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 هاشم عهي هاشم.د.أ

: املهخـص

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور التدقيؽ الداخمي في تحديد وتقييـ المخاطر التشػيمية لتكنولوجيا

المعمومات في عينة مف الشركات العراقية في محافظة البصرة ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحثاف بتصميـ استمارة
 مف المدققيف الداخمييف واعضاء إدارة عميا031 استبياف كأداة لجمع البيانات مف عينة الدراسة المكونة مف
. شركات عراقية تنتمي إلى أربعة قطاعات6 يعمموف في

وفي ضوء الدراسة النظرية والعممية لمموضوع توصؿ الباحثاف إلى جممة مف اإلستنتاجات مف أىما يمكف اف

 وفي.يساىـ التدقيؽ الداخمي في تحديد وتقييـ المخاطر التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات في الشركات العراقية
ضوء تمؾ اإلستنتاجات يوصي الباحثاف بضرورة زيادة اىتماـ إدارة الشركات العراقية بأنشطة التدقيؽ الداخمي
ومنحو المزيد مف الصالحيات لمساعدتيا عمى التأكد مف كفاية وصحة السياسات واإلجراءات المعتمدة لمواجية
.المخاطر التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات و الرقابة عمييا
Abstract
The purpose of the research is to know the role of internal auditing in identifying and
evaluating the operational risks of information technology in a sample of Iraqi
companies in Basra governorate through the internal audit plans procedures and
reports qualifications and skills possessed by the internal auditor Assess the
operational risks of information technology and then report them to the company's
management. To achieve this goal the researchers designed a questionnaire form as a
data collection tool from the study sample of 130 internal auditors and senior
management members working in six Iraqi companies belonging to four sectors.
In the light of the theoretical and practical study of the subject the researchers reached
a number of conclusions whether or not there is an internal audit role in identifying
and evaluating the operational risks of information technology in Iraqi companies. In
light of these conclusions the researchers recommend that the management of Iraqi
companies should increase their interest in the internal audit activities and give them
more powers to help them ascertain the adequacy and validity of policies and
procedures adopted to address the operational risks of information technology and
control.
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املقـذمـــت

في ظؿ المنافسة الشديدة والتطور التكنولوجي المستمر ظيرت أماـ الشركات تحديات وفرص جديدة وكاف عمى
الشركات اف تقوـ باستػالؿ الفرص المتاحة أماميا والتي تحقؽ مف خالليا البقاء واالستمرار في تأدية النشاط
وتحقيؽ االىداؼ المحددة ومف ىذه الفرص تأتي ضرورة استخداـ التكنولوجيا في تنفيذ االنشطة التشػيمية وعمى
وجو الخصوص استخداـ تكنولوجيا المعمومات في تنفيذ األنشطة التشػيمية لمشركات والتخمص مف المشاكؿ

المرافقة لمتشػيؿ اليدوي (التقميدي) واالستفادة مف تحقيؽ مزايا متعددة كالسرعة والدقة والتماثؿ.
إف استخداـ تكنولوجيا المعمومات في تنفيذ األنشطة التشػيمية لمشركات ينطوي عمى العديد مف المخاطر التي قد
تكوف في كؿ مف عمؿ المكونات المادية لمحاسوب البرامجيات شبكات االتصاؿ قواعد البيانات باإلضافة الى
مخاطر العامميف (العنصر البشري) .ونظ اًر لتنوع وتطور المخاطر التشػيمية التي تواجييا الشركات في تنفيذ
انشطتيا اليومية فإنو مف الصعب عمى اإلدارة التػمب عمى ىذه المخاطر .لذلؾ تحتاج أدارة الشركات إلى وجود

جية داخمية مستقمة تقوـ بتقييـ فعالية وكفاية اجراءات وتدابير السيطرة عمى ىذه المخاطر .ويعد التدقيؽ الداخمي
الجية الساندة إلدارة الشركات لمقياـ بتحديد وتقييـ المخاطر التشػيمية مف خالؿ خطط واجراءات التدقيؽ الداخمي
والتقرير عنيا إلى اإلدارة العميا لكي تقوـ اإلدارة باتخاذ االجراءات المناسبة لمسيطرة عمييا وتخفيضيا إلى الحدود

المقبولة .لذلؾ زاد اىتماـ الشركات بالتدقيؽ الداخمي .ومف أجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث تـ تقسيـ البحث إلى أربعة
محاور تضمف المحور االوؿ مدخؿ إلى مفيوـ التدقيؽ الداخمي ويتناوؿ المحور الثاني المخاطر التشػيمية
لتكنولوجيا المعمومات أما المحور الثالث فتطرؽ إلى العالقة بيف التدقيؽ الداخمي والمخاطر التشػيمية لتكنولوجيا
المعمومات وخصص الباحثاف المحور الرابع لتحميؿ نتائج االستبانة واختبار الفرضيات وفي الختاـ عرض
لإلستنتاجات التي توصؿ إلييا الباحثاف والتي في ضوئيا تـ تقديـ التوصيات المناسبة.
مشكمة البحث

تتبمور مشكمة البحث في التساؤؿ اآلتي :

ما ىو دور التدقيؽ الداخمي في تحديد وتقييـ المخاطر التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات؟

هدف البحث

معرفة مساىمة التدقيؽ الداخمي في تحديد وتقييـ المخاطر التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات في الشركات العراقية

التي تستخدـ انظمة تكنولوجيا المعمومات في تنفيذ نشاطيا.
فرضية الدراسة

يقوـ البحث عمى فرضية واحدة ىي :
ال يساىـ التدقيؽ الداخمي في تحديد وتقييـ المخاطر التشػػيمية لتكنولوجيػا المعمومػات فػي الشػركات العراقيػة (عينػة
الدراسة).
المحور األول  /مدخل إلى مفهوم التدقيق الداخمي.

ميما كاف التوافؽ أو االختالؼ بيف المؤرخيف حوؿ نشأة وتطور التدقيؽ الداخمي عبر الزمف إالّ أنو يمكف القوؿ
أف مفيوـ التدقيؽ الداخمي الحديث قد انبثؽ منذ تأسيس معيد المدققيف الداخمييف ( Institute of Internal
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 )Auditorsعاـ  0490في فموريدا -الواليات المتحدة األمريكية ىنا بدأت تتضح مفاىيـ وآليات التدقيؽ الداخمي
واصبح المدققوف الداخميوف يشعروف بالمستوى الميني الالئؽ( .الوردات .)64 :4109
( )1تعريف التدقيق الداخمي :

يعرؼ معيد المدققيف الداخمييف ( ) IIAالتدقيؽ الداخمي في بياف مسؤوليات المدقؽ الداخمي عاـ  0491بأنو " :
عبارة عف وظيفة تقييـ مستقمة يتـ أنشاؤىا داخؿ المنظمة بيدؼ فحص وتقييـ أنشطتيا لخدمة ىذه المنظمة "
(عبد الزىرة  .) 40 :4116وفي السنوات األخيرة حاوؿ معيد المدققيف الداخمييف ( )IIAتقديـ تعريفاً جديداً
لمتدقيؽ الداخمي يكوف اكثر انسجاماً مع التطورات الحديثة مف التػيرات اإلقتصادية وثورة المعمومات واالتصاالت

وبما يؤكد عمى أىمية التدقيؽ الداخمي لمشركات .كما اصدر عاـ  0444تعريفاً جديداً لمتدقيؽ الداخمي بأنو " :

نشاط توكيدي واستشاري مستقؿ وموضوعي مصمـ إلضافة قيمة لممنشأة وتحسيف عممياتيا وىو يساعد المنشأة

عمى تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ ايجاد منيج منظـ ومنضبط لتقييـ وتحسيف فعالية عمميات إدارة المخاطر والرقابة
والحوكمة " (.)Pickett 2010: 313

كما عرؼ مجمس المعايير المحاسبية والرقابية في جميورية العراؽ التدقيؽ الداخمي بأنو  " :جياز تقويمي مستقؿ

ضمف تشكيالت المنشأة ويعتبر أحد وسائؿ الرقابة الداخمية الفعالة تنشئو االدارة لمقياـ بخدمتيا وطمأنتيا عمى أف
وسائؿ الضبط الموضوعة مطبقة وكافية مف خالؿ مجموعة مف الضوابط واالجراءات لتحقيؽ العمميات والقيود
بشكؿ مستمر لضماف دقة البيانات المحاسبية واالحصائية ولمتأكد مف حماية أصوؿ وأمواؿ المنشأة والتحقؽ مف
اتباع موظفي المنشأة لمسياسات والخطط واإلجراءات اإلدارية المرسومة ليـ" (الدليؿ رقـ  3 : 9 4111ديواف

الرقابة المالية االتحادي .) www.fbsa.gov.iq
مف كؿ ما تقدـ يرى الباحثاف أف التدقيؽ الداخمي ىو نشاط فحص وتقييـ داخمي مستقؿ وموضوعي يساعد إدارة
الشركة في الحكـ عمى كفاءة وفاعمية نظـ الرقابة الداخمية وادارة المخاطر والحوكمة مف خالؿ فحص وتقييـ
جميع انشطة الشركة المالية والتشػيمية واالدارية وتقديـ المقترحات والتوصيات التي تضيؼ قيمة لمشركة وتحسف

ثـ تحقيؽ الشركة أىدافيا .وأف التدقيؽ الداخمي يشكؿ ضماناً ومرتك اًز اساسياً بشكؿ مستقؿ داخؿ
عممياتيا ومف ّ
الشركة ويقدـ خدمات التأكيد واالستشارة المناسبة إلى االدارة العميا والى لجاف التدقيؽ في الشركة بواسطة التقارير
التي يرفعيا إلى كؿ مف ىذه الجيات مما يساىـ عمؿ التدقيؽ الداخمي بإضافة القيمة لمشركة مف خالؿ تحديد
وتقييـ المخاطر التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات ورفع التقارير الالزمة بما يساعد الشركة عمى تحقيؽ أىدافيا

باتباع مدخؿ منيجي منظـ.

