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وزيادة  األداء المالي تحسين جودةدور حوكمة تكنولوجيا المعلومات في  "

 " دراسة ميدانية ــ المصرية ة التنافسية بالبنوكالقدر

 امي محمد أحمد غنيمي *ـد. س

 :صملخال

دور حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة األداء المالي وزيادة القـدرة  الدراسة تتناول هذه     

 المخاطر التيتخفيض للوجيا المعلومات ضرورة تفعيل آليات حوكمة تكنو والتنافسية بالبنوك ، 

بصفة خاصة ، والتي معمال بصفة معامة والبنوك تصاحب استخدام تكنولوجيا المعلومات في منظمات األ

تصاالت وتبادل المعلومات ، والتركيز بككل لتقدم الهائل في تكنولوجيا االظهرت كنتيجة طبيعية ل

معلي  رفية للعمالء والمستفيدين معبر المواقع اإللكترونيةأساسي معلي تنفيذ األنكطة وتقديم الخدمات المص

 البنوك التجارية.خاصة اإلنترنت في كافة منظمات األمعمال و

ولقد قام الباحث باختبار فروض البحث من خالل دراسة ميدانية أُْجِريت معلي معينة من المديرين      

خرى من خبراء تكنولوجيا المعلومات الماليين ومسئولي إدارة المخاطر بالبنوك المصرية ، ومعينة أ

، وذلك الختبار فروض  SPSSوالحوكمة بالبنوك المصرية باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

 البحث.

حوكمة تكنولوجيا المعلومات تساهم بدرجة : أن من أهمهاالنتائج  معدد منتوصلت الدراسة إلي و     

تكنولوجيا المعلومات وتدمعم كل من تحسين األداء كبيرة في الحد من المخاطر المصاحبة الستخدام 

ة نضرورة تككيل لج : كانت أبرز التوصيات ، وقدالمالي وزيادة القدرة التنافسية للبنوك التجارية 

بالبنك لحوكمة تكنولوجيا المعلومات ، وأن يقوم معهد حوكمة تكنولوجيا المعلومات بإصدار مستقلة 

لمعيار بتطبيق ا ات التي تضمن االلتزامركاداإلوضع وعلومات ، معيار خاص بحوكمة تكنولوجيا الم

 .والبنوك منظمات األمعمالبكافة 

 :الكلمات المفتاحية

حوكمة تكنولوجيا المعلومات ، تكنولوجيا االتصاالت وتبادل المعلومات ، جودة المعلومات     

 وك التجارية المصرية.المصرفية ، البن والخدمات األنشطةالقدرة التنافسية ، المحاسبية ، 

 

"The Role of Information Technology Governance in 

Improving Quality of Financial Performance and 

Increasing the Competitive Capability of the Egyptian 

Banks - A Field Study" 

   This study is addressing the role of IT governance in Improving the 
quality of financial performance and augmenting the competitive 
capability of the Egyptian banks, and the indispensable need to 
activate the mechanism of IT governance with the purpose of 
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diminishing the risks that have been generated in the business 
organizations, particularly in banks. So, these risks have been raised 
for numerous reasons: huge advance in IT, information swap, and 
carrying out the banking activities via internet. 

   The researcher has tested the research hypotheses throughout a 
field study that has been conducted on a sample from financial 
managers and a number of risk management specialists along with 
numerous experts in IT governance in the Egyptian banks. 

   The conclusions of this study include: the IT governance is 
contributing in reducing the risks of using IT and supporting the 
quality of financial performance and competitive capability for the 
trading banks in Egypt. Furthermore, the study has suggested a 
number of recommendations for future research including: (1) the 
crucial need for articulating an independent committee within the 
banks for coping with the IT governance, and (2) the institution of IT 
governance should issue a specific standard for IT governance and 
establish the fundamental guidelines which ensure the obligation of 
applying such standard in the business organizations in general and 
particularly in banks. 

Key word: 

  Information Technology Governance (ITG), Communications 

Technology and The Exchange of Information , The Quality of 

Accounting Information , Competitiveness , Activities and Banking 

Services , The Egyptian Commercial Banks. 

 

 اإلطار العام للبحث

 :دمةالمق

لقد تأثرت النظم االقتصادية والمالية معلي مستوى العالم بالتطورات التكنولوجية المستمرة التي      

، والذي تزامن مع إفالس العديد من  قرن الحاليال القرن العكرين وبدايات نهايات يكهدها العالم منذ

 ( 2013) محمد ،  World comوكركة  Enronكركة الكركات والبنوك معلي مستوي العالم مثل 

 انعكاسات معديدة معلي مهنة المحاسبة وخاصة فيما يتعلق بمدي مالئمة القوائم المالية ، وهو ما كان له

ومع تزامن التطورات التكنولوجية في نظم  ا الحالي ،المعلومات المحاسبية الواردة بها بككلهو

، فقد زاد االهتمام من جانب الباحثين والمنظمات العلمية والمهنية االتصاالت وتبادل المعلومات 

ونظراً للطبيعة الخاصة تكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة ،  حوكمةالمسئولة معن مهنة المحاسبة ب

اسي في تبادل المعلومات وتقديم الخدمات البنكية من خالل النظم قطاع البنوك وامعتمادها بككل أسل

، وفي هذا التجارية اإللكترونية فقد زادت أهمية حوكمة تكنولوجيا المعلومات بصورة أكبر في البنوك 

البنوك في جميع دول العالم مع بداية القرن الحالي في االهتمام بتككيل لجان  السياق فقد بدأت

وجيا المعلومات تحت إكراف مجالس اإلدارة ، بهدف تطوير الخدمات البنكية متخصصة في تكنول
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ستثمارات ال، وقد ظهر هذا االهتمام واضحاً في زيادة نسبة ا ء وتحسين الميزة التنافسيةالمقدمة للعمال

التنافسية في مواجهة  الميزةوالمحافظة معلي  بهدف تأمين نظم المعلوماتفي تكنولوجيا المعلومات 

 نوك األخرى.الب

الدراسات معلي أهمية موضوع حوكمة تكنولوجيا المعلومات في ضوء التطورات  وقد أكدت بعض     

بة لتكاليف تكنولوجيا المعلومات اقوتحقيق فعالية اإلكراف والر التكنولوجية في مجال تبادل المعلومات

للمساهمة في إبراز أهمية  لدراسةكجع الباحث إلمعداد هذه ا ما للكركات ، وهو وزيادة الميزة التنافسية

الذي يمكن أنه تلعبه حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة المعلومات المحاسبية وزيادة  الدور

 معلي حد سواء. لالقتصاد المحليي والعالمي ألهميتهاالقدرة التنافسية في البنوك نظراً 

 :مشكلة البحث

غم من انتكار اإلفصاح اإل      ة في مجال للتطورات الكبير في اآلونة األخيرة كنتيجة لكترونيمعلى الرُّ

، وما حققته كافة الكركات والبنوك والمؤسسات المالية من  تكنولوجيا االتصاالت وتبادل المعلومات

، وزيادة كفاءة سوق  مقارنة بطرق اإلفصاح التقليدية والمال معديدة من حيث توفير الوقت والجهد مزايا

المواقع اإللكترونية معلي  معليللمستثمرين مباكرة  سرمعة في توفير المعلوماتية نتيجة الاألوراق المال

ن هذا األمر تسبب لها في بعض المككالت التي وضعتها في مواجهة مع العديد من إال أ،  اإلنترنت

معبر  الثقة في المعلومات المحاسبية التي يتم اإلفصاح معنها التي أدت إلي إضعاف المخاطر والتحديات

قرن الحالي توسعت ، ومع بداية ال ( 2014( و ) حايك ،  2014) معوض ،  المواقع اإللكترونية

 هامواقعالتقارير المالية من خالل ت البنكية للعمالء ونكر خدمابدرجة كبيرة في تقديم ال البنوك

 تقدمخدمات التي ، وهو ما سامعد الكثير من المستثمرين والعمالء في التعرف معلي أحدث ال اإللكترونية

التقارير لي إمكانية اإلطالع معلي كافة األطراف ذات العالقة معبر المواقع اإللكترونية ، باإلضافة إل

 .كلبنولسنوي لالمالية وما تتضمنه من معلومات ، ومتابعة وتقييم أداء ا

لكتروني فقد لمخاطر والتحديات التي صاحبت التطورات التكنولوجية وتطبيق اإلفصاح اإلونتيجة ل     

ً مات المحاسبية الواردة بأصبحت جودة المعلو المستثمرين بسبب حاجتهم التقارير المالية مطلباً أساسيا

الُمِلحة لتحقيق الثقة للمعلومات المحاسبية المنكورة ، كما أصبح الحصول معلي أفضل الخدمات في 

ً بالنسبة لكافة المو ً أساسيا وهنا تظهر أهمية دمعين والعمالء ، أسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة مطلبا

حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة المعلومات المحاسبية وما يترتب معليه من زيادة درجة 

معلي زيادة  بإيجابيةالثقة في تلك المعلومات ، وتقديم أفضل الخدمات اإللكترونية للعمالء والذي ينعكس 

 األمعمال.القدرة التنافسية للبنوك في بيئة المال و

 التالية: األساسية مشكلة البحث في اإلجابة علي التساؤالت تجسدتفقد هنا من و   

ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة المعلومات ( 1)

 .المحاسبية في ظل اإلفصاح اإللكتروني معبر كبكة اإلنترنت ؟

، وجيا االتصاالت وتبادل المعلومات في ظل التقدم في تكنول البنوكحديات التي تواجه ما هي الت( 2)

 .تلك التحديات ؟من اآلثار السلبية ل وما هي سبل الحد
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، القدرة التنافسية للبنوكزيادة به حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تساهم يمكن أن  ما هو الدور الذي( 3)

 المواقع اإللكترونية ؟.مالية معبر لتقارير اليادة الثقة والمصداقية لوز

 :أهداف البحث

آليات حوكمة  في محاولة إبراز دور يتمثل ي  رئيس يسعى الباحث في هذا البحث إلي تحقيق هدف       

تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة المعلومات المحاسبية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك التجارية ، 

احبه من مخاطر يمكن أن تتعرض لها األنكطة المصرفية في التقدم التكنولوجي وما صخاصة في ظل 

ارتفاع نسبة الخدمات اإللكترونية المقدمة للعمالء مقارنة بالخدمات  الوقت الحالي ، باإلضافة إلي

ويمكن للباحث أن يحقق هذا الهدف الرئيسي من خالل تحقيق التقليدية التي كانت تقدم فيما سبق ، 

 :األهداف الفرمعية التالية

دراسة أهمية دور الحوكمة بصفة معامة ، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة في مواجهة ( 1)

 مخاطر األنكطة المصرفية للبنوك وتحسين جودة المعلومات المحاسبية المنكورة إلكترونياً.

ات في ظل التطور تتعرض لها البنوك التجارية ( التعرف معلى مخاطر األنكطة المصرفية التي قد2)

 ، وسبل معالجها والحد من آثارها السلبية.وجيا االتصاالت وتبادل المعلوماتالكبيرة في تكنول

التعرف معلي أهمية حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعمالء ، ( 3)

 .المصريةوانعكاسات ذلك معلي زيادة القدرة التنافسية للبنوك 

معينة من قائمة استبيان يتم توزيعها معلي ، من خالل  بحث من معدمه( اختبار صحة فروض ال4) 

خبراء تكنولوجيا  منالمديرين الماليين ومسئولي إدارة المخاطر بالبنوك المصرية ، ومعينة 

 المعلومات والحوكمة بالبنوك المصرية.

 :فروض البحث

      ً  قوم معلي اختبار الفروضلبحث ي، فإن االسابق تحديدها من أهداف البحث وطبيعة المككلة انطالقا

 األساسية التالية: الثالثة

 :الفرض األول

مواجهة المخاطر التكغيلية التي تتعرض لها  يدام تكنولوجيا المعلومات يساهم فتطور واستخ     

 .المصرية رفية التي تقدمها البنوكاألنكطة والخدمات المص

 :الفرض الثاني

ي في ظل معد معلي تحسين جودة األداء الماليسا بالبنوك المعلومات تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا      

 .واقع اإللكترونية معلي اإلنترنتاإلفصاح اإللكتروني معبر الم

 :الفرض الثالث

يسامعد تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات معلي زيادة القدرة التنافسية للبنوك المصرية في       

 صرفية اإللكترونية.ظل التوسع في تقديم الخدمات الم

 :أهمية البحث

ـ نحو استخدام المواقع اإللكترونية معلي ها ـلعظمى من البنوك ـــ إن لم تكن جميعاتجاه الغالبية ا نإ    

اإللكتروني وتقديم كافة الخدمات المصرفية للعمالء ، قد جعلها تواجه  كبكة اإلنترنت في اإلفصاح
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مدى الثقة والمصداقية في المعلومات المحاسبية المنكورة  من حيث العديد من المككالت والصعوبات

معبر تلك المواقع ، أو مدى القدرة معلي مواجهة المنافسة الكديدة والمستمرة من جانب البنوك األخرى 

، وبناء معليه يرى الباحث أن أهمية في تقديم أفضل الخدمات المصرفية في أسرع وقت وبأقل التكاليف

 ن أساسيين:البحث تقوم معلي محوري

 :األهمية العلمية:  األولالمحور 

وحوكمة تكنولوجيا المعلومات في البنوك تدخل ضمن الموضومعات  أن التطورات التكنولوجية     

، وبالرغم من ذلك هناك ندرة بحثية في هذا المجال  والثالثة ثانيةالتي أكدت معليها مقررات لجنة بازل ال

رة معلي النواحي المالية واالقتصادية ، وبالتالي يحاول الباحث إبراز رغم أهمية الموضوع وآثاره المباك

مدي تأثير آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات معلي كل من تحسين جودة المعلومات المحاسبية من 

خالل الحد من مخاطر اإلفصاح اإللكتروني ، وزيادة القدرة التنافسية للبنوك مع البنوك األخرى في 

 دمات البنكية للعمالء معبر المواقع اإللكترونية معلي اإلنترنت.مجال تقديم الخ

 :األهمية العملية:  المحور الثاني

 التالية: األساسية لعواملنتيجة لنكأت  التيو   

( ندرة البحوث التطبيقية الخاصة بدراسة اآلثار المتعلقة بتطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات 1)

ً معلي جودة المعلومات المح بالرغم من حاجة البيئة المصرية لهذه النومعية  اسبية المنكورة إلكترونيا

 .ألهمية السوق المصرفية المصرية معلي المستوى المحلي واإلقليميمن البحوث نظراً 

لمواجهة المنافسة في مجال تحسين وتطوير  بالبنوك المصرية ( معدم تفعيل اإلجراءات المناسبة2)

معبر المواقع اإللكترونية ، أو لمواجهة مخاطر األنكطة المصرفية  الخدمات المصرفية المقدمة

 اإللكترونية وهو ما يعد من األمور الهامة بالنسبة لسوق الخدمات المصرفية معلي مستوى العالم.

