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 ملخص الدراسة
ات الضةةةةةة    اليخانتقنخات تحلخل ورقاي  واقع وسةةةةةةيل تسعخل اسةةةةةةت دا   التعرف علىالى  هدفت الدراسةةةةةة  
"Big Data  " ت دت واع، يج هورخ   صةةةةةةةر العريخ  يالجهاز ال ركزي لل حاسةةةةةةةياتفي ع لخات التدقخق

ي  تلف القطاعات العا لخن  ال راجعخن ن  وتكون  جت ع الدراسةةةةةةةةةةة  ،على ال نهج الوصةةةةةةةةةةةسي الدراسةةةةةةةةةةة 
، واسةةةةت د ت الدراسةةةة  ال دققخن(  ن 65في عدد ) ، وت ثلت عخن  الدراسةةةة يالجهاز ال ركزي لل حاسةةةةيات

(، خ  حاور أساس سيعأداة االسةتيخان لج ع ال علو ات  ن عخن  الدراس ، حخ  ت  ع ل استيان  م لت )
  ا خلي:ال عالج  اإلحصائخ  لليخانات، و ن أه  النتائج التي توصلت الخها الدراس   تث  ت 

 في ع لخاتيصس  عا   (  ن ال يحوثخن خقو ون ياست دا  تكنولوجخا ال علو ات 90.5٪) -
( ٪56.6) ،دورات فأكثر" في  جال التدقخق 7(  ن ال يحوثخن قد حصلوا على "٪5.45) ،التدقخق

(  ن ال يحوثخن ٪5..6) ،دورات في  جال تكنولوجخا ال علو ات 3حصلوا على أقل  ن 
 ولكن يمكل غخر إحترافي، )اليخانات الض    تقنخات خست د ون أدوات تكنولوجخا ال علو ات )

ال يحوثخن خعتقدون ي ساه   تكنولوجخا ال علو ات في تطوخر  هن  التدقخق )يدرج  (  ن 93.8٪)
الجهاز ي ت تكنولوجخا ال علو ات ال ست د  أه  تقنخا ،كيخرة، ويدرج  كيخرة جدًا على الترتخب(

 .(9.2" ي توسط )اإلرمخف اإللكتروني "و "  ال كتي  اإللكترونخ  " هيال ركزي لل حاسيات 
رتي  "توفخر الوقت والجهد" فى ال  و" الع لخات الحسايخ  والكتايخ  يسرع  ودق  أكير إنجاز"جاء  -

كثر عناصر األه خ  لتطيخق أدوات تكنولوجخا ال علو ات في الجهاز ال ركزي األولى أل
"سهول   و  "وفي ال رتي  التالخ  جاءت أه خ  "احتساب عخن  التدقخق يمكل أكثر دق ، لل حاسيات
هائل  ن ال علو ات واليخانات"، و "إ كانخ  إطالع ال دقق على القوانخن والتمرخعات  استرجاع ك 

 .ال ؤثرة في ال نمأة ال راد تدقخقها"
 ن وجه  نظر "  Big Dataاليخانات الض    "تقنخات تحلخل ورقاي    اطر تطيخق  ثل أيرز تت -

عوائق ثل أه  تت ، و اإللكترونخ ""تعرض اليخانات وال علو ات الى   اطر القرصن  ثخن في ال يحو 
نقص التدرخب والتأهخل " في"  Big Dataاليخانات الض    "تقنخات تحلخل ورقاي  است دا  

للتعا ل  ع هذه التقنخات  ن تكنولوجخا ال علو ات ياإلضاف  إلى التكلس  ال الخ  الطائل  لتطيخق 
خص على هذه العوائق  ن  الل ت ص   ا دفع الجهاز ال ركزي لل حاسيات للتغلبهذه التقنخات، 
الكافخ  لثقل  هارات السنخخن وتوفخر كاف  السيل واألدوات التكنولوجخ  ال طلوي  ال الخ  اإلعت ادات 

  للتطيخق.
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عقد دورات هي "  Big Dataاليخانات الض    "تقنخات تحلخل ورقاي   إست دا سيل تقعخل أيرز  -
ليخانات الض    اتقنخات تحلخل ورقاي  تدرخيخ  ل دققي الحسايات لتدرخيخه  على كخسخ  است دا  

"Big Data  " "تدرخب وتأهخل ال دققخن حدخثي التعخخن لت كخنه   ن  و في كاف   راحل التدقخق"
 .في ع لخات التدقخق" يصس  عا   است دا  تكنولوجخا ال علو ات

 تع ل على "Big Dataاليخانات الض    "أن تقنخات تحلخل ورقاي  توصلت الدراس  الى وا خرًا  -
إثيات جدخدة فى ال راجع  ، وذلك   ن  الل زخادة أمكال وصور أدل  اإلثيات  أدل  إضاف 

ال ست د   سواء كانت أدل   الخ  أو غخر  الخ  ، ك ا أن اإلستعان  ي صادر  ارجخ  و راجع  
ظل تقنخات  فى النامئ  اإلثيات أن أدل ، ك ا  السحايخ  لها تأثخر فى مكل أدل  اإلثياتالحوسي  

جودة  هن  ال راجع ، وذلك  تع ل على تحسخن  "Big Dataاليخانات الض    "تحلخل ورقاي  
 قدرة وذات توكخدخ  أدل  اكثر تعتير الض    والتى اليخانات  ن الناتج  اإلثيات  ن  الل أدل 

  ن نوعت ال راجع  لع خل يامكال   تلس  ال ج ع  اليخانات وك خ  اكير، ك ا أن حج   تنيؤخ
اإلثيات ويالتالي وصول  راقب الحسايات الى رأي  هني أكثر دق   أدل  على اجراءات الحصول

 و صداقخ .
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  البحث: مقدمة
  تعددة  واقع إتاحتها  ن على والع ل وت زخنها إنتاجها خجري التي اليخانات  ن الهائل الك  أصيح لقد   

 إدارتها حال في مأنها  ن اليخانات الض    فهذه ال عرف ، على قائ   جت ع ألي رئخسًخا قوة  صدر
 .ال ست رة جت اعخ واإل قتصادخ اإل في التن خ   ؤثًرا إسهاً ا تسه  أنصحخح  نحو على

السترة  في رصدها ت  التي والها   التوجهات الجدخدة أحد "  "Big Dataالض    اليخانات وُتعد  
ج خع دول  في تصاالتواإل ال علو ات النامئ  لتكنولوجخا تجاهاتوذلك  ن  الل تناول اإل ، خرةاأل

 عن الجهات جت اعات واللقاءات وال ناقمات يخن كل  ن   ثلخنحخ  ُعقدت الكثخر  ن اإلالعال ، 
 ياإلضاف  الض   ، تست د  اليخانات التي وال ؤسسات الض   ، اليخانات تقنخات و زودي الحكو خ ،

 ال حددة األوضاع يعض تقتضخها قد رؤى جدخدة إضاف  يغرض األكادخ خ  ال ؤسسات  ن ياحثخن إلى
 .كل دول  في
 و صطلحات تقنخ  سرعات  ن لحقتها و ا  )ثانخ  النانو( الز ن فى السرخع  الطسرات أن المكك ا   

 وعرض  عالجاتها وطرق تااليخان ت زخن طرق و جدخدة ير جخات  ن ال عاصرة األع ال يخئ  فى جدخدة
 Extensible Business Reporting ال وسع  التجارخ  األع ال تقارخر  ثل اتهاوتطور   علو اتها

Language (XBRL)  السحايخ  الحوسي  تحوخه و ا Computing Cloud و علو ات تيخانا  ن 
 اليرا ج حز   ثل ال حاسيخ  اليرا ج فى والتطورات Data Mining اليخانات عن والتنقخب و عالجات،

ت واليخانا Enterprise Resource Planning ( ERP ) ال ؤسس   وارد ت طخط نظ  على ال عت دة
 الصناع   ن الرايع للجخل  وصوالً  ال تتايع  أجخالها فى الصناع  مهدته و ا ، Big Data الض   

(Industry 4)  عل  سعي أوجب   ا ال عاصرة، األع ال يخئ  وتعقد تطور على دلخل  خر لهى 
    .خراتغال ت هذه  ثل  ع وتتواكب تتكخف ووسائل أدوات نحو ال راجع 

ذ لتنسخ الرئخسخ  ال يادرات  ن واحدة للصناع  الرايع الجخل اعتيار األل انخ  السخدرالخ  الحكو   أعلنت لقد  
 وال ساهخ  التقنخات  ج وع "  هو للصناع  الرايع فالجخل  ، 2020 األل انخ  السائق  التكنولوجخا إستراتخجخ 
 الع لخات و راقي  ن وذجى، يمكل ال هخكل  الذكخ  ال صانع  الل  ن القخ   سلسل  لتنظخ  ال مترك 
نماء ، Cyber Physical Systems(CPS)  ال ادخ  الساخير نظ   الل  ن ال ادخ   إفتراضخ  نس   وا 

 وأنظ   ، Internet of Things (IOT) األمخاء إنترنت يواسط  الال ركزخ  القرارات وات اذ الواقع  ن
 (  ناسب(  تزا ن وقت فى اليمرخ  القوى  ع يخنه  فخ ا والتعاون واإلتصال (CPS) ال ادخ  الساخير

Hermann, et al., 2015).) 
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 وتست د  ال وجودة القخ   سالسل فى ال رون  زخادة إلى هدفاً ختعقخد ألكثر وهو للصناع  الرايع الجخل إن
 أدوات وتست د  ( تحلخلها، و نقلها، و  اليخانات ج ع)  :وهى   تلس   جاالت ثالث  فى التكنولوجخا هذه

 الناتج  اليخانات لج ع ، Drivers وال حركات Sensors اإلستمعار أجهزة  ثل اليخانات، على الحصول
 الطاق  واست دا  ال حخط  واليخئ  ال نتج وجودة اآلالت حال  تعكس التى التجارخ  والع لخات التصنخع  ن

 (.(Dai and Vasarhelyi, 2016   الخ... ال  زون، و وقع الع ال  وتكلس 
 هذه  ع كخفًا التأخض ال راجع  على خجب القاد ، الجخل نحو الصناع  فخه ت ضي الذى الوقت وفى   

ت اليخانا  ن كيخرة  ج وع  لج ع الجدخدة التقنخات  ن اإلستسادة الحسايات يل راقي وخ كن الجدخدة، اليخئ 
 للع لخات اآللى خلوالتمغ ، In Real-Time ( ناسب تزا ن ) وقت فى الحسايات ي راجع  ال تعلق 
 درج  ينسس خيدو فخ ا تتطور ل  لكنها ال اضى، العقد فى كيخرة  طوات ال راجع  حققت ولقد ،ال تكررة
 ذات كانت التى ال راجع  و دا ل أسالخب فيعض والحدخث ، ال تطورة اإلقتصادخات حققتها التى التطور
 وصل ال راجع  ع لخ  تطور على الع ل فإن لذلك اآلن،  ناسي  تكون ال قد أنها خيدو ال اضى فى قخ  
 اإلست رار أو ال ستقيلخ  صورتها في ال راجع  تيني الحسايات  راقيى على ىغخني حخ  حاس    رحل  إلى

 وال نظ خن، الحسايات  راقيى  ن كل  ن ال ستقيلخ  ال راجع   دا ل وستطلب التقلخدخ ، يالن اذج يالتقخد
 ( Dai and Vasarhelyi,2016التعدخالت) هذه تم ل وقد جوهرى  تعدخالت إجراء ال عاخخر وواضعي
 ال راجع ،  رات وعدد توقخت فى خراتغالت  ( 1 )
 اليخانات، تحلخل وطرق التكنولوجخ  األسالخب فى التعل  زخادة  ( 2 )
 العخنات،  ن يدالً  يالكا ل ال راجع   جت ع ا تيار على العت ادإ  ( 3 )
 واالستقاللخ ، النسيخ  األه خ   ثل  ساهخ  فى النظر عادةإ  ( 4 )
  عخار يتوفخر )ال عاخخر وواضعي وال نظ خن، الحسايات  راقيى(  الصل  ذوي األطراف وتكلخف  ( 5 )

 خكتسب أن الحسايات  راقيى  ن األه خ   غيال يصورة ختطلب الذي األ ر ال راجع ، ليخانات
 أول SOX قانون قد  ولقد( ( AICPA, Essay3,2015  والتحلخلخ  التقنخ  ال هارات يعض

 الحسايات  راقب تقخخ  على القانون هذا وخركز العا   المركات  راجع  تقوخض فى كيخر خرغخت
 ستكون التى ال ستقيلخ  اآلنظ   توكخد ىًا فجد  ه    طوة وهى الدا لخ ، الرقاي  أنظ   يمأن

 فرص  اآلن وال راجع  ال حاسي   هن  وتواجه  ارجخ ، ي صادر واإلستعان  و عخارخ  إلكترونخ 
 ال راجعخن على وخجب اآللى، خلغالتم  ن أعلى ل ستوى للوصول يال راجع  االرتقاء ل واصل 
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 التى يالطرخق  إلست راره  ال ستقيلخ  ال راجع  وتنسخذ إلعت اد الطرخق ا تخار ال طاف نهاخ  فى
  (AICPA, Essay 3,2015)ال ستقيل فى ال راجع  رتياطاتيإ ال عنخخن ال هنخخن تجعله 

 إذا  ا لتحدخد ال راجع خست د ها  علو ات أي هي أنها على ال راجع  في اإلثيات أدل  Arens عرفو 
 (.( Arens et al.,2013لل عاخخر وفقا صخاغتها ت  قد  راجعتها خت  التي ال علو ات كانت
 التقنخ  التجارخ  اليخئ  فى كافخ  تكن ل  ال راجع  فى اإلثيات أدل  لج ع التقلخدخ  النظرة فإن الواقع، وفى

 كانتًا دا لخ اإللكترونخ  اليخانات  ن األكير الجانب إنتاج خت  كان عند ا السايق فسى ،اً تقد  األكثر
 Caster) النظا  سجل  لسات طرخق عن الحسايات ل راقيى يسهول   تاح  ال علو ات تلك  صادر

and Verardo, 2007)   ،األرجح وعلىًا دا لخ إنمائها خت  ال قد الض    اليخانات فإن ال قايل، وفى 
 اآلنظ   وفى الض   ، لليخانات  ل وس  سار وجود يعد  تتس  ك ا الع خل،  قر  ارج تجهىزها خت 

 يخانات ال ارجخ ت اليخانا تعتير ال راجع   هن  أن حخ   ن طوخل  فترة  نذ السائد الرأى فإن السحايخ 
 . (Broun-Liburd and Vasarhelyi, 2015) صحتها فى الطعن ت  قد  وثوق 

 

 :البحث شكلةم -9
 وظهور للمركات، التأكخد ع لخات فى جوهرى يمكل   تلس  تكنولوجخ  يخئ  األ خرة السنوات أفرزت لقد

 أدوات لتوفخر أدت والتى الحدخث  األع ال  نظ ات تدع  التى التجارخ  الع لخات  ناً جد   تلس   ج وع 
 Broun- Liburd and) ال عقدة ال ماكل  ن جدخدة و ج وع  ، ،اً جذرخ جدخدة يخانات ويخئ 

Vasarhelyi,2015). 
 4Imagineering  لل راجع  الرايع للجخل لت خلخ / ا االيتكارخ  يال راجع  خس ى  ا أظهر التطور هذا   

Audit  االستمعار ألجهزة ال كثف االست دا  أن على ال سهو  هذا وأكدSensors،   الساخير وأنظ 
نترنت ،((IOT األمخاء ،إنترنت CPSs) ) ال ادخ   ،Internet of Services (IOS) ال د ات وا 

 نحو األ ا  إلى تسخر التجارخ  األع ال تنظخ ات جعل الذي األ ر ، Smart Factoryالذكخ  وال صانع
 وقت فى يذلك القخا  على ال ؤسس  قدرة  ع ، يالكا ل األع ال يخئ  وترايط وال رون  اآللى خلغالتم

 ىغوخني القرار، وصنع والتنيؤ، األ طاء، عن للكمف ياإلضاف  ، In Real Time)  ناسب (   تزا ن
 الجدخدة التكنولوجخا  ن واالستسادة خخراتغالت  ن ال وج  هذه  ع تتكخف أن الحسايات  راجع   هن  على

 تأكخدات  ستوى تعزخز وأ خراً  ال راجع ، نتائج دق  وتحسخن التوقخت،ض وت سخ ال راجع ، نطاق لتوسخع
 ..(Dai and Vasarhelyi,2016)يأك لها التجارخ  األع ال تنظخ ات
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  قدرتها حسب وتن سض ترتسع فالمركات الذهب،  عدن ي ثاي  الجدخدة اليخئ  هذه فى اليخانات وتعد   
دارة ج ع على  (.Davis II, et al.,2016)يها ال اص  اليخانات   ازن  ن تنافسخ  قخ   واست راج وا 

 التجارخ  األع ال وهذه التجارخ ، األع ال فى الجدخدة التداول ع ل  الض    اليخانات أصيحت ولقد 
 تيخانالا  ن هائل  ك خ  وهناك، ((Appelbaum,2017 لل نمأة  حت ل كأصل الض    اليخانات تعتير

  2.5 اً جد كيخرة يسرع  تدفقها خت  والتى   تلس  و  تنوع   صادر  ن عدخدة أمكال فى اآلن ال توفرة
 ماؤهانأ خجري التى اليخانات  ن ) صسرًا  18 ب  تيوعًا  واحد الرق  هو الكوخنتخلخون( ياخت كوخنتخلخون

 االجت اعي، التواصل وسائل  ن و ست دة  نظ  ، غخر ال ج وعات هذه و عظ ،  (IBM 2015) خو خا
نترنت االستمعار، وأجهزة   (Bauer and Schreckling 2013) .األمخاء وا 

 يسرع  تتغخر التي أو جداً  الكيخرة اليخانات  ن ال ج وعات تلك يأنها الض    اليخانات  ISACA عرفو 
 أو األيعاد ال تعددة اليخانات قواعد أو التقلخدخ  العالئقخ  اليخانات قواعد تقنخات ياست دا  تحلخلها لخت 

دارتها اليخانات على للحصول التقلخدخ  الير جخات أدوات   (ISACA,2013) تزا ن وقت في و عالجتها وا 
 

 ال جاالت يعضي ف ال هارات اكتساب أو ال عرف  تحسخن وفن عل  هو الض    اليخانات تحلخلك ا أن  
 وفى الض   ، ياليخانات الصل  ذات واإلرتياطات اآلن اط وتحلخل تحدخد  الل  ن  نها واالستسادة
 وهى ال الخ ، لقوائ اا علخه ترتكز التى واألرصدة ال عا الت  ن ختكون األساسي ال وضوع فإن ال راجع ،
ن وحتى (ERP) ال ؤسس   وارد ت طخط نظ  على تعت د التى ال نمأة فى عادة ال وجودة  أنظ   كانت وا 
 ذات الض   ت اليخانا يإست دا  الحسايات ل راجع  فرص  فهى فيالتالي ، الحج  كيخرة اليخانات ت زخن
 التحلخالت يإست دا  الض    اليخانات  راجع  وخت   راجعتها، خت  التى السعلخ  لليخانات ك ساعد الصل 

 الحسايات ي راجع  االهت ا  ذات ال سائل عن تكمف التى واالرتياطات اآلن اط  وتحلخل لتحدخد ال  تلس 
. (AICPA, ESSAY 4,2015) 

 اليخانات ياست دا  أفضل أداء لتحقخق كوسخل  الض   ت اليخانا إلى  تزاخد يمكل المركات تلجأو    
 ولكن واإلنتاجخ ، والكساءةن األ ا تعزخز رضغي فقط لخس الع لخات عن الناتج  ال نتظ   وغخر ل نتظ  ا

 وتحسخن السوائد تحقخق يخن التوازن (IT)ال علو ات تكنولوجخا وتحسظ وقوعها، قيل ياألحدا  للتنيؤ
  صوصخ  ل تطليات كيخر ينجاح اإلطار هذا تطيخق وخ كن ال وارد، واست دا  ال  اطر  ستوخات
 الض    اليخانات فرضت قد ، األ خرة السنوات ف الل ، (ISACA, 2013) وتحدخاتها الض    اليخانات
 .وتحلخلها الض   ت اليخانا لت زخن عالخ  كساءة ذات أدوات  ع جنب إلىًا جني الساح  على نسسها

(ISACA, VOL.1,2016) 
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 ال زخد ذلك يف ي ا ال علو ات، تكنولوجخا فى خراتغللت نتخج  كيخر حد إلى التقلخدخ  ال راجع  خرتغت ولقد
 كل  ع نترنت اإل عير ال عا الت است دا  وزخادة ،( ERP)ال تقد   ال ؤسسات  وارد ت طخط نظ   ن
ست دا  وال وردخن، الع الء  ن  تلليخانا السرخع  والزخادة ، Cloud Computingالسحايخ  الحوسي  وا 

 وال ست ر السرخع التطور لذلك نتخج  ظهرت و الحسايات، يو راقي اإلدارة قيل  ن لالست دا  ال تاح 
 (,AICPA ال راجع  فى التحدخات  ن  تنوع   ج وع  الساح  على ال علو ات لتكنولوجخا