( )2أهداف التدقيق الداخمي  :ويمكف ايضاح أىداؼ التدقيؽ الداخمي التي اصدرتيا منظمات مينية مختصة
بالتدقيؽ الداخمي بالجدوؿ اآلتي :
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الجدول رقم ()1

أهداف التدقيق الداخمي بحسب المنظمات المهنية :
اهداف التدقيق الداخلي
المنظمة
معهد المدققين الداخلين (.)IIA
 التأكد من ان السياسات والخطط واإلجراءات الموضوعة منن بلنا اإلدارتنفذ كما هي دون اي انحراف.
 تدبيق وتقييم مدى كفاء وفاعلية وسنالا الربالنة المالينة والمحاسنلية التنيتتلعها الشركة.
 التأكد من توفر حماينة كافينة لموجنودات الشنركة ضند السنربة واإلخنتواإلسراف.
 التحقق من إمكانية االعتماد علن اللياننات المحاسنلية واإلحينالية الم لتنةفي دفاتر وسج ت الشركة.
االتحاد الدولي للمحاسبين ()IFAC
 الفحص واإلشراف عل نظام الربالة الداخلية.بموجب المعيار الدولي للتدقيق رقم
 فحص المعلومات المالية والتشغيلية.(( 016
 فحص الجدوى اإلبتيادية للعمليات وكفاءتها وفاعليتها. فحننننص اإللتننننوام لننننالقوانين واإلنظمننننة وسياسننننات وتوجيهننننات االداروالمتطللات الخارجية والداخلية األخرى.
 تحسين إدار المخاطر من خ ا تحديد وتقييم المخاطر المهمة. تقيننيم عمليننات الحوكمننة فيمننا يتعلننق لتحقيننق هنندافها مننن ناحيننة االخ ن قوالقنننيم واالداء والمسننناللة واييننناا المعلومنننات الننن الجهنننات المعنينننة فننني
المنظمنننة وفاعلينننة اإلتيننناا لنننين المكلفنننين لالحوكمنننة والمننندبقين النننداخليين
والخارجيين واإلدار .
ديوان الرقابة المالية االتحادي لجمهورية  -إعاد النظر لالنظام المحاسلي ونظام الربالة الداخلية.
العراق ضمن ( الدليل االسترشادي
 اختلار المعلومات التشغيلية.لوحدات التدقيق الداخلي).
 فحص الجدوى اإلبتيادية للعمليات وكفاءتها وفاعليتها. فحص اإللتوام لالقوانين واألنظمة والتعليمات والسياسات الموضوعة منبلا االدار .
المصدر :بتصرؼ عف(العامري ()01: 4101شربة ()14: 4101الدليؿ االسترشادي لوحدات التدقيؽ الداخمي.)8 :

()3أهمية التدقيق الداخمي  :أشار (مخموؼ  )64 :4111إلى أف أىمية التدقيؽ الداخمي في مجاؿ إدارة

المخاطر تكمف في قياـ التدقيؽ الداخمي بتقييـ إدارة المخاطر وتحديد مدى فاعميتيا وتقديـ اإلقتراحات والتوصيات
الالزمة لإلدارة العميا في سبيؿ تحسينيا مف خالؿ تحديد المخاطر الميمة وتقييميا وتقديـ الحموؿ المناسبة

لمواجيتيا وتخفيضيا إلى الحدود المقبولة لكي تحقؽ الشركة أىدافيا .وكذلؾ تقييـ مدى تعرض الشركة لممخاطر
ومدى كفاءة اجراءات ادارة المخاطر في مواجيتيا.
مف خالؿ ما سبؽ يرى الباحثاف أف أىداؼ وأىمية التدقيؽ الداخمي تكمف في إضافة قيمة لمشركة مف خالؿ دوره
اإلستشاري والموضوعي في تحسيف وزيادة فرص انجاز أىداؼ الشركة وتحسيف االجراءات والعمميات المتبعة

وتوفير نظـ رقابة داخمية فعالة تخفيض المخاطر التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات إلى مستويات مقبولة مف خالؿ
تحديدىا وتقييـ أثارىا تحسيف عمميات الحوكمة .
المحور الثاني  /المخاطر التشغيمية لتكنولوجيا المعمومات

بالرغـ مف المزايا المتعددة التي تحصؿ عمييا الشركات مف استخداـ تكنولوجيا المعمومات في األنشطة التشػيمية
إالّ أف ذلؾ ال يخموا مف وجود مخاطر عديدة مما يفرض عمى الشركات ضرورة السيطرة عمى تمؾ المخاطر

78

دور التدقيق ادلاخيل يف حتديد وتقيمي اخملاطر التشغيلية لتكنولوجيا املعلومات يف عينة من الرشاكت العراقية يف حمافظة البرصة.....
ووضع اإلجراءات المناسبة لمواجيتيا وتخفيضيا إلى الحدود المقبولة فضالً عف تحمؿ الخسائر المادية الناتجة
عف ىذه المخاطر.

( )1تعريف المخاطر التشغيمية لتكنولوجيا المعمومات  :عرؼ معيد المدققيف الداخمييف االمريكي ()IIA
المخاطر بأنيا  " :مفيوـ يستخدـ لقياس حاالت عدـ التأكد في عمميات التشػيؿ والتي تؤثر عمى قدرة الشركة

في تحقيؽ أىدافيا " (فالح و جميؿ .)00 :4101
وعرفت المخاطر في مجاؿ أنظمة تكنولوجيا المعمومات مف قبؿ المعيد الوطني األمريكي لممعايير والتكنولوجيا
( ) NISTضمف ( دليؿ إدارة المخاطر ألنظمة تكنولوجيا المعمومات) عمى أنيا  " :المخاطر ىي دالة عمى
احتماؿ وجود مصدر تيديد معيف يمارس قابمية تأثير م حتممة معينة ،وما ينتج عف ذلؾ مف تأثير ضار عمى

الشركة "(Stonebumer & et al 2002:8)..

كما أشار (حمودي  )10 :4106إلى تعريؼ مخاطر

تكنولوجيا المعمومات بأنيا  ":كؿ ما ينتج عنو وجود خطأ أو خمؿ في تكنولوجيا المعمومات تؤدي إلى تأثير سمبي
عمى اعماؿ الشركة ".

إف استخداـ التكنولوجيا ونظـ المعمومات و تشػيؿ البيانات إلكترونياً قد غير الطريقة التي تدير بيا الشركة

أعماليا ،وشجعت الكفاءة التشػيمية وساعدت في صنع القرار .وأوجدت بالمقابؿ تحديات وتيديدات كثيرة

(المخاطر) مما يستمزـ عمى إدارة الشركة تحديد ىذه المخاطر وتقييـ أثارىا ووضع االجراءات المناسبة لمسيطرة
عمييا وتخفيضيا إلى مستويات مقبولة .ويختمؼ نوع المخاطر التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات الموجودة في

الشركات بحسب درجة تعقيد استخداـ التكنولوجيا فييا( .الجوىر وآخروف  .)41 :4101وتشكؿ المخاطر
التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات عنص اًر رئيساً في إدارة المخاطر ألف معمومات الشركة ىي مف بيف أىـ أصوليا

ثـ يعتمد نجاح اعماؿ الشركة بشكؿ كبير عمى
الحيوية وىي ذات أىمية قصوى لنجاح الشركة وبموغ أىدافيا ومف ّ
دقة وسالمة واستمرار توفر المعمومات.)Abu-Musa 2006:26 ( .)Hadden & et al 2011:7( .
في ضوء ما تقدـ يرى الباحثاف انو يمكف تعريؼ المخاطر التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات بأنيا :اآلثار السمبية
واالضرار المحتممة الوقوع في النشاط التشػيمي لمشركة والناجمة عف وجود تيديد معيف يستػؿ نقاط ضعؼ معينة

موجودة في نظـ تكنولوجيا المعمومات المنفذة لمنشاط التشػيمي لمشركة .تتمثؿ أىـ خطوة تتخذىا اإلدارة في عممية
إدارة المخاطر بتحديد مصادر المخاطر ،وما ىي المناطؽ التي يمكف أف تحدث فييا المخاطر .ىذا سيعطي
ثـ يمكف تكييؼ سياسات وخطط واجراءات لتخفيؼ
معمومات حوؿ التيديدات المحتممة ،نقاط الضعؼ ومف ّ
المخاطر إلى حدود مقبولة.
( )2مصادر المخاطر التشغيمية لتكنولوجيا المعمومات  :تتعدد المصادر التي تسبب المخاطر التشػيمية
لتكنولوجيا المعمومات في الشركات ،لكوف المخاطر تتصؼ بالديناميكية والتػيير المستمر مع استمرار استخداـ

الشركة لتكنولوجيا المعمومات وبحسب تصنيؼ دراسات سابقة في مجاؿ مخاطر تكنولوجيا المعمومات فإف
مصادر المخاطر التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات يمكف تحديدىا باآلتي :
( ( )Snyder & et al : 1991) ( Stoneburner & et al : 2002) (Hinz 2005البحيصي والشريؼ :
 ( )Korrvessis : 2015 ( )4118جعفور.)4101 :
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مصادر داخمية  :ويقصد بيا أف تكوف المخاطر التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات ناتجة عف مسبب مف داخؿ
الشركة.
مصادر خارجية  :ويقصد بيا أف تكوف المخاطر التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات ناتجة عف مسبب خارج
الشركة.
مصادر البنى التحتية  :ويقصد بيا أف تكوف المخاطر التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات ناتجة عف مكونات
تكنولوجيا المعمومات التي تستخدميا الشركة في عمميات التشػيؿ اإللكتروني.
مصادر عالية التكرار منخفضة األثر :ويقصد بيا المخاطر التي يتكرر حدوثيا لكنيا ذات أثار وخسائر
مالية منخفضة وضئيمة.
مصادر منخفضة التكرار عالية األثار  :ويقصد بيا األحداث ذات التأثير والخسائر المالية الكبيرة ولكف
احتماؿ وقوعيا منخفض جداً.
مصادر متعمدة  :ويقصد بيا األحداث واالفعاؿ التي تحدث بقصد وتعمد مف قبؿ العامميف بيدؼ الضرر
والتخريب.
مصادر غير متعمدة  :ويقصد بيا االحداث واالفعاؿ التي تحدث نتيجة أخطاء غير مقصودة مف قبؿ
العامميف.
مصادر عمميات اإلدخاؿ  :ويقصد بيا المخاطر التي تنتج عف عمميات إدخاؿ البيانات إلى الحاسوب
واألنظمة اإللكترونية.
مصادر عمميات التشػيؿ (المعالجة)  :ويقصد بيا المخاطر التي تنتج عف عمميات معالجة وتشػيؿ البيانات
التي تـ ادخاليا إلى الحاسوب والنظـ اإللكترونية.
مصادر عمميات اإلخراج  :ويقصد بيا المخاطر التي تنتج عمميات الحصوؿ عمى مخرجات التشػيؿ
اإللكتروني وايصاليا إلى مستخدمييا.

