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 تلخ  الةحث ▪

الدراسة   هد   وتحليل  ي   عتمثل  تقنية  دراسة  كأحد  طبيعة  السحابية  تكنولوجيا   مستحدثاتالحوسبة 

وتحديد  الرقميةالمعلومات   ودورها،  التقنية  إليها  تستند  التي  تحسين    الركائز  الواردة في  المعلومات  جودة 

 .المصريةسوق البورصة بيان أهم تحدياتها ومخاطر تطبيقها ب  بأنواعها المختلفة معالسردية  بالتقارير

الحال ة   الدراسة  إحصاه ا  الختةارواعتمدت  الةحث ة  قواتنا    الفروض  ع ةة  وبلغت    تفردة   150عل  

واختبارات التحليل ، وهي نسبة مرتفعة تعكس التمثيل الصادق للبيانات %80.6بنسبة    121  الصحيحةالقوائم  

  Spssالبرنامج اإلحصائي    استخداموذلك من خالل  تحليل كروسكال واالس    ، باالعتماد على أسلوباإلحصائي

 . 23إصدار 

السرل ة م  خاس  يظهر  وخلص  نتاهب الدراسة إل    السحا  ة عال الدلر ر  الحاس ة   ثر د     دلن ة 

اختالفات ف كما  اعل  دا  ر مةاامات مائمة اماثلة ع  الصفلات االقدصال ة ا ثارها ال  ئ ة ااالعدماع ة

 ومحددات   السردية   التقارير  بلعداد  تواجه  التي  ذات داللة إحصائية بين آراء المستقصي منهم بشأن التحديات 

( بمستوى معنوية Chi-square=    11.9السردية حيث بلغت قيمة )  بالتقارير  الواردة  المعلومات  عن  اإلفصاح

,(، كما يوجد اختالفات ذات داللة إحصائية بين آراء المستقصي منهم على المستوى اإلجمالي بشأن  022)

قيمة    المعلومات  تكنولوجيا  مستحدثات   كأحد  السحابية  الحوسبة  تقنية  ومحددات  طبيعة بلغت  حيث  الرقمية 

(9.639  =Chi-square( بمستوى معنوية )016.), 
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 أوال: اإلطار الةام للةحث 

 تقدتة:  -1
تعد أسواق المال أحد األعمدة الرئيسية لالقتصاديات من حيث توفير التمويل الالزم لتوسعات للمنشآت 

البورصات قلب أسواق رأس المال من حيث توفير منصات للتداول التي تسمح  وأنشطتها المختلفة، وتعتبر  

الملكية بصورة شفافة ومرنة مع توفير معدالت اإلفصاح والحوكمة التي تسمح للشركات  للمستثمرين بنقل 

المقيدة االنتقال إلى العمل المؤسسي الالزم الستدامة النشاط، وتبنت إدارة البورصة المصرية مجموعة من 

رؤية مصر   في ضوء  البورصة  استراتيجية  تمثل  وتطوير    2030المحاور  التشريعية  البنية  تطوير  وهما 

تطوير البنية   تعميق دور البورصة في التنمية االقتصادية واالجتماعية، كذلك األسواق وتحديث بيئة التداول و

ا مكانة  وتعميق  المجتمعية  والتوعية  والترويج  والتكنولوجية  المستوى  المعلوماتية  على  المصرية  لبورصة 

 (. 2022الدولي )البورصة المصرية،

 ;  Hasan  ،2020؛  2018؛ يوسف،2017السوافيرى،)  وانطالقا  تن اهتمام األد  والف ر المحاسة 

Bassyouny،2020  )    المرتبطة بمعلوماتية التقارير السردية والتي تتمثل في  بدراسة التحديات والقصور

بيئية ملزمة للتطبيق تجعل اإلدارة تفصح عن المعلومات البيئية، وضعف الوعي االجتماعي  عدم وجود قوانين  

وضع   خالل  من  االجتماعية  المسئولية  أعمال  تنظم  رسمية  مرجعية  توجد  ال  وأيضا  العاملين،  بعض  لدى 

همية االستدامة عدم وجود إدراك لدي المنشأة بمدي أ  القوانين واألنظمة التي تلزمها باإلفصاح عنها، وأخيراً 

كما يعتبر اإلفصاح من األنشطة المكلفة، وتشتمل تكاليف اإلفصاح على تكلفة إعداد ومراجعة ونشر المعلومات  

حالة   في  الشركة  قيمة  انخفاض  الممكن  من  وأيضا  المنافسة،  وتكاليف  الصحفية  البيانات  توزيع  وتكاليف 

 .لسلب على قرارات المستثمريناإلفصاح عن األخبار غير السارة بشكل عام مما يؤثر با

اله ا  ه ا  االقتصادية    وي   الوحدات  النماذج   إلىتسعى  باستخدام  المالية  وغير  المالية  التقارير  تقديم 

الضخمة   البيانات  أفرزت  حيث  الرقمي  التحول  تقنيات  في  والمتمثلة  المستحدثة  ، Big Dateالتكنولوجية 

السحابية والتي  Iotانترنت األشياء   الحوسبة  الكتل، وتقنية  المعروفة بسالسل  البلوك تشين  تعد ، تكنولوجيا 

القيمة  تقديم  على  تساعد  كما  وأدائها،  االقتصادية  الوحدات  كفاءة  تحسين  على  تعمل  متكاملة  أنظمة  بمثابة 

المتكا لالحتياجات  أسرع  بشكل  واالستجابة  التشغيلية  الكفاءة  زيادة  وتوفير خدمات المضافة من خالل  ملة، 

 سريعة للغاية موثوقة ومبتكرة. 

اتفقت الدراسات التالية  في مجال تكنولوجيا المعلومات المستحدثة    وإبرازا  ألهم ة تقة ة الحوسةة الهحاب ة

على المنافع الناتجة من استخدام الحوسبة السحابية (  Sadeeq،2021  ;  Huttunen  ،2019؛  2019)شحاته،

من خالل االستحواذ عليه كخدمة بدالً   واستغالل موارد البنية التحتية والتطبيقات التكنولوجية  تطويرتتمثل في  

في   وفر  تحقيق  ثم  ومن  شراؤه  يتم  منتج  والصيانةمن  والوقت  أن  ،  التكلفة  تكما  التقنية  الوحدات دعم  هذه 

وإتاحة فرصة للحصول على  اتها،  في الحصول على موارد قوية وفعالة لم يكن بمقدورها تحمل نفقاالقتصادية  

   المعالجات وسعات التخزين وخوادم االتصالقدر كبير من 

المةلوتات عن بغرض زعادة تـهتوي اإليـصاد تحدعات  تواع  يإن الوحدات االقتـصادعة  وي  ـضوء تا ـسةق

ــردـعة  ــتثمر إل  بـ اـنات وتةلوـتات إضــــايـ ة تتةلق  نظرا   الهــ ــتقةل لـحاـعة المهــ والمـخاطر   ـباألداء المهــ

الصـــةب عمع المهـــتقةل ة كما أن الوحدات االقتصـــادعة تَدع  بين التقارعر الهـــردعة عال ة الت لفة وتن 

ب ة كيحد  واألنشــطة وتن رم يإن تق  م أرر تطة ق تقة ة الحوســةة الهــحاالة انات الالزتة عن كاية الةمل ات 

  -   لةة ة األســاســ ة كخدتةاأدوات ت ةولوع ا المةلوتات الرقم ة الت  تهــتةد إل  ركاهز أســاســ ة تتمثل ي   

ــردـعةمـةالـجة  ( لالةرتجـ ات كـخدـتة  -  كـخدـتة  المةصــــة   إـتاـحة وتن رم  ،  التـحدـعات الت  تواـع  التـقارعر الهــ
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الحصـول عل  تةلوتات تهـاعدا   وتن رم تحق ق أهدا  المهـتثمر ي   وسـنولة اسـترعاعنا  ناالوصـول إل

 ي  قرار االستثمار.

 تش لة الةحث -2
تالحق    عن  باإلفصاح   السردية  التقارير  تهتم أو  تحدث  التي  مثلاألحداث  االقتصادية   اإلنذارات   الوحدات 

القضائية التقارير   التقارير  بداخل  المعدة   المالية  البيانات  بخالف  والدعاوي  بهذه  ويقترن    السردية   المالية، 

المالية وتتمثل في عدم  على جودة  تؤثر  التي  تحديات   بقياس   ملزمة  وتشريعات  قوانين  وجود  التقارير غير 

وغياب  واالجتماعية  البيئية  اآلثار  وتقييم   ينبغي   التي  والمالية  والكمية  الوصفية  المؤشرات  واالقتصادية 

العمل  الديناميكية  التغيرات   عنها، وتزايد  اإلفصاح  بالنظم  والتشغيلية  اإلنتاجية  العمليات  اقتران  جةنتي  ببيئة 

الرقمنة   فكر  على  القائم  المستمر  االبتكار  بسياسات  والخدمات  السلع  تقديم  اقتران  وكذلك  الجديدة،  التكنولوجيا

 (. 2021؛ شاهين،  2018)على،

تبني الحكومة المصرية لفكرة التحول الرقمي وميكنة  لتقنية الحوسبة السحابية و  وتيك دا  عل  الدور الفةال

، فتبنت  إلى العاصمة اإلدارية  االنتقالالحكومية والبدء في خطة الحكومة الذكية تزامنا مع    اإلجراءات أغلب  

تكنولوجيا    علىتكاليف االنفاق    بما تساهم في تخفيضخدمات الحوسبة السحابية  استخدام  الحكومة المصرية  

واختصارواال المعلومات   تخزينية   تصاالت،  مساحات  لتقديم  الخدمة  مزود  إمكانيات  واستغالل  الوقت 

 باإلضافة إلى الحفاظ على البيانات والمعلومات.  للمستخدمين

 : التال ة األسةلة تجموعة الةحث ي  تش لة بلورة عم ن رم وتن

السردية  وما هي طبيعة ومحددات اإلفصاح ما هي أوجه القصور/ التحديات التي تقترن بلعداد التقارير   -1

 عن التقارير السردية  

 ومحددات تقنية الحوسبة السحابية كأحد مستحدثات تكنولوجيا المعلومات الرقمية ما هي طبيعة  -2

 إلى أي مدى تساهم تقنية الحوسبة السحابية على تحسين جودة المعلومات الواردة بالتقارير السردية   -3

 الهابقة: الدراسات  -3
 الدراسات المتةلقة بتقة ة الحوسةة الهحاب ة  ▪

السحابية على استدامة الشركة في ظل    أثر الحوسبةالتعرف على قياس    (2020استندي  دراسة  ش ر،  

 واعتمدت الدراسة عل االتصاالت،  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الخضراء دراسة تطبيقية على شركات  

االختصاص على    ذوي  والمحاسبين  والتقنيين  المعنية  األقسام  ورؤساء  االداراتقائمة استقصاء موزعة على  

يوجد أثر للحوسبة السحابية في وتوصل  الدراسة إل  الةدعد تن الةتاهب تن أهمنا  ،  100عينة مكونة من  

 التحتية،ية  استدامة تكنولوجيا المعلومات البيئية الخضراء من حيث )تكاليف التوريد، العمليات التشغيلية، البن

 الحوكمة( لدى شركات التي تستخدم نظام الحوسبة السحابية.   وتكاليفالتحكم بالبيانات 

والفوائد الناتجة عن قرار التحول نحو  إلى مناقشة المزايا  (  2021كما أشارت دراسة الةه ون  وآخرون  

الحوسبة السحابية في منظمات األعمال وأيضا مناقشة المخاطر الناتجة عن قرار التحول نحو استخدام الحوسبة 

إلى على الرغم من المخاطر المترتبة على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة   وتوصل  الدراسةالسحابية  

ة السحابية إال أن االتجاه السائد هو التحول نحو التقنيات لالستفادة من المزايا مما  والتي من أبرزها الحوسب

 يجذب كثير من العمالء. 

دراسة وتحليل تقنيات الحوسبة السحابية كأحد  إلى    (Owolabi  ،2020   2019شحات ، كما اتفق  دراست   

ديد متطلبات تفعيلها ودورها في تحسين  ، وتحلتحسين جودة التقارير المالية  ابتكارات تكنولوجيا المعلومات 

المالية   التقارير  التي أقرتها   بالمشروعات الصغ رة والمتوسطة تنجودة  النوعية  خالل تعزيز الخصائص 
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الدولية المالية  التقارير  وIFRS معايير  تطبيقها  ومخاطر  التقنية  هذه  تحديات  أهم  بيان  مع  على   أثرها، 

 وقد توصل  الدراسة إل  الةدعد تن الةتاهب أهمنا:، المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبيئة المصرية

األعمال في تفعيل االلتزام بمتطلبات معايير التقارير   بمنظمات تقنيات الحوسبة السحابية    يساهم تطبيق -

تعزيز عمليات للمعلومات، كما أنها تعمل على  من حيث توافر الخصائص النوعية   IFRS المالية الدولية

 .التحول من التقارير الدورية إلى تقارير الوقت الحقيقي الفعلي لترشيد القرارات االدارية واالستثمارية

بيق تقنيات الحوسبة السحابية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه قيود وتحديات  تزايد أهمية تط -

المالية والمادية   الموارد واالمكانيات  المحاسبية لكبيرة من حيث نقص  النظم  تصميم وتشغيل وصيانة 

 .االلكترونية

لعمالئهم،    الجودة  عالية  مالية  رتقاري  اإلنتاجية من خالل تقديم  في  كبيرة  زيادة  إلى  السحابية تؤدي  المحاسبة -

مساعدة المحاسبة  أفضل  قرارات  واتخاذ  الميزانية  استغالل  على  المحاسبين  كذلك  أن  كما   وسريعة، 

  المالية جودة التقارير على إيجابي تأثير لها السحابية

استخدام الحوسبة السحابية في تحديد اتعاب عملية المراجعة وفقا  أثر  (2021  الشمران واستندي  دراسة 

بمكاتب   العاملين  الحسابات  ومراجعي  المراجعة  ومكاتب  المراجعة،  محل  بالشركات  المتعلقة  للعوامل 

على   موزعة  استقصاء  قائمة  على  االعتماد  خالل  من  بمكاتب  المراجعة،  العاملين  المراجعين  من  عينة 

 الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:  ، وتوصلت المراجعة

قوة ونظام الرقابة   نتيجةلشركات محل المراجعة للحوسبة السحابية في تحديد أتعاب المراجعة،  ا استخدام   -

إدراك الشركة لحساسية بياناتها عند التخزين في البيئة والبيانات من االختراق،  على  الحفاظ  والداخلية،  

 السحابية. 

