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املخلص :
هدف البحث إلى تعريف دور تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التدقيق ودعم استراتيجية التدقيق
املستخدمة في شركات تدقيق الحسابات في مملكة البحرين من خالل اختبار مجموعة فرضيات تناولت دور تقنيات الذكاء االصطناعي في تحقيق جودة
التدقيق من جهة ودعمها في تحقيق استراتيجية التدقيق من جهة اخرى في شركات التدقيق في مملكة البحرين ،وبين البحث أهمية استخدام التدقيق
الرقمي في جودة عملية التدقيق ودعم استراتيجية التدقيق في شركات التدقيق العاملة في مملكة البحرين ،وتوصل البحث إلى أن استخدم تقنيات
الذكاء االصطناعي يسهم في تحقيق جودة في عملية التدقيق و كذلك يسهم أيضا في دعم تطبيق استراتيجية التدقيق في مملكة البحرين وعلى ضوء
النتائج قدم الباحثين عدد من التوصيات أبرزها :االهتمام بتقنيات الذكاء االصطناعي ودورها باستخدام التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التدقيق
فضال عن دعمها الستراتيجية التدقيق في شركات التدقيق العاملة في مملكة البحرين.
الكلمات االفتتاحية :الذكاء االصطناعي؛ التدقيق الرقمي؛ جودة التدقيق؛ استراتيجيات التدقيق؛ شركات التدقيق في البحرين.

املقدمة:
أدى التطور في ذكاء االعمال واستخدام الحواسيب الى زيادة االهتمام باستخدام التقنيات الحديثة في عملية التدقيق ،اذ يؤدي ذلك الى التغلب
في بعض جوانب القصور البشري عند ممارسة الحكم املنهي ،وينعكس ذلك على تحسين كفاءة وفاعليه عملية التدقيق ،إذ أن منهجيات التدقيق
الجديدة تتبنى مفهوم املخاطر والذي يتضمن بعدا ًاستراتيجيا ً فيما يتعلق بقدرة الوحدة االقتصادية على تحقيق أهدافها ،االمر الذي يتطلب من
مدققي الحسابات االعتماد على التكنولوجيا املتقدمة التي يمكن أن تحدد العوامل التي تمنع الوحدة من تحقيق أهدافها.
تساهم تقنيات ذكاء االعمال في بناء املؤسسات وخدمة الزبائن واملنافسة في السوق اإلعمال ،وتساعد تكنولوجيا املعلومات في اتخاذ قرارات
وتحسين اإلنتاجية لدى منظمات األعمال ،وتعتبر من أهم الوسائل املستخدمة في املنشآت األعمال في تقديم خدماتها وإنتاج املنتجات في معالجة
البيانات واألحداث االقتصادية وقد أثر استخدام املعلومات املؤتمتة على األنظمة املالية واملحاسبية وضوابط الرقابة الداخلية في منشئات األعمال
واألمر الذي ترتب عليه إلزامية دخول تقنيات الذكاء االصطناعي في أداء أعمال التدقيق و ظهر ما يسمى التدقيق الرقمي وظهور املعايير املهنية التي
ترشد و توجه طرق التعامل مع هذه األنظمة عند تدقيق الحسابات في بيئة املعلومات املؤتمتة ،اذ تساعد عملية التدقيق الرقمي باستخدام تقنيات
الذكاء االصطناعي في تحسين كفاءة وفعالية عملية التدقيق الخارجي ،وانجاز مهام التدقيق الخارجي بأقل وقت و بكلفة اقل األمر الذي يسهم في تحسين
كفاءة جودة خدمات التدقيق ودعم استراتيجية التدقيق و تقليل مخاطر التدقيق ،و زيادة ربحية شركات التدقيق و الحصة السوقية لشركات
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التدقيق ،ومن هنا تأتي فكرة البحث في بيان مدى مساهمة التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التدقيق لشركات تدقيق الحسابات ودعم استراتيجية
التدقيق بالتطبيق على الشركات العاملة في مملكة البحرين ويتضمن الفصل االول ما يلي:
أهمية البحث:
تكمن أهمية هذه البحث في كونه يتناول موضوع من أحدث املوضوعات التي تناولت الربط بين عدة مواضيع حيوية وهي تقنيات الذكاء
االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي وعالقته في تحقيق جودة التدقيق ودعم استراتيجية التدقيق لشركات تدقيق الحسابات في مملكة البحرين ،اذ
ً
أن قطاع تدقيق الحسابات يعتبر من القطاعات املهمة في إضفاء الثقة على البيانات املالية ،وهذه التنافسية عالية جدا ،األمر الذي يتطلب وجود
عوامل تجعل من شركات التدقيق تقدم خدمات ذات جودة عالية أكثر من غيرها من خالل استخدام التدقيق الرقمي في أداء خدمات التدقيق ،وتأتي
أهمية هذا البحث في انه تناول موضوع مهم وحديث وهو دور استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في عمليات التدقيق كأداة لدعم استراتيجية التدقيق
ولتحقيق جودة التدقيق في شركات تدقيق الحسابات.
أهداف البحث:
 .1التعرف على اإلطار املفاهيمي للذكاء االصطناعي.
 .2توضيح ماهية وأساليب ومفهوم التدقيق الرقمي.
 .3بيان دور وأهمية التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين.
 .4بيان دور وأهمية التدقيق الرقمي في دعم استراتيجية التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين.
 .5بيان معوقات استخدام وتطبيق التدقيق الرقمي في شركات التدقيق في مملكة البحرين.
مشكلة البحث:
إن شركات التدقيق في سعيها لتحقيق جودة التدقيق تخضع ملجموعة من العوامل والقيود الداخلية والخارجية ولعل واحدة منها إن لم يكن
أهمها التدقيق الرقمي ،وتكمن مشكلة البحث في االجابة عن التساؤل االتي:
 .1ما دور تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التدقيق من وجهة نظر مدققي الحسابات
 .2ما دور تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي في دعم استراتيجية التدقيق من وجهة نظر مدققي الحسابات.
فرضيات البحث:
يسعى هذا البحث إلى اختبار الفرضيات التالية:
 .1الفرضية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي وبين عملية التدقيق في شركات
تدقيق الحسابات في مملكة البحرين.
 .2الفرضية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي وبين تحقيق جودة التدقيق في
شركات تدقيق الحسابات في مملكة البحرين.
 .3الفرضية الثالثة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي وبين دعم استراتيجية التدقيق في
شركات تدقيق الحسابات في مملكة البحرين.
 .4الفرضية الرابعة :ال توجد معوقات تحد من االستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التدقيق
واستراتيجية التدقيق في شركات تدقيق الحسابات في مملكة البحرين.
أنموذج البحث:
تم اعداد أنموذج افتراضيا للبحث استمدت متغيراته من الدراسات النظرية ذات العالقة إذ يشير النموذج إلى وجود عالقة ارتباط بين
متغيراته ،فضال عن تأثير باتجاه واحد لتقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي بوصفه متغيرا مستقال في تحقيق جودة التدقيق ودعم
استراتيجية التدقيق بوصفهما متغيرات معتمدة.
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املتغير املستقل

