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الممخص:

ىدفت الدراسة إلى قياس مستكل حككمة تقنيػة المعمكمػات ( )ITGفػي القطػاع المصػرفي الميبػي ,كقػد تػـ إتبػاع المػني

العممػػي لعػػرض إج ػراكات حككمػػة تقنيػػة المعمكمػػات كالد ارسػػات ذات الصػػمة بالمك ػػكع ,كلإلجابػػة عمػػى تسػػاسةت الد ارسػػة
كتحقيػػؽ دىػػدافيا فقػػد تػػـ اسػػتخداـ اةسػػتبانة المغمقػػة التػػي تػػـ اقتباسػػيا مػػف الد ارسػػات السػػابقة ك ,COBIT 5كتمثػػؿ مجتم ػ
الد ارسػػة مػػف مػػكظصي المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة ,كدظيػػرت نتػػا

الد ارسػػة دف المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة ( )LCBsتطبػػؽ

عمميػػات حككمػػة تقنيػػة المعمكمػػات كفقػػا إلطػػار  COBIT 5بشػػكؿ كبيػػر ,كاف كانػػت تصتقػػر إلػػى حػػد مػػا إلػػى إعػػداد كتحػػديث
اإلطار العاـ لحككمة تقنية المعمكمات ,باإل افة إلى عدـ التركيز عمػى دداك البػرام المختمصػة كتحسػيف عا ػدات المشػاري ,
كىذه الدراسة تصتح المجاؿ لممزيد مف البحث في قيمة اةستثمار في تقنية المعمكمات ككيصية قياس تأثيرىا عمى األداك.

الكممات المفتاحية :حككمة تقنية المعمكمات ,إطار  ,COBIT 5القطاع المصرفي ,المخاطر التقنية ,المصارؼ التجارية
الميبية.

The Level of Information Technology Governance, According to the
Framework of COBIT 5 in the General Libyan Commercial Banks in the
City of Derna
Abstract:
This study aims to measure the level of information technology governance (ITG) in the Libyan
banking sector; this study has used the scientific approach, to present both the IT governance
procedures, previous related studies and COBIT 5, and to answer the study questions and achieve its
objectives, a closed questionnaire used adapted from the previous studies to collect the study data, the
employees of the Libyan commercial banks represent the population of this study, the findings of the
study revealed that Libyan commercial banks (LCBs) largely apply IT governance processes in
accordance with the COBIT 5 framework, Although it is somewhat lacking in the Ensure Governance
Framework Setting and Maintenance, in addition to not focusing on the performance of different
programs and the revenue of projects are improved, this study opens the way for more research into
the value of investing in Information Technology and how to measure its impact on performance.
Keywords: Information Technology Governance (ITG), COBIT 5 Framework, Banking Sector,
Technological Risks, Libyan Commercial Banks (LCBs).
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 -1مقدمة الدراسة:
إف التطكر المطرد الذم شيدتو المسسسات خالؿ العقكد الما ية فر ت عمى القطاع المصرفي الميبي -

كغيره مف القطاعات – مكاكبة ىذه التطكرات مف دجؿ

ماف استم اررية عمميا مف جانب كإليجاد حمكؿ

لممشكالت كالتحديات التي تكاجو بي ة األعماؿ الميبية كؿ يكـ مف جانب دخر ,كلككف المصارؼ عصب الحياة
المالية في دم بمد لمعبيا دكر الكسيط بيف المسسسات كزبا نيا ككذلؾ لتعامميا م شريحة كبيرة مف المسسسات
كالمكظصيف كرجاؿ األعماؿ ,كفي ظؿ التطكر اليا ؿ كالذم طاؿ عالـ اةتصاةت كالمعمكماتية فكاف لزاما عمييا
اةعتماد عمى تقنية المعمكمات في دعماليا كالتي م الكقت لـ تعد كظيصة دعـ داخؿ المسسسة فقط ,بؿ

دصبحت عامؿ تمكيف ةستراتيجيات األعماؿ كتمبية لتص يالت زبا نيا في الحصكؿ عمى الخدمات المالية
بالكسا ؿ التقنية الحديثة؛ كالذيف بدكرىـ يكتسبكف المزيد مف الخبرة التقنية لسرعة كسيكلة استخداميا.
مما استكجب عمى المصارؼ نشر خدماتيا المصرفية عمى شبكة المعمكمات العالمية (اةنترنت) كاألجيزة
المحمكلة كدنظمة الدف اإللكتركني كمنصات التداكؿ؛ إ افة لدكر تقنية المعمكمات القديـ كالمتجدد في تمكيف
صناع القرار كالمدراك مف اتخاذ الق اررات السميمة مف خالؿ المعمكمات التي تكفرىا لسيكلة كيسر تشغيؿ البيانات

فييا ,كلتخصيض التكاليؼ ككقت اإلنتاج كتقديـ الخدمات؛ إة دنو يجب دف ت

المسسسات في اعتبارىا تحديات

كمخاط ر تقنية المعمكمات كالمتمثمة في مدل دمف المعمكمات مف اةحتياؿ كالتالعب كاليجمات اةلكتركنية
ككذلؾ مخاطر اةستثمار فييا كمدل القدرة عمى تحسيف األداك المرجك مف استخداميا؛ كالذم يمكف التعبير عنو

بمدل قدرة تقنية المعمكمات عمى خمؽ القيمة المتكقعة مف اةستثمار فييا.
 1-1مشكمة الدراسة:

إف قيمة اةستثمار في تقنية المعمكمات ة تتحقؽ ما لـ تقـ المسسسات بإجراك التغييرات الالزمة عمى
ىياكميا التنظيمية كعممياتيا التجارية كميارات اةفراد فييا م التركيز عمى المخاطر المصاحبة ةستخداميا
كالمتمثمة في تحديات كمخاطر دمف المعمكمات كالتي قد تككف داخمية كتدمير البيانات عمدا دك بغير عمد كتبادؿ
كممات السر بيف المكظصيف كتكقؼ النظاـ عف العمؿ كالدخكؿ غير المصرح بو إلى الممصات السرية دك خارجية

كاليجمات اةلكتركنية كسرقة البيانات كتعطيؿ النظاـ كتخريب الشبكات؛ كالتي تتنكع دسبابيا لنقص تدريب
المكظصيف دك عدـ كجكد

كابط كافية تعمؿ عمى معالجة دك الكقاية مف المخاطر التقنية دك حتى عدـ متابعة

التطكرات التقنية كالمخاطر المرتبطة بيا.
كفي ىذا الجانب ظير تكجو جديد منبثؽ مف الحككمة يعمؿ عمى تكفير إطار لمرقابة عمى العمميات التقنية
كادارة مخاطرىا باإل افة إلى التأكيد عمى دف استراتيجيات تقنية المعمكمات يجب تتصؽ م استراتيجيات
المسسسة بما ي مف تحقيقيا ألىدافيا كيحافظ عمى استدامة النمك اةقتصادم فييا كىك ما دصطمح عميو

"بحككمة تقنية المعمكمات" ,كقد دصدرت المنظمات الدكلية عددا مف األطر المتعمقة بأمف المعمكمات منيا إطار
(دىداؼ الرقابة لممعمكمات كالتقنية المرتبطة بيا) ( COBIT: Control Objectives for Information and

 )Related Technologyكالذم يطمؽ عميو إطار  COBIT 5كالذم دنشأ ليككف دداة رقابية عمى تقنية
المعمكمات مف خالؿ مجمكعة مف األىداؼ الرقابية بمباد و الخمسة :التخطيط كالتنظيـ ,اةمتالؾ كالتنصيذ,

المعمكمات مف خالؿ مجمكعة مف األىداؼ الرقابية بمباد و الخمسة :التخطيط كالتنظيـ ,اةمتالؾ كالتنصيذ,
الدعـ كالتكصيؿ ,المتابعة كالتقييـ ,التكجيو كالرقابة.
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كلككف المصارؼ التجارية الميبية تسعى عمى الدكاـ عمى امتالؾ دحدث التقنيات لتقديـ دف ؿ الخدمات
كلتكاكب التطكرات الحاصمة في بي ة األعماؿ ,لكف في كجكد المشاكؿ المصرفية كغياب السيكلة كمخاطر
الت خـ المرتصعة كالصعكبات التنظيمية التي يكاجييا القطاع المصرفي الميبي فقد تكلد لدل البحاث التساسؿ

التالي عف حككمة تقنية المعمكمات في المصارؼ التجارية الميبية:
هل المصارف التجارية الميبية قادرة عمى تحقيق عمميات حوكمة تقنية المعمومات وفقا إلطار COBIT 5؟
كبناك عمى ذلؾ صيغت التساسةت الصرعية التالية:
ن

 -1ىؿ يختمؼ مستكل حككمة تقنية المعمكمات في مجاؿ التخطيط كالتنظيـ المطبؽ حاليان عف مستكل حككمة

تقنية المعمكمات كفقا إلطار .COBIT 5

 -2ىؿ يختمؼ مستكل حككمة تقنية المعمكمات في مجاؿ اةمتالؾ كالتنصيذ المطبؽ حاليان عف مستكل حككمة
تقنية المعمكمات كفقا إلطار .COBIT 5

 -3ىؿ يختمؼ مستكل حككمة تقنية المعمكمات في مجاؿ الدعـ كالتكصيؿ المطبؽ حاليان عف مستكل حككمة
تقنية المعمكمات كفقا إلطار .COBIT 5

 -4ىؿ يختمؼ مستكل حككمة تقنية المعمكمات في مجاؿ المتابعة كالتقييـ المطبؽ حاليان عف مستكل حككمة
تقنية المعمكمات كفقا إلطار .COBIT 5

 -5ىؿ يختمؼ مستكل حككمة تقنية المعمكمات في مجاؿ التكجيو كالرقابة المطبؽ حاليان عف مستكل حككمة
تقنية المعمكمات كفقا إلطار .COBIT 5

 2-1أهداف الدراسة:

استكشاؼ الدكر الحالي لتقنية المعمكمات في المصارؼ التجارية الميبية.
قياس مستكل حككمة تقنية المعمكمات في المصارؼ التجارية الميبية محؿ الدراسة باةستناد الى إطار عمؿ
 COBIT 5بإبعاده الخمسة.

 3-1اهمية الدراسة:

 .1ىناؾ فجكة معرفية في األدبيات المحاسبية حكؿ حككمة تقنية المعمكمات كباألخص في ليبيا ,كبالتالي
ىناؾ حاجة كبيرة كممحة لمزيد مف الدراسات حكليا في القطاعات المختمصة كباألخص في القطاع
المصرفي.
المساعدة في تطبيؽ الية قياس جديدة لمستكل حككمة تقنية المعمكمات في المصارؼ التجارية محؿ
الدراسة مف خالؿ إطار عمؿ  COBIT 5بإبعاده الخمسة.

مساعدة المصارؼ التجارية الميبية محؿ الدراسة في تحديد الكيصية التي يجب مف خالليا استخداـ حككمة
تقنية المعمكمات لتحقيؽ دىدافيا اةستراتيجية بكصاكة كفاعمية.
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 4-1الدراسات السابقة:
 1-4-1دراسة (IT Governance: How Top Performers Manage IT " )Weill & Ross, 2004

" "Decision Rights for Superior Resultsحوكمة تقنية المعمومات :كيف يدير أصحاب األداء األفضل

حقوق ق اررات تقنية المعمومات لتحقيق نتائج متفوقة":

دظيرت نتا جيا دف المسسسات التي تطبؽ حككمة تقنية المعمكمات بشكؿ فعاؿ تحقؽ درباحا تزيد بنسبة

 % 22عف المسسسات التي ة تأخذ حككمة تقنية المعمكمات بعيف اةعتبار في دعماليا ككذلؾ خصض التكمصة
كتعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بتقنية المعمكمات كتحسيف اةتصاؿ بيف مختمؼ إدارات المسسسة كقسـ تقنية

المعمكمات كتحسيف المركز التنافسي لممسسسة كدكصت الدراسة بمشاركة دصحاب المناصب غير التنصيذية بشكؿ
دكبر في تصميـ ممارسات حككمة تقنية المعمكمات عمى مستكل المسسسة ليبني الخبرة في إدارة كدم ميارات

تقنية المعمكمات.

