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 الدراسة ملخص

، ام الرقابHةتنفیذ المه على وأثرها التعرف على مدn استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي إلىهدف هذا الOحث ی

وتضمنت الدراسة شرح مفهوم الذFاء االصطناعي ومفهوم الرقاOة، وFذلك أبرز المعاییر الدولHة التي تعزز من 

 أهمHة الدراسة.

في مهنة  عینة الدراسة وهم األفراد العاملین جمع بHانات الدراسة عن طر(h توز(ع استبHان علىب نقامت الOاحثتا

في والكمي وتم إجراء التحلیل الوص ،التدقیh والمراجعة في القطاعین العام والخاص في المملكة الع̀رHة السعودHة

م استخدام نه وOشFل عام في المملكة الع̀رHة السعودHة یتإلى عدة نتائج أبرزها: إ نالالستجاOات وتوصلت الOاحثت

ت الذFاء االصطناعي في عملHات التدقیh والرقاOة والتي تتمثل في (األجهزة والبرمجHات المتطورة ذات تقنHا

استخدام Fذلك و  شFل Fامل وفعال حتى الوقت الحالي.إال أنه لم یتم توظیف تلك التقنHات O ،التكنولوجHا الحدیثة)

 hات التدقیHاء االصطناعي والتعلم اآللي في عملFات الذHة واآلالت یز(د من فيتقنHمجال المعلومات المال 

جمع أدلة االثOات وحف~ أوراق العمل، وتحقیh االستقاللHة و و Hساهم في تحقیh الجودة  مراجعةالجودة 

عمل HوالموضوعHة والحHاد، أHضًا Hساهم توظیف تقنHات الذFاء االصطناعي في تقلیل حجم عمل المدقF ،hما 

 .على الساعات الیدوHة للOحث والتحلیلعلى خفض التكالیف المترتOة 

ي Oعض تطبیh األنظمة الیدوHة ف الصطناعي في العملHات الرقابHة:ومن أبرز معوقات استخدام تقنHات الذFاء ا

لك تمعلومات المحاسبHة في التطور نظم  تتوافh معتطو(ر برامج المنشآت محل المراجعة والحاجة إلى 

علمي والعملي والخبرة، وغHاب المعاییر الواضحة للتدقیh الرقمي والتكالیف . Fما أن نقص التأهیل الالمنشآت

 من أسOاب معوقات استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي في تنفیذ العملHات الرقابHة.  تعدالمادHة العالHة 

h والمراجعة یعلى األجهزة الرقابHة ومFاتب التدق :منها ن Oعض التوصHاتضوء نتائج الدراسة قدمت الOاحثتا وفي

عد المدققین ساتأن القHام بتفعیل استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي على الشFل األمثل، حیث أن من شأنها 

(ادة اإلنتاجHة ، وOالتالي توفیر الوقت وز كة للوقتالشاقة والمستهلالروتینHة والمهنیین من خالل االهتمام Oالمهام 
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ي ، وFذلك العمل على توظیف تقنHات الذFاء االصطناعوتقلیل المخاطرمل والكفاءة الع تحسین سیر، و والكفاءة

 عيحیث توفر تقنHات الذFاء االصطناحصول على أدلة FافHة مالئمة لمراجعة الحساOات، لمدقh الالتي تمFن ا

 .الجودة تكفل سالمة البHانات بHانات عالHة
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  الفصل األول

 مقدمةال) ١/١( 

) یتداول AI( مات Oات مصطلح الذFاء االصطناعيالتطورات التي تشهدها تكنولوجHا المعلو في ظل  

Hة حیث نجد خالل السنوات الماض االستفادة منه؛من FHاد یخلو علم من العلوم ال و  ،Fثیرًا في اآلونة األخیرة

عدة قطاعات وظفت الذFاء االصطناعي لصالحها ومن تلك القطاعات على سبیل المثال: القطاع المالي، 

 القطاع الصحي، قطاع التعلHم، وغیرها.

 التي ُتعد من أهم ل الرقاOةمجاتعددت مجاالت تطبیh الذFاء االصطناعي OشFل واسع من ضمنها  وحیث

h یحیث تهتم OالمتاOعة وقHاس األداء والتأكد من تحقداخل المنشآت والمنظمات وخارجها،  إلدار(ةالعملHات ا

 األهداف وفh المخط� لها واكتشاف األخطاء واالنحرافات ومعالجتها.

 " استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي في تنفیذ المهام الرقابHة". عنوانومن هنا نبدأ Oحثنا بـ

 الدراسة) مش.لة ١/٢( 

یر من التحدHات في ظل التغیرات في بیئة األعمال سواء Fانت تغیرات الكثة التدقیh تواجه مهن 

اقتصادHة أو سHاسHة أو تطورات تكنولوجHة والتي Hشهدها العالم مؤخرًا وOشFل یومي، ومن ثم تعتبر هذه 

ت والقوانین تحدیثات مستمرة للتشر(عا التغیرات والتطورات المستمرة عامًال مؤثرًا في مستقبل المهنة، فنالح~

تقار(ر  في إعطاءهم والمنظماتHعتمد علیها الكثیر من أصحاب المنشآت  ألن هذه المهنة المنظمة للمهنة وذلك

، فمن الضرور� أن تكون هذه التقار(ر خالHة من أ� ات داللة إحصائHة لنتائج أعمالهمإدار(ة و تقار(ر مالHة ذ

، األمر الذ� ترتب علHه وجوب دخول تقنHات الذFاء االصطناعي عن اآلراء الشخصHة عیده Fل الOعدوO عیوب

 في أداء أعمال التدقیh وOالتالي تتمحور مشFلة الOحث في اإلجاOة على التساؤالت اآلتHة:

 ما مدn استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي في تنفیذ المهام الرقابHة؟ •

 ي في تنفیذ المهام الرقابHة؟ما هو أثر استخدام الذFاء االصطناع •
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هل توجد عالقة بین استخدام تقنHة الذFاء االصطناعي في عملHة التدقیh وتحقیh الجودة والفعالHة في  •

 العملHات الرقابHة؟

 ماهي المعوقات التي تحد من استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي في العملHات الرقابHة؟ •

 ) فرض*ات الدراسة١/٣( 

 .استخدام تقنHة الذFاء االصطناعي وعملHة التدقیh توجد عالقة بین •

 .الرقاOة وفعالHة یرفع جودة في العملHات الرقابHة استخدام الذFاء االصطناعي •

 ) أهم*ة الدراسة١/٤( 

مدn قوة و  في تنفیذ المهام الرقابHة مدn استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي الOحث Oضرورة دراسةتكمن أهمHة 

  .FOفاءة وفعالHة لرقاOة وتطور األداءعلى تحسین جودة ا هذه التقنHة تأثیر

 ) أهداف الدراسة١/٥(

تهدف الدراسة OشFل عام إلى التعرف على مدn استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي في تنفیذ المهام الرقابHة، 

 و(تفرع من هذا الهدف مجموعة األهداف الفرعHة اآلتHة:

 الذFاء االصطناعي والرقاOة.التعرف على مفهومي  .1

التحقh من أثر استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي في العملHات الرقابHة وتحقیh الجودة والفعالHة في  .2

 العملHات الرقابHة. 

 تحدید معوقات استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي في العملHات الرقابHة. .3

  ) الدراسات الساBقة١/٦( 

Oعنوان " دور تقنHات الذFاء االصطناعي Oاستخدام التدقیh الرقمي  )٢٠٢٠ة (دراسة السامراني والشرbد -1

وقد  "مدققي الحساOات في مملكة الOحر(نفي تحقیh جودة التدقیh ودعم استراتیجHة من وجهة نظر 

 hسهم في تحقیH اء االصطناعيFات الذHة جودة فالتوصلت هذه الدراسة إلى أن استخدام تقنHي عمل
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التدقیh وFذلك Hسهم أHضًا في دعم تطبیh استراتیجHة التدقیh في مملكة الOحر(ن، وتوصي الدراسة 

االهتمام بتقنHات الذFاء االصطناعي ودورها Oاستخدام التدقیh الرقمي في تحقیh جودة التدقیh على 

 .فضًال عن دعمها الستراتیجHة التدقیh في شرFات التدقیh العاملة في مملكة الOحر(ن

Oعنوان "مدn مساهمة تقنHات الذFاء االصطناعي في دعم جودة األداء المهني  )٢٠٢٠دراسة رزق ( -2

لمFاتب المحاسOة والمراجعة في مصر" وقد توصلت هذه الدراسة أن مFاتب المحاسOة والمراجعة في 

رات دمصر OشFل عام غیر ملتزمة بتوفیر متطلOات تقنHات استخدام الذFاء االصطناعي لتحسین الق

في تطبیh المعاییر الدولHة للمحاسOة والمراجعة وOاألخص معاییر رقاOة الجودة، وتوصي الدراسة على 

ضرورة االستفادة من خبرات الشرFات العالمHة لمراجعة الحساOات في مجال المراجعة في ظل تقنHات 

لمهنة ا Hم أخالقHاتالذFاء االصطناعي Fما أوصت الدراسة على ضرورة قHام الجمعHات المهنHة بتصم

 أثرها في تحسین جودة عملHة المراجعة.`Hان ستخدام تقنHات الذFاء االصطناعي و عند ا

 من وجهة "أثر تطبHقات الذFاء االصطناعي على مهنة المحاسOة Oعنوان )٢٠١٩( وآخرون  الدالهمه -3

وقد توصلت هذه الدراسة أن استخدام تطبHقات الذFاء  "نظر المحاسبیین القانونیین في األردن

االصطناعي له آثر Fبیر على أداء مهنة المحاسOة، وأHضًا أن النظم الخبیرة والعمیل الذFي یؤثران 

OشFل Fبیر على أداء مهنة المحاسOة، وتوصي الدراسة Oأن على العاملین في مهنة المحاسOة مواكOة 

تطبHقات الذFاء االصطناعي، وعلى خر(جي المحاسOة الجدد االهتمام التطورات التكنولوجHة ومنها 

Hة والتطبHقات الالزمة لهم لدخول أسواق العمل الداخلHة والخارجHة.  Oالمهارات الحاس̀و

Oعنوان" جودة التدقیO hاعتماد الذFاء االصطناعي في عینة من الهیئات  )٢٠١٤دراسة عنبر ومحمد ( -4

 يف الرقاOة المالHة االتحاد�" وقد توصلت هذه الدراسة أن هناك قصور الرقابHة العاملة في دیوان

hقدمها الحاسب اآللي في التدقیH الت التيHت في الوق لترشید الجهد المبذول واالقتصاد ؛استغالل التسه

  المستغرق إلداء العمل التدقHقي.
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دیر حجم الى التقدیر الشخصي عند تق أHضًا اعتماد الهیئات الرقابHة على أسلوب المعاینة الحFمHة واللجوء

العینة الخاضعة للتدقیh من دون االعتماد على أساس علمي سلHم Hعتمد على الموضوعHة في االختHار 

ات وتوصي الدراسة على ضرورة اعتماد نظام للمعلوم نتائج المتحققة من عملHة التدقیh.مما یؤثر على دقة ال

 .لHة التدقHقHةه عند التخط�H للعمكل هیئة رقابHة أو فر(h لالسترشاد Oلكافة االفراد العاملین Oالتدقیh ول
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 الفصل الثاني

 االصطناعي : الذ.اءاألولالمBحث ) ٢/١(

 تمهید:) ٢/١/١(

Oالمنطh  فإنها ترت�Oلسابh تعمل على الحساOات العددHة، أما في الوقت الحالي Fانت الحواسیب في ا 

تر من بیو أجهزة الكم یتغیر دور الذFاء االصطناعيظهور مع و  إلى الحساOات العددHة،ة Oاإلضافة والمعرف

 محاولة جعل إلىمن الذFاء االصطناعي Oطر(قة ما الرئHسي الهدف FHمن و  ،شيء مفید إلى شيء أساسي

 . )Akerkar, 2014( إتقانهاOشر لل HمFنأجهزة الكمبیوتر تؤد� المهام التي 

  .اءتتصرف Oطر(قة أكثر ذF الكمبیوترجعل أجهزة Hعمل على  الذFاء االصطناعي Oمعنى أن 

الذFاء االصطناعي مطلب ضرور� في شتى  توظیفالعالم أصOح  الذ� Hشهدهالتكنولوجي  ومع التطور

  المجاالت. 