الحسا - مراجعي  معرفة استخدام  مستوى  في  تمثلت  المراجعة  أتعاب  تحديد  في  السحابية  للحوسبة  بات 

مراجعي الحسابات في التخطيط لعملية المراجعة في بيئة الحوسبة السحابية، وحرص مراجعي الحسابات  

 في الحفاظ على خصوصية العميل عند تخزين بياناته  

السحابية على جودة المعلومات المحاسبية   أثر استخدام الحوسبة(  2021ي  ح ن استندي  دراسة كرعمة  

عدد من   على  ميدانية  دراسة  على  االعتماد  الدولية من خالل  المالية  التقارير  معايير  تطوير  على  وانعكاسه 

شركة من أكبر   14أعضاء هيئة التدريس والشركات المسجلة ببورصة األوراق المالية المصرية وبل  عددها  

   وأسفرت الدراسة عن عدة نتاهب تتمثل ي لحوسبة السحابية الشركات المستخدمة لخدمات ا

الحوسبة السحابية أحد الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال المحاسبة التي توفر العديد من الخدمات   -

المعلوماتية عن طريق شبكة اإلنترنت نتيجة الزيادة المستمرة في حجم المعلومات المحاسبية وارتفاع 

 ارداتها تكاليف تخزينها و

على الرغم من تعدد المزايا الناتجة من استخدام الحوسبة السحابية في مجال علم المحاسبة إال أن هناك  -

العديد من المخاطر المترتبة على تطبيق الحوسبة السحابية تتعلق بالمخاطر األمان والسرية للمعلومات 

 ومخاطر متعلقة بالتأهيل العملي للقائمين على التطبيق. 

( للقياس والتقرير  IFRSتقييم مدى مالئمة معايير التقارير المالية الدولية )  ( 2019وقدت  دراسة الةاعدي  

السحابية الحوسبة  إيرادات شركات  المصرية    فيت دان ة  دراسة  تن خالل إعراء    ،عن  موزعة على  البيئة 

التدريس،   هيئة  أعضاء  المالية،  القوائم  بفحص  المختصين  الضرائب  بمكاتب  مأموري  الحسابات  مراجعي 

قدت  دراسة   ي  ح نالمراجعة، المديرين الماليين والمحاسبون في الشركة المصرية لالتصاالت وفودافون  

أثر استخدام خدمات الحوسبة السحابية في تحسين وتطوير التعليم المحاسبي الجامعي في   (2018تحمود  

على  ت دان ة  دراسة  تن خالل إعراء    العمل،ات سوق  مصر ليالئم متغيرات بيئة األعمال المعاصرة ومتطلب



 
 جامعة مدينة السادات 

 

 

 

217 
 

2022 مارس  -  نىالعدد الثا – المجلد الثالث عشر  – المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية واإلدارية   

 

 وعينة أخرى من طالب السنة الرابعة في تخصص المحاسبة   المحاسبة،عينة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام  

استخدام خدمات وتوصل  الدراسة إل  عدد تن الةتاهب تةنا  ،  SPSSباستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  

وتنمية المهارات المهنية والتكنولوجية    الجامعي،ى انتشار وتحسين التعليم المحاسبي  الحوسبة السحابية يؤدي إل

للطالب لتالئم متطلبات سوق العمل ، وأن هناك بعض المعوقات المحتملة التطبيق خدمات الحوسبة السحابية 

ات التكنولوجية  في تدريس المقررات المحاسبية مثل عدم امتالك معظم أعضاء هيئة التدريس والطالب للمهار

 .وقلة المخصصات المالية الالزمة 

استخدام نماذج وأشكال الحوسبة السحابية باعتبارها أحد التطورات    أثر  (2020وأشارت دراسة الةقودي  

تن للمنظمات،  الحديثة لتكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على تكامل سالسل التوريد بهدف دعم الميزة التنافسية  

المحاسبين المقيدين في بورصة األوراق المالية    ثالث فئات وهمميدانية وتوزيعها على    دراسة  خالل إعراء

، وتوصل   من ذوي الخبرة، المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية

االنترنت يؤثر ايجابية على  مرونة وتواجد الخدمات على خوادم على بالالحوسبة السحابية  تتميز الدراسة إل 

تكامل سالسل التوريد من خالل خفيض تكاليف الطلب، وتخفيض تكاليف المخزون، ومرونة وسهولة الوصول  

العمالء والموردين(، واألمن،    للمعلومات، وسرعة التعامالت وتطوير العالقات بين األطراف المختلفة للسلسلة

 . المعلومات والقابلية للتوسع، وزيادة قيمة تكنولوجيا

  Internet of Things (IOTأثر تطبيق تقنية إنترنت األشياء )   (2021ي  ح ن تةاول  دراسة خـم ع  

المخزون، من خالل االعتماد على نظام إدارة    Cloud Computing (CCفي ظل تبني الحوسبة السحابية ) 

والمالبس األقمشة  تجارة  في  المتخصصة  الشركات  إلحدى  الحالة  دراسة  العربية   على  بالمملكة  الجاهزة 

 عدة نتاهب أهمنا:  الدراسة إل  توصل السعودية، 

أهمية تطبيق تقنية إنترنت األشياء في ظل تبني الحوسبة السحابية لتحديث البيانات بشكل فوري، وتوفير  -

على تتبع    الشركةمعلومات لحظية عن كل ما يتعلق بالمنتجات داخل المخازن، وبالتالي تحسين قدرة  

لمنتجات، مما يؤدي إلى تدنية تكاليف الشحن والنقل والتخزين، وتخفيض وقت إعداد ومناولة المنتجات، ا

الجرد،  البشرية، وسهولة ومرونة عملية  األخطاء  والمعيبة، وتفادي  التالفة  المنتجات  نسبة  وتخفيض 

اتخاذ القرارات التي من القدرة على    وبالتاليوتحسين إدارة سلسلة التوريد، وتلبية احتياجات العمالء،  

 دورها تؤثر على انتظام سير عمل سلسلة التوريد. 

  صناعة  في  السحابية  الحوسبة  تكنولوجيا ( بةةوان  Ayoobkhan 2020وي  ه ا اله ا  تةاول  دراسة  

 موجه إلى اإلدارة العليا  فندقًا    30سريالنكا دراسة تجريبية من خالل قائمة استقصاء موزعة على    في  الفنادق

   وتوصل  الدراسة إل  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وإدارة

 كما أنها تقدم وفر في التكلفة، من الرقابة الداخلية، أنظمة على الفوائد  من  العديد السحابية الحوسبة تقدم -

بالمسؤولية  السحابية  الحوسبة  تواجه  أخرى  ناحية تتعلق  التحديات   والموثوقية  القانونية  مجموعة من 

 وأمن البيانات 

 الدراسات المتةلقة بالتقارعر الهردعة  ▪

مستوى اإلفصاح السردي بالتقارير السنوية على سعر السهم من خالل أثر    ( 2018تةاول  دراسة أبوزعد   

مقيدة بالبورصة المصرية باستخدام منهجية تحليل المحتوى للتقارير السنوية لعينة  التطبيق على الشركات ال

  توصل  (،  2016  -2012)( شركة غير مالية مقيدة بالبورصة المصرية خالل الفترة الزمنية  26مكونة من )

وجود أثر إيجابي لمستوى اإلفصاح السردي بالتقارير السنوية على سعر  عدة نتاهب أهمنا إل     الدراسة إل 

المتكاملة ويتضمن   األعمال  تقرير  أدوات  تكميلية وأحد  تقارير محاسبية  السردي هو  اإلفصاح  ،وأن  السهم 
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اإلستراتيجية،  المخاطر،  االستدامة،  بالحوكمة،  المتعلقة  واإللزامية  االختيارية  اإلفصاح    العديد من عناصر 

 والمعلومات المستقبلية. 

  المصلحة   وأصحاب  الدولة واللوائح  الخارجية)سياسة  العوامل  تأثيرات(  Zaini   2018كما قدت  دراسة  

مراجعة األدب المحاسبي تن خالل  النامية    البلدان   اإلفصاح السردي من قبل الشركات في  األعمال(اتجاه  وبيئة

مدى   2013و  1998  عامي  بين  منشورة  مقالة  35حول   لفحص  المحتوى  تحليل  أسلوب  على  باالعتماد 

السردي من اإلفصاح  أن ممارسات  إلى  الدراسة  السردي وخلصت  اإلفصاح    في  الشركات  قبل  ممارسات 

 أن   يمكن  لحقوقهم  المصلحة   أصحاب  فهم  منخفًضا، كما خلصت الدراسة إلى أن زيادة  يزال   ال  الناشئة  البلدان 

  والمعلومات   االجتماعية  سردى، كما بينت الدراسة إلى أن المسؤولية  إفصاح  تقديمل  الشركات  غالبية  على  تؤثر

 الفئات   هي  البشري  المال  ورأس  المخاطر  أن   حين  السردي في   األكثر استخداما لافصاح  الفئات  هي  البيئية

 استخداما في اإلفصاح السردي. األقل

دراسة   تةاول   ح ن  قيمة   الشركات  وحوكمة  السردي  اإلفصاح  عمليات  تأثير  (Assidi 2020ي     على 

  2006  من  SBF 120  في  المدرجة  الفرنسية  للشركات  مالحظة  1001  من  من خالل رصد عينة    الشركة

  الشركة، كما أن العالقة   بقيمة  إيجابي  بشكل  يرتبط  السردي    ، وتوصلت الدراسة إلى أن اإلفصاح2016  إلى

اإلفصاح إرشادات   للشركة  قيمة  تضيف  الشركات  وحوكمة  السردي   بين  تقديم  إلى  الدراسة  توصلت    ،كما 

ممارسات لعمليات    أفضل  تطبيق  خالل  من  الشركة  قيمة  لزيادة  السياسات  وواضعي  والمديرين  للمستثمرين

 مصداقية التقارير. الشركات لتحسين وحوكمة السردي اإلفصاح

بالتطبيق  (  2019واستندي  دراسة تحمد   السردي اإللكتروني على قرار االستثمار  أثر اإلفصاح  قياس 

إجراء دراسة تطبيقية على عينة قدرها   من  الل،  على الشركات المصرية المقيدة في سوق األوراق المالية

لسلة زمنية من عام ( مشاهدة خالل س216( شركة من قطاعات اقتصادية متنوعة بلجمالي مشاهدات ) 33)

الشركات المصرية المقيدة تصدر تقارير سنوية الكترونية  الدراسة إل توصل  قد و ،2017إلى عام   2007

رد ا  سا  ة ااعال عاقة  باإلضافة إلى،    %14.6ن  بنسبة أ متضمنة اإلفصاح اإللزامي واإلفصاح السردي

اقرار االسدثمار  ا ح   داعل عاقة ارد ا  إ عا  ة         نس ة ات صاا السرلي  ا الدلر ر السناي  

 .حعم ات صاا السرلي اقرار االسدثمار لك  هذى الةاقات ل ست ذا لاللة مةنا ة

 تن خالل قياس أثر مستوى اإلفصاح بالتقارير السردية على قيمة الشركة  (  2020وبحث  دراسة ب وت   

الم األوراق  بسوق  النشطة  الشركات  من  الةتاهب  المصري  الية  عينة  تن  تجموعة  إل   الدراسة  وتوصل  

 الناتة:

ظهرت التقارير السردية لتلبية احتياجات اًصحاب المصالح لما توفره من محتوى معلوماتي يشمل جميع   -

أنشطة الشركة الداخلية والخارجية حيث انها تشمل على معلومات عن المساهمات االجتماعية والبيئية 

والحو عن  واالقتصادية  معلومات  على  تشمل  كما  والمستقبلي  الحالي  األداء  عن  ومؤشرات  كمية، 

 االستراتيجية، وخططها المستقبلية، والفرص، والمخاطر. 

تفسيرات  - من  تقدمه  لما  المالية  بالتقارير  المتعلقة  القصور  أوجه  معالجة  في  السردية  التقارير  تساعد 

ر مالية تساهم في تفسير جميع األمور المتعلقة بالوحدة لمحتوى القوائم المالية وما توفره من معلومات غي

 االقتصادية.

وجود أثر ذو داللة إحصائية للتقارير السردية على قيمة الشركة ويختلف ذلك األثر باختالف ربحية  -

الشركة كمتغير رقابي، ولكن ال يختلف ذلك األثر باختالف حجم الشركة، وجودة المراجعة، ودرجة  

 .معدل نمو الشركةالرفع المالي، و
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  السنوية وسياسات   تقارير  في  السردية  اإلفصاحات  قراءة  قابلية  بين  العالقة(  Hasan   2020كما هدي  دراسة  

الوحدات االقتصادية وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها الوحدات االقتصادية التي    في  السيولة

  أقوى   العالقة  هذه  أن  وجدنا  كما.  ملحوظ  بشكل  السيولة  من  أكبر  قدًرا  وتمتلك  للقراءة  قابلية  أقل  إفصاحات  لديها

ذات  بالنسبة االقتصادية    إعادة   ومخاطر  أعلى  تمويلية  قيود  من  تعاني  والتي  الضعيفة،  الحوكمة  للوحدات 

 التمويل. 

