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 الملخص
 

 توسن  خنالل منن  التجارينة المصنار  اداء عمنل تحسنين اجنل منن الهامنة المواضني  منن الموضوع هذا يعد     

 التندقيق مخناطر المسنتقل المتغينر بنين العالقنة علنى التعنر  اهمية الى البحث يهد  ولذلك, المصرفية الخدمات

 المصننار  فنني العنناملين ادراك منند  علننى والتعننر ,  المصننرفي االداء التنناب  المتغيننر تحسننين فنني االلكتروننني

 أدوات علنى القنام  االسنتنباطي األسنلو  اسنتخدام تن . االلكترونني التندقيق مخاطر لمفهوم( البحث محل)التجارية

 المصنار  في العاملين من عينة آراء لمعرفة استبانة بأعداد القيام خالل من العلمي البحث في اإلحصامي القياس

 استرجاع ت  المذكورة العينة على استبيان استمارة( 110) توزي  ت  وقد, مصار ( 10) عددها والبالغ التجارية

 االسنتنتاجات اهن  النى البحنث توصنل.  النتنام  علنى والتعنر  اإلحصنامي التحلينل ألجنراء منهنا استمارة( 100)

 ضنعف فني يسناه  منا وهنذا المندققين قبنل منن االلكتروني التدقيق برام  استخدام في ملموس ضعف هنالك يوجد

 المنندققين اختيننار مننن التجاريننة المصننار  قيننام ضننرورة هنني البحننث توصننيات اهنن  وامننا, المصننار  عمننل اداء

 .المالية وغير المالية والتحريفات االخطاء حدوث لمن  وادارتها االلكترونية التدقيقية البرام  وض  في الكفؤين

 

                                                                            

             

The importance of reducing the risks of electronic auditing in improving the business 

performance of commercial banks   : A prospective study on commercial banks registered in the 

Iraqi Stock Exchange 

Ali Mahdi Hamid 
*
  

Al-Furat Al-Awsat Technical University / Diwaniyah Technical Institute. 

Abstract  
 

This topic is considered one of the important topics in order to improve the financial situation of commercial banks 

through of the expansion of banking services. Therefore, the research aims to identify the relationship between the 

independent variable, the risks of electronic audit, and the dependent variable in improving banking performance and 

to identify the extent of awareness of workers in commercial banks (in question) of the concept of electronic auditing 

risks. The deductive method based on statistical measurement tools has been used in scientific research by using a 

questionnaire to find out the opinions of a sample of workers in commercial banks, which are (5) banks, (110) 

questionnaire forms have been distributed on the aforementioned sample, (100) questionnaires have been retrieved 

from them for statistical analysis and identification of the results. The research has reached some important 

conclusions: there is a tangible weakness in the use of electronic auditing programs by auditors, and this contributes 

to the poor performance of banks ’work. The most important research recommendations is the need for commercial 

banks to choose competent auditors in developing and managing electronic audit programs to prevent errors and 

Travesties. 

Keywords :Electronic audit risks, Banking performance.  
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 المقدمة

اد  التوسنننننن  او كبننننننر حجنننننن  اعمننننننال المشنننننناري  الماليننننننة      

واالستثمارية في السنوات االخينرة النى زينادة اسنتخدام التكنلوجينا 

الحديثننة والمتطننورة مننن خننالل اسننتخدام الحواسننيت فنني العمليننات 

المحاسبية وغير المحاسبية االلكترونية , وذلنك الن اصنبه هنالنك 

عليننا فنني المصننار  عننتء كبيننر ملقننى علننى مسننؤولي االدارات ال

التجاريننة وممننا يتطلننت وجننود عمليننات محاسننبية وتدقيقيننة كبيننرة 

ومنها دف  رواتت او اجور العاملين وارسال الكشوفات المالية من 

االدارات الفرعية الى االدارات الرميسة لغنر  المصنادقة عليهنا 

لعدد كبينر منن الابنامن والعمنالء والمنوردين, لنذا فنأن المصنار  

وجننود مخنناطر فنني عملهننا بن ننر لتعنندد انننواع الخنندمات التجاريننة ب

المصرفية مما تضطر المصار  التجارية عن البحث عن ادوات 

واليات حديثة تساعدها في التعامل م  هنذ  المخناطر , ومنن اجنل 

الحند او تقلينل هنذ  المخناطر والنتحك  فيهنا قندر المسنتطاع , ومننن 

تنني اصننبحت هننذ  المخنناطر هنني مخنناطر التنندقيق االلكتروننني وال

اليوم االداة الرميسة للمصار  التجارية , يعد التدقيق االلكترونني 

من احد النشاطات الرميسة لعملية التدقيق االداري والنذي يسنتخدم 

كوسننيلة تشخيصننية لتحدينند المعوقننات والمشنناكل التنني تعيننق اداء 

عمل المصار  التجارية والتي تؤثر على ادامها ونشاطها وايجناد 

حلول المناسبة لتجناوز هنذ  المشناكل منن خنالل توجند الوسامل وال

 العاملين الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة المهنية الالزمة . 

 منهجية البحث

 مشكلة البحث

تواجه الوحدات المالية ومن ضمنها المصنار  التجارينة  فني      

الوقت الحالي الى العديد من التحديات في جمي  مجاالت االنشنطة 

لتني تؤديهنا فني تنل توسن  عمنل المصنار  التجارينة والخدمات ا

وكذلك وجنود سنوا المنافسنة بينهمنا, ممنا يتطلنت ضنرورة اعنادة 

الن ننر الننى العدينند مننن الجوانننت التن يميننة والعمننل علننى تحننديثها 

وتطويرها باستخدام اسناليت ومنداخل ادارينة جديندة ومنن ضنمنها 

ة منن خنالل التدقيق االلكتروني, لذا يمكن توضنيه مشنكلة الدراسن

 -: التساؤالت االتية

هننل يوجنند تننأثير الحنند مننن مخنناطر التنندقيق االلكتروننني فنني  .1

 تحسين االداء المصرفي ؟

هننل تلتنننام المصنننار  التجارينننة فنني تطبينننق اهننندا  التننندقيق  .2

 اإللكتروني ؟

ماهي الدواف  المؤثرة فني زينادة كفناءة تطبينق اهندا  التندقيق  .3

 رفي؟االلكتروني من اجل تحسين االداء المص

 

 هدف البحث

 -يمكن تحديد اهدا  البحث من خالل تحديد النقاط االتية:

التعننننر  علننننى مفهننننوم وانننننواع ومشنننناكل مخنننناطر التنننندقيق  .1

 االلكتروني من اجل تحسين االداء المصرفي .

