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 االبت�ار �� مجال التدقيق

 

 إن ا�حتوي، و�� �شمل ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، النص والرسومات والصور والروابط �� ملك لديوان ا�حاسبة وتحم��ا حقوق الن�خ.

 دة. يحتفظ ديوان ا�حاسبة ب�امل حقوق الن�خ والعالمة التجار�ة و�راة االخ��اع وحقوق امللكية الفكر�ة وغ��ها من ملكيات املعلومات الوار 
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 االبت�ار �� مجال التدقيق
 

العلوم والتكنولوجيا ذا أثرعميق �� شــــــــــــ�ى مجاالت العمل، بما �� ذلك مجال التدقيق أضــــــــــــ�� التســــــــــــارع الهائل �� وت��ة االبت�ار �� 

املا��. إذ أن تطور العديد من التقنيات سيش�ل طبيعة املوارد املالية وإعداد التقار�ر املالية، ومن ثم عملية التدقيق. وتبحث هذه 

 .لية التدقيقالورقة �� �عض هذه التقنيات وكيف يمكن أن تؤثر ع�� مجرى  عم

 البيانات والتحليالت

 (Titus, 2010)  "البيانات �� نفط القرن الواحد والعشر�ن"

إن التغي�� �� البيانات وتحليلها ال �عد تحوال جوهر�ا بالنســــــــبة ملهنية التدقيق، إال أنھ مع ظهور االبت�ارات ا�جديدة فقد أصــــــــبحت 

   (O’Donnell 2016, KPMG) .سبوقةسرعة وحجم البيانات ال�ي يمكن التعامل معها غ�� م

فع�� ســـــــبيل املثال، ان الوقت الذي يقوم فيھ املدقق بتحليل عينة من بيانات محدودة ســـــــيكفي لعملية تحليل عينات اك�� حجما 

من البيانات إذ ان التقنيات أدت إ�� اإلنجاز الســــــــــــريع للعديد من اال�شــــــــــــطة العادية. بيد أن القيمة املضــــــــــــافة  %100تصــــــــــــل إ�� 

ا�حقيقية �� القدرة ع�� اســــتخراج البيانات مباشــــرة من املؤســــســــة والتمكن من مقارن��ا باملوارد الداخلية وا�خارجية، بما �� ذلك 

املوردين. وعليھ ســـيتمكن املدقق من ال��ك�� ع�� ا�جاالت ال�ي تنطوي ع�� مخاطر أك�� واســـتخدام "بيانات واســـعة النطاق" لالبالغ 

 .عن املالحظات

توظيف املعرفة العميقة املتاحة ال�ي �ســــــــــــتخدم التحليالت والبيانات املعززة باســــــــــــتخدام التجســــــــــــيد املرئي للبيانات إلظهار  و�مكن

 )(KPMG 2018املعلومات ا�خفية �� البيانات. (

 قاعدة البيانات املوزعة

 )(Deloitte 2018يتوقع رافاييل أن ي�ون تأث�� قاعدة البيانات املوزعة كتأث��االن��نت ع�� �غي�� طر�قة إجراء البحث اليوم. 

 

 ما �� قاعدة البيانات املوزعة؟

ي يتم ال��� قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدر��ا ع�� إدارة قائمة م��ايدة باســــــــتمرار من ال�ــــــــجالت الرقمية �� حزم (و�ســــــــ�ى بلوك) 

ر�طها وتأمي��ا باســــتخدام التشــــف�� و�تم تخز�ن " كتل" البيانات امل�ــــجلة رقميا �� ســــلســــلة خطية، إذ أن �ل " كتلة" �� الســــلســــلة 

تحتوى ع�� بيانات مجزأة ومشــــــــــــفرة وطا�ع زم�ي. و�عتمد كتل البيانات ا�جزأة ع�� الكتلة ال�ي �ســــــــــــبقها �� الســــــــــــلســــــــــــلة لضــــــــــــمان 

 .يانات �� سلسلة الكتل وا�حيلولة دون التعديل أو العبث ف��اا�حافظة ع�� جميع الب

________________________________________________ 
1 Data, Analytics and your audit: What the finance executive needs to know, KPMG 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/us/pdf/2016/data-analytics-audit.pdf 
2 Blockchain and financial reporting: Impact of blockchain in the audit function, Deloitte 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financial-services/us-fsi-fei-blockchain-report-future-hr.pdf 
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إن الفوائد الرئيســـــــية لتكنولوجيا قاعدة البيانات املوزعة هو أ��ا تتيح ســـــــهولة الوصـــــــول إ�� البيانات املهي�لة إضـــــــافة إ�� أ��ا تتيح 

 .سبال أفضل للوصول إ�� الكث�� من البيانات ال�ي يمكن استخدامها لتنفيذ أساليب التحليل املتطورة و�سريع التعلم اآل��

 وهذا من شأنھ أن يمكن األدوات من أن تصبح أذ�ى وامل�ىي قدما نحو التدقيق وإجراء تأكيدات املراجعة �ش�ل مستمر

 

 التعلم اآل�� والتحليالت التنبؤ�ة

إن تقنيــات التعلم اآل�� مبنيــة ع�� القوى اإلدراكيــة لــدى اال�ســـــــــــــان وتز�ــد  من تطو�ر هــذه القوى من خالل التعلم والتعرف ع�� 