 :منهج البحث

يتناول الباحث موضوع البحث ، باالمعتماد معلي المنهج االستقرائي ، السيّما معند تناول لقد      

بحوكمة تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحسين جودة المعلومات المحاسبية ات السابقة الخاصة الدراس

دمات المصرفية في البنوك ، والحد من المككالت والمخاطر التي قد تتعرض لها األنكطة أو الخ

ر تطويو تحسين جودة المعلومات دور حوكمة تكنولوجيا المعلومات فيودراسة ،  المصرية ريةالتجا

 المصرية. ريةادة القدرة التنافسية للبنوك التجاالخدمات المصرفية وما يترتب معليها من زي

 البحث فروضسالمة الدراسة الميدانية بغرض اختبار في معلي المنهج التحليلي  امعتمد الباحثكما      

رة المخاطر معينة من المديرين الماليين ومسئولي إدا، وذلك من خالل إمعداد قائمة الستبيان أراء 

والتي خبراء تكنولوجيا المعلومات والحوكمة بالبنوك المصرية ،  منأخرى بالبنوك المصرية ، ومعينة 

 (.SPSS) التحليل اإلحصائي تم تحليلها باستخدام برنامج

 :خطة البحث

ً من أهمية البحث وأهدافه ى الباحث ير       ، فأنه يمكنتهاوفروضه التي يسعى إلي دراسأنه انطالقا

 ، معلى النحو التالي:قسمين أساسيينتقسيم البحث إلي 
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 .القسم األول: الدراسة النظرية

 وهي: أساسية احثالدراسة النظرية وفقاً ألهداف البحث إلي ثالثة مبحيث قام الباحث فيها بتقسيم     

 ث األول: بعض الدراسات السابقة في موضوع البحث.ـالمبح

 ولوجيا المعلومات للبنوك التجارية.أهمية حوكمة تكنالمبحث الثاني: 

 دور حوكمة تكنولوجيا المعلومات في زيادة القدرة التنافسية للبنوك.المبحث الثالث: 

 م الثاني: الدراسة الميدانية.ـالقس

 النتائج والتوصيات.

 مراجع البحث.

 المالحق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول

 بعض الدراسات السابقة في موضوع البحث.

، والتي تناولت دور حوكمة تكنولوجيا المعلومات في ضبط مخاطر  ( 2014) معوض ،  دراسة( 1)

 إلي معدد من النتائج تلك الدراسةخلصت قد ، و األنكطة المصرفية اإللكترونية في البنوك السعودية

 من أهمها: والتوصيات

األنكطة المصرفية أن هناك دور إيجابي لحوكمة تكنولوجيا المعلومات في معملية ضبط مخاطر  ــ    

 اإللكترونية في البنوك السعودية.

البنوك السعودية بإنكاء إدارة مستقلة يكون هدفها إدارة مخاطر األنكطة وتحقيق  اهتمامضرورة  ــ    

 ، وزيادة القدرة التنافسية للبنوك.تيجيةاألهداف اإلسترا

متطلبات حوكمة تكنولوجيا المعلومات للحد دمعم إدارات البنوك بالكفاءات المادية والبكرية لتفعيل  ــ    

 من مخاطر ومككالت التي تتعرض لها الخدمات واألنكطة المصرفية اإللكترونية.

يوجد معالقة موجبة بين حوكمة تكنولوجيا المعلومات وتخفيض مخاطر استخدام تكنولوجيا  ــ    

ً  المعلومات في الخدمات واألنكطة اإللكترونية بالبنوك ، كما توجد ها وبين معالقة موجبة بين أيضا

دور المراجعة الداخلية في تخفيض مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات في الخدمات 

 واألنكطة اإللكترونية بالبنوك.
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معلي أن حوكمة تقنية المعلومات تعمل معلي  حيث أكدت تلك الدراسة ( ، 2014( دراسة ) حايك ، 2)

والتأكد المعلومات وفقاً لإلجراءات والسياسات المحددة ،  ضمان تسيير واستخدام أصول تكنولوجيا

من الحفاظ معلي تلك األصول ، وأنها تحقق قيمة ملموسة للكركة وتدمعم معملية اتخاذ القرارات 

آليات حوكمة وتحقيق األهداف اإلستراتيجية الخاصة بالكركة ، كما أكدت الدراسة معلي أهمية 

امها في معمليات التكغيل وليس معلي القيمة اإلستراتيجية ، وأن تكنولوجيا المعلومات التي تم استخد

ستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الالحوكمة الفعالة هي معملية أساسية لتعظيم قيمة ا

 االستفادة الكاملة من تلك االستثمارات.

نولوجيا المعلومات دور آليات حوكمة تك تحأوض، التي  ( 2014، ، وآخرون  ( دراسة ) أبو حجر3)

في الحد من مخاطر أمن المعلومات والذي ينعكس بدوره معلي تخفيض معمليات التالمعب المالي 

ي معدة نتائج وتوصلت إلاإللكتروني بالوحدات الحكومية في ظل تطبيق نظام الحكومة اإللكترونية ، 

 :وتوصيات منها

ً استراتــ      ً وفي غاية األهمية في كافة القطامعات أن حوكمة تكنولوجيا المعلومات تُعد مطلبا يجيا

 ومختلف المجاالت ، خاصة معند تطبيق التكنولوجيا الحديثة في االتصاالت و تبادل المعلومات. 

أن التالمعب المالي اإللكتروني يعوق تحقيق متطلبات أمن المعلومات المحاسبية ، وهو ما يتطلب  ــ    

 معلومات للحد من اآلثار السلبية لهذا التالمعب.ضرورة تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا ال

ض وكمة تكنولوجيا المعلومات في خفالجوانب التطبيقية الستخدام آليات ح ضرورة التركيز معلي ــ    

 .ن التالمعب الماليمخاطر أمن المعلومات والحد م

ا المعلومات في ــ كما أوصت الدراسة بمزيد من البحوث حول مدي مساهمة آليات حوكمة تكنولوجي    

 تحقيق متطلبات أمن المعلومات بكل قطامعات الدولة.

تكنولوجيا المعلومات في  حاكميهمعملية تقييم مستوى ( ، والتي تناولت  2014، ( دراسة ) العتيبي 4)

ج المستخدم ، وقياس القوامعد التي ، بهدف تقييم المنهجامعة الطائف باستخدام مقياس كويبت 

التعديات أو االختراقات الكفاءة والفعالية للتكنولوجيا المستخدمة ، ومواجهة  لضمان تحقيق ُوِضعت

الدراسة من خالل قائمة استقصاء أمُعدت لهذا الغرض ،  تذمعلي موارد الجامعة التكنولوجية ، ونُفِ 

وتوصلت الدراسة إلي معدد من التوصيات كان من أبرزها أن تكنولوجيا المعلومات في جامعة 

ر فيها أبعاد الحاكمية وفقاً لمقياس كويبت والمتمثلة في التخطيط اإلستراتيجي ، وتنظيم تتوافالطائف 

الموارد البكرية ، وحيازة البنية التحتية للمعلومات ، وتحسين الخدمات المقدمة للعمالء بككل أفضل 

 ، وتوفير مستوى محدد من الرقابة ، ووضع أسس معملية التقويم المستدامة.

أثر تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات معلي جودة  والتي استعرضت ( 2013، حمد دراسة ) م( 5)

التقارير المالية اإللكترونية بالكركات المساهمة السعودية ، وتوصلت الدراسة في نهايتها إلي معدد 

 :التوصيات منهامن النتائج و

رها المالية المنكورة إلكترونياً أن الكركات التي لديها لجان لتكنولوجيا المعلومات تكون تقاري ــ    

 أفضل من حيث الدقة والمصداقية بالنسبة لكافة المستخدمين وأصحاب المصالح مع الكركة.
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استخدام تكنولوجيا تخفيض مخاطر  أن تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات تسامعد معليــ     

 ، والحد من مخاطر اإلفصاح اإللكتروني.المعلومات

ي تأثيرها معلورة تركيز البحوث حول الجوانب المختلفة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات ضروــ     

 ومهنة المحاسبة بصفة معامة. المعايير المحاسبية بصفة خاصة

ة بضرورة االهتمام بدراسة سئولة معن إمعداد معايير المحاسبالم أوصت الدراسة الهيئاتا كمــ     

 .المعلومات بككل متزايد ااآلثار المحاسبية الستخدام تكنولوجي

التي تناولت انعكاسات التطورات التكنولوجية التي يكهدها (  2013( دراسة ) الاليذ ، وآخرون ، 6)

النظام االقتصادي العالمي معلي مهنة المحاسبة بصفة معامة ، وتأثير تلك التطورات معلي مدى 

من ناحية الجودة  تفيدين من التقاريرف المسمالئمة التقارير المالية بككلها الحالي معلي تحقيق أهدا

 توصيات من أهمها:إلي معدة نتائج و وتوصلت الدراسة،  ا هؤالء المستفيدين لهاوالثقة التي يوليه

هناك قصور ومعدم قنامعة لدي العديد من أمعضاء مجالس اإلدارة والمديرين بقوامعد وأهداف ــ     

 .حوكمة الكركات وتأثيرها معلي تحقيق نتائج الكركات

 المالية.لقوائم امحتوى يجابي لحوكمة الكركات معلي جودة إيوجد تأثير ــ     

ً لهذه القوامعد له أثر كبير أن وضع دليل موحد يحدد بوضوح قوامعد الحوكمة ــ      وآليات العمل وفقا

 في تحقيق الكفافية والجودة للمعلومات المحاسبية.

حوكمة تكنولوجيا  ركزت معلي اصطالحوالتي (  2012، وآخرون ، دراسة ) معيكوش ( 7)

منظمات أساليب تطبيقه المختلفة ودوره في تحسين أداء والمعلومات ، والتعرف معلي أهميته 

الملكية معن اإلدارة وتعدد اصحاب  انفصالفي نهايتها إلي أنه في ظل ، وتوصلت الدراسة  األمعمال

 حوكمة تكنولوجياي آليات فعالة لضرورة تبنالمصالح مع منظمات األمعمال ، فقد استوجب األمر 

من جهة ،  المختلفة ق التوازن بين المصالح المتعارضة بين األطرافيحقهدف ت، بالمعلومات 

أكدت الدراسة أيضا معلي أن ، كما  ويضمن تحقيق االستمرارية لمنظمات األمعمال من جهة أخرى

ضح معلي تحقيق االستمرارية تطبيق مفاهيم ومعايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات لها تأثير وا

وتطوير األداء ، باإلضافة إلي أنها تساهم في تعزيز مساهمة تكنولوجيا المعلومات في إنكاء القيمة 

 األطراف ذات العالقة بالمنظمة. مصلحة يحقق وهو ما األداء المتميز لمنظمات األمعمال وتحقيق

ار تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا ( والتي تناولت أث Lunardi , et al. , 2012( دراسة ) 8)

المعلومات معلي األداء المالي للكركات ، من خالل قياس مستويات األداء المالي قبل وبعد تطبيق 

آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات ، وتوصلت الدراسة في نهايتها إلي معدد من النتائج والتوصيات 

 من أهمها:

لي بين الكركات التي قامت بتطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا ــ هناك اختالف واضح في األداء الما    

 المعلومات في السنوات الالحقة معن السابقة لعملية التطبيق.

ــ تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات أدي إلي تحسن واضح في األداء المالي للكركات التي     

 ، مقارنة بالكركات األخرى. قامت بتطبيقها
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ت التي قامت بتطبيق آليات جيدة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات قد حققت معائد أكبر من ــ الكركا    

 الكركات األخرى. باقي نستثمار في تكنولوجيا المعلومات معاال

ــ نظراً لالستثمارات الضخمة التي يتطلبها تطبيق تكنولوجيا المعلومات ، فإن الكركات تهتم     

ً كبيراً بحوكمة تكنولوجي ا المعلومات للحفاظ معلي تلك االستثمارات ، وبالتالي الحفاظ اهتماما

 معلي حقوق المساهمين والمستثمرين.

وضع إطار محاسبي مقترح لتطوير اإلفصاح محاولة لولت ( والتي تنا 2012يم ، ( دراسة ) إبراه9)

من بالرغم  :إلي أنه الدراسةاإللكتروني في ضوء حوكمة تكنولوجيا المعلومات ، وقد توصلت 

يحققها للكركات ، إال أنه يواجه العديد من أهمية اإلفصاح اإللكتروني والمزايا العديدة التي يمكن أن 

الصعوبات والمكاكل التي قد تؤدي إلي ضعف الثقة والمصداقية في المعلومات المحاسبية المنكورة 

ني ، باإلضافة إلي معدم إلكترونياً ، ومن أهم تلك المكاكل مخاطر وتحديات تطبيق اإلفصاح اإللكترو

وجود تكريعات قانونية أو معايير محاسبية أو قوامعد مهنية تلزم الكركات بتطبيق اإلفصاح 

ظهر في مجال حوكمة الكركات اصطالح جديد هو " حوكمة  فقد اإللكتروني ، ونتيجة لذلك

لوجيا المعلومات وما يصاحبه من القوامعد واآلليات التي تؤكد معلي أن تكنو تكنولوجيا المعلومات "

بصورة جيدة وقد  تسامعد في دمعم األهداف اإلستراتيجية للكركة ، وتحقق استثمارات تكنولوجية

د من النتائج والتوصيات كان من بينها أن تفعيل حوكمة توصلت الدراسة في نهايتها إلي معد

داء المالي تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلي إضافة قيمة حقيقية للكركة ، ويسامعد في تحسين األ

 والوضع التنافسي لها.

( والتي تم من خاللها اختبار آثار تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات  ITGI , 2011( دراسة ) 10)

مدير تنفيذي يعملون في تلك  834( دولة ، حيث تم معمل استطالع لرأي 21في الكركات في )

تنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات ، وكانت  الكركات ، وتم تقسيمهم إلي : مديرين تنفيذيين ، ومديرين

 النتائج والتوصيات كاآلتي:

ــ أن تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات تسامعد في خفض للتكلفة بدرجة كبيرة ، باإلضافة إلي     

 الوضع التنافسي للكركة في مواجهة الكركات األخرى.

فعالية إدارة معملية التغيير ، ودقة تحديد  ــ يتوقف نجاح تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات معلي    

 األهداف القابلة للتحقق ، ونظم االتصاالت المتبادلة.

ــ أن فعالية حوكمة تكنولوجيا المعلومات تؤدي بالضرورة إلي خلق قيمة حقيقية ومواجهة المخاطر،     

 إلي جانب رفع مستوى كفاءة موارد تكنولوجيا المعلومات.

معينة الدراسة معلي أهمية قيام الكركات بتطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات  من %95ــ أكدت     

 وفقاً للمزايا التي تحققها الكركات من هذا التطبيق.

( والتي استعرض فيها اختبار مدى تأثير تطبيق معمليات  Abu-Musa , 2009( دراسة ) 11)

م وتقييم حوكمة تكنولوجيا ( معلي دمع COBITأهداف الرقابة معلي المعلومات والتكنولوجيا ) 

المعلومات في الكركات السعودية ، من خالل إمعداد قائمة استقصاء تم توزيعها معلي العديد من 
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الكركات السعودية العاملة في أنكطة مختلفة والبنوك والوحدات الحكومية ، حيث بلغت نسبة 

 همها:، وتوصلت الدراسة إلي معدة نتائج وتوصيات كان من أ %25.4االستجابة 

من حجم العينة أن إدارة تكنولوجيا المعلومات هي المنوط بها تطبيق  %73.2ــ أكدت نسبة     

 في الكركات السعودية. COBITمعمليات 

ال تخضع ألي إجراءات مراجعة بسبب معدم وجود ككل رسمي  COBITــ أن تطبيق معمليات     

 متفق معليه لتطبيقها داخل الكركة.