 2-4-1دراسة (Enterprise resource planning and IT " )Bernroider & Hampel, 2005
governance in perspective: strategic planning and alignment, value delivery, and

 " "controllingتخطيط موارد المؤسسة وحوكمة تقنية المعمومات من منظور :التخطيط والتوافق
االستراتيجي ،تسميم القيمة ،والرقابة":

دجريت الدراسة في النمسا كاستخدمت الدراسة المني اةستقصا ي التجريبي كدظيرت نتا جيا دف كصاكة
حككمة تقنية المعمكمات غير المتطكرة في السكؽ النمساكية تنعكس بشكؿ خاص مف خالؿ المستكيات
المنخص ة مف التكافؽ اةستراتيجية كاتخاذ الق اررات اةستراتيجية ,ف الن عف عدـ تطبيؽ إجراكات الرقابة في

تخطيط مكارد المسسسات كم ذلؾ ,مف حيث تقديـ القيمة ,لكحظ تأثير إيجابي لتخطيط مكارد المسسسات في
تقييـ شامؿ متعدد األبعاد يغطي فكا د تخطيط مكارد المسسسات كتأثيرات األداك التنظيمي كمعايير األداك
الر يسية المستخدمة في بطاقة األداك المتكازف لتخطيط مكارد المسسسات ,كدكصت بتركيز العمؿ المستقبمي عمى
بناك عمى معايير جديدة ( ,ITIL ,COBIT
اةمتثاؿ كاةختبارات المك كعية إعادة تنظيـ تقنية المعمكمات ن
 )ISOدك المكا ح ( , Sarbanes-Oxleyبازؿ .)2
 3-4-1دراسة (الشريف" )2006 ،مخاطر نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية "دراسة تطبيقية عمى
المصارف العاممة في قطاع غزة":
تـ إج ار يا في فمسطيف كاستخدمت الدراسة المني الكصصي التحميمي لمكصكؿ لمنتا

كالتي كاف دىميا دف

اإلدارة الجيدة يمكف دف تقمؿ دك تحد مف حدكث المخاطر التي تكاجو نظـ المعمكمات المحاسبية في المصارؼ,
كما دف تطبيؽ إجراكات دمف النظـ المعمكماتية يقمؿ مف إمكانية حدكثيا كدكصت الدراسة بك

اجراكات ت مف

استم اررية عمؿ كجاىزية نظـ المعمكمات لمعمؿ في حالة األزمات بحيث تستطي اكتشاؼ المخاطر قبؿ حدكثيا

كالحد مف كقكعيا ككذلؾ ك

كابط دمف كرقابة المعمكمات المتداكلة بكافة دشكاليا ,سكاك كانت كرقية دك

اتصاةت سمكية كةسمكية كاإلنترنت كالعمؿ عمى سف التشريعات الالزمة ألمف المعمكمات كالنظـ كالشبكات
المعمكماتية كالعمؿ عمى تطكير شبكة المصارؼ كربطيا بشبكة اإلنترنت مف دجؿ تمكيف العمالك مف تنصيذ

الخدمات الخاصة بيـ بسيكلة كبسرعة دكف دم تأخير م إحكاـ الرقابة المصرفية عمى شبكة المصرؼ كك

قيكد تحد مف محاكلة اختراؽ شبكة المصرؼ كالحصكؿ عمى دم معمكمات غير مرخص ليـ بالحصكؿ عمييا.
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 4-4-1دراسة ("Corporate Governance in Libyan Commercial Banks" )Zagoub, 2011

"حوكمة الشركات في المصارف التجارية الميبية":

تـ إج ار يا ليبيا كاستخدمت النمكذج التصسػيرم كتشػير النتػا

الر يسػية إلػى دف مصيػكـ حككمػة الشػركات جديػد

في المصارؼ المحمية ,كلـ يتـ تقديمو إة في عاـ  2226عندما دصدر مصرؼ ليبيػا المركػزم إرشػادات حككمػة
الشركات الخاصة بمجالس اإلدارة في المصارؼ المحمية ,كبالتالي ة يزاؿ اعتمادىا في ليبيا فػي مرحمتػو المبكػرة
كاف المبػػاد التكجيييػػة ليسػػت إلزاميػػة كتحتػػاج إلػػى دع ػػاك مجمػػس اإلدارة الػػذيف يمارسػػكف التعامػػؿ م ػ ق ػػايا

حككمػػة الشػػركات ,كبالتػػالي ,تػػـ تجاىػػؿ اإلرشػػادات فػػي الغالػػب ممػػا ددل إلػػى العديػػد مػػف الممارسػػات السػػي ة ,كدف
مصػػرؼ ليبيػػا المركػػزم يكاصػػؿ ممارسػػة

ػػغكط قس ػرية عمػػى المصػػارؼ المحميػػة كالدكليػػة لالمتثػػاؿ لممارسػػات

حككمػػة الشػػركات الس ػػميمة كالػػذم قػػاـ بتطػػكير كاسػػتبداؿ المبػػاد التكجيييػػة الطكعيػػة لحككمػػة الش ػػركات بقػػانكف
حككمػة الشػركات لمقطػاع المصػرفي ( ,)2212كالػذم حػدد تطبيقػو بشػكؿ إل ازمػي فػي عػاـ  ,2211كدكصػت ببػذؿ
المزي ػػد مػػف الجي ػػد لتشػػجي كال ػػغط عم ػػى المص ػػارؼ الميبيػػة المحميػػة كالدكليػػة لتبن ػػي ممارسػػات حككمػػة دف ػػؿ

لمشركات.

 5-4-1دراسة (IT and Productivity in Developed and Developing " )Dedrick, et al., 2013

 " "Countriesتقنية المعمومات واإلنتاجية في البمدان المتقدمة والنامية":

استخدمت الدراس ة تحميؿ سالسؿ القيمة الزمنيػة كقارنػت بػيف البمػداف المتقدمػة كالبمػداف الناميػة فػي اةسػتثمار

في تقنية المعمكمات كبينت نتا جيػا إف اةخيػرة قػد بػددت فػي تحقيػؽ مكاسػب ىػذا اةسػتثمار فػي السػنكات األخيػرة
فقط كدك حت دنو ةبد مف تكفر حد ددني مف ردس ماؿ تقنية المعمكمات كالخبرة المتراكمػة (ردس المػاؿ البشػرم)
قبؿ دف تصػبح ىػذه المكاسػب كا ػحة كالػذم دعزتػو إلػى دف الرغبػة فػي امػتالؾ تقنيػة المعمكمػات كػاف تماشػيا مػ
التطػػكر فػػي البي ػػة المصػرفية دكثػػر منػػو كمطمػػب تنظيمػػي ككػػذلؾ

ػػعؼ حككمػػة تقنيػػة المعمكمػػات فييػػا ,كدكصػػت

بأف بالعمؿ عمى زيادة التدريب كاكتساب الخبرة البشرية في ىذا المجاؿ كالتي مف المرجح دف تػسدم إلػى مكاسػب
في اإلنتاجية كتقدـ الدعـ لمسياسات التي تعزز اةستثمار في تقنية المعمكمات كاستخداميا.
 6-4-1دراسة (The Impact of Information Technology in " )Rajesh & Palpandi, 2015

)" "Banking System (A Case Study in Bank Keshavarzi IRANأثر تقنية المعمومات في النظام
المصرفي (دراسة حالة مصرف كيشافارزي إيران)":
تـ إج ار يا في إيراف كاستخدمت الدراسة المني اةستكشافي الكصصي في الدراسة لمكصكؿ لمنتا

كالتي كاف

دىميػػا دف تقنيػػة المعمكمػػات تسػػاىـ فػػي النظػػاـ المصػػرفي بػػثالث ط ػرؽ مختمصػػة عمػػى النحػػك التػػالي :تػػكفر تقنيػػة

المعمكم ػػات كق ػػت العم ػػالك كالم ػػكظصيف بش ػػكؿ كا ػػح ,كتقم ػػؿ النصق ػػات كتس ػػيؿ مع ػػامالت الش ػػبكة ,كدكص ػػت ب ػػأف
الصػػناعة المص ػرفية بحاجػػة إلػػى إنصػػاؽ المزيػػد عمػػى تقنيػػة المعمكمػػات كتطبيقيػػا بشػػكؿ دف ػػؿ لتحسػػيف عممياتيػػا

كخدمات العمالك كالمنتجات ,كيجب عمى المصارؼ تكريس المزيد مف المكارد لتطكير دنظمة كخدمات كمنتجػات
آمنة لتقنية المعمكمات.
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األىداؼ العالمية لمتنمية المستدامة – الدكؿ النامية بيف تداعيات الكاق كتحديات المستقبؿ

AISC2020

 7-4-1دراسة (عبد اهلل" )2015 ،أثر استخدام الخدمات المصرفية اآللية عمى تطوير وتحسين الخدمات
المصرفية بالمصارف التجارية الميبية دراسة تحميمية آلراء العاممين وعمالء أربع مصارف تجارية بمدينة

طرابمس":

تـ إج ار يا ليبيا كاستخدمت المني الكصصي التحميمي كدكدت دف عمميػة تخطػيط كتطػكير الخػدمات المصػرفية
غير منظمة كدف التخطيط لمخػدمات الجديػدة يػتـ مػف قبػؿ المصػرؼ المركػزم دكف مشػاركة فعميػة لممصػارؼ رغػـ
اتصػػاليـ المباشػػر بالزبػػا ف ككػػذلؾ زيػػادة حػػدة المخػػاطر المص ػرفية التػػي يتعػػرض ليػػا العمػػؿ المصػػرفي ممػػا يبػػرز
ػركرة اةىتمػػاـ بػػأمف المعمكمػات فييػػا ,كدصػػت الد ارسػة بتطػػكير الخػػدمات المصػرفية كالكيصيػػة التػػي تقػدـ بيػػا مػ

تكفير البنية التحتية الالزمة لذلؾ.

 8-4-1دراسة (السمان والجبوري " )2016 ،متطمبات حوكمة تقنية المعمومات ودورها في تحسين جودة
الخدمات :دارسة حالة في المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية-صالح الدين ":

تػػـ إج ار يػػا الع ػراؽ كاسػػتخدمت مػػني د ارسػػة الحالػػة كتمثمػػت اىػػـ نتا جيػػا فػػي التأكيػػد عمػػى دثػػر حككمػػة تقنيػػة

المعمكمات عمى رف جكدة الخدمات المقدمة كدكصت بترسيخ كدعـ حككمة تقنية المعمكمات.

 9-4-1دراسة (زبار وناجي" )2017 ،تقييم تأثير كفاءة تقنية المعمومات في أبعاد الحوكمة دراسة ميدانية

في عينة من المصارف العراقية":

اسػػتخدمت الد ارسػػة المػػني الكصػػصي لمكصػػكؿ إلػػى النتػػا

كالتػػي كػػاف دىميػػا تعزيػػز تقنيػػة المعمكمػػات ألبعػػاد

الحككمػػة ممثمػػة فػػي التخطػػيط اةسػػتراتيجي كمسػػتكل الرقابػػة كعمميػػة تقيػػيـ مسػػتدامة كمسػػتكل محػػدد مػػف األداك,
كدكص ػػت بزي ػػادة اةىتم ػػاـ بكص ػػاكة تقني ػػة المعمكم ػػات كخاص ػػة الش ػػبكات لم ػػا لي ػػا م ػػف ت ػػأثير عم ػػى ت ػػأميف اةرتب ػػاط
بالجيػػات المحميػػة كالدكليػػة ككػػذلؾ إلػزاـ المنظمػػات العراقيػػة بتطبيػػؽ حككمػػة تقنيػػة المعمكمػػات بمػػا يتصػػؽ م ػ إطػػار
 COBIT 5كتدريب القيادات اةدارية كالعمؿ كفقا لقكاعد الحككمة.
 10-4-1دراسة (Challenges to corporate governance " )Iswaissi & Falahati, 2017

" "practices: case study of Libyan commercial banksالتحديات التي تواجه ممارسات حوكمة

الشركات :دراسة حالة لممصارف التجارية الميبية":
اسػػتخدمت د ارسػػة الحالػػة كدظيػػرت النتػػا
يزاؿ في مراحمو األكلػى كدكػدت عمػى

دف تنصيػػذ دليػػؿ الحككمػػة  2212فػػي المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة ة

ػعؼ اإلشػراؼ كغيػاب التػدريب كنقػص المعرفػة كعػدـ اةسػتقرار السياسػي

ككنيػػا تحػػديات ر يسػػية تكاجػػو القطػػاع المصػػرفي فػػي سػػبيؿ اةمتثػػاؿ لممارسػػات الحككمػػة الجيػػدة ,كاكصػػت ببػػذؿ
المزيد مف الجيكد لتطبيؽ إرشادات الحككمة.
 11-4-1دراسة (IT Governance: Status and Level of " )Gumb, et al., 2018

" "Implementation in Zimbabwean Banksحوكمة تقنية المعمومات :حالة ومستوى التنفيذ في

مصارف زيمبابوي":

تػػـ إج ار يػػا زيمبػػابكم كاسػػتخدمت المػػني الكصػػصي اةسػػتنباطي كدظيػػرت النتػػا

دف تمثيػػؿ تقنيػػة المعمكمػػات

مػػنخصض فػػي كػػؿ مػػف مجمػػس اإلدارة كاإلدارة التنصيذيػػة داخػػؿ المصػػارؼ المحميػػة مقارنػػة بالمصػػارؼ الدكليػػة ,فصػػي
المصػػارؼ المحميػػةُ ,ينظػػر إلػػى قسػػـ تقنيػػة المعمكمػػات عمػػى دنػػو مركػػز تكمصػػة ,بينمػػا تنظػػر المصػػارؼ الدكليػػة إلػػى
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

تقنية المعمكمات عمى دنيا إدارة قيمة م افة كحككمة تقنية المعمكمات ة تزاؿ في المرحمة الجنينية كدكصػت ىػذه
الد ارسػػة ب ػػركرة كجػػكد تمثيػػؿ عػػالي لتقنيػػة المعمكمػػات داخػػؿ المسسسػػات المصػػرفية فػػي كػػؿ مػػف المجنػػة التنصيذيػػة

