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 : المستخلص

تهدف الدراسة إلى التعرف على أثرر الوسسر ة الاروة عة علرى ع لعرة ال رالعرة ال ةرلعرة      

في ال  لكة العر عة الاعسدية، وتوديداً أثرهة على كرًً نرإ إلررا اك وكةرة خ ون رةلر ع لعرة 

نإ خرً  اسرتعًآ ارا  ال ررالععإ فري نكةترر ال رالعرة ال همعرة ال ررخ  لهر  . ال رالعة

ولتوقعرره هرردف الدراسررة ترر  إعررداد اسررت ة ة ووبعررم علررى نكةتررر ال رالعررة .   زاولررة ال همررة

واعت ردك . نكترر نرالعرة( 74)ال رخ  له    زاولة ال همرة فري نديمرة لردل وال رةله عرددهة

سرررتقراوي والس رررةي التولعلررري ل لة رررة علرررى فر رررعةك الدراسرررة الدراسرررة علرررى ال رررمه  اا

وتس ررلم الدراسررة إلررى أ  همررةإ ترريثعر إيبررة ي للوسسرر ة الارروة عة علررى . والس ررس  للمتررةو 

إلرا اك ع لعة ال رالعة ال ةرلعة والتي ت ثلرم فري نراهلهرة اعر عرة ال  تلةرة وات ر  نرإ 

وات   نرإ الدراسرة . اك ع لعة ال رالعةذلك أ  الوسس ة الاوة عة ستاةه  في تاهعل إلرا 

أي رةً أ  الوسسرر ة الارروة عة سررتزيد نرإ كةررة خ ع لعررة ال رالعررة وستارةه  فرري تقلعررل التكررةلع  

وأخعررراً أرهرررك أرا  الععمررة أ  للوسسرر ة الارروة عة ترريثعر . والسقررم والبهررد ال  رررو  الراوهررة

ً إيبة ي على ن ةلر ال رالعة وخة ة فع ة يتعله  ت زيإ ال ع وك رة أرهررك . لسنةك سروة عة

المتررةو  أ  لةل عررة أفررراد الععمررة يتيرردو  التوررس   وررس الوسسرر ة الارروة عة ت ة ررعة  نرر  اسررت دا  

وأو م الدراسة  يه عة الوسسر ة الاروة عة و ررورخ تسلرا نكةترر . الشركةك ال اةه ة لهة

سدية نععررةراً  ةا ررةفة إلررى  رررورخ ت رر عإ ال عررةيعر ال همعررة الاررع. ال رالعررة اسررت دانهة

 . خة ةً  ةلوسس ة الاوة عة لتدعع  است دانهة وبيةدخ الثقة  هة

إلرررا اك ع لعررة ال رالعررة، كةررة خ ع لعررة ال رالعررة، ن ررةلر ع لعررة : الكلماا ا المات ة اا  

 ال رالعة

Abstract: 
     This study aims to identify the impact of cloud computing on external 

audit in Saudi Arabia, in particularly, its impact on procedures, efficiency 

and risk of audit, through reviewing the opinions of the auditors in the 
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professional auditing offices, who obtain license to practice the profession. 

To achieve the study objective, a questionnaire was prepared and distributed 

to the auditing offices licensed to practice the profession in Jeddah city with 

sample size of (47) auditing office. The study depends on the inductive and 

descriptive analytical methods to test the research hypotheses, in order to 

reach the results. The study found that, there is a positive effect of Cloud 

Computing on external audit processes that represented in its four different 

stages, and it is clear that Cloud Computing will contribute in facilitating the 

auditing process procedures. The study also found that, cloud computing 

will increase the efficiency of the audit process, reducing costs, time and 

effort. Finally, the results show that, cloud computing have a positive 

impact on the audit risks, in particularly with regard to the storage of 

information in the Cloud. Furthermore, the results show that, the majority of 

participants support transformation towards cloud computing in line with 

the use of their shareholding companies. The study recommended that, it is 

very important for the auditing offices to adopt the use of cloud computing.  

In addition to that, it is necessary for the Saudi Professional standards to 

include a special standard for cloud computing, and to proceed on 

continuous training for auditors on modern technologies to cope with 

electronic development, due to its positive impact on the audit profession in 

general and on auditors in particularly. 

 Keywords: audit procedures, audit efficiency, audit risk. 

 المقدم  1.1

ةاك والررح علسنةك لررز اً  ررحروريةً نررحإ الررحوعةخ الررحعسنعة أ ررح وم تررحكمسلسلعة ااتررح         

لحكل  ح  ؛ فلقد أثرك تلرك الارةهرخ علرى كرل ال برةاك ال شررية واهردثم ثرسرخ هةولرة فري 

، الع رررو والرهعلرري)العررةل  العررس ، وأ رر وم  رر إ ال تعل ررةك العسنعررة لسفررراد وال تساررةك

ت ر تكمسلسلعرة هديثرة تعت رد علرى تع  (Cloud Computing)والوسس ة الاوة عة (.  4107

 قل ال عةلبةك والع لعةك والت زيإ ال ةص  ةلوةسرس  إلرى نرة يار ى الاروة ة، والتري تعت رر 

لهةب خةد  يت  الس س  إلعا عإ لريه اا تر رم، لتتورس   رران  تكمسلسلعرة ال علسنرةك إلرى 

ونتساررةك ولقررد اتبهررم العديررد نررإ الوكسنررةك (. 4102 ؛ سررلع ، 4104،ع ررةرخ )خرردنةك 

وذلررك  ارر ر ال زايررة الترري ، اعع ررة  لتع عقررةك الوسسرر ة الارروة عة لًسررتةةدخ نمهررة  شرركل ك عررر

ولقررد أرهرررك ، يرتكررز علعهررة   ررسذس الوسسرر ة الارروة عة ف ررًً عررإ ا ةبررةر ال عة ررةك الرق عررة

العديررد نررإ الدراسررةك الةساوررد واايبة عررةك الترري ي كررإ أ  تبمعهررة الشررركةك عمررد اسررتعة تهة 

ةك الوسسرر ة؛ ولعررل أعا هررة قرردرخ الت ررزيإ الهةولررة نه ررة كررة  هبرر  ال عة ررةك ال  ز ررة   رردن
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و ارراً عه عرة نعلسنرةك ال رالعرة ال ةرلعرة (.  4100سعاكس،) تكلةة نم ة ة و بهد أقل 

أ ر وم (   4112،اعهرد  )لكةفة ألراف ع لعة ال رالعة نإ نرالععإ وإدارخ ونارتةعديإ 

إذ  رةك وال ًرة علعهرة أ  تتكعر  نر  ، تسالا أع رةً  ك عررخ ونتزايردخنكةتر ال رالعة ال ةرلعة 

و مرةً   .هرل التقمعة البديدخ كةلوسس ة الاوة عة  ةلقدر الرو ي كمه  نإ ت ععط ع لعة ال رالعرة

علررى نررة سرر ه فقررد لررة ك هرررا الدراسررة  هرردف دراسررة أثررر الوسسرر ة الارروة عة علررى ع لعررة 

 .ر عة الاعسديةال رالعة ال ةرلعة في ال  لكة الع

مشكل  البحث1.1  

تاعى نعا  ال تساةك والشركةك ااقت ةدية في ررل التعرسراك ااقت رةدية الوديثرة         

علررى ناررتسع العررةل  إلررى تواررعإ وترقعررة أداوهررة واسررت دا  التكمسلسلعررة الوديثررة كةلوسسرر ة 

 ررةك  ررعإ ألررراف الاروة عة الترري تررسفر لهرر  عرردخ نزايررة ت كررمه  نرإ  قررل وتررداو  وتس ررعل ال عة

وال ةرلعررة  ررر ط ال تساررة نرر  ، ال تساررة الداخلعررة لب عرر  أقاررة  وإداراك وفررروآ ال تساررة

ول رر  وت ررزيإ ونعةلبررة ، الع ررً  وال ررسرديإ والوكسنررة ولعرهررة نررإ االررراف اعخرررع

وتولعل ال عة ةك ال وةس عة في الاوة ة االكترو عرة والتري ي كرإ الس رس  إلعهرة نرإ أو نكرة  

وهتى تت كإ الشركةك نإ توقعره أهردافهة . ل  وفي أو وقم  شرل اات ة   ةا تر مفي العة

ااسررتراتعبعة والتشررةعلعة نررإ اسررت رارية وتمةفاررعة كررل ذلررك سررةعد علررى اسررت دا  الوسسرر ة 

و ررةلرل  نررإ أ  همررةإ العديررد نررإ ال  ررةلر ال ت ثلررة فرري اعنررة  الرررو يعررد أك ررر ، الارروة عة

ني الوسسر ة الاروة عة، اا أ را  لظرسهج تسلرا أكثرر الشرركةك الرى ال شةكل التي تسالا نارت د

 Agundez)تع عه هرل التكمسلسلعة و إدخةلهة في ال ماسنرة التشرةعلعة علرى كةفرة ال ارتسيةك

et al.,2011) 

ونرر  تزايررد هرردخ التمررةف  فرري سررسا خرردنةك ال رالعررة فرري الاررعسدية، ورل ررة الشررركةك       

التةععر والت ل  نرإ اع ا رة التقلعديرة عمرد القعرة   رتلرا اك ونكةتر ال رالعة في التعسر و

ال رالعررة  ةا ررةفة الررى هةلتهررة الررى الارررعة فرري إ بررةب اعع ررة  فرري رررل قلررة عرردد نكةتررر 

ال وةس ة القة س عة  ةل  لكة ال ظرخ  لهة؛ والتي أدك إلى عرد  قردرخ تلرك ال كةترر علرى إت رة  

ودد في وقم تزيد ف عا أعداد الشركةك وال تساةك وال  ة   العةنلرة فري الع ل في السقم ال ظ

ال  لكة  شكل ك عر، تاهر في نقدنتهة ع لعة اادراس ال ت ةعةة للشركةك في سسا اعسره ، 

ن ررة فرررق واقعررة (.  4102ال ق رري،)ورل ررة نكةتررر ال رالعررة فرري تةععررة الاررسا الاررعسدو 

ال عة رةك ال وةسر عة ال تداولرة ع رر لديداً على نهمة ال رالعة  ةعت رةد اع شرعة وال عرةنًك و

ن ررة أدع إلررى  رررورخ نساك ررة نهمررة ال رالعررة وال رررالععإ نرر  هرررا ، الارروة ة االكترو عررة

التعرررسر ورهررررك أه عرررة تةععرررر أسرررةلع ه  التقلعديرررة  يسرررةلعر نارررتودثة تعت رررد علرررى أسرررةلعر 

 Hua Hu))وفعةلعرةتكمسلسلعة هديثة وأسةلعر تولعلعة نتقدنة لتمةعر ع لعرة ال رالعرة  كةرة خ 

et al., 2016 

وعلى الرل  نإ أ  نس سآ الوسس ة الاوة عة قد لقي   ع ةً وافراً نإ الدراسرة وال ور       

، ( 4104ع رةرخ، )على ال ارتسع العرةل ي، و ردأ ااهت رة   را نرإ ق رل العديرد نرإ القعةعرةك 
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 إ  الدراسرةك التري ، إا(  4102سلع ،)وألريم هسلة العديد نإ الدراسةك المارية كدراسة 

تمةولم أثر الوسس ة الاوة عة على ع لعة ال رالعة ال ةرلعة تكرةد تكرس   رةدرخ علرى نارتسع 

العةل  وخة ة العةل  العر ي؛ و رةلرل  نرإ ذلرك يعت رر هررا ال س رسآ نرإ ال سا رع  الوديثرة 

 . يد في ال رالعة ال ةرلعة وخة ةً في  عئة ال  لكة العر عة الاعسدية على ولا التود

ونرإ هررا ال معلره لرة ك هررل الدراسرة القررة  ال رس  علرى أثرر الوسسر ة الاروة عة علررى      

ع لعرة ال رالعرة ال ةرلعررة فري ال  لكرة العر عررة الارعسدية  ةعت رةر أ  الوسسرر ة الاروة عة نررإ 

التكمسلسلعة الوديثة و خة ة ن  تسلرا ال  لكرة للتورس   ورس هكسنرة الكترو عرة  وارر ر يرة 

و ارررراً الرررى تررريثعر تكمسلسلعرررة ال علسنرررةك (.  4102، 4101ر يرررة ) 4101لعرررة   ال  لكرررة

وخدنةك الوسس ة الاوة عة على الما  اادارية و ال وةس عة  ةلشركةك، ونرة سرععرأ عرإ هررا 

نإ تةعر لرسهرو فري ال مهبعرة واعسرةلعر و ار  ال رالعرة ال ةرلعرة نقةر رة   رة كرة  علعرا 

ونررإ همررة ي كررإ  ررعةلة الاررتا  الررروع  . دو لل عة ررةك ال ةلعررةسررة قةً فرري رررل التشررةعل التقلعرر

م  هو أثر الحوسب  السح ب   على عمل   المراجع  الخ رج ا  ياا المملكا   :للدراسة ك ة يلي

 العرب   السعودي ؟

 أهم   البحث 1.1

 :يمكن تحديد أهم   البحث يا النق ط الت ل       

ل رة وكةة خ، ون ةلر ال رالعرة ال ةرلعرة،  على ع لعة، الوسس ة الاوة عة أثر إ راب .0

 لهة نإ فساود تعسد على الشركةك وال رالععإ ال ةرلعإ ونات دني القرساو  ال ةلعرة

ويتسقر  أ  تورد  . تقد  نزاية تمةررد  هرة عرإ لعرهرة نرإ التقمعرةك الوديثرة هع  أ هة

 فري رثسرخ هةولة فري تعرسير أدا  ال مشراك ال  تلةرة، وتوارعإ خردنةتهة، ن رة سرعتث

تعررسير ع لعررة ال رالعررة ال ةرلعررة  شرركل عررة ، وتعررسير ع ررل ال رالرر  ال ررةرلي 

 .وتواعما ال ةرلي ال رال  أدا   شكل خةص، ونإ ث  دع 

نس رررسآ الدراسرررة يتعررررا إلرررى نارررةول هديثرررة ونعة ررررخ تشرررةل  رررة  الكثعرررر نرررإ  .4

ه ال ت   عإ وال وللعإ ونرالعي الواة ةك وااقت ةديعإ والاعةسرععإ فع رة يتعلر

 . ع لعة تودي  وتعسير اع ا ة الوةلعة 

ك ررة سررتلقي الدراسررة ال ررس  علررى ن ررةلر تع عرره الوسسرر ة الارروة عة علررى ع لعررة  .0

ال رالعررة ال ةرلعررة والتررري  برر  عمهررة عرررد  ثقررة ال اررت دنعإ فررري تع عرره أ ا رررة 

 .الوسس ة الاوة عة

برة ، ع را علرى إ  للدراسة أه عة ك رع ع هة تعد  قعة ا عًقا لل ةهثعإ فري هررا ال  .7

هد عل  ال ةهثة تعت ر هررل الدراسرة نرإ أواورل الدراسرةك التري ر عرم  رعإ الوسسر ة 

 .الاوة عة وع لعة ال رالعة ال ةرلعة في  عئة ال  لكة العر عة الاعسدية

 أهداف البحث  1.1

في  رس  نرة ذظكرر فري ل ععرة نشركلة الدراسرة نار قةً؛ فرت  اهرداف الدراسرة تمو رر فري       

 :قةل التةلعةالم
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التعرررف علررى أثررر اسررت دا  الشررركةك الاررعسدية للوسسرر ة الارروة عة علررى إلرررا اك ع لعررة . 0

 .ال رالعة ال ةرلعة

التعرررف علررى أثررر اسررت دا  الشررركةك الاررعسدية للوسسرر ة الارروة عة علررى كةررة خ ع لعررة . 4

 .   ال رالعة ال ةرلعة

 ة الارروة عة علررى ن ررةلر ع لعررة التعرررف علررى أثررر اسررت دا  الشررركةك الاررعسدية للوسسرر. 0

