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 لفية المعاصر لتدقيق نظم المعلومات المحاسبيةألالتدقيق السحابي: أنموذج ا
 

  الء عبدالواحد ذنون طهآ د.م. 

  كلية اإلدارة واالقتصاد 

  الموصلجامعة  
 

 مستخلص:ال

تلك  أحدالتدقيق السحابي  يعدفي االلفية الثالثة،  ة مستجدات عمل التدقيق والرقابةقراء في إطار  

الديلاميكيتتة  التغييتترات والترتتوراتتشتتكيل مشتتهد مهلتتة التتتدقيق  تيجتتة تعيتتد جدات التتتي فتتو  المستتت

دققي متت ففتتي فتتيات التتتدقيق الستتحابي، فتتو  يلعتت فتتي بي تتة العمتتل المحيرتتة بهتت   المهلتتة   المتستتارعة

الختدمات المحافتةية  دوراً حافماً في تالفتي حتاالت اإلافتات والفشتل وتحستيي  وعيتة وجتودة الحسابات

فتي افتقصتاء اراء متدققي الحستابات  السحابية المقدمة مي مجهزي الحوفةة السحابية  اذ تةحث الدرافة

يي فتتي العتترات حتتون التةلتتي المستتتقةلي للتتتدقيق الستتحابي بافتتتخدام  متتوذج القةتتون يالمستتتقليي والحكتتوم

خدام  م جتة المعادلتة التكلولوجي  اذ تم بلاء  موذجي القياس والعالقات فتي فتيات المتلهل التحليلتي بافتت

الاتةار صحة وموثوقية تلتك اللمتاذج  وتوصتلت الدرافتة الت   (SmartPLS v.3الةلائية في برمجية )

عدة افتلتاجات ومقترحات، وأهمها: وجود عالقات تأثير إيجابية ومعلوية بيي موقف متدققي الحستابات 

خدام المتوقعتتة(  حتتو التتتدقيق الستتحابي المستتتقليي والحكتتومييي )بداللتتة: الفوائتتد المتوقعتتة وفتتهولة االفتتت

بضرورة اهتمام الهي ات التلظيمية لمهلة واللية المستقةلية الفتخدامهم ذلك التدقيق  كما توصي الدرافة 

كت لك تجتار  (، وISAE3402التدقيق بالتوعية ال  معايير وارشادات التدقيق السحابي الدوليتة، مثتل )

 ( والعمل عل  افتخدامها مستقةالً SSAE18وتحديثاته ) (SSAE16)الدون كالمعايير االمريكية 

 ظتم المعلومتات المحافتةية ، اتدمات المحافتةة الستحابية، التدقيق، التدقيق الستحابيالكلمات المفتاحية: 

  مدققي الحسابات المستقليي والحكومييي م جة المعادلة الةلائية، ، السحابية
 

A Cloud Auditing: The Contemporary Millennium Model for Auditing AIS 
 

Abstract: 

  In the context of reading the developments of Audit profession at the third 

millennium, the Auditing in Cloud represents one of the new developments that will 

reshape the sight of audit profession, as a result of the rapid changes and developments in 

the auditing work environment. So, in the light of cloud auditing, auditors will play a 

critical role in avoiding failures and mistakes and improving the quality and reliability of 

cloud accounting services that provided by cloud providers. This study examines the 

opinions of independent and governmental auditors in Iraq about the future adoption of 

cloud auditing using the technology acceptance model (TAM). By using structural 

modeling, the measurement and structural models were built in the context of the analytical 

approach of study. this modeling was performed using (SmartPLS v.3) software for testing 
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the validity and reliability of these models. The study has reached several conclusions and 

suggestions, the most important of which: The attitudes of independent and governmental 

auditors towards cloud auditing (in terms of: Perceived usefulness and Perceived ease of 

use) had significant and positive impacts on their future intention to use cloud auditing. The 

study also recommends the regulatory bodies of auditing in Iraq necessity sensitize their 

auditors to the international cloud auditing standards and guidelines, such as ISAE3402, 

also American standards, like: SSAE16 and its updates SSAE18 and work on their future 

use. 

Keywords: Auditing, Cloud Auditing, Cloud Accounting Services, Cloud-Accounting 

Information Systems, Structural Equation Modeling, Independent and Governmental 

Auditors. 
 

 المقدمة .اوالا 

جمعيتة المحافتةيي قامتت في ضوء المستجدات والتغييرات في بي ة العمل المحافةي والتدقيقي،   

( فتي الواليتات المتحتدة IMA) اإلداريتيي بالتعاون مع معهد المحافتةييالعالمية و (ACCA) القا و ييي

بدرافة مجموعة مي عوامل التغيير التتي متي شتأ ها تشتكيل مشتهد مهلتة المحافتةة والتتدقيق فتي االلفيتة 

 تصتاعدفتي بي تة امعمتان التجاريتة، إلت  جا ت   واظهرت  تائل تلك الدرافة، إن التعقيد المتزايد الثالثة 

 اثارت التحديات باتجتا دورات امعمان التجارية هي شروط مسةقة مي شأ ها  عالمياً، وتقليص الملافسة

تزايتد الحاجتة المستتمرة الت  تةلتي  باإلضتافة الت  ذلتك،  التدقيق عل  وجه الخصوصو المحافةة مهلتي

ي عل  مستقةل المحافةي اً ة فيما يتعلق بتروير التكلولوجيا تؤثر أيضرفات المحافةة العالميمعايير ومما

 ، يج  عل  مهي المحافةة واصوصاً مهلة التدقيق التعامتل متعوبالتالي(  ACCA, 2012) والمدققيي

 ات ، واإلمكاالمهلية، وأهمها: رقملة امعمان التجارية ر المشهد في بي ة االعمانيترول العوامل المؤدية

لتلقيت   ، وامهمية المتزايتدة، وتداعيات الةيا ات الضخمةت الفائقة اللاتجة عي افتخدام اإل تر توالقدرا

المعاصتترة كالحوفتتةة  ماهيمفتتالافتتتفادت مهلتتة التتتدقيق متتي ، وفتتي هتت ا الستتيات  المحافتتةية الةيا تتاتفتتي 

 السحابية في تروير  موذج اعمالها وابتكار الجديد ملها 

وممارفي مهلة التدقيق تحقيق الةصيرة اوالً فيما يتعلتق بهت   العوامتل  ملظمييلةغي عل   وهلا  

ج  عل  مدققي الحسابات في بي ة العمل تقيتيم يالتي فو  تعيد تشكيل وتكويي مستقةل تلك المهلة  كما 

المتدقق  تلتويرضتوء معتايير وارشتادات التتدقيق وتحتديثاتها متي اجتل ه   العوامل بشكل موضوعي في 

اهتتم مستتتجدات مهلتتة التتتدقيق فتتي عتتالم االلفيتتة الثالثتتة هتتو التتتدقيق  أحتتدعالميتتاً اتتداً  عليتته،  اليتتوم وجعلتته

ال ي برز  تيجة للعوامل أعال ، وفي ضوء االفتجابة ال  تلامي اعتمتاد الشتركات والملظمتات  السحابي

لمستتلدة علت  عل  ادمات المحافةة السحابية بوصفها اللماذج المةتكرة في  ظتم المعلومتات المحافتةية ا

ووفقاً لإلطار الةحثي أعال ، حاولت الدرافة تقديم رؤية مستقةلية تستلد فيها ال  اراء  الحوفةة السحابية 

متدققي الحستابات ضتمي ديتوان الرقابتة الماليتة االتحتادي، والجمعيتة العراقيتة للمحافتةيي القتا و ييي فتتي 

فتتلاد الت  توظيتف  متوذج القةتون التكلولتوجي العرات حون قةون تةلي التدقيق السحابي وممارفتاته باال

 إطتاربلاء إطار ملهجي للعمل الةحثي، يدعمته  في الرؤيةفي الةي ة التدقيقية والرقابية  كما تلخصت ه   
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القيتاس والعالقتات صتيااة أ متوذج فكري حون التدقيق الستحابي  وتتم افتتخدام االطتاريي فيمتا بعتد فتي 

  لمعادلة الةلائية، واايراً الخروج بمجموعة مي التوصياتلتحليل  م جة اوفقاً  ماااتةارهو

رؤية المؤتمر العلمي امون للجمعية العراقية للمحافةيي القا و ييي في  ال  افتلاداً  :الدراسة مشكلة. 1

، والموجهة ال  المهتميي بمهلة الدقيق في العرات  توصياته ضمي اللقرة الثالثة والرابعة والسادفة

في الةي ة الدولية والعالمية وتضمليها في الةي ة  مهلة التدقيق مستجداتقراءة بأهمية  أوص  المؤتمر

وبلاء مهارات  في الجامعات العراقية، المحلية مي االن تروير الملاهل الدرافية لمفردات التدقيق

في  والمساهمة مي االن االطالع عل  تلك المستجدات وإقامة دروات فيها، ساباتومعار  مدققي الح

افتجابت   واصوصاً ما يتعلق بمعايير التدقيق الدولية المعايير كافة( لترةيق 8181رات )دعم رؤية الع

ةعض لقراءة معمقة  عةر ،العالميةو الدولية مهلة التدقيق في الةي ةممارفات ترور درافتلا لموضوع 

 بي ةالمستخدمة في  ابيمفاهيم التدقيق السح التي مي اهمهاوالمستجدات في ممارفات تلك المهلة، 

الدرافة حون كيفية تةلي ممارفات التدقيق السحابي  اذ تتمحور مشكلة ادمات المحافةة السحابية 

الحوفةة السحابية في بي ة العمل العراقية، واصوصاً اذ ما علملا تشجيع الهي ات المستلدة ال  

عليه، تتلخص   لموارد السحابيةل المحوف  وملها اوالملظمات التلظيمية ال  ضرورة اعتماد العم

مهلة مشاهد تروير  أحدبوصفه لتدقيق السحابي التةلي المستقةلي ل قدرة الةي ة المحلية عل بفهم  ةالمشكل

 الممارفاتما ) اآلتي:الةحثي  بالتساؤن لةتلك المشك إثارة، يمكللا وب لك االلفية الثالثة عالم التدقيق في 

 ( السحابي في شركات ومكات  التدقيق العراقية؟التدقيق  مافتخداالتي قد تؤثر عل  قةون 

، واصوصاً الميدان العراقيال  أهمية تروير العمل التدقيقي في  الضوء الدرافةسلط ت :الدراسةأهمية . 2

مدققي الحسابات تروير مهارات ومعار  و ،الجامعات العراقيةتلمية معار  التدقيق في  ؛عل  مستوى

 فيما يخص العالميةو الدولية وجعلهم قادريي عل  مواكةة المستجدات في الةي ة ،لميدانذلك االعامليي في 

  كما تلك المستجداتبوصفها احدى  قياس مدى  يتهم المستقةلية الفتخدام ممارفات التدقيق السحابي

 في مجان مهلتي المحافةةالتدقيق السحابي حون موضوع توفر الدرافة اطاراً فكرياً معمق والي 

رفد شكل متواضع في تساهم ب ،وب لك وك لك اهم ممارفاته وفوائد  ومخاطر   التدقيق العالمية،و

  العالمية مكتةات العربية والعراقية بمستجدات التدقيقال

 :ةاآلتيهدا  ام تلا تحقيقدرافتحاون : الدراسةاهداف . 3

ادمات المحافةة السحابية  باإلضافة تحليلي لمحتوى التدقيق السحابي، وعالقته بمخاطر  إطار صيااةأ   

  لعالمية فضالً عي فوائد  ومخاطر ال ، بيان اهم ممارفات التدقيق السحابي في الةي ة ا

التةلي المستقةلي لممارفات التدقيق السحابي  تشخيص( في TAMافتخدام  موذج القةون التكلولوجي )   

  في الةي ة العراقية

ال ي  (Davis, 1989) لـ (TAMا مي االن توظيف  موذج )رؤيته فةدراال وضعت :الدراسةنموذج . 4

 ,Park & Kim, 2014) هما الفائدة المتوقعة، وفهولة االفتخدام المتوقعة يستلد ال  معتقديي رئيسييي

  لممارفات التدقيق السحابي ومدى ا عكافهما في اللية المستقةلية لترةيقه فعلياً في الةي ة العراقية (379

 المقترح  الدرافة( يوضح  موذج 1ل رقم )والشك

 افتلاداً ال  عالقات  موذج الدرافة المقترح،  قترح الفرضيات الةحثية اآلتية: :فرضيات الدراسة. 5
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10H عالقتتة تتتأثير موجةتتة ومعلويتتة بتتيي ممارفتتات التتتدقيق الستتحابي وفوائتتد افتتتخدامه فتتي  توجتتد: "ال

 الفرعية االتية:الميدان المةحوث"، وتشتق ملها الفرضيات 

1-10H تأثير: "ال يوجد ( بيي اصدار تقريرI-SOC1 "وفهولة افتخدام التدقيق السحابي ) 

2-10H يوجد: "ال ( تأثير بيي اصدار تقريرII-SOC1 "وفوائد التدقيق السحابي ) 

3-10H( ال يوجد تأثير بيي اصدار تقرير" :I-SOC2 "وفهولة افتخدام التدقيق السحابي ) 

4-10H :( ال يوجد تأثير بيي اصدار تقرير"II-SOC2 "وفوائد التدقيق السحابي ) 

5-10H( ال يوجد تأثير بيي اصدار تقرير" :II-SOC3 "وفوائد التدقيق السحابي ) 

 
 (  موذج الدرافة1الشكل )

  المصدر: اعداد الةاحثة

20H م التتدقيق الستحابي وتحقيتق السهولة المتوقعة الفتتخدا: "ال توجد عالقة تأثير موجةة ومعلوية بيي

 " فوائد 

H03" : وموقتف الميتدان لتتدقيق الستحابي لال توجد عالقتة تتأثير موجةتة ومعلويتة بتيي الفوائتد المتوقعتة

