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مصداقية القوائم    دورها في تحقيقو الرقابة الداخلية و مبادئ الحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات 
 م(2021بالتطبيق على المصارف العراقية ) المالية

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

 
 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 
زاد االهتمام بمفهوم الحوكمة وأصبحت من الركائز األساسية التي يجب أن تقوم عليها الوحدات االقتصادية ، ولم يقتصر       

االمر على ذلك بل قامت الكثير من المصارف بتأكيد مزايا هذا المفهوم والحث على تطبيقه في الوحدات االقتصادية المختلفة  
إلى   الورقةهدفت هذه امًا يتم إنشاؤه من قبل اإلدارة من أجل تحقيق أهداف اإلدارة ، حيث تتصف الرقابة الداخلية بأنها نظ

القوائم المالية في المصارف   مصداقيةالحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات والرقابة الداخلية في تحقيق  دور مبادىالتعرف على 
مات والرقابة الداخلية في  مبادئ الحوكمة الرقابية لتقنية المعلو ل حصائية إوجود عالقة ذات داللة ت الورقة مدى العراقية، وتناول

القوائم المالية. ووجود عالقة ذات داللة إحصائية في مستوى مصداقية االفصاح عن القوائم   عنفصاح مستوى مصداقية اإل
أسلوب   الباحثون لدراسة. استخدم المنهج الوصفي التحليلي لتناسبه مع طبيعة ا الورقةمتغيرات، حيث انتهجت لعدة عزى المالية ت  

ن في المصارف  العامليمن  موظفاً  250طبقية مكونة من   االستبيان كأداة لجمع البيانات والمعلومات، وقد تم اختيار عينة
( لتحليل وعرض البيانات، مستخدمًا SPSSعلى برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) حثون العراقية ، حيث اعتمد البا

  استخالص النتائجات وبعد اختبار معنوية العبارات ثم حادي الختبار الفرضيلمئوية واختبار تحليل التباين األتكرارات والنسب اال
 يتطلبو  الشك من كبيراً  قدراً  هذا يلقي حيث المالية للقوائم المصداقية تحقيق في ودورها المعلومات تقنيه حوكمة فاعلية أهمها ،

بأن يجب أن توفر التقارير المالية معلومات محاسبية أوصت الدراسة  ، المعلومات تقنيه حوكمة عمل آليات تطوير ضرورة معه
 تعبر عن صدق وأمانة تمثيلها لألحداث االقتصادية  التي تمت خالل الفترة المالية للقوائم المالية .
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 المقدمة:  .1

  إطار  وجود أهمية المعلومات( نظم ورقابة تدقيق من نجاح فقد أدركت )جمعية (COBIT 1)بالنظر لما حققه    
 توصلت  ما آخر COBIT 5 فكان واالكتمال والدقة واألمن والحماية الرقابة معايير جميع ويدمج يضم شامل فاعل

 بخلق المساهمين احتياجات ، ويتعامل مع واإلدارة الحاكمية بين هدفاً  34مع  ٌتعامل وهو  2012 العام في إليه
  األهداف مع التكنولوجية األهداف المنافع، ويربط وتحقيق المخاطر وتقليل استثمار الموارد، خالل لهم من القيمة

 .المساهمين المؤسسية واحتياجات
من أجل   وتطبيقه إلى البيانات المناسب الوصول  طريقة يحدد رقابي إطار لقد أصبح من الضرورة أن يتم تصميم

 مرن  بشكل مصمماً  يكون  أن يجب كما وتدقيقه، إدارته ز بسهولةيتمي أن على ،تحقيق مصداقية القوائم المالية 
 التنفيذيون  المديرون  يتأكد أن يجب اليوم األعمال عالم  وفي األعمال، بيئة في تحدث تغيرات أي إلى لإلستجابة

وأهداف الوحدة   أهدافهم تحقيق على لمساعدتهم الممكنة، الفاعلية من قدر بأكبر تعمل تقنية المعلومات أن   من
لتقنية   فاعلة وإدارة والخصوصية،  واألمن واالستمرارية االمتثال تضمن  التنافسية، والتي الميزة االقتصادية، ولتبني

و  (COSO)التكنولوجيا، ولعل إطاري  في االستثمار من الربح وتعظيم بالمخاطر، المتعلقة المعلومات
(COBIT5) الداخلية  الرقابة تعزيز في لدورهما بيئة أية في اعتمادهما يمكن عالميين مرجعيين أهم إطارين  

 .المعلومات تقنية وحوكمة
 الدراسة: مشكلة  .2

  التكنولوجي  لمواكبة التطوروذلك  الداخلية الرقابةالحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات و  وسائل بتطوير االهتمام تزايد 
  والسرقة  االختالس حوادث في والمتمثلة المختلفة المعلومات تقنية طرق  إستخدام  نتيجة المصاحبة والمخاطر المستمر

وغيرها، ومن جهة أخرى فإن تحقيق رقابة تقنية المعلومات جزء أساسي من نظام الرقابة   والمعلومات البيانات وفقد
  الوحدات  نجاح في الزاوية حجر المالية القوائم مصداقية تحقيق في الوحدة اإلقتصادية، ويعدوالحوكمة الرقابية  الداخلية 

 .  أهدافها لتحقيق االقتصادية
 : الدراسةأسئلة   .3

 الرئيسي: السؤال 
في المصارف  القوائم المالية  مصداقيةالحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات والرقابة الداخلية في تحقيق مبادئ ما دور 
 العراقية؟ 

 االسئلة الفرعية:  
 ما مدى تأثير مبادئ الحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات والرقابة الداخلية في مستوى مصداقية القوائم المالية؟   -
التعليمي والمسمى الوظيفي وسنوات  )المستوى مصداقية القوائم المالية ت عزى لمتغيرات  مستوى وجد فروق في هل ت -

 الخبرة والدرجة الوظيفية والدورات التدريبية(؟ 
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 أهداف الدراسة:  .4

لقد سعت المنظمات الدولية الرقابية إلى العمل على تطوير اآلليات الرقابية باستمرار وذلك لتواكب التغييرات الحاصلة    
في البيئة من تطور تكنولوجي ، والذي رافقه تطور في عمليات االحتيال والتالعب مما انعكس سلبًا على مصداقية  

يخلق نقطة مرجعية واحدة لحوكمة تقنية  (COBIT 5)، وأن إطار عمل القوائم المالية والسيما في القطاع المصرفي 
المعلومات وإدارتها من خالل مبادئها الخمسة، وأن هذا اإلطار يضع مجاالت ذات صلة لجميع المؤسسات في مجال  

ية  واالمتثال للمتطلبات الحال (COBIT 5)الحوكمة وإدارة المعلومات، وقد سعت الشركات الستعمال إطار عمل 
 والمستقبلية، وتهدف الورقة إلى بيان اآلتي: 

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

 المستوى )لمتغيرات عزى فصاح عن القوائم المالية ت  اإل مصداقيةفروق في مستوى وجود مدى  التعرف على  .2
 (التعليمي والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة والدرجة الوظيفية والدورات التدريبية

 أهمية الدراسة:  .5

 :اآلتي فيأهميتها يمكن تحديد  وأهدافها ة الدراسة  لمشك اللمن خ
المعلومات والتي   ةتقنيتتناول الدراسة أحد المستجدات الحديثة في الفكر المحاسبي وهي حوكمة العلمية: األهمية  -

تعد من المجاالت التي مازالت في مراحلها المبكرة ومحاًل إلهتمام المنظمات المهنية والجهود البحثية وخصوصًا  
 في جمهورية العراق.

