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 قدمة: امل

 منها في مواكبة التطور التكنولوجي؛ واستنادً العديد من الشركات في اململكة الع  اتجهت
ً
ا لتوجيهات ولي العهد ربية السعودية للحوسبة السحابية رغبة

. إلى جانب العديد من املزايا التي وجدتها هذه الشركات عند العمل (2030)السعودي األمير محمد بن سلمان وامتدادا لرؤية اململكة العربية السعودية  
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 ص:خاملل

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الحوسبة السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة وفًقا للعوامل املتعلقة بالشركات 

العاملين   الحسابات  ومراجعي  املراجعة  ومكاتب  املراجعة،  استخدام  محل  تم  كما  التحليلي،  الوصفي  املنهج  استخدام  تم  املراجعة.  بمكاتب 

 (.  124االستبانة للحصول على البيانات األولية من عينة من املراجعين العاملين بمكاتب املراجعة، حيث بلغ عدد االستجابات )

همها: هناك استخدام بدرجة عالية للشركات محل  أسفرت عملية تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضيات الدراسة عن عدة نتائج من أ 

يانات  املراجعة للحوسبة السحابية في تحديد أتعاب املراجعة، ومن أبرز ما يدعم ذلك قوة ومتانة نظام الرقابة الداخلية، قدرة الحفاظ على الب

السحابية. كما أظه البيئة  إدراك الشركة لحساسية بياناتها عند التخزين في  رت النتائج أن من بين العوامل التي تعزز استخدام  من االختراق، 

  مكاتب املراجعة للحوسبة السحابية القدرة على توسيع حجم االختبارات ونطاق الفحص، ثم سرعة إنجاز مكتب املراجعة لألعمال املوكلة إليه 

. كما بينت النتائج أن من بين العوامل
ً
التي تدعم استخدام مراجعي الحسابات للحوسبة    عند العمل واالستفادة من الخدمات املقدمة سحابيا

السحابية،   الحوسبة  بيئة  املراجعة في  التخطيط لعملية  الحسابات في  املراجعة تمثلت في مستوى معرفة مراجعي  أتعاب  السحابية في تحديد 

ا  توصلت  وقد  السحابة،  في  بياناته  تخزين  العميل عند  الحفاظ على خصوصية  في  الحسابات  أثر وعالقة وحرص مراجعي  إلى وجود  لدراسة 

 
ً
ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة    الستخدام الحوسبة السحابية في تحديد أتعاب املراجعة. كما بينت النتائج أنه ليست هناك فروقا

 
ً
وفقا السحابية  الحوسبة  استخدام  ال   حول  تعزى  الحسابات  ومراجعي  املراجعة،  ومكاتب  بالشركة  املتعلقة  العلمي، للعوامل  املؤهل  ختالف 

التدريبية في مجال الحوسبة السحابية. بينما أظهرت النتائج وجود فروق   حجم مكتب املراجعة، وعدد الدوراتالوظيفة الحالية، سنوات الخبرة،  

 ذات داللة إحصائية حول العوامل املتعلقة بمكاتب املراجعة باختالف املؤهل املنهي.

 . ؛ مراجعيين؛ مكتب مراجعةأتعاب عملية املراجعة؛ السحابيةالحوسبة  الكلمات املفتاحية:
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اململكة العربية السعودية في الوقت الحالي. إلى باستخدام الحوسبة السحابية واإلمكانيات الهالة التي وفرتها في ظل التطور السريع وامللحوظ الذي تشهده 

أيها حول صدق جانب ذلك لم يتوقف األمر عند رغبة الشركات في التطور وحدها أيًضا كان ملكاتب املراجعة التي تقف على مراجعة أعمال الشركات وإبداء ر 

ا في أسرع وقت حيث أصبحت تتجه تدريجًيا للعمل في بيئة الحوسبة السحابية القدرة على إنجازهوعدالة قوائمها املالية الرغبة العظمى في تطوير أعمالها و 

ر الجهد والوقوف على كافة تحدياتها إلى جانب الحفاظ على خصوصية بيانات عمالئها والتخلص من العديد من التعقيدات في األنظمة التقليدية وتوفي

عملية املراجعة وخاصة أن عملية املراجعة في   أتعابمر يمكن أن يؤثر بطريقة أو بأخرى على  والوقت إلى جانب السرعة في إنجاز أعمال املراجعة. هذا األ 

النصيب األكبر من  البيئة السحابية ستختصر على املراجعين العديد من األعمال التي كان من املمكن القيام بها في النظام التقليدي إلى جانب أنه كان لها 

املنطلق ستسلط الورقة العملية الضوء على أثر استخدام الحوسبة السحابية وأثر ذلك على  أتعابادة  جهد املراجع ووقته وبالتالي زي   أتعاب ه. ومن هذا 

 عملية املراجعة بناًء على مجموعة من العوامل التي ستؤثر في ذلك.

 مشكلة الدراسة:

عام وعلى القطاعات في اململكة العربية السعودية بشكل خاص   الحوسبة السحابية لكونها توجه العديد من القطاعات على املستوى العاملي بشكل

رض واقًعا وبدء االهتمام بها ووضع السياسات الخاصة بالعمل في البيئة السحابية وخاصة عند تحول غالبية الشركات للعمل في البيئة السحابية مما ف

وان ذلك يساهم بشكل كبير في تطوير مهام عملية املراجعة إلى جانب توفير   ،خاصة   على مهنة املراجعة بضرورة التطور والرقي إلى مستوى معظم الشركات

ة إلى التغلب وقت وجهد مراجعي الحسابات واختصار العديد من األعمال والوثائق التي من املفترض القيام بها في ظل املراجعة الحالية من ناحية والحاج

حسابات واملتعلقة بنقص الخبرات في مجال تكنولوجيا املعلومات والتخوف من العمل في البيئة السحابية على العديد من التحديات التي تواجه مراجعي ال

االنتقال فرض واقعً   .مع الحفاظ على خصوصية بيانات العميل املراجعة و ا  جديًد   اهذا  املترتبة على   تعابحاجة إلى إعادة النظر في تقدير األبعلى مهنة 

املراجعة باستخدام الحوسبة السحابية سيترتب عليها مهام إضافية يتحملها املراجع كمراجعة بيانات أكثر من شركة في وقت خاصة وأن  عملية املراجعة

العينات التقليدية واحد ومشاركة العمل مع مكاتب مراجعة أخرى عبر السحابة  من املراجعة الجزئية واالقتصار على 
ً
 ، والقيام باملراجعة الشاملة بدال

كل ذلك جعل من املهم دراسة هذا املوضوع  باإلضافة إلى ضرورة تطوير املراجعين ألنفسهم ملواكبة كل ما هو جديد في البيئة السحابية، (2021، )املنوفي

املنطلق تتحدد  ها. من هذا  أتعابعملية املراجعة بشكل خاص وإلى أي مدى ستتأثر    أتعابومعرفة مدى تأثر عملية املراجعة بهذا التحول بشكل عام وعلى  

 التالي: في اإلجابة على التساؤل الرئيس  مشكلة الدراسة

 عملية املراجعة من وجهة نظر املراجعين الخارجيين؟ أتعاباستخدام الحوسبة السحابية في تحديد و أثر ما ه

 أهمية الدراسة وأهدافها:

يسلط  حيث   ،ميز بندرته إلى جانب أن الدراسات السابقة فيه قليلةتتلخص أهمية الدراسة في كونها تبحث في موضوع له أهمية ومتعلق بموضوع يت

وحديثة جعل الضوء على مهنة املراجعة الخارجية لكونها مهنة مهمة ولها سياساتها وأنظمتها املستقلة وكون الحوسبة السحابية تمثل لها سياسة جديدة  