 " المةحوث مي افتخدامه

H04 الفوائتتد المتوقعتتة للتتتدقيق الستتحابي و يتتة الميتتدان : "ال توجتتد عالقتتة تتتأثير موجةتتة ومعلويتتة بتتيي

 " مستقةالً  المةحوث مي افتخدامه

H05" :لتتدقيق الستحابي و يتة الميتدان المةحتوث ا مي ال توجد عالقة تأثير موجةة ومعلوية بيي الموقف

 " مي افتخدامه مستقةالً 

 المقترح، تم اعتماد الملهل الوصفي الدرافةبقصد ااتةار الفرضيات الواردة في  موذج  :الدراسةمنهج . 6

تم افتخدام  وفي فيات ذلك، في الةي ة المةحوثة ه ا اللموذج  مي اجل قراءة وتفسير ترةيق التحليلي

تم بلاء مقيافاً ممثل بافتمارة  لةلاء الرؤية اللظرية الداعمة للواقع الميدا ي، كما الرصيلة المراجع

مي اجل الوصون ال  مجتمع الدرافة  المجا ية (Google Models) ال افتةيان الكترو ية مستلدة 

بمدققي الحسابات المستقليي  ، حيث تمثل ه ا المجتمعهامقترحة بيي متغيراتال العالقات وفحص

العراقية للمحافةيي مجتمع الدرافة )مي االن الجمعية  تم مرافلةاذ   والحكومييي العامليي في العرات

حتوت ترو ي التي االكترو ي عةر رفائل الةريد االلكبشكل  (القا و ييي، وديوان الرقابة المالية االتحادي

تها واعتماديتها، فضالً عي رابط تشعةي مصداقيعل  افم الدرافة ورؤيتها وأهدافها ومعريات 
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مةاشرة مي االن متصفح الواالجابة  ،الوصون ال  االفتةيانيي مةحوثال لألفراد يتيح لكترو يا

 ي درافتلا ف االفتجابة ورفع مستوى ةوالحيادي ةتعزيز الموضوعيمي اجل  ةالةاحثاال تر ت دون تدال 

وتتضمي افتمارة االفتةيان االلكترو ية ثالثة اجزاء رئيسة وهي؛ تلاون االون ملها معلومات   

ممارفات التدقيق تشخيص  تفي فيا ت( مؤشرا11) وعرض الثا ي ملها ،الدرافةحون عيلة 

الحظ -حابي( للتدقيق السTAMابعاد  موذج ) ةلقراء مؤشراً  (17)واتاح الجزء الثالث ملها  ،السحابي

مي الخةراء  ةالن ملاقشتها مع مجموعصدت محتواها اللظري مي ا تم ااتةار   اذ(1الملحق رقم )

كما   فيها ةافتحسا هم بعد اجراء التعديالت المرلوبو ت رضاهمل، وقد  افي ه ا المجان (1)وامكاديمييي

، وتم اداان لك المؤشراتت المةحوثيي حونعتمد مقياس ليكرت الخمافي في تدويي اراء االفراد ا  

 و(، SPSS v.25) و (،MS-Excel 2016) بافتخدام برمجيات الةيا ات المستحصلة ملهم

(SmartPLS v.3 )موذج  تحليلتحسيي  موذج القياس وااتةارات المصداقية والموثوقية ل إلجراء 

مع مجتمع الدرافة، تم  االلكترو ية المرافلة إطاروفي  ةحوثة الم لةيان عمله في ضوء الةي ةالعالقات 

بالمدققيي المستقليي والحكومييي في ثل ال ي م  والمةحوث، ( افتمارة مي مجتمع الدرافة 99تسجيل )

 أفقدهامما االفتةيان  عةاراتاإلجابة عي بعض عدم ملها بسة   تييافتجاب تصفية، حيث تم العرات

 الواقع الميدا يولم تأا  متررفة اءها جاءت ارأارى  ( افتمارات4) اهمانصالحيتها للتحليل  كما تم 

لألفراد العشوائية  الدرافةعيلة  ( افتجابة للتحليل لتكّون97) اداان  عليه، تم عل  محمل الجد

 إطارجيدة في  افتجابة (، وهي%97.94)افتجابة قدرها ، وبالمجان التدقيقي العراقي المةحوثيي في

 الدرافةثالثة أجزاء رئيسة تلاون امون ملها مقدمة  ضمي الدرافة ت  كما قسممجتمع الدرافةتمثيل 

ااتص الجزء الثالث بااتةار  موذج  ، بيلماللتدقيق السحابيالفكري  اإلطاروملهجيته، و اقش الثا ي 

، واايراً تم الخروج بمجموعة مي االفتلتاجات والتوصيات تدعم توجهات الفرضي ميدا ياً  الدرافة

  العراتلعمل التدقيقي في الرئيسة في تعزيز ا الدرافة

 

 اإلطار الفكري .ثانيا  

  :ةالسحابي الحوسبة والمحاسبة. 1

المحافةة المالية، جا   ، وهما: ضمي جا ةيي افافييي تخدم المحافةة في معظم الشركات  

والتي تةلغ عي الوضع المالي للشركة لةعض أصحا  المصلحة كمساهميي أو إدارة المصار  أو إدارة 

المحافةة اإلدارية، التي توفر تحليل التكاليف التخاذ القرارات االدارية جا   مثالً  و الضرائ 

لدعم  المحوفةة (AIS) م المعلومات المحافةيةعادة ما يتم تةلي فكرة  ظوالتخريط االفتراتيجي  وهلا، 

لشركات (  وت ه  اERPتخريط موارد المؤفسات )  ظم تلك الوظيفتيي في الشركات الكةيرة بوافرة

الصغيرة أو المتوفرة التي ال تملك رؤية متكاملة لمشروعها ال  افتخدام برمجيات محددة للمحافةة أو 

وفي ذلك السيات،  ( Trigo et al., 2016, 988تقوم باالفتعا ة بمصادر اارجية لمهلة المحافةة )

                                                           
يي الحستت / جامعتتة الموصتتل، امفتتتاذ المستتاعد التتدكتور عتتالء عةتتدالةكتتوعامفتتتاذ المستتاعد التتدكتورة فيحتتاء عةتتدالخالق  (1)

 جامعة الةصرة الدكتور عةد الحسيي توفيق السعد/بغداد، امفتاذ المساعد -مدير هي ة امورات الماليةالساعدي/
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للشاط التجاري  فسه ملفصلة عي ا كةيرة كا ت ام صغيرة يلةغي ان ال تكون المحافةة في الشركات

 ديلاميكيات اللشاط التجاري في دعم  دور أفافي لع  ، ومعمتكامالً  فيها، بل يج  أن تكون مكو اً 

ل ـة العمـومواك  لمستجدات بي  ولتحقيق ه ا الهد ، يج  أن يكون  موذج المحافةة متروراً   

لك ـي تـف هـجاري  فسـشاط التــللة ولـوا   الماليـمة للجـافة قيـ  إضـؤدي إلـا يـ، ممةـــالعالمي

  (Dimitriu & Matei, 2015, 666)ركات ـالش

جا   الترورات  واصوصاً في ،جدها با ها تتغير بافتمراروالمتتةع لةي ة العمل العالمية، ي  

  ومي اهم ه   الترورات الشركات معمانالتي تضيف قيمة  واالبداعات التكلولوجية والمعلوماتية

م بافتخدا- موذج لتمكيي الوصون"  عل  ا ه ال ي عر الحوفةة السحابية  بروز مفهوم ،واالبداعات

 او التشكيل إل  مجموعة مشتركة مي موارد الحوفةة القابلة للتكويي-الشةكة مي كل مكان وبشكل مالئم

التي يمكي توفيرها و حس  الرل ، والخدمات( ،والترةيقات ،والتخزيي ،والخوادم ،)مثل الشةكات

توفر كما   (Ali et al., 2018, 2بسرعة وإطالقها بأقل جهد إداري أو تفاعل مع مزود الخدمة" )

؛ وهي الخدمات المقدمة (IaaS؛ الةلية التحتية كخدمة )هيالحوفةة السحابية ثالثة ادمات أفافية، و

ةة امفافية ال  مستهلكيها فيما يتعلق بتوفير عمليات المعالجة والتخزيي والشةكات وموارد الحوف

؛ وهي الخدمات المقدمة ال  مستهلكيها فيما يخص بلشر  ظم (PaaS، والملصة كخدمة )امارى

التشغيل وبرمجيات الترةيقات المكتسةة له التي تم ا شاؤها بافتخدام لغات الةرمجة والمكتةات 

لخدمات ؛ وهي ا(SaaS، والةرمجيات كخدمة )والخدمات وامدوات التي يدعمها المجهز للخدمة

مي اجل افتخدام الترةيقات الجاهزة التي تعمل عل  موارد الةلية التحتية  مستهلكيهاالمقدمة ال  

للحوفةة السحابية )المادية و ظم التشغيل( التي ي تيحها المجهز، وللمستهلك القدرة عل  التحكم المحدود 

  (Allahverdi, 2017, 93) و (Brandas et al., 2015, 89بإعدادات التكويي لتلك الترةيقات )

اصةحت ادمات  المستلدة إل  اللموذج المترور للحوفةة السحابية، وبافتخدام الخدمات الجديدة  

تحسيي عمليات و الرقابات،تلفي  وااللتزام، و االمتثانفحص و ،التحليالتاجراء و ،الحساباتمسك 

مي الوظائف امفافية التي  ا اتوإدارة الةي ،وتصميم التقارير اإلبالغفحص و والمراقةة، الرصد

وافض  ،تحسيي الكفاءةل افتخدامها التي يمكيو ،القائمة عل  السحابةعل  حلون المحافةة تلروي 

اذ  ( Seely, 2017, 2للمحافةيي ) الخيارات والمرو ةتعزيز و ،وتحسيي العمليات الداالية ،التكاليف

فةية المقدمة مي االن شةكة اإل تر ت، مقار ة مع عرفت المحافةة السحابية با ها حزمة الخدمات المحا

 ظام المعلومات المحافةية التقليدي، ولها ميزة مرلقة في تكاليف المداالت، وتكاليف الصيا ة، 

اذ يتيح  موذج  ( Zhang, 2014, 79وموثوقية الةيا ات، وك لك فهولة افتخدامها في الشركات )

فهولة -د مي العوامل كالملافسة وايرهامةتكر لمواجهة العديبوصفه ا موذج -لسحابية اليومالمحافةة ا

الوصون والتخصيص والتعاون عةر افتخدام اال تر ت في الحوفةة السحابية  حيث أدت المةادئ 

امفافية التي تقود الحوفةة السحابية جلةاً ال  جل  مع ام شرة التي تقوم بها شركات الةرمجيات 

السحابية ال ي يتضمي  فس الوظائف مي  ظام معلومات محافةي تم  المحافةية ال  ظهور المحافةة

ولكله يعمل فعلياً عل  اوادم مجهز ادمة الحوفةة ويوفر ادمات  شركة العميلتثةيته عل  حافو  

 ( Marks, 2013, 72المحافةة عي طريق ادمات الحوفةة السحابية )
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تحديد  بشكل دقيق ولكي يتم توضيحه مي الزان ه ا المفهوم في حالة اشتقات مستمر، ولم يتم   

المحافةة دون  اتخدمالاالن المزايا والوظائف التي يتيحها للشركات  فالسمة الرئيسة له هو افتخدام 

  كما يتم شركة العميلالحاجة ال  تثةيت أي بر امل في الةي ة التحتية لتكلولوجيا المعلومات الخاصة ب

 (APIأو واجهة برمجة الترةيقات ) فح الوي  عةر اال تر تالوصون ال  الترةيقات مي االن متص

في  الخدمات المحافةية مجهزدم عل  اوا اميومعالجتها بشكل  شركة العميلوتتم تخزيي بيا ات 

)الشركات المستفيدة مي  السحابة، ول لك فان ملكية الةر امل تعود إل  مجهز ادمة السحابة     والعميل

  بام تر ت وكل ما هو مرلو  اتصاالً  تخدام الترةيق وال يمكله امتالكهافقادر فقط عل   الخدمة(

جغرافي وباي  و موقعل  بيا اتها المالية مي أي جهاز أويمكي للشركات )العميل( الوصون ا  

  ويضمي العمل المحافةي القائم عل  السحابة إمكا ية تلةية الرلةات وام شرة المعقدة والمتعددة وقت

 & Dimitriu) المحافةي المرلو م متكامل متصل بام تر ت مما يقلل مي حجم العمل مي االن  ظا

Matei, 2014, 842)  ( وتلاولت العديد مي الدرافات، مثلIonescu et al., 2014; Țugui & 

Gheorghe, 2014; Mangiuc, 2017التي مي و ،( أهمية المحافةة السحابية ومخاطر التعامل بها

 ملية، وتحديات التكامل مع الترةيقات امارى، واهتمامات التكلفة اإلجمالية، وأداءاممخاو  الأهمها؛ 

 (CAI, 2013, 1لترةيقات )ل التشغيلي

 التدقيق السحابي:الحاجة الى السحابية و المحاسبة خدمات مخاطر. 2

حصر لكل تكلولوجيا  اش ة في فوت العمل مزايا وعوائق تحد او تزيد مي ا تشارها، ويمكي   

، اهم العوائق التي قد تواجه الشركات في تةلي الحوفةة السحابية في أي مجان مي مجاالت االعمان

 (Bond, 2015, 10) و (،Wang et al., 2012, 453) باآلتي: المحافةةوملها 

االمي:  موذج الحوفةة السحابية قائم عل  فكرة توفير مستوى مرتفع مي االمي والتشفير للةيا ات أ   

لمعلومات واصوصاً فيما يتعلق بالسيافات والضوابط للوصون ال  السحابة مي حيث  وع الولوج، وا

 شركة العميلوكيفية الوصون، والمخوليي ب لك، ومكافحة حاالت التسلل واالاترات لالتصاالت بيي 

 ومجهز السحابة المحافةية 

ة السحابية عل  شةكة اال تر ت في أداء التوافق والموثوقية: اعتماد الشركات المستفيدة مي المحافة   

