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 الملخص

المتطورة و على األساليب الكمية التقليدية المعتمدة تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور المراجعة التحليلية   
المؤسسة في  الحاجة إلى استغالل تكنولوجيا المعلوماتظهرت فيها في ظروف  لحساباتمدقق افي تحسين أداء 

كيف تساهم الشبكات العصبية االصطناعية في تحسين المراجعة جاء هذا البحث كمحاولة البراز . الجزائرية االقتصادية
 .التحليلية

.  0202-0202للفترة الممتدة  -لوطاية بسكرة  -تم إجراء دراسة ميدانية ترتبط بمركب الملح  البحث لتحقيق أهداف و 
الجوهرية،  األخطاءفي نموذج النسب المالية الكتشاف  تتمثلنماذج من أساليب المراجعة التحليلية  أربعة استخدامتم حيث 

 . تلشبكات العصبية االصطناعية في التنبؤ بالمبيعالنموذج اونموذجي االنحدار والسالسل الزمنية كأساليب مقارنة 

ان أساليب المراجعة التحليلية تساهم في إعطاء تحذيرات مهمة حول وجود التالعب في القوائم المالية إلى  الدراسةخلصت 
يتفوق على  االصطناعيةإحصائية على أن أسلوب الشبكات العصبية  داللةهناك واكتشاف األخطاء الجوهرية، كما ان 
 التصنيفية ادقته التنبؤية و ااألساليب اإلحصائية التقليدية في قدرته

تدقيق، تقنيات تدقيق بمساعدة حاسوب، تكنولوجيا  مراجعة تحليلية، نسب مالية،: يةمفتاحكلمات 
  شبكات عصبية اصطناعيةسالسل زمنية، معلومات، 
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 Abstract  

 

 The aim of this study is to identify the role of the analytical review using traditional 

and modern quantitative methods; so that the performance of auditors can be improved, 

especially when we consider the importance of information technology for the Algerian 

Economic Corporation. This research comes as an attempt to show how the artificial neural 

networks participate in the amelioration of the analytical review. 

To achieve the objective of this study we have undertaken an applied field work in an 

enterprise specialized in the production of salt, located in El Outaya-Biskra for the period 

2010-2013. We used four patterns of analytical review such as financial ratios to discover the 

material errors, and regression analysis and time series models as comparative models to the 

artificial neural network model for the purpose of forecasting sales.  

 As a conclusion, the methods of analytical review give us an interesting warnings 

about the existence of manipulation in the finance statement and discovery of material 

misstatement, as there is statistical significance that the method of artificial neural networks 

method has the ability of forecasting more than the traditional statistical methods. 

Keywords: Analytical Review, Finance Ratio, Audit, Computer Assisted Audit Techniques, 

Information Technology, Time series, Artificail Neural Network 
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 مقدمة 

 

 



 مقدمة 
واالتصاالت المعلومات  تميزت العقود األخيرة من القرن العشرين بظهور تطورات كبيرة في عالم

 ومالحقها البرمجية الحاسبات اإللكترونية استخداممن خالل  المعلومات تكنولوجيا تطبيق انتشارأدت إلى 
  . ها الزمنالتقليدية التي تجاوز  النظم اإلدارية والمحاسبيةاالعتماد فقط على  بدل

لقد اهتمت الهيئات والمنظمات المهنية الدولية بتوفير األسس المتعلقة بالمراجعة في ظل تكنولوجيا و 
المعلومات، وخصوصا االتحاد الدولي للمحاسبين، والذي اصدر مجموعة من معايير وبيانات المراجعة 

، والبعض اآلخر غير مباشر الدولية، بعضها متعلق مباشرة بالتدقيق في ظل تكنولوجيا المعلومات
 . ويتضمن اإلشارة إلى موضوع تدقيق تكنولوجيا المعلومات

 للمحاسبين االتحاد الدولي عن الصادر ISA. NO) 401)رقم  الدولي المعياروكما جاء في 
(IFAC)  أو عن طريق الحاسوب، ولكن  معالجة البيانات يدوي تأن أهداف التدقيق لم تتغير سواء تم
ويمكن أن تتأثر عن طريق  ،طبقة إلجراءات التدقيق من اجل جمع األدلة قد تختلف كلياالطرق الم

التدقيق يدويا أو عن طريق التقنيات المساعدة للتدقيق بالحاسوب  أو  للمراجعإجراءات الحاسوب، ويمكن 
نفسها في هي األهداف في ظل المراجعة التقليدية أن على اعتبار  الجمع بينهما لمنح أدلة إثبات كافية،

 .ظل المعالجة اآللية للمعلومات

مجلس معايير المراجعة أن أدلة التدقيق التي كانت و قد أقر المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين و 
 كما. موجود في صورة ملف إلكتروني البغاآلن في ال موجودة سابقا في المقام األول في شكل وثائقي

 بيان بشأن( AICPA)التابع للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين ( ASB)أصدر مجلس معايير التدقيق 
للتركيز أكثر على أدلة اإلثبات  المراجعوالذي جاء لمساعدة  (SAS.No. 80)التدقيق رقم معيار

 .اإللكترونية

يقوم المراجع بالتحقق من عدالة البيانات المالية المقدمة له من إدارة المؤسسة باستخدام إجراءات 
راجعة التي تراها مناسبة وضرورية في الظروف المحيطة، ومن هذه اإلجراءات عمل اختبارات جوهرية الم

جراءات المراجعة  للحسابات المختلفة والتي تتمثل في فحوصات التفاصيل للعمليات واألرصدة، وا 
 .التحليلية

ؤسسات في السابق وقد زادت المهام الملقاة على عاتق المراجع في الوقت الحاضر، حيث كانت الم
صغيرة الحجم، وفي معظمها ذات طابع فردي، في حين أصبحت اليوم بأحجام كبيرة، وبأشكال قانونية 



 ج

 

متعددة، وصاحب ذلك انفصال الملكية عن اإلدارة وهذا التطور أدى إلى زيادة العالقات المتداخلة بين 
 .  كترونيةالحسابات وتعقيدها، باإلضافة إلى انتشار أنظمة المعلومات االل

في منهجية فكرة إعادة النظر استدعى هذا التغيير المستمر في مختلف عناصر بيئة المؤسسة  لقد
بشكل دوري يسمح بمواءمة مختلف العوامل والمتغيرات البيئية مع الممارسة المهنية  وأساليب المراجعة

أساليب وأدوات المراجعة  للمراجعة، بحيث يمكن استخدامها لتحقيق أغراض المراجعة حيث تم استخدام
 .التحليلية في ظل هذه التغيرات التكنولوجيا في عملية المراجعة

 :االعتبارات التالية اقتضتهأمرا ملحا اآلن أصبح  التدقيق عمليةإن تحسين أداء 

 ؛(أخالقيةأسباب ) اكتشاف الكثير من الفضائح المالية على المستويين المحلي والدولي .1

 ؛(أسباب مهنية ومالية) الشركات انتشار ظاهرة إفالس .2

ضعف ) حدث محاسبي واحد وجود تطبيقات وسياسات محاسبية مختلفة لمعالجة عملية أو .3
 ؛(اإلطار الفكري

تحقيق االختالف النسبي في الممارسة المحاسبية بين الدول ألسباب كثيرة قد يحول دون  .4
 ؛...(اللغة، مستوى التطور،القوانين، : االختالف في) أهداف المراجعة بالمستوى المطلوب

ور ضغوطات ترمي جميعها إلى تشخيص ظهإن وجود هذا الواقع غير المرغوب فيه أدى إلى 
األسباب و المبررات التي تحول دون أن تستشعر أو تكتشف المراجعة اإلخفاقات المشار إليها في الفقرات 

ة يعتمد على تكنولوجيا المعلومات وبالرغم من هذا كله، فلقد أصبح تطبيق عملية المراجع. السابقة
 المراجعةبإجراءات  يتعلق لذيا 65 رقم األمريكي المراجعة معياروكذلك االسترشاد ب االلكترونية الحاسباتو 

التي  التحليلية المراجعة استخدام المالية، البيانات تشغيل اإلحصائية، العينة أسلوب استخدام عند التحليلية
تحليل ، تحليل االتجاه ،المالية النسب طريق عن المالي التحليل باستخدام الحسابات تدقيقتقوم على 
وفحص أي  وكذا الشبكات العصبية االصطناعية،، السالسل الزمنية وأيضا ،التخطيط المالياالنحدار 

المراجعة التحليلية تتيح فرصا أكبر للحصول على أدلة وقرائن اإلثبات ومن ثمة فإن ،  تغيرات غير عادية
 .الكتشاف المبكر لألخطاءوا
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 الإطار العام لإشاكلية البحث

مختلف  تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور وأهمية تطبيق أساليب المراجعة التحليلية باالعتماد على
في نتائج عملية الثقة  وثانيا، مستوى أداء المؤسسات أوال، في تحسينالحديثة  األدوات والبرامج التقنية

  . هة نظر مختلف الجهات التي لها مصلحة بالمؤسسةالمراجعة من وج

 اآلليةارتباط المراجعة التحليلية في ظل المعالجة من هذا المنظور سنحاول دراسة عالقة أو 
 .بشكل خاص في الجزائر بشكل عام و عملية التدقيقن أداء يمدى تحسبللمعلومات 

االستخدام الكفء لعملية  لتحليلية لتحقيقاكمدخل للتدليل على إمكانية وأهمية استخدام المراجعة و 
يمكننا دراسة ومناقشة اإلشكالية المطروحة من على ضوء ما سبق التدقيق في ظل تكنولوجيا المعلومات، و 

 :التساؤل التاليطرح خالل 

   ؟في ظل تكنولوجيا المعلومات عملية التدقيقن أداء يالمراجعة التحليلية في تحسدور  ما هو

 :إشكالية البحث يتطلب األمر وضع التساؤالت الفرعية الموالية لإلجابة علىو 

 ؟التي تساهم في اكتشاف االخطاء الجوهرية بالمراجعة التحليليةما هي اهم النسب المالية المتعلقة  .1

 كيف يمكن لتطبيق المراجعة التحليلية أن يحسن من أوجه القصور الكامنة لتقنيات التحليل التقليدية؟ .2
 ؟المدققين الواضحة في جمع كل اإلشارات الحرجة عند تقييم نتائج المراجعة التحليليةوكذا صعوبات 

في كأسلوب من اساليب المراجعة التحليلية  تساهم الشبكات العصبية االصطناعيةكيف يمكن أن  .3
 ؟تحسين أداء عملية التدقيق 

لتقليدية في قدرتها أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يتفوق على األساليب اإلحصائية اهل  .4
 .؟التنبؤية ودقتها التصنيفية
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 فرضيات 

 :تتطلب معالجة اإلشكالية المطروحة وضع الفروض الموالية

 .اكتشاف األخطاء الجوهريةتساعد في كأسلوب من أساليب المراجعة التحليلية  الماليةالمؤشرات  .1

المعالجة االلية في ظل  دقيقعملية الت أداءفي تحسين  االصطناعيةالشبكات العصبية تساهم  .2
 .للمعلومات

أفضل للمراجعة التحليلية في التعرف على األخطاء  اداءيقدم أ تطبيق الشبكات العصبية االصطناعية .3
   .الجوهرية في الحسابات المالية

يتفوق على األساليب  االصطناعيةإحصائية على أن أسلوب الشبكات العصبية  داللةهناك  .4
  .دقتها التصنيفيةقدرتها التنبؤية و ة في اإلحصائية التقليدي

  ادلراسة أ مهية

الحسابات لم  تدقيقنظرا لحداثة موضوع البحث، فإن أغلب المراجع العربية المتخصصة في 
دراسة ومناقشة العديد من المواضيع  تتعرض له بالشرح والتفصيل، ومن هنا فإن هذا البحث يسهم في

في ظل تطور تكنولوجيا لهذا البحث هي انه تم ، واإلضافة المميزة ليليةالمتعلقة بالمراجعة التح والقضايا
طالع على الدراسات العلمية والميدانية في المراجعة، اإلومن خالل وفي حدود علم الباحثة المعلومات ، 

 الستخدام المراجعة التحليلية في عملية المراجعة في الجزائر،قليل من الدراسات التي تطرقت  تبين وجود
استخدام ظل خاصة في  في الجزائر حول هذا الموضوعاضافة علمية لذلك فإن هذه الدراسة تعتبر 

 . تكنولوجيا المعلومات

 مجتمعة في تأدية والمحاسبية  واإلحصائيةالدراسة في أن استخدام العلوم الرياضية  أهميةكما تكمن 
وبالتالي  .تع بدرجة عالية من الكفاءة والفاعليةسيلة تدقيق تتممن المراجعة التحليلية و  عملية التدقيق جعل 
القدرة على اكتشاف البنود : من خالل إبرازها الستخدامات تلك العلوم في مثال تأتيفإن أهمية الدراسة 

التي تحتوي على األخطاء، المساهمة في تحديد نطاق عملية التدقيق باالعتماد على نتائج المراجعة 
انجاز عملية التدقيق وبالتالي تخفيض التكاليف المترتبة عليها مما يزيد من  ، كذلك السرعة فيالتحليلية

  ... .أعمالهاتعزيز ثقة مستخدمي المعلومات من خالل بيان قدرة المؤسسة على االستمرار في 

 محاولةو  التدقيق عملية في المعلومات استخدام تكنولوجيا توضيح في الدراسة هذه أهمية تبرز
ولو  األسلوب هذا استخدامات مدى قياس وكذلك المجال، هذا في النظرية والتطبيقية المعرفة تعميق



 و

 

 أهم والبحث عن تحديد ،المؤسسات االقتصادية الجزائرية في قبل المدققين من بطريقة غير مباشرة
 .االتي تعوق تطبيقه الصعوبات

الشبكات العصبية  نموذجاستخدام من بين التكنولوجيات المطبقة في مجال المراجعة التحليلية  و
وما يمكن أن تقوم به تلك النماذج من دور  ،أداء عملية التدقيقفي ضبط األداء ورفع مستوى الصناعية 

 . في عملية التنبؤ والتطبيق والقياس والتطوير

أهم المحاوالت الفكرية في  في جانبها النظري في دراسة ومناقشة الدراسةهذه  أهمية إذن تتمثل
لك، بشكل خاص مع بيان أثر تغير العوامل البيئية على ذ المراجعة التحليليةجعة بشكل عام و مجال المرا

في أداء عملية الممثلة في الشبكات العصبية الصناعية مع إبراز أهمية تطبيق تكنولوجيا المعلومات 
 .التدقيق

الل تطبيق المراجعة التحليلية من ختوضيح كيف أصبحت ب هي تهتمجانبها التطبيقي ف فيأما 

 (بشكل عام وفي الجزائر بشكل خاص) عملية التدقيق أداء تحسين تساعد علىتكنولوجيا المعلومات 
،حيث جاء الجانب التطبيقي كمحاولة لتطبيق نماذج مختلفة للمراجعة التحليلية التقليدية بنزاهة و شفافية
اجعة التحليلية من اجل الرفع من كفاءة براز مدى فعالية األساليب المتطورة كدعامة للمر المنها والمتطورة 

  .فعالية عملية التدقيق

 أ هداف البحث 

 :التالية األهداف لتحقيق محاولة كونه في يخرج ال الموضوع هذا تناول من هدفنا إن

 لتشجيع الالزمة االقتراحات وتقديم قرب عن عليها والتعرف التحليلية المراجعة على الضوء إلقاء 

 .عند تأدية مهامه التحليلية المراجعة استخدام على اجع الداخلي أو الخارجيسواء المر  مراجعال

 االقتصادي  داءاأل تحسين في المراجعة التحليلية في ظل المعالجة اآللية للمعلومات أهمية إبراز
 .المؤسسة

 المراجعة  وجدوى ألهمية والمسيرين المؤسسات في القرار ألصحاب الوعي إلحداث محاولة
عملية تحسين أداء  مجال في وأهميته عامة، بصفة تكنولوجيا المعلوماتفي ظل  التحليلية
 .خاصة بصفة التدقيق

  فيه البحث في والتخصص الموضوع ألهمية الباحثين أنظار لفت محاولة. 

  في  تكنولوجيا المعلوماتتطبيق تشخيص واقع االعتماد على المراجعة التحليلية في ظل
 .ائريةاالقتصادية الجز  المؤسسات



 ز

 

 حدود ادلراسة 

، حيث  يمكن تقسيم حدود الدراسة إلى ثالثة مجموعات من الحدود المكانية والزمنية وأيضًا الفنية 
يتمثل  ، وبناًء على ذلك فمكان تطبيق الدراسة-بسكرة–الملح لوطاية تكرير مركب ب الدراسة الميدانية تتم

، والدائرة (المحاسبة العامة، المالية والصندوق: )ممثلة في دائرة المحاسبة والمالية والتي تضم ثالث خاليافي 
الدراسة التطبيقية الخاصة ب الفترة الزمنيةأما  (.التموين والتخزين، البيع) التجارية والتي تضم ثالث مصالح

 2113./31/12إلى غاية  2010 /11/11ممتدة من فهي بهذا البحث 

ع القول أنها تستخدم بنجاح في مجالين مختلفين ، نستطيالنسبة الستخدام الشبكات العصبيةوب
وهما التنبؤ والتصنيف وهي تحقق في ذلك درجات دقة مرتفعة وتتغلب فيها على األساليب اإلحصائية 
التقليدية، وتحتاج الشبكات العصبية في حالة التنبؤ على بيانات تاريخية في شكل سالسل زمنية، وفي 

مبيعات الخاصة بالمركب الملح لوطاية بسكرة، حيث تم الحصول على دراستنا هذه تم تطبيق التنبؤ بال
 .مشاهدة 84أي ما يمثل  0202إلى  0202المبيعات الشهرية في شكل سلسلة زمنية للفترة الممتدة من 

  املس تخدمةالبحث والوسائل مهنجية 

 تم ،الدراسة عليها تقوم التي الفرضيات صحة مدى اختبار ومحاولة البحث إشكالية على لإلجابة
 األدبياتمن خالل مراجعة  للموضوع النظري بالجانب يتعلق ما فيالوصفي على المنهج  االعتماد

والبحث فيها من خالل الكتب والمنشورات العلمية المختلفة التي تعرضت لإلطار العلمي  ،المحاسبية
 وفهم الحقائق تقرير مقام مع افقيتو  ألنه نظرا ،لمعايير المراجعة الدولية في بيئة تكنولوجيا المعلومات

خضاعه الموضوع مكونات     .والتفسير التوضيح من بشكل أبعاده جل وتحليل الدقيقة للدراسة وا 

للتعرف انات من المصادر المختلفة على البي ابعد حصوله ةم الباحثو قتحيث االستقرائي المنهج 
 .اختبار الفرضياتعلى أهم االتجاهات التي ترمي إليها المراجعة التحليلية و 

مركب تكرير  اختيار تم حيث الجزائرية، للمؤسسات العملي الواقع على الدراسة إسقاطمن اجل و 
 للموضوع النظري الجانب في تناوله تم ما لتطبيق كنموذج للمؤسسة الوطنية لألمالح التابعةالملح لوطاية 

وحدات إنتاجية و  06 على التي تحتوي و  الهامة اإلنتاجية المؤسسات أحد باعتبارها الواقع، أرض على
أكبر منتج و موزع جزائري للملح و يتواجد المقر ، كما تعتبر وحدات توزيع توجد على مستوى الوطن 04

المركب  وأن خاصة تسييرها آليات تحسين أجل من تسعى التيو  .بقسنطينة( المديرية العامة)االجتماعي 
 ركب مواكبة و التسيير طرق بتحديث التعجيل في هارغبت على دليل وهذا ISOتحصل على شهادة 

 الحديث اإلداري التطور



 ح

 

 منهجالذي يستند على تم استخدام المنهج التجريبي ( الميداني)التطبيقي بالجانب يتعلق فيماحيث 
من خالل االعتماد على الدراسة الميدانية والوثائق واإلحصائيات بهدف قياس العوامل المؤثرة دراسة حالة، 

التحليل اإلحصائي  مستندين في ذلك على أساليب ومن ثم التنبؤ بمسارها مستقبال،لى سلوك الظاهرة ع
تحليل المتطورة مثل ، مثل تحليل االتجاه، تحليل النسب المالية، وكذا المالية النسبنموذج التقليدية منها 

 .الشبكات العصبية االصطناعيةو  السالسل الزمنية االنحدار،

 ثالبحصعوابت 

 : يمكن ذكر أهمها في مايلي

 قلة المراجع ذات االهتمام األكاديمي والتطبيقي في الجزائر؛ 

  يمكن االعتماد عليها؛  في الجزائر انعدام وجود هيئات محاسبية متخصصة 

  والتدقيق؛قلة الندوات في مجال المحاسبة 

 أدى إلى افتقارها إلى  انعزال الجزائر عن المنظمات والجمعيات المحاسبية الدولية األمر الذي
  بتجارب الغير؛ االحتكاك 

 ادلراسات السابقة

على الرغم من أهمية موضوع الدراسة والدور المهم المتوقع الستخدام المراجعة التحليلية على عملية 
التدقيق خاصة في ظل تكنولوجيا المعلومات، إال أن هناك شحا في الدراسات المتعلقة بالموضوع في 

ربية خاصة تطبيق المراجعة التحليلية في بيئة تكنولوجيا المعلومات، ويرجع السبب في ذلك المكتبة الع
ربما إلى حداثة استخدام التكنولوجيا في البالد العربية، وهناك ندرة من الدراسات العربية التي تناول 

المراجعة التحليلية في حين اعتبرت استعماالت  ،استخدام تكنولوجيا حديثة في تطبيق المراجعة التحليلية
لألساليب التقليدية من المواضيع المهمة، والتي تناولتها باهتمام العديد من البحوث والدراسات األجنبية، 

من االصطناعية كما يوجد عدد قليل تناول موضوع البحث وحاولنا تخصيص جانب الشبكات العصبية 
 .التدقيق تكنولوجيا حديثة في مجالاجل تطبيق المراجعة التحليلية ك

 
 
 



 ط

 

شير إلى أن الفترة الزمنية التي شملها البحث المسحي ونحاول من خالل هذا الجزء من البحث أن ن
 : للدراسات السابقة كان على النحو التالي

 لى عام  0792فقد امتدت من عام  المراجعة التحليليةالنسبة للدراسات السابقة في مجال قياس ب وا 
التحليلية  المراجعةأول وصف لمفهوم و الدراسات التي ظهرت ، ويرجع ذلك إلى أن أول 0227

في بيان معيار المراجعة   AICPAظهر عن طريق المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين
 0792في عام   SAS.No. 54رقم

 إلى  0749النسبة للدراسات السابقة في مجال تطبيقات الشبكات العصبية فقد امتدت من عام ب
يرجع لظهور أول الدراسات التي استخدمت الشبكات العصبية في التطبيقات وذلك  0228عام 

 .Kinney 1987في دراسة  0749في عام الخاصة بمجال المراجعة التحليلية 
حسب الترتيب الزمني من االقدم إلى ويمكن إيجاز أهم األدبيات ذات العالقة بموضوع البحث  
 :على النحو التالياالحدث 

Biggs and Wild,1984 ،A Note on the Practice of Analytical Reviewدراسة  .1

  دراسة حول ممارسات المراجعة التحليلية
، كذلك معرفة طبيق إجراءات المراجعة التحليليةقام الباحثان بدراسة ميدانية تهدف إلى تحديد مدى ت

مدققا في الواليات  020على  العالقة بين خبرة المدقق واستخدامه لهذه اإلجراءات، وقد تم توزيع استبانه
المتحدة األمريكية، وتوصال إلى أن االستخدام األكبر كان لإلجراءات البسيطة، بينما جاء استخدام 

عالقة بين خبرة المدققين واستخدامهم للمراجعة الاألساليب الكمية المتطورة بنسب ضئيلة، وأظهرت الدراسة 
من أخطاء القوائم المالية يتم  % 82د المراجعون أن أكثر من التحليلية خصوصا المتطورة منها، بينما أفا

 .اكتشافها من خالل المراجعة التحليلية
 Cohen & Kinda, 1989،The Impact of Analytical Review Result, internal Controlدراسة  .2

Reliability, and Experience on Auditor’s use of analytical review    

مراجعة الاستخدام في  المدققونوخبرة الرقابة الداخلية، موثوقية ، و المراجعة التحليلية ئجنتا تأثير
 التحليلية
على  استمارةكذلك تم توزيع  ،مدققا بخبرات مختلفة 064قد استخدم أسلوب دراسة حالة بمشاركة  

المدقق على نتائج المشاركين، حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر نظام الرقابة الداخلية وخبرة 
حيث أجريت هذه الدراسة في أمريكا، وقد توصلت الدراسة إلى انه إذا كان نظام  ،المراجعة التحليلية

فإن ذلك يؤدي إلى ثقة  ،الرقابة الداخلية قويا، وهناك ثقة بالمعلومات المالية كما يتمتع المدققين بالخبرة



 ي

 

لى أن إجراءات المراجعة التحليلية يمكن أن تؤدي إلى التحليلية، كما توصلت الدراسة إ المراجعةبنتائج 
على  المدققزيادة وليس تخفيض تكاليف ونطاق عملية التدقيق، كما أشارت هذه الدراسة إلى أثر خبرة 

وتفسير نتائج  المدققاستخدام المراجعة التحليلية، والتي توصلت إلى وضوح أثر الخبرة على زيادة قدرة 
ذو الخبرة يكونون على قدرة من المعرفة بعدد  المدققينحليلية في التدقيق، حيث إجراءات المراجعة الت

كبير من أخطاء القوائم المالية، والتي قد يسبب حدوثها تغيرات غير عادية في نتائج إجراءات المراجعة 
 .  التحليلية مقارنة مع المراجعين الذين ال يملكون الخبرة

لمراجعة التحليلية ومدى استعمالها من قبل مدققي الحسابات في ، ا0770دراسة تركي راجي الحمود،  .3
 االردن دراسة استقصائية

وكذلك معرفة معوقات  ،للتعرف على استخدام المدققين األردنيين إلجراءات المراجعة التحليلية
كما يهدف إلى التعرف على مدى االسترشاد بدليل التدقيق الدولي المتعلقة  ،تطبيق هذه اإلجراءات

 021وقد تم توزيع . وأدلة التدقيق ومعايير المحاسبة الدولية بشكل عام ،بالمراجعة التحليلية بشكل خاص
، حيث خلصت الدراسة إلى أن المراجعة (استمارة 27)% 07استبيان على المدققين وبلغت نسبة الردود 

صا في المرحلة النهائية وخصو  ،التحليلية تشكل أهمية بدرجة أكثر من المتوسط في جميع مراحل التدقيق
للتدقيق، أن أكثر اإلجراءات استخدام هي التحليلي التفصيلي للحسابات، ودراسة عناصر المعلومات 
 ةالمالية  واتجاهاتها، تليها مقارنة المعلومات المالية مع غير المالية، واستخدام النسب المالية، وبالنسب

ف نظام الرقابة الداخلية صعوبة عمل مقارنات بسبب لمعوقات تطبيق المراجعة التحليلية فقد شكل ضع
  . عدم وجود معايير لكل صناعة

 Coakley.J.R  1996 ،Using Pattern Analysis Methods to Supplement Attentionدراسة  .4

Directing Analytical Procedures  

 جيه االهتمامفي تعزيز اإلجراءات التحليلية الخاصة بتو   استعمال طرق التحليل النمطي
جاءت هذه الدراسة لتحسين أساليب اإلجراءات التحليلية عن طريق تطبيق تكنولوجيا جديدة ممثلة 
في الشبكات العصبية االصطناعية ألداء نموذج يتميز بالتعرف على المؤشرات المهمة، والتي تولدها 

ية لحساب خمس نسب مالية اإلجراءات التحليلية، حيث تم اخذ أربع سنوات من تدقيق البيانات المال
المعتاد تطبيقها، أداء هذه النسب يطبق بطريقة مستقلة وفي توليفات ثم تم تقييمها باستخدام النقص 
المفترض لألخطاء الحالية وبعض األخطاء المادية، وطريقة الشبكات العصبية االصطناعية تقييم محتوى 

. تكاليف المختلطة والمستمدة من المعلومات النظريةالمعلومات لتوليفات النسب المالية باستخدام دالة ال



 ك

 

هذه الدراسة االستطالعية تقترح في انه استعمال الشبكات العصبية الصناعية لنماذج التحليل للتقلبات 
المرتبطة عبر العديد من المؤشرات المالية توفر مؤشرا أكثر موثوقية من وجود أخطاء مادية كال 

 .ذج التحليل، فضال عن توفير نظرة حول األسباب المعقولة للخطأاإلجراءات التحليلية أو نما
خلصت دراسته إلى أن استعمال نماذج  تقنيات تحليل كمكملة لإلجراءات التحليلية التقليدية سوف 

 تقدم أداء أفضل في التعرف على األخطاء المادية في الحسابات المالية
التحليلية ومدى استخدامها من قبل  ةالمراجعإجراءات : بعنوان 0771دراسة عماد محمد الباز،  .6

 مراجعي الحسابات في ليبيا،
 قد عنيت هذه الدراسة إلى معرفة مدى استخدام إجراءات المراجعة التحليلية بمستوياتها الثالثة

من قبل مدققي الحسابات في ليبيا، وبيان مدى إدراكهم لفوائدها ومعوقات ( وصفية، بسيطة، متطورة)
، وقد أشارت نتائج (استمارة 49) % 40استبيان وكانت نسبة االستجابة  026حيث تم توزيع . استخدامها

في ليبيا يستخدمون إجراءات المراجعة التحليلية غير الكمية بشكل جيد بينما  المدققينالدراسة إلى أن 
بية بين خبرة البسيطة بشكل متوسط في حين أن األساليب المتطورة متدنية جدا، وتبين وجود عالقة إيجا

كما أظهرت نتائج هذه الدراسة أن معظم المراجعين في . واستخدامهم إلجراءات المراجعة التحليلية المدققين
ام إجراءات المراجعة التحليلية واهم فوائد استخدام إجراءات ليبيا يدركون جيدا لفوائد ومعوقات استخد

المراجعة التحليلية انه يساعد على تحديد مجاالت المخاطر المتوقعة، وكذا تعزز النتائج التي تم التوصل 
إليها خالل اختبارات التفاصيل، كما أنها تساعد في القيام بفحص إجمالي شامل للقوائم المالية وبيان 

ا، أما فيما يخص تخفيض التكاليف إجابات العينة كانت منخفضة ما يفسر على معوقات مصداقيته
استخدام إجراءات المراجعة التحليلية التكلفة العالية للحصول على البيانات المطلوبة، ويالحظ أن دراسة 

 .    الباز تطابقت إلى حد كبير مع ما توصلت إليه دراسة عشا
دراسة مدى إلتزام مراقبي : ، بعنوان0774، تركي راجي الحمود، دراسة عدنان هاشم السامرائي .5

 طبيق إجراءات المراجعة التحليليةالحسابات في ليبيا بت
وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى اهتمام المدققين في ليبيا بالمراجعة التحليلية ومدى 

لتي تواجههم عند استخدامها، ومعرفة استعمالهم لها، وفي إي المواقع يتم استخدامها، وما هي العقبات ا
استمارة على  49مدى استرشاد المدققين بدليل التدقيق الدولي المتعلق بالمراجعة التحليلية، حيث تم توزيع 

اظهروا استخدامهم إلجراءات المراجعة ( استمارة 18) % 60المدققين، حيث بلغت نسبة االستجابة 
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، األمر الذي يدل على أن نسبة ليست بالبسيطة ال %11.1 التحليلية بشكل اكبر من المتوسط بنسبة
لعدم  % 41.0نسبة  أنلى المستوى المطلوب، كما أفاد عيصل اهتمامهم واستخدامهم للمراجعة التحليلية 

 ،االسترشاد بدليل المراجعة الدولي المتعلقة بالمراجعة التحليلية وأدلة التدقيق ومعايير المحاسبة الدولية
وهذا ما يشير إلى ضعف القواعد  ،لزامهم من قبل النقابة المهنية والمسئولين والمهتمينبحجة عدم إ

من المدققين ال يعتمدون على  %70.17ما نسبة  أناإللزامية لممارسة مهنة التدقيق،  كما بينت النتائج 
ام، فقد شكل ضعف التحليلية إذا كان نظام الرقابة الداخلية ضعيفا، وبالنسبة لمعوقات االستخد المراجعة

 . تحت المراجعة أهم تلك المعوقات المؤسساتاألنظمة المحاسبية، وضعف الرقابة الداخلية في 
 استخدام اإلجراءات التحليلية ألغراض مراجعة الحسابات؛:  بعنوان 0777دراسة حمادة  .7

تحتوي على هدفت هذه الدراسة إلى بيان كفاءة المراجعة التحليلية في تحديد البنود الممكن أن 
أخطاء، وبيان المراحل التي يمكن أن تستخدم فيها المراجعة التحليلية أثناء عملية التدقيق، حيث تم توزيع 

استمارة على المدققين،  وقد توصلت الدراسة إلى أن استخدام المراجعة التحليلية يساعد في تحديد  012
ود تالعب في القوائم المالية، أيضا إلى أن البنود التي يمكن أن تحتوي على أخطاء والتي تشير إلى وج

استخدام المراجعة التحليلية يقيم إجراءات التدقيق األخرى، وذلك عندما تؤيد نتائج المراجعة التحليلية 
نتائج المراجعة األخرى التي يقوم بها المدقق، كما أشار الباحث إلى أن استخدام المراجعة التحليلية يبدأ 

تدقيق، ويستمر في عملية التنفيذ وينتهي بالتأكيد من سالمة وموضوعية إجراءات مع مرحلة التخطيط لل
 .  التدقيق المستخدمة في تدقيق القوائم المالية المعدة من قبل اإلدارة

 .أدلة اإلثبات في عمليات التدقيق باستخدام الحاسب اآللي: بعنوان 0222دراسة المضف  .8
يب فحص السجالت والمستندات في حال استخدام هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسال

المؤسسة محل المراجعة األسلوب اآللي في تشغيل البيانات، وقامت باستعراض عدة أساليب منها أسلوب 
المراجعة حول الحاسب اآللي، وأسلوب المراجعة من خالل الحاسب اآللي، كما تحدثت هذه الدراسة عن 

مراجع في بيئة استخدام الحاسب اآللي، وتوصلت هذه الدراسة إلى المشاكل والصعوبات التي قد تواجه ال
 : مايلي

يحقق استخدام الحاسب اآللي في مجال العمليات المالية العديد من المزايا وتتمثل في توفير  -
المعلومات بدقة وسرعة مع تحقيق خفض في تكلفة تشغيل المعلومات، ولم يؤثر استخدام 

 .ألساسية لعمليات المراجعة مثل معايير المراجعة الدوليةالحاسب اآللي على المفاهيم ا



 م

 

أصبح لزاما على جميع المراجعين األخذ في االعتبار أثر استخدام الحاسب اآللي على الرقابة  -
المالية عند شروعهم بعملية المراجعة تطبيقا، لما جاء بمعايير المراجعة الدولية حول ضرورة بذل 

 .قيامهم بعملية المراجعة العناية المهنية الواجبة عند
 

 The Impact of Information Technology on Theبعنوان 2111Bierstaker and Burnabyدراسة .9

Audit Process : An Assessment The state of The Art And Implications For The Future  

 لمهارة والتطبيقات للمستقبل محاولة لتقرير طريقة ل: أثر تكنولوجيا المعلومات على عملية التدقيق

والتي وضحت أن التدقيق في المستقبل لن يعتمد على الوثائق الورقية بالشكل المألوف، طالما أن 
عمالء المدققون ينتقلون إلى األنظمة اإللكترونية، وفي ظل تطور برمجيات التدقيق بشكل يسمح للمدققين 

، ولتدقيق األنظمة اإللكترونية بشكل مباشر يجب onlineباستكمال معظم عمليات التدقيق بشكل مباشر 
على المدقق أن ينشئ برمجيات ليكون أداة أساسية في عملية التدقيق وجمع األدلة بشكل إلكتروني، وقد 
بينت هذه الدراسة األثر الحالي لتكنولوجيا المعلومات على عملية التدقيق وتناقش اآلثار المستقبلية 

لى التدقيق وهي على وجه الخصوص تزود بتفاصيل عن أثر تكنولوجيا لالتجاهات التكنولوجيا ع
 . المعلومات على التخطيط لعملية التدقيق واختباراتها وتوثيقها

 
 Electronically Auditing EDP System with the:  بعنوان Liang and Lin and Wu 2001دراسة  .11

Support of Emerging Information Technologies 

 لنظم معالجة البيانات إلكترونيا باستخدام تكنولوجيا المعلومات المتطورة  ييق اإللكترونالتدق
 ،CAATsمناقشة متطلبات تطبيق أساليب التدقيق المعتمدة على الحاسب إلى هدفت الدراسة 

وكيف أن بعض أساليب تدقيق الحسابات بمساعدة الحاسوب  بمساندة تكنولوجيا المعلومات الحديثة،
CAAT’s   قد تكون أكثر فعالية في االستخدام من خالل تقنيات المعلومات الجديدة واألكثر أهمية، ففي

هذه الدراسة تقترح طريقة جديدة نحو تدقيق الحسابات المعالجة إلكترونيا والتي تسمى تدقيق الحسابات 
 . اإللكتروني

  E-Auditingقيق االلكتروني كما استهدفت هذه الدراسة اقتراح مدخل التدقيق الجديدة يسمى التد
يا عبر االنترنت، حيث يتم تشغيل وتخزين لمدقق الحسابات مهام التدقيق الكترونيا وا عطيبمعنى أن ت

عمليات نظم المحاسبة لدى الشركة محل التدقيق االلكتروني، وأجريت الدراسة كدراسة ميدانية على أحد 
ض وفوائدها والمدينين بها لدى أحد البنوك التجارية مكاتب التدقيق فيما يتعلق بتدقيق حسابات القرو 

عبر االنترنت باالعتماد على برامج  ووفق هذه الدراسة يمكن تطبيق نموذج التدقيق اإللكتروني. بتايوان



 ن

 

مدقق  عالتدقيق اإللكترونية النمطية وأدوات تكنولوجيا المعلومات الحديثة السابق اإلشارة إليه، حيث يستطي
قواعد بيانات قسم االئتمان بالبنك ويطبق على هذه البيانات برامج  إلى ن يدخل اغيره  الحسابات دون

رسال المصادقات عبر االيم ويعد تقريراً  المراجعة النمطية ،  .ليباالستثناءات وا 

 Eija Koskivaara .Artificial Neural Network for Analytical Review in,2004دراسة  .11

Auditing   

  عصبيةاالصطناعيةللمراجعةالتحليليةفيالتدقيقالشبكاتال
 للمراجعةهدفت هذه الدراسة في البحث فيما إذا كانت الشبكات الصناعية العصبية مجدية كدعامة 

التحليلية في التدقيق، ومن أجل تحقيق هذا الهدف قامت الباحثة ببناء نظام يستند على الشبكات العصبية 
هناك مناهج  أنوقد بينت الباحث . حاسوب مع البيانات المحاسبية الشهرية الصناعية باعتبارها برنامج

الدراسات المتعلقة بالشبكات  أنمختلفة لبناء نظام الشبكات الصناعية العصبية، وتوصلت الدراسة إلى 
تكشف عن  أنها: ممثلة في  األهدافالتحليلية مجموعة من  للمراجعةالعصبية الصناعية في التدقيق تقدم 

، تدعم مبدأ االستمرارية، تطبيق تقييم مخاطر الرقابة اإلدارةف عن انحرافات شألخطاء المادية،  تكا
 بأتعابوكذا التنبؤ  تخفيض االختبارات التفصيلية، الداخلية، التعرف على مشاكل الضائقة المالية،

كثيرا  متنوعةة العصبية التدقيق بتطبيق الشبكات الصناعي أداءكما توصلت الباحثة إلى أن قياس . المدقق
من خالل حسابه من البيانات الحالية أو البيانات الحجمية، ولهذا  األداءوكذلك ليس دائما واضح، سواء 

ما اذا كانت طريقة الشبكات العصبية بشأن  األدلةالباحثة هو الحصول على المزيد من  أهدافواحدة من 
 . تقليدية مع القيمة الحاليةالصناعية هي أفضل من طرق المراجعة التحليلية ال

 ، بعنوان قياس أثر المعلومات المالية وغير المالية على أداء0228دراسة صادق أحمد مصطفى  .12
 . اإلجراءات التحليلية ألغراض تخطيط عملية المراجعة

 المدققتناولت هذه الدراسة قياس وفحص األهمية النسبية للمعلومات المالية وغير المالية عند قيام 
وقد تم استخدام دراسة حالة أو  خارجي بإجراءات المراجعة التحليلية في مرحلة تخطيط عملية المراجعة،ال

شير الباحث إلى أن إغفال كال النوعين يمراجعا شغل اغلبهم موقع المراجع األول،  و  27التجربة بمشاركة 
القوائم المالية، وتتمثل  على صياغة توقعات دقيقة لمفردات المدققمن المعلومات قد يضعف من قدرة 

التحليلية هما استخدام التقلبات  المراجعةالمساهمة األساسية لهذا البحث في أنه يناقش مرحلتين عند أداء 
غير المتوقعة في تحديد مستوى نطاق المراجعة، ومدى توليد الفروض فعندما توجد تقلبات غير متوقعة 

ومن ثم تتضمن  ،ولة ظاهريا لتفسير هذه التقلباتيكون من الضروري صياغة عدد من الفروض المقب
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وقد خلصت الدراسة إلى أن المدققين يركزون على . مجموعة الفروض السبب الصحيح لهذه التقلبات
المعلومات المالية بدرجة أكبر من المعلومات غير المالية عند قيامهم بتحديد المستوى الكلي لنطاق عملية 

عندما تشير المعلومات المالية  ،ون إلى توليد أو خلق عدد أكبر من الفروضوأن المدققين يميل. المراجعة
كذلك إن . أو غير المالية إلى حالة تدهور يكون أكبر مما لو كانت تشير هذه المعلومات إلى بيئة مستقرة

ير عدد الفروض التي يتم توليدها نتيجة المعلومات المالية يكون أكبر من تلك الناتجة عن المعلومات غ
 .      وزمالئه Cohenالمالية، ويالحظ أن دراسة مصطفى تطابقت إلى حد كبير مع ما توصلت إليه دراسة 

بناء نموذج لقياس أثر تكنولوجيا المعلومات على عملية : بعنوان 0221هاني عبد الحافظ العزب  .13
 .التدقيق الخارجي للبنوك التجارية واالستثمارية األردنية

لى تطوير نموذج لقياس أثر تكنولوجيا المعلومات على عملية التدقيق الخارجي تهدف هذه الدراسة إ
للبنوك التجارية واالستثمارية األردنية، وقد حددت الدراسة العناصر الرئيسية لمستوى تكنولوجيا المعلومات 

انة، وقد المستخدم لدى البنوك ومكاتب التدقيق، وقد اعتمدت الدراسة على بيانات جمعت من خالل االستب
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر للمستوى العام لتكنولوجيا المعلومات على عملية التدقيق الخارجي 
للبنوك التجارية واالستثمارية األردنية، وكذلك وجود أثر لمستوى تكنولوجيا المعلومات لدى البنوك 

لوجيا المعلومات لدى مكاتب التدقيق بمكوناته الثالث على عملية التدقيق، وأيضا وجود أثر لمستوى تكنو 
بمكوناته الثالث على عملية التدقيق، وما ميز هذه الدراسة تم تطوير نموذج  لقياس أثر تكنولوجيا 

 . المعلومات على عملية التدقيق الخارجي للبنوك التجارية واالستثمارية
 Eija Koskivaara,Intergrating Analytical Procedures Into The Continous 2007دراسة  .14

Audit Environment   تكامل اإلجراءات التحليلية في بيئة التدقيق المستمر 
التحليلية في بيئة التدقيق المستمر حيث بينة  هدفت الدراسة إلى إظهار كيفية دمج اإلجراءات 

هو الحصول على  الباحثة أن بيئة التدقيق تناقش من حيث مراحل التدقيق، أين لدور اإلجراءات التحليلية
أدلة للمراجع، حيث قارنت الباحثة بين أربع تقنيات مختلفة للمراجعة التحليلية للتوقع بقيمة المبيعات 
الشهرية، اثنين من هذه التقنيات كمية بسيطة، واثنين من التقنيات الكمية المتقدمة ممثلة في تحليل 

ارنة أن تحليل االنحدار والشبكات العصبية االنحدار والشبكات العصبية الصناعية، فبينت نتائج المق
الصناعية جيدة على حد السواء، وتطوير هذه األنواع من األدوات يعتبر أمر بالغ األهمية  لبيئة التدقيق 

 .المستمر، خاصة أن أغلب البيانات تتحول بين الشركات وأصحاب المصلحة في شكل إلكتروني



 ع
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 ،"المراجعة عملية أداء كفاءة رفع في التحليلية المراجعة

استبانه فبلغ عدد  062، حيث تم توزيع  الهاشمية األردنية المملكة في أجريت ميدانية دراسة هيو 
ء على بعض العوامل تسليط الضو  :إلى الدراسة هدفت وقد ،% 70بمعدل  012االستبيان محل التحليل 

المختارة التي من المتوقع أن تؤثر على كفاءة أداء عملية التدقيق، وهذه العوامل تتضمن أهداف المراجعة 
وقد . التحليلية، إجراءات المراجعة التحليلية، والمعوقات التي تحد من تطبيق إجراءات المراجعة التحليلية

لية الختبار فرضيات الدراسة، وأظهرت النتائج أن استخدمت الدراسة أساليب إحصائية وصفية وتحلي
مكاتب التدقيق تعتمد بشكل أساسي على إجراءات المراجعة التحليلية في عملياتها، كما أكدت على أهمية 

 التحليلية المراجعة أهداف بين عالقةهذه اإلجراءات في تعزيز نتائج التدقيق، وقد أظهرت كذلك وجود 
جراءاتها و   اإلجراءات معوقات بين عالقة، أما بالنسبة لمتغير المعوقات؛ فلم توجد المراجعة عملية كفاءةوا 

 المراجعة عملية كفاءة ورفع التحليلية
 ، الحسابات تدقيق في التحليلية اإلجراءات تطبيق مدى" بعنوان 0224 لنوايسة،دراسة ا .15

أهمية  مدى إلى التعرف إلى الدراسة هدفت وقد ،الهاشمي األردنية المملكة في أجريت ميدانية دراسة
، باإلضافة إلى الخارجي المدقق نظر وجهه من الحسابات تدقيق في التحليلية المراجعة تطبيقومعوقات 

دراسة أثر المركز الوظيفي وأتعاب التدقيق وخبرة المدقق على مدى تطبيق المراجعة التحليلية،، ولتحقيق 
 العديد إلى الدراسة خلصت وقدمدقق،   212من أصل  مدقق 42أهداف الدراسة تم توزيع استمارة على 

 :يلي ما أبرزها النتائج من
 كبير بشكل التحليلية المراجعة تطبيق أهمية يدركون األردن في المدققين إن. 
 في أهدافها تحقق كونها في األردنيين المدققين نظر وجهه من التحليلية المراجعة تطبيق أهمية تبرز 

 المساعدة ثم اإلضافية، التدقيق إجراءات وتنفيذ وقت تحديد ،العميل نشاط ةطبيع فهم في المساهمة
 .العميل تواجه قد التي المالية المشاكل اكتشاف على

 عال بشكل األردن في المدققين قبل من الكمية غير التحليلية المراجعة تستخدم. 
 عال بشكل المبسطة الكمية التحليلية المراجعة تستخدم. 
 بمستوياتها التحليليةالمراجعة  إلجراءات استخدامه ودرجة للمدقق الوظيفي المركز بين عالقة يوجد ال 

 ودرجة للمدقق الوظيفي المركز بين عالقة يوجد حين في ،المبسطة الكمية الكمية، غير المختلفة
 .المتقدمة الكمية التحليلية المراجعة إلجراءات استخدامه



 ف
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Financial Audit For The Valuation of Portfolio Performances – case of Financial 

Investment Companies  

التحليلية المستخدمة في التدقيق المالي لتقييم محفظة األداء دراسة حالة شركات االستثمار المالية اإلجراءات

الي للشركات االستثمارية المالية، بعمليات التدقيق الم القيامهذه الدراسة بأن مضمون اءت يث جح
التي تساعد المدقق في عملية إعداد  ،ترتكز على قياس مهم في مفهوم وأداء اإلجراءات التحليلية

قة بمحفظة األصول استنتاجات عامة بشأن أداء المحفظة المدارة، ولتقييم نوعية األنشطة اإلدارية المتعل
المالية، حدد الباحثان المؤشرات التالية والتي يمكن استخدام كإجراءات تحليلية لتقييم محفظة األداء،  

 :لتميزها بمستوى عالي من المالئمة المعلوماتية
 Rate of return on investment transactionsمعدل العائد على االستثمار -
 The weight of listed companies in the( المدارة)المسيرة الشركات المدرجة في المحافظ وزن -

portfolios managed 

 Turnover for a portfolio of financial assets دوران محفظة األصول المالية -
 Risk remuneration coefficient خطر معامل األجور -

باحث منهج من وجهة نظر الحظ ال ،وفي إطار موضوع بناء نظام للمؤشرات لتقييم محفظة األداء
وعلى الرغم من انه لم يكتشف فائدتها كإجراءات تحليلية، فإنها تستعمل في إشراك المدقق ،مديري المحفظة

المالي والتي أجريت في شركات االستثمار، أما من وجهة نظر المدقق المالي أن المراجعة التحليلية ترتكز 
ستثمار المالي، ويمكن تطبيقها بشكل فعال كإجراءات على مؤشرات مراجعة محفظة األداء لشركات اال

تقييم مخاطر في مرحلة الحصول على المعرفة وفهم المؤسسة وبيئتها، ومن أجل تقييم مخاطر األخطاء 
الجوهرية للبيانات المالية، وكانت نتائج البحوث ودور التدقيق في األنشطة المتعلقة بمحفظة األداء التي 

ستثمار المالي قد انعكست على كل نوع من أنواع اإلجراءات التحليلية المقترح حصلت عليها شركات اال
  .استخدامها في أعمال التدقيق
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 : هذه الدراسةأما اإلضافة التي تقدمها 
كل الدراسات السابقة العربية واألجنبية منها والتي تم استعراضها تمت في دول أخرى غير الجزائر، 

بين البيئات التي تمت فيها تلك الدراسات من حيث الممارسة والتشريعات وغيرها بالتالي فهناك اختالف 
حسب علم  –من العوامل وبين البيئة التي سيتم فيها إجراء هذه الدراسة، وخصوصا أن هذه الدراسة 

استخدام موضوع المراجعة التحليلية في ظل تعتبر من أوائل الدراسات الجزائرية التي تناقش  -الباحثة
خاصة وان معيار  ،وذلك بتطبيق الشبكات العصبية كدعامة للمراجعة التحليلية ،كنولوجيا المعلوماتت

المراجعة التحليلية غير مطبق في الجزائر، فجاء هذا البحث إلبراز أهمية هذا  102المراجعة الدولي 
هذه الدراسة استكماال  ، كما تأتيالمعيار في عملية التدقيق من حيث الكفاءة والفعالية لعملية التدقيق

من اجل  للدراسات السابقة حيث تناولت متطلبات تطبيق المراجعة التحليلية في ظل تكنولوجيا المعلومات
 الرفع من كفاءة وفعالية أداء عملية التدقيق

دراسة تهتم بتقييم المراجعة التحليلية للقوائم المالية من عدة جوانب سواء من ناحية كذلك هذه ال
أو تخطيط عملية الجوهرية واألخطاء المحتملة في القوائم المالية،  األخطاء، الكشف عن إلفصاحامستوى 

أو التنبؤ باألرصدة وتحليل النسب، التدقيق من حيث الوقت والنطاق أو تخفيض تكاليف عملية التدقيق، 
  .في حين تناولت اغلب الدراسات السابقة جانب واحد أو اثنين فقط

 حمتوى البحث

سيتم في الفصل  أربع فصول،جابة على التساؤالت المرتبطة بإشكالية البحث، تم تقسيمه إلى ولإل
في مراحل تطوره  يبين ،األول تناول مناقشة المفاهيم األساسية للمراجعة التحليلية من منظور تاريخي

ستوياتها الثالث بمالتحليلية  المراجعة أهمية إجراءات، كما تم التطرق إلى المحاسبة المعاصرةأدبيات 
كان هناك أية  إذاوكذا التعرف على أهم التقنيات المستخدمة ومعرفة فيما  ،(متطورةوال وصفية، بسيطة)

والدور الذي تلعبه في الرفع من كفاءة وفعالية  ،مشاكل أو عوائق تحد من استخدام اإلجراءات التحليلية
  .عملية المراجعة

المراجعة عملية دام تكنولوجيا المعلومات كمدخل لتحسين استخأهمية  عرضالفصل الثاني وتم في 
 التدقيقوالبيانات الدولية التي جاءت تتحدث حول مهنة  المعاييرأهم  دراسةمن خالل ، والتدقيق التحليلية

اهتمت الهيئات والمنظمات المهنية الدولية بتوفير األسس المتعلقة ، حيث  تكنولوجيا المعلومات ظل في
الذي اصدر مجموعة من  ، وتكنولوجيا المعلومات، وخصوصا االتحاد الدولي للمحاسبين بيئةفي  بالتدقيق



 ق

 

معايير وبيانات المراجعة الدولية، بعضها متعلق مباشرة بالتدقيق في ظل تكنولوجيا المعلومات، والبعض 
 . اآلخر غير مباشر ويتضمن اإلشارة إلى موضوع تدقيق تكنولوجيا المعلومات

ن أوجه القصور الكامنة لتقنيات التحليل التقليدية، وكذا صعوبات المدققين الواضحة يحستن أجل وم
كمحاولة لتحسين الفصل الثالث جاء  في جمع كل اإلشارات الحرجة عند تقييم نتائج المراجعة التحليلية

ألداء  ،األساليب التحليلية من خالل تطبيق تكنولوجيا جديدة ممثلة في الشبكات العصبية االصطناعية
، من خالل مراجعة العديد من نموذج يعرفنا على مؤشرات التحقيق التي تولدها المراجعة التحليلية

الدراسات التي تناولت استخدامات الشبكات العصبية االصطناعية للمراجعة التحليلية من خالل مجاالت 
 التطبيق 

 فايالتحليلياة  للمراجعاة تطبيقاات للدراسة الميدانية، وهو عباارة عان مخصص  فهوالرابع الفصل أما 
 جالنماااوذ بعاارضنسااتهل الفصااال ، حياااث واقااع مركاااب تكرياار الملاااح لوطايااة فاااي ظاال تكنولوجياااا المعلومااات

المناسابة، ومان تتطلاب تحدياد األسااليب اإلحصاائية عملياة قيااس أي ن إفا، وكما هو سائد المالي للمؤسسة
نمااذج للتحليال النمطاي لتعزياز  أربعتم اقتراح خدامها، تحديد حزم البرامج الجاهزة التي سوف يتم استتم ثم 

التقليدية منهاا والمتطاورة إلباراز دور المراجعاة التحليلياة فاي تحساين أداء عملياة التادقيق  ؛المراجعة التحليلية
من خالل استخدام نموذج التحليل النمطي للنسب المالية، وكذلك تدعيم الدراسة عان طرياق المفاضالة باين 

 يمكانوكياف  في التنباؤ بالمبيعاات، والشبكات العصبية الصناعية ، السالسل الزمنيةيل االنحدارتحل نماذج
فااي دعاام وتعزيااز فعاليااة عمليااة تساااهم لألساااليب اإلحصااائية الكميااة المتطااور كدعامااة للمراجعااة التحليليااة 

 .التدقيق والرفع من كفاءتها

توصال إليهاا وتوصايات الدراساة تام اللتاي النتاائج االتاي تضامنت عارض الخاتماة تضمن البحاث  اأخير و 
ماان نتااائج ومااا مااا توصاال إليااه البحااث  ىية التااي يمكاان تقااديمها اعتمااادا علاامااع عاارض للدراسااات المسااتقبل

 .عرض إليه من توصيات
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 تمهيد

تعتبر المراجعة التحليلية أحد االختبارات األساسية التي يقوم بتنفيذها مراجع الحسابات لتخفيض 
نطاق االختبارات التفصيلية لألرصدة، وذلك من خالل القيام بتقييم المعلومات المالية، ودراسة العالقات 

ع الحسابات والتأكد من معقولية أرصدة فيما بين البيانات المالية وغير المالية، ومع توقعات الزبون ومراج
 .الحسابات والبيانات األخرى، وكذلك التقليل من الوقت والجهد الالزمين لعملية التدقيق

التحليلية أحد االختبارات األساسية التي يقوم بتنفيذها مراجع الحسابات المراجعة تعتبر إجراءات  
ودراسة  ،من خالل القيام بتقييم المعلومات المالية وذلك ،لتخفيض نطاق االختبارات التفصيلية لألرصدة

ومع توقعات الزبون ومراجع الحسابات والتأكد من  ،العالقات فيما بين البيانات المالية وغير المالية
 .والجهد الالزمين لعملية التدقيق معقولية أرصدة الحسابات والبيانات األخرى، وكذلك التقليل من الوقت

ه اإلجراءات في مرحلة التخطيط إلزاميا، ويهدف بشكل أساسي إلى الحصول ويعتبر القيام بهذ
على فهم لنشاط العميل وتمكين المدقق من تقييم مخاطر وجود تحريفات مادية في البيانات المالية، 

 .   وبالتالي توجيه المدقق إلى األمور التي قد تحتوي على تحريفات مادية

 : تاليةلذلك يتضمن هذا الفصل العناصر ال

 ؛مفهوم إجراءات المراجعة التحليلية 
  ؛المراجعة التحليليةأهداف 
  ؛التحليليةالمراجعة توقيت استخدام 
  ؛التحليليةالمراجعة أهمية 
  ؛التحليليةالمراجعة أنواع 
  ؛أساليب المراجعة التحليلية 
  ؛التحليليةالمراجعة العوامل المؤثرة في مدى االعتماد على 
  ؛التحليليةاجعة المر خطوات استخدام 
 ؛الصعوباتو معوقات ال 
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 إملرإجعة إلتحليلية إ جرإءإتمفهوم  1.1

التحليلية من عدة جوانب، فقد تم تعريفها في أدبيات المراجعة  إجراءاتلقد تم تناول مفهوم 
 1: المحاسبة بمصطلحات مختلفة منها

ق لتوقع حالة المنشاة تحت التدقيق، تنطلق من المقاييس العامة التي يعتمد عليها المدق: المراجعة القياسية
 .حيث يضع برنامج التدقيق استنادا لذلك

األخرى، أو تقييم  المؤسساتبالمقارنة مع  المؤسسة كفاءةنظرا ألهميتها بتحديد مستوى  :مراجعة الكفاءة
ختلفة الم اإلداريةمن خالل نشاطها السابق، إضافة إلى قيامها بتقييم أداء المنشاة ومستوياتها وضعها 

 .    ولذلك سمية مراجعة الكفاءة

العديد من المصطلحات التي تستعمل لوصف المراجعة التحليلية في المحاسبية األدبيات تشير  
في هذا  2،األدلة التحليليةالتحليلية، المراجعة إجراءات المراجعة التحليلية، التدقيق مثل التدقيق التحليلي، 

والتي شامل لألصناف المختلفة لإلجراءات التحليلية كمصطلح  يليةالمراجعة التحلالبحث سوف نستعمل 
   .تنتج األدلة التحليلية لمراجع الحسابات 

قد أشارت العديد من الدراسات التي أجريت في الواليات المتحدة األمريكية بعد تدقيقها ألوراق 
ل المدققين، إضافة إلى عمل عدد من المدققين، بأن المراجعة التحليلية تستعمل بشكل موسع من قب
ن معظم األخطاء تقريبا ألتأكيدها لفعالية المراجعة التحليلية في كشف األخطاء التي تتطلب التعديل، 

 3.شكل أولي باستعمال هذه اإلجراءاتتكشف ب

 المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيينمن طرف التحليلية ظهر  المراجعةأول وصف لمفهوم 
AICPA  رقمار المراجعة في بيان معيSAS. N

o
عن  أقسامهرد في احد و والذي  0791في عام   54 .

