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 ممخص البحث
يهدد البحث ددىلدحددةل ابتددرلأبر ثددصال عددالبير ددصرل ددال  األددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  ل  ددةل ددابال

نغابر ددرلبالتدد عنصالثهتددهشلبحتددامصيلبحن يدد رلثصح أا ددرلبحن دداألرالأمدد حعلبر ثددصال عددالث دد لبحر ددص  لبح  
حددرل  ددةلبح   ددرلن ددملبح ابتددر لأح   يدد لادد ال )نتدد أالبحر ددارلأبح هايددملبح  ندد لح نتدد عنا لمن غيددابيلنل  ق
 بحث ىل شلدجابءل ابترل جاأل  رل  ةل ي رلنالبحنت عناألالثصاتهشلأبحن   يالبحنصحييالر لتامصيلبحتنتار 

نردددصىالباندددالبحتدددي اب  ل  دددةل دددابالأر  ددديلبح ابتدددرلدحدددةلأجدددأ ل دددهعيالديجدددص  لأن  دددأ لح  األدددالد بارلل
بالتدد عنصالردد لباتددهشالمأ ددلل ةددل لبحع ددرل  ددةل  نددص لبحتددامرلردد لنجددص لبانددالبحتددي اب  لأبح نص ددرلنددال
بحهجنصيلبيحك اأ  ر لننصل لنمالبحنت عناألالنال  ي شلن ال  ارلبحتامرل  ةلبح لصظل  دةل ندالبحن  أندصيل

  رلردد لبحنتدد   مالننددصل لتددهشلردد ل اتددي ل ددابابيلبحنتدد عناألالأ   يددملب  نددصاليل دد أىلبر اب ددصيلأ  دد بىلتدد 
لأ  تيالجأ هل  مصنهشلبالت عنصاألر 

منددصلر دد لبحث ددىلدحددةلأجددأ ل ددهعيالن  ددأ لحر ددارلبحنتدد عنالأنتدد أال هاي ددللبح  ندد ل  ددةلبح   ددرل دديال
 دص  لبح   يدملبير صرل دال  األدالد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  لأ دابالبالتد عنصالرد لباتدهش لمندصل كد يل 

بيةددصر ل  ددةل ان ددرلبحر ددص  لبح  نغابر ددرلح نتدد عنالردد لبح ددهعيال  ددةل  مصنددللبالتدد عنصاألر لمنددصلب ل دديل
  ددص  ل   يددملبح تصتددد رلنددلل  دددص  لبح   يددملباتصتدد ل  ددد ل صحددرل غييدددالىاأل ددرل  ددص لبحن غيدددالبح ددصثلل) دددابال
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The Impact of disclosure of Cybersecurity Risk Management 

Report on the Investment Decision in Companies listed                  

on the Egyptian Stock Exchange: Experimental Study 

 
Abstract 

The research aimed to study and test the impact of disclosure of Cybersecurity Risk 
Management Report on the investment decision in shares listed on the Egyptian Stock 
Exchange. The research also examined the impact of some demographic characteristics 
(investor qualification and experience level) on the relationship under study. To achieve 
the research objective, an experimental study was conducted on a sample of stock investors 
and financial analysts in brokerage firms. 

The research concluded that there is a positive significant relationship between the 
Cybersecurity Risk Management Report and the stock investment decision, as it gives 
confidence to the company's work in the field of cybersecurity and protection from 
electronic attacks. This enables investors to assess the extent of the company's ability to 
maintain information security and reduce the possibility of breaches and negative events in 
the future, which contributes to rationalizing investors' decisions and improving the quality 
of their investment judgments. 

The research also concluded that there is a significant effect of the investor's experience 
and the level of his scientific qualification on the relationship between the disclosure of the 
cybersecurity risk management report and the stock investment decision. Furthermore, the 
results of the additional analysis also confirmed the importance of the investor's 
demographic characteristics in influencing his investment judgments. Finally, the results of 
the sensitivity analysis were consistent with the results of the basic analysis when changing 
the method of measuring the dependent variable (investment decision). 

Keywords: Cybersecurity - Cybersecurity Risk Management Report -Investment 
decision- Investor experience - Investor qualification. 
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 مقدم  البحث -1

  البال  نددص لبحن يبيدد لنددالجص ددللن اددشلبحتددامصيل ددأ لبح ددصحشال  ددةل    ددصيلأتددثمصيلبحأألددللردد ل ردديألال
الأادد بل 1)ل  ص ص هددصلبحهصنددرل  ددةل  ددعلبحتددثمصيلدحددةليألددص رلب  نددص ل  اةددهصلح هجنددصيلبحتددي اب  رل)بيحك اأ  ددر 

صءلنج د لبي بارلأ  د صللبحن دصحللبحن  د  ياليج ملبانالبحتي اب  لنهًنصلجً بلح تدامصيلأبحند ياألالأ  ةد
  ديل ي درلبا ندص لبح صحن درلبحتدامصيللمندص  لFrank et al., 2019; Badawy, 2021أبحن  دأ يال)

ح  لدددصظل  دددةل   دددرل    دددرلا ن دددرل دددصح رلأان دددرليجدددابءلن صن  هدددصلبح جصاألدددرال تدددنةلبح   دددرلبح    دددرلبحا ن دددرل
ي  ا يلأ  انرلبحكن يأ الأباجهيرلأبح ابن لأبحن  أندصيلبحا ن در لأ ل د لبحن ابثىرلثصحلةصءلبحتي اب  لأ تنملب

اددد بلبحلةدددصءلبيحك اأ ددد لنهًندددصلح  جدددصارلبيحك اأ  دددرلأبح مأندددرلبيحك اأ  دددرلأبحن دددصن يلبيحك اأ  دددرلبارددداال
ل  ,Kahyaoglu & Caliyurt, 2018؛7107)بالت اب يج رلبحأى  رلحألنالبحتي اب  ال

بانددالبحتددي اب  النددال اددشلأ كعددالبح ه يدد بيلبح دد ل أبجددللبحتددامصيلأنتدد    هصال يددىل كدد لأ ل دد ل ه يدد بيل
بح ددهعيالبحتدد   لح ةددص صلبانددالبحتددي اب  ل  ددةلع ددرلح دد  لنددالبحتددامصيل  ددةلل(CEOs)بحندد ياألالبح  ليدد ييال

 البحهجدأشل ل يدىل (KPMG, 2018; PwC, 2019)   د صللبحن د  رلرد لبحتدامصيلأرد لبح د ص ر
  لبح  ليؤعال  ةل  فل ألر  لث د لبحن  أندصيلبحنصح درلح تدامصيل مدأالحدلل دهعيالتد   ل  دةلعداأرلبيحك األ

بحندد علأتددن رلبحتددامرال  يجددرلبح ددهعيالبحتدد   ل  ددةل تدد صال تددهشلبحتددامصيلأ  ددةل  يدد شل  دد صللبحن ددصحلل
ندصل  دلل  لمTuson, 2021; Kamiya et al., 2021حن  ارلبحتدامرل  دةلبح لدصظل  دةل ندالبحن  أندصيل)

نالبحننمال ال ن  لبح هعيالبحت   لح هجنصيلبيحك اأ  رل  ةلر د ل  د صللبحن دصحللبحع درلرد لبحتدامرلبح د ل
  اةيلح هجنصيلبيحك اأ  رلأم حعلر لبح  ص رلبح  ل   ن لدحيهصلا هلبحتامرالر نصل  اال دل دهعيال د أال

 ,Kelton & Pennington) لCybersecurity  Breach Contagion  Effectبر داب لباندالبحتدي اب  ل)
ل  (2020

أثصح دصح لتده لنأةددأفلبير دصرل دالبانددالبحتدي اب  لبا نصندًصلم يدداًبلندال  دملبح  يدد لندالبحهي دصيلبحنه  ددرل
الحد  شلدر دصرلر لبح أ لبحنر  لرالنالر  لد  بالبح  ي لنالبياتص بيلأبح  صاألالبحنه  رلر لا بلبح   

 ,SEC, 2011, 2018; AICPA)ل اب  لأم ل درلد بارلاد هلبحنردصىابحتدامصيل دالنردصىالباندالبحتدي
2017; CSA, 2017; CPA-Canada, 2017)لأردد لبح ي ددرلبح ا  ددر؛ل  دد ايلاي ددرلتددأ لبحنددص ل 

 حددد ً لداتدددص  ًصلحألندددالبحتدددي اب  لحنتدددص  رلبحتدددامصيل  دددةلد بارلنردددصىالباندددالل7109بحتددد أ  لرددد ل دددصشل
اتصيلبح صحن رلر لا بلبحتها لمنصل   البح  دعلبحنامدي لباا  د لرد لبحتي اب  لنالر  ل    ل رةملبحننص

                                                 
بحأى  درلبحن داألرلحألندالبحتدي اب   لأمد حعلرد للربت ر بشلن ى لل)بحتي اب  /لبحتي اب  ر/لبيحك اأ  /بيحك اأ  ر لرد لبالتد اب يج  ل يىل شلل0

لبح حيملبالت اتص  لحهي رلتأ لبحنص لبحت أ  الأم حعلنالبح  علبحنامي لباا    ل
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    نصيلح  ىصفلبحنصح لأبحن ار لندال جدملبح  صندملندللنردصىالباندالبحتدي اب   لأرد لن دالل7108 صشل
أةللبحنج  لبا  دةلحألندالبحتدي اب  لبح دصثللحا صتدرلنج د لبحدأيابءلأ ا صتدرلأيألدالبال  دصاليلأ ك أحأج دصل

البت اب يج رلأى  درلحألندالبحتدي اب  لرد لدىدصالجهدأ لبح أحدرلحد  شلباندالبح دأن ل7107ر ل صشلبحن  أنصيل
    ندددصيلل؛7109)بحهي دددرلبحأى  ددرلحألندددالبحتددي اب  اأ  ن ددرلبحنج ندددللبحن ددا لرددد لنجددص لباندددالبحتددي اب  ل

   7107بالت اب يج رلبحأى  رلحألنالبحتي اب  الل؛7108بح كيفلنللبحنرصىالبحتي اب  رال

أ ادد ل عددالبير ددصرل ددال  األددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  لأ ددأب ىلبانددالبحتددي اب  ل  ددةل ددابابيل
   صللبحن صحللأ  ةل  بءلبحتامصيالثصا نصشلم يالنالجص للبحثص عيالأبحجهصيلبحنه  درلأباكص  ن در لر د ل

 & Frank et  al., 2019; Cheng & Walton, 2019; Kelton) يدد يلث دد لبح ابتددصيل
Pennington, 2020; Yang et al, 2020; Tuson, 2021; Kamiya et al, 2021; Perols & 

Murthy, 2021)أجدددأ ل دددهعيالحعر دددصرل دددال  األدددالد بارلنردددصىالباندددالبحتدددي اب  ل  دددةل دددابابيلث ددد لل
ا ل   صللبحن دصحللنعدملبحن   ديالبحندصحييالأبحنتد عناألاالأمد حعل  دةلبا بءلبحندصح لح تدامصيلأتدن  هص لأب 
مص يلن ادشلاد هلبح ابتدصيل نديلرد ل تدأب لا  لندص لن   ندرلأن ىدأارالنندصل تد    ل ابتدرل عدالبير دصرل
 ددال  األددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  ل  ددةل ددابابيلث دد ل  دد صللبحن ددصحللأرص ددرلبحنتدد عناألالردد ل

ل تأب لبحنص لح  أ لبح صن ر 

 Bronwn et al., 2018; Espahodi et)لأنال ص  رل رااال  صأحيلنجنأ رلنالبح ابتصيلبحتدصث ر
al., 2019; Pavlopouls et al., 2019; Akisik & Gal, 2020; Landau et al., 2020)هعيالل 

بحر ص  لبح  نغابر رلح نت عناألال  ةل دابالبالتد عنصاال يدىل أ د يلدحدةلأجدأ ل دهعيالح  دعلبحر دص  ال
أنددالعددشلمددصالنددالباان ددرل ابتددرل عددال  ددعللأرص ددرلر ددارلأنتدد أال هايددملبحنتدد عنال  ددةل ددابالبالتدد عنصاا

بحر دص  ل  ددةلبح   ددرل دديالبير دصرل ددال  األددالد بارلنرددصىالباندالبحتددي اب  لأ ددابالبالتدد عنصالثصاتددهشل
لر لن ا 

أرددد لن ددداالي ةددددلل ددد شلأجدددأ ل   دددديالحعر دددصرل ددددالد بارلنردددصىالباندددالبحتددددي اب  ل أل  دددصشلناب ددددلل
يدددىلالل أجددد ل  دددرلن دددصييالن صتددد  رل ألن دددصييالنابج دددرلن ددداألرلبح تدددصثصيلثصح أميددد ل  دددةلاددد بلبير دددصر ل 

  صأحدديل حددعلبير ددصرلث ددأارلنثصتددارالأ  ددللنددصليب لبير ددصرل ددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  لردد لن ددال
ال د ىلتد مأالةدنالنار دصيلبح دأب شلبحنصح در   لمندصلالل أجد ل  درلن ى ثدصيلندالتددأ لباأاب ل 2)بر  صاألدًصل)أب 

                                                 
بح ددأب شلبحنصح ددرلل7105 لح ددصشل0رالر دد ل دداالن  ددصالبحن صتددثرلبحن ددا لا ددشل) ل يددىلير  ددفلنلهددأشلبح  ددصاألالبحنصح ددرل ددالنلهددأشلبح ددأب شلبحنصح ددل0

(Financial Statements ثه هددصلبح ددأب شلبحن دد رلحن ص  ددرلب   صجددصيلبحنتدد ر شالبحدد  لالل مددأالردد لأةددلل تددنللحددللثى ددلل  ددصاألال  دد لل
رهأل أتللنالنلهأشلبح أب شلبحنصح رلد ل  هصل تنمل جص للل Financial Reportingر   ًصلح أرصءلثص   صجص ل ل نصلنلهأشلبح  صاألالبحنصح رل)
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ح تامصيلبحن ي رلثصح أا رل     شلنعملا بلبح أفلنالبير دصر لرهدملد بلبر د يلبحتدامصيلبحنصح رلبحن األرل
بحن يددد رلثصح أا دددرلبحن ددداألرل دددال  األدددالد بارلنردددصىالباندددالبحتدددي اب  لتددديؤعال حدددعلبير دددصرل  دددةل دددابال

لبالت عنصالثهتهشلا هلبحتامصيالا بلنصلتيجيلل  للبحث ىلبح صح ل ااألًصلأ جاأل  ًص 

 لبحثمشكم  ا -2
  يجدددرلح يبيدددد لبالا نددددصشلثصير دددصرل ددددالد بارلنرددددصىالباندددالبحتددددي اب  لنددددالجص دددللبحثددددص عيالردددد لبا لل
بحن صت  الأ حعلحنصلحدللندال دهعيالأبةدلل  دةل ندالبحن  أندصيلأ جدصرلأبتد ناباألرلبحتدامصيلأ  تديالجدأ رل

 ,.Cheng & Walton, 2019; Kelton & Pennington, 2020; Yang et al)  صاألاادصلبحنصح درل
 لبالل  للحشل  ظلثصالا نصشلبحكصر لنال  ملبح تداأل صيلأبح دأب يالأبحن دصييالأ أب د لبح يد لأبحتدىللرد ل(2020

بح أا رلبحن األرالأ  ةصلبح ابتصيلبحن األرلبح  لحدشل   دصأ لثتدمملمدصاال عدالبير دصرل دالد بارلنردصىال
وعميه فيمكن التعبير عن ثصح أا رلبحن داألر لبانالبحتي اب  ل  ةل ابالبالت عنصالثهتهشلبحتامصيلبحن ي رل

ندصلبحن  دأ ل در بارلنردصىالباندالمشكم  البحث في كيفية  اإلجابة  نظري ةا وتجريبيةا  عمةى األسةتم  التالية : 
ميدفلأحندص بليجدلل ال  دأشلبحتدامصيلبحن يد رلأللبحتي اب  لنالن اأالبي د بابيلبحنه  درلأبح ابتدصيلبحتدصث ر 

 األالد بارلنرصىالبانالبحتي اب   لأامليؤعالبحن  أالبحن  أنص  لحه بلبير صرلثصح أا رلثصير صرل ال 
  ددةل ددابالبالتدد عنصالثهتددهشلادد هلبحتددامصي لأاددملير  ددفلادد بلبح ددهعيالثددصر  الر ددارلبحنتدد عنالنددالجهددر ل
أنتدد أال هاي ددللبح  ندد لنددالجهددرل ردداا لأاددمليأجدد ل حيددمل جاأل دد ل  ددةلادد هلبح   ددصيلردد ل ي ددرلبا نددص ل

الأج لرنصل الال للبحنه  ر أبح لننصاترلبحنه  رلر لن ا لأب 

 هدف البحث -3
 تددد ه البحث دددىل ابتدددرلأبر ثدددصال عدددالبير دددصرل دددال  األدددالد بارلنردددصىالباندددالبحتدددي اب  ل  دددةل دددابال
بالتد عنصالثهتددهشلبحتدامصيلبحن يدد رلثصح أا ددرلبحن داألرالأمدد حعلبر ثددصال عدالمددملنددالنتد أالبحر ددارلأبح هايددمل

ل عنالمن غياألالن  حيالح    رلن ملبح ابتر بح  ن لح نت

 أهمي  ودوافع البحث -4
أ ت ةلبحث ىلدحةلنأبكثرل أجهصيلبحن اندصيل، نال ان رلبانالبحتي اب  األكاديمي ،    ثلل ان رلبحث ى

بحنه  رلأجهصيلبيتابالأبحا صثرل  ةل تأب لبحنص لبح صحن درلأبحث دىلبحن صتد  لرد لبحد أ لبحن   ندرلرد لاد بل
حنجددص الأمدد بلبح غ ددلل  ددةل دد ارلبح ابتددصيلبحن صتدد  رالبح دد ل  صأحدديلبح   ددرل دديالبير ددصرل ددال  األددالد بارلب

نرددصىالبانددالبحتددي اب  لأ ددابالبالتدد عنصالثهتددهشلبحتددامصيلبحن يدد رلثصح أا ددرلبحن دداألر لمنددصل  نعددمل ان ددرل
                                                                                                                                     

أ  األددالبح ددأب شلبحنصح ددر؛لبير ددص صيلباردداالرددصاالبح ددأب شلبحنصح ددرالأ  األددالنج دد لبي بارالأ  األددالبحنتدد أح رلبالج نص  ددرالأبح  ددصاألالبح ي  ددرال
لبالت  بنرالأ  صاألالبح أمنرالأ  األالبي بارل البحا صثرلبح بر  ر 
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بانددالبحتددي اب  لنتدد  لنددالردد لن صأحددرل  دد  شلن  ددارل ددال  األددالبحتددامرل ددالد بارلنرددصىاللالعمميةة بحث ددىل
لبي  بابيلأبح ابتصيلبحتصث رلأبر ثصال عالبير صرل  لل  ةل ابالبالت عنصالثصاتهش 

بح غ دلل  دةل د ارلبح ابتدصيلبحن صتد  رلبحن داألرالأبح صجدرلدحدةلجهد لباكدص  نيياللومن أهم دوافع البحةث
يلبحنه  ددرلأبح تدداأل  رلأاي ددرلبحا صثددرلأبحننصاتدديالردد لادد بلبحنجددص لنددالجهددرالأن صأحددرل  دد  شلداتددص بيلح جهددص

بحنصح رلأبح أا رلبحن داألرلثتدهالبير دصرل دال  األدالد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  لح نتد عناألاالندالجهدرل
ل راا 

 حدود البحث -5
    البحث ىل  ةل ابترلأ   يملبح   رل يالبير صرل دال  األدالد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  لأ دابال

 لأألاميلبحث ىل  ةل ابترلث  لر ص  لبحنت عنالبحتامصيلبحن ي رلثصح أا رلبحن األرلبالت عنصالثهتهش
أ دد حعليردداال دال ىددص لبحث ددىلبحر ددص  لباردداالل)بحر دارلأنتدد أالبح هايددم ل  ددةلبح   درلن ددملبح ابتددر 

ح نتددد عنال)نعدددم؛لبح دددأفالبح نددداالبح صحدددرلبالج نص  دددر المندددصليرددداال دددال ىدددص لبحث دددىلبر ثدددصالبح   دددرل ددديال
بير دددصرل دددال  األدددالد بارلنردددصىالباندددالبحتدددي اب  لأ دددابابيل  ددد صللبحن دددصحللب رددداألال)نعدددم؛لندددص   ل
بال  ندددصاالجهدددصيلبيتدددابالأبحا صثدددر  لأ ريدددًابلردددرال ص   دددرل  دددص  لبحث دددىلح   نددد شلنتددداأىرلثةدددأبث لن هجي دددلل

لبحنت ر نرلر لبر ثصالراأةلالأرص رلةأبث لبر  صال ي رلبحث ى ل

 خط  البحث -6
ل  ي لا البحث ىالأر لةأءلنتم  للأ  أ هالتأال لت كنملبحث ىل  ةلبح  ألبح صح :ح 

