطر عدم توزیع االرباح على الشركاء والعاملین )17(
 التحقق من مخاطر وجود نزاعات متزایدة متعلقة بحسابات الزبائن والموردین  )18(
 التحقق من مخاطر ارتفاع تكالیف ادارة الخطر على المنشأة )19(
 التحقق من  مخاطر التغیر في التكالیف نتیجة التطورات  )20(
 التحقق من مخاطر انخفاض نسب الربحیة بشكل كبیر خالل االعوام الماضیة  )21(
 االمور وحسب الحاجة ووضع المنشأة.وغیرھا من  )22(

 تحلیل وتقییم مخاطر االعمال المحددة: .5

بعد ان تم التحقق من  المخاطر مس��بقا" س��وف نقوم بعملیة تحلیلھا وتقییمھا وبیان مدى تأثیرھا 
 على استمراریة اعمال المنشأة وقوائمھا المالیة من خالل المراحل التالیة: 

یل وتقیم جمیع مخاطر االعما -أ یة من تحل یة التي تمنع الوحدة االقتص�������اد خارج ئة ال ل للبی
تحقیقھا الھدافھا االس������تراتیجیة الموض������وعة من قبلھا وبالتالي تحد من اس������تمراریتھا في 

 مزاولة نشاطاتھا في المستقبل. 
تحلیل وتقییم جمیع مخاطر االعمال للعملیات التش���غیلیة والعملیات المحاس���بیة الناتجة عنھا  -ب

 وائم المالیة بھذه المخاطر وبالتالي تعود على استمراریة المنشأة.ودرجة تأثر الق
تحلیل وتقییم جمیع مخاطر االعمال المالیة التي تص����یب المنش����أة بالعجز واالفالس وتراكم  -ج

االلتزامات الغیر قادرة على ایفائھا عند المطالبة بھا من قبل اص���حابھا وتمنعھا من تحقیقھا 
 تالي تحد من استمراریتھا في مزاولة نشاطاتھا في المستقبل. الھدافھا االستراتیجیة وبال

تحلیل وتقییم مخاطر االعمال الغیر مس��یطر علیھا وذلك بعد ان یتم التحلیل والتقییم لكل من  -د
یة یتم التحقق من  مخاطر  یة  والمال یات التش������غیل مخاطر االعمال االس������تراتیجیة والعمل

والتي تعد من اكثر االمور اھمیة لدى المدقق عند االعمال المتبقیة والغیر مس������یطر علیھا 
 اتخاذه للقرارات وتوجیھ تركیز وجھود التدقیق نحو اكثر االمور اھمیة في عملیة التدقیق.
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 : خطیط عملیة التدقیق ووضع االجراءات النھائیة وجمع المعلومات وادلة االثباتاتت .6
النھائیة ولخدمة عملیة التدقیق ، إذ یتضح تأتي ھذه المرحلة استجابة لتقدیرات المدقق للمخاطر 

للمدقق بعد قیامھ بجمیع الخطوات السابقة العدید من التساؤالت والشكوك ، وعلیھ یجب على المدقق 
أن یض���ع اجابات ترد على تس���اؤالتھ وش���كوكھ التي تدور جمیعھا بش���ان احتماالت الغش والتالعب 

شأة وعرضھا بحالة جی دة ، ومن ثم قیامھ بجمع المعلومات وادلة االثبات لكي تبعد اإلفالس عن المن
التي تجیب على تساؤالت المدقق وشكوكھ، وعلیھ یقوم المدقق باإلجراءات االتیة بعد الوصول الى 

 قناعة كافیة نتیجة استخدامھ ألسلوب التدقیق المستند على  مخاطر االعمال :
یة والمش����اكل المحاس����بیة التي من وض����ع توقعات بش����ان التحریفات الجوھریة المحتملة النھائ -أ

 الممكن أن تكون مرتبطة بأرصدة الحسابات والعملیات المالیة. 
تع��دی��ل وتغییر طریق��ة اداء عملی��ة الت��دقیق وتكییف وتع��دی��ل فریق الت��دقیق لیتالءم مع مخ��اطر  -ب

 االعمال المرتبطة بالمنشأة ومستواھا وحسب درجة الخطورة المقدرة.
ة لألرص��دة والعملیات وتطویرھا بما یتالءم  مع مخاطر االكتش��اف تعدیل االختبارات المباش��ر -ج

التي تالئم مخاطر االعمال المحدد مع تغییر طبیعة إجراءات االختبارات األس����اس����یة من األقل 
 فاعلیة إلى األكثر فاعلیة.

