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تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى دعـ جكدة األداء المينى لمكاتب مدل مساىمة 
 المحاسبة كالمراجعة فى مصر

 ( مكاتب المحاسبة كالمراجعة الكبيرة ) دراسة تطبيقية عمى  
 حمد رزؽأعػبلء /مقدـ مف الدكتكر                                                      

 مدرس بقسـ المحاسبة                                               
 جامعة أسكاف  - كمية التجارة                                                 

 :خبلصة البحث
 جكدة دعـمدل إلتزاـ مكاتب المحاسبة كالمراجعة العاممة فى مصر ب ييدؼ البحث إلى تحديد كاقع   

كمدل  كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـمف خبلؿ  المينى األداء
 لممحاسبة الدكلية المعايير تطبيؽ عمى كالمراجعة المحاسبة مكاتب قدرات تنمية فىمساىمتو 
 مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـكمعرفة ىؿ  ، الجكدة رقابة معايير كباألخص كالمراجعة
 كالمراجعة المحاسبة مكاتب قبؿ مف إتباعيا الكاجب اإلجراءات تحديد فى يساىـ كالمراجعة المحاسبة
 معيار مع اإلتفاؽ ىؿ، ك ئيا أدا في كالضعؼ القصكر جكانب مف الحدك  الجكدة رقابة نظاـ لتطبيؽ
يحقؽ يادة فى تنمية قدرات مكاتب  المختمفة مراحمو فى( الجكدة رقابة) 222 رقـ الدكلى المراجعة

.كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد إعتمد الباحث المنيج الكصفى التحميمى ، كقد تـ المحاسبة كالمراجعة 
فقرة تغطى متطمبات تحقيؽ جكدة األداء المينى لمكاتب المحاسبة  37إستخداـ إستبانة مككنة مف 
، كتـ تكزيعيا عمى مجتمع الدراسة  اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـكالمراجعة فى مصر مف خبلؿ 

 مكتب محاسبة كمراجعة . 82المككف مف
 Statistical Packageتـ تفريغ كتحميؿ اإلستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائى كقد 

(SPSS) for the Social Sciences : حيث تـ إستخداـ األساليب اإلحصائية التالية ، 
 (: لكصؼ عينة الدراسة Frequencies & Percentagesكالتكرارات )النسب المئكية -1
 المتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبى كاإلنحراؼ المعيارل -2
 ( ، لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة .Cronbach"s Alphaإختبار ألفا كركنباخ )-3
فة ما إذا كانت : لمعر  Kolmogorov – Smirnov(  K- Sسمرنكؼ ) –إختبار ككلمجكرؼ -4

 البيانات تتبع التكزيع الطبيعى مف عدمو  .
( لقياس درجة اإلرتباط : قد تـ Pearson Correlation Coefficientمعامؿ إرتباط بيرسكف )-5

 إستخدامو لحساب اإلتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي لئلستبانة .
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ستجابة قد كانت متكسط درجة اإلمعرفة ما إذا ( لT – Testفى حالة عينة كاحدة ) Tختبار إ -6
تأكد مف مستخدامو لـ زادت أك قمت عف ذلؾ . كلقد تـ إأ 3كصمت الى درجة المكافقة المتكسطة كىى 

 ستبانة .لة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات اإلدال 
جعة فى مصر بشكؿ عاـ غير لمحاسبة كالمراكقد أظيرت نتائج الدراسة كبشكؿ عاـ أف مكاتب ا

 المعايير تطبيؽلتحسيف القدرات فى  اإلصطناعى الذكاء ر متطمبات إستخداـ تقنياتتكفيممتزمة ب
 قبؿ مف إتباعيا الكاجب اإلجراءات،كمعرفة الجكدة رقابة معايير كباألخص كالمراجعة لممحاسبة الدكلية
  ئيا .أدا في كالضعؼ القصكر جكانب مف الحدك  الجكدة رقابة نظاـ لتطبيؽ كالمراجعة المحاسبة مكاتب

 كفى ضكء ذلؾ أكصت الدراسة بالعديد مف التكصيات أىميا :
يجب إشراؾ المراجعيف بمكاتب المراجعة كاخذ آرائيـ باإلعتبار عند تطكير التقنيات اإللكتركنية  -1

المستخدمة فى عممية المراجعة، باإلضافة الى ضركرة اإلستفادة مف خبرات الشركات العالمية لمراجعة 
، كذلؾ مف خبلؿ تبادؿ الخبرات  اإلصطناعى الذكاء تقنياتمجاؿ المراجعة فى ظؿ الحسابات فى 

بتعاث الككادر لمتدرب فييا .  كا 

أىمية إستمرار مكاتب المحاسبة كالمراجعة فى كضع الخطط كاإلستراتيجيات لئلبقاء عمى عممية -2
حتى تتمكف مف  اإلصطناعى الذكاء تقنياتالتحديث المستمر فى ضكء ما يستجد مف تطكرات فى 

ستمرارىا ، مع ضركرة فتح قنكات إتصاؿ مع مع  المنافسة فى السكؽ ، كالمحافظة عمى كجكدىا كا 
 شركات المراجعة الدكلية لما لذلؾ مف إنعكاسات إيجابية عمى المينة كاألداء .

ثرىا فى تحسيف كأ اإلصطناعى الذكاء تقنياتقياـ الجمعيات المينية بتصميـ أخبلقيات إلستخداـ -3
 جكدة عممية المراجعة ، مف خبلؿ إصدار قكانيف كتعميمات تساعد عمى عدـ إختراؽ المعمكمات .

ضركرة إعادة النظر فى القكانيف المنظمة لمينة المحاسبة كالمراجعة فى مصر كتعديميا ،مع -4
ب المراجعة عمى معالجة أكجو الضعؼ كالقصكر فييا ، مف خبلؿ كضع قكانيف تمـز المراجعيف كمكات

كالتقنيات اإللكتركنية كالبرامج التطبيقية المحكسبة فى عممية  اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ
دخاؿ التحسينات التكنكلكجية عمى أعماليا، مع كضع نصكص قانكنية تمـز مكاتب  المراجعة كا 

لدكلية السيما المعيار المحاسبة كالمراجعة بتطبيؽ نظـ خاصة بالجكدة تتسؽ مع معايير المراجعة ا
 . اإلصطناعى الذكاء تقنيات، ك 222

 اإلصطناعى الذكاء تقنياتضركرة مكاكبة التطكرات كمبلحقة األنظمة الحديثة كخاصة فى مجاالت -5
كأنظمة الرقابة الداخمية ، كتدريب القائميف عمييا مف خبلؿ رفع  كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى

مف المتطمبات األساسية لمرقابة  مكاتبال ىذه  فى اإلصطناعى الذكاء تقنياتالكفاءة لدييـ ، بإعتبار 
 عمى الجكدة.
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Abstract: 
   The research aims to determine the reality of the extent of the commitment of the accounting and 
auditing offices operating in Egypt to support the quality of professional performance through the use 
of artificial intelligence techniques in accounting and auditing offices and the extent of its contribution 
to developing the capabilities of the accounting and auditing offices to apply international accounting 
and auditing standards, especially the standards of quality control, and to know whether the use of 
techniques The artificial intelligence in accounting and auditing offices contributes to defining the 
procedures to be followed by the accounting and auditing offices to implement the quality control 
system and reducing the shortcomings and weaknesses in their performance, and does the agreement 
with the International Auditing Standard No. 220 (Quality Control) in its various phases achieve a 
development in the capabilities of offices Accounting and Auditing. To achieve the goals of the study, 
the researcher adopted the descriptive analytical approach, and a questionnaire consisting of 37 
paragraphs covering the requirements of achieving the quality of professional performance of 
accounting and auditing offices in Egypt through the use of artificial intelligence techniques was used 
and distributed to the study community consisting of 80 accounting and auditing offices. 
The questionnaire was emptied and analyzed through the Statistical Package (SPSS) program for the 
Social Sciences 
The results of the study showed, in general, that the accounting and auditing offices in Egypt in 
general are not committed to providing requirements for the use of artificial intelligence techniques 
to improve capabilities in applying international standards for accounting and auditing, in particular 
quality control standards, and knowledge of the procedures to be followed by the accounting and 
auditing offices to implement the quality control system and reduce Shortcomings in its performance. 
In light of this, the study recommended several recommendations, the most important of which are: 
1-Auditors should be involved in the audit offices and take their views into account when developing 
electronic technologies used in the audit process, in addition to the need to benefit from the 
experiences of international companies in auditing in the field of auditing under artificial intelligence 
techniques, through exchanging experiences and sending cadres to train in them. 
2-The importance of the accounting and auditing offices to continue developing plans and strategies 
to keep the process of continuous updating in light of new developments in artificial intelligence 
techniques in order to be able to compete in the market, and to maintain their presence and 
continuity, with the need to open communication channels with international auditing companies for 
that Positive repercussions on the profession and performance. 
3- Professional societies design ethics to use artificial intelligence techniques and their impact on 
improving the quality of the review process, by issuing laws and instructions that help not to infiltrate 
information. 
4- The necessity of reviewing and amending the laws regulating the accounting and auditing 
profession in Egypt, while addressing weaknesses and shortcomings in it, by setting laws that obligate 
auditors and auditing offices to use artificial intelligence techniques, electronic technologies and 
computerized application programs in the audit process and introduce technological improvements to 
its work, with Establishing legal texts obligating accounting and auditing offices to apply quality 
systems that are consistent with international auditing standards, especially Standard 220, and 
artificial intelligence technologies. 
5-The need to keep abreast of developments and pursue modern systems, especially in the areas of 
artificial intelligence techniques in accounting and auditing offices and internal control systems, and 
to train those in charge by raising their efficiency, given that artificial intelligence techniques in these 
offices are basic requirements for quality control. 
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 : مقدمة
األعماؿ عتبارات كثيرة منيا التغييرات فى بيئة بة جكدة عمميات المراجعة نتيجة إلظيرت الحاجة لرقا

المعاصرة ، تجنب التدخؿ الخارجي فى شئكف المينة ىذا باإلضافة الى أف المتطمبات المحاسبية 
رقابة جكدة األداء الميني لعممية المراجعة أف ظيرت ير ، ككاف مف نتيجة الحاجة الى دائمة التغ

كالذل  اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ ككاف مف أىـ ىذه األساليب، العديد مف أساليب الرقابة
مما يكفر لو ضماف لديو ،يعنى قياـ مكاتب المحاسبة كالمراجعة بفحص نظاـ رقابة الجكدة المطبؽ 

 العمميات أداء، كزيادة جكدة المراجعة كالتى تعنى الميني  األداء معايير تساقو معمعقكال عف مدل إ
 المينية المنظمات عف الصادرة الميني السمكؾ كآداب كقكاعد المينية لممعايير كفقان  كفاعمية بكفاءة
 الصمة ذات لؤلطراؼ يحقؽ بما المكتشفة كالمخالفات األخطاء عف اإلفصاح مع الجكدة رقابة كضكابط
 . مراجعة  ال عممية مف المتكقعة األىداؼ

 بمعايير المراجعة مكاتب مف كثير لتزاـإ لعدـ نظران  اإلصطناعي الذكاء تقنيات أىمية ظيرت ىنا كمف
 مكاتب ضد المرفكعة القضائية الدعاكل زيادة كمنيا المشاكؿ مف العديد مكاجيةل الجكدة رقابة

 تقنيات إستخداـ خبلؿ مف المينى األداء جكدة دعـ ضركرة األمر تطمب لزيادة كنتيجة، المراجعة
 . كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء
 الخارجية المراجعة جكدة فى كأثرىا اإلصطناعي الذكاء تقنيات بدراسة يقـك أف الباحث رأم ىنا كمف

أداء مكاتب المراجعة  جكدة لتحسيف كدعـ ىاإلصطناع الذكاء تقنيات بيا تساىـ التى الكيفية كدراسة
 المحاسبة معايير مجمس مف كؿ عف الصادرة العالمية المينية المعايير عمية أكدت ما كىك ،

 International ).لممحاسبيفالدكلى  تحادكاإل  (International Accounting Standard Board)الدكلي
Federation Of Accountants)  بالظركؼ تأثرت مصر في المينة ففإ المحمي الصعيد عمي أما 

 األمر فإف لذلؾة ،كالمراجع المحاسبة مكاتب أداء عمي أثر مما بيا مرت التي العادية غير اإلقتصادية
 عمييا نصت التي الجكدة رقابة تكفير خبلؿ مف المينة ىذه أداء لتطكير البلزمة الجيكد بذؿ يتطمب

 في ميمة خدمات ألداء تقنيات الذكاء اإلصطناعى إستخدـ تـ كقد.(2228 الحداد،) المينية المعايير
 لمبيانات اإللكتركنية المعالجة ظركؼ ظؿكما يجب عمى مراجع الحسابات الخارجى فى  المجاؿ، ىذا
 الذم بالقدر اإللكتركنية، المعالجة كنظـ الجاىزة، جرامالب ككذلؾ لمحاسب، المادية المككنات يفيـ أف

 الرقابة ضكابط تقييـ ىف ىذه التكنكلكجيا ستخداـإ آثار كتفيـ ،مراجعةال عممية تخطيط مف يمكنو
         مراجعة.ال ءاتراإج كتطبيؽ الداخمية،

 كالتعميؿ اإلدراؾ مثؿ عامة أغراض ذات تطبيقات كانت سكاء، عديدة تطبيقات االصطناعي لمذكاء إف
 كالعمماء الخبراء فإف غالبان ، الطبى التشخيص مثؿ خاص غرض ذات ميمات كانت أك، المنطقي
،  اليادم)  حياتيـ بيا قضكا التى كتجاربيـ خبراتيـ لحفظ االصطناعي الذكاء الى يتكجيكف
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ستخداـ تقنيات الذكاء  متبادلةك  متشابكة عبلقاتكال شؾ أف ىناؾ ..(2225 بيف أداء المراجع كا 
اإلصطناعى التى تتضمف الضكابط كالمعايير الكاجبة التطبيؽ فى الكاقع الميدانى كالتى تنعكس عمى 

    .(2226،كالعطيات محمكد) المعامبلت المالية لمشركات كقكائميا المالية التى تخضع لعممية المراجعة
طمب أف يككف تعييف مراجع الحسابات المستقؿ كالمؤىؿ كذك الكفاءة المينية حتى يتمكف مف كما تت

إبداء الرأل الفنى المحايد كالمكضكعى فى مدل صدؽ كعدالة القكائـ المالية لمشركة فى التعبير عف 
مة كحيث أف الشركات المساى.(2227، ،كشحاتة)عمىاليامة بعيدان عف أل مؤثرات أخرلكؿ جكانبيا 

، كالحفاظ عمى المصداقية أماـ أصحاب المصالح ، تسعى لمكاكبة التطكرات العالمية العاممة فى مصر
بما يساىـ فى زيادة نمكىا كتطكير األمر الذل يتعيف أف تعمؿ عمى تطبيؽ تقنيات الذكاء اإلصطناعى 

تطكير أدائيا المينى  أدائيا كزيادة فاعميتيا كأنشطتيا .مف ىنا يجب عمى مكاتب المحاسبة كالمراجعة
كالعممى لمكاكبة ىذه التطكرات فى مكاجيو المخاطر التى تتعرض ليا الشركات فى ظؿ مفيكـ الذكاء 

 .(2008 كآخركف، حسف (اإلصطناعى
عمى  يقع مستكاىا، كرفع بيا كالنيكض المحاسبة مينة تطكير مسؤكلية فإف سبؽ ما عمى كتأسيسان 

 لدييـ كمراجعيف محاسبيف تكفير خبلؿ مف كذلؾ كالمينية، األكاديمية المؤسسات عمى القائميف عاتؽ
 المينة، بمتطمبات يفي الذم كبالشكؿ كفاعمية بكفاءة دكرىـ تأدية مف يمكنيـ كعممىعممى  تأىيؿ
 .)المينة ممارسي أك خريجيف(مف المحاسبة مينة كمخرجات العمؿ سكؽ حتياجاتإ بيف الفجكة كيقمؿ
 بتطبيؽ مصر فى المحاسبة كالمراجعة مكاتب لتزاـإ مدل لبياف الدراسة ىذه تأتى سبؽ ما عمي كبناء
 .عمميا فى الجكدة رقابة

                مشكمة البحث :
 أداء مستكل عمى انعكس مما السمبية المؤثرات مف لمكثير مصر في الحسابات مراجع مينة تعرضت
 أداء جكدةـ أما حقيقيا تحديان  يشكؿ مما ،يةالمين لمضكابط مراعاتيا كعدـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب
كعمى رأسيا  المعاصرة الدكلية التطكرات تفرضيا ىالت المينية لممتطمبات مبلءمتيا المينة،كمدل ىذه

ستخداـك تقنيات الذكاء اإلصطناعى   القطاعات معظـى ف كما صاحب ذلؾ مف تطكر التطبيقية مجالبرا ا 
 .الجكدة مف مستكل بأعمى خدماتيـ تقديـ إلى الحساباتمراجعى  حاجة ذلؾ عمى ترتبك  اإلقتصادية،

 ستخداـإ فاعمية مدل ما :كىك لممشكمة الرئيس التساؤؿ عف لئلجابة ةدراسال ىذه إلى الحاجة جاءتك 
إلتزاـ  كمدل ؟جكدة أداء مكاتب المحاسبة كالمراجعة فى مصر تحسيف في تقنيات الذكاء اإلصطناعى

ىذه المكاتب بتكفير متطمبات تحسيف فعالية جكدة األداء المينى بدان مف تحميؿ مسئكلية الجكدة 
لممراجع كالشريؾ مركران بتكفير متطمبات قكاعد السمكؾ المينى ، تقييـ العبلقات مع العمبلء ، تكفير 

ضكء معيار المراجعة كأداء عممية المراجعة كتكفير عممية مراقبة معقكلة فى مة ،فرؽ عمؿ مؤى
نتياءان بتكثيؽ كؿ عمميات المراجعة  222الدكلى    كالمراقبة كفقان ليذا المعيار .كا 
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الػػرغـ مػػف تعػػدد الدراسػػات السػػابقة التػػى تناكلػػت تقنيػػات الػػذكاء اإلصػػطناعى فػػى تحسػػيف جػػكدة  كعمػػى
األداء المينى لمكاتب المراجعة إال أف معظميا تـ بشكؿ كصفى بحيث يقدـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى 

ؼ عمػى المطبقة فى الكاقع العممى دكف محاكلة التعرؼ عمػى ربػط ىػذه التقنيػات بمتغيػرات أخػرل لمتعػر 
 عػدـ" ك" العدائيػة األمثمػة" المشػكبلت تمػؾ أبػرزكمػف ، الحػؿ صػعبة مشػكبلت تعػانى ظمت بعد أف أثرىا
 شػػبكات" ك" الػػذاتى اإلشػػراؼ"  ىمػػاك  جديػػدتيف تقنيتػػيف لػػىإ صػػؿالتك  فػػى نجػػاحالكلكػػف ." السػػميـ الفيػػـ

 لأ فػػى المقصػػكد غيػػر العرضػػى أك، المقصػػكد كالتزييػػؼ التبلعػػب كتشػػاؼإ عمػػى قػػادرتيفال" الكبسػػكلة
 األنظمػػػة مػػػف األداء فػػػائؽ متقػػػدـ جديػػػد جيػػػؿ نحػػػك األسػػػاس يضػػػع كالمعمكمػػػات البيانػػػات مػػػف كميػػػة

 عمػػى كالتغمػػب،  نفسػػو إصػػبلح عمػػى قػػادران  بػػاتالػػذل ، العميػػؽ التعمػػيـ تقنيػػة عمػػى المبنيػػة المعمكماتيػػة
 عمػػى الشكشػػرة بغػػرض الضػػخمة البيانػػات لػػىإ يضػػاؼ شػػ  لأ أف يعنػػى التطػػكر ىػػذا أفك ، مشػػكبلتو

 كمػا كعزلػو ككشفو تحديده سيتـ، كتحميميا ستكشافياا  ك  ستقرائياإ عمى تعمؿ التى العميؽ التعمـ أنظمة
 غيػر كالفيػـ نحػراؼلئل  العميػؽ الػتعمـ أنظمػة تعػريض بغػرض، عرضػان  أك عمػدان  إخفػاؤه يتـ ش  لأ أف

 .لذلؾ مخصصة كنماذج مككنات خبلؿ مف عالية بدقة كتكليده إليو التعرؼ سيتـ ،لمبيانات السميـ
فى مكاتب المحاسبة  لمتطبيؽ تقنيات الذكاء اإلصطناعى مبلءمة مدل لمعرفة سةالدرا ىذه تأتي لذلؾ

 .تطبيقيا في التأخركراء  الكامنة كاألسباب  الحسابات مراجعى نظر كجية مف مصر كالمراجعة فى
ة الدكلية راجعمجمس معايير الم خاصة فى ظؿ ما قاـ بو .عميو اإلجابة البحث سيحاكؿ ما ىذاك 

بعد التحديث كىك بعنكاف " رقابة الجكدة لعمميات 222المراجعة الدكلى رقـ  عندما أصدر معيار
معرفة مدل  بنيومراجعة البانات المالية التاريخية "مف كجيو نظر مديرل مكاتب المحاسبة كالمراجعة 

  )2229.)اإلتحاد الدكلى لممحاسبيف ،ير متطمبات تحسيف جكدة األداء المينىكالمراجعة بتكفإلتزاـ مكاتب 
بجكدة كبالتالى فاف مشكمة البحث تدكر حكؿ ظيكر بعض المشاكؿ عند تطبيؽ المعايير الخاصة 

ككذلؾ . " السميـ الفيـ عدـ" مشكمةك " العدائية األمثمة" أداء مكاتب المحاسبة كالمراجعة مثؿ مشكمة 
مكاتب المحاسبة فضبلن عف معرفة مدل قابمية  ،عمى اإلستمرارية  مكاتبكثير مف ىذه العدـ قدرة 
بعد التحديث كىك بعنكاف " رقابة الجكدة 222معيار المراجعة الدكلى رقـ  لئلمتثاؿ لمتطمباتكالمراجعة 

كىؿ تكجد فركقات معنكية ذات داللة إحصائية بيف فئات  لعمميات مراجعة البانات المالية التاريخية " ،
تعمؿ ىذه الدارسة عمى تقديـ المنيج ليذا اإلمتثاؿ؟ كما  ينة الدراسة لمدل قابمية ىذه المكاتبع

مشكبلت التطبيؽ كتكجيو اإلنتباه إلى أكجو القصكر ك العممي لتقكيـ فعالية تطبيؽ قكاعد ىذه المعايير 
تقنيات الذكاء  تمعبو، ككذلؾ القاء الضكء عمى الدكر الذل يمكف عالجتيافى ىذه القكاعد بقصد م

تدىكر جكدة األداء المينى لمكاتب المحاسبة  عف نتجت التي الصعكبات مكاجية فياإلصطناعى 
 (2225عادؿ عبد النكر ، )المحمى  السكؽ في المنافسة أماـ الصمكد ثـ كمف،  كالمراجعة فى مصر

 : البحث أىمية
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 الناحية العممية :مف  -1
تحسيف جكدة األداء  يكتسب البحث أىميتو العممية فى تناكؿ مشكمة مستمرة كىامة تؤثر عمى   

مكانية اإلعتماد عمييا فى الكصكؿ إلى مفيـك محدد  المينى لمكاتب المراجعة  لمذكاء اإلصطناعىكا 
كفى زيادة كفاءة أداء كظيفة في الحد مف ممارسات إدارة األرباح كضيح إمكانية مساىمتو كمحاكلة ت

المراجعة الخارجية، مما يساىـ في تضيؽ فجكة التكقعات فى المراجعة كمحاكلة إعادة الثقة في أحكاـ 
المراجعة. . كما يكتسب ىذا البحث أىميتو العممية مف ككنو يساير التطكرات الحديثة في مجاؿ 

زيادة جكدة فى  قنيات الذكاء اإلصطناعىلت البحكث المحاسبية التي تركز عمى الدكر اإلستراتيجى
إطار مقترح لنظاـ رقابة جكدة أداء مكاتب  كتحسيف جكدتيا مف خبلؿ األداء المينى لمكاتب المراجعة

دكر بما يساىـ في إعادة الثقة في المحاسبة كالمراجعة فى ظؿ إستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى 
 المراجعة.مكاتب المحاسبة ك 

 العملية :من الناحية  -2

ككاقع الممارسة تقنيات الذكاء اإلصطناعى لال شؾ أف الربط بيف الجكانب العممية الفمسفية     
زيادة جكدة األداء المينى لمكاتب فى التعرؼ عمى محددات جكدتيا كدكرىا فى  فى العممية يساىـ

مكاتب المحاسبة إعتمادمما يعزز اإلتجاه الصحيح لمقرار اإلستثمارل الرشيد، كما أف  المراجعة
الدعاكل القضائية، كالحد مف إنتشار الغش  تخفيضعمى معمكمات صحيحة يساىـ في  كالمراجعة

كسيمة ىامة بالنسبة  إستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى كالفساد المالى في الشركات، مما يجعؿ
 في مصر كمؤشر مف مؤشرات اإلستدالؿ.لمكاتب المحاسبة كالمراجعة 

 :البحث أىداؼ
 :التالية األىداؼ تحقيؽ إلى الدراسة ىذه تسعي
 كجكدة ،مزاياك يا أىميتك يا كأىداف مراجعة الخارجيةبال المرتبطة المفاىيـ أىـ عمى التعرؼ -1

بتقنيات  المرتبطة المفاىيـ أىـ كذلؾ اإللكتركنية، التقنيات إستخداـ ظؿ في مراجعةال عممية
 المراجعة عممية في ياتكنكلكج ياإستخدام عف الناتجة لمخاطرالذكاء اإلصطناعى كا

فى  كضكابطيا كأساسياتيا أعماؿ مكاتب المحاسبة كالمراجعة جكدة رقابة مقكمات تحميؿ  -2
 .ظؿ إستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى 

 ضكابطيا ك مكاتب المحاسبة كالمراجعةأعماؿ  جكدة رقابة تطبيؽ مدل عمى الكقكؼ -3
 .مكاتب المحاسبة كالمراجعة فى مصر لدل بيا لتزاـاإل  كأىمية كأىدافيا

 .المراجعة فى مصرلدل مكاتب  الجكدة رقابة تطبيؽ في المؤثرة عكامؿال عمى التعرؼ -4
 فى مصر المراجعةمكاتب لدم  الجكدة رقابة تطبيؽ في تؤثر التي المعكقات عمى الكقكؼ -5
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 حدكد البحث 
المينى اء اإلصطناعى فى دعـ جكدة األداء مدل مساىمة تقنيات الذكعمى تقييـ إقتصرت الدراسة 

بمراجعة الشركات  تقـك التى ينطبؽ عمييا الشركط التالية :أفلمكاتب المحاسبة كالمراجعة الكبيرة 
فأكثر ، كيرجع سبب  3، كبر حجـ رأس الماؿ كالممكية ، زيادة عدد المراجعيف بيا عف المساىمة 

 سة .إختيار تمؾ الشركط إلى حداثة مكضكع الدرا
 : البحث منيج

 في سبيؿ تحقيؽ ىدؼ البحث سكؼ يعتمد الباحث عمى:
 Inductive Approach المنيج اإلستقرائي -1

ستقراء الدر  المحاسبى اسات السابقة التى يتضمنيا الفكر سكؼ يعتمد الباحث عمى البحث المرجعى كا 
لتقديـ ،مصر فى المراجعة لمكاتب المينى األداء جكدة دعـ فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات في مجاؿ

 مف بدان  المينى األداء جكدة فعالية تحسيف متطمبات تكفيرتحسيف جكدة األداء ك  مدخؿ يساعد فى
 العبلقات ،تقييـ المينى السمكؾ قكاعد متطمبات بتكفير مركران  كالشريؾ لممراجع الجكدة مسئكلية تحميؿ

 ضكء فى معقكلة مراقبة عممية كتكفير المراجعة عممية مؤىمة،كأداء عمؿ فرؽ تكفير ، العمبلء مع
نتياءان 222الدكلى المراجعة معيار  المعيار ليذا كفقان  كالمراقبة المراجعة عمميات كؿ بتكثيؽ كا 

 Positive Approach المنيج اإليجابى -2

كذلؾ مف لمكاتب المحاسبة كالمراجعة فى مصر ،كذلؾ لكصؼ كتفسير كتحميؿ الكضع الحالى     
. الحالية المينى األداء جكدة فعالية تحسيف متطمبات خبلؿ التعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ قصكران فى

 ظؿ فى كالمراجعة المحاسبة مكاتب أداء جكدة رقابة لنظاـ مقترح طاراإل ككيؼ يمكف اإلعتماد عمى
كزيادة ،  كالمراجعة المحاسبة مكاتب دكر في الثقة إعادة في اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ

 كفاءة كفعالية عممية المراجعة في بيئة األعماؿ ؟
 : فركض البحث

ختبارىا مف خبلؿ الدراسة التطبيقيػة عمػى ياغة الفركض التالية كالتى يمكف إلتحقيؽ األىداؼ السابقة يمكف ص
 الكجو التالى :
 قػدرات تنميػة فػى يسػاىـ كالمراجعػة المحاسػبة مكاتػب فػى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ" الفرض األكؿ :

 . "الجكدة رقابة معايير كباألخص كالمراجعة لممحاسبة الدكلية المعايير تطبيؽ عمى كالمراجعة المحاسبة مكاتب
 الكاجػب اإلجػراءات تحديػد فػى يسػاىـ المراجعة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ" :الثانى الفرض 

 . "الجكدة رقابة نظاـ لتطبيؽ كالمراجعة المحاسبة مكاتب قبؿ مف إتباعيا
 جكانب مف الحد فى يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ: "لثالثا الفرض
 ". كالمراجعة المحاسبة مكاتب أداء في كالضعؼ القصكر
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 مػػع اإلتفػػاؽ فػػى يسػػاىـ كالمراجعػػة المحاسػػبة مكاتػػب فػػى اإلصػػطناعى الػػذكاء تقنيػػات إسػػتخداـ:" الرابػػع الفػػرض
 " .المختمفة مراحمو فى( الجكدة رقابة) 222 رقـ الدكلى المراجعة معيار

 الدراسات السابقة :

  :بعنكاف Dowling And Leech (2014 ) دراسة 
A Big 4 Firm’s Use of Information Technology to Control the Audit Pro-cess: How an 
Audit Support System is Changing Auditor Behavior 

 نظػاـ مسػاىمة ككيفيػة جعػةالمرا عممية عمى لمسيطرة المعمكمات لتكنكلكجيا األربعة المراجعة شركات إستخداـ"
 "جعالمرا سمكؾ تغيير في المراجعة دعـ

 دم ىاكس، كتر يسبرا( كىي العالـ حكؿ الكبرل األربعة مراجعةال شركات عمى التعرؼ إلى سةدراال ىذه ىدفت
مراجعػة ال عمميػة عمػى لمسػيطرة المعمكمػات لتكنكلكجيػا إسػتخداميا ىفػ  )ىجػ إـ بػي ككيػو يكنػغ، آرنست لكيت،

 أداة ىػك اإللكتركنػي العمػؿ كرقػة نظػاـ إف حيػث مراجػع.ال سػمكؾ تغييػر فػي مراجعػةال دعػـ نظػاـ كمسػاىمة
 مف النقيض كعمى ،مراجعةال شركة في المخاطر إدارة عممية مف صران ىامان عن يعتبر لكالذ المعمكمات تكنكلكجيا
 لػدعـ نظػـ خران مػؤ  مراجعػةال شركات كضعت حيث الكرقية، النظـ فييا تستخدـ ىالت األكلى اإللكتركنية األنظمة
 خبلؿ مف مراجعةال عممية مراقبةل ككسيمة ستخدامياإ ك التنافسية الميزة النظـ ىذه تكفر حيث مراجعةال عممية
 اإللكتركنػي مراجعػةال دعػـ نظػاـ إسػتخداميا خػبلؿ مػف الشػركة لدل مراجعةال عممية كفعالية كفاءة مبدأ تعزيز

 .العممية في تحكـ كعنصر
 ليؤد العمميةمراجعة ل ككسيمة كتركنياإلل مراجعةال دعـ نظـ إستخداـ أف إلى سةدراال ىذه نتائج خمصت حيث
تػزاـ مػع الميػزات اإلل تضػمفى التػ تميػزاال بػيف يػكازف نظػاـ تصميـ في متمثؿ كبير تحدمل ةالشرك مكاجية إلى

 جػراءإ بضػركرةدراسػة ال كصػتأك  .النظاـ عمى المفرط اإلعتماد مف كالحد جعمرالم ىالذات الحكـ مفالتى تمكنو 
 دعـ في أىمية مف لو لما جعةمراال عممية عمى التأثير في كدكرىا اإللكتركني مراجعةال دعـ بنظـ تتعمؽ بحكث
 .مراجعة ال عممية كفعالية كفاءة

 ( بعنكاف :2011) Ahmedدراسة 
Re-Engineering Audit Profession in the Context of Information Tech-nology – 
Study Pilot to Demonstrate the Views of a Sample Selection of Auditors in Iraq. 

 "المعمكمات تكنكلكجيا إستخداـ ظؿ في الحسابات مراجعة مينة ىندسة إعادة"
 تكنكلكجيػا إسػتخداـ ظػؿ فػي الحسػابات مراجعػة مينػة ىندسػة إعػادة كيفيػة عمػى التعػرؼ إلػى سػةدراال ىػدفت

 المجػاالت تمػؾ كمػف المختمفػة، كأنظمتيػا الحيػاة مجػاالت كافة في المعمكمات تكنكلكجيا دخمت لقد .المعمكمات
 المعمكمات، كنشر كمعالجة تجميع في تغيير إحداث إلى اإلستخداـ ذلؾ أدل حيث ،ىكالرقاب ىالمال العمؿ مجاؿ
 كالحسػابات الماليػة كالكشػكفات القػكائـ عمى كالتغيير اإلستخداـ ذلؾ كينعكس المحاسبية، المعمكمات صان خصك 
 مػف القصػكل اإلسػتفادة إلػى باإلضػافة اإلقتصػادية، الكحػدات مختمػؼ فػي العػامميف المحاسبيف قبؿ مف المعدة

 ذلػؾ عػف فضػبل الماليػة، كالكشػكفات كالحسػابات كالتقػارير القكائـ تمؾ في كالمصداقية الثقة بتأكيد التكنكلكجيا
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 رؤيػا كضػع أجػؿ مػف كذلػؾ الحسػاباتمراجعػة  لمينػة المكاجية المستقبمية التحديات كتشخيص الفرص تحديد
 الخػدمات أفضػؿ تقػديـ فػي كأدائيػا ممارسػاتيا كتطػكير تحسػيف مػف يمكنيػا بمػا لممينػة شػاممة مسػتقبمية

 .المستقبميةكرات التط مكاكبة عمى قادرة يجعميا كبما لمستخدمييا،
 الكاممػة الفرصػة ىيعطػ الحسػابات ةمراجعػ  مينة مستقبؿب المتعمؽ الرؤيا مشركع أف إلى سةدراال تكصمت كقد
 التنافسية تاراكالمي كالخدمات بالقيـ إلماميـ عند خصكصا لمينتيـ مستقبؿ أفضؿ لتحقيؽ الحسابات مراجعىل

 إسػتخداـ إلػى الحسػابات مراجعػى يػدفع الػذم الػرئيس السػبب اآلتيػة العكامػؿ تمثػؿ ككػذلؾ إلييػا، أشػار التػي
 المينية، الخدمات زيادة ،دلالمستن التكثيؽ الغاء التنافسية، الظركؼ( :كىي المينة في المعمكمات تكنكلكجيا
  ( .الجيدة كالخدمة سرعةكال الدقة كتحقيؽ

 (: 2215دراسة أحمد يكسؼ )
تناكلت الدراسة دكر رقابة الجكدة عمى المراجعة الخارجية فى تحسيف جكدة األداء الميني لممراجعيف 
الخارجييف ، تمثمت مشكمة الدراسة فى الدكر الذل تمعبو رقابة الجكدة عمى المراجعة الخارجية فى تحسيف 

الخارجييف كىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مفيـك رقابة الجكدة عمى المراجعة جكدة األداء الميني لممراجعيف 
الخارجية كمككنات جكدة األداء الميني لممراجعيف الخارجييف مف خبلؿ أدبيات الدراسات السابقة ذات الصمة 

ي لممراجعيف بمكضكع البحث ، كمعرفة دكر رقابة الجكدة عمى المراجعة الخارجية فى تحسيف جكدة األداء المين
الخارجييف .كتكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد إستخداـ لمفيـك مراجعة النظير بيف مكاتب المراجعة الخارجية 
بالسكداف ، كأف المنظمات المينية المحمية تعمؿ عمى إصدار معايير لرقابة الجكدة عمى المراجعة بيدؼ 

صت الدراسة بضركرة إلتزاـ جميع مكاتب المراجعيف تحسيف  األداء الميني لممراجعيف الخارجييف بالسكداف . أك 
الخارجيف بمفيـك نظاـ رقابة الجكدة كتصميـ أنظمة لرقابة الجكدة عمى أداء العماؿ بالمكتب ، بجانب تفعيؿ 
مراجعة النظير كأحدم أدكات رقابة الجكدة عمى المراجعة الخارجية بمكاتب المراجعة ، كبضركرة إصدار 

لمحمية معايير كقكانيف لرقابة الجكدة عمى أداء المراجعيف الخارجييف فى السكداف . المنظمات المينية ا
كتختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسة الحالية فى أنيا تناكلت دكر رقابة الجكدة عمى المراجعة الخارجية فى 

اجعة النظير كأثرىا بينما تناكلت الباحث فى ىذه الدراسة مر اء الميني لممراجعيف الخارجييف ،تحسيف جكدة األد
 عمى جكدة المراجعة الخارجية .