السحابي يعتبر مرجع للعديد من الدارسين والراغبين في البحث في هذا املجال ومعرفة مدى تأثير النظام  ولكونه    ،وضوع في حد ذاته أهمية خاصةمن هذا امل

وبناًء على ما تم ذكره في مشكلة الدراسة سابًقا. فإن أهداف    .عملية املراجعة   أتعاب  القدرة على التغلب على عقباته ومدى تأثيره في تحديدوالعمل فيه و 

 قاط التالية: الدراسة تنحصر في الن

 عملية املراجعة بناًء على العوامل املرتبطة بالشركة محل املراجعة.  أتعابالتعرف على أثر استخدام الحوسبة السحابية في تحديد  .1

 عملية املراجعة بناًء على العوامل املرتبطة بمكتب املراجعة. أتعابالتعرف على أثر استخدام الحوسبة السحابية في تحديد   .2

 عملية املراجعة بناًء على العوامل املرتبطة بمراجعي الحسابات. أتعابالتعرف على أثر استخدام الحوسبة السحابية في تحديد   .3

 فرضيات الدراسة:

على العوامل املرتبطة بالشركة محل  عملية املراجعة بناءً   أتعابيوجد أثر الستخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية في تحديد  الفرضية األولى: 

 املراجعة؛ وذلك من وجهة نظر املراجعين الخارجيين.

الثانية:  تحديد    الفرضية  في  السحابية  للحوسبة  السعودية  الشركات  الستخدام  أثر  بناءً عم  أتعابيوجد  املراجعة  بمكتب    لية  املرتبطة  العوامل  على 

 املراجعة؛ وذلك من وجهة نظر املراجعين الخارجيين.

السحابية في تحديد    الفرضية الثالثة: السعودية للحوسبة  الشركات  أثر الستخدام  بناءً   أتعابيوجد  املراجعة  املرتبطة بمراجعي   عملية  العوامل  على 

 ملراجعين الخارجيين. الحسابات؛ وذلك من وجهة نظر ا 
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 نطاق الدراسة ومحدداتها: 

مراجعين  اقتصر نطاق مجتمع الدراسة من الناحية امليدانية على مكاتب املراجعة في اململكة العربية السعودية وتحديًدا بمدينة جدة. ولم يمتد لل

 الداخليين في الشركات. 

 منهجية الدراسة: 

اال  املنهجين  الدراسة على  التحليلي. حيث تم اعتمدت هذه  البيانات    ستقرائي والوصفي  الدراسة    باستخدامجمع  البيانات   "االستبانةأداة  "لجمع 

مكتًبا( من   47والبالغ عددها )جدة  األولية التي تعبر عن أراء أفراد مجتمع الدراسة املتمثل باملراجعين الخارجيين في مكاتب املراجعة الخارجية بمنطقة  

 يحقق أهدافها تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي   ولتحليل كبيرة وشركات محلية ومكاتب فردية،بينهم مكاتب 
ً
 علميا

ً
 إحصائيا

ً
بيانات الدراسة تحليال

(SPSS  )( )  (؛24اإلصدار  استجابات من  الحصول على  تم  . حيث 
ً
إحصائيا ومعالجتها  الدراسة  بيانات  املستهدف124وذلك إلدخال  العينة  أفراد  ين ( من 

الباحثة على مقياس ليكرت    بالدراسة. واعتمدت  املعياري واختبار مربع كاي،  الحسابي واالنحراف  املتوسط  الدراسة، تم استخدام  والختبار فرضيات 

 (.1عالية )(، غير موافق بدرجة 2(، غير موافق )3(، موافق بدرجة متوسطة )4(، موافق )5الخماس ي والذي يتراوح من موافق بدرجة عالية )

 :الدراسات السابقة

سابقة والتي بحثت في تأثير الحوسبة السحابية على عدد من القطاعات املختلفة وتناولته من زوايا مختلفة. وبناء على هناك العديد من الدراسات ال

 اسة ومنها: ذلك ستعرض الباحثتان أبرز الدراسات السابقة التي تمت االستفادة منها والتي تتعلق بموضوع هذه الدر 

املراجع   أتعابتحديد في  وأثرهاواهمية استخدام تكنولوجيا املعلومات في الشركات  لى معرفة مدى قدرة إ  (Hoffman et al., 2018هدفت دراسة ) •

من الشركات بالواليات املتحدة األمريكية املختصة في مجال تكنولوجيا املعلومات وذلك خالل الفترة من تم تطبيق هذه الدراسة على عينة   الخارجي.

الشركات التي تتمتع بقدرات فائقة في مجال تقنية املعلومات تتحمل  الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومنها:    وتوصلتم.    2014إلى عام    2004عام  

إلى قدرة   لى ذلك تحتاج الشركات محل املراجعةإ ل املراجع من الشركات التي تفتقر لهذه التقنية. وباإلضافة  عم  أتعابفي تحديد    أعلىمستويات  

معرفة املراجع   مدى   تتناسب مع ذلك إلى جانببرامج و تطبيقات  استخدام    الجديدة مناملرتبطة باستخدام التقنيات  مواجهة التحديات  فائقة في  

املعلومات  م نظب املراجعة  زيادة تعقيدمع األخذ في االعتبار    ،اعليةبف  والعمل من خالله  تكنولوجيا  بها من جهد وبالتالي    عملية  ارتفاع وما يرتبط 

 عملية املراجعة.  تكاليف

 أدت إلى تغيير الطريقة التي تمارس بها الشركات محل املراجعة أعمالها والتي التطورات في تكنولوجيا املعلومات ( Han et al., 2016تناولت دراسة ) •

 Harte-Hanksاملعتمد على املالحظة من خالل قاعدة البيانات ) بشكل خاص. تم استخدام املنهج بشكل عام وعند إعداد بياناتها املالية ومراجعتها

Ci Technology  ترتب على هذه الدراسة عدة نتائج و .  مالحظة لعينة من الشركات في الواليات املتحدة األمريكية  8287( والتي اشتملت على ما يقارب

مما قد يقلل من    ةالتشغيل والرقابة الداخلي  اعليةمن خالل تحسين ف  راجعةاستخدام تكنولوجيا املعلومات يقلل بشكل كبير من مخاطر امل   وهي:

 من الشركات    ت تكنولوجيا املعلوماتدرجة تعقيد عمليا، و مخاطر الرقابة الداخلية
ً
تؤدي إلى استحداث مخاطر جديدة غير مألوفة ُمسبًقا لدى  كال

طبق في الشركة  محل املراجعة ومراجعي الحسابات
ُ
واملتعلقة بالتحديات املرتبطة بعملية املراجعة عند التأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية امل

؛ هذا األمر يتطلب جهد من املراجعين عند إجراء عمليات املراجعة املختلفة مما يؤدي إلى زيادة  خالفات املحاسبيةاكتشاف املوبالتالي القدرة على  

 عملية املراجعة.  أتعاب

) ركزت   • تحديد    (Amba & Al-Hajeri, 2013دراسة  في  تؤثر  التي  الخمس  العوامل  واختبار  أهمية فحص  املراجعة مثل عدد   أتعابعلى  عملية 

تحدي في  كبير  تأثير  لها  التي  واللوائح  التابعة،  الشركات  واملخزون، وعدد  املدينة  الحسابات  املعلومات، ومجموع  وتكنولوجيا   أتعاب د  املعامالت، 

الدراسةامل إجراء هذه  املنهج  راجعة. وتم  اعتماد  البحرين، وتم  الكبرى في مملكة  الشركات  القائم على  الوصفي  على عدد من    استخدام   التحليلي 

باستخدام أنظمة تكنولوجيا و شركات تابعة  مع عدة حجم املعامالت التي تنشأ تلخصت نتائج الدراسة في عدة نتائج ومنها: و . االستبانة كأداة للبحث

