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اسددتادات تيةيدا  الد كاص اليدةاعض تدض دد   جددود   التعدر  عىد  إمكاةيد  لد إاسد  هددت  الدر 
اشدتمل مجتمدا الدراسد  عىد  جميدا الشدركا  تض الشركا  المساهم  العامد  ارردةيد    التدقيق الدااىض

ورؤسدداص أقسددات المددديرين المدداليين مسددتجي ا يمثىددون ( 811العيةدد  تتكوةدد  مددن    أمددا المسدداهم  العامدد 
.   ومدراص التددقيق الددااىض والعدامىين تدض أقسدات المحاسد   والتددقيق الددااىض تدض هد   الشدركا المحاس 

 دد   جدود  التددقيق الددااىضالسدتادات تيةيدا  الد كاص اليدةاعض تدض وجدود أثدر اىي  الدراسد  إلد  و 
  يدد  التدددقيقتا ددي  وتةذيدد  عمى  تييدديت إدار  الماددا ر  إدار  أةشدد   التدددقيق الدددااىض  العةايدد  الميةيدد  

االهتمدددات  الددد كاص  قددددت ال احثدددان عدددددا مدددن التويددديا  أ ر هدددا وعىددد  ددددوص الةتدددا    (.إييدددال الةتدددا  
أكثدر تدض   يدور  االهتمداتاليةاعض والتأكيد عى  إمكاةي  اسدتادام  تدض الشدركا  المسداهم  العامد   و 

حديثد  لت دوير   سدو يتكةولوجيد  وحا وكد ل  أجيد   ومعددا  مت دور   تكةولوجيد  اسدتادات  رمجيدا 
 عمىيا  التدقيق الدااىض.

 .مكاتب التدقيق  جود  التدقيق الدااىض  ال كاص اليةاعض مفتاح الكلمات:
 

Exploring the Possibility of using artificial intelligence techniques 

in quality control of internal auditing 
(a field study in Jordanian corporations) 

Dr. Ahmad Adel Jamil                                                    Dr. Osman Hussein Osman  

Abstract  

This study aimed at exploring the possibility of using artificial intelligence 

techniques in quality control of internal audit in the Jordanian public shareholding 

companies. The population of the study included all public shareholding 

companies, the sample consisted of (188) respondent representing financial 

managers and heads of internal audit and accounting managers working in 

accounting and internal audit departments in these companies.  

The study concluded that there is positive impact of using artificial 

intelligence techniques in controlling the quality of internal auditing (professional 

care, management of the activities of the internal audit, risk management 

assessment, planning and implementation of the audit process, the delivery of 

results). Based on the findings the researchers highlighted a number of 

recommendations: attention and emphasis on artificial using intelligence in public 

shareholding companies, more interest in using advanced technological software as 

well as hardware and modern computerized technological equipment to develop 

internal audit processes. 

Key words: artificial intelligence, quality of internal audit, audit offices. 
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 المقدمة
تسددددارعا تددددض وتيددددر  الت يددددر ةحددددو مددددن اليددددرن المةيددددرت  ليددددد شدددديد  العيددددود المادددددي  

االقتيدداد المعرتددض  إ  إن إةتددار المعرتدد  كددان مددن أولويددا  المةيمددا  العامىدد  تددض دول العددالت 
الماتىذ .  ل  أن المعرتد  مدن ارساسديا  لتحريد  الةمدو االقتيدادل تدض الددول الماتىذد . وان 

لمعرت  كموجود جوهرل غير مىمدو،  شدكل مجموعد  تحدديا  أمدات إدار  المعرتد   االعترا   ا
ممددددا دتددددا تعدددداد  ترتيددددب أولوياتيددددا. كمددددا أن الت ددددور المعرتددددض لدددددول العددددالت اجمددددا ةددددت  عةدددد  

التدددض ومةيدددا ت  ييدددا  الددد كاص اليدددةاعض اسدددتحدال العديدددد مدددن الت  ييدددا  التكةولوجيددد  المذيدددد  
 ا ى  تض المعىوما  ةحو المةيما .أسذر  عن إمكاةا  وتدتيا  ه

وةتيجدد  لىت ددورا  الحايددى  تددض مجمددل أعمددال المةيمددا   ييددر  الحاجدد  إلدد  أدوا  
لد ا تدت ال ددص  اسدتادات ووسا ل تساعد ه   المةيما  عىد  تحسدين العمىيد  الرقا يد  والتيييميد   
مادا ر تيىيدل و ص لىعمداأساليب جديد  تيوت عى  تيىيل ارا اص وتيدديت أتددل ادمد  أو مةدت  

لدد ل  تددت ال دددص  طيجداد  ددرق وأسدداليب جديددد  ومت ددور  تددض تيىيددل , االةحددار  سدد ب قددو  المةاتسدد 
والتدقيق الدااىض  وهما أسىو ان يساعدان المةيما  تض تيةيا  ال كاص اليةاعض مةيا و الا أ 

 الويول إل  درج  عالي  من درجا  الدق  والجود .
 التوسدا المةيمدا  و لد   سد ب تدض الميمد  الويدا   مدن الددااىض التددقيق وييذد  تعدد

 و يداد  الماليد  واتداريد   المجاال  تض تحدل التض الك ير  والت ورا  ارعمال  الك ير تض حجت

قدرار  أتددليدةا هدو  اليدةاعض كاص ىدل  إ  أن اليدد  ارساسدض المةيمدا  حد  المةاتس   دين
المعىومدا   الت  ييدا  والتكةولوجيددا  دار إ متوسدع  مدن ةيدت أيدةا  اسدتعمالعمدل مدن ادال 

يدةاع  قدرار عمدل  وهدو ييدد  أيددا إلد   وتدوتير الةذدا  لى ياةدا  لىتجميا  التاّ ين  التحىّيل 
 .استادات المعىوم  الدقيي  و الوق  المةاسب من اال أتدل

اليد ير   الددما  ليد ا مدن الممكدن إ  كيد  ميدت  ل د  اليدوت يعت در اليدةاعض الد كاصو 
مدن  وأعيدد أك در عدالت مدا ويتة دأ ويتذاعدل ويددر  يذيدت أن إلكتروةًيدا  أو  يولوجًيدا كدان اصسدو 

 إلد  الد كاص يتوجيدون والعىمداص أن الا دراص غالً ا يحدل ولكن يعب  سؤال ه ا ةذس ؟ الدما 
 (.46  2222الشرايع    يا حياتيت   قدوا التض وتجار يت ا راتيت لحذي اليةاعض

عض ت  ييا  عديد   سواص كاة  ت  ييا   ا  أغراض عام  إن لى كاص االي ةا
مثل اتدرا  والتعىيل المة يض  أو كاة  ميما   ا  غرض ااص مثل لعب الش رة  أو 
التشايص ال  ض! غال ًا تطن الا راص والعىماص يتوجيون إل  ال كاص االي ةاعض لحذي ا راتيت 

 (.842   2222  اليادل  وتجار يت التض قدوا  يا حياتيت 
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إن ال كاص االي ةاعض احدل ما ا تكر العيل ال شرل تض العيود الام، االاير  من 
أو حت  االلكتروةيا  والكير اص حاول اتةسان إيجاد  راليرن العشرين  تي ل وجود الكم يوت
  التوجيا  لجميا ييىح مجال عالمض اليةاعض تال كاص عض ارشياص ليا  عض يذات   

 أتدل  شكل اتةسان يؤدييا رداص أشياص الحاسب توجي  كيذي   أة  دراس  ا تعريذ  تت وقد
 (.12   6002والع يا    محمود 

وييد  ال كاص اليةاعض إل  قيات الحاسوب  محاكا  عمىيا  ال كاص التض تتت داال 
  العيل ال شرل  حيل تي ح لدى الحاسوب الميدر  عى  حل المشكا  واتاا  اليرارا

يض ومرتب و ةذ،  ريي  تذكير العيل ال شرل  وتمثيل ال رام  المحاس ي  لمجال  أسىوب مة 
 من مجاال  الحيا  وتحسين العاق  ارساسي   ين عةاير . 