إلى إجراءات تحليلية من قبل  المراجعة التحليليةإجراءات  مصطلححيث تم تغيير لتحليلية، ا المراجعة
 وذلك عند تضمينها كأحد االختبارات التي يستخدمها المراجع 65،4الواليات المتحدة في بيان المعيار رقم 

                                                           
 3اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد . -دراسة ميدانية–أمهية تطبيق إجراءات املراجعة التحليلية يف رفع كفاءة أداء عملية التدقيق .امحد عبد الرمحان املخادمة، حاكم الرشيد،  1

 .484ص  ،494-484: ص ص،  (7002)،4 العدد
2
 Eija Koskivaara , Intergrating Analytical Procedures Into The Continous Audit Environment, Journal of 

Information Systems and Technology Management, Published by: TECSI FEA USP ,Vol. 3, No. 3,)2007(, : 331-

346 , P 334 
، التعاون الصناعي يف -دراسة ميدانية -دراسة مدى التزام مراقيب احلسابات يف اجلماهريية الليبية بتطبيق إجراءات املراجعة التحليلية.ركي راجي احلمود،عدنان هاشم السامرائي،  ت 3

 40ص ، (9988)يوليو ،  99، 23اخلليج العريب، العدد 
4 Lie Dharma Putra,  Analytical Procedures-in-auditing ,  http://accounting-financial-tax.com  (date of visite 
October /16/2013)  

http://accounting-financial-tax.com/


4 

 

والذي استخدم  األمريكيللحصول على أدلة اإلثبات التي يستلزمها المعيار الثالث من معايير المراجعة 
تحليل النسب المالية واالتجاهات الهامة وفحص أي  بأنهاوعرفها  إجراءات المراجعة التحليليةاصطالح 

لتقليدية وعلى وجه التحديد ، فاإلجراءات التحليلية تمثل تطورا لمداخل المراجعة ا1تغيرات غير عادية
والذي يقوم على أساس التمعن في األرقام التي تتضمنها  Scanning auditing ةأالنتقادي المراجعة

مختلف الحسابات، والتي تمكن المراجع من اكتشاف الجوانب الشاذة أو غير العادية التي قد ال تظهرها 
    . لة اإلثباتغيرها من الوسائل التي يستخدمها المراجع في جمع أد

( 32SAS)في بيان معيار المراجعة   AICPA أشار  المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين قدو 
تم عبارة عن مجموعة من االختبارات التي "التحليلية المراجعة إلى أن إجراءات  0791الصادر سنة 

ذه البيانات، وتحديد مدى اعتماد على البيانات المالية، من خالل دراسة ومقارنة العالقات بين ه هاقيتطب
اختبارات تفاصيل العمليات واألرصدة والتي تتكون من خالل  األساسية ةالجوهريختبارات االعلى  المراجع

تطبيق إجراءات  (32SAS) يكن إلزامي، ولم 2الجمع بينهماالمراجعة التحليلية أو من خالل أو من خالل 
االعتماد على اختبارات التحقق بل ترك األمر لتقدير المراجع المراجعة التحليلية، كما لم يحدد نسبة 

ألزم  ( 32SAS)لكن وحكمه الشخصي بناء على تقييمه للكفاءة والفعالية الختبارات المراجعة األخرى، 
  .عندما يتم تطبيق إجراءات المراجعة التحليلية المراجع أن يبحث في التقلبات الهامة التي تم التعرف عليها

من  Substantive Testeالجوهرية  ختباراتاالأن اعتماد المراجع على هذا التعريف ويوضح 
  3:خالل أداء مستويين عامين

  ؛واألرصدةاختبارات التفاصيل للعمليات 
 المراجعة التحليلية؛ إجراءات 
 ؛أي توليفة من هذين النوعين من االختبارات اإلثباتية 

في أدبيات االتحاد الدولي  (Analytical Proceduresاإلجراءات التحليلية )تم استحداث مصطلح 
معيار المراجعة الدولي  بإصدارعندما قام االتحاد الدولي للمحاسبين  ،0712سنة  IFACللمحاسبين 
ISA 12  اإلجراءات التحليلية تشمل على دراسة النسب واالتجاهات المهمة :  أنوالذي ينص على

معيار الدولي على أهمية استخدام المراجعة هذا الوقد أكد . عاديةوالبحث في التغيرات والعناصر غير ال
  .التحليلية في عملية مراجعة الحسابات

                                                           
 939، ص (9982)،  (، جويلية44العدد )اإلدارة العامة،  متكامل ألداء املراجعة التحليلية، حنو منهج  جنيب اجلندي  1
، 34دراسات العلوم اإلدارية، اجمللد . مدى تطبيق اإلجراءات التحليلية يف تدقيق احلسابات، دراسة ميدانية من وجهة نظر املدقق اخلارجي يف األردن .النوايسه إبراهيمحممد    2

 97ص  ،(7008) ، 9العدد
3 AU Section 329 Analytical Procedures Source: SAS No. 56; SAS No. 96. This section is effective for audits of 

financial statements for periods beginning on or after January 1, 1989, P 334-335   
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 التحليلية من خالل معيار المراجعة  اإلجراءاتقام المعهد باستخدام اصطالح  0711وفي عام 
SAS 56

  تقييم للمعلومات : " هاأنعلى ( االختبارات التحليلية)وبموجبه تم تعريف اإلجراءات التحليلية
المالية يتم من خالل دراسة العالقات الممكنة بين البيانات المالية وبعضها البعض وبينها وبين البيانات 

، أي أنه يتم من خاللها 1"ويتم من خاللها مقارنة القيم المسجلة بالدفاتر مع توقعات المراجع ،غير المالية
 عات المراجعمقارنة القيم المسجلة بالدفاتر مع توق

كما وسع هذا البيان دور المراجعة ، تم حذف كلمة المراجعة SAS 56المالحظ أنه بموجب و 
جعل تطبيق هذه اإلجراءات واجبة في مرحلتي التخطيط والمراجعة التحليلية في عملية المراجعة، حيث 

ولم يلزمه باختيار أنواع  ،النهائية، مع ترك الحرية للمدقق نفسه في اختيار اإلجراءات التي يراها مناسبة
على ضرورة استمرارها كإحدى أشكال االختبارات  وأكد، معينة من اإلجراءات في المراحل المختلفة

 .  األساسية

أكد على أن إجراءات المراجعة التحليلية يمكن أن  0711لسنة  *65كما أن بيان المراجعة رقم 
الجوهرية، ومما يزيد من جاذبية استعمال المراجعة تكون أكثر فاعلية لتحقيق بعض أهداف االختبارات 

  2التحليلية، هو المنافسة على أجور التدقيق وحوسبة الوظائف المحاسبية

هو  0791لسنة  32رقم  الهدف األساس من المراجعة التحليلية كما يبين المعيار الدولي يعتبر 
تلك العالقات غير المتوقعة للتركيز على تحليل العالقات بين قوائم البيانات المالية، والتعرف على "

إلى ، ويمكن للمراجع استخدام طرق مختلفة لتحقيق هذا الهدف، تتراوح بين المقارنات البسيطة "فحصها
 . التحليالت المعقدة التي تستعمل تقنيات إحصائية متقدمة

بأنه   32م المعيار الدولي رق فيما جاء على Grobstein Loeb and Neary  (1985 )وقد علق 
إلى مثل هذه اإلجراءات  أشارعلى الرغم من عدم تعرضه إلجراءات محددة في المراجعة التحليلية فقد 

بإمكانها أن تزود المدقق بنوع من األدلة الثبوتية الكافية والمطلوبة بناء على معايير التدقيق المتعارف 
لمدقق أن يختار بحرص تلك العالقات التي على ا والكفاءةولتحقيق أكبر قدر ممكن من الفعالية . عليها

 3.تعطي نتائج ذات معنى

                                                           
   اإلجراءات التحليلية  إىلوقد اختصر مصطلح إجراءات املراجعة التحليلية  9928الصادر سنة  73وحل حمل املعيار رقم  9988صدر هذا املعيار عام  
 744ص  (2000 )، دار املريخ للنشر،الرياض: ترمجة حممد عبد القادر الديسطي، اململكة العربية السعودية .املراجعة مدخل متكامل،  .فني ارينز، جيمس لوبكال  1

*
 Statement of Auditing Standard (SAS) No. 56 was issued by the ASB (= Auditing Standards Board) in 1988 

 49رجع السابق، ص نفس امل 2

 اإلنسانيةرسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الدراسات العليا للعلوم . مداها وفوائدها وعوائقها: األردنالتحليلية يف تدقيق احلسابات يف  اإلجراءاتاستخدام . خالد حممد عشا   3
 .94، ص 9997-9999، األردنيةواالجتماعية، اجلامعة 
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 ،03 رقم إرشاد المراجعة الدولي بتعديل (IFAC)قام االتحاد الدولي للمحاسبين  0711وفي سنة 
معلومات للتقييم  " بأنها: هاويعرف ،المسمى نفس تحت(ISA.NO. 520) الدوليالمراجعة  معيارليصبح 

اإلجراءات  تشملل معقولية العالقات فيما بين كل من البيانات المالية وغير المالية، المالية من خالل تحلي
المعلومات األخرى ذات  مع التي تتعارضو  التي تم تحديدها أو العالقات بحث التقلبات أيضا التحليلية
 1.القيم المتوقعة التي تختلف إلى حد كبير عن أو الصلة

للمحاسبين  األمريكي المعهد عن الصادر السابق لتعريفمكمل ل جاء التعريفيالحظ في هذا 

تقارب في مجمل  وهناك ،8811سنة  SAS.N°. 56المراجعة  معايير نشرة في والوارد، القانونيين
 أخرىمن جهة و التعاريف، من جهة أنها تشدد على دراسة العالقات بين المعلومات المالية وغير المالية، 

 .األرصدةفي أرصدة الحسابات للتأكد من صحة هذه  التقلبات غير العاديةدراسة 

قد ركز على  SAS.No. 56كما يتضح من التعاريف أن المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 
يركز على كل من  ISA.No. 520الهدف من إجراءات المراجعة التحليلية، بينما نجد أن المعيار الدولي 

 . ية، لذلك فإن التعريف الثاني اعم واشمل من التعريف األولطرق وأهداف إجراءات المراجعة التحليل

IAASB الدولي والضمان التدقيق معايير مجلس وحسب ما جاء به
طرق عديدة يمكن  أن 2

المقارنات المعقدة وذلك باستخدام  إلىالتحليلية تتراوح بين من مقارنات بسيطة  اإلجراءاتاستعمالها في 
 تقنيات إحصائية متقدمة

المجمع  تقاريرالتحليلية قد تطورت وتم مناقشتها من قبل المراجعة  إجراءاتنالحظ أن وهنا 
 3: على النحو التالي AICPAاألمريكي للمحاسبين القانونيين 

- , 1977,SAS No. 21" القطاعمعلومات" ،“Segment Information.”  
- SAS No. 23 ،1978,،" إجراءات مراجعة تحليلية “Analytical Review Procedures.”. 
- SAS No. 36،1981،"مراجعة المعلومات المالية المرحلية"،“Review of Interim Financial Information.” 
- SAS No. 39 ،1981,،” أخذ العينات التدقيق ،"“Audit Sampling. 
- SAS No. 56 ،1988 ،اإلجراءات التحليلية ،”Analytical Procedures”. 

                                                           
1
 : أنظر إلى  

-  International Federal Accounting (IFAC). Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, 

Other assurance, and Related Services Pronouncements. Parti I, New York, (2010). p 387. 

-  AU-C Section 520, Analytical Procedures, Audit Evidence, Effective for audits of financial statements for 

periods ending on or after December 15, 2012 Source: SAS No. 122P 1826 
2
 International Auditing and Assurance Standards Board :IAASB. Handbook of International Quality Control, 

Auditing, Review, Other assurance, and Related Services Pronouncements. Parti I, New York: published by 

IFAC , (2012)، P 438  
3
 Lie Dharma Putra,  Analytical Procedures-in-auditing , http://accounting-financial-tax.com October /16/2009, 

http://accounting-financial-tax.com/category/financial/
http://accounting-financial-tax.com/
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- SAS No. 59 ،1988 ، ةنظرة المدقق من قدرة الكيان على االستمرار كمؤسسة مستمر ،"The 

Auditor’s Consideration of an Entity’s Ability to Continue as a Going Concern.”  

من التعاريف السابقة تجدر اإلشارة إلى أن هناك عددا من المسميات المستخدمة للتعبير عن 
إجراءات المراجعة التحليلية إذ توجد العديد من المصطلحات مثل المراجعة التحليلية، اإلجراءات التحليلية، 

الفحص التحليلي لكنها  إجراءاتالتحليلي، إجراءات التدقيق التحليلية، االستعراض التحليلي، التدقيق 
 .مسميات تستخدم للداللة على نفس المفهوم

التحليلية، ونستقرئ كذلك  اإلجراءاتنستخلص من الفقرات السابقة التطور السريع في مفهوم كما 
ر تدقيق جوهري اختبا أنهاليلية المراجعة التحإجراءات من التعاريف السابقة وفق سياقها التاريخي أن 

يتم عن طريق دراسة ومقارنة العالقات الواضحة والمتوقعة بين البيانات المالية وغير  ،للمعلومات المالية
وذلك باستخدام أساليب وأدوات مختلفة، تبدأ باإلجراءات والمقارنات البسيطة المتمثلة باالستفسار  المالية،

جراءات ال إلى إجراءات متطورة ومعقدة تستخدم األساليب اإلحصائية ،تحليالت البسيطةوالمناقشة والبحث وا 
وذلك بهدف الحصول على درجة ثقة من خالل توفير أدلة إثبات كافية ومناسبة  ،والرياضية المتقدمة

 .لتحقيق أهداف المراجعة

 إلتحليلية إملرإجعةأ هدإف   1.1

 التحليلية، تلك المحاولة التي قام بها المراجعة فأهداالمحاوالت العلمية التي بذلت لتحديد  أهممن 
1االتحاد الدولي للمحاسبين 

IFAC رقم  في المعيار الدوليISA 520 ، مجمع المحاسبين القانونيين كذا و
 المراجعة إجراءات استخدام أن 65SAS 2رقم وذلك حسب ما جاء في المعيار  AICPA األمريكي
 :  الموالية غراضاألتحقيق  في يساعد لمراجعةا ومكتب المراجع  قبل من التحليلية

  التحليلية؛ اإلجراءاتالحصول على أدلة تدقيق موثوقة وذات عالقة عند االنتفاع من 
 المستخدمة في  األخرى المراجعة إجراءات ومدى قيتتو  ،طبيعة تخطيط في المراجع ساعدةم

 عملية المراجعة؛
  تأثير وفعالية أكثر من االختبارات التفصيلية كإجراءات جوهرية عندما يكون استعمالها ذات

 المالية؛ لقوائمل خاصة لتأكيدات االكتشاف مخاطرلتخفيض 

                                                           
1
 International Federal Accounting (IFAC). Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other 

assurance, and Related Services Pronouncements. Parti I, New York, Para 3, (2010).  P434 
2
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).. Statement on Auditing Standards No 23. New 

York : AICPA (1978),P 323.    

http://accounting-financial-tax.com/career/auditor/
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  مراحل عند المالية قوائملل شاملة نظرةكالتحليلية قرب نهاية عملية التدقيق  بالمراجعة والقياموضع 
 ؛التدقيق لعملية النهائي الفحص

ر إلى أن المراجعة التحليلية يمكن استخدامها لهدفين هما سبق أن المعايير المهنية تشي يتضح مما
توجيه االهتمام وتقليص االختبار، ولتوجيه االهتمام المدقق يستخدم المراجعة التحليلية كوسيلة تشخيص 
للتعرف على احتمال لألخطاء الجوهرية، ولتقليص االختبار نقصد به أن المراجعة التحليلية تستعمل 

 .لتبرير االرتفاع أو االنخفاض إلجراءات التدقيق األخرىكاختبارات جوهرية 

 :أهداف المراجعة التحليلية تتلخص في مايلي 1كما بين تركي الحمود

 ؛فهم عمليات العمل وتحديد المجاالت التي تمكن فيها المخاطر 
  ؛واألرصدةتقييم مدى اختبار العمليات 
 ؛تحديد المجاالت التي تستلزم تدقيق إضافي 
 ؛عزيز نتائج التدقيقتثبيت وت 
  ؛الشاملة للمعلومات المالية اإلجماليةالمراجعة 
  فعالة في كشف األخطاء التي تتطلب التعديل حيث أن نصف األخطاء تقريبا تكتشف بشكل أولي

 عمال هذه اإلجراءات السهلة نسبيا؛باست

المؤسسات الصغيرة في دليل استعمال معايير التدقيق الدولية في تدقيق  2نجيب سفايحي كما أشارو 
لتحديد تستخدم كإجراءات تقييم المخاطر  التحليلية المراجعةأن  :IFACوالمتوسطة والصادرة عن 

المعامالت، : على سبيل المثالومراجعة الحسابات، وتتمثل  على القوائم المالية التي لها تأثير القضايا
  .واالتجاهات غير عادية، والنسبواألحداث، والمبالغ 

  3:اإلجراءات التحليلية الستخدام األهداف األساسية ن منانوعان آخر  هناك كما أن

في البيانات المالية وهذا يتوافق مع  تأكيداتدلة اإلثبات على الالمصدر الرئيسي ألأنها تمثل  ،أوال
  .الجوهرية اإلجراءات التحليلية

                                                           
،  7واالقتصاد، جامعة قطر، العدد  اإلدارة، دراسة استقصائية، اجمللة العلمية لكلية األردناملراجعة التحليلية ومدى استعماهلا من قبل مدققي احلسابات يف . احلمود، تركي راجي  1

 748ص (9999)، 728-744ص ص 
2
 International Federal Accounting: (IFAC). Guide Pour L’utilisation des Normes Internationales d’Audit dans 

l’Audit des Petites et Moyennes Entreprises , traduction en français du «  Guide to Using Internatinal Standards 

on Auditing in the Audit of Small- and Medium sized Entities », traduction faite par les soins et sous l'unique 

responsabilité , Néjib SFAYHI, .(2007)، p 78 
3
 Idem                     
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 .التدقيقعملية  يةقرب نها في نهاية أو للبيانات المالية شامل تدقيق إلجراء، ثانيا

ية ترتكز على ثالث أهداف رئيسية، ويمكن التحليل المراجعة أهدافترتيبا على ما سبق، فإن 
 : في النقاط الموالية استعراضها

 .التحليلية كإجراءات لتقييم المخاطر المراجعة .0

 مؤسسةتحليلية كإجراءات تقييم للمخاطر للحصول على فهم للال المراجعةتطبيق  المدققيجب على 
 إجراءاتوتساعد في تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية من أجل تحديد طبيعة وتوقيت ومدى ، وبيئتها

التحليلية المطبقة كإجراءات تقييم للمخاطر كال من  المراجعةتستخدم كذلك و ، اإلضافية المراجعة
 1.المعلومات المالية وغير المالية

فهم املنشأة وبيئتها وتقييم خماطر "الموسوم ( 206) ةدوليالالمراجعة معيار من ( 01)الفقرة شير تكما 
و أ عادية،الغير التغيرات الهامة و تحديد على التحليلية تساعد  المراجعةاستخدام إلى أن " األخطاء اجلوهرية
 المراجعةوعند أداء ، التدقيقعملية المالية و ها على القوائم مبالغ ونسب واتجاهات لها دالالتتغيرات في 

وجودها ومقارنتها مع عالقات منطقية يتوقع عن وجود  هبتطوير توقعات المدققيقوم لهذا الغرض حليلية الت
النسب المسجلة، فإذا كشفت نتائج المقارنة عن وجود عالقات غير عادية أو تغيرات غير متوقعة على 

  2.المراجع األخذ باالعتبار عند تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية

 .ليلية كإجراءات جوهريةالتح المراجعة .3

على اإلجراءات األساسية لتقليل مخاطر االكتشاف المتعلقة بتأكيدات خاصة  المدققإن اعتماد 
ويعتمد قرار . التحليلية أو كليهما المراجعةللقوائم المالية قد يكون مرتكزا على االختبارات التفصيلية أو 

حول الفعالية والكفاءة  المدققجعة، على اجتهاد اختيار اإلجراءات التي تحقق الهدف الخاص من المرا
  3.المتوقعة من اإلجراءات المتوفرة لتقليل  مخاطر االكتشاف لتأكيدات خاصة للقوائم المالية

التحليلية كإجراءات جوهرية فإن المدقق سيكون بحاجة لتحديد عدد  المراجعةلذلك عند تصميم وأداء 
 4 :من العوامل مثل ما يلي

 
                                                           

 .440ص ،  )7097 )االردن،: دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان. د وفقا للمعايري الدولية للتدقيقالتدقيق و التأكي. أمحد حلمي مجعة 1
 .349-348 ،(7002) عمان، ص القانونيني، العريب للمحاسبني اجملمع تعريب ،" الدولية احملاسبية املعايري" الدولية، احملاسبية املعايري جلنة  2
 498ص ، (7004)، لدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، اجلزء األول ا: طارق عبد العال محادة، موسوعة معايري املراجعة شرح معايري املراجعة الدولية واألمريكية والعربية  3
 444-449ص . مرجع سابقالتدقيق و التأكيد وفقا للمعايري الدولية للتدقيق، . امحد حلمي مجعة  4
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 تحليلية بناءا على التأكيداتال المراجعةمة استخدام مدى مالئ. 
التي تميل ألن  ،للمعامالت المالية الكبيرةالتحليلية الجوهرية هي بشكل عام أكثر مالئمة  المراجعةإن 

وأنها  ،مبني على توقع وجود عالقات بين البيانات هاوتطبيق تكون قابلة للتنبؤ بها على مدى الوقت،
 وجود هذه العالقات يوفر أدلة تدقيق،و  تدل على العكس،م وجود ظروف معروفة ستستمر في حالة عد

 تظهرالتحليلية قد  المراجعةيتوقف على تقييم المدقق للمخاطر بأن  هاعلى أن االعتماد على نتائج
لذلك عند تحديد مدى مالئمة ، بينما في الحقيقة توجد أخطاء جوهرية وجود عالقات كما  هو متوقع،

 :على المدقق األخذ بعين االعتبار ما يلي التأكيداتالتحليلية الجوهرية بناءا على  ةالمراجع
 ؛تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية -
 ؛إجراء اختبارات للتفاصيل لنفس اإلثبات -

  البيانات مصداقيةمدى.  
 . فيها وتعتمد على الظروف التي تم الحصول عليها البيانات بمصدرها وبطبيعتها، مصداقيةتتأثر 

لذلك عند تحديد إجراءات التدقيق التي سيتم أداؤها على المعلومات التي تبني عليها توقع اإلجراءات 
أدلة :"سوممو ال "611"التحليلية الجوهرية فإن على المدقق مراعاة ما ورد في معيار التدقيق الدولي 

 "اإلثبات
 ما إذا كان التوقع دقيقا بشكل كاف. 

تطوير التوقع ليكون دقيقا بشكل كاف لتحديد خطأ جوهريا عند مستوى  عند تقييم ما إذا كان يمكن
 :على المدقق اعتبار العوامل التالية ،التأكيد المرغوب فيه

 ؛التحليلية الجوهرية للمراجعةالدقة التي يمكن بها المدقق التنبؤ بالنتائج المتوقعة  -
 ؛الدرجة التي يمكن بها فصل المعلومات -
 ؛لمالية وغير الماليةتوفر المعلومات امدى  -
 ؛الفرق بين المبالغ المسجلة عن القيم المتوقعة المرغوبة -

 .التحليلية كنظرة شاملة في نهاية التدقيق المراجعة .2

التحليلية عند االقتراب  المراجعةإلى أنه يجب على المدقق تطبيق  631يشير معيار التدقيق الدولي
العام فيما إذا كانت البيانات المالية ككل مطابقة  هكوين قرار توذلك عندما يقوم ب أو نهاية عملية التدقيق،

، وذلك ألن االستنتاجات التي تم التوصل إليها نتيجة لمثل هذه اإلجراءات .لمعرفة المدقق بطبيعة العمل
بشكل منفرد أو تدقيق عناصر من البيانات  الفروعتعزيز االستنتاجات المتكونة خالل تدقيق ا يراد به
  1 .تساعد على الوصول إلى نتيجة عامة بمعقولية البيانات الماليةو  المالية،

                                                           
 .942، ص (7009 .)عمان :تطور معايري التدقيق والتأكيد الدولية، دار صفاء للنشر و التوزيع.أمحد حلمي مجعة  1
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وفي هذه  ،غير أنه يمكن للنظرة الشاملة أن تحدد مخاطر غير معروفة سابقا لألخطاء الجوهرية
عتبار المعدل للمخاطر اال التدقيق المخططة بناءا على إجراءاتالحاالت قد يحتاج المدقق أن يعيد تقييم 

 .والتأكيدات ذات العالقة اإلفصاحع أو بعض فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو المقيمة لجمي

التحليلية في عملية  المراجعةن إلى أن استخدام اأشار الباحث  Kinney،1و Felixوفي دراسة قام بها 
اجة إلى لطبيعة عمل العميل، ويعطي أدلة للمراجعة ويساعد على تحديد الح المدقق، يزيد من فهم التدقيق

 .إجراءات المراجعة األخرى أو مدى تلك اإلجراءات

 2:التحليلية تساعد على المراجعةوفي دراسة أخرى للباحثين نفسيهما بينا أن 

 التعرف على الهيكل االقتصادي للعميل؛ 
  إلى األماكن التي يمكن أن تحتوي مشاكل؛ المدقق اهتمامتوجيه 
 ولية األرصدة؛تزويد المراجع بدليل جوهري على مدى معق 

بين فعالية إجراءات المراجعة التحليلية كإجراء جوهري حيث توصل   Knechelوفي دراسة قام بها
  :إلى النتائج التالية

  أن المراجعة التحليلية باستخدام معادلة االنحدار تزيد من فعالية عملية المراجعة أكثر من عمليات
 ؛تي ال تستخدم المراجعة التحليليةالمراجعة ال

  أن استخدام نماذج المراجعة التحليلية القائمة على استخدام االنحدار، فعالة بشكل كبير في
 ؛الكشف عن التحريفات المحتملة

فقد أوضحا أن الضغط لخفض أتعاب المراجعة، ومطالبة المراجعين بزيادة   Wheelerو Panyأما 
المالية للعميل، دفعت المراجعين إلى البحث مسئولياتهم تجاه الكشف عن أية تحريفات قد تتضمنها القوائم 

   3 .عن إجراءات مراجعة تمتاز بالكفاءة والفعالية

 

 

                                                           
1
  W.R.Kinney and W.L.Felix, Professional Notes : Analytical Review Procedures, Journal of Accountancy, 

October, (1980).  P. 98  
2
 W.L.Felix and  W.R.Kinney,Research in the Auditors Opinion Formualtion Process. State of the Art, The 

Accounting Review, 1982, P. 764    
3
 Weeler ,S and Pany ,K  .Assessing the Performance of Analytical Procedures: a Best Case Scenario, The 

Accounting Review, 65 (3) july, 1990, PP. 557-577  
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  1 :اآلتي للمدققاستخدام المراجعة التحليلية يحقق  أن Loebbecke و Arens كذلك بين

 :فهم مجال عمل العميل والنشاط الذي يمارسه .0
التي يديرها العميل  المؤسسةوممارسة المراجعة في الذي توافر له المعرفة عن العميل  المدققيتمكن 

المراجعة العام على نحو مالئم، ومن خالل تنفيذ في فترات سابقة من تخطيط المراجعة الخاصة بهذا 
التحليلية ومقارنة المعلومات التي لم يتم مراجعتها بعد وتخص العام الحالي مع ذات المعلومات التي 

، يمكن للمراجع أن يضع يده على التغيرات، ويمكن أن تتمثل هذه ابقةتم مراجعتها في السنوات الس
 .التدقيقمحددة يمكن أن تؤثر في تخطيط  أحداثالتغيرات في اتجاهات هامة أو 

 .على االستمرارمحل المراجعة تقدير ُقدرة الشركة  .3
يدة التي يمكن أن التحليلية على نحو مفيد كمؤشر على الصعوبات المالية الشد المراجعةيتم استخدام 

ا الشركة محل المراجعة، ويجب أخذ احتمال الفشل المالي في االعتبار عند تقدير األخطاء هتواجه
القوائم  إعدادلمفهوم االستمرار عند  اإلدارة، باإلضافة إلى ما يتصل باستخدام بالتدقيقالمرتبطة 

   .المالية
 .في القوائم المالية ممكنةتحريفات إلى  اإلشارة  .3

والتي تخص السنة  ،مراجعتهايتم غير المتوقعة بين البيانات المالية التي لم الكبيرة الفروق  إلىشار ي
،  unusual fluctuationsالحالية والبيانات المستخدمة في إجراء المقارنة بالتقلبات غير العادية

جوهرية ولكن لم  ويحدث تقلبات غير عادية عند وجود فروق جوهرية غير متوقعة أو عند توقع فروق
أن  المدققوجود أخطاء أو مخالفات، ويجب على  إلىوقد يرجع السبب في كلتا الحالتين   .تحدث

 . يتعرف على السبب، وأن ذلك السبب يتعلق بحدث اقتصادي وليس نتيجة وجود خطأ أو مخالفة
 .تخفيض االختبارات التفصيلية .4

 احتمال انخفاضفإن ذلك يتضمن  ،تقلبات جوهرية التحليلية ظهور المراجعةعندما ال ينتج عن أداء 
، وبالتالي تعد اإلجراءات التحليلية دليال أساسيا بدعم وصدق عرض وجود خطأ كبير أو مخالفة كبيرة

تفصيلية أقل في هذا  اختبارات إجراءيمكن التحليلية في نطاقها، و  المراجعةاألرصدة التي تم تنفيذ 
  .   اإلطار

 ،األربعةكافة األغراض التحليلية في مرحلة التخطيط لتحقيق  المراجعة تنفيذنه يتم أ 2وأضاف الكاتبان
المالئم والتوصل إلى رأي عن  المراجعةلتحديد دليل  األخيرتينفي المرحلتين ها ماستخديتم ابينما 

 .مدى عدالة العرض بالقوائم المالية

                                                           
 .744، 744، ص . مرجع سابق وآخرون،   رينزألفني أ  1
 .744ص . سابقالرجع نفس امل  2
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ذج التدفقات النقدية كأسلوب وكمنهج بين إلى أن استخدام نمو  1وفي دراسة قام بها نجيب الجندي
، كما أن له قدرة تنبؤية عالية، وبالتالي التدقيقمتكامال ألداء المراجعة التحليلية يؤدي إلى تخفيض تكلفة 

 .  يؤدي إلى تقليل أخطاء التنبؤ

التحليلية هو تخفيض مخاطر  المراجعةاستخدام  من ضمن اهدافأن كذلك بين احمد حلمي جمعة 
 2:والتي يمكن التعبير عنها بالنموذج التالي   Detection Riskالكتشافا

 
DR: Detection Risk  خطر االكتشاف 

AR: Audit Risk         المراجعة خطر 

IR: Inherent Risk    خطر جوهري       

CR : Control Risk   خطر الرقابة 

قوائم المالية، ولكن ال يوجد أي ال مصداقيةرأيه حول  يتضمنفالمدقق مطلوب منه أن يصدر تقريرا 
 إلىإذن دائما هناك خطر، وهذا يقودنا . غير مكتشفة أخطاءضمان بأن رأي المدقق غير خاطئ بسبب 

احتواء القوائم المالية المدققة على خطأ أو تحريف مادي ولم  احتمال: " بأنها مخاطر التدقيق تعريف
 3."بةيكتشف، أو احتمال خروج المدقق بنتيجة غير مناس

اإلشارة هنا إلى أنه ال يمكن التخلص من أخطاء التدقيق بشكل نهائي، لكن المدقق يحاول يجب 
ويساعد تقييم أخطاء التدقيق على زيادة كفاءة تخطيط وتنفيذ عملية . دائما أن يجعلها عند أدنى مستوى

بات وزيادة جودة خدمات التدقيق بما يؤدي إلى اكتشاف األخطاء، وزيادة الكفاءة المهنية لمدقق الحسا
 عملية التدقيق بصفة عامة

هو الخطر الناتج عن حدوث  Control Riskخطر الرقابة إلى أن  4،قد أوضح الصبان وفتح هللا
خطأ في احد أرصدة الحسابات، والذي يكون جوهريا إذا اجتمع مع أخطاء في أرصدة أخرى، وال يمكن 

 .يق إجراءات  الرقابة الداخليةمنع حدوثه أو اكتشافه في وقت مناسب عن طر 

عن احتمال عدم تمكن االختبارات الخطر الناتج هو   Detection Riskبينما خطر االكتشاف
الجوهرية من اكتشاف االنحرافات المادية، أو المخاطر الناشئة عن احتمال وجود انحراف مادي في بند 

نة بحيث لو جمعت مع بعضها تصبح بنود معي معين أو نشاط معين، أو مجموعة من االنحرافات في
                                                           

 940 ص.مرجع سابق. جنيب اجلندي  1
 .442ص . مرجع سابق. أمحد حلمي مجعة، التدقيق والتأكيد وفقا للمعايري الدولية للتدقيق  2
  949ص  ،(7097)،4، دار وائل للنشر ، ط األردن: عمان. تدقيق احلسابات يف ضوء املعايري الدولية نظرية وتطبيق.الذنيباتعلى عبد القادر   3
    994 - 994ص ص (9994)اإلسكندرية،  : الدار اجلامعية للطباعة والنشر.  ، األصول العلمية واملهنية للمراجعةعوض لبيب فتح هللا .حممد مسري الصبان 4
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ومخاطر  1.التحليلية أو االختبارات التفصيلية المراجعةمادية وعدم تمكن المدقق من اكتشافها من خالل 
االكتشاف تتعلق بفاعلية إجراءات التدقيق وتطبيق المدقق لها، وال يمكن تقليل مخاطر االكتشاف إلى 

، ويمكن أن تنتج اإلفصاحامالت أو أرصدة الحساب أو الصفر ألن المدقق ال يفحص جميع فئات المع
 .مخاطر االكتشاف عن طريق الشك في طرق التدقيق المتبعة مثل خطر المعاينة

 :  2التحليلية واالختبارات التفصيلية بالمراجعةإلى نوعين يتعلقان  االكتشافويمكن تقسيم مخاطر 

الناتجة من عدم تمكن االختبارات التفصيلية  وهي المخاطر: مخاطر االختبارات التفصيلية الجوهرية .0
 .االنحرافات المادية من اكتشاف

المراجعة التحليلية من اكتشاف  إجراءاتوهي احتمال عدم تمكن : مخاطر المراجعة التحليلية .3
 (الجوهرية)االنحرافات المادية 

 الدولي  والتأكيد التدقيق معايير مجلس وحسب ما جاء به Audit Riskخطر المراجعة أما 
IAASB ، الخطر فهو  محرفه، المالية القوائم تكون عندما مناسب غير رأي المدقق أنه إعطاء عليعرفه

دون أن يدري في تعديل رأيه بشكل مالئم بخصوص قوائم مالية بها أخطاء  المدققالناتج عن فشل 
مخاطرة عند التخطيط وقد أكد مجمع المحاسبين القانونيين األمريكي على ضرورة تقدير ال 3،جوهرية
 .للمراجعة

والخاص بتقدير المخاطر  411فقد نص المعيار  Inherent Riskوبالنسبة للخطر الجوهري  
على انه على المدقق تقدير  IAASBوالرقابة الداخلية والصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي 

قابلية تعرض رصيد حساب معين أو "على انه المخاطر الالزمة على مستوى البيانات المالية، وقد عرف 
نوع معين من العمليات لحدوث خطأ جوهري ويكون جوهريا إذا اجتمع مع غيره من األخطاء في أرصدة 

بالتالي فتخفيض خطر  4.الحسابات أو عمليات أخرى وذلك مع عدم وجود إجراءات رقابة داخلية
 . المراجعة التحليليةاالكتشاف يعتبر الهدف العام من استخدام إجراءات 

 

 

                                                           
 944، ص مرجع سابق ،الذنيباتعلي عبد القادر  1
 944سابق، ص الرجع نفس امل  2
 .999ص . حممد مسري الصبان و عوض لبيب فتح هللا، مرجع سابق  3
  997، 999ص ص  (7090/7099)،  مطبعة سخري الوادي. املراجعة الداخلية وتكنولوجيا املعلومات وفق معايري املراجعة الدولية .مصطفى،زين يونس و عوادي   4
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قد حظيت على اهتمام كبير في دراسات  أن إجراءات المراجعة التحليلية نستخلص مما سبق 
 :  المراجعة، وهذا االهتمام ناجم عن الكثير من المزايا والتي تمكن تلخيصها فيمايلي

 ؛للعميل االقتصادي الهيكل على التعرف .0
 األخرى؛المراجعة  اءاتإجر  ومدى وتوقيت طبيعة على تحديد ساعدت .3
 .التحليلية بكفاءة وفاعلية تعتبر أداة فعالة لتحقيق فاعلية عملية التدقيق المراجعةتطبيق  .2
التحليلية نتائجها يمكن أن توفر فقط مؤشرات أولية غامضة عن وجود أي أخطاء  المراجعةمعظم  .4

 ؛جوهرية
  ؛الجوهرية االختبارات مرحلة في ليةالتحلي المراجعة تكون عندما سيما االكتشاف ال مخاطر تخفيض .6
 ؛التدقيق لعملية النهائي الفحص مراحل عند المالية قوائملل شاملة نظرةتمنح  .5
 ؛عنه مناسبة فكرة وتكوين العميل نشاط فهم منالمراجع  تمكين .9
 ؛االستمرار على العميل قدرة تقويم من المدقق تمكين  .1
 ؛األخرى التدقيق اختباراتو التفصيلية  االختبارات حجم تخفيض تساعد على .7

 ؛المحتملة المخاطر مجاالت تحديدتساعد على  .01
 ؛خالل فحوصات التفاصيل إليها التوصل تم التي النتائج تعزيز .00
 ؛الحسابات أرصدة بمعقولية المتعلقة اإلثبات وقرائن أدلة على للحصول جوهري كاختبار  .03
 ؛واألسعار واألسواق المنتجات في الحادثة التغيرات معرفة على تساعد .02
 ؛المحاسبية البيانات في العادية غير العالقات أو الجوهرية التقلبات عن الكشف في تساعد .04
 عوبات مالية تعاني منها المؤسسة؛تساعد على اكتشاف أية ص .06
من خالل قدرتها على تحديد أماكن  التدقيقتساعد على تقليل أخطاء التنبؤ وخفض تكلفة  .05

 ل؛المخاطرة في وقت قلي
 ؛والرقابة التخطيط ألغراض عليها داالعتما .09
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 .إلتحليلية إملرإجعةتوقيت إس تخدإم  1.1

فيمكن أداء إجراءات المراجعة التحليلية مع األخذ باألهداف المختلفة إلجراءات المراجعة التحليلية 
الل حيث يجب إجراء بعض هذه اإلجراءات في مرحلة التخطيط، خ ،التدقيقفي ثالثة مراحل من عملية 

 1.من المراجعة االنتهاءوخالل مرحلة   ،مرحلة االختبار مع باقي إجراءات المراجعة األخرى

 2: ثالث مراحل الستخدام المراجعة التحليلية SAS23فقد ذكر المعيار األمريكي 

 اإلجراءاتالتحليلية في تحديد طبيعة، ومدى وتوقيت  المراجعةحيث تساعد  :مرحلة التخطيط .0
 .كثر من خالل عملية الفحصأالتي تحتاج إلى عناية  العناصريف ل تعر األخرى من خال

التحليلية جنبا إلى جنب مع اإلجراءات األخرى  المراجعةحيث تستخدم  :التدقيقخالل عملية  .3
 .المطبقة على مفردات المعلومات المالية

 .حيث تستخدم كمراجعة كلية للمعلومات المالية :التدقيقبالقرب أو عند نهاية  .2

القيام بإجراءات المراجعة التحليلية خالل مختلف مراحل عملية  للمدققبعبارة أخرى يمكن   
، أي في مرحلة التخطيط للمراجعة والبدء بوضع برنامج المراجعة، وبعد ذلك يمكن القيام بها أيضا التدقيق

ستمرار بهذه اإلجراءات عند وجمع القرائن واألدلة، وكذلك يمكن اال التدقيقفي مرحلة التنفيذ الفعلي لعملية 
 .لغرض تقييم نتائج المراجعة النهائية  التدقيقنهاية عملية 

وقت من  أيها في يمكن تنفيذالمراجعة التحليلية  إجراءات أن Beasley,Elder,Arensبينوقد  
   طالتحليلية تحتاج تطبيقها خالل مرحلة التخطي المراجعةبعض  ،التدقيقثالث خالل عملية المراحل ال

وقد أشار إلى أن أغلب إجراءات المراجعة . للمساعدة في تحديد طبيعة، مدى وتوقيت العمل الواجب تنفيذه
يمكن تنفيذ  أيضااألخرى،  التدقيقالتحليلية يتم تنفيذها في مرحلة االختبار جنبا إلى جنب مع إجراءات 

 3 .جعة شاملة للقوائم الماليةك كمراذلو من التدقيق  التحليلية خالل مرحلة االنتهاء  اإلجراءات

                                                           
 744ص . مرجع سابق .، جيمس لوبك الفني ارينز  1 

2American Institute of Certified Public Accountants )AICPA(. Statement on Auditing Standards No 23,Op.cit  
par.5 
3 Alvin A.Arens, Randal J. Elder, Mark S.Beasley, Auditing and Assurance Services an Integrated Approach, New 
Jersey : Prentice Hall, (7009).  p 208 
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ISA.N) )المراجعة الدولي معياريشير و  
O
. 520

 (IFAC)االتحاد الدولي للمحاسبين الصادر من  1

يلزم باستخدام إجراءات المراجعة التحليلية في مرحلة التخطيط ومرحلة  المدققأن إلى  3111لسنة 
   .دقيق التفصيلي كإجراءات جوهريةالمراجعة النهائية، ويترك حرية استخدامها في مرحلة الت

 اإلجراءاتالتحليلية في كل مرحلة من المراحل الثالث، ويتم تنفيذ  المراجعةأغراض ( 1-1)ويوضح الشكل 
 التحليلية  

 توقيت وأغراض إجراءات المراجعة التحليلية(: 1-1 )شكل رقم

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

دار املريخ : اململكة العربية السعودية خل متكامل، ترمجة حممد عبد القادر الديسطي،املراجعة مد.2000. ألفني ارينز،جيمس لوبك :املصدر
 .742ص ،للنشر،الرياض

 

                                                           
1 International Federation of Accountants : (IFAC) ,ISA.No. 520 , Para 7, P459 

  الغرض التوقيت

 مجال عمل العميل و النشاط الخاص به

 االستمرار إمكانيةتقديم 

 اإلشارة في التحريفات المحتملة

 تخفيض االختبارات الفصلية

 مرحلة التخطيط

 ات المحتملةاإلشارة إلى التحريف

 تخفيض االختبارات التفصيلية
 مرحلة االختبار

 االستمرار إمكانيةتقدير 

 اإلشارة إلى التحريفات المحتملة
 مرحلة استكمال المراجعة
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أن إجراءات المراجعة التحليلية يمكن تنفيذها عبر ثالث مراحل خالل عملية وعلى ضوء ما سبق يتضح 
 : يلي المراجعة، تتمثل فيما

المجاالت ذات درجة مخاطرة مرتفعة والمتمثلة في  حيث يتم التركيز على :خالل مرحلة التخطيط .0
وبين مؤشرات المراجعة ( او أرصدة حسابات معينة)الفروق الجوهرية بين رصيد حساب معين

التحليلية الخاصة به، مما يعني تزايد احتماالت الخطأ في البيانات والمعلومات المحاسبية الخاضعة 
 . بهذا البند ةللمراجعة والخاص

حيث تستخدم اإلجراءات التحليلية جنبا إلى جنب مع اإلجراءات األخرى : التدقيقعملية يذ تنف أثناء .3
 .المطبقة على مفردات المعلومات المالية

 كوحدةالقوائم المالية  معقوليةلمدى  إجماليتدقيق  إجراءحيث يتم  :التدقيقعند االنتهاء من عملية  .2
 .واحدة

فائدة للقيام بدراسة وتحليل البيانات أو  التدقيقكثر أدوات وتعتبر المراجعة التحليلية واحدة من أ
التحليلية من  المراجعةالمعدالت واالتجاهات المالية، وباختصار يمكن توضيح توقيت وأغراض وأهداف 

 : كمايلي( 0-0)خالل الجدول رقم 

 التحليليةالمراجعة توقيت وأغراض إجراءات (0-0)الجدول رقم 

 الغرض/ اهلدف
 املرحلة

 (إلزامي)املرحلة النهائية  مرحلة االختبار تخطيط إلزاميمرحلة ال
   أساسي هدف فهم جمال عمل العميل والنشاط اخلاص به

 ثانويهدف   ثانويهدف  تقدير إمكانية اإلستمرار
 أساسيهدف  ثانويهدف  أساسيهدف  اإلشارة إىل التحريفات احملتملة
  أساسيهدف  نويثاهدف  ختفيض االختبارات التفصيلية

 Source : Arens.A, Randal J. Elder, Mark S.Beasley, Auditing and Assurance Services an Integrated Approach, 

New Jersey : Prentice Hall, (2000)  P 209 
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 .إلتحليلية إملرإجعةأ مهية  1.1

في الوقت الحاضر، وقد تركز اهتمام هؤالء  الباحثين التحليلية حيزا كبيرا من اهتمام المراجعةاحتلت 
من خالل إيجاد القيم المتوقعة  التحليلية المراجعةإلى تطوير األساليب اإلحصائية المتقدمة لخدمة 

ت على األسلوب في التغيرات التي طرأالتحليلية  المراجعةوتكمن أهمية  .1للحساب موضوع التدقيق
القوائم  مصداقيةبداء الرأي في مدى إواألخطاء إلى هدف والهدف من كونها عملية للبحث عن الغش 

في حين أنها تحوي  ذات مصداقيةالمالية، أدى إلى مواجهة المراجعين خطر قبول قوائم مالية على أنها 
ما يؤثر ، بسبب أن نتيجة العينة تدعم القوائم المالية المحرفة جوهريا ،مادية غير مقبولة تحريفاتأخطاء و 

هي في الواقع بناء على نتيجة العينة و أو رفض قوائم مالية ، التدقيقالخطر على فاعلية  هذا النوع من
إذ يخرج بنتيجة من العينة ال تؤيد توقع، وهذا النوع من  ،الحقيقي وتمثل المركز المالي ذات مصداقية

تكاليف عملية  ومن ثم زيادة ،التدقيق الشاملالمخاطر يؤدي بالمراجع إلى زيادة حجم العينة متجه إلى 
 .التدقيق، ولذلك فهو يؤثر على كفاءة عملية التدقيق

االعتماد عليها والتي ربما تحدد لخطر المدقق  عتمد على تقديرتإن أهمية نتائج المراجعة التحليلية 
وترجع أهمية إجراءات المراجعة  ،2أن األخطاء المادية تكون موجودة الحقيقةالعالقات المتوقعة وفي 

 :ة نظرا الستفادة عدة أطراف مستفيدة من نتائج المراجعة التحليلية وهم كالتاليالتحليلي

 .الحسابات مراجعالتحليلية وبرنامج  المراجعة 1.4.1

القوائم  مصداقيةإبداء الرأي في بهدف  المؤسسةالحسابات بإعادة النظر في حسابات  مراجعيقوم 
 مراجعلالتحليلية يمكن  المراجعةاستخدام و  شكل صحيح،ب المؤسسةواقع  تمثيلومدى قدرتها على  ،المالية

لك باالعتماد على القيم ذو  المراجعة لبرنامج تصميمهعند  المراجعةالحسابات أن يحدد اتجاهات عملية 
باستخدام أدوات في القوائم المالية الواردة المتوقعة التي يمكن الحصول عليها ومقارنتها مع القيم الفعلية 

 .3كالنسب المالية المعروفة ليالتحليل الما

                                                           
هلامشية، ، تقييم اإلجراءات التحليلية يف التدقيق يف اجلمهورية اليمنية، دراسة ميدانية ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة اململكة االردنية ا .بحي صعيد علي القباطي،ص 1

 ، 79ص  (7099)االردن،
 740ص  (.9999)،األردن :عمان ،ار صفاء للطباعة والنشر والتوزيعد. التدقيق احلديث للحسابات .أمحد حلمي مجعة  2
 794ص (7008)مراجعة احلسابات بني النظرية و التطبيق،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان، ..يوسف جربوع 3
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التحليلية من أهم األساليب التي من خاللها يمكن الكشف عن التغيرات الجوهرية  المراجعةتعتبر 
التي تستحق زيادة االهتمام بها والتوسع في فحصها وتجميع األدلة، وبذلك يمكن للمراجع تخطيط وتحديد 

 1.المراجعة إجراءاتطبيعة وتوقيت ومدى 

د المراجعة التحليلية المراجع في الوصول إلى درجة من الثقة المطلوبة، لضمان صحة كما تساع
 أيضا النتائج التي توصل إليها باستخدام العينة اإلحصائية، وبالتالي فهي تقلل من مخاطر المراجعة،

اختيار  وبالتالي تخفيض تكاليفها وذلك من خالل مساعدته في ،في اختصار وقت المراجعة المدققتساعد 
 .ضرورية والتي تمثل المجتمع أصدق تمثيلالالعينة اإلحصائية المتضمنة للبنود األكثر أهمية و 

 .ليلية ومستخدمي البيانات الماليةالتح المراجعة 1.4.1
المستثمرين ، من المساهمين الفئات المختلفة ذوالحسابات مطالب من المجتمع المالي  مراجعإن 

التحليلية وذلك لألسباب  بالمراجعةبضرورة القيام  المشرفة العليا، داريةاإلحتى الجهات هيئات حكومية و و 
 2 :التالية

 .في القوائم المالية التقليدية اإلفصاحعدم كفاية  . أ
( قائمة الدخل والميزانية)لقد كانت القوائم المالية التي تعدها اإلدارة للمؤسسات في نهاية كل فترة 

احها عن أرباح المؤسسة المتحققة كمؤشر مالئم يعبر عن من خالل إفص ،كافية للمجتمع المالي
المؤسسات ضعيفة  واختفاءالمنافسة الحرة التي أدت إلى خروج هور ظمدى كفاءة المؤسسة، إال أن 

وحل مكانهم المستثمرون  ،إلى خروج المساهمين العاديينالكفاءة، وظهور االحتكار قاد بدوره 
وفقا لرأي المحلل المالي ومراجع الحسابات، من ناحية أخرى والمتخصصون الذين يتخذون قراراتهم 

، مما جعل المجتمع المالي مطالب المؤسسةفقد ضعفت إمكانية تحقيق الربح في التعبير عن كفاءة 
بضرورة نشر بيانات أكثر تفصيال عن أنشطة المؤسسة المختلفة سواء فيما يتعلق بمبيعات المؤسسة 

من جهة أخرى فإن ، التحليلية المراجعةقق كل هذا من خالل استخدام أو إنتاجيتها أو غيره، ويتح
نما تتعلق بفترات مالية الحقة، مثل  اإلدارة تقدم بيانات ال تخص السنة المالية المنتهية فقط، وا 
الموازنات التخطيطية التي تتنبأ من خاللها باألرباح المتوقعة، ونتيجة لهذا فقد أخذ المجتمع المالي 

بداء الرأي فيها من حيث يطالب ال مراجع بإعادة النظر في كل هذه الوثائق التي تنشرها اإلدارة وا 
واقعيتها وجديتها وصحة ما ورد فيها، وذلك بهدف اتخاذ قرارات االستثمار المناسبة، كل هذا برر 

  .     التحليلية المراجعةاستخدام 

                                                           
 999ص  شحاتة السيد  شحاته و منصور امحد البديوي، مرجع سابق  1
 :أنظر إىل  2

 798-794ص ص  .سابقمرجع يوسف جربوع، مراجعة احلسابات بني النظرية و التطبيق، -
 942ص (9990) لقاهرة،اإلفصاح يف التقارير املالية للشركات املسامهة ودور إجراءات مراقب احلسابات وفقا ملعايري احملاسبة الدولية، دار النهضة العربية، ا.أمني السيد لطفي، -
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 .عدم كفاية نظام التقارير . ب
اإلشرافية داخل وخارج المؤسسة على نظام التقارير المعدة من قبل  لقد اعتمدت الجهات اإلدارية

اإلدارة المختصة، وذلك عند الحكم على كفاءة المؤسسة، مع العلم أن نظام التقارير يعجز عن تقييم 
 :    الكفاءة والفعالية لعدة أسباب

 ؛ري للمؤسسةال تتعدى حدود التنظيم اإلداتوصيل معلومات روتينية  أداةالتقارير  تعتبر 
 ل اإلدارة ذاتها كمعايير إن التقارير المحاسبية ال تتناول تقييم معايير الكفاءة الموضوعية من قب

الحوافز، ألن إدارة المؤسسة نفسها تتقاضى حوافز محسوبة على أساس هذه المعايير وليس من 
  . ية في المقام الذي يستحق إعادة النظر فيهاضمصلحتها وضع هذه الق

 
 :الرقابة الداخليةإدارة فشل  .ت

وتقييم الكفاءة  ،التحليلية بالمراجعةتعتبر الرقابة الداخلية الوسيلة الفعالة التي يمكن من خاللها القيام  
جراء التصحيح الالزم، ،المؤسسةوالفعالية في  لكن إدارة المراجعة الداخلية  وتحديد نقاط الضعف وا 

 : 1عجزت عن القيام بهذه المهمة لعدة أسباب
 وبالتالي فهي تستطيع القيام بالمراجعة لمصلحة تبعية إدارة المراجعة الداخلية إلدارة المؤسسة ،

خشية العقوبات أو الحرمان من ، اإلدارة فقط دون المساس في تقييم كفاءة اإلدارة ذاتها
 .االمتيازات

 دارة نفسها، حيث أن األشخاص الذين يقومون بوظيفة المراجعة الداخلية يتم ترشيحهم من قبل اإل
 .يقومون بتقييم كفاءة وفعاليات المستويات الدنيا دون أن يشمل ذلك اإلدارة

 التأهيل العلمي والعملي للمراجعين الداخليين إذا ما قورنوا بمراجعي الحسابات الخارجيين نقص .       
دارة  المراجعة 2.4.0  .المؤسسةالتحليلية وا 

نتيجة لعدة  متزايد تعقيدفي  عليهرقابة الو للمؤسسة قتصادي النشاط اال تسييرمهمة اإلدارة في  تعتبر
 2:منها زادت من أهمية اإلجراءات التحليليةبدورها عوامل والتي 

لقد اتسع حجم المؤسسات االقتصادية نتيجة للتقدم االقتصادي بعد الثورة  .المؤسسةاتساع حجم  . أ
المؤسسات التي يتبع لها فروع في  حدود الدولة، فظهرت المؤسسةبحيث تجاوزت رقعة  ،الصناعية

مما اضطر أكثر من دولة وبالتالي ازدادت الهوة التي تفصل اإلدارة المركزية عن العاملين بالمؤسسة، 
بدال من المالحظة المباشرة وذلك لتحديد مستوى الكفاءة اإلدارة لالعتماد على التقارير واإلحصائيات 

     .والفعالية في المؤسسة
                                                           

 798-794ص ص مرجع سابق، يوسف جربوع، مراجعة احلسابات بني النظرية و التطبيق، 1
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إن ازدياد حجم المؤسسات وظهور االختراعات الحديثة أدى  .المؤسساتالمنافسة بين ازدياد شدة  . ب
في المجال إلى زيادة اإلنتاج كما ونوعا، مما جعل عملية المنافسة تزداد بين المؤسسات االقتصادية 

الواحد، وهذا بدوره قاد إلى إفالس بعض المؤسسات التي لم تستطع مجاراة المؤسسات األخرى ذات 
التحليلية كمؤشر على الصعوبات المالية  المراجعةكذلك يتم استخدام "  .كفاءة االقتصادية العاليةال

ويجب أن يتم أخذ احتمال الفشل المالي في  الشديدة التي يمكن أن تواجهها المؤسسة محل المراجعة،
 .1"االعتبار عند تقدير األخطاء المرتبطة بالمراجعة

بتقدير مستوى مخاطر  المدققعندما يقوم  :شركة على االستمرارالمساعدة في تقدير ُقدرة ال . ت
المراجعة يجب عليه أن يقوم بدراسة وتقييم ُقدرة الشركة على االستمرار كمشروع مستمر في المستقبل 

، ومن أهم الوسائل التي تعتبر مفيدة في هذا المجال (على األقل السنة التالية لسنة المراجعة)القريب 
 2 .التحليلية والتي منها النسب المالية جعةالمراأساليب 

مدى تحقيق األهداف، وبالتالي الكفاءة يمكن تعريف  .المؤسسةرفع مستوى الكفاءة والفاعلية في  . ث
فهي تقاس بالعالقة بين النتائج المحققة واألهداف المرسومة، في حين يقصد بالفاعلية القدرة على 

المسطرة التي تقاس بالعالقة بين النتائج  باألهدافساس تدنية مستويات استخدام الموارد دون الم
 3.وعوامله، أو النتائج والموارد المستخدمة

أكبر كمية ممكنة  إلنتاجمن أجل زيادة الكفاءة يجب أن تعمل المؤسسة مما سبق يمكن القول انه و 
ت بأقل ما ، أو إنتاج ذات السلع والخدماوذلك بذات المدخالت( السلع والخدمات)من المخرجات 

يمكن من المدخالت، أما الفاعلية فهي تعكس درجة مستوى تحقيق األهداف المخططة، أي أنها 
 .نسبة ما تم تحقيقه إلى الهدف المخطط

اهتمام ورغبة اإلدارة في تقييم الكفاءة والفعالية تفوق إمكانيات مراجعة الحسابات المحددة في  تعتبر
بداء الرأي فيها، وهي تتعدى ضرورة القيام بإجراء الرقابة من كافة إعادة  النظر في القوائم المالية و  ا 

والمالية والبشرية واإلدارية، من أجل هذا البد من تحديد مؤشرات وتحليالت معينة  جوانبها االقتصادية
      .  لقياس كفاءة المؤسسة باستخدام أساليب مختلفة من أهمها إجراءات تحليلية
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 . و موقف أصحاب المهنة التحليليةالمراجعة  4.4.1

التحليلية من وجهة نظر أصحاب المهنة هي إيجاد بعض المؤشرات التي يمكن أن تدل  المراجعة
المراجعة امج نمما يساعد في وضع بر  على وجود بعض الثغرات والقصور في أنظمة الرقابة الداخلية،

للرقابة الداخلية وتقييم األداء  المهنة ال يفضلون األخذ بالمفهوم الشامل أصحابلكن  1،شكل مناسبب
 : باستخدام المؤشرات عند القيام باإلجراءات التحليلية وذلك لألسباب التالية

قيام مراجع الحسابات بالمراجعة التحليلية ومن ثم تقييم الكفاءة والفاعلية في  :التدقيقتكلفة عملية  . أ
ويجعلها غير  التدقيقة عملية المؤسسة يحتاج إلى وقت طويل وجهد أكبر، مما ينعكس على تكلف

التحليلية من خالل تحديد المجاالت األكثر أهمية تساعد على  المراجعةاقتصادية، حيث أن استخدام 
 2.التدقيقتخفيض تكاليف عملية 

قيام مراجع الحسابات بتقييم الكفاءة والفاعلية يحتاج إلى إحاطة واسعة بقضايا غير  :التأهيل العلمي . ب
باإلضافة إلى . وبحوث العمليات رة، التسويق، التمويل، اإلحصاء، القانون واالقتصادمحاسبية، كاإلدا

إلى الحد الذي يمكن المراجع من تقييم الكفاءة والفاعلية، وهذا يعتمد إلى  استيعاب للعمليات اإلنتاجية
    .حد كبير على التخصص بقطاعات إنتاجية معينة