املتغير التابع

تقنيات الذكاء االصطناعي
باستخدام التدقيق الرقمي

-1جودة التدقيق
-2استراتيجية التدقيق
شكل( :)1أنموذج الدراسة

منهجية وأسلوب البحث:
ً
ً
لتحقيق أهداف البحث استخدم املنهج الوصفي والتحليلي ،الذي يعتمد على دراسة الواقع او الظاهرة ويهتم بوصفها وصفا دقيقا وكميا ،ومن
خالل استخدام األسلوب التطبيقي ،وقد تم جمع البيانات واملعلومات ،وتم االستعانة بما متوفر من مراجع ودوريات وشبكة االنترنت في تغطية الجانب
النظري فيما اعتمدت استمارة االستبانة في الجانب التطبيقي التي تعد الوسيلة الرئيسة إذ تمت صياغة فقراتها بما يتالءم مع متغيرات البحث
باالستفادة من الدراسات املذكورة في الجانب النظري التي تناولت تلك املتغيرات وقد روعي في صياغة فقرات االستبانة البساطة والوضوح فضال عن
إخضاعها لالختبارات العلمية واملوضوعية لقياس ثباتها وصدقها الظاهري.
عينة ومجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث من جميع شركات تدقيق الحسابات العاملة في مملكة البحرين البالغة (  17شركة) حسب ما ورد في التقرير السنوي
لوزارة التجارة والصناعة – مسجل الشركات ،للشركات املسجلة لعام  ،2019وتضم هذه الشركات  118مدقق حسابات وتم اختيار عينة عشوائية من
 85مدقق حسابات من  17شركة تدقيق مجازة في مملكة البحرين.
أدوات البحث ومصادرجمع البيانات:
اعتمد الباحثين على نوعين من مصادر املعلومات هما املصادر الثانوية مثل كتب اإلدارة والتدقيق والرقابة املالية واملحاسبة وتقنيات الذكاء
االصطناعي والتدقيق الرقمي واملواد العلمية والنشرات والدوريات املتخصصة التي تبحث في موضوع الذكاء االصطناعي والتدقيق الرقمي وجودة
التدقيق واستراتيجية التدقيق ،كذلك املصادر األولية من خالل تصميم وتطوير استبانة خطية ملوضوع البحث الحالي ،وللتأكد من صدق األداة وقدرتها
على قياس متغيرات الدراسة ،فقد تم عرضها على هيئة محكمين من أساتذة املحاسبة واملختصين وذوي الخبرة ،فضال الى أنه تم استخراج معامل كرو
نباخ الفا لالتساق الداخلي اذ بلغ (  )% 97.1وهي نسبة جيدة جدا يعتمد عليها في اعتماد نتائج البحث الحالي.
تعريفات إجرائية:
الذكاء االصطناعي :هو أحد علوم الحاسب االلي الحديثة التي تبحث عن أساليب متطورة وتصميم أنظمة ذكية تعطي نفس الخصائص التي نعرفها
والتي تتشابه ولو في حدود ضيقه تلك التي تنسب الى الذكاء اإلنساني.
التدقيق الرقمي :استخدام برامج تدقيقية مؤتمتة في عملية التدقيق لفحص وتحقق وتقرير عملية التدقيق.
جودة التدقيق :هو إمكانية تحقيق أقص ى منفعة ممكنة من عملية التدقيق من خالل مجموعة من السياسات واإلجراءات التي يمارسها مدقق
الحسابات اثناء عمله وبما يتفق مع معايير التدقيق.
استراتيجية التدقيق :الخطة التي يضعها املدقق بهدف انجاز عمليه التدقيق خالل فتره محددة يعمد املدقق الى توزيع العمل بين املدققين بحسب
طبيعة العمل التدقيقي من خالل برنامج تنفيذي بعكس اهداف الخطة على شكل إجراءات عملية يمكن تتبعها واالشراف على تنفيذها.
الدراسات السابقة:
 دراسة الذنيبات( )2002بعنوان مدى وفاعلية استخدام تكنولوجيا املعلومات في عملية التدقيق في األردن تهدف الدراسة الى بيان اهمية تقنية
املعلومات في عملية التدقيق واثرها في كفاءة عملية التدقيق وفاعليتها وتوصلت الدراسة الى ان مدققي الحسابات في األردن يستخدمون تكنولوجيا
املعلومات في مجاالت التخطيط وتوثيق العمليات.
 دراسة عبد املجيد( )2009بعنوان استخدام الذكاء االصطناعي في تطبيقات الهندسة امليكانيكية) (دراسة مقارنة )وتهدف الدراسة الى التعرف على
أثر استخدام الذكاء االصطناعي في تطبيقات الهندسة الكهربائية ،وخلصت الدراسة الى وجود أثر لتقنيات الذكاء االصطناعي التي استخدمت في
تطبيقات الهندسة الكهربائية ،اذ قام الباحث باختيار تقنية املنطق الضبابي وذلك ملرونة هذا التطبيق في صياغة القوانين بينما قد نحتاج الى عدد
كبير من الخطوات البرمجية فيما لو استخدمنا تطبيق الشبكة العصبية الصناعية او قد نحتاج الى عمليات حسابية معقدة جدا وتوصلت الدراسة
الى ان تقنية الشبكة العصبية تميل الى تمثيل املعلومات اذ يكون لدينا عدد اكبر من املعلومات وينصح باستخدام الشبكة العصبية في املشاريع
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 دراسة(عنبر وآل يحيى )2011،بعنوان" :استخدام الذكاء االصطناعي والتقنيات الحاسوبية في التدقيق وهدفت هذه الدراسة الى :تقديم برنامج
تدقيق الكتروني متكامل وتطبيقه باستخدام الحاسوب اإللكتروني وتحديد أهم التحديات والصعوبات التي تواجه هذا التطبيق واملشاكل الناجمة
عن ذلك ،فضال عن بيان مجاالت االستفادة من الذكاء االصطناعي والتقنيات الحاسوبية في إنجاز عملية التدقيق وتوص ي الدراسة تشجيع العمل
ُ
على ادخال تقنيات الذكاء االصطناعي األخرى في عملية التدقيق ،واستخدام الحاسوب في تنفيذ العمليات املنطقية لعمل التحليالت الرياضية
مباشرة من واقع السجالت اإللكترونية.
 دراسة اليونس(  )2012املوسومة " استخدام تقانة الذكاء االصطناعي في إعادة هندسة العمليات وهدفت هذه الدراسة توضيح أهمية استخدام
تقانة الذكاء االصطناعي وإعادة هندسة العمليات في الشركة العامة لصناعة االدوية واملستلزمات الطبية في نينوى ،وقد توصلت هذه الدراسة الى
تقانة الذكاء االصطناعي يمكن لها أن تساعد املدراء في الشركة قيد البحث في عملية اتخاذ القرار املناسب في الوقت املناسب ،كما توصلت الدراسة
الى يجب على الشركة قيد البحث اعتماد التقانات الحديثة في كل عملياتها وباألخص تقانة الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة والشبكات العصبية .
 دراسة الصصاونة ( )2013هدفت الدراسة دور التدقيق الرقمي في تحقيق املزايا التنافسية في شركات التدقيق في اململكة االردنية الهاشمية من
خالل اختبار مجموعة فرضيات تناولت دور التدقيق الرقمي في تحقيق ابعاد امليزة التنافسية في مكاتب التدقيق وبينت الدراسة املعوقات التي تحد
من االستفادة من استخدام التدقيق االلكتروني في تحقيق مزايا التنافسية في شركات التدقيق في اململكة االردنية الهاشمية ،وقد توصلت الدراسة
الى ان استخدام التدقيق الرقمي يسهم في تحقيق املزايا التنافسية من خفض في التكلفة والجودة واملرونة والحصة السوقية وتوصلت الدراسة الى
ان هناك معوقات تحد من استخدام التدقيق االلكتروني منها تكلفة البرمجيات املتخصصة بتدقيق وارتفاع اسعار برامج عامة وعدم مالئمتها لكافة
منشئات االعمال اضافة الى الحاجة الى التأهيل العلمي والعملي ملدقق الحسابات.
 دراسة عنبر( )2015املوسومة جودة التدقيق باعتماد الذكاء االصطناعي ويهدف البحث الى اعداد برنامج الكتروني يقوم بأعمال التدقيق كافة
ابتداء بالتخطيط ومرورا باختيار حجم العينات وتوثيق أوراق العمل وانتهاء بالحصول على مسودة التقرير وتقرير تقويم اداء العمل الرقابي انطالقا
من فرضية مفادها( ان اعتماد تقنية الذكاء االصطناعي في مراحل عملية تدقيق الحسابات سيؤدي الى انجاح مهمة التدقيق وتحسين مستوى
جودتها) وتم التوصل الى مجموعة من االستنتاجات منها قصور استغالل التسهيالت التي يقدمها الحاسب االلي في التدقيق لترشيد الجهد املبذول
واالقتصاد في الوقت املستغرق ألداء العمل التدقيقي وتوص ي الدراسة بضرورة تبني القائمين على مهنة التدقيق أتمتة العمل الرقابي باالعتماد على
أسلوب الذكاء االصطناعي ملا يحققه من سرعة االنجاز والدقة في استخالص النتائج وكذلك امكانية اعتماد البرنامج املقترح املبني على أساس الذكاء
االصطناعي كمرحلة اولى ودراسة تطويره من قبل الجهات الرقابية بما يتالءم مع التطورات.
 دراسة (عثمان وجميل (2015 ،هدفت الدراسة الى التعرف على امكانية استخدام تقنيات الذكاء الصناعي في ضبط جودة التدقيق الداخلي في
الشركات املساهمة العامة األردنية ،وأشتمل مجتمع الدراسة على جميع الشركات املساهمة العامة ،اما العينة فتكونت من ( )188مستجيب يمثلون
املديرين املاليين ورؤساء أقسام املحاسبة ومدراء التدقيق الداخلي والعاملين في اقسام املحاسبة والتدقيق الداخلي في هذه الشركات وخلصت
الدراسة الى وجود أثر الستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في ضبط جودة التدقيق الداخلي ،وعلى ضوء النتائج قدم الباحثان عددا من التوصيات
اهمها االهتمام بالذكاء االصطناعي والتأكيد على امكانية استخدامه في الشركات املساهمة العامة واالهتمام بصورة أكثر في استخدام برمجيات
تكنولوجية متطورة ،وكذلك اجهزة ومعدات تكنولوجية لتطوير عمليات التدقيق الداخلي.
وتختلف دراستنا عن الدراسات السابقة انها تقيس متغيرات مستقلة وتابعة لم يتم قياسها سابقا وانها مطبقة في شركات التدقيق في مملكة البحرين
بينما الدراسات السابقة تناولت متغيرات اخرى وطبقت في العراق واالردن.