السردي وأثرها على بعنوان انعكاسات التوسع في اإلفصاح  (  2018وي  ه ا اله ا  أبرزت دراسة عل    

المنشأة عل     قيمة  ت دان ة  دراسة  خالل  المصرية  تن  المالية  األوراق  في  السمسرة  شركات  من  عينة 

 وخلص  الدراسة إل  تجموعة تن الةتاهب: والمستثمرين، ومعدى القوائم المالية، واألكاديميين 

إل - المحاسبية  المعلومات  جودة  لخصائص  السردية  المعلومات  اكتساب  اتخاذ يؤدي  في  المساهمة  ى 

لهذه الخصائص   باكتسابهاقرارات استثمارية رشيدة من قبل المستثمرين، كما تؤثر المعلومات السردية  

 .والمحللين الماليين، والمستثمرين والمراجعين، المعديين،على آراء 

لتي يجب أن  يمثل اإلفصاح السردي أحد التوجهات الحديثة في عرض البيانات المالية وغير المالية وا -

حيث    المالي،جوهرية لفهم التقارير المالية وتعزيز اإلفصاح    عنصرا  باعتبارهاتشملها التقارير المالية  

 .لهاأن المعلومات اإلضافية الواردة في المحتوى السردي تتجاوز األرقام المحاسبية وتعتبر توثيقة 

المخاطر من خالل    عن  السردي  اإلفصاح  مقياس  تطويربعنوان    (Ibrahim   2019وأخ را  أشارت دراسة  

  وتحليالت،  2015  -2005  خالل  المتحدة  المملكة  لشركات  سنويًا  تقريًرا  150  من  عينة  على  اختبارين

 2016-2005خالل  األسهم لجميع FTSE مؤشر في  مدرجة مالية غير  شركة 328  لـ واالنحدار االرتباط

 عتضح تا عل  الهابقة،وتن استقراء وتحل ل أهدا  ونتاهب الدراسات 

 بتقة ة الحوسةة الهحاب ة: تتةلق  الت بالةهةة للدراسات  -أ

الوسائل  - كأحد  السحابية  الحوسبة  استخدام  من  الناتجة  المزايا  حول  السابقة  الدراسات  اتفقت 

بالمرونة   تتميز  المحاسبة حيث  في مجال علم  الحديثة  للمعلومات،  التكنولوجية  الوصول  وسهولة 

إال أن هناك   وسرعة التعامالت وتطوير العالقات بين األطراف المختلفة واألمن، والقابلية للتوسع،

والسرية  األمان  بالمخاطر  تتعلق  السحابية  الحوسبة  تطبيق  على  المترتبة  المخاطر  من  العديد 

 للمعلومات ومخاطر متعلقة بالتأهيل العملي للقائمين على التطبيق.

المفهوم    بيان  لتقنية الحوسبة السحابية بهدف  النظريتركزت جهود الدراسات السابقة على التأصيل   -

، ودور تقنية الحوسبة السحابية في تحديد أتعاب المراجعة روالخصائص والمزايا والمخاط  والركائز

 وكذلك تحسين جودة التقارير المالية.

من خالل تحليل أهداف الدراسات السابقة يمكن تقسيم أهداف هذه الدراسات إلى محورين أساسين  -

المنفرد  مأوله التطبيق  تناولت  دراسات  السا  الحوسبة  تكنولوجلتقنية  كنظام  في    يحابية  مستحدث 

مجال نظم المعلومات المحاسبية من خالل بيان تأثير هذه التقنية في مجاالت المحاسبة والمراجعة  

تبنى تقنية انترنت األشياء في ظل تطبيق الحوسبة السحابية على دراسات تناولت إمكانية    وثانيهما

 إدارة المخزون. 

 بالتقارعر الهردعة: تتةلق  الت بالةهةة للدراسات  - 

يمثل اإلفصاح السردي أحد التوجهات الحديثة في عرض البيانات المالية وغير المالية والتي يجب  -

 المالي.جوهرية لفهم التقارير المالية وتعزيز اإلفصاح    عنصرا  باعتبارهاأن تشملها التقارير المالية  

ما توفره من محتوى معلوماتي يشمل ظهرت التقارير السردية لتلبية احتياجات اًصحاب المصالح ل -

 جميع أنشطة الشركة الداخلية والخارجية 



 
 جامعة مدينة السادات 

 

 

 

220 
 

2022 مارس  -  نىالعدد الثا – المجلد الثالث عشر  – المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية واإلدارية   

 

تساعد التقارير السردية في معالجة أوجه القصور المتعلقة بالتقارير المالية لما تقدمه من تفسيرات  -

لمحتوى القوائم المالية وما توفره من معلومات غير مالية تساهم في تفسير جميع األمور المتعلقة 

 وحدة االقتصاديةبال

 أهدا  الةحث  -4
ــبة الســـحابية كأحد طبيعة تقنية  للبحث في دراســـة وتحليل   ييتجســـد الهدف الرئيســـ    مســـتحدثاتالحوسـ

جودة المعلومات  في تحسين   الركائز التي تستند إليها التقنية ودورها، وتحديد الرقميةتكنولوجيا المعلومات  

ــردية    الواردة بالتقارير ــة  بيان أهم تحدياتها ومخاطر تطبيقها ب بأنواعها المختلفة معالســ ــوق البورصــ ســ

 :المصرية. وذلك سعيا نحو تحقيق األهداف الفرعية التالية

تحديد أوجه القصور التي تقترن بلعداد التقارير السردية مع بيان محددات اإلفصاح عن المعلومات  ▪

 الواردة بالتقارير السردية 

 قنية الحوسبة السحابية كأحد مستحدثات تكنولوجيا المعلومات الرقمية.بيان طبيعة ومحددات ت ▪

جودة قياس أثر تقنية الحوسبة السحابية كأحد مستحدثات تكنولوجيا المعلومات المحاسبية على تحسين   ▪

 المعلومات الواردة بالتقارير السردية وتنعكس على قيمة المنشـأة

 يروض الةحث   -5
 يلي:فيما  البحثتتمثل فروض 

ــ   المســـتقصـــيتوجد اختالفات ذات داللة إحصـــائية بين آراء  - التحديات التي تواجه بلعداد  أن منهم بشـ

 التقارير السردية ومحددات اإلفصاح عن المعلومات الواردة بالتقارير السردية

ة ومحددات تقنية الحوســبطبيعة  أن منهم بشــ   المســتقصــيتوجد اختالفات ذات داللة إحصــائية بين آراء  -

 السحابية كأحد مستحدثات تكنولوجيا المعلومات الرقمية.

تقصـيبين آراء  يوجد تأثير ذو داللة معنوية   - ين أن منهم بشـ   المـس اهم في تحـس حابية تـس بة الـس تقنية الحوـس

 جودة المعلومات الواردة بالتقارير السردية وتنعكس على قيمة المنشـأة

 أهم ة الةحث  -6
ــوء على تقينه   - ــليط الضـ ــين جودة تسـ ــحابية باعتبارها أحد أدوات التحول الرقمي لتحسـ ــبة السـ الحوسـ

 المعلومات الواردة بالتقارير السردية

ــحابية في المجال   - ــبة الس ــتخدام تقنية الحوس تزايد اهتمام الوحدات االقتصــادية بالضــوابط المنهجية الس

 المحاسبي 

 ح عنها الوحدات االقتصاديةدعم هيئات الرقابة بشأن متابعة التقارير السردية التي تفص -

 تةنب الةحث  -7
على كل من المنهج   في ضوء مشكلة البحث وسعيا نحو تحقيق أهدافه واختبار فروضه اعتمد الباحث

 االستقرائي واالستنباطي، وذلك على النحو التالي: 

ورد بالدراسات العربية واألجنبية    في ظل هذا المنهج اهتم الباحث بدراسة وتحليل ما  :االستقراه   المةنب ▪

الفكرية لتقنية الحوسبة السحابية   الجوانب  بين  منطقية  بطريقة  الربط  لمحاولة  المرتبطة بمتغيرات البحث

 والتقارير السردية  

مقترح يعكس طبيعة العالقة بين  مدخل  وفقا لهذا المنهج حرص الباحث على تقديم    المةنب االستةةاط : ▪

في تحسين وبيان دورها    المحاسبية،تكنولوجيا المعلومات    مستحدثاتالحوسبة السحابية كأحد    تقنيةاستخدام  

   السرديةالتقارير جودة المعلومات الواردة ب
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 تةظ م الةحث:   -8
   :النحو التاليتقسيم هذا البحث على  في ضوء مشكلة البحث، وسعيا نحو تحقيق أهدافه، تم

 أوال: اإلطار الةام للةحث 

 الرقم ة المةلوتات ت ةولوع اتهتحدرات للحوسةة الهحاب ة كيحد  ران ا: اإلطار المفاه م 

 رالثا : المحددات المةنج ة إلعداد التقارعر الهردعة  

 رابةا : تةنج ة الدراسة التطة ق ة 

 والتوص ات  خاتها : الةتاهب

  ت ةولوع اتهتحدرات المفاه م  للحوسةة الهحاب ة كيحد   اإلطارران ا: 

 الرقم ة المةلوتات 
  ةلوالةالم عا  مكارثاف    اذل  م  خاسإلل السد نات م  اللر  الما"ا    الحاس ة السحا  ة   درع   كرة

المعلومات   تكنولوجيا  نماذج  عال    التيأحد  بمثابة  دةدمل  السحابية  الحوسبة  تعد  حيث  االنترنت،  شبكات 

تكنولوجيا قائمة على نقل المعالجة ومساحة التخزين الخاصة لتتحول البرامج من منتجات إلى خدمات، ويتاح  

في تجنب مخاطر   ساعل  للمستخدم الوصول إليها عبر اإلنترنت، دون الحاجة إلى امتالك المعرفة والخبرة، مما  

اعد على توفير التكاليف وبصفة خاصة  التكلفة، ويس  الحاسب املا مردفةةشراء األصول من برامج وأجهزة  

 التوسع  امكانية المرونة، التنفيذ، هذه التقنية بسهولة تتميز ثم ومن فالتكاليف الثابتة

 تاه ة الحوسةة الهحاب ة:   -1

 المستخدم   حاجة   عدم   على  تقوم  تقنية  أو  بأنها خدمة  السحابية   الحوسبة  (2018عري  دراسة تحمود  

 نظام  إلى  فقط   المستخدم  يحتاج  حيث  متنوعة  برامج  الشخصي أو  الحاسب  جهاز   على  بياناته  من  أي  لتخزين

 ملفاته   إلي  ووصوله  برامج  من  يستخدم  وما   عمليات  من  يحدث  ما  يعرف  لكي   انترنت  ومتصفح  التشغيل

  تعمل   التي  بالكيفية  يهتم  أن  دون  وقت  أي  وفي  مكان  أي  من  السحابية  الحوسبة  خوادم  على  المخزنة  وبياناته

مجموعة من خدمات الحوسبة الموزعة   بأنها   (2020    الةقودیي  ح ن عريتنا دراسة  الخدمة،    هذه  بها

المستخدم إلى معرفة الموقع الفعلي    والتطبيقات والوصول إلى المعلومات وتخزين البيانات دون أن يضطر

 .وتكوين األنظمة التي تقدم هذه الخدمات

والت ةولوع اكما عرينا   للمةاع ر  الوطة   إلى   سهل  بأنها نموذج   (NIST   المةند  الوصول  لتمكين 

المتاحة والمالئمة   كبيرة جدا من موارد الحوسبة كالشبكات    مجموعةوالمشاركة بالطلب    بناًء علىالشبكة 

أو تفاعل   ممكن  طالقها بأقل جهدابسرعة أو  وإصدارها  والتي يمكن توفيرها    والتطبيقات ووحدات التخزين،

الخدمة   مزود  دراسة  ،  (Bello،2021)مع  تةاولتنا  ح ن    السحابية   الحوسبة  (Floerecke   2020ي  

  المحاكاة   مثل   الحالية  والمفاهيم  التقنيات  من  مجموعة  بين  يجمع   المعلومات  لتكنولوجيا   تشغيل  نموذج 

 . االستخدام على القائم  والتسعير الشبكية والحوسبة  الالإرادية والحوسبة االفتراضية

التال ة  حهن، الدراسات  اتفق   اله ا   ه ا  الةاعدي،2021وي   (  2020،  عرادات   2019  

  تقنية تدار مركزيا عبر شبكات اتصال معلوماتية محلية أو االنترنت خدمات    تكنولوجيا الحوسبة السحابية هي

توفير النفقات الرأسمالية الخاصة بتجهيز البرامج والتطبيقات  بهدف    للمستخدمين خارجيين وداخليينمقدمة  

للحوسبة،  واألجهزة التحتية  بالبنية  الوقت واستغالل قدرات وإمكانيات مزود   واختصار  من خالل توفرها 

باإلضافة إلى الحفاظ على البيانات والمعلومات من فقدان    الخدمة لتقديم مساحات تخزينية كبيرة للمستخدمين

 األجهزة أو تلفها. 
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وبناء علي؛ يعرف الباحث الحوسبة السحابية بأنها تقنية تكنولوجية  دمية فعالة مقدمة عن ىريق 

يمكن الوصول  مما   واد  الحوسبة السحابية في صورة ملفات    عبرالبيانات  اإلنترنت تعمل على ت زين  

   . ليها في أي وقت ومن أي مكان

الدراسات   الحوسبة   على  ( 2017؛ عا رف2019الةا ليف  ؛2020التالية )حسن،وقد أجمعت  تقنية  أن 

 السحابية تتجلى بمجموعة من الخصائص من أهمها:  

يتاح لمستهلك الخدمة كل اإلمكانيات التي توفرها كالخادم والتخزين الشبكي  الخدتة ال ات ة عةد الطلب:   ▪

 االنترنت. في أي وقت وأي مكان بشرط االتصال بشبكة 

للشة ة:   ▪ الواسع  الخادم  الوصول  معالجة  وقت  مثل  الحوسبة  إمكانات  تلقائيا من  الخدمة  مستفيد  يمكن 

والتخزين الشبكي دون الحاجة إلى التفاعل البشري مع مزود الخدمة، ويمكن الوصول إليها من خالل 

 هزة اللوحية. منصات مختلفة مثل الهواتف النقالة وأجهزة الحاسب اآللي المحمولة واألج

استخدام اإلنترنت مباشرة دون الحاجة لبرنامج تشغيل معين أو جهاز محدد للدخول أو موقع   االستقالل ة: ▪

 جغرافي معين يمكن المستخدمين من استخدام تطبيقاتها باستقاللية 

رع تساعد الحوسبة السحابية المستفيدين في الوصول إلى البرامج والتطبيقات في أس  الهرعة الفاهقة: ▪

 وقت.