وظائفها يثير مخاو  توافق وموثوقية االتصاالت ومدى توافر الخدمة، وإمكا ية االحتفاظ بلسخ 

احتياطية، وكيفية التعامل مع ازن الةيا ات والمعلومات وما هي اللظم الرقابية التي ترم ي تلك 

 ة العمل الشركات حون التصدي للمخاطر التي قد تلشأ  تيج

التكلفة والسيررة: تلفي  التحون  حو السحابة المحافةية يج  ان يخضع لدرافة معمقة تةيي فيها مدى ج  

الجدوى المتحققة مي ذلك التحون، باإلضافة ال  درافة كيفية السيررة عل  معالجة الملفات وتخزيي 

 الةيا ات والمعلومات في حالة توقف ادمات الحوفةة السحابية 

: يلةغي عل  الشركات المستفيدة مي الخدمات السحابية (SLA) التفاقيات المةرمة حون مستوى الخدمةاد   

ومجهزي تلك الخدمات وضع الخروط العريضة لجملة مي التفاهمات المشتركة حون  وع الخدمات، 

 وامولويات، والمسؤوليات والضما ات بيلهما 
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حابية، يلةغي عل  شركات العمالء مراعاة عدة التوجه  حو افتخدام المحافةة الس فياتفي   

امتالك مجهز الخدمات المحافةة السحابية لسجل حافل مي اال جازات، واالفتقرار  قواعد واهمها:

فضالً المالي، والكفاءة التقلية  باإلضافة ال  تحديد  وع الخدمات المحافةية السحابية وكيفية افتخدامها 

تزايد المخاو  بشأن الخصوصية والسرية هي مي اهم اممور التي  عي قراءة مخاطر االفتخدام  اذ

تعوت وتحد مي ا تشار افتخدام ادمات المحافةة السحابية، بالرام مي تعهد مجهز تلك الخدمات بسرية 

  اذ يلةغي عل  مجهز ادمات المحافةة السحابية اعتماد فيافات ملافةة شركة العميل وفالمة بيا ات

لقل ل المستخدمة عملياتال، وتشفير جميع شركة العميللةيا ات  به اير المصرح لضمان عدم الوصون

، وك لك اعتماد فيافات شركة العميل، وضمان اصوصية بيا ات الةيا ات إل  التخزيي السحابي

للصيا ة الصارمة لمسارات التدقيق م ه ليس مي الصع  عل  مروري الترةيقات كتابة التعليمات 

  (Awad, 2011, 12) سمح بلسخ الةيا ات المالية دون ترك مسار تدقيقالةرمجية التي ت

في السحابة المحافةية، االةاً ما تشترك شركات العمالء وملها المتلافسة بافتخدام بلية تحتية   

واحدة لتخزيي الةيا ات، مما يترل  مي مجهزي تلك السحابة اعتماد ضوابط وفيافات لفصل الةيا ات 

لتخزيي وك لك الجهات المصرح بالوصون اليها فضالً عي الحاجة ال  توحيد ترةيقات مي حيث مواقع ا

ادمات المحافةة السحابية و ظم تخزيي بيا اتها مي اجل صيا ة فرية و زاهة الةيا ات وام ظمة 

الخاصة بتلك الشركات، اذ يج  ااتةار ه   الضوابط والسيافات دورياً لضمان االمتثان  ويؤكد 

(Nicolaou et al., 2012 ان مخاطر  موذج المحافةة السحابية في تزايد كلتيجة الفتمرار ترور )

ادمات الحوفةة السحابية  فعل  فةيل المثان، إذا توقف مجهز ما عي التشغيل فيصةح مي المكلف 

فةة للغاية أن تقوم شركة العميل بلقل جميع بيا اته إل  مجهز آار  وهلا، يلةغي علد تةلي ادمات المحا

( بالتفصيل مي أجل ضمان ما يلي بشكل محدد مسةقاً SLAالسحابية تدقيق اتفاقيات مستوى الخدمة )

 ( Nicolaou et al., 2012, 67والمتفق عليه مع مجهز تلك الخدمات: )

يعتةر قياس امداء، بما في ذلك مترلةات توفر الخدمة )وقت التشغيل المتوقع(، وفرعة افتجابة معالجة أ   

عاملة، ومواعيد حل المشكالت، مي القضايا الحرجة والحافمة من توفر الخدمة قد يشمل أيضاً فقدان الم

 الةيا ات وتعريل  قل الةيا ات 

مستوى اممان للخدمات، وهي: مترلةات علاصر الرقابة لحماية فرية و زاهة وتوافر بيا ات شركة    

  لمتابعة أطر الرقابة المحددة ومترلةات تقييم العميل المخز ة عل  السحابة  وقد يشمل ذلك مترل

امطرا  الثالثة )عمليات التدقيق السحابي(، ومترلةات لكيفية تخزيي الةيا ات وتشفيرها )بما في ذلك 

تفاصيل تعقيد اوارزمية التشفير(، ومترل  المخوليي ال يي يستريعون الوصون إل  الةيا ات، 

 بعد الكوارث، واالحتفاظ بالةيا ات وتدميرها وفيافات افتعادة القدرة عل  العمل 

يلةغي أن تتضمي اتفاقيات مستوى الخدمة بلوداً رئيسة حون التدقيق، وفيها تحدد شركة العميل السماح ج  

 لجهة مستقلة بالتدقيق، ومت  وكيف يتم ذلك 

المخاطر الحرجة حت  مع وجود فيافات مالئمة في اتفاقيات مستوى الخدمة، هي ومي   

 مي شركات العمالء قد ال تتمكيمخاطر ااالت مجهز ادمات المحافةة السحابية، وه ا يعلي أن 

 علدما تريد او ترا  ، واصوصاً مي موقع واحد افتخراج أو  قل بيا اتها أو برامجها تخزيي او
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ان التغيير إل  مجهز جديد أو إ هاء افتخدام الخدمة في المستقةل  كما هلاك مشاكل محتملة ممكي ب

حان قرر مجهزي ادمات المحافةة زيادة رفوم تلك الخدمات، مما قد يلج ون ال  ملع مؤقت تظهر في 

 المرلو   عل  السعر شركة العميل مساومة إلضعا للعمالء مي الوصون ال  بيا اتهم أو أ ظمتهم 

( APIومي المخاطر امارى في السحابة المحافةية، هي افتخدام واجهات برمجة الترةيقات )  

اير اآلملة في الوصون ال  الةيا ات والخدمات، واصوصاً اذ ما كا ت ضعيفة او اير مضمو ة مما 

 ,Pirrone & Trainorال  مخاطر هجمات القرصلة االلكترو ية ) شركة العميلقد يعرض بيا ات 

2013, 60 ) 

المحافةة  حرص عل  افتخدام ادماتيلةغي عل  شركة العميل التي تعليه، يمكللا القون   

السحابية في ضوء الحد مي التكاليف الرأفمالية وبالتالي القضاء عل  الحاجة إل  بلية تحتية معقدة 

تجاهل المخاطر المحتملة التي ت، اال المحافةةلتكلولوجيا المعلومات وتوفيع قدرة الحوفةة في مجاالت 

 يلروي عليها اعتماد تلك الخدمات 

بية المترور بشكل كةير في مهلة التدقيق، وذلك بسة  تزايد المخاطر  موذج المحافةة السحا أثرلقد 

باالعتماد عل  التي ال يمكي معالجتها ووضع الحلون لها اللاتجة عي افتخدام ذلك اللموذج، ووالتحديات 

معروفة للتحكم السليم والتدقيق  واصوصاً، في إطار تعهيد تكلولوجيا المعلومات ال التقليدية جراءاتاإل

ال يي للمدققيي صعوبات ال مي اً ال  توليد مزيدذلك مما أدى  السحابيةالمحافةة جهزي ادمات لم

  (Anders, 2013, 73) في السحابة شركة العميل ظام المعلومات المحافةية ليحاولون تقييم ضوابط 

طر ( كلتيجة حتمية للتعامل مع تلك المخاCloud Auditingمفهوم التدقيق السحابي ) ل لك، برز

 تحدياتالعالل التدقيق السحابي  بي ة الحوفةة السحابية والتحديات وفقاً لمستجدات العمل المحافةي في 

وملح اإلذن والحق في الوصون اليها في أي  الخدمات المحافةية السحابيةو الةيا ات تدقيقبتتعلق  التي

حيث الموقع الفعلي لتخزيي مي  التدقيقوقت ومي أي مكان  اذ تعامل التدقيق السحابي مع تقارير 

م المعلومات ا ظالةيا ات عل  موارد الحوفةة لدى مجهزي تلك الخدمات وك لك كيفية الوصون ال  

 المةادئ امفافية لوصف مصداقية اللظام وموثوقيتهوتدقيقه مي حيث  في السحابة المحافةية

(Datardina & Audette, 2011, 9)  لمحتمل أن يتم ملح المدققيي ففي الةي ة السحابية، مي اير ا

حق الوصون الشامل والكلي ال  السحابة بسة  االرباك والتشويش المحتمل للخدمة السحابية والتأكيد 

تتم صيا تها عل   فس موارد الةلية  التي امارى شركات العمالءعل  الحلون المعقولة ممي بيا ات 

 ،ومما زاد الريي بلة باللسةة لمدققي الحسابات  هاتالةيا ات وفريتلك في ضوء حماية  التحتية للسحابة

(، والمعهد الكلدي AICPA) معهد المحافةيي القا و ييي االمريكيمثل  التلظيمية أن الملظمات المهلية

تعمل عل  ( ما زالت ISACA) تدقيق  ظم المعلوماترقابة و، ورابرة (CICAللمحافةيي القا و ييي )

 عل  مستوىادمات المحافةة السحابية في  الحاصلالرام مي التقدم ب بيالسحا التدقيقمترلةات  تروير

( العلاصر المرلوبة علد AICPAفعل  فةيل المثان، حدد )  (Nicolaou et al., 2012, 69) العالم

 (SAS70مي االن معيار ) ال يي افتضافوا عمليات شركة العميل المجهزييتدقيق ملظمات الخدمة أو 

فعالية الضوابط الداالية لتلك الملظمات أو المجهزيي ومي دون قيام أي شركة  المستخدم في إثةات

حيث يقوم مدقق ادمة مستقل معتمد بإجراء تدقيق ويصدر تقريراً   بإجراء مراجعة لعملياتها عميل
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وبالرام مي ان  يمكي مشاركته مع فرت التدقيق التابعة لشركات عمالء ملظمة الخدمة أو المجهز 

 المحافةية والتقارير ( تقدم دليالً عل  جميع جوا   المعالجةSAS70مدققيي وفقاً لمعيار )تقارير ال

في اآلو ة امايرة بشكل اير  وصفوا ه   التقاريرقد  المحافةة السحابية ادمات مجهزي، فإن والمالية

 ملظماتهمشهادات تصديق شاملة للحوكمة أو اممي أو الخصوصية في حقيقي عل  ا ها تمثل 

(Schroeder, 2011, 2)و ، (Mohamed, 2017, 52)  

شموالً مي  أكثروجعله ( SAS70تحديث معيار ) التوجه  حو التدقيق السحابي، تم فياتوفي   

ال ي يوفر تحديثاً لمعيار اإلبالغ  (SSAE16) اصدار بيان حون معايير تصديق المشاركات االن

 مليات التدقيق التقليدية للةيا اتعومتجاوزاً  المتحدةكية االمريالمتعلقة بملظمات الخدمة في الواليات 

( ISO، وك لك لمواكةة معايير المحافةة الدولية المقةولة عالميا، وااصة معيار )الماليةو المحافةية

، الصادر عي في ضوء معالجة قضايا تقليدية مرتةرة بمةادئ ادمات الثقة (ISAE3402لإلبالغ )

وهك ا،  ( IFAC( التابع لالتحاد الدولي للمحافةيي )IAASBلتدقيق والتأكيد )المجلس الدولي لمعايير ا

( مدققي الحسابات الحوفةة السحابية عل  توفير  رات أكثر اتساعاً مي SSAE16فاعد معيار )

 (Rashty, 2011, 69الخيارات في تقاريرهم، بما في ذلك ما يلي: )

عل  مرالةة مجهزي ادمات المحافةة  قي الحساباتمدق (SSAE16مرل  تصديق اإلدارة: يساعد )أ   

بدالً مي  ،فيه الرقابةالسحابية بوصف  ظام المعلومات المحافةية في السحابة، وضوابره، وأهدا  

تتحمل إدارة مجهزي الخدمات السحابية  ،وب لك االكتفاء بإعراء المدقق لرأيه حون ذلك المجهز 

  مع المدقق تهااومعالج الئها ات عمبياالحفاظ عل  المسؤولية المةاشرة عي 

للتدقيق  ( عل  إضافة اية معاييرSSAE16التحقق مي افتخدام المعايير الملافةة لتقييم اللظام: يساعد )   

، فضالً عي افتخدام معايير عل   وع الخدمة المقدمة في السحابة يراها المدقق ضرورية بلاءً  السحابي

 ( اللظام والوي ادمات الثقة )

: (Type I) امون ،لسحابية إصدار  وعيي مي التقاريريمكي لمدقق الخدمة ا (SSAE16وبموج  )  ج 

في  بها الرقابةتصميم علاصر  مةءمالومدى لخدمات المحافةة السحابية )بيا ات وا ظمة( وصف 

 صفاً ويتلاون ف، (Type II) الثا يأما   ، مع شهادة إدارة مجهزي تلك الخدماتمي الزمي لحظة معيلة

بخدمات المحافةة السحابية لفترة زملية، مثل لمدة فلة كاملة او  الرقابةلتصميم وفعالية تشغيل علاصر 

 ، علما با ه يفضل عادة التقرير مي اللوع الثا ي أشهرفتة 

تعزيز اطر التدقيق السحابي، تم اإلعالن عي إطار أوفع لتقارير رقابة ملظمات  إطاروفي   

  اذ تم افتحداث ثالثة أ واع (SSAE16-Type I, IIتقريري )تتعاضد مع التي  (SOCالخدمة )