 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها

 أةشد   توسدا يدل تدض وايويدا الماليد  العمىيدا  وتعييدد تةدو  تدض ال يداد  أد 

إلددد   يددداد  الدددد و  عىييدددا إلددد  ت ةدددض واعتمددداد   العامددد الشدددركا  المسددداهم   ومةيدددا المةيمدددا 
أسدداليب وأدوا  تتدددمن مةدداه  إداريدد  ومحاسدد ي  لتحييددق مسددتويا  أداص عاليدد   الميارةدد  مددا 
المةاتسين  ورن تحييق  ل  يت ىب من المؤسسا  رقا   ود   أدا يا  تطن  ل  يت ىب مةيدا 

لدااىض عى  أةش تيا الماليد  وغيدر التدقيق االيةاعض تض د   جود   صاستادات تيةيا  ال كا
يمكددن إييددار مشددكى   وعىيدد   تاةدد  عاة   أةيمدد  الجددود  لتحييددق الدقدد .و التددالض االسددت  الماليدد 

اسدتادات تيةيدا   إلد  أل مددى يدؤثر "الدر ي، اتتدض   عىد  التسداؤلاتجا   الدراس  من اال 
ةيددد   إدار  أةشددد   التددددقيق العةايددد  المي الددد كاص اليدددةاعض تدددض دددد   جدددود  التددددقيق الددددااىض 

تددض الشددركا   (الدددااىض  تييدديت إدار  الماددا ر  تا ددي  وتةذيدد  عمىيدد  التدددقيق  إييددال الةتددا  
    اتتي يعر ذالوقد اة ثق عن ه ا التساؤل ارس ى   .المساهم  العام  ارردةض؟

لشركا  تض االعةاي  الميةي  استادات تيةيا  ال كاص اليةاعض تض  إل  أل مدى يؤثر -8
 ؟المساهم  العام  ارردةي 

تض  إدار  أةش   التدقيق الدااىضاستادات تيةيا  ال كاص اليةاعض تض  إل  أل مدى يؤثر -2
 ؟الشركا  المساهم  العام  ارردةي 

تض الشركا  تيييت إدار  الماا ر استادات تيةيا  ال كاص اليةاعض تض  إل  أل مدى يؤثر -3
 ؟ المساهم  العام  ارردةي
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تض تا ي  وتةذي  عمىي  التدقيق استادات تيةيا  ال كاص اليةاعض تض  إل  أل مدى يؤثر -6
 ؟الشركا  المساهم  العام  ارردةي 

تض الشركا   إييال الةتا  استادات تيةيا  ال كاص اليةاعض تض  إل  أل مدى يؤثر -2
 ؟المساهم  العام  ارردةي 

 
 أهمية الدراسة

تض الد    الدااىض كأسىوب أهمي  التدقيقأهميتيا من ي  الحالتستمد الدراس  
والرقا    و التالض تحييق مستويا  أداص عالي  لىمةيما   الميارة  ما المةاتسين من 

من التعر  الشركا  المساهم  العام  المةيما  العامى   ةذ، الي ا   وه ا ما يت ىب من 
تيا  و التالض تاذيض التكالي   ما يةعك، عى  احتياجا  عما يا لتحسين عمىي  تيديت ادما

  الةتيج  الةيا ي  عى  تحييق مستويا  عالي  من ارر اح.
 

 هدف الدراسة
إمكاةي  استادات تيةيا  ال كاص اليةاعض تض د   معرت   تيد  ه   الدراس  إل 

  ردةي جود  التدقيق الدااىض  و ل  من اال دراس  ميداةي  تض الشركا  المساهم  العام  ار
ل  أل مدى ي  .تض ه   الشركا  تض د   جود  التدقيق الدااىضاستادات ه   التيةيا  ؤثر وا 

 

 فرضيات الدراسة
سدتادات تيةيدا  الد كاص ال ال يوجدد أثدر  اتتيد    الر يس عى  الذردي ال حل استةد ه ي

يق الدددااىض  العةايدد  الميةيدد   إدار  أةشدد   التدددق اليددةاعض تددض ددد   جددود  التدددقيق الدددااىض 
تددض الشددركا  المسدداهم   (تييدديت إدار  الماددا ر  تا ددي  وتةذيدد  عمىيدد  التدددقيق  إييددال الةتددا  

    اتتي يعر ذالوقد اة ثق عن ه   الذردي  عدد من الذرديا   .العام  ارردةي 
تض الشركا  المساهم  العةاي  الميةي  ستادات تيةيا  ال كاص اليةاعض تض ال ال يوجد أثر -8
 .لعام  ارردةي ا

تض  إدار  أةش   التدقيق الدااىضستادات تيةيا  ال كاص اليةاعض تض ال ال يوجد أثر -2
 .الشركا  المساهم  العام  ارردةي 
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تض الشركا  تيييت إدار  الماا ر ستادات تيةيا  ال كاص اليةاعض تض ال ال يوجد أثر -3
 .المساهم  العام  ارردةي 

تض تا ي  وتةذي  عمىي  التدقيق دات تيةيا  ال كاص اليةاعض تض ستاال ال يوجد أثر -6
 .الشركا  المساهم  العام  ارردةي 

تض الشركا  المساهم   إييال الةتا  ستادات تيةيا  ال كاص اليةاعض تض ال ال يوجد أثر -2
 .العام  ارردةي 

 
 نموذج الدراسة

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (1الشكل )
 نموذج الدراسة

 
 يفات إجرائيةتعر 

هو احد عىوت الحاسب اتلض الحديث  التض ت حل عن أساليب مت دور  لىييدات الذكاء الصناعي: 
 .ضل كاص اتةساةا إل  تشا   ولو تض حدود ديي  تى  التض تةسبت أعمال واستةتاجا  

 تةشد  المةيمد   داادلموددوعض  مسدتيل ةشدا  أوجد  أو أةيمد  مدن مجموعد  التددقيق الدداخلي:
الماليد   ال ياةدا  دقد  لددمان مسدتمر  شدكل والييدود العمىيدا  تحييدق تدض  اددمتيا لىييدات ر اتدا

المةيمد   وممتىكدا  أيدول لحمايد  المتاد   االحتيا دا  قيمد  كذايد  مدن والتأكدد واتحيدا ي 
 اتداريدد  واتجددراصا  والا دد  لىسياسددا المةيمدد   مددويذضإت ددا   مددن التأكددد وتددض المشددرو 

الذكاء تقنيات 
 الصناعي

 العةاي  الميةي 

 إدار  أةش   التدقيق

 ييت إدار  الماا رتي

 تا ي  وتةذي  التدقيق

 إييال الةتا  
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 تدض ارادرى الرقا د  وسدا ل وجميدا والسياسدا  الا د تىد   ياحي  قيا، تضو  ليت  المرسوم 

 .عىييا إدااليا الواجب التحسيةا  واقتراح أغراديا أداص
وهددو يشددير إلدد  ارداص الجيددد لةيددات الرقا دد  الدااىيدد  وما مدد  الةيددات  جددودة التدددقيق الددداخلي:

   تدددض العمىيدددا  والييدددود و شدددكل المحاسددد ض الم  دددق  لىويدددول إلددد  الذاعىيددد  والكذددداص  المةاسددد
مسدددددتمر ددددددمن المةيمددددد  ل دددددرض ادمددددد  أهدددددداتيا وحمايددددد  اريدددددول  وادمددددد  اتدار  العىيدددددا 
ومسدداعدتيا تددض التويددل إلدد  الكذايدد  اتةتاجيدد  الييددوى  والعمددل عىدد  قيددا، يدداحي  الةيددات 

 المحاس ض.
 

 منهجية الدراسة
 أسلوب الدراسة

الدد ل يعتمددد عىدد  دراسدد  الواقددا أو اليدداهر    ت المددةي  الويددذض والتحىيىددض ااسددتادتددت 
سددتادات ارسدددىوب اوييددتت  ويددذيا ويدددذًا دقييددًا ويع ددر عةيدددا تع يددرًا كيذيدددًا وكميددًا  ومددن ادددال 

تدددت  كمدددا .الت  ييدددض  عدددن  ريدددق جمدددا ال ياةدددا  وتحىيدددل محتوياتيدددا واات دددار تردددديا  الدراسددد 
ال درق والمعالجدا  اتحيدا ي   ا  ستادات العديد من استادات ارسىوب الت  ييض المتدمن ا

 .العاق   مودو  الدراس 
 

 مجتمع الدراسة وعينته
الشدركا  ارردةيدد  المسداهم  العامد  المدرجدد  تدض  وريدد  مجتمدا الدراسدد  جميدا  تكدون

شدير حسب ما ورد تض التيرير السةول ل وري  عمان  ل شرك  (  222عددها  وال الغ عمان  
ورؤسداص أقسدات المديرين المداليين . أما عية  الدراس  تتكوة  من 2288 عاتتشرين ارول من ال

تددض هدد    المحاسدد   ومدددراص التدددقيق الدددااىض والعددامىين تددض أقسددات المحاسدد   والتدددقيق الدددااىض
 وتدددددددت االعتمدددددددداد تدددددددض ااتيددددددددار عيةددددددد  الدراسدددددددد  عىددددددد  أسددددددددىوب العيةددددددد  الما مدددددددد . الشدددددددركا 

 Convenience Sampleتييدددا ااتيدددار وحددددا  المجتمدددا عىددد   ( وهدددض العيةددد  التدددض يكدددون
  الشدركا من اال توتر ارشدااص المدراد تو يدا االسدت اة  عىدييت مدن داادل  أسا، الما م 

يعمىددون تدددض الشدددركا  المشدددمول   الدراسددد  والتدددض  مسدددتجي ا( 811اسدددتير  العيةددد  عىددد   حيددل 
 اتحيا ض.ادع  لىتحىيل 
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 أدوات الدراسة ومصادر جمع البيانات
عى  ةوعين من ميادر المعىوما  هما الميادر الثاةوي   مثدل كتدب  ان احثاعتمد ال

الدددد كاص والمددددواد العىميدددد  والةشددددرا  والدددددوريا  المتاييدددد  التددددض ت حددددل تددددض مودددددو   اتدار 
من اال تيدميت وت دوير اسدت اة  ا يد   الميادر ارولي  ل    كاليةاعض والتدقيق الدااىض
قددرتيا عىد  قيدا، مت يدرا  الدراسد   تيدد مدن يددق اردا  و  ولىتأكددلمودو  الدراسد  الحاليد   

