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 ممخص البحث
المكاءمػة  ،التق ػمـ كالتكيمػو كالمراةاػة ) COBIT5التكامػ  يػ ف أاعػاد  التعرؼ عمى أثرتيدؼ الدراسة الى 
مككنات ( ك المراةاة كالتق مـ كالتقد ر، كالخدمة كالدعـالتكص   ، اليناء كاالمتالؾ كالتنف ذ ،كالتخطمط كالتنظمـ

اأاعادىػػػػا )ي لػػػػة الرةااػػػػة، تق ػػػػمـ المخػػػػاطر، أن ػػػػطة الرةااػػػػة،  COSO إلطػػػػارنظػػػػاـ الرةااػػػػة الداخممػػػػة ك ػػػػ  
االتصػػػاالت  الحػػػد مػػػف مخػػػاطر المحاسػػػاة السػػػحايمة  ػػػ   ػػػركات ػػػى المعمكمػػػات كاالتصػػػاالت، كالمتااعػػػة( 

، كاسػػتخدمت  (3دراسػػة مػػف  ػػركات االتصػػاالت المصػػر،ة كالاػػال  عػػددىا )المصػػر،ة، ح ػػث تكػػكف ميتمػػ  ال
مػد ر تكنكلكيمػا الدراسة أسمكب الع نة القصدمة المتمثمة  ى )عضػك ميمػس ادارة، مػد ر/ نالػب مػد ر عػاـ، 

دارة المخػػاطر( كذلػػؾ العتقػػاد المعمكمػػات ، مػػد ر ادارة المرايعػػة الداخممػػة، أعضػػاء ةسػػـ المرايعػػة الداخممػػة كا 
ااحث اأف مفردات ىذه الفلة تمتمؾ المعر ة كالقدرة عمى ا ياد نتالج ممكف تعممميا، كةػد تػـ تصػممـ ةالمػة ال

( مفػردة كتػـ اسػترداد 330، ح ث تـ تكز،  عمى ع نة مككنة مف )ةاستقصاء لمحصكؿ عمى اليمانات الالزم
. كةػػد كض لصػػالحماتياتحم ػػ  كاختاػػار الفػػر ( ةالمػػة استقصػػاء لم241( ةالمػػة استقصػػاء، كخضػػعت )252)

    COSO اطارالرةااة الداخممة ك    كيكد أثر ذك داللة احصالمة لمككنات أنظمةتكصمت الدراسة الى 
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The impact of integration between COBIT5 dimensions                       

and internal control components according to the COSO 

framework on reducing cloud accounting risks 

A field guide from the Egyptian telecom companies  

 
Abstract 

The study aims to identify the impact of the integration between the dimensions 
of COBIT5 (assessment, guidance and control, alignment, planning and 
organization, construction, ownership and implementation, delivery, service and 
support, monitoring, evaluation and assessment) and the components of the 
internal control system in accordance with the framework of COSO with its 
dimensions (control environment, risk assessment, control activities, information 
Communications, and follow-up) in reducing the risks of cloud accounting in 
Egyptian telecom companies, where the study population consisted of (3) Egyptian 
telecom companies. Director of the Internal Audit Department, members of the 
Internal Audit and Risk Management Department) because the researcher believes 
that the vocabulary of this category possesses the knowledge and ability to find 
results that can be generalized. A survey list was designed to obtain the necessary 
data, as it was distributed to a sample of (330) items And (252) survey lists were 
retrieved, and (241) survey lists were subjected to analysis and testing of hypotheses 
for their validity. The study concluded that there is a statistically significant effect of 
the components of the internal control systems according to the COSO framework 
in reducing cloud accounting practices with the support and integration with the 
dimensions of COBIT5 as a modified variable in the Egyptian telecom companies. 

Keywords: COBIT5, COSO framework, cloud accounting. 
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 لمدراسةاإلطار العام  -1
 مقدمة 1-1

الداعمػة لقػدرتيا  معػد تطػكر نظػاـ الرةااػة الداخممػة  ػ  الكحػدات االةتصػادمة م  ػرا عمػى ةكتيػا كاحػد العكامػ 
ذاتيػا، كىػك اامػة  ػ  حػد  التنا سمة    ي لة األعماؿ،  نظاـ الرةااة الداخممة ىك كس مة لتحق ػ  اامػة، كلػمس

اإلدارة  ػ  الكحػدات االةتصػادمة،   ك ر  قط ضمانات معقكلة لكػ  مػف اإلدارات ذات العالةػة كأمضػا لميمػس
ؾ تػػػـ كضػػػ  اطػػػار عمػػػ  متكامػػػ  لكلػػػذ كمػػػا مسػػػعى الػػػى تحق ػػػ  أىػػػداؼ اإلدارات اصػػػكرة متداخمػػػة كمتكاممػػػة،

عمػى تق ػمـ المخػاطر كمعاليتيػا أكػد خالليػا  الػذ  مػر امراحػ  تطػكر COSOلمرةااة الداخممة معرؼ يإطػار 
صػػدار التقػػار،ر المالمػػة كا ػػر المالمػػة كااللتػػزاـ امدكنػػة ةكاعػػد السػػمكؾ المينػػ  كعػػذلؾ معمػػ  اإلطػػار عمػػى  كا 

كتفع ػ  دكر المػدة  الػداخم  يإعطالػو زمػاـ الماػادرة لخمػ   تحس ف أداء الكحدات االةتصادمة كتحق   أىدا يا
 (.2021)ياسـ،  ة.تغ  ر ا ياي  داخ  الكحدة االةتصادم

كما أف مصطمح المحاساة السحايمة يد د كنكع ، ح ث أنيا مف المكاضم  التػ  ظيػرت حػد ثا، كىػ  ةالمػة 
عمػػػى تكنكلكيمػػػا المعمكمػػػات المتطػػػكرة، ح ػػػث أنػػػو ال كيػػػكد لممحاسػػػاة السػػػحايمة دكف التكنكلكيمػػػا  ااالعتمػػػاد

كالحكسػػاة السػػحايمة، كىػػ  عاػػارة عػػف خدمػػة تقػػدـ لممسػػتف د مػػف خػػالؿ ال ػػركات المػػزكدة ليػػا، تسػػاعده  ػػ  
 ػ  أ  كةػت كمػف الحصكؿ عمى المعمكمات المحاسيمة المتعمقة او، أك ايػراء العمممػات المحاسػيمة المختمفػة 

كةػػػد تكايػػػو المحاسػػػاة السػػػحايمة مخػػػاطر تع ػػػ  مػػػف ، أ  مكػػػاف، كاسػػػيكلة كسػػػرعة عالمػػػة، كاأةػػػ  التكػػػال  
 الضػػػركر  مػػػف المزامػػػا التػػػ  تقػػػدميا كتقمػػػ  مػػػف عػػػدد المسػػػتخدم ف ليػػػا، لػػػذلؾ كػػػاف مػػػف  كاالسػػػتفادةانت ػػػارىا 

أك معاليتيػا، كمػف األمثمػة عمػى ىػذه التعرض ليذه المخاطر، كالعم  عمى مكاييتيا مف خالؿ الكةامة منيػا 
،  قػػد المعمكمػػات، كالم ػػكالت المتعمقػػة اػػالتخز،ف، كالكػػكارث الطيمعمػػة، كىػػذه الم ػػكالت االختػػراؽالمخػػاطر 

 ( 2018)عمى،  نت ية ألف المحاساة السحايمة تعتمد عمى اإلنترنت كاألييزة الذكمة.

، القصػك  منيػا االسػتفادةضػاط كسػمطرة لكػ  تحقػ   أف ىذه التكنكلكيما الحد ثة تحتاج الى كمما ال  ؾ  مو
، ح ػػث أف ىػػػذه التقنمػػة القالمػػة عمػػى معػػػا  ر COBIT5 تقنمػػة عالمػػة الفعالمػػػة كاليػػكدة مثػػ  ااسػػتخداـ كذلػػؾ

كمقا مس مقيكلة عالممة تقدـ اطار لحككمة تكنكلكيما المعمكمػات اطر،قػة  ػمكلمةس تسػيـ  ػ   اعممػة القػرارات 
ة امختمػػػ  مسػػػتكماتيا، كالحفػػػام عمػػػى نظػػػاـ الحككمػػػة مػػػف عمممػػػات كىماكػػػ  تنظمممػػػة المتخػػػذة مػػػف ةيػػػ  اإلدار 

)أيػك عفمفػػة،  كتػد   لممعمكمػات، كالتػػكازف يػ ف تحق ػػ  الفكالػد كاسػػتخداـ المػكارد كتحسػػ ف مسػتكمات المخػػاطر.
2021 ) 
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 مشكمة الدراسة   1-2
الداخممػػة ح ػػث  يػػدؼ الػػى تحق ػػ  كفػػاءة أىػػـ اطػػار لمرةااػػة COSO معػػد نظػػاـ الرةااػػة الداخممػػة ك قػػا  إلطػػار

ضفاء  ك اعممة األن طة المختمفة لمرةااة الداخممة    ال ركات كاالتال  تحس ف يكدة المعمكمات المحاسيمة كا 
ال فا مة عمى أداء ىذه ال ركات، ح ث معد نظػاـ الرةااػة الداخممػة الفعػاؿ صػماـ األمػاف داخػ  ال ػركات، اذ 

داء، كاأل ػػراؼ عمػػى تطي ػػ  السماسػػات المالمػػة كاإلدار،ػػة المناسػػاة، التػػ  تحػػا   معمػػ  يػػدكره عمػػى مراةاػػة األ
عمػػى يػػكدة المعمكمػػات المحاسػػيمة كتكك،نيػػا. كتعػػد نظػػـ الرةااػػة الداخممػػة احػػد  العناصػػر اليامػػة  ػػ  تينػػب 
 ةصكر األداء كتز،د مف يكدة الخدمات المقدمة    ال ركات كذلؾ ألنيػا تعمػ  عمػى ك ػ  االنحرا ػات ةيػ 

 كأثناء تطي   األن طة الرةايمة المختمفة داخ  ال ركات.

ك ػػ  محاكلػػة مػػف ال ػػركات لالسػػتفادة مػػف التكنكلكيمػػا الحد ثػػة  قػػد اتييػػت الػػى اإلنترنػػت لكػػ  تغ ػػر الطر،قػػة 
التػػ  تقػػدـ ييػػا خػػدمات المحاسػػاة الػػى عمالليػػا كلػػذلؾ ن ػػأ مفيػػـك المحاسػػاة السػػحايمة أك المحاسػػاة المعتمػػدة 

ما الحكساة السحايمة كالذ  معن  امكانمة الدخكؿ لمنظاـ المحاسي     أ  كةت كمف أ  مكػاف عمى تكنكلكي
عػػػف طر،ػػػ  خػػػادـ مكػػػكف مكيػػػكد عػػػف اعػػػد ك  تصػػػ  ااإلنترنػػػت كالتػػػ  مكػػػكف مكيػػػكد ييػػػا ىػػػذا النظػػػاـ كممكػػػف 

اإلنترنػت الدخكؿ المو يكاسطة المستخدم ف المصرح ليـ يذلؾ  قط كمعرؼ ىذا النظاـ ينظػاـ المحاسػاة عمػى 
معتير خفض التكػال   مػف أىػـ مزامػا اسػتخداـ تكنكلكيمػا الحكسػاة السػحايمة ح ػث ، ح ث  (2020 )التمممى،

محقػ  اسػػتخداـ ىػذه التكنكلكيمػػا ك ػػكرات ىالمػة  ػػ  التكػال   المخصصػػة للنفػػاؽ عمػى تكنكلكيمػػا المعمكمػػات 
ممػا ممكػف  cloud serversلسػحايمة مف خالؿ تخفمض تكمفة اليرميمػات التػ   ػتـ اضػا تيا عمػى الخػكادـ ا

العم   مف الحصكؿ عمى الخدمة مقاي  د   ميم  مال  مع ف مقدر ك قا الدريػة االسػتفادة مػف ىػذه الخدمػة، 
كمػػا أف معظػػـ أعمػػاؿ الصػػمانة مقػػػـك ييػػا مػػزكد الخدمػػة ممػػا  ػػػ د  الػػى انخفػػاض تكػػال   الصػػمانة االنسػػػاة 

تيا عمػػى خفػػض تكمفػػة األييػػزة المادمػػة ح ػػث ال محتػػاج الكصػػكؿ لممسػػتخدـ، كمػػا تتم ػػز ىػػذه التكنكلكيمػػا اقػػدر 
الػى المعمكمػػات المكيػػكدة عمػػى السػػحااة اال الػػى ييػػاز حاسػػب يلػػ  امكاصػػفات اسػػمطة لػػو امكانمػػة االتصػػاؿ 

 .(2020ا اكة المعمكمات الدكلمة )عاصى، 

حاسػاة ال  ػزاؿ  كايػو اعػػض كراػـ المزامػا السػااقة  ػإف ةػرار تينػ  تكنكلكيمػا الحكسػػاة السػحايمة  ػ  ميػاؿ الم
المعارضة مف المستخدم ف كذلؾ اسيب اعض المخػاطر التػ  تكايػو تينػى ىػذه التكنكلكيمػا ح ػث أنيػا تعتمػد 
ا ػك  رلمسػ  عمػى كيػػكد اتصػاؿ دالػـ كثايػت ا ػػاكة المعمكمػات الدكلمػة كىػذا ةػػد ال مكػكف متاحػة  ػ  اعػػض 

تحتاج الى أف  تـ حما تيا مػف التصػر ات ا ػر المصػرح  األحماف، كما أف المعمكمات المخزنة عمى السحااة
ييػػػا ح ػػػث أنيػػػا ةػػػد تتعػػػرض لمسػػػرةة أك التعػػػد   أك التػػػدم ر مػػػف ةيػػػ  اعػػػض األ ػػػخاص ا ػػػر المصػػػرح ليػػػـ 
االػػدخكؿ أك اسػػتخداـ المعمكمػػات، كلػػذلؾ  يػػب التأكػػد مػػف أف ال ػػركة أك األ ػػخاص المصػػرح ليػػـ ااسػػتخداـ 
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 ,Xue & Xin )دكف كيكد طرؼ ثالث ممكنو الدخكؿ الى ىذه اليمانات المعمكمات ىـ مف  دخمكف ال يا  قط
2016) . 

كيكد نظاـ لمرةااة الداخممة كأنظمة محاساة سحايمة متطكرة معتير خط د اع رلمس  لمكةامة ك،ر  الااحث أف 
ييػة أخػر .  مف اعداد التقار،ر المالمة االحتمالمة مف يية، ك،ك ر الي لة الماللمة لتحق   أىداؼ ال ركة مػف

ح ػث تعػد نظػـ الرةااػة الداخممػة الفعالػة كانظمػو المحاسػاة السػحايمة المتطػكرة أمػرا  ضػركر،ا  لنيػاح ال ػركات، 
كما أف عدـ كيكدىا   د  الى     ال ركة لذلؾ  إف يناء أنظمة الرةااػة الداخممػة كانظمػو محاسػيمة متطػكرة 

اػاإلدارة كالمتمثمػة  ػ  كفػاءة ك عالمػة األن ػطة كمكثكةمػة معتير أمرا   ضركر،ا لتحق ػ  أىػداؼ الرةااػة الخاصػة 
التقػػار،ر المالمػػة، كااللتػػزاـ االقكاعػػد كالقػػكان ف المنظمػػة ليػػا  كممػػا تػػـ ينػػاء أنظمػػة رةااػػة داخممػػة  عالػػة كانظمػػو 
محاساة سػحايمة متطػكرة تتما ػى مػ  التطػكرات الحد ثػة  ػ  ي لػة األعمػاؿ تػـ الكصػكؿ الػى ةػكالـ مالمػة ذات 

 كةمة كعدالة خالمة مف االحتماؿ لمساعدة متخذ  القرار كمستخدم ف القكالـ المالمة. كمكث

كما  ر  الااحث انو مف الميـ أف ندخ  المحاساة الى التكنكلكيما الحد ثة لتحق  استفادة نكعمة كيد ػدة مػف 
مككف مػف خػالؿ خدمػة  ح ث أداء المياـ كاتخاذ القرارات كاالطالع عمى الحركات المحاسيمة أكال اأكؿ، كىذا

المحاساة السحايمة، الت  تقدميا ال ركات المزكدة مث   ركات االتصاالت، كلكف الذ  محد مف التكيو الػى 
استخداـ ىذه الخدمة ىك المخاطر المتعمقة ييا، لذلؾ كػاف مػف الػالـز الحػد مػف ىػذه المخػاطر لز،ػادة  اعممػة 

رعػػاح كالفكالػػد ل ػػركات االتصػػاالت المصػػر،ة كاالتػػال  ر ػػ  ككفػػاءة المحاسػػاة السػػحايمة، كىػػذا يػػدكره  ر ػػ  األ
 المستك  االةتصاد  لمدكلة، ح ث أف ةطاع االتصاالت يزء أساس  مف االةتصاد المصر .

 السؤال الرئيسى التالى:واستنادا إلى ما سبق يمكن صياغة مشكمة الدراسة ب

)التق ػمـ كالتكيمػو كالمراةاػة، المكاءمػة كالتخطػمط كالتنظػمـ،  المحدثػة COBIT5التكامػ  يػ ف أاعػاد  ما ىك أثػر
اليناء كاالمتالؾ كالتنف ذ، التكص   كالخدمة كالدعـ، المراةاة كالتق مـ كالتقد ر( كمككنػات الرةااػة الداخممػة ك قػا  

المتااعػة( اأاعادىا )ي لة الرةااة، تق ػمـ المخػاطر، أن ػطة الرةااػة، المعمكمػات كاالتصػاالت، ك  COSOإلطار 
   ى الحد مف مخاطر المحاساة السحايمة     ركات االتصاالت المصر،ة.

 :ويتفرع عنو
ي لة الرةااة، تق ػمـ المخػاطر،  اأاعادىا ) COSOمككنات نظاـ الرةااة الداخممة ك   نمكذج ما ىك أثر  -

 ػػػى  السػػػحايمةأن ػػػطة الرةااػػػة، المعمكمػػػات كاالتصػػػاالت، كالمتااعػػػة(  ػػػ  الحػػػد مػػػف مخػػػاطر المحاسػػػاة 
 المصر،ة ؟ االتصاالت ركات 
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الينػاء كاالمػتالؾ ،المكاءمػة كالتخطػمط كالتنظػمـ  ،التق ػمـ كالتكيمػو كالمراةاػة ) COBIT5ما ىك أثر أاعػاد -
 ػ  الحػد مػف مخػاطر المحاسػاة السػحايمة ( المراةاة كالتق ػمـ كالتقػد ر، التكص   كالخدمة كالدعـ، كالتنف ذ

 ؟ المصر،ة االتصاالت    ركات 
اأاعادىا  COSOمككنات نظاـ الرةااة الداخممة ك   نمكذج العالةة ي ف أثر  COBIT5ى  تعدؿ أاعاد -

 المصر،ة ؟ االتصاالت ى  ركات     الحد مف مخاطر المحاساة السحايمة

 أىداف الدراسة  1-3

 COBIT5التكامػػ  يػػ ف أاعػػاد  ك قػػا  لم ػػكمة الدراسػػة كأىم تيػػا، مكمػػف اليػػدؼ الرلمسػػى  ػػ  التعػػرؼ عمػػى أثػػر
، التكص   كالخدمػة كالػدعـ)التق مـ كالتكيمو كالمراةاة، المكاءمة كالتخطمط كالتنظمـ، اليناء كاالمتالؾ كالتنف ذ، 

اأاعادىػا )ي لػة الرةااػة، تق ػمـ  COSOالمراةاة كالتق مـ كالتقد ر( كمككنات نظػاـ الرةااػة الداخممػة ك ػ  إلطػار 
اة، المعمكمات كاالتصاالت، كالمتااعة(  ػى الحػد مػف مخػاطر المحاسػاة السػحايمة  ػ  المخاطر، أن طة الرةا

 . ك،تفرع عنو ميمكعة مف األىداؼ الفرعمة ىى:  ركات االتصاالت المصر،ة

  الضكء عمى المحاسػاة السػحايمة مػف ح ػث الماىمػة، المككنػات،  كالػد التطي ػ ، كمنػا   كمخػاطر تسممط
 االستخداـ.

  ى نظػػاـ الرةااػػة الداخممػػة ك قػػا  إلطػػارالضػػكء عمػػتسػػممطCOSO   ،مػػف ح ػػث المفيػػـك كمراحػػ  التطػػكر
 المككنات، األىداؼ كالضكااط الرةايمة.

 تسممط الضكء عمى معا  ر كمياالت COBIT5كالك   عػف  كتقدمـ نظرة عامة عمى مفيكميا ك كالدىا
، كالخػػركج المحاسػػاة السػػحايمة، كالحػػد مػػف مخػػاطر كتأث رىػػا  ػػ  ايػػراءات الرةااػػة الداخممػػة ىػػامػػد  دكر 
 .كتكصمات تخدـ أىداؼ الاحث ينتالج

 أىمية الدراسة  1-4

المحدثة كمككنات  COBIT5التكام  ي ف أاعاد  اأثر تمث  الدراسة مساىمة  ى األدب المحاسيى  مما  تعم 
تتمثػ  أىممػة ، كمػف ثػـ  ػى الحػد مػف مخػاطر المحاسػاة السػحايمة COSOنظاـ الرةااة الداخممة ك قػا  إلطػار 

 الدراسة  ى:

 تيرز أىممة الدراسة العمممة مف ح ث: األىمية العممية: -أ 
المكاءمػػة  ،التق ػػمـ كالتكيمػػو كالمراةاػػة) المحدثػػة COBIT5أاعػػاد أىممػػة المتغ ػػرات الماحكثػػة ح ػػث تعتيػػر  -

مػف  (كالتق ػمـ كالتقػد رالمراةاػة ، التكصػ   كالخدمػة كالػدعـ، اليناء كاالمػتالؾ كالتنف ػذ ،كالتخطمط كالتنظمـ
المكاضػػم  الميمػػة، كالتػػ  تكاكػػب التطػػكرات الحاصػػمة  ػػ  ي لػػات األعمػػاؿ ا ػػك  عػػاـ ك ػػ  ضػػاط الػػنظـ 
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خاص، ح ث أف ىذه المتغ ػرات تسػاىـ  ػ  الحػد مػف المخػاطر التػ  ممكػف أف  كتقنمات ال ركات ا ك 
صػػكؿ الػػى أىػػدا يا كاقاليػػػا تكايػػو ال ػػركة عنػػد تطي ػػ  نظػػػاـ يد ػػد، كمػػا أنيػػا تسػػاعد ال ػػػركات  ػػ  الك 

المكضػػكعات التػػ  تعتيػػر مػػف أحػػدث المكاضػػم   يإحػػد كارتقاليػػا، ىػػذا ااإلضػػا ة الػػى ارتاػػال المتغ ػػرات 
 المدركسة كالماحكثة    المحاساة، كى  المحاساة السحايمة.

المحدثػة لسػنة  COBIT5أاعػاد معد الاحث امتػدادا  ألديمػات الفكػر المحاسػيى  التػى اىتمػت يدراسػة كما  -
، كأكصػت يػإيراء المز،ػد مػف ، كالمحاسػاة السػحايمة COSOنظػاـ الرةااػة الداخممػة ك قػا  إلطػار ،2019

لمحػػػد مػػػف  COBIT5أاعػػػاد  مػػػ  COSOنظػػػاـ الرةااػػػة الداخممػػػة ك قػػػا  إلطػػػار الدراسػػػات حػػػكؿ تكامػػػ  
 .مخاطر التكنكلكيما النا لة كأىميا مخاطر المحاساة السحايمة

المحاساة السحايمة كمػا تقدمػة مػف مم ػزات كمػا  ترتػب عمػى المساىمة  ى تعز،ز المساحة المعر مة عف  -
 ػى  –عمى الراـ مف تزا د االىتماـ ييا  ى الدراسات األينيمة كالعرعمة ، اال أنو أستخدميا مف مخاطر 

أثر د دراسات تناكلت تكيد  يكة احثمة  ى األديمات المحاسيمة تتمث   ى عدـ كيك  -حدكد عمـ الااحث
 ػػػى الحػػػد مػػػف مخػػػاطر   COSOكنظػػػاـ الرةااػػػة الداخممػػػة ك قػػػا  إلطػػػار COBIT5التكامػػػ  يػػػ ف أاعػػػاد 
 .ح ث لـ تم  اىتماما   كا ما   ى الكتااات المحاسيمة خاصة  ى الي لة المصر،ة المحاساة السحايمة

 :مف خالؿ العمممة تنا  أىممة الدراسة األىمية العممية: -ب 

 مػف تطي ػ  تكنكلكيمػا المعمكمػػات المصػػر،ة ػركات االتصػاالت  اسػتفادة COBIT5 س لتقم ػ  مػف مخػػاطر
الدراسػة  ال يػا ركات مػف النتػالج التػ  سػكؼ تتكصػ  تمؾ  ااستفادةالمحاساة السحايمة الت  تتعرض ليا، 

اة ، كالتػػػ  تكضػػػح ليػػػـ نقػػػال القػػػكة كالضػػػع  االنسػػػCOBIT5 ممػػػا  تعمػػػ  امفػػػاىمـ تكنكلكيمػػػا المعمكمػػػات 
الطرؽ الت  ممكف مف خالليا اف تص  ال ركة الى تحق ػ  أىػدا يا  كأمضا  لمطر،قة الت  تدار ييا ال ركة، 

 المختمفة، كضاط المخاطر.

  ػػػ  ال ػػػػركات كالسػػػػمما  ػػػػركات  المحاسػػػػاة السػػػحايمة احػػػػد ذاتيػػػػا أنظمػػػػةأىممػػػة أنظمػػػػة الرةااػػػػة الداخممػػػة ك 
الرلمسػػػمة ال ػػػركات مػػػف خػػػالؿ تحق ػػػ  أىدا ػػػو  عمػػػ  ، لمػػػا تمعاػػػو مػػػف دكر ح ػػػك   ػػػ  طيمعػػػةاالتصػػػاالت

االسماسػات  كفاءة ك اعممة العمممػات الت ػغ ممة كتحق ػ  االلتػزاـ المتمثمة امصداةمة اليمانات المالمة كتحق  
التػ  تحػكؿ  السػحايمة كمخاطر المحاساة األعماؿالى ذلؾ معالية مخاطر  كالقكان ف كاألنظمة، ااإلضا ة

 االتال  تحس ف ةدراتيا التنا سمة. األىداؼ ك  دكف تحق   ىذه

 فروض الدراسة  1-5
لغػػرض اإليااػػة عػػف السػػ ؿ الرلمسػػى لمدراسػػة كالػػذ  ممثػػ  م ػػكمة الدراسػػة التػػ  مسػػعى الااحػػث الػػى ا يػػاد 

 الحمكؿ المنطقمة ليا تـ صمااة الفركض التالمة : 
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 (:H0)الفرض الرئيسى لمدراسة 
)التق ػػمـ  ميتمعػػة COBIT5ألاعػاد  α ≤ 0.05) مسػتك  معنكمػػة )" ال  كيػد أثػػر ذك داللػة احصػػالمة عنػػد 

كالتكيمو كالمراةاة، المكاءمة كالتخطمط كالتنظمـ، اليناء كاالمتالؾ كالتنف ذ، التكص   كالخدمة كالدعـ، المراةاة 
، تق ػػمـ اأاعادىػػا )ي لػػة الرةااػػة COSOكالتق ػػمـ كالتقػػد ر(  ػػى العالةػػة يػػ ف نظػػاـ الرةااػػة الداخممػػة ك ػػ  نمػػكذج 

المخػػاطر، أن ػػطة الرةااػػة، المعمكمػػات كاالتصػػاالت، كالمتااعػػة( كالحػػد مػػف مخػػاطر المحاسػػاة السػػحايمة  ػػ  
 :و ركات االتصاالت المصر،ة. ك،تفرع عن

 :(H1) الفرضية الفرعية األولى .1

الداخممػة ك ػ  ( لمككنات نظػاـ الرةااػة α ≤ 0.05  " ال  كيد أثر ذك داللة احصالمة عند مستك  معنكمة ) 
اأاعاده )ي لة الرةااة، تق مـ المخاطر، أن طة الرةااة، المعمكمات كاالتصاالت، كالمتااعة(  ػ   COSOإلطار

 الحد مف مخاطر المحاساة السحايمة  ى  ركات االتصاالت المصر،ة. ك،تفرع عنو:

الحػد  الرةااػة  ػ لي لػة α ≤ 0.05) ) ال  كيػد أثػر ذك داللػة احصػالمة عنػد مسػتك  معنكمػة(  H1-1)  -أ 
 االتصاالت المصر،ة.مف مخاطر المحاساة السحايمة     ركات 

الحػد  لتق مـ المخاطر   α ≤ 0.05) ) ال  كيد أثر ذك داللة احصالمة عند مستك  معنكمة(  H1-2) -ب 
 .االتصاالت المصر،ةمف مخاطر المحاساة السحايمة     ركات 

الحػد  ألن طة الرةااة   α ≤ 0.05) ) مستك  معنكمةال  كيد أثر ذك داللة احصالمة عند (  H1-3) -ج 
 االتصاالت المصر،ة "مف مخاطر المحاساة السحايمة     ركات 

كاالتصػاالت  لممعمكمػات α ≤ 0.05) ) ال  كيد أثر ذك داللة احصالمة عند مسػتك  معنكمػة( H1-4)  -د 
 المصر،ة.    الحد مف مخاطر المحاساة السحايمة    ال ركات الصناعمة

مػف  لممتااعػة  ػ  الحػد(α ≤ 0.05)  ال  كيػد أثػر ذك داللػة احصػالمة عنػد مسػتك  معنكمػة( H1-5) -ق 
 االتصاالت المصر،ة مخاطر المحاساة السحايمة     ركات 

 :  (H2)الثانية الفرعيةالفرضية  .2
اأاعادىا )التق ػمـ كالتكيمػو  COBIT5( لػ α ≤ 0.05" ال  كيد أثر ذك داللة احصالمة عند مستك  معنكمة )

كالمراةاة ، المكاءمة كالتخطمط كالتنظمـ، اليناء كاالمتالؾ كالتنف ذ، التكص   كالخدمة كالدعـ، المراةاة كالتق ػمـ 
 كالتقد ر(    الحد مف مخاطر المحاساة السحايمة  ى  ركات االتصاالت المصر،ة. ك،تفرع عنو:

لػػػ التق ػػمـ كالتكيمػػو α ≤ 0.05) مة عنػػد مسػػتك  معنكمػػة )( ال  كيػػد أثػػر ذك داللػػة احصػػالH2-1)  -أ 
 كالمراةاة     الحد مف مخاطر المحاساة السحايمة     ركات االتصاالت المصر،ة.
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لػػ المكاءمػة كالتخطػمط α ≤ 0.05)  ( ال  كيػد أثػر ذك داللػة احصػالمة عنػد مسػتك  معنكمػة )H2-2) -ب 
 يمة     ركات االتصاالت المصر،ة.   الحد مف مخاطر المحاساة السحا  APOكالتنظمـ 

لػػ الينػاء كاالمػتالؾ α ≤ 0.05)  (  ال  كيػد أثػر ذك داللػة احصػالمة عنػد مسػتك  معنكمػة )H2-3) -ج 
    الحد مف مخاطر المحاساة السحايمة     ركات االتصاالت المصر،ة. BAIكالتنف ذ 

لػػ التكصػ   كالخدمػة α ≤ 0.05)  ( ال  كيػد أثػر ذك داللػة احصػالمة عنػد مسػتك  معنكمػة )H2-4)  -د 
    الحد مف مخاطر المحاساة السحايمة     ركات االتصاالت المصر،ة. DSSكالدعـ  

لػ المراةاة كالتق مـ كالتقد ر (α ≤ 0.05)  ( ال  كيد أثر ذك داللة احصالمة عند مستك  معنكمةH2-5) -ق 
MEA .الحد مف مخاطر المحاساة السحايمة     ركات االتصاالت المصر،ة    

 منيج الدراسة  1-6
لتحق ػػػ  ىػػػػدؼ الدراسػػػػة كاختاػػػػار  ركضػػػػيا تػػػػـ االعتمػػػػاد عمػػػى المػػػػنيج المعاصػػػػر الػػػػذ   يمػػػػ  يػػػػ ف المػػػػنيج 

 االستقرالى كالمنيج االستنااطى ح ث تـ استخداـ :

 ػػى دراسػػة كتحم ػػ  كتق ػػمـ الدراسػػات السػػااقة المرتاطػػة اكػػ  مػػف المحاسػػاة  كذلػػؾ االسننتقرائ : المنننيج 
اغػػػػرض  COSOمككنػػػػات نظػػػػاـ الرةااػػػػة الداخممػػػػة ك قػػػػا  إلطػػػػار، COBIT5أاعػػػػاد ك ، نظػػػػاـ  السػػػػحايمة

 COBIT5أاعػػاد الحصػػكؿ عمػػى اليمانػػات الالزمػػة إلعػػداد اإلطػػار النظػػر  لمدراسػػة كالػػذ   كضػػح دكر 
 كالحػػػد مػػػف مخػػػاطر المحاسػػػاة السػػػحايمة COSOاػػػة الداخممػػػة ك قػػػا  إلطػػػار ػػػى العالةػػػة يػػػ ف نظػػػاـ الرةا

تمػػؾ الدراسػػات كمػػا ممكػػف أف تضػػمفو الدراسػػة  المػػوالمصػػر،ة، كمعر ػػة مػػا تكصػػمت  االتصػػاالتلم ػػركات 
 الحالمة الى تمؾ الدراسات، ااإلضا ة الى كض  الفركض كتحد د المنييمة الماللمة الختاارىا. 

 ث  تـ استخداـ ىذا المنيج لمكصكؿ الى النتالج المترتاة عمى اختاار الفػركض ح : االستنباط  المنيج
 COBIT5التكام  يػ ف أاعػاد  أثراألساسمة لمدراسة كذلؾ مف خالؿ القماـ يدراسة م دانمة لمكصكؿ الى 

كالخدمػػة التكصػػ   ، الينػػاء كاالمػػتالؾ كالتنف ػػذ ، المكاءمػػة كالتخطػػمط كالتنظػػمـ ،التق ػػمـ كالتكيمػػو كالمراةاػػة)
اأاعادىػا )ي لػة  COSO إلطػارمككنػات نظػاـ الرةااػة الداخممػة ك ػ  ( ك المراةاة كالتق ػمـ كالتقػد ر، كالدعـ

الحػػػد مػػػف مخػػػاطر  ػػػى الرةااػػػة، تق ػػػمـ المخػػػاطر، أن ػػػطة الرةااػػػة، المعمكمػػػات كاالتصػػػاالت، كالمتااعػػػة( 
  االتصاالت المصر،ة. المحاساة السحايمة     ركات
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 الدراسةحدود  1-7

 :تقتصػر ىػػذه الدراسػة عمػى معر ػػة أثػر تكامػػ  تكنكلكيمػا  الحندود الموضننوعيةCOBIT5 2019  يداللػػة
يداللػة أاعػاده  ػى الحػد مػف مخػاطر المحاسػاة السػحايمة   ػركات االتصػاالت  COSOأاعادىا مػ  اطػار 

 المصر،ة  قط.

 :كات االتصػاالت المصػر،ة تضػـ س تـ ايراء الدراسة عمػى ع نػة ةصػدمة تناسػيمة  ػى  ػر  الحدود البشرية
، ، مد ر ادارة المرايعة الداخممةمد ر تكنكلكيما المعمكماتعضك ميمس ادارة ، مد ر/ نالب مد ر عاـ، )

دارة المخػػػاطر( كذلػػػؾ العتقػػػاد الااحػػػث اػػػأف مفػػػردات ىػػػذه الفلػػػة تمتمػػػؾ  أعضػػػاء ةسػػػـ المرايعػػػة الداخممػػػة كا 
 .المعر ة كالقدرة عمى ا ياد نتالج ممكف تعممميا

 :االتصػاالت المصػر،ة الثالثػة  داخػ  سكؼ  تـ تطي   الدراسة )الم دانمة( عمػى  ػركات  الحدود المكانية
 نطاؽ محا ظات القاىرة الكير .

 :10/0201حتى   1/0201مف تـ ايراء الدراسة الم دانمة  الحدود الزمنية.  

 نموذج الدراسة  1-8

تػػرعط المتغ ػػرات اعضػػيا الػػاعض كالتػػى تػػـ استخالصػػيا مػػف  يػػدؼ نمػػكذج الدراسػػة الػػى تحد ػػد العالةػػة التػػى 
( COSOنظػػاـ الرةااػػة الداخممػػة ك قػػا  إلطػػار مككنػػات الدراسػػات السػػااقة، كتتمثػػ  المتغ ػػرات األساسػػمة  ػػى )

أاعػػػػػاد ( ىػػػػػى المتغ ػػػػػر التػػػػػاا ، ي نمػػػػػا معتيػػػػػر )الحػػػػػد مػػػػػف مخػػػػػاطر المحاسػػػػػاة السػػػػػحايمة كمتغ ػػػػػر مسػػػػػتق ، )
COBIT5 دعـ مػػدعـ  ػػ( متغ ػػر(  نظػػاـ الرةااػػة الداخممػػة ك قػػا  إلطػػارالمتغ ػػر المسػػتقCOSO ػػى عالةتػػو  )

 تمػت كم ػكمتيا،  قػد الدراسػة أىػداؼ مػ  كانسػياما،  (الحد مػف مخػاطر المحاسػاة السػحايمةاالمتغ ر التاا  )
  :التال  (1ال ك  رةـ ) خالؿ مف الدراسة متغ رات ممث  نمكذج صمااة
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 المصدر: اعداد الااحث 

 إلثبات العالقة السابقة البد من التأكد من 
الحػد (  ػكثر عمػى المتغ ػر التػاا  )COSO)نظاـ الرةااة الداخممػة ك قػا  إلطػار )أف المتغ ر المستق   -أ 

 مف مخاطر المحاساة السحايمة(.

المتغ ػر المعػدؿ )أاعػاد  مػ (  تكامػ  COSOنظاـ الرةااة الداخممة ك قا  إلطػارأف المتغ ر المستق  ) -ب 
COBIT5.) 

الحػػػد مػػػف مخػػػاطر المحاسػػػاة  ػػػكثر عمػػػى المتغ ػػػر التػػػاا  )( COBIT5أف المتغ ػػػر المعػػػدؿ )أاعػػػاد  -ج 
 (.السحايمة

الحد مف (  كثر عمى المتغ ر التاا  )COSOنظاـ الرةااة الداخممة ك قا  إلطارأف المتغ ر المستق  ) -د 
 .(COBIT5المتغ ر المعدؿ )أاعاد ( يدعـ كتكام  م  مخاطر المحاساة السحايمة
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 اإلطار النظرى لموضوع الدراسة   -2
 المفيوم، الخصائص، المكونات والمخاطر المحاسبة السحابية  2-1

العمممػات التيار،ػة  اف ادخاؿ المحاساة السحايمة الى أ  ةطػاع  ػ  الكةػت الحاضػر سػ  د  الػى ز،ػادة كت ػرة
 ػػ  المكاتػػب  كلكػػف أمضػػا   القطػػاع الخػػاصالعادمػػة، كمكػػكف االعتمػػاد عمػػى المحاسػػاة السػػحايمة لػػمس  قػػط  ػػ  

القطاعػات كمػا  ترتػب عم يػا مػف  الحككممة كالمست فمات كالم سسػات التعممممػة، كذلػؾ لكيػر حيػـ عمػ  ىػذه
 .تتص  يخصالص تيعميا أكثر يكدة كـ ىال  مف اليمانات المختمفة كت غ ميا إلنتاج معمكمات انتاج

المحاسػػيمة    مػػركر الكةػػت ممػػا أد  ىػػذا لمقمػػاـ كيػػر  ال ػػركاتاف يػػرمج المحاسػػيمة السػػحايمة تػػزداد أىممػػة مػػ
اضػركرة AICPA) ) ااإلضػا ة الػى منظمػات المحاسػاة امػا  ػ  ذلػؾ المعيػد االمر،كػ  لممحاسػي ف القػانكن  ف

ميمكعػػة كاسػػعة مػػف الخػػدمات  العمػػ  عمػػى ز،ػػادة مسػػتك  االىتمػػاـ االتكنكلكيمػػا السػػحايمة مػػف خػػالؿ تػػك  ر
المحاساة ا ك  عاـ كذلؾ مف خالؿ اتخاذ نيػج  عمى التكنكلكيما السحايمة اما مف د مينة كالتكي يات القالمة

 عالػػة السػػتخداـ التطيمقػػات السػػحايمة ك خطػػة االسػػتيااة  منػتظـ لتقػػمـ المخػػاطر امػػا  ػػ  ذلػػؾ كضػػ  سماسػػات
ءة الت ػغ ممة  ممػا تختيػر  عالمػة ىػذه التكنكلكيمػا اليد ػدة كز،ػادة الكفػاأف  مف لممخاطر، كالت  تمكف ال ركات

 ( 2022سمرة كيخركف،  ). خص أعماليا المحاسيمة

  الفرق بين المحاسبة السحابية والمحاسبة التقميدية 2-1-1
لقػػد اسػػتخدمت الحكسػػاة السػػحايمة  ػػ  ميػػاؿ المحاسػػاة ممػػا أد  الػػى ظيػػكر مػػا معػػرؼ االمحاسػػاة السػػحايمة 

"Cloud Accounting" أك المحاسػاة عمػى اإلنترنػت "Online Accounting كىػ  عاػارة عػف اسػتخداـ "
اليػػرامج كالػػنظـ المحاسػػيمة مػػف خػػالؿ اإلنترنػػت ح ػػث  ػػتـ تخػػز،ف ىػػذه اليػػرامج كالػػنظـ عمػػى اإلنترنػػت، ك،ػػتـ 
الػػدخكؿ ال يػػا  ػػ  أ  كةػػت كمػػف أ  مكػػاف كاػػأ  كسػػ مة طالمػػا أنيػػا عمػػى اتصػػاؿ ااإلنترنػػت، ك،ػػر  الػػاعض 

(Flaherty, 2018) ة التقم دمة كاف  تـ  را ىا كمنتج مممكس ك،تـ صمانتيا عمػى أييػزة أف يرامج المحاسا
الحاسػػب ايلػػ  الخػػاص اال ػػركة كلكػػف  ػػ  ظػػ  يػػرامج المحاسػػاة السػػحايمة  ػػإف المسػػتخدـ )ال ػػركة( م ػػتر  

كاالتػالى أصػػاح حػ  اسػتخداـ ىػذه اليػػرامج المكيػكدة عمػى اإلنترنػت كىػػك مػا معػرؼ ينمػكذج اليػػرامج كخدمػة. 
س  لمعظـ القطاعات ىك استيداؿ المحاساة التقم دمة ينظاـ ةالـ عمى الك،ب  تـ مػف خاللػو ادارة اليدؼ الرلم

 :يماناتيـ المالمة ك   اليدكؿ التالى مقارنة ي ف يرامج المحاساة التقم دمة ييرامج المحاساة السحايمة
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 التقميديةالفرق بين المحاسبة السحابية والمحاسبة 
 َظبو انًحبظبت انعحببَت انًحبظبت انتقهَدٍت

 ٠زُ إدخبي اٌج١بٔبد رٍمبئ١ب ٠زُ إدخبي اٌج١بٔبد ٠د٠ٚب  

 ٠ّىٓ اٌٛطٛي اٌٝ إٌظبَ ػٓ ثؼد ِٚٓ أٞ ِىبْ ال ٠ّىٓ اٌٛطٛي اٌٝ إٌظبَ ػٓ ثؼد

 ٠زُ رضج١ذ ٚرؾد٠ش إٌظبَ ػٓ ثؼد ٠زُ رضج١ذ إٌظبَ ٚرؾد٠ضٗ ٠د٠ٚب  

 اٌؼًّ خبزط ِىبْ اٌؼًّ ػٓ ثؼد٠ّىٓ  ال ٠ّىٓ اٌؼًّ خبزط ِىبْ اٌؼًّ

 ٠زُ إرجبع اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ ِٓ خالي ٔظبَ اٌّؾبظجخ اٌعؾبث١خ ٠زُ إرجبع اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ ثشىً فسدٞ

٠زُ رؼجئخ اٌفٛار١س ٚاٌّعزٕداد اٌسظ١ّخ ٚإزظبٌٙب 

 ثشىً ٠دٚٞ

٠زُ رؼجئخ اٌفٛار١س ٚاٌّعزٕداد اٌسظ١ّخ ٚإزظبٌٙب ِٓ خالي 

 ا٠ٌٛت

ٌّد٠سٞ اٌّؤظعخ اٌٛطٛي ػٓ ثؼد اٌٝ ال ٠ّىٓ 

 اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ فٟ أٞ ٚلذ

٠ّىٓ ٌّد٠سٞ اٌّؤظعخ اٌٛطٛي ػٓ ثؼد إٌٝ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ 

 فٟ أٞ ٚلذ

ال ٠ٛعد ارظبي ِعزّس ِغ ِؤظعبد اٌؼّالء 

 ٌالظزشبزاد اٌّب١ٌخ
 ٕ٘بن ارظبي ِعزّس ِغ ِؤظعبد اٌؼّالء ٌالظزشبزاد اٌّب١ٌخ

 اٌّب١ٌخ ٚإزظبٌٙب ٠د٠ٚب ٠زُ إػداد اٌزمبز٠س
رمَٛ رطج١مبد اٌّؾبظجخ اٌعؾبث١خ ثئػداد اٌزمبز٠س اٌّب١ٌخ 

 ٚإزظبٌٙب رٍمبئ١ب

 المصدر: اعداد الااحث 

المحاسػػاة التقم دمػػة يإمكانمػػة الػػدخكؿ لمنظػػاـ  أف المحاسػػاة السػػحايمة تتم ػػز عػػف السػػاي ك،تضػػح مػػف اليػػدكؿ 
ىنػاؾ امكانمػػة إلتمػاـ العمػ  يػػدكف التكايػد امكةػػ   كاالتػػال المحاسػي  عػف اعػػد كمػف أ  مكػػاف ك ػ  أ  كةػت 

 كات ر كمستندات  تـ  كرا عف طر،  اإلنترنت دكف  العم  الفعم ، كما أف اتماـ الصفقات كما  تعم  ييا مف
مكانمػػة التكاصػػػ   حػػدكث  قػػد  ػػػ  الكةػػت، ىػػػذا ااإلضػػا ة الػػى امكانمػػػة التحػػد ث الفػػػكر  عػػف اعػػد لميمانػػػات كا 

 العم . اإلنترنت ام سس  اليرنامج إلتماـالمستمر عير 

 مفيوم المحاسبة السحابية  2-1-2
 ممكف تعر،  المحاساة السحايمة اأنيا : 

 تطيمقػػػػات الحكسػػػػاة السػػػػحايمة، مقػػػػـك عمػػػػى ىػػػػدؼ محػػػػدد كىػػػػك معاليػػػػة اليمانػػػػات  تطي ػػػػ  خػػػػاص مػػػػف
المعمكمػػات المحاسػػيمة كتخػػز،ف كمعاليػة كنقػػ  تثي ػػت اليمانػػات الخاصػة اأنظمػػة  كالمعمكمػات المحاسػػيمة،

 ,YAU-YEUNG) داخ  المن أة الى خكادـ ال اكة السحايمة التػ  تػدار عػف اعػد مف خكادـ تدار مف
2017). 

