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Abstract: 

In light of the changes in the world and the emergence of modern digital technologies and 

the increase in the use of information and communication technologies that affected the 

accounting business environment in general and the accounting information 

systems environment in particular, and the economic units’ dependence on cloud 

computing technology to facilitate their accounting work, it was necessary to clarify the 

concept of this technology and its impact on The design of accounting information systems 

AIS, and this research aims to show the conceptual and practical framework of 

cloud computing and their impact on the design of the accounting information system, and 

the implications of using digital cloud computing technology on the design of the accounting 

information system  .

The problem of the study was to answer several questions, namely: Is there an impact of 

cloud computing technology on the design of accounting information systems in the 

economic unit? Do cloud computing technologies contribute to improving the quality 

of accounting information system design? Will the use of cloud computing technologies in 

economic units increase the effectiveness of their accounting information system and lead to 

reducing costs and achieving goals ?  

The aim of the research is to show the way in which cloud computing technology affects the 

design of accounting information systems. This research follows the descriptive approach 

through the available studies, whether in foreign or Arabic references, or on the World Wide 

Web (Internet). 
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 The study reached a number of results, the most important of which is that accounting

information systems provide information of great importance. Cloud computing One of the 

techniques of digital transformation is one of the modern technical means in the field 

of accounting information systems that provide many information services through the 

Internet as a result of the increase in the volume of information and the high costs of storing 

and managing it. Cloud computing Scalability, low cost of exploitation, site 

independence, device independence and agility because it works to provide paid 

and guaranteed services on demand, while providing access to them in easy ways, thus 

saving effort, as well as a lot of money spent on software purchases because computing 

technology The cloud helps to develop accounting information systems because cloud 

service providers invest money and resources to provide the best services in the context of 

competition, which makes these services characterized by quality, development, ease of use, 

and lower costs  .

The research recommends adopting the cloud in data storage when designing accounting 

information systems and increasing the number of studies on this subject. The study also 

recommended the need for the management of economic units to follow up on the local 

and international versions of cloud computing technologies and their risks and the most 

important risks to avoid these risks. 

Key Words: Accounting Information Systems, Cloud Computing. 
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 تأثير إلحوسبة إلسحابية كأحد تقنيات إلتحول إلرقمي عىل تصميم نظم إلمعلومات إلمحاسبية

 

  زياد هاشم إلسقا

وفيسور إلعرإق،جامعةإلموصل،إلبر

  فائز حازم إحمد 

إلعرإق،كليةإلحدباءإلجامعةإلباحث،

 

 :إلملخص

إتإلعالموظهورإلتقنياتإلرقميةإلحديثةوزيادة ظلتغبر ي
ف  ي

ثرتعىلبيئةإإلعمالأإستخدإمتقنياتإلمعلوماتإلت 

 خاص، بشكل إلمحاسبية إلمعلومات نظم وبيئة عام بشكل تقنيةإلمحاسبية عىل إإلقتصادية إلوحدإت وإعتماد

أعماللتسهيلCloud Computingإلحوسبةإلسحابية ي
هاف  هاإلمحاسبية،كانإلبدمنبيانمفهومهذهإلتقنيةوتأثبر

 إلمعلومات نظم تصميم إلبحثAISإلمحاسبية هذإ وي  هدف ، للحوسبةؤىل وإلعمىلي إلمفاهيمي إؤلطار ؤظهار

 إلسحابية إلحوسبة تقنية إلستخدإم تبة إلمب  وإآلثار إلمحاسبية، إلمعلومات نظام تصميم عىل هما إلسحابيةوتأثبر

إلرقميةعىلتصميمنظمإلمعلوماتإلمحاسبية.

تمثلتمشكلةإلدرإسةباؤلجابةعىلعدةتساؤإلت:

 إلمحاسبية هناكأثرلتقنيةإلحوسبةإلسحابيةعىلتصميمنظمإلمعلومات هل.1 ي
إلوحدةإإلقتصادية?ف 

جودة.2 تحسير  ي
إلمحاسبية?تصميمنظامإلمعلوماتهلتسهمتقنياتإلحوسبةإلسحابيةف 

يدمنفاعليةأهل .3 إلوحدإتإإلقتصاديةسبر  ي
نظامإلمعلوماتإلمحاسبيةنإستخدإمتقنياتإلحوسبةإلسحابيةف 

تقليلإلكلفوتحقيقإإلهدإف?ؤىلإلخاصبهاوسيؤدي

تؤثربهاتقنيةإلحوسبةؤىلوقدهدفإلبحث ي
نظمإلمعلوماتإلمحاسبية.َيتبعإلسحابيةعىلتصميمبيانإلطريقةإلت 

وذلكمنخاللإلدرإساتإلمتاحة ي
إلمرإجعإألجنبيةهذإإلبحثإلمنهجإلوصف  ي

أوإلعربيةأوباإلطالععليهاسوإءف 

نتعىلشبكهإلمعلوماتإلعالمية) (.إؤلنب 

توصلتإلدرإسة إلنتائجأهمها من إلمعلأؤىلجملة توفرمعلوماتننظم وماتإلمحاسبية وتعتبر بالغة ذإتأهمية

إلحوسبةإلسحابيةوإح وهي مجالنظمإلمعلوماتحدىؤدةمنتقنياتإلتحولإلرقمي ي
إلوسائلإلتقنيةإلحديثةف 

إلخدمات من توفرإلعديد ي
إلت  إلمحاسبية عنطريقشبكة نتإلمعلوماتية إلمعلوماتإؤلنب  حجم ي

ف  إلزيادة نتيجة

 تكاليف وإدإرتها،وإرتفاع إلمنخفضة تخزينها إإلستغالل وتكلفة إلتوسع قابلية إلسحابية إلحوسبة وتوفر

 وإستقاللية وإلمضمون ة إلمدفوعة إلخدمات تقديم عىل تعمل ألنها إلحركة وخفة إلجهاز وإستقاللية عندإلموقع

إلطلب،معؤتاحةؤمكاني إلجهد،وكذإإلكثبر ت ةإلوصولؤليهابطرقسهلة،ومنثمتوفبر ي
إءمنإإلموإلإلت  نفقعىلشر

إمجوذلكبسبب نمزوديإلخدماتتطويرنظمإلمعلوماتإلمحاسبيةألنتقنيةإلحوسبةإلسحابيةتساعدعىلأإلبر
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ؤطارإلسحابيةيستثمرونإألموإلوإلموإرد ي
بالجودةلتقديمأفضلإلخدماتف  إلمنافسةممايجعلهذهإلخدماتتتمبر 

وسهولةإإلستخدإموإلتكاليفإألقل.وإلتطور

تخزينإلبياناتعندتصميمنظمإلمعلومات ي
إلدرإسةباعتمادإلسحابةف  إلدرإساتحولإلمحاسبيةوزيادةعددوتوذي

كذلك إلموضوع، أهذإ إدإرة قيام ورة بض  وإلدوليةإلوحدإتإإلوصتإلدرإسة إؤلصدإرإتإلمحلية بمتابعة قتصادية

 .همإلمخاطرإلخاصةبهالتجنبهذهإلمخاطرأواصةبتقنياتإلحوسبةإلسحابيةإلخ

.نظمإلمعلوماتإلمحاسبية،إلحوسبةإلسحابية:إلكلمات إلمفتاحية
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 إلمبحث إالول

 :منهجية إلدرإسة

ظلتقنياتإلمعلوماتلذلكوجبعىلتلكإلوحدإتموإءمةأهدإفهالموإكبةتعملإلوحدإت ي
إإلقتصاديةف 

وإإلتصاإلت إلمعلومات إوتقنيات أفضلنشاء وجودة أعىل كفاءة تحقق رقمي أساس عىل جديدة أعمال نماذج

أدإءإلعملؤىلضافةللمنتجات.لذلكفإنتطورنظمإلمعلوماتإلمحاسبيةسيعملعىلزيادةعددإلزبائنوباؤل تحسير 

إتإلعولمةوضغوطاتإلمنافسةؤىلبمايحققإختصارللوقتوتكلفةإقلوكذلك زيادةإلمرونةوشعةإإلستجابةلتأثبر

فوإلعملوهوهدفتصميم لذإ بالحوسبةإنظمإلمعلوماتإلمحاسبية، إلمتمثلة تقنياتإلتحولإلرقمي نإستخدإم


ً
للوحدإتإإلقتصاديةأنتؤديمهامهاإلسحابيةتمثلتقدما يتست  لتحقيقتلكإألهدإف،ولكي

ً
يوفرحلوال

ً
مبتكرإ

ً
تقنيا

حديثومتطور. وشبكي إقتصادرقمي ي
بفعاليةف 



 
ا
 : مشكلة إلبحث أول

 إؤلجابة خالل من إلمحاسبيةوذلك إلمعلومات دورتقنيةإلحوسبةإلسحابيةعىلتصميمنظم لبيان جاءإلبحث

إلتساؤإلتإإلتية: عىل

 إتإلمحتملةإلستخدإمتقنيةإلحوسبةإلسحابيةعىلتصميمنظمإلمعلوماتإلمحاسبية?وكيفيمكن إلتأثبر ماهي

إإلستفادةمنؤيجابياتها?