فعالية الرقابة   علىالمعلومات  تقنيهتوفير رؤية متكاملة وفق أ سس مهنية ألثر حوكمة  في العملية: تكمناألهمية  .1
 العراقية.  المصارف  الداخلية في 

 فرضيات الدراسة:  .6

 تتمثل فرضيات الدراسة في اآلتي:
القوائم   فىمستوى مصداقية اإلفصاح  داخلية فىتؤثر مبادئ الحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات والرقابة ال .1

 :  التالية اتالمالية وتنبثق من هذه الفرضية الفرضي
والتنفيذ، الدعم والتوصيل، المتابعة والتقييم،  االمتالكيؤثر مستوى تطبيق مبدأ )التخطيط والتنظيم،  -

القوائم   فيعلى مستوى الرقابة الداخلية في مصداقية اإلفصاح  COBIT 5 إطار والمراقبة( وفقالتوجيه 
 المالية. 

التعليمي والمسمى   المستوى )لمتغيرات عزى القوائم المالية ت  في فصاح اإلمصداقية توجد فروق في مستوى  .2
 ( الوظيفي وسنوات الخبرة والدرجة الوظيفية والدورات التدريبية
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 منهج الدراسة:  .7

 الدراسة على المناهج التالية:   اعتمدت   
 للتعرف على طبيعة ومحاور المشكلة، وصياغة الفرضيات.   االستنباطي:المنهج  .أ

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

  للمصارف  المالي األداء مستوى  على المعلومات ةتقني حوكمة تطبيق أثر لقياس التحليلي فضاًل عن إستعمال المنهج  
 . الدراسة فرضيات إلختبار المالئمة اإلحصائية باألساليب اإلستعانة خالل  من البحث، عينة

 حدود الدراسة: .8

جميع   فى جتمع الدراسة الحدود المكانية: تتمثل الحدود المكانية للدراسة في المصارف المسجلة بالعراق، حيث تمثل م
  موظف. 250 واستهدفتمصارف عراقية  على شملت فقد عينة الدراسة   أما موظفي المصارف العراقية

 . م2021 ـــــ إلى 2018للفترة من عام  الدراسة  تمر بهاالحدود الزمانية: تمثلت الحدود الزمانية للمدة التي 
 :البياناتأساليب جمع    .9

على أساليب عدة لجمع البيانات والمعلومات  الباحثون لغرض إنجاز البحث بجانبيه النظري والتطبيقي فقد اعتمد    
 ذات الصلة بمتغيرات البحث كاآلتي: 

 الجانب النظري  -
في الجانب النظري على المصادر والمراجع العالمية من الكتب والبحوث والمقاالت والرسائل   الباحثون اعتمد    
 فضاًل عن القوانين والتعليمات الصادرة من سوق العراق لألوراق المالية.  طاريح،واأل

  تطبيقي الجانب ال -
 في الجانب التطبيقي على ما يأتي:   الباحثون إعتمد 

عينة   االقتصاديةلقوانين والتعليمات النافذة ذات الصلة بالعمل الرقابي المصرفي فضاًل عن التقرير السنوي للوحدات ا
 البحث. 

إستمارة اإلستبيان حيث تم تصميمها بحيث شملت متغيرات البحث ومن ثم توزيعها على عينة مختارة من السادة مدراء 
عب في المصارف     )عينة الدراسة(.   لعراقيةاالفروع واألقسام والش 
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 الدراسات السابقة: .10
 الدراسات العربية:  -

 (: م2016دراسة ربيع ) .1
في الحد من االحتيال في الشركات  COBITهدفت الدراسة إلى: معرفة أثر مكونات نظام الرقابة الداخلية وفق إطار 

م استبانة كأداة االمساهمة العامة األردنية من وجهة نظر المحاسبين القانونيين األردنيين ، إعتمدت الدراسة على: أستخد
% من  81استبانة أي ما نسبته  154محاسبًا قانونيًا ، وتم تحليل  190عينة الدراسة على  أشتملتلجمع البيانات ، إذ 

 استبانة لعدم صالحيتها للتحليل .  36االستبانات الموزعة ، واستبعاد  مجموع
في الحد من االحتيال،   COBITتوصلت الدراسة إلى: وجود تأثير لمكونات أنظمة الرقابة الداخلية وفق نموذج إطار 

قابة الداخلية وفق إطار  وكذلك فأن اتجاهات المحاسبين القانونيين كانت نحو الموافقة على وجود أثر لمكونات أنظمة الر 
COSO  فأن اتجاهات المحاسبين القانونيين كانت نحو الموافقة على وجود أثر لمكونات  االحتيال، وكذلكفي الحد من

 أنظمة الرقابة الداخلية. 
ية  الداخلأوصت الدراسة: بضرورة قيام إدارة الشركة بإصدار تقرير عن مسؤوليتها عن تصميم والحفاظ على نظام الرقابة 

االخذ بمقترح الدراسة وهو مشروع لتحسين كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية للشركات المساهمة   االحتيال،للحد من  وفاعليتها
 العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي. 

 م(: 2017)العامري  دراسة  .2
وتناولت الدراسة إطار   األداء،حلة تدقيق إلى البحث عن الطرق الكفيلة لالنتقال بالتدقيق الداخلي إلى مر  الدراسة:هدفت 

 COSOم2004لغاية  وتعديالته. 
 العراقية.شركة تعبئة الغاز وهي إحدى تشكيالت وزارة النفط  الدراسة:مجتمع وعينة 

توصلت الدراسة الي: أن االعتماد على التدقيق المالي في الشركة عينة البحث ال يلبي حاجة الشركة لعملية التقويم 
 والقطاعات.والفروع واالقسام   لألنشطة

 االقتصادية. الثالثة الجاري والمستقبلي والمستمر في الوحدة  بأنواعهضرورة تطبيق تدقيق األداء  التوصيات:أهم 
 األجنبية:الدراسات  -

 :Zhang and le feverم( 2013زانج و لى فيفر ) دراسة .1
االنتفاع الفعلي منه من خالل   ومدى COBITطار مكانية التطبيق العملي إلإمدى  استكشافهدفت الدراسة إلى: 

بشكل سريع وعالقته ب  COBIT عن مساعدة اإلدارة لتفهم إطار المعلومات، فضالً تأسيس بيئة تقنية 
(27000ISO  ،ITIL( واستخدام برنامج أفتراضي ضمن قسم تقنية المعلومات ،)IT لجمع البيانات األساسية ،)

 ، ومن ثم تحليلها ومقارنتها بتصميمها النظري ، COBIT،واالستخدام الفعلي ألدوات 
والهيكل   والتي مثل المفاهيم المعقدة ،COBIT الت عملية تم تحديدها في إطارلى: وجود مشكإ وتوصلت الدراسة 

   COBITالمعقد ،واالفتقار إلى دليل إرشادي للتنفيذ ،وكذلك الوصول إلى بعض النقاط العملية فيما يتعلق بإطار 
تسهيل هيكل  (  بهدف COBIT-BSCستفادة منه ، كما تم طرح نموذج )والتي تساعد الوحدات االقتصادية لإل
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ستعمال نموذج إوحل المشكالت الناتجة عن استخدامه بشكل منفرد ، فضاًل عن أهمية  COBITأهداف الرقابة ل 
 القدرة للحصول على نتائج كمية من خالل المستويات أو الدرجات التي يتضمنها.