Essay1,2015 ). 
  ن العدخد لتحقخق قرون لعدة )األول ال راجع  جخل( التقلخدخ  الخدوخ  ال راجع  ع لخات   ارس  ت  لقد

 الجخل( ال علو ات تكنولوجخا  راجع  أن  ن الرغ  وعلى يسخط ، أدوات على إعت دت و اإلحتخاجات
 على لخالج هذا  الل فخها المركات  عظ  إعت اد و ع السيعخنات،  في هرتلل راجع  ( ظ الثانى

 هذا وخنسب ال علو ات، تكنولوجخا خست د ون الحسايات  راقيى  ن ٪ 15 حوالي فقط يخن ا الك يخوتر،
 ازداد وكذلك ، ال هن  هذه فى والج ود التحسظ إلىًا نسيخ ال علو ات تكنولوجخا على االعت اد فى التأ خر
 تس ح أن مأنها  نى الت الجخدة الوسائل وجود لعد ًا وأخض ال تقاد   اللوائح يتزاخد الج ود هذا تأثخر

 )اليخانات تحلخل على والتدرخب ال علو ات تكنولوجخا خ لكون ال الذخن أي( التقلخدخخن الحسايات ل راقيى
 (.(Dai and Vasarhelyi,2016 ًا خدوخًا حالخ خؤدونهاي الت لل ها  اآللى التمغخلي
 سخستحخل أنه ك ا السايق ، األجخال  نًا نتاج تكون سوف الثال  الجخل  راجع  يأن القول وخ كن  

 الرايع الجخل  راجع  أن ك ا  تقاد  ، ويلوائح ال اضى يأدوات الحدخث  الض    اليخانات نظ  تأ خن
 وتوسخع الحالخ ، لإلجراءات ىاآلل خلغالتم  الل  ن الحسايات  راجع   هن  فى كيخر خخرغت سخظهر
 .( . Dai and Vasarhelyi,2016 ) الما ل  الجودة توكخد تحسخنًا وأ خر  التوقخت، وتقلخل نطاقها

ستجاي    األ رخكي القانونخخن ال حاسيخخن  ج ع قد  ال عاصرة ال راجع  يخئ ي ف خراتغالت لهذه وا 
(AICPA)  2015 عا  في  "لل ستقيل نظرة ال ست رة وال راجع  ال راجع  تحلخالت" يعنوان  نمور فى 

  عا  ن يداخ  ال راجع  تحدخات  ن يذلك خرتيط و ا ال علو ات تكنولوجخا تطور  الله  ن عرض
  الل ال راجع  تحدخات و راحل   2020 يعد  اي ال وصوال التكنولوجي التطور يداخ   ع   1945

 للحدود  راقي  أنظ   أوجيت  تياخن  يخئ   لقت ىوالت   2..9فى  الض    اليخانات فيظهور السترة، تلك
 ال نماة ي  ازن  تض خنه خ كن ال ى الذ يالقدر الض ا    ن ىه والتى ال ارجخ ، اليخانات ليخئ  الواسع 

  تعددة  صادر  ن الض    اليخانات على للحصول لل راجع ًا تحدخ وأوجب ال ارجخ ، ال صادر يخئ  أو
  ا إذا يخن التسرق  ي كان األه خ   ن ال راجع فى  الض    اليخانات دور تحلخل فعند ، تلقائخاً  لليخانات
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ي تعن أو الحسايات  راقيى قيل  ن يالسعل است د ها خت  ىوالت النوع نسس  ن ال زخد اليخانات تعنى كانت
 وتدفع ال راجع ، ى رأ إلعطاءًا تقلخدخ علخها خعت د التى اآلنواع  ن أكثر ال  تلس  اآلنواع  ن ال زخد

 إلى ال هخكل  اليخانات و ن ، ال الخ  غخرت لليخانا ال الخ  اليخانات  ن  اليخانات نطاق الض    اليخانات
 ال راجع  إلى ال ست رة ال راجع   ن واإلنتقال  ارجها إلى ال نظ   دا ل و ن ال هخكل ، غخرت اليخانا
 (.Predictive audit . AICPA, 2015) التنيؤخ  وال راجع  Remote audit يعد عن
 رضغي وذلك األسالخب  ن العدخد  الل  ن الض    اليخانات تحلخل خ كن التجارخ  األع ال  جال وفي 
 ال  كن  ن كان إذا فخ ا لليح   صياً   جاالً  تزال الى وه الع الء يتوجهات والتنيؤ ال  زون إدارة

 Yoon, et) ال راجع  أدل   ن كجزء الض    اليخانات تض خن الحسايات  راقب على ىغخني وكخف
al.,2015) ،خمخر حخ  و ناسب كاف خكون أن خجب ال راجع  دلخل فإن ال راجع  ل عاخخرًا ووفق 

 ,SAS No. 106) (Relevant) وال الء   (Reliable) ال وثوقخ  إلى(  Appropriate)ال ناسي 
AICPA,2004.) 

 تحلخالت فإن ال ثال سيخل فعلى األ رى التقلخدخ  ال صادر  ن أكثر اً فرخد دلخالً  الض    تاليخانا وتوفر
،  (Russom , 2011)يالع الء ال تعلق   اص  ويصس  ال راجع  ألهداف  سخدة الض    تاليخانا

 حد إلى وال راجع  ال حاسي   هنتى و  ارس  يخئ  خخرغت على ال قدرة النامئ  التقنخات لهذه وسخكون
 (Broun-Liburd and Vasarhelyi ,2015) .كيخر

   ا وال علو ات اليخانات  ن هائل ك  أ ا  تالحسايا  راقب تجعل الض    اليخانات يأن القول وخ كن
 اإلثيات أدل  واست راج وتحلخلها ال علو ات هذه على الحصول  هارات اكتساب ضرورة علخه خسرض
 االست رار على ال نمأة وقدرة ال الخ  القوائ  حول ال حاخد السنى رأخه تكوخن فى لل ساعدة وتقخخ ها  نها
 .الحسايات  راقب  سئولخات  ن ذلك وغخر

خق تحقعلى " الجهاز ال ركزي لل حاسةةةةةةيات يج هورخ   صةةةةةةر العريخ  تنص أهداف وا تصةةةةةةاصةةةةةةات و  
رقاي  فعال  على األ وال العا   ي ا خكسل ح اختها وضةةةةةة ان اسةةةةةةت دا ها االسةةةةةةت دا  األ ثل، والتأكد  ن 
تحقخق ال طط واليرا ج ال وضةةةةةوع  ألهدافها ويلوا غاخاتها، وذلك عن طرخق   ارسةةةةة  اال تصةةةةةاصةةةةةات 

ال ركزي لل حاسةةةةةيات الجهاز وتعدخالته، إذ ختولى  1222( لسةةةةةن  144قانون رق  )الال  ول  له ي وجب 
تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال األشخخخ ال الةامة األ رغ وهير ا  يج هورخ   صةةةةةةر العريخ 

 من األش ال المنصول عليها في القانون، كما يةاون مجلس النواب فى القيام بمهامه فى  ذه الرقابة

نساق  صةةةةةةةةةةةةةةروفاتها فيوذك من  الل  حدود االعت ادات الواردة في   راقي  تحصةةةةةةةةةةةةةةخل إخرادات الدول  وا 
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ا" هال خزانخ ، واالسةةةةةةةةةةتخثاق  ن كساخ  األنظ   والوسةةةةةةةةةةائل ال تيع  لصةةةةةةةةةةخان  األ وال العا   و نع العي  ي
  ارس .9، تارخخ االطالع الجهاز ال ركزي لل حاسةةةةةةةةةيات يج هورخ   صةةةةةةةةر العريخ  )ال وقع الرسةةةةةةةة ي 

ال ركزي لل حاسةةةةةةةيات يج هورخ   صةةةةةةةر العريخ   الجهازولتحقخق هذا الدور يالغ األه خ  فإن  (، 9.91
سادة  ن كاف  الوسةةةةةةائل العل خ  والتكنولوجخ  التي تسةةةةةةاه  في تحقخق أعلى  سةةةةةةتوخات سةةةةةةتخسةةةةةةعى الى اإل

يةةالجهةةاز ال ركزي الجودة في أع ةةال الرقةةايةة  والتةةدقخق على الجهةةات ال مةةةةةةةةةةةةةة ولةة  يةةالرقةةايةة ، وهو  ةةا حةةدا 
سادة  ن تكنولوجخا ال علو ات يمكل عا  ، وعلى وجه  اص سةتإلللل حاسةيات يج هورخ   صةر العريخ  

الجهاز ال ركزي لل حاسةةةةةيات يج هورخ   صةةةةةر ، وهو  ا خؤكد سةةةةةعى في تطوخر وتن خ  ع لخات التدقخق
 الى  واكي  التقنخات التكنولوجخ  واإلفادة  نها لتطوخر يخئ  الع ل في ال ؤسس .العريخ  

 تقدخ  وكذلك ،ن  هن  ال راجع ختحس  الل نوال ساه خن   خنهناك ضرورة لح اخ  ال ستث ر ك ا أن  
ال علو ات  جانب إلى اإلعت اد على ال علو ات غخر ال الخ  فإن ويالتالى ، عالخ  ذات جودة  علو ات
 ال علو ات أه   ن ولعل ،ال علو ات تياخن  ن والحد المسافخ  زخادة فى خساه ا أن ال حت ل  ن ال الخ 
ء فى مكل نصوص  كتويه أو فخدخوهات  سجل  اال علو ات التى خت  الحصول علخها سو  هى  الخ ال غخر

نترنت ياإلضاف  إلى التعلخقات والتغرخدات على وسائل أو صور ورسو ات وأمكال عير ميكات اإل
 .التواصل اإلجت اعي

  جال ال حاسي فى (   Big Data)إست دا  اليخانات الض     أه خ  األ خرة ااّلون  فى وقد يرزت
يحت أصك ا ، التنيؤ ياألحدا  ال ستقيلخ لتحقخق العدخد  ن األغراض والتى  ن أه ها  وال راجع 

 إت اذ عند للحك  على اال ورال علو ات ال الخ  الواردة فى القوائ  ال الخ  لخست هى ال عخار الوحخد 
 .القرارات اإلستث ارخ  

ق  خ ثلون حل ال راجعون، وهؤالء األسواق ال الخ علو ات فى  ن أه  وسطاء ال  ال راجعخنخعتير و    
ست دا  ال علو ات التى  الوصل يخن اإلفصاح ال حاسيى الذى تتض نه القوائ  ال الخ   ن ناحخ ، وا 

عد ط   خُ  ن أنم ال راجعونوقد إستقر الرأى على أن  ا خقو  يه ، فصاح  ن ناحخ  أ رىختض نها هذا اإل
خادة الكساءة ال علو اتخ  للسوق، والتى تعنى  دى سرع  إستجاي  األسعار فى السوق عا ال أساسخا فى ز 
 .لل علو ات الجدخدة 

تعكس كل ال علو ات التى تتض نها التقارخر ال الخ  ال نمورة وقد تعكس يعض  أراء ال راجعخنك ا أن    
لدخ  القدرة على اإلست دا  أن تكون  ال راجعال علو ات غخر ال تاح  للج هور، ويالتالى خجب على 

تى ي ثاي  النواة األساسخ  ال ألراءدق ، حخ  تعد هذه ا أراء أكثرلى إالكفء لتلك ال علو ات للتوصل 
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ن  سئولخه ال راجعخ، ويالتالى خقع على عاتق ال مروعات والمركاتتعت د علخها قرارات اإلستث ار فى 
سوق لادقخق  قدر اإل كان لل ساعدة فى تحقخق الكساءة فى  تقدخ  أراءتجاه ال ست د خن وال جت ع فى 

خجب علخه  تحرى الدق  فى والحصول على كاف  ال علو ات  أراء ال راجعخنوال حافظ  علخها، ولزخادة دق  
 . ال تاح  عن المرك 

تن خ  لوال تتوقف  سةةةةةةةةةةةخرة الثورة التكنولوجخ  عن تقدخ  الجدخد في   تلف ال جاالت التي ت د  ع لخات ا
والتطوخر ال ؤسةةةةسةةةةي وال هنيل فنجد العدخد  ن التقنخات التي تسةةةةاه  في ا تصةةةةار الوقت والجهد، والتي 
تع ل في الوقت ذات على زخادة ال وثوقخ  والدق  في الع ل، ياإلضةةةاف  الى سةةةهول  االسةةةترجاع وال قارن  

سةةةةةةةتث ار هذه األدوات خسرض على ال ؤسةةةةةةةسةةةةةةةات ضةةةةةةةرورة السةةةةةةةعي إليخن اليخانات وال علو ات، وهو  ا 
لجهاز االتكنولوجخ  لل ساه   في تطوخر األداء على ال ستوى ال ؤسسي والوظخسي، وهو  ا خنطيق على 

الجهاز يك ؤسةةةسةةة ، وخنطيق على  هن  التدقخق وال دققخن  ال ركزي لل حاسةةةيات يج هورخ   صةةةر العريخ 
ات خ  تساه  يمكل كيخر في ع لخل ال سةخ ا  ع ظهور أدوات تكنولوجيمةكل  اصال ركزي لل حاسةيات 

ا في خ كن يلورته. و ن ث  فإن  مةةةةةةةةةةةةةةكل  الدراسةةةةةةةةةةةةةة  الحالخ  الجهازالتدقخق وال راقي  التي تت   ن  الل 
ي فتقنيات تحليل ورقابة البيانات الضببببخمة واقع وسبببببل تفعيل اسببببتخدام هو  ا"م السةةةةةؤال األسةةةةةاسةةةةةي

 وختسرع عن هذا السةةةةةةةؤال؟"، بالجهاز المركزي للمحاسبببببات بجمهورية مصببببر العربية التدقيق عمليات 
 عددًا  ن األسئل  السرعخ  ك ا خلي:

ات اليخان تقنخات تحلخل ورقاي أدوات تكنولوجخا ال علو ات و اصةةةةةةةةةةةةةة  واقع اسةةةةةةةةةةةةةةت دا  هو  ا  -1
 صةةةةةةةةةر يالجهاز ال ركزي لل حاسةةةةةةةةةيات يج هورخ  "  يع لخات التدقخق Big Dataالضةةةةةةةةة    "

 ؟العريخ  
يع لخات "  Big Dataاليخانات الضةةةةةةةة    "تقنخات تحلخل ورقاي  إخجايخات اسةةةةةةةةت دا  هى  ا  -9

 ؟يالجهاز ال ركزي لل حاسيات التدقخق 
يع لخات التدقخق "  Big Dataاليخانات الضةةةةة    "تقنخات تحلخل ورقاي   ا   اطر اسةةةةةت دا   -3

 ؟يالجهاز ال ركزي لل حاسيات 
يع لخات "  Big Dataاليخانات الضةةةةةةةةةةةةة    "تقنخات تحلخل ورقاي  عوائق اسةةةةةةةةةةةةةت دا  هى  ا  -4

 ؟يالجهاز ال ركزي لل حاسيات التدقخق 
يع لخات "  Big Dataاليخانات الضةةةةةةةة    "تقنخات تحلخل ورقاي  سةةةةةةةةيل تسعخل تطيخق هى  ا  -5

 ؟يالجهاز ال ركزي لل حاسيات التدقخق 
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 ؟ال راجع  فى جدخدة إثيات أدل  إضاف  فى الض    يخاناتتقنخات تحلخل الإست دا   ا هو أثر   -6
  هن  جودة على الض    اليخانات تقنخات تحلخل ظل فى النامئ  اإلثيات   اهو أثر أدل  -7

 ؟ ال راجع 
 

  :أهمية الدراسة
 :أواًل: األهمية األكاديمية .أ

ائج اسةةةةةةةةةةةتث ار نت دراسةةةةةةةةةةة  التطورات التكنولوجخ  وأثرها في تطوخر األع ال،   ا خعني إ كانخ  -1
 األيحا  العل خ .

 فى خرغست التى والحدخث  الها   ال وضوعات  ن وأثرها الض    اليخانات تقنخات تحلخل أن -9
 نطالقات التكنولوجخ اإل  ع ال حاسيي السكر فى الجدل أثارت التى والقضاخا ال ساهخ  كثخر  ن
 . وال ستقيلخ  الحالخ 

 ضوء ال تقد   فى ال راجع  فكر ل واكي  األيحا  يمأن حوار  لق إلى الدراس  هذه تهدف -3
 . الجدخدة ال تطورة اليخانات يخئ 

 يخئ  فى تؤثر وستطور التى ال وضوعات  ن ال راجع  فى اإلثيات وأدل  الض    اليخانات أن -4
 . وال راجع  ال حاسي  عل  وطيخع 

 

 :األهمية التطبيقية .ب
"  Big Dataاليخانات الضةةةةة    "تقنخات تحلخل ورقاي  تسةةةةةاه  الدراسةةةةة  في يح  سةةةةةيل تسعخل  -1

ج هورخ  ي يخئ  ال حاسةةةةةةةي  وال راجع في  هن  التدقخق،   ا خسةةةةةةةاعد في كخسخ  اسةةةةةةةتث ارها في 
  صر العريخ .

على  في ع لخ  التطوخر ال عت ديالجهاز ال ركزي لل حاسيات  ال دققخناك ر تسعى الدراس  إلم -9
ال دققخن يقطاعات الع ل تكنولوجخةا ال علو ةات  ن  الل إجراءات الةدراسةةةةةةةةةةةةةة  ال خةدانخة  على 

في ع لخةة   ال راجعخنل وهو  ةةا خعني أ ةةد  راء وتوجهةةات يةةالجهةةاز ال ركزي لل حةةاسةةةةةةةةةةةةةةيةةات 
 التطوخر ال ؤسسي.

أدل   أمكال على الض    اليخانات تقنخات تحلخل أثر  دى على الضوء القاء فى اليح  خسه  -3
و دى تحسن جودة  هن   وتحلخلها تقخخ ها وكخسخ  علخها الحصول إجراءات وعلى اإلثيات

 ال راجع  يمكل عا .
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  ) ناسب( وقت  تزا ن فى رمادة أكثر قرارات ات اذ على القدرة الحسايات ل راقيى اليح  خ نح  -4
 .ال هخكل  وميه ال هخكل  ال هخكل  وغخر يخاناتال  ن هائل  ك خات ظل فى   كن  تكلس  ويأقل

 " Big Dataاليخانات الضةةةةةةةةةةة    "تقنخات تحلخل ورقاي  تقد  الدراسةةةةةةةةةةة  دلخاًل لواقع اسةةةةةةةةةةةت دا   -5
، الضةةةةة    اليخاناتتقنخات تحلخل ورقاي  ، واخجايخات وسةةةةةليخات يالجهاز ال ركزي لل حاسةةةةةيات

وعوائق التطيخق، وسةةةةةةةةةيل التسعخل،   ا قد خسةةةةةةةةةاه  في ع لخات الت طخط والتطوخر ال اصةةةةةةةةة  
يال ؤسةس ، أ اًل في تقدخ  ال ؤمرات واليخانات التي تساعد القخادات و سؤولي التطوخر الت اذ 

وتطوخر " Big Dataاليخانات الضةةةةةةةةةةة    "تقنخات تحلخل ورقاي  القرارات ال تعلق  ياسةةةةةةةةةةةتث ار 
 تدقخق. ع لخات ال

الضةةةةةةةةةةةة     اليخاناتتقنخات تحلخل ورقاي  تأ ل الدراسةةةةةةةةةةةة  أن تقد   طوات فعال  لكخسخ  تسعخل  -6
"Big Data " يالجهاز ال ركزي لل حاسياتفي ال جال التطيخقي. 

