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 شكر وتقدير

 

الحمد    ممدي بغب دج ل دجه و عددم ولطديم سدلذيغم، الد و دلدديغغج وسد   مذديو ح د  د ممدد  
الحمد  مد ا السدموا  وا،رو، وال دجة والسدجم للد  سدب غي محمد  العدي و ه ا البحث، اللعم لك 

 ا،مبن المبعوث رحمة للعيلمبن، ولل  آلم و حبم د معبن، وبع .......
د قدد م امدديلش الوددمر وال قدد بر لودد  مددن لدديوغغج لددج م مدديم هدد ا العمدد  مددن قيددي ا  ودل دديا 

ر ملددد  القددديلمبن للددد  المغطمدددة العر يدددة ال عددديل المرمدددلو للمحيسدددبي ، ممدددي د قددد م بيلودددمر وال قددد ب
ا، عدددلة العليدددي للرقيبدددة الميليدددة ل عدددو هم الما ولدددة لدددج ال وددد يه للددد  البحدددث العلمدددج لدددج د عدددلة 

 و واوين الوذن العر ج.
 
 

 البيحث                                                                 
 سيمج للج محم  لغلوه                                                         
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 المستخلص
اس م ام  قغيي  ال ميا اال ذغيلج لج  غفب  ه ل  ه ه ال راسة مل  ال عرف لل  دثر 

غة ل مه الاييغي  و وليععي لل  لبغة من دل يا ال عيل اس بيوق   م   ميم  ، المعيم الرقياية
وق  ا به البيحث المرملو ا معورية م ر العر ية مأح  ا، علة العليي للرقيبة الميلية والمحيسبة، 

 المغعج الو فج ال حلبلج لمجام م وذايعة البحث.
  وتوصل الباحث إلى عدة نتائج، أهمها:

ا   اللة مح يلية ابن  قغيي  ال ميا اال ذغيل  ولملية ال  قبق حبث  و   لجقة   -
ابغ  م يبي  لبغة ال راسة مل  الموالقة لل  دن اس م ام  قغيي  ال ميا اال ذغيل  

 ب لم لملية ال  قبق. 
 و   لجقة  ا   اللة مح يلية ابن ال  قبق الرقم  و و ة ال  قبق حبث ابغ  م يبي   -

الموالقة لل  دن اس م ام ال  قبق الرقم  يسعم ل   حقبق  و ة  لبغة ال راسة مل 
 ال  قبق. 

  و   لجقة  ا   اللة مح يلية ابن ال  قبق االلو روغ  و لم مس را ب ية ال  قبق.  -
هغيك معوقي   ح  من االس في ة من اس م ام ال  قبق الرقم  ل   حقبق  و ة ال  قبق  -

س را ب ية ال  قبق، ومغعي  ولفة الارم يي  اإللو روغية الم م  ة ل  ال  قبق م يلة  وا 
مل  الحي ة مل   غطيم لمليي  ال  قبق الرقم  من حبث م  ار القواغبن والمعيببر 

 المعغية ال    غطم اس م ام ال  قبق الرقم  ل   ق يم م مي  ال  قبق. 
يه لرو لل  من ال ق م بيس م ام  وغولو يي المعلومي  واال  يال  ل ى مغطمي  ا،لم -

د علة وورمي  ال  قبق واقًعي   ب ًا ب ذلب من م قق الحسيبي  مواوبة ه ا ال ذور 
 وال و م غحو االس في ة من  وغولو يي المعلومي  واال  يال  ل   ق يم م مي  ال  قبق. 

لج ط  و و  مميي  مابرة من الاييغي  المملغة لج قوال  الاييغي ، ومميلن الاييغي   -
ي ة مل   ذوير د وا   م يل بيلقوة ل حلب  الاييغي  واس مراج المعلومي  ال ا   الح

والمعيرف مغعي، من هغي طعر مييسم  بيل ميا اال ذغيلج م قغية  س م م لج اس مراج 
المعرلة من مميي  هيللة من الاييغي  و  غيفعي و حلبلعي واالس في ة مغعي لج  حقبق 

 م قق الحسيبي  و  ليم رديم المعغج. و ة ال  قبق وليي ة مفياة ولعيلية 
ع   قغيي  الوبمي  الع اية والغطم المابرة من  قغيي  ال ميا اال ذغيلج، و ح وو     -

 لل  الع ب  من الملايي ال ج   ع  لم ذايعة مي ة.
المحيسبة والمرا عة، بعم   ورا    رياية لل  اس م ام دسيلبب  ود علةقييم ورمي   -

المرا عة الح بثة مي ة اس م ام  قغيي  ال ميا اال ذغيلج، واالس عيغة بيلمارا  



  ث

 

ا،وي يمية والمعغية الم م  ة والمابرة، و لك ل أهب  و غمية ق را  المرا عبن 
 المير ببن لبعي.

 وخرج الباحث بعدة توصيات، منها: 
 رورة  عليل م راك م قق  الحسيبي  ،همية  قغيي  ال ميا اال ذغيل  بيس م ام ال  قبق  -

الرقم  ل   ق يم م مي  ال  قبق و وره ل   حقبق  و ة لملية ال  قبق لورمي  ال  قبق ل  ابلة 
  وغولو يي المعلومي . 

اس را ب يي  ال  قبق   رورة  عليل م راك م قق  الحسيبي  ،همية  وغولو يي المعلومي  ل   لم -
 ل  ابلة  وغولو يي المعلومي . 

 رورة  ذوير ا، اا المعغ  لم قق الحسيبي  ل  م يال  االس في ة من ال  قبق االلو روغ  ل   -
ال مذيط لعملية ال  قبق و مه د لة ال  قبق وا ل ا   قرير ال  قبق من مجه لق  ال ورا  

 ال  رياية.
الل حيق ا ورا    رياية م م  ة ل  م يه  وغولو يي  و يه م قق  الحسيبي  لل  ا -

 المعلومي  وال ميا اال ذغيلج واس م امعي ل  ال  قبق.
اس وميه ال راسي  الم م  ة لج م يه اس م ام  قغيي  ال ميا اال ذغيلج لج مم لف  -

 .الم يال  الميلية والمحيساية، مث   راسة مميذر االل مين، ومميلحة لمليي   ايو ا،مواه
العم  لل  ليي ة الوفياة المعغية لمرا ه الحسيبي  من مجه ال ذوير وال  ريب المس مر لل   -

 ا،سيلبب الح بثة و ذايقي عي المم لفة.
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 للبحث العام اإلطار التمهيدي: الفصل
: المقدمة  أوَلا

 يوع  العيلم البوم  ذورا   وغولو ية هيللة ل  م  ميي بن الحيية وم يال عي ولل  مس وى مم لف
ا،غطمة والقذيلي  والمعن، ومغعي   قبق الحسيبي ، ويوبر الواقه مل  دن وطيلف معغة   قبق 
الحسيبي  ب ور عي الحيلية لم  ع  ميلية للوليا بم ذلبي  المعغة وبمي بؤمن قييمعي ا ورهي الفيل  

يلفعي، من لمواوبة  لك ال ذورا  الم جحقة، ا،مر ال ى يس  ل  مح اث   برا    رية ل غفب  وط
هغي لإن ه ا البحث يق م  ورة لن م ى اس م ام  قغيي  ال ميا اال ذغيل  ال ى يمث  دح  
العلوم ال    بحث لن الثورة ال وغولو ية المعي رة، ومي لم من  أثبر ل  مميرسي  لملية 
ال  قبق، ل ج لن  ورهي ل   ح ب  الفرش و وميش ال ح يي  المس قالية من د   و ه رؤيي 

 قالية ويملة للمعغة وبمي يممغعي من  حسبن و ذوير مميرسي عي ود العي ل   ق يم دل   مس
الم مي  لمس م مبعي من  عة، ويلي  من ق ر عي ل  مواوبة ال  ببرا  الرقمية الم جحقة من  عة 

 دمرى.

  قبق م  لق  د ى ال ذور ال وغولو ج مل  ليي ة االه ميم بيس م ام ال قغيي  الح بثة ل  لملية ال
بؤ ى  لك مل  ال  لب ل  بعو  واغب الق ور البورى لغ  مميرسة الحمم المعغ  ويغعمس 
 لك لل   حسبن مفياة وليللية لملية ال  قبق، م  دن مغع يي  ال  قبق ال  ب ة   اغ  مفعوم 

 العي، المميذر وال ى ب  من بعً ا اس را ب يي ليمي ب علق بق رة الوح ة االق  ي ية لل   حقبق ده
ا،مر ال ى ب ذلب من م قق  الحسيبي  االل مي  لل  ال وغولو يي الم ق مة ال   يممن دن  ح   

 العوام  ال    مغه الوح ة من  حقبق ده العي. 

 سعم  قغيي   ميا ا،لميه و وغولو يي المعلومي  ل  اغيا المؤسسي  وم مة الل يلن والمغيلسة 
ية ول  معيل ة الاييغي  وا،ح اث االق  ي ية وق  دثر اس م ام ول  ا مي  قرارا  و حسبن اإلغ ي 

المعلومي  المؤ مغة لل  ا،غطمة الميلية والمحيساية و وابط الرقيبة ال املية ل  مغوآ  
ا،لميه وا،مر ال ى  ر ب لليم مللامية  موه  قغيي  ال ميا اال ذغيل  ل  د اا دلميه 

ق الرقم ، م   سيل  لملية ال  قبق الرقم  بيس م ام  قغيي  ال  قبق وطعر مي يسم  دي ي بيل  قب
غ يل معيم ال  قبق  ال ميا اال ذغيل  ل   حسبن مفياة ولعيلية لملية ال  قبق المير  ، وا 
المير   بأق  وق  وبملفة دق  ا،مر ال ى يسعم ل   حسبن مفياة  و ة م مي  ال  قبق و لم 

  قبق وليي ة ر حية ورمي  ال  قبق والح ة السوقية لورمي  مس را ب ية ال  قبق و قلب  مميذر ال
 ال  قبق.
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 ثانياا: الدراسات السابقة

لج ح و  المسح ال و قيم بم البيحث لل راسي  وا،بحيث ا،وي يمية المر بذة، وال ج لعي لجقة 
 بمو وع بحثم، يس عرو البيحث ملمش لع ه ال راسي  ومي اغ ع  مليم من غ يلج و و يي 

 ليمي بلج:
  الدراسات باللغة العربية

 ( بعنوان: "دور نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة فى كفاءة وفاعلية 2215دراسة العلمى )
التدقيق الخارجى". دراسة تطبيقية على مكاتب تدقيق الحسابات العامة فى المحافظات 

 فلسطين.  -الجنوبية 
ه ل  ه ه ال راسة مل  ال عرف لل   ور اس م ام غطم المعلومي  المحيساية المحوسبة ل  مفياة 
وليللية ال  قبق المير  ، ول حقبق ه ا الع ف  م مرا عة ال راسي  السيبقة وا،ذر الغطرية 
 الم علقة بيلمو وع، و ييغة بعو الفر يي  ل حقبق ده اف ال راسة واإل يبة لل   سيؤال عي. 

و م اس م ام المغعج الو ف  ال حلبل ، وق  دطعر  غ يلج ال راسة دن هغيك  ورًا هيمًي الس م ام 
غطم المعلومي  المحيساية المحوسبة لل  مفياة وليللية ال  قبق المير  ، ممي يع  اس م امعي 
  من الوسيل  ا،سيسية ال    سيل  لل  رله مس وى مفياة وليللية ال  قبق المير  ، و سيل

ا ل  ي ومابرً ا هيمً الم قق ل   غفب  ارامج ال  قبق و حقبق ا، اا بذريقة دل  ، ممي دن لعي  ورً 
 رله مس وى معغة   قبق الحسيبي . 

وق  دو   ال راسة ب رورة مارال دهمية اس م ام غطم المعلومي  المحيساية المحوسبة ل  معغة 
والغ وا  و رورة مواوبة ال ذور ل     قبق الحسيبي  و لك من مجه  فعبلعي بيلمؤ مرا 

 م يال  ال وغولو يي.

 ( بعنوان: "دور التدقيق اإللكترونى فى تحسين جودة خدمة التدقيق" 2214دراسة سمور ،)
 دراسة ميدانية على مكاتب تدقيق الحسابات فى قطاع غزة. 

 مي  ال  قبق ه ل  ه ه ال راسة مل  ال عرف لل   ور ال  قبق اإللو روغ  ل   حسبن  و ة م
ل  للسذبن، ول حقبق ه ا الع ف  م ا بيع المغعج الو ف  ال حلبل ، و و ل  ال راسة مل  دن 
اس م ام ال  قبق االلو روغ  ل  مرحلة  مذيط لملية ال  قبق بؤ ى مل   حسبن  و ة م مة 

را  ا،سيسية ال  قبق، وم لك ب م اس م ام ال  قبق الو روغ  ل   غفب  ام بيرا  الرقيبة واالم بي
للعمليي ، بيإل يلة مل  لعم ابلة الرقيبة ال املية، و و ل  ال راسة مل  دغم بو   م راك ل ى 
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م قق  الحسيبي  ل  للسذبن ،همية اس م ام  وغولو يي المعلومي  ل   حسبن  و ة م مة 
 ال  قبق، و لك بساب مي بولره اس م امعي من مغ يل ا،لميه بسرلة دوار. 

 (، بعنوان: "أهمية تكنولوجيا المعلومات فى ضبط جودة التدقيق 2212مطيرى )دراسة ال
 ومعوقات استخدامها من وجهة نظر مدققى الحسابات فى دولة الكويت". 

ه ل  ال راسة مل  ال عرف لل  دهمية  وغولو يي المعلومي  ل   بط  و ة ال  قبق ومعوقي  
لبن ل  د علة ال  قبق ا ولة الووي ، وق   م اس م امعي من و عة غطر م قق  الحسيبي  العيم

اس م ام المغعج الو ف  ال حلبل ، و و ل  ال راسة مل  ل   من الغ يلج دهمعي: دغم بو   دثر 
 و  اللة مح يلية ل وغولو يي المعلومي  )ال قغيي  الحيسو ية، المارة العلمية والعملية، و ذوير 

 المعيرا ( ل   بط  و ة ال  قبق. 

ال راسة ب رورة  اغ  غطيم ل وغولو يي المعلومي  يعم  لل   مه المعلومي  المحيساية  ودو  
وغورهي و بي لعي واإللي ة مغعي ل   ميه دغوذة المم ب ودو   دي ًي بأهمية اس مرار د علة 
ال  قبق ل  و ه المذط واالس را ب يي  لإلبقيا لل  لملية ال   ب  المس مر لل   وا مي 

 ورا  ل   وغولو يي المعلومي  ح     ممن من المحيلطة لل  و و هي واس مرارهي. يس    من  ذ

  ،( بعنوان: "أثر استخدام األنظمة الخبيرة على تطوير األداء فى 2213دراسة )الدويك والسالم
 التدقيق الخارجى". 

( لل   ذوير ه ل  ال راسة مل  معرلة م ى  أثبر ا،غطمة المابرة بأبعي هي )ا، علة، الارم يي 
ا، اا ل  ال  قبق المير   بأبعي هي )مفياة ال غفب ، ليللية ال غفب (، حبث او م  م  مه ال راسة 
لل   ميه العيملبن ل  د علة ال  قبق المير   ل  العي مة لمين، وق  اق  ر  لبغة ال راسة 

لو ف  ال حلبل . لل  لبغة لووالية من الم ققبن المير ببن، وال م   ال راسة لل  المغعج ا
دطعر  ال راسة دن الس م ام د علة ا،غطمة المابرة دثر مب يا  مابر ل  ليي ة مفياة  غفب  
دغوذة ال  قبق المير   ول   وا الغ يلج دو   ال راسة ب رورة و ه سييسي  واس را ب يي  

  لي  من ليللية ا،غطمة المابرة.

  ،ام الذكاء اَلصطناعى والتقنيات الحاسوبية (  بعنوان "استخد2211دراسة )عنبر وآل يحى
 فى التدقيق "

ه ل  ه ه ال راسة مل   ح ب  دهم ال ح يي  وال عوبي  ال    وا م ه ا ال ذابق والمويو   
الغي مة لن  لك، و يين م يال  االس في ة من ال ميا اال ذغيل  وال قغيي  الحيسو ية ل  

 مغ يل لملية ال  قبق. 
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لل  م مولة من ال و يي  لع  دهمعي  و يه العم  لل  م ميه  قغيي   وق  مل   ال راسة
ال ميا اال ذغيل  ا،مرى ل  لملية ال  قبق، واس م ام ق را  الحيسب ل   غفب  العمليي  

 المغذقية لعم  ال حليج  الريي ية من واقه الس ج  االلو روغية.

  ،( بعنوان: "دور النظم الخبيرة فى تطوير أداء المراجع الخارجى وتحسين 2219دراسة )اكريم
كفاءة المراجعة اَللكترونية" دراسة ميدانية على المراجعين الخارجيين المقيدين بمصرف ليبيا 

 المركزي". 
سبن ه ل  ال راسة مل  معرلة  ور الغطم المابرة ل   ذوير د اا المرا ه المير ج و ح

مفياة المرا عة االلو روغية، وق   و ل  ال راسة مل  دن اس م ام الغطم المابرة ل  لملية 
المرا عة  سعم ل   حسبن د اا المرا ه ل   وغولو يي المعلومي  ل  الم يرف ال  يرية، ممي 
 عيلج ه ه الغطم موملة غ رة المرا عبن  وى المارة والم م  بن ل  د اا معيم المرا عة 

لو روغية بيلقذيع الم رل . وق  دو   ال راسة ب رورة  ذوير ا، اا المعغ  للمرا ه اال
المير   ل  ابلة ا،غطمة المابرة من مجه م راا ال ورا  ال  رياية الم م  ة، ولق  الغ وا  

 وورش العم  للمرا عبن. 

 اإلنجليزيةالدراسات باللغة 

 ( 2214دراسة )Dowling and Leech  :بعنوان 
A big 4 Firm's Use of Information Technology to Control the Audit 
Process: How an Audit Support System is Changing Auditor 
Behavior. 
ه ل  ه ه ال راسة مل  ال عرف لل  ورمي  ال  قبق ا،ر عة الوارى حوه العيلم وه  )ارايس 

  ( ل  اس م ام  وغولو يي المعلومي   و ر هيوس،  ى لوي ، آرغس  بوغغ، وميم ا  مم
للسيذرة لل  لملية المرا عة ومسيهمة غطيم  لم ال  قبق ل    ببر سلوك المرا ه، حبث من 
غطيم ورقة العم  االلو روغ  هو د اة  وغولو يي المعلومي  وال ى يع ار لغ را هيمي من لملية 

مة االلو روغية ا،ول  ال    س م م م ارة المميذر ل  ورمة ال  قبق، ولل  الغقيو من ا،غط
لبعي الغطم الورقية، حبث و ع  ورمي  ال  قبق مؤمرًا غطم ل لم لملية ال  قبق حبث  ولر ه ه 
الغطم المبلة ال غيلسية واس م امعي موسبلة لمراقبة لملية ال  قبق من مجه  عليل ما د مفياة 

عي غطيم  لم ال  قبق االلو روغ  معغ ر ولعيلية لملية ال  قبق ل ى الورمة من مجه اس م ام
  حمم ل  العملية. 
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ومل   غ يلج ه ه ال راسة مل  دن اس م ام غطم  لم ال  قبق االلو روغ  موسبلة لمراقبة العملية 
بؤ ى مل  موا عة الورمة مل   ح ى مابر م مث  ل    ميم غطيم بوالن ابن المبلا  ال   

مغم من الحمم ال ا   للمرا ه والح  من االل مي  المفرط لل    من االل لام مه المبلا  ال    م
الغطيم. ودو   ال راسة ب رورة م راا بحوث   علق اغطم  لم ال  قبق االلو روغ  و ورهي ل  

 ال أثبر لل  لملية المرا عة لمي لم من دهمية ل   لم مفياة ولعيلية لملية ال  قبق. 
 
 ( دراسةChukwudi et al., 2018 :بعنوان )Effect of Artificial Intelligence 

on the Performance of Accounting Operations among Accounting 
Firms in South East Nigeria." 

ه ل  ال راسة مل  معرلة  أثبر ال ميا اال ذغيل  بأبعي  )الغطم المابرة، الومب  ال م ( لل  
ال  قبق ل   غوب ورق غب بريي، وق   و ل  ال راسة مل  د اا العمليي  المحيساية ابن ورمي  

دن  ذابق ال ميا اال ذغيل  بؤثر مب يايي لل  د اا وطيلف المحيسبة وال  قبق. و غيا لل   لك 
دو   ال راسة الورمي  ا حسبن معرل عم بيس مرار ليمي ب علق بيل ميا اال ذغيل  لمي لعي من 

 ا لل  بعو ال ويلبف المحيساية.دثر ل   عليل د اا المحيسبة والق ي
 ( دراسةHuq, 2014 :بعنوان ) 

"The Role of Artificial Intelligence in the Development of Accounting 
Systems" 
ه ل  ال راسة لمعرلة  ور ال ميا اال ذغيل  بأبعي ه )ا،غطمة المابرة( ل   ذوير غطيم 

" مأسيس Perrow'sي لإلذير اال  ميل  لابرو "المحيسبة بأبعي ه )ال  قبق، ال رالب( ولق
لل حلب  ال غطيم  المقيرن ل أثبر دغطمة الماراا لل  الق ييي ال غطيمية، حبث  حل  ال راسة 
ال أثبر الغسا  لمغطمة العفو ال ولية لل  غولبن مم لفبن من دلميه المحيسبة همي ال  قبق 

 ذغيل  لل  العوام  ال    ؤ ى ل  الغعيية وال رالب. دطعر  الغ يلج و و   أثبر لل ميا اال
مل   حسبن اإلغ ي ية بوم  م ميل ،  وبر الغ يلج مل  دغم  م العثور لل  دغطمة م م  ة 
 سمح للمس م م بيل حمم بوم  مابر ل  البحث لن الحلوه وحسن ال ق بر ليمي م ا مين ب ب 

 و قلب  ا لحي ة مل  اإلوراف.ا بيع  و يي  الغطيم وليي ة الو وه مل  اإل ارة العليي 
 ثالثاا: التعليق على الدراسات السابقة والفجوة البحثية
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بمرا عة ال راسي  السيبقة وال ج دممن للبيحث  غيولعي بيل راسة، يس ملش البيحث الغ يلج 
 المو حة بيلوم  ال يلج.

 
 (: التعليق على الدراسات السابقة والفجوة البحثية1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الم  ر: من مل ا  البيحث

اس م ام  قغيي  ال ميا اال ذغيلج لج وي  ح ممي ساق دن ال راسي  السيبقة لم   غيوه دثر 
 لمليي  ال  قبق لج د اا المعيم الرقياية ال ج  قوم اعي ا، علة العليي للرقيبة الميلية والمحيسبة.

ل لك  غيوه البيحث لج ه ه ال راسة الحيلية  ور اس م ام  قغيي  ال ميا اال ذغيلج لج لمليي  
لج ال عيل المرملو للمحيسبي  ا معورية م ر  ، مي ةال  قبق ال ج  قوم اعي ه ه ا، علة

 .العر ية
 : المشكلة البحثيةرابعاا

غييب المعرلة الفغية والمارة الويلية للم قق بيس م ام  وغولو يي المعلومي  ل   غفب  لمليي  
 ال  قبق ممي ب ع  من اس م ام ال قغيي  الح بثة ل   غفب  معمة ال  قبق ويقة ومعق ة. 

 الدراسات السابقة

 الفجوة البحثية

 البحث الحالي

 ركزززت الدراسززات الةززاى ة علزز 

أثزززر اسزززالدام الزززنكاي ا  ززز  اع  

 . ف  الادقيق
 علزز  ركزززت الدراسززات الةززاى ة

اسزززالدام ي بي زززات الززز ة  اللبيزززر  

 .عل  جود  الادقيق
 ركزت هنه الدراسات عل  يأثير

اسزززالدام الزززنكاي ا  ززز  اع  فززز  

 مكايب وشركات الادقيق

  يعزززرل البحزززل الحزززال

ألثر اسالدام ي  يات الزنكاي 

ا  زز  اع  فزز  األجهززز  

العليزززززززا للرقاىزززززززة الماليزززززززة 

 والمحاسبة.

  ي ززززاوب البحززززل الحززززال

اسززززالدام ي  يززززة ال زززززبكات 

ا  ززززززززز  اعية والززززززززز ة  

اللبيزززر  فززز  ي ميزززن المهزززام 

 .الرقاىية

 ل  يا اوب الدراسات الةاى ة

اسزززالدام ي  يزززات الزززنكاي أثزززر 

ا  ززززز  اع  فززززز  األجهزززززز  

 العليا للرقاىة.
 لزززززز  يا ززززززر  الدراسززززززات

ألثززر اسززالدام ي  يززات الةززاى ة 

الززززززنكاي ا  زززززز  اع  فزززززز  

الجهززاز المركزززي للمحاسززبات 

 ىجمهورية مصر العرىية.
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لو و  ارامج   قيقية مؤ م ة   ذ  ا،لميه ال  قيقية والم مثلة اد )ال مذيط، لحش ليالل قير 
 و قويم غطيم الرقيبة ال املية، ام يير العبغي ،  غفب  العم  ال  قيق ..الخ(.

من هبلي  ود علة ال  قبق ل  سعبعي ل حقبق  و ة ال  قبق  م ه لم مولة من العوام  والقبو  
لع  واح ة مغعي من لم يمن دهمعي ال  قبق الرقم ، و ومن موملة البحث ل  ال املية والمير ية و 

 اإل يبة لن ال سيؤه اآل  : 
مي  ور  قغيي  ال ميا اال ذغيل  بيس م ام ال  قبق الرقم  ل   حقبق  و ة ال  قبق من  -1

 و عة غطر م قق  الحسيبي  لج اال علة العليي للرقيبة الميلية. 
ل ميا اال ذغيل  بيس م ام ال  قبق الرقم  ل   لم مس را ب ية ال  قبق مي  ور  قغيي  ا -3

 من و عة غطر م قق  الحسيبي  لج اال علة العليي للرقيبة الميلية.
 :ومن مجه مي ساق  محور  موميلية ه ا البحث من مجه ال سيؤه ال يلج

ية في األجهزة العليا للرقابة الذكاء اَلصطناعي في  تنفيذ المهام الرقابتقنيات  ما أثر استخدام 
 المالية؟
ا   : متغيرات البحثخامسا

 :  مث  م  برا  ال راسة ليمي بلج
 .:  قغيي  ال ميا اال ذغيلجالمتغير المستقل
 واس را ب ية ال  قبق :  و ة ال  قبقالمتغير التابع

ا  : هيكل متغيرات البحثسادسا
 (: هيكل متغيرات البحث2شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المستقلالمتغير   

 تقنيات الذكاء االصطناعي
  

 

 
 المتغير التابع

 جودة التدقيق .2
 استراتيجية التدقيق .0
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 : فرضيات البحثسابعاا

يقوم البحث على فرضية مفادها )إن استخدام تقنيات الذكاء اَلصطناعى فى مراحل عملية 
 التدقيق سيؤدى إلى إنجاح مهمة التدقيق وتحسين مستوى جودتها(

 :و حقيًقي لع ف البحث يممن و ه الفر يي  ال يلية

 الفرضية األولى:

َل توجد عالقة ذات دَللة إحصائية بين تقنيات الذكاء اَلصطناعى باستخدام التدقيق الرقمى و 
 تحقيق جودة التدقيق فى األجهزة العليا للرقابة. 