التعننننننر  علننننننى منننننند  ادراك العنننننناملين فنننننني المصننننننار   .2

 التجارية)محل البحث( لمفهوم مخاطر التدقيق االلكتروني .

التعننر  علننى اهميننة العالقننة بننين المتغيننر المسننتقل مخنناطر  .3

 .المتغير التاب  االداء المصرفيالتدقيق االلكتروني في تحسين 

 أهمية البحث

 -: يمكن تحديد اهمية البحث من خالل التركيا في النقاط االتية

اهمية البحث في تناول متغيرين مهمين على مستو  الوحندات  .1

التدقيق االلكترونني فني تحسنين االداء المالية هما دور مخاطر 

 المصرفي .

تسعى الوحدات المالينة ومنن ضنمنها المصنار  التجارينة فني  .2

جذ  الابامن والعمالء الجدد منن خنالل تفعينل تطبينق التندقيق 

 االلكتروني على النشاطات والخدمات المصرفية.

يعد هذا الموضنوع منن المواضني  الهامنة فني تطنوير االن منة  .3

المصرفية من خالل تطبيقه علنى عيننة منن العناملين الرقابية و

 في المصار  التجارية .

 فرضية البحث

 -من اجل تحقيق اهدا  البحث ت  صياغة الفرضية االتية :     

هنالننك عالقننة ارتبنناط ذات داللننة احصننامية للمتغيننر المسننتقل  .1

ى المتغينننر التننناب  االداء )مخننناطر التننندقيق االلكترونننني( علننن

 .المصرفي

عالقنننة تنننأثير ذات داللنننة احصنننامية للمتغينننر المسنننتقل  هنالنننك .2

مخنننناطر التنننندقيق االلكتروننننني علننننى المتغيننننر التنننناب  األداء 

  .المصرفي

 البحث حدود

 طبيعتهنا علنى والتعنر  البحنث مشنكلة اسنتعرا  خنالل من     

الباحنث  ن نر وجهنة إعطناء سنيحاول البحنث فأن , تناولها وأهمية

دور مخنناطر التنندقيق االلكتروننني  تفعيننل علننى يسنناعد بمننا اداريننا  

وعالقته من تأثير شديد في تحسين اداء عمل المصار  التجارينة 

رسننن  سياسنننتها  فننني ادارة المصنننار  النننذي يسننناعد هنننو األخنننر

 .  التوسعية المستقبلية
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 البحث أسلوب

 ما يلي : على البحث هذ  أعداد في الباحث أعتمد

القياس اإلحصنامي فني أدوات  على القام  االستنباطي األسلو  .1

بأعننداد اسننتبانة لمعرفننة آراء  القيننام خننالل مننن العلمنني البحننث

( 10عينة من العاملين في المصار  التجارية والبالغ عددها )

( اسنتمارة اسنتبيان علنى العيننة 110وقد ت  توزي  ) مصار ,

( اسننتمارة منهنا ألجننراء التحليننل 100المنذكورة تنن  اسنترجاع )

 ى النتام  .اإلحصامي والتعر  عل

 ذات العالقننة المراجنن  العلميننة والدراسننات الميدانيننة المختلفننة .2

عمنننل  واسننتخال  تقينني  فننني بموضننوع التنندقيق االلكتروننني

المصنننار  التجارينننة المسنننجلة فننني سنننوا العنننراا لننن وراا 

 المالية.

 االطار النظري

 مخاطر التدقيق االلكتروني 

 : مفهوم مخاطر التدقيق االلكتروني  أوالا 

يقصد بمفهنوم التندقيق االلكترونني عملينة تطبينق أي ننوع منن      

االن مة المالية باستخدام تكنلوجينا المعلومنات المتطنورة منن اجنل 

مساعدة المدقق في عملية التخطيط والرقابة وتقيي  اعمنال التندقيق 

((Williamson,1994 وكذلك هي عملينة جمن  وتقنوي  لتحديند ,

وتر سيسناه  فني حماينة اصنول المنشنأة ما اذا كان استخدام الكمبين

ويؤكنند سننالمة بياناتهننا ويحقننق اهنندافها بفعاليننة وتسننتخدم مواردهننا 

(.وكنننذلك يقصننند بمخننناطر 180:2015بكفننناءة عالينننة )الحجنننامي,

التدقيق قيام مراقت الحسابات بإعطاء رأي فني غينر مناسنت عنن 

البيانات مالية غير صحيحة , ولكي ينتمكن مراقنت الحسنابات منن 

داء الننرأي عننن البيانننات الماليننة فأنننه يقننوم بتصننمي  اجننراءات ابنن

تساعد  علنى تنوفير القناعنة التامنة بنأن البياننات المالينة قند اعندت 

(, لننننذلك عننننر  مخنننناطر 35:2018بصنننورة صننننحيحة)ابراهي ,

التدقيق االلكتروني هو فشل المدقق الخارجي فني تعنديل رأينه فني 

(.وينر  19:2019لني,قوام  مالية جوهريا  بدون قصد)يعقو  وع

)المصنندر( بننأن مخنناطر التنندقيق االلكتروننني هننو ابننداء رأي غيننر 

سلي  في القوام  المالية موض  الفحص وذلنك بسنبت فشنل مراجن  

لننذا يننر  الباحننث ان  الحسننابات فنني اكتشننا  االخطنناء الجوهريننة.

مفهوم مخاطر التدقيق االلكترونني هنو عندم اتبناع الخطنوات التني 

ق الداخلي عند تدقيقه المستندات والقوام  المالية يجت اتباعها المدق

بما ينسج  م  عمل الوحدات الكترونيا وهذا ما يايد منن االخطناء 

المالية وغير المالينة التني منن شنأنها تنوثر علنى عمنل المصنار  

 التجارية.