ة أن المديرين في الكركات والبنوك السعودية لديهم استعداد لفهم وتطبيق حوكمة ــ أثبتت الدراس    

 تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يسامعد معلي نجاحها.

في  COBITــ ضرورة التركيز معلي الدراسات والبحوث التي تبرز أهمية وآثار تطبيق معمليات     

 الكركات السعودية أو الدول العربية األخرى.

والتي استعرضت دور كل من المراجعة الداخلية والخارجية وآليات (  2008سة ) معوض ، ( درا12)

حوكمة الكركات في تعزيز حوكمة تكنولوجيا المعلومات وضبط مخاطر األنكطة اإللكترونية 

 للمنكآت ، وقد توصلت الباحثة في نهاية الدراسة إلي معدد من النتائج والتوصيات كان من أهمها:

ل الدور اإلكرافي لمجلس اإلدارة في حوكمة تكنولوجيا المعلومات يحتاج إلي توفر العناصر تفعيــ     

األساسية منها التصميم الجيد لنظم الرقابة معلي تكنولوجيا المعلومات ، والتأكيد معلي التطوير 

 المستمر إلستراتيجية تكنولوجيا المعلومات.

معلي درجة معالية من إدارة أمعضاء مجلس وجود  طلبيتنجاح آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات  ــ    

 والمجاالت المحاسبية. تكنولوجيا المعلومات الخبرة في

أمعضاء تفعيل دور لجان المراجعة في حوكمة تكنولوجيا المعلومات يتطلب بالضرورة وجود  ــ    

، باإلضافة ا المعلومات والمجاالت المحاسبيةلمراجعة لديهم خبرات في مجال تكنولوجيلجنة ل

 االستقاللية.أكبر قدر من ر يوفإلي ضرورة ت

يتبع أحدث أن نجاح الدور الحوكمي للمراجع الخارجي في تكنولوجيا المعلومات يفرض معليه أن  ــ    

 ، وأن يتابعحقة في تكنولوجيا المعلوماتتناسب التطورات المتالأساليب المراجعة التي 

 ار.هذا األمر بصفة باستمر التطورات في

والتي حاول فيها الباحثين التعرف معلي مدى إمكانية  ( Prasad , et al. , 2008دراسة ) ( 13)

وتفعيل حوكمة تكنولوجيا المعلومات في إطار النظام المتكامل لحوكمة الكركات ، وقد تمت تطبيق 

الم ، الدراسة من خالل إمعداد قائمة استقصاء إلكترونية لمجمومعة من الكركات معلي مستوى الع

 وتوصلت الدراسة في نهايتها إلي معدد من النتائج والتوصيات كان من أهمها:

التعاون المستمر بين حوكمة الكركات وحوكمة تكنولوجيا المعلومات يحقق قيمة أن معملية  ــ    

 .للكركةمضافة ويحسن األداء المالي والوضع التنافسي 

وبين  ، اضحة بين الجهود المبذولة من الهياكل التنظيميةتم التأكيد معلي أنه توجد معالقة طردية و ــ    

 آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات.إجراءات تفعيل 
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والتي تركزت حول الممارسات المتبعة في إطار (  Jordan & Musson , 2007( دراسة ) 14)

(  Information Technology Governanceعيل حوكمة تكنولوجيا المعلومات )تف

صعوبات استخدام تكنولوجيا المعلومات ، والخطوات الالزمة للتنسيق العديد من مخاطر و لمواجهة

بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وتحقيق األهداف اإلستراتيجية للكركة ، من خالل أنكاء وتفعيل 

 :صلت الدراسة إليتوابة معلي تكنولوجيا المعلومات ، ونظم واضحة للرق

 لكافة المنكآت ، خاصة في ظل لوجيا المعلومات أصبح ضرورةحوكمة تكنوأن تطبيق آليات  ــ    

 التطورات المستمرة في معالم االتصاالت وتبادل المعلومات.

أن حوكمة تكنولوجيا المعلومات تعتبر جزء من النظام المتكامل لحوكمة الكركات ، وليست  ــ    

 لكركات.نظاماً منعزالً أو مستقالً معن باقي النظم الفرمعية با

أن حوكمة تكنولوجيا المعلومات يجب أن تعمل بالتنسيق مع النظم الفرمعية بالكركة معلي دمعم  ــ    

 ق األهداف اإلستراتيجيات.ومساندة الكركة في تحقي

قياس العناصر الرئيسية التي تتكون منها حوكمة  تولاوالتي ح ( Li , et al. , 2007دراسة ) ( 15)

بالكركة ،  ي تقييم أدائهان خالل تحليل العمليات الرقابية التي تتابع وتعمل معلتكنولوجيا المعلومات م

معلي تكنولوجيا  كما حاولت الدراسة توضيح أثر آليات حوكمة الكركات معلي جودة األنكطة الرقابية

 إلي معدد من النتائج والتوصيات كان من أهمها: ت ، وقد توصلت الدراسةالمعلوما

 فعالة معلي تكنولوجيا المعلومات.تساهم بدور كبير في تحقيق رقابة  الكركات ةوكمحأن آليات  ــ    

العمليات الداخلية بالكركة وبين اإلدارة الجيدة توجد معالقة إيجابية بين مستويات األداء في  ــ    

 لتكنولوجيا المعلومات.

، لخدمات المقدمة للعمالءن مستوى اأن نظم تكنولوجيا المعلومات لها تأثير إيجابي معلي تحسي ــ    

 .ة التنافسية للكركةوتحقيق الميز

يساهم بدرجة  مات لدي بعض أمعضاء لجنة المراجعةأن وجود خبرات في مجال تكنولوجيا المعلو ــ    

كبيرة في تخفيض جوانب القصور واألخطاء األساسية التي قد تتعرض لها نظم الرقابة الداخلية 

 مات.المتعلقة بتكنولوجيا المعلو

بعد استعراض وتحليل الباحث للدراسات السابقة المتعلقة بالنقاط الخاصة بموضوع البحث ، فإنه     

 يمكن أن يسجل ويؤكد معلي النقاط األساسية التالية :

( أن حوكمة تكنولوجيا المعلومات ال تمثل نظام منفصل معن حوكمة الكركات ، ولكنها تعتبر جزء ال 1)

ات في الوحدات االقتصادية التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات في تطبيق يتجزأ من حوكمة الكرك

 أساليب اإلفصاح اإللكتروني لنكر القوائم والتقارير المالية معبر المواقع اإللكترونية معلي اإلنترنت.

يا المعلومات ، هناك اهتمام متزايد معلي المستويين اإلقليمي والدولي بتفعيل آليات حوكمة تكنولوج( 2)

 Information(ITGIمعهد حوكمة تكنولوجيا المعلومات )إنكاء في  بككل معمليتمثل 

Technology Governance Institute  بهدف وضع  ت المتحدة ،بالواليا 1998منذ معام

الضوابط األساسية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات ، وتقديم اإلركادات لكافة الكركات معلي مستوى 

 التي يتم تطبيقها بهذه الكركات. ة بتكنولوجيا المعلوماتالعالم في األمور الخاص
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تطبيق تكنولوجيا المعلومات بالكركات له دور إيجابي في أثبتت العديد من الدراسات السابقة أن ( 3)

تطوير العمليات واألنكطة بها ، وتحقيق الفعالية لعملية اتخاذ القرارات ، وهو ما يؤدي في النهاية 

 للكركة بصفة معامة.إلي تحسين األداء 

أن تحقيق الفعالية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات ، يتطلب بالضرورة تحقيق أكبر قدر من التوافق ( 4)

األهداف اإلستراتيجية للكركة ، وبين األهداف المطلوب تحقيقها من وراء تطبيق واالتساق بين 

 .حوكمة تكنولوجيا المعلومات

وجيا المعلومات ليس فقط للحفاظ معلي االستثمارات الضخمة ( أن الهدف من تطبيق حوكمة تكنول5)

مدى التحسن في األداء المالي التي تم ضخها في تكنولوجيا المعلومات ، وإنما بهدف التحقق من 

 للكركة ككل ، ومدى القدرة معلي إضافة قيمة جديدة ، وخلق مزايا تنافسية للكركة بصورة حقيقية.

ولوجيا المعلومات تؤدي إلي زيادة الكفاءة والفعالية لنظم الرقابة ( أن تطبيق آليات حوكمة تكن6)

لها إلدارة ولجان المراجعة حوكمة الكركات ممثلة في مجلس اآليات إلضافة إلي أن الداخلية ، با

 دور هام وإيجابي في تحقيق الفعالية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات.

لمستوى اإلقليمي التي تناولت موضوع العالقة بين ( بالرغم من وجود بعض الجهود البحثية معلي ا7)

حوكمة تكنولوجيا المعلومات وجودة التقارير المالية المنكورة معبر المواقع اإللكترونية معلي كبكة 

اإلنترنت ، إال أنها مازالت تحتاج إلي جهود أكثر في هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بالعالقة بين 

للكركة في مواجهة  حسين األداء المالي وزيادة القدرة التنافسيةحوكمة تكنولوجيا المعلومات وت

 الكركات المنافسة محلياً ومعالمياً.

ً للمالحظات الساب     ه بالرغم من أهمية موضوع حوكمة أن وضحقة فإنه يمكن للباحث أن يوفقا

المعلومات  تكنولوجيا المعلومات في ظل التطورات المذهلة في مجال تكنولوجيا االتصاالت وتبادل

لية ، إال أنها لم البنوك والمؤسسات الماخاصة و في تطبيقها في كافة أنواع المنكآتوالتوسع الكبير 

في البنوك التجارية كما حدث بالنسبة للكركات ، وهو ما جعل الباحث يسعى إلي  االهتمام تحظي بنفس

كنولوجيا المعلومات وزيادة القدرة المكاركة في سد الفجوة في مجال دراسة العالقة بين آليات حوكمة ت

من خالل تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء إلكترونياً ، باإلضافة إلي  لتنافسية للبنوك التجاريةا

لفت انتباه الباحثين نحو دراسات بحثية مستقبلية في هذا المجال لضمان تحقيق التحسين والتطوير 

 ً  ستمرة في تكنولوجيا االتصاالت وتبادل المعلومات.للتطورات العالمية الم المستمر وفقا

 

 

 انيـالمبحث الث

 أهمية حوكمة تكنولوجيا المعلومات للبنوك التجارية

أحد المحاور الكركات ، و الكك أن حوكمة تكنولوجيا المعلومات تعتبر جزء ال يتجزأ من حوكمة     

بالذكر أن  اً جديرو ، لوحدات االقتصاديةا ا حوكمة الكركات في تحقيق أهدافالرئيسية التي تستند معليه

 الرئيسيبصفة خاصة ، نظراً لدورها قطاع البنوك علومات لها أهمية كبيرة في حوكمة تكنولوجيا الم

وخاصة  ، في هذا القطاع في مواجهة التحديات والمخاطر المصاحبة الستخدام تكنولوجيا المعلومات

العناصر األساسية في نظام  أحد أهم تمثل وقت الحاضرتكنولوجيا المعلومات في ال أصبحت بعد أن
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( أن تطبيق  2014معوض ، المعلومات المحاسبية بالبنوك التجارية ، حيث أكارت إحدى الدراسات ) 

البنك بامعتباره أكثر القطامعات حوكمة تكنولوجيا المعلومات في البنوك من كأنه أن يعزز الثقة في 

ً ل (  Nolan & Mcfarlan , 2005أخرى )  لمعلومات ، كما توصلتتكنولوجيا االمالية استخداما

معلي  الرقابةي تفعيل معملية وجيا المعلومات تكون أكثر قدرة فإلي أن الكركات التي لديها لجان لتكنول

وبالتالي تحسين الوضع تكاليف تكنولوجيا المعلومات ، والمسامعدة في تحقيق زيادة القدرة التنافسية 

 .المالي للوحدة الكركات واألداءالتنافسي 

حوكمة تكنولوجيا المعلومات من حيث المفهوم واألهمية  السابقة الدراساتبعض وقد تناولت      

 :فيما يليوضحها ليات واألبعاد ، والتي يمكن أن تواآل

 مفهوم حوكمة تكنولوجيا المعلومات: :2/1

( و )  Brown , 2006( و )  Bowen , at al. , 2007تناولت بعض الدراسات السابقة )      

Clifford , 2006 ( و )IT Governance Institute , 2003   حوكمة تكنولوجيا المعلومات )

برز ما تناولته تلك الدراسات فيما يتعلق بمفهوم حوكمة أن ي للباحث من حيث المفهوم ، ويمكن

 تكنولوجيا المعلومات فيما يلي:

( حوكمة تكنولوجيا المعلومات  Gherman , & Eduardo , 2006( مَعّرف أحد الباحثين ) 1)

بأنها الهياكل التنظيمية واإلجراءات التنفيذية والقيادية التي تضمن مساندة تكنولوجيا المعلومات في 

 .توسيع األهداف اإلستراتيجية للمنظمة

تعتبر  ماتحوكمة تكنولوجيا المعلو ( : أنITGIلقد أكار معهد حوكمة تكنولوجيا المعلومات )( 2)

مسئولية اإلدارات التنفيذية ومجلس اإلدارة بالدرجة  جزء مكمل لحوكمة الكركات ، وأنها تعتبر

ضمن لتكنولوجيا المعلومات أن تكون قادرة معلي تحقيق األهداف اإلستراتيجية ، بحيث تاألولي 

 للكركة.

حوكمة تكنولوجيا معلي أن المقصود ب( ITGI) ( كما أكد معهد حوكمة تكنولوجيا المعلومات3)

الكركة باالهتمام بتكنولوجيا المعلومات معند ية قيام األكخاص المكلفين بالمعلومات هو وصف كيف

ألنكطة المختلفة ، وقد أكد أحد الباحثين ) استثمارات الكركة في ا ممارسة معمليات الرقابة معلي

المعلومات بقوله: " معليك ( معلي هذا المفهوم للتأكيد معلي أهمية حوكمة تكنولوجيا  2013محمد ، 

أن تتخيل أثر اختراق أمن المعلومات في إحدى الكركات التي تقوم بعمليات البيع معبر اإلنترنت ، 

والحصول معلي أرقام بطاقات ائتمان العمالء وبياناتهم الكخصية المسجلة بالكركة ، وأن حدوث 

بها معلي  مالية الهائلة التي قد يحكملغ اليمكن أن تؤدي إلي انهيار الكركة نتيجة المبامثل تلك الواقعة 

الكركة لتعويض العمالء معن األموال التي سرقت من حساباتهم المصرفية ، باإلضافة إلي انهيار 

 سمعة الكركة ، كل ذلك يمكن أن يحدث نتيجة لعدم وجود حوكمة تكنولوجيا المعلومات بالكركة ".

