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  المالية دور مبادئ الحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات والرقابة الداخلية في مستوى شفافية القوائم

  (2021العراقية ) المصارف على بالتطبيق 

 3د. حسن موسى عيسى     2ب. محمد األمين تاج االصفياء   1أسامة زيد محمد منوخ 
  

 
 دراسة مستلة من بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في المحاسبة والتمويل  ❖

أسامة زيد محمد منوخ : باحث ودارس للحصول على درجة الدكتوراة في المحاسبة والتمويل ، قسم المحاسبة والتمويل، كلية االقتصاد   1
 الية والمصرفية  اإلسالمية ـ كلية االمام األعظم )العراق(.السودان(،  محاضر بقسم العلوم الم ) ة والريفية ، جامعة الجزيرةوالتنمي

كلية االقتصاد والتنمية  ، أ.د محمد األمين تاج االصفياء حسن البصري: أستاذ المحاسبة واإلدارة المالية )بروفيسور( بقسم المحاسبة والتمويل 2
 فية، جامعة الجزيرة )السودان(.والري

 بقسم المحاسبة والتمويل ـ كلية االقتصاد والتنمية الريفية ـ جامعة الجزيرة )السودان(. د. حسن موسى عيسى: استاذ مشارك 3
 
 

 مستخلص 
يتميز بسهولة إدارته وتدقيقه، كما يجب أن يكون   إن تصميم إطار رقابي يحدد طريقة الوصول المناسب للبيانات وتطبيقه،

قابية  ألي تغيرات تحدث في بيئة األعمال، هدفت هذه الورقة إلى التعرف على دور الحوكمة الر مصممًا بشكل مرن لإلستجابة 
لتقنية المعلومات والرقابة الداخلية في تحقيق شفافية القوائم المالية  في المصارف العراقية وتناولت الورقة وجود عالقة ذات  

ت والرقابة الداخلية  في مستوى شفافية اإلفصاح عن القوائم المالية.  داللة إحصائية لمبادئ الحوكمة الرقابية لتقنية المعلوما
ت داللة إحصائية في مستوى شفافية االفصاح عن القوائم المالية ُتعزى لعدة متغيرات، حيث انتهجت الورقة  ووجود عالقة ذا

ن كأداة لجمع البيانات والمعلومات، وقد المنهج الوصفي التحليلي لتناسبه مع طبيعة الدراسة. استخدم الباحثون  أسلوب االستبيا
من العاملين في المصارف العراقية، حيث اعتمد الباحثون على برنامج الحزم   موظفاً  250تم اختيار عينة  طبقية مكونة من 

تباين  لتحليل وعرض البيانات، مستخدمًا التكرارات والنسب المئوية واختبار تحليل ال (SPSS) اإلحصائية للعلوم االجتماعية
ها، استيفاء حوكمة تقنيه المعلومات لبعض األحادي الختبار الفرضيات وبعد اختبار معنوية العبارات تم استخالص نتائج أهم

، لذلك فإن دورها ما زال محدودًا في  الشروط الشكلية مع عدم مراعاة من المصارف عينة البحث بالعديد من األطر القانونية
ين الذين  ن أجلها وهو تعزيز الحوكمة الرقابية ، وكذلك تواضع الجانب المعرفي والمهاري للمدير تحقيق األهداف التي شكلت م

يعملون في أقسام )المحاسبة، اإلدارة وأخرى( مقارنة بأقرائهم ممن يعملون في قسم )تقنيه المعلومات(، حول مستوى تقييمهم 
 COBIT 5 راسة بضرورة تبني اأُلطر الحديثة المتمثلة بإطارلدرجة تطبيق مبدأ )الدعم والتوصيل( فالبنوك. كما أوصت الد

 .ة التغيرات والتطورات السريعة لألنشطة المصرفية في ظل األنظمة التقليدية والمؤتمتةكونها ُتعد مالئمة لمواكب
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 المقدمة:  .1
لإلفصاح   المصارفمن اتجاه  الى الزيادةية واإللكترونية والمالية ال التجار في األعم التقنيهالتطورات  تلقد أد    

بشكل مستمر،  المصارفاإللكتروني عن بياناتها لغرض كسب ثقة المساهمين والمستثمرين والعمالء والمتعاملين مع 
الص المعلومة، وزيادة وتزايد حجم البيانات المالية المنشورة، والذي تترتب عليه مشكالت عديدة منها صعوبة استخ

، وكذلك إمكانية اختراق نظم المعلومات في حال عدم تأمينها جيدًا، وكذلك  التكلفة لجمع المعلومات وتحليلها ومقارنتها
العالمية، وفي ظل عدم   التقنيه للمصارفالمحلية والعالمية، ومحاولة مسايرة األنظمة  المصارف عمليات االندماج بين 
ستخدامات تلك النظم ، ، ويحقق الرقابة الفاعلة على االمصارفيطرة على نظم المعلومات في وجود نظام يضمن الس

، ويضمن مدى دقة وكفاءة التقارير المالية الناتجة عنها  المصارفويضمن عدم اختراقها واستخدامها فيما يضر تلك 
بل المستخدمين التخاذ القرارات المختلفة،  وخلوها من األخطاء، وانخفاض تكاليف إعدادها وإمكانية االعتماد عليها من ق

من هنا ظهر مفهوم  لمي في إيجاد تغيير جوهري على المستوى الدولي لحل تلك المشكلة.فقد تركز االهتمام العا
حيث أشار المعهد إلى أّن   (ITGI)المعلومات، المعروف اختصارًا تكنولوجيا )حوكمة تقنية المعلومات( من معهد 

كليات التنظيمية والعمليات التي تتألف من القيادات والهي المصارفعلومات هي جزء مكمل لحوكمة حوكمة تقنية الم
التي تضمن أّن تقنية المعلومات الخاصة بالمنظمة تساند وتبرز أهداف واستراتيجية الشركة للحد من التالعب المالي  

تدعم هذه الحوكمة  إلى وجود اآلليات التي  ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة اإللكتروني وتخفيض مخاطر أمن المعلومات.
للبيانات مما يضمن كفاءة التقارير الناتجة عن تلك النظم وفاعليتها بالشكل الذي يمكن  في اإلفصاح اإللكتروني 

المستخدمين من إنتاج تقارير لحظية شفافة تستعمل ألغراض مختلفة والتي من شأنها أن تقلل األخطاء وتكاليف 
العراقية لم تقم بخطوات واضحة   المصارف عن التخلص من البيروقراطية اإلدارية، ومع ذلك يالحظ أن  إعدادها، فضالً 

العالمية في الغرب  المصارفلتواكب هذه التطورات العالمية واالستفادة من الفوائد العديدة لهذه النظم، حيث استعانت 
اقية في القوائم المالية، وقد نتج عنه جذب العديد من  بنظام حوكمة تقنية المعلومات آليًة لتحقيق الشفافية والمصد 

نتيجة تحسين كفاءة التقارير المالية وسهولة مقارنتها ، واستخراج المعلومات المطلوبة منها التخاذ القرارات  االستثمارات
 المختلفة.  