 ?جودةتصميمنظمإلمعلوماتإلمحاسبيةوتقنيةإلحوسبةإلسحابية ماإلعالقةبير 

 تفرض أن إلسحابية للحوسبة كيفيمكن
ً
إ تغيبر

ً
إلخاتنظيميا إلمعلوماتإلمحاسبية نظام فاعلية من صبهايزيد

إأل تيسبر  عمالوتحقيقإألهدإفإلمرسومة?بشكليسهمبتحسير 

 

 
 
: أهمية إلبحث ثانيا

 إلمعلوماتإلمحاسبيةأتتمثل نظم تصميم ي
ف  ودورها إلسحابية إلحوسبة تقنية إلبحثمنخاللبيان همية

أدإءإإلعمال،ويمكنبيانإألهميةمنخاللإلنقاطإلتالية:بطريقةتضمن تحقيقإألهدإفوتحسير 

مخرجاتنظامإلمعلوماتإلمحاسبية. .1 أدإءإإلعمالوتحسير  تغيبر ي
ف   لتقنيةإلحوسبةإلسحابيةدورأساخي

معلومات .2 تقنيات إلمديرين لدى سيكون إلسحابية، إلحوسبة وتقنية إلمحاسبية إلمعلومات نظام باستخدإم

إلوقتإلمناسب ي
إلتخاذقرإرإتإقتصاديةبكفاءةتستخدمكأدإةللحصولعىلمعلوماتمحاسبيةدقيقةوموثوقةف 

سيستخدمهاإلمديرونوإألطرإفذإتإإو ي
 لصلة.عدإدإلتقاريرإلماليةإلت 

نظامإلمعلوماتإلمحاسبيةوإلموجودةعىلإلسحابةؤىليمكنللشخصإلمعتمدإلوصول .3 ي
إلمعلوماتإلمخزنةف 

أيؤىلمنخاللأيمتصفحويبوإليحتاج ي
خدماتمحوسبةعندإلطلبف  مجياتمنخاللتوفبر مهارإتتطويرللبر

 أيمكانعبر ي
نتوقتوف  إؤلنب 

ً
إألمنوإلرسيةللبياناتوفقا مجياتومعايبر  .للبر
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 هدإف إلبحثأ: ثالثا

:أتكمن ي
هدإفإلبحثف 

ةإلتنافسيةللوحدةإإلقتصاديةوتعزيزمنقدرةنظامإلمعلومات .1 تحقيقإلمبر  ي
بياندورتقنيةإلحوسبةإلسحابيةف 


ً
وإلتحققدإئما  منإلتقارير.إلمحاسبيةعىلإلتخطيطإلماىلي

إمجوإلمعلوماتتطوير .2 نظامإلمعلوماتإلمحاسبيةباإلعتمادعىلإلحوسبةإلسحابيةعنطريقمنصةجديدةللبر

. نامجعىلكمبيوترمحىلي  إلمحاسبيةدونتثبيتإلبر

إتإلمحتملةللحوسبةإلسحابيةعىلتصميمنظمإلمعلوماتإلمحاسبية. .3  تحديدمجموعةمنإلتأثبر

توفرهاتقنيةإلحوسبةإلسحابيةوإلحاجةتصميممخرجاتومدخالتإلنظام .4 ي
إتإلت  إعتمادؤىلباإلستفادةمنإلمبر 

للوحدإت حت  إإلستخدإم سهلة وجعلها إلمحاسبية إلمعلومات أنظمة لتطوير إلسحابية كالحوسبة حديثة تقنيات

ة. إلتمتلكإلموإردإلكببر ي
 إإلقتصاديةإلت 

إضيةذإتيةإلتنظيمحسبإلتقليلمنتعقيدتقنياتإلمعلوماتمنخال .5 لتعزيزإلتجميعإلفعاللبنيةتحتيةإفب 

نتإلحوسبةإلسحابيةإلطلبحيثتستخدم  .لمشاركةموإردإلحوسبةإؤلنب 

 .توضيحأثرإستخدإمإلتقنيةإلحوسبةإلسحابيةعىلتصميمأنظمةإلمعلوماتإلمحاسبية .6

 

 
 
 : فرضية إلبحثرإبعا

إإلعتمادعىلإلفرضيةإإلتية:هدإفإلبحثيتمأولتحقيق

 وإضحعىلتصميمنظامإلمعلوماتإلمحاسبية)) تطبيقاتتقنيةمتطورةمثلإلحوسبةإلسحابيةتأثبر ي
لتبت 

إإلستخدإم وسهولة وإلتطور بالجودة تتمبر  إلخدمات هذه يجعل مما إلمنافسة ؤطار ي
ف  إلخدمات أحسن لتقديم

((.وإلتكاليفإألقل



 
 
 إلبحث : منهجخامسا

إلمرإجعيعتمد ي
ف  سوإء عليها باإلطالع إلدرإساتإلمتاحة وذلكمنخالل ي

إلوصف  إلبحثعىلإلمنهج هذإ

.إلمعلوماتإلعالميةةأوعىلشبكإلعربيةأوإألجنبية



 درإسات سابقة: 

 ( بعنوإن.  0201درإسة ) وهاب ومعاش، .1

ي تصميم إلتطبيقات 
 
ي إتخاذ إلقرإرإتنظم إلمعلومات إلمحاسبية ودورها ف

 
ها ف  إلمحاسبية إلسحابية وتأثير

إلدرإسة هدفت تصميمؤىل ي
ف  تلعبه إلذي إلمهم وإلدور إلمحاسبية إلمعلومات نظم مفهوم عىل إلتعرف

إلوصول سهولة خالل من إلسحابية، إمج إلبر تطبيقات منؤىل مستوى لكل إلمطلوبة وإؤلدإرية إلمحاسبية إلبيانات

باستخدإمإلمستوياتإؤلدإري ي سحابر ي تمبرمجةوتصميمبرنامجمحاستر ولغرضتحقيقأهدإفإلبحثوفرضياته ة،
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نامج إلبر ي
قوإعدإلبياناتومرإقبةإلنتائجإلخاصةبها،إذأظهرتنتائجإلبحثأنإعتمادنظمإلمعلوماتإلمحاسبيةف 

يقللمنأخطاءإلنقلوإلكتابة،وذلكإلنإلعملياتمنإلقيود ي إلنتائجإلماليةتتمبصورةتلقائية،وإعتمادؤىلإلسحابر

يؤثرعىلإلنت ي نامجإلسحابر إلبر ي
تمأائج،حيثقوإعدإلبياناتف  ي

إلنتائجإلت  دخالهاتكونسلسلةوسهلةؤنإستدعاء

إمجإلسحابيةإعتمادقوإعدإلبيان إلبر إلبحثمصممي نامجإلسحابيةألإإلستخدإم،ويوذي تصميمإلبر ي
يسهلنهاتف 

عىلإتخاذإلقرإرإت ي كاتبأهميةإلمحاسبةإلسحابيةلمالهاإنعكاسؤيجابر نامج،معتوعيةؤدإرةإلرسر .عملإلبر

 

 ( بعنوإن. 0212درإسة ) بن سعيد وإخرون،  .0

ي ظل تكنولوجيا إلحوسبة إلسحابية
 
 مستقبل نظم إلمعلومات إلمحاسبية ف

تقديمأهممالمحكلمنأنظمةإلمعلوماتإلمحاسبيةمنجهة،وإلحوسبةإلسحابيةمنؤىلهدفتإلدرإسة

زين إلحوسبةإلسحابيةعىلأنظمةإلمعلوماتإلمحاسبيةمبر إتإلدرإسةبتبيانمدىتأثبر متغبر جهةأخرى،وإلربطبير 

يمكنللحوسبةإلسحابيةأنتوفرهالتطويروتحديثهذه ي
نأنظمةإظمةوزيادةفعاليتها،خاصةوإألنأهمإلمزإياإلت 

إل ي
تف  حجمهالدرجةإلمعلوماتإلمحاسبيةإلحاليةتمبر  .نهيتعذرفهمهابالكاملأغالببالتعقيدوكبر

إلدرإسة وتوصلت عالمؤىل ي
ف  إإلتجاهات أحدث من وإحدة إلسحابية إلحوسبة تعتبر إبرزها نتائج جملة


