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  الذ�اء االصطنا��
 تقدم مذهل �� مجال التدقيق ع�� القطاع العام

 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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 القطاع العامالذ�اء االصطنا��: تقدم مذهل �� مجال التدقيق ع�� 
 

يبشــر الذ�اء االصــطنا�� ب��وغ عصــر جديد و�ثورة رقمية ســيمتد تأث��ها ع�� جميع القطاعات: وم��ا التدقيق املا�� ع�� القطاع العام 

 ) ACCA 2013(  1الذي سيحتاج ايضا إ�� احتواء �افة سبل النجاح خالل هذه الف��ة من " الدارو�نية الرقمية" 

ملؤســســة هو تلك ا�خاصــية ال�ي تمكن ا -باملفهوم املؤســ�ــ�ي  -ُ�عرف الذ�اء االصــطنا�� بأنھ النشــاط املكرس لصــنع آالت ذكية، والذ�اء 

 )  Nilsson 2010(  2من تأدية عملها بصورة مالئمة و�بص��ة ثاقبة �� بيئ��ا." 

، بيد أن الذ�اء االصــطنا�� ظهر �� األصــل منذ حوا�� أك�� من قد ُ�عذر املرء إذا اعتقد بأن الذ�اء االصــطنا�� هو ظاهرة جديدة �
ً
ســبيا

بطل العالم �� الشـــطرنج غاري �اســـباروف. لقد �انت تلك �حظة  -ا�حاســـوب ا�خارق لشـــركة آي �ي إم  –عاما عندما هزم ديب بلو  20

 ع�� التعلم والتفوق ع�� اال�سان ( 
ً
). واليوم  �ساعد الذ�اء االصطنا��  KPMG 2017تار�خية حاسمة ال�ي أصبح ف��ا ا�حاسوب قادرا

 ) 
ً
�� شــــــــــــ�ى ا�جاالت مثل: الرعاية ال�ــــــــــــحية والتعليم واألمن والســــــــــــالمة العامة والتوظيف و�يئة العمل وح�ى وســــــــــــائل ال��فيھ أيضــــــــــــا

Stanford 2016 ( 3. 

 :إن ا�ساع رقعة استخدام الذ�اء االصطنا�� يمكن أن يؤثر ع�� عمليات التدقيق املا��

 
 

بتطبيق الذ�اء االصـــــطنا�� وتقنيات التفك�� العميق ع�� عملية تدقيق  ( EY) فع�� ســـــبيل املثال، قام مخت��الذ�اء االصـــــنطا�� العاملي

ن الذ�اء االصــطنا�� من تبســيط اســتخراج البيانات من العقود مما يمكن فر�ق العمل من أداء مهامھ �ســرعة 
َّ

عقود االيجار: حيث مك

�� نفس الوقت تقديم دعم أفضــــــــــــل للعمالء �� تحولهم ع�� ســــــــــــبيل املثال إ�� معاي�� محاســــــــــــبية جديدة مثل املعاي�� وكفاءة عالية، و

 .IFRS 16 (Persico and Boillet EY 2018 )الدولية إلعداد التقار�ر املالية

________________________________________________ 

1 Digital Darwinism: thriving in the face of technology change IMA ACCA 2013 
2  Nils J. Nilsson, The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010) 

& ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LIFE IN 2030 ONE HUNDRED YEAR STUDY ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE | REPORT OF THE 2015 STUDY 

PANEL | SEPTEMBER 2016 
3 “One Hundred Year Study on Artificial Intelligence (AI100),” Stanford University, accessed August 1, 2016, https://ai100.stanford.edu. 

 

رقابة ا�جودة (عملية التدقيق 
)و�عداد التقار�ر

تحديد ( تقييم ا�خاطر 

)ا�خاطر باستخدام البيانات

رف التع(تقديم نتائج التدقيق 

) ع�� أساليب غ�� مسبوقة

يةالتحقيق �� ا�خالفات املال

) تحليل البيانات ال�خمة( 

أنظمة ( خدمات ا�خط األول 

) رالرصد والتنبيھ املستم
KPMG 2018 )(
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إن الذ�اء االصــــــطنا�� �عيد �ل البعد عن الوصــــــف التقليدي للرو�وتات ال�ي �غزو العالم، فهو عبارة عن محا�اة للصــــــفات اال�ســــــانية 

الذي   رمثل: اصـــــداراالح�ام والتشـــــكيك امل�ي والتجارب ال�ـــــخصـــــية. حيث أن املهام الشـــــاقة واملكررة يمكن أن تتم �شـــــ�ل تلقائي، األم

ســـــــيمكن أ�ـــــــحاب ا�خ��ة من ال��ك�� ع�� أ�شـــــــطة ذات قيمة مضـــــــافة مثل التحليل املنطقي والتفســـــــ�� والبصـــــــ��ة  االســـــــ��اتيجية وحل 