بعض املراجعين إلى مهارات متخصصة وشهادات مهنية   إلى حاجة. باإلضافة تكاليف عملية املراجعة بشكل كبير في زيادة املعلومات املتطورة تساهم 

أنظمة  ان الشركات محل املراجعة التي تستخدم  جانب    الداخلية إلىزيادة تعقيد برامج تكنولوجيا املعلومات وضوابط الرقابة    تتناسب معخاصة  

 أتعابعملية املراجعة مما سيفرض الوقت والجهد في مراجعي الحسابات مزيًدا من  ب قضاءستتطلتكنولوجية ُمعقدة 
ً
 . أعلى ا

  في تحديدتؤثر  والتي بدورها    الحسابات  مراجعةباملتطلبات التنظيمية لعملية    مرتبطةهناك عوامل  ن  أ ى  إل  ( Al-kasswna, 2012أشارت دراسة )  •

  املنهج الوصفي مستخدمه في ذلك  املراجعة،مكاتب  على عينة مناألردن  تم تطبيق الدراسة فياملعلومات.  في بيئة تكنولوجيا ةراجععملية امل أتعاب

  اإللكترونيةاملعامالت املالية  إلى نتائج ومنها: افتقار الدراسة وصلتتو لجمع معلومات عن عينة الدراسة.  االستبانةأداة البحث  باستخدامالتحليلي 

ة لتوجيه كافي  مهنية  توجيهات وجود  وعدم؛  املعلومات  كنولوجياتالحسابات في بيئة    راجعيوعدم وضوح مسؤوليات وواجبات م  لألنظمة التي تحكمها 

 عملية املراجعة.    عابأتمراجعي الحسابات للعمل بالشكل الصحيح في بيئة تكنولوجيا املعلومات كان لها األثر الواضح في ارتفاع 
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عملية املراجعة في ظل التطور التكنولوجي الذي   أتعابركزت على العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة    ومما سبق يتضح أن الدراسات السابقة 

عملية املراجعة لكونه من املواضيع املهمة في املراجعة لذلك كان    أتعابموضوع  يشهده العالم اليوم في شتى املجاالت. حيث تناولت الدراسات في مجملها  

ا لذات املوضع إال أنها  وإن كانت ستتطرق  إال أن هذه الدراسة    .النصيب الوافر من الدراسات والبحثله  
ً
ستبحث في جانب مختلف مما جعل لها أهداف

 . عملية املراجعة  أتعابخاصة وأنها ستبحث في تأثير استخدام الحوسبة السحابية ودورها في تحديد  مختلفة عن الدراسات السابقة

: الحوسبة السحابية
ً
 :أوال

  السحابيةمفهوم الحوسبة  •

أنها نموذج يتيح الوصول الشبكي السهل وحسب الطلب إلى مجموعة " الحوسبة السحابية على    (2019)  وتقنية املعلوماتاالتصاالت  وزارة  عرفت  

بشكل طالقها  مشتركة من املوارد الحاسوبية القابلة للتكوين مثل )الشبكات والخوادم والتخزين والتطبيقات والخدمات البرمجية( التي يمكن توفيرها وإ 

  لخدمة".سريع بأقل جهد إداري أو تفاعل بشري مع مقدم ا 

مصدر افتراض ي متاح عبر شبكة اإلنترنت تتم فيه نقل عملية املعالجة من حاسوب املستخدم إلى "أن الحوسبة السحابية  (  2020)  تيبيالعوذكر   

رامج  حواسيب خادمة عبر اإلنترنت، وحفظ ملفات املستخدم هناك ليستطيع املستخدم الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان وأي حاسوب، ولتصبح الب

 ". أو نافذة رقمية ات ويصبح حاسوب املستخدم مجرد واجههمجرد خدم

عرفتوب السابقة  التعاريف  على  أنها  الباحثتان    ناًء  على  السحابية  متاحالحوسبة  متطورة  خاللها  ة  تكنولوجيا  من  يتمكن  االنترنت  شبكة  عبر 

 . ليتمكن من الوصول إليها في أي وقت وبأقل جهد وتكلفةاملستخدم من الوصول إلى املوارد الحاسوبية وحفظ امللفات وتخزينها سحابًيا 

 سحابيةالأنواع خدمات الحوسبة  •

   ( 2020)الخرينج، املزين،  الحوسبة السحابية إلى ثالثة أقسام هي: ( إلى أنه يمكن تقسيم خدماتNISTيشير املعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا )

1.  ( كخدمة  التحتية  هذه    :( LaaSالبنية  ويستطيع تتيح  االستخدام،  على  بناًء  الدفع  ويتم  الحتياجاتهم،  تبًعا  التوسع  إمكانية  للعمالء  الخدمة 

 املستخدم التحكم في البرامج والتطبيقات والتخزين دون البنية التحتية األساسية للسحابة. 

التطبيقات دو   :(PaaSاملنصة كخدمة ) .2 للمطورين تمكنهم من تشغيل  املقدمة  الخدمات  التحكم في تعتبر من  لهم  الحاجة لتحميلها، وتتيح  ن 

 التطبيقات التي تم نشرها دون البنية التحتية األساسية للسحابة. 

للتطبيقات   للمستخدم الوصول تتيح  ، و كما أنها سهلة االستخدام  ؛يعتبر من الخدمات الشائعة للحوسبة السحابية  :(SaaSالبرمجيات كخدمة ) .3

 . والبرامج التي تمت اضافتها من قبل مزودي الخدمة

 أنواع الحوسبة السحابية •

 ( أنواع الحوسبة السحابية وهي:2019تناولت دراسة )خليل وخليل،   

 وهي السحابة الخاصة بمستخدم واحد تخضع لسيطرته الكاملة تتعامل مع البيانات بسرية تامة وذات جودة عالية. السحابة الخاصة: .1

  عبر شبكة عامة كاإلنترنت. وهي السحابة املتوفرة لعدة عمالء، يتشاركون موارد السحابة السحابة العامة: .2

الخاصة والعامة  السحابة الهجينة: .3 السحب  بين  التي تجمع  السحابة  السحب   ؛ وهي  األكثر سرية في  للبيانات  الخصوصية  والقادرة على توفير 

 الخاصة، وإمكانية االنتقال للسحب العامة للبيانات الغير سرية. 

 مميزات الحوسبة السحابية •

  مزايا منها: ( بعدة 2019بناء على دراسة )خليل وخليل،  تتميز الحوسبة السحابية

 .الحوسبة السحابية سهلة االستخدام والتنفيذ ال تتطلب من املؤسسات شراء أجهزة وما يرتبط بها من ترخيص للبرامج أو تنصيبها أو صيانتها .1

ل مع الترقيات تخفيض التكاليف املتعلقة باستخدام الخوادم الثابتة أو تطوير التطبيقات ملا تتمتع به الحوسبة السحابية من سرعة في التعام .2

 الحديثة عبر االنترنت. 

والحصول على بياناتهم وتطبيقاتهم في أي وقت ومن أي مكان تتوافر فيه خدمة   ،يستطيع املستخدمون الوصول إلى موارد الحوسبة السحابية .3

 االنترنت.