 (:2216دراسة محمد أزىرم )
تناكلت الدراسة تحديد دكر مراجعة النظير فى رفع كفاءة الرقابة عمى جكدة المراجعة ، تمثمت مشكمة الدراسة 

بيف مراجعة فى أنو ىؿ تكجد عمقة بيف مراجعة النظير كتحسيف تقرير المراجعة ؟ كىؿ تكجد عمقة مراجعة 
النظير كتطبيؽ معايير الرقابة عمى جكدة المراجعة ؟ كىؿ تكجد عمقة بيف مراجعة النظير كتنظيـ األداء بمكاتب 
، ىدفت الدراسة الى معرفة أثر تطبيؽ مراجعة النظير عمى تقارير المراجعة الخارجية ، كمعرفة دكر مراجعة 

دة ، ككذلؾ معرفة أثر تطبيؽ مراجعة النظير عمى تنظيـ النظير فى تحسيف تطبيؽ معايير الرقابة عمى الجك 
األداء بمكاتب المراجعة . تكمف أىمية الدراسة فى الكقكؼ عمى االىتماـ بأسمكب مراجعة النظير يسيـ كثيرا 
فى تكفير بيئة عممية لمكاتب المراجعة كيضمف تقديـ خدمة المراجعة كفقا لممتطمبات المينية كبمستكل عالي 
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ة  ، اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي لدراسة كتكضيح دكر مراجعة النظير فى رفع كفاءة مف الجكد
ستخدمت الدراسة إستمارة اإلستبانة كأداة لجمع البيانات .  الرقابة عمى جكدة المراجعة ، كا 

كتب تكصمت الدراسة الى عدة نتائج منيا يؤدل استخداـ أسمكب مراجعة النظير الى تحقيؽ سمعة جيدة لم
المراجعة ، تراعى مكاتب المراجعة تكصيؿ السياسات كاإلجراءات العامة لمرقابة عمى الجكدة الى جميع العامميف 
بالمكتب . بناءان عمى نتائج الدراسة قدـ الباحث عدة تكصيات منيا تنظيـ قكانيف كقكاعد منظمة لمينة 

 لجكدة بيدؼ تحسيف جكدة أدائيا الميني.المحاسبة كالمراجعة، استمرار مكاتب مراجعة النظير برقابة ا
تختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسة الحالية فى أنيا تناكلت تحديد دكر مراجعة النظير فى رفع كفاءة الرقابة عمى 

 جكدة المراجعة ، بينما تناكؿ الباحث فى ىذه الدراسة مراجعة النظير كأثرىا عمى جكدة المراجعة الخارجية .
 ـ(:2217خالد محمد )

تناكلت الدراسة مراجعة النظير كدكرىا فى تضيؽ فجكة التكقعات فى المراجعة ، حيث تمثمت مشكمة الدراسة فى 
عدـ التزاـ العديد مف مكاتب المراجعة كالمنشآت ذات الصمة بمراجعة النظير ، تـ طرح عدد مف التساؤالت ليذه 

نظير كفجكة تقرير المراجع ؟  ىؿ ىناؾ عبلقة المشكمة : ىؿ ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مراجعة ال
ذات داللة إحصائية بيف مراجعة النظير كفجكة المسؤكلية ؟ ىؿ ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مراجعة 
النظير كفجكة أداء المراجع ؟ تنبع أىمية ىذه الدراسة مف قمة البحكث التى تناكلت ىذا المكضكع ، أيضا إلقاء 

ة النظير ، ىدؼ البحث الى التعرؼ عمى مفيـك كأىمية كأىداؼ مراجعة النظير ، الكقكؼ الضكء عمى مراجع
عمى مفيـك أىمية كعناصر فجكة التكقعات كبياف دكر مراجعة النظير فى تضييؽ فجكة التكقعات كدراسة دكر 

تبع البحث المنيج اإلستنباطي ، كالمنيج اإلستقرائي  مراجعة النظير فى الحد مف فجكة أداء مكاتب المراجعة .كا 
، كالمنيج التاريخي ، كالمنيج الكصفي التحميمي. كتكصؿ البحث الى عدة نتائج منيا : يؤدل استخداـ أسمكب 
مراجعة النظير الى تحقيؽ سمعة جيدة لمكتب المراجعة ، كجكد المؤىبلت كالكفاءة المينية الكافية لدل مكاتب 

لماميـ بكاجباتيـ كمسئكلياتي ـ يقمؿ مف فجكة األداء .أكصت الدراسة بتحديد نقاط الضعؼ األساسية المراجعة كا 
ألداء مكاتب المراجعة الخاضعة لمتقييـ كالعمؿ عمى معالجتيا كالعمؿ عمى االىتماـ بكجكد المعاىد العممية 
ة لمتقييـ كالعمؿ عمى معالجتيا ، كالعمؿ عمى االىتماـ بكجكد المعاىد العممية المتخصصة فى مجاؿ مراجع

جراء مزيد مف البحكث فى ىذا المجاؿ .  النظير ، كا 
تختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسة الحالية فى أنيا تناكلت مراجعة النظير كدكرىا فى تضييؽ فجكة التكقعات فى 

 المراجعة ، بينما تناكؿ الباحث فى ىذه الدراسة مراجعة النظير كأثرىا عمى جكدة المراجعة الخارجية .
 :  البحث خطة

 أداء مكاتب المحاسبة كالمراجعة  جكدة ىعم الرقابة اطار عمؿك  كأىمية مفيـك  :االكؿ المبحث
 إطار فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات تحكـ التى المحاسبية كالمعايير المتطمبات : الثانى المبحث
   .مصر فى كالمراجعة المحاسبة لمكاتب المينى األداء جكدة مفيـك

 جكدة دعـ فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات مساىمة مدل لممحاسبة تطبيقية دراسة : الثالث المبحث
 .مصر فى كالمراجعة المحاسبة لمكاتب المينى األداء
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 االول المبحث

 جكدة أداء مكاتب المحاسبة كالمراجعة  عمى الرقابة طار عمؿا  ك  كأىمية مفيـك
، لمكضكعات الخاضعة لمبحث كالدراسةأحد أبرز ا لمكاتب المراجعةيمثؿ مستكل جكدة األداء الميني 

خاصة بعد فشؿ العديد مف الشركات الكبرل عمى مستكل العالـ، لذا تعتبر جكدة األداء الميني أبرز 
حسابات رتقاء بالخدمات التى يقدميا مراجع البيدؼ اإل محددات المراجعة كمدخبلن لمتطكير كالتحسيف 

 .( 2228ستمراريتيا مستقببلن )عكض ، ة فى عمميا كا  لبقاء مكاتب المراجعكالضماف األقكل لمعمبلء 
 أكالن : مفيـك جكدة األداء الميني :

فى الكثير مف أعماؿ كمراحؿ  ةتفاؽ عمى أىمية الدكر الذل يمعبو األداء الميني لممراجعرغـ اإل 
 ىكمحدد لمفيـك جكدة األداء المين كاضح كشامؿ إال أنو لـ يتبمكر ليا تعريؼ عممىالمراجعة ، 

 ( حيث تناكليا حسب منظكر معيف كما يأتي : 2211لممراجع ) مجاىد ، 
 :كتشاؼ المخالفات كاألخطاءلميني لممراجعة مف حيث عبلقتيا بإمفيكـ جكدة األداء ا -1

يشير ىذا المفيـك الى إحتمالية قياـ المراجع بإكتشاؼ األخطاء كالتحريفات الجكىرية فى القكائـ 
الذيف عممكا عمى كضع تعريؼ لجكدة األداء الميني مف  De Angeloالمالية كاإلببلغ عنيا ، كيعتبر 

ة فى النظاـ لممراجعة حيث عرفيا أنيا اإلحتماؿ المشترؾ لقياـ المراجع بإكتشاؼ األخطاء اليام
المحاسبى لمعميؿ كتسجيؿ ذلؾ فى التقرير الذل يصدره . حيث أف اليدؼ مف عممية المراجعة ىك 

حتماؿ أف القكائـ المالية ال تتضمف ة كجكدة األداء الميني لممراجع كا  تقديـ ضماف عف القكائـ المالي
مكثكقية القكائـ المالية أف نتائج عممية المراجعة ، حيث  تحريفات مادية. كيعتمد ىذا التعريؼ عمى

( Davidson and Neu 1993,التى تمت مراجعتيا تعكس جكدة األداء الميني لممراجع كأشار )
كتشاؼ األخطاء كالحد مف يؼ جكدة األداء الميني لممراجعة إعتمادا عمى قدرة المراجع عمى إتعر ل

لممراجع يجب أف  أف جكدة األداء الميني (Lam and Chan،1994)قترح كما إالتحريفات كالتبلعب، 
 2228اس مكتب المراجع ) عكض ، تحدد لكؿ ميمة مراجعة عمى حده ، بدالن مف تحديدىا عمى أس

 مفيكمان نظريان  لجكدة األداء الميني De Angelo، كيرل بعض الباحثيف " أبك العـز " أف مفيـك (
، الف تقدير درجة كشؼ األخطاء كالمخالفات الجكىرية المكجكدة  تنفيذ العممىيصعب كضعو مكضع ال

أف يككف فى اإلمكاف تقدير حجـ  أكليما فى القكائـ المالية كمف ثـ التقرير عنيا يتكقؼ عمى أمريف :
 :كاألمر الثاني راجعة ، األخطاء كالمخالفات الجكىرية فى القكائـ المالية مقدمان قبؿ القياـ بعممية الم

ـ بعممية المراجعة ، كمف ثـ يتـ إستخراج كتشاؼ األخطاء كالمخالفات الجكىرية أثناء القيابإ يتعمؽ
لى األخطاء المقدرة . لكف مف المؤكد أنو يكجد صعكبة فى تقدير حجـ نسبة األخطاء المكتشفة إ

التالي يصعب األخطاء كالمخالفات الجكىرية المكجكدة بالقكائـ المالية قبؿ القياـ بعممية المراجعة كب
 تقدير درجة الجكدة كفقان ليذا المفيـك .
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 :مفيكـ جكدة األداء الميني لممراجعة مف حيث عبلقتيا بمخاطر المراجعة  -2
دة المراجعة كمخاطر المراجعة ، أل أف المراجع يسعى إلى عبلقة عكسية بيف كؿ مف جك  حيث تكجد

لى الحد األدنى لتحقيؽ أعمى مستكل مف الجكدة فى األداء الميني تخفيض مخاطر المراجعة إ
بأف أفضؿ كسيمة لتعريؼ جكدة األداء الميني  Willingham and Jacobsonلممراجعة حيث يبيف 

لممراجعة ىي ربطيا بمخاطر المراجعة حيث أكد أف الجكدة تتكفر عندما يقؿ خطر المراجعة المقبكؿ 
 . الى أقص درجة ممكنة

 :ىتماـ المشاركيف فى بيئة المراجعة األداء الميني مف حيث عبلقتيا بإ ـكمفي -3
ىتماـ لو أكجو متعددة كىك محؿ إ( أف مفيـك جكدة األداء الميني ىك مفيـك  2212يرل ) الطكيؿ ،

كؿ المشاركيف فى بيئة المراجعة ، كقد أكضحت أف ىناؾ خمس مجمكعات أساسية تيتـ بمفيـك جكدة 
 لممراجعة كىى : األداء الميني

  معدك القكائـ المالية 

  المستخدمكف الخارجيكف 

  المنظمكف لممينية مثؿ المحاكـ الدستكرية كالتشريعية 

  أعضاء مينة المحاسبة كالمراجعة 

  أعضاء مكاتب المحاسبة 

  :مفيكـ جكدة األداء الميني مف حيث البعد الزمني -4
 جكدة األداء الميني لممراجعة الى نكعيف :  Simuinc & Steinقسـ 
  جكدة قبمية لممراجعة 

حتماؿ أف يكشؼ تقرير المراجع عف قد مع العميؿ كتعرؼ بأنيا إكيتحدد ىذا النكع مف الجكدة عند التعا
 األخطاء كالمخالفات الجكىرية المكجكدة بالقكائـ المالية.

  جكدة بعدية لممراجعة 
حتماؿ خمك القكائـ المالية مف كتعرؼ بأنيا إجع لتقريره ،المرا الجكدة بعد إصداركيتحدد ىذا النكع مف 

ستقبلؿ المراجع كمقدرتو كيعتمد ذلؾ عمى إا،األخطاء كالمخالفات الجكىرية بخبلؼ التى تـ التقرير عني
اصة قتصادية خكالتى تتكقؼ بدكرىا عمى عكامؿ إ،فى تحمؿ الضغكط التى يمارسيا العميؿ أك اإلدارة 

 بالعقد كالعميؿ مثؿ حجـ المنشأة كحالتيا .
 قتيا بالمعايير الدكلية كالمينية:مفيكـ جكدة األداء الميني لممراجعة مف حيث عبل -5

يقـك ىذا المفيـك عمى أساس أف يتبنى ىذا المفيـك العديد مف الباحثيف كالمنظمات المينية ، حيث 
السمكؾ الميني التى تصدرىا المنظمات الدكلية كالمينية يحقؽ لتزاـ بالمعايير المينية كقكاعد كآداب اإل 

ة الجكدة . كعادة ما تتركز برامج مراجع(2227عمى كشحاتة ، جكدة عالية لؤلداء الميني لممراجعة )
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الخاصة  GAASعمييا راجع بالمعايير المينية المتعارؼ لتزاـ المليذه المنظمات حكؿ مدل إ
الحد األدنى مف جكدة األداء الميني لممراجع عند إنجاز أعماؿ بالمراجعة كالتى كضعت لضماف 

 (2228المراجعة )المبركؾ ، 
ؿ مفيـك جكدة األداء المينى ختبلؼ كجيات النظر حكما سبؽ يتضح أف تعدد المفاىيـ كا   كبناءن عمى

لى ( إSuttons) 1999,كيرجع ذلؾ كما ذكر  ب تعريؼ مكحد لجكدة األداء المينىلى غياأدل إ
األدكار المختمفة لؤلطراؼ ذات المصمحة فى سكؽ المراجعة ، كما أف جكدة األداء الميني تعتبر ىيكؿ 

 كامف متعدد األبعاد ، كلذلؾ يصعب تعريفو أك تقييمو أك قياسو الى حد ما .
الميني ستعراض كجيات النظر المتعددة يمكف القكؿ أف أكثر المفاىيـ المعبرة عف جكدة األداء بعد إ

رشادات لممراجع ىي إ لتزاـ المراجع بالمعايير المينية لممراجعة ، كقكاعد آداب السمكؾ الميني كا 
ة ، كالمحافظة عمى حياد المراجعة كالقكاعد كاإلجراءات التى تصدرىا المنظمات المعنية بمينة المراجع

التى تدعـ رأيو ستقبلؿ مراجع الحسابات ، كحصكؿ المراجع عمى كمية كبيرة مف األدلة كنزاىة كا  
كتؤدل الى فعالية عممية المراجعة كدقة المعمكمات التى يكفرىا المراجع لؤلطراؼ ذات العبلقة مثؿ 
مستخدمي القكائـ المالية كالمنظمات المينية كالمؤسسات الحككمية كالشركات التى تضفى مزيدان مف 

بما يحقؽ األىداؼ المتكقعة مف عممية  المصداقية المكثكقية فى البيانات كالمعمكمات المالية المدققة ،
 المراجعة كتجعميا ذات قيمة مضافة معتبرة .

 :جكدة األداء الميني  كمزايا أىميةثانيان :أىداؼ ك 
 : لممراجع الميني األداء جكدة أىداؼ ( أ)

 :ىيم ما أىميا لممراجع ىالمين األداء جكدة تحققيا أىداؼ لكجكد( 2228 ،المبركؾ) يشير
 بالمبادئ لتزاـاإل  أجؿ مف المراجع فييا يمتـز أف يجب التى باإلجراءات الخاصة اإلرشادات تكفير -1

 . المراجعة ميمة فى لمساعديو السمطة بتفكيض الخاصة األساسية
 المعقكلة القناعة لتكفير المراجعة مكتب يتبناىا التى كالسياسات اإلجراءات حكؿ اإلرشادات تكفير -2

 . المينية المعايير كتطبيؽ بإتباع لتزاـكاإل  عامة بصكرة المراجعة بنكعية
 . العمؿ أثناء التفاصيؿ لىإ نتباهكاإل  الدقة زيادة خبلؿ مف العمبلء ثقة كسب -3
 .المعنكية ركحيـ مف كترفع المراجعة مكتب أعضاء معنكيات كتحسيف زيادة فى المساىمة -4
 ليا التى األخرل المكاتب معرفة خبللو مف يمكف منيجان  تككف مشتركة أرضية إيجاد فى المساىمة -5

 . المشتركة المصالح لمناقشة كالخصائص األىداؼ نفس
،  كاألمانة ستقبلؿاإل بمبادئ المراجعة بمكتب العامميف لتزاـبإ المينية المتطمبات تحقيؽ -6

 لتزاـاإل  تضمف التى اإلجراءات أىـ كمف،المينة كأخبلقيات السرية عمى كالحفاظ،  كالمكضكعية
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 المتعمقة كاإلجراءات بالسياسات المستكيات جميع مف المكتب أفراد إببلغ الرقابي العنصر بيذا
 . كاألمانة ستقبلليةباإل

 ألداء البلـز ىكالعمم ىالعمم التأىيؿ لدييـ أشخاصان  فيتعيمف خبلؿ  كالكفاءة الميارات تطكير -7
 لمختمؼ ضركرية تعتبر التى المؤىبلت كضع يجب كما،  كاجبة مينية بعناية المراجعة أعماؿ

 األداء تقييـ أساسيا عمى يتـ التى المعايير تحديد مع،  المكتب فى المسئكلية مستكيات
 . المتكقعة كالكفاءة الشخصي

 خبلؿ مف كذلؾ، ةالمين فريؽ لىإ المراجعة عممية إسناد مف خبلؿ المراجعة عممية مياـ تكزيع -8
،  كمراجعيف رئيسي مراجع مف العمؿ فريؽ فى فرد كؿ مياـ تحديد:  مثؿ اإلجراءات مف العديد
 . المراجعة مياـ عمى األفراد تكزيع عف مسئكال ليككف العمؿ فريؽ عمى المشرؼ الشخص كتحديد

 يتـ الذل العمؿ بأف مناسب تأكيد لتكفير كذلؾ،  المستكيات كافة عمى لؤلعماؿ المتابعة اإلشراؼ -9
 . المبلئمة الجكدة معايير يستكفى إنجازه

 جتماعاتإ ىناؾ تككف كأف، الرقابة عناصر مف المناسبة الخبرة ذكم مف اآلخريف مع التشاكر -12
  المراجعة مكتب فى المسئكؿ المدير الشريؾ قبؿ مف العمؿ فريؽ مع دكرية

 كمتابعة،  الميمة قبؿ الجديد العميؿ لتقييـ اإلجراءات كضعب العمبلء مع العمؿ إنياء أك قبكؿ -11
 بعيف يأخذ فأ المراجعة مكتب عمى يجب كما،  مستمرة بصفة الحالييف العمبلء مع العبلقات

 حد كضع الحسابات مراجع عمى كيجب مبلئـ بشكؿ العميؿ خدمة عمى كقدرتو ستقبلليتوإ عتباراإل
 تامة قناعة لىإ كصؿ قد المراجع يككف فأ بعد العمبلء بعض مع المدل الطكيمة العبلقات لبعض
 . الميني ستقبللوإ بعض عف التنازؿ أك ستغناءاإل يكمفو قد العميؿ ىذا مع ستمراراإل بأف

 تنفيذ عند تطبيقو كمدل،  المراجعة لمكتب الجكدة رقابة نظاـ فعالية مدل تقييـ بغرض الرقابة -12
 . الجكدة برقابة المتعمقة بالكظائؼ المرتبط العمؿ كأداء المراجعة عممية

 إستيبلء مف المستثمريف حماية فى دكران  يمعب الخارجى المراجع أف البعض يرل تقدـ ما إطار كفى
 Incomplete المكتممة كغير Inaccurate الدقيقة غير False الخاطئة المالية المعمكمات
 كؿ أف إال Misleading (Kapardis, Christodoulou Agathocleous, 2010) كالمضممة

 اإلنتباه جمبت قد 2228 العالمية المالية األزمة أف إلى( Ozkan Gunay & Ozkan,2010)مف
 تستند International Financial Architecture New جديدة دكلية معمارية ىندسة إلى لمحاجة

دارتيا بيا كالتنبؤ األزمة منع إلى  جائحة بسبب الحالية العالمية المالية األزمة أف الباحث كيرل. كا 
 . جديدة دكلية كمحاسبية مالية قكاعد بناء إعادة إلى تحتاج قد ككركنا فيركس
 األداء لجكدة معايير لكضع متبلحقة تطكرات مف لممراجعة الدكلية المعايير تشيده مما الرغـ كعمى

 المالى المجتمع ثقة إستعادة ىك كاألىـ كمناسبة كافية بمعايير كالمراجعة المحاسبة لمكاتب المينى
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  الدكلى كالتأكيد المراجعة معايير مجمس قبؿ مف المبذكلة الجيكد أف إال كالمراجعة المحاسبة مينة فى
(IAASB )كتقييـ تحديد فى المينى الحكـ كتأصيؿ الكصفى المنيج إستخداـ عمى قاصرة تزاؿ ال 

 العمؿ فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ عف تمامان  مبتعدة المالية البيانات فى الجكىرية األخطاء
 البلحقة القرارات ضعؼ بسبب ، المراجعة عممية كفعالية كفاءة عمى األثر أكبر لو يككف مما ، المينى

 (522-452-332-315 ISA:330 )المالية البيانات فى الجكىرية األخطاء تحديد لعممية 
 عمى بناء( (ISA: 320 النسبية األىمية كمستكيات( ISA:530) العينات إستخداـ عف كالناتجة

 ISA:200) IFAC, AASB, 2010 المينى كالحذر الحكـ ظؿ كفى( ISA:520) التحميمية اإلجراءات
IFAC, IAPS, 1995) 

 : أىمية جكدة األداء المينى ( ب)
ترتبط جكدة األداء الميني لممراجع الخارجي مف خبلؿ مخرجات عممية المراجعة كالمتمثمة فى تقرير 

قراراتيـ كرسـ سياساتيـ،  تخاذالخارجييف عميو فى إف المستخدميف المراجع الذل يعتمد الكثير م
فإف جكدة األداء الميني لممراجع تمثؿ مطمبان ضركريان كمصمحة مشتركة لجميع أطراؼ عممية  كبالتالى

المنظمات المينية(  –المستفيدكف مف خدمات المراجعة –الشركة محؿ المراجعة –المراجعة ) المراجع
  :يني مف خبلؿ المجاالت اآلتيةبع أىمية جكدة األداء المكتن
  : لتزاـ بالمعايير المينيةتأكيد اإل -1

تعتبر المعايير بمثابة إرشادات لتحديد كتطبيؽ إجراءات المراجعة كتحتكل ىذه المعايير السيما حيث 
جراءات تيدؼ الى تحسيف أداء المراجع ) الطكيؿ ،  معايير الرقابة عمى الجكدة عمى سياسات كا 

بالمعايير لتزاـ داء الميني لممراجع كاإل كبالتالي نجد أف ىناؾ عبلقة متبادلة بيف جكدة األ (2212
لتزاـ بالمعايير المينية الى أداء عممية المراجعة بجكدة عالية ، كما أف أداء المينية ، حيث يؤدل اإل 

 عممية المراجعة بمستكل جكدة مبلئـ يؤكد تمسؾ المراجع بالمعايير المينية .
  : لمساىمة فى تضيؽ فجكة التكقعات فى عممية المراجعةا-2

مما لمراجعيف بالنسبة لممتكقع منيـ ،لى عدـ رضا المجتمع المالي عف عمؿ اتشير فجكة التكقعات إ
فى الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا )  –خاصة –دفع ىؤالء الى رفع قضايا عمييـ أماـ المحاكـ 

نخفاض األداء الفعمي لممراجع عف معايير المراجعة رئيسي لكجكدىا ىك إكالسبب ال (2224جربكع ، 
كمعايير الجكدة المتعارؼ عمييا ، كما أف انخفاض جكدة األداء الميني لممراجع يعتبر أحد أىـ أسباب 

 ذلؾ يعد تحسيف جكدة األداء المينى( ، كل2228كجكد فجكة التكقعات فى المراجعة ) األىدؿ ، 
 ساليب تضييؽ فجكة التكقعات .  لممراجع أحد أ

 :كتشاؼ المخالفات كاألخطاء المكجكدة فى القكائـ المالية تعزيز إمكانية إ-3
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فى  كتشاؼ األخطاء كالمخالفات المكجكدةساليب الجكدة فى األداء الميني إلى إتباع المراجع أليؤدل إ
 لجكدة األداء الميني لممراجع.كىذا ما أكدتو التعريفات السابقة القكائـ المالية بشكؿ أفضؿ،

 :المساىمة فى تدعيـ مفيـك حككمة الشركات -4
أداة ف خبلؿ ما تكفره مف تقارير مالية تؤدل المراجعة دكران أساسيان كىامان فى الحككمة ، فيي تمثؿ م

، اإلدارةنفصاؿ الممكية عف بطبيعتيا ترتبط بمشكمة الككالة كا  ىامة لتفعيؿ آليات الحككمة ، فالحككمة 
شتممت اإلرشادات المختمفة عف الحككمة كالتى صدرت مف مختمؼ الجيات عمى لذلؾ فقد إ كتأكيدان 

اإلشارة الى أىمية التقارير كالمعمكمات المالية كالشفافية. كحيث أف جكدة عممية المراجعة تضفى 
دمة لؤلسكاؽ المالية كالتى مف المصداقية كالكثكؽ فى البيانات كالمعمكمات المالية المدققة المق مزيدان 

 ( 2229، لى تدعيـ مفيكـ الحككمة) العتيبىكبالتالي تؤدل إة ،بدكرىا تعكس فعالية األسكاؽ المالي
 أداة تنافسية جيدة  -5

األساسية لحفاظ مكاتب المراجعة  يعد تقديـ خدمات مراجعة بمستكل مرتفع مف الجكدة مف الشركط
تحسيف مقدرتيا بعمى حصتيا فى السكؽ المحمية لمينة المراجعة كالتكسع نحك السكؽ الدكلية ، 

تفاقية ل ، خاصة فى ظؿ التطبيؽ الكامؿ إل التنافسية فى مكاجية مكاتب المراجعة الخارجية الكبر 
 (. 2212) الطكيؿ ، جارة العالمية فى مجاؿ الخدمات منظمة الت

 -: ت أخرل ألىمية جكدة األداء المينى ىى( عدة مجاال 2228كما أضاؼ ) النكاس ، 
 زيادة األرباحك  ،ياب المراجعة لعمبلئتطكير الخدمات التى تقدميا مكات.  
  تطكير الممارسات العممية لممينة 
 تقميؿ تعرضيا لمخاطر المسئكلية القانكنية  

 مزايا تحقيؽ جكدة األداء الميني لمكتب المراجعة : ( ت)
يحقؽ العديد مف المزايا  لمكتب المراجعةلى ما سبؽ فإف تحقيؽ جكدة األداء الميني إضافة إ

 ( 2225كالخصائص أىميا ما يمي ) أبك ىيف ، 
تطمبات تتماشى مع المكالمراجعة ماؿ التى يؤدييا مكتب إعطاء تأكيدات معقكلة بأف الخدمات كاألع-1

 .رتكاب األخطاء فى عممية المراجعةتقميؿ فرص إالمينية أك معايير المراجعة المتعارؼ عمييا ، مع 
تباع اإلرشادات كالمعايير الصادرة عف ؿ مراجعي الحسابات كذلؾ مف خبلؿ إتحسيف برنامج عم-2

 لممراجع. ص الرقابة عمى جكدة األداء المينىالجمعيات المينية بخصك 
كتساب عمبلء جدد فى إ لممراجع مف الكسائؿ المقدمة يعتبر أسمكب الجكدة فى األداء الميني-3

 لمكتب المراجعة كالمحافظة عمييـ ، كخاصة فى ظؿ المنافسة الشديدة بيف مكاتب المراجعة .
األخطاء الجكىرية كذلؾ  رتفاع مستكل المصداقية فى المراجعة ، يعنى خمك القكائـ المالية مفإف إ-4

 راجع .مف خبلؿ المستكيات العميا لجكدة األداء الميني لمم لف يككف إال
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عتباره جزء ىاـ مف نظاـ رقابة أصحاب المنشأة كخاصة الميني ذك الجكدة العالية يمكف إ األداء -5
 . ةفى حاؿ عدـ مقدرتيـ عمى الرقابة المباشرة عمى تصرفات اإلدارة فى إدارة المنشأ
 ثالثان : إطار عمؿ الرقابة عمى جكدة األداء المينى لمكاتب المحاسبة كالمراجعة :

 اإلرشادات كالمعايير الصادرة مف الجيات المينية لرقابة جكدة عممية المراجعة   ( أ)
بمكضكع  ىتمامان ينية الدكلية كالعالمية قد أبدت إمف المبلحظ أف العديد مف الجيات كالمنظمات الم

مستكل األداء الميني ليذه  رفع جكدة األداء الميني لممراجع فى مكاتب مراجعة الحسابات بيدؼ
يتبعيا المراجع لضبط أدائو  الجيات كالمنظمات معايير مينية كىتب كتطكيره، حيث كضعت ىذه المكا

يتـ التطرؽ ليذه الجمعيات مع بياف اإلجراءات كالعناصر التى  كفيما يمى كفقان ألعمى معايير الجكدة .
 عمى أساسيا يمكف الحكـ عمى جكدة األداء الميني مف قبؿ الجمعيات المينية .

ة المراجعة يلرقابة جكدة عمم AICPAإرشادات صادرة عف المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف   -1
أكؿ برنامج لمعايير الرقابة  1979عاـ  AICPAعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف مأصدر ال:

تضمف عناصر متعمقة ك  1991عمى األداء الميني لمراجعة الحسابات ، كتـ تطكيره عاـ 
دة األداء كقبكؿ عمبلء سترشاد بآراء الخبراء ، كالفحص الدكرم لبرنامج رقابة جك بللية ، كاإلستقباإل

الفحص  أصدر المعيد برنامج 1989فى عاـ ستمرار فى العبلقة مع العمبلء الحالييف . ك جدد ، كاإل
كنييف المحاسبيف القانىذا البرنامج مكاتب المراجعة أك كيمـز  (Veuiew program peerالمتعمؽ )

كالذل تنشأ عف خدماتيـ مسئكلية تجاه الطرؼ الثالث بتسجيؿ أسماءىـ لدل لجنة بالمعيد 
متخصصة فى تقييـ أداء مكاتب المراجعة ، حيث تقـك ىذه المجنة بفحص كتقييـ نظاـ رقابة الجكدة 

Quality Control System  ، ثـ إصدار تقرير لنتيجة ىذا الفحصلدل مكاتب المراجعة ،
د تسجيؿ مكاتب المراجعة أك المراجع لدل المعيد فإنو يتعيف عميو ضركرة مراعاة معايير كبمجر 

رقابة الجكدة الصادرة مف المعيد فى ىذا الشأف ، بحيث يتـ إجراء فحص متعمؽ ألدائو الميني فى 
أك فحص كتقييـ خبلؿ ثمانية عشر شيران مف لمحاسبة كالمراجعة كؿ ثبلث سنكات،مجاؿ أعماؿ ا

مى ىذه المعايير فى كقد تـ إدخاؿ تعديبلت كتحسينات عؿ لدل المجنة المختصة بالتقييـ ،التسجي
 ( . 2223مف أجؿ تحسيف جكدة إعداد التقارير المالية ) حسيف كقطب ، ،2221يناير

 إرشادات معيد المحاسبيف القانكنيف بانجمترا ككيمز لرقابة جكدة عممية المراجعة . -2
اتب المراجعة فى كىك ممـز لمك،1991ج لرقابة جكدة األداء الميني فى العاـبرنامث قاـ بكضع حي

قبكؿ لنزاىةالمينية،استقبلؿ ،التى كردت فى ىذا البرنامج فى اإلكتمثمت أىـ العناصر انجمترا ككيمز .
  .(2212)جبراف ،  الفحص الداخمي لتطكير الميني،كاستمرارية العبلقة بيـ،التدريب العمبلء كا  

  :ت المعيد المصرل لممحاسبيف القانكنييف لرقابة جكدة عممية المراجعةإرشادا -3
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قابة ( كالتى يختص بالر 7المعيار رقـ ) 1996أصدر المعيد المصرل لممحاسبيف كالمراجعيف فى عاـ 
لى تقديـ إرشادات تتعمؽ بالرقابة عمى الجكدة كىذه عمى جكدة أعماؿ المراجعة ، ييدؼ ىذا المعيار إ

ة عف ( كالصادر 7لى حد كبير مع اإلرشادات الدكلية رقـ )كتتشابو إغير ممزمة لممراجعيف .اإلرشادات 
كتضـ ىذه اإلرشادات إجراءات خاصة بمكتب المراجعة ،  1981تحاد الدكلي لممحاسبيف عاـ اإل 
جراءات تتعمؽ بالعمؿ الذل يككؿ إك  لى المساعديف فى عممية مراجعة معينة ، كتتكقؼ طبيعة كتكقيت ا 
جراءات مراقبة الجك ك  عتبارات مثؿ حجـ كطبيعة دة بمكتب المراجعة عمى عدد مف اإلنطاؽ سياسات كا 

مف العناصر الرئيسية  كىىعتبارات التكمفة كا  مكقع المكتب كىيكمو التنظيمي،الخدمات التى يقدميا ، ك 
 ( . 2212ستخداميا فى تقييـ الجكدة بمكتب المراجعة  ) جبراف ، التى يمكف إ

 (IFACإرشادات اإلتحاد الدكلي لممحاسبيف)  -4
جكدة أعماؿ كالخاص بالرقابة عمى  222بإصدار معيار المراجعة رقـ  1981تحاد فى عاـ قاـ اإل 

لى تحديد معايير كتكفير إرشادات لمرقابة عمى الجكدة ، كأكد المعيار عمى أف المراجعة كالذل ييدؼ إ
جراءات رقابة ا جراءات رقابعمى مستكل مكتب المراجعة ، لجكدةيتـ تطبيؽ سياسات كا  ة الجكدة كا 

نتشاره الجغرافى ، الييكؿ التنظيمى ، التكمفة  تتكقؼ عمى مجمكعة مف اإلعتبارات مثؿ حجـ المكتب كا 
 ( . 2212سياسات لرقابة مستكل األداء ) الطكيؿ ،  222كالعائد مف الجكدة كيتضمف المعيار رقـ 

 QUALITY CONTROL OF AUDIT : داء المينىعناصر جكدة األ ( ب)
 , 2011) جمعة(:  التالية كاإلجراءات السياسات تتضمف مجمكعة مف

 . دةك بالج قةمالمتع القيادة لياتك مسئ -1

 .المبلئمة األخبلقية المتطمبات -2

ستمرار العبلقات مع العمبلء . -3  قبكؿ كا 

 .البشرية اردك الم -4

 .يةمالعم أداء -5

 .قبةار مال -6

 قةمالمتع وءاتجراا  ك  و سياسات المراجعة تكثيؽ مكتب ىمع ينبغيلتكثيؽ كالذل ا بممتط إلى باإلضافة
ة دك الج لرقابة ىمداخ ظاـن إتباع إلى ب المراجعةمكات تسعىك .فريؽ العمؿ ىمع ايتعميمك  دةك الج برقابة
   2007 ) ، ةمدج) ىمي ماىميا أاألىداؼ  فم العديد لتحقيؽ
 . ايلعمبلئ دةك الج ذات الخدمات ـتقدي -1

 .نةيممل يةمالعم الممارسة فعالية يرك تط -2

 .األرباح زيادة -3

 . نيةك القان ليةك المسؤ  لمخاطر المكاتب تعرضتقميؿ  -4
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 QULITY ASSESSMENT STANDARDS الجكدة : تقييـ مقاييس)ج( 

  فقد تـ تفصيميا كما يمى : المينى داءاأل دةك ج يـكمف تحديد في المتعددة تبايناتنظران لم
 كيمكف أف يتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ : : جتماعيةاإل كـالعم في الجكدة تقييـ مقاييس  -1
 : المبلحظة قياسات  - أ

 ، كيتحقؽ مف خبلؿ :ايتحقيق دمرادال بالمعايير تو مقارنك  المنجز األداء مبلحظة ىمع تعتمدك 

 الخ ... فنيةك  بشرية تدراقدرات كاألىمية المتكفرة مف ميارات ك الق . 

 االنجاز دة لتحقيؽالمعتم افزك الح . 

 ىتماـ بالجكدةاإلك  األداء فتحسي كنح الجماعيةك  الفردية تار دالمباك  كاإلبداع بتكاراإل 

 :يةمالفاع قياسات . ب

 كيتضمف ذلؾ : يةمبفاع المتاحة تدراالق ستثمارا  ك  ,الماليةك  ,يةمالتشغي األنشطة متابعةل
 المنشأة ىف يةمالتشغي ياتمالعم نتائج . 

 المنشاة ىف الجارية خبلؿ المساراتالمحقؽ  المالي ـالتقد . 

 المتاحة تدراالق مع ـتنسجة كفاعمية بكفاء ستثمارهكا   قتك ال فم ستفادةاإل . 

 نجازلئل  المصاحبة فاتحراناإل ك  بك العي معدالت . 

 األداء فلتحسي ادفةيال يريةك التطك  التدريبية األنشطة في ياـاإلس . 

 : ةكمؤشراتو المختمف األداء قياس . ت

 كالتأكد مف مف اإلنجازات المقترنة مف خبلؿ : المتحققة األنشطة لمتابعة

 كتحقيؽ األىداؼ المقترنة بيا . المبيعات نجاح زماتممست فيرك ت فم التأكد ، 

 الحقيقية فةمالتك تمثؿ الخدمة كأ منتجمل يةمالك فةمالتك فأ فم التأكد . 

 دةك جمل ىماألع الحد ة مقابؿفمتكمل األدنى الحد ة تمثؿعك المدف ف التكاليؼأ فم التأكد  

 عمبلءمل ايتقديم تـ ي التي الخدمةعكامؿ  زيادة. 

 : مثؿ يكى أخرل قياسيةمؤشرات  . ث

 دةك الج يرك تط مقترحات . 

 التحسينات نجازإ معدالت . 

 العمبلء اكلشك تخفيض درجة . 
 : الحسابات مراجعة خدمات جكدة تقييـ مقاييس -2

 :اإلتجاىيف التالييف فى األداء المينى دةك ج ـتقيي معاييرك  مقاييس تحديدى ف النظركجيات تختمؼ 

 األكؿ : تجاهاإل 
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 دكف ، نيةالمي بالمعايير اإللتزاـ مدل ضكء في ابي المرتبطة كالخدمات المراجعة خدمة تقييـ ىعم يركزك 

 فم العديد بتحديد تجاهاإل  اـ ىذاق كقد المستفيدة، ؼلؤلطرا الخدمة حققتو الذم اإلشباع لمستكل عاةمرا
 يا أىميا :لتقييم دةك الج في المؤثرة تيراالمتغ
 المراجعة كالجكدة . بمكت جـح فبي طردية عبلقةحيث تكجد : المراجعة مكتب حجـ -

 الخاضعة المنشأة ـحجبيف كؿ مف  عكسية عبلقةحيث تكجد : ممراجعةل الخاضعة المنشأة حجـ -

 .لممراجعة كالجكدة 

 ـحج فبي عكسية عبلقةحيث تكجد   : المراجعة مكتب ىعم المرفكعة القضائية الدعاكم حجـ -
 . دةك الجكبيف  القضائية كلالدعا

 األخطاء إكتشاؼ ىمع القدرة فبي طردية عبلقة كتكجد : كالتبلعب كالغش األخطاء كتشاؼإ ىعم القدرة -

 . كبيف تحقيؽ الجكدة التبلعبك  الغشك 

 المنافسة حدة فبي عكسية عبلقة المراجعة :حيث تكجد مكاتب بيف التسعيرية المنافسة حدة -

 . األداء دةك جك  التسعيرية

لتزاـ بأداب كقكاعد السمكؾ اإل  لتزاـ بأداب كقكاعد السمكؾ المينى :حيث تكجد عبلقة طردية بيفاإل  -
 المينى كبيف تحقيؽ جكدة األداء .