 .ال رالعة ال ةرلعة

 منهج   البحث 1.1

. تعت رد ال ةهثررة فري دراسررتهة علررى البة رر المارررو وال عت ررد علرى ال ررمه  ااسررتقراوي         

علرى ال مهبرعإ ااسرتقراوي والس رةي التولعلري؛ هعر  أ  هررا وعلى البة ر الع لي وال عت د 

ي نإ نس سآ الدراسة  وع  تات د  أداخ الدراسرة وهري ااسرت ة ة البة ر ي ثل البة ر الع ل

تع رررر عرررإ أرا  أفرررراد نبت ررر  الدراسرررة ال ت ثرررل  رررةل رالععإ لب ررر  ال عة رررةك اعولعرررة التررري 

 .ال ةرلععإ في نكةتر ال رالعة ال ةرلعة   معقة لدخ

 اإلط ر النظري للبحث

 الحوسب  السح ب  : أولا 

   ماهوم الحوسب  السح ب  1.1

تررحتةه لررح ع  نحةةهررحع  الررحوسس ة الاررحوة عة فرري نحوتررحساهة وإ  ت ررحةيمم وسحررحةول  ررعةلتهة      

 ( Cloud Computing) "الرحاوة عة فحةلورحسس ة. والكثعر يعلره علعهرة كل رة الاروة عة فقرط

 الرحعلر عرح ر ترحوم الرح تسافرخ الرحوةسس عة واع رحا ة الرح  ةدر إلرى يرحشعر نرح عل  هري

 الترحقعد دو  الرح تكةنلة الرحوةسس عة الرح دنةك نرحإ عرحدد ترحسفعر تارحتعع  لرحتيوا الرحش كة

 لترح زيإ نرحاةهة الرح سارد وتشرح ل ترحلك .الح ات د  عحلى الحتعاعر  حهدف ال حولعة  ةلح سارد

  رحرنبعة نرحعةلبة قرحدراك تشرح ل كرح ة الرحراتعة، والرح زانمة ااهرحتعةلي والرحما  الرح عة ةك

 عمرد الرح ات د  ويارحتعع  . عرد عرحإ والرحع ةعة الرح ريد االرحكترو ي وخدنة  للح هة ولحدولة

رحطظ   ارحععة  رنرحبعة والرحهة لرحريه عرحإ الرح سارد هرحرل فرحي  رحةلش كة الرحتوك  اترح ةلا ِّ ت ظا 

 ، ص 4102،  وهرةس اه رد عرسق) "الرحداخلعة والرحع لعةك الترحةة عل نرإ الرحكثعر وتتحبةهل

2 . ) 

 نحإ نحب سعة عإ ع حةرخ Cloud الاحوة ة أ  (Hurwitz et al., 2010) ك ة يحرع        

 إنرحة وال رحدنةك ال تةهرة ع رر اا تر رم والتع عقرةك والشرح كةك وأنرةكإ الترح زيإ اعلرحهزخ

   .الح ات د  لحلر عحلى  حمة ً  كةنحلة نمح ة أو ة لة،حنم كح كس ةك

 ,Trivedi ,2013 Mell & Grance)وأ رحةرك  رحعا الرحدراسةك ونرحمهة دراسرحة      

  مرحة  الشرح كة إلرى للرحس س  نحًو  تح كعإ  ح سذس إلى أ  الحوسس ة الاحوة عة هحي(  ;2011

 الشر كةك) نرحثل ترحهعئتهة ترح م الترحي الحوسس ة نحإ نحسارد نحشتركة لح ب سعة الحعلر عحلى
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 والرحًقهة  ارحرعة ترحسفعرهة يرح كإ  رحوع ) والترحع عقةك الترح زيإ، ووهرحداك والرح ساد ،

 .لحهد نإ نحزود الح دنة كح عرخ و حيقل

نررحإ التررحعريةةك الاررحة قة ت لرر  ال ةهثررة إلررى أ  الررحوسس ة الاررحوة عة  ررح ثة ة تررحكمسلسلعة      

نتحعسرخ تحعت د عحلى  حقل الح عةلبة ونحاةهة الترح زيإ الرح ة ة  ةلرحوةسس  إلرى نرحة يار ى 

خ خررحساد  يررت  الررحس س  إلعررحهة عررحإ لررحريه اا تررحر م،  ةلررحاوة ة، وهررحي عررح ةرخ عررحإ ألررحهز

لتتررحوس  ال ررحران  نررحإ نررحمتبةك إلررى خررحدنةك، ويررحتةا للررح ات دنعإ الررحس س  إلعررحهة عررح ر 

وترررحت  ترررحلك . اا رررحتر م، دو  الرررحوةلة إلرررى انرررحتًإ الرررح عرفة والرررح  رخ والرررحتوك   ةلرررحعتةد

ة الحوديثة، نحثل الرحهسات  الرحركعة ، والرحهزخ الح دنةك  حساسعة أو نحإ االحهزخ التحكمسلسلع

الررحوةسر، وتررحت  تررحلك الررح دنةك  ررحدرلة أنررحة  ولررحسدخ عررحةلعة، نررح ة يررحسفر عررحلى الررح اتةعد 

الحكثعر نحإ الحسقم والحبهد والح ة ، وياحهل عحلعا الحس س  إلرى الرح عة ةك والرح علسنةك فرحي 

ح م ة هرس تقرحدي  ال رحدنةك الرح تمسعة نرإ و ررلك ت رح   نه رة الر. أو وقحم، ونإ أو نحكة 

ألحهزخ و رنرحبعةك وخرحًفة، وي رح   لرحهةب الرحع عل نرة هرحس اا  رحةفرخ ياترحعع  أ  يرحاترد 

 . الح اتةعد نحإ خحًلهة نحعلسنةتا و عة ةتحا  حكل سحهسلة وياحر

 : أنـواع الـحوسب  الـسح ب   1.1

 :عة كحح ة يححلييحح كإ إيححبةب أ ححساآ الححوسس ة الححاوة 

 مـن نـ ة   نـم ذج الـحوسب  الـسح ب  : أولا  

 :ي كإ تل ع  أ ساآ الوسس ة الاوة عة نإ  ةهعة الم ةذس إلى

   Infrastructure As A Servic  (IAAS) كح دنة الحتوتعة الح معة .0

  Platform As A Service (PAAS)كح دنة   الحع ل م ةكحن .4

 Software As A Service (SAAS)  الح ران  كح دنة  .0

 Data As A Service (DAAS)كح دنة   ال عة ةك .7

ا   :مـن نـ ة   نـم ذج بـن ء الـسـح ب ا: ث ن  

أر عررة  ررح ةذس  (NIST) ةهررحدد الررح عهد الررحسلمي اعنررحريكي للررح عةيعر والررحتكمسلسلع     

    :للحوسس ة الحاوة عة وهحي

وهحي عرح ةرخ عرإ  رحمعة ترحوتعة قرحةو ة  :( Public Cloud)الـحوسب  الـسح ب   الـع م   .1

عحلى تحسفعر نحسارد الحوسس ة الحاوة عة عحإ لحريه اا تر م  لح ب سعة نإ الرحع ً  أفرحراد 

 .أو  حركةك أو نحتساةك

هحرحرا الحرحم سذس لحرحتقدي   يظحرحات د  :( Private Cloud)الاـحوسب  الاـسح ب   الاـخ     .2

حح   ة لحع ً  نحودد يإ، هحع  تظحاتيلر نحإ ق ح ل عح عل واهحد، وتحكس  ترحوم خححدنةك نظ

 .تح رفا وسحععرتا الحكةنلة 
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يرحت  إ هرحرا الرحم سذس : ( Community Cloud) الاـحوسب  الساـح ب   الماـجتمع   .3

ترحسفعر  رحمعة ترحوتعة لرحةرق ااسرحت دا  الرح ةص  رح بت   نرحودد لرحديه  نرح ةل  وسعةسررحةك 

 .نحشتركة

يظرح كإ هرحرا الرحم سذس الرح اتةعديإ : ( Hybrid Cloud)ب   الاـهج ن  الاـحوسب  الساـح  .4

نإ الح زس  رعإ خحرح ةو  الرحاور الرحعةنة والرح ة ة والرح بت ععة فري ذاك الرحسقم، لرحرلك 

ألحلحه عحلى هحرا الحم سذس نحح عل  الحوسس ة الحاوة عة الرحهبعمة ع رحا يرحب    رعإ نرح عزاك 

 (. Mell& Grance,2011 ؛4107أه د،)حدخ الحاور الحاة قة في خحدنة واه

 :مـكون ا الـحوسب  الـسح ب   1.1
إلرى أ  الرحوسس ة الارحوة عة تتكرس  نرحإ  Mell & Grance,2011))أ رحةر كرحًً نرإ        

 :الحعديد نحإ الحعمة ر، نحمهة

ويححق د  هرا ال  عل  كحل نة يحت  تحشةعلا نإ قح ل :  (Applications)التطب ق ا  .1

ح ات د  فحي الحاوة ة نإ الح ران  والحتي يحكس  نحائساً نقد  الح دنة عحإ تحعسيرهة ال

 .وتحوديثهة  ةسحت رار و عحة تهة

 كما ااسررتةةدخ نررإ حالحررح ات د  الرررو يرر ويررحق د  هرررا ال  ررعل  (Client): المسااتخدم .1

  عستر ولرحعر خحدنةك الحوسس ة الحاوة عة نإ خً  لرحهةبل الرحش  ي نرحثل الرح س ةيل والرحك

 .ذلك للحدخس  إلى الحاوة ة

الررح دنةك أو الررح دنة الترري تحررحظات د  عررحلى ويررحق د  ررا نررحب سآ (: Service)الخاادم ا  .1

 .الححاوة ة، ويعمي أيح ةً عح لعة تحوسيل نحمتبةك الحوةسر إلى خحدنةك

 :الــسح ب   الــحوسب  خــص ئص 1.1

 : وهحي أسحةسعة خح ةو لحهة خ   لحاوة عة  حي  الحوسس ة ا (Kumar, 2014) ذكححر     

  (On-demand self-service) الححعلر عحلى  حمة ً  الحراتعة الح دنة .0

 (Broad network access) للشح كةك  الحساس  الحس س  .4

  (Resource Pooling) الح سارد هححز  .0

 (Rapid Elasticity)الح رو ة ن  الححارعة  .7

  (Measure Service) ةالح دن سقحعة .2

 :السح ب   مزاي  الحوسب  1.1

الرحعديد نرحإ الرح زاية الرحتي يرح كإ أ  (Rittinghouse &  Ransome,2010) هرحدد         

 : يحاتةعد  نحمهة الح ات د   للحوسس ة الحاوة عة؛ ونحمهة نحة يحلي

ً  الررح عة ةك الررحوسس ة الررحاوة عة نحررحركز تررحبعل -  إلحررحةر فررحي الررح عئة  حررح داقة نحررحتا ة

 . الححماعةة أو الحح  را  الححتكمسلسلعة

 .تححسفر الححوسس ة الححاوة عة اعدا  الحعةلي لحسعح ة  فحي الححشركةك  -
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تررحا   الررحوسس ة الررحاوة عة  ةلررحس س  إلررى لررح ع  تررحع عقةك وخررحدنةك الررح ات د  نررحإ أو  -

 .نححكة  وفحي أو بنحة  عح ر  حعئة  ح كة اا حتر م

فرح داً نرحإ ا  ي رحةدر الرح ات د  لرحشرا  أو اسرحتئبةر سرحعرفر ، ترحعسيرإنحكة عة الرحتسسع  وال -

كحررحل نررة عررحلعا هررحس أ  يررحدخل و يررحةعر ، ونحررحسا ةةك أعحررحلى ةلررحديد  حررح اةهة عحررحةلع

 .علحى نة يححريد ااعححداداك فحقط وفي ثححساٍ  يححو ل

ال ررحران  التررحقمعة عررحلى  أعررح ة   ررحعة ة وتررحعسير تررحبعل تررحتا  الحوررحسس ة الحاررحوة عة  ررحي هة -

زودخ للررح دنة، ن ررة يحررحقلل الررحعر  عررحلى الررح ات دنعإ، ويررحبعله   عحررحةته الشررحركةك الررح ظ

 .يحركِّزو  عحلى استح دا  هحرل الح دنةك فحقط

تحح ةعا الححتكةلع ، هححع  لحح  يحعد  حروريةً  ححرا  أسحرآ ألرحهزخ كرح  عستر أو أفرح لهة  -

ًهة نررحإ هررحع  نررحاةهة الررحقرص الررح لر،  ررحل يررح كإ عو نررحإ هررحع  الررحراكرخ أو أعررح

لحهةب كرح  عستر عرحةدو، و رحةست دا  أو نرحت ة  للرحسير الرحس س  للرح دنةك الرحاوة عة 

 .الح  تلةة 

 . ح ة  عح ل الح دنة  حشكل داوح ، وهحرا يحقلل نإ الحسقم والحتكلةة علحى الح ات د  -

لررحتوتعة الررح   ة الررحتي تررحقدنهة الررح دنةك الررحاوة عة إنكة عررة اسررتةةدخ ال اررت د  نررحإ ال ظمررى ا -

 .للقعة   حةاخت ةراك والحتبةر  الحعل عة

 : الـسح ب   مـخ طر الـحوسب  1.1

إلى أ رحا عرحلى ( Decoufle,2009 ; Linthicum & David, 2010)أ حةر كحًً نإ       

حمررحةإ  حعررحا الحاررحل عةك الررحتي الررحرل  نررإ الح ررحزاية الحررحكثعرخ للررحوسس ة الحاررحوة عة إا أ  ه

 :يح كحإ أ  تحسالحا نححات د  الححوسس ة الححاوة عة ونححمهة

تررحوتةس الررحتع عقةك الررحاوة عة إلررى ااتررح ة   ةا تر ررحم هررحع  سررعتثر ا قعررةآ اا تر ررم  .0

 .عحلى الحت كإ نحإ تحيدية الحع ل

سس ة  ار ر الرح شكًك عحد  الرح ئمة  الرحكثعر نرإ الرح ات دنعإ اسرت دا  ترحع عقةك الرحو .4

ةعنححة  والح  ةوف اعنحمعة والح تعلقة  رحس   الرح ات د  لرحكل نرحعلسنةتا ونرحلةةتا الح ة ة  

 .لحدع الحشركةك نقدنة الح دنةك الحاوة عة

يررحوةج الررح ات د  نررحلةةتا و عة ةتررا أو نررحعلسنةتا فررحي الررحاوة ة دو  عررحل ا  ررح سق  تلررك  .0

سرحوة ة أخرحرع فري دولرة    هحرل الح لةةك والرح علسنةك عرحلىكسفح إ الح  كإ أ  تح، الحاوة ة

 .ن ة يحتدو إلى ولحسد نحشةكل سعةسعة، نحعةدية

لررح  تررح ل لةل عررة الررحتع عقةك الررحاوة عة  ررحعد إلررى الررح اتسع الررح علس  نررإ الررحكةة خ هررحتى  .7

 .اآل 

  هرحدو  اعرحعة  عحد   ح ة  الح ات د  استرلةآ نحلةةتا و عة حةتا في هحةلة فرحقدا هة أثمرة .2

 . لحعر نحتسقعا

عررحد  هررح ةية هررحقسا الررح لكعة الررحةكرية الترري تثعررر الررحقله لررحدع الررح ات دنعإ، فررحً يررحسلد  .2

 .  ح ة ةك هحقعقعة  حعد  ا تهةإ هحرل الحوقسا
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ال ما ررةك وال تساررةك  يعررحد  الررح سثسقعة  والررحتي تثعررر قررحله الررح ات دنعإ الررح ت ثلعإ فرر .4

 .الحوسس ة الحاوة عةالح اتةعدخ نإ خحدنةك 

عررحد  تررح كإ الررح ات دنعإ نررحإ عررح لعة الررحاععرخ والررحتوك  فرري رررل اسررت دا  الوسسرر ة  .2

 . الاوة عة

ا   المراجع  الخ رج  : ث ن  

 ماهوم المراجع  الخ رج   1.1

لقد تعرقم العديد نإ الدراسةك إلى نةهرس  ال رالعرة ال ةرلعرة   رعه ن تلةرة، و رةلرل       