نظر لمتأثير الكبير لتقنية المعمكمات دداك المصارؼ ك ركرة تكافؽ استراتيجيات تقنية المعمكمات
كمجمس اإلدارة نا
كاألعمػػاؿ الخاصػػة بيػػـ كالتأكػػد مػػف دف تقنيػػة المعمكمػػات تػػدعـ كتكسػ دىػػداؼ عمػػؿ المنظمػػة مػػف خػػالؿ مشػػاركة
مجمس اإلدارة كاألع اك التنصيذييف في تكفير التكجيو اةسػتراتيجي لتقنيػة المعمكمػات فػي كقػت مبكػر دثنػاك عمميػة
التخطيط.
 12-4-1دراسة (الجازوي والبرعصي" )2018 ،حوكمة القطاع المصرفي ودورها في مكافحة الفساد المالي
دراسة ميدانية عمى المصارف التجارية الميبية":
تـ إج ار يا ليبيا كتكصمت الدراسة إلى دف قكاعد الحككمة المطبقة في القطاع المصرفي ساىمت فػي مكافحػة
الصساد المالي في القطاع كدكصت بالتأكيد عمى إلزاـ المصارؼ التجارية بتطبيؽ إرشػادات الحككمػة الػكاردة بػدليؿ
حككمة القطاع المصرفي بشكؿ كامؿ.
 13-4-1دراسة (Information technology governance " )Ako-Nai & Singh, 2019

" "framework for improving organizational performanceإطار حوكمة تقنية المعمومات لتحسين
األداء التنظيمي":

تم ػػت ى ػػذه الد ارس ػػة ف ػػي جن ػػكب إفريقي ػػا ,اس ػػتخدمت الم ػػني الن ػػكعي كبين ػػت دف المج ػػالس فعال ػػة م ػػف حي ػػث
استثمارات تقنية المعمكمات كك

الميزانية ,كالتي تـ تحديدىا عمػى دنيػا عكامػؿ ر يسػية فػي التػأثير عمػى الرقابػة

عمػػى تقنيػػة المعمكمػػات ,لكػػف مجػػالس اإلدارة فك ػػت معظػػـ جكانػػب اإلشػراؼ عمػػى حككمػػة تقنيػػة المعمكمػػات إلػػى

لجػػاف المخػػاطر كالتػػدقيؽ عمػػى مسػػتكل مجمػػس اإلدارة ,ممػػا يحػػد مػػف مسػػتكل كعمػػؽ رقابػػة إش ػراؼ مجمػػس اإلدارة
عمييا كدف الرقابػة عمػى حككمػة تقنيػة المعمكمػات لمجمػس اإلدارة

ػعيصة فػي ترتيبػات تقنيػة المعمكمػات الخارجيػة,

ػيال دكثػر تعمقنػػا لكػؿ صػناعة لصيػـ اةخػػتالؼ فػي طبيعػة حككمػة تقنيػػة
كدكصػت بػإجراك د ارسػة مماثمػػة تت ػمف تحم ن
المعمكمات عبر صناعات المختمصة.
 14-4-1دراسة (COBIT 5 as a framework for information " )Abdelbasset, 2019

 COBIT 5" "assurance an exploratory study for a set of Algerian companiesكإطار لضمان

المعمومات دراسة استكشافية لمجموعة من الشركات الجزائرية":

تمػػت الد ارسػػة فػػي الج از ػػر كبينػػت دف المسسسػػات اةقتصػػادية الج از ريػػة غيػػر قػػادرة عمػػى تحقيػػؽ كػػؿ دىػػداؼ

ػػماف

المعمكمػات المرتكػز عمػى إطػار  COBIT 5لككنيػا غيػر قػادرة عمػى اةنجػاز التػاـ لعممياتػو كالػذم يعكػس كجػكد نقػص فػي
م ػكارد كبنيػػة الػػنظـ فييػػا كدكصػػت بمعالجتيػػا كالعمػػؿ عمػػى تأىيػػؿ المػػكظصيف كالمسسسػػات بمػػا ي ػػمف تحقيػػؽ معػػايير إطػػار

.COBIT 5
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 15-4-1دراسة (رحاب وآخرون" )2019 ،أثر تقنية المعمومات عمى أداء المصارف التجارية الميبية دراسة
تطبيقية عمى المصارف التجارية العاممة بمدينة طرابمس":
ت ػػـ إج ار ي ػػا ف ػػي ليبي ػػا ,كاس ػػتخدمت الم ػػني الكص ػػصي التحميم ػػي كدك ػػدت الد ارس ػػة عم ػػى األث ػػر اةيج ػػابي لتقني ػػة
المعمكمات عمى دداك المصػارؼ التجاريػة ,كدكصػت بػالتطكير كالتحػديث المسػتمر لتقنيػة المعمكمػات كالػذم يسػاىـ
في سرعة كدقة األعماؿ المنجزة.
 16-4-1دراسة (Information Technology Governance " )IL Shatshat & Ahmed, 2019

" "Linkage to the Financial Report Quality in Libyan Commercial Banksارتباط حوكمة

تقنية المعمومات بجودة التقرير المالي في المصارف التجارية الميبية":

استخدمت الدراسة المني المقطعي التحميمي ,كتـ إج ار يا في ليبيا ,كربطت بيف حككمة تقنية المعمكمات في
المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة كجػػكدة التقػػارير الماليػػة فييػػا كالتػػي دكػػدت عمػػى قػػدرتيا عمػػى تحسػػيف جكدتيػػا كتػػكفير
الكقت كالجيد كتقميؿ النصقات مف استخداميا.
 17-4-1دراسة (اكريم " )2019 ،أهمية حوكمة تقنية المعمومات في الحد من مخاطر نظم المعمومات
المحاسبية اإللكترونية بالقطاع المصرفي :دراسة تطبيقية عمى المصارف التجارية الميبية":
دجريت الدراسة في ليبيا ,كاستخدمت المني اةستنباطي اةستق ار ي كدكدت عمى زيادة جكدة نظـ المعمكمػات
التقنيػػة باسػػتخداـ حككمػػة تقنيػػة المعمكمػػات عمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ الممارسػػة الصعالػػة لمحككمػػة فػػي المصػػارؼ الميبيػػة

كاعتماد مقاييس األداك فييا عمى األدكات التقميدية بدؿ األدكات التقنية؛ كدكصت بتطبيؽ حككمة تقنية المعمكمات
بصاعميػػة لالسػػتصادة مػػف مزاياىػػا فػػي زيػػادة كصػػاكة دنظمػػة المعمكمػػات المحاسػػبية التقنيػػة كاسػػتخداـ التقنيػػات المتطػػكرة
كربط الكحدات كاةقساـ المختمصة لممصارؼ.
 18-4-1دراسة (The measurement of maturity level of information ")Amali, et al., 2020

" "technology service based on COBIT 5 frameworkقياس مستوى نضج خدمة تقنية المعمومات

بناء عمى إطار عمل :"COBIT 5
ً

استخدمت دراسة الحالة كدظيرت النتا

دف متكسط مستكل الن ػ لخدمػة تقنيػة المعمكمػات فػي المسػتكل 3

(محػدد) ةعتمادىػا عمػى مقيػاس إطػار COBIT 5؛ كدكصػت الد ارسػة بمكجبيػا بالتحسػينات كالتحسػينات فػي دداك
كخدمات تقنية المعمكمات في نطاؽ اةمتثاؿ كتطبيؽ كدعـ تقنية المعمكمات.
 19-4-1دراسة (The Influence of Technological Factors on the " )Lihniash, et al., 2020
Internet Financial Reporting In the Libyan Banking Sector: Moderating Effect of

" "Corporate Governanceتأثير العوامل التكنولوجية عمى التقارير المالية عبر اإلنترنت في القطاع
المصرفي الميبي :التأثير المعتدل لحوكمة الشركات":

كانػػت د ارسػػة تجريبيػػة كدظيػػرت دف عكامػػؿ تقنيػػة المعمكمػػات (جاىزيػػة المسػػتخدميف كالتقنيػػة كالمػكارد البشػرية)
ليا عالقة ذات دةلة إحصا ية بالتقارير المالية عبر اإلنترنت لمقطاع المصرفي الميبي ,كدف جاىزية المستخدميف
كالم ػكارد البش ػرية كالتقنيػػة ىػػي عامػػؿ التنبػػس إلعػػداد التقػػارير الماليػػة عبػػر اإلنترنػػت ,كتػػـ الكشػػؼ عػػف دف حككمػػة
الشػػركات تعمػػؿ فقػػط عمػػى تعػػديؿ العالقػػة بػػيف اسػػتعداد المسػػتخدميف كالتقػػارير الماليػػة عبػػر اإلنترنػػت ,كمػػا تشػػير
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النتػػا

إلػػى اسػػتمرار التقػػدـ فػػي مجػػاؿ تقػػارير الشػػركات عبػػر اإلنترنػػت ,كدكصػػت الد ارسػػة ب ػػركرة دخػػذ دصػػحاب

المصمحة بعيف اةعتبار

مف العكامؿ التي يتـ تحميميػا مػف دجػؿ اةسػتخداـ األكثػر فعاليػة لمتقػارير الماليػة عبػر

اإلنترنت كخاصة في القطاع المصرفي الميبي.

كحيث ة يمكف فصؿ حككمة تقنية المعمكمات عف الحككمة في المسسسات التي تستخدـ الكسا ؿ التقنية في
دعماليا كتقديـ خػدماتيا كالقطػاع المصػرفي ككنيػا كسػيمة لمرقابػة كتقيػيـ مػدل تحقيقيػا ألىػداؼ المسسسػة كدىػداؼ
تقنية المعمكمات فييا كالتأكد مف مدل خمؽ القيمة مف اةستثمار فييػا كتحقيػؽ التكافػؽ بػيف اسػتراتيجيات اةعمػاؿ
كتقنيػػة المعمكمػػات؛ كمػػف خػػالؿ سػػرد الد ارسػػات السػػابقة كالتػػي بينػػت دىميػػة ىػػذه التقنيػػة فػػي القطػػاع المصػرفي مػ

كجكد دة ؿ عمى عدـ التطبيؽ الكامؿ دك الكافي لممارسات الحككمة فييا كاقتصارىا عمى الحد األدنى لمحككمة,
فإف ىذه الدراسة ستبحث كيصية حككمة تقنية المعمكمات في المصػارؼ الميبيػة كمػدل مسػتكل الن ػ فػي تطبيقيػا
كذلؾ كفقا إلطار  COBIT 5ككنو دكثر األطر استخداما كشمكة.

الجانب النظري:

 1-2حوكمة تقنية المعمومات

 1-1-2مفهوم حوكمة تقنية المعمومات:
تسػػعى كػػؿ المسسسػػات إلػػى بنػػاك مجتم ػ معمكمػػاتي متطػػكر كلكػػف األىػػـ ىػػك التطبيػػؽ الحقيقػػي الصعػػاؿ كاة
تتحػػكؿ الكسػػا ؿ كاألدكات التقنيػػة إلػػى مجػػرد مظيػػر ح ػػارم ,كلقػػد عرف ػػت جمعيػػة تقنيػػة المعمكمػػات األمريكيػػة
( )Information Technology Association of America ITAAتقنيػة المعمكمػات بأنيػا "د ارسػة كتصػميـ
كتطكير كتطبيؽ كدعـ كادارة نظـ المعمكمػات المعتمػدة عمػى الحاسػكب فيمػا يتعمػؽ بالتطبيقػات البرمجيػة كاألجيػزة

كالتػ ػػي تيػ ػػتـ بتقنيػ ػػة المعمكمػ ػػات لتحكيػ ػػؿ ,تخ ػ ػزيف ,حمايػ ػػة ,معالجػ ػػة ,إرسػ ػػاؿ ,كاةسػ ػػترجاع ا مػ ػػف لممعمكمػ ػػات",
كالمعمكمػػات كغيرىػػا مػػف األصػػكؿ غيػػر المممكسػػة تعتبػػر كسػػيمة لمتنػػافس بػػاألخص فػػي القطػػاع المصػػرفي كذلػػؾ
لمسػػاىمتيا فػػي تحسػػيف األداك كالتكيي ػؼ م ػ المتطمبػػات البي يػػة كخصػػض التكمصػػة كتسػػييؿ اةتصػػاؿ كالتنسػػيؽ بػػيف
األقسػػاـ كاإلدارات المختمصػػة ,كالػػذم يتطمػػب تحديػػد الحجػػـ األمثػػؿ لالسػػتثمار فييػػا ككيصيػػة تمكيميػػا كمػػدل امكانيػػة

تطكيرىػػا كاسػػتيعابيا لالحتياجػػات المسػػتقبمية ,كلكػػف ممػػا يعيػػؽ اسػػتخداميا بصاعميػػو ىػػك عػػدـ تػػكفر البنيػػة العمميػػة
كالمادية ك ػعؼ التأىيػؿ كالتػدريب لممػكظصيف كغيػاب ثقافػة اسػتخداميا كتطبيقيػا كعػدـ كجػكد الرسيػة اةسػتراتيجية
في استخداميا كالذم قد يحمؿ المسسسات تكاليؼ ردسماليو عالية ةقتنا يا ممػا يػسثر عمػى الربحيػة بػدؿ دف يسػيـ
في تحسينيا كيقكض استم ارريتيا كىذا يتطمب اإلشراؼ الدا ـ كالرقابة المستمرة عمى استخداـ التقنية ل ماف دمػف
المعمكمات فييا كتقميؿ مخاطرىا مما استكجب معو تكافر كتطبيؽ حككمة تقنية المعمكمات فييا.