 تHة:المOحث الجوانب اآلهذا  وسوف نتناول في 

 ) مفهوم الذFاء االصطناعي٢/١/٢( •

 عامة عن مراحل تطور الذFاء االصطناعي ) نظرة٢/١/٣( •

 ) أهمHة الذFاء االصطناعي٢/١/٤( •

 ) الذFاء االصطناعي في المملكة الع̀رHة السعودHة٢/١/٥( •

 ) استخدامات الذFاء االصطناعي٢/١/٦( •

  Artificial Intelligence (AI) ) مفهوم الذ.اء االصطناعي٢/١/٢(

ي أو اآللة الت ،اكي الذFاء الOشر� تحالمبرمجة التي اآلالت ذFاء االصطناعي على Hطلh مفهوم ال 

عند هن قد FHون أول ما یتOادر للذو . وحل المشاكل ،والمنطقة ،والتعلم ،تمتلك سمات العقل الOشر� FالتفFیر

وت) ذFر مصطلح الذFاء FOثیر، أوسع من ذلك إال أن مفهوم الذFاء االصطناعي  ،االصطناعي هو (الر̀و
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اكاتها Oسهولة حلآللة تقلیدها أو مOطر(قة HمFن  الذFاء الOشر�  ترجمةذFاء االصطناعي على مبدأ الحیث Hعتمد 

 وتنفیذ المهام سواء Fانت OسHطة أو معقدة.

نه علم وهندسة صنع اآلالت الذHFة، وخاصة برامج الكمبیوتر الذFاء االصطناعي Oأرثي جون مFا فعرّ  

 على تحقیh األهداف هو الجزء الحسابي من القدرة، والذFاء الOشر� والتي من شأنها فهم الذFاء  الذHFة

)McCarthy, 2007(. 

 �Oاء یرتFة بثالثة مصطلحاتولعل مصطلح الذHاء االصف لتعلماإلدراك، الفهم، وا :وهي إضافFطناعي الذ

دید من أنواع هناك العو  الدماغ الOشر�،آلالت أن تتعلم وتتخذ قرارات على غرار ا تمFین Hعرف Oأنه القدرة على

الذFاء االصطناعي Oما في ذلك التعلم اآللي، حیث HمFن لآلالت بدًال من برمجة ما یجب التفFیر فHه، المراقOة 

  ة.الOشر( األدمغةوالتحلیل والتعلم من البHانات واألخطاء تماًما Fما تفعل 

لرعاHة اF عدیدة مجاالتفي  نقلة نوعHةأدت إلى مما  ؛تؤثر هذه التكنولوجHا على المنتجات االستهالكHة

 . )Marr, 2021( والبHع Oالتجزئة متنوعة مثل التصنHع مجاالت أخرO nاإلضافة إلى  ،والفیز(اء ،الصحHة

البرامج واآلالت Oأنه علم اكساب  االصطناعيالذFاء ) AICPA) و(FCPA Canadaل من (ف عرَّ Fما  

  .)٢٠٢٠( اإلنسان ذFاءمهارة إتمام المهام التي تتطلب عادة 

ما Hعرف  أو التقنHةالذFاء االصطناعي أحد العملHات الحدیثة الناتجة عن االندماج بین  اعتOارHمFن و  

 ،واللغة ،والر(اضHات ،طhلمنا وعدة علوم أخرn منها، مجاالت األنظمة والحاسب اآلليفي  Oالثورة التكنولوجHة

لتي HمFن ا اآللي الحاسبطبHعة الذFاء الOشر� من خالل استخدام برامج  فهم ، مع الترFیز علىوعلم النفس

كاو�، (المل القرارأو اتخاذ  من حل المشFلةلة والتي تمFن اآل، ي السلوك الOشر� المتعلO hالذFاءأن تحاك

٢٠٠٧(. 

خالل التعار(ف الساOقة Oأنه علم Hعتمد على عدة علوم وHمFن استنتاج مفهوم الذFاء االصطناعي من  

والتي تعطي اآللة أو الحاسب اآللي إمFانHة القHام Oالمهام والعملHات  علم الحاسب والبرمجة والر(اضHاتمنها 
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ل یجاد حلو إل مثل المهام والعلمHات التي Hقوم بها العقل الOشر� إال أنها تتمتع Oالسرعة العالHة والدقة الفائقة

      للمسائل المعقدة.

 تطور الذ.اء االصطناعي مراحلنظرة عامة عن ) ٢/١/٣(

العلوم التي مرت تلك أحد الذFاء االصطناعي  وال شك Oأن جمHع العلوم تتطور عبر مرور األزمنة 

طور الذFاء ت رحلةومن الجدیر OالذFر أن  ،الحالHةحتى وصوله إلى استخداماته و ته احل ابتداء من نشأمر Oعدة 

HمFن و  )AI winterد والتي Fانت تعرف Oمرحلة شتاء الذFاء االصطناعي (االصطناعي قد مرت Oمرحلة رFو 

 ذFاء االصطناعي على النحو التالي:م مراحل تطور الHتقس

 الذFاء االصطناعي نشأة •

أOحاث مشروع  التار(خي مؤتمرالفي م ١٩٦٥عام ظهر مصطلح الذFاء االصطناعي ألول مرة  

 ،)The Dartmouth Summer Research Project on AI( دارتموث الصHفي حول الذFاء االصطناعي

ین أوائل المؤسسالذین Hعدون من ضافة إلى عدد من العلماء Oاإل جون مFارثي ومارتن مینسFيOاستضافة 

اكساب اآلالت القدرة  HFفHةدرست األOحاث األولHة وقد  ،)McCarthy et al., 1965( الذFاء االصطناعيلمجال 

 التحلیل لألحداث والوصول إلى النتائج المطلوOة.و  التفFیر المنطقي محاكاة العقل الOشر� في على

 )AI winter( شتاء الذFاء االصطناعي •

Oحاث حیث توقف الدعم لأل المHالدHة في حالة من الرFودالسOعینات مر الذFاء االصطناعي في فترة  

، والسبب األساسي Hعود في أن الممولین المجال مما أدn إلى تOاطؤ معدل االبتكاروالتطو(ر في هذا 

 ولم FHن یتحقh ذلك خالل تلك الفترة، لذا توقف الدعم الماد� والمستثمر(ن یر(دون أن یروا النتائج الفعلHة

  .)Anyoha, 2017( ناعيطOحاث Oشأن الذFاء االصتدر(جًا لأل

 اعيعودة ظهور الذFاء االصطن •
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ین یHسOسبب عاملین رئفي مطلع الثمانینات المHالدHة بدأ مجال الذFاء االصطناعي Oاالزدهار من جدید  

خالل  ،للدراسات واألOحاث التي تخدم المجالالمالئم توفر التمو(ل توسع مجموعة أدوات الخوارزمHة و وهما: 

 شرFات في جمHع أنحاء العالم وهوالل من قب االصطناعيعتماد شFل من أشFال برامج الذFاء تلك األعوام تم ا 

بتطو(ر ونشر أنظمة خبیرة حیث تم إنفاق أكثر من ، بدأت الشرFات )Expert Systemما Hعرف بنظام الخبیر (

 لك Fل من شرFات البرمجHات، شمل ذم)١٩٨٥في عام (ملHار دوالر على مجال الذFاء االصطناعي 

)software وشر (ات األجهزةF )hardware( ، مبیوتر متخصصة تمF تحسینها لتعالجحیث تم صنع أجهزة 

 .)Anyoha, 2017( لغات البرمجة

 ،Fل یوم نینتجها اإلنساOسبب الكم الهائل من البHانات التي  انفجر الذFاء االصطناعي في السنوات األخیرة

 برمجHات الذFاءوحتى الیوم تتزاید األOحاث والتطو(ر في هذا المجال حیث أن ، وقوة الحوسOة المتاحة

  االصطناعي أثبتت قدراتها وفعالیتها.

عندما تستطHع اآللة فعل أ� شيء وهو قد ال نزال على Oعد سنوات من استخدام الذFاء االصطناعي المعمم 

  Oشر� ولكن الذFاء االصطناعي في شFله الحالي ال یزال جزًءا أساسHًا من عالمنا.ال العقلHمFن أن Hفعله 

 الذ.اء االصطناعي ) أهم*ة٢/١/٤(

مجاالت الحHاة ومنها: القطاع الصحي،  شتىفي  یرت�Oفي أنه  تكمن أهمHة الذFاء االصطناعي 

 توالصناعي، والعمل المؤسسي، وغیرها Fما ساهم في تقدم اقتصاد الدول من خالل المساعدة في اتخاذ القرارا

متخصصة شرFة برمجHات  –) SASمHة (وأوضحت شرFة ساس العال الصحHحة بناء على البHانات المعطاة.

أن أهمHة الذFاء االصطناعي تتمثل في عدة نقا¾ وهي  – في مجال تحلیل وٕادارة البHانات وتقنHة المعلومات

 Fالتالي:

حیث غالOًا لن یتم بHع الذFاء إلى المنتجات الحالHة،  "الذFاء"الذFاء االصطناعي Hضیف خاصHة  •

بخاصHة ها من خالل تزو(داالصطناعي Fتطبیh فرد�، إنما یتم تحسین المنتجات التي نستخدمها Oالفعل 
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Fمیزة لجیل الجدید. من خالل  )Apple() لمنتجات SiriإضافHة خاصHة ( مثال ذلكالذFاء االصطناعي، 

ألتمتة ا تحسین أداء المنتجات الحالHة فHمFن ̀ر�ه HمFن من ذلك تتضح أهمHة الذFاء االصطناعي Oأن

وتات واآلالت الذHFة مع FمHات Fبیرة من البHانات لتحسین العدید من ال قنHات تومنصات المحادثة والر̀و

   الستثمار.ا تحلیل إلى، من الذFاء األمني في المنزل وفي مFان العمل

على العدید  و� تحتالبHانات OشFل أكثر وأعمO hاستخدام الشFOات العصبHة التي الذFاء االصطناعي Hحلل  •

 .من الطOقات المخفHة

Hانات الضخمة ، ولكن البلكشف االحتHال بخمس طOقات مخفHه شOه مستحیلبناء نظام  Fان قبل Oضع سنوات 

Hانات ألنها الكثیر من الب Oحاجة إلى، حیث أن برامج التعلم العمیh أدت إلى تغیر ذلكوقوة الكمبیوتر الهائلة 

 .فFلما زادت البHانات زادت دقة هذه البHانات ،البHاناتتلك تتعلم مOاشرة من 

تمد تفاعالتك ، تععلى سبیل المثال الذFاء االصطناعي Hحقh دقة عالHة من خالل الشFOات العصبHة العمHقة •

وتزداد دقة هذه التفاعالت Fلما استخدمناها  –على التعلم العمیh  ) وغیرهاGoogle Searchو( )Alexa( مع

، HمFن اآلن استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي من التعلم العمیh وتصنیف في المجال الطبيو أكثر. 