 اتددات  إلد  والماتيدين و ول الا در    المحاسد  من أسات   هي   محكمين تت عرديا عى  
جيدد  ( وهدض ةسد   %11.22 ىدغ  حيل  اة  تت استارار معامل كروة اخ ألذا لاتساق الدااىض

 حالي .يعتمد عىييا تض اعتماد ةتا   الدراس  ال جدا
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
 رةام  الح م  اتحيا ي  لىعىوت   ارساليب اتحيا ي  دمن االستعاة   انقات ال احث 

المتوسد ا  الحسدا ي  و لد   ان  حيل استادت ال احثدال ياةا تض تحىيل  SPSS)االجتماعي   
و لددد  ل يدددان مددددى تشدددت   المعيدددارل  الةحددراالتحديددد أهميددد  الع دددارا  الدددوارد  تدددض االسدددت اة   و 

 Simple  تحىيدل االةحددار الا دض ال سدي كمدا تدت اسدتادات اتجا ا  عن وس يا الحسا ض  

Regression  . و ل  من أجل اات ار الذرديا ) 
 

 الدراسات السابقة
(2009)  Artur Filipe Ewald Wuerges & Jose Alonso Borba   في دراسة أجراها 

 بعنوان
Artificial Intelligence Systems applied to Accounting, Auditing 

 and Finance 

هدددت  إلددد  تحىيدددل الت ددورا  و الت يدددرا  التدددض قددات  يدددا الددد كاص اليددةاعض تدددض أ حدددال 
المحاسدددد    التددددددقيق  و الماليددددد  مدددددن ادددددال تحىيددددل و تيدددددةي  اال حدددددال المةشدددددور  تدددددض هددددد   

  و تويدى  الدراسد  إلد  عدد  ةتدا   6002حتد  عدات  6000المواديا اال الذتر  من عدات 
أن اال حال المةشور  تض مجال المالي   طستادات تيةيا  الد كاص اليدةاعض أكثدر مدن  من أهميا

و أةدد  يمكددن إسددتادات ةمددا ر جديددد  قددد تسددتادت تددض  عددض الحدداال  وتكددون  أ حددال المحاسدد   
 ي  التة ؤ.اتدل من الش كا  العي ي  و التض قد تساعد تض رتا عمى
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استخدام الدذكاء الصدناعي فدي  عةوان  ( 2222كما أجرى ع د المجيد  قتي   ما ن   
اسدتادات الد كاص عى  أثر  التعر  يد  دراس   تطبيقات الهندسة الكهربائية )دراسة ومقارنة(

أن تيةيدا  الد كاص اليدةاعض اىي  الدراسد  إلد  و  اليةاعض تض ت  ييا  اليةدس  الكير ا ي  
ض الشد ك  العيد ي  اليدةاعي  والمة دق الدد ا ض والىوغاريثمدا  الجيةيد ( التدض اسدتادم    وه

تدددض ت  ييدددا  اليةدسددد  الكير ا يددد , حيدددل قدددات ال احدددل  ااتيدددار تيةيددد  المة دددق الدددد ا ض و لددد  
لمروة  ه ا الت  يق تض يياغ  اليواةين  يةما قد ةحتار إل  عدد ك ير من الا وا  ال رمجي  

  يق الش ك  العي ي  اليةاعي   أو قد ةحتار إل  عمىيا  حسدا ي  معيدد  جددا لو استادمةا ت
تيةيدد  الشدد ك  العيدد ي  أن كمددا تويددى  إلدد  تددض حالدد  اسددتادات ت  يددق الىوغاريتمددا  الجيةيدد . 

(Neural Network)    تميل إل  تمثيل المعىوما(modeling Tools)  حيدل يكدون لدديةا
الشد ك  العيد ي  تدض المشداريا التدض تحتدار إلد   ت اسدتادا عدد اك ر من المعىومدا , ويةيدح 

 إيجاد عاق   ين المعىوما  و ين الةتا   الم ىوب الويول إلييا.
 

 اإلطدار النظري 
 تمهيد

الماددض ييدر تدض اتوةد  ارايدر  مدن اليدرن وقدد ال كاص اليةاعض عىت معرتدض حدديل 
مدا  ارر عيةدا  إلد  كاص اليدةاعض ترجدا جد ور ال حدول الاايد   الد وم ىا ه ا اليرن  حيل

  اةتشار الحاس ا  واستاداميا وتركي  االهتمات تدض  دايد  الامسديةا  عىد  الشد كا  العيد ي 
وتض الستيةا   ةشا  ال حل يتوج  ةحو الةيت الم ية  عى  تمثيل المعرتد  الد ل اسدتمر العمدل 

رو  اليا اةض ال ل ت ة  الجيدل المش إعانوما  داي  الثماةيةا  و عد      تض اال الس عيةا 
 الاام، لىحاس ا  حدث   ذر  ك ير  تض  حول ال كاص اليةاعض.

يجاد الحىدول المثىد   ال كاص اليةاعضتادت يس تض التحكت اليةاعض والت وير ال  ض وا 
ولعدددل ا ديددداد اليدددعو ا  وتعييددددها وعددددت تا دددد  الحىدددول ال رمجيددد    والت دددور الجةدددا ض وارمةدددض

وكيذيدد  معالجدد  المعىومددا    العىمدداص والميتمددين تددض تيددت فليدد  التذكيددر ال شددرل المتوادددع  قدداد
وتا يةيددددددددا واسددددددددترجاعيا عددددددددن الحاجدددددددد  إلييددددددددا و لدددددددد   االعتمدددددددداد عىدددددددد  أسددددددددىوب المحاكددددددددا  

 Simulation تض حل ه   المعدا , تت التويل إلد  هيكىد   رمجيد  مترا  د  مكوةد  مدن )
وهدو   ةض تسدم  الشد كا  العيد ي  االيد ةاعي أوامر  رمجي  وميذوتا  ريادي  وج ر  ولي

أث تدددد  ال حددددول   وقددددد جعددددل اتلدددد  تتيددددر   دددد كاص ةيا دددد  عددددن اتةسددددان  كددددل تاعىيدددد  ومروةدددد 
 هما  ولكض تيوت ه   الش ك   عمىيا تحتار إل  تكرتين  والتجارب ةجاحيا  ةسب عالي 
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تيدددوت  عدددد  لددد   تكدددر  اتشدددرا   وتعةدددض وجدددود شددداص ييددددت لدلددد  أمثىددد  لمدددر  واحدددد  تيددد  -8
 .ييا واسترجاعيا عةد الحاج  إلييا حذ

  حيدل تيدوت هد   الذكدر  عىد  تيدديت عددد مدن الةمدا ر المتشدا ي  والتدض التعىت  دون مشدر  -2
 .عى  أساسيا تمي  أل ةمو ر جديد ييدت إلييا

الحديثد  يددتت تاد ين المايددين مدن المعىومددا   ارةيمدد عةدد اسددتادات هد ا العىددت لت دوير 
الحاسب لتكوين قاعد   ياةا  ر يسدي  لد  مثدل مدا تاد ن المعىومدا  داادل العيدل ال شدرل داال 

ثدددت يدددتت  عدددد  لددد  ت دددوير  دددرام  اايددد     مدددن ادددال الدددتعىت والا دددرا  اليوميددد  التدددض يكتسددد يا
ليست يا الحاسب استاداميا تض التعامل ما ه   ال ياةا  واستاداميا   ريي  مة يي  تض حدل 

وقدددد ةجدددح العىمددداص حتددد  اتن تدددض ت دددوير  عدددض الةمدددا ر   ليدددةا اليدددرارالمشدددكا  الا مددد  
الرو و  والحاس ا  الشايي  التدض تسدت يا  أجي  الي ير  من ةيت ال كاص اليةاعض  ومةيا 

وغيرهددا مددن الت  ييددا  التددض يمكددن االسددتذاد   وتةذيدد  أوامددر  اليدوتي  اتةسددانالحددوار مددا  إجدراص
 (.13  2226  السيدمةيا تض ماتى  المجاال   
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 الحاسددوب (  كيذيدد  جعددلاوار ميددا  عىددت الدد كاص اليددةاعض هددو  رييدد  لىتذكيددر   أل
ل دا   مدن ل د  ييوت  حل المشكا   ل ا تطن  رام  وأةيم  ال كاص اليةاعض يتت  رمجتيدا  دأل

المايي  لكتا    رام  وأةيم  الد كاص اليدةاعض  ال رمج  ل ا  إال أة  توجد  عض ال رمج  
 غال ددا  كتا دد  ال ياةددا  أو  ددارحرى  عمىيدد  الم ددرم    حيددل ييددوتلىم ددرم  تييددا  تسددييا  رن

   ليسدددبل ددد  و لدددور  رو   ل ددد  الى ددا  . وأشدددير هددد  ال حدددل تيدددوت الى ددد   عمىيدد و  ال ياةدددا تمثيددل 
 .(873  2222  الحسيةض

يمكددن  واسدد ت   التددضيعمددل الدد كاص اليددةاعض معتمدددا عىدد  م دددف مددداها  التشددكيا  
  وي  ارشياص وارحدال والعمىيا   اسدتادات اوايديا الكيذيد  وعاقتيدا المة ييد  والحسدا ي 