 

 :أهداف الدراسة
 تسعى الدراس  لتحقخق األهداف التالخ :

اي  تقنخات تحلخل ورق أدوات تكنولوجخا ال علو ات و اصةةة   التعرف على واقع اسةةةت دا  -1
 .يالجهاز ال ركزي لل حاسياتالتدقخق  ع لخاتفي  "Big Dataاليخانات الض    "

 هن  ي "Big Dataاليخانات الضةةةةةة    "تقنخات تحلخل ورقاي  تحدخد إخجايخات اسةةةةةةت دا   -9
 .يالجهاز ال ركزي لل حاسياتالتدقخق 

 "Big Dataت الضةةةةةةةة    "اليخاناتقنخات تحلخل ورقاي  الوقوف على   اطر اسةةةةةةةةت دا   -3
 .يالجهاز ال ركزي لل حاسياتالتدقخق   هن ي

 "Big Dataاليخانات الضةةةةةةةةة    "تقنخات تحلخل ورقاي  الكمةةةةةةةةةف عن عوائق اسةةةةةةةةةت دا   -4
 .يالجهاز ال ركزي لل حاسياتالتدقخق  ع لخاتي

 "Big Dataاليخانات الضةةةة    "تقنخات تحلخل ورقاي  الوقوف على سةةةةيل تسعخل تطيخق  -5
 .يالجهاز ال ركزي لل حاسياتالتدقخق ع لخات ي

 . عد ه  ن جدخدة إثيات دل أل الض    اليخانات تقنخات تحلخل إضاف   دى دراس   -6
 . ال راجع   هن  جودة على الض    اليخانات ظل فى النامئ  اإلثيات أدل  أثر دراس  -7
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 الدراسة ضياتفر 
ل في  هن  التدقخق وذلك  ن  اليتدرخب وتأهخل العا لخن الجهةاز ال ركزي لل حةاسةةةةةةةةةةةةةةيةات خهت   -1

 الدورات التدرخيخ  التي خقد ها له .
اليخانات  تقنخات تحلخل ورقاي يتدرخب العا لخن على اسةةةت دا  الجهاز ال ركزي لل حاسةةةيات خهت   -9

 ."Big Dataالض    "
 Bigاليخانات الضةةةةةةةةةةةةةة    "تقنخات تحلخل ورقاي  تطيخقات الجهاز ال ركزي لل حاسةةةةةةةةةةةةةةيات خوفر  -3

Data"  تساعد ال دققخن في أع اله .ل في  جال التدقخق 
 Big   "اليخانات الضةةةةة تقنخات تحلخل ورقاي  الجهاز ال ركزي لل حاسةةةةةيات خسةةةةةت د  ال دققخن ي -4

Data" .في ع لخات التدقخق التي خقو ون يها 
خجايخات الجهاز ال ركزي لل حاسةةةةةةةةةةةةةةيات ي ال ةدققونخةدرك  -5 ليخانات اتقنخات تحلخل ورقاي  أه خ  وا 

 ل هن  التدقخق. "Big Dataالض    "
في  هن   "Big Dataاليخانات الض    "تقنخات تحلخل ورقاي    اطر وسليخات  ال دققونخدرك  -6

 الدقخق.
خا أه  عوائق تطيخق أدوات تكنولوج تحدخدخسةةةةةتطخعون  الجهاز ال ركزي لل حاسةةةةةياتي ال دققون  -7

 .يالجهاز ال ركزيال علو ات 
خات تحلخل تقنلدخه  القدرة على تحدخد أسةةةةةةةةةالخب تسعخل الجهاز ال ركزي لل حاسةةةةةةةةةيات ي ال دققون -2

 .الجهاز ال ركزي لل حاسياتيفي ع لخات التدقخق   "Big Dataاليخانات الض    "ورقاي  
فى  جدخدة إثيات أدل  إضةةةاف  تع ل على  "Big Dataاليخانات الضةةة    "تقنخات تحلخل ورقاي   -2

 .ال راجع 
تع ل على   "Big Dataاليخانات الض    "تقنخات تحلخل ورقاي  ظل  فى النامئ  اإلثيات أدل  -.1

 . ال راجع   هن  جودة تحسخن
 

 حدود الدراسة
 لخمة ل اإلطار الز ني للدراسة  ال خدانخ  ال ضة ون والنتائج ال نيثق  عنها  ال الحدود الزمنية: .أ

، حتى 9.91 ايرخل 5اإلجراءات ال اصةة  يالدراسةة  ال خدانخ  خو   الياح  فترة الدراسةة ، وقد يدأ
رًا ضةةخر االسةةتيخان،  رو حعا  نسسةةهل وذلك يدًء  ن إعداد وت ن ال خونخوالسةةادس والعمةةرخن  ن 

 ت.، و ن ث  الج ع والتحلخل وال عالج  اإللكترونخ  لليخاناخدوخاً أو  إلكترونخاُ يتوزخع االست ارات 
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الجهاز ال ركزي لل حاسةةيات يج هورخ   صةةر اقتصةةرت الحدود ال كانخ  على  الحدود المكانية: .ب
 .العريخ 

ترتكز هذه الدراسةةةةة  على اسةةةةةتجايات ال يحوثخن في  جال التدقخق وال راجع   الحدود البشببببرية: .ج
 .الجهاز ال ركزي لل حاسيات يج هورخ   صر العريخ ييع لخات التدقخق 

نخات تقتركزت الدراسةةةةةةةةة  على ال وضةةةةةةةةةوع النظري لليح  وال رتيط يأثر  الحدود الموضببببببوعية: .د
 على تطوخر  هن  التدقخق." Big Dataاليخانات الض    "تحلخل ورقاي  

 :منهج الدراسة 
حخ  تركز الدراسةة  الحالخ  على دراسةة  واقع اسةةت دا  أدوات ، راسةة  على ال نهج الوصةةسياعت دت الد   

الجهاز يفي ع لخ  التدقخق و ةاصةةةةةةةةةةةةةة  تقنخةات تحلخةل ورقةاية  اليخةانات الضةةةةةةةةةةةةةة     تكنولوجخةا ال علو ةات
  اطر، و ا لاسةةةليخات و الخجايخات و ال ركزي لل حاسةةةيات يج هورخ   صةةةر العريخ يهدف التوصةةةل الى اإل

خقةايلةه  ن  عوقات، ياإلضةةةةةةةةةةةةةةاف  الى يح  سةةةةةةةةةةةةةةيل تسعخل هذه األدوات التكنولوجخ  في ع لخات التدقخق 
ل فال نهج الوصةةسي خقو  علي "رصةةد و تايع  دقخق  لظاهرة وحد   سةةتقيالً كزي لل حاسةةيات يالجهاز ال ر 

 عخن يطرخقةة  ك خةة  أو نوعخةة  في فترة ز نخةة   حةةددة أو عةةدة فترات  ن أجةةل التعرف على الظةةاهرة أو 
  الحد   ن حخ  ال حتوى وال ض نون والوصول الى نتائج وتع خ ات تساعد في فه  الواقع وتطوخره".

 

  : الدراسةخطة 
 قام الباحث بتقسيم باقى البحث الى مبحثين كالتالي:

ختناول الياح  فخه اإلطار النظري للدراسةةة  والدراسةةةات السةةةايق  التى تناولت إسةةةت دا  و المبحث األول :  
 تقنخات تحلخل اليخانات الض    فى  جال ال راجع .

ع وسبببببب   واقللوقوف على ونتائجها الدراسةةةةةةةةةةةةةة  ال خدانخ   إجراءات وختناول الياح  فخهالمبحث الثاني : 

للمحاس ات  بالجهاز المركزيالخاقيق عمليات في تقنيات تحلي  ورقابة ال يانات الضدمة تفعي  اسبخداا  

   بجمهورية مصر العربية .
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 المبحث األول
 الدراسات السابقةاإلطار النظري و 

  واًل: اإلطار النظريأ
يأنه "فحص  نظ  و سةةةةةةةةةةةتقل  (American Accounting Association, 1972)ُخعرف التدقخق   
وغخر ال الخ  ألي  ؤسةةةةةةسةةةةةة ، على أن خقو  ال دقق يج ع  ال الخ سةةةةةةجالت واليخانات والقوائ  والع لخات لل

يداء الرأي السني  ن  الل تقرخره ر حص للدفات"، ك ا خورد تعرخسًا للتدقخق يأنه "فاألدل  والقرائن وتقخخ ها وا 
ل صةةادق تعكس يمةكوالسةجالت وال سةتندات التي تجعل ال دقق قادرًا على الحك  يأن ال خزانخ  الع و خ  

 (Spicer and Pegler, 1989) وحقخقي ال ركز ال الي لل نمأة."
 

ت  غخر الصةةةةةةةةةةةةةةحخح  خؤدى  لقرار ورأي  فدلخل اإلثيا، ت  هى  عصةةةةةةةةةةةةةةب ال راجع أن  أدل  اإلثياك ا   
هةةةةا ل الدلخل ع ل وألن  ال راجع  قائ   على الدلخل وأن    ،ويالتالي فمةةةةةةةةةةةةةل ع لخ  ال راجع غخر سةةةةةةةةةةةةةلخ  

ةةةةةةاس وجةةةه  ةةةادي و  ر  عنوي فةةةإن  قخةةةا   راقةةةب الحسةةةةةةةةةةةةةةةايةةةات  يةةةإجراءات ال راجع  لتوفخر أسةةة ،وجهةةةان
ةدق خت كن  ن ينةاء حك ةه على صةةةةت  ال الخ   يدون دلخل  ناسةةةب وكافى  لن  عقول لرأي يمةةةأن اليخانا

ى  راقب طلب أخضا خقخن لدتالقوائ  والتقةةارخر ال ةةالخةة  وهو  ةةا ختطلةةب وجود  ةادي فى صوره  ستند و خ
 SAS)  ولقةةةةةد نص ال عخةةةةةار األول  ن  عةةةةةاخخر ال راجعةةةةة  ،دى  الء   وكساخ  هذا الدلخلالحسايات ي 

No.1  )  ار الثال  ةخها ال عخت  التى  خقتضل سةةائل  ال تعلق  يأدل   اإلثيااعلى: "خت  الحصةةةةةةةةةةول على
 دانى(  ن  الل فئتخن  عا تخن:)الع ل ال خ

 اال تيارات ال تعلق  يتساصخل ال عا الت ال الخ  واألرصدة.  -أ 
   .AICPA,1972. parإجراءات ال راجعةةةةةةةة  التحلخلخةةةةةةةة  ال طيقةةةةةةةة  على ال علو ةةةةةةةةات ال ةةةةةةةةالخةةةةةةةة   ) -ب 

39..7.) . 
ب الحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايات عند التعاقد  ع ع خل ال راجع  ال وازن  يخن إجراءات ج ع األدلةةةةةةة   وخجب على  راق 

( وتعت ةةةةةةةد  درجةةةةةةة  ,Yoon 9.16)وأن  ال عةةةةةةةاخخر تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ح يكال اإلجراءخن واإلجراءات التحلخلخةةةةةةة 
ات  ا تيارات تساصةةةةةةخل طليفى حخن  أن  ت الحسةةةةةةةةةةةةةةةايةةةات،اسةةةةةةةةةةةةةةةت ةةةدا ه ةةةا على الحك  ال هنى ل راقيى 

فإن  المةةةةةةةةةةةةرط  الثانى   ن إجراءات ال راجع  التحلخلخ  غخر  ، الت واألرصةةةةةةةةةةةةدة  حددة الى حد  اال عا
( و ن Willis and Tabor 1225ى  تطيخقةةةه على القوائ  ال ةةةالخةةة  )غ حةةةددة ت ةةةا ةةةا  إال  أنةةةه  خني

    قيةةةةل تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور دورال سروضةةةة  على  هن  ال راجع  يوجه عاالضةةةةرورى  فه  النطاق الحالي والقخود 
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لتوقعات ي  النظر  فى  اغة ،  فخنيوي ةا أن   هنة  ال راجعة   هى   هنة  تنظخ خ دًا،األكثر تعقخ اليخةانةات 
 تيحاج  ال تيار  االجراءا تلخ . وال خزال   راقب الحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاياال تعلق  يج ع األدل   واإلجراءات التحلخ

ض النظر عن طيخعةةة  األدلةةة   والطرخقةةة   غأهداف ال راجع  خت  الوفاء يها ياألسةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةخ  للتأكد  ن  أن  
إن  االجراءات د،  فخر ا تيارات التأكخغو ع ذلةك فحتى لو ت  ت ،تحلخلهةاالتى خت  يهةا ج ع هةذه األدلة   و 

 الخ  ع ا أن  القوائ  اليداء  الرأى يمةةةإل راجع هو ف العا  واألسةةاسةي  لخر ولن خكون الهدغنسسةةها لن تت
 .عا ا ال قيول  قيوالً لل يادئ ال حاسيخ   الي للع خل وفقاً ت ثل ال ركز ال  تإذا كان

كغخره  ن ال صةةةةةةةةةةةطلحات في العلو  اإلنسةةةةةةةةةةةانخ  ال خوجد تعرخف جا ع  انع ل صةةةةةةةةةةةطلح "تكنولوجخا و    
(، وذلك نظرًا لتعدد ال دا ل واالتجاهات ITا تصةةةارًا ) ( أوInformation Technologyال علو ات" )

والعلو  ال رتيط  يهذا ال صةةةةةةةةةةطلح، غخر أنه خ كن القول أن هناك اتساق على اعت ادها على الحاسةةةةةةةةةةب 
( الى تكنولوجخا .9.1(، وخمةةةةةةةةةةخر )الطائي، 9.11  عنه )ج ع  قاآللي، واسةةةةةةةةةةت دا  التكنولوجخا ال نيث

قنخات التي تحتوى على وسائل و عدات وأجهزة وأدوات خ كن التعا ل  عها ال علو ات يأنها " ج وع  الت
( 9.13ي يرة و هارة للحصةةةةةول على حلول في  جال انتاج ال علو ات وال عرف ، يخن ا خرى )ال طخري، 

يأنها "األنظ   واألجهزة التي تعت د على التكنولوجخا الحدخث  إلخصةةةال ال علو ات، وتقدخ ها الى الجهات 
ات تعير أن تكنولوجخا ال علو  ع وقت، وأخسر السيل."، و  ا سيق خرى الياح ل جهد وأسر قتسخدة يأال سة

ماط تي تست د  لتخسخر وتطوخر  جاالت  تنوع   ن النعن "التقنخات واألدوات والتطيخقات اإللكترونخ  ال
 اليمري".

ط  الحخاتخ  نمةةفي العدخد  ن األ وت ثل تكنولوجخا ال علو ات قخ    ضةةاف  نظرا لتيلورها كحاج  أسةةاسةةخ 
إلضاف  ال ست د  ، يا والتقنخات اص   ع تيلور عصر ال علو ات وارتكازه يمكل  حوري علي األدوات 

زخادة ال د ات واإلنتاج، واست دا  ال علو ات في تحلخل اليخانات والوصول في  تكنولوجخاالى  سةاه   ال
ال سةةةةةةةةةةةةةةاه   في حل و ر، واعداد قوائ   الخ  ذات  وثوقخ ، الى النتةائج والقرارات، وضةةةةةةةةةةةةةة ةان دقة  التقةارخ

 Carlin and) ال مةةةةةةةةةكالت اإلدارخ ، وتقدخ  االيتكارات ال تعددة في ال جاالت االقتصةةةةةةةةةادخ  والتجارخ 
Leech, 2014) ، توفخرها  صةةةةائص  تعددة تحتاج الخها العدخد  ن ال جاالت االقتصةةةةادخ   عنناهخك

 ، وهذه ال صةةةةةةةائص وحدها قد أثرت  الل العقودوالتجارخ  ال  تلس  كالسةةةةةةةرع  والدق  وال وثوقخ  والثيات
عالوة على دورها في ظهور أنمط  اقتصادخ  األ خرة على صعود وهيوط عددًا  ن ال ؤسسات العال خ ، 

حخز الوجود، واإلفةةادة  نهةةا في الوقةةت ذاتةةه في تطوخر الكثخر  ن األع ةةال في العةةدخةةد  ن  جةةدخةةدة الى
  ناحي الحخاة.
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 ثخر  نعت الكونتخج  هذه القخ  ال ضةةةةةةةةةةةةةةاف  لتكنولوجخا ال علو ات في الكثخر  ن ال جاالت، فقد وضةةةةةةةةةةةةةةُ 
 ي الوقت ذاتهوف جال التدقخق، جياري لتوظخف هذه التقنخات في ال ؤسةسةات والمةركات في  سةار ميه إ

لتحسةةةخن  وذلك ،(2..9 )ح دان، ورات التكنولوجخ  تحدخًا كيخرًا أ ا   هن  التدقخقطضةةعت هذه التفقد و 
وهو  ا وصةةةةةةةةةةةةةةل ينا الى ظهور  ا خعرف اسةةةةةةةةةةةةةةالخيها وادواتها ل واكي  هذه التطورات ال تالحق ،  وتطوخر

يالتدقخق االلكتروني، أو تدقخق األنظ   ال حوسةةةةةةةةي ، والتي تسةةةةةةةةاعد في تحقخق الدق  والسةةةةةةةةرع  و عالج  
سترجاع اليخانات وال علو ات وعقد ال قارنات لزخادة إ،  ع قدرة اكير على جوانب القصةور اليمةرييعض 

  وثوقخ  التدقخق.
تتةةةأثر يطيخعةةة   قو ةةةات التةةةدقخق التي تتسق  ع خق تكنولوجخةةةا ال علو ةةةات  طوات تةةةدق إنالقول  وخ كن

ق، التي خ كن التدقخ ع لخ  يأسلوبتتأثر  ن ناحخ ، و ن ناحخ  أ رى  طيخع  تمغخل الع لخات الكترونخاً 
ي يرا ج الحاسةةةب اآلل على قخقالتدأن تتجاهل وجود الحاسةةةب اآللي )التدقخق حول الحاسةةةب اآللي(، أو 

حاسةةب ال ياسةةت دا  يامةةرة دون التركخز على ال  رجات )أسةةلوب التدقخق  ن  الل الحاسةةب اآللي(ل أو 
 .(...9)القاضي، دحدوح،  اآللي وتطيخقاته كأداة  ن أدوات التدقخق )أسلوب التدقخق يالحاسب اآللي(
وجيا المعلومات من بيانات ومن هنا يرى الباحث أنه البد من دراسببببببببة ما أسببببببببفرت عنه تكنول

 ضخمة وأثر هذه البيانات على مجال مهنة المراجعة وهو ماسوف يقوم الباحث بتناوله.
 (Big Data) البيانات الضخمة .أ

 ال صطلح هذا صار حخ  نسيخًا، جدخداً   صطلحاً  " " Big Data الض    اليخانات  صطلح خعتير   
 على  ترددا وصار والعمرخن الواحد القرن  ن الثاني العقد يداخ   نذ واسع على نطاق نتمرا  و  مائعاً 

أصيح  ثارًا لليح   ك ا ال عاصر، اإلعال  وسائط  ن وغخرها واإلنترنت صسحات الجرائد وال جالت
 .والتطوخر العل ي والع لي

 اليخانات  حللي توصل إلخه فخ ا ترجع الض    اليخانات  سهو  لتحدخد تعرضت التي األراء و عظ    
 والتنوع الحج  أن إلي 2001 عا  ال علو ات تكنولوجخا  د ات في ئدةاالر  Gartner ي ؤسس  جارتنر

 لكل ات ، ا تصار "3V's"علخها  الكل ات االنجلخزخ  وخطلق  ن األولي وت ثله الحروف والسرع 
Volume    ، Variety ،  Velocity ن اليخاناتاليخانات الض    عن غخره   سهو  ت خز التي  

(Gartner, 2001)  . 
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 ال علو ات أصول  ن الض   الحج  ت ثل الكيخرة يأنهاالض    أو  اليخانات  صطلح فسر ويذلك   
 لليخانات  عالج  إيداعخ  وأمكال التكلس  تتطلب فعالخ  التي ال تعدد والتنوع العالي التدفق يسرع  ال تس  
 .Diane& Watson , 2017) ها ) ن النايع  القرارات وات اذ القدرة لتعزخز

ن ، يأنها  ج وعات  تعددة  فى ال جال التكنولوجي وتعرف اليخانات الض     ن وجه  نظر ال يراء   
اليخانات )ال نظ   أو الغخر  نظ  ( تض  ت وتعقدت لدرج  إستحال  التعا ل  عها عير قواعد اليخانات 

 ، هي األدوات والع لخات التيالتكنولوجخ   قد ي ال د اتوأنظ   ال عالج  التقلخدخ  ، و ن وجه  نظر 
 (.(Jacobs ,2009 تحتاجها ال نظ ات للتعا ل  ع ك خ  كيخرة  ن اليخانات لغرض التحلخل 

 ج وعات  يأنها 9.11عا   McKinsey Global Institute العال ى  اكخنزى  عهد عرفها ك ا   
دارتها التقلخدخ   ن إلتقاطها اليخانات واعدق يرا ج قدرة حج ها ختجاوز التى اليخانات  وتحلخلها وت زخنها وا 

) Ramona,2019  )، مرك  وعرفتها Tech American ذات اليخانات  ن ض    ك خات "يأنها 
دارتها وت زخنها ال علو ات إلتقاط  ن ت كن  تقد   تقنخات تتطلب و تغخرة عالخ  و عقدة سرع   وتوزخعها وا 

 International Data) )لليخانات الدولى التعاون مرك  عرفتها ك ا، (Smeda, 2015 )وتحلخلها"
Corporation - IDC  ن قخ   إلست راج التحتخ  ال ص    والينخ  التقنخات  ن جدخد جخل يأنها  

 .( ( Anagnostopoulos et al, 2016 اليخانات  ن و تنوع  جداً  كيخرة أحجا 
 التقنخات  ن  ج وع  يأنها Thirathon, 2016 ) ل ( Warren et al, 2015 عرفها كالً  ن  ك ا   

  ن كيخرة  ج وعات  ن ال  سخ  القخ  عن الكمف أجل  ن  ن التكا ل جدخدة تتطلب أمكاال التي
اإلطار  ض ن  عها التعا ل على قادرة غخر التقلخدخ  واليرا ج األجهزة أن حخ  ال تنوع  وال عقدة اليخانات
 ياست دا  ع لخا تحلخلها الا خ كن يحخ  اليخانات ال ناسب ، فهي تتكون  ن ك  هائل  ن قواعد الز نى
 التقلخدخ  . اليرا ج أو اليخانات قواعد إدارة أنظ  
( يتحدخ  تعرخسها لخصيح كالتالي : "اليخانات الض    " هي أصول  علو اتخ  Gartnerوقد قا ت)   

  وعالخ  التنوع تتطلب أمكال جدخدة  ن ال عالج  لتعزخز السه  الع خق وتحسخن كيخرة الحج ، عالخ  السرع
ت اذ القرارات  .( (Gartner ,2012, p.6"ع لخ  صنع وا 

 يتكرة اليخانات الض    هي أصول  علو اتخ  كيخرة الحج  وعالخ  السرع  وعالخ  التنوع تتطلب امكاال ف     
حددتها    ك ال أ ا  صائصها الرئخسخل عالج  ال علو ات وفعالخ  التكلس  لتعزخز رؤى المركات وات اذ القرارات

( يعدًا رايعًا وهو ال صداقخ ، أ ا مرك  IBM)( فهي التنوع والحج  والسرع  وأضافت مرك  Gartner)مرك  
(SAS فقد )و ،اليعد ال ا س والسادس وه ا التغخخر والتعقخد تفااض   ( أضافCharles A.,2016  )
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العرض ال رئي لليخانات التصوخر و ، Value، القخ    Virtualاإلفتراضخ  وه ا  اليعد السايع والثا ن والتاسع
Visualization. 

