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 المستخلص

تمثلت  ،الحديثة للمراجعة الداخلية ودورها في الحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية االتجاهات تناولت الدراسة دور

التقارير المالية للمعلومات التي  ىعل ثرهاأمشكلة الدراسة في تزايد حدة اآلثار السالبة لمخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية و

عليها لتقدير حجم  االعتمادمن تقدير حجم المخاطر ومحاولة تحديد طبيعة البيانات المالية التي يمكن تمكن مستخدمي التقارير 

القيام بدراسة تحليلية لمخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية ودوافع  ىهدفت الدراسة إل ،القرار اتخاذالمخاطر المتوقعة عند 

المخاطر و مخاطر أمن نظم المعلومات  إدارةوتحليل العالقة بين  منشأةط اللمعرفة أثر تكنولوجيا المعلومات على نشا دارةاإل

أثر  ىية في القطاع المصرفي والتعرف علوالحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسب منشأةللالمحاسبية وإضافة قيمة 

ي الربط بين أنشطة المراجعة تنبع اهمية الدراسة ف ،حوكمة الشركات في الحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية

 اتبعت الداخلية في تكامل اإلجراءات الحديثة وتكامل اإلجراءات التي تؤدي للحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية.

والوصفي التحليلي لتحليل بيانات عينة مأخوذة بالطريقة العشوائية عن  االستقرائي واالستنباطيالدراسة المنهج التاريخي 

وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها االلتزام بآليات المحاسبة لحوكمة الشركات ومقدار الجهد  ،أداة جمع المعلوماتطريق 

ذات  ارتباطيةالالزم لتنفيذه يؤدي إلى الشفافية والدقة والوضوح في معلومات القوائم المالية وأثبتت الدراسة وجود أثر وعالقة 

وأوصت الدراسة بتدعيم حوكمة الشركات كأحد  ،لمخاطر ومخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةا إدارةداللة إحصائية بين 

االتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية للحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية وللحفاظ على الثقة والشفافية في 

صاح وتحقيق الشفافية من خالل تطبيق االتجاهات المعلومات المالية المفصح عنها وضرورة المساعدة في تدعيم نظام اإلف

 الحديثة للمراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية والمعلومات التي تضمنها التقارير المالية.

 حوكمة الشركات. المحاسبية،مخاطر أمن نظم المعلومات  المخاطر، إدارة :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The paper studied the role of modern trends in internal audit and their effect in  reducing the risk of 

breach of the security of accounting information systems. The research problem is the increase in 

breaches of security of accounting information systems which impacts financial reports and the 

reliability of their financial data. This make can make it difficult to determine the size the breach and 

of the expected risk when taking decisions. The aim of the study is to make an analytical study of the 

dangers to accounting information systems and the motives of management and to determine the 

effect of information technology on the activities of the firm; and analyze the relation between risk 

management and the risks of accounting information systems, analyse firm added value, and the 

reduction of accounting system risks in the banking sector.  The paper also sought to find out the 

impact of firms governance on the reduction of the risks of accounting information systems.  The 

significance of the study is in its linkage and integration of internal audit activities with the modern 

procedures that lead the reduction of the danger   of the breach of the security of accounting 

information systems. The study followed the historical method, deductive and inductive methods and 

the descriptive analytic method. A random sample was selected. The findings of the study 

highlighted the importance of commitment to accounting standards in company governance and 

determine the size of effort needed to carry this through. This should result in transparency, accuracy 

and clarity in information of financial statements. The study found a statistically significant relation 

between risk management and the accounting information system risks. The study recommended the 

strengthening of company governance as one of the modern trends in internal audit aiming at 

reduction of risks of accounting information system, and the need to maintain trust and transparency 

in disclosed financial information. It recommended the reinforcing of the disclosure system and the 

achievement of transparency through implementation of modern internal audit and internal control 

system of the information included in financial reports.  

Keywords: Risk management, accounting information system risks, company governance  
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 :المقدمة. 1

أداة مفيدة في تعتبر و إلنجاز مهامها وتحقيق األهداف. دارةتعد المعلومات المحاسبية وسيلة أساسية وأداة فعالة بيد اإل

ستثمرين من ربح أو خسارة ومساعدة الم االقتصاديةكما أنها تسهم في إظهار نتائج الوحدة  واالقتصاديةالقرارات اإلدارية  اتخاذ

التدفقات النقدية المستقبلية والمتمثلة في التوزيعات التي سيتسلمها  المالية. وتقريرمناسبة لألوراق  استثماريةفي تكوين محفظة 

وذلك  االقتصادية،قيمة األسهم وبيان نتيجة المركز المالي للوحدة  ارتفاعحملة األسهم وكذلك األرباح الرأسمالية الناتجة من 

هذه المعلومات  استخداميتم  حتىالبد من معرفة مخاطر أمن المعلومات  مالية. لذلكمالية معينة عادة ما تكون سنة خالل فترة 

 المحاسبية.كوسيلة إثبات أمام القضاة أو التحكيم وهذا بدوره يسمي عملية التأكد من أمن نظم المعلومات 

 التخاذكلة وبدائل الحلول وهي بذلك تمثل األساس الهام المعلومات المحاسبية اإلداريين في تحديد المش نظم تساعدو

 .القرارات

المتقدمة والناشئة خالل العقود  االقتصادياتالحديثة للمراجعة الداخلية في العديد من  االتجاهاتبمفهوم  االهتمامتعاظم 

ا عدد من دول شرق أسيا وأمريكيا واألزمات المالية التي شهدته االقتصادية االنهياراتالقليلة الماضية، وخاصة في أعقاب 

 المالية. االنهياراتمن تداعيات  األمريكي مؤخرا   االقتصادوروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده 

د من مخاطر أمن نظم الحديثة للمراجعة الداخلية في الح مساهمة األنشطة ولذلك تتجه هذه الدراسة لتوضيح مدى

في المصارف السودانية، لعلها تقدم بعض النتائج التي تفيد في تعزيز ثقة المستخدمين في التقارير المالية حاسبية المعلومات الم

  .القرارات الصحيحة وإعادة الثقة للمراجعة الداخلية اتخاذوالتضليل والمساعد في  االحتيالبيانات مالية خالية من  بتقييموذلك 
 

  الدراسة:مشكلة . 1.1

خالل السنوات األخيرة البة لمخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية كلة الدراسة في تزايد حدة اآلثار الستمثلت مش

التي تمكن مستخدمي تلك التقارير من تقدير حجم المخاطرة ومحاولة تحديد  التقارير المالية للمعلومات علىالمخاطر وتؤثر هذه 

وبذلك تمت صياغة مشكلة القرار  اتخاذيها لتقدير حجم المخاطر المتوقعة عند عل االعتمادطبيعة البيانات المالية التي يمكن 

 المحاسبية؟لداخلية في الحد من مخاطر أمن نظم المعلومات الدراسة في معرفة دور االتجاهات الحديثة للمراجعة ا

  :ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت التالية

 في القطاع المصرفي؟  من نظم المعلومات المحاسبيةحد من مخاطر أهل تعمل حوكمة الشركات على ال .1

 في القطاع المصرفي؟د من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية المخاطر في الح إدارةهل تؤثر  .2

 في القطاع المصرفي؟ حد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةفي ال هل تؤدي إضافة القيمة للمصرف .3

  :أهمية الدراسة. 1.1

  :اآلتيالدراسة في  تنبع أهمية

  :األهمية العلمية. 1.1.1

حد من أهمية الربط بين أنشطة المراجعة الداخلية في تكامل اإلجراءات الحديثة وتكامل اإلجراءات التي تؤدي إلى ال .1

 .مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية
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الداخلية من خالل دورها في كل من حوكمة الحديثة للمراجعة  االتجاهاتتكتسب أيضا  الدراسة اهميتها من التركيز على  .2

  .المخاطر والقيمة المضافة إدارةالشركات و

  :األهمية العملية. 1.1.1

لها التي تهدد ثقة األطراف التي لحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية ا علىتنبع أهمية الدراسة في أنها تعمل  .1

 .القوائم المالية المنشودة وتقارير المراجعةات معلومالثقة في  اهتزازعالقة "بالمصرف" في ظل 

تلعب المراجعة الداخلية في منظمات األعمال والقطاع المصرفي على وجه الخصوص دورا  حيويا  في التأكيد على مدى  .2

لية والحد من مخاطر أمن منظمات األعمال من خالل وظيفتي القياس واإلفصاح المحاسبي بكفاءة عا واستمراربقاء ونمو 