   رييد  اقدل مدةيتالتدض يؤدييدا ال شدر  ارعمدالعىت ي حل تدض كيذيد  جعدل الحاسدب يدؤدل يو ت
 .(87  2222ع د المجيد   

تيدميت  إلد ال كاص االي ةاعض هو ج ص من عىوت الحاسب ييدد  ويرى ال احثان أن 
يعمددل   وهددو اتةسدداةض كيدد  تع دد  ةذدد، الايددا ص التددض ةعرتيددا  الدد كاص تددض السددىو   أةيمدد 

دال يمكددددن  واسدددد ت  ويدددد  ارشددددياص وارحددددد التدددددضمعتمدددددا عىدددد  م دددددف مددددداها  التشددددكيا  
 .والعمىيا   استادات اواييا الكيذي  وعاقتيا المة يي  والحسا ي 
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 خواص الذكاء الصناعي

  تتمثل  ما يىض اواص ال كاص اليةاعض إل  أن (844   2222  يشير   ع د الةور
 .ب ال شرل تض حل المشكا  المعيد تستادت أسىوب ميارن لألسىو  -1

 . دق  وسرع  عالي    شكل مت امن و تتعامل ما الذرديا -2
 .كى  ولكل ت   متجاةس  من المشاكلوجود حل متايص لكل مش -3
 .تعمل  مستوى عىمض واستشارل ثا   ال تت   ب -4
 .ى  من المعار  الااي   مجال معينيت ىب  ةاؤها تمثيل كميا  ها  -5
 .ة يي يا  التحىيل والميارة  المتعال  ال ياةا  الرم ي  غير الرقمي  من اال عمى-6
 .د  لمحاكا  اتةسان تكرا وأسىو اأةيا تي-7
 .  أتكار جديد  تؤدل إل  اال تكارإثار  -8
 تاىيد الا ر  ال شري .  -9

 .ةسا  من الةيات تعوض عن الا راص من أكثرتوتير  -11
 غياب الشعور  التعب والمىل. -11
 . ال شر تيىيص االعتماد عى  الا راص -12
 

 التدقيق الداخلي
ارا داص  اكتشدا   يدد  معدرو  هدو كمدا الددااىض التددقيق لوييذد  الحاجد  ييدر 

 عدات شدأة  شدأن التددقيق  شدكل ال دايد  تدض الددااىض التددقيق مذيدوت واقتيدر  وال د  والتاعدب
  ددران  ارا اص واالةحراتا   اكتشا  إل  اليادت  والمحاس ي  التدقيق عى  ارمور المالي  عى 

8226  2.) 
المحاسد   والتددقيق  ومجاال  عات  شكل ارعمال مجال تض حدث  التض ورا لىت  وةيراً 

 جميدا أيد ح يشدمل إ  شدموالً  وأكثدر ة اقداً  أوسدا لييد ح الددااىض التددقيق ت دور اداص  شدكل

 الشدركا  وتوسدعيا الج راتدض أحجدات ك در  سد ب و لد  والتشد يىي  الماليد  الشدرك  مجاال  عمل

التكةولوجيد  المتسدارع   ع دد الدا    والت يدرا  اتدار  مرك يد وال العمىيدا  التعييدد تدض و يداد 
8226  222.) 
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وحددول  عى  العيةدا  اتحيدا ي  الاارجض المدقق اعتماد  س ب إلييا الحاج  وا داد 
 التددقيق ت دور تدض سداهت وكد ل  .والتاعدب وال د  المدالض التحايدل يداهر  عىد  ك يدر تركيد 

 تدض اةدرون مثدل ال درب تدض ك ريدا  الشدركا  مدن عددداً  هد   التدض الماليد  الددااىض الذددا ح

  (.Arena, et.al, 2006: 275االي الي     ارماال  وشرك  الواليا  المتحد  ارمريكي 
 والتاعدب واالحتيدال ال د  يداهر  عىد  ك يدر تركيد  حددول الت دور  لد  تدض كمدا سداهت

 رقا يد  ث درا   سد ب الادارجض لاالحتيدا مادا ر أو الشدرك  داادل أتدراد سدواص مدن تدض الشدركا 
 لاحتيدال تعردد  ارمريكيد  الشدركا  مدن 60%من أكثر أن إل  إحدى الدراسا  حيل أشار 

 (.Hillison, et.al, 1999: 351  8222تض عات 

 المةيما  اليوت ةيرا تض الميم  الويا   من الدااىض التدقيق وييذ  ولي ا تعد
لىتوسا الك ير تض حجت المالي   المجاال  تض تحدل التض الك ير   ورا والت ارعمال  ًً

 الويا    لىييات اتدار  وتذر  قدر  عدت المةيما  و التالض و ياد  حد  المةاتس   ين واتداري  
  (.222: 8226والتدقييي  المةو   يا  ع د الا    الرقا ي 
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كل مسدتمر  وييدوت  يدا ت د  مدن المددقيين التحيق من العمىيدا  والييدود و شدالتدقيق هو 
لحماي  اريول  وادم  اتدار  العىيا ومساعدتيا تض التويل إلد  الكذايد  اتةتاجيد  الييدوى  

 (.22  2288  عادل  والعمل عى  قيا، ياحي  الةيات المحاس ض
 أو مددن أةيمدد  ( مذيددوت التدددقيق الدددااىض  أةدد  مجموعدد 818  2222ع دددا   وحدددد  

 العمىيدا  والييدود تدض تحييدق لىييدات  اددماتيا المشدرو  تةشد   اتدار  داادل ةشدا  مسدتيلأوجد  
قيمد  االحتيا دا   كذايد  ال ياةا  المحاس ي  واتحيا ي   والتأكد من دق  مستمر لدمان  شكل

 والممتىكا . لحماي  اريول المتا  
ادئ التدض تدةيت عمىيد  مجموع  الةيريدا  والم دويرى ال احثان أن التدقيق الدااىض هو 

تحص ال ياةا  المسجى   الدتاتر والسجا  والمستةدا  لىتأكد من يح  ه   ال ياةدا  ودرجد  
 .االعتماد عىييا  ومدى دالل  اليوا ت المالي  عى  ةتيج  أعمال المشرو  ومرك   المالض
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تستادميا اتدار  ل رض التحيدق  يعت ر التدقيق الدااىض من أهت الوسا ل وال رق التض
مددددن تاعىيدددد  الرقا دددد  الدااىيدددد   وهددددض إحدددددى حىيددددا  الرقا دددد  الدااىيدددد  تيددددض التددددض تمددددد اتدار  

 (.823  2221 المعىوما  المستمر    اليادض  
   إ  إةيا تع   ه   يكماتؤدل وييذ  التدقيق الدااىض دورا ميما تض عمىي  الح

حيل ييوت المدقيون الدااىيون من   ا ةين عى  مساصل  الشرك العمىي   و ل    ياد  قدر  المو 
اال ارةش   التض يةذ وةيا   ياد  الميداقي   العدال   تحسين سىو  المويذين العامىين تض 

 :Archambeault, 2002) الشركا  الممىوك  لىدول  وتيىيل ماا ر الذساد اتدارل والمالض.

8). 

التةييميدد   أهميدد  وييذدد  التدددقيق الدددااىض تددض عمىيدد  وقددد اعترتدد  اليي ددا  الميةيدد  و 
عىد  أهميد  مسدؤولي  المددقق   Cadbury committeeالحوكمد  . تيدد أكدد  لجةد  كداد يرل

ولتحييددق هدد   الوييذدد  رهددداتيا  يجددب أن تكددون . الدددااىض تددض مةددا واكتشددا  ال دد  والت ويددر
اة  يتت تيوي  اسدتيالي  هد   الض ت  و التمستيى  وتةيت  شكل جيد وتستةد إل  تشريا ااص  يا

يدددا  إلدد   .الوييذدد  عةدددما ترتددا تياريرهددا إلدد  لجةدد  التدددقيق  شددكل م اشددر ولددي، إلدد  اتدار 
 ل  يمكن أن ت داد تاعىي  لجة  التدقيق الدااىض عةدما تكدون قدادر  عىد  تو يدا مدا  التددقيق 

مثدل تيويد  ةيدات الرقا د   الدااىض لىحيدول عىد  معىومدا  ميمد  عدن قددايا اايد   الشدرك  
 (. Cohen, 2004: 33  الدااىي  وةوعي  السياسا  المحاس ي  المستادم 

وةتيجدددد  لمددددا سدددد ق إلدددد  تشددددكيل تددددان الةيددددر  تأيددددى  ةحددددو دور مجددددال، اتدار  تددددض 
الشددركا  تددض أسددواق المددال إلدد  حمايدد  الشددركا  مددن تىدد  الماددا ر و لدد  إمددا  طيجدداد وسددا ل 

اليا مدد  وعىيدد  يمكددن الةيددر إلدد  الددد   والرقا دد  عىدد  أةشدد   الشددرك  وأدوا  جديددد  أو تذعيددل 
كأحد ه   الوسا ل واردوا  عن  ريق إت ا  معايير رةيم  الرقا   الدااىي  توتر لإلدار  س ل 

واايد  تدض اليسدت  2222( لعدات Sarbanes - Oxley تحييدق أهدداتيا وهد ا مدا أكدد  قداةون 
ح المالي  التض أثيى  كاهل االقتياد ارمريكض. كما أل م  مة  وال ل كان ةتيج  لىذدا  626

( ومجىدددددد، اتشددددددرا  المحاسدددددد ض SECكددددددل مددددددن هي دددددد  تددددددداول اروراق الماليدددددد  ارمريكيدددددد   
 PCAOB  الشدددركا  ارمريكيددد  المدرجددد  تدددض سدددوق ةيويدددور  ت ةدددض تيريدددر الرقا ددد  الدااىيددد )

 ل  المرجددا اركثددر ت  ييددًا تددض ( لييدد ح  ددCOSOالمةشددور لالرقا دد  الدااىيدد  إ ددار متكامددل  
 الشركا  ارمريكي  والعديد من الشركا  تض ماتى   ىدان العالت.

