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الملخص
يهدف البحث الثى قيثاس مسثتوف احفصثاح الثمي تقثوم بثت المنشثيت العراقيثة عثن يعمثال التعهيثد لتكنولوجيثا
المعلومات لما لت من تأثير على كافة القرارات االستثمارية وعلى البيانات المالية في القوائم المالية ،وكملك النظر
في مسثتوف الجثودة فثي هثمق القثوائم والتثي تتحقثا مثن جثراء عمليثات احفصثاح عثن عمليثات التعهيثد يو احسثناد
الخارجي .انتهج البح منهج تحليل المحتوف ألحد المنشيت العراقية لتقديم دراسة تطبيقية فثي المنشثيت العراقيثة
مصثرف الخلثيج التجثاري التثي تقثوم بتبنثي عمليثات التعهيثثد لتكنولوجيثا المعلومثات ،ومثن ثثم احفصثاح عنهثا فثثي
القوائم المالية ،وبيان مستوف احفصاح المطلوب من خالل مجموعثة جوانثي يتطلبهثا عمليثات التعهيثد المثمكورة.
توصل البح الى النتيجة الهامة من وجود فاعلية ألدلة احفصاح بشأن التعهيثد لتكنولوجيثا المعلومثات مثن خثالل
ما تفصح عنت القوائم المالية المبحوثة قبل وبعد استخدام عمليات التعهيد لتكنولوجيا المعلومات في مقابلثة تحقيثا
جودة التقارير المالية.
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Measure the Level of Disclosure of Outsourcing of Information Technology and Its Relationship
to the Quality of Reports in Iraqi Facilities: A Case Study at Gulf Commercial Bank
Ibrahim Jaafar Hussain

,

Faris Abdul Zahra Abdul Hussain
Abstract

The research aims to measure the level of disclosure at the Iraqi establishments about the outsourcing of information
technology, because of its impact on all investment decisions and financial statements in the financial statements. The
level of quality in these statements, which is achieved because of disclosures on outsourcing operations or attribution
Outer is also considered. The research adopted a content analysis methodology for one of the Iraqi establishments to
present an applied study in the commercial establishments of Gulf Bank that adopt IT outsourcing operations, and then
disclose them in the financial statements, and indicate the level of disclosure required through a set of aspects required
by the outsourcing operations mentioned. The important conclusion is that the effectiveness of IT outsourcing
disclosures through the disclosures of the researched financial statements before and after the use of IT outsourcing in
meeting the quality of financial reporting.
Keywords: Outsource, Disclosure, Quality reports, Information Technology.

المقدمة
يضحى النشاط االقتصادي في ظل بيئة األعمال الحديثثة يكثثر
تشثثثابكا وتطثثثوراذ ويأخثثثم فثثثي الحسثثثبان العديثثثد مثثثن المت يثثثرات
التكنولوجية وكملك الفنية واحدارية والمالية .وتبعا ذ لملك ،تطثورت

األساليي المختلفة بين المنشثيت ،وذلثك مثن خثالل الحصثول علثى
يعلثى ميثزة تنافسثية تمكنهثا مثن البقثاء واالسثتمرار فثي هثمق البيئثة
المعقثثدة .وتُعثثد التكنولوجيثثا الحديثثثة مثثن يكثثثر الموضثثوعات التثثي
يثثثرت فثثي بيئثثة عمثثل عثثركات األعمثثال الحديثثثة ،حيثث سثثمحت
بثثدخول قثثدرات و مكانيثثات جديثثدة لثثدعم نشثثاط صثثناعة القثثرارات
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واتخاذهثثثا علثثثى كثثثل المسثثثتويات و ادت يهميتهثثثا فثثثي ظثثثل ثثثثورة
المعلومثثثثثات واالتصثثثثثاالت الحديثثثثثثة .وتعمثثثثثل صثثثثثناعة التعهيثثثثثد
لتكنولوجيثثا المعلومثثات فثثي اطثثار مثثن ينظمثثة المعلومثثات التثثي يثثتم
االستعانة بها مثن طثرف خثارجي ب ثرق تحقيثا سثرعة االنجثا
لألعمثثال التشثث يلية و يثثادة مسثثتوي الخبثثرة فثثي انظمثثة التشثث يل
الداخلية ،وبالتالي البد من قياس ذلك المسثتوي مثن االفصثاح عثن
حجم همق العمليثات التكنولوجيثة التثي يثتم التعهيثد بهثا وبيثان مثدي
عالقتها بالجودة المطلوبة في التقارير المالية .
يمثثثل مصثثطلح التعهيثثد يحثثد المصثثطلحات المسثثتخدمة فثثي مجثثال
التش يل وتكنولوجيا المعلومات ،حي تقديم خدمة يو نظثام تشث يل
يو نتثثثان منثثثتج عبثثثر وسثثثير متخصثثثق تتثثثوفر لديثثثت القثثثدرات
والخبرات الفنية التي تمكنت مثن ذلثك ،ويصثبح التعهيثد لتكنولوجيثا
المعلومات صناعة قائمة بماتها تعمل علي توفير ينظمثة معلومثات
عثثن طريثثا طثثرف خثثارجي يسثثاعد منشثثيت األعمثثال علثثي انجثثا
مهثثامهم ويعمثثالهم التشثث يلية ويعمثثل علثثي توسثثيع قاعثثدة الخبثثرة
التكنولوجية للقائمين بها)Hayden & et al.,2013(.
ويعثثرف احفصثثاح المحاسثثبي بأنثثت عثثرق المعلومثثات الهامثثة
للمسثثثتثمرين والثثثدائنين واألطثثثراف ذات العالقثثثة بطريقثثثة تسثثثمح
بالتنبؤ بمقدرة المنشثاة علثى تحقيثا األربثاح فثي المسثتقبل ،وسثداد
التزاماتهثثا مثثن خثثالل التقثثارير والقثثوائم الماليثثة التثثي تمثثثل الشثثكل
احعالمي للمشروع من خالل نشثر البيانثات والمعلومثات المتاحثة
لألطراف ذوف العالقة.

منهجية البحث
مشكلة البحث
وانطالقا ذ من يهمية احفصاح عن كافة األعمال الماليثة وييثر
الماليثثة ذات التثثأثير علثثى قثثرارات وتوجهثثات المسثثتخدمين للقثثوائم
المالية ،يعثالج هثما البحث قيثاس مسثتوي احفصثاح الثمي تقثوم بثت
المنشيت العراقية عن يعمال التعهيد لتكنولوجيا المعلومات لمثا لثت
من تأثير على كافة القثرارات االسثتثمارية وعلثي البيانثات الماليثة
فثثي القثثوائم الماليثثة ،وكثثملك النظثثر فثثي مسثثتوف الجثثودة فثثي هثثمق
القثثوائم والتثثي تتحقثثا مثثن جثثراء عمليثثات احفصثثاح عثثن عمليثثات
التعهيد يو احسناد الخثارجي وتثتخلق مشثكلة البحث فثي محاولثة
احجابة على التساؤالت اآلتية:
 ماهي طبيعة التعهيد الخارجي لتكنولوجيا المعلومات؟.
 مثثاهي طثثرق احفص ثاح عثثن عمليثثات التعهيثثد بمثثا يحقثثا جثثودة
التقارير المالية؟.
 هثثثل يمكثثثن قيثثثاس مسثثثتوف احفصثثثاح عثثثن عمليثثثات التعهيثثثد
لتكنولوجيا المعلومات وبيان يثرق على جودة التقارير المالية؟