أ ا أه   سةةةاه اتها فتك ن في قدرتها على تحقخق ال وضةةةوعخ  للتقارخر ال الخ ، وذلك في تقخخ  كاًل  ن  
دارة ال  زون، و األصول ال ل وس  وغخر ال ل وس ، و  ، سياعتيارها أصل غخر  ل و  كذلك تقخخ  اليخاناتا 

سةةخ ، وهو  ا حدا حخ  أصةةيحت تعد اليخانات الضةة    على نحو  ضةةطرد  ن األصةةول التجارخ  األسةةا
السةةةةةةةنوخ  للعا   ا لخون دوالر( في  خزانخته 9.7لغ وقدره )يتدرج قخ   يخاناتها ي ( أن AT & Tيمةةةةةةرك  )
ال  ارسةةةات ال حاسةةةيخ   ن  الل تقدخ  أدل  إضةةةافخ   فى دور اليخانات الضةةة   ، ياإلضةةةاف  الى 9.11

 يها، وتوفخر  نظور تارخ ي غني لع لخات ات اذ القرارات ال نسذة في لتيرخر القخ  التي تسةةجل ال عا الت
 أكخداتت،  ثل األصةةةةةةةةةةول، ياإلضةةةةةةةةةةاف  الى دورها في تك ل  تأكخدات القوائ  ال الخ   ن قيل اإلدارة قخاس

 .(9.12، )ال غازي لتعزخز  ستوى ثق  ال دققخن غخر تقلخدخ   "الوجود" و "التقخخ " كيخانات  حاسيخ
 ت يه مةةةةةةةةةةةرك  جنرال الكترخك التي اارب الرائدة في  جال اسةةةةةةةةةةةت دا  اليخانات الضةةةةةةةةةةة     ا قجو ن الت

يناء قاعدة يخانات ضةةةةة    ترصةةةةةد كل اسةةةةةتطاعت التنيؤ يال مةةةةةكالت واألعطال ال سةةةةةتقيلخ  عن طرخق 
لدخها أصول  ن الماحنات ( وهي مرك  محن UPSالتغخرات التي تطرأ على األصةولل ك ا أن مرك  )

ات، قد اسةةتطاعت تحدخد سةةلوك ال وظسخن عند اسةةت دا ه  ألصةةول المةةرك ، لل سةةاه   في انتاج والطائر 
األداء الوظخسي للعا لخن، وحال  األصول الثايت  لدخها، وذلك  ن  الل زرع أجهزة استمعار تقارخر تحدد 

 .(9.12)ال غازي، عن يعد،  كنتها  ن رصد أي تغخر خحد  على األصول
وتمخر اليخانات غخر النظا خ  إلى  ج وع  اليخانات الض    وال عقدة وال تدا ل  يمدة كالتغرخدات على   

توختر، والدردم  على السخسيوك، والرسائل النصخ ، واإلعجايات ي نتج أو  نمور  عخن ، و مارك  الحال  
انات وغخرها الكثخر، وهذه اليخ أو السخدخو  ع األصدقاء ، وحج  تداول األسه  ، و ؤمرات أ يار الطقس ،

 التي اليخانات  ن الهائل  الك خاتأن  إلى ياإلضاف تن و يوتخرة  تسارع  للغاخ  ، وفى طرخقها لل زخد، 
تاحتها وت زخنها إنتاجها خت   يمكل اليخانات  عالج  على القدرة أدت إلى زخادة حالًخا عير الميكات وا 

 التي فاليخانات اليخانات،  ن جًدا كيخرة  ج وعات على  عقدة تحلخالت اآلن إجراء خ كن حخ  كيخر،
 عند د جها األه خ  في غاخ   علو ات تضخف أن اآلن خ كن  ه  ، غخر وكأنها سايًقا خنظر إلخها كان
  تنوع  يخانات  ج وع  كيخرة  ن ك خات  عالج  ال  كن  ن أصيحو  أ رى،  صادر  ن يخانات  ع

 قخ   ذات كونها إلى ياإلضاف  الض   ، اليخانات تعرخف التي ختض نها ال صائص وهي عالخ ، يسرع 
 .و وثوقخ  
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 سختحول "، Cloud Computingالسحايخ  " الحوسي  وتقنخات الض    اليخانات نضج إست رار و ع  
  دروس  ودقخق  قرارات إت اذ كخسخ  إلى اليخانات  ن كيخرة ك خات و عالج  ت زخن  ن كخسخ  التركخز
إتسقت ، وقد وتحلخلها إدارة اليخانات كخسخ  في نوعخ  نقل  إحدا  ذلك ختطلب وقد ،التكلس  وزهخدة وفعال 

خ ، على إنها يخانات هائل  ال خ كن  عالجتها يالطرق التقلخداألراء التى تناولت تعرخف اليخانات الض    
لى اإلعت اد لتحلخلها إضطرت التقنخون إ حخ  أن الوقت والتكلس  الكيخرة التي تحتاجها اليخانات الع الق 

، والتي يدورها تعت د على تقنخات الحوسي  Artificial Intelligenceعلى أنظ   الذكاء االصطناعي
   .إلت ا  ع لها"  Cloud Computingالسحايخ  "

اليخانات والتعا ل  تحلخل أسلوب النظر في إلعادة إهت ا اً  أكثر األ خرة األون  في الحاج  ك ا أصيحت   
 اليخئخ  واإلجت اعخ  ،  ع ظهور ال مكالت اإلتجاه هذا في ضغوطاً  ُت ارس ال جت عات ويدأت  عها،

 . وتهدخدها ل نمأت األع ال وتساق ها
 

 -" : Big Data Technologiesتكنولوجيا البيانات الضخمة  وتحليالتها "تقنيات وأدوات ب. 
ن وذج ير ج  :  ثل الض    اليخانات لتحلخل تست د  التي والتقنخات األدوات  ن حالخًا العدخدخوجد          

وهو نظا  حوسيه  ستوح ال صدر  "HPCC"ونظا   ،  Hadoop Map Reduceإطار ع ل هادوب
 هذه أمهر  ن ُخعد و ،  High Performance Computing Culsterوكثخف اليخانات وخمخر إلى

 .Apache ال طورة  ن قيل  ؤسس   ياتمي  Hadoopاألدوات و أه ها  هي أدوات هادوب 
وتعتير  نهجخ  إطار ع ل هادوب  ط   مروعات فرعخ  للحوسي  ال وزع  ك ا ت ثل ال نهجخ  األحسن     

 Hadoop distributed زعونظا  ال لف ال و  MapReduceال ست د   ليخئ  وقت التتمغخل لير جخات 
file system"HDFS".  

 :وهي رئخسخ  أجزاء ثالث  الض     ن اليخانات  ع تتعا ل التي األدوات تتكونو         
  اليخانات  عن التنقخب أدوات ( Data Mining ). 
  التحلخل  أدوات  ( Data Analysis ). 
  النتائج  تصوخر/ أدوات عرض ( Dashboard/Visualizations ). 

 

 ثبات:  على أدلة اإل لبدعم قرار المراجعبة  واثره    قيبب عن  البيبانباتتنالبيبانبات  الضبببببخمبة والتحليالت  . ج
ع لخات  سةةةةةةةةت دا  أجهزة الك يخوتر يمةةةةةةةةكل تقلخدي لتحسةةةةةةةةخن كساءة إالدور التقلخدي لل راجع   خت   يإن  

خ كن  و  ،إعادة هندسةةةةتها يةةةةالكةةةةا ةةةةل  ن تحسةةةةخن فعالخ  ال راجع   ن  الل ال راجع  يمةةةةكل تدرخجي يدالً 
ل راقيي الحسةةةةةةةةةةايةةات التقلخةةدخخن  الةذخن خع لون  فى  فرق  حلخ  ن وذج  ال راجعةة  التقلخةةدي   إسةةةةةةةةةةتيةةدال
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ةكال  وت تلف  صةةادر وأم  ،عل يي ت صةةصةةخن تحلخلخخن خقد ون الدع  لوظائف ال راجع  على أسةةاس 
  تاح ال راجع  الورقخ  ال  سارات نإ تالفًا جذرخًا عت الحالخخن راقيي الحسةةةةةاياراجع  ال تاح   ل أدل  ال 

ةانةات وأدوات خوقد لوحظ هذا يةةالسعةةل  فى  التطوخر ال تزاخةةد لتكنولوجخةةا التنقخةب عن  الي ،للجخل السةةةةةةايق
ذا ياإلضةةةةاف  إلى ه ،  ارسةةةة  ال راجع   ن أجل اسةةةةت الص  زخد  ن الرؤىت فى  تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور  اليخةةةةانةةةةا

ط ال تزاخد على ع لخةةةةات ال راجعةةةةة  لتقلخةةةةل تكلسةةةةة  ع لخةةةة  ال راجعةةةةة  أثنةةةةاء التعةةةةةا ةةةةل  ع ع لخةةةةةات غالضةةةة
ط  سةةةةةت ر لتحقخق ال زخد ياسةةةةةت دا  غيمةةةةةكل  تزاخد،  وخ كن  الحظ   أن  الضةةةةة  تعقخداً تجةةةةةارخةةةةة  أكثر 

ت  ياوسةةةةخسةةةةتسخد   راقيي الحسةةةةا،  طرالعلى  جاالت المةةةةركات العالخ  والتركخز يمةةةةكل أكير أقل  وارد 
جراؤها إ وتكنولوجخا الحوسةةةةةةي  السةةةةةةحايخ  أل ذ ع لخات ال راجع  ونمةةةةةرها إلى حخ  خ كن   ن اإلنترنت

ى  ف علتقنخات  ثل التعر   قرخياً وسةةةةةةةةةةتتضةةةةةةةةةة ن ع لخات ال راجع  نسسةةةةةةةةةةها   ،يمةةةةةةةةةةكل أكثر فعالخ  وكساءة
صةةةةةوص تنقخةب عن النت  الضةةةة    ، والت، وتحلخالت  اليخانااليخانا اآلن اط ، واالرتياطات ، وتصةةةةور 

ز على دور تركخلزخةادة ال ال راجعةة خخر فى   عةةاخخر غع االحت ةةاالت، سةةةةةةةةةةخقةةايلةةه تت  و فى  ج خوالع لخةةا
ةةةت ةةةدا  األكثر فعةةةالخةةة  وهةةةذا خعني  أنةةةه  ن  الل االسةةةةةةةةةةةة، ت  فى    ةةةارسةةةةةةةةةةةةةةة  ال راجعةةة  تحلخةةةل  اليخةةةانةةةا

ت  ال راجعةة  ، خ كن تحقخق  سةةةةةةةةةةتوخةةات أعلى  ن الضةةةة ان  على  أسةةةاس تكلس  أقل ،   ا خقلل لتقنخةةا
 ن   اطر ال راجع  والتزا ات ال راجع . ك ا سةةةةةةخت  تقلخل   اطر ال راجع   ن  الل  توفخر  األدوات 

عت د  ت  وتقلخل الدرج  التى  خجب  أن  يامةةةةةةةةةةةةرة لل راجعخن، ويالتالي زخادة اسةةةةةةةةةةةةتقاللخ  وظخس  ال راجعال 
ي الحاج  غلهذا االسةةةتقالل خو  ،علو اتفخها  ال راجع  على التحلخالت التى  خقو  يها قسةةة  تكنولوجخا ال 

على  ةا هو  توقع العثور علخةه  و ن ث  تنسخةذ  ال راجعة   ةةاءً إلى التحدخد ال سةةةةةةيق  ليرنةةا ج ال راجعةة  ين
حواد  غخر  توقع  أثناء ال راجع  ستجير يعد ذلك على  سةخحد و   اً على نطةةةةةةةةةةةةةةةاق  ز ني  حدد  سةيق

 ةةد توعنةةد ةةا تع ،خخرات ال صةةةةةةةةةةةةةةةاحيةة  ل تطليةةات ال وارد والتوقخةةتغإعةةادة تحةةدخةةد نطةةاق ال راجعةة    ع الت
ت  األولخ ، خ كن اتياع اسةةةةةةلوب أكثر  رون ،   ا خسةةةة ح للنطاقات يالتنوع  اناال راجع  على تحلخل  اليخ

ليخانات  التى خخر  اغ ع الحد األدنى  ن ال تطليات لت خخرات  فى تحلخل  اليخانات  نسسةةةةةةها ولكنغ ع الت
 (. ,Richard E. Cascarino 9.17ت  تنزخلها)

على  يإست رار يناءً خر غي عنى  أن  اسةةةةةةةةلوب ال راجع   ت اً سةةةةةةةةتكمةةةةةةةةافخإقد خكون هذا النوع  ن ال راجع  
ع لخةةةات األع ةةةال والرقةةةايةةة   وختيع  المةةةةةةةةةةةةكل األكثر ت  إلى  أنةةةه قةةةد خحةةةد  فى اليخةةةانةةةا  اخمخر تحلخل

التأكد  للتحلخل ال راجع  ن وذجا تأكخدخا تدفع  فخه  أهداف ال راجع  القخاسةةةةةةةةةةةةةةةةخ   التحلخل  ن أج تقلخدي
 ن  أن  ج خع عناصةةةةةةر التحك  ال عروف  تع ل على النحو ال نمةةةةةةود وال  تحد  أ طاء  جوهرخ  دا ل 
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ت  الضةةةةةةةة    حتى  اآلن ك كون أسةةةةةةةةاسةةةةةةةةي  فى  ع لخ  ول  ختيلور تحلخل  اليخانا ،ةةةةةةةةرك سةةةةةةةةجالت الم
ال راجع  الدا لخ    كل  نال ختجزأ  ن   حت ًا جزءاً صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيح خال راجع  الدا لخ ، ولكن خجب  أن  

وتؤدي التحسةةةةةةةةخنات  فى تحدخد   اطر   ،وال ارجخ   فى  ال ؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةات الكيخرة القائ   على  اليخانات
خلخ  ياإلضةةاف  إلى الحاج  إلى التعرف ال يكر على االحتخةةال  فى  اآلنظ ةة  كيخرة الحج  غاألع ال التمةة

و سةةةةةةتحخل  على حد سةةةةةةواء دون ت الضةةةةةة    سةةةةةةتكون ضةةةةةةرورخ  اليخةةةةةةانةةةةةةاراف يةةةةةةأن  تحلخالت إلى االعت
ةةةةةةةةةةةة  خخر جذري   ر  فى    ارسغوسةةةةةةةةةةةةختضةةةةةةةةةةةة ن ت ،التحلخلخ  ال ناسةةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةت دا  السعال للتكنولوجخا اإل

ع الحد   على إجراء  راجع   سةةةةت ر تلقائخاً تعني القدرة   ا ،ع لخات ال راجع توقخت و   ال راجع  الدا لخ
يوتخرة  ناسةةةةةةةةةةةةةةةي  ل سةةةةةةةةةةةةةةةتوى  أن تت أن ع لخات ال راجع  خ كن  ، ك ااألدنى  ن تد ل ال راجع  الدا لي

جدول   ها  ال راجع  على  وخ كن، إلى توافر  وارد ال راجع    ن  أن  تسةةةةةةةةتند أسةةةةةةةةاسةةةةةةةةاً  ال  اطر يدالً 
لي( كتمةةةةاف الضةةةةائق  ال الخ  )أو السمةةةةل ال اإلأسةةةةالخب التنقخب عن  اليخانات  ال طلو يياسةةةةت دا  النحو 

   لخخن  لل سةةةةةةةةةةةةةةاعدة  فى تقخخ اتاللمةةةةةةةةةةةةةةركات والتنيؤ يها، ك ا  أن هذه األسةةةةةةةةةةةةةةالخب ته  ال راجعخن  الد
 خرة غاالسةةةةةةةةةت رارخ  ال اصةةةةةةةةة  يه ، وتصةةةةةةةةة   كنظا   إنذار  يكر للضةةةةةةةةةائق  ال الخ  لل ؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات الصةةةةةةةةة

ا تيار و  ت  فى  مةةةةةةكل مةةةةةةيكات عصةةةةةةيخ  ليناءةةةةةةت دا  التنقخب عن  اليخانان اسوخ ك وال توسةةةةةةط  الحج 
  .ن اذج التنيؤ يالسمل ال الي

ل ت  الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      قايعلى تحلخالت اليخانا ولقد  ت   قارن   أداء ن اذج تنيؤات  السمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ال الي يناءً 
، لال حاسةةي  والت وخ جال  ن ال ت صةةةةةةصةةةةخن  فى  اً ن اذج التنيؤ ال سةةةةةةةةتندة إلى ن اذج   حددة  سةةةةةةةةيق

و ع ذلك، فإن  الج ع يخن كال االسةةةةةةةةةةةةةلويخن خؤدى  ، تكيخر  فى التنيؤاوت   الحظ   أنه ال خوجد فرق 
أكدت الدراسةةةةةةات أن  الضةةةةةةائق   ولقد ) Zhou et al.,2015يمكل أفضل يكثخر  ن كل  نه ا ي سرده )

 إلى  أصةحاب ال صةلح   فى  المةركات.ًا المةةرك  ، ولكنها قد ت تد أخضة علىال الخ  قد ال تقتصةةر  
  

  ،ت الضةةةةةةةةة    على أحكا  ال راجعخناآلثار السةةةةةةةةلوكخ  لليخانا (Brown-Liburd,2015)ولقد ا تير   
ةةةةةةوا و لص ،على  اآلن اط و ناقمةةةةةةةةة  قضةةةةةةةةةاخا  ثل الح ل الزائد لل علو ات، وأه خ   ال علو ات، والتعرف

األدوات ال سةةةةةةت د   فى  ع لخ  ال راجع   ن  إلى أن  إضةةةةةةاف  تقنخات اليخانات الضةةةةةة    إلى  ج وع 
ت  ةةةةةةةت دا  التقنخ  و ج وع   اليخاناك ا  ت   الحظ   أنه  ن  ال ه  اسةةةةةةة  ،مةةةةةةةةةةةةةةأنه  أن  خضةةةةةةةةةةةةةةخف قخ  

 ا تقد   ك  ،ليح   فى  هذا ال جالإلى  زخد  ن ااألكثر  الء   لكل ظرف ،   ا خمةةةةةةةةةةةةةةخر إلى الحاج  
ًا ها وفق   خجب تقخخ  اسةةةةةةةةةةةةت دا وظخس  ال راجع ، حخلت ألدل   اإلثياًا تك خلخ ًا ت الض     صدر اليخانا
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ك ا خدع  اسةةةةةةةت دا     ،يالكساخ  وال وثوقخ  واأله خ   النسةةةةةةةيخ ألطر  عاخخر أدل  ال راجع  ال اصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 (.Adrian Gepp, Linnenluecke,2018) اليخانات الضة     فى  أمةكال جدخدة   ن أدل  ال راجع 

 
 

 دور البيانات الضخمة في تحول عملية المراجعة : . د
 ا تتضةةةةةةةةةةةةةة ن ارتياطات ال راجع  الحدخث  فحص الع الء الذخن خسةةةةةةةةةةةةةةت د ون اليخانات الضةةةةةةة     غالياً  

والتحلخالت لتظل قادرة على ال نافسةةةة  وذات صةةةةل  ييخئ  األع ال القائ  ، وخت  د ج أنظ    الع الء  ع 
عةدخةد ى ذلةك  خقو  الاإلنترنت و صةادر اليخانات ال ارجخ   ثل وسةائل التواصةل االجت اعي ، وعالوة عل

 ن الع الء يةةالتسةةاعةةل ود ج هةذه اليخةانةات الضةةةةة  ة   ع  نةاهج  تحلخلخة   ذكخة  ألع ةال جةدخةدة و عقةدة 
ب  ال ةةارجي السةةةةةةةةةةةةةت ةةدا  تلةةةك التحلخالت، وهو  ةةةا غخر  حةةدودة لل راقةةةإلت اذ القرار، وخوفر ذلك فرصًا 

ةةة  ال ةةةارجخةةة  للتحرك نحو  اليخةةةانةةةات الضةةةةةةةةةةةةةةة  ةةة  وتحلخالت ال راجعةةة ، وخ كن خيخن حةةةاجةةة   هنةةة  ال راجع
نيؤخةةة  ت القول أنةةةه في يخئةةة  اليخةةةانةةةات  الضةةةةةةةةةةةةةةة  ةةة ، تت تع  هنةةة  ال راجعةةة  يةةةالقةةةدرة على إجراء تحلخالت