ليددددد  اد  أهميددددد  وييذددددد  التددددددقيق الددددددااىض  اعت ارهدددددا أدا  تتددددديح لىمةيمدددددا  إيددددداح 
وت دددوير ةذسددديا  اتيددداً   مدددن ادددال التييددديت والتحىيدددل والمشدددور  والدراسدددا  واالقتراحدددا   حيدددل 
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 Theلوييذ  يمات أمان  يد اتدار   وتت ويذيا  أةيا " عيون اتدار  وف اةيا"  اعت ر  ه   ا

 Eyes and Ears of Management  " Guy,  et al. 1999 :802.) 
 وهةا  مجموع  من العوامل التض ساعد  عى   ياد  أهمي  وييذ  التدقيق الدااىض مةيا 

را  ددددمن الييكدددل التةييمدددض  كددد ل  تعددددد  يددداد  الامرك يددد  واالسدددتيال التةييمدددض لدددإلدا -8
المسددددتويا  اتداريدددد  تددددض المةيمدددد   ارمددددر الدددد ل دتددددا اتدار  العىيددددا إلدددد  تذددددويض السددددى ا  

مددن سددام  اسددتعمال السددى ا  المذوددد   والمسددؤوليا   ومددن ثددت حاجدد  هدد   اتدار  إلدد  التأكددد
 (.822  8222  وتحمل المسؤوليا   وتيا لىسياسا  والةيت واتجراصا  المعمول  يا  عثمان

الت ددور الدد ل شدديدت  وييذدد  التدددقيق الدددااىض  ومسدداهمتيا تددض تيددديت ادددما  إداريدد  إلدد   -2
كات  ارةش   والعمىيا   جاةب الادما  المالي   واتسا  ة اقيا ليشمل مراجع  وتحص وتيييت

 (. 826  8221 والرتاعض    الا يب تض س يل ادم  المةيم  لمساعدتيا تض تحييق أهداتيا
شمول التةييت الحديل لا و  االتيال الرأسي  وارتيي  وحاج  الت  يد  والت  يد  العكسدي   -3

ار  إلدد  سددام  هدد     التعىييددا  والتيددارير( إلدد  مسددؤولين يتولددون التدددقيق رجددل ا م ةددان اتد
 (.822  8222  التيارير وواقعيتيا  عثمان

حاج  الجيا  الحكومي  إل   ياةا  دقيي  ودوري  لمتا ع  ةشا  المةيما  ومددى الت اميدا  -6
  االجتماعي   كالمسداهم  تدض ا د  التةميد  واسدتيعاب قددر مدن العمالد   الا يدب ا مسؤولياتي
 (.826  8221 والرتاعض 

 
 قيق الداخليأنواع التد

 يمكن تيةي  عمىيا  التدقيق الدااىض حسب أغراديا إل  ما يىض  
الدااىض  التدقيق(  364: 2224ع د ال ةض  العمرل  و عر    :المالي الداخلي التدقيق -1

 مدى لتحديد  يا المتعىي  المحاس ي  والسجا  واليوا ت المالي  لىعمىيا  المةتيت الذحص أة  

 مودوع  مت ى ا  أارى وأي  اتداري  والسياسا  عىييا المتعار  المحاس ي   الم ادئ االلت ات

الير  والتدقيق  ق ل المالض الدااىض هما التدقيق ةوعين يشمل التدقيق الةو  من وه ا  مس ياً 
ال اتي    الرقا   الدااىي  مراحل إل  إحدى ارول الةو  يشير إ  الير   عد المالض الدااىض
واكتمال  اتجراصا  سام  من فار لىتحيق موي  عمل معين  مراجع  وي م  تكىي  و ل 

 ا   حسب تيةذ  الير   عد التدقيق أما التةذي . عى  السى   الماتي  ومواتي  المستةدا 

 اتدار  لتتأكد و ل  الدااىض  التدقيق قست وتحييا من اال عيةا   ااتيار التدقيق الدااىض

 يدمن و ما  يا المعمول وارةيم  وتق اليواةين والىوا ح تسير مالي ال أن العمىيا  من العىيا
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 تمكن اتدار  ميم  أدا  المالض (. ويعد التدقيق الدااىض822  8221  إ راهيتارهدا    تحييق

 من وحمايتيا ليا المادل وحذي اريول والوجود ال ياةا  المالي  دق  اال م ةان إل  من العىيا

 أو االاتا،. الديا  أو التاعب عمىيا 
 من الةو  ( ه ا361  2224د ال ةض  يعر   العمرل  وع  :التشغيلي الداخلي التدقيق -2

 ورقا تيا الماتىذ  أةيمتيا لتيييت ككل المةشأ  أو التش يىي  لىوحد  الشامل الذحص التدقيق  أة 

 من لىتحيق و ل  اري اتد ارهدا  دمن محدد  قيا، ل ريي  وتيا التش يىض وأدا يا اتداري 

 . التش يىي  العمىيا  واقتيادي  كذاص 
    ييوت ال ل  التدقيق يتعىق التدقيق من الةو  وه ا :خاصة ألغراض الداخلي التدقيق -3

 من ويتذق  يا العىيا  تكىيذ  لىييات اتدار  تيوت يستجد من مودوعا  ما حسب المدقق الدااىض

 ما غال ا إة  إ  التوقي  ةاحي  من ياتى  ولكة  ين السا يين الةوع ما أو الة اق حيل ارسىوب

 عمىيا  التدقيق من الةو  ه ا ويشمل الدااىض ا   التدقيق مدرر دمن وغير يكون تجا ياً 

جراص الذساد أو ال   الكتشا  تيد  التذتي  الذجا ي  التض المودو    ي ا المتعىي  التحيييا  وا 
 (.826  8221  إ راهيت 
 

 التدقيق الداخليجودة 
 Conformance toعرت  الجود  عى  أةيا مدى الم ا ي  ما المت ى ا  "

Requirement"   تسع  المةيما  عى  مراق   ارداص وارةش   وارعمال اليومي  حيل
لىويول إل  أعى  درج  من درجا  الجود   و ل  من اال تيىيل ارا اص وكش  

جود  التدقيق الدااىض إل  تى ي  احتياجا  اتدار . وتستةد  االةحراتا   الشكل ال ل يؤدل إل 
ارداص الجيد لةيات الرقا   الدااىي   وك ل  مدى ما م  الةيات المحاس ض الم  ق  لىويول 
إل  الذاعىي  والكذاص  المةاس   تض العمىيا  والييود و شكل مستمر دمن المةيم  ل رض 

 (.823  ص2221  ادم  أهداتيا وحماي  اريول  اليادض
ومددن الةاحيدد  الميةيدد  تيددد عرتدد  جددود  التدددقيق عىدد  أةيددا " قدددر  التدددقيق عىدد  اكتشددا  
مكاةيد   ةيا  الدع  تض ةيات الرقا   الدااىض  وتيدديت التويديا  لمعالجتيدا  أو الحدد مةيدا  وا 
تحييدددق أقيددد  مةذعددد  ممكةددد  لشدددرك  العميدددل". أمدددا مدددن الةاحيددد  اركاديميددد  تيدددد عرتددد  جدددود  
التدقيق  أةيا " االلتد ات  معدايير التددقيق   وقواعدد السدىو  الميةدض أثةداص الييدات  ميمد  التددقيق". 
كمدددا عرتددد  جدددود  التددددقيق  أةيدددا " التأكدددد عىددد  تحييدددق ارداص المةشدددود وتدددق معدددايير التددددقيق  
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الميدات والتأكد من االلت ات  السياسا   واتجراصا  المحدد  المودوع   والتض تيود إلد  تحييدق 
 (.62  ص2282 درد،   الم ىو   من التدقيق"

عىدد  الايددا ص التددض يجددب أن تتميدد   يددا المعىومددا  التدددقيق الدددااىض تددةعك، جددود  و 
حيل يؤدل تحديد جمىد  الايدا ص المتعىيد   المعىومدا  المحاسد ي  إلد  مسداعد    المحاس ي 

عةدد إعدداد اليدوا ت الماليد  تدض اليا مين عى  ودا المعايير المحاسد ي   كمدا تسداعد المسدؤولين 
 (.21  ص2224تيييت المعىوما  المحاس ي   الوردا   