أهمية البحث
تتمثثثل االهميثثة العلميثثة هثثما البحثثث بتنثثاول مجثثال مهثثم مثثثن
مجثثثاالت المحاسثثثبة ذات التثثثأثير القثثثوي علثثثى جثثثودة المعلومثثثات
المحاسبية التي تتضمنها التقثارير الماليثة للشثركات وذلثك – علثى
حسثي علثم الباحث لثم تتناولهثثا كثيثر مثثن الدراسثات المعاصثثرة –
ريم اهميتهثا الفائقثة كمت يثرات تثؤثر فثي جثودة التقثارير .وتكثون
االهميثثة العمليثثة فثثي تقثثديم دراسثثة تطبيقيثثة تعتبثثر نثثواق ألبحثثا
مسثثثتقبلية تختصثثثر الواقثثثع فثثثي اطثثثار مثثثن المحتثثثوف المعلومثثثاتي
يتضثثمن تثثأثيرات التعهيثثد الخثثارجي لتكنولوجيثثا المعلومثثات يلثثزم
االفصاح عنت بشفافية بل يلزم قيثاس مسثتوي االفصثاح فيثت وبيثان
يثر على جودة التقارير.
أهداف البحث
من خالل تفهثم طبيعثة المشثكلة وتسثاؤالت البحث يهثدف هثما
البح الى اآلتي :
 بيان طبيعة التعهيد الخارجي لتكنولوجيا المعلومات.
 عثثثرق لجوانثثثي احفصثثثاح عثثثن عمليثثثات التعهيثثثد يو احسثثثناد
الخارجي من خالل الدراسات السابقة .
 تقديم دراسة حالة ألحد المنشيت العراقية توضح قياس مستوف
احفصثثاح عثثن عمليثثات التعهيثثد لتكنولوجيثثا المعلومثثات وبيثثان
يثرها على جودة القوائم المالية.
فروض البحث
تحقيقثا ذ ألهثثداف البحث وحثالذ لمشثثكلتت و جابثثة علثثى تسثثاؤالتت
يفترق الباح االفتراضات اآلتية :
 عثثثدم وجثثثود تثثثأثير لعمليثثثة احفصثثثاح عثثثن تعهيثثثد تكنولوجيثثثا
المعلومات فثي المنشثيت العراقيثة بداللثة األداء الحثالي واألداء
السابا على درجة جودة التقارير المالية.
 عثثثدم وجثثثود تثثثأثير لعمليثثثة احفصثثثاح عثثثن تعهيثثثد تكنولوجيثثثا
المعلومثثثات فثثثي المنشثثثيت العراقيثثثة بداللثثثة عمليثثثات رقابثثثة
العالقات على درجة جودة التقارير المالية.
 عثثثدم وجثثثود تثثثأثير لعمليثثثة احفصثثثاح عثثثن تعهيثثثد تكنولوجيثثثا
المعلومات في المنشيت العراقية بشأن عمليثات متابعثة األداء
والرقابة الرسمية على درجة جودة التقارير المالية.
 عثثثثدم كفايثثثثة احفصثثثثاح عثثثثن عمليثثثثات التعهيثثثثد لتكنولوجيثثثثا
المعلومثثات فثثي القثثوائم الماليثثة فثثي المنشثثيت العراقيثثة بشثثأن
احفصاح عن تعهيد تكنولوجيا المعلومات قياسثاذ بدرجثة جثودة
التقارير.
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منهج البحث
في ضوء يهداف وفروق البح وحالذ لمشكلة يرتكز البح
على اآلتي :
 المثثثثنهج االسثثثثتقرائي :وذلثثثثك بتجميثثثثع المعلومثثثثات المتعلقثثثثة
بالعناصثثر الرئيسثثية للبحثث  ،وتحليلهثثا بهثثدف تكثثوين احطثثار
المفاهيمي للبح  ،وذلك من خالل اسثتقراء الدراسثات السثابقة
ذات الصثثلة وتحديثثد العالقثثات التأثيريثثة بثثين عمليثثات التعهيثثد
لتكنولوجيا المعلومثات وبثين جثودة القثوائم الماليثة ومثن العمثل
على قياس مستوي احفصاح الال م لتحقيا همق الجودة.
 منهج دراسة الحالة :لتقديم دراسة تطبيقية علثى يحثد المنشثيت
العراقيثثثثة التثثثثي تقثثثثوم بتبنثثثثي عمليثثثثات التعهيثثثثد لتكنولوجيثثثثا
المعلومات ،ومن ثم احفصثاح عنهثا فثي القثوائم الماليثة ،وبيثان
مستوف احفصاح المطلوب من خالل مجموعة جوانثي تطلبهثا
عمليات التعهيد الممكورة.
حدود مجال البحث
يتضمن مجال البح القياس المحاسبي لمستوف االفصاح لكل
العناصثثثر التثثثي يتضثثثمنها التقثثثارير الماليثثثة فيمثثثا يتعلثثثا بالتعهيثثثد
الخارجي دون ييرق من البيانات المحاسبية ذات االثر على جثودة
المعلومات المحاسبية المتضمنة التقارير المالية ،حي يخرن عثن
جدود البح يي بيانات لم تكن لعا عالقة مع عمليات التعهيد.

االطار النظري
يختق هما القسثم ببيثان طبيعثة ومفهثوم مت يثرات البحث مثن
خثثالل التعريثثف بمفهثثوم التعهيثثد بتكنولوجيثثا المعلومثثات ،وكثثملك
التعريف بمفهثوم جثودة القثوائم الماليثة ،وبيثان الدراسثات السثابقة
التثثي حثثددت بعثثا الجوانثثي لقيثثاس مسثثتوي احفصثثاح لعمليثثات
التعهيثثد حتثثى يمكثثن االسثثتفادة منهثثا ف ثي تحقيثثا هثثدف هثثما البح ث
وعليت يتناول هما القسم ما يلي:
أوالً  :مفهوم التعهيد بتكنولوجيا المعلومات
يعرف التعهيثد بتعهثد طثرف( عثركة يو متعهثد ) بتقثديم خدمثة
الثثثى طثثثرف شخثثثر ( عثثثركة كبثثثرف ) بمقابثثثل مثثثادي يتفثثثا عليثثثت
الطثثرفينم مثثثل توريثثد البضثثائع ،يو توريثثد ينظمثثة معلومثثات ،يو
صثثثناعة جثثثزء مثثثن المنتجثثثات ،يو تقثثثديم خثثثدمات مكملثثثة للنشثثثاط
التش يلي للشركة المتعهد ليها.
وتتعثثدد تعريفثثات التعهيثثد علثثى الثثريم مثثن تشثثابهها مثثن حي ث
المضثثمون فهثثي تعتبثثر تكثثاليف يسثثت رقها طثثرف شخثثر مقابثثل يداء
عمثثل كثثان ممكنثا ه يداؤق مثثن قبثثل المنشثثأة ،يي ينثثت قثثرار داري يثثتم
بموجبت نقل بعا المهام يو الوظائف الداخلية الى مورد يو متعهد
خارجي يساعد المنشأة في التركيز علثى مثا تسثتطيع يداؤق بشثكل

متميثثثثز (Vitasek& Manrodt,2012 ( .ويعتبثثثثر التعهيثثثثد
ستراتيجية دارية تقثوم المنشثأة مثن خاللهثا بتفثويا نشثاط (كثان
فيما مضى ينجثز داخثل المنشثأة) الثى مثورد خثارجي ،فهثو عمليثة
االستعانة بطرف ثال حنجا بعا األعماألو الوظائف الخاصثة
بالمنشثثأة ،بقصثثد خفثثثا التكلفثثة مثثع ضثثثمان معثثدالت التحسثثثين
المسثثتمر فثثي المنثثتج نتيجثثة االسثثتفادة مثثن تكنولوجيثثا األخثثريين.
( )Ingi& et al, 2015
ويعرفت البعا بأنت تنظيم لترتيبات تظهر الحاجة ليها عنثدما
تعتمثثد المنشثثأة علثثى يسثثواق وسثثيطة لتثثوفير قثثدرات متخصصثثة،
وهي التي تكمل وتدعم قدرات المنشأة الحالية وتعمثل علثى تثوفير
االسثثتمرارية لسلسثثلة القيمثثة للمنشثثأة ،ومثثن ثثثم دعثثم االبتكثثارات
الخارجيثثثة واالسثثثتفادة مثثثن تميثثثز األخثثثريين وهثثثو يسثثثاس تكثثثوين
التحالفات احستراتيجية(Lacity& Willcocks , 2014) .
ويرف الباحث ين التعهيثد مثا هثو ال فلسثفة داريثة تقثوم علثى
يساس عملية تخطير تش يلية داخل المنشثأة ،يعتمثد علثى ين هنثا
مورد خثارجي يمتلثك المقثدرة علثى نجثا عمثل يو القيثام بوظيفثة
محددة تنقلت المنشأة اليثت ،نظثراه ألنثت يمتلثك القثدرة يو التكنولوجيثا
يو الكفثثاءة العاليثثة حنجثثا ق ،بحي ث يمكثثن تمثثام ذلثثك العمثثل بقثثدر
يعلى من السرعة والجودة مع المساهمة في خفا التكلفة الكلية.
ويمثثل التعهيثثد الخثثارجي يحثثد يهثم يوجثثت التعهيثثد ،ويكثثون فثثي
منثثتج يو خدمثثة يو نظثثام تشثث يل يو حتثثى فثثي مجثثال تكنولوجيثثا
المعلومات ،ويعنيباسثتيرادالخبرات فثي هثمق المجثاالت ،وعثادة مثا
يكون المتعهد خارن الدولة التي يمارس فيها المتعهد ليثت نشثاطت.
ويحقا تعهيد تكنولوجيا المعلومات الكثيثر مثن الفوائثد للعديثد مثن
الشثثثركات ومنهثثثا تخفثثثيا التكثثثاليف ،و يثثثادة المرونثثثة ،وتقليثثثل
المخاطر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
ويعد مصثطلح تعهيثد خثدمات نظثم المعلومثات المحاسثبية
مثثثن المصثثثطلحات الحديثثثثة نسثثثبيا ذ فثثثي مجثثثال نظثثثم وتكنولوجيثثثا
المعلومثثات ،ويشثثير الثثى سثثنادبعا يو كثثل الوظثثائف واألنشثثطة
المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وخدمات الثنظم المحاسثبية بمنشثاة
ما الى واحد يو يكثثر مثن المتعهثدين الخثارجيين ،بينمثا ينظثر اليثت
الثثثثبعا علثثثثى انثثثثت يمثثثثثل مسثثثثاهمة جوهريثثثثة Significant
 Contributionمثثثن قبثثثل المتعهثثثدين الخثثثارجيين فثثثي تقثثثديم
المكونثثات الماديثثة يو المثثوارد البشثثرية المرتبطثثة بجمثثع مكونثثات
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات يو بعثا مكوناتهثا فثي منشثاة
المسثتخدم (Gonzalez & et al ., 2015).وين تعهيثثدنظم
المعلومثثات المحاسثثبية يعنثثى ين المثثوارد الماديثثة يو البشثثرية ذات
الصلة بتكنولوجيا المعلومات لمنظمة مثا .يثتم تورديهثا يو داراتهثا
من قبل متعهثد خثارجي متخصثق ،و يمكثن ين يكثون ذلثك لفتثرة
مؤقتثثة يو لفتثثرة ييثثر محثثدودة  ،ويمكثثن ين يثثتم ذلثثك لجميثثع نظثثام
المعلومات لدف عركة العميل يو بعا يجزاءق  ،ويمكن ين يشثمل
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ذلثك مراكثز البيانثات و عثثبكات االنترنثت ،و التطبيقثات ،وتطثثوير
وظثثثائف الصثثثيانة وخثثثدمات المسثثثتخدم النهثثثائي للحاسثثثي اآللثثثي،
وتجهيز العمليات.)Jing Quan, Hoon Cha, 2010 (.
ثانيا ً  :مفهوم جودة التقارير المحاسبية
تعرف جودة التقارير بأنها الصدق في التقرير عن المعلومات
مرتبطا ه باحفصاح عثن جميثع التعثامالت والمعلومثات عثن اختيثار
السياسات المحاسبية ،وكثما المعلومثات األخثرف ييثر الماليثة ذات
التثثأثير فثثي اتجثثاق اتخثثاذ القثثرار سثثواء للمسثثتخدمين الخثثارجيين يو
الثثداخليين لهثثمق التقثثارير .وين يهثثم مثثا يؤكثثد علثثي جثثودة التقثثارير
الماليثثثة تثثثوفير الخصثثثائق النوعيثثثة لمعلومثثثات المحاسثثثبية ،ذن
يفال يو عدم احفصاح عن همق الخصائق يجعل التقريثر المثالي
مضثثلل ،واليعطثثي معلومثثات تعكثثل جميثثع الجوانثثي التثثي تشثثكل
قيمة المنشاةم مما يؤثر على قرارات المخاطبين بالتقارير الماليثة،
والتثثثثي تمثثثثثل المصثثثثدر األساسثثثثللمعلومات لمتخثثثثمي القثثثثرارات
المتعددين .فقد هدفت دراسة (األرضي )1021،الى التركيز علثي
احفصثثاح االختيثثاري للتقثثارير الماليثثة ومثثدي تثثأثيرق علثثي جثثودة
التقارير المالية ،في حين ين الدراسة الحالية تهتم بالدرجة األولثي
في قياس يثر احفصاح المتعلثا باسثتدامة الشثركات بصثفة خاصثة
عركات النفر علي جودة التقارير الماليثة .كمثا خصصثت دراسثة
( ، )James,2014مجثثال اهتمامهثثا فثثي تنثثاول المعلومثثات التثثي
يجثثي ين يتضثثمنها تقثثارير األعمثثال المتكاملثثة لتحقيثثا متطلبثثات
الجثثودة ،وهثثما يختلثثف مثثع الدراسثثة الحاليثثة التثثي تخثثتق بقيثثاس