 

 ثانياا: اهداف التدقيق االلكتروني 

وحننندة  يجنننت ان يكنننون منننن اولينننات االدارات العلينننا فننني أي     

اقتصننادية فنني تننل تشننابه اهنندا  الرقابننة عننند اسننتخدام تكنلوجيننا 

المعلومنننات منننن وجنننود امنننن دقينننق ورقابنننة فعالنننة علنننى منننوارد 

المعلومننات المتعلقننة بالوحنندات الماليننة , لننذا فننان طننرا الرقابننة 

تغينننرت بشنننكل جنننوهري فننني تنننل توسننن  تكنلوجينننا المعلومنننات 

((Romney & Steinbart ,2006 تحدينند اهننندا  ,لننذا يمكنننن

 Wenالتدقيق االلكتروني في تل استخدام تكنلوجينا المعلومنات )

& Wang,2011:)- 

التأكنند مننن فعاليننة الرقابننة علننى البيانننات واجهنناة الحاسننو   .1

 االلكتروني )الكمبيوتر(.

التأكنند مننن امننتالك البننرام  وتطويرهننا بمننا ينسننج  منن  عمننل  .2

 .الوحدات المالية بموجت موافقة االدارة العليا 

التأكد من ان معالجة العمليات المالية والبيانات والتقنارير واي  .3

 سجالت الكترونية اخر  تت  بدقة عالية وبشكل كامل.

التأكند مننن ان البيانننات المصنندرية التنني توجنند فيهننا اخطنناء يننت   .4

تحدينندها وتمياهننا ومننن ثنن  معالجتهننا طبقننا  لسياسننات االدارة 

 العليا.

بن ننام المعلومننات المحاسننبية  التأكنند مننن ان الملفننات الخاصننة .5

 االلكترونية تتميا بالدقة والسرية .

 : انواع مخاطر التدقيق االلكتروني ثالثاا 

هنالنك مجموعنة مننن اننواع مخناطر التنندقيق االلكترونني  )القبنناني 

,100:2008:)- 

الخطر الحتمي هنو قابلينة تعنر  حسنا  رصنيد معنين او أي  .1

 نوع من العمليات المالية لخطأ كبير.

خطنننر االكتشنننا  وهنننو احتمنننال فشنننل المننندقق الخنننارجي فننني  .2

اكتشا  االخطاء والمخالفات في القوام  المالية التي ل  يت  من  

 حدوثها من قبل المدقق الداخلي.

خطر التدقيق المقبول هو مقياس رغبة المندقق لقبنول فكنرة ان  .3

القننوام  الماليننة قنند تكننون مضننللة بشننكل كبيننر بعنند اتمننام عمليننة 

 التدقيق.

خطننر المشننروع هننو خطننر يعنناني منننه المنندقق بسننبت عالقتننه  .4

 بالعميل حتى لو كان تقرير المدقق صحيه .

 : مكونات مخاطر التدقيق االلكتروني رابعاا 

توجد العديند منن مكوننات مخناطر التندقيق االلكترونني , ولقند      

  ونات التي تخص عمل بحثنا اهمها :ركانا على المك
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وهني قابلينة رصنيد او  (Inherent Risksالمخاطر المالزم ) .1

حسا  معين او مجموعنة منن المعنامالت تكنون خناطل بشنكل 

 (.25:2011جوهري)عودة,

(تتمثل باألخطاء الجوهرية Control Risksمخاطر الرقابة ) .2

في الحسابات دون توفر امكانية لمنعها او اكتشنافها فني الوقنت 

 (.24:2012المناست )الخطيت,

( هي المخناطر التني  Detection Risksمخاطر االكتشا  ) .3

ال يمكن إلجراءات التدقيق من كشف المعلومات الموجودة فني 

 (.233:2015رصيد حسا  الابون )اكبر,

 : مشاكل مخاطر التدقيق االلكتروني خامساا 

هنالننك مجموعننة مننن المشنناكل عننند عمليننة التنندقيق االلكتروننني  

 -(:188:2015ومنها)الحجامي, 

الحاسننو  الننى مشننغل البيانننات كعنصننر التقنندير افتقننار اجهنناة  .1

 الشخصي والحك  على معقولية اعماله.

امكانية تعديل البيانات والمعلومات او البرام  التي ت  تخاينها  .2

 دون ترك اثار ملموسة.

سننهولة االتصننال بننأجهاة الحاسننو  )الكمبيننوتر( مننن خننالل  .3

 وحدة التوجيه والمتابعة.

 اة الحاسو  )الكمبيوتر(.اهمال فحص وتدقيق مخرجات اجه .4

 الحذ او االختفاء الجامي لمسار التدقيق. .5

 : العوامل التي تخفض مخاطر التدقيق االلكتروني  سادساا 

تسننناه  الخطنننوات التننني يتبعهنننا المننندقق عنننند عملينننة التننندقيق     

)جمعنة,   االلكتروني في تخفيض مخاطر التدقيق االلكتروني منها

81:2001:)- 

الماليننة اول بننأول مننن مخنناطر عنندم تسننجيل ادخننال البيانننات  .1

 المعامالت المالية وغير المالية.

التصحيه الفنوري واعنادة ادخنال المعلومنات منن جديند سنو   .2

 يقلل من مخاطر التدقيق في الفقرة المحاسبية الخطأ.

يتميننا العنناملين المسننؤولين عننن ادخننال البيانننات الماليننة وغيننر  .3

عننننة االخطنننناء وطننننرا الماليننننة بالمفهوميننننة الكاملننننة عننننن طبي

 تصحيحها .

يساه  التوثيق الصريه اللنذان يتمنان بنالقر  منن النقطنة التني  .4

تنشأ في المعامالت سو  يقلل منن مخناطر انتحنال الشخصنية 

 او الوصول غير المصرح به .

وير  الباحث من اجنل الحند منن مخناطر التندقيق االلكترونني هنو 

م  االلكترونيننة متابعننة البيانننات الماليننة واعننادة تحننديث البننرا

 الخاصة ببرنام  التدقيق االلكتروني .