كعػػرؼ معيػػد حككمػػة تقنيػػة المعمكمػػات ( )IT Governance Institute ISACAحككمػػة تقنيػػة المعمكمػػات
بأنيػ ػػا "القيػ ػػادة كاليياكػ ػػؿ كالعمميػ ػػات التنظيميػ ػػة ل ػ ػػماف دعػ ػػـ تقنيػ ػػة المعمكمػ ػػات فػ ػػي المسسسػ ػػة كتكسػ ػػي نطػ ػػاؽ
استراتيجيات كدىداؼ المنظمة"
كحككمػػة تقنيػػة المعمكمػػات ىػػي "األدكات كالعمميػػات كالمنيجيػػات الجماعيػػة التػػي تمكػػف المنظمػػة مػػف مكاكمػػة

اس ػػتراتيجية كدى ػػداؼ األعم ػػاؿ مػ ػ خ ػػدمات تقني ػػة المعمكم ػػات دك البني ػػة التحتي ػػة دك البي ػػة" كتس ػػتخدـ إلدارة تقني ػػة
المعمكمات كتحسينيا بطريقة تدعـ دك تكمؿ دك تمكف المنظمة مف تحقيؽ دىدافيا كغاياتيا.
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ككفقػػا غػػارتنر (قػػامكس مصػػطمحات تقنيػػة المعمكمػػات) فإنػػو تعنػػي "تعريػػؼ العمميػػات التػػي ي ػػمف اةسػػتخداـ
الكصس كالصعاؿ لتقنية المعمكمات في تمكيف المنظمة لتحقيؽ دىدافيا ,كىي العممية التي تكصؿ بيا المنظمات التقيػيـ
الصعػػاؿ كاةختيػػار كتحديػػد األكلكيػػات كالتمكيػػؿ لالسػػتثمارات المنافسػػة فػػي مجػػاؿ تقنيػػة المعمكمػػات كاإلش ػراؼ عمػػى
تنصيذىا كقياس نتا

األعماؿ"

كعرف ػػت بأني ػػا "مجمكع ػػة متكامم ػػة م ػػف اةجػ ػراكات كالسياس ػػات كالمسػ ػ كليات كاليياك ػػؿ التنظيمي ػػة المطمكب ػػة,

كالمرتبطة بتقنية المعمكمات لدعـ اتخاذ القرار الصعاؿ" (عمي.)23 :2222 ,
 2-1-2أهمية حوكمة تقنية المعمومات:

إف حككمة تقنية المعمكمات عنصر مكمؿ لمحككمة في المسسسات فيما يتعمؽ بتقنيػة المعمكمػات كالتػي تحكػـ

العالق ػػات ب ػػيف اإلدارات كاألقس ػػاـ المختمص ػػة كاألنش ػػطة فييػػػا كالت ػػي ت ػػسثر عمػ ػػى األداك كم ػػدل التنمي ػػة المس ػػتدامة
ألعماليا ,كتظير دىمية حككمة تقنية المعمكمات في تمكينيػا لػإلدارة مػف تمبيػو احتياجػات كرغبػات الزبػا ف

ػمف

اسػػتراتيجياتيا بشػػكؿ فعػػاؿ كلتحقيػػؽ مصػػالح المتعػػامميف معيػػا إلسػػياميا فػػي تحسػػيف كتطػػكير األنشػػطة كالعمميػػات
داخؿ المسسسة كبما يصي بالمتطمبات كالمتغيرات البي ية كمػا تػدعـ التطػكر السػري فػي تقنيػة المعمكمػات ,كت ػمف

حككمػة تقنيػة المعمكمػات تحقيػؽ القيمػة مػف اةسػتثمار فػي تقنيػة المعمكمػات مػف خػالؿ كجػكد إطػار يحكػـ تصػميـ
كاسػػتخداـ الخػػدمات التقنيػػة كال ػزاـ اإلدارات المختمصػػة بيػػا ,ممػػا يحػػافظ عمػػى جػػكدة الخدمػػة ككيصيػػة قياسػػيا كر ػػا
مستخدمييا ,كما دنيا تعمؿ عمى تخصيض المخاطر المرتبطة بتشغيؿ كتنصيذ تقنية المعمكمات في المسسسة.
 3-1-2أهداف حوكمة تقنية المعمومات:

تسعى حككمة تقنية المعمكمات إلػى تحقيػؽ عػدد مػف األىػداؼ دىميػا (السػماف كالجبػكرم( )2216 ,عبيػدلي,

:)2218

د .تحقيؽ التكافؽ كالتكامؿ بيف استراتيجيات األعماؿ في المسسسات كاستراتيجيات تقنية المعمكمات.

ب .تحديد كتعريؼ األدكار كالمسسكليات في تنصيذ تقنية المعمكمات كالكسا ؿ المستخدمة فييا.
ج.

ػػماف فاعميػػة ككصػػاكة إدارة تقنيػػة المعمكمػػات بمػػا يحقػػؽ اليػػدؼ مػػف اةسػػتثمار فييػػا كخصػػض التكمصػػة
كتقميؿ المخاطر.

د .ج ػػذب اةبتك ػػارات كتكص ػػيؿ المن ػػاف ك ػػماف تنمي ػػة كتط ػػكير التطبيق ػػات التقني ػػة بم ػػا ي ػػمف اس ػػتدامة
الخدمات التقنية.
 4-1-2أبعاد حوكمة تقنية المعمومات:

إف تحقي ػػؽ التكاف ػػؽ ب ػػيف اس ػػتراتيجيات األعم ػػاؿ كاس ػػتراتيجيات تقني ػػة المعمكم ػػات ك ػػماف تحقي ػػؽ القيم ػػة م ػػف

اةسػػتثمار فييػػا مػػف دىػػـ دىػػداؼ حككمػػة تقنيػػة المعمكمػػات كفػػي سػػبيؿ إنجػػاز تمػػؾ األىػػداؼ كغيرىػػا حػػدد معيػػد
حككم ػػة تقني ػػة المعمكم ػػات ( )ISACAخم ػػس دبع ػػاد دك مرتكػ ػزات كى ػػي (الس ػػماف كالجب ػػكرم( )2216 ,الحس ػػناكم
كالمكسكم( )2217 ,زبار كناجي( )2217 ,عبيدلي:)Abdelbasset, 2019) (Asmah, 2019( )2218 ,
 1-4-1-2التوافق أو التكامل االستراتيجي:
كيعني ربط عمميات تقنية المعمكمات كدمجيا بعمميات المسسسة لتحقيؽ قيمة اةسػتثمار فييػا كتحسػيف الميػزة

التنافسية بأف تصاغ بشكؿ يتكافؽ م البي ػة الداخميػة كييكػؿ المسسسػة كالعمميػات كالمػكارد المختمصػة ككػذلؾ البي ػة
الخارجية كاستراتيجيات السكؽ كالميزة التنافسية كالنمك المستداـ.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2-4-1-2إدارة الموارد:
تش ػػمؿ مػ ػكارد تقني ػػة المعمكم ػػات األجيػ ػزة كالبػ ػرام كالبني ػػة التحتي ػػة لش ػػبكة المعمكم ػػات إ ػػافة إل ػػى المي ػػارات
كالكصػػاكات البش ػرية كتيػػتـ إدارة الم ػكارد بامتالكيػػا كتنصيػػذىا كاسػػتخداميا ل ػػماف دىػػداؼ المسسسػػة كتحقيػػؽ دعمػػى
العكا د مف اةستثمار فييا.
 3-4-1-2تحقيق أو تسميم القيمة:
كتعنػػي تحقػػؽ القيمػػة مػػف الخػػدمات التقنيػػة المقدمػػة م ػ المكازنػػة بػػيف التكمصػػة كالعا ػػد ك ػػماف تحسػػيف ر ػػا

الزبا ف كالمحافظة عمييـ.

 4-4-1-2إدارة المخاطر:
ىي عممية تحديد نقاط ال عؼ كالتيديدات لمخاطر تقنية المعمكمات عمى دداك المسسسة كفاعميتيا ,كمف ثـ
تصػػميـ اإلج ػراكات الكصيمػػة لالسػػتجابة ليػػذه المخػػاطر كمعالجتيػػا ,س ػكاك دكانػػت مخػػاطر دمنيػػة تتعمػػؽ باةسػػتخداـ
كالتعػػديؿ غيػػر المصػػرح بػػو لممعمكمػػات دك مخػػاطر تػػكفر كاسػػتحالة دك صػػعكبة الكصػػكؿ إلػػى المعمكمػػات بسػػبب
قصكر النظاـ دك مخػاطر دداك بسػبب عػدـ فاعميػة تقنيػة المعمكمػات دك مخػاطر امتثػاؿ كاةسػتخداـ غيػر القػانكني
لممعمكمات كالتقنية ذات الصمة.
 5-4-1-2قياس األداء:
إف عممية قياس دداك تقنية المعمكمات يظير الكيصية التي تنجز بيا العمميات كاألنشطة المختمصة كتحػدد نقػاط

ال ػ ػعؼ فيي ػػا كيمك ػػف م ػػف ك ػ ػ اةس ػػتراتيجيات المال م ػػة لتحقي ػػؽ دى ػػداؼ تقني ػػة المعمكم ػػات ك ػػماف التحس ػػيف
المستمر ليا.
 2-2إطار عمل :COBIT

 1-2-2مفهوم إطار عمل :COBIT
إطػار عمػؿ " )Control Objectives for Information and Related Technology( COBITدىػداؼ
الرقابػػة لممعمكمػػات كالتقنيػػة المرتبطػػة بيػػا" مػػف دشػػير معػػايير حككمػػة تقنيػػة المعمكمػػات كالػػذم تػػـ تطػػكيره مػػف قبػػؿ
معيػد حككمػة تقنيػة المعمكمػات ( )ISACAكالػذم ت ػمف  37ىػدفا فػي إصػداره  COBIT 5سػنة  2212ككانػت
اإلصدارات السابقة تركز عمى إدارة كمراقبة المعمكمات كمخاطر تقنية المعمكمات كنقاط ال ػعؼ فييػا بينمػا ركػز
ىػذا اةصػدار باإل ػػافة لػذلؾ عمػى تحقيػػؽ دىػداؼ األعمػػاؿ فػي نمػكذج متكامػػؿ مصيػد لكػؿ المسسسػػات مػف جميػ

اةحجػاـ سػكاك كانػت خاصػة دك عامػػة ,ىادفػة لمػربح دك غيػر ىادفػػة لمػربح (عيشػكش ,كا ػح( )2212 ,العتيبػػي,

( )2214السماف كالجبكرم( )2216 ,الحسناكم كالمكسكم.(Asmah, 2019( )2217 ,
ككمػػا دك ػػح (الرمحػػي )2212 ,بػػأف  COBITقامػػت مػػف دجػػؿ انجػػاح الحككمػػة المسسسػػية كحككمػػة تقنيػػة
المعمكمػػات ,حيػػث اف اةرشػػادات اةداريػػة فػػي  COBITتسػػاعد فػػي الػػدعـ الػػالزـ لمكصػػكؿ الػػى ذلػػؾ النجػػاح مػػف
خالؿ عناصر فعالة كحساسة تصمح ةف تككف مسشرات لألىداؼ الر يسية ككذلؾ مسش ارت ر يسة لألداك.
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كلقػػد عػػرؼ دطػػار  COBIT 5الرقابػػة بأنيػػا "السياسػػات كاإلج ػراكات كالممارسػػات كاليياكػػؿ التنظيميػػة التػػي
تصػػمـ لمتأكػػد مػػف تحقيػػؽ دىػػداؼ المسسسػػة كمنػ العمميػػات غيػػر المرغػػكب فييػػا كتصػػحيحيا (السػػماف كالجبػػكرم,
.(Asmah, 2019( )2216
كلقػػد صػػنؼ اإلطػػار م ػكارد تقنيػػة المعمكمػػات بأنيػػا البيانػػات كتطبيػػؽ الػػنظـ كالتقنيػػة كاةمكانيػػات المصػػاحبة
كاألفراد المدربيف كدكد دنػو يجػب دف تتطػابؽ المعمكمػات مػ معػايير معينػة كمتطمبػات ليػذا المعيػار كذلػؾ ل ػماف

تحقيؽ دىداؼ المسسسة ,ىي الصعالية كالكصاكة كالسرية كسالمة المعمكمات كالتكافر كاةمتثاؿ القانكني كالمكثكقية.
 2-2-2المزايا التي يقدمها إطار عمل :COBIT

حسب ما بيف ( )Hardy,2006اف إطار  COBITيكفر المزايا ادناه:
ق .السيطرة المحكمة عمى معمكمات المسسسة كالتقنية المرتبطة بيا.
مراقبة كمتابعة ما تـ انجازه مف دىداؼ.
مراقبة كمتابعة ما تحققو تقنية المعمكمات مف تطبيقات.
ادارة اداك تقنية لمعمكمات كمكاردىا بشكؿ دف ؿ.