لدى قيامه بتقييم الكفاءة هي مسألة  المدققت التي تواجه أهم الصعوبا :مشكلة المعايير المقبولة . ت
بالنسبة للمراجعة المالية التي تمثل المبادئ المحاسبية ف. أساسهاالمعايير التي تقاس الكفاءة على 

ومما الشك فيه أن تقييم الكفاءة  ،، األساس الذي تقاس القوائم المالية بناء عليهاالمقبولة عموما
ي بالمؤشرات المالية المبنية على المبادئ المحاسبية المقبولة عموما تتعداها إلى والفاعلية ال يكتف

 .مؤشرات كمية وقيمية أخرى
الصعوبات الفنية التي يواجهها مراجع الحسابات عند تقييم أهم  :الخوف من توسع نطاق المسؤولية . ث

خاطئة التي يتخذها عرضة وبخاصة ما يتعلق بمعايير األداء تجعل القرارات ال ،الكفاءة والفاعلية
 .للمساءلة سواء من قبل اإلدارة أو من قبل المجتمع المالي

خول مهنة مراجعة الحسابات في مجال المراجعة فإن د ،وعلى الرغم من الصعوبات السالفة الذكر
      .التحليلية وتقييم األداء سيصبح ضرورة منطقية ملحة البد منها في المستقبل القريب
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2
 Weeler ,S and Pany ,K.“Assessing the performance of analytical procedures : ABest case  scenario” the 

accounting review , 65 (3), july .(1990).pp 557-577 
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 .التحليلية وموقف أجهزة الرقابة العليا الحكومية  ةالمراجع 1.4.1

وتقييم الكفاءة والفاعلية هي أكثر أهمية في القطاع الحكومي بجانبيه  التحليلية بالمراجعةإن القيام 
 ومما يعزر هذا االتجاه أن الصعوبات التي تواجهها المهنة، اإلداري واالقتصادي من القطاع الخاص،

 1.بالنسبة للجهاز الحكوميية نفسها ليست باألهم

 إلتحليلية إملرإجعة أ نوإع إ جرإءإت  1.1

التحليلية نالحظ أنه ال يوجد اتفاق موحد على هذه  إلجراءات المراجعةعند تتبع التقسيمات المختلفة 
المراجعة خمسة أنواع رئيسية من إجراءات  631الدولي رقم المراجعة معيار فقد ورد ضمن التقسيمات، 

 2:التحليلية

 ؛مع بيانات النشاط الذي يعمل فيه مقارنة بيانات العميل 
 مقارنة بيانات العميل مع ما يقابلها من بيانات في الفترة السابقة؛ 
  العميل؛ة من توقعالنتائج الممقارنة بيانات العميل مع 
  ؛ة من المراجعتوقعالنتائج الممع مقارنة بيانات العميل 
 ؛ت باستخدام بيانات غير ماليةوقعامقارنة بيانات العميل مع الت 

 
 .مقارنة بيانات العميل مع بيانات النشاط الذي يعمل فيه 1.1.1

يمكن أن يحصل المدقق عل معلومات أكثر مالئمة ويقدم خدمة عالية المستوى إلى العمالء من 
عن حيث تساعد المعرفة التي تكتسبها  ،لية مع المؤسسات المشابهةالتحلي المراجعةخالل مقارنة نتائج 

ويفيد هذا المعيار . تحليلية تتسم بالفعالية والكفاءة مراجعةمجال العميل والنشاط الخاص به في تصميم 
، ومدى تحديد للمؤسسةموضع الدراسة لمعرفة المركز النسبي  بالمؤسسةعند مقارنة النسب الخاصة 

عدل السائد أو أعلى من ، فهي إما أن تكون ضمن المعدل الصناعة؛ حيث يتم تحديد أدائهاالتطابق مع م
 .هالمعدل أو اقل من

                                                           
 307ص  مرجع سابقجعة احلسابات بني النظرية و التطبيق،يوسف جربوع، مرا  1
2

 أنظر إلى  

- Alvin A Arens, and All , Op.Cit.  p 209 

- International Federal Accounting (IFAC). ISA 520 Analytical Procedure,  AU Section 520 Analytical 

Procedures Source: SAS No. 122, parg 4 Audit Evidence, effective for audits of financial statements for 

periods beginning on or after December 15, (2012) 
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تقدم مؤشرا عند  أنهاالعميل وفي تفهم أعمال  على تساعد أنهامنافع المقارنة مع النشاط في  أهمومن 
  2:وهو يتيح لمدقق الحسابات ما يلي، 1فشل مالي وجود احتمال
 ؛لمؤسسة مقارنة بالمؤسسات المثيلةالحكم على الخصائص االقتصادية ل 
 ؛ديم المقترحات إلدارة المؤسسة عندما تكون هناك انحرافات تمثل فروقات جوهريةتق 
 ؛لها المؤسسة اكتشاف أي صعوبات مالية تتعرض 
  ؛غير عادية في الحسابات واألرصدةاكتشاف أي أخطاء 

لذلك فإن المقارنة معها قد ال  متوسطات عامة،عبارة عن  انسب الصناعة أنهعلى  غير انه يعاب
قد تستخدمها الشركات المختلفة إلى اختالف الطرق المحاسبية التي  باإلضافةكبير،  مغزىات تكون ذ

 FIFOقابلية البيانات للمقارنة، فإذا كانت معظم شركات الصناعة تستخدم طريقة  إمكانية يؤثر على 

الرصيد و  LIFOبينما كان العميل يستخدم  ،والقسط الثابت لحساب عبء االستهالكلتقييم المخزون، 
 3.المتناقص على التوالي، فان المقارنة في هذه الحالة لن تكون مفيدة، لذلك يجب الحذر عند التفسير 

 .مقارنة بيانات العميل مع ما يقابلها من بيانات في الفترة السابقة 1.1.1
 ،التدقيقيقوم هذا األسلوب على استخدام أرصدة الفترة السابقة كأرصدة متوقعة للفترة الحالية محل 

للسنوات السابقة مع النسب والمؤشرات المالية  والمؤشرات المالية للعميل، يقوم المدقق بمقارنة النسبحيث 
فعليه أن  ،فإذا الحظ ارتفاعا أو انخفاضا في أحد هذه النسب والمؤشرات ،لهذه الجهة للسنة المالية الجارية

ومن ثم يحدد أدلة اإلثبات التي  سب خبرته،يتنبأ باألسباب التي قد تؤدي إلى ذلك االرتفاع واالنخفاض ح
هذه األرصدة أو يجب عليه أن يجمعها للتأكد من تلك االحتماالت وهو إجراء تحليلي لالتجاهات في 

، وهذا األسلوب يكون مقبوال في حالة كون أعمال المؤسسة للفترة السابقة مماثلة للفترة المؤشرات المالية
ي حالة وجود تغيرات في أعمال المؤسسة أو المعالجات المحاسبية أو قيام الحالية، ولكنه ال يكون كذلك ف
 .المؤسسة بأعمال غير عادية

ما يقابلها في فترة أو فترات العميل مع مقارنة بيانات فيها يتم التحليلية التي  للمراجعةتنوع هناك و 
  :المتعارف عليها األمثلةوفيما يلي بعض  ،سابقة

 .لسنة الحالية مع ما يقابلها في السنة السابقةمقارنة رصيد ا 1.1.1.1
إدراج نتائج أرصدة ميزان المراجعة في العام الماضي االختبار في  اتتمثل أبسط الطرق لتنفيذ هذ

بسهولة أن  للمدققويمكن  عمل أرصدة ميزان المراجعة الخاص بالسنة الحالية، بورقةفي عمود منفصل 
لتقرير أي األرصدة يجب أن يتم  المراجعةالسنة السابقة في بداية  يقارن رصيد السنة الحالية مع رصيد
 4 .كبير في األرصدة فرق التعامل معها باهتمام أكبر بسبب وجود

                                                           
 .742ص . مرجع سابق .، جيمس لوبك الفني ارينز  1
 949ص ،(7004)،بيق، الدار اجلامعية ،اإلسكندرية، املراجعة بني النظرية و التط .عبد الفتاح الصحن ،حممد ناجي درويش 2
 709ص  .شحاتة السيد  شحاته و منصور امحد البديوي، مرجع سابق  3

4 Alvin A.Arens, and all, Op.cit,  P 210 
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 .مقارنة تفصيل إجمالي رصيد مع ما يقابلها في السنة السابقة 1.1.1.1
كثيرا من التفاصيل فإن  ،اط لدى المؤسسة في السنة الحاليةإذا لم تحدث تغيرات جوهرية في النش

ة مقارنر، لذلك فإنه بالتي تتكون منها اإلجماليات الظاهرة في القوائم المالية يجب أن تظل بدون تغي
تحتاج المعلومات التي أن تتضح السابقة، يمكن نفس تفاصيل السنة مع  الجاريةلتفاصيل الفترة  مختصرة

النوع األول ومن أمثلة ة أو نقطة ما من الزمن، لفترة زمنيوفقا رنة امقتتم ال أنويمكن 1.إلى فحص أكثر
أما . الحالية والسنة السابقة كحسابات المبيعات والصيانة وغيرهالسنة في االشهرية  اإلجمالياتمقارنة 

ما يقابلها مع  الفترة الحاليةفي نهاية التي يجب سدادها القروض  تفاصيلمقارنة النوع الثاني فيتمثل في 
 2.لسابقةا الفترةفي نهاية 
 .حساب النسب المئوية والنسب المالية للعالقات ومقارنتها مع السنوات السابقة 3.1.1.1

ال يتم أخد  :أوال ،مقارنة اإلجماليات والتفاصيل مع ما يقابلها في السنوات السابقةيوجد عيبان في 
مثل العالقة  ،بيانات األخرىبين البيانات وال العالقات: ثانيا ،عمل باالعتبارال ةنشطأالنمو أو النقص في 

ين من خالل العيبهذين يمكن التغلب على و . بين المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة قد تم تجاهلها
في العام الحالي ومقارنتها مع ما يقابلها في  هماويتم استخدام .استخدام النسب المالية والنسب المئوية

لنسب المؤوية للمقارنة مع بيانات النشاط الذي يعمل فيه السنوات السابقة بنفس أنواع النسب المالية وا
العميل، على سبيل المثال، يمكن مقارنة نسبة كل فئة من المصروفات إلى إجمالي المبيعات مع ما 

 3 .يقابلها في السنوات السابقة
 .بيانات العميل مع توقعات العميل مقارنة 3.1.1

 ،ة بيانات المؤسسة الفعلية مع بياناتها المتوقعةوفقا لهذا اإلجراء يقوم المدقق بفحص نتائج مقارن
تستدعي من المدقق القيام بالبحث عن  وقد يقوده هذا الفحص إلى اكتشاف نوع أو أكثر من التحريفات،

وكذلك التأكد من مدى بذل الجهود من قبل الجهة المراد التدقيق عليها في إعداد  أسبابها واالقتناع بها،
إضافة إلى التأكد من احتمال تعديل هذه الجهة للبيانات المذكورة في الموازنات  ،يةهذه الموازنات التقدير 

 .التحليلية ومدى االعتماد عليها المراجعةوالتي تؤثر على واقعية هذه الموازنات وعلى نتائج  التقديرية
يطية ليقارنها مع التحليلية بالمعلومات المستمدة من الموازنات التخط إجراءاتهيستعين مدقق الحسابات في 

     أو الموجبة التي يعمل على تحليلها وهذه المقارنة تعطيه فكرة عن االنحرافات السالبة  المعلومات الفعلية،
و معرفة  أسبابها خاصة فيما يتعلق بالعناصر الجوهرية ذات األهمية في تحديد نتيجة األعمال والمركز 

  4.المالي للمؤسسة 

                                                           
 .707ص . منصور أمحد البدوي ،شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق  1

2 Alvin A.Arens and all, Op.cit P 210 - 211. 
 .740-749.مرجع سابق .الفني ارينز، جيمس لوبك  3
 . 947ص ،. الفتاح حممد الصحن ،حممد ناجي درويش، املراجعة بني النظرية و التطبيق، مرجع سابق عبد 4
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يجب أن يقيم  أوال،. انات العميل مع الموازناتام بهما في حالة مقارنة بيجد أمران يجب االهتمو وي
حيث يتم في بعض المنظمات إعداد الموازنة دون بذل العناية المالئمة، الموازنة،  المراجع مدى واقعية

مات المالية يوجد إمكانية لقيام أفراد العميل بتعديل المعلو  ثانيا، .وبالتالي لن تمثل الموازنة توقعات واقعية
ذا حدث ذلك، لن يجد . حتى تتوافق مع الموازنة الحالية فروقا في مقارنة البيانات الفعلية مع  المدققوا 

بيانات الموازنة حتى في ظل وجود تحريفات في القوائم المالية، ويمكن التعرف على مدى واقعية الموازنة 
تم تنفيذ خطوات المراجعة الخاصة بتقدير من خالل مناقشة إجراءات التوصل للموازنة مع العميل، وي

خطر الرقابة وأداء االختبارات التفصيلية للبيانات الفعلية لتقليل احتمال تعديل أفراد العميل للبيانات الفعلية 
  1 .حتى يحدث توافق بينهما وبين الموازنة

  :التحليلية وهي المراجعةبها في هذا النوع من  اإللمامعدة اعتبارات يجب عليه يمكن استخالص و 
  ؛كانت الموازنات التخطيطية واقعيةتقييم ما إذا 
 ؛حريفات في البيانات الفعلية أيضاتقييم ما إذا كانت هناك ت 
 ؛وابط إعداد الموازنات التخطيطيةا يخص إجراءات و ضممناقشة المسؤولين في 
 ؛البيانات الخطية تدقيقتقدير خطر الرقابة و أداء اختبارات تفصيلية ل 
   .المدقققارنة بيانات العميل مع توقعات م 4.6.0

عندما يقوم بعمليات حسابية للتوصل إلى قيم متوقعة  مدققيمكن مقارنة بيانات العميل مع توقعات ال
القيمة التي يجب أن تكون عليها أرصدة الحسابات في  المراجعمثل توقعات تو  ،ألرصدة القوائم المالية

و من خالل تصور قيمة أ ،خرى في الميزانية أو قائمة الدخلضوء عالقة كل رصيد مع األرصدة األ
 2 .على بعض االتجاهات التاريخية الرصيد بناء

 .مقارنة بيانات العميل مع توقعات باستخدام بيانات غير مالية 6.6.0
التحليلية دراسة العالقات بين المعلومات المالية والمعلومات غير المالية ذات العالقة،  المراجعةتتضمن 

، وذلك أن المعلومات غير المالية ال تشتق مباشرة من القوائم المالية، 3لفة المرتبات مع عدد الموظفينكتك
التكنولوجية في صناعة العميل، وتشمل العديد من العوامل مثل الظروف االقتصادية العامة، والتغيرات 

المالية، فإن البعض يرى أن وبالرغم من أهمية المعلومات غير . وطرح منتجات جديدة بواسطة المنافسين
ولقد أدركت مؤسسات . المراجعين يولون اهتماما غير كاف لهذه المعلومات عند مراجعة القوائم المالية

المراجعة مؤخرا الحاجة إلى األخذ بعين االعتبار المعلومات غير المالية عند أداء عملية المراجعة، ولذلك 
العميل، اعتقادا بان ذلك سوف يشجع على معرفة اكبر تم تنظيم المؤسسات حسب التخصص في صناعة 

                                                           
 749ص .مرجع سابق .، جيمس لوبك الفني ارينز1

2Alvin A.Arens, and all, Op.cit, P 213 
، اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني ، اجملمع العريب للمحاسبني (7008)أخالقيات املهنة االحتاد الدويل للمحاسبني، إصدارات املعايري الدولية ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيد و   3

 442القانونيني، ص 
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في استخدام  األساس األمر، ويتمثل 1بظروف عمل العميل، وبالتالي تعزيز فعالية وكفاءة عملية المراجعة
 . 2البيانات غير المالية في مدى دقة هذه البيانات

 .يةعىل إ جرإءإت إملرإجعة إلتحليل  إلعوإمل إملؤثرة يف مدى الاعامتد  1.1

نفس التحليلية على التوقع بأن العالقة بين المعلومات الموجودة تسير على  المراجعةيستند تطبيق 
في حالة غياب ظروف تدل على العكس، إن وجود هذه العالقات يوفر أدلة إثبات على اكتمال االتجاه 

التحليلية سوف  المراجعةومع ذلك فإن الثقة بنتائج . ودقة وصحة المعلومات الناتجة من النظام المحاسبي
التحليلية قد تحدد العالقات كما هي  المراجعةللمخاطرة التي تكمن في أن  المدقق على تقديريعتمد 

 .متوقعة، بينما في الواقع توجد بيانات خاطئة
والتي تؤثر على مدى اعتماد  المدقق على  03رقم ومن العوامل المهمة التي ذكرها المعيار الدولي 

  3:التحليلية راجعةالمنتائج 
 التحليلية المراجعةالهدف من  1.6.1

في التحليلية في تحديد طبيعة وتوقيت إجراءات المراجعة األخرى،  لمراجعةيكمن الدور الكبير ل
اإلجراءات التي يتم تطبيقها في مرحلة المراجعة النهائية تساعد في تأييد األدلة وتعزيز النتائج  حين أن

 . األخرىها من المصادر التي تم التوصل إلي
 .األهمية النسبية للبند مقارنة بالقوائم المالية ككل 1.6.1
كانت األهمية النسبية للبند عالية فال بد من االعتماد على أمور أخرى من أجل الخروج بنتيجة  إذا

 المدقق ذو أهمية نسبية، فإنالمخزون  يدرصفي حالة كون فعلى سبيل المثال، . عن البند موضع التدقيق
 المراجعةقد يعتمد فقط على  ه، ومع ذلك، فإنقرارهتكوين لالتحليلية  المراجعةفقط على سوف ال يعتمد 

التحليلية لبعض بنود الدخل والمصاريف عندما ال تكون ذات أهمية نسبية بمفردها، مع مراعاة اقتصاديات 
التكلفة المضحى بها، وهذا ما يفرض المعلومات وبتعبير بسيط بجب أن تكون منفعة المعلومات أكثر من 

    .تطبيق مبدأ األهمية النسبية
 .التدقيقف اهدمباشرة لنفس أنتائج إجراءات المراجعة األخرى الموجهة  3.6.1

أي األخذ بعين االعتبار نتائج اإلجراءات األخرى المطبقة على نفس البند أو النشاط ومعرفة مدى 
 .ليليةانسجامها مع نتائج اإلجراءات التح

                                                           
اد واإلدارة، االقتص: قياس أثر املعلومات املالية وغري املالية على أداء اإلجراءات التحليلية ألغراض ختطيط عملية املراجعة، جملة جامعة امللك عبد العزيز .حامد مصطفى صادق  1
  83ص (7004)

2 Alvin A.Arens and all, Op.cit,p 215 
 : أنظر إىل  3
االلكرتونية،  األنظمةاإلطار النظري، معايري املراجعة، مراجعة )دراسات يف املراجعة اخلارجية للقوائم املالية، .. كمال خليفة أبو زيد، مسري كامل عيسى، رجب السيد راشد -

 748-742ص ص  ، (7008) االسكندرية،: املطبوعات اجلامعيةدار ، (التطبيقات احلديثة
 794-793على عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، ص ، ص  -

- IFAC : ISA.No. 520 A 15-16 
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 .التحليلية المراجعةالمتوقعة من تطبيق نتائج الدقة التنبؤ ب 4.6.1
التحليلية والنتائج المتوقعة من هذه اإلجراءات، وهذا  المراجعةوهذا يعني مدى التوافق بين نتائج  

نة عند مقار أكبر على سبيل المثال يتوقع المراجع عادة ثبات قد يعتمد على طبيعة البند موضع التدقيق، 
 اتبحث أو اإلعالنمصاريف الاالختيارية ك فير االمص ةمقارنمن  ،أخرىو فترة بين مجمل الربح حدود 
 .تقدير المخاطر المالزمة ومخاطر الرقابة 1.6.1

التحليلية، ويتم التركيز  المراجعةحيث كلما زادت تقديرات هذه المخاطر تقل درجة االعتماد على  
  .التحليلية المراجعةعلى 

 .معرفة المراجع لطبيعة عمل العميل والظروف المحيطة به 6.6.1
وذلك في ضوء معرفته  ،التحليلية في بعض الحاالت المراجعةعلى نتائج  المدققفقد ال يعتمد  

لطبيعة وظروف عمل العميل قد تجعل من  المدققفمعرفة لطبيعة عمل العميل والظروف المحيطة به، 
أن المؤسسة قد مرت بظروف  للمدققفمثال قد يتبين ة تتم بشكل قليل، التحليلي المراجعةاالعتماد على 

 المراجعةصعبة خالل السنة نتيجة إلضراب العمال عن العمل، وهذا ينفي التساؤالت التي قد تثيرها نتائج 
 .  حجم المبيعات لتلك السنة التحليلية عن انخفاض

     .حليليةتإل  إملرإجعةخطوإت إس تخدإم  1.1

القيام  المدققالتحليلية، يتعين على  المراجعةتحقيق األهداف المرجوة من استخدام في سبيل 
 :يلي بمجموعة من الخطوات تتمثل فيما

 
 .الحصول على المعلومات: الخطوة األولى 1.7.1

 ،في هذه الخطوة بالحصول على المعلومات سواء من مؤسسة العميل أو من خارجها المدققيقوم 
للحصول عليها  المدققفالبيانات والمعلومات التي يسعى . لبيانات المالية وغير الماليةخاصة المعلومات وا

  .قد تتمثل في تلك التي خضعت للمراجعة سابقا أو قد تكون اقتصادية أو صناعية أو غير ذلك

التحليلية بكفاءة  بالمراجعةوان توفر المعلومات عن المؤسسة محل المراجعة يعتبر ضروريا للقيام 
ومن المهم جدا التأكد من موثوقية المعلومات المتوفرة لديه إذ تتأثر موثوقية البيانات بمصدرها . فاعليةو 

حيث تقترح الدراسات البحثية أن استخدام البيانات الصناعية واالقتصادية والبيئية يمكن أن ، 1وطبيعتها
 .2تحسن من الفائدة المدركة لإلجراءات التحليلية

                                                           
  449ص 7008سبني القانونيني االحتاد الدويل للمحاسبني، إصدارات املعايري الدولية ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيد وأخالقيات املهنة، اجملمع العريب للمحا  1
 349ص ، (7008 )مصر ، : التطورات احلديثة يف املراجعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية  (.7002.)أمنيالسيد أمحد لطفي  2
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المراجع بأن يأخذ بعين االعتبار عدة عوامل   ISA. No. 520لمراجعة الدوليأوصى معيار اوقد 
  : 1عند تقديره لمدى موثوقية البيانات ألغراض تصميم إجراءات المراجعة التحليلية، والمتمثلة فيمايلي

 تم  إذاموثوقية ،  أكثرتكون  أنالمعلومات يمكن فعلى سبيل المثال، : مصادر المعلومات المتوفرة
 ؛حصول عليها من مصادر مستقلة خارج المؤسسةال

 يجب أن تكون المعلومات والبيانات التي تم فعلى سبيل المثال،  : إمكانية مقارنة المعلومات المتوفرة
 ت وبيانات المؤسسة؛الحصول عليها قابلة للمقارنة مع معلوما

  كنتائج  التقديرية أعدتانيات الميز كانت  إذاعلى سبيل المثال، :طبيعة ومالئمة المعلومات المتوفرة
حيث يجب أن تتوافق المعلومات مع  ،تحقيقهاتسعى المؤسسة لمن أهداف حدوثها بدال  توقعم

 ؛معلومات المؤسسة
  على سبيل  ،التي تصمم لتضمن االكتمال والدقة والصحة على إعداد المعلوماتأنظمة الرقابة

فكلما كانت نظم الرقابة المطبقة في  .ميزانياتالمثال، نظم الرقابة على إعداد ومراجعة وصيانة ال
 .التحليلية المراجعةبالمعلومات، وبالتالي زادت ثقته في نتائج تطبيق  المدققالمؤسسة قوية زادت ثقة 

 .تكوين التوقعات: الخطوة الثانية 1.7.1

اته توقع تمثل التوقعات القيم التي يتوقع أن تظهر بها القوائم المالية، ويقوم المراجع بتطوير
بالطريقة التي من شأنها أن تشير إلى أن االختالف فيما بين القيم المتوقعة والقيم الفعلية المسجلة في 

 المراجعةتعد األكثر أهمية لعملية  ويرى انه في مرحلة تكوين التوقع .الدفاتر يعود إلى احد التحريفات
 2.التحليلية

ين توقعاته و تك للمدققيمكن  بأنه  SAS. No.56من نشرة معايير المراجعة( 6) وتشير الفقرة
 3:يلي مجموعة األمثلة لمجموعة المصادر للمعلومات لتطوير التوقعات فيماو 

 ؛المعلومات المالية لفترة أو فترات سابقة مع األخذ باالعتبار أي تغيرات معلومة 
 ؛المبالغ المتوقعة مثل الموازنات والتنبؤات 
 ؛ناعة التي تعمل فيها المؤسسةاستخدام المعلومات التي تتعلق بالص 
  ؛للفترةالمعلومات المالية وبعضها البعض عناصر تحليل العالقات بين 

                                                           
 : أنظر إىل   1

- The International Federation of Accountants(IFAC).HANDBOOK OF INTERNATIONAL QUALITY 

CONTROL, AUDITING, REVIEW, OTHER ASSURANCE, AND RELATED SERVICES 

PRONOUNCEMENTS, New York  , April EDITION Para. 5(b), (2010) ، P 438 

 4، ص 4اإلجراءات التحليلية، ص  470قم معيار املراجعة املصري ر : اهليئة العامة للرقابة املالية  -
 338ص (7004) ييم األداء واالستثمار يف البورصة،  الدار اجلامعية، التحليلي املايل ألغراض مراجعة وتق ..لطفي السيد  2

3
 AU Section 329 Source: SAS No. 56; SAS No. 96. Analytical Procedures Effective for audits of financial 

statements for periods beginning on or after January 1, 1989, P334  
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  ؛العالقات بين المعلومات المالية والمعلومات غير المالية المناسبة 
 .تحديد االنحرافات غير العادية :الخطوة الثالثة 2.9.0

التحليلية، ذلك ألن هذا  المراجعةنواحي  في الواقع أن تتبع الفروق الجوهرية يعتبر أهم ناحية من
ولهذا السبب يعتبر أن المراجع فشل في بذل العناية  ،التتبع يتيح الفرصة لكشف األخطاء أو التالعب

بمعنى  1.التحليلية المراجعةالمهنية الواجبة إذا لم يقم بفحص سبب التقلبات الجوهرية التي كشفت عنها 
 المراجعةتحدث هذه المرحلة من عملية و فات تمثل تقلبات غير عادية، آخر تحديد ما إذا كانت االنحرا

 2.بمقارنة القيمة التي يتوقعها مع القيمة المسجلة المدققالتحليلية عندما يقوم 

وهنا البد من التمييز بين الفروق الطفيفة أي التي تكون ضمن حدود الثقة والفروق الكبيرة التي 
لطفيفة تهمل والفروق الكبيرة تخضع الهتمام المراجع للتأكد من معقولية القيم الثقة، فالفروق ا ودتتجاوز حد

عن : 631وقد ورد ضمن معيار المراجعة الدولي  .المسجلة، والبحث عن أسباب هذه الفروق الكبيرة
تحديد مقدار الفرق من المتوقع الذي يمكن  المدققتصميم وأداء إجراءات المراجعة تحليلية جوهرية على 

وله بدون مزيد من البحث، ويتأثر هذا األمر بشكل رئيسي باألهمية النسبية واالتفاق على المستوى قب
 3.المطلوب من التأكيد

 (.أسباب الفروق)رافات غير العاديةتقصي أسباب االنح :الخطوة الرابعة 4.7.1

من التحليلية وجود تقلبات غير عادية وتحريفات هامة وجوهرية يستوجب  المراجعةإذا أظهرت 
وليس نتيجة وجود خطأ أو  اقتصاديالمراجع تحديد أسباب تلك الفروقات، و أن السبب يتعلق بحدث 

،  وتتطلب هذه الخطوة الكثير من المهارة والخبرة لدى المراجع وذلك بهدف تفسير االنحرافات 4مخالفة
عندما تكتشف : 095لفقرة في ا 631غير العادية وتحديد أسبابها، فقد جاء في معيار المراجعة الدولي رقم 

التحليلية وجود تقلبات مهمة، أو إظهار لعالقات متضاربة مع المعلومات الوثيقة الصلة، أو  المراجعة
كشفها النحرافات عن المبالغ المتنبأ بها، فإن على المراجع البحث والحصول على تفسيرات مناسبة وأدلة 

 . معززة ومالئمة لتلك الحاالت

 

                                                           
 792ص  .مرجع سابق .آخرونته و شحاتة السيد  شحا  1
 349ص  .مرجع سابقعبد العال محادة، طارق   2
 .447 ص(7008) لمحاسبني القانونيني ، االحتاد الدويل للمحاسبني، إصدارات املعايري الدولية ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيد وأخالقيات املهنة، اجملمع العريب ل  3
 744ص .ع سابقمرج .، جيمس لوبك الفني ارينز  4
 443ص  مرجع سابق،، (7008)االحتاد الدويل للمحاسبني، إصدارات املعايري الدولية ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيد وأخالقيات املهنة   5



32 

 

 .التحليلية المراجعةوتوثيق  تقييم :الخطوة الخامسة 6.9.0

في هذه المرحلة يقوم المراجع بتقييم األثر المتوقع لتلك الفروق على مالئمة وصحة القوائم المالية 
ذا و في ضوء التفسيرات التي حصل عليها من اإلدارة،  اإلدارة غير قادرة على تقديم تفسير مقنع كانت ا 

في هذه  المدققر اإلدارة فشل في دعم هذا التفسير، فإن على ألسبابها، أو أن الفحص وراء شرح وتفسي
الحالة أن يفترض وجود احتمال كبير في أن هناك خطأ أو غش، وعليه في هذه الحالة أن يصمم 

  1.إجراءات مراجعة أخرى مالئمة لتحديد ما إذا كانت هذه األخطاء أو الغش موجودة فعال أو ال؟

التحليلية مثل بقية أعمال المراجعة، ويمكن أن  بالمراجعةا يتعلق وكخطوة أخيرة تتطلب توثيق كل م
 : التحليلية ما يلي المراجعةتتضمن أوراق العمل المستخدمة في توثيق 

 المعلومات المستخدمة ومصادرها؛ 
 أساليب الفحص التحليلي التي تم استخدامها؛ 
  فحص والدراسة؛أحقية كل انحراف للاالنحرافات الهامة التي تم اكتشافها ومدى 
 المستويات اإلدارية التي تم الحصول منها على التفسيرات المتعلقة باالنحرافات الهامة؛ 
  النتائج التي تم التوصل إليها؛   

 .إلصعوابت 1.1

هناك مجموعة  ،التحليلية في زيادة درجة فاعلية مراجعة الحسابات المراجعةعلى الرغم من أهمية 
التعرف على  المدققولهذا يتعين على  تي قد تحول دون القيام بهذا الدور،من العوامل أو المعوقات ال

 التحليلية وبذل الجهد الكافي لتذليلها،  المراجعةالمعوقات قبل استخدام 

الكثير من العوامل التي قد تؤثر على عملية استخدام  0711لسنة  03ولقد ذكر المعيار الدولي رقم 
 : 2يالتحليلية وهي كما يل المراجعة

  التحليلية ومدى االعتماد عليها؛ المراجعةأهداف 
 طبيعة المؤسسة ومدى توافر المعلومات المالية والتوقعات؛ 
 مدى توافر المعلومات غير المالية، ومدى مالءمة المعلومات المتوفرة؛ 
  مدى قابلية المعلومات المتوافرة للمقارنة مع الغير؛ 

                                                           
 799ص  .مرجع سابق وآخرون،شحاتة السيد  شحاته   1
 482، ص مرجع سابقحاكم الرشيد، ،امحد عبد الرمحان املخادمة   2
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-ت والتكلفة والبيانات قد تحد من استخدام النماذج اإلحصائية عوامل الوق أنBiggs &  Wildكذلك بين 
 .غير المدققةفي عملية احتساب القيم المتوقعة للقيم الدفترية   -كأسلوب من أساليب المراجعة التحليلية

التي قد تؤثر على عملية إلى وجود الكثير من العوامل  Grobstein, Loeb, & Neary( 1985)وقد أشار
  1:يلي كأسلوب من أساليب المراجعة التحليلية وهي كما  التحليلية المراجعةاستخدام 

 ؛وجود أزمة اقتصادية خالل السنة أو سنوات سابقة مما يحد من عملية إجراء المقارنات 
  المحاسبية والتسويقية واإلنتاجية؛تغيير الشركة المستمر لسياساتها 
 لها؛لشركة وتوسيع وتقليص حجم أعماطبيعة وخصائص ا 
  وعدم مالءمة المعلومات المتوافرة؛عدم توافر المعلومات المالية وغير المالية الالزمة 
 يانات المالية الضرورية عدم قابلية المعلومات المتاحة للمقارنة، والتكلفة العالية للحصول على الب

 للمقارنة؛
  إلى  المدققاجعة، وحاجة التحليلية مقابل متطلبات الدقة في المر  للمراجعةنقص القدرة التنبؤية

 التدريب؛

التحليلية، عامل الخبرة المهنية  المراجعةالعوامل التي تلعب دورا هاما في استخدام من  أيضا
فقد  ،التحليلية يتطلب مزيدا من الخبرة المراجعةعند  استخدام  للمدقق، حيث أن التقدير الشخصي للمدقق
هي األساس في تحديد النسب المالية المناسبة،  للمدققالخبرة المهنية  أن Arens   & Loebbakeبين 

سواء عند تحديد النسب المالية  للمدققوذلك الن تحليل النسب واالتجاه يعتمدان على التقدير الشخصي 
 .الالزمة استخدامها أو عند تفسير نتائجها 

ليلية وذلك لألسباب فقد بينا أن للخبرة أثر كبيرا على استخدام المراجعة التح Cohen   &Kidaأما 
 : التالية

 ال يعتبر في الحقيقة مهمة منظمة؛ أن استخدام المراجعة التحليلية 
  بين أرصدة الحسابات؛أنها تشمل على فهم العالقات المتداخلة والمعقدة 
 ة ومدى اختبارات المراجعة األخرى؛أنها تحتاج إلى فهم الرابطة بين نتائج المراجعة التحليلي 

احثان عدة استفسارات كان احدها، هل لمستوى الخبرة أثر على التقديرات الشخصية وقد أثار الب
تؤثر بصورة كبيرة على  المدققللمراجعين عند استخدام المراجعة التحليلية؟ وكانت اإلجابة هي أن خبرة 

أن التقديرات الشخصية لمديري مكاتب المراجعة، منها على التقديرات الشخصية للمراجعين حيث تبين 
                                                           

 رجع السابق نفس امل  1
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لديهم مقدرة أكبر على تحديد العالقات الدقيقة والمعقدة بين أدلة المراجعة التحليلية  التدقيقمديري مكاتب 
ويرجع سبب ذلك إلى أن مديري مكاتب المراجعة لديهم خبرة أكبر . والتغيرات الحادثة في برنامج المراجعة

 . في استخدام المراجعة التحليلية

الرقابة هذه فعالة فإنه يكون  أنظمةعندما تكون  03في الفقرة  631المعيار الدولي  أشاركما 
 .االعتماد على المعلومات وبالتالي في نتائج االختبارات الجوهرية إمكانيةللمراجع ثقة أكبر في 

التحليلية في  المراجعةبناء على ما سبق، يمكن استخالص أهم العوامل التي يمكن أن تحد من استخدام 
 :تتمثل فيما يلي قالتدقيعملية 

 لمالية وغير المالية عن المؤسسات؛عدم توفر المعلومات ا 
  اختالف بيانات المؤسسات المماثلة والطرق المحاسبية المطبقة والتي تحول دون مقارنتها مع

  ؛المؤسسات األخرى التي تعمل في نفس النشاط
 التسويقية؛اسبية أو اإلنتاجية أو قيام المؤسسة بتغيير بعض سياساتها المح 
 لفة العالية للحصول على البيانات؛التك 
  بشكل عام  المدققوهنا يجب التمييز بين خبرة  ،التحليلية المراجعةفي استخدام  المدققنقص خبرة

 في استخدام المراجعة التحليلية؛وخبرته 
   ية لدى التحليل المراجعةعدم اإللمام الكافي الستخدام برامج الحاسوب والتي تساعد على تطبيق

فمن المعلوم أن برامج الحاسوب تساعد بشكل كبير على استخدام أدوات المراجعة . مراجعي الحسابات
  .تباط واالنحدار والسالسل الزمنيةالتحليلية سواء البسيطة كتحليل النسب، أو المعقدة كدراسة االر 
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   .إلتحليلية إملرإجعةأ ساليب  1.1

أجل تحسين فعالية عملية  من التحليلية المراجعةمتنوعة لتنفيذ  يمكن استخدام طرق وأساليب
، وتتدرج هذه الطرق من المقارنات البسيطة إلى التحليالت المركبة باستخدام أساليب إحصائية التدقيق
فمن الممكن أن الممارسين ، مثل الشبكات العصبية نماذج حاسوبيةأو أنظمة تعتمد على  ،متطورة

يث فعالية التكاليف وتقنيات المراجعة التحليلية األكثر بساطة هي األكثر فعالية من ينظرون للطرق من ح
 .حيث التكلفة

 يتم مرحلة ذات أهمية بالغة وواسعةهي المجمعة  تقنيات تحليل المعلوماتب إن مرحلة االستعانة
في هذه  مزج المدققيو  .وتحديد درجة خطورتهاتحديد أهم النتائج واالنحرافات من خاللها قياس الظواهر و 

أدوات التحليل المختلفة  الذي يعتمد علىو للبيانات   بين المنهج الكمي التحليلي والوصفي المرحلة ما
التقنيات اإلحصائية الرياضية والقياسية والرسومات ب كما يتم االستعانة. الموضوعة الفرضيات الختبار
  . الخ…والمرجعيات، ، المعايير  شراتاألدوات الخاصة بالتدقيق كالمؤ إضافة إلى  البيانية ،

ظهرت الحاجة الستخدام األساليب الكمية في اإلدارة نتيجة لضخامة المؤسسات الحديثة، حيث و  
أصبحت المشاكل اإلدارية فيها على درجة عالية من التعقيد وأصبحت األساليب التقليدية التي تعتمد على 

رار غير فعالة، كما أن نتائج القرارات إن لم تكن محسوبة ومقدرة التجربة والخطأ والخبرة الذاتية لمتخذ الق
 .تقديرا صحيحا قد تترتب عليها خسائر ال يمكن تعويضها

  :رئيسية وفقا لما يلي التحليلية المستخدمة إلى ثالث مستويات المراجعةويمكن تبويب أساليب 
  الوصفية غير الكمية؛ التحليلية المراجعة إجراءات 
  الكمية البسيطة؛التحليلية لمراجعة اإجراءات 
  ؛الكمية المتطورة التحليلية المراجعة إجراءات 

 .الوصفية غير الكمية التحليلية  المراجعةإجراءات  1.9.1

المبنية على خبرته الشخصية،  الفاحصة اإلجراءات يستخدم مدقق القوائم المالية نظرتهوفقا لهذه 
التي حصل عليها من خالل اطالعه على طبيعة عمليات المؤسسة  للحكم على مدى معقولية أدلة اإلثبات

تحت التدقيق، والتأثيرات المختلفة لألوضاع االقتصادية، وأوضاع الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة، 
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ويمتاز هذا النوع من األساليب بانخفاض تكلفته وسهولة تطبيقه على المؤسسات االقتصادية، باإلضافة 
 :على مايلي شمليو ه على المعلومات الكمية، إلى عدم اعتماد

  : Inquiryاالستفسار  0.0.7.0
االستفسار عبارة عن مجموعة من األسئلة الموجهة إلى شخص لديه معلومات حول طبيعة 

ويستخدم هذا اإلجراء عادة في  1،عمل المؤسسة تشمل النواحي المالية والمحاسبية والتدقيق
من التخطيط التمهيدي لعملية التدقيق وصوال إلى  كل خطوة من خطوات عملية التدقيق بدءا

االختبارات النهائية ألرصدة الحسابات، كما أن االستفسار يتطلب من المدقق عدم تقبل 
 .  اإلجابات سواء كانت شفهية أو مكتوبة إال بعد التأكد من أنها حقيقية

 
 . Expectation from Prior Audit Result: التوقعات من نتائج التدقيق السابقة 1.1.9.1

إن بعض أوراق العمل للسنة الماضية قد تكون مفيدة وتساعد في تعريف بعض المسائل 
المحاسبية والتدقيق المهمة للسنة الحالية، والتي تساعد المدقق في تحديد المواقع التي يمكن 

 :أن تسبب صعوبات وعراقيل لعملية التدقيق الحالية، ومن هذه الصعوبات
 وانب عملية التدقيق؛ب لكل جانب من جالمطلو  مقدار الوقت 
 التي اكتشفت خالل عملية التدقيق؛ األخطاء 

ففي حالة عدم االهتمام بها من قبل المدقق في الفترة السابقة، يجب التركيز عليها في التدقيق 
 : 2يلي للفترة الحالية، ومن المصادر التي توفر للمدقق معلومات عن نتائج التدقيق السابقة ما

 ة أوراق عمل التدقيق للسنة السابقة ومراجعة أي ملخصات لنتائج التدقيق السابقةمراجع. 
 مراجعة مكونات رسالة اإلدارة الموجهة من المدقق إلى اإلدارة السابق ورد اإلدارة عليها. 
  مقابلة المدقق السابق في حالة تدقيق حسابات المؤسسة ألول مرة ومناقشة األمور التي

 .لى عملية التدقيق الحاليةيعتقد انها تؤثر ع
 

 

                                                           
1 Alvin A.Arens and all, Op.cit P 200 
2
International Federal Accounting )IFAC( : ISA.No.315,Paras A12, P.274 
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  Review of External Information « non (غير الكمية)مراجعة المعلومات الخارجية  2.0.7.0

Quantitative »   يجب على المدقق ان يحصل على معرفة كافية لألمور االقتصادية التي
وذلك  موضوع التدقيق، وعلى أي متطلبات قانونية وتنظيمية، المؤسسةبطبيعة عمل  تتعلق

ليقوم بالتدقيق بشكل فعال، ومثل هذه المعرفة تساعد المدقق في تقييم معقولية تقديرات اإلدارة 
المختلفة ألية مخصصات أو احتياطات  باإلضافة إلى معرفة إمكانية وجود أية مخالفات أو 

 .خطأ

  1:ويتم الحصول على هذه المعرفة بطرق عدة منها

 والتي من ضمنها أدلة التدقيق والمحاسبة والسجالت  االطالع على المنشورات المختلفة
 .والدوريات األخرى المتعلقة بالصناعة

  مراجعة التقارير السنوية وما صدر من السوق المالي عن العميل والشركات األخرى في
 .الصناعة نفسها

  مراجعة أية تقارير تصدر عن شركات مالية أو شركات وساطة أو اي شركات أخرى حول
 .او الصناعة الشركة

-Review of Internal information « non:مراجعة المعلومات الداخلية ذات الطبيعة غير الكمية 4.0.7.0

Quantitative »  

يجب على المدقق أن يتعرف على الصفات أو الخصائص المميزة للعميل بما في ذلك تغيرات برزت في 
  :السنوات السابقة، ومن الوسائل التي تساعده في ذلك

عة النظام الداخلي للمؤسسة، وعقد تأسيس، وكذلك مراجعة محاضر جلسات مجلس مراج -
 .اإلدارة ووقائع اجتماع الهيئة العامة

 االطالع على ملفات الموظفين، وملفات المراسالت باإلضافة إلى سجالت اإلنتاج  -
 التعرف على السياسات المتبعة في تسويق المنتجات وتوزيعها -
همة والتي يكون لها تأثير على عملية التدقيق مثل اتفاقيات القروض االطالع على العقود الم -

 . والعقود طويلة األجل
 

 
                                                           
1 Arens and Loebbecks .Op.cit. P 200 
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 .الكمية البسيطةالتحليلية المراجعة إجراءات  1.9.1

يتم في هذا األسلوب معالجة المعلومات الكمية بطرق مبسطة وسهلة للحصول على دالئل ذات 
 ةتحليل المالي ضمن األساليب الفنية الرئيسية لتنفيذ المراجعم الاستخدوذلك با ،التدقيقمعنى في عملية 

بغرض الكشف عن العالقات المتداخلة بين عناصرها  للمؤسسةالتحليلية على القوائم المالية والختامية 
  .والتغيرات التي تلحقها على مدى زمني معين وحجم هذه التغيرات و مسبباتها

ام هذه اإلجراءات في التدقيق، في وجود عالقات بين البيانات تتمثل الفلسفة الرئيسية وراء استخد 
بنمط معين واستمرارها على هذا النمط في مستقبل مادامت الظروف المحيطة لم تتغير، والمنطق وراء 

بطريقة معقولية وجود عالقات  المدققالتحليلية هو توقع  المراجعةاستخدام هذا النوع من اإلجراءات في 
استمرار وجود هذه العالقات بشرط عدم وجود ظروف معروفة تدعوا إلى العكس، والمالحظ بين البيانات و 

التحليلية يعتمد على معلومات كمية تاريخية، حيث يتم معالجتها بطريقة معينة  المراجعةأن هذا النوع من 
 :لتعطي دالالت معينة، ويشمل هذا النوع من اإلجراءات

 التحليل األفقي؛ 
 التحليل الرأسي؛ 
 تحليل النسب المالية؛ 
 . التحليل األفقي 0.3.7.0

وذلك بدراسة حركة البند أو النسبة المالية على  1.تحليل االتجاهاتويعرف هذا التحليل بمصطلح  
مدار عدة فترات مالية للتعرف على مقدار واتجاه التغير الحادث في حركة البند أو النسبة على مدار 

يوفر للتحليل المالي األفقي سمة الديناميكية والتي تمكنه من تكوين  الفترة الزمنية مجال المقارنة، ذلك ما
وعادة ما تكون الفترة الزمنية مجال المقارنة . صورة أدق عن واقع حال المؤسسة وعن اتجاهات مستقبلية

، وتجدر اإلشارة بأن موضوعية وواقعية نتائج التحليل ترتفع كلما طال األفق 2سنوات 01-6تمتد من 
فالتحليل األفقي ينطوي على دراسة سلوك كل بند من للفترات المالية المقارنة  Time Horizon الزمني

بنود القائمة، أي زيادة أو نقصان هذا البند بمرور الزمن، وهذا النوع من التحليل يتصف بالديناميكية 
 3.نظرا النه يبين التغيرات التي تمت
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 1: ويساعد هذا التحليل على ما يلي

 أو قائمة الدخل خالل فترة زمنية؛ جاه النسبة الخاصة بعنصر معين في المركزمعرفة ات 
 سن واتخاذ القرار المناسب بشأنها؛تقييم أداء اإلدارة من خالل اتجاه النسب نحو تح 
  ن عليه الوضع مستقبال في المؤسسة؛محاولة التنبؤ بما سيكز 
 اسبة سياسات اإلدارة ومدى نجاحها؛الحكم على مدى من 

 .حليل الرأسيالت 3.3.7.0
بموجب هذا األسلوب من أساليب التحليل المالي تتم المقارنة بين أرقام في القوائم المالية حدثت 

ويتصف هذا النوع من التحليل . في نفس الفترة، كمقارنة صافي الربح لسنة ما مع مبيعات نفس السنة
و لهذا نجد أن المحلل المالي  2.فترةبالسكون النتقاء البعد الزمني عنه، حيث أن المقارنة تتم في نفس ال

من خارج المؤسسة يولي هذا النوع من التحليل أهمية خاصة أكثر من النوع األول ألنه يعكس مدى نجاح 
ويوصف التحليل  .المؤسسة أم عدم نجاحها بالمقارنة مع مؤسسات أخرى مماثلة تعمل في نفس المجال

ه الصفة بشكل خاص في هذا التحليل عندما يقتصر على بالتحليل الساكن وتظهر هذ( الرأسي)العمودي 
   3.فترة زمنية واحدة، فتصبح المدلوالت والمؤشرات التي يتم الحصول عليها ليست ذات جدوى كبيرة

أن يستفيد من التحليل الرأسي للقوائم المالية من خالل مقارنة نتائجه مع أرقام  المدققيستطيع 
 التدقيقطيع أن يستخدم هذا األسلوب أيضا في مرحلة التخطيط لعملية كما يست. أخرى لها نفس الداللة

 أيضا يمكن أن يستخدم المدقق. لفةمن أجل تقييم األهمية النسبية للحسابات والعمليات المالية المخت
التحليل الراسي في عملية تحليل االنحراف، والتي تعني مقارنة بيانات مؤسسة العميل مع مستويات مقبولة 

 .ة مسبقا للوصول إلى االنحراف عن هذه المستويات والتي تتطلب من المراجع التقصي عن أسبابهامحدد
  .تحليل النسب المالية 2.3.7.0

التحليلية استخدام النسب المالية العامة خالل مرحلة التخطيط والفحص النهائي  المراجعةتتضمن 
م األوضاع واألحداث المالية الجارية، في مراجعة القوائم المالية، حيث يؤدي ذلك إلى توفير تفهم لمعظ

وفحص القوائم المالية من منظور المستخدم، ويمكن أن يكون التحليل المالي العام فعاال في التعرف على 
الجوانب التي يحتمل أن يوجد بها مشكالت وتكون بحاجة لتحليل إضافي وتركيز في استخدام إجراءات 

                                                           
 988عبد احلليم كراجة واخرون،  مرجع سابق،  ص  1
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أن يقدم تصور  المدققن خالله تحديد جوانب العمل التي يستطيع المراجعة بها، كما يمكن أيضا أن يتم م
 1.للمساعدة على التعامل معها

يمكن القول إن تحليل النسب هو اإلجراء التحليلي األكثر شيوعا في عالم األعمال، وذلك ألنه 
ي مجاالت يوفر عددا كبيرا من المؤشرات المالية التي يمكن االستفادة منها في تقييم أداء المؤسسة ف

إذ تعتبر النسب المالية من أقدم وأهم أدوات التحليل . الربحية والسيولة والكفاءة في إدارة األصول والخصوم
المالي، وتنصب النسب المالية على دراسة قيم العناصر الظاهرة في القوائم المالية والتقارير المحاسبية، 

 . المالية الواردة في هذه القوائمبهدف إضافة دالالت ذات مغزى و أهمية على البيانات 
وبشكل عام يمكن أن ننسب . تعبر النسب عن العالقة بين بندين أو أكثر من بنود القوائم المالية
وتعد النسب المالية من أكثر . أي رقم في القوائم المالية إلى رقم آخر للوصول إلى داللة ذات معنى

ائمة محددة تشمل على جميع النسب المعتمدة ألغراض أدوات التحليل المالي شيوعا، وال يوجد هناك ق
  2التحليل

عالقة بين القيم المحاسبية الواردة في الكشوفات المالية :"تعرف النسبة في المجال المالي بأنها 
  3"المرتبة والمنظمة لتكون دالة لتقييم أداء نشاط معين عند نقطة زمنية معينة 

وعملية الربط  4ة تربط بين بندين أو أكثر من بنود القوائم المالية،تعرف النسب المالية بأنها العالق  
تؤدي إلى داللة معينة، أفضل من النظر إلى كل عنصر على حدة، ويساعد هذا األسلوب المراجع على 

هذه الطريقة ذات أهمية كبيرة عند مقارنة . اكتشاف أية أمور غير عادية تستوجب البحث واالستفسار
تدقيق مع المؤسسة األخرى التي تتعامل بنفس الصناعة أو التجارة والتي تؤدي إلى المؤسسة تحت ال

معرفة ما إذا كانت هذه الشركة تعمل بكفاءة وفعالية مقارنة مع المؤسسة األخرى، وتتم المقارنة مع السنة 
 . السابقة أيضا

ند إليها إدارة المشروع وتهدف النسب المالية إلى تقديم مجموعة من المعلومات والمؤشرات التي يست
في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، وذلك من خالل تقويم أداء هذا المشروع وكشف االنحرافات 

 . والتنبؤ بالمستقبل
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بحساب نسب مختلفة متعلقة  المدققأنه ألغراض المراجعة التحليلية يقوم من الفقرات السابقة نجد   
، وعن طريق مقارنة هذه النسب مع مثيالتها العائدة لسنوات سابقة لتدقيقلبالعناصر أو البند الخاضع 

بالنسبة للمشروع نفسه، أو مع مثيالتها العائدة لمؤسسات ومشاريع مماثلة، أو مع المعايير العامة 
أن يدعم ثقته بعدالة ومصداقية عرض العنصر الخاضع  للمدققللصناعة في حال وجودها، ويمكن 

 المدققيلحظ خروجا عن الحدود المعقولة للنسب المحسوبة، وفي هذه الحالة األخيرة يضع للمراجعة أو أن 
يمكن أن يكون أي منها هو السبب في شذوذ النسبة عن الحدود المعقولة، وفي ( بدائل)عدة افتراضات 

المالية  التدقيق والبحث في كل افتراض على حدة مع اللجوء إلى أدوات المراجعة التحليلية ومنها النسب
 .   أن يحدد مواطن الخلل بدقة وبالتالي يكثف إجراءات التدقيق المتعلقة به المدققأيضا، يستطيع 

أن حساب النسب تمكن من مقارنتها مع غيرها من النسب أو المعدالت أو إلى اإلضافة ب  
 مالية الخاضعة للتدقيق المعلومات من أجل أن يتحقق من مدى معقولية القيمة الدفترية ألحد بنود القوائم ال

  1:ويمكن تصنيف النسب حسب مصادر المعلومات إلى 
 نسب الميزانية؛ 
 نسب قائمة الدخل؛ 
 نسب قائمة األموال؛ 
 النسب المختلفة؛ 

 : كما يمكن تبويب النسب المالية تبعا للمظاهر االقتصادية
 نسب السيولة؛ 
 نسب النشاط؛ 
 نسب المديونية؛ 
  نسب الربحية؛ 
 نسب السوق؛ 

أثناء القيام  المدققونعرض فيما يلي بعض النسب المالية وآلية استخدامها ومحاكاتها من قبل 
 :بعملية التدقيق

 

                                                           
 993ص  ، مرجع سابق ، عبد احلليم كراجة 1
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-Shortتقيس نسبة السيولة المالءة المالية للشركة في المدى القصير : liquidity Ratiosنسب السيولة .0

term Financial Solvency، وبالتالي تظهر  ت المالية الثابتة،االلتزاما مقدرة المؤسسة على تسديد أي
يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية تعادل تقريبا  بأصولالمتداولة مغطاة  الخصومإلى أي مدى تكون 

 أن عدم وجود سيولة لدى المؤسسة يؤدي إلى زيادة الخطر التمويلي.المتداولة الخصومفترة استحقاق 

Financial Risk سيولة كبيرة فإن هذا غير مرغوب به أيضا ألنه يفوت ، أما إذا كان عند المؤسسة
إذن يمكن . على الشركة العائد المحتمل من توظيف السيولة الفائضة في استثمارات ذات دخل مرتفع

صناعة، أي ال اكبر وال أصغر من هذا السيولة يجب أن تكون في حدود وسطى للالقول إن قيمة نسب 
 1.المعيار، حتى تعكس أداء جيد

ء على ما سبق تستخدم نسب السيولة كأداة لتقييم المركز االئتماني للمؤسسة، حيث يمثل بنا 
تحليل سيولة المؤسسة مؤشرا مهما لتقييم أدائها المالي وقدرتها على مواجهة التزاماتها العاجلة، وديونها 

يؤدي األمر إلى المالية المستحقة، وتعتبر السيولة المحور األساسي في كل سياسة مالية إذ يمكن أن 
تصفية المؤسسة إذا لم تستطيع مواجهة ديونها الفورية حتى و إن كانت تحقق أرباحا عالية في األجل 

 :ولقياس ذلك توجد مجموعة من النسب و هي .الطويل
  نسبة التداولCurrent Ratios  

وبشكل . ا المتداولةعلى سداد التزاماتها قصيرة األجل من أصوله المؤسسةوتدل نسبة التداول على قدرة 
 2. عام تعتبر الزيادة في نسبة التداول مؤشرا على قدرة المؤسسة على سداد التزاماتها قصيرة األجل

نسبة التداول النموذجية، ولكن  0:3ولقد جرى العرف على اعتبار . وهي من أقدم النسب وأوسعها انتشارا
س المال العامل دون دراسة حالة المؤسسة من الخطأ استخدام هذا الحد األدنى للحكم على كفاية رأ

المعنية، وليس من الغريب أن تتوفر لمؤسسة ما هذه النسبة النموذجية ومع ذلك نجدها في حالة عسر 
ويتم  3مالي، وبالتالي ال يمكن وضع نسبة تداول معينة واعتبارها نسبة نموذجية لكل انواع المشروعات

 :حساب هذه النسبة وفق العالقة التالية
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= نسبة التداول   

 األصول المتداولة

 ×100 
 الخصوم المتداولة
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 نسبة السيولة السريعة :Quick Ratio  

قصيرة األجل من أصولها سهلة التحويل إلى  التزاماتهاعلى سداد  المؤسسةتشير هذا النسبة إلى قدرة 
. المدينة، استثمارات قصيرة األجل النقدية، الذمم: نقدية، وتشمل األصول سهلة التحويل إلى نقدية كل من

ويستبعد المخزون لصعوبة تحوله إلى نقدية وتعتبر هذه النسبة مؤشر أفضل على قدرة الشركة على 
و يعود السبب الستبعاد المخزون من األصول المتداولة ، 1السداد في األجل القصير من نسبة التداول

،ألنه أقل عناصر األصول المتداولة سيولة 2(اكداأي قد يكون مخزون ر )تحسبا من مخاطر عدم دورانه 
وسرعة للتحول إلى نقدية بسبب الوقت الطويل الذي تحتاجه عملية البيع أو الوقت الطويل الذي تتطلبه 
عملية تحويل المواد األولية إلى منتجات تامة، ثم إتمام عملية بيعها أضف إلى ذلك أن المخزون يحقق 

ارنة باألصول المتداولة األخرى في حالة التصفية وأيضا بسبب عدم التأكد من أكبر قدر من الخسائر بالمق
 بيعه 

 :، ويتم حساب هذه النسبة وفق العالقة التالية3كما أن القيمة المقبولة لهذه النسبة هي واحد إلى واحد 
  
 

 
 نسبة النقدية وشبه النقدية : 

ويستند هذا التأكيد على طريقة حساب  المؤسسةيعتبر هذا المؤشر أكثر المؤشرات دقة في تقييم سيولة 
مستبعدة كل األصول المتداولة األخرى لبيان  ،هذا المؤشر التي تعتمد على الموجودات النقدية فقط

والتي يسهل تحويلها إلى  ،4المستحقة على المؤسسة ممثلة بالمطلوبات المتداولة عالقتها بااللتزامات
نقدية بسرعة دون خسائر رأسمالية تذكر أو دون خسائر على اإلطالق، وهي عبارة عن نسبة النقدية 
وشبه النقدية إلى الخصوم المتداولة، وتقدم هذه النسبة مقياسا للسيولة ال يأخذ في االعتبار الذمم 
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=      نسبة السيولة السريعة    
                     

المخزون -األصول المتداولة  
 ×100 

 الخصوم المتداولة
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او بعبارة أخرى، يقتصر هذا المقياس على األصول المتداولة التي تمتاز بعدم . المخزون السلعيو 
 0:01تعرضها تقريبا ألي انكماش في القيمة عند التصفية والنسبة النموذجية 

 : يتم حساب هذه النسبة وفق العالقة التالية

= النقدية وشبه النقديةنسبة 
       

شبه نقدي+ النقدية   
 ×100 

 خصوم متداولة
 :إن ارتفاع هذه النسبة من الواحد الصحيح فهذا يعني أحد االحتماالت التالية 

 .تراجع نشاط المؤسسة  -
 .نقص تحديد االستمارات -
 .فائض للنقديات غير مستعمل و عرضة للتدهور في القيمة -