 مشكلة الدراسة :  .2
مي لتقنية المعلومات في األعمال التجارية قد جعل من  إنَّ تزايد تعقيد إدارة تقنية المعلومات والدور االستراتيجي المتنا

، ولما له من دور في رفع  اإلقتصادية نية المعلومات جزءًا أساسيًا من نظام الرقابة الداخلية في الوحدة تحقيق رقابة تق
المالية  ة العمليات بشكل مناسب للمخاطر والفرص، ويعد تحقيق شفافية القوائم وضمان دعم أهداف األعمال، وإدار 

لتحقيق أهدافها السيما فيما يتعلق بحماية األصول للوحدات   اإلقتصادية ومصداقيتها حجر الزاوية في نجاح الوحدات 
العراقية بشكل عام ،   اإلقتصادية تعاني الوحدات حيث  ، فضاًل عن تحقيق األهداف االستراتيجيةاإلقتصادية 

نظمة الرقابة الداخلية التقليدية وعدم مالءمتها لبيئات والمصرفية على وجه الخصوص من ضعف وقصور  في أ
ظل تلك الطفرة في بيئة تقنية المعلومات مما أدى إلى تزايد االهتمام بتطوير وسائل الرقابة الداخلية لتواكب األعمال في 
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المتمثلة في حوادث   والمخاطر المصاحبة نتيجة استخدام طرائق تقنية المعلومات المختلفة ،التطور التكنولوجي المستمر 
 .رهااالختالس والسرقة وفقد البيانات والمعلومات وغي

 : الدراسةأهداف  .3
لقد سعت المصارف إلى العمل على تطوير اآلليات الرقابية باستمرار وذلك لتواكب التغييرات الحاصلة في البيئة من    
س سلبًا على شفافية البيانات المالية والسيما طور تقني ، والذي رافقه تطور في عمليات االحتيال والتالعب مما انعكت

يخلق نقطة مرجعية واحدة لحاكمية تقنيه المعلومات وإدارتها من    (COBIT 5)وأن إطار عمل في القطاع المصرفي ، 
خالل مبادئها الخمسة، وأن هذا اإلطار يضع سبعة مجاالت ذات صلة لجميع المؤسسات في مجال الحاكمية وإدارة 

وتهدف  واإلمتثال للمتطلبات الحالية والمستقبلية،  (COBIT 5)وقد سعت المصارف الستعمال إطار عمل  المعلومات،
 إلى بيان اآلتي:  الورقة 

دور مبادئ الحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات والرقابة الداخلية في مستوى شفافية اإلفصاح  التعرف على  .1
 .   عن القوائم المالية

عن القوائم المالية ُتعزى لمتغيرات )المستوى  ي مستوى شفافية اإلفصاحالتعرف على وجود فروق ف .2
 ظيفي وسنوات الخبرة والدرجة الوظيفية والدورات التدريبية(التعليمي والمسمى الو 

 : الدراسةأهمية  .4
 :من خالل مشكلة الدراسة وأهدافها يمكن تحديد أهميتها 

لتحقيق الشفافية فى   المعلومات تقنيهلمحاسبي وهي حوكمة تتناول الدراسة أحد المستجدات الحديثة في الفكر ا -
والتي تعد من المجاالت التي مازالت في مراحلها المبكرة ومحاًل إلهتمام المنظمات المهنية  القوائم المالية 

 والجهود البحثية وخصوصًا في جمهورية العراق.
  ارف المصفعالية الرقابة الداخلية في  ىالمعلومات عل تقنيهحوكمة لتوفير رؤية متكاملة وفق ُأسس مهنية  -

 العراقية.
 : الدراسةفرضيات  .5

 في اآلتي: الدراسة تتمثل فرضيات 
)مبدأ التخطيط والتنظيم، اإلمتالك والتنفيذ،  تؤثر مبادئ الحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات والرقابة الداخلية  .1

 .اإلفصاح عن القوائم المالية  شفافيةفي مستوى  الدعم والتوصيل، المتابعة والتقييم، التوجيه والمراقبة(   
اإلفصاح عن القوائم المالية ُتعزى لمتغيرات) المستوى التعليمي والمسمى  شفافية توجد فروق في مستوى  .2

 خبرة والدرجة الوظيفية والدورات التدريبية( الوظيفي وسنوات ال
 : الدراسةمنهج  .6

 على المناهج التالية:   الدراسةإعتمدت    
 إلستنباطي : للتعرف على طبيعة ومحاور المشكلة، وصياغة الفرضيات.  هج االمن .أ

 المنهج التاريخي: لعرض وتحليل الدراسات السابقة   .ب
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 المنهج اإلستقرائي: الختبار الفرضيات  .ج
 المنهج الوصفي: لدراسة الحالة   .د

داء المالي للبنوك لى مستوى األالمعلومات ع تقنيهالمنهج التحليلي لقياس أثر تطبيق حاكمية إستخدام فضاًل عن   
 يب اإلحصائية المالئمة إلختبار فرضيات الدراسة. عينة البحث، من خالل اإلستعانة باألسال

 :الدراسةحدود  .7
مجتمع الدراسة  في المصارف التجارية المسجلة بالعراق، حيث تمثل للدراسةتتمثل الحدود المكانية  الحدود المكانية:

 موظفًا.  250فقد شملت على ثالثة مصارف عراقية  أستهدفت راقية اما عينة الدراسة جميع موظفي المصارف الع
 م. 2021م الى الفتره 2018تمثلت الحدود الزمانية للمدة التي تمر فيها الدراسة للفترة من : الحدود الزمانية

 أساليب جمع البيانات: .8
على أساليب عدة لجمع البيانات والمعلومات ثون الباحلغرض إنجاز البحث بجانبيه النظري والتطبيقي فقد اعتمد 

 ذات الصلة بمتغيرات البحث كاآلتي:
 الجانب النظري   -

والرسائل  ون في الجانب النظري على المصادر والمراجع العالمية من الكتب والبحوث والمقاالت الباحثون اعتمد   
 ق لألوراق المالية. واألطاريح ، فضاًل عن القوانين والتعليمات الصادرة من سوق العرا 

 الجانب التطبيقي   -
 ون في الجانب التطبيقي على ما يأتي:  الباحثون إعتمد 

ــــ القوانين والتعليمات النافذة ذات الصلة بالعمل الرقابي المصرفي فضاًل عن التقرير السنوي للوحدات  1
 عينة البحث.    اإلقتصادية 