ادارة المخاطر التي تحيط بتقنية المعمكمات بالشكؿ المطمكب.
 3-2-2المرتكزات االساسية التي يقوم عميها إطار عمل :COBIT
دف إطػػار  COBIT 5يقػػكـ عمػػى المرتك ػزات الخمػػس التاليػػة كالتػػي تعكػػس دبعػػاد الحككمػػة فػػي البي ػػة التقنيػػة
(زيػ ػ ػػكد كاخػ ػ ػػركف( )2213 ,العتيبػ ػ ػػي( )2214 ,السػ ػ ػػماف كالجبػ ػ ػػكرم( )2216 ,الحسػ ػ ػػناكم كالمكسػ ػ ػػكم)2217 ,
(:)Asmah, 2019( )Abdelbasset, 2019
 1-3-2-2التخطيط والتنظيم:
حيث يساعد المسسسات في تنصيذ دىدافيا العامة كالخاصة كالقػاك ال ػكك عمػى شػكؿ البنيػة التحتيػة ,كالتنظػيـ
لتقنيػة المعمكمػات فػي المسسسػات كاف دنشػطة المعمكمػات يجػب دف تخطػط بشػكؿ فعػاؿ كمػنظـ بمػا يحقػؽ التكافػؽ
بيف استراتيجيات األعماؿ كاستراتيجيات تقنية المعمكمات ,مف خالؿ

ماف:

 .2تصعيؿ إطار عمؿ تقنية المعمكمات
إدارة اةستراتيجية
إدارة ىيكؿ تقنية المعمكمات

إدارة اةبتكارات

إدارة محصظة المشاري
إدارة المكازنة كالتكاليؼ
إدارة المكارد البشرية
إدارة العالقات

إدارة اتصاقيات الخدمات

إدارة المكرديف
إدارة الجكدة
إدارة المخاطر
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

إدارة دمف المعمكمات
 2-3-2-2االمتالك والتنفيذ:
يعنػػي تحديػػد متطمبػػات التقنيػػة كالحصػػكؿ عمييػػا كثػػـ تنصيػػذىا ,مػػف خػػالؿ العمميػػات الجاريػػة داخػػؿ المسسسػػة
كتحديػػد دنظمػػة الصػػيانة كالتعػػديالت اةزمػػة ل ػػماف اسػػتم ارريتيا كالمحافظػػة عمػػى دمػػف المعمكمػػات كمكاردىػػا مػػف

خالؿ

ماف:

 .3إدارة البرام كالمشاري
إدارة تحديد اةحتياجات
إدارة إنشاك كاختيار الحمكؿ

إدارة الكفرة كالسعة

إدارة تمكيف التغيير التنظيمي
إدارة التغييرات
إدارة قبكؿ التعديؿ كالتحكؿ
إدارة المعرفة

إدارة األصكؿ

إدارة التعديؿ
 3-3-2-2الدعم والتوصيل:
كيعنػػي تكصػػيؿ تقنيػػة المعمكمػػات داخػػؿ دنظمػػة المنشػػاة كتنصيػػذ تطبيقاتيػػا كدعػػـ العمميػػات لتكػػكف قػػادرة كفعالػػة
عمى تنصيذ دنظمة تقنية المعمكمات كلتكصيؿ الخدمات المطمكبة بحػث يكػكف الػدعـ بشػكؿ فعػاؿ ك ػماف التػدريب
لألفراد مف خالؿ

ماف:

 .4إدارة عمميات تقنية المعمكمات
إدارة الخدمات المطمكبة كالمشاكؿ المرتبطة بيا
إدارة المشاكؿ التشغيمية
إدارة اةستم اررية
إدارة خدمات دمف المعمكمات
إدارة
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 4-3-2-2المتابعة والتقييم:

بيػػدؼ التأكػػد مػػف مػػدل تكافػػؽ كانسػػجاـ دنظمػػة تقنيػػة المعمكمػػات الحاليػػة ,م ػ مػػا صػػمـ كخطػػط لػػو مػػف دجػػؿ

تحقيؽ دىداؼ المسسسة كاةلتزاـ بالمتطمبات الرقابية كالقانكنية مف خالؿ

ماف:

 .5مراقبة كتقييـ كتقدير األداك
مراقبة نظاـ الرقابة الداخمية
مراقبة كتقييـ كتقدير مستكل اةمتثاؿ التنظيمي
 5-3-2-2التوجيه والرقابة:

تحميػػؿ كتك ػػيح متطمبػػات حاكميػػة تقنيػػة المعمكمػػات ,بك ػ كاةسػػتمرار بتطػػكير كتحػػديث سياسػػات كمبػػاد

كاج ػراكات عمػػؿ تقنيػػة المعمكمػػات كاليياكػػؿ التنظيميػػة ذات العالقػػة ,م ػ تحديػػد كا ػػح لممسػػسكليات كالصػػالحيات
الكصيمة بتحقيؽ دىداؼ المسسسة مف خالؿ

ماف:

 .6إعداد كتحديث اإلطار العاـ لحككمة تقنية المعمكمات
تحقيؽ القيمة
إدارة مخاطر تقنية المعمكمات

اةستغالؿ األمثؿ لمكارد تقنية المعمكمات
اإلفصاح ألصحاب المصالح

 -3الجانب العممي:
 1-3مجتمع وعينة الدراسة:
يتككف مجتم الدراسة مف المكظصيف في المصارؼ التجارية الميبية العامػة فػي مدينػة درنػة بمختمػؼ اإلدارات
كاألقساـ ,ىػي مصػرؼ الجميكريػة بصرعيػو الر يسػي كالصػيرفة اإلسػالمية كمصػرؼ الكحػدة بصرعػو الر يسػي كككالػة
السػاحؿ كالمصػرؼ التجػػارم الػكطني الصػػرع الر يسػي كالمصػػرؼ الصػحارم الصػػرع الر يسػي كمصػػرؼ شػماؿ دفريقيػػا
الصرع الر يسي ,كبعد تكزي اةستبانة كاعطاك فترة لمرد تـ تجمي عدد ( )137استبانة كانت كميا صػالحة لمتحميػؿ
عدا استبانة كاحدة ,مكزعو كما تظير بالجدكؿ (:)1

جدكؿ رقـ ( )1إحصا ية باةستبيانات المرسمة كالمستردة

35

المصارؼ

المكزع

المستمـ

نسبة المسترد

الصالح لمتحميؿ

مصرؼ الجميكرية الصرع الر يسي

45

32

%71.11

32

مصرؼ الجميكرية فرع الصيرفة اإلسالمية

14

12

%85.71

12

مصرؼ الكحدة الصرع الر يسي

36

29

%80.55

28

مصرؼ الكحدة ككالة الساحؿ

24

19

%79.17

19

المصرؼ التجارم الكطني الصرع الر يسي

27

22

%81.48

22

المصرؼ الصحارم الصرع الر يسي

8

8

%100

8

مصرؼ شماؿ دفريقيا الصرع الر يسي

21

15

%71.43

15

اإلجمالي

175

137

%78.29

136
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2-3أداة الدراسة:
تػػـ اقتبػػاس اةسػػتبانة مػػف إطػػار  COBIT 5كالد ارسػػات السػػابقة كتػػـ صػػياغتيا بمػػا يتناسػػب كتحقيػػؽ دىػػداؼ
تككنػػت مػػف ج ػزديفُ :خصػػص األكؿ لممتغي ػرات الديمكغرافيػػة,
الد ارسػػة كالػػذم اعتمػػدت فيػػو اةسػػتبانة المغمقػػة كقػػد م
كخصػػص الثػػاني لمحػػاكر الد ارسػػة كالػػذم يتكػػكف مػػف سػػبعة كثالثػػيف فقػرة مكزعػػة عمػػى خمسػػة محػػاكر لػػيعكس كػػؿ

محكر مف المحاكر األس مة المطركحة.

كتـ اسػتخداـ مقيػاس ليكػرت الربػاعي بنػاك عمػى مػا تػـ طرحػة فػي إطػار  )ISACA, 2013: 11( COBIT 5كالػذم

يقسـ مستكل تطبيؽ حككمة تقنية المعمكمات إلى درب مستكيات كما تظير بالجدكؿ (:)2

جدول رقم ( )2مقٌاس مستوى التطبٌق لعملٌات حوكمة تقنٌة المعلومات
نسبة التطبٌق
الفترة
الوصف
مقٌاس لٌكرت
من  %2إلى ٪15
2.75-2
0
غٌر مطبق
>  ٪15إلى ٪52
1.51-2.76
1
مطبق جزئٌا
>  ٪52إلى ٪85
2.27-1.52
2
مطبق بشكل كبٌر
>  ٪85إلى ٪122
3-2.28
3
تم تطبٌقه بالكامل

 3-3ثبات االستبانة:
كالذم يعني إف تعكس اةستبانة بصكرة ثابتة البنية التي تقيسيا بما يحقؽ اةستقرار في النتا

كعػدـ تغيرىػا

بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى نصس المبحكثيف عدة مرات خالؿ فترات زمنية متباعدة دك عند تكزيعيا
عمى مبحكثيف دخريف كتـ في ذلؾ استخداـ اختبار دلصا كركنباخ  Cronbach's αكالجدكؿ رقـ ( )3التػالي يك ػح
قيـ الثبات:
جدكؿ رقـ ( )3معامؿ دلصا كركنباخ لقياس ثبات اةستبانة
ت

المحكر

عدد الصقرات

معدؿ الثبات

1

المحكر األكؿ

13

2.929

2

المحكر الثاني

12

2.922

3

المحكر الثالث

6

2.911

4

المحكر الراب

3

2.878

5

المحكر الخامس

5

2.784

إلجمالي اةستبانة

37

2.969

يت ػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ رقػػـ ( )3إف قػػيـ معػػامالت الثبػػات لممحػػاكر تزيػػد عػػف  %72كإلجمػػالي اةسػػتبانة
تزي ػػد ع ػػف  %92كى ػػي ق ػػيـ مرتصع ػػة ج ػػدا كتسك ػػد الثق ػػة ف ػػي نت ػػا

المقي ػػاس ,كال ػػذم يتأك ػػد مع ػػو ص ػػدؽ اةس ػػتبانة

كصالحيتيا لتحميؿ النتا .
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 4-3الخصائص الوصفية لعينة الدراسة:
يظير الجدكؿ رقـ ( )4خصا ص عينػة الد ارسػة مػف العمػر كالخبػرة كالتخصػص كالمصػرؼ الػذم يعممػكف بػو

كالكظيصة كمدم عالقتيـ بتقنية المعمكمات في المصرؼ كما يمي:

جدكؿ رقـ ( )4البيانات الديمكغرافية لعينة الدراسة
المتغيرات الديمكغرافية

التك اررات النسب الم كية%

العمر
دقؿ مف  35سنة

29

%21.3

مف  35سنة إلى دقؿ مف  42سنة

45

%33.1

مف  42سنة إلى دقؿ مف  45سنة

33

%24.3

مف  45سنة إلى دقؿ مف  52سنة

17

%12.5

مف  52سنة فأكثر

12

%8.8

الخبرة
دقؿ مف  5سنكات

19

%14.0

مف  5سنكات إلى دقؿ مف  12سنكات

37

%27.2

مف  12سنكات إلى دقؿ مف  15سنة

37

%27.2

مف  15سنة فما فكؽ

43

%31.6

التخصص
محاسبة

69

%50.7

مصارؼ كتمكيؿ

37

%27.2

اقتصاد

5

%3.7

إدارة

15

%11.0

حاسكب

10

%7.4

المصرؼ
الجميكرية الصرع الر يسي

32

%23.5

الجميكرية فرع الصيرفة اةسالمية

12

%8.8

الكحدة الصرع الر يسي

28

%20.6

الكحدة ككالة الساحؿ

19

%14.0

التجارم الكطني

22

%16.2

الصحارم

8

%5.9

شماؿ دفريقيا

15

%11.0

الكظيصة

37

ر يس تنصيذم

11

%8.1

ر يس قسـ المعمكمات

3

%2.2

مراج تقنية المعمكمات

4

%2.9

محاسب

28

%20.6

دخرل
العالقة بتقنٌة المعلومات
دتخذ دك اشارؾ في ق اررات شراك المعدات كالبرام

90

%66.2

2

%1.5

دساىـ في تطكير دنظمة المعمكمات

7

%5.1
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
دساىـ في تخطيط ميزانية دنظمة المعمكمات

