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 الخالصة

تحليل مدى تطبيق المحاسبة السحابية عن  ادواا  المالينة االسنةمية انم الم نارف اةسنةمية امندى تهدف الدراسة إلى 

المحاسننبي  االمنندققي   إلننىتلجيننم موملعننة منن  اةسنن لة اقنند تننز ت ا ننا الدراسننة منن   ننة  تحقيقهننا للومل ننل المسننودا   

اادكاو ميي  ام جمهلر وم ال راق االواائنر بهندف الو نرف علنى مندى اتمينة تطبينق المحاسنبة السنحابية علنى ادواا  

جنرى من   نة  الدراسنة المالية االسنةمية ااع ااسنها علنى جنلوت الوقنار ر المالينة بمنا  ينم  تحقينق رتنداف الدراسنة  ا

من  قبنل الم نارف اةسنةمية عيلنة البحن    يق المحاسبة السحابية على جلوت الوقار ر المالينةموطلبا  تطب الوحليلية تقييز

االم الج ال ربم ام اةح نا  ( Excelبرعاموم )اعومد الباحثان رسللب الوحليل اللصفم لوحليل البياعا  عبر اسوخدا  ا

سنهلة اسنر  ة انم  نل  مسنولى قيناه اتونا  تحلينل البياعنا  ااسنوخرال اللونائج بطر قنة تنز ا  (APSS10) اةجوماعم

اتز الولصل إلى عويونة مفاوتنا رتمينة تطبينق   كمرج ية لوقييز مسولى الوطبيق اجابا  ال يلة المبحلثة للو بير ع  الموغير

  ينة نرارت ملحنة لةرتقنا  بونلوت الوقنار ر المالموطلبا  المحاسبة السحابية ام تحقيق جلوت الوقار ر المالية  االونم ت ند 

سوسنهز انم اةرتقنا  بنادوا  موطلبا  تطبيق المحاسبة السحابية الونم تبلم اااصى البح  بموملعة م  الولصيا  رتمها 

منن   ننة  قينناه ادواا  الماليننة الوننم رصنندرتها ااالا نناة علهننا  ننة  اوننرت الوقننار ر  المؤسسننم للم ننارف اةسننةمية

قامننب بهننا  ننة  تلنن  الفوننرت اعويوننة كننل مطننراة ممننل  بلاسننطة  تل ننيع عنندو اعننلة اقيمننة الم ننامة  الوننماالماليننة  

ادواا  الم درت االني   سناعد بندار  انم جلند ال د ند من  الف نا  لةسنوثمار ايهنا  اصنة اان كاعنب المطنار   الممللنة 

 عاجحة.

 

   جلوت الوقار ر الماليةالمحاسبة السحابية  ادواا  المالية االسةمية الكلمات المفتاحية:

 

 

 

The Application of Cloud Accounting for Islamic Financial Instruments and its 

Impact on the Quality of Financial Reports 

)An Analytical Study( 

Assist. Prof. Dr. Khaled Obaid Ahmed Al-Obaidi 1  ,  Lec. Dr.  Guerrara Samia 2 

 

 

Abstract 

 The study aims to The study aims to analyze the extent to which cloud accounting is 

applied to Islamic financial tools in Islamic banks and the extent to which it achieves 

sustainable financing. And its reflection on the quality of financial reports to ensure the 

achievement of the objectives of the study. Through the analytical study, the requirements 

for applying cloud accounting to the quality of financial reports were evaluated by Islamic 

banks, the research sample; The researchers adopted the descriptive analysis method to 

analyze the data through the use of the programs ) Excel(  and the Arabic processor in 

social statistics )APSS10( ; The data was analyzed and the results extracted in an easy and 

quick way in light of the level of measuring the direction of the answers of the researched 

sample to express the variable as a reference to assess the level of application. Among the 

recommendations, the most important of which is the adoption of the requirements for the 

application of cloud accounting, which will contribute to improving the institutional 

performance of Islamic banks by measuring and disclosing the financial instruments that 

they issued during the financial reporting period, and clarifying the number, type and value 

of transactions carried out during that period and the result of each project financed by the 
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issued instruments, which helps In turn, he brought many groups to invest in, especially if 

the funded projects were successful. 
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  : المقدمة

ال للمنة اتطنلر الواللللجينا  مار نو ل نع منا ان تيا المل نلة 

المواا نند الحاجننة إلننى اةبواننار اةقو نناو  منن  رجننل تحقيننق ادوا  

االوقنند   االمحاسننبة مثننل م جننز المونناة  اد ننرى توطننلر بطننال 

مسننومر بسننبد تبي وهننا الد لاميايننة املاكبننة الوقنند  الوالللننلجم اننم 

بطننال جمينن  رعحننا  ال ننالز. لقنند رثننر ا وننراة الواللللجيننا السننحابية 

ا وابم ام موا  المحاسبة  ام   ملها اسوخدا   ندما  الحلسنبة 

 السحابية  إلى اةرتقا  إلى ع ر جد د  سمى المحاسبة السحابية.

اانم لننل تني  المسننوودا  تلاصنل الم ننارف االسنةمية مسننيرتها 

لولائز بي  موطلبا  اللجا  المالم ال المم ااةلواا  بأحاا  امقاصند 

ة الونم تقنل  علنى ةا نة تحقينق الم نالع الدعيل ننة الطنر  ة االسنةمي

ااد را ننة االحفننال علننى االعسننان امننا  حننيض بننم اعنند  اال ننرار 

بهمننا  مننا سننيحوز عليهننا دلنن  اسننوخدا  الحلسننبة السننحابية اننم قينناه 

ااالا نناة عنن  روااتهننا الماليننة اكننل مننا حنندر عليهننا  ننة  اوننرت 

 الوقر ر.

 م  الرا  إلى المالية  س لن اداراق رسلاق على الما رن القائملن

 ادل   ادملا   رؤاه م  مما  قدر ركبر باجوياب روائها مسولى

 الفنلائ  رصحاب تر م مالية ام امة  رواا  تلاير  ة  م 

ر ينا انم ا ناوت  سنهزالسلق  ام  بني  منا   لد ل  اتغر هز المالية

الو امننل بهننا تننل عمليننة إا نناة المؤسسننا  اةقو نناو ة االسننةمية 

عامة االبللك االسةمية  اصة  م  تقار رتنا المالينة  من   نة  

إلهار عدو ارعلاة ادواا  الوم تز إصدارتا ام الفورت الونم  مثلهنا 

الوقر ر اقيمة ادرباة الوم تز تحقيقها م  كل علة اما إلى دل  من  

الم للمننا  الوننم تسنناعد المسننوثمر   د نني عجننرت اا ننحة عنن  كننل 

 روات.

المحاسبة السحابية ع  ادواا  المالينة االسنةمية وارا مهمنا  تؤّو 

اننم تننلاير م للمننا  دا  م ننداقية رعلننى اركثننر جننلوت دصننحاب 

الفلائ  المالية  تساعدتز ام ترشنيد قنراراتهز حنل  اة وينار بني  

خولننا ادواا  الماليننة االسننةمية اننم اللقننب البنندائل المومثلننة اننم م

لمحاسد الي  إلى االملاسد  ابوالفة اجهد رقل ادل  سلا  باللسبة 

لممننل  النني   قننل  باسننوخدامها اننم إلننى ا قننل  بدعننداوتا را باللسننبة 

اتخاد قراراتم  تيا اد ير ام   ة  تطبيق الم نارف االسنةمية 

 ناة عن  روااتهنا المالينة للحلسبة السنحابية انم عملينة قيناه ااالا

الونننم تقنننل  بدصننندارتا سنننيالن مننن  السنننهل علينننم الح نننل  علنننى 

 م للما  علها وان بي  ر  جهد اوان تحمل ر  تالفة.

إن الصنندار ادواا  الماليننة االسننةمية إ وابيننا  عد نندت ة تلح ننر 

اقض على حامليها م   ة  رعها تدر لهنز ادربناة  بنل رن إصندارتا 

ي  سننول اإ إ وابياتهننا ر يننا علننى الموومنن  منن  مو نناملاجننيب لهننا 

 ننة  ا نناوت عنندو المطننار   االعواجيننة ااةسننوثمار ة اننم ادعطننطة 

وا هنا ل ملينة الولمينة اةقو ناو ة  من  ثنزّ بوللعهنا ا كاانة اةقو او ة

  ادمننر النني  سننيؤو  اباننل تأكينند إلننى ا نناوت اننر  ااةجوماعيننة

وعنز  املم الحد م  لاترت البطالة  اية ع  الوطغيل م  ثزّ ال مل ا

 ر وننم الوام ننا  االمننداره ال ليننا االقيننا  علننى لنناتر توننرت 

ال قل   ابيل  وعز الوطنلر االسن م للونلوت انم مخولنا الملوونا  

  ا نننمان و نننل ةئنننق دانننراو الموومننن   افنننيهز لولبينننة االخننندما 

سنرت  كمنا رن اادااقولا  سالا  ةئقنة بنالملات   احوياجاتهز اليلمية

علننى البي ننة منن   ننة  تمل ننل المطننار    تلنناك رواا  تنندعز الحفننال

الاراعيننة امطننار   الطاقننة امطننار   اللقننل المسننودا  مثننل الميوننرا 

اةيرتمننننا منننن  اسننننائل اللقننننل مل دمننننة را ملخفيننننة  منننلا ااالور

الاربلن. املم اادواا  المالينة االسنةمية إصندارتا اجنيب َحَملَنة 

تف ينننل وار الم نننارف االسنننةمية انننم تحقينننق ان انننم سنننهملهنننا  

 المسؤالية اةجوماعية اتوا  المووم  الي  ت مل ايم.

 

بلننا  علننى مننا سننبق  مانن  تننرة الوسنناؤ  الرئيسننم مشكككلة البحككث: 

  م:تاآل

إلككى أي مككدك يمكككن أ  تسككسب المحاسككبة السككحابية عككن األدوات "

 المالية اإلسالمية في تعزيز جودة التقارير المالية؟"

 ية:تاتلدرل تحب السؤا  الرئيسم ادس لة الفرعية اآل

تل تلجد عةقة بي  تطبينق المحاسنبة السنحابية علنى ادواا   -

 امةئمة الم للما  المحاسبية للم ارف؟  المالية االسةمية

تل تلجد عةقة بي  تطبينق المحاسنبة السنحابية علنى ادواا   -

 اسبية للم ارف؟املثلقية الم للما  المح  المالية االسةمية

تننل  سنناعد تطبيننق المحاسننبة السننحابية علننى ادواا  الماليننة  -

االسننةمية اننم اتخنناد القننرارا  الرشننيدت اننم اللقننب االماننان 

 الملاسد؟

تننل  سنناعد تطبيننق المحاسننبة السننحابية علننى ادواا  الماليننة  -

 االسةمية ام اجوياب رصحاب الفلائ  المالية؟
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ادواا  المالينة االسنةمية  تل تطبيق المحاسبة السحابية علنى -

  سهز ام ت ا ا جلوت الوقار ر المالية؟

 

 :الوالية سولد البح  إلى الفر ية فرضيات البحث: 

ة  حقننننق تطبيننننق المحاسننننبة السننننحابية علننننى ادواا  "

 المالية االسةمية جلوت ام الوقار ر المالية". 

 

 :الوالية س ى البح  إلى تحقيق ادتداف أهداف البحث: 

تحد ننند مفهنننل  كنننل مننن  ادواا  المالينننة االسنننةمية اجنننلوت  -

الوقنننار ر الماليننننة  امفهننننل  اموننناة  اسننننوخدا  الحلسننننبة 

 السحابية ام المحاسبة.