الشكلي في هرل ال ةةهع  إا إ  ل ع  هرل ال ةةهع  تتةره فري اعهرداف التري تقرس  نإ ااختًف 

 .علعهة ع لعة ال رالعة

ع لعررة يقررس   هررة لرررف " ال رالعررة ال ةرلعررة  ي هررة(  00 ، ص4104الهرردع، )عرررف     

خررةرلي ناررتقل ذو كةررة خ نهمعررة، نررإ خررً  فورر  ال عة ررةك ال ةلعررة والارربًك ال وةسرر عة، 

فمي نوةيد عإ  تعبة أع ة  ال تساة خً  فتررخ بنمعرة نععمرة فري  ركل تقريرر  وإععة  رأو

 ".يقد  لسلراف ال عمعة

تتكرس  نرإ نب سعرة نرإ " ي  ال رالعرة ال ةرلعرة ( 77 ، ص4102القوعة ي، )وذكر      

اع شعة ال  ععة وال وددخ اعهداف، لب   أك ر قدر نإ أدلة ااث ةك والقرراوإ، للتوقره نرإ 

وة وسررًنة ال عة ررةك ال وةسرر عة ال قعرردخ فرري الرردفةتر والارربًك والقررساو  ال ةلعررة، ثرر  نرردع  رر

تقعع هة تقعع ةً نس سععةً،   ة ي كإ ال رال  نإ إ دا  رأو فمري نوةيرد عرإ نردع  روة ودقرة 

هرل ال عة ةك، وتعة قهة ن  ال عةيعر ال تعةرف علعهة والقساعد ال وةس عة التي توتسيهة القرسا عإ 

او  الاةرية في الشركة نول ال رالعة، وعإ ندع تع عر الوارة ةك ال تةنعرة عرإ  تعبرة واللس

المشرةل نرإ ر ر  أو خارةرخ، وعررإ ال ركرز ال رةلي للشرركة، وكرررلك التيكرد نرإ تس رعل  تررةو  

 ".ع لعة ال رالعة إلى ل ع  ال اتةعديإ نمهة

؛ ويعلره علرى القرةو   ع لعرة تقس   هة لهة خةرلعة ناتقلة ونوةيردخ"وال رالعة ال ةرلعة      

ال رالعة نا ى ال رال  ال ةرلي ورعةتا اعسةسعة تت ثرل فري فور  ال ارتمداك؛ والردفةتر؛ 

والابًك ال ة ة  ةل مشيخ  دقة وهعةد للتوقه نإ  وة الع لعةك التي قةنم  هة ال مشريخ فري 

عوة، وأ هة ولهم فترخ نةلعة نععمة، والتوقه نإ أ هة قد ت م في إلةر إلرا اك سلع ة و و

تسلعهةً نوةس عةً سلع ةً؛ وذلك  ق د إ دا  الرأو في ندع  دا وعدالة القساو  ال ةلعة لل مشريخ، 

وي  إ ال رال  هرا الررأو فري تقريررل الررو ي ردرل فري  هةيرة ع لعرة ال رالعرة، وعرةدخ نرة 

  وهعررةد يكررس  تقريررر ال رالرر  ال ررةرلي نس رر  ثقررة وتقرردير  اررراً ل ررة يت ترر   ررا نررإ اسررتقً

وخ رررخ، وهررس  ررةلع   ناررئس  ع ررة يت رر ما التقريررر نررإ  عة ررةك وأرا ، وناررئسلعتا عررإ ذلررك 

 (.74 ، ص4107إسوه، " ) توددهة القسا عإ الاةودخ في هرا ال بة 

واستمةداً إلى التعةري  الاة قة التي ت  ذكرهة؛ ت ل  ال ةهثة إلرى أ  ال رالعرة ال ةرلعرة      

نارتقل ذو تيهعرل وتردرير فري نبرة  نرالعرة الوارة ةك، قةو رة هي ع لعرة يقرس   هرة  ر   

على الةو  والتوقه نإ  وة كل نة تر  تقععردل فري الردفةتر والاربًك نرإ  عة رةك نوةسر عة 
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 دقة وهعةدية ونس سععة؛ والتيكد نإ ندع نعة قتهة لل عةيعر ال تعةرف علعهة واع ا رة ذاك 

علعهة في ال تساة نورل ال رالعرة،  هردف إ ردا   العًقة؛ وأ هة ت م وفقةً للقساعد ال م سص

رأو فمي نوةيد عإ ندع تع عر القساو  ال ةلعة عإ  تعبرة أع رة  ال مشريخ نرإ ر ر  أو خارةرخ؛ 

وعإ ال ركرز ال رةلي فري  هةيرة فتررخ بنمعرة نععمرة، و لرسرخ  ترةو  الةور  والتوقره فري  ركل 

  .خةرلهةتقرير يقد  لسلراف ال اتةعدخ سساً  داخل ال مشيخ أو 

 مراةل عمل   المراجع  الخ رج   1.1

 :تشت ل نراهل ع لعة ال رالعة على أر   نراهل روعاة هي     

 نرهلة الت ععط لع لعة ال رالعة: ال رهلة اعولى

 .نرهلة تمةعر اخت ةراك الرقة ة وااخت ةراك اعسةسعة للع لعةك: ال رهلة الثة عة

 . رالعة التولعلعة وااخت ةراك التة علعة لسر دختمةعر إلرا اك ال: ال رهلة الثةلثة

 .استك ة  ع لعة ال رالعة وإ دار تقرير ال رال : ال رهلة الرا عة

 كا ءة المراجع  الخ رج   1.1

يعله على ع لعة ال رالعة  ي هة ذاك كةة خ عةلعة إذا تسفرك فعهة نب سعة نإ ال قرةيع ،      

وتولعرل الكةرة خ . ةً للارروف ولل رتثراك فري ال عئرة ال وععرةوالتي تعت ر نقةيع  لعر ثة تة ت ع

د ةلعرا والارعدو، )يعت د على الكعةعة التي سعت   هة توقعه اعهرداف وإ بةبهرة  يقرل التكرةلع  

4100 .) 

 مخ طر المراجع  الخ رج   1.1

آ أ  ن ةلر ال رالعة تتكرس  نرإ ثًثرة أ رسا( س00، فقرل 411)هدد ال ععةر الدولي رق      

روعاررة هرري ال  ررةلر ال ًبنررة ون ررةلر الرقة ررة والترري يعلرره علعه ررة ن ررةلر التوريرر  

الهعئررة الاررعسدية لل وةسرر عإ القررة س ععإ، نععررةر ال رالعررة )البررسهرو؛ ون ررةلر ااكتشررةف 

 (.  4104، 411الدولي 

ا   ودي أثر الحوسب  السح ب   على عمل   المراجع  الخ رج   يا المملك  العرب   السع: ث لث 

 استخدام الشرك ا السعودي  للحوسب  السح ب   1.1

أولرم الوكسنرة الارعسدية نزيرداً نرإ ااهت رة   4101في  س  استراتعبعة ال  لكة لعة         

 قعررةآ اات ررةاك وتكمسلسلعررة ال علسنررةك ل ررة يقدنة ررا نررإ عساوررد ك عرررخ لًقت ررةد؛ وتعت ررر 

وك ة هس الورة  نر  أو تقمعرة ، ثة في قعةآ اعع ة الوسس ة الاوة عة أهد أه  التع عقةك الودي

ونر  نرة هرس  رةو  نرإ ن رةلر . لديدخ تت  نقة لتهة  ت سف وارتعة  ورفا في أهعة رةً أخررع

فقرد ، ( 4101،  روةتا)تتعله  هرل التقمعةك خة رة ال  رةوف اعنمعرة والوةرةر علرى ال عة رةك 

 مهةيرة عرة  "  ر  الوسسر ة الاروة عةنبت"أخرك الوكسنة  زنة  ال  ةدرخ وأ شريك نرة يعررف  رح

  لعكررس  أو  نبت رر  نت  رر  فرري الوسسرر ة الارروة عة  ةل  لكررة 4102  و دايررة عررة  4104

العر عة الاعسدية،  ةاعت ةد على نب سعة نإ ال  ت عإ في قعةعي اات ةاك وتكمسلسلعة 

ك في  شرر كرلك سةه م العديد نإ الشركة(.  4102نبت   الوسس ة الاعسدو، )ال علسنةك 

الرسعي  ةسررت دا  الوسسرر ة الاروة عة وترردرير الشرر ة  و رةةر ال اررتث ريإ علررى اسررت دانهة؛ 
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فعلررى سرر عل ال ثررة   بررد أ   ررركة أنررةبو  ل رردنةك اا تر ررم  ةل شررةركة نرر   ر ررةن   ررةدر 

لوة ررمةك التقمعررة فرري نديمررة ال لررك ع ررد العزيررز للعلررس  والتقمعررة تع ررل علررى تزويررد وترردرير 

 ئة  تنكة عةك ال سارد التكمسلسلعة فع ة ي   الوسسر ة الاروة عة ك رة أ   رركة الشركةك المة

الكهر رة   ةل  لكررة العر عررة الاررعسدية و ةلتعررةو  نر   ررركة نعكروسررسفم قةنررم  ع ررل نمترردع 

،  رةيس ي) رة ةً لتردري ه  علرى تكمسلسلعرة الوسسر ة الاروة عة  021تدرير  عةي لعردد يقرةر  

اعنريكعرة ال ت   رة فري ت رزيإ وأنرإ (EMC)ثرة لشرركة وأسةرك دراسرة هدي(.  4102

هعرر  ، ال علسنررةك عررإ إق ررة  نتزايررد لشررركةك القعررةآ العررة  فرري ال  لكررة العر عررة الاررعسدية

أرهرك الدراسة أ  ثلثي  ركةك القعةآ العة   ةلاعسدية إنرة أ هرة تارت د  الوسسر ة الاروة عة 

نرإ  رركةتهة أ هرة % 27وأكدك نرة  ار تا  ةلةعل أو ت عط لًعت ةد على ال دنةك الاوة عة، 

 (. EMC, 2018)تات د    سذس الاوة ة ال ة ة  ةلةعل 

ك ة  هدك ال  لكة العر عة الاعسدية نرتخراً إلرًا أو  نركرز عرة  لل عة رةك الاِّروة عة،       

ن ة ي كإ الشركةك ال ولعة نإ ت زيإ  عة ةتهة   إ أ ا ة خة ة  ةلوسسر ة الاروة عة داخرل 

فري تسسرع   عرةا قعرةآ ( (SAPونإ ال تسق  أ  ياره  ال ركرز الررو أللقترا  رركة . كةال  ل

نلعررةر ب  واررر تقريررر  ررركة  00تقمعررة ال علسنررةك فرري الاررعسدية والرررو تًنرر  قع تررا 

(BMI Research ) (. 4102الةعةي، )ال ريعة عة 

تخدم  للحوساب  أمثل  لبعض الشرك ا المس هم  ياا المملكا  العرب ا  الساعودي  المسا 1.1

 السح ب  

تعت ررر  ررركة أرانكررس الاررعسدية نررإ  ررركةك الررمةط الع ًقررة الترري ت عررط لرردخس  سررسا      

الوسس ة الاوة عة  ةلرل  نإ أ هة تات د  التكمسلسلعة في تعسير ع لعةتهرة إا أ هرة تتعلر  إلرى 

لتوقعره  تسسع  هبر  ع لعةتهرة نر   رركة أنرةبو  كشرريك نوت رل ا شرة  نركرز للتكمسلسلعرة

ونرإ ك ررع الشرركةك ال ارةه ة أي رةً التري (.  4102أه د، )الكةة خ العةلعة وتقلعل التكةلع  

 تزويرد نرإ  رركة « المة رر للتبرةرخ وااسرتعراد»تات د  خردنةك الوسسر ة الاروة عة  رركة 

(SAP ) الترري تع ررل فرري نبررة   رنبعررةك اعع ررة  العةل عررة للتوررسِّ  الرق رري، ناررتهدفة  رررلك

ونرإ الشرركةك اعخررع التري  ررهم (.  4100، وهرة % )71داد ال ساد  ما ة تواعإ إع

علمةً  ةلتوس   وس ااستةةدخ نإ خدنةك الوسس ة الاوة عة  رركة الت رمع  السلمعرة؛ والشرركة 

 ررةكر  ررإ  ةفررل "هعرر  ذكرر الررروع  التمةعرررو لررحهة ( نعد عررة)السلمعرة لت ررمع  وسرر ك ال عررةد  

ي قعررةآ ال ررمةعة وال تروكع ةويررةك ي رررر الوةلررة إلررى الولررس  أ  تعقعررد اعع ررة  فرر" العتع رري

الارروة عة لرردع  الع لعررةك وت ةررعا التكررةلع  وهرررا يررتدو  رردورل إلررى تركعررز ال سررر  علررى 

 (. 4104، ال هدو)الع لعةك ال ه ة 

 اآلث ر المترتب  على تنظ م الحوسب  السح ب   يا المملك  العرب   السعودي  1.1

هعئرة : )ت ة علرى تمارع  الوسسر ة الاروة عة فري ال  لكرة العر عرة الارعسدية هري اآلثةر ال تر    

 ( 4102اات ةاك وتقمعة ال علسنةك، 
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   أنررإ ال علسنررةك والترري تت رر إ ه ةيررة  ارر  ال علسنررةك نررإ أو نوةولررة اختررراا نررإ ق ررل

 . ألراف لعر ن را له   ةلس س  إلى ال عة ةك

  الترري ت ثررل التررزا  علررى نقرردني خرردنةك الوسسرر ة الش  ررعة لل شررتركعإ، وه ةيررة ال عة ررةك

الاوة عة  عد  نشرةركة ال عة رةك ال ة رة  ةل شرتركعإ نر  أو ألرراف أخررع؛ سرساً  ال تعلقرة 

 .  ةعسعةر التي يقدنهة ال شتركعإ لع ًوه ؛ أو ال ة ة   متبةته  وتعسيرهة

 لترزا  نقردني ال ردنةك ه ةية نشتركي الوسس ة الاوة عة أفراداً أو  ركةك؛ والقةو رة علرى ا

الاوة عة  تقدي  كةفة ال علسنةك ال ة ة  شرول ااست دا  أو الردف   شركل وا ر  فري العقرسد 

 .ال  رنة ن  ال شتركعإ

 أثر الحوسب  السح ب   على إجراءاا عمل   المراجع  1.1

ال  تلةرة  والعلرس ، وتكمسلسلعة ال علسنرةك، اعت ةد الوسس ة الاوة عة على ال ساد  الك عرخ     

نثرررل ااه رررة  والهمدسرررة ولعرهرررة يرررتثر  ررردورل علرررى ال مهبعرررة ال ت عرررة فررري ال رالعرررة 

(Johnstone et al., 2015 .)  وذلرك يلرز  ال رالر    ررورخ تعرسير إنكة عةترا نرإ هعر

و ع ععررة الوررة  نررإ ال رررورو أ  يةهرر  . نعرفررة أسةسررعةك الوةسرر ةك والعررة ع ررل الارروة ة

في التعةنًك اافترا عة على الاوة ة، و ر كة اا تر رم، ل رة لهرة ال رال  اعسةلعر الوديثة 

نإ تيثعر على أدلة ااث ةك ال ة ة  ةلع لعةك ال  تلةة، والتي تت  نإ خً  الشر كة، ونمهبعرة 

، ولرررا ااعررً  أو التاررسيه ع ررر اا تر ررم، والت ررزيإ الارروة ي، ع ررل ال ريررد االكترو رري

 ي، وه سر االت ةعةك  ةلةعديس وكرلك لريه التو رعل أو وعقد ال ةقةك  ةل ريد االكترو

 Senft.)الاداد االكترو ي إلى لة ر كعةعة تينعإ ال عة ةك ال ة رة  ةلشرركة علرى اا تر رم 

et al., 2018 ) ًًوذلررك يبعررل ع لعررة التوررس   وررس اسررت دا  الوسسرر ة الارروة عة أنررراً سرره

