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  استخدام الحوسبة السحابية على جودة المعلومات المحاسبية وانعكاسها على تطويرأثر 
 التقارير المالية الدولية  معايير

 *دينا عبد العليم كريمة                                        

 مقدمة البحث

نقد   علد  تعتمددتعد الحوسبة السحابية بمثابة نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا وهي 
اددددا  عدددداب بالسددددحابة  ف ددددي تعندددد  الدددد  الحاسدددد  ب ال اصددددةالمعالجدددداس واسددددازاس الت دددد    

ال دددددااس التددددي تددددتم عاددددا لج دددد   واددددااا  اتنددددلة بسددددب ة  ددددوا   تحمدددد  بيانات ددددا فددددي سددددحابة 
إفتااضية تضم  اتنال ا بس    ائم  ون انقطاع اع عد  اد  اجج د   امثلدة فدي يواا،دوتا  

 وهواتف ذيية وغ،اه. 

نتيجددة للتطدددولاس التكنولوجيددة وال  دددا    ظ دداس الحاجدددة إلدد  الحوسدددبة السددحابيةوقددد 
المطددا   فددي زجددم الاياندداس والمعلوادداس والتددي ليدداس بنددول  يا،ددا  علدد  قدددل  السدداياس علدد  

ز دا   التح م في هذه المعلوااس وإ الت ا  وييفية زفظ ا يم استاجاع ا  واا يتات  عليد  اد  
 اء لاااجياس جديد   وظ اس الحوسبة السحابية يح  بدي . في تكاليف الت     والسا 

الجديددد ز،ددث تمثددد  الا،نددة والمنندددة الحوسددبة السدددحابية ا تجدداه التكنولدددوجي وتمثدد  
لت     اجا  للايانداس و ددااس اتنتاندل المةءادة  باتضدافة ااجساس،ت،  للمستقا  لتوف،اها  

لحوسبة السحابية ا   دااس واا تتسم ب  اد  ا دا وعل  الاغم اما تقإل  قو  زوساية هائلة  
ام،دد اس  إ  لن ددا تواجدد  العديددد ادد  المسدد ةس والت ديددداس التددي ادد  المم دد  لن تددويا بسدد   

  ط،ا عل  اعلوااس الساية وتقال اها ولعمال ا بوج  عا . 

وقد اهتمل العديد ا  المنظماس بالتعاض ل دذه المسد ةس واج طدال  فعلد  سدا،  
وهي ه،نة غ،دا ها فدة للدااا زاولدل تقدد م  AllianceCloud Security (1) مة المثال انظ

لفضدددد  الممالسدددداس التددددي تضددددم  تددددوف،ا اجاددددان  ا دددد  نددددب اس الحوسددددبة السددددحابية بعددددد لن 
اثدددد  سدددداقة الاياندددداس الحوسددددبة السددددحابية عاضددددل لندددد ا اج طددددال والت ديددددداس التددددي تواجدددد  

وتعدددددد المعلوادددددداس  .غ،اهددددددا اددددد  الم دددددا او  الموظف،  المقددددددا،  لل دادددددةوضدددددياع ا ول طدددددال 
و عتاددا   لسدداياس ا يفدداء  و فاعليددةهااددا لتق،دديم  اعننددا المتضددمنة بالتقددال ا الماليددة للسدداياس 

بمدددا إعددددا  للحسددداباس والتقدددال ا  بمثابدددةالحوسدددبة السدددحابية فدددي اجدددال المحاسدددبة هدددو تطا،ددد  
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ادد   دداب يالددث ادد   ددةل اسددت دا  باندداا  احاسدداي استضدداب ادد  ق ادد  اعلوادداس تضددمن ت
 يدددةعددد قفددد   اعلواات عليددد  فدددي السدداب   وهدددو ادددا  لبعلدد  اتنتاندددل  وهدددو لاددا لدددم   ددد  اتعددا

وتكنولوجيددة يا،ددا . ز،ددث سددعل السدداياس لاندداء لنظمددة اعلوااتيددة واسددت دا  تكنولوجيددا زديثددة 
ادددد  المعلوادددداس الكا،ددددا  الكددددم  ت دددد   الحوسددددبة السددددحابية لتسدددداعدها فددددي إ ال  و امثلددددة فددددي 

وهددذه المعلوادداس تعتمددد بدددولها علدد  المبددا ث واجسددع الممثلددة فددي اعدداي،ا التقددال ا  واجعمددال
ا تظ ا الحاجة إل  ضاول  تطو ا التقال ا المالية الدولية بما يتماني اع نوهالمالية الدولية.  

تطايقدداس الحوسددبة السددحابية ول طالهددا وذلددح لضددمان الحفدداد علدد  جددو   واندددا ية التقددال ا 
 سمل  ا  اعلوااس. المالية واا ت

  مشكلة البحث

اس جدددال تعتادددا الحوسدددبة السدددحابية اددد  لهدددم العوااددد  التدددي تسددداعد السددداياس علددد  ا
ظددديم العمددد  المحاسددداي با عتمدددا  علددد  ندددب ة نفدددي تاسدددتهةل  و التطدددول العلمدددي والتكنولدددوجي 

 اتنتانل وف  لنظمة ات ننة توفا جميع اتجااءاس المحاساية للوزد  ا قتنا  ة. 

ل  الاغم ا  الم ا ا المتعد   ا  تطا،د  الحوسدبة السدحابية فدي اجدال المحاسدبة وع
ثًة فددي ز ددا   الكفدداء  فددي التعاادد   اددع الملفدداس والتطايقدداس مددسددواء ادد  ز،ددث اسددتوم اج اء ا

ادد   ددةل السددحابة  وعددد  تحم،دد  بددااا  والفدداس الاياندداس المحاسدداية علدد  زواسدد  ن نددية 
د   للاياندداس والمعلوادداس المحاسدداية  والسدداعة فددي الوصددول إل، ددا والسددعة الت   نيددة غ،ددا المحدد

وغ،اها ا  الم ا ا. إ  لن تطا،  الحوسبة السدحابية  سدوا  العديدد اد  المسد ةس والم دا ا  
ا قددد يددفيا فددي جددو   واندددا ية المعلوادداس المحاسدداية والتقددال ا الماليددة والتددي تعددد المنددت  مددا

وهنا تظ ا اس لة البحدث فدي .المست دا،  في بناء قاالات م  الن ائي. الذي  عتمد علي  جميع
ضددداول  تطدددو ا المعددداي،ا المحاسددداية تعددددا  التقدددال ا الماليدددة الدوليدددة  ووضدددع  ليددداس اعددداي،ا 

ة المحاسددبة ويددذلح ات دداذ التددداب،ا الةزاددة ا ندداددا زددد  ادد  تطددول فددي  اددع  جديددد  تتناسدد 
لحددد ادد  المسددتجداس والم ددا ا التددي قددد تواجدد  لضددمان ا لتدد ا  بتنف،ددذ هددذه المعدداي،ا ب دددب ا

المعلوادداس المحاسدداية وتددفيا فددي جو ت ددا وانددداق،ت ا نتيجددة تطا،دد  الحوسددبة السددحابية فددي 
 اجال المحاسبة. 
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 هدف البحث

ي دددب البحددث إلدد   لاسددة ليددا اسددت دا  الحوسددبة السددحابية علدد  جددو   المعلوادداس 
ال ا الماليدة الدوليدة  وتحقيقدًا ل دذا ال ددب يتعداض التقد اعداي،االمحاساية وانع اس  عل  تطو ا 

 البحث لألهداب الفاعية التالية: 

 لاسة ات ال العا  لتطا،  الحوسبة السدحابية ولهدم الم ا دا والم دا ا التدي تواج  دا  -
 الساياس المطبقة ل ا بوج  عا  وفي المجال المحاساي بوج   اص. 

 و   المعلوااس المحاساية.  لاسة ليا تطا،  الحوسبة السحابية عل  ج -

ة تعدددا  التقددال ا الماليددة الدوليددة فددي ي لاسددة الحاجددة إلدد  تطددو ا المعدداي،ا المحاسددا -
 ا  ا ا ا.   واا تتضمن ظ  الحوسبة السحابية

  فروض البحث

  حاول البحث ا تبال الفاوض التالية :

انددا ية المعلواداس الفاض اجول: يف ي تطا،  الحوسبة السحابية إل  التدثي،ا علد  جدو   و 
 المحاساية.

إلددد  تطدددو ا اعددداي،ا الفددداص الثددداني: تدددف ي ا دددا ا تطا،ددد  الحوسدددبة السدددحابية إلددد  الحاجدددة 
التقددال ا الماليددة الدوليددة. و تفدداع ادد  هددذا الفدداض الائيسددي الفدداوض الفاعيددة 

 التالية: 

 ا تطددو ا اعدداي،ا التقددال  إلدد تددف ي ا ددا ا الثهددااس اتجاائيددة واجانيددة إلدد  الحاجددة  -
 المالية الدولية. 

 الدولية .إل  الحاجة إل  تطو ا اعاي،ا التقال ا المالية تف ي الم ا ا الما  ة  -

 الدولية .تف ي الم ا ا البسا ة إل  الحاجة إل  تطو ا اعاي،ا التقال ا المالية -

   نطاق البحث وحدوده

وهدددي الحوسددبة السددحابية  طددال لئيسدددية تواجدد  ندداياس لتايدد  البازثددة علدد  يةيددة  -1
 الم ا ا اتجاائية واجانية  والم ا ا الما  ة  والم ا ا البسا ة. 

ندداية ادد  لااددا السدداياس  14علدد  عددد   اعتمدددس البازثددة فددي الدلاسددة التطايقيددة  -2
 ل دااس الحوسبة السحابية في انا.  و الم و   المست داة
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 منهج البحث

 المناه  التالية: يقًا ل دب البحث وللتحق  ا  فاوض  تعتمد البازثة عل  تحق

: وذلددح ب دددب  لاسددة واسددتنباك بعدد  الكتابدداس والدلاسدداس السددابقة التددي يالمددن   ا سددتنبا 
يتضمن ا الفكا المحاساي والمتعلقة بالحوسبة السحابية وا ا اها وا ونات دا واج طدال المتاتبدة 

 عل  تطايق ا.  

الدددااط بطا قدددة انطقيدددة بددد،   المدددن   ا سدددتقاائي: وهدددو  عتمدددد علددد  التفك،دددا المنطقدددي لمحاولدددة
ا ،طدال الحوسدبة السدحابية والمعلوادداس الماليدة والحاجدة إلد  تطدو ا اعددايالجواند  الفكا دة ج 

  المالية . عدا  التقال االدولية ت

وتحل،  نتائ  الدلاسة الم،دانية   تبال فداوض وتفس،ا المن   الوصفي: و عتمد عل  وصف 
  تبال فاوض  قاال البازثة بتقسيم الج ء التالي يما يلي: البحث. وتحقيقًا جهداب البحث وا

 للحوسبة السحابية وتق،يم ا في اجال المحاسبة. القسم اجول: ات ال العا  

 القسم الثاني:  لاساس سابقة في اوضوع البحث 

 التقال ا المالية الدولية.  اعدا القسم الثالث: الحوسبة السحابية والحاجة لتطو ا اعاي،ا 

قسددم الاابددع:  لاسدددة ا،دانيددة عدد  ليدددا الحوسددبة السددحابية علددد  جددو   المعلوادداس المحاسددداية ال
 وانع اس  عل  تطو ا اعاي،ا إعدا  التقال ا المالية الدولية. 

 القسم ال ااع: النتائ  والتوصياس
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 القسم األول

 اإلطار العام للحوسبة السحابية وتقييمها في مجال المحاسبة 

 الحوسبة السحابيةنشأة  1/1 

تاجع إل  الست،ناس ا  القان الماضي   تعد الحوسبة السحابية فكا  جديد  ولكن ا 
هدددي نقطدددة ا نطدددة  الحقيقدددي  2000العدددالم جدددون ا ددداليي  ولكددد  تعدددد بددددا اس عدددا  واددددلها 

الحد   والتطايقداس   اد  اد   دةل تقدد م عدد  2007لتطايق ا ا   ةل ناية جوجد   وعدا  
والذي قد  عد  ا   دااس الحوسبة السحابية اجانًا  بعدها قاادل   Nebulaاا   يم ظ ا بان

التدي  Appleللحوسبة السدحابية وصدازات ا نداية  officeناية اا  اوسوفل بتقد م باناا  
 (2)2011 ا السحابية عا  تل لقل زوسا

 ماهية الحوسبة السحابية 1/2 

البدددددازث،  والمنظمددددداس  زظدددددي اوضدددددوع الحوسدددددبة السدددددحابية باهتمدددددا  الكث،دددددا اددددد 
فقددد عافددل الحوسددبة السددحابية بثن ددا تكنولوجيددا تعتمددد   و ضددعل للتق،دديم والتحل،دد  والتعا ددف 

تم يد  دا  وهد  ج داز  ال اصدة بالحاسدوإ إلد  السدحابة ق  المعالجة واسازة الت     نعل   
اس الوصددول إليدد  عدد   ا دد  اتنتانددل  واددذلح تتحددول بددااا  تكنولوجيددا المعلوادداس ادد  انتجدد

المتدوافا  تحدل اما  عد اندطلحًا  سد،ا إلد  المندا ل واجنظمدة الحاسدواية    (3)  .إل   دااس
اد  اسدازاس ت د    للايانداس الحاسدواية   ددااسا السب ة  والتدي تسدتطيع تدوف،ا العاالطل   
ظم الدناما عافل بثن ا " اجموعة اد   (4).  ب دب التيس،ا عل  المست د   ا زتيا يوالنسخ  

 (5) اقدا ا .لج    زاسباس اتنلة تقد   دااس بناء عل  اتفا  ب،  است دا ا و تتكون ا  
 National Instituteوقد عرفت من جانب

of Standards and Technology 2011   "ن ا اجموعة ا  الموال   بث
المستاية التي تعتمد عل  نب ة اتنتانل اث  اسازاس الت     والتطايقاس 

وقد   الكث،ا ا  الج د ا  قا  اقد  هذه ال دااس". والسب اس بح،ث   تتطل
عد  ا  ال نائص الواج  توافاها  عتبال الساية يمقد  ل دااس المع د  وضع 

 (6): الحوسبة السحابية وتمثلل في

 إا انية زنول المست د  عل  ال داة في لي وقل  ون تد  .  -

 الوصول السا ع لل داة باست دا   ط اتنتانل العا ي.  -

 دل  الا،نة السحابية عل  التوسع لتلاية ازتياجاس المست دا، . ق -
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 .  فضة والماونةنالتكاليف الم -

 بالوقل. يميا اث   ياس ال داة إا انية  ياس ال داة المقداة  -

واالتددالي تعددد الحوسددبة السددحابية تطددول جديددد فددي تكنولوجيددا المعلوادداس ت ددتم بتقددد م 
ف   زوسددبة بنددول  لانددة. دد   الحاسدد  المتنددلة  دددااس الحاسدد  فددي لي وقددل باسددت دا  لج

اانيددة علدد  ا نتانددل  سددتف،د ادد   ةل ددا المسددت د  ب افددة لنددواع التطايقدداس و ال دددااس  ونمددا 
  تد   ا  جانب  ف  ا الت ا لو صيانت ا .