مسثثثثثتوي احفصثثثثثاح عثثثثثن اسثثثثثتدامة عثثثثثركات الثثثثثنفر -نظثثثثثراه
لخصوصيتها -علي جودة التقارير المالية.
واهتمثت دراسثة ( )Tudor &Dragu,2014بوجهثة النظثثر
التي ترتكز علثى تحليثل األثثر القثانوني والسياسثي علثى احفصثاح
ومضثمونت وهثما مثا يختلثف مثع الدراسثة الحاليثة التثي تهثدف الثى
قيثثثاس مسثثثتوف األثثثثر المتعلثثثا باحفصثثثاح عثثثن عمليثثثات التعهيثثثد
لتكنولوجيا المعلومات علي جودة التقارير المالية.
ويوصت دراسة ( )Yousif& et., al.,2015بضرورة دعم
المشاركة يير الحكومية فثي دعثم احفصثاحفي الشثركات عثركات
الثثثنفر وال ثثثا وتحثثثدي األطثثثر البيئيثثثة قثثثي اتجثثثاق اسثثثتدامة تلثثثك
الشثثركات ،وهثثما يختلثثف مثثع الدراسثثة الحاليثثة التثثي تتجثثت الثثى مثثا
يتعلثثا بقيثثاس مسثثتوف احفصثثاح عثثن عمليثثات التعهيثثد الخثثارجي
لتكنولوجيا المعلومات.
وتخثثثدم دراسثثثة ( )Yousif& et., al.,2015فثثثي قيثثثاس
مسثثتوف مشثثاركة المنظمثثات ييثثر الحكوميثثة فثثي اتجثثاق احفصثثاح
المسثثثتهدف والتقريثثثر عثثثن ذلثثثك لخدمثثثة المسثثثتخدمين ويصثثثحاب
المصالح في هثما الشثركات حيث يمكثن االسثتفادة منهثا فثي قيثاس
مستوف احفصاح عن عمليثات التعهيثد لتكنولوجيثا المعلومثات فثي
المنشيت العراقية .ويستفيد الباحث مثن بعثا الدراسثات السثابقة
فثثي تحديثثد محثثددات احفصثثاح عثثن عمليثثات التعهيثثد لتكنولوجيثثا
المعلومات من خالل ما يبينت الجدول التالي رقم ()2

جدول رقم ( )2عرق لمحددات احفصاح عن عمليات التعهيد وطرق قياست
بيانات عن الدراسة

بنود احفصاح عن تعهيد تكنولوجيا
المعلومات

المؤعر الخاص بت

دراسة
Premuroso,2008

محثثثثددات قثثثثرار احفصثثثثاح بشثثثثأن األداء مقارنثثثة مؤعثثثرات الرافعثثثة الماليثثثة ومسثثثتويات
الالحثثثثثثا للشثثثثثثركات ومثثثثثثدي ارتباطثثثثثثت الربحية و جمالي تكاليف التشث يل مثن عثام الثى
شخر
باحفصاح عن التعهيد الخارجي

دراسة
Goo&Huang.2008

الرقابثثة الرسثثمية ورقابثثة العالقثثات حدارة اسثثثثثتخدام اتفاقيثثثثثة مسثثثثثتوف الخدمثثثثثة SLAS
عالقات تعهيد تكنولوجيا المعلومات
كمؤعر عن الرقابة الرسمية ( دراسة يحد عشر
عنصر تعاقدي)

دراسة Premuroso et
al., 2012

احعثثالن عثثن ترتيبثثات التعهيثثد الخثثارجي اختبثثار مثثدف عثثارة التقريثثر السثثنوي الثثى يداء
فثثي التقثثارير السثثنوية مثثن خثثالل العوامثثل السوق في المستقبل
المرتبطثثة بثثالقرار الالحثثا لعفصثثاح عثثن
معلومات ذلك التعهيد

دراسة Lioliou et
al,2014

العالقة بين الحوكمة الرسمية
وحوكمة العالقات

العقثثد – اتفاقيثثات مسثثتوف الخدمثثة – مؤعثثرات
األداء الرئيسية – القياس والمواثيا
سثثثثثثيكولوجية العقثثثثثثد – الثقثثثثثثة – االلتثثثثثثزام –
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بيانات عن الدراسة

بنود احفصاح عن تعهيد تكنولوجيا
المعلومات

المؤعر الخاص بت
االعتمادية واالتصاالت

ويمكن االستفادة مما سبا في تحديد جواني التعهيثد التثي البثد
وان تعبر عنها القوائم المالية والتي تتمثل فيما يلي:
 -2جانثثثي التقثثثدم فثثثي األداء نتيجثثثة التعهيثثثد  :ويقثثثاس بمجموعثثثة
مؤعثثرات تتعلثثا بقيثثاس الت يثثر فثثي األداء ومسثثتويات الربحيثثة
وعمليات التش يل بثين الفتثرة الحاليثة والفتثرة السثابقة لعمليثات
التعهيد لتكنولوجيا المعلومات.
 -1جانثثي رقابثثة العالقثثات ( جثثودة الخدمثثة المتعهثثد بهثثا) :ويقثثاس
بمجموعة مؤعرات تتعلا بمضثمون عقثود التعهيثد وانعكاسثها
علثثي التقثثارير الماليثثة وهثثثوي مسثثتوف الخثثدمات ومؤعثثثرات
األداء وييرها.
 -1جانثثي متابعثثة األداء ( الرقابثثة الرسثثمية) :ويقثثاس بمجموعثثثة
مؤعثثثرات تثثثنعكل علثثثى سثثثيكولوجية العقثثثد والثقثثثة وااللتثثثزام
بعمليات التعهيد ومدف المردود على المنشثيت المتعهثد لهثا فثي
الواقع العملي.
دراسة حالةة لقيةاس مسةتوى االفصةاح عةن التعهيةد فةي مصةرف
الخليج التجاري