  ت رعةهة التكمسلسلعرة إلرى ع لعرة ال رالعرة إذا وخة ة إذا ت م نقةر تا  ةل زاية التي ي كرإ أ

أ  تكمسلسلعررة ال علسنررةك لهررة دور (  4102بقررسك، )هعرر  ذكرررك دراسررة.  ترر  فه هررة لعررداً 

وا ررر  وفعرررة  فررري نراهرررل ال رالعرررة ال  تلةرررة، ويت ررر  نرررإ هررررل الدراسرررة أ  تكمسلسلعرررة 

الوسسرر ة الارروة عة ال علسنررةك فرري هررد ذاتهررة تاررةه  فرري تواررعإ ع لعررة ال رالعررة، و  ةلتررةلي 

ستاررةه  فرري تواررعإ وتاررهعل ع لعررة ال رالعررة وتعسيرهررة ع هررة ت ثررل لررز  نررإ تكمسلسلعررة 

 .وهرا نة تاعى الدراسة اث ةتا. ال علسنةك إا أ  الوسس ة الاوة عة اعكثر تعسراً 

 أثر الحوسب  السح ب   على كا ءة عمل   المراجع  1.1
د في است دا  تكمسلسلعة ال علسنةك في ع لعرة ال رالعرة يعت ر الا ر اعك ر ولع  السهع      

هرس الاررهسلة فري الو ررس  علررى ال علسنرةك و ةلتررةلي الاررعة فرري ات ررةذ القرراراك ن ررة يررسفر 

السقررم والبهررد، وخة ررة أ  اسررت دانهة يوقرره عرردخ نزايررة كةلدقررة والارررعة وا  ةررةق فرري 

أ  اسرت دا  التكمسلسلعرة   رةة ويت   نإ ذلك (.  4102الو شي،)التكةلع  والبهد ال  رو  

عةنة والوسس ة الاوة عة   ةة خة ا في ع لعة ال رالعة نإ  ي ا أ  يزيد نإ كةة خ ع لعرة 

ال رالعة وهس الا ر الروع  الرو دفر  العديرد نرإ الشرركةك للتورس   ورس اسرت دا  الوسسر ة 
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ل وسسر ة عةنرة وياهرر ذلرك للعًرة فري أ   رنبعرةك ال رالعرة ا(.  4104، ال هدو)الاوة عة 

تع ل على تسفعر السقم عمد إلرا  ع لعة ال رالعة هع  ي كإ   اةلة اخت ةر عردد أك رر نرإ 

الع لعرةك الوارة عة واخت رةر ال روة للعديرد نرإ القعرسد اعت رةدًا علرى ال ساربنعرةك ال ت رر مة 

ًً عإ السقم ال اتهلك فري إ عرداد  هرل ال رنبعةك وعلعا يقل البهد ال  رو  في نرالعتهة ف 

ك ة أ  الدقة التي يتو ل علعهرة الع عرل وال رالر  علرى هرد سرسا  . ع لعة الت ععط لل رالعة

ترسفر الدقرة الًبنرة لواةسرعة ع لعرة ، نإ است دا  ال رنبعةك ال وةس عة ال وسس ة والاوة عة

ال رالعة هعر  أ  ال عري ال شررو فري ال لرط  رعإ اعرقرة  واخرتًل ال عرةداك نارت عد ت ةًنرة 

واست عةد خعي اادخرة  ال عت رد علرى ال رالعرة ال شررية .  ااعت ةد على تلك ال رنبعةك عمد

يم ةرري و رر  القساعررد الًبنررة للوررد نررإ هرررل اعخعررة  نررإ خررً  تع عرره  ارر  الررتوك  الررراتي 

وسررهلم . وال عة قررة وال قةر ررة الترري يم ةرري ااعت ررةد علعهررة عمررد ت رر ع  ال ررران  الوةسررس عة

ااف ررةا عررإ  تررةو  تقرررةرير ال رالعررة  ةلتقمعررةك الوديثررة الترري وفرتهرررة  الوسسرر ة الارروة عة

الوسسررر ة الاررروة عة، وأ ررر    ةانكرررة  نمةقشرررة  ترررةو  هررررل التقرررةرير نرررإ خرررً  الت ةعرررةك 

، واتاررعم قةعرردخ نتلقرري التقررةرير وال اررتةعديإ نررإ ال علسنررةك. افترا ررعة  ةسررت دا  اا تر ررم

 (.Bhowmik, 2017)لاهسلة الو س  علعهة ع ر اا تر م 

 أثر الحوسب  السح ب   على مخ طر عمل   المراجع      1.1

 ةلرل  نإ أ  تكمسلسلعة ال علسنةك تع ل على تاهعل ع لعة ال رالعة ال ةرلعرة إا أ را       

يسلرد ن رةلر نرإ ال وت رل أ  ترتثر علرى  تةوبهرة؛ نمهرة نرة هرس نتعلره  ةختةرة  الارربًك أو 

، أو خعرر الرقة رة، أو عرد  اكتشرةف أو نمر  (ن ةلر نًبنة)لكترو ي  عس ة تت   الدلعل اا

هعر  أ را نرإ ال ًهرج ( خعرر ااكتشرةف)اعخعة  أو ال  ةلةةك البسهرية في القساو  ال ةلعة 

أ  ن رررةلر ال رالعرررة ا ي كرررإ الرررت ل  نمهرررة فررري ررررل اسرررت دا  تكمسلسلعرررة ال علسنرررةك 

رررل اسررت دا  الوسسرر ة الارروة عة ع  التقمعررةك ويررزداد اعنررر تعقعررداً فرري (.  4102الو شرري،)

ال ارت دنة تقر  خرةرس  رركةك نرالعرة الواررة ةك، وللورد نرإ ال  رةلر فري ل عر  اعهررسا  

سساً  عمد است دا  تكمسلسلعة ال علسنةك الوةلعة أو التوس   وس الوسس ة الاوة عة يم ةي علرى 

العررة وأ  يكررس  قررةدراً علررى ال رالرر  توديررد ال  ررةلر الترري ي كررإ أ  تت رر مهة ع لعررة ال ر

اكتشرررةفهة وتقعع هرررة ف رررًً عرررإ  ررررورخ  قعرررة  ال ررررالععإ لل عة رررةك سررروة عةً  ةهررر  التقمعرررةك 

؛ ويم ر  نارت دنس الوسسر ة الاروة عة  رتلرا  تقعرع  لل  رةلر (Paterson, 2015)الاوة عة

والتري ؛ (Nurhajati, 2016)التري نرإ ال  كرإ التعررق لهرة عمرد الع رل فري ال عئرة الاروة عة

 (. 4101،  وةتا)تعت د على  سآ و  سذس ال دنة الاوة عة ال ات د  

إلى اع عةد اعر عة التي يم ةي أخرهة في ( (Hua Hu et al., 2016وأ ةرك دراسة      

 :الوا ة  عمد تع عه الوسس ة الاوة عة في ع لعة ال رالعة وهي
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 وسب  السح ب   يا عمل   المراجع يوضح األبع د األربع  لتطب ق الح( 1)جدول رقم 

 : اة  الو ةية .0

يم ةررري علررررى نكةترررر ال رالعررررة اعت ررررةد      

أ ا ة أنمعة نسهدخ  رةنلة نتكةنلرة،  ةا رةفة 

إلررى  رررورخ اسررت دا  أ ا ررة فورر  دورو 

ع ا ررررة أنررررإ الوسسرررر ة الارررروة عة والكشرررر  

والتوقعرررره عررررإ أو ا تهةكررررةك نررررإ ال تسقرررر  

عمررررد أو هرررردوثهة وات ررررةذ الرررررا اك فسريررررة 

نوررةواك لًختررراا، واسررت دا   اررة  تشررةعر 

ل ررررر ة  سررررررية ال علسنرررررةك واات رررررةاك 

 .وسًنتهة

 :ن ةلر التكمسلسلعة .4

يم ةي على نكةتر ال رالعة ع ل تولعل      

 ةنل ل  ةلر الوسس ة الاوة عة، وتقعع  أنإ 

ال علسنةك في نم ةك الوسس ة الاوة عة 

ا  كة م  اراً اهت ة  ولسد ثةراك أنمعة سس

في ال معة التوتعة أو في ال م ةك أو 

التع عقةك، وتوديد  قةل ال ع  فعهة والع ل 

على إ ًههة للسقةية نإ هب ةك ال ران  

 .ال ةرخ

 :أت تة هاة ةك ال ات دنعإ .0

ويق د  هة ات ةآ نكةتر ال رالعة أسلس      

نمةسر للتوك  في الوسس ة الاوة عة؛ وذلك 

ال ات دنعإ عإ نإ خً  نراق ة أ شعة 

لريه نزانمة الاةعةك واعوقةك، وتابعل 

ال قة ًك والع لعةك، و ا  سبًك الماة  

اعسةسي إلى خةد  داخلي أو أو ولهة أخرع 

 .انمة

 : الع لعةك .7

ويق د  هة  رورخ اهت ة  نكةتر      

ال رالعة    س عة ال عة ةك والرقة ة علعهة 

تهة نإ في كل نرهلة نإ نراهل ا تقةلهة لو ةي

ال  ةلر التي ي كإ نسالهتهة ل  ة  هقسا 

الع ً ؛ وخة ةً أ  ناةر ع لعة ال رالعة 

وا تقة  ال عة ةك في الوسس ة الاوة عة ا ي كإ 

 .  نعرفتا أو التوك   ا نإ ق ل ال ات دنعإ

 ((Hua Hu et al., 2016 :المصدر

ا   الدراس ا الس بق : رابع 

 :الدراسةك الاة قة ونإ أ ربهة تمةولم الدراسة العديد نإ     

هرردفم إلررى تولعررل ال اررةول اعنمعررة والهب ررةك (  Turki & Qasim ,2018)دراسررة      

وهردفم أي رةً . واقتراا هلس  أنمعة للود نإ الهب ةك. ال رت عة  ت زيإ ال عة ةك في الاوة ة

رق إععررة   ةرر. إلررى تولعررل الثةررراك اعنمعررة ال  كررإ هرردوثهة فرري الاررور ال ة ررة والعةنررة

وترر  . الترري تسالررا الت ررزيإ الارروة ي( الق ررةية والهب ررةك)ال ررةهثعإ ت ررسراً كررةنًً للتوررديةك 

تع عرره هرررل الدراسررة فرري العررراا وترر  اسررت دا  ال ررمه  التولعلرري القررةو  علررى تولعررل الهب ررةك 

وتس ررلم الدراسررة إلررى تقرردي  . ال  كررإ هرردوثهة لل عة ررةك ال  ز ررة سرروة عةً واقتررراا هلررس  لهررة

لعديرد نررإ الولرس  الترري تتمرةو  نشرركًك اعنررة  ال رت عرة  ررةلت زيإ،  ةا رةفة إلررى الترردا عر ا

واخعررراً ي كررإ  مررة   عئررة . ال  ررةدخ ل عةلبررة الهب ررةك فرري هةلررة ت ررزيإ ال عة ررةك فرري الارروة ة

سوة عة انمة لت زيإ ال عة ةك قةدرخ علرى ه ةيتهرة واسرتردادهة فري هةلرة هردو  كرسار  لعرر 

هدفم إلى ال و  في تيثعر  ا  ال علسنةك الاوة عة علرى  (Algrari, 2017)سة درا .نتسقعا
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أدا  نما ررةك اعع ررة ، وقعررةس اا تةلعررة  ةعت ةرهررة أهررد أهرر  نت ررراك أدا  ال ما ررة لتقعررع  

وتر  تع عره الدراسرة   ديمرة الارلع ة عة . أه عة  ا  ال علسنةك القةو ة علرى الوسسر ة الاروة عة

إ نما ررةك اعع ررة  وال اررتهلكعإ، وأرهررر تولعررل الةساوررد اال ةلعررة  ررةلعراا علررى ععمررة نرر

لل اررتهلكعإ، أ  ااسررتث ةر فرري تكمسلسلعررة ال علسنررةك لررا ترريثعر إيبررة ي ك عررر علررى رفةهعررة 

ال اررتهلك، وقررد أث تررم نقررةيع  اعدا  أ هررة نةعرردخ لررداً فرري توديررد القع ررة التبةريررة ع هررة تررسفر 

ي، والتري يار   اسرت دانهة  ت شرة  هرةاك تبةريرة راسر ة نت راك  اععة قة لة للقعةس الك 

واسرت د  ال ةهر  ال رمه  الس رةي التولعلري . استث ةراك تكمسلسلعة ال علسنةك في ال ما ةك

للس س  إلى توقعه أهرداف الدراسرة، وقرة  ال ةهر    رالعرة الدراسرةك الارة قة ال ترسفرخ فري 

، و    ال ةه  أ  سذلةً لقعرةس اا تةلعرة فري نبة   ا  ال علسنةك الاوة عة، وإدارخ اعع ة 

وتس ررلم الدراسررة إلررى أ   ارر  ال علسنررةك الارروة عة ي كمهررة تواررعإ أدا  نما ررةك . ال ما ررة

تررتثر  درلررة ك عرررخ علررى تواررعإ لررسدخ وأ هررة  اعع ررة ، والوررد نررإ أخعررة  ال عررةنًك  هررة،

ر خدنررة الع ررً  فرري اعدا ، وتشررب  ال اررت دنعإ علررى التعررسير ال اررت ر، وتواررعإ وتعررسي

أ  ااسررتث ةر فرري  ار  ال علسنررةك الارروة عة لررا تريثعر إيبررة ي ك عررر علررى و .نما رةك اعع ررة 

إ ررراب خ ررةو  الوسسرر ة الارروة عة فرري التشررةعل اآللرري؛  ةا ررةفة إلررى  .رفةهعررة ال اررتهلك

ى تس رلم إلر( Nurhajati, 2016)دراسرة . ونعةلبة ال عة ةك؛ وقدراتهة على التت   والرقة ة

أ  ن ةلر الوسس ة الاروة عة نعقردخ ع  التقمعرةك ال ارت دنة فري تقردي  ال ردنةك، والع لعرةك 

علعهة تت  خةرس  ركةك نرالعة الواة ةك وإلرى  ررورخ تعرسير فهر  هررل التكمسلسلعرة لردع 

ال رالععإ، لتقدي  ال شسرخ لشركةته   شي  االرا اك، وال عةيعر، أو ال سا ط التري نةبالرم 

دراسررة  عم ررة . عهررة الوسسرر ة الارروة عة عمررد اسررت دانهة فرري  عئررة نرالعررة الواررة ةكتةتقررر إل

(Duncan& Whittington, 2016)  أ  اسرت دا  تكمسلسلعرة ال علسنرةك فقرد تس رلم إلرى

التقلعدية يود  شكل ك عر نإ ال  ةلر ال ت ثلة في أنإ وسًنة ال عة رةك وال علسنرةك ال ة رة 

عدخ ويسفر الكثعر نإ السقم والبهد ويود نإ التكرةلع  ال ةهارة  ةل تساةك وال ما ةك ال اتة

والتي تمةه في أ ا ة تكمسلسلعرة ال علسنرةك التقلعديرة ويارهل نرإ إلررا اك، وكةرة خ ع لعرةك 

اسرت دا  تع عقرةك الوسسر ة تس رلم إلرى أ   (Hua Hu et al., 2016)دراسرة و .ال رالعرة

ولكإ فري نبرة  نرالعرة الوارة ةك ونعةلبتهرة يوترةس الاوة عة لا العديد نإ ال زاية والةساود، 

يبرر  ال عرر الروعارة التريإلى عدد نإ ااعت ةراك ال تعلقة  ةعنة  في الاوة ة وأ  عسانرل 

نراعةتهررة عمررد اسررت دا  الوسسرر ة الارروة عة فرري ال رالعررة هرري أت تررا هاررة ةك ال اررت دنعإ، 

. راً ن ررةلر أ ا ررة الو ةيررةن ررةلر خة ررة  ةلع لعررةك، ون ررةلر تكمسلسلعررة، وأخعررأي ررة و