ي یة أخصائلرنین المغناطHسي بنفس دقالصور والتعرف على األشHاء للعثور على السرطان في التصو(ر Oا

 `ین تدر(Oًا عالHًا.األشعة المدر 

• hحقH اء االصطناعيFانات الذHن أن ف :أقصى استفادة من البFمH ،ة التعلمHات ذاتHعندما تكون الخوارزم

طبیh والتي HمFن إخراجها عند تالبHانات؛  ضمنتصOح البHانات نفسها ملكHة فFر(ة. اإلجاOات موجودة 

كثر أهمHة ح اآلن أنظًرا ألن دور البHانات أصO، تنافسHةإنشاء میزة والبHانات HمFنها . الذFاء االصطناعي

، ات مماثلةطبh الجمHع تقنH وٕان، حتى أفضل البHانات في صناعة تنافسHة فعند توافر من أ� وقت مضى

 فستفوز أفضل البHانات.
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 الذ.اء االصطناعي في المملكة العرN*ة السعود*ة )٢/١/٥(

 وصفها الOعضال شك Oأن الدول والحFومات أدرFت أهمHة الذFاء االصطناعي وقHمة البHانات حیث  

تحقیh األثر لیلعب دورًا مهما في عملHة التحول الرقمي وتنفیذ الخط� االستراتیجHة الذ� Oأنها "النف� الجدید" 

 المرغوب.االقتصاد� 

Hانات والذFاء الهیئة السعودHة للب متفقد نظّ  للذFاء االصطناعيلتكون حاضنة تسعى  المملكة الع̀رHة السعودHةو 

ر ( العالمHة للذFاء االصطناعيالقمة ) SDAIA( االصطناعي تحت شعار (الذFاء االصطناعي  )٢٠٢٠في أكت̀و

والخبراء والمختصین واألكادHمیین في القطاعات الحFومHة  Fل من صناع القراروالتي جمعت  لخیر الOشر(ة)

 في هذا المجال. والمستثمر(ن والخاصة من أنحاء العالم Oاإلضافة إلى الشرFات التقنHة ورجال األعمال

االستراتیجHة الوطنHة للبHانات والذFاء االصطناعي للذFاء االصطناعي وأطلقت المملكة ضمن القمة العالمHة 

أن تعلب دورًا محور(ًا في تشFیل مستقبل البHانات والذFاء االصطناعي في المملكة  التي تهدف إلى(ُنسد�) 

   الع̀رHة السعودHة. 

Hة للبHانات نأن رؤHة االستراتیجHة الوطHانات والذFاء االصطناعي رئHس الهیئة السعودHة للبمعالي وأوضح 

  :ترتكز على ستة أOعاد تتمثل في )ُنسد�(والذFاء االصطناعي 

• Hین أفضل تقنFز عالمي لتمFمرF ةHة السعودHاترسیخ موقع المملكة الع̀رFانات والذHء ات الب

 .االصطناعي

  .اءات المحلHة في المجالتطو(ر القوn العاملة في المملكة ببناء مورد مستدام للكف •

  .Fات والمواهب المتخصصةبناء البیئة التشر(عHة األكثر تشجHعًا للشر  •

  .ستثمار(ة المتمیزةالتمو(ل الفعال والمستقر للفرص االجذب المساهمة في  •

  .لذFاء االصطناعي لقHادة االبتكارتمFین أفضل المؤسسات الOحثHة المتخصصة في البHانات وا •

 .تحفیز تبني تقنHات البHانات والذFاء االصطناعي من خالل المنظومة األكثر جاهز(ًة وتطلعاً  •
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 لالع̀رHة السعودHة المرFز األو قد احتلت المملكة االصطناعي العالمي فعلى صعید مقHاس مؤشر الذFاء و 

Hًا والمرFز ( أول مؤشر وHعتبر هذا المؤشر  )Tortoise Intelligenceالمعد من قبل (لتقر(ر ل وفقاً  ) عالمHاً ٢٢ع̀ر

عودHة، األنOاء السوFالة ( عالمي HقHس الدول على مستوn االستثمار واالبتكار وتنفیذ الذFاء االصطناعي

٢٠٢٠(. 

جHة الخطة االستراتیفإن  `ینما تمضي المملكة الع̀رHة السعودHة قدًما في خطة اقتصادHة طموحة،و  

Fرائد عالمي في هذا ) من شأنها أن تضع المملكة SDAIA( هیئة البHانات والذFاء االصطناعيالمصدرة من 

الذFاء االصطناعي تغییر في القطاع االقتصاد� وسHمثل ومن المتوقع أن Hحقh  )٢٠٣٠( المجال Oحلول عام

 ).MISK HUB) من الناتج المحلي اإلجمالي (12.4%ما Hعادل (

طناعي البHانات والذFاء االصOأن  السعودHة للبHانات والذFاء االصطناعيالرسمي للهیئة وقد أوضح المتحدث 

سات الذFاء وسHا استراتیجHةمن خالل تطو(ر وذلك . )٢٠٣٠( في صمHم رؤHة المملكة الع̀رHة السعودHة

O ته ترغببتطو(ر المهارات والموارد التي  فقد قامت الهیئة، المملكةاالصطناعي الخاصةFا مع الدول في مشار

  .)Helou, 2021( الذFاء االصطناعي قHمة قدم المساواة لتسخیراألخرn لضمان أن جمHع البلدان مستعدة على 

 )٢٣( حجم اإلنفاق العالمي على الذFاء االصطناعي إلى) سHصل ٢٠٢٣وذFر مسؤولون أنه Oحلول عام (

المملكة ) منها Fل من ٪٧٠(تستحوذ والتي منطقة الشرق األوس� ل تهحص) من ٪٥نسOة (تر(لیون دوالر وتشFل 

 .)Middle East Business, 2019( الع̀رHة المتحدة اإلماراتو  الع̀رHة السعودHة

ولي العهد األمیر محمد بن سلمان  صاحب السمو الملكي قالهوتتجلى أهمHة الذFاء االصطناعي فHما  

نعHش في زمن االبتكارات العلمHة والتقنHات غیر المسبوقة وآفاق نمو غیر محدودة، وHمFن لهذه التقنHات  Oأننا"

الجدیدة مثل الذFاء االصطناعي وٕانترنت األشHاء في حال تم استخدامها على النحو األمثل أن تجّنب العالم 

     .(SDAIA)" الكثیر من المضار وتجلب للعالم الكثیر من الفوائد الضخمة
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 ) استخدامات الذ.اء االصطناعي٢/١/٦(

ه Oفي شتى المجاالت والعلوم، حتى أصOح االنسان Hستعین تعددت استخدامات الذFاء االصطناعي  

من المهن  ددیفي الع االصطناعيیتضح استخدام الذFاء في اآلونة األخیرة و  ،في تنفیذ مهامه الOسHطة الیومHة

 سبیل المثال:منها على نذFر والقطاعات، و 

 القطاع الصحي •

حدید ت ،مFOراً  األمراض افتشخHص واكتش تحسین عملHة فياستخدام الذFاء االصطناعي  Hساهم 

روتوFول العالج المناسب األدوHة   یتم أنه Oاإلضافة إلى رعاHة المرضىFما Hساعد على  ،للمر(ض̀و

 الOحوثفي مجال و ٕادارة المؤسسات الصحHة العمل اإلدار� و  فياستخدام تقنHات الذFاء االصطناعي 

 والتطو(ر. الطبHة

 القطاع الصناعي •

ي صناعة ف فعلى سبیل المثالقد FHون القطاع الصناعي األسرع تأثرًا بتقنHات الذFاء االصطناعي  

لهواتف الرقمي في صناعة ا استخدام المساعد، و للمرOFات تم الوصول إلى تقنHة القHادة الذاتHة السHارات

 أوامروالتي HمFنها تلقي ) Samsungمن شرFة ( )Bixby(و )Appleمن شرFة ( )SiriالذHFة مثل (

طو(ر في المصانع على ت اعتماد تقنHة الذFاء االصطناعيHساعد Fما ، من مستخدمیها وتنفیذها صوتHة

 Oاإلضافة إلى ضمان الجودة.تحسین الخدمات اللوجستHة، الصHانة الوقائHة، المنتج، 

  القطاع المالي •

مال تلك حیث Hساهم استع ،في القطاع الماليیتضح استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي OشFل واضح  

الكشف عن و  Fما HمFن التنبؤ Oالتدفقات النقدHة ،التقنHات في توفیر الوقت والجهد OالنسOة للمستخدمین

ات تحسین الخدمتساهم في  عالوة على ذلك، وتوقع المخاطر المحتملة ومنع حدوثها ،عملHات االحتHال

 یر والمOالغ المستحقة الكترونHًا.فالیوم، OاإلمFان سداد الفوات ،المعامالت المصرفHةو 
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ظام نظام (سداد) للمدفوعات، نفي المملكة الع̀رHة السعودHة  المعمول بهاااللكترونHة المالHة ومن األنظمة 

 (nمد) ع.(سر(ع) للتحو(ل المالي السر(ع، ونظامHلخدمات الصراف اآللي ونقا¾ الب     

  )الح.وماتالقطاع العام ( •

 ،لمواكOة التطور والتحول الرقميتقنHات الذFاء االصطناعي  على اقتناء أحدثتعمل الحFومات مؤخرًا  

عت األزمة تبني الذFاء سرّ  حیث لتي شملت العالما )Covid-19(جائحة ظل ظروف وOات ذلك واضحًا في 

ت استطاعفین والخدمات عبر االنترنت، و من خالل دفع العملHات والموظ االصطناعي في هذا القطاع،

 . عند Oعدوعقد مؤتمراتها واتخاذ قراراتها الحFومات إدارة أعمالها 

مبذول في ال الوقت والجهدالكثیر من في توفیر  واألتمتة وHساعد استعمال برامج الذFاء االصطناعي 

hة التسجیل والتوثیHساهم في ،للمعامالت الورقH ماF  وماتFتحسین جودة الخدمات التي تقدمها الح

ت Fبیرة من كمHال الدقیh تحلیلالاتخاذ القرارات بناء على  تقلیل التكالیف من خاللذلك بو ، للمواطنین

  .البHانات

ومة إلى تنظHم أعمال الحFهیئة الحFومة الرقمHة والتي تهدف وقد أنشأت المملكة الع̀رHة السعودHة  

ات لتكامل بین جمHع الجهتقدHم خدمات رقمHة عالHة الكفاءة، وتحقیh او الرقمHة في الجهات الحFومHة، 

   الحFومHة (المنصة الوطنHة الموحدة).