 ميلزااإل  بالتغيير زمةمم تشريعات فرك ت فبي طردية عبلقة حيث تكجد : اإللزامى لممراجع التغيير -

  ء.األدا دةك ج فبيك  لممراجع

 :    الثاني تجاهاإل 
  سـبإ كالمعركؼ العاـ الخدمات تقييـ نمكذج ستخداـبإ الحسابات مراجعة خدمة جاهاإلت ذاى يقيـ

SERVQUAL ىباق فشأ انيشأ لمراجعةا خدماتف أ عتبارلمراجعة عمى إا خدمات دةك ج ـلتقيي 
  .مى مجاؿ كاسع مثؿ خدمات الصحة كالتعميـع وتطبيق رليج التي العامة الخدمات

كف أف ىناؾ أل خصكصية لخدمات مراجعة الحسابات تميزىا عف باقى ير  ال تجاهاإل  ذاى  أصحاب
كالذل بمكجبو يتـ الحكـ عمى مستكل   SERVQUAالخدمات كتمنع مف إخضاعيا لنمكذج تقييـ 

كاألداء الفعمى مف خبلؿ جكدة الخدمة مف خبلؿ معرفة مدل التطابؽ بيف تكقعات المستفيديف منيا 
  كدرجة اإلستجابة ، كالتعاطؼ ، كاألماف .المممكسة ، كدرجة اإلعتمادية ،عدة جكانب أىميا الجكانب 

  SERVICES OF EXTERNAL AUDIT OFFICES   المراجعة الخارجية مكاتب اتقدمي التي الخدمات)د( 
 التأكيدية فالخدمات ,تأكيدية غير خدماتك  تأكيدية خدمات إلىىذه المكاتب  ايتقدم التي الخدمات ـتقس

 Arensقرار ، كيقسميا ال تخاذإ لخدمة  ماتمك المع دةك ج فتحسي إلى لتؤد ةممستق نيةيم خدمات يى

 :تناكليا كما يمى  فيمك التيرل ك األخ التأكيد خدماتك  ت التصديؽخدما إلى
 : CERTIFICATION SERVICES التصديؽ خدمات -1
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 التأكيدات مصداقية لمد فع تقرير بإصدار لمراجع ا ايخبلل فم كـيق تأكيدية خدمات ىكى

 : ىمي ما الخدمات ذهى ل كتشمؿأخر  اتيج كأ ةيج إلى معينة ةيج فم المقدمة

 . المالية البياناتمراجعة  -

 . المالية بالبيانات ى تتعمؽالت يةمالداخ الرقابةمراجعة  -

 .أك المراجعة  االطبلع خدمات -

  االتفاقيات كشركط المالية البيانات اتكنمك بعضمثؿ مراجعة  رلأخصديؽ ت خدمات -

 بالشبكة قةمالمتع تصديؽ ال خدمات شمؿتك  ماتك مالمع نكلكجيابتك قةمالمتعصديؽ الت خدمات -

 ىمع الشركة قعك م فبأمعقكؿ  تأكيد إعطاء مراجعال فم بمتتط التيك  WebTrust تيةك عنكبال
 نيةك االلكتر  التجارة بأنشطة الثقة يفلتحس األساسية المبادئ بعضحقؽ ي تيةك العنكب الشبكة

المراجع تزكيد  فم بمتتط التيك  SysTrust نيةك االلكتر  ـبالنظ الخاصة ت التصديؽخدماك 
 الرقابة فأك  أساسية مبادئك  باتممتط ظـ تحقؽالن فبأ المصداقية فم بدرجة الخدمة طالب

 . بفعالية تعمؿ امييع يةمالداخ
 : OTHER ASSURANCE SERVICES األخرل التأكيد خدمات -2

 ال ايبعضإلتخاذ القرارات، ك  ماتمك المع دةك ج فتحسي إلى لتؤد ةممستق نيةيم تأكيدية خدمات ىى
 مقدمة معينة تأكيدات بمصداقيةيتعمؽ  التأكيد كفيك فأ رةك بالضر  ليسك ، بك مكت تقرير إصدار بمتتط
 :مثؿ  آخرطرؼ إلى طرؼ  فم

 . نيةك القان غير التصرفاتك  الغش مخاطر ـتقيي -
 . المالية اتك األدك  اراتستثماإل مخاطر ـتقيي -

  :المالية لمراجعة البيانات الجكدة رقابة بعنكاف لممراجعة ( 222رقـ )  الدكلي المعيار)ق( 

 ليك الد المعيار ففإ  2229عاـ  في الحديثة دةك الج قابةكر  ة لممراجعة ليك الد المعاييركفقان إلصدرات 

متطمبات تكثيؽ لـ تكف  ول تأضيف قدك  وصياغت إعادة ـت قد دةك الج برقابة كالمتعمؽ  222لممراجعة رقـ 
 لتزاـاإل  لمد إلىمف مستندات المراجعة ما يشير مكجكدة مف قبؿ مثؿ ضركرة أف يضع المراجع ض

طبيعة إلستمرار مع العميؿ،ك اقبكؿ ك تقبلؿ كمدل سباإل الخاصة باتمالمتطك  األخبلقية بالمتطمبات
  ة .ميالمخبلؿ  تمت التي اراتستشاإل نتائجكنطاؽ ك 

 International Audit and Assurance Standard Board ليك الد التأكيدلمراجعة ك ا معايير سممج أكد كما

(IAASB)  تشتمؿ   التاريخية المالية البيانات مراجعة ياتملعم دةك الج رقابة معيار طبيؽت باتممتط فأ ىمع
  , 2009 ) فمحاسبيمل ليك الد تحاداإل ( التالية السبعة باتمالمتط ىمع

 المراجعة لتأكيد ما يمى: ياتمعم دةك ج فع القيادة لياتك مسئ -1

 لاألخر  التنظيمية باتطمالمتك  نيةيالم معاييرمل العمؿ الذل يمتثؿ أداء -
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جراء لسياساتاإلمتثاؿ  -  ينطبؽ ذلؾ . حسبما دةك الج رقابة اتكا 

 عممية المراجعة . أداء في ريةك ضر  دةك الج فأ حقيقة -

لمتطمبات أخبلقيات المينة  نييالمالسمكؾ  اعدك ق في تمثؿت ىالتك  ممراجعةل األخبلقية باتمالمتط -2
 .الخاصة بعمميات المراجعة بإستمرار

 : مع مراعاة األتى.  كاإلستمرار مع السابقيف ء الجدد العمبلقبكؿ  -3
 .لقبكؿ العميؿ أك مكاصمة العمؿ معو المؤسسة ايب قامت ىالت التقييماتب بالرضا يشعر فأ -
 يجبالمراجعة  يةمعم إلغاء في تتسبب فأ ايشأن فم كفيك ماتمك مع لأ ىمع حصؿ الشريؾ إذا -
 . إزاءىا حدك ممكحد  تخاذإ فم يتمكنا كي مبكر قتك  في المؤسسة إببلغ ميوع

دار تكفير ك  -4   لتحقيؽ ما يمى : ة فرؽ العمؿ المؤىمةا 

  . التنظيميةك  نيةك القان باتمالمتطك  يةمينال معاييرملالمراجعة كفقان  يةمعم أداء -
 .المراجع بشكؿ مبلئـ لمظركؼ تقرير إصدار في مةىالمسا -

 –المرجعات  –كتتـ كفقان لممعيار مف خبلؿ ) التكجيو كاإلشراؼ كاألداء  عممية المراجعة أداء -5
 إختبلفات الرأل (. –مراجعة رقابة الجكدة  –التشاكر 

ف بأ ف معقكؿضما ـلتقد مصممة قبةرام يةمعم دةك الج لرقابة النظاـ الفعاؿ فيتضم :بةمراقال -6
شريؾ  ىمع ىينبغك ، يةمبفاع كتعمؿ، كافيةك ، مبلئمة دةك الج برقابة قةمالمتع ءاترااإلجك  السياسات

 . ومتابعتك  نقص ىمع ايائك حتإ كأ ايكتمالإ لمدك ،ايتقييم نتائج ىمع االطبلع يةمالعم

 حيث : (2229التكثيؽ )إضافة جديدة حسب إصدار  -7

 : كثائؽ المراجعة فضم يمي ما جاإدر راجع الم ىمع ينبغيأكالن : 
 . ايمعالجت كيفيةك  العبلقة ذات األخبلقية باتممتطمل اؿباالمتث المتعمقة القضايا.  أ
 .مراجعةال يةمعم ىمع بؽتنط التي ستقبلليةاإل باتملمتطمتثاؿ اإل لمدكؿ ح ستنتاجاتاإل.  ب
 . ايتماصك مك  العمبلء مع العبلقات ىمع افقةك بالم المتعمقة ايإلي كصؿالت ـت التي ستنتاجاتاإل.  ت
 . مراجعةال يةمعم فترةؿ خبل  أجريت ىالت تار ك المشا فع الناشئة ستنتاجاتاإلكنطاؽ  طبيعة.  ث

 : ىمي ماكثيؽ ت نفذت لتيلمراجعة اا يةمعم صك بخص دةك الج رقابة راجعم ىمع ينبغي ثانيان :

 .دةك الج رقابةمؽ بمراجعة يتع فيما نشأة الم سياسات ايبمتتط التي ءاتجرااإل . أ

 . ؾذل بعد كأ التقرير تاريخ في اجراؤىإ ـت التي دةك الج رقابة مراجعة . ب

 عتقدراجع يالم ؿتجع فأ ايشأن فم التيك  ,ؿتح ـلك  عالقةؿ مسائل بأ راجع الم يةدرا ـعد إلى اإلشارة . ت

 . مناسبة غيرؿ إلييا صك ت التي ستنتاجاتاإليؽ العمؿ ك فر  اىأصدر  التي امةيال ـاألحكا فأ
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 الثانى المبحث
تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى إطار مفيـك جكدة  تحكـ التى المحاسبية كالمعايير المتطمبات

  األداء المينى لمكاتب المحاسبة كالمراجعة فى مصر 
 الذكاء اإلصطناعى : كمبادئ كخكاص أكالن : مفيـك

 بحؿ يقكـ سب اآللىالحا جعؿ بكيفية( خكارزميات لأ)لمتفكير طريقة ىك الصناعي الذكاء عمـ
 أنو إال،البرمجة لغات مف لغة لبأ برمجتيا يتـ الصناعي الذكاء كأنظمة برامج فإف لذا،المشكبلت

 تسييبلت فييا ألف الصناعي الذكاء كأنظمة برامج لكتابة المخصصة البرمجة لغات بعض تكجد
 كأشير.البحث بعممية المغة كتقـك البيانات تمثيؿ أكعممية البيانات بكتابة المبرمج يقـك حيث، لممبرمج

 Artificial intelligenceالذكاء اإلصطناعىكيرل البعض أف  . ليسب كلغة بركلكج لغة:المغات ىذه
التى إنتشرت عمى نطاؽ كاسع فى األكنة األخيرة كدخؿ فى كثير مف ىك أحد أنكاع العمـك الحديثة 

 . (2222،  ىالحسين)مشركاتلالمجاالت الصناعية كالبحثية أىميا الركبكت كالخدمات الذكية 
تمد عمييا برامج ، كىك ذلؾ السمكؾ كتمؾ الخصائص التى التى تعكيعرؼ بأنو أحد فركع عمـ الحاسكب

مع القدرات الذىنية البشرية فى األعماؿ المختمفة ، كمف أىـ تمؾ القدرات ،كتتماشى الحاسب المختمفة
تخاذ القرارات الصحيحة كىك ما يشترؾ مع إختصاصات المراج عيف بمكاتب قدرة اآللة عمى التعميـ كا 

 :( 2224خالد ناصر، )حيث يتسـ الذكاء اإلصطناعى بمجمكعة مف القدرات أىمياالمحاسبة كالمراجعة.
التمييز  يكتسب الذكاء اإلصطناعى المعمكمات عف طريؽ الممارسات العممية ، كما أنو قادر عمى  -

 بيف القضايا المتعددة بشكؿ دقيؽ .

 إستجابتو لممتغيرات ، كتميزه بالمركنة كسرعة رد الفعؿ فى جميع المكاقؼ . -

جميع  ان عمى دراسةكبالتالى إتخاذ القرارات بشكؿ سميـ ، إعتمادقدرتو عمى اإلدراؾ الحسى، -
تقاف نتائجيا  ، كمف ثـ إختيار أفضؿ القرارات التى تؤدل إلى النتائج المطمكبة .اإلحتماالت كا 

جراء التحسينات فى المستقبؿ .شاؼ األخطاء كتصحيحييا بشكؿ سريع،التمكف مف إكت -  كا 

ل ، كبالتالى إستخداـ الخكارزميات التى تمكف مف دراسة تكقع كؿ إحتماالت تحرؾ األطراؼ األخر  -
فيك يدخؿ فى جميع المجاالت التقنية التى تحتاج إلى التفكير المنطقى كالمعرفة ، كالتخطيط كاإلدراؾ 

ختيار الحمكؿ الصحيحة .  اإلفتراضى القائـ عمى تطبيؽ النظريات كا 

 تطكير البرامج كتطبيقات الحاسب فى مختمؼ المجاالت كمنيا تطكير جكدة أداء مكاتب كالمراجعة . -

 .كاة مف خبلؿ النظريات ،كالتعرؼ عمى الكجكه ،كتفعيؿ الذاكرة ،كغيرىا مف الكظائؼتطكير المحا -

 تطكير المحركات ذات القدرات الذكية ، كصناعة التكنكلكجيا .  -
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 األشياء كصؼ بكاسطتو يمكف التى التشكيبلت مضاىاة مبدأ عمى معتمدان  الصناعي الذكاء يعمؿ
 فى يبحث عمـ فيك،  كالحسابية المنطقية كعبلقتيا الكيفية خكاصيا ستخداـإب كالعمميات كاألحداث

 ( .2229 المجيد عبد)  منيـ أقؿ بطريقة البشر يؤدييا التى األعماؿ يؤدل الحاسب جعؿ كيفية
 تعطى ذكية أنظمة تصميـ لىإ ييدؼ الحاسب عمـك مف جزء ىك ىاالصطناع الذكاء أف الباحث كيرل
 فى التشكيبلت مضاىاة مبدآ عمىمعتمدان  يعمؿ كىك،  ىاإلنسان بالذكاء نعرفيا التى الخصائص نفس
 . كالحسابية المنطقية كعبلقتيا الكيفية خكاصيا ستخداـإب كالعمميات كاألحداث األشياء كصؼ
 : الصناعي الذكاء خكاص
 : ىيم بما تتمثؿ  الصناعي الذكاء خكاص أف الى( 2225،  النكر عبد)  يشير

 . المعقدة المشكبلت حؿ فى البشرل لؤلسمكب مقارف أسمكب تستخدـ -1
 . عالية كسرعة كبدقة متزامف بشكؿ الفرضيات مع تتعامؿ -2
 .المشاكؿ مف متجانسة فئة كلكؿ مشكمة لكؿ متخصص حؿ كجكد -3
 .تتذبذب ال ثابت كاستشارم عممي بمستكل تعمؿ -4
 . معيف بمجاؿ الخاصة المعارؼ مف ىائمة كميات تمثيؿ بناؤىا يتطمب -5
  المنطقية كالمقارنة التحميؿ عمميات خبلؿ مف الرقمية غير الرمزية البيانات تعالج -6
 .كأسمكبا فكرا اإلنساف لمحاكاة تيدؼ أنيا -7
 . االبتكار الى تؤدل جديدة أفكار إثارة -8
 .البشرية الخبرة تخميد -9

 . الخبراء عف تعكض النظاـ مف نسخة مف أكثر تكفير -12
 .كالممؿ بالتعب الشعكر غياب -11
 . البشر الخبراء عمى عتماداإل تقميص -12

رشادات كأخبلقيات الذكاء اإلصطناعى   مبادئ كا 
أخبلقيات ى متدادان لممبادئ، كالتى تتركز عمقية إلستخداـ الذكاء اإلصطناعى إتمثؿ التكجيات األخبل

 المبادئ فى األتى :كتتمثؿ أىـ التعامؿ بعدالة كشفافية كتسعى لتحقيؽ المساءلة كسيكلة اإليضاح 
العدالة فى  -العدالة فى البيانات  -العدالة فى التصميـ  -العدالة الديمكغرافية )كتشمؿ العدالة :

 (العدالة فى النتائج  -الخكارزمات 
-لى التخفيؼ مف المخاطر تدابير المساءلة اليادفة إ-كليات تكزيع المسؤ ) كتشمؿ المساءلة:
 (ستئناؼ كخطط الطكارئ إجراءات اإل
القابمية لمتدقيؽ مف -القابمية لتتبع سبب الضرر -القابمية لمتحديد مف قبؿ البشر ) كتشمؿ الشفافية :
 (قبؿ العامة 
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قابمية التفسير فى  -قابمية النتائج لمتفسير -قابمية العممية لمتفسير  ) كتشمؿ القابمية لمشرح :
 (قنكات التفسير -المصطمحات غير الفنية 

يتمثؿ اليدؼ عمى المدل القصير إنشاء منصة مكثكقو إلجراء مزيد مف النقاشات كتطكير السياسات 
ستشارية تقديـ خدمات إدؼ المتعمقة بأخبلقيات الذكاء اإلصطناعى . أما عمى المدل البعيد فالي

مع الخضكع  مة الذكاء اإلصطناعى األخبلقية .حككمة أنظيقية لممساعدة فى تطبيؽ كصيانة ك كتدق
ستشارم يتألؼ مف خبراء ركاد فى مجاؿ األخبلقيات كالذكاء لممراجعة سنكيان بكاسطة مجمس إ

ظمة الذكاء أماـ تطكير أندعـ كضع لكائح كقكانيف تنير الطريؽ . كيرل الباحث ضركرة اإلصطناعى
ستخداميا خاصة بعد قياـ  ) أحد أحدث فركع عمماء متخصصكف فى التعميـ العميؽاإلصطناعى كا 

الذكاء اإلصطناعى تقدمان ( عف نجاحيـ فى التكاصؿ الى تقنيتيف جديدتيف ، ىما " اإلشراؼ الذاتى  
د ،أك العرضى غير المقصكد فى كتشاؼ التبلعب كالتزييؼ المقصك إ، قادرتيف عمى كشبكات الكبسكلة

أم كمية مف البيانات كالمعمكمات ، ميما كانت ضخامتيا ،إضافة الى الكصكؿ بيا الى الحالة 
ى أنظمة كشبكات عند تشغيميا فتككف عمييا ، كذلؾ بصكرة لحظية ،السميمة التى يفترض أف 

حك جيؿ جديد متقدـ فائؽ األمر الذل يضع األساس نمعمكمات مختمفة ،داخؿ المؤسسات كالشركات ،
لمجمعية  34المؤتمر السنكل اؿ )األداء مف األنظمة المعمكماتية المبنية عمى تقنية التعميـ العميؽ .

نو عمى كخمص المؤتمر أ ،(2222‘الدكلية لمنيكض بالذكاء اإلصطناعي،مدينة نيكيكرؾ األمريكية 
ال أنيا منذ تطبيقيا إميؽ فى مجاالت عدة ، الرغـ مف التقدـ الكبير الذل أحرزتو تقنيات التعميـ الع

" األمثمة العدائية كعدـ الفيـ  أف أبرز تمؾ المشكبلت ك عمميان ، ظمت تعانى مشكبلت صعبة الحؿ ، 
إذ يقصد باألكلى إمكاف تعرض خكارزمات التعمـ العميؽ لمخداع كاإلرباؾ ،عف طريؽ إضافة ،السميـ 

ستخداميا فى التحميؿ كالفيـ كاإلدراؾ إبيانات األصمية الجارل بيانات تمثؿ تشكيشان أك ضكضاء عمى ال
خفاء متعمد لجزء مف البيانات األصمية ، ما يجعؿ  ، فيما يقصد بالمشكمة الثانية القياـ بػ " تعمية " كا 

عطاء النتائج.ستدالؿ كاإلالخكارزمات تحيد عف الفيـ السميـ أثناء قياميا باإل الدكتكر كياؿ ) ستنباط كا 
ىاتيف المشكمتيف كانتا محكر الحديث الذل تناكؿ العديد مف السمبيات حكؿ التعمـ (2222 كف،ليك

العميؽ خبلؿ السنكات السابقة ، تبيف مف المناقشات التى دارت حكؿ ىذه النقطة أف ىاتيف 
المشكمتيف طالتا تقنيات كأدكات التعمـ العميؽ المتاحة حاليان ، كمنيا تقنية الشبكات المتكررة 

 إف إف". ىلتفافية المعركفة باسـ " سالمعبلكفة باسـ "آر إف إف " ، كتقنية الشبكات العصبية اإل 
يتناكؿ الذل التعمـ العميؽ أحد فركع عمـ الذكاء اإلصطناعى كتعمـ األلة ، ك  خاصة بعد أف أصبح

تعمؿ بيا إيجاد نظريات كخكارزمات تتيح لآللة أف تتعمـ بنفسيا عف طريؽ محاكاة الطريقة التى 
ألف الشبكات العصبية المستخدمة فى ىذا النكع مف الذكاء ،الخبليا العصبية فى جسـ اإلنساف 
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ستنباط درجة إعبر أساليب كف مف التعمـ كالتفكير كالتبصر،اإلصطناعى ليا طبقات عميقة متعددة تم
 .طيةستخداـ متحكالت خطية كغير خإعالية مف المتجردات بتحميؿ مجمكعة بيانات ضخمة ب

كىذا يعنى أف أم مشكمة تتطمب " التفكير" ىى مشكمة يمكف أف يعمميا بالتعمـ العميؽ لحميا ، حتى 
خكارزميات التعمـ  ستخداـ مجمكعة بيانات شديدة التنكع كغير منظمة كمترابطة، ككمما تعممتإعند 

 العميؽ أكثر كاف أداؤىا أفضؿ .
ف المعرفة كنكع كاحد مف عمى األقؿ ثبلثة أنكاع مأف ىناؾ (Bonner and Lewis , 1990)كقد بينت
 محددات خبرة أك تخصص لمختمؼ مياـ المراجعة كذلؾ كما يمي : القدرة كىى

يجب أف يمتمؾ المراجعكف المتخصصكف مجاالن عامان مف المعرفة كالذل يتمثؿ فى مستكل  :أكالن 
العاـ مف المجاؿ المعرفي يكتسب مف ، كىذا المستكل عرفة بعمـك المحاسبة كالمراجعة أساسي مف الم

 خبلؿ التدريب الرسمي كالخبرة العامة لممراجع .
المرتبطة بصناعات أك عمبلء  Subspecialty Knowledgeالمعرفة بالتخصصات الفرعية  ثانيان :

مراجعة متخصصكف فى صناعات محددة ، كىذه المعرفة تكتسب بكاسطة أشخاص لدييـ خبرة مع 
فى تمؾ  firm trainingينيف كفى صناعات محددة أك بكاسطة التدريب الراسخ عمبلء مراجعة مع

المناطؽ المتخصصة مف األنشطة ، كمثؿ ىذه المعرفة ليس مف المرجح أف تكتسب مف خبلؿ خبرة 
 أك تعميمات عامو.

فع أف يككف لدل المراجع معرفة عامة بعالـ األعماؿ فى بعض مياـ المراجعة ، مثؿ فيـ دكا ثالثان :
اإلدارة فى مختمؼ الظركؼ أك الحاالت التعاقدية ، كمثؿ ىذه المعرفة يمكف اكتسابيا مف خبلؿ 

 كمختمؼ الخبرات الشخصية لممراجع . Formal instructionsالتعميمات الرسمية
 generalالنكع اآلخر مف محددات ) تخصص( المراجع ىك القدرة العامة عمى حؿ المشكبلت 

problem solving ability  ، كالقدرة كالتى تتضمف القدرة عمى إدراؾ العبلقات ، كتفسير البيانات
فالمراجعكف أك الخبراء الذيف لدييـ أساس معرفي صحيح كلكف تنقصيـ عمى التحميبلت السببية ،

القدرة عمى حؿ المشكبلت سكؼ لف يككنكا متخصصيف فى بعض المياـ ، ككذلؾ أيضان المراجعكف 
 األساس المعرفي الصحيح سكؼ يككف رة عمى حؿ المشكبلت كلكف ليس لدييـالذيف لدييـ القد

 أداؤىـ ضعيفان فى بعض مياـ المراجعة .
 تقنيات الذكاء اإلصطناعى تحكـ التى كذات الصمة المحاسبية المعاييرثانيان :

لتقنية تشير الدراسة الحالية إلى أف تقنيات الذكاء اإلصطناعى تعتبر أحد التطكرات الرئيسية 
يمكف تطكيعيا لتحسيف جكدة أداء مكاتب المحاسبة كالمراجعة ، حيث يختص الذكاء  المعمكمات كالتى

اإلصطناعى بدراسة كيفية جعؿ الحاسبات أكثر ذكاء فيما يتعمؽ بمقدرتيا عمى إستيعاب المعرفة 
جو بمشكمة إتخاذ كعمميات التبرير كاإلستدالؿ كيتضمف ذلؾ دراسة طريقة التفكير البشرل عندما يكا
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قرار معيف ، كتحميؿ طريقة التفكير ىذه فى سمسمة مف المراحؿ ، كفى النياية يتـ تصميـ البرمجيات 
التى تساعد فى تطكير قدرات الحاسب فى حؿ المشاكؿ عمى أساس محاكاة التفكير البشرل فى 

يات لمحاكاة قدرات العقؿ التعامؿ معيا . كبالتالى فإف اليدؼ األساسى لمذكاء اإلصطناعى بناء برمج
البشرل ، كجعؿ الحاسبات أكثر ذكاء . كبالتالى يتـ التحكؿ مف مجرد تشغيؿ البيانات كىى الكظيفة 
التقميدية لمحاسب إلى التشغيؿ الذكى لممعرفة . كعمى ذلؾ فإف اليدؼ األكلى ألبحاث الذكاء 

المراجعة كعمؿ البرمجيات التى  ينبغى أف يككف نمذجة سمكؾ خبراءاإلصطناعى فى مجاؿ المراجعة 
   تحاكى الطريقة التى يتكصؿ بيا ىؤالء الخبراء إلى حؿ المشكمة .

 الإ،عدة مجاالت فى العميؽ التعميـ تقنيات أحرزتو الذل الكبير التقدـ مف الرغـ عمىكيرل الباحث أنو 
 األمثمة"  ىما المشكبلت تمؾ أبرزكمف ،  الحؿ صعبة مشكبلت تعانى ظمت، عمميان  تطبيقيا منذ أنيا

 لمخداع العميؽ التعمـ خكارزمات تعرض إمكاف باألكلى يقصد إذ"  السميـ الفيـ عدـ" ك" العدائية
 ستخدامياإ الجارل األصمية البيانات عمى ضكضاء أك تشكيشان  تمثؿ بيانات إضافة طريؽ عف،كاإلرباؾ

خفاء"  تعمية"  بػ القياـ الثانية بالمشكمة يقصد فيما،  كاإلدراؾ كالفيـ التحميؿ فى  مف لجزء متعمد كا 
 ستنباطكاإل ستدالؿباإل قياميا أثناء السميـ الفيـ عف تحيد الخكارزمات يجعؿ ما،األصمية البيانات
عطاء  حكؿ السمبيات مف العديد تناكؿ الذل الحديث محكر كانتا المشكمتيف ىاتيف فأ. ك  النتائج كا 
 التعمـ كأدكات تقنيات طالتا المشكمتيف ىاتيف أف تبيففقد ،  السابقة السنكات خبلؿ العميؽ التعمـ
 الشبكات كتقنية"،  إف إف آر"باسـ المعبلكفة المتكررة الشبكات تقنية كمنيا،حاليان  المتاحة العميؽ
،  التعميؽ التعمـ عمـ فإف،  المشكمتيف ىاتيف بسببك ".إف إف سي" باسـ المعركفة لتفافيةاإل  العصبية

"  ىما،  مترابطتيف جديدتيف تقنتيتيف خبلؿ مف، مشكبلتو عمى كالتغمب،  نفسو إصبلح عمى قادران  بات
 البيانات لىإ يضاؼ ش  لأ أف يعنى التطكر ىذا أفك " ،  الكبسكلة شبكات"ك"  الذاتى اإلشراؼ
،  كتحميميا ستكشافياا  ك  ستقرائياإ عمى تعمؿ التى العميؽ التعمـ أنظمة عمى الشكشرة بغرض الضخمة

 أنظمة تعريض بغرض،  عرضان  أك عمدان  إخفاؤه يتـ ش  لأ أف كما، كعزلو ككشفو تحديده سيتـ
 عالية بدقة كتكليده إليو التعرؼ سيتـ ،لمبيانات السميـ غير كالفيـ العمؿ فى نحراؼلئل  العميؽ التعمـ
 تغيرات مف الحالية اإلعماؿ بيئة تشيده ما أف شؾ كال .لذلؾ مخصصة كنماذج مككنات خبلؿ مف

 المختمفة المنشات أعماؿ طبيعة عمى أثر قد،  الكبيرة التكنكلكجية لمتطكرات نتيجة كمستمرة جكىرية
 الضركرم مف كاف،  سبؽ ما ضكء كفى .كالمراجعة المحاسبة لمينة جديدة كأثار بتحديات كجاء

 مكاجيةتأىيؿ المراجعييف ل خبلؿ مف كالتحديات التغيرات ليذه مكاتب المحاسبة كالمراجعة ستجابةإ
 أجؿ مفبجكدة أداء مكاتب المحاسبة كالمراجعة  ىتماـاإل تزايد فقد.  معيا كالتعامؿ التحديات تمؾ

المستفيدكف مف خدمات  –الشركة محؿ المراجعة  –جميع أطراؼ عممية المراجعة ) المراجع  تزكيد
 : (2212) الطكيؿ ،  باألتى المنظمات المينية ( –المراجعة 



31 

 

 تأكيد اإللتزاـ بالمعايير المينية . -

 المساىمة فى تضييؽ فجكة التكقعات . -

 تعزيز إمكانية إكتشاؼ المخالفات كاألخطاء المكجكدة فى القكائـ المالية . -

 المساىمة فى تدعيـ مفيكـ حككمة الشركات . -

 أداة تنافسية جيدة . -

مصالح جميع األطراؼ ، مما يحسف مف نظرة اإلرتقاء بمينة المراجعة كالحفاظ عمى  -
 المجتمع لممينة كيزيد الثقة فى الخدمات التى تؤديو .

تجنب المراجع العقكبات كالجزاءات المينية كالقانكنية كالتى يمكف أف تفرضيا المنظمات  -
المينية كالجيات الرقابية ، فضبل عمى أنيا ضركرية لممارسى المينة الذيف يرغبكف فى 

ة عمى عمبلئيـ الجيديف الذيف يتكقعكف منيـ مستكل عاؿ مف الجكدة ألعماؿ المحافظ
 المراجعة التى يقكمكف بيا .

جكدة األداء المينى لمكاتب  تطكير فى تقنيات الذكاء اإلصطناعى مف ستفادةاإل يمكف كيؼكالسؤاؿ 
 . ؟ األعماؿ بيئة تشيدىا التى كالتغيرات الكبيرة التكنكلكجية التطكرات لمكاجية مصر فى المراجعة

تقنيات  Artificial Neural Networks (ANN)يرل البعض أف الشبكات العصبية اإلصطناعية 
، ىذه الشبكة العصبية بيا الدماغ البشرل ميمة معينة  حسابية مصممة لمحاكاة الطريقة التى يؤدل

كزاف التشابكية لذلؾ تتككف ، كتخزف المعرفة بإستخداـ قكل كصؿ تسمى األ تكتسب المعرفة بالتدريب 
 .مف كحدات المعالجة تسمى عصبكف 

 المعمكمات تكنكلكجيا تلميارا كفيـ يةدرا عمى يككف فأ المراجع الخارجى مف المطمكب صبحأ كليذا
 الخصائص مف مجمكعة فييا تتكفر فأ البد تقنيات الذكاء اإلصطناعى ألف. كفاعمية بكفاءة كتكظيفيا

 :( (Al.oleemat, 2014 تى:األ  النحك عمى كذلؾ النظـ ىذه بيف لممفاضمة مقياسا تعتبر كالتي
 : االتية النقاط فى العامؿ ىذا كيتمثؿ،  السرعة اكالن :

 .لمنظاـ المدخبلت عمى التعديبلت ءاجر ا  لمنظاـ ،ك  المعمكمات دخاؿإ في السرعة - 1

 .لمنظاـ التقارير عدادإ السرعة - 2

 (2227 قاعكد،.) النيائي المستخدـ لىإ ككصكليا الخدمة تقديـ في السرعة - 3

 :تيةاأل  النقاط فى العامؿ ىذا كيتمثؿ،  الدقة :ثانيان 

 .النظاـ مف كالمخرجات التقارير في كتناقضات خطاءأ  كجكد ندرة - 1

 .النظاـ مف الناتجة البيانات عمى عتماداإل مكانيةإ - 2

 (2227 قاعكد،)  .دقيقة معمكمات الحالي النظاـ يكفر - 3

 :تيةاأل  النقاط فى العامؿ ىذا كيتمثؿ،  كالفعالية الكفاءة :ثالثا
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 .التكمفة تخفيض لىإ النظاـ يعمؿ - 1

 .عالية بكفاءة كيؤدييا المعينة لؤلعماؿ النظاـ مبلءمة - 2

 .الضركرية التقارير دارةاإل لمستكيات النظاـ يكفر - 3

 .. بسيكلة المعمكمات تبادؿ مف المطبؽ النظاـ مستخدمى تمكف المستخدمة مجالبرا - 4

 (.المستخدميف متعدد) كاحد كقت في تصاؿاإل  مستفيد مف كثرأل  يتيح المستخدـ النظاـ - 5
 سترجاعكا   تخزيف حيث مف عالية قدرة ليا النظاـ يستخدميا التي البيانات قكاعد كتشغيؿ دارةإ نظـ - 6

 (2227 قاعكد،)  .كطباعة كعرض كحذؼ

 :تيةاأل  النقاط في العامؿ ىذا كيتمثؿ،  المركنة :بعان را

 .تقارير مف يستجد بما دارةاإل مستكيات حاجة تمبية عمى القدرة النظاـ في يتكفر - 1

 .كمبسط سيؿ بشكؿ المعمكمات تكصيؿ عمى يعمؿ النظاـ - 2

 .المتطمبات مع تتبلءـ التي البيانات في كأ داءاأل كظائؼ في بالتغيير الخاص الجيد سيكلة - 3

 (2227 قاعكد،) .بسيكلة المستخدميف يساعد النظاـ - 4

 : تيةاأل  النقاط فى العامؿ ىذا كيتمثؿ،  المكثكقية : خامسا

 .عمييا عتماداإل مكانيةكا   كسبلمتيا بصحتيا النظاـ مف الناتجة البيانات تتميز - 1

 .الفعمى الكاقع مع تتفؽك  حديثة معمكمات النظاـ يكفرىا التي المعمكمات - 2

 (2221 الحنطاكم،.)رالقرا متخذ متطمبات مع متطابقة معمكمات تكفير عمى النظاـ يعمؿ - 3

 :تيةاأل  النقاط فى العامؿ ىذا كيتمثؿ المبلءمة : سادسا

 .الثانكية المعمكمات بعادكا   فقط المبلءمة المعمكمات تقديـ النظاـ يستطيع - 1

 .المنشاة لحاجات مبلءمة المستخدـ النظاـ في الكاجية نكافذ تعتبر - 2

 (2221 الحنطاكم،) .المنشاة لحاجات مبلءمة النظاـ مف الناتجة التقارير تعتبر - 3
 :تيةاأل  النقاط فى العامؿ ىذا كيتمثؿ الشمكؿ :سابعا

 .العمؿ جكانب كتغطي كافية معمكمات تعتبر المطبؽ النظاـ يكفرىا التى المعمكمات - 1

 .العمؿ جكانب تغطي خاصة كأ دكرية تقارير يقدـ المطبؽ النظاـ - 2

 .المعمكمات نظاـ فى العمؿ لياتآ مع تمامان  كمبلءـ ستخداـاإل سيؿ ءاتاالجرا دليؿ - 3

 (2221 الحنطاكم،) .النظاـ ستخداـإ كيفية لتعمـ الدليؿ عمى عتماداإل يمكف - 4

 :تيةاأل  النقاط فى العامؿ ىذا كيتمثؿ،  كالبيانات المعمكمات مفأ :ثامنان 

 .صبلحياتال تحديدالنظاـ ،ك  فى المعمكمات لىإ الدخكؿ في السرية عنصر يكفر - 1

 .لمبيانات مبلءمة حماية حاليان  المستخدمة البيانات قكاعد تكفر - 2

 (2221 ،الحنطاكل) .فقدانيا حالة في كالمعمكمات البيانات سترجاعإ مف يمكف النظاـ - 3
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 : تيةاأل  النقاط فى العامؿ ىذا كيتمثؿ،  كالخدمة الصيانة : تاسعا

 .لمنظاـ المنتجة الشركة مف المقدمة الخدمة كجكدة الصيانة عنصر تكفر - 1

 .لمنظاـ المنتجة الشركة بيا تقـك التى الكقائية لمصيانة دكرية تزيارا يكجد - 2

 (2224 صياـ،) .لمنظاـ المنتجة الشركة حاجة عند الصيانة خدمات تقديـ سرعة - 3

 :تيةاأل  النقاط فى العامؿ ىذا كيتمثؿ، مجالبرا تكمفة  :عاشران 

 .النظاـ ءشرا سعر في قتصاديةاإل التكمفة عنصر يكفر - 1

 (2224 صياـ،) .منو المستفادة الخدمات مع البرنامج ءشرا تكمفة مبلءمة - 2

 :تيةاأل  النقاط في العامؿ ىذا كيتمثؿ،  الذاتية الرقابة :عشر الحادم

 ..طباعتيا بعد كالفكاتير المستندات تعديؿ صعكبة- 1

 ..كالمستندات لمفكاتير كاحد صؿأ مف كثرأ طباعة صعكبة- 2

 .ممغاة كتككف بياناتيا بنفس لغائياإ بعد كالفكاتير بالمستندات حتفاظاإل يتـ - 3

 ..خطاءاأل بيذه خاصة رسائؿ صداركا   خطاءاأل كتشاؼإ يمكنو المطبؽ النظاـ - 4

 (2224 صياـ،).المشكمة عمى التعرؼ عمى تساعد معمكمات تكفر المطبؽ النظاـ فى البيانات قكاعد - 5

 :تيةاأل  النقاط في العامؿ ىذا كيتمثؿ المستخدميف حاجات لتمبية مكانياتكاإل القدرة تكفر : عشر الثاني

 .المطبؽ النظاـ في البلزمة مكاناتكاإل القدرة يكفر - 1

 (2227 قاعكد،) .المستخدميف كرغبات حاجات تمبية نحك النظاـ فاعمية - 2

 :تيةاأل  النقاط في العامؿ ىذا كيتمثؿ،  كالخصكصية التميز :عشر الثالث

 .االخرل نظمةاأل  عمى تتفكؽ المطبؽ النظاـ في المتكفرة مكانياتاإل - 1

 .خرلاأل نظمةاأل  في تتكفر ال تكقدرا مكانياتإ المطبؽ النظاـ في يكجد - 2

 (2227 قاعكد،) .كالمستقبمية الحالية المستخدميف كرغبات حاجات تمبية عمى القدرة - 3
 :تيةاأل  النقاط في العامؿ ىذا كيتمثؿ،  يةالتكنكلكج تالتطكرا مكاكبة : عشر عالراب

 .دارةاإل حاجات كتمبية تالتطكرا مكاكبة عنصر تكفر - 1

 .المطبؽ لمنظاـ البرمجة شركة لدل كالخبرة الكفاءة تكفر - 2

 (2227 )قاعكد، .النظاـ إعداد في نفسيا عمى المطبؽ لمنظاـ البرمجة شركة إعتماد -3
ىناؾ الكثير مف الفكائد الناتجة عف إستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى مجاؿ يرل البعض أف ك 

 ( 2223جمعة ، كأخركف ، المحاسبة كقد أثرت عؿ مستكل جكدة التقارير المالية كما بينيا ) 
تقديـ المعمكمات كالتقارير فى الكقت المناسب كسرعة تكصيؿ معمكمات التغذية العكسية الناتجة  -

 عف تطبيؽ القرارات .