   نماذج الحوسبة السحابية 1/3

  (7) تتعد  نماذج الحوسبة السحابية ولك   م   تحديدها في للاعة نماذج:

 سدتف،د ان دا بمعند  لن تقدد  السدحابة بنيدة تحتيدة   Public cloudالحوسبة العاادة  -
 عد  يا،ا ا  الساياس لو المنظماس الح واية. 

تتدوفا بنيدة تحتيددة للسدحابة  سدتف،د ان دا ندداية  Private cloudالحوسدبة ال اصدة  -
 وازد . 

 ددب اعد،  ل توفا السحابة بنية تحتيدة Community Cloudالسحابة المجتمعية  -
  اص بمجتمع اع،  ذو انالا استاية. 

هدي سدحابة تسدتطيع تدوف،ا بنيدة تحتيدة اايبدة  Hybrid Cloudالسحابة الم تلطدة  -
 . ا  سحابت،  لو لاثا ا  الساب  ذياهم

 مقومات الحوسبة السحابية 1/4

  (8)تعتمد الحوسبة السحابية عل  المقوااس التالية:

تلقددي ال داددة وهددو  متلددح ج دداز ونظددا  ي  الددذي و عدداب بالمسددت د Clientالعم،دد   -
 تسه، .  

 وهي التي تقد  ال داة ا   ةل ا.   Infrastructureالانية التحتية  -

 وهي الاااا  وال دااس التي  ستف،د ان ا العم، .  Applicationsالتطايقاس   -

  .ست دا ا في السحابةنوهي التي  Platformالمننة  -

 ياس للحنول عل  ال داة وهي: وهناك ية  لنواع ا  ا تفا 
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سد  إنجد   وو نددوز لزول  ز،دث ب داة المننة:  ظ ا ذلح ا   ةل تطايقاس جوجد  ل  -ل
لدد  بددااا  جديددد  لو إلدد  اا زاجددة مدد م دد  تطددو ا وإضددافة تطايقدداس جديددد  ونسدداها   ون

 .إ ال  السب ة 

طايقددداس ز،دددث تكدددون الت Microsoftاددد   Officeادددة بدددااا  ز   دادددة الادددااا : اثددد   -إ
اتازدددة للمسدددت د   ويدددذلح نظددددا  التسددده،  والج ددداز نفسددد   بح،ددددث  م ددد  التعااددد  اعدددد  

 ابانا .  

الساياس النه،ا  الحجم ف  التعااد  وهي تساعد   Amazon داة الانية التحتية: اث     -جد
اد   دةل اتنتاندل  ونمدا زاجددة إلد  التدد   فدي النديانة لو ااا بدة الانيددة ادع السدحابة 

 التحتية. 

ع )اد و  ال داددة(  واسدتام )اسددت د  بدائلن الحوسدبة السدحابية هددي اتفدا  بدد،   لي
ال داددة وذلددح عاددا  وهددي الوصددول إلدد  بددااا  وانندداس اقددد  اع،نددةال داددة( لتقددد م  داددة 

اتنتانل   ونمدا زاجدة لوجدو  اجج د   فدي اقدا المسدت د . واد  لهدم الج داس التدي تعدد اقدد  
 لل داة: 

- Amazon ااس السددب ية جاددازون وهددي تددوفا اسددازاس سددحابية وتعدداب باسددم ال ددد
 للمست د . 

- VMware   لسحابة.باوهي توفا بنية تحتية 

- Rack Space   .توفا اسازاس ت     للملفاس وانية تحتية 

- Google ضيف تطايقاس السب ة في اااا  الاياناس.ستتطول وت 

- Microsoft  توفا ل ضًا اسازاس ت     اجانية ا   ةل  داةSky drive  

 ة في المجال المحاسبي يتقييم الحوسبة السحاب 1/5

 ةمزايا الحوسبة السحابي1/5/1

 (9)تتعد  ا ا ا الحوسبة السحابية و م   للبازثة تننيف ا في اجموعت،  لساس،ت، :
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 أواًل: مستوى األداء 

 سدددددتطيع المسدددددت د  التعااددددد  ادددددع الفاتددددد  وتطايقاتددددد  التدددددي تضدددددم يافدددددة الايانددددداس  -1
س المحاسداية ادد   دةل السدحابة  ون الحاجددة إلد  تدوف،ا ذلددح اد   ددةل والمعلوادا

 ج ازه ال اص. 

إا انيددة تددوف،ا المعلوادداس المحاسدداية ادد   ددةل التقددال ا الماليددة بسدداعة يا،ددا  امددا  -2
 ت ا المناس . ، ضم  ات اذ قاالاس سليمة في توق

فية  واالتددالي لنظمددة اسددتقلة تدددال بسددفا ادد   ددةل اعتبالهددا إا انيددة الددتح م الددذاتي -3
 واستقةلية.تنق  المعلوااس المحاساية بحيا  ة 

التفاع استوم اج اء وهو ياجع إل  عد  تحم،  بااا  والفداس الايانداس المحاسداية  -4
تلقددي ال داددة نتيجددة  ف علدد  زواسدد  ن نددية  يمددا   يتعدداض المسددت د  للتددث ،ا 

 تسه،  زواس  ن نية. 

د    يمددا  م دد  ز ددا   المحدد غ،دداالت   نيددة  ز ددا   إا انيدداس الحوسددبة  ويددذلح السددعة -5
هددذه السددعة فددي لي وقددل  واالتددالي  م دد  للسددحابة ازتددواء لااددا قدددل ادد  الاياندداس 

 والمعلوااس المحاساية الةن ائية. 

إا انيددة الوصددول لملفدداس الاياندداس والمعلوادداس المحاسدداية ادد  لي ا ددان وتحم،ل ددا  -6
د علدد  إجددااء التحلدد،ةس الماليددة الس نددية لمسددت دا، ا امددا  سدداع اسعلدد  الحسدداب

 الةزاة  ت اذ قاالات م ا ستثمال ة.  

 ثانيًا: مستوى التكلفة  

توف،ا الكث،ا ا  التكلفدة الةزادة لنسدا الادااا   ز،دث لن يد  ادا  حتاجد  المسدت د   -
 إنتانل.   ب ط اتن   زاس هو ج از 

فكدددد  بية   سددددت دا  الحوسددددبة السددددحا اعددددداس قو ددددة وا لفددددة  توجددددد زاجددددة لسددددااء  -
تم  ا دددد  تددددعمليدددداس  المعالجددددة وتسدددده،  التطايقدددداس والتسددددو اس وإعدددددا  الحسدددداباس 

 السحابة. 

 تكاليف الانية التحتية لتكنولوجيا المعلوااس.      فنت -

المتازدددة  ان فددداض تكددداليف النددديانة بندددول  يا،دددا  ا مدددا زا  عدددد  اجج ددد   والادددااا  -
  بالساية .
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المحاسداية الم  ندة لو زجدم  زجم الاياناس  ان فاض نفقاس تحديث الاااا  ا ما زا  -
المعلواددداس المحاسددداية الموجدددو   بالتقدددال ا الماليدددة  ز،دددث لن جميدددع الادددااا  تحدددد  

 بس   تلقائي.  

 عيوب ومخاطر الحوسبة السحابية 1/5/2

بددددالاغم ادددد  فوائددددد وا ا ددددا الحوسددددبة السددددحابية إ  لن ددددا تواجدددد  بالعديددددد ادددد  الع،ددددوإ 
  (10)إجمال ا في للاعة اجموعاس ا  الم ا ا: والم ا ا و م   للبازثة

 أواًل: مخاطر متعلقة باإلمكانيات المادية

ندب ة اتنتاندل ز،دث يدف ي انقطداع اتنتاندل وعدد  وجدو  بددي  إلد    و بطء  ضعف -
عد  ل اء ال داة المطلواة وذلح في بع  التطايقاس التدي تحتداج لةتندال بسدب ة 

و   اصددددة فدددد  الدددددول الناايددددة  ع،دددد  تددددوافا يمددددا لن بددددطء السددددب ة المع دددداتنتانددددل. 
 .ف  توق،ت ا المناس  اسالمعلوااس الةزاة  ت اذ القاال 

قندددول التطايقددداس السدددحابية ز،دددث  زالدددل بعددد  التطايقددداس اسدددتواها احددددو  ولدددم  -
 . و التسو اس و المعااةس المحاساية تهطي جميع اتجااءاس

يانددداس بالسددداية ادددع تطايقددداس عدددد  تدددوافا إا انيددداس تسددداعد علددد  اتندددال قاعدددد  الا -
 الحوسبة السحابية.  

ة يعد  توافا ب،نية تحتية تكنولوجية تسداعد السداياس علد  تحديدد ال ددااس المحاسدا -
 المطلواة ا  الحوسبة السحابية. 

عد  توافا اقاييع تساعد الساية المست داة عل  ااا بة ا ا ا است دا  الحوسبة  -
والمعلواداس التدي تتضدمن ا التقدال ا والقدوائم  السحابية اث  ا دا ا تحا دف الايانداس

  . المالية لو انتحال ن نية المستف،د

 ثانيًا: مخاطر متعلقة بالتشريعات

ا ددا ا عددد  تددوافا قددوان،  لو اعدداي،ا احاسدداية تحددد  ندداوك اتجددااء التعاقدددي اددا  -1
 ب،  الساية المست داة والساية المقداة ل داة الحوسبة السحابية. 

 سدددواء الطددداف، اددددم التددد ا  افا قدددوان،  لو اعددداي،ا احاسددداية تحدددد  ا دددا ا عدددد  تدددو  -2
 والساية المقداة باتجااء التعاقديلالساية المست داة 
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ة تحدد  الج دة المسدنولة عد  احاسدبة يا ا ا عد  تدوافا قدوان،  لو اعداي،ا احاسدا -3
 اج ااب اله،ا الت اة باتجااء التعاقدي. 

حما ددددة  نوصددددية الاياندددداس والمعلوادددداس ا ددددا ا عددددد  تددددوافا قددددوان،  لو اعدددداي،ا ل -4
 المحاساية وضمان عد  تم ،  لي ن ص ا  ات ةع عل، ا. 

ا ددا ا عددد  تددوافا قددوان،  لو اعدداي،ا لحما ددة الملكيددة الفكا ددة للاياندداس والمعلوادداس  -5
 المحاساية للساية المست داة. 

 ثالثًا: مخاطر متعلقة بالثغرات اإلجرائية

  عند التعاا  اع الحوسبة السحابية فتف ي إل  عد   و قند ب ا الثهااس التي تحد
 اجاان وال نوصية في الاياناس فت  د اج طال اث : 

وضددع المسددت د  لجميددع اعلوااتدد  والفاتدد  المحاسدداية لدددم السدداية المقداددة لل داددة  -
  لو قدددد تايدددع السددداية المقدادددة اعلواددداس المسدددت د  لو  تددداا قدددد  عاضددد ا لةامدددا 

    لو بث ا. ا ستفا   ان ا بس

م دان زفدم اعلوااتد  والفاتد  التدي تضدم اعلواداس احاسداية لعد  اعافدة المسدت د   -
فم ب دا فدي سد،افا  ولدة اعا  دة  وهدو لادا  بدد اد  تحد بالهة اجهمية والسدا ة  فقدد 

 السيطا  علي  ا  قا  الساية اقداة ال داة. 

 سددا  ف،دداوسزددذب الملفدداس التددي تضددم اعلوادداس احاسدداية ادد  جاندد  المسددت د  ب -
وعددد  ضددمان تواجدددها علدد  السدد،افا بعددد عمليددة الحددذب وهددي اعلوادداس تتسددم  اددا 

 بال نوصية 

هددددذه عدددد  انت دددداك بز،ددددث   توجدددد ضددددماناس   عدددد  زما ددددة زقدددو  الملكيددددة الفكا دددة -
 .  الوصول إل   المعلوااس المالية اعد و الحقو  ل

 علواددداس المحاسددداية فقددددان السددديطا  )التبعيدددة( ز،دددث يددد  ا   طدددا يدددون الملفددداس والم -
 بالمست د  لصبحل تحل سيطا  اقد  ال داة اع علم  ب لمة الماولال اصة 

 رابعًا: مخاطر متعلقة بالتأهيل العملي لفريق العمل

كااددد  ز،ددث لن اسدددت دا  السددحابة تتطلدد  اعافدددة تقنيددة واسدددعة تا ددا ا المعافددة وال -
  ال ادا  المحاسداية جاندب ، ا  فدي التعااد  ادع الاااجيداس اد  جاند  المسدت دا او 

 في التسج،  وإعدا  التقال ا المالية. 
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ا دددا ا ناتجدددة عددد  إ  دددال الايانددداس المحاسددداية وللقدددا  القدددوائم الماليدددة بندددول  غ،دددا  -
 سليمة في تطايقاس الحوسبة السحابية.

ا ددددا ا ناتجددددة عدددد  عددددد  الدلا ددددة بتعليمدددداس التسدددده،  الماتبطددددة بطا قددددة اسددددت دا   -
 اما يف ي إل  زدو  اس ةس.  تطايقاس الحوسبة السحابية

ا ا ا ناتجة ع  عدد  وجدو  بدااا  لتثه،د  وتددل   المسدت دا،  فدي لفدع الايانداس  -
 المحاساية وتحل،ل ا وإعدا  التقال ا المالية الةزاة باست دا  الحوسبة السحابية. 

وهدي  2013عدا   Cloud Security Allianceوفي هدذا الندد  جداءس انظمدة 
قدددد م لفضددد  الممالسددداس لضدددمان تدددوف،ا اجادددان  ا ددد  ندددب ة الحوسدددبة انظمدددة ت ددددب إلددد  ت

 Theالسدددحابية  ولندددالس إلددد  لنددد ا اج طدددال التدددي تواجددد  الحوسدددبة السدددحابية ولسدددمت ا 
Notorious Nine :(11)وتمثلل في  

 صول اعلوااس سا ة إل  المنافس، . و ساقة الاياناس لي  -

 لو بسا  ا  تاا .  ضياع الاياناس بسا  ل طاء ا  قا  اقد  ال داة -

سددداقة بيانددداس اددداول ال دادددة لو الحسددداإ عددد   ا ددد  اسدددتهةل يهدددااس التطايقددداس  -
 واجنظمة 

زج  ال داة وتحد  نتيجة  ل  العديدد اد  ال ددااس المتتاليدة امدا  سدا  ضدهط  -
 ف،ف ي ذلح إل  بطء الحود في ال داة لو توقف ا ع  العم  تمااًا.

ةزياس الوصدول إلد  اجنظمدة لو السدب اس ل طال الموظف،  و اصة ا  لدي م صد -
 الدا لية واعافت م بنقاك ضعف ا. 

واج اس الاااجة غ،ا اآلاندة وهدي التدي يتعااد  اع دا المسدت دا،  للدتح م باياندات م  -
 عل  السحابة  ولزيانًا يف ي عد  التعاا  السليم إل  ا ا ا. 