أن حوكمة تكنولوجيا المعلومات يمكن تطبيقها  ( Brown , 2006كما أكارت إحدى الدراسات )  (4)

ولجان اإلدارة التنفيذية  ممثلة في أمعضاء مجلس اإلدارة ةليات التنظيمياآلباستخدام مزيج من 

من خالل العمل معلي تخطيط إستراتيجية نظم تكنولوجيا المعلومات ، اللجنة اإلستراتيجية لو

بين أصحاب ، باإلضافة إلي المكاركة  لمعلوماتالرقابة معلي تكنولوجيا ا، وأهداف  المعلومات

 بالكركة. المصالح
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أن العناصر األساسية التي تقوم معليها حوكمة تكنولوجيا  من المفاهيم السابقة مما سبق يتضح     

في أي منظمة من منظمات األمعمال ، بغض النظر معن طبيعة تلك المنظمة أو األنكطة التي  المعلومات

 ديدها في العناصر التالية:تمارسها ، يمكن تح

 ( إضافة قيمة حقيقة للمنظمة.1)

 ( إدارة المخاطر المصاحبة لممارسة األنكطة التكغيلية.2)

 ( قياس مدى مالئمة األنكطة والبرامج المطورة.3)

 .لألنكطة ( االلتزام بقوامعد المسائلة والرقابة والتقييم4)

 :األهداف()األهمية ـــ  حوكمة تكنولوجيا المعلومات :2/2

من مدى أهمية األهداف التي تسعي إلي تحقيقها داخل  تنبع حوكمة تكنولوجيا المعلوماتإن أهمية      

خاصة في ظل التطورات المستمرة والمتالحقة في مجال تكنولوجيا المعلومات ، وهو ما المنظمة ، 

لومات بغرض تحقيق أكبر اضطر منظمات األمعمال للسعي نحو زيادة االهتمام بحوكمة تكنولوجيا المع

وخالصة ما سبق يمكن أن يَُحدد قدر من التوافق والتنسيق بين الوحدات اإلدارية المختلفة بالمنظمة ، 

ً للدراسات السابقة ) معوض  ( و )  2008،  حماد( و )  2013، ( و ) محمد  2014، الباحث وفقا

Rau , 2009 )  تسعي حوكمة تكنولوجيا المعلومات  لمنظمة والتيمعلي أداء اأهم العوامل المؤثرة

 إلي تحقيقها فيما يلي:

تهتم حوكمة تكنولوجيا المعلومات بوضع إستراتيجية واضحة لنظام المعلومات تتفق مع األهداف ( 1)

، بحيث تضمن توفير السياسات واإلجراءات الكفيلة بعدم خروج فرق العمل  اإلستراتيجية للكركة

 يم العالقة بين منتجي الخدمات اإللكترونية والمستفيدين منها.معن إستراتيجية الكركة ، وتنظ

أن حوكمة تكنولوجيا المعلومات لها تأثير إيجابي مباكر معلي أسلوب إدارة نظام تكنولوجيا ( 2)

نة الرئيسية ألن المعلومات داخل المنظمة ، كما أن فعالية حوكمة تكنولوجيا المعلومات تمثل الضما

كنولوجيا المعلومات إلي تخفيض المخاطر الناتجة معن تطبيقها ، والعمل معلي في ت يؤدي االستثمار

 .يمة حقيقية ألنكطة المنظمةإضافة ق

تكنولوجيا المعلومات ،  مكرومعاتحوكمة تكنولوجيا المعلومات تمثل العامل األساسي لنجاح ( 3)

مات وبين أهداف الكركة لكونها هي القادرة معلي تحقيق التوافق بين أهداف نظام تكنولوجيا المعلو

 ، وهو ما يجعل اإلدارة قادرة معلي: ككل

استفادة من مزايا تكنولوجيا المعلومات في اإلفصاح اإللكتروني ونكر القوائم تحقيق أكبر  ــ   

 والتقارير المالية معبر المواقع اإللكترونية معلي كبكة اإلنترنت.

التي المحاسبية ومات والقيمة المضافة للمعلومات المعل ــ المقارنة بين التكاليف المرتفعة لتكنولوجيا   

 تتحقق للكركة ، وهو ما يضمن تحقيق العائد المناسب معلي استثمارات تكنولوجيا المعلومات.

الحد من مككالت ومخاطر النكر اإللكتروني للقوائم والتقارير المالية ، وإدارة مخاطر التجارة ــ    

 لكترونية معلي كبكة اإلنترنت.اإللكترونية معبر المواقع اإل

هامة ) ال األهداف من مجمومعة من هنا يتضح أن حوكمة تكنولوجيا المعلومات تسعى إلي تحقيق    

 , Rau( و )  2008) حماد ، ( ،   IT Governance Institute , 2003) ( 2013، محمد 

 :يمكن تلخيص أهمها فيما يلي(  2009
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مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات لضمان فعالية خدماتها ، وتخفيض مخاطر التحديد الدقيق للعمليات ال( 1)

 أمن المعلومات المحاسبية الواردة بالقائم المالية المنكورة معبر المواقع اإللكترونية معلي اإلنترنت.

( العمل معلي تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات وُحسن استغاللها، من خالل التطوير المستمر للبرامج 2)

 .في تكغيلها طبيقات المستخدمةوالت

، وضمان تحقيق الترابط بين واالستثمارات في تكنولوجيا المعلومات لمواردلاالستخدام الكفء ( 3)

 تكنولوجيا المعلومات وتحقيق األهداف اإلستراتيجية للكركة.

تحسين وت دام الكفء لتكنولوجيا المعلوماالتأكيد معلي االستخ تعظيم المنافع واألرباح من خالل (4)

 .المتاحةمعلي تحقيق أفضل استغالل للموارد المادية  القدرة

في إدارة تكنولوجيا المعلومات ، ومواجهة التحقق من استخدام أفضل أساليب اإلدارة الركيدة ( 5)

 المخاطر والصعوبات التي تصاحب تطبيقها.

الفصل التام بين ية ، من خالل ضمان فعالية خدمات تكنولوجيا المعلومات وكفاءة اإلنتاجية الداخل( 6)

 لتكنولوجيا المعلومات وبين مهام ومسئوليات مجلس اإلدارة. مهام ومسئوليات المديرين التنفيذيين

بعد استعراض الباحث ألهداف حوكمة تكنولوجيا المعلومات السابقة يتضح أن أهم هذه األهداف      

تخدام تكنولوجيا المعلومات ، والسعي نحو إضافة يتمثل في الحد من التحديات والمخاطر التي تواجه اس

ال يتجزأ لوجيا المعلومات تعتبر جزء ن حوكمة تكنوبالكركة ، وبالتالي فإ قيمة حقيقية ألنكطة األمعمال

( أن حوكمة تكنولوجيا المعلومات  Effinger, 2006 ) دراسةمن حوكمة الكركات، حيث أكدت 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية ، مع التركيز معلي الخمس مبادئ تعتبر من المسئوليات األساسية لمجلس 

 ITاألساسية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات التي يتبناها معهد حوكمة تكنولوجيا المعلومات ) 

Governance Institute  إدارة الكركة في تحديد الممارسات الفعالة ، لمسامعدة  2003( منذ معام

 .اتيجية لإلدارةيق األهداف اإلسترالالزمة لتحق

 : أهمية حوكمة تكنولوجيا المعلومات للبنوك التجارية:2/3

دمعم بعد مناقكة مفهوم وأهداف حوكمة تكنولوجيا المعلومات ودورها في الحد من المخاطر و     

،  إلي زيادة القدرة التنافسية للكركة في مواجهة الكركات األخرىوتقييم األداء المالي ، وهو ما يؤدي 

أنه بالرغم من أهمية حوكمة تكنولوجيا المعلومات للكركات ، فإن هذه األهمية تزداد يتضح  وهنا

ن أهميتها للكركات ، نظراً لطبيعة وأهمية الدور الذي يلعبه قطاع البنوك ك التجارية أكثر مبالنسبة للبنو

تبني  رةجلس اإلدااالقتصادي المحلي والعالمي ، وبالتالي فإن األمر يتطلب من م للنظام التجارية

 بالبنوك لضمان تحقيق أهدافها. ممارسات جيدة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات

وهنا يجب التأكيد معلي ضرورة أن يقوم مجلس اإلدارة وبمكاركة اإلدارة التنفيذية بتبني مجمومعة      

ومواجهة مخاطر  كللبن من الممارسات الجيدة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات لدمعم وتقييم األداء المالي

لبنوك واجهة اتطبيق تكنولوجيا المعلومات ، وهو ما يترتب معليه زيادة القدرة التنافسية للبنك في م

( أن تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات في  2011) صالح ،  دراسةت األخرى ، حيث أكار

 ة التالية:المؤسسات المالية والبنوك التجارية تسامعد في التأكيد معلي النقاط األساسي
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إلي تحسين  ، وهو ما يؤدي لبنوكأن أساليب تكنولوجيا المعلومات تتفق مع السياسات العامة ل( 1)

 األداء المالي معلي المستويين اإلستراتيجي والتكغيلي.

 إدارة المخاطر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والسيطرة معليها بكفاءة.( 2)

ة تكنولوجيا المعلومات والعمل معلي تحقيقها من خالل االلتزام دقة التنبؤات الخاصة بإستراتيجي( 3)

 بتطبيق نظام فعال للمساءلة المحاسبية.

العمل معلي حماية حقوق كل أصحاب المصالح مع البنك بنفس الدرجة التي يتم بها حماية حقوق ( 4)

 ومصالح المساهمين.

ية معلي ُحسن استغالل الفرص المتاحة أن تكنولوجيا المعلومات تساهم في مسامعدة البنوك التجار( 5)

 وزيادة العائد المتوقع منها إذا ما تم مقارنته بتكاليف تطبيقها.

ألن انهيار البنوك أن البنوك تختلف معن باقي أنواع الوحدات االقتصادية ،  ومما هو جدير بالذكر     

لمالي واالقتصادي للدولة إلي درجة اإلضرار بالنظام ا ة يمكن أن تصلله أثار سلبية معديدة ومتكعب

ن مفهوم حوكمة تكنولوجيا المعلومات في البنوك التجارية يجب أن يكمل معدة فإ بالكامل ، وبالتالي

 جوانب أساسية هي:

( مجمومعة من الممارسات والمسئوليات التي تلتزم اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة بتنفيذها لتحقيق 1)

 ي جانب تحقيق القيادة المصرفية معلي المدى الطويل ألنكطة البنك.، إلأهداف تكنولوجيا المعلومات 

التأكد من االستغالل الكفء الستثمارات وموارد البنك من خالل اإلدارة الوامعية لمخاطر األنكطة ( 2)

 المصرفية المصاحبة لتطبيق تكنولوجيا المعلومات.

، فقد قامت لجنة بازل في  التجارية وكونظراً ألهمية حوكمة تكنولوجيا المعلومات في قطاع البن    

يؤكد معلي أهمية الحوكمة في البنوك ، وتم تطوير هذا اإلصدار في معام  بإصدار تقرير 1999معام 

ليتضمن بككل صريح مبادئ الحوكمة في  2006، ثم قامت اللجنة بتحديثه مرة أخري في معام  2005

 ركات لدمعم المنظمات المصرفية "، وتم إصدار تقرير بعنوان " تعزيز حوكمة الك البنوك

Enhancing corporate Governance for Banking Organizations   وهو ما "

   تسبب في إلقاء أمعباء إضافية معلي كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للقيام بواجباتهم.

نوك في تحقيق أهدافها ، يتضح أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دوراً كبيراً في نجاح الب ما سبقم     

العديد من  وتستخدم البنوك تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحاضر معلي نطاق واسع سواء في

، التواصل مع  تقديم معظم الخدمات المصرفية للعمالء، إدارة األنكطة المصرفية  المجاالت مثل

ق نوع من التميز بين البنوك تحقيو اإلمعالن معن الخدمات المصرفية الجديدة العمالء الجدد من خالل

فإن حوكمة تكنولوجيا المعلومات في البنوك المصرية يجب أن تتضمن مجمومعة من  األخرى ، وبالتالي

ت اآلليات واإلجراءات في صورة تطبيقات خاصة بالبنوك تلتزم بها اإلدارة معند تطبيق ممارسا

البنوك  المعلومات يتطلب من مسئولي يافإن تفعيل آليات حوكمة تكنولوج تكنولوجيا المعلومات، ومعليه

وضمان معائد مناسب  معايير مناسبة لقياس األداءالمعلومات المطبقة بأداء تكنولوجيا أن يراقبوا بدقة 

 .تكنولوجيا المعلوماتمن استثمارات 

 :: األبعاد الرئيسية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات في البنوك التجارية2/4
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 , .Bowen , at al( و ) 2008معوض ، ( و ) 2014، معوض راسات ) لقد تناولت بعض الد     

 ( األبعاد المختلفة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات ، وحددتها في األبعاد الثالثة األساسية التالية:  2007

وضع أو تحقيق والذي يسعى البنك من خالله إلي  :هيكلة حوكمة تكنولوجيا المعلومات: البعـد األول

تضمن إيجاد أكبر قدر من االتساق بين تكنولوجيا المعلومات وبين األنكطة والخدمات التي  إستراتيجية

 المستفيدين.م البنوك بتقديمها للعمالء وتقو

وهو ما يعني وضع اإلجراءات والسياسات  :عمليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات: البعد الثاني

لمعلومات ، باإلضافة إلي اقتراح نظام مناسب الالزمة لتنفيذ مكرومعات االستثمار في تكنولوجيا ا

 لتحديد المسئوليات والمساءلة داخل البنك.

والذي يمكن تحقيقه من خالل القيام بعملية تقييم  :نتائج أو مخرجات تكنولوجيا المعلومات: البعد الثالث

داف والوصول إلي مستمرة لهيكليات ومعمليات تكنولوجيا المعلومات داخل البنك ، للتأكد من تحقيق األه

 النتائج المحددة  من جانب مجلس اإلدارة واإلدارات التنفيذية بالبنك.

وبالتالي فإن النجاح الذي يمكن أن يتحقق من تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات يتوقف      

في نظام  معلي مدى قدرة مجلس اإلدارة بالتعاون مع اإلدارات التنفيذية معلي مرامعاة األبعاد السابقة

 تكنولوجيا المعلومات في البنك ، من خالل:

ستراتيجيات واضحة لكافة الخدمات واألنكطة المصرفية التي يقدمها البنك للعمالء من ( وضع إ1)

 خالل المواقع اإلكترونية معلي كبكة اإلنترنت.

واألهداف المطلوب  تحديد االستثمارات الالزمة لتكنولوجيا المعلومات التي تتفق مع اإلستراتيجيات( 2)

 تحقيقها معلي الطويل والقصير معلي حد سواء.