لأبحنمأ صي  لش  األالد بارلنرصىالبانالبحتي اب  ل)بحنلهألل6-1

   يددملبح   ددرل دديالبحن  ددأ لبحن  أنددص  لح  األددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  لأ ددابالبالتدد عنصالردد لل6-2
لت ل)أرا  ص ل  للا لبحا  بحباتهشالأبت  ص ل

لن هج رلبحث ى ل6-3

ل  ص  لبحث ىلأبح أ  صيلأنجصاليلبحث ىلبحن  ا ر ل6-4

ل

ل

ل

ل
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 والمكونات( متقرير إدارة مخاطر األمن السيبراني )المفهو  6-1
 لر لبح لصظل  دةلتداألرلبحن  أندصيلأتد ن هصلCybersecurity  نعملباا بالبح صنرلحألنالبحتي اب  ل)

أ  داالباندالبحتدي اب  لثه دلل ثدصارل دالل. confidentiality, integrity, and availability)ل 3)أ أبراادص
 & No)نجنأ ددددرلنددددالبح    ددددصيلأبح ن  ددددصيلأبحننصاتددددصيلبح دددد ل  نددددةلأ ةددددنال نص ددددرل  ددددأ لبحن تددددهرل

Vasarhelyi, 2017)ل2014) أ  داا ل Craigen et al. باندالبحتدي اب  لثه دللظ  اد شلأجندللبحندأبا لل
أبحه صكددملبح دد ليدد شلبتدد ر بنهصلح نص ددرلبحلةددصءلبيحك اأ دد لأبا انددرلباردداالبح دد ل دد  شلبحلةددصءللأبح ن  ددصي

لبيحك اأ  لنالبحهجنصيلأبح أب ىلبيحك اأ  رظ 

 ل  ةل البانالبحتي اب  لاألنجنأ رل7108أر ل ل لبحت ص ل ك يل)بحهي رلبحأى  رلحألنالبحتي اب  ال
ن نهصلح نص رل جهديرلبحكن يدأ الأبحتدثمصيلأ أب د لبح  ص دصيلأبح ى   دصيلثندصلنالبح    صيلأبح ن  صيلبح  ل شل  

 لأبحأ ددأ لريددالCyberattacks   أ ددللنددال  ص ددصيلأنددصل   نددللنددالردد نصيالنددالبحهجنددصيلبيحك اأ  ددرل)
ل 2020بحن ددددارلثددددلالأبح غييدددداال أل  ىيددددمال ألتددددأءلبتدددد ر بشال ألبتدددد غ  لريددددالنتدددداأف لمنددددصليؤمدددد ل)

Heroux & Anneددةل البانددالبحتددي اب  ل نعددملنجنأ ددرلبح    ددصيلأبحننصاتددصيلبحن ددننرلح نص ددرل ل 
لبحتثمصيلأبا انرلأ جهيرلبحكن يأ الأبح ابن لأبح  ص صيلنالبحهجأشل ألبح  نيال ألبحأ أ لريالبحن ارلثل 

    دالنردصىالباندالبحتدي اب  لندالل(،cybersecurity riskوفيما يتعمق بمخاطر األمن السةيبراني )
 ك البحنرصىالبح  ل أبجههصلبحتامصيال يىل  ةلرابالبحنرصىالبحنصح رلأنرصىالبحتن رلبح  ل   ا لحهدصل
بحتدددامصيال نمدددالحنردددصىالباندددالبحتدددي اب  ل ال دددؤ البحدددةلبا لدددصفلبح كدددصحيفلأبح دددهعيالبحتددد   ل  دددةل أب ددد ل

هش ل يددىلدالبحهجنددصيلبحتددامصيالأبيةددابالث دد ارلبحتددامصيل  ددةلبال  كددصالأبك تددصللبح ندد ءلأبح لددصظل  ددي
 ;Frank et al., 2019)لMoshaigehبيحك اأ  رلنم لرلأحهصل هعيالأبةلل  ةلبحناميلبحنصح لح تامصيل

et al., 2019)ل ل

 لنرددصىالبانددالبحتددي اب  لثه هددصلبحنرددصىالبح دد ل هدد  ل7108أ اردديل)بحهي ددرلبحأى  ددرلحألنددالبحتددي اب  ال
ألاتصح هصل ألد با هصل أل دأا هصل ألتدن  هصل أل  دأحهصالثتد لل ن  صيلبحتامرلثنصلر ل حعلاؤ رلبحتامرال 

دنمص  ددددرلبحأ ددددأ لريددددالبحن ددددارلثددددلل ألتددددأءلبالتدددد ر بشل ألبير ددددصرل ألبح  ىيددددمل ألبح  دددد يمل أل دددد نيال
لبحن  أنصيلأ/ أل اشلبحن  أنصي 

                                                 
ثه هصلظ ن  رلبال  لدصظلث يدأ لن دارل هدصل  دةلبحأ دأ لدحدةلبحن  أندصيلأبالر دصرل  هدصالثندصلرد للسري  المعموم ىل  اال ل يل0

   د ل هدصلظلبح نص درلةد ل  ل  د يمل أللسةمم  المعمومة  حعلأتص مل نص رلن  أنصيلبحر أ  رلأبحن ك رلبحتر  رظ ل ندصل
   د لثدللظةدنصالبحأ دملدحدةلبحن  أندصيلأبح  ص دصيللوافر المعمومة ت راألللح ن  أنصيلثتمملريالن ارلثلظ لر ل يال ال

لل  7108أبا انرلأبح ى   صيلأبت ر بنهصلر لبحأ يلبحن صتلظل)بحهي رلبحأى  رلحألنالبحتي اب  ال
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رند لرىددأبيل نمددالندالر حهددصلبح لددصظل  ددةللEaton et alل. 2019) أ لد لبحتدد ص ل دد نيل ابتدر
 صن لر ص لحع بارلنرصىالبانالبحتدي اب  الأ تدنملاد هلبحرىدأبي؛ل   يد لبحنردصىالبيحك اأ  درلبح د لندال ال

بحننمددال ال   ددا لحهددصلبحتددامرالأ  ددن شلأ ل يددملا مددملا صثددرلحألنددالبحتددي اب  الأبر ثددصالبحل صح ددرلبح تددغي  رل
حتددي اب  الأبح  ددأ ل  ددةل أميدد لحةددأبث لا صثددرلبانددالبحتددي اب  الأب  دد ب ل  األددال ددالد بارلنرددصىالبانددالب

لناب للبح تصثصيل  ةل  األالد بارلنرصىالبانالبحتي اب   

 ر دد بال    نددصيلل7108ردد ل ددصشلل Central Bank of Jordanمندصل ددصشلبح  ددعلبحنامددي لباا  دد ل)
لح   صنددملنددللبحنرددصىالبحتددي اب  ر ل يددىل ةددنالبحل ددملبحعصحددىل    نددصيلد بارلبحنرددصىالبحتددي اب  ر؛لأتددن ي
 أاًل:ل   يددد لبح ن  دددصيلبح اجدددرلأ  دددأ لبحن  أندددصيلبح ب ندددرلرددد لبحتدددامرالعص  دددًص:ل  يددد شلبحنردددصىالبحتدددي اب  رال

لأ نمالح تامرلبالت  ص رلثىاالعصحىلحنتص   هصلر ل ن  صيل  ي شلبحنرصىالبحتي اب  ر 

بانالبحتي اب  ل ل  ةل الد بارلنرصىال7171أر ل ل لبحت ص ل ك ل)بح حيملبح  ا ن لحألنالبحتي اب  ال
 تدد نمل  ددةلرىددأ يالانددص؛لبحرىددأرلباأحدد :لد دد ب لأ  ليدد لن هج ددرلن صتددثرلح   يدد لنرددصىالبانددالبحتددي اب  ل
أ   ي هصلأ  ي نهصلح نص رلبا أ لبحن  أنص  رلح تامرالأبحرىأرلبحعص  ر:لد د ب لأ  ليد لن هج درلن صتدثرلحناب ثدرل

  شل   ي اصلر لبحرىأرلباأحةلأن صث رلرى لبحن صحجر نرصىالبانالبحتي اب  لأن صحجرلبحنرصىالبح  ل

منددصل ددشل أ دديفل ا ددصن لد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  النددال  ددملبحن هدد لباناألمدد لح ن صتدد يالبح ددص أ ييال
American Institute of Certified Public Accountantsل(AICPA, 2018لثه دللنجنأ درلندال 

نرلح نص رلبحن  أنصيلأبا انرلنالبحهجندصيلأبالر اب دصيلبيحك اأ  درلبحت صتصيلأبح ن  صيلأبحةأبث لبحن ن
بح دد ل نمددال ال   ددا لحهددصلبحتددامرالأ ل ددا ل   يدد ل ادد بالبانددالبحتددي اب  لح رىدداالأ أةدد للبالتدد جصثرل

لأبح رليفلنال هعيالبحهجنصيلبيحك اأ  رلبح  لحشلي شلن  هصلر لبحأ يلبحن صتل 

 تدنمل نص درلبا اندرلأبحتدثمصيلأبح دابن لأ  دأ لن األمن السيبراني، ويخمص الباحثان مما سبق إلى أ
بحن تهرلنالبحهجنصيلأبح أب ىلبيحك اأ  رلبح  ل نمال ال ؤعال  ةل  بءل ن هدصلثتدمملر دص لأمدفءالأ حدعل

كمةا يقصةد بةردارة مخةاطر األمةن نال جمل   ي ل ا بالبح لدصظل  دةلتداألرلبحن  أندصيلأتد ن هصلأ أبراادص ل
ال  ددصشلبحتددامصيل    دد لن هج ددرلن صتددثرل نم هددصلنددال  ليدد لأ تددغيملةددأبث لا ص  ددرل تددص  اصل  ددةليالسةةيبران

 نص رل  ان هصلأ  أحهصلبحن  أنص  ر لأح  تيال ن  رلد بارلا هلبحنرصىاال   صالبحتامصيلدحةل  ن رلبحدأ  ل
 ندص لن هج درل كعدالناأ درلأبالا نصشل  ةنيالبحننصاتصيلبحجي رلر لنجص لد بارلنرصىالبانالبحتي اب  الأب 

ح ت جصثرلح  ه ي بيلبحتي اب  رلبحج ي رلأبحن ىأارالأ حعلنال جمل  ا شلبحلأب  لبح د ل  دأ ل  دةلبحتدامرلندال
لبي بارلبحل صحرلحنرصىالبانالبحتي اب   



 ......عن تقرير إدارة مخاطر االمن السيبراني اإلفصاحأثر           حممود أمحد أمحد علي؛ د/ صاحل علي صاحل عليد/ أ.     
 

  
 

 
 

  9  

 

ب جهدديلبحهي ددصيلأبحن انددصيلبحنه  ددرلردد لبح  يدد لنددال أ لبح ددصحشلبحددةلد دد بالبح  يدد لنددالبياتددص بيل أح دد 
 دد ل دد اشلأ ىددأالبير ددصرلبالر  ددصا ل ددال  األددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  ال هدد النتددص  رل  دد صللبح

بحن صحلل  ةل  ي شل  بءلبحتدامصيلرد لنجدص لباندالبحتدي اب   لأ حدعلندالرد  لبح  يد لندالبي د بابيلرد ل
لا بلبح    ل

ردد للAICPA (2017)  دص أ يياال د شلبحن هد لباناألمدد لح ن صتد يالبحالواليةةات المتحةدة األمريكيةة لوفةي
 System andدىصًابلي  ب ل  األالد بارلنرصىالبانالبحتدي اب  ل)ةدأبث لبح ادصشلأبحن اندرلل7107  األمل

Organization Controls (SOC)الياتددص لبحتددامصيلأ  نهددصلردد لبير ددصرلبالر  ددصا ل ددالنرددصىال 
نال    ل ه لبت ثص  لل–  فلبح  ص صيلر لنرل–بانالبحتي اب  الأ حعلنالر  ل نميالجن للبحتامصيل

ي بارلنرددصىالباندددالبحتدددي اب  الأبح  األددال  هدددصلأ أ ددديمل  ددعلبا تدددىرلأ  ص جهدددصلدحددةل  ددد صللبحن دددصحل ل
أح  شلبيىصال شلد  بالنجنأ  يالنالبحن صييالحأ فل اد بال ن  دصيلأةدأبث لباندالبحتدي اب  لبحل صحدرل

ح   دددأ ل  دددةل ا دددصن ل دددأ لأر دددص لي بارلنردددصىالباندددالبح ددد ليجدددلل  دددةلبحتدددامصيل  دددن نهصلأ  ليددد اصل
لبحتي اب  الأ تنملا هلبحن صييا:

 :لالت ر بنهصلنال  دملد بارلبحتدامصيلي د ب ل  األدالد بارلDescription Criteria. معايير الوصف )1
  لنرددصىالبانددالبحتددي اب  الننددصليددأرالن  أنددصيل نمددالنتدد ر ن لبح  األددالنددالرهددشلنرددصىالبانددالبحتددي اب

ح تامرلأم ل رلد با هدصلح  دعلبحنردصىا لأ تدنملن دصييالبحأ دفلبح  ص دالبح تد رلبح صح درالأبح د ل  نعدملرد ؛ل
 لبا ددددأبفلبحا  تدددد رلنددددالبحن  أنددددصيلبحهصنددددرلبح دددد ليدددد شل جن  هددددصل7 لى   ددددرل  نددددص لبحتددددامرلأ ن  ص هددددصال)0)

اتصحهصلأبت ر بنهصل أل ريأل هدصل أبتدىرلبحتدامرال) ارلنردصىالباندالبحتدي اب  لأبح د ل ل اد بال ا دصن لد ب3أب 
 ل4 تنملباا بالبح صنرلحألنالبحتي اب  لبحن نع رلر لبح لصظل  ةلتداألرلبحن  أندصيلأتد ن هصلأ أبراادصال)

بح أبندملبح د لحهددصل دهعيالم يددال  دةلبحنرددصىالبحى    درل)بح  ن در لحألنددالبحتدي اب  الأنددال نع  هدصلر ددص  ل
أبح غيابيلبح ي  رلأبح ك أحأج رلأبح  ا ن رلبح  ل  عيلر  لر ارلأ دفلبح ك أحأج صلبح  ل ت ر نهصلبحتامرال

تددابال5بحتددامرلح ا ددصن لد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  ال)  لا مددمل أمنددرلد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  لأب 
 ل ن  ددرلد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  ال6نج دد لبي بارل  ددةل ا ددصن لنرددصىالبانددالبحتددي اب  لح تددامرال)

ردد  ل   يدد لبحنرددصىالبيحك اأ  ددرلأبح غيددابيلبح ي  ددرلأبح ك أحأج ددرلأبح  ا ن ددرلبح دد ل نمددال ال مددأالحهددصلنددال
 هعياًبلجأااألًصل  ةل ا صن لد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  لح تدامرلأ  د يالبحنردصىالبحن    درل    يد لبحتدامرل

ن  أنددصيلبانددالبحتددي اب  الأ تددنملل ل  ددأبيلب  ددص لبانددالبحتددي اب  لأجددأ ر7اادد بالبانددالبحتددي اب  ال)
 ن  ددرل أ دديملبحن  أنددصيلحألىددابالبح بر  ددرلبحن    ددرلثددصانالبحتددي اب  لأبح ينددرلحدد  شل نددمل ا ددصن لد بارل

 لةدأبث لا صثدرل ا دصن لد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  الأ تدنملدجدابءل8نرصىالباندالبحتدي اب  لح تدامرال)
تدددغي  رلا تدددىرلبحا صثدددرلبحا  تددد رلأبحنمأ دددصيلبارددداالح ا صثدددرلبح بر  دددرل  ي ندددصيلنتددد نارلأ أاألدددرلح ل صح دددرلبح 
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 ل  تدددىرلناب ثدددرلباندددالبحتدددي اب  الأ تدددنمل9بحن    دددرلثدددصانالبحتدددي اب  لأب ردددص لبيجدددابءبيلبح  ددد    رال)
ل ن  رل ىأألالبالت جصثرلبحتاأل رلح نرصىالبحن أ  رلثنصلر ل حعل  ن شلأ  لي ل ن  صيلبحا صثر 

 ددصرظلبحن هدد لباناألمدد لل0997ن دد ل ددصشل(: Trust Services Criteriaخةةدمات الثقةة  ). معةةايير 2
 ل  دددةلنجنأ دددرلندددالبحن دددصييالبح ددد ل تددد ر شلح   يددد شلأبح  األدددال دددالر صح دددرلAICPAح ن صتددد يالبح دددص أ ييال)

بحةدددأبث لبحن    دددرلثتددد نرلأتددداألرلأ دددأبرالبحن  أندددصيلأبا اندددرالأاددد بل تدددنللح تدددامصيلبتددد ر بشلن دددصييال
)ن ددصييالردد نصيلبحع ددر لمن ددصييالح ا صثددرال نمددالنددالل7107نصيلبحع ددرلبح دد ل ددشل     هددصلأ  دد ي هصل ددصشلردد 

ر حهددصلبح  يدد شلأبح  األددال ددالر صح ددرلبحةددأبث لبحن    ددرلثتدد نرلأتدداألرلأ ددأبرالبحن  أنددصي لادد بلأ  دد لدىددصال
 درلمن دصييالح ا صثدر لنعدملبح  األالناال يىل تنللح تامصيلثصت ر بشلن صييال راالريالن صييالر نصيلبحع

 National)دىددصال نددملبانددالبحتددي اب  لبح ددص ال ددالبحن هدد لبحددأى  لح ن ددصييالأبح ك أحأج ددصلردد ل ناألمددصل
Institute of Standards and Technology (NIST))(لأن ددصييال ISO 27001/27002ل 

لبح ص ارل البحن انرلبح أح رلح ن صييا 

حتددامصيلحعر ددصرلبالر  ددصا ل ددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  لنددالأأل كددأالبح  األددالبحدد التددأال ل دد هلب
ل:(SOC, 2017)ع عرل  تصشل

أادأل ثدصارل دالأ دفلتدا  ل  د هلل(:Management’s descriptionالقسم األول: وصةف اإلدارة )
د بارلبحتددددامرالحأ ددددفل ا ددددصن لد بارلنرددددصىالبانددددالبحتددددي اب  لثصالتدددد  ص رلثن ددددصييالبحأ ددددفلبح تدددد رل

ل ل اةهص  )بحتص 

أ تددنملادد بلبح تددشل هكيدد ل   نددللد بارلل(:Management’s assertionالقسةةم الثةةاني: تأكيةةد اإلدارة )
بحتدامرلثدهالد د ب لأأ دفلبح  األداليد شلأر دًصلحن دصييالبحأ دفالمندصل ؤمد لد بارلبحتدامرل  دةلر صح درلةدأبث ل

لنصيلبحع رل)ن صييالبحا صثر  بحا صثرل  ةل ا صن لد بارلنرصىالبانالبحتي اب  الأر ًصلحن صييالر 

أ   دأ لادد بل(: The practitioner’s opinionالقسةم الثالةث: رأ) )الممةةارس( مراقةس الحسةةابات )
بح تددشل  ددةلا  لناب ددللبح تددصثصيلبحدد  ل ددصشلثل دد لأنابج ددرل  األددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  لبحدد  ل

 لحكد لAICPAفلأبحا صثدرلبحن د  رلندال  دمل)    للد بارلبحتامر لأ ت ر شلناب للبح تصثصيلن صييالبحأ د
يد نمالنددال  يد شلنددصلد بلمص دديلبحةدأبث لبحا ص  ددرل برددمل ا دصن لد بارلنرددصىالبانددالبحتدي اب  لح تددامرلر صحددرل
أ  نددددملمنددددصليجددددللح   يدددد ل ادددد بالبانددددالبحتددددي اب  لبحن نع ددددرلردددد لبح لددددصظل  ددددةلتدددد نرلأتدددداألرلأ ددددأبرال

ثصيلمصر درلأن صتدثرلح دأريال تدص لن  دأ لحا  دللثتدهال  األدالد بارلبحن  أنصي لأنالعشلبح  أ ل  ةل  حرلدع
لنرصىالبانالبحتي اب  لح تامر 
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 Securities and Exchange أصدرت لجن  البورصة  واألورا  المالية  األمريكية  2018عام  وفي
Commission (SEC)  دصرل حد ً لي ةدنالداتدص بيلح تدامصيلبحن يد رلثصح أا درلي   د لثن ى ثدصيلبيرل 

ي  دصأ لنابج درلح  أب د لبح د ل    د لثصير دصرللالقسةم األول دالباندالبحتدي اب   ل يدىلي كدأالندال تدنيا؛ل
 دددالنردددصىالباندددالبحتدددي اب  لأأل  دددصأ ؛لباان دددرلبح تددد  رلأ أبندددملبحرىدددالأبحنأ دددفلبحندددصح لح تدددامرلأ  دددص  ل

 صنملبحتامرلنللنرصىالبانالبح ن  صيلأأ فلى   رل تصطلبحتامرلأبيجابءبيلبح ص أ  رلأبير صرل ال 
 Management’s Discussion and)بحتدي اب  لرد لبح دأب شلبحنصح درل ألرد لن ص تدصيلأ   د  يلبي بارل

Analysis)ل(MD&A)بحت صتددصيلأبيجددابءبيلبح دد ل  ث هددصلبحتددامصيلحا صثددرلأب  بارللالقسةةم الثةةاني لأأل  ددصأ ل
لنرصىالبانالبحتي اب   