تدقيق تصف  اصدار تقارير، تساعد مدققي الحسابات عل  -(1) الحظ الجدون-(SOCمختلفة لتقارير )

عمالئهم  المستويات المختلفة لمجهزي ادمات المحافةة السحابية في ضوء إدارة المخاطر لشركات 

 (Elifoglu et al., 2014, 78)وه   التقارير هي: 

يعمل مدقق الخدمة السحابي عل  تقديم ضما ات لشركات العمالء المتعامليي مع  (:SOC1تقرير )أ   

)مي الةداية ال   مجهزي ادمات المحافةة السحابية فيما يتعلق بالضوابط التي يتةعها أول ك المجهزيي

م ـباالعتماد عل  القس رير المالية لشركات العمالءوالتي قد تؤثر عل  عمليات وإعداد التقا اللهاية(
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(AT 801للـ ) (AICPA)   كما ال يعلي ذلك، أن مجهزي المحافةة السحابية فيصةحون بالضرورة

اجات ، وا ما يمكي أن يفي باحتي(ISAE3402أو ) (SSAE16) "معتمديي" علد تقييمهم بافتخدام

قيمون أثر الضوابط في مجهزي السحابة عل  تأكيدات حساباتهم، حيث ي إدارة شركات العمالء ومدققي

تأكيد مكتو  مي إدارة الةيا ات المالية الخاصة بشركات العمالء  وه ا التقرير يعد جا   ال  جل  مع 

  (Lin, 2010, 72) (Type I, IIكما يصدر بلوعيي ) مجهزي الخدمات المحافةية السحابية 

معايير مةادئ و ( عل SOC3) (، وSOC2لتقرير )يعتمد ا(: SOC3) (، وSOC2تقريري )   

(AICPAو ،) (CICA(  التي فةق ترويرها لخدمات الثقة باللظام والوي )SysTrustو ،) 

(WebTrust ) 

تفي بواحد أو  مجهز ادمات المحافةة السحابيةوكان المقصود ملها توفير تأكيدات مستقلة بأن ضوابط 

 (Romney & Steinbart, 2014, 342: )أتيما ي في ذلك تقييم أكثر مي ه   المةادئ والمعايير، بما

والسرية )تعلي: *ل  ادمة المحافةة السحابية وبيا اتها(، اممي )يعلي: قدرة التحكم في الوصون ا*

وجو  حماية الةيا ات والمعلومات الحسافة ضد الكشف مي المستخدميي اير المخوليي(، 

رريقة العلها ب واالفصاحالعمالء شركات معلومات و بيا ات وافتخدام تجميعوالخصوصية )تعلي: *

واالجراءات الملافةة  رريقةالالمعلومات بو عالجة الةيا اتموتكاملية المعالجات )تعلي: *ملافةة(، ال

ة متوفر وجو  ان تكون الخدمة السحابيةوالتوافرية )* ،في الوقت الملاف (وكاملة المتدقيقة ووال

 ( للـAT 101باالعتماد عل  القسم ) ل لك المجهز (( لإليفاء بالمترلةات التشغيليةفاعة باليوم84)

(AICPA)   اعلماً با ه( لتقريرSOC3يوظف لالفتخدام الوافع واالفتهالك العام )-  أي يمكي اعتماد

، (Type IIويصدر بلوع واحد هو )-ليي مع مجهز السحابة المحافةيةلجميع شركات العمالء المتعام

 في تركي  موارد مجهز والرقابةال  تقديم مزيد مي التفاصيل حون المعالجة ( SOC2بيلما يهد  )

شركات العمالء بلتائل مدقق الخدمة السحابية شركة عميل محددة او ة السحابية وإبالغ ادمات المحافة

  (Du & Cong, 2010, 69) (Type I, II، ويصدر بلوعيي )والرقابةفي ااتةار علاصر المعالجة 

 (SOC( ملخص ام واع الثالثة لتقارير )1الجدون )

 غرضالنطاق وال سبب االستخدام المستخدمون نوع التقرير

SOC1 
مكت  المدقق المستقل 

 ومدقق حسابات المستخدم

 فاربلس أوكسليقا ون 

(SOX( القسم )414) 

الرقابات الداالية للتقارير 

 (ICFRالمالية )

SOC2 
المستخدمون والملظمات 

 اير المالية االارى
 الرقابة والعلاية الواجةة

توافرية والسرية اممان وال

 والخصوصية وفالمة المعالجة

SOC3 أي مستخدم او طر  مهتم 
تسويق ادمات المحافةة 

 السحابية

اتم التزام المجهز وتقرير عام 

 فهل القراءة

Source: Rashty, (2011), “New guidance for cloud-based service control reports”, The CPA 

Journal, Vol. 81, No.10, P.10. 

مجهز  إدارة ( مي حيث افتخدامهما ميSOC1وتقرير ) ،(SOC2) يتشابه هيكل تقرير  

 المحافةية تفصيلية تتعلق بلظم المعلوماتوضما ات م تأكيدات يتقد ادمات المحافةة السحابية مي اجل

يي لشركات التقرير ه ييتم إعداد كما يالخدمات   تلك وممارفات اإلدارة المستخدمة لتقديم السحابية

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Paul+J.+Steinbart&search-alias=books&field-author=Paul+J.+Steinbart&sort=relevancerank
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 وضوابرها الداالية، ويمكي ادمات السحابة المحافةية يمجهزلال يي يحتاجون إل  فهم شامل العمالء 

وحوكمتهم  تهموإدار أول ك المجهزييشرا  عل  اإل ياتلعم مي اً مهم اً جزءأن يشكلوا  مي االلهما

  (Nicolaou et al., 2012, 70) إدارة المخاطركيفية لداالية وا

صدار التقارير حون موثوقية عل  اللخدمات السحابية  الخارجييييعمل المدققيي عليه،   

الضوابط الداالية لشركات العمالء وعملياتهم التي يتم تعهيدها ال  مجهزي ادمات المحافةة السحابية 

بوصفهم طر  ثالث  وفي تلك التقارير، يحددون بوضوح مستوى مسؤولية إدارة مجهزي الخدمة 

بوصفهم مي  الخارجيييدور المدققيي  اماير  وبالتالي  ؤشرالسحابية امام الشركات المتعاملة مع 

الالعةيي امفافييي في تقديم ضما ات تفصيلية عي الضوابط وفيافات إدارة المخاطر التي يعتمدها 

التكلولوجيا وتحقيق  الوعي حون مجهزي الخدمات السحابية  وه ا مي شأ ه أن يساعد في زيادة  شر

 و  امملية فوائدها، مع الحد مي اآلثار السلةية بسة  المخا

 التدقيق السحابي لنظم المعلومات المحاسبية السحابية:. 3

في العقد الحالي، أثر ترور تكلولوجيا المعلومات في تغيير كيفية قيام الشركات بتخزيي   

اذ قامت بعض   المحافةيةومعالجة جميع أ واع الةيا ات، بما في ذلك معلومات المعامالت التجارية و

يد  ظم معلوماتها وملها المحافةية ال  ملظمات أارى متمكلة بإدارة موارد تلك الشركات بتعه

الحصون  ال  يهد لجوء شركات العمالء ال  التعهيد اذ ان الحوفةة، والتي تسم  بملظمات الخدمة  

 لولوجي وتوفير التكاليف التك والتروير ييأفضل وتحقيق التحس معامالت تشغيل عل   ظم

، وفقدان ه   المخاطر عدم االمتثان للعقودوتشمل  ائد ال تأتي دون مخاطر،ومع ذلك، فإن الفو  

مما   (Miller et al., 2016, 266) المخاطر المتعلقة بلظم تكلولوجيا المعلومات، والمعرفة التقلية

فهم مفضل الممارفات في التدقيق الفعان لتكلولوجيا المعلومات مي االن التركيز ترل  ذلك، مراعاة 

فهم وظائف العمل المحافةية المستهدفة، لتحديد الةلية التحتية لتكلولوجيا المعلومات التي توفر ه    عل 

الوظائف بوصفها ادمات فحابية، ثم اللظر في  رات التدقيق والضوابط ام س  لتلك الخدمات  يتشابه 

بتضار  المصالح  ابي مع التدقيق بشكل عام فكالهما يخضع ل ات المشاكل المتعلقةالتدقيق السح

وافتقاللية المدقق، والحاجة ال  ممارفات التدقيق المهلي والتدري  التقلي الكافي وكفاءة المدقق، 

وإصدار تقارير التدقيق التي تؤكد بوضوح اللتائل وامدلة والوثائق المؤهلة المستلدة إل  اآلراء  بيلما 

يراعي تفاصيل  ماذج اللشر في الحوفةة السحابية يختلف التدقيق السحابي اير  مي أ واع التدقيق، با ه 

بافتخدام شةكة  (IaaS, PaaS, SaaSادماتها )أ واع )العامة والخاصة والهجيلة والمجتمعية( وك لك 

 ( Nurhajati, 2016, 2) اال تر ت

لتتةتع  شتاط  مستتلدة الت  الحافتو طريقتة ( AISبشكل عام، يعد  ظام المعلومات المحافةية )و  

مستؤون عتي جمتع  ( هتوAISفتـ)  في شركة العميلةة باالقتران مع موارد تكلولوجيا المعلومات المحاف

لشتركة وتخزيي ومعالجة الةيا ات المالية والمحافةية المستخدمة في اتخاذ القرارات في اإلدارة الدااليتة 

امالت الماليتة  ، بما فتي ذلتك المعتامالت ايتر الماليتة التتي تتؤثر بشتكل مةاشتر علت  معالجتة المعتالعميل

 ( Hall, 2016, 10)مي ثالثة أ ظمة فرعية رئيسية:  (AIS)ما يتكون  ،عادة

 (: TPS ظام معالجة المعامالت )أ   
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 (GLS / FRS ظام دفتر امفتاذ العام و ظام التقارير المالية )   

 ( MRS ظام اإلبالغ اإلداري )ج  

(، اتاحت مفاهيم الحوفتةة الستحابية AISر )افتخدام التكلولوجيات اللاش ة في تروي ضوءوفي   

(CC( عتتدة ملتتافع لمستتتخدميي )AIS ًوترتتوير  وجعلتته فتتحابيا ) اذ يعتمتتد  ظتتام المعلومتتات المحافتتةية 

 ال  ملظمات تعهيد موارد تكلولوجيات المعلومات واالتصاالت) عل  فلسفتي (Cloud-AIS) السحابي

ي تعلتتي القتتدرة علتت  ضتتةط عمليتتات امعمتتان وملهتتا ( التتتBPMإدارة عمليتتات االعمتتان )) ، و(الخدمتتة

بوصتفها  المحافتةة مهلة يمكي ان تترور(، BPM) ووفقاً لـ  (المحافةية وفقاً لمترلةات السوت المتغيرة

مي عل  معامالت معزولة  فبأكملها وليس  المحافةية اتعمليالالتركيز عل   مي االن  ظاماً للمعلومات

ت المرتةرتتة بعمليتتة معيلتتة وتقتتديم تقريتتر عتتي المعلومتتات الماليتتة وايتتر الممكتتي تستتجيل جميتتع المعتتامال

( هتي زيتادة Cloud-AISمتي ملتافع )ف  (Trigo et al., 2016, 993) العمليتةتلتك الماليتة المتعلقتة ب

يي المحافتةييي والمتدققيي ، وتمكتمرو ة عمليات المحافةة وافة الحركتة ممتا يقلتل متي التكترار والتكلفتة

وتقتارير االمتثتان وايرهتا  كمتا يستمح بتشتغيل  المحافتةيةعادة تعريف معالجة العمليتات للمساهمة في إ

وبالوقتتت  ومعالجتتة الةيا تتات المحافتتةية والمعلومتتات الماليتتة بشتتكل أكثتتر موثوقيتتة وأفتترع وأكثتتر كفتتاءة

  (Allahverdi, 2017, 93) الحقيقي

 فإ هتالتديها،  الفوريتة المحوفتةة علت   ظتام المعلومتات المحافتةية العمتالءعلدما تعتمد شركات   

 مةتتادئتقتتديم ضتتما ات أو تأكيتتدات مكتوبتتة حتتون  إطتتارفتتي  الختتارجييي تلجتتأ التت  متتدققي الحستتابات

(SysTrust بافتتخدام فلستتلة متتي تقتتارير متتدققي الحستتابات الصتادرة بشتتكل متتتزامي متتع أو بعتتد فتتترة )

 اطتر يتعامتل المتدقق المستتقل فتي ضتوء  اذ زملية قصيرة مي وقوع االحداث التتي تتعلتق بتلتك المستألة

، وذلك مي االن التأكيتد علت  متدى مالئمتة (TPS ظم معالجة المعامالت ) معمةاشرة  التدقيقومعايير 

وفعالية أ شرة الرقابة الداالية للظام المعلومات المحافتةي متع تركيتز اقتل علت  االاتةتارات الجوهريتة 

 للمستلدات والمعامالت االلكترو ية 

بمتتا يتضتتمله متتي جمتتع وتختتزيي  (AISفتتيات ذلتتك، يتتوفر المتتدقق المستتتقل تقريتتر  حتتون )وفتتي   

والمستاهميي، وكت لك متلح شتركة العميتل الت   ومعالجة الةيا تات المحافتةية وعترض المعلومتات الماليتة

 ( Romney & Steinbart, 2017, 280اتمه للتصديق بعد اجراء المقار ات والتعديالت المرلوبة )

ق المتتدقق المستتتقل اليتتة المستتألة المرلوبتتة فتتي  ظريتتة الوكالتتة امتتام المستتاهميي وأصتتحا  وبتت لك، يحقتت

( يلختتص التتدقيق الستتحابي لتتلظم المعلومتتات المحافتةية الستتحابي فتتي االلفيتتة 8والشتتكل رقتتم ) المصتالح 

 الثالثة 
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 ( التدقيق السحابي للظم المعلومات المحافةية السحابية في االلفية الثالثة8الشكل )

 اعداد: الةاحثة بتصر  مي:

-  Trigo et al., (2016), “Accounting Information Systems: evolving towards a business process 

-oriented accounting”, Procedia Computer Science, Vol. 100, P. 992. 