ول، لذلك مؤشرات هذه المجموعة هدفها إظهار مدى كفاءة تشغيل عناصر األص: نسب النشاط .3
حيث تستخدم هذه النسب لتقييم مدى نجاح إدارة المؤسسة 2تسمى في بعض األحيان بنسب الدوران،

في أصولها، وتقيس مدى كفاءتها في استخدام الموارد المتاحة لها في اقتناء األصول، ومدى قدرتها 
، 3كبر ربح ممكنعلى االستخدام األمثل لهذه األصول وتحقق أكبر حجم ممكن من المبيعات، وكذا أ

 : لهذا تلجأ اإلدارة المالية أو المحلل المالي إلى حساب وتحليل المؤشرات المختارة التالية
  ويسمى أيضا الكثافة الرأسمالية فهي يؤشر كفاءة المؤسسة وقدرتها  :األصولمعدل دوران إجمالي

ت بتقسيم المبيعات المتاحة إلسناد المبيعات يحسب معدل دوران الموجودا األصولعلى استخدام 
. ، وبقيس هذا المعدل مدى فعالية الشركة في استخدام كل الموارد المتاحة لهااألصولعلى إجمالي 

في  المؤسسةويفترض هذا المعدل أيضا وجود نوع من التوازن ما بين المبيعات وحجم استثمارات 
سات استخدامه، بل يختلف وليس هناك معدل نمطي يمكن لجميع المؤس 4.المتداولة والثابتة األصول

فإذا وجد أن معدل المؤسسة أعلى 5هذا المعدل من صناعة ألخرى، ولذا ينبغي القيام بعملية المقارنة
فإن ذلك يشير إلى نقص االستثمار في األصول أو االستغالل الكبير لهذه األصول، وفي حالة 

            . في األصول ال ضرورة لها انخفاضه يعتبره دليل على عدم استغالل األصول أي أن هناك زيادة
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 :يتم حساب هذا المعدل وفق العالقة التالية 

= معدل دوران مجموع األصول    
 رقم األعمال

 
 مجموع األصول 

 من المؤشرات التحليلية المهمة في تقييم األداء التشغيلي، يحسب  :معدل دوران األصول الثابتة
بتة  اإلجمالية، ويقيس المعدل درجة الكفاءة في استعمال الثا األصولبتقسيم المبيعات على 

الموجودات الثابتة لإلنتاج، فإذا كان هذا المعدل عاليا فإنه يدل على استعمال جيد للطاقة اإلنتاجية 
المتاحة، أما إذا كان المعدل منخفضا، فإنه يدل على عدم وجود توازن ما بين المبيعات وحجم 

لثابتة، وبالتالي فإن الشركة تعاني من طاقة إنتاجية فائضة أو تكدس ا األصولاالستثمارات في 
 1.اإلنتاج في المستودعات بشكل مخزون سلعي عوضا من تصريفه في السوق

 :و يتم حساب معدل دوران األصول الثابتة وفق العالقة التالية 

= معدل دوران األصول الثابتة    
 المبيعات

 
الثابتة االصول  

عدل دوران األصول الثابتة قياسا بمعيار المقارنة المستخدم في التحليل كلما زادت الكفاءة كلما زاد م
االدارية من خالل فاعلية استخدام األصول الثابتة في خلق المبيعات، سواء تلك الفاعلية ناتجة عن 

 2.االستخدام الفني أو لكون االستثمار في األصول الثابتة يتسم بمقدار اقتصادي أمثل

 ويعتبر هذا المعدل أفضل من سابقه في حالة وجود بعض األصول  :عدل دوران األصول المتداولةم
يقيس هذا المعدل مدى كفاءة المؤسسة في . التي ال تشترك في العمليات والنشاط العادي للمؤسسة

 استخدام األصول المتداولة في توليد المبيعات، 
 

 :ويتم حساب هذا المعدل وفق العالقة

= دوران األصول المتداولة  معدل   
 رقم األعمال

 
 األصول المتداولة
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فمعدل الدوران يعبر عن كفاءة اإلدارة في استغالل األصول المتداولة في خلق المبيعات، وبالتأكيد أنه 
كلما زادت عدد مرات الدوران كلما زادت إنتاجية الدينار الواحد المستثمر في األصول المتداولة في خلق 

 .يعات وفي ذلك تعظيم لألداء و هو ما تهدف اإلدارة المعاصرة في الوصول إليهالمب

 في البداية البد من التنويه إلى أن معدل دوران المخزون يرتبط بطبيعة : معدل دوران المخزون
الصناعية هو دائما أقل  تالنشاط االقتصادي الذي تمارسه المؤسسة، فمعدل الدوران في المؤسسا

دوران في المؤسسات التجارية، وعلى مستوى المؤسسات الصناعية فمعدالت الدوران من معدالت ال
في الصناعات االستخراجية والصناعية الثقيلة هو دائما أقل من معدالت الدوران في الصناعات 

 . الغذائية والتحويلية
يل، وعليه فإن مستوى معين من التشغ إلسناديوفر هذا المعدل معلومات عن مقدار الموارد المطلوبة 

المعدل وسيلة للرقابة، ويوفر نفاذية على المخزون غير المستعمل، األصل في حساب هذا هو 
سعر البيع كما  أساسالتاريخية، وليس على  بالتكلفةكلفة المبيعات ألن المخزون يقيم تاالعتماد على 

 . هو الحال في صافي المبيعات الذي يتضمن هامش الربح
كلفة المبيعات أساس تؤية المحاسبية في تقييم المخزون يجعل من الصعب اعتماد إال أن اختالف الر 

اعة كون أن الشركات ال الحتساب المعدل لصعوبة المقارنة مع المنافسين وأحيانا مع معدل الصن
تعتمد  أساس واحد في تقييم المخزون، ولذلك من وجهة نظر مالية يلجأ إلى استخدام رقم صافي 

كما ينصح باستعمال وسطي المخزون   1من تكلفة المبيعات في احتساب هذا المعدل، المبيعات بدال
   2(. أي المخزون في بداية الفترة زائد المخزون في نهاية الفترة مقسما على اثنين) 

المقاييس التي تستخدم للحكم على مدى كفاءة إدارة  أهمذلك انه تعتبر هذه النسبة من  إلىيضاف 
ارتفاع هذا المعدل إلى استثمار المؤسسة ألموال أقل في المخزون الخاص بحجم  ويؤدي. التسويق

معين من المبيعات، لذلك تعمل اإلدارة على زيادة هذه النسبة، ولكن يجب أن تأخذ في الحسبان أن 
ارتفاع هذا المعدل قد ال يكون دليال على المقدرة والكفاءة، بل قد يكون لسبب آخر هو عدم كفاية 

 3 .لمال العامل مما يؤدي إلى نقص المخزون عما ينبغي أن يكون عليهراس ا

                                                           
1
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وعادة هذا المعدل يتأثر بتكنولوجيا االنتاج المستخدمة من قبل المؤسسة، كما أنه يختلف  
وعلى أية حال يفضل أن يكون الدوران مرتفع للداللة على الرقابة . باختالف نوع النشاط أو الصناعة

المخزون، وتقارن هذه النتيجة بالسنوات السابقة أو مع معدل الصناعة أو معدل اإلدارية األفضل من 
 .المعيار المخطط من قبل إدارة  المؤسسة

 :و يتم حساب معدل دوران المخزون وفق الصيغة التالية 

= معدل دوران المخزون    
المبيعات صافي  

 
 متوسط المخزون 

أو المحلل إلى استخدام المعايير التاريخية أو معيار ولتقييم هذا المعدل دائما يلجأ المدقق  
متوسط ، وهي المدة التي يبقى بها المخزون قائما لحين بيعه، أي الصناعة أو المستهدف من قبل اإلدارة

، وكلما قلت هذه المدة كلما كان افضل للمؤسسة، ألن ذلك يساهم في تقليل تكاليف التخزين فترة التخزين 
 : وفقا للمعادلة ؤسسة، وتحسب هذه النسبة وتحسين سيولة الم

  

 يشر هذا الدوران اإلدارة الجيدة للموارد،  وألنه جزء من تقييم السياسة : معدل دوران المدينين
االئتمانية للمؤسسة ونجاحها في إدارة االئتمان، ويفضل أن يكون الدوران مرتفع،  ألنه يعكس نجاح 

 1.ذمم المدينةالشركة باالستثمار بال

 

 

قياس سيولة الذمم أي قدرة المشروع على تحصيل ذممه من حسابات مدينة وأوراق قبض،  والغرض منه
دل دوران الذمم كما أنه يقيس كفاءة إدارة االئتمان ومدى فاعلية سياسة االئتمان و التحصيل، وكلما زاد مع

إن أو ما يخطر ببال  2.المدينة أو متوسط فترة التحصيل، وكلما كان ذلك مؤشرا جيدا والعكس صحيح
المراجع هو مقارنة هذه الفترة مع فترة اإلهمال المعتمدة من قبل إدارة المؤسسة، فإذا كانت سياسة الشركة 
                                                           

 94د فؤاد التميمي ، مرجع سابق، ص عدنان تايه النعيمي، ارش 1
 992عبد احلليم كراجة وآخرون، مرجع سابق، ص   2

= معدل دوران الذمم المدينة    
 رقم األعمال

 
أوراق القبض + العمالء   
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محسوبة مطابقة للنسبة الموضوعية من قبل هي إعطاء الزبائن مدة شهر لتسديد ديونهم، وكانت النسبة 
 .المؤسسة فإن المراجع يكون أكثر اطمئنانا في تقويمه لخطر الرقابة

 :يتم حساب فترة التحصيل وفق العالقة التالية 

= فترة التحصيل    
251 

 
 معدل دوران الحسابات المدينة

 اعتبار معدل دوران الحسابات الدائنة تشر مختلف مراجع اإلدارة المالية إلى : معدل دوران الدائنين
مؤشرا من مؤشرات السيولة، لقدرة هذا المؤشر على تفسير كفاءة اإلدارة في التسديد، حيث يعتبر 
االرتفاع في معدل دوران الحسابات الدائنة عالمة من عالمات التحسن في السيولة، و سبب ذلك 

ات مستحقة ناتجة عن عملية الشراء األجل ناتج عن قدرة اإلدارة في تسديد ما عليها من التزام
 .والعكس صحيح

 :وتحسب هذه النسبة على النحو التالي

 

 : وتصبح هذه النسبة ذات داللة أكبر من خالل حساب وتحسب هذه النسبة كمايلي

 

ويقيس هذان المعدالن مدى نجاح . وفترة التسديد تظهر الفترة الزمنية التي يمنحها الدائنون للمؤسسة
قيق المالئمة بين سياستي البيع والشراء، لذا كلما انخفض معدل دوران الذمم الدائنة وزاد عن متوسط تح

فترة االئتمان كان ذلك مؤشرا على تخفيض الضغوط التي سوف تواجهها المؤسسة من زاوية السيولة مما 
وهذا ما يخفض من  سيزيد من طول الفترة الزمنية التي يمنحها الموردون لتسديد فواتير المشتريات

     1ضغوطات السيولة
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تقيس نسب التمويل مدى اعتماد المؤسسة على االقتراض في (. رافعة التمويل)نسب المديونية  .2
رافعة وتدعى هذه النسب أيضا بنسب . تمويل استثماراتها، بالمقارنة مع التمويل المقدم من المالكين

. نسبة استخدام الديون في هيكل تمويل المؤسسة ، ألنها تقيسFinancial Leverage Ratiosالتمويل
فيما يتعلق بمستوى االقتراض، لكن  وهناك اختالف في التفضيالت ما بين المالكين والمقرضين

االقتراض يزيد الخطر التمويلي للمؤسسة، من ناحية أخرى فإن المقرضين يفضلون أن ال تتجاوز 
  1.نسبة اإلقراض حدود معينة

أن نسبة المديونية ذات أهمية للمقرضين وللمستثمرين في أسهم المؤسسة  يستخلص مما تقدم 
واإلدارة على السواء، ولغرض تقييم األداء المرتبط بمدى اعتماد المؤسسة على مصادر التمويل المقترضة، 

 :فإنه يتم اللجوء إلى العديد من المؤشرات المالية، وسوف نتطرق فيما يلي إلى أهمها

 وتقيس هذه النسبة مدى مساهمة المقرضين في تمويل استثمارات (: نسبة الدين)خارجينسبة التمويل ال
وكلما  2. وبطرح ناتج النسبة من واحد يمكن الحصول على نسبة مساهمة المالكين في التمويل. المؤسسة

ة كانت النسبة أقل كلما كانت الحماية المتوفرة للدائنين أكبر وكذلك المقدرة على حصول قروض جديد
 :يتم حساب نسبة االقتراض وفق الصيغة التالية 3.أفضل

 
 مجموع الخصوم ÷مجموع الديون = نسبة اإلقتراض 

 
 ويقيس حجم التغطية الذي توفره حقوق الملكية للمقرضين، وهو :نسبة الديون إلى حقوق الملكية

وبشكل عام يعتبر  4مقياس بديل للمخاطر التمويلية، ولقدرة المؤسسة على السداد في األجل الطويل،
انخفاض هذه النسبة مؤشرا على زيادة عامل األمان بالنسبة للمقرضين في األجل الطويل، الن 

انخفاضها يمثل وقاية يتمتع بها بها الدائنون في حالة التصفية والمعيار الصناعي لهذه النسبة      
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ن تكون مساهمتها في تمويل أي أن ال تزيد أموال االقتراض عن مجموع حقوق الملكية أي أ 0.0هو 
 1.أصول المشروع متساوية مع مساهمة حقوق الملكية

 : ويتم حساب هذه النسبة وفق العالقة التالية 

 

 وتقيس هذه النسبة مدى مساهمة أموال الملكية في تمويل  :نسبة حقوق الملكية إلى االصول الثابتة
الثابتة منخفضة يجب على اإلدارة المالية االصول الثابتة، فإذا كانت نسبة الملكية إلى األصول 

اللجوء إلى أموال الملكية في أي أصول ثابتة، أما إذا كانت هذه النسبة مرتفعة فهذا يعتبر مؤشرا على 
ارتفاع مساهمة أموال الملكية في تمويل االصول الثابتة لذلك يجب على االدارة المالية التوجه الى 

 :ويمكن احتساب هذه النسبة كمايلي.اضافيةاالقتراض لتمويل أي اصول ثابتة 

 
 وتقيس هذه النسبة إلى مدى يمكن ألرباح المؤسسة أن تتدنى وال يزال  2:نسبة تغطية فوائد القروض

باستطاعتها تغطية ودفع الفوائد على قروضها وكلما زادت هذه النسبة كلما زادت قدرتها على الوفاء 
 :  النسبة كمايلي بدفع الفائدة المتفق عليها وتحسب هذه

 
وبشكل عام تعتبر الزيادة في عدد مرات تغطية الفوائد مؤشرا على زيادة في قدرة المؤسسة على دفع 
مصروفات الفوائد من األرباح المحققة وعلى المدقق أن يركز على عاملين عند فحص معدل تغطية 

 3: الفوائد
 مرات تغطيتها؛هو مستوى معدل تغطية الفوائد، أي عدد : العامل األول
 مدى االستقرار في هذه النسبة؛ : العامل الثاني
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تعكس نسب الربحية األداء الكلي للمؤسسة، فبينما تقيس النسب المبحوثة فيما تقدم : نسب الربحية .4
واألرباح هي . جوانب معينة من أداء الشركة، تفحص نسب الربحية مقدرة المؤسسة على توليد األرباح

اسات إدارة المؤسسة االستثمارية، والتشغيلية والتمويلية والقرارات المتخذة المتعلقة المقياس لفعالية سي
 Earningلذلك فإن نسب الربحية ذات أهمية لكل من له اهتمام بمعرفة القوة اإليرادية . بهذه السياسات

Power   وتقسم نسب الربحية إلى1تهاءللشركة أو تقييم فعالية إدارة المؤسسة وكفا ، : 
 تهتم هذه النسبة بقياس كفاءة اإلدارة في التعامل مع العناصر التي تكون  :سبة هامش مجمل الربحن

ولكن يمكن إجراء المقارنة مع نسب المؤسسة في السنوات  ،تكلفة المبيعات وليس هناك معيار نمطي
فضا وبصورة عامة عندما يكون هامش الربح منخ 2.السابقة ونسب المؤسسات األخرى في الصناعة

 .أو كالهما معا السلعة منخفضفإنه يدل على أن تكاليف اإلنتاج مرتفعة، أو أن سعر بيع 
قيمة المبيعات،  فيه ويمكن النظر إلى هذه النسبة على أنها مؤشرا عن المدى الذي يمكن أن تنخفض

  3خاصة بسبب سياسة التسعير، قبل أن يتحول مجمل الربح إلى قيمة سالبة 

 

أن هذه النسبة أفضل وأكثر داللة لتقييم األداء، وال سيما عند المقارنة مع المنشآت  ويمكن اعتبار 
المماثلة ألنها تعبر عن النشاط التشغيلي األساسي للمؤسسة، وتعتبر هذه النسبة أيضا أكثر داللة عند 

تغير القوانين المقارنة مع السنوات السابقة وذلك ألنها ال تتضمن الضرائب التي يمكن أن تكون متغيرة ب
 وسنوات اإلعفاء 

 المستثمرة في المؤسسة بقصد  باألموالمجموعة النسب التي تربط األرباح  :المردودية االقتصادية
 . وسواء كان مصدر هذه األموال من المساهمين أو من االقتراض أو من االثنين معا أصولهاتمويل 

 

 ها حينئذ مصطلح معدل العائد على االستثمارويمكن إظهار هذه النسبة في صورة أخرى حيث يطلق علي
ROI 

1
 

                                                           
 939ص  ، مرجع سابق،حممد أمين عزت امليداين  1
 .998عبد احلليم كراجة وآخرون، مرجع سابق، ص  2
 993ص (.7009)، 3سلسلة الفكر احلديث يف اإلدارة املالية، " مدخل حوكمة الشركات"الفكر احلديث يف التحليل املايل وتقييم األداء  .منري ابراهيم هندي  3
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 على ( بعد الضريبة)يحسب معدل العائد على الملكية بتقسيم األرباح الصافية  2:المردودية المالية
حقوق المساهمين، وتقيس هذه النسبة العائد الذي يحققه المساهمون على أموالهم الموظفة في رأسمال 

لى اعتماد الشركة على التمويل بالدين بأكثر من الوسطي المقبول في كما أنها قد تدل ع. المؤسسة
صناعتها ألنه من الممكن إلدارة المؤسسة تحقيق عائد مرتفع على حقوق المساهمين بالرغم من 

 . باستخدام الدين في التمويل بنسبة عالية االصولضعف العائد على 

   

 : الممتازة من صافي الربح ليصبح القانون كاآلتي وهناك من يرى خصم توزيعات األسهم

 

وهي مقياس شامل للربحية حيث تأخذ بعين االعتبار صافي الربح الشامل وليس صافي ربح  
 . العمليات، كما أنه مؤشر على المدى الذي استطاعت فيه اإلدارة استخدام هذه االستثمارات بشكل مريح

شير إلى أن هذه النسب تشكل جزء من النسب ننسب وفي نهاية عرض هذه  المجموعة من ال 
التي يمكن أن يتم استخدامها عند تطبيق إجراءات المراجعة التحليلية، حيث أن على المراجع استخدام 
معرفته بالعميل وبالصناعة ليقوم بتطوير النسب األكثر مالئمة والتي تكون نتائجها ذات فائدة أكبر 

لى أن هنا. لعملية المراجعة ك عدة محددات الستخدام تحليل النسب تتجلى في أن تحليل النسب يركز وا 
 .على الماضي والمعامالت الحالية مجتمعة

هو توقع معلومات مالية من خالل اإلطالع على معلومات غير مالية مثل : االختبار التنبؤي 4.1.9.1
  .حدةالتنبؤ بتكلفة المبيعات بالرجوع إلى كمية البضاعة المشحونة ومعدل تكاليف الو 

 : تحليل انحرافات الموازنةى 1.1.9.1

                                                                                                                                                                                     
 33ص مرجع سابق، د مطر، حمم 1
 949حممد أمين عزت امليداين، مرجع سابق، ص   2
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هو مقارنة النتائج الفعلية مع الموازنات التقديرية لمعرفة مدى االنحرافات واالستفسار عنها 
إلى أن عملية تحليل انحرافات الموازنة تشتمل   Grobstein, Loeb, and Nearyوقد أشار 
 :على مايلي

 سنة الماضية؛مقارنة الموازنة التقديرية بالنتائج الفعلية لل -
 مقارنة الموازنة التقديرية بالنتائج الفعلية للسنة الحالية؛ -
 الرئيسية للموازنة التقديرية؛ االنحرافاتتحليل  -

 .متطورة الكمية إجراءات المراجعة التحليلية ال 3.9.1

اغلب التقنيات حيث أن العديد من األساليب الكمية المتطورة غير موجودة في التطبيق الميداني، 
ي أساليب أوال تستند على  ،لإلشارة لألخطاءالجانب الميداني هي نماذج بسيطة نسبيا المستخدمة في 

التحليلية التي تستخدم النماذج اإلحصائية أكثر كفاءة  المراجعةالعديد من الدراسات أن تشير و . إحصائية
ام تحليل االنحدار الخطي ستخدأهم هذه االساليب ا  ،التحليلية غير اإلحصائية المراجعةوفعالية من 

 .الشبكات العصبية االصطناعية وتحليل السالسل الزمنية  ،البسيط أو المتعدد

 .رتحليل االنحدا 0.2.7.0
 رنماذج تحليل االنحدار هي عبارة عن العالقات بين المتغيرات والتنبؤات، ففي نماذج تحليل االنحدا

يعد تحليل  1اعدة البيانات االقتصادية والبيئية،المدقق يمكن له التوقع البيانات المالية والتشغيلية بمس
االنحدار أكثر األساليب استخداما في اإلجراءات التحليلية، ويتم استخدام تحليل االنحدار في تقييم مدى 
منطقية الرصيد المسجل بالدفاتر من خالل عالقة هذا الرصيد مع معلومات أخرى مناسبة، ومثال يمكن 

جمالي المبيعات، وأيضا بين مصاريف البيع أن يستنتج المراجع وجود  عالقة مناسبة بين مصاريف البيع وا 
، ويقوم المراجع بالتالي عفي العام الحالي وكل من مصاريف البيع في العام السابق وعدد رجال البي

القيمة المتوقعة لمصاريف البيع ومقارنتها بالقيمة  إحصائيباستخدام تحليل االنحدار ليحدد على نحو 
المعتمد أو المتغير يختص بدارسة اعتماد متغير واحد يعرف ، فتحليل االنحدار أسلوب رياضي 2لمسجلةا

أو /على متغير واحد أو أكثر تعرف بالمتغيرات المفسرة أو المتغيرات المستقلة وذلك بغرض تقدير والتابع 

                                                           
1
 Eija Koskivaara , Op.cit, P 337 
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وفي التدقيق يستخدم هذا األسلوب  1،التنبؤ بالقيم المتوسطة للمتغير التابع بمعلوماتية المتغيرات المفسرة
 :  في تحديد رقمي واضح لتوقعات المدققين، مع إيجاد مقياس للثقة والدقة، وينقسم تحليل االنحدار إلى

 إن دراسة االنحدار الخطي البسيط تعني دراسة العالقة بين متغيرين : االنحدار الخطي البسيط
تي يأخذها كل منهما في الفترات الماضية، ومن ثم أحدهما تابع واآلخر مستقل، والبحث في القيم ال

وضع نموذج رياضي يعبر عن عالقة االرتباط بينهما، ويعبر نموذج تحليل االنحدار الخطي البسيط 
والشرط األساس لهذه . من أكثر النماذج شيوعا في تقدير القيم المتوقعة للبيانات موضع التدقيق

المتغيرين، ومن خالل دراسة االرتباط بين العناصر، يستطيع  الدراسة هو وجود عالقة منطقية ما بين
المدقق التنبؤ بقيمة المتغير التابع فيها بداللة قيمة معينة للمتغير المستقل، ومن ثم يقارن تنبؤاته مع 

 .القيمة الحقيقية 
ة، يتم ولوصف االتجاه العام ألي بند موضع التنبؤ وفقا لهذا النموذج تستخدم المعاالت الرياضي  

 2:التعبير عنها باستخدام معادلة الخط المستقيم

 
 .المتغير التابع ،البند المراد التنبؤ بقيمته: : حيث 

 .بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  المتغير المستقل الذي يسبب تغير قيمة :         
 .عامالت ثابتة أو ثوابت المعادلةم: ،    

من خالل المعادلتين الطبيعيتين أو من خالل طريقة المربعات ، و يمكننا استخراج قيمة الثوابت 
الصغرى التي تجعل مربعات انحرافات القيم عن خط االنحدار أقل ما يمكن ،و مجموع انحرافات القيم عن 

 :وفق المعادلتين ، و يكون استخراج  3.الصفر خط االنحدار تساوي
 
 
 
 
 

 .على التوالي  ، يمثالن الوسط الحسابي لقيم  ، : حيث 
                                                           

1
 . 94ص، (7009.)السعودية،اململكة العربية : الرياض ة،اإلدارة العامة للطباعة و النشر مبعهد اإلدارة العاممركز البحوث،  حتليل االحندار اخلطي،.إمساعيلحممد عبد الرمحن  

 34نفس املرجع السابق ص  2
 44مرجع سابق ص  إمساعيلحممد عبد الرمحن   3
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 :ط من خالل المعادلة ولتحديد درجة العالقة كميا بين المتغيرين التابع و المستقل يستخدم معامل االرتبا
 

 :يمثل معامل التحديد و يحسب وفق العالقة التالية  : حيث 
 
 والصيغ  واألساليبيعتبر نموذج االنحدار الخطي المتعدد تعميما للمفاهيم  :االنحدار الخطي المتعدد

واالنحدار نموذجي االنحدار البسيط  ، ويتمثل الفرق الوحيد بينالمستخدمة في نموذج االنحدار البسيط
على  عدد اثنين أو أكثر من  الثانييضم يضم متغيرا مستقال واحدا، في حين  األولالمتعدد في أن 

مع ( متغيرات مستقلة)حيث يتضمن هذا النموذج إيجاد عالقة بين حسابات عدة  1،المتغيرات المستقلة
 :األسلوب بالمعادلة التالية ، ويتم التعبير عن هذا (متغير تابع)حساب آخر 

 

 :حيث أن 
   Yi :قيمة المتغير التابع المراد التنبؤ به. 
   a  ، b1, b2, b3,….,bm  : معامالت ثابتة أو ثوابت المعادالت. 
  x1, x2, x3,…,xm   : قيمة المتغيرات المستقلة. 
   ui  : الخطأ العشوائي الذي يتواجد عند تقدير القيم الثابتة. 

 . االصطناعية شبكات العصبيةال 1.3.9.1

رى أن نالمراجعة التحليلية، و  إجراءاتمن غير الضروري القول أن هناك حاجة لطرق أفضل في 
 يمكن بعد ذلك مقارنتها معهي تقنية لمساعدة المدققين في خلق توقعات  االصطناعيةالشبكات العصبية 
وهي قادرة على تحديد ومحاكاة العالقات غير هي نماذج تعتمد على البيانات، ، فالقيم الفعلية تلقائيا

الخطية في البيانات مع عدم وضع أي افتراضات مسبقة عن خصائص توزيع البيانات، وهذا يعني أن 
  2.الشبكات الصناعية العصبية نهج خالي من االفتراضات لتقريب الوظائف من بيانات العينة

                                                           
  974نفس املرجع السابق ص  1
   نتطرق بنوع من التفصيل للشبكات العصبية االصطناعية يف اجلزء األخري من الفصل الثالث 

2
 Eija Koskivaara , Op.cit, P 337 

 

yi = a +b1x1i + b2x2i + b3x3i +……… + bmxmi  + ui 
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 المستقل المتغير على نعتمد ، البسيط رياالنحدا النموذج تحليل في.تحليل السالسل الزمنية 2.2.7.0
 المستقل المتغير قيم من معينة مستويات عند التابع المتغير قيم وتقدير التابع المتغير لتفسير
 حول كافية معطيات غياب وفي حالها، على التابع بالمتغير المحيطة الظروف بقاء مع طبعا

منها  أخرى بطرق التابع المتغير قيم فسيرت أو تحديد إلى نلجأ المفسرة المتغيرات أو المتغير
 :بينها من حاالت عدةوالتي نلجأ إليها في  الزمنية السالسل نماذج

 ؛وكذا صعوبة قياس بعضها اآلخر المتغيرات بين السببية العالقة غياب حالة في 
 من تحتاج مجموعة كبيرة ، كونها المستقلة المتغيرات حول الكافية المعطيات توفر عدم حالة في

 المشاهدات؛
  في حالة رفض نموذج القياس االقتصادي إحصائيا ولتنبؤ، كون هذه النماذج بسيطة التركيب

 في الميدان االستعانة بها؛وسهلة التفسير، وهذا يسمح للمسئولين غير المختصين 
 معامل : النموذج مؤشرات خالل من تنبئيا و إحصائيا االنحدارية النماذج ضعف حالة يف 

 ؛الخ...المقدرة للمعلمات المعيارية األخطاء ، والتحديد االرتباط
 التخصص، طبيعة وبحسب الدراسة من الغرض طبيعة بحسب الزمنية السلسلة تعاريف تعددت 

 فترات خالل بوبت ما ظاهرة عن المشاهدات من مجموعة عن عبارة بأنها الزمنية السلسلةويمكن تعريف 
 والبعد ( المستقل المتغير يمثل الذي ) الزمن أولهما بعدين له زيعتو  لنا يتشكل بحيث ، متتالية زمنية
 .الظاهرة قيم في يتمثل للتوزيع الثاني

 نموذج التخطيط المالي 4.3.9.1
حيث ( طبقا لهذا النموذج يتم البدء باختيار أحد بنود القوائم المالية باعتبارها المتغير الرئيسي المستقل

نتهاء كافة التنبؤات يتم إعداد قائمة الدخل التقديرية و قائمة المركز يستخدم التنبؤ ببقية البنود ،و بعد ا
 المالي التقديرية   و مقارنتها مع القوائم الفعلية لتحديد مدى معقولية الظاهرة في هذه القوائم

 نموذج التدفق النقدي 6.2.7.0
هو التدفقات يختلف هذا النموذج عن نموذج التخطيط المالي في أن المتغير المستقل لهذا النموذج  

النقدية، و كذلك ال يسعى إلى التنبؤ بعناصر القوائم المالية جميعها، بل يتم التنبؤ بالقيم الحقيقية للبنود 
المرتبطة بالنشاط العادي للمؤسسة، أما القيم الحقيقية لعناصر المصروفات واإليرادات غير العادية 

ؤ بها، لذلك تعد قوائم مالية تقديرية للدخل واألصول القابضة و القروض طويلة األجل ال يتم التنب
 1.المركزي المالي
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 خالصة إلفصل إل ول 

من خالل تسليط الضوء  التحليلية اإلطار النظري للمراجعة تبيان الفصل هذا خالل من حاولنا
 فقد عنيت، تطبيقها وخطوات العوامل المؤثرة في مدى االعتماد عليهاو  ،إجراءاتها وأنواع على مفهومها 
بإلقاء الضوء على إجراءات المراجعة التحليلية في األدب المحاسبي، ولفت نظر المعنيين  هذه الدراسة

والتي يمكن أن تساهم في رفع كفاءة وفاعلية الممارسة  ،والمهتمين بالمهنة إلى نقاط الضعف ونقاط القوة
لمعلومات في مجال استخدام العلمية لمهنة المراجعة لتواكب التطور العلمي خاصة في ظل تكنولوجيا ا

  .المراجعة التحليلية إجراءات
 ابتداء من أساليب ،المراجعة عملية أداء في التحليلية المراجعة أساليب تبيان مختف حاولنا كذلك

إلى األساليب المتطورة التحليلية، المراجعة في شيوعا األكثر األساليب من والتي تعتبر المالي التحليل
  الزمنية والشبكات العصبية االصطناعية ممثلة في السالسل

يمكن أن يتم  هاتم عرض مجموعة من النسب التي تشير إلى أن ومن خالل هذا الفصل 
استخدامها عند تطبيق إجراءات المراجعة التحليلية، حيث إن على المراجع استخدام معرفته بالعميل 

لى . نتائجها ذات فائدة أكبر لعملية المراجعةوبالصناعة ليقوم بتطوير النسب األكثر مالئمة والتي تكون  وا 
تتجلى في تحليلي النسب يرتكز على  النسب في عملية المراجعةتحليل أن هناك عدة محددات الستخدام 

 ؛مجتمعةالماضي والمعامالت الحالية 

 متستخد التي التحليلية المراجعة أساليب أهم تعد منوالتي  اإلحصائية األساليبكما تم عرض أهم 
 .القيم هذه في تحريفات هناك كانت إذا ما وتحديد أرصدة الحسابات قيم تقدير في

 



 
 

 الفصل الثاين

يف بيئة تكنولوجيا  التدقيق

 املعلومات
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 متهيد

من أجل تطويرها وحاولت تذليل جميع  التدقيقجاءت الكثير من االجتهادات واالهتمامات بمهنة 
من  المهنة، كما أنهم قد وضعوا لهذه التدقيقالصعوبات التي كانت تواجه المهنيين أثناء أدائهم لعمليات 

ي تشترط وجود جملة من ير التي، فهناك من المعاهاوترشيد هاالمعايير التي تعمل على زيادة تحكيم
مزاولتها ، الشروط في الشخص المزاول لهذه المهنة، ومنها ما جاء ليحكم الكيفية والطريقة التي تتم به 

 .التدقيقالطريقة التي يتم بها إعداد التقرير النهائي لعملية وكذا أهم المواصفات و 

، ارعة في مختلف ميادين الحياةومتستغيرات كبيرة والتي أحدثت ثورة تكنولوجيا المعلومات في ظل 
كان لها أثر كبير على منظمات األعمال وأنشطتها، حيث استخدمت تكنولوجيا المعلومات في التي و 

المالية بأنواعها، مما انعكس على عملية  كذلكمعالجة البيانات واألحداث المالية، في المؤسسات الكبيرة و 
 .التدقيق بهذه المؤسسات

وتطور  ،تدقيق األنظمة الحاسوبيةبر ما يسمى و ا ألداء أعمال التدقيق ظهدخول التكنولوجيسمح 
كثيرًا وواكب ذلك ظهور المعايير التي ترشد وتوجه وتنظم طرق التعامل مع هذه األنظمة عند التدقيق في 

قيق وأصبح على المدققين مواكبة هذه التطورات والتأقلم معها إلنجاز مهامهم وتحبيئة تستخدم التكنولوجيا 
 .أهداف عملية التدقيق

 :الفصل هذا يتضمن لذلك
 ؛التدقيق وعملية المعلومات تكنولوجيا 
 ؛المعلومات تكنولوجيا ظل في التدقيق 
 ؛المعلومات تكنولوجيا ظل في التدقيق أهداف و أهمية 
 ؛المعلومات تكنولوجيا ظل في التدقيق لمهنة الدولية والبيانات المعايير 
 ؛المعلومات تكنولوجيا ظل في التدقيق اجراءات  
 ؛المعلومات تكنولوجيا ظل في التدقيق طرق 
 ؛الحاسوب بمساعدة التدقيق تقنيات 
 ؛المعلومات تكنولوجيا بيئة ظل في التدقيق مخاطر 
 ؛المعلومات تكنولوجيا بيئة ظل في التدقيق آثار 
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 .التدقيق ومعلية املعلومات تكنولوجيا   1.2

من أهمها استخدام األنظمة  ،المحيطة بها والمستجداتبالظروف حسابات ال مراجعةتتأثر مهنة 
على استخدامها االلكترونية وخاصة عبر شبكة االنترنت، لتنفيذ عملياتها وتقديم خدماتها، حيث انعكس 
جراءات الرقابة الداخلية وفرضت على مدقق الحساب ات مستوى من طبيعة النظام المحاسبي وأساليب وا 

 .العملية بتكنولوجيا المعلوماتالمعرفة العلمية و 

، سواء االقتصادية مؤسساتالستخدمها تأصبحت تكنولوجيا المعلومات من أهم الوسائل التي حيث 
أو المحاسبية أو غيرها من  اإلداريةكان ذلك في عمليات التخطيط أو اإلشراف أو التوثيق أو الشؤون 

 .النشاط جهو أ
ا متزايدا ضمن مواكبة التطورات في تكنولوجيا في نفس الوقت شهدت عملية التدقيق تطور 

 Computerالمعلومات، ونتيجة لذلك ظهر ما يسمى بتدقيق األنظمة الحاسوبية أو تدقيق الحاسوب 
Auditing وشهد هذا المجال تطورات مستمرة، وازداد اهتمام مهنة التدقيق به، حيث تم إصدار المعايير ،

 1.المجال ين في هذاقالمدقالمهنية التي ترشد 
 تكنولوجيا المعلومات  1.1.1

 تكامل بين يتم وفيها المعرفة واآللة، من مزيج عن عبارة ألنها المستقبل أساس التكنولوجيا تعتبر
 وتطوير اآللة تطوير األمر  تطلب اإلنسان حاجات تطورومع  الحياة، في اإلنسان تساعدل لةواآل الفكرة

نظم االتصال الحديثة عبر األقمار الصناعية، ونظم معالجة  عتمد علىيعصر خاصة في  ،اتهااستخدام
كما تعتبر نظم المعلومات هي االستخدام المتطور لتكنولوجيا  أاللكترونيةالمعلومات المرتبطة بالحاسبات 

 .المعلومات
 تكنولوجيا المعلومات مفهوم بيئة 1.1.1.1

 موحد، بتعريف الجديدة المصطلحات نم كغيرها، فهي لم تحض المعلومات تكنولوجيا تعددت مفاهيم 
صياغة تعريف اختلفت  هيمكن القول بأنو لها،  واحد كل لرؤية تبعا وتنوعت التعاريف هذه تعددت بل

ين األيديولوجية و أرائهم والتي تتأثر باتجاهات الباحث ،دقيق لتكنولوجيا المعلومات نظرا لتعدد التعريفات
 .إزاءها

 

                                                           
 723در الذنيبات، مرجع سابق،  ص على عبد القا  1
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 :لها تعريفا األخير فيونستخلص  ،كنولوجيا المعلوماتلت تعاريفال بعض سندرج لذا

الجانب التكنولوجي لنظم المعلومات وتتضمن األجهزة والبرمجيات والشبكات " تعرف على أنها  -
وقواعد البيانات وتقنيات معالجة المعلومات األخرى والملحقات األخرى التي يمكن مشاهدتها كأجزاء 

تقنية المعلومات فهي تلك التقنية الرئيسية التي تستخدم في نظم أما بالنسبة ل 1لنظام المعلومات،
المعلومات القائمة على الحاسب اآللي والتطبيقات التي يصاحبها لالستفادة منها من قبل مستخدمي 

  2.، البرامج الالزمة وقواعد البياناتاألجهزةالنظام وتشمل الشبكات واالتصاالت، 

زة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة إليصال المعلومات هي عبارة عن تلك األنظمة واألجه -
  .وتقديمها إلى الجهات المستفيدة بأقل جهد وأسرع وقت و أيسر السبل

تعرف أيضا على أنها أدوات ووسائل تستخدم لجمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها وخزنها أو  -
لعالقتها " ندة إلى الحاسوبالتقنيات المست"توسيعها، وتصنف تحت عنوان أوسع واشمل وهو 

 3.المباشرة بنشاطات العمليات في المنظمة، والتي تستخدم من المستفيدين من كافة مجاالت الحياة

 تتمثل و العمل، أداء في المعلومات استخدام على تركز التي التكنولوجيا"هي المعلومات تكنولوجيا -
 4.يرهاغ و البيانات قواعد و الشبكات و البرامج المعدات و في

وهي عبارة عن استخدام التقنيات الحديثة والتي توفر ميزة تنافسية للشركات في مجال المنافسة  -
يصال المعلومات وتخزينها ومعالجتها بهدف اتخاذ القرارات الرشيدة   5.باألسواق، وا 

 عبارة عن مجموعة األدوات التي تساعد في استقبال المعلومات ومعالجتها واسترجاعها وطباعتها -
ونقلها بشكل الكتروني سواء كانت على شكل نص أو صوت أو صورة أو فيديو وذلك باستخدام 

 1.الحاسوب

                                                           
1
 Turban Leidner, Mclean,Wetherbe.Information Technology for Management,6

th
 Edition, ,( 2008) Transforming 

Organizations in the Digital Economy.  
 للرراات املااةمة العامة املدرجة يف سو  فلاي ن لوأورا  املالية، دراسة مقارنة ملقيا  األداء مدى تأثري االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات على األداء املايل. سعيد فرج عالونة  2

 2، ص 2002/2002، رسالة داتوراه يف احملاسبة غري منرورة،  األاادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، Tobin’s Qاحملاسبية والاوقية باستخدام منوذج  
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 293 ص (2004)اإلسكندرية، اجلامعية، الدار التكنولوجيا، عصر يف األعمال يف مقدمة ، .آخرون و احلناوي صاحل حممد  4
 88ص  (2002.)األردن،: يا هللا أمحد سويلم احلابان، الرقابة الداخلية والتدقيق يف بيئة تكنولوجيا املعلومات، دار الراية للنرر والتوزيع، عمانع  5
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 :اآلتية المالحظاتنستخلص  السابقة التعريفات من

 مع المعلومات التعامل تسهيل بهدف وذلك آخر إلىجيل  من المعلومات تكنولوجيا مفهوم تطور .1
 .المختلفة

الحاسوب وشبكاته إلنتاج  برمجياتح تكنولوجيا المعلومات استخدام يتضمن المعنى الجوهري لمصطل .2
معطيات الخبرة والمعرفة والذكاء، كما يتضمن مفهوم تكنولوجيا المعلومات مجموعة من الخصائص 

 .البنائية التي يجب فهمها وتحليلها

 االلكترونيةالحاسبات  وهي أساسية، عناصر ثالثة من تتكون المعلومات لتقنية المعاصرة الصورة .3
 بعيدة االتصاالت وتقنيات، واالسترجاع التجهيز في الفائقة وسرعتها االختزان على الهائلة بقدراتها
 وبقدرتها ضوئية، لميةيف من بكل أشكالها والمصغرات، الجغرافية الحواجز تخطي على بقدرتها المدى
 الوثائق  الختراق الالزم الحيز توفير على الهائلة

وتركيز على عمليات االستقطاب، التخزين .المعلومات تهتم بمعالجة المعلوماتأن تكنولوجيا  .4
 (.االتصال)، وعملية البث (المعلوماتية)والمعالجة 

استخدام تعريف واسع لتكنولوجيا المعلومات يشمل الطواقم اإلدارية والعاملين في بالبعض  عرفهاكما  .5
  2.فعال في هذا القسمالتكنولوجيا من مبرمجين ومديرين لما لهم من دور 

من التعاريف السابقة يتبين لنا أن تكنولوجيا المعلومات تمثل أجهزة الحاسب اآللي، المكونات 
ت، وبالتالي فهي مطلب أساسي لكي تمكن انر المادية، البرمجيات، النظم ونظم االتصال، االنترنت واالكست

توفره من معرفة معلومات تساهم في استمرار ووجود إدارة المؤسسة من القيام بأعمالها بكفاءة وفعالية، لما 
 . المؤسسة ونموها، وبالتالي تحسين أدائها وتحقيق األهداف التي قامت من أجلها

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .82نفس املرجع الاابق، ص   1
 1ص  سعيد فرج عالونة، مرجع سابق،   2
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 تكنولوجيا المعلوماتالبنية التحتية ل  1.1.1.1
ات عناصر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بأنها تتكون من األجهزة والبرمجيTurban & alيحدد 

 O' Brineوقواعد البيانات والشبكات واألجهزة األخرى، ويتفق معه في ذلك كل من أوبرين وآخرون 
Martin & al  أما ،Laudon & Laudon  المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية عناصريقوالن بأن 

دار  والمستشارين واالتصاالت والبرمجيات والشبكات التشغيل ونظم األجهزة من تتكون  البيانات ةوا 
 1.واإلنترنت والتخزين

 ،األجهزة :اآلتية العناصر تشمل المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية أن اعتبار يمكن وعليه، 
 على وبناء، واإلنترنت والمستشارين التشغيل نظم، واالتصاالت الشبكات، البيانات وقواعد البرمجيات

 قواعد، البرمجيات، األجهزة :هي الدراسة هذه في بها اماالهتم تم التي التحتية البنية عناصر فإن ذلك
 العناصر لجميع شاملة المعلومات، وهي تكنولوجيا مجال في والعاملون واالتصاالت الشبكات ،البيانات
 مع واإلنترنت البرمجيات، هو متغير واحد في التشغيل ونظم البرمجيات توحيد تم حيث أعاله، المبينة

 توضيح يلي وفيما المعلومات مجال تكنولوجيا في بالعاملين المستشارين عن بيرالتع تم كما الشبكات،
 :منها لكل

  األجهزةالمكونات المادية hardware: وتشمل المعدات المستخدمة إلدخال المعلومات وخزنها ،
من  دين كما أنها تتضمن الحاسبة وما يرتبط بهاياسترجاعها واستقبالها وبثها للمستف، تداولها، نقلها

األجهزة الملحقة بها التي تضم وحدة المعالجة المركزية، اللوحة األساسية والشاشة وغيرها وتسمى 
 .وبذلك فإن األجهزة تتكون من الحواسيب بأنواعها ومكوناتها الفرعية 2.المكونات المادية

 3:من حيث مكونات الحاسوب فهي تشمل العناصر التالية أما 
 األدوات؛ من وغيرها والكاميرا، الصوت القطة الفأرة، ،حالمفاتي لوحة وتتضمن: وحدة اإلدخال -
 نظام الحاسوب؛ على وتسيطر البيانات تعالج التي :المركزيةوحدة المعالجة  -

                                                           
1

- Turban Leidner, Mclean,Wetherbe, Op.cit  

-   James A .O' Brine, George M. Marakas Management Information system, Managing Information Technology 

in the Internet worked Enterprise, 10th Ed, Irwin McGraw-Hill , (2011), P 31 

-  Laudon, K. C., and Laudon, J. P.2006. Management Information Systems. Ninth edition, New Jersey: Prentice 

Hall, Inc P199  
 62غاان قاسم داود الالمي، وآخرون، تكنولوجيا املعلومات يف منظمات األعمال االستخدامات والتيبيقات ، مرجع سابق، ص   2
اقية، جملة الية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد اخلاص غاان قاسم داود الالمي، حتليل مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات، دراسة استيالعية يف بيئة عمل عر  3

 .66، ص )2067(مبؤمتر الكلية 
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 الممغنطة، واألشرطة كاألقراص الثانوي الداخلي، والخزن األولي الخزنمثل  :وحدة التخزين -
 الضوئية؛ واألقراص

 الصوتي؛ اإلخراج ووسائل والشاشات، ت،الطابعا مثل :وحدة اإلخراج -
   ؛وتستخدم لربط الحواسيب: وحدة االتصال -

  البرمجياتsoftware : هي عبارة عن مجموعة من المكونات المعنوية لنظام الحاسوب من تعليمات
جراءات وبرامج وأنظمة تشغيل ولغات برمجيات، تقوم هذه البرمجيات بعدة وظائف أساسية أهمها  وا 
   1.يات الحاسوب واسترجاع البيانات ودعم تطبيقات األعمالإدارة عمل

بالنظر بصورة عامة على وهناك العديد من األصناف واألنواع من البرمجيات وسوف نركز اهتمامنا 
 2.استعماال ممثلة في برمجيات تطبيقات وبرمجيات النظام األنواع أكثر

الحاسوب، مثل المعالج  ر مواردوهي برامج عامة تدي: system softwareالنظم برمجيات  -
الطرفية أي تعد كوسيط بين برمجيات التطبيق وأجهزة  واألجهزةروابط االتصاالت، المركزي، 
 .الماديةالحاسوب 

وهي التعليمات التي توجه نظام الحاسوب ألداء : application softwareبرمجيات التطبيق -
برمجيات التطبيق كما حددها وتشمل  أنشطة محددة لمعالجة معلومات ذات فائدة للمستخدم،

Turban & al,  ،الجداول االلكترونية، برمجيات إدارة البيانات، برمجيات معالجة النص
برمجيات النشر المكتبي، برمجيات رسومات العرض، وبرمجيات الوسائط المتعددة، برمجيات 

  .االتصاالت
 قاعدة البيانات data bases :  مع بعضها أو هي المعلومات  مرتبطةوهي مجموعة بيانات

المرنة أو  واألقراصمثل مشغل األقراص الصلبة للمحاسبة  المخزنة في أجهزة ووسائل خزن البيانات
فهي مجموعة مهيكلة من البيانات المخزنة إلكترونيا، والتي يتم السيطرة والوصول إليها  3،األشرطة

ة مسبقا بين أنواع محددة من البيانات من خالل الحاسوب، وتكون مرتبة بناء على عالقات معروف
 .ذات العالقة باألعمال أو الحاالت أو المشاكل

ويمكن إضافة وتعديل وتحديث قاعدة البيانات باستمرار لتواكب المتغيرات المستجدة، لمساعدة 
 المديرين في اتخاذ قراراتهم اإلستراتيجية وفق أسس صحيحة، وليتمكن باقي المستخدمين النهائيين من
قليميا ودوليا إحدى  القيام بأعمالهم بكفاءة وفاعلية، ويعد بناء قاعدة معلوماتية مترابطة محليا وا 

                                                           
1
 Laudon, K. C., and Laudon, J. P, Op.cit,  P190 

2
 James A .O' Brine and All, Op.cit, P 130.  See more in P 33 

 26منظمات األعمال االستخدامات والتيبيقات، مرجع سابق ص غاان قاسم داود الالمي، وآخرون، تكنولوجيا املعلومات يف  3
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مستلزمات تطبيق تقنية المعلومات، واستخدام قواعد البيانات يؤدي إلى توفير الوقت والدقة في 
نشاء التقارير بسهولة، لذا يجب على اإلدارة اال يجاد المعلومات وا  ستفادة من قواعد المعلومات، وا 

 1.ةيتقنال هاالبيانات وتطوير نظم إدارتها وتحقيق التكامل بينها وبين قدرات
 2:البيانات التالية قواعد أنواعوقد حددها أوبرين 

تقوم بتخزين البيانات التفصيلية لدعم : Operational Databaseقواعد البيانات التشغيلية -
قاعدة بيانات موضوع المنطقة،  SADBمى أيضا العمليات التجارية وعمليات المؤسسة، ويس

أمثلة منها قواعد بيانات العمالء، قواعد بيانات و قواعد البيانات المعاملة، قواعد بيانات اإلنتاج، 
الموارد البشرية، قواعد بيانات المخزون وقواعد البيانات األخرى التي تحتوي بيانات التي تولدها 

 .   العمليات التجارية
يقوم هذا النوع بتخزين بيانات ومعلومات : Analytical Databaseبيانات التحليلية قواعد ال -

 3. مستخلصة من قواعد بيانات تشغيلية وخارجية
توزع نسخ أو ر و تكر  المؤسساتالعديد من : Distributed Databaseقواعد البيانات الموزعة  -

هذه . ديد من المواقع المختلفةأجواء من النسخ من قواعد البيانات لمستخدمي الشبكة في الع
القواعد يمكن أن تكون موجودة على شبكات ويب العالمية أو الشبكات الداخلية والخارجية 

، ويمكن لقواعد البيانات الموزعة أن تكون نسخ من قواعد البيانات التشغيلية أو قواعد للمؤسسات
لمناقشة أو أي نوع آخر من قواعد البيانات التحليلية أو قواعد البيانات الوسائط السريعة أو ا

 .البيانات
تقوم بتخزين البيانات التي تم استخراجها من مختلف : Data Warehouses مخازن البيانات -

العمليات الخارجية وقواعد البيانات األخرى الخاصة بالمؤسسة، أنها المصدر المركزي للبيانات 
دامها من قبل المسيرين والمهنيين ورجال التي تم تطبيقها، تحويلها، تصنيفها بحيث يمكن استخ

األعمال الستخراج البيانات، المعالجة التحليلية عبر االنترنيت وغيرها من أشكال التحليل 
 .التجاري، وبحوث التسويق ودعم اتخاذ القرار

الوصول إلى الثروة من المعلومات من خالل : External Databaseقواعد البيانات الخارجية  -
انات الخارجية هي متاحة مقابل رسوم من مقدمي الخدمة التجارية، وبتكاليف أو بدونها قواعد البي

من مصادر عديدة على شبكة الويب العنكبوتية، والتي توفر عدد المتناهي من الصفحات من 

                                                           
 67غاان قاسم داود الالمي و آخرون، حتليل مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات، مرجع سابق، ص  1

2
 James A .O' Brine and All, Op.cit, P P 193-491 

3
 Ibid,   P416 
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الملفات، حيث يمكن عرض وتحميل ملخصات أو نسخ كاملة من مئات الصحف والمجالت 
 .والورقات البحثية وغيرها

النمو السريع لمواقع الويب على : Hypermedia Databaseقواعد البيانات الوسائط السريعة  -
االنترنيت والشبكات الداخلية والخارجية للمؤسسات، يساهم في التزايد السريع في استعمال قواعد 

الويب تخزن مثل هذه المعلومات في قاعدة مواقع . بيانات الوسائط السريعة والنص التشعبي
نات الوسائط السريعة، ومن وجهة نظر إدارة قواعد البيانات، مجموعة صفحات الوسائط بيا

المتعددة والمترابطة في مواقع االنترنت هي قاعدة بيانات الوسائط السريعة المترابطة بدال من 
    .   سجالت البيانات المترابطة

  االتصاالت والشبكاتTelecommunications and Networks شبكات يعني مصطلح ال
ومثال على  ،على الشبكات في عالمنا ال تكاد تنتهي وترابط مجموعة أو نظام، واألمثلة سلسلة تشابك

أما االتصاالت السلكية والالسلكية هو تبادل المعلومات في أي شكل  1ذلك شبكات الكمبيوتر،
انتشارا عبر الشبكات، واالنترنيت هو الشكل األكثر ( صوت، بيانات، نص، صور، فيديو)

لالتصاالت في الحياة اليومية، واالتجاهات الرئيسية التي تحدث في مجال االتصاالت السلكية 
، ولهذا يجب أن تكون على علم المنطقةفي هذه  اإلدارةوالالسلكية لديها تأثير مهم على قرارات 

كل كبير من بدائل والتطبيقات التي تزيد بش تتكنولوجيالاباالتجاهات الرئيسية لصناعات االتصاالت، 
 2.واجه مديري األعمال والمهنيينتالقرارات التي 

يوجد العديد من األنواع الشبكات والتي تمثل البنية التحتية لالتصاالت لالنترنت واالنترانت 
 3: واالكسترانت  للشبكات الداخلية للمؤسسات ويمكن تحديد بعضها فيمايلي

تستخدم هذه الشبكات لتغطية منطقة : Wide Area Networks WANSالشبكات الواسعة  -
جغرافية واسعة قد تشمل الدول والقارات، بحيث تمكن المستخدمين من تبادل المعلومات واالتصال 

 .WANSوتسمى الشبكات الواسعة . دوليا
كانت الشبكات الواسعة  إذا:  Metropolitan Area Network MANشبكة المنطقة الحضرية -

إليها باسم شبكة المنطقة منطقة جغرافية معينة فإنه يشار  مال فيجعلها أقرب ما يكون للك
يستخدم مثل هذه الشبكات لتغطية مجموعة مباني أو مدينة بأكملها، وقد تتكون من . الحضرية

مجموعة من الشبكات المحلية، وتديرها منطقة واحدة، ولكن عادة ما يستخدمها من قبل العديد من 
                                                           

1 Ibid, P 268 
2 Ibid,  P 221 
3 Ibid  P 238-239 
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يمكن تملكها وتشغيلها كمرفق عام،  MANSالمنطقة الحضرية  األفراد والمنظمات، و شبكة
 .ويستخدم عادة كابالت األلياف الضوئية لربط محاور هذه الشبكات

يستخدم هذا النوع من الشبكات لربط :  Local Area Networks LANSالشبكات المحلية -
مبنى، مصنع أو  أجهزة الحاسوب وملحقاتها ضمن منطقة محدودة مثل المكتب، القسم المدرسي،

 .مواقع العمل األخرى
 المؤسساتالعديد من :   Virtual Private Networks VPNSالشبكات االفتراضية الخاصة -

تستعمل الشبكات االفتراضية الخاصة إلنشاء الشبكات الداخلية والخارجية اآلمنة، فهي شبكة آمنة 
على شبكة جدران الحماية والتشفير  العنكبوتية ولكن تعتمد تستعمل االنترنت والتي تسمى الشبكة

كسترانت   ومميزات األمان األخرى من انترنت وانترانت وا 

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال(: 1-2)شكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 .620، ص عمان صفاء للنرر والتوزيع،دار )نظم املعلومات اإلدارية  (.2002)إميان فاضل الاامرائي، هيثم حممد الزعيب،: املصدر

 

 

 

 المعطيات

 البرمجيات

 المكونات المادية 

 االتصاالت

 الشبكات  

نترانت، اإل، اإلنترنت
 االكسترانت

 تكنولوجيا 
 المعلومات



68 
 

 .للبياناتالمعالجة اآللية الفوائد والمزايا المحققة من استخدام  2.1.1.1
تكمن فوائد الحاسب اآللي في كونه يقوم بمعالجة البيانات والمعلومات المالية التي يتم إدخالها له من 

ستخدمين في زمن المستخدمين وتحويلها إلى مخرجات ذات معنى وقيمة قابلة للفهم والتفسير من الم
قياسي ودقة متناهية، إضافة إلى أنه يتولى عملية تخزين هذه البيانات بوسائل تخزين مناسبة وتوفير 

 :إمكانية الرجوع إليها عند الحاجة، كما اتسع دور وفوائد تكنولوجيا المعلومات في الشركات من حيث
جيل، تحليل وتقييم للبيانات على القيام باألعمال الروتينية اليومية، من تشغيل، تسيساعد  -

والمعلومات، مما يؤدي إلى توفير وقت وجهد اإلدارة وبالتالي إعادة تخصيص وقتها وجهدها 
 .وتفرغها لرسم السياسات واتخاذ القرارات الهامة المتعلقة باألهداف اإلستراتيجية للشركة

خدامات المختلفة وتجميعها يودي إلى التكامل في األعمال وذلك من خالل توحيد اإلجراءات واالست -
في نظام كامل وشامل للشركة ككل، مما يؤدي بدوره إلى تالفي االختالفات واالزدواجية والتضارب 

 .بين المستويات اإلدارية المختلفة
اء يوفر المعلومات الالزمة في الوقت المناسب مما يساعد اإلدارة في تحديد وحل المشاكل واألخط -

 .تأخيرفي الوقت المالئم ودون 
يوفر البيانات والمعلومات أو المخرجات الذي أصبح من المتطلبات األساسية التي ترافق التطورات  -

 .التكنولوجيا والممثلة في عصر االنترنت والتجارة االلكترونية

ما مكنها  .اليومية حياتنا مجاالت جميع في عظيمة ثورة إحداث تكنولوجيا المعلومات في كما ساهمت
 1 : منها نذكر أن يمكن والتي المميزة، الخصائص مجموعة بفضل الرفيعة المكانة هذه من تبؤ

خير دليل على هذا شبكة االنترنت التي تسمح لكل واحد منا الحصول  :تقليص الوقت والمسافة -
 .على ما يلزمه من معلومات و معطيات في وقت قصير جدا و دون التنقل

 ي شبكة ه الالمركزية بخاصية تتميز التي معلوماتال أدوات تكنولوجيا أهم من :الالمركزية -
 مركزي كمبيوتر يوجد أن الكمبيوتر، دون أجهزة من نهائي ال عدد بين تربط الشبكة فهذه ،"االنترنت
 .الشبكة هذه في يتحكم

 المعلومات تكنولوجيا بظهور ولكن واحد، اتجاه ذات االتصالية الرسالة كانت قديما :التفاعلية -
 الوسائط متعددة حديثة وسائل ظهرت فقد .الطرفين بين االتجاه ومزدوج تفاعلي لالتعام أصبح