كمددا تحدددث  معددايير التدددقيق الدددااىض الدوليدد  عددن محددددا  جددود  التدددقيق الدددااىض  مددن 
اال معايير الاواص  التض تتدمن اليذا  الااي   المةشآ  وارتراد ال ين يؤدون أعمدال 

أشدددار  إلددد  أن ةشدددا  التددددقيق الددددااىض يجدددب أن  8822لمعيدددار رقدددت التددددقيق الددددااىض  تذدددض ا
يكدددون مسدددتيًا  وعىددد  المددددقيين اتتيدددا   الموددددوعي   الة اهددد  وعددددت التحيددد ( أثةددداص تأديددد  

أشار إل  أة  عى  مدير التدقيق أن يتيل  مستوى إدارل داال  8882عمىيت  أيدًا المعيار 
 (.884  ص2221الد ا   مسؤوليات   اليادض  الشرك  يسمح لةشا  التدقيق الدااىض  ا

ويدددددرى ال احثدددددان أن جدددددود  التددددددقيق الددددددااىض تتحددددددد مدددددن ادددددال موددددددوعي  واسدددددتيال 
إدار  أةشددد   التددددقيق الددددااىض  تييددديت إدار  المادددا ر  المدددراجعين الددددااىيين  العةايددد  الميةيددد   

العمدل المةجد  ومدتد   وأيددًا من اال كذاص  تا ي  وتةذي  عمىي  التدقيق  إييال الةتا    و 
 وعدد مراجعييا. التدقيق الدااىضك ر حجت إدار  

 
 تحليل النتائج واختبار الفرضيات

جدود  التددقيق تت إيجاد المتوس ا  الحسدا ي  واالةحراتدا  المعياريد  لمت يدر الد كاص اليدةاعض و 
 الجداول التالي  ت ين  ل  و   الدااىض
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 ( 1 الجدول )
 الذكاء الصناعي الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير المتوسطات

االنحراف  النتيجة
 المعياري

 المتوسط
 ت العبارة الحسابي

 613. عالية
4.061 

حديث    تكةولوجي  وحاسو ي استادات أجي   ومعدا 
 عمىيا  التدقيق الدااىض لت وير

8 

 760. عالي 
4.144 

ور  تض ومت  حديث  تكةولوجي   رمجيا  استادات
 جود  التدقيق الدااىض  د 

2 

 663. عالي 
4.153 

  استمرار الدااىض العامىين تض أقسات التدقيق تدريب
 تض مجال التدقيق التكةولوجي  الت ورا  لمواك  

3 

 756. عالي 
3.800 

تحسين جود   س يل تض مت ور   رمجي  ل ا  استادات
 التدقيق الدااىض

6 

  عالي 

.781 3.999 

لت دوير عمىيدا    كيد   درام  اسدتادات عىد  داالعتمدا
 التدقيق الدااىض

2 

 
( أن المتوسد ا  الحسدا ي  لمت يددر  8يت دين مدن ال ياةدا  الدوارد  تددض الجددول السدا ق  

( والتدض تدةص  3( وأن الع ار  رقدت    3.800 –4.153ال كاص اليةاعض قد تراوح  ما  ين   
 الت دورا  التكةولوجيد  لمواك د   استمرار الدااىض قالعامىين تض أقسات التدقي تدريبعى  أن " 

( والتدض 6هض ارعى   ين متوس ا  اتجا ا   تدض حدين أن الع دار  رقدت  "  تض مجال التدقيق
هدض "  تحسدين جدود  التددقيق الددااىض سد يل تدض مت دور   رمجيد  ل دا  اسدتاداتتدةص عىد  " 

كاةد  إيجا يد  ةحدو  العيةد  تجا ا اسد أن عدات  شدكلارقل  ين متوسد ا  اتجا دا   وياحدي 
 .تيرا  مت ير ال كاص اليةاعض
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 ( 2 الجدول )
 لضبط جودة التدقيق الداخليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 االنحراف النتيجة
 المعياري

 المتوسط
 ت العبارة الحسابي

 
  العناية المهنية  

 عاٍل 
.652 3.955 

العةاي     ل عةد  االعت ار ون تض الشرك المدقيون الدااىي يأا 
 الميةي  الا م 

4 

 عاٍل 
.759 3.722 

الما مد   التعميمدا  تدأمين عىد  تدض الشدرك  التددقيق مددير يحدرص
 تدقيق  عمىي  كل  داي  تض لىمرؤوسين

7 

 عاٍل 
.720 3.810 

 الكاتيد   المعرتد   الميدارا  المددقيون الددااىيون تدض الشدرك  يتمتدا

  المية  والااي 
1 

 
  إدارة أنشطة التدقيق الداخلي  

 عاٍل 
.718 3.713 

وأوراق  الددااىض الةيدات  دراسد  ييوت المدقيون الدااىيون تض الشدرك 
 الدااىض التدقيق  مجال الااي  العمل

2 

 عاٍل 
.694 4.009 

 المواتي  عى   الحيول ييوت المدقيون الدااىيون تض الشرك 

 التدقيق ا    عى من اتدار  الا م 
82 

 عاٍل 
.748 4.144 

 تدقيق عمىي  لكل  التا ي  المدقيون الدااىيون تض الشرك  ييوت

 الماا ر حد  وتيييت عى 
88 

 
  تقييم إدارة المخاطر  

 عاٍل 
.645 4.036 

 المادا ر وأةيمد  إدار  ت دوير تدض الددااىض التددقيق أةشد   تسداهت

 الشرك  تض الرقا  

82 

 عاٍل 
.783 3.882 

أهدا   تحييق مدى المدقيون الدااىيون تض الشرك   تحديد ييوت
 عةيا وات ا  االةحراتا  وسياسا  الشرك  و يان

83 

 عاٍل 
.711 4.140 

 تاعىي  الوسا ل من الدااىيون تض الشرك   التأكد المدقيون ييوت

 اريول تض حماي  المستادم 
86 

 
  تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق  

 عاٍل 
.663 4.153 

 ستتت ال ل الةشا  أهدا  تض الشرك   تحديد التدقيق إدار  تيوت

 استاداميا يتت التض مراجعت  وال رق
82 

 عاٍل 
.613 4.261 

تيددارير التدددقيق  تييرهددا التددض المشدداكل تددض الشددرك  متا عدد  يددتت
 وتوري  متا ع  سريع  إل  الدااىض وتحتار

84 

 عاٍل 
.672 3.855 

 تدض الشدرك  الددااىض التددقيق عمىيد  عدن لةيدا ضا التيريدر يتددمن

 الدااىض لىمدقق الرأل الشامل
87 
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  إيصال النتائج  

 عاٍل 
.741 3.791 

 التدقيق عمىي  ةتا    طييال تض الشرك  الدااىض التدقيق إدار  تيوت

 إل  الجيا   ا  العاق 
81 

 عاٍل 
.754 3.965 

 الييود عى   عض ودا  تض الشرك  الدااىض التدقيق إدار  تيوت

 اارجي  لجيا  التدقيق تو يا ةتا  
82 

 عاٍل 
.715 3.810 

 متدمة  التدقيق  ت ادل ةتا   المدقيون الدااىيون تض الشرك  ييوت

 الميم  وتوييا  أهدا  وةتا  
22 

 
 ( ما يىض  2يت ين من ال ياةا  الوارد  تض الجدول السا ق   

قد تراوحد  مدا ل  وجود مستوى عاٍل من العةاي  الميةي  و تشير إأن المتوس ا  الحسا ي   -8
 وكاة  الذيرا  مرت   تةا ليا عى  الةحو اتتض ( 3.722–3.955 ين  
 العةاي  الميةي  الا م .   ل عةد  االعت ار المدقيون الدااىيون تض الشرك  يأا  ( 4تير   
  المية . والااي  الكاتي   الميارا  المعرت   المدقيون الدااىيون تض الشرك  يتمتا ( 1تير   
  المية . والااي  الكاتي   المعرت   الميارا  المدقيون الدااىيون تض الشرك  يتمتا ( 7تير   

 مددن أعىدد  التددض تددت التويددل إلييددا كاةدد  الحسددا ي  المتوسدد ا  جميددا أن عددات  شددكلوياحددي 
كاةد  إيجا يد   العيةد  سدتجا ا ا أن إلد  يشدير وهد ا(  3  وهدو متوس  أدا  الييا، المسدتادت 

 .العةاي  الميةي ةحو تيرا  مت ير 
 أن المتوس ا  الحسا ي  تشير إل  وجود مستوى عاٍل من إدار  أةش   التدقيق الدااىض -2

 ( وكاة  الذيرا  مرت   تةا ليا عى  الةحو اتتض 3.713–4.144وقد تراوح  ما  ين  
 حدد  وتييديت عىد  تددقيق عمىيد  لكدل  دالتا ي  الشدرك  المدقيون الدااىيون تض ييوت ( 88تير   

 الماا ر.
 مدن اتدار  الا مد  المواتيد  عىد   الحيدول ييدوت المددقيون الددااىيون تدض الشدرك  ( 82تيدر   

 التدقيق. ا   عى 
 الاايد  وأوراق العمدل الددااىض الةيدات  دراسد  ييدوت المددقيون الددااىيون تدض الشدرك  ( 2تيدر   

 الدااىض. يقالتدق  مجال
 مددن أعىدد  التددض تددت التويددل إلييددا كاةدد  الحسددا ي  المتوسدد ا  جميددا أن عددات  شددكلوياحددي 