- Channuntapipat C., (2018), “Assurance for Service Organisations: Contextualising 

Accountability and Trust”, Managerial Auditing Journal, Vol. 33 Iss. 4, P. 345 

وفي حالة اعتماد شركة العميل علت  اتدمات  ظتام المعلومتات المحافتةة الستحابية المقدمتة متي   

ع تعدد امطترا  ملظمات الخدمة )مجهزي المحافةة السحابية(، فإن عملية التدقيق تصةح أكثر تعقيداً م

التي تعمل علت  تقتديم الضتما ات والتأكيتدات حتون مصتداقية تلتك الختدمات  اذ االةتاً قترار التحتون الت  

ادمات المحافةة السحابية مي شركة العميل يحتاج ال  درافة مفصلة ومعمقة، يكون أفافها الحصتون 

ل ذلتك، تلجتأ ملظمتات ادمتة عل  ضما ات وتأكيدات مي ملظمات الخدمة للمحافةة الستحابية  ومتي اجت

المحافتتةة الستتحابية التت  متتدققيي مستتتقليي فتتي إطتتار التتتدقيق الستتحابي متتي اجتتل تتتدقيق  ظتتم المعلومتتات 

(، وذلتك SAS70( ،)SSAE16, SSAE18( ،)ISAE3402المحافةية السحابية لديها وفقاً لمعايير )

(  اذ Type I, IIعيهتا )( وبلوSOC1, SOC2, SOC3للحصون عل  اتم للتصتديق ووفقتاً لتقتارير )

تستخدم ملظمات ادمة المحافةة السحابية ه   التقارير في فيات توجيهها ال  شركات العمتالء )اإلدارة 

والمدققيي )ااتيارياً(( المتعاملة معها وك لك المساهميي وأصحا  المصالح والجمهور الوافع متي اجتل 

ات المحافتتةية الستتحابية التتتي تمتلكهتتا وبشتتكلها التأكيتتد علتت  مصتتداقية الضتتوابط الدااليتتة لتتلظم المعلومتت

 ( BPM( )Channuntapipat, 2018, 346اإلجمالي والتفصيلي عل  مستوى كل عملية وفقاً )
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كمتتا يمكتتي ان يكتتون متتدقق شتتركة العميتتل هتتو ذاتتته المتتدقق التت ي يتتوفر التأكيتتدات والضتتما ات حتتون مجهتتز 

المدققيي مي االن التدقيق السحابي إجابتات لعمالئهتم ادمات المحافةة السحابية، والعكس صحيح  اذ يوفر 

(، SaaS) (، وIaaSحتتون علاصتتر الرقابتتة لتتدى مجهتتز اتتدمات المحافتتةة الستتحابية واصوصتتاً اتتدمتي )

 ( Alali & Yeh, 2012, 18والتي تعتمدها شركات العمالء في قرار التحون ال  تلك الخدمات )

 قدمها التدقيق السحابي لمستفيديه ( يوضح محاور اإلجابات التي ي8) والجدون  

 ( اهم علاصر الرقابة التي يلةغي عل  المدقق السحابي التعامل معها8الجدون )

 (SaaSادمات ) (IaaSادمات )

  االتصان: يشير بشتكل واضتح إلت  الوصتون الموثتوت عةتر

اإل تر تتتت، واالتصتتتان بتتتاللظم والتقليتتتات المرتةرتتتة  فعلتتت  

ت وتخزيلهتتتتا التتتت  اتتتتوادم فتتتتةيل المثتتتتان؛ ايصتتتتان الةيا تتتتا

الترةيقتتتات ومراكتتتز الةيا تتتات  ومتتتي االمثلتتتة علتتت  التتتتدقيق 

 السحابي، توافر و/أو تعرل الوصون وفرعته 

   إدارة واتتدمات الشتتةكة: وتشتتمل لتتيس فقتتط تتتوفير إمكا تتات

الشةكة، بل إدارة الشتةكة ومراقةتة الشتةكة وتتوفير الوصتون 

ي االمثلتة الفعان مي االن جوا ت  مثتل مواز تة الحمتل  ومت

علتتتتتت  التتتتتتتدقيق الستتتتتتحابي، فحتتتتتتص القابليتتتتتتة للترتتتتتتوير 

للتكلولوجيتتتتات الجديتتتتدة أو توفتتتتيع مستتتتتوى المعتتتتامالت، 

 والتوافرية، واإلرفان اآلمي، ومستوى الوصون 

  المعالجتتتتة: وتشتتتتمل المتتتتوارد  –إدارة واتتتتدمات الحوفتتتتةة

الملافةة والفعالة مثل المعالجتات الرئيستية والت اكرة وإدارة 

يل  ومتي االمثلتة علت  التتدقيق الستحابي، فحتص  ظام التشغ

 التوافرية )بما في ذلك عمل  ظام التشغيل( وقابلية التوفع 

  تخزيي الةيا ات: لقد كان هلاك  مو كةير في مراكز الةيا ات

علتت  متتدى الستتلوات القليلتتة الماضتتية، وأصتتةحت مراكتتز 

الةيا ات أكثر تروراً في  رات الخدمات  ومتي االمثلتة علت  

دقيق الستتتحابي، فحتتتص أمتتتان الةيا تتتات، والقتتتدرة علتتت  التتتت

 افتردادها، ومدى توافريتها، وقابلية التخزيي للتوفعة 

   االمي: إن قضايا اممي واإل عاش مهمة بشكل ااص  يجت

 IaaSأن تتأكتتد اإلدارة متتي أن جا تت  تختتزيي الةيا تتات فتتي 

يمكي أن يوفر مستوى ملاف  مي اممان المادي والملرقتي 

افتتتترداد ملافتتتةة لضتتتمان افتتتترداد فتتتي الوقتتتت  وملهجيتتتة

 الملاف  إذا كان مركز الةيا ات متجهاً  حو كارثة 

   عوامل حافمة: وتشمل؛ تعقيد الةي ة، والحاجتة إلت

شتتتراء  متتتتاذج / وحتتتتدات أصتتتتغر، والتوافتتتتق متتتتع 

ام ظمتتة الحاليتتة وتكلولوجيتتا المعلومتتات )بمتتا فتتي 

ذلتتك ملصتتة الةرمجتتة(، وفتتهولة الشتتراء، وفتتهولة 

االفتتتتخدام  والتكامتتتل، وإدارة المشتتتاريع، والةليتتتة 

التكتتاليف الفواتير/ وأتمتتتةالتحتيتتة القابلتتة للترتتوير، 

 )القياس( 

 ( م جتتتة عمليتتتة االعمتتتان BPM  يلرتتتوي علتتت :)

ضتتترورة مالئمتتتة تتتتدفق العمتتتل متتتع هيكتتتل عمليتتتة 

االعمتتتان، وفحتتتص مالئمتتتة الترةيقتتتات والةيا تتتات، 

والتكامل بيي الهيكل التلظيمي مع اللظم القائمة فتي 

 السحابة 

  ،التقييم والتحليل: ويشمل محافةة تكاليف العمليتات

المتتوازن، اتفاقيتات مستتوى الخدمتة براقات امداء 

(SLA ،)مثلية العمليات ومستودعتها أ 

   تلفي  العمليات: يتضمي تلفي  العمليات الرقابة علت

تتتدفق العمتتل، تكامتتل الترةيقتتات )تكامتتل ترةيقتتات 

(، تلستتتتيق الخدمتتتتة )المعماريتتتتة [EAI]المؤفستتتتة 

(، تعة تتة قواعتتد [SOA]الموجهتتة  حتتو الختتدمات 

 ومراقةة اللشاط التجاري  الةيا ات/التحويل،

Source: Nurhajati (2016)  “The Impact of Cloud Computing Technology on The Audit 

Process and The Audit Profession”, IJSTR, Vol. 5, Iss. 8, p. 3-4. 
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 منافع التدقيق السحابي ومخاطره:. 4

كسوت في عالم المحافتةة فتي يوملتا هت ا، اذ  بدأت ادمات المحافةة السحابية بالةروز والظهور  

أصةحت برامل المحافةة بالتحون بسرعة  حو  متاذج الحوفتةة الستحابية كختدمات، والتتي تستتفيد ملهتا 

شركات العمتالء فتي جميتع أ حتاء العتالم، ممتا ترلت  ذلتك وجتود  متوذج مترتور للتتدقيق يراعتي وجتود 

(  فقد قام عدد كةير Cloud-AISالخدمات بوصفها )معايير وارشادات واضحة لتدقيق افتخدامات تلك 

مي بائعي برامل المحافةة بلقل ملتجاتهم بالفعل إل  السحابة وتوفير أشكان مختلفة متي حلتون المحافتةة 

(، PricewaterhouseCoopers) (، وKPMGوهلا، قدمت شركات كةيرة للمحافةة مثل ) .السحابية

( وايرهتا عتروض الستحابة الخاصتة SAP) (، وSage) (، وDeloitte) (، وErnst & Young) و

مي اتالن تلتك الختدمات فتي بخدماتها، و شرت "امورات الةيضاء" التي تقدم الفوائد والوظائف المقدمة 

 السحابة 

 (Dimitriu & Matei, 2014, 843)السحابي باآلتي:  المحافةة والتدقيقويمكي عرض أهم ملافع 

غاء اللفقات الرأفمالية امولية داال الشركة المتعلقة بالمعدات والةرمجيات افض التكاليف: حيث يتم الأ   

به   التكلولوجيا  ييلتكلولوجيا المعلومات واالتصاالت، وليس هلالك حاجة ال  موظفيي متخصص

لتركي  وتثةيت وتحديث وصيا ة الترةيقات وأدوات المحافةة والتدقيق السحابية، كما يمكي افت جار 

 زن حس  الحاجة وهو ملاف  للشركات الصغيرة مواقع الخ

الوصون اير المحدد جغرافياً مي االن االتصان عةر الشةكة، حيث يمكي للمحافةيي والمدققيي في    

مختلف فروع ووحدات الشركة الملتشرة في ا حاء العالم الوصون ال  الةيا ات المحافةية والمعلومات 

 ت أي بر امل محافةي أو تدقيقي عل  حافةاتهم الشخصية المالية وتدقيقها وادارتها دون تثةي

زيادة امداء وكفاءة العمل مي االن تعزيز مرو ة مهي المحافةة والتدقيق عةر التفاعل بالوقت الحقيقي ج  

مما يسمح للشركات المستفيدة مي المحافةة والتدقيق السحابي في الرد عل  ظرو  العمل المتغيرة 

 .(Corkern et al., 2015, 15بافتمرار )

 التخزيي اير المحدود للةيا ات فضالً عي معالجة بيا ات العميل وعمل  سخ احتياطية تلقائية  د   

ليس هلاك الحاجة ال  ترقية وتحديث برامل المحافةة والتدقيق عل  الحوفةة السحابية م ها توفر هـ  

 أحدث الميزات 

سمح للمحافةيي والمدققيي ا شاء يالفهم واالفتخدام و ةفهل ةبيالسحا المحافةةكون تفهل االفتخدام: اذ و  

 التقارير المالية واالدارية في الوقت الحقيقي 

وأصحا  الشركات مي مشاركة معلوماتها المالية مع عمالئها  السحابي والتدقيق المحافةة مكيتز  

  (Boomer, 2013, 20) في الوقت الفعلي وبالتالي تحسيي االتصان والتعاونالمصالح 

 اتاحتة اصوصتاً فتيو ،تركز االت  الدرافتات فتي الحوفتةة الستحابية علت  الجوا ت  اإليجابيتة  

ملظمات الخدمة لقابلية تروير ادمات شركة العميل عل  فتحابتها وافتض تكتاليف تلتك الختدمات عةتر 

تتيح تلتك الملظمتات االفتغلاء عي االفتثمارات الكةيترة فتي الةليتة التحتيتة لتكلولوجيتا المعلومتات  كمتا ت

العميل فرعة أكةر في تسويق ملتجاتها مع توفيرها لختدمات ايتر محتدودة علت  الستحابة  ايضاً لشركة 

مي االن معالجتة مشتاكل ومختاطر التكلولوجيتا واالمتي  لحوفةة السحابية وادماتهااكما ان تلمية فوائد 
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ي شتركات العمتالء المتترددة متي مختاو  العديتد مت ي السحابة ممكتي ان يقتود الت  ازالتةوالخصوصية ف

عةتر مستاهمته   وهلا، تظهتر جليتاً فوائتد التتدقيق الستحابي (Mohamed, 2017, 69) تةلي ه   التقلية

عةتتر )مجهتتز اتتدمات المحافتتةة الستتحابية(  ملظمتتات الخدمتتةر اييوفقتتاً لمعتت فتتي معالجتتة مستتائل جوهريتتة

ي السرقة والتالع ، وحاالت فقدان الستيررة ، مثل؛ كيفية حماية الةيا ات مالمسائلبوصف ه   ها إلزام

  كمتا (Lin, 2010, 73) متا كارثتةبعتد وقتوع  معلومتاتالعل  الةيا ات في السحابة، وكيفيتة وافتترداد 

يضمي التدقيق السحابي مسؤولية إدارة مجهزي المحافةة السحابية لختدماتها، وهتو بت لك يعتالل مشتاكل 

إدارة قواعتد الةيا تات الخاصتة لحفتاظ علت  أ ظمتة علق بكيفيتة افيما يت  قص الخةرة لدى شركات العمالء

الحافتتمة  اذ قتتد تلجتتأ تلتتك  ، أو مواكةتتة تحتتديثات الةتتراملالتعامتتل متتع مشتتكالت  ظتتام التشتتغيل ، أوبهتتم

  (Nicolaou et al., 2012, 70) مجهز ادمة السحابةالتحكم الحرج إل   الشركات ال  تحويل

، ممتا قتد اممي والضوابط التي يلشرها مقتدم الخدمتة الستحابية تدابير عروض، ول لك في فيات  