 االداء المصرفي

 : مفهوم االداء المصرفي  اوالا 

يشير مفهوم االداء المصرفي الى مد  مالممة الوحدات المالية     

الحتياجننننننات ومتطلبننننننات مسننننننتخدمي المعلومننننننات المحاسننننننبية 

النى ذلنك )المساهمين ,المقرضين ,المستثمرين والدامنين واضنافة 

الابامن والعمالء(,  ومفهوم االداء المصرفي يمكنن اسنتقراؤ  منن 

خالل البيئة وعواملها الخارجية التي تعند اكثنر تنأثيرا  فني جواننت 

االداء المختلفة فضال  عن التغييرات االستراتيجية والمالينة االكثنر 

(, ولقنند تنن  تعريننف االداء 154:2010ارتبنناط بنناألداء )البنندراني,

عدة تعاريف منها هو عملية تحليل للنتام  المتحققة عن  المصرفي

االنشطة والفعاليات التني تقنوم بهنا المصنار  ومقارنتهنا بنالخطط 

المعنندة مسننبقا  وتحدينند االنحرافننات وتشننخيص اسننبابها )الياسننري 

(, وير  )الدوري( هنو مفهنوم واسن  يعبنر 200:2014واخرون,

تاحة وفقنا  لمعنايير عن اسلو  المصار  في استثمار مواردها الم

واعتبننارات متعلقننة بأهنندافها فنني تننل مجموعننة مننن المتغيننرات 

الداخليننننننننة والخارجيننننننننة التنننننننني تتفاعننننننننل معهننننننننا اداء عمننننننننل 

(, وهي تقيي  ما تن  انجناز  مقارننة 13:2013المصار )الدوري,

بمنننا تننن  التخطنننيط لنننه كمنننا  ونوعنننا  خنننالل مننندة زمنينننة وباسنننتخدام 

االدوات لكافننننة انشننننطة مجموعننننة مننننن االسنننناليت والمعننننايير و

 (.111:2009المصار  )جميل وسعيد,

ويمكن القنول ان مفهنوم االداء المصنرفي هنو تقيني  اداء عمنل      

المصننار  بشننكل عننام والمصننار  التجاريننة خننالل سنننة ماليننة 

واحنندة ومقارنننة عملهننا بمننا هننو مخطننط سننابق ا  مننن اجننل تحقيننق 

 .الوصول اليها االهدا  التي تطمه في

 مقومات االداء المصرفي : ثانياا 

توجننند العديننند منننن مقومنننات االداء المصنننرفي منهنننا )سنننعودي     

,10:2018:)- 

االدارة االستراتيجية وهو ذلك االسلو  النذي منن خاللنه تقنوم  .1

االدارة ببننننناء اسننننتراتيجيات المصننننار  مننننن خننننالل تحدينننند 

 التوجهات طويلة االجل.

ومعرفنة الينة الشفافية وهي الحق في الوصول الى المعلومنات  .2

 اتخاذ القرار المؤسسي.

اقرار مبندأ المسنألة الفعالنة والتني تمنارس منن االدارات العلينا  .3

 .من خالل ادارته للعمل المناط به كمبدأ لتقيي  االداء للموتفين
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تطوير الن   المحاسبية ويساعد وجود ن ام محاسبي سلي  منن  .4

تعتبر  لتيالحصول على البيانات المالية والمحاسبية السليمة وا

 .احد مرتكاات رقابة االداء

 اهمية تقييم االداء في المصارف التجارية  : ثالثاا 

ولغايننة  1/1عننند انتهنناء السنننة الماليننة والتنني تبنندا مننن تنناريخ     

البنند مننن تقينني  اداء عمننل المصننار  مننن اجننل الوقننو   31/12

والتعننننر  علننننى منننند  تحقيننننق االهنننندا  المرغننننو  تحقيقهننننا 

قبنننننل االدارات العلينننننا للمصار )الحسنننننيني والموضنننننوعة منننننن 

 -: (232:2000والدوري,

اكتشننا  االنحرافننات ومعرفننة اسننبابها لكنني تتأخننذ االجننراءات  .1

 التصحيحية لمن  تكرارها .

ترشننيد االنفنناا عننن طريننق متابعننة كيفيننة اسننتخدام المصننار   .2

 لمواردها .

تحقيق التنسيق بين مختلف اوجه نشاط المصنار  فني االنتنا   .3

 والتسويق واالفراد .

 .جوهريا  لعمليات التطوير االدارييعد تقيي  االداء اساسا   .4

 : العناصر الرئيسة لألداء المصرفي  رابعاا 

توجد عدت عناصر رميسة ل داء المصرفي , ومن هذ  العناصنر 

 -(:Gabriel,2016;17هي )

ضرورة االخنذ بن نر االعتبنار منن قبنل  -االيرادات المتحققة : .1

ات العليا في المصار  من تحقيق االيرادات المرغنو  االدار

 الوصل اليها لتحقيق اهدافها.

والتي تشير الى قدرة المصار  في تحقينق االربناح  -الكفاءة : .2

نتيجننننة وجننننود مصننننادر النننندخل المختلفننننة او نتيجننننة تحقيننننق 

 االيرادات من بي  االصول الثابتة والمتداولة وغير الملموسة.

يعتبر من العناصر الرميسة التي يجنت  -المخاطرة المصرفية : .3

اتباعهنننا منننن قبنننل ادارات العلينننا للمصنننار  ألننننه يعتبنننر منننن 

 التعديالت الحديثة التي ادخلت من اجل تحقيق االرباح .

تسنناه  الرافعننة الماليننة فنني تحسننين النتننام   -الرافعننة الماليننة : .4

ل داء المالي او قند يكنون عامنل فشنل الوحندات المالينة بسنبت 

 الخسامر غير المتوقعة نتيجة ال رو  البيئة المختلفة.

اهمية الحد من مخاطر التدقيق االلكتروني  فيي تحسيين  خامساا :

 االداء المصرفي 

لكنننل وحننندة او قسننن  فننني الوحننندات االقتصنننادية بشنننكل عنننام      

والمصنننار  التجارينننة بشنننكل خنننا  , ومنننن هنننذ  الوحننندات او 

اخلي , لنذا البند منن التعنر  علنى االقسام هي الرقابة والتدقيق الد

دور التدقيق الداخلي في تحسين اداء المصنار )حمادي وسنلطان 

,114:2018:)- 

تقنندي  نصننامه وتوجيهننات إلدارة المصننار  عننن االمننور التنني  .1

 يجت االهتمام بها داخل المصر  .