املبحث األول :اإلطارالنظري لتقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي
املطلب االول :الذكاء االصطناعي (فكرة عامة)
الذكاء االصطناعي علم معرفي حديثا اذ ترجع جذور البحوث الخاصة بالذكاء االصطناعي إلى االربعينات مع انتشار الحاسبات واستخدامها
وتركيز االهتمام في بداية الخمسينات على الشبكات العصبية ،وفي الستينات نشاط البحث يتوجه نحو النظم املبينة على تمثيل املعرفة الذي استمر
العمل به في خالل السبعينات ومع بداية الثمانينات وبعد اعالن املشروع الياباني الذي تبنى الجيل الخامس للحاسبات حدثت طفره كبيرة في بحوث
الذكاء االصطناعي( .جميل وعثمان(243 :2015،
ويعرف علم الذكاء الصناعي هو طريقة لتفكير (أي خوارزميات) بكيفية جعل الحاسوب يقوم بحل املشكالت ،لذا فان برامج وأنظمة الذكاء
االصط ناعي يتم ترجمتها باي لغة من لغات البرمجة ،اال انه توجد بعض لغات البرمجة املخصصة لكتابة برامج وأنظمة الذكاء االصطناعي الن فيها
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تسهيالت للمبرمج ،اذ يقوم املبرمج غالبا بكتابة البيانات أو باألحرى :عملية تمثيل البيانات وتقوم اللغة بعميلة البحث .وأشهر هذه اللغات :لغة برولوج
ولغة ليسب (الحسيني.)173 :2002:،
ويعمل الذكاء االصط ناعي معتمدا على مبدأ مضاهاة التشكيالت التي يمكن بواسطته وصف األشياء واالحداث والعمليات باستخدام خواصها
الكيفية وعالقتها املنطقية والحسابية ،ف هو علم يبحث في كيفية جعل الحاسب يؤدي االعمال التي يؤديها البشر بطريقة اقل منهم (عبد املجيد،
.)17:2009
ان الذكاء االصطناعي هو جزء من علوم الحاسب يهدف الى تصميم أنظمة ذكية تعطى نفس الخصائص التي نعرفها بالذكاء في السلوك
اإلنساني ،وهو يعمل معتمدا على مبدأ مضاهاة التشكيالت التي يمكن بواسطته وصف األشياء واالحداث والعمليات باستخدام خواصها الكيفية
وعالقتها املنطقية والحسابية(جميل وعثمان)9 :2015،
املطلب الثاني :مفهوم الذكاء االصطناعي
ً
يحاول العلماء الباحثون في الذكاء االصطناعي جعل اآلالت واالجهزة تعرضسلوكا نسميه "سلوك ذكي" نالحظه عند االنسان ،وإذ أن هذه االلة
ً
هي غالبا جهازحاسوب فإن الذكاء االصطناعي يعد أحد فروع علم الحاسوب ،ويعرف الذكاءاالصطناعي بأنه فرع من علم الحاسوب يهتم بدراسة و
صناعة أنظمة حاسوبية تعرضبعض صيغ الذكاء ،بمعنى أنظمة تتعلم مفاهيم ومهام جديدة وأنظمة يمكنها أن تفكر وتستنبط استنتاجات مفيدة
ً
حول العالم الذي نعيش فيه ،وأنظمة تستوعب اللغات الطبيعية وتالحظ و تفهم املناظر املرئية ،وأنظمة يمكنها إنجاز أعمال تتطلب ذكاء بشريا .
(الرتمي)2012 ،
وقد عرف نيجنفيتسكي الذكاء االصطناعي بأنه (املقدرة على التعلم والفهم وحل املشكالت واتخاذ القرارات) ،وعرف آالن تورنج السلوك الذكي
للحاسب بأنه (املقدرة على تحقيق أداء مهمة إدراكية على مستوى البشر) (نيجنفيتسكي ،)26 :2004 ،يدل الجزء الثاني من املصطلح " االصطناعي "
أنه مصنوع من قبل اإلنسان.
وقد عرفه دهراوي بأنه (أحد تطبيقات علم الحاسبات االلية والذي يهتم ببناء البرامج القادرة على أداء املهام التي تتطلب أداؤها أشخاص أذكياء
مثل االستنتاج املنطقي ( دهراوي ) 391 : 1998 ،
ويعرف عنبر الذكاء االصطناعي بأنه (أحد تطبيقات الحاسب االلي يهتم ببناء برامج قادرة على دراسة وتنفيذ النشاطات املتكررة التي يقوم بها
االنسان) (عنبر)82 : 2015 ،
ً
بناء على ما تقدم يرى الباحثان أن هذا العلم يهدف إلى فهم العمليات الذهنية املعقدة التي يقوم بها العقل البشري أثناء ممارسته لعملية
التفكير ،ومن ثم ترجمة هذه العمليات الذهنية إلى ما يوازيها من عمليات محاسبية تزيد من قدرة الحاسب اآللي على حل املشكالت املعقدة.

املبحث الثاني :التدقيق الرقمي ودوره في تحقيق الجودة

ً
ً
يسعى الناس -حكاما ومحكومين -في الظروف العادية دائما إلى تحقيق الجودة مينا (  )37 :2012ذلك املصطلح الذي غدا محط اهتمام الجميع
ً
في اآلونة األخيرة ،وأصبحت الوحدات االقتصادية على اختالفها تضعه نصب أعينها لتحقيق امليزة التنافسية وخاصة مع اجتياح العوملة اجتياحا ال يبقي
وال يذر (الرفاعي وآخرون .)1021 :2012 ،ولقد صاغ علماء العصر والباحثين تعريفاتهم في (الجودة) بصيغ كثيرة كونها مفهوم يصعب تحديده بدقة وال
يوجد اتفاق على كيفية قياسه ،ألن الجودة ال توجد بمعزل عن سياق استعمالها ،واألحكام حولها تتباين بحسب وجهة نظر الشخص الذي يطلب منه
ً
الحكم عليها وبحسب الغرض من إصدار الحكم ،فضال عن إن للجودة مركبات كثيرة تحدد مستواها ودرجة تميزها ،ومع ذلك البد من تحديد مفهومها
بدقة ،إذ من دون ذلك يصعب قياسها أو تقييمها أو الحصول عليها أبو زينة( ،)2473 :2011فقد عرفها إنها "جملة الجهود التي يبذلها القائمين على أمر
املؤسسات بغرض تطوير وتحسين مخرجاتها في ضوء االتجاهات العاملية للجودة الشاملة " (شعلة وحكيم ،)5 :2007 ،بينما عرفها بعضهم اآلخر إنها
"التفوق في األداء إلسعاد املستهلكين عن طريق عمل املديرين واملوظفين مع بعضهم البعض من أجل تزويد املستهلكين بجودة ذات قيمة عن طريق تأدية
العمل الصحيح وبالشكل الصحيح ومن املرة األولى وفى كل وقت" )أبو هين.)44-43 :2005 ،
اما في مجال التدقيق فقد ظهر مصطلح(جودة التدقيق  )Auditing Qualityالذي يشير إلى خاصية الرأي املنهي للمدقق الخارجي عند تدقيق
ً
البيانات املالية ،وذلك في حدود القيود العملية واالقتصادية لبيئة التدقيق ،وعلى ذلك فإن إشباع هذه االحتياجات ُيعد هدفا للجودة واملرشد األساس
لتطوير وتحسين الرأي املنهي للمدقق الخارجي كلما سمحت بذلك القيود العملية واالقتصادية ،كما إن جعل تحقيق رغبات مستخدمي البيانات املالية
ً
مقياسا لدرجة جودة التدقيق يجعل مهنة التدقيق تحيط باحتياجاتهم وتعمل على إعادة النظر باملعايير املهنية بصورة مستمرة وبما يكفل تلبية تلك
االحتياجات ،مما يسهم بالنتيجة في سد الفجوة بين ما تقدمه املهنة وبين توقعات مستخدمي البيانات املالية ،ومن ثم زيادة رضاء املجتمع عن املهنة
(حسنين وقطب.)395 :2003 ،
19

Global Journal of Economics and Business, 8(1)(2020),15-31

دور تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي يف حتقيق جودة التدقيق....