واإلبتالغ عتي  تائجهتا  العمتالءكةير علت  موثوقيتة التقتارير والةيا تات التتي تلتجهتا شتركات بشكل  يؤثر

السحابي تكمي بشتكل فوائد التدقيق  ( انMohamed, 2017ويضيف )  (Awad, 2011, 12) المالية

 (Mohamed, 2017, 3) واضح مي االن:

فهم متعمق لتأثيرات الرقابة الداالية عل  التقارير المالية في شركات العمالء المستفيدة مي ادمات أ   

 المحافةة السحابية 

 التحديد المةكر للموضوعات المحتملة المتعلقة بتدقيق الحسابات والرقابة وتقليل فرص المفاجأة    

 ل  تحسيي فعالية وكفاءة ااتةار الرقابة تحديد الضوابط التلقائية التي تساعد عج  

 حون  زاهة الةيا ات المالية امفافية  أكثرمعلومات د   

 والرقابات ،جديدةال والعملياتالتغييرات في تكلولوجيا المعلومات، ب المتعلقة تحديث وثائق التدقيقهـ  

 رقابة ات ال، وااتةارفعان لتدقيق الحساباتجديدة للمساعدة في تسهيل تخريط ال

ي المقدمة متهتم العديد مي امطرا  في بي ة الحوفةة السحابية بالرقابة والتدقيق عل  الخدمات   

  ملظمات ادمة الحوفةة السحابية

ضعف ترور معتايير التتدقيق  امام تلك الةي ة، هي؛ مي المخاطر التي يواجهها التدقيق السحابيف  

بكيفيتة ااتةتار فيمتا يتعلتق  الختارجييياضحة للمتدققيي عدم وجود إرشادات و-في بعض امحيان-ال  حد

عامتة بشتأن اعتمتاد متدقق مستتقل ال تقدم فوى توجيهات  (SOCعمليات العميل في السحابة، فمعايير )

عل  ادمتة التصتديق المقدمتة متي متدقق شتركة العميتل بشتأن تأكيتدات وضتما ات مجهتز الستحابة علت  

  (Nicolaou et al., 2012, 70) جوا   مختارة مي  ظمها وعملياتها

بتيي شتركة العميتل ومجهتز اتدمات  (SLAكما يقيم التتدقيق الستحابي اتفاقيتة مستتوى الخدمتة )  

  وذلتتك، فتتي فتتيات مستتتوى تحديتتد متتدى االاتةتتارات التتتي يمكتتلهم إجرائهتتا دااليتتاً المحافتتةة الستتحابية ل

هت ا التقيتيم متي مختاطر التتدقيق االعتماد و وعه ال ي يج  الحصون عليه مي ذلك المجهز  كمتا يخفتف 

السحابي مي االن افلاد المسؤولية ال  مجهز الخدمة عةر وصتف متكامتل لتلظم المعلومتات المحافتةية 

 ( عتدة تستاؤالتElifoglu et al., 2014كما يرترح )  (Rashty, 2011, 71) السحابية التي يمتلكها

 (Elifoglu et al., 2014a, 82لملافع ومخاطر حون التدقيق السحابي، وكاالتي: ) حافمة
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، فقد تكون بيا ات حوفةة العامة ليس لها حدود وطليةالةعد والخصوصية الدولييي: بما أن فحابة الأ   

قواعد فولها قواعد وأ ظمة مختلفة حون الةيا ات التلظيمية   ،الشركة موجودة في بلدان أارى

كيف يمكي لمستخدم  اذن، حاء العالم الخصوصية في بلد واحد ال تلرةق بشكل موحد في جميع أ 

كيف يمكي والحوفةة في السحا  ضمان االمتثان للقوا يي التي تملع تخزيي الةيا ات في بلدان معيلة؟ 

 ضمان اصوصية الةيا ات التلظيمية في بلد آار؟

كيف فيحدد ف  في العالم الرقمي هو اال تهاكات امملية اً مملية: أحد المخاو  امكثر شيوعاالاتراقات ا   

دث امملية ، ويكشف عي الةيا ات أو الحوا، ويستجي  له، ويصححادمات الحوفةة في السحا  مجهز

المتعلقة بشركة  التدقيقما هي حقوت و؟ وأصحا  المصالح العميلعل  شركة  اً امارى التي تؤثر فلة

 لفقدان الةيا ات أو ارت الةيا ات؟ العميل

التحميل علدما يكون في وضع  العميل ي يمكله الوصون إل  بيا ات الخصوصية والتشفير: مي الج  

ما  وع ومستوى التشفير ال ي يتم افتخدامه أثلاء  قل والخدمة؟  مجهزأو أثلاء اللقل عل  ملصة  الواطئ

ما وما هو موقع مفتاح التشفير؟ ومي يتحكم في مفتاح التشفير؟ و؟ التحميل الواطئالةيا ات أو في حالة 

أو اإلجراءات المعمون بها لتقييد المستخدميي في بي ة الحوفةة السحابية مي  الرقابةعلاصر أ واع 

 ؟للمجهزعرض أو تعديل الةيا ات الحسافة المخز ة في الةلية امفافية 

(، يج  عل  SOX( مي قا ون )414مي اجل االلتزام بالقسم ) تدقيق الحقوت، واللزاهة، والتوافرية:د   

عميل ان يكو وا قادريي عل  ضمان فالمة وتوافر الةيا ات لشركة العميل في السحابة مدققي شركة ال

ما الحقوت التي تتمتع بها و؟ العميل لشركة( القا و يةمتيازات االما هي حقوت التدقيق )أو ف العامة 

ستخدمها ، ما هي التدابير التي يففي بي ة متعددة اموجهفي حالة التحقيقات الجلائية؟  شركة العميل

، كيف يقوم وفي حالة بي ة متعددة اإليجارلفصل بيا ات العميل عي بيا ات العمالء اآلاريي؟  المجهز

مي المستخدميي اآلاريي؟  (IP)وعلاويي  ،(MACبتأميي التحكم في الوصون إل  الوفائط ) المجهز

  ةالشركيج  أن يكون هد  االفترداد والتردد االحتياطي متسقيي مع فيافة أمان 

افتراتيجية الخروج: قد ال تكون متكررة، ولكي بعض مجهزي الخدمات السحابية فو  يخرجون مي هـ  

مجهز آار الحوفةة السحابية إل   مجهزياال تقان مي أحد العمل مع تزايد الملافسة في الصلاعة  ف

ام لةر امل و ظمي المستحيل بسة  المشكالت المتعلقة بالتوافق في فروت الةيا ات وا اً فيكون قرية

، قد يؤدي الكشف عي الةرامل والةيا ات عل  اوادم الحوفةة السحابية إل  التشغيل  في حالة إ هاء العقد

  اً حابية مسح بيا ات العميل  هائيادمة الحوفةة الس مجهز، يج  عل  العميل  ل لكالق فرص لمهاجمة 

لخدمات المحافةة  شركة العميل المستخدمةفيما يلي قائمة إضافية بالعوامل امارى التي يج  عل  و  

 جهز الخدمات السحابيةافتراتيجية الخروج إذا فشل م في فيات حساباتها اللظر فيها ومدققالسحابية 

: )التغيرات في السعر، والتغييرات في الملكية، في تلفي  اتفاقية مستوى الخدمة الخاصة به بسة 

 ع طويلة( واإلفالس، وتوتر العالقات، وفترات ا قرا

عليه، يمكي القون بتان اتدمات المحافتةة الستحابية فتي تعقيتد مستتمر، ممتا يترلت  ذلتك ترتوير   

كلولوجيتا المعلومتات الستحابية دااليتاً  اذ تستاعد هت   ت مجهتز لتعامتل متع متواردل مدقق الخدمة مهارات

ستحابية  ومتع تلتامي فوائتد في تدقيق ام ظمة والضوابط التلظيمية التي تحيط بهم فتي الةي تة ال المهارات
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جتوهر الترتوير فيكون  التدقيق السحابي، فإن ومعالجة مخاطرها التكلولوجيا اللاش ة للحوفةة السحابية

  القري  في المستقةلوممارفات المدققيي  لملاهل ومفردات التدقيق المتجدد

 التحليلي اإلطار .ا  ثالث

 :وخصائصها الدراسةعينة . 1

لظميية مي مدققي الحسابات يتكون مجتمع الدراف   وفقاً لديون الرقابة المالية االتحادي،  الم 

اذ يهد   والجمعية العراقية للمحافةيي القا و ييي بوصفهما الجهتيي الملظمتيي لمهلة التدقيق في العرات 

صفه هي ة ديون الرقابة المالية االتحادي ال  الحفاظ عل  المان العام ودعم المسائلة العامة في العرات بو

مستقلة مالياً وإدارياً، وهو أعل  هي ة رقابة مالية في الةلد  كما يعد أحد امجهزة الرائدة في مجان 

مي  يمتلكهالتدقيق والكشف عي حاالت الغش والتالع  ومكافحة الفساد المالي واإلداري، وذلك لما 

وتكمل الجمعية   مجان التدقيق في كفاء وفاعلييالي معرفياً مي راس المان الةشري لمدققيي أمخزون 

العراقية للمحافةيي القا و ييي دور الديوان مي االن المساهمة في تلظيم العمل لممارفة مهلة مراقةة 

وتدقيق الحسابات، وذلك وفقاً محكام اال ظمة والقوا يي السارية في ه ا المجان  كما تهد  الجمعية ال  

وك لك تروير قابليتهم وتحسيي مستوى أدائهم بما يضمي  رفع المستوى المهلي والعلمي معضائها،

  تقديم أفضل الخدمات لمجتمعهم

 في العرات العامليي مدققي الحسابات المستقليي والحكومييي( افتجابة مي 97وهلا، تم تحليل )  

مدققي الحسابات ( مي تلك العيلة %77.44) ما  سةته مثلت، حيث العشوائية الدرافةلتكّون عيلة 

جاءت ما  سةته و  (%77.77بيلما كا ت  سةة مدققي الحسابات الحكومييي قدرها ) ،لمستقلييا

، ( مي تلك العيلة إ اثاً %9.72ذكوراً، وتقابلهم ما  سةته ) الدرافة( مي المةحوثيي في عيلة 91.78%)

كفاءتها في  اثةات بالرام مي ، ال  صعوبة دمجها في بي ة العمل التدقيقي لمخاطرها،لكربما يعود ذو

  التدقيقي العمل

يحملون الشهادات  المسترلع آرائهم( مي %94.78عيلة ان ما  سةته )البيا ات  كما تظهر  

را  الشهادات الجامعية العليا )الدكتو ملهم يحملون (%7.72) امعية )الةكالوريوس(، وتليها  سةةالج

قابة المالية االتحادي والجمعية العراقية اكتفاء ديوان الر وه ا يؤكد، والماجستير والدبلوم العالي(

في ا جاز مهام حملة الشهادات الجامعية المهارات والقدرات التي يتمتع بها  ميللمحافةييي القا و ييي 

  التدقيق لدى الجهات المستفيدة مي ادماتهم

فلة(  17-11تقدر ما بيي )بخدمة وظيفية  العيلة المةحوثة( مي %41.27ما  سةته ) يتمتعكما   

( ممي %11.27) (، و%17.17) (، و%71.12، وتليها  س  )المجان التدقيقي والمحافةيفي 

 7-1) و ،(فلة 11-7)ما بيي (، وفأكثر فلة 17) بـتقدر  تدقيقية ومحافةية وظيفية اتخدمب يتمتعون

لمحافةييي ديوان الرقابة المالية االتحادي والجمعية العراقية لفعي ه ا يفسر ، وعل  التوالي (فلة

  وتلميته مهارياً ومعرفياً  عل  راس مان بشري متمكي ال  الحفاظالقا و ييي 

تم افتخدام الوفط الحسابي واال حرا   وتشخيصها، الدرافةتغيرات موصف فيات وفي   

 معامالت االرتةاطبافتخدام  الدرافةلمتغيرات  الموثوقيةالصحة والمعياري، فضالً عي تحليل 

اعل  افتجابة لمتغيرات  ، ان(7في الجدون رقم ) تةيي اللتائلاذ   المتغيرات تلك بيي وكرو ةاخ الفا
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بوفط  اللية المستقةلية لتةلي التدقيق السحابي مي مدققي الحسابات في العراتجاءت في متغير  الدرافة

تغير امارى، بيلما جاء ممتغيرات الثم يليه  (1.778( وا حرا  معياري قدر  )7.07قدر  ) حسابي

 أد  ( للجمهور العام بافتخدام إرشادات ومعايير التدقيق السحابي عل  SOC3IIاصدار تقرير  وع )

  (1.007( وا حرا  معياري قدر  )7.18افتجابة بوفط حسابي قدر  )

 ( و8ا حصرت بيي العدد الصحيح ) الدرافةبان جميع الةيا ات في متغيرات ايضاً ويالحظ   

 الدرافةعل  افتخدام وتوظيف مقياس ليكرت الخمافي في قياس متغيرات  تائلتلك الل ( مما تؤكد7)

  االفتةيان الموجه  حو المةحوثيي ضمي

(، تم ملاقشة تحليلي االرتةاط وكرو ةاخ الفا بيي متغيرات الدرافة 7ومي االن الجدون رقم )  

في مجتمع الدرافة  حيث  اتلةيان صحتها وموثوقيتها في عكس معريات الواقع الميدا ي لتلك المتغير

قيم معامالت االرتةاط بان جميع العالقات بيي المتغيرات الدرافة قد جاءت إيجابية ومعلوية علد تظهر 

( وتدعم تلك اللتائل قيم معامالت كرو ةاخ الفا با ها جاءت اعل  مي معامالت االرتةاط 1.17مستوى )

(  مما يدن ذلك عل  ان 1.909) (، و1.077بيي متغيرات الدرافة والتي تراوحت قيمها بيي )

المتغيرات تتقار  عل  مستوى المؤشرات الفرعية، وفي ذات الوقت تتةاعد عل  مستوى المتغيرات 

الرئيسة للةحث، وه ا يؤكد صحة التمايز بيلها، وك لك وجود موثوقية جيدة للمقياس ال ي افتخدم في 