ً
جديتكنولوجياإلمعلومات،ونموذجا

ً
يقللمنتعقيدتكنولوجياإلمعلومات،وتوفرتقنيةإلحوسبةخدماتمحوسبةدإ

 أيمكانعبر ي
أيوقتوف  ي

نتعندإلطلبف  وإؤلنب  إألمنوإلرسيةللبيانات. مجياتومعايبر وصتإلدرإسةأوفقاللبر

تقن وحدإتإألباعتماد ي
ف  إلسحابية إلحوسبة ألية عمال إلمعلوماتإلمحاسبية أنظمة توفرمعلوماتذإتأهميةن

تكاليفتشغيلهاوصيانتها بالتعقيدوكبر .بالغة،ولكنهاتتمبر 



 ( بعنوإن. Al-zoubi,2017درإسة )  .3

The Effect of Cloud Computing on Elements of Accounting Information System 

 تأثير إلحوسبة إلسحابية عىل عنارص نظام إلمعلومات إلمحاسبية

إلدر إسةهدفت إلعملياتؤىل من إلمحاسبية إلمعلومات عنارصنظام عىل إلسحابية إلحوسبة تأثبر تحديد

إلماديةوإعتمدت إألجهزة مجيات، إلبر إؤلجرإءإت، إلمستخدمون، إلتقاريرإلمالية، إلدفاترإلمحاسبية، إلوثائق، إلمالية،

منخاللمجموعةمنإلمؤلفاتإلسابقةعن ي
إلحوسبةإلسحابيةوتكنولوجياإلمعلوماتوأثرهاإلدرإسةإلمنهجإلوصف 

عىلنظمإلمعلوماتإلمحاسبية.

تقليلحجمإلوحدةإإلقتصاديةؤىلنإلحوسبةإلسحابيةتؤديأهمهماأمجموعةنتائجؤىلوتوصلتإلدرإسة

، إمؤدإريبموقعمعير   
أيمكاندونإلب  ي

وإلمكاتبألنهاتسمحبالممتلكاتف  منحيثإلمبت  إألدإءإلتشغيىلي
وتحسير 

اإلستكمالإلعملياتوإلحوإر
ً
ؤنجازإلعملياتوإلعملياتإلمحاسبيةإلدقيقة،وأصبحتإلسحابةمكان منحيثتيسبر

إلموظفير  وإلمعدإتأوبير  إمج إلبر كاتباستخدإم وإلرسر لألفرإد يسمح إ، ً وأخبر إإلقتصادية إلوحدة نظام مع إلعمالء

إءوتثبيتهعىلحوإسيبهموؤىلإلماديةدونإلحاجة أنتطبقإلوحدإتإإلقتصاديةتقنيةأوصتإلدرإسةبأشر ي
نهينبغ 

إلوحدإت حجم وتقليل مجيات، وإلبر إألجهزة إء نفقاتشر توفبر مثل عديدة، بمزإيا تتمتع ألنها إلسحابية إلحوسبة
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ؤنجاز ي
وإلرسعةوإلدقةف  إؤلجرإءإتكذلكإلعملياتوتإإلقتصادية،وتقليلعددإلموظفير  نهيجبؤجرإءأوصتبأيسبر

كاتإلصناعية إلتجاريةبتطبيقإلحوسبةإلسحابية.أودرإسةحولؤمكانيةقيامإلرسر



 ( بعنوإن Loghmanpoor& etal,2015درإسة )  .4

Mobile and cloud approach in accounting information systems 

ي نظم إلمعلومات إلمحاسبية ومدخل إلسحابة تطبيقات إلهاتف إلمحمول،
 
 ف

إلدرإسة هدفت ؤىل ي
ف  مهمة موإرد باعتبارها إلمحمول إلهاتف وتطبيقات إلسحابية إلحوسبة دور بيان

إتيجياتإألعما ةوإلمتوسطةقدألإلتجاريةللوحدإتإإلقتصاديةوإسب  نإلعديدمنإلوحدإتإإلقتصاديةسوإءإلصغبر

 عالجتوخزنتإستخدمتتقنياتإلحوسبة قد إلمعلوماتإلمحاسبية نظم أن وبما وإلهاتفإلمحمول. إلسحابية

سلسلةمنإلبياناتإلحيويةوإلرسية)بشكلعام،قاعدةبياناتإألجوروإلمرتباتوقاعدةإلبياناتإلمالية(،فإنإختيار


ً
ألمنإلمعلوماتتكنولوجياتإلسحابةوإلهوإتفإلنقالةيتطلبتحليل

ً
مجيات.فقدسعتإلدرإسةدقيقا بيانؤىلوإلبر

نظمإلمعلوماتإلمحاسبيةوقدمتتحليل ي
تقنياتإلحوسبةإلسحابيةوإلهاتفإلمحمولف  SWOTؤمكانيةإلجمعبير 

نظمإلمعلوماتإلمحاسبية. ي
لهذهإلتقنياتف 

إلنتائجؤىلتوصلتإلدرإسة من هناكأجملة إلستآهمها إتمهمة وتأثبر فاقوإسعة ي
ف  إلسحابية تقنية خدإم

عىلإلمعلوماتإلمحاسبيةإلمتكاملألنظام ي نظمإلمعلوماتإلمحاسبية،كذلكنللحوسبةإلسحابيةإألثرإلتكنولوجر

وضحتأ مخاطرأإلنتائج مجموعة هناك تقنيةأن وباستخدإم إلوحدإتإإلقتصادية قبل من يجبمالحظتها منية

ةومعالجةإلبياناتللمعلوماتإلمالية.AIS لنتوفرأقتصاديةلسحابيةيمكنللوحدةإإلإلحوسبةإ سعةتخزينكببر

و ي
بتوسيعتطبيقاتإلزبائننظمإلمعلوماتإلمحاسبيةيسمحإستخدإمتطبيقاتوتقنياتإلهاتفإلمحمولف 

إلمال إلعمليات ي
وف  للوحدة إألساسية وإلمحاسبية أية إلدرإسات ي

ف  كبر 
بالب  إلدرإسة إلمهموصت إلدور عىل إلقادمة

 ي
ف  فأكبر أكبر إلحلول هذه إستخدإم وزيادة إلسحابية إلحوسبة تقنية ي

ف  إلمعلومات تكنولوجيا مرإجعة لخدمات

إلوحدإتإإلقتصادية.



أهم ما يمير  إلدرإسة إلحالية: 

مخرجاتنظمإلمعلوم .1 تحسير  ي
إستخدإمإلحوسبةإلسحابيةف  اتإلمحاسبيةبشكلستتناولإلدرإسةإلحاليةتأثبر

ظلتطورإتإإلنتاجإلمتسارعة. ي
فائدةللوحدإتإإلقتصاديةف   أكبر

تصميمنظامإلمعلوماتإلمحاسبية. .0 ي
 ستظهرإلدرإسةكيفيةإستخدإمإلحوسبةإلسحابيةف 

تعملفيهاهذهإلنظملؤتكاليف .3 ي
ةللوحدإتإإلقتصاديةإلت  نشاءنظامإلمعلوماتإلمحاسبيةمعقدةوكببر ذإستبير 

 إلدرإسةإلحاليةكيفيمكنللوحدةإإلقتصاديةتجاوزذلكباستخدإمتقنيةإلحوسبةإلسحابية.
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ي 
 إلمبحث إلثان 

  تصميم نظم إلمعلومات إلمحاسبيةتأثير إلحوسبة إلسحابية كأحد تقنيات إلتحول إلرقمي عىل

 أ
ا
 : مفهوم إلحوسبة إلسحابيةول


ً
عالمإلتقنياتخصوصا ي

معإستمرإرإرتفاعتكاليفإلتخزينإلذيتعدإلحوسبةإلسحابيةبمثابةنقلةنوعيةف 

توإ وجعلإلوحدإتإإلقتصادية جاعإلبيانات، إسب  ي
ممايتوجبإلقيامبتطويرإجهمشاكلف  عدإدإلنسخإإلحتياطية،

يسمب " ما وأهمها إلحلول هذه ومن إلمتاحة إلحلول منضمن تكلفه أقل حلول تقنياتإلمعلوماتوإلبحثعن

 " إلسحابية شبكةCloud Computingإلحوسبة طريق عن إلمعلوماتية إلخدمات من إلعديد بتوفبر تقوم ي
إلت 

نت عملإؤلنب  جميعفهي ي
وف  إلعالم أنحاء جميع ي

ف  إلمعلومات  وتقنيات مجية إلبر إلصناعات شكل تغيبر عىل ت

 مثل مثلها إلقريب إلمستقبل ي
ف  إلحياة طريقة وستصبح نتإلقطاعات إؤلنب  .(Christauskas& Miseviciene, 

.(2012,16

ةيتمإإلحتفاظبهاحيثأصبحباؤلمكانوضعجميعإلبياناتوإلمعلوماتوإلملفاتدإخلسحابة وإحدةكببر