االصطناعي للدردشة مع لیوم، تستخدم العدید من الشرFات الصغیرة والمتوسطة برامج الذFاء ا 

المالHة  ، وٕاعداد البHاناتلبرنامج بتسجیلها في حساب الشرFة، Hقوم ابHاناتال معرفةالمستخدمین، وOمجرد 

، د القانونHةفي العقو  وFذلك، ون لدn المستخدم أ� خبرة محاسبHة، دون أن FH، وٕاعداد البHانات الضر(بHةالالزمة

 بدقة عالHة وهو أمر Hفوق القدرة الضخمة واستخراج المعلومات منها HمFن للذFاء االصطناعي مراجعة العقود

 .)٢٠١٩(القوس،  الOشر(ة
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  : الرقاBة ) المBحث الثاني٢/٢(

 ) تمهید٢/٢/١(

من  هيفوتنظHم وتنسیh وقHادة.  تخط�Hوظائف العملHة اإلدار(ة من تعد الرقاOة الوظHفة األخیرة من  

هدافها بدون تستطHع اإلدارة تحقیh أ  ، حیث الالفاعلHةو  ها Hصعب تحقیh الكفاءةبدون والتيالوظائف األساسHة 

ه ط� لالمخعن خطاء واالنحرافات األ. فمن الطبHعي أن نالح~ Oعض مها بوظHفة الرقاOة على أكمل وجهقHا

وقع وما Hستخدم ن هذا التساس التوقع لما سFHون علHه المستقبل وإ أبرامج تبنى على الOاإلضافة إلى أن الخط� و 

عض العوامل دقته O يدائمًا ما FHتنفه الغموض وتؤثر فسالیب ووسائل مهما بلغت دقتها وجودتها أفHه من 

تستجد في المستقبل والتي ال HمFن توقعها مهما Fانت Fفاءة وقدرات القائمین على التوقعات  يوالظروف الت

 وٕاعداد الخط� والبرامج في ضوئها.

O ة لكل وظائف المنظمةHة ضرورة أساسOفة الرقاHاب تجعل من وظOالحها. ما یخدم أهدافها ومصومثل هذه األس

 ).٢ص  ٢٠١١،(عمار

 تHة:الجوانب اآل هذا المOحث يل فسوف نتناو و 

 ) ماهHة الرقاOة.٢/٢/٢( •

 الممارسات الرقابHة.) أنواع ٢/٢/٣( •

 ) معاییر الرقاOة الدولHة.٢/٢/٤( •

 ماه*ة الرقاBة) ٢/٢/٢(

 Hة الجهاز العصبيتعد الوظOمثاO ةHمنظم فة الرقاب nینظم ا ة وذلك إلنها تمثل النشا¾ اإلدار� أل nلذ

كتشاف والخط� المخط� لها ساOقًا بهدف ا وHشرف و(تاOع وHقHس االداء بناًء على األهداف والسHاسات والبرامج

 ).246م ص 2001، في، واHضًا االنحرافات لتقوHمها وتفادn تكرارها (أبومصطمواطن الضعف

 -تى :ا نسرد ماهHة الرقاOة من خالل اآللذ
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 أوال مفهوم الرقاBة:

Hح~ مفهوم الرقاOة Oمعنى واحد فقد تعددت مفاهHمه وذلك إلختالف أراء المفFر(ن والكتاب بإختالف لم  

 منظورهم لها. فمن ضمن هذه المفاهHم ما یلي:

وFذلك  ،لمخط� من التأكد من تحقیh أهدافةتمFن ا التي"الوسیلة  هيالمفهوم الحدیث  في الرقاOةتعد  .1

لى ذلك ، وععملHة الرقاOة فيالخطوة األولى  والمعاییر الى تعد فإن التخط�H هو الذH nحدد االهداف

م 2012فإن التخط�H والرقاOة متكامالن وال HمFن وضع حدود فاصلة وواضحة بینهما (الدین وموس،

 ).255ص 

Oعة والتنفیذ المتا فيعملHة الرقاOة OعملHة التخط�H وغفل عن مهمة الرقاOة  ̀ر�نرn أنه  التعر(فهذا  فيو 

 یHم األداء.وتق

2.  nعه من قبل االدارة 4م ص2018وعرفها (غزOة واألسالیب المتHمHؤسسة الم في) بإنها "الخطة التنظ

بهدف حماHة ممتلكاتها وض�O وتدقیh البHانات المحاسبHة والتأكد من دقتها ومدn إمFاینة االعتماد 

 علیها وز(ادة الكفاءة اإلنتاجHة وتشجHع العاملین على التمسك OالسHاسات اإلدار(ة الموضوعة"

ا، وأغفل عن قHقهالمتOعة في تحسالیب ة على تحدید الخطة التنظHمHة واألختصر دور الرقاOار(ف وهذا التع

ف الموجود نحرااإل وتقوHم معالجةالرقاOة وهو قHاس وتقیHم األعمال المنجزة وأHضًا  تقوم Oه �الدور الهام الذ

 العالج. واقتراح

) بإنها "هى قHاس وتقیHم وتصحHح أسالیب األداء قبل وقوع االخطاء 36بینما عرفها (اسماعیل ص  .3

 hه النشا¾ لتحقیHح االنحرافات".وتوجHم االعمال وتصحHة تقیOأهداف الخطة ومن مهمة الرقا 

 -من الممFن استنOا¾ تعر(ف الرقاOة على إنها:  نرn أنه ومن خالل التعر(فات الساOقة

الداء المالحظة المستمرة ل فيوظHفة إدار(ة Hقوم بها أشخاص و(تمتعون FOفاءة عالHة تكون مهامهم متمثلة 

وقHاس اسالیOة طOقًا لما هو مخط� ووفقًا للمعاییر والمقایHس من حیث التكلفة والجودة والزمن، ثم Hقومون على 
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تحدید وتحلیل االنحرافات وأسOابها لتحدید طرق عالجها، واHضًا التنبؤ OالمشFالت المستقبلHة وٕایجاد حلول 

 لتحقیh االستخدام االمثل لموارد المنظمة وتحقیh أهدافها.مناسOة لها قبل وقوعها، وذلك 

 ثان*ًا:أهم*ة الرقاBة:

 � وجه عام ، وذلك ألن العمل االدار ب يHضمن إستقامة العمل االنسان �هو الذ يالشك أن العمل الرقاب

ة االجرائH، ومن ثم أخضعت سائر األعمال االنسانHة للرقاOة ومناهجها الHعدو أن FHون نشاطًا إنسانHاً 

 م) .1991والموضوعHة منذ القدم (الجهاز المرFزn للتنظHم واالدارة 

Hسي ئالعملHة االدار(ة، حیث وضح أن الهدف األساسي والر  في) على أهمHة الرقاOة 6ص 2011وأكد (عمار،

قابHة لHة الر هدافها، وأن الحاجة إلى العمأ ل تحقیh جمثل لكل موارد المنظمة من أمن الرقاOة هو االستخدام األ

 -: وأهمیتها توضح الحاجة الى العملHة الرقابHة التيهمیتها، وفHما یلي Oعض النقا¾ أ  فيتتمثل 

تقوم الرقاOة OمتاOعة سیر األداء لمعرفة مدn تحقHقه لألهداف المطلوب تحقHقها، وOالتالي فالرقاOة تؤFد  .1

Oأن االداء یتم Fما هو مخط� له واHضًا لو هناك انحرافات تتم دراستها ومعالجتها، ومن ثم تعتبر 

 المستقبل. فيالرقاOة أداه تمFن اإلدارة من توقع األداء 

ملHات ع فيإعداد الخطة إن وجد، فقد تخطئ المنظمة  فيلرقاOة الوقوف على الخطأ تستطHع عملHة ا .2

التخط�H بدءًا من عملHات تحدید االهداف أو ترجمة هذه االهداف إلى معاییر واضحة تمFن من 

 الموارد ... وغیرها ومن ثم عملHة الرقاOة تكشف ذلك. فيالقHاس أو Fانت الخطة أقل مما هو متوفر 

جم إدارة المواقف الصعOة مثل إتساع ح فياستخدام العملHة الرقابHة لتعز(ز عملHة التسو(h  البد من .3

ونمو المنظمة أو ارتOا¾ المنظمة Oمشار(ع وعملHات Fبیرة ومعقدة، وذلك لز(ادة درجة التعقید والصعوOات 

 تواجهها اإلدارة مما یدعو إلى ضرورة وجود نظام رقابي جید. التي

تجاوز محددات القدرات اإلنسانHة، فإن وجود نظام رقابي جید Hعزز وHشجع  فياإلدارة تساعد الرقاOة  .4

 المدراء على إتخاذ قرارات بتفوHض السلطات للمستوHات اإلدار(ة الدنHا.
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نها أن تنOه من شأ التيتؤدO nصورة جیدة وغیر متوقعة و  التيتشیر الرقاOة الى المواقف أو العملHات  .5

فرص مستقبلHة محتملة، فعلى سبیل المثال تتوقع المنظمة من خالل التقار(ر Oأن وتوجه اإلدارة إلى 

 اجحة.وضع إستراتجHات تجار(ة وتسوHقHة ن فيالمستقبل سیرتفع وٕان ذلك Hساعدها  فيحجم الطلب 

من خالل التحقh من أوجه االنفاق  وحمایته من الهدرالمال العام  حف~على الرقاOة المالHة  تعمل .6

ات افاالنحر ، والكشف عن األنظمة واللوائح المعمول بهاوفh القوانین و لألغراض المخصصة لها 

   .وعملHات الغش واالحتHالوالمخالفات 

اعد على إكتشاف ا فهى تسالعملHة اإلدار(ة FOل جوانبه فيوفHما سبh نخلص أن الرقاOة لها فوائد عدیدة وFثیرة 

رام قل جهد وتكلفة، عالوة على ضمان احتوOأ قل وقتأ يالكفاءة االنتاجHة فد على تنمHة ، Fما تساعالكفاءات

على عاتh  (ادة المهام الملقاههمHة الرقاOة بز أ خیرًا تزداد أو  ساسHة،عد القانونHة واللوائح والنظم األالمنظمة للقوا 

 نشطتها وتعقد الظروف المحHطة بها.أدارة واتساع دائرتها و اإل

 اBة:أهداف الرق ثالثُا:

، من خاللها HمFن تحقیh األهداف والخط� االقتصادHة التيتعتبر الرقاOة وظHفة أساسHة في المنظمة و 

 ): 33م ص2010وHمFن تلخHص هذه األهداف طOقًا لتطور دور الرقاOة وممارستها على النحو التالي (بلوم 

 التأكد من أن التنفیذ یتم طBقًا للخطة: .1

مدn الترا�O والتكامل بین وظHفة التخط�H بوظHفة االدارة حیث یلزم وHعتمد تحقیh هذا الهدف على  •

 للوصول إلى هذا الهدف الحصول على معلومات دقHقة تعFس سر التنفیذ في الوضع الحالي.

 الكشف عن االخطاء واالنحرافات عن الخطة المحددة: .2

 ط�H.عملHة التغذHة العFسHة من الرقاOة إلى التخ فيوهذا Hعتبر أول الخطوات  •

 أدت إلى هذه االنحرافات إن وجد : التيالBحث وایجاد األسBاب وتحدید الظروف  .3
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وهنا یتم تحدید ما إذا Fانت هذه االنحرافات Oسبب عدم Fفاءة أو لمعوقات خارجHة، فهي تمثل أحد  •

 األهداف االساسHة.