 تعدیل توقیت اختبارات التدقیق بما یتالءم مع المخاطر وذلك لتخفیض المخاطر الكلیة للتدقیق. -د
وض���ع اجراءات اض���افیة وتنفیذھا لمواجھة مخاطر التالعب المادي الناش���ئ عن الغش بس���بب  -ه

 تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلیة.
 المحور الرابع االستنتاجات والتوصیات

 اوال : االستنتاجات
ان البرنامج المقترح للتدقیق المستند على مخاطر االعمال یساعد في التعرف على مخاطر  .1

ییمھا یساعد المدقق في التركیز على االنشطة ذات المخاطر العالیة وتغطیتھا االعمال وتق
 .بشكل جید اثناء عملیة التدقیق

ان التأكید على مخاطر االعمال وجعلھا من ضمن الفقرات االساسیة في المعاییر المحاسبیة  .2
واخذ والتدقیقیة یساعد اصحاب االعمال التجاریة ومدققي الحسابات في توخي الحذر 

وفشل عملیة  االجراءات االزمة لمنع وقوع ھذه المخاطر وبالتالي تسبب فشل االعمال
 .التدقیق

ان تضمین مخاطر االعمال وتحلیلھا وجعلھا جزء من عملیة التدقیق تزید الثقة بمھنة التدقیق  .3
 وباألدلة المستخرجة والتقریر والرأي الذي توصل الیة المدقق.

 ثانیا : التوصیات
واضافتھا الى برامج التدقیق وجعلھا من االھتمام بمخاطر االعمال بشكل مباشر ضرورة  .1

 .اولویاتھا
 .تفادیھاوسبل  اثارھاعلى مخاطر االعمال و والتدقیقیةة یتقاریر الرقابال ان تحتوي ضرورة .2
منشآت االعمال لنظام الرقابة الداخلیة  وجود قسم إلدارة المخاطر ویكون جزء منضرورة  .3

 التقییم لھا واتخاذ االجراءات االزمة لمنعھا او التقلیل منھا.واجراء 
لتجنب وذلك  وضع خطة التدقیق وتحلیلھا وتقیمھا عندمخاطر االعمال ب االھتمامضرورة  .4

 وقوعھا.
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 المصادر 
 اوال : المصادر العربیة

 -أ: الوثائق والتقاریر الرسمیة:
 بالتخطیط) والخاص 300(رقم  ر التدقیق الدوليمعیا.1
  ) والخاص بمعرفة طبیعة عمل المنشأة 310معیار التدقیق الدولي رقم ( .2

 ب: الكــــــــــــــتب
). التدقیق القائم على مخاطر االعمال حداثة وتطور ,مكتبة 2012ابراھیم ، ایھاب نظمي ( .1

 المجتمع العربي للنشر والتوزیع ,عمان ,االردن.
منھج التدقیق القائم على مخاطر االعمال على جودة التدقیق ), اثر 2011عودة ,عالء الدین( .2

 الخارجي , رسالة ماجستیر غیر منشورة , جامعة الشرق االوسط ,عمان , االردن .
 
), معاییر المحاسبة الدولیة . ترجمة المجمع العربي 2007مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ,( .3

 ,عمان , االردن . 1للمحاسبیین القانونیین ,ط
) معاییر المحاسبة الدولیة .ترجمة المجمع العربي 2013مجلس معاییر المحاسبة الدولیة, ( .4

 ,عمان , االردن . 1للمحاسبیین القانونیین ,ط
 ج : البحوث والدوریات العربیة

) . تطویر استراتیجیة للتدقیق الخارجي في القطاع 2005ابراھیم ,ایھاب نظمي صابر ,( .1
مخاطر االعمال , (رسالة دكتوراه غیر منشورة) ,جامعة عمان  المصرفي االردني بناء على

 .العربیة للدراسات العلیا ,عمان , االردن
), مدى حرص مكاتب التدقیق على توفیر متطلبات تحسین فاعلیة 2008الجعافرة ,محمد ( .2

التدقیق الخارجي للشركات المساھمة االردنیة ,رسالة ماجستیر غیر منشورة ,جامعة الشرق 
 وسط ,عمان ,االردن.اال

الرمحي ,زاھر ,تطویر اسلوب للتدقیق المبني على المخاطر لدى المصارف االردنیة  .3
 . 2003اطروحة دكتوراه, جامعة عمان العربیة ,
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