تس ررلم إلررى أ  التعررسراك التكمسلسلعررة تارر    لل رررالععإ ( Oldhouser,2016)ودراسررة 

 تلرا  ع لعةك ال رالعة  دقة، وكةة خ عةلعة، وتكةلع  نم ة ة نقةر رة  رةلما  التقلعديرة وإ  

إذا نرة ت رم قله ال رالععإ نإ ن رةلر اسرت دا  تكمسلسلعرة ال علسنرةك ا ي ثرل أه عرة ك عررخ 

نقةر تررا   زايررة اسررت دا  التكمسلسلعررة الوديثررة وال ت ثلررة فرري تواررعإ كةررة خ وفةعلعررة ع لعررة 

تس ررلم إلرررى أ  نس ررسآ ا تقررة  ال عة رررةك ( Yigitbasioglu,2015)ودراسررة . ال رالعررة
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وت زيمهررة فرري نكررة   ععررد عررإ ال تساررة يثعررر القلرره لرردع ال ما ررةك، خة ررةً إذا كة ررم تمتقررل 

ال ما ةك ال ارتةعدخ، لرع  ذلرك فوارر  رل نرإ ال  كرإ ا  تمقرل خرةرس الدولرة وت ز  خةرس 

 ةاهة وك ة أ   عا ال ما ةك ا يةه س  التكمسلسلعة  ةارهة، وا نتعل ةتهرة ال ة رة، والتري 

قد تتدو  في المهةية عمد التةةوق ن  نزودو ال دنةك إلى عقسد اتةرةا ن رةلة  شركل سرع  

ال  رةلر ال تعلقرة  ةلوسسر ة الاروة عة، لررلك  برد العديرد نرإ  واتةةقعةك لعرر نلزنرة تزيرد نرإ

ال ما ررةك والترري ترلررر فرري التعررسير ا تقلررم إلررى الاررور ال ة ررة، والترري تت رر إ ت ررزيإ 

 Chung)أنرة دراسرة . ال عة ةك توم إدارتهرة وسرععرتهة الكةنلرة كري تورد نرإ تلرك ال  رةلر

خ نمهررة نررة هررس نتعلرره  ت ررزيإ فتس ررلم إلررى أ  ن ررةلر الوسسرر ة الارروة عة كثعررر( 2011,

ال عة ررةك ونعةلبتهررة، وتقةسرر  نررسارد تكمسلسلعررة ال علسنررةك نرر  الع ررً  اآلخررريإ، وأخعررراً 

 .ااعت ةد على   كة اا تر م العةنة

تت عز هرل الدراسة عإ لعرهة في  أ هة تاعى إلى تس ع  أثر است دا  الشرركةك الارعسدية    

را اك، وكةة خ، ون رةلر ال رالعرة ال ةرلعرة فري ال  لكرة لتقمعةك الوسس ة الاوة عة على إل

العر عررة الاررعسدية؛ هرررا  ةا ررةفة إلررى أ  الدراسررة الوةلعررة دراسررة  ررةنلة ل س ررسآ الوسسرر ة 

الارروة عة ونس ررسآ ال رالعرررة ال ةرلعررة، وهررررل ال سا ررع  ذاك أه عرررة  ةلمارر ة للشرررركةك 

. ركةك نرالعة الواة ةك  شركٍل خرةصال اةه ة في ال  لكة العر عة الاعسدية  شكٍل عة  و 

 .و هرا ا ت لم الدراسة على نوةور لديدخ ل  تتعرا لهة الدراسةك الاة قة

ا   يرض  ا البحث    : خ مس 

 :ي كإ  عةلة فر عةك الدراسة كةلتةلي  

يسلرد أثرر إيبرة ي ذو دالرة إه رةوعة اسرت دا  الوسسر ة الاروة عة نرإ ق رل : الارض   األولى

ةه ة الارررعسدية علرررى إلررررا اك ع لعرررة ال رالعرررة، وذلرررك نرررإ ولهرررة  ارررر الشرررركةك ال اررر

 .ال رالععإ ال ةرلععإ

يسلرد أثرر إيبرة ي ذو دالرة إه رةوعة اسرت دا  الوسسر ة الاروة عة نرإ ق رل : الارض   الث ن  

الشركةك ال اةه ة الاعسدية على كةة خ ع لعة ال رالعرة، وذلرك نرإ ولهرة  ارر ال ررالععإ 

 .ال ةرلععإ

يسلرد أثرر إيبرة ي ذو دالرة إه رةوعة اسرت دا  الوسسر ة الاروة عة نرإ ق رل : رض   الث لثا الا

الشركةك ال اةه ة الاعسدية على ن ةلر ع لعة ال رالعة، وذلك نإ ولهة  ار ال ررالععإ 

 .ال ةرلععإ

ا   الج نب العملا للبحث : س دس 

اوا نإ نسافه  درلرة عةلعرة اعت د ال ةهثعإ على نقعةس لعكرك ال  ةسي والرو يتر: الترم ز

، لعرر نسافره  درلرة عةلعرة (4)، لعرر نسافره (0)، نسافه  درلة نتسسرعة (7)، نسافه (2)

(0) 

ولقرد . اعت دك ال ةهثة على اعسرةلعر ااه رةوعة الس رةعة وااسرتدالعة: األسلوب اإلةص ئا

  ععمرررة  رر لم اعسررةلعر ااه ررةوعة الس ررةعة التكرررراراك والماررر ال ئسيررة وذلررك لتس ررع
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الدراسرررة وفقرررةً ل  رررةوهة الدي سلرافعرررة والسرعةعرررة، ك رررة تررر  اسرررت دا  ال تسسرررعةك الوارررة عة 

واا ورافةك ال ععةرية وذلك لتقدير درلة استبة ةك أفراد ععمة الدراسرة  ورس فقرراك نورةور 

أنررة فرري لة ررر اعسررةلعر ااه ررةوعة ااسررتدالعة، فقررد ترر  اسررت دا  كررًً نررإ تولعررل . ااسررت ة ة

 ةا ةفة إلى ذلرك تر  اسرت دا  .  ودار ال عي ال اعط وذلك اخت ةر  وة فروق الدراسةاا

نعةنل اارت ةل  عرسس  وذلك للتوقه نرإ  ردا أداخ الدراسرة،  عم رة تر  اسرت دا  نعةنرل ألةرة 

تر  اسرت دا  تولعرل الت رةيإ  إ رةفة إلرى ذلرك فقرد. كرو  ةخ وذلك للتوقه نإ ث ةك أداخ الدراسرة

أهةدو ااتبةل وذلك لقعةس دالة الةروا ااه ةوعة  عإ استبة ةك أفرراد الععمرة هرس  نورةور 

ال تهل العل ي، ال تهل ال همي، السرعةرة الوةلعرة، )الدراسة تعزع اختًف ال تةعراك التةلعة 

دد الردوراك التدري عرة فري ال  رخ الع لعة، ندع اارت ةل ن   ركة عةل عة، هبر  ال كترر، وعر

 (.نبة  الوسس ة الاوة عة

  :تو  ف ع ن  الدراس 
 :ي كإ تس ع  ععمة الدراسة في البدو  التةلي     

 يوضح خص ئص ع ن  الدراس ( 1)الجدول رقم 

 %النسب   العدد الب  ن

    ال تهل العل ي  -0

 % 2741 021  كةلسريسس 

 % 241 04 د لس  عةلي 

 %0141 41 على نةلاتعر في

- -  ا يسلد

   ال تهل ال همي -4

 SOCPA 02 0241%))الزنةلة الاعسدية

 % CPA 01 142))الزنةلة اعنريكعة  

 CA)) 4 042%الزنةلة ال ريعة عة 

 % 0047 40 نتهًك أخرع

 % 2244 007 ا يسلد 

   السرعةة الوةلعة -0

 % 742 1  ريك نةلك 

 % 4147 70 نشرف /ندير نرالعة 

 % 0440 42 نرال  روعاي 

 % 0142 24 ناةعد نرال  

 % 042 0 نائس  تكمسلسلعة نعلسنةك 
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 % 242 00 أخرع 

   ال  رخ الع لعة -7

 % 4747 71 سمساك  0أقل نإ 

 % 4041 72 سمساك 2سمساك إلى أقل نإ  0نإ 

 % 4141 74 سمساك 01سمساك إلى أقل نإ 2نإ 

 % 0142 24 سمساك  01أكثر نإ 

   ارت ةل ال كتر ن   ركة نرالعة عةل عة -2

 % 4241 27  ع  نإ اعر عة الك ةر 

 % 7142 24  ع  لع  نإ اعر عة الك ةر

 % 0440 22 ا يرت ط 

   هب  نكتر ال رالعة الرو تع ل لديا -2

 % 0247 04 (41أقل نإ ) ةعر 

 % 0442 22 (21إلى أقل نإ  41نإ )نتسسط 

 % 7242 12 (21أكثر نإ ) ك عر

عدد الدوراك التدري عة في نبة  الوسس ة -4

 الاوة عة 

  

 % 2244 000 دوراك  0أقل نإ 

 % 4147 70 دوراك  2دوراك إلى أقل نإ  0نإ 

 % 0141 41 دوراك 01دوراك إلى أقل نإ 2نإ 

 % 0047 44 دوراك 01أكثر نإ 

 :ات   نإ البدو  أعًل نة يلي      

 2741ات رر  أ  لةل عررة أفررراد الععمررة ال شررةركعإ فرري الدراسررة و مارر ة  :العلمااا المؤهاال %

، فري هرعإ % 241هة لعإ على  هةدخ ال كةلسريسس،  عم ة ه لة الد لس  العةلي ي ثلرس   ار ة 

 .يو لس  درلة ال ةلاتعر فيعلى% 0141أ  

 عسدية،  عم ررة لررديه  الزنةلررة الارر% 0241ات رر  أ  أفررراد الععمررة  مارر ة  :المؤهاال المهنااا

هة رررلعإ علرررى الزنةلرررة % 042هة رررلعإ علرررى الزنةلرررة اعنريكعرررة، فررري هرررعإ أ  % 142

: وتشررررررر ل)هة رررررررلعإ علرررررررى نرررررررتهًك نهمعرررررررة أخررررررررع% 0047ال ريعة عرررررررة،  عم رررررررة 

ACPA,ACCA,CFC ،  وبنةلرررة الب ععرررة ال  ررررية لل وةسررر عإ وال ررررالععإ، وال ب ررر

ك رررة  عمرررم المترررةو  أ  الةةل عرررة ( ESAAالعر ررري لل وةسررر عإ القرررة س ععإ والزنةلرررة ال  ررررية 

لع  لديه  أو نتهًك نهمعرة فري نبرة  ال وةسر ة أو ال رالعرة وقرد يعرزع % 2244و ما ة 
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ارتةةآ  ا ة عد  الو س  على الشهةداك ال همعة فري نبرة  ال وةسر ة أو ال رالعرة إلرى عرد  

 .على التعةبل ولسد لهةك تدري عة كةفعة اخت ةر الزنةلة تاةعد ال تقدنعإ لًخت ةر

   رركة  أو نرًإ فري ال كترر،  عم رة % 742ات ر  أ  أفرراد الععمرة  مار ة  :الوظ ا  الح ل 

ورعةته  ندير نرالعة أو نشرف، فري هرعإ أ  ورعةرة نرالر  روعاري تشركل  ار ة % 4147

ي ثلس  ناةعد نرال  ، في هعإ أ  نارئسلي تكمسلسلعرة ال علسنرةك % 0142،  عم ة 0440%

وتشر ل هررل % 242،  عم ة الريإ لديه  ورةو  أخرع يشكلس   ا ة %042ا ة يشكلس  أقل  

 ةور ندير خردنةك ال رري ة والزكرةخ، نرالر   رري ة وبكرةخ ، أخ رةوي )السرةو  اعخرع 

وعلعا  اتمت  نإ ال ت راك الاة قة أ  لةل عة أفراد الععمرة (. تقمعة ال علسنةك ونرال  إدارو

ة ورةوةه  إنة نرال  روع  أو نارةعد روعاري هعر  ي ثلرس  نرة ال شةركعإ في الدراسة الوةلع

 %(.2240)يزيد عإ ثلثي أفراد الععمة 

   خ ررته  الع لعرة أقرل % 4747أرهرك المتةو  أ  أفراد ععمة الدراسة  مار ة  :الخبرة العمل

( سرمساك 2سمساك إلى أقل نرإ 0)تراوهم خ رته  الع لعة نإ % 4041سمساك،  عم ة  0نإ 

 01سررمساك إلررى أقررل نررإ 2)تراوهررم سررمساك خ رررته  نررإ % 4141فرري هررعإ أ  سررمساك، 

و ةلتررةلي  اررتمت  أ  أفررراد . سررمساك 01خ رررته  أكثررر نررإ % 0142سررمساك،  عم ررة ( سررمساك

 .الععمة يتسبعس   عإ فئةك سمساك ال  رخ   عد  يكةد يكس  نتقةر 

  ةك أفررراد الععمررة هررس   عمررم المتررةو  أ  اسررتبة :ارتباا ط المكتااب ماا  راارك  مراجعاا  ع لم اا 

نإ الععمة نكةت ه  تررت ط % 4241ندع ارت ةل نكتر ال رالعة ن   ركة نرالعة عةل عة أ  

نررإ الععمررة نكررةت ه  % 7142نرر   ررركة نرالعررة عةل عررة وتظ ررم  نررإ اعر عررة الك ررةر،  عم ررة 

نرإ % 0440ترت ط ن   ركة نرالعة عةل عة إا إ هة لعام نإ اعر عة الك رةر، فري هرعإ أ  

وعلعرا  ارتمت  ن رة سر ه أ  لةل عرة ال كةترر . الععمة نكةت ه  ا ترت ط  شركة نرالعرة عةل عرة

 .ترت ط ن   ركةك نرالعة عةل عة% 2444و ما ة 

  ( 41أقررل نررإ )نررإ ال كةتررر تعت ررر  ررةعرخ % 0247ات رر  أ  : ةجاام مكتااب المراجعاا

نسرر ، فري ( 21إ إلرى أقرل نر 41نرإ ) نإ ال كةتر تعت ر نتسسعة% 0442نسر ،  عم ة 

وعلعررا  اررتمت  ن ررة سرر ه أ  . نسررر ( 21أكثررر نررإ ) هرري نكةتررر ك عرررخ % 7242هررعإ أ  

 .ال كةتر الك رع ت ثل الةةل عة

   ات   أ  لةل عة أفرراد الععمرة و مار ة : عدد الدوراا التدريب   يا مج ل الحوسب  السح ب

قررد % 4147 عم ررة  دوراك فرري نبررة  الوسسرر ة الارروة عة، 0ه ررلسا علررى أقررل نررإ % 2244

نرإ )نإ أفراد الععمة تلقرسا% 0141،  في هعإ أ  (دوراك 2دوراك إلى أقل نإ  0نإ ) تلقسا

(. دوراك 01أكثرر نرإ ) قرد ه رلسا علرى% 0047،  عم رة (دوراك 01دوراك إلى أقل نإ 2

ويت   نإ ذلك أ  لةل عة أفراد الععمة قرد تلقرسا علرى أقرل نرإ ثرً  دوراك، وقرد يعرزع ذلرك 

 .هداثة نس سآ الوسس ة الاوة عة في ال  لكة العر عة الاعسديةإلى 
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 التحل ل الو اا لستج ب ا أيراد الع ن  ةول يقراا مح ور الدراس 

  استج ب ا أيراد الع ن  ةول أثر استخدام الحوسب  الساح ب   علاى إجاراءاا المراجعا  مان

 خالل مرةل  التخط ط

 ن  ةول أثر الحوسب  السح ب   على إجراءاا يوضح استج ب ا أيراد الع( 1)الجدول رقم 

 عمل   المراجع  من خالل مرةل  التخط ط 

ق 
ر

 الع ةراك 
ال تسسط 

 الواة ي

اا وراف 

 ال ععةرو

ر
تع
ر
الت

 