وإمكانية مشاركة املصادر    ،حيث قدرة املستخدمين في الوصول للعديد من التطبيقات والخدمات  العالية منتوفر الحوسبة السحابية املرونة   .4

 .من خالل خدمات الحوسبة السحابية

 تحديات الحوسبة السحابية •

 ( تحديات الحوسبة السحابية ومنها:  2017عريوة، و  ذكرت دراسة )خرخاش 

 لألداء الجيد للتطبيقات في بعض الحاالت التي تكون فيها بيانات املعامالت كثيفة.افتقار الحوسبة السحابية  األداء: .1

 املتمثل في قلق املستخدمين حول مدى الحفاظ على خصوصية وأمن البيانات املخزنة سحابًيا. األمن والخصوصية:  .2
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 من السيطرة الشبه كاملة على املنصات.  الذي يفرضه مقدمي خدمات الحوسبة السحابية التحكم: .3

 تفتقر الحوسبة السحابية لتقديم املوثوقية الدائمة على مدار الساعة. إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي أحياًنا أخرى. الدقة واملوثوقية: .4

 :عملية املراجعة أتعابثانًيا: 

املبالغ أو األجور أو الرسوم التي يتقاضاها املراجع نظير قيامه بعملية املراجعة   " عملية املراجعة على أنها  أتعاب( 2019) وأحمد صالح عرفت دراسة 

األ الذي تستغرقه    تعابلحسابات منشأة ما، ويتم تحديد حجم  للزمن  املراجعة واملراجع وفًقا  املنشأة محل  بين  يتم  الذي  االتفاق  عملية بموجب عقد 

املتغيرة املحددة وفًقا للوقت   تعابالثابتة الغير قابلة للزيادة في املستقبل، واأل  تعابات املطلوبة وحجم هذه العمليات، واملتمثلة في األاملراجعة ونوع الخدم

 الشرطية املبنية على تحقيق أمر مستقبلي معين"  تعاباملستغرق في عملية املراجعة والجهد املبذول، واأل

 ةعملية املراجع أتعابالعوامل املؤثرة في تحديد  •

 إلى مجموعتين وهي:  عملية املراجعة  أتعاب( العوامل املؤثرة في تحديد 2004) الخاطرو  قطب صنفت دراسة

تتمثل العوامل املرتبطة باملنشأة محل املراجعة في كافة العوامل املتعلقة باملؤشرات املستخرجة من    محل املراجعة:شركة  عوامل مرتبطة بال .1

، ومدى وجود فروع للمنشأة  املراجعة،القوائم املالية باإلضافة إلى العوامل الغير متعلقة بالقوائم املالية ومنها على سبيل املثال )حجم املنشأة محل  

 (. طبيعة القطاع الذي تنتمي إلية الشركة محل املراجعةوأخيًرا ، مدى قوة نظام املراقبة الداخلية ،شأة مدى فروع أو أقسام املن

املراجعة: .2 )  عوامل مرتبطة باملراجع ومكتب  املثال  املراجعة ومنها على سبيل  أو بمكتب  باملراجع  املرتبطة  العوامل  حجم مكتب  وتتعلق بكافة 

سمعة مكتب املراجعة، وأخيًرا خبرة املراجع في  ،  املراجعة، مدى تقديم مكتب املراجعة لخدمات استشارية، مدى تقييم املراجع ملخاطر املراجعة

 . لزمن(أعمال عملية املراجعة املتراكمة عبر ا 

ا: أثر استخدام الحوسبة السحابية في تحديد 
ً
 :عملية املراجعة أتعابثالث

أهدافها ودعم وتعزيز استراتيجياتها   املعلومات واالتصاالت في سبيل تحقيق  املختلفة عن تكنولوجيا  بأنواعها  )عبد ال تستغني منظمات األعمال 

أن اململكة العربية السعودية تعتبر واحدة من الدول الرائدة في قطاع  (  2019االتصاالت وتقنية املعلومات، وزارة  (. حيث ذكرت )2019توفيق،  ن و املحس

ادة تقنية املعلومات ليس ذلك فحسب حيث أنها مستعدة بشكل كامل لالستفادة من خدمات الحوسبة السحابية وهي إحدى الركائز األساسية لدعم وقي

ربية السعودية. وكما دعت إلى ضرورة مواكبة التطور العاملي على مستوى جميع القطاعات العامة والخاصة ولكون قطاع التحول الرقمي في اململكة الع

من مزاياها    واالستفادة املراجعة إحدى هذه القطاعات فهي تسعى إلى تطوير املهنة إلدراك ووعي مراجعي الحسابات بأهمية استخدام تكنولوجيا املعلومات  

ها أتعابتحدياتها فقد كان لها النصيب األكبر من الدراسة والبحث ومعرفة تأثير استخدام تكنولوجيا املعلومات على املهنة بشكل عام وعلى  والوقوف على  

 ( . 2015) ضيف هللا، بشكل خاص 

األمين،  2004والخاطر،    دراسة ) قطب  تطرقت املرتبطة بتحديد    إلى  ( 2017،  اإليراد األساس ي   أتعابالعوامل  املراجعة وأنها تمثل مصدر  عملية 

تتناسب مع   أن  الضروري  املراجعة ومن  بأعمالهم.   ما يبذلونهملكاتب  تكاليف ومسؤوليات تجاه قيامهم  الحسابات من جهد وما يتحملونه من  مراجعي 

 وأخيًرا بمراجعي الحسابات.  صنفت الدراسات العوامل إلى عوامل متعلقة باملنشأة محل املراجعة، وبمكتب املراجعة،

عملية املراجعة. ووضحت الدراسة   أتعاببدراسة وتحليل تأثير تكنولوجيا املعلومات كأحد العوامل التي تؤثر في تحديد    (al-kasswna, 2012) قامت

املستندات الورقية املؤيدة للقيد املحاسبي وبالتالي صعوبة   اختفاءأن تطبيق تكنولوجيا املعلومات له تأثير كبير على طبيعة النظام املحاسبي من حيث  

خاصة وأن املراجع سيقوم بالبحث عن طرق بديلة للحصول حصول املراجع على أدلة اإلثبات األمر الذي بدورة سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف عملية املراجعة  

ه قائمة على التأكد من صحة املواقع إضافية جديد  أعمالعلى أدلة اإلثبات املؤيدة لرأيه. باإلضافة إلى أن عمل املراجع لن يتوقف عند هذا فقط فهناك  

تحيط    اإللكترونية التي  املخاطر  وتنوع  املختلفة  التعامالت  في  بيئة املستخدمة  في  املراجع  تعكس طبيعة عمل  أن  ينبغي  ذلك  وبناًء على  األنظمة.  بتلك 

عمل املراجع التي قد تزيد تكلفتها في حين استعانة مراجعي الحسابات بخبراء لتقييم النظام االلكتروني إلنجاز مهام عملية   أتعابتكنولوجيا املعلومات  

إلى   باإلضافة  املعلاملراجعة.  تكنولوجيا  دراسة  لدى مراجعي أن  املعلومات  تكنولوجيا  في  ومهارة  املعرفة  يتطلب وجود مستوى من  ومات كمعامل مؤثر 

حيث ذكرت الدراسة أن مستوى استخدام تكنولوجيا املعلومات في الشركة   عملية املراجعة.  أتعابالحسابات مما سيؤثر بطريقة أو بأخرى في تحديد  

املراجعة وأن مستوى التأهيل العلمي والعملي للمراجع ومدى فهمه للعمل في بيئة تكنولوجيا املعلومات ومدى عملية    أتعابمحل املراجعة سيؤثر في تحديد  

مراجع في هذه استخدام مكتب املراجعة للتكنولوجيا ومسئولياته وواجباته تجاه العمل في بيئة تكنولوجيا املعلومات ومستوى التأهيل العلمي والعملي لل

 عملية املراجعة بالنسبة ملراجعي الحسابات ومكتب املراجعة. أتعابمن العوامل املؤثرة في تحديد  التكنولوجيا الحديثة

 
ً
ما  واستنادا أن    على  الباحثتان  ترى  استخدام  سبق  عند  قياسه  يمكن  وما  املعلومات  تكنولوجيا  ملستقبل  طريق  إال  ماهي  السحابية  الحوسبة 