نتعىل تقليلإلتكلفة.إؤلنب  ي
أيوقتممايساهمف  ي

ف  إلموإردللمستخدمير  وإمكانيةؤعادتهاعندإلطلبوتقومبتوفبر


ً
عامل بلتقدمخدماتهاعىلعدهمجاإلتألنهاتعتبر ويمكنإلقولؤنتطبيقاتإلحوسبةإلتقتضعىلمجالمعير 

للوحدإ
ً
تهدفمحفزإ ي

بدأتؤىلتإلت  فقد لذإ ومخرجاتها، منحيثمنتجاتها لديها إلتنافسية إلقدرة وزيادة إلتمبر 

(.Khanom,2017,31إلوحدإتإإلقتصاديةإلعالميةبتطبيقإستخدإمإلحوسبةإلسحابيةوإإلستفادةمنمزإياها)

عىلأنهاعفقدعرفت إلسحابيةحسبرإيمجموعةمنإلباحثير  عن"مجموعةمنإألدوإتإلحوسبة بارة

 نتوإلتطبيقاتإلسحابيةعبر ،ويتمتجميعهذهإؤلنب  أيزمانوبأيجهازرقمي ي
،يمكنإلوصولؤليهامنأيمكانوف 

 عىلشبكة إضية إفب  منصةسحابية ي
نتإألدوإتوإلتطبيقاتف  ةإؤلنب  )خبر ". إلسحابية إلحوسبة بيئة ويطلقعليها

ؤأو(327،2323وعبدإلحق، إلموإردإلحاسوبيةمنبرمجياتوأجهزةماديةمتوفرةؤىلنهاعبارةعن"مصطلحيشبر

بطريقة هاللمستهلكير  تشبهإلموإردإألخرىكالمياهوإلكهرباءيتمتوفبر عندإلطلبمنخاللإلشبكةإلعنكبوتية،فهي

بالتفاصي إطأنيكونهناكؤلماممنقبلإلمستهلكير 
"أولإلمرتبطةبكيفيةسلسةودونإشب  وسائلوآلياتإلتوفبر

(Rajkumar, Broberg, & Goscinski, 2011, p. 03).

عبارةعن"تزويدإلمستخدمير أ يحتاجونهاسوإءوهي ي
أوخدماتأوتطبيقاتأوكانتبرمجياتأبالمصادرإلت 

شبكة نتبنيةتحتيةعبر إئها"أودونأنيضطرلتحميلهاعىلحاسوبهإلخاصإؤلنب  يتحملتكلفةشر

((Broberg, & Venugopal, Buyya,2009,599-616

إلحديثإلذيسيمكنإألجيالأفهوموإضحللحوسبةإلسحابيةعىلمماسبقيمكنؤعطاءم ي
نهاإإلتجاهإلتقت 

 إألأو تقنيةوحدإت خالل من ؤذإ وفعالية كفاءة أكبر بشكل إلمعلومات تقنيات موإرد إستغالل من إلقادمة عمال

من إلمستخدمون سيتمكن إلتحتية للبنية
ً
لتطويروإستغاال إألكبر إلتقنية إلنماذج أحد تعتبر ي

إلت  إلسحابية إلحوسبة

 إئهاكمنتجألنهاتعتبر إتكخدمة،بدإلمنشر نظامموزعيتكونمنمجموعةمنأجهزةإلكمبيوترإلحصولعىلإلتجهبر 

 إبطةعبر
نتإلمب  إلتحتاجسوىإؤلنب  نيت.ؤىلفهي حاسوبوشبكةإنب 
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 : مكونات إلحوسبة إلسحابيةثانيا

((Chandrasekaran,2015,31 مجموعةمكوناتإلبدمنتوإفرها:ؤىلوتحتاجإلحوسبةإلسحابية

إلذيسوفأوإلمستفيد .1 جهازإلحاسوبإلعميل إستخدإم منخالل منخدماتها وينتفع إلتقنية هذه يستخدم

 طإرتباطهابأوإلشخري يشب  ي
نتهاتفهإلمحمولإلت   .اؤلنب 

سعاتهاإلتخزينية(platforms) إلمنصات .2 ي
فرإتعمالقةف  سبر إلجهاتإلمانحةلهذهإلخدمةمنخاللتوفبر وهي

 (google apple) .وشعةمعالجتهاللبياناتمثل

إلتحتية .3 تقديمإلخدمةوتشملتوفر (infrastructure) إلبنية ي
يعتمدعليهاف  ي

للسحابةوإلت  إلتحتية إلبنية وهي

نتإلحاسباتإلشخصيةوشبكة  .وإلمساحاتإلتخزينيةللمعلوماتإؤلنب 

يمكنأنيشغلهاإلمستفيد (applications) إلتطبيقات .4 ي
إمجإلتطبيقيةإلت  إلبر إلسحابةوتشملبرمجياتوهي ي

ف 

 معالجةإلنصوصوإلعرضوإلجدإولوخدماتتناقلإلمعلوماتوإلتشاركبها.



 
 
 : خدمات إلحوسبة إلسحابيةثالثا

تقدمإلحوسبةمجموعةخدمات إلحوسبةإلسحابيةأنوإعخدماتوفيمايىلي

Chandrasekaran,2015,31)) 

)1 مجياتكخدمة إلبر تقدم .SaaSخدمات وخدمات( إلخدمة إلتطبيقاتعىلإلحاسوبإلمضيفلمقدم معالجة

مجياتإألخرى. إلبر

(تجعلإلمعالجةتتكاملمعنظامإلتشغيلوخدماتإلدعمPaaS.إلمنصةكخدمة)2

حالةبياناتإلمعالجةIaaS.تقدمإلبنيةإلتحتيةكخدمة)3 ي
تكونمفيدةف  ي

(خدماتإلبنيةإلتحتيةبشكلخاصوإلت 

معقدة.إل



 
 
Cloud computing features and Properties إلسحابية  إلحوسبة وخصائص إتير  : ممرإبعا

 إلسحابية إلحوسبة جذبت ي
ة إلسنوإت ف   من إلعديد إهتمام إألخبر إتمبر م من هتتيح لما وذلك إلمستخدمير 

، Dimitriu & Mateia , 2014, 844) أهمها:) لعل وخصائص، (1،2319)رمىلي

 .1 ي
ممايضمنؤتاحةإلبياناتدإئماللمستخدمف  يتمإعتمادعدةنسخمكررةمنموإقعتخزينإلبيانات، إإلعتمادية:

كوإرث،حيثؤنمستخدمإلخدمةإلسحابيةإليتأثربتلكإألحدإث،أيأنإلمستخدميستطيعأوحالحدوثأعطال

يستخدمها.إإلعتمادعىلمزودإلخدمةإلسحابيةوعىلسالمةبياناته ي
 وإلموإردإلت 

)حسبإلطلب(،فعندزيادةإلطلبعىلإلبيانات .2 موإردإلخدمةإلسحابيةبشكلديناميكي إلتدرجوإلمرونة:يتمتوفبر

عندعدمأو خفضإلكلفة وبالتاىلي إلموإرد يتمخفضهذه كما للمستخدم، ؤضافية موإرد يتمتوفبر إلمعالجة، قدرة

 إلحاجةلها.

 ونإلبياناتمحميةمنإلتلفوإلضياعبسببإلمركزيةإلبياناتوتعددموإقعإلتخزين.إألمان:تك .3
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إلتحتيةإلمرإدة. .4 موإردإلبت  أنإلحوسبةإلسحابيةتسهلعىلإلمستخدمتوفبر ي
 إلرشاقة:وتعت 

 .5 إءوتنصيبوتجهبر  إتإلحوسبةإلسحابية،حيثؤنمصاريفشر إلتحتيةإلتكلفة:تقليلإلتكلفةأحدأهممبر  أوإلبت 

مستوياتها.ؤىلتوسعتهاوتحديثهايتمتقليلها  أدب 

مزود .6 لمسؤولية
ً
نظرإ إلسحابية، إلحوسبة ي

ف  ملحوظ بشكٍل منخفضتان وصعوبتها إلصيانة كلفة تعد إلصيانة:

إلحاجة وعدم إلسحابة، موإرد عنصيانة إلسحابية كلمستخدمؤىلإلخدمة مع إلخدمة عىلحاسوبأوربطهذه

 حدة.