عمار السامرائي & نادية الشريدة

املطلب االول :مفهوم جودة التدقيق
ً
ُيعد مفهوم جودة التدقيق من املفاهيم الحديثة نسبيا ،ومن املوضوعات املهمة واملتجددة وتزداد أهميته عندما يبدي مدقق الحسابات رأي
منهي مخالف لحقيقية القوائم املالية ويؤدي الى نتائج خطيرة ومضللة ملتخذي القرارات  ،وبهذا الصدد يمكن التمييز بين ثالثة اتجاهات (أحمد: 2009 ،
:)16
ُ
 .1االتجاه االول :يتمثل في االتجاه املالي أو االتجاه الذي تتبناه املنظمات املهنية ذات الصلة بتدقيق الحسابات ،إذ تتوقف جودة التدقيق بالنسبة
لهذه املنظمات على مدى التزام املدققين باملعايير املهنية التي تصدرها هذه املنظمات.
 .2االتجاه الثانيُ :يتمثل في التركيز على فريق العمل ،إذ يتم تنفيذ عملية التدقيق عن طريق فريق من املهنيين مكون بشكل عام من الشريك الذي يكون
مسؤوال ًعن العملية ،ثم مدير يتولى التخطيط ،وكبير املدققين الذي يتولى االشراف على املساعدين في تنفيذ العمل وجمع االدلة ،وتنعكس جودة
عملية التدقيق عن طريق مدى االلتزام بالخطط والبرامج املوضوعة.
 .3االتجاه الثالث :ويركز على نتائج عملية التدقيق ،إذ ُتتمثل جودة التدقيق في قيام املدقق باكتشاف األخطاء والثغرات في النظام املحاسبي للعميل،
وتقليل خطر وجود االخطاء في البيانات املالية الى أدنى درجة ممكنة في ضوء االتعاب املتفق عليها ،أي كلما زاد احتمال اكتشاف االخطاء الجوهرية
كلما زادت معه جودة التدقيق والعكس صحيح ،كما صنف ( )Simmunic & stein, 1987جودة التدقيق من حيث البعد الزمني الى نوعين
(الطويل:)35 :2012،
 جودة قبلية للتدقيق :ويتحدد هذا النوع من الجودة عند التعاقد مع العميل وتعرف بأنها احتمال أن يكشف تقرير املدقق عن االخطاء
واملخالفات الجوهرية املوجودة بالقوائم املالية.
 جودة بعدية للتدقيق :ويتحدد هذا النوع من الجودة عندما يقدم املدقق رايه املنهي بأنه احتمال خلو القوائم املالية من االخطاء واملخالفات
الجوهرية بخالف التي تم التقرير عنها ،ويعتمد ذلك بدرجة أساسية على استقالل املدقق ومقدرته في تحمل الضغوط التي يواجهها في العمل.
ويرى اخرون ان جودة التدقيق تتعلق بالنقاط األتية (عودة)14 :2011،
 .1مدى قدرة املدقق على اكتشاف االخطاء واملخالفات الخارجية.
 .2درجة الثقة التي يقدمها املدقق ملستخدمي القوائم املالية من خالل دقة املعلومات املقدمة وخلو القوائم املالية من أي تحريفات وأخطاء جوهرية.
 .3تخفيض خطر االكتشاف الى الحد الذي يكون عنده مستوى خطر التدقيق املقبول منخفض الى أقص ى درجة.
 .4مدى التزام املدقق الخارجي باملعايير املهنية.
 .5احتواء خدمة التدقيق الخارجي على جميع الصفات والخصائص التي تتوقعها جميع أطراف بيئة التدقيق.
ولقد وردت لجودة التدقيق تعريفات كثيرة ،فقد عرفت بأنها "الطرق املستخدمة للتأكد من اداء املدقق مسؤولياته املهنية "ارينزولوبك ( ،2005
ً
ُ َّ
 ،)44كما عرفت بأنها "االحتمال الذي سيكتشف فيه املدقق الخرق في النظام املحاسبي للعميل ،ويقدم تقريرا عن هذا الخرق"De Angelo, 1981: ( ،
 .)186كما إن  Willingham & Jacobsonقد اقترحا بأن أفضل وسيلة لتعريف جودة التدقيق يكون من خالل ربطها بخطر عملية التدقيق Audit Risk
ومن ثم فهي تكون عندما يقلل املحاسب القانوني خطر االكتشاف  Detection Riskإلى الحد الذي يكون عنده مستوى خطر التدقيق املقبول
َ
منخفضا إلى أقص ى درجة ممكنة (أبو هين.)47 : 2005 ،
Acceptable Audit Risk
ً
كما عرف عنبر جودة التدقيق بأنها" الوسائل واالجراءات التي يعتمدها مكتب التدقيق للتأكد من مقابلةة املسةؤوليات املهنيةة املختلفةة فضةال عةن
قواعد وآداب السلوك املنهي الصادرة عن املنظمات املهنية وضةوابط رقابةة الجةودة مةن خةالل تقليةل مخةاطر االكتشةاف الةى أقصة ى درجةة ممكنةة وذلةك مةن
خالل تصميم إجراءات ووضع معايير للتغلب على املشاكل املصاحبة للعمليات التدقيقية ".
من التعريفات السابقة يالحظ بأن الجودة تعتمد على شرطين أساسيين هما (أبو هين:)46 :2005 ،
 .1اكتشاف األخطاء والثغرات في النظام املحاسبي للعميل ،بمعنى أنه كلما زاد كشف الغش والتحريفات الجوهرية كلما زادت معه جودة التدقيق
والعكس صحيح.
 .2التوصل الى الرأي النهائي لعملية التدقيق.
ُ
وتعد جودة التدقيق من االمور الصعبة وذلك الختالف طبيعة خدمات التدقيق عن الخدمات االخرى وتعدد االطراف املستفيدين من هذه
ُ
الخدمة ،وعلى الرغم من ذلك فأن جودة التدقيق تعد مطلب أساس ي لكل االطراف واملستفيدين من خدمة التدقيق ألسباب عدة (الطويل:2012 ،
()24مجاهد:) 252 : 2011،
 .1يراعي املدقق إتمام عملية التدقيق بأعلى جودة ممكنة لكي يمكنه إضفاء اعلى ثقة ممكنة على تقريره.
 .2تحتاج الشركة تحت التدقيق الى إضفاء الثقة على بياناتها املالية لذا فهي تحتاج ألن تتم عملية التدقيق بأعلى جودة ممكنة.
 .3ترى املنظمات املهنية إن جودة أداء عمليات التدقيق تضمن وفاء مهنة التدقيق بمسؤولياتها اتجاه كل املستفيدين.
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 .4بالنظر لشدة التنافس بين شركات التدقيق فقد توجهت رؤية كل من املدققين والعمالء الى جودة عملية التدقيق يتم بها تمييز املدقق عن غيره من
املنافسين (مزاولي املهنة).
مما تقدم ،يتضح بأنه لكي يتم تحقيق الجودة في عملية التدقيق فينبغي أداء العمل بمستوى عالي وبكفاءة وفاعلية على وفق املعايير املهنية
للتدقيق واملتطلبات االخالقية  ،مما يحقق لألطراف املستفيدة األهداف املتوخاة من تنفيذ مهمة التدقيق.
املطلب الثاني :السلبيات املتوخاة في حالة عدم وجود الجودة في التدقيق
تواجه املدقق نوعين رئيسين من التحديات واالخطار ُ
واملتمثلة باآلتي (التميمي والساعدي)99: 2014 ،
 .1االخطار الخاصة بمكاتب أو شركات التدقيق:
 .2تدني سمعة مكاتب أو شركات التدقيق.
 .3انخفاض االيرادات التي يمكن ان تحصل عليها مكاتب او شركات التدقيق.
 .4احتمالية تعرض مكاتب او شركات التدقيق للمسؤولية القانونية.
 .5احتمالية فقدان استقاللية مكاتب او شركات التدقيق عن الجهة موضوع التدقيق.
 .6االخطار التي ترتبط بمستخدمي البيانات املالية :وتشمل االخطار أو الخسائر التي تواجه املستفيدين من البيانات املالية بسبب اتخاذ قرارات بناءً
على تقارير واطئة الجودة.
املطلب الثالث :أهمية واهداف جودة التدقيق
ً
أوال :اهمية جودة التدقيق:
يشير مصطلح (جودة التدقيق) بأنه "مجموعة السياسات واإلجراءات املصممة في لتحقيق رقابة الجودة في املكاتب التي تؤدي خدمات التدقيق
للمعلومات املالية التاريخية وعمليات التأكيد االخرى والخدمات ذات العالقة واالجراءات الالزمة لتحقيق ومتابعة االمتثال لهذه السياسات " (جمعة،
 ، (31 : 2009ويمكن تحديد أهمية رقابة الجودة من خالل اآلتي( باعجة  () 29: 2005 ،القيق:)27:2012،
 .1االلتزام بمعايير التدقيق .
 .2العمل على تضييق فجوة التوقع .
 .3االهتمام بأوراق العمل وسريتها.
 .4تشجيع العمل بروح الفريق.
 .5التعاقد مع املدققين ذات قدرة وكفاءة.
 .6االهتمام باكتشاف التحريفات والغش في القوائم املالية والتقليل من األخطاء العملية.
 .7ترسيغ الثقة في مهنة التدقيق واضفاء املصداقية على القوائم املالية .
ً
ثانيا :أهداف جودة التدقيق:
تسعى مكاتب التدقيق الى تحقيق االهداف اآلتية (الضلعي:)22 :2004،
 .1التأكيد على التزام املكاتب بمعايير التدقيق املتعارف عليها.
 .2التزام مكاتب التدقيق بالقوانين املحلية والعقود مع العمالء واملعايير املهنية التي يضعها املكتب لتنظيم عمله.
 .3السعي الى مساعدة املهنة للحفاظ على سمعتها.
 .4تطوير كفاءة املمارسة العملية.
 .5توافر االرشادات الخاصة باإلجراءات التي ينبغي ان يلتزم بها املدقق في مهمة التدقيق.
ولقد أشار معيار التدقيق الدولي رقم  220بأنه ينبغي على شركات التدقيق تنفيذ تطبيقات واساليب لرقابة الجودة وفق معايير التدقيق