ن -نبمق عن المصرف المبحو (عينة الدراسة ) :توضح القثوائم
الماليثثثة المنشثثثورة ين المصثثثرف المبحثثثو تأسثثثل مصثثثرف
الخلثثيج التجثثاري كشثثركة مسثثاهمة بموجثثي عثثهادة التأسثثيل
المرقمثثثثثثثثة م 7001/ .بتثثثثثثثثاريخ  ، 2999/20/10باعثثثثثثثثر
المصثثثرف نشثثثاطت الفعلثثثي فثثثي تثثثاريخ  1000/4/2وبثثثدي فثثثي
ممارسة الصيرفة الشثاملة بعثدها تعثديل عقثد التأسثيل بزيثادة
ريس المثثال الثثى ( )150000مليثثون دينثثار عراقثثي فثثي الشثثهر
التاسع من عام .1021
د -سبي اختيار المصثرف المبحثو  :يرجثع السثبي الثى ارتبثاط
المصثثثرف باسثثثتخدام التعهيثثثد بتكنولوجيثثثا المعلومثثثات بتطثثثوير
الصثثراف اآللثثي  ،والتلفثثون البنكثثي ،حي ث بثثدي فثثي تنفيثثم النظثثام
المصرفي احلكتروني المتطور ( )Banksبتاريخ ، 1009/21/2
وان الباح يشير الى التطور التكنولوجي الحاصل في المصثرف
المبحو من خالل الفقرة التالية :
هـ  -عرق عمليات التعهيد بتكنولوجيا المعلومات المستخدمة في
المصثثرف المبحثثو  :مثثن خثثثالل القثثوائم الماليثثة المنشثثورة عثثثن
المصرف المبحو عن سنة  1009وما بعثدها والتثي تتبثين فيمثا
يلي :

يسثثثتهدف الباحثثث تقثثثديم دراسثثثة حالثثثة لبيثثثان قيثثثاس مسثثثتوف
احفصثثاح عثثن التعهيثثد الخثثارجي فثثي لتكنولوجيثثا المعلومثثات فثثي
المنشيت العراقية حي يختار الباح البيئة المصرفية التثي تنشثر
فيهثثا عمليثثات احسثثناد الخثثارجي لتكنولوجيثثا المعلومثثات ويختثثار
مصثثرف الخلثثيج التجثثاري بثثالعراق فثثي محاولثثة اسثثتنباط مؤعثثر
لقياس مستوف التعهيد بالنسبة لتكنولوجيا المعلومثات ويثتم مناقشثة
ذلك من خالل ما يلي:

 بثثثداء تنفيثثثم عمليثثثات التعهيثثثد للنظثثثام المصثثثرفي احلكترونثثثي
المتطثور ( )Banksبمثثا يشثملت مثثن الصثراف اآللثثي والموبيثثل
بان ثك والماسثثتر كثثارد واالنترنثثت بتثثاريخ  1009/21/2حي ث
بدايثثة التحويثثل مثثن النظثثام القثثديم ( )FOXوفثثا قاعثثدة بيانثثات
 ORACLEوبثثديت المرحلثثة االنتقاليثثة والتجريبيثثة للتحويثثل
الى النظام التكنولوجي الجديد من . 1009/7/2

اوال  :بيانةةةات عةةةن عينةةةة ومجتمةةة الدراسةةةة  :حيةةةث يتناولهةةةا
الباحث من خالل اآلتي :

 اعتبارا من عام  1020بدي االستخدام الفعلي ألنظمثة الخثدمات
المصرفية التكنولوجيا المتعهد بها وتشمل اآلتي :

ي -مجتمع البح  :يشمل مجتمثع الدراسثة المنشثيت العراقيثة التثي
تقثثوم بتبنثثي التعهيثثد لتكنولوجيثثا المعلومثثات  ،حي ث تتبنثثي ذلثثك
ل رق تحسثين مسثتويات األداء المثالي وييثر المثالي المتعلثا
بزيادة مستويات الرضاء للعاملين والمتعاملين.

 احنتربرنج  :مقثدرة العمثالء علثي جثراء العمليثات المصثرفيةمن يي فروع

ب -عينة الدراسة  :تتمثل عينة الدراسة فثي دراسثة حالثة مصثرف
الخليج التجاري وهو من البنو التي تولت في الفترة األخيرة
عمليات التعهيد لتكنولوجيثا المعلومثات بشثكل كبيثر مثن خثالل
ما يفصحت عنت القوائم المالية لت.

 احنترنثثت بنثثك  :جثثراء الخثثدمات المصثثرفية مثثن المنثثا ل اومكتي العمالء .
 موبايثثثل بنثثثك  :تمكثثثين العمثثثالء مثثثن تنفيثثثم جميثثثع العمليثثثاتالمصثثرفية واحطثثالع علثثي الحسثثابات واألرصثثدة مثثن خثثالل
الهثثثثثاتف المحمثثثثثول  ،وتوحيثثثثثد يرقثثثثثام حسثثثثثابات الزبثثثثثون ،
واستخران كشوف الحساب
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 فثثي عثثام  1022يضثثيف خثثدمات الكترونيثثة جديثثدة تتمثثثل فثثي
اآلتي :
 خدمثثثة المقاصثثثة احلكترونيثثثة  :بثثثدي تنفيثثثم عمليثثثات المقاصثثثةبالتنسيا مع البنك المركزي العراقي من خثالل التعهيثد بنظثام
( )R.T.G.Sلتنفيثثثم تبثثثادل العمليثثثات المصثثثرفية اليوميثثثة مثثثع
المصارف األخرف ومع البنك المركزي
 طباعة الصكو المم نطثة ييثر قابلثة للتزويثر ووضثع رمثوالكترونيثثثة بفحثثثق حسثثثاب الزبثثثون شليثثثا مثثثن خثثثالل النظثثثام
المصرفي احلكتروني
 اسثثتخدام التعهيثثد بنظثثام السثثويف ( )Swiftالعثثالمي والخثثاصبالتحويالت الخارجية بضمان وصول الحوالة في ذات الوقت
 انجا طباعة  5000بطاقة ماستر كارت ويتم استكمال التفعيل تثثثم تو يثثثع ثمانيثثثثة صثثثرافات شليثثثثة ( )A.T.Mعلثثثى فثثثثروعالمصثثرف يربعثثة داخثثل ب ثثداد ويربعثثة خثثارن ب ثثداد كمرحلثثة
يولي وسوف يتم عدد شخر على بقية الفروع .
 في عام  1021يضيفت الخثدمات احلكترونيثة التثي تتمثثل فثي
اآلتي :
 التعهيثثد باالمثثداد بالكيبيثثل الضثثوئي للمصثثرف وتثثم الثثربر بثثينجميثثع الفثثروع لتقثثديم الخثثدمات احلكترونيثثة األخثثرف ويصثثبح
العمل بشبكتين عبكة ثانوية ( )V satوعثبكة الكيبيثل الضثوئي
الرئيسي

 التعهيثثد بالحمايثثة مثثن خثثالل اسثثت الل بثثرامج انتثثي فثثايروس( )Kasper Skyلعدد  150حاسبة وذلك للحفثاظ التكنولوجيثة
من دخول الفايروسات
 فثثي عثثام  1021تحثثدي وتطثثوير عمليثثات احسثثناد الخثثارجي
لألجهثثثزة االلكترونيثثثة وعثثثبكة االتصثثثاالت وتحسثثثين العمثثثل
وتطوير الخدمات احلكترونية وتتمثل في ضافة اآلتي :
 تنصثثيي وفحثثق سثثيرفر احنترنثثت و تاحثثة االسثثتخدام الكامثثللخدمات البنك المنزلية
 انجا عدد  19جها صراف شلي جديد في بعا الفروع تهيئة عمثل المودمثات وعثددها ( )10لثربر الصثرافات خثارنعبكة المصرف وتفعيل الخدمات علي مدار اليوم
 التعهيد لنظام التقارير المكية ( )Bank-Biوالتوقيع مع عثركةالرواد لنظم المعلومات (. )pio-tch
 التعهيد التنسيا بعمليات التثدريي مثع عثركة ينظمثة الحاسثباتواالتصثثثثاالت ( )CCSو عثثثثداد دورة متقدمثثثثة علثثثثي النظثثثثام
المصرفي (. )Banks
ثانيةةا :تفريةةم المحتةةوي للبيانةةات المبحوثةةة :يشثثمل بيانثثات عامثثة
تؤعثثر الثثى عمليثثات التعهيثثد االلكترونثثي فثثي المصثثرف المبحثثو
خالل السنوات التي تبنت همق العمليات من خالل هيكل يتمثثل فثي
مجموعة جواني تتحدد فيما يلي :
ي -جاني التقدم في األداء نتيجة التعهيد :وبثتم يثتم قيثاس احفصثاح
لعمليثثات التعهيثثد بقيثثاس األداء المقثثارن بثثين السثثنوات وبيثثان
األثثر علثثي عمليثثات التعهيثثد بتكنولوجيثا المعلومثثات مثثن خثثالل
المؤعرات اآلتية التي يعبر عنها الجدول رقم ( )1التالي.