4

%2.9

دساىـ في تسيير مشاري دنظمة المعمكمات

4

%2.9

119

%87.5

ة يكجد

يبيف الجػدكؿ السػابؽ رقػـ ( )4دف نسػبة دعمػار مػكظصي المصػارؼ تتػراكح بػيف الص ػات العمريػة المختمصػة كاف
ك ػػاف تترك ػػز نس ػػبة  %33.1ب ػػيف  35ك 44س ػػنة ,كدف نس ػػبة  %86م ػػف الم ػػكظصيف تزي ػػد خبػ ػرتيـ ع ػػف  5س ػػنكات,
كتنكعػ ػػت تخصصػ ػػاتيـ بػ ػػيف المحاسػ ػػبة ,كالتمكيػ ػػؿ كالمصػ ػػارؼ ,كاإلدارة كالحاسػ ػػكب كاةقتصػ ػػاد بنسػ ػػب %52.7

ك %27.2ك %11ك %7.4ك %3.7عمى التكالي ,كمػا تعػددت نسػب المشػاركيف مػف المصػارؼ المختمصػة ,ككػاف
مػػنيـ  %22.6مػػف المحاسػػبيف ك %8.1رسسػػاك تنصيػػذييف ك %2.9مراجعػػي تقنيػػة معمكمػػات  %2.2رسسػػاك قسػػـ
المعمكم ػػات كالبقي ػػة ف ػػي كظ ػػا ؼ متنكع ػػة ,لك ػػف م ػػا يالح ػػظ دف  %87.5م ػػف المش ػػاركيف ة دكر لي ػػـ ف ػػي تقني ػػة
المعمكمات دكثر مف ككنيـ مدخمي بيانات ة غير ,كىك ما دشػارت لػو د ارسػات ( )Zagoub, 2011ك( Magrus,

 )2012ك(عبػػد اهلل )2215 ,ك( )Gumb, et al., 2018ك(الجػػازكم كالبرعصػػي )2218 ,ك( & Ako-Nai

.)Singh, 2019

 5-3نتائج الدراسة:
تـ تحميؿ بيانات الدراسة باستخداـ برنام الحزمة اإلحصا ية لمعمكـ اةجتماعية Statistical Package For

) Social Sciences (SPSSحيػث تػـ اسػتخداـ دسػمكب اإلحصػاك الكصػصي كاةسػتدةلي لمحػاكر كفقػرات الد ارسػة
كما يمي:
 1-5-3التحميل اإلحصائي الوصفي:
تـ استخداـ المتكسط الحسابي -الذم يستخدـ كدرجة قط لكجػكد السػمة -كاةنحػراؼ المعيػارم -الػذم يبػيف

مدل تشتت كتباعد القيـ عف كسطيا -كمف ثـ ترتيب الصقرات بحسب دىميتيا كمستكل التطبيؽ لكؿ فقػرة كالدرجػة
الكمية لممحكر ,لكصؼ عينة الدراسة.
 1-1-5-3المحور األول:
كيتعمؽ بسساؿ عينة الدراسة عف مستكل حككمة تقنية المعمكمات في مجاؿ التخطػيط كالتنظػيـ المطبػؽ حاليػان

كفقا إلطار  COBIT 5كيظير الجدكؿ ( )5التحميؿ اإلحصا ي الكصصي لصقرات المحكر كما يمي:
الجدكؿ رقـ ( )5المحكر األكؿ
ت

38

الصقرة

المتكسط اةنحراؼ المعيارم مستكل األىمية

مستكل التطبيؽ

 1تصعيؿ إطار عمؿ تقنية المعمكمات

1.63

0.851

10

مطبؽ بشكؿ كبير

 2إدارة اةستراتيجية

1.61

0.896

11

مطبؽ بشكؿ كبير

 3إدارة ىيكؿ تقنية المعمكمات

1.68

0.833

3

مطبؽ بشكؿ كبير

 4إدارة اةبتكارات

1.65

0.898

7

مطبؽ بشكؿ كبير

 5إدارة محصظة المشاري

1.60

0.872

13

مطبؽ بشكؿ كبير

 6إدارة المكازنة كالتكاليؼ

1.73

0.830

1

مطبؽ بشكؿ كبير
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 7إدارة المكارد البشرية

1.70

0.837

2

مطبؽ بشكؿ كبير

 8إدارة العالقات

1.65

0.848

8

مطبؽ بشكؿ كبير

 9إدارة اتصاقيات الخدمات

1.65

0.864

9

مطبؽ بشكؿ كبير

 12إدارة المكرديف

1.61

0.862

12

مطبؽ بشكؿ كبير

 11إدارة الجكدة

1.68

0.885

4

مطبؽ بشكؿ كبير

 12إدارة المخاطر

1.66

0.896

6

مطبؽ بشكؿ كبير

 13إدارة دمف المعمكمات

1.68

0.877

5

مطبؽ بشكؿ كبير

1.66

0.637

إجمالي المحكر

مطبؽ بشكؿ كبير

يك ػػح الجػػدكؿ ( )5دف قػػيـ المتكسػػط لجميػ العناصػػر تقػ فػػي الصتػرة الثالثػػة ( )2.27-1.52كبالتػػالي ,فيػػي
تتكافؽ م الدرجة الثالثة "مطبؽ بشكؿ كبير (>  52إلى  ")٪85عمى مقياس ليكرت المكػكف مػف دربػ نقػاط تبعػا
لمستكيات تطبيؽ حككمة تقنية المعمكمات كفؽ إطار – COBIT 5راج الصقرة .2-3
 2-1-5-3المحور الثاني:
كيتعمؽ بسساؿ عينة الدراسة عف مستكل حككمػة تقنيػة المعمكمػات فػي مجػاؿ اةمػتالؾ كالتنصيػذ المطبػؽ حاليػان

كفقا إلطار  COBIT 5كيظير الجدكؿ ( )6التحميؿ اإلحصا ي الكصصي لصقرات المحكر كما يمي:
الجدكؿ رقـ ( )6المحكر الثاني
ت

الصقرة

المتكسط اةنحراؼ المعيارم مستكل األىمية مستكل التطبيؽ

 1إدارة البرام كالمشاري

1.46

0.815

10

مطبؽ جز يا

 2إدارة تحديد اةحتياجات

1.60

0.744

7

مطبؽ بشكؿ كبير

 3إدارة إنشاك كاختيار الحمكؿ

1.59

0.803

8

مطبؽ بشكؿ كبير

 4إدارة الكفرة كالسعة

1.56

0.850

9

مطبؽ بشكؿ كبير

 5إدارة تمكيف التغيير التنظيمي 1.69

0.856

1

مطبؽ بشكؿ كبير

 6إدارة التغييرات

1.65

0.821

5

مطبؽ بشكؿ كبير

 7إدارة قبكؿ التعديؿ كالتحكؿ

1.63

0.842

6

مطبؽ بشكؿ كبير

 8إدارة المعرفة

1.66

0.880

4

مطبؽ بشكؿ كبير

 9إدارة األصكؿ

1.69

0.821

2

مطبؽ بشكؿ كبير

 12إدارة التعديؿ

1.69

0.784

3

مطبؽ بشكؿ كبير

إجمالي المحكر

1.62

0.627

مطبؽ بشكؿ كبير

يك ح الجدكؿ ( )6دف قيـ المتكسط لجمي العناصر تق في الصترة الثالثة ( )2.27-1.52ما عدا الصقرة رقػـ
( )1كىي "إدارة البرام كالمشاري " كبالتالي ,فجؿ فقرات المحكر تتكافؽ م الدرجة الثالثة "مطبؽ بشكؿ كبير (>
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مستوى حوكمة تقنية المعمومات وفق إطار عمل  COBIT 5بالمصارف التجارية الميبية العامة في مدينة درنة
ا .تياني التركاكم  ,كا .رحاب الغزاكم  /جامعة عمر المختار – ا.احمد بف فايد  /معيد صقر الشرؽ درنو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 52إلى  ")٪85عمى مقياس ليكرت المككف مػف دربػ نقػاط تبعػا لمسػتكيات تطبيػؽ حككمػة تقنيػة المعمكمػات كفػؽ
إطار .COBIT 5
 3-1-5-3المحور الثالث:
كيتعمؽ بسساؿ عينة الدراسة عف مسػتكل حككمػة تقنيػة المعمكمػات فػي مجػاؿ الػدعـ كالتكصػيؿ المطبػؽ حاليػان

كفقا إلطار  COBIT 5كيظير الجدكؿ ( )7التحميؿ اإلحصا ي الكصصي لصقرات المحكر كما يمي:
الجدكؿ رقـ ( )7المحكر الثالث
الصقرة

ت

 1إدارة عمميات تقنية المعمكمات

المتكسط اةنحراؼ المعيارم مستكل األىمية مستكل التطبيؽ
1.72

0.867

6

مطبؽ بشكؿ كبير

 2إدارة الخدمات المطمكبة كالمشاكؿ المرتبطة بيا 1.75

0.850

5

مطبؽ بشكؿ كبير

 3إدارة المشاكؿ التشغيمية

1.86

0.836

4

مطبؽ بشكؿ كبير

 4إدارة اةستم اررية

1.90

0.888

3

مطبؽ بشكؿ كبير

 5إدارة خدمات دمف المعمكمات

2.04

0.864

1

مطبؽ بشكؿ كبير

1.99

0.931

2

مطبؽ بشكؿ كبير

1.88

0.727

 6إدارة

كابط عمميات المسسسة

إجمالي المحكر

مطبؽ بشكؿ كبير

يك ػػح الجػػدكؿ ( )7دف قػػيـ المتكسػػط لجمي ػ العناصػػر تق ػ فػػي الصت ػرة الثالثػػة ( )2.27-1.52كبالتػػالي فيػػي
تتكافؽ م الدرجة الثالثة "مطبؽ بشكؿ كبير (>  52إلى  ")٪85عمى مقياس ليكرت المكػكف مػف دربػ نقػاط تبعػا
لمستكيات تطبيؽ حككمة تقنية المعمكمات كفؽ إطار .COBIT 5
 4-1-5-3المحور الرابع:
كيتعمؽ بسساؿ عينػة الد ارسػة عػف مسػتكل حككمػة تقنيػة المعمكمػات فػي مجػاؿ المتابعػة كالتقيػيـ المطبػؽ حاليػان

كفقا إلطار  COBIT 5كيظير الجدكؿ ( )8التحميؿ اإلحصا ي الكصصي لصقرات المحكر كما يمي:
الجدكؿ رقـ ( )8المحكر الراب
ت

الصقرة

المتكسط اةنحراؼ المعيارم مستكل األىمية مستكل التطبيؽ

 1مراقبة كتقييـ كتقدير األداك

1.96

1.053

3

مطبؽ بشكؿ كبير

 2مراقبة نظاـ الرقابة الداخمية

2.11

0.924

2

مطبؽ بشكؿ كبير

 3مراقبة كتقييـ كتقدير مستكل اةمتثاؿ التنظيمي 2.23

0.877

1

مطبؽ بشكؿ كبير

2.10

0.856

إجمالي المحكر

مطبؽ بشكؿ كبير

يك ػػح الجػػدكؿ ( )8دف قػػيـ المتكسػػط لجمي ػ العناصػػر تق ػ فػػي الصت ػرة الثالثػػة ( )2.27-1.52كبالتػػالي فيػػي
تتكافؽ م الدرجة الثالثة "مطبؽ بشكؿ كبير (>  52إلى  ")٪85عمى مقياس ليكرت المكػكف مػف دربػ نقػاط تبعػا
لمستكيات تطبيؽ حككمة تقنية المعمكمات كفؽ إطار .COBIT 5
 5-1-5-3المحور الخامس:
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كيتعمؽ بسػساؿ عينػة الد ارسػة عػف مسػتكل حككمػة تقنيػة المعمكمػات فػي مجػاؿ التكجيػو كالرقابػة المطبػؽ حاليػان

كفقا إلطار  COBIT 5كيظير الجدكؿ ( )9التحميؿ اإلحصا ي الكصصي لصقرات المحكر كما يمي:
الجدكؿ رقـ ( )9المحكر الخامس
ت

الصقرة

المتكسط اةنحراؼ المعيارم مستكل األىمية مستكل التطبيؽ

1

ماف إعداد كتحديث اإلطار العاـ لحككمة تقنية المعمكمات

1.35

0.736

5

مطبؽ جز يا

2

ماف تحقيؽ القيمة

1.52

0.798

4

مطبؽ بشكؿ كبير

3

ماف إدارة مخاطر تقنية المعمكمات

1.60

0.743

3

مطبؽ بشكؿ كبير

4

ماف اةستغالؿ األمثؿ لمكارد تقنية المعمكمات

1.67

0.789

1

مطبؽ بشكؿ كبير

5

ماف اإلفصاح ألصحاب المصالح

1.64

0.840

2

مطبؽ بشكؿ كبير

1.56

0.573

إجمالي المحكر

مطبؽ بشكؿ كبير

يك ح الجدكؿ ( )9دف قيـ المتكسط لجمي العناصر تق في الصترة الثالثة ( )2.27-1.52ما عدا الصقرة رقػـ

( )1كىػي " ػماف إعػػداد كتحػديث اإلطػػار العػاـ لحككمػػة تقنيػة المعمكمػات" كبالتػػالي ,فجػؿ فقػرات المحػكر تتكافػػؽ