يكونعىلأعىل .7 ما وعادة إلسحابية، إلخدمة منقبلمزود مرإقبته تتم ما دإئما إلسحابية إألنظمة أدإء ؤن إألدإء:

إلتحتية  إلتطبيقاتإلمستخدمة.أومستوىسوإًءمنناحيةإلبت 



 
 
 : نظم إلمعلومات إلمحاسبيةخامسا

ؤىلأدىإإلعتمادعىلتقنياتإلمعلومات
ً
فمعزيادةتحوال إألعمالوإلممارساتإلمحاسبية، طبيعة ي

ف 
ً
جذريا

معالجةإلبياناتوإلمعلوماتوعمليةؤيصالها ي
هامنإلتقنياتإلرقميةف  مستخدميهاؤىلإستخدإمأجهزةإلكمبيوتروغبر


ً
بشكلأشعمماأعىطدإفعا

ً
،ويمكنSaleh & Mogadam, 2010, 187)لتطويرإلعملياتوموإجهةإلتحديات)قويا

بؤعطاءنظ
ً
تعريفا ي مجالإألعمالأامإلمعلوماتإلمحاستر ي

إلوحدةإإلقتصاديةف  ي
وإلمهمف  نههوذلكإلجزءإألساخي

إلذييقومبحضوتجميعإلبياناتإلماليةمنمصادرخارجودإخلإلوحدةإإلقتصاديةثميقومبتشغيلهذهإلبيانات

تحويلها و مؤىل مالية إعتبارمعلومات ويمكن إلمحاسبية، إلوحدة ودإخل خارج إلمعلومات هذه لمستخدمي فيدة

إلعمليات من إلعديد عىل تعتمد وإنها إإلقتصادية إلوحدة  إمات وإلب   حقوق يبير  معلومات نظام بمثابة إلمحاسبة


ً
يتمتشغيلهاوفقا ي

ذهإلعملياتتسجيلبياناتلقوإعدوإجرإءإتمعينةؤلنتاجمعلوماتمالئمةوتشملهإلنظاميةإلت 

صورةمالية)دمحموإحمد، ي
(.753،2323إألحدإثإإلقتصاديةثمتحليلوتبويبإلبياناتإلمسجلةوإلتقريرعنهاف 

مجياتوإلبيأ إكيبمنإألجهزةإلماديةوإلبر كةمنوهوعبارةعنمجموعةمنإلب  تعملبصورةمشب  ي
اناتإلت 

أ وتخزين ومعالجة تسجيل إلوحدةجل ي
ف  إلمعلوماتية إؤلجرإءإت عىل إلسيطرة بغرض منتظمة بصورة إلبيانات

(.45،2316،إإلقتصادية)منذر

:)قاقيش، (.535،2321ويتضمننظمإلمعلوماتإلمحاسبيةثالثعنارصأساسيةكمايىلي

تتمد .1 ي
إخلإلوحدةإإلقتصاديةمدخالتنظامإلمعلوماتإلمحاسبية:تنشأإلبياناتنتيجةللعملياتإلمحاسبيةإلت 

خصومإلوحدةويظهرأوخارجهاوتعرفإلعمليةإلمحاسبيةبأنهاأيحدثإقتصادييمكنقياسهويؤثرعىلأصولأو

 ي
وإلعملياتإلخارجيةوإلت  إألقسامإلدإخلية، إلعملياتإلدإخليةوتكونبير  نوعان: حساباتهاوقوإئمهاإلماليةوهي ي

ف 

إلوحدةوإألطر  .إفإألخرىمثلإلمدينونوإلحكومةتتمبير 

 .2 ي إلمحاستر إلمعلومات نظام يهدف حيث إلمحاسبية: إلمعلومات نظام ي
ف  إلبيانات تشغيل وتشغيلؤىل تسجيل

 .إألحدإثإإلقتصاديةبهدفؤعدإدإلقوإئمإلماليةإلمطلوبةبحسبمتطلباتإلمبادئإلمحاسبية

ويمكنتصني .3 إلمعلوماتإلمحاسبية: إلمعلوماتإلمحاسبيةمخرجاتنظم نذكرؤىلفمخرجاتنظم أنوإععدة

 (2317،66)إبكرودمحم،منها:
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 مستندإتتوثيقإلنشاطإلجاري:وتتضمنإلمخرجاتإليوميةإلمتعلقةبتوثيقإألحدإثإإلقتصاديةللوحدة. 

 تهدف ي
وإلت  إلتقاريرإلتشغيلية إلمعلوماتؤىل تقديم ؤىل عن إلمسؤولير  إليوميةإألفرإد إلتشغيلية إألنشطة تنفيذ

 .للوحدة

 تقاريرتساعدإؤلدإرةعىلإلتخطيطوإتخاذإلقرإرإتإلمستقبلية  .إلتقاريرإلتخطيطية:وهي

 وفقماهومخططلها تساعدإؤلدإرةعىلإلتحقيقمنأنإلعملياتتسبر ي
إلتقاريرإلت   .إلتقاريرإلرقابية:وهي



 
 
 إلمعلومات إلمحاسبية وأهدإفه: أهمية نظام سادسا

هاويشكل وعاتإلتجاريةوإلصناعيةوغبر يعدنظامإلمعلوماتإلمحاسبيةأقدمنظامللمعلوماتعرفتهإلمرسر


ً
وإنطالقا إإلقتصادية إلوحدة ي

ف  إألخرى إلمعلومات لنظم بالنسبة وإلمهمة إألساسية ة نظمإلركبر  أهمية تنبع منه

، هإلتالية:)دناألإلنقاطلوماتإلمحاسبيةمنخالإلمع (113،2313إلشنىطي

إلقرإر. .1 مننظمإلمعلوماتإلمحاسبيةهوتقديمإلمعلوماتإلمفيدةلصانغي  أنإلهدفإلرئيدي

باعتبارهأدإةمهمةلنجاحإهدإفإلوحدةإإلقتصاديةوإستمرإريتها. .2 ي لنظامإلمعلوماتإلمحاستر
 إمتالكإلمستخدمير 

إلمعلومات .3 ألإلمحانظام إألخرى لألنظمة مكمل ي إلوحدةستر تطوير ي
ف  تساعد ي

إلت  إألنظمة من إلعديد هناك ن

.  إإلقتصاديةوإإلفرإدإلعاملير 

إتيجيةعملإلوحدةوإلثقافةإلخاصةلها. .4 عىلإسب  ي يؤثرنظامإلمعلوماتإلمحاستر

(2319،15وتهدفنظمإلمعلوماتإلمحاسبيةؤىل:)إلعثامنة،

ويدبالمعلومات .1 إلمساندةإلتخاذإلقرإرإت.إلب  

. .2 ي
إلروتيت  ويدبالمعلوماتإلمساندةللعملإليومي

إلب  

 تقديمإلمعلوماتإلالزمةعنمدىتحقيقإؤلدإرةلمستوياتها. .3

ؤىلنظمإلمعلوماتإلمحاسبيةتقومعىلإستخدإمإلحاسوبؤلدخالوتصنيفومعالجةوتخزينإلبياناتوتحويلها .4

مجياتلتسهيلحفظتلكإلبياناتوإلمعلوماتوإلوصولؤليهاعندإلحاجة.معلوماتوذلكباستخدإم  إلبر

لمعالجةإلعملياتوترسي    ععملي .5 إضافةللدقةإلعاليةؤةإستعادةإلبياناتوإلمعلومات،تقليلإلوقتوإلجهدإلالزمير 

ؤجرإءإلعملياتإلحسابيةإلمختلفةوإلحدمنمشكلةإألخطاءإلحسابيةوأخطاءإل ي
حيلوتخزينهاف   .ب 



 
 
ي تصميم نظم إلمعلومات إلمحاسبيةسابعا

 
 : إلعوإمل إلمؤثرة ف

إتيجية )تقنياتإلمعلوماتوإإلسب  تصميموعملنظامإلمعلوماتإلمحاسبيةهي ي
هنالكثالثةعوإملتؤثرف 

 تقنيات تتغبر فعندما إلوحدإت( تلك تمتلكها ي
إلت  وإلثقافة إإلقتصادية إلوحدة تتبعها ي

طريقةإلمإلت  تتغبر علومات

وإأل تقنياتإلمحاسبة إستخدإم إستيعاب عملية نفهم أن يجب ذلك أجل ومن تأديتها وطريقة وإألخرى نشطة

إلمعلوماتتؤديألوماتإلمعل هذه ن أهدإفهأتطويرؤىل وتحقيق إلمعلوماتإلمحاسبية نظام  أخذ من إلبدودإء

(25،2316)طه،:إلجيد إألدإء ضمان أجل من نظامإلمعلوماتإلمحاسبيةعندتصميمإإلعتبار بعير  إلتالية إلمبادئ
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 : إلخدمة .1 ي
 بالطريقة يدإر وأن إلنظام يصمم أن ينبغ  ي

 كفاءة أعىل تضمن إلت  ي
 .إلخدماتللمستخدمير  تقديم ف 

 :إلتوقيت .2 ي
إن أن ينبغ  ي  لطالبها إلمعلومات تقديم عىل إلنظام يعمليرإىععندتصميمنظامإلمعلوماتإلمحاستر

 يقدمها. أن يستطيعإلنظام عندما وليس يحتاجها حير 

إلتطوير:  .3 ي
إلنظامف  إتإلمتعددةموإجهةلتصميمنظامإلمعلوماتإلمحاسبيةإلبدمنإلمحافظةعىلكفاءة إلتغبر

طرقإلمعالجةوزيادةشعةتوصيلإلمعلومات. لتحسير 

 
 