س الحوسدددددبة إسددددداء  اسدددددت دا   ددددددااس الحوسدددددبة السدددددحابية  ز،دددددث لن تدددددوفا  دددددداا -
 بع  علدددد بسدددديطة قددددد  سددددجع الدددد ابددددال السدددحابية للحنددددول علدددد   دددددااس اقابدددد  

 . غ،ا سليمةاستهةل ذلح بطا قة 

عدددد  الكفددداء  والعنا دددة فدددي ا سدددت دا   وعدددد  ا سدددتعدا  فدددي ف دددم جميدددع إا انيددداس  -
 لنظمة اجاان. يهااس    إا انية التسف،ا  و اثالسحابة 
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اسالية اوال  السب ة ب،  المست دا،  قد  جع  تذبذإ التقنياس المستاية ز،ث إن   -
 في ا ست دا  إل  تعا   السب ة بالكاا  لل طا.    وجو  لي يها 

ادد  العدداض السدداب  المتعلدد  بتق،دديم تطا،دد  الحوسددبة السددحابية فددي اجددال المحاسددبة 
عدددد نقلدددة يا،دددا  فدددي اجدددال المحاسدددبة اددد  ز،دددث  تدددام البازثدددة لن تطا،ددد  الحوسدددبة السدددحابية 

  عل  اوال  اجج    والاااجياس والسيطا  عل  الاياناس والتطايقاس  يدذلح ا سدت دا  السيطا 
الفعدددال لألج دددد   ز،دددث   زاجددددة لسدددااء اجج دددد   لو الاددددااا   اجادددا الددددذي يدددف ي بدددددوله إلدددد  

لاددااا   يمددا  م دد  اتبقدداء علدد  حددديث لت فددي  التكدداليف سددواء يانددل تكدداليف صدديانة لو ت
الحاجددة فددي اوقددع السدداية  إ  لن ذلددح  طادد  فددي بعدد  لنددواع السددح  لو  ةالمعلوادداس ال اادد

فقط. هذه العواا  جميعًا تفيا إ جابدًا علد  سدةاة وسداعة وجدو   التقدال ا الماليدة  وادا يناثد  
 عن ا ا  اعلوااس احاساية. 

إ  لن الم دددا ا المتعددددد   التددددي تنددددت  عدددد  تطا،دددد  الحوسددددبة السددددحابية فددددي اجددددال 
ل ل ا ا ا اتعلقة باتا انيداس الما  دة  لو ا دا ا اتعلقدة بافتقدال المجداالمحاسبة سواء يان

لتسدددا عاس والقدددوان،  فدددي هدددذا الندددد   لو ا دددا ا اجادددان والسدددا ة للمعلواددداس نتيجدددة وجدددو  ل
متعلقددة بالتثه،دد  العملددي للقددائم،  علدد  التطا،دد  يدد  الم ددا ا الو ليهددااس إجاائيددة فددي التطا،دد  

ز ا  اعاي،ا تعدا  التقال ا المالية لتهطية ي  هذه الم ا ا و   ااذلح  ستوج  توافاواستحد
   والمست داة عند تطا،  الحوسبة السحابية وعد  تاك المجدال  و السيطا  عل  الساياس الم

 افتوح  ونما وجو  قواعد ال اة وذلح يما يلي: 

ف دددددم الا،ندددددة الدا ليدددددة للحوسدددددبة السدددددحابية لتحديدددددد الم دددددا ا والضدددددوابط المحيطدددددة  -1
 لتطا، .  با

السياساس واتجااءاس لضمان ات ال  الفعالة لأل طال والت ديداس فدي المازلدة   س  -2
 ا نتقالية لتطا،  الحوسبة السحابية في اجال المحاسبة. 

 السياساس واتجااءاس لضمان لا  التطايقاس المست داة باتنتانل.  س  -3

 عني بمداة عل  السحابة المالي  ضمان اعافة العم،  المستف،د بعواق  نسا اعلواات -4
ازتماليددة فقدددان السدديطا  عليدد  لوجددو   دداب يالددث وهددي السدداية المدد و   ل دددااس 

 السحابة. 

ال داددة واسددت دا ا لضددمان زما ددة الاياندداس  ادد و تثا،ددد المسددنولية المسددتاية بدد،   -5
 والحفاد عل  سا ت ا. 
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 القسم الثاني 

 فى موضوع البحث دراسات سابقة 

قة الماتبطة بموضوع البحث سواء المتعلقدة بتطا،د  الحوسدبة تعد س الدلاساس الساب
السدددحابية  لو التدددي تدددااط بددد،  الحوسدددبة السدددحابية وعةقت دددا بالمعلواددداس لو المتعلقدددة بمعددداي،ا 

 إعدا  التقال ا. 

ال ليددا تطا،دد  اعدداي،ا التقددال ا الماليددة الدوليددة بددزدداول  ا ت(12) 2020 لاسددة عاددد المج،ددد  فدد 
اس المحاسدداية فددي سددو  اجولا  الماليددة المنددا ة  وقددد لجا ددل الدلاسددة علدد  انفعددة المعلوادد

نددداية اددد  السددداياس المق،دددد  باولصدددة اجولا  الماليدددة المندددا ة. وقدددد تمثددد   46 عدددد  علددد 
المته،ا التدابع فدي سدعا السد م  لادا المته،دااس المسدتقلة فتمثلدل فدي لاحيدة السد م والتوز عداس 

. وقد لنالس النتائ  إل   لن تطا،  اعاي،ا التقال ا الماليدة  ل  ةالقيمة الدفتا   و  النقد ة للس م
اعنو ددًا فدددي التفدداع جدددو   وانفعدددة المعلوادداس المحاسددداية للتناددف بثسدددعال اجسددد م  االدوليددة تدددفي

زاولدل  Stein et al 2020 (13) لاسدة  وفد . وذلدح فدي الفتدا  التاليدة لتطا،د  هدذه المعداي،ا
ونقداك الضدعف ز،دث ا ا اهدا اد  ،د  الحوسدبة السدحابية تقد م وج اس نظدا اتعدد   زدول تطا

إ ال  ا دددا ا التطا، .ز،دددث لندددالس الدلاسدددة إلددد  لن الحوسدددبة  ولهميدددةالتدددي تواجددد  التطا،ددد  
السدددحابية تعدددد نقلدددة يا،دددا  فدددي التحدددول الاقمدددي ف دددي يدددول  تعتمدددد علددد  تقنيددداس لقميدددة عاليدددة 

قاس الحوسبة السحابية لتن  إل  المستوم  ولادس الدلاسة عل  توقع صعو  استثمالاس تطاي
وهددي لزددد  Microsoftي لسدداية نف،ددذوقددد لاددد ذلددح المددديا الت 2020اليددال  و ل عددا   266

السدددداياس العمةقددددة المدددد و   ب دددددااس الحوسددددبة السددددحابية ز،ددددث لنددددال إلدددد  اددددا زققتدددد  هددددذه 
 ز ددا  التكنولوجيددا ادد  تددثي،ا إ جددابي ظ ددا فددي عددد  صددول اثدد  ز ددا   التفاعدد  اددع العمددةء  و 

وز ددا   السددعة الت   نيددة وتحددديث و ا  ال ددة المددوظف،  وتطددو ا العمليدداس المحاسدداية  ا ددالاس
 التطايقاس  وز ا   الساعة في المعالجاس المحاساية وات ال ة. 

إ  لن الدلاسة ل ضًا ذهال في اتجاه ل ا إل  عاض الم ا ا التدي تواجد  تطا،د  
ا الانيدددة التحتيدددة الةزادددة للتطا،ددد   وعدددد  تدددوافا الحوسدددبة السدددحابية اثددد  ا دددا ا عدددد  تدددواف

المتوقددع والتحددول غ،ددا الم ددالاس الس نددية للتعاادد  اددع التقنيدداس الجديددد  يمددا لن ا ضددطااإ 
السددا ع النددات  عدد  جائحددة يولونددا  لدد  ا ددا ا جديددد  نتيجددة اسددتماال العمدد  عدد  بعددد فددي 

  الايانددداس و المعلواددداس ادددع عدددد  تدددوافا اجدددااءاس لقابيدددة اسدددد   علددد الكث،دددا اددد  السددداياس
الدد  ز ددا   ا ددا ا الوصددول غ،ددا المندداح بدد  للاياندداس وز ددا   ا نت اادداس  ل مامدداالم  نددة 
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للمعلواداس الماليددة  ادد  ذلددح للقدد  الضددوء علدد  ضدداول  ا ال  هددذه الم ددا ا وت و ددد السدداياس 
  لاقابة والمتابعة . لبث واس 

لحوسدددبة السدددحابية علددد  تكددداليف الانيدددة بحثدددل  فدددي ليدددا افقدددد (14) 2019 لاسدددة العدددوااا  لاا
قائمدة استقنداء فدي عدد  اد   85في ناياس ا تنا س  وقد اعتمدس الدلاسة عل  التحتية  

نددداياس ا تندددال. ولندددالس نتائج دددا إلددد  الددددول الكا،دددا الدددذي تلعبددد  الحوسدددبة السدددحابية فدددي 
لادددس علدد   المعلوادداس فددي ندداياس ا تنددا س  يمددا نظمت فددي  تكدداليف الانيددة التحتيددة لدد

تم،دد  بدد  ادد  ت فددي  لتكدداليف التسدد ،ةس تلهميددة التوسددع فددي تطا،دد  الحوسددبة السددحابية لمددا 
 التي تعتمد عل، ا في التسه، . 

فددي اتجدداه بحثددي ا تلددف علدد   تددم التاي،دد Hashim Mehibas 2018 (15) & ة لاسدد فدد 
إلدد  المعلوادداس  وصددولبالديددد المسددت دا،  غ،ددا الم ددول ل ددم حسددائ  الاقابيددة التددي تتبددع لتو ال

ال ددااس بندول  غ،دا قانونيدة  وقددال الدلاسدة نظدا   ة وغ،اهدا اد يبالحوسبة السحاب  الم  نة
ااا  لكسف الدد ةء فدي ب،ندة الحوسدبة  وهدو ادا اعتادا  طدو  ج،دد  للحدد اد  هدذا الندوع اد  
اج طدددال التدددي ت دددد  لاددد  تطا،ددد  الحوسدددبة الحسدددابية امدددا   دددون لددد  لاادددا اجيدددا علددد  جدددو   

 ت ا.  دا ية المعلوااس المحاساية وسا وان

اعتمددس  علدد  قائمدة استقندداء لجا دل علدد  فقد   (16) 2017سددة اجل دان  و العا فددي  لا لادا
عدددد  اددد  السددداياس اليمنيدددة ب ددددب الوقدددوب علددد  اددددم إ لاا دددم   عدددد  اددد  اددددياي واا وسددد

لنتددائ  إلدد  عددد  واعددافت م بالحوسددبة السددحابية وتطايقات ددا وا ا اهددا وا ا اهددا. وقددد لنددالس ا
إ لاك عد  يا،ا ا  اجفاا  احد  الع،ندة جندواع الم دا ا الم تلفدة التدي تواجد  المسدت د  عندد 
تطا،ددد  الحوسددددبة السددددحابية  ولاددددس علدددد  لهميددددة الحوسدددبة ولهميددددة التوسددددع فدددي تاسدددديخ هددددذه 

 التطايقاس.  

حابية ليدددا تطا،ددد  الحوسدددبة السددد بحدددث التاي،ددد  علددد  يدددان  Alzoubi 2017 (17) لاسدددة فددد  
علددد  عناصدددا نظدددا  المعلواددداس المحاسددداية ب افدددة جوانبددد  سدددواء تمثلدددل فدددي إا انيددداس اا  دددة 
ولج دددد   لو يانددددل تقددددال ا االيددددة وعمليدددداس احاسدددداية وذلددددح تم ،دددددًا لتحديددددد ليددددا ذلددددح علدددد  
المعلوااس المحاساية بالساياس. وقد لنالس النتدائ  إلد  لن تطا،د  الحوسدبة السدحابية يدف ي 

اء التسدده،لي للعمليدداس المحاسدداية  ولن تطايق ددا يددف ي إلدد  عددد  الحاجددة إلدد    تحسدد،  اج إلدد
اسدددازة المانددي واجج دد   ويددذلح  قددد  عددد  المددوظف،  و قدد  عدددد   اثدد إا انيدداس اا  ددة يا،ددا  

 الاااا  واجج   . 
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تق،دديم ل اء المحاسددبة عنددد تطا،دد   Khomone & Sergey 2016 (18) زدداول البازثددان
قددددد لنددددالس الدلاسددددة إلدددد  الدددددول الكا،ددددا الددددذي يلعبدددد  تطا،دددد  الحوسددددبة الحوسددددبة السددددحابية  و 

السددحابية فددي يافددة الماازدد  المحاسدداية  ولن التفدداع اسددتوم اج اء فددي يدد  اازلددة يادددو جليددًا 
المعلواداس المحاسداية  ولندالس الدلاسدة ل ضدًا عند تطا،د  الحوسدبة السدحابية امدا يدفيا علد  

لاادا نتيجدة  ندول  سداعد علد  تحديدد واتابعدة التكداليف بإل  لن است دا  الحوسدبة السدحابية 
 است دا  التكنولوجيا واجج    والاااا  في جميع المااز . 

بحثدددل  فدددي ا دددا ا تطا،ددد  الحوسدددبة فقدددد  Ozdemir & Elitas 2015 (19) لاسدددة لاا
السدحابية فدي اجددال المحاسدبة  وقدد لجا ددل علد  عددد  اد  السداياس التاييددة  ولاددس الدلاسددة 

ة عنددد تطا،دد  الحوسددبة السددحابية علدد  ة الةزادديدد  ضدداول  إت دداذ جميددع اتجددااءاس الاقابعلدد
الايانددداس والمعلواددداس المحاسددداية زتددد    تتعددداض هدددذه المعلواددداس للفقددددان لو للتسدددا   إلددد  
اسدت دا،    دا    وهدذا اجادا يتطلد  تدوافا بنيد  تحتيدة تكنولوجيدة للحفداد علد   نوصددية 

سددداية ال اصدددة بالسددداياس  يمدددا لاددددس الدلاسدددة علددد  لهميدددة التددددل   وسدددا ة المعلواددداس المحا
ت دد    والتعاادد  اددع هددذه المعلوادداس المحاسدداية ادد   ددةل الحوسددبة العملددي للقددائم،  علدد  ال

 السحابية.