  :AL Zwyalif م(2013الزويلف ) دراسة .2
ستراتيجي، شرة لحوكمة تقنية المعلومات ممثلة بـ: )ايصال القيمة، والتوافق اإلثار المبالى: التحقق من اآلإهدفت الدراسة 

ثار غير  لى اآلإضافة إدارة المخاطر( على منفعة المعلومات المحاسبية التي تقدمها البيانات المالية، إدارة الموارد، و إو 
 (AISعلى نظم المعلومات المحاسبية ) تأثيرهاالمباشرة لهذه الحوكمة من خالل  

ستبانة وزعت على عينة من المديرين الماليين، والمدراء المسؤولين عن تقنية إأعتمدت الدراسة على: تصميم 
نحدار  ستخدام اإلإالمعلومات، والمدققين الداخليين في الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي، وقد تم 

داال احصائيا لحوكمة تقنية  تأثيران هناك ألى: إر نموذج البحث والفرضيات. توصلت الدراسة جل اختباأالمتعدد من 
ن حوكمة تقنية تحسن من قدرة نظام  أ المعلومات على منفعة المعلومات المحاسبية المستخدمة في التقارير المالية. كما 

المدراء في المستويات االدارية العليا بضرورة   المعلومات المحاسبية على انتاج معلومات بجودة عالية. توصي الدراسة
التركيز على تطبيق وتنفيذ حوكمة تقنية المعلومات، والتركيز على كل مجاالتها التي من شأنها زيادة منفعة المعلومات 

 التي تقدم للمستخدمين الخارجيين.
كمة تقنية المعلومات والتي من المتوقع ان  القيام بدراسات مستقبلية تتناول متغيرات اخرى لحو  أهمية :بـأوصت الدراسة 

بين   ضرورة ربط بعض االبحاث المتعلقة بإدارة تقنية المعلومات ،يكون له اثر على منفعة المعلومات المحاسبية
بحاث انتباه الشركات التي ال يوجد  وبين تحقيق االرباح، وقد لفتت هذه األ الحوكمة الجيدة والرقابة على تقنية المعلومات

رباح في % من األ20كثر من أنها تولد إولويات الشركة فأها فريق لحوكمة تقنية المعلومات، وتكون في مقدمة في
كثر فعالية، وتعمل أنفاق على تقنية المعلومات نها تجعل اإلهداف وذلك ألالمتوسط مقارنة بالشركات المماثلة في األ

 عمال. ر التقنية التي تحتاجها األعلى ترتيب وتنسيق مصاد
 الجانب النظري:

عن طريق معهد حوكمة تقنية المعلومات في الواليات المتحدة  1988تقنية المعلومات عام حوكمة  نشأ مفهوم 
 Van, 2008] [االمريكية , نتيجة للحاجة الدولية للسيطرة والرقابة على المعلومات والتقنية المرتبطة بها في المؤسسات

P2. 
ويطلق على هذه اإلجراءات حوكمة تقنية المعلومات التي تعَّرف ببساطة بأنَّها " :  ماتمفهوم حوكمة تقنية المعلو 

تحديد القرار السليم وإطار المساءلة لتشجيع ودعم السلوك المرغوب به واستخدام تقنية المعلومات " يشخ  ص هذا  
قرارات صحيحة وتحديد  المعلومات تتضمن              التعريف جانبين ، األول :  يبين بأنَّ حوكمة تقنية 

المسؤولية , أما الجانب الثاني من التعريف فيشير إلى السلوك المرغوب به الذي يختلف من منشأة إلى أخرى ,  
 .فهي ببساطة تحدد من يصنع القرار بخصوص حجم االستثمار في تقنية المعلومات وتنفيذ القرارات المتعلقة بها

[Weill 
 and Ross, 2004, P8]   
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وعرفت أيضًا على بأنَّها الحوكمة المؤلفة من مجموعة من إجراءات وسياسات ومسؤوليات وهياكل منظمة من أجل  
 ,Mirbaha (عملية دعم اتخاذ القرارات الفاعلة التي تساعد إلى الوصول إلى السلوك المطلوب والتصميم الصحيح

2008 p56  .) 
( Control Objectives For Information And Related Technologies( هو مختصر لـ )COBITإطار )

(، وجرى رفده بالمعايير الدولية المنبثقة الفنية والمهنية والتنظيمية ISACFيستند أساسًا إلى أهداف الرقابة التابعة لـ )
لومات المعتمدة على والخاصة بصناعات معينة. ووضعت األهداف الرقابية الناتجة عن ذلك لتطبيقات أنظمة المع

مستوى المؤسسات. ويستخدم مصطلح " المناسب والمقبول عمومًا" بوضوح بنفس معنى المبادئ المحاسبية المقبولة  
 . (Pauwels, 2006 p14)( GAAPعمومًا )

 مجاالت حوكمة تقنية المعلومات 
مجال من مجاالتها الخمسة إال أنَّه  تمثل مجاالت حوكمة تقنية المعلومات دورة حياة لها , و يمكن أن تبدأ من أي  

يفضل أنَّ تبدأ من مجال رصد استراتيجية تقنية المعلومات مع العمليات ، بعد ذلك يأتي مجال تقديم القيمة المتوقعة من  
تنفيذ االستراتيجية ، ومن ثم يأتي مجال تحديد المخاطر المتوقعة وإدارتها , ويبدأ بعد ذلك مجال إدارة موارد تقنية 

لمعلومات وتقديم الدعم إلى عملية التنفيذ ؛ لتتمكن المنشأة من تقديم مخرجات بكلف يمكن تحملها مع مستوى مقبول ا
( . إنَّ دورة الحياة الخاصة  ITGI, 2005 p7 )من المخاطر ، ويليه مجال مراقبة االستراتيجيات المنفذة وقياس النتائج

 Ndilula, 2008] -منشأة في بيئة ما البد لها أن تتأثر بالعوامل اآلتية :  بتقنية المعلومات ليست آتية من فراغ ، فكل  
p24 ] 
 القيم المتحققة ألصحاب المصالح.    -أ

 رؤية ورسالة وقيم المنشأة .  -ب
 أخالق وثقافة المجتمع والمنشأة.   -ج  

 والسياسات.تطبيق القانون والتشريعات   -د    
 ويمكن توضيح هذه المجاالت الخمسة التي تركز عليها حوكمة تقنية المعلومات 

 
 . ني ( بتصرف من الباحث ITGI , 2005 .COBIT 4.0,USA:7المصدر :  )

 تقديم قيمة 

 قياس األداء 

رصد استراتيجية 

 تقنية المعلومات 

 إدارة الموارد

 إدارة المخاطر 

مجاالت حوكمة 

 تقنية

 المعلومات
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ا الرقابة الداخلية( تعرف BASELحسب لجنة ) الرقابة الداخلية عرفة عملية يؤثر فيها مجلس اإلدارة، والمدراء   " بأنه 
وكافة المستويات اإلدارية بالبنك. فالرقابة ال تمثل مجرد إجراء أو سياسة يمكن تنفيذها في وقت أو تاريخ   التنفيذيين،

في هذه العملية يكون مجلس اإلدارة  ،ة بالبنكـنفذ على كافة المستويات اإلداريمحدد، لكنها تعتبر عملية مستمرة ت  
لتسهيل التشغيل الفعال للرقابة الداخلية ومراقبة فاعلية ذلك التشغيل  ةــولون عن وضع الثقافة المالئمؤ واإلدارة العليا مس