 
ً
عند استخدام الحوسبة السحابية وخاصة أن األخيرة تعد أكثر مخاطرة الشتمالها على تحديات من الضروري   تكنولوجيا املعلومات يمكن قياسه أيضا

 والقدرة على التغلب عليها وخاصة إذا تم االتفاق مع شركات أجنبية للحصول على خدمات الحوسبة السحابية 
ً
ألن الحفاظ على خصوصية مواجهتها أوال

في غاية الخطورة   يصبح  مرفإن األ   ؛وفي حالة فقدان العميل للثقة في مكتب املراجعة  ،ول ملكتب املراجعة ومراجعي الحساباتبيانات العمالء يعد الهدف األ 
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ترتفع   وبالتالي  تعقيًدا  أكثر  ويصبح  األمر صعوبة  فيزيد  العمالء  مع  املتبادلة  الثقة  مبنية على  املراجعة  وأن عملية  املراجعة  أتعابخاصة  لذلك    عملية 

تختلف عن العوامل في بيئة الحوسبة السحابية وهو ما سيتم التعرف عليه في هذه   ال  وامل التي يمكن قياسها عند استخدام تكنولوجيا املعلومات قدفالع

 الدراسة. 

 عرض وتحليل نتائج الدراسة

 اختبار ثبات وصدق أداة االستبانة   •

 :
ً
   :صدق االستبانةأوال

أدوات البحث العلمي للحصول على البيانات األولية التي تساهم في تحقيق أهداف الدراسة، باستخدام    االستبانة كأحدتم التحقق من صدق أداة  

وجاءت النتائج كما هو مبين بالجدول   إليه.في االستبانة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي  كل فقرة معامل االرتباط بيرسون وذلك لقياس درجة ارتباط  

 التالي:  

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه       : (1جدول )

رقم  

 العبارة  

رقم   معامل االرتباط 

 العبارة 

رقم   معامل االرتباط 

 العبارة 

رقم   معامل االرتباط 

 العبارة 

 معامل االرتباط 

1 **0.495 10 **0.762 19 **0.573 28 **0.797 

2 **0.695 11 **0.799 20 **0.676 29 **0.822 

3 **0.249 12 **0.749 21 **0.577 30 **0.793 

4 **0.661 13 **0.731 22 **0.685 31 **0.608 

5 **0.777 14 **0.743 23 **0.776 32 **0.793 

6 **0.524 15 **0.659 24 **0.681 33 **0.775 

7 **0.700 16 **0.745 25 **0.691 34 **0.762 

8 **0.750 17 **0.818 26 **0.787 35 **0.771 

9 **0.698 18 **0.782 27 **0.780 36 **0.775 

 عند مستوى 
ً
 ( 0.01الداللة )** تشير إلى أن معامل االرتباط دال إحصائيا

 املصدر: من إعداد الباحثتان                       

 عند مستوى  أ   أعاله ويتضح من النتائج بالجدول  
ً
ن جميع عبارات االستبانة ترتبط مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه على نحو دال إحصائيا

(.  وبالتالي نستنتج من ذلك أن جميع العبارات تحقق أهداف 0.822- 0.249االرتباط تراوحت ما بين )(، كما بينت النتائج أن قيم معامالت  0.01املعنوية )

 القياس املرجوة، وذلك ألنها تمتعت بدرجة عالية من الصدق.

: ثبات أداة االستبانة )االتساق الداخلي(: 
ً
 ثانيا

 النتائج:   الجدول التاليتم التحقق من الثبات الكلي ألداة الدراسة )االستبانة( ومحاورها عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ، ويوضح 

 يوضح معامالت ألفا كرونباخ للثبات الكلي لالستبانة ومحاورها : (2جدول )

 معامل الثبات   عدد الفقرات    

 0.874 12 العوامل املتعلقة بالشركة  

 0.907 12 العوامل املتعلقة بمكتب املراجعة  

 0.934 12 العوامل املتعلقة باملراجعين  

 0.958 36 الثبات الكلي 

 املصدر: من إعداد الباحثتان                        

 أن أداة الدراسة )االستبانة( قد حققت درجة  أعاله  يتضح من الجدول  
ً
من الثبات، حيث بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ للثبات الكلي    عالية جدا

إلى سالمة إجراءات بناء االستبانة وسالمة األسئلة   تانوهذا يطمئن الباحث (،0.70(، حيث تفوق هذه القيمة الحد املسموح به للثبات واملقدر ب )0.958)

 التي تحويها.  

االستبانة عن طريق التجزئة النصفية وذلك من خالل حساب درجة االرتباط بين البنود الزوجية والبنود بالتحقق من ثبات    تانكما قامت الباحث

فية، وكذلك الفردية، حيث تم حساب معامل االرتباط سبيرمان براون بين البنود الفردية والبنود الزوجية، ومن ثم تصحيحه بمعامل جتمان للتجزئة النص

  التالي:نصف، وجاءت النتائج كما هو مبين بالجدول  حساب معامل ألفا كرونباخ لكل

 

 

 



 سمري & اال الشمراني                                                      استخدام الحوسبة السحابية ودورها في تحديد أتعاب عملية املراجعة من وجهة نظر املراجعين 

Global Journal of Economics and Business, 10(2) (2021), 246-258 
 252 

 

 يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة عن طريق التجزئة النصفية : (3جدول )

 قيمة املعامل   عدد البنود   املعامل  

 0.917 18 النصف األول 

 0.938 18 النصف الثاني

 0.888**  براون    - معامل االرتباط سبيرمان

 0.887**  معامل االرتباط جتمان للتجزئة النصفية 

 عند مستوى الداللة )                             
ً
 (0.01** تعني أن معامل االرتباط دال إحصائيا

                         املصدر: من إعداد الباحثتان                                       

بالجدول   النتائج  بلغت قيمة معامل   أعاله ويتضح من  الثبات، حيث   قد حققت درجة عالية من 
ً
أيضا النصفية  التجزئة  االستبانة عند  أداة  أن 

الي فإن جميع هذه املؤشرات تعزز (. وبالت0.887بينما بلغت قيمة معامل جتمان للتجزئة النصفية أي معامل التصحيح )  (،0.888االرتباط سبيرمان براون )

 من الوثوق في النتائج التي تتوصل إليها الدراسة.

ا: 
ً
 نتائج اختبار فرضيات الدراسة     ثالث

حديد  في هذا الجزء من تحليل الدراسة تناولت الباحثتان تحليل وتفسير استجابات أفراد العينة املتعلقة بأثر استخدام الحوسبة السحابية في ت

عوامل املتعلقة عملية املراجعة من خالل ثالث محاور، حيث ترتبط هذه املحاور بالعوامل املتعلقة بالشركات والعوامل املتعلقة بمكتب املراجعة وال  أتعاب

في هذا الجزء إلى اختبار فرضيات الدراسة وذلك من خالل التعرف على مدى وجود تأثير الستخدام الحوسبة السحابية   تانباملراجعين. حيث تسعى الباحث

 املراجعة من وجهة نظر املراجعين الخارجيين بمدينة جدة.  أتعابعلى تحديد 

حيث تم عرض النتائج كما في الجداول   (،2X)املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واختبار مربع كاي  والختبار فرضيات الدراسة، تم استخدام  

 التالية:  

على    عملية املراجعة بناءً   أتعابيوجد أثر الستخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية في تحديد    :: وتنص علىىنتائج اختبار الفرضية األول

 العوامل املرتبطة بالشركة محل املراجعة وذلك من وجهة نظر املراجعين الخارجيين.  