 الفرضية الثانية:

الذكاء اَلصطناعى باستخدام التدقيق الرقمى  َل توجد عالقة ذات دَللة إحصائية بين تقنيات
 جهزة العليا للرقابة. وبين دعم إستراتيجية التدقيق فى األ

 :الثالثة الفرضية

َل توجد معوقات تحد من اَلستفادة من تقنيات الذكاء اَلصطناعى باستخدام التدقيق الرقمى 
ستراتيجية التدقيق فى األ  ا للرقابة.جهزة العليفى تحقيق جودة التدقيق وا 

 : أهداف البحثثامناا

 :يممن الورة ا،ه اف ال ج يسع  البحث مل   حقيقعي ليمي بلج

 ال عرف لل  اإلذير المفيهيم  لل ميا اال ذغيل . -
  ح ب  المميذر الغي  ة لن اس م ام  وغولو يي المعلومي  ل  لملية المرا عة.  -
  و يح ميهية ودسيلبب ومفعوم ال  قبق الرقم .  -
 ور ودهمية ال  قبق الرقم  ل   حقبق  و ة ال  قبق و لم اس را ب يي  ال  قبق ل  ايين  -

 ا، علة العليي للرقيبة.
 ايين معوقي  اس م ام و ذابق ال  قبق الرقم  ل  اال علة العليي للرقيبة. -
 : أهمية البحثتاسعاا

 ليمي بلج: -الباحث من و عة غطر  –  مث  دهمية البحث 
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 ومن دهمية ه ا البحث ل  دغم  غيوه مو وع معم وح بث وهو  ور اس م ام  قغيي  ال ميا 
اال ذغيل  ل  لمليي  ال  قبق مأ اة ل لم مس را ب ية ال  قبق ول حقبق  و ة ال  قبق، م  دن 
قذيع   قبق الحسيبي  يع ار من القذيلي  المعمة ل  م فيا الثقة لل  الاييغي  الميلية، ا،مر 

 ى ب ذلب و و  لوام    ع  من اال علة العليي للرقيبة  ق يم م مي   ا   و ة ليلية من ال
 مجه اس م ام ال  قبق الرقم  ل  د اا م مي  ال  قبق.

ممي يم سب ه ا البحث دهمب م العلمية من موغم يسيبر ال ذورا  الح بثة ل  م يه البحوث 
 قغيي  ال ميا اال ذغيل  ل  ليي ة  و ة ا، اا المحيساية ال    رمل لل  ال ور االس را ب   ل
 المعغ  لإل علة العليي للرقيبة و حسبن  و  عي. 

 : أسلوب البحثعاشراا

ل حقبق ده اف البحث اس م م المغعج الو ف  وال حلبل  ال ى يع م  لل   راسة الواقه دو 
ال ذايق ، وق   م  مه الطيهرة ويع م او فعي و في  قيقي ومميي، ومن مجه اس م ام ا،سلوب 

الاييغي  والمعلومي ، و م االس عيغة بمي  ولر من مرا ه و وريي  ووبمة االغ رغ  ل    ذية 
غة ل  ال يغب ال ذايق  ال    ع  الوسبلة الرليسة م  س بيال يغب الغطرى ليمي ال م   اس ميرة اال

ال راسي  الم مورة ل  ال يغب   م   ييغة لقرا عي بمي ب جام مه م  برا  البحث بيالس في ة من
غة البسيذة والو وح س بيالغطرى ال    غيول   لك الم  برا  وق  رول  ل   ييغة لقرا  اال

 ل ج لن مم يلعي لجم بيرا  العلمية والمو ولية لقييس ثبي عي و  قعي الطيهرى. 

دو اييغي  ثيغوية،  م  وبع   مه الاييغي  الجلمة من م ي رهي المم لفة سواا ميغ  اييغي  دولية
مم يع ه ه الاييغي  لل حلب  اإلح يلج من د   اس مراج م مولة من المؤورا   ا   الال  

 .معبغة  فب  لج ام بير الفر يي ، والووف لن ال موو لج موملة البحث و حقبق ده الم

 عشر: مجتمع وعينة البحث حدىإ

بي  ا معورية م ر العر ية، و مثل   مث  م  مه البحث لج دل يا ال عيل المرملو للمحيس
 م ارا  رقياية من دل يا ال عيل المرملو للمحيسبي . 0ل و من  05العبغة لج ل   

  عشر: محتويات البحث ثاني

لتحقيق هدف البحث ومعالجة مشكلته بصورة علمية، اشتمل البحث بشقيه النظري والتطبيقي 
 على الفصول التالية:

 العيم للبحثاإلذير الفصل التمهيدي: 
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  قغيي  ال ميا اال ذغيلج: الفصل اَلول

 .لل ميا اال ذغيلجالمبحث ا،وه: اإلذير المفيهيمج 

 . قغيي  ال ميا اال ذغيلج وال  قبقالمبحث الثيغج: 

 .: ال  قبق الرقم  و وره ل   حقبق  و ة ال  قبق و لم اس را ب ب مالفصل الثاني

 .: ال راسة ال ذايقيةالفصل الثالث

 : الغ يلج وال و يي  الفصل الرابع

 قائمة المراجع
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الذكاء اَلصطناعي: تقنيات الفصل األول
بع ف ال ميا اال ذغيل  مل  معرلة ذايعة ال ميا اإلغسيغ  لن ذريق لم  ارامج الحيسب 

وال     سم بيل ميا والق رة لل  معيل ة العمليي   اآلل  قي رة لل  محيوية السلوك اإلغسيغ ،
الو روغيًي و لوي  د حيب الم يلح بيلمعلومي  ال   يح ي وغعي لمسيل  عم ل  ا مي  القرارا  
المم لفة بيلسرلة ول  الوق  المغيسب، وبيل يل  الا  من و و  مث  ه ه ال ذايقي  ال    ع م  

، ول بعي السرلة العيلية ل   ق يم المعلومة المذلوبة لل  ال وغولو يي و حيو  العق  البورى 
و إمميغيي   فوق ق را  البور من غيحية السرلة وال قة، ل لك  غيوه ه ا الف   المفعوم العلم  

 والفمرى لل ميا اال ذغيل  مه ال ذرق لم يل م ودغوالم المم لفة. 

 :لجل لك  غيوه البيحث مو وع ال ميا اال ذغيلج لل  الغحو ال ي

 اإلطار المفاهيمي للذكاء اَلصطناعي المبحث األول:
 تقنيات الذكاء اَلصطناعي والتدقيق المبحث الثاني:
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 اَلصطناعياإلطار المفاهيمي للذكاء : المبحث األول

دح ث   قغيي  ال ميا اال ذغيل  ثورة مابرة ل  م يه  وغولو يي المعلومي ، مون ال ميا 
اال ذغيل  يع  م يال لرليي لعلوم الحيسوب، وي  من مغويا د علة و رامج  مية  عم  و  فيل  

(، وهو " سمية ويلعة االس م ام لإلويرة مل  م يه Kamble and Shah, 2018مث  البور )
العلوم ال ى بع ف مل   لوي  اآلال  بيلق رة لل  د اا وطيلف مث  المغذق وال مذيط وال علم 
واإل راك. ومه دن ه ا ال عريف يوبر لج م موغم مل  "اآلال "، مال دغم يممن  ذايقم و عميمم 
لل  دى غوع من "ال ميا الح "، ولليم يممن  وسيه معغ  ال ميا اال ذغيل  ليوم  م مولة 

 ,.Perez et alرا  المم لفة والم ويبمة، ميإلا اع والمعرلة العيذفية والول  ال ا   )الق 
2018 .) 

ب له ال سيرع الم ذر  ل ذور ال ميا اال ذغيل  االس را ب   مل  ملي ة هيملة دلميلعم 
وغمي  عم، وهو مي ب لم ار بيط ال ميا اال ذغيل  بيلعمليي  ال  يرية و  املم معم، لون مي 

 (.Soni et al., 2019ل  لواقب ه ا ال اغ  م عولة  قريبي )لا

وللو وه مل   فعم وا ح لل ميا اال ذغيلج، لإن البيحث  غيوه اإلذير المفيهيمج لم من 
 :مجه الغقيط الرليسية ال يلية

 ،ال ميا اال ذغيلجمفعوم  -
 ،دهمية ال ميا اال ذغيلج -
 ،م يلش ال ميا اال ذغيلج -
 ،اال ذغيلجال ميا دغواع  -
 ،مراح   ذور ال ميا اال ذغيلج -
 ،مموغي  ال ميا اال ذغيلج -
 دبعي  ال ميا اال ذغيلج، -
 ،ال أثبر الم وقه لل ميا اال ذغيلج لج مس قا  مغطمي  ا،لميه -
 . ذابق ال ميا اال ذغيل  ل  المحيسبة وال  قبق -

  مفهوم الذكاء اَلصطناعي 1/1/1

دن ه ا العلم يعم  لل  حقيقة  وهرية  ع م  لل  لعم ذايعة ال ميا اإلغسيغ  لن ذريق لم  
ارامج للحيسب اآلل  قي رة لل  محيوية السلوك اإلغسيغ  الم سم بيل ميا، ل لك لإن ال عريف 
الفمرى لل ميا اال ذغيل  ب  س  بأغم )دح   ذايقي  الحيسب اآلل  بع م ااغيا ارامج قي رة لل  
 راسة و غفب  الغويذي  الم وررة ال   يقوم اعي اإلغسين(، ل لك بع ف ه ا العلم مل  لعم العمليي  
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ال هغية المعق ة ال   يقوم اعي العق  البورى دثغيا مميرس م لعملية ال فمبر، ومن ثم  ر مة ه ه 
  لل  ح  العمليي  ال هغية مل  مي بواليعي من لمليي  محيساية  لي  من ق رة الحيسب اآلل

( لل  دن ال ميا Stair & Reynolds, 2006المومج  المعق ة. ل لك ب فق م  من )
اال ذغيل  مي هو مال  راسة و  ميم دغطمة  دو د علة   ور الابلة المحيذة اعي لو     رف 

 ,John(، ل لك  لإن )Stair & Reynolds, 2007:47  رلي   حيو  ال  رلي  البوريةٍ )
McCarthy, 2007  لرلم بأغم لرع   ريا  من لروع للم الحيسوب يسع  ل حقبق ه لم ل )

(  Copeland, 2018اآللة ال مية ال    ؤ ى معيم م غولة بيس م ام  ميلعي ل  حبن لرف )
ال ميا اال ذغيل  بأغم حق   راس  ب رس ميفية مغويا د علة الومابو ر ارامج الومابو ر القي رة 

( بأغم هو ميفية  ع  د علة الومابو ر Elaine R., 2017لم )لل  السلوك ال م  ولون لر 
 عم  ا،وييا بوم  دل   من البور وهم ا ا،غطمة ال    فمر مث  البور وا،غطمة ال   
   رف مث  البور وهو بغطر مل  ال ميا اال ذغيل  لل  دغم ق رة  عيل مي لل  القييم 

  ه ه ا،غوذة الق رة لل  المعرلة، والق رة لل  بأغوذة ال ب وقععي مال من ال ميغ البورى و وم
غ يج ا،لمير ا، لية.   او سياعي ممي يو م  الق رة لل  الحمم ولعم العجقي  وا 

ويرى الباحث أن هذا العلم تتجسد به لغة المحاكاة بين السلوك اإلنسانى المتسم بالذكاء و 
لحوسبة المستخدمة من قبل الشركات الحاسب اآللى والهدف منه هو الوصول للريادة الفكرية ل

 والمنظمات الهادفة للريادة المحلية والعالمية.

 أهمية الذكاء اَلصطناعى  2/1/1
( و )الر يم ، 166: 3550بل : )لا  الغور و  ليمي   س  دهمية ال ميا اال ذغيل  ،ى ورمة 

3552 :77 ) 

  س م م دسلوب مقيرن لألسلوب البورى ل  ح  المومج  المعق ة.  -1

   عيم  مه الفر ية بوم  م لامن و  قة وسرلة ليلية.  -3

 و و  ح  م م ش لو  موملة ولو  للة م  يغسة من المويو .  -2

  عم  بمس وى للم  واس ويرى ثيا  ال ب  ا ب.  -4

 من مجه لمليي  ال حلب  والمقيرغة المغذقية.  عيلج الاييغي  الرملية غبر الرقمية  -0

 مثيرة دلمير   ب ة  ؤ ى مل  االا وير و ملب  المارة البورية.  -6

  قليش االل مي  لل  الماراا البور واالق  ي  ل  الغفقي  و قلب  ال ع  البورى الما وه.  -7
  خصائص الذكاء اَلصطناعي 3/1/1 
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   مث  دهم م يلش ال ميا اال ذغيلج ليميبلج: 
اس م امم ،سلوب مويبم ومذياق مل  ح  مي لألسلوب البورى ل  ح  المومج   .1

المعق ة، ب مبل بيل لامن وال قة والسرلة العيلية ل   لق  الفر ية و غيولعي، والق رة 
قمية  ا  لل  مب ي  ح  لو  موملة، م لك الق رة لل  معيل ة الاييغي  غبر الر 

الذيبه الرملى وي سم ال ميا اال ذغيل  دي ًي ب عوبة مل ا ه، موغم ب ذلب  مثب  
مميي   ممة من المعيرف المم  ة بم يال  معبغة، ومن ده العي محيوية 
اإلغسين ل  ذريقة  فمبره ودسلوب   رلم دو اس  يا م، وملق دلمير   ب ة ما لة 

 (. 3550وما ورة )لا  الغور، 
" لل   ملب  المارا  البورية و ولبر ا ال  م ع  ة Alال ميا اال ذغيل  "يعم   .3

للغطيم، بمي يسمح بيالس  غيا لن الماراا و عويو مارا عم، ممي دن غييب الوعور 
بيل عب والمل ، و قلب  االل مي  لل  الذيقي  البورية من دهم الم يلش ا،مرى 

 (. 3550لل ميا اال ذغيل  )لا  الغور، 
 قجلية وال غاؤ وه  ق رة ال ميا اال ذغيل  لل  ال  رف بوم  مس ق  االس .2

لأغطمة ال ميا اال ذغيل  قي رة لل  القييم بمعيم معق ة، مث  قيي ة السييرة و غيا 
محفطة اس ثميرية،  ون  حمم بورى لعيه دو ح   موراف، ويو   اح ميال  مابرة 

م  ال    ح ثعي  ذايقي  ال ميا لن ال ح يي  واال ذرابي  االق  ي ية لسوق الع
اال ذغيل ، ومبف من المح م  دن  سرع ه ه ال ذايقي  ل  الم   ق مي 

(Scherer, 2016 .) 
المراقبة: المميذر ال    غوأ لن اس قجلية ال ميا اال ذغيل  ال  وم  لقط مويو   .4

ر القيالية لل غاؤ، ولون دي ًي مويو  السيذرة، لق  يمون من ال عب لل  البو
الحفيظ لل  السيذرة لل  اآلال  المارم ة للعم  مه ق ر مابر من االس قجه 
ال ا  ، لعغيك الع ب  من المومج  ال    ح ث ل  اآلليي  ممي  ساب لق ان 
ال حمم: لذ ، مث  ملف  يلف دو  لف مي ى لمع ا  اإل ميه، مرق دمغ ، وهغي 

ق  اس  يبة م فوق بيلمقيرغة مه  طعر االس  يبة الوابرة من قا  ه ه ال ذايقي  او 
البور، م ا  م   ميم ال ميا اال ذغيل  بمبلا   سمح لم بيل علم وال وبف. ه ه ه  
الم يلش ال     ع  من ال ميا اال ذغيل  م  رًا مح مًج للمميذر العيمة 
لل  غذيق ب  يول بمثبر ا،وميه المألولة للمميذر العيمة ال    غ م لقط لن 

 (. Scherer, 2016رى )السلوك البو
 (:4: 3557ممي يممن   غبف م يلش ال ميا اال ذغيلج لل  الغحو ال يلج )بمر، 

 (Symbolic Representation مثب  المعرلة اواسذة الرمول ) -1
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ه ه من دول  م يلش ارامج ال ميا اال ذغيل  المس م مة من قا  الورمي  ا  دغعي  
 ا لمس مي هو معروف ومقاوه ل  معطم   عيم  ليمة مه رمول غبر ل  ية وه

 حواسبب البوم ال     عيم  مه الوميي  الع  ية وا،رقيم. 
 (Knowledge Representationممميغية  مثب  المعرلة ) -3

من ارامج ال ميا اال ذغيل  لل  لمس الارامج اإلح يلية  ح وى لل  دسلوب ل مثب   
عرلة حبث    من ه ه العيملة الحقيلق المعلومي  م   س م م هيملة مي ة لو ف الم

Facts  والعجقي  ابن ه ه الحقيلقRelationship   والقوال  ال    ر ط ه ه العجقي
Rules  .ام  الورمي  المذبقة لعي  

 (:Using of experienceاس م ام ا،سلوب ال  ريا  الم فيل  ) -2
ل لل  الحلوه الوالية من ال في  المعمة ل  م يه ال ميا اال ذغيل  دغعي  رم 

Sufficient Solutions   ول م  أوب  الحلوه المثل  دو ال قيقة ممي هو معموه بم ل
 الارامج ال قلب ية الحيلية. 

 (Ability to deal with incomplete dataقيالية ال عيم  مه المعلومي  الغيق ة ) -4
لارامج ال ميا اال ذغيل  قيالب عي لل  مب ي  بعو الحلوه ح   لو ميغ  المعلومي  غبر 
ن  بعي  ل م  ويم  المعلومي  بؤ ى  م والرة بأوملعي ل  الوق  ال ى ب ذلب ليم الح  وا 

 مل  اس غ ي ي  دق  واقعية دو دق    ارة. 
 ( Ability to learnالقيالية لل  ال علم ) -0

عمة لل  رف ال م  القيالية لل  ال علم من المارا  والمميرسي  السيبقة من ال في  الم
 ل ًج لن القيالية لل   حسبن ا، اا دم ًا اغطر االل بير ا،مذيا السيبقة.

 أنواع الذكاء اَلصطناعي 4/1/1

 (: 3517ب  من ال ميا اال ذغيل  الم به ل  ط  الورمي  الريي ية ا،غواع ال يلية )ل يم 

(: ه  ارامج حيسو ية  قل  م رااا  المارة ل  ح  Expert systemsغطم المابرة )ال -1
المويو  ال عبة، لب م  حوي  مارا  الماراا مل  غطم المارة ليس فب  مغعي المس م مون ل  ح  

( دغعي غطيم معلومي  مس غ  مل  المعرلة حبث O'Brien, 2000: 322المويو ، ويقوه لغعي )
ه ال ذايقي  المي ة والمعق ة ليعم  ممابر اس ويرى للمس م مبن الغعيلببن يس م م معرل م حو 

م  دن ال رو ا،سيس  من غطم المارة هو مسيل ة اإلغسين ل  لمليي  ال فمبر وليس  لوي ه 
 بمعلومي ، وبيل يل    ع  اإلغسين دوثر حممة وليس لقط المعرلة. 

دي ًي الوبمي  ال غيلية وال    حيوه (: و سم  Neural networksالوبمي  الع اية ) -3
( دن الوبمي  الع اية  ع م  ل  Kenji, 2013: 25دن  حيو  ذريقة لم  ال ميغ ويرى )
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لملعي لل  غطرة بسيذة لألل يب، م  دن ا،ل يب مر بة بوم  مس ويي  مموغة من وبمة 
 مابرة ويح   وطيفة الوبمة م  من ال علم واال  يال . 

(: الموارلمية لبيرة لن م مولة ال عليمي  Genetic Algorithmsل بغية )الموارلميي  ا -2
( مل  سلوك الموارلميي  ال   يممن دن Geneticال     ورر لح  موملة، و وبر ملمة  بغية )

( بموغعي ذرق O'Brien, 2000, 339-340 ويبم العمليي  الابولو ية لل ذور، يعرلعي دي ًي )
لمسيل  مي ة بيس م ام ذرق م والقة مه ابل عي، وه  مارم ة  للح   سيل  ل  مغويا حلوه

للعم  بيلذريقة ال   يح  اعي اإلغسين المسيل  ا  ببر ولي ة  غطيم د لاا المموغي  بيس م ام 
وسيل  مث  ملي ة اإلغ يج، ال حوي  واالم يير الذايع ، وبيل يل   لو غي بذرق للبحث لو  

ب  الم  برا  غبر الرقمية ال حيحة ال    مث  دل   هيم  مممن ال وليفي  المممغة لألرقيم ل ح 
 للمسألة وه  مفب ة ل  حيال  حبث آالف الحلوه  وون مممغة وي ب  قبيمعي إلغ يج ح  دمث .

(: هو غطيم مارة مع م  لل  المعرلة ملروًلي Intelligences Agentsالومجا ا، مييا ) -4
الحيسب دو مموغي م ل علعي دوثر  مياًا لعو ارغيمج ل   ام  غطم معلومي  مع م ة لل  

( دن الومب  O'Brien, 2000: 320للمس م م الغعيل  دو ذريقة إلغ يل الفعيليي ، ويرى )
غ يل  ال م  يس م م قيلة المعرلة المملوغة ل يم حوه ومش دو لملية معبغة ال مي  قرارا  وا 

 المعيم بذريقة  حقق ده اف المس م م. 

احث ولكى تتأطر الجاهزية لدى الشركات الريادية لتبنى تطبيقات الذكاء اَلصطناعى ويرى الب
فالبد من توظيف مجموعة من المؤشرات التى يمكن عدها منطلقات ومن ثم مرتكزات يمكن 

قرار نجاحها. وقد تمثلت هذه المؤشرات بالتالى:   اإلفادة منها لتنشيط عملية التبنى وا 

 (. 2219قوة الدافعية تجاه التطورات التقنية )الحوامدة، وعلى،  -1

 الرغبة فى التميز التقنى.  -2

 توافر الدعم من قبل صناع القرار.  -3

  الخوف من التخلف عن اآلخرين. -4

 مراحل تطور الذكاء اَلصطناعي 5/1/1

 ملعي م  من مر ال ميا اال ذغيل  بع ة مراح  من ال ذور لل  م ار لقو ، وق  د 
(Agarwal et al., 2013 : لل  الغحو ال يل ) 

 (: 1962 - 1952الفترة من ) -1
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لل  ب  لبراغ   ميرك  1201مين دوه ارامج ال ميا اال ذغيل  ال و بلية ل  ليم  
ا،وه من  يمعة ميغوس ر )المملوة الم ح ة( لل و ب  لل  ال عيل، وهو مسو ة لارغيمج لعب 

 را و  و رغيمج لعبة الوذرغج. م بم مريس ولر س 

 (: 1972-1961الفترة من ) -2

( Marvin Minskyمجه س بغيي  القرن المي   وسبعبغيي م، د  ر ميرلن مبغسم  ) 
( ل  ا من الوح ا  ال مثبلية للوبمي  الع اية البسيذة، Seymour Papertوسيمور بيابر )

(، ممي Prologة الحيسوب "ارولوج" )( لل   ذوير ل Allen Culmyeurولمل  دلبن مولمر )
ا،غطمة المس غ ة مل  القوال  ل مثب  المعلومي  واالس  اله  Ted Shortliffeدغوأ  ب  وور لبف 

 Hansل  ال وميش الذا  والعجج، وال ى يسم  دحييغي "دوه غطيم مابر"، دمي هيغس موراليك )
Moravec .ق   غه دوه رو و  ب م ال حمم ليم لن بع  لار الحيسوب ) 

 الفترة فى ثمانينيات القرن الماضى:  -3

 وسه اس م ام الوبمي  الع اية مه موارلمية الاث الملف  ل  الثميغبغيي  وال    
، مي  1270. وبحلوه ليم 1274( ل  ليم John Werbos ورهي دوال اوه  ون و ر وس )

 ذغيل   فوق المليير  والر. ل  الوق  غفسم، حفل موروع الييبين إلغ يج سوق ال ميا اال
ممابو ر ال ب  الميمس الحموم بن ا،مريمية والاريذيغية لل  مل ا  مغحة للبحث ا،وي يم  ل  

 الم يه غفسم لمواوبة ه ا ال ذور. 

 وما بعدها:  1992فترة  -4

ن دلطم غ يحي  مغطمة العفو ال ولية، وع   ال سعبغيي  ودوال  القرن الحي ى والعوري 
ن ميغ  غبر طيهرة غولي مي، لق  مين ال ميا اال ذغيل  يس م م للعمليي  ال املية واس مراج  وا 

 الاييغي  وال حلب  الذا  والوثبر من الم يال  ا،مرى ل   ميه مغيح   غيلة المعيرا .

 مكونات الذكاء اَلصطناعي 6/1/1 

 من المموغي  الرليسية اآل ية:  ب وون ال ميا اال ذغيل 

 ع  وا عة المس م م ه  العيم  الرليس  لر ي مس م م الحيسوب،  واجهة المستخدم:-1
و  وون من م  من ا، علة والارامج، ويؤثر   ميم الوا عة ووملعي ل  مق ار ال ع  ال ى ب ب 

 (. Razzaq et al., 2017لل  المس م م دن با لم ل ولبر م مج  الغطيم و فسبر ممر ي م )
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يممن دن    من قيل ة المعلومي  مملن الاييغي  )ال اورة ال املية(  قاعدة المعلومات:-3
والمعيل ة ال حلبلية لار االغ رغ  و ع بن الاييغي ، ممي    من لمليي  غطيم المعلومي  اإل ارية 

مملن الاييغي ، الوح ا  الم ويم ، المم ش ام مة المس م مبن وا ل ا  الاييغي  لم مج عم ل  
 (Nedeva, 2004ال يلية )

 د( وح ة لم مة المس م م. 

 ب( وح ة للمعلومي  ال  رالية ال يموغرالية. 

 ج( وح ة للمعلومي  من الغطم الموروثة. 

  ( وح ة للح وه لل  المعلومي  غبر الممذط لعي. 

 هد( وح ة لج  يه الطيهرى. 

  أبعاد الذكاء اَلصطناعي 7/1/1

 ال م   ال راسة ل  ًا من دبعي  ال ميا اال ذغيل ، غسر هي ميل يل : 
  النظم الخبيرة: -1

( دن الغطم المابرة ه  " قغيي   عم  لل  او ويف حلوه 3512برى )ال ويك والسيلم،  
للمومج  ال     ذلب معرلة ومعيرة م م  ة، ويعم  الغطيم لبعي بذريقة  فمبر 

من د   محيوي عي" م ًا ل قلبي  الغطم المابرة ه  دغواع مم لفة  المابر ومعيرا م و والعم
( ب م لبعي  س ب  مقومي   غه القرار وا مي ه، Alمن دسيلبب ال ميا اال ذغيل  )

وه  م مولة من ارامج ال ميا اال ذغيل   م  اغبعي ل  الثميغبغيي      مل  مس وى 
ى ل  م يه معبن من م يال  من المارة القي رة لل  دن  ح  مح  ال م ش البور 

 غه القرار، م   غف  ا،غطمة المابرة بسعولة و س م م لل  غذيق واسه ل وغولو يي 
ال ميا اال ذغيل ، وه   وم  ارامج الحيسوب ال    حيو  ذريقة ال فمبر المابر ل  

 م يه معبن. 
م مولة ومن المممن  ذوير ارغيمج غطيم مابر ،ية موملة    من االم يير من ابن 

مح  ة من المييرا ، ليلقرار يع م  لل  مذوا  مغذقية، ومن ثم، دى م يه يم لك ليم 
الومش دو الم مولة مارا  مي ة يح يج ملبعي اآلمرون هو م يه مح م  لغطيم 

 (. Chukwudi , 2018مابر )
 ويعرف البيحث الغطم المابرة م راليي بأغعي الغطم ال    قوم بعمليي   ع ار لي ة من
ام  يش البور يممغعي الحمم وا مي  القرارا ، حبث دغعي  س غ  مل  قوال  معرلة 
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   من ل   هيلج من قوال  المعذيي  ال    ؤ و مل   مثب  المعرلة رمليي ومعيل  عي 
 لا من ال ميا  -ب ورة غبر رسمية  -بذريقة آلية لن ذريق ارامج ال فمبر، وهو 

 ميفية مسعيمم ل  السلوك ال م . اال ذغيل  ال ى بع م بيل فمبر و 
 هيكل النظم الخبيرة: 

 س م م الغطم المابرة ذرقي لح  المومج   وبم مل  ح  بعب  الذرق ال   يس م معي المابر 
 (: 3517البورى، وي وون هيملعي من اآل   )داو لاب ، 

 ح وى لل  معيرف م م  ة بوأن م يه مي،   ع  اإلغسين ال ى  قاعدة المعرفة: -
يم لوعي مابرًا حقيقيي ل  ه ا الم يه،  س ق  ه ه المعرلة من الماراا، ومن ثم   م  مل  
قيلة المعرلة بيس م ام مح ى  قغيي   مثب  المعرلة، و ع  قوال  الاييغي  واح ة من 

المعرلة ل  الغطم المابرة البوم )لا  الغور، ال قغيي  المس م مة ا،وثر وبولي ل مثب  
3510 .) 