      .[92م، ص 2009" . ]جمعة، على أساس مستمر، ويشارك في هذه العملية كل أفراد التنظيم
على خمسة مكونات يتم  COSOالرقابة الداخلية وفق إطار  تشمل (COSO)وفقًا إلطار  مكونات الرقابة الداخلية 

لطفي،  [وتنفيذها من قبل اإلدارة لتوفير تأكيد معقول على تحقيق أهداف الرقابة، وهذه المكونات هي:   تصميمها
 .السيطرة(او المتابعة ، المعلومات والتوصيل، أنشطة الرقابة، تقدير المخاطر،  بيئة الرقابة)]67م، ص 2010

 (COBIT)مكونات إطار عمل الرقابة الداخلية حسب  
  وهي:تستخدم   تقنية المعلومات  في بيئةبأمن المعلومات المختص  COBIT مكونات إطار أبرزفيما يأتي 

  تتوافق  وان األساسية، المتطلبات بالمعلومات تتوفر ان  يجبخصائص المعلومات ولتنفيذ هذه الخصائص   -أ
 , ITGI ] هي: صخصائ سبعة وهي المعلومات،ص بخصائ المتعلقة العالمية المعايير مع خصائصها

(2007) , COBIT 4.0 USA  :27 ] 
اي ان المعلومات تكون ذات عالقة بالعمل وتسلم في الوقت المناسب، وتستخدم بأسلوب متوافق  :الفاعلية •

 وصحيح.
 اي االستخدام األمثل للمعلومات. :الكفاءة •
 واللوائح.ان المعلومات تتفق وتلتزم بالقوانين واألنظمة االلتزام: اي  •
 بها. المرتبطة والقدرات الالزمة  الموارد على الحفاظ  كذلك الحاجة عند المعلومات توافر التوفر:  •
 اي حماية المعلومات من الكشف عنها.  :السرية •
 .والتوقعات العمل قيم وفق على وكاملة  دقيقة المعلومات  ان أي النزاهة: •
 .المعلومات على إمكانية االعتماد اي الموثوقية: •

فرعية، إال ان  ( مجاالت) محاور اربعة على مقسمة هدفاً  وثالثون  أربعة من وتتكون المعلومات:  عمليات تقنية -ب
إجراءات واجب  الباحث حاول ان يتوسع بهذه األهداف بما ينسجم مع إطار البحث وهذه األهداف بمثابة الضوابط او 

 [ COBIT 3rd, 2007 p27] :توافرها ضمن عمليات تقنية المعلومات وهي كاآلتي
يشمل مجااًل واسعًا من التخطيط  إذللرقابة عدد من األهداف الفرعية  من ويتكون هذا المستوى  التخطيط والتنظيم. -اوالً   
إلى إدارة مشاريع معينه مثل إدارة  المتعلقة بالمنظمةستراتيجي لتقنية المعلومات وتكوين هندسة معمارية المعلومات اإل

  وغيرهاالمخاطر وإدارة الجودة  البشرية وتقديرالموارد  المعلومات، وإدارةاستثمارات تقنية 
حصول على أنظمة المعلومات وتنفيذها، وهذا المستوى  بعد التخطيط فان المنظمة تحتاج لل  والتنفيذ. االمتالك -ثانيا   

األنظمة وتطوير ومراقبة اإلجراءات والحصول على   واختيارستة أهداف للرقابة مثل إدارة التغيير، وتصميم  منيتكون 
 ا.ية البنية التحتية للمنظمة وغيرهتقن
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تظهر للعيان بعد تنفيذها وهذا المستوى له ثالثة عشر هدفًا   المعلومات بأنهاتمتاز مشاريع تقنية  لتقديم والدعم ا -ثالثاً 
إدارة العمليات، إدارة التسهيالت المقدمة للعمليات، إدارة البيانات، إدارة المشاكل والحوادث، مساعدة ونصح   للرقابة ومنها

 , .األنظمةمن أالزبائن، إدارة التهيئة، ضمان 
 [ITGI , 2007,COBIT 4.0 USA p28] 

مستوى معقول من   عملياتها وتضمنت ان تراقب شآوهذا يعني يجب على المن   المراقبة )المتابعة والتقييم( -رابعاً 
 ITGI, 2007] وكفء.على ضمانات مناسبة بأداء مهامها، وتضمن وجود تدقيق مستقل  الداخلية وتحصلالرقابة 

COBIT 4.0 USA p 28] 
عتماد عليها، وأن درجة الوثوق مانة المعلومات وإمكانية اإلأخاصية المصداقية تتعلق بن إ :  ة مصداقية القوائم المالي

ويكون ، التي بنيت عليها تلك المعلومات ةدلة الموضوعية أو طرق القياس السليمبالمعلومات تعد إنعكاسًا واضحا لأل
  ة وخالية من الـأخطاء الجوهري  ةبأمان البند موثوقًا به وذا مصداقية عالية إذا كانت المعلومات المتعلقة به تعرض

هي إحدى الخصائص   ةمصداقية القوائم المالي  تعتبرو  ]166، ص م2004حماد، [من التحيز  ة ومحايدة أو خالي
األساسيه للقوائم المالية أيضًا هي أحد معايير االعتراف والقياس لتلك القوائم حسب تعريف لجنة معايير المحاسبة 

   الدولية. 
مكانية االعتماد عليها من قبل المستفيدين منها وخاصة متخذي القرارات إقية او موثوقية القوائم المالية وتعني مصدا

 . ]24، ص م 2009حنان رضوان والبلداوى نزار، [هي: ولتحقيق ذلك يجب توافر ثالثة خصائص ثانوية 
العملية المالية مطابقة مع صدق المعلومات في تمثيل الظاهرة موضوع البحث: أي يجب أن تكون طبيعة  .أ

 أرقام المعلومات المقدمة.
الموضوعية أو قابلية التحقق: أي القياس عندما يتم إعادة القياس من قبل أي محاسب أو مدقق آخر يتم  .ب

 التوصل الي نفس النتيجة. 
  وذلك  الحياد: أي خلو من التحيز لمصلحة فئة على حساب فئة أخري، وال تغلب مصلحة فئة على أخري. .ج

يجب أن تكون المعلومات خالية من أية أخطاء جوهرية أو أي تحيز وأن المظاهر الرئيسية للمصداقية تتمثل 
 في التمثيل الصادق وأولوية الجوهر علي الشكل والحياد والحيطة الحذر. 

البحث لبيان  ومن خالل ما تم بيانه لواقع الرقابة الداخلية كأحد أدوات حوكمة تقنية المعلومات في المصارف عينة 
القوائم المالية ، فعلى الرغم من إستيفاء حوكمة تقنية المعلومات لبعض الشروط الشكلية مع عدم   مصداقيةتحقيق 

مراعاة من المصارف عينة البحث بالعديد من األطر القانونية ، لذلك فإن دورها ما زال محدودًا في تحقيق األهداف 
الرقابية. ويلقي هذا قدرًا كبيرًا من الشك بشأن مدى فاعلية حوكمة تقنية  التي شكلت من أجلها وهو تعزيز الحوكمة 

المعلومات ودورها في تحقيق المصداقية للقوائم المالية مما يتطلب معه ضرورة تطوير آليات عمل حوكمة تقنية 
وة بنجاح يجب على  المعلومات ، وعلى أن تكون قابلة للتحديث أو التعديل أو اإلضافة، وحتى يتم إجتياز هذه الخط 

المصارف أن تكون مدركة بخطورة الوضع القائم لها ، ويكون لديها قناعة ورغبة في المواجهة . وينبغي أن يكون  
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بنيانها من منظور خدمة المستفيدين منه في المقام األول ، ويعد هذا نتاج أحد أسباب تحقق الشفافية والمصداقية  
 بالقوائم المالية لدى المستثمرين.