المعددداي،ا المحاسدددداية اددددع  دم تماندددد تددددثي،ا ادددبحدددث  (20) 2013 تدددوا  بدددددل  لاسددددة زاولدددل 
معلواداس المحاسداية واالتدالي علد  يقدة اسدت داي القدوائم ا ذلح علد  ال،المته،ااس الا،نية وتثي

والتقال ا المالية وادم اعتما هم عل، ا في بناء قاالات م. وقد لندالس النتدائ  إلد  لن الته،دااس 
 امثلددة فدد  ا عتمددا  عل وسددائ  تكنولوجيددة زديثددةا قتنددا  ة المسددتما   والتطددولاس التكنولوجيا

ة يمالسدداس المحاسدداية تسددتوج  تطددو ا المعدداي،ا المحاسدداواددا يتاتدد  عل، ددا ادد  ته،ددا فددي الم
إلد  ل دام  ب،ندةلن ا تةب الممالساس ا    ال تماني اع هذه الته،ااس  يما لادس الدلاسةتل

 ة ل ذه المته،ااس الا،نية وضاول  التطو ا الدائم ل ا. ييتطل   اااعا  المعاي،ا المحاسا

تفندداح ا لكتاونددي للمعلوادداس المحاسدداية  ليددال ا  (21) 2012 لاسددة السددقا و  دداون  بحثددل
واا يتات  علي  ا  ام، اس وا ا ا  وتثي،ا ذلح عل  القدوائم والتقدال ا الماليدة  وقدد لندالس 

اد  ا ا دا    واما  حققاتفناح اتلكتاوني للمعلوااس.  لن  عل  الاغم ا  انتسالال   النتائ   
هم ا ا ا ا عد  اجاان للمعلوااس واددم العديد ا  الم ا ا لع  ا  ل   إ  لن  يتات  عل 

 قت ددا  اجاددا الددذي يتطلدد  ضدداول  ات دداذ الوسددائ  الاقابيددة المناسددبة للحددد ادد  هددذه الم ددا ا 
  ذه الم ا ا. لوذلح عل  الاغم ا  لن يث،ا ا  الساياس لم تولي بعد اهتما  



 16 

تقددال ا الماليددة لهميددة اعدداي،ا إعدددا  ال ل فدد بحثددفقددد  (22) 2011 لاسددة الدد    اننددولي لاددا 
و ولهددا فددي التددثي،ا علدد   قددة واندددا ية المعلوادداس المحاسدداية  وقددد لادددس الدلاسددة علدد  لن 
التمسددح بتطا،دد  المعدداي،ا الدوليددة تعدددا  التقددال ا ادد  نددثن  لن   لدد  ب،نددة اقتنددا  ة سددليمة 

مته،دااس وقاالاس استثمال ة اناسبة بسدا  التطدول الددائم فدي إعددا  التقدال ا بمدا يتماندي ادع ال
 ا قتنا  ة والا،نية. 

دلاسددة ا ا ددا اتفندداح اتلكتاونددي ب Gekara Shulak & 2010 (23)  لاسددة  اهتمددل 
 500والند،نية بلد  عدد ها ولهداف   وقد  بقل الدلاسة عل  عد  يا،ا اد  السداياس ال ند دة 

للقدوائم  ناية  تعم  فدي اجدا س اتنوعدة. ولندالس الدلاسدة إلد  انتسدال اتفنداح اتلكتاوندي
والتقال ا المالية السنو ة ل ذه السداياس اد   دةل ندب ة اتنتاندل سدواء فدي السداياس ال ند دة 
والندد،نية  يمددا لنددالس الدلاسددة إلدد  لهميددة هددذا النددوع ادد  اتفندداح الددذي يتمانددي اددع ز ددا   

لكددد  ادددع ضددداول  از دددا  السددديطا  علددد  الممالسددداس المحاسددداية  وتددددعيم زجدددم المعلواددداس و 
 . س الاقابية ف  ظ  هذا النوع ا  ا فناحا جااءا

 الدلاساس السابقة  م   للبازثة است ةص لهم النتائ  التالية:   باستعااض

تعتاا الحوسبة السحابية هي لزد الوسائ  التكنولوجية الحديثة فدي اجدال المحاسدبة  -1
ا   التي توفا العديد ا  ال دااس المعلوااتية ع   ا   نب ة اتنتاندل نتيجدة ال  د

 المطا   في زجم المعلوااس والتفاع تكاليف ت   ن ا وإ الت ا. 

فبجاند  ت فيضد ا  حاسدبةتتعد  ا ا ا الحوسبة السحابية عندد تطايق دا فدي اجدال الم -2
تكدداليف الانيددة التحتيددة لددنظم المعلوادداس  فقددد لنددالس ل ضددًا الدلاسدداس إلدد  تحسدد،  ل

يدًا فدي جميدع ااازد  المحاسدبة  اج اء التسه،لي للعملياس المحاسداية  وهدو ظ دا جل
 اما ينع ع بنول  يا،ا  عل  جو   واندا ية المعلوااس المحاساية. 

وا ا دا تطايق دا  إ  لن دا هنداك العديدد اد  عل  الداغم اد  لهميدة الحوسدبة السدحابية  -3
الم ا ا التي تواج  است دا، ا عند تطايق ا ز،ث تعد الم ا ا هدي يد  ادا ي دد  

 ولا يا،اًا في التدثي،ا  تلع المحاساية وغ،ا المحاساية والتي   سةاة بياناس الساية
علدد  سددةاة واندددا ية وجددو   المعلوادداس المحاسدداية التددي  عتمددد عل، ددا فددي بندداء 

 ا تلف القاالاس. 

الدلاسددداس إلددد  لنددد  وعلددد  الددداغم اددد  الاددددء فدددي التوسدددع فدددي تطا،ددد    لندددالس بعددد -4
المحاسدبة بوجد   داص  إ  لن  الحوسبة السحابية فدي السداياس عموادًا وفدي اجدال
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هدددذه السددداياس  زالدددل لدددم تعطدددي ا هتمدددا  الكدددافي لمدددا يتاتددد  علددد  تطايق دددا اددد  
 ي استوم الثقة واجاان والمندا ية. ا ا ا تفيا ف

اعدددداي،ا التقددددال ا الماليددددة الدوليددددة يددددف ي إلدددد  تددددوف،ا اعلوادددداس تطا،دددد  بإن ا لتدددد ا   -5
 ية  اجاا الذي يدنع ع بددوله علد  احاساية عل   لجة عالية ا  الجو   والمندا

 لتقال ا المالية. ااستثمال ة لن،د  ا  جان  است داي القوائم و بناء قاالاس 

 ادد   حدد  ااته،دا   لساسد،،  سدواءميتدثيا تطا،د  اعداي،ا التقدال ا الماليدة الدوليددة ب -6
و الته،دددااس فدددي اجدددال تكنولوجيدددا ا تندددا س تطدددولاس تكنولوجيدددة واقتندددا  ة اثددد  

واددا  نددازا ا ادد  ا ددا ا   لو ا ددتةب الممالسدداس المحاسدداية المعلوادداس تبددا ل 
 ا  ب،نة إل  ل ام. 

لتطددو ا اعدداي،ا التقددال ا الماليددة الدوليددة بنددول  اسددتما  وذلددح سددواء هندداك ضدداول   -7
لمواابددة الته،ددااس التكنولوجيددة المسددتما  وعلدد  للسدد ا التوسددع فددي اسددت دا  الحوسددبة 

 طددددددال التددددددي تندددددداز  هددددددذه الته،ددددددااس اج ددددددة اجة فددددددي السدددددداياس لو لمو يالسددددددحاب
 ة. ياست دا  الحوسبة السحاببتكنولوجية في وسائ  ا تنال وتبا ل المعلوااس ال
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 القسم الثالث 

 ة والحاجة لتطوير معايير التقارير المالية الدوليةيالحوسبة السحاب

،لة لتوص،  المعلوااس تعد التقال ا المالية هي المنت  الن ائي لم نة المحاسبة يوس
تقدددال ا الحقدددة  وهدددي تقدددال ا إضدددافية تقدددو   فددد ة لو االيددد مثلدددل فدددي قدددوائمتلمسدددت دا،  سدددواء ل

المنسدد س بدعدددا ها ا تيال ددًا لو بندداء علدد  توصددياس احاسدداية ادد  المنظمدداس الم نيددة لمقابلددة 
 لو لتنظيم لوضاع اع،نة.  اظاوب ا

  (24):وتتمث  لهداب التقال ا المالية بوج  عا  في

لمسدددددت دا،  لتقدددددد م المعلواددددداس الةزادددددة  ت ددددداذ القددددداالاس التجال دددددة وا قتندددددا  ة  -
 ، . ،  لو ال الج،الدا ل،

علدد  التنادف بالتددفقاس النقد ددة  دائن، تدوف،ا اعلواداس واضدحة تسدداعد المسدتثما   والد -
 للساية. 

 ال . عل  هذه المو  المطالباستوف،ا المعلوااس المتعلقة بالموال  ا قتنا  ة و  -

 المعلومات المحاسبية والتقارير المالية  3/1

تعدد التقددال ا الماليددة هدي السدد   اجاثددا اسددت دااًا لتقدد م المعلوادداس المحاسدداية إلدد  
ة والمست دا، .  واالتالي فدن فعالية يالمست دا،  ف ي ل ا  ا تنال ب،  المعلوااس المحاسا

 ددا للمسددت دا،   و جدد  لن تددف ي المعلوادداس نظددا  المعلوادداس يدداتبط بجددو   التقددال ا واةءات
 ( 25)المحاساية إل  اا يلي:

والممثلددددة فددددي التقددددال ا  تحقيق دددداسددددائ  ول واس بو لاددددط اجهددددداب اجساسددددية والفاعيددددة  -
 المالية. 

إا انيدة تق،دديم ل اء المنسدث  ادد  جاندد  المسدت دا،  ادد   ددةل عداض وتحل،دد  نتددائ   -
لن جددو   المعلواداس المحاسدداية لدد  يتحقدد   مددا يفيدددااجنسدطة فددي التقددال ا الماليدة. 

إ  ا   ةل تحق،  الجدو   فدي التقدال ا الماليدة المنددل  عن دا. ز،دث تعتادا جدو   
المعلوادداس المحاسدداية التددي تتضددمن ا التقددال ا الماليددة هددي ادد  لهددم الدددعاااس التددي 

   . ا  عل، ا لتق،يم ادم فعالية ويفاء  النظا  المحاساي بالساية يم م   ا عت
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  أثر تطبيق الحوسبة السحابية على الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية 3/2

ة سددواء تعلقددل بمت ددذي يتتعددد  ال نددائص التددي تقدديع جددو   المعلوادداس المحاسددا
 (  26).القاال  لو يانل  نائص اتعلقة بالمعلوااس المحاساية ذات ا

سد م فدي  تطا،  الحوسبة السحابية  تحاول البازثة في هذا الج ء  لاسة اا إذا يان
 ال نائص النوعية لجو   المعلوااس المحاساية. تثا،د  

 ق بمتخذ القرارخصائص تتعل -1

المعلوادددداس واسددددت داا ا  احتددددوم  جدددد  لن يتسددددم ات ددددذ القدددداال بالقدددددل  علدددد  ف ددددم  
لندواع  ست دا  اجاث  في القاال المةئم  ولن  متلح ال ادا  الواسدعة فدي التعااد  ادع ا تلدف ا

  الحوسدبة السدحابية  وادا تتضدمن  اد  ا دا ا ،وتام البازثة لن تطاالمعلوااس المحاساية.  
قددددد للقددددل الضددددوء علدددد  لهميددددة التثه،دددد  العملددددي لفا دددد  العمدددد   وضدددداول  ااددددتةا م للقدددددلاس 

وتحم،دددد  المتعلقددددة باسددددت دا  التقنيدددداس فددددي التعاادددد  اددددع  لات مالمحاسدددداية باتضددددافة إلدددد  قددددد
السددحابة  واسددتاجاع وتحل،دد  المعلوادداس وغ،اهددا ادد  الم ددالاس  وذلددح علدد  المعلوادداس علدد  

ا عتمددا  علدد  العننددا  لن تطا،دد  الحوسددبة السددحابية فدد  زددد ذاتدد  قددد قلدد  ادد   الدداغم ادد 
 الممالساس المحاساية تتم ا   ةل السحابة .  ا  البساي نظاًا جن الكث،ا 

 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية -2

،  تت،  لساسد،،م عل  جو   المعلوااس المحاسداية إذا تدوافاس ف، دا  اصد م   الح 
 وهما المةءاة والويو . 

المعلواة بالمةءاة إذا لزديل ته،،داا فدي قداال المسدت د   واالتدالي إذا   وتتنفالمةءاة:    -ل
 توافا ف، ا: 

 التوق،ل المناس  زت    تفقد تثي،اها في ات اذ القاال.  -

 التناف المستقالي. القدل  عل   -

 التهذ ة الع سية لي القدل  عل  ته،،ا وتنحيا التوقعاس العا  ة.  -

الحوسبة السحابية بما تتسم بد  اد   ندائص تحقد  صدفة وتام البازثة لن تطا،   
المةءادددة فدددي المعلواددداس المحاسددداية  ز،دددث لن تطايقددداس الحوسدددبة تعمددد  علددد  السددداعة فدددي 

الوقددل بدد،  نسددث  الاياندداس وإ  ال ددا علدد  السددحابة يددم تسدده،ل ا انجدداز العمليدداس  واالتددالي فدددن 
تةندي بسدا  لن يافدة العمليداس ي ق  إل  زد يا،ا  يما لن وجو  ل طاء ناتجة ع  السداعة 
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تتم  ا ليًا ا   ةل التقنياس المتازة في السحابة  هدذا باتضدافة إلد  لن زددو   طدث سدواء 
ندددال  إليددد  اددد   دددةل الادددااا  المسدددت داة علددد  م فدددي الحدددال اتيدددتفدددي ات  دددال لو التسددده،  

 اصدددية   قدددة وجدددو   المعلواددداس و بمدددا  حقددد  السدددحابة واالتدددالي يدددتم تندددحيح  فدددولًا لضدددمان
 التهذ ة الع سية. 

الويو : و قند ب  إا انيدة ا عتمدا  علد  المعلواداس بح،دث تكدون لسداس لمت دذ القداال    -إ
   ف، ا: المعلوااس بالويو   بد لن يتحق نفولكي تت

 الحيا  وعد  التح،  بح،ث لن وصول لي است د  ل ا يتحق  ل  نفع قدل المنفعة.  -

القددل  علد  التحقد  ادد  صدحت ا  بح،دث لن اعتمدا  اسددت دا، ا علد  نفدع لسدال،  القيدداس  -
 المحاساي يف ي ب م إل  نفع النتائ . 

لجميددددددع   اددددد  بددددددااا  يحددددددوتدددددام البازثددددددة لن تطا،ددددد  الحوسددددددبة السددددددحابية  وادددددا تت
المسدددت دا،  علددد  زدددد سدددواء  حقددد   اصدددية الحيدددا  وعدددد  التح،ددد   و حقددد  ل دددم نفدددع قددددل 
المنفعدة  يمددا  م ددن م التحقد  والوصددول إلدد  نفدع النتددائ  نتيجددة اعتمدا هم علدد  نفددع لسددال،  

 القياس المحاساي والاااا  التي تقدا ا السحابة. 