الأمد حعلاي درلتدأ لCPA- Canada (2017) تد يالبح دص أ ييالبحك د يياال د شلن هد لبحن صوفةي كنةدا
داتدص بيلح تدامصيللCanadian Securities Administrators (CSA, 2017)باأاب لبحنصح درلبحك   درل

بحن يدد رلثصح أا دددرل    ددد لثم ل دددرلبير ددصرل دددالنردددصىالباندددالبحتددي اب  الأبير دددصرل دددالب عدددصالبحن  ن دددرل
 اب  الأبير دصرل دال  تدىرلبح أمندرلح   ليدفلندالنردصىالأ دأب ىلباندالبحتدي اب   لح أب ىلباندالبحتدي

أ حددعلردد لبح ددأب شلبحنصح ددرل ألردد لن ص تددصيلأ   دد  يلبي بارلنددال جددمل أةدد للبانددأال بيلباان ددرلبح تدد  رل
يالأبال جصاددصيلأبحنرددصىالبح دد لنددالبحن  نددمل ال ددؤعال  ددةل  بءلبحتددامصيلردد لبحنتدد   مالأمدد حعلندد ال ددهع

ل أب ىلأنرصىالبانالبحتي اب  ل  ةلبح  ص صيلبحنصح رلح تامصي 

)اي ددرلتددأ لبحنددصح لبحتدد أ  رالل7109  دد ايلاي ددرلتددأ لبحنددص لبحتدد أ  لردد ل ددصشللوفةةي السةةعودي ،
 ل حدد ً لداتددص  ًصلحألنددالبحتددي اب  لحنؤتتددصيلبحتددأ لبحنصح ددرال هدد ال   يدد لبحةددأبث لبحن    ددرلثددصانال7109

يلبحت أ  رلبحن ي رلثصح أا رلأبح  ل تص  ل  ةل  تيالد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  لندالبحتي اب  لح تامص
ردد  ل   دد ل رةددملبحننصاتددصيلبح صحن ددرلأ تدداأل صيلبانددالبحتددي اب  لبحتدد أ  ر لعددشل ث ددللث دد ل حددعلد دد بال

ردد ل ددصشللبيىددصالبح  ا ندد لحألنددالبحتددي اب  لحن دد ن لبحر نددرلردد ل ىددصفلبال  ددصاليلأ ك أحأج ددصلبحن  أنددصي
ل 7171

 ل    ندصيل7108)بح  دعلبحنامدي لباا  د الل7108   البح  علبحنامي لباا   لرد ل دصشللوفي األردن،
بح كيددفلنددللنرددصىالبانددالبحتددي اب  لمنل ددصرلا  تدد لحارددللملددصءرلبح ىددصفلبحنددصح لأبحن ددار لردد لباا الردد ل

لنأبجهرلبح    صيلأبحنرصىالبحتي اب  ر 

 ل  دةل ال7104 لندالبح تد أالبحن دا ل)ي دصيال30ر  ل  يلبحندص رل)ر، وفيما يتعمق بالوضع في مص
ظ ندالبحلةدصءلبحن  أندص  لجديءل تصتدد لندالن اأندرلبال   دص لأباندالبح ددأن الأ   ديشلبح أحدرلثص ردص لبح دد ب يال
بح ينددرلح  لددصظل   ددلال  ددةلبح  ددألبحدد  لي انددللبح ددص أاظ لأ  ددصًءل  ددةل حددعل ددشلأةددللبالتدد اب يج رلبحأى  ددرل
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 لندال  دملبحنج د لبا  دةلحألندالبحتدي اب  لبح دصثللحا صتدرلنج د لبحدأيابءل7170-7107نالبحتدي اب  ل)حأل
أ ا صتددرلأيألدددالبال  دددصاليلأ ك أحأج ددصلبحن  أندددصي لأأل نعدددملبحهدد البالتددد اب يج لحهدددصلردد لنأبجهدددرلبحنردددصىال

 نص هصلح دأريالبح ي ددرلب ن ددرلبحتدي اب  رلأ  يألدديلبحع درلردد لبح  دةلبح    ددرلح   دصاليلأبحن  أنددصيلأ ى   ص هدصلأردد
التحةةةةديات واألخطةةةةار حنر  ددددفلبح ىص ددددصيلح  دددد  شلبحردددد نصيلبالحك اأ  ددددرلبحن كصن ددددر لأ تددددنملبالتدددد اب يج ر؛ل

أبح  ل  نعملر لرىالبر داب لأ راألدللبح  دةلبح    درلح   دصاليلأ ك أحأج دصلبحن  أندصيالأرىدالالسيبراني  
وأهةةةم القطاعةةةات الحيويةةة   دددرلبحا ن دددرلأبح  ص دددصيلبحرص دددر لبياادددصللأبح ددداللبحتدددي اب  رالأرىدددالتدددا رلبحهأل

أ تدددنملثصح ا يدددلل ىدددصفلبال  دددصاليلأ ك أحأج دددصلبحن  أندددصيال ىدددصفلبحرددد نصيلبحنصح دددرال ىدددصفللالمسةةةتهدف 
لبحىص رال ىصفلبحر نصيلبح مأن رال ىصفلبح  ملأبحنأب  يالأ ىصفلبال  شلأبحع صرر 

 ل دد ل  دد ل تددمص لبير ددصرلارة مخةةاطر األمةةن السةةيبراني، ويخمةةص الباحثةةان ممةةا سةةبق إلةةى أن تقريةةر إد
بالر  صا لبحد  ل تد ر نللبحتدامصيلمأتدي رلح أ ديملجهأ ادصلرد لنجدص لد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  لدحدةل
  د صللبحن دصحللبحن  دد  يالأبحن  دأ ياالأبح هكيد ل  ددةل   يد لبحتدامصيلاادد بالباندالبحتدي اب  لبحن نع ددرل

بحن  أنددصيلأتدد ن هصلأ أبرااددص لأ نمددالح تددامصيلبتدد ر بشلدىددصال  األددالد بارلنرددصىالردد لبح لددصظل  ددةلتدداألرل
 لحعر صرل الا بلبح  األالةنالبح أب شلبحنصح درلح تدامرل ألرد ل  األدالAICPAبانالبحتي اب  لبح  ل  نلل)

لنج  لبي بارل)ةنالنار صيلبح أب شلبحنصح ر  ل

تقريةر إدارة مخةاطر األمةن السةيبراني وقةرار تحميل العمق  بين المحتو) المعمومةاتي ل 6-2
 االستثمار في األسهم، واشتقا  الفرض الرتيسي )وفرعياته(  

 Hilary et al., 2016; Berkman et al., 2018; Frank et)ت يلبح  ي لنالبح ابتصيلبحتصث رل
al., 2019; Heroux & Anne, 2020; Kelton & Pennington, 2020; Badawy, 2021; 

Perols & Murthy, 2021)دحدةلبر ثدصالندصلد بلمدصالبير دصرل دال  األدالد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  لل
 حللنا أ لديجص  ل  ةل   صللبحن صحللأرص رلبحنت عناألاالأا بلنصلتأالي شل  صأحلل  ةلبح  ألبح صح :ل

االستثمار فةي تحميل العمق  بين اإلفصاح عن تقرير إدارة مخاطر األمن السيبراني وقرار  6-2-1
 (  H1األسهم، واشتقا  الفرض الرتيسي لمبحث )

 & Hilary et al., 2016; Heroux & Anne, 2020; Kelton) كد يلث د لبح ابتدصيل
Pennington, 2020)دةل البحتدامصيل نم هدصلبتد ر بشل ااألدرلبيتدصارلل  Signaling للTheoryح  د لل

ن ددصحلالنددالردد  لدر ددصرلبحتددامصيل ددال  األددالد بارلنددال دد شل نصعددملبحن  أنددصيل دديالبي بارلأ  دد صللبح
نرصىالبانالبحتي اب  لياتص لدتصابيلديجص  رلا د صللبحن دصحلل دأ لبحجهدأ لبحن  أحدرلندالبحتدامرلرد ل
نجص لبانالبحتي اب  لأبح نص رلنالبحهجنصيلبيحك اأ  ر ل يىلدالبير صرل ال  األالد بارلنرصىالبانال
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حن دصحللنددال  يد شلند ال د ارلبحتدامرل  ددةلبح لدصظل  دةل ندالبحن  أندصيلأ   يددملبحتدي اب  ال لنمدال  د صللب
ل  لLi et al 2018ب  نصاليل  أىلبر اب صيلأ   بىلت   رلر لبحنت   مل)

دحدةلبر ثدصالبح   درل ديالدر دصرلبحتدامصيل دال ا دصن للBerkman et al (2018) يدىلتد يل ابتدرل
 الأ حعلنالر  لبال  نص ل  ةل ت أللTobin's Qن صترل دل)لد بارلنرصىالبانالبحتي اب  لأ  نرلبحتامر

تامصيلن اجرلر ل أا درلباأاب لبحنصح درلباناألم درلل7764نتصا رلح   لل9677   يملبحن  أالح ي رلنال
 لأر  دديلبح ابتددرلبحددةل البير ددصرل ددال ا ددصن لد بارلنرددصىالبانددال7106دحددةلل7107ردد  لبحل ددارلنددال

 & Chengجدص  لأنثصتدال  دةل  ندرلبحتدامر لأرد ل لد لبحتد ص لب جهديل ابتدرلبحتدي اب  ليدؤعالثتدمملدي
Walton (2019)دحددددةل ابتددددرل عددددالبير ددددصرل ددددال  ددددا لبحتددددامرلح هجنددددصيلبيحك اأ  ددددرل  ددددةل ددددابابيلل

نتد عنالل017بحنت عناألالريالبحن  ارياالأ حعلنالر  ل ابترل جاأل  رل نيل  ةل ي درلنمأ درلندال د  ل
رلردد ل ناألمددص لأ أ دد يلبح ابتددرلدحددةلأجددأ ل   ددرلتدد   رل دديال  ددا لبحتددامصيلأال ددل37ريددالن  دداالنددال

لح هجنصيلبيحك اأ  رلأ ابالبالت عنصالر ل تهنهص ل

 ابترل عالبير صرل ال  ا لبحتامرلح هجندصيللTuson (2021)أر ل بيلبحت ص البت ه ريل ابترل
بحىأألدمالأ حدعلندالرد  لبال  ندص ل  دةللبيحك اأ  رل  ةل  نرلبحتامرلأتن  هصلر لباجدملبح  ديالأباجدم

تامصيلن اجرلر ل أا رلباأاب لبحنصح رلباناألم رلر  لبحل ارلنالل069 ت ألل   يملبحن  أالح ي رلنال
 لأر  دديلبح ابتددرلبحددةل  ددلل  دد نصل ل ددللبحتددامصيل ددال  اةددهصلحهجددأشلتددي اب  لاأ ل7109دحددةلل7114

ردد لب رلددص لبح أب دد لبحيأن ددرلأيألددص رل جددشلبح دد بأ ل  يجددرللنددارلرر ددلل أجدد لاعددصال  ددةلبحندد البح  دديال  نعددم
ةددغأطل ن  ددصيل  ددلل تددهشلبحتددامر لأمدد حعل أجدد لاعددصال  ددةلبحندد البحىأألددمل  ددةلرندد لتدد أبيل  نعددملردد ل
 ددهعالت صتدد صيلبحتددامرل  يجددرلباةددابالبحتدد   رل  ددةل  نددرلبحتددامرلأتددن  هص ل يددىلدالبالر اب ددصيلبان  ددرل

ث   ددرلتدد   رلنددلل  نددرلأتددن رلبحتددامرال يددىل  مدد ل حددعلندد البا نددصشلبحتددامرلأبحهجنددصيلبحتددي اب  رل ددا ث ل
لثصح لصظل  ةل نالبحن  أنصي 

تامرلن اجرلر لل744بح  ل نيل  ةل ي رلنمأ رلناللKamiya et al. (2021)أم حعل ك يل ابترل
  ةل  فل أللال  ةل البحهجأشلبيحك اأ  لبح  ليؤعا7107دحةلل7115بح أا رلبح ي  رلر  لبحل ارلنال

ر  لث  لبحن  أنصيلبحنصح رلح تامصيل مأالحلل هعيالت   ل  ةلعاأرلبحن علأتدن رلبحتدامرال  يجدرلبح دهعيال
بحتدد   ل  ددةل تدد صال تددهشلبحتددامصيلأ  ددةل  يدد شل  دد صللبحن ددصحللحن دد ارلبحتددامرل  ددةلبح لددصظل  ددةل نددال

لبحن  أنصي 

ابترل عدالبير دصرل دالن  أندصيلباندالدحةل لSpanos & Angelis (2016)ر ل يالب جهيل ابترل
 ابتددر لأر  دديلل45بحتددي اب  ل  ددةل تدد صالباتددهشالأ حددعلنددالردد  لبح  ددصشل  ابتددرل ااألددرل   ي  ددرلح  دد  ل
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%لندددالاددد هلبح ابتدددصيل  دددةلأجدددأ ل   دددرلديجص  دددرلن  أ دددرل ددديالبير دددصرل دددال6 75بح ابتدددرلدحدددةلب لدددص ل
لAli et al. (2021)رد ل لد لبحتد ص لب جهديل ابتدرلن  أندصيلباندالبحتدي اب  لأ تد صال تدهشلبحتدامصي لأل

دحدةل ابتددرل عدالبير ددصرل ددال  دا لبحتددامصيلح هجنددصيلبيحك اأ  درلأ  دد بىل نددالبحن  أندصيل  ددةل تدد صال
%ل75 ابتدر لأر  ديلبح ابتدرلدحدةلب لدص لل81 تهنهصالأ حعلنالر  لبح  صشل  ابترل ااألرل   ي  درلح  د  ل

جدأاا لير دصرلبحتدامصيل دال  اةدهصلح هجندصيلبيحك اأ  درلأ  د بىللنالا هلبح ابتصيل  دةلأجدأ ل دهعيا
ل نالبحن  أنصيل  ةل ت صال تهنهص 

ند الد ابعلبحنتد عناألالاان درلدىدصالد د ب للYang et al. (2020)أرد ل لد لبحتد ص ال  صأحديل ابتدرل
 ابترل جاأل  درلالأ حعلنالر  ل7107 لر ل صشلAICPA  األالد بارلنرصىالبانالبحتي اب  لبح  ل  نلل)

نتدد عنالريددالن  دداالردد لبحأال ددصيلبحن  دد رلباناألم ددر لأ أ دد يلل776 ندديل  ددةل ي ددرلنمأ ددرلنددال دد  ل
بح ابتددرلدحددةل الدىددصالد دد ب ل  األددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  لبحدد  ل  نددللبحن هدد لباناألمدد لح ن صتدد يال

 لح يهصلأ تص  ل  ةليألص رلبحأ  لثصانالبح ص أ يياال لنمالبحتامصيلنالبير صرل ال ا صن لبانالبحتي اب 
بحتدي اب  الأ الدر ددصرلبحتدامصيل ددال  األدالد بارلنرددصىالباندالبحتددي اب  لىث دًصلحهدد بلبيىدصالمددصالحدلل ددهعيال
ديجددص  ل  ددةل  تدديال ددابابيلبحنتدد عناألاالأتددصاشلردد ليألددص رلع ددرلبحنتدد عناألالردد ل  ددعلبحتددامصي لأردد ل بيل

دحةل البير صرلبالر  صا ل دال ا دصن لد بارللKelton & Pennington (2020)بحت ص ال أ  يل ابترل
نرددصىالبانددالبحتددي اب  لحددلل ددهعيالديجددص  ل  ددةل ددابابيلبحنتدد عناألاالأ حددعلنددالردد  ل ابتددرل جاأل  ددرل ندديل

لنت عنالريالن  االر لبحأال صيلبحن   رلباناألم ر ل071  ةل ي رلنمأ رلنال   ل

 لبح  اال  ةلى   رلبير صرل النرصىالبانالبحتي اب  ل7109)لبحاتي  ل&لبحتي أبت ه ريل ابترل
ر لبح  صاألالبحنصح درلح تدامصيلبحن يد رلثصح أا درلبحن داألرلبح صن درلرد ل ىدصفل ك أحأج دصلبحن  أندصيلأ عدارل  دةل
 ت صالباتهشلأ جشلبح  بأ الأن صا رل حعلنللبحتامصيلباناألم رلبح  ل  اةديلحهجندصيلدحك اأ  درلندؤراًب ل

بح ابتددددرلدحددددةلةدددد فلبير ددددصرل ددددالنرددددصىالبانددددالبحتددددي اب  لردددد لبحتددددامصيلبحن دددداألرلن صا ددددرللأ أ دددد ي
ثصحتددامصيلباناألم ددرالمنددصل أ دد يلبح ابتددرلحأجددأ ل ددهعيالتدد   لح هجنددصيلبيحك اأ  ددرل  ددةل تدد صالباتددهشل

لأ جشلبح  بأ  ل

 & Frank et al., 2019; Badawy, 2021; Perols)أرد لب جدصهل رداالب جهديلث د لبح ابتدصيل
Murthy, 2021)دحدةل ابتدرل عدال أميد لناب دللبح تدصثصيل  دةل  األدالد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  ل  دةلل

دحددةل ال هكيدد لبي بارلثتددهالر صح ددرللFrank et al. (2019) ددابابيلبحنتدد عناألا ل يددىل أ دد يل ابتددرل
ر د لرد ل صحدرل د شل  دا لةأبث لبحا صثرل  ةل ا صن لد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  التد مأال كعدالر صح درل

بحتامرلحهجأشلدحك اأ  ل يىلدالبحنت عناألالحال تممأبلر لن  ب  رلبي بار ل ندصلرد ل صحدرل  دا لبحتدامرل
حهجأشلدحك اأ  لررال أمي لناب للبح تدصثصيل  دةل  األدالد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  لتد مأال كعدالر صح درل
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عناألا لأ حددعلنددالردد  ل ابتددرل جاأل  ددرل ندديل  ددةل دد  لردد ل  يألدديلجص   ددرلبالتدد عنصالأ اتددي ل ددابابيلبحنتدد 
لنت عنالريالن  االر لبحأال صيلبحن   رلباناألم ر ل547

 ابتدددرل عدددال أميددد لناب دددللبح تدددصثصيل  دددةل ا دددصن لد بارلنردددصىاللBadway (2021)أبتدد ه ريل ابتدددرل
أل  درل نديل  دةل ي درلبانالبحتي اب  ل  ةل دابابيلبحنتد عناألالريدالبحن  دارياالأ حدعلندالرد  ل ابتدرل جال

ىصحددددللثنا  ددددرلبح ابتددددصيلبح   ددددصلمننع دددديالح نتدددد عناألالريددددالبحن  دددداريالردددد لن ددددا لل64نمأ ددددرلنددددال دددد  ل
أ أ  يلبح ابترلدحةل ال أمي لناب للبح تصثصيلمدصالحدلل دهعيالديجدص  لأن  دأ ل  دةل دابالبالتد عنصا لأرد ل

يالديجص  لح أمي لناب للبح تصثصيلدحةلأجأ ل هعلPerols & Murthy (2021) ل لبحت ص ال أ  يل ابترل
  دةل ا دصن لد بارلنردصىالباندالبحتددي اب  ل  دةل دابابيلبحنتد عناألاالأ حدعلنددالرد  ل ابتدرل جاأل  درل ندديل

ىصحددللثنا  ددرلبح ابتددصيلبح   ددصلمننع دديالح نتدد عناألالريددالبحن  دداريالردد لل016  ددةل ي ددرلنمأ ددرلنددال دد  ل
لبحأال صيلبحن   رلباناألم ر 

ال  للن هجً صلبر  ليلا هلبح ابتصيلر لن هجي هدص ل يدىل د لر دلل  دةلمعيدالن مما سبقويخمص الباحثا
ن هددصلد ثددصفلبحندد ه لبح جاأل دد ل  دد ل  صأحهددصلحندد البا نددصشلبحنتدد عناألال   ددصاألالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  ال

 Frank et al., 2019; Cheng & Walton, 2019; Kelton)أ هعيااصل  ةل اباب هشالأن هدصل ابتدصيل
& Pennington, 2020; Yang et al., 2020; Badawy, 2021; Perols & Murthy, 2021)ل 

 ,.Berkman et alل;7109النعدمل ابتدصيل)بحاتدي  ل&لبحتدي ال   يدملبحن  دأال ي نصلب ثدللبحدث  لند ه ل
2018; Tuson, 2021; Kamiya et al., 2021)لرد ل ديالب ثدللبحدث  لباردالبحند ه لبح ادا ل 

  لأثدصحارشلندالبرد  الSpanos & Angelis, 2016; Ali et al., 2021 النعدمل ابتدصيل)بح   ي د
ن هج ددرلبحث دددىالدالل الاددد هلبح ابتددصيلب ل ددديل  دددةلأجددأ ل عدددالديجدددص  لير ددصرلبحتدددامصيل دددال  األدددالد بارل

لنرصىالبانالبحتي اب  ل  ةل ابابيلبحنت عناألا ل

ريهدصلاد هلبح ابتدصيالر د ل لجاألديلن انهدصلرد ل ي ددصيلأندال ص  درل ردااالأندال يدىلبح ي دصيلبح د ل لجاألدديل
 أ لنل   ندرلنعددملبحأال دصيلبحنل  دد رلباناألم ددرالأبح ديا لأ  يددملن هدصل ددشلردد ل ي دصيلبحدد أ لبح صن درلنعددملن ددال