تل يع كيفية اةسنوفاوت من  تطبينق الحلسنبة السنحابية علنى  -

 ادواا  المالية االسةمية ام ت ا ا جلوت الوقار ر المالية. 

را  موملعننة منن  ادكنناو ميي  ت ا ننا الدراسننة اللجر ننة بنن  -

االمهلينني  اننم موننا  المحاسننبة اننم الواائننر اال ننراق منن  

  ة  اسوباعة تحول  على رس لة مو لقة بيل .

 

 أهمية البحث:

تأتم رتمية البح  م  حي  تلاالم مل لعا حد ثا ام موا  تطبيق 

تقليننا  المحاسننبة السننحابية علننى ادواا  الماليننة االسننةمية اكيفيننة 

 اةسوفاوت م  دل  ام ت ا ا جلوت الوقار ر المالية. 

 

المحاالننة االجابننة علننى مطننالة البحنن  اا وبننار المككنسا المتبكك : 

للصفم ام تلاا  االتنار اللجنر  صحة ار ياتم تز إتباة الملهج ا

منن  البحنن  منن   ننة  اةسننوفاوت ممننا تلاالننم البنناحثلن اننم كننل منن  

المحاسنننبة السنننحابية اادواا  المالينننة االسنننةمية اجنننلوت الوقنننار ر 

المالية  اية ع  الملهج الوحليلنم من   نة  تحلينل القنلائز المالينة 

وباعة الوننم تننز للبلننلك االسننةمية الواائر ننة اال راقيننة اعوننائج اةسنن

تلا  هننا علننى موملعننة منن  المحاسننبي  ادكنناو ميي  االمهلينني  اننم 

 الواائر اال راق.

 

 حدود البحث:

البلننلك االسننةمية اننم جمهننلر وم  الحككدود المكانيككة للبحككث: -

 الواائر اال راق.

 .2020إلى  2018الفورت الممودت م   الحدود الزمانية للبحث: -

 

 أنموذج البحث المقترح:

االموغيننر   لونناب الموغيننر ا :موغيننرا  البحنن  منن  موغيننر  تواننلن  

  (1 ) ام الطال المسوقل كما

 

 

 : يوضح أنموذج البحث المقترح (1 )الشكل رقب 

 الم در: م  إعداو الباحثي 

 

 هيكلية البحث:

لنى عتساؤة  مطالوم  اقد قسز   البح  ااالجابة علوحقيق رتداف 

المحاسنبة   حين  تطرقلنا اينم انم المحنلر ادا  إلنى ررب ة محناار

  رمننا المحننلر الثنناعم اقنند السننحابية عنن  ادواا  الماليننة االسننةمية

  ااننم   ننل  المحننلر جننلوت الوقننار ر الماليننةتطرقلننا ايننم إلننى 

بنني  المحاسننبة السننحابية عنن  ادواا   الثالنن  اقنند بيلننا ايننم ال ةقننة

  انم حني  تلناا  المحنلر المالية االسنةمية اجنلوت الوقنار ر المالينة

الرابنن  الدراسننة الوطبيقيننة منن   ننة  تحليننل موملعننة منن  القننلائز 

المالية للبللك االسةمية الواائر نة اال راقينة اكنيا تحلينل اسنومارت 

ميي  االمهلينني  اننم علننى موملعننة منن  ادكنناو اةسننوبيان الملاعننة 

المحاسنبة   ادل  لبح  عةقة موا  المحاسبة ام الواائر اال راق

ع  ادواا  المالية االسةمية بولوت الوقار ر المالينة  النز  السحابية

 ننلإ البحنن  عننر  ربننرا اللوننائج ااقوننراة عنندو منن  الولصننيا  

 . ملـــب ام  اتمة البح 
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 الدراسات السابقة والمساهمة العلمية:

مفهنننل  المحاسنننبة السنننحابية ت ر فًنننا ب [1] (ال انننلر) وراسنننة مبقننند

ارثرتا انم ااعلينة رعجمنة الرقابنة الدا لينة انم الطنركا  ال نلاعية 

المساتمة ال امة  ادل  م   ة  تلا   اسوباعة على عيلة عطلائية 

اسنوباعا  لانل شنركة دلن  انم سنب ة  4شركة بلاقن   56مالعة م  

تنلاير االبلية الوحوينة   :اتم  المسوقلةحسد الموغيرا  بمواة  ا

تنننلاير تطبيقنننا  اتنننلاير اةت ننناة   االبرموينننا  للمسنننوخدمي   

سهلة اةسوخدا   المراعة ام روا  المهنا  المخولفنة  تنلاير الواناليا 

ت ند تني  الدراسنة ا فيها  اااعلية رعجمة الرقابنة الدا لينة  حين  

حوز م وبر لل يلنة الونم لى إعها اسولد  إم  الدراسا  المهمة حي  

بليب عليها عوائج الدراسة اعمموها على المووم  كانل  اتني  رمنلر 

ام  بي  ما تلصلب إليم تنل ملااقنة ال يلنة  ا وابية تسول للدراسة 

على رن اسوخدا  المحاسبة السحابية  سهز ام تلاير الوطبيقا  سهلة 

ي  كمنننا بننناةسنننوخدا  انننم الطنننركا  ال نننلاعية ابأتمينننة مرتف نننة. 

اانق  الدا لينة الرقابة رعجمة مالعا  رثر [2] )الراا ( ام وراسوم

 البللك ام السحابية المحاسبة مخاتر م  الحد ام COSOعملدل 

اسنوباعة تنز تلا  هنا 186ادل  م   نة  تحلينل   ادروعية الووار ة

ادروعيي   ام  رتز ما تلصلب إليم تل  على  المحاسبيي  القاعلعيي 

 اانق الدا لينة الرقابنة رعجمنة مالعنا  لومين  م لنل  رثنر اجنلو

 مخنناتر من  ملفننرو انم الحنند ملهننا بطنال كنل COSOعمنلدل 

إة رن الباحثنان ادروعينة   الووار نة البلنلك انم السنحابية المحاسنبة

 ي ان ب   المةحجا  االوساؤة  عليهنا  تنل رعنم لمنادا لنز  نوز 

رثنر كنل ااحندت ملهنا الوم  بي  رثنر تني  المالعنا  م نا ب ند وراسنة 

اقنننا   .بطنننال ملفنننرو انننم الحننند مننن  مخننناتر المحاسنننبة السنننحابية

ولليا ادساليد الحد ثة الم ومندت علنى ب [3] )عاصم( ام وراسوم

الحلسبة السحابية انم تخفني  الواناليا  امن  رتنز منا تنز الولصنل 

إليننم تننل رن المحاسننبة السننحابية ركثننر مراعننة ا مانن  اللصننل  إلننى 

ة اننم ر  ماننان اامننان اعلننى ر  جهنناا منن   ننة  بياعنا  المحاسننب

–عونائج الدراسننة مةئمنة للولق ننا    إد جننا   بادعورعينباةت نا  

بيننان إلنى   [4] كمنا تطرق)اشنحاوا ( ر ينا . يبحسند رر  البناحث

اننننم الحنننند منننن  مخنننناتر  COBIT5رثننننر تاللللجيننننا الم للمننننا  

بنيل  المحاسبة السحابية ام شركا  اةت اة  انم ادرون  اتنم 

علنى إ وناو تنرق  نهمنا   منةيانم رن كل [2] النراا  تطنبم وراسنة

امن  جاعند ا نر تساعد انم الحند من  مخناتر المحاسنبة السنحابية. 

الو نننرف علنننى مفهنننل  المحاسنننبة  [5]وراسنننة تلننناا  )ال نننلاو( انننم 

اننم إوارت البياعننا  لننلجز الم للمننا   تؤو ننمالسننحابية االنندار النني  

المحاسننبية  منن   ننة  سننهللة اللصننل  إلننى البياعننا  المحاسننبية 

حسند بااالوار ة المطللبنة د  مسنولى من  المسنول ا  االوار نة ا

ال ةحيا  الممللحة لهز  ادل  م   ة  برموة ات ميز برعامج 

 امنة محاسبم سحابم اتطبيقم ام شنركة  لنيج المسنوقبل للوونارت ال

االلكاة  الووار ة ااسوخة  اللوائج  إد ت د تني  الدراسنة مهمنة 

حين   ةحنظ علنى  الا  م  دل  عةحظ رعها ة تخلل من  اللقنائ  

عند   من  ثنزّ البرعامج المحاسبم الي  صممم تيا الباح  عملميونم ا

امن  رتنز منا  ا لحم  كما رعم لز  بي  كيفية ت نميز تنيا البرعنامج 

 اعاليًنن اراسننة تننل رن المحاسننبة السننحابية تننلار رماعًننتلصننلب إليننم الد

ام كلفة الح ل  علنى بنرامج المحاسنبة السنحابية قياسنا  ً اااعخفا

بالبرامج الوناتات  اسنهللة اللصنل  من  قبنل المحاسند را المند ر 

إلى جمي  الم للما   اتلار البرامج السحابية سنهللة اسنرعة انم 

 لمالية م  الدقة االسرعة ال الية.تسويل ال مليا  اليلمية  االلوائج ا

موغيننر جننلوت  الدراسننا موملعننة منن  تلاالننب امنن  جاعنند ا ننر 

انننننم  تلنننننااللارن )محمنننننلو اا نننننران( الوننننند   الوقنننننار ر المالينننننة

م جنلوت رثر الم نا ير اد ةقينة للمحاسند االوار  ان   [6]وراسوهز

إلننى  ننرارت رن  اتمننب االشننارت ايهننم للمننا  الوقننار ر الماليننة  ا

تينن  الهي ننا  االمؤسسننا  االملجمننا  الراعيننة لل مننل المحاسننبم 

رساسننا لةلواامننا  اد ةقيننة لممارسننم المهلننة لويننم  المسننولى 

ال ننالم لنن،وا   ا ننرارت اجننلو م ننا ير اقلاعنند ر ةقيننة  اصننة 

بمهلننة المحاسننبة اننم المؤسسننا  تلننا  بهننا المحاسننبي   ايننة عنن  

ل قاب ام وعز اةلواا  بأ ةقينا  المهلنة الثلاب اا اعوماو رارت 

لدى المحاسبي  وا ل الطركة  اكيا  رارت تلجيم اةتومنا  بطنال 

الطننركا  عجننرا  ركبننر عحننل م ننا ير ر ةقيننا  رعمننا  المحاسنند اننم

   نائ  تنأثير اح   [7] )حمات( وراسة دتميوها. كما تلاالب

 ال نلاعية للطنركا  المالينة الوقنار ر جنلوت علنى الوندقيق لولنة

   2014 - 2005الفوننرت  ننة  المدرجننة بالبلرصننة الفرعسننية

 اسنوقةلية بني  م لل نة ملجبنة عةقنة اجلو إلى اتلصلب الدراسة

 .الفرعسية ال لاعية للطركا  المالية الوقار ر اجلوت الودقيق لولة

  ]8[ (TARMIDI, Mahlindayu, et alتلناا  كنل من  )كمنا 

 الطركا  بي  الحلسبة السحابية ااعوماو اللعم مسولى اسواطاف

 ممارسنم المحاسنبة باسنوخدا  ماليا نا  انم االمولسنطة ال نغيرت

الووار ة  امن  رتنز منا تلصنلب إلينم  المواة  را الودقيق ام سلا 

الوقاعنة   تني  تبلنم إلى تدا  الوم ادسباب رحد االلقب تل رن الوالفة

 كنأتز المو نلر   اادمنان الفلائند إلنى الوطرق اية ع  رن عد 

عونائج الدراسننة إد جنا   الوقاعننة   الوبلنم لهنني  عند  ارا  الندااا 

رمننننننا   . يبحسنننننند رر  البنننننناحث –مةئمننننننة للولق ننننننا  

(LOGHMANPOOR) ]9[ موناة  اتقند ز وحد نداقند قنا  ب 

 عجنز االونلا  علنى السنحابة تقلينا  اسنوخدا  انم الرئيسنة الونأثير

 بنني  كمننا تننداب ر يننا إلننى الومنن   AISالمحاسننبية  الم للمننا 
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الم للمنا   عجنا  انم المحمنل  االهناتا السنحابة تقلينا  إمااعنا 