ومات ، ووضع معايير العمل معلي تدبير الموارد المادية والمالية الالزمة لتطوير تكنولوجيا المعل( 3)

 .المحددة ومقارنتها باألهدافقييم األداء تواضحة لقياس و

ً في التعامل مع مات لها دوراً وجيا المعلومما سبق يتضح للباحث أن حوكمة تكنول      محوريا

لعمليات  مجلس اإلدارةتكنولوجيا المعلومات في البنوك ، بحيث يتم أخذها بعين االمعتبار معند ممارسة 

يكون لها أثر كبير  م بها تطبيق تكنولوجيا المعلوماتالبنك ، ألن الطريقة التي يتاإلكراف والرقابة ب

ً لألهداف اإلستراتيجية المطلوب فيما إذا كان البنك قادراً معلي تح قيق رؤيته ومهامه المحددة وفقا

تحقيقها معلي المدى البعيد ، وبالتالي فإن القرارات المتعلقة بحوكمة تكنولوجيا المعلومات يجب أن 

، فتكنولوجيا  وباقي األقسام األخرى تتخذها اإلدارة العليا للبنك وبالتنسيق بين قسم تكنولوجيا المعلومات

األقسام األخرى وهو ما يستلزم إدارتها بامعتبارها جزًء ال يتجزأ من لومات ال تعمل منعزلة معن المع

 إدارة وقيادة البنك.

ونظراً لما أكدت معليه معظم الدراسات المتعلقة بحوكمة تكنولوجيا المعلومات من أن لها أهمية     

اإلدارة واإلدارات من قِبل مجلس  كبيرة في نجاح نظم تكنولوجيا المعلومات بكرط أن يتم إدارتها

، األمر الذي ينعكس  وفي إطار التنسيق والترابط بينها وبين األقسام والموارد األخرى للبنكالتنفيذية 

بصورة إيجابية معلي تحسين األداء المالي وزيادة القدرة التنافسية للبنك في مواجهة البنوك األخرى ، 

 الدراسة الميدانية إن كاء هللا.خالل المبحث التالي وث تناوله من وهو ما سوف يحاول الباح
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 المبحث الثالث

 دور حوكمة تكنولوجيا المعلومات في زيادة القدرة التنافسية للبنوك

إن أسلوب تطبيق تكنولوجيا المعلومات في منظمات األمعمال له أثر كبير في تحديد ما إذا كانت      

ال كك أن تطبيق تكنولوجيا فها االستراتيجية من معدمه ، وتها وأهداقادرة معلي تحقيق رؤي المنظمة

يصاحبه العديد من المككالت والمخاطر المصرفية ، األمر الذي يتطلب المعلومات في البنوك التجارية 

المناسبة لمواجهة تلك المخاطر وإدارتها بما يضمن التحكم فيها ح الحلول تقترمن إدارة البنك أن 

السلبية معلي األداء المحاسبي للبنك ، وحماية حسابات العمالء من االختراق ، وقد  وتجنب أثارها

( إلي إمكانية استخدام حوكمة تكنولوجيا المعلومات في  2011) صالح ،  أكارت إحدى الدراسات

البنوك  اهتمامإدارة المخاطر اإللكترونية بهدف تعزيز قيمة البنك ، وخلصت الدراسة إلي ضرورة 

تكون مسئولة معن إدارة المخاطر المصرفية اإللكترونية ، وتحقيق األهداف  وتفعيل إدارة مستقلة بإنكاء

اإلستراتيجية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك ، من خالل تأهيل إدارات وأقسام البنك لمتطلبات حوكمة 

 لومات.تكنولوجيا المعلومات للتغلب معلي التحديات والمخاطر المصاحبة لتكنولوجيا المع

المصاحبة الستخدام تكنولوجيا المعلومات في البنوك ، فقد أكدت لجنة بازل  ونظراً لتعدد المخاطر     

( و ) موسي ،  2008) المهدي ،  و ( 2012السيد ، )  في إصداراتها المتتابعة للرقابة المصرفية

سامعدها معلي إدارة هذه التي ت معلي ضرورة قيام البنوك بوضع السياسات واتخاذ اإلجراءات(  2011

 المخاطر المصرفية فيما يلي: أهمالمخاطر من خالل دراستها وتقييمها والرقابة معليها ، وتتمثل 

وهي المخاطر األكثر أهمية بالنسبة للخدمات واألنكطة المصرفية  :المخاطر العملية للتشغيل( 1)

 للعديد من األسباب أهمها:والناتجة معن استخدام تكنولوجيا المعلومات ، والتي تنكأ نتيجة 

ض نظام حسابات البنك رِ عَ يُ  : وهو مامعدم تأمين نظم تكنولوجيا المعلومات بصورة كافية) أ (    

من جانب أكخاص غير مرخص لهم ، بهدف الحصول معلي المعلومات السرية إلمكانية االختراق 

 العمالء للخطر.الخاصة بحسابات العمالء وإساءة استغاللها مما يعرض حسابات هؤالء 

: وهو ما يسامعد العناصر اإلجرامية في معدم اتباع العمالء إلجراءات التأمين الوقائية المناسبة( )ب   

  .حسابات العمالء والسحب من أرصدتها أو استخدامها في معمليات غسيل األموال اختراق
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لقوامعد والتكريعات القانونية وهي تلك المخاطر التي تنكأ بسبب مخالفة البنك ل :المخاطر القانونية( 2)

، وتنتج هذه المخاطر بسبب  المتعلقة باألنكطة المصرفية وخاصة قوانين مكافحة غسيل األموال

مخالفة النصوص القانونية في هذا الكأن ، أو معدم وضوح النصوص القانونية الخاصة بالعمليات 

 المصرفية اإللكترونية.

بسبب وجود جود اتجاه معام سلبي فيما يتعلق بأنكطة البنك ، التي تنكأ نتيجة وو :مخاطر السمعة( 3)

فكل البنك في تقديم الخدمات واألنكطة المصرفية ومؤثرة معلي أنظمة البنك ، اختراقات جوهرية 

معدم توافر اإلمكانيات المادية والخبرات البكرية ومن خالل كبكة معلومات مؤمنة بدرجة كافية ، 

هذا النوع من المخاطر إلي البنوك بالكفاءة المطلوبة ، وقد يمتد تأثير  نظم البنك القادرة معلي إدارة

 األخرى.

تكنولوجيا المعلومات في استخدام  تعرض لها البنوك في ظلرا لتعدد المخاطر المصرفية التي تونظ     

 & ,Jordanالرأي ) ، فإن الباحث يوافق إحدى الدراسات تنفيذ األنكطة وتقديم الخدمات للعمالء

Musson, 2007) مواجهة مخاطر ة ألن تقوم إدارة البنك باتخاذ إجراءات كفيلة لأنه هناك ضرور

التنسيق بين استخدام وني ممارسات جيدة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات ، من خالل تبَ  ، تكنولوجياال

ظام اإلدارة جزء ال يتجزأ من نوالذي يعد ، وبين األهداف اإلستراتيجية للبنكتكنولوجيا المعلومات 

 للبنك. حقيقية اإلستراتيجية التي تهدف إلي زيادة القدرة التنافسية وإضافة قيمة

 : آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات في البنوك:3/1

يعني " وجود إطار من المسئولية يضمن تحقيق منافع لقد ذكر الباحث فيما سبق أن مفهوم الحوكمة      

نة ، بطريقة منظمة مسموح بها " ، وبالتالي فإن وضع هذا اإلطار من متوقعة من معملية أو خدمة معي

للمنظمة ، وفي ظل  المسئولية البد له من آليات واضحة تسامعد معلي تحقيق األهداف اإلستراتيجية

توسع في تطبيق تكنولوجيا المعلومات في ممارسة األنكطة وتقديم التطورات التكنولوجية الهائلة وال

بالبنوك ، فإن األمر استلزم من مجالس إدارة البنوك اقتراح إطار من المسئوليات الخدمات اإللكترونية 

يضمن تحقيق منافع متوقعة تتناسب مع التكاليف التي يتم إنفاقها معلي تطبيق تكنولوجيا المعلومات، وهنا 

بعض  رتفي البنوك ، وقد ذك لحاجة إلي ضرورة وضع آليات لحوكمة تكنولوجيا المعلوماتظهرت ا

( نقالً معن معهد حوكمة تكنولوجيا 2014أبو حجر ، معابدين ، ( و )2005،  أبو موسى) اتالدراس

 معناصر ) المبادئ ــ األهداف ــ في ثالثة ( آليات حوكمة تكنولوجيا المعلوماتITGIالمعلومات )

 فيما يلي: يير ( والتي يمكن للباحث معرضها باختصارالمعا

 : مبادئ حوكمة تكنولوجيا المعلومات:3/1/1

ً لتوصيات معهد حوكمة تكنولوجيا المعلومات )      ( فإن مبادئ حوكمة تكنولوجيا ITGIوفقا

، يمكن من خاللها زيادة وتفعيل دور حوكمة  المعلومات يمكن حصرها في خمس مبادئ أساسية

 :لوجيا المعلومات في تخفيض المخاطر التي تواجه أمن المعلومات في البنوك ، وهذه المبادئ هيتكنو

من خالل تحقيق التوافق وذلك  :ستراتيجي لتكنولوجيا المعلوماتاالنسجام والتوافق اإلمبدأ ( 1)

اة بنك ، مع مرامعوبين أنكطة ومعمليات الواالنسجام بين معمليات تكغيل تكنولوجيا المعلومات 

 الحفاظ معلي القيمة المتوقعة لتكنولوجيا المعلومات.
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من خالل العمل معلي تحسين التكاليف وتحقيق القيمة الحقيقية لتكنولوجيا  :إضافة القيمةمبدأ ( 2)

 المعلومات داخل البنك.

من خالل االمعتراف رسمياً بوجود المخاطر ، ووضع الضوابط واإلجراءات  :إدارة المخاطرمبدأ ( 3)

ابية التي تضمن الحد منها ومعالج مككالتها ، وتحقيق أكبر قدر من الكفافية خاصة بالنسبة الرق

 للمخاطر الكبيرة والجوهرية ، وإدراجها ضمن مسئوليات إدارة المخاطر في البنك.

ا المعلومات ممثلة في األفراد من خالل االستثمار في أفضل موارد تكنولوجي :مبدأ إدارة الموارد( 4)

ة وخدمات تكنولوجيا معلي أنكط يقات أو البنية التحتية ، وتنفيذ معمليات الرقابة والمتابعةالتطبو

 محلية.المعلومات من المصادر الخارجية أو ال

يعكس بصورة ح والقياس الجيد لألهداف ، ووالذي يتم من خالل التحديد الواض :مبدأ إدارة األداء( 5)

 واضحة أثر أهداف تكنولوجيا المعلومات.

 : أهداف حوكمة تكنولوجيا المعلومات:3/1/2

 مخاطرالتنبع من قدرتها معلي الحد من  للبنوك التجارية إن أهمية أهداف حوكمة تكنولوجيا المعلومات  

)أبو  في تحقيق متطلبات أمن المعلومات ، والمساهمة الناتجة معن إدارة األنكطة وتقديم الخدمات البنكية

أهداف حوكمة تكنولوجيا يمكن حصر ، وبالتالي ( 2013دي، ، حموو )الجوهر (2005موسى ، 

 المعلومات فيما يلي:

 الرقابة معلي األداء من خالل فصل الملكية معن اإلدارة.( 1)

للمعلومات، لمنع أي تحديد كيفية الوصول فرض نظام رقابة صارمة معلي الحاسبات اإللكترونية و( 2)

 خالل: منوذلك  ،من الوصول إليها كخص غير مصرح له

 نظام تكنولوجيا المعلوماتمعدات ل من خارج الكبكة إلي برامج وتأمين الوصو ــ    

للككف معن أي معمليات اختراق من جانب أكخاص غير مصرح لهم  تطبيق نظام لإلنذار األمني ــ    

 بالدخول إلي نظام تكنولوجيا المعلومات بالبنك.

، وأساليب تحقيق ن تحديد األهداف اإلستراتيجية للبنكتككيل الهيكل الفني واإلداري المسئول مع( 3)

 ومتابعة وتقييم األداء.تلك األهداف 

 المديرين التنفيذيين.و م ومسئوليات أمعضاء مجلس اإلدارةالفصل بين مها( 4)

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لتجنب حدوث مككالت مالية ومحاسبية ، وتفعيل نظام المسائلة ، والتقييم ( 5)

 .بالبنك المديرين التنفيذيين واإلدارة العليا كل من ألداء الدوري

( اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق أقصى معايير جودة المعلومات لنظام تكنولوجيا المعلومات ، والتي 6)

تتمثل في المعايير األساسية التالية: الفامعلية ، الكفاءة ، السرية ، التكامل والسالمة ، اإلتاحة 

 ، االمتثال والتوافق.والموثوقية 

،  هاتحدياتجيا المعلومات ومواجهة المساهمة في وضع الخطط الالزمة للحد من مخاطر تكنولو( 7)

 بهدف تحقيق أمن المعلومات لكافة معمليات وإدارات البنك.

 : معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات:3/1/3

 وتحقيق أمن المعلومات في الكركات خاطرفي الحد من الم معايير التي ساهمتاليمكن تحديد أهم      

، والتي من  ( 2013الجوهر ، حمودي ،  ) و ( 2013، ) يوسف  سب ما ذكرته بعض الدراساتح
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ً لنظام الممكن أن تساهم في تحقيق نفس األهداف في البنوك التجارية ، حوكمة تكنولوجيا  وفقا

 فيما يلي:المعلومات 

( في معام ITGIدره معهد حوكمة تكنولوجيا المعلومات )الذي أص :COBITمعيار الكوبيت ( 1)

 ، وهو يمثل إطار للتحكم والسيطرة يمكن من خالله الربط بين تكنولوجيا المعلومات وبين 1995

ً لنموذج العملية المقبولة ، حيث يتم  متطلبات العمل بهدف تنظيم أنكطة تكنولوجيا المعلومات وفقا

 الي يجب أخذها في االمعتبار. لمعلومات وأهداف الرقابةجيا اتحديد الموارد الرئيسية لتكنولو

صياغة ووضع المعايير  المسئولة معن ISOأيزو  الصادرة معن منظمة :ISOر أيزو معايي( 2)

الخاصة بأمن وحماية تكنولوجيا المعلومات ، وقد قامت هذه المنظمة منذ إنكائها وحتى اآلن ، 

 :نهابيبإصدار العديد من المعايير كان من 

، بهدف وضع القوامعد الخاصة بنظام إدارة 2005والذي أُْصِدر معام  :ISO 27001) أ ( معيار 

التطوير وكيفية التصميم والتطبيق والرقابة  القوامعدحيث أوضحت تلك أمن وحماية المعلومات ، 

ها ، اإلدارة ، باإلضافة إلي تقييم المخاطر اإللكترونية التي قد تتعرض ل هذهالمستمر ألداء 

، حيث تمر معملية تطبيق المعيار وفقاً  PDCAمعلي نموذج يسمى  ISO 27001ويقوم معيار 

 لهذا النموذج بأربعة مراحل أساسية وهي:

 .المعلومات ووضع خطة واضحة لتكغيل هذا النظام : إنكاء نظام إلدارة أمن Planــ الخطة     

 .الموضومعة وتكغيلها : البداية الفعلية في تنفيذ الخططDoالتنفيذ ــ     

 األهداف. لقياس القدرة معلي تحقيق لتنفيذلة دورية : مراجعCheckالتحقق ــ     

 اإلجراءات الالزمة لصيانة وتحسين أداء النظام. اتخاذ ويعني: Actالعمل ــ     

، لتوضيح كيفية  2005معام  ISOمنظمة األيزو  معن والصادر :ISO 27002معيار )ب ( 

يوضح النقاط  ، الذي ISO 27001ي ألسس وقوامعد التطبيق الخاصة بمعيار التطبيق الفعل

، لتأمين وحماية األصول التكنولوجية لتجنب مخاطر جب القيام بها بعد التطبيق األساسية التي ي

 التكغيل اإللكتروني.