 .نظم المعلومات المحاسبية

وضع إطار متكامل للمهام التي تقوم بها وظيفة المراجعة الداخلية في ظل توجيهاتها المعاصرة بما يساهم في تحسين البيئة  .3

 . على الحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية وينعكس إيجابا   الرقابية

 إدارةالحديثة للمراجعة الداخلية في كل من حوكمة الشركات و تاالتجاها طي تقييم لدورمثل هذه البحوث يمكن أن تع .4

 .المخاطر وإضافة القيمة من خالل تقديم مقترحات تفيد المصارف في صياغة المعايير وحل المشكالت

  :أهداف الدراسة. 1.1

  :اآلتيتسعى الدراسة إلى تحقيق 

 .منشأةعلى نشاط الأثر تكنولوجيا المعلومات  عرفةلم دارةع اإلدوافوأمن نظم المعلومات المحاسبية  دراسة مخاطر .1

 .في القطاع المصرفي حد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةدراسة وتحليل العالقة بين حوكمة الشركات وال .2

 .في القطاع المصرفي حد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةوال منشأةللدراسة وتحليل العالقة بين إضافة قيمة  .3

  .في القطاع المصرفي المخاطر والحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية إدارةقة بين اسة وتحليل العالدر .4

 

  :فرضيات الدراسة. 1.1

  :لحل مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافها قام الباحث بصياغة الفرضيات التالية

حد من مخاطر أمن نظم حديثة للمراجعة الداخلية والال االتجاهاتبين توجد عالقة ذات داللة إحصائية  :الفرضية الرئيسية

 .في القطاع المصرفي المعلومات المحاسبية

  :تم تقسيمها إلى الفرضيات التالية

من مخاطر أمن نظم المعلومات  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تفعيل حوكمة الشركات والحد :الفرضية األولى

 .ي القطاع المصرفيالمحاسبية ف

في  المخاطر والحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية إدارةئية بين توجد عالقة ذات داللة إحصا :ية الثانيةالفرض

 .القطاع المصرفي

في حد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية وال منشأةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إضافة قيمة لل :الفرضية الثالثة

 .القطاع المصرفي
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  :حدود الدراسة. 1.1

  الخرطوم.بنك  :الحدود المكانية

 .م2222 :الحدود الزمانية

يمة( والحد واضافة الق ،المخاطر إدارةو ،تمثلت في االتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية )الدور الحوكمي :الحدود الموضوعية

 .من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية
 

  :متغيرات الدراسة. 1.1

  :اآلتيتغيرات الدراسة في تكمن م

  .إضافة القيمة( ،الدور الحوكمي ،المخاطر إدارةالحديثة للمراجعة الداخلية ) االتجاهات :المتغير المستقل

  المحاسبية.مخاطر أمن نظم المعلومات  :المتغير التابع

 

  :الدراسات السابقة .1

 للمراجعة الداخلية والحد من مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةالحديثة  ي تناولت االتجاهاتهنالك العديد من الدراسات الت

 :اآلتييمكن تناول بعض منها في 

الدراسة  والدولية: هدفتمع المعايير المحلية  توافقهاألمن المعلوماتي في المواقع االلكترونية ومدي  :م(1212،دراسة )العتيبي

األمنية والمدنية في الرياض في المملكة العربية قع اإللكترونية لألجهزة مدي توافق األمن المعلوماتي للموا علىالتعرف  إلى

درجة توافق  للنتائج التالية: وتوصلت الدراسة ،الدراسة المنهج الوصفي واستخدمت ،السعودية مع المعايير المحلية والدولية

حاجة الجهات الحكومية  إلىوأوصت الدراسة  .نية للقطاع المدني واألمنيفي المواقع اإللكترومعلوماتي استراتيجيات األمن ال

 الشهادات الدولية. على المعيار الدولي ألمن المعلومات وضرورة حصول األجهزة الحكوميةبأس به من  لتطبيق جزء ال

، المخاطر إدارةلدراسة إلى التعرف على االتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية ودورها في  هدفتا :م(1212 ،دراسة )الوليد

ومدى انعكاسها على زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخلية، أتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، توصل الدراسة إلى نتائج 

المراجعة الداخلية في وضع الخطط والسياسات لتحديد  إدارةمنها: ساهمت المراجعة الداخلية في تخفيض المخاطر وساعدت 

المصرف بشأن زيادة نظام الرقابة  دارةمخاطر، المراجعة الداخلية تقدم النصح والتوصيات إلال إدارةاإلستراتيجية المتبعة في 

 الداخلية. 

المخاطر، هدفت الدراسة  إدارةالحديثة للمراجعة الداخلية ودورها في  االتجاهاتتناولت الدراسة  م(:1212دراسة: صالح، )

ة: توجد عالقة ذات اآلتيالفرضيات  الدراسة اختبرتاخلية، لمراجعة الدالحديثة في ا االتجاهاتإلى التعرف على مفهوم وأنواع 

المخاطر، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن المراجعة  إدارةداللة إحصائية بين الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية و

االستفادة القصوى من عمل المراجعة أوصت الدراسة بضرورة  ،في اتخاذ القرارات الرشيدة دارةالداخلية تسهم في مساعدة اإل

 .بالمخاطر المالية قبل حدوثها بزمن كاف التنبؤالداخلية إلبراز أهمية ودور العمل الرقابي في 

موضوعات متعلقة باألنشطة الحديثة للمراجعة الداخلية ومخاطر أمن نظم المعلومات تناولت الدراسات السابقة 

 :اآلتينتائجها تبين  واستقراء ومن خالل العرض الموجز لها المحاسبية
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المراجعة الداخلية تساعد في وضع  إدارةإن  ،وتقليلها المخاطر إدارةأن االتجاهات الحديثة لها دور في  :الشبة تتمثل في أوجه -

 .المخاطر إدارةالمتبعة في  االستراتيجيةالخطط والسياسات لتحديد 

إضافة  ،الدور الحوكميتناولت ثالثة أبعاد لالتجاهات الحديثة المتمثلة في هذه الدراسة في أنها  تتمثل في االختالفأوجه  -

دراسة سابقة واحدة تناولت هذه  ال توجد، حيث ودورها في الحد من مخاطر أمن المعلومات المحاسبية المخاطر إدارة ،القيمة

تعتبر أول دراسة تتناول هذا الموضوع دراسة إن هذه ال ،األبعاد الثالثة ودورها في الحد من مخاطر أمن المعلومات المحاسبية

 .الباحثعلم المصارف السودانية في حدود  علىبالتطبيق 

 :اآلتيالفائدة من الدراسات السابقة تتمثل في 

 .يمكن االستفادة من الدراسات السابقة عند بداية الدراسة لفهم الظاهرة موضوع الدراسة -1

 ادر المعلومات إثراء للمعرفة.تعتبر الدراسات السابقة من أكثر مص -2

 

 . اإلطار النظري1

 االتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية:

 المخاطر: إدارة .1

المخاطر على أنها هي "عملية اتخاذ القرار لمواجهة أي خطر من األخطار  إدارةيمكن تعريف  المخاطر: إدارةمفهوم  .أ

طريق التعرف على مصادر الخطر المختلفة، وتقدير ناتج تلك األعمال أو األفراد ويتم ذلك عن  منشئاتالتي تتعرض لها 

التقليل من  منع أوالمسببات مقدما، وما قد يترتب على تحققها في صورة حوادث ثم اختيار أفضل األساليب والوسائل إلى 

 ،م2212،عقل ،الخسائر المادية والمالية المحتملة التي تنتج عن تحقق تلك الحوادث وذلك بأقل تكلفة ممكنة )عرقات

 (.22ص

 :المخاطر إدارةب. أهداف 

 :(121ص ،)احمد اآلتيالمخاطر في  إدارةتتمثل أهداف 

  .بوضع حد أقصي لتكلفه الخسائر التي تهدد بقاء المشروع :البقاء -

  .األخطار إدارةبتخفيض تكلفه  :االقتصاد -

 .بتخفيض حالة القلق :األمان -

ضمان استمرار المشروع عقب تعرضه لحادث بضمان توافر التمويل  من خالل :مستقرةمستويات دخل  علىالحفاظ  -

 .الالزم للخسارة عقب الحادث

من خالل دفع أجور العمال خالل فترات التوقف وتركيب معدات  :القيام بااللتزامات االجتماعية تجاه العمال والمجتمع -

 أمان تزيد تكلفتها عن تعويض إصابة العمل. 