ل   اورة العم  ب م  مثب  ل   من المعلومي  ال    مش موملة مي  ذاكرة العمل: -
محقيلق، ومن ثم م ميلعي ل   اورة لم  الغطيم المابر، ال      من الحقيلق الم ملة 

ق المس مل ة مغم، ويممن دن مسبقي، مي،سللة ال   ذرحعي الغطيم المابر، وم لك الحقيل
 س ملش  اورة العم  دي ًي معلومي  من قوال  الاييغي  دو   اوه الاييغي  دو 
المس وعرا ، ويممن دن يس م معي الغطيم المابر اع ف اس وميه معلومي  م يلية 

  مش الموملة لار المعلومي  المو و ة ل  قيل ة المعرلة. 
،  ح ث لملية  وبم ال فمبر البورى بيس م ام محرك ل  الغطيم المابر محرك اَلستدَلل: -

االس  اله، م  ب مث   ور محرك االس  اله ل  ال عيم  مه المعلومي  الم والرة المو و ة 
ل   اورة العم  والمعلومي  المو و ة ل  قيل ة المعرلة الس مجش معلومي  و ييغي  

ية البور ل  معيل ة المعلومي    ب ة  مش الموملة،  وبم ه ه العملية مل  ح  بعب  آل
 والو وه اعي مل  اس غ يج غعيل . 

مل   يغب  ق يم الغ يلج دو االس غ ي ي  الغعيلية، يممن للماراا البور  مرفق التفسير: -
والغطم المابرة ميفية اس مجش الغ يلج لجوة لل  اس غ ي عي و ق يمعي، وه  مبلة معمة 

ال    عيل عي الغطم المابرة  ح يج مل   فسبر  ل  مثبر من ا،حيين، لبعو المومج 
ال ى بو   للمريو بيلعجج ابعو  -مثج  -مارر لغ يل عي، ليلغطيم المابر 

 الم ي ا  الحبوية، ب ب دن بو ح للذابب دسبيب ه ه ال و ية وميفية اس مرا عي.
 تطبيق المعارف واَلستدَلل:  -2

برة للمعيل ة ال مية للاييغي ، م وً ي ا ا مين ل مثب  المعرلة وال فمبر المغذق  دهمية ما
ح م الاييغي   مًمي دو ميغ  الاييغي  غفسعي معق ة، لف  العيلم الواقع ،  ع م  الق رة 
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لل  ح  المومج  لل  المعرلة الم والرة ل  الم يه، ومه ليي ة ح م الاييغي  
لاييغي ، موغعي  س غ  د بح  دغطمة الاييغي  الممثفة المعي رة   ذلب معيل ة  مية ل

مل   مثب  المعرلة ا،سيس  القوى والمغذق ال ى  س م مم مث  ه ه الغطم ل  معيم 
 (. Rajangam and Annamalai, 2016ال فسبر وال حلب  )

ويارل  مثب  المعرلة واالس غ يج المغذق  ل  م يه ال ميا اال ذغيل  المع م بميفية  مثب  
ب ورة غبر  -بذريقة آلية لن ذريق ارامج ال فمبر، وهو المعرلة رملًيي ومعيل  عي 

 لا من ال ميا اال ذغيل  ال ى بع م بيل فمبر وميفية مسعيمم ل  السلوك  -رسمية 
( ممي يطعر  ور  مثب  المعرلة Brachman and Levesque, 2004ال م  )

  الارم ة والمغذق ل   حقبق ال رابط ابن المعرلة اإلغسيغية و مثبلعي لن ذريق ل ي
 (. Lucas et al., 2012المس م مة ل  الحيسوب  )

 (:3512ويممن  قسيم غمي ج  مثب  المعرلة مل  الم مولي  ال يلية )موس  وبجه، 
الغمي ج ا،سيسية لع ه  نماذج تمثيل المعرفة الرمزية المصاغة بطريقة واضحة: -

، وال   ق   م  ق يمعي من الم مولة ه  الرسوم الاييغية، والوبمي  ال اللية، والغ وش
(، Collins(، مولب ل )Roger Cart Schankقا  للميا الغفس رو ر ويغك )

 ( لل  ال وال . Robert Allisonورو ر  دبلسون )
و س م م ه ه الغمي ج م ا  نماذج تمثيل المعرفة الرمزية المصوغة بطريقة غامضة: -

  قيقة وغيم ة. ميغ  المفيهيم ال    وم  دسيس غمو ج ال مثب  غبر 
و عغ   مثب  المعرلة بذريقة رقمية،  نماذج تمثيل المعرفة المصاغة بطريقة ضمنية: -

ومن المع ي  لذرق ال عرف لل  ا،غميط والوبمي  الع اية، وه ه الم  عي  والرمول 
وا،غميط ال يممن لعمعي، ح   لو قرد  ه ه ا،ل ا  وال يممن ر ذعي بمعغ  المعرلة 

 الذريقة.  الموفرة اع ه
ويعرف الباحث تمثيل المعارف واَلستدَلل إجرائيا بأنه قدرة تكييف النظام ومقدرته على 
اكتساب المعرفة وتخزينها بشكل يسهل إمكانية استرجاعها، وتمثيل المعارف من خالل رموز 

 وأشكال تسهل إمكانية الرجوع إليها. 
 التعلم التلقائى:  -3

سم  بيل علم اآلل  هو "م مولة من  قغيي  الارم ة ال    سمح من ال علم ال لقيل  دو مي ي 
لآللة ا وببف السلوك مه ابل عي  ون   م  بورى دو ا  م   لل  مغم، ويعرف  قغيي بأغم 
"  ميم موارلميي  قي رة لل  ا مي  القرارا  بوم  مس ق   ون ارم ة مسبقة )قمورة 

 (. 3517وآمرون، 
 ثة اغواع ه : ويغقسم ال عليم اآلل  مل  ثج
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ه  موارلمية   علم السلوك  (:Reinforcement Learningالتعلم اآللى المعرزز ) -
لن ذريق المجحطة من ثم ال وبف، و لق  الغ ب ة من ابل عي و حسبن مذوا عي 

 (. Thorndike, 2017المس قالية بوم  مس مر )
لغ مي يمون  (:Unsupervised Learningالتعلم اآللى غير الخاضع لإلشراف ) -

ل ى الم مم دمثلة لقط، ولون ليس ل يم   غيفي  لألوييا مسبقي ل  ه ه الحيلة لل  
الموارلمية دن  و وف اغفسعي اغية الاييغي  الممفية بوم  دو بآمر ل س مرج مغعي 

 (. Berk, 2016ال  غيفي  )
ح  يسم  ه ا ال علم   (:Supervised Learningالتعلم اآللى الخاضع لإلشراف ) -

اإلوراف )دو ال حلب  ال مببلى(. م ا ميغ    غيفي  ا،وييا مح  ة، ب علم الغطيم 
ال  غبف ولقي لغمو ج يق معي لم المس م م، ويس م م ل  ح  موميليي  ال  غبف 

(Classification( واالغح ار ،)Regreesion(   وال غطيم ال ا ،)Self-
Organization ،3517( )قمورة وآمرون .) 

الباحث التعلم التلقائى إجرائيا بأنه أحد فروع الذكاء اَلصطناعى وتعنى أتمتة وتحسين  ويعرف
عملية تعلم أجهزة الحاسوب استنادا إلى تجاربها دون أن تتم برمجتها فعليا، ودون مساعدة 
بشرية، من خالل بناء نماذج تعلم اآللة باستخدام البيانات والخوارزميات المختلفة التى تعتمد 

 نوع البيانات ونوع المهمة التى سيتم تنفيذها تلقائيا.  على
 التأثير المتوقع للذكاء اَلصطناعي في مستقبل منظمات األعمال. 8/1/1

لم يع  ال ميا اال ذغيلج بغطر مليم موسبلة ال ميم العمليي  اع ف ليي ة الوفياة   
غمي  وغولو يي غيولة  سيهم لج ال  لب لل   ال ح يي  والمغيلسة المحلية والعيلمية، اإلغ ي ية، وا 

و لعب  ورًا هيمًي من مجه  وقه السبغيريوهي  المح ملة وا،لمي  المس قالية ممي بؤ و ل حوه 
  رو لج غمي ج ا،لميه للمورولي  و  مث  دهم ال واغب اإلب ياية ال ج  ؤثر لبعي  ذايقي  

 ال ميا اال ذغيلج لج مغطمي  ا،لميه ليمي بلج:
 رفع كفاءة ودقة التوقعات المستقبلية. .1

 لعب  قغيي  ال ميا ااال ذغيلج  ورًا محوريًي لج ملق ابلة لم  دوثر قيالية لل غاؤ ودق  
مميذرة، حبث   لم م مولة الموارلميي  المعق ة وال ج  ممغعي من ال عيم  مه  ميه دغواع 

 قالية وال ج   ذلب ا مي  قرارا عي الاييغي  للووف لن الفرش الم يحة والمميذر المح ملة المس
 بوأغعي بوم  لورو.

 تحسين كفاءة األعمال.  .2
 ولبر الملي  من الوفياة لج العم  من مجه  ذايقي  ارم يي  ال علم العمبق ال ج س ولر 

 لمغطمي  ا،لميه رؤى لج الوق  الفعلج حوه ميفية قييم الورمة اإغ يل ا،لميه.
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 اَلستفادة من العولمة. .3
اس م ام ال رابط الحي ث لج العيلم ممبلة من  يغب مغطمي  ا،لميه من مجه  ذابق  يممن

ارغيمج ال ميا اال ذغيلج مث  ال علم اآللج، ومسيل ة الورمي  لل  لعم ا،سواق من مجه 
 م بيع غعج مو رك لج اال  يه.

 تحسين القرار اَلستثماري. .4
 م ام دغطم عي ال مية للمسيل ة لج المقيرغة يممن دن  س م م المغطمي  بوم  ليم، من مجه مس

ابن الا ال  االس ثميرية والفرش الم يحة للمسيل ة لج ا مي  القرارا  االس ثميرية، دو  ولبر 
 .] 355:122، ش3535دسميا للمج، [اروي ا  حوه قرارا  االس ثمير

  تطبيق الذكاء اَلصطناعى فى المحاسبة والتدقيق 9/1/1
  (5:26، ص ص 2221)سمهدان، سلمو، 

مه ال ذور العيل  ل   ذايقي  ال ميا اال ذغيل  د يح للمحيسابن والم ققبن المح رلبن لر ة 
 إل يلة الملي  من القيمة لعمجلعم والمويرمة ا ور اس ويرى دوار، و لك لن ذريق: 

  من اس م ام ال ميا اال ذغيل  يع ار لر ة مم يلة لمحيسا  وم قق  ا،لميه
الم وسذة وال  برة الح م ،غعي  سمح لعم بيل رمبل لل  وا بي عم القيلمة لل  المارة 
و رك المعيم الم وررة لإلغسين اآلل  لا اًل من م يلة الوق  ل  المعيم الويقة مث  

والم ققبن  رمبل  عو هم لل  العم  ال ى ب ذلب لمسة  م ميه الاييغي  يممن للمحيسابن
مغسيغية مث   حلب  الاييغي  و فسبرهي واس م ام  لك المعلومي  مل   يغب الحس البورى 
ال مي  قرارا  معمة حوه ميفية الم   ق مي ل ذوير الورمة بيإل يلة مل   لك ق رة 

غ ي ية. ال ميا اال ذغيل  لل   ع  المحيسابن والم ققبن دوثر   مفياة وا 

  ل  م يه المحيسبة ذبق  الع ب  من  قغيي  ال ميا اال ذغيل  مه بعو الغ يح
لمعيم مح  ة ل  مل ا  ال قيرير وال حليج  الميلية م لك ل  ال  قبق وال أوب  ودوثر 
الم يال   ذورًا ل  د ايي  ال ميا اال ذغيل  ل  م يال  المحيسبة  ذوير واس م ام 

لمابرة ل  المحيسبة  سع  ال عليم المحيسا  وال  ريب الغطم المابرة، حبث دن الغطم ا
حبث ب م  ذوير ل   من ماراا الغطم الغمو  ية ل ق يم الموورة للمحيسب حوه م مولة 

 م غولة من الق ييي.  

  ب فة ليمة لإن غطم المارة ب م اس م امعي ل   ق يم المسيل ة االس ويرية دثغيا م راا
ذير ارغيمج  ا،لميه ال ح برية وال غفب ية لعملية ال  قبق، والمسيهمة ل   ق بر ح و  وا 

ال  قبق الممذط لحيال  معبغة، و ح ب  ح م العبغة االم ييرية و قبيم ا،مذيا 
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واو ويلعي، بيإل يلة مل   لك لإن  حلب  الاييغي  المحيساية  ا  الح م الوابر، وال   
لعي ومعيل  عي د بح من ي عب مرا ع عي بوم   ف بل ، والحمم لل  مفياة  س ب

المممن حيليي م ميمم ل  وق  ق بر   ًا وبم ر   س ب  اييغي  لغعي، لغطيم المارة ب م 
 (. 3512بق ر م الفيلقة ل   و ب  دوار مم من الاييغي  ل  ال اورة )مريم، 

 العوامل المؤثرة في تبني مهنة التدقيق لتقنية الذكاء اَلصطناعي - أ
اال ذغيلج من  يغابن مم لفبن. لمن غيحية، ب أثر الم ققون ا ميه ب أثر الم ققون بيل ميا 

ال  برا  ال ج  ح ث لج ابلة لمجلعم. حبث دن م  يه العمجا ل ا ج ال قغيي  الما ورة ال  ب ة، 
من وأغم دن يح ث   ببرا لج ميلة مراح  ال  قبق، ا ا من مرحلة ال مذيط لموروع ال  قبق، 

واغ عيا بيل قرير لن مجحطي  ال  قبق. من غيحية دمرى، ب أثر الم ققون  مرورا بيلعم  المب اغج،
بوم  مبيور بيلحي ة مل   اغج  قغيي  ال ميا اال ذغيلج، ليموغوا قي رين لل  د اا لملعم 

 .بوم  ب ميو  مه  وقعي  العمجا، ومواوبة ال ذورا ، و حسبن  و ة و قة م مي عم

قعي  م لاب ة من الم ققبن، غطرا للحي ة مل  الملي  من ال لم د بح ل و لمجا ال  قبق اآلن  و 
مه غمو دلميلعم وطعور مميذر   ب ة. مال دن ه ا ال يع  العيم  الوحب  المؤثر لل   اغج معغة 
ال  قبق ل قغية ال ميا اال ذغيلج، لب و الغطر لن  رورة االس  يبة لم ذلبي  د حيب 

ل  قبق من االس مرار  ون ال وبف مه ال  ببرا  المحيذة الم يلح والعمجا، لن   ممن معغة ا
ومن دهمعي  لك الم علقة بيل  برا  ال قغية لعل  ساب  المثيه، مبف للم قق دن يفحش الوم العيل  
والم لاب  من الاييغي  الم ولرة ل ى العمجا،  ون اس م ام ال قغيي  الح بثة؟ وه  من المممن 

ن ا،م  بعبن االل بير المميذر الغيولة لن ه ه ال  برا  لج غمي ج ال مذيط العملية ال  قبق  و 
دلميه العمجا؟ ومي ا م ا د بح العمجا بولرون د لة ال  قبق لج  ور دمرى؟ مبف للم قق دن 

 بؤ و وطيف م من لم بواوب ه ه ال  برا ؟

ميا اال ذغيلج م  ه ه  سيؤال    لوغي مل  اس عراو الفرش والحلوه ال ج  ولرهي  قغيي  ال 
 .للم قق

 دور الذكاء اَلصطناعي في تعزيز جودة التدقيقب ـ 

 ح ثغي لن ال وقعي  الم لاب ة من الم ققبن، ولن الحي ة الملحة لل  ببر إلر يا العمجا 
ود حيب الم يلح. وق  يع  ال ميا اال ذغيلج من دهم ال قغيي  الح بثة ال ج سوف  ؤه  

 .الم قق إلح اث ه ا ال  ببر

لون، مي ال و يممن دن ي يفم ال ميا اال ذغيلج مل  معغة ال  قبق؟ اس م ام  قغيي  ال ميا 
اال ذغيلج ق  يسيل  لل  ال قلب  من مميذر ال  قبق ال ج   ور حوه ما اا ردو غبر  حيح، 
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دو ب ورة دمرى، الفو  لج موف دمذيا  وهرية لج غطيم ال بط ال املج، دو لج الاييغي  
ساب االو فيا بفحش لبغة مح و ة من الم  مه اإلح يلج. هغي  ارل دهمية  قغيي  الميلية ب

ال ميا اال ذغيلج غطرا لق ر عي العيلية لل  لحش الم  مه اإلح يلج بميملم معمي مين 
ل  هي. بيل يلج  ممبن الم قق من  ح ب  العمليي  غبر العي ية دو المريبة، ال ج من ال عب 

 .لفحش بيس م ام لبغةاو ويلعي لج حيه  م ا

م لك بغطر مل  ال بيرا  ليي ة الوفياة لل  دغعي من دهم مغيله اس م ام ال ميا اال ذغيلج لج 
ال  قبق، حبث مغعي  ؤه  الم قق للو وه مل  دلل  مس ويي  ال أوب  مه وق  و  ه  ع  دق . 

قييسج، ا،مر ال و  لا ال من ق يا سيلي  ذويلة لج مرا عة العقو ،  قوم اآللة ا لك لج وق 
يجا وق  دوثر مل   واغب دهم ال يممن  حقيقعي  يسيل  الم قق لل  االق  ي  لج الوق  وا 
بيس م ام اآلال  لل  غرار ال وا   مه العمجا و غيا لجقة م بغة مععم ولعم اح يي ي عم بوم  

 .دل  

 مساهمة الذكاء اَلصطناعي في فحص كامل المجتمع اإلحصائيج ـ 

الم ققون  المي لل  لبغي  مجه د اا مويريه ال  قبق غطرا ل عوبة لحش مميي  مابرة  يع م 
من المعلومي  والوثيلق بوم  ب وو. مال دن اس م ام العبغي  بر بط بمي يسم  "مميذر العبغي "، 
الغي مة لن ل م  مثبلية العبغة للم  مه اإلح يلج، ا،مر ال و ق  بؤ و مل  ال و   مل  

يذلة دو ردو غبر  قبق وبيل يلج دم  قرارا  غبر  يلبة لعل  ساب  المثيه، ق  يقوم غ ب ة م
الم قق ا قبيم غطيم الرقيبة ال املج لل  دغم مجلم دو قوو، لج حبن دغم يح وو لل  غقيط  عف 

 . وهرية الم يموف لغعي اس م ام العبغي 

ية، وال ج هج دوثر وبولي لج ال  قبق دي ي، لج الحيال  ال ج بم ار لبعي الم قق الاييغي  الميل
المير ج، لي ة مي يقوم الم قق ا ق بر غسبة ل م االم ثيه لل  مس وى الم  مه اإلح يلج 

، و لك من د   الو وه مل  (Extrapolation) بأوملم اغيا لل  غسبة ل م االم ثيه لج العبغة
  العبغة لج ا،سيس غبر ممثلة قبو  ال سوية المحيساية ل  حيح الم  مه اإلح يلج. لإ ا ميغ

 لع ا الم  مه، لمث  ه ا ال ق بر لن يعذج غ يلج  قيقة.

يممن لج ه ا اإلذير االس في ة من ال ميا اال ذغيلج، لا ال من االل مي  بوم  دسيسج لل  
دم  العبغي  الممثلة للم  مه ولح عي بوم  ب وو من قا  الم ققبن، اإممين موارلميي   علم 

 ولر للم ققبن لر ة ل  قبق الم  مه اإلح يلج بأوملم. و ع ه الذريقة، يممغعم اآلن  اآللة دن
م راا ام بيرا عم بذريقة دوثر  ح ب ا وب ورة لملية، ومن ثم  في و مميذر العبغي  ال ج  ح ثغي 
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لغعي سيبقي. م يلة مل   لك، يممن لع ه الموارلميي  ال علم من اس غ ي ي  الم ققبن بوأن 
 معبغة، و ذابق غفس ه ا المغذق لل  حيال  دمرى  ا  م يلش مميثلة. حيال 

 قدرة الذكاء اَلصطناعي على كشف اَلحتيالد ـ 

ولقي لمعيببر ال  قبق العيمة، سواا مغي غ ح ث لن ال  قبق ال املج دو المير ج، لإن الووف لن 
 ه الوثبرون. حبث يع ار االح ييه ال يقه مبيورة  ح  مسؤوليي  الم قق، لل  الرغم ممي يع ق

 .کوف االح ييه والوقيية مغم مسؤولية اإل ارة لج المقيم ا،وه

مه  لك، لإن الم ققبن ال املببن مسؤولون لن او ويف غقيط ال عف المي ية لج غطيم الرقيبة 
 .ال املج ال ج ق   ملق لر ي لجح ييه

ا،مذيا ال وهرية لج الاييغي  دمي لج حيلة الم ققبن المير ببن، لعم مسؤولون لن او ويف 
الميلية سواا ميغ  غي  ة. لن مذأ دو اح ييه. ل لك ولج مل ي الحيل بن، لإن الم ققبن مسؤولون 

 .بوم  غبر مبيور لن او ويف ومغه االح ييه

يممن اس م ام ال ميا اال ذغيلج و علم اآللة لج موف االح ييه، حبث  سيل   لك ال قغيي  
غمي ج  حلب  الاييغي . ليممن لل ميا اال ذغيلج  راسة الاييغي  ومعرلة لل   عليل لعيلية 

ا،غميط ال ج  وم  معيمج  اح ييلية، ل ح ب  المعيمج  الموموك لبعي ال ج ق   مث  معيمج  
اح ييلية. للمي ودن اس مرار لعيلية ه ه الغمي ج، ب ذلب  ح بثعي بوم  مس مر لمواوبة ال  بر 

 .ح ييهو ذور دسيلبب اال

   ر اإلويرة مل  دهمية ار بيط الاييغي  المرا   حلبلعي بوم  مبيور بيو ويف المعيمج  
المواوهة دو الموموك لبعي دو الحيال  المير ة لن المألوف، بمي لج  لك  لك ال ج ق   وبر 
مل  االح ييه. ل لك، ب ب دن  و م  م ي ر الاييغي  العمليي  ال ج يممن دن بؤثر لبعي 

لموطف لل  معيملة مي، لل  غرار  قيرير غفقي  الموطف، والحسيبي  ال الغة، وغبرهي من ا
المعيمج  الغق ية. ممي ب ب دن  وون الاييغي   قيقة وح بثة ودن  وون م ي ر الاييغي  معرولة 

 وموثوقة.

 التحول من التدقيق التقليدي إلى التدقيق المستمره ـ 

المعلومي  ال يريمية لج دلميلعم. لب و الغطر لن م ى  ال م  الم ققون لج المي ج لل 
 ورية مويريه ال  قبق ال ج يقومون اعي، لعم لج العي ة ب ققون لل  لمليي  الوعر دو الر ه دو 
السغة المي ية. بيلذبه ليي ة  ورية ال  قبق  ع ار دل  ، حبث ثمن من او ويف دو م الق ور 

بف من ه ه المميذر لج دسرع وق  مممن، لمغه ح وث واالس ثغياا  مبمرة. بيل يلج ال مف
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دمذيا مميثلة لج المس قا . لون بساب ابلي  العم  الم  برة بيس مرار، لم يع  ه ا ميلية. حبث 
ال للن يمون  يح يج الم ققون مل  ال وبف مه ال  ببرا  المس مرة ال ج  ح ث لج ابلة لمجلعم، وا 

ا،مر ال و يقو غي مل  مي يسم  بيل  قبق والمراقبة المس مرة لملعم م  ية ،غم ق  يأ ج م أمرة. 
لع ا لإن االس في ة من د وا   قغية  .(Real time data) بيس م ام الاييغي  لج الوق  الفعلج

المعلومي  الما ورة، مث   حلب  الاييغي  المعللة بيل ميا اال ذغيلج، د بح  مذلوبة اآلن 
 .دوثر من دو وق  م  

 قبق مل  دن يمون دوثر مروغة واس ورالي للمس قا ، اع ف ما اا الردو لج الوق  يسع  ال 
الفعلج. لعل  ال  قبق دن يمون قي رة لل  م راا   ببرا  سريعة لمذط ال  قبق، و عليل لمق 

 .وا سيع العم  المب اغج  ون مغفيق الملي  من الوق  وال ع 

 ورالي للمس قا ، اع ف ما اا الردو لج الوق  ال يسع  ال  قبق مل  دن يمون دوثر مروغة واس
الفعلج. لعل  ال  قبق دن يمون قي رة لل  م راا   ببرا  سريعة لمذط ال  قبق، و عليل لمق 

 .وا سيع العم  المب اغج  ون مغفيق الملي  من الوق  وال ع 

م  لل  مارال م يال  الع (Dashboards) من مغطور ال مذيط،  سيل  لوحي  المعلومي 
ال ج ق    ذلب اه ميم ال  قبق ال املج، م يلة مل   ولبر غطرة ثيقبة حوه لمليي  ودغوذة 
المؤسسة، لع ه ال حليج  ال  سيل  لج مل ا  مذة ال  قبق السغوية لحسب، ا  و سمح لمط 
ال ليع الثيلث )ال  قبق ال املج( بمرا عة المذة لل  دسيس ر ه سغوو مثج، لج  وا الاييغي  

 ب ة الوار ة. دمي ليمي بمش العم  المب اغج، ل ومن مبلة اس م ام ال قغيي  الح بثة لج  حلب  ال 
 .الاييغي  دغم يممن  رمعي  عم  لج الملفية بم ر  مل ا هي

يممن لل  قبق ال املج بع   لك مغويا مم بة   وون من د وا  ارامج ال ميا اال ذغيلج 
ه، بيل راو دن ا،غطمة والم يال  ال ج ب م  حلبلعي لم واس م امعي لل  الم ى الذوي . بيلذب

  وع    برا مي يي بؤثر لل  ليللية لملية ال  قبق.