اعداد خطة عمل سننويا للسنير عليهنا من  التركينا علنى البننود  .2

 ذات المخاطر العالية .

 تصمي  جداول زمنية وبرام  عملية لكل مهمة للتدقيق . .3

 التأكد من االستخدام االمثل للموارد المتاحة في المصار  . .4

التأكنند فنني االلتنناام بالسياسننات واالجننراءات والقننوانين داخننل  .5

 المصر  . 

المساعدة في تطوير الن   وحل المشكالت فني بندايتها قبنل ان  .0

 .تتفاق  المشاكل

القول انه يمكن تحسين اداء عمل المصنار  التجارينة ويمكن      

 والحد من االخطناء او الغنف فني البنرام  االلكترونينة  منن خنالل

 من  يعتمد على العوامل األتية :

ضنرورة التخطنيط وتحديند حجن  العمنل واإلجنراءات التدقيقينة  .1

المتبعة أي إجراء العوامل التن يمية قبل البندء  بنأداء أي عمنل 

 مهني.

ة تنننوافر الخبنننرة والتحصنننيل العلمننني والمشننناركة فننني ضنننرور .2

الننندوات والننورل والمننؤتمرات الخاصننة بمهنننة المنندقق, ممننا 

 يساه  في تطوير أداء عمل المصار  التجارية .

ضننننرورة تطبيننننق المبننننادا التدقيقيننننة االلكترونيننننة وااللتنننناام  .3

بالمعايير المهنية, وكنذلك تطبينق مبندأ الموضنوعية فني العمنل 

 لتدقيقي .المحاسبي وا

ضرورة ان يكون للمدقق رأي مهني فني محايد يبنين ويوضنه  .4

رأيه لامالء العمل او المرؤوسين وكذلك المراجعين بعيدا عن 

أي ضننغوطات اداريننة  ممننا يسننا  هننذا الننرأي مننن تطننوير اداء 

 عمل المصار  .

ضرورة اجراء التحديث المستمر للبرام  االلكترونية الخاصة  .5

 االخطاء المالية وغير المالية اول بأول. بالتدقيق , ومعالجة 

 مناقشة نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات

يسننلط هننذا المبحننث الضننوء علننى عننر  النتننام  للتحلننيالت     

اإلحصننامية التنني اسننتطاع الباحننث التوصننل اليهننا مننن خننالل أداة 

االسننتبانة التنني تنن  إعنندادها وفقننا  للمتغيننرات الدراسننة , حيننث تنن  

( اسننتبانة أي مننا يقننار  100( تنن  اسننترجاع منهننا )110ينن  )توز
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 .( يبين عملية توزي  االستمارات على عينة البحث1)% على العاملين في المصار  التجارية , والجدول رق  11نسبة 

 عينة البحث (1جدول )

عدد االستمارات  عينة البحث ت

 الموزعة

عدد االستمارات 

 المرجعة

 النسبة

 %80 8 10 مدراء المصار  1

 %89 13 15 مدراء اقسام 2

 %10 18 20 مدراء الشعت  3

 %12 23 25 مسؤولي الوحدات  4

 %15 38 40 المحاسبين والمدققين وامناء الصندوا  5

 %11 100 110 المجموع النهامي 

 

 وصف عينة الدراسة  .1

يتكننون مجتمنن  الدراسننة مننن العنناملين فنني المصننار  والبننالغ     

فننردا  وقنند تنن  تطبيننق الدراسننة علننى األفننراد عينننة  100عنندده  

البحننث, ولكنني يننت  التعننر  علننى مجتمنن  الدراسننة يتعننين التعننر  

 -:على خصامص أفراد ,  ومن هذ  الخصامص 

 سنوات الخدمة الوظيفية .أ 

 ( خصامص مجتم  الدراسة وفقا لسنوات الخدمة2جدول )

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخدمة

 %35 35 سنوات 5اقل من 

 %30 30 سنوات 10الى  0من 

 %20 20 سنة 20الى  11من 

 %15 15 سنة 20اكثر من 

 %100 100 المجموع

 

تشير النتام  في الجدول أعال  الى ان غالبية افراد العيننة ممنن     

مشناهدة  منن  35بواقن   سننوات 5اقل منن يمتلكون سنوات خدمة 

مشنننناهدة كانننننت  20% ,  وان 35مشنننناهدة وبنسننننبة  100اصننننل 

%  15%  وكننذلك  20سنننة وبنسننبة 20-11خبننرته  العمليننة مننن 

يمكنن  سننة و منن خنالل ذلنك 20يمتلكون سنوات خدمة اكثنر منن 

االستدالل على وجود الخبرة لند  العيننة التني تن  اختيارهنا والتني 

باإلمكان الوثوا بإجاباته  حول محاور االسنتبانة وتحقينق أهندا  

 .الدراسة 

 المؤهل العلمي  .  

 

 ( يبين خصامص العينة وفقا للمؤهل العلمي3جدول )

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 %8 8 اعدادية

 %12 12 دبلوم
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 %03 03 بكالوريوس

 %15 15 ماجستير او ما يعادلها دبلوم عالي

 %2 2 دكتورا 

 %100 100 المجموع

 

حيث يتبين لنا ان غالبية أفراد العيننة هن  منن الحاصنلين علنى      

مشننناهدة  100تكنننرار منننن اصنننل  03درجنننة بكنننالوريوس  و بننن  

 8% وان اقل مؤهل علمني تمثنل فني االعدادينة بواقن   03وبنسبة

ومنن خنالل النتنام   %8مشناهدة وبنسنبة  100مشاهدة  من اصل 

أعال  يتضه بان افراد عينة الدراسة قادرة على فه  أسئلة محورة 

االسننتبانة واإلجابننة عليهننا وان  باإلمكننان الوثننوا بإجابنناته  حننول 

 .محاور االستبانة

 التخصص العملي . ج

 وفقا  التخصيص العلمي( يبين خصامص العينة 4جدول )

 النسبة المئوية التكرار التخصص

 %55 55 محاسبة

 %15 15 االدارة

 %10 10 االقتصاد

 %12 12 المالية والمصرفية

 %8 8 التخصصات االخر 

 %100 100 المجموع

 