 الدقة فى إستخداـ المعمكمات كالنتائج النيائية . -
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العامة ممثمو زيادة مكثكقية الممكمات كالتقارير المالية الصادرة نتيجة إتباع الضكابط الرقابية  -
 -األصكؿ  -عمى )التنظيـ  ضكابط الرقابةييات التى يمتـز بإتباعيا كتشمؿ فى المعايير كالتكج

 . ( تكثيؽ النظاـ كتطكيره -أمف الممفات كحمايتيا 

  ) : ,Duffy, J 2001) المحاسبى التأىيؿ أىداؼ مفكنظران ألف 

 . .المحاسبة في األساسية كالمعرفة الميارات المحاسبيف إكساب -1

 .المحاسبية كالشفكية الخطية التقارير تقديـ في المحاسبيف ميارات كتنمية تطكير -2

 .معان  كاإلدارية المينية المستكيات أعمى إلى المحاسبة بمينة رتقاءاإل   -3

 .بجدارة المحاسبة مينة بمزاكلة الكامؿ كاإللماـ كاإلدارية المحاسبية الكفاءة فعر  -4

 .الحياة في المحاسب يحتاجيا التي نيةيالم المتطمبات بكؿ الكامؿ إللماـا -5
حيث يتطمب التعميـ المحاسبى ، ضركرة المحاسبة كالمراجعة مكاتبلذلؾ يعتبر التأىيؿ المحاسبى ل

 مجمكعة مف الميارات تتضح مف خبلؿ الجدكؿ التالى :

 يبيف برنامج الميارات المطمكبة فى التعميـ ( 1جدكؿ رقـ ) 
 المحتكل البرنامج

 : المعارؼ-1

 كأساسيات الفنية اإلجراءات تناكؿ إلى ييدؼ

 بالمعمكمات كالتعريؼ المينة كأخبلقيات المحاسبة

يصاليا كقياسيا المحاسبية  .المستخدميف إلى كا 

 الفنية كاإلجراءات األساسية كالمبادئ المحاسبية المفاىيـ-1
 المينة مزاكلة كأخبلقيات المحاسبية كالبديييات 

 :المتخصصة المعارؼ-2

 تقديـ مرحمة تأتي المحاسبية بالمبادئ التعريؼ بعد

  تؤىؿ كالتي المحاسبية الفركع في المتخصصة المعارؼ
 في أعمؽ لفيـ المتعمـ تؤىؿ كالتي المحاسبة مف أعمؽ لفيـ المتعمـ

 المحاسبة دخكلمجاؿ مف كتمكينو المحاسبة

 . المحاسبية المعمكمات نظـ دكر -1

 .الضرائب -2

 .كتنظيميا المينة أخبلقيات -3

 . متقدمة مالية محاسبة -4

 .المتخصصة االجتماعية المحاسبة -5
 :العامة الثقافة-3

 كالتفكير العامة الثقافة نحك المتعمـ مدارؾ تكسيع

ثارة المنطقي  . الذىني كالتحميؿ التساؤالت كا 

 . كالمدنية الحضارة في كثقافة المعمكمات تدفؽ -1

 .كاآلداب الفنكف أساسيات-2

 .األمكر في العقؿ كتحكيـ التقدير استخداـ -3
 :األعماؿ بيئة عف معمكمات -4

 فييا عممو يزاكؿ التي األعماؿ بيئة بأساسيات المحاسب تأىيؿ
 . كالتسكيقكاالقتصاد كالتمكيؿ العامة اإلدارة في أساسيات -1

 .كاالتصاالت اإلدارم التنظيـ بيئة مداخؿ -2
 : الميارات -5

 :أبرزىا عديدة ميارات كىي

 :كالتفيـ التكيؼ ميارات – أ

 المختمفة البيئات مع التعامؿ ميارة كىي

 كالقدرات العممية المشكبلت حؿ في المحاسبية المعارؼ تطبيؽ ميارات كىي

 .المختمفة البيئات مع التعايش عمى

 .االتصاؿ عمـ في المناسبة األساسيات عمى التدريب-1 :تصاالتاإل  ميارات – ب
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ت ستقباالن إ المعمكمات مع تصاؿلئل  ميارة كىي  صاالن كا 

 .كتحميميا اآلراء بياف عمى القدرة مع لمغير
 .االتصاؿ أشكاؿ كافة عمى التعامؿ عمميات تخطيط -2

 .كالبيئات الظركؼ مختمؼ في المعارؼ نقؿ -3

 .التفاكض ميارات-4
 :ذىنية ميارات – ج

 المنطقي كالتفكير العقمية القدرات لشحذ ميارات كىي

 .القرارات اتخاذ عممية في لممساعدة

يجاد التركيز عمى القدرة -1  . البديمة الحمكؿ كا 

 . كالترجيح العقبلني التفكير تفعيؿ عمى التدرب -2

 .الحقائؽ عف كالبحث التحميؿ عمى التأىيؿ -3

 كالتمييز كاألخبلقية األساسية المسائؿ في التفكير -4

 .لمجدؿ القابمة كاألمكر ييات البيد بيف

 .األكلكيات كتحديد المختمفة الضغكط مع التعامؿ -5
 :ذاتية ميارات -د

 المينة فيـ في المحاسب دكر لتفعيؿ ميارات كىي

 .المتعددة األعماؿ كبيئة

 .كاالحتراـ كالتعاكف كالفيـ الذاتية الصفات -1

 .الجماعي كالعمؿ كالثقة كااليجابية التفاعؿ-2

 .المتنكعة كاألمزجة الشخصيات كتفيـ اآلراء تقبؿ -3
 : شخصية ميارات - ق

 المينة ممارس لدل الشخصية الجكانب تنمية كىي

 المستقبؿ في المحاسبية

 . االستراتيجية كالرؤية اإلبداعي التفكير-1

 .كالتمحيص البحث -2

 .كالدافعية القيادة -3

 .اإلدارة كتكجيو اإلصرار -4

 .االجتماعية بالمسؤكلية اإلحساس -5

 . المستمر التعميـ بأىمية االلتزاـ -6

 . األخبلقية بالميارات االلتزاـ -7
 2007 )، جاسـ جبار الربيعي،" :المصدر( "

 تبني خبلؿ مف ستككف التطكير مداخؿ فإف لممحاسبيف، الدكلي اإلتحاد بمعايير اإللتزاـ تـ إذاكيرل الباحث أنو 
 (2008 )بكفارس، :كىي ـ، 2003 عاـ صدرت دكلية تعميمية معايير ستة تنظمو لالذ المحاسبي التعميـ برنامج
1- IES1 المينية المحاسبة تعميـ برنامج في الدخكؿ متطمبات  

Entry Requirements to A Program Of Professional Accounting Education 
2- IES2 المينية المحاسبة تعميـ برنامج محتكل  

Content Of Professional Accounting Education Program 
 IES3 Professional Skills   الفنية الميارات -3
4- IES4 الميني كالسمكؾ كاألخبلؽ القيـ  

Professional Values, Ethics, and Attitude 

5- IES5 العممية الخبرة متطمبات Practical Experience Requirements                 

6- IES6 المينية كالقدرات الكفاءة تقكيـ  

Assessment of Professional Capabilities and Competence 
 البيئة في العمؿ سكؽ متطمبات فيو ستكضع الذم العاـ اإلطار بمثابة ستككف السابقة المعايير إف

 :اآلتية التدريبية التعميمية العممية محاكر في سيككف التطكير فإف كعميو المحمية،



35 

 

 سياسات -العممى التدريب فترة أك العممية الخبرة -التدريب  أساليب -المينى  المحاسبي التعميـ مناىج

  التكنكلكجيا. ستخداـإ -العممية  البحكث -كالتعييف  القبكؿ
 بىالمحاس التعميـ في الحديث كالمدخؿ التقميدم المدخؿ بيف يقارف ذلالكىك ما يكضحو الجدكؿ التالى 

 المحاسبي التعميـ في الحديث كالمدخؿ التقميدم المدخؿ بيف مقارنة ) 2 رقـ جدكؿ)
 الحديث المدخؿ التقميدم المدخؿ

 كبيئة المحاسبي التعميـ في عادية قضايا يتناكؿ-1 .المحاسبية الفنية المسائؿ عمى التركيز -1

 . الفنية كالمعارؼ األعماؿ   
 في المحاسبة كمعارؼ فركع بيف محدكد تكامؿ -2

 التعميمية المفردات
 كالضرائب المحاسبية المفردات بيف كبير كامؿت -2

 كالمراجعة المعمكمات كنظـ اإلدارية كالمحاسبة   
 في عمقان     تتطمب التي المعقدة المسائؿ حؿ في ىتماـاإل يادةز -3 .صحيحة إجابة إلى لمكصكؿ الحسابية العمميات عمى التأكد-3

 . العممية كالحاالت التحميؿ
 .الذاتى( التعمـ ( كالتعمـ بالتعميـ ىتماـاإل -4  لتمقيف ( .ا ( التعميـ قكاعد عمى لتركيزا -4
 لمغرض   التعمـ منيا المحاسبي لمتعمـ أكثر بأىداؼ عتراؼاإل-5 .ختباراتاإل جتيازإ ألجؿ الميني التعمـ -5

 .الميني
 كالميارات كالعبلقات تصاالتاإل  بمسائؿ ىتماـاإل دـع-6
 . الفردية 

 التقدـ خبلؿ مف كالسمككيات كالميارات بالشخصية ىتماـاإل زيادة-6

 .الجماعية كالعركض
 .الذاتي كالتعمـ اإليداع خبلؿ مف التعميـ في الطبلب مشاركة -7 المحاسبية لمفنكف المجرد الطبلب تمقي -7
 التعميمية   المناىج في المعمكمات كنظـ التقنية الكسائؿ إدخاؿ-8 المعمكمات نظـ فييا بمانظريان  التقنية الكسائؿ عرض -8

 . المحاسبية
 الدكرة عمى المحاسبية بتدائيةاإل المقررات تركيز-9

 المحاسبية
 عممية في كدكرىا التنمكية لممحاسبة بتدائيةإاال المقررات تتناكؿ -9

 . المحاسبية كالدكرة المالية الجكانب تناكؿ عمى عبلكة القرارات تخاذإ
 (2227، جاسـ جبار لربيعي،)ا" :المصدر "
 أنكاع بكافةالمحاسب  كتأىيؿ إعداد مف يمكف المحاسبي التعميـ في الحديث المدخؿ أف الباحث رلكي

 تطكير في يساىـ الذم بالشكؿ كالتقييـ المعمكمات إيصاؿ عمى كالقدرة كالسمككيات كالميارات المعرفة

بو ، لما لذلؾ المدخؿ مف دكاعى تتطمبيا طبيعة المرحمة التى تبحث عف  كالنيكض المحاسبة مينة
  .تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى مجاؿ المحاسبة كالمراجعة

 ليصبح المحاسب مف المطمكبة لممؤىبلت متطمبات بكضع المتحدة األمـ ىيئة قامت فقد لذلؾ كنظران     

 النحك عمى كىي المعمكمات بتكنكلكجيا المعرفة حكؿ كافية بمعرفة المحاسب بإحاطة تتمثؿ دكليا، محاسبا

 :(2212 الصائغ،(التالى 
 .المعمكمات تكنكلكجيا في ) اليياكؿ ( النماذج -

 . المحكسبة األنظمة ستخداـبإ الداخمية الرقابة -
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 .األعماؿ ألنظمة كالتطبيؽ التطكير معايير -

 .المعمكمات لتكنكلكجيا ستخدامياكا   كتطبيقاتيا اإلدارة تبني -

 .المعمكمات امف إدارة -

 .الخبيرة كاألنظمة الصناعي الذكاء -

 .لكتركنيةاإل  التجارة -

 تككف كحتى األفراد، عمى عالية بدرجة تعتمد المعرفة أف تفيـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى عمى يجب كما

 مطبقى عمى تتركز كما المنظمة، أىداؼ تحقيؽل العامميف عمى تطبيقاتيا تككف أف يجب ناجحة، ىذه

 إلدارة ديناميكية حمكؿ إيجاد أجؿ مف المنظمة فى األخرل األقساـ مع كالعمؿ المعمكمات تكنكلكجيا

 (2225 زكر، كأبك دىمش .( المعرفة
 :  االصطناعى لذكاءا المحاسبية عمى تقنيات الرقابة أساليبثالثان : 

 ثبلث لىإ قسـنت لكتركنيةاإل  المحاسبية النظـ عمى الرقابة ففإ  االصطناعى الذكاء تقنيات تطكر مع

 ىى :ك  النظاـ حؿمرا حسب رئيسية مجمكعات
 في أدخمت النظاـ لىإ إدخاليا تـ التى البيانات فأ مف التأكد لىإ تيدؼ كىي :المدخبلت عمى الرقابة أ(

 تغييرىا كأ فقدىا كعدـ تصاؿاإل  خطكط خبلؿ البيانات تمؾ سير كضماف صحيح، كبشكؿ المناسب الكقت

 كليتـ أخطاء أل مف البيانات خمك لضماف كذلؾ تشغيميا عممية قبؿ بالبيانات تتعمؽ أخطاء أل كتشاؼكا  

 مدخبلت عمى الحصكؿ مف بد فبل كلذلؾ سميمة مدخبلت عمى بناء سميمة مخرجات عمى الحصكؿ

 (2223) قاسـ ، :التالية لؤلسباب كذلؾ النظاـ، في معالجتيا حؿمرا مف مبكرة مرحمة في البيانات

 لىإ كالرجكع إدخاليا بداية في رفضيا تـ التى البيانات في كتشافياإ تـ التي األخطاء تصحيح إمكانية -1
 .رفضيا أسباب كفحص بيا الخاصة المستندات

 مف يمكف المعالجة لعمميات األخيرة حؿالمرا في دقيقة غير بيانات مف المحاسبي المعمكمات نظاـ خمك -3
 .األخيرة خطكاتيا في المعالجة كعمميات الرئيسية الممفات ككقاية حماية

 .جيدة مخرجات عمى الحصكؿ مف يمكنو جيدة مدخبلت عمى المعمكمات نظاـ عتمادإ -4

 دقيقة بصكرة تشغيميا تـ البيانات التى مف التحقؽ لىإ تيدؼ كىي :البيانات تشغيؿ عمى الرقابة )ب

 المناسبة مجالبرا جميع ستخداـإ تـ كقد بالتشغيؿ المتعمقة العمميات كافة معالجة تـ كأنو صحيح كبشكؿ

 (2223 كم،الدىرا:) يمي ما العمميات تشغيؿ  عمى الرقابية الكسائؿ ىـأ كمف،التشغيؿ لعممية كالبلزمة
 كأ المدخبلت مع التعامؿ رفض يتـ بحيث التشغيؿ عمميات صحة تضمفالتى  تاإلختبارا تطبيؽ -1

 .الصحيحة غير المخرجات

 اعداد في كالمساعدة التشغيؿ عمميات مف عممية سجؿ تتبع مف يمكف الذل جعةالمرا مسار ستكماؿإ -2
 .المالية القكائـ
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 كصحيحة كاممة التشغيؿ عممية مخرجات نتائج فأ مف لمتأكد تيدؼ كىى :المخرجات عمى الرقابة )ج

 الرقابة كتستند عمييا، طبلعكاإل ستبلميابإ ليـ المسمكح لؤلشخاص كتكزيعيا تسميميا تـ نوكأ كدقيقة،

 المدخبلت عمى الرقابة كانت ذافإ ، التشغيؿ عمى الرقابة عممية كىك السابؽ البند عمى المخرجات عمى

 (Arens, 2002). كدقيقة سميمة مخرجات عمى الحصكؿ لىإ يؤدم فيذا كدقيقة جيدة التشغيؿ كعممية
 في قبؿ مف مكجكدة تكف لـ التى المشاكؿ مف فريدة بمجمكعة سيكاجو الخارجي جعالمرا فأ الباحث كيرل

 السجبلت ختفاءفى إ المشاكؿ تمؾ ظيكر أسباب تمخيص يمكف كالتي اليدكم التشغيؿ نظاـ ظؿ

 الفصؿ كغياب ، المتخصصيف لغير اآللى الحاسب أنظمة فيـ صعكبة كتعقيد ، المادية ثباتاإل  كمستندات

 لمتحكؿ كنتيجة. لىاآل الحاسب ستخداـإ ظؿ في كالغش حتياؿاإل كسيكلةأ ، المختمفة المياـ بيف المبلئـ

 (AICPA)القانكنييف لممحاسبيف االمريكي المعيد صدرأ ، لكتركنياإل  التشغيؿ لىإ اليدكل التشغيؿ مف
 لمبيانات  لكتركنياإل  التشغيؿ ثرأ عف (SAS3) 3 رقـ المعايير قائمة منيا التفسيرية القكائـ مف مجمكعة

 الذل المحاسبى النظاـ كاف ذاإ كافية بصكرة النظاـ يفيـ فأ جعالمرا عمى فأك  لمرقابة جعالمرا سةدرا عمى

 لمرقابة ساسيةاأل السمات كتقييـ كتحديد تمييز يستطيع حتى لكتركنىاإل  التشغيؿ عمى يعتمد مراجعتو يتـ

 يجب التى ءاتاإلجرا مف عدد ىناؾكما أشار المعيد إلى أف ، (2223، كاخركف خضر.) المحاسبية

 لكتركنيةاإل  المحاسبية المعمكمات نظـ عمى الرقابة بعممية قيامة عند يطبقيا فأ الحاسبات مراجع عمى

 (ISACA, 2006) :ىمياكأ (COBIT):كفؽ معايير العامة الشركات في

سترا المنظمة ىداؼأ مع لكتركنيةاإل  المحاسبية المعمكمات نظـ نسجاـإ -1  . تيجيتياكا 

 .النظاـ مكثكقية مبدأ تحقيؽ -2

 COBIT  : معايير مع تنسجـ كالتي االمريكية الرقابة معايير حددتيا التى بو المكثكؽ النظاـ مقكمات فإ

  .األكقات مف كقت أل فى لئلستخداـ متاحان  النظاـ يككف أف كتعني : الكجكد -

  .بو المصرح غير الكصكؿ أنكاع جميع ضد محميان  النظاـ يككف فأ كتعني  :األماف -

  .كىمية غير حقيقية كألحداث مكتممة النظاـ معالجة تككف اف كتعني :الصحة -

 مستقر نظاـ ىك اإللكتركنى النظاـ فأ مف التأكدب الرقابة تحقيؽ خبلؿ مف الثبلثة المبادئ ىذه كتتحقؽ

 حيث مف التطبيقات صحة مف التأكد ىكك  )الصحة )مبدأالتطبيقات عمى كالرقابة جيد ، بشكؿ كيدار مفكأ

 (Hayes , 1999) منيا : التأكد يجب التي األمكر كمف كالمخرجات مجكالبرا كالممفات المدخبلت
 .ممكف حد قؿأ الى األخطاء حجـ ليخفض تمقائيان  األخطاء يكشؼ شكؿب النمكذج تصميـ - 

 .ليـ المصرح غير لممستخدميف تسميميا مف كالسرية الحساسة المخرجات حماية  -

 .المدخبلت بيانات في نقص أل كتشاؼإل  تتابعيان  المستندات ترقيـ - 

 .كمعقكليتيا البيانات حدكد ختبارإل رقابية ءاتبإجرا تقـك برمجية كحدات عمى مجالبرا تحتكل فأ يجب - 

 .فعبل المخكلكف األشخاص ىـ النظاـ لىإ يصمكف الذيف األشخاص فأ مف التأكد كىك التكافقية ختبارإ  -
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 :لكتركنيةاإل  المحاسبية المعمكمات نظـ عمى الرقابة إجراءات

 تتضمفالمعمكمات ،ك  لنظـ الرقابية اإلجراءات في تكافرىا الكاجب الشركط COBIT تتضمف معايير

 المحاسبة معيار نص كقد بو مكثكقان نظامان  لكتركنياإل  النظاـ ليعد تطبيقيا الكاجب الرقابية ءاتاإلجرا

 فأ كما النظاـ، مكثكقية فى لالرأ داءإب الحاسبات لمراحع يمكف عمى أنو12رقـ (SSAE) األمريكي
 تمارسيا فأ يجب التى التطبيقات عمى كالرقابة العامة الرقابة معايير تتضمف بو المكثكؽ النظاـ مقكمات

 الحسابات مراجع مسؤكلية كيرل الباحث أف، ,SSAE 10) (A1CPA المعمكمات نظـ عمى الشركات
 راجعالم قياـ كعند كتقييميا، المحاسبية المعمكمات نظـل الداخمية الرقابية الضكابط جعةمرا فى تنحصر

  :التالى (3رقـ ) جدكؿيمكف التعرض مف خبلؿ  ءاتار يقـك بمجمكعة مف اإلج فأ يجب الرقابة بعمميات
 األىداؼ         

 
 

 اإلجراءات

 األماف حتياطاتإ مف التأكد

 مجوكبرا النظاـ تجييزات لحماية المتخذة

  مف كبياناتو كاتصاالتو
  اك لو المصرح غير الكصكؿ
 التخريب اك التعديؿ

 كتطكيرىاالبرامج  انشاء عممية تقييـ

 )الفنية الناحية(
 بمكافقة تـ ميايكتعدالبرامج  انشاء اف مف التأكد
 منيا حيكبتصر  اإلدارة

 كاالخطاء التبلعب حاالتمراجعة 
 األماف في خمؿ جةينت

 كغير المقصكد التخريب -

 النظاـ لمكارد المقصكد

 .الشركة رأسرا  فشاءإ -

 لو لمصرحغيرا الكصكؿ حاالت-

 الميممة البرمجة أخطاء .الميممة البرمجة أخطاء

 ؽيتطب مدل مف التأكد
  تخفض ةيرقاب ضكابط
  الحد الى األماف أخطاء
 األدنى

 المادم لمكصكؿ الشديد التقيد-
 .النظاـ لىإ كالمنطقي 

 .فايركسات ضد الحماية -

  النظاـ خفاؽإ ضد حتياطاإل-
 .تدميره كأ بالكامؿ

 .كتشفيرالبيانات الحماية فجدرا-

 .جالبرام عتمادإ شيادة جعةمرا-

 .بالكامؿ األنظمة تكثيؽ -

 كمصادقتيا اإلدارة مكافقة-

 اك البرمجيات انشاء عمى

 .تعديميا

 الى رفعياتـ  التي البرمجية المككنات قائمة -

 .لمتعديؿ اإلدارة

 .مجالبرا تعديؿ عمى لممصادقة اإلدارة صبلحيات-

 .البرمجية التغيرات تكثيؽ-

 الرقابة اتإجراء تقكيـ

 عمى لمرقابة الداخمية

 األنظمة

 الكصكؿ ختبارإ سجبلت -

 ميفالتأ سياسات -

 الشخصية المقاببلت -

 البيانات ستعادةإ خطة -

 استقبللية مدل رجعةمرا-

 األنظمة تطكير عمميات

 .البرمجيات تقييـ معايير جعةمرا-

 .البرمجيات تكثيؽ معايير جعةمرا-

 .األنظمة تطكير عمميات ستقبلليةإ مدل جعةمرا-

 .البرمجيات تقييـ معايير جعةمرا-

 تكثيؽ معايير جعةمرا -

 .البرمجيات
(Hayes , 1999) 

 فأ لكتركنيةإ محاسبية نظـ تطبؽ لتيالمراجعة فى مصر ا مكاتبل الضركرم مف نرل أساس ذلؾ  عمى
 المخاطر مف الحد المراجع الخارجى عمى تساعدعمى جكدة األداء المينى ك  لمرقابة فاعمة بيئة تضمف

 كالخدمات مراجعةال خدمات مف أنكاع عدة بيف التمييز يجبك  . المعمكمات تكنكلكجيا ستخداـبإ المتصمة

 ( 2005 جربكع،( ىيم ما كتشمؿالمراجعة فى مصر  مكاتب عادة تقدميا ىالت كاإلستشارية اإلدارية
 .المعتمدة مراجعةال لقكاعد كفقا الحساباتمراجعة  -1

 .كغيرذلؾ المكظفيف كشؤكف األخرل اإلدارية كاألنظمة كالمالية المحاسبية األنظمة كضع -2
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 . اآللي الحاسب ستخداـإ ذلؾ في بما كالمالية المحاسبية الشؤكف في المشكرة تقديـ -3

 .التكاليؼ أنظمة تصميـ مجاؿ في كاإلدارية، الضريبية تاراستشاإل -4

 .لممشاريع اإلقتصادية الجدكل ساتدرا  إعداد الجديدة، الشركات تأسيس في المساعدة -5

 .المالية األمكر في الخاصة التحقيقات -6

 ( 2212ىذه المعكقات ما يمى:) الداكد ، أبرز كلعؿ ، ف المعكقاتالمراجعة عدد مكلكف تكاجو مكاتب 
 مينية كشركط مكاصفات محاسبة كالمراجعةال مكاتب ترخيص كاعادة ترخيص عمميةى ف يطبؽ لـ -1

 .المكاتب ىذه أداء بمستكل تتعمؽ فعالة

 مستكل حيث مف كرقص إلى األحياف معظـ في يؤدم مما ، العائمية لمسيطرة المكاتب مف كثير تخضع -2

 المكاتب ىذه مسؤكليف لدل ةفر المتك  الحقيقية الخبرة
 كاآلخر يجابيان إ بعضيا كاف المينة، ىذه نعكاساتإ إلى مصرلال لمسكؽ الدكلية الشركات دخكؿ أدل لقد -3

 .األخبلقية كالضكابط الدكلية بالمعاييرلتزاـ اإل  مدل عمى التأثير السمبية نعكاساتاإل  كمف سمبيان،

 ستعدادكاإل بؿ العمؿ، عمى الحصكؿ أجؿ مف السعرية لممنافسة محاسبة كالمراجعةال مكاتب لجكء -4

 ككما اإلدارة، في كالمسؤكليف المالكيف رغبات مع ينسجـ الذم بالشكؿ مراجعة ال عممية نتائج لتقديـ

 كاقع في أصبحت كالتي الضريبية، الحسابات تسكية خدمات تقديـ إلى المراجعة مكاتب غالبية تمجأ

 .المكاتب ليذه األساسية المية مع يتعارض كىذا ،لمراجعةا لعمميةى األساس رحك الم تشكؿ الحاؿ

 تعييف مسؤكلية بممارسة الحككمية غير كالمنظمات التجارية المنشآت في اإلدارة مجالس قياـ -5

 ختصاصإ مف المسؤكلية ىذه بأف عممان  عمميـ، كشركط أتعابيـ كتحديد راجعييف الخارجييف الم
 .السنكية العادية اجتماعاتيا بعقد قياميا لدل العامة الييئات

 المقيميف المستثمريف ثقة تآكؿ إلى ة المراجعة فى مصرلمين الميني المستكل في الكبير جعتراال أدل -6

 .المالية البيانات كصحة بدقة الداخؿ ككذلؾ الخارج في

 كتكجييا المحمية، المحاسبة كالمراجعة مكاتب مع التعامؿ عف الدكلية المؤسسات غالبية عزكؼ -7
 بالمعايير أكبرتزامان إل لتبد ىكالت ،مصر في ليا فركعان  فتحت التي الدكلية المحاسبة كالمراجعة لمكاتب

 .لدييا العامميف لمراجعيفا لدل ىالفن بالمستكل أكبر ىتمامان ا  ك  الجكدة، كمتطمبات
كفى إلصطناعى فى المراجعة بشكؿ عاـ ،ىناؾ أىمية لتطبيؽ تقنيات الذكاء اأف مما تقدـ يتضح 

كمع ذلؾ ب المحاسبة كالمراجعة بشكؿ خاص،ضركرة كضع معايير لقياس جكدة األداء المينى لمكات
لـ يحظى المكضكع فى جانبو التطبيقى بإىتماـ مف قبؿ الباحثيف فى المحاسبة فى مصر بقدر ما 

ى الدكؿ المتقدمة خاصة الكاليات المتحدة األمريكية ، عمى مدل عقديف ثبلثة حظى بو مف إىتماـ ف
 عقكد مف الزماف ، مما يزيد مف أىمية الدراسة التطبيقية الحالية .
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 المبحث الثالث
مدل مساىمة تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى دعـ جكدة دراسة تطبيقية لممحاسبة  

 كالمراجعة فى مصراألداء المينى لمكاتب المحاسبة 
جراءاتيا محكرا رئيسان  كعف طريقيا از الجانب التطبيقي مف الدراسة،يتـ مف خبللو إنج تعتبر منيجية الدراسة كا 

لى النتائج التى يتـ تفسيرىا فى ضكء المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائى لمتكصؿ إيتـ الحصكؿ عمى البيانات 
مف خبلؿ مجمكعة تحقؽ األىداؼ التى تسعى الى تحقيقيا . ة،كبالتالىالدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسأدبيات 

 كصؼ ليذه اإلجراءات . كفيما يمىمف اإلجراءات  
 منيج الدراسة : -1

 ستخداـ المنيج الكصفي التحميمي الذل يحاكؿ مف خبللو كصؼ الظاىرةحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإتل
ة بيف مككناتيا كاآلراء التى تطرح حكليا كالعمميات التى كالعبلقمكضكع الدراسة ،كتحميؿ بياناتيا،

 ستخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمكمات ىما:ا  ك تتضمنيا.
حيث تـ إعداد اإلطار النظرم لمدراسة بالرجكع الى مصادر البيانات الثانكية كالتى تتمثؿ المصادر الثانكية :-

، كالدكريات كالمقاالت كالتقارير ، كاألبحاث كالدراسات فى الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة 
 السابقة التى تناكلت مكضكع الدراسة ، كالبحث كالمطالعة فى مكاقع اإلنترنت المختمفة .

ستبانة جمع البيانات األكلية مف خبلؿ اإلتـ المصادر األكلية : لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة -
 ، صممت خصيصان ليذا الغرض . كأداة رئيسة لمدراسة

 الدراسة : كعينة مجتمع -2
ى تقـك بمراجعة تبة كالمراجعة الكبيرة فى مصر كالالمحاسالمستيدؼ مف مكاتب يتككف مجتمع الدراسة 

ختبارىا بطريقة ة جزئية مف مجتمع الدراسة، كيتـ إعينة الدراسة عبارة عف مجمكعأما .الشركات المساىمة
جراء الد ستخداـ العينة القصدية عمى أساس تكفر صفات محددة ة عمييا، كفى ىذه الدراسة تـ إراسمناسبة كا 
تبانو عمى مجتمع سإ 82أىميا : القياـ بمراجعة الشركات المساىمة، حيث تـ تكزيع  ةفى مفردات العين
ستيفيف % .حيث تـ تطبيؽ المعادلة اإلحصائية ) معادلة 8775استبانو بنسبة  72سترداد الدراسة كقد تـ إ

 ثامبسكف ( لحساب حجـ العينة المطمكبة :

                    p) -N x p(1                     n =           
   { (N – 1 x (d2÷ z2 ) } + p(1 –p)} 

 حيث إف:
N   حجـ المجتمع : 
Z ( 1796( كتساكل )2795: الدرجة المعيارية المقابمة لمستكل الداللة) 
d ( 2725: نسبة الخطأ كتساكل) 
P ( 2752: نسبة تكفر الخاصية كالمحايدة كتساكل ) 

 أداة الدراسة  -3
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 األداء جكدة دعـ فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات مساىمة مدلستبانو حكؿ"لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد إ
 رئيسة كىى عمى النحك التالى :ستبانو الدراسة مف ثبلث أقساـ تتككف إ" مصر فى المراجعة لمكاتب المينى

سنكات ي ،) المؤىؿ العممي ، المسمى الكظيفالمعمكمات العامة عف المستجيبيف : كىك عبارة عف القسـ األكؿ
 لدكرات التدريبية فى مجاؿ المحاسبة كالمراجعةعدد ا،الشيادات المينية ، المراجعةالمحاسبة ك الخبرة فى مجاؿ 

 ( . التخصص العممىكلكجيا المعمكمات ،اؿ تكنعدد الدكرات التدريبية فى مج،
ؿ عمؿ مكتب المحاسبة تصنيؼ مجاتتعمؽ بمكتب المحاسبة كالمراجعة) عف معمكمات كىك عبارةالقسـ الثاني:

فى المكتب  عدد المحاسبيف كالمراجعيففى المكتب ، عدد المحاسبيف كالمراجعيفكالمراجعة ،تأسيس المكتب ،
 .(الحسابات مينة مراجعة اصميف عمى رخصة مزاكلةالح

 مجاالت: 4فقرة، مكزع عمى 37كىك عبارة عف مجاالت الدراسة، كيتككف مف  القسـ الثالث:
قدرات مكاتب  تنميةالمراجعة يساىـ فى  مكاتب فى تقنيات الذكاء اإلصطناعىستخداـ المجاؿ األكؿ : إ

 ( فقرات 9)مف كيتككف،الجكدة معاييررقابة كباألخصكالمراجعة  لممحاسبة الدكلية المعايير تطبيؽ عمى المراجعة
 الكاجب اإلجراءات تحديد المجاؿ الثاني : إستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى مكاتب المراجعة يساىـ فى

 فقرات .(8،كيتككف مف)الجكدة رقابة نظاـ لتطبيؽ مكاتب المحاسبة كالمراجعة قبؿ مف إتباعيا
 جكانب مف الحد تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى مكاتب المحاسبة كالمراجعة يساىـ فىإستخداـ المجاؿ الثالث : 

 ( فقرة .13، كيتككف مف )مكاتبال أداء ىذه في كالضعؼ القصكر
اإلتفاؽ مع  إستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى مكاتب المحاسبة كالمراجعة يساىـ فى المجاؿ الرابع :

 ( فقرات .7كيتككف مف )و المختمفة ( فى مراحمالجكدة رقابة) 222معيار المراجعة الدكلى رقـ 
حسب لفقرات اإلستبياف  مكاتب المحاسبة كالمراجعةت الخماسي لقياس إستجابات داـ مقياس ليكر ستخكقد تـ إ
 :درجات مقياس ليكرات الخماسي  (4جدكؿ )

 غير مكافؽ بشدة غير مكافؽ متكسط مكافؽ   مكافؽ بشدة  االستجابة 
 1 2 3 4 5 الدرجة 

% 22لحالية ىذه ا، كبذلؾ يككف الكزف النسبى فى " ستجابة " غير مكافؽ( لئل1كقد إختار الباحث الدرجة )
 ستجابة .كىك يتناسب مع ىذه اإل

 صدؽ االستبياف :  -4
ستجاب ، كقد إانة عمى مجمكعة مف المحكميفيستبحيث تـ عرض اإل: "صدؽ المحكميف " الصدؽ الظاىرل -أ

ستبانة كخرجت اإلمقترحات المقدمة ،الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ فى ضكء ال
 انظر الممحؽ . –نيائيةال افى صكرتي

 صدؽ المقياس :-ب
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل إتساؽ كؿ فقرة مف فقرات  :Internal Validityتساؽ الداخمي أكال: اإل 

نة كذلؾ مف ستبااإل الباحث بحساب اإلتساؽ الداخمى كقد قاـلفقرة،إليو ىذه ا لمجاؿ الذل ينتمىاإلستبانة مع ا
 ستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسوخبلؿ حساب معامبلت اإلرتباط لبيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإل
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إستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى مكاتب رتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ ( معامؿ اإل 5يكضح جدكؿ )
كالمراجعة  لممحاسبة الدكلية المعايير تطبيؽ عمى قدرات مكاتب المحاسبة كالمراجعة تنميةالمراجعة يساىـ فى 

رتباط المبينة دالة عند مجاؿ ، كالذل يبيف أف معامبلت اإل كالدرجة الكمية لم الجكدة رقابة معايير كباألخص
 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كضع لقياسو .  a 2725مستكل معنكية 

إستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى مكاتب رتباط بيف فقرة مف فقرات مجاؿ " (: معامؿ اإل 5جدكؿ )
 لممحاسبة الدكلية المعايير تطبيؽ عمى قدرات مكاتب المحاسبة كالمراجعة تنميةالمحاسبة كالمراجعة يساىـ فى 

 "  الجكدة رقابة معايير كباألخصكالمراجعة 
 معامؿ بيرسكف الفقرة                 ـ

 رتباطلئل  
 حتمالية القيمة اإل

(sig) 
 المحاسبة  مكاتب قبؿ مف اإلصطناعى الذكاء تقنيات بتطبيؽ اإللتزاـ 1

 . كعمميان  عمميا المراجعيف تأىيؿ عمييا يحتـ المراجعةك 
499. 2.222* 

 التقنيات االلكتركنية فى الحصكؿ عمى معمكمات تفيد فىيساعد استخداـ  2
 الػتاثير فى طبيعة كميمة مكتب المحاسبة كالمراجعة مف حيث إجراءات فحصو 
ختيار كتحديد حجـ عينة الفحص . ك    قييـ العبلقة معتلنظاـ الرقابة الداخمية ، كا 
 ـ أك التكقؼ .ستمرار معيت السابقة لتحديد مدل إمكانية اإلالعمبلء فى الفترا 

625. 2.222* 

 المراجعة المحاسبة ك مكاتب عمي يحتـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى تطبيؽ 3
 المحاسبى عمى دراسة التنظيـ المراجعة مكتب فريؽ تدريب الخارجية 
 كمقكماتو كىيكؿ التنظيـ اإلدارل 

544. 2.222* 

  عمي الجيد كاإلشراؼ التخطيط إلي يؤدم اإلصطناعى الذكاء تقنيات تطبيؽ 4
 كتغيير . المراجعةالمحاسبة ك  مكاتب قبؿ مف الخارجية المراجعة عمميات

 فمسفة كمفيـك كمككنات برامج المراجعة 

726. 2.222* 

 لتقييـ كتقدير مخاطر أعماؿ العميؿ  اإلصطناعى الذكاء تقنيات ستخداـيؤدل إ 5
 كتصنيفيا مف حيث درجة المخاطرة .