لممارسااات فااي لاال الحوساابة دور المنظمااات المهنيااة المحاساابية فااي تقياايم أف اال ا 3/3
 .السحابية

عد  ا  ال طدواس التدي تمثد  لفضد  الممالسداس  2012في عا    AICPAقدال  
المطبقة للحوسبة السحابية للحندول علد  لفضد  الساياس  ج  لن تتبع ا الت     التكنولوجية  

 ( 27):تحوي اعلوااس ذاس جو   واندا ية عاليةا اجاس امثلة في صول  تقال ا االية 

 ساء لفض  بنية تحتية للوصول جعل  استوم ا  ال داة السحابية. إن -1

 . التسه،  التعاا  اع لج    سلكية و سلكية لضمان فعالية -2

 عالية. التعاا  اع لج    واااا   وتج ، اس ذاس جو    -3

 ا عتما  عل  وسائ  اساعد  لتح  اح  المستنداس الول ية.  -4

ظددديم يفدددداء  التسدددج،ةس الاقميدددة للاياندددداس إ ال ددددة اسدددتند ة لتع نظدددما عتمدددا  علددد   -5
 . المحاساية والمعلوااس
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ااددددتةك بددددااا  زديثددددة تعدددددا  ا،دددد ان المااجعددددة المحاسدددداية والعديددددد ادددد  التقددددال ا  -6
 المحاساية. 

إتازة الموقع ال اص بالساية إلد  جميدع العمدةء بح،دث  م دن م الوصدول إليد  اد   -7
 زسابات م.  

سددحابة لضددمان الاياندداس المحاسدداية ادد  وإلدد  الظدديم يفدداء  وفعاليددة بددااا  تدددف  تع -8
 المعلوااس المحاساية. ف  الدقة والجو   

تقدددددد م نظدددددا  اعلواددددداس احاسددددداي سدددددحابي ج،دددددد للعم،ددددد  لضدددددمان  قدددددة ا اجددددداس  -9
 المعلوااس المحاساية. 

 توف،ا نظا  لقابي ج،د لضمان لاان وساعة توف،ا المعلوااس المحاساية.  -10

 2018الددذي لصدددلت  عددا   15 ددا لقددم ا ي التقفقددد انندد  اهتماا ددا فدد FASBلاددا 
علدد  تقددد م لفضدد  الممالسدداس للسدداياس المطبقددة للحوسددبة السددحابية  2020وتددم تحديثدد  فددي 

 FASBالحوسدبة  ز،دث ليد س   ددااس ولك  في اجال ت في  التكاليف وغ،اها اد  ا ا دا 
 داة ذات ا. الماتبطة بالحوسبة لو نااء ال عل  نوع،  ا  التكلفة وهما نااء اجصول 

ولكدد  ادد    ولكد  لددم يايدد  التقا ددا علد  التطا،دد  المحاسدداي للحوسددبة بندفة عااددة 
سد م بندول   لهم اا لنال إلي  التقا ا هو لن تطا،د  الحوسدبة السدحابية فدي اجدال المحاسدبة 

والتقدددال ا الماليدددة بددد،   إعددددا  القدددوائم بدددااا اا،دددا  فدددي تحسددد،  التقدددال ا الماليدددة نتيجدددة توز،دددد 
واندددددددددا ية المعلوادددددددداس المحاسدددددددداية للسدددددددداياس جددددددددو    س   امددددددددا يددددددددنع ع علدددددددد السددددددددايا

  (  28)المست داة.

 منافع تطبيق معايير التقارير المالية الدولية 3/4

وتفسد،اات ا  المحاسدايةاليدة هدي اجموعدة اد  المعداي،ا تعد اعاي،ا إعددا  التقدال ا الم
،ا الماليددة صددفة الدوليددة فددي محاسددبة الدوليددة. وتكتسدد  المعددايعدد  اجلددع اعدداي،ا ال  النددا ل 

ة إصددددالها اددد  ه،ندددة تنظيميدددة بح،دددث تسدددت دا ا السددداياس فدددي يافدددة الددددول فدددي إعددددا ها زالددد
تقال اهددا الماليددة فددي إ ددال المعدداي،ا الدوليددة  التدد ا  السدداياس بدعدددا   و  حقدد لتقال اهددا الماليددة.
  ( 29):المنافع التاليةتعدا  التقال ا 

فنددددداح ال اصدددددة ب افدددددة بدددددة نظدددددا  لقواعدددددد القيددددداس واتتعدددددد المعددددداي،ا الدوليدددددة بمثا -1
 المعلوااس الوال   بالقوائم والتقال ا المالية. 
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يف ي إل  تحس،  نوعية الايانداس الماليدة  و حقد  ا تندال المحاسداي وز دا   الثقدة  -2
 ا ستفا   ا  هذه الاياناس. و 

محاسداية عنددد جنظمدة والقواعدد واتجددااءاس التعمد  المعداي،ا علدد  تحسد،  وتنسدد،  ا -3
 مالية. إعدا  التقال ا ال

ا  حقد  مدايف ي وجو  اعاي،ا تعدا  التقال ا إلد  توز،دد لسدع القيداس واتفنداح  -4
إا انيددة إجددااء المقالندداس بدد،  القددوائم الماليددة  ويدد  ذلددح يددف ي إلدد  ا  ددد ادد  الثقددة 

اي،ا ادد  التقددال ا المعددد  وفقددا للمعدد والمندددا ية فددي المعلوادداس المحاسدداية المناثقددة
 الدولية تعدا  التقال ا.

 الحوسبة السحابية وتطوير معايير التقارير المالية الدولية 3/5

تام البازثة لن الحاجة إل  تطدو ا اعداي،ا التقدال ا الماليدة الدوليدة بمدا يتناسد  ادع 
وذلدددح لألسدددباإ تطايقددداس الحوسدددبة السدددحابية فدددي اجدددال المحاسدددبة لصدددبحل ضددداول  الحدددة 

 التالية:

تكنولوجيددة المتةزقددة فددي اجددال تكنولوجيددا المعلوادداس والتوسددع فددي ولاس اللن التطدد -1
ية تسده،لفدي جميدع العمليداس ال  بما لزديت  اد  ته،،دااس  تطايقاس الحوسبة السحابية

مددا يددفيا فددي ا اجدداس المحاسددبة امثلددة فددي التقددال ا الماليددة اوالماازدد  المحاسدداية 
 والته،،ااس.  المستحدياسالمالية ل ذه اواابة اعاي،ا إعدا  التقال ا ستوج  ضاول  ا

ته،دددااس ا جتماعيدددة وا قتندددا  ة وادددا تاتددد  عل، دددا اددد  ضددداول  تدددوافا زجدددم الملن  -2
اا،ددا واتنددوع ادد  المعلوادداس المحاسدداية ذاس الجددو   العاليددة وفددي الوقددل المناسدد   

يدة ت   ن  السدحابة اد  قددل  تيحدما تابية لحاستل   التوسع في تطايقاس الحوسبة الس
هددذه اتجددااءاس الجديددد   لمواابة بدددوله اسددتحدا  قواعددد لددة  اجاددا الددذي تطلدد  هائ

ذا يلدد  ل م إلدد  ضدداول  تطددو ا ويددذلح قواعددد ت ضدداع هددذه اتجددااءاس للاقابددة  هدد
 هذه المستحدياساعاي،ا إعدا  التقال ا لتتناس  اع 

حوسدددبة السدددحابية فدددي اجدددال المحاسدددبة وادددا بدددالاغم اددد  الم ا دددا المفيدددد  لتطا،ددد  ال -3
إ  دال وتحم،د   ئلدةلو فد  سداعةل اافدي  القددل  الت   نيدة لزديت  ا  تطولاس سواء  

م الحنددول علدد  المعلوادداس المحاسدداية واددا يددالاياندداس المحاسدداية  وسدداعة تسدده،ل ا 
ادد  العمليدداس والماازدد  المحاسدداية   الكث،دداويددذلح تاندد،د تكدداليف   قددةتتسدم بدد  ادد  
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يمددا   لندد  ويمددا سددا  القددول  حدداك تطا،دد  الحوسددبة السددحابية بالعديددد ادد  الم ا ا إ
  يل :

عددد  تهطيدددة جميدددع ا دددا ا اتعلقدددة باتا انيددداس الما  دددة اثددد  قندددول بعددد  التطايقددداس  -ل
اتجددددااءاس والتسددددو اس المحاسدددداية  وعددددد  تددددوافا الانيددددة التحتيددددة التكنولوجيددددة التددددي تسدددداعد 

المحاسدداية المطلواددة ادد  السددحابة  لو عددد  تددوافا اقدداييع  السدداياس علدد  تحديددد ال دددااس
 تساعد الساياس المست داة عل  ااا بة هذه الم ا ا. 

المعددداي،ا إلددد  قندددول  يا،ددداا دددا ا اتعلقدددة بالتسدددا عاس وهدددذه الم دددا ا توجددد  بسددد    -إ
فالمعداي،ا لدم تهطدي زتد    المحاساية وعدد  تطولهدا فدي اواج دة هدذه التكنولوجيدا المطبقدة 

ن ا ددددا ا عددددد  ا لتدددد ا  بسدددداوك التعاقددددد بدددد،  السدددداية المسددددت داة للحوسددددبة السددددحابية اآل
المسدنولة عد  احاسدبة اج دااب  تحديدد الج دةوالساية المقداة لل داة  ويدذلح عد  ييفيدة 

غ،دددا الملت ادددة بددداتجااء التعاقددددي  يمدددا لدددم تتعددداض المعددداي،ا لحما دددة  نوصدددية الايانددداس 
 لي ن ص ا  ات ةع عل، ا.  والمعلوااس وضمان عد  تم ،  

لم تقد  المعاي،ا زت  اآلن قواعد اتعلقة بم دا ا  ز،ثاتجاائيةا ا ا اتعلقة بالثهااس   -جد
بيع المعلوااس المحاساية ا  جان  الساية المقدادة ل ددااس الحوسدبة  لو ا دا ا زدذب 

س الملفدددداس التددددي تتضددددم  اعلوادددداس احاسدددداية سددددا ة  لو ا ددددا ا ات ددددةع علدددد  اعلواددددا
تحم،ل ددا علد  السددحابة وا تااق ددا ادد  لندد اص احاسداية وااليددة علدد   لجددة اد  السددا ة يددم 

 غ،ا ا ول ل م بات ةع عل، ا. 

تدام البازثدة لند  وعلد  الداغم ادد  لن ز،ددث  ا دا ا اتعلقدة بالتثه،د  العملدي لفا د  العمد  - 
العننددا  محاسددبة قددد ل م إلدد  ت فددي  الحاجددة إلدد تطا،دد  الحوسددبة السددحابية فددي اجددال ال

الحددد القواعددد المتعلقددة ب البسدداي  إ  لن المعدداي،ا الدوليددة تعدددا  التقددال ا لددم تددوفا زتدد  اآلن 
ة يافهةس و اااس احاساية للمتعاال،  اع تطايقاس الحوسبة السدحاباج ن  الةز  توافاه ا   

زلة ا  ز،ث لن عد  التثه،  العملي لفا   العم  يف ي إل  العديد ا  الم ا ا في ي  اا .
ااازدد  التعاادد  اددع السددحابة اثدد  ا ددا ا إ  ددال الاياندداس وللقددا  القددوائم الماليددة بنددول  غ،ددا 
سليمة لو ا ا ا عدد  الدلا دة بتعليمداس التسده،  وا يفيدة اسدت دا  تطايقداس الحوسدبة وغ،اهدا 

 ا  الم ا ا البسا ة. 
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 تقييم مخاطر الحوسبة السحابية 3/6

وعددد  ادد  الم تمدد،   COSOعددة الكاددام اددع لجنددة انددتايل ا اتدد  المحاسددبة اجلا
  (  30)بتطايقاس الحوسبة السحابية بتق،يم ا ا ا هذه التكنولوجيا

الم ددا ا التددي تواجدد   دددااس الحوسدددبة    لحندداوقددد لنددالس هددذه الفندداس إلدد  لندد
السدحابية يتطلد  اجادا تحديددد االيدة الايانداس المسدت داة ويددذلح تعا دف االيدة المسددت دا،  

 وتم اناقسة عد  ا  الم ا ا وتمثلل في:   الحوسبة ل دااس 

 عد  السيطا  الكاالة عل  الاياناس.  -

 عد  السيطا  عل  الانية التحتية لتكنولوجيا المعلوااس.  -

 لواضا للساية اقداة ال داة. االتد    -

 عد  اجاان وعد  الحفاد عل  سا ة المعلوااس.  -

بددال السدداية اقداددة ال داددة يطدداب يالددث علدد   طددول  اعت اتحديددد COSOوقددد ليدد س لجنددة 
الوصدددول إلدددد  المعلواددداس السدددا ة والتةعدددد  ف، دددا امدددا يتاتدددد  عليددد  انعددددا  السددددفافية   م نددد 

 في:  وتمثلللاا الم ات  اجلاعة فقد يان تاي، هم عل  ية  اوضوعاس  والمويو ية.

 ضياع الاياناس.   -

 ا ا ا ساقة الملكية الفكا ة. -

عمدددد  والتمانددددي اددددع قددددوان،  الضدددداائ  ولوضددددحل لجنددددة ا ددددا ا عددددد  اسددددتماال ة ال -
  ددد ادد  الم اتدد  اجلاعددة الكاددام إلدد  لن تحم،دد  المعلوادداس ادد   ددةل السددحابة. ي

  .م ول ل م بالد ولالتاا  المعلوااس ا  قا  بع  المست دا،  غ،ا  ا ازتمالية

 اح،ث تسم  :إعدا  التقال ا اعاي،ا ضاول  تطو ا  وتام البازثة

د   علددد  السدددداياس حدددتفددداض إجدددااءاس لقابيدددة ا بح،دددث ،ا ال ادددةوجدددو  اعددداي -1
 المقداة ل دااس الحوسبة السحابية. 

وجدددو  اعددداي،ا تفددداض عقواددداس صدددالاة علددد  السددداياس المقدادددة ل ددددااس الحوسددددبة  -2
 السحابية في زالة ا تااق ا للمعلوااس ال اصة بالساية است داة ال داة. 