 التػػػ  تعتمػػػد عمػػػى نقػػػ  المعاليػػػة المحاسػػػيمة الػػػى مػػػا مسػػػمى االسػػػحااة  لتكنكلكيمػػػا المعمكمػػػات اسػػػتخداـ
ـ الكصػكؿ عػف طر،ػ  متصػفح الك،ػػب ل ػت ال يػاالخاصػة االحاسػػكب  ااإلضػا ة الػى نقػ  مسػاحة التخػز،ف
 (2019 ،عيد الغفار) .يرامج المحاساة مف منتج الى خدمة الخاص االمستخدـ كعدكرىا تتحكؿ
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  خاصػػػة اع ػػػدة، مقػػػـك المسػػػتخدـ  عمػػػى سػػػ ر رات اضػػػا تيايرميمػػػات خاصػػػة االمعاليػػػات المحاسػػػيمة  ػػػتـ
المكةػ  أ  لػمس عمػى ييػاز الكمي ػكتر  خػارج كا عادتيػايإرساؿ اليمانات لتتـ عمممة معالية ىذه اليمانات 

 ( 2019،  ناكة كال مر  . )الخاص    المستخدـ

 عمػػػى أنيػػػا تخػػػز،ف كمعاليػػػة ك اسػػػتخداـ اليمانػػػات المتػػػك رة عمػػػى أييػػػزةكممػػػا سػػػي  ممكػػػف لمااحػػػث تعر،فيػػػا 
انو  معن  ىذا الحاسكب متعددة المكاة  كالخاصة اال ركة مف خالؿ الكصكؿ ال يا عير  اكة االنترنت. مما

ال تطمػػب اسػػتثمارات  ممكػػف لمسػػتخدم  ىػػذه اليمانػػات االسػػتفادة مػػف القػػدرة العالمػػة لونظمػػة الحاسػػكعمة كالتػػ 
مكػاف طالمػا  أ الخاصة ييـ مف  كانو ممكف الكصكؿ الى اليمانات رأسمالمة كي رة مف اي  تميمة احتماياتيا.

   .أنيـ  تصمكف ا اكة االنترنت

 :   ممكف تمخصيا كمصطمح المحاساة السحايمة الحكساة السحايمة  العالةة ي ف مصطمحاذف 

 ال يػا الحكساة السحايمة العد د مف الخدمات المرتكزة عمى تكنكلكيما السػحااة، التػ  ممكػف الكصػكؿ  تقدمـ
 .مف خالؿ  اكة االنترنت كمث  ىذه الخدمات اليرامج كالمعمكمات

الكصػػػكؿ الػػػى الخػػػدمات المحاسػػػيمة مػػػف خػػػالؿ  ػػػاكة  السػػػحايمة م ػػػ ر الػػػى ف مصػػػطمح المحاسػػػاةا ػػػ كعممػػػو 
المحاسػػاة السػحايمة ىػػ  حػػ  محاسػػي  مسػتند عمػػى السػػحااة مقػػدـ  ، كعممػة  ػػإف (Onyali, 2016) االنترنػت

 Dimitriue & metai, 2014)كمف ىذه الحمكؿ ما  مى: )المتعددة،  عالج لمعمممات المعقدة

  لمحسػػااات  المالمػػة كمحاسػػاة التكػػال   كالمحاسػػاة اإلدار،ػػةمرايعػػة يلمػػة لمتأكػػد مػػف الػػرعط يػػ ف المحاسػػاة
 .ذات الصمة

 التقار،ر المالمة امكانمة استخداـ الخطط المحاسيمة اليد مة إلعداد التقار،ر المحاسيمة ينا ء عمى معا  ر. 

  ،دعػػػت التقػػار،ر كالكثػػال  المحاسػػيمة كممػػا كا عػػدادامكانمػػة حسػػاب المعػػادالت كالصػػم  المالمػػة المختمفػػة 
 . الحاية

  مكونات نظام المحاسبة السحابية  2-1-3
 (2018مف أي  التعام  م  تقنمة المحاساة السحايمة،  مـز تك ر العناصر التالمة    النظاـ )العصم ،

اسػػتخداـ أييػػزة  الػػذ ف سمسػػتخدمكف ىػػذه التقنمػػة كمسػػتف دكف مػػف خػػدماتيا مػػف خػػالؿ Client : العميننل -
مكػػػػكف متصػػػػال   ىاتفػػػػو ال خصػػػػ  الػػػػذ   تطمػػػػب  قػػػػط أف أكالكمي ػػػػكتر الخاصػػػػة ييػػػػـ سػػػػكاء احاسػػػػكاو 

 .ااإلنترنت

التخز،ف كمعالية   تيرعكف ليذه الخدمة مف خالؿ تك  ر خكادـ ةكمة، كسرعة    Platform : المنصة -
 Google, Apple.  اليمانات مث 
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الكمي ػػكتر  لينمػػة السػػحايمة لتقػػدمـ الخػػدمات تتضػػمف تػػك  ر أييػػزةا Infrastructure : البنيننة التحتيننة -
 .ال خصمة كاإلنترنت كمساحة لتخز،ف المعمكمات

 تضػػمف يرنػػامج  التطيمقػػات التػػ  ممكػػف لممسػػتخدم ف ت ػػغ ميا  ػػ  السػػحااة Application : التطبيقننات -
 .كم اركتيا معالية الكممات كالعركض التقدمممة كالنماذج كالخدمات لنق  المعمكمات

 كىػػػػػ  الخدمػػػػػة التػػػػػ  تسػػػػػتخدميا عمػػػػػى السػػػػػحااة ك،تعمػػػػػ  المكضػػػػػكع أكثػػػػػر، Services : الخننننندمات  -
Software as service ى  عمممة تحك،  المنتيات الى خدمات كأمضا. 

   خصائص نظام المحاسبة السحابية  2-1-4
 :السػػحايمة، كمػػف ىػػذه الخصػػالصىنػاؾ خصػػالص عد ػػدة لنظػػاـ المحاسػػاة السػػحايمة المسػتند عمػػى الحكسػػاة 

  .((Rao et al, 2018،  (2018)العصم ،

 معتيػػر عامػػ  مػػف العكامػػ  المػػ ثرة عمػػى تكيػػو المسػػتخدم ف نحػػك اعتمػػاد نظػػاـ المحاسػػاة   :موثوقيننة النظننام
ضا ة الثقة عند المستخدم ف المحتمم ف لنظـ المعمكمات المحاسيمة عمى االنترنت   السحايمة، كا 

 اف المحاساة السحايمة تقـك عمى تك  ر تداي ر أمنمة  عالة تيدؼ الى حمامة يمانػات ال ػركة   :أمان النظام
العم مػػة  ػػ  ظػػ  اف أمػػف اليمانػػات أصػػاح مصػػدر ةمػػ  أل   ػػرد أك م سسػػة،  يػػاءت المحاسػػاة السػػحايمة 

 ككس مة  عالة تتخمص مف خطر السرةة مف خالؿ حف  كتخز،ف المعمكمات عمى خكادـ اع دة 

 اف الحكسػػػاة السػػػحايمة ك ػػػرت خاصػػػمة ميمػػػة يػػػدا  لنظػػػاـ المحاسػػػاة السػػػحايمة، ح ػػػث اف الي لػػػة      :المروننننة
السحايمة تك ر مركنة التكس  اك  سيكلة ميما كاف حيـ اليمانات ضخـ، كتميمة حايات المستخدم ف    

المحاسػاة  ( اف المركنػة مػف أىػـ الخصػالص لنظػاـSobhan , 2018) العم  تمقالما  كاك  سػيكلة، ك،ػر  
السحايمة، ح ث اف نظاـ المحاساة السحايمة  تكا   م  أنكاع مختمفة مف يػرامج متصػفح الك،ػب أك أنظمػة 

 .الت غ  ، كانو مسمح لمعم   تخصمص اليرنامج اما  تكا   م  احتماياتو الخاصة

 كالكصػكؿ انطالةا  مف خصالص الحكساة السحايمة  تـ يم  كمعالية اليمانػات  :سيولة وسرعة الوصول
االكصػػػكؿ الػػػى اليمانػػػات  ال يػػػا  قػػػط مػػػف خػػػالؿ تطي ػػػ  مػػػزكد السػػػحااة المرتكػػػزة عمػػػى االنترنػػػت، كتسػػػمح

كالتطيمقػػات مػػف أ  مكةػػ  كىػػذا يػػدكره  ز،ػػد مػػف كفػػاءة تسػػي   كةمػػاس المعػػامالت كاألحػػداث اسػػيب تػػكا ر 
دكف التق ػػد اسػػاعات اليػػرامج عمػػى مػػدار السػػاعة كطػػكاؿ أمػػاـ األسػػيكع مسػػمح لممحاسػػي ف اػػأداء أن ػػطتيـ 

 العم  المحددة. 

كتمخمصػػا  لمػػا سػػي  ممكػػف مػػف خػػالؿ السػػحااة الكصػػكؿ الػػى الممفػػات كتكز،عيػػا امػػا مضػػمف اسػػتمرار تك رىػػا 
، كمػف  (Đorđević et al., 2018كسػيكلة الكصػكؿ ال يػا كالػتخمص مػف عػبء نقػ  اليمانػات كالممفػات )
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اـ المحاسػػػاة السػػػحايمة  ػػػتـ مػػػف خػػػالؿ االتصػػػاؿ ( الكصػػػكؿ الػػػى نظػػػ 2019 كييػػػة نظػػػر ) ػػػناكة كال ػػػمر ،
اػػػالكمي كتر كاالنترنػػػت  قػػػط، كذلػػػؾ مسػػػي  كصػػػكؿ المسػػػتخدم ف الػػػى المعمكمػػػات  ػػػ  أ  لحظػػػة ك ػػػ  الكةػػػت 

 .المناسب، ااإلضا ة الى انو مسمح لصاحب العم  الاقاء عمى اتصاؿ م  ك  مف اليمانات كالمحاسي ف

 فوائد تطبيق المحاسبة السحابية  2-1-5
الخدمػػة كمسػػتخدم يا" عمػػى  الفكالػد المحتممػػة مػػف اسػتخداـ نظػػاـ المحاسػػاة السػػحايمة مػف كييػػة نظػػر "مقػدم 

 :(2020)عاصى،  (Özdemir & Elitas, 2015) ) 2020)احمد،  النحك التال 

كىػذا يػدكره  ال داع  لتطي   المحاساة السحايمة عمى عدد كي ر مف أييزة الكمي ػكتر،  :خفض التكاليف -أ 
كامػػػاب  الػػػى خفػػػض التكػػػال    ػػػ  الكحػػػدات االةتصػػػادمة ااإلضػػػا ة الػػػى تقم ػػػ  تكػػػال   الصػػػمانة ػػػ د  

 .احتماط  الحاية الى تك  ر يرامج ااىظة الثمف الت  تحتاج الى تحد ث مستمر كالى أنظمة نسخ

كةت كمف أ   تتمح تطيمقات المحاساة السحايمة الكصكؿ الى اليمانات المالمة    أ  :سيولة الوصول -ب 
االتصػػاؿ اػػػالكمي كتر  كػػاف دكف الحايػػة الػػى تثي ػػت أ  يرنػػامج عمػػى الكمي ػػكتر، كػػ  مػػا ىػػك مطمػػكبم

مسػػتخدـ عمػػى نطػػاؽ  كاالنترنػػت، ااإلضػػا ة الػػى أنػػو ممكػػف الكصػػكؿ الػػى اليرنػػامج مػػف أ  ييػػاز ذكػػ 
 .كاس ، كما  ك ر م زة ازالة أ  تعق د    كحدات معالية اليمانات

مالمػة كاضػحة  تقػدـ المحاسػاة السػحايمة معمكمػات :والمروننة فن  العمنلالمعمومات ف  الوقت الحقيقن   -ج 
تغ  ػر، ااإلضػا ة الػى  كصحمحة كتقدمميا    الكةت الحقمق  م  التحد ث المستمر كاالسػتيااة الػى أ 

التنق  اغض  أثناء أكالمنزؿ أك المركنة    العم  ح ث  تـ العم  مف أ  مكاف سكاء    مكاف العم  
 .األعماؿالمحاسي ف كأصحاب  تكايده كىذا ساعد عمى امكانمة تك  ر المعمكمات ي ف النظر عف مكاف

 مضػػا  أ عمممػػات ك ػػ  أ  حسػػاب اصػػكرة ادخػػاؿ ػػك ر نظػػاـ المحاسػػاة السػػحايمة  الػػدة  :تننوفير الوقننت -د 
 .تمقالمة كصحمحة ك   الكةت المناسب كافض  ىذا أصاحت العمممة تمقالمة كلمس  دكمة 

الحفػام عم يػا،  أ  كحػدة عمػ  ىنػاؾ يمانػات مالمػة  ػ  اامػة األىممػة مػف الضػركر   ػ   :أمن البيانات -ق 
أحػػد مسػػتطم   كتحػػت السػػمطرة كال يمنػػةليػػذا يػػاء نظػػاـ المحاسػػاة السػػحايمة يتػػك  ر م ػػزة يعػػ  اليمانػػات 

 .دكف تسي   الدخكؿ الى الحساب الخاص عير االنترنت ال ياالكصكؿ 

الكةت مناسػب  تقار،ر مالمة    ان اءالسحايمة المحاسي ف عمى  ساعدت المحاساة :األعمالزيادة أداء  -ك 
كسػػرعة عالمػػة  ػػ   كالتك ػػ  مػػ  أ  تغ  ػػر  ػػ  ظػػركؼ العمػػ  كىػػذا يػػدكره سػػاعد عمػػى انيػػاز األعمػػاؿ

 .األداء كاتخاذ القرارات الصحمحة كالفكر،ة
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احتماطمػػػة مػػػف  تسػػػاىـ أمضػػا المحاسػػػاة السػػػحايمة عمػػػى عمػػ  نسػػػخ :النسنننال االحتيننناط  غينننر المحننندود -ز 
ح ػث  ػتـ االحتفػام  اليمانات المالمة    ك  كةت كميما كاف حيػـ ىػذه اليمانػات كأمضػا تينػب خسػارتيا

 .   خكادـ الم سسة الت  تقدـ الخدمة تاليماناييذه 

 عيوب نظام المحاسبة السحابية 2-1-6
 كيخػركف،  داتايػر منيا )ىناؾ ميمكعة مف الع كب  أفاالراـ مف كيكد  كالد لنظاـ المحاساة السحايمة اال 

2020)  ،(Islam, 2017) : 

 حايتيا الى مساحات تخز،نمة كي رة. 

 الحفام عمى امف كسر،ة اليمانات الخاصة االعمالء. 

 تك  ر التطي   المناسب ليمم  الم سسات كيدكاىا االةتصادمة. 

 تك  ر التغطمة ال اممة لمكصكؿ السر،  الى االنترنت. 

 ر ييدك  التحكؿ الى المحاساة السحايمةاأصحاب القر  اةناع. 

 العمػػػػػ   االعتمػػػػػاد ا ػػػػػك  كي ػػػػػر عمػػػػػى  ػػػػػركات أخػػػػػر  تحػػػػػد مػػػػػف التكنكلكيمػػػػػا المسػػػػػتخدمة كتقمػػػػػ  مركنػػػػػة
 .لممستخدم ف

  استخدام نظام المحاسبة السحابية المؤثرة فى عواملال 2-1-7
العكامػ  الدا عػة كراء اسػتخداـ المحاسػاة السػحايمة ييمػاف كتحم ػ   (Islam, 2017)،  (2018 ،ااس م ) ةاـ 

 :سات األينيمة كمف ىذه العكام االعد د مف الدر  عمى التطرؽ الى كذلؾ يناء

ىػذه العكامػ  المحػرؾ األساسػ  السػتخداـ المحاسػاة السػحايمة، كذلػؾ لمسػاىمتيا  :العوامل االقتصنادية :أوالا  
الرأسػػمالمة مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ معػػدات أةػػ ، كتخفػػمض التكػػال   التكػػال   كاالسػػتثمارات  االسػػع   ػػ  تقم ػػ 

تكػال   صػمانة كطاةػة، كالتقم ػ  مػف التكػال   المتعمقػة اػاإلدارة الداخممػة لتكنكلكيمػا المعمكمػات  الت غ ممة مػف
تك  ر  تحد ث كنسخ االحتماط ، كالتقم   مف حيـ االستثمارات اإلضا مة    اليرامج كالخكادـ مف خالؿ مف
اليػكدة الخفمػة  الخدمة المركنة العالمة    المكارد لماللمة حيـ ن ال المن ػأة، كأمضػا  ػتـ نقػ  تكػال   مزكد

 .الى مزكد الخدمة مث  تكال   تثي ت اليرامج كتك    كت غ   العمممات

سػػػاة ء اسػػتخداـ المحاامعتيػػر العامػػ  التنظممػػ  مػػف القػػػك  الرلمسػػمة كالدا عػػة كر  :العوامننل التنظيمينننة :ثانينناا  
المحاسػػػاة السػػػحايمة عمػػػػى تحسػػػ ف كتطػػػك،ر أداء العمممػػػات المحاسػػػيمة مػػػف خػػػػالؿ  السػػػحايمة، ح ػػػث عممػػػت

المتطػػكرة كسػػاعدت المن ػػ ت عمػػى الترك ػػز عمػػى أعماليػػا الرلمسػػمة  قػػط ااإلضػػا ة الػػى  اسػػتخداـ التكنكلكيمػػا
السػػحايمة ك ػػرت نظػػاـ  ااإلضػػا ة الػػى اف المحاسػػاة .منتيػػات يد ػػدة كدخكليػػا الػػى األسػػكاؽ ايتكػػار كتطػػك،ر
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مضمف دةة كيكدة ىػذه اليمانػات كتكامػ  الكظػال  المحاسػيمة  مركز  مقـك عمى تحم   كمعالية اليمانات مما
العمػ  دكف التق ػػد اأكةػات العمػػ  الرسػػممة، كالكصػكؿ الفػػكر  لميمانػػات  تسػػمح لممحاسػػي ف كأمضػا ػ  المن ػػأة، 

 .كىذا معتير احد ذاتو تطكر ىال     األعماؿأ  كةت كمف أ  يياز،  المحاسيمة مف أ  مكاف ك  

اعتيػرت العكامػ  التكنكلكيمػة مػف العكامػ  التػ  سػاعدت عمػى ظيػكر المحاسػاة  :العوامل التكنولوجينة :ثالثاا  
لعػػدة أسػػااب منيػػا تػػكا ر مػػكارد الحكسػػاة  ػػ  كػػ  مكػػاف كزمػػاف كةايممػػة ىػػذه المػػكارد لمتمػػدد  السػػحايمة، كذلػػؾ

 كالسالمة مف خالؿ النسخ االلكتركن  لميمانات المحاسػيمة  ػ  ةالمكثكةمتكا ر  كأمضاالم سسة،  حسب حاية
مكانمة الكصكؿ الػى ىػذه اليمانػات ا ػك  يمػف، ااإلضػا ة الػى اف المحاسػاة السػحايمة تػك ر  أماكف مختمفة، كا 

 .حمامة عالمة ضد أ  اختراؽ كىيـك عمى النظاـ كال اكة

اؾ العد ػػػد مػػػف عكامػػػ  ادارة المخػػػاطر التػػػ  كانػػػت الػػػدا   كراء اسػػػتخداـ ىنػػػ :عوامنننل إدارة المخننناطر: بعننناا ار 
خفػض المخػػاطر االسػتثمار،ة  ػػ  الينمػة التحتمػػة لتكنكلكيمػا المعمكمػػات التػ  كانػػت  المحاسػاة السػحايمة، منيػػا

كمزاما كي رة عمى الم سسػة كلكػف لػمس ىنػاؾ ضػماف مػف عػكدة ىػذه االسػتثمارات االعالػد  تعتير اأف ليا  كالد
االسػتثمارات  الم سسة، لذلؾ مف خالؿ المحاساة السحايمة تـ تخفمض ىذه المخاطر مف خػالؿ تحك،ػ  عمى

 .الرأسمالمة الى مصرك ات ت غ ممة

 مخاطر نظام المحاسبة السحابية  2-1-8
 (Islam, 2017)ىى:  تـ  حص المخاطر العامة الستخداـ المحاساة السحايمة تحت ثالثة ينكد

 (Özdemir & Elitas, 2015)  ،(2019)ياب هللا 

 المخاطر الناشئة عن مقدم  الخدمة: أوالا 
 :المينػػى، ) اسػػيب أكيػػو القصػػكر كالضػػع   ػػ  أييػػزة الكمي ػػكتر كالمرا ػػ  المادمػػة البنيننة التحتيننة الماديننة

الحكسػػػاة  كالطاةػػػة، كالنسػػػخ االحتمػػػاط ، كمك ػػػ  اليػػػكاء، كمػػػا الػػػى ذلػػػؾ( المييػػػزة مػػػف ةيػػػ  مػػػزكد خدمػػػة
 .السحايمة، ىناؾ احتماؿ أف ةد تككف اليمانات المخزنة مممككة ألطراؼ ثالثة ضارة

 :اع ػػدة كػػ   الينمػػة التحتمػػة التػػ  أن ػػأىا مقػػدمك الخدمػػة لميػػرامج أك أنظمػػة الت ػػغ   البنيننة التحتيننة لمبننرامج
 .الاعد عف تميمة تكةعات العمالء، كىذه الحقمقة تعرض النظاـ لمخطر

 :الفنمػػػػة  عػػػػف ادارة كةمػػػػادة النظػػػػاـ المعر ػػػػة المسػػػػلكلةب أف تمتمػػػػؾ المػػػػكارد الا ػػػػر،ة  يػػػػ المننننوارد البشننننرية
اتصػاؿ ممكنػو  ت الالزمة لتميمة تكةعات العمالء. ااإلضا ة الى ذلؾ،  يػب أف مكػكف ىنػاؾ مركػزاكالميار 

ار الماا ػػرة الختمػػ تزك،ػػد العمػػالء يخػػدمات  عالػػة  ػػ  يممػػ  أكةػػات النيػػار كالم ػػ ، ك،يػػب اسػػتخداـ الطػػرؽ 
 .أطراؼ ثالثة المكظف ف، كاتخاذ التداي ر الالزمة لمن  المكظف ف مف ارساؿ يمانات العمالء الى
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 السػتخداميا  : تػـ تصػممـ الخػدمات السػحايمة المسػتندة الػى الك،ػبالتطبيقات والخدمات منخفضنة السنرعة
عمػػػى اسػػػتخداـ  مػػػ  اإلنترنػػػت كاسػػػ  النطػػػاؽ. لػػػذلؾ، سػػػت ثر سػػػرعة التحم ػػػ  كالتنز،ػػػ  التصػػػاؿ اإلنترنػػػت
كي ػرة مػف اليمانػات  الخدمات السحايمة.    ي لة ال  كيد ييا انترنػت كاسػ  النطػاؽ، ةػد مسػتغرؽ نقػ  كممػة

 .الى السحااة كةت ا طكمال ، كىذا   ثر ا ك  كي ر عمى يكدة الخدمة

 سػحايمة الحكسػاة ال :    ح ف أف ىناؾ خطر  قػداف اليمانػات عمػى نظػاـالبيئات السحابية ىدفاا لميجمات
أييػػػزة الكمي ػػػكتر  ألسػػػااب مثػػػ  ىػػػذا الييػػػـك السػػػ يران ،  مػػػف الممكػػػف أمضػػػا أف اليمانػػػات المخزنػػػة عمػػػى
تكنكلكيمػا اإلنترنػت،  ال خصمة ةد تحص  عمى ضرر، كما ىك الحػاؿ  ػ  يممػ  الخػدمات التػ  تسػتخدـ

مراةاػػػة السػػػمعمة، اإلنترنػػت )ال كخػػدمات الحكسػػػاة السػػحايمة كيكانػػػب العػػزؿ ضػػػد الييمػػػات التقم دمػػة عمػػػى
 ( . كالكصكؿ ا ر المصرح او ، كتعد   اليمانات ، كما الى ذلؾ

  المخاطر التعاقدية :ثانياا 
 التػػ  تػػـ  : تػػـ تكػػك،ف الينمػػة التحتمػػة ألمػػاف الحكسػػاة السػػحايمةالمخنناطر الناتجننة عننن التكنناليف المكشننوفة

ااإلنترنػػت. ةػػد تصػػ   مككنػػكف متصػػم فان ػػا ىا كت ػػغ ميا يكاسػػطة مػػزكد  الخدمػػة لحمامػػة العمػػالء عنػػدما 
الػػػى ميمػػػ  ال مسػػػتطم   تكمفػػة حمامػػػة العم ػػػ  مػػػف األطػػػراؼ الثالثػػػة الضػػػارة أثنػػاء عػػػدـ اتصػػػاليـ ااإلنترنػػػت

 .العم   تحممو

 مقػػػدميا  : اسػػيب المنا سػػة، ةػػد  ػػ د  الطمػػب المفػػرل اسػػيب األسػػعار المنخفضػػة التػػ التسننعير المخننادع
األنظمػة ال ممكنيػا  النظاـ الى مستك  ا ر ضركر ، نظ ار ألف اعػضمزكدك الخدمة الى ز،ادة استخداـ 

 .لمتيد دات لد اسيب عدـ كفامة الينمة التحتمة،  قد تككف عرضةاالتعام  م  ىذا الحم  الز 

  مقترحػػو مػػزكد  : ال ممكػػف لمعم ػػ  انيػػاء دعػػك  النظػػاـ اسػػيب السػػعر المرتفػػ  الػػذ تكنناليف النقننل الباىظننة
 .ككأنو محاصر الخدمة، كم عر العم  

  الصػعب عمػى  :  يكز لمقدـ الخدمة مغادرة الصػناعة اعػد اإل ػالس، ةػد  يعػ  ىػذا المكةػ  مػفاإلفالس
المكاصػػفات  ػػ  حالػػة  العمػػالء الكصػػكؿ الػػى المعمكمػػات المخزنػػة. كاالمثػػ ،  ػػإف التغ  ػػرات المحتممػػة  ػػ 

 .معضمة     راء مزكد خدمة الحكساة السحايمة مف ةي   ركة أخر  ةد تض  المن أة

 :تكايػو صػعكاات     حالة طمب النق  مف مزكد خدمة الحكساة السػحايمة الػى مػزكد يخػر، مقدم الخدمة
خػػػدمات الحكسػػػاة  كي ػػػرة  ػػػ  نقػػػ  اليمانػػػات كاليػػػرامج ألسػػػااب مثػػػ  أف كاييػػػات يرميػػػة اليػػػرامج لمػػػزكد 

ات الخاصػػة امقػػدم  اليمانػػ السػػحايمة ا ػػر مكحػػدة حسػػب األصػػكؿ كأف اليمانػػات مخزنػػة  ػػ  أنظمػػة ةكاعػػد
 .الخدمة



 ...... COSOومكونات الرقابة الداخلية وفقاً الطار  COBIT 5أثر التكامل بين أبعاد      وليد مسري عبد العظيم اجلبليد/      
 

  
 

 
 

  146  

 

   المخاطر الناشئة عن الييكل القانون  :ثالثاا 
اليمانػػات   ػػ  أ  عمممػػة ا ػر ةانكنمػػة مقػػـك ييػػا العم ػ ، ممكػػف مصػػادرة التنفيننذ القننانون  غيننر المباشننر: -

الم سسػات العم مػة  منػ  الرةممة الت  محتف  ييا مزكد الخدمة لمتحق  مف يممػ  اليمانػات. ةػد  ػتـ أمضػا  
 .مف التداكؿ خالؿ  ترة زمنمة مع نة

الصػػمة، ةػػد   ػػ  التحقمقػػات السػػر،ة التػػ  تير،يػػا الككػػاالت الحككممػػة ذات التحقيقننات والبحننوث السننرية: -
 .مضطر مقدمك الخدمة الى م اركة يمانات العمالء دكف ا عار مسي 

االضػػرالب أك  قػػةمػػزكد الخدمػػة لدمػػو الفرصػػة لمك ػػ  عػػف الم ػػاك  المتعم التنفيننذ القضننائ  المباشننر: -
 .اليمكممة لم ركة العم مة مف خالؿ االطالع سرا عمى يمانات العمالء

 المتكامل  COSOإلطارالرقابة الداخمية وفقاا  2-2
معتيػر نظػاـ الرةااػػة الداخممػة يػزء ميػػـ مػف كػ  نظػػاـ تسػتخدمو المن ػأة لتنظػػمـ كتكيمػو عممماتيػا، ك،ناغػػ  أف 

مضػاط األداء كمضػمف تحق ػ  األىػداؼ المرسػكمة، ك،تكػكف نظػاـ الرةااػة  تيتـ او كا ة المن  ت لككنو نظاما  
مسػتمر خػالؿ عمممػات المن ػأة كتتيناىػا اإلدارة  الداخممة مف ميمكعة اإليراءات كالكسال  التى تحدث ا ك 

 ػػ  كضػػ  الخطػػة التنظمممػػة لغػػرض حمامػػة المكيػػكدات، كاالطملنػػاف الػػى دةػػة اليمانػػات المحاسػػيمة، كتحق ػػ  
 (.2019يمة القصك ، كضماف تمسؾ المكظف ف االسماسات كالخطط اإلدار،ة )زكر،ا، اإلنتا

يذر،ػػة  ػػ  تطػػك،ر ىمكػػ  الرةااػػة الداخممػػة، كةػػد تػػـ تحػػد ث  ـ مرحمػػة تحػػكؿ1992عػػاـ  COSO معتيػػر اطػػار
ـ، ح ػػث أصػػاح مكيػػو إلدارة مخػػاطر المن ػػأة، ك،تػػأل  ىػػذا اإلطػػار مػػف خمسػػة 2013ىػػذا اإلطػػار  ػػ  عػػاـ 

أصػػػػممة تمثػػػػ  ىمكػػػػ  الرةااػػػػة الداخممػػػػة )ي لػػػػة الرةااػػػػة، أن ػػػػطة الرةااػػػػة، تقػػػػد ر المخػػػػاطر، المراةاػػػػة، مككنػػػػات 
  ,Yunhao)المعمكمات، االتصاالت ااإلضا ة الى كض  األىداؼ، كتحد د األحػداث، كاالسػتيااة لممخػاطر

) et al., 2014 

 COSO مفيوم الرقابة الداخمية وفقا إلطار 2-2-1
الداخممػػػة احػػػد  األدكات الميمػػػة المسػػػتخدمة لمتصػػػد  لمم ػػػاك  المختمفػػػة التػػػ  ةػػػد تتعػػػرض ليػػػا تعػػد الرةااػػػة 

المالمػػة كاإلدار،ػػة كالت ػػغ ممة مػػف خػػالؿ  الكحػػدات االةتصػػادمة ك،ناغػػ  أف  رتقػػ  دكرىػػا نحػػك تكيمػػو العمممػػات
 .دا يا حص كتقكمـ أن طتيا كتك  ر المعمكمات الماللمة للدارة ليمم  مستكماتيا لتحق   أى

 كممكف تعر،  الرةااة الداخممة عمى أنيا:

   نظاـ تـ تصمممو كتكظمفو كصػمانتو مػف ةيػ  ادارة الكحػدة االةتصػادمة ككاػار المػدراء التنف ػذ  ف مػف أيػ"
تػػػك  ر دريػػػة كي ػػػرة مػػػف الضػػػماف لتحق ػػػ  األىػػػداؼ مػػػ  االلتػػػزاـ االسماسػػػات كالقػػػكان ف كحمامػػػة األصػػػكؿ 
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 Defond and) مػػػػة  ػػػػ  العمممػػػػات المنتظمػػػػة كمكثكةمػػػػة اليمانػػػػات المالمػػػػةكالحفػػػػام عمػػػػى الكفػػػػاءة كالفاعم
Lennox, 2017)   

  عرؼ تقر،ر لينةCOSO  ىمك  الرةااة الداخممة اأنو: "عمممة  تـ تصممميا لمحصكؿ عمى تأك ػد معقػكؿ
مكانمػة االعتمػاد   مما  تعم  يتحق   ثالثة أىداؼ رلمسمة كى : تحق   كفاءة ك عالمة األن طة كالعمممات كا 

عػارؼ عم يػا، عمى القكالـ المالمػة كالتأك ػد عمػى أنػو ةػد تػـ اعػدادىا امػا  تكا ػ  مػ  الماػاد  المحاسػيمة المت
 (COSO, 2013)كضماف االلتزاـ االقكان ف كالمكالح الت  تخض  ليا ال ركة. 

  ومنراحنل تنطنوره COSO إطارمنفنينوم   2-2-2
كاف ىػػػػػذا  COSO يإطػػػػارعػػػػػػرؼ  1992الػداخػمػ ػػػػػة  ػػػػػ  سػنػػػػػػة  عػمػػػػػ  مػتػكػامػػػػػ  لمػرةػايػػػػػة اطػػػػارتػػػػػـ كضػػػػػ   

كتعنػ  المينػة الراعمػة ( Committee of Sponsoring Organizations) المػصػطػمػػح ىػػك اخػتػصػػار لػػػ
كىػػ  منظمػػة ا ػػر رعحمػػة تركػػز عمػػى تحسػػ ف التقػػار،ر المالمػػة مػػف  Tread way))عػػف  لممنظمػػات المنيثقػػة

مػف  لقػد اػادرت ىػذه المينػة يإصػدار نسػخة محدثػة( Morelo, 2011) التأك د عمػى أخالةمػات المينػة خالؿ
 كأىـ اصدارتيا ىى:، كاسعا   اةااالالمتكام  لمرةااة الداخممة كةد الةت  اإلطار

تحػػت  1992النيػػال  عػف الرةااػػة الداخممػة  ػػ  عػاـ  COSOلقػد تػػـ اصػدار تقر،ػػر اطػار     :اإلصندار األول -أ 
عنػػػكاف "اطػػػار عمػػػ  متكامػػػ  لمرةااػػػة الداخممػػػة" كىػػػذا اإلطػػػار ماللػػػـ إلنيػػػاز أىػػػداؼ الكحػػػدة االةتصػػػادمة 

لمرةااػة الداخممػة  COSO  ممة، التقار،ر المالمة، االلتزاـ( كم ػار الػى ىػذا التقر،ػر ااسػـ تقر،ػر اطػار)الت غ
 ( Moeller, 2007إلدارة المخاطر الم سسمة ) COSOأك اطار 

 الداخممػة كتططػك،ر اإلطػار المتكامػ  لمرةااػة مػف التكسػ  انعناصػر COSOاستطاعت لينػة  2002سنة  ك ى
ككػػ  كلػػمس مخػػاطر الرةااػػة  المخػػاطر كةطػػدمت اإلطػػار اصػػكرة ا ػػم  كىػػك ادارة مخػػاطر ال ػػركةمفيػػـك ادارة 

 كضػػح التػحػػكؿ  ػػ  أطػػار التػالى  تطمكنت ال ركات مف تطحس ف ادارة المخاطر   يػا كال ػك  اذالداخممة  قط، 
 ( (Li et al, 2020كعنػاصػر ادارة المخػاطر 2002لػعػاـ  COSOليػنػة 

 كمػػػػف أيػػػػ  تقػػػػدمـ تصػػػػكر أ ضػػػػ  إلدارة المخػػػػاطر كمػػػػف أيػػػػ  تكسػػػػم  مفيػػػػـك تق ػػػػمـ :ن الثننننا اإلصنننندار -ب 
 مػػف خػػػالؿ مراةاػػػة األخطػػػار المحتممػػػة 2004المخػػاطر،  مقػػػد ةػػػدمت لينػػػة تر،ػػدكا  اطػػػارا محػػػدثا عػػػاـ 

 كتق ػػمـ خطكرتيػػا كعمػػاف نػػكع المعاليػػة المتفقػػة معيػػا، ح ػػث ركػػز اإلطػػار عمػػى تق ػػمـ المخػػاطر، كمػػا تػػـ
 االسترات ي  الى أىداؼ اإلطار مػف أيػ  تحق ػ  ىػدؼ ال ػركة الرلمسػ ، كمػا تػـ تكسػم اضا ة اليدؼ 

 ( مككنػات اإلطػار مػف خػػالؿ اضػا ة عناصػر أخػػر  )كضػ  األىػداؼ كتعر،ػػ  الحػدث كمعاليػة الخطػػر
(Uwadiae, 2015 ك .) أصػػدرت لينػػة  2006 ػػ  عػػاـCOSO   كثمقػػة تكيمػػو لمرةااػػة الداخممػػة التػػ

اذ أف الغػػرض مػػف ىػػذا الػػدل   ىػػك ( SEC) كراؽ المالمػػة كاليكرصػػات األمر،كمػػةلينػػة األ تميػػ  تكي يػػات
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(   2017ا ك  كي ر عمى دكر تعز،ز الرةااة الداخممة    ال ركات العامة الصغ رة )يػف عمػ ،  الترك ز
 عمػػػى أنػػػو سػػػ تـ تنف ػػػذ م ػػػركع لمرايعػػػة كتحػػػد ث اإلطػػػار2010 ػػػ  نيامػػػة عػػػاـ  COSOكمػػػا أعمنػػػت 

 الداخممػػة كذلػػؾ مػػف أيػػ  تعز،ػػز حككمػػة ال ػػركات كالتخف ػػ  مػػف احتمػػاؿ   ػػميا كز،ػػادة المتكامػػ  لمرةااػػة
 ( Dinapoli, 2007)  فا مة سكؽ الماؿ

 نسػػػخة محدثػػػة للطػػػار المتكامػػػ  لمرةااػػػة COSOأصػػػدرت لينػػػة  2013 ػػػ  سػػػنة  :الثالنننث اإلصننندار -ج 
 لداخممػة ضػمف ىػذه النسػخةنتج عف تحػد ث اطػار الرةااػة ا اذالداخممة كالت  حظ ت اقيكؿ كاس  دكلما، 

 العد د مف التحس نات مف ضمنيا التأك د عمى اعداد تقار،ر ا ر مالمػة ذات صػمة ااالسػتدامة، اذ معمػ 
ا ياي   اإلطار عمى تحس ف أداء المنظمات كتحق   أىدا يا مف أي  ةمادة المدة  الداخم  لخم  تغ  ر

األصػػم  ىػػك   ػػ  تحػػد ث اإلطػػار COSOكػػاف ىػػدؼ ميمػػس ،  (2017،داخػػ  المنظمػػة )ثايػػت ك ػػاكر
تطك،ر الرةااة  اضفاء الطاا  الرسم  ا ك  أكضح عمى المااد  المضمنة    اإلطار األصم  لتسي  

كالت ػػغ   عمػػى مػػدار  الداخممػػة الفعالػػة كتق ػػمـ  عال تيػػا، لػػتعكس العد ػػد مػػف التغ  ػػرات  ػػ  ي لػػات العمػػ 
 الكحػػػدات االةتصػػػادمة اإلطػػػار عمػػػى أىػػػداؼ الع ػػػر،ف سػػػنة الماضػػػمة كز،ػػػادة سػػػيكلة اسػػػتخداـ كتطي ػػػ 

(Lutz, 2015 ) اف اإلصػػػدار الثالػػػث إلطػػػارCOSO الداخممػػػة يكصػػػفيا عمممػػػة   رسػػػخ تعر،فػػػا لمرةااػػػة
حػػػكؿ تحق ػػػ  األىػػػداؼ   نفػػػذىا ميمػػػس اإلدارة كالمػػػدراء كالمػػػكظف ف مػػػف أيػػػ  تػػػك  ر ضػػػمانات معقكلػػػة

ـالت ػػغ ممة كعػػرض المعمكمػػات المالمػػة كمطااقػػة القػػكان ف  ميػػدأ  17اإلطػػار المحػػد ث كالت ػػر،عات، كةػػد ةػػد 
نقطػػة ىامػػة مرتاطػػة أساسػػا  92  خػػص المككنػػات الخمسػػة الرلمسػػمة لمرةااػػة الداخممػػة كالتػػ  تحتػػك  عمػػى

كعمػػػى الػػػراـ مػػػف أف اعػػػض المكاصػػػفات ةػػػد تكػػػكف ا ػػػر ماللمػػػة ، االماػػػاد  كتقػػػدـ كصػػػفا تفصػػػ مما ليػػػا
مػة ليػا، كلكػف اإلطػار ال  ييػر المنظمػة عمػى تفع ػ  كػ  الداخم لممنظمة    مرحمة تصممـ نظػاـ الرةااػة
نما ممنح ادارة المنظمة حر،ة الترك ز عمى النقال الت  تناسػييا مػف أيػ  تصػممـ  النقال ا ك  متكام  كا 
 ( COSO, 2013) ما نصت عممو المااد  نظاـ رةااة  ع اؿ كتق مـ مد  تك ر

  2017اإلصدار الرابع  -د 
مكمال للطار الصادر عاـ  ۷۱۰۲اطارا لمرةااة الداخممة عاـ  COSOنظمات كلقد أصدرت لينة رعامة الم

 ( 2021)القصار،   (COSO, 2017): امكيب ىذا اإلصدار أصاحح ت  ۷۱۰۲

 ي لة الرةااة كض  األىداؼ( عنصر ي لة الرةااة  نقسـ الى(.  

  معالية المخاطر(كعنصر تق مـ المخاطر  نقسـ الى تحد د األحداث الم ثرة تق مـ المخاطر. 