ساسيان للقوائم المالية ، وهما مفهوم قائمة الدخل ومفهوم قائمة المركز المالي  أهناك مفهومان  المالية:فهوم القوائم م
عداد قائمتين اخريين هما قائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة إ ومن هذين المفهومين ) القائمتين ( يتم اشتقاق و 

األساسيين للقوائم المالية مفاهيم ثانوية للعناصر المكونة لتلك القوائم مثل  )  التدفقات النقدية ، ويضم كل من المفهومين
قدر ممكن من   أكبر استخالص. ( وأن الغرض من هذا التبويب هو اإليرادات. المصروفات،..  االلتزاماتصول ، األ

 . ]83 م، ص2015، حنان[المالية المعلومات المفيدة لمستخدمي المعلومات 
لو قام   العالقة حتى ذات  االقتصادية عداد القوائم المالية على ادارة الوحدة إ مسؤولية إعداد القوائم المالية: تقع مسؤولية 

لمعلومات الواردة فيها  .وبذلك تستخدم القوائم  ال يعفي اإلدارة من مسؤوليتها عن كافة ا ك بإعدادها، فذلالمحاسب 
المالية كوسيلة لتقييم وظيفة الوصاية التي أسندها المالك لإلدارة بتسيير أعمال الشركة واستخدام موارد الوحدة  

 .  ]103،ص  م2012 الجعارات,[.  االقتصادية
القوائم المالية التي ينبغي عرضها من خالل الشكل  ويمكن توضيح مكونات القوائم المالية والتي تشكل الحد األدنى من 

  :اآلتي
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وكذلك مواردها التي ال يتم االعتراف بها في الميزانية  االقتصاديةوهناك تقارير أخرى تتعلق بمصادر أموال الوحدة 
  –أما بالنسبة للتقارير التي تعرض خارج نطاق القوائم المالية  .IFRSsإلى معايير التقارير المالية الدولية  استناداً 

مة المضافة فتعد خارج  الداخلية لإلدارة والتقارير البيئية وقوائم القي االستخداماتكالتقارير المالية التي تعد ألغراض 
 .IFRSsبالغ المالي الدولية نطاق معايير اإل

تعد القوائم المالية الوسيلة األساس لإلبالغ المالي عن الشركة ، إذ تقيس المعلومات التي  :أهمية القوائم المالية
تحدث في حقوق الملكية تتضمنها نتائج النشاط والمركز المالي للشركة ، ومن خاللها يتم التعرف على التغيرات التي 

، وتعد القوائم المالية حجر الزاوية التي تقوم عليها عملية إتخاذ القرارات ، وهي في النهاية ملخص كمي للعمليات 
 واألحداث المالية وتأثيراتها في أصول والتزامات الشركة وحقوق ملكيتها .

ا وحدًة معلوماتية واحدة بحكم العالقة المتبادلة بين هذه  لذا فإنَّ الفهم الضروري للقوائم المالية يقتضي النظر إليه   
جعارات  [ القوائم ، فقائمة الدخل تعد ضرورية إلعداد قائمة المركز المالي وقائمة التغيرات في حقوق الملكية

 . ] 93، ص م2012،
بادئ ومعايير محاسبية تحدد ويبين )دهمش( "تعد القوائم المالية الناتج النهائي للمحاسبة المالية ، ويخضع إعدادها لم

البيانات المالية التي يجب أنَّ تشملها هذه القوائم ، وتحكم عمليات تنظيمها وقياسها وتجميعها وتعديلها وعرضها" .  
 ] 34م، ص  2009دهمش ، [

القوائم ينبغي أن يعرفوا نقاط  تستخدم القوائم المالية التخاذ القرارات ،  لذلك فإنَّ مستخدمي هذه : حدود القوائم المالية 
الضعف والحدود المالزمة لهذه القوائم التي تحد من فائدتها إذا لم تأخذ في الحسبان عند استخدام هذه القوائم ، ومن  

 ء قائمة الدخل أو الميزانية العمومية هي النقاط آالتية :أهم هذه الحدود والنواقص المالزمة للقوائم المالية سوا
"تستخدم التقديرات واألحكام الشخصية عند إعداد القوائم المالية سواء بالنسبة للموجودات  :استخدام التقديرات  -1

ات ، ومن  أو بالنسبة للمطلوبات األمر الذي يجعل رقم صافي الدخل وبعض أرقام الميزانية تعاني من أخطاء التقدير 
م، ص  2003حنان،[أمثلة هذه التقديرات تقدير الديون المشكوك في تحصيلها, تقدير العمر االفتراضي للموجود 

287[ . 
"يعد مبدأ التكلفة التاريخية أساسًا مقبواًل ومتعارف عليه في إعداد القوائم المالية   :استخدام أسس تقييم مختلفة -2

ريق المستندات المؤيدة ، ورغم ذلك فإنَّ بعض الموجودات والمطلوبات تعكس لكونه يسهل عملية التحقق منها عن ط
القيمة الجارية أو الصافي القيمة المحققة مثل : المدينون إذ تظهر بصافي القيمة التي يمكن تحصيلها ، وكذلك 

 ما أقل "المخزون واالستثمارات قصيرة األجل يظهران بالتكلفة أو السوق أيه
إعداد القوائم المالية وفقًا الفتراض ثبات القوة الشرائية لوحدة   مالنقد: "يتالقوة الشرائية لوحدة ثبات  افتراض -3

وهذا االفتراض مخالف بصورة واضحة للواقع إذ إن  وحدة النقد تتغير في حقيقة األمر بمرور الوقت بسبب  النقد،
ينبغي على مستخدمي القوائم المالية أن يكونوا على علم بوجود بعض االختالف بسبب تغيرات  األسعار، لذلك تغيرات 
   .]67، ص  م2004حماد، [" األسعار
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 مثل: تعدد في بدائل قياس بعض عناصر القوائم المالية  محاسبية: بديلة يوجدق إستخدام أساليب أو طرائ -4
تكاليف األبحاث والتطوير أو   ورسملة طرائق حساب قسط اندثار الموجودات الثابتة وطريقة حساب تكلفة المخزون 

ة واسعة من البدائل  والمشكلة هي أنَّ مهنة المحاسبة تقبل عمومًا مجموع الدخل، وصفها مصروفًا يحمل على قائمة 
على الرغم من أنَّ تطبيقها يؤدي إلى اختالفات جوهرية في تحديد دخل الفترة وتقييم الموجودات )المعيار الدولي رقم  

1) 
غياب المعلومات النوعية أو الحقائق غير القابلة للقياس الكمي ال يتم إدراج بعض العناصر في القوائم المالية   -5

قدرة اإلدارة على تحقيق األرباح غياب  االقتصادية،مي مثل قيمة الهيكل التنظيمي للوحدة غير قابلة للقياس الك
 .  ]98م، ص 2001جربوع، ال[ األحداث غير المالية. عن القوائم المالية وهي تؤثر تأثيرًا كبيرًا في القرارات

حدة االقتصادية ولكن ال يتم هناك عدة بنود ذات أهمية نسبية للو  : يوجدمحاسبياً عدم تسجيل بعض البنود  -6
االعتراف بها محاسبيًا الفتقارها إلى الموضوعية والموثوقية على الرغم من أهميتها النسبية للوحدة االقتصادية مثل  