جدول رقم ( )1محددات ومؤعرات األداء لعمليات التعهيد بتكنولوجيا المعلومات
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

مؤعثثثر العائثثثد علثثثي األصثثثول ( صثثثافي الثثثربح بعثثثد
الضرائي  /مجموع األصول )

0.035

0.064

0.031

0.02

0.03

0.074

0.072

الت ير في مؤعر العائد علي األصول

100.0

183.9

88.78

64.8

103.8

211.3

205.3

مؤعثثر العائثثد علثثي حقثثوق الملكيثثة ( صثثافي الثثربح بعثثد
الضرائي /مجموع حقوق الملكية )

0.17

0.38

0.14

0.10

0.11

0.21

0.18

الت ير مؤعر العائد علي حقوق الملكية

100.00

215.5

77.75

55.6

60.5

120.6

105.7

0.62

0.32

0.11

0.12

0.13

0.22

مؤعثثر ربحيثثة السثثهم (صثثافي الثثربح بعثثد الضثثرائي 0.22 /
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

عدد األسهم )
الت ير في مؤعر ربحية السهم

100.00

278.1

144.6

48.7

54.1

56.55

101.1

معيثثار كفثثاءة ريس المثثثال ( حقثثوق الملكيثثة  /مجمثثثوع
األصول )

0.20

0.17

0.23

0.23

0.34

0.35

0.39

الت ير في معيار كفاءة ريس المال

100.00

85.34

114.2

116.5

171.5

175.1

194.1

هثثامص صثثافي ربثثح العمليثثات (صثثافي الثثربح  /جمثثالي
ربح العمليات )

0.99

0.99

0.96

0.97

0.97

0.85

0.98

الت ير في صافي الربح العمليات

100.00

100.1

97.34

98.03

97.98

86.24

99.48

معثثثدل اسثثثت الل األصثثثول ( جمثثثالي ربثثثح العمليثثثات /
جمالي األصول )

0.04

0.06

0.03

0.02

0.04

0.09

0.07

الت ير في معدل است الل األصول

100.00

183.8

91.22

66.17

106.0

245.0

206.3

يشثثير الجثثدول السثثابا الثثى مجموعثثة المؤعثثرات التثثي تعتبثثر
محددات لقرار احفصاح بشأن األداء الالحا للمصثرف المبحثو
ومثثدي ارتباطثثت بالتعهيثثد الخثثارجي مثثن خثثالل مقارنتثثت بمجموعثثة
المؤعثثرات الماليثثة ومسثثتويات الربحيثثة ،حي ث تشثثير المؤعثثرات
الثثى ضثثعف اسثثتجابة المصثثرف الثثى عمليثثات التعهيثثد مثثن حي ث
تحقيا الربحية المستهدفةم ذ ين هنا ت ير الى األدنى في مؤعثر
ربحية السهم قبل عمليات التعهيد بتكنولوجيا المعلومات وبعدها ذ
يتناقق من معدل يادة  %278.2سنة  1008الى  %2فقر سثنة
 ،1021بعد تبني عمليات تعهيد الكتروني واسعة المجال .ويظهثر

ذلك األمر جليا ذ في ثبات هامص ربح العمليات منسوبا الى جمثالي
العمليثثات ال ين الزيثثادة التثثي حثثدثت مثثن جثثراء عمليثثات التعهيثثد
الخارجي لتكنولوجيا المعلومات كما يتضح في مؤعر العائد علي
األصثثثول حيثثث اد قبثثثل عمليثثثات التعهيثثثد وبعثثثدها ليصثثثل بعثثثد
انخفاق قدرق  %21تقريبا سثنة  1009الثى يثادة بنسثبة %205
سنة  .1021ويبين التحليل اححصثائي باسثتخدام نمثوذن االنحثدار
المتعدد المي يبينت الجدول التثالي رقثم ( )1يثثر عمليثات احفصثاح
بتعهيد تكنولوجيا المعلومات للجانثي المتعلثا بثاألداء المثالي علثى
جودة التقارير كما يلي:

جدول رقم ( )1اختبار يثر احفصاح لتعهيد تكنولوجيا المعلومات على جودة التقارير لجاني األداء الحالي والالحا
ANOVAa
Sig.

F

.581b

.359

df Mean Square

of
Squares

Sum
Model

.012

1

.012

1 Regression

.032

4

.128

Residual

5

.140

Total

يشير التحليل السابا الى عدم معنوية يثر محثدد األداء الحثالي
والالحا للشركة المبحوثثة كثدليل لعفصثاح عثن تعهيثد تكنولوجيثا
المعلومثثات ،حيثث يظهثثر مثثن قيمثثة (ف) المحسثثوبة التثثي تبلثث
 0.159وهي اكبثر مثن القيمثة الجدوليثة عنثد مسثتوي معنويثة يبث
 0.582اكبر من مستوي  0.05والتي عندها يتقرر قبول الفرق

القائثثل عثثدم وجثثود تثثأثير لعمليثثة احفصثثاح عثثن تعهيثثد تكنولوجيثثا
المعلومثثثثات للمصثثثثرف المبحثثثثو بداللثثثثة األداء الحثثثثالي واألداء
السابا على درجة جودة التقارير المالية للمصرف المبحو .
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وين ذلثثك يظهثثر فثثي ضثثعف القثثوة التفسثثيرية التثثي يتركهثثا األداء
المقثثارن للمصثثرف بثثين سثثنوات اسثثتخدم فيهثثا التعهيثثد بتكنولوجيثثا

المعلومثثات وسثثنوات انعثثدم فيهثثا عمليثثات التعهيثثد وهثثما مثثا يبينثثت
الجدول التالي رقم ()4

جدول رقم ( )4القوة التفسيرية لتعهيد تكنولوجيا المعلومات على جودة التقارير لجاني األداء الحالي والالحا
Model Summary
Adjusted
RStd. Error of
R R Square
Square the Estimate
-.147-

.17905

.287a

.082

يشير الجثدول السثابا ين قيمثة( )R2ضثعيفة جثدا تبلث %8.1
وهي تشير الى ضعف األداء الحالي والالحا للمصرف المبحو
قبل وبعد استخدام عمليات التعهيد لتكنولوجيا المعلومات.

Model
1

ب -جاني رقابة العالقثات ( جثودة الخدمثة المتعهثد بهثا) :وبثتم يثتم
قياس احفصثاح لعمليثات التعهيثد مثن خثالل اسثتخدام اتفاقيثات
مسثثتوي الخدمثثة مثثن خثثالل المؤعثثرات اآلتيثثة التثثي يعبثثر عنهثثا
الجدول رقم ( )5التالي.

جدول رقم ( )5محددات ومؤعرات رقابة العالقات لعمليات التعهيد بتكنولوجيا المعلومات
2012

2013

2007

136.75

0.83

الت ير في القيمة المضافة للموجودات التكنولوجية

0.00 100.00

0.00

100.0

0.00

0.00

الت ير في نسبة التكلفة لعيرادات

95.71 100.00

79.20

20.64

6.00

4.01

الت ير في معدل النمو في تحدي النظام الشبكي والمكونات المادة

73.03 132.21 100.00

92.34

82.32

1307.30

الت ير في نسبة األصول يير الملموسة الىإجمالياألصول

52.87 1124.5 233.92 100.00

7.93

0.59

الت ير في معدل نمو احيرادات من الخدمات المصرفية

2008

2009

2011

38.90 269.52 165.72 100.00

يبثثين الجثثدول السثثابا ين مؤعثثرات رقابثثة العالقثثات لعمليثثات
التعهيثثد بتكنولوجيثثا المعلومثثات تشثثير الثثى ت يثثر الثثى األدنثثى فثثي
السنوات بعد عمليات التعهيد بتكنولوجيا المعلومات حي انخفثا
معثثدل الت يثثر فثثي نمثثو احيثثرادات مثثن الخثثدمات المصثثرفية مثثن
 65.71فثثثي سثثثنة  1008يثثثادة عثثثن سثثثنة  100سثثثنة األسثثثاس
ليصثثبح انخفثثاق  %62.9سثثنة  1022ثثثم انهيثثار فثثي عثام 1021
بنسبة  %99.27سنة  .1021ويتضح كملك انت لم تسجل عمليات
الت يثثثر فثثثي الموجثثثودات االلكترونيثثثة يي نسثثثبت خثثثالل السثثثنوات

لالرتكثثا علثثي عمليثثات التعهيثثد بتكنولوجيثثا المعلومثثات ،مثثع ين
عمليثثات التعهيثثد سثثاعدت علثثى النمثثو فثثي تحثثدي النظثثام الشثثبكي
بنسبة تصل الى  %2107سنة  1021عن سنة األساس
ويبين التحليثل اححصثائي باسثتخدام نمثوذن االنحثدار المتعثدد
المي يبينت الجثدول التثالي رقثم ( )6يثثر عمليثات احفصثاح بتعهيثد
تكنولوجيثثثثثثا المعلومثثثثثثات للجانثثثثثثي المتعلثثثثثثا رقابثثثثثثة العالقثثثثثثات
لعملياتالتعهيد بتكنولوجيا المعلومات كما يلي:

جدول رقم ( )5اختبار يثر احفصاح لتعهيد تكنولوجيا المعلومات على جودة التقارير لجاني رقابة العالقات
ANOVAa
Sig.