كأكدت المينة عمى أف اإلطار المتكام  لمرةااة الداخممة مػازاؿ ةػااال لمتطي ػ  كماللمػة لتصػممـ كتنف ػذ كتق ػمـ 
يإصػػػدار اطػػػار اعنػػػكاف "ادارة مخػػػاطر  COSOكلقػػػد ةػػػدمت لينػػػة رعامػػػة المنظمػػػات  نظػػػـ الرةااػػػة الداخممػػػة.
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كاألداء، كذلػؾ نت يػة لمتغ  ػرات  ػ  طيمعػة كنػكع المخػاطر التػ  تتعػرض  اإلسػترات يمةالتكام  م   -األعماؿ
ليػػا الم سسػػات كظيػػكر مخػػاطر يد ػػدة، كمػػا  يػػدؼ اإلطػػار الػػى الك ػػاء امتطماػػات ي لػػة األعمػػاؿ الحد ثػػة، 

 (2021) القصار، ىما:  ك،نقسـ اإلطار الى ةسم ف أساس  ف

 ت الصمة يإدارة مخاطر األعماؿ.:  تناكؿ عدد مف المفاىمـ كالمصطمحات ذاالقسم األول -

: م ػػتم  عمػػى مككنػػات اإلطػػار كالتػػ  تتمثػػ   ػػ  خمػػس مككنػػات ممكػػف تطيمقيػػا  ػػ  ي لػػات القسننم الثننان   -
  مختمفة لمت غ  ، كمحق  اإلطار مزاما عد دة لمن  ت األعماؿ، منيا:

o   أة كأىداؼ المناسترات يمة تك  ر مستك  ادراؾ ماللـ إلدارة مخاطر األعماؿ عند كض  

o  دارة المخاطر ييدؼ تحم   أثار المخاطر عمى  األداء.  تحق   التكا   ي ف األداء كا 

o  تقدمـ يدال  متعددة لتق مـ المخاطر المرتاطة يتحق   أىداؼ المن أة. 

o   تحس ف ال فا مة كاإل صاح اما محق  أىداؼ أصحاب المصالح. 

o  مانات كتعدد أنكاعيا. مراعاة التغ رات التكنكلكيمة الحد ثة كز،ادة حيـ الي 

  1992لعام  األصميةالمحدث والنسخة  COSO 2017 إطار أىدافالفرق بين   2-2-3
يػػراءات مصػػممة لتزك،ػػد اإلدارة يتأك ػػدات معقكلػػة اػػأف الكحػػدة   تكػػكف نظػػاـ الرةااػػة الداخممػػة مػػف سماسػػات كا 

ميتمعػػة تكػكف الرةااػػة الداخممػػة  تحقػ  أىػػدا يا. كاالاػا مػػا تسػمى ىػػذه السماسػػات كاإليػراءات الضػػكااط، كىػ 
اـ رةااػة داخممػة  عػاؿ:  ػ  تصػممـ نظػ لمكحدة االةتصادمة. عادة ما مككف للدارة ثالثة أىداؼ كاسعة النطػاؽ

 (Lui, 2020)( COSO, 2017:  )أىداؼ الرةااة الداخممة مف خالؿ ايت  COSO محدد اطار

 1992انُعخت األصهَت نعبو  COSO 2017إطبز  أوجّ االختالف

أْددددداف انعهًَددددبث 

 انتشغَهَت

رزؼٍك أ٘داف اٌؼ١ٍّبد ثفبػ١ٍةخ ٚوفةبءح ػ١ٍّةبد 

ٚأٔشطخ اٌٛؽدح االلزظبد٠خ ثّب فٟ ذٌةه أ٘ةداف 

 األداء اٌزشغ١ٍٟ ٚاٌّبٌٟ ٚؽّب٠خ األطٛي

الزظةةةةةس ٘ةةةةةدف اٌؼ١ٍّةةةةةبد ػٍةةةةةٝ 

االظةةزاداَ اٌفؼةةبي ٚاٌىةةاء ٌّةةٛازد 

 .اٌٛؽدح

أْددددددددداف إ دددددددددا  

 انتقبزٍس

س ثبٌزمةةبز٠س اٌّب١ٌةةخ ٚ ١ةةس رزؼٍةةك أ٘ةةداف اٌزمس٠ةة

اٌّب١ٌخ اٌداخ١ٍخ ٚاٌابزع١خ ألطؾبة اٌّظٍؾخ، 

ٚاٌزةةةٟ رشةةةًّ اٌّٛصٛل١ةةةخ ٚاٌّالئّةةةخ ٚاٌشةةةفبف١خ 

ٚ ١س٘ب، ػٍٝ إٌؾٛ إٌّظٛص ػ١ٍةٗ ِةٓ لجةً 

إٌّظّةةةة١ٓ أٚ ٚااةةةةؼٟ اٌّؼةةةةب١٠س أٚ ظ١بظةةةةبد 

 اٌٛؽدح االلزظبد٠خ،

أطٍك ػٍٝ ٘دف اٌزمس٠س اظُ ٘ةدف 

٠زؼٍةك  اٌزمس٠س اٌّةبٌٟ ٚٚطةا ثهٔةٗ

 .ثئػداد ث١بٔبد ِب١ٌخ ِٛصمخ

 أْداف االيتثبل

٠هخر فٟ االػزجبز اٌطٍجبد اٌّزصا٠دح ٚاٌزؼم١ةداد 

فٟ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائؼ ٚاٌّؼةب١٠س اٌّؾبظةج١خ اٌزةٟ 

 1992ؽدصذ ِٕر ظٕخ 

رةُ ٚطةا ٘ةةدف االِزضةبي ػٍةٝ أٔةةٗ 

ِةةةةةدٜ اٌزةةةةةصاَ اٌٛؽةةةةةدح ثةةةةةبٌمٛا١ٔٓ 

 ٚاٌٍٛائؼ اٌّؼّٛي ثٙب،
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ـ أك تعػػد ميا ا ػػك  طف ػػ   ػػ  1992أنػػو ةػػد تػػـ االحتفػػام اكث ػػر مػػف أسػػس اطػػار عػػاـ  ك،يػػدر اإل ػػارة الػػى
ـ. ح ث لـ  تغ ر تعر،  الرةااة الداخممة، كما لـ محدث أ  تغ  ر    عدد مككنات ىمك  2013اطار عاـ 

ـ سػممـ الرةااة، ح ث ال  زاؿ مستند ىمك  الرةااػة الداخممػة لممن ػأة عمػى تحد ػد األىػداؼ كضػركرة ىمكمػة نظػا
، كاإلطػار القػدمـ 2013عاـ  ( ، كعند النظر لالختالؼ ي ف اطار 2017لتحق   تمؾ األىداؼ ) سرحاف ، 

   ترك زه  1992عف اإلطار القدمـ  2013،  مـ محدث أ  تغ  ر    تعر،  الرةااة ك،ختم  اطار 1992
عمػػػى التكنكلكيمػػػا  ػػػ  يممػػػ  مككنػػػات الرةااػػػة الداخممػػػة ككػػػذلؾ الترك ػػػز ا ػػػك  أكسػػػ  عمػػػى يثػػػار تكنكلكيمػػػا 

اإلطػػار مكضػػكع اإلسػػناد الخػػاري  ألن ػػطة المن ػػأة  المعمكمػػات عمػػى ىمكػػ  الرةااػػة الداخممػػة. كمػػا تنػػاكؿ ىػػذا
 ( Yunhao et al., 2014)ااعتااره مف األيزاء الرلمسمة األن طة المن  ت التيار،ة    العصر الحال  

   COSOإلطار القواعد الرئيسة لمفيوم الرقابة الداخمية وفق مفيوم  2-2-4
رةااػػة يػػزءا مػػػف عمممػػات الم سسػػة كلمسػػػت أف الرةااػػة الداخممػػة ىػػ  عمممػػػات: ح ػػث  يػػب أف تكػػػكف ال .1

 (Barr-pulliam, 2020) عمممات مضا ة لليراءات االعتمادمة. 

ميمػػس  اف الرةااػػة الداخممػػة تتػػأثر اػػاأل راد: تتػػأثر الرةااػػة الداخممػػة اػػأ راد الم سسػػة سػػكاء كػػانكا أعضػػاء .2
اإلدارة الذ ف معتيركف يزءا ميمػا مػف نظػاـ الرةااػة الداخممػة كالػذ ف مقكمػكف يإصػدار التكي يػات ككضػ  

 ػػػػػ  الم سسػػػػػة ح ػػػػػث أنيػػػػػـ مقكمػػػػػكف يتنف ػػػػػذ السماسػػػػػات  أ ػػػػػرادهاالسػػػػػترات يمات كالسماسػػػػػات العامػػػػػة، أك 
حد د مياميـ ككايااتيـ كالتكي يات الصادرة عف ميمس اإلدارة، لذلؾ مساىـ نظاـ الرةااة الداخممة    ت

 عمى اطالع ييا.  كصالحماتيـ كنطاؽ مس كلماتيـ كالت   يب أف مككنكا

العمما يتأك د معقكؿ، أ  أنيا ال تزكدىـ يتأك د تػاـ حػكؿ  كاإلدارة اإلدارةأف الرةااة الداخممة تزكد ميمس  .3
 ( 2021) رج،  :تحق   األىداؼ كذلؾ لوسااب التالمة

    نظاـ الرةااة الداخممة ةد ال ممكنو مف اكت اؼ االنحرا ات امكانمة كيكد ع كب. 

   .ىناؾ اعض اليكانب ةم مة األىممة ةد ال  تـ  مكليا ضمف نظاـ الرةااة 

  .امكانمة اختراؽ نظاـ الرةااة الداخممة    حالة كيكد تكاط  ي ف مكظف ف اثن ف أك أكثر 

 رة نفسياامكانمة تياكز نظاـ الرةااة الداخممة مف ةي  اإلدا. 

  COSOأىداف الرقابة الداخمية وفق إطار  2-2-5
(  ػػػإف أىػػػداؼ الرةااػػػة الداخممػػػة تتمثػػػ   ػػػ  ثػػػالث أىػػػداؼ رلمسػػػمة ىػػػ  )اليػػػكاب، COSOك قػػػا لتقر،ػػػر لينػػػة )

2015) ( ،Morelo, 2011)  ،(COSO, 2013) 
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كالقػػكالـ المالمػػة لممسػػتف د ف : تتمثػػ  مسػػ كلمة ادارة ال ػػركة يإعػػداد التقػػار،ر مصننداقية التقننارير الماليننة -أ 
اإلدارة تقػػػػدمـ  منيػػػػا، كاألطػػػػراؼ المتعاممػػػػة كالػػػػدالن ف كالمسػػػػاىم ف كالمسػػػػتثمر،ف، كعممػػػػو  تكيػػػػب عمػػػػى

تػك  ر نظػاـ  عػاؿ لمرةااػة  المعمكمات الفعممة كالت  تخمك مف الغش كالتالعػب، ك،تحقػ  ىػذا مػف خػالؿ
 الداخممة. 

سػكاء  الكفػاءة كالفاعممػة مػف خػالؿ نكعمػة المعمكمػات المقدمػةكتتحػدد  الكفاءة والفعالية ف  العممينات: -ب 
كانػػت مالمػػة أك ا ػػر مالمػػة، كالتػػ  تتعمػػ  اعمممػػات كأن ػػطة ال ػػركة،  كممػػا كانػػت دةمقػػة ككاضػػحة أد  

طيمعة األىداؼ المحددة  ذلؾ الى المساعدة    اتخاذ القرارات المناساة اكفاءة ك اعممة اما  تالءـ م 
 مف ةي  ال ركة. 

 (SOX) Sarbanes – Oxley Act( مػف ةػانكف 404تمػـز المػادة ) لتنزام بالقواعند والقنوانين:اال  -ج 
يمم  ال ركات العامة يإصدار التقار،ر المتعمقة اكفاءة الرةااة الداخممة، كمػا كتعتيػر ال ػركات العامػة 

ماا ػرة مثػ   كانػت كالخاصة كالمنظمات ا ر الرعحمة ممزمة يإتااع القكان ف كاألنظمة المحاسيمة سػكاء
 القكان ف المتعمقة اضر،اة الدخ ، أك ا ر ماا رة مث  ةانكف حقكؽ المدنمة. 

  COSO  مكونات أطار  2-2-6
ممكف اعتاارىا أساسا لمرةااة الداخممة  ػ  المنظمػة كتػ ثر  :Control Environment) بيئة الرقابة ) -أ 

الداخممػة، كالمقصػكد يي لػة الرةااػة السماسػات لمسػلكل ف كعمػى كا ػة مككنػات الرةااػة  عمى الػكع  الرةػاي 
كاإليػػراءات التػػ  تعكػػس اتياىػػات اإلدارة العممػػا، كالمػػد ر،ف، كمػػالؾ المنظمػػة يخصػػكص أىممػػة الرةااػػة 
الداخممػػػة، كىنػػػاؾ عػػػدة عناصػػػر تكػػػكف ىػػػذه الي لػػػة متمثمػػػة اػػػالقمـ األخالةمػػػة، ك مسػػػفة اإلدارة، كأسػػػمكب 

الا ػػػػر،ة ككفامػػػػة األ ػػػػراد كانسػػػػياميـ، كاىتمػػػػاـ ميمػػػػس اإلدارة الت ػػػػغ   كاإل ػػػػراؼ، كسماسػػػػات المػػػػكارد 
، كتتككف ي لة الرةااة الداخممػة  (2015كتكي يو، كىذه العكام  ت ك  معا ثقا ة الرةااة الكممة )الخالد ، 

 (  2013)أسعد، كلي ب، ( 2021)ياسـ، مف: 

النزاىػػة كالقػػمـ األخالةمػػة: تتكػػكف مػػف اإليػػراءات اإلدار،ػػة، التػػ  مػػف  ػػأنيا االمتثػػاؿ لممعػػا  ر السػػمككمة،  -
 إلزالة الحكا ز الت  ةد ت د  الى أ  ن ال احتمال . 

االلتزاـ االتخصص: تيتـ يت غ   اإلدارة لمكفاءة المناساة    األماكف المناساة، لالستفادة مف الميارات  -
 حق   الكفاءة.كالمعارؼ لت

المسػػػتمر  ميمػػس اإلدارة كلينػػػة المرايعػػة: ح ػػػث معتيػػر ميمػػػس اإلدارة ىػػك المسػػػلكؿ األكؿ عػػف التقػػػكمـ -
لػػنظـ الرةااػػة الداخممػػة، كمػػد  االلتػػزاـ يتمػػؾ الضػػكااط، كأمضػػا تحتػػ  ليػػاف المرايعػػة مكانػػة كيػػر   ػػ  

 ييكرصة األكراؽ المالمة.  التحق  مف نظـ الرةااة الداخممة، خاصة  مما  تعم  اال ركات المق دة
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 مسفة اإلدارة كأسمكب الت غ  : تقـك اإلدارة مف خالؿ أن طتيا المختمفة يتقػدمـ ار ػادات لمعػامم ف حػكؿ  -
 مد  أىممة كأىداؼ نظـ الرةااة الداخممة كت يم  العامم ف عمى االلتزاـ ييا كتحق   تمؾ األىداؼ. 

خالؿ الفيـ الدة   لميمك  التنظمم  التكص  الى طيمعة اليمك  التنظمم :  تأتى لمراي  الحسااات مف  -
 أعماؿ العم  ، كمد  االمتثاؿ لمضكااط الداخممة. 

تخصػػمص السػػمطات كالمسػػ كلمات: كىػػ  ميمكعػػة مػػف أسػػال ب االتصػػاؿ داخػػ  المن ػػأة امػػا  ػػ  ذلػػؾ:  -
 ة عم  العامم ف ( )مذكرات اإلدارة العمما ا أف الرةااة الداخممة الخطط التنظمممة لمت غ   كص  طيمع

تتعػػػػرض أ  من ػػػػأة عنػػػػد القمػػػػاـ اأعماليػػػػا لمعد ػػػػد مػػػػف  :Risk Assessment)تقيننننيم المخنننناطر ) -ب 
المخػػػاطر، ممػػػا مسػػػتكيب تحد ػػػد كتحم ػػػ  تمػػػؾ المخػػػاطر مػػػف ناحمػػػة تحد ػػػد المخػػػاطر المتعمقػػػة يتحق ػػػ  

سػتكمات مقيكلػة أىداؼ المن أة، كالتعرؼ عمى احتماؿ حدكثيا، كالعم  عمى تخفمض حدة تأث رىا الػى م
  (COSO, 2013)،  (2019)دمحم ، -ك   الخطكات ايتمة :

معتيػػر تحد ػػد أىػػداؼ المن ػػأة أكؿ خطػػكة لتقػػد ر المخػػاطر، كتعتيػػر أىػػداؼ أ  من ػػأة  تحدينند األىننداف:  -
 .امثااة معا  ر تستخدـ لتق مـ أداء اإلدارة

تتعػرض أ  من ػػأة لمخطػر الػذ  ةػد  ػ ثر عمػى تحقمقيػا ألىػدا يا، كةػػد  تحديند الخطنر واحتمنال حدوثنو: -
: حدكث خم     عمممات العوامل الداخمية لمخطرمحدث ىذا الخطر اسيب عكام  داخممة أك خاريمة. 

الت غ   كعدـ كفاءة لينة المرايعة أك ميمس اإلدارة، كعدـ مقػدرة العػامم ف عمػى السػمطرة عمػى أصػكؿ 
: ظركؼ المنا سػة، العوامل الخارجية لمخطرالى امكانمة التالعب   يا.  كمف أمثمة ال ركة، مما   د  

سترات ي تيا، ككذلؾ الككارث  كصدكر ت ر،عات يد دة تتطمب تغ  را     أن طة ال ركة ك   سماستيا  كا 
 العارضة أك الطيمعمة.

ك الخاريمػة التػ  ممكػف اعػد التعػرؼ عمػى المخػاطر الداخممػة أ مواجية الخطر الذي تواجيو المؤسسة: -
أف تتعرض ليا الم سسػة،  ناغػ  اتخػاذ اإليػراءات الماللمػة لمكاييػة تمػؾ المخػاطر المحتممػة كالسػمطرة 

 عم يا.

: تعرؼ أن طة الرةااة اأنيا السماسات كاإليراءات الت  تسػاعد Control Activities) ) أنشطة الرقابة -ج 
ثػاؿ اتخػػاذ اإليػراءات الالزمػػة لتنػاكؿ المخػػاطر التػػ   ػ  ضػػماف تنف ػذ ايػػراءات اإلدارة، كعمػى سػػي   الم

تيػػدد تحق ػػ  أىػػداؼ الم سسػػة، لػػذلؾ  ػػإف أن ػػطة الرةااػػة سػػكاء ضػػمف أنظمػػة تكنكلكيمػػا المعمكمػػات أك 
األنظمػػػة ال دكمػػػة ليػػػا أىػػػداؼ متنكعػػػة، ك،ػػػتـ تطيمقيػػػا عنػػػد مختمػػػ  المسػػػتكمات التنظمممػػػة أك الكظمفمػػػة، 

ااػػة التػػ  ةػػد تكػػكف مناسػػاة لعمممػػة المرايعػػة عمػػى أنيػػا سماسػػات كا ػػك  عػػاـ ممكػػف تصػػن   أن ػػطة الرة
يراءات تخص ما  م   ( 2020)عيد الكر،ـ،  :كا 
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 ت م  أن طة الرةااة ىنا عمى مرايعة كتحم   األداء الفعم  مقارنػة االمكازنػات كالتكةعػات مراجعة األداء :
يػػػراءات كأداء الفتػػػرات السػػػااقة، كمختمػػػ  اليمانػػػات الت ػػػغ ممة كالمالمػػػة  ممػػػ ا ي نيػػػا مػػػ  تحم ػػػ  العالةػػػات كا 

استقصالمة كتصحمح كمقارنة اليمانات الداخممة م  المكارد الخاريمة لممعمكمات، كمرايعة األداء الػكظمف  
أك أداء الن ال، مث  مرايعة مد ر التقر،ر حكؿ ةػركض اسػتيالكمة مصػر مة حسػب الفػرع كالمنطقػة كنػكع 

 .تحص موالقركض مف أي  المكا قة عمى القرض ك 

 تعمػػ  عناصػػر الرةااػػة عمػػى  حػػص دةػػة كاكتمػػاؿ المعمكمػػات مػػف خػػالؿ ميمػػكعت ف معالجننة المعمومننات :
 ( 2021)منصكر، عيد الرحمف،  :ىما

o  عناصر رةااة التطي  ، كتطي  عمى معالية التطيمقات الفردمة لتساعد عمى ضماف الحصكؿ عمػى
 .كدة   المعمكمات كتفكمضيا، كأنيا مسيمة كمعالية ا ك  كام 

o  عناصر الرةااة العامة، كى  الت  تتعم  االعد د مف التطيمقات كتػدعـ العمػ  الفعػاؿ لعناصػر رةااػة
 .التطي  ، كذلؾ لضماف الت غ   الصح  كالمستمر لنظـ المعمكمات

o :ت ػػػم  ىػػػذه األن ػػػطة عمػػػى تػػػك  ر الحمامػػػة كاالسػػػتغالؿ األمثػػػ  لوصػػػكؿ، كتقػػػدمـ  الرةااػػػة الفعممػػػة
 .لمكصكؿ الى السيالت كاليرامج كالممفات المحاسيمة، كالقماـ االيرد كالمقارنات الدكر،ةالتسيمالت 

o  صػػ  الكاياػػػات: اف تكك ػػ  أ ػػػراد مختمفػػ ف امسػػػ كلمات التصػػر،ح االمعػػػامالت كتسػػي   المعمكمػػػات 
كاالحتفػػام ااألصػػكؿ  ػػ  عيػػدتيـ مقصػػد اػػو تقم ػػ   ػػرص السػػماح أل   ػػخص أف مكػػكف  ػػ  مكةػػ  

خطػػاء أك  خف يػػا أثنػػاء التنف ػػذ العػػاد  لميامػػو، كت ػػم  األمثمػػة عمػػى  صػػ  الكاياػػات  رتكػػب  مػػو األ
    اعداد التقر،ر كالمرايعة كالمكا قة عمى المطااقات كالمكا قة عمى مستندات الرةااة.

: االتصػاالت ىػ  تػد   المعمكمػات Information & Communication) ) المعمومنات واالتصناالت -د 
ادمة كىػػك أمػػر ضػػركر  لمعمممػػات الي ػػدة، عنػػدما معمػػ   ػػ  يممػػ  االتياىػػات مػػف داخػػ  الكحػػدة االةتصػػ

المسػػتكمات اليرممػػة العممػػا الػػى المسػػتكمات الػػدنما، ك،ناغػػ  ارسػػاؿ المعمكمػػات حػػكؿ الخطػػط كالػػتحكـ  ػػ  
الي لػػػػة كالمخػػػػاطر كاألن ػػػػطة كمراةاػػػػة األداء الػػػػى الكحػػػػدة اأكمميػػػػا. كمػػػػف ناحمػػػػة أخػػػػر ،  ناغػػػػ  تحد ػػػػد 

الت  تـ اسػتالميا اذا كانػت رسػممة أك ا ػر رسػممة، داخممػة أـ خاريمػة كالتحقػ  مػف أىم تيػا  المعمكمات
، ك،يػػػتـ ىػػػذا  (2020كمكثكة تيػػػا كمػػػف ثػػػـ معاليتيػػػا كتحك،ميػػػا الػػػى األ ػػػخاص المناسػػػي ف )العاصػػػى، 

المكػػػكف يتحد ػػػد المعمكمػػػات الماللمػػػة لتحق ػػػ  أىػػػداؼ الم سسػػػة ككمفمػػػة الحصػػػكؿ عم يػػػا كتحك،ميػػػا مػػػف 
ظمة معالية المعمكمات الى أنظمػة اعػداد التقػار،ر المالمػة، كعمػى المرايػ   يػـ اإليػراءات التػ  تسػ ر أن

عم يا الم سسة لفيـ طر،قة س ر المعمكمات كخاصة تمػؾ التػ  تسػتعم   ػ  اعػداد التقػار،ر المالمػة، كمػا 
خػػػذىا اعػػػ ف أف ةنػػػكات االتصػػػاؿ المفتكحػػػة تسػػػاعد عمػػػى ضػػػماف اإلاػػػالغ عػػػف االسػػػتثناءات مػػػف أيػػػ  أ
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االعتاػػار كعمػػى المرايػػػ  أف م ػػم   يمػػو أمضػػػا اػػأمكر اعػػداد التقػػػار،ر المالمػػة كاالتصػػاالت يػػػ ف اإلدارة 
كأكللػػؾ المكمفػػ ف االرةااػػة، كاالتصػػاالت الخاريمػػة مثػػ  االتصػػاالت مػػ  السػػمطات التنظمممػػة كممكػػف أف 

 ( 2019تككف ىذه االتصاالت الكتركنمة أك  فكمة. )عيد القادر، 

: اف ن ػال المتااعػة ىػك تطق ػمـ لمرةااػة الداخممػة Activities Monitoring)) –المراقبة –المتابعة أنشطة -ق 
امػػركر الكةػػت لمتحقػػ  ممػػا اذا كانػػت الرةااػػة الداخممػػة ماللمػػة ك عالػػة، ك،ػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ المالحظػػة 

لع كالمة، كتطككف الرةااة المستمرة لون طة كمف خالؿ التق ممات الدةمقة مث  التق مـ الذات  كاالختاارات ا
 عالة عندما مككف لد  اإلدارة المركز،ة تأك د معقكؿ إلمكانمة تطحق ػ  األىػداؼ الت ػغ ممة المقترحػة، كأف 
المعمكمات الكاردة    التقار،ر كأنظمة المنظمػة مكثػكؽ ييػا كأف القػكان ف كالمػكالح كالمعػا  ر ذات العالةػة 

كتتضػػمف عمممػػة تق ػػمـ يػػكدة المراةاػػة عمػػى نظػػاـ الرةااػػة الداخممػػة ،  (COSO,2013) ػػتـ االمتثػػاؿ ليػػا 
 ناح ت ف ىما:

األكلػػػػى: التق ممػػػػات المسػػػػتمرة يكاسػػػػطة أن ػػػػطة اإلدارة كاإل ػػػػراؼ المنتظمػػػػة كتصػػػػر ات األ ػػػػراد ايخػػػػر،ف  -
 المكمف ف ييذه الناحمة. 

ينػػاء عمػػى تقػػد ر المخػػاطرة  تتمثػػ   ػػ  التق ممػػات المنفصػػمة كالتػػ   تحػػدد مياليػػا كمػػد  تكراراىػػا :كالثانمػػة -
مصػػاليا الػػى اإلدارة كميمػػس  ك اعممػػة ايػػراءات المراةاػػة المسػػتمرة، ح ػػث  ناغػػ  تسػػي   نػػكاةص الرةااػػة كا 

 اإلدارة.

 المحدث COSOمبادئ إطار  2-2-7
 المحدث ك قا  لممككنات الخمسة  COSOمااد  اإلطار المتكام  لمرةااة الداخممة ك قا  إلطار

 

 بَئت انسقببت

 االٌزصاَ ثبٌٕصا٘خ ٚاألخالق.  (1

 . اإلشساف ػٍٝ اٌسلبثخ اٌداخ١ٍخ ِٓ  لجً ِغٍط إدازح  ِعزمً (2

ا١ٌٙبوً, خطٛط اإلثالؽ  , ٚاٌّعؤ١ٌٚبد إٌّبظةجخ  فةٟ اٌعةؼٟ ٌزؾم١ةك األ٘ةداف  (3

 اٌزٟ ٚاؼزٙب اإلدازح  ثئشساف ِغٍط اإلدازح.

ثةةبٌزٛافك ِةةغ   االٌزةةصاَ ثغٍةةت اإلفةةساد ذٜٚ اٌىفةةبءح  ٚرطةة٠ٛسُ٘ ٚاالؽزفةةب  ثٙةةُ (4

 .األ٘داف

 ِؾبظجخ  اإلفساد ػٓ  ِعؤ١ٌٚبرُٙ  فٟ اٌسلبثخ اٌداخ١ٍخ ٔؼ١ب ٌزؾم١ك األ٘داف. (5

 تقََى انًخبطس

 رؾد٠د األ٘داف ثشىً ٚااؼ ٌزؾد٠د اٌّابطس ٚرم١١ّٙب (6

 .رؾد٠د ٚرؾ١ًٍ اٌّابطس ٌزؾد٠د و١ف١خ إدازرٙب (7

 .إٌظس فٟ إِىب١ٔخ ازرىبة االؽز١بي (8

 اٌزغ١ساد اٌزٟ ٠ّىٓ اْ رؤصس ثشىً وج١س ػٍٝ ٔظبَ اٌسلبثخ اٌداخ١ٍخرؾد٠د ٚرم١١ُ  (9

 أَشطت انسقببت

اخزجبز ٚرط٠ٛس اإلعساءاد اٌسلبث١خ اٌزةٟ لةد رعةبػد ػٍةٝ راف١ةا اٌّاةبطس اٌةٝ  (10

 . ِعزٜٛ ِمجٛي

 .اخزجبز ٚرط٠ٛس أٔشطخ اٌسلبثخ اٌؼبِخ ػٍٝ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد (11

 . اٌع١بظبد ٚاإلعساءاد ذاد اٌظٍخٔشس أٔشطخ اٌسلبثخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌّؾدد فٟ   (12
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 واالتصبالث انًعهويبث

 

اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ذاد اٌظٍخ ٚذاد عٛدح ػب١ٌخ أٚ دػّٙب ٌةدػُ اٌسلبثةخ  (13

 .اٌداخ١ٍخ

إثةةالؽ اٌّؼٍِٛةةبد داخ١ٍةةب  ثّةةب فةةٟ ذٌةةه األ٘ةةداف ٚاٌّعةةؤ١ٌٚبد اٌالشِةةخ ٌةةدػُ  (14

 . اٌؼٕبطس األخسٜ ٌٍسلبثخ اٌداخ١ٍخ

 اٌظٍخ ثبٌسلبثخ اٌداخ١ٍخ إٌٝ األطساف اٌابزع١خ.إثالؽ  ِعبئً ذاد  (15

 –انًساقبت –أَشطت انًتببعت

  اخز١بز  ٚرط٠ٛس ٚإعساء رم١١ّبد ِعزّسح  أٚ ِٕفظٍخ ٌؼٕبطس اٌسلبثخ اٌداخ١ٍخ  (16

ثّةب  ،رم١١ُ أٚعٗ اٌمظٛز ٚإثال ٙب اٌٝ اٌّعئ١ٌٛٓ ػةٓ  اإلعةساءاد اٌزظةؾ١ؾ١خ  (17

 فٟ ذٌه اإلدازح اٌؼ١ٍب ِٚغٍط اإلدازح.

 ( IASCA, 2019المصدر: مف اعداد الااحث يتصر،  )

  COSOأثر المحاسبة السحابية عمى مكونات الرقابة الداخمية وفقاا إلطار  2-2-8
عمػى ر ػ  كفػاءة ك عالمػة نظػاـ الرةااػة  مساعد لممحاساة السحايمة المصر،ة ركات الك،ر  الااحث أف تطي   

 النحك التال :الداخممة ك، ثر عمى عناصره الخمسة عمى 

دارة التقماػػات  بيئننة الرقابننة: .1 تطي ػػ  الحكسػػاة السػػحايمة مسػػاعد عمػػى تحسػػ ف التنظػػمـ الػػداخم  اال ػػركة كا 
المتزا ػػدة ا ػػك  اسػػترات ي  كمسػػاعد عمػػ  تحق ػػ  األىػػداؼ العامػػة لم ػػركة، ك،ػػك ر يمانػػات ةماسػػمة عالمػػة 

الػى نفػس اليكدة لتكة  المكاة  الم ثرة الت  ةػد تعػكؽ تحق ػ  ال ػركة ألىػدا يا االسػترات ي ، كالكصػكؿ 
 الفلة مف التكنكلكيما المكيكدة لد  المنا س ف األكير حيما كاألكثر ةكة.

تمكػػ ف المػػكظف ف اال ػػركة مػػف العمػػ  دكف التق  ػػد االكةػػت أك المكػػاف كتينػػب الخطػػط  أنشننطة الرقابننة: .2
المعقػػدة لحػػ  األزمػػات ح ػػث أف حػػ  الم ػػاك  الطارلػػة مقػػ  عمػػى عػػات  مػػزكد الخدمػػة، تػػك ر الحكسػػاة 

مة مز،ػػػد مػػػف المركنػػػة لحركػػػة المػػػكظف ف كتمكػػػنيـ مػػػف الكصػػػكؿ التطيمقػػػات عػػػف طر،ػػػ  ميمكعػػػة السػػحاي
 .كاسعة مف المكاة  اإللكتركنمة الخدممة

تطي ػػػ  الحكسػػػاة السػػػحايمة   كػػػد عمػػػى أف السماسػػػات كاإليػػػراءات المسػػػتخدمة لتق ػػػمـ  تقينننيم المخننناطر: .3
عد عمػى تػد   المعمكمػات المرتاطػة اأمػة كمعالية المخاطر مكثقة كيمم  المكظف ف عمى عمـ ييا، كتسا

مخالفات أك اختراةات، كما تعد الحكساة السحايمة يلمة ماللمة لتحد د كتحم   كتق مـ المخاطر المرتاطة 
 امد  كفامة أنظمة استرياع المعمكمات    حاؿ     األنظمة التقم دمة.

لمرتاطػة اػالتخز،ف المػاد ، ح ػث  ػتـ : امكانمة الكصكؿ لميمانات دكف المخاطر االتصاالتاالمعمومات و  .4
كتكصػػماتيـ  الةتراحػػاتيـادارتيػػا كتأم نيػػا عػػف طر،ػػ  مػػزكد  الخدمػػة، كتعػػد يلمػػة  عالػػة لتقػػدمـ المػػكظف ف 

 .للدارة العمما، كتك ر الحكساة السحايمة ةنكات اتصاؿ لكا ة المكظف ف محددة ك عالة

ت مناسب لمرايعة كتق مـ عم  األن طة الرةايمة تك ر الحكساة السحايمة ايراءات ماللمة ككة :المتابعة .5
اصػػكرة منتظمػػة، كالكصػػكؿ لمػػكاطف الضػػع  ينظػػاـ الرةااػػة كاتخػػاذ اإليػػراءات التصػػحمحمة الالزمػػة  ػػ  
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الكةت المناسب كتحس ف مراةاة المستندات، ح ث أف ك  ممفات ال ركة مكيكدة    مكة  مركز  كاحػد 
ة كاحػدة، كمػا تػك ر السػحايمة لػلدارة العممػا ايػراءات رةايمػة مما مسمح لميمم  االعم  عمى نسخة مركز،

 (2017)يف عمى،  مستمرة كدكر،ة لمتااعة أداء المكظف ف لمياميـ ككايااتيـ.

 ف  الحد من مخاطر المحاسبة السحابية    COSOوفقاا إلطار  دور الرقابة الداخمية  2-2-9
االنتقػػاؿ الػػى الحكسػػاة السػػحايمة كالػػذ   تمحػػكر حػػكؿ ضػػركرة ىنػػاؾ دكر ميػػـ تقػػـك اػػو الرةااػػة الداخممػػة  ػػ  

المخػاطر الكايػب التخف ػ  منيػا  التأكد مف مد  المكثكةمة    ال ر،ؾ ) مزكد الخدمات السحايمة( ، كتحد د
الحكساة، كم  ذلؾ  يب عمى ادارة المرايعة  مف أي  الحصكؿ عمى المنا   المتكةعة مف االنتقاؿ الى ي لة

مػػف حػػدة المخػػاطر اال عنػػدما محػػ ف كةػػت المرايعػػة،  ـ التػػدخ   ػػ  عقػػكد ال ػػراكة أك التخف ػػ الداخممػػة عػػد
التػ  ممكػف تحقمقيػا مػف خػالؿ تقم ػ  عمممػات المرايعػة، كتقػدمـ  كتقدمـ الم كرة ا أف ك ػكرات حيػـ التكػال  

    (Lui, 2020).المرايعة م  يذؿ العنامة الكاياة التقار،ر الت  تكصمت ال يا عمممة

المخػاطر الناتيػة عػف تطػكر  عمى ذلؾ  تمث  دكر الرةااة  الداخممة الرلمس     المساعدة عمى ادارة كتق ػمـك 
السػػػحايمة، ك،تمثػػػػ   ػػػ   يػػػػـ مخػػػػاطر  التكنكلكيمػػػا التػػػػ  تسػػػتخدميا الم سسػػػػة، كالتػػػ  انتقمػػػػت الػػػى الخػػػػدمات

 عالمػػة كمػػد  كفػػاءة عمممػػات كمكثكةمػػة الػػنظـ، ك  المحاسػػاة  السػػحايمة ااإلضػػا ة الػػى ضػػركرة التأكػػد مػػف مػػد 
كاالمتثػاؿ لممعػا  ر كالمػكالح القضػالمة الم ػتركة، كتقػدمـ  األعمػاؿ اليد ػدة التػ  تػتـ يكاسػطة خػدمات الحكسػاة

لخػػػدمات المحاسػػػاة السػػحايمة، كتقػػػدمـ الػػرأ  المكضػػػكع  ا ػػػأف  المسػػاعدة  ػػػ  تخف ػػ  المخػػػاطر المصػػاحاة
  (Doelitzscher, 2014).السحايمة  عمممة ادارة كتق مـ المخاطر    ي لة المحاساة

 ةالمتكاممCOSO ومبادئ  (COBIT 5) العالقة بين أبعاد 2-3
تػـ ينػاءه   Control Objectives for Information and related  Technology( COBITمعمػار )
ااعتاػاره ميمكعػة مػف المػكاد التكي يمػة  ITGI) مف ةي  معيد حككمة تكنكلكيما المعمكمػات ) 1995    عاـ

التػػ  تسػػػتخدـ لحككمػػػة تكنكلكيمػػػا المعمكمػػػات، كتتػػػمح لممسػػػلكل ف سػػػد الفيػػػكة يػػػ ف متطماػػػات الرةااػػػة كالقضػػػاما 
( ااإلضػػا ة الػػى اعتاػػاره ىمكممػػة تيػػدؼ الػػى رعػػط تكنكلكيمػػا 2016التكنكلكيمػػا كالمخػػاطر التيار،ػػة )انممػػى، 

اؿ ال ركة عف طر،  ا ياد نمكذج عاـ ألن طة تكنكلكيمػا المعمكمػات  ػ  المعمكمات اأىداؼ كمتطماات أعم
المنظمة ممػا  ػ د  الػى التعػرؼ عمػى مػكارد تكنكلكيمػا المعمكمػات الميمػة كتعز،زىػا كرعػط ذلػؾ كمػو اضػكااط 

 .تحكـ ىذه العمممات كاألن طة كالمكارد

 COBIT) ) مفيوم إطار عمل  2-3-1
ىػػذا المقمػػاس  تسػػتخدـ لمرةااػػة، كالسػػمطرة عمػػى تقنمػػات المعمكمػػات، كمػػا  ػػك ركىػػك اطػػار عمػػ  مفتػػكح، كأداة 

مػػػف أيػػػ  تػػػدعمـ  معمػػػارا  عامػػػا  ةػػػااال  لمتطي ػػػ ، كمقيػػػكال  مػػػف أيػػػ  أمػػػاف ي ػػػد لممعمكمػػػات، كممارسػػػات لمرةااػػػة
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ى  ػػػزكد مرايعػػػ احتمايػػات اإلدارة  ػػػ  تحد ػػد كمتااعػػػة المسػػتك  المناسػػػب لتػػػأم ف تكنكلكيمػػا المعمكمػػػات، كمػػا
تسػػاعدىـ  ػػ  ايػػداء  الحسػػااات اميمكعػػة مػػف القماسػػات، كالم  ػػرات المقيكلػػة، لمحصػػكؿ عمػػى حككمػػة ي ػػدة

 (.Pauwels, 2016)رأ يـ    ال ركات

اأىدا يا كمتطماات أعماؿ ال ػركة  عاارة عف ىمكممة تف د    رعط تكنكلكيما المعمكماتCOBIT) اطار )أف 
الػػػى التعػػػرؼ عمػػػى المػػػكارد الميمػػػة  تكنكلكيمػػػا المعمكمػػػات، ك،ػػػ د عػػػف طر،ػػػ  ا يػػػاد نمػػػكذج عػػػاـ ألن ػػػطة 

 لػػات  أرععػػةح ػػث يػػاء تصػػمممو لمسػػاعدة  كتعز،زىػػا كرعػػط ذلػػؾ كمػػو اضػػكااط تحكػػـ ىػػذه األن ػػطة كالمػػكارد،
 ( 2019، كالمرايعكف. )الذ اةالحسااات،  مختمفة، كى  المدراء، كالمستخدم ف، كمرايع 

 كمرايعػ  الحسػااات كمسػتخدم  كالمػرايع فممكف المد ر،ف COBIT 5) )يناء اطار عم  أف ك،ر  الااحث
اسػػترات يماتيـ، ككػػذلؾ  المعمكمػػات، مػػف أداء أعمػػاليـ كاتخػػاذ القػػرارات االسػػتثمار،ة، كاالتػػال  تعر،ػػ  كتحد ػػد

 .الخدمات، كأخ را ، مراةاة األداء الخطط المتعمقة االمعمكمات، ااإلضا ة الى التأك د    المحا ظة عمى

 ( COBIT) أىمية إطار عمل  2-3-2
اإلطػار خمػس  ممارسات كأدكات كنماذج لمتحم ػ  تػـ اعتمادىػا عالممػا ، ك،تضػمف ىػذاCOBIT) )كمقدـ اطار

ةيػكؿ عػالم ، كمعػالج ىػذا  كةػد حظػ  اإلصػدار الخػامس عمػى 2013  اصدارات يخػر نسػخة تػـ ن ػرىا عػاـ
  (Bernard, 2012): المعمكمات مف خالؿاإلطار التحدمات الت  تكايو حككمة تكنكلكيما 

 تحد د أىداؼ المنظمة مف خالؿ ا ياد ىمك  تنظمم  ككسال  تحق   تمؾ األىداؼ كمتااعة األداء. 

 االيتعاد عف االزدكايمة ي ف المياـ كالمس كلمات الخاصة االمد ر،ف التنف ذ  ف كأعضاء ميمس اإلدارة. 

  عمى األداءالفص  ي ف الممكمة كاإلدارة كالرةااة.  

 تقمـ أداء اإلدارة العمما كتعز،ز المسألة كال فا مة مف أي  ر   مستك  الثقة ي ف عامم يا كدعميـ. 

 الحد مف حدكث م اك  مالمة كحسايمة، كتعز،ز نتالييا. 

   تمك ف الكصكؿ الى أييزة الحكاس ب اإللكتركنمة كمراةيتيا مالما. 

تيػرز مػف خػالؿ ةممػة اإلنفػاؽ كاالسػتثمار  ػ  COBIT 5)  ) كمػف ىنػا  ػر  الااحػث اػأف أىممػة اطػار عمػ 
تكنكلكيمػػا المعمكمػػات كالتػػ  تعػػكد اػػالنف  عمػػى كا ػػة األطػػراؼ ذك  العالةػػة اال ػػركة، كتحد ػػد أطػػار لماىمػػة 

 .القرارات كايلمات كالمعا  ر الت   يب تقر،رىا لتحكـ عم  تكنكلكيما المعمكمات مف ةي  ال ركة
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 ( COBIT5) ت  يقوم عمييا إطار عملالمرتكزات ال 2-3-3
 عمى ثالثة مرتكزات أساسمة تتمث    : COBIT5)مقـك مفيـك )

كالمتعمقػػة احككمػػة تكنكلكيمػػا المعمكمػػات  COBIT5)محػػدد اطػػار عمػػ ) :أوالا: عمميننة تكنولوجيننا المعمومننات
الػى النيامػة، أاعاد رلمسة، كى : تميمة احتمايات أصحاب المصالح، التغطمة مػف اليدامػة  مف خمس

 ( Van, 2016تطي   اطار عم  متكام ، تمك ف أسمكب كم ،  ص  الحككمة عف اإلدارة . )

عمػى  تعػكد الفالػدة لمتخػذ  القػرار مػف خػالؿ القممػة كالفالػدة المكتسػاة كامػا  ػ ثر :ثانيناا: معنايير المعمومنات
( كالمتعمقػة  COBITيػػ )سمككمات العم ، كحتى تككف المعمكمات مف دة، تـ استخداـ معا  ر خاصػة 

االمعمكمات، مف أي  الكصكؿ الى الفالدة النيالمة كالمتمثمة االيكدة كالرةااػة كأمػف المعمكمػات كمػف 
 Al-Otaibi, 2014)( )2018 ،)ال رع -أىـ ىذه المعا  ر:

 كمقصد ييػا ماللمػة المعمكمػات لمغػرض الػذ  أعػدت أليمػو، كممكػف تق مميػا  ػ  ماللمتيػا  :المالئمة
دمػػو، مػػف خػػالؿ كمفمػػة تػػأث ر ىػػذه المعمكمػات عمػػى سػػمكؾ مسػػتخدم يا، اح ػػث تػػ د  ييػػـ الػػى مػف ع

 .اتخاذ ةرار أكثر نفعا     الكةت نفسو، كاما  نسيـ م  القكان ف كالمكالح

 تقدمـ المعمكمات اصكرة ياىزة كمتك رة عند طمييا  ػ  الكةػت المحػدد كالحايػة ال يػا، دكف : التوقيت
 .ى تتـ الفالدة المريكة منياتأخ ر عف مكعدىا، حت

 أف تمتػاز المعمكمػات االكضػكح كتكػكف مفيكمػة لمسػتخدم يا، كلػمس   يػا  ػؾ  :السنيولة والوضنوح
 . خرييا عف معناىا المراد ليمم  مستخدم يا

 امعنى أف تككف المعمكمات دةمقة خالمة مف الضاايمة    طر،قة عرضػيا، كتعطػ  : دقة المعمومات
 .ة  المراد تصك،رهالصكرة الحقمقمة لمكا

 كمقصد ييا تقػدـ المعمكمػات كاممػة تغطػ  كا ػة يكانػب اىتمامػات مسػتخدم يا أك يكانػب  :الشمولية
 .الم كمة المراد اتخاذ القرار ا أنيا

 ػػف  :القبننول أف تكػػكف المعمكمػػات متم ػػزة اقايم تيػػا لالسػػتخداـ، مػػف خػػالؿ تقػػدمميا اال ػػك  الػػذ  ممك 
 .عم يا اسيكلةالمستخدـ مف  يميا كاالتعرؼ 

 كمقصد ييػا حمامػة المعمكمػات ذات دريػة مػف الحساسػمة  ػ  الك ػ  عػف المعمكمػات ا ػر  :السرية
 .المصرح ييا
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القمػاـ  كتعنػ  العناصػر المككنػة لتكنكلكيمػا المعمكمػات، كالتػ  تضػمف ليػا :ثالثاا: موارد تكنولوجيا المعمومات
 ( 2018، ح  كخالد( )صا2012، افعالمة    كظالفياس كتقسـ الى: )حس ف

 كىػ  اليػزء )المكػاف(  الػذ  محتػك  عمػى اليمانػات األساسػمة المخزنػة عمػى أييػزة  :قاعدة البيانات
 .التخز،ف المختمفة، كالت  اليد مف تك رىا لمتمكف مف القماـ اعمممة الت غ  

 تركنمػػػة، كىػػػ  األيػػػزاء اإليرالمػػػة لنظػػػاـ المعمكمػػػات القػػػالـ عمػػػى اسػػػتخداـ الحاسػػػاات االلك :البنننرامج
 .كىناؾ نكعاف مف اليرامج، األكؿ مسمى يرامج النظاـ، كالثان  مسمى اليرامج التطيمقمة

 كى  الينمة التحتمة لمم سسة الكايب تك رىا   يا كالمكارد المادمة :التسييالت. 