واللوائح واالجراءات نظمة والقوانین األ  وفKعمال تسیر ن األأوصول إلى االنحرافات والتأكد من ال .4

إطار  يفل التنفیذ� *سیر السلطة القضائ*ة محترمة وأن العمأن قرارات السلطة التشرbع*ة و  ،المقررة

 القانون.

 ة الخط� واإلجراءات والس*اسات الموضوعة لتنفیذ المهام المطلوBة.ءالتحقK من مدD .فا .5

ة المرسومة من خالل تقی*م العاملین ومراقBتشج*ع العاملین على االلتزام بتنفیذ الس*اسات اإلدارbة  .6

وابداعاتهم لم.افأتهم  همتصرفاتهم مقارنة Bما منح لهم من تفو*ض، وأ*ضًا الكشف عن میزات

 وتحفیزهم.

 إتخذها المخط�. التي ق*اس أثر أ� تعد*الت في الخطة وتحدید مدD صحة القرارات .7

نجاح وتطور وتقدم أ� مؤسسة، وتساهم في حل  فيد وHمFن إستنتاج من خالل هذه األهداف ان الرقاOة لها ی

 المشFالت التي تعرقل عملHة اتخاذ األعمال المحددة.

 الممارسات الرقاب*ةنواع أ) ٢/٢/٣(

یختلف المسمى للرقاOة Oاختالف االساس والهدف منها، فنحن نمارس العدید من الممارسات واالشFال 

تصنیف الرقاOة تOعًا لعدة أسس ومعاییر ولكل نوع مهامة الرقابHة الرقابHة في بیئة االعمال، ومن ثم HمFن 

 -وفHما یلى Oعض هذه االنواع :

ة ) وهنا تنقسم الرقا33،34B،ص ص 2002أوًال:الرقاBة على أساس المستو*ات اإلدارbة (فرbد واخرون،

 :داخل المنظمة على ثالث مستو*ات

 :الرقاBة على مستوD المنظمة .1
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Hقها وذلك للوقوف على مدn تحق في تقیHم األداء الكلي خالل فترة زمنHة معینة الرقاOةهذه تتمثل  

 الخطة. منهداف المطلوOة لأل

معدل العائد على االستثمار، حصة المنظمة في السوق،  قHاس ال̀رحHة، :وHمFن قHاس هذا األداء من خالل

 نمو المبHعات ... الخ.

التصحHحHة  تالقHام Oاإلجراءا فیتوجبالتقیHم أ� انحرافات  وضحأظهرت أو أوFما یترتب على الرقاOة إذا 

 ووضع الخط�، إجراء تعدHالت في الهFHل التنظHمي، توجHه دافعHة األفراد ،هدافمثل (إعادة تصمHم األ

 داخل المؤسسة). وتحفیزهم

 الرقاBة على مستوD العمل*ات:  .2

ي تتم داخل نشطة التالمختلفة في جمHع الوظائف واألات داء الیومي للعملHتقیHم األ فيالرقاOة هذه  تتمثل

 المنظمة مثل (التسو(h، االنتاج، العمال... الخ).

ف و وقلل ؛التلى عدد ساعات تشغیل اآلإ ةعدد الوحدات المنتجمعرفة نسOة إجمالي خالل  منیتم التقیHم هنا و 

Hفاعل nضًا معرفة نصیب الوحدة من أو  ؛ة ساعة تشغیل االلةعلى مدH.ةHعHالمصار(ف الب 

تشغیل ( التي ̀رما تكون ة إجراء التصحHحات Hالرقاباإلدارة على  ،� خلل من خالل التقیHمأ وفي حال ظهور

ما  على حسب ز(ادة مراقOة الجودة ...الخ)أو تعدیل معدالت تشغیل اآلالت، أو ، العمال وقتًا إضافHًا مثالً 

 .نتائج الرقاOةHظهر من 

 الرقاBة على مستوD الفرد:  .3

 سOة لعمله.نتاج Fل فرد OالنإاقOة سلوFهم وذلك من خالل تقیHم فراد ومر داء األأتقیHم  فيتتثمل الرقاOة هنا 

Hقوم بإعدادها رؤساء العمل، وأHضًا من خالل مقارنة المبHعات إلى عدد  تيتم التقیHم من خالل التقار(ر الو(

 رجال البHع ومن ثم قHاس متوس� البHع لكل رجل.

 ثان*ًا: على أساس الهیئة أو الجهاز الذ� *مارس الرقاBة: 
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 ة Fما یلي: HالرقابالعملHة وهنا یتم تصنیف الرقاOة على أساس خمس هیئات تمارس 

 :)13، ص٢٠٠٢المال*ة(Bعیرة،الرقاBة  .1

جهزة متخصصة OشFل مرFز� مثل هیئة الرقاOة المالHة، ودواو(ن المحاسOة والمراجعة، و(تم أHقوم بها  •

ها المحاسبي.  المراقOة المالHة عن طر(h رقاOة السجالت والمستندات والدفاتر، وطر(قة المنظمة بإسل̀و

 . لHة والمادHة سواء للدولة أو المنظمةالحفاÏ على الممتلكات الما فيHساهم هذا النوع  •

 :)8،6، ص ص ٢٠١٠الرقاBة اإلدارbة (بلوم، .2

لتنظHمHة تحقیh األهداف ا :FHون غرضهاو اإلدار(ة المرFز(ة والالمرFز(ة، مثل رقاOة السلطات واألجهزة ت §

 عن طر(h إنجاز االستراتیجHات المحددة مسOقًا، أ� تحاف~ على التوازن بین الوسائل واالهداف.

الها، المنظمات وأعم اتتمارس على إدار  التيخر تعتبر الرقاOة اإلدار(ة وظHفة من وظائف اإلدارة آOمعنى 

 والتي تقوم Oاإلشراف علیها عادة هیئة متخصصة بها.

 التشرbع*ة والتنفیذ*ة والقضائ*ة:الرقاBة  .3

تظهر هذه الرقاOة عادة في الدول التي تأخذ Oالنظام البرلماني حیث Hقوم على أساس الفصل بین السلطات 

 ).11، ص ٢٠١٩الثالث (التشر(عHة والتنفیذHة والقضائHة) (العزب،

 لها حh إصدار وسن القوانین وٕاعداد الخطة والموازنة التيفتعتبر الرقاOة التشر(عHة في الدولة هي السلطة 

 ).7، ص ٢٠١٠العامة للدولة وتحدید هFHل التنظHم اإلدار� العام (بلوم،

 ) فتمثل طر(قة أخرn لمراقOة السلطة التنفیذHة في الدولة.24، ص٢٠١١أما الرقاOة التنفیذHة (الدستور،

اOة قانون وحماHة مصالح المواطنین والمجتمع، أ� تقوم Oمهمة الرقبینما تتمثل الرقاOة القضائHة في مبدأ سHادة ال

 للتحقh من مدn مشروعHة األعمال التي تقوم بها اإلدارة العامة وتوقHع العقوOات في حالة المخالفة.

 أساس أطراف التعاقد مع المنظمة: ثالثًا: الرقاBة على

 -HمFن تصنHفهم إلى نوعین:و  ،یینالحساب ،والمراقبین ،المراجعین :وHقصد Oأطراف التعاقد
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 تمارسها المنظمة داخل محHطها، واHضًا FOافة يتختص بجمHع األنشطة والمهام الت -:الرقاBة الداخل*ة .1

مانًا تقوم OالمراقOة وذلك ض التيالمستوHات اإلدار(ة، Fما Hمنح في العادة استقالًال عن جمHع اإلدارات 

 ).15،ص٢٠١٦(السامرانى ،ه Hمارس بها هذا الجهاز اعمال التيالكHفHة  فيلعدم التأثیر 

 لتياHطلh علیها مFاتب المراجعة الخارجHة وهى تقوم Oمراجعة التقار(ر والموازنات  -:الرقاBة الخارج*ة .2

داخل  خلh التوازن  فيHعدها جهاز المراجعة الداخلHة وتقوم بإعداد التقیHم ،وهى تعتبر أداة فعالة 

 ).2،ص٢٠١٦المنظمات اإلقتصادHة (الحسانى ،

ونستنتج مما سبh أن أنواع الرقاOة متداخلة ومتراOطة أ� أن المنظمة الواحدة یوجد بها العدید من أشFال الرقاOة، 

 نواع الرقاOة ولHس جمHعها.أسردنا Oعض  وقد

 ) معاییر الرقاBة الدول*ة٢/٢/٤( •

ار تقار(رها هامها الرقابHة وٕاصدجهزة العلHا للرقاOة في أداء معتمد علیها األت التية األدا تعد معاییر الرقاOة 

ة الخاضعة الوحدات االقتصادH فيتمثل الوسیلة التي تستخدمها إلخOار المستفیدین منها وأصحاب المصلحة و 

والتأكید  ،FOفاءة وفعالHة االستخدام األمثل للموارد المتاحة لىدات ومعرفة قدرتها علرقابتها عن أداء هذه الوح

 ). 3،ص٢٠١٩عبدالحسین ،(على حسن التصرف Oالمال العام 

فعلHة أصOح من الضرور� تفعیل آلHات المعاییر الدولHة لألجهزة العلHا للرقاOة Oما HمFن تحقیh آلHات 

معاییر الدولHة لرقاOة (دلیل الیر الدولHة لممارسة مهنة االرقاOة OشFل فعال وأكثر Fفاءة، وفHما یلى Oعض المعای

 -مارسة المهنHة للتدقیh ومعHار رقاOة الجودة):مل

 ) األستقالل*ة والموضوع*ة:١١٠٠( مع*ار رقم/ أوالً 

 نص المع*ار على:

 ، و(جب على المدققین أداء عملهم OموضوعHة".ن FHون نشا¾ التدقیh مستقالً أیجب "

 تفسیر المع*ار :
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تهدد  تيالالتحرر من الشرو¾ والظروف  ذلكHقصد بو  ،ستقاللHة في عمل المدقhأكد المعHار على اإل

ستقاللHة على نحو غیر متحیز، ولكي یتسنى تحقیh درجة اال واجOاتهقدرة المدقh أو الرئHس التنفیذ� على تنفیذ 

الالزمة لألداء الفعال لمسؤولHات نشا¾ التدقیFH hون للرئHس التنفیذ� للتدقیh امFانHة الوصول المOاشر ودون 

 ةأ� قیود إلى اإلدارة العلHا ومجلس اإلدارة، وHمFن تحقیh ذلك من خالل التOعHة المزدوجة للتدقیh مع اإلدار 

 ومجلس اإلدارة.

أما الموضوعHة فHقصد بها موقف ذهني غیر متحیز HمFن المدقh من أداء مهامة على نحو یجعلهم یؤمنون 

Oسالمة نتائج أعمالهم وعدم قHامهم Oأ� تضحHات على حساب جودة العمل الذ� یؤدونه، وتقضي الموضوعHة 

 Oعدم تOعHة احFام المدققین ألداء اخر(ن.

