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لتلبي التطور التكنولوجي والحوكمةالتدقيقتطوير برامج : ورقة العمل
المستمر

CPAمدقق حسابات قانوني جمال ملحم، 

 PAO Dev. Committee, IFACعضو في 

   IASCA and PACPAعضو مجلس اداره في 

هغزالالمدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين في مجموعة طالل أبو
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Four Key Technologies 

Artificial Intelligence (A.I.) 

(Machine Learning)

(Learning Algorithms)

Blockchain

(Distributed Ledgers)

(Cryptocurrencies)

Cyber 

(Security)

Data

(Big Data)

(Protection)



:الواقع والدوافع التي تفرض التحول التكنولوجي لبرامج التدقيق

التكنلوجيالتطور1.

AIالصناعيكاءالذ2.

Bitcoinمثلالرقميةالعمالت3.

لشراءمةوالمستخددفعاتمثلااللكترونيةوالمعامالتالدفعاتوالكترونيةالتجارة4.

العالمأنحاءكلمنوالخدماتالسلع
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.كبيربشكلالجنسياتمتعددةالشركاتوظهورللشركاتالمعامالتحجم4.

االنشطهطبيعهفيالتعقيدزياده5.

دونيةالمالنظمةلألإدخالهايتموالتيالمعامالتفيااللكترونيةالوثائقاستخدام6.
.تفاصيلهامراجعةأولطباعتهاالحاجة

دمينللمستختتيحوالتيالشركاتقبلمن(BlockChain)المتسلسلةالكتلتكنولوجيا7.
.للشركاتالماليةالمعلوماتأنظمةعلىبهمالخاصةالماليةالمعامالتتسجيل

:الدوافع التي تفرض التحول التكنولوجي لبرامج التدقيق: يتبع
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نلوجي  في المهن التي ستتاثر بالتحول الرقمي والتطور التك
دراسه عام  حول العماله

% 94كانت المحاسبه والتدقيق باحتماليه التاثير •

ثانيه بعد التسويق االكتروني•

وتالها المهن االخرى  بنسب  احتماالت  اقل•
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التدقيقمراحل 

.المؤسسةوفهمللتدقيقالتخطيطعملية•

العالقةذاتالمخاطروقياسبالشركةالخاصةالماليةالعملياتفهم•

الماليةالبياناتفيالجوهريالخطأنسبةتحديد•

المطلوباتوالموجوداتيشملبماالماليةللبياناتالجوهريالفحصبعملياتالقيام•
العملياتونتائج

وجدتإنوالتحفظاتالماليةالبياناتحولالرأيابداء•

الداخليالضبطنظمتحسينحولتوصياتتقديم•
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: في تطوير مهنة التدقيق لمواكبة هذا التطور التكنولوجيذات العالقهاألطراف 

عالمالفيالرياديهالشركاتخاصهالحساباتمدققي
القوانينواضعي

الدوليةالمعاييرمصدري

(التدقيقعمالء)الشركات

المدققةالماليةالبياناتمستخدمي.

المهنيهالجمعياتمثلالمهنهمنظمي
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:ماهو دور كل فريق لمواكبة مهنة التدقيق للتطور التكنولوجي

:  مدققي الحسابات •

الجديدة التدقيق الكبرى في االستثمار والتجربة في التقنياتشركات استمرار -1

جدات تواصل مستمر مع واضعي المعايير والجهات القانونية لتحويل المستإجراء -2
.القانونية والمهنية بصيغة تواكب التطور
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واضعي المعايير•

التطورتشجيع الحوار بين مدققي الحسابات واألطراف األخرى لمواكبة هذا -1

التسارع على تأكيد التعليم المستمر والتدريب للمدققين بما يتوافق معالتركيز -2
.التكنولوجي

واضعي القوانيين•

التكنولوجيامراقبة تقدم شركات التدقيق في مواكبة -1

العمل على تعديل القوانين القائمة فيما يتيح تسهيل عمل شركات التدقيق-2

(:تتمة)التكنولوجي ماهو دور كل فريق لمواكبة مهنة التدقيق للتطور 
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(:تتمة)التكنولوجي ماهو دور كل فريق لمواكبة مهنة التدقيق للتطور 

(التدقيقعمالء)الشركات•

فيالتدقيقولجاناإلدارةمجلسأعضاء)الحوكمةعلىالقيميينعلىيتوجب1.
التطورأثرهملفمناسببشكلمؤهلينوالموظفينالتنفيذيةاإلدارةبأنالتأكد(الشركات

التقاريروإعدادالماليةالبياناتعلىالتكنولوجي

الالزمةتالتحليالإجراءليتسنىالماليةوالمخرجاتالمدخالتشكلتوحيدعلىالعمل2.
.اتوماتيكيبشكلعليها
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المدققةالماليةالبياناتمستخدمي•

،يحتاجونهاالتي(المخرجات)المعلوماتنوعيةتحديدالقطاعهذاعلىيتوجب1.