 كتعتير أىـ العناصر المككنة لتكنكلكيما المعمكماتس ح ث انيا تعمػ  عمػى الػرعط  :الموارد البشرية
 .المخطط ف، كالميرمي ف: ي ف العناصر المختمفة كتعم  عمى ت غ ميا، كمف أمثمتيا

 (COBITمزايا اعتماد إطار عمل ) 2-3-4
 Husam Abu& Khadra)( 2016العد د مف المزاما كمف أىميػا: )مػراد ،  COBIT)  ك ر اطار عم )

Others, 2019)  ،Tim Huygh & Others, 2018) ) 

عمػػػى معمكمػػػات ال ػػػركة كتقنماتيػػػا المرتاطػػػة ييػػػا، مػػػف الرةااػػػة عمػػػى االلتػػػزاـ اػػػالقكان ف الرةااػػػة المحكمػػػة  .1
كالمكالح لك  مف المكاضػم  المالمػة كا ػر المالمػة، كتعتيػر أمػرا  ميمػا   ػ  منػ  أعمػاؿ االحتمػاؿ كاألعمػاؿ 

 .   القانكنمة

تيػػػتـ االنتػػػالج التػػػ   ػػػراد مراةاػػػة كمتااعػػػة مػػػا تحققػػػو تكنكلكيمػػػا المعمكمػػػات مػػػف منػػػا   لمم سسػػػة، كالتػػػ   .2
 . تحقمقيا مف كيكد نظاـ رةااة داخم  عممو متااعة تق مـ أداء عم  األعماؿ

ادارة أداء كمكارد تقنمات المعمكمػات ا ػك  أ ضػ ، أ  معر ػة أداء نظػـ المعمكمػات كطر،قػة أداليػا نحػك  .3
دار،ةتقدمـ الخدمات كيكدتيا، كاألييزة كالمعدات المرتاطة ييا كمد  تأد تيا مف   .أعماؿ محاسيمة كا 

ادارة المخاطر المرتاطة يتكنكلكيما المعمكمات اما محق  ةممة أضػا مة ألعمػاؿ ال ػركة، مػف خػالؿ ر ػ   .4
 .تقار،ر مالمة، أ   مما  تعم  ينظاـ المعمكمات المحاسيمة

 معطػ  ال ػركة القػدرة عمػى معر ػة كضػعيا ااسػتمرار، ك،ػك ر ليػا COBIT) ك،ػر  الااحػث أف اطػار عمػ )
 .اإليااة المستمرة عف كض  ال ركة سااقا  كمقارنتو م  كضعيا الحال  كما األىداؼ الت  تحققيا
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 ( COBIT 5مبادئ إطار عمل ) 2-3-5
كػأداة لمعر ػة مػد  الحككمػة لتكنكلكيمػا COBIT أف العد ػد مػف ال ػركات اسػتخدمت Van, 2016)  كػد )

مػف أيػ  انيػاح الحككمػة لتكنكلكيمػا المعمكمػات، كمػف خػالؿ مػا  COBITالمعمكمات. لذلؾ ةاـ اطار عمػ  
 نقسػػػـ الػػػى خمػػػس ماػػػاد  تقػػػمس مػػػد  نيػػػاح حككمػػػة تكنكلكيمػػػا  COBIT 5)تػػػـ ذكػػػره  ػػػإف اطػػػار عمػػػ  )

 ( 2021، المعمكمات    ال ركة كى : ) العطار

   Meeting Stakeholders needsتمبية احتياجات أصحاب المصالح -أ 
يػػػات األطػػػراؼ ذات العالةػػػة اال ػػػركة مػػػف خػػػالؿ المكازنػػػة يػػػ ف تحق ػػػ  الفكالػػػد كتقم ػػػ  ىػػػك عاػػػارة تميمػػػة احتما

مستك  المخاطر كاستخداـ المكارد كصكال  لمقمـ القصك ، كامعنى أخػر اأنيػا ممكػف أف تحقػ  أىػداؼ ال ػركة 
عالمػة مف خالؿ تحق   أىداؼ التقنمات كالمعمكمات المصاحاة ليا، كاما مضمف تك  ر معمكمػات ذات يػكدة 

كتعتيػػػر كػػػذلؾ تميمػػػو احتمايػػػات أصػػػحاب المصػػػمحة يتػػػك  ر ينمػػػة تحتمػػػة متم ػػػزة كداعمػػػة  ، (2021)محيػػػكب، 
لتكنكلكيما المعمكمات كالت  ُتمكف ال ركة مف تحق   أىدا يا، كاالرتقاء اعممماتيا المختمفة مف خالؿ تكظ ػ  

  (.Mangalaraj et al, 2014منظكمة تكنكلكيما معمكمات ذات كفاءة ك عالمة متم زة )

 Covering enterprise end to endتغطية  المنظمة من البداية الى النياية   -ب 
أف ال ػػركة تينػػ  ممارسػػات كةكاعػػد العمػػ  كيلمػػة تنظمميػػا احسػػب أ ضػػ  معػػا  ر اليػػكدة كنقطػػة انطػػالؽ  ػػتـ 

  عمكمػات. كمعػد نظػاـ اطػار عمػ االرتكػاز عم يػا كعنػاء م ػار،عيا ك قػا لحككمػة ادارة مكاردىػا مػف تقنمػات الم
COBIT 5  لمس  قػط نظػاـ  ركػز عمػى كظمفػة تكنكلكيمػا المعمكمػات أنمػا معمػ  عمػى التكامػ  كالتفاعػ  يػ ف

عم  الحككمة الم سسمة كحككمة تكنكلكيما المعمكمات، اح ث مغط  يمم  الكظػال  كالعمممػات مػف اليدامػة 
 يب عمى كػ   ػرد  ػ  ال ػركة التعامػ  معيػا تمامػا مثػ   الى النيامة كمحكؿ لمتعام  م  المعمكمات كأصكؿ

اأف ال ركات تعتيرىا  Andry et al., 2019)ككذلؾ  سرىا ك  مف ) ( 2021خممفة، (أ  أصكؿ أخر  .
مػػػف متطماػػػات العمػػػ  اعػػػد تطيمقيػػػا كخطػػػكة أكلػػػى كنقطػػػة يدامػػػة تيػػػاه التحسػػػ ف المسػػػتمر كتطػػػك،ر تكنكلكيمػػػا 

  صػػدارات النا ػػلة مسػػتقاال  كتحػػد ثيا  ممػػا  خػػص اإلطػػار العػػاـ لنظػػاـ عمػػ المعمكمػات، كاالتػػال  مكاكاػػة اإل
COBIT 5.  

 Single a Applying integrated frameworkتطبيق إطار واحد  متكامل  -ج 
مػ  المعػا  ر كأطػػر العمػ  األخػر  ذات الصػمة يتمػػؾ األطػر عمػى مسػػتك  COBIT 5  تما ػى اطػار عمػ 

 لحككمة تكنكلكيما المعمكمات الم سسمة كما  تعم  يإدارتيا.عاٍؿ، كالذ  ممث  اطارا  يامعا  
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   Enabling a Holistic Approachتمكين أسموب كم  -د 

اف عمممػػة التمكػػػ ف الكمػػػ  ىػػػ  تحق ػػػ  ال ػػػمكلمة  ممػػػا  تعمػػ  االتقنمػػػات المصػػػاحاة لمحككمػػػة، مػػػ  األخػػػذ  ػػػ  
تمؾ التقنمات، كمقصػد ييػا أمضػا أ   ػ ء االعتاار اأف ىناؾ تداخالت كت ااو    العد د مف المككنات ي ف 

مساعد    تحق  ىدؼ ال ركة مف خالؿ عػدة عناصػر تعمػ  عمػى دعػـ نظػاـ متكامػ  ك ػام  متمثػ  يػإدارة 
 (.2013 ،أـ كمثـك( الحككمة الم سسمة كتكنكلكيما المعمكمات  دار اك   عالمة ككفاءة

 Governance Separating from managementفصل الحوكمة عن اإلدارة   -ه 
مم ز يكضكح ي ف الحككمة كاإلدارة، ىػذاف الميػاالف  تضػمناف أنكاعػا مختمفػة مػف COBIT 5 أف اطار عم 

األن ػػطة، ك،تطماػػاف ىماكػػ  تنظمممػػة مختمفػػة، ك،خػػدماف أاراضػػا مختمفػػة، كالمتضػػمنة حػػدكد مسػػ كلمة اإلدارة 
الفصػ  يػ ف الممكمػة كاإلدارة مػف أيػ  التنف ذمة يخصكص المعمكمات كالتقنمات المصاحاة ليا، كامعنػى أخػر 

سد الفيكة الت  ممكف أف تحدث ي ف مػد ر  كمػالك  ال ػركة مػف يػراء الممارسػات السػميمة التػ  مػف الممكػف 
 (.2021خممفة، .(أف تسيب ضررا  اال ركة، كاالتال  ا لمة عم  الحككمة

 COBIT2019) )أىداف أبعاد و   2-3-6
 خمسػػػػة ميػػػػاالت اعػػػػد اف كانػػػػت أرععػػػػة COBIT2019األخ ػػػػر اإلصػػػػداركحسػػػػب  COBIT) )حػػػػدد اطػػػػار

 أرععػةىػد ا  رةايمػا اعػد اف كػاف  أرععػ فرلمسػة تتكػكف مػف  أىػداؼ مياالت،  نيث  مف ىػذه الميػاالت الخمسػة
 نيثػ  منيػا أكثػر مػف COBIT) ) الرلمسػة إلطػار األىػداؼالسااقة. كىذه  اإلصداراتكثالثكف ىد ا  رةايما     

 تتضمف ىذه األىداؼ ضكااط كممارسات تطيمقمة مثمى. ع ثالثة ملة ىدؼ  ر 

لعمممػة  ار ػاداتتكػكف امثااػة COBIT) ) اطػار أاعػادمػف  اعػد كمػا أف ىػذه األىػداؼ الرةايمػة المرتاطػة اكػ 
 كالمرايعػةلتككف سيمة التنف ذ، كةايمػة لمتطي ػ  عمػى عمممػات الرةااػة الداخممػة  الرةااة الداخممة،  ي  مصممة

 ( COBIT2019)  كضح المياالت كاألىداؼ الرلمسة إلطارالتالى كاليدكؿ  ،مةالداخم

 COBIT2019 يوضح مجاالت واألىداف الرئيسية إلطار :1جدول 
  COBIT2019 أْداف   COBIT2019أبعب  

 

 أوالً : انحوكًت

Governance 

 

 EDM01  اّبْ إػداد إطبز ٌٍؾٛوّخ ٚط١بٔزٙب 

 EDM02  اّبْ رؾظ١ً اٌفٛائد   

 EDM03  اّبْ إدازح اٌّابطس ٚرؾع١ٕٙب   

 EDM04  اّبْ رؾع١ٓ اٌّٛازد  

 EDM05  اّبْ ِشبزوخ أطؾبة اٌّظٍؾخ  

 

 ثبََب: انتخطَظ وانتُظَى

Planning and Organization 

 APO01  إدازح إطبز ػًّ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 

 APO02  إدازح اإلظزسار١غ١خ 

 APO03  إدازح ث١ٕخ إٌّظّخ 

 APO04  ػًّ إدازح ٌالثزىبزاد 
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 APO05  ػًّ إدازح ٌّؾفظخ اٌادِبد ٚإٌّزغبد 

 APO06  إدازح ٌٍزىب١ٌا ٚا١ٌّصا١ٔبد 

 APO07  إدازح اٌّٛازد اٌجشس٠خ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد  

 APO08  إدازح ػاللبد أطؾبة اٌّظٍؾخ 

 APO09  إدازح ارفبل١بد اٌادِبد 

 APO10  إدازح اٌّٛزد٠ٓ 

 APO11  إدازح اٌغٛدح 

 APO12  إدازح اٌّابطس 

 APO13  إدازح األِٓ ٚاٌؾّب٠خ  

 APO14  إدازح اٌج١بٔبد 

 

 

 

 ثبنثب: االيتالك وانتُفَر

Acquisition and 

Implementation 

 BAI01  إدازح اٌجساِظ  

 BAI02  ػًّ إدازح ٌٍّزطٍجبد 

 BAI03  إدازح رؾد٠د ٚإ٠غبد اٌؾٍٛي 

 BAI04  إدازح ِٓ ٔبؽ١خ اإلربؽخ ٚاٌزٛافس 

 BAI05  إدازح اٌزغ١ساد فٟ إٌّظّخ  

 BAI06  إدازح اٌزغ١ساد فٟ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد 

 BAI07  لجٛي اٌزغ١ساد ػٍٝ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد 

 BAI08  إدازح اٌّؼسفخ 

 BAI09  إدازح األطٛي 

 BAI10  إدازح اٌزى٠ٕٛبد 

 BAI11  إدازح اٌّشبز٠غ  

 

 زابعب: انتوصَم واند ى

Deliver and 

Support 

 DSS01  إدازح اٌؼ١ٍّبد 

 DSS02  إدازح اٌادِبد ٚاٌؾٛادس 

 DSS03  إدازح اٌّشبوً 

 DSS04  إدازح االظزّساز٠خ 

 DSS05  إدازح خدِبد األِٓ ٚاٌؾّب٠خ   

 DSS06  إدازح اٛاثظ اٌؼ١ٍّبد 

 خبيعب: انًتببعت وانتقََى

Monitor and 

Evaluate 

 MEA01  إدازح األداء ٚاٌّطبثمخ 

 MEA02  ِزبثؼخ ٚرم٠ُٛ اٌسلبثخ اٌداخ١ٍخ  

 MEA03  إدازح االِزضبي ِغ اٌّزطٍجبد اٌابزع١خ 

 MEA04  إدازح اّبْ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 

  COBIT2019) ) الااحث ااالعتماد عمى اطار اعدادالمصدر: مف 

( COBIT 2019اصػدار )حسػب  أاعػادمقسػمة ضػمف خمسػة COBIT) )اف العمممات الرةايمة ضمف اطػار
 ىى: كىذه المياالتالساي  كما مكضح االيدكؿ 

اطػػارا  ػػػامال  COBITمقػػدـ اطػػار : (EDMالحوكمننة )يشننار إلييننا باسنننم التقيننيم والتوجيننو والمراقبنننة .1
داراتيا كذلؾ امساعدتو اماىا     مساعد الم سسات    تحق   أىدا يا امياؿ حككمة تقنمة المعمكمات كا 
تحد د القممة القصك  المستفادة مف ىػذه التقنمػة ااإلضػا ة الػى تحد ػد األسػال ب لممحا ظػة عمػى االتػزاف 

COBIT, 2019)  ء لممكارد )ي ف تحق   الفكالد كتقم   مستكمات المخاطر، كاالستخداـ الك   
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مغطػػػ  ىػػػذا الميػػػاؿ : (APOالتخطنننيا والتنظنننيم) يشنننار إليينننا باسنننم المواءمنننة والتخطنننيا والتنظنننيم .2
األسػػال ب كالخطػػط اإلسػػترات يمة التػػ  تقػػـك يتحد ػػد ايلمػػة التػػ  مػػف خالليػػا تسػػيـ تقنمػػة المعمكمػػات  ػػ  

دارتيػػا مػػف كييػػات تحق ػػ  أىػػداؼ الكحػػدة كلتحق ػػ  ىػػذه الر مػػة اإلسػػترات يمة  يػػب  أف  ػػتـ تخطمطيػػا كا 
 (.2019 نظر متعددة )حس ف كخم ،

 ػػ  ميػػاؿ االمػػتالؾ كالتنف ػػذ  (: BAI)يشننار إلييننا باسننم البننناء واالمننتالك والتنفيننذ االمننتالك والتنفيننذ .3
تطك،ر كاستيداؿ كصمانة النظـ القالمة ينظـ حد ثة، كمػا COBIT تكضح ىذه العمممة الرةايمة مف اطار

  النظػـ مػ  ايػراءات األعمػاؿ، ككػذلؾ ادارة التغػ  ر المطػػمكب لتطػػي   النظػػـ عمػػى مسػػتك  ت م  تكام
ادارات األعمػػػػاؿ كالعمػػػػممات الخػػػػاصة االتكنكلكيػػػػما كتركػػػػز ىػػػػذه العمػػػػممة أمضػػػػا عػػػػمى تحػػػػد د الممػػػػ زات 

ػ  تحسػػ ف عمػػممات الرةػػايمة كالمحػددات التػ  تككف ماللمة لكمفمة يع  تكنكلكيمػا المعمكمػات تسػتخدـ  ػ
 (2020)حسػف كحمػدكف،  .لمكحػدة

ُمعنػى ىػذا الميػاؿ التكصػػ    (:DSS)يشنار إليينا باسننم التوصنيل والخدمنة والندعم  التوصنيل والندعم .4
دارة أمػف الخدمػة كاسػتمرار،ة  كالدعـ االتزك،د الفعم  لمخدمات المطمكاة كالت  تتضمف خدمػة التكصػ   كا 

دارة اليمانات كالمن  ت الت غ ممة )طاىر، تك  رىا لممستعمم ف  ( 2021 كا 

:  يػدؼ ىػذا الميػاؿ الػى التأكػد  (MEA المتابعة والتقييم )يشار الييا باسنم المراقبنة والتقينيم والتقندير .5
مف مد  انسياـ أنظمة تكنكلكيما المعمكمات الحالمة، م  مػا صػمـ كخطػط لػو مػف أيػ  تحق ػ  أىػداؼ 

لمكصػػكؿ الػػى التق ػػمـ المسػػتق  كا ػػر المنحػػاز لمفاعممػػة ككفػػاءة أنظمػػة تكنكلكيمػػا الكحػػدة، كأمضػػا  يػػدؼ 
المعمكمػػػات، كمػػػد  ةػػػدرتيا عمػػػى تحق ػػػ  أىػػػداؼ األعمػػػاؿ كعمممػػػات الرةااػػػة عمػػػى الكحػػػدات مػػػف خػػػالؿ 
المدةق ف الداخم  ف كالخاري  ف، كمعن  ذلؾ أف يممػ  عمممػات كمػكارد تكنكلكيمػا المعمكمػات تحتػاج الػى 

ظـ ا ػػك  دالػػـ كذلػػؾ مػػف أيػػ  الحصػػكؿ عمػػػى اليػػػكدة كااللتػػػزاـ امتطػػػماات الرةػػػااة كتحػػػق   ةمػػاس منػػت
اإل ػػػػراؼ اإلدار  عػػػػمى عمػػػػممات القرااػػػة  ػػػ  الكحػػػػدة، كتزك،ػػػػدىا يتأك ػػػػدات مسػػػػتقمة مػػػػف خػػػػالؿ المػػػػدة  

 ( 2021التمممى،  ).الداخػم  كالخػاري 

 ةالمتكاممCOSO المحدث ومبادئ  (COBIT 5) العالقة بين مجاالت أبعاد 2-3-7
 COSOك قػا  إلطػار دكر  ػ  تعز،ػز ايػراءات الرةااػة الداخممػة COBIT5) كػ  مكػكف إلطػار)ل  ػر  الااحػث

مفتػرض أف تتطػاي  ايػراءات الرةااػة الداخممػة مػ  األىػداؼ كالمعػا  ر التػ  COBIT5) االستفادة مف اطار)ك 
كممكػػػف امضػػػاح ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ عمػػػى أنيػػػا متطماػػػات الم سسػػػة مػػػف المعمكمػػػات، ( COBIT5ذكرىػػػا اطػػػار)
 (  التالى:2اليدكؿ رةـ )
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 ةالمتكاممCOSO المحدث ومبادئ  ( COBIT 2019 ) العالقة بين مجاالت أبعاد: 2جدول 
 انًتكبيمCOSO ويبب ئ  انًحدث (COBIT 2019) يجبالث أبعب 

 ( EDMاٌزم١١ُ ٚاٌزٛع١ٗ ٚاٌّسالجخ )
P01,P02,P03,P05,P06,P07,P08,P10,P11,P13,P14, 

P15,P16,P17 

 (APOاٌّٛاءِخ ٚاٌزاط١ظ ٚاٌزٕظ١ُ )
P01,P03,P04,P05,P06,P06,P07,P08,P09,P10, 

P11,P12,P13,P14 

 P05,P06,P09,P10,P11,P13,P14 ( BAIاٌجٕبء ٚاالِزالن ٚاٌزٕف١ر )

 P05,P06,P10,P11,P13,P14 (DSSاٌزٛط١ً ٚاٌادِخ ٚاٌدػُ )

 P05,P06,P08,P10,P11,P13,P14,P16,P17 (MEAاٌّسالجخ ٚاٌزم١١ُ ٚاٌزمد٠س )

 المصدر : اعداد الااحث 

كىػػػك اطػػػار االاػػػا مػػػا تسػػػتخدمو المنظمػػػات  ػػػ  حككمػػػة  COSOارتااطػػػا كثمقػػػا ب  COBIT5ح ػػػث  ػػػرتاط 
لميمكعػػة العمممػػات التػػ  مسػػتخدميا المػػد ركف لمكصػػكؿ الػػى  اضػػا مةت ار ػػاداتكنكلكيمػػا المعمكمػػات لتػػك  ر 

أىداؼ االمتثاؿ لمقكان ف كالمػكالح كالتػ  تعتيػر ضػركر،ة لرصػد كمراةاػو كتق ػمـ الضػكااط المالمػة الداخممػة كمػف 
 ، كممكف امضاح ىذا االرتاال مف خالؿ: (ISACA COBIT, 2018) ثـ مطااقة كتق مـ األداء،

 COBIT5 بإطاروالمتعمقة  COSOإطار  ئمباد :3جدول 

 انعًهَبث
اٌع١بظبد ٚاإلعساءاد ٚاٌزٟ رؼزجس وهفضً اٌّّبزظبد ٌٍؾٛوّخ ٚإدازح اٌؼ١ٍّبد اٌّزؼٍمخ 

 ثزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رّىٓ اإلدازح ثبٌزهود ِٓ رٕف١ر وً رٛعٙبرٙب

 اٌّب١ٌخاألػّبي اٌزٟ رزار ٌّٛاعٙخ اٌّابطس ٚرؾم١ك أ٘داف اٌزمبز٠س  إ دا  انتقبزٍس

 االيتثبل / االنتصاو

٠زُ اٌزسو١ص ػٍٝ االِزضبي اٌابزعٟ ٚردػ١ُ اٌّؼب١٠س ِٓ خالٌٙب ٚاٌزٟ رؼزجس وهظبض 

ٌؼ١ٍّبد رم١١ُ اٌضٛاثظ اٌداخ١ٍخ ٚاٌابزع١خ ٚاٌّجبدا ٚاٌزٛع١ٙبد اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌزٟ ِٓ 

 شهٔٙب رمًٍ اٌّابطس ٌٚزؾم١ك أ٘داف اٌزمبز٠س اٌّب١ٌخ .

 االِزضبي ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائؼ ٚاٌع١بظبد اٌداخ١ٍخ ٌزؾم١ك اٌشفبف١خ ٚارابذ اٌمسازرزّضً فٟ  األْداف

انسقببت  هي تكُونوجَب 

 انًعهويبث
 ِٓ ؽ١ش اٌزظ١ُّ ٚاٌزطج١ك ٚاٌزٕف١ر ٌزم١ًٍ اٌّابطس ٚ رؾم١ك أ٘داف اٌزمبز٠س اٌّب١ٌخ

 المصدر : اعداد الااحث 

منظمػة، اال  ا الت  تمعييػا تكنكلكيمػا المعمكمػات  ػ   اإلسترات يمةعمى الراـ مف األىممة ،ر  الاعض أنو ك 
أف ظيكرىػػػا اةتػػػرف اازدمػػػاد مخاطرىػػػا، كىػػػك ممػػػا د ػػػ  المنظمػػػات المينمػػػة التػػػ  تسػػػعى الػػػى تطي ػػػ  حككمػػػة 

عمػػى  ، كذلػػؾ مػػف أيػػ  الحفػػامCOBIT5ك COSOتطػػك،ر اطػػار   الػػىتكنكلكيمػػا المعمكمػػات المحاسػػيمة 
المنظمػة  أىػداؼلمعمكمات كتعز،ز أمف المعمكمات الت  تػدعـ ةػرارات العمػ  كتحق ػ  اليكدة كنزاىة ك فا مة ا

كالتم ز الت غ م  مف خالؿ تكنكلكيما  عالة ك تقم ػ  المخػاطر المرتاطػة يتكنكلكيمػا المعمكمػات الػى المسػتك  
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كػػاـ التنظمممػػة. مػػف االمتثػػاؿ اػػالقكان ف كاألح كالتأكػػدالمقيػػكؿ كتخفػػمض تكػػال   خػػدمات تكنكلكيمػػا المعمكمػػات 
  (2021، أيك عفمفة)

المحاسننبة  مخنناطرالحنند مننن عمننى  COSOمننع مبننادئ  COBIT5آليننات  تكامننل أثننر   2-3-8
 السحابية 

   اطار حرص الي لات كالمنظمات المينمة عمى الحفام عمى استقرار ي لة األعماؿ المصر،ة كتك  ر ةػدر  
المعػػا  ر كالقكاعػػد الدكلمػػة الصػػادرة عػػف  أتاػػاعأكيػػر مػػف الحمامػػة لممتعػػامم ف كالممارسػػ ف   يػػا، كتأك ػػدا عمػػى 

لمنظمات كالت  ممكػف أف مكػكف المنظمات الدكلمة المتخصصة كالت  تنص عمى الفحص الدكر  لممخاطر اا
 ػػاف ىنػػاؾ اعػػض المعػػا  ر  ،Nwogugu, 2018) ليػػا تث ػػر يػػكىر  عمػػى االسػػتقرار المػػال  االمنظمػػات )

العالممػػػة كالماػػػاد  التكي يمػػػة نػػػادت اضػػػركرة االلتػػػزاـ االماػػػاد  كالمعػػػا  ر التػػػ  حػػػددتيا تمػػػؾ المنظمػػػات أك 
لتػػ  تػػـ مػػف خالليػػا كضػػ  ماػػاد  كةػػكان ف عنػػد كا COSO ارتااطػػا كثمقػػا ب COBIT5الي لػػات: رارتاػػال 
المخػػػػاطر لتق ػػػػمـ المخػػػػاطر التػػػػ  تتعػػػػرض ليػػػػا ىػػػػذه  ادارةمػػػػف أيػػػػ  تػػػػدعمـ  السػػػػحايمة  تطي ػػػػ  المحاسػػػػيمة

 مػػػػف مػػػػد  كفػػػػاءة سماسػػػػتيا  ػػػػ  ادارة المخػػػػاطر كالتػػػػ  تمكنيػػػػا مػػػػف الك ػػػػاء االتزاماتيػػػػا كالتأكػػػػدالمنظمػػػػات، 
(Gervalla et al, 2018 (يكدة تحكػـ اإلدارة العممػا كميمػس اإلدارة،  ػ  الحػد مػف تمػؾ  ، مف خالؿ ةماس

المخػػاطر  ادارةالمخػػاطر كةمػػاس مػػد  تػػأث ر السماسػػة التػػ  تتاعيػػا تمػػؾ المنظمػػات مػػف خػػالؿ تحػػد ث خطػػة 
عمى مراكزىا المالمة كالتق مـ الماكر لسالمة تمؾ المراكز كا عطاء أكلكمة لممنظمات أك األن طة ذات الخطكرة 

 (.Clark and Urwin،2018تااعة اإليراءات التصحمحمة ليا)المرتفعة كم

 المخػػػاطر ااعتاارىػػػا ادارةعمػػػى أنيػػػا األكثػػػر تػػػأث را عمػػػى تفع ػػػ   السػػػحايمة لػػػذا أصػػػاح  نظػػػر الػػػى المحاسػػػيمة
الرةايمة كنت ية لذلؾ، ظيػر اتيػاه  اإليراءاتعف التحق  مف  مسلكلةة تكنكلكيمة حد ثة مرةاي تستخدـ أدكات

ي لػػة  اىتمػػاـك،يػػدؼ الػػى ضػػركرة  COBITك  COSO اطػػار  مػػف خػػالؿ الػػرعط كالػػدمج يػػ ف   ث  ػػدعميادحػػ
األعمػػاؿ المصػػر،ة ا ػػك  عػػاـ كالمنظمػػات ا ػػك  خػػاص االمخػػاطر، كتق ػػمـ  عالمػػة ادارة المخػػاطر االمنظمػػة 

مقيػكال عمػى الصػع د العػالم  عمػى نطػاؽ  أصػاح، كىذا المػنيج  "COSOب  كثمقا   "ارتااطا   كالذ  مسمى ب
 (Efe,2021 ي لة األعماؿ.)  يدتياكاس  نظرا لمتطكرات الت  

 الدراسة الميدانية 2-4
 مجتمع وعينة الدراسة 2-4-1

 ػركع ما ع نة الدراسة،  قد ا تممت عمى أ  ركات االتصاالت المصر،ة الثالثة،ا تم  ميتم  الدراسة عمى 
 .ال ركات  ى محا ظات القاىرة الكير  
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 وحدة التحميل 2-4-1-1
ا تممت كحدة المعا نة كالتحم   عمػى األ ػراد العػامم ف  ػ  المسػتكمات اإلدار،ػة العممػا كالكسػطى  ػ  ال ػركات 

عضػػك ميمػػس ادارة، مػػد ر عػػاـ /  :الصػػناعمة األردنمػػة، كالػػذ ف  نػػدريكف ضػػمف المسػػممات الكظمفمػػة ايتمػػة
ااإلضػػا ة الػػى المػػرايع ف، كةػػد تػػـ نالػػب مػػد ر عػػاـ، مػػد ر تكنكلكيمػػا المعمكمػػات كمػػد ر المرايعػػة  الداخممػػة، 

  ركة ككانت النتالج كما  مى:  رع مف  ركع ك  استمارة استقصاء    ك  5الى  4تكز،  مف 

 إحصائية قوائم االستقصاء الموزعة :4جدول 

 انشسكت
حجى 

 انعَُت

االظتًبزاث 

 انًوش ت

 د  

االظتًبزاث 

 انًعتس ة

 د  

االظتًبزاث 

 انًعتبعدة

االظتًبزاث 

 انقببهت نهتخهَم
 انُعبت %

 78.9 75 4 79 95 120 ِٛث١ٕ١ً

We 140 125 90 5 85 68 

 73.6 81 2 83 110 130 فٛدافْٛ

 73 241 11 252 330 390 اٌّغّٛع

 مصادر جمع البيانات 2-4-1-2
 -ىما :اعتمد الااحث عمى نكع ف مف مصادر اليمانات ليم  اليمانات الالزمة لتحق   ارض الدراسة 

تمثمػػػت ىػػػذه المصػػػادر  ػػػ  الكتػػػب العمممػػػة كالدراسػػػات كاألاحػػػاث السػػػااقة كرسػػػال  أوالا: المصنننادر الثانوينننة: 
الدكتكراه كرسال  المايست ر كالمقاالت كالدكر،ات العمممة المحكمة كالمختمفة سكاء العرعمة منيػا أك 

امكاضػػػم  الدراسػػػة الحالمػػػة األينيمػػػة، ااإلضػػػا ة الػػػى  ػػػاكة المعمكمػػػات العنكيكتمػػػة  ذات العالةػػػة 
 .كمتغ راتيا

تمثمػػت ىػػذه المصػػادر  ػػ  ةالمػػة االستقصػػاء، الػػذ  تػػـ تصػػممميا لتحق ػػ  اػػرض ثانينناا: المصننادر األوليننة: 
الدراسػة، كا ػك   نسػػيـ مػ  م ػػكمة الدراسػة كأسػػلمتيا كأىػدا يا كمتغ راتيػػا ك رضػماتيا، كااالسػػتفادة 

كالرسػػال  اليامعمػػة كاألاحػػاث العمممػػة، كمػػف ثػػـ تكز،عيػػا مػػف الدراسػػات  العرعمػػة كاألينيمػػة السػػااقة 
لليااة عم يػا مػف ةيػ  أ ػراد ع نػة الدراسػة. كةػد تػـ األخػذ اعػ ف االعتاػار عنػد تصػممميا، كضػكح 

 .األسلمة كتسمسميا كترااطيا كتماسكيا م  مراعاة عدـ كيكد صعكاات أثناء التعيلة

   أداة الدراسة 2-4-1-3
 :تتككف مف األيزاء ايتمة مة االستقصاء اح ثةالةاـ الااحث يتصممـ 

 العممػػ ،  محتػػك  ىػػذا اليػػزء عمػػى اليمانػػات الدممكارا مػػة لممسػػتي ي ف، كىػػ : العمػػر، الم ىػػ  :الجننزء األول
 .سنكات الخيرة    العم ، كالمسمى الكظمف 
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  محاكر تعم  ىذا اليزء امتغ رات كأاعاد الدراسة الرلمسة، كةسمت الى ثالث  :الجزء الثان: 

كمضػـ  COSOالمتغ ػر المسػتق  كالمتمثػ  امككنػات أنظمػة الرةااػة الداخممػة ك ػ  نمػكذج   :المحور األول -
كالمتااعػة. ك،تضػمف  األاعاد ايتمة: ي لة الرةااة، تق ػمـ المخػاطر أن ػطة الرةااػة، المعمكمػات كاالتصػاالت،

 . قرة( 30ىذا اليزء )

 ، (EDMالتق ػػػمـ كالتكيمػػػو كالمراةاػػػة )) COBIT5المتغ ػػػر المعػػػدؿ كالمتمثػػػ   ػػػى أاعػػػاد  :المحنننور الثنننان  -
التكصػػػػ   كالخدمػػػػة كالػػػػدعـ ،  (BAIالينػػػػاء كاالمػػػػتالؾ كالتنف ػػػػذ ) ،(APOالمكاءمػػػػة كالتخطػػػػمط كالتنظػػػػمـ )

(DSS)  ،( المراةاة كالتق مـ كالتقد رMEA( ك،تضمف ىذا اليزء .)40 )قرة . 

 . قرات( 10المتغ ر التاا  كالمتمث  امخاطر المحاساة السحايمة. ك،تضمف ) :المحور الثالث -

لمنمػكذج، اعتمػد الااحػث  كلليااة عف  قرات أداة الدراسة كالتعرؼ عمى مد  المكا قة عمى الفقرات المختمفػة
ا ػػ  أعط ػػت األكزاف ايتمػػة: )مك  عمػػى مقمػػاس لمكػػرت الخماسػػ  لقمػػاس اسػػتيااات أ ػػراد ع نػػة الدراسػػة، ح ػػث

 ( 1مكا   ا دة =  ا ر، 2=  ا ر مكا  ، 3= محا د، 4  = مكا  ، 5 = ا دة

  اختبار ثبات أداة الدراسة 2-4-1-4
 اختاار كركنااخ ألفا المستخدمة    ةماس المتغ رات الت  ت تم  عم يا ااستخداـ األداة  ثاات دتـ اختاار م

(Cronbach Alpha Coefficient ) اذا كانػت ةممػة كركناػاخ  احصػالما المقمػاس مقيكلػةح ث تككف نت يػة
دؿ ىػذا عمػى دريػات ثاػات أعمػى ألداة الدراسػة، %( 100اةترعػت القممػة مػف ) ككممػا( 0.70) ألفا اكيػر مػف

الػػكاردة  ػػ  اليػػدكؿ التػػال   قػػد يػػر  ةمػػاس معامػػ  االتسػػاؽ الػػداخم  كركناػػاخ ألفػػا،  كاػػالنظر الػػذ  اليمانػػات
كألاعادىػػػا كألداة الدراسػػػة ككػػػ ، لمعر ػػػة مػػػد  االتسػػػاؽ  ػػػ  اإليااػػػاتس كذلػػػؾ عمػػػى النحػػػك  لمتغ ػػػرات الدراسػػػة

 :التال 

  الدراسة أداةقيم معامل االتساق الداخم  لفقرات  :5جدول 
 قًَت أنفب  د  انفقساث انبعد انسقى انًتغَس

 

 انًعتقم

 0.743 6 ث١ئخ اٌسلبثخ 1

 0.767 6 رم١١ُ اٌّابطس 2

 0.717 6 اٌسلبثخأٔشطخ  3

 0.759 6 اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد 4

 0.817 6 اٌّزبثؼخ 5

 COSO 30 0.904 يكوَبث أَظًت انسقببت انداخهَت وفق إلطبز 

 

 يعدل

 EDM 8 0.850اٌزم١١ُ ٚاٌزٛع١ٗ ٚاٌّسالجخ  1

 APO 8 0.821اٌّٛاءِخ ٚاٌزاط١ظ ٚاٌزٕظ١ُ  2

 BAI 8 0.713اٌجٕبء ٚاالِزالن ٚاٌزٕف١ر    3

 DSS 8 0.802اٌزٛط١ً ٚاٌادِخ ٚاٌدػُ    4
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 MEA 8 0.785اٌّسالجخ ٚاٌزم١١ُ ٚاٌزمد٠س  5

 COBIT5 40 0.870أبعب  

 0.867 10 ِابطس اٌّؾبظجخ اٌعؾبث١خ تببع

 0.953 80 ع١ّغ اٌفمساد                        

يػ ف  كركناػاخ ألفػا لفقػرات أداة الدراسػة تراكحػتةػمـ معامػ  االتسػاؽ الػداخم  : أنالسابق الحظ من الجدول ي
يممػ   كاالتػال  تكػكف ( 0.953الػى أف ةممػة ألفػا ليممػ  الفقػرات ةػد يمغػت ) ( ااإلضا ة0.870 – 0.713)

مكانمػػةالدارسػػة  ، كمكثكةمػػة أداةةكىػذا م  ػػر عمػػى االتسػاؽ يػػ ف  قػػرات أداة الدراسػ( 0.70القػمـ أكيػػر مػػف )  كا 
 .االعتماد عم يا إليراء التحم   اإلحصال 

   نموذج الدراسة لألساليب اإلحصائية المستخدمة مالئمة 2-4-2
اختاػػار االرتاػػال  نمػػكذج الدراسػػة لتحم ػػ  االنحػػدار الخطػػ  كاالختاػػارات المعمممػػة، تػػـ ماللمػػةالختاػػار مػػد  

 :الخط  المتعدد كاالرتاال الذات ، كذلؾ عمى النحك التال 

   Multicollinearity  اختبار االرتباط الخط  المتعدد 2-4-2-1
 COSO إلطار أنظمة الرقابة الداخمية وفق  أوالا: المتغير المستقل مكنونات

تضػخمـ ةممػة معامػ   ت  ر ىذه الظاىرة الى كيكد ارتاال خط   او تػاـ يػ ف متغ ػر،ف أك أكثػر، معمػ  عمػى
المتغ ػرات المسػتقمة، حسػب  كليػذا تػـ احتسػاب ةممػة معامػ  يػ فك،يعمو أكير مف ةممتو الفعممػة،  R2التحد د 

 :نمكذج الدراسة، كةد كانت النتالج كما  م 

 مصفوفة االرتباط لممتغيرات المستقمة :6جدول 

 أَشطت انسقببت تقََى انًخبطس بَئت انسقببت انًتغَس
انًعهويبث 

 واالتصبالث
 انًتببعت

انحد يٍ 

يخبطس 

انًحبظبت 

 انعحببَت

  1 اٌسلبثخث١ئخ 

 

  1 ** 0.573 رم١١ُ اٌّابطس

  1 0.418 0.813 أٔشطخ اٌسلبثخ

اٌّؼٍِٛةةةةةةةةةةبد 

 ٚاالرظبالد
0.590** 0.634** 0.592** 1 

  1 ** 0.351 ** 0.208 ** 0.673 **0.265 اٌّزبثؼخ

اٌؾةةةةةةةةد ِةةةةةةةةٓ 

ِاةةةةةةةةةةةةةةةةةبطس 

اٌّؾبظةةةةةةةةةةةةةةجخ 

 اٌعؾبث١خ

0.553 ** 0.870 ** 0.517 ** 0.666 ** 0.628 ** 1 

 0.01داؿ عند مستك  داللة )**(   
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 :أنالسابق الحظ من الجدول ي
( كالػذ  الحػد مػف مخػاطر المحاسػاة السػحايمةأعمى معام  ارتاال كاف ي ف المتغ ر،ف )تق مـ المخػاطر( ك) -

ظػػاىرة االرتاػػال الخطػػ  المتعػػدد يػػ ف  كىػػذا ةػػد  ػػدؿ عمػػى كيػػكد( 0.80كىػػ  أكيػػر مػػف )( 0.870يمػػ  )
عمػػى كيػػكد م ػػكمة االرتاػػال  ا  م  ػػر ( 0.80) معامػػ  االرتاػػال التػػ  تتيػػاكز المتغ ػػرات. ح ػػث تعتيػػر ةممػػة

كلتأك ػػد النت يػػة السػػااقة تػػـ احتسػػاب معامػػ  تضػػخـ التاػػا ف لكػػ  مػػف المتغ ػػرات . الخطػػ  العػػال  المتعػػدد
 عدـ كيكد ارتاال خط  متعدد، ككانت النتالج كما  م  المستقمة لمتأكد مف

 المتعدد بين المتغيرات المستقمةنتائج اختبار االرتباط  :7جدول 
 VIF Tolerance يعبيم تضخى انتببٍٍ انًتغَس

 0.254 3.941 ث١ئخ اٌسلبثخ

 0.168 5.942 رم١١ُ اٌّابطس

 0.270 3.705 أٔشطخ اٌسلبثخ

 0.448 2.232 اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد

 0.506 1.976 اٌّزبثؼخ

 0.194 5.144 اٌؾد ِٓ ِابطس اٌّؾبظجخ اٌعؾبث١خ  

 كما كانت ةممة 10كأة  مف  1ةمـ معام  تضخـ التاا ف كانت يممعيا أكير مف  :أف السابقيبين الجدول 
( (Toleranceم ػػكمة االرتاػػال الخطػػ   ممػػا م ػػ ر الػػى عػػدـ كيػػكد 1كالعػػدد  0.1 محصػػكرة يػػ ف العػػدد

 .المتعدد ي ف متغ رات الدراسة

 COBIT5المتغير المعدل أبعاد  -ثانياا :
تضػخمـ ةممػة معامػ   الظاىرة الى كيكد ارتاال خط   او تػاـ يػ ف متغ ػر،ف أك أكثػر، معمػ  عمػىت  ر ىذه 
، حسػػب المعػدؿالمتغ ػرات  ك،يعمػو أكيػر مػػف ةممتػو الفعممػة، كليػذا تػػـ احتسػاب ةممػة معامػ  يػػ ف R2التحد ػد 

 :نمكذج الدراسة، كةد كانت النتالج كما  م 
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 المعدلالمتغير مصفوفة االرتباط  :8جدول 

 انًتغَس

انتقََى 

وانتوجَّ 

وانًساقبت 

EDM 

انًواءيت 

وانتخطَظ 

وانتُظَى 

APO 

انبُبء 

وااليتالك 

وانتُفَر   

BAI 

انتوصَم 

وانخديت 

واند ى   

DSS 

انًساقبت 

وانتقََى 

وانتقدٍس 

MEA 

انحد يٍ 

يخبطس 

انًحبظبت 

 انعحببَت

اٌزم١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١ُ 

ٚاٌزٛع١ةةةةةةةةةةةةٗ 

ٚاٌّسالجةةةةةةةةةةةخ 

EDM 

1  

اٌّٛاءِةةةةةةةةةةةةخ 

ٚاٌزاطةةةةةةةةة١ظ 

ٚاٌزٕظةةةةةةةةةةةةة١ُ 

APO 

0.669 ** 1  

اٌجٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبء 

ٚاالِةةةةةةةةةزالن 

ٚاٌزٕف١ةةةةةةةةةةةةةةةةر   

BAI 

0.517 0.563 1  

اٌزٛطةةةةةةةةةةةة١ً 

ٚاٌادِةةةةةةةةةةةةةخ 

ٚاٌةةةةةةةةةةةةةةةةةدػُ   

DSS 

0.432** 0.361** 0.422** 1  

 
اٌّسالجةةةةةةةةةةةةةةخ 

ٚاٌزم١ةةةةةةةةةةةةةةةة١ُ 

ٚاٌزمةةةةةةةةةةةةةةد٠س 

MEA 

0.564** 0.593 ** 0.555 ** 0.525 ** 1 

اٌؾةةةةةةةد ِةةةةةةةٓ 

ِاةةةةةةةةةةةةةةةبطس 

اٌّؾبظةةةةةةةةةةةجخ 

 اٌعؾبث١خ

0.553 ** 0.573 ** 0.592 ** 0.813 ** 0.634 ** 1 

 0.01داؿ عند مستك  داللة )**(   

( DSSأعمى معامػ  ارتاػال كػاف يػ ف المتغ ػر،ف )التكصػ   كالخدمػة كالػدعـ  :أنالسابق الحظ من الجدول ي
عمػػى كىػػذا ةػػد  ػػدؿ ( 0.80كىػػ  أكيػػر مػػف )( 0.813( كالػػذ  يمػػ  )الحػػد مػػف مخػػاطر المحاسػػاة السػػحايمةك)

 ظػػػاىرة االرتاػػػال الخطػػػ  المتعػػػدد يػػػ ف المتغ ػػػرات. ح ػػػث تعتيػػػر ةممػػػة معامػػػ  االرتاػػػال التػػػ  تتيػػػاكز كيػػػكد
 .عمى كيكد م كمة االرتاال الخط  العال  المتعدد ا  م  ر ( 0.80)
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عػدـ كيػكد  كلتأك د النت ية السااقة تـ احتساب معام  تضخـ التاا ف لك  مػف المتغ ػرات المسػتقمة لمتأكػد مػف
 :اال خط  متعدد، ككانت النتالج كما  م ارت