 .المخاطر تعمل كوسيلة لمواجهة المخاطر قبل حدوثها إدارة نتقدم يستنج الباحث ا مما

 :حديث للمراجعة الداخلية كاتجاه الدور الحوكمي .1

  :مفهوم حوكمة الشركاتأ. 
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على مستوى من أيه اعمال المنظمة ومراقبتها على كما عرفت حوكمة الشركات بانها "النظام الذي يتم من خالله توج

وعرفت بانها عبارة عن  (.69ص ،م2212،ء بالمعايير الالزمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية )السيداجل تحقيق اهدافها والوفا

 :(02ص ،م2212 ،)ابراهيم."نظام" وهذا النظام مثل اي نظام اخر

  :ب. أهداف حوكمة الشركات

 (:03ص،م2212 ،تهدف حوكمة الشركات الى تحقيق العديد من االهداف للوحدات االقتصادية منها )محمد

 .ثبات ومصداقية القطاعات المالية على المستوى المحلي والدولي -

 .جذب االستثمار االجنبي والمحلي وتقليل تهريب راس المال -

ص ص  ،م2226 ،الشواورةواالجتماعية )ضمان الشفافية والعدالة والمساواة وتحسين مستوى التنمية االقتصادية  -

120-121.) 

 (.0ص ،م2212 ،الجل الطويل وهذا يؤدي الى خلق حوافز للتطوير )حمودتحقيق امكانية المنافسة في ا -

 .مراعات العمل والعاملين وتوزيع الصالحيات والمسؤوليات بما يضمن تعزيز الرقابة والتدقيق الداخلي -

 (.10ص ،م2226 ،الحصول على التمويل المناسب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة )قطب -

 :للمراجعة الداخليةحديث  كاتجاهإضافة القيمة  .1

 مفهوم إضافة القيمة: .أ

تحقيق قيمة إضافية للمساهمين، وتعتبر نشاط مستقل وتوكيدي واستشاري مصمم إلضافة  على منشأةتعني قدرة ال

أنجاز أهدافها من خالل وجود منهج منظم ودقيق لتقويم وتحسين فعالية  علىولتحسين عملياتها وهو يساعد الشركة  منشأةقيمة لل

 .تعظيم القيمة منها علىالمخاطر، الرقابة، وعمليات الحوكمة، فإن تعظيم المراجعة الداخلية، يعد بمثابة مقياس للتعرف  إدارة

وبما يتسق مع توقعات  االستراتيجيةالتنظيم على تحقيق أهداف التنظيم  إدارةويؤكد أن إضافة القيمة تتحقق من خالل دعم قدرة 

 ،األنشطة التأكيدية والتأمينية واالستشارية في إطار من االستقالل والموضوعية )خليل أصحاب المصلحة بأداء خليط من

 (.34-33ص ص  ،م2223

   :منشأةالداخلية قيمة لل المراجعة إضافة مؤشرات .ب

إن االلتزام باإلطار النظري للمراجعة الداخلية يتطلب وجود مؤشرات ومقاييس يمكن أن تقيس ما تضيفه المراجعة 

ة، وكذلك يتطلب تحديد بعض المتطلبات التي تساهم في تحقيق إضافة سواء كانت على مستوى األداء أو على مستوى الداخلي

أحداهما يختص بمؤشرات إضافة قيمة للمراجعة الداخلية والجزء اآلخر يختص  جزئيينالفكر النظري فالمؤشرات تنقسم إلى 

 .منشأةبمتطلبات إضافة المراجعة الداخلية قيمة لل

 :يمكن تقسيم المؤشرات إلى ما يلي

مؤشرات المستفيدين في المراجعة الداخلية: تعكس هذه المؤشرات درجة رضا المستفيدين الداخليين والخارجيين عن  -

 .(19ص ،م2213 ،خدمات المراجعة الداخلية التي تقدمها )باعجاجة

 ائج المؤشرات السابقة في صورة مالية.المالية للمراجعة الداخلية: تعكس هذه المؤشرات نت الوفوراتمؤشرات  -
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 مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية

   :مفهوم مخاطر نظم المعلومات المحاسبية :أوالا 

وال يوجووود فوووي القواعووود المحاسوووبية إلوووزام  موووا،حووود  إلوووىمفهووووم معقووود  االقتصووواديةمفهووووم المخووواطر فوووي األنشوووطة  

 .المركز المالي مخاطر في قائمةبير عن تكلفة الأو التع ،إلظهار تكلفة المخاطر في قائمة الدخل

فشووول  إلوووىوقووووع حووودث موووا أو تصووور ف موووا مووون شوووأنه أن يوووؤدي  احتموووالتعووورف المخووواطر بصوووفة عاموووة بأنهوووا  

  :المنظمة في تحقيق أهدافها وهنالك العديد من المخاطر التي تواجه الشركات تتمثل في

 .Strategic risk االستراتيجيةالمخاطر  -

 .Environment riskلبيئية المخاطر ا -

 .Market riskمخاطر السوق  -

 .Credit risk االئتمانمخاطر  -

 .Operational riskمخاطر التشغيل  -

 .Compliance riskمخاطر اإللزام  -

والتووووي قوووود تكووووون جووووزء موووون أحوووود  ،وتعوووود تكنولوجيووووا المعلومووووات أحوووود أنووووواع المخوووواطر التووووي تواجووووه الشووووركات

  .المخاطر السابقة

أنهوووا "كووول موووا ينوووتج عنوووه وجوووود خطوووأ أو خلووول فوووي  علوووىطر تكنولوجيوووا المعلوموووات بصوووفة خاصوووة وتعووورف مخوووا

أعموووال المنظموووة " ولقووود جووواء تعريوووف جمعيوووة مراجعوووة ومراقبوووة نظوووم  علوووىتوووأثير سووولبي  إلوووىتكنولوجيوووا المعلوموووات توووؤدي 

لنقووواط  اسوووتغالليحووودث أن  احتمووواللمخووواطر نظوووم المعلوموووات متسوووقا  موووع موووا سوووبق وعرفتهوووا بأنهوووا " ISACAالمعلوموووات 

 الضعف في األصل أو في مجموعة من األصول فيسبب خسائر أو أضرار لألصول" 

  :عدة أنواع إلىوتصنف مخاطر تهديدات أمن نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية في وجهات نظر مختلفة 

 The source Of Threat1من حيث مصدرها / 1

  Internalمخاطر داخلية  .أ

 Externalة مخاطر خارجي .ب

 The Perpetrator :من حيث المتسبب بها/ 1

 Human Thereatمخاطر ناتجة عن العنصر البشري   .أ

 Non-Humanمخاطر ناتجة عن العنصر غير البشري  .ب

 Intention :من حيث أساس العمدية /1

 Intentionalمخاطر ناتجة عن تصرفات متعمدة )مقصودة(  .أ

  Accidentalغير مقصودة( مخاطر ناتجة عن تصرفات غير متعمدة )  .ب

 Consequences :من حيث اآلثار الناتجة عنها/ 1

 Physical Damageمخاطر تنتج عنها أضرار مادية  .أ
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  Technical Or logicalمخاطر فنية ومنطقية  .ب

   :أساس عالقتها بمراحل النظام ى/ المخاطر عل1

 Input .مخاطر المدخالت .أ

 Processingمخاطر التشغيل  .ب

 Outputخرجات ج. مخاطر الم
 

   :مصادر تهديد أمن المعلومات

خسوووارة أو أضووورار وتتعووودد مصوووادر  إلوووىأنوووه )حووودث محتمووول غيووور مرغووووب فيوووه قووود يوووؤدي  علوووىيعووورف التهديووود  

   :التهديد منها

  .مثل الحريق والعواصف والزالزل والفيضانات :. الكوارث الطبيعية1

وتنشوووأ  ،ف فوووي الووونظم التوووي قووود تسوووتقل فوووي حووودوث المخووواطروتعووورف بأنهوووا نقووواط الضوووع :. القابليوووة للتعووورض للمخووواطر2

نظوووام التشوووغيل ومكوناتوووه فتحويووول الملفوووات مووون  إلوووىالقابليوووة للتعووورض للمخووواطر فوووي نظوووام أمووون المعلوموووات مووون الضوووعف 

بروتوكوووول تحويووول الملوووف فموووثال  وفقوووا  للمعوووايير الحاليوووة ل الحاسوووبات خوووالل الشوووبكة الخاصوووة قووود تخلوووق مشووواكل محتملوووة وإلوووى