495. 2.222* 

  المراجعةالمحاسبة ك  مكاتب عمي يحتـ اإلصطناعى الذكاء تقنيات تطبيؽ 6
 .عمييا تعارؼمال المحاسبية بالمبادئ لتزاـاإل 

752. 2.222* 

 كالداخمية الخارجية الجيات تطمبيا التي التقارير اإلصطناعى الذكاء تقنيات تكفر 7
 .المناسب الكقت في 

638. 2.222* 

 لجميع المياـ تحقيؽ مبدأ الشمكؿ ى ف اإلصطناعى الذكاء تقنياتستخداـ  يتـ إ 8
 لمكاتب المحاسبة كالمراجعة . المخصصة كمعايير األداء كاإلجراءات الرقابية

591 . 2.222* 

 تأكيد الحسابات فىمراجعة لكتركنية فى عممية يساعد إستخداـ التقنيات اإل  9
 .التكقعات كتصحيح 

668 . 2.222* 

  a 2725عند مستكل داللة  إحصائيان رتباط داؿ *اإل  
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إستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى مكاتب " ( معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ6)كيكضح جدكؿ
 لتطبيؽ مكاتب المحاسبة كالمراجعة قبؿ مف إتباعيا الكاجب اإلجراءات تحديد المحاسبة كالمراجعة يساىـ فى

رتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية مجاؿ ، كالذل يبيف أف معامبلت اإل الكمية لم " كالدرجة الجكدة رقابة نظاـ
2725  a  كـ يمى :لما كضع لقياسو  كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان. 

 معامؿ بيرسكف الفقرة                 ـ
 رتباطلئل  

 حتمالية القيمة اإل
(sig) 

 ألغراض تحميؿ كفيـ بيئة الرقابة الداخمية اإلصطناعى الذكاء تقنيات ستخداـيتـ إ 1
 ليات عمميا .كآ 

662. 2.222* 

 يعمؿ عمى تحسيف جكدة  فى عممية المراجعة اإلصطناعى الذكاء تقنياتستخداـ إ 2
 منشاة المراجعةالمستخدمة بلكتركنية لرقابية عمى البرامج كالممفات اإل اإلجراءات ا

632. 2.222* 

 دةفى تقييـ فاعمية الرقابة الداخمية كجك  اإلصطناعى الذكاء تقنياتيساعد تطبيؽ  3
 دائيا .أ 

624. 2.222* 

 *2.222 .555 (فى تنفيذ إختبارات الرقابة) الفحص المرحمى كالنيائى اإلصطناعى الذكاء تقنياتتستخدـ  4

عند  ت العمميات الماليةلى التحقؽ مف دقة كتكقيإ اإلصطناعى الذكاء تقنياتيؤدل استخداـ  5
 ختبارات تنفيذ اإل

722. 2.222* 

 اؿ العممية كتمبيقية فى التحقؽ مف كجكد كحدكث كا  ستخداـ البرامج التطيساعد إ 6
 ختبارات المرحمية لمعمميات .المالية عند تنفيذ اإل

655. 2.222* 

 *2.222 .795 الرقابة فى تقدير خطر  اإلصطناعى الذكاء تقنياتستخداـ يتـ إ 7

 ى التحقؽ مفف اإلصطناعى الذكاء تقنياتعمى  مكتب المحاسبة كالمراجعةيعتمد  8
 تصنيؼ كترحيؿ كتمخيص العمميات كاألحداث المالية 

722. 2.222* 

  a 2725عند مستكل داللة  رتباط داؿ إحصائيان *اإل 
 فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ رتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "( معامؿ اإل 7يكضح جدكؿ )

" كالمراجعة المحاسبة مكاتب أداء في كالضعؼ القصكر جكانب مف الحد فى يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب
كبذلؾ   a 2725رتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية كالذل يبيف أف معامبلت اإل مجاؿ،كالدرجة الكمية لم

 . كما يمى : لما كضع لقياسو يعتبر المجاؿ صادقان 
 معامؿ بيرسكف الفقرة                 ـ

 رتباطلئل  
 حتمالية القيمة اإل

(sig) 
 نخفاضالحد مف إ فى كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنياتتستخدـ  1

 الخارجية المراجعة مينة كأصكؿ قكاعد مع تمشيو كعدـ المراجعة عممية أداء
  الفحص في الكاجبة كالعناية الدقة بذؿ عدـمثؿ  اليامة الجكانب مف العديد في 

631. 2.222* 

 الحد من فى كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنياتستخداـ يتـ إ 2
 معيار معك  المصرية المحاسبة معايير متطمبات مع تتفؽ ال معالجات كجكد

  اإلفصاح نقص إلي باإلضافة المكضكعات بعض في 722 المصرم المراجعة 

612. 2.222* 
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 . . الكاجبة المينية العناية بذؿ عدـ يعني ما كىك ، المطمكب المستكم عف
 تقديرفى   والمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنٌات إستخدام يساىـ 3

 تقدير مثؿ الشركة تكاجو قد التي المحتممة لتزاماتكاإل  المخاطر مف العديد
 .الشركة ضد المرفكعة القضايا بسبب المحتممة لتزاماتاإل  

532. 2.222* 

 فى كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ يساعد 4
 في كالمتمثمة الجكدة عمى الرقابة أدكات لفاعمية المستمر لمفحص آليات كجكد 

 تـ التي المراجعة أعماؿ أف مف لمتأكد المراجعة منشأة في المطبقة كاإلجراءات السياسات
 . عمييا المتعارؼ المراجعة لمعايير كفقا أداؤىا تـ قد إنجازىا

551. 2.222* 

 يذ تنفل اإلصطناعى الذكاء تقنياتيعتمد مكتب المحاسبة كالمراجعة عمى  5
 لى مدل كجكد تحريفات جكىرية محتممةاإلجراءات التحميمية لمتكاصؿ إ

 القكائـ المالية . ) متكقعة ( فى 

692. 2.222* 

الى اإلطبلع عمى القكانيف  فى عممية المراجعة اإلصطناعى الذكاء تقنياتيؤدم استخداـ  6
 . يا أنشطة منشاة العمؿ محؿ المراجعةالتشريعات التى تتأثر ب

372. 2.222* 

فى تنفيذ اإلجراءات التحميمية لتحميؿ كربط  اإلصطناعى الذكاء تقنياتيتـ  استخداـ  7
 بيف بنكد القكائـ المالية كغير المالية لنفس الفترة كمقارنتيا معالعبلقات 

 المعمكمات المالية كغير المالية لفترات أخرل .  

448. 2.222* 

 أدكات لفاعمية المستمر لمفحص آليات كجكداـ التقنيات االلكتركنية  فى يساعد استخد 8
 منشأة في المطبقة كاإلجراءات السياسات في كالمتمثمة الجكدة عمى الرقابة

 كفقا أداؤىا تـ قد إنجازىا تـ التي المراجعة أعماؿ أف مف لمتأكد المراجعة 
  .عمييا المتعارؼ المراجعة لمعايير 

529 . 2.222* 

 إرشادات أك مراجعة معايير كجكد يساعد عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات استخداـ 9
  األداء مراجعة معايير: مثؿ لممراجعة الحككمي الدكر دعـ بيدؼ متخصصة

 االنترنت، شبكة عمى الشركات مكاقع عمي التصديؽ خدمة كمعايير البيئي
 الرقابة مراجعة كمعايير الفكرية المعمكمات نظـ عمى التصديؽ خدمة كمعايير 
 مراجعي أعماؿ عمى الرقابة مجمس عف الصادرة المعايير غرار عمى الداخمية 
 .((PCAOB األمريكي الحسابات 

685 . 2.222* 

 فى تنفيذ اإلجراءات التحميمية لتحديد اإلصطناعى الذكاء تقنياتيسيـ استخداـ  12
 مدل كاقعية كمنطقية العمميات كاألرصدة المالية لممنشاة . 

465. 2.222* 

 المراجعة معايير بعض التنسيؽ بيف اإلصطناعى الذكاء تقنياتتستخدـ  11
  المرحمية، المالية القكائـ فحص عمميةك   GAAS العشرة عمييا المتعارؼ 

 الفحص العتماد الداخمية الرقابة نظاـ عمي االعتماد إمكانية مدم تقييـ: مثؿ
  الحصكؿ كمعياركالمطابقة  كاالستفسارات التحميمية اإلجراءات عمي المحدكد 

 .المبلئمة الكافية األدلة عمي

438. 2.222* 

 *2.222 .561 فى تنفيذ االختبارات التفصيمية  اإلصطناعى الذكاء تقنياتيؤدل استخداـ  12
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 لؤلرصدة الى التحقؽ مف قيمة أرصدة االصكؿ كااللتزامات .
 بعض كتحديد كضكح عدـمعالجة  فى اإلصطناعى الذكاء تقنياتستخداـ يتـ إ 13

  كبذؿ الحياد مثؿ بيا لتزاـاإل  مدل عمى الحكـ يصعب التى معيا المعايير 
 الحسابات مراجع عمى فرضيا يمكف عقكبات كجكد كعدـ المينية، العناية

 .الحاالت بعض في المعايير لمخالفتو 

589. 2.222* 

  a 2725عند مستكل داللة  رتباط داؿ إحصائيان *اإل 
 فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " ( معامؿ اإل 8يكضح جدكؿ )

 مراحمو فى( رقابة الجكدة) 222 رقـ الدكلى المراجعة معيار مع اإلتفاؽ فى يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب
  2725" كالدرجة الكمية لممجاؿ كالذل يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  المختمفة

a كما يمى : كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كضع لقياسو . 

 قياـ مكتب المحاسبة كالمراجعة بتطبيؽ  عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد 6
جراءات كاضحة لمعالجة   إختبلفات الرأل بيف فريؽ المراجعة كمراجعسياسات كا 

 رقابة الجكدة إف حدثت . 

745. 2.222* 

 قياـ مكاتب المحاسبة كالمراجعة بمعالجة عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد 7
 .أكجو القصكر كالضعؼ فى نظاـ رقابة الجكدة إف كجدت  

729. 2.222* 

  a 2725*االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكل داللة 
 :Structure Validityثانيا:الصدؽ البنائي 

ألداة الكصكؿ إلييا يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذل يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التى تريد ا
  .ستبانةلدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اإلرتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت اا  ك ،

عند مستكل ( أف جميع معامبلت اإلرتباط فى جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائية9يبيف جدكؿ )
  كما يمى : ستبانة صادقة لما كضعت لقياسوكبذلؾ تعتبر جميع مجاالت اإل  a 2725معنكية

 معامؿ بيرسكف الفقرة                 ـ
 لبلرتباط 

 القيمة االحتمالية 
(sig) 

عمى قياـ مكاتب المحاسبة كالمراجعة بطرح األسئمة عمى  اإلصطناعى الذكاء تقنيات تساعد  1
 فريؽ المراجعة لمتأكد مف إلتزاميـ بقكاعد السمكؾ المينى كالمتطمبات األخبلقية .

722. 2.222* 

 شعكر المراجع بالرضا عف التقييمات التى عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد 2
 يد أك مكاصمة العمؿ مع عميؿ سابؽ .يجرييا مكتبو لقبكؿ أل عميؿ جد 

672. 2.222* 

قياـ مكاتب المحاسبة كالمراجعة عمى تطبيؽ مجمكعة مف  عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد 3
  السياسات كاإلجراءات لتقرير قبكؿ أل عميؿ جديد أك اإلستمرار مععميؿ سابؽ

626. 2.222* 

 قياـ المراجع بتقييـ قرارات قبكؿ العمبلء أك عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد 4
 اإلستمرار معيـ . 

522. 2.222* 

 اتيسماح مكتب المحاسبة كالمراجعة لج عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد 5
 مراجعة خارجية برقابة جكدة خدمات المراجعة التى يقدميا. 

692. 2.222* 
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 ستبانةلئلمجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية ط بيف درجة كؿ مجاؿ مف رتبا( معامؿ اإل 9ؿ )كجد 

  a 2725*االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكل داللة  
 : Reliabilityستبانة ثبات اإل -5

 ككانت النتائج كما يمى : لفا كركنباخكقد تحقؽ الباحث مف ىذا الثبات مف خبلؿ معامؤل 
 * الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ 

تتراكح بيف ) حيث مؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ ( أف قيمة معا12النتاج المكضحة فى جدكؿ )كاضح مف 
الصدؽ الذاتي مرتفعة لكؿ ( . ككذلؾ قيمة 27928( بينما بمغت لجميع فقرات االستبانة )27829،  27782

 معامؿ بيرسكف المجاؿ ـ
 لئلرتباط 

 القيمة اإلحتمالية 
(sig) 

 كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ 1
 تطبيؽ عمى كالمراجعة المحاسبة مكاتب قدرات تنمية فى يساىـ

 الجكدة رقابة معايير كباألخص كالمراجعة لممحاسبة الدكلية المعايير

863. 2.222* 

 كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ 2
 المحاسبة مكاتب قبؿ مف إتباعيا الكاجب اإلجراءات تحديد فى يساىـ

 الجكدة رقابة نظاـ لتطبيؽ كالمراجعة

852. 2.222* 

 كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ 3
 كالمراجعة المحاسبة مكاتب أداء في كالضعؼ القصكر جكانب مف الحد فى يساىـ

918. 2.222* 

 فى يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ 4
 المختمفة مراحمو فى( الجكدة رقابة) 222 رقـ الدكلى المراجعة معيار مع اإلتفاؽ

789. 2.222* 

 عدد المجاؿ               
 الفقرات 

 معامؿ ألفا
 كركنباخ 

 الصدؽ الذاتي *

 فى يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ
 لممحاسبة الدكلية المعايير تطبيؽ عمى كالمراجعة المحاسبة مكاتب قدرات تنمية 

 الجكدة رقابة معايير كباألخص كالمراجعة

9 787. 27887 

 فى يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ
 لتطبيؽ كالمراجعة المحاسبة مكاتب قبؿ مف إتباعيا الكاجب اإلجراءات تحديد 
 الجكدة رقابة نظاـ 

8 829. 27911 

 فى يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ
 كالمراجعة المحاسبة مكاتب أداء في كالضعؼ القصكر جكانب مف الحد 

13 782. 27883 

 فى يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ
 المختمفة مراحمو فى( الجكدة رقابة) 222 رقـ الدكلى المراجعة معيار مع اإلتفاؽ 

7 812. 27921 

 27963 .928 37 جميع المجاالت معا 
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( كىذا يعنى أف 27963( بينما بمغت لجميع فقرات االستبانة )27911،  27883مجاؿ حيث تتراكح بيف ) 
 . الثبات مرتفع كداؿ إحصائيان 

كف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات فى الممحؽ . كيك ستبانة فى صكرتيا النيائية كما ىىكبذلؾ تككف اإل
ئج كاإلجابة عمى أسئمة ستبانة كصبلحيتيا لتحميؿ النتامما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة اإل ستبانو الدراسةإ

 فرضياتيا .ختبار الدراسة كا  
 األساليب اإلحصائية المستخدمة : -6

 Statistical Package (SPSS) for theحصائى تبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلستـ تفريغ كتحميؿ اإل

Social Sciences ستخداـ األساليب اإلحصائية التالية :، حيث تـ إ 
 :  Normality Distribution Testختبار التكزيع الطبيعى إ
ختبار ما إذا كانت إل Kolmogorov – Smirnov Test (K-S)سمرنكؼ  –ختبار ككلمجكركؼ ستخداـ إتـ إ 

يكضح نتائج كالذل  ( .11البيانات تتبع التكزيع الطبيعى مف عدمو ، ككانت النتائج كما ىي مبينة فى جدكؿ )
 يمى :كما ختبار التكزيع الطبيعى إ

ر مف كب( لجميع مجاالت الدراسة أsigحتمالية ).( أف القيمة اإل11كاضح مف النتائج المكضحة فى جدكؿ )
يتبع التكزيع الطبيعى ، حيث تـ إستخداـ  ف تكزيع البيانات ليذه المجاالتكبذلؾ فإ 2725مستكل الداللة 

 الدراسة .اإلختبارات المعممية لئلجابة عمى فركض 
 ستخداـ األدكات االحصائية التالية :كقد تـ إ

 (: لكصؼ عينة الدراسة Frequencies & Percentagesالنسب المئكية كالتكرارات )-1
 نحراؼ المعيارل النسبى كاإل  ابي كالمتكسط الحسابىالمتكسط الحس-2
 ستبانة .( ، لمعرفة ثبات فقرات اإلCronbach"s Alphaختبار ألفا كركنباخ )إ-3

 القيمة اإلحتمالية  قيمة اإلختبار المجاؿ                ـ
(sig) 

 يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ 1
  الدكلية المعايير تطبيؽ عمى كالمراجعة المحاسبة مكاتب قدرات تنمية فى 

 الجكدة رقابة معايير كباألخص كالمراجعة لممحاسبة

17126 27158 

 يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ 2
 كالمراجعة المحاسبة مكاتب قبؿ مف إتباعيا الكاجب اإلجراءات تحديد فى 
 الجكدة رقابة نظاـ لتطبيؽ 

27917 27372 

 يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ 3
 كالمراجعة المحاسبة مكاتب أداء في كالضعؼ القصكر جكانب مف الحد فى 

27766 27621 

  يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ 4
 المختمفة مراحمو فى( الجكدة رقابة) 222 رقـ الدكلى المراجعة معيار مع اإلتفاؽ فى

27922 27392 

 27847 27612 جميع مجاالت االستبانة معا  
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: لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع  Kolmogorov – Smirnov(  K- Sسمرنكؼ ) –لمجكرؼ ختبار كك إ-4
 التكزيع الطبيعى مف عدمو  .

( لقياس درجة اإلرتباط : قد تـ إستخدامو Pearson Correlation Coefficientرتباط بيرسكف )معامؿ إ-5
 ستبانة .لحساب اإلتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي لئل

كصمت الى ذا كانت متكسط درجة االستجابة قد ( لمعرفة ما إT – Testفى حالة عينة كاحدة ) Tختبار إ -6
لة المتكسط لكؿ متأكد مف دال لأـ زادت أك قمت عف ذلؾ . كلقد تـ استخدامو  3درجة المكافقة المتكسطة كىى 

 ستبانة .فقرة مف فقرات اإل
  مات العامة عف المستجيبيفالكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة كفؽ المعمك  -7

 كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ المعمكمات العامة عف المستجيبيف 
 تكزيع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي  -

 ع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممى( تكزي12جدكؿ )
 النسبة المئكية %     العدد     المؤىؿ العممي   
 -        -   دبمكـ 

 7771     54   بكالكريكس
 2279     16   دراسات عميا 

 12272   72    المجمكع 
مكمات ( أف كؿ عينة الدراسة يحممكف شيادة البكالكريكس فأكثر كىذا يزيد الثقة فى المع12يبيف جدكؿ ) 

رجع سبب أف ستبانة بشكؿ مميز كاإلجابة عمييا بشكؿ مكضكعي ، كيالتى تـ جمعيا ، باإلضافة إلى فيـ اإل
% مف حممة درجة ) البكالكريكس ( الى أف ممارسة مينة التدقيؽ ال تطمب 77.1غالبية أفراد العينة بنسبة 

يا مما يزيد مف درجة الثقة بدقة % مف حممة الشيادات العم22.9شيادات أكاديمية عميا ، بينما ما نسبتو 
مكانية اإل  عتماد عمييا .إستجاباتيـ كا 

 ( : تكزيع الدراسة حسب المسمى الكظيفي13الدراسة حسب المسمى الكظيفي جدكؿ )تكزيع عينة  -
 النسبة المئكية % العدد  المسمى الكظيفي 

 1174 8   شريؾ شركة مراجعة
 1577 11   مدير مراجعة

 4473 31  حسابات رئيس  مراجع
 2279 16  مساعد مراجع

 577 4   أخرل 
 122.2 72    المجمكع 

ة مسماىـ الكظيفي شريؾ شركة مراجعة ، % مف عينة الدراس1174( أف ما نسبتو 13مف جدكؿ ) يتضح 
% مسماىـ 2279 حسابات رئيس ، % مسماىـ الكظيفي مراجع4473% مسماىـ مدير مراجعة ، 1577

" ، كىذا  ر ذلؾ " مدير تنفيذم ، محاسب مراجع% مسماىـ الكظيفي غي577، بينما  الكظيفي مساعد مراجع
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يبيف أف ىناؾ تنكيع فى المراكز الكظيفية التى يحتميا أفراد عينة الدراسة ، بما يساىـ فى الحصكؿ عمى أراء 
أفراد %( مف 6772ف ما نسبتو ) كثر شمكلية ، باإلضافة إلى أكافة المراكز الكظيفية كبذلؾ تككف النتائج أ

الفئة األقدر عمى فيـ مشكمة الدراسة كىى  العينة مسماىـ الكظيفي مراجع حسابات رئيس كمساعد مراجع
 كاقع كبجكدة عالية .مكاإلجابة عمى أسئمتيا بمينية عالية مما يعطى نتائج أقرب ل

(: تكزيع عينة الدراسة حسب 14جدكؿ ) رة فى مجاؿ المراجعةتكزيع عينة الدراسة حسب سنكات الخب -
  سنكات الخبرة

 النسبة المئوية % العدد    سنوات الخبرة   
 21.4 15 سنوات  5أقل من 

 45.7 32  سنوات  11أقل من  – 5
 12.9 9   سنة  15أقل من  – 11
 21.1 14   سنة فأكثر  15

 111.1 71   المجموع 
أقؿ مف  اسة سنكات خبرتيـ فى مجاؿ المراجعة% مف عينة الدر 21.4( أف ما نسبتو 14يتضح مف جدكؿ ) 
% تتراكح سنكات خبرتيـ 12.9سنكات ،  12أقؿ مف  – 5% تتراكح سنكات خبرتيـ مف 45.7سنكات ،  5

سنة فأكثر حيث يبلحظ أف ما نسبتو  15% سنكات خبرتيـ 22.2سنة ، بينما  15أقؿ مف  – 12مف 
 اف شركات المراجعةجيدة كىذا يعنى  سنكات ، كىى خبرة 5%( مف أفراد العينة لدييـ خبرة أكثر مف 58.6)

ة كفعالية كجكدة عمؿ مكتب المحاسبة كبالتالي زيادة كفاء صحاب خبرات طكيمة فى مجاؿ المراجعةتتطمب أ
الى  يجابى عمى سمعة المكتب كبالتالي القدرة عمى المنافسة فى سكؽ العمؿ باإلضافةكالمراجعة كالتأثير اإل

 المبحكثيف . ستجاباتزيادة درجة المكثكقية فى اإلعتماد عمى إ
 تكزيع عينة الدراسة حسب الشيادات المينية  -

 ( : تكزيع عينة الدراسة حسب الشيادات المينية 15جدكؿ )
 النسبة المئكية % العدد الشيادات المينية  

 11   15.7   (ACPAمحاسب قانكني عربي )
 27 38.6   (ECPA) مصرلمحاسب قانكني 

 1 1.4   (ACCAمحاسب قانكني بريطاني )
 1 1.4   (CPAمحاسب قانكني أمريكي )

 41.4 29   ال يكجد  
 1.4 1   أخرل  
 122.2 72   المجمكع  

% مف عينة الدراسة حصمكا عمى شيادة محاسب قانكني عربي 15.7أف ما نسبتو (15يتضح مف جدكؿ)
(ACPA ، )38.6 شيادة محاسب % حصمكا عمى 1.4، % حصمكا عمى شيادة محاسب قانكنى مصرل

ال يكجد لدييـ أم شيادة مينية  41.4%(، CPAأمريكي ) ( كشيادة محاسب قانكنىACCAقانكني بريطاني )
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%( 54.3ف ما نسبتو )حيث يبلحظ مف خبلؿ النتائج الى أ % حصمكا عمى شيادات مينية أخرل1.4بينما،
كالسبب  محاسب قانكني عربى ة شيادةأك مف حمم مصرلمف أفراد العينة مف حممة شيادة محاسب قانكني 

المينية األخرل ،باإلضافة الى  فى ذلؾ يرجع الى سيكلة الحصكؿ عمى كؿ مف الشيادتيف مقارنة بالشيادات
مف %(41.4الذيف ال يحممكف شيادات مينية ىى) ف نسبةفى حيف أ، نخفاض تكمفة الحصكؿ عمييا نسبيان إ

ؿ جميع العامميف فى مكاتب المحاسبة لضركرة حصكو ليس باد العينة يرجع السبب فى ذلؾ إلى أنأفرا
  .عمى شيادات مينية كالمراجعة

 دكرات التدريبية فى مجاؿ المراجعةتكزيع عينة الدراسة حسب ال -
 مراجعةدكرات التدريبية فى مجاؿ ال( : تكزيع عينة الدراسة حسب ال16جدكؿ )

 المئكية %النسبة  العدد     مراجعةال لدكرات التدريبية فى مجاؿا
 11.4   8    ال يكجد   
 21.4   15   دكرات  3أقؿ مف   
 42.2   28   دكرات  7أقؿ مف  – 3
 27.1   19   دكرات فأكثر  7
 122.2  72   المجمكع   

أم دكرات تدريبية فى مجاؿ % مف عينة الدراسة ال يكجد لدييـ 11.4( أف ما نسبتو 16يتضح مف جدكؿ )
 3% يتراكح عدد الدكرات التى حصمكا عمييا مف 42.2دكرات ،  3% حصمكا عمى أقؿ مف 21.4،  مراجعةال
لى إتائج السابقة دكرات فأكثر . يبلحظ مف خبلؿ الن 7% حصمكا عمى 27.1دكرات ، بينما  7أقؿ مف  –
اد العينة حصمكا %( مف أفر 67.1ف ما نسبتو ) أبالدكرات التدريبية حيث  المحاسبة كالمراجعةىتماـ مكاتب إ

كذلؾ ألىمية ىذه الدكرات فى تنمية الميارات كالقدرات كزيادة  مراجعةدكرات عمى األقؿ فى مجاؿ ال 3عمى 
مف مكاكبة التطكرات الخاصة بما  لمحاسبة كالمراجعةكمكاتب ا راجعيفية ، باإلضافة الى تمكيف المالخبرة العمم

 . مراجعة كتقنيات الذكاء اإلصطناعىالدكلية لملممينة كالمعايير يتعمؽ بالقكانيف المنظمة 
 اإلصطناعى الذكاء تقنياتتكزيع عينة الدراسة حسب الدكرات التدريبية فى مجاؿ -

 اإلصطناعى الذكاء تقنيات( : تكزيع عينة الدراسة حسب الدكرات التدريبية فى مجاؿ 17جدكؿ )
 النسبة المئكية %   العدد    اإلصطناعى الذكاء تقنيات الدكرات التدريبية فى مجاؿ

 22.2   14    ال يكجد   
 52.9   37   دكرات  3أقؿ مف   
 12.9   9   دكرات  7أقؿ مف  – 3
 14.3   12   دكرات فأكثر  7
 122.2  72   المجمكع   
مجاؿ أم دكرات تدريبية فى % مف عينة الدراسة ال يكجد لدييـ 22.2( أف ما نسبتو 17يتضح مف جدكؿ ) 
 -3% يتراكح عدد الدكرات التى حصمكا عمييا مف 12.9دكرات ،  3% حصمكا عمى أقؿ مف 52.9 مراجعةال

دكرات فأكثر . مف خبلؿ النتائج السابقة نبلحظ تنكع  7% حصمكا عمى  14.3دكرات ، بينما  7أقؿ مف 
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بالدكرات  المحاسبة كالمراجعةكمكاتب  راجعيف، كاىتماـ الم مراجعةكجية فى مجاؿ المستكل المعرفة التكنكل
كىذا ما يساىـ فى زيادة كفاءة  فى مجاؿ المراجعة اإلصطناعى الذكاء تقنياتالمتعمقة بتكنكلكجيا المعمكمات ك 

  كقدرتيا عمى المنافسة . كفعالية كجكدة أداء أعماؿ المراجعة بمكاتب المحاسبة كالمراجعة
 تكزيع عينة الدراسة حسب التخصص العممي -

 ( : تكزيع عينة الدراسة حسب التخصص العممي18) جدكؿ
 النسبة المئكية %  العدد   التخصص العممي 

 95.7   67 محاسبة  
 2.9   2  إدارة أعماؿ   
 1.4    1 عمـك مالية كمصرفية  
 -      -  أخرل   
 122.2   72    المجمكع   
% تخصصيـ 2.9الدراسة تخصصيـ محاسبة ، % مف عينة 95.7( أف ما نسبتو 18يتضح مف جدكؿ ) 

قسـ  ة كمصرفية . كيرجع السبب فى ذلؾ إلى قدرة خريجى% تخصصيـ  عمـك مالي1.4إدارة أعماؿ ، بينما 
 ف عمـة كفعالية مف األقساـ األخرل ، بإعتبار أبكفاء فيـ كتطبيؽ كتنفيذ عممية المراجعة المحاسبة عمى

الحسابات  تطيع فيـ كيفية تطبيؽ عممية مراجعةالمحاسبة الذل مف خبللو يسحد فركع عمـ ىك أ المراجعة
جع الى كجكد أعماؿ أخرل غير ، أما بخصكص التخصصات األخرل فيذا ير  عمى المنشاة محؿ المراجعة

 %( .4.3الحسابات حيث لـ تتجاكز نسبتو مف أفراد العينة ) مراجعة
 : مات تتعمؽ بمكتب المحاسبة كالمراجعةمعمك  الكصؼ االحصائى لعينة الدراسة كفؽ -8

 كالمراجعة المحاسبة كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ معمكمات تتعمؽ بمكتب
  كالمراجعة المحاسبةتكزيع عينة الدراسة حسب تصنيؼ مجاؿ عمؿ مكتب  -

 كالمراجعة المحاسبة( : تكزيع عينة الدراسة حسب تصنيؼ مجاؿ عماؿ مكتب 19جدكؿ )
 النسبة المئكية % العدد  كالمراجعة المحاسبة تصنيؼ مجاؿ عمؿ مكتب

 27.8  5  دكلية  مراجعة شركة
 72.2 13   محمية  مراجعةشركة 

 122.2 18  المجمكع  
دكلية،  مراجعة مجاؿ عمميـ شركة كالمراجعة المحاسبة % مف مكاتب27.8أف ما نسبتو(19)يتضح مف جدكؿ

مف خبلؿ ما سبؽ يبلحظ تنكع عينة الدراسة مما يعكس محمية. مراجعة % مجاؿ عمميـ شركة72.2بينما
اح عمى نفتحيث أف كجكد شركات دكلية يعكس مدل اإل صادقا ، شمكلية العينة لمجتمع الدراسة كتمثيميا تمثيبلن 

مراجعة التى تتطمب شركات  مصرى فى لى شركط الممكليف كمكاتب العمؿ االجنبالعالـ الخارجي باإلضافة إ
عتبارىا أكثر مصداقية كأكثر خبرة ككفاءة كفعالية كجكدة فى العمؿ ، أما النسبة األكبر كىى شركات دكلية بإ

 الدكلية . المراجعة مف شركات قؿ نسبيان المراجعة كتككف أ ف ما يميزىا تكمفة عمميةالمراجعة المحمية حيث أ
 ب تأسيس المكتب تكزيع عينة الدراسة حس -
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 ( : تكزيع عينة الدراسة حسب تأسيس المكتب22جدكؿ )
 النسبة المئكية % العدد    تأسيس المكتب 

 33.3 6  سنكات  12أقؿ مف -5
 16.7 3 سنة  15أقؿ مف  – 12
 52.2 9 سنة فأكثر 15
 122.2 18 المجمكع  

سنكات ،  12أقؿ مف  – 5% تراكح سنكات التأسيس مف 33.3( أف ما نسبتو 22يتضح مف جدكؿ )
سنة  15% سنكات تأسيسيا 52.2سنة ، بينما  15أقؿ مف  – 12% تتراكح سنكات التأسيس مف 16.7

سنة خبرة فى  15ر مف عينة الدراسة تمتمؾ أكث ؼلى أف ما يقارب نصأكثر. يبلحظ مف النتائج السابقة إف
حتياجات سكؽ ات فى السكؽ مف حيث قدرتيا عمى تمبيو إ، كىك ما يعكس قكة ىذه الشرك مجاؿ المراجعة

لى تكفر الميارات كالقدرات التى تمكنيا مف أداء برة كالجكدة فى األداء باإلضافة إالعمؿ كتمتعيا بالكفاءة كالخ
 ا .ستجاباتيـ كنتائج تحميميشكؿ أفضؿ ، كذلؾ يزيد مف درجة اإلعتماد عمى إمياميا ب

 فى المكتب  يع عينة الدراسة حسب عدد المراجعيفتكز 
 فى المكتب  مراجعيف( : تكزيع عينة الدراسة حسب عدد ال21جدكؿ )
 النسبة المئكية % العدد  فى المكتب  راجعيفعدد الم
 42.9  32 مكظفيف  5أقؿ مف 

 31.4 22 مكظفيف  12أقؿ مف  -5
 17.1 12 مكظؼ  15أقؿ مف  -12
 8.6 6 مكظؼ فأكثر  15

 122.2 72  المجمكع 
 5يـ أقؿ مف % مف مكاتب المحاسبة كالمراجعة عدد مراجعي42.9( أف ما نسبتو 21يتضح مف جدكؿ )

ييـ مف % يتراكح عدد مراجع17.1مكظفيف ،  12أقؿ مف  -5يـ مف % يتراكح عدد مراجعي31.4مكظفيف ، 
ثر . حيث يبلحظ مف خبلؿ النتائج مكظؼ فأك 15ييـ مراجع% عدد  8.6مكظؼ ، بينما  15ف أقؿ م– 12
حسب مجاؿ طبيعة عمؿ مكتب  عمى مستكل المكتب الكاحد كذلؾ فاض عدد العامميف فى مجاؿ المراجعةنخإ

 لكجكد الشركات المحمية كالدكلية . المحاسبة كالمراجعة 
 الحسابات  مزاكلة مينة مراجعةرخصة فى المكتب الحاصميف عمى  راجعيفتكزيع عينة الدراسة حسب عدد الم -

  اصميف عمى رخصة مزاكلة مينة المراجعةفى المكتب الح تكزيع عينة الدراسة حسب عدد المراجعيف(22)جدكؿ
 النسبة المئكية % العدد الحسابات  اصميف عمى رخصة مزاكلة مينة مراجعةفى المكتب الح عدد المراجعيف

 4.3 3 ال يكجد    
 91.4 64 مكظفيف  5 -1

 4.3 3 مكظفيف فأكثر  6
 122.2 72 المجمكع   
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اصميف ح % مف مكاتب المحاسبة كالمراجعة ال يكجد لدييـ مراجعيف4.3ف ما نسبتو ( أ22يتضح مف جدكؿ )
اصميف عمى رخصة مزاكلة مينة ييـ الح% يتراكح عدد مراجع91.4عمى رخصة مزاكلة مينة مراجعة الحسابات 

اصميف عمى رخصة مزاكلة مينة ييـ الح% يتراكح عدد مراجع4.3بينما  مكظفيف ، 5-1الحسابات مف  مراجعة
اصميف ف ىناؾ عدد كبير مف أفراد العينة حفأكثر . يبلحظ مف خبلؿ النتائج أ مكظفيف 6الحسابات  مراجعة

كالميارات كالقدرات البلزمة  لى تكفر الخبرات البلزمةعمى رخصة مزاكلة مينة مراجعة الحسابات كىذا ما يشير إ
  لتزاـ بالمعايير كالمتطمبات المينية .لدل العامميف باإلضافة إلى اإل 

 :الدراسة فرضيات ختبارإ  -9
 كصمت قد ستجابةاإل درجة متكسط كانت إذا ما لمعرفة كاحدة لعينةT   ختبارإ ستخداـإ تـ الدراسة فرضيات ختبارإل

 الظاىرة حكؿ األفراد أراء متكسط فإف sig )>  ( 0.05كانت فإذا . ال أـ 3 كىى المتكسطة المكافقة درجة الى

 فإف  sig )<  ( 0.05 . كانت إذا أما , 3 كىى متكسطة بدرجة مكافؽ عف جكىريان  يختمؼ ال الدراسة مكضكع

 متكسط كاف إذا ما تحديد يمكف الحالة ىذه كفى , المتكسطة المكافقة درجة عف جكىريان  يختمؼ األفراد أراء متكسط

 قيمة كانت فإذا ختياراإل قيمة خبلؿ مف كذلؾ . المتكسطة المكافقة درجة عف جكىرية بصكرة ينقص أك يزيد اإلجابة

 .ح صحي كالعكس المتكسطة المكافقة درجة عف يزيد لئلجابة الحسابي المتكسط أف فمعناه مكجبة ختياراإل

 : األكؿ الفرض ختبارإ 

 المحاسبة مكاتب قدرات تنمية فى يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ
 . الجكدة رقابة معايير كباألخص كالمراجعة لممحاسبة الدكلية المعايير تطبيؽ عمى كالمراجعة

 3 كىى المتكسطة المكافقة درجة الى كصمت قد ستجابةاإل درجة متكسط كانت إذا ما لمعرفة T ختبارإ ستخداـإ تـ

 (23) جدكؿ فى مكضحة النتائج . ال أـ
 الذكاء تقنيات إستخداـ  " مجاؿ فقرات مف فقرة لكؿ (.sig) االحتماؿ كقيمة الحسابي المتكسط (23) جدكؿ

 تطبيؽ عمى كالمراجعة المحاسبة مكاتب قدرات تنمية فى يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى
 " الجكدة رقابة معايير كباألخص كالمراجعة لممحاسبة الدكلية المعايير

 المتكسط الفقرة
  الحسابي

  االنحراؼ
  المعيارل 

  الحسابي المتكسط
  النسبى

 قيمة
  االختبار 

  االحتمالية القيمة
(sig.) 