مما سبؽ يرى الباحثاف أف جميع مصادر الخطر اعاله قد يسبب وجودىا مجتمعة أو وجود بعض منيا أثا اًر

وعواقب سمبية عمى سير عمؿ النشاط التشػيمي لمشركة وتقؼ عائقاً في طريؽ استمرار انشطة الشركة وتحقيؽ

أىدافيا .وأف أغمب المصادر تشير إلى مخاطر العنصر البشري مسبباً رئيساً في أغمب مصادر المخاطر
التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات .لذلؾ يتطمب مف إدارة الشركة التركيز عمى ىذه المصادر بصورة رئيسة ووضع

السياسات واإلجراءات القوية والمناسبة لمواجيتيا.
ولػػػرض تحديػػد أنػواع المخػػاطر التشػػػيمية لتكنولوجيػػا المعمومػػات والتعػػرؼ عمػػى اكبػػر قػػدر ممكػػف منيػػا فقػػد أعتمػػد
الباحث ػػاف عم ػػى بح ػػوث ود ارس ػػات س ػػابقة عربي ػػة وأجنبي ػػة تناول ػػت موضػػػوع أنػ ػواع المخ ػػاطر التش ػػػيمية لتكنولوجي ػػا

المعمومػػات وفػػي جوانػػب مختمفػػة مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى أنػواع المخػػاطر التػػي يتفػػؽ عمييػػا البػػاحثوف .وبحسػػب مػػا
اس ػػتطاع الباحث ػػاف م ػػف الوص ػػوؿ إلي ػػو م ػػف تم ػػؾ الد ارس ػػات ف ػػإف المخ ػػاطر التش ػػػيمية لتكنولوجي ػػا المعموم ػػات يمك ػػف
ايضاحيا في قائمة المخاطر اآلتية :
جدول رقم ()2

قائمة المخاطر التشغيمية لتكنولوجيا المعمومات.
ت
1
2
3
4
5
6

نوع المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات
مخاطر فشا األنظمة والحاسلات والمكونات المادية.
مخاطر الفيروسات والشفرات الضار .
مخاطر الطليعة وخطط الطوارئ الموضوعة.
مخاطر النار والرطولة.
مخاطر التيار الكهرلالي.
مخاطر سربة الحاسلات.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

مخاطر سربة الليانات والمعلومات.
مخاطر تلف وفقدان الليانات.
مخاطر الت عب لالليانات والمعلومات.
مخاطر االفعاا المقيود للموظفين.
مخاطر االفعاا غير المقيود للموظفين.
مخاطر الويوا غير المرخص.
مخاطر تلادا االدوار لين الموظفين (دوران الموظفين).
مخاطر شلكات االتياا.
مخاطر التقادم للحاسلات واالنظمة والملفات.
مخاطر القرينة (الهكر).
مخاطر التحدي ات غير المنسقة.
مخاطر االدخاا والتشغيا(المعالجة) واالخراج.
مخاطر عدم كفاية اجراءات الربالة.
مخاطر انتحاا الشخيية والسرية.
مخاطر كلمات المرور.
مخاطر االحتياطات االمنية والجدار الناري.
مخاطر االحتياا.

المصدر:مف اعداد الباحثاف باالستناد إلى( جعفور()4101 :حمودي ()4106:الحجاميKorrvessis ()4101:
.)Alem :2013 ( )Alseiari : 2015( ): 2015
المحور الثالث  /عالقة التدقيق الداخمي بالمخاطر التشغيمية لتكنولوجيا المعمومات.

لك ػػي تتأك ػػد إدارة الش ػػركة م ػػف مػ ػػدى كفاي ػػة وس ػػالمة وص ػػحة اإلجػ ػراءات المس ػػتخدمة لتقمي ػػؿ المخ ػػاطر التش ػػػيمية

لتكنولوجيػػا المعمومػػات والسػػيطرة عمييػػا فأنيػػا تحتػػاج إلػػى وجػػود جيػػة داخميػػة تقػػدـ ىػػذا التأكيػػد وتطمػػأف اإلدارة بيػػذا
الػػػرض ويمثػػؿ التػػدقيؽ الػػداخمي الجيػػة الداخميػػة المناسػػبة لتقػػديـ ىػػذا التأكيػػد لػػإلدارة اسػػتناداً إلػػى المفيػػوـ الحػػديث

لمتدقيؽ الداخمي .فقد اكد تعريؼ معيد المدققيف الداخمييف ( )IIAسنة  0444عمػى اف التػدقيؽ الػداخمي ىػو نشػاط

ينشأ داخؿ الشركة إلضافة القيمة جراء الخدمات التأكيدية واالستشارية التي يوفرىا فػي سػبيؿ تقييمػو لمػدى فاعميػة
عمميػػات أدارة المخػػاطر والمسػػاىمة فػػي تحسػػينيا(.منى وتيجػػاني  .)340: 4101وبػػيف األصػػدار الحػػديث لالطػػار
المرجعػي الػدولي لمممارسػػات المينيػة لمتػػدقيؽ الػداخمي والصػادر عػػف معيػد المػػدققيف الػداخمييف ( )IIAسػػنة 4101
عمػػى اف رسػػالة ميمػػة التػػدقيؽ الػػداخمي ىػػي تعزيػػز والحفػػاظ عمػػى قيمػػة الشػػركة مػػف خػػالؿ تػػوفير تأكيػػد موضػػوعي
ونصائح ومضموف ورؤية قائمة عمى المخاطر.2015 : 3 (IIA ( .

إف الت ػػدقيؽ ال ػػداخمي يق ػػوـ بتحدي ػػد االنش ػػطة الت ػػي تتض ػػمف مخ ػػاطر عالي ػػة واقتػ ػراح التوص ػػيات وط ػػرؽ واجػ ػراءات
تخفيضيا ويقوـ برفع تقارير إلى االدارة العميا عنيا لتقوـ االدارة باتخاذ تدابير المعالجة المالئمة في السيطرة عمػى
ىذه المخاطر وتخفيضيا إلى الحػدود المقبولػة .ومػف ث ّػـ فػأف لمتػدقيؽ الػداخمي دو اًر ميمػاً فػي مسػاعدة اإلدارة العميػا
والشػػركة عموم ػاً فػػي تحديػػد وتقيػػيـ ومراقبػػة المخػػاطر التشػػػيمية لتكنولوجيػػا المعمومػػات وضػػماف اف االنشػػطة تسػػير
وفػػؽ كفػػاءة وفاعميػػة وتحػػت رقابػػة داخميػػة كفػػؤة ( .نجػػاة  .) 064:4106وحػػدد معيػػد المػػدققيف الػػداخمييف  IIAبػػأف
نطػػاؽ التػػدقيؽ الػػداخمي يجػػب اف يشػػمؿ تحديػػد وتقيػػيـ المخػػاطر وانظمػػة الرقابػػة وحػػدد اإلجػراءات الرئيسػػة المنظمػػة
التػػي يمكػػف أف يتبعيػػا التػػدقيؽ الػػداخمي تجػػاه المخػػاطر التشػػػيمية لتكنولوجيػػا المعمومػػات بمػػا يػػأتي( :دحػػدوح م ػراد
) 381 :4109
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( )0تحديد المخاطر :تعد عممية تحديد المخاطر مف أولى الخطوات التي يتبعيا المدقؽ الداخمي في التعامؿ مع
المخاطر ويقصد بتحديد المخاطر التعرؼ عمى الثػرات ونقاط الضعؼ الموجودة في أنظمة تكنولوجيا المعمومػات
المسػػتخدمة والتػػي يكػػوف ليػػا أثػػر سػػمبي عمػػى تحقيػػؽ أىػػداؼ الشػػركة واسػػتمرار نشػػاطيا .ويقػػوـ المػػدقؽ الػػداخمي

باستخداـ اساليب منظمة لتحديد ىذه المخاطر وىي :

 إجراء مسح شػامؿ لممخػاطر التشػػيمية لتكنولوجيػا المعمومػات المػؤثرة بنشػاط الشػركة وعمػى تحقيػؽ اىػدافيا وىػذا
المسػػح يسػػاىـ فػػي تػػوفير انػػذار مبكػػر لمتعامػػؿ مػػع المخػػاطر واعطػػاء اإلدارة الوقػػت الكػػافي لوضػػع سياسػػة الػػرد
المناسبة في مواجيتيا.