كاةد  إيجا يد   العيةد  اسدتجا ا  أن إلد  يشدير وهد ا(  3  وهدو متوس  أدا  الييا، المسدتادت 
 .إدار  أةش   التدقيق الدااىضةحو تيرا  مت ير 
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وقدددد تييددديت إدار  المادددا ر مسدددتوى عددداٍل مدددن أن المتوسددد ا  الحسدددا ي  تشدددير إلددد  وجدددود  -3
 ( وكاة  الذيرا  مرت   تةا ليا عى  الةحو اتتض 3.882–4.140تراوح  ما  ين  

تدض  المسدتادم  تاعىيد  الوسدا ل مدن الددااىيون تدض الشدرك   التأكدد المددقيون ييدوت ( 86تيدر   
 .اريول حماي 
 .الشرك  تض الرقا   الماا ر وأةيم  إدار  ت وير تض الدااىض التدقيق أةش   تساهت ( 82تير   
أهددا  وسياسدا  الشدرك   تحييدق مددى المدقيون الدااىيون تض الشدرك   تحديدد ييوت ( 83تير   
 .عةيا وات ا  االةحراتا  و يان

 مددن أعىدد  التددض تددت التويددل إلييددا كاةدد  الحسددا ي  المتوسدد ا  جميددا أن عددات  شددكلوياحددي 
كاةد  إيجا يد   العيةد  اسدتجا ا  أن إلد  يشدير وهد ا(  3  وهدو ادت متوس  أدا  الييا، المسدت

 .تيييت إدار  الماا رةحو تيرا  مت ير 
  أن المتوس ا  الحسا ي  تشير إل  وجود مستوى عاٍل من تا ي  وتةذيد  عمىيد  التددقيق -6

 ( وكاة  الذيرا  مرت   تةا ليا عى  الةحو اتتض 3.855–4.261وقد تراوح  ما  ين  
 إلد  تيدارير التددقيق الددااىض وتحتدار تييرهدا التدض المشداكل تدض الشدرك  متا عد  يتت ( 84ير   ت

 .وتوري  متا ع  سريع 
 مراجعتد  وال درق سدتتت الد ل الةشدا  أهددا  تدض الشدرك   تحديدد التددقيق إدار  تيدوت ( 82تيدر   

 .استاداميا يتت التض
 مراجعتد  وال درق سدتتت الد ل الةشدا  أهددا  دتدض الشدرك   تحديد التددقيق إدار  تيدوت ( 87تيدر   

 .استاداميا يتت التض
 مددن أعىدد  التددض تددت التويددل إلييددا كاةدد  الحسددا ي  المتوسدد ا  جميددا أن عددات  شددكلوياحددي 

كاةد  إيجا يد   العيةد  اسدتجا ا  أن إلد  يشدير وهد ا(  3  وهدو متوس  أدا  الييا، المسدتادت 
 .لتدقيقتا ي  وتةذي  عمىي  اةحو تيرا  مت ير 

أن المتوس ا  الحسا ي  تشير إل  وجود مستوى عاٍل من إييال الةتا    وقد تراوح  ما  -2
 ( وكاة  الذيرا  مرت   تةا ليا عى  الةحو اتتض 3.791–3.965 ين  
 التدقيق تو يا ةتا   الييود عى   عض  ودا تض الشرك  الدااىض التدقيق إدار  تيوت ( 82تير   

 اارجي . لجيا 
 أهددا  وةتدا   متددمة  التددقيق  ت دادل ةتدا   المدقيون الدااىيون تدض الشدرك  ييوت ( 22ير   ت

 الميم . وتوييا 
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إلد  الجيدا   التددقيق عمىيد  ةتدا    طييدال تدض الشدرك  الددااىض التددقيق إدار  تيدوت ( 81تيدر   
  ا  العاق .

 مددن أعىدد  ل إلييددا كاةدد التددض تددت التويدد الحسددا ي  المتوسدد ا  جميددا أن عددات  شددكلوياحددي 
كاةد  إيجا يد   العيةد  اسدتجا ا  أن إلد  يشدير وهد ا(  3  وهدو متوس  أدا  الييا، المسدتادت 

 .إييال الةتا  ةحو تيرا  مت ير 
 

 Simpleال سي   كما تت اات ار ترديا  الدراس  والجدول التالض ي ين ةتا   اات ار االةحدار 

Regression   لي   المت يرا ) 
 ( 3ل ) الجدو

لتاثير استخدام تقنيات الذكاء (   Simple Regression نتائج اختبار االنحدار البسيط 
 الصناعي في ضبط جودة التدقيق الداخلي

 اليرار اتحيا ض الجدولي  T المحسو   Sig. 2R T التابع المتغير

 رتض العدمي  8.421 4.212 446. 000. العناية المهنية
 إدارة أنشددددددددددطة التدددددددددددقيق

 الداخلي
.000 .376 7.931 

8.421 

 رتض العدمي 

 رتض العدمي  8.421 1.222 300. 000. تقييم إدارة المخاطر
تخطدددددديط وتنفيددددددذ عمليددددددة 

 التدقيق
.000 .248 6.287 

8.421 

 رتض العدمي 

 رتض العدمي  8.421 7.318 501. 000. إيصال النتائج
   0.05 ≥ α) 

المحسدو    Tاالات دارا  إلد  اةد  إ ا كاةد  قيمد   تشير قاعد  اليرار تض ه ا الةدو  مدن
الجدوليدد  تاةدد  يددتت رتددض الذردددي  العدميدد   وق ددول الذردددي  ال ديىدد   و ةدداص  Tأك ددر مددن قيمدد  

 ( ما يىض  3عى   ل  تاة  يتدح من ال ياةا  الوارد  تض الجدول السا ق   
(  و ميارةدد  8.421   ( تيمددا  ى دد  قيمتيددا الجدوليدد 4.212المحسددو   هددض   T أن قيمدد   -8

اليددديت يت دددين أن الييمددد  المحسدددو   اك دددر مدددن الييمددد  الجدوليددد   لددد ل  تطةددد  يدددتت رتدددض الذرددددي  
سدددتادات تيةيدددا  الددد كاص ال أثدددريوجدددد  العدميددد  وق دددول الذرددددي  ال ديىددد  التدددض تدددةص عىددد  اةددد  "

تؤكددد  قيمدد    وهدد ا مددا "تددض الشددركا  المسدداهم  العامدد  ارردةيدد العةايدد  الميةيدد  اليددةاعض تددض 
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  كمددا تشددير الةتددا   إلدد  أن الت دداين تددض %2( ال ال دد  يددذرًا حيددل إةيددا أقددل مددن .Sigالداللدد   
 .( من الت اين تض العةاي  الميةي 446.المت ير المستيل لىدراس  يذسر ما ةس ت   

(  و ميارةدد  8.421( تيمددا  ى دد  قيمتيددا الجدوليدد   7.931المحسددو   هددض   T أن قيمدد   -2
ت دددين أن الييمددد  المحسدددو   اك دددر مدددن الييمددد  الجدوليددد   لددد ل  تطةددد  يدددتت رتدددض الذرددددي  اليددديت ي

سدددتادات تيةيدددا  الددد كاص ال أثدددر يوجدددد العدميددد  وق دددول الذرددددي  ال ديىددد  التدددض تدددةص عىددد  اةددد  "
  وهد ا مدا "تدض الشدركا  المسداهم  العامد  ارردةيد  إدار  أةشد   التددقيق الددااىضاليةاعض تض 

 أن  كمددا تشددير الةتددا   إلدد  %2( ال ال دد  يددذرًا حيددل إةيددا أقددل مددن .Sigلدد   تؤكددد  قيمدد  الدال
إدار  أةشددد   التددددقيق ( مدددن الت ددداين تدددض 376.المت يدددر المسدددتيل يذسدددر مدددا ةسددد ت   الت ددداين تدددض 

 .الدااىض
(  و ميارة  8.421( تيما  ى   قيمتيا الجدولي   1.222المحسو   هض   T أن قيم   -3

يم  المحسو   اك ر من الييم  الجدولي   ل ل  تطة  يتت رتض الذردي  الييت يت ين أن الي
ستادات تيةيا  ال كاص ال أثريوجد  العدمي  وق ول الذردي  ال ديى  التض تةص عى  اة  "

  وه ا ما تؤكد  "تض الشركا  المساهم  العام  ارردةي تيييت إدار  الماا ر اليةاعض تض 
الت اين  أن  كما تشير الةتا   إل  %2يذرًا حيل إةيا أقل من ( ال ال   .Sigقيم  الدالل   

 .تيييت إدار  الماا ر( من الت اين تض 300.المت ير المستيل يذسر ما ةس ت   تض 
(  و ميارةدد   8.421( تيمددا  ى دد  قيمتيددا الجدوليدد   6.287المحسددو   هددض   T أن قيمدد   -6

  الجدوليددد   لددد ل  تطةددد  يدددتت رتدددض الذرددددي  اليددديت يت دددين أن الييمددد  المحسدددو   اك دددر مدددن الييمددد
سدددتادات تيةيدددا  الددد كاص ال أثدددريوجدددد  العدميددد  وق دددول الذرددددي  ال ديىددد  التدددض تدددةص عىددد  اةددد  "