  لأأل داالبحثص عددصال حددعلثدهالنأةددأفلبانددالBadawy, 2021ل;7109نعدمل ابتددصيل)بحاتدي  ل&لبحتددي ال
رنالبحى    ل ال ه شلثللبح أ لبحن   نر لأنال يىل ي رلبح ابتدرالر د لب  ند يلبحتي اب  ل  يىل ت  ًصالح بل

ث دد لبح ابتددصيل  ددةل ي ددرلنددالبحنتدد عناألالبحن  ددارياال ي نددصلب  ندد لبحددث  لبارددال  ددةلى ثددرلبح ابتددصيل
 دابابيللبح   صلمننع يالح نت عناألالريالبحن  اريا لدالل  هصل أ  يلح ل لبح  ص  لأأج يل هعيًابلديجص ً دصل  دة

لبحنت عناألالبحن    رل   ي شلبالت عنصاال  يجرلبير صرل ال  األالد بارلنرصىالبانالبحتي اب   
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الدحدةلب لدص لبح ابتدصيلبحتدصث رل  دةل الا دصعلبا نصًندصلندالجص دللبحنتد عناألالويخمص الباحثان مما سبق
 نصعددملبحن  أنددصيل دديالبي بارللا ددلل تددصاشلردد لبح دد لنددالاددصاارل دد شل   األددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  ا

أ   صللبحن صحلال الىاأل لداتص لبحتامصيليتصابيلديجص  رلح نت عناألالأريااشلنال   صللبحن صحلل
 أ لبحجهأ لبحن  أحرلر لنجص لبانالبحتي اب  لأبح نص درلندالبحهجندصيلبيحك اأ  در لنندصل لنمدالبحنتد عناألال

 ندالبحن  أنددصيلأ   يدملب  ندصاليل دد أىلبر اب دصيلأ  دد بىلندال  يد شلندد ال د ارلبحتددامرل  دةلبح لدصظل  ددةل
ننددصل لتددص  لردد ل  تدديالملددصءرل ددابابيلبالتدد عنصالبح دد ليدد شلب رص لاددص لثصيةددصررلدحددةل  ددلللتدد   رلردد لبحنتدد   م 

دددن رلبحتدددامرلأ تددد صال يدددأرالبحع دددرلرددد ل  ندددص لبحتدددامرالأألددد  م ل  دددةلبا بءلبحندددصح الأثصح دددصح ليدددؤعال  دددةلتل
 ال لتددص  ل  األددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  للولةةذلي يتوقةةع الباحثةةانبح  دد  لبحنلتدد      للباتددهشلأبح دد رل 

ولةذا يمكةن اشةتقا  الفةرض ل.بحنت عناألال  ةل اتي ل اباب هشلبالت عنصاألرالأب ردص ل دابابيلبتد عنصاألرلنلتد  يار
ل( عمى النحو التالي:H1) الرتيسي

 H1ألمن السيبراني إيجاب ا ومعنوي ا عمى قرار االستثمار بأسهم : يؤثر اإلفصاح عن تقرير إدارة مخاطر ا
 الشركات المقيدة بالبورص  المصري .

تحميل أثر اختمف مستوى خبةرة المسةتثمر عمةى العمقة  بةين اإلفصةاح عةن تقريةر إدارة  6-2-2
 (   H1aمخاطر األمن السيبراني وقرار االستثمار في األسهم، واشتقا  الفرض الفرعي )

 Bronwn et al., 2018; Espahodi et al., 2019;Pavlopouls et)ث د لبح ابتدصيللب ل دي
al., 2019; Akisik & Gal, 2020; Landau et al., 2020)دةل ال دابالبالتد عنصال ل د ل بحدرلرد لل  

بح  يددد لندددالبح أبندددملبحنا ثىدددرلثصحتدددامرال ألثصح ددد ص رال ألثصح أحدددرال ألثصحنتددد عنال لتدددل ل يدددىلي دددهعال دددابال
تددد عنصال ر ددددص  لبحنتدددد عنال لتدددللنعددددملر ا ددددللأنتدددد أال هاي دددللبح  ندددد الأاددددألندددصليددددؤعال  ددددةل منددددللبال

بحتر  الأنالعشل  ةل اباه لأألؤعالبر  النت أالبحر ارل يالبحنت عناألال  ةلد ابكهشلأرهنهشلح ن  دأ ل
هالبالت عنصالر ل تهشلبحن  أنص  لح  األالد بارلنرصىالبانالبحتي اب  الننصليؤ  لدحةلبح ثصيالر ل ابااشلثت

 يددىلير  ددفلا لر ددملبحنتدد عناألال أ لبحر ددارل ددال لدد لبحتددامرال  يجددرلبردد  ال  يدد نهشلاتددهشلبحتددامصيال
الأ مدأالا لر دملبحنتد عناألال أ لبحر دارل كعدالتدا رل  األدالد بارلنردصىالباندالبحتدي اب    ي  لبحر ارل جصهل

للأ ك ال هعيًاب 

ندالرد  لبحد حيملبح جاأل د اللChristanti & Mahastanti (2011)أر ل ل لبحت ص ال أ  يل ابتدرل
 Lan etدحةل النت أالبح    شلأبحر ارلثصالت عنصال ؤعال  ةل ابالبالت عنصالر لباتهش لمنصل تصايل ابترل

al (2018)نتدد عنالرددا لردد لبح ددياالدحددةلأجددأ ل ددهعيالن  ددأ لل9111نددالردد  ل ابتددرل ندديل  ددةل دد  لل
نتدد عنال)ر ددارلبحنتدد عنالأنتدد أال هاي ددللبح  ندد  ل  ددةلتدد أمللبالتدد عنصا  لمنددصلح ر ددص  لبح  نغابر ددرلح 

 ال  مصشلبحنت عناألال   ن ل  ةلر ا هشلأث  ل دأبن هشللReimsbach et al. (2018) أة يل ابترل
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 لدحدددةل  دددللم ندددصليب لنتددد أالر دددارل7109ال  ددد ال7108بح لتددد ر لمندددصل أ ددد يل ابتدددرلمدددملندددال)نأتدددةال
د ابكللحن  أالبح  دصاألالريدالبحنصح درلبح د ل  د ااصلبحتدامصيالأأجد أبل دهعيالديجدص  لحر دارللبحنت عنالم نصليب 

لبحنت عنال  ةلبح   رل يالبير صرل البحن  أنصيلريالبحنصح رلأ ابالبالت عنصالر لباتهش 

حر ددارلال الا ددصعلب لصً دصل ديالبح ابتددصيلبحتدصث رل  ددةل الا دصعل ددهعيًابلأبةدً صلويخمةص الباحثةةان ممةةا سةبق
بحنت عنال  ةل اباب لال يىل ر  فل ابابيلبحنت عناألالثصر  الر ا هشلر لنجص لبالت عنصالثصاتهش لمندصل
 الا ددصعل لدد ارلردد لبح ابتددصيلبح دد ل  صأحدديل عددالر ددارلبحنتدد عنال  ددةلبح   ددرل دديالبير ددصرل ددال  األددالد بارل

ر لا بلبحنجص  لأ    د لبحثص عدصال الر دارللنرصىالبانالبحتي اب  لأ ابالبالت عنصاالننصلي اال ان رلبحث ى
بحنتددد عنال تدددصاشلرددد ل  تددديالد ابكدددللح ن  دددأ لبحن  أندددص  لح  األدددالد بارلنردددصىالباندددالبحتدددي اب  الأ  ي ندددلل

ولةةذلي يتوقةةع ح نرددصىالبحنر  لددرلبح دد ل أبجددللبحتددامرالننددصل تددصاشلردد ل  تدديالجددأ رل  مصنددللبالتدد عنصاألر ل
  ةلبح   رل يالبير صرل ال  األالد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  لأ دابالل ال ؤعالر ارلبحنت عنالالباحثان

ل:منصلي  ل H1aبالت عنصا لأ   لل نمالبت  ص لبحلا لبحلا  ل)

H1a يختمةةف التةةأثير اإليجةةابي المعنةةو) ل فصةةاح عةةن تقريةةر إدارة مخةةاطر األمةةن السةةيبراني عمةةى قةةرار :
لالمصري  باختمف مستوى خبرة المستثمر.االستثمار بأسهم الشركات المقيدة بالبورص  

تحميل أثر اختمف مسةتوى التأهيةل العممةي لممسةتثمر عمةى العمقة  بةين اإلفصةاح عةن  6-2-3
تقريةةر إدارة مخةةاطر األمةةن السةةيبراني وقةةرار االسةةتثمار فةةي األسةةهم، واشةةتقا  الفةةرض 

 (  H1bالفرعي )
 ,Miazee & Hasan, 2014; Rena et al., 2016; Hoang & Phang) ؤم لث  لبح ابتصيل

  دددةل ان دددرلبح هايدددملبح  نددد لحن رددد لبح دددابالث دددلرل صندددرالأبحنتددد عناألالث دددلرلرص دددرالرددد ل كدددأألالل(2021
البح  ل نمال ال تصاشلر ل  تديالرهنهدشلأ  يد نهشلح ن  أندصيلبح د ل ل دلل  هدصلبحتدامصيالأبحنهصارلبحن ارر

ا لدللنتد أالبح   د شلم ندصليب يل اجدرل  ندملبحنتد عنالننصليؤ الدحةل  تيالجأ رل اباب هش ل يىلد للم نصلب
ابيلصح نرصىالرد ل اباب دللبالتد عنصاألرال يدىلدالبحنتد عناألالبحندؤا يال  ن دًصلحد يهشلبحنيألد لندالبحن اردرلأبحنهد

بحنليدد رلردد ل ددابالبالتدد عنصالأبح دد ل ددؤ  لدحددةل  تدديالجددأ رل  مددصنهشلبالتدد عنصاألرلن صا ددرلثصحنتدد عناألالريددال
  دددةل الندددال ادددشلبحر دددص  لبح  نأرابر دددرللMishra & Metilda (2015 كددد يل ابتدددرل)لبحندددؤا يا لمندددص

ا  صللبحن صحلالأبح  ل ؤعال  ةل اباب هشلا :لبح دأفالبح نداالنتد أالبح هايدملبح  ند الأنتد أالبحر دار ل
لأألددؤعالبح هايددملبح  ندد لا دد صللبحن ددصحلل  اجددرلم يددارل  ددةلتدد أمهشالره ددصعل   ددرلديجص  ددرلن  أ ددرل دديا

لبحتهص بيلبح  ن رلبح  ل  مل  يهصل   صللبحن صحللأجأ رل اباب هش 
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 يددىل    ددالبح   دد شل  دد لبح أبنددملبحنددؤعارل  ددةل ددابابيلبالتدد عنصاالرم نددصلبا لددللنتدد أالبح   دد شلرددرال ددابال
بالتد عنصالتد  ى لبحلص د رلبحنع د لأبح ص د لبحن أ دلال يدىلدالبحنتد عنالبحد  لي ن دللثنتد أال دص لندالبح   د شل

  ددللبحنيألدد لنددالبحن ارددرلأبحنهددصابيلبحنليدد رلردد ل ددابالبالتدد عنصاال يددىل مددأالبح ص دد ل  ددةلبالتدد عنصالنؤتدداًبلح
 لأر ل ل لبحت ص ل أ  يل ابترل Lutfi, 2010; Obamuyi, 2013ح  تال  بءلبالت عنصالح نت عناألال)

ندد لبحنتدد عنال  ددةل لدحددةلأجددأ ل ددهعيالديجددص  لحنتدد أالبح هايددملبح  7109ال  دد ال7108مددملنددال)نأتددةال
لبح   رل يالبير صرل البحن  أنصيلريالبحنصح رلأ ابالبالت عنصالر لباتهش 

الدحددةل النتدد أالبح هايددملبح  ندد لح نتدد عنال أل ددهعيالن  ددأ ل  ددةلبح   ددرلويخمةةص الباحثةةان ممةةا سةةبق
أال  األددالد بارلن ددملبح ابتددرالرم نددصليب لنتدد أالبح هايددملبح  ندد لح نتدد عنالم نددصل  تددالد ابكددللأرهنددللحن  دد

 اللولةذلي يتوقةع الباحثةاننرصىالبانالبحتدي اب  النندصليدؤعالديجصًثدصل  دةل  تديالجدأ رل داباهلبالتد عنصا  ل
يؤعالنت أالبح هايملبح  ن لح نتد عنال  دةلبح   درلبييجص  درل ديالبير دصرل دال  األدالد بارلنردصىالباندال

ل:منصلي  ل H1bبت  ص لبحلا لبحلا  ل)بحتي اب  لأ ابالبالت عنصالر لباتهش لأ   لل نمال

H1b يختمةةف التةةأثير اإليجةةابي المعنةةو) ل فصةةاح عةةن تقريةةر إدارة مخةةاطر األمةةن السةةيبراني عمةةى قةةرار :
االسةةةتثمار بأسةةةهم الشةةةركات المقيةةةدة بالبورصةةة  المصةةةري  بةةةاختمف مسةةةتوى التأهيةةةل العممةةةي 

للممستثمر. 

ن د حيالح    درلن دملبح ابتدرالأندالعدشليأجد لتدؤب لن ى د الأ ااًبلاان رلبحن غيداألالبحتدصث يالمن غيداألال
اددملير  ددفل عددالادد يالبحن غيدداألالبحن دد حيالنج ن دديال)بح لص ددمل دديالر ددارلبحنتدد عنالأنتدد أال هاي ددللبح  ندد  ل
  ةلبح   رلن ملبح ابترالن صا رلثهعالمملن غيالن هشل  ةل د ه لأثصح دصح ليداالبحثص عدصال  دللندالبحن ى د ل

اًبل ك الحن غيا لر ارلبحنت عنالأنتد أال هاي دللبح  ند لن دًصل  دةلبح   درلن دملبح ابتدرلن صا درل ال  أ لل هعي
ل:منصلي  ل H1c  هعيالمملن هنصل  ةل  ه لأنالعشل نمالبت  ص لبحلا لبحلا  ل)

H1c يختمةةف التةةأثير اإليجةةابي المعنةةو) ل فصةةاح عةةن تقريةةر إدارة مخةةاطر األمةةن السةةيبراني عمةةى قةةرار :
مار بأسةةةهم الشةةةركات المقيةةةدة بالبورصةةة  المصةةةري  بةةةاختمف مسةةةتوى الخبةةةرة والتأهيةةةل العممةةةي االسةةةتث

 لممستثمر معا . 

 نموذج منهجي  البحث 6-3
  دددا لبحثص عدددصالرددد لاددد بلبح تدددشل اددد بالبح ابتدددرلبح جاأل  دددرالأنج ندددللأ ي دددرلبح ابتدددرال ندددأ البح ابتدددرل

 شلبح جاأل دد لأ ريدداًبلبالر ثددصابيلبي  ددص  رلبح ينددرلأن غيددابيلبح ابتددرلأم ل ددرل  صتددهصلثصيةددصررلدحددةلبح  ددن
 الر  ابلراأ لبح ابترالأ حعل  ةلبح  ألبح صح :

ل
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 أهداف الدراس  التجريبي  6-3-1
 تدد ه البح ابتددرلبح جاأل  ددرلبر ثددصال عدددالبير ددصرل ددال  األددالد بارلنردددصىالبانددالبحتددي اب  ل  ددةل دددابال

بحن دداألرالأمدد حعلبر ثددصال عددالنتدد أالبح هايددملبح  ندد لأر ددارلبالتدد عنصالثهتددهشلبحتددامصيلبحن يدد رلثصح أا ددرل
لبحنت عنالمن غياألالن  حيالح    رلبحا  ت رلن ملبح ابتر ل

 مجتمع وعين  الدراس  6-3-2
ي كدددأالنج ندددللبح ابتدددرلندددالبحنتددد عناألالبحن  دددارياالأ ندددع هشل ن دددصءلبالتددد عنصال دددث  لبح  دددأعلبح جصاألدددرل

ص ي لبالت عنصالثصاتهشالأبحن   يالبحنصحييالرد لتدامصيلبحتنتدارلأ د بأ لأن صأ يهشالأن ياألبالت عنصالث  
 ؛7109نلا رلندالبحنتد عناألا ل  صتدًصل  دةل)  د الل011باأاب لبحنصح ر ل يىل شلت لل ي رلن هشل ةشل

Reimsbach et al, 2018; Hoang & Phang, 2021لأألأةدللبحجد أ لبح دصح ل د  لبح دصاليل  
 ي درلبح ابتدرلثصيةدصررلدحدةل د  لأ تدثرلبحدا أ الأمد حعل د  لأ تدثرلبحدا أ لبحتد  نرلبح جاأل  رلبحنأي رل  دةل

لبح  لرة يلح    يملبال  ص   

 بيان بالردود عمى الحاالت التجريبي  :1جدول 

 بياٌ

عذد انذاالث 

انتجريبيت 

 انًىزعت

عذد انذاالث 

انتجريبيت 

 انًستهًت

نسبت انردود عهً 

انذاالث انًستهًت إنً 

 انًىزعت انذاالث

عذد انردود 

انصادلت
(4)

 

نسبت انردود 

انصادلت إنً 

 انردود انًستهًت

ع١ٕةةح مٌّثةةرنّش٠ٓ  ةةٟ 

 مألسُٙ
111 69 69% 63 9113% 

جراءات الدراس  6-3-3  أدوات وا 
  ةددنال  أبيلبح ابتددرلمددملنددا؛لبحن ددصث يلبحتر دد رالأبح ددصاليلبح جاأل  ددرلبحن   ددرل  ددةلبح  ددصاألالبحنصح ددرل

بحتامصيلبحن ي رلثصح أا رلبحن األرالأ  األالد بارلنرصىالبانالبحتي اب  الأبات  رلبحنابر درلبحل   رلا  ال
ل  7171الدمحمال7109 ل  صتًصل  ةل)   ال0حه هلبح صاليالأبالجصثرل  ةلا هلبات  رل)بحن   لا شل

 & Badawy, 2021; Perols) ل  صتددًصل  دةل7×7×7أب  ند لبحثص عددصال  ددةلبح  دن شلبح جاأل دد ل)
Murthy, 2021)ه البر ثصالبح   رلن ملبح ابترال يىل دشل د صررل ندأ ال  صتد لن  دارلح   األدال دالل 

د بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  الأ ددشل   يدد لبحن غيدداألالبحن دد حيالبحدد  ل ل ددا ل اليددؤعابل  ددةلبح   ددرلن ددمل
جاأل  ددرل  ددث يل  ةددنالبح ابتددرلأانددصلر ددارلبحنتدد عنالأنتدد أال هاي ددللبح  ندد  لأث دد ل  ددن شلبح ددصاليلبح 

ل 0با تصشلبح صح ر:ل)بحن   لا شل
                                                 

 ددال عددالبحن غيددالل ل يددىل ةددن يلبح صحددرلبح جاأل  ددرلتددؤباًللير  ددال دد  لبحددا أ لأبر ثددصالبح   ددرلن ددملبح ابتددرلن ددًص ل يددىل ددشلتددؤب لباردداب ل0
للبحنت  مل  ةلت البحتهشلبحن أ لالررال جصلليع يلالليجأيل الير صالييأل ل أل  م 



 ......عن تقرير إدارة مخاطر االمن السيبراني اإلفصاحأثر           حممود أمحد أمحد علي؛ د/ صاحل علي صاحل عليد/ أ.     
 