ي  إلمحاسبية إلمعلومات : نظمثامنا

 
 إلحوسبة إلسحابية. ظل تقنية  ف

إت إلمحاسبية لقدتأثرنظامإلمعلومات  إلحاصلة بالتغبر ي
 إلعالمية إألعمال بيئة ف  ي

 إستعمال نحو تتجه إلت   أكبر

 إلحديثة للتقنيات ي
 إألحدإث مختلف ف  ي

موإكبة عىل قادرة تعد لم إلقديمة إلتقليدية وإألنماط فاألساليب تعالجها، إلت 

وري من وأصبح إلعض، مستجدإت إستخدإم بات إلمنطلق هذإ ومن إلحديثة إلعلمية وإلطرق إألساليب أتباع إلض 

ورة إلحديثة إلمعلومات تقنيات  بشكل يحقق إلذي إألمر ملحة، رص  ي  إلنجاح ؤيجابر ي
 وأصبحتk إلمهنة ممارسة مزإولة ف 

 قابلية بفضل إلوحدإت من للعديد بالنسبة عليها إإلعتماد يمكن تقنية إلسحابية إلحوسبة  وإستخدإم إلتوسعإلديناميكي

إضية إلموإرد  كخدمة إإلفب  نت عبر ومنإؤلنب   لها يكون أن إلمحتمل لذإ  تأثبر )عبد عىل كببر إألعمال بيئة

 إلجدول ويوضح إلمحاسبية، إلمعلومات نظم عىل متعددة آثار لها إلسحابية إلحوسبة ولتطبيق (،232،2319إلغفار،

 إلمحاسبيةبير  إلفرق إلتاىلي إلمعلومات ونظام ( إلمحوسب ) إلحاسوب عىل إلمعتمد إلمحاسبية إلمعلومات نظام

 إلمعتمدعىلإلسحابة

ي  إلمحاسبية إلمعلومات نظامإلمحوسب إلمحاسبية إلمعلومات نظامإلمكونات إلسحان 

 
 
 
 

 إلمستخدمير  

ن امجؤىلإلوص ول يمك ن إل .1  وقوإع د إلبر
 .إلوحدة مندإخل ؤإل إلبيانات

 توظي ف إلوح دة ع ىل يج ب .2  مهن دخي
 ؤع الم ،أوآىلي مج ير   وتط وير ؤلع دإد مبر
إمج  .وإلتطبيقات إلبر

 حرك   ة متابع   ة للزب   ائن يمك   ن إل .3
أوإلوح  دةؤىلبالحض  ور ؤإل حس اباتهم
.إلموظفير  بأحد إإلتصال

 للم  وظفير  إلس  حابية إلحوس  بة تس  مح .1
 .مكان أي من إلنظامؤىلبالوصول

 ي  وفر م ن ه و إلس حابية إلخدم ة م زود .2
  ع  المؤمهن دخي ،أوآىلي مج  ير   ؤلع دإد مبر
إمج وتطوير  .إلبر

 م ن حس اباتهم حرك ة متابع ة للزب ائن يمك ن .3
 خ  اللإلخ  دمات ي

 إلوح  دة توفره  ا إل  ت 
 إلصالحيات ضمن عىلإلسحابة وإلمتوفرة
لهم إلممنوحة

 
 

إلتحتية إلبنية

له    انظ    اممعلوم    ات ي
يج   بع    ىلإلوح    دةإل   ت 

 ي إلخ          وإدموإلش           بكةمحاس          تر ي
إإلس           تثمارف 
وتقنياتإإلتصاإلت

 ي
ىف  ليس      تهن       اكحاج       ةلالس       تثمارإتإلك       بر

مع    دإتإلبني    ةإلتحتي    ةألنم    وفرإلخدم    ةه     و
م      نيت      وىلذل      ك،حي      ثيق      دمإلبني      ةإلتحتي      ة

كخدمة.

 
 
 
 
 

 إلمعلومات وأمن إلحماية

تق          عع          ىلإلوح          دةمس          ؤوليةحماي          ة .1
إ قوإلض   ياعبياناته   اوأجهزته   ام   نإإلخ   ب 
 ي
غل بإألحي انأوتلف،معع دموج ودف 

 لخاصيةإلنسخإإلحتياطيةللنظام.
تعتم      دإلوح      دةع       ىلبع      ضإؤلج       رإءإت .2

إقه     ا يمك     نأني     تمإخب  ي
أوإألمني    ةوإل     ت 

 إلول  وج تك  ونمعق  دةبالش  كلإتعي  ق
إمج إلسلس وإإلستخدإم وإألجهزة للبر

 عىل مسؤولون إلسحابية وإلخدمة مزود .1
 حي  ث وإلمعلوم  ات، إلبيان  اتحماي  ة

 طائل ة أم وإل يستثمرون ي
 إلمج ال، ه ذإ ف 

 نسخإحتياطية بإعدإد إلقيام مع
 عىلوضع إلسحابية للخدمة مزود يعمل  .2

 ذإت وإجرإءإت سياسات  معايبر دوليةل كي
يحافظعىلحقوقإلعميلومزودإلخدمة

 
ي و 
ي 0201خرون،آإلمصدر :عثمان 

 
 مذكرة ،میدإنیة " رإسةد- وإلتحديات إلوإقع بيئة إلتحول إلرقمي  ، " نظم إلمعلومات إلمحاسبية ف

،   ماسي   شهادة متطلبات الستكمال مقدمة ، قسم إلتجارية وعلوم كلیة إلعلوم إالقتصادية وإلعلومأكاديمي  إلعلوم إلمالیة إلتسیير
 وإلمحاسبية، جامعة إلشهيد حمة لخض  إلوإدي. 
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 كأحد تقنيات إلتحول إلرقمي عىل تصميم نظم إلمعلومات إلمحاسبية. : تأثير إلحوسبة إلسحابية  تاسعا

 من إلتصميم مرحلةتعتبر
ً
يمربهاإلنظاموهنا ي

كبر يتم إهمإلمرإحلإلت 
 إلفاعلة إلخطط عىل إلب  ي

 ،إلتصميم ف 

إمج لألدوإت إلصحيح وإإلختيار ؤسماعيل):هما أساسيتير مرحلتير  من إلمرحلة هذه وتتكون .وإللغات وإلتقنياتوإلبر

(63،2317،

:  إلتصميم .1  كيفية يصف إلذي إلتصميم هوإلمفاهيمي  إلبيانات وتدفق إلعمليات سبر ي
 إلجاريتصميمه إلنظام ف 

 ُيستخدم فقد ،إلرسم طريق عن إلتصميم هذإ ماُيوضح وعادة
ً
 إألدلة بعض لعرض مثل ي

 أحدإلمستفيدين يرغب إلت  ي
 ف 

 أن إلرسومات لهذه ويمكن ،إلوحدةإإلقتصادية لخدمات رؤيتها
ُ
 صلفت  أكبر  بشكل إلدإخلية إلعملياتلتوضيح فأكبر

إلحسبان. أخذها تم إلمطلوبة إلعمليات جميع أن من وللتحقق ،أوضح ي
 تقومإلجهة أن يتطلب إألمر وهذإ ف  ي

 تقوم إلت 

 إلعالقات إلوإسعبكافة لمامباؤل إلنظام بتصميم ي
 إلبعض بعضها مع وإرتباطاتها إلنظام يؤمنها أن يجب إلت   يكون لكي

 تصميمه دإإلنظامإلمر
ً
 (.,2103 ,136فورين (إلمطلوبة بالدرجة وكفءً فاعل

 

ي :  إلتصميم .2
يان   إلتصميم تحويل هوإلفير  يائيةأوإلمادية مكوناتهؤىلإلمفاهيمي وإل إلخادم تحديد مثل إلفبر  إمجبر

ها. إلحماية ونظام ،إإلتصال وطرق ،إستخدإمها إلوإجب  عىلإستخدإم عادةإإلقتصادية إلوحدإت معظم وتعتمد وغبر

 ما تضم حيث إلزبون،/إلخادم أنموذج  : يىلي

 .إلطلبات وتحديد إلمعلومات وعرض للتصفح إلنظام يستخدم إلذي إلجهاز هو : إلمستخدم (1

 عىل يحتوي : إلويب خادم (2  مجإإلبر ي
 إلموجودة إلقوإعد حسب إلموقع تشغل إلت  ي

 مع إلمستخدم ويرتبط،إلنظام ف 

نت شبكة طريق عن إلويب خادم  .خاصة شبكةأوإؤلنب 

 إلبيانات قاعدة عىل يحتوي :إلبيانات قاعدة خادم (3 ي
 وإلمستفيدين للموقعإلالزمة إلبيانات كل عىل تحتوي إلت 

ها وإلخدمات .وغبر

تصميمنظامإلمعلوماتحيثيمكن ي
زإلسؤإلإلمهموهوكيفتؤثرتقنيةإلحوسبةإلسحابيةف  ومنهنايبر