 إجراء المقابالت وعمؿ االستفسارات مع الموظفيف العامميف عمى انظمة تكنولوجيا المعمومات.
 عقد الندوات والمناقشات مع المختصيف بتكنولوجيا المعمومات.
 إعداد سجؿ لممخاطر التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات وتحديثو بصورة دورية.
 تصنيؼ المخاطر التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات حسب المصدر المسبب ليا.
( )4تقييم المخاطر :يقصد بتقييـ المخاطر قياس العالقة بيف الدرجة المعياريػة الحتماليػة وقػوع المخػاطر والدرجػة
المعياري ػػة ل ث ػػر المتوق ػػع لي ػػا وتحميمي ػػا وترتيبي ػػا بحس ػػب األولوي ػػات لتحدي ػػد مس ػػتوى خطورتي ػػا واحتمالي ػػة ح ػػدوثيا

وتصنؼ المخاطر ىنا إلى ثالثة مستويات ( عالية متوسطة واطئة).
( )3االستجابة لممخاطر :يقصد بيا وضع اجراءات وقائية مالئمة وتقديـ الحموؿ لمتعامػؿ مػع المخػاطر التشػػيمية
لتكنولوجيػػا المعموم ػػات لمسػػيطرة عميي ػػا والعمػػؿ عم ػػى تخفيضػػيا واعط ػػاء أولويػػة لمتعام ػػؿ معيػػا عم ػػى وفػػؽ ترتي ػػب

تصػػنيؼ ىػػذه المخػػاطر لتقيػػيـ واختيػػار اسػػموب التعامػػؿ معيػػا فػػي ضػػوء احتماليػػة الحػػدوث واألثػػر الم ػرتبط بيػػا.

(دحدوح المومني ( )41 :4101أبو شعباف .)31: 4106
()9التقرير عن المخاطر :بعد قياـ المدقؽ الداخمي باختبار كفاية اجراءات نظػاـ الرقابػة الداخميػة المتعمقػة بأنظمػة
تكنولوجيا المعمومات المستخدمة وتحديد وتقييـ المخاطر التشػيمية ليذه األنظمة والتعػرؼ عمػى آثارىػا السػمبية وثػـ
اقتراح االجراءات الوقائية المناسبة لمسيطرة عمى ىذه األثار وتخفيض انعكاساتيا عمى نتػائج الشػركة واىػدافيا كمػا
يقوـ المدقؽ الداخمي بتقديـ تقارير مفصمو عف ىذه المخػاطر وبالوقػت المناسػب إلػى إدارة الشػركة ولجػاف التػدقيؽ.
ويتػ ػ ػ ػػابع بعػ ػ ػ ػػدىا السياسػ ػ ػ ػػات واالج ػ ػ ػ ػراءات التػ ػ ػ ػػي تضػ ػ ػ ػػعيا اإلدارة لتخفػ ػ ػ ػػيض المخػ ػ ػ ػػاطر التشػ ػ ػ ػػػيمية لتكنولوجيػ ػ ػ ػػا

المعمومات(حمودي .)19 :4106

مف خالؿ ما سبؽ يرى الباحثاف اف التدقيؽ الداخمي يؤدي دو اًر ميمػاً فػي مسػاعدة إدارة الشػركة فػي السػيطرة عمػى

المخػػاطر التشػػػيمية لتكنولوجيػػا المعمومػػات والعمػػؿ عمػػى تخفيضػػيا مػػف خػػالؿ قيامػػو بػػإجراءات تحديػػد وتقيػػيـ ىػػذه

المخاطر واقتراح أساليب الرقابة والمعالجة المناسبة ليا وايصاؿ تقارير دورية عنيا وىذا يؤكػد عمػى اعتمػاد اإلدارة
عمى خدمات المدقؽ الداخمي التأكيدية واالستشارية كنشاط مستقؿ داخؿ الشركة.

المحور الرابع  /تحميل نتائج االستبيان واختبار الفرضيات

تػػـ اسػػتخداـ البرنػػامج االحصػػائي ( (SPSS vr. 24وبرنػػامج معػػالج الجػػداوؿ (  )Excelفػػي إدخػػاؿ وتوزيػػع
البيانات وتحميميا والوصوؿ إلى النتائج مف خالؿ مجموعة مف االساليب االحصائية والنسب المئوية .قاـ الباحثاف
بتوزيػػع  130اسػػتمارة اسػػتبياف عمػػى عينػػة الد ارسػػة المتكونػػة مػػف ( (6شػػركات عراقيػػة تعمػػؿ فػػي أربعػػة قطاعػػات
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مختمفػة وىػي ( قطػاع النقػؿ قطػاع الصػناعة قطػاع الػنفط وقطػاع الطاقػة الكيربائيػة) وتػـ اسػترجاع  120اسػتمارة
صالحة لمتحميؿ أي بنسبة .%92.3
عرض الباحثاف استمارة االستبانة عمى مجموعة مف المحكمػيف والبػالع عػددىـ ( )12مػف األسػاتذة المختصػيف فػي
المحاسبة والتدقيؽ ومختصيف في مجاؿ التدقيؽ والمحاسبة القانونية .وقد اسػتجاب الباحثػاف آلراء المحكمػيف وقامػا

بتعديؿ االستبانة مف حذؼ واضافة في ضوء مقترحات السادة المحكمػيف وبػذلؾ خرجػت اسػتمارة االسػتبانة بشػكميا
النيػػائي ليػػتـ توزيعيػػا عمػػى عينػػة الد ارسػػة .كمػػا اعتمػػد الباحثػػاف عمػػى معامػػؿ الفػػا كرونبػػاخ لقيػػاس صػػدؽ المحتػػوى
الستمارة االستبياف وتتراوح قيمة ىذا المعامؿ بػيف الصػفر والواحػد الصػحيح فالقيمػة الصػفرية تػدؿ عمػى عػدـ ثبػات
فقػػرات االسػػتبياف وبالتػػالي عػػدـ قػػدرتيا عم ػػى قيػػاس مػػا تػػـ تصػػميميا ألجمػػو أمػػا أذا كانػػت القيمػػة تسػػاوي الواحػػد
الصػحيح فأنيػػا تػػدؿ عمػػى وجػػود ثبػػات تػػاـ لالسػػتبياف والقػػيـ التػػي تتػراوح بػػيف الصػػفر والواحػػد تػػدؿ عمػػى درجػػة القػػوة

والثبػػات والمصػػداقية لالسػػتبياف وبالتػػالي يمكػػف اعمػػاـ النتػػائج التػػي تػػـ الحصػػوؿ عمييػػا مػػف العينػػة الػػى المجتمػػع

وبالتالي تكوف االستبانة ليا القدرة عمى قياس ما صممت ألجمػو .لقػد اوجػد الباحػث معػامالت الفػا كرونبػاخ لفقػرات
االبعػػاد التابعػػة لممتػيػػر المسػػتقؿ (التػػدقيؽ الػػداخمي) وفقػػرات االبعػػاد التابعػػة لممتػيػػر التػػابع (المخػػاطر التشػػػيمية
لتكنولوجيا المعمومات) .كما في الجدوؿ اآلتي :

جدول رقم ()3
معامالت الفا كرونباخ

انبعذ او انمحور
انتذقُق انذاخهٍ
انًخاطر انتشغُهُت نتكنىنىجُا انًعهىياث
انكهي

انفا -كرونباخ
0.94
0.94
0.96

عذد انفقراث
28
15
43

المصدر  :مف اعداد الباحثاف.
تشير النتائج في الجدوؿ اعاله إلى اف استمارة االستبياف المستخدمة مػف قبػؿ الباحثػاف تتميػز بالثبػات والمصػداقية
في القياس وبالتالي فأف لمباحثاف الحؽ في اعتماد نتائجيا وامكانية اعماـ تمؾ النتائج مف العينة إلى المجتمع.
وقػاـ الباحثػػاف بإيجػػاد جػػدوؿ التكػ اررات والنسػب المئويػػة لعينػػة الد ارسػػة عمػػى وفػؽ مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي كمػػا فػػي
الجداوؿ اآلتية :
جدول رقم ()4
التك اررات والنسب لخطط واجراءات وتقارير التدقيق الداخمي.
الفقرة
يعد بسم التدبيق الداخلي خطة التدبيق عل وفق دراسة كا انواع
المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات.
تستند خطة التدبيق الداخلي عل التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية
لتكنولوجيا المعلومات.
يقوم المدبق الداخلي لفحص اجراءات الربالة الداخلية المتعلقة لأنواع
المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات.
يقوم المدبق الداخلي لتقييم اجراءات الربالة الداخلية المتعلقة لأنواع
المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات
يتأكد المدبق الداخلي من كفاية اجراءات الحماية واألمن المتعلقة
لالمخاطر التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات.
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التكرار
النسلة
التكرار
النسلة
التكرار
النسلة
التكرار
النسلة
التكرار
النسلة

ال
اتفق
بشدة
4
3.3
3
2.5
3
2.5
3
2.5
4

ال اتفق

محايد

اتفق

اتفق
بشدة

4
3.3
5
4.2
2
1.7
4
3.3
7

14
11.7
27
22.5
19
15.8
22
18.3
14

79
65.8
66
55.0
67
55.8
73
60.8
63

19
15.8
19
15.8
29
24.2
18
15.0
32

3.3

5.8

11.7

52.5

26.7
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يتحقق المدبق الداخلي من وجود خطط الطوارئ في الشركة للتعاما مع
المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات.
يقترح المدبق الداخلي االساليب الم لمة لمواجهة كا انواع المخاطر
التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات.
يتالع المدبق الداخلي تنفيذ االساليب المتخذ من بلا اإلدار في معالجة
المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات.
يرفع المدبق الداخلي تقارير دورية إل اإلدار التي تتضمن المخاطر
التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات.
يوفر المدبق الداخلي معلومات دبيقة ومنظمة لإلدار لغرض المساعد
في اتخاذ االجراءات المناسلة للحد من المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا
المعلومات.
يحتوي تقرير المدبق الداخلي نواع المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا
المعلومات التي تكون من مسؤولية اإلدار حيراً.
خطط واجراءات وتقارير التدقيق الداخلي.