 الترتيب

 من اإلصطناعى الذكاء تقنٌات بتطبٌق اإللتزام
  ٌحتم المراجعة و المحاسبة مكاتب قبل 

 . وعملٌا   علمٌا   المراجعٌن تأهٌل علٌها

4.31 0.58 86.29 19.01 0.000* 1 

 على الحصول فى االلكترونٌة التقنٌات استخدام ٌساعد
 ومهمة طبٌعة فى الـتاثٌر فى تفٌد معلومات

 إجراءات حٌث من والمراجعة المحاسبة مكتب 
 حجم وتحدٌد وإختٌار ، الداخلٌة الرقابة لنظام فحصه 

 فى العمالء مع العالقة وتقٌٌم.  الفحص عٌنة
 أو معهم اإلستمرار إمكانٌة مدى لتحدٌد السابقة الفترات 

 .التوقف

4.10 0.57 82.00 16.19 0.000* 5 

 علً ٌحتم اإلصطناعى الذكاء تقنٌات تطبٌق
 تدرٌب الخارجٌة المراجعة و المحاسبة مكاتب 

  التنظٌم دراسة على المراجعة مكتب فرٌق
 اإلدارى التنظٌم وهٌكل ومقوماته المحاسبى

4.16 0.63 83.14 15.40 0.000* 4 
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  إلً ٌؤدي اإلصطناعى الذكاء تقنٌات تطبٌق
 المراجعة عملٌات علً الجٌد واإلشراف التخطٌط
 وتغٌٌر.  والمراجعة المحاسبة مكاتب قبل من الخارجٌة

 المراجعة برامج ومكونات ومفهوم فلسفة

4.09 0.84 81.74 10.81 0.000* 7 

 وتقدٌر لتقٌٌم اإلصطناعى الذكاء تقنٌات إستخدام ٌؤدى
  المخاطرة درجة حٌث من وتصنٌفها العمٌل أعمال مخاطر

4.10 0.59 82.00 15.51 0.000* 5 

 مكاتب علً ٌحتم اإلصطناعى الذكاء تقنٌات تطبٌق
 بالمبادئ اإللتزام المراجعة و المحاسبة

 .علٌها المتعارف المحاسبٌة 

4.04 0.77 80.86 11.34 0.000* 9 

 تطلبها التً التقارٌر اإلصطناعى الذكاء تقنٌات توفر

 .المناسب الوقت فً والداخلٌة الخارجٌة الجهات
4.09 0.68 81.71 13.45 0.000* 8 

 مبدأ تحقٌق فى اإلصطناعى الذكاء تقنٌات  إستخدام ٌتم
 الرقابٌة واإلجراءات األداء ومعاٌٌر المهام لجمٌع الشمول

 . والمراجعة المحاسبة لمكاتب المخصصة

4.29 0.59 85.71 18.13 0.000* 3 

  عملٌة فى اإللكترونٌة التقنٌات إستخدام ٌساعد

 .التوقعات وتصحٌح تأكٌد فى الحسابات مراجعة
4.29 0.75 85.80 14.29 0.000* 2 

  *0.000 23.42 83.22 0.41 4.16 معان  المجاؿ فقرات جميع

  a ≤ 0,05 داللة مستكل عند إحصائيا داؿ الحسابي المتكسط *
  : ىيم ما ستخبلصإ يمكفالسابؽ  جدكؿال مف

 مكاتب قبؿ مف اإلصطناعى الذكاء تقنيات بتطبيؽ اإللتزاـ" األكلى الفقرة كىى الفقرة ألعمي الحسابي المتكسط -
 أف أم 5 مف الكمية الدرجة4.31 يساكل " كعمميان  عمميان  المراجعيف تأىيؿ عمييا يحتـ المراجعة ك المحاسبة

 لذلؾ 0.000 تساكل (.sig) حتماليةاإل القيمة كأف 19.01 ختباراإل قيمة , %86.29 النسبى الحسابي المتكسط

 الفقرة ليذه ستجابةاإل درجة متكسط أف عمى يدؿ مما , a  0,05 داللة مستكل عند إحصائيان  دالة الفقرة ىذه تعتبر

 . الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعنى كىذا 3 كىى المتكسطة المكافقة درجة عف زاد قد

 مكاتب عمي يحتـ اإلصطناعى الذكاء تقنيات تطبيؽ " السادسة الفقرة كىى فقرة ألدنى الحسابي المتكسط -
 الحسابي المتكسط أفل أ 4.04 يساكل " .عمييا المتعارؼ المحاسبية بالمبادئ اإللتزاـ المراجعة ك المحاسبة

 الفقرة ىذه تعتبر لذلؾ 0.000 تساكل (.sig)  حتماليةاإل القيمة كأف , 11.34 ختباراإل قيمة , %80.86 النسبى

 درجة عف زاد قد الفقرة ليذه ستجابةاإل درجة متكسط أف عمى يدؿ مما , a  0,05 داللة مستكل عند إحصائيا دالة

 . الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعنى كىذا 3 كىى المتكسطة المكافقة

 الحسابي المتكسط كأف , 4.16 يساكل األكؿ المحكر لفقرات العاـ الحسابي المتكسط بأف القكؿ يمكف عاـ بشكؿ -

 مجاؿ يعتبر لذلؾ 0.000 تساكل (.sig) حتماليةاإل القيمة كأف , 23.42 ختباراإل قيمة , %83.22 يساكل النسبى

 المحاسبة مكاتب قدرات تنمية فى يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ "
 عند إحصائيان  داؿ " الجكدة رقابة معايير كباألخص كالمراجعة لممحاسبة الدكلية المعايير تطبيؽ عمى كالمراجعة

 مكافقةال درجة عف جكىريان  يختمؼ المجاؿ ليذا ستجابةاإل درجة متكسط أف عمى يدؿ مما , a  0,05 داللة مستكل

 النتائج خبلؿ مف يتضح, المجاؿ ىذا فقرات عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعنى ىذا، ك  3 كىى المتكسطة

 تنمية فى يساىـ مما اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ عمى محاسبة كالمراجعةال مكاتب حرص مدل السابقة
 رقابة معايير كباألخص كالمراجعة لممحاسبة الدكلية المعايير تطبيؽ عمى كالمراجعة المحاسبة مكاتب قدرات
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 مراجعةال عممية فى االلكتركنية التقنيات ىذه ستخداـإ مف تنتج التى كالفعالية كالكفاءة الجكدة بسب كذلؾ ,الجكدة

 مناسب زمني برنامج إعدادمكتب المحاسبة كالمراجعة   يستطيع اإلصطناعى الذكاء تقنيات خبلؿ مف انو حيث

 , السابقة الفترات فى العمبلء مع العبلقة تقييـ فى تفيد معمكمات عمى حصكلو الى باإلضافة , مراجعةال لعممية

 , المينىة األداء جكد مف يحسف ما التفصيمي مراجعةال كبرنامج الشاممة مراجعةال إستراتيجية صياغة فى كيساعد

 مخاطر كتقدير تقييـ يستطيع اإلصطناعى الذكاء تقنيات ستخداموإ خبلؿ مف مكتب المحاسبة كالمراجعة أف حيث

 لمقياـ الكقت مكازنة إعداد فى مساىمتيا الى باإلضافة المخاطرة درجة حيث مف كتصنيفيا أسيؿ بشكؿ العميؿ

 . بالجكدة تتسـ بصكرة مراجعةال كمراحؿ بعمميات

 : الفرض نتيجة

 تنمية فى يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ"ب ئؿالقا الفرض قبكؿ
 رقابة معايير كباألخص كالمراجعة لممحاسبة الدكلية المعايير تطبيؽ عمى كالمراجعة المحاسبة مكاتب قدرات
 المنافسة عمى القدرة أجؿ مف خدماتيا جكدة تحسيف لىإ مراجعةال مكاتب سعى لىإ ذلؾ الباحث كيعزك . " الجكدة

 أعماؿ نتائج تقييـ عمى لقدرتيا اإلصطناعى الذكاء تقنيات ستخداـإ أىمية الى باإلضافة , العمؿ سكؽ فى

 . مراجعةال عممية جكدة تحسيف فى يساىـ مما مصداقية كأكثر  جكدة أكثر بشكؿ مراجعةال

 فأ عمى أكدت الذل 2013 ) ل ،الخالد) كدراسة السابقة الدراسات بعض إليو تكصمت ما مع النتيجة ىذه كتتفؽ
األداء المينى   جكدة فعالية زيادة فى يساعد مكاتب المحاسبة كالمراجعة فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات ستخداـإ

 , العينة مفردات ختيارإ كتسييؿ , دقيؽ كبشكؿ العينة حجـ حتسابإ تسييؿ خبلؿ مف كذلؾ مراجعةال لعممية

  . مراجعةال بعمميات لمقياـ البلـز الكقت مكازنة إعداد فى كالمساعدة

فى مكاتب  اإلصطناعى الذكاء تقنيات ستخداـإ كدكر كأىمية عمى أكدت التى , 2014 ) سمكر ( دراسة ككذلؾ
 الى باإلضافة السابقة كالدراسات الحالية الدراسة بيف تفاؽاإل  فى كبير مدل الى يشير كىذاالمحاسبة كالمراجعة 

 الذكاء تقنيات ستخداـإ كأىمية دكر عمى أكدت التى ,2011 )الينينى ( كدراسة ,2013 ). الشنطى ( دراسة
 المحاسبة كالمراجعة مكاتب كعى الى تفاؽاإل  ىذه سبب يرجع حيث مراجعةال عممية جكدة تحسيف فى اإلصطناعى

 الذل االمر الرقابة عمى جكدة الؤلداء المينى، عممية فى التطبيقية كالبرامج االلكتركنية التقنيات استخداـ ألىمية

  . عالية جكدة ذات نتائج تقديـ الى باإلضافة كالمنافسة التطكير عممية فى يساعد
 :ىالثان الفرض ختبارإ

 إتباعيا الكاجب اإلجراءات إستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى مكاتب المحاسبة كالمراجعة يساىـ فى تحديد"

 متكسط كانت إذا ما لمعرفة T ختبارإ ستخداـإ تـ "الجكدة رقابة نظاـ لتطبيؽ مكاتب المحاسبة كالمراجعة قبؿ مف

 المتكسط (24) جدكؿ فى مكضحة النتائج . ال أـ 3 كىى المتكسطة المكافقة درجة كصمت قد ستجابةاإل درجة

 يمى :كما  فقرة لكؿ (.sig) حتماؿاإل كقيمة الحسابي

 المتكسط الفقرة ـ
  الحسابي

  االنحراؼ
  المعيارل

  الحسابي المتكسط
  النسبى

 قيمة
  االختبار 

  االحتمالية القيمة
(sig.) 

 الترتيب

 اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ يتـ 1
  الرقابة بيئة كفيـ تحميؿ ألغراض 

4.13 0.59 82.57 16.06 0.000* 7 
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 . عمميا كاليات الداخمية
 اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ 2

  عمى يعمؿ المراجعة عممية فى 
  البرامج عمى الرقابية اإلجراءات جكدة تحسيف
 المستخدمة اإللكتركنية كالممفات

 . المراجعة مكضكع بالمنشاة 

4.23 0.66 84.57 15.50 0.000* 2 

 تقييـ فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات تطبيؽ يساعد 3
  أدائيا كجكدة الداخمية الرقابة فاعمية

4.33 0.65 86.57 17.02 0.000* 1 

  اإلصطناعى الذكاء تقنيات تستخدـ 4
 الفحص)  الرقابة إختبارات تنفيذ فى
 )كالنيائى المرحمى 

4.21 0.76 84.12 13.01 0.000* 3 

 إلى اإلصطناعى الذكاء تقنيات استخداـ يؤدل 5
 المالية العمميات كتكقيت دقة مف التحقؽ

 . تنفيذاإلختبارات عند 

4.13 0.62 82.65 15.04 0.000* 5 

 التحقؽ فى التطبيقية البرامج إستخداـ يساعد 6
كتماؿ كحدكث كجكد مف   العممية كا 

  لمعمميات المرحمية اإلختبارات تنفيذ عند المالية

4.14 0.86 82.86 11.17 0.000* 4 

 فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ يتـ 7
  الرقابة خطر تقدير

4.07 0.75 81.45 11.82 0.000* 8 

  عمى كالمراجعة المحاسبة مكتب يعتمد 8
 التحقؽ فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات

 .كاألحداث العمميات كتمخيص كترحيؿ تصنيؼ مف 

4.13 0.62 82.65 15.04 0.000* 5 

  *0.000 21.52 83.45 0.46 4.17 معان  المجاؿ فقرات جميع 

 a ≤ 0,05  داللة مستكل عند إحصائيا داؿ الحسابي المتكسط *
  : ىيم ما ستخبلصإ يمكف( 24) جدكؿ مف

 فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات تطبيؽ يساعد " قبكالن  الفقرات أعمى عتبارىاإب الثالثة لمفقرة الحسابى المتكسط -
 الحسابى المتكسط أف لأ5 )مف الكمية الدرجة 4.33 (يساكل " أدائيا كجكدة الداخمية الرقابة فاعمية تقييـ

 دالة الفقرة ىذه تعتبر لذلؾ 0.000 تساكل (.sig) حتماليةاإل القيمة كأف 17.02 ختباراإل قيمة 86.57% النسبى

 المكافقة درجة عف زاد الفقرة ليذه ستجابةاإل درجة متكسط أف عمى يدؿ مما a ≤ 0,05 داللة مستكل عند إحصائيان 

 . الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعنى كىذا 3 كىى المتكسطة

 فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ يتـ " قبكالن  الفقرات أدنى عتبارىاإب السابعة لمفقرة الحسابى المتكسط -
 القيمة كأف 11.82 االختبار قيمة 81.45% النسبى الحسابى المتكسط أف لأ 4.07 يساكل " الرقابة خطر تقدير

 أف عمى يدؿ مما  a ≤ 0,05 داللة مستكل عند إحصائيان  الفقرة ىذه تعتبر لذلؾ 0.000 تساكل  (.sig) االحتمالية
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 قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعنى كىذا 3 كىى المتكسطة المكافقة درجة عف زاد قد الفقرة ليذه ستجابةاإل درجة متكسط

 . الفقرة ىذه عمى العينة أفراد

 83.45% يساكل النسبى الحسابى المتكسط كأف , 4.17 يساكل الحسابى المتكسط بأف القكؿ يمكف عاـ بشكؿ -

 تقنيات إستخداـ" مجاؿ ؾ يعتبرلذل 0.000  تساكل  (.sig) االحتمالية القيمة كأف , 21.52 ختباراإل قيمة قيمة
 مكاتب قبؿ مف إتباعيا الكاجب اإلجراءات تحديد فى يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء

 أف عمى يدؿ مما a ≤ 0,05 داللة مستكل عند إحصائيان  ؿدا" الجكدة رقابة نظاـ لتطبيؽ كالمراجعة المحاسبة

 ىناؾ  أف يعنى كىذا 3 كىى المتكسطة المكافقة درجة عف جكىريان  يختمؼ المجاؿ ليذه ستجابةاإل درجة متكسط

محاسبة ال مكاتب أف السابقة النتائج خبلؿ مف يبلحظ . المجاؿ ىذا فقرات عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة
 مكاتب قبؿ مف إتباعيا الكاجب اإلجراءات تحديدل بشكؿ كبير اإلصطناعى الذكاء تقنيات تستخدـ كالمراجعة
 الرقابة بيئة كتحميؿ فيـ عمى قدرتيا الى ذلؾ فى السبب كيرجع الجكدة رقابة نظاـ لتطبيؽ كالمراجعة المحاسبة

 بالمنشاة المستخدمة لكتركنيةاإل  كالممفات البرامج عمى الرقابية جراءاتاإل جكدة تحسيف الى باالضافة ة ،الداخمي

 كجكد مف التحقؽ فى سيما ال ا ،أدائي كجكدة الداخمية الرقابة فاعمية تقييـ فى أيضا ذلؾ كيساعد , مراجعةال مكضع

 كترحيؿ تصنيؼ مف التحقؽ الى باالضافة , لمعمميات المرحمية ختباراتاإل تنفيذ عند المالية العممية كتماؿا  ك  كحدكث

 ختباراتاإل تنفيذ فى يساعد اإلصطناعى الذكاء تقنياتـ ستخداإ ان كأيض , المالية كاألحداث العمميات كتمخيص

 ماة ،البلحق المرحمة فى لؤلرصدة التفصيمية ختباراتاإل تقميؿ فى كتساعد تساىـ بدكرىا التى لمعمميات األساسية
 . رقابة عمى جكدة األداء المعنى لمكاتب المحاسبة كالمراجعةال عممية تحسيف فى يساىـ

  :الفرض نتيجة

 تحديد فى يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ " بػ القائؿض الفر  قبكؿ
 ." الجكدة رقابة نظاـ لتطبيؽ كالمراجعة المحاسبة مكاتب قبؿ مف إتباعيا الكاجب اإلجراءات

 التى لكتركنيةاإل  كالتقنيات التطبيقية البرامج ستخداـإ لىإ المحاسبة كالمراجعة مكاتب سعى الى ذلؾ الباحث كيعزك

 كالكفاءة الجكدة يضيؼ مما لمعمميات األساسية ختباراتكاإل الرقابة ختباراتإ مرحمة تنفيذ فى تساعد بدكرىا

 سمكر( دراسة النتيجة ىذه مع كاتفقت .مكاتب المحاسبة كالمراجعةى عممية الرقابة عمى جكدة أداء عم كالفعالية

 الذكاء تقنيات ستخداـإل الميـ الدكر الى باالضافة النتائج ىذه كمكثكقية صحة عمى يؤكد كىذا ,2014 )
 مكاتب قبؿ مف إتباعيا الكاجب اإلجراءات تحديد فى يساىـ مما كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى
 . منيا المرجكة االىداؼ يحقؽ بما الجكدة رقابة نظاـ لتطبيؽ كالمراجعة المحاسبة
  : الثالث الفرض إختبار

 القصكر جكانب مف إستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى مكاتب المحاسبة كالمراجعة يساىـ فى الحد"

 ". المحاسبة كالمراجعةمكاتب  أداء في كالضعؼ
 . كىى المتكسطة المكافقة درجة كصمت قد ستجابةاإل درجة متكسط كانت إذا ما لمعرفة T اختبار ستخداـإ تـ

 كما يمى : فقرة لكؿ (.sig) حتماؿاإل كقيمة الحسابي المتكسط( 25) جدكؿ فى مكضحة النتائج
 المتوسط الفقرة م

  ىالحساب

  الحسابي المتوسط  المعيارى نحرافاإل
  النسبى

  حتماليةاإل القيمة  ختباراإل قيمة
(sig.) 

 الترتيب
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 المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات تستخدـ 1
  أداء إنخفاض  مف الحد فى كالمراجعة

  قكاعد مع تمشيو كعدـ المراجعة عممية
  العديد في الخارجية المراجعة مينة كأصكؿ

  الدقة بذؿ عدـ مثؿ اليامة الجكانب مف
 . الفحص في الكاجبة كالعناية

4.29 0.57 85.71 18.93 0.000* 5 

 مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ يتـ 2
 كجكد مف الحد فى كالمراجعة المحاسبة

 معايير متطمبات مع تتفؽ ال معالجات 
  المراجعة معيار كمع المصرية المحاسبة 

 المكضكعات بعض في 722 لمصرم
  عف اإلفصاح نقص إلي باإلضافة 

  عدـ مايعني ،كىك المطمكب المستكم
  المينيةالكاجبة العناية بذؿ

4.21 0.63 84.29 16.01 0.000* 9 

 مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ يساىـ 3
  العديد تقدير فى كالمراجعة المحاسبة

 قد التي المحتممة كاإللتزامات المخاطر مف
  اإللتزامات تقدير مثؿ الشركة تكاجو 

 .الشركة ضد المرفكعة القضايا بسبب المحتممة

4.30 0.69 86.00 15.80 0.000* 4 

 مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات يساعدإستخداـ 4
 المستمر لمفحص آليات كجكد فى كالمراجعة المحاسبة
  الجكدة عمى الرقابة أدكات لفاعمية

  كاإلجراءات السياسات في كالمتمثمة
 أعماؿ أف مف لمتأكد المراجعة منشأة في المطبقة
 أداؤىا تـ قد إنجازىا تـ التي المراجعة

 . عمييا المتعارؼ المراجعة لمعايير كفقا 

4.33 0.63 86.57 17.63 0.000* 2 

  عمى كالمراجعة المحاسبة مكتب يعتمد 5
 التحميمية اإلجراءات لتنفيذ اإلصطناعى الذكاء تقنيات
)  محتممة جكىرية تحريفات كجكد مدل إلى صؿلمتك 

 . المالية القكائـ فى(  متكقعة

4.41 0.55 88.29 21.46 0.000* 1 

 عممية فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات استخداـ يؤدم 6
  القكانيف عمى اإلطبلع الى المراجعة

 منشاة أنشطة بيا تتأثر التى التشريعات
 . المراجعة محؿ العمؿ 

4.20 0.75 84.00 13.32 0.000* 10 

 تنفيذ فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات استخداـ يتـ 7
 بنكد بيف العبلقات كربط لتحميؿ التحميمية اإلجراءات

  الفترة لنفس المالية كغير المالية القكائـ
  كغير المالية المعمكمات مع كمقارنتيا

4.26 
 

0.61 85.14 17.35 0.000* 7 
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  . أخرل لفترات المالية
 فى  االلكتركنية التقنيات استخداـ يساعد 8

  لفاعمية المستمر لمفحص آليات كجكد 
 السياسات في كالمتمثمة الجكدة عمى الرقابة أدكات

 المراجعة منشأة في المطبقة كاإلجراءات
 تـ التي المراجعة أعماؿ أف مف لمتأكد 
  لمعايير كفقا أداؤىا تـ قد إنجازىا 

  .عمييا المتعارؼ المراجعة

4.14 0.71 82.86 10.51 0.000* 13 

 كجكد عمى يساعد اإلصطناعى الذكاء تقنيات استخداـ 9
 بيدؼ متخصصة إرشادات أك مراجعة معايير

 : مثؿ لممراجعة الحككمي الدكر دعـ 
  كمعايير البيئي األداء مراجعة معايير
 الشركات مكاقع عمي التصديؽ خدمة

  خدمة كمعايير االنترنت، شبكة عمى 
 مراجعة كمعايير الفكرية المعمكمات نظـ عمى التصديؽ
 الصادرة المعايير غرار عمى الداخمية الرقابة

  مراجعي أعماؿ عمى الرقابة مجمس عف 
 PCAOB األمريكي الحسابات

4.27 0.61 85.43 17.38 0.000* 6 

 تنفيذ فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات استخداـ يسيـ 10
 كمنطقية كاقعية مدل لتحديد التحميمية اإلجراءات
 . لممنشاة المالية كاألرصدة العمميات

4.19 0.75 83.77 13.11 0.000* 12 

 بعض بيف التنسيؽ اإلصطناعى الذكاء تقنيات تستخدـ 11
  GAAS العشرة عمييا المتعارؼ المراجعة معايير
 مدم تقييـ: مثؿ المرحمية، المالية القكائـ فحص كعممية
 العتماد الداخمية الرقابة نظاـ عمي االعتماد إمكانية
 التحميمية اإلجراءات عمي المحدكد الفحص

 الحصكؿ كمعيار كالمطابقة كاالستفسارات
 .المبلئمة الكافية األدلة عمي 

4.20 0.55 84.00 18.11 0.000* 10 

 تنفيذ فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات ستخداـإ يؤدل 12
  لىإ لؤلرصدة التفصيمية ختباراتاإل

 . لتزاماتكاإل  االصكؿ أرصدة قيمة مف التحقؽ

4.33 0.63 86.57 17.63 0.000* 2 

 فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ يتـ 13
 المعايير بعض كتحديد كضكح عدـ معالجة 
  مدل عمى الحكـ يصعب معيا التى 

   العناية كبذؿ الحياد مثؿ بيا اإللتزاـ
 فرضو يمكف عقكبات كجكد كعدـ المينية،

 المعايير لمخالفتو الحسابات مراجع عمى
 .الحاالت بعض في 

4.23 0.68 84.62 14.61 0.000* 8 

  *0.000 30.26 85.17 0.35 4.26 معا   المجال فقرات جميع 
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   a ≤ 0,05 داللة مستكل عند إحصائيا داؿ الحسابي المتكسط *
  : ىيم ما ستخبلصإ يمكف (25ؿ )جدك مف

 تقنيات عمى كالمراجعة المحاسبة مكتب يعتمد"  قبكالن  الفقرات أعمى عتبارىاإب الخامسة لمفقرة الحسابى المتكسط -
(  متكقعة)  محتممة جكىرية تحريفات كجكد مدل إلى لمتكصؿ التحميمية اإلجراءات لتنفيذ اإلصطناعى الذكاء

 قيمة ,88.29% النسبى الحسابى المتكسط أف أم5 مف الكمية الدرجة 4.41 يساكل " . المالية القكائـ فى

 مستكل عند إحصائيان  دالة الفقرة ىذه تعتبر لذلؾ 0.000 تساكل  (.sig) حتماليةاإل القيمة كأف 21.46 ختباراإل

  كىى المتكسطة المكافقة درجة عف زاد قد الفقرة ليذه ستجابةاإل درجة متكسط أف عمى يدؿ مما  a ≤ 0,05 ةاللد

 . الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعنى كىذا 3

 آليات كجكد فى لكتركنيةاإل  التقنيات ستخداـإ يساعد" قبكالن  أدنى بإعتبارىا الثامنة لمفقرة الحسابى المتكسط -
 منشأة في المطبقة كاإلجراءات السياسات في كالمتمثمة الجكدة عمى الرقابة أدكات لفاعمية المستمر لمفحص
 " . عمييا المتعارؼ المراجعة لمعايير كفقا أداؤىا تـ قد إنجازىا تـ التي المراجعة أعماؿ أف مف لمتأكد المراجعة

  (.sig) حتماليةاإل القيمة كأف 13.51 ختباراإل قيمة،  82.86% النسبى الحسابى المتكسط أف لأ 4.14 يساكل

 درجة متكسط أف عمى يدؿ مما a ≤ 0,05 ةاللد مستكل عند إحصائيان  دالة الفقرة ىذه تعتبر لذلؾ 0.000 تساكل

 العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعنى كىذا 3 كىى المتكسطة المكافقة درجة عف زاد قد الفقرة ليذه ستجابةاإل

 . الفقرة ىذه عمى

  85.17% يساكل النسبى الحسابى المتكسط كأف 4.26 يساكل الحسابى المتكسط بأف القكؿ يمكف عاـ بشكؿ

 الذكاء تقنيات إستخداـ " مجاؿ يعتبر لذلؾ 0.000 تساكل  (.sig) حتماليةاإل القيمة كأف 30.26 ختباراإل قيمة
 مكاتب أداء في كالضعؼ القصكر جكانب مف الحد فى ة كمساىمتوكالمراجع المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى
 ليذا ستجابةاإل درجة متكسط أف عمى يدؿ مما    a ≤ 0,05 داللة مستكل عند إحصائيا داؿ"كالمراجعة المحاسبة

 عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعنى كىذا 3 كىى المتكسطة المكافقة درجة عف جكىريان  يختمؼ المجاؿ

 الذكاء تقنيات إستخداـ معبوي التى الميـ الدكر الى السابقة النتائج خبلؿ مف يتضح . المجاؿ ىذا فقرات
 فى لؤلىمية كذلؾ،  كالمراجعة المحاسبة مكاتب أداء في كالضعؼ القصكر جكانب مف الحد فى اإلصطناعى

 الى باالضافة , ستمراراإل عمى العميؿ قدرة لتقييـ التحميمية اإلجراءات تنفيذ فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات ستخداـإ

 الجكىرية نحرافاتاإل  لتحديد مخطط ىك ما مع المنشاة ألقساـ الفعمية النتائج مقارنة فى التطبيقية البرامج ستخداـإ

ى التعرؼ عمى أكجو القصكر كالضعؼ الفى ف يساعد االلكتركنية التقنيات استخداـ أف كما , االسباب كمعرفة
 . مراجعةال عممية جكدة تحسيف فى يساىـ الذل األمر قياس جكدة األداء المينى لمكاتب المحاسبة كالمراجعة

 : الفرض نتيجة

 فى كمساىمتو كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ " بػ القائمة الفرضية قبكؿ
 ." كالمراجعة المحاسبة مكاتب أداء في كالضعؼ القصكر جكانب مف الحد

 تنفيذ فى تساىـ التى كاألىمية الدكر لذلؾب المحاسبة كالمراجعة مكات استيعاب مدل الى ذلؾ الباحث كيعزك

 األمر ,معايير جكدة األداء المينى لمكاتب المحاسبة كالمراجعة بيف العبلقات كربط لتحميؿ التحميمية اإلجراءات

 تحسيف فى يساىـ بدكره الذلتقميؿ القصكر كالضعؼ فى أداء مكاتب المحاسبة كالمراجعة   الى يساعد الذل
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 داللة ذك أثر كجكد عمى أكدت التى 2014 ) ،سمكر ( دراسة مع الدراسة ذهى نتائج كاتفقت . مراجعةال عممية جكدة

 جكانب مف الحد فى كمساىمتو كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات ستخداـإل معنكية
 .كالمراجعة المحاسبة مكاتب أداء في كالضعؼ القصكر

 بع :الرا الفرض ختبارإ 
اإلصطناعى فى مكاتب المحاسبة كالمراجعة يساىـ فى اإلتفاؽ مع معيار المراجعة إستخداـ تقنيات الذكاء "

 " .( فى مراحمو المختمفةالجكدة رقابة) 222الدكلى رقـ 
 3 كىى المتكسطة المكافقة درجة الى كصمت قد ستجابةاإل درجة متكسط كانت إذا ما لمعرفة T ختبارإ ستخداـإ تـ

 :كما يمى  (26)ؿ جدك فى مكضحة النتائج . ال أـ

 المتوسط الفقرة م
  ىالحساب

  ىالحساب المتوسط  المعيارى نحرافاإل
  النسبى

  حتماليةاإل القيمة  ختباراإل قيمة
(sig.) 

 الترتيب

 عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد 1
  كالمراجعة المحاسبة مكاتب قياـ 

 المراجعة فريؽ عمى األسئمة بطرح
 كالمتطمبات المينى السمكؾ بقكاعد إلتزاميـ مف لمتأكد 

 . األخبلقية

4.11 0.60 82.29 15.46 0.000* 7 

 اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد 2
  التى التقييمات عف بالرضا المراجع شعكر عمى 

 جديد عميؿ أل لقبكؿ مكتبو يجرييا
 . سابؽ عميؿ مع العمؿ مكاصمة أك 

4.17 0.66 83.48 14.70 0.000* 5 

 عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد 3
  كالمراجعة المحاسبة مكاتب قياـ 

  السياسات مف مجمكعة تطبيؽ عمى
  أل قبكؿ لتقرير كاإلجراءات

 . سابؽ عميؿ مع اإلستمرار أك جديد عميؿ

4.17 0.78 83.43 12.57 0.000* 6 

 عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد 4
  العمبلء قبكؿ قرارات بتقييـ المراجع قياـ 
 . معيـ اإلستمرار أك

4.29 0.57 85.71 18.93 0.000* 3 

 عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد 5
  اتيلج كالمراجعة المحاسبة مكتب سماح 

 خدمات جكدة برقابة خارجية مراجعة
 .يقدميا التى المراجعة 

4.21 0.70 84.29 14.52 0.000* 4 

 مكتب قياـ عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد 6
  سياسات بتطبيؽ كالمراجعة المحاسبة
جراءات  إختبلفات لمعالجة كاضحة كا 

  حدثت إف الجكدة رقابة كمراجع المراجعة فريؽ بيف الرأل 

4.31 0.71 86.29 15.42 0.000* 1 

 عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد 7
  بمعالجة كالمراجعة المحاسبة مكاتب قياـ 

4.30 0.60 85.97 17.61 0.000* 2 
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  كجدت إف الجكدة رقابة نظاـ فى كالضعؼ القصكر أكجو
  *0.000 23.11 84.44 0.44 4.22 معان  المجاؿ فقرات جميع 

 a ≤ 0,05 داللة مستكل عند إحصائيا داؿ الحسابي المتكسط *
  : ىيم ما ستخبلصإ يمكف (26كؿ) جد مف
 كالمراجعة المحاسبة مكتب قياـ عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد " السادسة لمفقرة الحسابى المتكسط -

جراءات سياسات بتطبيؽ  حدثت إف الجكدة رقابة كمراجع المراجعة فريؽ بيف الرأل إختبلفات لمعالجة كاضحة كا 

 القيمة كأف15.42 ختباراإل قيمة86.29% النسبى الحسابى المتكسط أف أم5 مف الكمية الدرجة 4.31 يساكل " .

 يدؿ مما a ≤ 0,05  لةال د مستكل عند إحصائيان  دالة الفقرة ىذه تعتبر لذلؾ 0.000 تساكل  (.sig) حتماليةاإل

 مكافقة ىناؾ أف يعنى كىذا 3 كىى المتكسطة المكافقة درجة عف زاد قد الفقرة ليذه ستجابةاإل درجة متكسط أف عمى

 . الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبؿ مف

 كالمراجعة المحاسبة مكاتب قياـ عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد " األكلى لمفقرة الحسابى المتكسط -
 يساكل" . األخبلقية كالمتطمبات المينى السمكؾ بقكاعد إلتزاميـ مف لمتأكد المراجعة فريؽ عمى األسئمة بطرح

 تساكل (.sig) حتماليةاإل القيمة كأف15.46 ختباراإل قيمة ,82.29%  النسبى الحسابى المتكسط أف لأ   4.11

 درجة متكسط أف عمى يدؿ مما  a ≤ 0,05 لةال د مستكل عند إحصائيان  دالة الفقرة ىذه تعتبر لذلؾ 0.000

 العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعنى كىذا 3 كىى المتكسطة المكافقة درجة عف زاد قد الفقرة ليذه ستجابةاإل

 . الفقرة ىذه عمى

 , %84.44 يساكل النسبى الحسابى المتكسط كأف4.22 يساكل الحسابى المتكسط بأف القكؿ يمكف عاـ بشكؿ

 الذكاء تقنيات إستخداـ " مجاؿ يعتبر لذلؾ 0.000 تساكل  (.sig) حتماليةاإل القيمة كأف23.11 ختباراإل قيمة
 رقابة) 222 رقـ الدكلى المراجعة معيار مع اإلتفاؽ فى يساىـ كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى

 درجة متكسط أف عمى يدؿ مما a ≤ 0,05 داللة مستكل عند إحصائيا داؿ" المختمفة مراحمو فى( الجكدة

 قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعنى كىذا 3 كىى المتكسطة المكافقة درجة عف جكىريان  يختمؼ المجاؿ ليذا ستجابةاإل

 . المجاؿ ىذا فقرات عمى العينة أفراد

 المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ أىمية لىإ السابقة النتائج خبلؿ مف يتضح حيث-
 لمدكر كذلؾ المختمفة مراحمو فى( الجكدة رقابة)222 رقـ الدكلى المراجعة معيار مع كمدل إتفاقو كالمراجعة

 عف اإلفصاح عممية الى باالضافة كالطارئة المحتممة لتزاماتباإل  الخاصة ختباراتباإل القياـ فى تمعبو التى الميـ

 المحتممة المستقبمية لتزاماتاإل  قيمة تحديد فى تساعد كما , المالى المركز تاريخ بعد تحدث التى البلحقة األحداث

 عف اإلفصاح كفاية مدل كتقييـ راجعالم تقرير يحتكييا التى المعمكمات مبلئمة أك مكثكقية مف التحقؽ فى ككذلؾ

  .داء المينى لمكاتب المراجعة فى مصراأل عممية جكدة تحسيف الى يؤدل بدكره الذل األمر المالية المعمكمات

 : الفرض نتيجة

إستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى مكاتب المحاسبة كالمراجعة يساىـ فى اإلتفاؽ "بػ القائمة الفرضية قبكؿ
  "( فى مراحمو المختمفةالجكدة رقابة) 222مع معيار المراجعة الدكلى رقـ 
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 األساسي اليدؼ الى الكصكؿ ممر ىى عتبارىاإب مراجعةال عممية فى المرحمة ىذه أىمية الى ذلؾ الباحث كيعزك

القدرة عمى  مدل تحديد كىك الرقابة عمى جكدة األداء المينى لمكاتب المحاسبة كالمراجعة فى مصر لعممية
 عف بعدالة التعبير عمى كقدرتيا المالية القكائـ عدالةإستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى مما يساىـ فى تحقيؽ 

 أثر كجكد عمى أكدت التى2014 ) ، سمكر ( دراسة  الفرضية ىذه  نتيجة  مع كاتفؽ  كقد, لممنشاة المالي المركز

 .  المرحمة ىذه تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى الستخداـ معنكية داللة ذك

 ستبيافاإل فقرات جميع تحميؿ  -12

 3 كىى المتكسطة المكافقة درجة الى كصمت قد ستجابةاإل درجة متكسط كانت إذا ما لمعرفة T ختبارإ ستخداـإ تـ

 ستبيافاإل فقرات لجميع (.sig) حتماؿاإل كقيمة الحسابي المتكسط( 27) جدكؿ فى مكضحة النتائج . ال أـ

 المتكسط المجاؿ
 ىالحساب

 نحراؼاإل 
 المعيارل 

 الحسابي المتكسط
 النسبى

 قيمة
 ختباراإل

 حتماليةاإل القيمة
(sig.) 