 بناء عالقة أقوى مع عمالء التدقيقو ـ 

من اغيا لجقة قوية مه العمجا اس غي ا مل  مارة حيلية دو سيبقة يع ار دمرا مذلوبة  المة. 
العمجا ذبلة موروع ال  قبق، ،غعي الذريقة الوحب ة ال ج  يح يج الم ققون مل  مويرمة و فيل 

 ممغعم من لعم دلميه العمب  بوم  دل   وا  ميم دلميه ال  قبق لل  دوم  و م. م يلة مل  
ي بف العمب  قيمة من مجه  فيلج م، حبث من الم ققبن ليسوا ماراا لج ال واغب الفغية   لك،

هؤالا ال بن ل بعم مارا  ومعيرا  لج م يه العم ،  الم علقة بأغوذة العمجا، لل  لمس
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ومعرلة بمميذر العم  بوم  دل  ، واإللميم اغقيط ال عف، وذرق لج عي. للمأ ودن مارا  
 .العمب  الم لومة امارا  الم قق  غعمس مب ياية لل   و ة لمليي  ال  قبق

ومغيقوة ا،لميه، حسب ليس من السع   المة  م يش الوق  الويلج لج  ميع مه العمجا 
  وه لمغج مح  ، حبث يح يج الم قق مل  لحش الع ب  من المس غ ا  والعقو  دثغيا  غفب  

 .ارامج ال  قبق

حبث يق ج الم قق معطم وق م لج العم  لل  ام بيرا  ال  قبق ويغ عج ا،مر بعق  
بمي بؤ و مل  االل قير اال  ميلي  لج غعيية موروع ال  قبق ل ق يم  قرير المجحطي  للعمب ، 

مل  الفعم السليم من  يغب م  من العمب  والم قق، لذايعة العمليي  مح  لم  ال  قبق ولن 
 .ب رك م  مغعمي  في ب  معمة ا،مر

لون اس م ام ال ميا اال ذغيلج و قغيي  ال  قبق الما ورة، من وأغعي دن  ممن الم قق من  رمبل 
ج   ذلب مارة وحمم معغج، حبث من اآلال  الم ر ة يممغعي اغ بيهم لل  المغيذق المذرة ال 

ال ميا البورو". اع ه الذريقة، يمون الم قق "القييم بمعطم ا،لميه ا،سيسية ال ج ال   ذلب 
قي رة لل   ولبر الوق  لل فيل  مه العمجا، وذرح ا،سللة، و غيا لجقة م بغة، م يلة مل  

 .و و يح معمة وه ف مويريه ال  قبقاإل يبة لل  دسللة العمجا 

 تحديات استخدام الذكاء اَلصطناعي في مجال التدقيقر ـ 

ممي هو م عيرف لليم، الوجا الثيا  لج الحيية هو  ال  ببر المس مر. لج يممن  حقبق ال ق م 
من  ون مح اث   ببر لج الذريقة ال ج   رو اعي ا،مور. بوم  ليم، هغيك ار بيط ابن و و  

 . ح يي  و بن ح وث ال  ببرال

لغحن ال غعرف بيل أوب  مي م ا مين ال  ببر يح ث ،غغي غوا م بعو ال ح يي ، دو مي م ا ميغ  
ه ه ال ح يي  ق  ح ث  غ ب ة لع ا ال  ببر. لج مل ي الحيل بن، لإن الغ ب ة الغعيلية هج لج 

ا اية الحيية، اح يج البور ا،غلب، الم ج ق مي وال ذوير المس مر لعملية ال  قبق. لمغ  
ال ح يي ، دو مي م ا ميغ  ه ه ال ح يي  ق  ح ث  غ ب ة لع ا ال  ببر. لج مل ي الحيل بن، لإن 
الغ ب ة الغعيلية هج لج ا،غلب، ق م وال ذوير المس مر لعملية ال  قبق. لمغ  ا اية الحيية، اح يج 

دح ث  ق مة حقيقية، مل  دن  م ال و   البور  المي مل  االا وير لمعيل ة ال عوبي  وهو مي 
مل  ام راع اآلال  ال ج  حيوج لم  البور. بيل يلج، لق  يمون من الس ا ة االل قي  دن 
ال  ببرا  الثورية ال ج ح ث  وميلال   ح ث لج ميلة م يال  العم  بمي لبعي معغة ال  قبق 

 .قبي بساب  قغيي  ال ميا اال ذغيلج، س أ ج  ون دية  ح يي  دو ل
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مث  ه ه ال  ببرا   ا  ال أثبر اإلب ياج والقيمة الم يلة ،لميه ال  قبق، الا  دغعي  حم  لج 
ذيي عي الع ب  من ال ح يي ، ال ج من ابغعي لل  ساب  المثيه، حي ة الم ققبن مل  اق غيا معيرا  

مون لع ه ال قغيي    ب ة لمواوبة ال ذورا  ال قغية لج ط  ل وة المعيرا  القيلمة حيلية. سوف ي
اغعميسي  لل  مق رة ال ب  ال  ب  من الم ققبن لج الح وه لل  المارا  الفغية الجلمة 
لمميرسة دلميه ال  قبق بط   وقه د م ة معطم المعيم ا،سيسية لل  قبق، ال ج ميغ   سيهم لج 

 عي  ح يي    علق اغيا ق را  ومارا  الم ققبن ال   . م لك  حم   لك ال  برا  ال قغية لج ذيي
اليي ة مميذر العم  والمميذر القيغوغية لعمجا ال  قبق بي،مش مميذر اغ عيك م و ية 

 .الاييغي ، وليي ة مميذر ال  قبق

 زيادة فجوة التوقعات بين المدققين وأصحاب المصالحز ـ 

ذلوب لعلية لذيلمي ميغ  هغيك ل وة ابن  وقعي  دو لعم اآلمرين لوطيفة الم قق، و بن مي هو م
من الم قق ولقي لمعيببر ال  قبق المعموه اعي. ليلع ب  يطن دن معمة الم قق ا،ول  هج موف 
دلميه االح ييه، وآمرين يطغون دن الردو غبر الم حفظ للم قق المير ج يعغج دن الاييغي  

لفولعم لج الميلية  ملو  ميمي من دية دمذيا، وال بمف  دن البعو ق  دلقج اللوم لل  الم ققبن 
او ويف دو مغه ملجس بعو الورمي  ال ممة ال ج دثر  سلبي لل  االق  ي  العيلمج مم  
لج السغوا  السيبقة رغم و و  بعو ال حة لج مث  ه ه االل قي ا ، مال دن الم قق، سواا مين 
مير ج دو  املج، يعم  لل  دسيس دم  العبغي . بيل يلج، ال يممن  وقه  ق يم  مين اغسبة 

لج الميلة، دو  أوب  موف دية محيولة اح ييه. م يلة مل  دن رغم و و  بعو ال حة لج  155
مث  ه ه االل قي ا ، مال دن الم قق، سواا مين مير ج دو  املج، يعم  لل  دسيس دم  

لج الميلة، دو  أوب  موف دية محيولة  155العبغي . بيل يلج، ال يممن  وقه  ق يم  مين اغسبة 
 يلة مل  دن الم ققبن يع م ون لل  الاييغي  ال يريمية، ال ج  وبر مل  ا،مذيا ال ج اح ييه. م

 .ح ث  لج المي ج

و بغمي يقوم الم ققون بيلفع  لج الوق  الحيلج بيل ذله مل  المس قا  لج لملية ال  قبق من حبث 
ق  لم ة ليم ال حقق من مق رة الورمي  المي عة لل  قبق لل  االس مرارية لج العم  لل  ا،

واح  مس قالية، و لك ب رو  حقبق "ما د االس مرارية" ال و هو مذلوب لج معيببر ال  قبق 
ال ولية، مال دن  لك ميلاه يمث  غطرة مح و ة و غبر ميلية، غطرا الس م ام الم قق لمعلومي  

 . يريمية ق  ال  وون ممثلة للمس قا 

اال ذغيلج، لا   ل وة ال وقعي  بوم  دوار، حبث  لون مه  لاب  ال قغيي  الح بثة مث  ال ميا
د بح هغيك مي يسم  "بف وة ال ذور"، بمي يعغج و و  حي ة لل ذور لج بعو دغحيا م يال  
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ال  قبق، لجس  يبة للم ذلبي  الم لاب ة وا،م  بعبن االل بير ال ق م ال قغج وميفية  عليل لملية 
 .ال  قبق إل يلة الملي  من القيمة

 

 
 : تقنيات الذكاء اَلصطناعي والتدقيقالمبحث الثاني

ا لمي  عيغ  مغم ا،سيلبب اإلح يلية ال قلب ية من ق ور ميغ  هغيك الحي ة مل  غطرً 
ومن هغي طعر   ،اس م ام دسيلبب ح بثة يممن القييم من مجلعي بعملية ال غاؤ بوم  دوثر  قة

ملية ال غاؤ، حبث بع ف للم ال ميا دهمية دسيلبب ال ميا اال ذغيلج الس م امعي لج ل
اال ذغيلج مل  لعم ذايعة ال ميا اإلغسيغ  لن ذريق لم  ارامج للحيسب اآلل  قي رة لل  
محيوية السلوك اإلغسيغ  الم سم بيل ميا. ولج ه ا الف   ب م لرو اإلذير الغطرو لغمي ج 

 الوبمي  الع اية اإل ذغيلية.
 :من مجه الغقيط الرليسية ال يلية المو وعالبيحث  ق   غيوهو 

 مفعوم الوبمي  الع اية اال ذغيلية.  -
  ذور الوبمي  الع اية اال ذغيلية.  -
 ذايعة الوبمي  الع اية اال ذغيلية.  -
 الع اية الابولو ية. و م المقيرغة ابن الوبمي  الع اية اال ذغيلية والوبمي  -
 دغواع الوبمي  الع اية اال ذغيلية.  -
 مي  الع اية اال ذغيلية. م يلش الوب -
 م رااا    ميم الوبمي  الع اية اال ذغيلية.  -
 العوام  المؤثرة لل  مفياة   ريب الوبمة الع اية اال ذغيلية.  -
 ملايي ولبوب الوبمي  الع اية اال ذغيلية.  -
  م يال  اس م ام الوبمي  الع اية اال ذغيلية. -
 مفهوم الشبكات العصبية اَلصطناعية. 1/2/1

 Freeي ع  مفعوم ال ميا اال ذغيلج من  من المفيهيم ال ج  ح م  الوثبر من ال عريفي  
Content Expressions   بمعغ  دغعي دوييا ل ة لألوميش المم لفبن؛ ليممن  عريف ال ميا

اال ذغيلج لل  دغم  راسة ميفية  و يم الحيسب ، اا دوييا بؤ بعي اإلغسين بذرق دل  .  
ال ميا اال ذغيلج لبيرة لن اغيا اآل  قي رة لل  القييم بيلمعيم ال ج  ح يج ويرى البعو دن 

 لل ميا البورى لغ  د العي، مث  االس غ يج المغذق  والق رة لل  ال ع ب .
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و ي ع  ه ا غقذة  حوه معمة   ع ى ميهو معروف بيسم  قغية المعلومي  ال ج   م لبعي 
و غح ر دسبيب اس م ام الحيسب لج سرل م الفيلقة، ل ا العملية االس  اللية لن ذريق اإلغسين، 

بغح ر اه ميم للم ال ميا اال ذغيلج بيلعمليي  المعرلية ال ج يس م معي اإلغسين لج  أ ية 
ا،لميه ال ج غع هي  مية، و م لف ه ه ا،لميه ام جلي مابرا لج ذايع عي،  لق   وون لعم غش 

دو ح  ل ل دو مسألة ريي ية. وي لب لل  المسيل   ل وو مغذوق دو مم وب، دو لعب الوذرغج
ال ج ب غيولعي ال ميا اال ذغيلج ال ف بر ال  مع ، ويعغ  ه ا دن ل   االح ميال  ال ج ب ب 
الغطر لبعي مابرة   ا، ل ر ة دغم ال يممن ال و   مل  الح  ا،مث  من و   بعمليي  البحث 

   ا دو ،غعي   ذلب  اورة مابرة   ا  فوق سعة المبيورة، ،ن لمليي  البحث  أم  وق ي ذويج
 [.196، ص 2217]أحمد حسين مصيلحى سيد،  اورة الحيسب اآلل  دو اإلغسين  

 (122، ص 2227) عبد الصادق، تطور الشبكات العصبية اَلصطناعية  2/2/1
بيل عرو الفلسفج للفمرة العيمة للوبمي  الع اية اال ذغيلية.  (Freud)ا د لروي  

، وميغ  وبمة ا الية قيم ا غفب هي 1212وميغ  دول  مذوا  اغيا الوبمي  الع اية لج ليم 
((Russel  .حبث  مم  عيل هب روليمج يع م  لل  لمر عي 

 Organization ofاإ  ار م يب يسم  (Donald Heeb): قيم 1242ولج ليم 
Behavior  ح   ليم مفعوم الوبمي  الع اية وميفية لملعي وح   بم الغقيط ا،سيسية لعملعي من

 حبث الوق  واالس م ام.
د بح من المممن الا ا لج اغيا غمو ج، وق  ق م   1205ومه  ذور الحيسب لج ليم 

ل وون دوه لرو بمحيوية الملية الع اية.  IBMمن  Nathanial Rochesterدبحيث مث  
 ولم  ون الا اية مر ية مال دغم سرلين مي  م غ يح ه ه ال  ر ة ليمي بع .

(ا  ميم آلة قيالة لل علم؛ حبث قيم ا راسة Marvin Minskyقيم ) 1201لج ليم  
و غيا لليم  و    Perceptronsالمسم  لغ ر اإل راك الع اج  Rosenblattغمو ج 

 .Multiplayerقي  الق راح ما لج للوبمي  الع اية الم ع  ة الذب
 م اق راح اآلال  ال مية المح وية لل  مٍ  من ال ميا  1206وبع   لك لج ليم       

 Dartmouth Summerاال ذغيلج والوبمي  الع اية ال غيلية من مجه موروع بحث 
وميغ  غ يلج ه ه ال راسة دبحيث لن ال ميا اال ذغيلج او م ليم، و ذايقم لج الم يه 

 ميم وبمة ل اية للعمليي   ا  المس وى الم م ش مأح  ال ذايقي  ال مية.ال غيلج، و  
ا ذوير غمو ج "ميك ملوش" للغبرون لج ليم  1207لج ليم  Rosenblattثم قيم      
اإ يلة غطرية ال علم "اإل راك الع اج" و راسة الغمي ج  ا  الذبق بن والثجث ذبقي   1242

 Perceptionالمموغة من لغي ر اإل راك واق راح غطرية لغي ر اإل راك الم معة 
Convergence Theorem ن الم م  والممرج ذبقي لقيم ال ج  ؤ و مل   بط ا،ولان اب
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المذأ ابن قيم الممرج المذلوب والمحسوب بيلوبمة. ولون يعبب ه ه المرحلة ل م و ولم مل  
 ذريقة ريي ية ل علم الذبقة المفية )الوسذ (. 

وبمي  ل اية وابعم بعغي ر اإل راك سمب   Wid Row)اق رح ) 1202ولج ليم    
ل بط و ع ب   Element or Adeline Adaptive Linearبيلعغي ر المذية الم ويفة  ا يي 

ثم  Computedوالمحسوب  Desiredا،ولان ابن ذبقة الم م  والممرج ذبقي للفرق المذلوب 
دثا  دن الفرق دو المذأ ابن الممرج المذلوب والمحسوب ي   مل  قيمة   رى لغ  وروط 

 معبغة.
ال وفبر لج الوبمي  الع اية  ( ا ذوير غطريةSte Inbuchقيم )  1261ولج ليم   

ال ج اس م م  ل عرف لل   Learning Matrixالم قيذعة الق بين واس غ يج م فولة ال عليم 
 ا،وييا الوابرة ودغراو ال حمم لج ال غيلة.

مل   راسة الوبمي   (Anderson)حبث  و    1267وهم ا اس مر ال ذور مل  ليم   
واس م ام ال واه  Associated Memoryة الم رابذة الع اية المح وية لل  غمي ج لل اور 

 الح ية والم  عي  واس م امعي لج  ميه الب مي  الم ع  ة لل  ال اورة.
ال واه  Neumann John Von & Dartomouth Project)اق رح )  1262ولج ليم 

ا غفب  الموروع الع اج من مجه  راسة المجيي  Frank Rosenblattالع اية ممي ا د 
الع اية الذايعية، و غيا لليم   ميم الوبمة الع اية ال غيلية ال ج ميلال   عم  ح   وق غي 
الحي ر، و مم  بحبث  س م م الذبقة الفر ية لج   غبف قيم المح ويي  المو ولة 
مم مج   ام    غيفبن. ويقوم اإل راك الع اج بحسيب م موع دولان الم مج  وو ه القيم 

 المممغة مغ يلج.
 Linear( لل   راسة ال اورة ال رابذية المذية Kohonenرمل )1271ولج ليم 

Associative Memory  ال ج  ح يج مل  م  عي  مذية حرةIndependent Linear 
Vectors  حبث  ملين دغسب الم  عي  ال ج ال  وون غيلبي مذية، ودذلق للبعي ال اورة ال رابذية

 .Optimal Linear Accociative memoryالمذية المثل  
إلغ يج  Associates Nestorاإغويا م مولة غس ور  1277لج ليم   Cooperودغوأ  

وبمي  ل اية لل  المس وى ال  يرو بيس م ام غطرية الذيقة الممف ة لوولوم، ولج ه ه 
المرحلة  مم  ذريقة ل علم الوبمة، وبيل يلج اس م ام الوبمي  المذورة لج لمليي  ال عرف. 

 Reinforcementا ذوير لملية ال علم اإل بيرو  1277لج ليم  Sutton & Barto) د) ممي ا
Learning  بيس م ام ذريقة   ويب المذأ. 1274ح   ليم 

ح   الغقذة المس قرة للوبمي  الع اية ممي  1273لقيم ليم  Hopfield & Tank)دمي )    
  ذوير الوبمي  لج ال عرف لل  الب مي  وال ح ث. د يح 
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 ثجثة محديور رليسدة لج م ديه الوبمي  الع اية وهم: Koskoذور  1270ولج ليم   
 ال اورة ال رابذية الثغيلية اال  يه  ا  الق رة لل  ال علم غبر المو عة. – 1
 Heepلل عرف ال ج  س م م مليج من ذريقة ال علم ال في لج  Fuzzyمرالط  – 3

 .Koskoوذريقة ال علم 
ال رابذية لج  Fuzzyلج الوبمي  الع اية الس ح اث  اورة  Fuzzy ذابق مغذق  – 2

 .Fuzzy Associative Memory 1223ليم 
 غطيم ال رمببي  للوبمي  الع اية ال غيلية وغق   Sharkey)و ه ) 1223لج ليم 

 Institute of Electrical and Electronic.(IEEE)المعيرف. وق   لم  رمباعي 
Engineer's  
وبمي  ل اية يممن    ب عي بوميي بيل  بر لج مع ال   Refens) مم ) 1222 ولج ليم

 دسعدير العمج  ل غبأ لن معد ال  ه ا ال  ببر لج المس قا ، اغيا لل  ال  برا  السيبقة. 
وبمرور السغوا  طعر  الوبمي  الع اية دوثر  ذورا و عقب ا ومععي الحميس لموا لة دبحيث 

 [6991 الشرقاوى، القاهرة،]محمد على   م  ممين ولج ميلة الم يال الوبمي  الع اية و لج 
 

   .طبيعة الشبكات العصبية اَلصطناعية 3/2/1
 قغيي   Artificial Neural Networks (ANN) ع  الوبمي  الع اية اال ذغيلية 

حسياية م ممة لمحيوية الذريقة ال ج بؤ و اعي ال ميغ البورو معمة معبغة، و لك لن ذريق 
معيل ة  ممة موللة لل  ال والى، ومموغة من وح ا  معيل ة بسيذة، ه ه الوح ا  مي هج 

وال ج لعي مي ية  Nodes, Neurons))مال لغي ر حسياية  سم  ل و وغي  دو لق  
 قوم ا ملين المعرلة العملية والمعلومي  ال  رياية ل  علعي م يحة للمس م م ل اية؛ حبث مغعي 

و لك لن ذريق  بط ا،ولان، وحبث من لإلغسين وح ا  م ميه  و لم بيلعيلم المير   وهج 
حواسم الممس، م لك  ح يج الوبمي  الع اية لوح ا  م ميه، ووح ا  معيل ة ب م لبعي 

اعي. وال ج ح   من مجلعي لل  ر ة الفع  المغيسبة لو  م م  لمليي  حسياية ل بط ا،ولان 
من الم مج  للوبمة؛ ل ا   ويبم الوبمي  الع اية اال ذغيلية مه ال ميغ البورو لج دغعي 
 و سب المعرلة بيل  ريب و ملن ه ه المعرلة بيس م ام قوى و    ام  الع اوغي   سم  

الع اية اال ذغيلية من م مولة من وح ا   ا،ولان ال ويبمية، ول لك   وون الوبمي 
    [. 73ص ،2162 جمعه، أحمد حلمى]المعيل ة ويسم  دح هي ل اون 
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 نموذج للخلية العصبية -( 3) شكل
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وهو ال لا الرليس لج مخ اإلغسين، وهو بمثيبة وح ة  و ب  بسيذة  قوم  الع ب:
بيس قبيه وملج اإلويرا  ال ج  رسلعي ا،ل يب ا،مرى، و لك من مجه هيم  مس قبيه  املج 

 (. Dendriteيذلق لليم اللال ة )ال فرلي ( الو رية )
واللوال  الو رية هو محور اال  يه ابن محور الملية الع اية  اإلشتباك العصبى:

للع ب، وهو لبيرة لن وح ة  ا  ذايعة ميمييلية ولوغعي  م لك  يغبي معر يليي. ويقوم اإلغسين 
ا ع ب  و  ببر قوة اإلو بيك لغ مي ب علم دوثر حبث يح وى مخ اإلغسين لل  لورا  الملييرا  

 من ه ه ا،ل يب الم  لة ابع عي البعو بمثيلة و ب ه  فوق ال  ور.
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و  بر بيل مر هغي دغم لج الوبمي  الع اية اال ذغيلية   م لملية معيل ة الاييغي  ابن  
المجيي الع اية من مجه غق  اإلويرا  اواسذة و ج  ل اية مو و ة لج الوبمي  ابن 
المجيي بع عي البعو. ولو  و لة من ه ه الو ج   ر يح بقيمة معبغة  سم  الولن، حبث 

ن لج قيمة اإلويرة المي ة اع ه الو لة، ممي  و   لو  ملية  الة  حفبل ب م  رب  لك الول 
(Activiation Function  وال ج  قوم ا حوي   يلج م مج  ملية معبغة مل  مويرا )

 [.          2، ص2213، العباسى]عبد الحميد محمد ( (Output Signalsممر ي 

ج وال فمبر، وهو   سب  لل ميا البورى؛ ال ميغ البورى هو ا،سيس المي ى للغويط ال هغ 
لل  الم ى الذوي  مين يحيوه الغيس لعم آلية لم  ال ميغ البورى ومحيولة  قلب  وطيلف 
ال ميغ البورى. حبث  مث  الوبمة الع اية للة من الوبمة ال ج   ألف من ل   مابر من 

لج ال ميغ ويممن دن العغي ر المعيل ة )ل اوغي (. وهو مويبم لغقيط االو بيك الع اج 
يمون الغمو ج الريي ج لمعيل ة المعلومي ، هو ال  ري  وال بسيط ومحيوية ال ميغ البورو، وال ج 

  عمس الم يلش ا،سيسية لل ميغ البورى.
 وجه المقارنة بين الشبكات العصبية اَلصطناعية والشبكات العصبية البيولوجية 4/2/1

الوبمي  الع اية اال ذغيلية والوبمي  الع اية ليمي بل  لرو ،و م المقيرغة ابن 
 الابولو ية من حبث السرلة، المعيل ة، ال ملين، ال سيمح مه ا،مذيا، المراقبة اآللية.

 
 ( وجه المقارنة بين الشبكات العصبية اَلصطناعية والشبكات العصبية البيولوجية1-2)جدول 

 

 
 البيولوجيةالشبكات العصبية  الشبكات العصبية اَلصطناعية

 السرعة
الوبمي  الع اية اال ذغيلية هج ا،سرع 

 لج معيل ة المعلومي .
الوبمي  الع اية الابولو ية هج ا،بذأ لج 

 معيل ة المعلومي .

 المعالجة

الع ب  من الارامج ل بعي الع ب  من ال عليمي   
وي م  و لبعي لج و ه م سلس   عليم  لو 

 اآلمر.

الابولو ية  س ذيه دن  غف  الوبمي  الع اية 
 لمليي  موالية لل  غذيق واسه.

 
 

 التخزين
لج الحيسب اآللج، المعلومي  ب م  مليغعي لج 
 ال اورة  ال ج  وون معرولة لن ذريق موقععي،

نفس المكان تدمر  لجأي معلومة جديدة 
المعلومة القديمة،  وبالتالى هنا يكون ذلك 

 ا قة.استبدال 

الابولو ية  قوم ا ملين الوبمي  الع اية 
المعلومي  لج قوى ال رابط، المعلومي  لج 
ال ميغ البورى قيا  لل وبف،  ،ن المعلومي  
ال  ب ة ب م م يل عي لن ذريق  ع ب  قوى 

 .ال رابط،   ون   مبر المعلومي  الق يمة

 يطعرون ال سيمح مه المذأ مغ  ب م   وليه  المعلومي  ال يلفة لج ال اورة ال يممن التسامح مع 
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 [G.P.Rameshkumar, 2014, pp1161 ] 

  العصبية اَلصطناعيةأنواع الشبكات  5/2/1
هغيك الع ب  من ا،غواع لوبمي  المجيي الع اية وم  مغعي يس م م لج ح  معبن من    

وق  قسم  ال راسة المي ة بيلوبمي  الع اية مل  ثجثة دغواع رليسة و لك لل   ،المويو 
 : الغحو ال يل 

 

  الشبكات العصبية التنبؤية 1/5/2/1
 س م م ه ه المجيي لج ال غاؤ بقيمة مح ى الطواهر ال مي ا لل  القيمة المح  ة لطواهر 

 وممثيه لل  ه ا الوم  من المجيي ب م م ميه الم مج  اال ية: ،دمرى مر بذة اعي
 األرباح الحالية التي تحققها المنشأة  -
 لل غاؤ بي،ر يح وال موه              النمو االقتصادي للمنشأةبيانات  -
 بيانات النمو الخاصة بالصناعة              المستقبلية للمنشأة  -      
 بيانات إقتصادية عامة                               -        

بدر نبيه ] و وون مفب ة لج حيال  ال غاؤ لج دسواق ردس الميه ،و س م م مث  ه ه المجيي
 [.12، ص 2226أرسانيوس، 

 الشبكات العصبية التبويبية 2/5/2/1
 س م م ه ه المجيي ل اويب دح  الاغو  و ح ب  الم مولة ال ج بغ م  لعي ه ا الاغ . 

للمغوأة لمعرلة ه    غف الوح ة وممثيه لل  ه ا الوم  من الاييغي : اس م ام الاييغي  الميلية 

المعلومي  لج ا  يه لج  ميه دغحيا الوبمة،   اس ر ععي. األخطاء
ح   ولو مين قلب  و ج  ال  عم ، 
المعلومي   حيلظ لل  ذايعة  وليعي  

 المعلومي  الموفرة.

تراقب جميع أنشطة  هغيك وح ة  حمم ل ج مراقبة اآللية
 الحوسبة.

بو   مرمل لمعيل ة المعلومي  لج ال ميغ  ال
البورى،   عم  المجيي الع اية اس غي َا مل  
المعلومي  المحلية الم يحة،  و قوم اغق  
ممر ي عي لن ذريق المجيي الع اية الم  لة 
اعي، ال  و   آلية مح  ة للمراقبة المير ية 

 لمعمة الحوسبة.
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 من المغوآ  ال ج  عيغج من لسر ميلج دم   غف  من المغوآ  ال ج ال  عيغ  من لسر 
 ميل ؟.

 [. 25، ص 2212]بدر نبيه أرسانيوس،  
  الشبكات العصبية المرتبطه بالحلول المثلى 3/5/2/1

 س م م ه ه المجيي لج  م يش الموار  بذريقة مثل  بمي يحقق دق   در يح مممغة  
 ,.Patterson , D.W]ويذلق للبعي الوبمي  المي ة بيس  جه الموار  الغي رة.     

Singapore1996].     
 