بمزإياهاوتهديدإتهاومخاطرهاوإحدةمنإلتحدياتإلتإؤلجابةعنذلكبانإلحوسبةإلسحابية ونيةقنتعتبر يةوإؤللكب 

،ؤنمصطلح
ً
توإجههاإلوحدإتإإلقتصاديةحاليا ي

تقديمإلتقنياتإلحاسوبيةكخدمات إلحوسبةإلسحابيةإلت  وهويعت 

عبارةعن أيوقتوباستخدإمأجهزةإلكمبيوتربمختلفأنوإعهاوإلهوإتفإلذكية،بشكلآمنوبأقلإلتكاليففهي ي
وف 

 عىل مبنية نتحوسبة إلوصولإؤلنب  بفضلها حيثيمكن ، كؤىل كة إلمشب  إلمحوسبة إلموإرد من كببر الخوإدمعدد

 عبر أخرى وأجهزة إلكمبيوتر أجهزة عبر إلتخزين وتطبيقات مجيات إلبر نتوتطبيقات للمستخدمإؤلنب  وبالنسبة ،

إلموإرد بمكانوجودهذه فهوإليعت  إلخدماتكلها، بالنسبةلهأوكيفيةؤدإرتهاأوإلمستفيدمنهذه صيانتها،فهي

 إلسحاب(عبر ي
نتموإرد)ف  ،ولكنعندإؤلنب  ي

إتف  ميدإنإألعمال،فإنهاستفرضبعضإلتغيبر ي
تطبيقهذهإلتقنياتف 

يقومبهانظمإلمعلوماتإلمحاسبيةمثلطرقجمعإلبياناتومعالجتهاللبياناتومخرجاتتلكإلنظم ي
إلوظائفإلت 

عىلعنارصهذهإلنظمعنطريقأإلتقاريركذلكيمكنأومنإلمعلومات
ً
ديل،وكنتيجةإلتعأوإإلستغناءنتؤثرأيضا

إتإلتقنيةف أيإللتغبر ي
بياناتخاصةللوحدإتإإلقتصاديةحسبإلطلبف  تعملعىلتوفبر إلسحابية، نإلحوسبة

 أيمكانعبر ي
نتوقتوف  إتإلتقنيةإؤلنب  ذلكإلنظاموإلتغبر لطبيعةإلعالقةإلوثيقةبير 

ً
تؤثرعىلإلتصميم،نظرإ ي

إلت 

ألتتساعدعىلو إلمعلوماتإلمحاسبية، طويرنظم
ً
جدإ ة كببر وموإرد أموإل يستثمرون مزودوإلخدماتإلسحابية ن
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إإلستخدإم وسهولة وإلتطور بالجودة تتمبر  إلخدمات هذه يجعل مما إلمنافسة ؤطار ي
ف  إلخدمات أحسن لتقديم

مماوإلتكاليفإألقل إلمعلومات سبق، نظم ي
تلكإلتقنياتف  سوفتجعلمنتلكيمكنإستخدإم ي

إلت  إلمحاسبية

زودوإلخدماتسهولةإستخدإمها،معؤمكانيةإلتطويرإلمستمرلهامنقبلمؤىلإلنظممتاحةبأقلإلتكاليفوباؤلضافة

 درجة مع ،أإلسحابية،  إلخوإدم وتامير  إإلحتياطية إلنسخ إستخدإم ظل ي
ف  خاصة ة كببر  & Lozano ) من

Marks,2010,p13) ( Bagranoff et. al., 2010, P35)

 إلباحثان يرى سبق مما تقنأو باستخدإم إلمالية للتقارير إلدولية إلمعايبر إلسحابيةبتطبيق إلحوسبة نية

معلوم اتمحاسبيةعىلدرجةعاليةمنإلجودةؤىلحدىمخرجاتنظمإلمعلوماتإلمحاسبيةي ؤديؤباعتبارها توفبر

 بناء عىل ينعكسبدوره إألمرإلذي وإلمصدإقية، جانب من رشيدة إستثمارية إلقوإئمآقرإرإت يتأثرمستخدمي خر

من يصاحبها إلمعلوماتوما تقنياتإلمعلوماتوتبادل مجال ي
إلتطورإتف  هما ينأساسيير  بمتغبر وإلتقاريرإلمالية

خاطر،م بيئةأو من إلمحاسبية إلممارسات إختالف وموإجه ةؤىل إلمستمرة إلتقنية إت إلتغبر هذه ولموإكبة أخرى

وسائلتقنيةإلمعلوماتوتبادلإلمعلوماتيجب ي
إستخدإمإألخط ارإل ت يتص احبهذهإلتغي رإتإلتقنيةف  ي

إلتوسعف 

يمكنمنخاللهاتصميمنظمإلحوسبةإلسحابيةإلذي ي
ؤنشاءوتعزيزإلقيمةف  ي

معلوماتمحاسبيةيمكنأنتساهمف 

نظمإلمعلوماتإلمحاسبيةمع وتحقيقإلتكاملبير  إلسوق، ي
إلتنافسيةف  ة إإلقتصاديةوتحقيقإلمبر  أعمالإلوحدة

 إلرقمي إلتحول تقنيات خالل من إإلقتصادية إلوحدة إتيجية تقتضعىلألإسب  إل إلمعلومات نظم أدوإر ؤنتاجن

إلمعلوماتلخدمةإتخاذإلقرإربلخلقإلتوليفاتإلمناسبةلتوليدإلمعارفللوحدةإإلقتصاديةككل.

إلمعلوماتإلمحاسبية، ي
كذلكأنتطبيقإلحوسبةإلسحابيةبماتتسمبهمنخصائصتحققصفةإلمالءمةف 

حيثأنتطبي ي
نشأةإلبياناتوإدخالهاعىلنجازإلعمليات،وباؤقاتإلحوسبةتعملعىلإلرسعةف  فإنإلوقتبير  لتاىلي

ؤىلإلسحابةثمتشغيلهايقل
ً
بسببأنكافةعملياتهاتتمدإخليا ،كماأنوجودأخطاءناتجةعنإلرسعةيتالخر حدكببر

إؤلدخال ي
أومنخاللإلتقنياتإلمتاحةف  ي

إمجإلمستخدمإلتشغيليتمف  ةعىلإلسحابةحالإؤلشارةؤلي هم نخ اللإلبر


ً
فورإ يتمتصحيحه يحوبالتاىلي إلمعلوماتوبما وجودة كذلكلضماندقة إلعكسية، إلتغذية تطبيقأققخاصية ن

، إلتحبر  وعدم إلحياد يحققخاصية سوإء عىلحد إلمستخدمير  لجمي ع ب رإمج م ن تتيح ه وم ا إلسحابية، إلحوسبة

كمايمكنهم إعتمادهمعىلنفسأساليبؤىلإلتحققوإلوصولويحققله منف سق درإلمنفعة، نفسإلنتائجنتيجة

تقدمهاإلسحابة. ي
إمجإلت  وإلبر ي إلقياسإلمحاستر
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 إلمبحث إلثالث

 إالستنتاجات وإلتوصيات

 إالستنتاجات : 

توفرنظمإلمعلوماتإلمحاسبيةمعلوماتذإتأهميةبالغة .1 إلحوسبةإلسحابيةهي حدىإلوسائلإلتقنيةؤوتعتبر

 عنطريقشبكة توفرإلعديدمنإلخدماتإلمعلوماتية ي
إلت  إلمعلوماتإلمحاسبية مجالنظم ي

ف  نتإلحديثة إؤلنب 

حجمإلمعلوماتوإرتفاعتكاليفتخزينهاوإدإرتها. ي
 نتيجةإلزيادةف 

ؤ .2
ً
ةلكلإلوحدإتإإلقتصاديةمهمنإعتمادإلحوسبةإلسحابيةيوفرفرصا  شكلها.أواكانحجمهاكثبر

توفرإلحوسبةإلسحابيةقابليةإلتوسعوتكلفةإإلستغاللإلمنخفضةوإستقالليةإلموقعوإستقالليةإلجهازوخفة .3

بطرق ؤليها إلوصول ؤمكاني ة ؤتاحة مع إلطلب، عند وإلمضمون ة إلخدماتإلمدفوعة عىلتقديم تعمل ألنها إلحركة

إلجهد،وكسهلة،ومنثم منإألتوفبر مجيات.ذإإلكثبر إءإلبر تنفقعىلشر ي
 موإلإلت 

 نإعتمادإلوحدإتإإلقتصاديةعىلإلحوسبةإلسحابيةوبرإمجهايمكنهامنتطويرأنشطتهاوإلتقدمنحوإلمستقبل.ؤ .4

إلقرن .5 ي
ف  تطويرية بيئة أفضل تجعلها مزإيا إلسحابية عىلإلحوسبة إلمستندة إلمعلوماتإلمحاسبية تمتلكنظم

 ي
ف  إلوحدإتإإلقتصادية تستخدمها إن ينيمكن وإلعرسر تلكإلوإحد طإمتالك برسر معلوماتها وتطويرأنظمة تحسير 

تحقيقه. ي
 إلوحدإتلرؤيةوإضحةلماترغبف 

 

 :لتوصياتإ

عمليةتطويرؤىليجبعىلإلوحدإتإإلقتصاديةبمختلفأنوإعهاإلحرصعىلإلتوجه .1 ي
إعتمادإلحوسبةإلسحابيةف 

ونية.  وإعادةهيكلتهاإؤللكب 

هذإإلمجال .2 ي
ف   .يجبإإلهتمامبالحوسبةإلسحابيةمنخاللتدعيمإلبحثوإلباحثير 

و .3 إإلتصاإلت خدمات تقدم ي
إلت  إإلقتصادية إلوحدإت نتيجبعىل خوإدمإؤلنب  ؤلنشاء إتيجية إسب  خطة وضع

 خاصةبها.