التكرار

3

6

20

62

29

2.5

5.0

16.7

51.7

24.2

1

6

20

65

28

0.8

5.0

16.7

54.2

23.3

2

4

16

66

32

1.7

3.3

13.3

55.0

26.7

3

3

15

64

35

النسلة
التكرار
النسلة

2.5
1

2.5
6

12.5
17

53.3
58

29.2
38

0.8

5.0

14.2

48.3

31.7

التكرار

2

15

25

58

20

1.7

12.5

20.8

48.3

16.7

29
2.2

62
4.7

209
15.8

721
54.6

299
22.7

النسلة
التكرار
النسلة
التكرار
النسلة
التكرار

النسلة
التكرار
النسبة

المصدر  :مف اعداد الباحثاف.
تشير النتائج في الجدوؿ أعاله إلى اف اراء العينة تتجو نحو االتفاؽ عمى فقرات خطط واجراءات وتقارير التدقيؽ الداخمي
مف خالؿ التكرار والنسب المئوية.

جدول رقم ()5

التك اررات والنسب لمخاطر المكونات المادية.
الفقرة
يساهم تدبيق اجراءات الربالة المتعلقة لالمكونات المادية لتكنولوجيا
المعلومات لتخفيض مخاطر الطليعة (مخاطر النار والرطولة مخاطر
التيار الكهرلالي) .
يساهم تدبيق اجراءات الربالة والحماية المتعلقة لالمكونات المادية
لتكنولوجيا المعلومات لتخفيض مخاطر عدم كفاية اجراءات الربالة
(مخاطر التقادم السربة).
يساهم تلويب ميادر مخاطر المكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات في
معرفة مدى احتوالها عل المخاطر المؤ ر سللا ً عل تحقيق اهداف
الشركة والعما عل تخفيضها.
مخاطر المكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات.

ال
اتفق

محايد

اتفق

اتفق
بشدة

التكرار

ال
اتفق
بشدة
5

17

69

24

5

57.5
80
66.7

20.0
21
17.5

النسلة
التكرار
النسلة

4.2
2
1.7

4.2
4
3.3

14.2
13
10.8

30
25.0

التكرار
النسلة

1
0.8

2
1.7

19
15.8

68
56.7

75
20.8

التكرار
النسبة

8
2.2

11
3.1

49
13.6

217
60.3

المصدر  :مف اعداد الباحثاف.
تشير النتائج مف الجدوؿ اعاله إلى اف اراء العينة تتجو نحو االتفاؽ عمى فقرات مخاطر المكونات المادية لتكنولوجيا
المعمومات.
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جدول رقم ()6
التك اررات والنسب لمخاطر البرمجيات.
انفقرة
َساهى تذقُق اجراءاث انرقابت وانحًاَت انًتعهقت بانبرايجُاث بتخفُض
يخاطر االحتُاطاث االينُت (يخاطر انفُروساث وانشفراث انضارة
يخاطر انتحذَثاث غُر انًنسقت وانجذار اننارٌ).
تساهى اجراءاث انفحص وانرقابت انًتعهقت بانبرايجُاث بتخفُض يخاطر
فشم اننظاو (يخاطر انتقادو نهنظاو يخاطر انتشغُم).
َساهى تبىَب يصادر يخاطر انبريجُاث نتكنىنىجُا انًعهىياث بًعرفت
يذي احتىائها عهً يخاطر راث تأثُر سهبٍ عهً تحقُق اهذاف انشركت
وانعًم عهً تخفُضها.
مخاطر انبرمجياث.

ال
احفق

محايذ

احفق

احفق
بشذة

انتكرار

ال
احفق
بشذة
3

24

61

26

6

50.8

21.7

اننسبت

2.5

5.0

20.0

23

انتكرار

2

8

14

73

اننسبت

1.7

6.7

11.7

60.8

19.2

انتكرار

1

6

16

77

20

اننسبت

0.8

5.0

13.3

64.2

16.7

انخكرار
اننسبت

6
1.7

20
5.6

54
15.0

211
58.6

69
19.2

المصدر  :مف اعداد الباحثاف.
تشير النتائج مف الجدوؿ السابؽ إلى اف اراء العينة تتجو نحو االتفاؽ عمى فقرات مخاطر البرمجيات.
جدول رقم ()7

التك اررات والنسب لمخاطر العنصر البشري.
الفقرة
يساهم تدبيق اجراءات األمن المتعلقة لالعاملين لتكنولوجيا المعلومات
لتخفيض مخاطر االفعاا المقيود وغير المقيود ( مخاطر
الويوا غير المرخص مخاطر تلادا االدوار لين العاملين).
يساهم تدبيق اجراءات األمن المتعلقة لالعاملين لتكنولوجيا المعلومات
لتخفيض مخاطر الت عب لالليانات والمعلومات (مخاطر االدخاا
والمعالجة واالخراج مخاطر انتحاا الشخيية والسرية مخاطر
كلمات المرور ومخاطر االحتياا).
يساهم تلويب انواع مخاطر العاملين لتكنولوجيا المعلومات لمعرفة
األ ار السللية لهذه المخاطر عل تحقيق اهداف الشركة والعما عل
تخفيضها.
مخاطر العنصر البشري

ال
اتفق

محايد

اتفق

اتفق
بشدة

التكرار
النسلة

ال
اتفق
بشدة
1
0.8

10
8.3

77
64.2

25
20.8

7
5.8

70
58.3

32
26.7

التكرار
النسلة

1
0.8

2
1.7

15
12.5

26

التكرار

1

1

13

79

21.7
83
23.1

النسلة
التكرار
النسبة

0.8
3
0.8

0.8
10
2.8

10.8
38
10.6

65.8
226
62.8

المصدر  :مف اعداد الباحثاف.
تشير النتائج مف الجدوؿ السابؽ إلى اف اراء العينة تتجو نحو االتفاؽ عمى فقرات مخاطر العنصر البشري.
جدول رقم ()8

التك اررات والنسب لمخاطر قواعد البيانات.
انفقرة
َساهى تذقُق اجراءاث انرقابت وانحًاَت انًتعهقت بقىاعذ انبُاناث
نتكنىنىجُا انًعهىياث بتخفُض يخاطر تهف انبُاناث وانًعهىياث
(يخاطر سرقت انبُاناث وانًعهىياث يخاطر انفُروساث وانشفراث
انضارة).
َساهى تذقُق اجراءاث انرقابت وانحًاَت انًتعهقت بقىاعذ انبُاناث
نتكنىنىجُا انًعهىياث بتخفُض يخاطر االحتُاطاث االينُت (يخاطر
انسرَت).
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ال احفق

محايذ

احفق

احفق
بشذة

انتكرار

ال
احفق
بشذة
1

14

72

28

5

60.0

23.3

اننسبت

0.8

4.2

11.7

74
61.7

24
20.0

انتكرار
اننسبت

1
0.8

5
4.2

16
13.3
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َساهى تبىَب يصادر يخاطر قىاعذ انبُاناث نتكنىنىجُا انًعهىياث
بًعرفت يذي احتىائها عهً انًخاطر راث انتأثُر انسهبٍ عهً تحقُق
اهذاف انشركت وانعًم عهً تخفُضها.
مخاطر قواعذ انبياناث

انتكرار

1

3

13

70

33

اننسبت

0.8

2.5

10.8

58.3

27.5

انخكرار

3

13

43

216

85

اننسبت

0.8

3.6

11.9

60.0

23.6

المصدر  :مف اعداد الباحثاف.
تشير النتائج مف الجدوؿ السابؽ إلى اف اراء العينة تتجو نحو االتفاؽ عمى فقرات مخاطر قواعد البيانات.
جدول رقم ()9

التك اررات والنسب لمخاطر شبكات االتصال.
الفقرة
يساهم تدبيق اجراءات الربالة واألمان المتعلقة لشلكات االتياا
لتكنولوجيا المعلومات لتخفيض مخاطر القرينة.
يساهم تدبيق اجراءات الربالة واألمان المتعلقة لشلكات االتياا
لتكنولوجيا المعلومات لتخفيض مخاطر عدم كفاية اجراءات الربالة.
يساهم تلويب مخاطر شلكات االتياا لتكنولوجيا المعلومات لمعرفة
مدى احتوالها عل المخاطر ذات التأ ير السللي عل تحقيق اهداف
الشركة والعما عل تخفيضها.
مخاطر شبكات االتصال

ال
اتفق

محايد

اتفق

اتفق
بشدة

التكرار

ال
اتفق
بشدة
2

13

74

30

1

61.7

25.0

النسلة

1.7

0.8

10.8

21

التكرار

2

3

10

84

النسلة

1.7

2.5

8.3

70.0

17.5

التكرار

1

3

15

75

26

النسلة

0.8

2.5

12.5

62.5

21.7

التكرار
النسبة

5
1.4

7
1.9

38
10.6

233
64.7

77
21.4

المصدر  :مف اعداد الباحثاف.
تشير النتائج مف الجدوؿ السابؽ إلى اف اراء العينة تتجو نحو االتفاؽ عمى فقرات مخاطر شبكات االتصاؿ.
كما قاـ الباحثاف باحتساب (الوسط الحسابي االنحراؼ المعياري معامؿ االختالؼ األىمية النسبية) لفقرات
االستبياف حسب أراء عينة الدراسة كما في الجداوؿ اآلتية :
جدوؿ رقـ ()10

االحصاءات العامة لخطط واجراءات وتقارير التدقيؽ الداخمي.
الفقرة
يعد بسم التدبيق الداخلي خطة التدبيق عل وفق دراسة كا
نواع المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات.
تستند خطة التدبيق الداخلي عل التقييم الدوري للمخاطر
التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات.
يقوم المدبق الداخلي لفحص اجراءات الربالة الداخلية
المتعلقة لأنواع المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات.
يقوم المدبق الداخلي لتقييم اجراءات الربالة الداخلية
المتعلقة لأنواع المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات.
يتأكد المدبق الداخلي من كفاية اجراءات الحماية واألمن
المتعلقة لالمخاطر التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات.
يتحقق المدبق الداخلي من وجود خطط الطوارئ في
الشركة للتعاما مع المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا
المعلومات.
يقترح المدبق الداخلي االساليب الم لمة لمواجهة كا
انواع المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات.