 . يمة شهرة المحل المنتجة داخلياً قيمة الموارد البشرية وق
تمتلك اإلدارة قدرة التأثير على مضمون القوائم  : قدرة اإلدارة على التأثير في محتوى ومضمون القوائم المالية  -7

المالية في حدود معينة ، وذلك باستخدام أساليب وأنشطة في نهاية السنة المالية كعقد الصفقات أو مزاولة أنشطة  
الية عنها مثل : شراء بضاعة بقروض طويلة األجل لتحسين نسبة معينة قبل نهاية السنة التي يتم إعداد القوائم الم

   ]52م، ص 2011العداسي، [ ،التداول
 مجتمع وعينة الدراسة  .11

في  والموظفين العاملين الشعب  يري وأعضاء مجلس االدارة ورؤساء األقسام ومد المديرين منجتمع الدراسة ميتمثل 
       (Yamane, 1967 )  العالم  يمانوتم تحديد حجم العينة وفقا لصيغة  404والبالغ عددهم  المصارف العراقية 

 
 حيث:

N  حجم المجتمع : 
n  حجم العينة : 
d  هامش الخطأ : 

   d= 0.07بتطبيق المعادلة أعاله وعند
207.0*4041

404

+
=n

مجتمع ن ونسبة أل . 136بلغ حجم العينة 
  من عشوائي إلى طبقي  العينة الطبقية. ولكن تغيير التصميم قمنا بإستخدامفقد  طبقات )فئات(الدراسة يتكون من عدة 

وبذلك يصبح أقل حجم   2 هومن قبل اإلحصائيين و المقترح يتطلب زيادة حجم العينة بضربه في معامل تأثير التصميم 
حجم كل   االعتبارخذين في آبي وقد تم توزيع العينة على الطبقات توزيع نس .= 2 * 136 272عينة ممكن هو 

 .طبقة
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 الفئات المستهدفةتوزيع 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
 . (م2021من المسح الميداني) نيالباحثاعداد   المصدر:         

 أدوات الدراسة:  .12
إن األدوات المعتمدة في جمع وتحليل البيانات الميدانية هي اإلستبيان، حيث تم تصميم نموذج اإلستبيان يتضمن 

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

لقد تم تصميم النموذج وتنفيذه عن طريق توزيعات للعينة المذكورة من ى نتائج قاطعة حول مشكلة الدراسة، للوصول إل
إستمارة  22إستمارة تم إستبعاد  272ن مجموع اإلستمارات الموزعة هي المصارف العراقية وذلك من أجل ملئها وقد كا

 فقط .
 اختبار الفرضيات .13

(  tتم استخدام اختبار )ة فرضيكل لاالنحدار المتعدد باستخدام في هذا الجانب قام الباحث باختبار فرضيات البحث 
( يتم القبول  %1( عند )sig) المعنوية ى باستخدام مستو  الفرضية( حيث يتم قبول أو رفض Fوايجاد قيم ) للعينة الواحدة

(  0.005أقل من ) المعنوية( يتم القبول عندما تكون قيمة %5( وعند )0.001أقل من ) المعنويةعندما تكون قيمة 
 معنوية النموذج ككل. علىحيث يدل ذلك 
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على مصداقية القوائم  الداخلية والرقابةمبادئ الحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات : تؤثر األولىاختبار الفرضية 
 .المالية

  والرقابةلدراسة تأثير مبادئ الحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات  االنحدار المتعددتحليل نتائج  (2) جدول رقم
 مصداقية القوائم الماليةعلى  الداخلية

معامل   المتغيرات المستقلة
 االنحدار

Std. 
Error 

قيمة إختبار 
t 

القيمة  
 االحتمالية

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

 COBIT 5 -0.436 0.065 -6.714 **0.000 إطارمستوى تطبيق مبدأ االمتالك والتنفيذ وفق 
 COBIT 5 0.830 0.057 14.552 **0.000 إطارمستوى تطبيق مبدأ الدعم والتوصيل وفق 
 COBIT 5 0.570 0.040 14.092 **0.000 إطارمستوى تطبيق مبدأ المتابعة والتقييم وفق 

 COBIT 5 0.861 0.078 11.038 **0.000 إطارمستوى تطبيق مبدأ التوجيه والمراقبة وفق 
%= 992F=101284.34 (sig =0 .000)                                                        R 

 . (م2021من المسح الميداني) نيالباحثإعداد 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  مصداقية القوائم المالية
ية لتقنية المعلومات المتمثلة في )مستوى تطبيق مبدأ الدعم  كما يتضح من نتائج الجدول أن مبادئ الحوكمة الرقاب   

و مستوى تطبيق مبدأ  COBIT 5ومستوى تطبيق مبدأ المتابعة والتقييم وفق اطار  COBIT 5والتوصيل وفق اطار 
الية  ( لديها تأثير ايجابي ذو داللة احصائية على مستوى مصداقية القوائم الم COBIT 5التوجيه والمراقبة وفق اطار 

 COBIT % كما نجد أن مستوى تطبيق مبدأ التخطيط والتنظيم وفق اطار 1وذلك عند مستوى معنوية  Tوفقًا إلحصاء 
يؤثر سلبيًا في مستوى مصداقية القوائم المالية عند    COBIT 5ومستوى تطبيق مبدأ التخطيط والتنظيم وفق اطار   5

 %. 1مستوى داللة احصائية 
يأتي في مقدمة   COBIT5نحدار نجد أن مستوى تطبيق مبدأ التوجيه والمراقبة وفق اطار ومن قيم معامالت اال    

 . 0.860الترتيب من حيث التأثير النسبي على مستوى مصداقية القوائم المالية حيث بلغت قيمة معامل االنحدار له 
في مصداقية االفصاح عن   الداخلية الرقابةداللة احصائية( على مستوى  )ذو ايجابيويتضح من ذلك أن هنالك تأثير 

 القوائم المالية. 
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القوائم المالية  اإلفصاح فى مصداقية توجد فروق فى تطبيق مبادئ الحوكمة الرقابية على :انيةالثاختبار الفرضية 
 .تعزى لمتغيرات المستوى التعليمي والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة والدرجة الوظيفية والدورات التدريبية 

 
 

على مصداقية القوائم  الداخلية الرقابة نتائج اختبار تحليل التباين االحادي للفروق في مستوى  (3)جدول رقم 
 والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة والدرجة الوظيفية والدورات التدريبية  المستوى التعليميتبعًا لمتغيرات المالية 

مجموع   مصدر االختالف المتغيرات  
 المربعات

 اتدرج
 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

 المسمى الوظيفي
 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( 2021من المسح الميداني) نيحثالمصدر: البا
  تعزى  المالية القوائم مصداقية على  الداخلية الرقابة مستوى  لتطبيق معنوي  تأثير أن هنالك (3)  يالحظ من الجدول رقم  

  الفرض  هذا الختبار. التدريبية  والدورات الوظيفية والدرجة الخبرة وسنوات الوظيفي والمسمى التعليمي المستوى  لمتغيرات
  توضح  (3)  بالجدول والنتائج للفروق وايجاد قيمة )ف( والقيمة االحتمالية حاديألا التباين تحليل  اختبار استخدام تم

 % معنوية ولمتغير والمسمى5أن متغير سنوات الخبرة بالمصرف القيم االحتمالية له عند  ويالحظ .اإلجراء هذا نتيجة
  أن  على تدل إجابات وهي % هي دالة احصائيا1الوظيفية والدورات التدريبية عند مستوي معنوية  والدرجة  الوظيفي