م ػ الدرجػػة الثالثػػة "مطبػػؽ بشػػكؿ كبيػػر (>  52إل ػػى  ")٪85عمػػى مقيػػاس ليك ػػرت المك ػػكف مػػف دربػػ نق ػػاط تبعػػا
لمستكيات تطبيؽ حككمة تقنية المعمكمات كفؽ إطار .COBIT 5
 2-5-3تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة:
م ػػف دج ػػؿ تحمي ػػؿ البيان ػػات كاختب ػػار فر ػػيات الد ارس ػػة ,ت ػػـ إخ ػػاع إجاب ػػات المش ػػاركيف بالد ارس ػػة المش ػػمكلة ف ػػي
اةستبانة ةختبارات بارامترية البيانات ,لتحديد األساليب اإلحصا ية األنسب لخصا صيا ,كمف ثمـ تـ استخراج
المتكسط الحسابي كاةنحراؼ المعيارم إلجابات المشاركيف بالد ارسػة كاسػتخداـ اختبػار  Chi-Squareلتحديػد

تكجو مستكل حككمة تقنية المعمكمات في المصارؼ الميبية مف كجية نظر المبحكثيف كاختبار فر يات الدراسة:
 1-2-5-3اختبار بارامترية البيانات:

معينػػا مناسػػب لمتحميػػؿ ,كالػػذم
مػػف الميػػـ التحقػػؽ مػػف بارامتريػػة البيانػػات قبػػؿ اإلق ػرار بػػأف اختبػ نا
ػار إحصػػا يلا ن
يشترط تػكفر خاصػيتي التكزيػ الطبيعػي كتجػانس التبػايف لمبيانػات؛ كاختبػار التكزيػ الطبيعػي لمبيانػات ييػدؼ إلػى
معرف ػػة طبيع ػػة تكزيػ ػ البيان ػػات كم ػػدل اقترابي ػػا م ػػف التكزيػ ػ الطبيع ػػي كذل ػػؾ باس ػػتخداـ اختب ػػارم Kolmogorov-

) Smirnov (K-Sك Shapiro-Wilkالم ػػذاف يصتر ػػاف ع ػػدـ طبيع ػػة التكزيػ ػ بمس ػػتكل دةل ػػة إحص ػػا ية ,2.25

كالجدكؿ رقـ ( )12التالي يك ح قياس التكزي الطبيعي لمبيانات:
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مستوى حوكمة تقنية المعمومات وفق إطار عمل  COBIT 5بالمصارف التجارية الميبية العامة في مدينة درنة
ا .تياني التركاكم  ,كا .رحاب الغزاكم  /جامعة عمر المختار – ا.احمد بف فايد  /معيد صقر الشرؽ درنو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الجدكؿ رقـ ( )12قياس التكزي الطبيعي لمبيانات
sig.

Shapiro-Wilk

sig.

المحكر )Kolmogorov-Smirnov (K-S

األكؿ

0.118

0.000

0.969

0.003

الثاني

0.104

0.001

0.973

0.009

الثالث

0.148

0.000

0.946

0.000

الراب

0.185

0.000

0.882

0.000

الخامس

0.118

0.000

0.963

0.001

اةجمالي

0.102

0.002

0.968

0.003

كمػف الجػدكؿ رقػـ ( )12السػابؽ يظيػر اختبػارم ) Kolmogorov-Smirnov (K-Sك Shapiro-Wilkدنيمػا
داةف إحصا يلا عمى عدـ طبيعية البيانات ,ألف قيمة  sig.دقؿ مف مستكل الدةلة  ,2.25في كؿ محاكر الدراسة
ممػػا يعنػػي إف البيانػػات ة تتب ػ التكزيػ الطبيعػػي ,كىػػي دحػػد شػػرطي اةختبػػارات البارامتريػػة كلػػـ يعػػد ىنػػاؾ داعػػي
ةختبار تجانس البيانات؛ كالذم يستمزـ معو استخداـ اةختبارات الالبرامترية ةختبار فر ػيات الد ارسػة كعميػو تػـ
استخداـ اختبار  Chi-Squareلتحديد تكجو العينة ةختبار فر يات الدراسة.
 2-2-5-3الفرضية الرئيسية:

"ال توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية عمى تصنيف مستوى حوكمة تقنية المعمومات في المصارف التجارية

الميبية وفقا إلطار "COBIT 5

كلغرض اختبار ىذه الصر ية تـ اختبار الصر يات الصرعية التالية:

 1-2-2-5-3الفرضية الفرعية األولى:

 الصر ية الصصرية " :H0aة تكجد مسشرات ذات دةلة احصا ية عمى دف حككمة تقنية المعمكمات في
مجاؿ التخطيط كالتنظيـ المطبؽ حاليان في مستكل حككمة تقنية المعمكمات كفقا إلطار "COBIT 5

 الصر ية البديمة  " :H1aتكجد مسشرات ذات دةلة احصا ية عمى دف حككمة تقنية المعمكمات في مجاؿ
التخطيط كالتنظيـ المطبؽ حاليان في مستكل حككمة تقنية المعمكمات كفقا إلطار "COBIT 5

كتـ اختبار ىذه الصر ية كما ىك مبيف بالجدكؿ رقـ ( )11التالي:
المتوسط الحسابً
1.66

الجدول ( )11اختبار  Chi-Squareللمحور األول
أعلى قٌمة
االنحراف المعٌاري أقل قٌمة
2.637

2

3

Chi-square

درجات الحرٌة

341.35

3

Sig.
2.222

تظيػػر قيمػػة  Chi-squareذات القيمػػة  sig.دقػػؿ مػػف مسػػتكل الدةلػػة ( 2.225ككنػػو اختبػػار ذك ط ػرفيف) إف
معظػـ عينػػة الد ارسػػة يػػركف إنػػو تكجػد مسشػرات ذات دةلػػة احصػػا ية عمػػى دف حككمػة تقنيػػة المعمكمػػات فػػي مجػػاؿ
التخطػػيط كالتنظػػيـ المطبػػؽ حالي ػان فػػي مسػػتكل حككمػػة تقنيػػة المعمكمػػات كفقػػا إلطػػار  ,COBIT 5كمػػا يظيػػر
المتكسط الحسابي دف ىذا المحكر قد طبؽ بشكؿ كبير كبيذه النتيجة يػتـ قبػكؿ الصر ػية البديمػة كرفػض الصر ػية

الصصرية.
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 2-2-2-5-3الفرضية الفرعية الثانية:

 الصر ية الصصرية " :H0bة تكجد مسشرات ذات دةلة احصا ية عمى دف حككمة تقنية المعمكمات في
مجاؿ اةمتالؾ كالتنصيذ المطبؽ حاليان في مستكل حككمة تقنية المعمكمات كفقا إلطار " COBIT 5

 الصر ية البديمة " :H1bتكجد مسشرات ذات دةلة احصا ية عمى دف حككمة تقنية المعمكمات في مجاؿ
اةمتالؾ كالتنصيذ المطبؽ حاليان في مستكل حككمة تقنية المعمكمات كفقا إلطار "COBIT 5

كتـ اختبار ىذه الصر ية كما ىك مبيف بالجدكؿ رقـ ( )12التالي:
المتوسط الحسابً
1.62

الجدول ( )12اختبار  Chi-Squareللمحور الثانً
Chi-square
أعلى قٌمة
االنحراف المعٌاري أقل قٌمة
2.627

2

3

درجات الحرٌة
3

841.32

Sig.
2.222

تظيػػر قيمػػة  Chi-squareذات القيمػػة  sig.دقػػؿ مػػف مسػػتكل الدةلػػة ( 2.225ككنػػو اختبػػار ذك ط ػرفيف) إف
معظػـ عينػػة الد ارسػػة يػػركف إنػػو تكجػد مسشػرات ذات دةلػػة احصػػا ية عمػػى دف حككمػة تقنيػػة المعمكمػػات فػػي مجػػاؿ
اةمتالؾ كالتنصيذ المطبؽ حاليان في مستكل حككمة تقنية المعمكمات كفقا إلطار  ,COBIT 5كما يظيػر المتكسػط
الحسابي دف ىذا المحكر قد طبؽ بشكؿ كبير كبيذه النتيجة يتـ قبكؿ الصر ية البديمة كرفض الصر ية الصصرية.

 3-2-2-5-3الفرضية الفرعية الثالثة:

 الصر ية الصصرية " :H0cة تكجد مسشرات ذات دةلة احصا ية عمى دف حككمة تقنية المعمكمات في
مجاؿ الدعـ كالتكصيؿ المطبؽ حاليان في مستكل حككمة تقنية المعمكمات كفقا إلطار "COBIT 5

 الصر ية البديمة " :H1cتكجد مسشرات ذات دةلة احصا ية عمى دف حككمة تقنية المعمكمات في مجاؿ
الدعـ كالتكصيؿ المطبؽ حاليان في مستكل حككمة تقنية المعمكمات كفقا إلطار "COBIT 5

كتـ اختبار ىذه الصر ية كما ىك مبيف بالجدكؿ رقـ ( )13التالي:
المتوسط الحسابً
1.88

الجدول ( )13اختبار  Chi-Squareللمحور الثالث
Chi-square
أعلى قٌمة
االنحراف المعٌاري أقل قٌمة
2.727

2

3

درجات الحرٌة

.01111

3

Sig.
2.222

تظيػػر قيمػػة  Chi-squareذات القيمػػة  sig.دقػػؿ مػػف مسػػتكل الدةلػػة ( 2.225ككنػػو اختبػػار ذك ط ػرفيف) إف
معظػـ عينػػة الد ارسػػة يػػركف إنػػو تكجػد مسشػرات ذات دةلػػة احصػػا ية عمػػى دف حككمػة تقنيػػة المعمكمػػات فػػي مجػػاؿ
الدعـ كالتكصيؿ المطبؽ حاليان في مستكل حككمة تقنية المعمكمات كفقا إلطار  ,COBIT 5كمػا يظيػر المتكسػط
الحسابي دف ىذا المحكر قد طبؽ بشكؿ كبير كبيذه النتيجة يتـ قبكؿ الصر ية البديمة كرفض الصر ية الصصرية.

 4-2-2-5-3الفرضية الفرعية الرابعة:

 الصر ية الصصرية " :H0dة تكجد مسشرات ذات دةلة احصا ية عمى دف حككمة تقنية المعمكمات في
مجاؿ المتابعة كالتقييـ المطبؽ حاليان في مستكل حككمة تقنية المعمكمات كفقا إلطار "COBIT 5

الصر ػػية البديمػػة " :H1dتكجػػد مسش ػرات ذات دةلػػة احصػػا ية عمػػى دف حككمػػة تقنيػػة المعمكمػػات فػػي مجػػاؿ
المتابعة كالتقييـ المطبؽ حاليان في مستكل حككمة تقنية المعمكمات كفقا إلطار "COBIT 5
كتـ اختبار ىذه الصر ية كما ىك مبيف بالجدكؿ رقـ ( )14التالي:
المتوسط الحسابً
2.10
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الجدول ( )14اختبار  Chi-Squareللمحور الرابع
أعلى قٌمة
االنحراف المعٌاري أقل قٌمة
2.856

2

3

Chi-square

درجات الحرٌة

421833

3

Sig.
2.222

aisc.elmergib.edu.ly

مستوى حوكمة تقنية المعمومات وفق إطار عمل  COBIT 5بالمصارف التجارية الميبية العامة في مدينة درنة
ا .تياني التركاكم  ,كا .رحاب الغزاكم  /جامعة عمر المختار – ا.احمد بف فايد  /معيد صقر الشرؽ درنو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

تظيػػر قيمػػة  Chi-squareذات القيمػػة  sig.دقػػؿ مػػف مسػػتكل الدةلػػة ( 2.225ككنػػو اختبػػار ذك ط ػرفيف) إف
معظػـ عينػػة الد ارسػػة يػػركف إنػػو تكجػد مسشػرات ذات دةلػػة احصػػا ية عمػػى دف حككمػة تقنيػػة المعمكمػػات فػػي مجػػاؿ
المتابعة كالتقييـ المطبؽ حاليان في مستكل حككمة تقنية المعمكمػات كفقػا إلطػار  ,COBIT 5كمػا يظيػر المتكسػط
الحسابي دف ىذا المحكر قد طبؽ بشكؿ كبير كبيذه النتيجة يتـ قبكؿ الصر ية البديمة كرفض الصر ية الصصرية.

 5-2-2-5-3الفرضية الفرعية الخامسة:

 الصر ية الصصرية " :H0eة تكجد مسشرات ذات دةلة احصا ية عمى دف حككمة تقنية المعمكمات في
مجاؿ التكجيو كالرقابة المطبؽ حاليان في مستكل حككمة تقنية المعمكمات كفقا إلطار "COBIT 5

 الصر ية البديمة " :H1eتكجد مسشرات ذات دةلة احصا ية عمى دف حككمة تقنية المعمكمات في مجاؿ
التكجيو كالرقابة المطبؽ حاليان في مستكل حككمة تقنية المعمكمات كفقا إلطار "COBIT 5

كتـ اختبار ىذه الصر ية كما ىك مبيف بالجدكؿ رقـ ( )15التالي:

الجدول ( )15اختبار  Chi-Squareللمحور الخامس
Chi-square
أعلى قٌمة
االنحراف المعٌاري أقل قٌمة

المتوسط الحسابً

0.573

1.56

2

3

341545

درجات الحرٌة
3

Sig.
2.222

تظيػػر قيمػػة  Chi-squareذات القيمػػة  sig.دقػػؿ مػػف مسػػتكل الدةلػػة ( 2.225ككنػػو اختبػػار ذك ط ػرفيف) إف

معظػـ عينػػة الد ارسػػة يػػركف إنػػو تكجػد مسشػرات ذات دةلػػة احصػػا ية عمػػى دف حككمػة تقنيػػة المعمكمػػات فػػي مجػػاؿ
التكجيو كالرقابة المطبؽ حاليان في مستكل حككمة تقنيػة المعمكمػات كفقػا إلطػار  ,COBIT 5كمػا يظيػر المتكسػط
الحسابي دف ىذا المحكر قد طبؽ بشكؿ كبير كبيذه النتيجة يتـ قبكؿ الصر ية البديمة كرفض الصر ية الصصرية.