العينة تخصصنه  العلمني  أفرادالى ان غالبية  أعال يشير الجدول  

مشنناهدة  100مشنناهدة مننن اصننل  55فنني مجننال المحاسننبة بواقنن  

العلنوم المالينة والمصنرفية ,  اإلدارة% والتخصصنات 55وبنسبة 

 15)كانت نسبتها على التوالي األخر االقتصاد والتخصصات , 

االسننتدالل يمكننن  ( و مننن خننالل ذلننك% 8 -% 12 -% 10 -%

على وجود الخبرة العلمية لد  العينة التي تن  اختيارهنا وذلنك الن 

عن تنوع  غالبيته  حاصلين على شهادة علمية في المحاسبة فضال  

 بإجاباته الوثوا  باإلمكانعينة الدراسة والتي  داختصاصات افرا

 .حول محاور االستبانة وتحقيق اهدا  الدراسة 

 فة ثبات فقرات االستبانةاختبار الفا كرونباخ لمعر .1

ت  اسنتخدام طريقنة الفنا كرونبناي لقيناس ثبنات االسنتبيان وكمنا     

( ان معننامالت الثبننات تتننراوح بننين 5موضننه فنني الجنندول رقنن  )

( مما يدل على ان معامالت الثبات ثابتة لمحناور 0.085-0.994)

 االستبيان .

 

 

يبين معامالت الثبات لمحاور االستبانة (5جدول )
 

 عدد عنوان المحور المحور

 الفقرات

معامنننل الفنننا كرونبننناي 

 للثبات

  08085 10 مخاطر التدقيق االلكتروني   االول

  08994 10 االداء المصرفي  الثاني
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 08920  لكل المحاور 

    

 

 صدق وثبات االستبيان .2

 صدق االستبيان .أ 

عننننر  الباحننننث االسننننتبيان علننننى مجموعننننة مننننن األسنننناتذة      

المحكمننين وهنن  مننن أعضنناء الهيئننة التدريسننية فنني كليننة اإلدارة و 

,وقنند تنن  االسننتجابة إلننى أراء األسنناتذة  قادسننيةاالقتصنناد جامعننة ال

وعليننة تنن  حننذ  وتعننديل فقننرات االسننتبيان وبننذلك تنن  الخننرو  

 بصيغة االستبيان النهامية .

تننن  حسنننا  :   تبيانصيييدق االتسييياق اليييداخلي لفقيييرات االسييي .ب 

االتسنناا الننداخلي لفقننرات االسننتبيان لعينننة الدراسننة و البالغننة 

بنننين كنننل تلنننك  ل االرتبننناطمفنننردة وكنننذلك حسنننا  معامننن 100

 الفقرات .

   (مخاطر التدقيق االلكتروني) : المحور االول اوالا 

م  اجابات افراد العينة حنول مند  نتا( 0اذ يتضمن الجدول  )     

قبول او رفض افراد عينة الدراسنة  لفقنرات المحنور االول وذلنك 

 .للعينة  t باستخدام اختبار
 

 One-Sample Testاختبار  ( 0جدول )

االهمية 

 النسبية

االنحرا   tقيمة 

 المعياري

 ت الفقرة الوسط الحسابي

.000 32.534 1.02674 3.5465 
يوجنند تخننو  عننند وضنن  البرنننام  االلكتروننني بسننبت ان البرنننام  يكننون 

 غير مالم  الكتشا  االخطاء

1
 

 التخطيط لعملية التدقيق االلكتروني عند تنفيذ الخطةيكون تخو  عند  3.4663 0.98737 27.022 000.
2

 

 3 يساعد توس  حج  العينة في الن   االلكترونية في تقليل مخاطر التدقيق 3.5444 97865. 28.876 000.

.000 31.651 .92312 3.7322 
يننؤدي اسننتخدام التنندقيق االلكتروننني مننن تقليننل مخنناطر الغننف والتالعننت 

 المالية بالقوام  المالية وغير

4 

.000 32.087 .93131 3.9743 
يساه  استخدام التدقيق االلكتروني الى تحسين اداء االفراد في اختيار ادلة 

 اثبات ذات جودة عالية

5 

.000 33.940 .86734 3.6734 
يساعد مخاطر التدقيق االلكتروني على تأمين فرصة االبنداع لند  المندقق 

 عند القيام بأعمال التدقيق

0 

.000 32.899 .94178 3.8819 
يضنننيف اسنننتخدام مخننناطر التننندقيق االلكترونننني لمن منننة التننندقيق الميننناة 

 التنافسية بين المصار  التجارية

9 

.000 29.890 1.00321 3.8463 
يضننيف التأهيننل العلمنني والعملنني لمنندققي الحسننابات مننن فاعليننة ان مننة 

 التدقيق االلكتروني

8 

.000 40.524 .82841 4.0125 
يسنناه  ادخننال البيانننات المحاسننبية وغيننر المحاسننبية مننن تقليننل مخنناطر 

 التدقيق االلكتروني

1 

.000 41.980 .85732 4.3455 
يقلننل التصننحيه الفننوري واعننادة ادخننال البيانننات مننن جدينند مننن مخنناطر 

 التدقيق االلكتروني

10  

  لكل المحاور 3.8596 0.31169  
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( ان جمي  فقرات المحور حصنلت علنى وسنط  0ي هر الجدول  )

حسابي اعلى من الوسنط الحسنابي االفتراضني البنالغ اذ تراوحنت 

وتراوح االنحنرا   (  3.4663  -  4.3455االوساط الحسابية ) 

(. امنننا   70448. - 1.09237المعيننناري لفقنننرات المحنننور بنننين )

 27.022 - 41.980بنين )  لفقرات المحور تراوحت ما  tدرجة 

الجدولينة , وان مسنتو  الداللنة لجمين    t( وهي اعلى من درجنة 

. امننا  0,05وهنني اقننل مننن  0,00فقننرات المحننور  انننت بمسننتو  

المحور بشكل عام فقد كان اتجا  اجابات افراد العينة نحنو االتفناا 

سابي واالنحرا  المعياري للمحور علنى بشد  , اذ بلغ الوسط الح

, أي انه  يؤيندون بشندة اهمينة دور  31169.  - 3.8596التوالي 

   مخاطر التدقيق االلكتروني.