الشركا أثر استخدام  املراجعين حول  العينة من  أفراد  الفرضية تم عرض وجهات نظر  السحابية في تحديد  والختبار هذه  السعودية للحوسبة  ت 

 عملية املراجعة بناء على العوامل املرتبطة بالشركة محل املراجعة من وجهة نظر املراجعين الخارجيين، كما هو في الجدول التالي:  أتعاب

افات املعيارية الستجابات املراجعين الخارجيي: (4جدول )  أتعابحول أثر استخدام الشركات للحوسبة السحابية لتحديد ن املتوسطات الحسابية واالنحر

 املراجعة بناء على العوامل املرتبطة بالشركة محل املراجعة 

املتوسط   العوامل املرتبطة بالشركة محل الدراسة   رقم 

 الحسابي  

االنحراف  

 املعياري  

 الترتيب درجة األثر  

 4 عالية 0.87 4.02 لحوسبة السحابية.االشركة  تستخدم  1

2  
 
 6 عالية 0.75 3.93 الشركة مخاطر استخدام الحوسبة السحابية. در قت

 12 عالية 1.03 3.65 رجة تعقيد العمليات في بيئة الحوسبة السحابية.دتدرك الشركة  3

 1 عالية 0.93 4.15 .تمتلك نظام رقابة داخلي قوي  4

 7 عالية 0.85 3.92 موظفي الشركة بالعمل في بيئة الحوسبة السحابية يلم 5

 11 عالية 0.99 3.69 بين املراجع الداخلي والخارجي.  يوجد تعاون وتنسيق 6

 3 عالية 0.92 4.03 حساسية بياناتها عند تخزينها في البيئة السحابية.تدرك الشركة مدى  7

 8 عالية 0.96 3.92 السحابة. الشركة طبيعة عملها في تفهم  8

بالرغم من أن معايير العمل في البيئة    تثق 9 الشركة في العمل في البيئة السحابية 

 السحابية مازالت ناشئة 

 10 عالية 0.86 3.90

خزنة سحابًيا.بحذر عند   الشركةتتعامل  10
 
 9 عالية 0.94 3.92 فقدان البيانات امل

خزنة.  يستخدم نظام سحابي مناسب 11
 
 5 عالية 0.88 3.98 لحساسية البيانات امل

 2 عالية 0.95 4.07 على بياناتها من االختراق تحافظ الشركة  12

   0.59 3.93 املتوسط الحسابي املرجح العام   

 املصدر: من إعداد الباحثتان                   

الشر  استخدام  تأثير  حول  الحالية  الدراسة  في  املشاركين  الخارجيين  املراجعين  من  العينة  أفراد  استجابات  أعاله  بالجدول  النتائج  كات تناولت 

ة، حيث املراجعة الخارجية من وجهة نظر املراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب املراجعة في مدينة جد  أتعابتحديد  في  السعودية للحوسبة السحابية  

( بلغت  العام  املرجح  الحسابي  املتوسط  قيمة  أن  )3.93بينت  وانحراف معياري قدره  املراجعين 0.59(  من  العينة  أفراد  أن غالبية  ذلك  نستنتج من   .)

عملية املراجعة الخارجية. وهذا   أتعابأن هناك أثر بدرجة كبيرة الستخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية في تحديد  على  الخارجيين يوافقون  
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درجة عالية الستخدام الحوسبة السحابية تأثير بيبين أن العوامل املرتبطة بالشركة والخاصة باستخدام الحوسبة السحابية تشير بشكل عام إلى وجود  

 عملية املراجعة الخارجية  تعابأ في تحديد 

الباحث  ومما سبق املتعلقة    تانتستخلص  العوامل  الحالية حول  الدراسة  املشاركين في  الخارجيين  املراجعين  من خالل تحليل وتفسير استجابات 

من أهمها: قوة ومتانة ية بعدة عوامل تأثير الحوسبة السحاب املراجعة الخارجية، أتعابباستخدام الشركات محل الدراسة للحوسبة السحابية في تحديد 

ة السحابية، مستوى نظام الرقابة الداخلية، قدرة الشركة في الحفاظ على بياناتها من االختراق، إدراك الشركة ملدى حساسية بياناتها عند تخزينها في البيئ

خزنة. وبالتالي فإن هذه النتيجة تثبت صحة الفرض السحابي املستخدم املناسب لحساسية البي  وللنظاماستخدام الشركة للحوسبة السحابية،  
ُ
انات امل

 .األول من الدراسة

عملية املراجعة بناء على   أتعابيوجد أثر الستخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية في تحديد     : نتائج اختبار الفرضية الثانية: وتنص على

 العوامل املرتبطة بمكاتب املراجعة الخارجية وذلك من وجهة نظر املراجعين الخارجيين. 

 والختبار هذه الفرضية، تم عرض النتائج كما هو مبين بالجدول التالي: 

افات املعيارية الستجابات املراجعين الخارجيين حول أثر استخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية لتحد: (5جدول ) يد  املتوسطات الحسابية واالنحر

 املراجعة بناء على العوامل املرتبطة بمكاتب املراجعة أتعاب

املتوسط   العوامل املرتبطة بمكاتب املراجعة     رقم 

 الحسابي  

االنحراف  

 اري  املعي

 الترتيب درجة األثر  

 9 عالية   0.85 4.02 حوسبة السحابية.ال مكتب املراجعة   يستخدم  1

 6 عالية   0.93 4.06 سمعة جيدة في مجال الحوسبة. يمتلك مكتب املراجعة   2

 10 عالية   0.94 3.95 ا.الخدمات التي يقدمها مكتب املراجعة سحابيً  تتنوع 3

 12 عالية   0.99 3.87 لتدريب العاملين في مجال الحوسبة السحابية.نظام فعال يوجد  4

 8 عالية   0.89 4.03 نظمة تعمل من خالل السحابة.أ  مكتب املراجعة يمتلك 5

 5 عالية   1.01 4.07 فريق متخصص للمراجعة في البيئة السحابية. مكتب املراجعة  يوجد لدى  6

حجم املخاطر التي يمكن أن يتعرض لها عند حفظ البيانات  يقدر مكتب املراجعة  7

 في البيئة السحابية.

 11 عالية   0.90 3.90

من الخدمات  باالستفادة عمال املوكلة إلية األ إنجاز  يعمل مكتب املراجعة على  8

 .املقدمة سحابًيا

 2 عالية   0.81 4.14

  0.81 4.25 .توسيع حجم االختبارات ونطاق الفحص مكتب املراجعة يستطيع 9
ً
 1 عالي جدا

 4 عالية 0.87 4.13 .عامل مكتب املراجعة مع شركات عاملية سحابًياتي  10

اقبة جودة األداء املنهي سحابًيا في مكاتب املراجعة. يوجد نظام فعال مل 11  3 عالية   0.86 4.14 ر

 7 عالية   0.93 4.04 . مكاتب املراجعة في مجال الحوسبة تنافس 12

  عالية   0.63 4.05 املتوسط الحسابي املرجح العام   

 املصدر: من إعداد الباحثتان               

بالجدول تناولت   الشركات   النتائج  استخدام  تأثير  حول  الحالية  الدراسة  في  املشاركين  الخارجيين  املراجعين  من  العينة  أفراد  استجابات  أعاله 

لتحديد   السحابية  للحوسبة  الخارجيين    أتعابالسعودية  املراجعين  نظر  وجهة  من  املراجعة،  بمكاتب  املرتبطة  العوامل  على  بناء  الخارجية  املراجعة 

أن هناك تأثير بدرجة عالية الستخدام للحوسبة السحابية في تحديد   على  أن غالبية أفراد العينة من املراجعين الخارجيين يوافقون   العاملين، حيث يتضح

ود تأثير عملية املراجعة الخارجية. وهذا يبين أن العوامل املرتبطة بمكاتب املراجعة والخاصة باستخدام الحوسبة السحابية تشير بشكل عام إلى وج  أتعاب