                                                           
 التايري، وعلوم االقتصادية العلوم الية ، 03العدد واملاجنمنت، االقتصاد جملة ،"املؤساة االقتصادية يف واالتصال لإلعالم احلديثة التكنولوجيا رأث "بوبااور فار  بومايلة، سعاد  1

 .(2004). ، مار  تلماان، بلقايد، بكر أيب جامعة 
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 الطرف مع والتحاور التخاطب وكذلك الوقت نفس في واالستقبال اإلرسال إمكانية أتاحت للمستخدم
 .األخرى الوسائل من غيرها أو االنترنت أو الهاتف باستخدام اآلخر، سواء

 حضور إلزامية عدم أي وتلقيها، الرسالة إرسال بين الزمني يتالتوق اختالف يعني :الالتزامن -
 .رسالته استقبال من ليتمكن الوقت نفس في النظام إليه واستخدامه ل المرس

وتعني إمكانية توجيه الرسالة االتصالية إلى فرد واحد أو جماعة معينة بدل توجيهها :الالجماهيرية -
انية التحكم فيها حيث تصل مباشرة من المنتج إلى بالضرورة إلى جماهير ضخمة، وهذا يعني إمك

المستهلك، كما أنها تسمح بالجمع بين األنواع المختلفة لالتصاالت، سواء من شخص واحد إلى 
شخص واحد، أو من جهة واحد إلى مجموعات، أو من الكل إلى الكل أي من مجموعة إلى 

 .  مجموعة
 طبيعة ذات فهي معين، بلد أو جهة على صرةمقت ليست الشبكات أن معناه:التوصيل قابلية  -

 .تواجدها مكان عن النظر بغض االتصالية األجهزة مختلف بين إمكانية الربط وبالتالي شاسعة،
 تكنولوجيا أدوات مستخدمي من اإلجمالي العدد واالنتشار بالشيوع يقصد :الشيوع واالنتشار -

 تصل أن يمكن أنه حيث العالم، دول لفمخت عبر الشبكات إليهم تصل أن يمكن الذين المعلومات
 .المستخدمين من نهائي ال وعدد عريضة إلى قاعدة الشبكات هذه

المعلومات مسارات  تأخذوهو المحيط الذي تنشط فيه هذه التكنولوجيات، حيث  :العالمية والكونية -
كترونيا بأن يتدفق إل المال لرأسمختلفة ومعقدة تنتشر عبر مختلف مناطق العالم، وهي تسمح 

خاصة بالنظر إلى سهولة المعامالت التجارية التي يحركها رأس المال ألمعلوماتي فيسمح لها 
   .المكان واالنتقال عبر الحدود الدولية عائقبتخطي 

  النظام؛ و المستخدم بين التفاعل لحدوث كنتيجة يعتبر هذا و : اآللة مع الفكرية المهام اقتسام -
 لتدقيقحول امدخل مفاهيمي  1.1.1

تواجه مراجعة الحسابات كمهنة العديد من المشاكل، والناتجة عن التغيرات والتطورات البيئية 
المحيطة، ومجمل هذه التغيرات التي تشهدها مراجعة الحسابات من الجانب العملي تتطلب أساسا نظريا 

الحضارات األولى  يستجيب لمختلف هذه التغيرات، وهذا ما شهدته مراجعة الحسابات والتي ظهرت منذ
وبداية حاجة الحكام إلى مراقبة أعمال أعوانهم، فمراجعة الحسابات كعلم متطور تتمتع بأساس نظري يتيح 

الحسابات  تدقيققوم عليها يإمكانيات العمل في ظل هذه البيئة المتغيرة باعتماد جملة من الفروض التي 
د األهداف المرجوة منها من أجل تحديد الوسائل من الجانب النظري وتدعيم العمل الميداني لها، وتحدي

 .  والتقنيات المطلوبة لتحقيق هذه األهداف
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الحسابات فإنه من الضروري تتبع التطور التاريخي الذي شهدته  لتدقيقوكمدخل للجانب النظري 
ك من طرف المنظمات المهنية المختلفة وكذل للتدقيقمراجعة الحسابات وأهم التعاريف التي أعطيت 

 .الوقوف على أهميتها وتطور أهدافها

 .التدقيقنبذة تاريخية عن تطور   1.1.1.1
بشكلها الحالي تستمد نشأتها من حاجة اإلنسان إلى التحقق من صحة البيانات  التدقيقمهنة تعتبر 

 .عليها في اتخاذ قراراته والتأكد من مدى واقعية وصحة تلك البيانات تعتمدوالتي 
تاريخية إلى أن التدقيق رافق نشوء الحضارة اإلنسانية وتطور بتطورها، إذ تبين تشير الدراسات ال

األلواح الطينية التي وجدت في بالد مابين النهرين على وجود قوانين مكتوبة باللغة األكادية تشير إلى ما 
ين المتعلقة قد كان المدقق يستمع إلى تقارير الموظفو  يشبه المصادقات المستعملة في التدقيق المعاصر،

و قد وجد قبر كما كان الجلد مصير الموظف المتالعب في مصر الفرعونية . المخزن وكيفية إنفاقه بغالل
  1.المدقق مجاورا لقبر فرعون، مما يشير إلى األهمية التي كان يتمتع بها المدقق لدى الفراعنة

موا بتعيين مدققين لمراجعة في القرن الثالث قبل الميالد طور الرومان أسس رقابة الحسابات وقا
وأصبح شائـع  الدفاتر المحاسبية في اإلمارات وفي هذه المرحلة ظهر مصطلح التدقيق إلى الوجود

" Audire"، وهي مشتقة من الكلمة الالتينية "Audit"االستعمال في مجال األعمال وهو يقابل اللفظة 
ن أثناء على المدققي les questeurs( ءالوزرا)ألن الحسابات تعد وتتلى من طرف 2؛ومعناها ياتمع

الجمعية العامة للحكومة، وقد استعمل هذا المصطلح في البداية في فرنسا وفيما بعد  شاع استعماله من 
 . طرف األنجلوساكسونيين

فيد تما  سجالت وآثارظهر منذ العصور القديمة، فهناك  التدقيقكما يشير بعض الكتاب إلى أن  
ماء واليونان والرومان قد استخدموا جميعا وسائل بدائية في مراجعة أموال الدولة بأن المصريين القد

وسجل التاريخ أيضا إن  3العامة، وفي محاسبة موظفي الدولة على األموال العامة التي في حوزتهم،
ت حكومتي مصر القديمة واليونان استعانتا بخدمات المحاسبين والمدققين للتأكد من سالمة صحة الحسابا

بالدفاتر والسجالت للوقوف على صحتها  ةتالمثبالعامة، حيث كان المدقق في اليونان يتحقق من القيود 
 .وسالمتها

                                                           
 6،ص  )6222(األردن ،: ع ،عمانسيات التدقيق يف ظل املعايري األمريكية و الدولية ،مؤساة الورا  للنرر و التوزي،أسا .حا ن القاضي ،حا ن دحدوح 1
 1أمحد حلمي مجعة ، املدخل احلديث للتدقيق ، مرجع سابق ص   2 

 6ص  ،) 2002.(معة امللك سعود، اململكة العربية الاعوديةإدارة النرر العلمي و امليابع ، جا. املراجعة املفاهيم واملعايري واإلجراءات.مصيفى عياى خضري  3
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وظهور نظرية القيد المزدوج في القرن الخامس عشر أدت إلى سهولة وتبسيط وانتشار تطبيق 
اليطالي باشيليو أول من ، وقد كان ا1مما أدى إلى تطور مهنة المحاسبة والتدقيق ،المحاسبة والتدقيق

وقام بالتنويه ووصف لواجبات ومسؤوليات مدقق الحسابات  ،1444أوجد نظام القيد المزدوج في عام 
 استعمال تسهيل إلى المزدوج القيد نظام استعمال أدى ولقد 2وفصله عن عملية التسجيل في الدفاتر

 محاسبية، ومعلومات بيانات من المحاسبة تمخرجا الحاجة لمراجعة وازدياد انتشارها، وبالتالي المحاسبة
 جسدت التي (المساهمة شركات) األسهم شركات وظهور الفردية والجماعية الملكية اتساع بعد خاصة
 لمراقبة المساهمين عن كوكالء والمراجعين الحسابات يراجع من والحاجة إلى اإلدارة عن الملكية فصل
 .اإلدارة أعمال

الفضل للخليفة عمر بن الخطاب في تدوين عمليات بيت المال، حيث  أما في عصر اإلسالم يعود
كان موسم الحج موعدا للتدقيق يقوم الوالة والعمال خالله بعرض حساباتهم عن العام المنصرم ،و يحضر 
أصحاب المظالم و الشكاوي كما يحضر المدققون الذين كانوا ينتشرون في أنحاء العالم، ولعل أهم 

انت معنية بالرقابة ديوان الزكاة الذي أنشأه الخليفة العباسي المهدي إذ كان الديوان يقوم الدواوين التي ك
التي كانت  ةبالحسبأعمال شبيهة بجهاز الرقابة الحكومية العليا في الوقت الحاضر ،كما أنشئت والية 

 3.تهتم بالنواحي المالية للدولة

الشركات الصناعية الكبرى على حيز  التدقيق في المعنى الحديث يعود إلى عصر دخول لكن
، ففي خالل القرن التاسع عشر اتسع حجم المشروعات 4الوجود وتطور التدقيق مع تطور تلك الصناعة

وقد كان بعض . الصناعية اتساعا كبيرا نتيجة لظهور عصر البخار واستخدام اآلالت في الصناعة
ومع ظهور الثورة الصناعية في . ق في البدايةالمساهمين من غير أفراد اإلدارة يتولون عملية التدقي

بريطانيا فإن الهدف الرئيسي للتدقيق لم يتغير وهو اكتشاف األخطاء والغش، ولكن التغيير المهم الذي 
هو االعتراف والرغبة بوجود نظام محاسبي ألجل التأكد من دقة  1551طرأ خالل هذه الفترة ولغاية 

األخطاء والغش، والتغيير اآلخر كان االعتراف بوجود الحاجة لتدقيق القوائم المحاسبية الكتشاف ومنع 
   5القوائم المحاسبية من قبل شخص مستقل ومحايد

                                                           
 61ص  (2066)األردن،: علم تدقيق احلاابات العلمي، دار املارية للنرر و التوزيع واليباعة ، عمان  .رأفت سالمة حممود امحد يوسف البونة، عمر حممد زريقات  1
 67ص  ،(2002)األردن، اليبعة الثانية ،: دار املارية للنرر و التوزيع واليباعة، عمان. نظريةتدقيق احلاابات املعاصر الناحية ال .غاان فالح امليارنة 2
 6حا ن القاضي ،حا ن دحدوح ، أساسيات التدقيق يف ظل املعايري األمريكية و الدولية ،مرجع الاابق ،ص   3
 67غاان فالح امليارنة، مرجع سابق ، ص   4
 63ص ).2001.(مدخل إىل التدقيق من الناحية النظرية والعلمية، دار وائل للنرر والتوزيع ، طبعة الثالثة هادي التميمي،هادي التميمي،   5
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في ظل التطورات المرافقة للثورة الصناعية وزيادة االهتمام بعملية التدقيق بدأ انبثاق مهنة المحاسبة 
طوير التشريعات تتسارع، حيث بدأ التصريح والتدقيق لتلبي احتياجات السوق، وبالتالي بدأت عملية ت

ولهذا السبب نشأت عادة   1.ألفراد غير المساهمين بتولي عملية التدقيق مما مهد لظهور شركات التدقيق
ترها ومستنداتها وتحقيق القوائم ايقوم بالنيابة عن المساهمين بفحص حسابات الشركة ودف مدققتعيين 

المعين لهذا الغرض  المدققوفي بادئ األمر كان . ة على المساهمينالمالية التي يعرضها مجلس اإلدار 
ال تتوافر لديه المؤهالت الفنية للقيام بهذا العمل لذلك كانت عملية  ألنهونظرا أحد مساهمي الشركة، 

أتاح الحق في تعيين  1551-1555، وفي انجلترا صدر قانون الشركات لسنة صورية وغير فعالة التدقيق
 2.خارجي مدقق

وأدى التطور االقتصادي الصناعي ونمو الدخل القومي في القرن العشرين إلى انتشار الشركات 
المساهمة حيث أصبحت تلعب دورا بارزا في االقتصاد القومي، وبظهورها ساهمت أيضا في انفصال 

مدققين لحماية الملكية عن اإلدارة، مما أدى إلى زيادة رغبة المالك والمساهمين إلى خدمات المحاسبين وال
  3.اإلدارة فر تصمصالحهم وحقوقهم وحسن 

في  1411وتطورت معايير التدقيق في هذه المرحلة حيث ظهر ما يعرف بالتدقيق النمطي في عام 
تم إلزام المدقق رأيه في القوائم المالية بدل أن يصدر شهادة فقط،  1432الواليات المتحدة، وفي عام 
 .مبادئ المحاسبة المقبولة قبوال عاما GAAPبـ م الشركة وتحديد هذا الرأي بمدى التزا

 مهنية في منظمات عدة بظهور عشر التاسع القرن منذ حرة كمهنة التدقيق مهنة تنظيم بدأ ولقد
 إضافة ،1581عام فينيسيا في  إيطاليا في جمعية للمحاسبين أول أنشأت حيث ،التدقيقو  المحاسبة مجال
كما تكونت في بريطانيا منظمة مهنية وهي جمعية  ،م 1739 عام أنشئت التي ميالن مدرسة إلى

 المتحدة والواليات م، 1881 سنة ، وفي فرنسا1551، ثم في كندا 15544المحاسبين بأدنبرة في عام 
 عام ، ألمانيا1916القانونين سنة للمحاسبين األمريكي إنشاء المعهد تم حيث 1882 عام األمريكية

                                                           
 3على عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، ص 1
 7-2ص ص . مصيفى عياى خضري، مرجع سابق  2
 61رأفت سالمة حممود و آخرون، مرجع سابق، ص  3
 62حا ن القاضي، مرجع سابق، ص   4



73 
 

 التدقيق مهنة أصبحت حتى الوتيرة وبهذه ،1م 1911عام فلندا م 1904 عام م،واستراليا 1896
 .الدول جميع في منتشرة المهنية والمنظمات

وكذلك  1545عام   Auditingبعنوان Dickseeمن طرف  للتدقيقظهرت النصوص التقنية 
Savigny  بعنوانle Control des Comptes   مدققفإن تقرير  1441ومنذ سنة ، 1411سنة 

أصبح يتضمن مالحظة بضرورة احترام المبادئ  األمريكيةحسابات الخارجي في الواليات المتحدة ال
مجلس خاص وهو مجلس الخبراء المحاسبين  إنشاءالمحاسبية المقبولة قبوال عاما، أما في فرنسا تم 

 OECCA Ordre des Expert Comptable et Commissaire auxومحافظي الحسابات المعتمدين 

Comptes   1445سنة  التدقيقباعتباره الجهة الرسمية المشرفة على. 

 من قانونية،ال غير األعمال محاربة أجل من الداخلية التدقيق معايير اقتراح تم 1978 سنة في
 الدولية اللجنة إنشاء تم ولقد ( The foreign corrupt practice act(USA) ).ألمريكيةا طرف المنظمة

 المحاسبة لمهنة موحدة معايير وضع أجل من الدولية المساعي تزايد ظل في  (IASC )المحاسبة لمعايير
 .م 1977 للمحاسبين سنة االتحاد الدولي إنشاء تم المساعي هذه إطار وفي م، 1973 سنة التدقيقو 

(IFAC-International federation of accountants)  

 التدقيق بين والفرق العالقة تحديد على التفاقا تم للتدقيق الدولية والمنظمات الهيئات تعدد مع
 مكاتب ومنظمات معظم طرف من اعتمادها وتم م، 1980 سنة نهاية في للتدقيق االستشارية والخدمات
 2 .المدقق يقدمها التي االستشارية الخدمات مجال وتحديد التدقيق

باإلضافة إلى الميزانية، وقد كان وفي العقد الثالث من القرن العشرين بدأ االهتمام بحسابات النتيجة 
من األسباب الرئيسية لظهور هذا االهتمام هو الفشل المؤسسي واالنهيار في أسواق األسهم، وخاصة 

العشرين حدثت تحوالت وفي األربعينات من القرن  . 1424إنهيار سوق األسهم في الواليات المتحدة عام 
 3:كل من الواليات المتحدة وبريطانيا كان منها هامة في مجال التدقيق ومسؤوليات المدققين في

 

                                                           
 63رأفت سالمة حممود  وآخرون، مرجع سابق، ص   1
  62ص (6222 )، مصروالتوزيع، سة لوتس لليباعة والنرر مراجعة إطار النظرية واملمار   .حممد الايد الناغي  2
 8على عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق،ص   3
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قق من التحول من التدقيق الكامل التفصيلي للحسابات إلى التدقيق باستخدام العينات من اجل التح -
 ؛مدى عدالة القوائم المالية

مهم لهذه على أنظمة الرقابة الداخلية وربط االختبارات التي يقومون بها بنتيجة تقيي نقيالمدقتركيز  -
 ؛األنظمة

 ؛الغش كهدف أساسي لعملية التدقيقتراجع التركيز على اكتشاف  -

 .الجدول الموالي يبين مختلف المراحل التاريخية للتدقيق المحاسبي و 

 التطور التاريخي للتدقيق المحاسبي( : 1.2)الجدول رقم 

 أهداف التدقيق املدقق اآلمر بالتدقيق املدة
 قبل املايح 2000من 
 م 6300إىل  

الكنياة،  امللك، إمرباطور،
 .معاقبة الاار  على اختال  األموال،  محاية األموال رجل الدين، ااتب احلكومة

احلكومة ،احملاام التجارية  6820إىل  6300من 
 منع الغش ،و معاقبة فاعليه محاية األصول احملاسب  واملااةم ن

 جتنب الغش و تأايد مصداقية امليزانية اسبة أو قانوينشخص مهين يف احمل احلكومة واملااةم ن 6200إىل  6820من 

 واحملاسبة التدقيقشخص مهين يف  احلكومة واملااةم ن 6220إىل  6200من 
 جتنب الغش واألخياء،

 الرهادة على مصداقية القوائم املالية التارخيية

 الرهادة على صد  وسالمة انتظام القوائم املالية التارخيية بةواحملاس التدقيقشخص مهين يف  احلكومة ،البنوك واملااةم ن 6230إىل  6220من 

 6220إىل  6230من 
احلكومة ،هيئات أخرى 

 واملااةم ن 
شخص مهين يف التدقيق واحملاسبة 

 واالسترارة
الرهادة على نوعية نظام الرقابة الداخلية و احرتام املعايري احملاسبية 

 التدقيقو معايري 

واحملاسبة  التدقيقشخص مهين يف  مة هيئات أخرى واملااةم ناحلكو  6220ابتداء من 
 واالسترارة

الرهادة على الصورة الصادقة للحاابات و نوعية نظام الرقابة 
 .الداخلية يف ظل احرتام املعايري ضد الغش العاملي

 
صديقي ، املراجعة و تدقيق احلاابات اإلطار النظري و املمارسة التيبيقية  ،ديوان امليبوعات اجلامعية ،الااحة املرازية حممد التهامي طواهر ،ماعود :املصدر 

 .8،  3،ص ،)2001.(،اجلزائر
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  :وكمهنة كعلم التدقيق مالمح تطور أهم عرض خالصة لما سبق يمكن

 اآلباء عن األبناء يتوارثها منظمة غير كمهنة أ التدقيقبد .1

يراداته الدولة لمصروفات حكومية مراجعة صورة في خاصة بصفة مصر، في التدقيق بدأ .2 مع  ، وا 
 مصر في الحكومة نشأة

        طبيعيا حيث هذا كان و ، والحديث الوسيط العصر في المهنة لتطور موطنا وانجلترا ايطاليا كانت  .3
 1:يلي ما التطور هذا مظاهر ومن البلدين هذين في المحاسبة تطور ذلك في التدقيق بواك

 المحاسبة كلية عليها أطلق قد و بايطاليا، فيينا في م 1581 عام للمحاسبين جمعية أول تأسست 
 خبير لقب على للحصول االمتحان في النجاح بجانب عملي تمرين سنوات ثالث تطلب  وكانت
 محاسب

 المتحدة بالمملكة م 1883 عام ادنبره بمدينة محاسبينال سجل في أسمائهم أشخاص 6 سجل 

 بإنجلترا القانونيين المحاسبين مجمع تأسس م 1990 عام في 

 المحاسبين مجمع تأسيس و ، بايطاليا للمحاسبة كلية أول افتتحت أن منذ كعلم التدقيقب االهتمام .4

   المهنة مجال في الممكنة يةالعمل و العلمية األصول على بالتعارف االهتمام بدأ حيث ، بانجلترا

ويتضح لنا أيضا أن عملية التدقيق تطور نتيجة عدة عوامل، هذه العوامل هي التي تفسر نشوء وتطور 
 2:عملية التدقيق و من بينها

 تعدد الفئات المستفيدة من القوائم المالية وتعدد االستخدامات لهذه القوائم، وبالتالي : تعارض المصالح
تجعل الفئات المختلفة بحاجة إلى جهة مستقلة ومحايدة حتى تطمئنها بأن البيانات تنوع المصالح، 

المالية أعدت بشكل موضوعي ومحايد دون تحيز ألي جهة، ويتمثل التضارب في المصالح بشكل 
                                                           

 62حممد الايد الناغي ، مرجع سابق،  ص  1
 :أنظر إىل   2

 .62 -2ص، ص . ن، مرجع سابقحا ن القاضي وآخرو  -
 60على عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، ص  -
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رئيس في التضارب بين اإلدارة والمساهمين، والتضارب بين الشركة والمستخدمين اآلخرين للبيانات 
ء كانوا مستثمرين أو مقرضين أو دائنين أو جهات حكومية، مما يدفعهم للجوء إلى مدقق المالية سوا

وقد أخذ تعارض المصالح شكال حاسما في أعقاب . الحسابات ليقرر مدى عدالة تلك المعلومات
الثورة الصناعية، وما رافقها من زيادة في استثمارات المشاريع أدت إلى عجز فرد أو عدد محدود من 

 .راد، فنشأت الشركات المساهمة مما خلق انفصاال وتعارضا في المصالح بين الملكية واإلدارة األف
 الوظيفة اإلعالمية للمحاسبة ،المتمثلة بالقوائم المالية المنشورة، تهدف إلى إحداث : األثر المتوقع

ة تلك القرارات األثر في عملية اتخاذ القرارات من قبل المستخدمين المختلفين، وكلما ازدادت أهمي
ازداد تخوف المستخدمين من اعتمادهم على معلومات مضللة، وازدادت بالتالي حاجتهم إلى مدقق 

وان من مستلزمات االعتماد . الحسابات ليقرر مدى الثقة في تلك المعلومات المقدمة بالقوائم المالية
بمالءمتها ومصداقيتها حتى يكون  على القوائم المالية أن تتميز المعلومات التي تحتويها هذه القوائم

كما أن حدة المنافسة واألزمات االقتصادية الناتجة عن فيض اإلنتاج . أثرها في االتجاه الصحيح
،أدت إلى التركيز على مستوى الكفاية االقتصادية والفعالية للمشروع، وهذه أّدت إلى مطالبة المجتمع 

متوفرة بالقوائم المالية، مما وضع المهنة أمام تحد المالي باإلفصاح عن مزيد من المعلومات غير ال
 كبير لتحمل المسؤولية التي يطالب بها المجتمع المالي

 التطور في العمليات االقتصادية والمعالجات المحاسبية والمتطلبات القانونية ومتطلبات  :التعقيد
ي فإن المحاسبين في كثير المعايير المحاسبية أدخلت قدرا من التعقيد في عمل المحاسبين، وبالتال

من األحيان يقومون بعمليات معقدة تتطلب كفاءات عالية وقد تؤدي إلى الوقوع في األخطاء، مما 
ومع أن أهمية الدور الذي يلعبه المدقق تزداد بزيادة ذلك التعقيد الذي . ينعكس على البيانات المالية

ات أن تطور نفسها، كي تتمكن من يكشف المعلومات، فإن ذلك يتطلب من مهنة تدقيق الحساب
الحكم على تلك المعلومات المعقدة التي تعدها اإلدارة بحسب المستوى التكنولوجي التي تصل إليه 
معالجة المعلومات و قد بلغ هذا التعقيد مرحلة متقدمة بسبب شيوع استخدام الحاسوب في دنيا 

 .األعمال 
 حاجة إلى طرف خارجي مستقل من أجل زيادة درجة النقص في الموثوقية وبالتالي ال: فجوة البعد

الموثوقية في البيانات المالية ودرجة االعتماد عليها يعود بشكل أساس إلى ما يسمى فجوة البعد، 
وهي الفجوة بين اإلدارة والمساهمين واإلطراف األخرى الخارجية التي تعتمد على البيانات المالية 

 :لها عدة أبعاد وهيوهذه الفجوة . الصادرة عن اإلدارة
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إذ كثيرا ما يختلف مكان المشروع عن مكان مستخدمي المعلومات االقتصادية التي : بعد مكاني -
 .تعدها إدارته من مستثمرين حاليين ومستقبليين و بنوك و مقرضين

حيث يستحيل على رجل عادي استيعاب تلك القوائم والتحقق منها خالل الشهور : بعد زماني -
ى من العام و هي المدة القانونية لتدقيق المعلومات المحاسبية، ونشرها في معظم األربعة األول
 .دول العالم

إن كثرة عدد المستخدمين وتنوع فئاتهم تجعل عملية القيام بالتدقيق من قبل كل منهم على : التكلفة -
 . حدى عملية مكلفة اجتماعيا

من المستخدمين المختلفين من اإلطالع على كثيرا ما تمنع القوانين فئات متعددة : البعد القانوني -
خفايا المعلومات عن الوحدة االقتصادية خوفا على السرية، بالتالي حصرها ضمن أقل عدد ممكن 

 .من العاملين في المشروع
 التدقيقمفهوم  1.1.1.1

يف تعار  ، أدى إلى ظـهور ووجود عـدةالتدقيقإن تعدد الزوايـا التي يتم من خاللها معالجة مصطلح     
تشترك على العمـوم في األهداف المـراد تحقيقها والمجاالت التي تعمل فيها وسوف نتطرق  والتيلها، 

 :لمجموعة من التعاريف والتي هي كما يلي

، تعريف الجمعية األمريكية للمحاسبة و الذي نتبناه نظرا بالتدقيقمن التعاريف الشاملة والمّلمة 
 American Accountingجمعية المحاسبة األمريكية  فيتعر قد جاء ، و يقللتدقإللمامه و شرحه الدقيق 

Association AAA  عملية منتظمة للحصول بموضوعية على أدلة إثبات وتقويم هذه األدلة :"بأنه التدقيق
عن التأكيدات بشأن تصرفات وأحداث اقتصادية لتحديد درجة التطابق بين هذه التأكيدات ومعايير معلنة 

 1". المعنيينالنتائج إلى المستخدمين وتوصيل 

 International Auditing and Assurance Standards Board كما عرفه مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي
"IAASB "  عملية يبدي فيها الممارس استنتاجا مصمما لرفع درجة ثقة المستخدمين المقصودين،" :بأنه 

ن أمع األخذ بعين االعتبار  موضوع مقابل المقاييس،القييم أو قياس باستثناء الجهة المسئولة بشأن ت
هدف عملية التأكيد المعقولة هو تقليل مخاطر عملية التأكيد إلى مستوى مقبول من طرف العملية كأساس 

 ." ي من التعبير عن استنتاج الممارسلشكل إيجاب

                                                           
 2مصيفى عياى خضري، مرجع سابق، ص   1
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ق المعلومات المقدمة من طرف المؤسسة فحص انتقادي يسمح بتدقي: كذلك عرفها محمد بوتين بأنها    
 1.والحكم على العمليات التي جرت والنظم المقامة التي أنتجت تلك المعلومات

جراءاته يهتم  على أنه التدقيقوينظر البعض إلى  علم له قواعده و أصوله وفن له أساليبه وا 
الرأي في مدى صحة وعدالة بقصد إبداء  التدقيقبالفحص الفني المحايد لحسابات وسجالت الوحدة محل 

 .2األرقام الواردة بالقوائم المالية المنشورة لهذه الوحدة

اختبار تقني صارم و بناء " على أنه التدقيق أيضا  GERMOND "ET  "BONNAULT"وعرف  
بأسلوب منظم من طرف مهني مؤهل و مستقل، بغية إعطاء رأي معلل على نوعية ومصداقية المعلومات 

دمة من طرف المؤسسة، و على مدى احترام الواجبات في إعداد هذه المعلومات في كل المالية المق
الظروف وعلى مدى احترام القواعد والقوانين والمبادئ المحاسبية المعمول بها في صورة صادقة على 

   .3"الموجودات و الوضعية المالية ونتائج المؤسسة 

داخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر فحص أنظمة الرقابة ال :كما يعرف التدقيق أنه
بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى داللة  تقادي منظمالخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحص ان

القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معلومة ،ومدى تصويرها لنتائج 
  4.لفترةأعماله من ربح أو خسارة عن تلك ا

الذي يشمل فحص  للتدقيقومن خالل التعاريف السابقة نجد أغلبها جاءت لتبين المفهوم التقليدي 
العمليات المالية، التي أثبتت في الدفاتر والسجالت من واقع المستندات، والتأكد من صحتها ودقتها طبقا 

 للمبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها، 

مثل عملية فحص لمجموعة من المعلومات، تقوم على  االستقصاء ي تدقيقال و يمكن القول أن
بهدف التحقق من سالمة القوائم المالية، وذلك وفقا لمجموعة من المعايير الموضوعية تعكس احتياجات 

                                                           
 11 ص  ، (2005)، الثانية، اليبعة اجلزائر، اجلامعية، امليبوعات ديوان التيبيق، إىل النظرية من احلاابات ومراقبة املراجعة .بوت ن حممد  1
 62مرجع سابق، ص  غاان فالح امليارية،  2

3
- LIONNEL.C et GERARD.V . Audit et Control Interne, Aspects Financiers, Opération et Stratégiques, 4

eme 

Edition, Dalloze, Paris, (1992), p.17. 

  .  02ص ، (2007)ط،  زائر باملراجعة وتدقيق احلاابات، ديوان امليبوعات اجلامعية اجل.نقال عن حممد التهامي طواهر، ماعود صديقي،
 .67ص ،، ( 2003)علم تدقيق احلاابات الناحية النظرية و العلمية دار وائل للنرر و التوزيع ،عمان ،األردن،. خالد أم ن عبد هللا 4
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مستخدمي تلك القوائم، مع ضرورة إيصال هذا الرأي إلى األطراف المعنية، لمعاونتها في الحكم على مدى 
 .وعية هذه المعلومات، وتحديد مدى االعتماد على تلك القوائمجودة ون

 1:ومما سبق نستخلص مجموعة من النقاط الهامة وهي كالتالي 

 عملية منظمة تعتمد على الفكر والمنطق، فهي نشاط يجب التخطيط له وتنفيذه بأسلوب  التدقيق
 .منهجي سليم وليس بطريقة عشوائية

  إلبداء رأيه في  المدققوهو األساس الذي يعتمد عليه  التدقيقهر عملية أن تجميع وتقييم األدلة هو جو
 .القوائم المالية للوحدة االقتصادية

  تستخدم األدلة للتحقق من مدى التطابق بين نتائج العمليات واألحداث االقتصادية التي حدثت خالل
عند تقييمه  المدققموضوعية، فالفترة و أثرت على نتائج عمليات الوحدة ومركزها المالي والمعايير ال

لألدلة يهتم بتحديد ما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها وعرضها طبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة 
 .قبوال عاما

  لألطراف المعنية ويتحقق هذا االتصال من خالل التقرير الذي  التدقيقبتوصيل نتائج  المدققيقوم
، والذي يقوم فيه بتقييم القوائم المالية المعدة من قبل إدارة الوحدة التدقيقفي نهاية عملية  المدققيعده 

. 

  المعلومات تحت التدقيق ليس بالضرورة أن تكون معلومات محاسبية ولكن يجب أن تكون هناك قابلية
 إلثباتها 

  يجب أن تكون أداة لقياس تلك المعلومات 

  باالستقالليةال يكفي ان يكون الشخص مهني ولكن يجب أن يتصف . 

 

 
                                                           

 63حممد مسري الصبان وآخرون، مرجع سابق،  ص   1
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 الجزائر في التدقيق تطور 2.1.1.1

التي  التشريعات مجمل خالل من الجزائر في الحسابات مراجعة شهدته الذي التطور تتبع سيتم
هنا أن  اإلشارةوالبد من  .عاما قبوال والمقبولة عليها المتعارف المعايير ظل في المهنة هذه تنظم

م تم تكريس 1411م غير أنه فى سنة 1415صوص فرنسية إلى غاية المؤسسات الجزائرية كانت مقيدة بن
يكلف وزير المالية والتخطيط بتعيين المحافظين  :يلي مراقبة الشركات الوطنية حيث جاء في النص كما

للحسابات في الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي والتجاري وفي الشركات 
لة أو هيئة عامة حصة في رأسمالها بغية ضمان انتظامية ونزاهة حساباتها وتحليل التي تملك فيها الدو 

 1.ةحالتها األصولية والخصوصي

 الخارجيين، والذين المدققين وواجبات مهام ينظم فيما التشريعات من مجموعة الجزائر اعتمدت وقد
كمهنة  التدقيقتطور االهتمام ب المحاسبي، ويظهر والخبير الحسابات محافظ في الجزائر حالة في يتمثلون

 2: من خالل التشريعات التالية

 تم تحديد واجبات ومهام محافظي  1411ديسمبر  11المؤرخ في  113-11تنفيذي رقم  مرسوم
 الحسابات في المؤسسات العمومية وشبه العمومية

 تخصيص قانون لمحافظ الحسابات  1455جانفي  12المؤرخ في  11-55تنفيذي رقم  مرسوم
، وعدم التدخل القانوني للتدقيقممارسة هذه المهنة من طرف مهنيين مستقلين : بمهمتين جديدتين هما

 . الخارجي لمشروعية ومصداقية الحسابات التدقيقفي التسيير وذلك بجعل انفصال تام بين 

 للخبراء الوطنية النقابة تشكيل يحدد م، 1992 يناير 13 في مؤرخ02 -92 تنفيذي رقم مرسوم 
 .عمله وقواعد اختصاصه ويضبط المعتمدين والمحاسبين الحسابات ومحافظي لمحاسبينا

  الحسابات محافظي أتعاب بسلم يتعلق م، 1994 نوفمبر 7 في مؤرخ قرار. 

  الخبير مهنة لممارسة الحق تخول التي والشهادات اإلجازات تقدير معايير نشر كيفية يتضمن قرار 

                                                           
 72، املادة 6230املتعلق بقانون املالية  76/62/6212املؤرخ يف  603-12األمر   1

2
 Ministre des finances, direction général de la comptabilité, Recueil de textes législatif et réglementaires relatifs 

a la normalisation de la profession comptable, dans : collection comptabilité, n°01, Alger, 2002, p1-2. 
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 .المعتمد محاسبوال الحسابات ومحافظ المحاسبي

 خبير مهنة أخالقيات قانون يتضمن م، 1996 أبريل 15 في مؤرخ 136-96 رقم تنفيذي مرسوم 
 .المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ محاسب

 الوطني المجلس إحداث يتضمن م، 1996 سبتمبر 25 في مؤرخ 315-41 رقم تنفيذي مرسوم 
 .وتنظيمه للمحاسبة

 محافظي تعيين بكيفيات يتعلق م، 1996 نوفمبر 30 في خمؤر  431-96 رقم تنفيذي مرسوم 
 وهيئات والتنمية البحث مراكز والتجاري، الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسات في الحسابات

 .المستقلة غير العمومية المؤسسات وكذا التجاري، الطابع ذات العمومية والدواوين الضمان االجتماعي

 رقم القانون من 11 المادة يتضمن م، 1997 ديسمبر 01 في خمؤر  451-97رقم تنفيذي مرسوم 
والمحاسب  لحسابات محافظ محاسبي، الخبير بمهنة والمتعلق م 1991 أبريل 27 في المؤرخ 08-91
 .المعتمد

 التنفيذي المرسوم ويتمم يعدل والذي م، 1997 ديسمبر 01 في مؤرخ 455- 97 رقم تنفيذي مرسوم 
المحاسبين  للخبراء الوطنية النقابة تشكيل يحدد الذي م، 1992 يرينا 13 المؤرخ  20-92رقم

 .عمله وقواعد اختصاصاته ويضبط المعتمدين والمحاسبين الحسابات ومحافظي

 رقم مقرر/SPM/94 113 لمحافظ المهنية باالجتهادات المتعلق م، 1994 فبراير 02 في المؤرخ 
 .الحسابات

 شروط الخبرة وكذا والشهادات، اإلجازات على الموافقة يتضمن م، 1999 مارس 24 في مؤرخ مقرر 
 .والمحاسب المعتمد الحسابات محافظ المحاسب، الخبير مهنة لممارسة الحق تخول التي المهنية

 من 101 المادة أحكام تطبيق يتضمن م، 2001 نوفمبر 10 في مؤرخ 351-11 رقم تنفيذي مرسوم 
 2000 لسنة المالية قانون والمتضمن م، 1999 ديسمبر 23 في المؤرخ 11- 99 رقم القانون

 .المنظمات أو للجمعيات المحلية الجماعات أو الدولة إعانات استعمال بكيفيات والمتعلق
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 92رقم التنفيذي المرسوم ويتمم يعدل م، 2001 ديسمبر 20 في مؤرخ 421-01 رقم تنفيذي مرسوم 
 الوطنية النقابة مجلس تشكيل يحدد ذيوال والمتمم المعدل م، 1992 يناير 13 في المؤرخ  21-

 .عمله وقواعد اختصاصاته ويضبط المعتمدين والمحاسبين الحسابات ومحافظي للخبراء المحاسبين

 ولقد تطرق المشرع الجزائري في  22المادة  24/11/2111المؤرخ في  11-11  رقم تنفيذي مرسوم
انون ، كل شخص يمارس بصفة عادية يعد محافظ حسابات، في مفهوم هذا الق" 1القانون على أنه

باسمه الخاص و تحت مسؤوليته ، مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيآت و انتظامها 
 ".ومطابقتها ألحكام التشريع المعمول بها

 وأساليبها المحاسبة بتطور انو مقر  كان الحسابات تدقيق تطور أن نجد سبق ما خالل ومن 
عدة  وأدخلت وغيره واالجتماعي اإلداري، تدقيقكال مجاالت عدة واكتسحت اتها،وتقني فتطورت معاييرها

دخال  اإلحصائية، التقنيات باستخدام والمراجعة التحليلية كالمراجعة ممارساتها، على حديثة أساليب وا 
 المختلفة  البرامج خالل من الحاسوب تقنيات

 .التدقيقأهمية  2.1.1.1

، وتهدف هذه الوسيلة إلى خدمة األطراف المستخدمة 2وسيلة ال غاية في كونه التدقيقتتجلى أهمية 
  3:ومن هذه األطراف .هافاوأهدللقوائم المالية، بحيث تعتمد عليها في اتخاذ قراراتها ورسم سياستها 

 يعتبر التدقيق مهما إلدارة المؤسسة حيث أن اعتماد اإلدارة في عملية التخطيط واتخاذ : إدارة المؤسسة
حافزا للقيام بهذه المهام،  المدققيجعل من عمل  التدقيقرات الحالية والمستقبلية و الرقابة على القرا

 .كذلك يؤدي مراجعة القوائم المالية إلى توجيه االستثمار لمثل هذه المؤسسة
شرافها للمهام الموكولة المدققوتعتبر اإلدارة تقرير  إليها،  بمثابة شهادة معتمدة بكفاءة وفعالية أدائها وا 

ودليل لمستخدمي القوائم المالية بأن اإلدارة مارست مسؤولياتها بطريقة سليمة ودقيقة بإعداد القوائم 
  .المالية وفقا لمبادئ  المحاسبة المتعارف عليها

                                                           
 .22املادة  22/03/2060املؤرخ يف  06-60، القانون رقم  22اجلزائرية، العدداجلريدة الرمسية   1

.62خالد أم ن عبد هللا، مرجع سابق، ص  2  
 : أنظر إىل 3

 .  62،20، ص ،ص غاان فالح امليارنة ، مرجع سابق -
 .22، 22رأفت سالمة حممود و آخرون، مرجع سابق ،ص ،ص ، -
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 أهمية لمثل هذه المؤسسات  اذ التدقيقعتبر ي:  بالنسبة للمؤسسات المالية والتجارية والصناعية
ل قرض معين أو تمويل المشروع حيث أن تلك المؤسسات تعتمد في عملية خاصة عند طلب العمي

اتخاذ قرار منح القرض أو عدمه على القوائم المالية المدققة ،بحيث توجه أموالها إلى الطريق الصحيح 
  .و الذي يضمن حصولها على سداد القروض في المستقبل 

 قوائم المالية المدققة في أغراض كثيرة منها فتعتمد ال الهيئات الحكومية وأجهزة الدولة المختلفة
إلخ ...التخطيط و الرقابة ،وفرض الضرائب ،و تحديد األسعار ،وتقرير اإلعانات لبعض الصناعات 

كذلك تعتمد عليها نقابات العمال في مفاوضاتها مع االدارة بشأن األجور و المشاركة في األرباح و ما 
 1.شابهه

 هتمام بالقوائم المالية المعتمدة و ما تحتويه من بيانات محاسبية في حيث زاد اال: رجال االقتصاد
تحليلها وتقييم  الدخل القومي و رسم برامج الخطط االقتصادية، وتعتمد دقة تقديراتهم و كفاءة برامجهم 

 .على دقة البيانات المحاسبية المعتمدين عليها
 وائم المالية المعتمدة في مفاوضاتهم مع اإلدارة على البيانات المحاسبية في الق تعتمد :نقابات العمال

 لرسم السياسات العامة لألجور وتحديد األسعار    
 على الحسابات والقوائم المالية المعتمدة لتقليل اإلجراءات الروتينية، وحصولها  تعتمد: مصلحة الضرائب

 .ل الضريبةعلى الكشف الضريبي في الوقت المناسب وسرعة تحديد الوعاء الضريبي وتحصي
 إذ أن البيانات والتقارير المحاسبية غير الدقيقة والتي لم تخضع  :تساعد في تخصيص الموارد المتاحة

  .تخفي في طياتها إسرافا وكفاية وتحول دون تخصيص مواردنا النادرة بطريقة رشيدة  للتدقيق
 مة وقد ساهمت مساهمة كبيرة من المهن العريقة في الدول المتقد التدقيقمهنة  :يخدم االقتصاد القومي

وفعالة في تنمية المجتمعات، مما تؤديه من خدمات في مجال حماية االستثمارات، وتوضيح حاالت 
من عوامل  التدقيقعتبر ياإلسراف والتالعب، وتوجيه استثمارات المدخرات والموارد المتاحة القادرة، و 

تحقيق أهدافها القومية، وخاصة ما يتصل  النهضة االقتصادية والمالية وخير عون للدولة في سبيل
 بتنمية اقتصادها ورفع مستوى معيشة مواطنيها وتوفير الرفاهية االقتصادية واالجتماعية لهم

 

 

 
                                                           

 .62خالد أم ن عبد هللا ،مرجع سابق ،ص ، 1
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 أهمية التدقيق لدى مستخدمي القوائم المالية(: 2-2) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Benoit Pige, )2004(Audit et contrôle interne, , editions EMS, 2eme edition Benoit Pige, audit et contrôle 

enterne, 2
e
 edition, EMS, Paris, P98. 

يتدخل في كل مرة لكي يقلل من عدم التناسق في المعلومات  المدققمن خالل الشكل نالحظ أن 
صدر كان الم ءاسو بين األطراف، وعدم التناسق هذا يكون حسب الحاجة من المعلومة لكل طرف 

 . التدقيقللمعلومة أو مستقبلها، وعدم التناسق هذا يعكس لنا أهمية وجود عملية 
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                                                                                                       : عدم  التناسق 
يف املعاومات "متاثل"   

 التقليل من عدم"التماثل"
  و التناسق  يف املعلومات
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 التدقيقأهداف  2.1.1.1
ومضمونه المهني يقودنا إلى مالحظة التغيير الهائل  التدقيقإن تتبع التطور التاريخي ألهداف 
لة الكتشاف ما قد يوجد في مجرد وسيالتدقيق  ضمون، فكانالذي يطرأ على هذه األهداف وبالتالي الم

الدفاتر والسجالت من أخطاء وغش وتالعب وتزوير، إال أن هذه النظرة تغيرت عندما قرر القضاء 
أن اكتشاف الغش ليس هدفا من أهداف عملية التدقيق وأنه ليس مفروضا  1541االنجليزي صراحة سنة 

ال يبدأ عمله وهو يشك فيما يقدم  أن المدققأن يكون جاسوسا أو بوليس سري، ويجب على  المدققفي 
تطورت إلى أبعد و أرقى من ذلك بتطور الحاجة المتزايدة  التدقيق، لكن أهداف عملية 1إليه من بيانات

إلى الثقة أكثر في المعلومة والتي سوف تكون عبارة عن ركيزة أساسية لالنطالق في اتخاذ أي قرار  
 .ة للمؤسسةبالنسبة لمستعملي القوائم المالية النهائي

والتعاريف المقدمة لها يظهر لنا جليا إن التطورات  للتدقيقانطالقا من هذا التطور التاريخي 
كانت رهينة األهداف المتوخاة منها من جهة و من جهة أخرى كانت نتيجة البحث  للتدقيقالمتالحقة 

ات الكبيرة التي عرفتها حركة المستمر لتطوير هذه األخيرة من الجانب النظري بغية جعلها تتماشى والتغير 
 .التجارة العالمية و االقتصاد العالمي بشكل عام والتي شهدتها المؤسسة االقتصادية على وجه الخصوص

لذلك نجد ان عملية التدقيق مرت في مراحل مختلفة متأثرة بالبيئة التي يعمل بها المدققون والتي تتطلب 
 .في البيئة من تطورات التغيير والتطوير المستمر تبعا لما يحصل 

األساسية في البدايات  التدقيقإلى أن أهداف  Dicksee, Montgomeryكل من  أشاروقد 
انه بعد ذلك وخاصة في الفترة  Porterتمثلت في اكتشاف األخطاء الفنية واألخطاء في المبادئ، وقد بين 

اكتشاف الغش والتالعب، وأن حيث كان التركيز على إبراز مسؤولية اإلدارة عن  1411-1421ما بين 
مسؤولية المدقق عن ذلك ثانوية، وأن الهدف األساس للتدقيق هو إضفاء المصداقية على البيانات 

 2.المالية

إلى أبعد من ذلك، حيث انتقلت من مجرد قيام مراجع الحسابات  التدقيقبل وقد ذهبت أهداف  
دفاتر والسجالت، واكتشاف ما قد يوجد بها من بالتأكد من صحة ودقة البيانات المحاسبية المثبتة بال

أخطاء أو غش وتزوير، وفحص لمدى فاعلية وقوة نظام الرقابة الداخلية وخروج برأي فني محايد يبين 
نتاج المؤسسة من ربح أو خسارة ومركزها المالي في نهاية الفترة المالية، إلى أهداف جاءت وليدة التطور 
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ده عالمنا المعاصر، ومن هذه األهداف مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها االقتصادي المتسارع الذي يشه
وتحقيق أقصى قدر ممكن من  1،التدقيقوتقييم األداء ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية في المؤسسات تحت 

الرفاهية ألفراد المجتمع الذي تعمل فيه المؤسسة، ويأتي هذا الهدف نتيجة التحول الذي طرأ على أهداف 
 األهميةسسات بصورة عامة، بحيث لم يعد تحقيق أكبر قدر من الربح الهدف األهم، بل شاركته في المؤ 

 2منها العمل على رفاهية المجتمع الذي تعمل فيه المؤسسة أخرىأهداف 

 .المعلومات تكنولوجيا ظل في التدقيق 1.1

ضا قد وسع آفاقهم وزاد المختصين، فإنه أي المدققينرغم أن الحاسوب قد خلق بعض التحديات أمام 
مدى نظام الرقابة الداخلية وقيمة الخدمات التي يقدمونها، فالحاسوب ليس مجرد آلة تقوم بمهام حسابية 
نما جعل من الممكن تطوير المعلومات التي كان جمعها مستحيال  روتينية بسرعة ودقة غير مسبوقتين، وا 

ة التدقيق باستخدام التكنولوجيا تساعد إلى تحسين في الماضي بسبب حدود الزمن والتكلفة، كما أن عملي
كفاءة وفاعلية عملية التدقيق، حيث تقلل التكنولوجيا من الوقت المطلوب إلنجاز المهام المختلفة وبالتالي 

فعندما يحتفظ العميل بسجالته المحاسبية في نظام الحاسوب  التكاليف والعمل على تحسين الجودة للعمل
 .ين أنه من المفيد أن يستخدموا الحاسوب في تأدية العديد من إجراءات التدقيقالمعقد يجد المدقق

في ظل تكنولوجيا  التدقيقلقد اهتمت الهيئات والمنظمات المهنية الدولية بتوفير األسس المتعلقة ب
 التدقيقالمعلومات، وخصوصا االتحاد الدولي للمحاسبين، والذي اصدر مجموعة من معايير وبيانات 

لية، بعضها متعلق مباشرة بالتدقيق في ظل تكنولوجيا المعلومات، والبعض اآلخر غير مباشر الدو 
 . ويتضمن اإلشارة إلى موضوع تدقيق تكنولوجيا المعلومات

بعد الدراسة المختصرة لمفهوم تكنولوجيا المعلومات بشكل عام، البد من التطرق إلى تكنولوجيا و 
كما ذكرنا سابقا من الصعب إيجاد و التحليلية،  المراجعةبة الداخلية وكذا المعلومات الخاصة بالتدقيق والرقا

 3:المعلومات تكنولوجيا ظل في التدقيقلمفهوم وسوف نتطرق لمجموعة من التعاريف تعريف دقيق لها، 
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ة، أما الجانب الثاني سالح ذو حدين، حيث يمثل الجانب األول منها أداة من أدوات المدقق الداخلي -
 . كمن في سرعة التطور في التقنية الحديثة وما تسببه من استمرارية مخاطر التدقيقمنها في

تقوم على استخدام أجهزة وشبكات الحاسوب من أجل توفير المعلومات المطلوبة للتدقيق واستخدامها  -
 ، إضافة إلى فهم البيئةالمؤتمتةكأداة فيها، وتساعد في فهم الهدف من العمل باألنظمة المحاسبية 

 .التي تعمل بها التكنولوجيا الحديثة، وضرورة مواكبة االكتشافات الحديثة للقدرة على التعامل معها

تعالج المعرفة والمهارات والقدرة على مراجعة وتقييم التطور، وتشغيل مكونات أنظمة المعلومات،  -
والمعلومات أيضا تهتم باستخدام وسائل الحاسوب ووسائل االتصال وشبكات الحاسوب والبيانات 

 .والمتطورةووسائل حفظها وتخزينها بالوسائل الحديثة 

التدقيق في بيئة المعالجة المحسوبة للمعلومات والبيانات المالية، جمع وتقييم وتحديد فيما إذا بيقصد  -
كان استخدام الحاسوب ونظام المعالجة اآللية يساهم في حماية المؤسسة ويؤكد سالمة المخرجات 

 المؤسسةوفي تحقيق األهداف الموضوعة بفاعلية والتأكد بأن الموارد المتوفرة في  في هذا النظام
ومن هنا فإن عملية التدقيق هي عملية منظمة للحصول أيضا على أدلة تتعلق  ،تستخدم بكفاءة

بتأكيد اإلدارة على البيانات المالية وتقييم هذه األدلة بصورة موضوعية من أجل التحقيق  من مدى 
 1.النتائج لألطراف ذات العالقة وتوظيفتأكيدات اإلدارة لمعايير الموضوعية  مطابقة

 التقنيات استخدام على تقوم معلومات تكنولوجيافي بيئة  التدقيق مما سبق يمكن استخالص بأن
 التدقيق مجال في (الضوئي الطابعة والماسح االنترانت، شبكات الحاسوب، االنترنت، الحاسوب،)الحديثة 
 الشركة بها تعمل التي البيئة فهم في المؤسسة إدارة مساعدة بهدف وكذلك للتدقيق، استخدامها كأداة بهدف
 المعلومات وتوفير الشركة أهداف تحقيق على وأثرها الحديثة التقنيات تلك وفرص تقييم مخاطر اجل من

 .المناسب الوقت في القرارات الالزمة التخاذ
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  .املعلومات تكنولوجيا ظل يف التدقيقوأ هداف أ مهية  2.3

مع التوسع وانتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات واستخدام األنظمة الحاسوبية أدى إلى زيادة 
االهتمام باستخدام التقنيات الحديثة في عملية التدقيق وخاصة في تدقيق األنظمة الحاسوبية، حيث أن هذا 

بشري في حالة ممارسة الحكم المهني، وبالتالي األمر سيؤدي إلى التغلب على بعض جوانب القصور ال
 .فإنه يمكن تحسين كفاءة وفعالية عملية التدقيق

 المعلومات تكنولوجيا ظل في التدقيقأهمية  1.2.1

االلكترونية دون استخدام الحاسوب  ةالعمليات المحاسبي تدقيقأداء مهمته في  للمدققال يمكن 
  1:وذلك لألسباب التالية

جراءات التطور المست -  .نتيجة التشغيل اإللكتروني للبيانات المحاسبية التدقيقمر في مهام وا 

من آثار على المركز المالي للعديد  التدقيقلما يترتب عن  التدقيقتوفير الوقت الالزم ألداء عملية  -
 .ت خاصةمن المؤسسا

ية التدقيق يؤدي قد بينت بعض الدراسات في هذا المجال أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمل
إلى تقليل الوقت المبذول في العمليات الكتابية والمهمات الحسابية الخاصة بأمور كثيرة؛ مثل مخاطر 

ق، وتحسين جودة عملية التدقي،  وبالتالي أدى إل تقليل الوقت والتكاليفالتدقيق و أحجام عينات التدقيق، 
حيث أن المدقق يمكن أن يستخدم . 2الحسابات مدققيوتوفير أسس أفضل لممارسة الحكم المهني من قبل 

برامج الحاسوب التي تستطيع محاورة برامج العميل، وهذه العملية تفيد في مجال سرعة تنفيذ أعمال 
 .التدقيق ودقتها

ففي مجال المعاينة على سبيل المثال فإن استخدام المدقق لهذه البرامج يمكنه من قراءة جميع 
قت قصير جدا، وهذا أيضا يقلل الحاجة إلى العمل الكتابي مما يساعد في دات مجتمع الفحص بو المفر 

كذلك فإن . إتاحة الوقت الكافي للمدقق للتركيز على األمور المهمة واستغالل الوقت المتاح بشكل مناسب
استخدام المدقق لبرامج تخزين واسترجاع المعلومات وبرامج المراجعة التحليلية باستخدام الحاسوب يمكن 

 .المدقق من إجراء المقارنات والتحليالت بين األرقام الفعلية والمخططة
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وقد يستخدم المدقق برامج خاصة تساعده في عملية إجراء االختبارات وفي تكوين رأيه الذي 
يستخدم فيه درجة من الحكم المهني مما يساعد في دعم عملية اتخاذ القرارات التي يقوم بها مدقق 

 .عليها ما يعرف بأنظمة الخبراءطلق يرامج الحسابات، وهذه الب

معرفة  المدققالمعالجة اآللية للمعلومات تتطلب أن يكون لدى  ظلفي  التدقيقوبما أن عملية 
، حيث أن والتدقيقودراية بطبيعة النظام االلكتروني، فإنه من األفضل مشاركته في تصميم جوانب الرقابة 

 .ية في حالة نظم التشغيل المتقدمةكون أكثر حساسية وضرور في تصميم النظام سوف ت المدققمشاركة 

ضمان اكتشاف األمور الشاذة وتقليل احتمال التحايل والتالعب  كما أنها تساهم في تحقيق
من استخدام  المدققمحاسبية أفضل، إضافة إلى تمكن  رقابةبالحاسب اإللكتروني نظرا إلمكانية وضع 

ن وتزيد من احتمال اكتشاف األخطاء والغش، كذلك تساهم في معالجة أساليب أفضل لجمع األدلة والقرائ
بنسخ لكل البرامج  المدقق، كما تزود للتدقيقوعدم توافر مسار  ألمستنديالمشكالت المتعلقة بفقدان الدليل 

 1.المتعلقة بالتطبيقات المحاسبية الهامة والتعديالت فيها

بيئة تكنولوجيا المعلومات قد حظي على اهتمام كبير ، أن التدقيق في نستخلص من الفقرات السابقة
   :  يلي ، وهذا االهتمام ناجم عن أهميته والتي تمكن تلخيصها فيماالتدقيقفي دراسات 

 ؛صيتحسين عملية اتخاذ القرار وعملية ممارسة الحكم الشخ -

 ؛تحسين جودة عملية التدقيق بشكل عام -

 ؛ة والمهمات الحسابيةتقليل الوقت المبذول في العمليات الكتابي -

 ؛التحقق من صحة اإلجراءات الحسابية بسرعة وبدقة عالية وبتكلفة أقل عن التدقيق اليدوي -

 ؛زيادة النظرة المتفائلة لدى العمالء إزاء عملية التدقيق -

 ؛إمكانية إنجاز بعض العمليات للتدقيق المعقدة بدرجة أكثر سهولة -

 ؛اءالمدر تسهيل عملية تدقيق أعمال المدققين من قبل الشركاء أو  -
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 ؛بويب البيانات واختيار العينات مباشرة من السجالتت -

 ؛التدقيقالقدرة على القراءة والطباعة لتقارير و أوراق  -

فحص السجالت المحاسبية بهدف اكتشاف العناصر غير العادية مثل عناصر المخزون بطيئة  -
 .الحركة

 المعلومات تكنولوجيا ظل في التدقيقهداف أ 1.2.1

ما إذا كان استخدام  عملية جمع وتقييم األدلة لتحديدهي  التدقيق في ظل المعالجة اآللية للمعلومات
ويؤكد على سالمة بياناتها، ويحقق أهدافها بفعالية  ،نظام الكمبيوتر يساهم في حماية أصول المؤسسة

 1.ويستخدم مواردها بكفاءة

 للمحاسبين االتحاد الدولي عن الصادر ISA. NO)  401)رقم  الدولي المعيارء في وكما جا
(IFAC)  ولكنعن طريق الحاسوبالبيانات يدوية أو لم تتغير سواء تم معالجة أن أهداف التدقيق ، 

ويمكن أن تتأثر عن طريق  جمع األدلة قد تختلف كليا الطرق المطبقة إلجراءات التدقيق من اجل
ويمكن للمدقق التدقيق يدويا أو عن طريق التقنيات المساعدة للتدقيق بالحاسوب  ،الحاسوبإجراءات 
CAATS  التقليدي  التدقيقاألهداف في ظل اعتبار على و  2،الجمع بينهما لمنح أدلة إثبات كافية أو

 3: كمايلييمكن تحديدها  ،نفسها في ظل المعالجة اآللية للمعلومات

 ؛ألصول وتأكيد سالمة البياناتية احما: أهداف إبداء الرأي -

 ؛فعالية وكفاءة العمليات: اإلدارةأهداف  -

 4:ويمكن توضيح ذلك أكثر من خالل األهداف التالية
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بمعنى أن يتأكد للمدقق حماية النظام من مختلف المخاطر المرافقة الستخدامه ومن أهمها : الحماية
اص الحاسبية ومشكالت الفيروسات وسرقة البيانات أو انهيار النظام وفقدان البيانات المخزنة على األقر 

 .التخريب المتعمد الذي قد تتعرض له النظم لتغطية المخالفات التي قد يرتكبها بعض العاملين

أي أن هدف المدقق فحص استخدام الحاسوب للتأكد من أنه يستخدم بأقصى طاقة ممكنة : االقتصاد
معلومات والبيانات المطلوبة في الوقت المناسب مما يعود لخدمة المؤسسة وبأقل التكاليف ويوفر ال