 نتائج اختبار االرتباط المتعدد بين المتغيرات المستقمة: 9جدول  
 VIF Tolerance يعبيم تضخى انتببٍٍ انًتغَس

 EDM 2.062 0.485اٌزم١١ُ ٚاٌزٛع١ٗ ٚاٌّسالجخ 

 APO 2.202 0.454اٌّٛاءِخ ٚاٌزاط١ظ ٚاٌزٕظ١ُ 

 BAI 1.721 0.581اٌجٕبء ٚاالِزالن ٚاٌزٕف١ر   

 DSS 1.468 0.681اٌزٛط١ً ٚاٌادِخ ٚاٌدػُ   

 MEA 2.032 0.492اٌّسالجخ ٚاٌزم١١ُ ٚاٌزمد٠س 

 0.498 4.942 اٌؾد ِٓ ِابطس اٌّؾبظجخ اٌعؾبث١خ

 10 مػف العػددكأةػ   1ةػمـ معامػ  تضػخـ التاػا ف كانػت يممعيػا أكيػر مػف العػدد  : أنالسابق يبين الجدول 
م ػػػكمة  ممػػػا م ػػػ ر الػػػى عػػػدـ كيػػػكد 1كالعػػػدد  0.1 محصػػػكرة يػػػ ف العػػػدد Tolerance)) كمػػػا كانػػػت ةممػػػة

 .االرتاال الخط  المتعدد ي ف متغ رات الدراسة

 Autocorrelation  اختبار االرتباط الذات  2-4-2-2
 يكيػػكد ارتاػػال يػػ ف حػػدكدمػػف  ػػركل االنحػػدار خمػػك اليمانػػات مػػف م ػػكمة االرتاػػال الػػذات ، كالتػػ  تعػػرؼ 

 parameters الخطػػػأ الع ػػػكال   ػػػ  نمػػػكذج االنحػػػدار، ممػػػا  نػػػتج عنػػػو تح ػػػز  ػػػ  ةممػػػة المعممػػػات المقػػػدرة
estimated، اختاػاريػإيراء د مػف ذلػؾ  ػ. ك،تـ التأكالتني رة النمكذج عمى دكاالتال  ضع  ة ( (Durbin-

Watson Test  ( ك،ػتـ 4ك 0االختاػار يػ ف العػدد ف ) ةممػة ىػذاكح االذ  معد األكثر   كعا كاستخداما، كتتر
كاليدكؿ التػال  ، أك مقترب منو، 2تساك  العدد  D-W) ) ر ض كيكد ظاىرة االرتاال الذات  اذا كانت ةممة

 :لفرضمات الدراسة، كما  م  Durbin-Watson Test))  ي ف نتالج اختاار

 اختبار مشكمة االرتباط الذات : 10جدول 
 انُتَجت انًحعوبت D-Wقًَت  انفسضَت

H0 2.023 ٟال ٠ٛعد ازرجبط ذار 

H1 1.854 ٟال ٠ٛعد ازرجبط ذار 

H1-1 1.912 ٟال ٠ٛعد ازرجبط ذار 

H1-2 1.956 ٟال ٠ٛعد ازرجبط ذار 

H1-3 1.751 ٟال ٠ٛعد ازرجبط ذار 
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H1-4 1.864 ٟال ٠ٛعد ازرجبط ذار 

H1-5 1.771 ٟال ٠ٛعد ازرجبط ذار 

H2 1.770  ٠ٛعد ازرجبط ذارٟال 

H2-1 1.867 ٟال ٠ٛعد ازرجبط ذار 

H2-2 1.840 ٟال ٠ٛعد ازرجبط ذار 

H2-3 1.730 ٟال ٠ٛعد ازرجبط ذار 

H2-4 1.863 ٟال ٠ٛعد ازرجبط ذار 

H2-5 1.944 ٟال ٠ٛعد ازرجبط ذار 

لخمػػػك  م ػػػ رممػػػا  2 لممتغ ػػػرات  ػػػ  الفرضػػػمات المػػػذككرة يممعيػػػا تقتػػػرب مػػػف العػػػدد D-Wةػػػمـ  أفالحػػػ  م
 .نمكذج االنحدار اليمانات مف م كمة االرتاال الذات  أ  عدـ كيكد ارتاال ي ف حدكد الخطأ الع كال    

 مةاألساليب اإلحصائية المستخد 2-4-3
كالتحم م ، كذلؾ  لليااة عف أسلمة الدراسة كاختاار صحة  رضماتيا تـ استخداـ أسال ب اإلحصاء الكصف 

 Social Sciences (SPSS  Statistical Packageااليتماعمة )ااستخداـ الرزمة اإلحصالمة لمعمـك 
for استخداـ يرنامج إليراء التحممالت كاالختاارات اإلحصالمة المختمفة، كما تـ (Amos )المػدعـك ييرنػامج 
( (SPSSالدراسػػػة. ك لتحق ػػػ  أاػػػراض الدراسػػػة تػػػـ اسػػػتخداـ  ليمػػػاف األثػػػر الماا ػػػر كا ػػػر الماا ػػػر لنمػػػكذج

 :األسال ب اإلحصالمة ايتمة

الملكمػػة   مػػف خػػالؿ النسػػب( Descriptive Statistic Measures) مقػػا مس اإلحصػػاء الكصػػف  .1
الدراسػػػػة كتقػػػػدمـ  كالتكػػػػرارات كالمتكسػػػػطات الحسػػػػايمة كاالنحرا ػػػػات المعمار،ػػػػة لكصػػػػ  خصػػػػالص ع نػػػػة

 ( . افمعمى  قرات أداة الدراسة )اإلستيكص   ام  لدرية مكا قتيـ 

 .لقماس ثاات أداة الدراسةCronbach Alfa):معام  االتساؽ الداخم  )كركنااخ ألفا  .2

 VIF اختاػػػار االرتاػػػال الخطػػػ  المتعػػػدد ااسػػػتخداـ معامػػػ  االرتاػػػال ي رسػػػكف كمعامػػػ  تضػػػخـ التاػػػا ف .3
الختاػار مػد  ( Durbin:Watson) كف كاتسػ –كاختاار االرتاال الذات  ااستخداـ معام  ارتاال درعف 

 .صالحمة أنمكذج الدراسة

 .الختاار تأث ر المتغ ر المستق  عمى المتغ ر التاا  الاسمط كالمتعدد كالمتدرج االنحدارتحم    .4

الماا ػػػر  ليمػػػاف األثػػػر الماا ػػػر كا ػػػر Amos)) ااسػػػتخداـ يرنػػػامجPath Analysis تحم ػػػ  المسػػػار .5
 .ألنمكذج الدراسة
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اإليااػة لكػ   النسيمة كت ـ تحد دىا طاقػا لمصػمغة التالمػة كك قػا لمقمػاس لمكػرت الخماسػ  ليػدال األىممة  .6
 . قرة، ح ث عدد المستكمات ى : منخفض، كمتكسط، كمرتف 

 عدد المستكمات/  الحد األدنى لميد   –الحد األعمى لميد   = األىممة النسيمة
 :ؽ١ش ٠ؼزجس اٌّعزٜٛ                                 1.33=  3/  1 – 5=      

 يستفعب يتوظطب يُخفضب

 5.00اٌٝ  3.66ِٓ  3.66إٌٝ ألً ِٓ 2.33ِٓ  2.33إٌٝ ألً ِٓ  1ِٓ 

   تحميل البيانات واختبار الفرضيات 2-4-4
 وصف خصائص عينة الدراسة 2-4-4-1

العممػ ، سػنكات  )العمػر، الم ىػ  تضمف ىذا اليزء كصػفا لميمانػات الدممكارا مػة أل ػراد ع نػة الدراسػة كىػ : 
ا يػػاد التكػػرارات كالنسػػب  الخيػػرة  ػػ  العمػػ ، كالمسػػمى الػػكظمف ( كأليػػ  كصػػ  خصػػالص ع نػػة الدراسػػة، تػػـ

 :الملكمة لميمانات الدممكارا مة أل راد ع نة الدراسة كذلؾ عمى النحك ايت 

 انُعبت % انتكساز انفئبث انخبصَت

 اٌؼّس

 6.2 12 ظٕخ 25ألً ِٓ 

 36.5 53 35: ألً ِٓ 25ِٓ 

 44.4 74 55: ألً ِٓ 35ِٓ 

 12.9 31 ظٕخ فهوضس 55

 100 241 اٌّغّٛع

 اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ

 71 171 ثىبٌٛز٠ٛض

 10.8 26 دثٍَٛ ػبٌٝ

 13.7 33 ِبععز١س

 4.6 11 دوزٛزاٖ

 100 241 اٌّغّٛع

 ظٕٛاد اٌاجسح

 

 14.1 34 ظٕخ 5ألً ِٓ 

 17.8 43 10: ألً ِٓ 5ِٓ 

 32.4 78 15: ألً ِٓ  10ِٓ 

 24.5 59 20: ألً ِٓ  15ِٓ 

 11.2 27 ظٕخ فهوضس 20

 100 241 اٌّغّٛع

 اٌّعّٝ اٌٛ ١فٟ

 2 5 ػضٛ ِغٍط إدازح

 7.1 17 ِد٠س / ٔبئت ِد٠س ػبَ

 23.7 57 ِد٠س رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد

 25.3 61 ِد٠س إدازح اٌّابطس

 41.9 101 ِد٠س / ِساعغ داخٍٝ

 100 241 اٌّغّٛع
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  تحميل فقرات أداة الدراسة  2-4-4-2
 COSO أوالا: وصف المتغير المستقل، مكونات أنظمة الرقابة الداخمية وفق نموذج

  بيئة الرقابة .1
              المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب واألىمية النسبية لفقرات :11جدول 

 الرقابة بيئة
 انفقسة انسقى

انًتوظظ 

 انحعببٌ

االَحساف 

 انًعَبزً
 انستبت

األًَْت 

 انُعبَت

1 
رؾفةةص إدازح اٌشةةسوخ أفساد٘ةةب ػٍةةٝ االٌزةةصاَ ثبٌشةةفبف١خ 

 .ٚإٌصا٘خ ػٕد أداء األٔشطخ ٚاألػّبي
 ِسرفؼخ 2 0.812 4.212

2 
رزار إدازح اٌشسوخ إعةساءاد فٛز٠ةخ ٚظةس٠ؼخ ٌّؼبٌغةخ 

 .اٌّشبوً ٚاألخطبء فٟ اٌؼًّ
 ِسرفؼخ 1 0.688 4.237

3 
٠ّزبش ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّةٟ فةٟ اٌشةسوخ ثبٌّسٚٔةخ ٚاٌمبث١ٍةخ 

 ٌٍزؼد٠ً
 ِسرفؼخ 3 0.691 4.137

4 
٠زةةةٛافس ٌةةةدٜ اٌشةةةسوخ لٛاػةةةد ِىزٛثةةةخ رؾةةةدد ٚاعجةةةبد 

 .ِٚعؤ١ٌٚبد األلعبَ ٚاٌّٛ ف١ٓ ف١ٙب
 ِسرفؼخ 4 0.915 4.021

5 
رؾفةةةةص إدازح اٌشةةةةسوخ أفساد٘ةةةةب ػٍةةةةٝ ِٛاوجةةةةخ اٌزمةةةةدَ 

 .ٚاٌزطٛز اٌؾبطً فٟ ٔظبَ اٌسلبثخ اٌداخ١ٍخ
 ِسرفؼخ 6 1.116 3.884

6 
٠زّزغ ِٛ فٛ ٔظبَ اٌسلبثخ اٌداخ١ٍخ فٟ اٌشةسوخ ثبٌمةدزح 

 .ػٍٝ ؽً اٌّشبوً ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌٛلذ إٌّبظت
 ِسرفؼخ 5 0.932 3.963

 ِسرفؼخ  0.522 4.075 اٌّزٛظظ اٌؼبَ

 :يالحظ من الجدول السابق أن
مرتفػػػ ، ح ػػػث يمػػػ  المتكسػػػط  الحسػػػاي  العػػػاـ لفقػػػرات ي لػػػة الرةااػػػة مػػػف ح ػػػث األىممػػػة النسػػػيمةالمتكسػػػط 
ادارة ال ػػركة ايػػراءات  كر،ػػة  كةػػد حمػػت الفقػػرة "تتخػػذ( 0.522كاػػانحراؼ معمػػار  )( 4.075الحسػػاي  )

 كاأىممػة( 4.237امتكسػط حسػاي  ) كسر،عة لمعالية الم اك  كاألخطاء    العم "    المرتاة األكلػى
عمػػى مكاكاػػة التقػػدـ كالتطػػكر الحاصػػ   نسػيمة مرتفعػػة،  ػػ  حػػ ف حمػػت الفقػػرة "تحفػػز ادارة ال ػركة أ رادىػػا

كاأىممػػػة نسػػػيمة ( 3.884امتكسػػػط حسػػاي  )  ػػ  نظػػػاـ الرةااػػػة الداخممػػة"  ػػػ  المرتاػػػة السادسػػة كاألخ ػػػرة
 .مرتفعة
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 تقييم المخاطر .2
                     المعيارية والرتب واألىمية النسبية لفقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات  :12جدول 

 المخاطر تقييم
 انفقسة انسقى

انًتوظظ 

 انحعببٌ

االَحساف 

 انًعَبزً
 انستبت

األًَْت 

 انُعبَت

1 
رغةةةسٞ إدازح اٌشةةةسوخ رم١١ّةةةب دٚز٠ةةةب إلدازح اٌّاةةةبطس 

 .ثٙدف رط٠ٛس ٔظبَ اٌسلبثخ اٌداخ١ٍخ
 ِسرفؼخ 4 0.813 4.137

2 
ٔظةةبَ اٌسلبثةةخ اٌداخ١ٍةةخ فةةٟ اٌشةةسوخ فةةٟ اٌؾةةد ِةةٓ  ٠عةةُٙ

 .ِابطس ٔظُ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد اٌّعزادِخ
 ِسرفؼخ 3 0.691 4.187

3 
رطجةةةك إدازح اٌشةةةسوخ م١ٌةةةبد ِزٕٛػةةةخ ٌزم١ةةة١ُ اٌّاةةةبطس 

 اٌّزٛلؼخ
 ِسرفؼخ 6 0.674 4.066

4 

رضةةةغ إدازح اٌشةةةسوخ اٌاطةةةظ ٚاإلعةةةساءاد إٌّبظةةةةجخ 

ٚاٌعةة١طسح ػ١ٍٙةةب ثطس٠مةةخ ٌّٛاعٙةةخ اٌّاةةبطس اٌّزٛلؼةةخ 

 .ِالئّخ

 ِسرفؼخ 5 0.684 4.104

5 
رمَٛ إدازح اٌشسوخ ثزؾد٠د اٌّابطس اٌداخ١ٍخ ٚاٌابزع١ةخ 

 .اٌّزٛلؼخ ٌٍؾد ِٓ اٌزالػت ثبٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظج١خ
 ِسرفؼخ 2 0.765 4.411

6 
رؼزّد إدازح اٌشسوخ ػٍٝ ٔزبئظ اٌزم١١ُ اٌّعةجمخ ٌٍّاةبطس 

 رغٕت ؽدٚصٙبفٟ إدازح رٍه اٌّابطس أٚ 
 ِسرفؼخ 1 0.715 4.423

 ِسرفؼخ  0.493 4.221 اٌّزٛظظ اٌؼبَ

  :يالحظ من الجدول السابق ان
األىممػػة النسػػيمة مرتفػػ ، ح ػػث يمػػ  المتكسػػط  المتكسػػط الحسػػاي  العػػاـ لفقػػرات تق ػػمـ المخػػاطر مػػف ح ػػث -

ال ػػػركة عمػػػى نتػػػالج حمػػػت الفقػػػرة "تعتمػػػد ادارة  كةػػػد( 0.493كاػػػانحراؼ معمػػػار  )( 4.221الحسػػػاي  )
امتكسػط حسػاي   األكلػىتينػب حػدكثيا"  ػ  المرتاػة  التق مـ المساقة لممخاطر    ادارة تمؾ المخاطر أك

حمػػػت الفقػػػرة "تطيػػػ  ادارة ال ػػػركة يلمػػػات متنكعػػػة لتق ػػػمـ  كاأىممػػػة نسػػػيمة مرتفعػػػو،  ػػػ  حػػػ ف( 4.423)
 .كاأىممة نسيمة مرتفعة( 4.066كاألخ رة امتكسط حساي  ) المخاطر المتكةعة"    المرتاة السادسة
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  أنشطة الرقابة .3
              المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب واألىمية النسبية لفقرات :13جدول 

 الرقابة أنشطة
 انفقسة انسقى

انًتوظظ 

 انحعببٌ

االَحساف 

 انًعَبزً
 انستبت

األًَْت 

 انُعبَت

1 
ِالئّةةخ ٌزؾةةد٠ش ٚرطةة٠ٛس  رزجٕةةٝ إدازح اٌشةةسوخ ظ١بظةةبد

 .ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظج١خ ٌّٛاعٙخ اٌّابطس اٌّؾزٍّخ
 ِسرفؼخ 1 0.777 4.232

2 
رعةةُٙ أٔشةةطخ اٌسلبثةةخ فةةٟ اٌشةةسوخ فةةٟ اٌؾةةد ِةةٓ ظةةٛء 

 .اظزاداَ اٌعغالد ٚاألطٛي ٚػدَ اٌزالػت ثٙب
 ِسرفؼخ 2 0.730 4.183

3 

رٙدف أٔشطخ اٌسلبثخ فٟ اٌشةسوخ إٌةٝ اٌزؾمةك ِةٓ ِةدٜ 

اٌزصاَ وبفخ األفساد اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌشسوخ ثزطج١ك اٌمةٛا١ٔٓ 

 .ٚاٌٍٛائؼ إٌّظّخ ألٔشطخ ٚػ١ٍّبد اٌشسوخ

 ِسرفؼخ 3 0.782 4.149

4 
٠زةةٛافس ٌةةدٜ اٌشةةسوخ أٔظّةةخ ؽد٠ضةةخ ِٚطةةٛزح ِٚالئّةةخ 

 .ٌٍفظً ث١ٓ اٌٛ بئا ٚاٌّٙبَ
 ِسرفؼخ 4 0.906 4.004

5 
االظزغبثخ رعبػد أٔشطخ اٌسلبثخ ٌدٜ اٌشسوخ فٟ اّبْ 

 .ٌٍّابطس ثشىً ِٕبظت ٚفٟ اٌٛلذ اٌّالئُ
 ِسرفؼخ 5 1.098 3.892

6 
رشًّ أٔظّخ اٌسلبثةخ ٌةدٜ اٌشةسوخ وبفةخ أٚعةٗ األٔشةطخ 

 .ٚاٌؼ١ٍّبد اٌزشغ١ٍ١خ فٟ اٌشسوخ
 ِسرفؼخ 6 0.998 3.714

 ِسرفؼخ  0.574 4.029 اٌّزٛظظ اٌؼبَ

 :يالحظ من الجدول السابق أن
النسػػيمة مرتفػػ ، ح ػػث يمػػ  المتكسػػط  المتكسػػط الحسػػاي  العػػاـ لفقػػرات أن ػػطة الرةااػػة مػػف ح ػػث األىممػػة  -

الفقرة "تتينػى ادارة ال ػركة سماسػات ماللمػة  كةد حمت( 0.574كاانحراؼ معمار  )( 4.029الحساي  )
امتكسػػط  كلػػىاألالمخػػاطر المحتممػػة"  ػػ  المرتاػػة  لتحػػد ث كتطػػك،ر نظػػـ المعمكمػػات المحاسػػيمة لمكاييػػة

حمت الفقرة "ت م  أنظمة الرةااة لد  ال ركة كا ة  كاأىممة نسيمة مرتفعو،    ح ف(  4.232حساي  )
 ػػػػ  المرتاػػػػة السادسػػػػة كاألخ ػػػػرة امتكسػػػػط حسػػػػاي   "أكيػػػػو األن ػػػػطة كالعمممػػػػات الت ػػػػغ ممة  ػػػػ  ال ػػػػركة

 .كاأىممة نسيمة مرتفعة( 3.714)
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   المعمومات واالتصاالت .4
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب واألىمية النسبية لفقرات :14جدول 

 المعمومات واالتصاالت
 انفقسة انسقى

انًتوظظ 

 انحعببٌ

االَحساف 

 انًعَبزً
 انستبت

األًَْت 

 انُعبَت

1 
رصٚد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد ٌدٜ اٌشسوخ األعٙصح 

 إٌّبظتاٌسلبث١خ ثبٌّؼٍِٛبد اٌّالئّخ ٚفٟ اٌٛلذ 
 ِسرفؼخ 5 1.098 4.079

2 

٠زٛافس ٌدٜ اٌشةسوخ لٕةٛاد ارظةبي ِفزٛؽةخ ثة١ٓ اإلدازح 

ٚاٌّةةةٛ ف١ٓ إل٠ظةةةةبي اٌّؼٍِٛةةةةبد اٌٙبِةةةةخ فةةةةٟ اٌٛلةةةةذ 

 .إٌّبظت

 ِسرفؼخ 3 0.998 4.166

3 

رغةةسٞ إدازح اٌشةةسوخ ػ١ٍّةةخ رؾةةد٠ش ٚرطةة٠ٛس ِعةةزّسح 

ٚدٚز٠ةةةخ ألٔظّةةةخ اٌّؼٍِٛةةةبد ٚاالرظةةةبالد ٌةةةد٠ٙب ٚثّةةةب 

 .اٌاطظ اٌّٛاٛػخ ٌّٛاعٙخ اٌّابطس ٠زٛافك ِغ

 ِسرفؼخ 4 0.674 4.129

4 
راضةةغ أٔظّةةخ اٌّؼٍِٛةةبد ٚاالرظةةبالد ٌةةدٜ اٌشةةسوخ 

 .ٌسلبثخ فؼبٌخ ٌٍؾد ِٓ اٌّابطس اٌّؾزٍّخ
 ِسرفؼخ 2 0.906 4.261

5 
٠زٛافس ٌدٜ اٌشسوخ لٕٛاد ارظبي وبف١خ ٚفؼبٌخ فٟ وبفةخ 

 .أزعبء اٌشسوخ
 ِسرفؼخ 6 1.098 4.058

6 
اٌشةسوخ أظةب١ٌت ارظةبي ِجزىةسح إلثةةالؽ اإلدازاد  رطجةك

 ٚاٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ثبٌّؼٍِٛبد ذاد اٌظٍخ ثبٌّابطس
 ِسرفؼخ 1 0.906 4.324

 ِسرفؼخ  0.537 4.169 اٌّزٛظظ اٌؼبَ

 -: يالحظ من الجدول السابق أن
ح ػػث يمػػ   األىممػػة النسػػيمة مرتفػػ ، المتكسػػط الحسػػاي  العػػاـ لفقػػرات المعمكمػػات كاالتصػػاالت مػػف ح ػػث  -

تطيػػ  ال ػػركة أسػػال ب " حمػػت الفقػػرة كةػػد( 0.537كاػػانحراؼ معمػػار  )( 4.169المتكسػػط الحسػػاي  )
 األكلػى ػ  المرتاػة  "االمخػاطر كالييات المعنمة االمعمكمات ذات الصمة تاإلدارااتصاؿ ميتكرة إلاالغ 
د  ال ػػركة ةنػػكات  تػػكا ر لػػ" الفقػػرة كاأىممػػة نسػػيمة مرتفعػػو،  ػػ  حػػ ف حمػػت( 4.324امتكسػػط حسػػاي  )

( 4.058امتكسػط حسػاي  )  ػ  المرتاػة السادسػة كاألخ ػرة "اتصاؿ كا مة ك عالة    كا ة أريػاء ال ػركة
 .كاأىممة نسيمة مرتفعة
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  المراقبة .5
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب واألىمية النسبية لفقرات المتابعة :15جدول 
 انفقسة انسقى

انًتوظظ 

 انحعببٌ

االَحساف 

 انًعَبزً
 انستبت

األًَْت 

 انُعبَت

1 

رغسٞ إدازح اٌشسوخ ػ١ٍّخ زلبثخ دٚز٠خ ِٚعزّسح ػٍةٝ 

اٌّىٛٔةةبد اٌسلبث١ةةخ ٌّؼبٌغةةخ األخطةةبء ٚاالٔؾسافةةبد فةةٟ 

 .ؽبي ٚعدد

 ِسرفؼخ 1 0.622 4.651

2 
رمةةةَٛ إدازح اٌشةةةةسوخ ثزؼةةةةد٠ً اٌع١بظةةةةبد ٚاإلعةةةةساءاد 

 .اٌشسوخ اٌسلبث١خ ثّب ٠زٕبظت ِغ ِظٍؾخ
 ِسرفؼخ 3 0.753 4.510

3 
رظدز إدازح اٌشسوخ رمبز٠س رٛاؼ ف١ٗ ِعةؤ١ٌٚزٙب ػٕةد 

 .رظ١ُّ ٔظبَ زلبثخ داخ١ٍخ فؼبي ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٗ
 ِسرفؼخ 2 0.653 4.515

4 
رمَٛ إدازح اٌشسوخ ثّزبثؼخ ِدٜ رٕف١ر اٌسلبثةخ فةٟ اةٛء 

 اٌزظؾ١ؾبد ٚاٌزؼد٠الد
 ِسرفؼخ 5 0.691 4.299

5 

اٌشةةسوخ ظ١بظةةخ اٌزم١ةة١ُ اٌةةرارٟ ثشةةىً ِعةةزّس  رزجةةغ إدازح

ِةةةٓ خةةةالي اٌّسالجةةةخ اٌّعةةةزّسح ٌئشةةةطخ ٚاٌؼ١ٍّةةةبد 

 .ٚرم١١ّٙب

 ِسرفؼخ  0.712 4.100

6 

رمةةةَٛ إدازح اٌشةةةسوخ ثؼ١ٍّةةةخ اٌّزبثؼةةةخ ٌزؾد٠ةةةد ِعةةةزٜٛ 

اٌسلبثةةةخ ٚؽبعزٙةةةب ٌٍزؼةةةد٠ً ثّةةةب ٠ةةةزالءَ ِةةةغ اٌظةةةسٚف 

 ٚاٌزغ١ساد

 ِسرفؼخ 6 0.719 4.407

 ِسرفؼخ 4 0.500 4.414 اٌّزٛظظ اٌؼبَ

 :يالحظ من الجدول السابق أن
مرتفػ ، ح ػث يمػػ  المتكسػط الحسػػاي   المتكسػط الحسػاي  العػػاـ لفقػرات المتااعػة مػػف ح ػث األىممػة النسػػيمة -

تيػر  ادارة ال ػركة عمممػة رةااػة دكر،ػة كمسػتمرة  كةد حمت الفقرة( 0.500كاانحراؼ معمار  )( 4.414)
امتكسػػػط  األكلػػػىكاالنحرا ػػػات  ػػػ  حػػػاؿ كيػػػدت"  ػػػ  المرتاػػػة  لمعاليػػػة األخطػػػاءعمػػػى المككنػػػات الرةايمػػػة 

 ػ  حػ ف حمػت الفقػرة "تتاػ  ادارة ال ػركة سماسػة التق ػمـ الػذات   كاأىممة نسيمة مرتفعػو،( 4.651حساي  )
ن ػػطة كالعمممػػات كتق مميػػا"  ػػ  المرتاػػة السادسػػة كاألخ ػػرة المسػػتمرة أل ا ػػك  مسػػتمر مػػف خػػالؿ المراةاػػة

  .كاأىممة نسيمة مرتفعة( 4.100سط حساي  )امتك 
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 :التالىالجدول  إعدادتم  COSOولمقارنة أبعاد مكونات أنظمة الرقابة الداخمية وفق نموذج 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب واألىمية النسبية ألبعاد مكونات :16جدول 

 المتكاملCOSO إلطار أنظمة الرقابة الداخمية وفق 
 انفقسة انسقى

انًتوظظ 

 انحعببٌ

االَحساف 

 انًعَبزً
 انستبت

األًَْت 

 انُعبَت

 ِسرفؼخ 4 0.522 4.075 ث١ئخ اٌسلبثخ 1

 ِسرفؼخ 2 0.493 4.221 رم١١ُ اٌّابطس 2

 ِسرفؼخ 5 0.574 4.029 أٔشطخ اٌسلبثخ 3

 ِسرفؼخ 3 0.537 4.169 اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد 4

 ِسرفؼخ 1 0.500 4.414 اٌّزبثؼخ 5

 ِسرفؼخ  COSO 4.182 0.410 ِىٛٔبد أٔظّخ اٌسلبثخ اٌداخ١ٍخ ٚفك إلطبز

 :يالحظ من الجدول السابق أن
مػف ح ػث األىممػة النسػيمة مرتفػ ،  COSO المتكسط العاـ مككنػات أنظمػة الرةااػة الداخممػة ك ػ  نمػكذج  -

كةد ح  اعػد )المتااعػة(  ػ  المرتاػة ( 0.410) كاانحراؼ معمار  يم ( 4.182ح ث يم  المتكسط العاـ )
كاأىممػػة نسػػيمة مرتفعػػو،  ػػ  حػػ ف ( 0.500معمػػار  ) كاػػانحراؼ( 4.414األكلػػى امتكسػػط حسػػاي  يمػػ  )

كاػػانحراؼ معمػػار  ( 4.029امتكسػػط حسػػاي  ) كاألخ ػػرة حػػ  اعػػد )أن ػػطة الرةااػػة(  ػػ  المرتاػػة الخامسػػة
 كاأىممة نسيمة مرتفعو( 0.574)

  COBIT5ير المعدل أبعاد المتغ ثانيا:
 EDMالتقييم والتوجيو والمراقبة البعد األول: 

المحػػدث  COBIT5تيػػتـ ىػػذه الفقػػرة االكصػػ  الخػػاص ياعػػد التق ػػمـ كالتكيمػػو كالمراةاػػة ضػػمف المتغ ػػر أاعػػاد 
( المتكسطات الحسايمة كاالنحرا ات المعمار،ة كمسػتك  اإليااػة كاألىممػة 21اذ مظير اليدكؿ ) 2019لسنة 

 الترت يمة اإليااات ع نة الاحث تياه اعد التق مـ كالتكيمو كالمراةاة.

              المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب واألىمية النسبية لفقرات :17جدول 
 البعد األول

 انفقسة انسقى
انًتوظظ 

 انحعببٌ

االَحساف 

 انًعَبزً

شدة 

 اإلجببت

األًَْت 

 انُعبَت

1 
 ؽٛوّةةخ رم١ٕةةخ اٌّؼٍِٛةةبد اٌةةٝ اةةّبْ رؾم١ةةكرٙةةدف 

 أ٘داف اٌشسوخ
 ِسرفؼخ 0.86 0.791 4.26

2 
اٌؼ١ٍّةبد  رعبػد ؽٛوّةخ رم١ٕةخ اٌّؼٍِٛةبد فةٟ أغةبش 

 اٌزغبز٠خ  ٚثزىب١ٌا الً .
 ِسرفؼخ 0.83 0.787 4.22

3 
٠ةةةزُ رؾد٠ةةةد اٌّاةةةبطس إٌبرغةةةخ ػةةةٓ اظةةةزاداَ رم١ٕةةةبد 

 اٌّؼٍِٛبد ٚإدازرٙب ِٓ لجً اٌشسوخ
 ِسرفؼخ 0.85 0.778 4.27
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4 
اٌزةٟ  اسٚزح  اّبْ رٛف١س اٌّٛازد اٌجشةس٠خ اٌىةاء

 ردػُ أ٘داف اٌشسوخ
 ِسرفؼخ 0.85 0.886 4.28

5 
اٌشةسوخ  ٠زُ اّبْ رٛف١س اٌزم١ٕةخ أالشِةخ ٌةدػُ أ٘ةداف

 ثزىٍفخ ِضب١ٌخ
 ِسرفؼخ 0.84 0.855 4.21

6 
ػٕٙةب  ٠زُ ل١بض أداء رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚإػةداد  اٌزمةبز٠س

 ثشفبف١خ ػب١ٌخ
 ِسرفؼخ 0.82 0.847 4.23

7 

 ٠ةةةةةزُ إشةةةةةسان ع١ّةةةةةغ األطةةةةةساف ذاد اٌؼاللةةةةةخ فةةةةةٟ

اٌزؾم١ةك  اإلعساءاد اٌّزؼٍمخ ثزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٌضّبْ

 . األِضً أل٘داف اٌشسوخ

 ِسرفؼخ 0.86 0.833 4.24

8 
ٚاٌمةةٛا١ٔٓ  ٚعةةٛد رٛافةةك ٚدػةةُ ثةة١ٓ رم١ٕةةخ اٌّؼٍِٛةةبد

 ٚاٌمٛاػد اٌزٕظ١ّ١خ اٌابزع١خ
 ِسرفؼخ 0.85 0.844 4.25

 ِسرفؼخ 0.85 0.827 4.25 اٌّزٛظظ اٌؼبَ

 -: مالح  مف اليدكؿ الساي  أف
( الخاصػػة ب )ضػػركرة ضػػماف تػػك  ر المػػكارد الا ػػر،ة الكػػ ء التػػ  تػػدعـ أىػػداؼ ال ػػركة( ةػػد 4الفقػػرة ) -

(  يػػ ف تناسػػ  0.886( كاػػانحراؼ معمػػار  )4.28حصػػمت عمػػى أعمػػى المتكسػػطات الحسػػايمة  قػػد يمػػ  )
يااػة كتنااـ ايااات ع نة الاحث اتياه ىذه الفقػرة، كضػمف مسػتك  ايااػة "مرتفػ  يػدا " كعمغػت  ػدة اإل

 %(. 86ليذه الفقرة )

يػػػراءات االلتػػػزاـ االسماسػػػات الداخممػػػة كحقػػػكؽ 5 ػػػ  حػػػ ف حصػػػمت الفقػػػرة ) - ( الخاصػػػة )تكيػػػد معػػػا  ر كا 
( كاػػانحراؼ 4.21الممكمػػة كن ػػر الػػكع  اػػأمف نظػػـ المعمكمػػات( عمػػى ادنػػا المتكسػػطات الحسػػايمة يمػػ  )

كانػت (  ي ف انسياـ ايااػات األ ػراد ع نػة الاحػث كضػمف مسػتك  ايااػة "مرتفػ  "ك 0.885معمار  يم  )
 %(. 84 دة اإليااة ليذه الفقرة )

( كاانحراؼ معمار  عاـ يم  4.25كك قا لما تقدـ،  اف المعدؿ العاـ لاعد التق مـ كالتكيمو كالمراةاة يم  ) -
( يذ ت ػ ر 0.85(. كةد حص  ىذا الاعد عمى مستك  ايااة "مرتف  يدا"  دة اإليااػة يمغػت )0.827)

اذ م ػ ر ىػذا الاعػد الػى  الدراسػةع نػة  اتكالتكيمو كالمراةاة  ػ  ال ػركالمتكسطات الى تكا ر اعد التق مـ 
 اف تطي   حككمة تقنمة المعمكمات ممكف أف  تحق  مف خالؿ االىتماـ االتق مـ كالتكيمو كالمراةاة.

 APOالمواءمة والتخطيا والتنظيم البعد الثانى: 
المحدث   COBIT5أاعادتيتـ ىذه الفقرة االكص  الخاص ياعد المكالمة كالتخطمط كالتنظمـ ضمف متغ ر 

 كاألىممة اإليااة( المتكسطات الحسايمة كاالنحرا ات المعمار،ة كمستك  22مظير اليدكؿ ) اذ 2019لسنة 
 الترت يمة إليااات ع نة الاحث تياه اعد المكالمة كالتخطمط كالتنظمـ. 
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               المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب واألىمية النسبية لفقرات :18جدول 
 البعد الثانى

 انفقسة انسقى
انًتوظظ 

 انحعببٌ

االَحساف 

 انًعَبزً

شدة 

 اإلجببت

األًَْت 

 انُعبَت

1 
 ال ٠ٛعد رطج١ك ٌؾٛوّخ رم١ٕةخ اٌّؼٍِٛةبد ثّؼةصي ػةٓ 

 اٌّطجك فٟ اٌشسوخإٌظبَ االٌىزسٟٚٔ 
 ِسرفؼخ 0.86 0.799 4.29

2 
 ٠ةةةزُ ٚاةةةغ خطةةةخ إظةةةزسار١غ١خ ط٠ٍٛةةةخ األِةةةد ٌةةةٕظُ 

 اٌّؼٍِٛبد ثشىً دل١ك ٚٚااؼ
 ِسرفؼخ 0.83 0.914 4.13

3 

٠ةةةةزُ رؾد٠ةةةةد و١ّةةةةخ ٚٔٛػ١ةةةةخ اٌّؼٍِٛةةةةبد اٌّطٍٛثةةةةخ 

ِٚعةةةةزٜٛ إِٔٙةةةةب ثؾ١ةةةةش رالئةةةةُ اٌاطةةةةخ  ٚرظةةةة١ٕفٙب

 اإلظزسار١غ١خ  ٌٍشسوخ

 ِسرفؼخ 0.85 0.791 4.26

4 
 ٠زُ رؾد٠د اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ اٌّطٍٛثخ ٌٍّٛازد اٌجشس٠خ

 ٚاٌّٙبزاد ٚاٌاجساد اٌّطٍٛثخ
 ِسرفؼخ 0.85 0.979 4.27

5 
 رٛعد ِؼب١٠س ٚإعةساءاد االٌزةصاَ ثبٌع١بظةبد اٌداخ١ٍةخ

 . ٚؽمٛق اٌٍّى١خ ٚٔشس اٌٛػٟ ثهِٓ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد
 ِسرفؼخ 0.84 0.885 4.19

6 
 ٚااؼ ِّٚسْ ٠زالءَ ِةغ طج١ؼةخ٠ٛعد ١٘ىً رٕظ١ّٝ 

 ػًّ ٚؽغُ اٌشسوخ
 ِسرفؼخ 0.82 0.931 4.12

7 
 رٛعد خطظ ٌضّبْ ٚعٛدح إٌظبَ االٌىزسٟٚٔ اٌّطجك

 فٟ اٌشسوخ
 ِسرفؼخ 0.86 0.877 4.28

8 
 رٛعةةد خطةةظ ٌفؾةةض ٚاٌزةةدز٠ت ٚاٌّساعؼةةخ ِةةب ثؼةةد

 اٌزٕف١ر
 ِسرفؼخ 0.85 0.919 4.24

 ِسرفؼخ 0.85 0.687 4.23 اٌّزٛظظ اٌؼبَ

 :يالحظ من الجدول السابق ان

( الخاصة ب )ال  كيد تطي ػ  لحككمػة تقنمػة المعمكمػات امعػزؿ عػف النظػاـ االلكتركنػ  المطيػ  1الفقرة ) -
( 0.799( كاػانحراؼ معمػار  )4.29المتكسطات الحسػايمة  قػد يمػ  ) أعمى   ال ركة( ةد حصمت عمى 

"مرتفػػ  يػػدا " كعمغػػت  ايااػػةع نػػة الاحػػث اتيػػاه ىػػذه الفقػػرة، كضػػمف مسػػتك   ايااػػات يػػ ف تناسػػ  كتنػػااـ 
 %(.86ليذه الفقرة ) اإليااة دة 

( ) كيػػد ىمكػػ  تنظممػػ  كاضػػح كمػػرف  ػػتالءـ مػػ  طيمعػػة عمػػ  كحيػػـ ال ػػركة 6 ػػ  حػػ ف حصػػمت الفقػػرة ) -
 ايااػػاتياـ (  يػػ ف انسػػ0.931( كاػػانحراؼ معمػػار  يمػػ  )4.12عمػػى ادنػػ  المتكسػػطات الحسػػايمة يمػػ  ) 

 %(. 82"مرتف " ككانت  دة اإليااة ليذه الفقرة ) ايااةاأل راد ع نة الاحث كضمف مستك  

( كاػانحراؼ معمػار  عػاـ 4.23كك قا لمػا تقػدـ،  ػاف المعػدؿ العػاـ لاعػد المكالمػة كالتخطػمط كالتنظػمـ يمػ  ) -
 اذ( 0.85يمغػػت ) يااػػةاإل"مرتفػػ  يػػدا"  ػػدة  ايااػػةكةػػد حصػػ  ىػػذا الاعػػد عمػػى مسػػتك  ،  (0.687يمػػ  )

م ػػ ر ىػػذا  اذ الدراسػػةع نػػة ات ت ػػ ر المتكسػػطات الػػى تػػكا ر اعػػد المكالمػػة كالتخطػػمط كالتنظػػمـ  ػػ  ال ػػرك
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الاعد الى اف تطي   حككمة تقنمة المعمكمات مرتاط ا ك  كي ر م  النظاـ االلكتركن     ال ركة ككض  
 .طك،مة األمد لنظـ المعمكمات استرات يمةخطة 

 BAI البناء واالمتالك والتنفيذ الثالث:البعد 
( المتكسػػػػطات 23مظيػػػػر اليػػػػدكؿ ) اذتيػػػػتـ ىػػػػذه الفقػػػػرة االكصػػػػ  الخػػػػاص ياعػػػػد الينػػػػاء كاالمػػػػتالؾ كالتنف ػػػػذ 

 الدراسة .كاألىممة الترت يمة إليااات ع نة  اإليااةالحسايمة كاالنحرا ات المعمار،ة كمستك  

            المعيارية والرتب واألىمية النسبية لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات  :19جدول 
 البعد الثالث

 انفــــقـــسة انسقى
انًتوظظ 

 انحعببٌ

االَحساف 

 انًعَبزً

شدة 

 اإلجببت

األًَْت 

 انُعبَت

1 
٠ةزُ رؾد٠ةد ثسِغ١ةةبد إٌظةبَ اٌّطٍةةٛة ؽ١بشرٙةب ٚٚاةةغ 

 ٚٔظُ اٌسلبثخ اٌّالئّخ ػ١ٍٙب ٚ ط١بٔزٙب
 ِسرفؼخ 0.85 0.809 4.26

2 
٠زُ رؾد٠د اٌجسِغ١بد اٌّطٍٛثخ ِٓ ؽ١ش اٌزظ١ُّ اٌّسْ 

 ٚاالؽز١بعبد اٌؾب١ٌخ ٚاٌّعزمج١ٍخ ٚو١ف١خ عّغ اٌج١بٔبد.
 ِسرفؼخ 0.84 0.848 4.18

3 
٠زُ رؾد٠د اٌّاسعةبد اٌّطٍٛثةخ ٚرٛص١مٙةب ٚرؾد٠ةد م١ٌةبد 

 اٌّؼبٌغخ اٌّالئّخ ٌٙب ٚلبث١ٍزٙب ٌٍسلبثخ.
 ِسرفؼخ 0.84 0.805 4.19

4 
٠ةةزُ رغ١ٙةةص اٌّؼةةداد االٌىزس١ٔٚةةخ ٚاٌجسِغ١ةةبد اٌغد٠ةةدح 

 ٚرغ١ٙص اٌظ١بٔخ اٌٛلبئ١خ اٌالشِخ ٌٍّؼداد.
 ِسرفؼخ 0.80 0.847 4.25

5 

٠زُ رٛف١س ِؼب١٠س ثسِغ١بد إٌظةبَ اٌّازٍفةخ ِضةً األِةبْ 

ٚاٌزسو١ت ٚاٌظ١بٔخ ٚاٌسلبثةخ ٚو١ف١ةخ االظةزغالي األِضةً 

 ٌٍٕظبَ.

 ِسرفؼخ 0.84 0.888 4.21

6 

رؾد٠د اٌّؼب١٠س اٌّزؼٍمخ ثزسو١ت ٚرشغ١ً إٌظبَ  ِضً  ٠زُ

اٌزدز٠ت ٚؽغُ أداء اٌجسِغ١بد اٌزطج١م١خ ٚخطظ اٌزٕف١ةر 

 ٚرؾ٠ًٛ إٌظبَ ٚاٌج١بٔبد .