كةات المةةةةةةةر  ل تةةاحةة  اآلن دا ةةلك ةةا أن الك خةةات الهةةائلةة   ن اليخةةانةةات اًا وتقد ًا ، وتوجخهخةة  أكثر  ذكةةاء
 ا أن  كخخر ال راجع ، غتقنخات تحلخل اليخانات الضةةةة   ، تع ل يمةةةةكل أسةةةةاسةةةةي على تو ةةةةارجهةةةةا، وقوة 

 التكنولوجخا وسةةةةةةعت على  دار العقد ال اضةةةةةةي  ن تعرخف اليخانات غخر ال هخكل  وال ولدة  لخاً اتجاهات 
 ارج حدود المةةةةةةةةةرك  ، وأن  صةةةةةةةةةطلح اليخانات الضةةةةةةةةة     سةةةةةةت د   ياإلضةةةةةةةةةاف  إلى اليخانات ال وجودة

طراد ، ك ا أن اليخانات  الضةةة    سةةةخكون إلوصةةةةةةف هذه ال ج وع  الضةةةةةة     ن اليخانات التي تن و  ي
دارة ال  اطر، لذلك تقو   الكثخر  ن المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركات  لها تأثخر كيخر على تعزخز اإلنتاجخ  واألرياح وا 
وال ؤسةةةةسةةةةات الكيرى ياسةةةتث ارات كيخرة لسه  تأثخر هذه القدرات على أع اله  يمةةكل أفضةةل، ونتخج  ل ا 

اقيي صةةةةةةةةةةةةةةيح دور  ر أكيخرة تت ثل  في تحول ال راجع  و لتي فخها إ كانخات سةةةةةةةةةةةةةةيق فإن  أحد ال جاالت ا
لى ع وأن المةةةةةةةةك ال هني والتركخز ال سةةةةةت ر ،الحسةةةةايات في االسةةةةواق ال الخ   أكثر  أه خ   ن ذي قيل

وخجب ان تواصةةةةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةةةةركات ال راجع  ع لخات جودة ال راجع  وهو  طلوب طوال ع لخ   ال راجع ، 
 راجعتها القوخ   ن  الل زخادة الجودة يمةةةةةةةةةةكةةل  سةةةةةةةةةةت ر، ألن التطورات التكنولوجخةة  الحةدخثة  في يخئة  

ها ي اليخةةةانةةةات الضةةةةةةةةةةةةةةة  ةةة  وتحلخالت اليخانات الضةةةةةة    توفر فرصةةةةةة  إلعادة النظر في الطرخق  التي خت 
 .(.9.9قخ   ل ست د ي اليخانات ال الخ )عيدالقادر،ال راجع  ، وتقدخ  ال زخد  ن االفكار والتنسخذ ع لخ  

تطيخق تحلخالت اليخةةانةةات الضةةةةةةةةةةةةة  ةة  في  نهجخةةة  ال راجعةة  زا ر يةةةاإل كةةانةةةات الواعةةدة يمةةةأن ك ا أن   
إد ال تحسةةةةخنات على جودة ال راجع  وكساءتها ، في مةةةةكل تقخخ ات أكثر دق  لل  اطر،   ا خؤدي إلى 

ا الع خل ويخئتها وهو   تحسةةةةةةةةةةخن اكتمةةةةةةةةةةاف األ طاء ال ادخ  و ؤمةةةةةةةةةةرات االحتخال والسه  االكير ل نظ  
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ت  اضةةةةرورة تزوخد   راقيي الحسةةةايخنعكس اثره على تحسةةةةةةخن جودة ال راجع  ال ارجخ ، ياإلضةةةةةةاف   إلى 
يسه   تزاخد لتحلخالت اليخانات الضةةةةةة    والذي خسةةةةةةه  في فه  تطيخق التكنولوجخةةةا الجةةةدخةةةدة في  نهجخةةة  

 ى تحسخن والذي خسه  أخضًا فخر العةا  في يخئة   اليخةةانةةات الضةةةةة  ةة  خغ راجعةة  ويةةالتةةالي في  جةةال التال
، ك ا ان هناك  طرًا  ن اإلحياط  (Bengtsson,2019، Zagoجودة ع لخةةةةةة  ال راجعةةةةةة  ال ةةةارجخةةة ) 

إذا ت  النظر إلى تطورات تحلخالت اليخانات الضةةةةة    على أنها اليطاق  الذهيخ  التي سةةةةةتع ل على حل 
ن ا ري ا توفرتقخخ   د ات ال راجعخت  فخه  ال راجع  وتؤدي الى  ستقيل  مةةةةةةةةةةةةةكالت   هذه    عال خًا ، وا 

عاد  ة التركخز علخها  وري ا إعادةالتطورات أدوات حقخقخ  إلعادة تكوخن   ارسةةةات ال راجع  ال عاصةةةةرة وا 
تحدخد  وضةةعها ، ويسةةيب هذه األثار التحوخلخ  ال حت ل  ،  ن الضةةروري ان ت ضةةةع تطورات تحلخالت 

 Salijeni) ال راجع  ال ارجخ  جودة ي واليح  لتحقخق هدف تحسةةةةةةةةةخناليخانات الضةةةةةةةةة    للنقام العل 
et al.,2017  .) 

 

 :ى ظل البيانات الضخمة على جودة المراجعة أثر أدلة اإلثبات ف. ه
الل دور      ن  فى  رفع  سةةةةةتوى جودة  ال راجعة التى خقو  يها الياح  حالخًا تك ن  أه خة  هةذه الةدراسةةةةة  

جاح أو ياعتياره خ ثل ن) األجهزة العلخا للرقاي ( ال راجع   ؤسساتت  سةواء على  سةتوى  راقةب الحسةايا
عالوة على ذلك ، سةةتؤثر  اليخانات  الضةة    على طيخع  و سةةتوى اإلفصةةاح عن  ال ؤسسات،فمةل هذه 

التقارخر السةةنوخ  للمةةركات ل سةةخحتاج ذلك إلى تحدخ   نهجخ  و طوات  ال راجع  و د ات  التوكخد ال هني 
ة  التقلخةدخة   إلى ال راجعة   ال سةةةةةت رة. عالوة على ذلك ، قا ت المةةةركات لهةذه التقةارخر واإلنتقةال  ن  ال راجع

جةب  أن  ك ةا خ ،التى  اسةةةتسادت يمةةةكل جخد  ن  اليخانات  الضةةة    يتحسةةةخن أدائها و ؤمةةةةةراتهةا ال ةالخة 
ة    علو ةات واالسةةتسادة  ن  اليخانات  الضةيتحةدخة   أنظ ة  ال وفى ج خع الدول تهت  المةةةةةركةات فى  صةةةةةر 

  واجه  تحد جدخد خسة ى  اليخانات  الضة   ، يداًل  نالقاد    فى السنواتو زاخاها لليقاء واالسةةت رار  
ال زاخا  التى  تقد ها   على  أن  احد 9.12عا    فى  Bonhome وخؤكد المةكل التالي  الذى قد ه

 هى جودة ال راجع  يصورة افضل. وتحلخالتها  فى   جال ال راجع ت  الض    اليخانا
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 البيانات الضخمة على المراجعة  تقنيات تحليل شكل يوضح أثر
  ( بتصرف من الباحث  Bonhome,2018المصدر : )

ت  الضةةةةةةةةةةةةةةةة    والتى  تتطلب  جودة ودق  اليخانات  ةةةةةةةةةةةةةةةةائص  الها    لليخاناال ص دداقخ  أحإن  ال صةةةةةةةةةةةة
                                         ةةةةةةةةةةةة لحوك  ت  فى  كل صةةةةةةةةةةةةورها تحتاجل سةةةةةةةةةةةةت  د ي و حللي هذه اليخانات، وهذه  اليخاناال سةةةةةةةةةةةةتل   

ت  اليخةةةةةةةةةانا راجعةةةةةةةةة   فى  ظل يخئةةةةةةةة   ت  فى الأله خةةةةةةةةة   دور  اليخةةةةةةةةانا ، ونظراً فى   جةةةةةةةةال ال راجعةةةةةةةة  
ت  عدة اصةةةةةدارات ل عاخخر  يخانا (AICPA) اصةةةةةدر  عهةد ال حةاسةةةةةيخن  القةانونخن  اال رخكيالضةةةةةة  ة  
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الضة      تخئ   اليخانات  جدخدة غخر تقلخدخ  نامةةةةئ   ن  يرض الحصةةةةةةول  أدل  إثياغال راجع  وذلك ي
 .والذى  يدوره خزخد  ن جودة  ع لخ  ال راجع تت خز ياالكت ال وال وثوقخ  وال صةداقخ  

 
التى حاولت إسبببببببتخدام تقنيات تحليل البيانات الضبببببببخمة فى عملية  السبببببببابقة اتثانًيا: الدراسببببببب

  :المراجعة
جراءات نها في اإلطار التي أسةةةةةتساد ياإلطالع على عدد  ن الدراسةةةةةات السةةةةةايق   قا  الياح   النظري وا 

 ترتخيًا ز نخًا تصاعدًخا  ن األقد  الى األحد . يعرضها  رتي   الدراس ، ث  قا 
كخسخ  إعادة هندسةةةةةة   هن   راقي  الحسةةةةةةايات في ظل  الكمةةةةةةف عني(  1112أحمد ، ) دراسةةةةةة  قا تف 

سايات ل تعلق ي هن   راقي  الحا مروع الرؤخ   أن ، وأظهرت نتائج الدراس است دا  تكنولوجخا ال علو ات
على  التعرف الكا لخسةةاه  في إعطاء فرصةة  أكير للتطور ال هني ل راقيي الحسةةايات،  اصةة  في ظل 

عددًا  ن العوا ل التي تدفع  راقب الحسةةايات  ، ك ا أوضةةحت نتائج الدراسةة ال زاخا التي خقد ها ال مةةروع
لالى اسةةةةةةةت دا  التكنولوجخا في ع له وال ت ثل  في ي غاء خئ  الع ل التنافسةةةةةةةخ ، وزخادة ال د ات ال هنخ ، وا 

 ، ياإلضاف  الى  صائص الدق  والسرع  وال د   الجخدة.التوثخق ال ستندي
أثر اسةةةةت دا  تقنخات التدقخق ال تزا ن  في تحسةةةةخن جودة ( 1111، غباين والدالبيح )  وا تيرت دراسةةةة 

اال تيار تأثخر لتقنختي ) وتوصةةةةلت الدراسةةةة  لوجود ،الحسةةةةايات ال ارجخخنالتدقخق  ن وجه  نظر  دققي 
جودة التدقخق يدرج  عالخ ، وانه خوجد تأثخر لتقنخات )نظا  ال تكةا ةل، وتنقخح اليخةانات( على تحسةةةةةةةةةةةةةةخن 

ال سةةةةةةةةت رة( على تحسةةةةةةةةخن جودة التدقخق الرقاي  ي راجع   لف واحد، ورصةةةةةةةةد أحدا  التدقخق، وال حاكاة 
ن اسةةةةةةةةةت دا  ، يدرج   توسةةةةةةةةط  جودة تقنخات التدقخق ال تزا ن   جت ع  لها أثر إخجايي على تحسةةةةةةةةخن وا 

 التدقخق يدرج   توسط   ن وجه  نظر  دققي الحسايات ال ارجخخن.
على دور تكنولوجخا ال علو ات في تطوخر  هن   قصةةةةةةةدت التعرفف (1111، ضببببيف اه)أ ا دراسةةةةةةة   

 ن األكادخ خخن وال هنخخن العا لخن في  جال ال حاسةةةي  والتدقخق  41 ، تألست عخن  الدراسةة   نال راجع 
 نأ ، و ن أه  النتائج التي توصةةةةةةةلت الخها الدراسةةةةةةة الوصةةةةةةةسي ، واعت دت الدراسةةةةةةة  على ال نهجيالجزائر

  تكنولوجخةةا ال علو ةةات خسةةةةةةةةةةةةةةهةةل ع لخةات التةةدقخق وخ سض التكلسةة  الالز ةة  إلجرائهةةا، ك ةةا أن ااسةةةةةةةةةةةةةةت ةد
 راجع الحسةةةةةةةةةايات  ن ا تخار عخن  كيخرة يطرخق  أسةةةةةةةةةرع وأكسأ  ن ال راجع   ات ت كن تكنولوجخا ال علو 

ضةةةةةةةةرورة اكتسةةةةةةةةاب ال دققخن الكساءة العل خ  والع لخ  الالز   في  ، ك ا أوضةةةةةةةةحت نتائج الدراسةةةةةةةة الخدوخ 
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التي  تال طلوي  ل واجه  التحدخا تطيخق ال راجع  االلكترونخ  ياإلضةةةةةةةةةةةةةاف  الى  تطليات الرقاي  الدا لخ 
 تسرضها هذه التقنخ .

 ال اص  عاءاتلإلد  للتصدي قدرة ال راجع ل ال  ن ال راجع   هن  تدع  الض    اليخانات نأك ا   
 الثايت  األصول لحال  م ولخ  أكثر رؤخ  على خحصل ال راجع نأ ال  كن  ن فأصيح الثايت  ، األصولي

 تسهل ك ا،  IOT اء األمخ إنترنت يواسط  ج عها ت  اليخانات التى  الل  ن و صائصها و  خزاتها
خكون  أن خ كن ال ثال :  سيخل على واسع ل نطاق على حتخالاإل ع لخات رصد الحسايات على  راجعي

 عن أت ت  الكمف أن ك ا غم وجود على تحذخر عال   ال  تلس  اليخانات قواعد يخن سليي رتياطإ وجود
 رئخسي دور لها أن خكون ال حت ل و ن الحقخقي الوقت في األداء   اطر يتقخخ  نلل راجعخ خس ح الغم
 (.(Warren et al, 2015) القضائية  ال حاسي  في

ويالتالى هناك حاج  ك ا أن اليخانات الض    هى أحد التطورات فى   ارسات اإلدارة الخو خ  ،      
أداة تجارخ  ، ك الض   لى التغخخر الجذرى فى يخئ  األع ال ، ويالنظر إلى األه خ  ال تزاخدة لليخانات إ

ويالتالى خت  النظر إلى أي  دى سخت  تيني اليخانات الض     ن قيل  هن  ال راجع  وال حاسي  ، وكخسخ  
وا ل وال حركات التى تع ل على تطور هذا اإلست دا  ي رور الوقت ، و ن هنا فإنه اليد  ن تناول الع
 . ( Alles,  2015)تطيخق وتسهخل إست دا  اليخانات الض    يواسط  ال راجعخن ال هنخخن 

على فرضخ    سادها أن ال راجعخن  ال خستطخعون أن خيتعدوا (   Alles,  2015)وقا ت دراس       
حترا ه  هي أساس القخ   ال ضاف  كثخرًا عن   ارسات ع الئه  ألن  صداقخته   ع هؤالء الع الء  وا 

سس التأثخر سخكون لها ن أداة ع ل أساسخ ، ث  حت اً  الض   التي خوفرونها ، ويالتالي أصيحت اليخانات 
ن كان حالخاً   عاخخر  ( أن Alles,  2015)التأثخر غخر  لحوظ ، وخرى  على ال راجع  وال حاسي   وا 

 واجه  العقيات لخ  لالتكنولوجي وقوى السوق ت ثل األلخات األكثر فاعال راجع  األ رخكخ  والدولخ  والتقد  
ست دا  اليخانات الض     ن قيل ال راجعخن  والتي  ن مأنها أن تحدد كخسخ  تطور هذا إالتي ستحدد 

 .االست دا   ع  رور الوقت
اس  اآلثار در  ( Brown, et al.,  2015) ويتناول الجانب السلوكى لليخانات الض    حاول     

السلوكخ  لتأثخر اليخانات الض    على أحكا  ال راجع  وع لخ  صنع القرار و إتجاهات األيحا  فى 
نقاط الضعف في  عالج  ال علو ات وأه  القخود والتحدخات التي خ كن  وذلك  ن  الل دراس ال ستقيل، 

 ,.Brown, et al)  ، وتوصل أن تعوق اإلست دا  السعال وتحلخل اليخانات الض    في يخئ  ال راجع

  لدخها العدخد  ن اآلثار السلوكخ الض   استنادًا إلى عل  النسس وال راجع   إلى أن اليخانات (  2015
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 وال توفره ، والتعرف على أه خ  األن اط الض    اليخانات ن  الل  عالج  قضاخا  على أحكا  ال راجعخن
هناك العدخد  ن التحدخات التي خواجهها  راجعوا ، ك ا أن  ال  تلس   نها ، ودراس  حال  الغ وض فخها

الحسايات عند د ج اليخانات الض    في تحلخالت ال راجع  واألدوات التحلخلخ  ال  تلس  التي تست د ها 
 .في تحلخل اليخانات الض    المركات حالخاً 

في ع لخ   راجع   القوائ    يإد ال تحلخالت اليخانات الض     ( Cao et al.,  2015)ك ا قا       
ال الخ ، وترى الدراس  أن تحلخالت اليخانات الض    هي "ع لخ  فحص وتنظخف وتحوخل ون ذج  اليخانات 
قتراح اإلستنتاجات، ودع  صنع  الض    إلكتماف والتوصل لل علو ات ال سخدة واألن اط ال  تلس  ، وا 

 الض   لى فرضخ   سادها أن تحلخالت اليخانات ع(   Cao et al.,  2015)القرار" ، وقا ت دراس  
خف خت  ك ، وتناولت الدراس  يمكل نظرىخ كن أن تحسن كساءة وفعالخ  ع لخات  راجع  اليخانات ال الخ 

ج وع   ن   وتوجدالحسايات أثناء ع لخ  ال راجع  ،  ي راجع تطيخق تحلخالت اليخانات الكيخرة  ن قيل
راجع  ، التي ت خزها عن ال فى ع لخ  ال راجع لخالت اليخانات الض    تحإلست دا  ال صائص ال  خزة 

 .التقلخدخ ، والتى لها أثر ها  على التنسخذ الع لي
القخا  يتقدخ  إطار نظرى لكخسخ  إست دا   اليخانات (   Yoon et al.,  2015)وفى هذا المان حاول      

إست دا  اليخانات الض    كأدل   راجع  ل  ال الض    لدع  أدل  االثيات فى ال راجع  ، وذلك  ن
تك خلخ  ، وذلك  ن  الل تقخخ   دى قايلخ  تطيخق اليخانات الض    يإست دا  إطار  عاخخر أدل  ال راجع ، 

واجه كتساء وال وثوقخ  وال الء   ، و ناقم  التحدخات التى تل التكلس  والسوائد إلعتيارات اإلوالقخا  يتحلخ
، ي ا في ذلك التكا ل  ع أدل  ال راجع  التقلخدخ ، وقضاخا نقل ال علو ات، وح اخ  ع لخ  التطيخق

 . صوصخ  ال علو ات، وتقدخ  الحلول ال  كن  ل واجه  التحدخات ال  تلس 
يدراس  أثر إست دا  اليخانات الض    (  Zhang  et al., 2015)قا   ال ست رةوفى  جال ال راجع     

على ع لخ  ال راجع  ال ست رة ، وذلك  ن  الل دراس  السجوه يخن اليخانات الض    والقدرات الحالخ  
لليخانات  تأو تحدخالتحلخل اليخانات فى ال راجعات ال ست رة، وتوصلت الدراس  الى أن هناك   س أيعاد 

ت ، سال   ونزاه  اليخانات ، التج خع ، تحدخد اليخانات ، وسرخ  الض     تت ثل فى :  إتساق اليخانا
 اليخانات ، وحاولت الدراس  تقدخ  الحلول ال  كنه لهذه التحدخات واأليعاد ال مار إلخها .

أن اليخانات الض     تنمأ  ن أنظ   ال عا الت التقلخدخ ، فضال عن  صادر جدخدة  ثل رسائل ك ا      
ي، وال كال ات الهاتسخ ، وأنمط  اإلنترنت، ووسائل اإلعال ، والتسجخالت وأجهزة االستمعار اليرخد اإللكترون

وأمرط  السخدخو،  فالكثخر  ن هذه اليخانات الكيخرة  خؤثر على ع لخ  إت اذ القرارات ال  تلسه يالمركات 
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اجعخن ف خحتاج ال ر والتي ته  كل  ن أصحاب ال صالح الدا لخ  وال ارجخ  في المركات ، ويالتالى سو 
ألصول  ثل الوجود والتقخخ  يالنسي  ل ت الحالي لتقخخ  تأكخدات اإلدارةإلى توسخع نطاق تحلخل اليخانا

 وال  زون.