  تيجة االتسات الداالي للمؤشرات الدرافة 

وب لك، حاوللا العمل عل  وصف بيا ات عيلة الدرافة وتشخيصها لتةسيرها بافتخدام التحليل   

 الوصفي مي اجل االفتمرار بأثةات صحة ا موذج القياس والعالقات المقترح بيي متغيرات الدرافة 

 :نموذج القياس. 2

-ة في الةي ة المةحوثةات الدرافبوصفها مقيافاً لمتغير-د عملية تصميم افتمارة االفتةيانتستل  

لدرافة عل  مجموعة مي التحليالت العلمية إلثةات قدرتها عل  القياس الحقيقي وعكس بيا ات عيلة ا

 لواقع مجتمعها االصلي 

عليه، تم اجراء تحليل االعتمادية والموثوقية للمقياس وبمؤشراته اإلجمالية  اذ احتوى كل   

( مي متغيرات ممارفات SOC1I ،SOC1II ،SOC2I ،SOC2II ،SOC3IIمتغير فرعي )

( مؤشرات، في 11التدقيق السحابي عل  مؤشريي لتكون اجمالي المؤشرات )العةارات( المعتمدة فيه )

( عل  أربعة UI( عل  ثالثة مؤشرات، واحتوى المتغير )PE ،PU ،ATحيي تضملت متغيرات )

 ملها 
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 سةالرئي الدرافة( وصف وتشخيص متغيرات 7الجدون )

 المتغير
وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

مة
قي
ى 
دن
أ

 

أ
مة
قي
ى 
عل

 

S
O

C
1
I

 S
O

C
1
II

 

S
O

C
2
I

 S
O

C
2
II

 

S
O

C
3
II

 

P
E

 

P
U

 

A
T

 

U
I

 

SOC1I 7.78 1.010 8 7 

(
1
.9
0
7

)
 

        

SOC1II 7.71 1.019 8 7 

1
.8
7
1

*
 

(
1
.0
0
0

)
 

       

SOC2I 7.49 1.081 8 7 

1
.8
8
8

*
 

1
.7
7
9

*
 

(
1
.0
2
4

)
 

      

SOC2II 7.44 1.097 8 7 
1
.8
4
7

*
 

1
.7
7
4

*
 

1
.8
1
9

*
 

(
1
.2
7
8

)
 

     

SOC3II 7.18 1.007 8 7 

1
.7
1
7

*
 

1
.8
7
7

*
 

1
.8
0
9

*
 

1
.8
1
8

*
 

(
1
.9
7
7

)
 

    

PE 7.41 1.771 8 7 

1
.7
1
4

*
 

1
.7
0
7

*
 

1
.8
7
0

*
 

1
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9
7

*
 

1
.7
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*
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7

)
 

   

PU 7.77 1.777 8 7 

1
.8
7
9

*
 

1
.7
2
7

*
 

1
.8
8
1

*
 

1
.4
7
7

*
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*
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0

*
 

(
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2

)
 

  

AT 7.87 1.088 8 7 
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4

*
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7
0

*
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0
1

*
 

1
.8
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7

*
 

1
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8

*
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2

*
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1
7

*
 

(
1
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0
9

)
 

 

UI 7.07 1.778 8 7 

1
.8
1
8

*
 

1
.8
0
7

*
 

1
.8
4
9

*
 

1
.7
1
7

*
 

1
.8
1
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*
 

1
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0

*
 

1
.7
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0

*
 

1
.7
7
7

*
 

(
1
.2
1
9

)
 

  (1.17معلوي علد مستوى ) كرو ةاخ الفا، * معامل)( 

  (SPSS تائل ) باالفتلاد ال  ةالمصدر: اعداد الةاحث

( 1.01مل التحميل لتلك المؤشرات التي جاءت جميعها اعل  مي القيمة )ووفقاً موزان عوا  

(، فأ لا يمكللا الحكم عل  قةون المقياس المقترح  تيجة تشةع مقاييس UI3المستهدفة ما عدا المؤشر )

( يظهر 7المتغيرات أي مساهمة تلك المؤشرات في عكس التةايي في المتغير ال ي تقيسه، والشكل رقم )

 تحليل العاملي للموذج القياس المستخدم في الدرافة  تائل ال
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 الدرافةب المستخدم موذج القياس  لمؤشرات عوامل التحميل( 7الشكل )

  (SmartPLS v.3)  تائل ة باالفتلاد ال المصدر: اعداد الةاحث

 (،SmartPLSومي اللتائل في التحليل العاملي التوكيدي للموذج القياس للدرافة بافتخدام )  

( 2χ( وتعززها قيمة )1.17جاءت مؤشرات  وعية التوافق الرئيسة ذات داللة معلوية بمستوى )

(، مما يعلي ذلك بان عيلة الدرافة تأا  شكالً توزيعياً طةيعياً لتتشابه مع التوزيع 718.717وقدرها )

افة التي تمثل اللظري الرةيعي، وبالتالي فان المقياس المستخدم قادر عل  تجميع بيا ات عيلة الدر

بيا ات المجتمع المةحوث أفضل تمثيل  كما يؤشر مؤشر ج ر متوفط مربعات الةواقي المعيارية 

(SRMR( الةالغ )ال  1.107 ) تقييم متوفط حجم التلاقضات بيي االرتةاطات المرصودة والمتوقعة

قادر عل  تفسير التةايي كمقياس مرلق لمعيار المالئمة )اللموذجية(، وذلك يعلي ان المقياس لكل متغير 

 مؤشر المرابقة المعياريةايضاً للا قيمة  اللتائل تظهرو  في العالقات التأثيرية في اال موذج المقترح

(NFI) ( التي ت1.792الةالغة )للمساهمة في تجميع الةيا ات موذج القياس قدرة االعتماد عل    ةيي

 الفرضياتضيات العدم وبالتالي اثةات صحة التلةؤ بفشل فراجل ومقار تها مع  موذج امفاس مي 

كلما كا ت  كلما اقتربت مي الواحد الصحيحف مقةولة،وهي قيمة  ؛في  موذج العالقات المقترح الةديلة

  الصغيرة ، علما بان ه   القيمة تتلاقص مع حجم العيلاتممتازة

افة ال  المرك  باإلض( CR، تم افتخدام معامل الثةات )والمصداقية وفي ضوء بيان الموثوقية  

( تقار  كةير بيي 4اذ أظهرت اللتائل في الجدون رقم )  (AVEمتوفط التةايي المستخرج )تحليل 

بافتخدام معامل  ( المستهدفة171المؤشرات المستخدمة عل  مستوى كل متغير، وهي تتجاوز القيمة )

داالي بيي تلك المؤشرات تم  ، مما يدن عل  وجود ثةات وتكويي جيد للمقياس كلتيجة التساتالثةات

 قيافه مسةقاً بافتخدام معامالت كرو ةاخ الفا 

اثةات التمايز واالاتال  بيي المتغيرات، تم افتخدام تحليل متوفط التةايي  إطاروفي   

(   جد بان قيم 7عةر إيجاد ج ر  التربيعي ومقار ته مع مصفوفة االرتةاطات في الجدون ) المستخرج

الج ر  قيموضع تلك  القيم في الصف والعمود علد جميع( هي اعل  مي AVE) لـ الج ر التربيعي

 مي  تائل (7مكان قيم معامل كرو ةاخ الفا، وهو تأكيد لما جاء في الجدون ) ( ب اتAVE) التربيعي لـ

 التمايز بيي متغيرات الدرافة  إطارفي 
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 والتمايز صحة التقار  والةلاء(  تائل موثوقية وثةات  موذج القياس في إطار فحص 4الجدون )

 عامل التحميل المتغير ومؤشراته
الثبات المركب 

(CR) 

متوسط التباين 

 (AVE)المستخرج 

الجذر التربيعي 

 (AVE) لـ

SOC1I 
← SO11 1.920 

1.997 1.907 1.920 
← SO12 1.927 

SOC1II 
← SO21 1.207 

1.947 1.214 1.918 
← SO22 1.971 

SOC2I 
← SO31 1.914 

1.947 1.288 1.910 
← SO32 1.299 

SOC2II 
← SO41 1.979 

1.977 1.209 1.972 
← SO42 1.977 

SOC3II 
← SO51 1.927 

1.929 1.970 1.902 
← SO52 1.901 

PE 

← PE1 1.271 

1.988 1.010 1.241 ← PE2 1.271 

← PE3 1.211 

PU 

← PU1 1.077 

1.919 1.777 1.211 ← PU2 1.209 

← PU3 1.249 

AT 

← AT1 1.994 

1.997 1.970 1.902 ← AT2 1.978 

← AT3 1.924 

UI 

← UI1 1.919 

1.989 1.041 1.271 
← UI2 1.211 

← UI3 1.772 

← UI4 1.272 

  (SPSS v.25, MS Excel 2016)  تائل المصدر: أعداد الةاحثة باالفتلاد ال 

، وفحص درافتلاما فةق، تم التأكد مي موثوقية واعتماد المقياس المستخدم في  إطاروفي   

 لموذج الفرضيالتحليل العالقات الواردة في فتخدامها في قدرته عل  تجميع الةيا ات المستهدفة ال

، فقد احتوى افةللدرالمقترح  اذ تم افتخدام التحليل العاملي التوكيدي مي اجل تحسيي  موذج القياس 

  كما تم التأكد ايضاً مي تجا س فرعية متغيرات تسعة( مؤشراً تتوزع عل  87ه ا المقياس عل  )

 عل عةر اجراء مزيداً مي التحليل  الدرافةفرضيات صحة التحقق مي في  الةدء مي اجل المتغيرات

  المستخدم  موذج العالقات

 :نموذج العالقات. 3

 م جة لفحص  موذج القياس في فيات افتخدام عالقات الخروة الالحقة يعتةر ااتةار  موذج ال  

اذ يساعد ه ا التحليل في التأكد مي  ،(Structural Equation Modeling-SEMالمعادلة الةلائية )
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الةي ة المةحوثة، والشكل  المستحصلة مي ةيا اتالفي ضوء  الدرافةبيي متغيرات  يةالتأثير العالقات دقة

 لعالقات التأثيرية في  موذج العالقات القيافية ل معامالت اال حدارقيم يي ( ية4رقم )

 
 الدرافةبيي متغيرات   موذج العالقاتااتةار ( 4الشكل )

  (SmartPLS v.3 تائل ) باالفتلاد ال  ةالمصدر: اعداد الةاحث

اءت ملافةة (،  الحظ ان بيا ات عيلة الدرافة قد ج7( والجدون رقم )4ووفقاً للشكل رقم )  

تلافةاً ملسجماً مع مجتمعها التي اا ت مله، حيث جاءت مؤشرات  وعية التوافق الرئيسة اعل  مي 

 قيمها المستهدفة مما يعلي ان الدرافة قد عكست العالقات بيي متغيراتها بدقة 

 (  تائل مؤشرات  وعية التوافق الرئيسة في  موذج العالقات7الجدون )

 ثيرمؤشر جودة نموذج التأ
القيمة المستهدفة 

 )عتبة القطع(

مؤشرات نموذج 

 العالقات االجمالي

 87 - عةارات  موذج القياس

 121.4 - (χ2قيمة )

 1.17 (1.17=> ) (Pقيمة )

 1.107 (1.12> ) (SRMRج ر متوفط مربعات الةواقي المعيارية )

 1.792 (1أقر  ال  ) (NFIمؤشر المرابقة المعيارية )

  (SmartPLS v.3د الةاحثة باالفتلاد ال  عل   تائل )المصدر: اعدا

( ان ممارفة اصدار 7وفي إطار ااتةار فرضيات الدرافة، أوضحت اللتائل في الجدون رقم )  

( بوصفهما متغيريي تفسيرييي يؤثران ايجابياً وبشكل معلوي في السهولة SOC1I ،SOC2Iتقارير )

لسحابي بوصفه متغيراً مستجيةاً، وذلك بداللة قيمتي معامل ( لتةلي وافتخدام التدقيق اPEالمتوقعة )

( عل  التوالي، والتي تفسر عل  أن تغيراً في اصدار 1.104) (، و1.711اال حدار القيافية الةالغة )

( بمقدار وحـدة واحدة يقود ال  فهولة افتخدام التدقيق السحابي في الةي ة SOC1I ،SOC2Iتقارير )

( عل  التوالي  ويدعم ذلك، قيمة معامل التحديد الةالغة 1.104) ( و1.711العراقية بمقدار )

( عل  التوالي وهي اعل  مي  ظيرتها 0.782(، )1.270( الةالغة )T(، وقيم ااتةار )1.189)

المستهدفة والمقةولة احصائياً، وب لك يمكللا تأكيد معلوية تلك العالقة التأثيرية في اللموذج المقترح 

( عل  التوالي  كما ان 10H-3) (، و10H-1) المةحوث، وقةون الفرضية الةديلة لـ ضمي الميدان
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( الفتخدام PE(، والسهولة المتوقعة )SOC1II ،SOC2II ،SOC3IIممارفة اصدار تقارير )

التدقيق السحابي بوصفها متغيرات تفسيرية تؤثر ايجابياً وبشكل معلوي في تعزيز الفوائد المتوقعة 

(PUلتةلي وا ) فتخدام ذلك التدقيق بوصفه متغيراً مستجيةاً، وذلك بداللة قيم معامالت اال حدار القيافية

( عل  التوالي، والتي تفسر عل  أن تغيراً 1.770) (، و1.117) (، و1.812) (، و1.100الةالغة )

( وتفعيل فهولة االفتخدام بمقدار وحـدة واحدة SOC1II ،SOC2II ،SOC3IIفي اصدار تقارير )

قود ال  فهولة تعزيز الفوائد المتوقعة مي تةلي التدقيق السحابي في الةي ة العراقية ب لك المقدار عل  ي

(، 2.147( الةالغة )T(، وقيم ااتةار )1.771التوالي  ويدعم ذلك، قيمة معامل التحديد الةالغة )

ة والمقةولة ( عل  التوالي وهي اعل  مي  ظيرتها المستهدف1.977) (، و7.179) (، و1.298)