 نموذج الشبكات العصبية اَلصطناعية.  6/2/1      
 

 اال ذغيلية.( غمو ج الوبمي  الع اية 4)وم  

 
 (22، ش 3513الم  ر: ) لب  وحسبن، 

من غمو ج الوبمي  الع اية اال ذغيلية ب وون من ثجث ذبقي  من المجيي الع اية دو    
الطبقات يتم وصفها . م  من ه ه الذبقي       بيلمجيي الع اية لج الذبقم ال يلية العق ،
عدد من (  ( M,N,Iتتكون من  ال جو( المخرجاتوطبقة  ،المدخالت و الطبقة الخفية) بطبقة 

( M)وتشير ( المدخالت) وبر مل  الم  برا  المس قلة  N) )حيث  ،العقد المعالجة على التوالى
الع اية ب م  عرلبعي مميوف  الشبكات لجإن الطبقات الخفية (. المخرجات) للمتغيرات التابعة 

المفية معيير قيا  لل ع ب  ال ج لي ة مي يمون لج الذبقي  ( I)إن عدد العقد الخفية  مبلة.
   . ح ب هي ماغ  لل  د اا الوبمة

( المخرجات)الطبقات الخفية  لجتتصل بجميع العقد ( خفية ) م  لق ة لج ذبقة الم مج     
تصميم  ،باإلضافة إلى عدد العقد الخفية وعدد عقد المدخالت. األوزان المتصلة اس م امب
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فيها طبقات خفية ( 1+بمخرجات ثابتة بقيمة )الشبكات العصبية أيضَا يمتلك عقدة عشوائية 
ال ج دي َي      ا ميه العق  لج الذبقي  الجحقة وال ج  م هم بمعيببر  وطبقات مدخالت
   .[ R.Ganesan , P.Dhanavanthan , 2014,  pp54]الغمو ج( أوزان ) ل ع ب  م يلية  قيالة 

 الشبكات العصبية  صخصائ 7/2/1
 ،الخاليا ،Feed-backالوبمي  الع اية يممن و فعي ولقَي لم يلو الوبمي 

  :التعلم كالتالى ،الديناميكية
  خصائص الشبكات. 1/7/2/1

الوبمي  الع اية   وون من ل   من المجيي الع اية، وال ج  عم  مه بع عي لجس  يبة 
الشبكات العصبية كوظيفة صندوق أسود، هنا العالم الخارجى يقدم أحيانَا نعتبر . للم مج 

الخاليا الوسيطة .مدخالت لمدخالت الخاليا ويتلقى مخرجات الشبكة من خالل مخرجات الخاليا
 . ب م رؤي عي مير يي، ول لك الساب  سم  لي ة وح ا  مفيةلم 
 خصائص الخاليا  2/7/2/1

خاليا المــدخالت أو التنشيط  .المخرجات أو التنشيطخاليا ( عددية)م  ملية  حسب موديرة 
دو ق   ودون مس مرة بيل راو القيم  ،(1، 0،  1-) أو ( 1،  0)قد تكون منفصلة، مع أخذ قيم 

 لي ة  س م م م  ملية غفس الموارلمية لحسيب  غويذعي. .( 1، + 1-) أو ( 1، 0)لج الف ددرة 
واألوزان  ،ترتبط مباشرة بذلك ال جتنشيط للخاليا التنشيط للخلية يجب أن يتم حسابه من ال

تحسب تنشيطها الجديد ( باستثناء لمدخالت الخاليا ) كل خلية  .المقابلة لتلك االتصاالت
 .كوظيفة من خالل جمع األوزان للمدخالت من الخاليا المتصلة اتصااًل مباشًرا

  خصائص ديناميكية 3/7/2/1
وقتًا عندما تحسب كل خلية القيمة التنشيطية  الع ايةب ب دن يح   غمو ج الوبمي  

حيث إنه دائمًا ما يتم رؤية الخاليا في نماذج ، الجديدة وعند التغير إلخراج تلك الخلية بالفعل
وكل خلية يعاد تقيمها ويتغير تنشيطها  ،ترتيب ثابت لجالتغذية األمامية في ترتيب ثابت رؤيتها 

لحالة تحقق الشبكه العصبية حالة من االستقرار بعد اجتيازها هذه هذه ا لج. من رؤي عيقبل يوم 
 .شريطة ترقيم الخاليا بشكل صحيح ،الخاليا
 

 خصائص التعليم 4/7/2/1 
 م  وبمة ل اية  ح يج مل  دن   رب و س  بب للم مج ، ل لك ب ب دن   والق مه   

 تقوم ال جإلى نماذج حاسوبية و آلية التعليم تشير واح ة دو دو ر من موارلميي   علم اآللة،
آلية تقنيات التعليم . بتحسين أداء الشبكات العصبية بطرق مهمة مبنية على بيانات المدخالت

     [ .Daniel S. Cloete  , 2010, pp 3-4]دائما يتم تصنيفها إلى نماذج  التعلم وعدم التعلم.
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 ع   الوبمة الع اية اال ذغيلية هج ال وغولو يي ا،وثر ذلبي لج العق بن المي ببن ال ج  
 .]P.106 Raja, V Saishanmuga ,2014,-[114ب م اس م امعي لج ال ذايقي  العغ سية المم لفة 

ممي دغعي هج الغمو ج الريي   المس وح  من هيم  ووطيلف المجيي الع اية ال ج  ر بط   
مجه ا،ولان. من الوبمي  الع اية اال ذغيلية يممغعي  ع رف الابلة ) ذابق دو المعمة( من 

من مجه  ع ب  قيمة ا،ولان. ويممن   غبف الوبمي  الع اية مل  لرلج ال علم  ح  
 اإلوراف، وال علم من غبر موراف.

س م ام الغي ج من ال علم  ح  اإلوراف للوبمي  الع اية ب علم من مسيل ة المعلم دو بي 
وال علم ا ون موراف الوبمي  الع اية ال ب ذلب معلمًي، ا ال من  لك  ،المثيلج ل حقبق الع ف

لإغم ب علم بيس م ام  الة ال ويبف )الوطيفة(، والع ف المس ع ف لج الوبمي  الع اية 
 اال ذغيلية ب م  حقيقم من مجه ال علم.

 

  اَلصطناعيةالعصبية إجراءات تصميم الشبكات  8/2/1
يوبر بعو البيحثبن مل  دن اس م ام الوبمي  الع اية اال ذغيلية ال يح يج مل  المعرلة 
الويملة لمي ب رى ا املعي من دمور لغية؛ حبث من الارامج الم والر لج ا،سواق حيليي  عذج م  

رااا  مي يح يج من ق رة لل    ميم و  ريب وام يير و ذابق الوبمة الع اية، و وم  اإل 
 : ال ج ب ب ا بيلعي لغ يح   ميم و غيا الوبمة الع اية اال ذغيلية مي بل 

 .برا  دن  قوم الوبمة الع اية ا عرلمتقرير ماهو الشيء الذي  :اإلجراء األول 
 ح ب  المعلومي  ال ج ب ب لل  الوبمة اس م امعي واإلل مي  للبعي لج  :اإلجراء الثاني

مب ي    المذلوب مغعي، وه ه المعلومي  ب ب دن  ح وو لي ة لل  مي هو م والر ومح   
 للممرج المرغوب؛ حبث من الوبمي    علم لن ذريق ر ط الم مج  بيلممر ي .

  ميه معلومي  ميلية )حيال  دو دمثلة( يمون الممرج المرغوب معروف  :اإلجراء الثالث
مق مي، وملمي  م   ميه ل   دوار من الحقيلق دممن   ريب الوبمة بوم  دل  ؛ دو  ح ب  

 الع   المغيسب من الم مج  والممر ي  لوج يس م م لج الوبمة.
لذبقي  المفية المغيسبة، غوع  الة  ح ب  بعو ا،مور الفغية الم  لة بع   ا :اإلجراء الرابع

الم ولرة  قوم هج بيالم يير بوم   Spssال حوي  وم اهي ومع ه ال علم، ودغلب الارامج ال يهلة 
 لمل  ومغيسب.

 لل  البسيذة ا،وثر    ميم الوبمي  الع اية اال ذغيلية محيوال  للح وه
الوبمي  الع اية مو م مل  وال غطيم ال ا ج ا،وثر ذواه الوق ، دي ًي من   ميم 

 حقبق البسيذة وال غطيم ال ا   لن ذريق محيوية الوبمة الابولو ية ال ج  س رو  
 .اغفس الما د

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Raja,+V+Saishanmuga/$N?accountid=63189
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[Jaber Salem,  , May 2013, pp10]  
  العصبية اَلصطناعيةمزايا وعيوب الشبكات  9/2/1

 دهم ملايي الوبمي  الع اية اال ذغيلية لل  الغحو ال يلج: 
 ا مي فقد فتحت مجال لتطبيقات جديدة لدعم  لل  ح  غوع   ب  من المويو  ال عبة، الق رة 

 جهاز الكمبيوتر. لجالقرارات التي كان من الصعب أو من المستحيل برمجتها 
  السرلة العيلية لل  المعيل ة ،غعي   وون من ل   مابر من وح ا  المعيل ة ال ج ب م

 مرسيلعي مه بع عي البعو ومعيل  عي بذريقة م والية لج غفس الوق . 
 ،وأنها قادرة على  الق رة لل  ال عيم  مه الاييغي  غبر الويملة و المم لذة دو ال بر مح  ة

ولديها القدرة على التعامل مع ( كما يعمل الدماغ البشرى )عة التعامل مع الظروف غير المتوق
حالة عدم وجود بعض القواعد المعروفة، يعطى  لجكمية كبيرة من البيانات لخلق نماذج 

 .نتائج دقيقة مادامت مدمجة بدقة
  سعولة ال ييغة والمروغة ،غعي  وبف غفسعي مه ال  برا  لج الابلة ولعي الق رة للج ال علم من

 .ه ال  ر ة و حقبق العجقة ابن الم  برا  و حسبن د العيمج
 المس قلة، ممي دن الغ يلج ال ج ب م  جقي  المعق ة ابن الم  برا دددالق رة لل  غم  ة الع

لعج دقوو من ا،سيلبب  وبيل يل  ية،دددوه للبعي مغعي ال   أثر او و  م  برا  اسمددالح 
 اإلح يلية ال قلب ية.

 [Taha, 2012,  pp355 ]                       

 Self-Organization  يممن الوبمة دن  ول  ل مثب  الاييغي  ال ج ب م اس قبيلعي من مرحلة
 ال علم. 

 Real Time Operation   لمليي  لج اللمن الحقيق  يمعغ  دغم يممن  غطيم حسيبي
 ولمليي  لل  ال والى.

   سيمحية ا،مذيا  Falut Tolerance  دن ال عذب  ال لل  للوبمة يممن دن يقو  بمعغ
 . ] 372:305ش2219،]غبل  سمبر ل مفيو ا، اا وال بؤ ى مل   وقف العم 

و الق رة لل  م راا  ،حبث ب م موف االم راقي  بمروغةكشف اَلختراقات ومعالجة البيانات، 
  حلب  الاييغي  ال بر مذية. 

  وبالتالى فإن تصنيف  الم يلش المميثلة،الق رة لل    مه ا،غميط ال ج  و رك لج
، الع اية اال ذغيليةيمكن حلها بواسطة الشبكات ، اكتشاف اإلختراقات لجالمشكلة 

   ميزة أخرى.  الع اية اال ذغيليةوالسرعة الطبيعية للشبكات 
تعاني منها  التي نواحي القصورإال أن هناك بعض  وعلى الرغم من المزايا السابقة       

 :ويتمثل أهمها فيما يلي العصبية اَلصطناعيةالشبكات 
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 األمر الذي يجعل  وال  عذج دهمية ،و م  بر م م ؛ ،دغعي ال  و فج بيم بير لر يي  ال راسة
  .من الصعب تفسير النتائج الصعبة والمشكوك في تحصيلها وتحتاج وقتا طويال لتعلمها

 لمي ج لل غاؤ بيلمس قا ، وه ا يعغ  دغعي  ف رو دن المس قا  دغعي  س م م دغميط الاييغي  لج ا
سيمون ميلمي ج، ولون م ا ح ث   بر لج الابلة لج المس قا  لإن غمي ج الوبمي  لن   بح 

 . دل   من الغمي ج اإلح يلية ال قلب ية لج ال غاؤ بيلمس قا  مال م ا  م ملي ة  عليمعي
        [Stephan, 2015,pp152:153]  
         

 تطبيق الشبكات العصبية اإلصطناعية في التدقيق 12/2/1
 ANN applicationsلق   غيول  ال راسي  الم علقة ا ذايقي  الوبمي  الع اية لج ال  قبق 

in auditing ،ال راسي  الم علقة ا ذابق الوبمي  الع اية  ولع  دهم مي  و ل  اليم
 اإل ذغيلية لج ال  قبق مي بلج:

دهمية الس م ام الوبمي  الع اية اإل ذغيلية لج م يال  ال غاؤ بيلعوال  الم وقعة  و    -
و ويف ال ش والمذي وال غاؤ بحيال  ال ش  و حلب  الفر ية المحيساية المي ة بيإلس مرارية وا 

الميلج، ممي دن مس م ام الوبمي  الع اية اإل ذغيلية يحسن من مفياة لملية ال  قبق بوأن 
ا  مرا عة غبر  رورية لورمي  ال  ح وو اييغ عي لل  غش وه ا ا وره بؤ و مل  د اا مم بير 

  حسبن مفياة ولعيلية مم بيرا  ال  قبق ومن ثم  و ة لملية ال  قبق.
Spathis, 2002- Lin, et. Al., 2003- Koskivaara, 2004- Wang and Li, 

2007- Liou, 2008- Liou and clely 
 -مث   -اإل ذغيلية دوثر ق رة من الغمي ج اإلح يلية ال قلب ية  دن الوبمي  الع اية -2

 حلب  ال ميبل لج ال غاؤ بي،لجس، ولج ال غاؤ بيلورمي  ال ج  قيريرهي الميلية اعي  جلب، ولل  
 لك لأن مس م ام الوبمي  الع اية اإل ذغيلية لج م يه المحيسبة وال غقبق ب قوق ب فة ليمة 

 لية ال قلب ية لج ال عيم  المويو  المحيساية المم لفة.لل  الغمي ج اإلح ي
دن مس م ام الوبمي  الع اية اإل ذغيلية  ا  الذبقي  الم ع   لج ال غاؤ بأر  ة دغلب  -4

الحسيبي  ميغ   ب ة، ممي دن ق رة الوبمي  الع اية اإل ذغيلية لل  مو ويف ا،مذيا العيمة 
 الغي  ة لن المعيمج  الوهمية.

دوثر  قة من  FANNمس م ام الوبمي  الع اية اإل ذغيلية غبر المح  ة )ال بياية(  دن -0
ا،سيلبب اإلح يلية ال قلب ية لج ال غاؤ بيلورمي  ال ج بو   لج  قيريرهي الميلية  جلب حبث الغ 

وا،سيلبب  FANN%، ممي دن م  من 0%، مقيا  20مل   FANNمس وى ال قة اإس م ام 
 ب ية لعي الق رة لل    غبف الورمي  ال ج  ملو  قيريرهي الميلية من ال جلب.اإلح يلية ال قل
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ممي  ق م ب  ح دن هغيك دهمية ال ذابق الوبمي  الع اية اإل ذغيلية لج ال  قبق بوم  ليم، 
 ولج ق ية مو ويف ا،مذياال وهرية لغ    قبق الاييغي  الميلية بوم  ميش.

م الوبمي  الع اية اال ذغيلية  ق م ميير   ابي ل حسبن و،   مرا عة  حلبلية لج ط  غطي
لملية ال  قبق، لإن البحث وال ذوير لج وسيل  ال  قبق يع ار معم، ،ن معمة الم قق البوم  د اا

 مرهيقي و عقب ا لج آن واح  من دو وق  م  . د بح  دوثر
عة ال حلبلية لج ط  لج  راس عمي دن م رااا  المرا  Weinbergو  Bustaحبث ابن البيحثين 

الوبمي  الع اية اال ذغيلية لعي ملايي دوار من م رااا  المرا عة ال قلب ية، الن م رااا  
المرا عة ال حلبلية ال قلب ية لعي الق رة لج او ويف ا،مذيا الوابرة، لج حبن الع ب  من ا،مذيا 

 ال  برة  وون اق  حطي لج او ويلعي.
ق  يس فب ون من  ذابق الوبمي  الع اية اال ذغيلية، لج الووف ل لك مغغي غرى دن الم ققبن 

لن اال  يهي  لج الاييغي  المحيساية، دو المقيرغة ابن الس ج  المحيساية، لل  ساب  المثيه 
بول  د لة اس غي ا مل  اال  يهي  ال املية لج الاييغي   مه موارلمية االغ وير العمسج الم قق ق 

يرغة غ يلج الوبمي  الع اية اال ذغيلية مه القيم الفعلية، دمي مه موارلم المحيساية، ومن ثم مق
 الم قق ق  ب  ور م مولي  ودغميط الووف لج الاييغي  المحيساية. SOMال غطيم ال ا ج *

 .  ذايقي  للوبمي  الع اية اال ذغيلية لج المرا عة ال حلبلية لل حسبن من د اا لملية3
 .ال  قبق

  ذايقي  الوبمي  الع اية اال ذغيلية لج المرا عة ال حلبلية ليمي بلج:  ومن دهم م يال 
 او ويف ا،مذيا ال وهرية؛ -
 او ويف مميرسي  ال لوير ال ج  قوم اعي اإل ارة؛ -
  لم قرارا  االس مرارية؛ -
  ح ب  مويو  ال القة الميلية؛ -
  قبيم مميذر الرقيبة ال املية. -
 مفهوم النظم الخبيرة 11/2/1

من دن الغطم المابرة ح بثة الغوأة مال دغعي  ع ار من دهم الم يال  ال ج ب م االل مي  بيلرغم 
للبعي لج العقو  ا،مبرة،  لك بيلغطر لل ور ال و د بح   ؤ يم ه ه ا،مبرة لج ح  المويو  
المم لفة ال ج ي ي لعي البور لج مم لف الم يال ، لل  ه ا ا،سيس  م  ق يم الع ب  من 

   المم لفة ولون يممن دن غلمش ا،هم مغعي ليمي بلج:ال عريفي

الغطم المابرة لبيرة لن  ذايقي  حيسو ية ب م   ميمعي ل غه القرار لج الم يال  المم لفة 
للحيية، مع م ة لل  قيل ة معرلة  مث  مارة مغسين لج م يه مح  ، و س م م لي ة لج حقوه 
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ي. ممي  عرف دي ي لل  دغعي لبيرة لن ارغيمج الو روغج الذب، ال عليم، القيغون، الابولو يي وغبره
يقوم لل  م مولة من المموغي  ال ج  عم  لل  دسيس المارة وال ج ب م   ميععي من الماراا 

( 1272البور وال ج ب م من مجهي ح  مم لف المويو  و ق يم الغ يلح. وحسب ويلبيغك )
واسعة من المعرلة،  عم  لل  دسيس م موع من الغطيم المابر هو لبيرة لن ارغيمج ل يم قيل ة 

ال  امج  المعق ة ال ج  ق رب من العق  البورو، ولون من د   الو وه مل  الفعم ال ب  لع ا 
الماراا هم ا،وميش  1277المفعوم ب ب دن غ ذرق مل  مفعوم المابر اإلغسيغج، لحسب آر  

ملوغعي ل ق يم الحلوه لموملة مح  ة. ال بن  ح لوا لل  مق ار معبن من المعرلة ال ج يس ع
بيإل يلة مل  ه ا يعرف الغطيم المابر لل  دغم غطيم يع م  لل  مارا  اإلغسين، لح  المويو  
دو  ق يم االق راحي  بيالل مي  لل  الحلوه المق مة من ذرف المس م م حوه م مولة من 

 ا،سللة.

دن الغطم المابرة هج لبيرة لن  ذايقي   مية  من ال عريفي  السيبقة ال ج  م  ق يمعي غس غ ج لل 
ب م  ذويرهي من ذرف اإلغسين بيالل مي  لل  للم ال ميا ال غيلج ال و يسع  مل  الر ط ابن 
ذريقة ال فمبر البورو دو الغم  ة الفمرية لل ميغ البورو لج ح  المويو  من مجه االل مي  

واغبن ال ج ب مه لبعي مم لف القواغبن والقوال  لل  م مولة من المموغي  الم مثلة لج قيل ة الق
والمبي ئ المي ة بيلم يه ال و برا  ح  الموملة ليم، قيل ة ا،ح اث ب م من مجلعي   ميه 
مم لف المارا  من البور لب م م ميلعي لج الغطيم، محرك ال  ام  دو مغذقة العم  وهج ال لا 

 مويو  المم لفة.ا،سيسج ال و ب م لل  دسيسم مب ي  الحلوه لل

 ه ا وق  د بح  الغطم المابرة من دوثر ا،وميه ال  يرية لل ميا اإل ذغيلج اس م امي، حبث
يقوم الحيسوب بيس م ام  قغية غطم المارة ا ذابق ذرق اس غ يج لج حق  معرلة معبن و لك من 

ليلج لج معيم د   ملذيا ال و يي  الجلمة ) ميمي ممي يفع  البور( محققة ا لك مس وى د اا 
 (Foltin, 1994, P.۹۲  ذلب من البور سغوا  ل ب ة من ال عليم وال  ريب. )

وللوقوف لل  م يال  اس م ام ا،غطمة المابرة محيسايي الا  من ال عرف دوال لل  مفعومم، 
 مموغي عي، دغوالعي، ذرق اغيلعي، آلية لملعي، الفرق ابغعي و بن ا،غطمة ال قلب ية، لوال هي

 عوبي  ال ج يممن دن  وا م اس م امعي. وال يلج يمث  ورحي مف ج لألغطمة المابرة.وال 

وممي يمبل ا،غطمة المابرة لن ا،غطمة ال قلب ية دن الومش ال و يس م معي ليس بيل رورة دن 
يمون ميهرا لج اس م ام الحيسوب، حبث دن لملية اس م امعي  ا د ا و يم المس م م سؤاال 

ر ويقوم الغطيم ا وره ا و يم اس فسيرا  للمس م م وهم ا ب م  ورار ه ه العملية مل  للغطيم الماب
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دن ب ميل و   مل  الح  المغيسب للموملة ويقوم الغطيم بع   لك ا ق يم الماررا  وال فسبرا  
 الجلمة ال ج  ابن ساب ام يير ه ا الح  و لك من واقه قيل ة ومحرك المعلومي  المر بط بم.

  (Foltin& Smith, 1994, P.4) 

 خصائص األنظمة الخبيرة 12/2/1

يممن مطعير دهمية وم يلش اس م ام ا،غطمة المابرة لج  ق يم حلوه المويو  من مجه 
مقيرغ عي مه آلية لم  غطم المعلومي  ال قلب ية، لابغمي  ع م  ا،غطمة المابرة لج لملعي للی 
االس حوا  واس م ام معرلة الماراا الم م  بن لمسيل ة هؤالا ال بن ال يم لوون ه ا الق ر من 

ارة لج د اا دلميلعم،   عيم  غطم المعلومي  ال قلب ية مه   لق الاييغي  والمعلومي  من مجه الم
وح ة العم  ال ج  م معي، و  ذلب لملية اغيؤهي و ذويرهي م مج  معبغة  وون من مسؤولية 

کون المس م مبن الغعيلببن للغطيم. وبيل يلج لإن غطم المعلومي  ال قلب ية لل  ام جف دغوالعي ي
(، لل  End Users( هم المس م مبن الغعيلببن )Experts Domainلبعي ماراا الغذيق )

لمس غطم المارة ال ج يمون لبعي مابر الغذيق هو الومش ال و يم لك مس وى ليلية من 
 (. Yoon et al, ۵۲۲۱, P.74اإلح راف لج م يه معغج معبن )

 امعي ال ب ذلب دوميش  وو مارا  ومعيرا  ولليم  طعر دهمية غطم المارة بأن  و بلعي واس م
ليلية، ابغمي لج ا،غطمة ال قلب ية يف رو بأن يمون مس م م الغطيم ل يم غولبن رليسببن من 
المعيرا    مث  لج ق ر م للی اس م ام الحيسوب و رم يي م المم لفة، وم لك ا،مر  ولر الح  

 لمعلومي  من د لم.ا، غ  من المارة حوه الغذيق ال و يس م م غطيم ا

ممي  طعر دو م اإلم جف ابن غطم المارة وغطم المعلومي  ال قلب ية من مجه اآللية ال ج 
 ذبقعي  لك الغطم لج د اا معيمعي. حبث يممن  قسيم غطم المعلومي  ال قلب ية مل  غطم معيل ة 

ليي  ( و عم  لل   س ب  ومعيل ة العمTransaction Processing Systemsاييغي  )
الرو بغية البومية ال رورية ل غفب  ا،لميه مث   س ب  و رحب  المايعي  وحسيب الروا ب. وغطم 

( ويغح ر لملعي لج مس م ام الغمي ج Decision Support Systems لم القرارا  )
اإلح يلية واللوغيري مية ل ق يم الغ ح حوه موملة دو قرار معبن مث  قرارا  م يلفة ح م 

 Executiveو م م لج العي ة المس ويي  اإل ارية الوسذ . وغطم  لم  غفب ية ) اإلغ يج، 
Support 

Systems و س م م لج الق ييي اإلس را ب ية المي ة بيلمس ويي  اإل ارية العليي لقط وهج )
  (Laudon , 2010, P 75:81).  ع م  لج لملعي لل  ممر ي  الغطم ا،مرى 
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 ذاق اإل  عي ا  الماغية لل  المعرلة والمارا  السيبقة لج ح  دمي ام وش غطم المارة لإغعي 
المويو  وبيل يلج لعج ليس  بحي ة الس م ام غمي ج ريي ية دو مح يلية، وال بغح ر لملعي 
لج ا،مور الرو بغية، ويممن مس م امعي لج معطم المس ويي  اإل ارية سواا ال غفب و مغعي دو 

 عي لل  العم  وا لذيا الحلوه لج ط  ل م  ولر  ميه الاييغي  ال و بلج. ممي دغعي  م يل بق ر 
مميغية  ذايقعي  المذلوبة ال مي  القرار غطرا الل مي هي لل  المارة لج ذرق ح  المويو  وا 

 للمغذق ال بياج.

من  يغب آمر  طعر دهمية اس م ام الغطم المابرة لج ح  المويو  وا مي  القرارا  م ا مي قورغ  
لبورو المابر، لعغيك ل   مابر من الم يلش والممبلا  ال ج   فوق لبعي ا،غطمة مه العغ ر ا

المابرة لل  غطرالعي من الماراا البوريبن. لعج   مبل اثبي  واس قرار القرارا  والغ يلج ال ج 
 عذبعي، وال   أثر بأو لوام  غفسية دو م  ميلية دو  حية ال ج ق   ح  من ق ر عي لل  مغ يج 

  بيل و ة المذلوبة، و م يل دي ي بق ر عي لل  حفظ المعرلة والمارة وغورهي ، ييه القرارا
ل ب ة، غيهيك لن السرلة الوابرة ال ج  طعرهي لج د اا لملعي مقيرغة بسرلة الماراا البوريبن، 
ممي يممن دن  س م م غسمة واح ة من الغطيم لج مغيذق   رالية م بيل ة بف    ذور 

الم يال   يه وهو مي  ع ل لن  ولبره المغوأة لج ط  غ رة الماراا البور لج وغولو يي اإل  
 المذلوبة.