ل ▪ مستقل  السحا  ة  مك م  خاس    الموارد:تجميع  موقع  الخاصة    الحاس ة  الحاس ة  ماارل  دعم   

  اا درا" ة المنال لخلمة علة مسدخلم   ع   ر   نماذج مدةلل الخاالمف م  دخص   ماارل مال ة  

 مخدافة ل نام ك ا اإعالة دحل لها ا لا ل اب المسدخلم  .

عظم البرمجيات التشغيلية والتطبيقية بصورة مجانية في أغلب األوقات مما  توافر م   تخف ض الت ال ف:  ▪

 يوفر على المستفيد التكلفة والوقت والصيانة.

الةمس م  مااق     م  خاس  المسدخلمف دةر"ها لام كات المرد  ة  ماق ا لصل  ها علم   الموثوقية: ▪

ا  نةكس عال  اقا المااق  اال  ؤثر عال   محلل     ماق   م كاتمدةللة عال نفس السحا ة احلاث  

 .كفا دها

الدخن     عا هاف م  خاس اسائ دا ر الحاس ة السحا  ة  عال لرعات األم  لا  انات الدا دخن     األمن: ▪

 ااالسدخلام االحفظ األم  عال خاالم مركن ة 

االذي دلار   السحا ةف  ددم عما ة ص انة السحا ة م  خاس الخالم الرئ سا  ل  الذي داعل عا ه  الصيانة: ▪

 لامسدخلم  .م  خاله الد   لات لا  الحاعة لةمس   ة إعرا ات ص انة عال الحااسب األخرى 

س الرقما األهلاف األساس ة لدلن ة الحاس ة السحا  ة كأحل يل ات الدحا  (2019كما بينت دراسة شحات؛ )

  ا ظس الثارة الصناع ة الرا ةة 

للمعلومات المخزنة على الحواسب   تعزيز أمن وحماية البيانات دون الحاجة إلى عمل نسخة احتياطية ▪

 الشخصية أو أجهزة التخزين الخارجية

عبر شبكة اإلنترنت بغض    توفر عملية المشاركة بالمعلومات بين المستفيدين وسهولة تداولها وتناقلها ▪

 نظر عن حجم تلك المعلومات وأشكالها. ال

تكفل للمستفيدين امكانية معالجة البيانات عن بعد، والتي تتعلق بلنشاء الملفات أو حذفها أو إجراء  ▪

االطالع  مستويات  تحديد  أو  عليها  حفظها    التعديالت  في  التنظيمية  اإلجراءات  إلى  إضافة  عليها 

 وتخزينها. 
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خالل التزام الشركة المقدمة   لضمان عمل الخدمة بشكل دائم منتوفير أسس وضوابط موضوعية   ▪

باستمرار وإصالح األعطال المفاجئة في تعمل    لخدمة الحوسبة السحابية، مع التأكد من أن الخدمة 

 وقت قياسي.

تحطيم القيود والموارد المالية والمادية المحدودة التي ترتبط بالبنية التحتية االلكترونية، حيث تجعل  ▪

عبور للوصول إلى الخادم الذي يحتوي على مساحة    من األجهزة الحاسوبية وملحقاتها مجرد محطة

 ومتكاملة تمكن المستفيد من تشغيل بياناته بكفاءة ودقة بالغة.  تخزين كبيرة

الوصول إلى المعلومات   تضمن معالجة منطقية وجيدة للبيانات والمعلومات عالية الجودة، وإتاحة ▪

 مكان وفى أي عها في أي وقت وسهولة استرجا

 نماذج الحوسةة الهحاب ة:  -2

التالية )النقودي،   ( على ثالثة أنواع لنماذج Alam،2021؛  2021؛ خميس،2020أجمعت الدراسات 

 وهي على النحو التالي:   في الحوسبة السحابيةالخدمة 

ــية كخدمة األســاس التي تقوم   :لةة ة األســاســ ة كخدتةا ▪ ــاس ــبة الســحابية، تعد البنية األس عليها الحوس

ــبكات  )  وتتكون من عدد من الخدمات والتي منها ــاحات   –الشـ ــخ االحتياطية   – التخزينيةالمسـ  –النسـ

اـجة، ودون  ا وـقت الـح ــول عليـه اـمة التي يتم الحصــ ا المرافق الـع ه في عملـه ـــب اـنات(، وتشــ قواـعد البـي

، كما  تحكم فيها، أو صـيانتها وتحديثهاامتالكها، وحتى دون توافر الخبرات الخاصـة بكيفية عملها، أو ال

 تتيح نشر تطبيقاتهم الخاصة بأعمالهم في تلك البيئة البعيدة، والتحكم فيها عن بعد بصالحيات أكبر.

تعد المنصـة كخدمة المسـتوي الثاني من الحوسـبة السـحابية وغالبا ما يتم اسـتخدامها   :المةصـة كخدتة ▪

م إمكانية اختبار ونشـر وتطوير وإدارة التطبيقات البرمجية المطورين والمبرمجين، وتقدم له  من جانب

ــهيرة على المنصــــة كـخدـمة   ة الشــ ات  ومتجر تطبيـقات جوـجل  هو  الـخاصــــة بهم، ومن األمثـل تطبيـق

 .ميكروسوفت

تعني أن المـستخدم النهائي ـسيتعامل  الـسحابية وهي مـستوي في الحوـسبة   أعلىتعد : الةرتج ات كخدتة ▪

يعد من أكثر نماذج الخدمات وضـــوحا للمســـتخدم ، كما  ن بعد عبر اإلنترنتمع الموقع لهذا الغرض ع

 ، برامج فاتورة.مركز البيانات المعروض من موقع أمازونومن أمثلة ذلك  النهائي

 تق  م الحوسةة الهحاب ة ي  تجال علم المحاسةة -3

 تزاعا استخدام تقة ة الحوسةة الهحاب ة:  – 1/ 3

ييبرزت دراسة شحات  أشكال التحول الرقمي  السحابية تكنولوجيا رقمية كما أنها أحد  الحوسبة  تعد  

 االتصال   خدتة  ويةال ة  كفاءة   المزايا الناتجة عن استخدم تقنية الحوسبة السحابية والتي من أهمها  ( 2019 

 وكذلك   البيانات،  وحماية  تأمين  وضمان  عالية  بجودة  الخدمة  توفير  بضمان  السحابية  الخدمة   مزودي  حيث يتعهد

المعلومات كما    تكنولوجيا  قسم  عن  مستقل  بشكل  ادارتها للبيانات باإلضافة إلى ضمان الوصول  سهولة  تدعيم

إلى   الدراسة   ذات  كمبيوتر  أجهزة  بشراء  تقترن  التي  والتشغ ل ة  الرأسمال ة  الت ال ف  تخف ضأضافت 

 وأخيرا  للمستفيدين،  دائم  بشكل  االلكترونية  الخدمات  عمل  ضمان  وكذلك  وصيانتها،  وتشغيلها  عالية  مواصفات

 السحابية. الحوسبة تقنيات  تقدمها التي الضخمة االلكترونية التحتية البنية من االستفادة تعظيم

تحه ن   إلى المزايا المتعلقة بالحوسبة السحابية من أهمها(  2021ي  ح ن أضاي  دراسة كرعمة  

يضمن   توفير المعلومات المحاسبية من خالل التقارير المالية بسرعة كبيرة مما  يتمثل في  والذى  تهتوي األداء

إجراء التحليالت المالية الالزمة التخاذ قراراتهم التوقيت المناسب كما يساعد على  قرارات سليمة في  اتخاذ  

زيادة  االستثمارية كما  التخزينية،  وبالتالي    السعة  وقت  أي  البياناتفي  من  قدر  أكبر  والمعلومات    احتواء 
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والمعلومات    وتطبيقاته التي تضم كافة البياناتيستطيع المستخدم التعامل مع ملفاته    الالنهائية كما  المحاسبية  

كما ال يتعرض المستخدم ،    جهازه الخاص  المحاسبية من خالل السحابة دون الحاجة إلى توفير ذلك من خالل

 .تشغيل حواسب شخصية للتأخير في تلقي الخدمة نتيجة

تحسين  من خالل خل ةريع كفاءة ويةال ة نظام الرقابة الدا( إلى 2019) كما أشارت دراسة الرداد 

التنظيم الداخلي بالشركة ويوفر بيانات قياسية عالية الجودة لتوقع المواقف المؤثرة التي قد تعوق تحقيق الشركة 

توفر الحوسبة السحابية مزيد من المرونة لحركة الموظفين وتمكنهم من الوصول  كما    ألهدافها االستراتيجي

توفر الحوسبة السحابية إجراءات   الخدمية كمامواقع اإللكترونية  التطبيقات عن طريق مجموعة واسعة من ال

مالئمة ووقت مناسب لمراجعة وتقييم عمل األنشطة الرقابية بصورة منتظمة، والوصول المواطن الضعف  

بنظام الرقابة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة في الوقت المناسب وتحسين مراقبة المستندات، كما توفر  

كما أضاي   ،  ية لادارة العليا إجراءات رقابية مستمرة ودورية لمتابعة أداء الموظفين لمهامهم وواجباتهمالسحاب

من حيث تكامل  كفاءة سلهلة التورعد  أن الحوسبة السحابية لها تأثير كبير على    (Novais   2019دراسة  

اللوجستيات ، التصميم / التطوير ، التكامل التجاري والمالي( ألنه يحسن قابلية   التصنيع،العمليات والنشاط  

 .التوسع، المرونة والتكيف مع التغييرات وتخطيط سلسلة التوريد

اعداد الحسابات ( تحه ن عودة الة انات تن خالل  2020وي  ه ا اله ا  أكدت دراسة الةقودي  

للحسابات من أي مكان   وإمكانية الوصولق من التحديثات الدائمة،  أحدث التطبيقات دون القلباالعتماد على  

العالم ومن أي جهاز متصل باإلنترنت في أي وقت، والغاء تكاليف حفظ   البيانات عند استخدام    وإدارةفي 

تكنولوجيا السحاب، وتقليل مخاطر فقدان البيانات عن طريق النسخ االحتياطي اآللي لحماية البيانات الخاصة  

 .من الخسارةبك 

 تخاطر استخدام تقة ة الحوسةة الهحاب ة:  – 2/ 3

، إال أنه توجد بعض   في مجال العمل المحاسبيالحوسبة السحابية    مزايا وفوائدعلى الرغم من كثرة  

مجموعة المخاطر التي تواجه الوحدات  (  2021   الةه ون ية ة  دراسة    تواجه المستفيدين  المخاطر التي

التغ  رات التةظ م ة لت ةولوع ا  والتي تتمثل في    االقتصادية عند تطبيق واالعتماد على تقنية الحوسبة السحابية

عدد أقل من موظفي هذه التقنية الداخلين في مجاالت    من خالل اعتماد الوحدات االقتصادية على  المةلوتات

، ومن ضمن أيضا المخاطر التي أضافتها الصيانةإدارة البنية التحتية واالنتشار الرقمي وتطوير التطبيقات و

العديد من  من خالل  النجمات اإلل ترون ة اله ةران ة  هي   الخدمة    الوحدات االقتصادية في بنيةدمج  مزود 

الحتمال وقوع هجمات سيبرانية،    يمثل هدفا أكثروحدة اقتصادية واحدة   السحابية بدال من االقتصار على  

إلى   الة اناتتخاطر تهرعباإلضافة  التطبيقات    ب  فيها  التي تشارك  السحابية متعددة اإليجار  البيئة  أن  حيث 

خطر تسرب البيانات وهو غير موجود عند استخدام خوادم  مما يعرضها إلى  ومنظمات المستخدمين المصادر،  

يما  واحدة، ويمثل خطر تسرب البيانات هذا نقطة إضافية للنظر ف  وحدة اقتصاديةومصادر مخصصة بواسطة  

   يتعلق بالوفاء بمتطلبات خصوصية وسرية البيانات.