 اللها.مما يمكن ألي شخص اكتشافها واستغ ل كلمة المرور للملفات الحساسة في وضوح بدون تشفيرترس

  :وتتكون من منشأةأي التي تنشأ من أفراد خارج ال :. تهديدات بشرية خارجية3

  :أ. التهديدات من القراصنة

طريوووق البحوووث عووون  عووون منشوووأةالوصوووول غيووور المصووورح بوووه لنظوووام الحاسوووب لل إلوووىوالقرصوووان هوووو فووورد يهووودف  

موووون نظووووم اإلنترنووووت  واالسووووتفادةونظووووم الحاسووووب  ،منشووووأةنقوووواط ضووووعف فووووي إجووووراءات األموووون وفووووي الموقووووع اإللكترونووووي لل

   .قرصان ذو نية إجرامية حيث يكون هدفه تدمير النظام ىعل Cracker المفتوح وهو ما يطلق تعبير

  :ب. التهديدات من المنافسين أو العمالء أو الموردين

تنبوووؤات  علوووى واالطوووالعقووووائم العموووالء  إلوووىلوصوووول ااألمنوووي و منشوووأةنظوووام ال اقتحووواممكن المنافسوووين مووون قووود يوووت 

 .لهذه التهديدات من العمالء والموردين منشأةوقد تتعرض ال ،المبيعات وعروض المناقصات واألسعار

  :وتتكون من منشأةأ من قبل أفراد داخل الشأي تن :تهديدات بشرية داخلية. 4

كوووانوا مووون المووووظفين السوووابقين الوووذين فقووودوا وظوووائفهم أو المووووظفين الحووواليين مسوووتخدمين موووا لوووديهم مووون  سوووواء :موووونفينأ. ال

  .منشأةسلطات أو معلومات بهدف تحقيق مصالح شخصية خاصة بهم أو ألقاربهم والخاصة بال

بسووووبب أن  منشووووأةل الاألموووون يووووأتي موووون داخوووو اختراقوووواتموووون  %62أوضووووحت إحوووودى الدراسووووات أن  :شووووركاء التجووووارة. ب

الووونظم الداخليوووة  إلوووىين لوووديهم إمكانيوووة الوصوووول وهوووم داخلوووون مثووول شوووركاء التجوووارة الوووذخوووارجين  اعتبوووارهمأفووورادا  يوووتم 

   .لبعضهم البعض
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 الدراسة الميدانية. 1 

 إجراءات الدراسة الميدانية

اسوة الميدانيوة وتحليول بياناتهوا واسوتخراج الطرق واألساليب المستخدمة في الدر ،يتم في هذا الجزء توضيح اإلجراءات 

 نتائجها.

 مجتمع الدراسة:. 1.1

علوويهم االهتمووام فووي دراسووة معينووة وبمعنووى  خوور هووو جميووع  الووذين ينصووبو مجموعووة العناصوور أو األفووراد المجتمووع هوو 

 .موظف–مراجع داخلي -محاسب –مراقب فرع -العناصر التي تتعلق بها مشكلة الدراسة. مجتمع الدراسة عبارة عن مدير فرع 

 عينة الدراسة:. 1.1

العينة هي جزء من المجتمع لمجمووع وحودات إحصوائية يجورى اختيارهوا مون المجتموع اإلحصوائي وفوق قواعود خاصوة  

 فرد بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة ليمثلوا العينة. 92تم اختيار  صحيحا حيثلكي تمثل المجتمع تمثيال 

 ائي:الثبات والصدق اإلحص. 1.1

لحساب صدق وثبات االستبانة قام الباحث بحساب ثبات االستبانة عن طريق معامل الثبات ألفا كرونباخ، ولحساب صدق 

 الباحث بحساب صدق المحك عن طريق جزر معامل الثبات والجدول التالي يوضح ذلك: اق الداخلي لفقرات االستبانة قاماالتس

 (1) جدول

 اء الدراسة )اإلستبانة(معامل ثبات الفا كرونباخ ألد 

 الصدق معامل الثبات عدد الفقرات المجال

 857. 734. 5 الخطر إدارةالبعد األول: 

 838. 703. 5 البعد الثاني: حوكمة الشركات

 881. 776. 5 البعد الثالث: إضافة القيمة

خاطر أمن نظم المعلومات المحور الثاني: م

 المحاسبية

5 
.727 

.853 

 954. 910. 24 األداء ككل

 مspss ،2222برنامج  علىباالعتماد  الباحث المصدر: إعداد

إن معامالت ثبات فرضيات الدراسة عالية ومرتفعة، كما  للباحثيتضح  االستبانة( الذي يوضح ثبات وصدق 1من الجدول )

مرتفعا تمكن من إجراء عملية (، وهي قيمة تعكس ثبات وصدقا 954.بصدق ) ،(910.الكلي بلغ ) االستبانةنجد إن معامل ثبات 

 تحليل البيانات.

 

 تحليل البيانات. 1

المسمى  ،التخصص العلمي ،فيما يلي تحليل البيانات االساسية للدراسة وهي )المؤهل العلمي :تحليل البيانات الشخصية .1.1

 :حسب الجدول التالي سنوات الخبرة( ،الوظيفي
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  (1جدول )

 البيانات الشخصية

 النسبة اراتالتكر البيان

 فئات الخاصية الخاصية

ي
لم

لع
ل ا

ؤه
لم

ا
 

 %56.9 37 بكالوريوس

 %6.2 4 دبلوم عالي

 %27.7 18 ماجستير

 %9.2 6 دكتوراه

 %100.0 65 المجموع

ي
لم

لع
 ا

ص
ص

خ
الت

 

 %50.8 33 محاسبة

 %15.4 10 أعمال إدارة

 %16.9 11 اقتصاد

 %15.4 10 دراسات مالية ومصرفية

 %1.5 1 أخرى

 %100.0 65 المجموع

ي
يف

ظ
لو

 ا
ى

سم
لم

ا
 

 %6.2 4 مدير فرع

 %9.2 6 مراقب فرع

 %32.3 21 محاسب

 %9.2 6 مراجع داخلي

 %41.5 27 موظف

 %1.5 1 أخرى

 %100.0 65 المجموع

رة
خب

 ال
ت

وا
سن

 

 %24.6 16 سنوات فأقل  5

 %38.5 25 سنوات 10-6 

 %24.6 16 سنة 15-11 

 %9.2 6 سنة  20-15

 %3.1 2 سنة فأكثر 21 

 %100.0 65 المجموع

 مspss ،2222برنامج  ىباالعتماد عل عداد الباحثإ المصدر:
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( يحملون درجة الدبلوم %6.2) ،البكالوريوس( من افراد العينة هم من حملة %56.9( ان )2من الجدول ) للباحثيتضح 

 ،( متخصصون في المحاسبة%50.8) ،الدكتوراهيحملون درجة  (%9.2)،( يحملون درجة الماجستير%27.7)،عالي

( متخصصون في الدراسات %15.4) ،( متخصصون في االقتصاد%16.9) ،االعمال إدارة( متخصصون في 15.4%)

 ،( لديهم وظيفة مراقب فرع%9.2) ،( هم مدير فرع%6.2ن )أ كما ،( تخصصاتهم اخرى%1.5) ،المالية والمصرفية

( 5(من افراد العينة خبرتهم تفوق )%75.4كذلك فان ) ،( موظف%43) ،( مراجعون داخليون%9.2) ،ن( محاسبو32.3%)

وهذه المؤشرات تدل على ان افراد العينة لديهم تأهيل علمي في مجال  ،( سنوات5( خبرتهم اقل من )%24.6وان ) ،سنوات

( سنوات مما 5كما ان خبرتهم تفوق ) ،ف اخرىالمحاسبة ويحملون مؤهل جامعي وفوق الجامعي وان معظمهم لديهم وظائ

 .تحقق اغراض الدراسة والتيينعكس على دقة وسالمة البيانات التي يدلون بها 
 

 تحليل بيانات الدراسة: .1.1

 المخاطر إدارةالتوزيع التكراري للبعد األول: / 1

 .على عبارات البعد األول ( التوزيع التكراري والنسبي إلجابات أفراد عينة الدراسة3يوضح الجدول )  