ختارة من شملت متغيرات البحث ومن ثم توزيعها على عينة مــــ إستمارة اإلستبيان حيث تم تصميمها بحيث 2
   (.الدراسةب في المصارف التجارية الخاصة )عينة السادة مدراء الفروع واألقسام والُشع

 : واألدبيات الدراسات السابقة .9
 الدراسات السابقة: -

 الدراسات العربية:
 م(:   2011دراسة حسن ) .1

إلفصاح المحاسبي عن المخاطر المصرفية التقليدية  اسبي يتضمن القياس وا: محاولة وضع إطار محهدفت الدراسة إلى
الرقابة عليها وإدارتها، وإمكانية استخدام حوكمة تقنية المعلومات في إدارة المخاطر المصرفية اإللكترونية بما يضمن 

حوكمة تقنية المعلومات لكونه  بهدف إدارتها وتعزيز قيمة الشركة، وتركز أهمية البحث على إمكانية تفعيل تطبيق مفهوم
 فية اإللكترونية. أحد االتجاهات الحديثة وأحد أبعاد الرقابة المصر 
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وجود تقسيمات مختلفة للمخاطر المصرفية تتطلب أسسًا متنوعة من القياس واإلفصاح ، وذلك   توصلت الدراسة إلى:
قنية المعلومات في إدارة المخاطر المصرفية  من منظور محاسبي، هذا فضاًل عن المساهمات المتطورة لمفهوم حوكمة ت

 اإللكترونية.
ة اهتمام المصارف بإنشاء إدارة مستقلة للمخاطر، وتفعيلها لتحقيق األهداف االستراتيجية : ضرور أوصت الدراسة بـ

قنية للمصارف، وتجنب األزمات وزيادة القدرة التنافسية للمصارف، وكذلك ضرورة إدراك المصارف لمتطلبات حوكمة ت
 المعلومات للتغلب على مشكالت تقنية المعلومات ومخاطرها.

 م(:   2012ون )دراسة حمدان وآخر  .2
: بيان أثر هيكل الملكية في مستوى االستثمار في تقنية المعلومات، وكذلك الى اختبار أثر تقنية  إلى هدفت الدراسة 

 لمالية. المعلومات في تحسين أداء المصارف المدرجة في سوق عمان لألوراق ا
ت عينة مكونة من خمسة عشر مصرفًا  طريقة المربعات الصغرى واالنحدار اللوجستي لبيانا اعتمدت الدراسة على: 

م ( قد رتبت بطريقة تحقق شروط االنحدار المشترك مع استخدام مجموعة أخرى من المقاييس 2008-م 2003للفترة )
 ، والتداخل الخطي وعدم ثبات تباين الخطأ العشوائي.اإلحصائية الوصفية ، ومقاييس اختبار االرتباط الذاتي

ر لهيكل الملكية في االستثمار في البرمجيات، واألجهزة، وأجهزة الصراف اآللي، بينما لم وجود أث توصلت الدراسة إلى:
رفة  يظهر أثر لهيكل الملكية في خدمة المصرف الناطق، وخدمات مصرف اإلنترنت، والفروع اإللكترونية وخدمة الصي

ستثمار في تقنية المعلومات في القيمة عبر الرسائل القصيرة، من جهة أخرى وجدت الدراسة تأثيرًا موجبًا لمستوى اال
 السوقية المضافة، والعائد على األصول للمصارف األردنية، بينما لم يكن له دور في العائد على االستثمار.

 الدراسات االجنبية: 
  Ferdy , et.al :م(2009دراسة فيردي ) .1

لجودة التقارير المالية من خالل الخصائص النوعية  : بناء أداة قياس مركبة من أجل تقييم شامل هدفت الدراسة إلى
األساسية المتمثلة في المالءمة وصدق التمثيل، ومن خالل تحسين هذه الخصائص النوعية من خالل: القابلية للفهم،  

ارير  قيت المناسب، وذلك وفقًا لما هو محدد في تحسين اإلطار المفاهيمي للتقإمكانية المقارنة، إمكانية التحقق، والتو 
( عام  IASB(، ومجلس معايير المحاسبة الدولية )FASBالمالية والموضوعة من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية )

 م. 2008
ق بالخصائص المذكورة سابقًا، سؤااًل تتعل 21الخصائص النوعية ، تم تصميم استمارة تتضمن  اعتمدت الدراسة على:

  كلّ  المدرجة في أسواق األوراق المالية في المصارفشركة من  231سنوية لـ المالية الوذلك من خالل دراسة التقارير 
م ، وقد تم إستخدام اإلختبارات 2007م و2005من الواليات المتحدة األمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا بين عامي 

 ة واالتساق الداخلي. اسبة لتحليل البيانات التي تم جمعها باالعتماد على اختبارات الموثوقياإلحصائية المن
أنَّ أداة القياس المستخدمة في هذه الدراسة هي أداة ومنهج صحيح وموثوق لتقييم جودة التقارير   توصلت الدراسة إلى

مات المستخدمة في التقارير المالية ، وبما يحقق المالية. وتسهم هذه األداة في تحسين عملية التقييم النوعية للمعلو 
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(  IASB(، ومجلس معايير المحاسبة الدولية )FASBليمات كّل من مجلس معايير المحاسبة المالية ) اإللتزام والوفاء بتع
 م لجعل الخصائص النوعية قابلة للقياس بشكل عملي. 2008عام 

 : Castillo, Felipeم(2011دراسة كاستلوا وفليب ) .2
،وتقييم تنظيم تقنية المعلومات على مستوى هذه    SLالمعلومات في تقنيهتقييم مدى نضج حوكمة  الدراسة إلى  فتهد

الشركة من وجهة نظر حوكمة تقنية المعلومات ، بغرض تحديد المشكالت واقتراح االجراءات لغرض تحسين أو تعزيز 
ات قائم على أساس أداة لتقييم نماذج تنظيم تقنية التطبيق ، ووضع إطار لتقييم مدى نضج حوكمة تقنية المعلوم

( وجمعت البيانات من مصادر مهمة مثل الوثائق ، والسجالت المؤرشفة ، والمقابالت ITOMAT) المعلومات
 ،والمالحظات المباشرة ، ومراقبة المشاركين.