  
 

 
 

  21  

 

لبح تشلباأ :لبح  ص صيلبح  نغابر رالأ تنملبحر ارلأ هايملبحنت عنا 

بح تشلبحعص  :لبح صحرلبح جاأل  رلباأحة:لأ تنمل أب شلنصح رلر   رلحتامرلنتصانرلن ي رلثصح أا درلأ  ندملرد ل
 الأ ددددشل  أألددددملبح ددددأب شلبحنصح ددددرلدحددددةل ددددأب شلنصح ددددرل7171ال7109نجددددص لبالتدددد عنصابيلبحنصح ددددرل ددددالتدددد   ل)

لنر  ارالمنصل شلبر  صالبي ةص صيلبحن ننرلثنصلالليرملنالبحه الن هص 

بح تشلبحعصحى:لبح صحرلبح جاأل  رلبحعص  ر:لأ تنمل أب شلنصح رلر   رلحتامرلنتصانرلن يد رلثصح أا درلأ  ندملرد ل
 الأنارددد لن هدددصل ندددأ الح  األدددالن  دددارلير دددصرل7171ال7109نجدددص لبالتددد عنصابيلبحنصح دددرل دددالتددد   ل)

لبحتامرل ال ا صن لد بارلنرصىالبانالبحتي اب   ل

أألابر لبح صاليلبح جاأل  رلنجنأ رلنالبات  رلح   أ ل  ةلبت جصثصيلبحنتصاميالر لبح جا رلحن غيابيل
ح تدد عنصالردد ل تددهشلبح ابتددرالنددالردد  لنىددصح  هشلثصيجصثددرل ددالث دد لبح تددصؤاليلبح دد ل  مدد لبتدد   ب اشل

لبحتامرالأم حعلبح   ؤلثت التهشلبحتامرلر ل هص رلبحل ارلبح صح ر 

 توصيف وقياس متغيرات الدراس  6-3-4
ليأةللبحج أ لبح صح ل أ يفلأم ل رل  ص لن غيابيلبح ابترلمصح صح :

 قياس وتوصيف متغيرات الدراس  :2جدول 
 انمياش انتىصيف نىعه انًتغير

مإل صاح عٓ 

ش إدمسج ذمش٠

ِخاغش مألِٓ 

 مٌث١ثشم1ٟٔ

 ِثرمً

ذمش٠ش ٠ٙةذ  إٌةٝ ذٛلة١ً ِمٍِٛةاخ عةٓ 

ِةةةضمعُ ٚذدو١ةةةذمخ مإلدمسج تيةةةدْ ذم١١ّٙةةةا 

ٌفما١ٌةةح ظةةٛمتػ مٌشلاتةةح مٌّصةةّّح عٍةةٝ 

تشٔةةاِإ إدمسج ِخةةاغش مألِةةٓ مٌثةة١ثشم1ٟٔ 

ِةةٓ لةةقي ذمش٠ةةش ظةةّٓ ِش مةةاخ مٌمةةٛم ُ 

 (Yang et al., 20201مٌّا١ٌح )

مٌم١ٕةةح ترمش٠ةةش عةةٓ  ِةةٓ لةةقي إِةةذمد   ةةشمد

إدمسج ِخةةةةاغش مألِةةةةٓ مٌثةةةة١ثشمٟٔ ِش ةةةةك 

تةةاٌمٛم ُ مٌّا١ٌةةحق ِٚماسٔرةةٗ تاٌٛظةة  تةةذْٚ 

ذمش٠ةةةةش إدمسج ِخةةةةاغش مألِةةةةٓ مٌثةةةة١ثشمٟٔ 

ق س١ٍِةةةٟق 2119ق عٍةةةٟق2118)ِٛسةةةٝق 

21211) 

لشمس مالسرنّاس 

  ٟ مألس1ُٙ
 ذات 

٠مصذ تةٗ مسةرمذمد مٌّثةرنّش٠ٓ ٌقسةرنّاس 

ٓ تةذ١ٍ٠ٓ  ٚ  ٟ  سُٙ مٌيشوحق ٚملر١اس تة١

 ونش ِٓ ت١ٓ مٌثةذم ً مٌّرادةح ٚ ةك ِم١ةاس 

 (21141مٌما ذ عٍٝ مالسرنّاس )شذاذٗق 

ترٛل  سمش مٌثُٙ ٌٍيشوح  ةٟ ٔٙا٠ةح مٌفرةشج 

مٌرا١ٌةةةح ٚمذخةةةار لةةةشمس مالسةةةرنّاس تاٌثةةةةُٙ 

 (21191ق عٍٟق2118)ِٛسٝق 

ِثرٜٛ لثشج 

 مٌّثرنّش
 ِمذي

٠مصةةةةذ تٙةةةةا دسيةةةةح مٌذسم٠ةةةةح ٚمٌّمش ةةةةح 

ٌّثةةةرنّشق ٚلذسذةةةٗ عٍةةةٝ ٚمٌخثةةةشج ٌةةةذٜ م

مٌرذ١ًٍ مٌذل١ك ٚمٌياًِ ٌٍّمٍِٛاخ مٌٙاِح 

رمخ مٌصٍحق ٚمذخار لشمس مالسرنّاس عٍةٝ 

 (Reimsbach et al., 20181 ساسٙا )

٠ماط تمةذد سةٕٛمخ مٌّّاسسةح مٌفم١ٍةح مٌرةٟ 

لعا٘ا مٌّثرنّش  ٟ ِّاسسح عٍّٗق ٚذدلز 

مٌم١ّةةةح )لةةةفش( إرم وأةةةد  لةةةً ِةةةٓ عيةةةش 

( إرم وأةةةةةد 1ح )سةةةةةٕٛمخق ٚذدلةةةةةز مٌم١ّةةةةة

ذثاٜٚ  ٚ  وثش ِٓ عيش سٕٛمخ )ِٛسةٝق 

 (21211ق ِذّذق 2118

ِثرٜٛ مٌرد١ً٘ 

 مٌمٍّٟ ٌٍّثرنّش
 ِمذي

٠مصةةذ تةةٗ مٌّةةل٘قخ مٌم١ٍّةةح ٚمٌيةةٙادمخ 

م١ٌّٕٙةةةح مٌرةةةٟ دصةةةً ع١ٍٙةةةا مٌّثةةةرنّشق 

ٚمٌرةةةٟ ذلٍ٘ةةةٗ الذخةةةار لةةةشمس مالسةةةرنّاس 

ق س١ٍِةةةٟ 2119تىفةةةاوج ٚ ما١ٌةةةح )عٍةةةٟق 

21211) 

ثةةرنّش رٚ ذد١٘ةةً عٍّةةٟ ِشذفةة  ٠ٚمرثةةش مٌّ

إرم دصةً عٍةةٝ دسمسةةاخ ع١ٍةةا  ٚ شةةٙادمخ 

(ق ٚرٚ ذد١ً٘ عٍّةٟ ١ِٕٙ1ح ٠ٚدلز مٌم١ّح )

ِٕخفط تخق  رٌه ٠ٚدلز مٌم١ّح )لفش( 

 (21211ق ِذّذق 2119)عٍٟق 
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 نموذج البحث 6-3-5
لأ اهال نأ البحث ىلر لبحتمملبح صح :

ل

 
  

 
                      

             
         

 
  

 
 

                              H1a       H1c H1b     
 

                                          H1   

 
      

 بحن  ا:لنالد  ب لبحثص عصا            

 
 
 
 
 
 
 

 مٌّرغ١ش مٌّثرمً

 
 مٌّرغ١ش مٌرات 

 

 

 مٌّرغ١شمْ مٌّمذالْ

 لثشج مٌّثرنّش

 
 مٌرد١ً٘ مٌمٍّٟ ٌٍّثرنّش

 

 
 

لشمس مالسرنّاس  ٟ 

 مألسُٙ

 

 

ِا١ٌح تذْٚ ذمش٠ش إدمسج لٛم ُ 

 ِخاغش مألِٓ مٌث١ثشمٟٔ

 

 

لٛم ُ ِا١ٌح ِش ك ِمٙا ذمش٠ش 

 إدمسج ِخاغش مألِٓ مٌث١ثشمٟٔ
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 التصميم التجريبي والمعالجات والمقارنات 6-3-6
ل:بح صح  ل7×7×7)للل شلبت ر بشلبح  ن شلبح جاأل  الر ثصالرا لبحث ىلبحا  ت لأرا  ص 

 التصميم التجريبي لمدراس  :3جدول 
 

 سًاث انًستثًر      
 

 بذائم اإلفصاح

 يستىي انتأهيم انعهًي نهًستثًر يستىي خبرة انًستثًر

 غير يؤهم يؤهم لهيم انخبرة رو خبرة

 لٛم ُ ِا١ٌح  مػ

 (1مٌّماٌجح )

لشمس مالسرنّاس 

 ثمش مٌثُٙٚمٌرٕثل ت

 (2مٌّماٌجح )

لشمس مالسرنّاس 

 ٚمٌرٕثل تثمش مٌثُٙ

 (3مٌّماٌجح )

لشمس مالسرنّاس 

 ٚمٌرٕثل تثمش مٌثُٙ

 (4مٌّماٌجح )

لشمس مالسرنّاس 

 ٚمٌرٕثل تثمش مٌثُٙ

لٛم ُ ِا١ٌح ِش ك تٙا 

ذمش٠ش إدمسج ِخاغش 

 مألِٓ مٌث١ثشمٟٔ

 (5مٌّماٌجح )

لشمس مالسرنّاس 

 ٚمٌرٕثل تثمش مٌثُٙ

 (6ّماٌجح )مٌ

لشمس مالسرنّاس 

 ٚمٌرٕثل تثمش مٌثُٙ

 (7مٌّماٌجح )

لشمس مالسرنّاس 

 ٚمٌرٕثل تثمش مٌثُٙ

 (8مٌّماٌجح )

لشمس مالسرنّاس 

 ٚمٌرٕثل تثمش مٌثُٙ

 وبناء  عمى هذا التصميم، هناي ثماني معالجات تجريبي  كما يمي:

نالبحتي اب  /لنت عنال ألر ار/ل دابالبتد عنصال:ل أب شلنصح رلر  ل  أال  األالد بارلنرصىالبا(1المعالج  )
لر ل تهشلبحتامرلأبح   ؤلثت البحتهش ل

:ل دددأب شلنصح دددرلر ددد ل ددد أال  األدددالد بارلنردددصىالباندددالبحتدددي اب  /لنتددد عنال  يدددملبحر دددار/ل دددابال(2المعالجةةة  )
لبت عنصالر ل تهشلبحتامرلأبح   ؤلثت البحتهش 

الد بارلنرصىالبانالبحتي اب  /لنت عنالنؤام/ل ابالبت عنصالرد ل:ل أب شلنصح رلر  ل  أال  األ(3المعالج  )
ل تهشلبحتامرلأبح   ؤلثت البحتهش 

:ل دددأب شلنصح ددرلر ددد ل ددد أال  األدددالد بارلنردددصىالبانددالبحتدددي اب  /لنتددد عنالريدددالنؤادددم/ل دددابال(4المعالجةةة  )
لبت عنصالر ل تهشلبحتامرلأبح   ؤلثت البحتهش 

 األددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  /لنتدد عنال ألر ددار/ل ددابالبتدد عنصالردد ل:ل ددأب شلنصح ددرل ل (5المعالجةة  )
ل تهشلبحتامرلأبح   ؤلثت البحتهش ل

:ل ددأب شلنصح ددرل ل  األددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  /لنتدد عنال  يددملر ددار/ل ددابالبتدد عنصالردد ل(6المعالجةة  )
ل تهشلبحتامرلأبح   ؤلثت البحتهش ل

  األالد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  /لنتد عنالنؤادم/ل دابالبتد عنصالرد ل تدهشلل:ل أب شلنصح رل (7المعالج  )
لبحتامرلأبح   ؤلثت البحتهش ل
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:ل دأب شلنصح درل ل  األدالد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  /لنتد عنالريدالنؤادم/ل دابالبتد عنصالرد ل(8المعالج  )
ل تهشلبحتامرلأبح   ؤلثت البحتهش ل

 وفروضه الفرعي  تم إجراء المقارنات األربع  التالي :والختبار الفرض الرتيسي لمبحث 

 لأ حددعلح  دددص لباعددالبييجدددص  ل8 7 6 5 لأبحن صحجدددصيل)4 3 7 0 ددديالبحن صحجددصيل)المقارنةة  األولةةةى: 
ح  األددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  ل  ددةل ددابالبالتدد عنصالردد لباتددهشالأنددالعددشلبر ثددصالبحلددا ل

 (.H1)بحا  ت لح ث ىل

أ حعلح  ص ل عالبر  البح هعيالبييجدص  لح  األدالد بارلنردصىالل] 6×7)[×لل] 5×0)[ ياللاني :المقارن  الث
بانالبحتي اب  ل  ةل ابالبالت عنصالر لباتهشالثصر  النت أالر ارلبحنت عناالأنالعدشلبر ثدصال

 (.H1a)بحلا لبحلا  ل

بح هعيالبييجدص  لح  األدالد بارلنردصىاللأ حعلح  ص ل عالبر  ال] 8×4)[×لل] 7×3)[ ياللالمقارن  الثالث :
بانالبحتي اب  ل  ةل ابالبالت عنصالر لباتهشالثصر  النت أالبح هايملبح  ند لح نتد عناالأندال

ل(.H1b)عشلبر ثصالبحلا لبحلا  ل

أ حددددعلح  ددددص ل عددددالبردددد  البح ددددهعيالل] 8 6 ل×ل)4 7)[×لل] 7 5 ل×ل)3 0)[ ددددياللالمقارنةةةة  الرابعةةةة :
الد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  ل  ددةل ددابالبالتدد عنصالردد لباتددهشالثددصر  الباعددالبييجددص  لح  األدد

بحنجندددللحكدددملندددالر دددارلبحنتددد عنالأنتددد أال هاي دددللبح  نددد لن دددًصالأندددالعدددشلبر ثدددصالبحلدددا لبحلا ددد ل
(H1c.)ل

 نتاتج الدراس  التجريبي  6-3-7

 يبي األساليس االحصاتي  المستخدم  لتحميل نتاتج الدراس  التجر  6-3-7-1
بتدد ر شلبحثص عددصالبح  يدد لنددالبالر ثددصابيلبي  ددص  رلبح دد ل   صتددللنددللى   ددرل  ص ددصيلبح ابتددرلبح جاأل  ددرل

لأراأ لبحث ىالأ حعلمنصلي  :

 (Cronbach's Alphaاختبار الصد  والثبات ) 6-3-7-1-1
الر ثدصالح  دص لبح د  لأبحعثدصيال يدىل  د  لاد بلبلCronbach's Alpha شلبجابءلبر ثصالماأ ثصخل حلصل

صالندد البحنأعأ  ددرلردد لبتدد جصثص هشالأندد الندد العثددصيلبجصثددصيلبردداب لبح ي ددرل  ددةلبالتدد  رلبحن  نددرلحهددشالأبر ثدد
    رل  ص صيلبح ابترلح    يملبال  ص  لحن اررلن البنمص  رل  ن شلبح  دص  لبح د ل دشلبح  دأ ل  يهدصلندال

 لأب  بلمص ديل0-1بح ي رل  ةلنج نللبح ابتر لأ هر لا بلبحن صنمل  نًصل  ابأرل يالبح لالأبحأب  لبح د  لل)
بحن صنددمل مددأالنتددصأ ًصلح أب دد لبح دد  لالأب بلمددصالادد بلبحن صنددملنتددصأ ًصلح  ددلاللبح  ص ددصيل هددصلعثددصيلرددرالادد ب
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ره بل   ةل  شلعثصيلبح  ص صي لأ تيالبحعثصيلبحةلبت  ابالبحن  ص لأ  شل  ص ةدللندلل لتدلال  ل البحن  دص ل
  ل7116ال  ىةل ل لبح  ص  لثص  نص لنتصألح  نرلبحن صنملد بل  ي ل ى   لل  ةل ل لبح ي رل) يبشلأير أ 

أ    البحيألص رلر ل  نرلن صنملبالر ثصالبحتص  لن  ارل البح   لثن   ل  رلبح   رلبحت   رل يالبحن غيال
)بح د  لبحدد بر  ل أنددالعدشلدنمص  ددرل  ند شلبح  ددص  ل Internal Validityبحنتد  ملأبح دصثلل)بح دد  لبحد بر  ل

External Validity ألنصل    لر لا بلبحث ىال يىل اهدايل%لأا51  نرلبحن صنملب بل جصأييللأ   مل
ل لأاألنصل نعملنت أالجي ًبلنالبح   لأبحعثصي ل796.بح  ص  ل ال  نرللن صنملماأ ثصخل حلصل)

 معامل كرونباخ ألفا لعين  الدراس  :4جدول 
Reliability Statistics 

N of Items Cronbach's Alpha Sample 

 مٌّثرنّشْٚ 0.796 5
 

 Test of Normalityنوع توزيع المجتمع  تحديد 6-3-7-1-2
ح   يدد ل ددأفل أيألددللبحنج نددلالبحدد ال ددشلتدد لل ي ددرلبح ابتددرلن ددلالأ حددعلنددال جددمل   يدد لنددصلب بلمددصالتددي شل

 Non Parametric ألبالر ثددصابيلبح ن  ن ددرللParametric Testsبتدد ر بشلبالر ثددصابيلبحن  ن ددرل
Testsال شلبجابءلبر ثصالKolmogorov– Smirnovن اررلنصلب بلمصالا بلبح أيألللي ثللبح أيألدللبحى   د لحل

 لحجن لل000.%ل)5  ملناللP.Value  لأ اهايل  ص  لا بلبالر ثصال ال  نرل7116 شلال) يبشلأير أ ا
بحن غيابيلن ملبح ابتر لننصل   ةلار لبحلا لبح  شل)بح ص ملثهالبحنج نللبح الت  يلن لل ي درلبح ابتدرل

أ  ددأ لبحلددا لبح دد يمل)بح ص ددملثددهالبحنج نددللبحدد التدد  يلن ددلل ي ددرلبح ابتددرلاللي ثددلللي ثددللبح أيألددللبحى   دد  
ل وبنةةاء  عمةةى ذلةةي تةةم االعتمةةاد عمةةى االختبةةارات الممعمميةة  الختبةةار فةةروض البحةةثبح أيألددللبحى   دد   ل

لأألأةللبحج أ لبح صح ل  ص  لا بلبالر ثصا 

 نتاتج اختبار توزيع بيانات عين  الدراس  :5جدول 
Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a

 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

A1 .526 63 .000 .333 63 .000 

A2 .409 63 .000 .610 63 .000 

B1 .295 63 .000 .791 63 .000 

B2 .364 63 .000 .715 63 .000 

B3 .480 63 .000 .513 63 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

ل
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 نتاتج اختبار فروض الدراس  6-3-7-2
لر نصلي  ل  ا لبحثص عصالح  ص  لبر ثصالبحلا لبحا  ت لح ث ىلأرا  ص لالأ حعل  ةلبح  ألبح صح :ل

 (H1نتيج  اختبار الفرض الرتيسي لمبحث ) 6-3-7-2-1
الد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  لنددصلد بلمددصالبير ددصرل ددال  األددل لبر ثددصاH1بتدد ه البحلددا لبحا  تدد ل)

أبت ر شلبحثص عصالرد لاد بلبحتدهالبر ثدصالأأل كأمتدأالليؤعالديجصثًصلأن  أً صل  ةل ابالبالت عنصالر لباتهشا
Wilcoxon Signed-Rank Testبح ن  نددةلح ي  دديالنددا ثى يال)ريددالنتدد    يا ليجددابءلبحن صا ددصيلل

ي  دديا لأالر ثددصالادد بلبحلددا ل ددشل  أأل ددللبحددةل ددأارلرددا لبحع ص  ددرلأ   يدد لندد البالردد  ال دديالأتدد ى لبح 
لبح  شلمنصلي  :

H0:يؤعالبير صرل ال  األالد بارلنرصىالبانالبحتي اب  لديجصًثصلأن  أً صل  ةل دابالبالتد عنصالثهتدهشلاللل
ل بحتامصيلبحن ي رلثصح أا رلبحن األر

لأ اهالبحلا لبي  ص  لبحرص ل ه بلبالر ثصالمنصلي  :

  لالليأجدد لبر  رددصيلن  أ ددرلردد لا أ ل ي ددرلبحنتدد عناألال  ددةلبح ددصاليلH0: M1=M2: :فةةرض العةةدم
لبح جاأل  ر ل

  ليأجد لبر  ردصيلن  أ درلرد لا أ ل ي درلبحنتد عناألال  دةلبح دصاليلH1: M1≠ M2: :لالفةرض البةديل
لبح جاأل  ر ل

بح د شلأ  دأ لبحلدا لل%الر    ل حعلار لردا 5  ملنالP.Value أأرً صلحه بلبالر ثصالد بلمص يل  نرل
ل%الر    ل حعل  أ لرا لبح  شلأار لبحلا لبح د يم 5 ك النالP.Value بح  يمال نصلد بلمص يل  نرل

لل ل  ةلبحن صا رلباأحة 6أ حعلأر ًصلح  ص  لبالر ثصالبحنأة رلر لبحج أ لا شل)

 (H1نتاتج اختبار الفرض الرتيسي لمبحث ) :6جدول 
Test Statistics

a
 

 B_ - A 

Z -6.069
b

 

Asymp. Sig. (2 tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks.       