احصائياً، وب لك يمكللا تأكيد معلوية تلك العالقة التأثيرية في اللموذج المقترح ضمي مجتمع الدرافة، 

 ( بإطارها التجميعي، و10H) (، و10H-5) (، و10H-4) (، و10H-2) وقةون الفرضيات الةديلة لـ

(20H عل  التوالي ) 

 القاتفي  موذج الع اال حدار(  تائل تحليل 7الجدون )

 المعلوية 1B 2R T-test العالقات التأثيرية

SOC1I ← 
PE 

1.711 
1.189 

1.270 * 

SOC2I ← 1.104 0.782 ** 

SOC1II ← 

PU 

1.100 

1.771 

2.174 ** 

SOC2II ← 1.812 1.298 * 

SOC3II ← 1.177 7.179 ** 

PE ← 1.770 1.977 * 

PU ← AT 1.717 1.707 1.712 * 

PU ← 
UI 

1.849 
1.177 

8.217 * 

AT ← 1.199 8.781 * 

* P < 0.05, ** P < 0.01 

  (SmartPLS v.3المصدر: اعداد الةاحثة باالفتلاد ال   تائل )

(، تؤثر الفوائد المتوقعة مي افتخدام التدقيق السحابي عل  30Hوفي فيات فحص الفرضية )  

التدقيق، وذلك بداللة قيمة معامل اال حدار  موقف مدققي الحسابات المستقليي والحكومييي مي تةلي ذلك

(، والتي تفسر عل  أن تغيراً في توقع الفوائد مي افتخدام التدقيق السحابي 1.717القيافية الةالغة )

بمقدار وحـدة واحدة فو  يقود ال  فهولة تعزيز الموقف اإليجابي لمدققي الحسابات في العرات  حو 

( T(، وقيم ااتةار )1.707دعم ذلك، قيمة معامل التحديد الةالغة )(  وي1.717ذلك التدقيق بمقدار )

( وهي اعل  مي  ظيرتها المستهدفة والمقةولة احصائياً، وب لك يمكللا تأكيد معلوية تلك 1.712الةالغة )

 العالقة التأثيرية في اللموذج العالقات 

د المتوقعة مي ذلك التدقيق اما عل  مستوى التةلي المستقةلي للتدقيق السحابي، فان الفوائ  

والموقف اإليجابي المتكون لدى مدققي الحسابات المستقليي والحكومييي يؤثران في التةلي القري  

 (، و1.849للتدقيق السحابي في المستقةل، وذلك بداللة قيمتي معامل اال حدار القيافية الةالغة )



 8112/ 1ج (44( العدد )4كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد ) -جامعة تكريت 

 

97 

 

د مي افتخدام التدقيق السحابي والموقف ( واللتان تفسران عل  أن تغيراً في توقع الفوائ1.199)

اإليجابي  حو  بمقدار وحـدة واحدة فو  يقود ال  تعزيز التةلي المستقةلي لمدققي الحسابات في العرات 

( عل  التوالي  ويدعم ذلك، قيمة معامل التحديد الةالغة 1.199(، و)1.849للتدقيق السحابي بمقدار )

( وهي اعل  مي  ظيرتها المستهدفة 8.781(، و)8.217غة )( الةالT(، وقيمتي ااتةار )1.177)

والمقةولة احصائياً، وب لك يمكللا تأكيد معلوية تلك العالقة التأثيرية في اللموذج التأثيري المقترح، 

 ( عل  التوالي 50H(، و)40Hوقةون الفرضية الةديلة لـ)

 والتوصيات االستنتاجات .رابعا  

بوصفها  لتةلي ممارفات التدقيق السحابيالمقترح   موذجهاة صح شملت درافتلا التأكد مي  

لللتائل المستحصلة  اً   وفيما يلي تفسيرفي العرات  موذج االلفية الثالثة المستقةلي مي مدققي الحسابات

 :المةحوث الميدانمي 

ات العمل يمثل بروز مفهوم التدقيق السحابي  تيجة حتمية للتعامل مع المخاطر والتحديات في مستجد  1

 المحافةي في بي ة الحوفةة السحابية 

ها، واصوصاً في مجان ة للحوفةة السحابية ومعالجة مخاطرمع تلامي فوائد التكلولوجيا اللاش   8

ن التدقيق السحابي فيكون فإالخدمات المحافةية بوصفها عمليات حافمة وحرجة داال شركة العميل، 

 التدقيق في المستقةل القري و لمهلة المحافةةجوهر التروير المتجدد 

 درافتلاالمميزة التي تؤشر قدرتها عل  فهم متغيرات خصائص البمجموعة مي  الدرافةتميزت عيلة   7 

 اصائصاهم    ومييةحثاللعمل لتائل ال أكةر موثوقية واعتماديةفي الميدان المةحوث، مما اعر  ذلك 

فضالً  في مجان التدقيق الرويلة  سةياً  دمة الوظيفيةتمتع اال  االفراد المةحوثيي بالخ ؛الدرافةعيلة 

عي امتالك تلك العيلة للشهادات الجامعية مما جعلها ذلك مجتمعاً لتروير الميدان المةحوث واصوصاً 

 في ضوء المتغيرات المةحوثة 

ةحوث، حيث ا في ميدا ها المه، وفرت درافتلا مقيافاً لقياس متغيراتالدرافةقةل ااتةار عالقات  موذج   4

، احصائية   وبافتخدام عدة ااتةاراتواعتماديته في ضوء افتجابات العيلة موثوقيتهتم ااتةار 

أوضحت  تائجها بان المقياس جديراً باالفتخدام في قياس افتجابات المةحوثيي حون المتغيرات 

قياس أي مي تلك دامها لمستقةالً افتخ للهي ات الملظمة لمهلة التدقيق في العراتالمةحوثة مما يتيح ذلك 

 المتغيرات مع أارى 

، بيلت  تائل العمل التحليلي وجود ات المقترحة في  موذج العالقاتوفي فيات بيان صحة الفرضي  7

لتقارير ذلك المختلفة ام واع بداللة  ممارفات التدقيق السحابيبيي معلوية إيجابية و عالقات ارتةاط

ا ه كلما   اذ تقوم ه   العالقة عل  خدامه وك لك فهولة االفتخداموالفوائد المتوقعة مي افت التدقيق

كلما فاهم ذلك  وارشادات التدقيق السحابيبمعايير  أكةراهتماماً  مدققي الحسابات في العرات اعر 

  الفوائد المرجوة مله تعزيزفي ايجابياً 

ود عالقات تأثير إيجابية ومعلوية ، وجالدرافة تائل ااتةار العالقات بيي متغيرات  ايضاً  كما أظهرت  7

الفوائد المتوقعة وفهولة االفتخدام : بداللة) موقف مدققي الحسابات المستقليي والحكوميييبيي 
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للية المستقةلية الفتخدامهم ذلك التدقيق، وه ا ما يؤكد بعض وا لتدقيق السحابي(  حو االمتوقعة

 للمحافةييي القا و يييالتوصيات التي ارج بها المؤتمر للجمعية العراقية 

 الجهات الملظمة لمهلة التدقيق في العرات الدرافةوصي توفي فيات ما فةق مي افتلتاجات،   

 في إجراءات عملها وادماتها المقدمة: بترةيق التدقيق السحابياذ ما راةت  باآلتي

بافتخدام معايير  ي القا و يييديوان الرقابة المالية االتحادي والجمعية العراقية للمحافةييضرورة اهتمام   1

  (SSAE18( وتحديثاته )SSAE16) (، وISAE3402)الدولية، مثل  وارشادات التدقيق السحابي

في فيات تةلي ممارفات التدقيق السحابي، يلةغي عل  مدققي الحسابات المستقليي والحكومييي والهي ات   8

 يةالسحاب ان تكلولوجيا الحوفةةاحتضمي اجل  التي يعملون فيها تلمية وتروير المهارات التكلولوجية

 ، حت  لو بدا ذلك اير متوقع العمل عل  الترويل لهاو

في فيات ادمات  ضرورة إقامة دورات تعريفية وتدريةية حون فوائد تةلي ممارفات التدقيق السحابي  7

 العمالء  لتقليل مي مخاطر التكلولوجيات اللاش ة عل  اعمان شركاتوا المحافةة السحابية،

ضرورة اداان مستجدات العمل التدقيقي، وملها مفردات التدقيق السحابي في مادتي التدقيق والرقابة،   4

  و ظم المعلومات المحافةية لما تمثله مي مشهد االلفية الثالثة لمهلة التدقيق في بي ة العمل

كلولوجية لملظمات الخدمة في يلةغي عل  الشركات الرااةة باالفتفادة مي القدرات والخدمات الت  7

مجاالت المحافةة، اال تتجاهل المخاطر المحتملة التي يلروي عليها اعتماد تلك الخدمات، ويج  عليها 

 اللجوء ال  المدقق السحابي في تزويدها بالتأكيدات والضما ات الضرورية 

مدققي الحسابات  قفاراء وموا مستوىجاءت درافتلا عل  وفي إطار اقتراح العمل المستقةلي،   7

ومدققي  امكاديمييي مستوىالعمل عل  تروير مما يمكي لةاحثيي ااريي  المستقليي والحكومييي،

، كما يمكي إضافة متغيرات مستقةلية الحسابات العامليي في الشركات والملظمات الحكومية واالهلية

  قياس الخةرة التكلولوجية للمدققييأارى مثل 
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 ( عةارات افتمارة االفتةيان1الملحق )

 العبارات المتغيرات

ت ممارفا

التدقيق 

 السحابي

( SOC1تقرير )

 (I وع )

(SO11 :)( أعتقد بانSOC1-Iيتصف بسهولة ترةيقته ) ( وفقتاً إلرشتاداتSSAE16)  فتي

 تةلي ممارفات التدقيق السحابي 

(SO12 :)( أعتقد بانSOC1-I ) يساعد ي عل  الوصف المختصر لخدمات الةي ة السحابية

  تلك الخدمات في لحظة معيلةوااتةار اهدا  وضوابط الرقابة لدى مجهز 

( SOC1تقرير )

 (II وع )

(SO21:) ( أعتقد بانSOC1-II )أهمهتا وصتف  ظتام اتدمات المحافتةة  يوفر مزايا عديدة

 في تةلي ممارفات التدقيق السحابي  السحابية

(SO22:) ( أعتقتتتد بتتتانSOC1-II يستتتاعد ي علتتت  الوصتتتف )لختتتدمات الةي تتتة  التفصتتتيلي

  مدة زمليةدا  وضوابط الرقابة لدى مجهز تلك الخدمات في السحابية وااتةار اه

( SOC2تقرير )

 (I وع )

(SO31:) ( أعتقتتد بتتانSOC2-I ًيتصتتف بستتهولة ترةيقتته وفقتتا )فتتي تةلتتي  لختتدمات الثقتتة

 ممارفات التدقيق السحابي 

(SO32:) ( أعتقتتد بتتانSOC2-I يستتاعد ي علتت  الوصتتف المختصتتر ) لتتدى لختتدمات الثقتتة

 في لحظة معيلة  ةة السحابيةالمحافمجهز 

( SOC2تقرير )

 (II وع )

(SO41:) ( أعتقد بانSOC1-IIيتوفر مزايتا عديتدة ) فتي تةلتي  أهمهتا االمتي والخصوصتية

 ممارفات التدقيق السحابي 

(SO42:) ( أعتقد بانSOC1-II يساعد ي عل  الوصف التفصيلي )االمي والسترية  لمةادئ

 لدى مجهز تلك الخدمات في مدة زملية  والتوافريةوالخصوصية وتكاملية المعالجات 

( SOC3تقرير )

 (II وع )

(SO51:) ( أعتقد بانSOC3-II يوفر مزايا عديدة أهمها الشرح المةسط لخدمات الثقة في )

 تةلي ممارفات التدقيق السحابي للجمهور العام 

(SO52:) ( أعتقد بانSOC1-II يساعد ي عل  الوصف التفصيلي لمةادئ ) االمي والسترية

والخصوصية وتكاملية المعالجات والتوافرية لدى مجهز تلك الخدمات في متدة زمليتة وبلغتة 

 مةسرة 

السهولة المتوقعة الفتخدام 

 التدقيق السحابي

(PE1:)  فو  يكون فهل لممارفات التدقيق السحابي بان افتخدامي أعتقد 

(PE2:)  فو  يكون فهل  لممارفات التدقيق السحابيبان تعلمي أعتقد 

(PE3:)  ممارفات التدقيق السحابيبأ لي فو  اكون أكثر مهارة لو افتخدمت أعتقد  

الفوائد المتوقعة للتدقيق 

 السحابي

(PU1:)  مفيدة لعملي ممارفات التدقيق السحابي فتكونن باأعتقد  

(PU2:)   ة عملي مي إ تاجيممارفات التدقيق السحابي يزيد افتخدام فو 

(PU3:)   إل  تحسيي أداء عملي وفعاليتهممارفات التدقيق السحابي يؤدي افتخدام فو  

الموقف مي افتخدام التدقيق 

 السحابي

(AT1:)  لدي شعور إيجابي تجا  ممارفات التدقيق السحابي بشكل عام 

(AT2:)  مي المستحسي افتخدام ممارفات التدقيق السحابي 

(AT3:) ممتعة  تجربة ممارفات التدقيق السحابي يعد مافتخدا اميام ه   ظل في اعتقد 

اللية المستقةلية لالفتخدام 

 الفعلي للتدقيق السحابي

(IU1:) القري   المستقةل ممارفات التدقيق السحابي في افتخدام ا وي 

(IU2:) المستقةل  في ممارفات التدقيق السحابي يزداد بتةلي اهتمامي بان اعتقد 

(IU3:) متتاح هتو وكمتا عملي في المستراع فات التدقيق السحابي قدرممار افتخدام ا وي 

 الةي ة العراقية  في

(IU4:) ممارفات التدقيق السحابي  بافتخدام اماريي اوصي 

  اعداد الةاحثةالمصدر: 