لجوانب اإليجابية والسلبية  حصلت الشركة على درجة من االستنتاجات أهمها تحديد كل من ا  توصلت الدراسة إلى: 
ت ، فيما يخص الجانب اإليجابي ، فإنَّ التوثيق الجيد المرافق لمسؤوليات محددة بشكل الخاصة باستعمال تقنية المعلوما

 جيد في الشركة يرفع من مجموع نضج حوكمة تقنية المعلومات . 
ة وضرورية وينبغي أن يتم تطويرها من قبل بأنَّ إجراءات حوكمة تقنية المعلومات في الشركة مهمأوصت الدراسة: 

بها ، ومع ذلك غالبًا ما ينظر إليها على أّنها معقدة في التنفيذ ومعقدة جدًا في الشركة في طور النمو معنيين األفراد ال
 . ولتشجيع الموظفين على تطبيق اإلجراءات في عملهم اليومي 

 األدبيات: -
عن طريق معهد حوكمة تقنية المعلومات في  1988لومات عام تقنية المعنشأ مفهوم مفهوم حوكمة تقنية المعلومات 

الواليات المتحدة االمريكية , نتيجة للحاجة الدولية للسيطرة والرقابة على المعلومات والتقنية المرتبطة بها في المؤسسات 
 (Van, 2008 P2) . 

وهياكل منظمة من اجل عملية  ومسؤوليات ت وسياسات وعرفت على انها )الحوكمة المؤلفة من مجموعة من إجراءا
  (Mirbaha, 2008 p56  الصحيحدعم اتخاذ القرارات الفعالة التي تساعد للوصول الى السلوك المطلوب والتصميم 

). 
ـ )  (COBITإطار ) (  Control Objectives For Information And Related  Technologiesهـو مختصـر ـل
ــتند  ــداف الرقيسـ ــى أهـ ــًا إلـ ــــ )أساسـ ــة ـل ــة التابعـ ــة و المهنيــــة و ISACFابـ ــة الفنيـ ــة المنبثقـ ــايير الدوليـ ــده بالمعـ ــرى رفـ (، و جـ

ــة المعلومـــات  ــة الناتجـــة عـــن ذلـــك لتطبيقـــات أنظمـ ــداف الرقابيـ ــناعات معينـــة. و وضـــعت األهـ التنظيميـــة و الخاصـــة بصـ
ــب وا ــطلح   المناسـ ــتخدم مصـ ــات. و يسـ ــتوى المؤسسـ ــى مسـ ــدة علـ ــوح المعتمـ ــًا  بوضـ ــول عمومـ ــادئ لمقبـ ــى المبـ ــنفس معنـ بـ

 .(Pauwels, 2006 p14)( GAAPحاسبية المقبولة عمومًا )الم
 مفهوم الحوكمة الرقابية :  

تعرف على انها من مجموعة من إجراءات وسياسات ومسؤوليات وهياكل منظمة من أجل عملية دعم اتخاذ القرارات 
( , في حين   Mirbaha, 2008 p56 (صحيحالسلوك المطلوب والتصميم الالفاعلة التي تساعد إلى الوصول إلى 
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ُعرَّفت بأنَّها )إطار عمل يمكِّن اإلدارة من تشغيل العمليات للوصول إلى األهداف الموضوعة وهذه العمليات مستمرة 
 ( . Etzler, 2007 p44 تساعد في وضع وتحديد اإلتجاه الشامل إلدارة تقنية المعلومات ) 

 حوكمة تقنية المعلومات أهمية 
 ( Weill and Ross, 2004 p14: ) تحديد أهمية حوكمة تقنية المعلومات من خالل االتي : مكني  
 تزيد حوكمة تقنية المعلومات الفاعلة من ربحية المنشأة .   -أ

المعلومات وجعله من  تسهم هياكل حوكمة تقنية المعلومات في زيادة التركيز على اإلنفاق على تقنية  -ب
 جية للمنشأة وتقليل الكلف . األولويات االستراتي

 يساعد التصميم الجيد لحوكمة تقنية المعلومات في توزيع مهام صناعة القرار بين المسؤولين.   -ج
ين  تساعد حوكمة تقنية المعلومات على المالءمة بين فاعلية التكاليف ) القدرة على تحيق الفرص بأقل كلفة ( ب  -د

 ستقبلية .المرونة في دعم متطلبات العمليات الم
تسهم حوكمة تقنية المعلومات في نشر اإلجراءات الجديدة المالئمة عبر أرجاء المنشأة ، وتجعل التعلم في المنشأة    -ه

 أكثر وضوحًا وبشكل مباشر.
 مجاالت حوكمة تقنية المعلومات

 ية المعلومات باالتي :يمكن توضيح مجاالت الحوكمة التي تركز عليها تقن
ية المعلومات تثبيت الترابط بين العمليات وخطط تقنية المعلومات والتعريف ( استراتيجية تقنرصد) محاذاة  -أ

 بقيمتها وجعلها تنفذ بتواٍز مع عمليات المنشأة .
تقديم القيمة  أي اإلجراءات التي تزيد من المصاريف المخصصة لتقنية المعلومات وبيان القيم المضافة التي    -ب

 مات.تحققها تقنية المعلو 
إدارة المخاطر فهم وادراك إمكانية المنشأة لمواجهة المخاطر واإليفاء بمتطلبات االلتزام والشفافية ، وتحديد    -ج

 في المنشأة .مسؤوليات إدارة المخاطر 
 إدارة الموارد اي االستخدام األمثل واإلدارة المالئمة الستثمارات موارد تقنية المعلومات.-د

داء بتتبع ومراقبة تنفيذ االستراتيجيات , وإنجاز المشاريع, واستخدام الموارد ,  هتم عملية قياس األقياس األداء : ت -ه
 مات.أدوات حوكمة تقنية المعلومات وأداء العمليات وتقديم الخدمات لتقنية المعلو 

 ذه األدوات :  هناك مجموعة من األدوات تضبط فيها تقنية المعلومات وتراقبها وتسيطر عليها ومن اهم ه      
البنية التحتية لتقنية المعلومات وهي : مجموعة من المفاهيم واألساليب التي تساعد في إدارة خدمات تقنية  .1

 ( Pauwels, 2006p 13) لية أكبر ، وما تتطلبه من مهارات.المعلومات بكفاءة وفاع
، ويغطي العمليات المؤثرة والفاعلة لتقنية للرقابة الداخلية : وهو عبارة عن إطار للرقابة الداخلية   COSO.إطار 2

 (.   227م، ص  2011عطي موثوقية للتقارير المالية )الذيبة وآخرون ، المعلومات ، وي
ة وإصالح وظيفة قانون ساربنس اوكسلي : يعد هذا القانون ذا أهمية لتقنية المعلومات إذ يهدف الى حماي .3

 ( Pauwels, 2006 p 25)شركات المحاسبة العامة. 
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: ويعد إطارًا إلدارة مخاطر تقنية المعلومات ، يساعد المديرين والمدققين والمستخدمين  COBITإطار  .4
اآلخرين في فهم أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالوحدة اإلقتصادية  ، كما يساعد في تطوير أنموذج الحوكمة  