 ِسرفؼخ 0.84 0.847 4.23

7 
٠زُ رسو١ت ٚاػزّبد ثسِغ١بد خبطخ ٌّٛاعٙخ اٌزغ١ساد 

 اٌطبزئخ ِٚؼبٌغزٙب أصٕبء ظ١س اٌؼًّ.
 ِسرفؼخ 0.82 0.839 4.11

8 
٠زُ ٚاغ ظ١بظخ إطةالق اٌجسِغ١ةبد ٚرٛش٠ؼٙةب ٚإعةساء 

 رٛص١مٙب ٚرؾد٠د ِعؤ١ٌٚخ اٌظ١بٔخ ػ١ٍٙب.
 ِسرفؼخ 0.84 0.880 4.22

 ِسرفؼخ 84. 0.733 4.21 اٌّزٛظظ اٌؼبَ

 :يالحظ من الجدول السابق أن
( الخاصة ب ) تـ تحد د يرميمات النظاـ المطمكب حمازتيػا ككضػ  نظػـ الرةااػة الماللمػة عم يػا 1الفقرة ) -

( 0.809( كاػػانحراؼ معمػػار  )4.26المتكسػطات الحسػػايمة  قػػد يمػ  ) أعمػػىكصػمانتيا( ةػػد حصػمت عمػػى 
يػػدا " كعمغػػت  "مرتفػػ  ايااػػةع نػػة الاحػػث اتيػػاه ىػػذه الفقػػرة، كضػػمف مسػػتك   ايااػػات يػػ ف تناسػػ  كتنػػااـ 

 %(. 85ليذه الفقرة ) اإليااة دة 
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يػػػراءاليرميمػػػات كتكز،عيػػػا  اطػػػالؽ( الخاصػػػة ) ػػػتـ كضػػػ  سماسػػػة 7 ػػػ  حػػػ ف حصػػػمت الفقػػػرة ) - تكثمقيػػػا  كا 
( كاػانحراؼ معمػار  يمػػ  4.11المتكسػطات الحسػػايمة يمػ  )  أدنػىكتحد ػد مسػ كلمة الصػمانة عم يػػا( عمػى 

 اإليااػػة"مرتفػػ " ككانػت  ػػدة  ايااػػة نػػة الاحػث كضػػمف مسػتك  األ ػػراد ع ايااػات(  يػ ف انسػػياـ 0.839)
 %(. 82ليذه الفقرة )

( كاػػانحراؼ معمػػار  عػػاـ يمػػ  4.21كك قػػا لمػػا تقػػدـ،  ػػاف المعػػدؿ العػػاـ لاعػػد الينػػاء كاالةتنػػاء كالتنف ػػذ يمػػ  ) -
 ر ( يذ ت ػ0.84يمغػت ) اإليااػة"مرتفػ  يػدا"  ػدة  ايااػة(. كةد حص  ىػذا الاعػد عمػى مسػتك  0.733)

المتكسطات الى تكا ر اعد اليناء كاالةتناء كالتنف ذ مما معنػ  تحد ػد اليرميمػات الخاصػة االنظػاـ المطمػكب 
 كالنظـ الخاصة امراةيتيا كاما ماللـ خصالصيا كطرؽ صمانتيا.

 DSSالتوصيل والخدمة والدعم :البعد الرابع
( المتكسػػػطات الحسػػػايمة 24مظيػػػر اليػػػدكؿ ) اذتيػػػتـ ىػػػذه الفقػػػرة االكصػػػ  الخػػػاص ياعػػػد التكصػػػ   كالػػػدعـ 

 .الدراسةالترت يمة إليااات ع نة  كاألىممة اإليااةكاالنحرا ات المعمار،ة كمستك  

              المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب واألىمية النسبية لفقرات :20جدول 
 البعد الرابع

 انفقسة انسقى
انًتوظظ 

 انحعببٌ

االَحساف 

 انًعَبزً

شدة 

 اإلجببت

األًَْت 

 انُعبَت

1 
رؼًّ اٌشسوخ ػٍٝ رؾد٠ةد إٌمةبط اٌّشةزسوخ ِةغ اٌصثةبئٓ 

 ٚطج١ؼخ اٌؼاللخ ِؼُٙ ٌزع١ًٙ ػ١ٍّخ اٌسلبثخ.
 ِسرفؼخ 0.81 0.874 4.04

2 
٠ٛعةةد ٔظةةبَ دل١ةةك ٌزٛص١ةةك اٌج١بٔةةبد ٚرظةة١ٕفٙب ٚؽّب٠زٙةةب 

 ٚإدازح ؽعبثبد اٌّعزاد١ِٓ ٌٙب.
 ِسرفؼخ 0.82 0.960 4.09

3 
٠زضةةّٓ إٌظةةبَ إعةةساءاد اؽزعةةبة اٌزىٍفةةخ  ٚإطةةداز 

 اٌفٛار١س.
 ِسرفؼخ 0.79 0.891 3.96

4 
٠ةةةزُ رةةةٛف١س إِةةةداد ِعةةةزداَ ٌٍطبلةةةخ ٌّٛلةةةغ اٌّؼٍِٛةةةبد 

 اٌزىٌٕٛٛع١خ
 ِسرفؼخ 0.80 0.897 3.99

5 
٠ةةةةٛفس إٌظةةةةبَ رٛص١ةةةةك ػ١ٍّةةةةبد االٔطةةةةالق ٚاٌزشةةةةغ١ً 

 اٌّؼ١بزٞ.ٚاظزّساز٘ب ٚاٌعغالد ٚعداٚي اٌؼًّ 
 ِسرفؼخ 0.81 0.734 4.05

6 
٠ٛعةةةد ٌةةةدٜ اٌشةةةسوخ ٔظةةةبَ خةةةبص ٌزؾضةةة١س اٌج١بٔةةةبد 

 ٚعّؼٙب ٚاالؽزفب  ثٙب .
 ِسرفؼخ 0.85 0.797 4.25

7 
٠ٛعةةةد ٌةةةدٜ اٌشةةةسوخ ٔظةةةبَ خةةةبص ٌّؼبٌغةةةخ األخطةةةبء 

 ٚأػّبي اظزاداَ إٌظبَ .
 ِسرفؼخ 0.82 0.895 4.11

8 
ِعةةةز٠ٛبد ٠ةةةزُ رةةةٛف١س االؽز١بعةةةبد اٌزشةةةغ١ٍ١خ ٚرؾد٠ةةةد 

 اٌادِخ اٌّمدِخ.
 ِسرفؼخ 0.84 0.796 4.21

 ِسرفؼخ 0.82 0.708 4.09 اٌّزٛظظ اٌؼبَ
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 :يالحظ من الجدول السابق أن
( الخاصػػة ب ) كيػػد لػػد  ال ػػركة نظػػاـ خػػاص لتحضػػ ر اليمانػػات كيمعيػػا كاالحتفػػام ييػػا( ةػػد 6الفقػػرة ) -

(  يػػ ف تناسػػ  0.797( كاػػانحراؼ معمػػار  )4.25المتكسػػطات الحسػػايمة  قػػد يمػػ  ) أعمػػىحصػػمت عمػػى 
 اإليااػة"مرتفػ  يػدا " كعمغػت  ػدة  ايااػةع نة الاحث اتياه ىذه الفقػرة، كضػمف مسػتك   اياااتكتنااـ 

 %(.85ليذه الفقرة )

صػدار التكمفػػةاحتسػاب  ايػراءاتالنظػاـ  ( ) تضػػمف3 ػ  حػ ف حصػمت الفقػرة )  -  أدنػػى( عمػى الفػكات ر كا 
األ ػراد ع نػة  ايااػات(  ي ف انسػياـ 0.891( كاانحراؼ معمار  يم  )3.96المتكسطات الحسايمة يم  )

 %(. 79ليذه الفقرة ) اإليااة"مرتف " ككانت  دة  ايااةالاحث كضمف مستك  

( كاػانحراؼ معمػار  عػػاـ 4.09كك قػا لمػا تقػدـ،  ػاف المعػدؿ العػاـ لاعػػد التكصػ   كالخدمػة كالػدعـ يمػ  ) -
( يذ ت ػ ر 0.82يمغت ) اإليااة"مرتف  "  دة  ايااة(. كةد حص  ىذا الاعد عمى مستك  0.703يم  )

 يا نظػاـ خػاص لػد ات الثالثػة تضػح أف ال ػرك اذالمتكسطات الى تكا ر اعػد التكصػ   كالخدمػة كالػدعـ 
 لتحض ر اليمانات كيمعيا كاالحتفام ييا.

 MEAالمراقبة والتقييم والتقدير  :البعد الخامس
المتكسػػػػطات  التػػػالى مظيػػػر اليػػػدكؿ اذتيػػػتـ ىػػػذه الفقػػػرة االكصػػػ  الخػػػاص ياعػػػد المراةاػػػة كالتق ػػػمـ كالتقػػػد ر 

  الدراسة.إليااات ع نة  النسيمة كاألىممةالحسايمة كاالنحرا ات المعمار،ة 

             المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب واألىمية النسبية لفقرات :21جدول 
 البعد الخامس

 انفقسة انسقى
انًتوظظ 

 انحعببٌ

االَحساف 

 انًعَبزً

شدة 

 اإلجببت

األًَْت 

 انُعبَت

1 
٠زُ رؾد٠ةد م١ٌةخ ٌٍسلبثةخ ػٍةٝ اٌؼ١ٍّةبد اٌداخ١ٍةخ ٚرؼ١ة١ٓ 

 اٌزمس٠س ػٓ ٘رٖ اٌسلبثخ.ِعزٜٛ 
 ِسرفؼخ 0.85 0.762 4.24

2 
ثةةزُ اٌؾظةةٛي ػٍةةٝ رهو١ةةد ِعةةزمً ِةةٓ ؽ١ةةش االٌزةةصاَ 

 ثبٌمٛا١ٔٓ ٚاالؽز١بعبد اٌزٕظ١ّ١خ ٚاالٌزصاَ ثبٌزؼبلداد.
 ِسرفؼخ 0.85 0.741 4.25

3 
رزةةٛفس ِؼٍِٛةةبد ِٕبظةةجخ ؽةةٛي ِعةةزٜٛ ؽٛوّةةخ رم١ٕةةخ 

 اٌّؼٍِٛبد اٌّٛعٛدح فٟ اٌشسوخ.
 ِسرفؼخ 0.82 0.885 4.06

4 
٠ٛعةةد رؾد٠ةةد ا١ٌ٢ةةبد اٌسلبثةةخ ػٍةةٝ اٌؼ١ٍّةةبد اٌداخ١ٍةةخ 

 ٚرؾد٠د ِعزٜٛ اٌزمس٠س ػٓ ٘رٖ اٌسلبثخ.
 ِسرفؼخ 0.82 0.854 4.11

5 
٠زٛفس فٟ اٌشةسوخ ِؼةب١٠س زلبث١ةخ ٌّزبثؼةخ ٚرم١ة١ُ أدائٙةب 

 اٌزشغ١ٍٟ ٚثشىً دٚزٞ.
 ِسرفؼخ 0.88 0.991 4.16

6 

اإلدازٞ اٌّؼٕةٟ فةٟ اٌٛلةذ ٠زٛفس إثالؽ ػةٓ اٌّعةزٜٛ 

إٌّبظةةةت ػةةةٓ أٞ ِشةةةرالد أٚ صغةةةساد فةةةٟ اٌسلبثةةةخ 

 اٌداخ١ٍخ.

 ِسرفؼخ 0.83 0.952 4.05
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7 
٠ٛعد رٕبظت ٌٕظبَ اٌسلبثخ اٌداخ١ٍخ اٌّعزادَ ِغ طج١ؼخ 

 اٌّابطس اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رزؼسع ٌٙب اٌشسوخ.
 ِسرفؼخ 0.82 0.922 4.10

8 

ٚاٌسلبثةخ ثبالظةزمال١ٌخ ٠زّزغ اٌؼبٍِْٛ فٟ ِغبي اٌزةدل١ك 

ػةٓ اإلدازح اٌزٕف١ر٠ةخ ِّةب ٠عةبُ٘ فةٟ رؾعة١ٓ إعةساءاد 

 اٌسلبثخ اٌداخ١ٍخ

 ِسرفؼخ 0.85 0.963 4.23

 ِسرفؼخ 0.83 0.724 4.15 اٌّزٛظظ اٌؼبَ

 :يالحظ من الجدول السابق أن

( الخاصػػػػة ب )يػػػػتـ الحصػػػػكؿ عمػػػػى تأك ػػػػد مسػػػػتق  مػػػػف ح ػػػػث االلتػػػػزاـ اػػػػالقكان ف كاالحتمايػػػػات 2الفقػػػػرة ) -
( كاػانحراؼ 4.25المتكسػطات الحسػايمة  قػد يمػ  ) أعمػىالتنظمممة كااللتزاـ االتعاةػدات( ةػد حصػمت عمػى 

 ايااػػػة  ع نػػػة الاحػػػث اتيػػػاه ىػػػذه الفقػػػرة، كضػػػمف مسػػػتك  ايااػػػات(  يػػػ ف تناسػػػ  كتنػػػااـ 0.743معمػػار  )
 %(. 85ليذه الفقرة ) اإليااة"مرتف  يدا " كعمغت  دة 

( الخاصة ) تك ر ااالغ عف المستك  اإلدار  المعن     الكةت المناسب عػف 6   ح ف حصمت الفقرة ) -
( كاػػانحراؼ 4.05ثغػػرات  ػػ  الرةااػػة الداخممػػة( عمػػى ادنػػ  المتكسػػطات الحسػػايمة يمػػ  ) أكأ  م ػػتالت 
"مرتفػػ " ككانػػت  ايااػػةاأل ػػراد ع نػػة الاحػػث كضػػمف مسػػتك   ايااػػاتيػػ ف انسػػياـ (  0.953معمػػار  يمػػ  )

 %(. 81ليذه الفقرة ) اإليااة دة 

( كاػانحراؼ معمػار  عػاـ يمػ  4.15كك قا لما تقدـ،  اف المعدؿ العػاـ لاعػد المراةاػة كالتق ػمـ كالتقػد ر يمػ  ) -
ت ػػػ ر  اذ( 0.83يمغػػػت ) اإليااػػػة"مرتفػػػ  "  ػػػدة  ايااػػػة(. كةػػػد حصػػػ  ىػػػذا الاعػػػد عمػػػى مسػػػتك  0.724)

تػػدعـ االلتػػزاـ  ات الثالثػػةالمتكسػػطات الػػى تػػكا ر اعػػد المراةاػػة كالتق ػػمـ كالتقػػد ر ممػػا م ػػ ر الػػى أف ال ػػرك
 االقكان ف كاالحتمايات التنظمممة كااللتزاـ االتعاةدات.

 :التالىاليدكؿ  اعدادتـ  2019المحدث لسنة   COBIT5كلمقارنة أاعاد مككنات 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب واألىمية النسبية ألبعاد  :22جدول 
COBIT5 

 انفقسة انسقى
انًتوظظ 

 انحعببٌ

االَحساف 

 انًعَبزً

شدة 

 اإلجببت
 انستبت

األًَْت 

 انُعبَت

 ِسرفؼخ EDM 4.25 0.827 0.85 4اٌزم١١ُ ٚاٌزٛع١ٗ ٚاٌّسالجخ  1

 ِسرفؼخ APO 4.23 0.687 0.85 2اٌّٛاءِخ ٚاٌزاط١ظ ٚاٌزٕظ١ُ  2

 ِسرفؼخ BAI 4.21 0.733 0.84 3اٌجٕبء ٚاالِزالن ٚاٌزٕف١ر    3

 ِسرفؼخ DSS 4.09 0.703 0.82 5اٌزٛط١ً ٚاٌادِخ ٚاٌدػُ    4

 ِسرفؼخ MEA 4.15 0.724 0.83 7اٌّسالجخ ٚاٌزم١١ُ ٚاٌزمد٠س  5

 ِسرفؼخ  0.83 0.711 4.17 اٌّزٛظظ اٌؼبَ
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يدريػػة األىممػػة  األكلػػىاعػػد التق ػػمـ كالتكيمػػو كالمراةاػػة حصػػ  عمػػى المرتاػػة  :الجنندول السننابق أنيالحننظ مننن 
اة  اعد  قد كاف مف نص ب اعد التكص   كالخدمػة كالػدعـ، كا ػك   أماع نة الاحث  اياااتالترت يمة حسب 

نحراؼ معمػػار  عػػاـ ( كاػا4.17عػاـ كػػاف المتكسػط الحسػػاي  العػػاـ المتغ ػر حككمػػة تقنمػة المعمكمػػات مرتفػػ  )
 أاعػاد(  كضػح المتكسػطات الحسػايمة لكػ  اعػد مػف 4كال ػك  ). (0.83يمغت ) ايااة(. كا دة 0.711يم  )

COBIT5   2019المحدث لسنة. 

 
 : مخطا يوضح مستوي أبعاد المتغير المعدل  حسب المتوسا الحساب 4شكل 

 المصدر : مف اعداد الااحث ااالعتماد عمى يرنامج األكس .

  المتغير التابع، مخاطر المحاسبة السحابية ثالثا:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب واألىمية النسبية لفقرات مخاطر :23جدول 

 المحاسبة السحابية
 انفقسة انسقى

انًتوظظ 

 انحعببٌ

االَحساف 

 انًعَبزً
 انستبت

األًَْت 

 انُعبَت

1 
اٌّزؼٍةةك ثبٌج١بٔةةبد ٚطةةسق رةةٛفس اٌشةةسوخ األِةةٓ اٌّةةبدٞ 

 .اٌزشف١س اٌابطخ ثٙب ٚثبٌزؼبْٚ ِغ اٌشسوبد اٌّصٚدح
 ِسرفؼخ 6 0.744 162.4

2 
رّةةةٕؼ اٌشةةةسوخ اٌّعةةةزاد١ِٓ اٌّاةةة١ٌٛٓ فمةةةظ طةةةالؽ١خ 

 .اٌدخٛي إٌٝ اٌج١بٔبد اٌّؾبظج١خ
 ِسرفؼخ 1 0.708 4.515

3 
رمةةَٛ اٌشةةسوخ ثزعةةغ١ً ػ١ٍّةةبد اٌةةدخٛي إٌةةٝ اٌج١بٔةةةبد 

 .ِٓ ِابطس اٌزشغ١ً اٌظب٘سٞٚاٌزطج١مبد ٌٍؾد 
 ِسرفؼخ 2 0.726 4.228

4 
٠زّزغ ِصٚد اٌادِخ ٌٍشسوخ ثبٌمدزح ػٍٝ رٍج١خ اؽز١بعبرٙب 

 .ِٚزطٍجبرٙب
 ِسرفؼخ 10 0.666 4.054
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5 

رزجغ إدازح اٌشسوخ ظ١بظةخ ٚااةؾخ فةٟ ؽةبي وةبْ ِةصٚد 

اٌادِةةخ  ١ةةس لةةبدز ػٍةةٝ رةةٛف١س اٌّعةةزٜٛ اٌّطٍةةٛة ِةةٓ 

 .اٌؾّب٠خ ٌٍج١بٔبد

 ِسرفؼخ 7 0.732 4.149

6 
رطجةةك اٌشةةسوخ إعةةساءاد ٌؾّب٠ةةخ ظةةغالد اٌةةدخٛي ِةةٓ 

 .اٌؾرف  ١س اٌّمظٛد أٚ اٌٛطٛي  ١س اٌّظسػ ثٗ
 ِسرفؼخ 5 0.754 4.187

7 
رؾةةزفا اٌشةةسوخ ثٕعةةا اؽز١بط١ةةخ ِةةٓ اٌج١بٔةةبد اٌزةةٟ ٠ةةزُ 

 .رص٠ٚد٘ب ٌّصٚد اٌادِخ اٌعؾبث١خ
 ِسرفؼخ 3 0.698 4.203

8 

اٌٛصةةبئك اٌّزؼٍمةةخ ثبٌؼ١ٍّةةبد رؾةةزفا اٌج١بٔةةبد ثٕعةةا ِةةٓ 

اٌزشةةةةةةةةغ١ٍ١خ ٚاٌابطةةةةةةةةخ ثبٌع١بظةةةةةةةةبد ٚاإلعةةةةةةةةساءاد 

 .ٚاٌّعؤ١ٌٚبد

 ِسرفؼخ 8 0.804 4.141

9 
رزؾمةةك اٌشةةسوخ ِةةٓ ظةةالِخ ٔمةةً اٌج١بٔةةبد ٚاإلعةةساءاد 

 .اٌّزؼٍمخ ثٙب ٌضّبْ ػدَ رؼساٙب ٌٍّابطس
 ِسرفؼخ 9 0.859 4.087

10 

اٌّؾبظةةةجخ رمةةةَٛ اٌشةةةسوخ ثزؾد٠ةةةد أٞ اخزةةةساق ٌج١بٔةةةبد 

اٌعؾبث١خ ٚاإلثالؽ ػٕٙب ٌٍؾد ِةٓ اٌّاةبطس إٌبعّةخ ػةٓ 

 .٘را االخزساق

 ِسرفؼخ 4 0.816 4.195

 ِسرفؼخ  0.508 4.192 اٌّزٛظظ اٌؼبَ

 المتكسػػط الحسػػاي  العػػاـ لفقػػرات مخػػاطر المحاسػػاة السػػحايمة مػػف ح ػػػث :يالحننظ مننن الجنندول السننابق أن
حمػػػت  كةػػػد( 0.508كاػػػانحراؼ معمػػػار  )( 4.192الحسػػػاي  )األىممػػػة النسػػػيمة مرتفػػػ ، ح ػػػث يمػػػ  المتكسػػػط 

المرتاة األكلػى  الفقرة "تمنح ال ركة المستخدم ف المخكل ف  قط صالحمة الدخكؿ الى اليمانات المحاسيمة"   
الخدمػة لم ػركة االقػدرة  كاأىممة نسيمة مرتفعة،    ح ف حمت الفقرة " تمت  مػزكد( 4.515امتكسط حساي  )
كاأىممػػة نسػػيمة ( 4.054حسػػاي  ) ماياتيػػا كمتطمااتيػػا"  ػػ  المرتاػػة العا ػػرة كاألخ ػػرة امتكسػػطعمػػى تميمػػة احت

 .مرتفعو

  ض الدراسةو اختبار فر  2-4-3
   ىذا اليزء مػف الدراسػة نسػتعرض اختاػار الفرضػمات: ح ػث تػـ اخضػاع الفرضػمة الرلمسػة األكلػى لتحم ػ  

كتػػـ اخضػػاع  Multipleand Stepwise Linear Regressionاالنحػػدار الخطػػ  المتعػػدد كالمتػػدرج 
، أمػا الفرضػمة Regression Simple Linearالفرضمات المتفرعة منيػا لتحم ػ  اإلنحػدار الخطػ  الاسػمط 

 .Multiple Linear Regressionالرلمسػػػػػػة الثانمػػػػػػة  قػػػػػػد تػػػػػػـ اخضػػػػػػاعيا لتحم ػػػػػػ  االنحػػػػػػدار المتعػػػػػػدد 
 Simple Linear Regression.ر الخطػ  الاسػمط  ػ  حػ ف تػـ اخضػاع الفرضػمة الثالثػة لتحم ػ  اإلنحػدا

( Amos) ااالسػػتعانة ييرنػػامج Path Analysisكمػػا تػػـ اختاػػار الفرضػػمة الرااعػػة ااسػػتخداـ تحم ػػ  المسػػار
كذلػػؾ لمتحقػػ  مػػف كيػػكد األثػػر الماا ػػر  SPSS)كالمػػدعـك ييرنػػامج الرزمػػة اإلحصػػالمة لمعمػػـك االيتماعمػػة )

 .كا ر الماا ر لمتغ رات الدراسة
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  H1 الفرضية الفرعية األولى

( لمكوننات أنظمنة الرقابنة الداخمينة α ≤ 0.05" ال يوجند أثنر ذو داللنة إحصنائية عنند مسنتوى معنوينة )
بأبعادىننا )بيئننة الرقابننة، تقيننيم المخنناطر، أنشننطة الرقابننة، المعمومننات واالتصنناالت،  COSOوفننق نمننوذج 

 والمتابعة( ف  الحد من مخاطر المحاسبة السحابية فى شركات االتصاالت المصرية".

 :ةد تـ اخضاع الفرضمات المتفرعة، لتحم   االنحدار الخط  الاسمط، ككانت النتالج كما  م 

لبيئنة الرقابنة فن  الحند  α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مسنتوى معنوينة ) ال يوجد أثر ذوH1-1:  -أ 
 من مخاطر المحاسبة السحابية ف  شركات االتصاالت المصرية.

 نتائج اختبار أثر )بيئة الرقابة( ف  الحد من مخاطر المحاسبة السحابية :24 جدول

انًتغَس 

 انتببع

 يهخص انًُوذج

Model 

Summery 

 تحهَم انتببٍٍ

ANOVA 

 جدول انًعبيالث

Coefficients 

R 

 يعبيم

 االزتببط

R
2

 

 يعبيم

 انتحدٍد

F 

 انًحعوبت

  زجت

 انحسٍت

Df 

Sig 

F* 

 يعتوى

 اندالنت

 B انبَبٌ
 انخطأ

 انًعَبزً

T 

 انًحعوبت

Sig 

t* يعتوى 

 اندالنت

انحد يٍ 

 يخبطس

 انًحبظبت

 انعحببَت

0.569 0.323 114.155 1 0.00 
 بَئت

 انسقببت
0.550 0.051 10.684 0.00 

 α ≤ 0.05)مككف التأث ر ذا داللة احصالمة عند مستك  )  *

 تشير نتائج الجدول السابق أن:

 ( ةممة(R=0.569  كىذا معن  أف ىنػاؾ عالةػة مكياػة يػ ف )ي لػة الرةااػة( ك)الحػد مػف مخػاطر المحاسػاة
)ي لػػة الرةااػػة( ةػػد  سػػرت مػػا كىػػذا معنػػ  أف  (R2=0.323)  ،السػػحايمة( ك،تيػػ ف أف ةممػػة معامػػ  التحد ػػد

المحاسػػاة السػػحايمة( مػػ  اقػػاء العكامػػ  األخػػر   % ( مػػف التاػػا ف  ػػ  )الحػػد مػػف مخػػاطر 32.3مقػػداره )
 ثايتة.

  ( كمػػػا  تيػػػ ف أف ةممػػػة (F( ( نػػػد مسػػػتك  ثقػػػة )114.55ةػػػد يمغػػػت(Sig=0.000  كىػػػذا   كػػػد معنكمػػػة
 ( كعند درية حر،ة كاحدة.α ≤ 0.05االنحدار عند مستك  )

  ( كمػػػا  تيػػػ ف مػػػف يػػػدكؿ المعػػػامالت أف ةممػػػة(B=0.550 ( كأف ةممػػػة(t=10.684 عنػػػد مسػػػتك  ثقػػػة 

(Sig=0.000) (  كىذه ت كد معنكمة المعام  عند مستكα ≤ 0.05 .) 
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 :كعنػػػاء عمػػػى مػػػا سػػػي ، نػػػػر ض الفرضػػػمة العدممػػػة الفرعمػػػة األكلػػػى كنقيػػػػ  الفرضػػػمة الفرعمػػػة اليد مػػػة القالمػػػػة
لبيئنة الرقابنة فن  الحند منن مخناطر α ≤ 0.05)  إحصنائية عنند مسنتوى معنوينة )يوجند أثنر ذو داللنة "

 . ويكون المسار االنحدار لمفرض كالتالى:"المحاسبة السحابية ف  شركات االتصاالت المصرية

لتقينيم المخناطر فن  α ≤ 0.05)  ) ال يوجند أثنر ذو داللنة إحصنائية عنند مسنتوى معنوينة H1-2: -ب 
 السحابية ف  شركات االتصاالت المصرية. الحد من مخاطر المحاسبة

 نتائج اختبار أثر )تقييم المخاطر( ف  الحد من مخاطر المحاسبة السحابية: 25جدول

انًتغَس 

 انتببع

 يهخص انًُوذج

Model 

Summery 

 تحهَم انتببٍٍ

ANOVA 

 جدول انًعبيالث

Coefficients 

R 

 يعبيم

 االزتببط

R
2

 

 يعبيم

 انتحدٍد

F 

 انًحعوبت

  زجت

 انحسٍت

Df 

Sig 

F* 

 يعتوى

 اندالنت

 B انبَبٌ
 انخطأ

 انًعَبزً

T 

 انًحعوبت

Sig 

t* يعتوى 

 اندالنت

انحد يٍ 

 يخبطس

 انًحبظبت

 انعحببَت

0.917 0.840 155.405 1 0.00 
تقََى 

 انًخبطس
0.939 0.027 35.432 0.00 

 α ≤ 0.05) مككف التأث ر ذا داللة احصالمة عند مستك  )  *

 :أنالسابق  الجدولتشير نتائج 
 ةممػػػة  ( (R=0.917 كىػػػذا معنػػػ  أف ىنػػػاؾ عالةػػػة مكياػػػة يػػػ ف )تق ػػػمـ المخػػػاطر( ك)الحػػػد مػػػف مخػػػاطر

كىػذا معنػ  أف )تق ػمـ المخػاطر( ةػد  R2=0.840)  (المحاساة السحايمة.( ك،تي ف أف ةممة معام  التحد د
السػػحايمة( مػػ  اقػػاء العكامػػ  الحػػد مػػف مخػػاطر المحاسػػاة  ( مػػف التاػػا ف  ػػ  ) % 84.0 سػػر مػػا مقػػداره )
 األخر  ثايتة.

  ( كمػػا  تيػػ ف أف ةممػػة(F ( ( عنػػد مسػػتك  ثقػػة )1255.405ةػػد يمغػػت  (Sig=0.000 كىػػذا   كػػد معنكمػػة
 .( كعند درية حر،ة كاحدةα ≤ 0.05االنحدار عند مستك  )

 ( كمػػػػا  تيػػػػ ف مػػػػف يػػػػدكؿ المعػػػػامالت أف ةممػػػػة  (B=0.939( كأف ةممػػػػة   (t=35.432  ثقػػػػة  عنػػػػد مسػػػػتك
((Sig=0.000 (  كىذه ت كد معنكمة المعام  عند مستك(α ≤ 0.05. 

يوجد أثر  :كعناء عمى ما سي ، نر ض الفرضمة العدممة الفرعمة الثانمة كنقي  الفرضمة الفرعمة اليد مة القالمػة
لتقييم المخاطر ف  الحند منن مخناطر المحاسنبة α ≤ 0.05)  ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 
 "السحابية ف  شركات االتصاالت المصرية 
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ألنشنطة الرقابنة فن  α ≤ 0.05) ال يوجند أثنر ذو داللنة إحصنائية عنند مسنتوى معنوينة )H1-3:  -ج 
 الحد من مخاطر المحاسبة السحابية ف  شركات االتصاالت المصرية".

 الرقابة( ف  الحد من مخاطر المحاسبة السحابيةنتائج اختبار أثر )أنشطة  :26جدول 

انًتغَس 

 انتببع

 يهخص انًُوذج

Model 

Summery 

 تحهَم انتببٍٍ

ANOVA 

 جدول انًعبيالث

Coefficients 

R 

 يعبيم

 االزتببط

R
2

 

 يعبيم

 انتحدٍد

F 

 انًحعوبت

  زجت

 انحسٍت

Df 

Sig 

F* 

 يعتوى

 اندالنت

 B انبَبٌ
 انخطأ

 انًعَبزً

T 

 انًحعوبت

Sig 

t* 

 يعتوى

 اندالنت

انحد يٍ 

 يخبطس

انًحبظبت 

 انعحببَت

0.508 0.258 83.094 1 0.00 
أشطت 

 انسقببت
0.448 0.149 9.116 0.00 

 α ≤ 0.05)مككف التأث ر ذا داللة احصالمة عند مستك  )   *

 :أنالسابق  تشير نتائج الجدول
 ةممة)  (R=0.508  كىذا معن  أف ىناؾ عالةة مكياة ي ف )أن طة الرةااة( ك)الحد مف مخاطر المحاسػاة

كىػذا معنػ  أف )أن ػطة الرةااػة( ةػد  سػرت مػا  R2=0.258) (السحايمة.( ك،تي ف أف ةممة معام  التحد د
 %( مف التاا ف    )الحد مف مخاطر المحاساة السحايمة( م  اقاء العكام  األخر  ثايتة. 25.8مقداره )

  ( كمػا  تيػ ف أف ةممػة  (F( ( عنػد مسػتك  ثقػة )83.094ةػد يمغػت (Sig=0.000 كىػذا   كػد معنكمػػة
 حر،ة كاحدة. ( كعند دريةα≤0.05االنحدار عند مستك  )

  ( كمػػػػا  تيػػػػ ف مػػػػف يػػػػدكؿ المعػػػػامالت أف ةممػػػػة (B=0.448 ( كأف ةممػػػػة (t=9.116 عنػػػػد مسػػػػتك  ثقػػػػة 

(Sig=0.000) (  كىذه ت كد معنكمة المعام  عند مستكα ≤ 0.05 ) 

يوجند  :كعناء عمى مػا سػي ، نػر ض الفرضػمة العدممػة الفرعمػة الثالثػة كنقيػ  الفرضػمة الفرعمػة اليد مػة القالمػة
ألنشطة الرقابة ف  الحد من مخاطر المحاسبة α ≤ 0.05) ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) أثر

 السحابية ف  شركات االتصاالت المصرية".

واالتصاالت ف   لممعموماتα ≤ 0.05) ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )H1-4: -د 
 .االتصاالت المصريةالحد من مخاطر المحاسبة السحابية ف  شركات 
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 نتائج اختبار أثر )المعمومات واالتصاالت( ف  الحد من مخاطر المحاسبة السحابية :27جدول

انًتغَس 

 انتببع

 يهخص انًُوذج

Model 

Summery 

 تحهَم انتببٍٍ

ANOVA 

 جدول انًعبيالث

Coefficients 

R يعبيم 

 االزتببط

R2 

 يعبيم

 انتحدٍد

F 

 انًحعوبت

  زجت

 انحسٍت

Df 

Sig 

F* 

 يعتوى

 اندالنت

 B انبَبٌ
 انخطأ

 انًعَبزً

T 

 انًحعوبت

Sig 

t* 

 يعتوى

 اندالنت

انحد يٍ 

 يخبطس

 انًحبظبت

 انعحببَت

0.677 0.459 202.759 1 0.00 
 انًعهويبث

 واالتصبالث
0.638 0.045 14.239 0.00 

 α ≤ 0.05) مككف التأث ر ذا داللة احصالمة عند مستك  )   *

 السابق أن: تشير نتائج الجدول

 ةممػػػة ( (R=0.677  كىػػػذا معنػػػ  أف ىنػػػاؾ عالةػػػة مكياػػػة يػػػ ف )المعمكمػػػات كاالتصػػػاالت( ك)الحػػػد مػػػف
( كىذا معن  أف )المعمكمػات R2=0.459مخاطر المحاساة السحايمة( ك،تي ف أف ةممة معام  التحد د )

اسػاة السػحايمة( %( مػف التاػا ف  ػ  )الحػد مػف مخػاطر المح 45.9كاالتصاالت( ةد  سرت مػا مقػداره )
 م  اقاء العكام  األخر  ثايتة. 

 ( كما  تي ف أف ةممػة  (F( ( عنػد مسػتك  ثقػة ) 202.759ةػد يمغػت (Sig=0.000 كىػذا   كػد معنكمػة
 .كعند درية حر،ة كاحدة α≤0.05االنحدار عند مستك  

 ( كمػػا  تيػػ ف مػػف يػػدكؿ المعػػامالت أف ةممػػة (B=0.638 ( كأف ةممػػة (t=14.239  ثقػػة عنػػد مسػػتك
((Sig=0.000   كىذه ت كد معنكمة المعام  عند مستكα ≤ 0.05. 

 :كعنػػػاء عمػػػى مػػػػا سػػػي ، نػػػر ض الفرضػػػػمة العدممػػػة الفرعمػػػة الرااعػػػػة كنقيػػػ  الفرضػػػمة الفرعمػػػػة اليد مػػػة القالمػػػػة
( لممعمومنات واالتصناالت فن  الحند منن α ≤ 0.05يوجد أثنر ذو داللنة إحصنائية عنند مسنتوى معنوينة )"

  "السحابية ف  شركات االتصاالت المصرية مخاطر المحاسبة

لممتابعنة فن  الحند منن (α ≤ 0.05)  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مسنتوى معنوينة H1-5: -ه 
 .مخاطر المحاسبة السحابية ف  الشركات الصناعية المصرية
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 نتائج اختبار أثر )المتابعة( ف  الحد من مخاطر المحاسبة السحابية :28جدول 

انًتغَس 

 انتببع

 يهخص انًُوذج

Model 

Summery 

 تحهَم انتببٍٍ

ANOVA 

 جدول انًعبيالث

Coefficients 

R 

 يعبيم

 االزتببط

R
2

 

 يعبيم

 انتحدٍد

F 

 انًحعوبت

  زجت

 انحسٍت

Df 

Sig 

F* 

 يعتوى

 اندالنت

 B انبَبٌ
 انخطأ

 انًعَبزً

T 

 انًحعوبت

Sig 

t* 

 يعتوى

 اندالنت

انحد يٍ 

 يخبطس

انًحبظبت 

 انعحببَت

 0.00 207.756 0.465 0.682 انًتببعت 0.00 1 4.414 0.048 0.689

 (α ≤ 0.05) مككف التأث ر ذا داللة احصالمة عند مستك     *

 تشير نتائج الجدول السابق أن:
كالحػػػػد مػػػف مخػػػػاطر المحاسػػػػاة  المتابعننننة( كىػػػػذا معنػػػ  أف ىنػػػػاؾ عالةػػػة مكياػػػػة يػػػ ف R=0.682ةممػػػة ) -

كىػػذا معنػ  أف )المتااعػػة( ةػػد  سػػرت مػػا مقػػداره  R2=0.465) السػحايمة ك،تيػػ ف أف ةممػػة معامػػ  التحد ػػد )
 %( مف التاا ف    )الحد مف مخاطر المحاساة السحايمة( م  اقاء العكام  األخر  ثايتة. 46.5)

كىػػذا   كػد معنكمػػة Sig=0.000)  قػة )( عنػد مسػػتك  ث207.756ةػد يمغػػت )F) كمػا  تيػ ف أف ةممػػة )  -
 ( كعند درية حر،ة كاحدة.α ≤ 0.05االنحدار عند مستك  )

       عنػػػػػد مسػػػػػتك  ثقػػػػػة t=14.414)كأف ةممػػػػػة ) B=0.689)ك،تيػػػػػ ف مػػػػػف يػػػػػدكؿ المعػػػػػامالت أف ةممػػػػػة )  -
((Sig=0.000   كىذه ت كد معنكمة المعام  عند مستك(α ≤ 0.05.) 

 :الفرضػػػمة العدممػػػة الفرعمػػػة الخامسػػػة كنقيػػػ  الفرضػػػمة الفرعمػػػة اليد مػػػة القالمػػػةكعنػػػاء عمػػػى مػػػا سػػػي ، نػػػر ض 
المحاسنبة  لمتقييم فن  الحند منن مخناطرα ≤ 0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )"

 السحابية ف  شركات االتصاالت المصرية.

 :المتعدد، وكانت النتائج كما يم والختبار الفرضية الفرعية األولى، تم استخدام تحميل االنحدار 
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                   ( COSO نتائج اختبار أثر )مكونات أنظمة الرقابة الداخمية وفق نموذج :29جدول 
 من مخاطر المحاسبة السحابية ف  الحد

انًتغَس 

 انتببع

 يهخص انًُوذج

Model Summery 

 تحهَم انتببٍٍ

ANOVA 

 جدول انًعبيالث

Coefficients 

R يعبيم 

 االزتببط

R2 

 يعبيم

 انتحدٍد

F 

 انًحعوبت

  زجت

 انحسٍت

Df 

Sig 

F* 

 يعتوى

 اندالنت

 B انبَبٌ
 انخطأ

 انًعَبزً

T 

 انًحعوبت

Sig 

t* 

 يعتوى

 اندالنت

انحد يٍ 

 يخبطس

 انًحبظبت

 انعحببَت

0.939 0.880 344.531 5 0.00 

بَئت 

 انسقببت
0.121 0.043 2.843 0.05 

تقََى 

 انًخبطس
0.759 0.042 18.013 0.00 

أَشطت 

 انسقببت
0.181 0.036 4.959 0.00 

انًعهويبث 

 واالتصبالث
0.107 0.031 3.433 0.00 

 0.00 4.270 0.032 0.136 انًتببعت

 (  α ≤ 0.05مككف التأث ر ذا داللة احصالمة عند مستك  )  *

 :أنالسابق  تشير نتائج الجدول 
  ( معام  االرتاال  (R=0.938 م  ر الػى العالةػة يػ ف المتغ ػرات المسػتقمة كالمتغ ػر التػاا ، كمػا أف أثػر

(    المتغ ر التاا  )الحد مف  COSOالمتغ رات المستقمة )مككنات أنظمة الرةااة الداخممة ك   نمكذج  
( 344.531المحسػػكاة ) F مخػػاطر المحاسػػاة السػػحايمة( ىػػك أثػػر ذك داللػػة احصػػالمة، ح ػػث كانػػت ةممػػة

 R2=0.880) ) ح ث ظير أف ةممة معام  التحد د 0.05كىك أة  مف  Sig=0.000) كامستك  داللة )
% ( مف التاا ف    )الحد مف مخاطر المحاساة السحايمة( ممكػف تفسػ ره مػف  88.0كى  ت  ر الى أف )

 .ميتمعة COSOأنظمة الرةااة الداخممة ك   نمكذج   خالؿ التاا ف    مككنات

  أما يدكؿ المعامالت  قد أظير أف ةممةB ( ةد يمغػت )( كأف ةممػة 0.121عند )ي لة الرةااةt   عنػده ىػ
عنػد  Bمما م  ر الى أف أثر ىذا الاعد معنك . كعمغػت ةممػة Sig=0.005) ( كامستك  داللة )2.843)

ممػا م ػ ر  Sig=0.000) ( كامستك  داللػة )18.013عنده ى  )t( كأف ةممة 0.759)تق مـ المخاطر( )
عنػػػده ىػػػ   tكةممػػػة  0.181عنػػػد )أن ػػػطة الرةااػػػة (  B الػػػى أف أثػػػر ىػػػذا الاعػػػد معنػػػك . كمػػػا يمغػػػت ةممػػػة

عنػد Bمما م  ر الػى أف أثػر ىػذا الاعػد معنػك . كعمغػت ةممػة Sig=0.000) ) ( كامستك  داللة4.959)
( ممػا م ػ ر Sig=0.00) ةكامسػتك  داللػ 3.433عنػده ىػ  tكةممػة  0.107)المعمكمػات كاالتصػاالت( 

عنػػػػده ىػػػػ  t( كةممػػػػة 0.136)المتااعػػػػة(  قػػػػد يمغػػػػت ) عنػػػػد B الػػػػى أف أثػػػػر ىػػػػذا الاعػػػػد معنػػػػك . أمػػػػا ةممػػػػة
 ( مما م  ر الى أف أثر ىذا الاعد معنك .Sig=0.000( كامستك  داللة )4.270)
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يوجنند أثننر ذو داللننة  :كعنػػاء عمػػى مػػا سػػي ، نػػر ض الفرضػػمة الفرعمػػة األكلػػى كنقيػػ  الفرضػػمة اليد مػػة القالمػػة 
 COSO وفنننق نمنننوذج  لمكونننات أنظمننة الرقابننة الداخميننةα ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى معنوية )

واالتصننناالت، والمتابعنننة( فننن   بأبعادىنننا )بيئنننة الرقابنننة، تقينننيم المخننناطر، أنشنننطة الرقابنننة، المعمومنننات
 .المصرية ننحابية فنن  الشننركات الصننناعيةالحنند مننن مخنناطر المحاسننبة الس

كػػاف ليػػا األثػػر األيػػرز  ػػ  الحػػد مػػف  COSOكلتحد ػػد أ  مػػف مككنػػات أنظمػػة الرةااػػة الداخممػػة ك ػػ  نمػػكذج 
 مخاطر المحاساة السحايمة، تـ استخداـ تحم   االنحدار المتدرج، ككانت النت ية عمى النحك التال :

 H1 المتدرج لمفرضية الرئيسة األولىنتائج تحميل االنحدار  :30جدول 

 انًُوذج

انحد يٍ 

يخبطس 

انًحبظبت 

 انعحببَت

B 
 t قًَت 

 انًحعوبت

Sig* 

 يعتوى

 اندالنت

R2 

 يعبيم

 انتحدٍد

F 

 انًحعوبت

Sig* 

 يعتوى

 اندالنت

 0.00 1255.405 0.840 0.00 35.432 0.939 رم١١ُ اٌّابطس األٚي

 اٌضبٔٝ
 0.00 31.848 0.875 رم١١ُ اٌّابطس

0.859 274.835 0.00 
 0.00 5.649 0.132 أٔشطخ اٌسلبثخ

 اٌضبٌش

 0.00 21.928 0.772 رم١١ُ اٌّابطس

 0.00 6.309 0.144 أٔشطخ اٌسلبثخ 0.00 526.954 0.870

 0.00 4.400 0.142 اٌّزبثؼخ

 اٌساثغ

 0.00 18.194 0.710 رم١١ُ اٌّابطس

0.876 416.158 0.00 

 0.00 4.166 0.105 اٌسلبثخأٔشطخ 

 0.00 4.80 0.152 اٌّزبثؼخ

اٌّؼٍِٛبد 

 ٚاالرظبالد
0.109 3.434 0.01 

 اٌابِط

 0.00 18.013 0.759 رم١١ُ اٌّابطس

0.880 344.531 0.00 

 0.00 4.959 0.181 أٔشطخ اٌسلبثخ

 0.00 4.270 0.136 اٌّزبثؼخ

اٌّؼٍِٛبد 

 ٚاالرظبالد
0.107 3.433 0.01 

 0.05 2.843 0.121 ث١ئخ اٌسلبثخ

 α ≤ 0.05 مككف التأث ر ذا داللة احصالمة عند مستك   *

تي ف نتالج تحم ػ  االنحػدار التػدر،ي  ترت ػب دخػكؿ المتغ ػرات  ػ  نمػكذج االنحػدار الػذ  ممثػ  أثػر مككنػات 
   الحد مف مخاطر المحاساة السحايمة، ح ػث تيػ ف أف )تق ػمـ  COSOأنظمة الرةااة الداخممة ك   نمكذج 

المتغ ر التاا ، كعنػد اضػا ة  %( مف التاا ف    84.0المخاطر( ياء    المرتاة األكلى، ك سر ما نسيتو )
%(، كأد  اضػا ة )المتااعػة(  85.9)أن طة الرةااة(    النمكذج الثان ، ارتفعت نساة التفس ر لتص  الى )

%(، كمػػػا كةػػػد أد  اضػػػا ة )المعمكمػػػات  87ذج الثالػػػث الػػػى ارتفػػػاع نسػػػاة التفسػػػ ر لتصػػػ  الػػػى ) ػػػ  النمػػػك 
%(، كعإضػا ة )ي لػة الرةااػة(  87.6كاالتصاالت(    النمكذج الراا  الػى ارتفػاع نسػاة التفسػ ر لتصػ  الػى )
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 ػػػرات %( كمالحػػػ  أف أثػػػر يممػػػ  المتغ 88.0 ػػػ  النمػػػكذج الخػػػامس ارتفعػػػت نسػػػاة التفسػػػ ر لتصػػػ  الػػػى )
 .0.05المستقمة، كاف أثرا  معنكما عند مستك  داللة أة  مف 

 الفرضية الفرعية الثانية
( لنن α ≤ 0.05: "ال يوجند أثنر ذو داللنة إحصنائية عنند مسنتوى معنوينة )H2الفرضنية الفرعينة الثانينة 

COBIT5  بأبعادىنننا )التقينننيم والتوجينننو والمراقبنننةEDM المواءمنننة والتخطنننيا والتنظنننيم ،APO البنننناء ،
( ف  الحد منن MEA، المراقبة والتقييم والتقدير DSS، التوصيل والخدمة والدعم BAIواالمتالك والتنفيذ 

 مخاطر المحاسبة السحابية فى شركات االتصاالت المصرية".