 .بالمنفعة على المؤسسة

أي أن هدف المدقق فحص فعالية األدوات الرقابية للتأكد من كفاءة نظام الرقابة الداخلية في : الفعالية
 .جميع األنشطة اإلدارية والمالية والتشغيلية

ستخدام الحاسوب لتلبية المتطلبات األكثر أهمية بالنسبة أي أنه يجب على المدقق التحقق من ا: الكفاية
 .للمؤسسة بحسب مفهوم األهمية النسبية

 يتأكد أن من البد المعلومات تكنولوجيا ظل في التدقيق أهداف تحقيق أجل أنه من الباحثة ترىو 
 .االلكتروني النظاممع  يتناسب الداخلية للرقابة فعال نظام وجود من المدقق

 تكنولوجيا املعلومات ظل يف التدقيقادلولية ملهنة والبياانت  يرياملعا 2.3

لقد قامت الجمعيات المهنية الدولية والقائمون على مهنة التدقيق بوضع مجموعة من المعايير 
خصوصا االتحاد الدولي ن في ممارستهم العملية، يية التي يجب أن يلتزم بها المدققالمهنية واألخالق

معرفة هذه  المدققينهذه المعايير هي دستور مهنة التدقيق، لذا يتوجب على جميع  وتعتبرللمحاسبين، 
بعضها متعلق مباشرة بالتدقيق في ظل تكنولوجيا ف، المعايير وكيفية تطبيقها في الواقع العملي لاللتزام بها

 .ماتالمعلومات، والبعض اآلخر غير مباشر ويتضمن اإلشارة إلى موضوع تدقيق تكنولوجيا المعلو 

أن أدلة التدقيق التي كانت  التدقيقأقر المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين مجلس معايير قد و 
أصدر  كما .ملف إلكتروني ةفي صور  غالبا اآلن موجود ،موجودة سابقا في المقام األول في شكل وثائقي

 بيان بشأن( AICPA)ن التابع للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيي( ASB)مجلس معايير التدقيق 
والذي جاء لمساعدة المدقق للتركيز أكثر على أدلة اإلثبات  (SAS.No. 80)التدقيق رقم معايير
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هو كيف  SAS. No.31، وأهم تغيير من SAS. No.31اإللكترونية من خالل إدخال التحسينات على
 1.يتم التعامل مع المخاطر البيئة اإللكترونية

التابع للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين النشرة ( ASB)لتدقيق كذلك أصدر مجلس معايير ا
والخاصة بأثر تكنولوجيا المعلومات على فهم  ،2111في أبريل من عام ( SAS No. 94) 44رقم 

 55المدقق لهيكل الرقابة الداخلية وتقدير خطر الرقابة عند أداء عملية التدقيق، وتم بها تعديل النشرة رقم 
بيان أثر تكنولوجيا  44وقد تضمنت النشرة رقم . دراسة هيكل الرقابة عند أداء عملية التدقيقالخاصة ب

عتبارات الخاصة بأساليب تكنولوجيا المعلومات التي إلا بالمؤسسةالمعلومات على نظام الرقابة الداخلية 
، تكنولوجيا المعلوماتأنواع ووسائل الرقابة الداخلية المعتمدة على أساليب  ،يجب أن يهتم بها المدقق

المدقق لمساعدين ذوي مهارات متميزة في هذا المجال، وأخيرًا ضرورة فهم المدقق للكيفية  استخدامإضرورة 
   2.التي يتم بها إعداد التقارير المالية اإللكترونية

 3: التاليةالدولية لمهنة التدقيق المعايير والبيانات  ما أصدر االتحاد الدولي للمحاسبين القانونيينك

والذي : األهداف والمبادئ الرئيسية التي تحكم تدقيق البيانات المالية(: 211)المعيار الدولي رقم  -
والمتطلبات القانونية التي يحدد وجوب قيام المدقق بااللتزام، باإلضافة إلى المتطلبات األخالقية 

   .تدقيق المتعلقة بتقنية المعلوماتترتبط بمهنة التدقيق والتي تصدرها الدولة، وأن يرتبط بمعايير ال

أن  المدققعلى : التدقيق في بيئة أنظمة معلومات تستعمل الحاسوب(: 411)المعيار الدولي رقم -
يتمتع بالمعرفة الكافية بأسلوب عمل نظم المعلومات التي تستخدم الحاسب اآللي بهدف تخطيط 

دارة ومعاينة العمل المؤدى واإلشراف عليه وعلى  أن يقرر فيما إذا كانت هناك حاجة خالل  قالمدقوا 
، 4بمهارات متخصصة في نظم المعلومات التي تستخدم الحاسب اآللي االستعانةإلى  التدقيقعملية 

                                                           
1 Journal of accountancy , SAS.No. 80 see to   http://www.journalofaccountancy.com/Issues/1997/Jan/sas80.htm  
2
 American Institute of Certified Public Accountants ( AICPA),. Statement No. 94, "The Effect of Information 

Technology on the Auditor's Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit", April ( 2001) 
 أنظر إىل   3

 687-633، ص ص 2002امحد حلمي مجعة ، تيور معايري التدقيق والتأايد الدولية،  -
رورة،  الية الدراسات ة داتوراه غري منهاين عبد احلافظ العزب، بناء منوذج لقيا  أثر تكنولوجيا املعلومات على عملية التدقيق للبنوك التجارية واالستثمارية األردنية، رسال -

 70-22،  ص ة عمان، العربية للدراسات العليااإلدارية واملالية العليا جامع
 الزرقاء جملة. األردنية التدقيق مكاتب بعض يف ميدانية اخلارجي دراسة املدقق عمل جودة يف التكنولوجيا استخدام خماطر سردانة، أثر ابو العقدة، مجال صاحلارمية اجلوهرة ،  -

 20-62، ص ص 20 الثاين العدد – العاشر اجمللد – اإلناانية والدراسات حوثللب
 672ص،)2007(, األردن,عمان, العريب للمحاسب ن القانوني ن اجملمعاإلحتاد الدويل للمحاسب ن املعايري الدولية للمراجعة،ترمجة مجعية  4

http://www.journalofaccountancy.com/Issues/1997/Jan/sas80.htm
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يهدف هذا المعيار إلى توفير اإلجراءات التي يجب إتباعها عند تنفيذ عملية التدقيق على المؤسسة 
 .لبياناتها المالية ذات التشغيل االلكتروني

التي تستخدم مؤسسات خدمية  بالمؤسساتاعتبارات التدقيق المتعلقة ( 412) المعيار الدولي رقم -
مؤسسة الولقد تضمن هذا المعيار موضوعان رئيسيان هما اعتبارات العميل، وتقرير مدقق : الحاسوب

بي وعلى على المدقق دراسة كيفية تأثير المؤسسة الخدمية على النظام المحاس بيجالخدمية، لذلك 
 . ذلك لكي يقوم بالتخطيط لعملية التدقيق وتطوير طريقة فعالة لتنفيذهاو نظام الرقابة الداخلية للعميل 

 الحواسيب الشخصية أنظمة–بيئة أنظمة المعلومات المحوسبة  (1111) رقم دوليالبيان التدقيق  -
 الداخلية والرقابة المخاطر بتقدير والمتعلق ،411رقم  الدولي المعيار تفسير منه الغرض: المستقلة

الحاسوب،  بيئة في الداخلية للرقابة الشخصي، وتوضيحا الحاسوب ألنظمة وصفا البيان ،ويتضمن
 .لعالقة ا ذات الرقابية والضوابط النظام المحاسبي في الحاسوب تأثير بيان عن فضالً 

-ظمة المعلومات المحوسبةبيئة أن( 1112)رقم   دوليالبيان التدقيق : الحواسيب الشخصية المستقلة -
 البيانات إلى من الوصول المستخدمين تمكن التي األنظمة تلك وهي: أنظمة الحواسيب المباشرة

 وأنواعها، المباشرة، ألنظمة الحواسيب شرحاً  البيان يتضمن .طرفية خالل أجهزة من مباشرة والبرامج
 والرقابة المحاسبي، النظام في راتهااألنظمة وتأثي هذه مثل في الرقابة ضوابط فضاًل عن وخواصها،
جراءات الداخلية  التدقيق ، وا 

 يتضمن: أنظمة قاعدة البيانات-بيئة أنظمة المعلومات المحوسبة( 1113)بيان التدقيق دولي رقم   -
 تأثير يشير إلى كما بيئتها، في الداخلية والرقابة ، وخواصها، البيانات قاعدة ألنظمة شرحاً  البيان
 . إجراءات التدقيق وعلى العالقة، ذات الداخلية المحاسبي، والضوابط النظام في ناتالبيا قاعدة

خواص واعتبارات ألنظمة –تقدير المخاطر والضبط الداخلي ( 1115) بيان التدقيق دولي رقم -
 والتصميم، وطبيعة المعالجات، للبيئة، التنظيمي الهيكل البيان عرض: معلومات تستعمل الحاسوب

 واإلدارة، التنظيم العامة، كضوابط الضوابط عن فضالً  الحاسوب، المختلفة لبيئة جرائيةاإل واألوجه
 ضوابط األنظمة، برمجيات ضوابط ،الحاسوب تشغيل ضوابط وصيانتها، تطوير األنظمة ضوابط

 والمخرجات ليةالتشغي والعمليات على المدخالت، التطبيقية الضوابط والبرامج، إدخال البيانات
 المستخدمة الضوابط واألساليب تلك فحص إجراءات إلى البيان وتطرق.
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والذي تضمن وصف أساليب .طرق التدقيق بمساعدة الحاسوب( 1114)بيان التدقيق دولي رقم   -
وقد ،   CAATSبمساعدة الحاسوب بما فيها أدوات الحاسب والتي يشار إليها بالمصطلحالتدقيق 

  .تستخدم في أداء مختلف إجراءات التدقيق

 تشمل المهاراتالتجارة اإللكترونية وقد تضمن البيان موضوعات  (1113)بيان التدقيق دولي رقم   -
المعرفة، والمعرفة بطبيعة المؤسسة، وتحديد المخاطر، واعتبارات الضوابط الرقابية الداخلية، وتأثير و 

 اإلرشادتوفير  المالية،السجالت اإللكترونية على أدلة عملية التدقيق، التأثير على تدقيق البيانات 
 لمساعدة مدققي الحسابات عندما تشارك المؤسسة في نشاط تجاري 

 .املعلومات تكنولوجيا ظل يف التدقيق ا جراءات 2.3

أن استخدام الحاسبات اإللكترونية في إدارة البيانات المحاسبية وما نتج عنه من مشاكل، لم يؤدي 
نما أدى بالتدقيقإلى تغيير هدف  إلى ضرورة البحث عن إجراءات وأساليب تتالئم مع بيئة  ققالمد، وا 

 .التشغيل اإللكتروني للبيانات، وبما يعمل على استمرار المهنة مع التغيير

القيام بها لتحقيق  المدققالتي يجب على  خطواتالتلك الممارسات أو  التدقيقيقصد بإجراءات 
وال توجد اختالفات جوهرية بين . التدقيقنامج في بر  اإلجراءات، حيث يتم توضيح هذه التدقيقأهداف 

في النظم اليدوية والنظم الحاسوبية سوى أن األخيرة تمكن من االستفادة من قدرات  التدقيقإجراءات 
ولذلك البد للمراجع في بيئة الحاسوب من أن يستخدم إجراءات مراجعة مختلفة عن تلك  1الحاسب،
 2: التالية األسباب إلى اجعر  وذلك  اليدوي النظام ظل فيالمطبقة 

النظم  في المستخدمة الرقابية اإلجراءات بعض تنفيذ من للتحقق قراءتها، يمكن مستنديه أدلة تتوفر ال -
 .معينة اختبارات عمل في مختلفة طرق يستخدم أن المدقق من يتطلب مما االلكترونية،

 ال ولذلك اآللة، بلغة مكتوبة نيةااللكترو  النظم في المستخدمة والسجالت الملفات تكون ما غالبا -
 .الكمبيوتر بواسطة إال محتواها قراءة يمكن للمدقق

                                                           
 662زين يونس وآخرون،، مرجع سابق،  ص   1
 .نفس املرجع الاابق 2
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الموظفين  قلة حالة في االلكترونية، المعلومات نظم في مرتفعا واختفائها األخطاء يكون حدوث -
 .االلكترونية العمليات و بمعالجة البيانات المختصين

 أخطاء احتمال انخفاض إلى يؤدي مما العالية، والدقة بالسرعة الكترونيا البيانات معالجة تتميز -
 .اإلرهاق أو عدم التركيز أو اإلهمال

 : التالية المراحل إلى للبيانات اآللية المعالجة ظل في التدقيق إجراءات تقسيم ويمكن

 المبدئي التدقيق 1.5.2

 االعتماد مدى تحديد المحاسبي، النظام خالل العمليات تدفق فهم دفبه الخطوةبهذه  المدقق يقوم
 المرحلة هذه وتتم الداخلية للرقابة األساسي الهيكل وفهم المحاسبية، البيانات معالجة في على الحاسوب

 1: بإتباع الخطوات التالية

 األفراد وعدد مديره واسم القسم موقع مثل للبيانات االلكتروني التشغيل قسم عن المعلومات جمع -
 للحواسيب الفنية الناحية على التعرف و األساسية تهمومسؤوليا همهام العلمي، ومستواهم العاملين به
 تواضعها كيفية فتوضح األجهزة لموقع خريطة على الحصول من البد للمراجع كذلك المستخدمة

 .القسم داخل

  .الحاسوب باستخدام تنفيذها يتم التي األساسية المحاسبية التطبيقات تحديد -

 في الحاسوب استخدام مدى تحديدمن خالل  وذلك المحاسبي المعلومات نظام أتمتة درجة تحديد -
 المعلومات نظام في ثانويا أو رئيسيا دورا يلعب الحاسوب كان إذا ما المحاسبية وتحديد التطبيقات
 . الحاسوب على مدى االعتماد تحديد ويمكن المحاسبي،

يه، وعلى ضوء ذلك يتحدد فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية، للوقوف على أوجه القوة والضعف ف -
، التدقيقالمطلوبة، توقيت إجراءات  التدقيق، طبيعة أدلة المدققمدى االختبارات التي يقوم بها 

 .  وتحديد األنشطة والعمليات التي تحتاج إلى تركيز خاص من جانبه

                                                           
 نفس املرجع الاابق  1
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 .اختبارات االلتزام 1.2.1

 عملية من المرحلة هذه نفيذلت األولى المرحلة في عليها تحصل التي المعلومات على المدقق يعتمد
 بهدفقبل تشغيل النظام الحاسوبي الداخلية  الرقابة نظام وتقييم بفحص المدقق فيها يقوم التدقيق، والتي

وكذلك حجم االختبارات التي  عليه، االعتماد إمكانية ثم تحديد ومن والضعف، القوة نقاط على التعرف
والعمليات التي  األنشطةوتحديد  التدقيقبة وتوقيت القيام بالمطلو  التدقيقيجب القيام بها وطبيعة أدلة 

 اختبارات دفتهو  1،التفصيلية االختبارات حجم ديتحد أساسهاتحتاج إلى التركيز عليها والتي يتم على 
 2:التالية األسئلة على اإلجابة إلى االلتزام

  الضرورية؟  الرقابية اإلجراءات تطبيق تم هل -

 جراءات؟اإل هذه تنفيذ يتم كيف -

 بتنفيذها؟ يقوم الذي من -

 المبرمجين قبل من وضعها يتم متعددة رقابية أدوات تتضمن الحاسوبية البرامج فان عام بشكل
 .الحواسيب أجهزة إلى األفراد من العمليات فحص مهمة من جزء لنقل فيها النظم بتضمينها محللوو 

 .االختبارات التفصيلية 2.2.1

 األخيرة بالمرحلة المدقق يبدأوالتأكد منها  الرقابة إجراءات على االعتماد إمكانية من التحقق بعد
  :طريق عن وذلك ،3البيانات تشغيل في الثقة مدى وفحص التفصيلية االختبارات إجراء للتدقيق وهي

 .بها موثوق و حقيقية بيانات هي بها الحاسوب تغذية يتم التي األولية البيانات أن من التأكد -

 .الحاسوب على البرامج تشغيل أثناء فجائية تدقيق عملية إجراء -

 البيانات وكمالية دقة مدى على الحكم من تمكن للتشغيل المؤدية واألدلة المستندات أن من التحقق -
 .المعدة الكترونيا

                                                           
 628ص ،  ،(6222)أساسيات املراجعة يف ظل بيئة نظام الترغيل االلكرتوين للبيانات، دار اجلامعة اجلديد للنرر،. مسري اامل حممد 1
 نفس املرجع الاابق  2
  663زين يونس و آخرون، مرجع سابق ص   3
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 .ومتكاملة ودقيقة سليمة المعلومات من النظام مخرجات أن من التأكد -

 صلة ال اآلالت بتشغيل القائم وأن اآلالت بتشغيل له عالقة ال البرامج مخطط كان إذا فيما التأكد -
 .المحفوظة له بالملفات والنسخ

 هذه في و الرقابة أدوات وفعالية كفاية يؤكد أن يمكن فانه التشغيل نتائج دقة للمدقق تبين فإذا
 برامج تعديل وبالتالي إضافية تدقيق عملية إلجراء ضرورة هناك كانت إذا المدقق فيما يقرر الخطوة
 .التدقيق

  املعلومات تكنولوجيا ظل يف التدقيقطرق  2.3

على الرغم من المزايا الكثيرة التي حصلت عليها المؤسسات من استخدام النظم المحاسبية الحديثة، 
العديد من المشكالت وذلك نتيجة لألخطاء أو التالعب أو ضعف نظام الرقابة  هاقإال أن هذه النظم قد راف

في بيئة  المدققتعتبر مهمة تقويم البيانات أو المعلومات المعالجة جوهر عمل إلخ، و ... الداخلية
 .،الحاسوب

 .مخططال التدقيق 1.1.2

 التدقيقفي إتمام إجراءات كل من  Surpriseالفجائي  والتدقيق Planned المخطط التدقيقتمثل ي
ق من خالل التنسيق يحتاج إلى تخطيط مسب المدققالداخلي والخارجي، لذلك نجد في أغلب األحيان أن 

، التدقيقبين األطراف المختلفة، وكذلك إخطار إدارات الفروع لتوفير المستندات األصلية الالزمة لعملية 
يتطلب  التدقيقوما إلى ذلك، وهذا النوع من وتحديد الوقت الالزم من الحاسوب لفحص البرامج والملفات 

 1.معينا ويطلق عليه التدقيق المخططجدوال 

 .الفجائي لتدقيقا 1.6.1

على كافة عمليات  المدققعملية فحص غير مجدولة حيث يسيطر  والفجائي ه التدقيقبينما 
الفجائي في  التدقيقولذلك تفيد عملية ، بهدف التحقق من سالمة ودقة عمليات معالجة البيانات المؤسسة

ة، وعلى هذا األساس لفحص عمليات المؤسسة خالل ظروف يأمل أن تكون عادي للمدققتوفير الفرصة 
                                                           

 .622بق، ص ، مرجع سا6222امحد حلمي مجعة، التدقيق احلديث للحاابات،  1
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يتوقع أن تمثل البيانات بأمانة المدخالت، وبالتالي يكون لدى المدقق تصور جيد عن اإلجراءات الجاري 
إتباعها، وكذلك إعطاء الفرصة للمتالعبين إلخفاء اختالساتهم والتي تعتبر ذات أهمية بالغة في ضبط 

 2:في تحقيق مايلي الفجائي التدقيقفيد يولذلك  1،عمليات الغش المنظم في معالجة البيانات

لفحص عمليات المؤسسة خالل ظروف بأمل أن تكون عادية، وعلى هذا  للمدققتوفير الفرصة  -
تصور جيد  المدققاألساس يتوقع أن تمثل البيانات بأمانة المدخالت اليومية، وبالتالي يكون لدى 

 .إتباعهاعن اإلجراءات الجاري 

ن إلخفاء اختالساتهم والتي تعتبر ذات أهمية بالغة في ضبط عمليات عدم إعطاء الفرصة للمتالعبي -
 .الغش المنظم في معالجة البيانات

بدءا من  للتدقيقالفجائي فإن ذلك يعتمد على وجود مسار جيد التدقيق المخطط و  التدقيقولنجاح 
أهم  التدقيقبر مسار عن البيانات في التقارير المالية، حيث يعتالمستندات األصلية وانتهاء باإلفصاح 

    .وسائل الرقابة الوقائية

 Computer Assisted Audit Techniques CAATS مبساعدة احلاسوب التدقيقتقنيات  2.3

إن األهداف العامة من التدقيق لم تتغير عندما أصبح التدقيق يعتمد على نظام معلومات الحاسوب 
CIS لمعروفة مثل تقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب فالمدقق يحتاج إلى االعتماد على التقنيات ا

CAAT’S كوسيلة تدقيق من أجل تعزيز كفاءة فاعلية إجراءات التدقيق . 

 بمساعدة الحاسوب التدقيقمفهوم تقنيات  1.7.1

مجموعة من الطرق التي تزود المدقق بوسائل فعالة تقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب عبارة عن 
حيث يمكن استعمالها  3.حاسوب، وهي بحاجة إلى معرفة ومهارة خاصةفي اختيار رقابة تطبيقات ال

لتقدير المخاطر الكامنة، تقييم الرقابة الداخلية، تقييم مخاطر الرقابة، مراجعة تحليلية وتطبيق اختبارات 

                                                           
 ، 660زين يونس وآحرون، مرجع سابق، ص   1
 ،622،621، مرجع سابق،  ص 6222امحد حلمي مجعة، التدقيق احلديث للحاابات،  2
 726على عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، ص   3
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كما تلعب دور مهم في تعزيز فعالية وكفاءة إجراءات تقييم 1،التفاصيل على المعامالت واألرصدة
 2.طريق استعمال البرمجيات بإمكان المدققين تحسين جودة أدلة التدقيقفعن المخاطر، 

 :تقنيات التدقيق باستعمال الحاسوب تستعمل فيمايلي إنويمكن استخالص 

 ؛تقييم مخاطر التهرب -

 ؛الختبارها األخرىتحديد قيود اليومية والتسويات  -

 ؛حقق من دقة الملفات االلكترونيةالت -

 ؛اتإعادة  تنفيذ اإلجراء -

  3؛تحديد عينة المعامالت من الملفات اإللكترونية الرئيسية -

 ؛من خالل أتمتة اإلجراءات اليدويةتحسين الكفاءة  -

  ؛خفض المخاطر عن طريق اختبار مجتمع الدراسة تقليل االعتماد على أخذ العينات -

  ؛خلق قيمة من خالل توفير رؤية أكثر تفصيال في سجالت األساسية -

 ؛تبار المتاحة لمراجع الحساباتزيادة نطاق االخ -

 

 

 

                                                           
1
 Kieng L v, Information Technology Impact on Assurance Engagement, Impact of Sarbanes Oxley ; Internal 

control and Outsourcing, university of Waterloo-School of Accounting and Finance, (.1144)  P 5  
2
 Scarlett choi, impact of Computer- Assisted Audit Techniques on Sarbanes-Oxley Act Section 404 and 409, 

ACC 626, P2,  see  www.uwcisa.uwaterloo.ca/Biblio2      14/01/2014.   
3
 Diane Janvrin, - James Bierstaker, D. Jordan Lowe, An Investigation of Factors Influencing the Use of 

Computer-Related Audit Procedures, JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS, Vol. 23, No. 1, Spring  

)2009(P10 

http://www.uwcisa.uwaterloo.ca/Biblio2
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 بمساعدة الحاسوب التدقيقأنواع تقنيات  2.1.2

والتي تسمح بتحقيق  CAATSتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب  مختلفة من أنواعهناك ستة و 
  1:مماثلة فيمايلي أهداف تدقيق البيانات المالية

 .Test Data (TD)البيانات اإلختبارية  1.2.1.2

بيانات في نظام  بإدخالذلك و يانات االختبارية عند تنفيذ إجراءات التدقيق، تستعمل طريقة الب
وعندما تتم معالجة البيانات االختبارية مع  .سلفا مقررةحاسوب المؤسسة ومقارنة النتائج مع نتائج 

المعالجة العادية للمؤسسة، يجب على المدقق أن يتأكد من أن المعامالت االختبارية قد تم حذفها من 
 2.لسجالت المحاسبيةا

وتشغيلها مع  بإعدادها المدققهي مجموعة البيانات االفتراضية التي يقوم  تقنية البيانات اإلختباريةف
بهدف  3برامج المؤسسة وتحت إشرافه، ومن ثم يقوم بمقارنة النتائج المحققة مع النتائج المحددة مسبقا،

ذه الطريقة إلى اختبار مدى صحة برامج العميل، تهدف ه ،الحكم على مدى دقة وكفاءة عمليات التشغيل
 .وتحديد قدرتها على اكتشاف األخطاء والتمييز بين العمليات الصحيحة وغير الصحيحة

 البيانات اإلختبارية (3-2)والشكل رقم   

 

 

 

Source : Dejan Jaksic. )2009(.Implementation of Computer Assisted Audit Techniques in 

Application Controls Testing, Management Information Systems, Vol. 4 No.1 , p10 

                                                           
1
 Scarlett choi, Op.cit, P2  

 222طر  التدقيق مبااعدة احلاسوب ص : 6002البيان الدويل ملهنة التدقيق ، املعيار   2
3
 Cerullo, Michael J. -  Cerullo, M. Virginia. Impact of SAS No. 94 on Computer Audit Techniques. Information 

Systems Control Journal.vol 1 ISACA - Information Systems Control Journal (2003)., www.isaca.org  see 

17/01/2014 

 إنشاء البيانات االختبارية

اإلدخال إجراءات نتائج  
 ( الرفضالقبول أو  ) 

 لنتائج المتوقعةا

في التطبيق يةبيانات االختبار ال يتم إدخال  

http://www.isaca.org/
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خبرة واسعة في مكلف وسريع وبسيط نسبيا، حيث انه ال يتطلب  غير بأنه األسلوبويتميز هذا 
موضوعيا لبرامج الحاسب خاصة عندما يكون من غير  تقييما، كذلك يوفر مجال تكنولوجيا المعلومات

ز هذه التقنية بوساطة وسائل أخرى، باإلضافة إلى انه يمكن استخدامها بشكل مستمر في ظل العملي إنجا
 .ظروف قليلة التغيير

وليس عن يقوم باختبار برامج العميل عند نقطة زمنية معينة،  بأنهإال أن هذا األسلوب يعاب عليه 
ي للنظام، وقد يعلم المشغلون بالبيانات فترة التدقيق بالكامل، وال يعد اختبارا كافيا لتوثيق التشغيل الفعل

االختبارية مما قد ينعكس على فاعلية هذا األسلوب، وكذلك يتحدد مجال االختبار بمدى معرفة المدقق 
 1.غير كامل في ظل استخدام النظم الكبيرة األسلوبإلجراءات الرقابة داخل النظام، وأخيرا يعد هذا 

 .Parellel Simulation (PS)المحاكاة المتوازية  1.1.7.1

لتلك ( تحاكي)في هذه الطريقة يقوم المدقق بمعالجة بيانات الشركة الفعلية باستخدام برامج مشابهة 
 2التي يستخدمها العميل، ويقوم المدقق باستخدام هذا األسلوب عدة مرات خالل السنة تحت التدقيق،

يتم تصميمها ألداء نفس وتشتمل هذه البرامج على عدد من برامج الحاسب اآللي المتخصصة التي 
العمليات ويتم استخراج النتائج التي يتم الحصول عليها من استخدام برامج العميل، ومن ثم مقارنة 
مخرجات النظام والذي يستخدم فيه العميل برامجه الخاصة مع مخرجات النظام الذي استخدم فيه المدقق 

  :الل الشكل المواليويمكن توضيح ذلك من خ .مجموعة البرامج العامة للتدقيق

    المحاكاة المتوازية( 4-2)الشكل رقم 

  

 

 

Source : Dejan Jaksic.(2009), Op.Cit. p10 

                                                           
  18ص مرجع سابق  هاين عبد احلافظ العزب  1
 722على عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، ص   2

 الحالية بيانات العميل

 مراجعة برامج المحاكاة المتوازية

 تقرير المحاكاة تقرير التطبيق

 تطبيقات العميل

 المقارنة
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ويمكن تطبيق أسلوب المحاكاة المتوازية في أوقات مختلفة من السنة موضع التدقيق، ويمكن 
لعميل، ويمكن تطبيقه من معالجة بيانات تاريخية، وهو ال يؤدي إلى تلف ملفات ا إعادةاستخدامها في 

 خالل حاسب إلكتروني خارجي ومستقل عن الشركة الخاضعة للتدقيق 

ستخدام البيانات الحقيقية، يستطيع المدقق التحقق من العمليات عن كنتيجة ال :األسلوبمن مزايا هذا 
ل دون تحمل حجم العينة بشك زيادة ، باإلضافة إلى إمكانية المدقق مناألصلية .طريق تتبع المستندات

إال أن هذا األسلوب يعاب عليه  1.بشكل مستقل االختباراتيستطيع إدارة كما أن المدقق  .تكاليف كبيرة
لكونه يستغرق وقتا طويال وجهدا كبيرا، ويحتاج إلى تكلفة كبيرة، ويتطلب من المدقق توافر الخبرة 

 .الكافية إلعداد برامج المحاكاة

 .Integrated test Facility (ITF) كاملةاستخدام شبكة االختبارات المت  2.1.7.1

البيانات االختبارية، حيث يعتمد كل منهما على استخدام  ألسلوبامتداد  األسلوبويعد هذا   
تدقيق  أنه بدال منبين األسلوبين  واالختالف  الرئيسيللمعالجة مع بيانات غير حقيقية،  األصليةالبرامج 

في وقت  ومعالجتهاالحقيقية  العميلبيانات ل وهمية بيانات تضاف، والتي ليست مستعملة نظام المعلومات
على خالف البيانات االختبارية الذي يعتمد على بيانات متعلقة  .2ويتم مقارنة النتائج مع التوقعات واحد،

 .بمجموعة محددة من العمليات

خالل السنة يقوم يقوم بإنشاء وحدة وهمية ويدمجها ضمن ملفات المؤسسة و  المدققف أعالهمما ورد 
وتتم معالجة الوحدة الوهمية على مدار  عمليات افتراضية ويتم معالجتها مع العمليات الحقيقية، بإضافة
وأي انحراف عن النتائج المحددة مسبقا يشير إلى وجود تالعب أو غش أو على األقل أخطاء في  السنة،

 (5-2)توضيح ذلك من خالل الشكل رقم ويمكن .النظام الحاسوبي

 

 

 

                                                           
 722يبات، مرجع سابق ص على عبد القادر الذن  1

2Dejan Jaksic, Op.cit, P 10.  
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   شبكة االختبارات المتكاملة  (5-2)الشكل رقم 

 

 

 

Source : Dejan Jaksic, Op.cit. p10 

 1:تتضمن الخطوات التاليةشبكة االختبارات المتكاملة  أننجد  أعالهوحسب ما ورد 

فة موظفي الحسابات في إنشاء مجموعة من الحسابات الوهمية بمعرفة المدقق بشرط عدم معر  -
 ؛الشركة بها

يقوم المدقق بإدخال عمليات مسبقة خالل عمليات معالجة البيانات، وفي نفس الوقت يقوم  موظفى  -
 ؛هذه العمليات كما لو كانت حقيقيةالمؤسسة  بتنفيذ 

 ؛لمترتبة عن هذه العمليات الوهميةيقوم المدقق بفحص النتائج ا -

رة المحاسبية وبنفس البرامج تتم بشكل مستمر خالل الفت التدقيقبأن عملية ويتميز هذا األسلوب 
إال أنه . المستخدمة في عمليات التشغيل العادية، وذلك بدء من البيانات األولية وحتى النتائج النهائية

كذلك يتميز بشمولية االختبار لكل النظام  .في مجال الحواسيب المدققيتطلب توفر الخبرة الكافية لدى 
كما أن المشكلة األساسية فيه تتمثل في عملية فصل  ل المدقق،وعدم احتياجه إلى خبرة فنية عالية من قب

بهذا الفصل من  المدققعن نتائج تشغيل البيانات الفعلية، حيث يقوم  االختبارينتائج بيانات التشغيل 
 . خالل إجراء بعض القيود العكسية

 

 
                                                           

ص ، (2002.(عمان : والتوزيع دار صفاء للنرر -الكتاب الاابع -تيور معايري التدقيق والتأايد الدولية قواعد وأخالقيات املهنة ، سلالة الكتب املهنية .أمحد حلمي مجعة 1
632 

 بيانات المدقق المماثلة  بيانات العميل

 نتائج بيانات المحاكاة المعالجة نتائج بيانات العميل المعالجة

 معالجة الحاسوب

 المقارنة
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 Embedded Audit Module (EAM)التدقيق المندمج مع نظام العميل   4.2.1.2

والغرض منه هو رصد وجمع . رمجة أو شريحة يتم إدراجها في برنامج التطبيقوهو نموذج ب
البيانات على أساس المعامالت وال سيما البرامج التي تتم معالجتها بواسطة نظام الكمبيوتر القائمة على 

بيق هذا االنترنت، ثم يتم استخدام البيانات من قبل المدقق في اختبار للرقابة وتقييم مخاطر المراقبة وتط
 1تكنولوجيا الحاسوب تتضمن برمجة الحاسوبفي  األسلوب يحتاج إلى مدقق يمتلك معرفة عمل جيدة 

إيجاد نظم فرعية صغيرة داخل نظام الحاسوب عن طريق قيام المدقق بإنشاء هذا األسلوب يتطلب و 
ضافتها إلى ملفات العميل الموجودة مليات أو األرصدة ، تهدف إلى االستحواذ  على العملفات صورية وا 
مثال ملف خاص يحول إليه كافة األرصدة التي تتجاوز التي تحقق شروط معينة أو تتصف بصفة معينة، 

حد معين بحيث يقوم المدقق بعد ذلك باختبارها، وقد يكون هذا الملف يستقطب العمليات الشاذة، لذلك 
إن هذه الطريقة . ل االختبارات األساسيةعادة ما تستخدم هذه الطريقة لتحديد العمليات غير العادية خال

تمكن المدقق من المتابعة الدائمة لعمليات العميل ألن هذا النموذج يكون موجودا باستمرار، وهذا ما يميز 
  .ت اإلختبارية والمحاكاة الموازيةطريقة البياناهذه الطريقة عن 

لنظام المعالجة، ويجعل عملية بأنه يمكن من إجراء اختبارات أكثر شموال ويمتاز هذا األسلوب 
التدقيق تتم على أساس مستمر دون أن يقابل ذلك صعوبات في المعالجة، وكذلك يعد أحد الوسائل الفعالة 

يعاب على  إال أنه . لمنع الغش أو التالعب، باإلضافة إلى أن تكلفة عملية التدقيق تكون منخفضة نسبيا
في ظل النظم المتكاملة والمعقدة، واحتمال حدوث تلف في  هذا األسلوب صعوبة عزل آثار الملف البديل

ملفات العميل عند استخراج الملف االختباري، أو تلف المخرجات إذا ظهرت بها البيانات االختبارية قبل 
استبعادها، إضافة إلى ذلك قد ترفض إدارة الحاسب معالجة هذه البيانات جنبا إلى جنب مع البيانات 

 2.ولهم ذلك دائماالفعلية أو عدم قب

 

 

 
                                                           

1 Cerullo, Michael J. and All, Op.cit. www.isaca.org   see 18/01/2014 
 12، مرجع سابق، ص هاين عبد احلافظ العزب  2

http://www.isaca.org/
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 Generalized Audit Software (GAS)العامة  التدقيقبرامج  2.1.7.1

برمجيات التدقيق العامة، ويمكن  باحتواء حواسبها علىلقد قامت العديد من شركات التدقيق الكبيرة 
استخدام هذه البرمجيات الختبار مصداقية برامج العميل وتنفيذ العديد من وظائف التدقيق، وهذه 

واحد تطبيقات برمجيات التدقيق العامة هو .رمجيات مناسبة لالستخدام في العديد من نظم البرمجياتالب
 1التأكد من مصداقية برامج العميل

بالعامة نظرا إلمكانية استخدامها في أنواع مختلفة من نظم التشغيل الحاسوبية للبيانات  وقد سميت
ومنتجي  التدقيقلبرامج من قبل شركات المحاسبة و وتنتج هذه ا وكذلك في وحدات اقتصادية مختلفة،

الداخلي بقليل من الخبرة في مجال الحواسيب أن يستخدم هذه  المدقق البرمجيات والحواسيب، ويستطيع
        .الذي يمكن من إجراء بعض المهام  األمربرامج المؤسسة عن البرامج بمعزل 

 Continuos Auditingالمستمر  التدقيق 1.2.1.2

أحد االساليب التي تمكن المدقق من كسب  لمستمر والمعتمد على تكنولوجيا المعلوماتالتدقيق ا
فهم معقول لنظام معلومات العميل على مدار فترة زمنية طويلة، وتمكن المدققين من نقل تركيزهم من 

كثيرة كتقليل ائد التدقيق التقليدي للقوائم المالية إلى التدقيق على نتائج النظام والتشغيل، ولهذه العملية فو 
مما يدفع . التكلفة والوقت من خالل فحص عينات كبيرة بسرعة وفاعلية أكثر من التدقيق بالطرق اليدوية

المدقق باختيار المعامالت والتدقيق عليها من خالل اختيارات موضوعية، أو اختيارات مراقبة خالل العام 
 2.وعلى أسس مستمرة

 .ولوجيا المعلوماتفي ظل استخدام تكنالتدقيق مداخل  2.7.1

على الرغم من اآلثار الكثيرة المرافقة الستخدام الحاسوب في إدارة البيانات المحاسبية، فإن معايير 
المعروفة هي  التدقيقالمقبولة والمتعارف عليها لم تتأثر، فقد بقيت المفاهيم األساسية ومستويات  التدقيق

  3.وبيةيدوية كانت أو حاس التدقيقاإلطار العام لعملية 

                                                           
 622-622، مرجع سابق، ص وآخرونسالمة  رأفت  1
لة جامعة تررين للبحوث والدراسات العلمية، سلاة العلوم مجال عادل الررابري سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي يف ظل بيئة تكنولوجيا املعلومات يف البنوك األردنية، جم  2

  22، ص )2002.(، 6العدد ( 76)االقتصادية والقانونية، اجمللد 
 .727ص ،)6223(معايري وإجراءات، الدار اجلامعية للنرر والتوزيع، بنغازي، ليبيا، : املراجعة .إدريس آشتيوي  3
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ينحصر فقط في األساليب  التدقيق اليدويفي بيئة الحاسوب وبين  التدقيقأي أن االختالف بين 
تطور  والتي تعتمد على إمكانية الحاسوب كليا أو جزئيا بحسب مستوى التدقيقالمستخدمة في تنفيذ عملية 

تخدام تكنولوجيا المعلومات اس بيئةفي  التدقيقأساليب وتوجد العديد من  1،المدققالنظام وبحسب خبرة 
حيث أن اختيار المدخل في التدقيق يعتمد على عدة  ، التدقيقالتي تعمل على رفع كفاءة وفعالية عملية و 

 2:عوامل من أهمها

مستوى التكنولوجيا المستخدم فيما إذا كان النظام إلكترونيا بالكامل ويغطي جميع العمليات، أو جزئيا  .1
 .في بعض العمليات بحيث تستخدم التكنولوجيا

نوعية الدفاتر والسجالت والمستندات المحاسبية المحتفظ بها هل هي بشكل يدوي، أو تكون مخزنة  .2
بعض المؤسسات على الرغم من استخدامها لتكنولوجيا المعلومات في ف ،على وسائط حفظ إلكترونية

الحسابات بشكل عادي، بينما جميع عملياتها، إال أنها تقوم باالحتفاظ بالسجالت والمستندات وجميع 
أخرى تكون جميع مستنداتها وسجالتها وحساباتها مخزنة على وسائط حفظ  مؤسسات هنالك

 .إلكترونية

   CAATSتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوبلمداخل رئيسية  3وسندرج فيما يلي 

  Auditing Around the Computer :يحول الحاسب اآلل التدقيق  1.2.7.1

حيث كان من السهل الحصول على دليل  3ع بدء ظهور الحاسبات اإللكترونية،مظهر هذا المدخل 
وكاملة كما هو الحال في األنظمة تدقيق في المراحل المختلفة من المعالجة، وكانت المخرجات شاملة 
ويقوم هذا المدخل على اهتمام . اليدوية، فيركز على المدخالت والمخرجات ويتجاهل الحاسوب نفسه

لمدخالت والمخرجات، وعدم االهتمام بما يجري داخل الحاسوب من عمليات تشغيلية، حيث المدقق با
على المدخالت ، ويقوم بالتركيز Black Boxإلى جهاز الحاسوب كصندوق اسود  المدققينظر 

  4.والمخرجات كما في تدقيق األنظمة اليدوية

                                                           
 23ص  )2066.(دار املارية للنرر والتوزيع واليباعة،: لرحمي، عمر عيد اجلعيدي، نظم املعلومات يف الرقابة والتدقيق،عمانزيادة عبد احلليم الذيبة، نظال حممود ا  1
 .12   17هاين عبد احلافظ العزب، مرجع سابق، ص   2
 12ص نفس املرجع الاابق،   3
 720على عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، ص   4
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، ويتم ذلك بأن يقوم التدقيق يتجاهل وجود الحاسوب وال يستخدمه في عملية المدققبمعنى أن 
باختيار بعض العمليات من بدايتها وحتى نهايتها عن طريق الحصول على المستندات األصلية  المدقق

والقيام بتشغيلها يدويا من البداية حتى النهاية ، ثم يقوم بعد ذلك بمقارنة النتائج التي توصل إليها 
 . م الحاسوبيبالمخرجات التي تم الوصول إليها بواسطة النظا

يمكن تعريف التدقيق حول الحاسوب على أنها تتبع مسار التدقيق حتى نقطة دخول مما سبق 
البيانات في أجهزة الحاسوب، ثم يعيد متابعتها عند نقطة خروجها من األجهزة في شكل تقارير ورقية 

الحاسوب تتم كما  بمعنى أنه يتجاهل وجود الحاسب، بناء على ذلك فان خطوات التدقيق حول ،مطبوعة

:يلي
 1

 

 ؛تدقيق المستندات األصلية -

 ؛ة إدخال البيانات بالشكل المالئمالتحقق من خطوات إعداد المدخالت في صح -

التحقق من مخرجات الحاسوب، من هذا المنطلق يكتفي المدقق بمطابقة مخرجات الحاسوب مع  -
 ؛ة اليدوية لنفس مدخالت البياناتالعمليات الحسابيثم نتائج 

يث ما دقيق وفحص ومقارنة محتويات الملف الرئيسي قبل وبعد تحديثه للتأكد من صحة تحدت -
 ؛معلومات/ يحتوي من بيانات 

االساليب المتبعة في التدقيق حول الحاسب مترابطة ومكملة لبعضها البعض، ويندرج تحت هذا 
  2: المدخل األسلوبان التاليان

لعمليات من بدايتها إلى نهايتها عن طريق الحصول على يقوم المدقق باختبار ا: تدقيق المدخالت -
المستندات االصلية لهذه العمليات، والقيام بمعالجتها يدويا من البداية إلى النهاية، وهذا االسلوب 
يعتبر كمقارنة بين المعالجة اليدوية واآللية للتأكد من صحة المعالجة والتأكد من أن المستندات 

غش، وبالتالي فإن تجقيق المدخالت يهدف إلى اعطاء تأكيد أ أو االصلية خالية من أي خط

                                                           
عمان ، اليبعة : ، دار صفاء للنرر والتوزيع -الكتاب الاابع -معايري التدقيق والتأايد الدولية قواعد وأخالقيات املهنة ، سلالة الكتب املهنية أمحد حلمي مجعة  تيور  1

 630ص   ،(2002)األوىل،
 11-12ص هاين عبد احلافظ العزب، مرجع سابق،  2



108 
 

معقول بأن البيانات التي تمت معالجتها إلكترونيا مرخصة وتم إدخالها إلى الحاسب بصورة 
سليمة، ولم يفقد أي جزء منها ولم يضاف إليها، ولم تكرر، ولم يتم تغيرها بأي طريقة أخرى، 

الجة اإللكترونية ما هو إال انعكاس لتلك البيانات التي حيث أن مخرجات النظام في ظل المع
 . تمت معالجتها

وفقا لهذا األسلوب بمقارنة النتائج والمخرجات التي تم التوصل يقوم المدقق  :تدقيق المخرجات -
إليها من خالل المعالجة اإللكترونية مع نتائج بعض العمليات التي تمت معالجة مستنداتها 

ة، حيث يعد تدقيق المخرجات مقياسا نهائيا للحكم على سالمة وجود النظام األصلية بصورة يدوي
اإللكتروني، ويهدف تدقيق المخرجات إلى التأكد من أن تقارير المخرجات صحيحة وخالية من 
األخطاء ودقيقة، وأن جميع البيانات ذات عالقة شملتها المخرجات وبذلك فإن المعالجة تكون 

 .صحيحة

 1:حول الحاسوب لتدقيقامزايا لعل أهم 

 ؛تها وانخفاض تكلفة أدائهاخطوا سهولةبساطة و  -

 ؛يمكن أدائها بأقل قدر من اإلخالل في ترتيب السجالت المحاسبية -

الحاسوبية، وعدم االعتماد على بيانات  األنظمةحاجته للخبرات والمهارات المتخصصة في عدم  -
 ؛افتراضية في عملية التدقيق

 ؛ؤسسةاستخدام أجهزة الكمبيوتر الموجودة في الميمكن أدائها بالكامل ب -

  ؛القليل من المهارات والتدريب على عمليات الكمبيوتر المدققتتطلب من  -

 تتطلب مساعدة بسيطة من موظفي قسم الحسابات ومعالجة البيانات بالمؤسسة -

 : أما عيوبها

                                                           
 :أنظر إىل   1

 12على عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق ص  -
 28ياد عبد احلليم الذيبة و آخرون، مرجع سابق،  ص ز  -
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 ؛م باالختبارات الكافية من المدققعدم القيا -

 ؛لى معالجة البيانات المصممة الختبار بعض الحاالتتتجاهل وسائل الرقابة ع -

 1 ؛عدم استخدام الحاسوب في عملية التدقيق، وذلك العتماد المدقق على العمليات اليدوية -

ال يمكن من خاللها إجراء مراجعة شاملة واسعة النطاق، حيث يتم االقتصار على نسبة صغيرة من  -
 2؛ا إلكترونياالكم الكبير من العمليات التي يتم معالجته

 Auditing Through the Computer :من خالل الحاسب اآللي التدقيق  1.2.7.1

في كثير من الحاالت يجد المدقق بأنه ال يمكن االكتفاء بالتدقيق حول الحاسوب، وأنه البد من 
ة لعملي باإلضافة، ولذلك البد من تدقيق المدخالت والمخرجات االهتمام بالرقابة الداخلية داخل األجهزة

التشغيل، وبشكل عام فإن قيام المدقق بالتدقيق من خالل الحاسوب يصبح ضروري بسبب األمور 
  3:التالية

  ؛جزء مهم من الرقابة الداخلية موجود في برنامج الحاسوب -

 ؛المرئي التدقيقوجود الفجوات ذات األهمية في مسار  -

تبار بمدخل حول الحاسوب غير خحجم التعامل الكبير وحجم السجالت الكبير الذي يجعل عملية اال -
 ؛عملي

من خالل اختبار  التدقيقفي عملية الحاسوب  باستخدام جهاز  األسلوبفي ظل هذا  المدققيقوم 
مدى سالمة نظام الرقابة الداخلية وفحص عمليات التشغيل المختلفة، كما يجري اختباراته للتأكد من 

طبقا لهذا األسلوب يعتبر الحاسوب وبرامجه هدفا  .صحة نتائج التشغيل باستخدام جهاز الحاسوب أيضا
على فحص نتائج التشغيل، األمر الذي يتطلب ضرورة توفر الخبرة الكافية لدى  المدققوال يقتصر  للتدقيق
  .في مجال أنظمة التشغيل ومختلف التطبيقات اإلدارية والمحاسبية المستخدمة المدققين

                                                           
 .732، مرجع سابق، ص  2062أمحد حلمي مجعة، التدقيق والتأايد وفق للمعايري الدولية،  1
 28زياد عبد احلليم وآخرون، مرجع سابق، ص   2
 726على عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، ص   3
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صحيحة وكانت عملية المدخالت  بياناته إذا كانت على مفهوم مفاده أن المدخلويقوم هذا 
ن المخرجات ستكون بالضرورة صحيحة، ويعتمد هذا المدخل على ضرورة التأكد من صحيحة فإ معالجتها

سالمة المدخالت إلى الحاسب، باإلضافة إلى التأكد من سالمة المعالجة التي البد من أن تتم إجراءاتها 
 .1أن المخرجات ستكون صحيحة وسليمة بطريقة صحيحة ودقيقة مما يعني

أنظمة  عناصر التحكم في الختبار مناسبة بشكل خاص من خالل الحاسوب هو التدقيقمدخل 
 التقنيات أن هذا المدخل يشمل عائلة من SAS 44المعيار رقم  وأكد المعقدة تكنولوجيا المعلومات

التدقيق المندمج ية، شبكة االختبارات المتكاملة، أسلوب البيانات اإلختبارية، المحاكاة المتواز والممثلة في 
   2.نظام العميل مع

بالتأكد من سالمة المدخالت إلى الحاسب، ثم التأكد  المدققمما سبق ذكره ووفقا لهذا المدخل يقوم 
من سالمة التشغيل الداخلي، بهدف التأكد من الحصول على المخرجات المطلوب الحصول عليها، 

الخبرة الفنية في تطوير  معرفة جيدة لنظام التشغيل والمعدات المستخدمة وبعض ويحتاج هذا النوع
 :والممثلة فيأو األساليب التقنيات كما انه يعتمد على مجموعة من .األنظمة

 ؛أسلوب البيانات اإلختبارية -

 أسلوب المحاكاة المتوازية؛ -

 أسلوب شبكة البيانات االختبارات المتكاملة؛ -

 ؛نظام العميل عالتدقيق المندمج م -

  Auditing With the Computer:باستخدام الحاسب اآللي التدقيق  2.2.7.1

وفقا لهذا المدخل فإن المدقق يقوم بتدقيق أنظمة تكنولوجيا المعلومات بواسطة برامج التدقيق 
اإللكتروني، ويقوم هذا األسلوب على استخدام الحاسب في تنفيذ اختبارات التأكد من انسجام ومعقولية 

سابات والعمل المحاسبي، ومن معقولية النتائج التي توصل إليها المدقق وذلك عن طريق المقارنة الح
 .ودراسة تطور بعض العناصر

                                                           
   11،13ص، ص  ،  هاين عبد احلافظ العزب، مرجع سابق  1

2
 Cerullo, Michael J. and all Op.cit ,  www.isaca.org  see 17/01/2014 at 16 :05 

http://www.isaca.org/
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 من يمكنه مما الحاسوب قدرات من االستفادة يستطيع المدقق أن هي المدخل لهذا الهامة والميزة
 يحقق أن الخارجي للمراجع دية، ويمكنالتقلي بالطريقة أدائه من أكثر ودقة بسرعة أكبر انجاز عمله

 :يلي كما وهي الحاسوب باستخدام األهداف من مجموعة

 بشكل المؤسسة اهتنفذ التي الحسابية، اإلجراءات من للتحقق الحسابية الكمبيوتر قدرات استخدام -
 ؛اليدوي األداء حالة في وبتكلفة دقيق،

 واختبار المختلفة، الملفات بيانات تبويب ية،المنطق العمليات تنفيذ في الكمبيوتر قدرات استخدام -
 ؛صحتها من للتحقق االلكترونية السجالت من مباشرة العينات عناصر بعض

 مراسالت أو المخزون قوائم أو المصادقات إلعداد والطباعة القراءة في الكمبيوتر قدرات استخدام -
 ؛األدلة أخرى تتعلق بجمع

 مباشرة الرياضية التحليالت لعمل المنطقية، العمليات نفينت في الكمبيوتر وقدرات ذاكرة استخدام -
 ؛االلكترونية واقع السجالت من

  ؛العادية غير العناصر اكتشاف بهدف المحاسبية، السجالت فحص في الكمبيوتر قدرات استخدام -

عداد لحساب الحسابية، الكمبيوتر قدرات استخدام -  التي التدقيق إجراءات ونتائج التدقيق كشوف وا 
 ؛التدقيق أوراق تضمينها يمكن حتى مقروء شكل أدائها في تم

 التدقيق طرق CAATSبتقنيات  من التقنيات والتي تتعلقمجموعة مختلفة  مدخلال يضم  هذاو 
وبالرغم من أن القانونيين،  للمحاسبين الدولي االتحاد عن الصادر ( 1009 ) بيان الحاسوب بمساعدة

CAATS وفعالية مدققي الحسابات، فإنها ستدخل في المقام األول ألداء  قد تحسن بشكل جدري قدرات
برامج التدقيق  األكثر استعماال في هذا المدخل هي  CAATSومن بين التقنيات ،االختبارات الموضوعية

، أيضا يمكن ألداء االختبارات الموضوعية األول، كثيرا ما تستخدم في المقام  GAS لتدقيقالعامة 
يمكن  GAS لتدقيقبرامج التدقيق العامة  على سبيل المثال ،ارات محدودة للرقابةاستعمالها الختب
في استخدام  خبرة واسعة، ولكنه تتطلب الحاسوب في برامج خوارزميات معقدة استخدامها ألداء
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تقنيات التدقيق باستخدام الحاسب اآللي صممت خصيصا الختبار الرقابة اآللية، البرمجيات، في المقابل 
 1.بعض التقنيات ال تحتاج إلى خبرات خاصة في تكنولوجيا المعلوماتوأن 

 المعلومات  تكنولوجيا بيئة ظل في التدقيق مخاطر 5.2
بدون قصد  المدقق، على فشل التدقيقالصادرة عن المنظمات المهنية خطر  التدقيقعرفت معايير 

ائم محرفة تحريفا جوهريا، ونظرا لآلثار في تعديل رأيه في القوائم المالية بطريقة مالئمة، رغم أن هذه القو 
فقد زاد موضوع خطر  التدقيقالبالغة التي أحدثتها نظم التشغيل اإللكتروني للبيانات المحاسبية في عملية 

 المدققترتبط بدرجة اكتشاف   التدقيقاهتمام العديد من الجهات المهنية وخاصة أن جودة عملية  التدقيق
 2.لألخطاء والغش

التجارة اإللكترونية وما صاحبها من االستخدام الكبير للشبكات في تنوع المخاطر  وقد أسهمت
وصنفت لجنة تدقيق المعلومات التابعة للجنة معايير التدقيق الدولية هذه المخاطر إلى . المصاحبة لها

ة مخاطر ناجمة عن البنية التحتية لتقنية المعلومات، ومخاطر ناجمة عن تطبيقات تقني: مجموعتين
ادر عن سكرتارية مجلس الخزينة في كندا في حين صنف دليل أمن المعلومات الص.  3المعلومات

، المادية، المعدات والبرمجيات، األشخاصمخاطر اإلدارة والتنظيم، : مخاطر تكنولوجيا المعلومات إلى
لى الحماية واألمن مد عاالتصال والتشغيل، حيث أن أداء وفاعلية برنامج إدارة تكنولوجيا المعلومات يعت

المذكورة  امل المختلفة المؤثرة على كل مكون من مكوناتو ، وقد فصل هذا الدليل العناتلهذه المكو 
    4.أعاله

المعتمدة على الحاسوب قد يواجه كثيرا من المخاطر التي من  التدقيق المحاسبيالجدير بالذكر أن 
واإلجراءات الكفيلة لمواجهة هذه المخاطر وتحقيق  السبل إتباعشأنها أن تؤثر على أدائه، لذا البد من 

لتكنولوجيا المعلومات في المجال المحاسبي، ويرتبط الخطر أساسا في احتمال تعرض االستخدام األمثل 
أو تلف في األصول نتيجة أخطاء محاسبية غير مقصودة أو نتيجة أعمال غير نظامية المؤسسة لخسائر 

 .متعمدة

                                                           
1
 Idem  

 666زين يونس وآخرون، مرجع سابق، ص   2
يف جودة عمل املدقق اخلارجي، دراسة ميدانية يف بعض مكاتب التدقيق األردنية، جملة الزوقاء  ارمية جوهر، صاحل العقدة مجال أبو سردانة أثر خماطر استخدام تكنولوجيا املعلومات   3

 26، ص ،)2060 (، العدد الثاين،  60للبحوث والدراسات اإلناانية، اجمللد 
 26مجال عادل الررايري، مرجع سابق،  ص   4
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، وعلى نظام المؤسساتالتي تدخلها تكنولوجيا المعلومات على كافة أنواع ات ن إدراك التحسينكما أ
الرقابة الداخلية ال يكاد يخفى على أحد، ولكن بالرغم من التحسينات فإنه البد من األخذ بعين االعتبار  

 1 :يلي وجود عدة أنواع من المخاطر التي تواجه المدقق عند تدقيق األنظمة الحاسوبية وتشمل ما

فإنه لن يكون قادرا على دراسة وفهم نظام الرقابة  :عدم توفر الكفاءة والمهارة من قبل المدقق -
الداخلية في ظل هذا النوع من األنظمة بشكل يمكنه من الحكم على قدرة النظام وقوة الرقابات 

لبيانات الخاصة به، وهذا بالتالي ينعكس على نتيجة التدقيق النهائي والمتمثلة برأي المدقق في ا
 .المالية

التي تحصل على  :يؤدي إلى عدم القدرة على متابعة التحريفاتالكفء نقص العنصر البشري  -
وخاصة أن استخدام النظام المحوسب قد يؤدي إلى زيادة األخطاء المنتظمة، إال أن المخرجات، 

 .قلة العنصر البشري سيؤدي إلى تقليل األخطاء العشوائية المرافقة للنظام اليدوي

فلو أخذنا مثال خريطة تدفق العمليات الخاصة بالنقدية،  :التدقيقخسارة فقد األدلة المرئية لمسار  -
نجد أنه وفي استخدام النظام اليدوي نستطيع تتبع العمليات المختلفة وأثرها على مختلف الدفاتر 

  .ياتوالسجالت، بينما في حالة استخدام الحاسوب، قد يكون هناك انقطاع في هذه العمل

وتعني إمكانية دخول مستخدم غير شرعي أو غير مسموح له : مخاطر التشغيل غير المسموح به -
في الملف، أو بإحداث تغيرات تشغيل النظام مما يمكنه من الوصول إلى المعلومات الموجودة 

متعمدة على البرامج سواء بإجراء قيود وسندات غير شرعية أو تعديالت على األرصدة أو من 
 .التغيير في النظام الداخلي وقاعدة البيانات للبرامج خالل

ويتعلق هذا الخطر باحتمالية عدم قدرة نظام الرقابة :  مخاطر متعلقة بتعطيل الملفات أو فسادها -
على استرجاع البيانات المفقودة مما يسبب خسائر البيانات الموجودة على ملف معين ألسباب 

 .جهزة النقطاع التيار الكهربائيمنها مثال دخول فيروس أو تعطل األ

 

                                                           
 :أنظر إىل 1

 770-722على عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، ص  -
 20-22اد عبد احلليم الذيبة و آخرون، مرجع سابق، ص زي -
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 املعلومات تكنولوجيا بيئة ظل يف التدقيقأ اثر  2.3

يعتبر استخدام الحاسوب في معالجة البيانات المحاسبية واحدة من أقدم االستخدامات نظرا لما 
 :تتمتع به نظم المعلومات المحاسبية من خصائص جعلت منها هدفا لمبرمجي الحاسوب من أهمها

دام الحاسوب مية كبيرة من البيانات التي يجب أن تسجل وتعالج وتخزن مما يبرر استختحتوي على ك -
 ؛لترشيد تكاليف العمل

 ؛در نتائجها في فترات دورية محددةتعالج هذه البيانات وتص -

 ؛بقا مما يعني ثبات خوارزمية الحلتعالج هذه البيانات وفق أسلوب محدد مس -

ت المحاسبية األمر الذي يتطلب تعدد أشكال عرض وجود عدد كبير من مستخدمين للمعلوما -
 ؛بية بحسب المستخدمين والهدف منهاالمعلومات المحاس