 عملية املراجعة الخارجية.  أتعابدرجة عالية الستخدام الحوسبة السحابية في تحديد ب

اء أفراد العينة حول العوامل املؤثرة على استخدام الحوسبة السحابية واملتعلقة بمكتب املراجعة،  وخالصة ملا سبق فيما يتعلق بتحليل وتفسير آر 

   يتضح أن هناك العديد من العوامل املؤثرة 
ً
سرعة إنجاز مكتب املراجعة ويليه  القدرة على توسيع حجم االختبارات ونطاق الفحص،    ومنها:  بدرجة عالية جدا

 . لعمل واالستفادة من الخدمات املقدمة سحابًياعند ا ه لألعمال املوكلة إلي

عملية املراجعة بناء على العوامل   أتعابمن ذلك أن هناك تأثير الستخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية في تحديد  وتستنتج الباحثتان        

 صحة الفرض الثاني من الدراسة.مما يثبت املرتبطة بمكاتب املراجعة الخارجية وذلك من وجهة نظر املراجعين الخارجيين 

عملية املراجعة بناء على    أتعابيوجد أثر الستخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية في تحديد    : وتنص على: ةنتائج اختبار الفرضية الثالث

 .العوامل املرتبطة باملراجعين الخارجيين

 والختبار هذه الفرضية، تم عرض النتائج كما هو مبين بالجدول التالي: 
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افات املعيارية الستجابات املراجعين الخارجيين حول أثر استخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية لتحد: (6جدول ) يد  املتوسطات الحسابية واالنحر

 باملراجعين الخارجيين الخارجية بناًء على العوامل املرتبطة   املراجعة أتعاب

املتوسط   العوامل املرتبطة باملراجعين الخارجيين     رقم 

 الحسابي  

االنحراف  

 املعياري  

 الترتيب درجة األثر  

 11 عالية   0.84 3.97 املعرفة العلمية في بيئة الحوسبة السحابية  الحسابات ي يمتلك مراجع 1

 12 عالية   0.93 3.94 في البيئة السحابية. مالحسابات بمسئولياته  يمراجع يدرك 2

. يستطيع 3
ً
 3 عالية   0.86 4.11 مراجع الحسابات جمع أدلة اإلثبات املخزنة سحابيا

 1 عالية   0.86 4.16 لعملية املراجعة في بيئة الحوسبة السحابية.  مراجعي الحسابات يخطط 4

. خبرة  الحساباتمراجعي يمتلك  5
ً
 7 عالية   0.85 4.02 في العمل سحابيا

 10 عالية   0.95 3.98 مراجعي الحسابات بضوابط العمل سحابًيا. يلتزم  6

الحسابات  ي  7 في   على  الحفاظ في  حرص مراجعي  بياناته  تخزين  العميل عند  خصوصية 

 السحابة. 

 2 عالية   0.92 4.15

 9 عالية   0.94 3.98 الحسابات في اكتشاف األخطاء الجوهرية سحابيا.  يمراجع يسرع 8

 5 عالية   0.86 4.06 مخاطر عملية املراجعة في بيئة الحوسبة السحابية.ت  الحسابا يمراجع يقيم  9

 6 عالية   0.90 4.04 حجم املعامالت التي يقوم بها مراجعي الحسابات سحابًيا.يقدر مراجعي الحسابات   10

 4 عالية   0.84 4.07 الحسابات بالقواعد واملعايير املهنية في البيئة السحابية ي مراجع يلتزم  11

العملمراجعي    يستطيع 12 تحكم    الحسابات  التي  املعايير  قصور  ظل  بيئة  العمل  في  في 

 .الحوسبة السحابية

 8 عالية   0.91 4.01

  عالية   0.68 4.04 املتوسط الحسابي املرجح العام   

 املصدر: من إعداد الباحثتان                  

الجدول    في  النتائج  الشركات بينت  استخدام  تأثير  الحالية حول  الدراسة  في  املشاركين  الخارجيين  املراجعين  العينة من  أفراد  استجابات  أعاله 

غالبية أفراد العينة الخارجيين. اتضح من ذلك أن املراجعة الخارجية بناًء على العوامل املرتبطة باملراجعين  أتعابالسعودية للحوسبة السحابية لتحديد 

عملية املراجعة الخارجية بناء على العوامل املرتبطة  أتعابالحوسبة السحابية في تحديد  تأثير الستخدامأن هناك  على عين الخارجيين يوافقون من املراج

بالشركات  املراجعة الخارجية    أتعابتحديد  وجوهري في    مهم   دور   للحوسبة السحابية له  الخارجيين  مدى استخدام املراجعين  باملراجعين. وهذا يبين أن

 السعودية. 

الشركات السعودية للحوسبة السحابية بناًء على العوامل املرتبطة باملراجعين   الستخدام أثرأنه يوجد  للباحثتينومن نتائج الجدول السابق اتضح 

ومن أهم تلك العوامل ما يلي: مستوى معرفة مراجعي الحسابات في التخطيط لعملية   املؤثرة   الخارجيين، فقد كشفت النتائج أن هناك العديد من العوامل

ا  مراجعي  حرص  السحابية،  الحوسبة  بيئة  في  مراجعي املراجعة  قدرة  السحابة،  في  بياناته  تخزين  عند  العميل  خصوصية  على  الحفاظ  في  لحسابات 

 
ً
املخزنة سحابيا اإلثبات  أدلة  السحابية، ، و الحسابات على جمع  الحوسبة  بيئة  املراجعة في  الحسابات في تقييم مخاطر عملية  مستوى معرفة مراجعي 

مما   هنية في البيئة السحابية، باإلضافة إلى ذلك حجم املعامالت التي يقوم بها مراجعي الحسابات سحابًياالتزام مراجعي الحسابات بالقواعد واملعايير املو 

 يثبت صحة الفرض الثالث من الدراسة.  

 ملخص نتائج الدراسة: 

 النتائج التالية:  بناء على تحليل بيانات الدراسة واإلجابة عن األسئلة البحثية واختبار فرضيات الدراسة، فقد خلصت الدراسة إلى

أث • هناك  أن  على  يوافقون  الخارجيين  املراجعين  من  العينة  أفراد  غالبية  أن  الدراسة  نتائج  للحوسبة  ر  أظهرت  السعودية  الشركات  الستخدام 

العوامل    أتعابالسحابية في تحديد   أهم  أن من  بينت  الخارجية. حيث  املراجعة  الرقابة   التي ساهمتعملية  في ذلك تمثلت في: قوة ومتانة نظام 

م السحابية،  البيئة  في  تخزينها  بياناتها عند  ملدى حساسية  الشركة  إدراك  االختراق،  بياناتها من  الحفاظ على  في  الشركة  ستوى الداخلية، قدرة 

خزنة. وللنظامة السحابية، استخدام الشركة للحوسب
ُ
 السحابي املستخدم املناسب لحساسية البيانات امل

العديد • أن هناك  املراجعة، يتضح  السحابية واملتعلقة بمكتب  الحوسبة  املؤثرة على استخدام  بالعوامل  يتعلق  أنه فيما  الدراسة  نتائج  من    بينت 

القدرة على توسيع حجم االختبا أهمها  املؤثرة، ومن  األولالعوامل  املرتبة  الفحص، حيث حاز على  املرتبطة بمكتب   ىرات ونطاق  العوامل  بين  من 

 
ً
، فعالية املراجعة، ويليه العوامل التالية: سرعة إنجاز مكتب املراجعة لألعمال املوكلة إلية عند العمل واالستفادة من الخدمات املقدمة سحابيا

 في مكاتب
ً
املراجعة، السمعة الجيدة ملكتب املراجعة في مجال الحوسبة، عمل مكتب املراجعة مع شركات    نظام مراقبة جودة األداء املنهي سحابيا