يممن من مجه ه ا العغ ر و ه م مولة من الم يلش ا،سيسية ال ج ب ب دن   ولر لج 
 الغطيم المابر:

وذرالق يح وى الغطيم المابر لل  قيل ة معيرف دسيسية مميثلة للمارة المم سبة لغ  اإلغسين -
 معيل  م لمو وع معبن لي   لج الغعيية مل  ال عرف لل  القرارا  المغيسبة؛

 يمون ه ا الغطيم قي را لل  ال عيم  مه قيل ة الاييغي  الوابرة ال ج   ف الع ف؛-

يو م  الغطيم المابر لل  دسيلبب بحث  ا  مفياة ليلية غطرا ل ع   قوال  الاييغي  وقوال  -
 المعرلة؛

 الغطيم قي را لل  ال عيم  مه اييغي  غبر ميملة؛ يمون -

ممميغية م ميه اييغي  لقوال  المعرلة  ح وى لل  وروط  مث  مارا    ب ة ل ح ب  الغطيم -
 والو وه مل  ثقة دوار لج ا مي  القرار؛

 مزايا وعيوب النظم الخبيرة 13/2/1

 يممن دن غلمش ملايي الغطم المابرة لج الغقيط ال يلية:
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 الغطيم المابر غبر معرو للغسيين ابغمي المابر البورو ال ب م ه اع ه المبلة؛-

ق  يمون اغيا غطيم مابر بح   ا م مملفي غبر دن ملفة ال ذوير وال ييغة لم يممن  وليععي لل  -
 ل ة مس ثمرين؛

دن ب أثر يعيم  الغطيم المابر المسيل  الم وياعة اغفس الذريقة، ابغمي يممن لإلغسين المابر -
 بع ة لوام ؛

يممن للغطيم المابر دن بوثق قرارا  بوم   الم، ممي يممن   ميه مارة دوثر من ومش لج -
 غطيم واح ؛

يممن دن  قوم الغطم المابرة بم مولة من المعيم الم مثلة لج ال عليم، والر  ، والمراقبة، 
 والمحيوية، وال  ميم. 

 دمي بيلغسبة للعبوب ل  مث  ليمي بلج:

 ب مبل الومش المابر بيإل راك ابغمي ال ب مبل الغطيم المابر ا لك؛-

يممن لإلغسين المابر دن ب  يوب مه حيلة غبر ال يي ية ابغمي ب ع ر لل  الغطيم المابر القييم -
 ا لك؛

 ب أقلم الومش المابر مه   بر الطروف ابغمي يح يج الغطيم المابر مل   ح بث اع ه الطروف؛-

 ۔المابرة قي رة لن المويو  ميرج غذيق ق ر عيالغطم -

مغ ب ة يممن القوه لل  دن الغطيم المابر يممن دن يمون ا ب  لإلغسين لج بعو الحيال  
م وقه الحيلة ال وية مثج دو البحث لن دلذيه لج ارغيمج مي، لون لج بعو الم يال  ميلذب 

ا  يممن دن يمون لقط مسيل  لإلغسين ال يممن دن يمون الغطيم المابر ا ب  للعغ ر البورو 
 لغ  القييم بمعيمم.

 النظم الخبير في مجال تدقيق الحسابات استخدام 14/2/1

 يممن  عريف الغطم المابرة لج م يه   قبق الحسيبي  من مجه  لميش ا،هم مغعي ليمي بلج:  

مراقبة الحسيبي ، ب م  ارامج حيسو ية  ح وو لل  المعرلة والمارة المم سبة من مابر دو دوثر لج
  ميمعي بحبث  حيوج ذرق ال فمبر وقوال  ا مي  القرار لغ  مراقب الحسيبي  المابر لج م يه 
معبن مج يس ذيه ح  موکج    ب ة وغبر م وررة الح وث، ممي  عرف لل  دغعي  ذايقي  

ية ال فمبر   مه لبعي المارا  البورية لج م يه المحيسبة وال  قبق، وال ج  عم  لل  محيو
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البورو لج ح  المويو  وا مي  القرارا   لك لمسيل ة المحيسابن والم ققبن لج  حسبن غولية 
 لملية ال  قبق لج م يه ال مذيط و قبيم غطيم الرقيبة ال املية و ح ب  مذر ال  قبق.

يا من ال عريفي  دلجه غس غ ج لل  دن الغطم المابرة لج ال  قبق هج لبيرة لن  ذايقي  لل م
ال غيلج   مم بيالل مي  لل  ثجثة رميلل دسيسية مغعي قيل ة الاييغي   ملن لبعي الحقيلق 
والمارا  ال ج ب م   ميععي من المحيسابن والم ققبن الماراا، قيل ة القواغبن  ح وو لل  المبي ئ 

الس  اله والمعيببر واإل رااا  ال ج  حمم معغة المحيسبة وال  قبق، ه ا بيإل يلة مل  محرك ا
ال و يعرف لل  دغم القلب الغيبو ال و ب م من مجلم ح  مم لف المويو  والق ييي وا مي  

 القرارا  المم لفة من مجه محيوية ذريقة  فمبر العق  البورو.

 أهداف النظم الخبيرة في مجال التدقيق 1/14/2/1

مق مة لل ميا ال غيلج والغطم  يا لج  قرير الم مه ا،مريمج للمحيسابن القيغوغببن بعغوان 
 المابرة دن اس م ام الغطم المابرة لج م يه ال  قبق بع ف مل   حقبق اآل ج:

 ييغة المعيرف البورية من الفق ان وال ييع والمحيلطة لل  المارة المعغية لج الم يال  -1
لة ملبعي و قلعي الم م  ة المم لفة ، علة ال  قبق، و لك ا وثيقعي  من الغطم المابرة واإل ي

ولق ل راوم المميرسي  م ا دن غيلاية المعيرف ل ى قلة من الماراا، حبث غيلبي مي بؤ و لق اغعم 
 مل  مسيرة مابرة ولليم لإن الغطم المابرة  ع ار مس و لي دمبغي لع ه المارة.

او ساعي   حسبن مغ ي ية العيملبن لج ممي ب ود علة ال  قبق، حبث  و ه المارة الفغية ال ج-3
 الماراا لج المم ب  ح    رف الما  لبن.

غور و وليه المارة  ام  ممي ب ود علة ال  قبق من مجه الغطم المابرة، وهو دمر ديسر من -2
 اغ قيه العغ ر البورو وبع  دق   ولفة.

لعي و ليي ة المق رة لل  معيل ة ال حليج  المرمبة والمعق ة وال ج ق   وون لج م غيوه الفر  ا-4
لج  للب عي، مال دن الوم الوابر من ال ف يج  والاييغي  والحقيلق ال ج ب ب ال بيرهي ق    ذلب 

 محغًمي.مابرا 

 مغح الغطم المابرة  ووين ولعم لمبق للمعرلة، ممي ق  يحم  ماراا المم ب لل  ملي ة الغطر -0
لما  لبن لج اق غيا المعرلة لج مميرس عم او ععي دميمعم بوم  واع ولمبق، ل ج لن مسيل ة ا

 واس م ام  لك الغطم ممسيل ا    رياية.

رقيبة  و ة ا، اا مجه  غفب  لملية ال  قبق وا سيق المميرسي  ابن دلرا  ودل يا لريق -6
 ال  قبق المم لفبن، و ولبر بعو ال مين ل ذابق ا،سيلبب الم فق للبعي والموثقة بيلغطم المابرة.
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مابرة لل  القييم بأ اا معيم معق ة غطرا الح والم لل  معيرف ماراا م ع  بن لج ق رة الغطم ال-7
 م يه ال  قبق ممي بؤهلم للقييم اعي لل  مس وى ب فوق لل  المارا  البورية لج الم يه غفسم.

 مزايا النظم الخبيرة في التدقيق 2/14/2/1

لق  دوير بعو البيحثبن مل  بعو الملايي ال ج   حقق من اس م ام الغطم المابرة لج لملية  
 ال  قبق والم مثلة ليمي بلج:

 ؤ و الغطم المابرة مل  رله د اا الم ققبن، مال دغعي ال  ع  لج غفس الوق  ا يج لغعم لج -1
 لملية ا مي  القرارا .

روي ا   ع  الغطم المابرة وسبلة ل  ريب -3 و أهب  الم ققبن من مجه االس في ة من مارا  وا 
م ققج حسيبي  ماراا لج  لم د اا الما  لبن مغعم، وبيل يلج  ووين د ييه لعي المق رة لل  مغ يل 

 المعيم وا،لميه بمفياة ولعيلية.

 بؤ و اس م ام الغطم المابرة مل   حسبن مفياة لملية ال  قبق من مجه ل ة دمور مغعي:-2
المسيل ة لج و ه مذة و رغيمج معمة ال  قبق،  قلب   ويلبف لملية ال  قبق ل ج لن 

 ام  ير ال ع  والوق ،  ق يم غ يلج لملية ال  قبق لج الوق  المغيسب.

 ولر الغطم المابرة مارا  و  يرب غي رة الح وه للبعي لج الممي ب والورمي  وبيل يلج -4
لل   حقبق غ يلج موياعة ل لك ال ج يحققعي الماراا لج غفس  سيل  غبر الماراا من الم ققبن 

 الم يه.

 ۔ عم  لل   حسبن مفياا  القرارا  الم م ة من قا  الم قبن المير ببن و لي  من ليللب عي-0

ام  ير الوق  وال ع  بيلغسبة للم ققبن الما  لبن والل بن هم بحي ة مل   حسبن ق را عم لج -6
 ا مي  القرار.

ميغية اس م ام الغطم المابرة مأ اة اس ويرية و  رياية لج غفس الوق ، م ا يممن دن  عم  مم-7
 ممس وير للم ققبن المير ببن، الماراا، ومم رب للم ققبن الما  لبن.

دغعي  مث  مر عي وثيلقيي لم ققج الحسيبي  وبيل يلج   يح للورمي  ال ج  س م معي دل   -7
 للبعي.المارا  ال ج يممن الح وه 

 خصائص النظم الخبيرة في عملية تدقيق الحسابات 3/14/2/1

 الم يلش الممبلة للغطم المابرة لج معغة مراقبة الحسيبي    مث  لج:
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 م ش الغطم المابرة بيلمعيم غبر المعيملة او غبر الغمذية ال ج ال يممن  ييغة موملة -1
  ذلب االل مي  ا ر ة مابرة لل   او وح لج مرحلة اإل راك دو مرحلة ال مذيط، وبيل يلج

 ال ق بر الوم ج للم قق الم يير دل   ا ب  ابن الا ال  الم يحة.

ح  المويو  مه غييب معلومي  هيمة غطر لج ذرار لج بعو ا،حيين مل  ا مي  القرارا  -3
ة مه ل م  ولر معلومي  هيمة، ول م  قة المعلومي  الم يحة ومن دسبيب  لك ال ولفة العيلي

للح وه لل  المعلومي  ال قيقة، و بق الوق ، و ممن  قغية ال ميا اال ذغيلج من ال عيم  
 مه مث  ه ه المواقف والقييم بعملية حسياية ومقيرغي  هيمة مه و و  بعو المعلومي  المفقو ة.

ال عيم  مه ا،مور المعق ة والمحبرة حبث ب عرو اإلغسين لمواقف  عبة ومحبرة، وال ج -2
 ى الق را  واإلمميغيي  الم يحة، وي ذلب  ذوير ارامج للحيسب للمسيل ة لج مث  ه ه   ح

 المواقف لج  مذيط و راسة  ف بلية معق ة.

وسبلة  مه واو سيب المعرلة و غقب عي لن ذريق الح وه للبعي من الم ي ر البورية -4
 والمي ية وغبرهي.

 ملخص الفصل األول

اال ذغيلج ثورة مابرة لج ميلة الم يال  لمي   سم من م يلش ل ة دح ث   قغيي  ال ميا 
 ؤ و مل  ال قة والسرلة العيلية، ممي  ؤ و مل  االا وير و قلب  ال ع  البورو، وهغيك الع ب  من 
دغواع ال ميا اال ذغيلج المس م مة لج ا،لميه ومغعي الغطم المابرة والوبمي  الع اية 

ي، وق  اه م  د علة وورمي  ال  قبق بيس م ام  قغيي  ال ميا والومجا ا، مييا، وغبره
اال ذغيلج لج  غفب  المعيم الرقياية و غفب  لمليي  ال ف يش وال  قبق لمي لعي من دثر لل  مفياة 

 ولعيلية م قق الحسيبي  و و ة لملية ال  قبق و حسبن العم  الرقياج.
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جودة التدقيق ودعم التدقيق الرقمى ودوره فى تحقيق : الفصل الثاني
 استراتيجيته

(  لك الم ذلح 27: 3513يسع  الغيس ل  الطروف العي ية  المي مل   حقبق ال و ة مبغي )
ال ى غ ا محط اه ميم ال ميه ل  اآلوغة ا،مبرة، ود بح  الوح ا  االق  ي ية لل  ام جلعي 
  عم غ ب دلبغعي ل حقبق المبلة ال غيلسية ومي ة مه ا  ييح العولمة ا  ييحي ال ببق  وال ب ر 

(. ولق   يغ للميا الع ر والبيحثبن  عريفي عم ل  )ال و ة( 1531: 3513رليل  وآمرون، )ال
ب يغ مثبرة موغعي مفعوم ي عب  ح ب ه ا قة وال بو   ا فيق لل  ميفية قييسم، ،ن ال و ة ال 
 و   بمعله لن سييق اس عميلعي، وا،حميم حولعي   بيبن بحسب و عة غطر الومش ال ى 

م للبعي وبحسب ال رو من م  ار الحمم، ل ج لن دن لل و ة مرمبي  مثبرة يذلب مغم الحم
 ح   مس واهي و ر ة  مبلهي، ومه  لك الا  من  ح ب  مفعومعي ا قة، م  من  ون  لك ي عب 

 (. 3472: 3511قييسعي دو  قبيمعي دو الح وه للبعي داو ليغة، 

( ال ى يوبر مل  Auditing Qualityدمي ل  م يه ال  قبق لق  طعر م ذلح ) و ة ال  قبق 
مي ية الردى المعغ  للم قق المير   لغ    قبق الاييغي  الميلية، و لك ل  ح و  القبو  العملية 
واالق  ي ية لابلة ال  قبق، ولل   لك لإن موبيع ه ه االح يي ي  ي ع  ه لي لل و ة والمرو  

القبو  العملج ا،سيس  ل ذوير وحسبن الردى المعغ  للم قق المير   ملمي سمح  ا لك 
واالق  ي ية، ممي من  ع   حقبق رغبي  مس م م  الاييغي  الميلية مقييسي ل ر ة  و ة ال  قبق 
ا ع  معغة ال  قبق  حيط بيح يي ي عم و عم  لل  ملي ة الغطر بيلمعيببر المعغية ب ورة مس مرة 

مي  ق مم المعغة و بن وبمي يمف   لاية  لك االح يي ي ، ممي يسعم بيلغ ب ة ل  س  الف وة ابن 
 وقعي  مس م م  الاييغي  الميلية، ومن ثم ليي ة ر يا الم  مه لن المعغة )حسغبن وقذب، 

3552 :220 .) 

 ذلك على النحو التالي:وفي ضوء ما سبق تناول الباحث 

 مفهوم جودة التدقيق  2/1

ي ع  مفعوم  و ة ال  قبق من المفيهيم الح بثة غسايي، ومن المو ولي  المعمة  
والم    ة و ل ا  دهمب م لغ مي با ى م قق الحسيبي  ردى معغ  مميلف لحقيقة القوالم الميلية 
ويؤ ى مل  غ يلج مذبرة وم للة لم م ى القرارا ، و ع ا ال    يممن ال مببل ابن ثجثة 

 (. 16: 3552ا  يهي  )دحم ، 



التدقيق الرقمي ودوره في تحقيق جودة التدقيق ودعم استراتيجيتهالفصل الثاني                                         

50 

 

اال  يه ا،وه: ب مث  ل  اال  يه الميل  دو اال  يه ال ى   اغم المغطمي  المعغية  ا  ال لة  -1
ا  قبق الحسيبي ، م    وقف  و ة ال  قبق بيلغسبة لع ه المغطمي  لل  م ى ال لام الم ققبن 

 بيلمعيببر المعغية ال      رهي ه ه المغطمي . 

ل رمبل لل  لريق العم ، م  ب م  غفب  لملية ال  قبق لن ذريق اال  يه الثيغ : ب مث  ل  ا -3
لريق من المعغببن ممون بوم  ليم من الوريك ال ى يمون مسؤوال لن العملية، ثم م بر 
ب ول  ال مذيط ومابر الم ققبن ال ى ب ول  اإلوراف لل  المسيل بن ل   غفب  العم  و مه 

 ريق م ى االل لام بيلمذط والارامج المو ولة. ا، لة، و غعمس  و ة لملية ال  قبق لن ذ

اال  يه الثيلث: ويرمل لل  غ يلج لملية ال  قبق، م    مث   و ة ال  قبق ل  قييم الم قق  -2
بيو ويف ا،مذيا والث را  ل  الغطيم المحيسا  للعمب  و قلب  مذر و و  ا،مذيا ل  

ب الم فق للبعي، دى ملمي لا  اح ميه الاييغي  الميلية مل  د غ   ر ة مممغة ل   وا ا، عي
او ويف ا،مذيا ال وهرية ملمي لا   معم  و ة ال  قبق والعمس  حيح، ممي  غف 

(Simmunic & Stein, 1987)  و ة ال  قبق من حبث البع  اللمغ  مل  غولبن 
 (. 20: 3513)الذوي ، 

  :ه العمب  و عرف بأغعي: اح ميه وي ح   ه ا الغوع من ال و ة لغ  ال عيق  مجودة قبلية للتدقيق
 دن يموف  قرير الم قق لن ا،مذيا والمميلفي  ال وهرية المو و ة بيلقوالم الميلية. 

  :وي ح   ه ا الغوع من ال و ة لغ مي يق م الم قق رديم المعغ  بأغم جودة بعدية للتدقيق
ل    م ال قرير لغعي، اح ميه ملو القوالم الميلية من ا،مذيا والمميلفي  ال وهرية امجف ا

ويع م   لك ا ر ة دسيسية لل  اس قجه الم قق ومق ر م ل   حم  ال  وط ال   بوا ععي 
 (. 14: 3511ل  العم  ويرى آمرون دن  و ة ال  قبق   علق بيلغقيط اآل ية )لو ة، 

 م ى ق رة الم قق لل  او ويف ا،مذيا والمميلفي  المير ية.  -1

 ر ة الثقة ال   يق معي الم قق لمس م م  القوالم الميلية من مجه  قة المعلومي  المق مة  -3
 وملو القوالم الميلية من دى  حريفي  ودمذيا  وهرية. 

 مفيو مذر االو ويف مل  الح  ال ى يمون لغ ه مس وى مذر ال  قبق المقاوه مغمفو  -2
 مل  دق    ر ة. 

 معيببر المعغية. م ى ال لام الم قق المير   بيل -4

اح واا م مة ال  قبق المير   لل   ميه ال في  والم يلش ال     وقععي  ميه دذراف  -0
 ابلة ال  قبق. 
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ولق  ور   ل و ة ال  قبق  عريفي  مثبرة، لق  لرل  بأغعي "الذرق المس م مة لل أو  من د اا 
(، ممي لرل  بأغعي "االح ميه ال ى سيم وف 44: 3550الم قق مسؤوليي م المعغية "اريغلولوبك، 

 ,De Angelo)ليم الم قق المرق ل  الغطيم المحيسا  للعمب ، ويق م  قريرًا لن ه ا المرق 
ق  اق رحي بأن دل   وسبلة ل عريف  و ة  Willingham & Jacobsonممي من  (1981

ومن ثم لع   وون لغ مي  Audit Riskال  قبق يمون من مجه ر ذعي امذر لملية ال  قبق 
مل  الح  ال ى يمون لغ ه مس وى  Detection Riskيقل  المحيسب القيغوغ  مذر االو ويف 

مغمف ي مل  دق    ر ة مممغة )داو هبن،  Acceptable Audit Riskمذر ال  قبق المقاوه 
3550 :47 .) 

ممي لرف لغار  و ة ال  قبق بأغعي "الوسيل  واإل رااا  ال   يع م هي مم ب ال  قبق لل أو  
من مقيالة المسؤوليي  المعغية المم لفة ل ج لن قوال  وآ اب السلوك المعغ  ال ي رة لن 

رقيبة ال و ة من مجه  قلب  مميذر االو ويف مل  دق    ر ة  المغطمي  المعغية و وابط
مممغة و لك من مجه   ميم م رااا  وو ه معيببر لل  لب لل  المويو  الم يحبة للعمليي  

 ال  قيقية. 
من التعريفات السابقة يالحظ بأن الجودة تعتمد على شرطين أساسيين هما )أبو هين، 

2225 :46 :) 

لث را  ل  الغطيم المحيسا  للعمب ، بمعغ  دغم ملمي لا  موف ال ش او ويف ا،مذيا وا -1
 وال حريفي  ال وهرية ملمي لا   معم  و ة ال  قبق والعمس  حيح. 

 ال و   مل  الراى الغعيل  لعملية ال  قبق.  -3

و ع   و ة ال  قبق من ا،مور ال عبة و لك الم جف ذايعة م مي  ال  قبق لن الم مي  
ا،ذراف المس فب بن من ه ه الم مة، ولل  الرغم من  لك لإن  و ة ال  قبق  ع   ا،مرى و ع  

: 3513مذلب دسيس  لو  ا،ذراف والمس فب بن من م مة ال  قبق ،سبيب ل ة )الذوي ، 
34 .) 

برال  الم قق م ميم لملية ال  قبق بألل   و ة مممغة لو  يممغم م فيا دلل  قة  -1
 مممغة لل   قريره. 

الورمة  ح  ال  قبق مل  م فيا الل ة لل  اييغي عي الميلية ل ا لع   ح يج ،ن  ح يج  -3
   م لملية ال  قبق بألل   و ة مممغة. 
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 رى المغطمي  المعغية من  و ة د اا لمليي  ال  قبق   من وليا معغة ال  قبق  -2
 بمسؤوليي عي ا  يه م  المس فب بن. 

ق   و ع  رؤية م  من الم ققبن والعمجا بيلغطر لو ة ال غيلس ابن ورمي  ال  قبق ل -4
 مل   و ة لملية ال  قبق ب م اعي  مببل الم قق لن غبره من المغيلسبن )ملاول  المعغة(. 

ممي  ق م ب  ح بأغم لو  ب م  حقبق ال و ة ل  لملية ال  قبق لبغب   د اا العم  بمس وى 
ليل  وبمفياة وليللية لل  ولق المعيببر المعغية لل  قبق والم ذلبي  ا،مجقية، ممي يحقق 

 لألذراف المس فب ة ا،ه اف الم وميه من  غفب  معمة ال  قبق. 

 التدقيق  جودة تحقيقعدم السلبيات المتوخاه فى حالة  2/2

 وا م الم قق غولبن رليسببن من ال ح يي  وا،مذير والم مثلة بيآل   )ال ميم  والسيل ى، 
3514 :22 .) 

 ا،مذير المي ة بممي ب دو ورمي  ال  قبق.  -1

   غ  سمعة ممي ب دو ورمي  ال  قبق.  -3

 اغمفيو اإلبرا ا  ال   يممن دن  ح   للبعي ممي ب دو ورمي  ال  قبق.  -2

 اح ميلية  عرو ممي ب دو ورمي  ال  قبق للمسؤولية القيغوغية.  -4

 اح ميلية لق ان اس قجلية ممي ب دو ورمي  ال  قبق لن ال عة مو وع ال  قبق. -0

دو المسيلر ال   ا،مذير ال    ر بط بمس م م  الاييغي  الميلية و وم  ا،مذير  -6
 وا م المس فب بن من الاييغي  الميلية بساب ا مي  قرارا  اغيا لل   قيرير واذلة 

 ال و ة. 

 أهمية وأهداف جودة التدقيق  2/3
 أهمية جودة التدقيق  2/3/1
يوبر م ذلح ) و ة ال  قبق( بأغم "م مولة السييسي  واإل رااا  الم ممة ل   حقبق  

رقيبة ال و ة ل  الممي ب ال    ؤ ى م مي  ال  قبق للمعلومي  الميلية ال يريمية ولمليي  ال أوب  
ا،مرى والم مي   ا  العجقة واإل رااا  الجلمة ل حقبق وم يبعة االم ثيه لع ه السييسي  

: 3550(، ويممن  ح ب  دهمية رقيبة ال و ة من مجه اآل   )بيل ة، 21: 3552عة، ) م
32 .) 
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 االل لام بمعيببر ال  قبق.  -1

 العم  لل    ببق ل وة ال وقه.  -3

 االه ميم بأوراق العم  وسري عي.  -2

  و يه العم  اروح الفريق.  -4

 ال عيق  مه الم ققبن  ا  ق رة ومفياة.  -0

 ال حريفي  وال ش ل  القوالم الميلية وال قلب  من ا،مذيا العملية.االه ميم بيو ويف  -6

  رسبخ الثقة ل  معغة ال  قبق وا  فيا الم  اقية لل  القوالم الميلية.  -7

 أهداف جودة التدقيق  2/3/2

 (: 33  3554 سع  د علة ال  قبق مل   حقبق ا،ه اف اآل ية )ال لع ،  

 ر ال  قبق الم عيرف للبعي. ال أوب  لل  ال لام الممي ب بمعيبب -1

ال لام د علة ال  قبق بيلقواغبن المحلية والعقو  مه العمجا والمعيببر المعغية ال   ي ععي  -3
 المم ب ل غطيم لملم. 

 السع  مل  مسيل ة المعغة للحفيظ لل  سمع عي.  -2

  ذوير مفياة المميرسة العملية.  -4

  والر اإلروي ا  المي ة بيإل رااا  ال   بغب   دن بل لم اعي الم قق ل  معمة ال  قبق.  -0

بأغم بغب   لل  ورمي  ال  قبق  غفب   ذايقي   335ولق  دوير معيير ال  قبق ال ول  رقم 
 ودسيلبب لرقيبة ال و ة ولق معيببر ال  قبق ال ولية دو المعيببر دو المميرسي  الوذغية المغيسبة،

   ب م و ععي لل  مس ويبن همي: م

 المس وى ا،وه: مس وى مم ب ال  قبق. 

 المس وى الثيغ : مس وى م  لملية   قبق لل  ح ة. 

وليمي ب علق بعمليي  ال  قبق الفر ية، بغب   لل  ورمي  ال  قبق ام يير ذرق ودسيلبب 
لفر ية، ممي ب عبن لل  الم قق وا  رااا  لرقيبة ال و ة وال     غيسب مه ذايعة لمليي  ال  قبق ا

ومسيل يم )ممن ل بعم مسؤوليي  مورالية( دن يأم وا ل  الحسبين معيرا  المسيل بن وق ر عم 
 ل  د اا العم  الموم  لعم لغ  الا  ل  غذيق ال و يم واإلوراف وال  قبق المغيسب لو  مغعم. 
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جراءاته لضمان جودة التدقيق فى ظل معايير التدقيق  2/4  مسؤولية المدقق وا 

غطرًا ،همية معغة ال  قبق وبي،مش ل  م فيا الملي  من الم  اقية لل  الاييغي  المحيساية 
لق  ا د ال فمبر   يي ل   والر قوال  ود وه مميرسة مم وبة لع ه المعغة يممن الر وع ملبعي 

ل هي ود وه مميرس عي م ا مي للم، وق  غ ح  بعو ال وه ال غيلية او ه واالح ويم مل  قوا 
قوال  ال  قبق والق يا والمحيوم، لجوة لل  دغعي  مث  ال لب  المرو  لل ارسبن والم رسبن لعلم 

 (. 13: 3553ال  قبق )محمو ، 

معغة  والمعيببر بمعغيهي العيم ه  مقيبيس يفي  مغعي لل مببل ابن ال ب  والر ئ، ول 
المحيسبة وال  قبق  أم  ه ه المعيببر دبعي ًا لميقة غ  د بح   وم  اإلذير الفلسف  العيم ،ى 
غطيم محيسا  وم  ر ا،حميم ليم، وه  ال    ح   مسيرا م و و م دحميمم و حمم م رااا م، 
ممي  ع ف مل   مين  و ة العم  ليم، ل ج لن دن معيببر ال  قبق  ح وى لل  المبي ئ 

اإل رااا  ا،سيسية واإلروي ا   ا  العجقة وال   ب م  ذايقعي بع   وبيفعي لغ    قبق الاييغي  و 
 (. 77: 3552الميلية )ا،لوس ، 

ولق  لرل  معيببر ال  قبق بأغعي "ا،غميط ال   بغب   دن يح  ى اعي الم قق دثغيا د الم 
: 1276  لمعي" ) وميس وهغسم ، لمعم م وال    س غ ج مغذقيي من الفروو والمفيهيم ال   

(، ممي لرل  بأغعي "مروي ا  ليمة لمسيل ة الم قق المير   ل   غفب  مسؤوليي م لغ    قبق 03
القوالم الميلية ال يريمية، و وم  لل  ال بيرا  ال و ة المعغية مث  الوفياة والحيي  وم ذلبي  

 (. 34: 3511ال قرير" )القرو ، 

ال  قبق  ع ف مل   ح ب  الويفية ال   ب م اعي مميرسة معغة وبوم  ليم لإن معيببر 
ال  قبق، و ع  بمثيبة مقييس لمس وى ا، اا المعغ  المذلوب من الم قق المس ق ، ممي يممن 
القوه بأن المعيببر   ع  ا،غمو ج ال ى يس م م ل  الحمم لل  غولية العم  ال ى يقوم بم 

ؤولية ال   ب حملعي مي لم قق غ ب ة قييمم بيلفحش ل ج لن الم قق، و ح   معيببر ال  قبق المس
 (. 27: 3552دن للمعيببر وطيف بن دسيسب بن ) ر وع، 

 مغعي د اة ا  يه وورح و و يح لعملية ال  قبق و الي عي مل  ميلة ا،ذراف.  -1

 مغعي وسبلة للحمم لل  ا، اا المعغ  للم قق بع  قييمم بعملية ال  قبق.  -3

 (. 62: 3552ن ممميغية الغطر مل  معيببر ال  قبق من  يغابن معمبن )بوسف، ويرى البيحثو 

  ا،وه: معيببر مروي ا  لملية، غ   ع  معيببر ال  قبق مرو ًا لمميرس  المعغة و لك من
مجه  غفب  الم قق اإل رااا  الوا ب م بيلعي من المم عغبن، ،ن لم  الم قق بيالل مي  
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لل  المعيببر يمغح المعغة ثقة ور يغة ويمسب ثقة ا،ذراف الم ع  ة ال    س م م مج ة 
م  لل  الحمم الوم   وبيل مي  المعيببر سوف  ؤ ى مل   قلب  ال فيو  ل  لملم ،ن يع 

 الحمم الوم  . 