أن إد ال اليخانات الض    فى ع لخ  ال راجع  ال ست رة خترتب علخه تحدخات تتجاوز  ياإلضاف  الى    
    ،لحاج  الى نظ  حدخثه و تطورة  إلستخعاب تحلخل اليخانات الضالقدرات الحالخ  للتحلخل ويالتالى تظهر ا

ويالتالى فإنه اليد  ن تقدخ  الحلول ال  كن  لهذه التحدخات جنيًا إلى جنب  ع ال وضوعات اليحثخ  الالز   
 هي ظاهرة   الض ، فاليخانات  الض   على اليخانات  ةخ  تطيخق أنظ   ال راجع  ال ست ر يهدف زخادة قايل

لى اليقاء واإلست رار فى يخئ  ال نافس  ، ويالتى اليد  ن تطوخر االنظ   إتهدف تواجه  نمأت األع ال التي 
 .للتكخف  ع التحدخات التي تواجهها

لكمةةف عن  دى فاعلخ  اسةةت دا  تكنولوجخا ال علو ات في تحسةةخن ا (2016)زقوت،  وحاولت دراسةة   
الوصةةةةةةةةةسي  ، واعت دت الدراسةةةةةةةةة  على ال نهج(  دقق.2)جودة  عل خ  التدقخق، مةةةةةةةة لت عخن  الدراسةةةةةةةةة  

أه خ  اسةةةةةةةةةةةةةت دا  تكنولوجخا ال علو ات في  راحل الت طخط والتنسخذ  وأظهرت نتائج الدراسةةةةةةةةةةةةة  ،التحلخلي
ال التدقخق قدرتها علي تقخخ  نتائج اع  إلىاألسةةاسةةخ  للع لخات، ياإلضةةاف  ارات وا تيارات الرقاي  واال تي

ضةةةةةرورة  واكي  التطورتت و الحق  األنظ   وقد أوصةةةةةت الدراسةةةة  ي، يمةةةةكل اكثر جودة واكثر  صةةةةداقخ 
علخها  خب العا لخن والقائ خنر الحدخث  و اص  في  جاالت تدقخق الحسايات وأنظ   الرقاي  الدا لخ ، وتد

  ن  الل رفع الكساءة لدخه .
 وتحلخالت اليخانات الض    وذلك يتقدخ   ساهخ  اليخانات الض   (  Enget et al.,  2017)ك ا قا    

يهدف الكمف عن حاالت اإلحتخال عند  راجع  اليخانات ال الخ  ، وذلك  ن  الل إجراء دراس  لسحص 
الدراس  الى أن اليخانات الض    وتحلخالتها لخست حال  الغ وض فى يخانات المركات ، ك ا أمارت 

 جرد  وضوع  ستحد  ل ت صصي تكنولوجخا ال علو ات أو عل اء اليخانات الذخن خرغيون في الت صص 
 في ال جال التقني.

 لعناصر التقارخر  ك ل  أدل  تعتير الض    اليخانات أن  (Murthy and Geerts, 2017 )وخرى 
 ال الخ  اليخانات غخر يخن العالق  إلثيات الض    اليخانات تست د  نأ ال حت ل  ن أنه ك ا ال الخ 
 دورا تلعب أن وال الخ  خ كن ال حاسي  وظائف أن خعني   ا ال تكا ل  التقارخر ل ال  ن ال الخ  والقخ  
  ن  زخد على تحتوى ال حاسيخ  التى التقارخر أن ال نظ ات ، ك ا يخن ال تكا ل التسكخر تعزخز في كيخر

  جرد  ن يدال المرك  ستراتخجخ إلتغخخر  ال علو ات ست دا إ على قدرتها  دى إلى تمخر ال علو ات
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 التنظخ خ  الترتخيات  ع التوافق  جرد تعزخز  ن يدال الهخكل  إعادة على قدرتها كذلك لها الدع  تقدخ 
 .القائ  

تأكخدات اليخانات ال الخ   ن قيل اإلدارة ، حخ  خ كن ك ا أن إست دا  اليخانات الض    خؤكد وخك ل  
 كن أن تعزز والتى خ زخادة التأكخدات  ثل "الوجود" و "التقخخ " يواسط   يخانات ال حاسي  غخر التقلخدخ 

ك ا توفر اليخانات الض      نظورًا تارخ خًا غنخًا لع لخات إت اذ القرار  ثق  ال حاسب في هذه التأكخدات ،
 ت  تنسخذها في قخاس قخ  األصول.التي خ
ع إست رار تحرك  خرى الياح  أنه يوجه  اص ال صرخ  العريخ  يمكل عا  واليخئ  ويالنظر فى اليخئ      

 زخادة تأكخد "التقخخ " يهذه اليخانات  عاخخر و يادئ ال حاسي  نحو ن وذج القخ   العادل ، خ كن أخضاً 
 ع م صي وتعت د على اليخانات الك خ  والنوعخ ، فإن اليخانات، وحخ  أن التقخخ ات ذات طايالض    
التك خلخ  خ كن أن توفر أدل  تارخ خ  على أساس التوصل إلى قخ  عادل  ، ك ا تستطخع  اليخانات  الض   
 ا وال عاخخر الدولخ  إلعداد التقارخر ال الخ ،    عاخخر ال حاسي  فى  صرتسرخع التقارب يخن  الض   
 .ى يناء نظا   حاسيي عال ي  ع  حاسي  القخ   العادل  يإعتيارها حجر الزاوخ  الرئخسي خساعد عل
: يإستقراء الياح  للدراسات السايق  فى  جال إست دا  تقنخات تحلخل اليخانات الض    وجد الياح  خالصة

أجنيخ   ولأجرخت فى دال راجع    هن  الدراسات التى تناولت دراس  أثر اليخانات الض    على  أن  عظ 
هت ا  يالعوا ل وال ؤثرات التى تؤثر على يخئ  ال حاسي  وال راجع   وأثرها على   ا خدل على زخادة اإل

الياح  إلى دراس  إ كانخ  إست دا  تقنخات اليخانات الض    لتحسخن جودة  هن    ا دفع   رجاتها 
لألجهزة ذج كن و  حاسيات يج هورخ   صر العريخ يالجهاز ال ركزي لل و اص   اليخئ  ال صرخ ي ال راجع 

 لدول العريخ .العلخا للرقاي  يا
  



   0202                                                                                        تقنيات تحليل ورقابة البيانات الضخمة

 

 

 

29       

 

 المبحث الثاني 
 الدراسة الميدانية

 :الدراسة  يةمنهج -1
اعت دت الدراسة  على ال نهج الوصةسي ل ناسيته إلجراءات الدراس  الحالخ ، حخ  خست د  في وصف    

)عليان،  .وأمكالها وعالقاتها، والعوا ل ال ؤثرة في ذلكاألوضةاع الراهن  للظواهر  ن حخ   صائصها 
  و اصةةةةة ال علو ات تكنولوجخاحخ  تركز الدراسةةةةة  الحالخ  على دراسةةةةة  واقع اسةةةةةت دا  أدوات (، 1112

خ  يالجهاز ال ركزي لل حاسةةةةةةةةةةةةةةيات يج هور في ع لخ  التدقخق  تقنخات تحلخل ورقاي  اليخانات الضةةةةةةةةةةةةة    
تكاز ال نهج الوصةةةةةسي على دراسةةةةة  حاضةةةةةر الظواهر واألحدا  يعكس ، وهو  ا خعكس ار  صةةةةةر العريخ 

ال نهج التارخ يل و ن ث  فإن الدراسةة  الحالخ  تيح  فخ ا خكتنف ذلك  ن إخجايخات وسةةليخات و  اطر، 
و ا خقايله  ن  عوقات، ياإلضةةةةةةاف  الى يح  سةةةةةةيل تسعخل هذه األدوات التكنولوجخ  في ع لخات التدقخق 

في  –في كثخر  ن األحخان  – سةةةةتقياًلل حخ  خسةةةةت د  ال نهج الوصةةةةسي ل حاسةةةةيات يالجهاز ال ركزي ل
التنيؤ ل سةةتقيل الظواهر واألحدا  التي خدرسةةهال أ ا هدفه األسةةاسةةي فهو فه  الحاضةةر لتوجخه ال سةةتقيل 
وذلك  ن  الل وصةةف الحاضةةر يتوفخر يخانات كافخ  لتوضةةخحه وفه ه و ن ث  إجراء ال قارنات وتحدخد 

قات يخن العوا ل وتطوخر االسةةةةةةتنتاجات  ن  الل  ا تمةةةةةةخر الخه اليخاناتل فال نهج الوصةةةةةةسي خقو  العال
علي "رصةةةةةةةةةةةةةةد و تةايعة  دقخقة  لظةاهرة وحةد   عخن يطرخق  ك خ  أو نوعخ  في فترة ز نخ   حددة أو عدة 
 جفترات  ن أجل التعرف على الظاهرة أو الحد   ن حخ  ال حتوى وال ضةةةةةةةةةة نون والوصةةةةةةةةةةول الى نتائ

 (1993ومبيضين، )عبيدات،  وتع خ ات تساعد في فه  الواقع وتطوخره".

 :مجتمع الدراسة  -1
ات ال  تلس  يالجهاز ال ركزي لل حاسةةةةةةةةةيالقطاعات ي العا لخنال دققخن خت ثل  جت ع الدراسةةةةةةةةة  في ج خع 

 يج هورخ   صر العريخ .

 عينة الدراسة: -3
نسس  وهي  ا تتخح لكل عنصةةر في ال جت علعمةةوائخ  اليسةةخط ، ت  ا تخار عخن  الدراسةة  يطرخق  العخن  ا

يط يا تخار عنصةةر   ر، وقد مةة لت عخن  الدراسةة  عدد فرصةة  اال تخار، وان ا تخار أي عنصةةر ال خرت
 .يالجهاز ال ركزي لل حاسيات يج هورخ   صر العريخ (  ن ال دققخن العا لخن يالقطاعات ال  تلس  65)
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 أدوات الدراسة: -2
 حلخل ورقاي تقنخات ت تص خ  است ارة استيخان للحصول على استجايات ال يحوثخن حول "ي قا  الياح  

از ال ركزي يالجه وسيل تسعخل تطيخقها، دع  أدل  اإلثيات فى ال راجع  وأثرها في اليخانات الض    
 ت االستبانة المحاور اآلتية:"؛ وقد شمل"لل حاسيات يج هورخ   صر العريخ 

 : اليخانات الم صخ  وال تغخرات الدخ وغرافخ .المحور األول

 ضةةةةةةة   اليخانات ال تقنخات تحلخل ورقاي و اصةةةةةةة  : واقع اسةةةةةةةت دا  تكنولوجخا ال علو ات المحور الثاني
 . يالجهاز ال ركزي لل حاسيات يج هورخ   صر العريخ 

 ل هن  التدقخق الض   اليخانات  تقنخات تحلخل ورقاي واخجايخات : أه خ  المحور الثالث

 ق.ي هن  التدقخ اليخانات الض    تقنخات تحلخل ورقاي ال  اطر وعوائق تطيخق  :المحور الرابع

يالجهاز  قخقع لخات التدي اليخانات الضةةةة    تقنخات تحلخل ورقاي : سةةةةيل تسعخل تطيخق لخامسالمحور ا
 ال ركزي لل حاسيات.

 ورقاي  اليخانات الض    على أدل  اإلثيات في ع لخات دى تأثخر تقنخات تحلخل : السادسالمحور 
 التدقخق يالجهاز ال ركزي لل حاسيات ؟

تقنخات تحلخل ورقاي  اليخانات الض    على  ظل فى النامئ  اإلثيات أدل  دى تأثخر : السابعالمحور 
 جودة ع لخات التدقخق يالجهاز ال ركزي لل حاسيات ؟

ترونخ ، يتص خ  استيان  الك الياح  ات ال اص  يكل  حور، قا والسقر  ويعد االنتهاء  ن وضع األسئل   
يع ةةل ال عةةالجةةات  ات، ث  قةةا للحصةةةةةةةةةةةةةةول  نه  على اإلجةةايةة ال ةةدققخنوتوزخعهةةا على السةةةةةةةةةةةةةةةادة الز الء 

 اإلحصائخ  لليخانات واست راج النتائج.
 

 :عرض نتائج الدراسة  -1
 :الديموغرافيةالبيانات الشخصية والمتغيرات األول : المحور نتائج 

( يخن ا كانت نسةةةةي  ٪59.9تمةةةخر الى نسةةةي  الذكور يلغت ) مفردات عينة الدراسبببة حسبببب النو  توزيع
(، وهو  ا خمةةةةةخر الحصةةةةةول الى نسةةةةةب  تقاري  لكل  ن الذكور واإلنا  في اإلجاي  على 47.2اإلنا  )

 ستيخان.اال
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خن الغاليخ  العظ ي  ن ال يحوثخن حاصلأن خمخر الى  توزيع مفردات العينة حسبب المسبتوى التعليمي
، ث  (٪2( ث  الحاصةةةةلخن على  اجسةةةةتخر ينسةةةةي  )٪4..2ينسةةةةي  ) ) يكالورخوس( على مةةةةهادات جا عخ 

 (.٪1.6الحاصلخن على درج  الدكتوراه ينسي  )

على على النسةةةي  األ  راجعحازت الدرج  الوظخسخ  حخ  الدرجة الوظيفية حسببب  توزيع مفردات العينة
 (.٪5.5ينسي  )  دخر(، ث  درج  ٪35.2ينسي  )  راقب(، تلتها درج  ٪52.7ينسي  )

سةةةةةةةنوات(  .1الى  5فقد كانت النسةةةةةةةي  األعلى لسئ  ) ن  توزيع مفردات العينة حسببببب سببببنوات الخبرة
سةةةنوات ينسةةةي   5أقل  ن فئ  ث  (، ٪91.6ينسةةةي  ) سةةةن ( 15الى  11فئ   ن )( تلتها ٪2..5)ينسةةةي  

 .(٪2.2)سن  ينسي   15فئ  أكثر  ن (، وفي ال رتي  األ خرة جاءت 17.7٪)

يانات الب وخاصببببببة تقنيات تحليل ورقابة "واقع اسببببببتخدام تكنولوجيا المعلوماتنتائج المحور الثاني: 
 :"بالجهاز المركزي للمحاسبات الضخمة

حول  (9األمةةةةةةةةةةكال والرسةةةةةةةةةةو  اليخانخ  لنتائج الدراسةةةةةةةةةة  ال خدانخ  ) لحق رق   وضةةةةةةةةةةح النتائج ال يخن  فيت
تقنخات  و اصةةةةةةةة  واقع اسةةةةةةةةت دا  تكنولوجخا ال علو ات " الثانياسةةةةةةةةتجايات ال يحوثخن ال تعلق  يال حور 

  ا خلي:"  يالجهاز ال ركزي لل حاسيات اليخانات الض    تحلخل ورقاي 
أقوم بباسبببببببببتخبدام تكنولوجيا المعلومات في عملية  " ال يحوثخن لعيةارةيةاسةةةةةةةةةةةةةةتجةايةات : فخ ةا ختعلق أواًل 

 ا خعكس ، وهو (٪2.5)ال( ينسةةي  )ل  قايل لنع  (٪5..2، فقد جاءت نتائج الدراسةة  ينسةةي  )"المراجعة
 .ياتيالجهاز ال ركزي لل حاسيصس  عا   النسي  ال رتسع  الست دا  ال دققخن لتكنولوجخا ال علو ات 

دورات فأكثر"  7" فقد حلت"، المراجعة"عدد الدورات التدريبية في مجال : فخ ا ختعلق ياإلجاي  على ثانياً 
دورات(  7الى  3 ن )، تلتهةا في ال رتية  الثةانخ  (٪45.5ينسةةةةةةةةةةةةةةية  تزخةد عن الثلة  ) في ال رتية  األولى

 (.٪99.9)ينسي   دورات تدرخيخ ( 3جاء )أقل  ن  ث  في ال رتي  الثالث (، ٪39.3ينسي  )

دققخن، حخ  ال يتدرخب وتأهخل  الجهاز ال ركزي لل حاسةةةياتهت ا  إوهو  ا خثيت صةةةح  السرض القائل ي
حخ  خمةةةةةةةةةةةكل  ،ال راجع التي تلقاها ال دققخن في  جال  النتائج الى ارتساع عدد الدورات التدرخيخ  تعكس

(  ن اسةةةةةةةةةةةةةةتجايات ال يحوثخن ٪77.2دورات"،  ا خعادل ) 7الى  3" ن دورات فأكثر"، و  7ال تغخرخن "
 يالحصول على دورات تدرخيخ  في  جال التدقخق.
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لبيانات اأو  "عبدد البدورات التبدريبيبة في مجبال تكنولوجيبا المعلومباتفخ ةا ختعلق يةاإلجةاية  على  ثبالثًبا:
 ن  أكثرينسةةةةةةةةةةةةةةيةة  في ال رتيةة  األولى  دورات 3 تغخر أقةةل  ن  حةةلفقةةد   "Big Dataالضبببببببببخمببة "

ث  في ال رتي   (ل٪31.5ينسةةةةةةي  ) (ال خوجد دورات تدرخيخ ) تلتها في ال رتي  الثانخ (، ٪56.6)النصةةةةةةف
 .(٪19دورات( ينسي  ) 7الى  3 ن ) جاء الثالث 

لبيانات اوخاصة أقوم باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات حول اسةتجايات عخن  الدراسة  على"  رابعًا:
( ٪32.5ل في  قايل نسةةةةةي  )نع ( ل٪5..6)يلغت هينسةةةةةيكانت اإلجايات فقد  " Big Dataالضبببخمة "
 ال.لإلجاي  ي

لو ات تكنولوجخا ال ع سةةةةت دا  أدواتأن غاليخ  ال يحوثخن أفادوا يأن هناك ضةةةةرورة إلالى خمةةةةخر وهو  ا 
ك ا  ،يالجهاز ال ركزي لل حاسةةةيات يج هورخ   صةةةر العريخ   " Big Dataاليخانات الضةةة    "و اصةةة  

لدع   هن  التدقخق يالجهاز  أ رى إ كانخ  إد ال تقنخات تكنولوجخ  حدخث جاري الع ل على دراسةةةةةة   انه
فى ظل رؤخ  القخادة السةةةةخاسةةةةخ  يج هورخ   صةةةةر العريخ  والسةةةةعي قد ًا نحو التحول الرق ي ورق ن  كاف  

 النواحي ال الخ  واإلدارخ .
لتكنولوجخا ال علو ات فقد كانت  راء  لل حاسةةةةةةةةةةةةةياتالجهاز ال ركزي فخ ا ختعلق ياسةةةةةةةةةةةةةت دا   خامسببببببببًا:

 "؟تكنولوجيا المعلوماتالجهاز المركزي للمحاسببببببات  إلى أي مدى يسبببببتخدم ال يحوثخن حول سةةةةةةةؤال "
ينسةةةةي  يدرج  ضةةةةعخس  ( و ٪5..3) ينسةةةةي يدرج   توسةةةةط  و (، 59.2ينسةةةةي  )كيخرة  يدرج على الترتخب 

 (٪19.9ينسي  )دًا يدرج  كيخرة جيخن ا جاءت استجاي  ، (4.5٪)

جهاز يالفي تطوخر ع لخات التدقخق ال علو ات  تكنولوجخا راء عخن  الدراسةةةةةة  حول  سةةةةةةاه    سببببادسببببًا:
تسبببباهم تكنولوجيا المعلومات في  الى أي مدىفقد جاءت اجاياته  على سةةةةةؤال "  ال ركزي لل حاسةةةةةيات

اإلجايات إدراك ال يحوثخن ، فقد عكسةةةةةةةةةةةةةةت ؟ ببالجهاز المركزي للمحاسبببببببببباتتطوير عمليبات التبدقيق 
كيخرة ج  "يدر  حخ  جاءت في ال رتي  األولى ل سةةةةةةةةةةةةةةاه   تكنولوجخا ال علو ات في تطوخر  هن  التدقخق

،  ع عد  (6.9" ينسةةةةةةةي ) توسةةةةةةط (، و"يدرج  ٪39.6" ينسةةةةةةةي  )كيخرة"يدرج  و (٪61.9" ينسةةةةةةي  )جداً 
 حصول يدرج  ضعخس  على أي نسي   ن ردود ال يحوثخن.

أدوات تكنولوجيا  الجهاز المركزي للمحاسبببباتمدى اسبببتخدام اسةةةةتجايات عخن  الدراسةةةةة  حول " سبببابًعا:
( على النسةةةةي  األعلى يخن يدرج  كيخرةحاز  تغخر )فقد  "(،Big Dataالمعلومات )البيانات الضبببخمة "
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ينسةةةي  "  ضةةةعخس (، و"يدرج  ٪99" ينسةةةي  ) توسةةةط  "يدرج  ، ث  (٪62.9اخجايات ال يحوثخن ينسةةةي  )
  ( يأي نسي   ن استجايات ال يحوثخن.ال خنطيقل يخن ا ل  تحظ )(2.2٪)

 أدواتسةةةةةةةةت دا  إلوهو  ا خعكس صةةةةةةةةدق نتائج الدراسةةةةةةةة  حخ  أوضةةةةةةةةحت نتائج اسةةةةةةةةتجايات ال يحوثخن 
 أدوات تكنولوجيا المعلوماتأن غاليخته  خست د   "(Big Dataتكنولوجخا ال علو ات )اليخانات الض    "

ليخانات ايعد  إسةةةةةةت دا  تقنخات في  هن  التدقخق، وأن النسةةةةةةي  القلخل  الياقخ  التي أمةةةةةةارت يصةةةةةةس  عا   
سادة تسةةيدراسةة  إ كانخ  اإل الجهاز ال ركزي لل حاسةةياتيقخا  تسخد  يمةةكل إحترافي" Big Dataالضةة    "
ت  ن  الل ات التكنولوجخ  في ع لخات التدقخق ويح  سةةةةةةةةةةةيل تسعخل هذه التقنخاألدواالتقنخات و  ن هذه 

 كاف  النواحي العل خ  وال هنخ  والتكنولوجخ .