 .4 نظم تصميم عند إلبيانات تخزين ي
ف  إلسحابة هذإإعتماد حول إلدرإسات عدد وزيادة إلمحاسبية إلمعلومات

 إلموضوع.

بتقن .5 إلخاصة بمتابعةإؤلصدإرإتإلمحليةوإلدولية إلوحدإتإإلقتصادية إدإرة قيام ورة إلسحابيةرص  ياتإلحوسبة

و إلحوأومخاطرها تقنية تحققها ي
إلت  إلمزإيا من وإإلستفادة إلمخاطر، هذه لتجنب بها إلخاصة إلمخاطر سبةهم

 إلسحابيةلنظمإلمعلوماتإلمحاسبيةبشكلخاصوإلوحدةإإلقتصاديةبشكلعام.
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 إلمصادر

 إلمجالت وإلدوريات

،وناديةعبدإلرحيم،ومخلوفأحمد، ي ظل تكنولوجيا ،2318بنسعيد،إمير 
 
مستقبل نظم إلمعلومات إلمحاسبية ف

 .1،إلعدد1إلمجلدمجلةإلميادينإإلقتصادية،،إلحوسبة إلسحابية

، ي
ة،مجذوب،وعبدإلحق،زياب  ي إلحوسبة إلسحابية درإسة ،2323خبر

وإقع ؤدرإك إلمؤسسات إلجزإئرية لمنافع تبن 

وإلعلوم،إستطالعية بعدد من إلمؤسسات وإلبنوك إلتجارية وإلتسيبر إإلقتصادية إلعلوم مجل ة

 .1،إلعدد13،إلمجلدإلتجارية

باخچهعبدهللا، وإحمد،دمحم، ، ي إلمصارف ،2323رزكارعىلي
 
 إألدإء إلمالي ف

ي تحسير 
 
دور إلمعلومات إلمحاسبية ف

ي نورث بنك
 
مجلةقەإلىزإنستإلعلمية )إلتجارية) درإسة ميدإنية ف مجلةعلميةدوريةمحكمة،،

 .4،إلعدد5إربيل،كوردستان،إلعرإقإلمجلد–تصدرعنإلجامعةإللبنانيةإلفرنسية

ي بلدية  ،2321ش،عديأيمنشكري،قاقي
 
أثر إستخدإم نظم إلمعلومات إلمحاسبية إلمحوسبة عىل إألدإء إلمالي ف

)إلفحيص إلعلمي  (.29(إلعدد)/https://www.ajsp.net،إلمجلةإلعربيةللنرسر

إلسيد نورهان إلغفار، دمحمعبد ي عالقة إستخدإم خدمات   TAMقبول إلتكنولوجياتوظيف نموذج  ،2319،
 
ف

ي إلمستقبىلي لتطبيق إعمال وممارسات إلمرإجعة إلمحاسبة إلسحابية 
بتوجه إلمنظمات نحو إلتبن 

ي بيئة إالعمال إلمضية 
 
،مجلةمدينةإلثقافةوإلعلوم،إلسادسمنأكتوبردرإسة تطبيقية -إلسحابية ف

للعلومإؤلدإرية،إ  .1لعددإلمعهدإلعاىلي

،أيمندمحم، ي ،2313إلشنىطي
 
أثر تطبيق نظم إلمعلومات إلمحاسبية عىل تحسير  فاعلية و كفاءة إلتدقيق إلدإخىلي ف

ي 
،1،عدد21،مجلةإلجامعةإؤلسالميةللدرإساتإإلقتصاديةوإؤلدإرية،مجلدإلقطاع إلصناعي إألردن 

 .125-99ص

عبد ،ومعاشمحسنمرتر  ي تصميم ،2321إلرسول،وهاب،أسعددمحمعىلي
 
نظم إلمعلومات إلمحاسبية ودورها ف

ي إتخاذ إلقرإرإت
 
ها ف إإلقتصادإلتطبيقات إلمحاسبية إلسحابية وتأثير ي

ف  متقدمة بحوث مجلة ،

إتيجياتإألعمالإلمجلد  .5-22،ص2،إلعدد2وإسب 



 طاري    حإلرسائل وإأل 

 عبدهللا،  إألدإء إلمالي تقييم جودة نظم ،2316منذر،صبحي
ي تحسير 

 
إلمعلومات إلمحاسبية إلمحوسبة وأثرها ف

إلتجارةلوزإرة إلمالية إلفلسطينية: درإسة تطبيقية كلية منشورة، غبر ماجستبر رسالة إلجامعة-،

.)إؤلسالمية)غزة  ،فلسطير 

، محتاىلي وعماد، مشارة، إلرزإق، وعبد عيشة، بن وزكیة ،
مت  ، ي

ي بيئة  ،2321عثماب 
 
نظم إلمعلومات إلمحاسبية ف

 شهادة متطلبات إلستكمال مقدمة مذكرة ,میدإنیة رإسةد- وإلتحديات إلوإقع إلتحول إلرقمي   ماسب 

 ، وإلعلومأكاديمي إإلقتصادية إلعلوم وعلوم كلیة قسم إلتجارية ، إلمالیة إلتسیبر وإلمحاسبية، إلعلوم

إلوإدي.  جامعةإلشهيدحمةلخض 
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  رسالة،تحسير  أدإء نظام إلمعلومات لمؤسسة باستخدإم إلحوسبة إلسحابية إلهجينة،0212، غسانعمرطه،

 درجة نيل متطلبات إلستكمال أعدت  إلماجستبر ي
إختصاص وإلتحكم إلحاسبات قسمهندسة ف   إآلىلي

ين جامعة إلحاسبات، هندسة قسم إلميكانيكية إلهندسة كلية،ترسر  إلحاسبات هندسة وإلكهربائية،

. وإلتحكم  إآلىلي

 كمال، ودمحم، عيد، 2317إبكر، ونية: ، أثر إستخدإم نظم إلمعلومات إلمحاسبية إلمحوسبة عىل إلتجارة إإللكي 

،إلخرطومدرإسة ميدإنية عن بنك فيصل إإلسالمي  منشورة،جامعةإلنيلير  ،غبر  .،رسالةماجستبر

ي إلحد من مخاطر إستخدإم دور نظام إلمعلو ،2319إلعثامنة،عبدهللامحمودبركات،
 
مات إلمحاسبية إلمحوسبة ف

 درجة نيل متطلبات إلستكمال أعدت ةرسال،إلحوسبة إلسحابية  إلبيتكليةإلماجستبر إل جامعة ،

 إإلقتصادوإلعلومإؤلدإرية.

 فياضحمزة، ، 2319رمىلي دوتنت،إلمحاسبة إلسحابية، محاسبة ،Accounting Dot Net  January 14, 

2019. 

ي  إلمعلومات نظام وتطوير بناء إهمية،2313قويدر، حاج،فورين ي  إلمحاسن 
 
ة ف  للمؤسسات إلتنافسية تحقيق إلمير 

ي  إالقتصادية
 
 هإدكتور ،إطروحة)ئرزإإلج حالة عىل ؤسقاط (إلمعرفة إقتصاد ظل ف ي

 كلية إعمال، ؤدإرة ف 

، وعلوم وإلتجارية إإلقتصادية إلعلوم ب بن جامعةحسيبة إلتسيبر  .إلشلف _ وعىلي

ح معلومات نظام ،2317ؤسماعيل،هناءجاسم، ي  إلتخزين عىل يستند مقي   إلصحية إلرعاية لدعم خدمات إلسحان 

ي  حالة إألولية درإسة
 
جزءمنمتطلباتنيلشهادة،إألول)زإخو( إلصحية للرعاية خابور مركز ف وهي

نظمإلمعلوماتإؤلدإرية ي
ف  إلموصل. جامعة / وإإلقتصاد إؤلدإرة ،كليةإلماجستبر
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