 ) لرقاBة الجودة: ١مع*ار رقم ( /ثان*اً 

 نص المع*ار:

ٕاجراءات مصممة لتعز(ز وجود ثقافة داخلHة تقر Oأن الجودة عنصر و ینOغى أن تضع الشرFة سHاسات 

(أو  مثل هذه السHاسات واإلجراءات من المدیر التنفیذ� للشرFة يو(نOغي أن تقتض .أساسي في أداء العملHات

تحمل  )أو ما FHافئه(من FHافئه من المنصب) أو في حال Fان مناسOًا، المجلس اإلدار� للشرFاء في الشرFة 

 الشرFة. فيالمسئولHة المطلقة فHما یخص نظام رقاOة الجودة 

 تفسیر المع*ار:

قافة ث ة لتعز(زممحاسOة صHاغة سHاسات وٕاجراءات مص"یجب على Fل جهاز أعلى للرقاOة المالHة والم

داخلHة، وتعزز أن الجودة أمر اساسي في أداء Fافة أعمالها. و(جب أن Hضع مثل هذه السHاسات واإلجراءات 

 رئHس الجهاز حیث یتحمل المسؤولHة العامة عن نظام رقاOة الجودة".
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قائمین لومما سبh یتضح أن معاییر الرقاOة تعتبر OمثاOة إرشادات تفصیلHة توفر إطارًا عامًا للتأكد من أن ا

واستقاللHة (جودة الرقاOة) في التخط�H والتنفیذ واالOالغ عن نتائج  ةونزاه Fفاءة واوُ على العملHة الرقابHة ذَ 

 أعمالهم.
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 : الذ.اء االصطناعي والرقاBة) المBحث الثالث٢/٣(

  استخدام تقن*ات الذ.اء االصطناعي في تنفیذ المهام الرقاب*ة) ٢/٣/١(

استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي في مهنة التدقیh والمحاسOة ال تعد فFرة جدیدة إال أنه قد FHون  إن 

د ظهر Oالفعل قأثرها أكبر أهمHة في األعوام التالHة Oسبب التطورات الكبیرة في مجال التكنولوجHا والمعلومات، ول

 The BigشرFات التدقیh األ̀رع الكOار (حیث أن  التدقیh والمحاسOة مهنةتأثیر الذFاء االصطناعي على 

Four) وهي (KPMG, PWC, EY, Deloitte(  اء االصطناعيفي  الستثمارعلى اتتنافسFا الذHتسعى و  تكنولوج

 FKPMGتب مبین Fل من تعاون للحصول على أدوات تتمتع بتقنHة الذFاء االصطناعي، فعلى سبیل المثال تم 

 سمىتم تطو(ر منصة تالستخدامها في عملHات التدقیh الرقابHة، و  ةلتطو(ر أدوات تدقیh ذIBM HF شرFةو 

)KPMG Calra( .ة لرصد المخاطرHانات غیر التقلیدHوالتي من أهدافها تحلیل الب 

والذ� HمFنه تتOع ورصد  الذFاء االصطناعيتقنHة Oاستخدام  PWCمFتب Fما تم تطو(ر برنامج ذFي من قبل 

وصHات ذات تقدHم تن أ� عملHات غیر طبHعHة قد تظهر في حساOات الشرFة وتمFن استخدام تلك التقنHات م

 .تحلیل بHانات العمالء Oسرعة فائقةبناء على  قHمة مضافة

حیث  ات، أصOح تأثیر الذFاء االصطناعي واضحًا في مجال الحصول على البHانفي الوقت الحالي 

مة على وهذا Hعني أن التكنولوجHا القائ .ٕاجراء المقارنات، و والتحقh من صحتها استخراج البHاناتOاإلمFان Oات 

ة ، وجعلها قابلتحدید موقع المعلومات ذات الصلة، واستخراجها من الوثائh الذFاء االصطناعي قادرة على

 ستوn وقت للمجاالت التي تتطلب حFمًا أعلى م، الذ� HستطHع أن FHرس المز(د من اللمدقhتخدام OالنسOة للالس

 .)F )Kokina & Davenport, 2017اتخاذ القرارات ووضع الخط� االستراتیجHة

 :العمل*ات الرقاب*ةتقن*ات الذ.اء االصطناعي في  استخدامBعض تجارب  •

 التدقیh في عملHات الذFاء االصطناعيأوضحت إحدn شرFات التدقیh األمر(HFة تج̀رتها في توظیف  

حیث تحتو� اآللة على خوارزمHات مدمجة تساعدها على التعلم بناًء على  ،اآلليالتعلم  استخدام حیث یتم



 30 

تستخدم منصة البرامج الذFاء االصطناعي ونقا¾ التحFم المختلفة (المعاییر) بها، و  المعامالت التي یتم تغذیتها

امالت في مجموعات: عالHة المخاطر، أو متوسطة ثم تضع تلك المعلتحلیل المعامالت في دفتر األستاذ العام 

جب رفة المعامالت التي یOشFل عشوائي لمع حیث ساOقًا Fان یتم االختOارالمخاطر، أو منخفضة المخاطر. 

 . )F )Bowling, 2019انت أقل فعالHة إال أن تلك الطر(قةمراجعتها، 

 ، حیث OاإلمFان معرفة نسOة المخاطر وتحدیدهاأكثر شموالً الذFاء االصطناعي و(تضح من تلك التج̀رة أن 

 عند البدء في العملHة الرقابHة. 

Oعد  رمستوn آخإلى  مستوn من  تالتدقیh انتقلمهنة Fیف أن  أوضحت في Fور(اFما أجر(ت دراسة  

 ىعل - من خالل استخدام أدوات التحلیل  - الذFاء االصطناعي Hساعدحیث الذFاء االصطناعي،  توظیف

أخذ  االنتقال من(تHح استخدام البرمجHات المتخصصة في هذا المجال ، و تحلیل FمHة ضخمة من البHانات

مراجعة الحساOات على جمHع  إجراء القدرة علىإلى  عینات من مراجعة الحساOات في اختHار مجموعة فرعHة

hة ( عناصر التدقیOمن مفردات المجتمع٪١٠٠أ� بنس ( )Cho et al., 2018 .(  

 ةاجعإجراء المر من المدقh ن مH ِّFُ في مجال التدقیh الذFاء االصطناعي و(تضح من هذه الدراسة أن توظیف 

   .التدقیhمن جمHع عناصر  ٪١٠٠ نسOة تدقیhمحددة إنما HمFن لHس فق� على عینة 

عدد  HمFن تحلیل ، حیثاألكثر شیوًعا العقود اء االصطناعي في إجراءات تدقیhلذFاستخدام ا وHعد 

ن العقود Oاستخدام م اً لقائHاستخراج البHانات ت HمFن للمدقF ،hما الفعليقود OشFل مستمر في الوقت أكبر من الع

خHارات التجدید و  العقدومبلغ  العقدأدوات البرمجة وتحدید البنود ذات الصلة للمعالجة المحاسبHة مثل تار(خ بدء 

 تقیHم المخاطر في العقد OشFل أكثر فعالHة HمFن للمدقh. وOفضل تلك األدوات ء وما إلى ذلكواإلنها

)Dilmegani, 2020(. 

) Oعنوان (تأثیر الذFاء الرقمي واالصطناعي على مهنتي التدقیEY hوأكد التقر(ر الذ� أعدته شرFة ( 

أن FHون  رجحیFاء االصطناعي البHانات والذ تحلیلوالتمو(ل: استغالل فرص التكنولوجHا المغّیرة) Oأن عملHة 



 31 

ستكون و  ،قیhالمخاطر المتعلقة OعملHة التدقد ترتفع  اً Fبیرة لجودة التدقیh وخلh الفرص، ولكن أHض لهما فوائد

 hة الحاجة إلى المراجعة المستمرة للتوقعات حول التدقیHاء االصطناعي ضرور(ة لتلبFة والذHاألدوات الرقم

 والتأكید.

  hانات في التدقیHعد االستفادة من برامج تحلیل البOوF) برنامجIDEA(،  ة فيHت األجهزة الرقابFقد أدر

hاء االصطناعي في التدقیFات الذHة توظیف تقنHعلى األموال العامة الدول المجاورة أهم Ïعند استغالل ، والحفا

التي تمFن و فعال وفحص وتحلیل العملHات، تقنHات الذFاء االصطناعي في إدارة أنشطة التدقیh، والتخط�H ال

 ضمان جودة التدقیh وFتاOة التقار(ر.  من

دراسة إمFانHة إلى  تسعى فعلى سبیل المثال األجهزة الرقابHة العلHا في دولتي الكو(ت واإلمارات الع̀رHة المتحدة

hة والتدقیOات وٕاجراءات الرقاHاء االصطناعي في عملFة و  متتحیث  توظیف الذHة تإجراء دراسات تخصصHقن

، وعقد ورش العمل لتحدید مدn إمFانHة توظیف الذFاء اء االصطناعي على عملHات الرقاOةتطبHقات الذO Fشأن

 .)٢٠١٨البHان،  ;٢٠١٩الجاسم، ه (وٕاجراءات الرقاOة والتدقیh ونطاقاالصطناعي في عملHات 

یجHة الرقابي في ظل الذFاء االصطناعي ینعFس في استراتلمملكة الع̀رHة السعودHة فإن العمل وOالنسOة ل 

عدد من اإلجراءات لتسهیل عملHة التحول االلكتروني وأتمتة  حیث تبنى الدیوان ،الدیوان العام للمحاسOة

على  انFHون الدیو المنظومة إلى أن هذه هدفت  .حیث تم إنشاء منظومة الرقاOة االلكترونHة (شامل) ،العملHات

لكترونHة تطو(ر نظم وأدوات للمراقOة اإلتم ، و برقابتهمؤسسات والشرFات المشمولة مع جمHع التواصل الكتروني 

  .العملHات الرقابHةؤد� إلى تحسین ت اي بدورهوالتاإلنتاجHة والفعالHة،  رفعت من شأنها أنالتي 

 nة أدHادل تفعیل منظومة (شامل) االلكترونOة تHوجمع المؤشراإلى تسهیل عمل ،hة والوثائHانات المالHت الب

الرئHسHة وتحلیلها، وخفض تكالیف التشغیل واألعمال الورقHة. حیث قام الدیوان Oال̀ر� مع جمHع الجهات 

 .(الدیوان العام للمحاسOة) ٢٠٣٠ المملكةاییر الدولHة ورؤHة المشمولة برقابته، في سبیل مواكOة جمHع المع
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 الفصل الثالث

 تطبیK الدراسةمنهج*ة ) ٣/١(

تم و  ،تحلیل البHانات، وFذلك یناقش النتائج من إجاOات المستجیبینجمع و  یوضح هذا الفصل Fیف تم 

 في هذا القسم. والكمي الوصفياستخدام Fل من التحلیل 

إعداد تم االستبHان لقHاس أهداف الدراسة و ن الOاحثتا تمصم في جمع البHانات حیث االستبHان اعتماد طر(قةتم 

مقHاس  اعتمادتم و ، )٢٠٢٠دراسة السامراني والشر(دة (ومنها نموذج االستبHان بناء على الدراسات الساOقة 

 .لFHرت ذو الخمس نقا¾ للموافقة

 واختBار فرض*ات الدراسة الب*اناتتحلیل ) ٣/٢(

 :التحلیل الد*موغرافي للعینة المستخدمةأوًال/ 

المملكة ي فومFاتب التدقیh واألجهزة الرقابHة  شرFاتاألفراد العاملین في العینة المستخدمة في هذه الدراسة هي 

 الع̀رHة السعودHة. 