 (. Pauwels, 2006 p14)لمستخدم . ا
خلية بأنّها   عملية يؤثر فيها مجلس اإلدارة، والمدراء التنفيذيين ، وكافة المستويات ة الداالرقاب( BASELلجنة ) عرفت

اإلدارية بالبنك. فالرقابة ال تمثل مجرد إجراء أو سياسة يمكن تنفيذها في وقت أو تاريخ محدد، لكنها تعتبر عملية 
ون مجلس اإلدارة واإلدارة العليا مسؤولون عن  لية يكه العممستمرة ُتنفذ على كافة المستويات اإلداريـة بالبنك، في هذ

وضع الثقافة المالئمــة لتسهيل التشغيل الفعال للرقابة الداخلية ومراقبة فاعلية ذلك التشغيل على أساس مستمر، ويشارك 
      .[92  م، ص2009. ] جمعة، في هذه العملية كل أفراد التنظيم  

علـى خمسـة مكونـات يـتم  COSOتشـمل الرقابـة الداخليـة وفـق إطـار    (COSO)ر  إلطامكونات الرقابة الداخلية وفقا  
تصـــميمها وتنفيـــذها مـــن قبـــل اإلدارة لتـــوفير تأكيـــد معقـــول علـــى تحقيـــق أهـــداف الرقابـــة، وهـــذه المكونـــات هـــي:  )لطفـــي، 

 او السيطرة(.( )بيئة الرقابة، تقدير المخاطر، أنشطة الرقابة، المعلومات والتوصيل، المتابعة 67 م، ص2010
ومها العام البسيط هي إتاحة المعلومات للجمهور ووضوح االجراءات والسياسات : ان الشفافية بمفه مفهوم الشفافية

والقواعد والقوانين والقرارات، وانها في مجال خدمة العامة واتخاذ القرار والسياسة العامة أداة لتقليل عدم التأكد وتساعد  
الوصول اليها بحيث تكون متاحة داري أو هي نشر المعلومات واالفصاح عنها سهولة في القضاء علي الفساد اال

 .  ]p 54م:2005الربيعي ،  [للجميع ، 
وتعرف الشفافية على  أنها إتاحة المعلومات للجمهور ووضوح االجراءات والسياسات والقواعد والقوانين والقرارات ،    

ار والسياسة العامة أداة لتقليل عدم التأكد وتساعد في القضاء علي الفساد  وانها في مجال خدمة العامة واتخاذ القر 
الربيعي ،   [ا سهولة الوصول اليها بحيث تكون متاحة للجميع ، االداري أو هي نشر المعلومات واالفصاح عنه

 .  ]p 54م:2005
المترتبة على المؤسسة المالية في  وأيضا تعرف على انها الفهم الواضح والسهل للهيكل المالي الحقيقي وااللتزامات 

 ر مالية. الوقت المناسب عن طريق التقارير المالية وغي
 (   www.arabtopics.comالمزايا في ما يأتي : )مزايا الشفافية: وتحدد أهم  
 الدقة والصدق عند تقديم المعلومة . -1
 بناء وتوجيه سلوك مقاوم للفساد بشكل عقالني ومنطقي . -2
 والنزاهةايير الشرف تحقيق مع -3

 ( p59-60م:  2005ويضاف إلي هذه المزايا ) الربيعي ، 
 في العمل . توفير الوقت والتكاليف ، وتجنب الفوضى  -4
استقاللية األفراد العاملين في التنظيمات اإلدارية عند القيام بواجباتهم الوظيفية ، وهذا يعزز الرقابة الذاتية بداًل   -5

 ة. من اإلدارية المستمر 
 ترسيخ قيم التعارف وتضافر الجهود ووضوح النتائج إذ يكون أداء األعمال جماعيًا.   -6
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 بصورة دورية لتحديد نقاط القوة والضعف. تساعد في إعداد الدراسات -7
 المشاركة في اتخاذ القرارات الصحيحة. -8
ين وعدم وضوح النص لهذه تحقيق المصلحة العامة ألنَّ غياب الشفافية في بعض التشريعات والقوان -9

 ية ، وبشكل ال يخدم المصلحة العامة. التشريعات واألنظمة يعد سببًا لالجتهادات الشخص
 ير النجاح واالستمرارية ألية شركة تريد مكافحة الفساد بكلِّ أشكاله. توف -10

 أهمية الشفافية:
 (  58م،ص  2005يمكن تحديد أهمية الشفافية في النواحي اآلتية: )الربيعي،  
اإلدارية  تعزز الرقابة اإلدارية وتزيد من كفايتها وممارستها من خالل دقتها ووضوحها لإلجراءات والممارسات  -1

 المعمول بها.
 جذب االستثمار األجنبي والمحافظة على االستثمارات المحلية. -2
 إغالق األبواب أمام الروتين وتعقيد اإلجراءات.  -3
 تحقيق التنمية اإلدارية.  إلداري ، فضاًل عن دورها فيتعمل على تحقيق التطور ا -4
 المساهمة في محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله.  -5
 منع الممارسات اإلدارية الخاطئة.  -6
 تعزز قدرات األجهزة اإلدارية على مواكبة المتغيرات والمستجدات المحيطة بها. -7

مفهوم قائمة الدخل ومفهوم قائمة المركز المالي  للقوائم المالية، وهما هناك مفهومان أساسيان  مفهوم القوائم المالية 
تم اشتقاق وإعداد قائمتين اخريين هما قائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات  ومن هذين المفهومين )القائمتين( ي

ر المكونة لتلك القوائم مثل  )األصول،  النقدية، ويضم كل من المفهومين األساسيين للقوائم المالية مفاهيم ثانوية للعناص
ب هو إستخالص أكبر قدر ممكن من المعلومات اإللتزامات .. المصروفات، اإليرادات.. ( وأن الغرض من هذا التبوي

 . (83م، ص 2015،  حنان) المفيدة لمستخدمي المعلومات المالية
لمعلومات المحاسبية إلى األطراف الخارجية، على الرغم من  ُعّرفت القوائم المالية بأنَّها:  الوسيلة األساسية لتوصيل ا   

 (. 35م، ص 2005در خارج السجالت المحاسبية . ) طارق، قوائم المالية قد تحتوي على معلومات مصاأنَّ ال
تكون  وأدائها خالل فترة معينة، حيث اإلقتصادية وُعّرفت القوائم المالية بأنَّها  عرض هيكلي للمركز المالي للوحدة    

في   اإلقتصادية الرشيدة وتساعد أصحاب الوحدة  اإلقتصادية دمي القوائم التخاذ القرارات مالئمة لمختلف فئات مستخ
 . اإلقتصادية تقييم كفاية استثمار اإلدارة لموارد الوحدة  