 (االداء المصرفي)  : المحور الثاني

 One-Sample Testاختبار  ( 9جدول )

 

( ان جمينن  فقنرات المحننور حصنلت علننى  9ي هنر الجندول  )     

وسننط حسننابي اعلننى مننن الوسننط الحسننابي االفتراضنني البننالغ اذ 

وتنراوح  (   .3 6509 -  4.2345االوسناط الحسنابية ) تراوحت 

 - 1.23100االنحنننننرا  المعيننننناري لفقنننننرات المحنننننور بنننننين ) 

             لفقنننرات المحنننور تراوحنننت منننا بنننين  tامنننا درجنننة  78729).

الجدولينة , وان   t( وهي اعلنى منن درجنة 23.847 – 38.089)

      

االهمية 

 النسبية

االنحرا   tقيمة 

 المعياري

 ت الفقرة الوسط الحسابي

.000 33.581 .90988 3.8176 
تطوير الن   المحاسبية وغير المحاسبية في  لتجارية ه  المصار  ااتس

 .من اجل تحسين اداء عملها

1 

 2 يساعد وجود االن مة الرقابية الفعالة من تحسين اداء المصار  التجارية 3.6509 85995. 31.688 000.

.000 29.624 1.01658 3.9145 
 الدع  المالي للمشاري  الجديدة عند الحاجة اليه لتجاريةتقدم المصار  ا

 .من اجل توسعة عمل المصر 

3 

.000 33.973 .87564 4.1098 
توجد كفاءات علمية بشرية في مصارفك  في اكتشا  االنحرافات 

 .ومعرفة اسبابها وعدم تكرارها مستقبال  

4 

.000 36.824 .81237 4.2001 
تتعامل االدارات العليا في مصارفك  بمبدأ المسألة الفعالة لتقيي  اداء 

 . للموتفين 

5 

.000 33.981 .85118 3.7854 
اداء  تحسين ل جديدة في توفير فر  عمل تجاريةتسه  المصار  ال

 .عملها 

0 

 9  من خالل تحديد التوجهات طويلة االجل تقوم اداراتك  ببناء استراتيجيات 4.1748 81561. 38.089 000.

.000 31.751 1.12854 4.2345 
تقوم ادارة مصارفك  بترشيد االنفاا عن طريقة متابعة كيفية استخدام 

 . مواردها المتاحة

8 

.000 38.816 .78729 4.1098 
تحقيق التنسيق بين مختلف اوجه نشاط المصار  في االنتا  والتسويق 

 . واالفراد

1 

.000 23.847 1.23100 3.7428 
يعد تقيي  االداء من قبل ادارة مصارفك  اساسا  جوهريا لعملية التطوير 

 .عملها  اإلداري وتحسين اداء

10 

  لكل المحاور 3.9742 0.30960  
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وهني  0,00مستو  الداللة لجمي  فقنرات المحنور  اننت بمسنتو  

. اما المحور بشكل عام فقد كان اتجا  اجابات افراد  0,05اقل من 

العينننة نحننو االتفنناا بشنند  , اذ بلننغ الوسننط الحسننابي واالنحننرا  

, أي انهن   30960.  - 3.9742المعيناري للمحنور علنى التنوالي 

 في تحسين اداء عمل المصار  التجارية. يؤيدون بشد  اهمية

 اختبار مدى صحة فرضيات الدراسة  .أ 

اختبار مد  قبول او رفض فرضيات البحنث اسنتخدم   لغر     

الباحث تحليل االرتباط وتحليل االنحدار للعالقة بين المتغير التاب  

 مخناطر التندقيق االلكترونني, والمتغير المسنتقل الداء المصرفي ا

, علنى النحننو  spss, وذلنك باسنتخدام حامنة البنرام  االحصنامية 

 االتي : 

يوجننند عالقنننة  ارتبننناط معنوينننة طردينننة بنننين الفرضيييية االوليييى : 

 . مخاطر التدقيق االلكتروني واالداء المصرفي

 معامل ارتباط بيرسون  .1

( قني  معامنل ارتبناط بيرسنون للعالقنة بنين 8يوضه الجندول )     

مخاطر التندقيق و المتغير المستقل  االداء المصرفيالمتغير التاب  

 .االلكتروني

 ( معامل ارتباط بيرسون8جدول )
 

Correlations 

 E-Audit Risks 
Banking 

performance 

E-Audit 

Risks 

Pearson Correlation 1 .767
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 100 100 

 Banking 

performance 

Pearson Correlation .767
**

 
1

 

Sig. (2-tailed) .000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

يتضه من الجدول اعال  وجود عالقة ارتبناط معنوينة  طردينة     

والمتغينر التناب  مخناطر التندقيق االلكترونني بين المتغير المسنتقل 

وهنذا مننا يثبنت صنحة الفرضننية االولنى )وجننود   داء المصنرفياال

مخاطر التدقيق االلكتروني عالقة ارتباط ذات داللة احصامية بين 

 (.  وتحسين االداء المصرفي

: وجييود  )الختبييار الفرضييية الثانييية امييل التحديييد المصييح مع .2

مخياطر التيدقيق االلكترونيي وتحسيين االداء بيين  عالقة تأثير

     .المصرفي

 

 معامل التحديد المصحه( حسا  1يتضمن الجدول )

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .767
a

 .585 .577 .23765 

a. Predictors: (Constant), E-Audit Risks 
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يتضننه مننن الجنندول السننابق ان قيمننة معامننل التحدينند المصننحه     

 وهنني تمثننل قنندرة المتغيننر المسننتقل  علننى تفسننير 0,577تسنناوي 

,   االداء المصننرفيوشننرح التغيننر الكلنني  فنني قنني  المتغيننر التنناب  

را  ويرج  باقي النسبة الى الخطأ العشوامي في التقدير او لعدم اد

 .متغيرات مستقله ضمن النموذ 

يوضننه الجنندول التننالي :  ANOVAاختبييار تحليييل التبيياين    .3

 نتام  اختبار تحليل التباين لمعادلة االنحدار : 

 ( اختبار تحليل التباين10جدول )