 .المهنة وذو� الخبرة والموظفین في مجال المحاسOة والمراجعةتم توز(ع االستبHان وملؤه من قبل أصحاب 

لمؤهالت واظHفي والمستوn الو  القطاعستجیبین Oما في ذلك الدHموغرافHة للمHصف هذا القسم الفرعي الخصائص 

 . وعدد سنوات الخبرة العمراألكادHمHة و 

 القطاع •

 كثر منأ أن نجد، للعینة ةالدHموغرافH البHانات تحلیل یبینوالذ�  )١رقم (Fما هو موضح في الجدول  

 Hعملون Oالقطاع الخاص.  )٪٣٠بینما أقل من ( ،من المستجیبین Hعملون Oالقطاع العام )٪٧٠(
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 للعینة ةالد*موغراف*الب*انات تحلیل ): ١الجدول رقم (

 المعلومات الد*موغراف*ة
 الوصف

(Description) 

 التكرار

(Frequency) 

 النسBة المئو*ة

(Percentage) 

 القطاع

 %70.8 75 العام

 %29.2 31 الخاص

 %100 106 اإلجمالي

 المستوD الوظ*في

 %60.4 64 موظف

 %12.3 13 إدار� 

 %21.6 23 إدارة متوسطة

 %5.7 6 اإلدارة العلHا

 %100 106 اإلجمالي

 سنوات الخبرة

 %23.6 25 أقل من خمس سنوات

 %36.8 39 سنوات ١٠ – ٥

 %11.3 12 سنة ١٥ – ١٠

 %28.3 30 سنة ١٥أكثر من 

 %100 106 اإلجمالي

 العمرbةالفئة 

٣٠ - ٢٠ 37 34.9% 

٤٠ - ٣١ 31 29.2% 

٥٠ - ٤١ 29 27.4 

 %8.5 9 سنة ٥٠أكبر من 

 %100 106 اإلجمالي

 المستوD األكاد*مي

 %0.94 1 ثانو� 

 %8.5 9 دبلوم

 FO 75 70.75%الور(وس

 %19.81 21 ماجستیر

 0 0 دFتوراه

 %100 106 اإلجمالي

 الشهادات المهن*ة

CPA 7 6.6% 

SOCPA 1 0.94% 

 %15 16 أخرn شهادات مهنHة 

 %77.4 82 ال یوجد

 %100 106 اإلجمالي
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 المستوD الوظ*في •

)، وهو أمر ٪٦٠غالبHة المستجیبین المشارFین في االستبHان Hعملون Fموظفین والذین Hمثلون نسOة ( 

سOة التنفیذHة من المستوHات اإلدار(ة والتي تمثل نمفهوم حیث أن الموظفین هم أكثر ممارسة للمهام والعملHات 

) وهو أمر ٪٦) من المستجیبین، بینما تمثل نسOة المشارFین في االستبHان من اإلدارة العلHا أقل من (٪٣٠(

 مفهوم أHضًا حیث تنشغل اإلدارة العلHا بوضع الخط� االستراتیجHة والتأكد من تحقیh أهدافها.

 الخبرة •

خبرة لدn المستجیبین، حیث أن غالبHة المشارFین OاالستبHان قضوا ما بین (خمسة) تتفاوت سنوات ال 

) وهم الذین ٪٢٨.٣)، والنسOة التي تلیها (٪٣٦.٨إلى (عشرة) أعوام في ممارسة المهنة والتي تشFل نسبتهم (

وات (خمس) سنلدیهم خبرة Oالمجال أكثر من (خمسة عشر) عام، بینما المشارFین الذین لدیهم خبرة أقل من 

)، أما المشارFین OاالستبHان الذین لدیهم خبرة ما بین (عشرة) إلى (خمسة عشر) عام ٪H٢٣.٦مثلون نسOة (

 ).٪١١.٣فHمثلون نسOة (

 الفئة العمرbة •

تمثل نما بی ،) سنة٣٠ - ٢٠من المستجیبین الفئة العمر(ة ما بین ( )٪٣٤.٩(األعلى نسOة التمثل  

 )٥٠ - ٤١) و(٤٠ - ٣١أما الفئتین العمر(ة ( ،) سنة٥٠(الفئة العمر(ة أكبر من ) ٪٨.٥النسOة األقل (

  ) على التوالي.٪٢٧.٤) و(٪٢٩.٢تمثالن نسOة (

 المستوD األكاد*مي •

)، بینما ٪H٧٠حملون درجة الFOالور(وس والتي تشFل نسبتهم أكثر من (أغلبHة المشارFین في االستبHان  

 نسOة) أما حملة الدبلوم فهم HشFلون ٪١والتي تشFل نسبته أقل من ( الشهادة الثانوHةمشارك (واحد) فق� Hحمل 

ال یوجد من بین بینما  )٪١٩.٨١(، وحملة درجة الماجستیر HشFلون نسOة ) من إجمالي المستجیبین٪٨.٥(

 دقیhوالت راجعةه وهو أمر متوقع حیث أن ممارسي مهنة المدرجة الدFتورا المشارFین OاالستبHان من Hحمل 
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سعي كثر من الأ وتأهیل المراجعوالتي من شأنها رفع Fفاءة  لحصول على الشهادات المهنHةالسعي لHمیلون إلى 

 .حصول على الشهادات األكادHمHةلل

 الشهادات المهن*ة •

ولHة الد (شهادة المعاییر Hحملون شهادات مهنHة مختلفة منها) من المستجیبین ٪١٥نجد أن نسOة (و  

محاسب قانوني شهادة Hحملون  )٪٦.٦(، ونسOة )PMPشهادة إدارة المخاطر،  ،SOCPA IFRSللتقر(ر المالي 

 .)HSOCPAحمل شهادة ((واحد)  ومشارك )،CPA(معتمد

 والك*في: التحلیل الكميثان*ًا/ 

الحصول على و  إجراء التحلیل اإلحصائي للبHانات وتم لالستجاOاتالتحلیل الكمي  ةول التالHابین الجدت  

د اتجاه العینة وتم تحدی .والنسOة، واختOار(ت)، وأخیراً تحدید اتجاه العینة ،واالنحراف المعHار�  ،المتوس�Fل من 

 لتالي:لوفقًا 

 درجة أقل درجة) / أكبر –تحدید اتجاه العینة الستبHان مصمم وفh طر(قة لFHرت الخماسي = (أكبر درجة 

(5-1)/5=0.8 
 

 وافO hشدةم وافhم محاید وافhال أ وافO hشدةال أ االتجاه

 4.2 – 5 3.4 – 4.2 2.6 – 3.4 1.8 – 2.6 1 - 1.8 الفئة

 

 رئHسHة وهي Fالتالي: تم طرح مجموعة من األسئلة والتي تقHس (ثالث) محاور

v  :اتأوًالHاستخدام تقن nاء االصطناعي  مدFفي الذhة التدقیHعمل. 

v  :ًاHةثانHة الرقابHالجودة في العمل hوتحقی hة التدقیHاء االصطناعي في عملFات الذHأثر استخدام تقن. 

v  :ةثالثًاHات الرقابHاء االصطناعي في تنفیذ العملFات الذHمعوقات استخدام تقن.  
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v /اء االصطناعي في  أوًالFات الذHاستخدام تقن nمد:hة التدقیHعمل 

 ة التالHةلفي عملHات التدقیh الرقابHة تم طرح مجموعة األسئلمعرفة مدn توظیف تقنHات الذFاء االصطناعي 

 :على عینة الدراسة

 في المنظمة التي تعمل بها هل یتم:

 استخدام أجهزة ومعدات ذات تكنولوجHا حدیثة لتطو(ر عملHات التدقیh/المهام الرقابHة ١س

 استخدام برمجHات ذات تكنولوجHا حدیثة في عملHات التدقیh/المهام الرقابHة ٢س

 تدر(ب المدققین على التكنولوجHا في مجال التدقیh ٣س

 استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي لدعم عملHات التدقیh/المهام الرقابHة ٤س

 االعتماد على استخدام برامج ذHFة لتطو(ر عملHات التدقیh/المهام الرقابHة  ٥س

) من أفراد عینة الدراسة أجابوا Oأنه یتم استخدام أجهزة ٪٦٨.٧) یوضح أن نسOة (٢الجدول رقم (  

F ،ةHالمهام الرقاب/hات التدقیHعملون بها لتطو(ر عملH ا حدیثة في المنظمة التيHا نجد مومعدات ذات تكنولوج

أن اتجاه العینة (موافh) للسؤال األول بینما اتجاه العینة (محاید) لOقHة األسئلة، ومن خالل ذلك ترn الOاحثتان 

أنه OشFل عام یتم استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي في عملHات التدقیh إال أنه لم یتم توظیف تلك التقنHات 

 OشFل Fامل وفعال حتى الوقت الحالي.   

 
 

v /ًاHة ثانHة الرقابHالجودة في العمل hوتحقی hة التدقیHاء االصطناعي في عملFات الذHأثر استخدام تقن: 

م طرح ت أثر استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي في عملHة التدقیh وتحقیh الجودة في العملHة الرقابHةلمعرفة 

 مجموعة األسئلة التالHة على عینة الدراسة:
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 hتتف nیلي: مع ماإلى أ� مد 

 Hساعد التأهیل العلمي للمدقh استخدام (التدقیh الرقمي) لتحقیh الجودة في عملHة التدقیh/المهام الرقابHة ٦س

 ٧س
Hساعد التأهیل العملي والكفاءة المهنHة للمدقh استخدام (التدقیh الرقمي) لتحقیh الجودة في عملHة التدقیh/المهام 

 الرقابHة

 برمجHات متخصصة (Oالتدقیh الرقمي) في تحقیh الجودة في العملHات الرقابHةHساهم استخدام  ٨س

 Hساهم استخدام األجهزة المتطورة وشFOات االتصال في التدقیh تحقیh الجودة في العملHات الرقابHة ٩س

 Hساعد استخدام (التدقیh الرقمي) في تحقیh الجودة في حف~ أوراق العمل ١٠س

 التدقیh الرقمي) في تحقیh الجودة في جمع أدلة اإلثOات Hساهم استخدام ( ١١س

 Hساهم استخدام (التدقیh الرقمي) في العملHات الرقابHة في تحقیh االستقاللHة والموضوعHة والحHاد ١٢س

أثر (أن اتجاه العینة (موافh) لجمHع األسئلة التي تقHس المحور الثاني ) ٣یتضح من الجدول رقم ( 

) ٪٨١.٥ث یتفh () حیالذFاء االصطناعي في عملHة التدقیh وتحقیh الجودة في العملHة الرقابHة استخدام تقنHات

ملHات تحقیh الجودة في العتساهم في األجهزة المتطورة وشFOات االتصال في التدقیO  hأن استخداممن العینة 

العملي، واستخدام برمجHات التأهیل Oأن Fل من  الدراسة عینةمن  )٪٨٠، وFذلك یتفh أكثر من (الرقابHة

ما بین  ة بنسOةFما اتفh أفراد العین ،Hساهمان في تحقیh الجودة في العملHة الرقابHة متخصصة Oالتدقیh الرقمي

Hساهم في تحقیh الجودة في جمع أدلة االثOات وحف~ أوراق  Oأن استخدام التدقیh الرقمي )٪٨٠.٣ – ٪٧٧(

 استخدام التدقیh الرقمي Hساهم في تحقیh) من أفراد العینة یتفقون Oأن ٪٧٦.٧وFذلك یتبین Oأن نسOة ( العمل.