الفترة المالية للنظام   ي الذي يصدر في نهاية السنة أو أنَّ القوائم المالية هي المنتج النهائ الباحثون ويرى         
بي، ويشتمل على معلومات مالية وغير مالية، وتعد إحدى وسائل توصيل المعلومات لألطراف ذات العالقة ،  المحاس

قوائم  والقوائم المالية هي جزء من التقارير المالية، حيث هناك بعض المعلومات المهمة التي يمكن الحصول عليها من ال
 ا من التقارير المالية. المالية، وتحتاج إلى معلومات تكميلية يمكن الحصول عليه

 أهداف القوائم المالية:   
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( المنبثق عن مجلس  APBتتضمن األهداف العامة للقوائم المالية كما وردت عن مجلس المبادئ المحاسبية )      
 يلي : المحاسبين القانونيين األمريكيين ما

 لتحقيق:  اإلقتصادية معلومات موثوقة تتعلق بالموارد   تقديم .1
 . اإلقتصادية القدرة على تقييم نقاط القوة والضعف للوحدة   -أ

 .   اإلقتصادية بيان مصادر التمويل و االستثمار للوحدة  -ب
 تقييم قدرتها على مواجهة االستثمارات .  -ت
 لتقييم قدرتها على النمو . اإلقتصادية  بيان أساس المصادر الخاصة بالوحدة   -ث

الناتجة عن األرباح المتحققة من األنشطة   اإلقتصادية تقديم معلومات موثوقة عن التغيرات في صافي موارد الوحدة 
 المباشرة من أجل تحديد توزيعات األرباح المتوقعة للمستثمرين.

 .  اإلقتصادية  دة تقديم معلومات مالية يمكن استخدامها لتقدير األرباح المحتملة للوح .2
 اإلفصاح عن أي معلومات أخرى مالئمة لحاجات مستخدمي القوائم المالية .  .3

 ع وعينة الدراسة مجتم .10
في   ومديري الشعب والموظفين العاملينوأعضاء مجلس االدارة ورؤساء األقسام  المدريينيتمثل مجتمع الدراسة من 

      (  Yamane, 1967)    يمانم العينة وفقا لصيغة وتم تحديد حج 404المصارف العراقية والبالغ عددهم  

210 Nd

N
n

+
= 

 حيث:

N حجم المجتمع : 

0
nبتدائي: حجم العينة اإل 

d  هامش الخطأ : 

d= 0.07   207.0*4041بتطبيق المعادلة أعاله وعند

404

+
=n ن  ألونسبة .  136بلغ حجم العينة

لى  إمن عشوائي  التصميمستخدام العينة الطبقية. ولكن تغيير إفقد قمنا  ب تكون من عدة طبقات )فئات(مجتمع الدراسة ي
وبذلك يصبح أقل   2 هومن قبل اإلحصائيين و المقترح يتطلب زيادة حجم العينة بضربه في معامل تأثير التصميم  طبقي

عتبار حجم كل  خذين في اإلآ اً ينسب اً بقات توزيعوقد تم توزيع العينة على الط .= 2 * 136 272حجم عينة ممكن هو 
 .طبقة
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 الفئات المستهدفة توزيع العينة على  (1)جدول رقم 
 حجم العينة النسبة حجم الطبقة الفئة 
 4 %1 6 مدير

 12 %4 18 عضو مجلس إدارة
 27 % 10 40 رئيس قسم
 54 % 20 80 مدير شعبة

 175 % 65 260 موظف
 272 %100 404 المجموع

 ( م2022من المسح الميداني)ن يالباحثاعداد   المصدر:         
 أدوات الدراسة:  .11
األدوات المعتمدة في جمع وتحليل البيانات الميدانية هي اإلستبيان، حيث تم تصميم نموذج اإلستبيان يتضمن  إن

ألفراد )عينة الدراسة (  مجموعة من األسئلة والتي تم صياغتها بطريقة منظمة ، ومن ثم طرحها على مجموعة من ا 
المصارف عينة البحث ، والهدف هو جمع البيانات والمعلومات ،ودراستها من المختصين في  250والبالغ عددهم 

للوصول إلى نتائج قاطعة حول مشكلة الدراسة . لقد تم تصميم النموذج وتنفيذه عن طريق توزيعات للعينة المذكورة من 
إستمارة  22م إستبعاد إستمارة ت 272ملئها وقد كان مجموع اإلستمارات الموزعة هي  المصارف العراقية وذلك من أجل 

 فقط .
 اختبار الفرضيات   .12

تم استخدام   فرضيه كل لاالنحدار المتعدد باستخدام باختبار فرضيات البحث  الباحثون في هذا الجانب قام  
( عند sigفض الفرضيه باستخدام مستوي المعنويه )( حيث يتم قبول أو ر Fوايجاد قيم ) ( للعينة الواحدةtاختبار )

( يتم القبول عندما تكون قيمة المعنويه أقل  %5( وعند )0.001القبول عندما تكون قيمة المعنويه أقل من )%( يتم 1)
 ( حيث يدل ذلك علي معنوية النموذج ككل.0.005من )
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القوائم  شفافيةية لتقنية المعلومات و الرقابه الداخليه على مبادئ الحوكمة الرقاب: : تؤثر األولىاختبار الفرضية 
 .المالية

والرقابه الداخليه على لدراسة تأثير مبادئ الحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات  نتائج االنحدار المتعدد (2) جدول رقم
 القوائم المالية شفافية

معامل   المتغيرات المستقلة
 االنحدار

Std. 
Error 

ر قيمة إختبا
t 

القيمة  
 االحتمالية

 COBIT 5  -0.828 0.063 -13.064 **0.000مستوى تطبيق مبدأ التخطيط والتنظيم وفق اطار 

 COBIT 5 -0.436 0.065 -6.714 وفق اطار االمتالك والتنفيذ مستوى تطبيق مبدأ
**0.000 

 COBIT 5 0.830 0.057 14.552 وفق اطار الدعم والتوصيل مستوى تطبيق مبدأ
**0000. 