 -4تحميل النتائج:
تحميػػؿ محػاكر الد ارسػػة الخمػس يت ػػح ترتيػب دىميتيػػا كمسػتكل تطبيقيػػا فػي الجػػدكؿ

مػف خػالؿ مقارنػػة نتػا
التالي (:)16

الجدكؿ رقـ ( )16مقارنة درجة اىمية كتطبيؽ محاكر الدراسة
المحكر

المتكسط اةنحراؼ المعيارم مستكل األىمية مستكل التطبيؽ

المحكر األكؿ  -التخطيط كالتنظيـ

1.66

2.637

3

مطبؽ بشكؿ كبير

المحكر الثاني  -اةمتالؾ كالتنصيذ

1.62

2.627

4

مطبؽ بشكؿ كبير

المحكر الثالث  -الدعـ كالتكصيؿ

1.88

2.727

2

مطبؽ بشكؿ كبير

المحكر الراب  -المتابعة كالتقييـ

2.10

2.856

1

مطبؽ بشكؿ كبير

المحكر الخامس  -التكجيو كالرقابة

1.56

0.573

5

مطبؽ بشكؿ كبير

إجمالي المحاكر

1.70

0.587

مطبؽ بشكؿ كبير

فكما يت ح مػف الجػدكؿ السػابؽ ( )16إف تطبيػؽ المحػاكر الخمسػة لحككمػة تقنيػة المعمكمػات قػد تػـ إنجازىػا
بشػكؿ كبيػر ,كدف المتكسػط الحسػابي إلجمػالي المحػػاكر بقيمػة  1.72كالػذم يقػ فػي الصتػرة الثالثػػة ()2.27-1.52
كبالتالي فيك تتكافؽ م الدرجة الثالثػة "مطبػؽ بشػكؿ كبيػر" تبعػا لمسػتكيات تطبيػؽ حككمػة تقنيػة المعمكمػات كفػؽ
إطار – COBIT 5راج فقرة  - 2-3كدظيرت النتا
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إف لمحكر المتابعػة كالتقيػيـ دكبػر قيمػة متكسػط كاف كانػت
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الموافق  01-9نوفمبر 0101

المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة
األىداؼ العالمية لمتنمية المستدامة – الدكؿ النامية بيف تداعيات الكاق كتحديات المستقبؿ

AISC2020

المحاكر األخرل بشكؿ متقارب ,كاف دقميا مف كجية نظر المبحكثيف تمثمت في محكر التكجيو كالرقابة بالرغـ دنو
في مستكل التطبيؽ بشكؿ كبير.
كعنػػد مقارنػػة مجمػػؿ الصق ػرات يظيػػر دف د ػػعؼ الصق ػرات كانػػت فق ػرة " ػػماف إعػػداد كتحػػديث اإلطػػار العػػاـ
لحككمػػة تقنيػػة المعمكمػػات" بمتكسػػط  1.35كمسػػتكل تطبيػػؽ جز ػػي كالػػذم يمكػػف تصسػػيره لعػػدـ كجػػكد إطػػار كا ػػح
لممارسة الحككمة بشكؿ عاـ كحككمة تقنية المعمكمات بشكؿ خاص ,ككذلؾ فقرة "إدارة البرام كالمشاري " كالػذم

يتطمػػب

ػػماف تحقػػؽ المنػػاف مػػف إدارة المشػػاري كتقميػػؿ مسػػتكل المخػػاطر كتكػػاليؼ التػػأخير مػػف خػػالؿ التكاصػػؿ

الصحيح بيف المستخدمكف كادارة تقنية المعمكمات.

 -5الخالصة:
مػػف خػػالؿ نتػػا

اختبػػار الصر ػػيات الصرعيػػة كمناقشػػة نتػػا

الد ارسػػة يت ػػح دف المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة

تطبؽ عمميات حككمة تقنية المعمكمات بشػكؿ كبيػر  -كاف كانػت ىػذه النتػا

تتػأثر بمػدل اسػتجابة المبحػكثيف -

ممػػا يعنػػي دنػػو تكجػػد مسش ػرات ذات دةلػػة احصػػا ية عمػػى امكانيػػة تصػػنيؼ مسػػتكل حككمػػة تقنيػػة المعمكمػػات فػػي
المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة بأنيػػا مطبقػػة بشػػكؿ كبيػػر تبعػػا لمسػػتكيات تطبيػػؽ حككمػػة تقنيػػة المعمكمػػات كفػػؽ إطػػار

.COBIT 5

 -6توصيات الدراسة:
كمف خالؿ النتا

التي تـ التكصؿ إلييا يكصي البحاث بما يمي:

 .1إعػ ػػداد كتحػ ػػديث اإلطػ ػػار العػ ػػاـ لمحككمػ ػػة بمػ ػػا ي ػ ػػمف تحميػ ػػؿ كتك ػ ػػيح متطمبػ ػػات حككمػ ػػة تقنيػ ػػة
المعمكمات بشكؿ خاص.

.2

ماف التكاصؿ الصحيح بيف مستخدمك الخدمات كادارة تقنية المعمكمات.

 .3إلزاـ القطاع المصرفي بتطبيؽ حككمة تقنية المعمكمات بما يتصؽ م إطار .COBIT 5
 .4تدريب القيادات اةدارية كالمكظصيف لما لو مف آثار إيجابية عمى األداك.

 -7الدراسات المستقبمية:
تناكلت الد ارسػة مسػتكل حككمػة تقنيػة المعمكمػات فػي القطػاع المصػرفي ,فػيمكف إجػراك الد ارسػة فػي قطاعػات

دخػػرل ,ككػػذلؾ يمكػػف د ارسػػة مسػػاىمة قيمػػة تقنيػػة المعمكمػػات فػػي األداك ,دك قيػػاس العا ػػد مػػف اةسػػتثمار فػػي ىػػذه
التقنية.

45
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مستوى حوكمة تقنية المعمومات وفق إطار عمل  COBIT 5بالمصارف التجارية الميبية العامة في مدينة درنة

ا .تياني التركاكم  ,ا .رحاب الغزاكم

 /جامعة عمر المختار  -ا .احمد بف فايد  /معيد صقر الشرؽ  ,درنو

المراجع العربية

أ -الكتب:

 .1عمي ,حسيف" ,)2222( ,نظـ المعمكمات المحاسبية" ,الدار الجامعية ,اةسكندرية.

ب -الدكريات:

 .1اکريـ ,حمزة محمكد محمد (" )2219دىمية حككمة تكنكلكجيا المعمكمات في الحد مف مخاطر نظـ
المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية بالقطاع المصرفي :دراسة تطبيقية عمى المصارؼ التجارية الميبية",
المجمة العممة لمدراسات التجارية كالبي ية ,المجمد  ,12العدد األكؿ ,الجزك .35-1 :1

 .2جيجخ ,فايزة كفرحات ,سميرة (" ,)2216حككمة تقنية المعمكمات كدكرىا في الكقاية مف األزمات",
مجمة اةقتصاديات المالية البنكية كادارة العماؿ ,العدد  ,21جامعة بسكرة ,ص .124-113
 .3الحسناكم ,عقيؿ حمزة كالمكسكم ,انعاـ محسف (" ,)2217دكر حككمة تقنية المعمكمات في تقميؿ
مخاطر تدقيؽ نظـ المعمكمات المحاسبية اةلكتركنية في ظؿ إطار عمؿ  COBITلمرقابة الداخمية",
مجمة كمية اةقتصاد كاةدارة لمدراسات ,جامعة بابؿ ,المجمد  ,9العدد .25-1 ,3

 .4رحاب ,فكزم عبد القادر كانقيطة ,فتحي دحمد كمحمكد ,طارؽ عبد اهلل (" ,)2219دثر تقنية
المعمكمات عمى دداك المصارؼ التجارية الميبية دراسة تطبيقية عمى المصارؼ التجارية العاممة بمدينة
طرابمس" ,مجمة العمكـ اةقتصادية كالسياسية ,الجامعة األسمرية اإلسالمية ,العدد .84-54 :13
 .5الرمحي ,ن اؿ محمكد (" ,)2212مستكل حاكمية تقنية المعمكمات كدثره عمى مستكل اةداك لمشركات
الصناعية ,دكاديمية السادات لمعمكـ اةدارية ,مجمة مركز اةستشارات كالبحكث كالتطكير العدد الثاني,

.56-44
 .6زبار ,سمماف عبكد كناجي ,صافي (" ,)2217تقييـ تأثير كصاكة تقنية المعمكمات في ابعاد الحككمة,
مجمة التقني ,المجمد  ,32العدد .65-28 ,4

 .7زيكد ,لطيؼ ,كعمي ,حسيف كنصكر ,ريـ محمد (" ,)2214تحديد مستكل حاكمية تقنية المعمكمات
المطبؽ في المصرؼ التجارم السكرم كفؽ إطار عمؿ  ,"COBITمجمة جامعة تشريف لمبحكث
كالدراسات العممية ,المجمد  ,36العدد .212-189 ,2
 .8السماف ,ثا ر احمد كالجبكرم ,مراد مكسى (" ,)2216متطمبات حككمة تقنية المعمكمات كدكرىا في
تحسيف جكدة الخدمات" ,المجمة العربية لإلدارة ,المجمد  ,36العدد .141-125 ,1

 .9عبد اهلل ,الصادؽ امحمد (" ,)2215دثر استخداـ الخدمات المصرفية ا لية عمى تطكير كتحسيف
الخدمات المصرفية بالمصارؼ التجارية الميبية  -دراسة تحميمية راك العامميف كعمالك درب مصارؼ
تجارية بمدينة طرابمس" ,مجمة دفاؽ اقتصادية ,العدد .63 -36 :1
 .12العتيبي ,محمكد (" ,)2214تقييـ مستكل حاكمية تقنية المعمكمات في جامعة الطا ؼ باستخداـ
ككبيت" ,مجمة دراسات  -العمكـ اإلدارية ,المجمد  ,41العدد .129-92 :1

ج -المستمرات كالممتقيات:
 .1الجازكم ,صالح دبكبكر كالبرعصي ,عبد السالـ حسيف (" )2218حككمة القطاع المصرفي كدكرىا في
مكافحة الصصاد المالي  -دراسة ميدانية عمى المصارؼ التجارية الميبية" ,المستمر العممي الثاني
الحككمة في المسسسات الميبية بيف الكاق كالطمكح في البي اك في  23-22سبتمبر .2218
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المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة
األىداؼ العالمية لمتنمية المستدامة – الدكؿ النامية بيف تداعيات الكاق كتحديات المستقبؿ

," "حككمة تقنية المعمكمات كأداة لمنيكض بالمسسسات العمكمية اةقتصادية,)2218(  عصاـ, عبيدلي.2
 تصعيؿ الدكر التنمكم لمقطاع العاـ كآلية لمنيكض باةقتصاد خارج:الممتقى العممي الدكلي اةكؿ حكؿ
.2218  نكفمبر28 -27 قطاع المحركقات في
 ميزة استراتيجية في ظؿ اقتصاد: "حككمة تقنية المعمكمات,)2212(  فكاز, رياض ككا ح, عيشكش.3
 جامعة, كمية العمكـ اةقتصادية كالتجارية,2212  مايك7-6  الممتقى الكطني, كرقة عمؿ,"المعرفة

.محمد خي ر الج از ر

: رسا ؿ ماجستير غير منشكرة-د
 رسالة ماجستير,"  "مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية اةلكتركنية,)2226(  حرية شعباف, الشريؼ.1
. غزة, الجامعة اةسالمية,غير منشكرة

 " دكر المراجعة الداخمية في تقييـ نظـ المعمكمات المحاسبية,)2215(  زه رده شت دبك بكر, قادر.2
. قسـ المحاسبة, جامعة المنصكرة, رسالة ماجستير غير منشكرة,"اةلكتركنية
 "نظاـ المعمكمات المحاسبي اةلكتركني كدكره في تعزيز امف,)2216(  عمي فا ؿ, المكسكم.3
. جامعة القادسية, رسالة ماجستير غير منشكرة,"المعمكمات المالية
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 بالمصارف التجارية الميبية العامة في مدينة درنةCOBIT 5 مستوى حوكمة تقنية المعمومات وفق إطار عمل
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