% النندصل5 ل  دملندالنتد أالبحن  أ درل)000. لاد ل)P.Value ل ال  ندرل)6أأل ةللنالبحج أ لا شل)
 هعيالديجص  لأن  دأ لحعر دصرل    لار لبحلا لبح  شلأ  أ لبحلا لبح  يم لأنالعشل نمالبح أ ل أجأ ل

 دددال  األدددالد بارلنردددصىالباندددالبحتدددي اب  ل  دددةل دددابالبحنتددد عناألالثصالتددد عنصالرددد ل تدددهشلبحتدددامصيلبحن يددد رل
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 & Frank et al., 2019; Cheng)أ  ل لا هلبح  يجرلنللث  لبح ابتصيلبحتصث رلل ثصح أا رلبحن األر
Walton, 2019; Kelton & Pennington, 2020; Yang et al., 2020; Badawy, 2021; 

Perols & Murthy, 2021)ل يدىلدال  األدالد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  لحدللن  دأالن  أندص  لمأ دلل 
   لنالادصاارل د شل نصعدملبحن  أندصيالأأليألد لندالع درلأ اجدرلب  ندص لبحنتد عناألال  دةلاد هلبحن  أندصيل  د ل

تد عناألالندال  يدد شلند ال د ارلبحتددامرل  دةلبح لدصظل  ددةل لنمددالبحنب ردص ل دابالبالتد عنصا لثصيةددصررلدحدةل  دلل
ننددصل لتددص  لردد ل  تدديالل نددالبحن  أنددصيلأ   يددملب  نددصاليل دد أىلبر اب ددصيلأ  دد بىلتدد   رلردد لبحنتدد   م 

ملصءرل دابابيلبالتد عنصالبح د ليد شلب رص لادص لثصيةدصررلدحدةل  دلليدأرالبحع درلرد ل  ندص لبحتدامرالأألد  م ل  دةل
ن رلبحتامرلأ ت صالباتهشلأبح  ر لبح    لبحنلت      با بءلبحنصح الأثصح  لصح ليؤعال  ةلتل

مص دديلح ددصحللبح صح ددرلبحعص  ددرلأادد لدارددص لل Ranks ل البحا ددلل)7منددصلي ةددللنددالبحجدد أ لبح ددصح لا ددشل)
  األددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  الثنددصل   دد ل الب جددصهلبتدد جصثصيلبحنتدد عناألالادد لةدداأارل ددأريال  األددال

رصىالبانالبحتي اب  لةنالنار صيلبح دأب شلبحنصح درلح تدامصيالح نتدص  رل  دةلب ردص ل دابالبالتد عنصالد بارلن
رددد لباتدددهش ل يدددىلي ةدددلل الا دددصعلبا نصندددًصلندددالجص دددللبحنتددد عناألالثصحن  أندددصيلبح ددد ليأراادددصل  األدددالد بارل

ل ص  رلبحابث ر نرصىالبانالبحتي اب  لااني هصلر ل  ي شلبحلا لبالت عنصاألرلر لاملبحعأارلبح 
 Wilcoxon Signed Ranks Test :7جدول 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

B- A 

Negative Ranks 4
a

 8.25 33.00 

Positive Ranks 48
b

 28.02 1345.00 

Ties 11
c

   

Total 63   

a. B< A 

b. B> A 

c. B = A 

 (H1aنتيج  اختبار الفرض الفرعي ) 6-3-7-2-2
ندصلد بلمددصالنتد أالر ددارلبحنتد عنالمن غيددالن د  ليددؤعالن  أً ددصلل لبر ثددصاH1aبحلددا لبحلا د ل)لبتد ه ا

ل  ةلبح   رلبييجص  رل يالبير صرل ال  األالد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  لأ دابالبالتد عنصالرد لباتدهشا
 ن  نددةلبحلWilcoxon Signed-Rank Testأبتدد ر شلبحثص عددصالردد لادد بلبحتددهالبر ثددصالأأل كأمتددأال

ح ي  يالنا ثى يال)ريالنت    يا ليجابءلبحن صا دصيلبحع ص  درلأ   يد لند البالرد  ال ديالأتد ى لبح ي  ديا ل
لأالر ثصالا بلبحلا ل شل  أأل للبحةل أارلرا لبح  شلمنصلي  :
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H0:ير  دددفلبح دددهعيالبييجدددص  لبحن  دددأ لحعر دددصرل دددال  األدددالد بارلنردددصىالباندددالبحتدددي اب  ل  دددةل دددابالاللل
ل الت عنصالثهتهشلبحتامصيلبحن ي رلثصح أا رلبحن األرلثصر  النت أالر ارلبحنت عناب

ل ل  ةلبحن صا رلبحعص  ر 8ر لبحج أ لا شل)أأل ةلل  ص  لا بلبالر ثصال

 (H1aنتاتج اختبار الفرض الفرعي ) :8جدول 
 االختبار االدصائي انفرض

االختبار 

 انًستخذو
N Z 

P-

value 

 

 

 

H1a 

 

١ش مإل٠جةةةةةةاتٟ ٠خرٍةةةةةةث مٌرةةةةةةد 

مٌّمٕٛٞ ٌإل صةاح عةٓ ذمش٠ةش 

إدمسج ِخاغش مألِٓ مٌث١ثشمٟٔ 

عٍةةةٝ لةةةشمس مالسةةةرنّاس تدسةةةُٙ 

مٌيةةةشواخ مٌّم١ةةةذج تاٌثٛسلةةةح 

مٌّصةةةش٠ح تةةةالرق  ِثةةةرٜٛ 

 1لثشج مٌّثرنّش

  ةةةةش مإل صةةةةاح عةةةةٓ ذمش٠ةةةةش 

إدمسج ِخةةةةةةةةةةةةاغش مألِةةةةةةةةةةةةٓ 

مٌثةةةةةةة١ثشمٟٔ عٍةةةةةةةٝ لةةةةةةةشمس 

 مٌّثرنّش٠ٓ رٚٞ مٌخثشج1

 

 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks 

Test 

36 4.612 0.000 

  ةةةةش مإل صةةةةاح عةةةةٓ ذمش٠ةةةةش 

إدمسج ِخةةةةةةةةةةةةاغش مألِةةةةةةةةةةةةٓ 

مٌثةةةةةةة١ثشمٟٔ عٍةةةةةةةٝ لةةةةةةةشمس 

 مٌّثرنّش٠ٓ ل١ٍٍٟ مٌخثشج1

27 3.836 0.000 

 لدحددةل المددملنددالبحنتدد عناألال أ لبحر ددارلأ  ي دد لبحر ددارل تدد جي أال8 تدديال  ددص  لبالر ثددصال)جدد أ لا ددشل
باندالبحتدي اب  ل  د ل  يد شل تد صالباتدهشلأب ردص اشلح داباللث أارلن  أ رلحعر صرل دال  األدالد بارلنردصىا

ا بل    ل النت أالر دارل%  لأل5 ل  ملنال)000. ل)P-valueبالت عنصالر لباتهشال يىلمص يل  نرل)
د بارلنردصىالباندالبحتدي اب  لبحنت عنالمصالحهصل هعيالن  أ ل  ةلبح   درل ديالبحن  دأالبحن  أندص  لح  األدال

لصالثهتهشلبحتامصيلبحن ي رلثصح أا رلبحن األر أ ابالبالت عن

الح   يدد لندد ال ددأرل( المحسةةوب Zوقةةام الباحثةةان بةةرجراء مقارنةة  بةةين الحةةاالت السةةابق  باسةةتخدام قيمةة )
 لبحن تددأثرلردد لبح صحددرلباأحدد لZ ددهعيالنتدد أالبحر ددارل  ددةلبح   ددرلن ددملبح ابتددرالنددالردد  لن صا ددرل  نددر)

 لبحن تأثرال  ل حعل  ةل أرل هعيالنت أالر ارلبحنتد عنال  دةلبح   درلZنر)ثصح صحرلبحعص  رالرم نصليب يل  
أكبةر  لبحن تدأثرلرد ل صحدرلبحنتد عناألال أ لبحر دارلZن ملبح ابتدر لأثدصحاجأفلدحدةلبح  دص  ل   دظل ال  ندرل)

عيال لبحن تددأثرلردد ل صحددرلبحنتدد عناألال  ي دد لبحر ددار لأادد بل   ددةل الر ددارلبحنتدد عنالمددصالحهددصل ددهZ  نددرل)لمةةن
ل لرفض فرض العدم، وقبول الفرض البديلن  أ ل  ةلبح   رلن ملبح ابتر لأنالعشل شل

  ;7108Espahodi et al., 2019   لالنأتددددةا7109أ  لدددد لادددد هلبح  يجددددرلنددددلل ابتددددصيل)  دددد ال

Obamuyi, 2013; Christanti & Mahastanti, 2011)دحدةلأجدأ ل دهعيالن  ددأ لل أ دد يبح د لل
بالبالتددد عنصال أل  دددةلبح   دددرل ددديالبير دددصرل دددالبحن  أندددصيلريدددالبحنصح دددرلأ دددابالحنتددد أالبحر دددارل  دددةل دددال
 ال يدىليأجد ل دهعيالH1aالدحدةل  دأ لبحلدا لبحلا د ل)ويخمةص الباحثةان ممةا سةبقبالت عنصالر لباتهش ل

ن  دددأ لالرددد  الر دددارلبحنتددد عنال  دددةلبح   دددرلبييجص  دددرل ددديالبير دددصرل دددال  األدددالد بارلنردددصىالباندددال
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 لأ  مد لاد هلبح  يجدرلبا لدصفلبحدأ  لثهان درل دهعيالباندالبحتدي اب  ل  دةل  لأ ابالبالتد عنصالثصاتدهشبحتي اب
لنت   ملبحتامصيلنالجص للبحنت عناألال أ لبحر ار 

 (H1bنتيج  اختبار الفرض الفرعي ) 6-3-7-2-3
 غيالن   ليؤعالنصلد بلمصالنت أالبح هايملبح  ن لح نت عنالمنل لبر ثصاH1bبت ه البحلا لبحلا  ل)

ن  أً صل  ةلبح   رلبييجص  رل يالبير دصرل دال  األدالد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  لأ دابالبالتد عنصالرد ل
لWilcoxon Signed-Rank Testأبتدددد ر شلبحثص عددددصالردددد لادددد بلبحتددددهالبر ثددددصالأأل كأمتددددأاللباتددددهشا

 ص  دددرلأ   يددد لنددد البالرددد  ال ددديالبح ن  ندددةلح ي  ددديالندددا ثى يال)ريدددالنتددد    يا ليجدددابءلبحن صا دددصيلبحع
لأت ى لبح ي  يا لأالر ثصالا بلبحلا ل شل  أأل للبحةل أارلرا لبح  شلمنصلي  :

H0:ير  ددفلبح ددهعيالبييجددص  لبحن  ددأ لحعر ددصرل ددال  األددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  ل  ددةل ددابالاللل
ل البح هايملبح  ن لح نت عنابالت عنصالثهتهشلبحتامصيلبحن ي رلثصح أا رلبحن األرلثصر  النت أل

ل ل  ةلبحن صا رلبحعصحعر 9ر لبحج أ لا شل)أأل ةلل  ص  لا بلبالر ثصال

 (H1bنتاتج اختبار الفرض الفرعي ) :9جدول 
 االختبار االدصائي انفرض

االختبار 

 انًستخذو
N Z 

P-

value 

 

 

 

H1b 

 

٠خرٍةةةةةةث مٌرةةةةةةد ١ش مإل٠جةةةةةةاتٟ 

مٌّمٕٛٞ ٌإل صةاح عةٓ ذمش٠ةش 

ألِٓ مٌث١ثشمٟٔ إدمسج ِخاغش م

عٍةةةٝ لةةةشمس مالسةةةرنّاس تدسةةةُٙ 

مٌيةةةشواخ مٌّم١ةةةذج تاٌثٛسلةةةح 

مٌّصةةةش٠ح تةةةالرق  ِثةةةرٜٛ 

 1مٌرد١ً٘ مٌمٍّٟ ٌٍّثرنّش

  ةةةةش مإل صةةةةاح عةةةةٓ ذمش٠ةةةةش 

إدمسج ِخةةةةةةةةةةةةاغش مألِةةةةةةةةةةةةٓ 

مٌثةةةةةةة١ثشمٟٔ عٍةةةةةةةٝ لةةةةةةةشمس 

 مٌّثرنّش٠ٓ مٌّل١ٍ٘ٓ ع١ٍّا1ً

 

 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks 

Test 

25 4.375 0.000 

عةةةةٓ ذمش٠ةةةةش    ةةةةش مإل صةةةةاح

إدمسج ِخةةةةةةةةةةةةاغش مألِةةةةةةةةةةةةٓ 

مٌثةةةةةةة١ثشمٟٔ عٍةةةةةةةٝ لةةةةةةةشمس 

مٌّثةةةرنّش٠ٓ  ١ةةةش مٌّةةةل١ٍ٘ٓ 

 ع١ٍّا1ً

38 3.932 0.000 

 لدحددددةل المددددملنددددالبحنتدددد عناألالبحنددددؤا يالأريددددالبحنددددؤا يال  ن ددددًصل9 تدددديال  ددددص  لبالر ثددددصال)جدددد أ لا ددددشل
يددد شل تددد صالباتدددهشل تددد جي أالث دددأارلن  أ دددرلحعر دددصرل دددال  األدددالد بارلنردددصىالباندددالبحتدددي اب  ل  ددد ل  

اد بل   د ل%  لأل5 ل  دملندال)000. ل)P-valueأب رص اشلح ابالبالت عنصالر لباتهشال يدىلمص ديل  ندرل)
 النتدد أالبح هايددملبح  ندد لح نتدد عنالمددصالحهددصل ددهعيالن  ددأ ل  ددةلبح   ددرل دديالبحن  ددأالبحن  أنددص  لح  األددال

لمصيلبحن ي رلثصح أا رلبحن األر أ ابالبالت عنصالثهتهشلبحتالد بارلنرصىالبانالبحتي اب  ل

الح   يدد لندد ال ددأرل( المحسةةوب Zوقةةام الباحثةةان بةةرجراء مقارنةة  بةةين الحةةاالت السةةابق  باسةةتخدام قيمةة )
 لبحن تددأثرلردد لبح صحددرلZ دهعيالنتدد أالبح هايددملبح  ندد ل  ددةلبح   درلن ددملبح ابتددرالنددالردد  لن صا درل  نددر)

بحن تدددأثرال  ل حدددعل  دددةل دددأرل دددهعيالنتددد أالبح هايدددملبح  نددد لل Zباأحددد لثصح صحدددرلبحعص  دددرالرم ندددصليب يل  ندددر)
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 لبحن تدددأثرلرددد ل صحدددرلZح نتددد عنال  دددةلبح   دددرلن دددملبح ابتدددر لأثدددصحاجأفلدحدددةلبح  دددص  ل   دددظل ال  ندددرل)
 لبحن تدأثرلرد ل صحدرلبحنتد عناألالريدالبحندؤا يال  ن دًص لأاد بلZ  ندرل)لأكبةر مةنبحنت عناألالبحنؤا يال  ن ًصل

رفض فرض بح  ن لح نت عنالمصالحهصل هعيالن  أ ل  ةلبح   رلن ملبح ابتر لأنالعشل شلل   ةل البح هايم
ل لالعدم، وقبول الفرض البديل

 ;Obamuyi, 2013 7108النأتدةال7109ال  د ال7171أ  لد لاد هلبح  يجدرلندلل ابتدصيل)دمحمال
Miazee & Hasan, 2014; Rena et al, 2016; Hoang & Phang, 2021 )دحةلل ي أ بح  لل

حنتددد أالبح هايدددملبح  نددد ل  دددةل دددابالبالتددد عنصال أل  دددةلبح   دددرل ددديالبير دددصرل دددالأجدددأ ل دددهعيالن  دددأ ل
الدحةل  أ لبحلا لبحلا د لويخمص الباحثان مما سبقبحن  أنصيلريالبحنصح رلأ ابالبالت عنصالر لباتهش ل

(H1bدرلبييجص  درل ديالبير دصرل ال يىليأج ل هعيالن  أ لالر  البح هايدملبح  ند لح نتد عنال  دةلبح   
 لأ  مد لاد هلبح  يجدرل البح هايدملبح  ند ل ال  األالد بارلنرصىالبانالبحتدي اب  لأ دابالبالتد عنصالثصاتدهش

ح نت عناألال  تالنالد ابكهشلح  األالد بارلنرصىالبانالبحتي اب  ال يدىلدالبحندؤا يلأبحتدهص بيلبح  ن درل
لن  أ ل  ةلجأ رل  مصنللأنالعشلجأ رل اباهلبالت عنصا  للبح  ل  مل  يهصلبحنت عنالحهصل هعيا

 (H1cنتيج  اختبار الفرض الفرعي ) 6-3-7-2-4
ندددصلد بلمدددصالمدددملندددالر دددارلبحنتددد عنالأنتددد أال هاي دددللبح  نددد لل لبر ثدددصاH1cبتددد ه البحلدددا لبحلا ددد ل)

األددالد بارلنرددصىالبانددالمن غيدداألالن دد حياليددؤعابالن ددًصلن  أً ددصل  ددةلبح   ددرلبييجص  ددرل دديالبير ددصرل ددال  
 Wilcoxonأبتد ر شلبحثص عدصالرد لاد بلبحتدهالبر ثدصالأأل كأمتدأاللبحتدي اب  لأ دابالبالتد عنصالرد لباتدهشا

Signed-Rank Testبح ن  نددةلح ي  دديالنددا ثى يال)ريددالنتدد    يا ليجددابءلبحن صا ددصيلبحع ص  ددرلأ   يدد لل
لا ل شل  أأل للبحةل أارلرا لبح  شلمنصلي  :ن البالر  ال يالأت ى لبح ي  يا لأالر ثصالا بلبحل

H0:ير  ددفلبح ددهعيالبييجددص  لبحن  ددأ لحعر ددصرل ددال  األددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  ل  ددةل ددابالاللل
بالتددد عنصالثهتدددهشلبحتدددامصيلبحن يددد رلثصح أا دددرلبحن ددداألرلثدددصر  النتددد أالبحر دددارلأبح هايدددملبح  نددد ل

لح نت عنالن ًص 

ل ل  ةلبحن صا رلبحابث ر 01ر لبحج أ لا شل)صالأأل ةلل  ص  لا بلبالر ث

 

 

 

ل
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 (H1cنتاتج اختبار الفرض الفرعي ) :10جدول 
 االختبار االدصائي انفرض

االختبار 

 انًستخذو
N Z 

P-

value 

 

 

 

H1c 

 

٠خرٍةةةةةةث مٌرةةةةةةد ١ش مإل٠جةةةةةةاتٟ 

مٌّمٕٛٞ ٌإل صةاح عةٓ ذمش٠ةش 

إدمسج ِخاغش مألِٓ مٌث١ثشمٟٔ 

عٍةةةٝ لةةةشمس مالسةةةرنّاس تدسةةةُٙ 

شواخ مٌّم١ةةةذج تاٌثٛسلةةةح مٌيةةة

مٌّصةةةش٠ح تةةةالرق  ِثةةةرٜٛ 

مٌخثةةةةةةشج ٚمٌرد١٘ةةةةةةً مٌمٍّةةةةةةٟ 

 ٌٍّثرنّش ِما1ً

  ةةةةش مإل صةةةةاح عةةةةٓ ذمش٠ةةةةش 

إدمسج ِخةةةةةةةةةةةةاغش مألِةةةةةةةةةةةةٓ 

مٌثةةةةةةة١ثشمٟٔ عٍةةةةةةةٝ لةةةةةةةشمس 

مٌّثةةةةةةرنّش٠ٓ رٚٞ مٌخثةةةةةةشج 

 ٚمٌّل١ٍ٘ٓ ع١ٍّا1ً

 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks 

Test 

16 3.402 0.001 

  ةةةةش مإل صةةةةاح عةةةةٓ ذمش٠ةةةةش 

غش مألِةةةةةةةةةةةةٓ إدمسج ِخةةةةةةةةةةةةا

مٌثةةةةةةة١ثشمٟٔ عٍةةةةةةةٝ لةةةةةةةشمس 

مٌّثةةةةرنّش٠ٓ ل١ٍٍةةةةٟ مٌخثةةةةشج 

 ٚ ١ش مٌّل١ٍ٘ٓ ع١ٍّا1ً

47 4.839 0.000 

 لدحدةل المدملندالبحنتد عناألال أ لبحر دارلأبحندؤا يال  ن دًصالأمد حعل01 تيال  ص  لبالر ثدصال)جد أ لا دشل
صرل دال  األدالد بارلنردصىالبحنت عناألال  ي  لبحر ارلأريدالبحندؤا يال  ن دًصل تد جي أالث دأارلن  أ درلحعر د

-Pبانددالبحتددي اب  ل  دد ل  يدد شل تدد صالباتددهشلأب رددص اشلح ددابالبالتدد عنصالردد لباتددهشال يددىلمص دديل  نددرل)
value(ادد بل   دد ل ال لص ددملبحر ددارلأنتدد أالبح هايددمل%  لأل5 ل  ددةلبح ا يددلال  ددملنددال)000. ال)001. ل

د بارلنرددصىالبانددالبحن  ددأالبحن  أنددص  لح  األددالبح  ندد لح نتدد عنالمددصالحددلل ددهعيالن  ددأ ل  ددةلبح   ددرل دديال
لأ ابالبالت عنصالثهتهشلبحتامصيلبحن ي رلثصح أا رلبحن األر بحتي اب  ل

الح   يدد لندد ال ددأرل( المحسةةوب Zوقةةام الباحثةةان بةةرجراء مقارنةة  بةةين الحةةاالت السةةابق  باسةةتخدام قيمةة )
 لبحن تأثرلZبح ابترالنالر  لن صا رل  نر)ل هعيال لص ملبحر ارلأنت أالبح هايملبح  ن ل  ةلبح   رلن م

 لبحن تدأثرلرد ل صحدرلبحنتد عناألالZر لبح صحرلباأح لثصح صحرلبحعص  ر لأثصحاجأفلدحةلبح  ص  ل   ظل ال  ندرل)
 لبحن تدأثرلرد ل صحدرلبحنتد عناألال  ي د لبحر دارلأريدالبحندؤا يالZ  نرل)لأقل من أ لبحر ارلأبحنؤا يال  ن ًصل

  ددةل ال لص ددملبحر ددارلأنتدد أالبح هايددملبح  ندد لح نتدد عنالمددصالحددلل ددهعيالن  ددأ ل  ددةلبح   ددرل  ن ددًص لأادد بل 
ل لرفض فرض العدم، وقبول الفرض البديلن ملبح ابتر لأنالعشل شل