إلى  Abdurachman  (2019ي  ح ن صةف  دراسة   السحابية  الحوسبة  بيئة  تواجه  التي  المخاطر   )

والهجمات االفتراضية. عادة   وتتمثل في محاوالت الهجوم على البرامج  للتطة قات  تندعداتأربع أنواع وهي  

الخادم وهجمات   التي تستهدف  التطبيقات  أكثر تهديدا على واجهة برمجة  الهجوم  الفيروسات  ما يكون هذا 

البيانات، ومعالجة  وتتمثل  الة اناتتندعدات  و صحيح، البيانات بشكل غير    في وجود اضطرابات أثناء نقل 

تتمثل في تلف البنية التحتية بسبب تعدد اإليجار و لةة ة التحت ةاتندعدات ويوجد نوع آخر من التهديدات وهو 

كما السيئة،  يتمثل في ضعف األداء وموارد السحابة  و  تندعدات الخدتات الهحاب ةالتحتية، كما يوجد  للبنية  
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عدم توافر قوانين أو معايير  تتمثل في   تشرعةات  تتةلقة بالإل  وعود تخاطر     (2021 أضاي  دراسة كرعمة  

، بين الشركة المستخدمة والشركة المقدمة لخدمة الحوسبة السحابية  محاسبية تحدد شروط اإلجراء التعاقدي ما

التزام الطرفين سواءوكذلك   عدم  التعاقدي، باإلضافة   المقدمة باإلجراء    والشركةالشركة المستخدمة    مدى 

البيانات والمعلوماتتوافر قوانين أو   للبيانات والمحاسبية    معايير لحماية خصوصية  الفكرية  الملكية  حماية 

المستخدمة  والمعلومات للشركة  المتعلقة المحاسبية  المخاطر  من  آخر  نوع  وجود  إلى  الدراسة  أكدت  كما   ،

 صحيحيهإدخال البيانات المحاسبية وأرقام القوائم المالية بصورة غير  بالتيه ل الةمل  لفرعق الةمل عتمثل ي   

عدم وجود برامج التأهيل وتدريب المستخدمين في رفع البيانات  ، باإلضافة إلى  في تطبيقات الحوسبة السحابية

 المحاسبية وتحليلها وإعداد التقارير المالية الالزمة باستخدام الحوسبة السحابية.

المخاطر والتندعدات الت  تواع  ب ةة الحوسةة الهحاب ة إال أن الف ر المحاسة  قد وعل  الرغم تن  

  عال ا"  حااس لدفالى (  2020)ركزت دراسة شكر    وضع الحلول المم ةة لمواعنة ه ا المخاطر يقد

وضع سياسات فعالة على استخدام  ف م  خاس  االقتصاديةالاحلات  خطورة استخدام الحوسبة السحابية في  

تقديم فترة تجريبية الاحلات االقدصال ة  وسبة السحابية وتنفيذ خطة االستجابة للمخاطر، كما يجب على  الح

لمنتجات الحوسبة السحابة قبل القيام بالتزام طويل األجل لضمان الحوسبة السحابة وهو ما يعتبر الحل المناسب  

  الاحلات االقدصال ة عامة حول كيفية قيام    . وتوفر المطبوعات الموجودة دليال الاحلات االقدصال ةالحتياجات  

السحابية الحوسبة  حلول  إلى  التحول  اختيار  قبل  المخاطر  تقليل    Dimitriuدراسة    أشارتف   نما  على 

  الوحدات االقتصاديةفيجب على    لكافة الجوانب الفنية والمالية،يجب على الوحدات االقتصادية النظر    (2015 

الوحدات  يجب على    كماتحليل كافة احتياجات التقارير المالية المتعلقة بها قبل اختيار مقدمي الحوسبة السحابية،  

االعتبار التكاليف التي تكون بسبب تطبيق الحوسبة السحابية بشكل كبير، باإلضافة للتكاليف    االقتصادية أخذ

. وفى هذا القائمة والعمل على تدريب الموظفين  اإلضافية مثل تكلفة األجهزة، والعمل على تخصيص النظم

المتعددة التي ( القواعد الملزتة للوحدات االقتصادعة لمواعنة المخاطر  2021 كرعمة  السياق أبرزت دراسة  

 تنتج عن تطبيق الحوسبة السحابية في مجال المحاسبة وذلك كما يلي:

  الد    .  الضوابط المحيطةفهم البيئة الداخلية للحوسبة السحابية لتحديد المخاطر و ▪

المرحاة ▪ االدهل لات  ا  لاخ ار  الفةالة  اتلارة  ل"ما   ااتعرا ات  الس اسات  االندلال ة   س  

 لد     الحاس ة السحا  ة  ا معاس المحاس ة.  

 ل"ما   م  الد   لات المسدخلمة  اتندرنت.  االد ر ةاتس  الس اسات  ▪

الخ ▪ منال  الم دركة      المسئال ة  ال  اناتدأك ل  حما ة  ل"ما   امسدخلمها  عال   لمة  االحفاظ 

 سر دها. 

وعهتخل  الةاحث تن الةرض الهابق أهم ة الحوسةة الهحاب ة كتقة ة تةت رة ي  تجال ت ةولوع ا  

إل    تند   المحاسة ة  الة اناتالمةلوتات  وحماعة  أتن  بهنولة  تةزعز    ات ان ة  المرونة،  التةف  ،  وتتم ز 

 التوسع، والهرعة الفاهقة.
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 رالثا : المحددات المةنج ة إلعداد التقارعر الهردعة  
بالوحدات   والمتعلقة  واالجتماعية  البيئية  التحديات  من   واسعة  األعمال مجموعة  بيئة  األخيرة تواجه  اآلونة  في

والحوكمة،   واالجتماعية  المسؤولية البيئية  الوحدة االقتصادية بقضايا  اهتمام  زيادة  إلى  أدى  مما  االقتصادية،

بسبب عدم اإلفصاح عن المعلومات غير   االنتقاداتالعديد من    لتقارير المالية الحاليةومن جانب آخر تواجه ا

وبالتالي   المخاطر، والتقارير اإلستراتيجية والتقارير عن    واالجتماعيةالمالية والتي تتمثل في التقارير البيئية  

يظهر  في    قصورهناك   المالية  ً التقارير  على    واضحا القدرة  عدم  خالل  في  من  المالية  المعلومات  تفسير 

مالية غير  بهدف  المعلومات  السردية  التقارير  ظهرت  لذلك    أعمالها  عن  وشاملة  عميقة  معلومات  توفير. 

المالي، كما أنها توفر   في  الحقيقي  وضعهم  إلى  باإلضافة  بيئتهم  فهم  أجل  من  المحتملين  للمستثمرين السوق 

إضافية  للتقارير  متينًا   إطاًرا معلومات  بجانب  واألداء   والمخاطر  اإلستراتيجية  حول  المالية 

(Garefalakis،2020 ) 

 أنواع(  –أهم تنا  –تاه ة التقارعر الهردعة  تفنوم  -1

اإلفصاح و   اإلفصاح السرديباستخدام عدة مصطلحات اجنبية مثل مصطلح    التقارير السرديةمصطلح    يحظى

القوائم السردية  ومصطلح    مالي  الغير  مصطلح اإلفصاحو  مصطلح اإلفصاح االختياريو  السردي االختياري

 ( 2019)سليم، ومصطلح السرديات وأخيرا مصطلح االفصاحات السردية المستقبلية

تةنا   الهردي  التقرعر  بمفنوم  المنتمة  الدراسات  بةض   ;  Merkley،2014  ;  Leung،2015يتةاول  

Nekhili،2016  ;  Bassyouny،2020الوحدات سرد جميع األحداث التي تحدث أو تالحق  ( نادت جميعها ب

المالحظات المكتوبة على بالوحدة االقتصادية كذلك  والدعاوي القضائية الخاصة    اإلنذارات  االقتصادية مثل

ائم المالية، تحتاج الى مزيد من التفسيرات يمكن القوائم المالية والتي يتم وضعها في اإليضاحات المتممة للقو

الي أنه يقوم بشرح األحداث   باإلضافةكل ما يتعلق بالتطورات المستقبلية،    السردية وأيضاكتابتها في التقارير  

 .وعرضها وتفسيرها ببساطة كرسالة الى المساهمين

شرح وتفسير ما يحيط بالشركة من أحداث داخلية التقرير السردي هو    ( 2018يةري  دراسة عوسف   

هذه التقارير   وتتمثل  المالية،للعمليات    وتفسيروخارجية في صورة تقارير سردية غير مالية تكون بمثابة شرح  

  اتخاذ ألصحاب المصالح    يتسنى  حتى  والمستقبلية،متمثلة في تقارير عن المخاطر واإلستراتيجيات الحالية  

 رشيدة.القرارات 

 الرقمية  غير  المعلومات  االستثمار ويسمح بتزويد  قراراتهو أساس  (  Jasim   2018ي  ح ن عريت  دراسة   

 يكون  أن  وأهدافها المستقبلية، ويمكن  الوحدة االقتصادية واستراتيجيتها  حول  إضافية  وتفاصيل  تفسيرات  مع

يقصد به المعلومات التي تذكر بشكل واضح )مثال   يالمحتوياألسلوب،    أو  المحتوى  في   السردي  اإلفصاح

يشير إلى كيف يتم توصيل هذه المعلومات ويشمل    األسلو ارتفاع المبيعات في األسواق االستهالكية( بينما  

 (  2014أسلوب اإلفصاح على التركيز وسهولة القراءة )أحمد،

الوصل بين الوحدة االقتصادية والمساهمين    على التقرير السردي يعتبر حلقة(  2020وأكدت دراسة شةن  

حيث يتم عرض مجموعة من المعلومات عن الوحدة االقتصادية بخالف المعلومات المالية المدرجة بالقوائم 

المالية، وتعتبر هذه التقارير في غاية األهمية يمكن االعتماد عليها من جانب المساهمين وهذه المعلومات لها  

للمستث إيجابي  فعل  دراسة  مرين،  رد  عريتنا   بخالف  طبيعية  لغة  من  يتكون  خطاب(  Qian   2020كما 

والتقارير البيئية  االجتماعية الرقمية ويتخذ أشكاالً مختلفة من بينها تقارير اإلدارة وتقارير المسؤولية البيانات

 وتقريرالحوكمة  

  إلى   نوعي  بطابع  يتميز  مكتوب  سرد  أن التقرير السردي هو(  Ren   2021وي  ه ا اله ا  تةاول  دراسة  

ويغطى  المحددة  غير  بالمعلومات  أحيانًا  إليه  ويشار   كبير   حد المصاحبة  جميع،  ، المالية  للبيانات  المعلومات 



 
 جامعة مدينة السادات 

 

 

 

227 
 

2022 مارس  -  نىالعدد الثا – المجلد الثالث عشر  – المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية واإلدارية   

 

المالية   للبيانات  مكملة  OFR  تقرير مكتب البحوث المحاسبية  في  الواردة  السردية  المعلومات  تكون  أن  ويجب

 للوحدة االقتصادية. الشامل اإلفصاح لتعزيز

ــة   ــ ون وب ة  دراس ــتخدمي التقارير  أهمية المنافع التي   (2014   الةه تعود على أصــحاب المصــالح ومس

 السردي:أهمية اإلفصاح تناول  ويمكن نتيجة التقارير السردي سواء الداخليين والخارجيين 

الموجود ▪ القصور  من    ةمعالجة  التقليدية  المالية  القوائم  تلك  ،معلوماتبمحتوى  لم    وذلك ألن  القوائم 

التقارير المتكاملة يتم عرض   استخدام اإلفصاح السردي عن طريق  ومعتعرض المعلومات غير مالية،  

 .هذه المعلومات بشكل واضح في هذه التقارير

معلومات تتعلق باألصول كذلك    تنبؤية مستقبلية  معلومات في    توفير معلومات تفيد األطراف المعنية ▪

 تها المستقبلية ميالمالية وق

   توفر معلومات لصنع القرار المالي عن رأس المال الطبيعي واالجتماعي. ▪

 إلى أهمية التقارير السردية على النحو التالي ( Herath  2017ي  ح ن أشارت دراسة 

 واالجتماعية والبيئية االقتصاديةمعلومات واضحة وشاملة عن اآلثار  ▪

األسهم   ▪ اإلدارة وحملة  المستقبلية ومعلومات عن   الفرص والمخاطر وخطط ومعلومات عن  اإلدارة 

 األصول غير الملموسة  

 األداء، وقياس مؤثرات  الهيكل اإلداري،تحليالت اإلدارة للبيانات المالية وغير المالية ومعلومات عن  ▪

 . بالمخاطر المحيطة بالشركة والتعثر المالي الخاصةوكذلك المؤشرات 

 ذات   المعلومات  لتوصيل  فقط   ليس  حيوية  ( إلى أن التقارير السردية أداة 2017)  Ertugrulكما ب ة  دراسة  

 اإلفصاحات  قراءة  اإلدارية، كما أن قابلية  األنشطة  لمراقبة  أيًضا  ولكن  السوق،  في  للمشاركين  بالقيمة  الصلة

 التداول.  وحجم األسهم وسيولة الشركة أصول  على تسعيرتؤثر  السردية

في إيضاح وتفسير المعلومات الواردة ة  السرديالتقارير    أهمية(  2018وي  ه ا اله ا  أكدت دراسة عل   

المصالح  المالية،بالقوائم   قد تكون مبهمة ألصحاب  السردية يمكن     والتي  التقارير  كما توجد مجموعة من 

الالزمة عن   المعلومات  تقوم   الوحدات االقتصاديةتوجد بعض    الوحدات االقتصادية كمااستخدامها لمعرفة 

بتضليل أصحاب المصالح عند إعداد التقارير المالية والتشغيلية وذلك من خالل عرضها بأسلوب يصعب فهمه 

ويرجع السبب في  اآلخر ال يقوم بلعداد هذه التقارير بهدف تزييف الحقائق ،  من جانب المستخدمين والبعض

سواء في الوقت الحالي أو المستقبلي ، وهو ما يتنافى    الوحدة االقتصاديةإظهار المخاطر التي تواجه  ذلك عدم  

 . مع مبادئ الحوكمة

 استخدامها   يتم  التي  السردية  التقارير  من  مجموعة  هناك( إل  أن  Garefalakis   2020وأشارت دراسة  