.فيهاالمطلوبةالتوكيدودرجةوتوقيتها،

(:تتمة)التكنولوجي ماهو دور كل فريق لمواكبة مهنة التدقيق للتطور 
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ماهو دور كل فريق لمواكبة مهنة التدقيق للتطور 
(:تتمة)التكنولوجي 

ريب في تعزيز التدريب وادخال البرامج واالدوات التكنلوجيه لتد:  الجمعيات المهنيه•
اعضائها

التواصل مع العالم المحيط •

تطوير السياسات•
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!طور؟كيف ستواجه برامج التدقيق االلكترونية هذا الت
هل من الممكن ان يكون المدقق روبوتا؟
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التحليالت المبرمجة: أوالا 

الساعةدارمعلىالتحليلقيدالتدقيقموضعالبياناتكافةبإخضاعالمدققينتمكن•
علىاءبنانحرافاتوكشفالعيناتاختيارمنبدالالتدقيقشموليةعلىوالتركيز
.التدقيقأنظمةفيمعينةمحددات

الماليةبياناتاليخصفيمادقةأكثرنتائجعلىالحصولالمبرمجةالتحليللتقينةيمكن•
علىتعملأنهاكماالمثال،سبيلعلىالتقاعدوخططالمخصصاتقياسمثلالمعقدة

.الزمنمرورمعكبيربشكلموحدةالبياناتمصادرجعل
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الماليةياناتالبعلىوئؤثرمستقبالتحصلقدبأحداثالتنبؤللتحليالتيمكنالحقا•
المحتملةوالمخاطراألسواقفيالمعطياتكافةاستخدامخاللمنوذلكللشركات

.(وغيرها،المنتجات،الصرف،اسعارالسوققيممقارنةمثال)الماديةواآلثار

.قالتدقيبأهدافصلةذاتمعينةانحرافاتوذاتطبيعية،غيرصفقاتاستخراج•

التحليالت المبرمجة: يتبع
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الذكاء الصناعي: ثانيا 
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ما هو الذكاء الصناعي؟

القيامدعنذكاءتتطلببمهامتقومالمتقدمةواألجهزةالكمبيوترأجهزةجعلببساطةهو•
التعليماتمتقديفيالبشرعلىيعتمدالصناعيالذكاءأنيعنيوهذا.البشرقبلمنبه

.المطلوبةاألعمالاستكمالفيمحلهموسيحل.لألجهزةوالخوارزمياتاألولية

حتىووالزراعيةوالصحيةالصناعيةالقطاعاتمنالعديدفياألنظمةهذهتطبيقبدأ•
تعليميةامجبروتقديمالجراحيةالعملياتمراقبةوغرفالسياراتمصانعمثلالتعليمية

.الصناعيالروبوتطريقعنالمدارسفي
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:تطبيقات الذكاء الصناعي في برامج التدقيق

:مثلالصناعيالذكاءتطبيقاتمنالعديديوجد

  JP Morgan(جي بي مورغان)برنامج لدى –مراجعه عقود 1.

استخدام كاميرات الدرون في فحص المواقع والتعرف عليها2.

مالتعرف على الجرمينى من خالل نظارات مربوطه بماليين الكاميرات حول العال3.
CCTV 

.وفحصههمعالتعامليسهلالكترونيلنصوتحويلهاوالعقودالوثائقمنالعاديةالخطوطقراءة4.

ينةمعألهدافتقاريروإستخراجااللكترونيةالشركاتسجالتفيالمدخلةالبياناتجمع5.
.الماليةالبياناتلتقاريرباالضافة

ونسبفوالمصاريااليراداتتحليلمثلالماليةالبياناتفيالمهمةالنواحيعلىدراساتعمل6.
.الشركاتسجالتمنالمؤخوذةالبياناتضوءعلىوغيرهاالربحية
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(:تتمة)حاليه  تطبيقات 

.ريالبشالتدخلدونالكترونياالمستنددراسةيمكنبحيثالمستنداتباركود-4

:أخرىأمثلة

قراءةر،المخاطتقييمالمادية،قياسالعينات،اختياراالنحرافات،وتحديدالتحليل-5
الفاتورةمثلالسنداتبينالربطالسجالت،معالوثائقمقارنةودراستها،السنداتنموذج
سبيللىعواألختاماليدويةالخطوطقراءةخاللمنالمستندصحةمنالتأكدالقبض،وسند