  الثيغ : معيببر لمقييس ال و ة لم  الم ققبن، م   مث  م مولة م ويملة من المقيبيس
المس م مة للحمم لل   و ة د اا العيم  الرقيا  ال ى  م مغ يله من م قق  الحسيبي  و ع  

مي مقييس لا ه العغيية المعغية الما ولة ل   د اا معيم العملية ال  قيقية، دمي المعيببر لمو 
معيببر مل ا  ال قرير  ع  ممقييس ل و ة العملية ال  قيقية، ل ا لمن ال رورى االه ميم اعي 
،غعي  مث  مقييس لا ه العغيية المعغية الجلمة لغ  د اا معيم العملية ال  قيقية وم و ي ل  

 الراهن بساب ال ذورا  بعيلم االق  ي  وا،لميه. وق غي 

ويرى الم يوغة دن اس م ام ال  قبق االلو روغ  يسعم ل   حقبق دبعي   و ة ال  قبق 
 (: 7: 3510)الم يوغة، 

ال  قبق االلو روغ  و حقبق مبلة ال ولفة: يسعم اس م ام ال  قبق االلو روغ  ل   مفيو  -1
 ولفة م مي  ال  قبق وليي ة ر حية د علة ال  قبق، من مجه اس م ام ارم يي  ال  قبق ل  
  قبق الاييغي  الميلية وبيل يل  مغ يل م مي  ال  قبق بسرلة وبيل يل  مغ يل دوثر من م مة 

من مؤسسة، و مفيو الوق  الجلم لل مذيط حبث يممن االس عيغة اعي ل مذيط ،وثر 
و ح ب  ح م االم ييرا  من مجه غطم المارة، وال ميا اال ذغيل ، ول حقبق  لك الا  من 
دن يمون م قق الحسيبي  لل  مس وى مر فه من ال أهب  العلم  والعمل  ل  م يه اس م ام 

الس عيغة بيلارم يي  ل  ال مذيط لمعيم ال  قبق، واس م ام ارامج ال  قبق االلو روغ  وا
مل  دن  1552د علة بموا في  ومفياا   سعم ل   حقبق ه لعي لق  دوير الايين ال ول  

 اس م ام  قغيي   وغولو يي المعلومي   عم  لل   حسبن مفياة وليللية م رااا  ال  قبق. 

 ام ال  قبق االلو روغ  ل   غفب  لمليي  ميلية، ال  قبق االلو روغ  و حقبق ال و ة: من اس م -3
يسعم ل  مغ يل معيم ال  قبق بمفياة وليللية، من العوام  المؤثرة ل   و ة ال  قبق الوق  
وال ع  الما وه ل   غفب  م مي  ال  قبق ويسعم اس م ام ارم يي  ال  قبق ل   غفب  معيم 

عيم ال  قبق، ول حقبق ه ه المبلة ب ب دن يمون ال  قبق  قلب  الوق  وال ع  الجلمين ل غفب  م
العيملبن لل  ق ر ليل  من ال أهب  العلم  والعمل  ا قغيي  االلو روغية واس م امي عي ل  
ال  قبق االلو روغ ، ول حقبق ال و ة ل  ال  قبق ب ب مغ يل معيم ال  قبق بمو ولية ويسعم 

ؤهلبن ا حقبق المو ولية ل  لملية ال  قبق اس م ام ال قغيي  االلو روغية من قا  م ققبن م
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و قبيم الاييغي  الميلية و قبيم د لة اإلثبي  و سيل  ال قغيي  االلو روغية ل   حقبق االس قجلية 
 والحيي  ل    قبق الاييغي  الميلية وموف ا،مذيا وال حريفي  ال وهرية ل  الاييغي  الميلية. 

من اس م ام ال  قبق االلو روغ  ل   ق يم الاييغي   ال  قبق االلو روغ  والح ة السوقية: -2
الميلية يسعم ل   ق يم بسرلة و قة مي ة ل  ابلة   غيلس اعي مغطمي  ا،لميه ل  
اس م ام  وغولو يي المعلومي  ويسعم ل  اس م ام  وغولو يي المعلومي  ل   و يه مغطمي  

 . ا،لميه االر بيط مه مم ب ال  قبق ، اا معيم ال  قبق

ال  قبق االلو روغ  وال مبل  ع ار  وغولو يي المعلومي  ل  الع ر الحيل  مبلة  غيلسية  -4
لمغطمي  ا،لميه، حبث  سع  مغطمي  ا،لميه ميلة مل  االس في ة مغعي ل   ق يم 
غ يج سلععي، ل  مبل لن غبرهي ام مي عي وبسلععي و ع ار د علة ال  قبق  لا من  م مي عي وا 

ل   يممن دن  س فب  من  قغيي  ال  قبق االلو روغ  و حقبق ال و ة ل   ق يم ه ه المغطمي  ا
 الم مي  واال  يه ابن الورميا مح  ال  قبق ومم ب ال  قبق. 

ال  قبق االلو روغ  واإلا اع: من اإلا اع ل  اس م ام ال  قبق االلو روغ  ب ع  م قق  -0
ي  دو  ذوير ا،غطمة المو و ة ل  جام الحسيبي  يقوم ا  ميم الارامج اللمة ل  قبق الحسيب

مه ا،غطمة المحيساية المو و ة، ويي   اإلا اع دي ًي ل  اس م ام ارامج ال ميا اال ذغيل  
 و ذويرهي و رامج الغطم المابرة. 

 التدقيق الرقمى ودوره فى دعم استراتيجيات التدقيق 2/5

غعرف مس را ب ية ال  قبق دغعي المذة ال   ي ععي الم قق إلغ يل لملية ال  قبق مجه  
ل رة مح  ة يعم  الم قق مل   وليه العم  ابن الم ققبن ولق ارغيمج ال  قبق الم مم وال ى 
يعمس ده اف ال  قبق لل  وم  م رااا  لملية يممن   بععي واإلوراف لل  د ااهي و سعم 

 (. 0: 3514)الم يوغة، لملية بمي بل  

مس را ب ية ال  قبق المس غ ى ويع م  لل  ال  قبق المس غ ى م  يقوم الم قق ا  قبق  -1
المس غ ا  والس ج  ثم القوالم الميلية ويممن دن با د بيلعمس وه ه الذريقة  ممن الم قق 

ل   غفب  من م  ار رديم لن ل الة اإلل يح ل  القوالم الميلية ويسيل  ال  قبق الرقم  
معيم اس را ب ية ال  قبق المس غ ى من مجه اس م ام ارامج المحيوية الم والية الارامج 

 ال  قبق العيمة و رامج ال  قبق المي ة. 

م م  الغطم وي م اس م امم غ ب ة مار ح م الورمي  والمويريه ممي اغعمس ل م ممميغية  -3
بذريقة مبيورة وه ا مي د ى مل   فويو اإل ارة الرقيبة لل  د وه ودمواه الورمي  الوارى 
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ال جحيي  وغووا هرم م ارى ماغ  لل  ذريقة  غطيمية  قسم لبعي ا،لميه وا،ه اف من 
مجه المسيواة ابن الوا بي  والمسؤوليي  المذلوبة ويسيل  ال  قبق الرقم  ل   غفب  معيم 

 يمة لل  قبق. مس را ب ية م م  الغطم من مجه الارامج المي ة والارامج الع

الم م  ال وهرى ويساب الفو  واإللسير الميل  الغي  ة من  لاب  حيال  ال ش وال جلب  -2
و و يم اغ قي ا  قيسية لم قق الحسيبي  وا عيمعم بيل ق بر بساب االو فيا ا قسيم غطيم 
 الرقيبة ال املية ورمل ه ا الم م  لل  م راا   قبق ويم  ول م االو فيا بيالل مي  لل 
غطيم الرقيبة للورمة ويسيل  ال  قبق االلو روغ  ل   غفب  معيم مس را ب ية م م   وهرى من 
مجه ال غوع ل  الارامج االلو روغية من المحيوية الم والية واالم ييرية و رامج ال  قبق العيمة 

 والمي ة لل  قبق. 

 الم م  المعغ  وي م ولق معيببر ال  قبق الم عيرف للبعي.  -4

لل  مي  ق م يسيل  ال  قبق الرقم  ل   غفب  معيم مس را ب ية الم م  المعغ  من و غيا 
مجه االس عيغة ا وغولو يي المعلومي  ل  ال مذيط لمعيم ال  قبق وال غفب  معيم ال  قبق وا   ار 

 .رال قري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



التدقيق الرقمي ودوره في تحقيق جودة التدقيق ودعم استراتيجيتهالفصل الثاني                                         

58 

 

 

 

 
 

 ملخص الفصل الثاني
ال  قبق ا و ة العم  الرقياج و و ة ال  قبق اه م  ا، علة العليي للرقيبة وم لك ورمي  وممي ب 

وال ف يش، وق  دو   معيببر المرا عة ال ولية وغبرهي من المعيببر المر بذة لل   و ة ال  قبق، 
 و لك لليي ة ر يا الم  مه لن المعغة.

وق   غيوه البيحث لج ه ا الف    و ة ال  قبق والسلايي  الم وميه لج حيلة ل م  حقبق ال و ة 
العملية الرقياية، وم لك دهمية وده اف  و ة ال  قبق ، وال  قبق الرقمج ودهمب م لج  حقبق  لج

  و ة ال  قبق و لم اس را ب ب م.
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 الدراسة التطبيقية: الفصل الثالث
من د    حقبق ده اف ال راسة اس م م البيحث المغعج الو فج ال حلبلج وال و يعرف بأغم 

هج  ون  ذريقة لج البحث   غيوه دح اث وطواهر ومميرسي  مو و ة م يحة لل راسة والقييس ممي
   م  من البيحث لج م ريي عي ويس ذيه البيحث دن ب فيل  مععي وي فعي ويحللعي.

وق  قيم البيحث ا حلب  و راسة الاييغي  الم علقة بيس م ام  قغيي  ال ميا اال ذغيلج لج المعيم 
الرقياية لج ال عة مح  ال راسة و لك للو وه مل  دثر اس م ام  قغيي  ال ميا اال ذغيلج لج 

  و ة ال  قبق، مس را ب ية  لم ال  قبق.
 : وذلك باَلعتماد على مصدرين لجمع البيانات وهما

و و م  لل  ا، ايي  الم علقة بيلمو وع ل  الو ب وال وريي   مصادر ثانوية: .1
وا،بحيث وال قيرير والغورا  العر ية وا، غاية، بيإل يلة لمعيببر ال  قبق والقواغبن 

 وا،غطمة  ا  ال لة بمو وع ال راسة ل  ذية ال يغب الغطرى. 
المرملو  غة ولل  لل  لبغة من دل يا ال عيلاس بي م   ميم  مصادر أولية: .3

 للمحيسبي .
غة ال راسة ل مه الاييغي  الجلمة ل حقبق دغراو ال راسة، وق   م اس م ام اس بيوق   م مل ا  

غة، س بيمقييس ليمر  المميس  ل ح ب   ر ة موالقة المس  بابن لل  م  لقرة من لقرا  اال
ال ر ي  لل  الغحو  و حويلعي مل  اييغي  رقمية يممن قييسعي وو فعي مح يليي، حبث ميغ  ه ه

ال يل :  ر ة الموالقة )ا ر ة مابرة   ا، ا ر ة مابرة، م وسذة، ا ر ة قلبلة، ا ر ة قلبلة   ا( 
 لل  ال وال .  1.0ودلذب  ا،ولان من 

و م  ح ب  معيير مقييس ال حلب  ال ى  م لل  دسيسم ال حلب  اغيا لل  قيم الم وسط 
( و ر ة م وسذة 3.42 -1مين الم وسط الحسيا  ابن )الحسيا ، م  دلذ   ر ة م  غية م ا 

( و ر ة ليلية م ا مين الم وسط 2.42ل يية  3.42م ا مين الم وسط الحسيا  )دلل  من 
 (. 0ل يية  2.42الحسيا  )دلل  من 

ل   SPSS م اس م ام الرلمة اإلح يلية األساليب اإلحصائية المستخدمة فى تحليل البيانات:  -
 وام بير الفر يي . لملية ال حلب  

لل أو  من ثبي  د اة ال راسة لق   م اح سيب معيم  اإل سيق ال امل  ثبات أداة الدراسة:  -
%(، وق  ال ار  ه ه الغسبة مغيسبة ومجلمة ل ييي  26.0مروغبيخ دلفي وميغ  الغسبة )

 ه ه ال راسة. 
 تحليل النتائج واختبار الفرضيات: 
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واالغحرالي  المعييرية للم  بر المس ق  ال ميا اال ذغيل  والم  برا   م مب ي  الم وسذي  
ال يبعة ) و ة ال  قبق، مس را ب ية  لم ال  قبق، المعوقي  ال ج  ح  من االس في ة من اس م ام 
 ال  قبق الرقم  ل   حقبق  و ة ال  قبق و لم مس را ب ية ال  قبق(، وال  اوه ال يلية  ابن  لك:

ضية األول: تنص الفرضية األولى: توجد عالقة ذات دَللة إحصائية بين تقنية اختبار الفر 
الذكاء اَلصطناعى وعملية التدقيق، وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات 
الحسابية واَلنحرافات المعيارية ألراء عينة الدراسة عن الفقرات المتعلقة بالفرضية، والجدول 

 أدناه يبين ذلك.
( متوسطات الحسابات واَلنحرافات المعيارية آلراء عينة الدراسة عن الفقرات المتعلقة بمتغير الذكاء 1دول )ج

 اَلصطناعى

المتوسط  الفقـــــــرات
 الحسابى

اَلنحراف 
 المعيارى 

توجه إجابات عينة 
الدراسة باعتماد 
تقنيات  الذكاء 

 اَلصطناعى
وحاسوبية حديثة لتطوير استخدام أجهزة ومعدات تكنولوجية 

 عمليات التدقيق
 بدرجة عالية 26342 46866

 بدرجة عالية 26352 46832 استخدام برمجيات تكنولوجيا حديثة ومتطورة فى عملية التدقيق
تدريب المدققين فى شركات التدقيق باستمرار لمواكبة التطورات 

 التكنولوجيا فى محل التدقيق
 بدرجة عالية 26373 46811

استخدام تقنيات الذكاء اَلصطناعى المتطورة فى سبيل دعم عملية 
 التدقيق

 بدرجة عالية 26342 46867

 بدرجة عالية 26342 46867 اَلعتماد على استخدام برامج ذكية لتطوير عملية التدقيق
المتوسط ككل ألهمية تقنيات الذكاء اَلصطناعى باستخدام التدقيق 

 الرقمى
 عاليةبدرجة  26365 46871

( الم وسذي  الحسياية واالغحرالي  المعييرية للفقرا  الم علقة بيلم  بر 1بابن ال  وه )
المس ق  وهو ال ميا اال ذغيل  ولملية ال  قبق، وق   راوح  الم وسذي  الحسياية مي ابن 

( م   يا  الفقرة ا،ول  وال    غش لل  اس م ام د علة ومع ا   وغولو ية 4.711-4.771)
واالغحراف  4.76سو ية ح بثة ل ذوير لمليي  ال  قبق بيلمر بة ا،ول  بم وسط حسيا  وحي

، ابغمي  يا  الفقرة الثيلثة وال    غش لل    ريب الم ققبن ل  د علة ال  قبق 5.243المعييرى 
بيس مرار لمواوبة ال ذورا  ال وغولو يي ل  م يه ال  قبق بيلمر بة ا،مبرة وبم وسط حسيا  الغ 

وم وسط  (،4.771و لغ الم وسط الحسيا  مم  ) 5.272( واالغحراف المعييرى 4.711)
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وي ه  و م م يبي  لبغة ال راسة مل  دهمية  قغيي  ال ميا  5.260االغحراف المعييرى 
 اال ذغيل  ل  لملية ال  قبق. 

 ية ( معيير قاوه الفر 2ممي  م مقيرغة الم وسط الحسيا  للبع  مه العجمة المعييرية )
 (.3ممي هو مابن ل  ال  وه رقم ) "T"بيس م ام ام بير 

 للفقرات "T"( المتوسطات الحسابية واَلنحرافات المعيارية واختبار 2جدول رقم )

ال  قبق الرقم  ل   و ة م مي  
 ال  قبق

الم وسط 
 الحسيا 

االغحراف 
 المعييرى 

 Tقيمة 
 ر ي  
 الحرية

ال اللة 
 اإلح يلية

4.77 5.260 1.0737 02 5.555 

( ابن الم وسط a < 5.20ب ابن من ال  وه دلجه و و  لروق  ا   اللة مح يلية )
و  اللة مح يلية ال    T" 150.737"( حبث ال   قيمة 2الحسيا  والعجمة المعييرية )

و ع ا ب م قاوه الفر ية وال    غش لل  دغم  و   لجقة  ا   اللة مح يلية ابن  5.555
  ال  قبق الرقم  و و ة م مي  ال  قبق ل  د علة ال  قبق.

اختبار الفرضية الثانية تنص الفرضية الثانية توجد عالقة ذات دَللة إحصائية بين 
صطناعى باستخدام التدقيق الرقمى وتحقيق الجودة فى خدمات التدقيق تقنيات الذكاء اَل

والتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واَلنحرافات المعيارية آلراء 
 عينة الدراسة بالفقرات المتعلقة بالفرضية، وكما فى الجدول أدناه. 

يارية آلراء عينة الدراسة عن الفقرات المتعلقة ( المتوسطات الحسابية واَلنحرافات المع3جدول )
 بالفرضية الثانية

المتوسط  الفقـــــــرات
 الحسابى

اَلنحراف 
 المعيارى 

توجه إجابات عينة 
الدراسة بتحقيق 

 جودة
يساعد التأهيل العلمى لمدقق الحسابات باستخدام التدقيق الرقمى 

 عاليةبدرجة  26375 46843 فى تحقيق جودة خدمات التدقيق

يساعد التأهيل العملى لمدقق الحسابات باستخدام التدقيق الرقمى 
 بدرجة عالية 26375 46843 فى تحقيق جودة خدمات التدقيق

استخدام برمجيات متخصصة بالتدقيق الرقمى تسهم بتحقيق جودة 
 بدرجة عالية 26342 46866 خدمات التدقيق

فى التدقيق تسهم استخدام األجهزة المتطورة وشبكات اَلتصال 
 بدرجة عالية 26342 46866 بتحقيق جودة خدمات التدقيق

 بدرجة عالية 26375 46866 يساعد التدقيق الرقمى بتحقيق الجودة فى حفظ أوراق العمل
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يساهم التدقيق الرقمى بتحقيق الجودة فى جمع أدلة اإلثبات فى 
 بدرجة عالية 26375 46833 التدقيق

 بدرجة عالية 26342 46833 بتقديم خدمات تدقيق تتمتع باستقاللية يسهم التدقيق الرقمى
 بدرجة عالية 26342 46866 يسهم التدقيق الرقمى بتقديم خدمات التدقيق بموضوعية
 بدرجة عالية 26375 46866 يسهم التدقيق الرقمى بتقديم خدمات تدقيق تتمتع بالحياد

مراحل عملية  يسهم التدقيق الرقمى على زيادة التنسيق بين
 بدرجة عالية 26375 46833 التدقيق المختلفة وتكاملها

يؤدى استخدام التدقيق الرقمى إلى تحسين قدرة أفراد على اختيار 
 بدرجة عالية 26342 46866 أدلة ذات جودة عالية

 بدرجة عالية 26362 4684 المتوسط / لدور التدقيق الرقمى فى تحقيق جودة خدمات التدقيق

( الم وسذي  الحسياية واالغحرالي  المعييرية للفقرا  الم علقة بيلفر ية، وق  2ال  وه )بابن 
( م   يا  الفقرة وال    غش اس م ام 4.766-4.722 راوح  الم وسذي  الحسياية مي ابن )

ارم يي  م م  ة بيل  قبق الرقم   سعم ا حقبق  و ة م مي  ال  قبق المر بة ا،ول  
(، ابغمي  يا  الفقرة ال   غ عي يسيهم ال  قبق الرقم  ا حقبق 4.766غ )وبم وسط حسيا  ال

(، و لغ الم وسط 4.722ال و ة ل  حفظ دوراق العم  بيلمر بة ا،مبرة وبم وسط حسيا  الغ )
(، وي ه  و م م يبي  لبغة ال راسة مل  دن اس م ام ال  قبق الرقم  و ولر 4.74الحسيا  مم  )

قة بيل أهب  العلم  والعمل  واس م ام دح ث ال قغيي  يسعم ا ر ة ليلية ل  مقومي  الغ يح الم عل
  حقبق ال و ة ل  م مي  ال  قبق.

( معيار قبول الفرضية 3كما تم مقارنة المتوسط الحسابى للبعد مع العالمة المعيارية )
 ( 4كما هو مبين فى الجدول رقم ) "T"باستخدام اختبار 

 للفقرات   "T"ابية واَلنحرافات المعيارية واختبار (: المتوسطات الحس4جدول )

التدقيق الرقمى فى جودة خدمات 
 التدقيق

المتوسط 
 الحسابى

اَلنحراف 
 Tقيمة  المعيارى 

درجات 
 الحرية

الدَللة 
 اإلحصائية

4684 26362 164322 59 26222 

( ابن الم وسط a < 5.20ب ابن من ال  وه دلجه و و  لروق  ا   اللة مح يلية )
و  اللة مح يلية ال    T" 154.233"( حبث ال   قيمة 2الحسيا  والعجمة المعييرية )

و ع ا ب م قاوه الفر ية وال    غش لل  دغم  و   لجقة  ا   اللة مح يلية ابن  5.555
  قغيي  ال ميا اال ذغيل  و و ة م مي  ال  قبق ل  ورمي  ال  قبق ل  مملوة البحرين. 
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اختبار الفرضية الثالثة تنص الفرضية الثالثة يوجد عالقة ذات دَللة إحصائية بين 
 تقنيات الذكاء اَلصطناعى ودعم إستراتيجية التدقيق.

ولل حقق من  حة ه ه الفر ية  م اس مراج الم وسذي  الحسياية واالغحرالي   
 بابن  لك.  0ي ل  ال  وه المعييرية آلراا لبغة ال راسة بيلفقرا  الم علقة بيلفر ية، ومم

 ( المتوسطات الحسابية واَلنحرافات المعيارية آلراء عينة الدراسة عن الفقرات المتعلقة بالفرضية5جدول )

المتوسط  الفقـــــــرات
 الحسابى

اَلنحراف 
 المعيارى 

توجه إجابات عينة 
الدراسة بتحقيق 

 جودة
واستخدامات توفر التأهيل العلمى لدى مدققى الحسابات بجوانب 

 بدرجة عالية 26342 46866 التدقيق الرقمى يساعد فى دعم استراتيجية التدقيق المستندى.

توفر التأهيل العملى لدى مدققى الحسابات بجوانب واستخدامات 
 بدرجة عالية 26375 46833 التدقيق الرقمى يساعد فى دعم استراتيجية التدقيق المستندى

الرقمى فى عملية التدقيق تساعد فى دعم استخدام برمجيات التدقيق 
 بدرجة عالية 26375 46833 استراتيجية التدقيق المستندى

توفر تقنيات برامج التدقيق الرقمى فى شركات التدقيق 
واستخدامها فى عملية التدقيق يساد فى دعم استراتيجية التدقيق 

 المستندى
 بدرجة عالية 26342 46866

الرقمى فى عملية التدقيق يساعد فى  استخدام برمجيات التدقيق
 بدرجة عالية 26342 46866 دعم استراتيجية مدخل النظم بالتدقيق

توفر تقنيات الذكاء اَلصطناعى المتطورة فى شركات التدقيق 
واستخدامها فى عملية التدقيق يساعد فى دعم استراتيجية مدخل 

 النظم بالتدقيق
 بدرجة عالية 26375 26833

التأهيل العلمى لدى مدققى الحسابات بجوانب واستخدامات توفر 
 بدرجة عالية 2636 4685 التدقيق الرقمى يساعد فى دعم استراتيجية مدخل التدقيق بالنظم

توفر التأهيل العملى لدى مدققى الحسابات بجوانب واستخدامات 
 بدرجة عالية 2636 4685 التدقيق الرقمى يساعد فى دعم استراتيجية مدخل التدقيق بالنظم

استخدام برمجيات التدقيق الرقمى فى عملية التدقيق يساعد فى 
 دعم استراتيجية المدخل الجوهرى 

 بدرجة عالية 2639 46816

توفر األجهزة اَللكترونية فى شركات التدقيق واستخدامها فى 
 عاليةبدرجة  2639 46816 عملية التدقيق يساعد فى دعم استراتيجية المدخل الجوهرى 

توفر التأهيل العلمى لدى مدققى الحسابات بجوانب واستخدامات 
 بدرجة عالية 2639 46816 التدقيق الرقمى يساعد فى دعم استراتيجية مدخل الجوهرى 
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توفر التأهيل العملى لدى مدققى الحسابات بجوانب واستخدامات 
التدقيق الرقمى يساعد فى دعم استراتيجية المدخل المهنى فى 

 دقيقالت
 بدرجة عالية 26342 46866

استخدام برمجيات التدقيق الرقمى فى عملية التدقيق يساعد فى 
 بدرجة عالية 26426 46866 دعم استراتيجية المدخل المهنى فى التدقيق

توفر األجهزة اَللكترونية فى شركات التدقيق واستخدامها فى 
المهنى فى عملية التدقيق يساعد فى دعم استراتيجية المدخل 

 التدقيق
 بدرجة عالية 26375 46833

توفر التأهيل العلمى لدى مدققى الحسابات بجوانب واستخدامات 
 بدرجة عالية 26415 4678 التدقيق الرقمى يساعد فى دعم استراتيجية المهنى فى التدقيق

توفر التأهيل العملى لدى مدققى الحسابات بجوانب واستخدامات 
عد فى دعم استراتيجية المدخل المهنى فى التدقيق الرقمى يسا

 التدقيق
 بدرجة عالية 26342 4688

 بدرجة عالية 26372 4683 العالقة بين التدقيق الرقمى ودعم استراتيجية التدقيق

( الم وسذي  الحسياية واالغحرالي  المعييرية للفقرا  الم علقة بيلفر ية الثيلثة، 0بابن ال  وه )
( م   يا  الفقرة وال    غش لل  4.766 - 4.722وق   راوح  الم وسذي  الحسياية مي ابن )

  دن  ولر ال أهب  العلم  ل ى م قق  الحسيبي  ا واغب واس م امي  ال  قبق الرقم  يسيل  ل
، ابغمي  يا  4.766 لم اس را ب ية ال  قبق المس غ ى ل  المر بة ا،ول  وبم وسط حسيا  الغ 

الفقرة ال   غ عي دن ال أهب  العمل  ل ى م قق  الحسيبي  ا واغب واس م امي  ال  قبق الرقم  
و لغ  4.72يسيل  ل   لم اس را ب ية ال  قبق المس غ ى بيلمر بة ا،مبرة وبم وسط حسيا  الغ 

، ومين هغيلك  و م ل ى الم بابن لن لقرا  الفر ية ا ر ة 4.72الم وسط الحسيا  مم  
ليلية ل   ميه الفقرا  الم علقة ا ور ال  قبق الرقم  ل   حقبق و لم اس را ب ية ال  قبق ممي  م 

ام بير ( معيير قاوه الفر ية بيس م ام 2مقيرغة الم وسط الحسيا  للبع  مه العجمة المعييرية )
"T" ( 6ممي هو مابن ل  ال  وه رقم .) 