ماط. إذ أن أك�� التقنيات املتطورة �� هذا ا�جال �شمل تقني�ي الشب�ات العصبية اإلصطناعية والتعليم العق�� اللت�ن أسفرتا األن

 (ICAEW, 2018  ) .عن انجاز كب�� �� معا�جة اللغة الطبيعية وال��جمة والرؤ�ة اآللية وأداء االلعاب

انات ، وتحديد االنماط املعقدة واملتغ��ة باســــتمرار دون التأثر بالضــــعف البشــــري يمكن للتعلم اآل�� التعامل مع حجم كب�� من البي

 .�سبب التعب أو امللل

 :بيد أن هناك الكث�� من أوجھ النقص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________ 
3 The Ultimate Guide to Understanding Blockchain Technology) https://www.blockchaintechnologies.com/blockchain-technology/ 
4 Artificial intelligence and the future of accountancy ICAEW https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/information-

technology/technology/artificial-intelligence-report.ashx?la=en 
5 Cognitive technologies: Bringing value to the audit process 

 https://www2.deloitte.com/us/en/pages/audit/articles/cognitive-technologies-and-audit-process.html 

 

 

.يقوم باكمال مهمام محدودة ع�� مجموعة محددة من البيانات–نقص املرونة 

. الكمية املطلو�ة من البيانات العالية ا�جودة كب��ة للسماح لآللة بالتعلم

ع�� الرغم من أنھ من املمكن تطو�ر نماذج تق�ىي ع�� احتماالت . �عكس البيانات التح��القائم �� ا�جتمع غالبا

.التح��، فإنھ يمكن أيضا أن يتم تضم�ن التح�� ا�جتم�� املوجود بالفعل

.عدم تالؤم �ل مش�لة مع ن�ج التعلم اآل��

https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/information-technology/technology/artificial-intelligence-report.ashx?la=en
https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/information-technology/technology/artificial-intelligence-report.ashx?la=en
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  التقنيات املعرفية

 :عن طر�ق اتباع عملية موحدة(Deloitte 2018) عمليات التدقيقإن التقنيات املعرفية قادرة ع�� �عز�ز قيمة 

 

 

 

 

 

من املتوقع أن يؤدي هذا الن�ج إ�� تحســــــــــــ�ن الرأي امل�ي لدى املدقق من خالل نمذجة عمليات الفكر (مقارنة النتائج مع تلك ال�ي 

 ا�حتملة �� الذ�اء االصطنا�� ال�ي تحتاج إ���ان من املتوقع أن تناقض االستنتاجات األولية) ع�� الرغم من وجود �عض ا�خاطر 

 .أن يتم إدار��ا مثل التح�� املعر�� املتعمد وغ�� املتعمد ( كما هو مو�ح أعاله �� التعلم اآل��)

 

 التأث�� ع�� مهنة التدقيق

رة اال�شـــطة البســـيطة املتكر �عزز الدور الذي يؤديھ املدقق�ن جراء التطور واالبت�ار �� مجال التدقيق من خالل تحر�رهم من أداء 

مثل اال�شــــــــــــطة الوظيفية املتدنية القيمة إ�� إداء اال�شــــــــــــطة الوظيفية ذات القيمة العالية كرصــــــــــــد نتائج املهام اآللية ومراجعة 

 .التحليالت املتطورة وتقييم اآلثار امل��تبة ع�� النتائج

مل�ي (والشك) وفهم أعمال عمال��م �ش�ل أفضل �� عالم إذ سيتمكن املدققيق من قضاء املز�د من الوقت �� استخدام حكمهم ا

تم�� فيھ " عمليات التدقيق املتحولة معرفيا ' ن�ج تدقيق آخر ســــــوف ينتج عنھ �شــــــاط ذو قيمة مضــــــافة أع�� وأفق واســــــعة ملهنة 

  .التدقيق

�ار املهارات والتدر�ب ا�جيد �� االبت�� هذا العصر ا�جديد ستظل هناك حاجة ملهنة التدقيق إال أنھ سيتم �عز�ز �شاطها. حيث أن 

ا�جديد ســــــــــــي�ون أمرا مهما لتظل مهنة التدقيق مواكبة للتطور وذات مصــــــــــــدر قيم. وأن ديوان ا�حاســــــــــــبة بدولة اإلمارات العر�ية 

ل��امھ ااملتحدة ع�� اســـــــــتعداد تام ملواجهة هذا التحدي ويعرب عن إل��امھ بأجندة املهنية ( بصـــــــــفتھ رئيســـــــــا ملنظمة االنتوســـــــــاي) و 

 . باس��اتيجيتھ �� مجال الذ�اء االصطنا��كذلك 

____________________ 
5 Cognitive technologies: Bringing value to the audit process 

 https://www2.deloitte.com/us/en/pages/audit/articles/cognitive-technologies-and-audit-process.html 

 

 

 التبسيط والتوحيد
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حيث ( املعرفية 

يتعلم الذ�اء 
االصطنا�� من 

املدقق ع�� سبيل 
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