الدولية أو املعاييراو املمارسات الوطنية املناسبة ،اذ يتم وضعها على مستويين هما( :االتحادالدولي للمحاسبين)43: 2012،
املستوى االول :مستوى مكتب التدقيق
املستوى الثاني :مستوى كل عملية تدقيق على حدة.
وفيما يتعلق بعمليات التدقيق الفردية ،ينبغي على شركات التدقيق اختيار طرق واساليب وإجراءات لرقابة الجودة والتي تتناسب مع طبيعة
عمليات التدقيق الفردية ،كما يتعين على املدقق ومساعديه (ممن لديهم مسؤوليات إشرافية) أن يأخذوا في الحسبان مهارات املساعدين وقدرتهم في
أداء العمل املوكل لهم عند البت في نطاق التوجيه واإلشراف والتدقيق املناسب لكل منهم .
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املطلب الرابع :مسؤولية املدقق وإجراءاته لضمان جودة التدقيق في ظل معاييرالتدقيق
ً
أوال :معايير التدقيق وأهميتها
ً
نظ ةرا ألهميةةة مهنةةة التةةدقيق وبةةاألخص فةةي إضةةفاء املزيةةد مةةن املصةةداقية علةةى البيانةةات املحاسةةبية فقةةد بةةدأ التفكيةةر جةةديا فةةي تةةوافر قواعةةد وأص ةول
ممارسةةة مكتوبةةة لهةةذه املهنةةة يمكةةن الرجةةوع إليهةةا واالحتكةةام إلةةى قواعةةدها وأصةةول ممارسةةتها إذا مةةا لةةزم ،وقةةد نجحةةت بعةةض الةةدول الصةةناعية بوضةةع قواعةةد
ُ
وأصول ممارسة مكتوبة ملهنة التدقيق حلت محل ما كان متعارفا ًعليه وحدت من االجتهادات في هذا املجال  ،وتعد معةايير التةدقيق املرشةد ملمارسة ي مهنةة
ُ
التدقيق والقضاء واملحاكم ،عالوة على أنها تمثل الدليل املرشد للدارسين واملدرسين لعلم التدقيق(محمود .)12:2002 ،
ً
واملع ةةايير بمعناه ةةا الع ةةام ه ةةي مق ةةاييس يف ةةاد منه ةةا للتمي ةةز ب ةةين الجي ةةد وال ةةرديء ،وف ةةي مهن ةةة املحاس ةةبة والت ةةدقيق تأخ ةةذ ه ةةذه املع ةةايير أبع ةةادا عميق ةةة إذ
أصبحت تشكل اإلطار الفلسفي العام ألي نظةام محاسةبي ومصةدر االحكةام فيةه ،وهةي التةي تحةدد مسةاراته وتوجةه أحكامةه وتحكةم إجراءاتةه ،كمةا تهةدف الةى
ضةةمان جةةودة العمةةل فيةةه ،فضةةال ًعةةن إن معةةايير التةةدقيق تحتةةوي علةةى املبةةاد واالج ةراءات االساسةةية واالرشةةادات ذات العالقةةة ،والتةةي يةةتم تطبيقهةةا بعةةد
تكييفها عند تدقيق البيانات املالية (األلوس ي.)88 :2003 ،
ولقد ّ
عرفت معايير التةدقيق بأنهةا "األنمةاط التةي ينبغةي ان يحتةذي بهةا املةدقق أثنةاء أدائةه ملهمتةه والتةي تسةتنتج منطقيةا مةن الفةروض واملفةاهيم التةي
ت ةةدعمها"(توماس وهنك ةةي ،)52 :1986 ،كم ةةا عرف ةةت بأنه ةةا" إرش ةةادات عام ةةة ملس ةةاعدة امل ةةدقق الخ ةةارجي ف ةةي تنفي ةةذ مس ةةؤولياته عن ةةد ت ةةدقيق الق ةةوائم املالي ةةة
التاريخية ،وتشمل على اعتبارات الجودة املهنية مثل الكفاءة والحياد ومتطلبات التقرير"(القريش ي)24 :2011،
وبشكل عام فإن معايير التدقيق تهدف الى تحديد الكيفية التي يتم بها ممارسة مهنة التدقيق ،وتعد بمثابة مقياس ملستوى االداء املنهي املطلوب
ُ
من املدقق املستقل ،كما يمكن القول بأن املعايير تعد االنموذج الذي يستخدم في الحكم على نوعية العمل الذي يقوم به املدقق ،وتحدد معايير
ً
التدقيق املسؤولية التي يتحملها ما ملدقق نتيجة قيامه بالفحص فضال عن إن للمعايير وظيفتين أساسيتين (جربوع:)37 :2009 ،
 .1إنها أداة أتصال وشرح وتوضيح لعملية التدقيق وتبليغها الى كافة االطراف.
 .2إنها وسيلة للحكم على األداء املنهي للمدقق بعد قيامه بعملية التدقيق.
ويرى الباحثون امكانية النظر إلى معايير التدقيق من جانبين مهمين (يوسف:)63 :2009 ،
ً
 األول :معايير إرشادات عملية ،إذ تعد معايير التدقيق مرشدا ملمارس ي املهنة وذلةك مةن خةالل تنفيةذ املةدقق اإلجةراءات الواجةب أتباعهةا مةن املمتهنةين،
ألن عمةةل املةةدقق باالعتمةةاد علةةى املعةةايير يمةةنح املهنةةة ثقةةة ورصةةانة ويكسةةب ثقةةة األطةراف املتعةةددة التةةي تسةةتخدم خالصةةة عملةةه الن يعتمةةد علةةى الحكةةم
الشخص ي وباعتماد املعايير سوف تؤدي إلى تقليل التفاوت في الحكم الشخص ي.
ُ
 الثاااني :معاااييرملقياااة لجااودة عماال املاادققين ،إذ تمثةةل مجموعةةة متكاملةةة مةةن املقةةاييس املسةةتخدمة للحكةةم علةةى جةةودة أداء العمةةل الرقةةابي الةةذي تةةم
ً
إنجازه من مدققي الحسابات وتعد املعايير عموما مقيةاس لبةذل العنايةة املهنيةة املبذولةة عنةد أداء مهةام العمليةة التدقيقيةة ،أمةا معةايير إعةداد التقريةر
ُ
تعةةد كمقيةةاس لجةةوده العمليةةة التدقيقيةةة ،لةةذا فمةةن الضةةروري االهتمةةام بهةةا ألنهةةا تمثةةل مقيةةاس لبةةذل العنايةةة املهنيةةة الالزمةةة عنةةد أداء مهةةام العمليةةة
التدقيقية وخصوصا في وقتنا الراهن بسبب التطورات بعالم االقتصاد واإلعمال.
ويرى الخصاونة ان استخدام التدقيق االلكتروني يسهم في تحقيق أبعاد جودة التدقيق(الخصاونة)7: 2015 ،
 .1التدقيق االلكتروني وتحقيق ميزة التكلفة -:يسهم استخدام التدقيق االلكتروني في تخفيض تكلفة خدمات التدقيق وزيادة ربحية مكاتب
التدقيق ،من خالل استخدام برمجيات التدقيق في تدقيق البيانات املالية وبتالي انجاز خدمات التدقيق بسرعة وبتالي انجاز أكثر من خدمة
ألكثر من مؤسسة ،وتخفيض الوقت الالزمة لتخطيط حيث يمكن االستعانة بها لتخطيط وتحديد حجم االختبارات من خالل نظم الخبرة،
والذكاء االصطناعي ،ولتحقيق ذلك البد من أن يكون مدقق الحسابات على مستوى مرتفع من التأهيل العلمي و العملي في مجال استخدام
برامج التدقيق االلكتروني و االستعانة بالبرمجيات في التخطيط ملهام التدقيق ،واستخدام أجهزة بمواصفات و كفاءات تسهم في تحقيق هدفها،
فقد أشار البيان الدولي 1009إلى أن استخدام تقنيات تكنولوجيا املعلومات تعمل على تحسين كفاءة وفاعلية إجراءات التدقيق
 .2التدقيق االلكتروني وتحقيق الجودة :إن استخدم التدقيق االلكتروني في تنفيذ عمليات مالية ،يسهم في انجاز مهام التدقيق بكفاءة وفاعلية،
من العوامل املؤثرة في جودة التدقيق الوقت و الجهد املبذول ف ي تنفيذ خدمات التدقيق ويسهم استخدم برمجيات التدقيق في تنفيذ مهام
التدقيق تقليل الوقت و الجهد الالزمان لتنفيذ مهام التدقيق ،ولتحقيق هذه امليزة يجب أن يكون العاملين على قدر عالي من التأهيل العلمي و
العملي بتقنيات االلكترونية ،واستخداماتها في التدقيق االلكتروني ،ولتحقيق الجودة في التدقيق يجب انجاز مهام التدقيق بموضوعية ويسهم
استخدم تقنيات االلكترونية من قبل مدققين مؤهلين بتحقيق املوضوعية في عملية التدقيق و تقييم البيانات املالية وتقييم أدلة اإلثبات.
وتساعد التقنيات االلكترونية في تحقيق االستقاللية والحياد في تدقيق البيانات املالية وكشف األخطاء و التحريفات الجوهرية في البيانات
املالية.
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 .3التدقيق االلكتروني والحصة السوقية :إن استخدم التدقيق االلكتروني في تقديم البيانات املالية يسهم في تقديم بسرعة ودقة خاصة في بيئة
تتنافس بها منظمات األعمال في استخدم تكنولوجيا املعلومات ويسهم استخدام تكنولوجيا املعلومات في تشجيع منظمات األعمال االرتباط مع
مكتب التدقيق ألداء مهام التدقيق
 .4التدقيق االلكتروني والتميز :تعتبر تكنولوجيا املعلومات في العصر الحالي ميزة تنافسية ملنظمات األعمال حيث تسعى منظمات األعمال كافة إلى
االستفادة منها في تقديم خدماتها وإنتاج سلعها ،لتتميز عن غيرها بخدماتها وسلعها .وتعتبر مكاتب التدقيق جزء من هذه املنظمات التي يمكن
أن تستفيد من تقنيات التدقيق االلكتروني وتحقيق الجودة ،في تقديم الخدمات واالتصال بين الشركة محل التدقيق ومكتب التدقيق
 .5التدقيق االلكتروني واإلبداع :إن اإلبداع في استخدام التدقيق االلكتروني بجعل مدقق الحسابات يقوم بتصميم البرامج الزمه لتدقيق
الحسابات ،أو تطوير األنظمة املوجودة لتالءم مع األنظمة املحاسبية املوجودة ،ويأتي اإلبداع أيضا في استخدام برامج الذكاء االصطناعي
وتطويرها وبرامج النظم الخبيرة.