الوسط
الحسابي
3.88

االنحراف
المعياري
0.836

21.6

3.78

0.855

22.6

75.5

3.98

0.835

21.0

79.5

3.83

0.816

21.3

76.5

3.93

0.959

24.4

78.7

3.90

0.911

23.4

78.0

3.94

0.823

20.9

78.8
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معامل االختالف

االهمية النسبية
77.5

دور التدقيق ادلاخيل يف حتديد وتقيمي اخملاطر التشغيلية لتكنولوجيا املعلومات يف عينة من الرشاكت العراقية يف حمافظة البرصة.....
يتالع المدبق الداخلي تنفيذ االساليب المتخذ من بلا
اإلدار في معالجة المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا
المعلومات.
يرفع المدبق الداخلي تقارير دورية إل اإلدار التي
تتضمن المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات.
يوفر المدبق الداخلي معلومات دبيقة ومنظمة لإلدار
لغرض المساعد في اتخاذ االجراءات المناسلة للحد من
المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات .
يحتوي تقرير المدبق الداخلي ألنواع المخاطر التشغيلية
لتكنولوجيا المعلومات التي تكون من مسؤولية اإلدار
حيراً.
خطط واجراءات وتقارير التدقيق الداخلي.

4.02

0.830

20.7

80.3

4.04

0.864

21.4

80.8

4.05

0.858

21.2

81.0

3.66

0.957

26.2

73.2

3.91

0.637

16.3

78.2

المصدر  :مف اعداد الباحثاف باالستناد إلى مخرجات الحاسب اإللكتروني.
يالحظ مف الجدوؿ اعاله اف والوسط الحسابي لمفقرة العاشرة بمع  4.05بانحراؼ معيػاري مقػداره  0.858ومعامػؿ

اخػػتالؼ  21.2بأىميػػة نسػػبية  81%واف ترتيػػب اىميػػة ىػػذه الفق ػرة االوؿ مقارنػػة ببقيػػة الفق ػرات مػػف حيػػث ترتيػػب
االىمية النسبية أما الوسط الحسػابي لمفقػرة التاسػعة بمػع  4.04بػانحراؼ معيػاري مقػداره  0.864ومعامػؿ اخػتالؼ
 21.4بأىميػػة نسػػبية  80.8%واف ترتيػػب اىميػػة ىػػذه الفق ػرة الثػػاني مقارنػػة ببقيػػة الفق ػرات والوسػػط الحسػػابي لمفق ػرة
الثامنػػة بمػػع  4.02بػػانحراؼ معيػػاري مقػػداره  0.830ومعامػػؿ اخػػتالؼ  20.7أىميػػة نسػػبية  80.3%واف ترتيػػب
اىميػػة ىػػذه الفق ػرة الثالػػث مقارنػػة ببقيػػة الفق ػرات والوسػػط الحسػػابي لمفقػرة الثالثػػة بمػػع  3.98بػػانحراؼ معيػػاري مقػػداره

 0.835ومعامؿ اختالؼ  21بأىمية نسبية  79.5%واف ترتيب اىمية ىذه الفقرة ال اربػع مقارنػة ببقيػة الفقػرات أمػا
الوسط الحسابي لمفقرة السابعة بمع  3.94بانحراؼ معياري مقداره  0.823ومعامػؿ اخػتالؼ  20.9بأىميػة نسػبية
 78.8%واف ترتيب اىمية ىذه الفقػرة الخػامس مقارنػة ببقيػة الفقػرات فػي حػيف أف الوسػط الحسػابي لمفقػرة الخامسػة
بمػػع  3.93بػػانحراؼ معيػػاري مقػػداره  0.959ومعامػػؿ اخػػتالؼ  24.4بأىميػػة نسػػبية  78.7%واف ترتيػػب اىميػػة
ىػػذه الفق ػرة السػػادس مقارنػػة ببقيػػة الفق ػرات والوسػػط الحسػػابي لمفق ػرة السادسػػة بمػػع  3.90بػػانحراؼ معيػػاري مقػػداره

 0.911ومعامػػؿ اخػػتالؼ  23.4بأىميػػة نسػػبية  78%واف ترتيػػب اىميػػة ىػػذه الفق ػرة السػػابع مقارنػػة ببقيػػة الفق ػرات
الوسط الحسابي لمفقرة االولى وكما تبينو نتائج الجدوؿ اعاله بمع  3.88بانحراؼ معياري مقداره  0.836ومعامػؿ
اختالؼ  21.6بأىمية نسبية  77.5%واف ترتيب اىمية ىذه الفقرة الثػامف مقارنػة ببقيػة الفقػرات والوسػط الحسػابي
لمفق ػرة الرابعػػة بمػػع  3.83بػػانحراؼ معيػػاري مقػػداره  0.816ومعامػػؿ اخػػتالؼ  21.3بأىميػػة نسػػبية  76.5%واف

ترتيػػب اىميػػة ىػػذه الفقػرة التاسػػع مقارنػػة ببقيػػة الفقػرات والوسػػط الحسػػابي لمفقػرة الثانيػػة بمػػع  3.78بػػانحراؼ معيػػاري
مقداره  0.855ومعامؿ اختالؼ  22.6بأىمية نسػبية  75.5%واف ترتيػب اىميػة ىػذه الفقػرة العاشػر مقارنػة ببقيػة
الفق ػرات أمػػا الوسػػط الحسػػابي لمفق ػرة الحاديػػة عشػػر بمػػع  3.66بػػانحراؼ معيػػاري مقػػداره  0.957ومعامػػؿ اخػػتالؼ
 26.2بأىمية نسبية  73.2%واف ترتيب اىمية ىػذه الفقػرة الحػادي عشػر مقارنػة ببقيػة الفقػرات مػف حيػث االىميػة
النسػػبية .امػػا الوسػػط الحسػػابي لممحػػور بشػػكؿ عػػاـ بمػػع  3.91بػػانحراؼ معيػػاري مقػػداره  0.637ومعامػػؿ اخػػتالؼ
 16.3بأىمية نسبية .78.2%
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جدوؿ رقـ ()11

االحصاءات العامة لمخاطر المكونات المادية لتكنولوجيا المعمومات.
الفقرة
يساهم تدبيق اجراءات الربالة المتعلقة لالمكونات
المادية لتكنولوجيا المعلومات لتخفيض مخاطر
الطليعة (مخاطر النار والرطولة مخاطر التيار
الكهرلالي) .
يساهم تدبيق اجراءات الربالة والحماية المتعلقة
لالمكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات لتخفيض
مخاطر عدم كفاية اجراءات الربالة ( مخاطر التقادم
السربة).
يساهم تلويب ميادر مخاطر المكونات المادية
لتكنولوجيا المعلومات في معرفة مدى احتوالها عل
المخاطر المؤ ر سللا ً عل تحقيق اهداف الشركة
والعما عل تخفيضها.
مخاطر المكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات.

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

معامل االختالف

االهمية النسبية

3.85

0.932

24.2

77.0

3.95

0.754

19.1

79.0

4.03

0.744

18.4

80.7

3.94

0.696

17.6

78.9

المصدر  :مف اعداد الباحثاف باالستناد إلى مخرجات الحاسب اإللكتروني.

يالحػظ مػف الجػدوؿ اعػاله اف الوسػط الحسػابي لمفقػرة الثالثػة بمػع  4.03بػانحراؼ معيػاري مقػداره  0.744ومعامػؿ
اختالؼ  18.4بأىمية نسبية  80.7%واف ترتيب اىمية ىذه الفقرة االوؿ مقارنػة ببقيػة الفقػرات مػف حيػث االىميػة
النسبية والوسط الحسابي لمفقرة الثانية بمع  3.95بانحراؼ معياري مقداره  0.754ومعامؿ اختالؼ  19.1بأىمية
نسبية  79%واف ترتيب اىمية ىذه الفقرة الثاني مقارنة ببقية الفقرات بينما بمع الوسط الحسابي لمفقػرة االولػى وكمػا
تبينػو نتػػائج الجػدوؿ اعػػاله  3.85بػػانحراؼ معيػاري مقػػداره  0.932ومعامػػؿ اخػتالؼ  24.2بأىميػػة نسػػبية 77%

واف ترتيب اىمية ىذه الفقرة الثالث مقارنة ببقية الفقرات أما الوسط الحسابي لمخاطر المكونات المادية بشػكؿ عػاـ
بمع  3.94بانحراؼ معياري مقداره  0.696ومعامؿ اختالؼ  17.6بأىمية نسبية .78.9%
جدول رقم ()12
االحصاءات العامة لفقرات مخاطر البرمجيات.