 
ً
 وجود فريق متخصص للمراجعة في البيئة السحابية.  ، عاملية سحابيا

هناك   • أن  النتائج  الستخدامكشفت  تحديد    أثر  في  السحابية  للحوسبة  السعودية  ال   أتعابالشركات  على  بناًء  املراجعة  املرتبطة  عملية  عوامل 

ي بيئة  باملراجعين الخارجيين، حيث بينت النتائج أن من أهم تلك العوامل ما يلي: مستوى معرفة مراجعي الحسابات في التخطيط لعملية املراجعة ف

لحسابات على الحوسبة السحابية، حرص مراجعي الحسابات في الحفاظ على خصوصية العميل عند تخزين بياناته في السحابة، قدرة مراجعي ا 
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ً
مستوى معرفة مراجعي الحسابات في تقييم مخاطر عملية املراجعة في بيئة الحوسبة السحابية، التزام مراجعي  ، و جمع أدلة اإلثبات املخزنة سحابيا

.  حجم املعامالت التي يقوم بها مراجعي الحسابات سحاوأخيًرا الحسابات بالقواعد واملعايير املهنية في البيئة السحابية، 
ً
 بيا

 توصيات الدراسة:

      توص ي الدراسة بما يلي:

والوقت   ة؛املراجعوالعمل على تطويرها بما يتناسب مع عملية    بها  االلتزاممع ضرورة    ضرورة وضع معايير تحكم عمل املراجعة في البيئة السحابية •

العمل في  املبذول   ؛املستغرق  أل  ،والجهد  األدنى  الحد  تحديد  املنشأة وحجم مخاطر    تعابمع  الهامة كحجم  الخصائص  بعض  بناء على  املراجعة 

 املراجعة. 

السحابية ونشر الوعي والتثقيف بأهمية ذلك • العمل في البيئة  ، فزيادة الوعي لدى مراجعي الحسابات يترتب عليها تدريب مراجعي الحسابات على 

 . املراجعة عملية  تعابالتحديد الدقيق أل

عملية املراجعة في البيئة السحابية أن تكون بواسطة فريق متخصص باملراجعة في البيئة السحابية قادر على تحديد مدى  أتعابينبغي عند تحديد  •

  قدرة النظام السحابي املستخدم في الحفاظ على خصوصية بيانات العميل.

 الداخليين في الشركات محل املراجعة ملعرفة وجهات نظرهم أيًضا. إجراء الدراسة على املراجعين ضرورة  •

عملية املراجعة بشكل يتناسب مع درجة تعقيد    أتعاباستخدام منهج دراسة الحالة للوقوف بشكل واقعي على متغيرات هذه الدراسة وتحديد    -5 •

  عملية املراجعة في البيئة السحابية بصورة أكثر دقة. 

 املراجع:

 :
ً
 :العربية  املراجعأوال

1. ( عياش  ماهر  في    .(2017األمين،  املؤثرة  تحديدها  أتعابالعوامل  الخارجي وطرائق  الحسابات  والدراسات   .مدقق  للبحوث  تشرين  جامعة  مجلة 

 .  73-51 (:2)39 :العملية

امللتقى العملي الدولي حول التحول الرقمي للمؤسسات    .أهمية استخدام الحوسبة السحابية في املؤسسات  .(2017خرخاش، سامية، عريوة، محاد ) .2

 .نوفمبر، الجزائر 13 و12والنماذج التنبؤية على املعطيات الكبيرة يومي 

املجلة العلمية للمكتبات    .دور الحوسبة السحابية في تطوير خدمات املعلومات في املكتبات األكاديمية  .(2020الخرينج، ناصر متعب، املزين، احمد ) .3

 .43 -9 (:4)2 :وثائق واملعلوماتوال

في الفترة    العراق،  .جامعة دهوك  .األول املؤتمر العلمي    .الحوسبة السحابية الواقع والتحديات  .(  2019)  خليل، توركان احمد، خليل، املاس احمد .4

 شباط.  12-11من 

الناصر محمد ) .5 الخارجية  أتعابأثر    . (2019صالح، خالد يوسف، أحمد، عبد  املراجعة  تقارير  العربية   .املراجعة في فاعلية  األمريكية  األكاديمية 

 . 102 -87  (:35)10 للعلوم والتكنولوجيا،

كلية العلوم   .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشهيد حمه خضر  .دور تكنولوجيا املعلومات في تطوير مهنة املراجعة  .(2015ضيف هللا، إلهام ) .6

 الجزائر.  .االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 Journal .التحديات املعاصرة لحوكمة بيانات الحوسبة السحابية في مراكز املعلومات   .(2019عبداملحسن، عامر عبدالرزاق، توفيق، أحمد زهير) .7

of Economics and  Administrative Science ،25(115:)  172 - 190.   

فاعلية توظيف أدوات الجيل الثاني للويب في اكتساب طالب كلية إدارة االعمال بعفيف ملهارات استخدام الحوسبة  .(2020العتيبي، محمد علي، ) .8

 .217 -185 (:4)28 :مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية .السحابية

مجلة جامعة امللك عبدالعزيز: االقتصاد   .مراجعة الحسابات  أتعابؤثرة في تحديد  العوامل امل  . (2004قطب، أحمد سباعي، الخاطر، خالد ناصر) .9

 . 188 - 153 (:2)18، واإلدارة 

مجلة .  املراجعة عن بعد في ظل وسيط الحوسبة السحابية ومدى إيجابياتها ملستخدميها واملستفيدين من تقاريرها  . (2021املنوفي، رويدا السيد علي ) .10

 . 525  -500 (:1)22 :البحوث املالية والتجارية

 للمملكة العربية السعودية. (2019وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات ) .11
ً

 لالطالع ع امللف على الرابط التالي:  .سياسة الحوسبة السحابية أوال
.https://www.mcit.gov.sa/sites/default/files/ksa_cloud_first_policy_ar 

 

 

https://www.mcit.gov.sa/sites/default/files/ksa_cloud_first_policy_ar
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Abstract: The main objective of this study is to examine the impact of using cloud computing to determine 
the fees for the audit process, according to factors related to companies under study, auditing offices, and 
auditors working in these offices. Descriptive analytical approach adopted in this study, and the survey 
questionnaire used to collect the data needed from the auditors' participants of the study. The researchers 
received a round (124) responses from the participants. The data analysis and testing the research 
hypotheses concluded with various findings, the most important ones: there is a high level of use of cloud 
computing by companies under study to determine the fees of auditing process. The most important 
supporting factors are the strength and durability of the internal control system, and the strength of the 
company to keep its data from being hacked. The results also show that, among the factors that enhance 
the use of auditing office of cloud computing to determine the fees of auditing process are the ability of 
auditing office to expand the testing volume, and examination scope, as well as the auditing office speedy 
to accomplish the works assigned to and get benefits of services provided in the cloud. The results found 
that, among the factors that support the use of auditors to use the cloud computing in determining the fees 
of auditing process is the level of knowledge of auditors to plan for the auditing process in cloud computing 
environment, in addition to the auditors' keenness preserves the customer's privacy when storing his data 
in the cloud. Furthermore, the study found that, there is an effect and relationship between using of cloud 
computing on determining the fees of auditing process. Finally, the results show that there are no 
statistically significant differences among participants attitudes in regards to use of cloud computing in 
determining the fees of auditing process related to companies under study, auditing offices, and auditors' 
views, related to academic qualification, current job, experience, auditing office size, and number of 
training sessions in cloud computing, however, the results found statistically significant difference 
towards factors of auditing offices related to technical qualification.                                                       

Keywords: cloud computing; audit fees; auditors; auditing office. 
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