دحدةل د شلأجدأ ل دهعيالن  دأ لح لص دملبحر دارلل أ د ي لبح د ل7171أ ر  فلاد هلبح  يجدرلندلل ابتدرلدمحمل)
 ددابالبالتدد عنصال أل  ددةلبح   ددرل دديالبير ددصرل ددالبحن  أنددصيلريددالبحنصح ددرلل  ددةأنتدد أالبح هايددملبح  ندد ل

 ال يدىليأجد لH1cالدحدةل  دأ لبحلدا لبحلا د ل)ويخمص الباحثةان ممةا سةبقأ ابالبالت عنصالر لباتدهش ل
  ددةلبح   ددرلبييجص  ددرل دديالبير ددصرل  ددهعيالن  ددأ لالردد  النتدد أالبحر ددارلأبح هايددملبح  ندد لح نتدد عنالن ددصًل

 لأ  مددد لاددد هلبح  يجددرلبحدددأ  لبحنا لدددلل  األدددالد بارلنرددصىالباندددالبحتدددي اب  لأ ددابالبالتددد عنصالثصاتددهشل ددا
لح نت عناألال جصهل ان رلبت عنصالبحتامرلر لبانالبحتي اب  لأ نص رل نالبحن  أنصي 
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 (Other Analysisتحميمت أخرى ) 6-3-8
 التحميل اإلضافي 6-3-8-1

  ددةل  ددللن هج ددرلي ددص رلبر ثددصالبح   ددصيلبحا  تدد رللAdditional Analysis  دداالبح   يددملبيةددصر ل
الث دد ل  دد ي هصلنددالردد  لد رددص لن غيددابيل Fundamental Analysisن ددملبح ابتددرلثصح   يددملباتصتدد 

ج ي رلأن صحج هصلمن غيابيلا ص  رل ألن  حرال أل غييالىاأل رلن صحجرلث  لبحن غيابيالأ حعليجدابءلن صا درل
ح   ي دديالبيةددصر لأباتصتدد الح   يدد لندد البالردد  ال ي هنددصالأ حددعلثغددا ل ددأريالبحنيألدد لنددال دديال  ددص  لب

ل  7108بحأةأرل  ةلبح   صيلبحا  ت رلن ملبح ابترلثصح   يملباتصت ل)يم ال

أردد لادددملبح   يددملبيةدددصر ل ددصشلبحثص عدددصال  غييددالن صحجدددرلبحن غيدداألالبحن ددد حيال)بحر ددارالنتددد أالبح هايدددمل
مدمل لH1a, H1bأثصح دصح ل دشلد دص رلبر ثدصالبحلاةديالبحلدا ييال)لايمهما إلى متغيرين رقةابيينوتحو بح  ند  ل

  ةل  هالثصال  نص ل  ةلبحن رملبحا ص  الأندالعدشل دشلبتد   ب لبحلاةديالبحلدا يياالن دملبح ابتدرالثتدؤبحيال
لمنصلي  :

 لبح   درلبح هعياألددرل دديالادمليددؤعالنتد أالر ددارلبحنتدد عنال  دةل ددابالبالتد عنصالردد لباتددهشالرد لتدد صل:1س
بير صرل ال  األالد بارلنرصىالبانالبحتي اب  لأ ابالبالت عنصالثهتهشلبحتامصيلبحن يد رلثصح أا درل

لبحن األر 

اددمليددؤعالنتدد أالبح هايددملبح  نددد لح نتدد عنال  ددةل ددابالبالتدد عنصالرددد لباتددهشالردد لتدد ص لبح   دددرلل:2س
بانددالبحتددي اب  لأ ددابالبالتدد عنصالثهتددهشلبحتددامصيلبح هعياألددرل دديالبير ددصرل ددال  األددالد بارلنرددصىال

لبحن ي رلثصح أا رلبحن األر 

أحعجصثددرل  ددةلادد يالبحتددؤبحياال ددصشلبحثص عددصال   تدد شلبح ي ددرلرا  ددًصلدحددةل ي  دديالنتدد    ياالأ ددشلبتدد ر بشل
 لح ي  دديالنتد    ياالأ أ ددملبحثص عددصالدحدةلبح  ددص  لبح صح ددرلرددلMann-Whitney Testبر ثدصالنددصالأأل  دد ل

ل :00بحج أ لا شل)

 (2، س1نتاتج اإلجاب  عمى )س :11جدول 
يعانجت 

 انًتغير

في ظم اعتبار خبرة 

 انًستثًر يتغيراً رلابياً 

في ظم اعتبار يستىي انتأهيم 

 انعهًي نهًستثًر يتغيراً رلابياً 
 االختبار انًستخذو

P-value 0.038 0.010 Mann-Whitney Test 

ل
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% ال5 ل  ةلبح أبح ال  ل  دملندالنتد أالبحن  أ درل)010.ال) 038.اصل) ج لP.Valueأثصح االح  نرل
ظ لأادد بليؤمدد ل  ددةل ان ددرلادد يالبحن غيدداألالردد ل( "بةةنعم2، س1)سلتمةةت االجابةة  عمةةى السةةؤالينأنددالعددشل

لبح هعيال  ةلبح   رلن ملبح ابتر 

 تحميل الحساسي  6-3-8-2
 أل ت أللح  ي شل أرلبح  ص  لبح  ل شلبح أ مللمن هج رلSensitivity Analysis لت ر شل   يملبح تصت رل

دحيهدصلندالردد  لبح   يدملباتصتدد الأ  دصالندد البرد  البر ابةددص لل دال  ددص  لبح   يدملباتصتدد  لأ حدعلنددال
 One at a time Sensitivityر  لبر  الىا ل  ص لبحن غيدابيلبحا  تد رل)بح دصثلالبحنتد  م لأ تدنةل

Measuresأ تنةلثصح   يدملبح دصن  للال ألبر  ال جشلبح ي رFactorial Analysisال ألبرد  البحل دارل
ل  7108)يم اللDifferential Sensitivity Analysisبحين  رلأ تنةل    يملبح تصت رلبح لصة  

أألاالبحثص عصال النصلي صتللبحث ىلبح صح الاألدجابءل   يملبح تصت رلثصر  الىدا لبح  دص لالر ثدصال 
 لب  ندص ًبلH1 ث ىلر لبح ي رلبحن األر لح حعلر  ل شلد ص رلبر ثصالردا لبحث دىلبحا  تد ل)بح   رلبحا  ت رلح

  ةلىاأل رل  ص ل  ي رلح ن غيالبح صثللبحرص لث ابالبالت عنصالرد لباتدهشال يدىل دشلب  تدصللن أتد لا أ ل
 لرد ل صحدرل0)ل ي رلبحنت عناألال  ةلبح صاليلبالر ابة رلثصت ر بشلن  دص لنمدأالندال اج دياال هرد لبح  ندر

نأبر ل نصًنصالأنأبر ل  اجرلم يارالأبح  نرل) لا لرد ل صحدرلنأبرد الأريدالنأبرد لدحدةل د لندصالأريدالنأبرد ل
 ل  دص  لبر ثدصالبحلدا ل07  لأ  دا لبحجد أ لبح دصح لا دشل)7109؛ل  د ال7108 نصًنصل  صتًصل  ةل)بحتي ال

للبحا  ت لح ث ىلر لامل   يملبح تصت ر 

 ( في ظل تحميل الحساسي H1بار الفرض الرتيسي لمبحث )نتاتج اخت :12جدول 
Test Statistics

a
 

 B_ - A 

Z -6.471
b

 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks.        

% الننصل5 رل) ل  ملنالنت أالبحن  أل000. لا ل)P.Value ل ال  نرل)07أأل ةللنالبحج أ لا شل)
بنمةةوذج تحميةةل  H1ومةةن ثةةم قبةةول الفةةرض الرتيسةةي    دد لاردد لبحلددا لبح دد شلأ  ددأ لبحلددا لبح دد يم ل

لأألاالبحثص عصال الا هلبح  يجرل ؤم ل  رلنصل أ  لدح للنال  ص  لر لبح   يملباتصت  الحساسي . 

ل
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 خمص  نتاتج اختبار فروض البحث 6-3-9
لر ثصالراأ لبحث ىال  ةلبح  ألبح صح :يأةللبحج أ لبح صح لر  رل  يجرلب

 

 انفرض

 

 صيغت انفرض

يذي انتأييذ في 

دانت انتذهيم 

 األساسي

يذي انتأييذ في 

دانت انتذهيم 

 اإلضافي

يذي انتأييذ في 

 دانت تذهيم

 انذساسيت

مٌفشض 

مٌش ١ثٟ 

H1 

٠ةةةل ش مإل صةةةاح عةةةٓ ذمش٠ةةةش إدمسج ِخةةةاغش 

مألِٓ مٌث١ثشمٟٔ إ٠جاتًةا ِٚم٠ًٕٛةا عٍةٝ لةشمس 

مالسةةةةةةةرنّاس تدسةةةةةةةُٙ مٌيةةةةةةةشواخ مٌّم١ةةةةةةةذج 

 تاٌثٛسلح مٌّصش٠ح1

 

 ذُ لثٌٛٗ

 

- 

 

 ذُ لثٌٛٗ

مٌفشض 

 مٌفشعٟ

H1a 

٠خرٍث مٌرةد ١ش مإل٠جةاتٟ مٌّمٕةٛٞ ٌإل صةاح 

عةةٓ ذمش٠ةةش إدمسج ِخةةاغش مألِةةٓ مٌثةة١ثشمٟٔ 

عٍةةةةٝ لةةةةشمس مالسةةةةرنّاس تدسةةةةُٙ مٌيةةةةشواخ 

مٌّم١ةةةةذج تاٌثٛسلةةةةةح مٌّصةةةةش٠ح تةةةةةالرق  

 ِثرٜٛ لثشج مٌّثرنّش1

 

 ُ لثٌٛٗذ
 

- 

 

- 

مٌفشض 

مٌفشعٟ 

H1b 

٠خرٍث مٌرةد ١ش مإل٠جةاتٟ مٌّمٕةٛٞ ٌإل صةاح 

عةةٓ ذمش٠ةةش إدمسج ِخةةاغش مألِةةٓ مٌثةة١ثشمٟٔ 

عٍةةةةٝ لةةةةشمس مالسةةةةرنّاس تدسةةةةُٙ مٌيةةةةشواخ 

مٌّم١ةةةةذج تاٌثٛسلةةةةةح مٌّصةةةةش٠ح تةةةةةالرق  

 ِثرٜٛ مٌرد١ً٘ مٌمٍّٟ ٌٍّثرنّش1

 

 ذُ لثٌٛٗ
 

- 

 

- 

مٌفشض 

مٌفشعٟ  

H1c 

٠جةاتٟ مٌّمٕةٛٞ ٌإل صةاح ٠خرٍث مٌرةد ١ش مإل

عةةٓ ذمش٠ةةش إدمسج ِخةةاغش مألِةةٓ مٌثةة١ثشمٟٔ 

عٍةةةةٝ لةةةةشمس مالسةةةةرنّاس تدسةةةةُٙ مٌيةةةةشواخ 

مٌّم١ةةةةذج تاٌثٛسلةةةةةح مٌّصةةةةش٠ح تةةةةةالرق  

ِثةةرٜٛ مٌخثةةشج ٚمٌرد١٘ةةً مٌمٍّةةٟ ٌٍّثةةرنّش 

 ِما1ً

 

 ذُ لثٌٛٗ
 

- 

 

- 

مٌثلمي 

مألٚي 

 (1)ط

ً٘ ٠ل ش ِثرٜٛ لثشج مٌّثرنّش عٍٝ لشمس 

ألسةةُٙق  ةةٟ سةة١اق مٌمقلةةح مالسةةرنّاس  ةةٟ م

مٌرد ١ش٠ةةةح تةةة١ٓ مإل صةةةاح عةةةٓ ذمش٠ةةةش إدمسج 

ِخاغش مألِةٓ مٌثة١ثشمٟٔ ٚلةشمس مالسةرنّاس 

تدسةةةةةةُٙ مٌيةةةةةةشواخ مٌّم١ةةةةةةذج تاٌثٛسلةةةةةةح 

 مٌّصش٠ح؟

 

 

- 

 مإلياتح

 تٕمُ
 

- 

مٌثلمي 

مٌنأٟ 

 (2)ط

ً٘ ٠ل ش ِثةرٜٛ مٌرد١٘ةً مٌمٍّةٟ ٌٍّثةرنّش 

عٍٝ لشمس مالسرنّاس  ٟ مألسةُٙق  ةٟ سة١اق 

مقلةةح مٌرد ١ش٠ةةح تةة١ٓ مإل صةةاح عةةٓ ذمش٠ةةش مٌ

إدمسج ِخةةةةاغش مألِةةةةٓ مٌثةةةة١ثشمٟٔ ٚلةةةةشمس 

مالسةةةةةةةرنّاس تدسةةةةةةةُٙ مٌيةةةةةةةشواخ مٌّم١ةةةةةةةذج 

 تاٌثٛسلح مٌّصش٠ح؟

 

 

- 

 مإلياتح

 تٕمُ
 

- 
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 نتاتج البحث والتوصيات ومجاالت البحث المقترح  6-4
حث ددىلبحن  ا ددرالأ حددعل  ددةلي  دصأ لادد بلبحجدديءلنددالبحث ددىل اةددًصلح  ددص  لبحث دىالأ أ دد ص لالأنجددصاليلب

لبح  ألبح صح :

 نتاتج البحث 6-4-1
 عالبير صرل ال  األالد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  ل  دةل دابالبالتد عنصالل  صأ لبحث ىل ابترلأبر ثصا

أ نمال ا ل اشل  ص  لبحث ىالثت  للبح اا لأبح جاأل د ل  دةلثهتهشلبحتامصيلبحن ي رلثصح أا رلبحن األر ل
ل:لبح  ألبح صح 

ر نددصلي   ددد لثصحتددد لبح ادددا الر دد لبحث دددىلدحدددةل الباندددالبحتددي اب  ال تدددنمل نص دددرلبا اندددرلأبحتدددثمصيل -
أبح ابن لأ  أ لبحن تهرلنالبحهجنصيلأبح أب ىلبيحك اأ  رلبح د ل نمدال ال دؤعال  دةل  بءل ن هدصلثتدممل

 برااص لر ص لأمفءالأ حعلنال جمل   ي ل ا بالبح لصظل  ةلتاألرلبحن  أنصيلأت ن هصلأ أل

منددصلر دد لبحث ددىلردد لتدد للبح اددا الدحددةل الد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  ال   دد ل هددصل  ددصشلبحتددامصيل -
    دد لن هج ددرلن صتددثرل نم هددصلنددال  ليدد لأ تددغيملةددأبث لا ص  ددرل تددص  اصل  ددةل نص ددرل  ان هددصلأ  ددأحهصل

حدأ  الأبالا ندصشل  ةدنيالبحن  أنص  ر لأح  تيال ن  رلد بارلا هلبحنردصىاال   دصالبحتدامصيلدحدةل  ن درلب
بحننصاتدددصيلبحجيددد رلرددد لنجدددص لد بارلنردددصىالباندددالبحتدددي اب  الأب  ندددص لن هج دددرل كعدددالناأ دددرلح تددد جصثرل
ح  ه ي بيلبحتي اب  رلبحج ي رلأبحن ىأارالأ حعلنال جدمل  اد شلبحلأب د لبح د ل  دأ ل  دةلبحتدامرلندالبي بارل

 بحل صحرلحنرصىالبانالبحتي اب   

ردد لتدد رلبح اددا ل  ًةددصالدحددةل الا ددصعلبح  يدد لنددالجهددصيلأةددللبحن ددصييالأبحجهددصيللمنددصلر دد لبحث ددى -
بحا ص  ددرلأبحهي ددصيلبحن انددرلح نددملبح أا ددصيلردد لبحدد أ لبحنر  لددرالبا ندديل  ىددأألالأ  ادد شلبير ددصرل ددال
  األالد بارلنرصىالبانالبحتي اب  لنالر  لد  بالبح  ي لنالبالاتص بيلبحنه  درلرد لاد بلبح د   لبالل

للرد لن داالأ  دةلبحدارشلندالبا ندصشلن دالثدصانالبحتدي اب  البالل  دللحدشليد شلد د بالباتدص ل ألن  دصال  
 ي اشل ن  رلد  ب ل  األالنرصىالبانالبحتي اب  لر لن ا ل

أ  ًةصلر  لبحث ىلر لت للبح اا الدحةل البير دصرل دال  األدالد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  لياتدمل -
يلح نتدد عناألالأريددااشلنددال  دد صللبحن ددصحلال ددأ لبحجهددأ لبحن  أحددرلردد لدتددصابيلديجص  ددرل ددالبحتددامص

نجص لبانالبحتي اب  لأبح نص رلنالبحهجنصيلبيحك اأ  ر لأثصح صح ل تصاشلر لبح  لنالاصاارل  شل نصعمل
بحن  أندددصيل ددديالبي بارلأ  ددد صللبحن دددصحلالنندددصل لنمدددالبحنتددد عناألالندددال  يددد شلنددد ال ددد ارلبحتدددامرل  دددةل

نندصل لتدص  لل نالبحن  أنصيلأ   يملب  نصاليل  أىلبر اب صيلأ   بىلتد   رلرد لبحنتد   م بح لصظل  ةل
ر ل  تيالملصءرل دابابيلبالتد عنصالبح د ليد شلب رص لادص لثصيةدصررلدحدةل  دلليدأرالبحع درلرد ل  ندص لبحتدامرال
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ن رلبحتامرلأ ت صالباتهشلأبح  رل  البح    لبحنلت     لأأل  م ل  ةلبا بءلبحنصح الأثصح صح ليؤعال  ةلتل
 ننصلي  م لديجصثًصل  ةل  تيالبا بءلبحنصح لح تامصي 

منصلر  لبحث ىلر لت للبح اا الدحةل ال ابابيلبحنت عناألال   ند لرد لمعيدالندالبا  دصال  دةلث د ل -
تددنص هشلبحتر دد رلأر ص  ددهشلبحلا  ددر ل يددىلدالنتدد أالر ددارلبحنتدد عناألالأ ددهاي هشلبح  ندد لحددلل ددهعيال

 ابكهددشلأرهنهددشلحن  ددأال  األددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  لأريدداهلنددالبحن  أنددصيلريددالد  ددةل  تدديال
 بحنصح رلبح  ل ل لل  هصلبحتامصيالننصليؤعالديجصًثصل  ةل  تيالجأ رل ابااشلبالت عنصا  

 الأبحن   دد ل أجددأ ل ددهعيالH1أ دد لر دد لبحث ددىلردد لتدد للبح جاأل دد الدحددةل  ددأ لبحلددا لبحا  تدد لح ث ددىل) -
ن  أ لحعر صرل ال  األالد بارلنرصىالبانالبحتي اب  ل  ةل ابالبالت عنصالر لباتهش لأادألديجص  لأل

 نصلي ل لنللنصل أ ملدح للبحث ىلر لت للبح اا  

 الأبحن   دد لثددصر  البح ددهعيالH1aأ  ةددًصلر دد لبحث ددىلردد لتدد للبح جاأل دد الدحددةل  ددأ لبحلددا لبحلا دد ل) -
رلنردصىالبانددالبحتدي اب  ل  ددةل ددابالبالتد عنصالردد لباتددهشالبييجدص  لبحن  ددأ لحعر دصرل ددال  األددالد بال

 ثصر  النت أالر ارلبحنت عنا لأاألنصلي ل لنللنصل أ ملدح للبحث ىلر لت للبح اا  

 الأبحن   ددد لثددصر  البح دددهعيالH1bمنددصلر دد لبحث دددىلردد لتددد للبح جاأل دد الدحدددةل  ددأ لبحلدددا لبحلا دد ل) -
نردصىالبانددالبحتدي اب  ل  ددةل ددابالبالتد عنصالردد لباتددهشاللبييجدص  لبحن  ددأ لحعر دصرل ددال  األددالد بار

 ثصر  النت أالبح هايملبح  ن لح نت عنا لأاألنصلي ل لنللنصل أ ملدح للبحث ىلر لت للبح اا  

 الأبحن    لثصر  البح دهعيالH1cمنصلر  لبحث ىلر لت للبح جاأل  ل  ًةصالدحةل  أ لبحلا لبحلا  ل) -
 ددال  األددالد بارلنردصىالبانددالبحتدي اب  ل  ددةل ددابالبالتد عنصالردد لباتددهشاللبييجدص  لبحن  ددأ لحعر دصر

 ثصر  النت أالر ارلأ هايملبحنت عنالن ًص لأاألنصلي ل لنللنصل أ ملدح للبحث ىلر لت للبح اا  

 لثتددؤبحيا لH1a, H1bر دد ل ددشلبتدد   ب لبحلاةدديالبحلددا ييال)لوفيمةةا يتعمةةق بمةةدخل التحميةةل اإلضةةافي، -
ب لباأ لبر ثصالنصلد بلمصالنت أالر دارلبحنتد عنال دؤعال  دةل دابالبالتد عنصالرد لباتدهشالبت ه البحتؤل

ردد لتدد ص لبح   ددرلبح هعياألددرلن ددملبح ابتددرالأمص دديلبيجصثددرل دد  ش لأبتدد ه البحتددؤب لبحعددص  لبر ثددصالنددصلد بل
   درلبح هعياألدرلمصالنت أالبح هايملبح  ن لح نت عناليؤعال  دةل دابالبالتد عنصالرد لباتدهشالرد لتد ص لبح