 :ما يلييمن القوامعد تتمثل ف يقوم معلي مجمومعةو :ISO 38500معيار )ج ( 

 واضع والدقيق لمهام ومسئوليات إدارة تكنولوجيا المعلومات.ــ التحديد ال    

 للتخطيط بما يتفق مع أهداف ومتطلبات الكركة. كاملة ــ وضع إستراتيجية    

 ــ أن يتم اقتناء تكنولوجيا المعلومات المناسبة وفقاً ألسباب منطقية ومحددة.    

 خطو الموضومعة.ــ التأكد من أن األداء التكنولوجي يسير وفقاً لل    

 والقوانين واللوائح ذات العالقة بها. التوافق بين تكنولوجيا المعلوماتــ تحقيق     

 .النظامالالزمة إلدارة وتكغيل  البكرية والكفاءات المالية مرامعاة الموارد ــ    

 : دور حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تحسين األداء المالي للبنوك:3/2

لها دور كبير وفعال في تخفيض المخاطر التي قد  ات حوكمة تكنولوجيا المعلوماتال كك أن آلي     

، وهو  ( 2013( و ) يوسف ،  2012( و ) إبراهيم ،  2014) معوض ،  تواجه التكغيل اإللكتروني

وبالتالي تحسين األداء المحاسبي القائم معلي  ، ما يؤدي إلي تحقيق أمن المعلومات المالية وغير المالية

البنوك التجارية بصفة خاصة ، ، وبصفة معامة المعلومات في كافة أنواع المنظمات ستخدام تكنولوجيا ا
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في الحد من التالمعب المالي اإللكتروني  ليات حوكمة تكنولوجيا المعلوماتآل اإليجابية لمساهمةلنظراً 

التركيز معلي  ن خاللالذي يمثل أحد أهم المخاطر التي تهدد حماية وأمن المعلومات المحاسبية ، م

 :النقاط األساسية التالية

أمن وحماية  ( التأكيد معلي تحقيق أكبر قدر من االتساق والتوافق بين أهداف البنك ومتطلبات تحقيق1)

معلي تحسين األداء المحاسبي وتحقيق الثقة في  بصورة أفضل ينعكس المعلومات ، وهو ما

الية المنكورة معبر المواقع اإللكترونية للبنك معلي كبكة التقارير المالواردة ب المعلومات المحاسبية

 .اإلنترنت الدولية

( زيادة القدرة معلي إنتاج قوائم وتقارير مالية تتسم بالكفافية والمصداقية ، وهو ما يساهم في الحد 2)

من التالمعب المالي وتخفيض ممارسات إدارة األرباح نتيجة تنفيذ السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 .، وبالتالي  تحسين األداء المالي للبنك بصورة آلية يكون فيها الدور البكري في أضيق الحدود

ات في إنتاج تخفيض المخاطر الناتجة معن استخدام الحاسبات اإللكترونية وتكنولوجيا المعلوم( 3)

معمليات ، باإلضافة إلي تخفيض التكاليف والوقت والجهد التي تحتاج إليها المعلومات المحاسبية

تصنيف وتحليل وتخزين البيانات المالية الالزمة إلنتاج المعلومات المحاسبية وإمعداد القوائم 

 .والتقارير المالية

ستثمارات من حيث مصادر التمويل المعلومات في توفير أفضل اال( تساهم حوكمة تكنولوجيا 4)

ً معلي والبرامج  علومات ، وتخفيض معمليات زيادة أمن المالمستخدمة ، وهو ما ينعكس إيجابيا

 التالمعب اإللكتروني ، وتحسين األداء المالي.

، ويحقق ا يسامعد معلي تحسين األداء الماليالمعلومات المحاسبية ممآلليات الالزمة لحماية توفير ا( 5)

ما يترتب معليه تحسين درجة الثقة لدي العمالء وكافة في تلك المعلومات، مالثقة  مزيدا منن

 رى ذات العالقة مع البنك.األطراف األخ

تؤكد ( رفع كفاءة نظم الرقابة الداخلية وتحسين قدرتها معلي متابعة وتقييم األداء المالي للبنك ، حيث 6)

في الحد  ، وهو ما يساهم بإيجابية ة الفصل بين الوظائفحوكمة تكنولوجيا المعلومات معلي ضرور

 من التالمعب وتحسين األداء المالي.

الوحدات االقتصادية بصفة معامة  طبيق تكنولوجيا المعلومات في جميعتتضح للباحث أن مما سبق ي     

تكغيل الأساليب  في نظراً للتطورات الهائلة التي حدثت ، والبنوك بصفة خاصة ، أصبح ضرورة حتمية

وإتباع أساليب العرض واإلفصاح اإللكتروني معبر المواقع  لنظم المعلومات المحاسبيةإللكترونية ا

في السنوات  تطور تكنولوجيا االتصاالت وتبادل المعلوماتفي ظل  ، اإللكترونية معلي كبكة اإلنترنت

، وبالتالي فقد نكأت الحاجة إلي حوكمة تكنولوجيا المعلومات بامعتبارها جزء ال يتجزأ من  األخيرة

 معلومات.طر التكغيل اإللكتروني للحوكمة الكركات لضمان تحقيق أمن المعلومات وتخفيض مخا

 .ي زيادة القدرة التنافسية للبنوك: دور حوكمة تكنولوجيا المعلومات ف3/3

 ك.والبن قطاع القدرة التنافسية في وأهمية طبيعة :3/3/1

( و  2010تناولت العديد من الدراسات تعريف اصطالح الميزة أو القدرة التنافسية ) معبد السميع ،      

، معلي كافة المستويات سواء معلي المستوي الدولي أو  ( 2014و ) غنيمي ،  ( 2003، ) معمر 

ة معلي مستوى المنظمة تعني بأن مستوى الصنامعة أو مستوى المنظمة ، واتفقت معلي أن القدرة التنافسي
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" المنظمة تمتلك ميزة تنافسية إذا كانت تمتلك القدرة معلي خلق قيمة لعمالئها قادرة معلي إكباع  :

يجية تنافسية فعالة ، تؤكد اختالفها وتميزها معن منافسيها وتَُمكنها من رغباتهم من خالل استرات

اء والنمو واالستمرار في ضمن لها البقمعدل ربحية ي مواجهتهم وزيادة حصتها في السوق ، وتحقق

طية من التعريف السابق يتضح أن أهمية القدرة التنافسية تكمن في قدرتها معلي تحقيق وتغ السوق " ،

 أساسية وهي: بثالثة جوان

 ، وتحسين سمعة البنك. ة احتياجات العمالء والحفاظ معلي حقوقهمقادرة معلي تلبي حقيقية ( خلق قيمة1)

البقاء والنمو  ق له ربحية معالية، وتضمن لهبحصة مناسبة للبنك في السوق تحق ( االحتفاظ2)

 .واالستمرار في السوق

الموارد ، من خالل التميز في للعمالء الخدمات المقدمة  ( تحقيق التميز االستراتيجي معن المنافسين في3)

 المطبقة في ظل المنافسة السائدة. والكفاءات واالستراتيجيات

ويرى الباحث أن تلك األهمية ال يمكن تحقيقها إال من خالل االمعتماد معلي مصدرين أساسيين للقدرة           

ق لقطاع البنوك يمكن أن يحق استغاللهما بكفاءة أن ، حيثالتنافسية وهما الموارد والمهارات المتميزة

 االحتفاظ بالعمالء وضمان والئهم. والجودة المتميزة بين المنافسين ، إلي جانب ةخفض التكلف التجارية

 : حوكمة تكنولوجيا المعلومات وزيادة القدرة التنافسية للبنوك:3/3/2

نكطة وتقديم الخدمات لي األساس في تنفيذ األلقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحا     

عمالء البنوك في كل دول العالم ، وال يخفي معلي الجميع حجم االستثمارات التي يتطلبها المصرفية ل

، وهنا  سواء كانت في التجهيزات المادية أو العناصر البكرية المطلوبة لتكغيلها تطبيق هذه التكنولوجيا

ذكرت بعض الدراسات ) معيكوش ، واضح ،  قدو ، لوجيا المعلوماتحوكمة تكنو ظهرت الحاجة إلي

ها في أي ومات تتكامل مع بعضها لنجاحمعدة مقهناك أن (  2014، ( و ) أبو حجر ، معابدين  2012

 وخاصة البنوك ، وتتمثل تلك المقومات األساسية فيما يلي:منظمة 

جة معن القرارات المتعلقة بأنواع األجهزة إدارة التجهيزات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات النات( 1)

والبرامج المستخدمة وبناء كبكة االتصاالت داخل البنك بكافة فرومعه ، بجانب المعايير الخاصة 

 وفقاً لطبيعة األنكطة والخدمات المصرفية المطلوبة.بتطوير أصول تكنولوجيا المعلومات 

معلي القرارات الخاصة بالتخطيط ونوع  إدارة استخدام تكنولوجيا المعلومات والتي تعتمد (2)

 التكنولوجيا المستخدمة ومدى روتينية تقديم الخدمات المصرفية.

، والتي تتطلب إدارة التجهيزات ومهارات تطبيق في البنك( إدارة مكرومعات تكنولوجيا المعلومات 3)

 متطلبات تحسين النظم التي يجب استخدامها في معمليات التطوير المتتابعة باإلضافة إلي مرامعاة

 الخدمات المقدمة للعمالء.و األنكطة

أن تطبيق تكنولوجيا المعلومات تتصدر قائمة الموارد  في ككه المما سبق يتضح للباحث أن     

، نظم االتصاالت وتبادل المعلومات  المتميزة بالنسبة لقطاع البنوك الذي يتسم بالتطورات المتالحقة في

دية تطبيق تكنولوجيا المعلومات تستلزم االمعتماد معلي أفضل الكفاءات هذا باإلضافة إلي أن اقتصا

ً تحقيق أكبر استفادة ممكنة ، ل البنوك ، وهنا يؤكد  معلي تحسين القدرة التنافسيةوهو ينعكس إيجابيا
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جب أن يصاحبه معدة الباحث معلي أن تحسين القدرة التنافسية في ظل حوكمة تكنولوجيا المعلومات ي

 ما يلي: هافي االمعتبار لضمان تحقيق األهداف ، من أهم هاخذأإجراءات يجب 

الخدمات المقدمة والسعر  المستفيدين من خدمات البنوك يفضلون جودةمرامعاة أن غالبية العمالء ( 1)

 نتماء لبنك معين أو خدمة بعينها.، دون االالمالئم

،  يق الكفء لتكنولوجيا المعلوماتمن خالل التطب السيطرة معلي أسعار خدماتها في البنوك ( مسامعدة2)

فأسعار الخدمات تتحدد من خالل السوق المصرفية ، وبالتالي يجب معلي البنك أن يحاول تطوير 

 خدماته وتخفيض تكلفتها.

 المنظمات كافة ملزِ يُ لحوكمة تكنولوجيا المعلومات العمل معلي وضع معيار إلزامي ( ضرورة 3) 

بأقل للخدمات المصرفية  أفضل تقديمن اضملوجيا المعلومات لحوكمة تكنوبتطبيق آليات  والبنوك

 التكاليف وفقاً للمعايير العالمية في هذا الكأن.

وخالصة القول أن التطبيق الكفء لتكنولوجيا المعلومات وتفعيل آليات حوكمة تكنولوجيا     

سياسات تقديم  تباع، بإ المعلومات من كأنه أن يدمعم تطوير األنكطة والخدمات المصرفية المقدمة

، وكبكة ماكينات الصراف اآللي الخدمات المصرفية من خالل الواقع اإللكترونية معلي كبكة اإلنترنت 

 يبانستخدام الرقم الدولي للعميل ) اآلالمنتكرة معلي مستوى الجمهورية ، بل ومعلي مستوى العالم با

IBAN حاليين ، ويضمن االحتفاظ بهم وجذب ( ، وهو ما يؤدي في نهاية إلي تحقيق الرضا للعمالء ال

 العمالء الجدد ، وهو ما يعني دمعم وتحسين القدرة التنافسية للبنك.

 

 الدراسة الميدانية: القسم الثاني

 ويهدف الباحث في هذا القسم من البحث إلي :     

 ، والتي تم تحديدها في بداية البحث. معليها ار الفروض التي يقوم البحث( اختب1)

تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء تبار مدي أهمية الدور الذي يلعبه ( اخ2)

ف مواجهة التطورات المستمرة لبنوك التجارية المصرية ، بهدالمحاسبي وزيادة القدرة التنافسية ل

 المقدمة الخدماتو األنكطةر في أساليب تنفيذ تطولومات ، ومسايرة الالمع عة في تكنولوجيايروالس

، وذلك من خالل إمعداد قائمة استبيان الستطالع أراء فئتين لهما معالقة مباكرة بموضوع  للعمالء

، ومعينة أخرى  المديرين الماليين ومسئولي إدارة المخاطر بالبنوك المصريةالبحث ، وهما معينة من 

كن أن يعرض الباحث المصرية ، وبناء معليه يم خبراء تكنولوجيا المعلومات والحوكمة بالبنوكمن 

 تلك الدراسة الميدانية معلى النحو التالي :

 : أسلوب الدراسة:  أوالا 

يلعبه تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا حيث قام الباحث في هذه الدراسة بإبراز الدور الذي يمكن أن      

دف مواجهة المعلومات في تطوير األداء المحاسبي وزيادة القدرة التنافسية للبنوك المصرية ، به

أساليب تنفيذ األنكطة والخدمات المصرفية المقدمة ومات ، والتطورات المستمرة في تكنولوجيا المعل

مة استقصاء معلي أسلوب الدراسة االستطالمعية من خالل تصميم قائ ، وقد امعتمد الباحث في هنا للعمالء
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لبنوك المصرية ، ومعينة أخرى معينة من المديرين الماليين ومسئولي إدارة المخاطر با وتوزيعها معلي

 المصرية. علومات والحوكمة بالبنوكخبراء تكنولوجيا الم

االستبيان ، وفهم الفئات المستهدفة بتلك األسئلة  قائمة كما قام الباحث بالتحقق من مدى مالئمة أسئلة     

اليين المديرين الممن حيث المعني والمضمون ، من خالل إجراء المقابالت الكخصية مع بعض 

وكذلك بعض خبراء تكنولوجيا المعلومات والحوكمة ،  ومسئولي إدارة المخاطر بالبنوك المصرية

 المتلقين لقائمة االستبيان.بالبنوك التجارية المصرية 

ا   : اختيار عينة الدراسة:  ثانيا

ة مباكرة بين نظراً لوجود معالق لقد قام الباحث باختيار وتحديد معينة الدراسة في فئتين أساسيتين     