 مونا  انم الوقلينا  لهي  SWOTتحليل  اسوخدا  جرى إد الدا لم

 المحاسبية  ام  رتز ما تلصلب إليم الدراسة تل رن عجز الم للما 

 تطنل رعلنى  بيًناإ وا ااالونلا  وارً  السنحاب تقلينا  ةسنوخدا 

 تنني    اينة عن  رن اسننوخدا AISللجننا  إلنى اباللسنبة  ادعمنا 

اكنيل     االمولسنطة ال نغيرت الطنركا  انم انأكثر ركثر الخدما 

 اقابلينة الوالفنة اعخفنا  إلنى رساًسنا  رجن  الابنرى  الطنركا  انم

 ملجنلر من  االمسنوقر الثابنب االعورعنب عجنًرا ةت نا  الولسن 

الوركينا علننى اآلثنار اال وابينة اقننض الان  من  دلنن  عوند رن عنالمم  

وان إعطننا   المحاسننبية الم للمننا  للمحاسننبة السننحابية علننى عجننز

ل   لصل إلى ادتداف المرسلمة  دل  رعم  مان  ااتوما  للسلبيا  

رن تفلق السلبيا  اة وابيا   مثة م   ة    ا اةعورعينب انم 

ق الحسنابا  ب   الملاتق را حوى اع دامها  ار يا إمااعينة ا ونرا

لوبلننم تنني   ااةيننر دلنن   كننل تننيا  مانن  رن  طننال للمؤسسننا  عائقًنن

 تحسني إلنى  ]10[ (ĐORĐEVIĆ) وراسنة كمنا اشنار  .الوقلية

 اتقلينا  مفناتيز اسنوخدا   نة  من  المحاسنبية الم للمنا  عجنز

 الحلسننبة مخنناتر علننى الحلسننبة السننحابية  ايننة عنن  الوغلنند

المحاسنبي   امن  رتنز منا  بني  اسنوخدامها ثقاانة اإشناعة السنحابية

 رئنيإ عامل تل ادمان ا وراق تلصلب إليم الدراسة تل رن  طر

 تلجند السنحابية  ارعنم ة ادقنل للخندما  اةسنوخدا  را اللفنلر انم

ن عنامًة  بلصنفها السنحابية بالحلسنبة للم رانة كفا ة تبلنم   ثنبض امهّمً

 الو اقد نة بالولاعد االم راة السحابية  ار يا رن الخبرت الخدما 

 تقنرر مؤسسنة د  الموطلبنا  ادساسنية لولفيني االوقلينة االقاعلعينة

 علنى انم القينا  مهمة مسألة السحابية ت د الحلسبة  دما  شرا 

ت ند من  الدراسنا  اتني  الدراسنة الوقاعنة   تني  اسنوخدا  مخنااف

اننم المهمنة االمؤكنندت لمنا دكرعننا  سننابقا انم ادبحننار الونم تلااللاتننا 

عها ركا  على الوناعبي  السنلبم ااال ونابم للحلسنبة إرعة   حي  

ركثننر ااق يننة عنن  سننابقوها منن  الدراسننا    ت نندّ السننحابية  كمننا رعهننا 

 .اتي  رملر ا وابية تسول للدراسة

لدراسا  الوم تيملب جنلوت الوقنار ر المالينة الوند إلى ارما باللسبة 

احننن  ال ةقنننة بننني  حلكمنننة  تلاالنننب [11] (Akeju) وراسنننةرن 

الطركا  اجلوت الوقار ر المالينة انم عيوير نا  ارجنر  تنيا البحن  

 للفونرت  عيوير نا  شركة مدرجة ام بلرصنة 40عيلة م    باسوخدا 

   نة  من    الطنركا   حلكمنة قياه     اجرى2015 - 2006) (

  نننائ  مولنننإ االوارت  لونننان المراج نننة  اسنننوقةلية مولنننإ  )

. ارلهننر  عوننائج تحليننل اةعحنندار  (االوارتاالوارت  حوننز مولننإ 

بي  حلكمة الطركا   F = 3.641المو دو إلى اجلو عةقة م لل ة 

  (Miko) تطنرق. كمنا 0.05اجلوت الوقنار ر المالينة علند مسنولى 

إلننى م راننة تننأثير قنناعلن حلكمننة الطننركا  اننم عيوير ننا  إد  [12]

جننرى اسننوبدا  قنناعلن حلكمننة الطننركا  النني  تننز إو الننم اننم عننا  

تقنل  تني  الدراسنة علنى  . (2011) بقناعلن آ نر انم عنا  (2003)

اتننم اوننرت مننا قبننل القنناعلن  (2010-2011)وراسننة اوننرتي  اتمننا 

اتننم اوننرت مننا ب نند القنناعلن الود نند  (2012-2013) الود نند ااوننرت 

ل يلة م  الطركا  ال لاعية ام عيوير ا. ا ل ب الدراسة إلى رن 

آليننا  حلكمننة الطننركا  شننو ب علننى ممارسننة إوارت ادربنناة اننم 

اتم اورت ما قبل القاعلن الود د. بيلمنا اونرت  (2010-2011)الفورت 

  ما ب د القاعلن قللب م  ممارسة إوارت ادرباة. 

 

  الحالي: ضافة التي قدمسا البحثاإل

إسهامم انم بلنلرت   لصنية مفهنل  المحاسنبة السنحابية عن   .أ

 ادواا  المالية االسةمية اجلوت الوقار ر المالية.

تبياعم للاق  المحاسبة السحابية عن  ادواا  المالينة االسنةمية  .ب

 ام البللك االسةمية ام جمهلر وم الواائر اال راق.

المحاسبة السحابية ع  ادواا  المالينة االسنةمية إبراا  دثر  .ت

 على جلوت الوقار ر المالية.

 

 :المحاسبة السحابية عن األدوات المالية اإلسالمية1  

 المالية اإلسالمية تعريف أهب خصائص األدوات 1-1

رسنلاق ادواا  المالينة االسنةمية ادسنهز  (م نباة)كما  ا  رف 

 بادسهز الو امل  ةلها م   ما  الوم اآللية " بأعها [13] االسةمية

  نة  من  ادلن  االسةمية  الطر  ة م  رحاا  المولااقة االسةمية

 اةسنوثمار ام الراةبي  للمسوثمر   االول يحا  الولجيها  تقد ز

 سلدا  را : "راراقبأعها[14]  راها ار داادسهز االسةمية"   ام

 قبنل من  إسنةمية ت ندر رسنإ علنى م ممة صالك را مطراعة

 الحالمنة قبنل رامن  ااةقو ناو ة المالينة االمؤسسنا  الطنركا 

 اانق المالينة ادسنلاق انم االقابلنة للونداا  النةا   الومل نل لولاير

 االسةمية". الطر  ة رحاا 

 الم ننا ير االسننةمية كمننا عراوهننا ال ننالكااعطةقننا منن  دلنن  ا

 االسنةمية المالينة للمؤسسنا  االمراج نة المحاسنبة لهي ة الطرعية

 رعينان ملاينة انم شنائ ة اح  ً  القيمة تمثل موساا ة رعها: "اثائق

عطنات  را م ني  مطراة ملجلوا  ملاية ام را  دما  را ملاا  را

 بناب اقفنل ال ن  قيمنة تح نيل ب ند ادلن    نا  اسنوثمار 

 ( )حسنلي  االهنا ج كمنا عراهنا.  [15]"اسنوخدامها ابند  اةكووناب

 للح نل  االحالمنا  الطنركا  ت ندرتا مالية بأعها: "روات [16]

 بينلابض تو نا الالهنا ادسنهز االسنلدا   مثل مثلها تمل ل على

 ". االسةمية الطر  ة م  تولااق لالعها شرعية
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تمثننل رايننل ال نني  اتننأتم رتميننة ال ننالك االسننةمية منن  كلعهننا 

 ارشنار [17] لومل ل المطنار   الابينرت الونم ة تطيقهنا جهنة ااحندت

إلى موملعة م  الخ ائ  ل،واا  المالينة االسنةمية  [14] ار د

 ملجنلوا  م  شائ ة ح ة ملاية حق حاملها تخل  رتمها تل رعها

إلنى  [17] ا طير عبلإصدارتا  كما  ح يلة م  المطراة الممل 

 [15] مبناركرعم لال ص  قيمة مالينة محندوت مسنولة علينم  ا وفنق 

 علنى رن ال الك المالية االسنةمية قائمنةعلى  [18] اسماعيلم  

 سن ر ) بالربنا الو امنل االخسنارت اعند  النربع انم المطناركة مبندر

 . (الفائدت

 

اإلسالمية والغاية من وراء  المالية لألدوات الشرعية األسس 2-1

 إصدارها

 قاعندت لنىإتسنولد  االسنةمية المالينة اداراق رن [14]ار ند   نرى

 ة كمنا الائند ر  تلنوج اال مل  م   ة  رعها ة الما  تااال رره

اعراهنا بأعهنا:  محندوت سلل ة بفائدت ام المطالبة الحق مالاها ت طم

 ادجنل ااةلواامنا  ق نيرت اةلواامنا  ملاجهنة على البل  "قدرت

 .كبينرت" لخسنارت الو نر  وان اسنوحقاقها ملاعيند انم الطارئنة

بنأن الغنر  الرئيسنم من  إعطنا  بلن   ]19[  (AKTAS)  ؤكندا

إسةمم تل تطل ر اسوخدا  القلاعد االسةمية ام الم امة  المالية 

 [17] عبننل  جننا . ااادعطننطة الم ننراية اادعمننا  دا  ال ننلة

بموملعننة منن  ادتننداف للو امننل بال ننالك االسننةمية منن   ننة  

 ننمان الح ننل  علننى السننيللة الةامننة لولسنني  قاعنندت المطننراة 

 االسننةمية ال ننالك نأ إلننى [20] ال ثمنناعم  طننيرا  ل ر اتطنن

 للم ننارف ا نن ب بطننال عننا  (ادواا  الماليننة االسننةمية)

 الربا. ع  اةبو او إلى تهدف الوم االمؤسسا  االسةمية

 

 

اإلسكككالمية و ككرس قياسكككسا  الماليككة األدوات أهككب أنككوا  3-1

 واإلفصاح عنسا وفق معايير اإلبالغ المالي

كنل المؤسسنا   انم امميناا مهمنا وارا المحاسنبم االا ناة  نؤو 

بني   الثقنة من  جنلا تنلار  حالنة انم  حقنق اةقو ناو ة  دلن  رعنم

 علنى المحاسنبية الم للمنا  مسنوخدمم  طلن  حين  المو ناملي  

  اتومثنل رتنز ادواا  المالينة االسنةمية االمةئمنة المهمنة الحقنائق

الوم عل ع المؤسسا  باالا اة علهنا كلمنا تنز إصندارتا االو امنل 

 :(1)رقز الودا   اماكما بها 

 

 : يوضح أهب األدوات المالية اإلسالمية (1)رقب  الجدول

األدوات المالية 

 اإلسالمية
 الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسا المالية اإلسالميةاألدوات نو  
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سندات  (صكوك المضاربة 

 )المقارضة أو المضاربة

 اللوائج بحسد ايم المسوثمر المطراة م  المحققة ااال راوا ادرباة  عوائج ام المطاركة

 الطيلة. على الم للة

 صكوك االستثمار الشرعية
 عطات را م ي  مطراة احدا  ام را  دما  را ملاا  را رعيان ملاية ام شائ ة ح  

  ا . اسوثمار 

 صكوك المشاركة
 الن تخولا صالك المطاركة ع  صالك المياربة اقض ام رعم ام صالك المطاركة 

 م  حق صاحبها المطاركة ام االوارت.