 ن ملبح ابترلأمص يلبيجصثرل  ةًصل   ش 

ال دشلبح أ دملدحدةل د شلبرد  البح  دص  لH1وفيما يتعمق بتحميةل الحساسةي  فةي حالة  الفةرض الرتيسةي  -
الأنددالعددشل Robust ددالبح   يددملباتصتدد الأ ال  ددص  لبر ثددصالبحلددا لردد لاددملبح   يددملباتصتدد لن ي ددر

    يملبح تصت ر   نأ اللH1  أ لبحلا لبحا  ت ل
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 البحث توصيات 6-4-2
أر صلحنصلب  هةلبح دللبحث دىلندال  دص  لثتد  للبح ادا لأبح جاأل د الأرد لةدأءل د أ هاليأ دةلبحثص عدصالثندصل

لي  :

 ان رليألص رلأ  لبحتامصيلأباجهيرلبحا ص  رل بيلبح  رالنالرد  لبحندؤ نابيلأبح د أبيلبح  ن درالثهان درل -
 ىالبانالبحتي اب  لأ أمي لناب للبح تصثصيل  ةلا بلبير صر بير صرل ال  األالد بارلنرص

ةدداأارل  ددصشلبحجهددصيلبحن دداألرلبحن   ددرل ر دد بالن ددصييالبحن صتددثرلأبحنابج ددرل  ددأريالداتددص بيلمصر ددرل ددال -
ن  أال  األالد بارلنرصىالبانالبحتي اب  الأ  ةًصل أريالداتص بيلمصر رل دالنتد أح رلناب دللبح تدصثصيل

  ةلدر صرلبحتامصيل ال  األالد بارلنرصىالبانالبحتي اب      لبح أمي ل 

ةاأارلبا نصشلبحهي رلبح صنرلح ا صثرلبحنصح رل  أج للأيألص رلأ  لبحتامصيلثهان رلبير صرل ال  األدالد بارل -
نرددصىالبانددالبحتددي اب  النددالردد  ل تددالع صرددرلبير ددصرلبالر  ددصا ل ددالادد هلبحن  أنددصيلردد لبح  ددصاألال

يال الىاأل لد  بالبحن دصييالبياتدص  رلبح د ل د اشل ن  درلد د ب لأ دا ل  األدالنردصىالبحت أ رلح تامص
 بانالبحتي اب  لأبالت لص رلنال جصاللبح أ لباراالر لا بلبحتها 

يجددلل  ددةلبحثددص عيالدجددابءلبحنيألدد لنددالباث ددصىلردد لنجددص لبانددالبحتددي اب  الأ ابتددرل عدداهل  ددةل ددابابيل -
 أمي لناب دللبح تدصثصيل  دةلاد بلبير دصرل  دةلاد هلبح دابابيلندال   صللبحن صحللنالجهرالأنا أ ل

 جهرلبراا ل

منددصليأ ددةلبحثص دددىلثةدداأارلبا ندددصشلبحجصن ددصيلبحن ددداألرلرص ددًرلرددد لنا  ددرلبح ابتدددصيلبح   ددصال  ددد األ ل -
نأةددأ صيل ددالبانددالبحتددي اب  لأبحعددأارلبح دد ص  رلبحابث ددرالأ اني هنددصلردد ل ددأريالبح  يدد لنددالبحن  أنددصيل

لر لباجملبحىأألملنالن اأالن صت  لأنه   لينالب رص لبح اباببح  ل  تال

 مجاالت البحث المقترح  6-4-3
   ارلبحثص عصال  ً بلنالنجصاليلبحث أىلبحنتد     رلأبح د ل ل د لبن د ب ًبلحهد بلبحث دىالأ حدعل  دةلبح  دأل

لبح صح :

    يالبحنصحييا  عالبير صرل ال  األالد بارلنرصىالبانالبحتي اب  ل  ةل  رل أ  صيلبحن -

  عالبير صرل ال  األالد بارلنرصىالبانالبحتي اب  ل  ةل ابالن للبال  نصا:ل ابترل جاأل  ر  -

 ابتدرلأبر ثددصال عددالنتدد أالبير ددصرل ددالنردصىالبانددالبحتددي اب  ل  ددةلتددن رلبحتددامرلأبا بءلبحنددصح ل -
 ح تامصي 
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ا درلبحن داألرل دال  األدالد بارلنردصىال عال أمي لناب للبح تصثصيل  ةلدر صرلبحتامصيلبحن ي رلثصح أل -
   نصا:ل ابترل جاأل  ر بالبانالبحتي اب  ل  ةل ابا لبالت عنصالأن لل

 عالبحر ص  لبح تغي  رلح تامصيل  ةلبح   رل يالبير صرل ال  األالد بارلنرصىالبانالبحتي اب  ل -
 أملصءرلبالت عنصا:ل ابترل جاأل  ر 
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 ( الدراس  التجريبي 1ممحق رقم )
 جامع  بني سويف

 كمي  التجارة   
 قسم المحاسب  

ل
 االستاذ الفاضل / األستاذة الفاضم  

 تحي  طيب  وبعد....

ل:ل صشلبحثص عيال ر  ب لث ىالأبح  لي    لثنأةأفر لدىصال 

 أثر إفصاح الشركات عن تقرير إدارة مخاطر األمن السيبراني عمى قرار االستثمار في األسهم"ظل

أن  شلحت ص  كشلبح أب شلبحنصح رلأ  األدالد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  لح تدامرل)  لبح د ل  ندملرد لنجدص ل
ت   صءلبحنار رالح بل اجألنالت ص  كشلبح كاشلثصتد  لصءل  ص دصيلاد هلبح ص ندرلثمدملبالت عنصابيلبحنصح رلأ ص نرلب

أةأرال يىل نعمل حعلجيءلنالن ى ثدصيل   يد لبحهد الندالبحث دىالأ  د لنتدصام كشلاصندرلجدً بلارداب ل
لبح ابتر 

لأ تمامشلن  ًنصل  ةل لتال  صأ مشالأ  ن ةلحكشلنيألً بلنالبح   شلأبحا  لر ل  ص كش 

 ا بقبول فاتق االحترام والتقديروتفضمو 

 

 الباحثان
 د/ صالب عمي صالب  أ.د/ محمود أحمد أحمد عمي                            
 مدرس المحاسب  والمراجع       أستاذ المحاسب  والمراجع                         

 ني سويفجامع  ب –جامع  بني سويف               كمي  التجارة  –كمي  التجارة 
 
 
 

 



 ......عن تقرير إدارة مخاطر االمن السيبراني اإلفصاحأثر           حممود أمحد أمحد علي؛ د/ صاحل علي صاحل عليد/ أ.     
 

  
 

 
 

  44  

 

: بيانات عام   أوال 
لبحنؤاملبح  ن :ل                                       ل -0

لبحأا لرلبح صح ر:ل                                      ل -7

ل   لت أبيلر ا علر لأا ل علبح صح ر:ل            لت ر ل -3

 ثاني ا: أهم المصطمحات الفني  ذات صم 
 ( األمن السيبرانيCybersecurity): األنجنأ رلنالبح    صيلأبح ن  صيلبح  ل دشل  دن نهصلح نص درل

 جهيرلبحكن يأ الأبحتثمصيلأ أب د لبح  ص دصيلأبح ى   دصيلثندصل   أ دللندال  ص دصيلأندصل   ندللندالرد نصيال
 لأبحأ دددأ لريدددالبحن دددارلثدددلالأبح غييددداال أل  ىيدددمال ألCyberattacksندددالبحهجندددصيلبالحك اأ  دددرل)

  ألبت غ  لريالنتاأف لتأءلبت ر بشا

 ( مخةةاطر األمةةن السةةيبرانيCybersecurity Risk،)نددال ك ددالبحنرددصىالبح دد ل أبجههددصلبحتددامصيالل
 يدددىل نمدددالحنردددصىالباندددالبحتدددي اب  ل ال دددؤ البحدددةلبا لدددصفلبح كدددصحيفلأبح دددهعيالبحتددد   ل  دددةل أب ددد ل

لدصظل  ديهش لمندصل البحهجندصيلبحتامصيالأبيةابالث  ارلبحتامصيل  ةلبال  كدصالأبك تدصللبح ند ءلأبح 
بيحك اأ  درلنم لددرلأحهددصل ددهعيالأبةدلل  ددةلبحنامدديلبحنددصح لح تدامصي لأ دد شلبحن هدد لباناألمدد لح ن صتدد يال

دىددصًابلي دد ب ل  األددالد بارلنرددصىالبانددالبحتددي اب  لل7107ردد ل  األددمللAICPA (2017) بح ددص أ ييا
لنرصىالبانالبحتي اب   للياتص لبحتامصيلأ  نهصلر لبير صرلبالر  صا ل الد بارل

 ثالث ا: بيانات الدراس  التجريبي 
ن اجدددرلرددد لبح أا دددرلبحتدددامرل)ل ل لتدددامرلنتدددصانرلن ددداألرل  ندددملرددد لنجدددص لبالتددد عنصابيلبحنصح دددرال

ن لادرلبتد عنصاألرلالأ  دأشل در بارل0980حتد رل059أرصةد رلح  دص أالل7115ن د لندصيأل (EGX) بحن داألر
  أنددددددصيالأنابكدددددديلبح  ص ددددددصيالأنامدددددديلبال  ددددددص الأبحنثددددددص  لبح م ددددددرالن  أ ددددددرلردددددد لنجددددددصاليل ك أحأج ددددددصلبحن

أبيحك اأ  ددصيلبالتدد ه ك رالأبار  ددرلأبحنتدداأثصيالأبح  ددملبح ددا الأبحندد رأ صيلبيحك اأ  ددر لأ  نددملبحتددامرل
نأافلنصااالأ ت أ لل ص  رل ن ءل أح رلأبت رلنالبح ن  صيلبح  ل غى ل 04111  ةل نميال كعالنا

أر نددصلي دد ل أ أح دد بلأ  يب  ددصلأ يجياألددص لابح ا  ددرلبحتدد أ  رلأبينددصابيلبح ا  ددرلبحن  دد رلأ ىددالن دداالبحنن كددر
الأبح ددد ل دددشل تدددااصلنار دددًصل هدددصل  األدددالناب دددلل30/07/7171بح دددأب شلبحنصح دددرلح تدددامرل دددالبحتددد رلبحن  ه دددرلرددد ل

ل 0/4/7170بح تصثصيلر ل

ل
ل
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 31/12/2020قاتم  المركز المالي المختصرة عن السن  المنتهي  في  .1
 2019 2020 بياٌ

 2143919121777 2156711771961 (1إيّاٌٟ مأللٛي غ٠ٍٛح مأليً)

 44515881112 42817881441 (2إيّاٌٟ مأللٛي مٌّرذمٌٚح)

 2988594909789 2999598669401 ( (2( + )1إجًاني األصىل ) )

 1118515111638 1112111571835 (3) إيّاٌٟ دمٛق مٌٍّى١ح

 1169919791241 1197418181566 (4ٌرضمِاخ )إيّاٌٟ مال

 2988594909789 2999598669401 (4( + )3إجًاني دمىق انًهكيت واالنتساياث )

 

 31/12/2020. قاتم  الدخل المختصرة عن السن  المنتهي  في 2

 2019 2020 بياٌ

 31118341932 19712471427 إ٠شمد مٌٕياغ

 (8612111775) (8916471674) ذىٍفح مٌٕياغ

 22496349157 10795999753 يجًم انربخ

 1791119 - إ٠شمدمخ ذيغ١ً  لشٜ

 (16514581783) (22312281549) ِصشٚ اخ ذيغ١ً

 5993549493 (11596289796) صافي انربخ لبم انضريبت

 (761422) 5991361 ظش٠ثح مٌذلً

 5992789071 (11590299436) صافي انربخ بعذ انضريبت

 0925 (0954) ي األرباحنصيب انسهى ف
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 31/12/2020. قاتم  الدخل الشامل عن السن  المنتهي  في 3
 2019 2020 بياٌ

 5992789071 (11590299436) صافي ربخ انعاو

 مٌذلً مٌياًِ م٢لش

 مدر١اغٟ ذم١١ُ مسرنّاسمخ ِرادح ٌٍث١  لثً مٌعشم ة

 ظش٠ثح مٌذلً مٌّرمٍمح تمٕالش مٌذلً مٌياًِ مأللشٜ

 

(411781749) 

9411218 

 

(416661211) 

111491895 

 (316161315) (312381531) ِجّٛع مٌذلً مٌياًِ م٢لش

 5596619766 (11892679967) إجًاني انذخم انشايم

 

 31/12/2020. قاتم  التدفقات النقدي  المختصرة عن السن  المنتهي  في 4
 2019 2020 بياٌ

 34212671476 45914681682  ٔيطح مٌريغ١ًلا ٟ مٌرذ ماخ مٌٕمذ٠ح مٌٕاذجح ِٓ 

 (27413271196) (42913821361) لا ٟ مٌرذ ماخ مٌٕمذ٠ح مٌٕاذجح ِٓ مألٔيطح مالسرنّاس٠ح

 (6911151112) (3111991183) لا ٟ مٌرذ ماخ مٌٕمذ٠ح مٌٕاذجح ِٓ مألٔيطح مٌر١ٍ٠ّٛح

 114691168 4141546 سل١ذ مٌٕمذ٠ح ِٚا  ٟ دىّٙا  ٚي مٌماَ

 4049546 3919784 يذ اننمذيت ويا في دكًها آخر انعاورص

 31/12/2020. قاتم  التغير في حقو  الممكي  المتخصرة عن السن  المنتهي  في 5

 2019 2020 بياٌ

 1117119971595 1117119971595 س ط مٌّاي مٌّصذس ٚمٌّذ ٛع

 11419451113 11514661346 مدر١اغاخ

 415631618 (4113761671)  ستاح ِشدٍح

 (5512721739) - ذٛص٠ماخ  ستاح

 5912781171 (11511291436) لا ٟ ستخ مٌماَ

 1918595119638 1902190579835 إجًاني دمىق انًهكيت
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 31/12/2020اإليضاحات المتمم  عن السن  المنهي  في  -6
تدثرلبحن داألرلأرد لةدأءلبح دأب ياليد شلد د ب لبح دأب شلبحنصح درلأر دًصلحن دصييالبحن صأسس إعداد القواتم المالي : 

أبح ددأب للبحن دداألرلبحتددصاألرلأىثً ددصلحن دد  لبح ك لددرلبح صاألر ددرالأألدد شلد دد ب ل ص نددرلبح دد ر صيلبح    ددرلىثً ددصل
لح ىاأل رلريالبحنثصتار 

الحال  األولى: في ضةوء قراءتةي لمقةواتم المالية  السةابق  وعممةا  بةأن تقريةر مراجعة  حسةابات الشةرك  عةن 
لقرير نظيف ) ير متحفظ(، وبصفتي مستثمر هل توافق عمى ما يمي:كان ت 2020عام 

َ 

      

 درجت انًىافمت                         
 

 

 

 انعباراث           

يىافك 

 تًاًيا

(5) 

يىافك 

بذرجت 

 (4كبيرة )

 
 

 يىافك

(3) 

غير يىافك 

 إنً دذ يا

(2) 

 

غير يىافك 

 (1تًاًيا )

      ٌيشوح ٔه سٛ  ذثرنّش  ٟ  سُٙ ٘زٖ م 1

2 

عٍةٝ مٌرةٛم1ٌٟ  1173ق  1124ق 1153وةاْ  2121ق 2119ق 2118إرم عٍّد  ْ سمش إلفاي سُٙ مٌيةشوح  ةٟ ٔٙا٠ةح 

 :2121 ّا ذٛلمه ٌثمش مٌثُٙ  ٟ ٔٙا٠ح 
 

 ٠مً ١ٌصثخ 111111 ي١ٕٗ -٠ض٠ذ ١ٌصثخ 1111111 ي١ٕٗ      ج -٠نثد عٕذ 1111111 ي١ٕٗ    ب- 

 
ال البحتامرل   يل  األال الد بارلنرصىالبانالبحتدي اب  الأ دشلالحال  السابق الحال  الثاني : افترض في 

 لأاهال  األدالد بارلنردصىالباندالبحتدي اب  ل7171بير صرل  للةنالنار صيلبح أب شلبحنصح رلح صشل
 ح تامرل)  لمنصلي  :

  
 2020تقرير إدارة مخاطر األمن السيبراني لمشرك  )ص( لعام 

 شرك السادة/ مساهمي ال
 صنيلبحتامرلثصالت  ص رل رىصالب  ب ل  األالد بارلنرصىالبانالبحتي اب  لبح دص ال دالبحن هد لباناألمد ل

 لرددد لد ددد ب لاددد بلبح  األدددا ل يدددىلدال ا دددصن لد بارلنردددصىالباندددالبحتدددي اب  لAICPAح ن صتددد يالبح دددص أ ييال)
رلبحن  أندددصيلأبا اندددرلندددالح تدددامرل نعدددملنجنأ دددرلندددالبحت صتدددصيلأبح ن  دددصيلأبحةدددأبث لبحن دددننرلح نص ددد

با دد بىلأبحهجنددصيلبالحك اأ  ددرلأبحأ ددأ لريددالبحن ددارلثددلالبح دد لنددالبحننمددال ال ددؤعال  ددةل  بءل ن هددصل
لثتمملر ص لأمفء 

ل شلأةللأ  ن شل ا صن لد بارلنرصىالبانالبحتي اب  لنالر  لبحرىأبيلبح صح ر:
لحهصلبحتامر ل شل   ي لبحنرصىالبالحك اأ  رلبح  لنالبحننمال ال   ا  -0
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حن صحجددرلبحنرددصىالبح دد ل ددشل   يدد اصلردد لبحرىدددأرل ددشل  ددن شلأ ل يددملا مددملا صثددرلحألنددالبحتدددي اب  ال -7
للباأحةلأن صث رلرى لبحن صحجر 

 دددشلبر ثدددصالبحل صح دددرلبح تدددغي  رلحةدددأبث لا صثدددرلباندددالبحتدددي اب  الأنددد الرص  ي هدددصلرددد ل ددد لبحهجندددصيل -3
لبالحك اأ  ر 

ألدددرلح ل صح دددرلبح تدددغي  رلا تدددىرلبحا صثدددرلبحا  تددد رلأبحنمأ دددصيلباردددااليددد شل ندددمل  ي ندددصيلنتددد نارلأ أال -4
ح ا صثرلبح بر  رلبحن    رلثصانالبحتي اب  لأب رص لبيجابءبيلبح      ر لأ تاالنج  لبي بارل  ةل

  ا صن لد بارلنرصىالبانالبحتي اب  لح تامر ل
الأ حدعلثلةدمل30/07/7171حن  ه درلرد لأحشل   ا لبحتامرلا لاجنصيلبحك اأ  رلر لبحت رلبحنصح رلب

ر صح دددرل ا دددصن لباندددالبحتدددي اب  لحددد يهصالأبحددد  ل نم ددديلبحتدددامرلندددالر حدددلل   يددد ل اددد بالباندددالبحتدددي اب  ل
لبحن نع رلر لبح لصظل  ةلت نرلأتاألرلأ أبرالبحن  أنصي 

 تدسعضو مجمس اإلدارة المن                                     1/4/2021التاريخ:   
 أيمن البدو)                                                      

في ضوء قراءتي لمقواتم المالي ، وتقرير إدارة مخاطر األمن السيبراني، وبصةفتي مسةتثمر هةل توافةق  -
 عمى ما يمي:

َ 

 

 درجت انًىافمت                    

 

 انعباراث

يىافك 

 تًاًيا

(5) 

يىافك 

بذرجت 

 (4كبيرة  )

 

 يىافك

(3) 

غير يىافك 

 إنً دذ يا

(2) 

غير 

يىافك 

 (1تًاًيا )

1 
 ْ ذمش٠ش إدمسج ِخاغش مألِٓ مٌثة١ثشمٟٔ   ةش عٍةٝ 

 لشمسن مٌزٞ مذخزذٗ  ٟ مٌذاٌح مأل1ٌٝٚ
     

2 

 ْ ٘زٖ مٌيشوح سرىْٛ ٌٙا مأل٠ٌٛٚةح  ةٟ مالسةرنّاس 

 ةةٟ  سةةّٙٙا ِماسٔةةح تاٌيةةشواخ مٌّٕا ثةةح مٌرةةٟ ٌةةُ 

 ِخاغش مألِٓ مٌث١ثشم1ٟٔ ذٕيش ذمش٠ش إدمسج

     

3 

عٍةٝ مٌرةٛم1ٌٟ  ّةا  1173ق  1124ق 1153وةاْ  2121ق 2119ق 2118إرم عٍّد  ْ سمش إلفاي سُٙ مٌيةشوح  ةٟ ٔٙا٠ةح 

 :2121ذٛلمه ٌثمش مٌثُٙ  ٟ ٔٙا٠ح 
 

 ٠مً ١ٌصثخ 11111 ي١ٕٗ -٠ض٠ذ ١ٌصثخ 11111 ي١ٕٗ      ج -٠نثد عٕذ 11111 ي١ٕٗ     ب- 

ل