مستنداتالدراسةعلىبناءتحفظاتأومالحظاتاييشملبماالتقاريرواستخراجالمثال،
.االلكترونية
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block-chain  الكتل المتسلسلة: ثالثا:

بإجراءنللمستخدميتسمحمنفصلةبياناتقواعدمجموعةالتكنولوجياهذهتتضمن•
وبالتاليالكتلهذهمجموعةمعموصولالعالمفيمكانأيمنالماليةالمعامالت

ىعلبالتسجيليقومونفإنهممعاملةأيعملعندالبياناتهذهمستخدموأصبح
نظميفالمثالسبيلعلىالتكنولوجياهذهوتستخدمللشركاتالماليةالبيانات

.والرقميةالماليةالمدفوعات

.Bitcoinيةااللكترونالعملةنظامهوالتكنولوجياهذهعلىالحاليةالتطبيقاتأمثلةمن•
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:مثال محتمل  في التطبيق  بالتدقيق

العقودةصحدراسةعلىللتركيزرديفةبرامجتطبيقالتكنولوجياهذهتتطلب•
نهايةفيقاتالصفتدقيقعلىالتركيزمنأكثرالعالمأنحاءفيالزبائنمعالمبرمة
:أنهبمعنىالسنة،

التيلصفقاتاصحةتوكيدعلىقادرتدقيقنظامالتكنولوجيةالحلولتوفرأنينبغى
يةااللكترونالعقودصيغةقراءةحيثمنالسنةمدارعلىمستمربشكلتحدث

لعرضةالعادلوبالطريقةالمناسبالوقتفيوتسجيلهاحدوثهامنوالتأكدالمبرمة
.الماليةالبيانات
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أنظمة التدقيق االلكترونية على دراسة أقساط التأمين في شركات تطبيق (: 1)مثال 
.التأمين

نظام تدقيق عقود تأمين

قراءة جميع أرقام -1
البوالص ومقارنتها 
مع كشف المتعاقدين 

مع الشركة

احتساب قسط -2
التامين بعد مقارنته 
باألسعار القانونية

دراسة االفصاح -3
الخاص بااليرادات 
حسب العايير الدولية

استخراج تقارير -4
االنحرافات في العقود 

المدروسة

عمل نقاط -5
بالمالحظات الناتجة 

عن الدراسة بعد 
تحليل االنحرافات

تجميع أقساط -6
التامين ومقارنتها في 

كةالبيانت المالية للشر
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تطبيق أنظمة التدقيق االلكترونية على دراسة القيمة العادلة ألسهم (: 2)مثال 
.للمتاجرة مدرجة في السوق المالي

مقارنة عدد األسهم مع السوق المالي

مقارنة سعر األسهم مع السوق المالي

احتساب القيمة العادلة لألستثمار

احتساب الربح او الخسارة في قائمة 
الدخل
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:االستنتاج

التيلمنصاتاحوللضوابطلالتطبيقوالتصميممنالتحققإلىالمدققونسيحتاج1.
ةالجديدالبرامجتدعم

.مضىوقتيأمنوثقةصلةأكثرلتكونللمهنةكبيرةفرصةيوفرقادمالالتغيير2.

فيةوبرمجيوتحليلية،محاسبية،مهاراتلديهمأشخاصإلىالمهنةهذهستحتاج3.
.الوقتنفس

كنولوجياالتمزيجبفضلأعلىجودةذاتالمستقبليةالتدقيقعملياتستكون4.
.البشرمعوالتفاعلريراوالتقالضخمةالبياناتتفسيرفيالمتواصلودورها
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التحديات

الحكم المهني•

اخالقيات المهنه•

التكلفه–االستثمار •

ثقه المستخدم للبيانات•

التطور المهني والتقني للمدقق•

االطار القانوني•

تطور المعايير•

االمن المعلوماتي•

26



كاء الصناعيذواالتجاه العالمي ان يكون لكلشركه استراتيجيه للتعامل مع ال•
كيف نستفيد منه في عمل اي شركه او ماذا سيؤثر الذكاء الصناعي المحيط بنا•
•
قبل في ما اتيجيه االتحاد الدولي للمحاسبين في مواكبه التطور وتحديد المعالم للمسرواست•

سيكون عليه شكل المهنه وشكل المدقق  وشكل الجمعيات المهنيه 
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شكرا الستماعكم
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