ت م وتطايقددددات م عدددد  ب،نددددة المسددددتثجا   اددددا  بدددد،  العمددددةء واعلو نددددوجددددو  اعدددداي،ا تف -1
 لل داة وذلح ا  لج  زما ة الاياناس والمعلوااس.
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وفددددي يدددد  اجزددددوال تعددددد المسددددفولية عدددد  لاددددان وسددددا ة المعلوادددداس المحاسدددداية هددددي 
اسددنولية اسددتاية بدد،  السدداية اقداددة ال داددة والسدداية المسددت داة ل ددا  واالتددالي  جدد  علدد  

ون علددد   لا دددة بثن دددا قدددد تفقدددد سددديطات ا علددد  المعلواددداس سدددت داة لل دادددة لن تكدددالسددداية الم
  .والاياناس بسا  وجو   اب يالث وهو اقد  ال داة

 الحوسبة السحابية  في لل الماليةمقترحات تطوير معايير إعداد التقارير  3/7

إل، دددا فدددي البحدددث فدددي  ددداح بعددد   التعددداضزاولدددل بعددد  الدلاسددداس التدددي سدددا  
تطا،دددد  الحوسددددبة السددددحابية وتددددام البازثددددة لن التطدددددو ا  طددددال التددددي تواجدددد  المسدددد ةس واج

تقددد م اعدداي،ا جديددد  ال اددة تسدد م فددي اعدداي،ا إعدددا  التقددال ا  جدد  لن ينطددوي علدد   طلددوإالم
 واج طال وذلح يما يلي: في الحد ا  هذه المس ةس 

تطو ا اعاي،ا لتحديد ناوك اتجااء التعاقدي اا بد،  السداية المسدت داة ل ددااس  -1
 السحابية والساية المقداة ل ا. الحوسبة 

 تطو ا اعاي،ا لتحديد ناوك ادم الت ا  الطاف،  باتجااء التعاقدي.  -2

 تطو ا اعاي،ا لتحديد الج ة المسنولة ع  احاسبة اج ااب غ،ا المل اة.  -3

تطددو ا اعدداي،ا لحما ددة  نوصددية الايانددداس والمعلوادداس المحاسدداية وضددمان عدددد   -4
  ا. تم ،  لي ن ص ا  ات ةع عل،

 تطو ا اعاي،ا لحما ة الملكية الفكا ة للمعلوااس المحاساية.  -5

نددددددتاا اس الواجدددددد  توافاهددددددا للانيددددددة التحتيددددددة للسدددددداياس ا تطددددددو ا اعدددددداي،ا تحددددددد   -6
 حوسبة المست داة والمقداة ل دااس ال

تطددو ا اعدداي،ا لتحديددد اقدداييع لمسدداعد  السدداية المسددت داة علدد  ااا بددة ا ددا ا  -7
 للحوسبة السحابية في المعلوااس المحاساية. وتةع  الساية المقداة 

تطددو ا اعدداي،ا تحقدد  إجددااءاس اجاددان علدد  المعلوادداس المحاسدداية الم  نددة علدد   -8
لو الايدع لسداية ل دام  اصددة ولن دا بيانداس االيددة السدحابة اد  السداقة لو ا  تدداا  

 واحاساية عل  قدل ا  ال نوصية والحساسية. 

الدا لية المتبعة في زالدة زدذب الملفداس المسدتملة تطو ا اعاي،ا تجااءاس الاقابة  -9
 عل  الاياناس المحاساية سواء ع  عمد لو غ،ا عمد. 
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تطو ا اعاي،ا تجااءاس الاقابة الدا لية لتحديد اجن اص الم دول،  بمعافدة يلمدة  -10
 الماول والوصول إل  المعلوااس المحاساية. 

والاددددااا  التثه،ليددددة العمليددددة تطددددو ا اعدددداي،ا للحددددد اج ندددد  ادددد  المددددفهةس العلميددددة و  -11
 الواج  توافاها في الكوا ل المست داة لتطايقاس الحوسبة السحابية. 

زثدة باتضدافة إلد  اقتازداس تطدو ا اعداي،ا إعددا  التقدال ا السدابقة  لند   جد  علد  وتدام البا
وائم لادددء ل ضددًا فددي تطددو ا عمليددة اتفندداح ذات ددا عدد  التقددال ا والقدداالقددائم،  بدعدددا  المعدداي،ا 

يتمانددي اددع  مدداالماليددة سددواء ادد  ز،ددث لسددال،  العدداض لو القيدداس لو المحتددوم المعلوادداتي ب
الته،ددددااس التكنولوجيددددة بتطا،دددد  الحوسددددبة السددددحابية زتدددد   سدددد   تحم،دددد  المعلوادددداس الددددوال   

هذه التطولاس المطلواة والتدي فاضدت ا . بالتقال ا و س   الوصول إل، ا واست داا ا فيما بعد 
التقنيددة للاددااا  المسددت داة ادد  قادد  الحوسددبة السددحابية ادد  نددثن ا التددثي،ا إ جابددًا فددي  الته،ددااس

  جو   التقال ا المالية  وا  يم جو   المعلوااس المحاساية المناثقة عن ا.  
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 القسم الرابع

 الحوسبة السحابية على جودة المعلومات المحاسبية  أثر  دراسة ميدانية عن

 تطوير معايير إعداد التقارير المالية الدولية على  وانعكاسها 

حدددث تدددددعيم النتدددائ  النظا ددددة جيدددا تطا،دددد  تحددداول البازثدددة فددددي هدددذا الجدددد ء اددد  الب
الحوسبة السحابية عل  جو   المعلوااس المحاساية  وا  يم عل  لهمية تطو ا اعاي،ا إعدا  

 التقال ا المالية الدولية. 

 هدف الدراسة الميدانية  4/1

 :تهدف الدراسة إلى ما يلي

 لاسدددة ليدددا تطا،ددد  الحوسدددبة السدددحابية علددد  جدددو   المعلواددداس المحاسددداية والتقدددال ا  -
 المالية. 

ضدمن  اد  ا دا ا علد  لهميدة تطدو ا ت لاسة ليا تطا،  الحوسدبة السدحابية  وادا ت -
 : و ناث  ا  هذا ال دب اجهداب الفاعية التالية اعاي،ا إعدا  التقال ا المالية.

 لاسددة ليددا الم ددا ا اتجاائيددة واجانيددة فددي ظدد  الحوسددبة السددحابية علدد  تطددو ا اعدداي،ا  -ل
 .إعدا  التقال ا المالية

 دددة فدددي ظددد  الحوسدددبة السدددحابية علددد  تطدددو ا اعددداي،ا إعددددا    لاسدددة ليدددا الم دددا ا الما -إ
 التقال ا المالية.

اعددداي،ا إعددددا    لاسدددة ليدددا الم دددا ا البسدددا ة فدددي ظددد  الحوسدددبة السدددحابية علددد  تطدددو ا -ج
 التقال ا المالية.

 مجتمع الدراسة  4/2

ول سداء اجدالع تمث  اجتمع الدلاسة في عد  ا  المحاسا،   والمدديا   المدال،،   
وذلح في عد  ا  الساياس المسجلة باولصدة اجولا  الماليدة المندا ة ويدذلح عدد    اسات ال 

م تمد،  بالم ندة وقدد تدم تحديدد عدد  التدل ع بالجااعاس المنا ة  وال ا  السا   لعضاء ه،نة
ندداية ادد  لااددا السدداياس المسددت داة والمدد و   ل دددااس الحوسددبة السددحابية. وفيمددا يلددي  14

 :زنا ع،نة الساياس اح  البحث

 



 28 

 ( 1جدول لقم )

 الساياس اح  البحث

 اسم الشركة  م
1 Etisalat – Egypt 

2 Orange 

 اتس ندل ة –زديد ع  الد ،لة  3
 فل  اا  اوسو  4
5 Dell- Technologies 

6 IBM 

7 Cisco 

8 Vodaphone  
 انا –سااسون   9

 ال  سون  10
 Oracleناية  11
 اجموعة  لعل انطفي 12
 ناية إعمال انا  13
 عااا جاوإ 14

 

 أسلوب الدراسة الميدانية 4/3

بةس اعتمددس البازثددة فدي الدلاسددة الم،دانيدة علدد  يد  ادد  قائمدة ا ستقندداء  والمقددا
 الس نية وذلح يما يلي: 

وذلدح عد   ا د  اواقدع  السداياس احد  البحدثفدي   قائمة استقنداء  120لوً : تم توز ع عد   
هددددذه السدددداياس علدددد  الاا ددددد اتلكتاونددددي  لو علدددد  اواقددددع هددددذه السدددداياس علدددد  نددددب ة 

ويددددذلح وزعددددل قددددوائم علدددد  بعدددد  السددددا   لعضدددداء ه،نددددة التدددددل ع بددددبع  اتنتانددددل. 
وقد تدم تلقدي عدد  اد  الدا و  عد   ا د  الاا دد اتلكتاوندي للبازثدة  ة  الجااعاس المنا 
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 بعدد وعددد  ل ددا قااددل باسددتيفائ  عدد   ا دد  المقددابةس الس نددية اددع المسددنول،  فددي 
 الساياس اح  البحث. 

% تقا بددًا ادد  إجمددالي زجددم 13قائمددة لي زددوالي  16يانيددًا: لددم تتلدد  البازثددة ل و  علدد  عددد  
 اجع ذلح إل  ضهوك العم  في هذه الج اس. القوائم الموزعة  وقد ي

% ا  إجمالي زجدم القدوائم بسدا  عدد  6,5قوائم بنسبة  8استبعا  عد  بيالثًا: قاال البازثة  
 استكمال المبحوي،  لجميع اجسنلة. 

قائمددة لي زددوالي  96لابعددًا: بلدد  عددد  القددوائم التددي  م دد  إ ضدداع ا للتحل،دد  اتزنددائي عددد  
 القوائم الموزعة. % ا  إجمالي زجم 80

الدلاسددة اجساسددية  اوضت دددب إلدد  ا تبددال فدد بح،ددث قائمددة ا ستقندداء  تنددميم ااسددًا: تددم 
 والفاوض الفاعية  واالتالي تم تقسيم قائمة ا ستقناء إل  احول   لساس،، . 

المحدددول اجول: و  ددددب إلددد  ا تبدددال ليدددا تطا،ددد  السدددحابية علددد  جدددو   المعلواددداس  -
 المالية. المحاساية والتقال ا 

و  ددددب إلددد   لاسدددة ايدددا ا دددا ا تطا،ددد  الحوسدددبة السدددحابية علددد  المحدددول الثددداني:  -
و ناث  ع  المحول الثداني  إل  تطو ا اعاي،ا إعدا  التقال ا المالية الدولية.  الحاجة

 الفاعية التالية:  المحاول

،ا إعددددا  السدددحابية علددد  تطدددو ا اعدددايالحوسدددبة ليدددا الم دددا ا اتجاائيدددة واجانيدددة لتطا،ددد   -ل
 التقال ا المالية الدولية. 

السدددحابية علددد  تطدددو ا اعددداي،ا إعددددا  التقدددال ا الحوسدددبة  دددة لتطا،ددد   ليدددا الم دددا ا الما -إ
 المالية الدولية. 

علددد  تطدددو ا اعددداي،ا إعددددا  التقدددال ا السدددحابية الحوسدددبة لتطا،ددد   البسدددا ةليدددا الم دددا ا  -جدددد
 المالية الدولية. 
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 صائي واختبار الفروض نتائج التحليل اإلح 4/4

 مخرجات الدراسة الميدانية فأواًل: توصي

 المحور األول: أثر تطبيق الحوسبة السحابية على جودة المعلومات المحاسبية 

 ( 2جدول لقم )

 ليا الحوسبة السحابية عل  جو   المعلوااس المحاساية

 
 بتحل،  البازثة لنتائ  الجدول الساب  يتضا اا يلي: 

 3,3و  4 اتوسددطة تااوزددل اددا بدد،   انسددبموافقددة بدد،  لفدداا  الع،نددة جدداءس نسدد  ال -1
علددد  المته،دددااس المتعلقدددة بدددثيا تطا،ددد  الحوسدددبة السدددحابية علددد  جدددو   المعلواددداس 

 المحاساية. 

 الع سدددد تثي،ا النسددددبة الموافقددددة فددددي لعلدددد  اسددددتو ات ا بدددد،  لفدددداا  الع،نددددة عدددد   سجدددداء -2
لددد  جددو   وانددددا ية التقدددال ا لم ددا ا التدددي تواجدد  تطا،ددد  الحوسدددبة السددحابية  عل

ادد   ددةل ان فدداض  ل ضدداوهددو اددا تثاد 4ادد  اعلوادداس بنسددبة   الماليددة واددا تسددمل
 ضوهدو ادا يفيدد الفدا  0,91ا نحااب المعيالي ل ذا المته،دا والد  ل ند  اسدتوم لد 
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تدثي،ا تطا،د  الحوسدبة السدحابية علد  جدو    افدا هاجول ا  فاوض الدلاسة والذي 
 المحاساية.  واندا ية المعلوااس

نسددبة يا،ددا  ادد  اجفدداا  احدد   لجمعددلنتيجددة ل ددام ز،ددث بتثادددس النتيجددة السددابقة  -3
الع،نددددة علدددد  تددددثي،ا تطددددولاس تكنولوجيددددا المعلوادددداس امثلددددة فددددي تطايقدددداس الحوسددددبة 

ادد  اعلواداس احاسداية بنسددبة   وجدو   التقدال ا الماليددة وادا تسدمل  قددةالسدحابية فدي 
 1,03وانحااب اعيالي  3,99

ل نسددبة الموافقددة بدد،  لفدداا  الع،نددة علدد  تددوافا  اصددية التهذ ددة الع سددية فددي ان فضدد -4
الدا لي بالسدحابة فدي زالدة   الااااج سحابية ا   ةل التح م  تطايقاس الحوسبة ال

واددانحااب  3,33وجدداءس فددي ل ندد  اعددد ت ا بنسددبة  يددم تنددحيح زدددو  لي  لدد  
  1,06اعيالي  

بة السااحابية علااى الحاجااة إلااى تطااوير المعااايير المحااور الثاااني: دراسااة أثاار تطبيااق الحوساا
 الدولية إلعداد التقارير المالية. 

تطدو ا اعداي،ا للحدد اد  ا دا ا الثهدااس اجانيدة واتجاائيدة عندد تطا،د  : ( 1)محور فرعاي  
 الحوسبة السحابية. 

 ( 3جدول لقم )

 الحاجة إل  تطو ا اعاي،ا للحد ا  ا ا ا الثهااس اجانية واتجاائية 
 د تطا،  الحوسبة السحابيةعن
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 : بتحل،  البازثة للنتائ  في الجدول الساب  يتضا اا يلي

علدددد  لعلدددد  نسددددبة اوافقددددة بدددد،  لفدددداا  الع،نددددة : ضدددداول   ل المته،ددددااس التاليددددةزنددددل -1
اسددددددتحدا  اعدددددداي،ا اتعلقددددددة بالقواعددددددد التنظيميددددددة ل جددددددااء التعاقدددددددي بدددددد،  السدددددداية 

سددددبة  والمتعلقددددة بدددداتجااءاس الاقابيددددة و المسددددت داة والسدددداية المقداددددة ل دددددااس الح
والعقوادداس فددي زالددة ات ددةل ب ددذا اتجددااء ويددذلح المته،ددا ال دداص باعتبددال تددة   
اعدداي،ا التقددال ا الماليددة الدوليددة اددع تطايقدداس الحوسددبة السددحابية ادد  عواادد  ز ددا   

 4.01الثقة في القوائم والتقال ا المالية ا  جاند  المسدت دا،  بنسدبة تااوزدل بد،  
 4,0و 

 اص باسددتحدا  اعدداي،اان فضدل نسددبة الموافقددة بدد،  لفدداا  الع،ندة علدد  المته،ددا ال دد -2
وصدددةزياس الوصدددول إلددد  المعلواددداس المحاسددداية واقتندددال الحندددول علددد   بق،دددو 

 المة الماول لألن اص الم ول ل م بذلح عند تطا،  الحوسبة السحابية.

ل ا ا انيداس الما  دة عندد تطا،د  و تطدو ا اعداي،ا للحدد اد  ا دا ا قند( :  2محور فرعي )
 الحوسبة السحابية.