 COBIT 5 0.570 0.040 14.092 وفق اطار المتابعة والتقييم مبدأمستوى تطبيق 
**0.000 

 COBIT 5 0.861 0.078 11.038 التوجيه والمراقبة وفق اطار مستوى تطبيق مبدأ
**0.000 

=  99%2F=101284.34 (sig =0 .000)                                                        R 
 ( م2022المسح الميداني) منالباحثين المصدر:  

  ى%، كما تشير النتائج ال1داللة احصائية  ى معنوية النموذج ككل عند مستو  ىعل (2)  تدل النتائج في جدول رقم   
 مستوى المتغير التابع  % من تباين99 تفسر نموذجفي ال دراجها التي تم امبادئ الحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات أن 

 .  (2Rذلك وفقا لمعامل التحديد)و  القوائم المالية شفافية
كما يتضح من نتائج الجدول أن مبادئ الحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات المتمثلة في )مستوى تطبيق مبدأ الدعم     

دأ بو مستوى تطبيق م COBIT 5ومستوى تطبيق مبدأ المتابعة والتقييم وفق اطار  COBIT 5والتوصيل وفق اطار 
القوائم المالية وفقًا   شفافية( لديها تأثير ايجابي ذو داللة احصائية على مستوى  COBIT 5التوجيه والمراقبة وفق اطار 

   COBIT 5 % كما نجد أن مستوى تطبيق مبدأ التخطيط والتنظيم وفق اطار1وذلك عند مستوى معنوية  Tإلحصاء 
القوائم المالية عند مستوى   شفافيةيؤثر سلبيًا في مستوى   COBIT 5 ومستوى تطبيق مبدأ التخطيط والتنظيم وفق اطار

 %. 1داللة احصائية 
يأتي في مقدمة  COBIT 5تطبيق مبدأ التوجيه والمراقبة وفق اطار ومن قيم معامالت االنحدار نجد أن مستوى     

 . 0.860قيمة معامل االنحدار له  القوائم المالية حيث بلغت  شفافية الترتيب من حيث التأثير النسبي على مستوى 
فصاح عن  اال شفافيةويتضح من ذلك أن هنالك تأثير ايجابي) ذو داللة احصائية( على مستوى الرقابه الداخليه في 

 القوائم المالية. 
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توى القوائم المالية تعزى لمتغيرات المس شفافيةالرقابه الداخليه على  مستوى توجد فروق في  الثانيه:اختبار الفرضية 
 التعليمي والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة والدرجة الوظيفية والدورات التدريبية  

القوائم المالية  شفافيةالرقابه الداخليه على  االحادي للفروق في مستوى نتائج اختبار تحليل التباين  (3)جدول رقم 
 ة الوظيفية والدورات التدريبيةالمستوى التعليمي والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة والدرجتبعا  لمتغيرات 

 اتدرج مجموع المربعات مصدر االختالف المتغيرات  
 الحرية

 

متوسط  
 المربعات

قيمة  
 )ف(

القيمة  
 االحتمالية

 المستوى التعليمي
 0.952 3 2.857 بين المجموعات

 0.368 246 90.513 داخل المجموعات 0.054 2.588
  249 93.370 المجموع

 يفيالمسمى الوظ
 5.970 3 29.850 بين المجموعات

 0.260 246 63.520 داخل المجموعات 0.000** 22.93
  249 93.370 المجموع

 سنوات الخبرة 
 1.053 3 4.214 بين المجموعات

 0.364 246 89.156 داخل المجموعات 0.023* 2.895
  249 93.370 المجموع

 الدرجة الوظيفية
 2.120 3 12.721 بين المجموعات

 0.332 246 80.649 داخل المجموعات 0.000** 6.388
  249 93.370 المجموع

 الدورات التدريبية  
 3.156 3 9.467 بين المجموعات

 0.341 246 83.904 داخل المجموعات 0.000** 9.252
  249 93.370 المجموع

 م( 2022المسح الميداني) منالباحثين المصدر:  
 تعزى  المالية القوائم شفافية  الرقابه الداخليه على مستوى  لتطبيق معنوي  تأثير يوجد (3) حظ من الجدول رقميال  

  الفرض  هذا ،الختبار التدريبية  والدورات الوظيفية والدرجة الخبرة وسنوات الوظيفي والمسمى التعليمي المستوى  لمتغيرات
  توضح  (3)  بالجدول والنتائج روق وايجاد قيمة )ف( والقيمة االحتماليةللف االحادي التباين تحليل  اختبار استخدام تم

 .اإلجراء هذا نتيجة
  والدرجة   الوظيفي % معنوية ولمتغير والمسمى5أن متغير سنوات الخبرة بالمصرف القيم االحتمالية له عند  ويالحظ 

  عينة  غالبية أن  على تدل إجابات وهي % هي دالة احصائيا1الوظيفية والدورات التدريبية عند مستوي معنوية 
 توفرها أن يجب التي الخصائص أهم من الخصائص هذه أن على يوافقون  بالمصارف العاملين من المبحوثين
  المالية من  القوائم  شفافية الرقابه الداخليه على مستوي  لمعيار وفقا موافقه العبارات اتجاه ان حيث للعاملين المصارف

  إحصائية دالة بدرجة موافقة  إلى تشير حيث عالية، بدرجة مرتفعة االختيارية( ف) قيمة انتوك المبحوثين، نظر وجهة
 للعبارات الحسابية المتوسطات قيم جميع أن الباحثون  الحظ عليه وبناءً (  α< 0.010.05 ,) الداللة مستوي  عند
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الدراسة   عينة في المبحوثين قبل من باراتالع علي  موافقة بوجود االستنتاج تم وبالتالي ،  الفرضي الوسط قيمة من عاليه
 المالية.   القوائم  شفافيةفي مستوى الرقابه الداخليه على حيث توجود فروق ذات داللة احصائية 

شفافية االفصاح في القوائم المالية تعزى   مستوى الرقابه الداخليه علىكما نجد أن هنالك فروق ذات داللة احصائية في  
وجود فروق ذات داللة  ( 3)% .   يالحظ من الجدول رقم 5يبية وذلك عند مستوى معنوية لمتغير الدورات التدر 

القوائم المالية تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية  شفافية  في مستوى الرقابه الداخليه على احصائية 
مستوى الرقابه الداخليه  لة احصائية في ذات دال اً % ، كما نجد أن هنالك فروق1تدريبية عند مستوى معنوية والدورات ال

 .%5القوائم المالية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في المصرف وذلك عند مستوى معنوية   شفافية على
 مناقشة النتائج .13

يلقي هذا قدرًا كبيرًا من الشك حيث يتطلب و  للقوائم المالية  شفافيةتحقيق ال فىالمعلومات  تقنيهحوكمة إن دور  -1
المعلومات ، وعلى أن تكون قابلة للتحديث أو التعديل أو   تقنيهطوير آليات عمل حوكمة معه ضرورة ت

اإلضافة، وحتى يتم اجتياز هذه الخطوة بنجاح يجب على المصارف أن تكون مدركة بخطورة الوضع القائم  
فيدين منه في  ها قناعة ورغبة في المواجهة .ينبغي أن يكون بنيانها من منظور خدمة المستلها ، ويكون لدي