 المزارعةصكوك 
 ااق الملووة المحاصيل ام حملوها ا وطارك عقد الاراعة بملجد الاراعة تااليا تمل ل

 ال قد.  حدو  ما

 .المساقات عقد رساه على رعا وها ا عليها ااالعفاق مثمرت رشوار سقم صكوك المساقاة

 المغارسة. عقد رساه على اعفقا  رعما  م  تيا الغره  وطلبم ما اام رشوار ةره صكوك المغارسة

 

األدوات المالية 

القائمة على 

 عقود البي 

 سندات اإلستصنا 
 ابثم  م يلة  بأاصاف علد   بملاو م  م للعا بوقد ز الطم  الموفق عليم البائ   لوا 

 محدو. رجل علد را الوسليز  ب د را الو اقد  علد  دا  محدو

 بالمرابحة. المباعة السل ة ما  رره م  جائية ملاية صكوك المرابحة

 سندات السلب

تطبيق عقد السلز ام تمل ل الحرايي  اصغار الملووي  الاراعيي  اال لاعيي  ع  تر ق 

صلرت م دا  اآة  را ملاو رالية كرره ما  سلز مقابل إمداوتز بمسولاما  االعوال ام 

 الح ل  على ب   ملوواتهز اإعاوت تسل قها.

األدوات المالية 

القائمة على 

 عقود اإلجارة

 سندات اإلجارة
 ال   حامل وا ها الوم المساتمة مقدار اال وار و ل على الح ل  لحاملها ار  تويع

 .الماووبي  بقية على قياسا

 

 [21]ا  [14]الم در: م  إعداو الباحثي  اعوماوا على 
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حسند بقيناه ادواا  المالينة النى رن   [22] ا طير ارقض ااةمي 

انم ثةثنة رسناليد  قيناه بالوالفنة  9موطلبا  م يار االبنة  المنالم 

المطفأت اقياه بالقيمة ال اولة من   نة  ادربناة االخسنائر اقيناه 

بالقيمة ال اولة م   نة  الند ل الطنامل اآل نر. رمنا القيناه الةحنق 

لنن،واا  الماليننة ايننل  علننى رعننم علنند اةعوننراف المبنندئم تقنناه 

القيمة ال اولنة  رمنا ادواا  المالية بما ايها م  الوااما  را رصل  ب

حسند تبي نة را تندف بووغينر تر قنة القيناه اعلد القيناه الةحنق 

المؤسسة م  اةحوفال بادوات. ا وز اةعوراف بادصنل  المالينة انم 

قائمة المركنا المنالم علندما ت نبع المؤسسنة ترانا انم اشنوراتا  

ت اقد ننة لنن،وات الماليننة منن  رجننل شننرا  را بينن  ادصننل المننالم  ا ننوز 

ثبننا  عمليننا  الطننرا  االبينن  باسننوخدا  تننار   الو امننل را تننار   إ

الوسننل ة كأسنناه لةعوننراف ااالثبننا  اننم النندااتر. كمننا جننا  اننم 

ت ننليا ادواا  الماليننة رعننم علنند اقولننا  ر  روات ماليننة  ونند علننى 

المؤسسة تحد د تر قة القياه الوم  ود رن تقناه بهنا ةحقنا  لنيل  

ل ادعما  الوم شرحها م يار االبة  عليها ا  ها  م  رحد عماد

  حي  رقر تيا اد ير رعم علند قيناه ر  روات مالينة القيناه 9المالم 

الةحق  ود ت ليفها راة  الام ع رف ر  صلا تلومم إلينم تني  

ادوات  وطلنند ا وبارتننا باسننوخدا  ا وبننار عمننلدل رعمننا  المؤسسننة 

لقنند  الو اقنند  اكننيا   ننائ  الوننداق ال  الوارت ادصننل  الماليننة

 ل،صل.

 

اعتماد تقنية المحاسبة السحابية في تعزيز جكودة المعلومكات  4-1

 المحاسبية الخاصة باألدوات المالية اإلسالمية

تورب  محاسبة الم ارف االسةمية مهما كنان علعهنا سنلا  تقليد نة 

را إلاوراعية على موملعة م  الخ ائ  تومثل رتمها ام اجنلب 

م ننننالع المسنننناتمي  ارصننننحاب الحسننننابا  عملهننننا علننننى  دمننننة 

اةسننوثمار ة االموومنن  االسننةمم  كمننا  ونند رن تيننطل  بالنندار 

 .[23] اةجوماعم للبللك االسةمية

 

تعريف الحوسبة والمحاسكبة السكحابية وأهكب المزايكا التكي  1-4-1

 تحققسا: 

 ت ومند موطنلرت تقلينةت رف الحلسبة السنحابية بطنال عنا  بأعهنا: "

 االملفنا  البياعنا  تخنا    دمنة انم كمنااو اةعورعنب شنباة على

الطخ نية  الحلاسنيد سن ا  تفنلق تائلنة تخا لينة سن ا  اانق

 الملاق   مخولفة حلاسيد رجهات باسوخدا  اآل ر   م  امطاركوها

 اانق االمحدثنة الموطنلرت البرامج االوطبيقنا  باسوخدا  ام الووها

لمحاسبة السحابية اوو لنق إلى ارما باللسبة  [24] .االصدارا " آ ر

ة منن  المحاسننبة  حينن  ت ننرف بأعهننا: بننربض تقليننة الحلسننبة السننحابي

 إلى بالحاسلب الخاصة الوخا   امساحة المحاسبية الم الوة "عقل

 الل د الخا  مو فع  ة  إليها م  اللصل   ما  الوم السحابة

  دما  إلى ملووا  ت  المحاسبة توحل  برامج ابيل   بالمسوخد 

 ا يكر كنل من  [25] ر ا  ام ادسبلة " 7ساعة ا 24 ة   مواحة

(MELL &JANSEN) ]26[  ا]رن الحلسنننبة السنننحابية  ]27

ارن كل عجنا   خند  شنر حة م يلنة من    موملعة م  ادعجمةتأ ي 

المسننوفيد    مومثلننة اننم كننل منن  السننحابة ال امننة الوننم تاننلن مواحننة 

ب ننلرت ااسنن ة للمسننوفيد   منن  إمااعيننة الح ننل  عليهننا منن  قبننل 

ارن اموةكها  الن م  قبل شركة تلار الخدما  السحابية    الومي 

  اد ينرت كما عود ر يا م  ادعجمة اد رى السحابة الخاصنة  تني

ا مان  إوارت تني  السنحابة من    تالن مخ  ة لملجمنة را شنركة

وا ل الملجمة را الطركة را م  قبل جهة تقلية موخ  ة  ارجية  

ار يرا عيكر الللة اد ير المومثل ام السحابة الهويلة الونم تسنومل 

 على علعي  را ركثر م  السحد.

حلسنبة السنحابية علنى اام عطاق الماا ا الوم  حققها تطبيق تقلية ال

قينننننننننناه ااالا نننننننننناة عنننننننننن  ادواا  الماليننننننننننة االسننننننننننةمية  

إلنى رعنم انم إمانان  ]28[ (HUSSEIN, MAHMOOD) طنير

رعجمننة الم للمننا  المحاسننبية لطننركا  مخولفننة الوفاعننل اننم عفننإ 

السننحابة ااسننوخدا  عفننإ تخطننيض مننلارو المؤسسننا  بطننال رسننهل 

ارسننرة انننم الوبننناو  االلاوراعننم للبياعنننا   كمنننا رعهننا تسنننهل علنننى 

الطننركا  تف يننل تخطننيض مننلارو المطننراة وا ننل عجننز الم للمننا  

ة تخنننا   كبينننرت ام الونننة بياعنننا    اتنننلار سننن AISالمحاسنننبية 

الم للمننا  الماليننة  كمننا رعهننا رثننر  علننى علاصننر عجننز الم للمننا  

المحاسبية المومثلة ام كيان المحاسبة اال مليا  المالية االمسنولدا  

اواننناتر المحاسنننبة االوقنننار ر المالينننة االمسنننوخدمي  ااالجنننرا ا  

حسني  ادوا  االبرامج اادجهات الماو ة  الي  سيل اإ دل  علنى ت

 الوطغيلم م  حي  تسهيل إعواا عمليا  المحاسبة الدقيقة.

 السنقا اكنر ام  الماا ا الوم تحققها الحلسبة السحابية ر ينا   نيكر

 اانق المخولفنة االملفنا  البياعنا  م الونةم  رعهنا تمان  من   [24]

 مواعينة المسوخد  كخدما  عليها  ح ل موطلرت اتطبيقا  برامج

الوقليد نة   ادل  مقارعة بما تم علينم انم الحلسنبة ملخفية كلفة را

 العونال الوحوينة البلنى شنرا  كمنا رعهنا ملخفينة الوالفنة من  عاحينة

 ام الووهنا ااقهنا ة  وطلند البياعنا  الم للمنا   كمنا رن اسنودعا 

 مطناركة إمااعينةاتحقنق محندو   اقنب اام م ي  ماان ام الولاجد

 الوها  رشخا  م  محدو ةير عدو م  المخولفة االملفا  البياعا 

 من  ركثنر ااسنوخدا  انوع إمااعينة من  ااحد  اقب اام  شركا  را

ماا ا ر رى  [5] ال لاو ا ييا .عفسم اللقب ام تطبيق را برعامج

للحلسبة السنحابية الونم ملهنا رعهنا تسناعد علنى الوقلينل من  ادعمنا  
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   : (2 )رقز  الطال كما ام إبراا ال لرت ال امة للحلسبة السحابيةا مان   ادمنر الني  سنيو لها تانلن ركثنر اسنودامة. م  ثنزّ اللرقية ا

 

 

 [29]المصدر: : مخطط توضيحي للحوسبة السحابية، (2 )رقب  الشكل

 

السنحابية ااعوماوتنا ام  بي  الوااليا الوم ت احد بلا  المحاسبة 

   (Dongdong) من  قبنل اللحندا  اةقو ناو ة الونم رشنار إليهنا

الوانناليا المو لقننة بوننلوت البننرامج االرقابننة عليهننا امقارعننة  [30]

ادوا  الف لم لها م  المخطض االوغي ة ال اسية قبنل ا ن ها رسنميا 

جنلوت الم للمنا  المقدمنة  اينة عن ام حيا اةسوخدا  ام اللجنا  

تفييل الحلسنبة السنحابية عن   ما  ارواو ادا ا  للمسوخدمي   ا

انم الطنال المحاسبة الوقليد نة من  حين  كفنا ت اسنوخدا  الطاقنة كمنا 

  :  (3رقز )