  (3) جدول رقم

 المخاطر إدارةالبعد األول  التوزيع التكراري والنسبي لعبارات

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارات

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

/ تقيويم المخواطر 1

وير وتطووووووووووووووووووووووووو

 اسوووووووووووووتراتيجيات

 إلدارتها

41 63.1% 21 32.3% 0 .0% 3 4.6% 0 .0% 

/ نقووووول إمكانيوووووة 1

حوووودوخ الخسووووارة 

 أو األثر المالي

26 40.0% 33 50.8% 3 4.6% 3 4.6% 0 .0% 

/ التعووورف علوووى 1

مصوووووادر الخطووووور 

 المختلفة

31 47.7% 22 33.8% 10 15.4% 2 3.1% 0 .0% 

/ تودابير األموووال 1

 الالزمة للتعووي 

 عن الخسارة

29 44.6% 27 41.5% 6 9.2% 3 4.6% 0 .0% 



 

 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

/ تحسين عمليوة 1

صووووناعة القوووورار، 

التخطووووووووووووووووووووووووي  

 واألوليات

31 47.7% 25 38.5% 5 7.7% 2 3.1% 2 3.1% 

/ تقيوووووويم تنفيوووووو  1

تقنيوووووات معالجوووووة 

 المخاطر

25 38.5% 27 41.5% 8 12.3% 2 3.1% 3 4.6% 

 مspss ،2222ج برنام ىباالعتماد عل عداد الباحثإ المصدر:
 

 :اآلتيالمخاطر  إدارةوالذي يبين التوزيع التكراري والنسبي لعبارات البعد األول  (3)من الجدول  للباحثيتضح 

 اسوتراتيجياتتقيويم المخواطر وتطووير ( نجد إن الغالبية من أفراد عينة المبحوثين موافقون ككل على 1بالنظر إلى العبارة ) .1

 %4.6غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم  ، بينما%95.4بنسبة  إلدارتها

نقول إمكانيوة حودوخ الخسوارة أو األثور ( نجد إن الغالبية من أفراد عينة المبحوثين موافقون ككل على 2بالنظر إلى العبارة ) .2

 .ونفس النسبة غير الموافقين ككل %4.6، أما المحايدين بلغت نسبتهم %90.8بنسبة  المالي

التعورف علوى مصوادر الخطور د إن النسبة األعلى من أفوراد عينوة المبحووثين موافقوون ككول علوى ( نج3بالنظر إلى العبارة ) .3

 %3.1، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %15.4، أما المحايدين بلغت نسبتهم %81.5بنسبة  المختلفة

توودابير األموووال الالزمووة ( نجوود إن النسووبة األعلووى موون أفووراد عينووة المبحوووثين موافقووون ككوول علووى 4بووالنظر إلووى العبووارة ) .4

 .%4.6، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %9.2، أما المحايدين بلغت نسبتهم %86.1بنسبة  للتعوي  عن الخسارة

تحسوين عمليوة صوناعة القورار، من أفراد عينة المبحوثين موافقون ككل على  ( نجد إن النسبة األعلى2بالنظر إلى العبارة ) .2

 %3.1، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %7.7، أما المحايدين بلغت نسبتهم %86.2بنسبة  التخطي  واألوليات

قيويم تنفيو  تقنيوات معالجوة ت( نجود إن النسوبة األعلوى مون أفوراد عينوة المبحووثين موافقوون ككول علوى 9بالنظر إلى العبارة ) .9

 %7.7، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %12.3، أما المحايدين بلغت نسبتهم %80بنسبة  المخاطر
 

 / التوزيع التكراري للبعد الثاني: حوكمة الشركات1

  (4جدول )

 البعد الثاني حوكمة الشركات التوزيع التكراري والنسبي لعبارات

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارات

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

/ توجيوووع أعموووال 1

المنظموووووووووووووووووووووووووة 

ومراقبتهوووووا علوووووى 

 أعلى مستوى

45 69.3% 16 24.6% 1 1.5% 2 3.1% 1 1.5% 
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/ الحفووووان علووووى 1

حقووووووق أصوووووحاب 

المصووووووووووووووووووووووووالح 

 والشفافية

29 44.7% 32 49.2% 3 4.6% 1 1.5% 0 .0% 

/ محاربة الفسواد 1

 اإلداري
32 49.2% 22 33.8% 9 13.8% 2 3.1% 0 .0% 

/ تحسوووووووووووووووووووين 1

 مستوى األداء
30 46.1% 24 36.9% 7 10.8% 4 6.2% 0 .0% 

/ الشووووووووووووووووفافية 1

والدقووة والوضووو  

 في القوائم المالية

26 40.0% 31 47.7% 5 7.7% 2 3.1% 1 1.5% 

/  ثبوووووووووووووووووووووووات 1

صووووووووووووووووووووداقية وم

القطاعووات الماليووة 

علوووووى المسوووووتوى 

 المحلي والدولي

24 36.9% 27 41.6% 11 16.9% 1 1.5% 2 3.1% 

 مspss ،2222برنامج  علىباالعتماد  عداد الباحثإ المصدر:

 :اآلتيوالذي يبين التوزيع التكراري والنسبي لعبارات البعد الثاني  (4)من الجدول  للباحثيتضح 

توجيع أعمال المنظمة ومراقبتها علوى ( نجد إن الغالبية من أفراد عينة المبحوثين موافقون ككل على 1)بالنظر إلى العبارة  .1

 %4.6، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %1.5، أما المحايدين بلغت نسبتهم %93.9بنسبة  أعلى مستوى

الحفان على حقووق أصوحاب المصوالح افقون ككل على ( نجد إن الغالبية من أفراد عينة المبحوثين مو2بالنظر إلى العبارة ) .2

 %1.5، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %4.6، أما المحايدين بلغت نسبتهم %93.9بنسبة  والشفافية

بنسوبة  محاربوة الفسواد اإلداري( نجد إن النسبة األعلى من أفراد عينة المبحوثين موافقوون ككول علوى 3بالنظر إلى العبارة ) .3

 .%3.1، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %13.8أما المحايدين بلغت نسبتهم  ،83%

بنسوبة  تحسوين مسوتوى األداء( نجد إن النسبة األعلى من أفراد عينوة المبحووثين موافقوون ككول علوى 4بالنظر إلى العبارة ) .4

 .%6.2بتهم ، بينما غير الموافقين ككل بلغت نس%10.8، أما المحايدين بلغت نسبتهم 83.1%

الشفافية والدقوة والوضوو  فوي ( نجد إن النسبة األعلى من أفراد عينة المبحوثين موافقون ككل على 2بالنظر إلى العبارة ) .5

 %4.6، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %7.7، أما المحايدين بلغت نسبتهم %87.7بنسبة  القوائم المالية

ثبوات ومصوداقية القطاعوات الماليوة غالبية مون أفوراد عينوة المبحووثين موافقوون ككول علوى ( نجد إن ال9بالنظر إلى العبارة ) .6

، بينمووا غيوور الموووافقين ككوول بلغووت %16.9، أمووا المحايوودين بلغووت نسووبتهم %78.5بنسووبة  علووى المسووتوى المحلووي والوودولي

 %4.6نسبتهم 
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 القيمة الثالث: إضافة/ التوزيع التكراري للبعد 1

  (5جدول )

 البعد الثالث إضافة القيمة التكراري والنسبي لعبارات التوزيع

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارات

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

/ تتعلوووووووق بنظووووووووام 1

 إدارةالرقابوووووووووووووووووة و

 المخاطر

43 66.2% 18 27.7% 1 1.5% 3 4.6% 0 .0% 

/ القوووووووودرة علووووووووى 1

تحقيوق قيموة إضوافية 

 للمساهمين

32 49.3% 27 41.5% 3 4.6% 3 4.6% 0 .0% 

/ نشوووووواط مسووووووتقل 1

 مصمم إلضافة قيمة
30 46.2% 23 35.4% 9 13.8% 3 4.6% 0 .0% 

/ يسوووووووواعد علووووووووى 1

انجووواز أهووودافها مووون 

خوووالل وجوووود مووونه  

 منتظم

33 50.7% 23 35.4% 5 7.7% 4 6.2% 0 .0% 

تقيوووووووويم مهووووووووارة / 1

وأنشوووووووطة ونيفوووووووة 

 المراجعة

27 41.5% 28 43.1% 5 7.7% 1 1.5% 4 6.2% 

/ ضوووومان الحمايووووة 1

الكاملوووووووة ل صوووووووول 

 االلتوووووووزاموضووووووومان 

بوووووووووووووووووووووووووووووالقوانين 

 والتشريعات

32 49.2% 21 32.3% 7 10.8% 1 1.5% 4 6.2% 

 مspss ،2222برنامج  علىباالعتماد  عداد الباحثإ المصدر:

 :اآلتيوالذي يبين التوزيع التكراري والنسبي لعبارات البعد الثالث إضافة القيمة  (5)ول من الجد للباحثيتضح 

تتعلوق بنظوام الرقابوة ( نجد إن الغالبية من أفراد عينة المبحووثين موافقوون ككول علوى إضوافة القيموة 1بالنظر إلى العبارة ) .1

 %4.6بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم ، %1.5، أما المحايدين بلغت نسبتهم %93.9بنسبة المخاطر  إدارةو

القودرة علوى  إضوافة القيموة هوي ( نجد إن الغالبية من أفراد عينوة المبحووثين موافقوون ككول علوى أن2بالنظر إلى العبارة ) .2

 .ونفس النسبة غير الموافقين ككل %4.6، أما المحايدين بلغت نسبتهم %90.8بنسبة  تحقيق قيمة إضافية للمساهمين
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نشواط مسوتقل مصومم إلضوافة ( نجد إن النسبة األعلى من أفراد عينة المبحوثين موافقون ككل على 3نظر إلى العبارة )بال .3

 .%4.6، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %13.8، أما المحايدين بلغت نسبتهم %81.6بنسبة  قيمة

المساعدة على انجواز أهودافها لمبحوثين موافقون ككل على ( نجد إن النسبة األعلى من أفراد عينة ا4بالنظر إلى العبارة ) .4

، بينما غير المووافقين ككول بلغوت نسوبتهم %7.7، أما المحايدين بلغت نسبتهم %86.1بنسبة  من خالل وجود منه  منتظم

6.2%. 

رة وأنشوطة ونيفوة تقيويم مهوا( نجد إن النسبة األعلى من أفراد عينة المبحوثين موافقون ككل علوى 2بالنظر إلى العبارة ) .2

 %7.7، وغير الموافقين ككل بلغت نسبتهم %7.7، أما المحايدين بلغت نسبتهم %84.6بنسبة  المراجعة

ضوومان الحمايووة الكاملووة ( نجوود إن النسووبة األعلووى موون أفووراد عينووة المبحوووثين موافقووون ككوول علووى 9بووالنظر إلووى العبووارة ) .9

، بينمووا غيوور %10.8، أمووا المحايوودين بلغووت نسووبتهم %81.5سووبة بن بووالقوانين والتشووريعات االلتووزامل صووول وضوومان 

 %7.7الموافقين ككل بلغت نسبتهم 

 خاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةم :/ التوزيع التكراري للمحور الثاني1

  (6جدول )

 خاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةالمحور الثاني م التوزيع التكراري والنسبي لعبارات

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق افق بشدةأو العبارات

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

هديوووووووودات موووووووون / الت1

 القراصنة
31 47.7% 27 41.5% 3 4.6% 4 6.2% 0 .0% 

هديوووووووودات موووووووون / الت1

 المنافسين أو العمالء
22 33.8% 36 55.4% 4 6.2% 3 4.6% 0 .0% 

مخوووووواطر التخطووووووي  / 1

 االستراتيجي
26 40.0% 27 41.5% 8 12.3% 4 6.2% 0 .0% 

مخووووواطر الحصوووووول / 1

بووووووووووووووورام   علوووووووووووووووى

ومشروعات تكنولوجيوا 

 المعلومات

27 41.5% 26 40.0% 7 10.8% 5 7.7% 0 .0% 

أخطووووووواء  انعكووووووواس/ 1

العمليوووة  ىاإلدخوووال علووو

 التشغيلية

25 38.6% 27 41.5% 7 10.8% 2 3.1% 4 6.2% 

مخووووووووواطر البنيوووووووووة / 1

 التحتية المعلوماتية
27 41.5% 20 30.8% 12 18.5% 2 3.1% 4 6.2% 

 مspss ،2222برنامج  ىباالعتماد عل الباحث المصدر: إعداد
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معلوموات خواطر أمون نظوم الم والوذي يبوين التوزيوع التكوراري والنسوبي لعبوارات المحوور الثواني (6)مون الجودول  للباحثيتضح 

 :اآلتي المحاسبية

خوواطر أموون نظووم المعلومووات م ( نجوود إن الغالبيووة موون أفووراد عينووة المبحوووثين موافقووون ككوول علووى أن1بووالنظر إلووى العبووارة ) .1

، بينموا غيور المووافقين ككول بلغوت %4.6، أموا المحايودين بلغوت نسوبتهم %89.2بنسوبة هديدات من القراصونة الت المحاسبية

 %6.2نسبتهم 

مخوواطر أموون نظووم المعلومووات  د إن الغالبيووة موون أفووراد عينووة المبحوووثين موافقووون ككوول علووى أن( نجوو2بووالنظر إلووى العبووارة ) .2

، بينما غير الموافقين ككل %6.2، أما المحايدين بلغت نسبتهم %89.2بنسبة تهديدات من المنافسين أو العمالء ال المحاسبية

 %4.6بلغت نسبتهم 

مخوواطر أموون نظووم المعلومووات  اد عينووة المبحوووثين موافقووون ككوول علووى أن( نجوود إن الغالبيووة موون أفوور3بووالنظر إلووى العبووارة ) .3

، بينموا غيور المووافقين ككول %12.3، أموا المحايودين بلغوت نسوبتهم %81.5بنسبة  مخاطر التخطي  االستراتيجي المحاسبية

 %6.2بلغت نسبتهم 

مخوواطر أموون نظووم المعلومووات  كوول علووى أن( نجوود إن الغالبيووة موون أفووراد عينووة المبحوووثين موافقووون ك4بووالنظر إلووى العبووارة ) .4

، أموا المحايودين بلغوت نسوبتهم %81.5بنسوبة  بورام  ومشوروعات تكنولوجيوا المعلوموات علوىمخاطر الحصوول  المحاسبية

 .%7.7، بينما غير الموافقين ككل بلغت نسبتهم 10.8%

مخوواطر أموون نظووم المعلومووات  كوول علووى أن( نجوود إن الغالبيووة موون أفووراد عينووة المبحوووثين موافقووون ك2بووالنظر إلووى العبووارة ) .5

، بينموا غيور %10.8، أما المحايدين بلغوت نسوبتهم %80.1بنسبة  العملية التشغيلية علىإنعكاس أخطاء اإلدخال  المحاسبية

 %3.1الموافقين ككل بلغت نسبتهم 

اطر أموون نظووم المعلومووات مخووينووة المبحوووثين موافقووون ككوول علووى أ( نجوود إن الغالبيووة موون أفووراد ع9بووالنظر إلووى العبووارة ) .6

، بينما غير المووافقين %18.5، أما المحايدين بلغت نسبتهم %72.2بنسبة  مخاطر البنية التحتية المعلوماتيةهي  المحاسبية

 %9.3ككل بلغت نسبتهم 
 

 اإلحصاء الوصفي لمحاور الدراسة:. 1.1

 إضافة القيمة( –لشركات حوكمة ا–المخاطر إدارةاإلحصاء الوصفي للمتغيرات المستقلة ) (7دول رقم )ج

المتوس   العبارات

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

درجة  مربع كأي

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 االتجاه

       المخاطر إدارةالبعد األول: 

 أوافق بشدة 000. 2 33.354 731. 4.54 إلدارتها استراتيجيات/ تقييم المخاطر وتطوير 1

 أوافق بشدة 000. 3 44.723 756. 4.26 أو األثر المالي/ نقل إمكانية حدوخ الخسارة 1

 أوافق بشدة 000. 3 30.323 834. 4.26 / التعرف على مصادر الخطر المختلفة1

 أوافق بشدة 000. 3 34.385 815. 4.26 / تدابير األموال الالزمة للتعوي  عن الخسارة1
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 أوافق بشدة 000. 4 59.538 952. 4.25 / تحسين عملية صناعة القرار، التخطي  واألوليات1