 الترتيب

 اإلصطناعى الذكاء تقنٌات إستخدام
 ٌساهم والمراجعة المحاسبة مكاتب فى 
  المحاسبة مكاتب قدرات تنمٌة فى 

  المعاٌٌر تطبٌق على والمراجعة
 وباألخص والمراجعة الدولٌةللمحاسبة

 الجودة رقابة معاٌٌر 

4.16 0.41 83.22 23.42 0.000* 4 

 مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنٌات إستخدام
  تحدٌد فى ٌساهم والمراجعة المحاسبة
 مكاتب قبل من إتباعها الواجب اإلجراءات

 رقابة نظام لتطبٌق والمراجعة المحاسبة 
 الجودة 

4.17 0.46 83.45 21.52 0.000* 3 

 مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنٌات إستخدام 
 جوانب من الحد فى ٌساهم والمراجعة المحاسبة
 المحاسبة مكاتب أداء فً والضعف القصور

 والمراجعة

4.26 0.35 85.17 30.26 0.000* 1 

 فى اإلصطناعى الذكاء تقنٌات إستخدام
 فى ٌساهم والمراجعة المحاسبة مكاتب 
 رقم الدولى المراجعة معٌار مع اإلتفاق 
 المختلفة مراحله فى( الجودة رقابة) 222 

4.22 0.44 84.44 23.11 0.000* 2 

  *0.000 30.68 84.62 0.34 4.23 ستبياناإل فقرات جميع

 a ≤ 0,05 داللة مستكل عند إحصائيا داؿ الحسابي المتكسط *
 المتكسط أف لأ 5  مف الكمية الدرجة4.23 يساكل الفقرات لجميع الحسابى المتكسط  فأ تبيف (27ؿ )جدك مف

 دالة الفقرات تعتبر لذلؾ 0.000 تساكل  (.sig) حتماليةاإل القيمة كأف30.68  ختباراإل قيمة 84.62%  الحسابى

 درجة عف زاد قد  الفقرات لجميع ستجابةاإل درجة متكسط أف عمى يدؿ مما a ≤ 0,05 لةال د مستكل عند إحصائيان 

 تشير . عاـ بشكؿ ستبيافاإل فقرات عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعنى كىذا 3 كىى المتكسطة المكافقة

 الذكاء تقنيات إلستخداـل مكاتب المحاسبة كالمراجعة فى مصر لد ممحة حاجة كجكد لىإ السابقة النتائج
 جكدة تحسيف فى تساىـ لما لمكاتب المحاسبة كالمراجعة ،قياس جكدة األداء المينى  عممية فى اإلصطناعى

 إيجابى مؤشر كىذا 84.62 % ستبيافاإل فقرات إلجمالى النسبى الحسابى المتكسط بمغ حيث ة المراجعة،عممي

قياس جكدة األداء المينى لماتب  عممية فى اإلصطناعى الذكاء تقنياتإلستخداـ  الميـ الدكر الى يشير
  ؽ .سب مما مجاؿ كؿ حسب ذكرىا تـ سابقة دراسات عدة الدراسة ىذه نتائج مع إتفقت كقدالمحاسبة ،
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ثانيان : إطار مقترح لنظاـ رقابة جكدة أداء مكاتب المحاسبة كالمراجعة فى ظؿ إستخداـ 
 تقنيات الذكاء اإلصطناعى :

 لرقابة نظاـ كجكد عدـ خبللو مف تبيف كالذم التطبيقي الجانب مف البحث عينة المكاتب في العمؿ تقييـ بعد
يستدعى ،األمر الذل  اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ ظؿ فى كالمراجعة المحاسبة مكاتب أداء عمى الجكدة

 فى عممية المراجعة مف خبلؿ خريطة مسار،ضركرة اإلستعانة باألنظمة الخبيرة كالمتعمقة بالذكاء اإلصطناعى 
  :كاألتي البحث عينة المكاتب  أداء عمى الجكدة رقابة لنظاـ إطار صياغة المحكر ىذا في سيتـ عميو

 :المقترح اإلطار أىداؼ  -1
 كباألخص كالمراجعة لممحاسبة الدكلية المعايير تطبيؽ عمى قدرات مكاتب المحاسبة كالمراجعة تنمية - أ

، نظران ألف اليدؼ الرئيسى لممراجعة ىك إبداء الرأل الفنى المحايد فى مدل سبلمة الدفاتر  الجكدة رقابة معايير
 .كالسجبلت المحاسبية ، ككذلؾ مدل تعبير القكائـ المالية عف حقيقة عناصرىا 

الجكدة فى ظؿ  رقابة نظاـ لتطبيؽ مكاتب المحاسبة كالمراجعة قبؿ مف إتباعيا الكاجب اتاإلجراء تحديد -ب
، نظران ألف إستخداـ ىذه التقنيات سيؤثر سيؤثر فى طبيعة كميمة مكتب  ستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعىإ

    :المحاسبة كالمراجعة مف حيث 
ختيار كتحديد حجـ عينة الفحص . -  إجراءات فحصو لنظاـ الرقابة الداخمية ، كا 
بيئة الذكاء اإلصطناعى سكؼ تتطمب دراسة التنظيـ المحاسبى كمقكماتو كىيكؿ التنظيـ اإلدارل نظران  -

 ميارات كقدرات معينة يجب تكافرىا ، كتغيير فمسفة كمفيـك كمككنات برامج المراجعة .
 : المقترح لئلطار األساسية المبادئ -2

لمكاتب المحاسبة  المخصصة عايير األداءمك  المياـ لجميع رقابية ءاتإجرا اإلطار يحكم بحيث الشمكؿ -أ
 .زيادة اإلىتماـ بتقنيات الذكاء اإلصطناعى فى ىذه المكاتب  مع يتبلئـ أف يجب كبالتاليكالمراجعة 

 تبميغيـ طريؽ عف كذلؾ مكاتب المحاسبة كالمراجعة، أداء في كالضعؼ القصكر جكانب مف الحد -ب
 .قبميـ مف المقدمة الخدمات جكدة كزيادة الميني أدائيـ مستكل رفع إلى يؤدم مما اإلطار ءاتبإجرا

 المقترح اإلطار متطمبات -3
 -:ى ى المقترح اإلطار في تكفرىا الكاجب المتطمبات أىـ إف
 .الجكدة رقابة معايير كباألخص مراجعةكال المحاسبة معايير -أ
ايمانيمكاتب المحاسبة كالمراجة  إقناع - ب األداء المينى  عمى الجكدة لرقابة نظاـ إعداد أىمية بضركرة ـك 

 .بإستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى 
 .فى ظؿ تقنيات الذكاء اإلصطناعى  الرقابة بأمكر الكافية المعرفة لدييـ الذيف الخبراء مف كادر - ت
 .بمكاتب المحاسبة كالمراجعة بإستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى  الجكدة رقابة نظاـ لتطبيؽ ءاتجراإ - ث

 : المقترح اإلطار ءاتجراإ  -4
 -:ى األتفى  المقترح اإلطار ءاتجراإ تتمثؿ
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 كالسمكؾ كالسرية كالمكضكعية ىةاكالنز  ستقبلليةاإل بمفيـكزاـ مكاتب المحاسبة كالمراجعة  لتإ عمى التأكيد -أ
اعطاء، الميني  فريؽ بمقكمات يتعمؽ .ميـإلتزا مدل لمعرفة رإستمراب تيـراقبكم لذلؾ البلزمة التكجييات ك 
، الخطأ كتشاؼإ عمى قادران  العمؿ فريؽ أعضاء مف عضك كؿ يككف أف ضركرة عمى جراءاإل ىذا يقـك:  العمؿ
 . يتبعيا التى المستقمة العامة لمييئة كالكالء كالمكضكعية كالنزاىة ستقبلؿكاإل الطيبة السمعة لىإ باإلضافة ىذا
 ككضعمنخصصة . تدريبية تار ك د في طريؽ عف المكتب ىف المكجكديف الخبراء ككفاءات تاميار  تنمية - ب

 التكظيؼ كأىداؼ كمؤىبلتيـ المكتب يحتاجيـ الذيف دااألفر  تخطيط تتضمف مؤىميف دراأف عمى لمحصكؿ برنامج
 درااألف عمى الحصكؿ مدل لتحديد دكرم كبشكؿمرار ستإب البرنامج ىذا قبراي أف المدير راجعالم عمى كيجب

 لضماف : الجيد األداء عمى لتشجيعيـ رإستمراب المساعديف ترقية كيجب دكريان  التعييف نتائج كمتابعة المؤىميف
 تحميؿ كدراسة عناصر كمقكمات النظاـ المحاسبى كالذل يتـ تشغيمو إلكتركنيان . -
 كالمراجعة كالرقابة الداخمية .دراسة كتقييـ نظـ الضبط  -
 تحديد نسبة كمعدؿ إختبارات الرقابة المناسبة . -

 فاألعماؿ ككفاءتيـ تيـراخب حسب المساعديف عمى كتكزيعيا المكتب في المكجكدة المياـ حجـ تحديد - ت 
 إلى سندفت صعكبة األكثر األعماؿ أما البسيطة كالكفاءة الخبرة لذك  المساعديف إلى تسند بالسيكلة تتسـ التي

كما يستطيع المراجع .التنفيذ بكفاءة المعقكلة القناعة تتكفر بحيث، ليا البلزمة كالكفاءة الخبرة لذك  مساعديف
يث نص معيار حرة مف داخؿ مكتبو أك مف الخارج ،الحصكؿ عمى معاكنة أحد المتخصصيف مف ذكل الخب

بعقد مع إحدل )اإلستفادة مف عممى خبير(، أما إذا كانت المنشأة محؿ المراجعة مرتبطة 622المراجعة الدكلى 
) معيار ت التى سيقـك بيا المراجع ستختمؼالمنشآت العاممة فى تكنكلكجيا المعمكمات فإف بعض اإلجراءا

 حيث يجب مراعاة ما يمى : (422المراجعة الدكلى
 مف قبؿ الكحدات المتخصصة فى تكنكلكجيا المعمكمات . طبيعة كشكؿ كنكع الخدمات المقدمة لمعميؿ -

 تشمؿ األتى:كما يتضمنو مف ضكابط داخمية لمعميؿ ف العميؿ كالكحدة المشار إلييا،تفاصيؿ العقد المبـر بي -
  لمنشأة العميؿ .كصؼ تحميمى كتفصيمى لمنظاـ المحاسبى 
 . كصؼ تحميمى لنظاـ الرقابة الداخمية كمككناتو 
  كحدة تكنكلكجيا المعمكمات فى مدل كفاءة كفعالية نظاـ الرقابة الداخمية رأل مراجع

 كالنظاـ المحاسبى المكجكد لدل منشأة العميؿ .
 الكاجب ءاتجراكاإل بمسؤكلياتيـ إعبلميـ طريؽ عف بأعماليـ لمقياـ مكاتب المحاسبة كالمراجعة تكجيو – ث

 كؿ كضع عف الضركرية بالمعمكماتالمكاتب تزكيد يتـ ذلؾ إلى باإلضافة،  المطمكبة األىداؼ لتحقيؽ إتباعيا
مظاىر تقنيات  -كأحد الحاسب حيث أف إستخداـ .يكاجييا أف يمكف كالتيكغيرىا  المحاسبية كالمشاكؿ عميؿ

بكاسطة المراجع الخارجى يمكف أف يزيد مف درجة كفاءة كفعالية إجراءات المراجعة  –الذكاء اإلصطناعى 
كتكفير الكقت كالجيد ، كدقة النتائج خاصة فى حالة زيادة حجـ العينة اإلختيارية التىسيعتمد عمييا المراجع 

 لتزايد كنتيجة. فى إتماـ عممية الفحص ، ككذلؾ زيادة جكدة األداء المينى لمكاتب المحاسبة كالمراجعة
 لممحاسبيف األمريكي المعيد قاـ،   كالمراجعة المحاسبة مكاتب عف الصادرة التقارير جكدة لتحسيف الضغكط

قتراح الجكدة فحص برنامج تحسيف فى لمنظر لجنة بتشكيؿ( AICPA) القانكنييف  الجكدة لفحص مثالي نظاـ كا 
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 كيتكقع،  2225 يناير فى تطبيقو كبدأ البرنامج بتعديؿ المعيد قاـ كبالفعؿ،  عميو الجميكر إعتماد يحقؽ بما
كىك ما يتفؽ مع معيار . عنو الصادرة التقارير كمصداقية كشفافية كضكح مف البرنامج عمى التعديبلت تزيد أف

 ) التكثيؽ( خاصة فى المراحؿ التالية :  232المراجعة الدكلى رقـ 
 مرحمة تخطيط برنامج المراجعة متضمنان : -

 الكقت المتاح لعممية المراجعة . –التكمفة  –األىداؼ  - أ
 .نظـ الرقابة كالمتابعة التى سيقـك مكتب المحاسبة كالمراجعة بإتباعيا خبلؿ فترة المراجعة - ب
لعممية المراجعة كفى ضكء  –تحديد األسمكب المناسب _ فى ظؿ ظركؼ الكحدة محؿ الفحص  - ت

 األلقاب المتكقع الحصكؿ عمييا .
 تنفيذ عممية المراجعة متضمنان :مرحمة  -

 إجراء اإلختبارات مف خبلؿ الحاسب عند تنفيذ عممية المراجعة . - أ
  كما يمى : المدخبلت كالمخرجات بشكؿ تفصيمى - ب

تشمؿ المدخبلت كافة بنكد قائمة الدخؿ فمثبلن عند قياـ مكتب المحاسبة كالمراجعة بإعداد اإلقرار 
الضريبى تمييدان إلعتماده فإف بنكد قائمة الدخؿ تتمثؿ فى البنكد ذات األىمية اإلرتباطية بالربح 

نسبية بعنصر ذك المحاسبى كالضريبى .حيث تتميز عممية تحميؿ المدخبلت بأنيا تتـ كفقان ألكزاف 
كالمدرجة ضمف إقرار الممكؿ أىمية مثؿ المبيعات الصافية تنسب إليو باقى عناصر قائمة الدخؿ 

حيث يتـ نسب كؿ عنصر مف عناصر التكاليؼ كاإليرادات ككؿ مرحمة مف مراحؿ قائمة الدخؿ إلى رقـ 
قرار الضريبى ) د.جبلؿ المبيعات كتسمى ىذه الطريقة طريقة قكائـ التكزيع النسبى لمحكـ عمى اإل

مع إستخداـ دالة التحميؿ لمشبكة العصبية لتعديؿ تمؾ األكزاف بناء عمى مقارنات  (2227الشافعى ، 
 السنكات المختمفة كأيضان النتائج المستيدفة .

 فتقـك الشبكة العصبية بإرساؿ النتائج المتكلدة السابقة إلى المراجع الضريبى إلستخراج عينةأما المخرجات،
  . (2228)د. الباز فكزل قابيؿ ،  الفحص كىى النتائج النيائية لمشبكة

يجاد الطبى كالتطكير الصناعي التحكـ فى يستخدـ الصناعي الذكاء كجدير بالذكر أف  كالتطكر الحمكؿ كا 
 العمماء قاد المتكاضعة البرمجية الحمكؿ فائدة كعدـ كتعقيدىا الصعكبات ازدياد كلعؿ،  كاألمني الجنائي

 إلييا الحاجة عف كاسترجاعيا كتخزينيا المعمكمات معالجة ككيفية،  البشرل التفكير آلية فيـ فى كالميتميف
 ىيكمة الى التكصؿ تـ،  المعضبلت ىذه حؿ فى( Simulation)  المحاكاة أسمكب عمى باالعتماد كذلؾ

 العصبية الشبكات تسمى يكليني كجبر رياضية كمصفكفات برمجية أكامر مف مككنة مترابطة برمجية
 البحكث أثبتت كقد،  كمركنة فاعمية بكؿ اإلنساف عف نيابة بذكاء تتصرؼ اآللة جعؿ كىك،  االصطناعية

 : ىما فكرتيف لىإ تحتاج بعمميا الشبكة ىذه تقـك كلكي،  عالية بنسب نجاحيا كالتجارب
 بحفظيا ذلؾ بعد تقـك فقط كاحدة لمرة أمثمة لآللة يقدـ شخص كجكد كتعنى: إلشراؼا فكرة-1
 .إلييا الحاجة عند سترجاعياا  ك 
 عمى كالتى المتشابية النماذج مف عدد تقديـ عمى الفكرة ىذه تقـك حيث:مشرؼ بدكف التعمـ-2

ف تخزي يتـ الحديثة األنظمة لتطكير العمـ ىذا ستخداـإ عند. إلييا يقدـ جديد نمكذج  لأ تميز أساسيا
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 داخؿ المعمكمات تخزف ما مثؿ لو رئيسية بيانات قاعدة لتككيف الحاسب داخؿ المعمكمات مف المبلييف
 برامج تطكير ذلؾ بعد يتـ ثـ،يكتسبيا التى اليكمية كالخبرات التعمـ خبلؿ مف البشرل العقؿ
 المشكبلت حؿ فى منطقية بطريقة البيانات ىذه مع التعامؿ فى ستخدامياإ الحاسب ليستطيع،خاصة
 الذكاء نظـ مف الصغيرة النماذج بعض تطكير فى اآلف حتى العمماء نجح كقد،القرار لصنع البلزمة

 كتنفيذ اإلنساف مع الحكار إجراء تستطيع التى الشخصية كالحاسبات الركبكت أجيزة كمنيا الصناعي
 (.2224،  السيد)المجاالت مختمؼ فى بيا ستفادةاإل يمكف التى التطبيقات مف كغيرىا الصكتية أكامره
 .النظاـ المتبع داخؿ المنشأة فى تصميـ الممفات كعبلقتو بمككنات النظاـ المحاسبى المكجكد  - ت

 مرحمة البحث عف أدلة اإلثبات كتتضمف ما يمى : -
المطمكب تحقيقيا خبلؿ فترة المراجعة فى ضكء شركط التعاقد مع مكتب  حجـ المخرجات - أ

 المراجعة ، كحجـ كنطاؽ عممية المراجعة .
المستندل لمعمميات المختمفة خبلؿ فترة الفحص خاصة عند القياـ بالمراجعة  نتائج الفحص - ب

 اإلنتقادية، مع ربط العمميات كنتائجيا مع بعضيا البعض .
التعديبلت المكتكبة مف جانب إدارة المنشأة كالتى مف شأنيا التأثير المباشر عمى آلية العمؿ  - ت

 المحاسبى أكعممية المراجعة . 
 يخضع التى التالية المرة حتى كذلؾلفحص ا مراجعة بتقرير المراجعة مكتب حتفاظإ بضركرة ةىذه المرحم تعمؽت

 مكتب حتفاظإ بضركرةكما تتعمؽ ىذه المرحمة  . طمبو عند الفريؽ ذلؾ عمى لعرضو لمفحص المكتب فييا
 فييا يخضع التى التالية المرة حتى كذلؾ التقييـ فى ستخدمتإ التى العمؿ بأكراؽ العمؿ كفريؽ المراجعة
 . التالية المرة فى بينيما المقارنة مف العمؿ لفريؽ يمكف حتى كذلؾ ،فحصلم المكتب

 راجعالم مع إما تككف قد كالتي تااالستشار  أسمكب إلى المجكء ىعم مكاتب المحاسبة كالمراجعة حث - ج
 الحرص مع كخبرتو معرفتو نطاؽ عف خارجة أمكر مكاجية حالة في كذلؾ المدير راجعالم مع أك المسؤكؿ

 يمجأ كقد كانت جية ألم بيا اإلدالء كعدـ بحكزتيـ التي المعمكمات سرية عمى محافظتيـ عمى التأكيد عمى
خاصة انو .مراجعة كال المحاسبة مجاؿ في المتخصصة كالدكريات الكتب عمى االطبلع إلى تااالستشار  أسمكب

المحاسبة كالمراجعة خدمات مراجعة فقط ، بؿ تعدت لتشمؿ قائمة مطكلة  تبامك مف دمةالمق تدماالخ دتع لـ
مف الخدمات اإلستشارية التى تعرؼ بأنيا الممارسة المينية التى تيتـ بتقديـ المشكرة كالمعكنة إلدارة المنشأة 

ؿ كقياس بغية تحقيؽ األىداؼ عف طريؽ رفع مستكل األداء فى مجاالت التخطيط كالتنظيـ كالحكافز كاإلتصا
ستخداـ المكارد البشرية كالمادية .) جمعة ، مستكيات اإلنجاز  ( . كتدعيما إلستقبلؿ المراجع منع 1999كا 

مكاتب المراجعة فى الكاليات المتحدة األمريكية مف أداء الخدمات التالية  Sarbanses-Oxleyقانكف
(Sarbanses-Oxley Act of 2002.) 

  مساؾ الدفاتر  .خدمات المحاسبة كا 
 . خدمات تصميـ كتطبيؽ نظـ المعمكمات المحاسبية 
 . خدمات التقييـ أك التثميف 
 . الخدمات التأمينية 



68 

 

 . أداء خدمات المراجعة الدالخمية 
 . اإلستشارات بشأف المكارد البشرية أك الكظائؼ اإلدارية 
 . خدمات المتاجرة فى األكراؽ المالية أك تقديـ اإلستشارات اإلستثمارية 
  القانكنية كاإلستشارية غير المرتبطة بالمراجعة .الخدمات 

كيرل الباحث أف تأثير تقديـ مكاتب المحاسبة كالمراجعة الخدمات اإلستشارية يؤثر سمبان عمى جكدة األداء 
المينى ، حيث إف أتعاب الخدمات األخرل خبلؼ خدمة المراجعة تجعؿ المراجعيف يعتمدكف ماليان عمى عمبلئيـ 

كما أف طبيعة العديد مف اإلدارة خكفان مف فقد عمبلئيـ ، كف أقؿ إستعدادان لمصمكد أماـ ضغكط، كمف ثـ يصبح
 الخدمات األخرل خبلؼ خدمة المراجعة تضع المراجعيف فى منطقة األدكار اإلدارية مما ييدد مكضكعيتيـ فيما

  .يتعمؽ بالعمميات التى يراجعكنيا
 أف مف لمتأكد كذلؾ المدير مراجع ال قبؿ مف مكاتب المحاسبة كالمراجعة عمؿ عمى المتكاصؿ ؼرااإلش - ح

صاؿ كالتكاصؿ عبلقة تاإل  نظاـ حيث يعتبر ، سميـ بشكؿ ا تطبقيا كأني اإليي الصادرة التكجيياتالمكاتب تمتـز ب
مف جيو  ثنائية بيف أعضاء مكتب المحاسبة كالمراجعة مف جية ، كبيف مكتب المحاسبة كالمراجعة كالعميؿ

أخرل ، كيعد نظاـ اإلتصاؿ مف أىـ العكامؿ التى تعمؿ عمى نجاح مكتب المحاسبة كالمراجعة ، لما لو مف قدرة 
كبيرة عمى تمكيف المحاسبكف فى مكتب المراجعة مف رفع المعكقات التى يعانكف منيا بؿ كالتكصية بحميا 

تماـ لئلدارة العميا التى يتبعكف ليا ، كما أف ىذا اإلتصاؿ يم كف مراقب الحسابات مف فيـ طبيعة نشاط العميؿ كا 
 بما يجعؿ ىناؾ قدرة عمى إيجاد آلية لتنسيؽ العمؿ بشكؿ منظـ كفعاؿ، عممية المراجعة بالجكدة الكافية

www.kenanaonline.com) 26/12/2211 ) 
 تسند كىنا، ىـرار ستمإ المحتمؿ عمبلءال كتقييـ كالمستمريف الحالييف لعمبلءا مع المكتب عبلقة متابعة - خ

 .أقدـ راجعم أك راجعم يككف كأف البلزمة كالخبرة القدرة ذكم المحاسبيف إلى الميمة
 بمعايير ميـإلتزا مدل تبيف كالتي السابقة باألمكر راقبة مدل إلتزاـ مكاتب المحاسبة كالمراجعة كم جعةرام - د

 ذات كالقكانيف المينية بالمعايير لتزامياا  ك  المراجعة مكاتب فى الجكدة كمتابعة مراقبة يمكف، ك   الجكدة رقابة
 فريؽ قبؿ مف المراجعة عممية لجكدة ىالداخم الفحص فى األكلى الكسيمة تتمثؿ، كسيمتيف ستخداـإب الصمة

.  كالصغيرة المتكسطة المراجعة مكاتب فى المراجعة فريؽ أعضاء أحد أك الكبيرة المراجعة مكاتب فى متخصص
 التى المينية المنظمات قبؿ مف كالمطبقة لمجكدة الخارجية كالمتابعة الفحص فى فتتمثؿ الثانية الكسيمة أما

 :اآلتييف النكعيف تتضمف المراجعة جكدة عمى الرقابة بأف القكؿ كيمكف.لذلؾ البلزمة السمطة القانكف ليا يخكؿ
 ( Self Control)  الذاتية الرقابة-1

 التى كاإلجراءات السياسات مف مجمكعة بكضع المكتب يمتـز حيث، ذاتو المراجعة مكتب عمى مسئكليتيا كتقع
 مف يتأكد أف عميو يجب كما المينية كالمتطمبات لممعايير طبقان  األداء فى المطمكبة الجكدة تحقيؽ لو تكفؿ

 :ىما لممكتب الداخمية الرقابة مف نكعييف بيف التمييز كيمكف.  كفعاليتيا كفايتيا كتقييـ تطبيقيا
جراءات بسياسات لتزاـاإل  فحص عف مسئكلة مستقمة إدارة قبؿ مف كتتـ:  المكتب جكدة رقابة -  جكدة رقابة كا 

 . المينية العناية مف مقبكؿ بمستكل تنفيذىا لضماف المراجعة عمميات
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 المنخفض المستكل فى المراجعة فريؽ أعضاء متابعة عمى كتعتمد:  المراجعة فريؽ أعضاء عمى الرقابة -
 كىك،  بالمكتب التنظيمي المستكل فى األعمى المراجعة فريؽ أعضاء قبؿ مف،  لممكتب التنظيمي الييكؿ مف
 . المراجعة عممية تنفيذ أثناء بالمتابعة يسمى ما

 كجزء،  خبرة األكثر األعضاء قبؿ مف كمستمر ركتيني بشكؿ المراجعة فريؽ أعضاء عمى الرقابة عممية كتتـ
 يعبر المراجعة عمؿ أكراؽ فحص أف الباحثيف أحد يرل كما،  الجكدة فحص عممية فى الجكدة رقابة نظاـ مف

 المراجعة فريؽ عمؿ جكدة كفحص الداخمية الرقابة كأف،  المراجعة بمكتب الجكدة رقابة نظاـ عف مبدئية بصفة
 : يمي كما أسمكبيف بأحد يتـ أف يمكف

 الجكدة فحص عف المسئكليف قياـ عمى يعتمد( : Traditional Review)  لمفحص التقميدم األسمكب•
 حضكر فى العمؿ أكراؽ فحص كيتـ،  المراجعة تقرير إصدار كقبؿ المراجعة عممية مف االنتياء بعد بمياميـ

 تؤيد مستندات كتكفير،  الميمة جكدة لتحسيف تنفيذىا الكاجب كالمقترحات التكصيات كتقديـ المراجعة فريؽ
 . المراجعة عممية عف تقريره فى الحسابات مراقب مرأ
 ىذا يعتمد( Real – Time Interactive Review" )  حقيقي كقت فى" لمفحص التفاعمي األسمكب•

 ميمة تنفيذ مع بالتكازم الفحص تنفيذ يتـ حيث الفحص عف لمذكرات الفحص فريؽ إصدار عدـ عمى األسمكب
 . المراجعة مكاف فى بأكؿ كأكؿ المراجعة
 كالفريؽ المراجعة لمكتب كالمنافع المزايا مف العديد"  حقيقي كقت فى"  التفاعمي الفحص أسمكب كيحقؽ

 : المنافع ىذه أىـ كمف،  المراجعة عممية لتنفيذ المخصص
 .الفحص ىيكمية تخفيض •
 .أدائيـ تعكؽ صعكبات ألم المناسب العبلج كتقديـ، المراجعة فريؽ عمؿ نتظاـإ ضماف •
 . المراجعة عممية لتنفيذ البلـز الكقت تخفيض •
 . أدائيـ جكدة مف كالتأكد المراجعة فريؽ خبرة تحسيف •
 (Public Or Governmental Control) الخارجية الرقابة-2

 تمجأ خارجي تدخؿ فى يتمثؿ ىخارج إلزاـ عمى بناء كالمراجعة المحاسبة مكاتب عمى الخارجية الرقابة تفرض
،  الشركات مف مجمكعة انييار الى يؤدل مما لممينة الذاتية الرقابة قصكر حالة فى المجتمع أك الحككمة إليو

جراءات سياسات مف كمبلئمة كافية لقائمة المكتب إعداد مف لمتأكد  لىإ باإلضافة ، المراجعة جكدة رقابة كا 
 تتـ أف كيمكف. مناسبة دكرية فترات عمى الفحص كيتـ،مستمر بشكؿ كتطكيرىا بتطبيقيا لتزاـاإل  مف التأكد
 :اآلتييف األسمكبيف كبل أك بأحد الخارجية الرقابة

 ككفاية تكافر حيث مف البعض بعضيا بفحص المراجعة مكاتب تقـك حيث . النظير مراجعةاألسمكب األكؿ : 
كالذل  النظير مراجعة برنامج يتضمنيا التى الفحص مكضكع بالمكتب الجكدة رقابة ببرنامج كااللتزاـ كمبلئمة
 التى كالمعايير المكتب نشاط لطبيعة كفقان  المراجعة مكاتب ليا تخضع الفحص مف أنكاع ثبلثة يتضمفيتضمف 

 : يمي كما الفحص أنكاع كتككف،  المراجعة محؿ المالية القكائـ إعداد فى المراجعة عميؿ إدارة عمييا عتمدتإ
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 المالية القكائـ مراجعة خدمات تؤدل التى المراجعة مكاتب لو تخضع( :System review)  النظاـ فحص-1
. لػ طبقان  التصديؽ خدمات بأداء تقـك التى أك(،AICPA)عف كالصادرة الحككمية المراجعة لمعايير طبقان 

Statement on standards for attestation engagements ( SSAEs) 
 طبقان  المراجعة خدمات تؤدل التى المراجعة مكاتب لو تخضع(: engagement review) رتباطاإل  فحص-2
 Statement on standards for accounting and review services لػ
 القكائـ مراجعة خدمات تؤدل التى المراجعة مكاتب لو تخضع( : Report review: ) التقرير فحص-3

 . المالية لمقكائـ المتممة المعمكمات منيا حذفت التى المالية
 كما،  الجكدة رقابة بمتطمبات المراجعة مكاتب التزاـ بفحص تختص . مستقمة مينية جية: األسمكب الثانى

 تحديدل مستقمة متخصصة قانكنية ىيئة قياـ عمىسمكب اإل ىذا يقـك . األمريكية المتحدة الكاليات فى يتكافر
صدار،  التقييـ عممية يتكلى الذل العمؿ فريؽ  أعضاء أسماء فيو مكضحة العمؿ لفريؽ تكميؼ خطاب كا 
 تمؾ تقـك كما،  المراجعة مكتب أداء تقييـ خبلليا يتـ التى كالفترة،  لمتقييـ الخاضع المراجعة كمكتب،  الفريؽ
 تمؾ بتكاليؼ المراجعة مكتب عمى كالرجكع، بالفحص القائـ العمؿ لفريؽ كاإلقامة نتقاؿاإل  ترتيبات بإجراء الييئة

 كالعقكبات، الفحص برنامج اجتيازه عند المراجعة مكتب عمييا يحصؿ التى المزايا بتحديد أيضان  كتقـك، الترتيبات
 . الفحص مراجعة برنامج فى المحدد لممستكل أدائو كصكؿ عدـ حالة فى المراجعة مكتب عمى تفرض التى

 مدل تبيف كالتي السابقة باألمكر  كالمراجعة المحاسبة مكاتب إلتزاـ مدل كمراقبة مراجعةكيمكف القكؿ أف 
 : اآلتية الخطكات طريؽ عف يتـ الجكدة رقابة بمعايير إلتزاميـ

اج سياسات تنفيذ فاعمية مدل قبةرالم كافية ءاتاإجر  يتضمف برنامج كضع -  عف كذلؾ الجكدة رقابة رءاتراك 
 تطبيؽ مدل قبةابمر  سيقكمكف الذيف األشخاص كتحديد الرقابة كأنشطة المطمكبة األىداؼ تحديد طريؽ

اج سياسات  المناسبة كالخبرة الكفاءة مف عالي قدر عمى يككنكا أف كيجب كمسؤكلياتيـ الجكدة رقابة ءاتراك 
 .نفسو المديرالمراجع  حتى أك( راجعييفالم رئيس) يككف كأف
 لمجكدة الرقابية المعايير مع تكافقيا مدل لتحديد مكاتب المحاسبة كالمراجعة قبؿ مف المنفذة المياـ جعةرام -

 بعممية قاـ مف ىك يكف لـ إذا معو كمناقشتيا المدير مراجعال إلى نتائجيا كتبميغ
 كجكد حالة في التصحيحية ءاتااإلجر  كتحديد ميمة كؿ عف المسؤكليف مع النتائج ىذه تناقش كما ، قبةراالم
 .العمؿ مجريات في خمؿ أم
 .العمؿ في خمؿ أك ضعؼ نقاط أم لةاإز  كلتأميف التكافؽ لتحقيؽ المتابعة -
 .أعبله الرقابة نتائج ضكء في كذلؾ الجكدة رقابة ءاتراإج تعديؿ إلى الحاجة مدل تحديد -

 ىلك كذلؾ تستخدمو أف البحث عينة المحاسبة كالمراجعة لمكاتب يمكف السابقة ءاترااإلج عرض بعد عميو
جكدة االداء  تفعيؿ فى تمؾ الخطكات السابقة  فيدتك  .فى ظؿ تقنيات الذكاء اإلصطناعى أفضؿ أداء تضمف

 :ىيم كماالمينى لمكاتب المحاسبة كالمراجعة 
 النظير مراجعة برنامج فى المشتركة المراجعة مكاتب بتحديد مستقمة متخصصة قانكنية ىيئة قياـ إف-1

 بتحديد الييئة تمؾ قياـ أف كما،  الشخصي التحيز عف كبعيدة مكضكعية أكثر التحديد عممية يجعؿ كمتدربيف
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 أكثر المراجعة مكاتب تجعؿ المتدربيف عمى التكاليؼ تمؾ كتكزيع النظير لمراجعة التدريبي البرنامج تكاليؼ
 . عمييا المستحؽ كسداد بتدبير التزاما

 لعممية كالممتينيف االكاديمى مع بالتعاكف التدريبي البرنامج بتنفيذ مستقمة متخصصة قانكنية ىيئة قياـ إف-2
 . لممتدربيف فائدة أكثر البرنامج يجعؿ المراجعة

 جكدة عمى الرقابة معايير كىى – أدائو تقييـ عمييا بناء يتـ التى المقاييس عمى المراجعة مكتب تدريب إف-3
 تمؾ تسعى ثـ كمف،  عمييا بناء أدائيـ تقييـ يتـ التى باألسس دراية أكثر المكاتب تمؾ تجعؿ – المراجعة
 . المقاييس لتمؾ لمكصكؿ جاىدة المكاتب

 جتيازهإ عند المراجعة مكتب عمييا يحصؿ التى المزايا بتحديد مستقمة متخصصة قانكنية ىيئة قياـ إف-4
 تحديدىا اف كما،  البرنامج ذلؾ جتيازإ عمى حريصة األخرل المراجعة مكاتب يجعؿ الجكدة مراجعة برنامج

 لجكدةا مراجعة برنامج فى المحدد لممستكل أدائو كصكؿ عدـ حالة فى مكتبال عمى تفرض التى لمعقكبات
 . األداء مف المطمكب لممستكل الكصكؿ عمى حريصان  مكتبال يجعؿ
 لمينة كجيت التى نتقاداتاإل  فى المراجعة مكاتب جكدة رقابة نشأة عميو ترتب الذل الرئيسي السبب يتمثؿ

 The Equity) باسـ عرفت التى القضائية الدعكل عقب،1973 عاـ األمريكية المتحدة الكاليات فى المراجعة
Funding ،)مف التكاطؤ خبلؿ مف بالشركة المساىميف بعض بو قاـ تبلعب كتشاؼإ لىإ ستندتإ كالتى 

 المعيد ستجابةإ لىإ لأد مما،التكاطؤ ىذا كتشاؼإ فى الحسابات مراقب ينجح كلـ، بالشركة الكمبيكتر مكظؼ
 معايير بفرض الخاصة(4)رقـ المراجعة معايير نشرة هر اصدا  ك  (AICPA) القانكنييف لممحاسبيف األمريكي
المحافظة عمى تقديـ خدمات مراجعة حسابات ذات جكدة عالية كعدـ بيدؼ ، المراجعيف أداء جكدة عمى الرقابة

 :العديد مف األىداؼ كمنيا ة كىناؾالسماح لمتدني بمستكل فعالية نظاـ رقابة الجكدة المعتمد فى مكتب المراجع
لممسئكؿ عف ىذا جكدة ، بيدؼ تكفير معمكمات دقيقة الكقكؼ عمى مشاكؿ كمعكقات تنفيذ فعاليات رقابة ال-1

النظاـ عف مدل مبلئمة فعالية الجكدة المعتمدة كجكدة أداء الخدمة المفركضة ، لتحقيؽ المكاصفات المطمكبة 
 المتحقؽ مع المستكل المستيدؼ طبقان إلستراتيجية المكتب .، مف خبلؿ مقارنة مستكل الجكدة 

تقييـ األنظمة الفرعية لمنظكمة رقابة الجكدة المعتمدة فى المكتب ، كتقديـ مقترحات تقكيميا فى حالة -2
 السمب كمجاالت تطكيرىا نحك األفضؿ فى حالة اإليجاب .

ف أنكاع الخمؿ أك القصكر الشخصي لممراجع تحديد اإلجراءات التصحيحية المناسبة لمعالجة أم نكع م-3
 كمتابعة تنفيذىا بغية التأكد مف فعالية نتائج تطبيقيا .

تحقيؽ متطمبات تقديـ مقترحات لتبسيط إجراءات العمؿ كالتى تضمف انجاز العمؿ فى الكقت المحدد بجانب -4
 ديدة .مف خبلؿ تعديؿ اإلجراءات المعتمدة أك إصدار إجراءات جالجكدة المطمكبة،

 تخفيض تكاليؼ عممية المراجعة ، كذلؾ ليعظـ المكتب أرباحو كيككف قادران عمى المنافسة .-5
 ية المراجعة التى يقدميا المكتب كذلؾ بزيادة جكدة خدمة عممتخفيض عدد الدعاكل القضائية،-6
اجعة تعمؿ عمى زيادة ى عممية المر ألف تطبيؽ إجراءات الرقابة عمالحصة السكقية لمكتب المراجعة ، زيادة-7

 عدد عمبلء المكتب .
 تحسيف سمعة مكتب المراجعة ، كيؤدل ذلؾ لزيادة الحصة السكقية لممكتب .-8
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 والتوجهات البحثٌة المستقبلٌة النتائج والتوصٌات

 أكالن : النتائج 
كفى ضكء التحميؿ الذل تـ إلجابات عينة البحث مف مراجعى ة النظرية كالعممية لمكضكع البحث،بعد الدراس

الحسابات العامميف فى مكاتب المحاسبة كالمراجعة فى مصر ، فقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج تجيب 
 عف األسئمة التى مثمت المشكمة كالفركض التى بنيت عمييا ، كيمكف تخميص ىذه النتائج فى اآلتى : 

 المحاسبة مكاتب قدرات تنمية فىكاضحان إلستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى المساعدة أف ىناؾ دكران  -1
 لىىذه إ سعى نتيجة الجكدة رقابة معايير كباألخص كالمراجعة لممحاسبة الدكلية المعايير تطبيؽ عمى كالمراجعة

 جكدة أكثر بشكؿ مراجعةال أعماؿ نتائج تقييـك  العمؿ سكؽ فى المنافسة عمى القدرة أجؿ مف خدماتيا جكدة تحسيف

الرقابة عمى  عممية فى التطبيقية كالبرامج االلكتركنية التقنيات استخداـ ألىمية مكاتبال ة ككعىمصداقي كأكثر 
  .جكدة الؤلداء المينى

 اإلجراءات تحديد لو دكر كاضح فى كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ -2
ب كاتعى ىذه المس، نتيجة  الجكدة رقابة نظاـ لتطبيؽ كالمراجعة المحاسبة مكاتب قبؿ مف إتباعيا الكاجب

 ختباراتكاإل الرقابة ختباراتإ مرحمة تنفيذ فى تساعد بدكرىا التى لكتركنيةاإل  كالتقنيات التطبيقية البرامج ستخداـإل

 ى عممية الرقابة عمى جكدة أداء ىذه المكاتب .عم كالفعالية كالكفاءة الجكدة يضيؼ مما لمعمميات األساسية
 جكانب مف محدل كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات ستخداـإل أف ىناؾ دكران كاضحان -3

ة الدكر الذل تمعبو ىذه التقنيات ىميب ألمكاتال ب ىذه ستيعانتيجة إ مكاتبال ىذه أداء في كالضعؼ القصكر
 ,معايير جكدة األداء المينى لمكاتب المحاسبة كالمراجعة بيف العبلقات كربط لتحميؿ التحميمية اإلجراءات تنفيذ فى

  . مراجعةال عممية جكدة تحسيفك 
تجعمو يساىـ  كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات ستخداـإل أف ىناؾ دكران كاضحان  -4

 ممر ىى عتبارىاإب ( فى مراحمو المختمفة،الجكدة رقابة) 222الدكلى رقـ فى اإلتفاؽ مع معيار المراجعة 

 الرقابة عمى جكدة األداء المينى لمكاتب المحاسبة كالمراجعة فى مصر لعممية األساسي اليدؼ الى الكصكؿ

 . المالية القكائـ عدالةالقدرة عمى إستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى لتحقيؽ  مدل تحديد كىك

 ثانيان : التكصيات 
 مف خبلؿ النتائج السابقة، يكصى الباحث بما يمي : 

، كذلؾ مف خبلؿ تفعيميا كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنياتضركرة إبراز أىمية -1
 بالمؤتمرات كالمحاضرات كالندكات كالدكرات التدريبية .