زي بالجهاز المركأهم تقنيات تكنولوجيا المعلومات المسبببتخدمة "حول اسةةةةةتجايات عخن  الدراسةةةةة  ثامًنا: 
، وفي ال رتي  (..3ي توسةةةةةةط ) األولىفي ال رتي   "اإللكترونخ   ال كتي  " تقنخ  حلتفقد  "للمحاسبببببات 

 ال راجع  يإسةةةةةةت دا  تطيخقات الحاسةةةةةةب األلى""، تالها (9.2) ي توسةةةةةةط "األرمةةةةةةخف اإللكتروني الثانخ  "
 .في ال رتي  الثالث ( 9.2ي توسط )"

 Big) ( قد أجايوا يعد  اسةةةةةةةةةت دا  أداة اليخانات الضةةةةةةةةة   49خ  ال يحوثخن )يغالوتجدر اإلمةةةةةةةةةارة الى 
Data)( يحوثاً .9، ياإلضةةةةةةةاف  الى  )  اسةةةةةةةت دا ها  سةةةةةةةتقياًلل أ ا دراسةةةةةةة  أفادوا يأنه جاري الع ل على

نسس العدد يأنه جاري الع ل على دراسةةةةةةةةةةةةةة  فقد أقر  (Cloud Computingالحوسةةةةةةةةةةةةةةي  السةةةةةةةةةةةةةةحايخ  )
 اد يعد  است دا ها.أف( .4قارب  ن ال يحوثخن )عدد   ل  عاست دا ها  ستقيالً 

 اسةةةةةياتالجهاز ال ركزي لل حالسرض القائل يتوفخر وتعكس اإلجايات الواردة في )سةةةةةايعًا، ثا نًا( صةةةةةح  
ن   تسةاعد ال دققخن في إنجاز أع اله ، حخ  تمخر النتائج الى است دا  عدد كيخرتطيخقات تكنولوجخ  

وجخا خيرهن على اسةةةةةةةةةت دا  ال دققخن لتكنول   اتكنولوجخا ال علو اتل لوي توسةةةةةةةةةطات  رتسع   ال يحوثخن
 Bigاليخانات الضةةةةةةةةةةةةةة    "تقنخات وعلى الرغ   ن عةد  اسةةةةةةةةةةةةةةت دا  ال علو ةات في ع لخةات التةدقخق،  

Data" دراسةةة  تطيخقها واإلفادة  نها الى  الجهاز ال ركزي لل حاسةةةياتل إال أن اإلجايات عكسةةةت سةةةعي
ادة ل واكي  التطورات التكنولوجخ  واإلفلل حاسةةةةةيات  الجهاز ال ركزي سةةةةةتقياًل، وهو  ا خدلل على سةةةةةعي 

 . نها في  هن  التدقخق
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( "Big Dataالمعلومات )البيانات الضخمة " وايجابيات أدوات تكنولوجيا: أهمية لثنتائج المحور الثا
 لمهنة التدقيق.

 ل  أنال حور الثايال رتيط  عيارات لحول اسةةتجايات ال يحوثخن لالتى توصةةل الخها الياح  تيخن النتائج 
ايخ  والكتايخ  سةةإنجاز الع لخات الحوقد احتلت عيارة "، (4.9ال توسةةط العا  إلجايات ال يحوثخن قد يلغ )

جاءت أه خ  "توفخر الوقت والجهد"  النسةةةةةي وينسس  (،4.3)  توسةةةةط" ال رتي  األولى ييسةةةةرع  ودق  أكير
وينسس  (4.9وفي ال رتي  التالخ  جاءت أه خ  "احتسةةةةةةةةةةةةاب عخن  التدقخق يمةةةةةةةةةةةةكل أكثر دق  ي توسةةةةةةةةةةةةط )

و "إ كانخ  إطالع ال دقق ال توسةةةط جاءت أه خ  "سةةةهول  اسةةةترجاع ك  هائل  ن ال علو ات واليخانات"، 
 اد تدقخقها".على القوانخن والتمرخعات ال ؤثرة في ال نمأة ال ر 

ال ركزي  يالجهازأن النتائج السةةةةةةةةةةةايق  تيرهن على صةةةةةةةةةةةح  السرض القائل يإدراك ال دققخن  وخرى الياح 
تكنولوجخا ال علو ات ل هن  التدقخق، حخ  تعكس النتائج السةةةايق  اإلدارك أله خ  واخجايخات  لل حاسةةةيات

على  هن  التدقخق  ن حخ   ("Big Data)اليخانات الضةةةةةةةةةةةةة    "التسصةةةةةةةةةةةةةخلي الخجايخات تطيخق أدوات 
السةةةةةةةةرع  والدق  وتوفخر الجهد وال وثوقخ  وسةةةةةةةةرع  اسةةةةةةةةترجاع اليخانات والقخا  يال قارنات على األصةةةةةةةةول 

 وال ؤسسات  وضع التدقخق.
 Bigالمعلومات )البيانات الضببببخمة " أدوات تكنولوجيا: المخاطر وعوائق تطبيق رابعنتائج المحور ال

Data") بمهنة التدقيق 

"  اطر وسليخات است دا  تقنخات تكنولوجخا ال علو ات  تناولأولهما وقد انقس  هذا ال حور الى جزئخن 
 قد يلغ ال توسةةةةةةةةةةط العا  النتائج أن، وتوضةةةةةةةةةةح "( في ع لخات التدقخقBig Data)اليخانات الضةةةةةةةةةة    "

 ألولىال رتي  " في اتعرض اليخانات وال علو ات الى   اطر القرصةةةةةةةةةةةةةةن  اإللكترونخ (ل وقةد حلت "3.6)
الحصةةةةةةةةةةةول على   رجات  اطئ  ناتج  عن  د الت  اطئ  (، وفي ال رتي  الثانخ  "1..4ي توسةةةةةةةةةةةط )

ي توسةةةةط  ها، تال(3.7) " ي توسةةةةطال علو ات، وغخاب عنصةةةةر التدقخق المةةةة صةةةةيياسةةةةت دا  تكنولوجخا 
انخ  ضةةةةةةةةةةةةةةخاع إ كالرايع  جاءت "، وفي ال رتي  "عيارة "التكلس  ال الخ  العالخ  ( في ال رتية  الثةالثة 3.67)

 (.3.69) " ي توسطاليخانات وال علو ات نتخج  است دا  تكنولوجخا ال علو ات

سةةةليخات ل  اطر و  يالجهاز ال ركزي لل حاسةةةياترضةةةخ  إدراك ال دققخن فوتعكس النتائج السةةةايق  صةةةح  
نخ  لكترو ن  االأدوات تكنولوجخا ال علو ات، حخ  تمةةةةةخر  ؤمةةةةةرات الدراسةةةةة  الى تصةةةةةدر   اطر القرصةةةةة

ذه أن ه  ن ضةةةةةةخاع اليخانات وال علو اتل وخرى الياح  وغخاب عنصةةةةةةر التدقخق المةةةةةة صةةةةةةي، وال وف
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 ن   عالج  هذه ال  اطر والسليخات عند التطيخقالنتائج خ كن اإلفادة  نها في وضع استراتخجات وسيل 
ال حت ل  التي خجب النظر ، حخ  حدد ال يحوثخن عددًا  ن ال  اطر الجهاز ال ركزي لل حاسةةةةةةةةةةياتقيل 

علخهةا عند تطيخق أدوات تكنولوجخا ال علو ات، و ن ث  الع ل على تالفي هذه السةةةةةةةةةةةةةةليخات في التطيخق 
  ستقياًل.

ال اص ب "عوائق اسةةةةةةةةةةت دا  تقنخات تكنولوجخا ال علو ات )اليخانات الضةةةةةةةةةة     أما نتائج الجزء الثاني
"Big Data" ) وكانت أيرز العوائق لتطيخق تقنخات (ل 3.22وسةةط العا  )ال تفقد يخنت نتائج الدراسةة  أن

اليخانات الض    فى دع   هن  التدقخق تت ثل فى "نقص التدرخب والتأهخل للتعا ل  ع هذه التقنخات  ن 
تكنولوجخةةا ال علو ةةات يةةاإلضةةةةةةةةةةةةةةةافةة  إلى التكلسةة  ال ةةالخةة  الطةةائلةة  لتطيخق هةةذه التقنخةةات،   ةةا دفع الجهةةاز 

ت صةةةةةةةةةخص اإلعت ادات الكافخ  لثقل  هارات للتغلب على هذه العوائق  ن  الل  ال ركزي لل حاسةةةةةةةةةيات
 السنخخن وتوفخر كاف  السيل واألدوات التكنولوجخ  ال طلوي  للتطيخق.

 Bigعيل تطبيق أدوات تكنولوجيا المعلومات )البيانات الضببببببخمة "فسبببببببل ت: خامسنتائج المحور ال
Data ") في عمليات التدقيق 

عقد " جاءت(ل وقد 4.9)الجايات ال يحوثخن ال توسةةط العا  ن أ التى توصةةل إلخها الياح تمةةخر النتائج 
دورات تدرخيخ  ل دققي الحسةةةةةةةةةايات لتدرخيخه  على كخسخ  اسةةةةةةةةةت دا  تكنولوجخا ال علو ات في كاف   راحل 

وتةةأهخةةل ال ةةدققخن حةةدخثي تةةدرخةةب (، وفي ال رتيةة  الثةةانخةة  "4.33ي توسةةةةةةةةةةةةةةط ) األولى" في ال رتيةة  التةةدقخق
وينسس ، (.4.3) " ي توسةةةةةةةةةةةطالتعخخن لت كخنه   ن اسةةةةةةةةةةةت دا  تكنولوجخا ال علو ات في ع لخات التدقخق

"السةعي لوضةع التمةرخعات والقوانخن التي تع ل على تعزخز است دا  تكنولوجخا ال علو ات  ال توسةط جاء
جراء  زخد  ن الدراسةةةةات على سةةةةيل حلت "إ( 4.93ي توسةةةةط )في ع لخ  التدقخق، ث  في ال رتي  الرايع  

سادة  ن تكنولوجخا ال علو ات في ع لخات التدقخق يدخوان ال حاسةةةي " وفي ال رتي  ال ا سةةةة  جاءت سةةةتاإل
  التقنخات االلكترونخ  ال سةةةةةةةةةةةت د   في ع لخعيارة "إمةةةةةةةةةةةراك ال دققخن وأ ذ  رائه  ياالعتيار عند تطوخر 

 (.4.99التدقخق" ي توسط )

د أه  سيل على تحدخ الجهاز ال ركزي لل حاسةياتوتدلل النتائج السةايق  على صةح  فرضةخ  قدرة  دققي 
دا  هذه أه خ  التأهخل والتدرخب السةةةةةةةةةةةةةةت تسعخةل تطيخق أدوات تكنولوجخا ال علو ات وذلك يتركخزه  على 

تعزخز ن في عات والقوانخاألدوات التقنخ  سةةةةواء لل دققخن الحالخخن أو الجدد،  ع تركخزه  على دور التمةةةةرخ
 است دا  هذه األدوات،  ع أه خ  امراك ال دققخن في ع لخات التطوخر التي تقو  يها ال ةؤسس .
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على أدلة  "Big Data"مدى تأثير تقنيات تحليل ورقابة البيانات الضبببخمة : السبببادسنتائج المحور 
  اإلثبات في عمليات التدقيق بالجهاز المركزي للمحاسبات

  لع(ل وقد جاءت " 4.95ال توسط العا  الجايات ال يحوثخن )ن أ التى توصل إلخها الياح تمخر النتائج 
 أدل  سواء الحسايات  راجع قيل  ن ال ست د   اإلثيات أدل  وصور أمكال زخادة على الض    اليخانات
  صادر  ن األدل  ت خل الثانخ  "وفي ال رتي   (،.4.3" في ال رتي  األولى ي توسط ). الخ  غخر او  الخ 

(، وينسس 4.92" ي توسط ). تطوره و عاخخر ياجراءات احكا ها وخ كن وتت خز ياالستقاللخ  للعموائخ   ارجخ 
، ث  في الجدخدة صورتها فى يخانات ال راجع   صائص يتغخر اإلثيات أدل  مكل ختغخر ال توسط جاء "

 اليخانات تعت د على تطيخقات عير ال ست رة اآللخ  ال راجع  ( حلت "4.99ال رتي  الرايع  ي توسط )
  ارجخ  ي صادر االستعأن  وفي ال رتي  ال ا س  جاءت عيارة " ،"غخرتقلخدخ  إثيات أدل  افرزت الض   
 (.4.91" ي توسط )اإلثيات أدل  مكل فى تؤثران الحوسي  السحايخ  و راجع 

 تع ل "Big Dataاليخانات الض    "تقنخات تحلخل ورقاي   أن والنتائج السايق  تدلل على صح  فرضخ  
 د   ال ست  ن  الل زخادة أمكال وصور أدل  اإلثيات وذلك إثيات جدخدة فى ال راجع  ،  أدل  إضاف  على

عت اد اليخانات الض    على أدل  إثيات غخر تقلخدخ ، ك ا أن  سواء كانت أدل   الخ  أو غخر  الخ  ، وا 
 ي صادر  ارجخ  و راجع  الحوسي  السحايخ  لها تأثخر فى مكل أدل  اإلثيات.اإلستعان  

 

تقنيات تحليل ورقابة البيانات  ظل فى الناشببببببببئة اإلثبات أدلةمدى تأثير  :السبببببببابع نتائج المحور 
  على جودة عمليات التدقيق بالجهاز المركزي للمحاسبات"Big Data"الضخمة 

 أدل  (ل وقد جاءت"4.4ال توسط العا  الجايات ال يحوثخن )ن أ الياح التى توصل إلخها تمةخر النتائج 
" في ال رتي  اكير تنيؤخ  قدرة وذات توكخدخ  أدل  اكثر تعتير الضةةةةةةةةةة    اليخانات  ن الناتج  اإلثيات

 لع خل يامةةةةةةةكال   تلس  ال ج ع  اليخانات وك خ  حج  (، وفي ال رتي  الثانخ  "4.7األولى ي توسةةةةةةةط )
تقد   (، وينسس ال توسةةط جاء"4.4ي توسةةط ) "اإلثيات أدل  على اجراءات الحصةةول  ن نوعت ال راجع 

ال ناسةةةةةةةة    ا  الوقت فى ال الخ  وغخر ال الخ   ن ال علو ات تقنخات تحلخل اليخانات الضةةةةةةةة    ال زخد 
 حلت"( 4.3، ث  في ال رتي  الرايع  ي توسةةةط )أدل  اإلثيات على الحصةةةول إجراءات تحسةةةخن  إلى خؤدى
 راجع  قيل  ن اإلثيات أدل  على الحصةةةةةةول فى إجراءات التغخخر  دى إلى الضةةةةةة    اليخانات تمةةةةةةخر

اليخانات  وتحلخالت اليخانات عن التنقخب ن اذج " وفي ال رتي  ال ا سةةةةةةةةةةةة  جاءت عيارة " الحسةةةةةةةةةةةةايات
 وتعاقد ع لخ  ال راجع  ع خل اسةةت رارخ  ل دى اإلثيات و ؤمةةر لدلخل التنيؤخ  القدرة فى اثرت الضةة   
 (.4.9" ي توسط )ال راجع .
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اليخانات ظل تقنخات تحلخل ورقاي   فى النامئ  اإلثيات أدل  والنتائج السايق  تدلل على صح  فرضخ  أن
  ن الناتج  اإلثيات أدل وذلك  ن  الل ، جودة  هن  ال راجع  تع ل على تحسخن  "Big Dataالض    "
 اليخانات وك خ  حج ، ك ا أن اكير تنيؤخ  قدرة وذات توكخدخ  أدل  اكثر تعتير والتى الض    اليخانات
ويالتالي وصول  اإلثيات أدل  على اجراءات الحصول  ن نوعت ال راجع  لع خل يامكال   تلس  ال ج ع 

  راقب الحسايات الى رأي  هني أكثر دق  و صداقخ .
 

   والتوصيات جالنتائأهم  -6
 أهم نتائج الدراسة: .أ

  " ال كتيهي يةالجهةاز ال ركزي لل حاسةةةةةةةةةةةةةةيات أه  تقنخةات تكنولوجخةا ال علو ةات ال سةةةةةةةةةةةةةةت ةد ة   -
 (.9.2" ي توسط )اإلرمخف اإللكتروني " و"اإللكترونخ 

 و "توفخر الوقت والجهد" أكثر عناصةةةةةر" إنجاز الع لخات الحسةةةةةايخ  والكتايخ  يسةةةةةرع  ودق  أكير" -
 .الجهاز ال ركزي لل حاسياتفي  األه خ  لتطيخق أدوات تكنولوجخا ال علو ات

 ن وجه  "( Big Data  اطر تطيخق أدوات تكنولوجخا ال علو ات )اليخانات الضةةةةةةةة    "أيرز  -
 ثخن في "تعرض اليخانات وال علو ات الى   اطر القرصن  اإللكترونخ "نظر ال يحو 

 يف) تقنخات تحلخل اليخانات الضةةةةةةة   ( عوائق اسةةةةةةةت دا  تقنخات تكنولوجخا ال علو ات تت ثل أه   -
فى "نقص التةدرخةب والتةأهخةل للتعةا ل  ع هذه التقنخات  ن تكنولوجخا ال علو ات ياإلضةةةةةةةةةةةةةةاف  إلى 
التكلس  ال الخ  الطائل  لتطيخق هذه التقنخات،   ا دفع الجهاز ال ركزي لل حاسةةةةةةةةةةةةةيات للتغلب على 

كافخ  لثقل  هارات السنخخن وتوفخر كاف  هةذه العوائق  ن  الل ت صةةةةةةةةةةةةةةخص اإلعت ةادات ال ةالخ  ال
 السيل واألدوات التكنولوجخ  ال طلوي  للتطيخق.

 أن ال راجع ، حخ  فى اإلثيات ألدل  التقلخدخ  النظرة تغخخر على الضةةةةةةةةةة    اليخانات تع ل -
 .اإلثيات أدل  فى مكل تؤثران السحايخ  الحوسي  و راجع   ارجخ  االستعان  ي صادر

 الوقت ال الخ  فى وغخر ال الخ  ال علو ات  ن لل زخد تحلخالت تقد  الضةةةةةةةةةة    اليخانات أن -
 وك خ  حج  أن اإلثيات، ك ا أدل  على الحصةةةةول إجراءات تحسةةةةخن إلى خؤدى   ا ال ناسةةةةب
 أدل  على الحصةةةةةةةول إجراءات  ن نوعت لع خل ال راجع    تلس  يأمةةةةةةةكال ال ج ع  اليخانات
 .اإلثيات
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 توصيات الدراسة: .ب
 لعدد  ن التوصخات ال نيثق  عن نتائج الدراس  وهي كالتالي: توصل الياح       
 ("Big Dataإجراء ال زخد  ن الدراسةةةات حول أدوات تكنولوجخا ال علو ات )اليخانات الضةةة    " -

 هورخ  جل وسةةةةةةةةةيل تسعخلها ي ا ختوافق  ع اليخئ  ال حاسةةةةةةةةةيخ  في ودورها في تطوخر  هن  التدقخق
 .والدول العريخ  اال رى صر العريخ  

على  لرقةةايةة يةةاألجهزة العلخةةا ل االهت ةةا  يةةالتةةدرخةةب التكنولوجي لل ةةدققخن العةةا لخن وحةةدخثي التعخخن -
 .اليخانات الض   ورقاي  تقنخات تحلخل 

ت صةةخص اإلعت ادات ال الخ  الكافخ  لثقل  هارات السنخخن وتوفخر كاف  السةةيل واألدوات ضةةرورة  -
زخادة اه  في ي ا خسةةةةةةةةلتطيخق تقنخات اليخانات الضةةةةةةةة    فى  هن  التدقخق  التكنولوجخ  ال طلوي 

في دخث  الح األدوات التكنولوجخ  التقنخةات و  اسةةةةةةةةةةةةةةت ةدا  على األجهزة العلخةا للرقةاية قةدرة  ةدققي 
 ع له .
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 المصادر والمراجع
 :أواًل: المراجع العربية

السةةةةةةةةةحايخ ." ال ال واالقتصةةةةةةةةةاد: ينك فخصةةةةةةةةةل ( "الحوسةةةةةةةةةي  9.14أح د، عيداهلل عيدالياقي  ح د. ) -
 .45 - .4: 76االسال ي السوداني ع

(. " دى اسةةةةةةةةةةةةةةت دا  تكنولوجخا ال علو ات في ع لخ  التدقخق اإللكتروني في 2..9ح ةدان، عال . ) -
فلسةةطخن، وأثر ذلك على الحصةةول على أدل  ذات جودة عالخ  تدع  الرأي السني ال حاخد لل دقق حو 

 (.1(، العدد )16ئ  ال الخ "،  حل  الجا ع  اإلسال خ ، ال جلد ) دى عدال  القوا
(. "  ةدى فةاعلخ  اسةةةةةةةةةةةةةةت دا  تكنولوجخا ال علو ات في ع لخ  التدقخق 9.16زقوت،  ح ود خحخى. ) -

وأثره في تحسةةخن جودة  د   التدقخق في قطاع غزة"، دراسةة   اجسةةتخر، كلخ  التجارة، مةةؤون اليح  
 الجا ع  اإلسال خ  يغزة، فلسطخن. العل ي والدراسات العلخا،

(. " دور تكنولوجخا ال علو ات في تطوخر  هن  ال راجع ، دراسةة  تطيخقخ  9.15ضةةخف اهلل، إلها . ) -
على  كاتب ال راجع "، دراسةةة   اجسةةةتخر، كلخ  العلو  االقتصةةةادخ  والتجارخ  وعلو  التسةةةخخر، جا ع  

 المهخد ح   ل ضر يالوادي، الجزائر.
(. توظخف تقان  ال علو ات، واالتصةةةةةاالت في تصةةةةة خ  .9.1عا  عيد الجيار سةةةةةلطان. )الطائي، ان -

غخر  نمةةةةةةورة(، جا ع   نظا   علو ات ال وارد اليمةةةةةةرخ  ال سةةةةةةتندة على المةةةةةةيك . )رسةةةةةةال   اجسةةةةةةتخر
 ال وصل، القاهرة.