 :حية النظرية أو التطبيقية ، وهما، سواء من النا وبين مجال البحثهاتين الفئتين 

 المصرية. التجارية المديرين الماليين ومسئولي إدارة المخاطر بالبنوكمن  ( اختيار العينة األولي1)

التجارية  البنوكفي  ء تكنولوجيا المعلومات والحوكمة العاملينخبرامن  العينة الثانية ( اختيار2)

 ة.المصري

ا   :تصميم قائمة االستقصاء: ثالثا

، حيث تضمنت قائمة  التي تضمنتها هذه الدراسة لفروض الثالثةلتم تصميم قائمة االستقصاء وفقاً      

، كما  ثة السابق تحديدها في البدايةاالستبيان ثالث مجمومعات من األسئلة الختبار الفروض الثال

أوافق تماماً   ــ:أساسية بمقياس ) ليكرت ( ، وهيمعلي خمس نقاط  المستخدمة االستبياناكتملت قائمة 

 (. 1( ، غير أوافق نهائياً )2( ، ال أوافق )3( ، محايد )4( ، أوافق )5)

ا   :توزيع قائمة االستقصاء وتلقي الردود من الفئات المستهدفة: رابعا

المديرين الماليين ومسئولي إدارة المخاطر معلي بعض حيث قام الباحث بتوزيع قائمة االستقصاء      

( ، أي معدد )  % 83 ، وقد بلغت نسبة الردود معلي القائمة من تلك الفئة ) بالبنوك التجارية المصرية

تلك الفئة ، كذلك قام الباحث بتوزيع ( قائمة استقصاء تم توزيعها معلي  36( قائمة من إجمالي )  30

،  خبراء تكنولوجيا المعلومات والحوكمة بالبنوك التجارية المصريةومعة من قائمة االستقصاء معلي مجم

( قائمة من  30( حيث بلغ معدد الردود الواردة )  % 75 وقد بلغت نسبة الردود من هذه الفئة أيضاً )

 تلك الفئة.( قائمة تم توزيعها معلي  40إجمالي معدد ) 

ا   : بحثتحليل نتائج االستقصاء واختبار فروض ال: خامسا

 Chi – Square )حيث قام الباحث باختبار فروض البحث الثالثة المذكورة باستخدام أسلوب      

  Chi – Square ) من خالل مقارنة  ( SPSS )والذي تم تطبيقه باستخدام برنامج  (

الجدولية ، ويمكن عرض نتائج اختبارات فروض  ( Chi – Square ) المحسوبة مع قيمة (

 علي تحليل نتائج الردود الواردة علي قائمة االستقصاء التي تم توزيعها على هذا النحو:البحث بناءا 
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 ي إدارة المخاطر بالبنوك المصريةالمديرين الماليين ومسئولالفروض لفئة  اختبار: أوالا 

 (1الجدول رقـم )

 المعياري حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط الخطأ
aatisticsSample St-One 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 02091. 11451. 4.2444 30 الفرض األول

 04210. 23061. 4.2375 30 الفرض الثاني

 03516. 19258. 4.3000 30 الفرض الثالث

  (2الجدول رقـم )

 ومعامل االختالف للفئة األولي T)جدول اختبار )

aSample Test-One 

 Test Value = 3.4 

 

T 

 

Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 8872. 8017. 84444. 000. 29 40.392 الفرض األول

 9236. 7514. 83750. 000. 29 19.892 الفرض الثاني

 9719. 8281. 90000. 000. 29 25.597 الفرض الثالث

 : األول الفرض

يساهم في مواجهة المخاطر التكغيلية التي  ال : أن تطور واستخدام تكنولوجيا المعلوماتفرض العدم

 تتعرض لها األنكطة والخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك المصرية.

تطور واستخدام تكنولوجيا المعلومات يساهم في مواجهة المخاطر التكغيلية التي  : الفرض البديل

 .صرفية التي تقدمها البنوكلها األنكطة والخدمات الم تتعرض

 % 5استخدم الباحث مستوى المعنوية     

 بمستوى المعنوية  نجد أن :  value)-sig (p: بمقارنة قيمة  القـرار

  0.05   >sig (p-value)   العدم وقبول الفرض البديل.مما يعني رفض فرض 

لمعلومات يساهم في مواجهة المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها تطور واستخدام تكنولوجيا ا :ـأن بمعني

 .المصرية تقدمها البنوك األنشطة والخدمات المصرفية التي

 :الفرض الثاني



 

28 

 

يسامعد معلي تحسين جودة األداء  ال : " تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات بالبنوك فرض العدم

 لمواقع اإللكترونية معلي اإلنترنت.المحاسبي في ظل اإلفصاح اإللكتروني معبر ا

: " تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات بالبنوك يسامعد معلي تحسين جودة األداء  الفرض البديل

 المحاسبي في ظل اإلفصاح اإللكتروني معبر المواقع اإللكترونية معلي اإلنترنت.

 % 5استخدم الباحث مستوى المعنوية     

 بمستوى المعنوية  نجد أن :  value)-sig (p: بمقارنة قيمة  رارـالق

  0.05   >sig (p-value)  لعدم وقبول الفرض البديل.مما يعني رفض فرض ا 

تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات بالبنوك يساعد علي تحسين جودة األداء  بمعني أن:ـ

 .اإلنترنت عبر المواقع اإللكترونية عليالمحاسبي في ظل اإلفصاح اإللكتروني 

 : الفرض الثالث

معلي زيادة القدرة التنافسية للبنوك  ال يسامعد : تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات فرض العدم

 المصرية في ظل التوسع في تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية.

تنافسية للبنوك معلي زيادة القدرة ال يسامعد : تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات الفرض البديل

 المصرية في ظل التوسع في تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية.

 % 5استخدم الباحث مستوى المعنوية     

 بمستوى المعنوية  نجد أن :  value)-sig (p: بمقارنة قيمة  رارـالق

  0.05   >sig (p-value)   العدم وقبول الفرض البديل.مما يعني رفض فرض 

علي زيادة القدرة التنافسية للبنوك  يساعد تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات:ــ  مما يعني أن

 المصرية في ظل التوسع في تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية.

ا: اختبار  .لفئة خبراء تكنولوجيا المعلومات والحوكمة بالبنوك المصريةالفروض  ثانيا

 (3الجدول رقـم )

 ومتوسط الخطأ المعياريي واالنحراف المعياري حساب المتوسط الحساب

aSample Statistics-One 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 01971. 10794. 4.3074 30 الفرض األول

 03084. 16893. 4.3708 30 الفرض الثاني

 03338. 18283. 4.3571 30 الفرض الثالث

 (4الجدول رقم )

 ل االختالف للفئة الثانيةومعام T)جدول اختبار )

aSample Test-One 

 Test Value = 3.4 
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T Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 9477. 8671. 90741. 000. 29 46.046 الفرض األول

 1.0339 9078. 97083. 000. 29 31.477 الفرض الثاني

 1.0254 8889. 95714. 000. 29 28.674 الفرض الثالث

 

 الفرض األول:

يساهم في مواجهة المخاطر التكغيلية التي ال : تطور واستخدام تكنولوجيا المعلومات فرض العدم

 .تتعرض لها األنكطة والخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية المصرية

لوجيا المعلومات يساهم في مواجهة المخاطر التكغيلية التي : تطور واستخدام تكنوالفرض البديل

 تتعرض لها األنكطة والخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية المصرية

 % 5استخدم الباحث مستوى المعنوية     

 بمستوى المعنوية  نجد أن :  value)-sig (p: بمقارنة قيمة القرار

  0.05    >sig (p-value)   تطور  :ـأنبمعني  الفرض البديلالعدم وقبول يعني رفض فرض مما

واستخدام تكنولوجيا المعلومات يساهم في مواجهة المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها األنشطة 

 .المصرية رفية التي تقدمها البنوكوالخدمات المص

 :الفرض الثاني

يسامعد معلي تحسين جودة األداء  ال وك: " تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات بالبنفرض العدم

 .اإلنترنت اإللكترونية معلي المحاسبي في ظل اإلفصاح اإللكتروني معبر المواقع

: " تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات بالبنوك يسامعد معلي تحسين جودة األداء الفرض البديل

 ي اإلنترنت.المحاسبي في ظل اإلفصاح اإللكتروني معبر المواقع اإللكترونية معل

 % 5استخدم الباحث مستوى المعنوية     

 بمستوى المعنوية  نجد أن :  value)-sig (p: بمقارنة قيمة  رارـالق

  0.05   >sig (p-value)   العدم وقبول الفرض البديلمما يعني رفض فرض 

ة األداء المحاسبي تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات بالبنوك يساعد علي تحسين جود :ـأن بمعني

 .اإلنترنتبعبر المواقع اإللكترونية في ظل اإلفصاح اإللكتروني 

 :الفرض الثالث

معلي زيادة القدرة التنافسية للبنوك  ال يسامعد : تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلوماتفرض العدم

 المصرية في ظل التوسع في تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية.

معلي زيادة القدرة التنافسية للبنوك  يسامعد : تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلوماتالفرض البديل

 المصرية في ظل التوسع في تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية.
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 % 5استخدم الباحث مستوى المعنوية     

 بمستوى المعنوية  نجد أن :  value)-sig (p: بمقارنة قيمة  القـرار

  0.05   >sig (p-value)  م وقبول الفرض البديل.مما يعني رفض فرض العد 

علي زيادة القدرة التنافسية للبنوك  يساعد تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلوماتبمعني أن :ــ 

 المصرية في ظل التوسع في تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية.

ا: اخ ا ثالثا  نة كاملة(عيال) تبار الفروض للفئتين محل الدراسة معا

 (5الجدول رقـم )

 ومتوسط الخطأ المعياريحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 01482. 11480. 4.2759 60 الفرض األول

 02729. 21139. 4.3042 60 الفرض الثاني

 02432. 18839. 4.3286 60 الفرض الثالث

 (6الجدول رقـم )

 ومعامل االختالف للعينة الكاملة T)جدول اختبار )

One-Sample Test 

 Test Value = 3.4 

T Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 9056. 8463. 87593. 000. 59 59.102 الفرض األول

 9588. 8496. 90417. 000. 59 33.131 رض الثانيالف

 9772. 8799. 92857. 000. 59 38.180 الفرض الثالث

 

 :الفرض األول

يساهم في مواجهة المخاطر التكغيلية التي تتعرض  ال تطور واستخدام تكنولوجيا المعلومات :فرض العدم

 .لها األنكطة والخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك المصرية
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تطور واستخدام تكنولوجيا المعلومات يساهم في مواجهة المخاطر التكغيلية التي تتعرض  :الفرض البديل

 لها األنكطة والخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك المصرية.

 % 5معنوية المستوى الباحث م استخد    

 بمستوى المعنوية  نجد أن :  value)-sig (p: بمقارنة قيمة  القـرار

  0.05   >sig (p-value)   العدم وقبول الفرض البديلمما يعني رفض فرض 

تطور واستخدام تكنولوجيا المعلومات يساهم في مواجهة المخاطر  :ــالموافقة على أنبمعني أنه يتم 

 .المصرية رفية التي تقدمها البنوكالتشغيلية التي تتعرض لها األنشطة والخدمات المص

 الفرض الثاني:

يسامعد معلي تحسين جودة األداء  ال " تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات بالبنوك :دمفرض الع

 المحاسبي في ظل اإلفصاح اإللكتروني معبر المواقع اإللكترونية معلي اإلنترنت.

" تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات بالبنوك يسامعد معلي تحسين جودة األداء  :الفرض البديل

 ظل اإلفصاح اإللكتروني معبر المواقع اإللكترونية معلي اإلنترنت. المحاسبي في

 % 5استخدم الباحث مستوى المعنوية     

 بمستوى المعنوية  نجد أن :  value)-sig (p: بمقارنة قيمة القـرار

  0.05    >sig (p-value)  العدم وقبول الفرض البديل.مما يعني رفض فرض 

تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات بالبنوك يساعد علي تحسين  ـ:ـالموافقة على أنبمعني أنه 

 .اإلنترنت عبر المواقع اإللكترونية عليجودة األداء المحاسبي في ظل اإلفصاح اإللكتروني 

 الفرض الثالث:

زيادة القدرة التنافسية للبنوك  ال يسامعد معليتطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات  :فرض العدم

 مصرية في ظل التوسع في تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية.ال

معلي زيادة القدرة التنافسية للبنوك  يسامعد تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات :الفرض البديل

 المصرية في ظل التوسع في تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية.

 % 5استخدم الباحث مستوى المعنوية     

 :بمستوى المعنوية  نجد أن  value)-sig (pبمقارنة قيمة  : القـرار

   0.05   >sig (p-value)   ــأنالعدم وقبول الفرض البديل. مما يعني مما يعني رفض فرض: 

علي زيادة القدرة التنافسية للبنوك المصرية في ظل يساعد تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات 

 لكترونية.التوسع في تقديم الخدمات اإل

ا  فئة والمديرين الماليين ومسئولي إدارة المخاطر  الفروض للفروق بين فئة : اختباررابعا

 .المصرية علومات والحوكمة بالبنوكخبراء تكنولوجيا الم

 (7الجدول رقـم )

ا الختبار ) جدول  (Tاختبار فروض الفروق بين فئتي العينة وفقا

Independent Samples Test 
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 t-test for Equality of Means 

T Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

الفرض 

 األول

Equal variances 

assumed 
-2.192- 58 .032 -.06296- .02873 

Equal variances not 

assumed 
-2.192- 57.799 .032 -.06296- .02873 

الفرض 

 الثاني

Equal variances 

assumed 
-2.555- 58 .013 -.13333- .05219 

Equal variances not 

assumed 
-2.555- 53.166 .014 -.13333- .05219 

الفرض 

 الثالث

Equal variances 

assumed 
-1.179- 58 .243 -.05714- .04848 

Equal variances not 

assumed 
-1.179- 57.844 .243 -.05714- .04848 

 :المجموعة األولي : أوالا 

 .فروق معنوية بين آراء الفئتين فيما يخص المجمومعة األولى ال توجد :فرض العدم

 .فروق معنوية بين آراء الفئتين فيما يخص المجمومعة األولى يوجد :الفرض البديل

  % 5معنوية المستوى  الباحث ماستخد    

 بمستوى المعنوية  نجد أن :  value)-sig (pبمقارنة قيمة : رارـالق

  0.025 >  sig (p-value)  مما يعني قبول فرض العدم ورفض الفرض البديل. 

 ي.ال يوجد فروق معنوية بين آراء الفئتين فيما يخص المجموعة األول ــأي أنه: 

ا   :المجموعة الثانية : ثانيا

 .فروق معنوية بين آراء الفئتين فيما يخص المجمومعة الثانية ال توجد :فرض العدم

 .د فروق معنوية بين آراء الفئتين فيما يخص المجمومعة الثانيةيوج :الفرض البديل

  % 5استخدم الباحث مستوى المعنوية     

 بمستوى المعنوية  نجد أن :  value)-sig (pبمقارنة قيمة  :رارـالق

   0.025 <  sig (p-value) مما يعني رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل. 