 

 

 [24]المصدر: لسحابية في كفاءة استخدام الطاقة، : يوضح الفرس بين النظب التقليدية والحوسبة ا (3 )رقب الشكل 

 

 عيوب الحوسبة السحابية:  2-4-1

منن  كننل الماا ننا الوننم تومونن  بهننا الحلسننبة السننحابية إة رن دلنن  ة 

 )SALEEM ) و لهننا تخلننل منن  ال يننلب  حينن   طننير كننل منن 

,APOSTU [31] [32] [33] ممثلنننة انننم المطننناكل   إلنننى رتمهنننا

  الوقلية  إد تلاك لحجا   ما  رن   ناعم ايهنا اللجنا  من   لنل النم

 وند رن تانلن الطنركا  علنى ورا نة تامنة بحقيقنة رن تني   من  ثنزّ ا

الواللللجيا عر ة لةعقطاة االمطناكل الفلينة اد نرى  كمنا عطنير 

ر يا إلنى مطنالة ادمنان االو نر  لة ونراق  كمنا عوند ر ينا رعنم 

رن تلاجنننم الحلسنننبة السنننحابية لمطنننالة اعقطننناة اةعورعينننب    ماننن 

 لحلها.  اكبيرً  اار يرا مطالة الدعز الفلم الي   وطلد اقوً 

 

الحوسبة السحابية وجودة المعلومات المحاسكبية لكألدوات  3-4-1

 المالية اإلسالمية

 م  الم قدت ال مليا  م  ال د د م الوة تما  الحلسبة السحابية م 

بأن الحلسبة السحابية  [25]  صالع مواامل  حي   رى عجا   ة 

 ال مليننا  لمخولننا تلقائيننة محاسننبية امةحجننا  تقنند  حلننل 

 بياعنا  بي  الورابض رجل م  تلقائية االم امة   كما تقل  بمراج ة

 المالينة البياعنا  اد رى  اتوللى إعنداو االبياعا  المالية المحاسبة

االوااليا  اية ع  رعها تما   ااالوار ة المالية االوقار ر الدار ة

 العداو بد لة محاسبية  طض مسوخد  الحلسبة السحابية م  اسوخدا 

المالية  اتمالم  الوقار ر م ا ير باسوخدا  المحاسبية الوقار ر ااعواا

 تقنار ر إعنداو اصني  المالينة الم ناوة  مخولنا ر ينا من  حسناب

بة السنحابية ما  خ  رثر الحلسااللثائق  اتيا اي المحاسبية االعوال

رثر الحلسنبة السنحابية علنى إلى رما باللسبة على القياه المحاسبم  

 المحاسنبم االا ناة عملينة تحسني االا اة المحاسبم ايومثل انم 

 من  تحسن  الونم الخندما  الوم تقدمها تي  م  الماا ا ال د د بسبد

 الرقمينة البي نة انم لل مل مةئما المحاسبم اتو لم االا اة علعية

 االوخنا   اماان امان كل ام االمواة السر   اللصل   ة  م 

لل د ند من   المطللبنة البياعنا  علنى اسنرعة الح نل  اةحويناتم

  .الوها  الوم تسوفيد ملها

 السنحابية  سنهز الحلسنبة رن اسوخدا إلى  [24] اكر االسقا ا طير

 نة   من  المحاسنبية الللعينة للم للمنا  الخ نائ  تحقينق انم

 الملاسند بالاز المخولفة القرارا  ةتخاد المةئمة الم للما  تلاير

 اسوخدامها تز الوم الم للما  ايةً ع   المخااعة الم للما  م 

 مطنابهة  ار ينا تلايرتنا انم الولقينب قرارا  ام ملها ااةسوفاوت

ابطرت   ايها المخاعة البياعا  قلاعد م  اسو اوتها بمورو الملاسد

كمنا  مان  رن تسنهز  مانان  ر  من  اةعورعنب بطنباة ات نا  تنلاار

  نوز الوم الم للما  بي  المقارعة ممالة ج لالحلسبة السحابية ام 
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 البياعنا  االم للمنا  قلاعند من  باةسنوفاوت القنرار لموخني تلايرتنا

 مخولفنة  ار ينا تسنهز انم تحقنق املينة الفونرا  ايهنا المخاعنة

 الم للمنا  إلنى اللصنل  سنهللة  نة  من  المل نلعية  اصنية

 اد طا  مل  ع  ايةً   إثبا  اثائق ارولة م  بها ما  و لق اكااة

 [24] اكنر االسنقا ا ينا رىكمنا  ن .الوحينا ع  ااةبو او االواا ر

 ال منل رصنحاب انم المطناركي  لومين  تونيع السحابية المحاسبةرن 

 رحندر إلنى اللصنل  اال منة  االمنراج ي  ادعمنا   المحاسنبي 

 االعورعنب  ار ينا تحقنق عفسنم عبنر اللقنب المالينة انم البياعنا 

 الولجيمينة ال ملينا  تاامنل  نة  م  االم للما  مركا ة البياعا 

 من  الحند إلنى اتنيا  نؤو   الثابونة اادصل  المخاان  إوارت مثل

اللوائج  الي   ساعد  على للح ل  المخ   االلقب ال مل عد 

 قند  ا  .المحاسنبية الم للمنا  عجز كفا ت تحسي  ام دل  ام اللها ة

تل يع لايفية اصل  مخولا ادجهات الوم  ما  رن  وز اسوخدامها 

 : (4)رقز ام الطال لللللل للحلسبة السحابية كما 

 

 

 [34]المصدر: : يوضح إمكانية وصول األجسزة المتنوعة إلى السحابة،  (4 )رقب  الشكل

 

 

 جودة التقارير المالية - 2

رن الهنندف  ]35[ الطننلطاا ا ]28[ (HUSSEIN)  وفننق كننل منن 

الرئيسم م  إعداو الوقار ر المالية تل تنلاير م للمنا  مالينة اةينر 

 ةلها الملارو اةقو او ة للطركة اقيموها الف لينة مالية تل ع م  

ادل  من  رجنل تل نيع القيمنة الحقيقينة للطنركة  ا طنورت انم تلن  

الم للمننا  قابلوهننا للفهننز اتحقننق الفائنندت ملهننا اننم اتخنناد القننرارا  

 م  الرةز بأعم على ]HUSSEIN   ]28 اةقو او ة. كما  ييا

 انم مطنالة رئيسنية تومثنل بنأن تلناك المالينة الوقنار ر جنلوت رتمينة

 الولوت. قياه تل  كيفية

 

 مفسوم جودة التقارير المالية وأصنافسا: 1-2

ارو  ت ننار ا كثيننرت ايمننا  خنن  جننلوت الوقننار ر الماليننة  حينن  

 من  تحول نم امنا المالينة الوقنار ر قدرتبأعها " [36] الحربمعراها 

 قنرارا  انم انرق علنى إحندار مالية ةير را مالية سلا  م للما 

"الدقة الوم تف نع  بأعها  ليل الوقار ر"  كما عراها  تل  مسوخدمم

بهننا الوقننار ر الماليننة عنن  الم للمننا  المرتبطننة ب مليننا  الطننركة 

اةسيما المو لقة بقدرتها على تقد ر الونداقا  اللقد نة المولق نة الونم 

بأعها "تطير إلنى  لنل  [37] حمدان  هوز بها المسوثمران"  اعراها

الوقننار ر منن  الوحر فننا  الولتر ننة اإعطائهننا صننلرت حقيقيننة  تلنن 

اعاولننة عنن  المركننا المننالم للطننركة  اإمااعيننة قنندرت تلنن  الوقننار ر 

 [38] كمننا عراهننا منندعمعلننى الولبننؤ بالل نن  المسننوقبلم للطننركة"  

 اعاولنة حنل  حقيقينة لم للمنا  المالينة الوقار ر تقد ز مدىبأعها: "

 اسنماعيل  نرىابهنا"   المنالم االل ن  للطنركة اةقو ناو  ادوا 

رن الونلوت تنم الفلسنفة الونم توبلاتنا إوارت الملجمنة من  حينن   [18]

ال مل علنى إجنرا ا  الوغيينر االوحسني  االوود ند المسنومر لمومنل 

ادعطنننطة االسياسنننا  االف الينننا  اادانننراو اال ننناملي  ات ومننندتا 

ة ادتنراف ملجما  ادعما  انم إوارت شنؤاعها ات امةتهنا من  كاان

ليمان ر ا ابائلها اعمةئها اتساعد ام ملاجهنة الوحند ا  الونم 

جلوت الوقنار ر المالينة انم  [39]عبدالفواة إد َمثَّل تلاجهها ادسلاق.

ثةثة رشاا   حي  لوالن الوقار ر المالية دا  جلوت  لبغم رن توسنز 

بوننلوت صننياةة الوقر ننر اجننلوت محوننلى الوقر ننر ايننة عنن  جننلوت 

اونلوت الوقنار ر المالينة تنم الوقنار ر الونم  من  ثنزّ وقر ر. اعر  ال

تساعد موخي  القرار انم اتخناد القنرارا  االوار نة  ا ن  الخطنض 

للمطنننراعا  المخولفنننة  المواب نننة  اةسنننوراتيويةارسنننز السياسنننا  

االرقابنننة اتقينننيز ادوا   اينننة عننن  رعهنننا روات تلصنننيل جيننندت بننني  

 المسول ا  االوار ة. 

بو نليا الوقنار ر المالينة ااقنا ل ندو  [40] كلكل اا ران حي  قا 

م  الم ا ير  ام  حي  الللائا االوار ة عود الوقار ر الوخطيطية  

الوقار ر الرقابينة  االوقنار ر الوطنغيلية. امن  حين  ورجنة الوف نيل 

عود الوقار ر الملجات  اية ع  الوقار ر الوف يلية. رمنا من  حين  

لود تقار ر عملو نة  تقنار ر راقينة. امن  حين  اتوا  سير الوقار ر ا

الدار ننة عونند الوقننار ر الفلر ننة  الوقننار ر حسنند الطلنند  االوقننار ر 

الدار ننة. رمننا منن  حينن  الغننر  اهلنناك تقننار ر اللكالننة ايننة عنن  

تقار ر اةلوااما  القاعلعية. اتلا ر ينا الو نليا من  حين  الدةلنة 

كمنا عنيكر ر ينا الوقنار ر الوم عود من   نملها الوقنار ر الوار خينة  

 الحالية  ار يرا ا م  آ ر م يار عود الوقار ر المسوقبلية.
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المالية والخصائص النوعية التي يجك   التقارير جودة أهمية 2-2