0 
إنكة عرررة ل ررر  ال علسنرررةك ال تعلقرررة  رررةلقساو  ال ةلعرررة دو  

 .الوةلة إلى القعة   زيةراك نعدا عة
0471 0402 

00 

4 
شركة والو س  على كةفرة ال علسنرةك الفه  ل ععة ع ل 

 .ال تعلقة  هة
0411 1410 

4 

0 
على دوراك الع لعةك ال ةلعة فري الشرركة تاهعل االًآ 

 .نإ خً  ال م ةك
0422 1410 

2 

7 
اات رة   رةل رال  الاررة ه واالرًآ علرى أوراا الع ررل 

 .ال ة ة  ةلةتراك ال ةلعة الاة قة للشركة 
0421 0400 

2 

 2 1411 0424 .على ع ل فريه اارت ةل وتسلعها اا راف 2

2 

تررررسفعر نه ررررة تسقعررررم القعررررة   ررررتلرا اك ال رالعررررة ع  

ال علسنررةك ال تعلقررة  هررة يررت  الو ررس  علعهررة ن ة رررخ نررإ 

 . خً  الاوة ة
0421 1422 

7 

4  ً  4 1422 0420 .تقعع  ن ةلر ال رالعة تقعع ةً أولعة

 0 1440 7411 .عةتمةعر االرا اك التولعلعة اعول 2

 01 0412 0420 . دراسة وفه   اة  الرقة ة الداخلعة وتقدير ال  ةلر 1

 1 1414 0424 .تقعع  وتقدير ن ةلر أع ة  الع عل 01

 0 1427 0411 .نساب ة السقم الًب  لع لعة ال رالعة 00

  1427 0442 ال تسسط الواة ي ال رل  العة   

أعررًل وال تعلقررة  ةسررتبة ةك أفررراد ععمررة الدراسررة هررس  أثررر  و رروم المتررةو  فرري البرردو      

است دا  الشركةك الاعسدية ال اةه ة للوسس ة الاوة عة علرى إلررا اك ال رالعرة نرإ خرً  

وا ورراف نععرةرو ( 0442)نرهلة الت ععط أ  قع ة ال تسسط الوارة ي ال ررل  العرة   لةرم 

لة ك عرخ است دا  الوسس ة الاروة عة علرى و اتمت  نإ ذلك أ  همةإ أثر  در( . 1427)قدرل 

هعر   عمرم المترةو  أ  نرإ أهر  نرة  .إلرا اك ال رالعة ال ةرلعة نرإ خرً  نرهلرة الت عرعط
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تمةعرر االررا اك التولعلعرة : يعزب أه عة دور الوسس ة الاوة عة في ع لعة الت ععط يت ثرل فري

نةك ال تعلقة  هة، نساب ة السقرم اعولعة، فه  ل ععة ع ل الشركة والو س  على كةفة ال علس

الررًب  لع لعررة ال رالعررة، تررسفعر نه ررة تسقعررم القعررة   ررتلرا اك ال رالعررة ع  ال علسنررةك 

ال تعلقررة  هررة يررت  الو ررس  علعهررة ن ة رررخ نررإ خررً  الارروة ة، اا ررراف علررى ع ررل فريرره 

ركة نرإ خرً  اارت ةل،  ةا ةفة إلى تاهعل االًآ على دوراك الع لعرةك ال ةلعرة فري الشر

 .ال م ةك

  استج ب ا أيراد الع ن  ةول أثر استخدام الحوسب  الساح ب   علاى إجاراءاا المراجعا  مان

 .خالل مرةل  تنا ذ اختب راا الرق ب  والختب راا األس س   للعمل  ا

يوضح استج ب ا أيراد الع ن  ةول أثر الحوسب  السح ب   على إجراءاا ( 1)جدول رقم 

 من خالل مرةل  تنا ذ اختب راا الرق ب  والختب راا األس س   للعمل  ا عمل   المراجع 

ق 
ر

 ال عة  
ال تسسط 

 الواة ي

اا وراف 

ر ال ععةرو
تع
ر
الت

 

 2 0414 0422 .تقعع  ال عئة الرقة عة للشركة 04

 4 0411 0422 التيكد نإ ندع االتزا   تع عه اع شعة الرقة عة في الشركة  00

 2 0410 0424 .سافر الو ةية ال ةدية واالكترو عة لس س التوقه نإ ت 07

 0 1420 0410 . تقعع   اة  ال علسنةك واات ة  في الشركة 02

 7 1421 0421 .الةة لالتوقه نإ ع لعةك الود  02

 4 0410 0422 .التيكد نإ هدو  واكت ة  ع لعةك ال رالعة  ةلتالال 04

ةةك التي تشعر إلرى تع عره فو  ال اتمداك والتقةرير وال ل 02

 .االرا اك الرقة عة نإ خً  الاوة ة
0440 0414 

0 

  1441 0440 ال تسسط الواة ي ال رل  العة   

 عمررم المتررةو   فرري البرردو  أعررًل وال تعلقررة  ةسررتبة ةك أفررراد ععمررة الدراسررة هررس  أثررر      

را اك ال رالعرة نرإ خرً  است دا  الشركةك الاعسدية ال اةه ة للوسس ة الاوة عة علرى إلر

نرهلررة تمةعررر اخت ررةراك الرقة ررة وااخت ررةراك اعسةسررعة للع لعررةك أ  قع ررة ال تسسررط الواررة ي 

و ةلترةلي  ارتمت  نرإ ذلرك أ  (. 1441)وا ورراف نععرةرو قردرل ( 0440)ال رل  العة   لةم 

ةرلعرة نرإ همةإ أثر  درلة ك عررخ اسرت دا  الوسسر ة الاروة عة علرى إلررا اك ال رالعرة ال 

هعر  كشرةم المترةو  أ   .خً  نرهلة تمةعر اخت ةراك الرقة ة وااخت ةراك اعسةسعة للع لعرةك

قرردرخ  اررة  الوسسرر ة الارروة عة فرري تقعررع   اررة  : أ رررب ترريثعراك الوسسرر ة الارروة عة ت ثلررم فرري 

ال علسنررةك واات ررة  فرري الشررركة، إنكة عررة التيكررد نررإ هرردو  واكت ررة  ع لعررةك ال رالعررة 
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تالارررل،  ةا رررةفة إلرررى فوررر  ال ارررتمداك والتقرررةرير وال لةرررةك التررري تشرررعر إلرررى تع عررره  ةل

 .االرا اك الرقة عة نإ خً  الاوة ة، والتوقه نإ ع لعةك الود الةة ل

  استج ب ا أيراد الع ن  ةول أثر استخدام الحوسب  السح ب   على مرةلا  تنا اذ اإلجاراءاا

 التحل ل   والتاص ل   لألر دة

يوضح استج ب ا أيراد الع ن  ةول أثر الحوسب  السح ب   على إجراءاا ( 1)رقم الجدول

 عمل   المراجع 

 من خالل مرةل  تنا ذ اإلجراءاا التحل ل   والتاص ل   لألر دة

 

ق 
ر

 الع ةراك 
ال تسسط 

 الواة ي

اا وراف 

ر ال ععةرو
تع
ر
الت

 

01 
تمةعررررر االرررررا اك التولعلعررررة لتقعررررع  قرررردرخ 

 .ست رارالشركة على اا
0442 1414 0 

41 
إنكة عرررة ل ررر  ال علسنرررةك لتقررردير ن رررةلر 

 . الةش
0427 0410 4 

40 

إنكة عررررة ال قةر ررررة  ررررعإ اعرقررررة  التقديريررررة 

والةعلعررة   ررسرخ دقعقررة نررإ خررً  ال ررران  

 .والتع عقةك الاوة عة

0422 1412 4 

44 

نقةر ررررة ال علسنررررةك ال ةلعررررة للشررررركة نرررر  

ك الاررررة قة أو ال علسنررررةك ال قةر ررررة للةترررررا

 .نعلسنةك ال مةعة ال  ةثلة

7417 1420 0 

40 
القعرة   ةاخت رةراك التة رعلعة لسر ردخ نرإ 

 .خً  فو  القراوإ
0427 0412 2 

47 
تمةعررر ااخت ررةراك التة ررعلعة لسر رردخ نررإ 

 .هع  التيكد نإ السلسد أو الودو 
0421 0402 1 

42 
التوقررررره نرررررإ التقعرررررع  والتسبيررررر  ال رررررةص 

 . ةعر دخ
0441 0414 7 

42 
التوقرره نررإ ال لكعررة أو االتزانررةك ال ة ررة 

 . ةعر دخ
0424 0441 2 

 2 0400 0422 .التوقه نإ اكت ة  اعر دخ 44

  1424 0440 ال تسسط الواة ي ال رل  العة   
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و رروم المتررةو  فرري البرردو  أعررًل وال تعلقررة  ةسررتبة ةك أفررراد ععمررة الدراسررة هررس  أثررر      

لشررركةك الاررعسدية ال اررةه ة للوسسرر ة الارروة عة علررى إلرررا اك ع لعررة ال رالعررة اسررت دا  ا

ال ةرلعة نإ خً  نرهلرة تمةعرر االررا اك التولعلعرة والتة رعلعة لسر ردخ نرإ ولهرة  ارر 

وا ورراف ( 0440)نكةتر ال رالعة ال ةرلعة أ  قع ة ال تسسط الواة ي ال رل  العة   لةم 

  نررإ ذلررك أ  همررةإ أثررر  درلررة ك عرررخ اسررت دا  الوسسرر ة و اررتمت(. 1424)نععررةرو قرردرل 

الارروة عة علررى إلرررا اك ال رالعررة ال ةرلعررة نررإ خررً  نرهلررة تمةعررر االرررا اك التولعلعررة 

وهرا ي رعإ ولرسد أثرر إيبرة ي للوسسر ة الاروة عة عمرد تمةعرر االررا اك . والتة علعة لسر دخ

نقةر ة ال علسنرةك ال ةلعرة للشرركة نر  : ت ثل فيونإ أه  نة يدع  ذلك ي.  التولعلعة والتة علعة

ال علسنررةك ال قةر ررة للةتررراك الاررة قة أو نعلسنررةك ال ررمةعة ال  ةثلررة، وإنكة عررة ال قةر ررة  ررعإ 

اعرقررة  التقديريررة والةعلعررة   ررسرخ دقعقررة نررإ خررً  ال ررران  والتع عقررةك الارروة عة، ك ررة أ  

االررا اك التولعلعرة لتقعرع  قردرخ الشرركة علرى  است دا  الوسس ة الاوة عة ال قدرخ على تمةعرر

ويًهج أي ة نإ هرل المتةو  أ  الع رةراك ال ة رة  ريثر الوسسر ة الاروة عة علرى . ااست رار

تمةعر االرا اك التولعلعة ه لم على الترتعر ال تقد ،  عم ة لرة ك الع رةراك  ةل ة رة  ريثر 

 .لعة في ترتعر نتيخرالوسس ة الاوة عة على تمةعر ااخت ةراك التة ع

   استج ب ا أيراد الع ن  ةول أثر استخدام الحوسب  الساح ب   علاى مرةلا  اساتكم ل عمل ا

 المراجع  وإ دار تقرير المراج 

يوضح استج ب ا أيراد الع ن  ةول أثر استخدام الحوسب  السح ب   على ( 1)الجدول رقم 

 مرةل  استكم ل عمل   المراجع  وإ دار تقرير المراج 

 

ق 
ر

 الع ةراك 
ال تسسط 

 الواة ي

اا وراف 

ر ال ععةرو
تع
ر
الت

 

42 

نرالعرررة ااهررردا  الًهقرررة لترررةري  القرررساو  ال ةلعرررة نرررإ خرررً  

ا رل  رعإ الشرركة وال رالر  والتوقره نرإ نردع است رارية التس

 .ااف ةا عمهة 

0440 0417 7 

41 

تل ع   تةو  ال رالعة نإ ألل نرالعتهة نر  فريره ال رالعرة 

أو إدارخ الشررركة نررإ خررً   رر كةك التسا ررل ال تسالرردخ علررى 

 .  نم ةك الوسس ة الاوة عة

0424 0410 0 

 0 1412 0424 .ةلعةتقعع  ندع كةةية ااف ةا عإ القساو  ال  01

 4 1412 0424 .القعة   ةالرا اك التولعلعة المهةوعة 00

  1427 0424 ال تسسط الواة ي ال رل  العة   
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م المترةو  فري البردو  أعرًل وال تعلقرة  ةسرتبة ةك أفرراد ععمرة الدراسرة هرس  أثرر و و      

الوسس ة الاوة عة على إلرا اك ع لعة ال رالعة ال ةرلعة نإ خً  نرهلة اسرتك ة  ع لعرة 

ال رالعررة وإ رردار تقريررر ال رالرر  نررإ ولهررة  اررر نكةتررر ال رالعررة ال ةرلعررة أ  قع ررة 

و ارتمت  (. 1427)وا ورراف نععرةرو قردرل ( 0424) لةرم  ال تسسط الوارة ي ال ررل  العرة 

نررإ ذلررك أ ررا يسلررد أثررر  درلررة ك عرررخ للوسسرر ة الارروة عة علررى نرهلررة اسررتك ة  ال رالعررة 

وهرررا ي ررعإ نرردع ناررةه ة الوسسرر ة الارروة عة فرري هرررل . ال ةرلعررة وإ رردار تقريررر ال رالرر 

لرر  عمررد إ رردار تقريرررل ال رهلررة نررإ خررً  نررة تررسفرل نررإ نعلسنررةك تة ررعلعة تاررةعد ال را

ونإ أه  ال ت راك التي ت عإ ذلك ت ثلم في أ  للوسس ة الاوة عة أثر في تقعع  نردع  .المهةوي

كةةيررة ااف ررةا عررإ القررساو  ال ةلعررة، والقعررة   ررةالرا اك التولعلعررة المهةوعررة، وتل ررع   تررةو  

   ر كةك التسا رل ال رالعة نإ ألل نرالعتهة ن  فريه ال رالعة أو إدارخ الشركة نإ خرً

 ةا ررةفة إلررى ذلررك نرالعررة ااهرردا  الًهقررة . ال تسالرردخ علررى نم ررةك الوسسرر ة الارروة عة

لتةري  القساو  ال ةلعة نإ خً  است رارية التسا ل  عإ الشركة وال رال  والتوقره نرإ نردع 

 .ااف ةا عمهة

 لسااح ب   علااى اسااتج ب ا أيااراد الع ناا  ةااول أثاار اسااتخدام الشاارك ا المساا هم  للحوسااب  ا

 .كا ءة عمل   المراجع 

يوضح استج ب ا أيراد الع ن  ةول أثر الحوسب  السح ب   على كا ءة ( 7)جدول رقم 

 عمل   المراجع 

ق 
ر

 الع ةراك 

ال تسسط 

 الواة ي

اا وراف 

 ال ععةرو

ر
تع
ر
الت

 

 0 1410 0412 .تقلعل البهد ال  رو  في إلرا  اخت ةراك الرقة ة 04

 0 1424 7412 .أع ة  ال رالعة سرعة إ بةب 00

 1 1414 0424 .دقة إ بةب أع ة  ال رالعة 07

02 
تقرردي  خرردنةتهة ع ررر نساقرر  نتعررددخ لترردع  اسررت رارية ع لعررةك 

 .ال رالعة و ةلتةلي الزيةدخ في إ تةلعة الع ل
0410 1412 2 

02 
تقلعل الوةلة إلى فور  ال رران  واع ا رة الاروة عة والرتوك  

 .فعهة 
0427 0412 01 

04 
الر ط  عإ ال اتسيةك اادارية ال  تلةة لتاهعل اا راف علرى 

 .أع ة  ال رالعة ال مبزخ وإنكة عة تت عهة وفو هة
0411 1411 4 

02 
نمةقشررررة  تررررةو  تقررررةرير ال رالعررررة نررررإ خررررً  االت ةعررررةك 

 .اافترا عة سوة عةً ن  إدارخ الشركة
0410 1424 7 

 4 1422 0411 . لعة وعدد ال ات دنعإتقلعل تكةلع  ع لعة ال را 01
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 2 1411 0422 .إ بةب ع لعةك ال رالعة ال عقدخ  درلة أكثر سهسلة 71