 :ةد تـ اخضاع الفرضمات المتفرعة ، لتحم   االنحدار الخط  الاسمط، ككانت النتالج كما  م 

لنن التقينيم والتوجينو α ≤ 0.05)  د أثر ذو داللة إحصنائية عنند مسنتوى معنوينة )( ال يوج H2-1) -أ 
 والمراقبة  ف  الحد من مخاطر المحاسبة السحابية ف  شركات االتصاالت المصرية.

                                                 نتائج اختبار أثر )التقييم والتوجيو والمراقبة( :31جدول 
 ف  الحد من مخاطر المحاسبة السحابية

انًتغَس 

 انتببع

 يهخص انًُوذج

Model 

Summery 

 تحهَم انتببٍٍ

ANOVA 

 جدول انًعبيالث

Coefficients 

R 

 يعبيم

 االزتببط

R
2

 

 يعبيم

 انتحدٍد

F 

 انًحعوبت

  زجت

 انحسٍت

Df 

Sig 

F* 

 يعتوى

 اندالنت

 B انبَبٌ
 انخطأ

 انًعَبزً

T 

 انًحعوبت

Sig 

t* 

 يعتوى

 اندالنت

انحد يٍ  

 يخبطس

 انًحبظبت

 انعحببَت

0.667 0.445 121.211 1 0.00 
انتقََى 

وانتوجَّ 

 وانًساقبت

4.13 0.038 11.010 0.00 

 α ≤ 0.05) مككف التأث ر ذا داللة احصالمة عند مستك  ) *

 تشير نتائج الجدول السابق أن:

 ( ةممػػة (R=0.667( ( ك)الحػػد مػػف التقيننيم والتوجيننو والمراقبننةكىػػذا معنػػ  أف ىنػػاؾ عالةػػة مكياػػة يػػ ف
التقينننيم كىػػػذا معنػػػ  أف ) (R2=0.445) مخػػػاطر المحاسػػػاة السػػػحايمة( ك،تيػػػ ف أف ةممػػػة معامػػػ  التحد ػػػد

المحاسػػػاة  %( مػػػف التاػػػا ف  ػػػ  )الحػػػد مػػػف مخػػػاطر 44.5( ةػػػد  سػػػرت مػػػا مقػػػداره )والتوجينننو والمراقبنننة
 السحايمة( م  اقاء العكام  األخر  ثايتة.

  ( كمػػا  تيػػ ف أف ةممػػة (F( عنػػد مسػػتك  ثقػػة121.211ةػػد يمغػػت ) ((Sig=0.000  كىػػذا   كػػد معنكمػػة
 ( كعند درية حر،ة كاحدة.α ≤ 0.05االنحدار عند مستك  )
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  ( كمػػػػا  تيػػػػ ف مػػػػف يػػػػدكؿ المعػػػػامالت أف ةممػػػػة (B=4.13( كأف ةممػػػػة(t=11.010 عنػػػػد مسػػػػتك  ثقػػػػة               
) (Sig=0.000 كىذه ت كد معن(  كمة المعام  عند مستكα ≤ 0.05 .) 

يوجنند  :كعنػاء عمػػى مػا سػػي ، نػر ض الفرضػػمة العدممػة الفرعمػػة األكلػى كنقيػػ  الفرضػمة الفرعمػػة اليد مػة القالمػػة
لنن التقينيم والتوجينو والمراقبنة  فن  الحند منن α ≤ 0.05)  أثر ذو داللة إحصائية عنند مسنتوى معنوينة )

 شركات االتصاالت المصرية.مخاطر المحاسبة السحابية ف  

لن المواءمة والتخطيا α ≤ 0.05) ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) H2-2) -ب 
 ف  الحد من مخاطر المحاسبة السحابية ف  شركات االتصاالت المصرية. APOوالتنظيم 

                                            نتائج اختبار أثر )المواءمة والتخطيا والتنظيم( : 32جدول 
 ف  الحد من مخاطر المحاسبة السحابية

انًتغَس 

 انتببع

 يهخص انًُوذج

Model Summery 

 تحهَم انتببٍٍ

ANOVA 

 جدول انًعبيالث

Coefficients 

R يعبيم 

 االزتببط

R2 

 يعبيم

 انتحدٍد

F 

 انًحعوبت

  زجت

 انحسٍت

Df 

Sig 

F* 

 يعتوى

 اندالنت

 B انبَبٌ
 انخطأ

 انًعَبزً

T 

 انًحعوبت

Sig 

t* 

 يعتوى

 اندالنت

انحد يٍ 

 يخبطس

 انًحبظبت

 انعحببَت

0.648 0.420 109.512 1 0.00 

انًواءيت 

وانتخطَظ 

وانتُظَى 

APO 

0.681 0.065 10.465 0.00 

 α ≤ 0.05)مككف التأث ر ذا داللة احصالمة عند مستك  )   * 

 :أنالسابق  تشير نتائج الجدول
 ( ةممػة (R=0.648( ( ك)الحػد مػف المواءمنة والتخطنيا والتنظنيمكىػذا معنػ  أف ىنػاؾ عالةػة مكياػة يػ ف

المواءمننة كىػػذا معنػػ  أف ) R2=0.420) ) مخػػاطر المحاسػػاة السػػحايمة( ك،تيػػ ف أف ةممػػة معامػػ  التحد ػػد
المحاسػػػػاة %( مػػػػف التاػػػا ف  ػػػػ  )الحػػػػد مػػػف مخػػػػاطر  42.0( ةػػػد  سػػػػر مػػػا مقػػػػداره )والتخطننننيا والتنظننننيم

 السحايمة( م  اقاء العكام  األخر  ثايتة.

  ( كمػػا  تيػػ ف أف ةممػػة(F ( ( عنػػد مسػػتك  ثقػػة )109.512ةػػد يمغػػت(Sig=0.000  كىػػذا   كػػد معنكمػػة
 .( كعند درية حر،ة كاحدةα ≤ 0.05عند مستك  ) االنحدار

 ( كمػػػػا  تيػػػػ ف مػػػػف يػػػػدكؿ المعػػػػامالت أف ةممػػػػة(B=0.681 ( كأف ةممػػػػة (t=10.465سػػػػتك  ثقػػػػة عنػػػػد م           
((Sig=0.000 (  كىذه ت كد معنكمة المعام  عند مستك(α ≤ 0.05 . 
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يوجند أثنر  كعناء عمى ما سي ، نر ض الفرضمة العدممة الفرعمة الثانمة كنقي  الفرضمة الفرعمة اليد مػة القالمػة
فن  الحند   APOلن المواءمنة والتخطنيا والتنظنيم α ≤ 0.05)  ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 من مخاطر المحاسبة السحابية ف  شركات االتصاالت المصرية.

لنن البنناء واالمنتالك α ≤ 0.05) ال يوجند أثنر ذو داللنة إحصنائية عنند مسنتوى معنوينة )  (H2-3) -ج 
 ة."ف  الحد من مخاطر المحاسبة السحابية ف  شركات االتصاالت المصري BAIوالتنفيذ 

                                      ( BAIنتائج اختبار أثر )البناء واالمتالك والتنفيذ   :33جدول 
 ف  الحد من مخاطر المحاسبة السحابية

انًتغَس 

 انتببع

 يهخص انًُوذج

Model Summery 

 تحهَم انتببٍٍ

ANOVA 

 جدول انًعبيالث

Coefficients 

R يعبيم 

 االزتببط

R2 

 يعبيم

 انتحدٍد

F 

 انًحعوبت

  زجت

 انحسٍت

Df 

Sig 

F* 

 يعتوى

 اندالنت

 B انبَبٌ
 انخطأ

 انًعَبزً

T 

 انًحعوبت

Sig 

t* 

 يعتوى

 اندالنت

انحد يٍ 

 يخبطس

 انًحبظبت

 انعحببَت

0.621 0.385 94.585 1 0.00 
انبُبء 

وااليتالك 

 وانتُفَر

0.505 0.052 9.725 0.00 

 α ≤ 0.05)مككف التأث ر ذا داللة احصالمة عند مستك  )   *

 :أنالسابق  تشير نتائج الجدول
  ةممػػة ( (R=0.621 ( ( ك)الحػػد مػػف البننناء واالمننتالك والتنفيننذكىػػذا معنػػ  أف ىنػػاؾ عالةػػة مكياػػة يػػ ف

 البننننناءكىػػػػذا معنػػػػ  أف ) R2=0.385) (مخػػػػاطر المحاسػػػػاة السػػػػحايمة( ك،تيػػػػ ف أف ةممػػػػة معامػػػػ  التحد ػػػػد
%( مػػػف التاػػػا ف  ػػػ  )الحػػػد مػػػف مخػػػاطر المحاسػػػاة  38.5( ةػػػد  سػػػرت مػػػا مقػػػداره )واالمنننتالك والتنفينننذ

 السحايمة( م  اقاء العكام  األخر  ثايتة.

  ( كمػػا  تيػػ ف أف ةممػػة (F( ( عنػػد مسػػتك  ثقػػة )94.585ةػػد يمغػػت (Sig=0.000 كىػػذا   كػػد معنكمػػة
 ة.( كعند درية حر،ة كاحدα≤0.05االنحدار عند مستك  )

  ( كمػػػا  تيػػػ ف مػػػف يػػػدكؿ المعػػػامالت أف ةممػػػة (B=0.505( كأف ةممػػػة (t=9.725 ةػك  ثقػػػػند مستػػػػعػػػ   
(Sig=0.000)  (  كىذه ت كد معنكمة المعام  عند مستكα ≤ 0.05 ) 

يوجند  :كعناء عمى مػا سػي ، نػر ض الفرضػمة العدممػة الفرعمػة الثالثػة كنقيػ  الفرضػمة الفرعمػة اليد مػة القالمػة
فن  الحند  BAIلنن البنناء واالمنتالك والتنفينذ α ≤ 0.05)  داللة إحصائية عند مسنتوى معنوينة )أثر ذو 

  من مخاطر المحاسبة السحابية ف  شركات االتصاالت المصرية."
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لنن التوصنيل والخدمنة α ≤ 0.05)  ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوينة ) H2-4)  -د 
 ف  الحد من مخاطر المحاسبة السحابية ف  شركات االتصاالت المصرية. DSSوالدعم  

                                        (DSSنتائج اختبار أثر )التوصيل والخدمة والدعم   :34 جدول
 ف  الحد من مخاطر المحاسبة السحابية

انًتغَس 

 انتببع

 يهخص انًُوذج

Model 

Summery 

 تحهَم انتببٍٍ

ANOVA 

 جدول انًعبيالث

Coefficients 

R 

 يعبيم

 االزتببط

R
2

 

 يعبيم

 انتحدٍد

F 

 انًحعوبت

  زجت

 انحسٍت

Df 

Sig 

F* 

 يعتوى

 اندالنت

 B انبَبٌ
 انخطأ

 انًعَبزً

T 

 انًحعوبت

Sig 

t* 

 يعتوى

 اندالنت

انحد يٍ 

 يخبطس

 انًحبظبت

 انعحببَت

0.569 0.323 72.172 1 0.00 
انتوصَم 

وانخديت 

 واند ى

0.608 0.072 8.465 0.00 

 α ≤ 0.05) مككف التأث ر ذا داللة احصالمة عند مستك  )   *

 تشير نتائج الجدول السابق أن:
 ةممة (R=0.569 كىذا معن  أف ىناؾ عالةة مكياة ي ف )المعمكمات كاالتصػاالت( ك)الحػد مػف مخػاطر ( 

( كىػػػػػػذا معنػػػػػ  أف )المعمكمػػػػػػات R2=0.323المحاسػػػػػاة السػػػػػحايمة( ك،تيػػػػػػ ف أف ةممػػػػػة معامػػػػػػ  التحد ػػػػػد )
%( مف التاا ف    )الحد مف مخاطر المحاساة السػحايمة( مػ   32.3كاالتصاالت( ةد  سرت ما مقداره )

 اقاء العكام  األخر  ثايتة. 

 ( كمػػػا  تيػػػ ف أف ةممػػػة (F( ( عنػػػد مسػػػتك  ثقػػػة )72.172ةػػػد يمغػػػت(Sig=0.000  كىػػػذا   كػػػد معنكمػػػة
 .درية حر،ة كاحدةكعند  α≤0.05االنحدار عند مستك  

 ( كمػػػػػػا  تيػػػػػػ ف مػػػػػػف يػػػػػػدكؿ المعػػػػػػامالت أف ةممػػػػػػة (B=0.608( كأف ةممػػػػػػة (t=8.465  مسػػػػػػتك  ثقػػػػػػة              
((Sig=0.000   كىذه ت كد معنكمة المعام  عند مستك  α ≤ 0.05. 

يوجد أثر  :القالمةكعناء عمى ما سي ، نر ض الفرضمة العدممة الفرعمة الرااعة كنقي  الفرضمة الفرعمة اليد مة 
فن  الحند منن  DSSلن التوصيل والخدمة والدعم  α ≤ 0.05)  ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 مخاطر المحاسبة السحابية ف  شركات االتصاالت المصرية.

لنن المراقبنة والتقينيم (α ≤ 0.05)   ( ال يوجند أثنر ذو داللنة إحصنائية عنند مسنتوى معنوينةH2-5) -ه 
 ف  الحد من مخاطر المحاسبة السحابية ف  شركات االتصاالت المصرية. MEAوالتقدير 
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                                            (MEAنتائج اختبار أثر )المراقبة والتقييم والتقدير : 35جدول 
 ف  الحد من مخاطر المحاسبة السحابية

انًتغَس 

 انتببع

 يهخص انًُوذج

Model 

Summery 

 تحهَم انتببٍٍ

ANOVA 

 جدول انًعبيالث

Coefficients 

R 

 يعبيم

 االزتببط

R
2

 

 يعبيم

 انتحدٍد

F 

 انًحعوبت

  زجت

 انحسٍت

Df 

Sig 

F* 

 يعتوى

 اندالنت

 B انبَبٌ
 انخطأ

 انًعَبزً

T 

 انًحعوبت

Sig 

t* 

 يعتوى

 اندالنت

انحد يٍ 

 يخبطس

 انًحبظبت

 انعحببَت

0.688 0.473 135.422 1 0.00 
انًساقبت 

وانتقََى 

 وانتقدٍس

0.628 0.045 16.637 0.00 

  (α ≤ 0.05مككف التأث ر ذا داللة احصالمة عند مستك  )  *

 تشير نتائج الجدول السابق أن:
( ك )الحػد MEAالمراقبة والتقييم والتقدير كىذا معن  أف ىناؾ عالةة مكياة ي ف ) (R=0.688)ةممة  -

كىػػػػذا معنػػػػ  أف  R2=0.473) التحد ػػػػد ) مػػػػف مخػػػػاطر المحاسػػػػاة السػػػػحايمة( ك،تيػػػػ ف أف ةممػػػػة معامػػػػ 
%( مف التاػا ف  ػ  )الحػد مػف مخػاطر  47.3( ةد  سرت ما مقداره )MEAالمراقبة والتقييم والتقدير )

 المحاساة السحايمة( م  اقاء العكام  األخر  ثايتة.

كىػذا   كػد معنكمػة Sig=0.000) ( عنػد مسػتك  ثقػة )135.422ةػد يمغػت ) F)كمػا  تيػ ف أف ةممػة )  -
 ( كعند درية حر،ة كاحدة.α ≤ 0.05االنحدار عند مستك  )

 عنػد مسػتك  ثقػة t=16.637)كأف ةممػة )B=0.628)  كمػا  تيػ ف مػف يػدكؿ المعػامالت أف ةممػة )  -
((Sig=0.000   كىذه ت كد معنكمة المعام  عند مستك(α ≤ 0.05.) 

يوجند  :الفرضػمة الفرعمػة اليد مػة القالمػةكعناء عمى ما سي ، نر ض الفرضمة العدممة الفرعمة الخامسػة كنقيػ  
فن  الحند  MEAلنن المراقبنة والتقينيم والتقندير (α ≤ 0.05)   أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية

 من مخاطر المحاسبة السحابية ف  شركات االتصاالت المصرية.

 :انت النتالج كما  م : تـ استخداـ تحم   االنحدار المتعدد، ككوالختبار الفرضية الفرعية الثانية
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 من مخاطر المحاسبة السحابية ف  الحد( بأبعادىا COBIT5نتائج اختبار أثر ) :36جدول 

انًتغَس 

 انتببع

 يهخص انًُوذج

Model Summery 

 تحهَم انتببٍٍ

ANOVA 

 جدول انًعبيالث

Coefficients 

R يعبيم 

 االزتببط

R2 

 يعبيم

 انتحدٍد

F 

 انًحعوبت

  زجت

 انحسٍت

Df 

Sig 

F* 

 يعتوى

 اندالنت

 B انبَبٌ
 انخطأ

 انًعَبزً

T 

 انًحعوبت

Sig 

t* 

 يعتوى

 اندالنت

انحد يٍ 

 يخبطس

 انًحبظبت

 انعحببَت

0.814 0.663 57.933 5 0.00 

اٌزم١١ُ 

ٚاٌزٛع١ٗ 

 ٚاٌّسالجخ

0.144 0.043 3.380 0.01 

اٌّٛاءِخ 

ٚاٌزاط١ظ 

 ٚاٌزٕظ١ُ

0.197 0.075 2.405 0.017 

اٌجٕبء 

ٚاالِزالن 

 ٚاٌزٕف١ر

0.148 0.051 3.890 0.004 

اٌزٛط١ً 

ٚاٌادِخ 

 ٚاٌدػُ

0.212 0.062 3.423 0.001 

اٌّسالجخ 

ٚاٌزم١١ُ 

 ٚاٌزمد٠س

0.229 0.062 3.671 0.555 

 (  α ≤ 0.05مككف التأث ر ذا داللة احصالمة عند مستك  )  *

 أن:السابق  تشير نتائج الجدول
   االرتاال )معام (R=0.814 م ػ ر الػى العالةػة يػ ف المتغ ػرات المسػتقمة كالمتغ ػر التػاا ، كمػا أف أثػر

 ػػ  المتغ ػػر التػػاا  )الحػػد مػػف مخػػاطر المحاسػػاة السػػحايمة( ( بأبعادىننا COBIT5المتغ ػػرات المسػػتقمة )
 (Sig=0.000) ( كامستك  داللة57.933المحسكاة ) Fىك أثر ذك داللة احصالمة، ح ث كانت ةممة 

كىػػػػ  ت ػػػػ ر الػػػػى أف  R2=0.663) ( ح ػػػػث ظيػػػػر أف ةممػػػػة معامػػػػ  التحد ػػػػد )0.05كىػػػػك أةػػػػ  مػػػػف )
%( مف التاا ف    )الحػد مػف مخػاطر المحاسػاة السػحايمة( ممكػف تفسػ ره مػف خػالؿ التاػا ف  ػ  66.3)

COBIT5 .اأاعادىا ميتمعة 

  أما يدكؿ المعامالت  قد أظير أف ةممةB ( كأف 0.144( ةػد يمغػت )ينو والمراقبنةالتقينيم والتوجعنػد )
 مما م  ر الى أف أثر ىذا الاعد معنك . Sig=0.005)( كامستك  داللة )3.380عنده ى  ) tةممة 

   كعمغت ةممةB ( المواءمة والتخطيا والتنظيم عندAPO( )0.197 كأف ةممػة )t(  2.405عنػده ىػ )
 مما م  ر الى أف أثر ىذا الاعد معنك . Sig=0.000) كامستك  داللة )

   كمػػػا يمغػػػػت ةممػػػةB( البننننناء واالمننننتالك والتنفيننننذ عنػػػػدBAI )0.148  كةممػػػةt (  3.890عنػػػػده ىػػػػ )
 مما م  ر الى أف أثر ىذا الاعد معنك .  (Sig=0.000) كامستك  داللة
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  كعمغػت ةممػػةB( التوصننيل والخدمننة والنندعم  عنػػدDSS )0.212  كةممػةt  كامسػػتك   3.423عنػػده ىػػ
 ( مما م  ر الى أف أثر ىذا الاعد معنك .Sig=0.00) داللة

 أمػا ةممػة B( المراقبنة والتقينيم والتقندير عنػدMEA( قػد يمغػت  )كةممػة 0.229 )t(  3.671عنػده ىػ )
 ( مما م  ر الى أف أثر ىذا الاعد معنك .Sig=0.000كامستك  داللة )

يوجند أثنر ذو داللنة إحصنائية  :كعناء عمى ما سػي ، نػر ض الفرضػمة الثانمػة كنقيػ  الفرضػمة اليد مػة القالمػة 
بأبعادىا )التقييم والتوجيو والمراقبنة، المواءمنة والتخطنيا  COBIT5( لن α ≤ 0.05عند مستوى معنوية )

اقبنة والتقينيم والتقندير( فن  الحند مننن والتنظنيم، البنناء واالمنتالك والتنفينذ، التوصنيل والخدمنة والنندعم، المر 
 مخاطر المحاسبة السحابية فى شركات االتصاالت المصرية.

كػػػاف لػػػو األثػػػر األيػػػرز  ػػػ  الحػػػد مػػػف مخػػػاطر المحاسػػػاة السػػػحايمة، تػػػـ  COBIT5كلتحد ػػػد أ  مػػػف أاعػػػاد 
 استخداـ تحم   االنحدار المتدرج، ككانت النت ية عمى النحك التال :

 الثانية الفرعيةنتائج تحميل االنحدار المتدرج لمفرضية  :37جدول 

 انًُوذج

انحد يٍ يخبطس 

انًحبظبت 

 انعحببَت

B 
 t قًَت 

 انًحعوبت

Sig* 

 يعتوى

 اندالنت

R2 

 يعبيم

 انتحدٍد

F 

 انًحعوبت

Sig* 

 يعتوى

 اندالنت

 األٚي
اٌّسالجخ ٚاٌزم١١ُ 

 MEAٚاٌزمد٠س 
0.628 11.637 0.00 0.473 135.422 0.00 

 اٌضبٔٝ

اٌّسالجخ ٚاٌزم١١ُ 

 MEAٚاٌزمد٠س 
0.417 7.189 0.00 

0.587 106.785 0.00 
اٌزم١١ُ ٚاٌزٛع١ٗ 

 ٚاٌّسالجخ
0.254 6.455 0.00 

 اٌضبٌش

اٌّسالجخ ٚاٌزم١١ُ 

 MEAٚاٌزمد٠س 
0.330 5.525 0.00 

0.626 82.975 0.00 
اٌزم١١ُ ٚاٌزٛع١ٗ 

 ٚاٌّسالجخ
0.208 5.290 0.00 

اٌجٕبء ٚاالِزالن 

 BAIٚاٌزٕف١ر 
0.200 3.895 0.00 

 اٌساثغ

اٌّسالجخ ٚاٌزم١١ُ 

 MEAٚاٌزمد٠س 
0.268 4.393 0.00 

0.650 68.748 0.00 

اٌزم١١ُ ٚاٌزٛع١ٗ 

 ٚاٌّسالجخ
0.190 4.919 0.00 

اٌجٕبء ٚاالِزالن 

 BAIٚاٌزٕف١ر 
0.178 4.541 0.01 

اٌزٛط١ً 

 ٚاٌادِخ ٚاٌدػُ
0.202 3.223 0.02 

 اٌابِط
اٌّسالجخ ٚاٌزم١١ُ 

 MEAٚاٌزمد٠س 
0.229 3.671 0.00 0.663 57.933 0.00 
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اٌزم١١ُ ٚاٌزٛع١ٗ 

 ٚاٌّسالجخ
0.144 3.380 0.01 

اٌجٕبء ٚاالِزالن 

 BAIٚاٌزٕف١ر 
0.148 2.890 0.04 

اٌزٛط١ً 

ٚاٌادِخ ٚاٌدػُ  

DSS 

0.212 3.423 0.01 

اٌّٛاءِخ 

ٚاٌزاط١ظ 

 APOٚاٌزٕظ١ُ 

0.179 2.405 0.17 

 α ≤ 0.05 مككف التأث ر ذا داللة احصالمة عند مستك   *

تيػػ ف نتػػالج تحم ػػ  االنحػػدار التػػدر،ي  ترت ػػب دخػػكؿ المتغ ػػرات  ػػ  نمػػكذج االنحػػدار الػػذ  ممثػػ  أثػػر أاعػػاد 
COBIT5  المراةاػة كالتق ػمـ كالتقػد ر( الحد مف مخاطر المحاساة السحايمة، ح ػث تيػ ف أف   MEA يػاء )

المتغ ػػػر التػػػاا ، كعنػػػد اضػػػا ة )التق ػػػمـ  %( مػػػف التاػػػا ف  ػػػ  47.3 ػػػ  المرتاػػػة األكلػػػى، ك سػػػر مػػػا نسػػػيتو )
كأد  اضػا ة )الينػاء %(،  58.7كالتكيمو كالمراةاة(    النمكذج الثان ، ارتفعػت نسػاة التفسػ ر لتصػ  الػى )

%(، كما كةد أد   62.6(    النمكذج الثالث الى ارتفاع نساة التفس ر لتص  الى )BAIكاالمتالؾ كالتنف ذ 
%(، 65(    النمكذج الراا  الى ارتفاع نسػاة التفسػ ر لتصػ  الػى )DSSاضا ة )التكص   كالخدمة كالدعـ 

مػػػكذج الخػػػامس ارتفعػػػت نسػػػاة التفسػػػ ر لتصػػػ  الػػػى (  ػػػ  النAPOكعإضػػػا ة )المكاءمػػػة كالتخطػػػمط كالتنظػػػمـ 
 .0.05%( كمالح  أف أثر يمم  المتغ رات المستقمة، كاف أثرا  معنكما عند مستك  داللة أة  مف  66.3)

 :(H0)الفرضية الرئيسية 
مجتمعنو )التقينيم  COBIT5ألبعناد  α ≤ 0.05) ال يوجد أثنر ذو داللنة إحصنائية عنند مسنتوى معنوينة )

والتوجيننو والمراقبننة، المواءمننة والتخطننيا والتنظننيم، البننناء واالمننتالك والتنفيننذ، التوصننيل والخدمننة والنندعم، 
بأبعادىننا )بيئننة  COSOالمراقبننة والتقيننيم والتقنندير( فننى العالقننة بننين نظننام الرقابننة الداخميننة وفننق نمننوذج 

مات واالتصناالت، والمتابعنة( والحند منن مخناطر المحاسنبة الرقابة، تقييم المخاطر، أنشطة الرقابة، المعمو 
 السحابية ف  شركات االتصاالت المصرية.

 Path الختاار صحة الفرضمة الرلمسمة كالمتعمقة االتأث ر الماا ر كا ر الماا ر، تـ استخداـ تحم   المسار
Analysis ( ااالستعانة ييرنامج(Amos  كالمدعـك ييرنامج SPSS  مػف كيػكد األثػر الماا ػر كذلػؾ لمتحقػ

 .كا ر الماا ر متغ رات الدراسة
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نتائج اختبار تحميل المسار لمتحقق من األثر المباشر وغير المباشر لمكونات أنظمة  :38جدول 
أبعاد عمى الحد من مخاطر المحاسبة السحابية مع وجود  COSOالداخمية وفق نموذج  الرقابة

COBIT5 مجتمعو 
 Model Fitيالئًت انًُوذج  

 

 انبَبٌ

Chi
2

 

 انًحعوبت

  زجت

df انحسٍت 

GFI 

 يؤشس

 انًالئًت

CFI 

يؤشس انًواءيت 

 انًقبزٌ

RAMSEA 

انجرز انتسبَعٌ 

نًتوظطبث 

 انخطأ انتقسٍبٌ

Sig 

 يعتوى

 اندالنت

اٌؾد ِٓ 

 ِابطس

اٌّؾبظجخ 

 اٌعؾبث١خ

23.890 5 0.947 0.933 0.073 0.000 

    GFI Goodness of Fit mus proximity  اليكدة ماللمةم  ر 

    CFI Comparative Fit Index  م  ر المكاءمة المقارف 

   RAMSEA Root mean square error of approximation اليذر الترعمع  لتقر،ب متكسط مرععات الخطأ

 :أنالسابق أظيرت نتائج التحميل االحصائ  ف  الجدول 
  ةممة (  (Chi2 = 23.890  معنكمة ح ث كاف مستك  المعنكمة ذات داللةكى ( (Sig =000   كى

كى  أة  مف ( 4.778ترعم  اعد ةسمتيا عمى درية الحر،ة تساك  ) كما أف ةممة كا  0.05أة  مف 
 .النمكذج مما  دؿ عمى ةيكؿ  5 العدد

   اليكدة ماللمةكما أف م  ر ( (GFI= 0.947،اذ أنو كمما  كىك مقترب ا ك  ما الى العدد كاحد
 .اليكدة ماللمةأةترب لمكاحد الصحمح دؿ ذلؾ عمى حسف 

  المقارف  ككذلؾ  إف م  ر المكاءمة ((CFI = 0.933  ،كالذ  مقترب أمضا ا ك  ما الى العدد كاحد
كالذ  مقترب ا ك   RAMSEA = 0.073)) لتقر،ب متكسط مرععات الخطأ كم  ر اليذر الترعمع 
 .حسف مكا قة النمكذج مما  دعـ ممحكم الى الصفر،
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 الثالثةمعامالت األثر المباشر وغير المباشر لمفرضية الرئيسية  :39جدول 
 Estimatesانًعبيالث  

 انتأثَس انًببشس انتأثَس غَس انًببشس انًعبز

 

يعبيم 

انتأثَس غَس 

 انًببشس

 يعتوى

 اندالنت

Sig 

يعبيم انتأثَس 

 انًببشس

انُعبت 

انحسجت 

.C.R 

 يعتوى

 اندالنت

Sig 

 ث١ئخ اٌسلبثخ

 ِغزّؼٗ COBIT5أثؼبد 
0.153 0.010 0.162 3.009 0.003 

 رم١١ُ اٌّابطس

 ِغزّؼٗ COBIT5أثؼبد 
0.697 0.010 0.736 13.842 0.000 

 أٔشطخ اٌسلبثخ

 ِغزّؼٗ COBIT5أثؼبد 
0.218 0.010 0.230 5.002 0.000 

 اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد

 ِغزّؼٗ COBIT5أثؼبد 
0.111 0.028 0.117 2.972 0.003 

 COBIT5أثؼةةةبد   اٌّزبثؼةةةخ    

 ِغزّؼٗ
0.088 0.068 0.093 2.321 0.020 

 ←ِغزّؼةةةٗ  COBIT5أثؼةةةبد 

اٌؾةةةةةد ِةةةةةٓ ِاةةةةةبطس اٌّؾبظةةةةةجخ 

 اٌعؾبث١خ

 0.947 47.139 0.000 

 يبين الجدول السابق ما يمى: 

  أبعاد األثر الماا ر ي لة الرةااة عمىCOBIT5 ( كىػك أثػر معنػك ، كمػا يمػ  0.162ةد يم  ) مجتمعو
(  ػ  حػ ف يمػ  األثػر 0.736) مجتمعنو COBIT5أبعناد األثر الماا ر المعنك  لتق ػمـ المخػاطر عمػى 

، كعمػػػ  األثػػػر الماا ػػػر  (0.230) مجتمعنننو COBIT5أبعننناد  الماا ػػػر المعنػػػك  ألن ػػػطة الرةااػػػة عمػػػى
(    ح ف يم  األثر الماا ر 0.117) جتمعوم COBIT5أبعاد المعنك  لممعمكمات كاالتصاالت عمى 

 . (0.093) مجتمعو COBIT5أبعاد المعنك  لممتااعة عمى 

 أبعاد  كمف يية أخر ،  قد يم  األثر الماا ر ؿCOBIT5 عمى الحد مػف مخػاطر المحاسػاة  مجتمعو
 ػػ  تػػ ثر ا يايمػػا  مجتمعننو COBIT5أبعنناد معنػػك ، ممػػا م ػػ ر الػػى أف  ( كىػػك أثػػر0.947السػػحايمة )

 .الحد مف مخاطر المحاساة السحايمة

 ( كىػػك 0.153كةػد يمػػ  التػأث ر ا ػػر الماا ػػر لي لػة الرةااػػة عمػػى الحػد مػػف مخػػاطر المحاسػاة السػػحايمة )
أثر معنك ،    ح ف يم  األثر ا ر الماا ر لتق مـ المخاطر عمى الحد مف مخاطر المحاساة السحايمة 

لماا ر ألن ػطة الرةااػة عمػى الحػد مػف مخػاطر المحاسػاة ( كىك أثر معنك ، كعم  األثر ا ر ا0.697)
( كىػػك أثػػر معنػػك ،  ػػ  حػػ ف يمػػ  األثػػر ا ػػر الماا ػػر لممعمكمػػات كاالتصػػاالت عمػػى 0.218السػحايمة )
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( كىػػك أثػػر معنػػك ، كعمػػ  األثػػر ا ػػر الماا ػػر لممتااعػػة 0.111الحػػد مػػف مخػػاطر المحاسػػاة السػػحايمة )
 (  كىك أثر ا ر معنك .0.088ة )عمى الحد مف مخاطر المحاساة السحايم

  كألف األثر الماا ر كا ر الماا ر لمككنات أنظمة الرةااة الداخممة ك   نمكذجCOSO   ،ي لة الرةااة(
 COBIT5أبعنناد كتق ػػمـ المخػػاطر، كأن ػػطة الرةااػػة، كالمعمكمػػات كاالتصػػاالت( ىػػك أثػػر معنػػك ،  ػػإف 

 COBIT5أبعنناد كىػذا   كػد كيػكد دكر ا يػاي   Partial Mediationتعتيػر كسػمطُا يزلمػا ، مجتمعنو
عمػػى الحػػد مػػف COSOكمتغ ػػر معػػدؿ  ػػ  أثػػر مككنػػات أنظمػػة الرةااػػة الداخممػػة ك ػػ  نمػػكذج  مجتمعننو

 .ميتمعة COSOمخاطر المحاساة السحايمة عند دراسة مككنات أنظمة الرةااة الداخممة ك   نمكذج 

ميتمعػة  COSOظمػة الرةااػة الداخممػة ك ػ  نمػكذج كعممو ممكف القكؿ يكيػكد أثػر ا ػر ماا ػر لمككنػات أن
متغ ػػرا    مجتمعننو COBIT5أبعنناد  ػػ  الحػػد مػػف مخػػاطر المحاسػػاة السػػحايمة  ػػى ظػػ  التكامػػ  كالػػدعـ مػػف 

معدال  لد   ركات االتصاالت المصر،ة، كاالتال  ممكف ر ض الفرضمة العدممة، كةيكؿ اليد مة التػ  تػنص 
مجتمعنو  COBIT5لنن أبعناد  α ≤ 0.05) عنند مسنتوى معنوينة ) يوجند أثنر ذو داللنة إحصنائية" :عمػى

بأبعادىنا )بيئنة الرقابنة، تقينيم  COSOكمتغير معدل فى العالقة بين نظام الرقابة الداخمينة وفنق نمنوذج 
المخاطر، أنشطة الرقابة، المعمومات واالتصاالت، والمتابعة( والحد من مخناطر المحاسنبة السنحابية فن  

 شركات االتصاالت المصرية." 

 والتوجيات البحثية المستقبمية  النتائج والتوصيات 2-5
  النتائج 2-5-1

 :كاختاار  رضماتيا، تـ التكص  لمنتالج ايتمة ةالدراسيناء عمى مخريات تحم   أداة 

نمػػكذج  أظيػرت نتػالج تحم ػػ  أداة الدراسػة ارتفػػاع األىممػة النسػػيمة لمككنػات أنظمػػة الرةااػة الداخممػػة ك ػ  -1
COSO  حػػػػ  اعػػػػد  كةػػػػد( 4.182، ح ػػػػث يمػػػػ  الكسػػػػط الحسػػػػاي  )المصػػػػر،ة االتصػػػػاالت ػػػػ   ػػػػركات

اعػد )المعمكمػات   ػمـ المخػاطر(  ػ  المرتاػة الثانمػة، كمػف ثػـ)المتااعة(    المرتاػة األكلػى، تػاله اعػد )تق
اعػػػد )أن ػػػطة  ا  كأخ ػػػر  كاالتصػػػاالت(  ػػػ  المرتاػػػة الثالثػػػة، كحػػػ  اعػػػد )ي لػػػة الرةااػػػة(  ػػػ  المرتاػػػة الرااعػػػة،

م  ر الى اىتماـ ادارة  ركات  الرةااة(    المرتاة الخامسة، كاأىممة نسيمة مرتفعة ليمم  األاعاد. كىذا
تحق ػػ  أىػػدا يا مػػف خػػالؿ تصػػممـ ي لػػة  المصػػر،ة يينػػاء نظػػاـ رةااػػة داخممػػة  عػػاؿ مكفػػ  ليػػا االتصػػاالت

تسػاعدىا عمػى مكاييػة المخػاطر المحمطػة ييػػا  أن ػطة رةايمػة تكػكف امثااػػة يلمػات كا عػدادرةايمػة ا يايمػة 
  تػػدعـ ةػػدرتيا  ػػ  كتػػك  ر كا ػػة اإلمكانمػػات كالمقكمػات التػػ كالتػ  تحػػد مػػف ةػػدرتيا عمػػى تحق ػ  أىػػدا يا،

 .كالتحس نات استغالؿ الفرص إليراء التعدمالت
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 ػػػ   أظيػػػرت نتػػػالج تحم ػػػ  أداة الدراسػػػة ارتفػػػاع األىممػػػة النسػػػيمة لمحػػػد مػػػف مخػػػاطر المحاسػػػاة السػػػحايمة -2
ادارة  كىػػػذا م ػػػ ر الػػػى اىتمػػػاـ( 4.192المصػػػر،ة، ح ػػػث يمػػػ  الكسػػػط الحسػػػاي  ) االتصػػػاالت ػػػركات 
األمنمػة مػف ح ػث  المحاساة السحايمة، كالترك ز عمى اليكانب كالمياالتالمصر،ة ا االتصاالت ركات 

خػػالؿ اتخػػاذ التػػداي ر  المحا ظػػة عمػػى سػػر،ة كخصكصػػمة اليمانػػات كأمػػف ممتمكػػات كمػػكارد المنظمػػة مػػف
السػػحااة كمكاييتيػػا اكفػػاءة  كاإليػػراءات التػػ  تسػػاعدىـ عمػػى رصػػد التيد ػػدات كالثغػػرات المكيػػكدة  ػػ 

 .لدكرىا    تمس ر كتسي   عم  المنظمات ا  ك اعممة، كذلؾ نظر 

احصػػالمة  أظيػػرت نتػػالج اختاػػار الفرضػػمات المتفرعػػة مػػف الفرضػػمة الرلمسػػة األكلػػى كيػػكد أثػػر ذك داللػػة -3
المحاسػاة السػحايمة   ػ  الحػد مػف مخػاطر COSOليمم  مككنات أنظمة الرةااػة الداخممػة ك ػ  نمػكذج 

منيػا ا ػك  منفػرد، كىػذا م ػ ر الػى أىممػة  ة أثػر كػ المصر،ة، كذلػؾ عنػد دراسػ االتصاالت    ركات 
 ػػػ  الحػػػد مػػػف مخػػػاطر المحاسػػػاة  COSOلنمػػػكذج  يممػػػ  مككنػػػات ىمكػػػ  نظػػػاـ الرةااػػػة الداخممػػػة ك قػػػا

 . ركات االتصاالت المصر،ةالسحايمة    

الرةااػػة  أظيػػرت نتػػالج اختاػػار الفرضػػمة الرلمسػػة األكلػػى كيػػكد أثػػر ذك داللػػة احصػػالمة لمككنػػات أنظمػػة -4
، كذلػػػؾ عنػػػد  ػػػركات االتصػػػاالت المصػػػر،ة لداخممػػػة  ػػػ  الحػػػد مػػػف مخػػػاطر المحاسػػػاة السػػػحايمة  ػػػ  ا

مككنػػات أنظمػػة الرةااػػة الداخممػػة ك ػػ   دراسػػتيا ميتمعػػة، ح ػػث ظيػػر األثػػر المعنػػك  عنػػد يممػػ  أاعػػاد
 .الفرعمة لمفرضمة الرلمسة األكلى كىذا  تكا   م  نتالج اختاار الفرضمات COSOنمكذج 

تعتيػر مػف (  األكلػى أف )تق ػمـ المخػاطر الفرعمػةالمتدرج لفرضمة الدراسة  االنحدارأظيرت نتالج تحم    -5
مخػاطر المحاسػاة   ػ  الحػد مػف ا  تػأث ر  COSOأكثر أاعاد مككنات أنظمة الرةااة الداخممة ك ػ  نمػكذج 

 ػػمـ المخػػاطر السػػيب  ػػ  ذلػػؾ الػػى أف تق المصػػر،ة. كمعػػز  الااحػػث االتصػػاالتالسػػحايمة  ػػ   ػػركات 
ااحتمالمة حدكثيا، كالتعرؼ عمى مػد  تأث رىػا  ستيا كتحم ميا   د  دكار ىاما    التني اكالعم  عمى در 

عمى اتخػاذ التػداي ر كاإليػراءات المناسػاة  اتادارة ال رك    تحق   أىداؼ ال ركة، كاالتال  تعز،ز ةدرة
 .درية مقيكلة لتياكزىا أك الحد مف  دتيا كتأث رىا الى

ميتمعػة  ػ  الحػد  (COBIT5كيػكد أثػر ليممػ  أاعػاد ) الثانمػة الفرعمػةظيػرت نتػالج اختاػار الفرضػمة أ -6
المسػاىمة  ػ  تقم ػ   ػى  ( اأاعادىػاCOBIT5مف مخاطر المحاساة السحايمة، كىػذا دل ػ  عمػى أىممػة )

 المخاطر الت  ةد تنتج مف تين  المحاساة السحايمة 

، ح ػػث ظيػػر أف الفرعمػػة الثانمػػة مػػة مػػ  نتػػالج اختاػػار الفرضػػمة تكا قػػت نتػػالج اختاػػار الفرضػػمات الفرع -7
( ليا أثػر  ػ  الحػد مػف مخػاطر المحاسػاة السػحايمة عنػد دراسػتيا منفػردة، كىػذا COBIT5أاعاد ) يمم 
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ا ػػػك  منفػػػرد  ػػػ  الحػػػد مػػػف مخػػػاطر المحاسػػػاة  (  ػػػ  المسػػػاىمةCOBIT5  كػػػد أىممػػػة يممػػػ  أاعػػػاد )
 . السحايمة

( ليا الدكر األيرز    الحػد MEAالمتدرج أف )المراةاة كالتق مـ كالتقد ر  االنحدارأظيرت نتالج تحم     -8
(، تػػاله مػػف ح ػػث المسػػاىمة  ػػ  الحػػد مػػف COBIT5المحاسػػاة السػػحايمة كإحػػد  أاعػػاد ) مػػف مخػػاطر
عـ  ، ثػـ )التكصػػ   كالخدمػة كالػػدBAI، ثػـ الينػػاء كاالمػتالؾ كالتنف ػػذ  )التق ػػمـ كالتكيمػو كالمراةاػػة( المخػاطر

DSS كأخ ػػػرا المكاءمػػػة كالتخطػػػمط كالتنظػػػمـ )APO  ،كىػػػذا م  ػػػر عمػػػى أف المراةاػػػة كالتق ػػػمـ كالتقػػػد ر ،
 ( معتير األىـ مف ح ث األىممة.COBIT5التق مـ كالتكيمو كالمراةاة    )ك 

الرةااػػة  كيػػكد أثػػر ذك داللػػة احصػػالمة لمككنػػات أنظمػػة األكلػػىأظيػػرت نتػػالج اختاػػار الفرضػػمة الرلمسػػة  -9
يػػػػدعـ كتكامػػػػ  مػػػػ  أاعػػػػاد  ػػػػ  الحػػػػد مػػػػف مخػػػػال المحاسػػػػاة السػػػػحايمة  COSOالداخممػػػػة ك ػػػػ  نمػػػػكذج 

COBIT5  ػػ   ػػركات االتصػػاالت المصػػر،ة. كمعػػز  الااحػػث السػػيب  ػػ  ذلػػؾ الػػى أف  معػػدؿكمتغ ػػر 
ك ػ  القػكان ف كالسماسػات  اتمقػدـ ضػمانا عمػى عمػ  ال ػرك COSO إلطار نظاـ الرةااة الداخممة ك قا 

مكانمات لمكارد ءات المتاعة كتك  ر الحمامةاكاإلير  ال ركة مف سػكء االسػتغالؿ كاالسػتخداـ كذلػؾ مػف  كا 
دار،ػػةمعمكمػػات محاسػػيمة نظمػػة  خػػالؿ االعتمػػاد عمػػى أ ممكػػف مػػف خاللػػو تقػػدمـ معمكمػػات مالمػػة كا ػػر  كا 
 .كمعتمدة كذات مكثكةمة عالمة مالمة دةمقة كصحمة

 الدراسة مع:وقد توافقت نتائج 
المحاساة السحايمة الييػ ف  ػ د  الػى  كالت  تكصمت الى أف نظاـ( 2016دراسة )طو، عمر كاساف،  -

 سر،ة كخصكصمة اليمانات.  ز،ادة  عالمة أداء أنظمة معمكمات ال ركات يخذ ف االحسااف

تػأث ر لمككنػات أنظمػة الرةااػة الداخممػة ك ػ  نمػكذج  كالت  تكصمت الى أف كيكد( 2016دراسة )رعم ،  -
COSO نتالج دراسة )ك  .   الحد مف االحتماؿ ييمم  أنكاعو(Ortiz, 2019  كالتػ  تكصػمت الػى أف 
 . األداءالم سسات ت د  لتحس نات  اممة     لكحدة تخطمط مكارد الفرعمة األنظمةتطي   

الخدمات العامم ف  كالت  تكصمت الى أنو  تكيب عمى مقدم   (Serkan & Cemal, 2015)دراسة  -
كالحفػام عم يػا، ح ػث  ةطاع المحاساة كالمسػتف د ف مػف التكنكلكيمػا السػحايمة حفػ  اليمانػات الرةممػة   

 ػتـ اتػالؼ اليمانػات الرةممػة  تعتير ذات أىممة ح كمة لم ػركات، كاتخػاذ يممػ  التػداي ر الالزمػة اح ػث ال
كالتػ  ( ,.Joseph et al (2015نتػالج دراسػة ك  ثالثػة ضػارة. أطػراؼأك  قػدانيا أك امتالكيػا مػف ةيػ  

 .الرةااة الداخممة كاكت اؼ كمن  االحتماؿ أنظمة تكصمت الى كيكد عالةة ا يايمة ي ف  اعممة
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   التوصيات 2-5-2
 : مىسة،  إنيا تكص  اما ايناء عمى النتالج الت  تكصمت ال يا الدر 

التقػػػدـ  التحف ػػػز كالت ػػػيم  المسػػػتمر أل رادىػػػا لمكاكاػػػة أ رادىػػػا  ػػػركات االتصػػػاالت المصػػػر،ةادارة  اتاػػػاع .1
 .كالتطكر الحاص     نظاـ الرةااة الداخممة

 الخطػػػط كا عػػػداديلمػػػات متنكعػػػة لتق ػػػمـ المخػػػاطر المتكةعػػػة،   ػػػركات االتصػػػاالت المصػػػر،ةتطي ػػػ  ادارة  .2
 .كاإليراءات المناساة لمكاييتيا كالسمطرة عم يا اطر،قة ماللمة

كا ػػة أكيػػو كميػػاالت األن ػػطة عمػػى  ات االتصػػاالت المصػػر،ةا ػػتماؿ أنظمػػة الرةااػػة لػػد   ػػركضػػركرة  .3
لػػد  ال ػػركة، كتفع ػػ  دكر أن ػػطة الرةااػػة  ػػ  ضػػماف االسػػتيااة لممخػػاطر ا ػػك   كالعمممػػات الت ػػغ ممة

 .الكةت الماللـ مناسب ك  

 كر  كمستمر مف خػالؿ المراةاػةسماسة التق مـ الذات  ا ك  د االتصاالت المصر،ة ادارة  ركات  اتااع .4
 .كالعمممات، كمتااعة مد  تنف ذ الرةااة    ضكء التصحمحات كالتعدمالت ن طةالمستمرة أل

العمػػ  عمػى النظػاـ لػػدكرات  أف تاعػث المػػكظف ف المعن ػ ف  ػ   ػركات االتصػػاالت المصػر،ة يػب عمػى  .5
 القصك  منو.  ستفادةاال تدر،يمة لد  ال ركة المصممة لنظاـ لمعر ة عممو ككمفمة تحق  

 تضػػػػػاط حككمػػػػػة تقنمػػػػػة متااعػػػػػة األنظمػػػػػة الحد ثػػػػػة التػػػػػ   ػػػػػركات االتصػػػػػاالت المصػػػػػر،ة يػػػػػب عمػػػػػى   .6
المعمكماتس كىذا مسيـ    تميمة رااات العمالء المتيددة كالمختمفػة، كمػا أنػو مسػاعدىا عمػى االسػتمرار 

 كالتطكر.