ANOVA
a

 

Model 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1
 

Regression 4.395 1 4.395 76.859 .000
b

 

Residual 3.025 68 .053   

Total 7.330 69    

a. Dependent Variable: Banking performance     

b. Predictors: (Constant),  E-Audit Risks 

 

 ( بمقنندار  Fان قيمننة اختبننار )  يتبننين مننن الجنندول السننابق     

ممنا يندل علنى معنوينة  0,05معنوية اقل من    وبمستو 76.859

النموذ  االحصامي المستخدم , ويؤكد على تأثير المتغير المسنتقل 

تحسننين االداء علننى المتغيننر التنناب   مخنناطر التنندقيق االلكتروننني

تنؤثر  مخناطر التندقيق االلكترونني , بمعنى ان  درجنة  المصرفي

وذلك بمستو  معنوينة  في تحسين االداء المصرفيتأثيرا جوهريا 

 . 0,05 اقل من 

  يمثل الجدول التالي معادلة االنحدارمعادلة االنحدار :  .1

 ( معامالت نموذ  االنحدار11جدول )

Coefficients
a

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

 B Std. Error Beta 

1 (Constant) .618 .360  1.695 .089 

 E-Audit 

Risks 

.808 .085 .767 8.775 .000 

a. Dependent Variable:    Banking performance       

 

مسنننتقل يتضننه مننن خننالل الجننندول اعننال  معنويننة المتغيننر ال     

  بمسننتو tوذلننك باسننتخدام اختبننار  مخنناطر التنندقيق االلكتروننني

نتنام  تحلينل االرتبناط  , و هو ما يتوافنق من 0,05معنوية اقل من 

ومننن النندول السننابق يمكننن اسننتنتا  قنني  معلمننات معادلننة السننابق . 

 االنحدار على النحو االتي : 

Banking performance      =.618   + .808 E-Audit 

Risks   

الثانينة القامنل بوجنود عالقننة  ةيممنا سنبق يتضنه صنحة الفرضن    

مخناطر التندقيق االلكترونني فني تحسنين تأثير معنوية طردية بنين 

 .االداء المصرفي
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 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات 

من خالل التحليالت االحصامية ألسئلة االستبيان والمراجعات      

 الدورية للبحوث , وكذلك المقابالت التي تن  اجراءهنا الباحنث من 

بعنننض مننندراء والعننناملين )محاسنننبين ومننندققين( فننني المصنننار  

 -التجارية ت  التوصل الى االستنتاجات االتية:

عدم وجود االهتمام الكافي من قبل الباحثين والكتا  في تدعي   .1

مصطله مخاطر التدقيق االلكتروني التي من شأنها تساه  فني 

 تحسين اداء عمل الوحدات المصار .

ملمنننوس فننني اسنننتخدام بنننرام  التننندقيق يوجننند هنالنننك ضنننعف  .2

االلكتروني من قبنل المندققين وهنذا منا يسناه  فني ضنعف اداء 

 عمل المصار .

اثبتننت الدراسننة بننان يوجنند تخننو  عننند وضنن  برنننام  التنندقيق  .3

االلكتروني بسبت ان البرننام  قند يكنون غينر مالمن  الكتشنا  

 االخطاء المالية .

فنني رفنن  مسننتو   عنندم بننذل العنايننة مننن قبننل ادارة المصننار  .4

التأهيل العلمي من حملة الشهادات العلينا إلدارة العمنل وكنذلك 

 عدم تفعيل ان مة الرقابة الداخلية .

ال يوجد اشرا  منن قبنل المندققين النداخلين علنى فعالينة واداء  .5

عمل المصار  من خالل وضن  الخطنط االسنتراتيجية وتقيني  

 اداء عملها . 

وي ذات داللنننة احصنننامية هنالنننك عالقنننة ارتبننناط وتنننأثير معنننن .0

للمتغير المسنتقل مخناطر التندقيق االلكترونني فني تحسنين اداء 

 عمل المصار  التجارية .

مفهننوم مخنناطر التنندقيق االلكتروننني هننو عنندم اتبنناع الخطننوات  .9

التنني يجنننت اتباعهننا المننندقق النننداخلي عننند تدقيقنننه المسنننتندات 

وهذا ما والقوام  المالية بما ينسج  م  عمل الوحدات الكترونيا 

يايند منن االخطناء المالينة وغينر المالينة التني منن شنأنها تنوثر 

 على عمل المصار  التجارية.

 التوصيات

يتعننين علننى المصننار  التجاريننة مننن تفعيننل تطبيننق التنندقيق  .1

اإللكترونننني منننن خنننالل فنننر  هنننذا الن نننام  بمنننا ينسنننج  مننن  

 التشريعات والقوانين النافذة التي تحك  عملها.

صار  التجارية من اختيار المدققين الكفنؤين ضرورة قيام الم .2

في وض  البرام  التدقيقينة االلكترونينة وادارتهنا لمنن  حندوث 

 االخطاء والتحريفات المالية وغير المالية.

نشنننر النننوعي الثقنننافي عنننن تطبينننق التننندقيق االلكترونننني فننني  .3

المصننننار  التجاريننننة  مننننن خننننالل قنننننوات وسننننامل االعننننالم 

 ل المجانية للمدققين.والدورات والندوات والور

ضنننرورة اجنننراء المايننند منننن الدراسنننات والبحنننوث العلمينننة  .4

الخاصة بتطبيق مخاطر التدقيق االلكتروني في كافة الوحندات 

 االقتصادية.

ضرورة تطبيق مخاطر التدقيق االلكتروني عند تطبينق عملينة  .5

 التدقيق  ألنه سو  يايد من كفاءة اداء المدققين الداخليين  .

قيننام المصننار  التجاريننة بننإجراءات دوريننة يننت  مننن ضننرورة  .0

خاللهننا فحننص ان مننة الرقابننة الداخليننة مننن حيننث تحدينند نقنناط 

 القوة والضعف فيها.

ضنننرورة الحننند منننن مخننناطر التننندقيق االلكترونننني منننن خنننالل   .9

متابعننة البيانننات الماليننة واعننادة تحننديث البننرام  االلكترونيننة 

 الخاصة ببرنام  التدقيق االلكتروني.
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