لم  عن  الالزمة  المعلومات  لمعرفة أنه  حيث    يفي   المالية  القوائم  داخل  البيانات  عن  اإلفصاح  يعد  المنشأة 

 المالية   وغير  المالية  البيانات  وتفسير  شرح  على  يعمل  بديل  وجود  من  البد  أصحاب المصالح لذلك  باحتياجات

   التقارير: هذه وتشمل

  اإلدارة تقارير -

 االستدامة  تقارير -

 البيئية والحوكمة  التقارير -

  االجتماعية.  المسئولية عن تقارير -

  اإلستراتيجية. التقارير -

 المخاطر. عن تقرير -
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 أهدا  ودوايع إعداد التقارعر الهردعة:  -2

أحمد     دراسة  الهردي  2014أشارت  للتقرعر  االقتصادعة  الوحدات  لحاعة  الره ه ة  األسةا    )

التقارير  ، كما أن  غير المالية تمثل أحد التحديات الصعبة لمهنة المحاسبة  توفير المعلوماتوالت  تتمثل ي   

المنظمات  ، كذلك اهتمام  االمعلومات غير المالية رغم حاجة المستخدمين لهال تهتم ب  المالية بوضعها الحالي

وأضاي  دراسة المستخدمون،  بتحسين نوعية التقارير المالية من خالل توفير المعلومات التي يحتاجها    المهنية

 أسباب ظهور التقارير السردية وهي: ( 2019  سل م

تي الوفاء وحده بالمعلومات ال علىضعف قدرة االفصاح التقليدي القوائم المالية رغم جهود تطويره  -

 يرغب االطراف الخارجية في معرفتها 

 اهم التحديات لمهنة المحاسبة.  أحد( مهمه صعبه وتمثل  الوصفيةتوفير المعلومات غير المالية ) -

والبيئية،   اهتمام - االجتماعية،  اآلثار  عن  والشاملة  الموثوقة  بالمعلومات  السردي  االفصاح 

     كري.واالقتصادية، واالصول غير الملموسة، رأس المال الف

 أهداف التقارير السردية:   (2020 كما ب ة  دراسة ب وت  

تقديم تفسيرات للمعلومات المالية الواردة بالقوائم المالية لتقديم صورة كاملة عن األداء والمركز المالي  -

 للوحدة االقتصادية. 

المستثمرين والمستخدمين األخرين  - الحالي والمستقبلي مما يساعد  توفير معلومات عن مؤشرات األداء 

 القرار بصورة أكثر دقة وموضوعية  اتخاذعلى 

المتعلقة   تخفيض - المعلومات بين األطراف المختلفة لما تتيحه من معلومات عن كافة األمور  عدم تماثل 

 . بالشركة لألطراف الخارجية

 المساهمة في حل مشكلة تعقيد القوائم المالية من خالل تقديم معلومات وتفسيرات بطريقة سهلة ومفهومة.  -

تقبل مما يقلل من حاالت عدم التأكد لدى متخذي توفير مناقشات وتفسيرات حول أنشطة الشركة في المس  -

 القرار. 

القرار    التخاذتحقيق مزيد من الدعم للمستثمرين وأصحاب المصالح من خالل توفير المعلومات الالزمة   -

 . من أجل تحقيق المكاسب وتخفيض تكلفة رأس المال وزيادة قيمة الشركة

  – اإلفصاح عن )تقارير اإلدارة  م ن تحق قنا تن  ( األهدا  الت  ع 2017كما أضاي  دراسة عةد الحل م  

االستدامة   البيئية    –تقارير  االجتماعية    –التقارير  المسئولية  عن  الحوكمة    –تقارير  التقارير   –تقارير 

 تقرير عن المخاطر(  –اإلستراتيجية 

المقدمة من خالل تقديم معلومات تهم أصحاب المصالح بشكل أكثر وضوحاً وتأثيراً من المعلومات   -

 اإلفصاح اإللزامي. 

توفير معلومات مهمة تسمح لمستخدمي التقارير المالية بلدخال متغيرات ومؤشرات جديدة في عملية  -

 اتخاذ القرار. 

االرتقاء بمستوى اإلفصاح للبيانات غير المالية وذكرها بشفافية ودقة أكبر لغرض االستفادة منها من  -

 ر.قبل مستخدمي المالية التقاري

اتجاهاتهم  - بكافة  ومستخدميه  المالي  التقرير  معدي  بين  الحاصلة  المعلوماتية  الفجوة  من  التقليل 

 ومصالحهم.
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 التحدعات المرتةطة بالتقارعر الهردعة:  -3

المخاوف المرتبطة بشأن  (  IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية )ما قدمه    (2017أبرزت دراسة الةه ون   

فصاحات المبالغة وغير الهامة وغير الوقام المجلس بتقديم مقترحات لتجنب ا  فصاحات السردية،إلبمعلوماتية ا

تفتقر  المستثمرين. وبالتالي  قرارات  بالسلب على  تؤثر  المنشأة، والتي سوف  بممارسات وأنشطة  المرتبطة 

 في:  االفصاحات السردية للقدرة المعلوماتية العدد من األسباب، وتتمثل أهم هذه األسباب

السنوات  افصاحات    حرية اإلدارة في اختيار مدي ومحتوى اإلفصاح السردي، حيث تفضل اإلدارة استخدام -

 المرتبطة بالقيام بتنبؤات مستقبلية.  السابقة كافصاحات مستقبلية من أجل توفير التكاليف المرتفعة

مما يعطي المنشأة    لعملية المراجعةالطبيعة الوصفية لالفصاحات السردية والتي تجعلها صعبة االخضاع  -

في   عنها  االفصاح  يتم  والتي  المنشأة  معلومات غير مؤثرة ألنشطة وعمليات  االفصاح عن  في  الحرية 

 .اصورة سردية صفية مبال  فيه

 ( التحدعات الت  تواع  التقارعر الهردعة: 2020كما أضاي  دراسة شةن  

من تحقيق التوازن بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية  الوحدات االقتصادية  عدم تمكن إدارات   -

 ية. غير المال

  من تحقيق التوازن بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية الوحدات االقتصادية    عدم تمكن إدارات -

 م  منظار اسدراد عا 

 ال  ئة المةاصرة   ات علم حلاث د ار  ا مةا  ر المحاس ة   كس  ائم مد ا -

  دم ات صاا  صةا ة دحل   الدرا   االلمض     كس  نااع المةاامات المال ة االمةاامات غ ر المال ةف -

 ع  كث ر م  المةاامات غ ر مال ة   كس منفصس ع  الدلر ر المالا. 

ة لاحاعة إلل  دعم   المةاامات اات صاا عنهاف ند عة الحاعة لمن ل م  الخ را ف إ"ا    دنا ل دكال ف -

 اسدثمارات  ك ر  ا دكنالاع ا المةاامات.  

 انة اسات تطة ق تقة ة الحوسةة الهحاب ة عل  التقارعر الهردعة  -4

بينت  ثر د     دلن ة الحاس ة السحا  ة عال الدلار ر المال ة ح ث    (2019دراسة شحات؛ )دناالت    

الحاس ة السحا  ة اعالة الدلار ر المال ة دردكنا  عال الخصائ  الناع ة الااعب داا رها دلن ة     كس م   

ال  انات   ةلن   د  كما   المسدف ل  فدةظ م االسدفالة م  المةاامات الدا دلعم در  ل اللرارات م  ق س  ل   ا 

الحاس ة السحا  ة دمارس دأث ر م ا ر عال دحس   عالة الدلار ر المال ة ساا  م  ح ث دلع م الخصائ  

عال   المال ة  الدلار ر  عالة  دؤثر  الل اسف   نما  القة  سال ب  المحاس  ة  ا ما"اع ة  لامةاامات  الناع ة 

المردل الديذ ة  السحا  ة   كس غ ر م ا ر  دمثس  ا  الحاس ة  دلنا  دلن ات  الةكس ة ف ح ث  نه  ا حالة  ة 

مسداى عالة المخرعات النهائ ة لادلار ر المال ة  سدةلي الدحل  م     ةة ال  انات الدا دم دعم ةها االخالها  

 .اد ي اها ادخن نها اسامة اما"اع ة  سال ب دحا اها امةالعدها

اال   دلر ر  عال  السحا  ة  الحاس ة  دلن ة  د      دا" أل  ثر  الدلار ر ا مك   كأحل  نااع  سدلامة 

 (  2021)شاهين  السرل ة  أ ارت لراسة 

دا  ر مةاامات مائمة اماثلة ع  الصفلات االقدصال ة ا ثارها ال  ئ ة ااالعدماع ةف دلعم عما ة دل  م   ▪

 م  ق س العهات االمؤسسات المحا ة االلال ة   دلار ر االسدلامة

الدنام ▪ ع   دنم  الدا  المةاامات  كا ة  الحاكمة حاس ممارسة  ن  دها    ال ركات  م ال   اداحة  اقااعل 

 االقدصال ة
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مد ا ات الدنم ة المسدلامة كرك نة  ساس ة لدفة س   دلل م مؤ رات لق لة اما"اع ة   أ  مسداى دحل   ▪

 م 2030رؤ ة مصر 

ع   ▪ الدفص ا ة  المةاامات  كا ة  ادحا س  رصل  ا ر لة   سهالة  اتنداع ةف  الفن ة  ا  ساا   المندعاتف 

ف  االسدخلاماالسدخلامف االدسا ل ةف االم الغ المال ةف ادار   االنداج االصاح ةف اك ف ة الدخا  علب  

 اغ رها م  ال  انات االمةاامات الدفص ا ة   اس س الحفاظ عال ال  ئةف

  اد"م نها  لااعل   الخاالم االمنصاتفم  خاس    هاالمةالعة اللق لة لكا ة ال  انات الدا دم رصلها ادحا ا ▪

   انات مه كاةف لدلع م سهالة اسدلعائها عنل ال اب  

اال فا  ةف م  خاس د"م نها علل م  ال  كات   لدةن ن مسداى ات صاا  كنا ذةدةن ن منصة المةاامات   ▪

مدكاماة اقااعل   انات  خ  رةف  مةاامات  انظم  االفرع ةف  كا ة    األساس ة  االقدصال ة  دعسل  العاانب 

 اال  ئ ة ااالعدماع ة 

المةاامات المداحة عال المنصة المةااماد ة  مؤ رات   "ما  دحل   اال صاا الفاري م  خاس ر   ▪

 اال صاا ع  الدنم ة المسدلامة

الدنام    احكام ▪ المةن ة  مدا ةة  االاكاالت  العهات  كا ة  ق س  م   الرقا ة  االقدصال ة  عما ات  الاحلات 

ال  ئ ة االمعدمة ةف لرصل    فات المااص الدا درد    ممارسة  ن  دها االقدصال ة ادلاع ادها  الل اس ة 

 . المخالفات ادل  مها اإحالدها لاعهات المخدصة

كما ير  الباحث أن؛ بتىبيق الحوسبة السحابية ينعكس على التقارير السردية وقيمة الشركة على النحو  

 التالي: 

 "م  ادخاذ قرارات سا مة    سرعة ك  رة مماالسرل ة  م  الدلار ر  الاارلة  دا  ر المةاامات المحاس  ة   ▪

 الداق ت المناسب خاصة المةاامات المدةالة  محللات لرعة المخا ر. ا 

دنخفع دكال ف ال ن ة الدحد ة    السدخلام الحاس ة السحا  ةالدكال ف م  خاس د نل المؤسسات  دا  ر   ▪

 المةااماتف اهذا ما  ؤثر ق مة ال ركة  لاع ا لدكنا

انخفاع نفلات دحل ث ال رامض مهما نال حعم ال  انات المحاس  ة المخننة  ا حعم المةاامات المحاس  ة  ▪

عرع مخا ر المةاامات المال ة المسدل ا ة مما  ن ل م  ق مة  السرل ةف م  خاس  الماعالة  الدلار ر  

 .المن اة

خاس السحا ة لا  الحاعة إلل دا  ر   دل الدا  السرل ة  الدةامس م  كا ة ال  انات االمةاامات    سهالة ▪

الرؤ ة المسدل ا ة االسدراد ع ة لامن اة اخفع دكافة ر س الماس مما  حل     عهانى الخا   ذل  م  خاس 

 . اعلم دةرع المن اة لحاالت الف س المالا
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  ق ة رابةا : تةنج ة الدراسة التطة
دلن ة الحاس ة السحا  ة كأحل المسدحلثات الدكنالاع ة  اسدكماالن لما دم عر"ه م   هم ة اخصائ  امنا ا  

ا دنااس هذا تعلال المةاامات الاارلة  الدلار ر السرل ةف  المنهع ة  االمحللات     ا   ئة األعماس المحاس  ةف

ن    العن  ل   الهلف م  اللراسة م  خاس دحل ل معدم   اد ةت لدح  الداااتعرا ات    مفصان لامنهع ةاصفا

الفراع  ا    اللراسةفاع نة   الدحا س ااخد ار  المناس ة ألغراع  الدحا س اتحصائا  اكذل  دحل ل  لاات 

  اا:عال ذل   دم دنااس منهع ة اللراسة الد   ل ة م  خاس ما  اللراسة ا نا ن "ا     ةة ا نااع   انات 

 أوال : طة ةة وتةنج ة الدراسة 

 الةحثتجتمع وع ةة  -1

بالشركات يتمثل مجتمع   المعلومات  تكنولوجيا  وإدارة  المالية،  االدارة  فئات تضم مسئولي  البحث من ثالث 

المسجلة ببورصة األوراق المالية المصرية وكذلك عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية،  

والمهتمين بالمهنة نظراً ألن هذه الفئات هم األكثر ارتباط بمتغيرات البحث، وقد تم تحديد عينة البحث بواقع  

مفردة موزعة بالتساوي على اإلدارات الثالثة، وقام الباحث بتجميع البيانات الالزمة الختبار الفروض   150

( تصنيف عينة 1لية، ويشير الجدول التالي رقم )من خالل قائمة االستقصاء كوسيلة أساسية لجمع البيانات األو

 الدراسة ونسب االستجابة الخاصة.