 ( 4جدول لقم )

الحاجة إل  تطو ا اعاي،ا للحد ا  ا ا ا قنول اتا انياس الما  ة بالساياس المست داة 
 للحوسبة السحابية 
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 بتحل،  البازثة لنتائ  الجدول الساب  يةزم اا يلي: 

بالحاجة إل  تطو ا اعاي،ا تقال ا ل  جاءس نس  الموافقة عل  هذا المحول والمتع -1
االيدددة  وليدددة للحدددد اددد  ا دددا ا قندددول اتا انيددداس الما  دددة بالسددداياس المسدددت داة 

 للحوسبة السحابية في ل ني استو ات ا ع  المحاول اج ام. 

 :  زن  المته،اان التاليان عل  لعل   لجاس الموافقة ا  قا  لفاا  الع،نة -2

لددم السدداية المسدت داة ل دددااس الحوسدبة يددف ي بددة عدد  تدوافا اقدداييع ولنظمدة لقا -
 إل  ز ا   الم ا ا والتثي،ا عل  إعدا  التقال ا وجو   المعلوااس. 

لن ال طدددا السدددائع فدددي الددددول الناايدددة والمتعلقدددة بدددبطء اتنتاندددل يدددف ي إلددد  ز دددا    -
 ة وتث ا وصول المعلوااس للمستف،دي  ان ا. يا ا ا تث ا العملياس المحاسا

 عل  التوالي.  3,69و  3,60ط زسابي بل  توسبموذلح 

لدددم توافددد  نسدددبة يا،دددا  اددد  اجفددداا  احددد  الع،ندددة علددد  لن عدددد  تدددوافا  طدددة  دددوالث  -3
ملددة فددي تطايقدداس الحوسددبة يددف ي إلدد  التددثي،ا علدد  إعدددا  تلمواج دة المسدد ةس المح

 التقال ا وجو   المعلوااس. 

  ة عند تطا،  الحوسبة السحابية. بسا م ا ا الالتطو ا اعاي،ا للحد ا  ( : 3محور فرعي )

 ( 5جدول لقم )

 البسا ة  الم ا االحاجة إل  تطو ا اعاي،ا للحد ا  
 ةعند تطا،  الحوسبة السحابي

 



 34 

 بتحل،  البازثة لنتائ  الجدول الساب  يتضا اا يلي: 

ال دداص بددثن عددد  تددوافا زندد  علدد  لعلدد  نسددبة اوافقددة بدد،  لفدداا  الع،نددة المته،ددا  -1
الةزاددة لمسددت داي واقددداي تطايقدداس  الم ددالاسبالحددد اج ندد  ادد  ة اعدداي،ا اتعلقدد

الحوسبة يف ي إل  ز دا   الم دا ا البسدا ة والتدي تدفيا بددولها علد  إعددا  التقدال ا 
 وجو   المعلوااس. 

بثن عد  اتلما  بالتقنياس الماتبطة بالحوسبة السدحابية اد  زن  المته،ا ال اص  -2
ي إلددددد  عدددددد  الدقدددددة فدددددي الم اجددددداس اددددد  ف يددددد المددددد و ي جانددددد  المسدددددت دا،  لو 

 . المعلوااس والتقال ا

ة تحديد نس  الموافقة ب،  لفداا  الع،ندة علد  المحدول اجول والمحدول الثداني وقد زاولل البازث
 وهو اا يتضا ا  الجدول التالي.  االفاعية للوقوب عل  اجهمية النساية لكًة ان م  هاول حبم

 ( 6جدول لقم )

 جاباس الع،نة اح  البحث عل  احاول الدلاسةتالمتوسط الحسابي 

 
 باستعااض المتوسطاس الحسابية ف  الجدول الساب  يةزم اايل :

 عدددد المحدددول الفاعددد  اجول وال ددداص بضددداول  تطدددو ا اعددداي،ا للحدددد اددد  الثهددددااس  -
اجانيدددة و ا جاائيدددة عندددد تطا،ددد  الحوسدددبة السدددحابية اددد  لهدددم احددداول الدلاسدددة وقدددد 
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يليدد  المحددول الفاعددي الثالددث ة اوافقددة ادد  قادد  لفدداا  الع،نددة   سددبزند  علدد  لعلدد  ن
 وال اص بثهمية تطو ا اعاي،ا للحد ا  الم ا ا البسا ة عند تطا،  الحوسبة. 

زندد  المحددول الفاعددي الثدداني علدد  ل ندد  اسددتو اس الموافقددة ادد  قادد  لفدداا  الع،نددة  وهدددو  -
انيددداس الما  دددة بالسددداياس ا ال ددداص بثهميدددة تطدددو ا اعددداي،ا للحدددد اددد  ا دددا ا قندددول ات

 المست داة للحوسبة السحابية. 

 ثانيًا: التحليل الوصفي للبيانات  

د نددع  T testتطا،د  قاادل البازثدة بلتثا،دد نتدائ  الدلاسدة الم،دانيدة وا تبدال فدداوض الدلاسدة 
 % عل  جميع احاول الدلاسة وذلح للفاوض التالية: 5 لجة اعنو ة 

   وانددا ية المعلواداس وسبة السحابية إل  التدثي،ا علد  جدو لحالفاض اجول: يف ي تطا،  ا
 المحاساية. 

اجول: عددددد  الموافقدددة علدددد  لن تطا،دددد  الحوسددددبة السدددحابية يددددفيا علدددد  جددددو    العددددد  الفددداض
 المعلوااس المحاساية. 

  الحوسبة السحابية يفيا علد  جدو   المعلواداس ،الفاض الادي  اجول: الموافقة عل  لن تطا
 . يةالمحاسا

 السابق،  ا   ةل الجدول التالي:  ، عل  الفاض T testوتتضا نتائ  تطا،   

 ( 7جدول لقم )

 عل  الفاض اجول T testا تبال  

 
وهدو ادا   0.05لي لقد   0.0021بلهدل  P valueو ةزدم اد  الجددول السداب  لن  يمدة 

  فدداوض  عنددي لفدد  فدداض العددد  وقاددول الفدداض الادددي   امددا يفيددد صددحة الفدداض اجول ادد
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يدددف ي تطا،ددد  الحوسدددبة السدددحابية إلددد  التدددثي،ا علددد  جدددو   وانددددا ية  والدددذم افدددا هالدلاسدددة 
 المعلوااس المحاساية. 

اعدددداي،ا الفدددداص الثدددداني: تددددف ي ا ددددا ا تطا،دددد  الحوسددددبة السددددحابية إلدددد  الحاجددددة إلدددد  تطو ا 
 التقال ا المالية الدولية. 

ا اعدداي،ا التقددال ا الماليددة الدوليددة للحددد الفاعددي اجول: عددد  الموافقددة علدد  تطددو  العددد الفدداض 
  .ا  ا ا ا الثهااس اجانية واتجاائية عند تطا،  الحوسبة السحابية

الموافقددة علدد  تطددو ا اعدداي،ا التقددال ا الماليددة الدوليددة للحددد ادد  الفدداض الادددي  الفاعددي اجول: 
 ا ا ا الثهااس اجانية واتجاائية عند تطا،  الحوسبة السحابية. 

 ( 8لقم ) جدول

 للفاض الثان   عل  الفاض الفاعي اجول T testا تبال 

 
بلهدل ل ند  اسدتو ات ا  بمدا  عندي  P Valueيةزدم اد  الجددول السداب  لن  يمدة 

اد  فداوض  وللف  فاض العدد  وقادول الفداض الاددي  امدا يفيدد صدحة الفداض الفاعدي اج
ية إل  الحاجدة إلد  تطدو ا اعداي،ا ائالدلاسة والذي افا ه تف ي ا ا ا الثهااس اجانية واتجا 

 التقال ا المالية الدولية عند تطا،  الحوسبة السحابية. 

التقدال ا الماليدة الدوليدة للحدد الفاعدي الثداني: عدد  الموافقدة علد  تطدو ا اعداي،ا   العدد الفاض  
 ا  ا ا ا قنول اتا انياس الما  ة بالساياس المست داة للحوسبة السحابية. 

الفاعدي الثداني: الموافقدة علد  تطدو ا اعداي،ا التقدال ا الماليدة الدوليدة للحدد اد     الفاض الاددي
 ا ا ا قنول اتا انياس الما  ة بالساياس المست داة للحوسبة السحابية.
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 ( 9جدول لقم )

 للفاض الثان   عل  الفاض الفاعي الثاني T testا تبال 

 
وهدي  يمدة لعلد   0,2987بلهدل  P Valueيةزدم اد  الجددول السداب  لن  يمدة 

بما  عني عد  لف  الفاض العد  بما يفيد عد  الموافقة عل  لهمية الحاجة إل    0,05ا  
تطو ا اعاي،ا التقدال ا الماليدة الدوليدة للحدد اد  ا دا ا قندول اتا انيداس الما  دة للسداياس 

  المست داة للحوسبة السحابية  لي لف  الفاض الفاعي الثاني ا  فاوض الدلاسة.

عددد  الموافقددة علدد  تطددو ا اعدداي،ا التقددال ا الماليددة للحددد ادد  فدداض العددد  الفاعددي الثالددث: ال
 الم ا ا البسا ة عند تطا،  الحوسبة السحابية 

الفاض الادي  الفاعي الثالث: الموافقة عل  تطو ا اعاي،ا التقال ا المالية للحد ا  الم دا ا 
 البسا ة عند تطا،  الحوسبة السحابية 

 ( 10)لقم  جدول 

 للفاض الثان   عل  الفاض الفاعي الثالث T testا تبال 
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  0,05اد    ند وهدي  يمدة ل 0,0003بلهل  P Valueيةزم ا  الجدول الساب  لن  يمة 
لد  اوقاول الفاض الاددي  والدذي افدا ه تدف ي الم دا ا البسدا ة  بما  عني لف  فاض العد  

 دولية عند تطا،  الحوسبة السحابية. ال الحاجة إل  تطو ا اعاي،ا التقال ا المالية
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 الخالصة والنتائج والتوصيات  

ظ دداس الحوسددبة السددحابية يثزددد الوسددائ  التكنولوجيددة الحديثددة فددي اجددال المحاسددبة  -
نتيجدة ال  دا    اس المعلوااتية ع   ا د  ندب ة اتنتاندلال دا  التي توفا العديد ا 

 . تكاليف ت   ن ا وإ الت ااع المطا   في زجم المعلوااس المحاساية والتف

 ا  لهم ا:  ولع تتعد  نماذج الحوسبة السحابية  -

ف،د ان ا عدد  يا،دا اد  السداياس والمنظمداس الح وايدة  تس الحوسبة العااة والتي  
والسددحابة المجتمعيددة وهددي تددوفا  بع،ن دداوالحوسددبة ال اصددة والتددي  سددتف،د ان ددا ندداية احددد   

اع،   ون انالا استاية لاا لفضل م ف ي السحابة  تمع اص بمجبنية تحتية ل دب اع،   
 جاثا ا  سحابةتحتية ية نب ووهي تجمع ا ا ا ال ج،نةالم تلطة لو 

،د  هناك العديد ا  المقوااس التدي تاندي عل، دا الحوسدبة السدحابية وتتمثد  فدي العم  -
اس ايقدال داة  والانية التحتية وهي التدي تقدد  ال دادة اد   ةل دا  والتطوهو اتلق   

 .ة وهي التي تست د  في السحابة نالعم،   والمن   اوالتي  ستف،د ان

لي  منندددددددة  دادددددددة السدددددددحابة اثددددددد  التندددددددوع لندددددددواع ا تفا يددددددداس للحندددددددول علددددددد  ت -
 واضافة تطايقاس جديد   ونما زاجة الد  ندااء بدااا  جديدد  و  دادة الادااا تطو ا 

علدد   وهدد  تعمدد تيددة لتح داددة الانيددة ا    لوالتسدده،   وج ددازالتطايقدداس لي إتازددة 
اسددداعد  السددداياس صددده،ا  الحجدددم فدددي التعااددد  ادددع السدددحابة  ونمدددا زاجدددة لوجدددو  

 المست د . اجج    في اقا 

بالاغم ا  تعد  ا ا ا است دا  الحوسبة السدحابية فدي اجدال المحاسدبة  اجادا الدذي  -
اك هند يفيا إ جابًا عل  جو   المعلواداس المحاسداية وسداعة الوصدول إل، دا   إ  لن

العديد ا  الم ا ا التي تتات  عل  تطا،  الحوسبة السحابية في اجال المحاسبة 
سواء يانل ا ا ا اتعلقة باتا انياس الما  ة  لو ا ا ا اعلقة با فتقال للقدوان،  

نتيجدددة وجدددو  والتسدددا عاس فدددي هدددذا الندددد  لو ا دددا ا اجادددان والسدددا ة للمعلواددداس 
لقددددائم،  علدددد  لي ملدددداتعلقددددة بالتثه،دددد  الع ا ايهددددااس إجاائيددددة فددددي التطا،دددد  لو ا دددد

 التطا، .  