 أوافق 000. 4 45.077 1.029 4.06 / تقييم تنفي  تقنيات معالجة المخاطر1

 أوافق بشدة    0.563 4.27 الوس  الكلي

       البعد الثاني: حوكمة الشركات

/ توجيوووع أعموووال المنظموووة ومراقبتهوووا علوووى أعلوووى 1

 مستوى
4.57 .809 110.923 4 .000 

 أوافق بشدة

 أوافق بشدة 000. 3 50.385 651. 4.37 / الحفان على حقوق أصحاب المصالح والشفافية1

 أوافق بشدة 000. 3 33.031 824. 4.29 / محاربة الفساد اإلداري1

 أوافق بشدة 000. 3 29.831 880. 4.23 / تحسين مستوى األداء1

 أوافق بشدة 000. 4 63.231 838. 4.22 / الشفافية والدقة والوضو  في القوائم المالية1

ثبات ومصداقية القطاعوات الماليوة علوى المسوتوى  /1

 المحلي والدولي
4.08 .941 45.077 4 .000 

 أوافق 

 أوافق بشدة    0.525 4.29 الوس  الكلي

       البعد الثالث: إضافة القيمة

 افق بشدةأو 000. 3 69.338 751. 4.55 المخاطر إدارة/ تتعلق بنظام الرقابة و1

 أوافق بشدة 000. 3 43.985 779. 4.35 / القدرة على تحقيق قيمة إضافية للمساهمين1

 أوافق بشدة 000. 3 28.477 862. 4.23 / نشاط مستقل مصمم إلضافة قيمة1

/ يساعد على انجاز أهدافها مون خوالل وجوود مونه  1

 منتظم
4.31 .865 37.092 3 .000 

 أوافق بشدة

 أوافق  000. 4 54.615 1.053 4.12 وأنشطة ونيفة المراجعة / تقييم مهارة1

 االلتووزام/ ضومان الحمايووة الكاملوة ل صووول وضومان 1

 بالقوانين والتشريعات
4.17 1.098 52.769 4 .000 

 أوافق 

 أوافق بشدة    0.625 4.29 الوس  الكلي

 مspss ،2222برنامج  ىباالعتماد عل عداد الباحثإ المصدر:

 :اآلتي للباحث المستقلة يتضحالمعياري وقيمة مربع كاي للمتغيرات  واالنحرافالذي يبين الوسط الحسابي  (7) من الجدول

 المخاطر: إدارة/ البعد األول: 1

المخواطر كأحود مكونوات االتجاهوات الحديثوة  إدارة( فقورات والتوي جميعهوا اعتمودت لقيواس أهميوة 9اشتمل البعد علوى )

فوي جميوع العبوارات أي انوه  0.05د إن القيم االحتمالية لمربع كاي المحسوبة أصغر من مسوتوى المعنويوة للمراجعة الداخلية، نج

 الخطر. إدارة( بالنسبة إلجابات المبحوثين للمحور األول 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية)

كما نجد  .(9وافق بشدة في جميع العبارات عدى العبارة )وفقا لمقياس ليكرد الخماسي نجد أن اتجاه إجابات المبحوثين أ

 (.0.563( وانحراف معياري )4.27أن االتجاه العام للمحور أوافق بشدة بمتوسط مرجح )
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 / البعد الثاني: حوكمة الشركات1

لحديثوة ( فقرات والتي جميعها اعتمدت لقياس أهمية حوكموة الشوركات كأحود مكونوات االتجاهوات ا9اشتمل البعد على )

فوي جميوع العبوارات أي انوه  0.05للمراجعة الداخلية، نجد إن القيم االحتمالية لمربع كاي المحسوبة أصغر من مسوتوى المعنويوة 

 ( بالنسبة إلجابات المبحوثين للمحور الثاني.0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية)

( أوافوق. كموا 9جابوات المبحووثين أوافوق بشودة فوي العبوارات عودى العبوارة )وفقا لمقياس ليكرد الخماسي نجد أن اتجاه إ

 (.0.525( وانحراف معياري )4.29نجد أن االتجاه العام للمحور اوافق بمتوسط مرجح )

 / البعد الثالث: إضافة القيمة 1

االتجاهووات الحديثووة  ( فقوورات والتووي جميعهووا اعتموودت لقيوواس أهميووة إضووافة القيمووة كأحوود مكونووات9اشووتمل البعوود علووى )

 العبوارات أيفي جميع  0.05للمراجعة الداخلية، نجد إن القيم وبقيم االحتمالية لمربع كاي المحسوبة أصغر من مستوى المعنوية 

 ( بالنسبة إلجابات المبحوثين للمحور الثالث.0.05انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية)

( وأوافووق فووي 4-3-2-1ماسووي نجوود أن اتجوواه إجابووات المبحوووثين أوافووق بشوودة فووي العبووارات )وفقووا لمقيوواس ليكوورد الخ

 (.0.625( وانحراف معياري )4.29كما نجد أن االتجاه العام للمحور اوافق بشدة بمتوسط مرجح ) .(9-2العبارتين )

 (8جدول رقم )

 يةتابع مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسباإلحصاء الوصفي للمتغير ال 

المتوس   العبارات

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

درجة  مربع كأي

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 االتجاه

 أوافق بشدة 000. 3 40.538 828. 4.31 / التهديدات من القراصنة1

 أوافق  000. 3 46.077 748. 4.18 / التهديدات من المنافسين أو العمالء1

 أوافق  000. 3 26.385 870. 4.15 االستراتيجي/ مخاطر التخطي  1

بوووورام  ومشووووروعات  علووووى/ مخوووواطر الحصووووول 1

 تكنولوجيا المعلومات
4.15 .905 26.015 3 .000 

 أوافق 

 أوافق  000. 4 44.462 1.089 4.03 العملية التشغيلية ىأخطاء اإلدخال عل انعكاس/ 1

 وافقأ 000. 4 34.462 1.139 3.98 / مخاطر البنية التحتية المعلوماتية1

 أوافق     0.612 4.14 الوس  الكلي

 مspss ،2222برنامج  ىباالعتماد عل عداد الباحثإ المصدر:

، نجود إن القويم وبقويم لقياس مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسوبية( فقرات والتي جميعها اعتمدت 9اشتمل البعد على )

أي انوه توجود فوروق ذات داللوة إحصوائية  في جميع العبارات 0.05االحتمالية لمربع كاي المحسوبة أصغر من مستوى المعنوية 

 ( بالنسبة إلجابات المبحوثين للمحور الثالث.0.05عند مستوى المعنوية)

 .( أوافوق بشودة1وفقا لمقياس ليكرد الخماسي نجد أن اتجاه إجابات المبحوثين أوافق في جميع العبوارات عودى العبوارة )

 (.0.612( وانحراف معياري )4.14حور اوافق بمتوسط مرجح )كما نجد أن االتجاه العام للم
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 :اختبار الفرضيات. 1.1

يعتبر هذا الجزء قاعدة أساسية تستند إليهوا الدراسوات العلميوة بشوكل عوام، والدراسوة الحاليوة بشوكل خواص، فمون خاللوه  

 الدراسة. نحصل على النتيجة النهائية للدراسة وفيه يتم إثبات أو نفي الفرضيات التي بنيت عليها

 خاطر ومخاطر امن نظم المعلومات المحاسبيةالم إدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  الفرضية األولى:

 والختبار هذا الفرض تم أيجاد العالقات االرتباطية بين المتغيرين عن طريق االنحدار الخطي البسيط على النحو التالي: 

 (9جدول )

 (ابع )مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةالمخاطر( والمتغير الت إدارة) العالقة بين المتغير المستقل

معامل  

االرتباط 

(R) 

معامل 

التحديد 

(2R) 

 قيمة الثابت

α 

 معامل بيتا

β 

 (tاختبار ) أنوفا

 (tقيمة ) (sig)  (Fقيمة )
مسووووتوى 

 الداللة

 000. 4.219 000. 17.800 510. 1.959 220. 469.** المخاطر إدارة

 مspss ،2222برنامج  ىباالعتماد عل الباحث المصدر: إعداد

المخاطر(  إدارةعالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين المتغير المستقل ) يتبين وجود (2)من الجدول رقم   

تدل على وجود  ( وهي0.469(، إذا بلغت قيمة معامل االرتباط )**تابع )مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةوالمتغير ال

ل في ( من التغير الحاص%22تشير إلى أن ما مقداره ) ( وهي0.220( فقد بلغت )2Rعالقة ارتباطية، أما قيمة معامل التحديد )

( تعزى إلى عوامل أخرى غير %78المخاطر، وإن النسبة المتبقية ) إدارةمفسر بفعل مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية 

 معروفة.