 ال راجع  جودة على الضةةةةةةةةة    اليخانات اسةةةةةةةةةت دا  " أثر ( 2020 ) فتحي  ح د القادر، عيد -
 العامر. العدد - السادس ال جلد - ال عاصرة التجارخ  الدراسات  جل  "ال ارجخ 

( " نهجخ  اليح  العل ي"، دار وائل، 1227عيخدات  ح د، وأيو نصار،  ح د، و يخضخن، عقل . ) -
 .391ع ان، الطيع  األولى، دار وائل، ص 

وأسالخيه، إجراءاته" يخت األفكار (. "اليح  العل ي أسسه،  ناهجه 9.14علخان، ريحي  صةطسى. ) -
 .42الدولخ ، ع ان، األردن، ص 

(. أثر اسةةةةةةةةةةةت دا  تقنخات التدقخق 9.15غياخن، علخا غالب عيد اهلل، والداليخح، عيد الرح ن  الد. ) -
 ن وجه  نظر  دققي الحسةةةةةةةةةةةةةةايات ال ارجخخن،  جل  ال نارة  ال تزا نة  في تحسةةةةةةةةةةةةةةخن جودة التةدقخق

 (.1(، عدد )91د )لليحو  والدراسات،  جل
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اإلجراءات"، ع ان، الدار  –(. "تدقخق الحسايات ...9القاضي، حسخن، و دحدوح، حسخن أح د. ) -
 .46 – 45العل خ  الدولخ  ودار الثقاف  للنمر والتوزخع، الطعي  األولى، ص ص 

 ها.""الحوسةةةةةي  السةةةةةحايخ : ال سهو  والتطيخقات واإلفادة  ن (9.12، أسةةةةة اء يندر صةةةةةقخر. )يال طخر  -
 .322 - 372: 9، ج47كلخ  اآلداب ع - جل  كلخ  اآلداب: جا ع  سوهاج 

(. أه خةة  تكنولوجخةةا ال علو ةةات في ضةةةةةةةةةةةةةةيط جودة التةةدقخق و عوقةةات 9.13ال طخري، فخصةةةةةةةةةةةةةةةل. ) -
اسةت دا ها  ن وجه  نظر  دققي الحسايات في دول  الكوخت. رسال   اجستخر غخر  نمورة، جا ع  

 المرق األوسط، األردن.
( "أثر اليخانات الضةةةةةةةةةةةةةة    على جودة التقارخر ال الخ ." ال جل  9.12،  نار  ح د أح د. )ىغاز ال  -

 .332 - 313: 9، ع49كلخ  التجارة  ج -ال صرخ  للدراسات التجارخ : جا ع  ال نصورة 
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 المالحق
 (1ملحق )

 

 استبياناستمارة 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الجهاز المركزي للمحاسبات 

 جمهورية مصر العربية  

 

 السالم عليكم ورحمة اه وبركاته         ز خلةة)ت(ةةي الساضل/ةة      

 تحية طيبة وبعد،          

اإلث ات  دعم أدلةتقنيات تحلي  ورقابة ال يانات الضدمة وأثرها فى "بإجراء دراسة بعنوان ال احث يقو 

الجهاز بفي عمليات الخاقيق  ال يانات الضدمةدراسة مياانية لواقع وس   تفعي  اسخداا   "فى المراجعة

؛ لذا ألخمس من سيادتكم الخعاون في اإلجابة على فقرات هذا االسخ يان، بما يعكس المركزي للمحاس ات 

عام  بسرية؛ ولن تسخدا  في أي غرض سوى بشك  دقيق وجهة نظركم، علماً بأن جميع ال يانات سوف ت

 ال حث العلمي.

 

 مع خالص التحية والشكر والتقدير

  الباحث                                                                                       

 

 : ال يانات الشدصية والمخغيرات الايموغرافية.المحور األول

ال يانات الضببببدمة بالجهاز المركزي  وخاصبببة تقنيات تحلي  ورقابة: واقع اسبببخداا  تكنولوجيا المعلومات المحور الثاني

 . للمحاس ات بجمهورية مصر العربية

 لمهنة الخاقيقال يانات الضدمة  تقنيات تحلي  ورقابة: أهمية وايجابيات المحور الثالث

 بمهنة الخاقيق.ال يانات الضدمة  ورقابةتقنيات تحلي  : المداطر وعوائق تط يق المحور الرابع

كزي ببالجهباز المربعمليبات الخبباقيق  ال يبانبات الضببببببدمببة تقنيبات تحليب  ورقبابببة: سبببببب ب  تفعيب  تط يق المحور الخاام 

 للمحاس ات.

ماى تأثير تقنيات تحلي  ورقابة ال يانات الضدمة على أدلة اإلث ات في عمليات الخاقيق بالجهاز : السادسالمحور 

 المركزي للمحاس ات ؟

تقنيات تحلي  ورقابة ال يانات الضدمة على جودة عمليات الخاقيق  ظ  فى الناشئة اإلث ات أدلةماى تأثير : السابعالمحور 

 بالجهاز المركزي للمحاس ات ؟

 

 

0201 



   0202                                                                                        تقنيات تحليل ورقابة البيانات الضخمة

 

 

 

ii       

 

 :المحور األول: البيانات الشخصية والمتغيرات الديموغرافية

 

 االسم )اخخياري(: 

 

  الجنس
o ذكر o أنثى 

 

 

 الارجة العلمية
o يكالورخوس o اجستخر   o دكتوراه 

 

 

 الارجة الوظيفية
o راجع  o راقب  o دخر  

 

 سنوات الد رة
o  سنوات 5أقل  ن o  سنوات 11الى  5 ن 
o  سن  15الى  11 ن o  سن  15أكثر  ن 

 

 

بالجهاز المركزي  الضخمةالبيانات  وخاصة تقنيات تحليل ورقابةواقع استخدام تكنولوجيا المعلومات المحور الثاني : 

 للمحاسبات :

 

  المراجعةأقو  باسخداا  تكنولوجيا المعلومات في عملية 
o  نع o ال 

 

 المراجعةعاد الاورات في مجال 
o ال خوجد o دورات 3 ن  لأق 
o 3 – 7 دورات o 7 دورات فأكثر 

 

عاد الاورات في مجال تكنولوجيا 

)ال يانات الضدمة أو  المعلومات

"Big Data ") 

o  خوجدال o دورات 3 ن  لأق 
o 3 – 7 دورات o 7 دورات فأكثر 

 

في ( " Big Dataالمعلومات )ال يانات الضدمة " أدوات تكنولوجياأقو  باسخداا  

 عملية الخاقيق 
o  نع o ال 

 

 

الجهاز المركزي : إلى أي ماى يسخدا  من وجهة نظرك

 ؟بصفة عامة  تكنولوجيا المعلومات للمحاس ات 
بدرجة 

كبيرة 

 جداً 

بدرجة 

 كبيرة 

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

 ضعيفة

 جداً 
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تساهم تكنولوجيا  ماى  : إلىمن وجهة نظرك

زي بالجها المركالمعلومات في تطوير عمليات الخاقيق 

 ؟للمحاس ات

بدرجة 

كبيرة 

 جداً 

بدرجة 

 كبيرة 

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

 ضعيفة

 جداً 

 

الجهاز المركزي : إلى أي ماى يسخدا  من وجهة نظرك

المعلومات )ال يانات الضدمة  أدوات تكنولوجيا للمحاس ات

"Big Data "–" الحوس ة السحابيةCloud Computing)" 

بدرجة 

 كبيرة 

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

 ال ينطبق

 

 

هاز بالجالمط قة ما هي أهم تقنيات تكنولوجيا المعلومات  م

 ؟للمحاس اتالمركزي 
جاري العمل ودراسة  ال تستخدم  تستخدم 

 استخدامها مستقبلً 

    المكخ ة اإللكخرونية  1

    األرشيف  اإللكخروني 0

    المراجعة بإسخداا  تط يقات الحاسب األلي 3

    (Big Dataال يانات الضدمة ) 4

    (Cloud Computing) سحابيةالحوس ة ال 5

 

 

 في مهنة التدقيق؟ (" Big Dataالمعلومات )البيانات الضخمة " إيجابيات استخدام أدوات تكنولوجياالمحور الثالث :  

 

موافق  األهمية وااليجابيات م

 بشدة 

ال أوافق  ال أوافق  محايد موافق 

 بشدة

من خالل اإلعخماد  تحقيق دقة أك ر في العم   1

 على قار ك ير من ال يانات المدخلفة
     

       تطوير وخامة عملية تاقيق الحسابات  0

تساهم في اعااد ال رنامج الزمني لعملية   3

 الخاقيق بشك  أفض 
     

      السرعة واإلنجاز في عمليات الخاقيق  4

سهولة اسخرجاع كم هائ  من المعلومات   5

 وال يانات
     

       توفير الوقت والجها  6

الرقابية على ال رامج تحسين جودة اإلجراءات   7

والملفات االلكخرونية المسخدامة بالمنشأة 

 موضع الخاقيق

     

ساهمة في تقاير مداطر الخاقيق المسخق لية مال  8

 بشك  أفض 
     

توفير الم الغ المالية المسخدامة في تدزين   9

 ال يانات
     

      احخساب عينة الخاقيق بشك  أدق  12

      الماققزيادة فاعلية وكفاءة   11
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زيادة فهم الماقق لنظا  الرقابة الااخلية لاى   10

العمي  وبالخالي تحايا ماى االعخماد عليه في 

 تقايم أدلة ذات مصااقية عالية

     

      المساهمة في إعااد أدلة ذات جودة عالية  13

مقارنة النس ة المالية الفعلية للمنشاة مع النسب   14

 بشك  أدقالمالية المماثلة المقارة 
     

مراجعة كافة الحسابات والقوائم المالية   15

للمؤسسة للسنة الحالية والسنوات السابقة 

 بسهولة

     

إمكانية اطالع الماقق على القوانين   16

والخشريعات المؤثرة في المنشأة المراد 

 تاقيقها

     

إنجاز العمليات الحسابية والكخابية باقة   17

 وسرعة أك ر
     

 

 

في التدقيق  (" Big Dataالمعلومات )البيانات الضخمة " مخاطر وسلبيات استخدام أدوات تكنولوجياالمحور الرابع : 

 المحاسبي

 

موافق  المداطر والسل يات م

 بشدة 

ال أوافق  ال أوافق  محايد موافق 

 بشدة

الحصول على مدرجات خاطئة ناتجة عن   1

ماخالت خاطئة باسخداا  تكنولوجيا 

 المعلومات، وغياب عنصر الخاقيق الشدصي  

     

اخخصار خطوات الخاقيق نخيجة اسخداا    0

تكنولوجيا المعلومات؛ يؤدي إلى صعوبة تخ ع 

 العمليات الحسابية من مصارها حخى نخائجها

     

 بالمعلومات يؤدي الى غياتكنولوجيا اسخداا    3

عناصر الرقابة الااخلية وهو تقسيم الواج ات 

 وتفص  السلطات والمسؤوليات

     

الخكلفة المالية العالية السخداا  تكنولوجيا   4

 المعلومات في مهنة الخاقيق
     

إمكانية ضياع المعلومات وال يانات نخيجة   5

 المعلومات تكنولوجيااسخداا  
     

ال يانات والمعلومات الى مداطر تعرض   6

 القرصنة االلكخرونية
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 ؟فى الجهاز المركزي للمحاسبات (" Big Dataالمعلومات )البيانات الضخمة " عوائق تطبيق أدوات تكنولوجيا -

 

موافق  العوائق م

 بشدة 

ال أوافق  ال أوافق  محايد موافق 

 بشدة

تكنولوجيا نقص اإللما  بهذه الخقنيات من   1

 المعلومات
     

عا  مالءمة هذه األنظمة من تكنولوجيا   0

بالجهاز المركزي المعلومات لط يعة العم  

 للمحاس ات

     

نقص الخاريب والخأهي  للخعام  مع هذه   3

 الخقنيات من تكنولوجيا المعلومات 
     

      الخكلفة المالية الطائلة لخط يق هذه الخقنيات  4

عا  توفر الدواد  واألجهزة اإللكخرونية   5

الالزمة لخط يق هذه الخقنيات الخكنولوجية 

 بالجهاز المركزي للمحاس ات

     

عا  وجود تشريعات أو قوانين تُلز    6

المؤسسات موضع الخاقيق باسخداا  تكنولوجيا 

 المعلومات

     

ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية والحاسب   7

اآللي لاي ماقق الحسابات يجعله غير قادر 

في  المعلومات تكنولوجياعلى اسخداا  تقنيات 

 علمية الخاقيق

     

 

في عمليات  (" Big Dataالمعلومات )البيانات الضخمة " سبل تفعيل تطبيق أدوات تكنولوجياالمحور الخام  : 

 ؟بالجهاز المركزي للمحاسبات التدقيق 

موافق  سبل التفعيل م

 بشدة 

ال أوافق  ال أوافق  محايد موافق 

 بشدة

اجراء المزيا من الاراسات للوقوف على س     1

المعلومات في عمليات  تكنولوجيافادة من سخاإل

 بجمهورية بالجهاز المركزي للمحاس اتالخاقيق 

 مصر العربية.

     

الاراسات حول مداطر اسخداا  إجراء المزيا من   0

تكنولوجيا المعلومات في عملية الخاقيق وس   

 الخغلب عليها

     

تسهي  حصول ماققي الحسابات على وسائ    3

تكنولوجيا المعلومات بهاف اسخداامها في عمليات 

 الخاقيق

     

إشراك الماققين وأخذ آرائهم باالعخ ار عنا تطوير   4

 قالمسخدامة في عملية الخاقيالخقنيات االلكخرونية 
     

مواك ة الخطورات واإلفادة من خ رات الشركات   5

العالمية لخاقيق الحسابات في مجال الخاقيق في ظ  

 نظم معالجة ال يانات
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ابخعاث الكوادر للخاريب في الشركات العالمية   6

 لخاقيق الحسابات  
     

تنظيم مؤتمرات والناوات العلمية إلبراز مزايا   7

 الخقنيات الخكنولوجية  
     

عقا دورات تاري ية لماققي الحسابات لخاري يهم   8

على كيفية اسخداا  تكنولوجيا المعلومات في كافة 

 مراح  الخاقيق

     

تاريب وتأهي  الماققين حايثي الخعيين لخمكينهم من   9

 المعلومات في عمليات الخاقيقاسخداا  تكنولوجيا 
     

وضع مزايا مادية ومعنوية لماققي الحسابات   12

المخميزين في اسخداا  تكنولوجيا المعلومات في 

 أداء أعمالهم المقررة

     

السعي لوضع الخشريعات والقوانين الخي تعم  على   11

تعزيز اسخداا  تكنولوجيا المعلومات في عمليات 

 الخاقيق

     

كافة المنشآت في كافة القطاعات على  تشجيع  10

اسخ اال أنظمخها المحاس ة الياوية بأنظمة محوس ة، 

لخمكين الماققين من اسخداا  تكنولوجيا المعلومات 

 في عمليات الخاقيق

     

 

الجهاز بفي عمليات التدقيق مدى تأثير تقنيات تحليل ورقابة البيانات الضااااااخمة على أدلة اإلثبات المحور السااااااادس : 

 المركزي للمحاسبات ؟

موافق  إضافة أدلة إثبات جديدة م

 بشدة 

ال أوافق  ال أوافق  محايد موافق 

 بشدة

 يمكن الخى ال يانات الضدمة ال يانات تخضمن  1

 .مرئية بطريقة اليها الوصول
     

 وصور أشكال زيادة على الضدمة ال يانات تعم   0

 الحسابات مراجع ق   من المسخدامة اإلث ات أدلة

 .مالية غير او مالية أدلة سواء

     

 تعخما تط يقات ع ر المسخمرة اآللية المراجعة  3

 غير إث ات ةأدل افرزت الضدمة ال يانات على

 .تقلياية

     

 هاف على اثر الضدمة ال يانات مصادر تنوع  4

 طرق وبالخالي المراجعة عينة وحجم المراجعة

 .اإلث ات أدلة تقييم

     

 وتخميز للعشوائية خارجية مصادر من األدلة تمي   5

 ومعايير باجراءات احكامها ويمكن باالسخقاللية

 .مخطوره

     

 بيانات خصائص يرغبخ اإلث ات أدلة شك  يرغيخ  6

 .الجاياة صورتها فى المراجعة
     

 الحوس ة ومراجعة خارجية بمصادر نةاالسخعا  7

 اإلث ات أدلة شك  فى نتؤثرا السحابية
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عمليات  تقنيات تحليل ورقابة البيانات الضخمة على جودة ظل فى الناشئة اإلثبات أدلةمدى تأثير المحور السابع :  

 التدقيق بالجهاز المركزي للمحاسبات ؟

 

موافق  األثر على جودة مهنة التدقيق م

 بشدة 

ال أوافق  ال أوافق  محايد موافق 

 بشدة

 أدلة تعخ ر الضدمة ال يانات من الناتجة اإلث ات أدلة  1

 اك ر تن ؤية قارة وذات توكياية اكثر
     

 من تقا  تقنيات تحلي  ال يانات الضدمة المزيا   0

المناسة  الوقت فى المالية وغير المالية المعلومات

 أدلة على ولالحص تإجراءا تحسين  إلى يؤدىمما 

 . اإلث ات

     

 ال يانات وتحليالت ال يانات عن الخنقيب نماذج  3

 . اإلث ات لالي  الخن ؤية القارة فى اثرت الضدمة
     

 لعمي  مدخلفة باشكال المجمعة ال يانات وكمية حجم  4

 أدلة على الحصول تاجراءا من نوعت المراجعة

 .اإلث ات

     

 فى الخغيير ماى إلى الضدمة ال يانات تشير  5

 مراجع ق   من اإلث ات أدلة على الحصول تإجراءا

 .الحسابات
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 (9 لحق رق  )

 لنتائج الدراسة الميدانية األشكال والرسوم البيانية

 

 
 
 

 

 
 

52.2%
47.8%

توزيع مفردات عينة الدراسة حسب النوع

ذكر 

أنثي

90.4%

8.0% 1.6%

توزيع مفردات عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي

بكالوريوس

ماجستير 

دكتوراه

58.7%

35.8%

5.5%

توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية

مراجع

مراقب

مدير
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17.7%

50.8%

21.6%

9.90%

توزيع مفردات عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة 

سنوات5أقل من 

سنوات10-5من 

سنة 15-11من 

سنة 15أكثر من 

0.0%

22.2%

32.3%

45.50%

عدد الدورات التدريبية فى مجال المراجعة

اليوجد

دورات3أقل من 

دورات7-3من 

دورات فأكثر7من 

90.5%

9.5%

يات أقوم بإستخدام تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة فى عمل
المراجعة

نةم 

ال
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31.5%

56.5%

12.0%

0.00%

عدد الدورات التدريبية فى مجال أدوات تكنولوجيا المعلومات
والبيانات الضخمة 

اليوجد

دورات3أقل من 

دورات7-3من 

دورات فأكثر7من 

60.5%

39.5%

ت أقوم بإستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وخاصة البيانا
الضخمة

نةم 

ال

4.5%

30.5%

52.8%

12.20%

إلى أي مدى يستخدم الجهاز المركزي للمحاسبات تكنولوجيا 
المعلومات؟

بدرجة ضةيفة

بدرجة متوسطة 

بدرجة كبيرة 

بدرجة كبيرة جدا  
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0.0% 6.2%

32.6%

61.20%

إلى أي مدى تساهم تكنولوجيا المعلومات فى تطوير عمليات 
التدقيق بالجهاز المركزي للمحاسبات ؟

بدرجة ضةيفة

بدرجة متوسطة 

بدرجة كبيرة 

بدرجة كبيرة جدا  

0.0%

9.8%

22.0%

68.20%

مدى إستخدام الجهاز المركزي للمحاسبات أدوات تكنولوجيا 
؟( البيانات الضخمة) المعلومات 

الينطبق

بدرجة ضةيفة

بدرجة متوسطة 

بدرجة كبيرة 