 التوجيات البحثية المستقبمية 2-5-3
تكص  ال يا الااحث ، ىناؾ العد د مف المياالت التػى تمثػ  أساسػا  ألاحػاث مسػتقيممة  ى ضكء النتالج التى 

 منيا:

 دكر التكنكلكيما المالمة  ى العالةة ي ف تينى المحاساة السحايمة كاألداء المالى لم ركات. -

 لداخممة.أثر التكام  ي ف نمكذج ةيكؿ التكنكلكيما كتكنكلكيما المحاساة السحايمة عمى يكدة المرايعة ا -

 أثر تينى المحاساة السحايمة عمى أتعاب المرايعة.  -
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 مراجع ال
 العربية  بالمغة أوالا: المراجع

دارة المعمكمػػػات كالتكنكلكيمػػػا المصػػػاحاة ليػػػا ك قػػػا  إلطػػػار  .(2021أيػػػك عفمفػػػة، مالػػػؾ من ػػػر ) أثػػػر حاكممػػػة كا 
COBIT  ،المجمننة األردنيننة فننى  ػػى خصػػالص المعمكمػػات األكلمػػة  ػػى الينػػكؾ التيار،ػػة اػػاألردف

  .   394 – 375، ص 3، العدد 17، الميمد إدارة األعمال

ا ػػر  -رسننالة ماجسننتيرتق ػػمـ  اعممػػة الرةااػػة الداخممػػة  ػػ  الػػكزارات الحككممػػة،  .(2014أيػػك كم ػػ ، ىنػػاء )
 .189 -1من كرة،  اليامعة اإلسالممة، ازة، ص 

العكامػػ  المػػ ثرة عمػػى تكيػػو ال ػػركات العتمػػاد عمػػى المحاسػػاة السػػحايمة: )دراسػػة  .(2020احمػػد، ايػػراىمـ )
مجمنننة الفننننون واألدب وعمنننوم ،  تطيمقمػػػة عمػػػى  ػػػركات المسػػػاىمة العاممػػػة  ػػػ  اةمػػػمـ ككردسػػػتاف(

 .178 –164، ص 54، العدد اإلنسانيات واالجتماع

كدكرىػػػا  ػػػ  تحسػػػػ ف كفػػػاءة مرايػػػػ   مرايعػػػة نظػػػػـ الرةااػػػة الداخممػػػػة .(2013أسػػػعد، ز،نػػػب، كلي ػػػػب، خالػػػد )
مجمنننننة الفكنننننر  .الحسػػػػػااات لتقػػػػػد ر مخػػػػػاطر المرايعػػػػػة  ػػػػػ  ظػػػػػ  الت ػػػػػغ   اإللكتركنػػػػػ  لميمانػػػػػات

  192 –105، ص 17، العدد المحاسب 

 ػػػ  تحسػػػ ف أداء  COSOدكر عناصػػػر الرةااػػػة الداخممػػػة ك ػػػ  مقػػػررات لينػػػة  .(2015اليػػػكاب، عػػػاط  )
مجمنننة دراسنننات العمنننوم المػػدة  الخػػػاري : دراسػػػة م دانمػػة عمػػػى المحاسػػػي ف القػػانكن  ف األردن ػػػ ف، 

 .389 – 370، ص 2، العدد 42الميمد  اإلدارية،

مجمنة حككمة تقنمة المعمكمات كأثرىا    تعز،ز كفاءة الرةااة الداخممة، . (2020التمممى، أم  دمحم سممماف )
 . 103- 84، ص 8، العدد 3الميمد  وارث العممية،

مد  التزاـ م سسات التعممـ العػال   ػ   مسػط ف امقكمػات الرةااػة الداخممػة ك قػا   .(2015الخالد ، ناىض )
، ،  كن ػك، سمسػمة العمػـك اإلنسػانمةمجمة جامعنة األزىنر . دراسة حالة ةطاع ازة COSO "إلطار
 . 324- 291، يامعة األزىر، ازة ، ص 1، ع ،17مج 

 ػػػ  كفػػػاءة أنظمػػػة الرةااػػػة الداخم ػػػػة  ػػػ  ال ػػػركات COBIT) أثػػػر تطي ػػػ  نظػػػاـ ) .(2018ال ػػػرع، حمػػػزة )
يامعػة ارعػػد األىممػة ، ص  ، رسنالة ماجسنتير غينر منشنورة،الصناعمة المساىمة العامة األردنمة

1-120. 
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مستك  حككمة تكنكلكيما المعمكمات كأثػره  ػ  مسػتك  األداء  ػ  ال ػركات األردنمػة،  .(2019 (الذ اة، حمي 
ا ػر من ػكرة، األكادمم ػة العرع ػة لمعمػـك المال ػة كالمصر مة، عمػاف، األردف، ص  -رسالة دكتوراه

1-209 . 

طيمقػػات المحاسػػيمة العكامػػ  المػػ ثرة عمػػى تكيػػو ال ػػركات العتمػػاد الت .(2018العصػػم ، يػػاير احمػػد يػػاير)
 .183 -1، اليامعة اإلسالممة، ازة ، ص رسالة ماجستيرعمى االنترنت، 

تػػػأث ر يلمػػػات حكرمػػػة تكنكلكيمػػػا المعمكمػػػات عمػػػى يػػػكدة  .(2021العطػػػار ، حسػػػف عيػػػد الحم ػػػد كيخػػػركف )
مجمننة البحننوث المرايعػػة الداخممػػة اػػالتطي   عمػػى ال ػػركات المسػػاىمة المصػػر،ة: دراسػػة امير،قمػػة، 

 .50 – 15، ص 2، العدد 23يامعة الزةاز، ، الميمد  –كممة التيارة التجارية، 

، نصػػػػر ) دكر ميمػػػػس اإلدارة  ػػػػػ  تفع ػػػػػ  حككمػػػػػة ال ػػػػػركات عمػػػػػى مسػػػػػتك  الم سسػػػػات  .(2013أـ كمثػػػػـك
، كممػػػة العمػػػـك رسنننالة ماجسنننتير غينننر منشنننوراالةتصػػػادمة: دراسػػػة حالػػػة م سسػػػة ير،ػػػد اليزالػػػر، 

 . 117-1صادمة كالعمـك التيار،ة، يامعة الطاىر مكال  سع دة، اليزالر، ص االةت

تحم ػ  العكامػ  المػ ثرة عمػى ةػرار اسػتخداـ المحاسػاة السػحايمة  ػ  ي لػة  .(2018ااس م ، مامك  صػمكل   )
، العػدد  9، الميمد المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئيةاألعماؿ المصر،ة: دراسة م دانمة، 

 .240 – 203، ص 1

 مػػد  اسػػتيااة نظػػاـ الرةااػػة الداخممػػة  ػػ  الم سسػػات االةتصػػادمة مػػ  اطػػار .(2017يػػف عمػػ ، المػػاس )
:COSOكممػػة العمػػـك  ، رسننالة ماجسننتير غيننر منشننورة،دراسػػة حالػػة م سسػػة مطػػاحف الكاحػػات

 – 1االةتصػػادمة كالعمػػـك التيار،ػػة كعمػػـك التسػػ  ر، يامعػػة ةاصػػد  مرعػػاح، كرةمػػة، اليزالػػر، ص 
202. 

متطماات تطي   حككمة تكنكلكيما المعمكمات ك قػا لنمػكذج ككع ػت: دراسػة حالػة   .(2021محيكب، ىاير )
، يامعػػة ال ػػي د حمػػو نالينننة، مجمنننة العمنننوم اإلدارينننة والم ػػركة اتصػػاالت اليزالػػر، ككالػػة كرةمػػة

، ص 1، العػػػدد  5كممػػػة العمػػػـك االةتصػػػادمة كالتيار،ػػػة كعمػػػـك التسػػػ  ر، الميمػػػد  -لخضػػػر الػػػكاد 
361-378 . 

أثر حككمة تكنكلكيما المعمكمات عمى الحػد مػف مخػاطر نظػاـ المعمكمػات  .(2021خممفة ، أحمد كيخركف )
، 1، العػػدد 8، الميمػػد المحاسننبية واإلداريننةمجمننة الدراسننات الماليننة و المحاسػػي  دراسػػة م دانمػػة، 

 .220- 201مارس، ص 
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صػػالح نظػػاـ الرةااػػة  COSOدكر اطػػار  .(2017ثايػػت، ثايػػت حسػػاف، ك ػػاكر، أنػػس احسػػاف )  ػػ  تق ػػمـ كا 
 ، يامعة يرمك، العراؽ، ص.، المؤتمر الدول  السابعالداخممة: دراسة حالة

تحد د العكام  الم ثرة    تينػ  تكنكلكيمػا الحكسػاة السػحايمة  ػى ميػاؿ   .(2019ياب هللا، ساممة عااس )
، كممػػة  مجمننة المحاسننبة والمراجعننةالمحاسػػاة ااسػػتخداـ نمػػكذج ةيػػكؿ التكنكلكيمػػا دراسػػة م دانمػػة، 

 .466 –429يامعة ينى سك، ، العدد األكؿ، ص  –التيارة 

كتػػأث ره  ػػ  ي لػػة الرةااػػة  COSO  قػػا إلطػػارتفع ػػ  نظػػاـ الرةااػػة الداخممػػة ك  .(2021ياسػػـ، ا ػػر  عاػػاس )
، كممػػػػة اإلدارة مجمننننة تكريننننت لمعمننننوم اإلداريننننة واالقتصنننناديةالداخممػػػػة ل ػػػػركات الػػػػنفط العراةمػػػػة، 
 .115- 95، ص 2، ج 54، العدد 17كاالةتصاد، يامعة تكر،ت الميمد 

أثػر تطي ػ  المحاسػاة السػحايمة  .(2020يرادات،  ػد د، كأيػك عمر،ػة، ناصػر دمحم، دمحم عمسػى، ك دمحم  ػا ز)
مجمننة  -الميمػػة العرعمػػة لمعمػػـك كن ػػر األاحػػاث عمػػى يػػرامج المحاسػػاة  ػػ  اليامعػػات الفمسػػط نمة،

 .94 -79، ص 6، العدد 4الميمد  العموم االقتصادية واإلدارية والقانونية،

 COBITت نمػكذج تكنكلكيما المعمكمات كحككمتيا ااالعتماد عمى عمممػا .(2020حسف كحمدف، كيخركف )
دراسػػة حالػػة  ػػ  مد ر،ػػة يػػكازات محا ظػػة ن نػػك ، يامعػػة المكصػػ ، كممػػة اإلدارة كاالةتصػػاد، ص 

1- . 

 ػ   COBITأثػر حككمػة تكنكلكيمػا المعمكمػات ك ػ  اطػار. (2019حس ف كخم ، كساـ نعمة كعالء نػكر )
كممػػػػة اإلدارة تعز،ػػػػز يػػػػكدة التػػػػدة   الػػػػداخم  دراسػػػػة تطيمقمػػػػة  ػػػػ  القطػػػػاع المصػػػػر   العراةػػػػ ،  

 .40-22، ص48العدد  ،15، الميمد مجمة تكريت لمعموم اإلدارية واالقتصاديةكاالةتصاد، 

مكان ػػػػػػػػػة .(2016حسػػػػػػػ ف، ل ػػػػػػػث كحسػػػػػػػػف، دمحم )  الميػػػػػػػاالت اإلسػػػػػػػػترات يمة لحككمػػػػػػػة تقنمػػػػػػػػة المعمكمػػػػػػػػات كا 
 ابتنف ػػػػذىا دراسػػػػة مقارنػػػػة يػػػػ ف مركػػػػز الحاسػػػػاة كاالنترنػػػػت  ػػػػ  يامعػػػػة المكصػػػػػ  كمركػػػػػز المحػػػػػر 

 245، ص  (2، )8، مجمة جامعننة كركننوك لمعمننوم اإلدارينة واالقتصنناديةلالتصاالت كاالنترنت، 
-273 . 

دراسػػة نظر،ػػة  –أثػػر حككمػػة تكنكلكيمػػا المعمكمػػات عمػػى يػػكدة التقػػار،ر المالمػػة . (2019حنػػاف دمحم ) زكر،ػػا،
 .198 – 1يامعة ينيا، ص  –ا ر من كرة، كممة التيارة -رسالة ماجستيرم دانمة، 

( انعكاسػػػػات اإلسػػػػناد الخػػػػاري  ألن ػػػػطة تكنكلكيمػػػػا المعمكمػػػػات عمػػػػى ىمكػػػػ  الرةااػػػػة 2017سػػػػرحاف، دمحم )
 .481 – 460، ص 4، العدد 8الميمد  المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئية، .الداخممة
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أثػر تكنكلكيمػػا الحكسػاة السػػحايمة عمػى دكر المرايػػ  الػداخمى  ػػى ادارة  .(2022سػمرة، ماسػر دمحم كيخػػركف )
، كممة التيارة  المجمة العممية لمدراسات والبحوث التجاريةدراسة تطيمقمة،  –المخاطر الم سسمة 

 .522- 501، ص 2، ج 1العدد  الميمد، يامعة دممال، –

 المحاساة السحايمة أ   يد د لتنظمـ العم  المحاسي ، .(2019 ناكة، كساـ عز،ز، ال مر ، حس ف كر،ـ )
 .17 -1، ص 1، العدد 11الميمد  مجمة كمية مدينة العمم الجامعة،

تق ػػمـ  عالمػػة حككمػػة تقنمػػة المعمكمػػػات  ػػػ  تحق ػػػ  سػػػالمة كمكثكةمػػة  .(2018 (صػػاح ، أحمػػد كخالػػد، كل ػػد
مجمننة الكنوت لمعمنوم العاممة  ػ  العػػراؽ،  دراسة تطيمقمة عمى المصارؼ التيار،ة -القكالـ المالمة

 .30-1، ص 2، الميمد  (28(العدد االقتصادية واإلدارية،

 ػػػػػ  تعز،ػػػػػز ايػػػػػراءات الرةااػػػػػة الداخممػػػػػة عمػػػػػى األنظمػػػػػة  COBITدكر اطػػػػػار .(2021طػػػػػاىر، كيػػػػػر  دمحم )
 –كاالةتصػػاد ، كممػػة اإلدارة مجمننة تكريننت لمعمننوم اإلداريننة واالقتصنناديةااللكتركنمػػة دراسػػة حالػػة، 
 .98 – 81، ص 2، ج 55، العدد 17يامعة تكر،ت، الميمد 

امكانمػػػة اسػػػتخداـ المحاسػػػاة السػػػحايمة  ػػػ  تخفػػػمض التكػػػال   / دراسػػػة  .(2020عاصػػػ ،  اطمػػػة الزىػػػراء )
 .375 – 362، يذار، ص  123، العدد مجمة اإلدارة واالقتصادتطيمقمة، 

 ػػػ  عالةػػػة اسػػػتخداـ  TAM  نمػػػكذج ةيػػػكؿ التكنكلكيمػػػا تكظ ػػػ .(2019عيػػػد الغفػػػار، نكرىػػػاف السػػػ د دمحم )
خػػدمات المحاسػػاة السػػحايمة يتكيػػو المنظمػػات نحػػك التينػػ  المسػػتقيم  لتطي ػػ  أعمػػاؿ كممارسػػات 

المجمنننة العممينننة لمدراسنننات ، "المرايعػػػة السػػػحايمة  ػػػ  ي لػػػة األعمػػػاؿ المصػػػر،ة "دراسػػػة تطيمقمػػػة
 .214 - 221، العدد األكؿ، ص 1الميمد  يامعة ةناة السكمس، –، كممة التيارة المحاسبية

 ػػػ  تعز،ػػػز يػػػكدة  COSOدكر مككنػػػات الرةااػػػة الداخممػػػة ك قػػػا إلطػػػار  .(2019عيػػػد القػػػادر، عمػػػى مي ػػػد )
، كممػة اإلدارة مجمة تكريت لمعمنوم اإلدارينة واالقتصناديةدراسة استطالعمو،  -الخدمات المصر مة

 .228-105، ص 12ج ،45، العدد 15كاالةتصاد، يامعة تكر،ت،  الميمد 

مد  التزاـ  ركات الػنفط العراةمػة يتطي ػ  ايػراءات الرةااػة الداخممػة ك ػ    .(2020عيد الكر،ـ، نكار عمى )
مجمننننة االقتصنننناد والعمننننوم . المحػػػػدث )دراسػػػػة تطيمقمػػػػة  ػػػػ   ػػػػركة نفػػػػط الكسػػػػط( COSOاطػػػػار 
 .548 – 529، ص  124، العدد 126الميمد  ،اإلدارية

"دكر حككمة التكنكلكيمػا  ػ  نظػـ المعمكمػات المحاسػيمة  ػ  الحػد مػف  .(2018ماىر )عما، عيد اإللو دمحم 
، كممػػة الدراسنات العمينا مجمنةالفسػاد المػال : دراسػة م دانمػة عمػى ع نػة مػف المصػػارؼ السػكدانمة" 

 . 43-1، ص 43، العدد 11يامعة الن م ف، الميمد  -التيارة
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"دكر حككمػػػة تكنكلكيمػػػا المعمكمػػػات  ػػػ  ضػػػاط مخػػػاطر األن ػػػطة المصػػػر مة  .(2014عػػػكض، يمػػػاؿ دمحم )
يامعػة  -كممػة التيػارة ، ةسػـ المحاسػاة،مجمة الفكر المحاسنی  .اإللكتركنمة    الينكؾ السػعكدمة"

 . 53-1ع ف  مس، الميمد الثامف ع ر، العدد الراا ، ص 

 ػػ  تحسػػ ف يػػكدة األداء المػػال  ك ز،ػػادة  "دكر حككمػػة تكنكلكيمػػا المعمكمػػات .(2016انممػػ ، سػػام  دمحم )
، ةسػػـ المحاسػػاة، "، مجمننة البحننوث المحاسننبيةالقػػدرة التنا سػػمة اػػالينكؾ المصػػر،ة: دراسػػة م دانمػػة

 . 41-1يامعة طنطا، العدد األكؿ، ص  -كممة التيارة

مػػة عمػػى دراسػػة كاختاػػار أثػػر أكيػػو الضػػع  اليكىر،ػػة  ػػ  ىمكػػ  الرةااػػة الداخم .(2021 ػػرج ، ىػػانى خم ػػ  )
دل   مف ال ػركات المق ػدة االيكرصػة المصػر،ة،   -رأ  مراةب الحسااات المعدؿ ا أف االستمرار،ة

سػيتمير، الميمػد  -ةسـ المحاسػاة كالمرايعػة، العػدد الثالػث مجمة اإلسكندرية لمبحوث المحاسبية،
 .56 – 1الخامس، ص 

عمػػى األداء المػػال  كالقػػدرة التنا سػػمة  ػػ   "تػػأث ر حككمػػة تكنكلكيمػػا المعمكمػػات .(2016مػراد، ممػػدكح ىا ػػـ )
يامعػػة  -كممػػة التيػػارةمجمننة البحننوث التجاريننة، ال ػػركات المسػػاىمة المصػػر،ة: دراسػػة أمير،قمػػة"، 

 . 302- 269،  كنمة، ص 2العدد  38الزةاز، ، الميمد 

 داخم ػػػػػة ك قػػػػػا  إلطػػػػػػارتأث ػػػػػػػر ىمكػػػػػػػػ  الرةايػػػػػػػة ال  .(2021منصػػكر، منصػػكر رحػػمـ، عيػػد الػػرحمف،  مػػاف )
COSO  ، مجمة العموم المالية    تعز،ز األداء المال  دراسة تطيمقمة    مصرؼ التنممة الدكل

 .122 – 91،  أ مكؿ، ص 3، العدد والمحاسبية

 األجنبية  بالمغة ثانياا: المراجع
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 الدراسةممحق 
 قائمة االستقصاء )االستبيان(

 القسم األول 
 ....................................... السيد الفاضل/ السيدة الفاضمة:

  ،،،تحمة ط اة كاعد                 

 :مقـك الااحث يإعداد دراسة  اعنكاف

                           COSOومكونات الرقابة الداخمية وفقاا إلطار  المحدثة  COBIT5أبعادأثر التكامل بين "
 "دراسة ميدانية :فى الحد من مخاطر المحاسبة السحابية

)التق ػػمـ كالتكيمػػو كالمراةاػػة، المكاءمػػة  COBIT5التكامػػ  يػػ ف أاعػػاد  تيػػدؼ الدراسػػة الػػى التعػػرؼ عمػػى أثػػر
كالتخطمط كالتنظمـ، اليناء كاالمتالؾ كالتنف ذ، التكص   كالخدمة كالػدعـ، المراةاػة كالتق ػمـ كالتقػد ر( كمككنػات 

اأاعادىا )ي لة الرةااة، تق مـ المخاطر، أن ػطة الرةااػة، المعمكمػات  COSOنظاـ الرةااة الداخممة ك   إلطار
 كاالتصاالت، كالمتااعة(  ى الحد مف مخاطر المحاساة السحايمة     ركات االتصاالت المصر،ة.

ك، كد الااحث لسػمادتكـ أف مػا سػتدلكف اػو مػف ايااػات عمػى األسػلمة الػكاردة ييػذه القالمػة تمثػ   ػيادة خي ػر 
ذ أ ػكر  كض  السر،ة التامة كمقتصركستككف م استخداميا عمى ما  تعم  االدراسة الم دانمة  ليػذا الاحػث، كا 

 لسمادتكـ حسف تعاكنكـ مع   إن  أتمنى مف هللا أف تثايكا خ را  عمى معاكنتكـ ل .

،،،،،ولسيادتكم جزيل الشكر ووافر االحترام والتقدير  
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 بيانات شخصية
 .................................................... :)االسم )اختياري  

 
 :المؤىل 

 أخسى  كتوزاِ يبجعتَس  بهوو  زاظبث  هَب بكبنوزٍوض

     

 

 :الوظيفنننننننننة 

 ضو يجهط 

 إ ازة
 يدٍس / َبئب يدٍس  بو

تكُونوجَب يدٍس 

 انًعهويبث

يدٍس إ ازة انًساجعت 

 انداخهَت
 يساجع  اخهي

     

 

 :سنوات الخبنننرة 

 ظُت فأكثس 20 20: أقم يٍ  15يٍ  15: أقم يٍ  10يٍ  10: أقم يٍ 5يٍ  ظُت 5أقم يٍ 

     

 

  :العمر 

ظُت فأقم 30  ٠٤ - ظُت ١٣ ظُت٠٣ – ٠٤   ظُت فأكثس ٠٣ 
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 القسم الثان 
 أسئمة االستبيان )االستقصاء(

 الننننننبنننننينننننان م
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 COSOأوالا: وصف المتغير المستقل، مكونات أنظمة الرقابة الداخمية وفق نموذج 

تحفػػػز ادارة ال ػػػركة أ رادىػػػا عمػػػى االلتػػػزاـ اال ػػػفا مة كالنزاىػػػة  1
      .كاألعماؿعند أداء األن طة 

تتخذ ادارة ال ركة ايراءات  كر،ػة كسػر،عة لمعاليػة الم ػاك   2
      .كاألخطاء    العم 

      ممتاز اليمك  التنظمم     ال ركة االمركنة كالقايممة لمتعد   3

 تكا ر لػد  ال ػركة ةكاعػد مكتكاػة تحػدد كاياػات كمسػ كلمات  4
      .األةساـ كالمكظف ف   يا

ادارة ال ػػػػػركة أ رادىػػػػػا عمػػػػى مكاكاػػػػػة التقػػػػػدـ كالتطػػػػػكر  تحفػػػػز 5
      .الحاص     نظاـ الرةااة الداخممة

 تمت  مكظفػك نظػاـ الرةااػة الداخممػة  ػ  ال ػركة االقػدرة عمػى  6
      .ح  الم اك  المينمة    الكةت المناسب

تيػػػػػر  ادارة ال ػػػػػركة تق ممػػػػػا دكر،ػػػػػا إلدارة المخػػػػػاطر ييػػػػػدؼ  7
      .الرةااة الداخممةتطك،ر نظاـ 

مسيـ نظاـ الرةااة الداخممة    ال ركة    الحػد مػف مخػاطر  8
      .نظـ تكنكلكيما المعمكمات المستخدمة

      .تطي  ادارة ال ركة يلمات متنكعة لتق مـ المخاطر المتكةعة 9

تضػػػ  ادارة ال ػػػركة الخطػػػط كاإليػػػراءات المناسػػػاة لمكاييػػػة  10
      .كالسمطرة عم يا اطر،قة ماللمةالمخاطر المتكةعة 

تقػػػػػـك ادارة ال ػػػػػركة يتحد ػػػػػد المخػػػػػاطر الداخممػػػػػة كالخاريمػػػػػة  11
      .المتكةعة لمحد مف التالعب االمعمكمات المحاسيمة

تعتمػد ادارة ال ػػركة عمػػى نتػػالج التق ػمـ المسػػاقة لممخػػاطر  ػػ   12
      .ادارة تمؾ المخاطر أك تينب حدكثيا

ادارة ال ػػركة سماسػػات ماللمػػػة لتحػػد ث كتطػػك،ر نظػػػـ تتينػػى  13
      .المعمكمات المحاسيمة لمكايية المخاطر المحتممة
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تسيـ أن طة الرةااػة  ػ  ال ػركة  ػ  الحػد مػف سػكء اسػتخداـ  14
      .السيالت كاألصكؿ كعدـ التالعب ييا

15 
تيدؼ أن طة الرةااة    ال ركة الى التحق  مػف مػد  التػزاـ 

األ ػػػراد العػػػامم ف  ػػػ  ال ػػركة يتطي ػػػ  القػػػكان ف كالمػػػكالح كا ػػة 
 .المنظمة ألن طة كعمممات ال ركة

     

 تػػكا ر لػػد  ال ػػركة أنظمػػة حد ثػػة كمطػػكرة كماللمػػة لمفصػػ   16
      .ي ف الكظال  كالمياـ

تسػػػاعد أن ػػػطة الرةااػػػة لػػػد  ال ػػػركة  ػػػ  ضػػػماف االسػػػتيااة  17
      .الماللـلممخاطر ا ك  مناسب ك   الكةت 

ت ػػػػم  أنظمػػػػة الرةااػػػػة لػػػػد  ال ػػػػركة كا ػػػػة أكيػػػػو األن ػػػػطة  18
      .كالعمممات الت غ ممة    ال ركة

تػػػػزكد نظػػػػـ المعمكمػػػػات كاالتصػػػػاالت لػػػػد  ال ػػػػركة األييػػػػزة  19
      .الرةايمة االمعمكمات الماللمة ك   الكةت المناسب

اإلدارة  تػػػػػكا ر لػػػػػد  ال ػػػػػركة ةنػػػػػكات اتصػػػػػاؿ مفتكحػػػػػة يػػػػػ ف  20
      .كالمكظف ف إلمصاؿ المعمكمات اليامة    الكةت المناسب

21 
تيػػر  ادارة ال ػػركة عمممػػة تحػػد ث كتطػػك،ر مسػػتمرة كدكر،ػػة 
ألنظمػػػػػة المعمكمػػػػػات كاالتصػػػػػاالت لػػػػػد يا كامػػػػػا  تكا ػػػػػ  مػػػػػ  

 .الخطط المكضكعة لمكايية المخاطر
     

لرةااػػة تخضػػ  أنظمػػة المعمكمػػات كاالتصػػاالت لػػد  ال ػػركة  22
      . عالة لمحد مف المخاطر المحتممة

 تػػػكا ر لػػػد  ال ػػػركة ةنػػػكات اتصػػػاؿ كا مػػػة ك عالػػػة  ػػػ  كا ػػػة  23
      .أرياء ال ركة

تطيػػػػػػ  ال ػػػػػػركة أسػػػػػػال ب اتصػػػػػػاؿ ميتكػػػػػػرة إلاػػػػػػالغ اإلدارات  24
      .كالييات المعنمة االمعمكمات ذات الصمة االمخاطر

25 
دكر،ػػػػػة كمسػػػػػتمرة عمػػػػػى تيػػػػػر  ادارة ال ػػػػػركة عمممػػػػػة رةااػػػػػة 

المككنػػػات الرةايمػػػة لمعاليػػػة األخطػػػاء كاالنحرا ػػػات  ػػػ  حػػػاؿ 
 .كيدت

     

تقـك ادارة ال ركة يتعػد   السماسػات كاإليػراءات الرةايمػة امػا  26
      . تناسب م  مصمحة ال ركة

تصػػػػػدر ادارة ال ػػػػػركة تقػػػػػار،ر تكضػػػػػح  مػػػػػو مسػػػػػ كل تيا عنػػػػػد  24
      .كالمحا ظة عمموتصممـ نظاـ رةااة داخممة  عاؿ 
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تقػػػػـك ادارة ال ػػػػركة امتااعػػػػة مػػػػد  تنف ػػػػذ الرةااػػػػة  ػػػػ  ضػػػػكء  28
      .التصحمحات كالتعدمالت

تتاػػ  ادارة ال ػػػركة سماسػػػة التق ػػػمـ الػػذات  ا ػػػك  مسػػػتمر مػػػف  29
      .خالؿ المراةاة المستمرة لون طة كالعمممات كتق مميا

لتحد ػػػػد مسػػػػتك  الرةااػػػػة تقػػػػـك ادارة ال ػػػػركة اعمممػػػػة المتااعػػػػة  30
      .كحايتيا لمتعد   اما  تالءـ م  الظركؼ كالتغ رات

 COBIT5ثانيا:المتغير المعدل أبعاد 

أىػػداؼ  تيػػدؼ حككمػػة تقنمػػة المعمكمػػات الػػى ضػػماف تحق ػػ  31
      .ال ركة

العمممػػػػػات  تسػػػػػاعد حككمػػػػػة تقنمػػػػػة المعمكمػػػػػات  ػػػػػ  انيػػػػػاز  32
      التيار،ة كعتكال   اة .

 تـ تحد د المخػاطر الناتيػة عػف اسػتخداـ تقنمػات المعمكمػات  33
دارتيا مف ةي  ال ركة       .كا 

التػػػ  تػػػدعـ  ضػػػركرة  ضػػػماف تػػػك  ر المػػػكارد الا ػػػر،ة الكػػػ ء 34
      .أىداؼ ال ركة

ال ػركة يتكمفػػة   ػتـ ضػماف تػػك  ر التقنمػة أالزمػػة لػدعـ أىػػداؼ 35
      .مثالمة

عنيػػػػػا  المعمكمػػػػػات كا عػػػػػداد  التقػػػػػار،ر ػػػػػتـ ةمػػػػػاس أداء تقنمػػػػػة  36
      ا فا مة عالمة

37 
اإليػػػػراءات   ػػػػتـ ا ػػػػراؾ يممػػػػ  األطػػػػراؼ ذات العالةػػػػة  ػػػػ 

التحق ػػ  األمثػػ  ألىػػداؼ  المتعمقػػة يتقنمػػة المعمكمػػات لضػػماف
 . ال ركة

     

كالقػػػكان ف كالقكاعػػػد  كيػػكد تكا ػػػ  كدعػػػـ يػػػ ف تقنمػػة المعمكمػػػات 38
      التنظمممة الخاريمة

النظػاـ  ال  كيد تطي   لحككمة تقنمة المعمكمات امعزؿ عػف  39
      .االلكتركن  المطي     ال ركة

المعمكمػػات   ػػتـ كضػػ  خطػػة اسػػترات يمة طك،مػػة األمػػد لػػنظـ  40
      .ا ك  دة   ككاضح

  ػػػػتـ تحد ػػػػد كممػػػػة كنكعمػػػػة المعمكمػػػػات المطمكاػػػػة كتصػػػػنمفيا 41
      .اإلسترات يمة  لم ركةكمستك  أمنيا اح ث تاللـ الخطة 
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  ػػػػػتـ تحد ػػػػػد المػػػػػ ىالت العمممػػػػػة المطمكاػػػػػة لممػػػػػكارد الا ػػػػػر،ة 42
      .كالميارات كالخيرات المطمكاة

يػػراءات االلتػػزاـ االسماسػػات الداخممػػة 43 كحقػػكؽ  تكيػػد معػػا  ر كا 
      . الممكمة كن ر الكع  اأمف نظـ المعمكمات

عمػػ    ػػتالءـ مػ  طيمعػػة كيػد ىمكػػ  تنظممػػى كاضػح كممػػرف  44
      .كحيـ ال ركة

 ػػ   تكيػػد خطػػط لضػػماف كيػػكدة النظػػاـ االلكتركنػػ  المطيػػ  45
      .ال ركة

      .التنف ذ تكيد خطط لفحص كالتدر،ب كالمرايعة ما اعد 46

 تـ تحد د يرميمات النظػاـ المطمػكب حمازتيػا ككضػ  ك نظػـ  47
      .الرةااة الماللمة عم يا كصمانتيا

 ػػػتـ تحد ػػػد اليرميمػػػات المطمكاػػػة مػػػف ح ػػػث التصػػػممـ المػػػرف  48
      كاالحتمايات الحالمة كالمستقيممة ككمفمة يم  اليمانات.

 ػػػػػتـ تحد ػػػػػد المخريػػػػػات المطمكاػػػػػة كتكثمقيػػػػػا كتحد ػػػػػد يلمػػػػػات  49
      المعالية الماللمة ليا كةايم تيا لمرةااة.

اليد ػدة كتيي ػز   تـ تيي ز المعدات االلكتركنمػة كاليرميمػات 50
      الصمانة الكةالمة الالزمة لممعدات.

 ػػػتـ تػػػك  ر معػػػا  ر يرميمػػػات النظػػػاـ المختمفػػػة مثػػػ  األمػػػاف  51
      كالترك ب كالصمانة كالرةااة ككمفمة االستغالؿ األمث  لمنظاـ.

52 
 ػػتـ تحد ػػػد المعػػػا  ر المتعمقػػػة يترك ػػب كت ػػػغ   النظػػػاـ  مثػػػ  

اليرميمػػػػػات التطيمقمػػػػة كخطػػػػػط التنف ػػػػػذ التػػػػدر،ب كحيػػػػػـ أداء 
 كتحك،  النظاـ كاليمانات.

     

 ػػػػتـ ترك ػػػػب كاعتمػػػػاد يرميمػػػػات خاصػػػػة لمكاييػػػػة التغ ػػػػرات  53
      الطارلة كمعاليتيا أثناء س ر العم .

يػراء تكثمقيػا  54  تـ كض  سماسة اطالؽ اليرميمػات كتكز،عيػا كا 
      كتحد د مس كلمة الصمانة عم يا.

ال ػػػػركة عمػػػػى تحد ػػػػد النقػػػػال الم ػػػػتركة مػػػػ  الزعػػػػالف  تعمػػػػ  55
      كطيمعة العالةة معيـ لتسي   عمممة الرةااة.

دارة  56  كيػػد نظػػاـ دة ػػ  لتكث ػػ  اليمانػػات كتصػػنمفيا كحما تيػػا كا 
      حسااات المستخدم ف ليا.



 ...... COSOومكونات الرقابة الداخلية وفقاً الطار  COBIT 5أثر التكامل بين أبعاد      وليد مسري عبد العظيم اجلبليد/      
 

  
 

 
 

  224  

 

صدار الفكات ر. 57        تضمف النظاـ ايراءات احتساب التكمفة  كا 

امػػػػػػػػداد مسػػػػػػػػتداـ لمطاةػػػػػػػػة لمكةػػػػػػػػ  المعمكمػػػػػػػػات   ػػػػػػػػتـ تػػػػػػػػك  ر 58
      .التكنكلكيمة

 ػػك ر النظػػاـ تكث ػػ  عمممػػات االنطػػالؽ كالت ػػغ   كاسػػتمرارىا  59
      كالسيالت كيداكؿ العم  المعمار .

 كيػػد لػػد  ال ػػركة نظػػاـ خػػاص لتحضػػ ر اليمانػػات كيمعيػػا  60
      كاالحتفام ييا.

لمعاليػػػة األخطػػػاء كأعمػػػاؿ  كيػػػد لػػػد  ال ػػػركة نظػػػاـ خػػػاص  61
      استخداـ النظاـ.

 ػػتـ تػػػك  ر االحتمايػػػات الت ػػػغ ممة كتحد ػػػد مسػػػتكمات الخدمػػػة  62
      المقدمة.

 تـ تحد د يلمة لمرةااة عمى العمممات الداخممة كتع  ف مسػتك   63
      التقر،ر عف ىذه الرةااة.

اػػالقكان ف يػػتـ الحصػػكؿ عمػػى تأك ػػد مسػػتق  مػػف ح ػػث االلتػػزاـ  64
      كاالحتمايات التنظمممة كااللتزاـ االتعاةدات.

تتػػػػػػػك ر معمكمػػػػػػػات مناسػػػػػػػاة حػػػػػػػكؿ مسػػػػػػػتك  حككمػػػػػػػة تقنمػػػػػػػة  65
      المعمكمات المكيكدة    ال ركة .

 كيػػد تحد ػػد ايلمػػات الرةااػػة عمػػى العمممػػات الداخممػػة كتحد ػػد  66
      مستك  التقر،ر عف ىذه الرةااة.

معػػػػػا  ر رةايمػػػػػة لمتااعػػػػػة كتق ػػػػػمـ أداليػػػػػا   تػػػػػك ر  ػػػػػ  ال ػػػػػركة 67
      الت غ م  كا ك  دكر .

 تػػػػػك ر ااػػػػػالغ عػػػػػف المسػػػػػتك  اإلدار  المعنػػػػػ   ػػػػػ  الكةػػػػػت  68
      المناسب عف أ  م تالت أك ثغرات    الرةااة الداخممة .

 كيػػػد تناسػػػب لنظػػػاـ الرةااػػػة الداخممػػػة المسػػػتخدـ مػػػ  طيمعػػػة  69
      ليا ال ركة.المخاطر الت  ممكف أف تتعرض 

70 
 تمتػػ  العػػاممكف  ػػ  ميػػاؿ التػػدة   كالرةااػػة ااالسػػتقاللمة عػػف 
اإلدارة التنف ذمػػػػة ممػػػػا مسػػػػاىـ  ػػػػ  تحسػػػػ ف ايػػػػراءات الرةااػػػػة 

 .الداخممة
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 ثالثاا: المتغير التابع، مخاطر المحاسبة السحابية 

تك ر ال ركة األمف الماد  المتعم  االيمانػات كطػرؽ الت ػف ر  71
      .الخاصة ييا كاالتعاكف م  ال ركات المزكدة

تمػػنح ال ػػركة المسػػتخدم ف المخػػكل ف  قػػط صػػالحمة الػػدخكؿ  72
      .الى اليمانات المحاسيمة

تقػػػػػػـك ال ػػػػػػركة يتسػػػػػػي   عمممػػػػػػات الػػػػػػدخكؿ الػػػػػػى اليمانػػػػػػات  73
      .كالتطيمقات لمحد مف مخاطر الت غ   الظاىر  

االقػػػدرة عمػػػى تميمػػػة احتماياتيػػػا  تمتػػػ  مػػػزكد الخدمػػػة لم ػػػركة  74
      .كمتطمااتيا

75 
تتا  ادارة ال ركة سماسة كاضحة    حاؿ كاف مزكد الخدمة 
ا ػػػػر ةػػػػادر عمػػػػى تػػػػك  ر المسػػػػتك  المطمػػػػكب مػػػػف الحمامػػػػة 

 .لميمانات
     

تطي  ال ركة ايراءات لحمامػة سػيالت الػدخكؿ مػف الحػذؼ  76
      .ا ر المقصكد أك الكصكؿ ا ر المصرح او

تحتف  ال ركة ينسخ احتماطمة مف اليمانات الت   ػتـ تزك،ػدىا  77
      .لمزكد الخدمة السحايمة

تحػػػػػتف  اليمانػػػػػات ينسػػػػػخ مػػػػػف الكثػػػػػال  المتعمقػػػػػة االعمممػػػػػات  78
      .الت غ ممة كالخاصة االسماسات كاإليراءات كالمس كلمات

المتعمقػة تتحق  ال ركة مف سػالمة نقػ  اليمانػات كاإليػراءات  79
      .ييا لضماف عدـ تعرضيا لممخاطر

تقػػـك ال ػػركة يتحد ػػد أ  اختػػراؽ ليمانػػات المحاسػػاة السػػحايمة  80
      .كاإلاالغ عنيا لمحد مف المخاطر النايمة عف ىذا االختراؽ

 

 