 أ  تتسب بسا

بأن جلوت الوقار ر المالينة تووسند انم  [41] الطامإ ابالحال دكرا

إلنى  سنيؤو  ادمر الني ايها   المسوفيد   ثقة تأثيرتا اال وابم على

 اتخناد انم مالينة م للمنا  من  توينملم منا علنى اعومناوتز ا ناوت

باللحندت  كمننا عونند ر يننا رن جننلوت  اةقو ناو ة المو لقننة قنراراتهز

 قننرارا  الوقننار ر الماليننة تووسنند اننم تأثيرتننا اال وننابم علننى

 اةسنوثمار انم موناة  اسنوثماراتهز بين  المو لقنة المسنوثمر  

 نؤو   بمنا المواحنة  ملاروتز تلا   اام االقرا   اام المخولفة 

 الرئيسم للسلق  ار يا وارتا ال امة الافا ت ا اوت إلى اللها ة ام

بطر قة  المسوفيدت ادتراف إلى المالية الم للما  اتلصيل عقل ام

 شر ان الويدت الملاسد  حي  تمثل الم للما  اللقب اام صحيحة

 ثقنة المسنوثمر  توندتلر ابنداعها  القل نة اللطنطة ل،سنلاق حينات

 ال دالنة تسنلوتا الونم ادسنلاق اتخوفنم اةسنوثمارا   اتولقنا

االخ ائ  الللعية لولوت الوقار ر المالية تلدرل  م  ثزّ ا .االافا ت

تحب صلفي  تما الخ ائ  ادساسية االخ ائ  الثاعل ة لونلوت 

رن الخ ننائ  ادساسننية تومثننل اننم كننل منن   إةالوقننار ر الماليننة  

للخ نننائ  رمنننا باللسنننبة   الملثلقينننة المة منننة ا اصنننية اصنننية 

الثبا  ام اسوخدا  ار يا  الثاعل ة اوومثل ام كل م  قابلية المقارعة

 .[42] الم ا ير المحاسبية

 

عالقكككة المحاسكككبة السكككحابية عكككن األدوات الماليكككة اإلسكككالمية - 3

 الماليةبجودة التقارير 

رؤ ة الفار اةقو او االسةمم للومل نل المسنودا  شناملة  حين   ت دّ 

تراعننم اةسننوثمارا  االسننةمية الولاعنند اد ةقيننة ااةعوبننارا  

البي ية االمحااجة على عاوا  المووم  ار ةقهز ام إسنوراتيويوها  

مسننؤالة اجوماعيننا ار ةقيننا اا نناوت علننى دلنن  الواعنند  ت نندّ ابهننيا 

امن  بني  ادواا  المالينة االسنةمية  .الني  تهنوز بنم كثينرا ال قائد 

ال الك االسةمية الخيرا  الوم ت نرف بأعهنا: "سنلد الحد ثة عود 

 أ ننني انننم اةعوبنننار الم نننا ير البي ينننة ا خيننن  دحانننا  الطنننر  ة 

 الخيرا " للمنرت اارت "ال الك حي  لهر  [43] االسةمية".

 منرت دا  اطنهد  ماليا نا    رمنا2012عنا   ارعسنا انم ادالنى

 را نق االوهنامم ا رجن  [43]  .2013عنا   مطلن  مماثة إصدارا

علنننى تننني  ال نننالك إلنننى تاا ننند عننندو  اةعومننناورتنننز واااننن   [44]

المسوثمر   المهومي  باةسوثمارا  المسودامة بي يا. اتطمل مواة  

اةسننوثمار اننم اللقننل  اسننوخدا  ال ننالك االسننةمية الخيننرا  اننم

اةسننننوثمار اننننم إقامننننة محطننننا  للطاقننننا  الموونننندوت  االمسنننودا   

اةسنننوثمار انننم مطنننار   الواللللجينننة الخينننرا   اةسنننوثمار انننم 

 Di الطننمر  ا )ا وفننق كننل منن [44] .مطننار   دا  اللفنن  ال ننا 

Salvo  ) [34]حل  رن المحاسبة السنحابية جنا   لو جنيز [45] ا

 ننة  تقاسننز البليننة الوحويننة بنني  ال د نند منن  المننلارو السننحابية منن  

المسنننوخدمي   االحننند مننن  المنننلارو االطاقنننة الينننائ ة اتخفننني  

ادحما  ا دمة عندو كبينر من  اللحندا  اةقو ناو ة االمسنوخدمي  

ع  تر ق اةسوخدا  ادمثل للطاقة إ ااة إلى الافا ت ام اسنوهةك 

انم الحند من  اعب اثنا  الاربنلن المومثلنة بثنناعم  سنهزالاهربنا  ممنا  

اننندن المحاسنننبة  مننن  ثنننزّ ركسنننيد الاربنننلن  ار ينننا تنننلاير المينننا   ا

ام  دمنة البي نة اتنؤو  إلنى تحقينق اةسنودامة لنيل   سهزالسحابية ت

رن  كمننا ادعهننا ت نند منن  ادواا  البي يننة المةئمننة اننم بي ننة ادعمننا .

ر اللقب للمحاسد من   نة  ر يا ام تلاي سهزالحلسبة السحابية ت

إمااعية ال مل ع  ب د االوخل  م  الحركة المرار ة الوم تسوهل  

ام الطر نق لل منل االواناليا الم ناحبة كناللقلو اةيرتنا  ار ينا 

الراحة الوسد ة للمللا ايسوطي  ال مل م  ر  جهاا بأ  ا  ية 

كاعب  اينة عن  حر نة ال منل اعند  اجنلو رسنميا  كنا  م ني  

ار يا تحقيق الافا ت للمحاسد امراعة ال مل  ا  نبع انم لل مل  

تحسني  من  مسنولى  من  ثنزّ إماان المحاسند الومن  بني  اليفوني  ا

تخفنني  منن   باللويوننةم يطنوم  اكننيا تخفيننا حركننة سنير المننرار ا

 من  ثنزّ .ا[34]حوز اعب اثا  الاربلن الوم ت ندر من  اسنائل اللقنل

المحاسنبة السنحابية عن  عةحظ رن المحاسبة السحابية ب فة عامة ا

ادواا  الماليننة االسننةمية ب ننفة  اصننة تسننير علننى  طننى جننلوت 

بطننال مباشننر اننم جننلوت الوقننار ر  سننهز  إد تعفسننها الوقننار ر الماليننة

م: الحند أتالمالية م   ة  تخفي  تالفنة إعونال تني  اد ينرت كمنا  ن

الافنا ت ااةسوخدا  ادمثنل للطاقنة  ام  الملارو االطاقة اليائ ة  

الحد من  اعب اثنا  الاربنلن المومثلنة بثناعم اام اسوهةك الاهربا   

تلاير اركسيد الاربلن ال اور ع  ادجهات الاهربائية ام الطركة  

تحسننني  االمينننا   اةتومنننا  ب نننحة المنننللفي  اتطنننل ر مهننناراتهز  

مسولى م يطة المللفي   تخفي  م  حوز اعب اثا  الاربلن الونم 

 اللقل. ت در م  اسائل

لوأثير ةير المباشر للمحاسبة السحابية عن  ادواا  إلى ارما باللسبة 

الماليننة االسننةمية علننى جننلوت الوقننار ر الماليننة اراجنن  للنندار النني  

ادواا  الماليننة االسننةمية بحنند داتهننا  اباسننوخدا  المحاسننبة  تؤو ننم

بية السحابية الف الية تي  الوقلية ام ت ا ا جلوت الم للمنا  المحاسن

ب ننفة عامنننة االم للمنننا  عننن  ادواا  المالينننة االسنننةمية ب نننفة 

تخفنني  تالفننة ا اصننة منن   ننة  تلصننيلها اننم اللقننب الملاسنند  

إعواجها  اتسنهيل تر قنة اصنل  رصنحاب الفنلائ  المالينة لهنا ... 

تساعد على إتةة رصنحاب الفنلائ  المالينة حنل  الل ن ية ا ال 

ة اادرباة المحققة م   ةلها انم الحقيقية ل،واا  المالية االسةمي
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جننيب ركبننر عنندو ممانن  منن  رصننحاب  منن  ثننزّ اللقننب الملاسنند  ا

الفننلائ  الماليننة منن  الحفننال علننى المو نناملي  القنندامى للبلنن   مننا 

سننيؤو  دلنن  اننم اللها ننة إلننى تننلاير قيمننة م وبننرت املاسننبة لومل ننل 

المطنننار   المسنننودامة رحننند رتنننز رتنننداف إصننندار ادواا  المالينننة 

اوطبيق المحاسبة السحابية علنى ادواا  المالينة  م  ثزّ سةمية  ااال

ا مان  تل نيع انم ت ا نا جنلوت الوقنار ر المالينة.  سنهزاالسةمية ت

 (:5كل ما دكر رعة  كما ام الطال رقز )

 

 السحابية على األدوات المالية اإلسالمية بجودة التقارير المالية(: يوضح مخطط تفسيري لعالقة تطبيق المحاسبة 5) رقب الشكل

 الم در: م  إعداو الباحثي 

 

حنل  عةقنة تطبينق تز سنرو   ملخ  ع  كل ما إعطا كما ا ما  

ونلوت الوقنار ر بالمحاسبة السحابية علنى ادواا  المالينة االسنةمية 

  (.6)رقز  الطالام اكما المالية 

 

 

 ريقة تحقيق جودة التقارير المالية انطالقا من تطبيق تقنية المحاسبة السحابية على األدوات المالية ملخص عن يوضح  :(6)رقب الشكل 

 اإلسالمية

 الم در: الباحثان

 

قياس أثر المحاسبة السحابية عن األدوات المالية اإلسالمية  - 4 

 على جودة التقارير المالية

البلنلك االسننةمية عبنارت عنن  مؤسسنا  ماليننة  نل  قنناعلن إعطننائها 

اعجامهنا ادساسنم صنراحة علنى اةلوناا  بمبناوي الطنر  ة  اتقنل  

ل بنننأوا  الخننندما  الم نننراية االمالينننة. كمنننا تباشنننر رعمنننا  الومل ننن

ااةسوثمار ام المواة  المخولفة ام  ل  قلاعد ارحاا  الطنر  ة 

االسةمية بهدف المساتمة ام ةره القيز ااد نةق االسنةمية انم 

موننننا  الم ننننامة   االمسنننناعدت اننننم تحقيننننق الولميننننة اةجوماعيننننة 

ااةقو او ة م  تطغيل ادملا  بق ند المسناتمة انم تحقينق الحينات 

 . االسةميةالطيبة االار مة ل،مة 
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 :ا م  بي  ادتداف الوم تس ى البللك االسةمية إلى تحقيقها

إحيننا  المننلهج االسننةمم اننم الم ننامة  الماليّننة الم ننرايّة منن  1 -

 . ة  تقد ز البد ل االسةمم للم امة  البلايّة الوقليد ّة

اسوثمار اللوائ  الوم تولقاتا ااق موملعة م  ال ني  الومل لينة  - 2

ااةسوثمار ة م  مراعات مخولا اليلابض االمباوي االسةمية الوم 

 .تحاز عطاتها اةسوثمار 

تحقيق الربع الي   وز تقاسمم بي  جمي  ادتراف المطاركة ام  - 3

 .ال ملية اةسوثمار ة ابحسد اللسد الموفق عليها

تنننلاير الومل نننل للمسننننوثمر   بأسننناليد تولااننننق مننن   ننننلابض  - 4

 .لمالية االسةميةالم امة  ا

الوويننع ال نلرت ركثنر ايمنا  و لننق بنأتز   نائ  اممينناا      

البلننلك االسننةمية  اادتننداف الوننم تسنن ى إلننى تحقيقهننا  ع ننر  

 :(2رقز )ام الودا  كما المالية اةسةمية  ل،واا ترميا 

 

 المالية اإلسالمية (: يوضح ترميز األدوات2الجدول رقب )

األدوات 

المالية 

 اإلسالمية

صكوك 

 المضاربة

صكوك 

االستثمار 

 الشرعية

صكوك 

 المشاركة

صكوك 

 المزراعة

صكوك 

 المساقاة

صكوك 

 المغارسة

سندات 

 اإلستصنا 

صكوك 

 المرابحة

سندات 

 السلب

سندات 

 اإلجارة

 A B C D E F G H I J الترميز

 الباحثي  الم در:

 

 الطريقة واألدوات: 1 – 4

ادةننرا  تحد نند الم ننارف الوننم تطبننق المحاسننبة السننحابية منن   

عدمنننم ل يلنننة عطنننلائية مخونننارت مننن  الم نننارف اةسنننةمية انننم 

جمهلر وم ال راق االواائر االوداا  بادواا  المالية اعة   ام  

مننندى تطبينننق المحاسنننبة  نننة  تحلينننل بياعنننا  الم نننارف لم رانننة 

انم موملعنة من  البلنلك السنحابية علنى ادواا  المالينة االسنةمية 

 عونائج( 16 )( 1الملحنق )بني   ا  االسةمية الواائر ة اال راقية

قينننناه منننندى تطبيننننق المحاسننننبة السننننحابية علننننى ادواا  الماليننننة 

القلائز المالينة دحندر ثنةر سنللا  ملطنلرت للبلنلك ةمية ام االس

 .االسةمية الواائر ة اال راقية

اةسننواما  الدراسننة قننا  الباحثنننان بولجيننم موملعننة منن  ادسننن لة 

إلى ا ة المحاسبي  االمندققي  اادكناو ميي  انم جمهنلر وم لل املي  

الواائنننر اال نننراق بهننندف الو نننرف علنننى مننندى تطبينننق المحاسنننبة 

السحابية على ادواا  المالية االسةمية على جلوت الوقنار ر المالينة 

جننرى منن   ننة  الدراسننة لدراسننة  ابمننا  يننم  تحقيننق رتننداف ا

موطلبنننا  تطبينننق المحاسنننبة السنننحابية علنننى جنننلوت  الوحليلينننة تقينننيز

اعومند م  قبل الم ارف اةسنةمية عيلنة البحن   ا الوقار ر المالية

الباحثننان رسننللب الوحليننل اللصننفم لوحليننل البياعننا  عبننر اسننوخدا  

االم نننالج ال ربنننم انننم اةح نننا  اةجومننناعم  (Excel)برعننناموم 

(APSS10  )تحليل البياعا  ااسوخرال اللونائج بطر قنة سنهلة تز ا

اسننر  ة اننم  ننل  مسننولى قينناه اتوننا  اجابننا  ال يلننة المبحلثننة 

  ادلنن  منن  كمرج يننة لوقيننيز مسننولى الوطبيننق للو بيننر عنن  الموغيننر

الم يار ة االلسبة اسوخدا  المولسطا  الحسابية ااةعحرااا   ة  

ول  المؤشرا  ااقنا لمقيناه ليانر  الثةثنم) الم ل ة ااتوا  ال يلة ل

( علنى 3,2,1الندرجا  ) ا أ ني  ةينر ملاانق( بطدت  ملااق ملااق

تحد د اتوا  اب د جم  البياعا  ع  اةجابا  االوم تل ع   الولالم

م اولنة م راة الرآ  ال ا  تز قيناه اتونا  ال يلنة من   نة  الال يلة ل

 اآلتية:

اصنغر ورجنة انم  –= ركبر ورجنة انم المقيناه  قياه اتوا  ال يلة 

 المقياه / ركبر ورجة ام المقياه

 :(3الودا  رقز )كما ام  روعا  اتوا  ال يلة اا اتهاا

 

 درجة مقياس اتجاه العينة(: 3)  الجدول

 موافقمقياس الفئة  االتجاه

 3 - 2.51 بشدة  موافق

 2.5 - 2 موافق

 1.99 – 1 غير موافق

 الباحثانالم در: 
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 المقياس المعتمد في التصنيف:

بل نن  مقينناه لوحد نند عقننات القننلت االلقننات مولسننطة  اقننا  الباحثننان

موطلبنا  تطبينق القلت اعقات الي ا م  مقياه اتوا  ال يلنة لوقينيز 

ااع ااسم علنى جنلوت  المحاسبة السحابية على جلوت الوقار ر المالية

 اكاةتم: الوقار ر المالية

( 3 - 2.51المؤشر الي   ورااة ايم المولسنض الحسنابم بني  ) -

    لم دل  اجلو عقات قلت ام تحقيق الموطلبا .

( 2.5 - 2المؤشنر الني   ونرااة اينم المولسنض الحسنابم بني ) -

 دل  اجلو عقات مولسطة ام تحقيق الموطلبا  المهلية.   لم

( 1.99 – 1المؤشر الي   ورااة ايم المولسض الحسنابم بني  ) -

   لم دل  اجلو عقات   ا ام تحقيق الموطلبا  المهلية.

اااقًنا لمقيناه ليانر  الوندر وم  قننا  الباحثنان بقيناه مندى تطبيننق 

االمنننا ااو  ورجنننة المقيننناه ااو   موطلبنننا  المحاسنننبة السنننحابية

 الوطبيق اكاةتم. اةلواا  بموطلبا  مسولى

 

متطلبككات تطبيككق المحاسككبة السككحابية علككى جككودة التقككارير  4- 2

 :المالية

موطلبننا  تطبيننق المحاسننبة السننحابية علننى جننلوت الوقننار ر ت نند     

حوننر ادسنناه اننم تقيننيز جننلوت الوقننار ر الماليننة سننلا  اننم  الماليننة

ايهنا  اةلوناا الم ارف اةسةمية اا الحالمية را الخاصة  كما رن 

 دعز عمليا  اتخاد القرارا  م  قبل الوها  المسنوفيدت بطنال عنا  

ااصننحاب الم ننالع بطننال  ننا   اتؤكنند مويننملا  تننيا المحننلر 

 ابية على جلوت الوقار ر المالينةتقييز موطلبا  تطبيق المحاسبة السح

الم ارف بمباوي اةسنوقةلية اادماعنة االمل نلعية  الواا امدى 

  ( سؤاةً.   15االسر ة االسللك المهلم اسولاواً إلى )

 

تقيككيب متطلبككات تطبيككق المحاسككبة السككحابية علككى جككودة  1-2-4

  التقارير المالية

موطلبننا  تطبيننق المحاسننبة تقيننيز اآلتننم إجابننا  ال يلننة بطننأن      

  (4) كما ام الودا  رقز السحابية على جلوت الوقار ر المالية

 

 تقييب متطلبات تطبيق المحاسبة السحابية على جودة التقارير المالية:  (4)رقب جدول 

 ت
تقييب متطلبات تطبيق المحاسبة السحابية على جودة 

ق التقارير المالية
وث
م

 

يد
حا
م

ق 
وث
 م
ير
غ

نة 
عي
ال
ب 
ج
ح

 

ط 
س
تو
لم
ا

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
لم
ا

 %
ة 
سب
لن
ا

نة 
عي
ال
ه 
جا
ات

ال 
ؤ
س
ال
ة 
تب
ر

 

1 

المعلومات المحاسبية عن األدوات المالية اإلسالمية في 

ظل المحاسبة السحابية تكو  على درجة عالية من 

 الجودة.

35 8 2 45 
2.7

3 

0.5

3 
91 

ملااق 

 بطدت
1 

6 

أ  عملية الحكب علي جودة التقارير المالية تتأثر بوقتية 

المعلومات المحاسبية عن األدوات المالية اإلسالمية التي 

تتضمنسا القوائب المالية المعززة بتطبيق المحاسبة 

 السحابية.

36 6 3 45 
2.7

3 

0.5

7 
91 

ملااق 

 بطدت
2 

2 

اإلسالمية أ  المعلومات المحاسبية عن األدوات المالية 

التي يوفرها النظام المحاسبي في الوقت المناس  تكو  

 ذات فائدة أكبر لتقويب نظب المحاسبة السحابية.

33 9 3 45 
2.6

7 
0.6 89 

ملااق 

 بطدت
3 

4 

المحاسبة السحابية عن األدوات المالية اإلسالمية تؤدي 

إلي إتاحة المعلومات التي تتضمنسا التقارير المالية في 

 المناس .الوقت 

36 3 6 45 
2.6

7 
0.7 89 

ملااق 

 بطدت
4 

8 

تتوقف جودة التقارير المالية علي جودة المعلومات 

المحاسبية عن األدوات المالية اإلسالمية التي تتوفر فيسا 

 الخصائص النوعية للمعلومات.

32 10 3 45 
2.6

4 
0.6 88 

ملااق 

 بطدت
5 
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1

0 

المحاسبة السحابية توجد كثير من المخا ر في ظل تطبيق 

على األدوات المالية اإلسالمية منسا مخا ر األما  

ؤثر علي جودة التقارير يي بدوره ذوالتعرض لالختراس ال

 المالية.

31 12 2 45 
2.6

4 

0.5

6 
88 

ملااق 

 بطدت
6 

1

5 

تطبيق المحاسبة السحابية على األدوات المالية اإلسالمية 

 يؤدي إلي اقتصار وقت عملية المحاسبة.

30 13 2 45 
2.6

2 

0.5

7 

87.3

3 

ملااق 

 بطدت
7 

1

1 

إخفاء مسار المحاسبة في ظل تطبيق المحاسبة السحابية 

على األدوات المالية اإلسالمية يوثر علي جودة التقارير 

 المالية.

29 12 4 45 
2.5

6 

0.6

5 

85.3

3 

ملااق 

 بطدت
8 

3 

إعطاء أهمية للوسائل التقنية الحديثة والتركيز عليسا في 

إنجاز أعمال المحاسبة يؤدي إلى تحقيق جودة المعلومات 

 المحاسبية.

31 5 9 45 
2.4

9 

0.8

1 
 9 ملااق 83

5 

التقارير المالية في ظل تطبيق المحاسبة السحابية على 

األدوات المالية اإلسالمية تكو  أكثر دقة من البيئة 

 اليدوية.

33 1 11 45 
2.4

9 

0.8

6 
 10 ملااق 83

7 

المحاسبة السحابية على األدوات المالية استخدام 

مما يساعد علي  ،اإلسالمية يؤدي إلى التقليل من األخطاء

 سالمة ودقة التقارير المالية.

25 16 4 45 
2.4

7 

0.6

5 

82.3

3 
 11 ملااق

1

2 

هنالك العديد من المشاكل المتعلقة بعملية تطبيق المحاسبة 

التي تؤثر على السحابية على األدوات المالية اإلسالمية 

 جودة التقارير المالية.

28 10 7 45 
2.4

7 

0.7

5 

82.3

3 
 12 ملااق

1

4 

وجود أنظمة للمحاسبة السحابية عن األدوات المالية 

 على جودة التقارير المالية. ااإلسالمية يعد مؤشر  
28 9 8 45 

2.4

4 

0.7

8 

81.3

3 
 13 ملااق

1

3 

المالية  التطبيق العملي للمحاسبة السحابية على األدوات

 اإلسالمية يؤدي إلى جودة التقارير المالية.

27 10 8 45 
2.4

2 

0.7

7 

80.6

7 
 14 ملااق

9 

هنالك العديد من المشاكل المتعلقة بتطبيق المحاسبة 

السحابية على األدوات المالية اإلسالمية منسا المشاكل 

ؤثر حدوثسا في بعض األحيا  على جودة تي تالتقنية ال

من حيث عدم وصول المعلومات  التقارير المالية

 لمستخدميسا في الوقت المناس .