 الفئتين فيما يخص المجموعة الثانية.ين آراء يوجد فروق معنوية ب  : أي أنه

ا   :المجموعة الثالثة : ثالثا

 .معدم وجود فروق معنوية بين آراء الفئتين فيما يخص المجمومعة الثالثة :فرض العدم

 .وجود فروق معنوية بين آراء الفئتين فيما يخص المجمومعة الثالثة :الفرض البديل

  % 5استخدم الباحث مستوى المعنوية     

 بمستوى المعنوية  نجد أن :  value)-sig (pبمقارنة قيمة  :رارـالق

  0.025  > sig (p-value)  بول فرض العدم ورفض الفرض البديل.مما يعني ق 
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 ثة.ال يوجد فروق معنوية بين آراء الفئتين فيما يخص المجموعة الثال  : أي أنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصياتج وائنتال

، وطبقاً للدراسة النظرية والميدانية أن مككلة الدراسة وأهدافها وفروضها وءيمكن للباحث في ض     

 نتائج أهمها: معدةيستخلص 

 :نتائج البحث: أوالا 

أن الهدف األساسي من حوكمة تكنولوجيا المعلومات في البنوك هو التأكيد معلي توافق أهداف نظام ( 1)

 ك.تكنولوجيا المعلومات مع األهداف اإلستراتيجية للبن

أن الحوكمة الفعالة لتكنولوجيا المعلومات أصبحت ضرورة حتمية إلضافة قيمة حقيقية للبنك ، ( 2)

من خالل وتعظيم قيمة استثماراته في مجال تكنولوجيا المعلومات ، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة 

 معلومات.إمعادة تقييم إجراءات حوكمة الكركات وفقاً لمتطلبات تطبيق الحاسبات وتكنولوجيا ال

ة تكنولوجيا تطبيق آليات ومعايير حوكمضرورة ( أن العديد من التجارب والدراسات الناجحة أثبتت 3)

يجابي معلي تحسين األداء واالستمرارية في سوق المال واألمعمال بالنسبة اإل هاتأثيرالمعلومات و

 .التجارية البنوكوخاصة لمنظمات األمعمال 

ة لقياس األداء في مات تسامعد في توفير المؤكرات والمعايير الالزم( أن حوكمة تكنولوجيا المعلو4)

، كما تساهم في دمعم القدرة التنافسية للبنوك بصفة خاصة ، وهو ما يحقق مصالح والبنوك  الكركات

 كافة األطراف ذوي العالقة بالبنك.

لية المصاحبة الستخدام ( أن حوكمة تكنولوجيا المعلومات لها دوراً هاماً في تخفيض المخاطر التكغي5)

التي قد يتعرض لها البنك  تسحين إدارة المخاطرخالل استخدام آليات  تكنولوجيا المعلومات ، من

 من المخترقين الداخليين أو الخارجيين.

( أن تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات يساهم في تفعيل معملية إدارة المخاطر المرتبطة 6)

متمثلة البنوك ، وهو ما يضمن تحقيق األهداف اإلستراتيجية اإللكترونية ب ماتتقديم الخدألنكطة واب

 .يةالعائد المتوقع والنمو واالستمرار في زيادة
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ا   :البحث توصيات: ثانيا

في ضوء نتائج البحث السابق ذكرها ، فإنه يمكن للباحث أن يؤكد معلي معدد من التوصيات والتي      

 ار ، أهمها:يرى إنها ضرورية في هذا اإلط

وتقديم الخدمات في تنفيذ كافة األنكطة  التكنولوجيانحو تكثيف استخدام  ضرورة توجيه البنوك( 1)

 ، ومواكبة التطورات التكنولوجية في العصر الحديث.المصرفية 

( ضرورة تبني منظمات األمعمال وبصفة خاصة البنوك ، لمفاهيم وآليات حوكمة تكنولوجيا 2)

رها اإلطار العام الذي يمكن من خالله تخفيض المخاطر اإللكترونية وحماية أمن المعلومات بامعتبا

 المعلومات.

 ةالتأكيد معلي أهمية التزام البنوك بتطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات من خالل مكارك( 3)

ً معليإيجابي، وهو ما ينعكس  اإلدارة واإلدارات التنفيذية لضمان تحقيق األهداف اإلستراتيجية  ا

 تطوير األداء المالي وزيادة القدرة التنافسية للبنوك.

تكون مهمته دمعم آليات حوكمة تكنولوجيا  داخل الهيكل اإلداري للبنك ةضرورة إنكاء إدارة مستقل( 4)

دارة بحجم اإلعكس اهتمام مجلس بصورة ت من مخاطر التكغيل المعلومات وحماية أمن المعلومات

 ي تكنولوجيا المعلومات.فالكبيرة االستثمارات 

ضرورة االهتمام بوضع ميزانية سنوية لتكغيل وتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات ، وأن يظهر ( 5)

 فيها بالتفصيل المعلومات المتعلقة بالتكاليف والمنافع الخاصة بعمليات التكغيل خالل السنة المالية.

عرف معلي مقومات وآليات حوكمة تكنولوجيا ( تكثيف الدورات التدريبية للعاملين في البنوك للت6)

لتطبيق األفضل واألكثر فعالية معدد العاملين المؤهلين لالمعلومات ، وهو ما سيؤدي إلي زيادة 

 آلليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات.

يحدد  ضرورة قيام معهد حوكمة تكنولوجيا المعلومات بوضع معيار أو دليل موحد لجميع البنوك( 7)

واإلجراءات المناسبة لتطبيقها ضمن قوامعد ومبادئ  يات حوكمة تكنولوجيا المعلوماتقوامعد وآل

 حوكمة الكركات بصفة معامة.

( ضرورة تفعيل متطلبات حوكمة تكنولوجيا المعلومات في اإلدارات المختلفة ، للقضاء معلي 8)

وتجنب األزمات  ، وهو ما يؤدي إلي إرضاء العمالء ، حبة الستخدامهاالمعوقات والمخاطر المصا

 وزيادة القدرة التنافسية في البنوك. 

لدور تكجيع الباحثين لزيادة البحوث في مجال حوكمة تكنولوجيا المعلومات بهدف وضع إطار  (9) 

آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تخفيض مخاطر أمن المعلومات والحد من التالمعب المالي 

 .روني في الكركات والبنوكاإللكت

دور حوكمة تكنولوجيا المعلومات في ضرورة تركيز في األبحاث التي تسامعد في تفعيل وإبراز ( 10)

 المصرفية في البنوك لحد من مخاطروالتحقيق متطلبات أمن المعلومات تطوير نظم الرقابة الداخلية 

 .التجارية بصفة خاصة

قترح لحوكمة تكنولوجيا معيار محاسبي م أن تعمل الهيئات العلمية والمهنية معلي وضع( 11)

تبادل لنظم االتصاالت وفي ظل التطورات المعاصرة  تلتزم كافة المنظمات بتطبيقه المعلومات

 المعلومات.
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 ملحق البحث

 ـتقصاءـة االسـقائم

 

 

 .( اختياري . )................................................ :اسـم المسـتَطلع رأيــه  

 ........................................................ :المؤهل العلمي )أو الوظيفية(  

 ................................................................ :المهنة ، ومكان العمل  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.        

تحسين  دور حوكمة تكنولوجيا المعلومات فيهذا الصدد بإعداد بحث بعنوان "  يقوم الباحث في     

" وإلتمام البحث ـ دراسة ميدانية درة التنافسية بالبنوك المصرية ـوزيادة الق جودة األداء المالي

يحتاج الباحث إلي تعاونكم معه من خالل قراءة هذا االستقصاء بعناية ، واإلجابة علي األسئلة 

ة به بحيادية وموضوعية ، حتى تخرج نتائج البحث معبرة عن الحقيقة ودون أي تحيز ، لذا الموجود

ا من وقتكم لإلجابة عن األسئلة الواردة  يأمل الباحث من سعادتكم منح قائمة االستقصاء المرفقة بعضا

ا حسن تعاونكم الستكمال هذا البحث.  بها ، شاكرين لكم مقدما

 ثم أمامكم بالحفاظ علي سرية البيانات الواردة في إجاباتكم بتلك القائمة ، ويتعهد الباحث أمام هللا     

وعدم استخدامها في غير أغراض البحث ، مع العلم أنه من حقكم عدم اإلفصاح عن بياناتكم 

 الشخصية أو اسم الجهة التي تعملون بها.

 

 كري وتقديريـمع خالص ش                                                    

 الباحث                                                            

 د غنيميد. سـامي محمد أحم                                                

 اعد بكليـة التجارة ــ جامعة بنـها.أسـتاذ مسـ                                         

  تاذ مشارك بجامعة طيبة بالمدينة المنورة.ـأس                                        
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 المجموعة األولي

 لكل بند من البنود الواردة المقابلة إجاباتمن الخمسة  من فضلك قم باختيار واحدة فقط

  الجدول المرفقفي 

 

 األسئلة واالستفسارات

أوافق 

ا   تماما

 

 أوافق

 

غيـر  محايد

 موافق

ال 

أوافق 

ا نهائي  ا

ا في( 1/1) إدارة  استخدام تكنولوجيا المعلومات يعد عنصراا أساسيا

 تعامل مباشر مع العمالء. موارد البنك من خالل توفير

     

السرعة والدقة استخدام تكنولوجيا المعلومات يحقق المزيد من ( 1/2)

 ، وتخفيض أخطاء العنصر البشري.في تشغيل العمليات

     

لوجيا المعلومات يحقق الكفاءة والفعالية في تنفيذ استخدام تكنو( 1/3)

 العمليات ، ويحقق أكبر عائد مقارنة بتكاليف التطبيق.

     

لمزيد من التوافق استخدام تكنولوجيا المعلومات يحقق ا( 1/4)

 وأهداف المستفيدين.والتنسيق بين أهداف البنك اإلستراتيجية 

     

ات يساعد علي الحد من المخاطر استخدام تكنولوجيا المعلوم( 1/5)

 التشغيلية عند تنفيذ أنشطة البنك بطريقة إلكترونية.

     

استخدام وتطوير تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلي تحسين ( 1/6)

مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء ، وبالتالي جذب المزيد 

 من العمالء الجدد للبنك.

     

أعضاء مجلس اإلدارة يساعد علي الحد  ( تصميم برامج لتدريب1/7)

 من المخاطر المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

     

وجود أعضاء من لجان المراجعة لديهم الخبرة بتكنولوجيا ( 1/8)

 تنفيذ األنشطة المختلفة المعلومات يقلل من مخاطر استخدامها في

 المصرفية للعمالء.تقديم الخدمات و

     

ود كفاءات بقسم الرقابة الداخلية لديها خبرات في مجال وج( 1/9)

تكنولوجيا المعلومات يدعم كفاءة االستخدام ويخفض من المخاطر 

 التشغيلية المرتبطة بتطبيقها.

     

 المجموعة الثانية

 لكل بند من البنود المقابلة اإلجابات من فضلك قم باختيار واحدة فقط من الخمسة

 رفقالواردة بالجدول الم
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 األسئلة واالستفسارات
أوافق 

ا   تماما

 

 أوافق

 

غيـر  محايد

 موافق

ال 

وافق أ

ا   نهائيا

لمعلومات ، ويوفر ا للمستخدمين ( يحقق تطبيقها اإلفصاح الفوري2/1)

 .بالسرعة والدقة المطلوبة الالزمة لهم

     

للمعلومات  يحقق تطبيقها المزيد من الثقة والمصداقية( 2/2)

ا لإلفصاح اإللكتروني.المحاسبية ال  منشورة وفقا

     

يدعم بإيجابية تحقيق األهداف اإلستراتيجية لمجلس إدارة البنك ( 2/3)

 ، وهو يضمن االستمرار والنمو علي المدى الطويل.

     

يساعد علي تفعيل الرقابة الداخلية للتأكيد علي تحقيق أمن ( 2/4)

عضاء لديهم المعلومات وتخفيض المخاطر من خالل وجود أ

 الخبرات الكافية في تكنولوجيا المعلومات.

     

يساعد في تفعيل دور لجان المراجعة من خالل تعيين أعضاء ( 2/5)

 باللجان لديهم خبرة كافية في تكنولوجيا المعلومات.

     

يدعم عملية التطوير المستمر ألساليب تكنولوجيا المعلومات ( 1/6)

ا ألحدث  األساليب المستخدمة في هذا المجال. داخل البنك ، وفقا

     

يساعد علي اختيار أفضل الممارسات المتبعة في مجال تطبيق ( 1/7)

تكنولوجيا المعلومات بالبنوك ، وهو ما يساعد في تحسين جودة 

 األداء المالي في ظل اإلفصاح اإللكتروني.

     

يما يتعلق يعمل علي تحقيق أفضل معدالت الكفاءة والفعالية ف( 1/8)

بتنفيذ األنشطة والعمليات اإللكترونية ، وتقديم الخدمات المصرفية 

 عبر المواقع اإللكترونية علي اإلنترنت,

     

  

 المجموعة الثالثة

الواردة  المقابلة لكل بند من البنود إجاباتمن الخمسة  فقط من فضلك قم باختيار واحدة

 بالجدول المرفق

 

 األسئلة واالستفسارات

افق أو

ا   تماما

 

 أوافق

 

 محايد

غيـر 

 موافق
ال 

أوافق 

ا   نهائيا

     يوجد إقبال متزايد من جانب العمالء علي البنوك التي تتوسع في ( 3/1)
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 تقديم الخدمات المصرفية عبر المواقع اإللكترونية.

تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات يحقق المزيد من ( 3/2)

ب العديد من العمالء الجدد لالستفادة من الرضا لدى العمالء ، ويجذ

 الخدمات المصرفية اإللكترونية.

     

يمكن إرجاع زيادة العمالء الجدد في الوقت الحالي لدي البنوك ( 3/3)

آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تلك البنوك ،  إلي تطبيق

 وضمان الحد من المخاطر التشغيلية.

     

ات حوكمة تكنولوجيا المعلومات المزيد من الثقة يحقق تطبيق آلي( 3/4)

والمصداقية للمعلومات المحاسبية ، وهو ما يزيد من درجة الثقة 

 لدى العمالء في قدرة البنك علي تحقيق أهدافه.

     

إن تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات وضمان أمن ( 3/5)

للبنك ، وهو ما  المعلومات بالبنوك يساعد علي إضافة قيمة حقيقية

 ينعكس علي تخفيض تكلفة الخدمات المصرفية.

     

المراجعة الدورية آلليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات يضمن ( 1/6)

تقديم أفضل الخدمات للعمالء بأقل التكاليف ، وهو ما يحقق 

 االحتفاظ بالعمالء ويضمن االستمرار والنمو.

     

كنولوجيا المعلومات مزيد من الرضا يحقق تطبيق آليات حوكمة ت( 1/7)

لدى العمالء وتحسين القدرة التنافسية، من خالل الحفاظ علي أعلي 

 درجات الجودة للخدمات المصرفية المقدمة.

     

 مع خالص شكري وتقديري لشخصكم الكريم                                           

 الباحث                                                              

 