المالية    القوائم  مصداقية على  الداخلية الرقابة مستوي  لمعيار وفقا يوافقون  بالمصارف العاملين من المبحوثين عينة غالبية
  دالة بدرجة موافقة إلى تشير حيث عالية، بدرجة مرتفعة االختيارية( ف) قيمة وكانت المبحوثين، نظر وجهة من

 الحسابية  المتوسطات قيم  جميع أن الباحثين الحظ عليه  وبناءً (  α< 0.010.05 ,) الداللة ى مستو  عند  إحصائية
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  عينة  في المبحوثين قبل من العبارات علي   موافقة بوجود االستنتاج  تم وبالتالي ، الفرضي الوسط قيمة من أعلى للعبارات
 . المالية  القوائم  مصداقية على الداخلية  الرقابة في مستوى  الدراسة حيث توجود فروق ذات داللة احصائية  

االفصاح في القوائم المالية   مصداقية  على  الداخلية  الرقابةمستوى كما نجد أن هنالك فروق ذات داللة احصائية في  
وجود فروق ذات داللة  ( 3)% .  يالحظ من الجدول رقم 5تعزى لمتغير الدورات التدريبية وذلك عند مستوى معنوية 

مصداقية القوائم المالية تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية والدورات التدريبية عند مستوى   على احصائية 
مصداقية القوائم المالية تعزى لمتغير سنوات الخبرة  علىنجد أن هنالك فروق ذات داللة احصائية  % ، كما1معنوية 

 .%5في المصرف وذلك عند مستوى معنوية 
 مناقشة النتائج .14

ويلقي هذا قدرًا كبيرًا من  المعلومات ودورها في تحقيق المصداقية للقوائم المالية تقنيهمدى فاعلية حوكمة  -1
المعلومات ، وعلى أن تكون قابلة للتحديث  تقنيهالشك حيث يتطلب معه ضرورة تطوير آليات عمل حوكمة 

بخطورة  أو التعديل أو اإلضافة، وحتى يتم اجتياز هذه الخطوة بنجاح يجب على المصارف أن تكون مدركة
الوضع القائم لها ، ويكون لديها قناعة ورغبة في المواجهة .ينبغي أن يكون بنيانها من منظور خدمة  

 المستفيدين منه في المقام األول. 
 محاسبية  معلومات المصرف يصدرها التي المالية التقارير تتضمن حيث المالية القوائم في المصداقية مبدأ -2

  يصدرها  التي المالية  التقارير في وتناقضات أخطاء وجود يندر و مستخدميها اهتمامات جوانب تغطي كاملة
 من أعدت الذي  الغرض عن بصدق المالية التقارير إعداد في المستخدمة المعلومات بإعتبار أن الحالي النظام

 .التحريف من وسالمتها بصحتها الحالي النظام من المستخرجة البيانات تتميز حيث عنه تعبر أو  أجله
المتمثلة و  COBIT 5 وفق اطار أن مبادئ الحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات األولى  الفرضيةتظهر نتائج  -3

في )مستوى تطبيق مبدأ الدعم والتوصيل و مبدأ المتابعة والتقييم و مبدأ التوجيه والمراقبة ( لديها تأثير ايجابي 
% كما 1وذلك عند مستوى معنوية  Tذو داللة احصائية على مستوى مصداقية القوائم المالية وفقًا إلحصاء 

ومستوى تطبيق مبدأ التخطيط والتنظيم   COBIT 5 اطارنجد أن مستوى تطبيق مبدأ التخطيط والتنظيم وفق 
%،  1يؤثر سلبيًا في مستوى مصداقية القوائم المالية عند مستوى داللة احصائية   COBIT 5وفق اطار 

يأتي في مقدمة الترتيب من حيث  COBIT 5حيث نجد أن مستوى تطبيق مبدأ التوجيه والمراقبة وفق اطار 
لتطبيق بعض  مصداقية القوائم المالية، ويتضح من ذلك أن هنالك تأثير ايجابي التأثير النسبي على مستوى 

مبادئ الحوكمة الرقابية )مبدأ الدعم والتوصيل ومبدأ الدعم والتوصيل ومبدأ المتابعة والتقييم ومبدأ التوجية 
 .وائم الماليةفي مصداقية االفصاح عن الق الداخلية  الرقابةعلى مستوى ذو داللة احصائية(  والمراقبة( 

مبادئ الحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات  لتطبيق معنوي  تأثير يوجدانه  الثانية الفرضيةأختبار تظهر نتائج  -4
  والدرجة  الخبرة وسنوات الوظيفي والمسمى التعليمي المستوى  لمتغيرات تعزى  المالية القوائم مصداقية على

  والقيمة ( ف)  قيمة وايجاد للفروق  االحادي التباين تحليل  اختبار استخدام تم ،حيث التدريبية والدورات الوظيفية
 ولمتغير معنوية% 5 عند له االحتمالية القيم بالمصرف الخبرة سنوات متغير أن الي توصلت االحتمالية
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  ان  حيث احصائيا دالة  هي و % 1 معنوية مستوي  عند  التدريبية والدورات الوظيفية والدرجة   الوظيفي والمسمى
 نظر  وجهة من  المالية القوائم مصداقية على الداخلية الرقابة مستوي  لمعيار وفقا موافقه العبارات اتجاه

  إحصائية دالة بدرجة موافقة إلى تشير حيث عالية، بدرجة مرتفعة االختيارية( ف) قيمة وكانت المبحوثين،
  الرقابة  مستوى  في احصائية داللة  ذات فروق  هنالك  أن نجد كما (،  α< 0.010.05) الداللة مستوي  عند

  المصرف  في الخبرة سنوات لمتغير و التدريبية الدورات لمتغير تعزى  المالية القوائم  في االفصاح على الداخلية
تطبيق مبادئ الحوكمة الرقابية   في احصائية داللة  ذات فروق  وجود وايضا% .   5 معنوية مستوى  عند وذلك
  مستوى  عند  التدريبية والدورات الوظيفية والدرجة الوظيفي المسمى لمتغيرات تعزى  المالية  القوائم  مصداقية  على 

 . .%1 معنوية
 التوصيات .15
 توصيات موجهه للبنك المركزي  -

بالبنك المركزى العراقي كونها ت عد مالئمة لمواكبة   COBIT 5 ضرورة تبني األطر الحديثة المتمثلة بإطار -1
التغيرات والتطورات السريعة لألنشطة المصرفية في ظل األنظمة التقليدية والمؤتمتة وتوفر إطار مالئمًا إلتخاذ 

األمثل لمواجهة والحد من المخاطر التشغيلية ومخاطر تقنية  االستعدادالقرارات في الوقت المناسب وتحقق 
 . ماتالمعلو 

ن  العناية بتحسين أنشطة الرقابة من قبل البنك المركزى العراقي من خالل اإلهتمام بوجود األنظمة التي تبي   -2
وصفًا لألعمال المناطة باألفراد وبيان مسؤولياتهم مما يمكنهم من أداء وظائفهم بكفاءة ومسؤولية، وكذلك  

التي تساعد األفراد والمسئولين على إنجاز الوظائف  العمل على إنتاج وتوفير المعلومات الدورية والتفصيلية 
 .التخطيطية والرقابية بكفاءة

ويلقي هذا قدرًا كبيرًا  مدى فاعلية حوكمة تقنية المعلومات ودورها في تحقيق الشفافية والمصداقية للقوائم المالية -3
 .آليات عمل حوكمة تقنية المعلومات تطبيقضرورة ل  توجيه المصارف من الشك حيث يتطلب معه

لتنسيق فيما لالتي تخضع لها المصارف بالبنك المركزي األجهزة الرقابية واإلشرافية المختلفة  أهتمامضرورة  -4
بينها لمنع تداخل صالحياتها ومسؤولياتها , وبالتالي تفعيل دورها الرقابي على عمل هذه المصارف والتحقق  

لقوانين والتعليمات النافذة , وكذلك مدى إلتزامها بتشكيل اللجان التابعة إلى مجلس  من مدى إلتزامها بتطبيق ا
 اإلدارة ومن ضمنها لجان التدقيق. 