70 
ت ةرعا ارتكرة  اعخعرة  أو الةرش نرإ خرً  أ ا رة اا ررار 

 .ال  كر ال سلسدخ على نم ةك الوسس ة الاوة عة
0410 1410 2 

  1441 0411 ال تسسط الواة ي ال رل  العة   

و رروم المتررةو  فرري البرردو  أعررًل وال تعلقررة  ةسررتبة ةك أفررراد ععمررة الدراسررة هررس  أثررر      

الوسس ة الاوة عة على كةة خ ع لعة ال رالعة ال ةرلعة نإ ولهرة  ارر نكةترر ال رالعرة أ  

(. 1441)وا وررراف نععررةرو قرردرل ( 0411)قع ررة ال تسسررط الواررة ي ال رررل  العررة   لةررم 

إ أثررر  درلررة ك عرررخ اسررت دا  الوسسرر ة الارروة عة علررى كةررة خ ع لعررة و ةلتررةلي  اررتمت  أ  همررة

سررعة إ برةب أع رة  ال رالعرة، : ونإ أه  ال ت رراك التري تعرزب ذلرك ت ثلرم فري. ال رالعة

والررر ط  ررعإ ال اررتسيةك ااداريررة ال  تلةررة لتاررهعل اا ررراف علررى أع ررة  ال رالعررة ال مبررزخ 

ال  رو  في إلررا  اخت رةراك الرقة رة، ونمةقشرة  ترةو  وإنكة عة تت عهة وفو هة، وتقلعل البهد 

تقرةرير ال رالعررة نررإ خررً  االت ةعررةك اافترا ررعة سرروة عةً نرر  إدارخ الشررركة، إ ررةفة إلررى 

ت ةعا ارتكة  اعخعة  أو الةش نرإ خرً  أ ا رة اا ررار ال  كرر ال سلرسدخ علرى نم رةك 

 .الوسس ة الاوة عة

 سااتخدام الشاارك ا المساا هم  للحوسااب  السااح ب   علااى اسااتج ب ا أيااراد الع ناا  ةااول أثاار ا

 .مخ طر عمل   المراجع 

يوضح استج ب ا أيراد الع ن  ةول أثر الحوسب  السح ب   على مخ طر ( 8)الجدول رقم 

 عمل   المراجع 

ق 
ر

 الع ةراك 

ال تسسط 

 الواة ي

اا وراف 

 ال ععةرو

ر
تع
ر
الت

 

 0 1421 7411 .ا قعةآ   كة اا تر م وتيخعر اعع ة  74

 0 1414 7417 .فقدا  ال عة ةك أو ال علسنةك  ا ر خلل في الاوة ة 70

 4 1422 7414 .توك  نقدني ال دنةك  ةل علسنةك 77

 2 1417 0422 .ا قعةآ ناةر ال رالعة ال روي 72

72 
انكة عرررة  الس رررس  لعرررر ال  ررررا  رررا إلرررى ال عة رررةك فررري 

  .الاوة ة
0422 1410 2 

 7 1412 0421 .عر ال ات ر في ال ران  أو التع عقةكالتعسر والتة 74

 1 1412 0444 .ت زيإ ال عة ةك في الاوة ة 72

 01 1412 0444 .عد  و سا نسق  الحاوة ة وال علسنةك التي تو لهة 71

 2 1412 0444ا  ةررررةق كةررررة خ توريررررر ال ررررسر وال اررررتمداك  ارررر ر  21
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 . ناتسيةك التع عقةك ال تد عة

20 
الرررررحاععرخ والرررررحتوك  علرررررى ال عة رررررةك ع لعرررررةك  رررررع  

 .وال علسنةك داخل الاوة ة
0420 1412 4 

  1444 0422 ال تسسط الواة ي ال رل  العة   

 عمررم المتررةو  فرري البرردو  أعررًل وال تعلقررة  ةسررتبة ةك أفررراد ععمررة الدراسررة هررس  أثررر      

 رالعرة أ  قع رة الوسس ة الاروة عة علرى ن رةلر ع لعرة ال رالعرة نرإ ولهرة  ارر نكةترر ال

و ةلترةلي (. 1444)وا ورراف نععرةرو قردرل ( 0422)ال تسسط الوارة ي ال ررل  العرة   لةرم 

 اتمت  أ  همةإ أثر  درلة ك عرخ است دا  الوسس ة الاروة عة علرى ن رةلر ع لعرة ال رالعرة 

س هرة وهرا ي عإ أ  ن ةلر الوسس ة الاوة عة لهة دور ك عر في التيثعر على ع لعة ال رالعة لك

ونإ أ ررب ال ت رراك  .تكمسلسلعة ناتودثة في هةلة للع ل على تعسيرهة للود نإ ن ةلرهة

توكر  نقردني . فقدا  ال عة ةك أو ال علسنةك  ا ر خلل في الاوة ة: التي تدع  ذلك ت ثلم في 

ال دنةك  ةل علسنةك، ا قعةآ   كة اا تر م وتيخعر اعع رة ، التعرسر والتةعرر ال ارت ر فري 

 .ان  أو التع عقةكال ر

   اتج ه ا أيراد الع ن  ةول مدى تأي د التحول نحو الحوسب  السح ب   يا مك تاب المراجعا

ا م  استخدام الشرك ا المس هم  له   .السعودي  تم ر  

يوضح اتج ه ا أيراد الع ن  ةول مدى تأي د التحول نحو الحوسب  ( 9)جدول رقم 

ا م  استخدام الشرك ا المس هم  له  السح ب   يا مك تب المراجع  السعودي   تم ر  

 %الما ة ال ئسية  العدد ال عة 

 2140 020  ع 

 0141 71 ا

 %01141 410 اال ةلي

يت ر  نررإ إلة ررةك أفرراد الععمررة علررى الارتا  الةرعرري ال ررركسر  ر إ فقررراك ااسررت ة ة       

فري نكةترر ال رالعرة الارعسدية  ندع تييعد التوس   وس الوسسر ة الاروة عة" والرو يم  على

يتيرردو  التوررس  % 2140أ  لررةل عته  و مارر ة " ت ة ررعةً نرر  اسررت دا  الشررركةك ال اررةه ة لهررة

و ةلترةلي  ارتمت  نرإ . فقط لر  يتيردوا التورس  لهرة% 0141 وس الوسس ة الاوة عة،  عم ة همةإ 

س  فكررخ التورس   ورس ذلك أ  لةل عرة ال ررالععإ القرة س ععإ العرةنلعإ   كةترر ال رالعرة يردع 

 . الوسس ة الاوة عة

 اختب ر الارض  ا

 :والتا نصت على: نت ئج اختب ر الارض   األولى  .1

يوجااد أثاار إيجاا با ذو دللاا  إةصاا ئ   لسااتخدام الحوسااب  السااح ب   ماان قباال الشاارك ا "

المساا هم  السااعودي  علااى اجااراءاا عمل اا  المراجعاا ه وذلااا ماان وجهاا  نظاار المااراجع ن 

 "الخ رج  ن
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اخت ررةر  رروة هرررا الةرررق ترر  اسررت دا  أسررلس  تولعررل اا ورردار ال اررعط وذلررك نررإ ألررل      

نعرفررة نرردع ولررسد أثررر اسررت دا  الوسسرر ة الارروة عة علررى إلرررا اك ع لعررة ال رالعررة الترري 

نرهلة الت ععط ، نرهلة تمةعرر اخت رةراك الرقة رة، نرهلرة تمةعرر االررا اك التولعلعرة : )تش ل

(. ر دخ، ونرهلة استك ة  ع لعة ال رالعة وإ دار تقرير ال رالر  ال رةرليوالتة علعة لس

 :ك ة في البدو  التةلي

يوضح نت ئج اختب ر تحل ل النحدار الخطا البس ط لق  س أثر استخدام ( 11)جدول رقم 

 الحوسب  السح ب   على إجراءاا عمل   المراجع 
 نرهلة الت ععط 

 ال عةنًك 
قع ة 

  عتة

قع ة ك 

 ال واس ة

الدالة 

 ااه ةوعة

 Fقع ة 

 ال واس ة

الدالة 

 ااه ةوعة

 14214 الثة م

14210 

2402 **1411 

441444 **1411 
است دا  

الوسس ة 

 الاوة عة

14144 44442 **1411 

R =14210       R
2
 =  14412       Adj. R

2
    = 14417 

  لعةكنرهلة تمةعر اخت ةراك الرقة ة اعسةسعة للع 

- 14012 الثة م

14214 

04712 -1402 

244401 **1411 
است دا  

الوسس ة 

 الاوة عة

14107 42424 **1411 

R =14214      R
2
 =  1.212       Adj. R

2
    = 1.217 

 نرهلة تمةعر االرا اك التولعلعة والتة علعة لسر دخ 

- 14222 الثة م

14104 

**74172 -**1411 

07704114 **1411 
است دا  

الوسس ة 

 الاوة عة

14104 044122 **1411 

R =1.104      R
2
 =  1.241       Adj. R

2
    = 14241 

 نرهلة استك ة  ع لعة ال رالعة وإ دار تقرير ال رال  

- 14142 الثة م

14207 

14024 -1422 

7204042 **1411 
است دا  

الوسس ة 

 الاوة عة

14100 40441 **1411 

R =1.207      R
2
 =  1.212       Adj. R

2
    = 14210 

 



 ماجدة عوضه فاحل الشمراني

 

 

122 

ت عإ نرإ المترةو  فري البردو  أعرًل أ  همرةإ عًقرة ارت رةل ذاك دالرة إه رةوعة  رعإ           

است دا  الوسس ة الاوة عة وع لعة ت ععط ال رالعة، ك ة كشةم المتةو  أ  اسرت دا  الوسسر ة 

 ررةً نررإ التةعررراك الترري توررد  فرري نرهلررة الت عررعط تقري% 41الارروة عة يةاررر نررة يقررةر  

وأرهرررك المتررةو  ال تعلقررة  رريثر اسررت دا  الوسسرر ة الارروة عة علررى نرهلررة تمةعررر . لل رالعررة

اخت ةراك الرقة ة وااخت ةراك اعسةسعة للع لعةك ولسد عًقة ارت رةل  رعإ اسرت دا  الوسسر ة 

اك اعسةسرعة للع لعرةك، ويردع  ذلرك قع رة الاوة عة ونرهلة تمةعر اخت رةراك الرقة رة وااخت رةر

، و عمررم المتررةو  أ  اسررت دا  الوسسرر ة (14214)نعةنررل اارت ررةل ونعةنررل  عتررة هعرر   لةررم 

التةعرراك التري تورد  فري % 21الاوة عة نإ ق رل  رركةك ال ارةه ة الارعسدية يةارر  مار ة 

وفري . ل اعخررع ثة ترةنرهلة تمةعر اخت رةراك الرقة رة اعسةسرعة للع لعرةك،  شررل  قرة  العسانر

ذاك الاررعةا، و رروم المتررةو  ال تعلقررة  رريثر اسررت دا  الوسسرر ة الارروة عة علررى نرهلررة تمةعررر 

االرا اك التولعلعرة والتة رعلعة لسر ردخ  أ  همرةإ عًقرة ارت رةل ذاك دالرة إه رةوعة  رعإ 

ع   لةرم قع رة است دا  الوسس ة الاوة عة وتمةعر االرا اك التولعلعة والتة علعة لسر دخ، ه

، وك ررة يت رر  نررإ المتررةو  أ  قع ررة نعةنررل التوديررد ال  ررو   لةررم (14104)نعةنررل  عتررة 

وهرررا يعمرري أ  اسررت دا  الوسسرر ة الارروة عة يةاررر التةعررراك فرري تمةعررر االرررا اك ( 14242)

ك رة أ رةرك المترةو  ال تعلقرة  ريثر اسرت دا  . تقري ةً % 22التولعلعة والتة علعة لسر دخ  ما ة 

لوسس ة على استك ة  ع لعة ال رالعة وإ دار تقرير ال رالر  أ  همرةإ عًقرة ارت رةل ذاك ا

وهري  ةر  قع رة  عترة، ( 14207)دالة إه ةوعة ويدع  ذلك قع ة نعةنل اارت ةل هعر   لةرم 

وهررا يعمري أ  اسرت دا  ( 14210)ك ة أرهرك المتةو  أ  قع ة نعةنل التوديد ال  و   لةم 

نرإ التةعرراك فري اسرتك ة  ع لعرة % 2140ة لا القدرخ على تةاعر نرة  ار تا الوسس ة الاوة ع

و مةً  على نة س ه ي كرإ القرس   ري  همرةإ أثرر إيبرة ي ذو . ال رالعة وإ دار تقرير ال رال 

دالة إه ةوعة اسرت دا  الوسسر ة الاروة عة علرى إلررا اك ال رالعرة ال ةرلعرة، وقرد يعرزع 

 ة الاوة عة تسفر ال علسنةك والتقمعرةك الوديثرة التري تارةه  فري ولسد هرا اعثر إلى أ  الوسس

تسفعر ال علسنةك ال علس ة في السقم ال ودد،  ةا ةفة إلى عةنل الارعة في الو رس  علرى 

 . تلك ال علسنةك ن ة يث م  وة الةر عة اعولى

 : والتا نصت على: نت ئج اختب ر الارض   الث ن   .1

للا  إةصا ئ   لسااتخدام الحوساب  الساح ب   مان قبال الشاارك ا يوجاد أثار إيجا با ذو د"     

المسااا هم  الساااعودي  علاااى كاااا ءة عمل ااا  المراجعااا ه وذلاااا مااان وجهااا  نظااار الماااراجع ن 

 .  "الخ رج  ن

ك رة فري البردو  . اخت ةر هرل الةر عة ت  إلرا  اخت رةر تولعرل اا وردار ال عري ال ارعط     

 :التةلي
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ختب ر تحل ل النحدار الخطا البس ط لق  س أثر استخدام يوضح نت ئج ا( 11)جدول رقم

 الحوسب  السح ب   على كا ءة عمل   المراجع 

 كةة خ ع لعة ال رالعة 

 قع ة  عتة ال عةنًك 
قع ة ك 

 ال واس ة

الدالة 

 ااه ةوعة

 Fقع ة 

 ال واس ة

الدالة 

 ااه ةوعة

 04042 الثة م

14224 

24042 **1411 

021400 **1411 
است دا  

الوسس ة 

 الاوة عة

14144 044207 **1411 

R =1.224       R
2
 =  1.777       Adj. R

2
    = 1.774 

ات ر  نررإ المتررةو  فرري البرردو  أعررًل أ  همرةإ عًقررة ارت ررةل إيبة عررة  ررعإ اسررت دا   ررركةك  

 ررة نعةنررل ال اررةه ة الاررعسدية للوسسرر ة الارروة عة وكةررة خ ع لعررة ال رالعررة، ويرردع  ذلررك قع

 .Adj)، ك ة أ ةرك المتةو  أ  قع ة نعةنل التوديرد ال  رو  (14224)اارت ةل هع   لةم 

R2 ) فري تةارعر % 7744وهررا ي رعإ أ  الوسسر ة الاروة عة تارةه   مار ة ( 14774)قد  لةرم

و ارتمت  ن رة سر ه أ  . و را التةعراك التي تود  في ال تةعر التة   كةرة خ ع لعرة ال رالعرة

وقرد يعرسد . ر دا  إه رةوعةً اسرت دا  الوسسر ة الاروة عة علرى كةرة خ ع لعرة ال رالعرةهمةإ أثر

ذلك ل ة تت ت   ا الوسس ة الاوة عة نإ نزاية ترمعك  إيبة رةً علرى كةرة خ ع لعرة ال رالعرة ن رة 

 .يث م  وة الةر عة الثة عة

 : والتا نصت على: نت ئج اختب ر الارض   الث لث   .1

ذو دللا  إةصا ئ   لساتخدام الحوساب  الساح ب   مان قبال الشارك ا  يوجد أثر إيجا با"     