 ( 1عدول رقم  

 قواهم االستقصاء الموزعة والقواهم المهتردة والصالحة للتحل ل االحصاه  ▪

 نهةة االستجابة  عدد القواهم الصح حة عدد القواهم الموزعة  تصة ف ع ةة الةحث 

 % 76 38 50 االدارة المالية 

 % 78 39 50 وإدارة تكنولوجيا المعلومات 

 % 88 44 50 أعضاء هيئة التدريس

 % 80.6 121 150 إعمال    

 المصدر: تن إعداد الةاحث 

وهي نسبة مرتفعة تعكس التمثيل    تفردة  121بواقع    %80.6ويتبين من الجدول السابق أن نسبة االستجابة  

 الصادق للبيانات واختبارات التحليل اإلحصائي.

 أداة الةحث الم دان   تصم م -2

على   وتوزيعها  استقصاء  قائمة  بلعداد  الباحث  المعلومات  قام  تكنولوجيا  وإدارة  المالية،  االدارة  مسئولي 

ن السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات  بالشركات المسجلة ببورصة األوراق المالية المصرية وكذلك عدد م

بموضوع  باالعتماد    المصرية المتعلقة  السابقة  والدراسات  المراجع  قائمة على  محاور  شملت  وقد  البحث، 

 االستقصاء على النحو التالي: 

أوجه القصور التي تقترن بلعداد التقارير السردية ومحددات اإلفصاح عن المعلومات الواردة بالتقارير  ▪

 دية السر

 طبيعة ومحددات تقنية الحوسبة السحابية كأحد مستحدثات تكنولوجيا المعلومات الرقمية.  ▪

جودة  ▪ تحسين  على  المحاسبية  المعلومات  تكنولوجيا  مستحدثات  كأحد  السحابية  الحوسبة  تقنية  تأثير 

 المعلومات الواردة بالتقارير السردية وانعكاسها على قيمة الشركة
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 االستقصاء. لاجابة على األسئلة الواردة بقائمة  الخماسياعتمد الباحث على مقياس ليكرت و

 ران ا : تحل ل نتاهب التحل ل اإلحصاه  واختةار الفروض 

 الدراسة  ي للمقاع ع المهتخدتة  االعتمادعةاختةار  -1

باعتباره أكثر أساليب تحليل     كرو نبا   استخدام أسلوب معامل االرتباط ألفااعتمد الباحث على      

ارتباط   خالل  من  البعض،  بعضها  مع  الدراسة  متغيرات  اتساق  من  للتأكد  يستخدم  والذي  االعتمادية 

المتغيرات داخل المجموعة الواحدة، وارتباط كافة المتغيرات ببعضها البعض، وذلك باالعتماد على اختبار 

 ألفا لالعتمادية والثقة  

 ( 2عدول رقم  

 لمتغ رات الدراسة. خكرو نةاالت ألفا ق مة تةات ▪

 المتليرات 
د  عد 

 المتليرات 
 كرو نباخ ألفا 

 , 85 4  اعه اللصار الدا دلدر   إعلال الدلار ر السرل ة.  ▪

 , 78 6 محللات ات صاا ع  المةاامات الاارلة  الدلار ر السرل ة  ▪

مسدحلثات   ▪ كأحل  السحا  ة  الحاس ة  دلن ة  امحللات     ةة 

 دكنالاع ا المةاامات الرقم ة. 
8 82 , 

دكنالاع ا   ▪ مسدحلثات  كأحل  السحا  ة  الحاس ة  دلن ة  دأث ر 

الاارلة   المةاامات  عالة  دحس    عال  المحاس  ة  المةاامات 

  الدلار ر السرل ة اانةكاسها عال ق مة ال ركة 

9 67 , 

 , 79 27  جمالي  

 المصدر: تن إعداد الةاحث باالعتماد عل  نتاهب التحل ل اإلحصاه   

 )اربعةلمتغيرات الدراسة    Cronbach-Alpha    كرو نبامعامل االرتباط ألفا  أن  ويوضح الجدول    

  ( ,79( بواقع ) ,85)و  ,(67ما بين )   كرو نبا حيث تراوحت قيمة ألفا    (،عبارة  25محاور رئيسية بواقع  

لكافة متغيرات الدراسة، وتعتبر هذه القيم مقبولة بالشكل الذي يعكس توافر االعتمادية بمتغيرات الدراسة  

 . وهذه النتائج تدعم الثقة في متغيرات الدراسة وتؤكد صالحيتها

 عرض نتاهب تحل ل اختةارات الفروض الةحث ة:  -2

التحليل اإلحصائي إلجابات المستقصي منهم  يستعرض الباحث في هذا الجزء عرض وتحليل نتائج  

 بهدف اختبار مدى صحة فروض البحث وذلك على النحو التالي:

ــردـعة   نـتاهب التحلـ ل اإلحصـــــاه  الختـةار الفرض األول  التـحدـعات  -  2/1 الت  تواـع  ـبإـعداد التـقارعر الهــ

 وتحددات اإليصاد عن المةلوتات الواردة بالتقارعر الهردعة :

 المهــتقصــ توعد اختاليات ذات داللة إحصــاه ة ب ن آراء    ينص الفرض األول من فروض الدراســة بأنه 

ــردعة وتحددات  ين تةنم بشــــ  ــاد عن المةلوتات الواردة  التحدعات الت  تواع  بإعداد التقارعر الهــ اإليصــ

ة ــردـع ارعر الهــ التـق ار    . ـب ائج اختـب ــرات نـت اد على مؤشــ ذا الفرض يمكن االعتـم ـــحة ـه ار ـمدى صــ والختـب

Kruskal-Wallis  . 
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 ( 3عدول رقم  

الت  تواع  إعداد التقارعر الهردعة وتحددات  التحدعاتبشين  Kruskal-Wallis اختةار نتاهب ▪

 اإليصاد عن المةلوتات الواردة بالتقارعر الهردعة 

الت  تواع  إعداد التقارعر الهردعة وتحددات اإليصاد عن المةلوتات   التحدعات 

 الواردة بالتقارعر الهردعة 

 نتاهب اختةار 

Kruskal-Wallis 

 

Chi-

square 

تهتوي  

المةةوعة 

p-v 

 الت  تواع  إعداد التقارعر الهردعة  التحدعات  ▪

 , 014 10.5 عن التقارير السردية اإلفصاح ب غياب المعايير الدولية والمصرية التي تلزم الشركات 

النظم ب تزايد التغيرات الديناميكية بيئة العمل نتيجة اقتران العمليات اإلنتاجية والتشغيلية  

 التكنولوجيا الجديدة
8.07 045 , 

 , 032 8.8 تجميع المعلومات واإلفصاح عنها، نتيجة الحاجة لمزيد من الخبراء   تزايد تكاليف

 , 029 9.1 المعلومات المالية والمعلومات غير الماليةصعوبة تحقيق الترابط والدمج بين كل أنواع  

 تحددات اإليصاد عن المةلوتات الواردة بالتقارعر الهردعة  ▪

ورأس المال  المعلومات البيئية واالجتماعية والحوكمة  يجب أن تفصــح الشــركات عن 

  الفكري والمخاطر
7.1 05, 

 ,01 10.4 .الملموسةمعلومات عن األصول غير يجب أن تفصح الشركات 

ــرـكات   ــح الشــ ــرات متعلـقة براس الـمال الفكري وأخرى متعلـقة يـجب أن تفصــ مؤشــ

 بالمخاطر المحيطة
10.2 01, 

 ,03 8.8  ورأس المال الفكري والمخاطرالحوكمة يجب أن تفصح الشركات عن 

ــاح عن  ــركات اإلفصــ ــهم وأخرى عن يتعين على الشــ معلومات اإلدارة وحملة األســ

 الفرص والمخاطر وخطط االدارة المستقبلية
7.4 05, 

محددة عن الشـركة مثل طبيعة الخدمات  يتعين على الشـركات اإلفصـاح عن معلومات  

 .التي تقدمها أو المنتجات، والهيكل اإلداري
7.9 04, 

 , 022 11.9 إعمال  

 المصدر: تن إعداد الةاحث باالعتماد عل  نتاهب التحل ل اإلحصاه   

( إلى وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين آراء المستقصي منهم  3تشير نتائج الجدول السابق رقم )  

التحديات بشأن  اإلجمالي  المستوى   عن  اإلفصاح  ومحددات  السردية  التقارير  بلعداد  تواجه  التي  على 

 ,(.  022( بمستوى معنوية )Chi-square=  11.9السردية حيث بلغت قيمة ) بالتقارير الواردة المعلومات
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  ينص على   والذيللدراسة    األولالفرض  قةول  يمكن    Wallis-Kruskalنتائج  وفى ضوء عرض وتحليل  

أن التحديات التي تواجه بلعداد التقارير  منهم بش   المستقصيتوجد اختالفات ذات داللة إحصائية بين آراء  

 السردية ومحددات اإلفصاح عن المعلومات الواردة بالتقارير السردية.

ــاه  الختـةار الفرض الـثان    - 2/2 ــحاب ة كيحد  طة ةة نـتاهب التحلـ ل اإلحصــ ــةة الهــ وتحددات تقة ة الحوســ

 درات ت ةولوع ا المةلوتات الرقم ة:تهتح

  المهــتقصــ    آراء  ب ن إحصــاه ة داللة ذات  اختاليات  توعد ينص الفرض الثاني من فروض الدراســة بأنه 

 . الرقم ة المةلوتات  ت ةولوع ا  تهــتحدرات  كيحد  الهــحاب ة  الحوســةة تقة ة وتحددات طة ةة  بشــين تةنم

 .Kruskal-Wallisوالختبار مدى صحة هذا الفرض يمكن االعتماد على مؤشرات نتائج اختبار 

 ( 4عدول رقم  

 تهتحدرات كيحد الهحاب ة الحوسةة تقة ة وتحددات طة ةةبشين  Kruskal-Wallis اختةار نتاهب ▪

 الرقم ة المةلوتات ت ةولوع ا

  المةلوتات ت ةولوع ا تهتحدرات كيحد الهحاب ة الحوسةة تقة ة وتحددات طة ةة

 الرقم ة 

 نتاهب اختةار 

Kruskal-Wallis 

 

Chi-

square 

تهتوي  

المةةوعة 

p-v 

 ،لبنية األسـاسـية كخدمةيرتكز تطبيق تقنية الحوسـبة السـحابية على ثالثة نماذج وهي: ا

 البرمجيات كخدمة، المنصة كخدمة
2.71 04, 

تجميع موارد الحوـسبة الخاـصة بالمزود لخدمة عدة مستخدمين عن طريق نموذج   يمكن

مختلفة ديناميكيا وإعادة تحديدها  وافتراـضيةمتعدد الخوادم، مع تخـصيص موارد مادية 

 وفقا لطلب المستخدمين

12.04 018 , 

ـــحابـية أعلى درـجات األمن للبـياـنات التي تخزن   ـــبة الســ عليـها، من خالل  توفر الحوســ

 التخزين واالستخدام والحفظ األمن على خوادم مركزية وسائط
3.420 03, 

تسـاعد الحوسـبة السـحابية المسـتفيدين في الوصـول إلى البرامج والتطبيقات في أسـرع 

 وقت.
6.013 05, 

 الســحابة، الســحابة من خالل الخادم الرئيســي فقط الذي توجد عليهتتم عملية صــيانة 

والذي تدار من خالله التطبيقات دون الحاجة لعمل أية إجراءات صـيانة على الحواـسب  

 للمستخدميناألخرى 

9.510 03, 

ــغيلية والتطبيقية بصــــورة مجانية في أغلب األوقات مما   توافر معظم البرمجيات التشــ

 التكلفة والوقت والصيانة. يوفر على المستفيد
11.708 00, 

يتاح لمســــتهلك الخدمة كل اإلمكانيات التي توفرها كالخادم والتخزين الشــــبكي في أي 

 وقت وأي مكان بشرط االتصال بشبكة االنترنت.
8.615 035 , 

يمكن المسـتخدمين من اسـتخدام تطبيقاتها باسـتقاللية دون الحاجة لبرنامج تشـغيل معين  

 من خالل االعتماد على االنترنتأو جهاز محدد 
2.200 02, 

 , 016 9.639 إعمال  

 المصدر: تن إعداد الةاحث باالعتماد عل  نتاهب التحل ل اإلحصاه   

( إلى وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين آراء المستقصي منهم  4تشير نتائج الجدول السابق رقم )  

طبيعة بشأن  اإلجمالي  المستوى   تكنولوجيا  مستحدثات  كأحد   السحابية  الحوسبة   تقنية  ومحددات  على 

 ,(. 016( بمستوى معنوية )Chi-square=  9.639الرقمية حيث بلغت قيمة ) المعلومات
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  ينص على   والذيللدراسة    الثان الفرض  قةول  يمكن    Wallis-Kruskalنتائج  وفى ضوء عرض وتحليل  

 السحابية  الحوسبة  تقنية  ومحددات  طبيعة  بشأن  منهم  المستقصي  آراء  بين  إحصائية  داللة  ذات  اختالفات  توجد

 الرقمية. المعلومات تكنولوجيا  مستحدثات كأحد

  عودة  تحهــ ن  ي  تهــاهم الهــحاب ة الحوســةة تقة ةنتاهب التحل ل اإلحصــاه  الختةار الفرض الثالث   - 2/3