 المقام األول. 
 التــي الماليــة التقــارير تتضــمن حيــث الماليــة القــوائم فــي الداخليــه الرقابــه مســتوى  علــى شــفافيةال مبــدأإن تحقيــق  -2

 االكثر حيث أخذت أعلى نسبه وتعتبر مستخدميها قبل من واالستيعاب للفهم قابلة معلومات المصرف يصدرها
 جوانــــب تغطــــي كاملــــة محاســــبية معلومــــات المصــــرف يصــــدرها التــــي الماليــــة التقــــارير تتضــــمن حيــــث اهميــــة،

بإعتبـار  الحـالي النظام يصدرها التي المالية التقارير في وتناقضات أخطاء وجود يندر و مستخدميها اهتمامات
 عنــه تعبــر أو أجلــه مـن أعــدت الــذي الغــرض عـن بصــدق الماليــة التقــارير إعـداد فــي المســتخدمة المعلومـات أن

 .التحريف من وسالمتها بصحتها الحالي النظام من المستخرجة البيانات تتميز حيث
أن مبــادئ الحوكمــة الرقابيــة لتقنيــة المعلومــات المتمثلــة فــي )مســتوى تطبيــق مبــدأ الفرضــيه األولــى تظهــر نتــائج  -3

و  COBIT 5ومســتوى تطبيــق مبــدأ المتابعــة والتقيــيم وفــق اطــار  COBIT 5الــدعم والتوصــيل وفــق اطــار 
( لــديها تــأثير ايجـابي ذو داللــة احصــائية علــى  COBIT 5تطبيــق مبــدأ التوجيـه والمراقبــة وفــق اطـار مسـتوى 

% كما نجـد أن مسـتوى تطبيـق مبـدأ 1وذلك عند مستوى معنوية  Tالقوائم المالية وفقًا إلحصاء  شفافيةتوى مس
  COBIT 5فـق اطـار ومسـتوى تطبيـق مبـدأ التخطـيط والتنظـيم و   COBIT 5 التخطـيط والتنظـيم وفـق اطـار

يـث نجـد أن مسـتوى تطبيـق %، ح1القـوائم الماليـة عنـد مسـتوى داللـة احصـائية  شـفافيةيؤثر سـلبيًا فـي مسـتوى 
يـأتي فـي مقدمـة الترتيـب مـن حيـث التـأثير النسـبي علـى مسـتوى  COBIT 5مبدأ التوجيـه والمراقبـة وفـق اطـار 

) ذو داللــة احصــائية( علــى مســتوى الرقابــه  ر ايجــابيالقــوائم الماليــة، ويتضــح مــن ذلــك أن هنالــك تــأثي شــفافية
 االفصاح عن القوائم المالية شفافيةالداخليه في 

 الماليـة القـوائم شـفافية علـى الداخليـه الرقابـه مسـتوى  لتطبيـق معنوي  تأثير يوجدالثانيه انه  الفرضيهتظهر نتائج  -4
 ، التدريبيــة والــدورات الوظيفيــة والدرجــة رةالخبــ  وســنوات الــوظيفي والمســمى التعليمــي المســتوى  لمتغيــرات تعــزى 
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 المســـمى ولمتغيـــر معنويـــة% 5 عنـــد لـــه االحتماليـــة هالقيمـــ  بالمصـــرف الخبـــرة ســـنوات متغيـــر أن الـــي توصـــلت
 تـدل إجابـات وهـي احصـائيا دالـة هـي% 1 معنويـة مسـتوي  عنـد التدريبيـة والـدورات الوظيفيـة والدرجة  الوظيفي

 داللـــة ذات فـــروق  هنالـــك أن نجـــد كمـــا ،  يوافقـــون  بالمصــارف العـــاملين مـــن المبحـــوثين عينـــة غالبيـــة أن علــى
 و التدريبية الدورات لمتغير تعزى  المالية القوائم في االفصاح شفافية على الداخليه الرقابه مستوى  في احصائية

 داللــــة ذات فــــروق  وجــــود وايضــــا% .   5 معنويــــة مســــتوى  عنــــد وذلــــك المصــــرف فــــي الخبــــرة ســــنوات لمتغيــــر
 والدرجــة الــوظيفي المســمى لمتغيــرات تعــزى  الماليــة القــوائم شــفافية علــى الداخليــه الرقابــه مســتوى  فــي ائيةاحصــ 

 .%1 معنوية مستوى  عند التدريبية والدورات الوظيفية
 التوصيات .14

إن المصارف تعتمد على تقنية المعلومات الحديثة للبقاء فى الصداره وتوسيع أعمالها، حيث أكتشف مجلس  -1
همية حوكمة تقنية المعلومات وخاصة فى تحليل القوائم المالية من خالل تطبيقات متخصصه ساهمت أدراتها أ 

، وسلوك وتفضيالت العمالء فى مساعدة مجلس اإلدارة واألعضاء على فهم ديناميكية المصارف المنافسه
دة الطلب على الخدمات  مماسمح لهم بتبني أفكار اإلدارة التنفيذيه وبأخذ قرارات سريعه وصحيحه أدت الى زيا

 المصرفيه وبالتالي رفع أسهمهم فى األسواق الماليه. 
نظمة التي تبين  العناية بتحسين أنشطة الرقابة من قبل البنك المركزى العراقي من خالل اإلهتمام بوجود األ -2

لية، وكذلك  وصفًا لألعمال المناطة باألفراد وبيان مسؤولياتهم مما يمكنهم من أداء وظائفهم بكفاءة ومسؤو 
العمل على إنتاج وتوفير المعلومات الدورية والتفصيلية التي تساعد األفراد والمسئولين على إنجاز الوظائف  

 .التخطيطية والرقابية بكفاءة
تبني التكامل بين البنك المركزى العراقي وأقسام الرقابة الداخلية بالمصارف عينة البحث لتحقيق التفاعل بين  -3

واألهداف والخطط التكتيكية لوظيفة التدقيق الداخلي فضاًل   للنظام المصرفىاإلستراتيجية  األهداف و الخطط
المصرفية وقياس مدى كفاءة هذه األنشطة عن توفيره معلومات المناسبة في الوقت المناسب عن األنشطة 

  ووظيفة التدقيق الداخلي ومدى تحسنها.
     ن التدقيق والمؤهالت ، واإلستقاللية ألعضاء لجنة التدقيق . أن تراعي عند تشكيل لجا العراقيه  على المصارف -4

 توصيات دراسات مستقبلية: .15

 المعلومات المحاسبية.مدى مساهمة المدقق الداخلي فى تعزيز شفافية  -1
دور حوكمة تكنولوجيا المعلومات فى تقليل مخاطر تدقيق نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية فى ظل   -2

 ( للرقابة الداخلية. COBIT5إطار عمل )
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