انفقرة

انوسط انحسابي

االنحراف انمعياري

معامم االخخالف

االهميت اننسبيت

َساهى تذقُق اجراءاث انرقابت وانحًاَت انًتعهقت
بانبرايجُاث بتخفُض يخاطر االحتُاطاث االينُت
(يخاطر انفُروساث وانشفراث انضارة يخاطر
انتحذَثاث غُر انًنسقت وانجذار اننارٌ)
.
تساهى اجراءاث انفحص وانرقابت انًتعهقت
بانبرايجُاث بتخفُض يخاطر فشم اننظاو (يخاطر
انتقادو نهنظاو يخاطر انتشغُم).
َساهى تبىَب يصادر يخاطر انبريجُاث نتكنىنىجُا
انًعهىياث بًعرفت يذي احتىائها عهً يخاطر راث
تأثُر سهبٍ عهً تحقُق اهذاف انشركت وانعًم عهً
تخفُضها.
مخاطر انبرمجياث

3.84

0.907

23.6

76.8

3.89

0.848

21.8

77.8

3.91

0.756

19.3

78.2

3.88

0.718

18.5

77.6

المصدر  :مف اعداد الباحثاف باالستناد إلى مخرجات الحاسب اإللكتروني.
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يالحػظ مػف الجػدوؿ اعػاله اف الوسػط الحسػابي لمفقػرة الثالثػة بمػع  3.91بػانحراؼ معيػاري مقػداره  0.756ومعامػؿ
اختالؼ  19.3بأىمية نسبية  78.2%واف ترتيب اىمية ىذه الفقرة االوؿ مقارنػة ببقيػة الفقػرات مػف حيػث االىميػة
النسبية والوسط الحسابي لمفقرة الثانية بمع  3.89بانحراؼ معياري مقداره  0.848ومعامؿ اختالؼ  21.8بأىمية
نسػبية  77.8%واف ترتيػب اىميػػة ىػذه الفقػرة الثػاني مقارنػة ببقيػػة الفقػرات بينمػػا بمػع الوسػط الحسػػابي لمفقػرة االولػػى
وكمػػا تبينػػو نتػػائج الجػػدوؿ اعػػاله  3.84بػػانحراؼ معيػػاري مقػػداره  0.907ومعامػػؿ اخػػتالؼ  23.6بأىميػػة نسػػبية

 76.8%واف ترتيب اىمية ىذه الفقرة الثالػث مقارنػة ببقيػة الفقػرات مػف حيػث االىميػة النسػبية أمػا الوسػط الحسػابي
لمبعد بشكؿ عاـ بمع  3.88بانحراؼ معياري مقداره  0.718ومعامؿ اختالؼ  18.5بأىمية نسبية .77.6%
جدول رقم ()13
االحصاءات العامة لفقرات مخاطر العنصر البشري.

الفقرة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري
معامل االختالف

يساهم تدبيق اجراءات األمن المتعلقة لالعاملين
لتكنولوجيا المعلومات لتخفيض مخاطر االفعاا
المقيود وغير المقيود ( مخاطر الويوا غير
المرخص مخاطر تلادا االدوار لين العاملين).
يساهم تدبيق اجراءات األمن المتعلقة لالعاملين
لتكنولوجيا المعلومات لتخفيض مخاطر الت عب
لالليانات والمعلومات (مخاطر االدخاا والمعالجة
واالخراج مخاطر انتحاا الشخيية والسرية مخاطر
كلمات المرور ومخاطر االحتياا).
يساهم تلويب انواع مخاطر العاملين لتكنولوجيا
المعلومات لمعرفة األ ار السللية لهذه المخاطر عل
تحقيق اهداف الشركة والعما عل تخفيضها.
مخاطر العنصر البشري

االهمية النسبية

3.98

0.778

19.5

79.7

4.08

0.729

17.8

81.7

4.07

0.658

16.2

81.3

4.04

0.617

15.3

80.9

المصدر  :مف اعداد الباحثاف باالستناد إلى مخرجات الحاسب اإللكتروني .
يالحظ مػف الجػدوؿ اعػاله أف الوسػط الحسػابي لمفقػرة الثانيػة بمػع  4.08بػانحراؼ معيػاري مقػداره  0.729ومعامػؿ

اختالؼ  17.8بأىمية نسبية  81.7%واف ترتيب اىمية ىذه الفقرة االوؿ مقارنػة ببقيػة الفقػرات مػف حيػث االىميػة
النسبية والوسط الحسابي لمفقرة الثالثة بمع  4.07بانحراؼ معياري مقداره  0.658ومعامؿ اختالؼ  16.2بأىميػة
نسػبية  81.3%واف ترتيػب اىميػػة ىػذه الفقػرة الثػاني مقارنػة ببقيػػة الفقػرات بينمػػا بمػع الوسػط الحسػػابي لمفقػرة االولػػى
وكمػػا تبينػػو نتػػائج الجػػدوؿ اعػػاله  3.98بػػانحراؼ معيػػاري مقػػداره  0.778ومعامػػؿ اخػػتالؼ  19.5بأىميػػة نسػػبية

 79.7%واف ترتيب اىمية ىذه الفقرة الثالػث مقارنػة ببقيػة الفقػرات مػف حيػث االىميػة النسػبية أمػا الوسػط الحسػابي
لمخاطر العنصر البشري بشكؿ عاـ بمع  4.04بانحراؼ معياري مقػداره  0.617ومعامػؿ اخػتالؼ  15.3بأىميػة
نسبية .80.9%
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جدول رقم ()14
االحصاءات العامة لفقرات مخاطر قواعد البيانات.
انوسط
انحسابي

انفقرة
َساهى تذقُق اجراءاث انرقابت وانحًاَت انًتعهقت بقىاعذ انبُاناث
نتكنىنىجُا انًعهىياث بتخفُض يخاطر تهف انبُاناث
وانًعهىياث (يخاطر سرقت انبُاناث وانًعهىياث يخاطر
انفُروساث وانشفراث انضارة).
َساهى تذقُق اجراءاث انرقابت وانحًاَت انًتعهقت بقىاعذ انبُاناث
نتكنىنىجُا انًعهىياث بتخفُض يخاطر االحتُاطاث االينُت
(يخاطر انسرَت).
َساهى تبىَب يصادر يخاطر قىاعذ انبُاناث نتكنىنىجُا
انًعهىياث بًعرفت يذي احتىائها عهً انًخاطر راث انتأثُر
انسهبٍ عهً تحقُق اهذاف انشركت وانعًم عهً تخفُضها.
مخاطر قواعذ انبياناث

االنحراف
انمعياري

معامم
االخخالف

االهميت اننسبيت

4.01

0.772

19.3

80.2

3.96

0.760

19.2

79.2

4.09

0.745

18.2

81.8

4.02

0.667

16.6

80.4

المصدر  :مف اعداد الباحثاف باالستناد إلى مخرجات الحاسب اإللكتروني.
يالحػظ مػف الجػدوؿ اعػاله أف الوسػط الحسػابي لمفقػرة الثالثػة بمػع  4.09بػانحراؼ معيػاري مقػداره  0.745ومعامػؿ

اختالؼ  18.2بأىمية نسبية  81.8%واف ترتيب اىمية ىذه الفقرة االوؿ مقارنػة ببقيػة الفقػرات مػف حيػث االىميػة
النسبية والوسط الحسابي لمفقرة الثانية بمع  3.96بانحراؼ معياري مقداره  0.760ومعامؿ اختالؼ  19.2بأىمية
نسػبية  79.2%واف ترتيػب اىميػػة ىػذه الفقػرة الثػاني مقارنػة ببقيػػة الفقػرات بينمػػا بمػع الوسػط الحسػػابي لمفقػرة االولػػى
وكمػػا تبينػػو نتػػائج الجػػدوؿ اعػػاله  4.01بػػانحراؼ معيػػاري مقػػداره  0.772ومعامػػؿ اخػػتالؼ  19.3بأىميػػة نسػػبية

 80.2%واف ترتيػػب اىميػػة ىػػذه الفق ػرة الثالػػث مقارنػػة ببقيػػة الفق ػرات أمػػا الوسػػط الحسػػابي لمخػػاطر قواعػػد البيػػات
بشكؿ عاـ بمع  4.02بانحراؼ معياري مقداره  0.667ومعامؿ اختالؼ  16.6بأىمية نسبية .80.4%
جدول رقم ()15

االحصاءات العامة لفقرات مخاطر شبكات االتصال.
انفقرة

انوسط
انحسابي

االنحراف
انمعياري

معامم
االخخالف

االهميت
اننسبيت

َساهى تذقُق اجراءاث انرقابت واألياٌ انًتعهقت بشبكاث
االتصال نتكنىنىجُا انًعهىياث بتخفُض يخاطر انقرصنت.

4.08

0.735

18.0

81.5

َساهى تذقُق اجراءاث انرقابت واألياٌ انًتعهقت بشبكاث
االتصال نتكنىنىجُا انًعهىياث بتخفُض يخاطر عذو كفاَت
اجراءاث انرقابت.
َساهى تبىَب يخاطر شبكاث االتصال نتكنىنىجُا انًعهىياث
بًعرفت يذي احتىائها عهً انًخاطر راث انتأثُر انسهبٍ عهً
تحقُق اهذاف انشركت وانعًم عهً تخفُضها.
مخاطر شبكاث االحصال

3.99

0.716

17.9

79.8

4.02

0.722

18.0

80.3

4.03

0.618

15.3

80.6

المصدر  :مف اعداد الباحثاف باالستناد إلى مخرجات الحاسب اإللكتروني.
يالحػػظ مػػف نتػػائج الجػػدوؿ اعػػاله اف الوسػػط الحسػػابي لمفق ػرة الثالثػػة بمػػع  4.02بػػانحراؼ معيػػاري مقػػداره 0.722

ومعامػػؿ اخػػتالؼ  18بأىميػػة نسػػبية  80.3%واف ترتيػػب اىميػػة ىػػذه الفقػرة االوؿ مقارنػػة ببقيػػة الفق ػرات مػػف حيػػث
االىميػػة النسػػبية والوسػػط الحسػػابي لمفقػػرة الثانيػػة بمػػع  3.99بػػانحراؼ معي ػػاري مقػػداره  0.716ومعامػػؿ اخػػتالؼ
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 17.9بأىمية نسبية  79.8%واف ترتيب اىمية ىذه الفقػرة الثػاني مقارنػة ببقيػة الفقػرات بينمػا بمػع الوسػط الحسػابي
لمفقرة االولى وكما تبينو نتائج الجدوؿ اعاله  4.08بانحراؼ معياري مقداره  0.735ومعامؿ اختالؼ  18بأىميػة
نسػػبية  81.5%واف ترتيػػب اىميػػة ىػػذه الفق ػرة الثالػػث مقارنػػة ببقيػػة الفق ػرات أمػػا الوسػػط الحسػػابي لمخػػاطر شػػبكات
االتصاؿ بشكؿ عاـ بمع  4.03بانحراؼ معياري مقداره  0.618ومعامؿ اختالؼ  15.3بأىمية نسبية .80.6%