املبحث الثالث :التدقيق الرقمي ودوره في دعم استراتيجيات التدقيق
تعرف استراتيجية التدقيق انها الخطة التي يضعها املدقق إلنجاز عمليه التدقيق خالل فتره محددة يعمد املدقق الى توزيع العمل بين املدققين
وفق برنامج التدقيق املصمم والذي يعكس اهداف التدقيق على شكل إجراءات عملية يمكن تتبعها واالشراف على اداءها وتسهم عملية بما يلي:
(الخصاونة)5 :2013،
 .1استراتيجية التدقيق املستندي ويعتمد على التدقيق املستندي اذ يقوم املدقق بتدقيق املستندات والسجالت ثم القوام املالية ويمكن ان يبدا
بالعكس وهذه الطريقة تمكن املدقق من اصدار رأيه عن عدالة اإلفصاح في القوائم املالية ويساعد التدقيق الرقمي في تنفيذ مهام استراتيجية
التدقيق املستندي من خالل استخدام برامج املحاكاة املتوازية البرامج التدقيق العامة وبرامج التدقيق الخاصة
 .2مدخل النظم ويتم استخدامه نتيجة كبر حجم الشركات واملشاريع مما انعكس عدم امكانية االدارة الرقابة على اصول وأموال الشركات الكبرى
بطريقه مباشرة وهذا ما أدى الى تفويض الصالحيات ونشوء هرم اداري مبني على طريقه تنظيميه تقسم فيها االعمال واألهداف من خالل
املساواة بين الواجبات واملسؤوليات املطلوبة ويساعد التدقيق الرقمي في تنفيذ مهام استراتيجية مدخل النظم من خالل البرامج الخاصة و
البرامج الخاصة و البرامج العامة للتدقيق
 .3املدخل الجوهري وبسبب الفشل واالعسار املالي الناتجة من تزايد حاالت الغش والتالعب وتوجيه انتقادات قاسية ملدقق الحسابات واتهامهم
بالتقصير بسبب االكتفاء بتقييم نظام الرقابة الداخلية ،وركز هذا املدخل على اجراء تدقيق شامل وعدم االكتفاء باالعتماد على نظام الرقابة
للشركة ويساعد التدقيق اإللكتروني في تنفيذ مهام استراتيجية مدخل لجوهري من خالل التنوع في البرامج االلكتروني من املحاكاة املتوازية
واالختيارية وبرامج التدقيق العامة والخاصة للتدقيق.
 .4املدخل املنهي ويتم وفق معايير التدقيق املتعارف عليها
ً
وبناء على ما تقدم يساعد التدقيق الرقمي في تنفيذ مهام استراتيجية املدخل املنهي من خالل االستعانة بتكنولوجيا املعلومات في تخطيط ملهام التدقيق
والتنفيذ مهام التدقيق وإصدار التقرير

املبحث الرابع :الدراسة امليدانية
املطلب االول :منهجية الدراسة
ً
تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع ،ويقوم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كميا
وكيفيا ،وباالعتماد على مصدرين لجمع البيانات وهما:
مصادر ثانوية :وتشتمل على األدبيات املتعلقة باملوضوع في الكتب والدوريات واألبحاث والتقارير والنشرات العربية واألجنبية ،باإلضافة املعايير التدقيق
والقوانين واألنظمة ذات الصلة بموضوع الدراسة لتغطية الجانب النظري.
مصادرأولية :حيث تم تصميم استبانة وزعت على شركات التدقيق في مملكة البحرين
أداة الدراسة بعد االطالع على األدبيات النظرية من كتب ودراسات سابقة ،تم إعداد استبانة الدراسة لجمع البيانات الالزمة لتحقيق أغراض الدراسة،
وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي لتحديد درجة موافقة املستجيبين على كل فقرة من فقرات االستبانة ،وتحويلها إلى بيانات رقمية يمكن
قياسها ووصفها إحصائيا ،حيث كانت هذه الدرجات على النحو التالي :درجة املوافقة (بدرجة كبيرة جدا ،بدرجة كبيرة ،متوسطة ،بدرجة قليل ،بدرجة
قليلة جدا) ،وأعطيت األوزان من  1-5على التوالي.
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وتم تحديد معيار مقياس التحليل الذي تم على أساسه التحليل ً
بناء على قيم املتوسط الحسابي ،اذ اعطى درجة متدنية اذا كان املتوسط الحسابي بين
( )2.49-1ودرجة متوسطة اذ كان املتوسط الحسابي (اعلى من  2.49لغاية  )3.49ودرجة عالية اذ كان املتوسط الحسابي (اعلى من  – 3.49لغاية )5
األساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليل البيانات :تم استخدام الرزمة اإلحصائي  SPSSفي عملية التحليل واختبار الفرضيات
ثبات أداة الدراسة :للتأكد من ثبات أداة الدراسة فقد تم احتساب معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وكانت النسبة ( ، )%97.1وقد اعتبرت هذه
النسبة مناسبة ومالئمة لغايات هذه الدراسة.
املطلب الثاني :تحليل النتائج واختبارالفرضيات:
تم إيجاد املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمتغير املستقل الذكاء االصطناعي واملتغيرات التابعة (جودة التدقيق ،استراتيجية دعم
التدقيق ،املعوقات تحد من االستفادة من استخدام التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التدقيق ودعم استراتيجية التدقيق) والجداول التالية تبين ذلك:
اختبار الفرضية األولى :تن الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقنية الذكاء االصطناعي وعملية التدقيق ،وللتحقق من صحة
هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية آلراء عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة بالفرضية ،والجدول أدناه يبين ذلك
جدول( :)1متوسطات الحسابات واالنحر افات املعيارية آلراء عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة بمتغيرالذكاء االصطناعي
الفقرات
استخدام أجهزة ومعدات تكنولوجية وحاسوبية حديثة لتطوير عمليات التدقيق.
استخدام برمجيات تكنولوجيا حديثة ومتطورة في عملية التدقيق
تدريب املدققين في شركات التدقيق باستمرار ملواكبة التطورات التكنولوجيا في مجال التدقيق.
استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي املتطورة في سبيل دعم عملية التدقيق
االعتماد على استخدام برامج ذكية لتطوير عملية التدقيق.
املتوسط ككل ألهمية تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي

املتوسط
الحسابي
4.866
4.844
4.833
4.867
4.867
4.87

االنحراف
املعياري
0.342
0.353
0.375
0.342
0.342
0.365

توجه إجابات عينة الدراسة باعتماد
تقنيات الذكاء االصطناعي
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية

يبين الجدول ( )1املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة باملتغير املستقل وهو الذكاء االصطناعي وعملية التدقيق ،وقد
تراوحت املتوسطات الحسابية ما بين ( )4.866 - 4.833اذ جاءت الفقرة األولى والتي تنص استخدام أجهزة ومعدات تكنولوجية وحاسوبية حديثة
لتطوير عمليات التدقيق باملرتبة األولى بمتوسط حسابي  4.866واالنحراف املعياري  0.342بينما جاءت الفقرة الثالثة والتي تنص تدريب املدققين في
شركات التدقيق باستمرار ملواكبة التطورات التكنولوجيا في مجال التدقيق باملرتبة االخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( )4.833واالنحراف املعياري ، 0.375
وبلغ املتوسط الحسابي ككل ( ،)4.87ومتوسط االنحراف املعياري  0.365ويدل توجه إجابات عينة الدارسة إلى أهمية تقنيات الذكاء االصطناعي في
عملية التدقيق.
كما تم مقارنة املتوسط الحسابي للبعد مع العالمة املعيارية ( )3معيار قبول الفرضية -باستخدام اختبار" "Tكما هو مبين في الجدول رقم (.)2
جدول( :)2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واختبار" "Tللفقرات
التدقيق الرقمي في جودة خدمات التدقيق

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة T

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

4.87

0.365

105.827

59

0.000

يتبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.95≤ aبين املتوسط الحسابي والعالمة املعيارية ( )3حيث بلغت قيمة ""T
 105.827وبداللة إحصائية بلغت  ،0.000وبهذا يتم قبول الفرضية والتي تنص على انه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التدقيق الرقمي وجودة
خدمات التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين.
اختبار الفرضية الثانية :تن الفرضية الثانية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي
وتحقيق الجودة في خدمات التدقيق ،وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية آلراء عينة الدراسة
بالفقرات املتعلقة بالفرضية ،وكما في الجدول أدناه
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جدول( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية آلراء عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة بالفرضية الثانية
الفقرات
يساعد التأهيل العلمي ملدقق الحسابات باستخدام التدقيق الرقمي في تحقيق جودة خدمات التدقيق
يساعد التأهيل العملي ملدقق الحسابات باستخدام التدقيق الرقمي تحقيق جودة خدمات التدقيق
استخدم برمجيات متخصصة بالتدقيق الرقمي تسهم بتحقيق جودة خدمات التدقيق
استخدم األجهزة املتطورة وشبكات االتصال في التدقيق تسهم بتحقيق جودة خدمات التدقيق
يساعد التدقيق الرقمي بتحقيق الجودة في حفظ أوراق العمل
يساهم التدقيق الرقمي بتحقيق الجودة في جمع أدلة اإلثبات في التدقيق
يسهم التدقيق الرقمي بتقديم خدمات تدقيق تتمتع باستقاللية .
يسهم التدقيق الرقمي بتقديم خدمات التدقيق بموضوعية
يسهم التدقيق الرقمي بتقديم خدمات تدقيق تتمتع بالحياد .
يسهم التدقيق الرقمي على زيادة التنسيق بين مراحل عملية التدقيق املختلفة وتكاملها
يؤدي استخدم التدقيق الرقمي إلى تحسين قدرة أفراد على اختيار أدلة ذات جودة عالية
املتوسط  /لدورالتدقيق الرقمي في تحقيق جودة خدمات التدقيق

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

4.833
4.833
4.866
4.866
4.833
4.833
4.866
4.866
4.833
4.833
4.866
4.84

0.375
0.375
0.342
0.342
0.375
0.375
0.342
0.342
0.375
0.375
0.342
0.360

توجه إجابات عينة الدراسة
بتحقيق جودة
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية

يبين الجدول ( )3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بالفرضية ،وقد تراوحت املتوسطات الحسابية ما بين (- 4.833
 )4.866اذ جاءت الفقرة والتي تنص استخدام برمجيات متخصصة بالتدقيق الرقمي تسهم بتحقيق جودة خدمات التدقيق املرتبة األولى وبمتوسط
حسابي بلغ ( ،)4.866بينما جاءت الفقرة التي نصها يساهم التدقيق الرقمي بتحقيق الجودة في حفظ أوراق العمل باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ
( .)4.833وبلغ املتوسط الحسابي ككل ( ،)4.84ويدل توجه إجابات عينة الدارسة إلى إن استخدم التدقيق الرقمي وتوفر مقومات النجاح املتعلقة
بالتأهيل العلمي والعملي واستخدم أحدث التقنيات يسهم بدرجة عالية في تحقيق الجودة في خدمات التدقيق.
كما تم مقارنة املتوسط الحسابي للبعد مع العالمة املعيارية ( )3معيار قبول الفرضية -باستخدام اختبار" "Tكما هو مبين في الجدول رقم (.)4
جدول( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واختبار" "Tللفقرات
التدقيق الرقمي في جودة خدمات التدقيق

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة T

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

4.84

0.360

104.322

59

0.000

تبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.95≤ aبين املتوسط الحسابي والعالمة املعيارية ( )3اذ بلغت قيمة "104.322 "T
وبداللة إحصائية بلغت  ،0.000وبهذا يتم قبول الفرضية والتي تنص على انه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقنيات الذكاء االصطناعي وجودة
خدمات التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين.
اختبار الفرضية الثالثة :تن الفرضية الثالثة على انه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقنيات الذكاء االصطناعي ودعم استراتيجية
التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين ،وللتحقق من صحة الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية آلراء عينة
الدراسة عن الفقرات املتعلقة بالفرضية ،والجدول  5يبين ذلك.
جدول( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية آلراء عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة بالفرضية
الفقرات
ان توفر التأهيل العلمي لدى مدققي الحسابات بجوانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في دعم استراتيجية
التدقيق املستندي
ان توفر التأهيل العملي لدى مدققي الحسابات بجوانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في دعم استراتيجية
التدقيق املستندي
إن استخدام برمجيات التدقيق الرقمي في عملية التدقيق تساعد في دعم استراتيجية التدقيق املستندي
إن توفر تقنيات برامج التدقيق الرقمي في شركات التدقيق واستخدامها في عملية التدقيق يساعد في دعم
استراتيجية التدقيق املستندي
إن استخدام برمجيات التدقيق الرقمي في عملية التدقيق يساعد في دعم استراتيجية مدخل النظم بالتدقيق
إن توفر تقنيات الذكاء االصطناعي املتطورة في شركات التدقيق واستخدامها في عملية التدقيق يساعد في دعم
استراتيجية مدخل النظم بالتدقيق
ان توفر التأهيل العلمي لدى مدققي الحسابات بجوانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في دعم استراتيجية
مدخل التدقيق بالنظم
ان توفر التأهيل العملي لدى مدقق الحسابات بجوانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في دعم استراتيجية
التدقيق مدخل التدقيق النظم
إن استخدام برمجيات التدقيق الرقمي في عملية التدقيق يساعد في دعم استراتيجية املدخل الجوهري
إن توفر االجهزة االلكترونية في شركات التدقيق واستخدامها في عملية التدقيق يساعد في دعم استراتيجية املدخل
الجوهري

املتوسط الحسابي
4.866

االنحراف املعياري
0.342

توجه إجابات عينة الدراسة
بدرجة عالية

4.833

0.375

بدرجة عالية

4.833
4.866

0.375
0.342

بدرجة عالية
بدرجة عالية

4.866
833.

0.342
0.375

بدرجة عالية
بدرجة عالية

4.85

0.36

بدرجة عالية

4.85

0.36

بدرجة عالية

4.816
4.816

0.39
0.39

بدرجة عالية
بدرجة عالية
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ان توفر التأهيل العلمي لدى مدقق الحسابات بجوانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في دعم استراتيجية
مدخل الجوهري
ان توفر التأهيل العملي لدى مدقق الحسابات بجوانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في استراتيجية املدخل
الجوهري
إن استخدام برمجيات التدقيق الرقمي في عملية التدقيق يساعد في دعم استراتيجية املدخل املنهي في التدقيق
إن توفر االجهزة االلكتروني في شركات التدقيق واستخدامها في عملية التدقيق يساعد في استراتيجية املدخل املنهي في
التدقيق
ان توفر التأهيل العلمي لدى مدقق الحسابات بجوانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في دعم استراتيجية
املدخل املنهي في التدقيق
ان توفر التأهيل العملي لدى مدقق الحسابات بجوانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في دعم استراتيجية
املدخل املنهي في التدقيق
العالقة بين التدقيق الرقمي ودعم استراتيجية التدقيق