  وهد ا مدا "تدض الشدركا  المسداهم  العامد  ارردةيد تا ي  وتةذي  عمىي  التددقيق اليةاعض تض 
 أن  كمددا تشددير الةتددا   إلدد  %2مددن ( ال ال دد  يددذرًا حيددل إةيددا أقددل .Sigتؤكددد  قيمدد  الداللدد   

تا ددي  وتةذيدد  ( مددن الت دداين تددض 248.المت يددر المسددتيل لىدراسدد  يذسددر مددا ةسدد ت   الت دداين تددض 
 .عمىي  التدقيق

(  و ميارةدد   8.421( تيمددا  ى دد  قيمتيددا الجدوليدد   7.318المحسددو   هددض   T أن قيمدد   -2
جدوليددد   لددد ل  تطةددد  يدددتت رتدددض الذرددددي  اليددديت يت دددين أن الييمددد  المحسدددو   اك دددر مدددن الييمددد  ال

سدددتادات تيةيدددا  الددد كاص ال أثدددريوجدددد  العدميددد  وق دددول الذرددددي  ال ديىددد  التدددض تدددةص عىددد  اةددد  "
  وهدد ا مددا تؤكددد  قيمدد  "تددض الشددركا  المسدداهم  العامدد  ارردةيدد  إييددال الةتددا  اليددةاعض تددض 

الت دداين تددض  أنلةتددا   إلدد    كمددا تشددير ا%2( ال ال دد  يددذرًا حيددل إةيددا أقددل مددن .Sigالداللدد   
 .إييال الةتا  ( من الت اين تض 501.المت ير المستيل يذسر ما ةس ت   
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 النتائج
 ما يىض عدد من الةتا   أ ر ها الدراس  إل  تويى  

تددددض الشددددركا  العةايدددد  الميةيدددد  سددددتادات تيةيددددا  الدددد كاص اليددددةاعض تددددض ال أثددددرأن هةددددا   -8
المدددقيون الدددااىيون تددض الشددرك  تدددتا  تيةيددا ن أن هدد   الحيددل ت ددي  المسدداهم  العامدد  ارردةيدد 

 العةاي  الميةي  الا م .   ل عةد إل  ارا   االعت ار
تدددض  إدار  أةشددد   التددددقيق الددددااىضسدددتادات تيةيدددا  الددد كاص اليدددةاعض تدددض ال أثدددرأن هةدددا   -2

ن الددااىيون تدض تجعل المدقيو  تيةيا حيل ت ين أن ه   ال  الشركا  المساهم  العام  ارردةي 
 الماا ر. حد  وتيييت عى  تدقيق عمىي  لكل  التا ي  الشرك  ييومون

تض الشركا  تيييت إدار  الماا ر ستادات تيةيا  ال كاص اليةاعض تض ال أثرأن هةا   -3
الدااىيون تض الشرك   تجعل المدقيون تيةيا حيل ت ين أن ه   ال  المساهم  العام  ارردةي 

 اريول تض حماي  المستادم  تاعىي  الوسا ل من د التأك ييومون
تددض تا ددي  وتةذيدد  عمىيدد  التدددقيق سددتادات تيةيددا  الدد كاص اليددةاعض تددض ال أثددرأن هةددا   -6

المشاكل تض  متا ع  تساهت تض تيةيا حيل ت ين أن ه   ال  الشركا  المساهم  العام  ارردةي 
 وتوري . متا ع  سريع  إل  تارتيارير التدقيق الدااىض وتح تييرها التض الشرك 

تددددض الشددددركا   إييددددال الةتددددا  سددددتادات تيةيددددا  الدددد كاص اليددددةاعض تددددض ال أثددددرأن هةددددا   -2
تدض الشدرك   الددااىض التددقيق إدار  تددتا تيةيدا حيدل ت دين أن هد   ال  المساهم  العامد  ارردةيد 

 اارجي . لجيا  التدقيق تو يا ةتا   الييود عى   عض  ودا إل  الييات
 

 التوصيات
وتيددددا لىةتددددا   التددددض تددددت التويددددل إلييددددا مددددن واقددددا التحىيددددل اتحيددددا ض لى ياةددددا   تددددت الاددددرور 

  التوييا  اتتي  
 الشدركا  المسداهم  العامد والتأكيد عى  إمكاةي  استادام  تدض  ال كاص اليةاعض االهتمات  -8

ما  الميدمد  والتدض لما ل  من أهميد  مدن الةاحيد  العىميد   و لد  مدن ادال تحسدين جدود  الادد
 تتةاسب ما توقعا  المستذيدين  وهو ما يةعك، عى  جود  التدقيق الدااىض.

 وكد ل  أجيد   ومعددا  مت دور   تكةولوجيد  أكثدر تدض اسدتادات  رمجيدا   يدور  االهتمدات -6
 عمىيا  التدقيق الدااىض. حديث  لت وير  تكةولوجي  وحاسو ي

 الت ددورا  لمواك دد  الدددااىض تددض أقسددات التدددقيق العددامىين أهميدد  التركيدد  عىدد  تدددريب -3
 تض مجال عمىيا  التدقيق الدااىض. التكةولوجي 
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 ت دوير أجدل مدن كثيدر  تدرص التددقيق الددااىض مدديرل إع داص تدض أكثدر  يدور  االهتمدات -4
  جود  التدقيق الدااىض.  مجال د  تض اليةاعض ال كاص أساليب ت  يق وممارس 
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 قائمة المراجع
 

 المراجع باللغة العربية
 مجلدة ت  ييي "  الدااىي   دراس  لىمراجع  الميةض التأييل"(  8221عىض    احمد إ راهيت  -

 .833 – 826 ةيا  العدد ارول   جامع   التجارية والدراسات البحوث
  ت  يييد  دراسد   اىيد الدا لىمراجعد  والتكىذد  العا دد تحىيدل " ( 8226محمدد    سدةاص  ددران  -

 .63 – 2: 32المةيور   العدد  جامع  التجار   كىي   التجارية للدراسات المصرية المجلة
  الريداض  مكت د   دن سديةا لىةشدر والتو يدا  ال  عد  لغدة لوجدو(. 2222الحسيةض  أسدام     -

 ارول .
والعملية لتدقيق  األصول العلمية(. 8221الا يب  االد راغب  والرتاعض اىيل محمود    -

   ال  ع  ارول   عمان   دار المستي ل لىةشر والتو يا.الحسابات: مدخل نظري وعملي
اثددر تقددديم خدمددة التدددقيق الددداخلي مددة جهددات خارجيددة فددي (  2282در،  االددد وجيدد     -

رسدددال  جدددودة التددددقيق الدددداخلي بالشدددركات المدرجدددة فدددي بورصدددة عمددداة: دراسدددة ميدانيدددة  
 جدارا  ار د  ارردن.جامع  قست المحاس     ارعمال   كىي  ماجستير

  ال  ع  ارول   الرياض  مكت   أصول الذكاء الصناعي(  2226السيد  االد ةاير    -
 الرشد.

  الحاسدددوب وأنظمتددده(. 2222تدددار،  سددديير ع دددد ا     &الشدددرايع   احمدددد ع دددد الع يددد   -
 ا.ال  ع  ارول   عمان  دار وا ل لىةشر والتو ي

نموذج مقترح لقياس الدور الحوكمي لمدقق الحسابات (  2288   عادل   احمدع دا  -
أ روح  دكتورا   جامع  عمان العر ي   وأثره على فجوة مصداقية المعلومات المحاسبية  

 عمان  ارردن.
  ع  "  ال علم تدقيق الحسابات  الناحية النظرية والعملية(  "2222أمين    االد ا   ع د -

 ارول   دار وا ل لىةشر والتو يا  عمان  ارردن.
اسددتخدام الددذكاء الصددناعي فددي تطبيقددات الهندسددة (  2222ع ددد المجيددد  قتي دد  مددا ن    -

 رسال  ماجستير غير مةشور   اركاديمي  العر ي  تض الدةمار .  الكهربائية )دراسة ومقارنة(
  ال  عد  ارولد   الريداض  دار االصطناعيأساسيات الذكاء ( . 2222ع د الةور  عدادل   -

 الذييل الثياتي .
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 ت دور يدل تدض الدااىيد  التددقيق لمعدايير ميتدرح (  "إ دار8226الرمىدض    محمدد الدا   ع دد -
الثدداةض   العدددد الثددامن    المجىدددمجلددة البحددوث التجاريددة المعاصددرةالمعىومددا "   تكةولوجيددا
 .274 – 222ديسم ر  

. ال  عدد  الثاةيدد   أصددول التدددقيق والرقابددة الداخليددة(. 8222محمددد    قعثمددان  ع ددد الددر ا -
 والةشر.  الكتب لى  اع رجامع  المويل  دا

ت  يدق معدايير  (  "مددى2224الذتداح    ع دد تددل الم ةدض  وع دد محمدد  أحمدد العمدرل  -
فددي إدارة المجلددة األردنيددة اليمةيدد "   التجاريدد  ال ةددو  تددض عىييددا التدددقيق الدددااىض المتعددار 

 .372 – 362  المجىد الثاةض  العدد الثالل  األعمال
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