كما قاـ الباحثاف باختبار معنوية االرتباط بيف التدقيؽ الػداخمي والمخػاطر التشػػيمية لتكنولوجيػا المعمومػات واوجػدوا

النتائج اآلتية اعتماداً عمى البرنامج االحصائي : SPSS vr. 24
جدول رقم ()16

معامالت االرتباط بين التدقيق الداخمي والمخاطر التشغيمية لتكنولوجيا المعمومات
Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y

Correlations
X
**.590
Pearson Correlation
.000
)Sig. (2-tailed
120
N
**.497
Pearson Correlation
.000
)Sig. (2-tailed
120
N
**.629
Pearson Correlation
.000
)Sig. (2-tailed
120
N
**.597
Pearson Correlation
.000
)Sig. (2-tailed
120
N
**.590
Pearson Correlation
.000
)Sig. (2-tailed
120
N
**.685
Pearson Correlation
.000
)Sig. (2-tailed
120
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

اف الفرضية الصفرية الرئيسية المراد اختبارىػا بػيف المحػور ( Xالتػدقيؽ الػداخمي) والمحػور ( Yالمخػاطر التشػػيمية

لتكنولوجيا المعمومات) ىي :
الفرضية الصفرية H0

 : H0ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيف  Xو .Y
مقابؿ الفرضية البديمة

 : H1توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيف  Xو .Y
اف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ يب ػػيف بش ػػكؿ جم ػػي وج ػػود عالق ػػة ارتب ػػاط طردي ػػة معنوي ػػة تح ػػت مس ػػتوى دالل ػػة  %0.05ب ػػيف
المحػور( Xالتػدقيؽ الػداخمي) والمحػور ( Yالمخػاطر التشػػػيمية لتكنولوجيػا المعمومػات) إذ بمػػت قيمػة االرتبػاط بػػيف
المحوريف  0.685وىو ما يدعونا إلى رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة.

كما قاـ الباحثاف باختبار إثر ( Xالتدقيؽ الداخمي) في  ( Yالمخاطر التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات) وكما يأتي:
اف الفرضية الصفرية الرئيسية المراد اختبارىا ىنا ىي :
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الفرضية الصفرية

 : H0ال يوجد اثر ذو داللة معنوية لممحور  Xعمى .Y
مقابؿ الفرضية البديمة
 :H1يوجد اثر ذو داللة معنوية لممحور  Xعمى .Y
وبعػػد اسػػتخداـ البرنػػامج االحصػػائي  SPSS vr. 24واسػػتخالص النتػػائج منػػو فقػػد لخصػػت النتػػائج فػػي الجػػدوؿ
اآلتي أىـ تمؾ النتائج التي تفيد في كشؼ عالقة االثر لممحور  Xفي المحور : Y

جدول رقم ()17
االحصاءات الخاصة بتحميل االثر بين التدقيق الداخمي والمخاطر التشغيمية لتكنولوجيا المعمومات.

معامم انخحذيذ
R2
% 47

معامم انخحذيذ
انمصحح
% 46

قيمت معهمت
االنحذار
0.69

قيمت tانمحسوبت

Sig.

10.205

0.000

معنويت
قيمت t
معنوي ححج مسخوى دالنت
%0.05

المصدر  :مف اعداد الباحثاف باالستناد إلى مخرجات الحاسبة اإللكترونية.
تبيف النتائج الموضحة فػي الجػدوؿ السػابؽ اف معامػؿ التحديػد كػاف  0.47ومعامػؿ التحديػد المصػحح كػاف 0.46
ممػػا يشػػير إلػػى اف نمػػوذج اثػػر ( Xالتػػدقيؽ الػػداخمي) فػػي ( Yالمخػػاطر التشػػػيمية لتكنولوجيػػا المعمومػػات) شػػرح مػػا

مقداره  %47مف االنحرافات الكمية أما النسبة المتبقية فتعود إلى متػيرات اخرى غير متضمنو في البحث.

ويتضػػح ايضػاً اف قيمػػة معممػػة االنحػػدار كانػػت مسػػاوية إلػػى  0.69بقيمػػة اختبػػار  tمسػػاوية إلػػى  10.205وبقيمػػة

معنويػػة  sig.مسػػاوية لمصػػفر وىػػي قيمػػة ذات داللػػة معنويػػة تحػػت مسػػتوى معنويػػة  %0.05وتشػػير إلػػى رفػػض
الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة ونستنتج وجود اثر طردي لممحور  ( Xالتػدقيؽ الػداخمي) فػي المحػور Y
(المخػاطر التشػػيمية لتكنولوجيػػا المعمومػات) اي أف ارتفػاع قيمػػة المحػور  Xبمقػػدار وحػدة واحػدة يػػؤدي إلػى ارتفػػاع

قيمة المحور  Yبمقدار .69%
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اإلستنتاجاث

( )0يساىـ التدقيؽ الداخمي في تحديد وتقييـ المخاطر التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات في الشػركات العراقيػة مػف
خالؿ ما يقدمو التدقيؽ الداخمي مف تقارير دورية ترفع إلى اإلدارة تتضمف تحديػد وتقيػيـ ىػذه المخػاطر عمػى وفػؽ
احتمالية الحدوث واآلثار السمبية الناجمة عنيا في حالة حدوثيا.
( )4اتفاؽ األدبيػات والمنظمػات المينيػة المختصػة بعمػؿ التػدقيؽ الػداخمي بضػرورة المشػاركة الفاعمػة لممػدقؽ فػي
تقديـ خدمات التأكيد واالستشارة إلدارة الشركات في مجاؿ مواجية المخاطر التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات.
( )3تحظى تقارير التدقيؽ الداخمي بأىمية كبيرة لدى إدارة الشركات مف خالؿ ما توفره مػف معمومػات دقيقػة عػف
كفاءة وسالمة اجراءات الرقابة الداخمية المطبقة في عمؿ الشركة.
( )9تسػػاىـ خطػػط واج ػراءات التػػدقيؽ الػػداخمي المبنيػػة عمػػى وفػػؽ المعرفػػة بػػأنواع ومصػػادر المخػػاطر التشػػػيمية
لتكنولوجيا المعمومات بمساعدة إدارة الشركات في مواجية ىذه المخاطر مف خالؿ تحديد نقػاط الضػعؼ والثػػرات
االمنية الموجودة في انظمة الرقابة الداخمية عمى استخداـ االنظمة اإللكترونية ويتـ ذلؾ مف خالؿ تقػارير التػدقيؽ
الدورية التي ترفع إلى اإلدارة.
( )1اثبتػػت اراء عينػػة الد ارسػػة اتفػػاقيـ عمػػى ان ػواع المخػػاطر التشػػػيمية لتكنولوجيػػا المعمومػػات التػػي قػػاـ الباحثػػاف
بتحديدىا لكؿ مكوف مف مكونات تكنولوجيا المعمومات واتفاقيـ عمى ضرورة تدخؿ التدقيؽ الػداخمي كجيػة داخميػة
مناسبة لمساعدة إدارة الشركات في مواجيتيا.

انتوصياث
( )0ينبػػػي اصػػدار الجيػػات التش ػريعية العراقيػػة والجيػػات الرقابيػػة العميػػا قػػانوف أو دليػػؿ خػػاص بتفعيػػؿ وتعزيػػز
مسػػاىمة التػػدقيؽ فػػي التعامػػؿ مػػع المخػػاطر التشػػػيمية الناتجػػة عػػف اسػػتخداـ تكنولوجيػػا المعمومػػات باالسػػتناد إلػػى
المعايير الدولية لمتدقيؽ الداخمي.
( )4مف خػالؿ مفيػوـ معيػد المػدققيف الػداخمييف االمريكػي IIAلمتػدقيؽ الػداخمي والػذي بػيف ادوار المػدقؽ الػداخمي
ومجاالت تدخمو بتحسيف عمميات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة يوصي الباحثاف بضرورة تطػوير ميػاـ الكػوادر
العاممة بالتدقيؽ الداخمي في الشركات العراقية.
( )3ال بػػد مػػف زيػػادة اىتمػػاـ ادارات التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي الشػػركات العراقيػػة بػػأف تكػػوف خطػػط واج ػراءات وتقػػارير
التدقيؽ مبنية عمى اساس دراسة المخاطر التشػيمية التي تعيؽ الشركة مف تحقيؽ اىدافيا.
( )9ال بػػد مػػف زي ػػادة الػػدورات التدريبيػػة أو ورش العم ػػؿ لك ػوادر الت ػػدقيؽ ال ػػداخمي فػػي مج ػػاؿ مواجيػػة المخ ػػاطر
التشػيمية لتكنولوجيا المعمومات وكيفية التعامؿ معيا والعمؿ عمى تخفيضيا.
( )1ضػػرورة اف تقػػوـ كػػؿ شػػركة بتوثيػػؽ اج ػراءات اسػػتخداـ انظمػػة تكنولوجيػػا المعمومػػات مػػف خػػالؿ وضػػع دليػػؿ
مكتوب إلجراءات االستخداـ وكيفية التعامؿ مع مخاطر استخداميا باإلضافة إلى أعداد سجؿ لممخاطر التشػيمية
لتكنولوجيا المعمومات والعمؿ عمى تحديثو بيف فترات دورية.
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املصادر
ً
أوال :املصادر انعربيت
 .0أبػػو شػػعباف  ،احمػػد ايػػاد ( ، )4106مدددق قيددام المدددقق الددداخمي بتقيدديم المخدداطر التشددغيمية فددي الجامعددات
والكميات المتوسطة الفمسطينية في قطاع غزة  ،رسالة ماجستير الجامعة االسالمية غزة فمسطيف.
 .4البحيصي عصاـ الشريؼ حريػة ( )4118مخاطر نظدم المعمومدات المحاسدبية اتلكترونيدة  :دراسدة تطبيقيدة
عمى المصارف العاممة فدي قطداع غدزة مجمػة الجامعػة االسػالمية سمسػمة الد ارسػات اإلنسػانية المجمػد  06العػدد 4
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