26 9 10 45 
2.3

6 

0.8

2 

78.6

7 
 15 ملااق

 (APSS10برعامج الم الج ال ربم ام اةح ا  اةجوماعم ) الم در: الباحثان م  تحليل بياعا 

 

تطبيككككق المحاسككككبة تقيككككيب نقككككا  القككككوة فككككي متطلبككككات  1-1-2-4

 السحابية على جودة التقارير المالية

ايما  أتم عقات القلت ام تحقيق موطلبنا  تطبينق المحاسنبة السنحابية 

علننى جننلوت الوقننار ر الماليننة  االمؤشننر النني   وننرااة ايننم المولسننض 

(   لننم دلنن  اجننلو عقننات قننلت اننم تحقيننق 3-2.51الحسننابم بنني  )

 :(5رقز )الودا   اكما امموطلبا  تطبيق المحاسبة السحابية 
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 نقا  قوة في تحقيق متطلبات تطبيق المحاسبة السحابية: ( 5جدول )

 رتبة السؤال اتجاه العينة الوسط الحسابي السحابية المحاسبة تطبيق متطلبات تحقيق ت

1 
 تطبيق المحاسبة ظل في اإلسالمية المالية األدوات عن المحاسبية تؤدي المعلومات

 .الجودة من عالية درجة السحابية
 1 ملااق 2.73

6 

 عن المحاسبية المعلومات بوقتية تتأثر المالية التقارير جودة علي الحكب عملية  إ

 المحاسبة بتطبيق المعززة المالية القوائب تتضمنسا التي اإلسالمية المالية األدوات

 .السحابية

 2 ملااق 2.73

2 
 المحاسبي النظام يوفرها التي اإلسالمية المالية األدوات عن المحاسبية المعلومات  إ

 .السحابية المحاسبة نظب لتقويب أكبر فائدة ذات تكو  المناس  الوقت في
 3 ملااق 2.67

4 
 التي المعلومات إتاحة إلي تؤدي اإلسالمية المالية األدوات عن السحابية   المحاسبةإ

 .المناس  الوقت في المالية التقارير تتضمنسا
 4 ملااق 2.67

8 
 المالية األدوات عن المحاسبية المعلومات جودة علي المالية التقارير جودة تتوقف

 .للمعلومات النوعية الخصائص فيسا تتوفر التي اإلسالمية
 5 ملااق 2.64

10 

 المالية األدوات على السحابية المحاسبة تطبيق ظل في المخا ر من كثير توجد

 جودة ىعل الذي بدوره يؤثر لالختراس والتعرض األما  مخا ر منسا اإلسالمية

 .المالية التقارير

 6 ملااق 2.64

15 
 وقت اقتصار إلي يؤدي اإلسالمية المالية األدوات على السحابية المحاسبة   تطبيقإ

 .المحاسبة عملية
 7 ملااق 2.62

11 
 المالية األدوات على السحابية المحاسبة تطبيق ظل في المحاسبة مسار   إخفاءإ

 .المالية التقارير جودة علي يوثر اإلسالمية
 8 ملااق 2.56

 (APSS10برعامج الم الج ال ربم ام اةح ا  اةجوماعم ) الم در: الباحثان م  تحليل بياعا 

 

تحقيكككق متطلبكككات تطبيكككق  نقكككا  متوسكككطة القكككوة فكككي 4-2-1-2

 المحاسبة السحابية على جودة التقارير المالية

ايمنننا  نننأتم عقنننات مولسنننطة القنننلت انننم موطلبنننا  تطبينننق المحاسنننبة 

السحابية على جلوت الوقار ر المالية سنلا  انم تحقينق الموطلبنا  را 

( 2.5-2االمؤشر الي   ورااة ايم المولسض الحسابم بي  )   تلثيقها

 كمننا اننم عقننات مولسننطة اننم تحقيننق الموطلبننا    لننم دلنن  اجننلو

 :(6رقز )الودا  

 

 

 النقا  المتوسطة لمدك متطلبات تطبيق المحاسبة السحابية على جودة التقارير المالية: (  6) رقب جدول 

 السحابية المحاسبة تطبيق متطلبات تحقيق ت
الوسط 

 الحسابي

اتجاه 

 العينة

رتبة 

 السؤال

3 
 المحاسبة أعمال إنجاز في عليسا والتركيز الحديثة التقنية للوسائل أهمية   إعطاءإ

 .المحاسبية المعلومات جودة تحقيق إلى يؤدي
 9 ملااق 2.49

5 
 اإلسالمية المالية األدوات على السحابية المحاسبة تطبيق ظل في المالية   التقاريرإ

 .اليدوية البيئة من دقة أكثر تكو 
 10 ملااق 2.49

7 
 من التقليل إلى يؤدي اإلسالمية المالية األدوات على السحابية المحاسبة   استخدامإ

 .المالية التقارير ودقة سالمة علي يساعد مما األخطاء
 11 ملااق 2.47

511                            (497-517)



 

 
 

 2022آب   .....تطبيق المحاسبة  –و قرارة  خالد مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد 

 
1

2 

 المالية األدوات على السحابية المحاسبة تطبيق بعملية المتعلقة المشاكل من العديد هنالك

 .المالية التقارير جودة على تؤثر التي اإلسالمية
 12 ملااق 2.47

1

4 

 جودة على امؤشر   يعد اإلسالمية المالية األدوات عن السحابية للمحاسبة أنظمة   وجودإ

 .المالية التقارير
 13 ملااق 2.44

1

3 

 جودة إلى يؤدي اإلسالمية المالية األدوات على السحابية للمحاسبة العملي   التطبيقإ

 .المالية التقارير
 14 ملااق 2.42

9 

 المالية األدوات على السحابية المحاسبة بتطبيق المتعلقة المشاكل من العديد هنالك

 التقارير جودة على األحيا  بعض في حدوثسا يؤثر الذي التقنية المشاكل منسا اإلسالمية

 .المناس  الوقت في لمستخدميسا المعلومات وصول عدم حيث من المالية

 15 ملااق 2.36

 (APSS10برعامج الم الج ال ربم ام اةح ا  اةجوماعم ) الم در: الباحثان م  تحليل بياعا 

 

نقككا  الضككعف فككي تحقيككق متطلبككات تطبيككق المحاسككبة  4-2-1-3

 السحابية على جودة التقارير المالية

ة تلجنند عقننات  نن ا اننم تطبيننق موطلبننا  تطبيننق المحاسننبة     

السحابية على جلوت الوقار ر المالية الوم تحونال إلنى م الونة الر نة 

ام ادوا  االولثيق  االمؤشنر الني   ونرااة اينم المولسنض الحسنابم 

(   لم دل  اجلو عقات  ن ا انم تحقينق الموطلبنا  1.99-1بي  )

اعما كان اتوا  ال يلة بالملااقة على تل  حسد اجابا  ااراو ال يلة ا

 الموطلبا . 

التقيككيب النسككائي لمتطلبككات تطبيككق المحاسككبة السككحابية  4-2-1-4

 على جودة التقارير المالية 

ابية  ويع م  عويوة الوقييز اللهائم لموطلبا  تطبيق المحاسبة السنح

بطنال عنا   رن اجابا  عيلة البحن  توونمعلى جلوت الوقار ر المالية 

 (7ام الودا  رقز )كما عحل الملااقة ابدرجة عالية 

 

 التقييب النسائي لمتطلبات تطبيق المحاسبة السحابية على جودة التقارير المالية: (  7) رقب جدول 

 

 

الننى رن المولسننض الحسننابم ال ننا  بلنن  الونندا  اعننة  عوننائج اتطننير 

اكاعننب اللسننبة اةجماليننة ( 0.7( ابنناعحراف م يننار  قنندر  )2.56)

( اكنان اتونا  ال يلنة عحنل الملااقنة  ارن 85.33للمحاار كااة تم )

ورجة الوقييز تم ورجة مرتف نة مقارعنة بنالجراف االوحند ا  الونم 

تلاجنننم الم نننارف اةسنننةمية مقارعنننة بالم نننارف الوقليد نننة انننم 

  اعلننند مراج نننة الوانننرارا  انننم االجابنننة علنننى كاانننة الموننناة 

الوف يلية  لحظ اجلو الاثينر من  عقنات القنلت انم ادوا  المويملا  

االولثيننق الوننم  لبغننم اةرتقننا  ايهننا لوحقيننق الموطلبننا   منن  اجننلو 

عقات مولسطة القلت تحوال إلنى وعنز لةرتقنا  ايهنا كنم ت نبع عقنات 

ابلا   قلت  االوم تز االشارت إلى كل ملها مف ةً ام الفقرا  اعة .

ينم من  عونائج  ماللنا اثبنا  الفر نية البحثينة  عليم اما تز الولصنل إل

"  حقنننق تطبينننق المحاسنننبة السنننحابية علنننى ادواا  المالينننة  بأعنننم:

 مية جلوت ام الوقار ر المالية".االسة

 

 االستنتاجات

اللجننر  م حنن  من  جاعبيناةسنولواجا  الوننم تلصنل اليهنا البرتنز  إن

 :تم اال ملم

موطلبننا  تطبيننق المحاسننبة السننحابية علننى جننلوت الوقننار ر ت نند  1-

  رارت ملحة لةرتقا  بولوت الوقار ر المالية.المالية 

موطلبنننا  تطبينننق المحاسنننبة السنننحابية علنننى جنننلوت إن اعومننناو  - 2

 سنننهز انننم تحقينننق جنننلوت روا  انننم الم نننارف  الوقنننار ر المالينننة

 اةسةمية.

 المتوسط العام للمحور ككل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المئوية  النسبة

% 

اتجاه 

 العينة

التقييب النسائي لمتطلبات تطبيق المحاسبة السحابية على 

 جودة التقارير المالية
 ملااق 85.33 0.7 2.56
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لموطلبننا  تطبيننق المحاسننبة السننحابية عويوننة الوقيننيز اللهننائم إن  - 3

على جلوت الوقار ر المالية ل يلة البح  كاعب بطنال عنا  بدرجنة 

عالية  اان اللوائج الوف يلية الوم تز الولصنل اليهنا تطنير النى رن 

( ابنناعحراف م يننار  قنندر  3.78المولسننض الحسننابم ال ننا  بلنن  )

( 85.33( اكاعننب اللسننبة اةجماليننة للمحنناار كااننة تننم )1.04)

 .اكان اتوا  ال يلة  ميل عحل الملااقة

 

 التوصيات

 م:أتبلا  على اللوائج الوم تلصللا إليها علصم بما   

موطلبننا  تطبيننق المحاسننبة السننحابية علننى جننلوت الوقننار ر تبلننم  -1

دعننم سيسنهز اننم اةرتقننا  بنادوا  المؤسسننم للم ننارف المالينة 

ااالجنننرا ا  المحاسنننبية إعنننداو ولينننل بالسياسنننا   اةسنننةمية.

  ااةسوطار ة اتلا  م على الفراة الواب ة.

تطنل ر  طنض الم نارف اةسنةمية بطنأن اةحوياجنا  الحالينة  - 2

االمسننوقبلية منن  الافننا ا  الموخ  ننة اننم مخولننا الننائا 

الم ارف ايةً ع  اصندار تلجينم مركنا  لولثينق اةحندار 

 االودااة  اعد  القيا  بدجرا ا  محجلرت. 

 االمسننننولاما  الوننننلوت اوارت لبرعننننامج الانننناام النننندعز تننننلاير - 3

 كااننة الولاعنند اننم اااعليوهننا البرعننامج كفننا ت لا نناوت الةامننة 

  نل  انم وار ناً  المخولفنة البنرامج اتطنل ر اةسوقةلية  اوعز

 اتلجيننم  ارجيننة  ر  كاعننب وا ليننة االبي يننة المهليننة الموغيننرا 
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