 للفقرا  "T"(: الم وسذي  الحسياية واالغحرالي  المعييرية وام بير 6  وه )

ال  قبق الرقم  و لم اس را ب ية 
ال  قبق ل  ورمي    قبق 

 الحسيبي 

الم وسط 
 الحسيا 

االغحراف 
 المعييرى 

 Tقيمة 
 ر ي  
 الحرية

ال اللة 
 اإلح يلية

4.72 5.275 1.7473 02 5.555 

( ابن الم وسط a < 5.20ب ابن من ال  وه دلجه و و  لروق  ا   اللة مح يلية )
و  اللة مح يلية ال    T" 157.473"( حبث ال   قيمة 2الحسيا  والعجمة المعييرية )
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و ع ا ب م قاوه الفر ية وال    غش لل  دغم  و   لجقة  ا   اللة مح يلية ابن  5.555
  قغيي  ال ميا اال ذغيل  و لم اس را ب ية ال  قبق. 

اختبار الفرضية الرابعة تنص الفرضية الرابعة على أن هناك معوقات تحد من 
 استراتيجية التدقيق.اَلستفادة من استخدام التدقيق الرقمى فى تحقيق جودة التدقيق ودعم 

ولل حقق من  حة ه ه الفر ية  م اس مراج الم وسذي  الحسياية واالغحرالي   
 المعييرية آلراا لبغة ال راسة بيلفقرا  الم علقة بيلفر ية، وال  وه د غيه بابن  لك. 

تعلقة بالفرضية (: المتوسطات الحسابية واَلنحرافات المعيارية ألداء عينة الدراسة عن الفقرات الم7جدول )
 الرابعة.

المتوسط  الفقـــــــرات
 الحسابى

اَلنحراف 
 المعيارى 

توجه إجابات عينة 
الدراسة بتحقيق 

 جودة
من معوقات استخدام التدقيق الرقمى كلفة برمجيات التدقيق 

 بدرجة عالية 26415 4678 المادية

 من معوقات استخدام التدقيق الرقمى نقص التأهيل العلمى بتقنيات
 بدرجة عالية 26375 4682 التدقيق اَلصطناعى

من معوقات استخدام التدقيق الرقمى نقص التأهيل العملى بتقنيات 
 بدرجة عالية 26423 468 التدقيق اَلصطناعى

من معوقات استخدام التدقيق الرقمى الحاجة إلى تطوير برامج 
الذكاء اَلصطناعى وفق لتطور نظم معلومات المحاسبة فى 

 محل التدقيق شركات
 بدرجة عالية 26362 4685

من معوقات استخدام التدقيق الرقمى الحاجة إلى تطوير برامج 
الذكاء اَلصطناعى وفق لطبيعة نظم معلومات المحاسبة فى 

 شركات محل التدقيق إَل بوجود نظام للمعلومات محاسبية موحدة
 بدرجة عالية 26392 26482

يات التدقيق الرقمى وفق لمعايير َل يوجد تحديد واضح لتنظيم عمل
 بدرجة عالية 26375 4683 التدقيق

من معوقات استخدام التدقيق الرقمى أنه َل حجية اإلثبات فيما 
 بدرجة عالية 26375 4677 يتعلق بأدلة التدقيق الرقمى

من معوقات استخدام التدقيق الرقمى مشكلة الفترة الزمنية 
 بدرجة عالية 26362 4685 لفترة قصيرةاَلحتفاظ باألدلة اَللكترونية 

من معوقات استخدام التدقيق الرقمى أن بعض منشآت األعمال ما 
 بدرجة عالية 26423 4682 زالت تطبق النظم اليدوية واَللكترونى

 بدرجة عالية 26362 4685عدم ثقة مدقق الحسابات باألنظمة المتعلقة بالذكاء اَلصطناعى 
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 واَلعتماد على برمجيات بسيطة فى عملية التدقيق
عدم توفر الخبرة الكافية فى تقنيات الذكاء اَلصطناعى باستخدام 

 بدرجة عالية 26415 4678 التدقيق الرقمى

معوقات تحد من اَلستفادة من استخدام التدقيق الرقمى فى تحقيق 
 يةبدرجة عال 26389 4681 جودة التدقيق ودعم استراتيجية التدقيق فى شركات التدقيق

( الم وسذي  الحسياية واالغحرالي  المعييرية للفقرا  الم علقة 7ب ابن من ال  وه )
( م   يا  الفقرة 4.70-4.77بيلفر ية الثيلثة، وق   راوح  الم وسذي  الحسياية مي ابن )

وال    غش ل م ثقة م قق الحسيبي  بي،غطمة الم علقة بيل ميا اال ذغيل  واالل مي  لل  
، ابغمي  يا  4.70ل  لملية ال  قبق ل  المر بة ا،ول  وبم وسط حسيا  الغ ارم يي  بسيذة 

الفقرة ال   غ عي من معوقي  اس م ام ال  قبق الرقم  موملة الف رة اللمغية االح فيظ بي، لة 
و لغ الم وسط الحسيا  مم   4.77االلو روغية لف رة ق برة بيلمر بة ا،مبرة وبم وسط حسيا  الغ 

ر م يبي  لبغة ال راسة غحو الموالقة و  ر ة ليلية لل  معوقي  ال    ح  من و وب 4.71
اس م ام ال  قبق االلو روغ  ل  لملية ال  قبق ممي  م مقيرغة الم وسط الحسيا  للبع  مه العجمة 

 (.7ممي هو مابن ل  ال  وه رقم ) "T"( معيير قاوه الفر ية بيس م ام ام بير 2المعييرية )
 "T"(: المتوسطات الحسابية واَلنحرافات المعيارية واختبار 8جدول )

 الدَللة اإلحصائية درجات الحرية Tقيمة  اَلنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى العدد معوقات
7 3654 16174 966122 59 26222 

( ابن الم وسط a < 5.20ب ابن من ال  وه دلجه و و  لروق  ا   اللة مح يلية )
 5.555و  اللة مح يلية ال    T" 26.153"( حبث ال   قيمة 2الحسيا  والعجمة المعييرية )

و ع ا ب م قاوه الفر ية وال    غش لل  دن هغيلك معوقي   ح  من االس في ة من اس م ام 
 ال  قبق االلو روغ  ل   حقبق ملايي ال غيلسية واس را ب ية ال  قبق. 
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 النتائج والتوصيات: الفصل الرابع
وال و يي  ال ج  و   ملبعي، ول لك لق   م  قسيم لج ه ا ال لا الغ يلج الباحث  غيوه 

 ه ا ال لا مل  مي بلج:

 : النتائج.1/4
 : التوصيات.2/4
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 النتائج  1/4
، الباحثلج  وا مي دسفر  لغم غ يلج  حلب  اييغي  ال راسة ال ذايقية ال ج قيم اعي 

 ممي بلج:النتائج يممن لرو 
 و   لجقة  ا   اللة مح يلية ابن  قغيي  ال ميا اال ذغيل  ولملية ال  قبق حبث  -1

موالقة لل  دن اس م ام  قغيي  ال ميا اال ذغيل  الابغ  م يبي  لبغة ال راسة مل  
 ب لم لملية ال  قبق. 

 و   لجقة  ا   اللة مح يلية ابن ال  قبق الرقم  و و ة ال  قبق حبث ابغ  م يبي   -3
موالقة لل  دن اس م ام ال  قبق الرقم  يسعم ل   حقبق  و ة اللبغة ال راسة مل  

 ال  قبق. 
  و   لجقة  ا   اللة مح يلية ابن ال  قبق االلو روغ  و لم مس را ب ية ال  قبق.  -2
  من االس في ة من اس م ام ال  قبق الرقم  ل   حقبق  و ة ال  قبق هغيلك معوقي   ح -4

س را ب ية ال  قبق لو روغية الم م  ة ل  ال  قبق م يلة ولفة الارم يي  اإل ومغعي  ،وا 
مل  الحي ة مل   غطيم لمليي  ال  قبق الرقم  من حبث م  ار القواغبن والمعيببر 

 قم  ل   ق يم م مي  ال  قبق. المعغية ال    غطم اس م ام ال  قبق الر 
من ال ق م بيس م ام  وغولو يي المعلومي  واال  يال  ل ى مغطمي  ا،لميه بوم  مابر  -0

ي   ب ًا ب ذلب من م قق الحسيبي  مواوبة ه ا ورمي  ال  قبق واقعً د علة و لرو لل  
م م مي  ال ذور وال و م غحو االس في ة من  وغولو يي المعلومي  واال  يال  ل   ق ي

 ال  قبق. 
من معوقي  اس م ام الارامج االلو روغية ل  ال  قبق  ولفة وراا دو  ذوير واس ح اث  -6

الارم يي  االلو روغية ال     ذلب دن يمون ل ى م قق الحسيبي  المعرلة العلمية ل  
ولفة م مي  ال  قبق حبث دن الارامج  دهم الارم يي  وال ذايقي  وه ا ق  بلي  من 

 ق   سعم ل  مغ يل بعو معيم ال  قبق.  العيمة
الاييغي   لج ط  و و  مميي  مابرة من الاييغي  المملغة لج قوال  الاييغي ، ومميلن  -7

المعلومي   الاييغي  واس مراج ال ا   الحي ة مل   ذوير د وا   م يل بيلقوة ل حلب 
اس مراج  م لج س م م قغية  بيل ميا اال ذغيلج والمعيرف مغعي، من هغي طعر مييسم 

و  غيفعي و حلبلعي واالس في ة مغعي لج  حقبق  من الاييغي  المعرلة من مميي  هيللة
 . و ة ال  قبق وليي ة مفياة ولعيلية م قق الحسيبي  و  ليم رديم المعغج

ح وو  و  ال ميا اال ذغيلج، من  قغيي   ع   قغيي  الوبمي  الع اية والغطم المابرة -7
 ي ال ج   ع  لم ذايعة مي ة.لل  الع ب  من الملاي
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والمحيسبة حبث دن  لعي  ور لعيه وهيم لج م يه ال موي   قغيي  ال ميا اال ذغيلجمن  -2
اس م امي لج م يال  ال غاؤ بيإللجس  لعي المق رة لل  ال  غبف وال غاؤ، ممي دغعي دوثر

Bankruptcyواالس مرارية ، Going Concernوالعسر الميلج ، Financial 
Distress مل  ال غاؤ بأ اا الورمي   بيإل يلةCorporate Performance 

Prediction،  و ق بر مذر االل مينCredit Risk Estimationواو ويف غش ، 
وليللية لملية  اإل ارة. وبيل يلج لعج د وا  هيمة  سيل  المرا عة لج ليي ة مفياة

 المرا عة.
من المغطمي   من قا  الع ب  اال ذغيلجب م اس م ام  قغيي  ال ميا ا  ح اغم  -15

  ذوير لملية المرا عة. المعغية، ممي ب لم ردى البيحث لج دهمية االل مي  لليم لج
دسيلبب  المحيسبة والمرا عة، بعم   ورا    رياية لل  اس م ام ورمي  وهبلي قييم  -11

يلمارا  ، واالس عيغة باس م ام  قغيي  ال ميا اال ذغيلجالمرا عة الح بثة مي ة 
والمعغية الم م  ة والمابرة، و لك ل أهب  و غمية ق را  المرا عبن  ا،وي يمية
 .لبعيالمير ببن 

 للم مي   اغ  القيلمبن لل  معغة المحيسبة والمرا عة لج م ر   عبل الاغية ال ح ية -13
 ل المعغية اإللو روغية، مث  المرا عة المس مرة وال أوب  لل  الثقة لج مواقه الورمي  ل

 اإلغ رغ  وغطم المحيسبة الفورية.
الق رة لل  ال عيم  مه المويو  ال عبة،  من م يلش  قغيي  ال ميا اال ذغيلج -12

 االو ويف اآللج لألغميط غبر المعرولة، ال عيم  مه ح م مابر من الاييغي ، ال ولفة
 ساية،المر فعة غساية، او ويف معلومي  هيمة غبر م وقعة وممبأة لج المعيمج  المحي

 .الق رة لل  ال علم
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  توصياتال 2/4
، واس عراو ال راسي  لج  وا مي  و   مليم البيحث من غ يلج ال حلب  اإلح يلج 

 ، يق م البيحث م مولة من ال و يي    لمش ليمي بلج: والمرا ه وا،بحيث
 رورة  عليل م راك م قق  الحسيبي  ،همية  قغيي  ال ميا اال ذغيل  بيس م ام  -1

 ق يم م مي  ال  قبق و وره ل   حقبق  و ة لملية ال  قبق لورمي   ل ال  قبق الرقم  
 ال  قبق ل  ابلة  وغولو يي المعلومي . 

م اس را ب يي   رورة  عليل م راك م قق  الحسيبي  ،همية  وغولو يي المعلومي  ل   ل -3
 ال  قبق ل  ابلة  وغولو يي المعلومي . 

 رورة  ذوير ا، اا المعغ  لم قق الحسيبي  ل  م يال  االس في ة من ال  قبق  -2
ملية ال  قبق و مه د لة ال  قبق وا ل ا   قرير ال  قبق من عااللو روغ  ل  ال مذيط ل
 مجه لق  ال ورا  ال  رياية.

لل  االل حيق ا ورا    رياية م م  ة ل  م يه  وغولو يي  و يه م قق  الحسيبي   -4
 واس م امعي ل  ال  قبق. وال ميا اال ذغيلج المعلومي 

 لملية المرا عة. اس م ام  قغيي  ال ميا اال ذغيلج لجاالس في ة من  -0
لج  اس م ام  قغيي  ال ميا اال ذغيلجاس وميه ال راسي  الم م  ة لج م يه  -6

االل مين، ومميلحة لمليي   لية والمحيساية، مث   راسة مميذرمم لف الم يال  المي
 . ايو ا،مواه

مغعي لج  ذوير  م  لل  ح ة بوم  مف   و ور م   قغيي  ال ميا اال ذغيلج راسة  -7
 الم يه المعغج للمحيسبة.

ال  ريب المس مر و  العم  لل  ليي ة الوفياة المعغية لمرا ه الحسيبي  من مجه ال ذوير -7
 سيلبب الح بثة و ذايقي عي المم لفة.لل  ا،
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 قائــــمــــة الـــــمـــــــراجـــــــــع

 أوَلا: المراجع العربية 
  الكتب

 الذبعة ا،ول ،  ار  في للغور، لمين.  ،اَلصطناعى واألنظمة الخبيرةالذكاء ، 3513الر م ، محم  داو القيسم لل ،  .1
 الملك سعو ، المملوة العر ية السعو ية. (. ا،غطمة المابرة، مغوورا  قسم العغ سة الوعر يلية ا يمعة3514، لي ه )الغورلا   .3
 ، القيهرة، م ر.1الو ب الم رية، ط  ار(. ال ميا اإل ذغيلج ثورة لج  قغيي  الع ر، 3512موسی، لا هللا وبجه، دحم  ) .2
 ، ال  قبق وال أوب  ولقي للمعيببر ال ولية لل  قبق،  ار  فيا للغور وال وليه، لمين، ا،ر ن. 3513 معة، دحم  حلم ،  .4
،  ار  في ، الذبعة ا،ول 15،  ذور معيببر ال  قبق وال أوب  ال ولية وقوال  دمجقيي  المعغة، الو يب 3552 معة، دحم  حلم ،  .0

 للغور، لمين. 
، دثر مغعج ال  قبق القيلم لل  مميذر ا،لميه لل   و ة ال  قبق المير  ،  يمعة الورق 3511لو ة، لجا ال بن  يلح محمو ،  .6

 ا،وسط. 
معع  ، "spss ( " مق مة لج الوبمي  الع اية و ذايقي عي لج العلوم اإل  ميلية بيس م ام3512،)العبيس لا  الحمب  محم   .7

 .ال راسي  والبحوث االق  ي ية،  يمعة القيهرة
 ، ال ميا اال ذغيل   لب  الغطم ال مية،  ار المريخ للغور، المملوة العر ية السعو ية، الرييو. 3554غيحغفبغسم ، ميوب ،  .7
 ."ال ميا اال ذغيلج والوبمي  الع اية"، مرمل ال ميا اال ذغيلج للحيسبي ، القيهرة ،(9116)محم  لل  الورقيوى،  .2

  دوريات
مجلة "،  نموذج  مقترح َلستخدام الشبكات العصبية  في التنبؤ باألزمات المالية"  (،3517بغيبر)دحم  حسبن م بلح  سب ،  .1

 . 1، ل  17،  يمعة القيهرة، م ل  رقم كلية اَلقتصاد والعلوم السياسية
 ،"استخدام الشبكات العصبية اَلصطناعية في اكتشاف األخطاء الجوهرية في البيانات المالية" ،(2212)دحم  حلم   معة  .3

 (.26)، كلية تجارة، جامعة المنصورة، العدد األول، المجلد المجلة المصرية للدراسات التجارية
يعتمد على الشبكات العصبية اَلصطناعية لترشيد المكافحة  تطوير نموذج محاسبى(، " 2227دسيمة سعب  لا  ال ي ق، ) .2

 .68، ملية ال  يرة،  يمعة القيهرة، الع  مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين"، الدولية لعمليات غسيل األموال
لمنظمات األعمال أثر التطبيقات اإلدارية للذكاء اَلصطناعي على الميزة التنافسية " ، (2121)دسميا للمج لا  الحمب ،  .4

، ملية   يرة، لعلمية للدراسات والبحوث المالية و التجاريةالمجلة ا ،"بالتطبيق على فروع البنوك التجارية بمدينة المنصورة
 .6، الع  6 يمعة  مييط، الم ل  

 .39جودة األداء المهنى، مجلة المحاسبة، الجمعية السعودية للمحاسبة، العدد  لل ، الرقابة (2005)، بيل ة، سيلم سعب  .0
 ،" دور المراجع الخارجى في التقرير عن القوائم المالية المضللة باستخدام الشبكات العصبية" ، (2226)ا ر غايم ارسيغبوس  .6

 .االوه لع  جامعة بنى سويف، ا ،مجلة الدراسات المالية والتجارية
إمكانية استخدام تقنيات الذكاء اَلصطناعى فى ضبط جودة التدقيق الداخلى، دراسة ميدانية فى ، 3510 مب ، ولثمين،  .7

 . مجلة الجامعة األردنية، الشركات المساهمة العامة األردنية
التدقيق، دراسة مدى تقبل مدققى الحسابات َلستخدام تكنولوجيا المعلومات فى ، 3552م اش، حسيم ال بن،  ييم ولب ،  .7

 .3، الع   25، الم ل  مجلة دراسات للعلوم اإلدارية، ميدانية على أجهزة التدقيق الكبرى فى األردن
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دراسة تطبيقية في : استعمال الشبكات العصبية اَلصطناعية في تحسين فاعلية القوائم المالية"، (9012)روي ذجه لذيا،  .2
 .66المس غ رية،الع  ، الجامعة للدراسات العربية والدوليةمجلة المستنصرية ، "مصرف الشرق األوسط

المجلة ، (، "استخدام الشبكات العصبية اَلصطناعية في مجال المحاسبة والمراجعة "2224سيمية ذلع  لبيس  يب هللا ) .15
 ، ملية   يرة،  يمعة لبن ومس.العلمية لالقتصاد والتجارة

بالتقديرات المحاسبية واألرباح والخسائر المحتملة واَلرتباطات المالية المستقبلية التنبؤ "(، 2223)وعبين بوسف مبيرل  .11
،  يمعة القيهرة، مجلة الدراسات المالية والتجارية"، باستخدام الشبكات العصبية اَلصطناعية وأثر ذلك على عدالة القوائم المالية

 .1الع  
، كالمن الموسع لتدريب الشبكات العصبية ذات التغذية األمامية ""مرشح (، 3513ذيلب وريف  لب ، محمو   سلمين حسبن ) .13

 در ب ، الم ل  الثيغ ، الع   الثيغ .                              –، ملية اال ارة واالق  ي ،  يمعة  جح ال بنمجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واَلقتصادية
نموذج تقنيات الشبكات العصبية في التنبؤ باستمرار الوحدة المحاسبية استخدام " ، (١٠٠٢)ذلع  لا  العطيم م ول ،  .12

   .2،  يمعة ذغذي، الع   تجارة والتمويلللالمجلة العلمية ، " بالتطبيق على شركات قطاع األعمال
بالنموذج اَلقتصادى استخدام الشبكات العصبية اَلصطناعية للتنبؤ (، "3512لا  العطيم لا  الوريم لمر، لولية غيلب لل  ) .14

 .32ملية العغ سة،  يمعة الب رة، ل   -كلية اَلدارة واَلقتصاد"، م لة االق  ي  الملب  ، الكلى
، "التكامل بين نظم الخبرة والشبكات العصبية وأثره على تحسين كفاءة المراجعة الخارجية"، (2169)، معي محج ال بن الوويحج .10

 .2، الع  27،، ملية   يرة،  يمعة لبن ومس، الم ل  المحاسبي الفكرمجلة 
،  راسة مب اغية،  يمعة مدى تطبيق رقابة الجودة فى مكاتب تدقيق الحسابات فى اليمن، 3554ال لع ، وهبب الييس يح ،  .16

 البرموك، ملية االق  ي  والعلوم اإل ارية.
، الع  ان المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، م م  مق رح ل قبيم  و ة د اا ال  قبق، 3511م يه ، ميمين دحم  دمبن،  .17

 الثيلث والرابه، ملية ال  يرة،  يمعة ا،لهر.

  :رسائل علمية
الغطم المابرة لج  و ة ا مي  قرارا  اإل ارة العليي لج ولارة ال حة الفلسذبغية، رسيلة   ور ،(3517) ،داو لاب ، للج .1

 ،  يمعة ا،ق   ب لة،  م ش القيي ة واإل ارة، غلة، للسذبن.ماجستير غير منشورة
والم الميلية اس م ام الوبمي  الع اية اال ذغيلية لج او ويف ا،مذيا ال وهرية لج الق" (، 3510محم  العمرو، ) ،دحم  .3

، ملية االق  ي  والعلوم اال ارية،  يمعة غير منشورة ررسالة ماجستي، للورمي  المسيهمة العيمة ال غيلية ا،ر غية
 البرموك.

 ،غير منشورةدكتوراه رسالة ، ملي ة هغ سة معغة مراقبة الحسيبي  بيس م ام  وغولو يي المعلومي ، 3511دحم ، مع  م ب ،  .2
 ملية اإل ارة واالق  ي ،  يمعة المو  .

،  أثبر م  برا  ابلة ال  قبق المير ية لل   و ة ا، اا المعغ  لم قق  الحسيبي  ل  3513الذوي ، سعيم دورم لمر،  .4
، ملية االق  ي  والعلوم رسالة ماجستير غير منشورة، قذيع غلة،  راسة مب اغية لل  ممي ب م قق  الحسيبي  ل  قذيع غلة

 اال ارية،  يمعة البرموك
المعع  العيل  لل راسي   ،غير منشورةرسالة دكتوراه ،  و ة ال  قبق بيل مي  ال ميا اال ذغيل ، 3510لغار، سيم ،  .0

 المحيساية والميلية،  يمعة ب  ا . 



 

   73 

 

الحسيبي  القيغوغببن ، العوام  المؤثرة ل   و ة   قبق الحسيبي  من و عة غطر م قق  3550داو هبن، ميي  حسن حسبن،  .6
 ال يمعة اإلسجمية ل  غلة.  ،رسالة ماجستير غير منشورة ل  للسذبن،  راسة حيلة ممي ب   قبق الحسيبي  ل  قذيع غلة،

ال و ب  االلو روغ  للاييغي   ، اس م ام دسلوب ال  قبق بمسيل ة الحيسوب ل    قبق غطم3515ال مبل ، ليي  ملف محمو ،  .7
 ملية اإل ارة واالق  ي ،  يمعة المو  . ، غير منشورةماجستير  رسالةالرقيبة الميلية،  المع م ة ل   بوان

(. دثر اس م ام ا،غطمة المابرة لل   ذوير ا، اا لج ال  قبق 3512ال ويك، م عب محم  لهبر والسيلم، محم  دورم ) .7
 ، قسم المحيسبة.،  يمعة لمين العر ية، ملية ا،لميهرسالة ماجستير غير منشورةالمير ج، 

رسالة ، " "إستخدام النظم الخبيرة في التنبؤ إلعداد القوائم المالية المستقبلية(، 3511دمبرة محم  غ بب لا  العليل،) .2
 ، دوي يمية السي ا  للعلوم اإل ارية.ماجيستير

المستقبلية باستخدام الحاسب مدخل مقترح لتطوير فحص القوائم المالية " ،(١٠٢٠)وليا محم  لا  الحمب  لا  الرحمن،  .15
دارة رسالة ماجيستير، "اَّللى  .ا،لميه،  يمعة حلوان، كلية التجارة وا 

 مؤتمرات
دراسة إختبارية َلستخدام الشبكات العصبية لتطوير دور مراقب الحسابات في  " ،(١٠٢١)  ، ااريا ر غايم درسيغبوس .1

العلم  السغوى الحي ى لور  ميا ا،لميه واق  ي  المعرلة،  يمعة اللي وغة ، المؤ مر " التقرير عن القوائم المالية المضللة
 .ا،ر غية

، ق م  استخدام الذكاء اَلصطناعى والتقنيات الحاسوبية فى التدقيق، 3511لغار وآه يحب  سيم   بير، دحم  هيوم،  .3
  .ميليةه ه ال راسة ل  المؤ مر العلم  ا،وه للمعع  العيل  لل راسي  المحيساية وال

المؤ مر العلم  "التنبؤ باألزمات المالية فى المصارف العراقية باستخدام الشبكات العصبية"، (،3517م ذف  بوسف، ) .2
 السغوى الثيلث، ملية وط العرب، ال يمعة ا،هلية.

، وميدانيةالذكاء اإلصطناعي بين الواقع والمأمول: دراسة تقنية (. 3517قمورة، سيمية ومحم ، بيو ومروش، حبلية ) .4
 غولمار، ال لالر. 37-36المل ق  ال ولج "ال ميا اإل ذغيلج:  ح    ب  للقيغون"، 
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