احاسداية علد  إن تطا،  اعاي،ا التقال ا المالية الدولية يدف ي إلد  تدوف،ا اعلواداس  -
 لجة ا  الجو   والمندا ية  اجاا الذي ينع ع بدوله عل  بناء قاالاس استثمال ة 

 لن،د  ا  جان  است داي القوائم والتقال ا المالية. 
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 ائمددة وذلدددح سدددواء اول  لتطددو ا اعددداي،ا التقدددال ا الماليددة الدوليدددة بندددول  ضددد  هندداك -
لمواابددة الته،ددااس التكنولوجيددة المسددتما   وعلدد  للسدد ا التوسددع فددي اسددت دا  الحوسددبة 

 . ةيالسحابية لو لمواج ة اج طال التي تناز  تطا،  الحوسبة السحاب

ا،د  الحوسدبة السدحابية وادا تط زاولل البازثة ا   ةل الدلاسة الم،دانية بحث ليا -
تتضمن  ا  ا ا ا علد  لهميدة تطدو ا اعداي،ا إعددا  التقدال ا الماليدة الدوليدة  وقدد 

سدددداياس المدددد و   والمسددددت داة ل دددددااس اللجا ددددل الدلاسددددة علدددد  عددددد  ادددد  ياددددام 
المسجلة باولصة اجولا  الماليدة ويدذلح اندتاك عدد    والحوسبة السحابية في انا 

 التدل ع بالجااعاس المنا ة.  ،نةا  السا   لعضاء ه

اسددددت دال البازثددددة عددددد  ادددد  اجسددددال،  اتزنددددائية وذلددددح لتثا،ددددد نتددددائ  الدلاسددددة  -
 الم،دانية وا تبال فاوض الدلاسة  وقد جاءس النتائ  يما يلي: 

تثادددد صدددحة الفددداض اجول اددد  فددداوض الدلاسدددة والدددذي افدددا ه " يدددف ي تطا،ددد  الحوسدددبة  -ل
ة وذلدح سدواء اد  ي   وانددا ية المعلواداس المحاسداجدو   ة إلد  التدثي،ا علد يالسحاب

وهدو ادا  عندي  0,05لقد  اد   P valueز،دث بلهدل  يمدة  T test دةل تطا،د  
لف  فاض العد  وقاول الفاض الادي . لو اد   دةل تحل،د  إجابداس الع،ندة احد  
البحددث ز،ددث زندد  المته،ددا ال دداص بددثيا تطا،دد  الحوسددبة السددحابية علدد  جددو   

 اساية عل  لعل  نسبة اوافقة. لمحاالمعلوااس  

تثادددد صدددحة الفددداض الفاعدددي اجول اددد  الفددداض الثددداني والدددذي افدددا ه " تدددف ي ا دددا ا  -إ 
الثهااس اتجاائية واجانية إل  الحاجة إل  تطو ا اعداي،ا التقدال ا الماليدة الدوليدة  وذلدح 

هذا ااس مته،لا   ةل تحل،  إجاباس الع،نة اح  البحث وجاءس المتوسطاس الحسابية 
 Pز،دث بلهدل  يمدة  T testوتثادد ذلدح اد   دةل تطا،د   اسدتو ات االفاض في لعل  

value ل ن  استو ات ا 

تدددم لفددد  الفددداض الفاعدددي الثددداني اددد  الفددداض الائيسدددي الثددداني  والدددذي افدددا ه " تدددف ي  -جدددد
 ا الم ا ا الما  ة عند تطا،  الحوسبة السحابية إلد  الحاجدة إلد  تطدو ا اعداي،ا التقدال 

مالية الدولية  ز،ث لم  حن  هذا الفداض علد  اوافقدة الع،ندة احد  البحدث فدي اعظدم ال
اته،ااس  ياس   وجاء المتوسط الحسابي ل ا في ل ن  استو ات   وهو اا تثاد اد   دةل 

احدد  لألفدداا  التفدداع اسددتوم ا نحددااب المعيددالي بمددا  عنددي عددد  ا تسددا  فددي اتجابدداس 
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 0,2987وجداءس  لعلد  اسدتو ات ا P valueل  يمدة بلهد  T testالع،نة. وعند تطا،  
 وهذا  عني لف  الفاض الادي .  0,05ا   لعل وهي  يمة 

تم قاول الفاض الفاعي الثالث ا  الفاض الائيسي الثاني والذي افدا ه " تدف ي الم دا ا   - 
ماليددة البسددا ة عنددد تطا،دد  الحوسددبة السددحابية إلدد  الحاجددة إلدد  تطددو ا اعدداي،ا التقددال ا ال

الدوليدددة  وهدددو ادددا ظ دددا اددد   دددةل تحل،ددد  إجابددداس الع،ندددة اددد  الدلاسدددة الم،دانيدددة والهدددل 
 P يمددا ااتفعددة  وجدداءس  يمددة  لقيدداس الفدداض    للمته،ددااس المسددت داة المتوسددطاس 

value   عنددد تطا،ددT test 0,0003   فدد  فدداض بمددا  عنددي ل   0,05لي ل ندد  ادد
 العد  وقاول الفاض الادي . 

اجدددة إلددد  تطددددو ا اعددداي،ا التقدددال ا الماليدددة الدوليدددة لمواج ددددة يدددة الحبمدددا  ع دددع لهم
 التالية :م ا ا ال

ة اددد  يالثهدددااس اجانيدددة واتجاائيدددة والمتعلقدددة بايدددع المعلواددداس المحاسدددا ا دددا ا-1
جان  الساية المقدادة ل ددااس الحوسدبة  لو ا دا ا زدذب الملفداس التدي تتضدم  اعلواداس 

اية وااليدة علد  ول إلد  بيانداس واعلواداس احاسدوالوصد احاساية سا ة  لو ا دا ا ات دةع
 ا  قا  لفاا  غ،ا ا ول ل م بذلح.  ا تااق ا لجة ا  السا ة و 

ا دددا ا اتعلقدددة بالتثه،ددد  العملدددي لفا ددد  العمددد  ز،دددث لدددم تدددوفا المعددداي،ا الدوليدددة تعددددا   -2
فاها فدي ز  تواللم الاس والمفهةس الةالتقال ا زت  اآلن لي قواعد اتعلقة بالحد اج ن  

ل ددااس  ة دااس وتطايقاس الحوسبة السحابية سواء للساياس المسدت داف   المتعاال،   
 الحوسبة لو الساياس اقداة ال داة  وتوصي البازثة بما يلي: 

لن ت تم اللجنة الدائمة لمعداي،ا المحاسدبة وقواعدد السدلوك الم ندي الماتبطدة ب مدا بالم دا ا   -
 ة في المجال المحاساي. يبالسحا الماتبطة بتطا،  الحوسبة

ضدددداول  تحددددديث اتصدددددالاس والتسددددا عاس الةزاددددة لتنظدددديم العمدددد  بدددد،  السدددداياس المقداددددة  -
واتجدااءاس لوالساياس المست داة ل دااس الحوسدبة سدواء اد  نازيدة اتجدااءاس التعاقد دة 

 الاقابية الةزاة في زالة ات ةل بثي ا  ناوك التعاقد. 
ل ايددة للكددوا ل المتعاالددة فددي تطايقدداس الحوسددبة السددحابية سددواء فددي لاس تدضدداول  عقددد  و  -

السددددداياس المسدددددت داة لو المقدادددددة ل ددددددااس الحوسدددددبة وذلدددددح لتجنددددد  الم دددددا ا المتعلقدددددة 
  .بالتطا،   

ضدداول  إصدددال التسددا عاس الةزاددة لحما ددة سددا ة المعلوادداس المحاسدداية وعددد  انت اا ددا لو  -
 اا  غ،ا ا ول ل م بذلح. قا  لفبيع ا لو الوصول إل، ا ا  
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 قائمة االستقصاء 
 
 
 

 السيد الفاضل األستاذ/األستاذة
 

 تحية طيبة وبعد 
 
 

ستخدام الحوسبة السحابية علي جودة  تقوم الباحثة باعداد بحث علمي بعنوان :أثر ا
 .ية الدوليةالمعلومات المحاسبية وانعكاسها علي تطوير التقارير المال

 
تعتبر الحوسبة السحابية من أهم العوامل التي تساعد الشركات علي مجارات التطور 
التكنولوجي والعلمي واستغالله في تنظيم العمل المحاسبي وذلك باالعتماد علي شبكة  

 . االنترنت وفق أنظمة متخصصة توفر جميع االجراءات للوحدة االقتصادية 
 

يق الحوسبة السحابية في مجال المحاسبة ،سواء  متعددة من تطبوعلي الرغم من المزايا ال
من حيث مستوى األداء ممثال فى زيادة الكفاءة في التعامل مع الملفات و التطبيقات من 

، وعدم تحميل برامج وملفات البيانات المحاسبية علي حواسب شخصية  خالل السحابة  
ية ،والسرعة في الوصول  لومات المحاسب ،والسعة التخزينية غير المحدودة للبيانات و المع

اليها و غيرها من المزايا . اال أن تطبيق الحوسبة السحابية يشوبه العديد من المشكالت و 
المخاطر ، مما قد يؤتر في جودة ومصداقية المعلومات المحاسبية و التقارير المالية  و التى  

 . راتهم في اتخاذ قرا تعد المنتج النهائى الذي يعتمد عليه  جميع المستخدمين
 

لقاء الضوء علي أثر استخدام الحوسبة السحابية علي جودة ومصداقية  يهدف البحث الي ا
كذلك المخاطر المحيطة بتطبيقها ومدي الحاجة لتطوير المعايير المعلومات المحاسبية و 

   الدولية العداد التقارير المالية لتتناسب مع هذه المستحدثات .
 

جابة علي االستفسارات و العبارات الواردة بقائمة من حضراتكم االوتأمل الباحثة 
االستقصاء المرفقة ،وذلك لما لرأيكم من أهمية بالغة في اتمام الجانب التطبيقي للبحث .علما  

بأن البيانات واألراء المقدمة لن تستخدم اال لغرض البحث العلمي فقط ،وسوف تحاط بكل  
صادق معها واستجابتكم الكريمة للعمل علي  كم تعاونكم السرية .  وتشكر الباحثة لسيادت

 خدمة البحث العلمى داعية هللا عز وجل  أن يجزيكم خير الجزاء  
 
 باحثةال
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 أثر تطبيق الحوسبة السحابية على جودة المعلومات المحاسبية  المحور األول: 
 

أوافق   المتغيرات  
 بشدة 

  غير موافق  غير موافق   محايد  اوافق 
 بشدة 

المعلومات ممثلة في   تكنولوجيافي تؤثر التطورات  -١
تطبيقات الحوسبة السحابية في دقة وجودة التقارير المالية  

 وما تشمله من معلومات محاسبية  

     

يؤدى تطبيق الحوسبة السحابية الي تحقق صفة المالءمة  -٢
 في المعلومات المحاسبية  

     

بية الي انخفاض الفترة مابين  يؤدى تطبيق الحوسبة السحا -٣
نشأة البيانات وادخالها ثم تشغيلها وبالتالي توافر المعلومات 

 في الوقت المناسب  

     

محاسبية بسبب أن  فى المعلومات التقل احتمالية األخطاء -٤
 معظم العمليات المحاسبية تتم أتوماتيكيا داخل السحابة 

     

ى تطبيقات الحوسبة  تتوافر خاصية التغذية العكسية ف -٥
السحابية من خالل التحكم البرامجي الداخلي بالسحابة في 

 حالة حدوث أي خلل ثم تصحيحه  

     

      يؤدى تطبيق الحوسبة السحابية الى تحقق  خاصية الوثوق  -٦

توفر السحابة امكانية وصول أي مستخدم الى المعلومة   -٧
 حقق نفس قدر المنفعة  ذاتها فيت

     

وفر تطبيق الحوسبة امكانية التحقق و الوصول الي نفس  ي-٨
النتائج بسبب اعتماد مستخدميها على نفس البرامج وأساليب  

 القياس  

     

تطبيق الحوسبة السحابية سلبا جه واتؤثر المخاطر التى ت-٩
ية  التقارير المالية وما تشمله من علي جودة ومصداق
 معلومات محاسبية 

     

 
 

 دراسة أثر مخاطر تطبيق الحوسبة السحابية على الحاجة الى تطوير المعايير الدولية العداد التقارير المالية . اني:المحور الث
 :تطوير معايير للحد من مخاطر الثغرات األمنية واالجرائية  عند تطبيق الحوسبة السحابية  1محور فرعى 

 

أوافق   المتغيرات
 بشدة 

ق  غير مواف غير موافق   محايد  اوافق 
 بشدة  

يتطلب تطبيق الحوسبة السحابية استحداث معايير متعلقة  -١
ة المستخدمة  بالقواعد التنظيمية لالجراء التعاقدى بين الشرك

 و الشركة المقدمة لخدمات الحوسبة  

     

يتطلب تطبيق الحوسبة السحابية استحداث معايير متعلقة  -٢
ل باالجراء  بباالجراءات الرقابية و العقوبات فى حالة االخال

 التعاقدى بين طرفى الخدمة  

     

يتطلب تطبيق الحوسبة السحابية استحداث معايير تضمن   -٣
حماية خصوصية البيانات و المعلو مات من اختراقها أو  

 بيعها  

     

السحابية استحداث معايير لحماية  سبة يتطلب تطبيق الحو-٤
بية للشركة  الملكية الفكرية للبيانات و المعلومات المحاس

 المستخدمة  

     

يتطلب تطبيق الحوسبة السحابية استحداث معايير بقيود  -٥
وصالحيات الوصول الى المعلومات المحاسبية واقتصار  
 الحصول علي كلمة المرور لالشخاص المخول لهم بذلك  

     

يعد تالؤم معايير التقارير المالية الدولية  مع تطبيقات  -٦
و   ن عوامل زيادة الثقة في القوائمالحوسبة السحابية م

 التقارير المالية  من جانب المستخدمين  

     

ان وجود معايير محاسبية ملزمة ومستحدثة تنظم جميع  -٧
العمليات المحاسبية والتقنية بين طرفى الخدمة يعد من  

ة التقارير و  يالعوامل الهامة لضمان جودة ومصداق
 المعلومات المحاسبية  
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 تطوير معايير للحد من مخاطر قصور االمكانيات المادية بالشركات المستخدمة للحوسبة السحابية     2فرعى محور 

 

أوافق   المتغيرات
 بشدة 

غير موافق   غير موافق   محايد  اوافق 
 بشدة 

يتطلب تطبيق الحوسبة السحابية استحداث معايير  -١
لشركة  بضرورة االلتزام ببنية تحتية تكنولوجية لدى ا

 المستخدمة  

     

يؤدى عدم توافر مقاييس و أنظمة رقابية لدى الشركة   -٢
اثير  المستخدمة لخدمات الحوسبة الى زيادة المخاطر و الت

 علي اعداد التقارير و جودة المعلومات  

     

يؤدى الخطر الشائع في الدول النامية المتعلق ببطء   -٣
يات  المحاسبية وتأخر  االنترنت الي زيادة مخاطر تأخر العمل

 وصول المعلومات للمستفيدين  

     

توافر خطة طوارىء لمواجهة المشكالت   يعد عدم -٤
وسبة مثل التلف الجزئى أو الكلى  المحتملة في تطبيقات الح 

من المخاطر المادية التى تؤثر على اعداد التقارير  للبيانات 
 ك  وجودة المعلومات و تؤكد أهمية استحاث معايير لذل

     

يعد عدم وجود قواعد للربط بين البيانات المحاسبية  -٥
بالشركة المستخدمة وتطبيقات الحوسبة السحابية من أهم  

المخاطر المادية التى تؤثر علي اعداد التقارير وجودة  
 المعلومات وتستدعى ضرورة استحداث معايير لتنظيم ذلك  

     

 
 

 بشرية عند تطبيق الحوسبة السحابية من المخاطر ال تطوير معايير للحد       3محورفرعى  

أوافق   المتغيرات  
 بشدة 

غير موافق   غير موافق   محايد  اوافق 
 بشدة  

يؤدى عدم توافر معايير متعلقة بالحد األدنى من - ١
المهارات الالزمة لمستخدمى ومقدمى تطبيقات الحوسبة  

ها على  السحابية الى زيادة المخاطر البشرية التى تؤثر بدور
  اعداد التقارير وجودة المعلومات

     

يؤدى االدخال غير الدقيق للبيانات و األرقام المحاسبية   – ٢
الى زيادة المخاطر و التأثير سلبا علي جودة   على السحابة

 المعلومات

     

يؤدى عدم االلمام بالتقنيات المرتبطة بالحوسبة السحابية   – ٣
ودين الى عدم الدقة في  من جانب المستخدمين أو المز

 المخرجات من المعلومات و التقارير 

     

ان تطبيق الحوسبة السحابية يتطلب استحداث معايير  – ٤
ملزمة بضرورة االلتحاق ببرامج التأهيل و التدرييب التقني  

  بى لمستخدمى ومقدمى خدمات الحوسبة . و المحاس

     

 