 فى اإلصطناعى الذكاء تقنياتديثة كخاصة فى مجاالت ضركرة مكاكبة التطكرات كمبلحقة األنظمة الح-2
بلؿ رفع الكفاءة لدييـ ، كأنظمة الرقابة الداخمية ، كتدريب القائميف عمييا مف خ كالمراجعة المحاسبة مكاتب

 مف المتطمبات األساسية لمرقابة عمى الجكدة. مكاتبال ىذه  فى اإلصطناعى الذكاء تقنياتعتبار بإ

ستخداـ برامج المراجعة اإللكتركني عمى تدريب ككادرىا عمى إ المحاسبة كالمراجعة فى مصرتشجيع مكاتب -3
 ، خصكصان لدل مراجعة حسابات العمبلء الذيف يستخدمكف النظـ المحاسبية المحكسبة .
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 تتقنياأىمية قياـ مكاتب المحاسبة كالمراجعة فى مصر بتعييف مراجعيف ذكل كفاءة كدراية بأىمية إستخداـ -4
عطائيـ الدكرات كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء ، لزيادة كفاءة كفاعمية عممية المراجعة ، كا 

، بالدرجة التى تمكنيـ مف القياـ بكظائفيـ عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات التدريبية البلزمة فى مجاؿ متطمبات
ديدة لمعالجة البيانات ، حيث مف الضركرم أف يككف  أكمؿ كجو بما يتبلءـ مع طبيعة البيئة اإللكتركنية الج

 المراجعكف مدركيف تقنيان ألداء عممية المراجعة فى مكاتب المحاسبة كالمراجعة فى ظؿ نظـ معالجة البيانات .

يجب إشراؾ المراجعيف بمكاتب المراجعة كاخذ آرائيـ باإلعتبار عند تطكير التقنيات اإللكتركنية  المستخدمة -5
مية المراجعة، باإلضافة الى ضركرة اإلستفادة مف خبرات الشركات العالمية لمراجعة الحسابات فى مجاؿ فى عم

بتعاث الككادر لمتدرب فييا .اإلصطناعى الذكاء تقنياتالمراجعة فى ظؿ   ، كذلؾ مف خبلؿ تبادؿ الخبرات  كا 

جيات لئلبقاء عمى عممية التحديث ستراتيإستمرار مكاتب المحاسبة كالمراجعة فى كضع الخطط كاإلأىمية -6
حتى تتمكف مف المنافسة فى السكؽ  اإلصطناعى الذكاء تقنياتضكء ما يستجد مف تطكرات فى فى المستمر 

، مع ضركرة فتح قنكات إتصاؿ مع مع شركات المراجعة الدكلية لما لذلؾ  ستمرارىاكالمحافظة عمى كجكدىا كا  ، 
 . مف إنعكاسات إيجابية عمى المينة كاألداء

ثرىا فى تحسيف جكدة كأ اإلصطناعى الذكاء تقنياتستخداـ إلقياـ الجمعيات المينية بتصميـ أخبلقيات -7
 ختراؽ المعمكمات .إى عدـ ، مف خبلؿ إصدار قكانيف كتعميمات تساعد عم عممية المراجعة

مع معالجة أكجو كتعديميا ، مصر فىالقكانيف المنظمة لمينة المحاسبة كالمراجعة ضركرة إعادة النظر فى -8
 الذكاء تقنيات ستخداـالضعؼ كالقصكر فييا ، مف خبلؿ كضع قكانيف تمـز المراجعيف كمكاتب المراجعة عمى إ

دخاؿ طبيقية المحكسبة فى عممية المراجعةامج التاإللكتركنية كالبر كالتقنيات  اإلصطناعى التحسينات  كا 
، مع كضع نصكص قانكنية تمـز مكاتب المحاسبة كالمراجعة بتطبيؽ نظـ خاصة التكنكلكجية عمى أعماليا

 . اإلصطناعى الذكاء تقنياتك  ،222السيما المعيار بالجكدة تتسؽ مع معايير المراجعة الدكلية 

، المراجعةكذلؾ لرفع مستكل خدمات ،مصرتعزيز التعميـ التكنكلكجي فى مناىج التدريس الجامعي فى -9
 قياس ىذه الزاكية مف التأىيؿ كسائؿ مف شأنيال ختبارات التى تعقدىاالمينة مراعاة شمكؿ اإلعمى مجالس ك 

 ثالثان :  التكجيات البحثية المستقبمية
 اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ بأف القكؿ يمكف كالتطبيقي لالنظر  شقييا فى السابقة النتائج عمى بناءان 
 التى التطكرات ظؿ كفى ،كقت أقصر كفى تكمفة بأقؿ المحاسبية أىدافيا تحقيؽ أجؿ مف لمصر حقيقية فرصة

تكصى الدراسة بضركرة قياـ الباحثيف بإجراء ، التكنكلكجية لمتطكرات ستجابةا  ك  الدكليةمعايير المراجعة  تشيدىا
مراجعة جكدة أداء مكاتب فى عممية  اإلصطناعى الذكاء تقنياتالمزيد مف الدراسات المتعمقة بمكضكع 

سبة التى ، باإلضافة الى التركيز عمى التقنيات اإللكتركنية كالبرامج التطبيقية المحك المحاسبة كالمراجعة
 مثؿ : تستخدـ فى عممية المراجعة

 . مصرمدل مبلئمة استخداـ التقنيات اإللكتركنية لبيئة المحاسبة فى  -
 . مصرفى  فى تحسيف جكدة أدلة عممية المراجعة اإلصطناعى الذكاء تقنياتأثر استخداـ  -
 .  فى عممية المراجعة اإلصطناعى الذكاء تقنياتستخداـ مخاطر كمعكقات إ -
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 قائمة المراجع
 بالمغة العربية :أكالن : المراجع 

( . " العكامؿ المؤثرة فى جكدة تدقيؽ الحسابات مف كجية نظر مدققي 2225)  ،ىيف أبك إياد حسف د. -
 الحسابات القانكنييف فى فمسطيف " رسالة ماجستير فى المحاسبة كالتمكيؿ ، كمية التجارة .

اإلدارية الحديثة فى زيادة ثقة ـ( . أثر استخداـ أساليب المحاسبة 2216) إيماف عكني أبكيكسؼ، د.-
المستثمريف لدل شركات المساىمة العامة المدرجة فى بكرصة فمسطيف . ) رسالة ماجستير غير منشكرة (. 

 .كمية تجارة ، الجامعة االسبلمية ، غزة
 أحمػدأميف مجاىػد، مػدخؿ مقتػرح لتقيػيـ جػكدة أداء المراجعػة، مصػر، جامعػة حمػكاف، كميػة التجػارة د. إيماف -

دارة األعماؿ، المجمة العممية لمبحكث كالدراسات التجارية، العدد الثالث،   ـ.2221كا 
، " دكر المراجعػػة الداخميػػة فػػى تقيػػيـ مخػػاطر نظػػـ المعمكمػػات المحاسػػبية الكتركنيػػة " ، د.أبػػك بكػػر قػػادر  -

 . 2215رسالة ماجستير ، 
لممراجعة فى ظؿ عكلمة المعايير " ، دار الكتاب تجاىات الحديثة مد زكى حسيف متكلي الشريؼ ، " اإل أحد. -

 .ـ2213الحديث لمنشر ، القاىرة ، 
( . نظـ المعمكمات المحاسبية مدخؿ تطبيقي معاصر عماف: دار المناىج 2223جمعة ، ) أحمد حممي د. -

 لمنشر كالتكزيع.

 لمنشر كالتكزيع .: دار صفاء . التدقيؽ كرقابة الجكدة ، عماف ـ(2211أحمد حممي جمعة، ) د. -
( أثر ممارسة المراجعة غير المنتظمة عمى جكدة األداء الميني لمراجع 2228، )أماؿ محمد محمدعكض د. -

 جامعة اإلسكندرية المجمد الخامس كاألربعكف العدد الثاني. –الحسابات، مجمة كمية التجارة لمبحكث العممية 
الجياز المركزم لممحاسبات فى الرقابة كالمحاسبة عمػى أحمد لطفي السيد ، تقييـ كتطكير دكر  أميف د. -

 ـ .2214األكؿ العامة ، مصر ، جامعة بنى سكيؼ ، الدار الجامعية ، 
أحمػػد لطفػػى السػػيد ، تحسػػيف دقػػة أحكػػاـ المػػراجعيف ألغػػراض تقيػػيـ مخػػاطر كجػػكد الغػػش فػػى  أمػػيف د. -

يػة ، مجمػة الدراسػات الماليػة كالتجاريػة ، كميػة التقارير المالية بإستخداـ كسائؿ دعـ القرار : دراسػة إختبار 
 .2227التجارة ، جامعة بنى سكيؼ ، العدد األكؿ ، 

 . الطبعةاألكلى،  مكتبةبنسينالمنشركالتكزيع،  الرياض،  لكجك لغة( ، 2222، ) الحسيني أسامة د. -
المراجعػػة "، المجمػة العمميػػة (، " مػػدخؿ مقتػرح لتقيػػيـ جػكدة أداء 2211إيمػاف أحمػد أمػػيف مجاىػد، ) د. -

 فرع البنات. ،لمبحكث كالدراسات التجارية، العدداف الثالث كالرابع، كمية التجارة، جامعة األزىر
يف جػػكدة عمميػة المراجعػة فػػى تقيػيـ اسػتخداـ أسػػمكب مراجعػة النظيػر لتحسػ، عمػى محمػد اليمػػالى أحمػد د.-

 .2215حاسبة غير منشكرة، فى المماجستير  رسالةليبيا،القاىرة ،جامعة حمكاف،
، دكر رقابة الجكدة عمى المراجعة الخارجية فى تحسيف جكدة الداء الميني  يكسؼ حماد عبد اهلل أحمد د. -

لممػػراجعيف الخػػارجييف ، الخرطػػـك : جامعػػة النيمػػيف ، الدراسػػات العميػػا ، رسػػالة ماجسػػتير فػػى المحاسػػبة غيػػر  
 ـ .2215منشكرة ، 
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أساليب الذكاء اإلصطناعى فػى المحاسػبة : إسػتخداـ نظػـ الخبيػر فػى قػرارات  ،ىانى بحيرل حماد أحمد د. -
اإلختيػػارات المحاسػػبية ، المجمػػة المصػػرية لمدراسػػات التجاريػػة ، كميػػة التجػػارة ، جامعػػة المنصػػكرة ، المجمػػد 

 .1989الثالث عشر ، العدد الثانى ، 

لتحديػد المتغيػرات التػى تػؤثر عمػى قيػاس جػكدة األداء المينػي  ، مدخؿ مقتػرح محمد بياء الديف إبراىيـد. -
لممراجعة الخارجية مع التطبيػؽ عمػى قطػاع مكاتػب المحاسػبة كالمراجعػة بجميكريػة مصػر العربيػة ، مصػر ، 

 ـ . 2228جامعة الزقازيؽ ، كمية التجارة ، مجمة البحكث العممية ، العدد الثاني ، المجمد الثبلثيف ، 
( " الفحص الضريبي مف الناحيتيف النظريػة كالعمميػة " مصػمحة الضػرائب ، 2227)  ، افعيالش جبلؿ د.-

 قطاع التدريب الضريبي .
صالح، مراجعة النظير كدكرىا فى تطكير الممارسات المينية الخارجية بالسكداف ، ،حامد محمد عمىد. -

 ـ.2216ات كالبحكث ، العدد األكؿ ، الخرطـك : كمية المارات لمعمـك كالتكنكلكجيا ، مجمة طحنكف لمدراس
ـ(. دكر نظػػػـ المعمكمػػػات المحاسػػػبية المحكسػػػبة فػػػى كفػػػاءة كفعاليػػػة التػػػدقيؽ 2215حسػػػاـ العممػػػي،  ) د. -

فمسطيف ، ) رسػالة  –الخارجي . دراسة تطبيقية عمى مكاتب تدقيؽ الحسابات العاممة فى المحافظات الجنكبية 
 ماجستير غير منشكرة ( .غزة، فمسطيف.

عتمػاد عمػى المعمكمػات المحاسػػبية فػى تقػدير ضػػريبة ( ، " مػػدل اإل2227، ) الحسػيني خالػد ىػاني  د. -
الدخؿ لمشركات الفمسطينية دراسة تطبيقية عمى الشػركات المسػاىمة العامػة كالخاصػة " ، رسػالة ماجسػتير 

 غير منشكرة ، مكتبة الجامعة اإلسبلمية .
اجعة النظير كدكرىا فى تضييؽ فجكة التكقعات ، بحث تكميمي لنيؿ محمد عبد اهلل محمكد، مر  خالدة د. -

 ـ .2217، سات العمياكمية الدراجستير فى المحاسبة جامعة النيميف،درجة الما

 األكلى ، الرياض ، مكتبة الرشد . ( ، أصكؿ الذكاء الصناعي ، الطبعة2224، )السيد خالد ناصر  د. -
( أثر حككمة الشركات عمى جكدة أداء مراقب الحسابات : أنمكذج مقترح ، 2228، )النكاس رافد عبيد  د. -

 المجمد الرابع عشر العدد الخمسكف .  -مجمة العمـك االقتصادية كاإلدارية  
، " المشكبلت كالتحديات التى تكاجو مشكمة المحاسبة فى فمسطيف " ، كرقة عمؿ مقدمة الدكاد ركال خالد  د. -

بي السنكم العاـ األكؿ بعنكاف كاقع مينة المحاسبة بيف التحديات كالطمكح ، بغداد ، جميكرية لممؤتمر العر 
 . 2214العراؽ ، 

( ، جكدة المراجعة كأحد دعائـ آليات الحككمة " الفكر المحاسبي  2229، ) العتيبي سالـ بف عبد اهلل  د. -
 مصر  ، المجمد الثالث عشر ، العدد الثاني . -
( تأثير متغيرات بيئة المراجعة الخارجية عمى جكدة األداء الميني 2212، )الطكيؿ كـر عمر سياـ أ د.-

 لمراجعي الحسابات فى قطاع غزة : دراسة ميدانية ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة اإلسبلمية .
 .الثقافية الفيص دار، الرياض، الطبعةاألكلى، الذكاءاالصطناعي أساسيات( . 2225، ) عادؿ عبدالنكر د.-
عبد الرزاؽ قاسـ ، " نظـ المعمكمات المحاسبية الحاسكبية " ، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف  د.-

 ـ .2223،  1، األردف ، ط
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( " مراجعة الحسابات ك حككمة الشركات فى بيئة األعماؿ الدكلية المعاصرة 2227شحاتة عبد الكىاب، ) د. -
 امعية ، اإلسكندرية ."   الدار الج

( العكامؿ المؤثرة عمى جكدة المراجعة الخارجية فى الجميكرية اليمنية 2228عبد السبلـ قاسـ األىدؿ، ) د. -
 ، دراسة نظرية ميدانية ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة أسيكط .

طكر المينة فى دكلة قطر ، " االتجاىات المعاصرة فى المراجعة كأثرىا عمى تعبد السبلـ المبركؾ  ، د.-
 ـ .2228جامعة أـ درماف اإلسبلمية ، السكداف ، 

محمكد مصطفى اليكيدل، " تأثير المراجعة المشتركة عمى جكدة التقارير المالية دراسة تطبيقية عمى  عمى د.-
العممية،جامعة ة كمية التجارة لمبحكث ، مجمقيدة فى بكرصة األكراؽ المالية "البنكؾ المصرية الم

 .2215يناير ،الجزء الثاني، العدد األكؿاإلسكندرية،كمية التجارة،
المػػؤتمر   "،( . " أخبلقيػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة: عػػرض كتحميػػؿ 2225، )دىمػػش  نعػػيـ ،عفػػاؼ أبػػك زر د.-

 آذار. 31 – 29 األردف، –عماف  األىمية،جامعة اإلسراء  كالمالية،العممي األكؿ لكمية العمـك اإلدارية 
كماؿ الديف الدىركال ، " مدخؿ معاصر فى نظـ المعمكمات المحاسبية " ، الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع  د. -

 ـ .2223،  2، مصر ، ط
ـ( . إصدارات المعايير الدكلية لمتدقيؽ كرقابة الجكدة ، عماف : المجمػع 2229االتحاد الدكلي لممحاسبيف ) -

 القانكنييف .العربي لممحاسبيف 
ـ( . إصدارات المعايير الدكلية لممارسة أعماؿ التدقيؽ كالتأكيد كقكاعد 2212حاد الدكلي لممحاسبيف )تاإل  -

 أخبلقيات المينة . المعيار الدكلي لرقابة الجكدة
: محمد عبد اهلل أزىرم ، مراجعة النظير كدكرىا فى رفػع كفػاءة الرقابػة عمػى جػكدة المراجعػة ، الخرطػـك  د.-

 ـ .2216جامعة النيميف ، كمية الدراسات العميا ، رسالة ماجستير فى المحاسبة غير منشكرة ، 
صالح ىاشـ، إطار متكامؿ لممتطمبات اإلضافية البلزمة لتحسيف جكدة األداء الميني ألعماؿ  محمد د. -

مجمة المحاسبة كاإلدارة  المراجعة فى بيئة التجارة اإللكتركنية ، ) مصر ، جامعة القاىرة ، كمية تجارة ،
 ـ( .2211كالتأميف ، العدد الثامف كالسبعكف ، 

ر المحاسبيف القانكنييف فى ، العكامؿ المؤثر فى جكدة مراجعة الحسابات مف كجو نظجبراف  محمد عمى د. -
سعكدية ) مينة المحاسبة فى المممكة العربية اللسبؿ تطكير المحاسبة فى المممكة الندكة الثانية عشر اليمف

مايك  19-18الرياض  –ؾ سعكدجامعة المم –كتحديات القرف الكاحد كالعشريف( كمية إدارة األعماؿ 
2212. 

ـ( . مدل فاعمية استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات فػى عمميػة التػدقيؽ كأثػره 2216، ) زقكت محمكد يحيي  د. -
منشػكرة ( . كميػػة التجػارة ، الجامعػػة فػى تحسػيف جػػكدة خدمػة التػػدقيؽ فػى قطػػاع غػزة ) رسػػالة ماجسػتير غيػػر 

 االسبلمية ، غزة .
 .2221، بدكف ناشر ، محمد يكسؼ الحنطاكم ، ، " نظـ المعمكمات المحاسبية " ،  د. -

تركنية فػى عتماد مدققي الحسابات الخارجييف عمى نظـ دعـ القرار اإللكـ( . مدل إ2215د. محمد لبد، ) -
 غير منشكرة (، الجامعة اإلسبلمية، غزة.) رسالة ماجستير عممية التدقيؽ.
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شػػارع زكريػػا غنػػيـ ،  84، المراجعػػة الخارجيػػة الحديثػػة ، الػػدار الجامعيػػة ،  ، عبػػد الكىػػابنصػػر عمػػى د.-
 ـ .2229

احمػػد حسػػيف عبػػد المػػنعـ، اتجاىػػات تطػػكر معػػايير الرقابػػة عمػػى جػػكدة المراجعػػة القػػاىرة: المجمػػة  د. ىيػػثـ -
 .2224لعدد الثاني كالعشركف، البنات، ا عفر  ،التجارة ةكمي، األزىر ةجامع ،يةالعمم
( . تقييـ فاعمية نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة فى البنكؾ التجارية 2224) ،صياـ كليد زكريا  د. -

األردنية فى ظؿ التطكر التكنكلكجي . بحث مقدـ الى المؤتمر لعمى الميني السادس مينة المحاسبة فى خدمة 
 االقتصاد ، عماف .

مراجعػي الحسػابات القػانكنييف ( ، فجكة التكقعات بيف المجتمع المػالي ك 2224،)جربكع يكسؼ محمكد  د. -
كطرؽ معالجة تضييؽ ىذه الفجكة ، مجمة الجامعة اإلسبلمية ) سمسمة الدراسات اإلنسانية ( ، المجمد الثاني 

 . 2224عشر ، العدد الثاني ، يكنيك 
 : المراجع األجنبية   ثانيان 

- Arens, A. A., Loebbecke, J. k., Elder, R. J., Beasley, M. S., & American Institute 
of Certified public Accountants. (2000). Auditing: An integrated approach (Vol.8). 
Upper saddle River, NJ: prentice Hall. 
-Bonner, Sarah E.  Lewise, Barry L.,(1990), "Determinants of auditor 
expertise", Journal of Accounting Research, Vol , 28. 
- Cave, Elizabeth and Others, ' The Joint Audit plan for Avon and Somerest 
police and CrimeCommissioner and Chief Constable", March 2015, email: 
ilz.a.cave @ uk.gt.com. 
-Davidson, R., and Neu, D., 1993, "A Note on Association Between Audit Firm size 
and Audit Quality", Contemporary Accounting Research,( Vol , 9,No.2). 
-DeAngelo, L., 1981, "Auditor size and Audit Quality, Journal of Accounting 
and Economics, (Vol.3, No.3).   
- Dowling Carlin. (2009) Appropriate Auit Support System Use: The Influence of 
Auditor, Audit Team, and firm Factors. 810 -771, 3, 84.The Accounting Review. 
- IFAC, IAASB, (2009), Handbook of International Auditing Stander and Qualtiy 
Control Pronouncements, International Federation of Accountants, Jan.  
- Karunarathne, W.V.A.D, China W.P. Rajapakse, R.M.D, (2010), "The value 
relevance of financial statemants information, with special reference to the listed 
companies Colombo. 
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, Accounting Horizons , Vol. 17 , No . 3.Independence"    
-The Internal Audit Services Four United Nations Organizations (FAO, UNDP, 
UNFPA, and, UNFPA, and, UNICEF, "Joint Audit of Delivering as one in Malawi", 
Audit Report No.1312, May 2015. 
-Velte , Patrick and Azibi , Jamel, " Are Joint Audit a proper Instrument for 
Increased Audit Quality" , Britsh Journal of Applied Science & Technology , Vol. 7, 
No . 6, 2015. 
- Willingham, J.J. and P. D. Jacobson, "A Research Response to the Dingell 
Harings", The Auditor's Report, (Fall. 1985), p.2. 

 
 
 



79 

 

 ملحق البحث
 قائمة اإلستبيان

  أسكافجامعة 
  كمية التجارة

 قسـ المحاسبة 
 السيدات، كالسادة المحترمكف 
تحية طيبة كبعد ،                                                

ستبانة جزءان مف دراسة بعنكاف :تشكؿ ىذه اإل  
 كالمراجعة المحاسبة لمكاتب المينى األداء جكدة دعـ فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات مساىمة مدل "

"مصر فى  
 (  (الكبيرة كالمراجعة المحاسبة مكاتب عمى تطبيقية دراسة

     
الحصكؿ  ة عممية عمى صمة بمكضكع البحث ، يأمؿ الباحثكنظران لما لديكـ مف معرفة عممية كخبر 

منكـ عمى العكف كالمساعدة فى تكفير المعمكمات المناسبة إلغراض الدراسة ، كلذا  أرجك التكـر بأف 
ستبانة بكؿ صراحة كمكضكعية ، لما لذلؾ مف أىمية جابة عمى األسئمة المطركحة فى اإلتتـ اإل

 قصكل عمى دقة النتائج التى ستفسر عنيا الدراسة .
لجيد المبذكؿ فى تعبئة االستبانة ، أعدكـ بأف المعمكمات التى ستقدمكنيا كأنا اذ أشكر لكـ سمفان ا

 ستعامؿ بكؿ سرية ، كلف تستخدـ إال ألغراض البحث ، كدمتـ سندان لمبحث العممي كلمباحثيف .
                                                                                    الباحث

حمد رزؽأعػبلء /الدكتكرمقدـ مف   
      مدرس بقسـ المحاسبة

جامعة أسكاف  - كمية التجارة   
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 أكالن : معمكمات عامة 
 ( أماـ اإلجابة المناسبة : √يرجى كضع عبلمة )

 المعمكمات الشخصية :  
 دراسات عميا  بكالكريكس         دبمكـ                        المؤىؿ العممي:  -1

                            مراجعة                       شريؾ شركة    مدير مراجعة 
 راجعمساعد م      راجع حسابات رئيس                   م   المسمي الكظيفي:   -2

                          ................. أخرم ، حدد 
 سنكات  12أقؿ مف  – 3   سنكات   3أقؿ مف  :  سنكات الخبرة فى مجاؿ المراجعة-3

                                     12 –  سنة  15أقؿ مف   15  سنة  فأكثر 
 (ECPA) مصرلمحاسب قانكني   (  ACPAمحاسب قانكني ) الشيادات المينية:  -4

                ( محاسب قانكني بريطانيACCA )    ( محاسب قانكني أمريكيCPA) 
                                           ال يكجد     ................. أخرم ، حدد 

 دكرات  3أقؿ مف       ال يكجد                 عدد الدكرات التدريبية فى مجاؿ   -5
 دكرات فأكثر   7  دكرات  7أقؿ مف  –  3                          المراجعة       

 دكرات  3أقؿ مف      ال يكجد                   عدد الدكرات التدريبية فى        -6
 دكرات فأكثر  7دكرات        7أقؿ مف  –  3مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات           
 إدارة أعماؿ  محاسبة                             التخصص العممي   -7

                                    عمـك مالية كمصرفية     ............ أخرم ، حدد 
    
 :ثانيان: معمكمات تتعمؽ بمكتب المحاسبة كالمراجعة  
 شركة مراجعة دكلية                تصنيؼ مجاؿ عمؿ مكتب المحاسبة كالمراجعة-8
  إقميمية شركة مراجعة                                        محمية  شركة مراجعة 
 سنكات            12أقؿ مف  – 5مف    سنكات             5أقؿ مف  تأسيس المكتب           -9

                              12 –  سنة    15أقؿ مف      15  سنة فأكثر 
 12أقؿ مف  - 5      مكظفيف      5قؿ مف أ فى المكتب    عدد المراجعيف-12
 مكظؼ فأكثر   15   مكظؼ   15أقؿ مف  -12                     المكظفيف    
 الحسابات : اصميف عمى رخصة مزاكلة مينة مراجعةف فى المكتب الحالمراجعيعدد -11
                          ال يكجد 1-5                    مكظفيف 6  مكظفيف فأكثر 
 

 ثالثان : أسئمة اإلستبانة 
 كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ "عمى صمة بالفرض األكؿ كنصوالسؤاؿ األكؿ : 

 معايير كباألخص كالمراجعة لممحاسبة الدكلية المعايير تطبيؽ عمى كالمراجعة المحاسبة مكاتب قدرات تنمية فى يساىـ
 . الجكدة رقابة

الخانة ( فى  √إشارة ) بكضع لبنكد التالية ، كذلؾدل مكافقتكـ عمى كجكب االمتثاؿ بافيرجى التكـر بإبداء الرال حكؿ م
 المناسبة .
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 تنمية فى ةساىمكالم كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ مدلبنكد  مدل المكافقة عمى كجكب االمتثاؿ بالعرض
 معايير كباألخص كالمراجعة لممحاسبة الدكلية المعايير تطبيؽ عمى كالمراجعة المحاسبة مكاتب قدرات
  . الجكدة رقابة

 ـ
 أعارض 

 بشدة
 أكافؽ أكافؽ محايد أعارض

 جدان 
 تأىيؿ عمييا يحتـ المراجعة ك المحاسبة مكاتب قبؿ مف اإلصطناعى الذكاء تقنيات بتطبيؽ اإللتزاـ     

  كعمميان  عمميان  المراجعيف
1 

 كميمة طبيعة فى الػتاثير فى تفيد معمكمات عمى الحصكؿ فى االلكتركنية التقنيات استخداـ يساعد     
ختيار ، الداخمية الرقابة لنظاـ فحصو إجراءات حيث مف كالمراجعة المحاسبة مكتب  حجـ كتحديد كا 
 معيـ اإلستمرار إمكانية مدل لتحديد السابقة الفترات فى العمبلء مع العبلقة كتقييـ.  الفحص عينة
 .التكقؼ أك

2 

 فريؽ تدريب الخارجية المراجعة ك المحاسبة مكاتب عمي يحتـ اإلصطناعى الذكاء تقنيات تطبيؽ     
 اإلدارل التنظيـ كىيكؿ كمقكماتو المحاسبى التنظيـ دراسة عمى المراجعة مكتب

3 

 الخارجية المراجعة عمميات عمي الجيد كاإلشراؼ التخطيط إلي يؤدم اإلصطناعى الذكاء تقنيات تطبيؽ     
 المراجعة برامج كمككنات كمفيكـ فمسفة كتغيير.  كالمراجعة المحاسبة مكاتب قبؿ مف

4 

 حيث مف كتصنيفيا العميؿ أعماؿ مخاطر كتقدير لتقييـ اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ يؤدل     
 . المخاطرة درجة

5 

 المحاسبية بالمبادئ اإللتزاـ المراجعة ك المحاسبة مكاتب عمي يحتـ اإلصطناعى الذكاء تقنيات تطبيؽ     
 .عمييا المتعارؼ

6 

 7 .المناسب الكقت في كالداخمية الخارجية الجيات تطمبيا التي التقارير اإلصطناعى الذكاء تقنيات تكفر     
 األداء كمعايير المياـ لجميع الشمكؿ مبدأ تحقيؽ فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  إستخداـ يتـ     

 . كالمراجعة المحاسبة لمكاتب المخصصة الرقابية كاإلجراءات
8 

 9 .التكقعات كتصحيح تأكيد فى الحسابات مراجعة عممية فى اإللكتركنية التقنيات إستخداـ يساعد     
"إستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى مكاتب المحاسبة كالمراجعة كنصو ىالثان عمى صمة بالفرضسؤاؿ الثاني : ال

 الجكدة" رقابة نظاـ لتطبيؽ مكاتب المحاسبة كالمراجعة قبؿ مف إتباعيا الكاجب اإلجراءات يساىـ فى تحديد
  مدل المكافقة عمى كجكب االمتثاؿ بالعرض

 اإلجراءات المحاسبة كالمراجعة لتحديدبنكد تقييـ إستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى مكاتب 
 الجكدة رقابة نظاـ لتطبيؽ مكاتب المحاسبة كالمراجعة قبؿ مف إتباعيا الكاجب

 م
 أعارض 

 بشدة
 أكافؽ أكافؽ محايد أعارض

 جدان 
 1 . عمميا كاليات الداخمية الرقابة بيئة كفيـ تحميؿ ألغراض اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ يتـ     
 الرقابية اإلجراءات جكدة تحسيف عمى يعمؿ المراجعة عممية فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ     

 . المراجعة مكضكع بالمنشاة المستخدمة اإللكتركنية كالممفات البرامج عمى
2 

 3 أدائيا كجكدة الداخمية الرقابة فاعمية تقييـ فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات تطبيؽ يساعد     
 4 )كالنيائى المرحمى الفحص)  الرقابة إختبارات تنفيذ فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات تستخدـ     
 تنفيذ عند المالية العمميات كتكقيت دقة مف التحقؽ إلى اإلصطناعى الذكاء تقنيات استخداـ يؤدل     

 . اإلختبارات
5 
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كتماؿ كحدكث كجكد مف التحقؽ فى التطبيقية البرامج إستخداـ يساعد       تنفيذ عند المالية العممية كا 
  لمعمميات المرحمية اإلختبارات

6 

 7  الرقابة خطر تقدير فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ يتـ     
 كترحيؿ تصنيؼ مف التحقؽ فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات عمى كالمراجعة المحاسبة مكتب يعتمد     

 .المالية كاألحداث العمميات كتمخيص
8 

 كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ" لثالث كنصو :ا :  عمى صمة بالفرضلسؤاؿ الثالث ا
 ". كالمراجعة المحاسبة مكاتب أداء في كالضعؼ القصكر جكانب مف الحد فى يساىـ

عند كالمراجعة المحاسبة مكاتب أداء في كالضعؼ القصكر جكانب مف محدل البنكد الكاجب عرضيا مدل المكافقة عمى كجكب االمتثاؿ بالعرض
  كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى الذكاء اإلصطناعى تقنيات إستخداـ

 م
 أعارض 

 بشدة
 أكافؽ أكافؽ محايد أعارض

 جدان 
 أداء إنخفاض  مف الحد فى كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات تستخدـ     

 الجكانب مف العديد في الخارجية المراجعة مينة كأصكؿ قكاعد مع تمشيو كعدـ المراجعة عممية
 . الفحص في الكاجبة كالعناية الدقة بذؿ عدـ مثؿ اليامة

1 

 كجكد مف الحد فى كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ يتـ     
 في 722 المصرم المراجعة معيار كمع المصرية المحاسبة معايير متطمبات مع تتفؽ ال معالجات

 بذؿ عدـ مايعني ،كىك المطمكب المستكم عف اإلفصاح نقص إلي باإلضافة المكضكعات بعض
  المينيةالكاجبة العناية

2 

 مف العديد تقدير فى كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ يساىـ     
 القضايا بسبب المحتممة اإللتزامات تقدير مثؿ الشركة تكاجو قد التي المحتممة كاإللتزامات المخاطر
 .الشركة ضد المرفكعة

3 

 لمفحص آليات كجكد فى كالمراجعة المحاسبة مكاتب فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات يساعدإستخداـ     
 في المطبقة كاإلجراءات السياسات في كالمتمثمة الجكدة عمى الرقابة أدكات لفاعمية المستمر
 المراجعة لمعايير كفقا أداؤىا تـ قد إنجازىا تـ التي المراجعة أعماؿ أف مف لمتأكد المراجعة منشأة

 . عمييا المتعارؼ

4 

 التحميمية اإلجراءات لتنفيذ اإلصطناعى الذكاء تقنيات عمى كالمراجعة المحاسبة مكتب يعتمد     
 . المالية القكائـ فى(  متكقعة)  محتممة جكىرية تحريفات كجكد مدل إلى لمتكصؿ

5 

 القكانيف عمى اإلطبلع الى المراجعة عممية فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات استخداـ يؤدم     
  المراجعة محؿ العمؿ منشاة أنشطة بيا تتأثر التى التشريعات

6 

 بيف العبلقات كربط لتحميؿ التحميمية اإلجراءات تنفيذ فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات استخداـ  يتـ     
 لفترات المالية كغير المالية المعمكمات مع كمقارنتيا الفترة لنفس المالية كغير المالية القكائـ بنكد
  أخرل

7 

 الرقابة أدكات لفاعمية المستمر لمفحص آليات كجكد فى  االلكتركنية التقنيات استخداـ يساعد     
 أعماؿ أف مف لمتأكد المراجعة منشأة في المطبقة كاإلجراءات السياسات في كالمتمثمة الجكدة عمى

 .عمييا المتعارؼ المراجعة لمعايير كفقا أداؤىا تـ قد إنجازىا تـ التي المراجعة

8 
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 متخصصة إرشادات أك مراجعة معايير كجكد عمى يساعد اإلصطناعى الذكاء تقنيات استخداـ     
 التصديؽ خدمة كمعايير البيئي األداء مراجعة معايير: مثؿ لممراجعة الحككمي الدكر دعـ بيدؼ
 الفكرية المعمكمات نظـ عمى التصديؽ خدمة كمعايير االنترنت، شبكة عمى الشركات مكاقع عمي

 أعماؿ عمى الرقابة مجمس عف الصادرة المعايير غرار عمى الداخمية الرقابة مراجعة كمعايير
 PCAOB األمريكي الحسابات مراجعي

9 

 كاقعية مدل لتحديد التحميمية اإلجراءات تنفيذ فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات استخداـ يسيـ     
 . لممنشاة المالية كاألرصدة العمميات كمنطقية

10 

 العشرة عمييا المتعارؼ المراجعة معايير بعض بيف التنسيؽ اإلصطناعى الذكاء تقنيات تستخدـ     
GAAS  نظاـ عمي االعتماد إمكانية مدم تقييـ: مثؿ المرحمية، المالية القكائـ فحص كعممية 

 كمعيار كالمطابقة التحميميةكاالستفسارات اإلجراءات عمي المحدكد الفحص العتماد الداخمية الرقابة
 .المبلئمة الكافية األدلة عمي الحصكؿ

11 

 مف التحقؽ إلى لؤلرصدة التفصيمية اإلختبارات تنفيذ فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ يؤدل     
 . كاإللتزامات االصكؿ أرصدة قيمة

12 

 معيا التى المعايير بعض كتحديد كضكح عدـ معالجة فى اإلصطناعى الذكاء تقنيات إستخداـ يتـ     
 يمكف عقكبات كجكد كعدـ المينية، العناية كبذؿ الحياد مثؿ بيا اإللتزاـ مدل عمى الحكـ يصعب
 .الحاالت بعض في المعايير لمخالفتو الحسابات مراجع عمى فرضيا

13 

مكاتب المحاسبة  فى تقنيات الذكاء اإلصطناعىستخداـ "إ عمى صمة بالفرض الرابع كنصو :السؤاؿ الرابع : 
 و المختمفة" .فى مراحم( الجكدة رقابة) 222اإلتفاؽ مع معيار المراجعة الدكلى رقـ  كالمراجعة يساىـ فى

( فى الجكدة رقابة) 222اإلتفاؽ مع معيار المراجعة الدكلى رقـ  مدل البنكد الكاجب عرضيا فى بياف بالعرضمدل المكافقة عمى كجكب االمتثاؿ 
  عند إستخداـ تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى مكاتب المحاسبة كالمراجعة مراحمو المختمفة

 م
 أعارض 

 بشدة
 أكافؽ أكافؽ محايد أعارض

 جدان 
 المراجعة فريؽ عمى األسئمة بطرح كالمراجعة المحاسبة مكاتب قياـ عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد     

 . األخبلقية كالمتطمبات المينى السمكؾ بقكاعد إلتزاميـ مف لمتأكد
1 

 أل لقبكؿ مكتبو يجرييا التى التقييمات عف بالرضا المراجع شعكر عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد     
 . سابؽ عميؿ مع العمؿ مكاصمة أك جديد عميؿ

2 

 مف مجمكعة تطبيؽ عمى كالمراجعة المحاسبة مكاتب قياـ عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد     
 . سابؽ عميؿ مع اإلستمرار أك جديد عميؿ أل قبكؿ لتقرير كاإلجراءات السياسات

3 

 4 . معيـ أكاإلستمرار العمبلء قبكؿ قرارات بتقييـ المراجع قياـ عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات تساعد     
 برقابة خارجية مراجعة لجات كالمراجعة المحاسبة مكتب سماح عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد     

 .يقدميا التى المراجعة خدمات جكدة
5 

جراءات سياسات بتطبيؽ كالمراجعة المحاسبة مكتب قياـ عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد       كاضحة كا 
 . حدثت إف الجكدة رقابة كمراجع المراجعة فريؽ بيف الرأل إختبلفات لمعالجة

6 

 كالضعؼ القصكر أكجو بمعالجة كالمراجعة المحاسبة مكاتب قياـ عمى اإلصطناعى الذكاء تقنيات  تساعد     
 . كجدت إف الجكدة رقابة نظاـ فى
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