F

.036b

9.634

df Mean Square
.099

1

of
Squares
.099

Sum
Model
1 Regression
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.010

4

.041

Residual

5

.140

Total

يشير التحليل السابا الى معنوية يثر محددات رقابثة العالقثات
احفصاح لتعهيد تكنولوجيا المعلومات كثدليل لعفصثاح عثن تعهيثد
تكنولوجيا المعلومات ،حي يظهر مثن قيمثة (ف) المحسثوبة التثي
تبل  9.614وهي يقثل مثن القيمثة الجدوليثة عنثد مسثتوف معنويثة
يبثث  0.016يقثثل مثثن مسثثتوف  0.05والتثثي عنثثدها يتقثثرر قبثثول
الفثرق القثثائلبوجود تثأثير لعمليثثة احفصثثاح عثن تعهيثثد تكنولوجيثثا

المعلومثثات للمصثثرف المبحثثو عمليثثات رقابثثة العالقثثات علثثى
درجة جودة التقارير المالية للمصرف المبحثو  .وين ذلثك يظهثر
فثثي يثثادة القثثوة التفسثثيرية التثثي تتركهثثا عمليثثات رقابثثة العالقثثات
للمصرف بين سنوات استخدم فيها التعهيثد بتكنولوجيثا المعلومثات
وسنوات انعدم فيها عمليات التعهيثد وهثما مثا يبينثت الجثدول التثالي
رقم (.)7

جدول رقم ( )7القوة التفسيرية لتعهيد تكنولوجيا المعلومات على جودة التقارير لجاني رقابة العالقات
Model Summary
Adjusted
RStd. Error of
R R Square
Square the Estimate
.10124

.707

.633

يشثثثير الجثثثدول السثثثابا ين قيمثثثة( )R2مرتفعثثثة تبلثثث %70.7
وهي تشير الى فاعلية عمليات رقابة العالقات من خالل ما تفصح
عنت القوائم المالية للمصرف المبحو قبل وبعد استخدام عمليثات
التعهيد لتكنولوجيا المعلومات.

.841a

Model
1

ن -جانثثثي متابعثثثة األداء ( الرقابثثثة الرسثثثمية)  :وبثثثتم يثثثتم قيثثثاس
احفصاح لعمليات التعهيد من خالل استخدام ما تبينثت عمليثات
واعثثثثتراطات الحكومثثثثة فثثثثي القثثثثوائم الماليثثثثة معبثثثثراذ عنهثثثثا
بالمؤعرات اآلتية التي يعبر عنها الجدول رقم ( )8التالي.

جدول رقم ( )8محددات ومؤعرات متابعة األداء والرقابة الرسمية للتعهيد بتكنولوجيا المعلومات
2007

2008

2009

2011

2012

2013

الت ير في معدالت انحراف األداء

100

601.47

-1158.0

-568.59

1082.3

-91.73

الت ير في األداء الفعلي

100

122.08

136.92

271.97

373.22

152.74

الت ير في األداء المخطر

100

191.74

367.52

67317.7

252.08

276.79

الت ير في معدالت تصحيح المسار االلكتروني

100

0.00

0.00

0.00

100.00

123.06

معدل الت ير في خدمات الصيانة لألصول المادية

100

2106000.0

1.03

317.78

106.29

8.33

10.99

909.79

407.67

118.01

141.54

معدل الت ير في خدمات الصيانة لألصول التكنولوجية 100
يبثثثين الجثثثدول السثثثابا ين مؤعثثثرات متابعثثثة األداء والرقابثثثة
الرسثثمية لعمليثثات التعهيثثد بتكنولوجيثثا المعلومثثات تشثثير مجموعثثة
ت يرات مهمة تتعلثا بالرقابثة الرسثمية ،حيث ين هنثا ت ييثر فثي
معثثدالت انحثثراف األداء فثثي االتجثثاق السثثالي بدرجثثة كبيثثرة بعثثد
مرور فترة من تبني عمليات التعهيد لتكنولوجيا المعلومات مثع ين
األداء الفعلي للمصرف اد يثادة ملحوظثة بنسثبة  %51.74بعثد
تبنثثي التعهيثثد االلكترونثثي فثثي سثثنة  1021وان كثثان مثثنخفا عثثن

السنوات األولى من تبني عمليات التعهيد .ويشثير الجثدول السثابا
الثثى معثثدل الت يثثر فثثي تصثثحيح المسثثار االلكترونثثي نتيجثثة الت يثثر
السيكولوجي للعقود المتعلقثة بالتعهيثد ادت بنسثبة كبيثرة بخاصثة
سثثنة  1021بعثثد مثثرور يربعثثة سثثنوات مثثن تبنثثي عمليثثات التعهيثثد
االلكترونثثي  ،وكثثملك يثثادة معثثدالت الصثثيانة لتصثثل الثثى يقصثثي
معثثدل لهثثا فثثي سثثنة  1021حي ث تبل ث  %42.54يثثادة عثثن سثثنة
األساس قبل تبني التعهيد االلكتروني.
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ويبين التحليثل اححصثائي باسثتخدام نمثوذن االنحثدار المتعثدد
المي يبينت الجثدول التثالي رقثم ( )9يثثر عمليثات احفصثاح بتعهيثد
تكنولوجيثثثا المعلومثثثات للجانثثثي المتعلثثثا متابعثثثة األداء ولرقابثثثة
الرسمية لعمليات التعهيد بتكنولوجيا المعلومات كما يلي:
جدول رقم ( )9اختبار يثر احفصاح لتعهيد تكنولوجيا المعلومات على جودة التقارير لجاني متابعة األداء والرقابة الرسمية
ANOVAa
Sig.

F

.446b

.712

of
Squares

df Mean Square

Sum
Model

.021

1

.021

1 Regression

.030

4

.119

Residual

5

.140

Total

يشثثير التحليثثل السثثابا الثثى عثثدم معنويثثة يثثثر محثثدد متابعثثة
األداء والرقابثثة الرسثثمية كثثدليل لعفصثثاح عثثن تعهيثثد تكنولوجيثثا
المعلومثثثات حيثثث يظهثثثر مثثثن قيمثثثة (ف) المحسثثثوبة التثثثي تبلثثث
 0.721وهي يقل مثن القيمثة الجدوليثة عنثد مسثتوف معنويثة يبث
 0.446يكبر من مستوف  0.05والتي عندها يتقرر قبثول الفثرق
القائلبعثثثدم وجثثثود تثثثأثير لعمليثثثة احفصثثثاح عثثثن تعهيثثثد تكنولوجيثثثا

المعلومثثثات للمصثثثرف المبحثثثو بشثثثأن عمليثثثات متابعثثثة األداء
والرقابثثة الرسثثمية علثثى درجثثة جثثودة التقثثارير الماليثثة للمصثثرف
المبحو وين ذلك يظهر فثي يثادة القثوة التفسثيرية التثي تتركهثا
عمليثثات الرقابثثة الرسثثمية للمصثثرف بثثين سثثنوات اسثثتخدم فيهثثا
التعهيد بتكنولوجيا المعلومات وسنوات انعدم فيها عمليثات التعهيثد
وهما ما يبينت الجدول التالي رقم (.)20

جدول رقم ( )20القوة التفسيرية لتعهيد تكنولوجيا المعلومات على جودة التقارير لجاني متابعة األداء والرقابة الرسمية
Model Summary
Adjusted
RStd. Error of
R R Square
Square the Estimate
.17221

-.061-

يشثثثير الجثثثدول السثثثابا ين قيمثثثة( )R2ضثثثعيفة تبلثثث %25.2
وهثثثي تشثثثير الثثثى عثثثدم فاعليثثثة عمليثثثات رقابثثثة األداء والرقابثثثة
الرسثثمية مثثن خثثالل مثثا تفصثثح عنثثت القثثوائم الماليثثة للمصثثرف
المبحثثثثو قبثثثثل وبعثثثثد اسثثثثتخدام عمليثثثثات التعهيثثثثد لتكنولوجيثثثثا
المعلومات.
ثالثةةةاً :المتايةةةرات المعبةةةرة عةةةن جةةةودة التقةةةارير  :تثثثم االسثثثتعانة
بعناصر ومحتويات مضمون التقارير المي يحقا جثودة احفصثاح