وبشكل عام فإن استخدام الحاسوب في التطبيقات المحاسبية أحدث تغيرات جوهرية في نظم 
 : همهامن أن يأخذ هذه التغيرات بعين االعتبار والتي من أ  المدققالمعلومات المحاسبية والبد من 

 ؛االستغناء عن المستندات الورقية -

 ؛الثبات في طريقة معالجة العمليات -

 ؛دمج الوظائف والمهام -

 ؛سهولة إصدار النتائج -

 :يلي كما التدقيقيمكن توضيح آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات على عملية 

 ؛التدقيقوذلك فيما يتعلق بتوقيت إجراءات  التدقيقالتأثير على تخطيط عملية  -

التأثير على بعض خصائص نظم الرقابة الداخلية، فبعض تلك الخصائص الموجودة في ظل  -
 ؛ظل التشغيل اإللكتروني للبيانات النظام اليدوي لتشغيل البيانات قد ال تكون موجودة في
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إمكانية قيام بعض العاملين أو غيرهم بتغيير البيانات المحاسبية وبرامج الحاسب اآللي بسهولة  -
، وأيضا فإن بعض البيانات المحاسبية لالكتشافمواقع أخرى دون أن يكونوا عرضة وذلك من 

 ؛روسات التي قد تصيب الحاسب اآلليوالبرامج قد تكون عرضة ألي من الفي

أجهزة الحاسب اآللي لديها خصائص وقدرات معينة لتشغيل البيانات وهذه الخصائص والقدرات قد  -
 .اباتتحمل في طياتها أهمية لمراجع الحس

استخدام الحاسوب يغير معالجة وتخزين المعلومات المالية، قد يؤثر على النظام المحاسبي إذن 
دخال بعض على هذه  ، بإدخال التحسيناتالمؤسسةونظام الرقابة المستعمالن من قبل  األنظمة وا 

يؤثر على  الحاسوب قد معها، ولهذا فإن نظام المعلوماتالمخاطر التي ينبغي على المدقق التعامل 
بعض األمور التي يقوم بها المدقق سواء ما يتعلق منها بعملية التخطيط أو عملية تنفيذ اختبارات التدقيق 

  .  المختلفة
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 الفصل الثاينخالصة 

تغيرات جذرية منذ ظهور أول ممارسة لها إلى غاية اليوم، ولقد أسهمت هذه التغيرات  التدقيق عرف
ات ر هذه المهنة، وكانت محل اهتمام العديد من المهنيين والمؤسسات والهيئبشكل كبير في تطوي

نقلة نوعية وشكلية كبيرة  التدقيقكان لهم الفضل الكبير في إعطاء حيث ، الحكومية والباحثين والمفكرين
 .في جميع جوانبها

من داخل  من حاجات متزايدةأهمية كبرى في الواقع االقتصادي، وهذا لما ظهر  للتدقيقأصبح 
 المؤسسة يحكم تسيير نشاط ى تبني جو رقابيكانت هناك حاجة ملحة إلحيث المؤسسة ومن خارجها، 

بفعالية وكفاءة، تضمن به تحقيق أهدافها ومحاولة التقليل أقصى ما يمكن من االنحرافات التي من الممكن 
 .أن تظهر عند الممارسات ألنشطة

لومات بمعالجة البيانات المحاسبية ساعد على ظهور أخطاء االستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعو 
تدقيقية و جرائم ترتبط بهذه التكنولوجيا، و أدى استخدام الحاسبات االلكترونية إلى إلغاء التوثيق الورقي، 
واختفاء جزء من المؤيدات الورقية وتشغيل ومعالجة العمليات المالية بشكل أكثر ثباتا واتساقا و أصبح 

 .يرا من المدخالت والبيانات يتم معالجتها بصورة مخفية داخل الحاسوب وبسرعة فائقةجزءا كب

وأصبح المدقق يستخدم برامج الحاسوب التي تجاري برامج العميل وحجم بياناته وبسرعة مثالية 
ي ودقة عالية، حيث أن هذه البرامج تقلل من الكتابة وتساعد في قراءة بيانات أوسع مما يساعد المدقق ف

تركيز عمله في مجاالت أخرى أكثر أهمية ، عالوة على إمكانية تخزين واسترجاع البيانات بسرعة فائقة 
وتحليلها بشكل كبير بل تطور الحال لتكون هذه البرامج وغيرها قادرة على دعم القرارات التي يتخذها 

 المدقق وهي تعرف بالبرامج الذكية أو أنظمة الخبراء  

 

 



 
 

 الفصل الثالث

املراجعة التحليلية مكدخل 

أ داء معلية التدقيق يف بيئة  لتحسني

 تكنولوجيا املعلومات
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 متهيد 

استخدام الحاسبات اإللكترونية في إدارة البيانات المحاسبية وما نتج عنه من مشاكل، لم يؤدي إلى 
نما أدى التدقيقتغيير هدف  إلى ضرورة البحث عن إجراءات وأساليب تتالئم مع بيئة التشغيل  بالمدقق، وا 

التدقيق وظهر ما يسمى تدقيق ترتب على ذلك دخول التكنولوجيا ألداء أعمال اإللكتروني للبيانات، 
وتطور كثيرًا وواكب ذلك ظهور المعايير التي ترشد وتوجه وتنظم طرق التعامل مع  ،األنظمة الحاسوبية

تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على دقيق في بيئة تستخدم التكنولوجيا، وتحليل هذه األنظمة عند الت
 . التحليلية المراجعةعملية 

ن أوجه القصور الكامنة لتقنيات التحليل التقليدية، وكذا صعوبات المدققين الواضحة يحستن أجل وم
كمحاولة  الفصلجاء هذا . عند تقييم نتائج المراجعة التحليلية لوجود أخطاء؛في جمع كل اإلشارات 

 ،عيةلتحسين األساليب التحليلية من خالل تطبيق تكنولوجيا جديدة ممثلة في الشبكات العصبية االصطنا
من خالل مراجعة العديد من ، ألداء نموذج يعرفنا على مؤشرات التحقيق التي تولدها المراجعة التحليلية

الدراسات التي تناولت استخدامات الشبكات العصبية االصطناعية للمراجعة التحليلية من خالل مجاالت 
ية تملك إمكانية لتحسين ن أشاروا إلى أن الشبكات العصبية االصطناعيحيث أغلب الباحث التطبيق

 إجراءات المراجعة التحليلية 
 :  التالية العناصر الفصل هذا يتضمن لذلك
  العمليات؛ أداء في المعلومات تكنولوجيا استخداممزايا  
 المعلومات؛ تكنولوجيا استخدام ظل في المدقق دور 
 المعلومات؛ تكنولوجيا ظل في التحليلية المراجعة تطبيق أهمية 
 التدقيق؛ عملية أداء تحسين في التحليلية المراجعة ستخداما فعالية  
 المعلومات؛ تكنولوجيا بيئة في الداخلية الرقابة 
 ؛التدقيق عملية أداء في الحاسوب استخدام مشكالت  
 المبيعات؛ بحجم للتنبؤ التحليلية للمراجعة كدعامة الزمنية السالسل ماذجن 
 اتدقيق؛ عملية أداء لتحسين التحليلية راجعةللم كدعامة االصطناعية العصبية الشبكات 
 عملية أداء من للتحسين التحليلية المراجعة في االصطناعية العصبية للشبكات تطبيقات 

 التدقيق؛
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 العمليات أ داء يف املعلومات تكنولوجيا اس تخدام مزااي 3.1

 وكفاءة ق فعاليةلتحقي المعلومات وذلك تكنولوجيا استخدام من المستمدة المنافع من العديد هناك
 1:نذكر منها وأدائها العمليات

 ؛المعلومات في الدقة وزيادة المناسب الوقت في المعلومات توفير أي، الوقتية تحسين 
 ين للمعلومات المحاسبية والمالية؛تسهل التحاليل اإلضافية المطلوبة من المدقق 
  2؛في المؤسسة ءاتواإلجراعلى أداء النشاطات والسياسات  اإلشرافتزيد القدرة على 
 النظام  يقدمها التي المعلومات جودة زيادة إلى يؤدي ودقيقة جيدة بصورة للبيانات الحاسب تشغيل

 ؛للموارد االستغالل األمثل تحقق بصورة السليمة اإلدارية للقرارات اإلدارة اتخاذ على ينعكس مما
 الرقابة؛ بإجراءات يحيط الذي الخطر تخفيض 
 نظم بيانات، قواعد آمنة، رقابة تنفيذعن طريق المهام  بين المناسب إمكانية الفصل تحسين 

 ؛تشغيل
  مكانيةإجراء حسابات معقدة و  أقل وبتكلفة قصير وقت في المعامالت من هائل قدر تشغيل ا 

عالوة على انعدام األخطاء التشغيلية والحسابية تقريبا نتيجة االستفادة بإمكانيات تكنولوجيا 
 ؛البشري العنصر على االعتماد درجة وانخفاضالمعلومات 

 ة على كل عمليات التشغيل اليومية؛االستفادة بالحاسب اآللي في تحقيق الرقابة الذاتي إمكانية 
 ي عن الكثير من الملفات تغن اإلمكانية الضخمة لتخزين البيانات في صورة ملفات إلكترونية

 والسجالت؛

 ودراية معرفة المدقق لدى يكون أن تتطلب لمعلوماتا تكنولوجيا بيئة في التدقيق عملية أن وبما
 حيث ،والتدقيق الرقابة جوانب تصميم في المدقق مشاركة األفضل مننها فإ اإللكتروني؛ النظام بطبيعة

 التشغيل نظم استخدام عند ضرورة وأكثر حساسية أكثر ستكون النظام تصميم في المدقق مشاركة أن
  :  التالية األمور تحقيق في مھساتنها فإ ذلك عن فضال المتقدمة؛

 

                                                           
 ,اإلسكندرية ,اجلامعية ارالد ،(الواقع واملستقبل) املعلومات وعوملة أسواق املال  السيد،الرقابة واملراجعة الداخلية احلديثة يف بيئة تكنولوجيا شحاتة ،شحاتة -نصر ،الوهاب عبد  1

 .842،  842العربية، ص ص مصر مجهورية
 601عطا هللا امحد سويلم احلسبان، مرجع سابق، ص   2
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 نظرا اإللكتروني؛ بالحاسب والتالعب التحايل احتمال وتقليل الشاذة الحاالت اكتشاف ضمان 
 .أفضل محاسبية رقابية نظم وضع إلمكانية

 اكتشاف احتمال من وتزيد والقرائن األدلة لجمع أفضل أساليب استخدام من المدقق تمكن 
 .والغش األخطاء

 للتدقيق مسار توافر وعدم المستندي الدليل بفقدان المتعلقة المشكالت معالجة. 
  املعلومات تكنولوجيايف ظل اس تخدام  املدققدور  3.1

 زمام يمتلك الذي ةالبشري الكفاءات في تتمثل اتهاحتياجا مهأ  أن الحسابات مراجعة مكاتب تدرك
 ةهج إلى الموكلة امهبالم للقيام الالزمة خصيةالش الكفاءة وعناصر ،التدقيق وأحكام بقواعد العلمية المعرفة

 في الكفاءة عناصر مھأ من أصبح ا؛ھتأثير ونماء المعلومات تكنولوجيا استخدام اتساع ومع المراجعة،
 إلى وتمتد اآللي الحاسب استخدام على القدرة من تبدأ التي التقنية المعرفة عنصر وھ البشري؛ العنصر

 هشموليت بمدى التدقيق ميدان في العامل البشري العنصر كفاءة وتقاس ة،المختلف البرامج مكونات مهف
حاطت Tiittanen (1998)ففي دراسة قام بها  .المحاسبي العمل في التقنية باستخدام هوا 

1
وجدا أن المدققين  

 .ITيتطلعون بأسلوب ايجابي لتوجيه استخدام تكنولوجيا المعلومات ( الحديثين)الشباب 

الصادر عن " تستعمل احلاسوب معلومات أنظمة بيئة يف التدقيق"تحت عنوان ( 041)نص المعيار 
أن يتمتع بالمعرفة الكافية بنظم معلومات  المدققعلى : على ما يلي (IFAC)اإلتحاد الدولي للمحاسبين 

CISالحاسوب 
دارة واإلشراف ومراجعة العمل المؤدى النظر فيما  المدققيتعين على . ، بهدف تخطيط وا 

ذا كانت المهارات المتخصصة في نظم المعلومات التي تستخدم الحاسب نحتاجها عند أداء عملية ا
 3:وهذه المهارات قد يحتاج إليها المدقق لآلتي 2.التدقيق

 ؛أثر ببيئة نظم المعلومات الحاسوبالحصول على فهم كاف لنظام الرقابة الداخلية والمت 

 إللكترونية على تقييم المخاطر الشاملة والمخاطر عند مستوى تحديد آثار بيئة تشغيل نظم المعلومات ا
 ؛د الحساب ومستوى مجموعة العملياترصي

 ؛بة المناسبة واإلجراءات الجوهريةتصميم وأداء اختبارات للرقا 
                                                           
1
 Tiitanen, Anne  The Role Of Information Technology and IS/IT User Support service In Modern Auditing. 

Licentiate theses. Swedish . School of Economics and Business Administration Helsinki(1998) P 126 
 CIS: Computer Information System  
2
 International Auditing and Assurance Standards Board :(IAASB). Handbook of International Quality Control, 

Auditing, Review, Other assurance, and Related Services Pronouncements. Parti I, New York, published by 

IFAC , (2010). P 373 
3
 Idem 
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الصادر " اليت تستخدم احلاسب اآليل املؤسساتيف  التدقيقمعيار "  8نص المعيار السعودي رقم كما 
 إذا ما االعتبار في المدقق يأخذ أن يجب" :على مايلي SOCPAدية للمحاسبين القانونيين عن الهيئة السعو 

 عمليات على اآللي بالحاسب البيانات معالجة أثر لدراسة هايحتاج متخصصة هناك مهارات كانت
 يبحث أن المدقق على يجب المتخصصة مهاراتال إجراءات طبيعة همولف العمليات، تتابع هملف، التدقيق

  .همغير  من أو عهم العاملين بين من سواءمهارات، ال هذه يهملد الذين هنيينالم مساعدة عن

ذا  بالحاسب كاف علم على يكون أن المدقق على وجب مهاراتالهذه  مثل استخدام تخطيط تم وا 
 ترقى ينةالمع اإلجراءات كانت إذا ما لتقييم األخرى،مهنية ال األعمال أهداف مع يتعامل أن ليستطيع اآللي
   1 ".هدافهأ  إلى

بمساعدة الحاسب اآللي عليه أن يأخذ  التدقيقفيما إذا كان سيستخدم طرق  المدققوعندما يقرر   
 :باعتباره العوامل التالية

 بالحاسب اآللي؛ المدققرفة وخبرة مع 
  لي ومرافق الحاسب اآللي المناسبة؛بمساعدة الحاسب اآلالتدقيق مدى توافر طرق 
 ى العلمية لالختبارات اليدوية؛جدو عدم ال 
 ؛الفاعلية والكفاءة 
 التوقيت؛ 

أدى التطور السريع في معالجة البيانات المحاسبية إلكترونيا ، المدققأما من ناحية مسؤوليات 
ومن  ا،ھتنفيذ وسائل في ولكن فحسب؛ مةهالم نوع في ليس الحاسبات، مدقق عليمسؤوليات إضافية 

 :أبرزها ما يلي

دخال البيانات يزهتج لعملية الداخلي الضبط نظم تقويم .1  داخل المتضمنة وكذلك الكمبيوتر، في اهوا 

 .التدقيق عملية تنفيذ في األساس وھ ذلك ألن ا،هذات الكمبيوتر برامج

 اهومالئمت، اهمضمون حيث من[Software] للبيانات  اإللكتروني التشغيل برامج سالمة من التأكد .2
 .الشأن ذاه في واالختصاص الخبرة لهبأ تعينيس أن هول ا،همقاصد وتحقيق

                                                           
املوافق دو القعدة  6221، مارس "معيار املراجعة يف املنشآت اليت تستخدم احلاسب اآليل" 02معيار سعودي رقم : ) SOCPA (اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني  1

   http://www.socpa.org.saىل انظر إ. 464ص  668، الفقرة 6461

http://www.socpa.org.sa/
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 التشغيل، سالمة حيث من [Hardware]للبيانات اإللكتروني التشغيل يزاتهتج صالحية من لتأكدا .3
 .الشأن ذاه في واالختصاص الخبرة لهبأ يستعين أن هول

 .شودالمن بالغرض تفي اإللكتروني الحاسب بواسطة البيانات تحليل وأساليب سبل أن من التأكد .0
 الدورية، الصيانة عمليات وانتظام اإللكترونية، الحاسبات زةهوأج برامج حماية نظم سالمة من التأكد .5

 .الخارجة المعلومات في والجودة الكفاءة لضمان المستمرة، والتطوير التحديث عمليات وكذلك
مكانية اهوحمايت الخارجة المعلومات توزيع نظام ودقة سالمة من التأكد .6  اهمن لالستفادة اهعاسترجا وا 

 .العكسية التغذية نظام من التأكد وكذلك المستمرة، التدقيق عملية في
 المعلومات تحتوي التي أو الداخلة، البيانات تحتوي التي سواء الملفات، حفظ نظام سالمة من التأكد .7

 .التالعب من اهلحمايت وذلك الخارجة،

 المحاسبية البيانات معالجة نظم اختبار في المدقق مسؤولياتفإن أهم  ،باإلضافة إلى ما تقدم
 القانونيين للمحاسبين األمريكي المعهد أصدرها والتي ،(20) رقم المراجعة معايير نشرة في تتمثل إلكترونًيا

(AICPA) باسم والمعروفة(SAS)  Statement of Auditing Standards، المدقق بمسؤولية تختص والتي 
وذلك  ،اإلدارة إلى ذلك عن التقرير عن مسؤوليته وكذا الداخلية الرقابة امنظ في الضعف نقاط تحديد عن

 بأي إدارتها ومجلس للمؤسسة العليا اإلدارة من كل يبلغ أن المدقق على يجب" :من خالل النص التالي
 يتم لم والتي المالية، التقارير فحص عمليات أثناء الداخلية، الرقابة نظم في جوهرية ضعف مواطن
 في التدقيق محل ؤسسةوالم المدقق بين االتصاالت تتم أن ويفضل فحصها، قبل تصحيحها أو جتهامعال

ذا الفهم، سوء احتمال تفادي يمكن حتى مكتوب تقرير صورة  بالمؤسسة المسئولين تبليغ المدقق اكتفى وا 
 1".المدقق عمل أوراق في ملحوظة بكتابة ذلك إلى يشير أن فعليه شفوًيا

 

 

 

 

 

                                                           
 804، ص مرجع سابق )6222 (،،حلمي مجعة،  التدقيق احلديث للحسابات ،امحد  1
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 املعلومات التحليلية يف ظل تكنولوجيا املراجعةطبيق أ مهية ت  1.1

الحسابات استخدام المراجعة التحليلية  مدققيمن  (.56SAS.No) 56 رقم المراجعة معيار يتطلب
كما يمكن  ،التدقيقوفي مرحلة التقرير النهائي لنتائج عملية . التدقيقخالل مرحلة التخطيط ألعمال 
مرحلة تجميع أدلة المراجعة لتقديم توضيحات عن وجود أية تحريفات  استخدام المراجعة التحليلية في

جوهرية محتملة في القوائم المالية، وأي إمكانية لتخفيض االختبارات التفصيلية لألرصدة والعمليات، كما 
 . ككل التدقيقتستخدم المراجعة التحليلية في مرحلة تقرير المراجعة لتقييم نتائج عملية 

شغيل المعلومات ونوعها، تزداد الحاجة لنوع جديد من إجراءات المراجعة المالية مع التغير في ت
: وتعرف بأنها التدقيق المستمرومبادئها المقبولة قبوال عاما تمثلت في  التدقيقوذلك مع استمرار أهداف 

م المالية عملية منظمة لتجميع األدلة اإللكترونية كأساس معقول إلبداء الرأي عن عدالة تمثيل القوائ"
 1(". غير الورقية)للمركز المالي للعميل في ظل نظم المحاسبة الفورية 

للحصول على أدلة عن باستخدام الحاسوب في أداء تلك االختبارات  التدقيقتساعد أساليب 
الحسابات اختبارات تفاصيل العمليات بصورة مستمرة خالل  مدققاالختبارات النهائية لألرصدة، ويؤدي 

، وذلك لتخفيض تكاليف ومدى االختبارات األساسية لألرصدة التي تؤدي التدقيق المستمرظل  العام في
ذا كان الدليل الذي تم تجميعه نتيجة أداء اختبارات تفاصيل العمليات يوضح  بعد نهاية السنة المالية، وا 

 المدقق، يجب على أن األخطاء الجوهرية ونواحي عدم االنتظام حدثت أو قد تحدث في المعلومات المالية
زيادة اختبارات تفاصيل األرصدة، كما تتم اختبارات تفاصيل العمليات بصورة متزامنة مع اختبارات الرقابة 

 2.التدقيق المستمرفي ظل 

أداء اختبارات األرصدة بعد نهاية السنة المالية، وذلك  المستمر االلكتروني التدقيقيتم في ظل 
ساس مقبول للتعبير عن الرأي في التمثيل العادل للقوائم المالية، وتساعد لتجميع أدلة كافية ومالئمة كأ

. كاختيار وطباعة مصادقات العمالء برامج المراجعة العامة على المساعدة في أداء اختبارات األرصدة
واستخدام المراجعة التحليلية في ظل المراجعة المتزامنة تسمح بتخفيض الحاجة للمراجعة الالحقة بعد 

 .اية السنة الماليةنه

في بيئة ( غير الورقية)المراجعة التحليلية نتيجة لوجود نظم المحاسبة الفورية  أي انه قد تطورت
 ،من خالل الحاسوب التدقيقحول الحاسوب إلى  والتدقيقاليدوي  التدقيقتكنولوجيا المعلومات وذلك من 

                                                           
 840ص . نصر وآخرون، مرجع سابق الوهاب عبد 1
 841،  841، ص نفس املرجع السابق  2
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ة االلكترونية، وتمكن التطورات في تكنولوجيا ومع تطور تكنولوجيا المعلومات تم االتجاه الستخدام األدل
منع والوقاية من التحريفات الوالتي تساعد على  ،المستمرةااللكترونية المعلومات من استخدام المراجعة 

    .للقوائم المالية، وليس تصحيح أو إلغاء تلك التحريفات بعد حدوثها الجوهرية

 .أ داء معلية التدقيق فعالية اس تخدام املراجعة التحليلية يف حتسني 3.1

عدم الفعالية في التدقيق المالي نقصد بها عدم القدرة على اكتشاف كل اإلشارات الخاطئة، في حين 
أن األفكار العامة ومبادئ التدقيق قد تغيرت في السنوات األخيرة، حيث أن  طرق وتقنيات التدقيق قد 

الستكمال عملية تقييم مصداقية المعلومات تغيرت جوهريا تشتمل بما فيها على المراجعة التحليلية، 
 1.فعالية وكفاءة إجراءات المراجعة التحليلية تقلص من الخطر وتزيد من فعالية عملية التدقيقو . المالية

تحديد المجال، التنبؤ بالمعلومات، : كما ذكرنا سابقا أن إجراءات المراجعة التحليلية تحتوي على
ج، تحديد االنحرافات الكبيرة خاصة غير المتوقعة والتي تحدث تغيرات في مقارنة المعلومات، تحليل النتائ

، وهي نظم دعم قرار المدقق المتخصصة، تهدف إلى جعل عملية التدقيق أكثر كفاءة عن 2برنامج المدقق
، فقد نسبت إلى المقدرة على الكشف عن افي غير محلههي طريق التعرف السريع على األرقام التي 

لحاالت الشاذة، كذلك هي نموذج تمنح األمان في حالة ما إذا كانت إجراءات الكشف األخرى الكثير من ا
 3. قد فشلة

محفظة األداء  تدقيقومن وجهة نظر المدقق المالي أن المراجعة التحليلية ترتكز على مؤشرات 
الحصول على  لشركات االستثمار المالي، ويمكن تطبيقها بشكل فعال كإجراءات تقييم مخاطر في مرحلة

 4المعرفة وفهم المؤسسة وبيئتها، وكذلك من أجل تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية للبيانات المالية،

مسؤولية املدقق يف اعتبار "  204 رقم من معيار التدقيق الدولي A22وحسب ما أشارة إليه الفقرة 
ة التحليلية يساعد في تحديد مخاطر على أن تطبيق المراجع "االحتيال واخلطأ عند تدقيق البيانات املالية

األخطاء الجوهرية بسبب االحتيال، وفي هذه الحالة الهدف من المراجعة التحليلية هو الحصول على أدلة 
يقوم ببعض نواحي التدقيق أن وعلى المدقق أثناء تنفيذه لعملية  ،مؤيدة لسالمة تأكيد رصيد حساب معين

                                                           
1
 Busta, Bruce– Weinberg, Randy Using Benford's law and neural networks as a review procedure. 

Managerial Auditing Journal, 13 (6): 356–366, (1998) P 356. 
2
 Tatiana Danescu, Ovidiu Spatacean. Analytical Procedures Used In Financial Audit For The Valuation of 

Portfolio Performances – case of Financial Investment Companies , Annales Universitatis Apulensis Series Of 

economica, 11(1) .(2009), P25 
3
 Sukanto Bhattacharya, Dongming Xu, and Kuldeep Kumar. "An ANN-based auditor decision support system 

using Benford's Law" Decision support systems, 50 (3) : 576-584. (2010) P 577. 
4
Tatiana Danescu and all.Op.Cit, P31 
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ير وأكثر فاعلية واقتصادا في الوقت والتكلفة من االختبارات المراجعة التحليلية حيث تكون ذات تأث
 .التفصيلية، وذلك لتخفيض مخاطر االكتشاف المتعلقة بالقوائم المالية

بصفة عامة، يمكن للمدقق أن ينفق سواء وقت كبير جدا في المهمة أو قصير جدا في عملية 
ذاكون غير فعال، التدقيق، ففي حالة أن المدقق بذل وقت كبير في التدقيق سي المدقق بذل وقت قصير  وا 

حيث درس تأثير McDaniel  (1990)وفي دراسة قام بها   ،جدا في التدقيق يمكن ان يكون غير كفء
ضغط الوقت على نتائج التدقيق من أجل تقييم فعالية التدقيق، حيث بين أن الكمية المناسبة لألدلة 

كما خلصت الدراسة إلى أن ضغط الوقت يؤثر على فعالية  المجمعة مرتبطة بالوقت المبذول من المدقق،
التدقيق والغاية من االرتفاع المتزايدة الستخدام المراجعة التحليلية بالدرجة األولى هو لنمو الضغط 

 1.ومحاولة لتخفيض تكاليف التدقيق

، التدقيق خدم لتحسين فعالية عمليةنجد أن المراجعة التحليلية هي تقنية تست أعالهمن الفقرات 
ذا كانت ا ـساسا؛ هي إجراءات تقارن بين العالقات المتوقعة بين بنود البيانات والعالقات الحالية، أ

العالقات الحالية تتضارب مع العالقات المتوقعة، فإن تحقيقات التدقيق اإلضافية مطلوبة، لتفسير النتائج 
 .ن ذات فعالية عاليةإجراءات المراجعة التحليلية تستطيع أن تكو . غير المتوقعة

خلصت إلى أنه في اكتشاف األخطاء خالل Wright & Ashton  (1989) للباحثينفي دراسة 
باستخدام الخبرة بالمحاذاة مع السنوات السابقة،  %21تكتشف عن طريق االختبارات،  %08التدقيق؛ 

اءات التدقيق مع إجر  %2 ،الزبون استقصاءب %13عن طريق إجراءات المراجعة التحليلية،  16%
وفي نفس الدراسة بينت أن بإمكان المدققين اكتشاف العديد من األخطاء الناجمة عن مختلف  2،العامة

 .اإلجراءات الفاشلة

من األخطاء التي واجهتها خالل  %04أن Kreutzfeldt   & Wallace (1986)وفي تقرير قدمه
 ، وفي دراسة قدمها الباحثانراجعة التحليليةاالنطالق في التدقيق تم الكشف عنها من خالل استخدام الم

Hylas & Ashton  (1982)  لمحاسبين لمن تعديالت التدقيق الناتجة عن أكبر شركة  %27وجدا أن حوالي
المراجعة التحليلية، ألن إجراءات المراجعة  منناتجة من التدقيق اإلشارات األولى بأن   CPAالقانونين 

                                                           
1
 Carlos Pedro Santos Pinho - Paula Gomes dos Santos, António Eduardo Martins,  Why Auditors Increasingly 

Rely on Analytical Procedures: An Empirical Approach in Portugal,  Auditing (A11), (2013), P 4. 
2
 Busta, Bruce– Weinberg, Randy.Op.Cit, P 356. 
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حول المفهوم الضمني للبيانات وكيف للبيانات يمكن أن تكون مترابطة،  التحليلية تعتمد على افتراض 
 1 .يجب استخدامها بحذر، وتكون أكثر فعالية عندما تستخدم من قبل خبرة المدقق

وقد قيمت بحوث التدقيق فعالية المراجعة التحليلية البديلة في قدرتها على توجيه االهتمام نحو 
هذه اإلجراءات تراوحت من نماذج التنبؤ البسيطة   2،أخطاء جوهرية أرصدة الحسابات التي تحتوي على
والتي يمكن تطبيقها  لتحليل حيث تشير إلى الحاجة إلى منهجية،  نسبيا إلى طرق السالسل الزمنية،

كثير من هذه الدراسات أن المراجعة التحليلية يمكن وبينت ال ،النماذج المعقدة والمرتبطة بالحسابات المالية
: أهم هذه الدراسات يقها على نحو فعال لمساعدة المدقق في اكتشاف األخطاء الجوهريةتطب

(Coakley,1982; Coakley & Brown, 1991,1993, 1995; Busta & Weinberg 1998;  Kinney, 1978, 

1979, 1987; Kinney & Salamon, 1978, 1982; Knechel; 1986, Wright & Ashton, 1989, 

Loebbecke & Steinbart, 1987) 

تطبق المراجعة التحليلية لتقدير الرصيد المتوقع ومقارنته مع الرصيد الحالي، لتحديد فيما إذا كان 
أنظر الجدول رقم ) هناك تباين، ما ينتج عنه نوعين من اإلشارات من هذه المقارنة مع أربع نواتج مختلفة

(3-1) ):3 

 :ر إلى تحقيقات إضافية في أرصدة الحسابات المالية، المراجعة التحليلية تشياإلشارة األولى

 (تالعب) تزويرشوبها يإشارة صحيحة، إذا كان في الحقيقة أن البيانات المدققة : النتيجة األولى 
 إشارة خاطئة، تكون عندما تشير المراجعة التحليلية إلى وجود خطأ عندما ال يوجد : النتيجة الثانية

الناتج " خالل التدقيق " أو " الخطأ االيجابي "ويسمى  لميزانية،جوهري في أرصدة حسابات اخطأ 
 ."Iخطأ من النوع "

 

 

 

                                                           
1
 Coakley, James R. (1995). Op.cit, P 513  

2
 Idem   

   باالعتماد على الشبكات العصبية االصطناعية بعض الدراسات اليت تشري إىل دور املراجعة التحليلية يف اكتشاف األخطاء اجلوهرية  (1-4) انظر إىل اجلدول رقم 
3 See to  - 

- Busta, Bruce– Weinberg, Randy.Op.Cit P 357 

- Coakley, James R. (1995) . Op.cit, P 514-515 
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 :، المراجعة التحليلية ال تشير إلى تحقيقات إضافية في أرصدة الحسابات الماليةاإلشارة الثانية

 نظيفة" إشارة صحيحة، إذا كانت البيانات المدققة خالية من األخطاء : النتيجة الثالثةClean ." 
 في  تزويرإشارة خاطئة، تكون عندما المفهوم الضمني للبيانات المدققة تمتلك : النتيجة الرابعة

خطأ من "" الخطأ السالب"أو " غير المكتشف التزوير"أرصدة حسابات الميزانية، يسمى هذا 
 ."IIالنوع

   1: المفاهيم األساسية التالية يمكن تحديد أعالهمن الفقرات 

  Type I errer األول عالنو  من الخطأ

 أثر بوجود نعتقد عندما الخطأ هذا يقع أي ،صحيحة تكون عندما العدم فرضية رفض احتمالية هو
  عادة الخطأ هذا احتمال إن .الحقيقة في أثر هناك يكون ال، بينما المجتمع في( معنوي اختالف)حقيقي 

  α  (α-level).القيمة بالمستوى هذه   وتعرف 5%
 Type II error الثاني نوعال من الخطأ

 وجود بعدم نعتقد عندما الخطأ هذا ويقع ،خاطئة أو صحيحة غير وهي العدم فرضية قبول احتمالية
 القيمة هذه   وتدعى %20 االحتمال هذا يكون أن Cohen 1992 اقترح ،(معنوي اختالف) حقيقي أثر

 β (β-Level) بالمستوى
  Empirical Power التجريبية القوة

في  حًقا موجود (معنوي اختالف) حقيقي ثرأل معين اختبارالعثور على  احتمالبها  نقصد
، وحسب  (β -1) ةالقو  تكون ثم ومن الثاني النوع من الخطأ احتمالية عكس على إذن فهي ،المجتمع

 فإن ولذلك ،حقيقي معنوي أثر باكتشاف الفشل في 0.2 احتمال على بالحصول نأمل أن Cohen اقترح
 في الباحثين فإن تقليدية وبصورة،  % 80احتمال أي، [0.8=0.2-1]ينصحنا بها  التي القوة مستوى

 مستندةهذه الفكرة ، β)  0.2=مع متطابقة( % 80  عند والقوةα =0.05 أن بفكرة قبلوا بعض المجاالت
 الفكرة ذهوه  النوع الثاني من الخطأ أضعاف بأربعة ضار األول النوع من الخطأ أن فرضية إلى ضمنًيا
 (.1-3)ي الشكل رقم ف الحاالت تلك تلخيص ويمكن ، بقاعدة ليست

 

 

                                                           
ص (8068)،  84-6: ، (86)اإلحصائية،  للعلوم العراقية ، اجمللة احملاكاة باستخدام SIC معيار سلوك يف ، دراسة احلموشي ذنون رعد وسن البدراين،  مطر رمضان ظافر  1

 . 1-1ص 
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 النوع الثانيخطأ من خطا من النوع االول و (: 1-3)الشكل رقم

 
 من اعدادنا: المصدر

يقدم مقياس للكفاءة ، حيث أن عدد كبير من األخطاء من النوع األول  Iمعدل الخطأ من النوع 
لية التدقيق، ألنها حسابات إضافية، في حين نسبة الخطأ من النوع الثاني  يمكن أن يقلل من كفاءة عم

المراجعة التحليلية، ويتمشى مع نموذج مخاطر التدقيق في المعيار ( موثوقية) يقدم مقياس لمصداقية 
SAS471 والذي  يحاول مراقبة خطر اختتام أرصدة الحسابات بأنها صحيحة في حين انها تحتوي على ،
 .ريخطأ جوه

 أنواع قرارات توجيه االهتمام(:1-3)جدول رقم 
 نتائج املراجعة التحليلية 

 عدم اإلشارة إىل حتقيقات إضافية اإلشارة إىل حتقيقات إضافية حجم اخلطأ يف تقرير أرصدة احلسابات
 األمهية النسبيةأقل من عتبة 

Less than materiality threshold 

Type I error = α   

  وع االولخطأ من الن

Power = 1- β قرار صحيح 

 األمهية النسبيةاكرب من أو يساوي عتبة 

Greater than or equal to materiality 

threshold 

1- α  قرار صحيح Type II error = β 

 خطأ من النوع الثاين

Source : Coakley, James R. Using Pattern Analysis Methods to Supplement Attention-Directing Analytical 

Procedures. Expert Systems with Applications, 9 (4): 513–528, (1995)P515 

هو جمع معدل الخطأ من النوع األول والثاني، من بين الطرق ؛ لتحديد فعالية المراجعة التحليلية
ول والنوع الثاني، هذا سيعوض عن تلك الحاالت التي تؤدي إلى المفاضلة بين معدالت الخطأ النوع األ

ألن كل إجراء تحليلي يتم تقييمه وفق نفس الشروط، االختالفات في قياس الفعالية الشاملة يعكس مقارنات 
ومن المؤكد أن   2.الجوهريةمختلفة في مقدرة المراجعة التحليلية لإلشارة إلى وجود أو عدم وجود األخطاء 

راءات المراجعة التحليلية، مع الحد األقصى لمجموع انخفاض معدل مجموع الخطأ هو تعظيم لفعالية إج
 1.443الخطأ يجب أن ال يتجاوز 

                                                           
1
 Coakley, James R. (1995) .Op.cit, P 515 

2
 Ibid ,  P 521-522. 

3
 Busta, Bruce– Weinberg, Randy.Op.Cit. P357 
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نتائج ، يمكن محاولة تلخيص العديد من الدراسات بحثت في فعالية إجراءات المراجعة التحليلية
أنظر )لى شكل الجمع بين معدل الخطأ من النوع األول والنوع الثاني عربع من هذه الدراسات ألالبحث 

، حيث هذه المعدالت تعكس معدالت الخطأ النموذجي للمراجعة التحليلية من الناحية ((2-3)لجدول رقم ا
 .الميدانية

 المراجعة التحليلية في البحوث السابقة إجراءاتالخطأ  تمعدال( 2-3)الجدول رقم 

Loebbecke 

&Steinbart 

Wilson & 

Colbert 

Wheeler & 

Pany 

Green & 

Choi 

 الباحثون
 اخلطأ نوع

 Iع  معدل اخلطأ من النو  15.09% 58.40% 6.90% 34.57%
73.0c0% 85.63% 26.10% 21.95%  ع  معدل اخلطأ من النوII 
 جمموع معدل اخلطأ 37.04% 84.50% 92.53% 107.57%

Source : Busta, Bruce– Weinberg, Randy. Op.cit. 

في ارتفاع مدهش،  Green & Choiستثناء دراسة با –أن معدالت مجموع الخطأ ( 2-3) رقم يبين الجدول
، على الرغم من أن 1.44وجد أن معدل الخطأ المجمع تجاوز Loebbecke &Steinbartكما ان دراسة 

 .الخطأ يوفر معيار لقياس فعالية إجراءات المراجعة التحليلية هذا االرتفاع في معدل

 املعلومات ادلاخلية يف بيئة تكنولوجيا الرقابة 3.1

حيث تخلق أنظمة  ،التوسع في استخدام الحاسبات اآللية إلى زيادة االهتمام بالرقابة الداخليةأدى 
بيئة قد تساعد على ارتكاب العديد من المخالفات وانتشار فيروسات في تشغيل اإللكتروني للبيانات ال

مكانية سرقة المعلومات المحاسبية أو تغييرها دون ترك أثر ،الحاسوب، نظام ضرورة وجود  مما يتطلب ،وا 
رقابة جيد للرقابة الداخلية، أي أن االهتمام بأنظمة الرقابة الداخلية يزيد من حالة التشغيل االلكتروني 

 .للبيانات عنه في حالة التشغيل اليدوي
 .المعلومات في بيئة تكنولوجيا مفهوم الرقابة الداخلية 3.5.1

لى حماية النقدية باعتبارها هي أكثر أصول يهدف إ ،بدأ مفهوم الرقابة الداخلية بمفهوم ضيق
واتسع ولذلك تم وضع مجموعة من اإلجراءات والضوابط لمراقبة النقدية وحركة تداولها،  ،المؤسسة تداوال

الذي يهدف " الضبط الداخلي" فيما بعد لتكون في مجموعها ما كان يطلق عليه  اإلجراءاتنطاق هذه 
والتقليل من احتماالت األخطاء  ،سة وأصولها من السرقة والضياعبصفة رئيسة إلى حماية أموال المؤس

   1.والغش

                                                           
 .686، املراجعة الداخلية يف ظل التشغيل اإللكرتوين الدار اجلامعية ، ص )8001(ثناء على القباين، نادر شعبان السواح  1
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عداد  AICPAوقد اهتم مجمع المحاسبين القانونيين األمريكيين  اهتماما كبيرا بنظم الرقابة الداخلية وا 
، وقد عرفت لجنة إجراءات المراجعة التابعة لمجمع المحاسبين القانونيين التقارير عن مدى فعاليتها

اإلجراءات واألساليب التي تضعها بأنها خطة التنظيم وكل الطرق، "ية الرقابة الداخل  AICPAاألمريكيين 
وضمان دقة وصحة المعلومات  ،المؤسسةوالتي تهدف إلى المحافظة على أصول  ،المؤسسةإدارة 

وبالسياسات  ،م العاملينالمحاسبية وزيادة درجة االعتماد عليها وتحقيق الكفاءة التشغيلية والتحقق من إلتزا
    1."اإلدارية التي وضعتها اإلدارة

ويتضح من التعريف السابق أن هناك أربعة أهداف للرقابة الداخلية، كما أن مفهوم الرقابة الداخلية 
بل اتسع ليشمل على العديد من الجوانب المحاسبية  ،ال يقتصر فقط على نظام الضبط الداخلي

 .لتي تضمن تحقيق األهداف السابقةواالقتصادية واإلدارية ا

 :ويمكن وضع تعريف للرقابة الداخلية كمايلي

الرقابة الداخلية عبارة عن مجموعة السياسات واإلجراءات المتكاملة والتي تضعها إدارة المؤسسة 
عن متابعة تنفيذها، من خالل العاملين لديها وذلك لتوفير تأكيد معقول بتحقيق أهداف ؤولة مسوتكون 

 :مؤسسة الموضوعية بمعرفة إدارة المؤسسة من قبل وتهدف إلى تحقيقال

 حماية موارد المؤسسة من سوء االستخدام؛ 
 إمكانية االعتماد على التقارير والقوائم المالية؛ 
  المؤسسة؛تحقيق الكفاءة والفاعلية على مستوى كافة أنشطة 

 إطار تقديم الحديثة المهنية اتاإلصدار  حاولت ،التوسع في استخدام الحاسبات اآلليةوفي ظل 
 الرقابة لنظام الحسابات مراجع فهم وعلى ،الداخلية الرقابة على المعلومات تكنولوجيا تأثير لتوضيح
 استخدام عن الناجمة والمخاطر للمنافع وصف مع الرقابة لخطر الحسابات مراجع تقييم وعلى الداخلية
  .الداخلية الرقابة نظام على المعلومات تكنولوجيا بها ثرتؤ  التي الكيفية وبيان المعلومات، تكنولوجيا

 بإصدار معيار المراجعة األمريكي رقم AICPA قام المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيينوقد 
(SAS No.94)  تدقيقأثر تكنولوجيا املعلومات على اهتمام مراجع احلسابات بالرقابة الداخلية عند "بعنوان 

بشأن جمع األدلة الكافية في ظل بيئة األعمال االلكترونية، ولقد تم  ،2441وذلك في مايو  "القوائم املالية

                                                           
 44سابق، ص عبد الوهاب نصر،وآخرون، مرجع   1
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لفت االنتباه إلى الظروف التي تدعو إلى ضرورة تصميم نظام الرقابة على عمليات التشغيل والمعالجة 
 1.االلكترونية للمعامالت والبيانات

لوجيا المعلومات على الرقابة الداخلية، على أثر تكنو  (SAS No.94) 40وقد ركز المعيار رقم 
وعلى كيفية قيام المؤسسة  من التقدير المطلوب لخطر الرقابةولفهم مراجع الحسابات لها بما يتضمن ذلك 

 .بخلق وتسجيل وتشغيل والتركيز على العمليات المالية

 الرقابة الداخلية في بيئة تكنولوجيا المعلومات مكونات نظام  3.5.1

يق في بيئة تتم فيها المعامالت من خالل الحاسوب، يجب أن يتفهم المدقق جهاز عند التدق
الحاسوب والبرامج المستعملة وأنظمة التشغيل بصورة كافية للتخطيط للمهمة، حيث يجب أن يجمع 

الرقابة  أساليبتختلف المعلومات المناسبة لخطة التدقيق في بيئة يتم فيها معالجة البيانات إلكترونيا، و 
ال يوجد اختالف بين ، كما الداخلية في بيئة الحاسب عنها في بيئة التشغيل اليدوي للبيانات المحاسبية

هذه األهداف يتطلب أن يشتمل ، ولتحقيق أهداف الرقابة الداخلية في بيئة الحاسب عنها في النظام اليدوي
 :خصائص اآلتيةنظام الرقابة الداخلية على مجموعة متنوعة من أنواع الرقابة تتصف بال

 ؛ء عند أقرب نقطة في دورة التشغيلاالكتشاف المبكر بقدر اإلمكان لألخطا 

 ؛موح به للنظام ولملفاته وسجالتهمنع أي استخدام غير مس 

 ؛المنطقي وتوافر المعايير الجيدة التبسيط بقدر اإلمكان ولكن مع الشمول والتكامل 

جراءات الرقابة العامة و إجراءات ما هإلى قسمين رئيسيين إلجراءات حيث يمكن تقسيم ا الرقابة ا 
 .على التطبيقات

 

 

 

 
                                                           

 24سابق، ص الرجع نفس امل  1
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  .الرقابة العامة 3.3.5.1

، وهي تتعلق حيث أن وجودها يعني الوقاية من حدوث األخطاء ،هي رقابة مانعة في طبيعتها
به دور من حيث إدارة الحاسوب واقتنائه وحمايته، وبالتالي فإن دور هذه الرقابات يش بجميع التطبيقات 

البيئة الرقابية بالنسبة لنظام الرقابة الداخلية، ولذلك فإن هذا النوع من الرقابات يهدف إلى ضمان تطوير 
  1. وتنفيذ التطبيقات بصورة مناسبة وضمان تكامل ملفات المعلومات والبرامج وعمليات الحاسوب

 : سية وهيفئات رئي أربعإلى  وبات الرقابة العامة في بيئة الحاسُتصنف إجراء

 الرقابة التنظيمية 

 التوثيق 

 رقابة األجهزة والبرامج 

  ضوابط الرقابة على أمن الملفات والبيانات والبرامج 
 .لرقابة التنظيميةا .3

تتعامل أساليب الرقابة التنظيمية مع مواضيع اإلدارة والتنظيم واإلشراف فيما يتعلق بتعيين الموظفين 
عداد الوصف الوظيفي وتقييم أداء العاملين وتدريبهم سير خبراتهم، والتحقق من مؤهالتهم،  تهم الذاتية وا 

والتبديل الدوري في الوظائف، واإلجازات اإلجبارية وضبط التعامل مع الموردين وتوقيع العقود معهم، 
 . إضافة إلى إعداد الموازنات المالية والتقديرية والخطط السنوية

، اب من األمور الهامة جدو ئم بين المهام في بيئة الحاسالتنظيمي أو الفصل المال االستقاللعملية 
 :ب وهماو ُتوجد طريقتان للفصل بين المهام في بيئة الحاسحيث 

 :فصل المسؤوليات بين األقسام . أ

تقوم بتلبية احتياجات كافة اإلدارات  ،إن إدارة التشغيل اإللكتروني للبيانات هي إدارة خدمية
قسم الحاسب وبين  بالفصل بين األقسامالمسؤوليات بين فصل بقصد يو الوظيفية األخرى في المؤسسة، 

، ومن ثم يجب أن تكون هذه اإلدارة مستقلة األقسام التشغيلية األخرى المستفيدة من خدمات قسم الحاسب
مسئواًل عن أقسام أخرى سمح لمن يعمل في قسم الحاسب أن يكون يال عن اإلدارات الوظيفية األخرى، و 

                                                           
 444ص . على عبد القادر الذنبيات، مرجع سابق  1
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ال ُيسمح له بأن ُينشئ أي تغييرات ، إضافة أنه ال ُيسمح له بالتصريح بالعمليات، كما (مخازن، الالنقدية)
 في الملفات الرئيسية أو إجراء تعديالت على مخرجات الحاسب

 .الفصل بين المسؤوليات داخل قسم الحاسب . ب

اج النتائج لة عن تشغيل البيانات واستخر و إدارة الحاسب اإللكتروني هي الوحدة اإلدارية المسؤ 
المطلوبة، وتنبع أهمية هذه اإلدارة في ضمان سالمة البيانات المحاسبية، لذلك ينبغي تنظيم هذه اإلدارة 
بصورة مناسبة توضح مراكز السلطة والمسؤولية، وحدود اختصاص كل مركز وظيفي، هذا وال يوجد شكل 

لمشروع، ومدى تكامل النظام إدارة الحاسب اإللكتروني، حيث يتوقف ذلك على حجم اواحد لتنظيم 
  .اإللكتروني نفسه

برامج الحاسوب وملفات البيانات ال يمكن تعديلها دون استخدام معدات الحاسوب،  ومن الواضح أن
ولكن إحداث تغيرات لن تترك دليال ملحوظا، لذلك ينبغي تنظيم قسم نظم المعلومات بشكل يمنع الموظفين 

ويتحقق ذلك من خالل وضع حدود  ،والبرامج أو ملفات البياناتات من الوصول غير المالئم إلى المعد
. واضحة للسلطة والمسؤولية، فصل الوظائف، والتحديد الدقيق للواجبات بالنسبة لكل موظف ضمن القسم

ويختلف تنظيم قسم المعلومات تبعا الختالف الشركة من حيث تحديد الرئيس الذي يخضع له القسم، 
 .م األخرى، والمسؤوليات ضمن القسموالعالقات مع األقسا

 1:ظمة بشكل جيد يجب أن يتضمن الفصل التالي للمسؤولياتفعند نظم المعلومات المن

 يجب أن يشرف مدير نظم المعلومات على سير العمل في القسم، وعندما  :إدارة نظم المعلومات
 .حاسوبيكون المراقب هو الرئيس فينبغي أال تكون له عالقة مباشرة بعمليات ال

 فبعد تحديد أهداف  ،محللو النظم هم المسؤولون عن تصميم نظام المعلومات :تحليل النظم
 .ومتطلبات األقسام المستخدمة للحاسوب، ويقررون أهداف النظام وطرق تحقيقها المؤسسة

 انطالقا من المواصفات التي قام محللو النظم بوضعها يقوم مبرمجو التطبيقات  :برمجة التطبيقات
وبعد ذلك يختبرون البرنامج إلزالة  ،صميم ثم كتابة البرنامج بلغة الحاسوب وأدوات البرمجياتبت

 .األخطاء والخطوة األخيرة هي تجهيز الوثائق الضرورية المرافقة للبرنامج
 دارة قاعدة البيانات ورقابة  :إدارة قاعدة البيانات يكون مدير قاعدة البيانات مسؤوال عن وضع وا 

 .استخدامها
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 وهو الشخص الذي يقوم بتحويل البيانات من المستندات األصلية إلى : إدخال البيانات
األسطوانات أو الشرائط الممغنطة، وعادة ما يتم تعديل البيانات في أنظمة االتصال االلكتروني 

وباستعمال وصالت االتصاالت البعدية مما  ،ومعالجة البيانات فورا من قبل المستخدم ،المباشر
 .بالتحديث الفوري لملفات الحاسوب يسمح

 المركزية وفقا لتعليمات  ومراقبة أجهزة الحاسوببتشغيل يقوم مشغلو الحاسوب  :تشغيل الحاسوب
 .ويعتبر فصل البرمجة عن تشغيل الحاسوب مهما من أجل تحقيق رقابة داخلية فعالةمعيارية، 

 هو حماية برامج الحاسوب والملفات  ،الهدف من وجود مكتبة الملفات :مكتبة البرامج والبيانات
ستخدام أو التعديل األصلية وأشرطة العمليات وغير ذلك من السجالت من الضياع والتلف واال

وللتأكد من كون الرقابة كافية يقوم المسؤول عن هذه المكتبة بنظام تدقيق  غير المرخص به،
 .للتأكد من توافر الملفات والبرامج لألشخاص المرخص لهم ،رسمي

 تقوم مجموعة رقابة البيانات في قسم نظم المعلومات بمراجعة واختبار جميع  :رقابة البيانات
إجراءات إدخال البيانات ومراقبة المعالجة بالحاسوب، ومراجعة تقارير االستثناءات، واالهتمام 

 االستثناءات التي وجدها الحاسوب، ومراجعة وتوزيع جميع مخرجات الحاسوب، بإعادة معالجة
 .كما تقوم هذه المجموعة أيضا بمراجعة سجل تدخالت المشغل

 اختصاصيو االتصاالت البعدية مسؤولية الحفاظ على شبكات يتولى  :االتصاالت البعدية
الحاسوب ضمن الشركة وتحسينها، حيث يراقبون الشبكة بحثا عن مؤشرات تدل على وجود 

 .نظام الحاسوب عبر الشبكةغير المالئمة إلى مشاكل، بما فيها محاوالت الدخول 
 يكون مبرمجو النظم مسؤولون عن تتبع مواضع الخلل في نظام التشغيل قيد  :برمجة النظم

االستخدام وتصحيحها، وترقية النظام عندما تتوفر إصدارات أحدث البرمجيات والتعامل مع برامج 
ا يؤدي إلى ظهور بعض مم ،تطبيقات النظام عندما ال تنسجم برامج التطبيقات مع نظام التشغيل

  المشاكل 
  .إجراءات التوثيق .3

يقصد بتوثيق النظام الوصف الكتابي، وخرائط التدفق، ونماذج المستندات والتقارير، وأي وسائل 
والغرض منه هو التأكد من أن  ،أخرى للتعريف بأهداف ومالمح نظام المعلومات والطريقة التي يعمل بها

كما يساهم في تقديم  ،ل من برامج الحاسب اآللي والوثائق المرتبطة بهاالعميل يراقب على نحو مالئم ك
توصيف إجمالي لنظام الحاسوب في شكل مخططات تدفق النظام، ووصف طبيعة المدخالت والعمليات 

ا عادة مسؤوليات إدخال البيانات، وأداء المهام الرقابية، وتصحيح و والمخرجات، كما انه يقوم بتحديد 
 .ات المغلوطةمعالجة البيان
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ن وجود مثل هذه اإلجراءات يحقق أهداف متعددة منهاو   1: ا 

والتأكيد لإلدارة بأن سياستها  ،مساعدة اإلدارة في فهم نظام معالجة البيانات بطريقة واضحة . أ
 ؛المرسومة  يتم تنفيذها بدقة

 ؛مساعدة المدققين في دراسة أنظمة الرقابة الداخلية المحاسبية . ب
درا يمكن الرجوع إليه عند اللزوم، ظمة وكذلك المبرمجين على اعتبارها مصمساعدة محللي األن . ت

عادة النظر بالنظم والبرامج الحالية  ؛وا 

 :في بيئة الحاسب توجد خمس فئات للتوثيق وهي

مثل العمليات التي ُيؤديها النظام، معايير  ؛وهي الخطة الرئيسية للنظام ككل :توثيق اإلجراءات .1
 .إعداد البرامج، إجراءات االختبارات، معايير تشغيل الحاسب، معايير األمن تحليل النظم، معايير

ويشتمل على خرائط  ،مثل دليل المستخدم والذي يصف الغرض من نظام التشغيل :توثيق النظام .2
جراءات  تدفق النظام، وصف المدخالت، وصف المخرجات، رسائل األخطاء، وقوائم الرقابة، وا 

 .ئق هامة لمحللي النظم وللمراجعين ولمستخدمي النظاموهي وثا. تصحيح األخطاء
ويشتمل على خرائط  ،مثل دليل تشغيل البرامج والذي يصف الغرض من البرنامج :توثيق البرامج .3

تدفق البرنامج، جداول القرار، قوائم البرنامج، مالمح الرقابة، شكل المدخالت والمخرجات، نتائج 
 .وهي وثائق هامة للمبرمجين. لاختبار البرنامج، وتعليمات التشغي

ويتضمن  ،مثل دليل التشغيل والذي يستخدمه المسئول عن تشغيل الحاسب :توثيق العمليات .0
تعليمات تشغيل البرنامج، وملفات المدخالت، والمخرجات المطلوبة، ووحدات التخزين التي ُتوجد 

جراءات اإلعداد للتشغيل، واإلجراءات الواج في حالة وجود  إتباعهاب عليها هذه الملفات، وا 
 .وهي وثائق هامة لمشغلي أجهزة النظام. مشاكل في التشغيل، والزمن المقدر للتشغيل

مثل قاموس البيانات والذي يحتوي على تعريف لكل عنصر من عناصر البيانات  :توثيق البيانات .5
وهي  ،ة البياناتللبيانات في نظام قاعدالمستخدمة في النظام، كما يصف المنظور الكلي والجزئي 

  .وثائق هامة إلدارة قاعدة البيانات
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  .األجهزة والبرامجعلى  الرقابة .1

كافية لحماية المعدات والملفات والبرامج من يجب أن يحتوى كل نظام حاسوب على رقابة أمنية 
الضياع والتلف ووصول أشخاص غير مرخص لهم إليها، منها أن يقوم المستخدم بإدخال اسم وهوية 

  1. المستخدم وكلمة السر ليتمكن من الوصول إلى النظام، ويجب تغيير كلمات السر دوريا

 :ومن وجهة نظر المدققين فإن رقابة نقل البيانات الهامة تتضمن ما يلي

 يقوم الحاسوب بمعالجة البيانات ونقلها على شكل انساق من البيت : اختبار التماثلBits  ، لذلك
عند الضرورة إلى كود الحرف المعين للتحقق  من صحة الكود الثنائي  خلية إضافةفمن الممكن 

  ؛التأكد من مصداقية المعلومات عند معالجتها أو نقلهالكل حرف عند التنقل داخل النظام بهدف 
 تخزن البيانات وتنقل مشفرة؛  :تشفير البيانات 
 حدى األشكال الشائعة لهذه التقن :تقنيات إشعار استالم الرسالة يات هو التدقيق بالصدى وا 

check-echo  ، والذي ترسل فيه الوحدة المتلقية رسالة تصادق على نقل البيانات إلى الوحدة
 ؛المرسلة

 تملكها الشركة ويمكن نقل البيانات عبر خطوط الهاتف التي تستأجرها أو  :الخطوط الخصوصية
نات ضمن قسم نظم المعلومات لكي تكون أكثر أمنا، ويجب أن يكون الوصول إلى البرامج والبيا

 ؛أيضا أمرا مراقبا بعناية
 ضوابط الرقابة على أمن الملفات والبيانات والبرامج   .4

ملفات والبرامج من األخطاء اليقوم نظام المعلومات المحاسبية االلكترونية على حماية أن يجب 
وني غير قابلة للقراءة بواسطة مدة، وترجع أهمية ذلك إلى أن ملفات الحاسب اإللكتر تععمدة وغير المتالم

عند اللزوم،  تاالنسان، بالتالي يجب أن يتم إنشاء أساليب الرقابة الالزمة لضمان إمكانية قراءة تلك الملفا
وقد يؤدي انقطاع التيار الكهربائي أو مجرد سقوط االسطوانة إلى ضياع وفقد البيانات، وقد تتصف 

م يجب حمايتها من سوء االستخدام، كما أن عملية إنشاء ملفات ث ، ومنالبيانات المخزنة بالسرية العالية
أساليب وقائية تحمي تلك الملفات من الضياع أو سوء  إتباع األفضلالبيانات مكلفة للغاية، ولذلك من 

 .االستخدام

وقد ترتب على استخدام النظم اآللية نمو في جرائم الحاسبات، وقد أصبحت تلك الجرائم شائعة 
يؤدي إلى  خصوصا في الدول المتقدمة، وتتمثل تلك الجرائم بالسرقة، التخريب أو التحريف، مما ومتداولة
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قد يكون مرتكبي الجرائم من العاملين في الشركة،  األمر مؤسسة والعاملين بها، وفي حقيقةأضرار بالغة لل
أنه ال يوجد نظام  بالذكر وقد يكونوا دخالء على الشركة قادرين على اختراق نظام معلوماتها، ومن الجدير