 .املشكالت األك�� �عقيدا

طلب هذا تومن املتوقع أن �ســـمح الذ�اء االصـــطنا�� للعديد من املدقق�ن املهني�ن بأخذ دور املســـتشـــار املوثوق بھ �� مجال االعمال، و�

الدور مهارات وصـــــــفات �ـــــــخصـــــــية اســـــــتثنائية، إضـــــــافة إ�� االبداع لتقديم رؤى اســـــــ��اتيجية من خالل االســـــــتفادة من األدوات املتاحة 

 للمســـــــتقبل باالضـــــــافة إ�� مســـــــاعدة العمالء �� 
ً
لد��م. إذ �عزز هذه األدوات واملعلومات من قدرا��م ليصـــــــبحوا أك�� تنبؤا واســـــــتشـــــــرافا

  .( KPMG 2018 ) .خاطر املستقبليةتحديد الفرص وا�

بيـــد أن هنـــاك العـــديـــد من ا�خـــاطر ال�ي يجـــب أن تتم إدار��ـــا بحـــذر: فـــإن من�جيـــة الـــذ�ـــاء االصــــــــــــطنـــا�� ســــــــــــت�ون جيـــدة بقـــدر جودة 

� املقصــــودة وغ�� املقصــــودة ع� ) ا�خوارزميات األصــــلية املســــتخدمة �� ال��مجة فقط. أما مواطن الضــــعف البشــــري �األخطاء والتح��

إن هذا العامل البشـــــــــري كما تم  5.(Mckinsey 2017 ) فإنھ يحتمل ان تؤثر ع�� مخرجات تحليل البيانات 4 ( IIA 2018) حد ســـــــــواء

�عر�فھ من قبل معهد املدققي�ن الداخلي�ن سيحتاج إ�� أن تتم مراجعتھ واختباره. حيث ان البشر لهم قيم��م أيضا ووجودهم ضرورة 

رغم أن الذ�اء االصطنا�� قادر ع�� معا�جة كميات �خمة من البيانات إال أنھ سيظل يحتاج إ�� البشر لتحو�لھ  لــــــــــــ " ابت�ار املع�ى" إذ

  .إ�� رؤ�ة ذات مغزى 

 إن التحدي األخ�� هو األخالق، إذ ســــــــــيحتاج املدققي�ن إ�� تقييم أخالقيات وضــــــــــع خوارزميات الذ�اء االصــــــــــطنا�� وكيف تم تطبيقها

(IIA 2018). 

، �� األو�� من نوعهــا �� املنطقــة والعــالم، حيــث 2017ال�ي تم إطالقهــا �� اكتو�ر  (AI) تيجيــة االمــارات للــذ�ــاء االصــــــــــــطنــا��إن اســــــــــــ��ا

.حيث  6 تضــمنت أجندة طموحة، من ب�ن أمور أخرى، تقود إ�� خدمات ســريعة االســتجابة و�عزز  األداء ا�ح�ومي ع�� �افة املســتو�ات

إ�� املســـــــاعدة �� تقليل الت�اليف ا�ح�ومية   2031ا�ح�ومة: ســـــــ��دف الذ�اء االصـــــــطنا�� بحلول عام  أن تأث�� ذلك ســـــــي�ون كب��ا ع��

وسي�ون رفع درجة الوقاية من مخاطر ا�جرائم املالية من ب�ن أهداف أخرى �س�� االس��اتيجية إ�� تحقيقها. وسيضطلع  %50بنسبة 

 ل�جودة �� تقديم املدقق ع�� القطاع العام بدور حاســـــــــم من خالل القيام با
ً
لتدقيق  الســـــــــليم وضـــــــــمان اســـــــــتخدام املال العام وصـــــــــوال

ا�خدمات العامة و�أفضـــــــــل قيمة األمر الذي ســـــــــيحتاج معھ املدقق�ن إ�� االنتقال من العصـــــــــر التقليدي إ�� العصـــــــــر الرق�ي ح�ى يظل 

   .متقدما

ا اإلنتاجية أو العمليات أو الرؤ�ة، وســــــــــــيحتاج ذلك إ�� واآلن ها قد وصــــــــــــل تطور التقنيات املعرفية إلينا: ســــــــــــواء �ان من خالل تطور 

مراقبة وحوكمة سـليمة لضـمان تحقق الفرص و�دراة ا�خاطر. حيث أن ال�ـ�يء الوحيد الثابت هو التغي�� وها قد حان الوقت للمدقق 

  .ح�ى ي�ون �� املقدمة

____________________ 

4 https://na.theiia.org/periodicals/Public%20Documents/GPI-Artificial-Intelligence-Part-III.pdf  
5 https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/controlling-machine-learning-algorithms-and-their-biases  
6https://government.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-strategy-for-

artificial-intelligence    
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