 .ووجود تجانس وتباين بين المتغيرين( مما يشير إلى معنوية النموذج sig < 0.05)بمستوى داللة  17.800( Fبلغت قيمة )

 ( توضح الداللة اإلحصائية وقوة العالقة بين المتغيرين. sig < 0.05)داللة  ( بمستوىt()4.219بلغت قيمة )

خوواطر أموون نظووم المخوواطر وم إدارةإحصووائية بووين توجوود عالقووة ذات داللووة ممووا سووبق موون نتووائج يووتم قبووول الفرضووية )

 (المعلومات المحاسبية

 ركات ومخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةعالقة ذات داللة إحصائية بين حوكمة الش الثانية: توجدالفرضية 

 ى النحو التالي:والختبار هذا الفرض تم أيجاد العالقات االرتباطية بين المتغيرين عن طريق االنحدار الخطي البسيط عل 

 (10جدول )

 (تابع )مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةالعالقة بين المتغير المستقل )حوكمة الشركات( والمتغير ال

معامل  

االرتباط 

(R) 

معامل 

التحديد 

(2R) 

 قيمة الثابت

α 

 معامل بيتا

β 

 (tاختبار ) أنوفا

 (tقيمة ) (sig)  (Fقيمة )
مسووووووتوى 

 الداللة

ين التحس

 المستمر
.704** .495 .620 .819 61.823 .000 7.863 .000 

 م2222بيانات االستبانة،  ىباالعتماد عل عداد الباحثإ المصدر:
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عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين المتغير المستقل )حوكمة الشركات(  يتبين وجود (10)من الجدول رقم   

( وهي تدل على وجود 0.701(، إذا بلغت قيمة معامل االرتباط )**ومات المحاسبيةتابع )مخاطر أمن نظم المعلوالمتغير ال

( من التغير %49.5( وهي تشير إلى أن ما مقداره )0.495( فقد بلغت )2Rعالقة ارتباطية قوية، أما قيمة معامل التحديد )

( تعزى إلى %50.5النسبة المتبقية )مفسر بفعل حكومة الشركات، وإن  صل في مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةالحا

 عوامل أخرى غير معروفة..

 .ووجود تجانس وتباين بين المتغيرين( مما يشير إلى معنوية النموذج sig < 0.05)بمستوى داللة  61.823( Fبلغت قيمة )

 المتغيرين. ( توضح الداللة اإلحصائية وقوة العالقة بين sig < 0.05)داللة  ( بمستوىt()7.863بلغت قيمة )

خوواطر أموون نظووم توجوود عالقووة ذات داللووة إحصووائية بووين حوكمووة الشووركات وممموا سووبق موون نتووائج يووتم قبووول الفرضووية )

 (المعلومات المحاسبية

 قيمة ومخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةعالقة ذات داللة إحصائية بين إضافة ال الثالثة: توجدالفرضية 

 العالقات االرتباطية بين المتغيرين عن طريق االنحدار الخطي البسيط على النحو التالي: والختبار هذا الفرض تم أيجاد 

 (11جدول )

 (تابع )مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةالعالقة بين المتغير المستقل )إضافة القيمة( والمتغير ال

معامل  

االرتباط 

(R) 

معامل 

التحديد 

(2R) 

 قيمة الثابت

α 

 معامل بيتا

β 

 (tاختبار ) وفاأن

 (tقيمة ) (sig)  (Fقيمة )
مسوووتوى 

 الداللة

 a.000 13.671 .000 186.901 846. 507. 748. 0.865** التركيز على العميل

 مspss ،2222برنامج  ىباالعتماد عل عداد الباحثإ المصدر:

تابع مستقل )إضافة القيمة( والمتغير العالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين المتغير ال بين وجوديالجدول ن إ 

( وهي تدل على وجود عالقة ارتباطية، أما 0.865**(، إذا بلغت قيمة معامل االرتباط ))مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية

ظم صل في مخاطر أمن ن( من التغير الحا%74.8( وهي تشير إلى أن ما مقداره )0.748( فقد بلغت )2Rقيمة معامل التحديد )

 ( تعزى إلى عوامل أخرى غير معروفة.%25.2المخاطر، وإن النسبة المتبقية ) إدارةمفسر بفعل  المعلومات المحاسبية

ووجود تجانس وتباين بين ( مما يشير إلى عدم معنوية النموذج sig.0.05 بمستوى داللة ) 186.901( Fبلغت قيمة )  

 .المتغيرين

 ( توضح الداللة اإلحصائية وقوة العالقة بين المتغيرين.sig < 0.05لة )دال ( بمستوى13.671) (tبلغت قيمة )

خوواطر أموون نظووم وم القيمووة توجوود عالقووة ذات داللووة إحصووائية بووين إضووافةممووا سووبق موون نتووائج يووتم رفووض الفرضووية )

 (.المعلومات المحاسبية

  :النتائ . 1

 ية:ن خالل الدراسة النظرية الميدانية تم التوصل إلى النتائج التالم

 خاطر ومخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبيةالم إدارةذات داللة إحصائية بين  ارتباطية أثبتت الدراسة وجود أثر وعالقة .1

 نظم المعلومات المحاسبية. ومخاطر أمنيمة ذات داللة إحصائية بين إضافة الق ارتباطية أثبتت الدراسة وجود أثر وعالقة .2
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معلوموات الشركات ومقدار الجهود الوالزم لتنفيوذه ادى إلوى الشوفافية والدقوة والوضووح فوي مة كوااللتزام بآليات المحاسبة لح .3

 القوائم المالية
 

  :التوصيات. 1

  :اآلتيب الباحثوصي يناء  على نتائج الدراسة ب

لرقابوة المساعدة في تدعيم نظام اإلفصاح وتحقيق الشفافية مون خوالل تطبيوق االتجاهوات الحديثوة للمراجعوة الداخليوة ونظوام ا .1

 الداخلية والمعلومات التي تضمنها التقارير المالية.

تتصف التقارير والقوائم المالية التي تصدرها المصارف بالشفافية، وموا يترتوب عليهوا ذلوك مون زيوادة ثقوة العموالء  يجب أن .2

 والمستثمرين بها اعتمادهم عليها في اتخاذ القرارات.

وللحفواظ د مخواطر أمون نظوم المعلوموات المحاسوبية ديثة للمراجعة الداخليوة للحويم حوكمة الشركات كأحد االتجاهات الحتدع .3

 .على الثقة والشفافية في المعلومات المالية المفصح عنها

 

 :المصادر والمراجع. 2

 األداءعلى  وأثرها التكامل بين اآلليات المحاسبية وغير المحاسبية لنظم الحوكمة م(.2226) .حمد سعيدأ ،قطب -1

التجارة، جامعة  كلية العلمية،: مجلة كلية التجارة للبحوث اإلسكندرية ،منشأةقيمة العادلة للوخفض فجوة التوقعات عن ال

 .اإلسكندرية

في المواقع االلكترونية ومدي توافقه مع المعايير المحلية  ألمعلوماتياألمن  م(.2212) .عمر بن محمد ،العتيبي -2

 .لرياضا، ربية للعلوم األمنيةمعة نايف العجا ،ير منشورةغ دكتوراهرسالة  ،والدولية

 ة كفاءة نظام الرقابة الداخلية،االتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية ودورها في زياد م(.2210) .الوليد الطيب ،إبراهيم -3

  .الخرطوم ،ورةر في المحاسبة غير منشجامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستي

رسالة المخاطر،  إدارةاالتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية ودورها في  م(.2211) .صالح عبد هللا أمين داما، -4

 .الخرطوم، االعليجامعة النيلين، كلية الدراسات  .ماجستير في المحاسبة غير منشورة

دار األوائل  ،2الخطر النظرية والتطبيق، ط  إدارةالتأمين  م(.2212) .د جمعةسعي، عقل؛ وحربي محمد ،عريقات -2

 .األردن، للنشر

دانية على قطاع صناعة دراسة مي – منشأةمدى إضافة المراجعة الداخلية قيمة لل م(.2213) .سالم سعيد ،عجاجهبا -9

 .حلوان ،جامعة حلوان، كلية التجارة .3العدد  المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، الكهرباء،

مجلوة العلووم  ،اإلعموال أخالقيواتتأثير حاكمية الشركات فوي تعزيوز  م(.2212) .انفضيلة سلم داود، ؛سعد علي ،حمود -0

 .بغدادواالقتصاد، جامعة بغداد،  دارةاإلكلية  .(99(، العدد )11مجلد ) ،واإلداريةاالقتصادية 

 لمحاسبي،مجلة الفكر ا ثر ممارسة حوكمة الشركات على شفافية القوائم المالية،أ م(.2212) .طارق مختار ،محمد -1
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