.151

.389a

Model
1

) ، (RidaChakroun&KhaledHussainey,2009وفقثثثثثثثثثثثا
لدراسثثثثة ( ((Ferdy, Geert Braam,2014قيثثثثاس جثثثثودة
احفصثثثاح المحاسثثثبي) ،وذلثثثك بثثثالتطبيا علثثثى الشثثثركة المبحوثثثثة
(عثثثركة السثثثويل لالسثثثمنت) وذلثثثك باسثثثتخدام تحليثثثل المحتثثثوي
للبيانثثات الثثوارد بتقثثارير األعمثثال المتكاملثثة ومثثدف تحقيقهثثا لكثثل
خاصثية مثثن خصثثائق المعلومثات المحاسثثبية األساسثثية والثانويثثة
و عطائها درجات تقييم بشثكل ليكثرت الخماسثي (مثن  2حتثى .)5
كما هو مبين كالتالي من الجدول رقم (.)22
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جدول رقم ( )22قياس جودة معلومات الشركة المبحوثة
الخاصية

عناصرها
خاصة المالئمة
الى يي مدف تقدم التقارير معلومات تساعد في التنبؤ باألحدا المستقبلية

5

الى يي مدف قدرة الشركة باحفصاح عن المعلومات يير المالية المتعلقة بالفرص والمخاطر

4

الى يي مدف استخدام الشركة القيمة العادلة او التكلفة التاريخية

4

الى يي مدف توفر التقارير المتكاملة الت مية العكسية عن األحدا والمعامالت السابقة والالحقة مما يساعد على
تصحيح التنبؤ

1

خاصية التمثيل الصادق
الى يي مدف تم التصوير الكامل ( وصف للعنصر وتصوير رقمي لت وعرح ما يمثلت للمعلومات ذات األهمية
النسبية المرتفعة بالقوائم المالية)

5

الى يي مدف قامت المنشأة باال فصاح عن النتائج المالية المتعلقة باألحداثااليجابية والسلبية

4

ماهو نوع تقرير مراقي الحسابات فيما يتعلا بالقوائم المالية ( ريي عكسي -االمتناع عن بداء الريي  -ريي متحفظ
 -يير متحفظ  -نظيف)

5

الى يي مدف نقدم الشركة معلومات عن حوكمة الشركات

4

خاصية القابلة للتحقا
الى يي مدف تدعم الحجج والمبررات المقدمة من قبل احدارة التقديرات المحاسبية بالتقارير المالية

5

اف يي مدي تتفا السياسات المحاسبية التي اختارتها الشركة وفقا للمبررات التي اعتمدت عليها المبادئ المحاسبية
المتعارف عليها

5

خاصية القابلية للمقارنة
الى يي مدف توضح المالحظات المتعلقة بالت يير في السياسات المحاسبية التي يفصحت عنها احدارةواآلثار المترتبة
على هما الت يير

4

الى يي مدي توضح مالحظات احدارة المتعلقة بمراجعة األحكام والتقديرات المحاسبية اآلثار المترتبة علي همق
المراجعة

4

الى يي مدف تقوم الشركة بتعديل يرقام الفترة المحاسبية السابقة على يثر ت يير السياسات المحاسبية يو مراجعة
التقديرات المحاسبية

5

الى يي مدف توفر الشركة المقارنة بين نتائج الفترة المحاسبية الحالية مع نتائج الفترات المحاسبية السابقة

4

الى يي مدف كانت المعلومات المقدمة في التقرير السنوي قابلة للمقارنة مع المعلومات المقدمة من الشركات األخرف 1
الى يي مدف قامت الشركة باحفصاح عن المؤعرات والنسي المالية في تقاريرها السنوية

5

خاصية القابلية للفهم
الى يي مدف تم تقديم التقرير السنوي بطريقة منظمة

4
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عناصرها

الخاصية

الى يي مدف تم توضيح المالحظات المتعلقة بالميزانية وقائمة الدخل

4

الى يي مدف يحتوي احفصاح على يعكال وجداول لتوضيح المحتوي المعلوماتي

5

اي يي مدي يتم استخدام المصطلحات الفنية المحاسبية ل ات م ايرة لل ة األصلية المستخدمة في عداد التقارير
المالية

2

ماهو حجم القاموس المستخدم لشرح المصطلحات المحاسبية

2

المبحوثة وذلك من خالل بيان مدف االتجاق المتوسر الحسابي الثى
الحالة المثلثي مثن جثودة المعلومثات ومثن التقثارير وهثما مثا يعبثر
عنت اختبار (ت) التي تتضح من خالل الجدول التالي رقم (.)21

ويمكثثن اختبثثار مسثثتوف معنويثثة المت يثثرات المعبثثرة عثثن جثثودة
التقثثارير الماليثثة مثثن خثثالل بيثثان مثثدف تثثوافر هثثمق المقومثثات التثثي
تحقا الخصائق النوعية للمعلومات المحاسبية في القوائم الماليثة

جدول رقم ( )21اختبار مدف تحقيا القوائم المالية لخصائق الجودة الكاملة للمعلومات المفصح عنها
One-Sample Test
Test Value = .5
95% Confidence Interval
of the Difference
(2Mean
tailed) Difference
Lower
Upper

Sig.
df

t

.5150

.2850

.40000

.000

5

8.944

خاصةالمالئمة

.5417

.3249

.43333

.000

5

10.277

خاصيةالتمثياللصادق

.4913

.1753

.33333

.003

5

5.423

خاصيةالقابلةللتحقا

.4241

-.3575-

.03333

.835

5

.219

خاصيةالقابليةللمقارنة

.4241

-.3575-

.03333

.835

5

.219

خاصيةالقابليةللفهم

يبثثين الجثثدول السثثابا ين خصثثائق جثثودة المعلومثثات المحاسثثبية
المتعلقثثة بالمالئمثثة وخاصثثية التمثيثثل الصثثادق للبيانثثات والقابليثثة
للتحقثثا تكثثون قيمثثة (ت)يكبثثر مثثن القيمثثة الجدوليثثة عنثثد مسثثتوي
معنوية يقل من مسثتوي  0.05والتثي عنثدها يتقثرر قبثول الفثرق
القائثثل بتحقيثثا القثثوائم الماليثثة للشثثركات المبحوثثثة والتثثي تتبنثثي
عمليثثات التعهيثثد بتكنولوجيثثا المعلومثثات و مثثا خصثثائق القابليثثة
للمقارنة والقابلية للفهم تبل قيمة (ت) يقل من القيمة الجدولية عنثد
مستوف معنوية اكبر من مسثتوف  0.05والتثي عنثدها يتقثرر عثدم
تحقيثثا القثثوائم الماليثثة للشثثركات المبحوثثثة والتثثي تتبنثثي عمليثثات
التعهيد بتكنولوجيا المعلومات للجودة المنشودة.

المالية للمصثرف المبحثو وبتحقيثا هثما الفثرق يثتم اسثتخدام
نموذن االنحدار المتعدد المي يبينثت الجثدول التثالي رقثم ( )21يثثر
عمليثثات احفصثثاح بتعهيثثد تكنولوجيثثا المعلومثثات لكثثل الجوانثثي
المتعلقة بعمليات التعهيد بتكنولوجيا المعلومات كما يلي

رابعاً :الفرض الرئيسي للبحث :والثمي يثنق علثى عثدم كفايثة
احفصثاح عثثن عمليثات التعهيثثد لتكنولوجيثا المعلومثثات فثي القثثوائم
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جدول رقم ( )21اختبار يثر احفصاح لتعهيد تكنولوجيا المعلومات على جودة التقارير
ANOVAa
Sig.

F

.032b

30.835

of
Squares

Df Mean Square

Sum
Model

.046

3

.137

1 Regression

.001

2

.003

Residual

5

.140

Total

يشير التحليل السثابا الثى معنويثة يثثر محثدد يدلثة احفصثاح عثن
تعهيد تكنولوجيا المعلومات في القوائم المبحوثة حيث يظهثر مثن
قيمثثة (ف) المحسثثوبة التثثي تبل ث  10.81وهثثي يكبثثر مثثن القيمثثة
الجدولية عند مستو nمعنويثة يبث  0.011يقثل مثن مسثتو0.05 n
والتثثي عنثثدها يتقثثرر قبثثول الفثثرق القائثثل بكفايثثة احفصثثاح عثثن
عمليثثثثات التعهيثثثثد لتكنولوجيثثثثا المعلومثثثثات فثثثثي القثثثثوائم الماليثثثثة

للمصثثثثرف المبحثثثثو بشثثثثأن احفصثثثثاح عثثثثن تعهيثثثثد تكنولوجيثثثثا
المعلومات قياسا ذ بدرجة جودة التقارير .وين ذلك يظهر في يثادة
القوة التفسيرية التثي تتركهثا يدلثة احفصثاح بثين سثنوات اسثتخدم
فيهثثا التعهيثثد بتكنولوجيثثا المعلومثثات وسثثنوات انعثثدم فيهثثا عمليثثات
التعهيد وهما ما يبينت الجدول التالي رقم ( )24كما يلي :

جدول رقم ( )24القوة التفسيرية ألدلة احفصاح لتعهيد تكنولوجيا المعلومات على جودة التقارير
Model Summary
Adjusted
RStd. Error of
R R Square
Square the Estimate
.03845