   توصيات موجهه للمصارف  -

الـأخرى نظرًا   COBIT5ضرورة  إهتمام ادارت المصارف بمبدأ )األمتالك والتنفيذ( أسوة بمبادئ إطار  -1
 ألهميتها فى تطبيق مبادئ الحوكمه الرقابية لتقنية المعلومات فى المصارف نحو األداء األفضل. 

وذلك وضع أهداف استراتيجية لقسم تقنية المعلومات، من أجل دعم الحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات  ضرورة -2
 عبر:
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 ي.االستعانة بالجهات االستشارية في المجال االستراتيج -أ
إعادة صياغة رسالة ورؤية المصارف بما يتوافق مع اهداف دعم الحوكمة الرقابية لتحقيق المصداقية في   -ب

 القوائم المالية. 
 لرفع كفاءة أنظمة الرقابة.  تاالستعانة بالمختصين بمجال تقنية المعلومات واالتصاال -ت

 . المعلومات تقنية أدوات على المعتمدة المعلومات أمن سياسات من بالتأكد المعلومات تقنية أنظمة مدقق قيام -3
ضرورة االهتمام بالرقابة الداخلية وتطوير عناصرها بما يتالئم مع اإلصدارات الحديثة لها ، إذ تعد أحد أهم   -4

األعمال ، وألنها جزء ال يتجزأ من نظام   ءمحرك مهم ألدا االدفاعات ضد فشل الوحدات االقتصادية ، ألنه
 الحوكمة . 

لحوكمة تقنية  COBIT 5 للرقابة الداخلية مع إطار  COSOورة األخذ فى الحسبان تكامل إطار ضر  -5
 المعلومات ألنه سيسهم في تدعيم نظام الحوكمة المصرفية بالكامل من أجل تحقيق المصداقية للقوائم المالية. 

 . ال لتقنية المعلوماتتكاليف االستخدام الفع  ب هتماماإل ضرورة -6
مثل  توجه المدققين الداخليين نحو استخدام أدوات التقنية الحديثة في أمن معلوماتها وسريتهاضرورة  -7

 البرمجيات الرقابية الحديثة واالطر العالمية المعتمدة للرقابة من اجل تحسين اإلفصاح بالقوائم المالية.
 المراجع: 

 المراجع العربية:  -
 ، طبعة اولى، مؤسسة الوراق . الحسابات بين النظرية والتطبيقمراجعة (، 2000الجربوع، يوسف محمود،) .1
( "وضع نموذج مقترح لخصائص المعلومات المالية ذات الجودة العالية دراسة  م2012الجعارات، خالد جمال) .2

 . 33، العدد مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية نظرية تحليلية " 
تقنيه المعلومات و أثره في مستوى األداء للشركات الصناعية   (، مدى حاكمية2008الذيبة، زياد عبد الحليم، ) .3

باستخدام إطار عمل أهداف الرقابة للمعلومات و التقنيه المرتبطة بها : دراسة تطبيقية على الشركات  
الصناعية المدرجة في بورصة عمان، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية  

 ة العلوم المالية والمصرفية، غير منشورة. كلي /
(في تحسين cosoدور تدقيق األداء وفق مفهوم ) ،( م2017عبد األمير )و العامري ، محمد صالح الدين  .4

إلى   ،شهادة المحاسب القانوني إجراءات التدقيق الداخلي ـ بحث تطبيقي في وزارة النفط ، رسالة مقدمة لنيل
 .المعهد العربي للمحاسبين القانونينهيئة األمناء في 

" ،  نحو نظام الكتروني للرقابة الداخلية يتالءم وأنشطة التجارة اآللية( "م 2011 سعد هشام )  ،  العداسي  .5
 .  14مجلة الرقابة المالية، العدد  

للنشر  ( " المدخل الحديث لتدقيق الحسابات " ، الطبعة االولى ، دار صفاء م2009جمعة ، احمد حلمي ) .6
 والتوزيع ، عمان ، األردن. 
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(، القياس واإلفصاح عن المخاطر في البنوك التجارية على ضوء المعايير م2011حسن، عبد الصمد)  .7
،  32بين النظرية والتطبيق، المجلة المصرية للدراسات التجارية، مجلد  I Iالمحاسبية ومقررات لجنة بازل 

 . 1العدد 
شرح معايير المراجعة الدولية واالمريكية  -وعة معايير المراجعة( موس2004حماد ، طارق عبد العال ) .8

 والعربية ، الدار الجامعية ، طرابلس. 
(، أثر هيكل الملكية في  2012حمدان، عالم محمد، عناسوة، محمد سالمة، العتيبي، محمود حسني، )  .9

، مجلة   2008 – 2003للفترة مستوى في تقنيه المعلومات وأثرها في أداء المصارف األردنية، دراسة تحليلية 
 الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، المجلد العشرون، العدد الثاني.    

( " مبادئ المحاسبة المالية القياس واالفصاح في القوائم  م2015نزار فليح )  وحنان رضوان حلو ، البلداوي  .10
 مان ، األردن  المالية " أثراء للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ،ع

المعلومات" ،  تقنية( "الضوابط الرقابية والتدقيق الداخلي في بيئة 2005أبو رز ) دهمش ، نعيم وعفاف اسحق .11
 ، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ، جامعة الزيتونة ، األردن.المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس 

التدقيق الخارجي في تقويم إدارة مخاطر المشروع على وفق إطار  (، دور 2012راجي ، علي عبد الحسين، ) .12
(COSO  مقدم إلى مجلس المعهد العالي ،)( ، بحث تطبيقي في مصرف بغداد )شركة مساهمة خاصة

 للدراسات المحاسبية والمالية ، جامعة بغداد، وهو جزء من متطلبات نيل شهادة المحاسبة القانونية.
تير، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة جرش الموسومة " أثر مكونات رسالة ماجس ،( م2016ربيع ) .13

دراسة  في الحدمن االحتيال في الشركات المساهمة العامة االردنية:    cosoالرقابة الداخلية وفق اطار لجنة 
 من وجهة نظر المحاسبين القانونين االردنيين"

الكتروني للرقابة الداخلية يتالءم وأنشطة التجارة اآللية" ، مجلة الرقابة  ( "نحو نظام 2006زغلول، هشام )  .14
 .  14المالية، العدد  

( " األنظمة المحاسبية المتخصصة " ، دار الجامعة الجديدة للنشر 1988عثمان ، األميرة ومحمد ، احمد، ) .15
 ، اإلسكندرية ، جمهورية مصر العربية .

 ." المراجعة بين النظرية والتطبيق " ، الدار الجامعية ، مصر  (م 2010لطفي ، امين السيد احمد، )  .16
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