 :الهردعة وانة اسنا عل  ق مة الشركة  بالتقارعر  الواردة المةلوتات

 بـشين تةنم المـهتقـص   آراء  ب ن  تةةوعة داللة ذو  تير ر عوعد  ينص الفرض الثالث من فروض الدراـسة بأنه 

ــةة تقة ة ــحاب ة الحوس ــاهم اله ــ ن  ي  ته ــردعة  بالتقارعر  الواردة المةلوتات  عودة تحه والختبار مدى   اله

 .Kruskal-Wallisصحة هذا الفرض يمكن االعتماد على مؤشرات نتائج اختبار 

 ( 5عدول رقم  

  المةلوتات عودة تحه ن ي  تهاهم الهحاب ة الحوسةة تقة ة Kruskal-Wallis اختةار نتاهب ▪

 الهردعة وتن رم عل  ق مة الشركة  بالتقارعر الواردة

الهردعة   بالتقارعر الواردة  المةلوتات  عودة تحه ن  ي  تهاهم الهحاب ة الحوسةة تقة ة

 وتن رم عل  ق مة الشركة 

 نتاهب اختةار  

Kruskal-Wallis 

 

Chi-

square 

تهتوي  

المةةوعة  

p-v 

  الخاالم االمنصاتف م  خاس    المةالعة اللق لة لكا ة ال  انات الدا دم رصلها ادحا اها

   انات مه كاةف لدلع م سهالة اسدلعائها عنل ال اب   اد"م نها  لااعل
9.742 03, 

اال فا  ةف م  خاس د"م نها  لدةن ن مسداى ات صاا  كنا ذة دةن ن منصة المةاامات 

م    اقااعلاألساس ة    المنصات علل  مدكاماة  االفرع ة  العاانب      انات  كا ة  دعسل 

 االقدصال ة اال  ئ ة ااالعدماع ة  

10.1 01, 

ر   خاس  م   الفاري  اال صاا  دحل    المنصة    "ما   عال  المداحة  المةاامات 

 المةااماد ة  مؤ رات اال صاا ع  الدنم ة المسدلامة
6.8 02, 

الفن ة  ا اتنداع ةف  المندعاتف ساا     سهالة رصل ادحا س كا ة المةاامات الدفص ا ة ع 

 ا ر لة االسدخلامف االدسا ل ةف االم الغ المال ة
3.17 37, 

الاحلات  عما ات الرقا ة م  ق س كا ة العهات االاكاالت المةن ة  مدا ةة الدنام    احكام

الل اس ة الدا درد    ممارسة  ن  دها االقدصال ة ادلاع ادها   االقدصال ة  المااصفات

 ةال  ئ ة االمعدمة  

3.9 2, 

يضــمن  بســرعة كبيرة مماالســردية  من التقارير الواردة  توفير المعلومات المحاســبية  

التوقيت المناســب خاصــة المعلومات المتعلقة بمحددات درجة  اتخاذ قرارات ســليمة في  

 المخاطر.

3.635 3, 

تنخفض تكاليف ف الـستخدام الحوـسبة الـسحابيةالتكاليف من خالل تبنى المؤـسـسات  توفير 

 المعلومات، وهذا ما يؤثر قيمة الشركة البنية التحتية لتكنولوجيا 
11.43 05, 

ــبـية المخزـنة أو حجم   اـنات المـحاســ انخـفاض نفـقات تـحدـيث البرامج مهـما زاد حجم البـي

عرض مخاطر المعلومات  السردية، من خالل  المعلومات المحاسبية الموجودة بالتقارير 

 .المالية المستقبلية مما يزيد من قيمة المنشاة

7.34 09, 

 , 038 5.271 إعمال  

 المصدر: تن إعداد الةاحث باالعتماد عل  نتاهب التحل ل اإلحصاه  
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( إلى وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين آراء المستقصي منهم على 5تشير نتائج الجدول السابق رقم ) 

ية  السرد  بالتقارير   الواردة  المعلومات  جودة  تحسين  في  تساهم  السحابية  الحوسبة  تقنيةالمستوى اإلجمالي بشأن  

 ,(.  038( بمستوى معنوية )Chi-square=  5.271حيث بلغت قيمة ) وتنعكس على قيمة المنشأة

  ينص على   والذيللدراسة    الثالثالفرض  قةول  يمكن    Wallis-Kruskalنتائج  وفى ضوء عرض وتحليل  

 جودة  تحسين  في  تساهم  السحابية  الحوسبة  تقنية  بشأن  منهم  المستقصي  آراء  بين  معنوية  داللة  ذو  تأثير  يوجد

 السردية وينعكس على قيمة المنشاة. بالتقارير الواردة المعلومات

 رالثا : تحل ل تقارعر االستداتة كيحد أنواع التقارعر الهردعة  

واحدة من أربع بورصات رائدة انضمت إلى "مبادرة البورصات  (EGX) عتبر البورصة المصريةت 

المستدامة   التنمية  المجتمعيةذات  التي أسسها 2009في عام   (SSE) والمسئولية  المبادرة،  . وتهدف هذه 

البيئية  المدرجة بالبورصة بقضايا اإلدارة  الشركات  إلى زيادة شفافية والتزام  المتحدة،  العام لألمم  األمين 

 .واالجتماعية وحوكمة الشركات

ويعتبر هذا المؤشر األول  S&P EGX ESG مؤشر بلطالققامت البورصة المصرية  2010في مارس 

والوحيد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المصمم لتتبع أداء الشركات وفقاً للجوانب البيئة والمجتمعية 

 .الشركاتوحوكمة 

ومن ناحية أخرى، ستقوم البورصة المصرية بتسهيل عملية القيد ألي من الشركة الراغبة العاملة في مجال  

 .مثل الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير النفايات، والنقلالصناعات البيئية 

 أداء الةورصة المصرعة: تؤشرات الهو  -1

أداء متبايناً حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة   2019شهد أداء مؤشرات البورصة المصرية خالل عام  

بنحو  EGX30 TRارتفع مؤشر    ا، كم%7.1بنحو    EGX30 indexالمصرية   العائد  ذو  وهو مؤشر 

البورصة    %7.4، في حين انخفض مؤشر االستدامة بنحو    8.5% التالي أداء مؤشرات  ويوضح الشكل 

 لمصرية  ا

 
 المصدر: الةورصة المصرعة 
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 تطور أعداد المهتثمرعن المهجل ن حدعثا  ي  الةورصة: -2

ألف مستثمر  24والذى سجل    2018ألف مستثمر مقارنتاً بعام  32نجح السوق المصري في جذب   

   2019يوضح الجدول التالي بعض من النسب الخاصة من المستثمرين لعام 

 ( 6عدول رقم  

 تطور أعداد المهتثمرعن 

 2019 ب ان

 32000 عدد المستثمرين 

 29 الشركات  

 مليار750 رأس المال السوقي 

 132 عدد شركات السمسرة 

 67 السندات الحكومية 

 2019المصدر: الةورصة المصرعة، 

 عنود الةورصة عل  تهتوي اإليصاد:  -3

مقارنتاً    2019شركة منذ بداية عام    228ارتفع عدد الشركات التي تقوم باإلفصاح اإللكتروني لتصل إلى  

 التالي ذلك ويوضح الشكل   2018شركة في عام   220بعدد 

 
 2019المصدر: الةورصة المصرعة،

 تطور اإليصاد عن االستداتة ي  الةورصة المصرعة: -4

 UNGCو GRIشركة تداول تعرض تقارير االستدامة وفقاًل  100يوضح الشكل التالي أنشطة 
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 2019المصدر: البورصة المصرية،

 والتوص ات   خاتها : الةتاهب
مجموعة من النتائج التي تتعلق بكل من الدراسة النظرية والتطبيقية  في سياق عرض الدراسة خلصت إلى  

 والتي يمكن تناولها على النحو التالي: 

 الةتاهب  ▪

البيانات الحوسبة السحابية تقنية تكنولوجية خدمية فعالة مقدمة عن طريق اإلنترنت تعمل على تخزين   -

 مكان.يمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مما  خوادم الحوسبة السحابية في صورة ملفات  عبر

السحابية   - الحوسبة  تقنية  شراء وكذلك    التوسع  امكانية  المرونة،  التنفيذ،  بسهولةتتميز  مخاطر  تجنب 

ة خاصة  التكلفة، ويساعد على توفير التكاليف وبصف  الحاسب املا مردفةةاألصول من برامج وأجهزة  

 التكاليف الثابتة

أهمية   - معالجةاإلفصاح  تظهر  في  الموجود  السردي  من   ةالقصور  التقليدية  المالية  القوائم  بمحتوى 

توفير معلومات تفيد كما تعمل على  القوائم لم تعرض المعلومات غير مالية،    وذلك ألن تلك  معلومات،

 متها المستقبليةيات تتعلق باألصول المالية وق معلومكذلك    تنبؤية مستقبلية  معلوماتفي    األطراف المعنية

دا  ر مةاامات مائمة اماثلة  ظهر  ثر د     دلن ة الحاس ة السحا  ة عال الدلر ر السرل ة م  خاس   -

 . ع  الصفلات االقدصال ة ا ثارها ال  ئ ة ااالعدماع ة

 التقارير   بلعداد  تواجه  التي  التحدياتوجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين آراء المستقصي منهم بشأن   -

-Chi=    11.9السردية حيث بلغت قيمة )  بالتقارير  الواردة  المعلومات  عن  اإلفصاح  ومحددات  السردية

square( بمستوى معنوية )022 .), 

 وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين آراء المستقصي منهم على المستوى اإلجمالي بشأن طبيعة -

قيمة   المعلومات  تكنولوجيا  مستحدثات  كأحد  السحابية  الحوسبة  تقنية  ومحددات بلغت  حيث  الرقمية 

(9.639  =Chi-square( بمستوى معنوية )016 .), 

 التوص ات ▪

التأكيد على أهمية اإلفصاح عن التقارير السردية من خالل االعتماد على التقنيات الحديثة والتي من  -

 حابية أهمها تقنية الحوسبة الس

التطبيق   - كيفية  تدريبية عن  دورات  عقد  الحديثة  العمليضرورة  المعلومات    لألساليب  مع لتكنولوجيا 

  والعملي العلميبالتأهيل  االهتمام

 ضرورة إصدار التشريعات الالزمة لحماية سرية المعلومات المحاسبية أو بيعها أو الوصول إليها  -

تلبية رغبات واحتياجات وتوقعات المستثمرين وبما يؤثر على االهتمام باإلفصاح السردي لما يحققه من   -

 قيمة المنشأة  
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التقارعر  شحاته، محمد موسى على، "   (2 الحوسةة الهحاب ة ي  تحه ن عودة  تدخل تقترد لدور تقة ة 
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 أرر تطة ق المحاسةة   جرادات، ناصر محمد سعود، فايز محمد أبو عمرية، ومحمد عيسى سالم شديد، (3

مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية، الهحاب ة عل  براتب المحاسةة ي  الجاتةات الفلهط ة ة “،  

 .2020س، المركز القومي للبحوث غزة، المجلد الرابع، العدد الساد

 استخدام الحوسةة الهحاب ة ودورها ي  تحدعد أتةا  الشمراني، ماجدة عوضه فالح، ونوره األسمري،   (4

دراسة ت دان ة عل  ت اتب المراعةة الخارع ة  -عمل ة المراعةة تن وعنة نظر المراعة ن الخارع  ن 

واألعمال، مركز رفاد للدراسات المجلة العالمية لالقتصاد   بمدعةة عدة ي  الممل ة الةرب ة الهةودعة ،

 .  2021واألبحاث، المجلد العاشر، العدد الثاني، 

 أرر استخدام الحوسةة الهحاب ة عل  عودة المةلوتات المحاسة ة وانة اسنا  كريمة، دينا عبد العليم،   (5

شمس،   مجلة الفكر المحاسبي، كلية التجارة، جامعة عينعل  تطوعر تةاع ر التقارعر المال ة الدول ة ،  

 2021،  1، العدد  25المجلد 
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 . 2019،  2، العدد   23التجارة، جامعة عين شمس، المجلد 

استخدام خدتات الحوسةة الهحاب ة لتطوعر التةل م المحاسة  الجاتة  ي  محمود، وائل حسين محمد، "   (7

 . 2018، 7، العدد 22مجلة الفكر المحاسبي، كلية التجارة، جامعة عين شمس، المجلد تصر ، 

تورعد بند  دعم    استخدام الحوسةة الهحاب ة لتةزعز تکاتل أنشطة سالسل الالنقودي، سوزي فاروق،   (8
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2020 . 

أرر تطة ق تقة ة إنترن  األش اء ي  ظل تةة  الحوسةة الهحاب ة عل  خـميس، محمـد مصطفى جـمعه، "   (9

للبحوث المحانظام إدارة المخزون ،   التجارة، جامعة اإلسكندرية، المجلد مجلة اإلسكندرية  سبية، كلية 
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مجلة  الحوسةة الهحاب ة وتير رها عل  تنةة المراعةة الخارع ة ي  تصر ،  حسن،سيدة أحمد أحمد، "   (10

   2020، 10الدراسات التجارية المعاصرة، كلية التجارة ،جامعة كفر الشيخ، العدد 
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   2017التجارة، جامعة قناة السويس، العدد الثالث، 
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،  ارر اإليصاد المحاسة  ي  وساهل التواصل االعتماع  عل  ق مة المةظمة  عبد الحليم، عبير محمود (19

 2017مجلة البحوث المحاسبية،كلية التجارة،جامعة طنطا، العدد األول،   واستداتتنا: دراســـــة ت دان ة،

دعم القدرة التةةؤعة للمهتثمرعن: دراسة    أرر تةلوتات ة التقارعر الهردعة عل  بيومي، ميهاب صالح"   (20
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 . 2017سكندرية،دور المحاسبة في دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في مصر ،كلية التجارة، جامعة اإل
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