 االستقاللHة والموضوعHة والحHاد.

 

v  /ةثالثًاHات الرقابHاء االصطناعي في تنفیذ العملFات الذHمعوقات استخدام تقن: 

سئلة التالHة تم طرح مجموعة األ معوقات استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي في تنفیذ العملHات الرقابHة لتحدید

 على عینة الدراسة:
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 إلى أ� مدn تتفh مع ما یلي:

  التدقیق برمجیاتل التكلفة المادیة الرقمي التدقیق استخدام معوقات من ١٣س

 االصطناعي الذكاء بتقنیات العلمي التأھیل نقص الرقمي التدقیق استخدام معوقات من ١٤س

 االصطناعي الذكاء بتقنیات العملي التأھیل نقص الرقمي التدقیق استخدام معوقات من ١٥س

 معلومات نظم لتطور وفق االصطناعي الذكاء برامج تطویر الى الحاجة الرقمي التدقیق استخدام معوقات من ١٦س
  التدقیق محل المنشآت/المنظمات في المحاسبیة

 التدقیق معاییر وفق الرقمي التدقیق عملیات لتنظیم واضح تحدید وجود عدم ١٧س

  الیدویة األنظمة تطبق مازالت المنشآت/المنظمات بعض نأ الرقمي التدقیق استخدام معوقات من ١٨س

 التدقیق عملیة في بسیطة برمجیات على االعتمادو االصطناعي بالذكاء المتعلقة باألنظمة مدققال ثقة عدم ١٩س

  االصطناعي الذكاء تقنیات في الكافیة الخبرةنقص  الرقمي التدقیق استخدام معوقات من ٢٠س

عوقات مالتي تقHس المحور الثالث () Oأن اتجاه العینة (موافh) لجمHع األسئلة ٤یتبین من الجدول رقم ( 

أحد معوقات  ) من العینة Oأن٪٧٩، حیث یتفh ()استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي في تنفیذ العملHات الرقابHة

مازالت تطبh األنظمة شآت/ المنظمات محل المراجعة حیث أن Oعضها استخدام الذFاء االصطناعي هو المن

 .منظماتالمنشآت/التلك معلومات المحاسبHة في التطور نظم  تتوافh معتطو(ر برامج هناك حاجة لو  الیدوHة

) hما یتفFأن نقص التأهیل العلمي وا٪٧٧O من أفراد العینة (H ات الذعد أحد معوقات لعمليHاء استخدام تقنF

 . االصطناعي في تنفیذ العملHات الرقابHة

 

مي لتدقیh الرقوغHاب المعاییر الواضحة ل أفراد العینة Oأن نقص الخبرة، ) من٪٧٥(من  أكثر (تفhو  

(تضح أHضًا من و  .الرقابHةمعوقات استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي في تنفیذ العملHات سبOان في الحد من 

واالعتماد  ؛عدم ثقة المدقO hاألنظمة المتعلقة OالذFاء االصطناعيو  ؛إجاOات أفراد العینة Oأن التكالیف المادHة

hة التدقیHطة في عملHسO اتHاب التي تحد من  ،على برمجOاء االصطناعيأحد األسFات الذHفي  استخدام تقن

    .تنفیذ العملHات الرقابHة
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 الفصل الراBع

 تمهید )٤/١(

Hات في تنفیذ العملتم العمل على هذا الOحث Oغرض دراسة استخدامات تقنHات الذFاء االصطناعي  

ما یخص الجزء Hفإلى جزئین أساسین: الجزء النظر� والجزء العملي. تقسHم الOحث ب فقامت الOاحثتان، الرقابHة

ورة، والكتب، والمقاالت العلمHة المنش ،الدراسات الساOقةمنها: عدة مصادر على  الOاحثتان النظر� فقد اعتمدت

 ومواقع الهیئات والمنظمات ذات االختصاص. 

ل تجمHع بHانات الدراسة من خال جرn التحلیل الوصفي والكمي، حیث الجزء العملي  تضمنفي حین  

املین في مجال األفراد الع ستهدفةوتمثل عینة الدراسة الم ،على عینة الدراسةوتوز(عه االستبHان تصمHم نموذج 

  .في المملكة الع̀رHة السعودHة العام والخاص ن:التدقیh والمراجعة في القطاعی

  ما یلي:  نستعرض في هذا الفصلسوف و  

 .) نتائج الدراسة٤/٢( •

 توصHات.) ال٤/٣( •

 ) نتائج الدراسة٤/٢(

في المهام الرقابHة وذلك من خالل طرح عدة استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي الOحث إلى دراسة لقد هدف 

 الت لغرض التوصل إلى أهداف الOحث وهي Fالتالي:تساؤ 

 .التعرف على مفهومي الذFاء االصطناعي والرقاOة/ ١

 جعة.ا/ التعرف على مدn استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي في مهنة التدقیh والمر ٢

عالHة في والفوتحقیh الجودة  الرقابHة العملHاتفي  االصطناعي/ التحقh من أثر استخدام تقنHات الذFاء ٣

  .العملHات الرقابHة

 استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي في العملHات الرقابHة./ تحدید معوقات ٤
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 دام تقنHاتعالقة بین استخأن هناك أ�  الOحثنجد أن النتائج تؤ(د فرضHات الدراسة بHانات تحلیل خالل ومن 

hة التدقیHاء االصطناعي وعملFة یرفع جودة ، حیث أن الذHات الرقابHاء االصطناعي في العملFاستخدام الذ

  وفعالHة الرقاOة.

 ن إلى النتائج التالHة:ثتاالOاح توصلتولقد 

 یتم استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي في عملHات التدقیhفي المملكة الع̀رHة السعودHة OشFل عام  .1

ه لم یتم توظیف إال أن والبرمجHات المتطورة ذات التكنولوجHا الحدیثة)األجهزة والتي تتمثل في ( والرقاOة

O اتHامل وفعال حتى الوقت الحاليتلك التقنF لFش. 

Hة في مجال المعلومات المالفي عملHات التدقیh  والتعلم اآللي تقنHات الذFاء االصطناعياستخدام  .2

 تتعلم نظم الذFاء االصطناعي Oاستمرار وتتكیف مع البHاناتحیث ، مراجعةالت یز(د من جودة واآلال

  المز(د من البHانات. مع معالجة االنحرافاتحتى تتمFن من تحسین دقة Fشف  المدخلة

عمل، ع أدلة االثOات وحف~ أوراق الHساهم في تحقیh الجودة في جماستخدام تقنHات الذFاء االصطناعي  .3

 الموضوعHة والحHاد.تحقیh االستقاللHة و و 

كالیف Hعمل على خفض الت، Fما عمل المدقHhساهم توظیف تقنHات الذFاء االصطناعي في تقلیل حجم  .4

 .المترتOة على الساعات الیدوHة للOحث والتحلیل

ة الیدوHة تطبیh األنظم هوفي العملHات الرقابHة من أبرز معوقات استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي  .5

معلومات التطور نظم  تتوافh معتطو(ر برامج إلى  حاجةوالمحل المراجعة شآت المنفي Oعض 

اضحة والخبرة، وغHاب المعاییر الو  نقص التأهیل العلمي والعمليFما أن . المنشآتتلك المحاسبHة في 

اعي معوقات استخدام تقنHات الذFاء االصطن أسOاب من عدتُ  العالHة المادHة یفلاللتدقیh الرقمي والتك

  في تنفیذ العملHات الرقابHة.
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  التوص*ات )٤/٣(

معظم أOحاث الذFاء االصطناعي في المراجعة ة نجد Oأن Oالرجوع إلى الدراسات واألOحاث الساOق 

 خبراء الذFاء االصطناعي مع عدم مشارFة والمراجعة من قبل Oاحثین في مجال المحاسOةأعدت والمحاسOة 

إذا یh ومهنة المحاسOة والتدقالذFاء االصطناعي  ه األOحاث، حیث سیتم تحسین الOحث في مجالإجراء هذفي 

 . معاً  وOاحثو الذFاء االصطناعيفي مجال المحاسOة الOاحثون عمل 

مبیوتر علوم الك المحاسOة ومجال سد الفجوة بین مجال والتدقیh یجب على الOاحثین في المحاسOةف 

 رقابHة.والعملHات ال الذFاء االصطناعي لتحسین التدقیhوالذFاء االصطناعي والبدء في التعاون مع Oاحثي 

ا مالمهام الرقابHة و في مدn استخدام تقنHات الذFاء االصطناعي وحیث هدف هذا الOحث إلى دراسة  

طاعین العام OالنسOة لمهنة التدقیh في Fال القفي العملHات الرقابHة  Hحقh الجودة إذا Fان استخدام تلك التقنHات

  .في المملكة الع̀رHة السعودHةوالخاص 

نتائج في الفقرة الساOقة ومن أهمها Oأن استخدام الذFاء االصطناعي في العملHات ال أبرزFما استعرضنا  

 یلي: ماOن توصي الOاحثتافي التدقیh. وعلHه  الرقابHة Hحقh الجودة

اقتناء رورة ضتضمین االستراتیجHات عة والتدقیh على جاألجهزة الرقابHة ومFاتب المراأن تعمل O نصحیُ  .1

ساعد المدققین تأن أن من شأنها  تفعیل تقنHات الذFاء االصطناعي على الشFل األمثل، حیثو 

الوقت وز(ادة  وOالتالي توفیر، كة للوقتالشاقة والمستهلالروتینHة والمهنیین من خالل االهتمام Oالمهام 

 .والفعالHة اإلنتاجHة والكفاءة

2.  ُHعلى تعمل  قترح أن hاتب المراجعة والتدقیFة ومHة  اءةالعمل والكف تحسین سیراألجهزة الرقابHوالفعال

رار تقلیل المخاطر واألض من خالل استغالل تقنHات الذFاء االصطناعي والتي من شأنها أن تعمل على

 .والعمل على معالجتها تحدیدها في وقت أقربمن خالل 
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على  حصولال ه منالتي تمFنتقنHات الذFاء االصطناعي  االستفادة من المدقh والمهنيعلى یجب  .3

دة بHانات عالHة الجو  حیث توفر تقنHات الذFاء االصطناعي، ة FافHة مالئمة لمراجعة الحساOاتأدل

 .هاتكفل سالمة البHانات وأمن

 نراجعة العمل على تذلیل المعوقات التي من شأنها أن تحد مماألجهزة الرقابHة ومFاتب الیجب على  .4

 hاتتطبیHاء االصطناعي، وذلك من خالل  تقنFالمجالالذO فاءة العاملینF العمل على تأهیل ورفع 

h)ةتدر(بعقد البرامج ال عن طرH  اإلضافة إلى اعتماد برا (ة،تطو(ر الوO ا متطورة.تكنمج وأجهزة ذاتHولوج 

على  ل�H الضوءتسإذا قام الOاحثون في المجال بالمثیر لالهتمام من Oأنه سFHون  الOاحثتان ترn وأخیرًا  

، Fما Fل موسعOش الOحثهذا  إلیهاالمخاطر الرقابHة حیث لم یتطرق وتقلیل في تحدید  دور الذFاء االصطناعي

ي مهنة فتقنHات الذFاء االصطناعي تحد من استخدام التحدHات أو العوائh التي آلHات تذلیل Hُقترح دراسة 

     التدقیh والمراجعة.
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