المساا هم  السااعودي  علااى مخاا طر عمل اا  المراجعاا ه وذلااا ماان وجهاا  نظاار المااراجع ن 

ك رة فري . اخت ةر هرا الةرق تر  إلررا  اخت رةر تولعرل اا وردار ال عري ال ارعط "الخ رج  ن

 :البدو  التةلي

اختب ر تحل ل النحدار الخطا البس ط لق  س أثر استخدام يوضح نت ئج ( 11)جدول رقم 

 الحوسب  السح ب   على مخ طر المراجع 

 ن ةلر ع لعة ال رالعة 

 قع ة  عتة ال عةنًك 
قع ة ك 

 ال واس ة

الدالة 

 ااه ةوعة

 Fقع ة 

 ال واس ة

الدالة 

 ااه ةوعة

 01402 الثة م

14107 -

00427 **1411 

14102 1422 
ا  است د

الوسس ة 

 الاوة عة

14112 -14012 -1422 

R =14107       R
2
 =  1411       Adj. R

2
    = 14112 
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أت رر  نررإ البرردو  اعررًل أ ررا ا يسلررد عًقررة ارت ررةل  ررعإ اسررت دا   ررركةك ال اررةه ة       

م الاعسدية للوسس ة الاوة عة ون ةلر ال رالعة، ويدع  ذلك قع ة نعةنل اارت ةل هعر   لةر

(14107) ً ك ة أ ةرك المتةو  أ  قع ة نعةنل التوديرد . ، وهي قع ة  ععةة ولعر دالة إه ةوعة

وهرررا ي ررعإ أ  اسررت دا  الوسسرر ة ا يةاررر نرردع ( -14112)قررد  لةررم ( Adj.R2)ال  ررو  

و ارتمت  نررإ ذلرك أ ررا ا يسلررد أثرر اسررت دا  الوسسرر ة . ولرسد ن ررةلر لل رالعرة نررإ عرردنهة

 .ال رالعة الاوة عة على ن ةلر

ا   نت ئج البحث: س بع 

 :تس لم الدراسة عه  المتةو  التةلعة     

و روم الدراسررة أ  الوسسرر ة الاروة عة تررتثر  درلررة ك عرررخ علرى نرهلررة الت عررعط كيهررد  .0

 . إلرا اك ال رالعة ال ةرلعة التي تقس   هة نكةتر ال رالعة

ال ررةرلععإ يرردع س   شرركل عررة  أرهرررك الدراسررة أ  لةل عررة أفررراد الععمررة نررإ ال رررالععإ  .4

ولررسد أثررر للوسسرر ة الارروة عة علررى نرهلررة تمةعررر اخت ررةراك الرقة ررة وااخت ررةراك اعسةسررعة 

 .للع لعةك

أ  همةإ أثر للوسس ة الاوة عة على االرا اك التولعلعرة والتة رعلعة كشةم  تةو  الدراسة  .0

 .لسر دخ

 ي فرري نرهلررة اسررتك ة  ع لعررة للوسسرر ة الارروة عة أثررر إيبررة و رروم  تررةو  الدراسررة أ   .7

 .ال رالعة وإ دار تقرير ال رال 

كشةم  تةو  الدراسرة ال تعلقرة  ريثر اسرت دا  الشرركةك ال ارةه ة للوسسر ة الاروة عة علرى  .2

 .كةة خ ع لعة ال رالعة

و وم المتةو  ال تعلقة  ةستبة ةك أفراد ععمة الدراسة ولسد أثر الوسس ة الاوة عة علرى   .2

ولكإ عمد اخت ةر الةر عة ت رعإ أ  . العة نإ ولهة  ار نكةتر ال رالعةن ةلر ع لعة ال ر

 .است دا  الوسس ة ا يةار ندع ولسد ن ةلر لل رالعة نإ عدنهة

يتيرردو  التوررس   وررس % 2140أرهرررك  تررةو  الدراسررة أ  لةل عررة أفررراد الععمررة و مارر ة   .4

 .الوسس ة الاوة عة

ا   التو   ا: ث من 

 :اة قة تس ي الدراسة   ة يليفي  س  المتةو  ال     

 رورخ تسلا نكةتر ال رالعة  ورس الوسسر ة الاروة عة والتةةعرل نر  ال تةعرراك الوديثرة  .0

في نبرة  التكمسلسلعرة   رةة عةنرة والوسسر ة الاروة عة   رةة خة رة ل رة ترسفرل نرإ تقمعرةك 

ة عررة وخرردنةك نودثررة  ةسررت رار ل سالهررة ال  ررةلر المةتبررة عررإ عررد  كةررة خ االرررا اك الرق

ال  ةه ة است دا  التكمسلسلعة، نإ ن ةلر  شرية ونةدية ون ةلر الةعروسةك ونإ أه  نرة 

 :ياةه   ا است دا  الوسس ة الاوة عة نة يلي 
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  الترريثعر علررى نراهررل ع لعررة ال رالعررة  درلررة ك عرررخ وهرررا يررتدو  رردورل إلررى دقررة و رروة

ريرر ال رالر  فري السقرم ال وردد ع لعةك ال رالعرة فري نراهلهرة ال  تلةرة و ةلترةلي إ ردار تق

 .و ةلبسدخ ال علس ة

  تعزيز كةة خ ع لعة ال رالعة وهرا يتدو إلى نزيد نإ الثقة في ال علسنةك التري ت ردر نرإ

 .خً  تقرير ال رال ، ن ة يتدو إلى لر  العديد نإ الع ً  لًستث ةر في هرل الشركةك 

 زيمهرة فري الاروة ة، وذلرك  ارراً لسلرسد تسفعر خدنةك اعنرإ والو ةيرة لل عة رةك التري يرت  ت 

 .خدنةك تشةعر عةلعة ت م  اختراا قساعد  عة ةك ال ات دنعإ ال  ز ة في الاوة ة

  ت تلك ألهزخ اا رار ال  كر في نم ةك الاروة عة، ن رة يارةه  فري الورد نرإ ع لعرةك الةرش

 . والتزوير و ةلتةلي الود نإ ن ةلر ال رالعة

 لعة وتسفعر السقم والبهدت ةعا تكةلع  ع لعة ال را. 

الع ل على التدرير ال ات ر لل رالععإ على التقمعةك الوديثة ل ساك ة التعسر االكترو ري  .4

 .ل ة لا نإ أثر إيبة ي على نهمة ال رالعة  شكل عة  وعلى ال رال   سلا خةص

ةيرة  رورخ أ  تقد  الشركةك ال قدنة ل دنةك الوسس ة الاوة عة الاعةسةك ال تعلقرة  ةلو  .0

ال ة ة  ت زيإ ال علسنةك نإ خرً  هزنرة نرإ التسلعهرةك ال ة رة  اررية ال علسنرةك فري 

 . الاوة ة وذلك لتشبع  ال كةتر على است دا  الوسس ة الاوة عة

 رورخ ت  عإ نعةيعر ال رالعة في ال  لكة العر عرة الارعسدية نععرةراً خة رةً  ةلوسسر ة  .7

لتكرس  (. نكةترر ال رالعرة) ة عة وال ارت دنعإالاوة عة ل  ة  هقسا نقردني ال ردنةك الارو

  ثة ة دلعل إر ةدو لع لعة ال رالعة  شكل عة  ولل رال   شكل خةص عمد است دا  الوسسر ة 

 .الاوة عة في ع لعة ال رالعة

إلرا  ال زيد نإ الدراسةك لتع عد المتةو ؛ وعلى ولا ال  سص است دا  نرمه  دراسرة  .2

 .م إلعهة ال ةهثةالوةلة لدع  المتةو  التي تس ل
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 المراج 

 المراج  العرب  : أولا 

ت عط لدخس  سسا الوسس ة الاوة عة وتولعرل ال عرة  و تعلر  " أرانكس ( 4102)أه د، سور

،  ررررررروعةة نرررررررة  ااقت رررررررةدية، ترررررررةري  "أنرررررررةبو "و" لسلرررررررل"لشرررررررراكة نررررررر  

 : ، نتةا على الرا ط0/1/4102ًآاال

https://www.maaal.com/archives/20180307/104302 

،   4، ال بلرد نبلة ال ة  وااقت رةد، الوسس ة الاوة عة(  4107)أه د، ع دهللا ع دال ةقي دمحم 

 .72-71، ص ص 42العدد 

نسقرر  نرالعررة الواررة ةك نررإ التعررسراك ال وةسرر عة (  4107) ه ررد إ ررراهع  اد  إسرروه، ا

، رسةلة الوديثة في تقسي  إنكة عة ااعت ةد على  اة  الرقة ة الداخلعة في ع لعة ال رالعة

-0نةلاتعر نمشسرخ، لةنعة أ  درنة  ااسًنعة، كلعة الدراسرةك العلعرة، الارسدا ، ص 

027. 

العسانل ال تثرخ علرى لرسدخ ال رالعرة ال ةرلعرة (  4112)ع ة  قةس  ع د الاً  سل، اعهد 

رسرةلة نةلارتعر لعرر نمشرسرخ ، لةنعرة اسرعسل، كلعرة التبرةرخ،  هفي الب هسرية الع معرة

 .ن ر

الوسسرر ة الارروة عة ت ةررا التكررةلع  وترفرر  إ تةلعررة الشررركةك فرري (  4102) ررةيس ي، أه ررد

 : ، نتةا على الرا ط0/1/4102آ،  وعةة ااقت ةدية، تةري  االًال  لكة

http://www.aleqt.com/2018/01/08/article_1311681.html 

تةري  ، نكتر سمسيةً  011 اعى لترخع  : ال وةس عإ القة س ععإ(  4102)ال ق ي، هلعل 

  :ق نس نإ،  4104اكتس ر  41الدخس 

  http://www.alhayat.com/Articles/9503889  

، رسرةلة أثر تكمسلسلعة ال علسنةك علرى ع لعرة ال رالعرة ال ةرلعرة(  4102)الو شي، أس ة 

قار  نةلاتعر لعر نمشسرخ،  لةنعرة دمحم خ رعر، كلعرة العلرس  ااقت رةدية و التبةريرة ، 

 .علس  التاععر،  اكرخ، البزاور

أثرررر العسانرررل ال عئعرررة علرررى كةرررة خ وفةعلعرررة  اررر   ( 4100)د ةلعرررة، دمحم، والارررعدو، إ رررراهع 

 -20، ص11، العرددنبلرة اادارخ وااقت رةد ال علسنةك ال وةس عة في  ركةك التينعإ،

42. 

، 4101ن  الر يررة المشرررخ التة ررعلعة ل رررا( 4102)4101ر يررة ال  لكررة العر عررة الاررعسدية 

 :  ، نإ نسق 4104اكتس ر  44تةري  الدخس  

http://vision2030.gov.sa   

https://www.maaal.com/archives/20180307/104302
http://www.aleqt.com/2018/01/08/article_1311681.html
http://www.alhayat.com/Articles/9503889
http://vision2030.gov.sa/
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نرردع فةعلعررة اسررت دا  تكمسلسلعررة ال علسنررةك فرري ع لعررة (  4102) بقررسك، نو ررسد يوعررى 

نةلاررتعر لعررر ، رسررةلة الترردقعه وأثرررل فرري تواررعإ لررسدخ خدنررة الترردقعه فرري قعررةآ لررزخ

نمشرررسرخ، البةنعرررة ااسرررًنعة  ةرررزخ، كلعرررة التبرررةرخ، قاررر  ال وةسررر ة والت سيرررل، لرررزخ، 

 .فلاععإ

 Cybrarians الوسس ة الاوة عة  رعإ الماريرة والتع عره،(  4102)سلع ، تعاعر أ دراوس  

Journal  41 -0ص ص، 74:، لةنعة ال لقة  التع عقعة، اارد ، العدد. 

ناررتمد تقمرري   تواررعإ قع ررة تكمسلسلعررة ال علسنررةك،: سرر ة الارروة عةالوس(  4100)سعارركس  

 .4-0 ةدر عإ نما ة سعاكس العةل عة، ص ص

نع سعرةك ، أ س  ال رالعة والرقة ة في رل الك  عرستر واا تر رم(  4101)هاعإ،  وةتا

 .لةنعة اعبهر، ن ر

الوسسر ة الاروة عة اافرةدخ نرإ تع عقرةك (  4102)عسق، ع رد هللا ، و هرةس  اه رد، الكرري   

لب ععرة ال كت رةك ال ت   رة   40، ال تت ر وال عرق الامسو الحح في نبة  ال كت ةك

: اا تر رم والتةععرر اايبرة ي عنمرة  ال كت رةك وال همعرعإ "فرآ ال لع  العر ي   عمسا  

 .نةرس 01 – 04:، أ س ر ي ، في الةترخ نإ "إ شة  اعثر الوقعقي ال اتق ل

رسرةلة نةلارتعر نمشرسرخ، لةنعرة ال م رسرخ،  هالوسسر ة الاروة عة(  4104)ع ةرخ، هامة  

 .ن ر

فةعلعة  ر ةن  تردري ي نقتررا ( 4107)تةريد ع د الةتةا ، والرهعلي، عةوشة  لعهش، الع رو

ال بلرة ه قةو  على الوسس ة الاوة عة التشةركعة في تعزيز اعدا  التقمري فري لةنعرة لع رة
 .02- 0، ص ص00العدد ، 0ال بلد ، ةالدولعة التر سية ال ت   

، قمرةخ العر عرة، إلًا أو  نركز عة  لل عة ةك الاوة عة فري الارعسدية(  4102) الةعةي، أه د

 : ، نتةا على الرا ط40/1/4102تةري  االًآ 

mpanieshttps://www.alarabiya.net/ar/aswaq/co 

ترريثعر نكس ررةك الرقة ررة الداخلعررة علررى كةررة خ  ر ررةن  (  4102)القوعررة ي، اهررً  ع دالساهررد 

، رسررةلة نةلاررتعر لعررر نمشررسرخ، لةنعررة ال لررك ع رردالعزيز، كلعررة ااقت ررةد ال رالعررة

 .واادارخ، قا  ال وةس ة، لدخ، ال  لكة العر عة الاعسدية

puting Community Saudi Cloud Com(  4102)نبت رر  الوسسرر ة الاررعسدو

Arabiaنتةا على ال سق 4102/ 2/2: ، تةري  االًآ ،  : 

http://cccsaudi.com 

نلعررس  دوار سررسا تولعررل ال عة ررةك الارروة عة فرري  42: الاررعسدية(  4104)ال هرردو، ع رردخ

   :ا على الرا ط   ، نتة0/1/4102،  وعةة الوعةخ، تةري  االًآ  4101

http://www.alhayat.com  

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/companies
http://cccsaudi.com/
http://www.alhayat.com/
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دور ال رالعررة ال ةرلعررة فرري تقعررع   اررة  الرقة ررة الداخلعررة (  4104)الهرردع،  لع رررو  ررسر 

رسررةلة نةلاررتعر لعررر  دراسرة نعدا عررة  ررديسا  الترقعرة والتاررععر العقررةرو لسايررة  اركرخ،

عر، كلعة العلس  ااقت ةدية وعلس  التاععر، قا  علرس  التارععر، نمشسرخ، لةنعة دمحم خ 

 .سكرخ، البزاور

 دلعل خدنةك الوسسر ة الاروة عة لقعرةآ اعع رة  ( 4102)هعئة اات ةاك وتقمعة ال علسنةك

 : على الرا ط ةا، نت(ةالشركةك وال تساةك ال ة )

http://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Pa

ges/CCRF.aspx 

اعهررداف العةنررة : 411نععررةر ال رالعررة (  4104) الهعئررة الاررعسدية لل وةسرر عإ القررة س ععإ

 رالعة ال عت دخ فري ال  لكرة لل رال  ال اتقل والقعة   ةل رالعة، وفقةً لل عةيعر الدولعة لل

 :  ، نتةا على الرا ط4102/ 7/ 40تةري  االًآ   العر عة الاعسدية،

-Standards-Standards/Auditing-http://socpa.org.sa/Socpa/International

Endorsed.aspx 
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