4.816

0.39

بدرجة عالية

4.866

0.342

بدرجة عالية

4.866
4.833

0.426
0.375

بدرجة عالية
بدرجة عالية

4.78

0.415

بدرجة عالية

4.88

0.323

بدرجة عالية

4.83

0.370

بدرجة عالية

يبين الجدول( )5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بالفرضية الثالثة  ،وقد تراوحت املتوسطات الحسابية ما
بين( )4.866-4.833اذ جاءت الفقرة والتي تنص على ان توفر التأهيل العلمي لدى مدققي الحسابات بجوانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في
دعم استراتيجية التدقيق املستندي " في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.866بينما جاءت الفقرة التي نصها ان توفر التأهيل العملي لدى
مدققي الحسابات بجوانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في دعم استراتيجية التدقيق املستندي باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (.)4.833
وبلغ املتوسط الحسابي ككل ( ،)4.83وكان هنالك توجه لدى املجيبين عن فقرات الفرضية بدرجة عالية في جميع الفقرات املتعلقة بدور التدقيق
الرقمي في تحقيق ودعم استراتيجية التدقيق كما تم مقارنة املتوسط الحسابي للبعد مع العالمة املعيارية ( )3معيار قبول الفرضية -باستخدام
اختبار" "Tكما هو مبين في الجدول رقم (.)6
جدول( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واختبار" "Tللفقرات
التدقيق الرقمي ودعم استراتيجية
التدقيق في شركات تدقيق
الحسابات

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة T

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

4.83

0.370

108.482

59

0.000

يتبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية (  ) 0.95≤ aبين املتوسط الحسابي والعالمة املعيارية ( )3حيث بلغت قيمة ""T
 108.482وبداللة إحصائية بلغت  ،0.000وبهذا يتم قبول الفرضية والتي تنص على انه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقنيات الذكاء
االصطناعي ودعم استراتيجية التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين.
اختبار الفرضية الرابعة :تن الفرضية الرابعة على ان هنالك معوقات تحد من االستفادة من استخدام التدقيق الرقمي في تحقيق جودة
التدقيق ودعم استراتيجية التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين ،وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية ألداء عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة بالفرضية ،والجدول أدناه يبين ذلك.
جدول( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ألداء عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة بالفرضية الرابعة
الفقرات
من معوقات استخدام التدقيق الرقمي كلفة برمجيات التدقيق املادية
من معوقات استخدام التدقيق الرقمي نقص التأهيل العلمي بتقنيات التدقيق االصطناعي
من معوقات استخدام التدقيق الرقمي نقص التأهيل العملي بتقنيات التدقيق االصطناعي
لتطور
نظم معلومات املحاسبية في
من معوقات استخدام التدقيق الرقمي الحاجة الى تطوير برامج الذكاء االصطناعي وفق
شركات محل التدقيق
من معوقات استخدام التدقيق الرقمي الحاجة الى تطوير برامج الذكاء االصطناعي وفق لطبيعة نظم معلومات املحاسبية في
شركات محل التدقيق (ال يوجد نظام للمعلومات محاسبية موحدة)
ال يوجد تحديد واضح لتنظيم عمليات التدقيق الرقمي وفق املعايير التدقيق
من معوقات استخدام التدقيق الرقمي انه ال حجية اإلثبات فيما يتعلق بأدلة التدقيق الرقمي
من معوقات استخدم التدقيق الرقمي مشكلة الفترة الزمنية االحتفاظ باألدلة اإللكترونية لفترة قصيرة
من معوقات استخدام التدقيق الرقمي ان بعض منشئات األعمال مازالت تطبق النظام اليدوية وااللكتروني
عدم ثقة مدقق الحسابات باألنظمة املتعلقة بالذكاء االصطناعي واالعتماد على برمجيات بسيطة في عملية التدقيق
عدم توفر الخبرة الكافية في تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي
معوقات تحد من االستفادة من استخدام التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التدقيق ودعم استراتيجية التدقيق في شركات
التدقيق

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

توجه إجابات عينة
الدراسة

4.78
4.83
4.80
4.85

0.415
0.375
0.403
0.360

بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية

4.82

0.390

بدرجة عالية

4.83
4.77
4.85
4.80
4.85
4.78
4.81

0.375
0.426
0.360
0.403
0.360
0.415
0.389

بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
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يبين الجدول ( )7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بالفرضية الثالثة ،وقد تراوحت املتوسطات الحسابية ما
بين( )4.85-4.77اذ جاءت الفقرة والتي تنص عدم ثقة مدقق الحسابات باألنظمة املتعلقة بالذكاء االصطناعي واالعتماد على برمجيات بسيطة في عملية
التدقيق في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.85بينما جاءت الفقرة التي نصها من معوقات استخدم التدقيق الرقمي مشكلة الفترة الزمنية
االحتفاظ باألدلة اإللكترونية لفترة قصيرة باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( .)4.77وبلغ املتوسط الحسابي ككل ( .)4.81وتشير اجابات عينة
الدراسة نحو املوافقة وبدرجة عالية على معوقات التي تحد من استخدم التدقيق االلكتروني في عملية التدقيق كما تم مقارنة املتوسط الحسابي للبعد
مع العالمة املعيارية ( - )3معيار قبول الفرضية -باستخدام اختبار "  "Tكما هو مبين في الجدول رقم (.)8
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واختبار""T
معوقات

العدد
70

املتوسط الحسابي
3.54

االنحراف املعياري
1.174

قيمة T
96.102

درجات الحرية
59

الداللة اإلحصائية
0.000

يتبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية (  )0.95≤ aبين املتوسط الحسابي والعالمة املعيارية ( )3حيث بلغت قيمة ""T
 96.102وبداللة إحصائية بلغت  ،0.000وبهذا يتم قبول الفرضية والتي تنص على ان هنالك معوقات تحد من االستفادة من استخدام التدقيق
االلكتروني في تحقيق مزايا التنافسية و استراتيجية التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين.

الصاتمة:
النتائج:
توصلت الدراسة الى النتائج التالية:
 .1ت وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقنيات الذكاء االصطناعي وعملية التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين .حيث بينت اجابات عينة
الدراسة الى موافقة على ان استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي يدعم عملية التدقيق.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التدقيق الرقمي وجودة التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين .حيث بينت اجابات عينة الدراسة الى
موافقة على ان استخدم التدقيق الرقمي يسهم في تحقيق جودة التدقيق.
 .3توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التدقيق االلكتروني ودعم استراتيجية التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين.
 .4هنالك معوقات تحد من االستفادة من استخدم التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التدقيق واستراتيجية التدقيق في شركات التدقيق في مملكة
البحرين .ومنها كلفة البرمجيات االلكترونية املتخصصة في التدقيق إضافة الى الحاجة الى تنظيم عمليات التدقيق الرقمي من حيث إصدار القوانين
واملعايير املهنية التي تنظم استخدام التدقيق الرقمي في تقديم خدمات التدقيق.
 .5ان التقدم باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى منظمات األعمال في مملكة البحرين بشكل كبير فرض على في شركات التدقيق في
مملكة البحرين واقعا جديد يتطلب من مدقق الحسابات مواكبة هذه التطور والتوجه نحو االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في
تقديم خدمات التدقيق.
 .6من معوقات استخدام البرامج االلكترونية في التدقيق تكلفة شراء او تطوير واستحداث البرمجيات االلكترونية التي تتطلب ان يكون لدى مدقق
الحسابات املعرفة العلمية في اهم البرمجيات والتطبيقات وهذا قد يزيد من كلفة خدمات التدقيق حيث ان البرامج العامة قد تسهم في انجاز بعض
مهام التدقيق
التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحثان نوص ي بما يلي:
 .1ضرورة تعزيز إدراك مدققي الحسابات ألهمية تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي في تقديم خدمات التدقيق ،ودوره في تحقيق
جودة عملية التدقيق لشركات التدقيق في بيئة تكنولوجيا املعلومات
 .2ضرورة تعزيز إدراك مدققي الحسابات ألهمية تكنولوجيا املعلومات في دعم استراتيجيات التدقيق في بيئة تكنولوجيا املعلومات.
 .3ضرورة تطوير األداء املنهي ملدقق الحسابات في مجاالت االستفادة من التدقيق االلكتروني في التخطيط لعملية التدقيق وجمع أدلة التدقيق وإعداد
تقرير التدقيق من خالل عقد الدورات التدريبية.
 .4تشجيع مدققي الحسابات على االلتحاق بدوارات التدريبية املتخصصة في مجال تكنولوجيا املعلومات واستخداماتها في التدقيق.
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 .32اليونس )2012(،استخدام تقانة الذكاء االصطناعي في إعادة هندسة العمليات ،بحث منشور في مجلة كلية الحدباء العدد التاسع والثالثون.
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Abstract: Audit companies in Bahrain use the study aimed to identify the role of electronic audit in achieving the
auditing quality, support the strategy of that by testing a set of hypotheses addressing the role of electronic audit
in achieving the auditing quality, and support the strategy of audit in Bahrain audit companies. The study showed
that the importance of using electronic auditing in auditing quality and support audit strategy by audit offices in
the Kingdom of Bahrain.
In addition, the study found that using electronic audit contributes in achieving the auditing quality and support
the use of electronic auditing to implement the strategy of auditing in The Kingdom of Bahrain.
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Ạlḥd Mnhạ, Ạljzyrh Llṭbạʿh Wạlnsẖr, Ṭ1 Ạlʿrạq- Bgẖdạd.
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