.947

يشير الجدول السابا ين قيمة()R2كبيرة جدا تبلث  %97.9وهثي
تشثثثير الثثثى فاعليثثثة يدلثثثة احفصثثثاح بشثثثأن التعهيثثثد لتكنولوجيثثثا
المعلومثثات مثثن خثثالل مثثا تفصثثح عنثثت القثثوائم الماليثثة للمصثثرف
المبحثثثثو قبثثثثل وبعثثثثد اسثثثثتخدام عمليثثثثات التعهيثثثثد لتكنولوجيثثثثا
المعلومات في مقابلة تحقيا جودة التقارير المالية.
االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
 .2هنثثا يثثادة فثثي مسثثتوي جثثودة التقثثارير الماليثثة مثثن جثثراء
عمليات التعهيد الخارجي لتكنولوجيا المعلومثات (كمثا يتضثح
فثثي مؤعثثر العائثثد علثثي األصثثول) حي ث ادت قبثثل عمليثثات
التعهيد وبعدها.
 .1اثبات عدم معنوية يثثر محثدد األداء الحثالي والالحثا للشثركة
المبحوثثثة كثثدليل لعفصثثاح عثثن تعهيثثد تكنولوجيثثا المعلومثثات،
حي يظهر مثن قيمثة (ف) المحسثوبة التثي تبلث  0.159وهثي
اكبر من القيمة الجدولية عند مستوف معنوية يب  0.582اكبثر
من مستوف . 0.05

.979

.989a

Model
1

 .1تقرر قبول الفرق القائلبعدم وجود تأثير لعملية احفصثاح عثن
تعهيد تكنولوجيا المعلومثات للمصثرف المبحثو بداللثة األداء
الحثثثالي واألداء السثثثابا علثثثى درجثثثة جثثثودة التقثثثارير الماليثثثة
للمصرف المبحو .
 .4اثبات ضعف األداء الحالي والالحا للمصرف المبحثو قبثل
وبعد استخدام عمليات التعهيد لتكنولوجيا المعلومات حيث ين
قيمة( )R2ضعيفة جدا تبل . %8.1
 .5تشثثير مؤعثثرات رقابثثة العالقثثات لعمليثثات التعهيثثد بتكنولوجيثثا
المعلومثثات الثثى الت يثثر الثثى األدنثثى فثثي السثثنوات بعثثد عمليثثات
التعهيد بتكنولوجيا المعلومات.
 .6لم تسجل عمليات الت ير في الموجثودات االلكترونيثة يي نسثبت
خثثالل السثثنوات لالرتكثثا علثثي عمليثثات التعهيثثد بتكنولوجيثثا
المعلومثثات ،مثثع ين عمليثثات التعهيثثد سثثاعدت علثثى النمثثو فثثي
تحدي النظام الشبكي بنسبة كبيرة.
 .7هنثثا يثثثر معنثثوي لمحثثددات رقابثثة العالقثثات احفصثثاح لتعهيثثد
تكنولوجيا المعلومثات كثدليل لعفصثاح ،حيث يظهثر مثن قيمثة
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(ف) المحسثثثوبة التثثثي تبلثثث  9.614وهثثثي يقثثثل مثثثن القيمثثثة
الجدوليثثة عنثثد مسثثتوف معنويثثة يب ث  0.016يقثثل مثثن مسثثتوف
0.05
 .8تقرر قبثول الفثرق القائثل بوجثود تثأثير لعمليثة احفصثاح عثن
تعهيثثثد تكنولوجيثثثا المعلومثثثات للمصثثثرف المبحثثثو عمليثثثات
رقابة العالقات على درجة جودة التقارير المالية لعينة البح .
 .9اثبات فاعلية عمليات رقابة العالقات من خالل مثا تفصثح عنثت
القوائم المالية للمصرف المبحو قبثل وبعثد اسثتخدام عمليثات
التعهيد لتكنولوجيا المعلومات حي ين قيمة( )R2مرتفعثة تبلث
.%70.7
 .20ين مؤعرات متابعة األداء والرقابة الرسمية لعمليات التعهيثد
بتكنولوجيثثا المعلومثثات تشثثير مجموعثثة ت يثثرات مهمثثة تتعلثثا
بالرقابة الرسمية ،حيث ين هنثا ت ييثر فثي معثدالت انحثراف
األداء فثثي االتجثثاق السثثالي بدرجثثة كبيثثرة بعثثد مثثرور فتثثرة مثثن
تبنثثثي عمليثثثات التعهيثثثد لتكنولوجيثثثا المعلومثثثات مثثثع ين األداء
الفعلي لعينة.
 .22يزيثثد معثثدل الت يثثر فثثي تصثثحيح المسثثار االلكترونثثي نتيجثثة
الت ير السثيكولوجي للعقثود المتعلقثة بالتعهيثد بنسثبة كبيثرة بعثد
مثرور يربعثة سثنوات مثن تبنثي عمليثات التعهيثد االلكترونثثي ،
وكثثثملك يثثثادة معثثثدالت الصثثثيانة لتصثثثل الثثثى يقصثثثي معثثثدل
بالمقارنة بسنة األساس قبل تبني التعهيد االلكتروني.
 .21ال توجد معنوية ألثر متابعة األداء والرقابثة الرسثمية كثدليل
لعفصثثاح عثثن تعهيثثد تكنولوجيثثا المعلومثثات حي ث يظهثثر مثثن
قيمة (ف) المحسوبة التثي تبلث  0.721وهثي يقثل مثن القيمثة
الجدوليثثة عنثثد مسثثتوف معنويثثة يب ث  0.446يكبثثر مثثن مسثثتوف
. 0.05
 .21تقرر قبول الفرق القائل بعدم وجود تثأثير لعمليثة احفصثاح
عثثن تعهيثثد تكنولوجيثثا المعلومثثات للمصثثرف المبحثثو بشثثأن
عمليثثات متابعثثة األداء والرقابثثة الرسثثمية علثثى درجثثة جثثودة
التقارير المالية لعينة البح .
 .24اثبثثات عثثدم فاعليثثة عمليثثات رقابثثة األداء والرقابثثة الرسثثمية
من خالل ما تفصح عنت القوائم المالية للمصرف المبحو قبل
وبعد استخدام عمليات التعهيد لتكنولوجيا المعلومات ،حيث ين
قيمة( )R2ضعيفة تبل . %25.2
 .25ين خصائق جودة المعلومات المحاسثبية المتعلقثة بالمالئمثة
وخاصية التمثيل الصادق للبيانات والقابلية للتحقثا تكثون قيمثة
(ت)يكبثثر مثثن القيمثثة الجدوليثثة عنثثد مسثثتوف معنويثثة يقثثل مثثن
مسثثتوف  0.05وعنثثدها يتقثثرر قبثثول الفثثرق القائثثل بتحقيثثا

القوائم المالية للشركات المبحوثة والتي تتبنثي عمليثات التعهيثد
بتكنولوجيا المعلومات.
 .26ين خصائق القابلية للمقارنة والقابليثة للفهثم تبلث قيمثة (ت)
اقل من القيمة الجدولية عند مستوف معنويثة اكبثر مثن مسثتوف
 0.05والتثثي عنثثدها يتقثثرر قبثثول الفثثرق القائثثل بعثثدم تحقيثثا
القوائم المالية للشركات المبحوثة والتي تتبني عمليات التعهيثد
بتكنولوجيا المعلومات للجودة المنشودة.
 .27يتقثثثرر قبثثثول الفثثثرق القائلبكفايثثثة احفصثثثاح عثثثن عمليثثثات
التعهيثثد لتكنولوجيثثا المعلومثثات فثثي القثثوائم الماليثثة المبحوثثثة
بشأن احفصاح عن تعهيد تكنولوجيا المعلومثات قياسثاذ بدرجثة
جودة التقارير.
 .28هنا يادة في القوة التفسيرية التثي تتركهثا يدلثة احفصثاح
بثثثين سثثثنوات اسثثثتخدم فيهثثثا التعهيثثثد بتكنولوجيثثثا المعلومثثثات
وسنوات انعدم فيها عمليات التعهيد.
 .29اثبات وجود فاعلية ألدلة احفصاح بشأن التعهيد لتكنولوجيثا
المعلومات مثن خثالل مثا تفصثح عنثت القثوائم الماليثة المبحوثثة
قبل وبعد استخدام عمليات التعهيثد لتكنولوجيثا المعلومثات فثي
مقابلة تحقيا جودة التقارير المالية.
التوصيات
 -2ضرورة تبني وسائل متطورة حديثثة لقيثاس مسثتوي االفصثاح
عن التعهيد من خالل استخدام بطاقثة القيثاس المتثوا ن لثبثوت
فاعليتهثثا فثثي عمليثثات القيثثاس فثثي اتجثثاق جوانثثي الخصثثائق
النوعية للمعلومات المحاسبية
 -1تبني االفصاح عن عمليات التعهيثد بصثفة عامثة ضثمن مؤعثر
سوق االوراق المالية المتعلا باحفصاح االساسي واالختياري
 -1ضرورة تبنثي االفصثاح عثن عمليثات التعهيثد مسثتوف السثرية
ومدف القدرة على اختراق النظام االلكتروني لمثا لثت مثن بثال
األثر على جودة التقارير المالية.
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