تماما، بذلك نقصد بأمن المعلومات في هذه الحالة هو تقليل احتماالت حدوث  خطاراألهذه  أمني يمنع
  1.والتهديدات إلى أقل حد ممكن األخطاءتلك 

 : ومن إجراءات أمن الملفات والبيانات مايلي

بعيدا عن ، هذه النسخ في مكان آخرعلى أن يتم االحتفاظ ب ،إعداد نسخ احتياطية للملفات الهامة . أ
 التشغيل االلكتروني؛ مكان مركز

التأمين على النظام االلكتروني من مخاطر السرقة والحريق والتخريب، ووضع الملفات والنسخ  . ب
بمولودات  واالحتفاظاالحتياطية في مكان مناسب مستقل تتوفر فيه عناصر الحماية المناسبة، 

تباعان البيانات أو ارتكاب أخطاء عند انقطاع التيار الكهربائي، ع فقدكهربائية احتياطية لمن  وا 
 2.إجراءات دقيقة للتخلص من المخلفات 

يجب وجود مكتبة تهدف إلى حماية البرامج والملفات الرئيسية، والشرائط التي تحتوى على  . ت
أن  تفاصيل العمليات والسجالت األخرى، على أن تكون في عهدة أمين مكتبة مسؤول، ويجب

يكون االتصال بالبرامج والملفات مقصورا على األشخاص المصرح لهم بذلك، وذلك لحماية هذه 
الملفات من الضياع أو التعديل أو االستخدام غير المصرح به، ويجب عدم تسليم البرامج 
وملفات البيانات إلى مشغلي األجهزة إال طبقا لجدول التشغيل الجاري، ويجب عدم تسليمها ألي 

آخر إال بناء على تصريح خاص، ويجب على أمين المكتبة االحتفاظ بدفتر يسجل فيه  شخص
  3.استخدامات الملفات والبرامج

  .الرقابة على التطبيقات 3.3.5.1

على تلك األساليب المستخدمة في نظم المعلومات  ،يطلق مصطلح أساليب الرقابة على التطبيقات
وظائف خاصة يقوم بأدائها قسم معالجة البيانات إلكترونيا، وتهدف المحاسبية االلكترونية، وهي تتعلق ب

هي رقابة ف 4وا عداد التقارير،إلى توفر درجة تأكد معقولة من سالمة عمليات تسجيل ومعالجة البيانات 
التي تم  مكتشفة ومصححة في طبيعتها ، حيث أنها تكتشف األخطاء بعد حدوثها وتتأكد من أن األخطاء
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يتمثل الهدف العام لرقابة التطبيقات في التحقق من أن العمليات مصرح بها ، و تم تصحيحهااكتشافها قد 
 .وأنه تم تسجيلها وتشغيلها والتقرير عنها بالدقة المطلوبة

أساليب الرقابة على : وتقسم غالبا أساليب الرقابة على التطبيقات إلى ثالث مجموعات وهي 
 .البيانات وأساليب الرقابة على المخرجات المدخالت، أساليب الرقابة على معالجة

 .أساليب الرقابة على المدخالت .3

د معقولة من صحة اعتماد البيانات، ومن سالمة تحويلها بصورة تمكن يتهدف إلى توفير درجة تأك
الكمبيوتر من التعرف عليها، ومن عد فقدانها أو اإلضافة إليها أو حذف جزء منها أو طبع صورة منها أو 

 1.تعديالت غير مشروعة في البيانات المرسلة عمل أي

  .أساليب الرقابة على معالجة البيانات .3

تعتبر من أهم أنواع الرقابة على الحاسوب، وبدون هذا النوع من الرقابة فإن المؤسسة تتعرض 
لخسائر جسيمة نتيجة للتشغيل غير الصحيح، وصعوبة اكتشاف الفشل واالنحرافات، ولهذا يجب التأكد 

والتأكد من أن  ،أن إجراءات التشغيل الموضوعة من قبل اإلدارة قد تم تطبيقها بصورة كاملةمن 
ة ومخولة من قبل سلطة لها حق المعلومات التي تم تشغيلها صحيحة، سجلت في الوقت المناسب، كامل

 2.ويلالتح

  .أساليب الرقابة على المخرجات .1

ومات وعدم لوكذلك تشمل الحفاظ على سرية المع تمثل دقة ومعقولية المعلومات التي تم تشغيلها،
ولين والمخولين باستالمها، واألخطاء في المخرجات تكون نتيجة منطقية لألخطاء ؤ مسالتوزيعها إال إلى 

 3 .أو االنحرافات في مرحلتي المدخالت والتشغيل

شمولية هو تأكيد صحة و  ،الرقابة على التطبيقات يتضح من ذلك أن الهدف الرئيسي ألساليب
 األشخاصال توزع تلك البيانات التي تمت معالجتها إال على  هوان ،عمليات معالجة البيانات المحاسبية

 المصرح لهم بتداولها
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 ،وتعد غالبية أساليب الرقابة على التطبيقات أساليب وقائية أكثر من كونها رقابة بالتغذية العكسية
يمثل  إذيصعب اكتشافها في غياب مثل هذه األساليب، ويضمن العديد منها هدف اكتشاف األخطاء التي 

ذلك عامال هاما في ظل النظم االلكترونية حيث يفقد عنصر الفراسة والفطنة البشرية وقدرة اإلنسان على 
 .الحكم على أهميته في ظل هذه النظم

    التدقيقمعلية  أ داءمشالكت اس تخدام احلاسوب يف  3.1

مات المحاسبية في عملية صنع القرارات في المؤسسة إلى أدت الحاجة إلى سرعة ودقة المعلو 
األمر الذي رافقه ظهور مشكالت جديدة متعلقة بعملية الرقابة على  ،ضرورة التوسع في استخدام الحاسوب

الذي بات  المدققالبرمجيات والتجهيزات، وقد كان لهذه البيئة الجديدة األثر الكبير على أسلوب عمل 
ذه النظم وبالمشكالت الناجمة عنها، وبأحدث اإلجراءات واألساليب المستخدمة في مطالبا باإللمام به

التأكيد من سالمتها وتوفر اإلجراءات الكافية لضمان عملها بشكل مالئم األمر الذي أضاف صعوبات 
 .  جديدة أمامه لدى القيام باختبارات المراجعة

 .المشكالت العامة لنظم الحواسيب 3.6.1

تلك المشكالت التي تترافق مع جميع  التدقيقالت العامة الستخدام نظم الحواسيب في يقصد بالمشك
 :نظم الحواسيب بغض النظر عن المستوى التكنولوجي لهذه النظم، ومن أهم هذه المشكالت مايلي

  .اختفاء السجالت والمستندات المادية 3.3.6.1

جيا المعلومات مقارنة بالنظم تعتبر هذه المشكلة من ابرز المشكالت التي فرضتها بيئة تكنولو 
حيث أصبحت المجموعة المستندية والدفترية تتخذ شكال جديدا، ففي ظل نظم التشغيل باستخدام  ،اليدوية

الحاسبات االلكترونية، تتم عمليات تسجيل وحفظ البيانات المحاسبية باستخدام النبضات 
أو على أشرطة وأسطوانات ممغنطة  ،بفي الذاكرة الرئيسة للحاس  Electronic Impulseااللكترونية

أو  إضافة، وبالتالي أصبحت البيانات المحاسبية غير مرئية، وغير قابلة للقراءة كما يمكن تغيير أو 1خارج
حذف أي بيانات دون ترك أثر يدل على حدوث العمليات، مما أدى إلى سهولة ارتكاب جرائم 

الحاسوب
Computer Fraud  وصعوبة اكتشافها. 
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  .التدقيقت مسار عملية مشكال 2.1.6.3

عملية تتبع البيانات والعمليات من مصدرها   Audit Trialالتدقيقأو سند  التدقيقيقصد بمسار 
  1.وصوال إلى نتائجها أو العكس، بمعنى البدء من النتائج النهائية للعملية واالنتهاء بمصدرها

التشغيل، الرموز، التركيب  أن كل من البرامج، سجالت تعديالت البرامج، نظام  Weberويرى 
، التدقيقالهامة في مسار عملية  األجزاءالمعماري لمبنى الوحدات اآللية، وبرامج المنفعة كلها تعتبر من 

 2 .حيث يتحدد من خاللها طرق تشغيل البيانات

تختلف بحسب درجة أتمتة النظام المحاسبي  التدقيقدرجة تأثير الحاسوب على مسار عملية تعتبر 
قد ال يتأثر  التدقيقفإن مسار عملية  ،تخدم، فإذا كان الحاسوب يستخدم لألغراض الحسابية فقطالمس
أما في حال استخدام النظم الحديثة  ،خصوصا إذا كانت المؤسسة تحتفظ بالمستندات والسجالت ،كثيرا

من عدة مشكالت سيعاني  التدقيقفإن مسار  ...مثل نظم قواعد البيانات أو التشغيل الفوري أو الشبكات
 3 :وانقطاعات ترجع للعوامل التالي

  أو ألنها ترد بشكل  اإلدخالعدم وجود المستندات األصلية بسبب التخلص منها بعد عملية
 رقي عن طريق البريد االلكتروني؛الكتروني غير و 

  يةالتخزينية على األقراص الحاسوب زمنية معينة لالستفادة من المساحةالبيانات بعد فترة حذف، 
 لى تتبع مسار العمليات ومالحظتها؛غير قادر ع المدققبالتالي فإن 

 إذ يتم  ،ال يقوم النظام الحاسوبي بإعداد دفاتر يومية بالشكل المادي الملموس والمعروف تقليديا
 اإلدخال مباشرة إلى دفتر األستاذ؛

 انات غير مرئية، حاسوبية وقواعد بيملفات  يتم تخزين البيانات ضمن أقراص ممغنطة على شكل
 ؛المدققوبالتالي يصعب مالحظتها ومشاهدتها عينا بواسطة 

 التشغيل كونها تتم داخل الحاسوب؛ ال يمكن مشاهدة تتابع مراحل عمليات 

خاصة في ظل نظم الحاسبات المتقدمة، يعد  للتدقيقتصميم سند جيد  أنمما سبق إلى  نستخلص
ال يمكن أن يأتي إال عن الفهم الواعي  التدقيقد لمسار مهمة شاقة أو أكثر تعقيدا، فالتصميم الجي

فسده تة، كيفية استخدامه، الوظائف المطلوبة إلعداده وتدعيمه، طبيعة ومصدر األخطاء التي تلطبيع
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وتعيبه، وأنواع اإلجراءات التصحيحية التي يمكن إجراؤها عندما تقع مثل هذه األخطاء، ويؤدي غياب سند 
 .لى صعوبة تتبع العمليات ومن ثم صعوبة اكتشاف جرائم الحاسوبإيئة الحاسوب المراجعة الجيد في ب

   .سهولة الغش وارتكاب الجرائم  1.3.6.1

يقصد بالغش وجرائم الحاسوب في مجال الحاسبات االلكترونية التالعب في برامج الحاسب من 
ئر بالتنظيمات التي خالل التالعب في ملفات البيانات، التشغيل، المعدات ويؤدي ذلك إلى إلحاق خسا

 1.يقع الغش في مجال استخدامها للحاسبات

ويتميز الغش في مجال الحاسبات االلكترونية من وجهة نظر مرتكبيه بخصائص ال تتوافر في ظل 
 :النظام اليدوي، وتتمثل هذه الخصائص في اآلتي

 سهولة ارتكاب الغش في ظل استخدام الحاسبات االلكترونية؛ 
 ع الغش في ظل استخدام الحاسبات االلكترونية؛صعوبة اكتشاف وتتب 
 يحقق الغش في بيئة الحاسوب عائدا مغريا لمرتكبه مما يشجعه على ارتكابه؛ 

وبالتالي فإن استخدام الحاسوب في تشغيل البيانات المحاسبية قد ترتب عليه طرقا حديثة في 
لحد من هذه الحاالت من خالل بناء الغش، تتميز بسهولة التنفيذ وصعوبة الكشف عنها، إال انه يمكن ا

 .نظام جيد للرقابة الداخلية

 :2يعرف فيروس الحاسبات بأنه برنامج يتميز باآلتي. الفيروسات 4.3.6.1
  األخرى؛القدرة على تعديل البرامج، وذلك من خالل إدماج برامج الفيروس مع البرامج 
  إجراء التعديالت في العديد من البرامج؛القدرة على 
  ؛الشرعية على التعديالت التي حدثت على البرامج ضفاءإالقدرة على 
  على البرامج التي سبق و أن عدلها من قبل؛ اإلضافيةالقدرة على منع التعديالت 

ويتم التفريق بين الغش والفيروسات في بيئة الحاسوب، من خالل الهدف منهما، فالغش عادة يكون 
ئه، في حين أن نقل الفيروسات قد ال يكون متعمدا أو متعمد ويهدف مرتكبه إلى تحقيق عائد مادي من ورا

  .بغرض تحقيق عائد مادي من ورائه، فقد تنتقل للنظام من خالل وسائط مصابة بالعدوى
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ألن أساليب الحماية الموجودة ال يوجد حل جذري لهذه المشكلة، بأنه   من الفقرات اعاله نستخلص
يصعب التنبؤ بما سيظهر الحقا من فيروسات جديدة، و  ،تكون ضد الفيروسات المعروفة في وقت معين
وتوعية العاملين لمخاطر هذه  ،النسخ االحتياطي إجراءاتإال أنه يمكن احتواء هذه المشكلة من خالل 

في حواسيب المؤسسة، كما أنه هناك ضرورة  وعدم السماح لهم باستخدام أقراصهم الخاصة ،المشكلة
  .روسات وتحديثها بشكل دوري للتغلب على الفيروسات الجديدةلشراء برمجيات خاصة بمكافحة الفي

 مشكالت العاملين في نظم المعلومات المحاسبية 5.3.6.1

يتم تشغيل نظم المعلومات القائم على الحاسبات االلكترونية من خالل مجموعة من العاملين هم 
فات، المسئولون عن إدخال معدو البرامج، القائمون بالتشغيل، أمناء مكاتب البرامج والمل محللو النظم،

ورقابة إدخال البيانات، والمديرون، ولهؤالء العاملين مشاكلهم الخاصة التي تعمل على زيادة حدة حاالت 
 1: الغش وفيروسات الحاسبات ، ومن أهم المشكالت ما يلي

 ل أو الفشإلى وقوع أخطاء في التشغيل،  يؤدي نقص خبرة العاملين في مجال التشغيل االلكتروني
أو عدم القدرة على اكتشاف جرائم الحاسوب، ومن ناحية أخرى  ،في تخزين واسترجاع البيانات

يتمثل في زيادة قدرتهم على الوصول غير  ،فإن ارتفاع مستوى خبرة هؤالء العاملين له تأثير سلبي
ثم  المصرح به للنظام من خالل استغالل نقاط الضعف الموجودة في نظام الرقابة الداخلية، ومن

 .ارتكاب جرائم الحاسوب التي عادة ما يصعب اكتشافها
  داخل التنظيمإن معظم مرتكبي حاالت غش الحاسوب هم من. 
  االسطوانات غالبا ما يتسبب العاملون في نظم الحاسوب بانتشار الفيروسات، من خالل تبادلهم

  .لمؤسسةفيما بينهم مما يساعد على انتقال الفيروسات عبر شبكة حواسيب ا المرنة
 إن العاملين السابقين بالنظام والذين تم نقلهم إلى مواقع أخرى وال يزالون يحتفظون بكلمات السر، 

 .يمكنهم الوصول غير المصرح به للنظام، وارتكاب حاالت الغش أو نقل الفيروسات

 .المشكالت المتعلقة بنوعية نظم الحواسيب المستخدمة 3.6.1

مجال االتصال وتشغيل البيانات عن بعد، إلى خلق نظم متقدمة تعمل أدى التقدم الفني الكبير في 
على تلبية احتياجات المستفدين بسهولة وسرعة، إال أنها نظم معقدة أدت إلى خلق العديد من المشاكل، 
سواء في مجال الرقابة عليها أو مجال مراجعة البيانات الناتجة عنها، مما كان له أثر كبير في زيادة حدة 
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م الحاسبات، وأهم هذه النظم نظم قواعد البيانات، نظم التشغيل عن بعد ونظم شبكات الحاسبات، جرائ
 .ونظم التشغيل الفوري للبيانات

 .المشكالت المتعلقة بنظم الحواسيب الشخصية 3.3.6.1

قد تم اختراع الحاسبات الصغيرة بغرض تلبية احتياجات اإلدارة المتزايدة لتشغيل البيانات بصورة ول
 1:، وأكثر مرونة، وبأقل تكلفة ممكنةـ إال أن هذه النظم تنطوي على العديد من المشكالت أهمهامباشرة

 ل البيئة غير الرسمية لهذه النظم؛ضعف عناصر الرقابة الداخلية في ظ 
 سبب استخدامها للبرمجيات الجاهزة؛إن هذه الحواسيب أكثر عرضة للفيروسات ب 
  تفتقر إلى نظام قوي لكلمات السر؛ هذه الحواسيبإن البرمجيات الجاهزة المستخدمة في 
 حواسيب ال يقدم مسار جيد للتدقيق؛إن التصميم الفني لهذه ال 
 واسيب بغرض ارتكاب جرائم الحاسوب؛سهولة تبديل أجزاء من هذه الح 
 ؛غالبا ما تعتمد الحاسبات الصغيرة على االسطوانات المرنة والتي تسهل نقلها وسرقتها 

مشكالت أكثر حدة في حال استخدام هذه النظم ضمن شبكات  ؛المشكالت ويضاف إلى هذه
األمر الذي يسمح بتشغيل البيانات عن بعد باستخدام تكنولوجيا االتصاالت وشبكات الحواسيب  ،االتصال

  2:من داخل المؤسسة وخارجها، ومن أهم هذه المشكالت

  ؛قعة جرائم الحاسوبإن سهولة االتصال عن بعد بهذه الشبكات أدى إلى زيادة ر 
  استخدام البريد االلكترونيE-mail  يد من فرصة ارتكاب جرائم الحاسوب؛في هذه الشبكات يز 
  زيادة عدد محطات العمل والتي تتكون كل منها من شاشة ولوحة مفاتيح ووسيلة لالتصال

 اناتكات يزيد من خطر الوصول غير المصرح به لملفات البيبفي هذه الش ،بالمشغل المركزي
 .والبرامج، باإلضافة إلى أن الحاسب الذي يعمل كخادم للشبكة عرضة لنفس هذه المخاطر

  حاالت نقص العاملين ذوي الخبرة في مجال التعامل مع البرامج التي تساعد على منع واكتشاف
 التالعب وفيروسات الحاسبات؛

  فر مقومات النظام تفتقر أغلب نظم الشبكات إلى التخصص وفصل المهام مما يعني عدم تو
  .الجيد للرقابة الداخلية األمر الذي يزيد من فرص ارتكاب جرائم الحاسوب
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  تتزايد تعمل نظم شبكات الحاسبات في ظل بيئة غير رسمية، مما يصعب الرقابة عليها، بالتالي
 .فرص ارتكاب جرائم الحاسبات

 
  المشكالت المتعلقة بنظم التشغيل الفورية  .3.3.6.1

يتم إدخال العمليات إلى الحاسب فور تحققها، ويتم تشغيلها للحصول على  في ظل هذا النظام
وفي ظل هذه النظم يتم تخزين البيانات على وسائل تخزين مباشرة، حتى يمكن الوصول إليها  .نتائج فورية

ة بسرعة عند الحاجة، وان كان لنظم التشغيل الفوري مزاياها إال أنها قد أدت إلى خلق بيئة يصعب الرقاب
وفيمايلي أهم المشكالت التي تسببها نظم التشغيل  ،عليها ما أدى إلى زيادة حدة مشاكل الحاسبات

 1:الفوري

  تسمح هذه النظم بوصول المستخدمين مباشرة إلى النظام دون االستعانة بمشغلي األجهزة مما
خطاء يعني غياب رقابة هؤالء على عمليات التشغيل األمر الذي يزيد من فرص ارتكاب األ

 .وعمليات الغش
  يتم في ظل هذه النظم تحديث الملفات الرئيسية دون استخدام أسلوب الرقابة الجماعي على

 .البيانات قبل تشغيلها، مما يزيد من إمكانيات الغش والتالعب
  البيانات مباشرة للنظام من خالل  إدخالفي ظل هذه النظم التي تستخدم شبكات الحاسوب، يتم

عن بعد ويتم تشغيلها بدون أية مستندات مؤيدة لذلك، مما يؤدي إلى اختفاء  وسائل االتصال
 .لهذه النظم التدقيقمسار 

 ة أخرى من األخطاءلقد يؤدي خطأ ما في إدخال البيانات للحاسب، إلى وقوع سلس. 
 المشكالت المتعلقة بنظم قواعد البيانات 1.3.6.1

 :ات فيمايليتتمثل المشكالت الناجمة عن استخدام نظم قواعد البيان

  يتم تجميع كافة البيانات في قاعدة بيانات واحدة، يمكن الوصول إليها من خالل إتباع نظام
من خالل  كلمات السر، وهذا يؤدي إلى زيادة خطر حاالت التالعب وفيروسات الحاسبات،

 .معرفة كلمات السر
  اتها، وصعوبة الحصول يؤدي إلى صعوبة فهمها وصعوبة فهم تدفق البيانزيادة تعقيد هذه النظم

 .على أدلة اإلثبات المادية، مما يزيد من فرصة ارتكاب جرائم الحاسبات
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  دخالتعقيد هيكل ملفات نظم قواعد البيانات يؤدي إلى صعوبة التعمق في هذه الملفات البيانات  وا 
جراء االختبارات المالئمة   .للتحقق من سالمتهاالمرغوبة وا 

 في  يراعىفيما لو تعرض للتلف بسبب عدوى الفيروسات ألنه  ناتصعوبة إعادة بناء قاعدة بيا
 .إعداد قواعد البيانات عدم التكرار

 ة من األخطاء يمكن ليكون لألخطاء تأثير كبير حيث أن وقوع خطأ واحد قد يؤدي إلى وقوع سلس
 .أن تستمر حتى تدمر قاعدة البيانات بالكامل

 ى الشك في دقة البيانات ويزيد من فرص ارتكاب تعدد المستخدمين لقاعدة البيانات يبعث عل
 .عمليات الغش ويعقد عمليات الرقابة عليها

، وال خلق مشكالت جديدة ذات أهمية  التدقيقخالصة القول أن استخدام الحاسوب في أداء عملية 
لذي األمر ا ،عند القيام باختبارات المراجعة المدققشك أن هذه المشكالت تضيف صعوبات جديدة أمام 

 .أن يستخدم ذكاءه وخبرته لحل هذه المشكالت المدققونتائجها، وعلى  التدقيقسوف يؤثر على أساليب 

 .املبيعاتمج  للتنبؤ حبكدعامة للمراجعة التحليلية السالسل الزمنية  مناذج  3.7

لقد أصبح االتجاه العام في البحوث والدراسات هو استخدام طرق القياس الكمية ووسائل االقناع 
صائية، وذلك لتحديد الخصائص وابراز االتجاهات العامة للظواهر وتحليل العالقات المتشابكة اإلح

والمتبادلة بين الظواهر على اساس موضوعي غير متحيز، وتعتبر السالسل الزمنية من بين أهم الوسائل 
 .ب العالقة السببية بين المتغيراتيامتعددة أهمها غاالحصائية وذلك ألسباب 

 ، فمن بين التعاريفالنموذجطرق إلى ماهية التنبؤ بالمبيعات سنحاول التعرف على مفهوم قبل الت 
 قياس يمكن حتى البحث محل الظاهرة تحكم التي للعالقات صياغة عن عبارةالتي جاءت بمهفوم النموذج 

 والتي ، رياضيةال األدوات تستعمل التي العالقات من مجموعة عن عبارة النموذج أن كما معامالتها،
 1.العالقات هذه ميكانيكية أو سلوكية لتوضيح تصاغ

 لمفهوم تعريف إيجاد واالقتصاد اإلدارة مؤلفي من العديد حاول: المبيعات بحجم التنبؤ ماهية 3.7.1
 :مايلي في ذكره يمكن ما المحاوالت هاته أبرز بين من ولعل المبيعات بحجم التنبؤ

                                                           
مؤسسة ملبنة احلضنة باملسيلة، : دراسة حالة( االختيار بني منوذج األحندار ومنوذج السالسل الزمنية يف التنبؤ)عات عاشور بدر،  آليات املفاضلة بني النماذج يف التنبؤ حبجم املبي  1

 804، ص (8064)،882-806، ص، ص (64)جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد
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 لخطة وتبعا مستقبلية، معينة فترة خالل مادية أو نقدية بوحدات المبيعات حجم تقدير به يقصد 
  العوامل من وغيرها واالجتماعية، االقتصادية الظروف من مجموعة في موضوعة تسويقية
 1.هاتبمبيعا التنبؤ يجري والتي وظروفها المؤسسة أوضاع عن الخارجية

  وتستطيع ترغب التي ةالمختلف والكميات األصناف تقدير المؤسسة مبيعات حجم بتقدير يقصد 
 2. السنوات من معين عدد خالل للبيع إتاحتها على المؤسسة

 فترات مدى على المنظمة منتجات على الكلي الطلب وتوقيت حجم تقدير هو الطلب بحجم التنبؤ 
 3.قادمة زمنية
 فترة خالل ما منتوج من بيعها يمكن التي للكمية تقدير عن عبارة المبيعات بحجم التنبؤ إذن

 .بالتغير تتسم عوامل تأثير تحت و مؤكدة غير ظروف ظل في مستقبلية
الطرق النوعية والطرق الكمية، وادماج كل من الطرق الكمية والنوعية : لطرق التنبؤصنفين  هناك 

4.عظمي من حيث الحصول على تنبؤ جيديمنح توقيت ا 
 

 : المبيعات بحجم التنبؤ أهمية  3.7.1
دارة ةاإلدار  د بها تسترش ؤشراتوم معلومات التنبؤ يتيح  دارة المبيعات وا   بشكل والعمليات اإلنتاج وا 

 عملية في والمؤشرات المعلومات تلك تفيد كما اإلنتاجية، واالستراتيجيات األهداف تصميم في خاص
 التي الزمنية الفترة أو الزمني األجل باختالف التنبؤ أهمية وتختلف .والعمليات اإلنتاج قرارات صنع

 :بحيث غطيهات
 :المدى طويل للتنبؤ بالنسبة  .1
 والتجهيزات المباني في االستثمارات قدرة معرفة وبالتالي الطلب أو المبيعات حجم تقدير 

 .الرأسمالية
  التغير ضوء على الخدمة تقديم مبنى أو اإلنتاجي وللمبنى للمصنع الالزمة المساحة تخطيط 

 المنتوج، وحدة وحجم العاملة، القوة وحجم اآلالت بعادوأ أعداد في المتوقع الفني أو التكنولوجي
 ويؤدي والهواتف، والحاسوب الراديو أجهزة مثل منتجات أحجام صغرت سنوات عدة مدى فعلى
 األداء ومواقع لمساحات المكاني التخطيط في تغيرات إلى المنتوج أو الطلب حجم في التغير
 .اإلنتاج عملية خالل اآلالت ينب أو بجوار المؤقت والتخزين االنتظار وأماكن

                                                           
  84ص  ،(6224)غداد،ب النشر، دار بدون العمليات، حبوث أساليب العزاوي، أمحد ابھالو عبد حممد  1
 93 ،ص،(6224) الثانية، الطبعة اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان  املؤسسة، اقتصاد صخري، عمر  2
  175 ص،   (1999) الرابعة، ،الطبعة النشر دار والعمليات،بدون اإلنتاج إدارة مصطفى، سيد امحد  3
 

 
4
 Rotela Jr., P., Salomon, F.L.R. and de Oliveira Pamplona, E. ARIMA: An Applied Time Series Forecasting 

Model for the Bovespa Stock Index. Applied Mathematics, 5, 3383-3391, (2014) P3384. 

http://dx.doi.org/10.4236/am.2014.521315 
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  المستخدمة اآلالت وخصائص يتناسب بما المحركة الطاقة من المناسبة األنواع أو النوع تحديد 
 .العمليات تكلفة ترشيد في ويسهم

  وطرق اآللية التجهيزات وخصائص الفنية التغيرات ضوء على ونوعا كما العاملة القوى تخطيط 
 .لآلالت تيالذا األداء ودرجة اإلنتاج

 :المدى وقصير متوسط للتنبؤ بالنسبة  .2
  عديدة شهورا األمر يتطلب وقد ة،يتقبلسالم الطلب مستويات يقابل بما اإلنتاج معدالت تحديد 

 .لذلك كاستجابة اإلنتاج عمليات أو اإلنتاجية الطاقات أو الطاقة لتغيير
 في المتوقعة المبيعات لمقابلة المنتج من المناسبة الكميات يهيئ بما اإلنتاج عمليات جدولة 

 .المحددة تهاتوقيتا
 حجم يختلف فقد اإلضافي، أو العادي المحدد الوقت في للعمل العمالة من االحتياجات جدولة 

 حجم اختالف يعني مما آلخر موسم أو فصل أو آلخر شهر من أو آلخر أسبوع من الطلب
 مداخل عدة استخدام يمكن وهنا للتغيرات، ةالمقابل العمالة زيادة أو خفض يجب لذا أيضا، المباع
 أو دائم أو مؤقت بشكل الموظف أو العامل خدمة إنهاء أو إضافية لساعات التشغيل مثل

 .مؤقتة عمالة بتعيين االكتفاء
  في األجل قصيرة التنبؤات تفيد وهنا القادمة، للفترات ونوعا كما المخزون من االحتياجات جدولة 

 اإلنتاج عمليات لتغذية المناسب والقدر وبالحجم المناسب، التوقيت في المخزن عناصر تهيئة
 .لجدولتها وفقا

 اإلنتاجية للوحدة المالية الموازنة تصميم أساس بالطلب الخاصة فالتنبؤات المالي التخطيط. 
 المبيعات على تشتمل وهي التشغيلية الموازنة وضع في الزاوية حجر المبيعات موازنة تعتبر"
 المبيعات موازنة وتعتبر ،المؤسسة إليرادات الرئيسي المصدر تعتبر التي القادمة الموازنة لفترات يةالتقدير 
 البيع ومصروفات الصناعية والمصروفات واألجور والمشتريات والمواد اإلنتاج موازنة إعداد أساس هي

 بالمبيعات التنبؤ في لدقةا مدى على كبير حد إلى يتوقف الموازنات نظام في النجاح أن ويالحظ والتوزيع
 1.األم بالموازنة المبيعات موازنة على يطلق ما عادة ولذا المستقبلية
 .مفهوم السالسل الزمنية 1.7.1
 الماضي أحداث علي بناءا المستقبل حول االستدالل أساليب أهم من الزمنية السالسل تحليل يعتبر

 . والحاضر
 

                                                           
، ص (2001)مصر، اإلسكندرية، الجامعية، الدار ات،الموازن واستخدام إعداد في الحديث ،المدخلوجدي حامد حجازي ي،ضرا سامي محمد   1
77. 
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 .الزمنية السلسلة تعريف  3.1.7.1

منية ذلك ز السلسلة الزمنية ألي ظاهرة عبارة عن مجموعة من المشاهدات مأخوذة على فترات 
نتيجة تعقب هذه الظاهرة فترة زمنية طويلة نسبيا وبصفة متتابعة وفي الغالب هذه الفترة الزمنية منتظمة، 

 1.وهي بذلك تحتوي متغيرين، احداهما مستقل وهو الزمن واآلخر تابع وهو قيمة الظاهرة
وهي تحتوي على  المشاهدات التاريخيةيرتكز على أنه ة الزمنية لمفهوم السلسكما جاء تعريف 

عبارة عن مجموعة من  ، فهيفحص المشاهدات السابقة من اجل المحاولة للتنبؤ بها في المستقبل
من أو المشاهدات تقاس دوريا من خالل الزمن، ونتيجة هذا القياس يمكن ان يكون مستمر من خالل الز 

 2.يأخذ في مجموعة منفصلة في نقاط من الزمن
 لزمن وفقا مرتبة يراتالمتغ من عدد أو واحد متغير من المأخوذة القياسات من مجموعة عن عبارة

، العمالة، البطالةي، القوم الدخل مثل االقتصادية اتر بالمؤش الخاصة الزمنية السالسل وتعتبر، حدوثها
 التجارية للشركات السنوية المبيعات، الهام الزمنية السالسل من لصناعيا لإلنتاج القياسية واألرقام

 الذي التغير الزمنية السالسل وتبين، الشركات هذه دخل صافي وكذلك معينة زمنية فترة خالل والصناعية
 . الزمن في كدالة ما متغير قيم في يحدث

 المحور علي المتغير وقيم ألفقيا المحور علي الزمن بوضع بيانيا الزمنية السلسلة تمثيل يمكن
 نتوقع فإننا الزمن من ممتدة فترة خالل خاص ابعط أو معين اهاتج ما زمنية سلسلة أظهرت فإذارأسي، ال
 للسلسلة الخاص الطابع استمرار احتمالأن   أيضا المستقبل في االنتظام أو الطابع هذا حدوث يستمر أن

 . للتنبؤ عقوالم أساسا يعتبر أيضا المستقبل في الزمنية
 الزمنية بالسالسل السالسل هذه مثل وتسمي ثابتة البيانات فيه تكون مثاال الشهري التقويم يعتبر

 فيالحرارة  درجة مثل زمنية فترة في النقاط جميع عند تتولد فأنها المستمرة الزمنية السالسل أما، ةصلالمنف
 . ما مكان

أسي، االتجاه ، تعديل MAالمتوسط المتحرك :هيسلسلة زمنية الكالسيكية لل األساليبمن 
يكون التباين المتوسط و ، أي مستمرة أن تكون سلسلة تتطلب هذه األساليب .غير الخطيواالتجاه ، الخطي
 النحدار الذاتي، ا  ARو مستقرة، االنحدار الذاتي لسلسلةأساليب  ،في هذا السياق  .الفتراتبين ثابت 

 3.أكثر موثوقية التنبؤ ألنها تولد مناسبة هي األساليب األكثر (متوسط المتوسطاتانحدار   ARMAو
 

                                                           
1
 79ص ،(2891)مختار محمود الهاشمي،  مقدمة في االصائية، بيروت، دار النهضة العربية ،  

2
 Ngailo, E., Luvanda, E. and Massawe, E.STime Series Modelling with Application to Tanzania Inflation Data. 

Journal of Data Analysis and Information Processing, 2, 49-59, . (2014) PP 49-50. 

http://dx.doi.org/10.4236/jdaip.2014.22007   see to 23/12/2014 at 12.00.  
3
 Rotela Jr., P.,and  All, Op.cit, P 3384 

http://dx.doi.org/10.4236/jdaip.2014.22007
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 الزمنية السلسلة مركبات وتحديد اكتشاف وطرق العام النموذجي الشكل  3.1.7.1

 :الشكل النموذجي العام. أ

 استعمال في األولى الطريقة تتمثل الزمنية، السلسلة مركبات وكشف لتحديد بطريقتين نستعين
 االختبارات خالل من التحليلية الطريقة استعمال في فتتمثل الثانية الطريقة أما البيانية روضوالع األشكال

 . اإلحصائية

 نوتحليل السالسل الزمنية إلى مركباتها يتطلب تحديد نموذجا لها، وهذا يعني أن نحدد العالقة بي
 :أبرز النماذج الرياضيةو قد طور األخصائيون عدة نماذج رياضية، و من  مكونات السلسة الزمنية،

يفترض أن قيمة الظاهرة في أي نقطة زمنية هي حاصل جمع  :النموذج التجميعيالنموذج األول  -
 : المركبات األربعة أي أن

 
عشوائي إيجابي فإن قيمة المالحضات سوف تقع فوق التأثير الإذا كان مجموع التأثير الموسمي و 

ذا كان مجموع التأثير خط االتجاه، وعكس ذلك فإن قيمة المالحظ ات تقع تحت خط االتجاه، وا 
 .والتأثير العشوائي هو صفر فإن القيمة المالحظة تقع على خط االتجاهالموسمي 

 وهكذا يلغي يجب أن الموسمية اآلثار خالل العام   

 

تجاه من فإذا كانت التأثيرات الموسمية ثابتة على مر الزمن اآلثار الموسمية تسبب التقلبات حول خط اال
 كل عام، بغض النظر عن حجم قيمة االتجاهنفس الحجم من 

وهو النموذج الذي يفترض أن قيمة الظاهرة عند أي  (:الضرب)النموذج الثاني نموذج الجدائي  -
 :نقطة زمنية يساوي ضرب المركبات األربعة وفقا للمعادلة التالية 

 
المشاهدات  فإن قيمة (1) الواحد  أكبر من هو ائيعشو ال والتأثير التأثير الموسمي إذا كان الحاصل من

 التأثير الموسمي إذا كان الحاصل من أما ، وعكس ذلك تقع اسفل خط االتجاه .االتجاه فوق خط تقع 
 .االتجاهخط  تقع على سوف المشاهدات قيمةفإن ( 1)تساوي إلى الواحد  عشوائيال والتأثير

 وهكذا ييلغ يجب أن الموسمية اآلثارالسنة خالل و 
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 نموذج أينقرر أن ومن أجل  .قيمة االتجاههي نفسها الزيادة في  حجمال في التقلبات الموسمية دةان زيا
 .السالسل الزمنيةقبل التحليل  رسم البياناتن

 تجميعي نموذج ستخدمن خط االتجاه القيم لجميع ثابتة التقلبات الموسمية حجم إذا كان. 
 جدائي ستخدم نموذجيرتفع بمثل الزيادة في خط االتجاه ن ةالتقلبات الموسمي إذا كان حجم 

، اتتذبذبالفي  وتقارب انتظام مع األسفل نحو أو األعلى نحو الزمنية السلسلة اتجاه كان إذا عامة فبصفة
 تغيرات أو تذبذبات كانت إذا أما. متناقص أو متزايد تجميعي الزمنية السلسلة شكل أن القول يمكن

، (مضاعف)جدائي  شكل هو الزمنية السلسلة شكل أن القول فيمكن ، الزمن مع تزايد في الزمنية السلسلة
 .وسيتم تحديد طرق احصائيا لتحديد الشكل النموذجي المناسب لكل سلسلة زمنية في النقطة الموالي

 .الزمنية السلسلة شكل تحديد  1.1.7.1

 فيما( ككل الزمنية السلسلة ضمن) المركبة هذه شكل بتحديد نقوم الموسمية، المركبة وجود من التأكد بعد

 .مختلطة أو مضاعفة أو تجميعية كانت إذا

 1.الزمنية السلسلة شكل لتحديد التحليلية الطرق أهم إلى وسنتطرق 
 هر،ش فترات إلى مقسمة السنة كانت إذا فيما الطريق هذه تستعمل :السنوي الوسط طريق  .1

 :خطوتان الطريقة ولهذه، سداسي ثالثي،
 .سنة لكل السنوي المتوسط حساب . أ

 كانت فإذا لها، المقابل السنوي والوسط سنة بكل الخاصة األصلية القيم بين الفرق حساب . ب
 نموذج الزمنية السلسلة نموذج أن نستنتج متقاربة قيم أو حسابية متوالية تشكل الفروق هذه

 إلى سنة من تتضاعف الفروق أن أي هندسية متوالية تشكل الفروق كانت إذا أما ،يتجميع
 .مضاعف نموذج حالة في فنكون أخرى

 كانت فإذا سنة، لكل السنوي المعياري االنحراف بتحديد نقوم :السنوي المعياري االنحراف طريقة .2
 هذه كانت إذا أما ، تجميعي نموذج حالة في نكون متقاربة أو متساوية المعيارية االنحرافات  قيم
 2.مضاعف نموذج حالة في فنكون متباعدة القيم

 ، الزمنية السلسلة شكل تحديد في الطرق أهم من الطريقة هذه تعتبر :االنحدارية المعادلة طريقة  .3
 :التالية المعادلة انحدار معامل على الطريقة هذه تعتمد

SDi = a + bYt  
                                                           

 44ص  2004 اجلزائر، ، عنابة ، التوزيع و للنشر العلوم دار ، التطبيقي اإلحصاء رجم، نصيب   1
2 Colin Drury, cost and Management Accounting , 7TH Edition, AN INTRODUCTION, international 
Thomson publishing company, New York, (8066)  
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 وأ مضاعفة أو تجميعية الزمنية السلسلة كانت إذا فيما نبين االنحدار معامل قيمة خالل فمن
 :مختلطة

  إذا كانتb(b < 0,05)   تجميعي نموذج حالة في نكون 0,05أقل من  
 اما إذا كانت(b > 0,1) b   مضاعف نموذج حالة في نكون 4.1أكبر من 
 كانت إذا أما b 0,05 بين محصورة < b <0,1  طمختل نموذج حالة في كونن 

  الزمنية السلسلة مكونات 4.1.7.1

 :هي عناصر أربعة من الزمنية السلسلة تتكون

 العام االتجاه Secular Trend . 

  الدوريةالتغيرات Cyclical Variations . 

  الموسميةالتغيرات Seasonal Variations . 

  منتظمة الغير أو العرضيةالتغيرات Irregular Variations . 

  العام تجاها . أ

 الظاهرة قيمة كانت إذا زايديا،ت العام االتجاه يكون وقد الطويل، األجل في السلسلة تطور به قصدي
 االتجاه يأخذ قد وكذلك ،نالنقصا إلى الظاهرة قيمة اتجهت ما إذا تناقصيا يكون قد كما الزمن، عبر تتزايد
 األجل  طويلة العوامل تأثير العام االتجاه ويعكس المنحنى، شكل يأخذ قد كما المستقيم الخط شكل العام
 1.الزمنية السلسلة على

 أو التناقص أو النمو إلي الظاهرة اتجاه تعكس والتي الظاهرة في المنتظمة التحركات إلي يشير
 الزمنية السالسل في الفترة طول فان الفعلية العام االتجاه فترة لطول معرفتنا عدم من الرغم وعلي، الركود

 . كافية معلومات علي الحصول من نتمكن حتى طويال يكون أن يجب والتجارية االقتصادية

  الدورية التغيرات . ب

 العام االتجاه منحني أو خط أسفل أو أعلي المتكررة الدورية التحركات إلي الدورية تراالتغي تشير
 الحكومية والسياسات عليها والطلب السلع عرض في التغير منها كثيرة عوامل إلي الدورية تاالتغير  وترجع

 . أكثر أو لسنتين عادة تمكث التي التجارية الدورة إلي تار يالتغ هذه وتؤدي،  الدولية والعالقات

  الموسمية تاالتغير  . ث

                                                           
 .414، ص النشر سنة بدون ، اإلسكندرية ، اجلامعية الدار ، اإلحصائي لاالستدال ، حممد علي حممد ، حسن حممد امتثال 1
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 أمثلتها ومن سنة من اقل مدتها زمنية تار تف في دورية بصفة تحدث التي تاالتغير  تلك إلي تشير
 سنوية الربعالسيارات  ومبيعات واألعياد المناسبات في التهاني بطاقات ومبيعات والغاز الكهرباء استهالك
 يومية زمنية فترات في حدوثها يتكرر التي التغيرات إلي لإلشارة العملية الناحية من وسميةالم وتستخدم
 .السنة من اقل مدتها قصيرة زمنية تار فت أية أو شهرية أسبوعية
  :منتظمة الغير أو العرضيةالتغيرات  . ج

 أو خط فلألس أو ألعلي الزمنية السلسلة تحركات إلي منتظمةال غير أو العرضيةالتغيرات  تشير
 لذا الموسمية والتغيرات الدورية التغيراتو  العام االتجاه من كل اثر استبعاد بعد وذلك ،العام االتجاه منحني
 فيها التحكم مكانيةا بعدم العرضية التغيرات وتتميز المتبقية بالتغيرات األحيان من كثير في ليهاإ يشار
 وطبيعتها انتظامها عدم إلي هذا ويرجع السياسية حداثواأل والحروب والبراكين الزالزل مثل بها والتنبؤ
 . الفجائية

الش باكت العصبية الاصطناعية كدعامة للمراجعة التحليلية لتحسني أ داء معلية  3.1

 التدقيق

أن يحسن من أوجه القصور الكامنة لتقنيات التحليل من أجل تطبيق المراجعة التحليلية جاء 
ين الواضحة في جمع كل اإلشارات الحرجة عند تقييم نتائج المراجعة وكذا صعوبات المدقق، التقليدية
كمحاولة لتحسين األساليب التحليلية من جاء  هذا الجزء من البحثمن أجل ذلك ومن خالل . التحليلية

خالل تطبيق تكنولوجيا جديدة، ممثلة في الشبكات العصبية االصطناعية ألداء نموذج يعرفنا على 
 . لتي تولدها المراجعة التحليليةمؤشرات التحقيق ا

تعتمد على الوسائل  التيتعتبر الشبكات العصبية من أنظمة تكنولوجيا تشغيل المعلومات 
وهى عبارة  ،التعامل مع المعلومات والبيانات فيبحيث تحاكى طبيعة الخلية العصبية البشرية  ،الرياضية

والشبكات  خبرتهلبشرى، فالعقل البشرى يتعلم من للمخ ا العصبيعن نماذج إلكترونية تعتمد على الهيكل 
وقد استخدمت الشبكة ، مجال معين في األداء فيالعصبية صممت بحيث تتعلم بنفس الطريقة من خبرتها 

 . 1العصبية للتقييم بين مجموعة اختيارات قد ال توجد لها حلول تحليلية

                                                           
 . 664-664وائل حسن اجلراحيي أمحد ، مرجع سابق، ص   1
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عية تقدم خيار مميزا لتحسين أداء ألجل مراجعة تحليلية في ظل نظام الشبكات العصبية االصطنا
عملية التدقيق، فإن البحث والتطوير في وسائل التدقيق يعتبر مهم، ألن مهمة المدقق اليوم أصبحت أكثر 

 . إرهاقا وتعقيدا في آن واحد من آي وقت مضى

ومن خالل مراجعة العديد من الدراسات التي تناولت استخدامات الشبكات العصبية االصطناعية 
إلى أن الشبكات العصبية أغلب الباحثون أشار الت التطبيق، راجعة التحليلية من خالل مجاللم

 & Coakley)  من بين هذه الدراساتاالصطناعية تملك إمكانية لتحسين إجراءات المراجعة التحليلية 

Brown 1991,1993, 1995; Busta & Weinberg 1998; Kinney 1987; Wright & Ashton 1989 ;) 

Loebbecke & Steinbart, 1987; Green & Choi 1997; Ramamoorti et al. 1999 ; Fanning & 

Cogger 1994, 1999 ; Koh & Tan 1999).  

 ماهية الشبكات العصبية االصطناعية  3.8.1

 في ملموساً  هاماً  تطوراً  يعكس الذي ،اإلصطناعى اءكالذ مجاالت أهم من العصبية الشبكات تعتبر
 الحاسب باستخدام البشرى العقل اةكمحا حول العصبية الشبكات فكرة وتدور ،اإلنسانيتفكير ال طريقة
 .اآللي

 .تعريف الشبكات العصبية االصطناعية 3.3.8.1

 ويرجع العصبية، البيولوجية الشبكات من االصطناعية العصبية الشبكات أسلوب إقتباس تم قد
 Pitts (3791) و ؛ Mc.Cullochيد  على لميةالعا األعمال دائرة إلى دخولها إلى  .الفضل

غالبا تسمى الشبكة  Artificial Neural Networkاالصطناعيةالشبكات العصبية 
يستند   a model computationalوهي نموذج رياضي أو نموذج حاسوبي  Artificial Neuralالعصبية   

ة من الشبكات العصبية والمعلومات فهي تتكون من مجموعة مترابط ،على الشبكات العصبية البيولوجية
ر إلى محاكاة يشي االصطناعيةمحاكاة الشبكات العصبية و  1،المعالجة باستخدام منهج ترابطي للحوسبة

 ،تكيفيهي نظام  االصطناعيةوفي الغالب أن الشبكات العصبية ، 2 التفكير والتعليم البشري ،هيكلة العقل
مات الداخلية والخارجية التي تتدفق داخل الشبكة خالل مرحلة باالستناد إلى المعلو  بنيتهاتتغير  حيث
 .التعلم

                                                           
1
 YASHPAL SINGH, ALOK SINGH CHAUHAN, NEURAL NETWORKS IN DATA MINING, Journal of 

Theoretical and Applied Information Technology, 2005 - 2009 JATIT., P37 
2
 Hossein ,Hakimpoor, Khairil Anuar Bin Arshad, Huam Hon Tat, Naser Khani, Mohsen Rahmandoust. 

2011,Artificial Neural Networks’ Applications in Management, World Applied Sciences Journal 14 (7): 1008-

1019, IDOSI Publications, P 1008 
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 مفهوم بسيط للشبكة العصبية البيولوجية والشبكة العصبية االصطناعية(: 2-3)الشكل رقم 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Source : YASHPAL SINGH, ALOK SINGH CHAUHAN, NEURAL NETWORKS IN DATA MINING, 

Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2005 - 2009 JATIT., P 38 

( أوال)طبقات الشبكة من قائمة طبقة المدخالت حيث تتكون م الشبكات إلى طبقات، يتقسكما جاء 
، وبين طبقة المدخالت والمخرجات يمكن أن نجد طبقة أو أكثر من (في األخير)وطبقة المخرجات 

لشبكات العصبية اأصناف في تنوع ضف إلى ذلك أن ال .( (2-3)الشكل رقم انظر )الطبقات الخفية
 SOM Selfأن خرائط التنظيم الذاتي  في حينيعطينا اختالف في عدد الطبقات،  االصطناعية

Organisation Maps  1.يتكون من طبقة مدخالت ومخرجات فقط 

الشبكات العصبية  أن: Coakley.J & Brown.C (2444)وفي تعريف جاء به الباحثان
، كل Neuralعصبون من ترابط عنصري عالي للوحدات الحسابية تسمى  تتكون  ANNs االصطناعية

مجموعة من المدخالت المترابطة والتي تستقبل إشارات من لها (( 3-3)الشكل رقم انظر )وحدة حاسوبية 
ودالة  ،أداة ضبط التحيزو ، مجموعة أوزان لكل مدخل اتصال وحدات حاسوبية أخرى وأداة ضبط التحيز

 2 .التحويل التي تحول مجموع أوزان مدخالت التحيز  للحكم على قيم المخرجات من الوحدة الحاسوبية

                                                           
1
 Efstathios Kirkos ,  Charalambos Spathis ,Yannis Manolopoulos, Data Mining techniques for the detection of 

fraudulent financial statements, Expert Systems with Applications, ELSEVIER,  32, 995–1003 , (2007). P999 
2 Coakley James R. and Brown Carol E. Artificial Neural Networks in Accounting and Finance: Modeling 

Issues, International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, 9 : 119–144 (2000),  

P121   
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 االصطناعيةبنية بسيطة للشبكة العصبية  ( 3-3)الشكل رقم 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Source : Coakley James R. and Brown Carol E. (2000),  Artificial Neural Networks in Accounting and 

Finance: Modeling Issues, International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, 

9, 119–144 , P 121 

عبر عن شدة الترابط بين كل عنصرين بداللة كمية قياسية تسمي بأنها توجاء في تعريف آخر، 
باإلضافة إلي تميز كل عنصر بكمية قياسية أخري تسمي طاقة النشاط أو  ،وزنشدة الترابط أو ال

ستطيع تمثيل المعلومات واختزانها بداللة أوزان الترابط بين عناصرها ، كما يمكنها التعلم من ناالستثارة ، و 
تتكيف مع  خبراتها السابقة من خالل حساب التكاثر االرتدادي وتعاملها مع المشكالت السابقة، كما أنها

1. أوزان ترابطها طبقا للمعلومات المضافة إليها والمخزنة داخلها
 

Haykinوقد عرفها 
يصنع وحدات معالجة  عبارة عن معالج ضخم موزع على التوازي،انها  (1992)  

 وأنها والذي يملك نزعة طبيعية لتخزين المعارف التجريبية، وجعلها متاحة لالستخدام، neuronsبسيطة 
 :الدماغ من ناحيتينتماثل 

 ؛المعرفة تكون مكتسبة بالشبكة من بيئتها من خالل عملية التعلم -

  المكتسبة؛ انها تستخدم لتخزين المعرفة، و(synapticمشابك )كأوزان  ةقوة اتصال العصبون معروف -

                                                           
وك التجارية العامة دراسة ميدانية يف حمافظات القناة رسالة مقدمة للحصول على استخدام الشبكات العصبية لزيادة جودة اخلدمات املصرفية يف البن  وائل حسن اجلراحيي أمحد  1

 662ص )8002(،مصر،  : درجة دكتوراه الفلسفة يف إدارة األعمال، جامعة قناة السويس كلية التجارة باإلمساعيلية
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االصطناعية فإننا يمكننا استخالص تعريف شامل لماهية الشبكات العصبية من التعاريف السابقة 
 :ي النحو التالي عل

المكونة من نماذج  ،هي أحد أساليب الذكاء الصناعي المتطورةاالصطناعية الشبكات العصبية 
والتي  ،تعتمد علي فكرة التركيب العصبي للخاليا العصبية الطبيعية المكونة للعقل البشري ،إليكترونية

ساب وتنظيم المعلومات من حيث اكتكمحاولة لتقليد مهاراته  اإلنساني،تحاكي الذكاء البشري والسلوك 
، فهي بنية مكونة من مجموعة بسيطة من العناصر تسمى العصبونات، كل عصبون مرتبط مع والمفاهيم

، يتكون العصبون من (النواقل)مجموعة من العناصر األخرى، المعلومات ترسل عبر هذه الروابط 
ابط يملك وزن معين، كما أن دالة التنشيط معلمات المدخالت ومعلمات المخرجات، ودالة التنشيط، كل ر 
 .يجب أن تمثل العمليات غير الخطية كما هو الحال في الدماغ

ر المعالجة العصبية عبارة عن نظام ترابطي يتكون من مجموعة من عناصكما يمكن القول انها 
تعطي شكال وتترابط هذه العناصر مع بعضها البعض ل ،اصطناعيةخاليا عصبية ة بذلك ممثل ،األولية

وتعمل  ،طبقة المخرجاتو طبقة المدخالت، الطبقة الخفية : معياريا محددا ، وتتكون من ثالث طبقات
بحيث يتصل كالهما بعقد  ،الشبكة من خالل اتصال عقد المدخالت وعقد المخرجات مع بعضها البعض

طلوب باستخدام مجموعة من وصوال إلي المخرج الم ،الطبقة الخفية التي تساعد علي توليد الدوال بالشبكة
 . الوسائل الرياضية

 .االصطناعيةمكونات الشبكات العصبية  3.3.8.1
، ووحدات معالجة يتم فيها عمليات حسابية ات العصبية تحتاج لوحدات إدخالكما رأينا أن الشبك

يه وعل.الفعل المناسبة لكل مدخل من المدخالت للشبكة  األوزان ونحصل من خاللها على ردت تضبط
  1:يمكن تحديد مكونات الشبكة العصبية االصطناعية فيما يلي

  المدخالتInputs: حتوي على عدد من العقد التي تمثل عدد المتغيرات المستقلة والتي ت
والتي يمكن أن تكون على صورة بيانات كمية أو وصفية أو تكون مخرجات لوحدات  ،(المدخالت)

 . أو صوت أو أشكال أو ظواهر معينة معالجة أخرى، أو تكون عن نصوص أو صور

                                                           
 :أنظر إىل   1

 .662، 662ص   ، مرجع سابق،  ص وائل حسن اجلراحيي أمحد -
أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم املبيعات يف املؤسسة و  Box-Jenkinsاملفاضلة بني أسلوب " قادر، عدوكة خلضر، رملي حممد، دربايل عبد ال -

 62/80يف التسيري الطرق واألدوات الكمية املطبقة :ورقة مقدمة للملتقى الدويل األول،  GIPLAITدراسة حالة املؤسسة االقتصادية اجلزائرية  -االقتصادية
 .02، ص 8064نوفمرب

- Coakley James R. and Brown Carol E. (0222) ,OP.cit, P130 
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 المخرجات :Outpus عبارة عن  يه والتي ،االصطناعيةالمستوى األخير في الشبكة العصبية  هي
 .والتي يمكن أن تكون الناتج او الحل للمشكلة محل الدراسة ،مخرجات الشبكة العصبية

  المستوى الخفي(Hidden Level): وقد يكون في  ،ى المدخالتهو المستوى الثاني والذي يلي مستو
وهذا المستوى يرتبط مع مستوى المخرجات، والشبكة التي  ،الشبكة أكثر من مستوى مخفي واحد

أما  (Single-Layer Network) شبكة ذات الطبقة الواحدة تحتوي على مستوى مخفي واحد تسمى
 Multi-Layer)بقاتشبكة متعددة الطالشبكة التي تحتوي على أكثر من مستوى مخفي واحد فتسمى 

Network)  
 األوزانWeights :  عن القوة النسبية أو القيمة االصطناعية يعبر الوزن في الشبكات العصبية

أو  ،الحسابية للبيانات المبدئية المدخلة أو الروابط المختلفة التي تنقل البيانات من طبقة إلي طبقة
على تحويل البيانات  األوزانوتعمل . لجةبمعني آخر األهمية النسبية لكل مدخل إلي عنصر المعا

من طبقة إلى طبقة داخل الشبكة تؤثر على قيم المخرجات، ومن الممكن تعديل األوزان من خالل 
والتي تساعد على ، Summation Functionعرف بدالة التجميع تخاصية التعلم في الشبكة والتي 

خالت التي تم إدخالها، وبذلك يتم لكل عناصر المد  weighted Sumالمجموع المرجح  إيجاد
 .الوصول إلى أفضل مجموع مرجح

 ية عيجمتدالة الالSummation Function:  ،تمثل المنشط الداخلي، وقد يطلق عليها بدالة التحفيز
وذلك ألن العصب يقوم باستقبال المدخالت من األعصاب األخرى أو من المصادر الخارجية، 

ع بحساب الوزن المتوسط لكل المدخالت إلي يجمتتختص دالة الت، وبالتالي يتم استخدام المخرجا
 . بضرب قيمة كل عنصر إدخال في وزنه للحصول علي المجموع ،عنصر المعالجة

 دالة التحويلTransformation Function:  دالة التنشيط أو بما يسمىActivation Function  إن
دالة يتم حساب هذا المستوى عن طريق  ،  Activation Levelكل خلية عصبية لها مستوى استثارة

وقد يكون هناك قيمة خارجة من الخلية أو تنعدم من  ،ع وهذا ما يسمي بالمحاكاة الداخليةيمالتج
 .خالل تحديد هذا المستوى 

بناء عليه تحدد العالقة بين مستوى التفاعل الداخلي والقيمة الخارجة التي قد تكون خطية أو غير 
 غير نماذجبالنسبة لل. طريق دالة االنتقال ويتم التحكم في عمل الشبكة من خاللها وذلك عن ،خطية
 االستعانةوتتم  البحث قيد للبيانات المناسب الشكلأو  المنحنى توفيق الضروري من نهإف الخطية
وفي هذا المجال أربع دوال تحويل غير خطية تم عرضها ، Activation Function  التنشيط بدالة

 sigmoid سيجماوية: ب الدوال المستخدمة في معظم البحوث على نماذج الشبكات هيمن أغل

(logistic),، نصف سيجماوية  half-sigmoid ،جبsine (أو تجبcosine )الظل القطعي، و  

hyperbolic tangent . 
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 مقارنة دوال التحويل  غير الخطية(: 0-3)الشكل رقم

 
Source : Coakley and All,(2000). Op.cit, P 131 

 
 الموالي يبن مكونات ومنظومة الشبكات العصبية الصناعية( 5-3)والشكل رقم 

 
أسلوب الشبكات العصبية اإلصطناعية يف التنبؤ و  Box-Jenkinsاملفاضلة بني أسلوب " دربايل عبد القادر، عدوكة خلضر، رملي حممد، : املصدر

الطرق واألدوات :ورقة مقدمة للملتقى الدويل األول،  GIPLAITحالة املؤسسة االقتصادية اجلزائرية  دراسة -حبجم املبيعات يف املؤسسة االقتصادية
 .01، ص 8064نوفمرب 62/80الكمية املطبقة يف التسيري 

 .االصطناعية العصبية الشبكات في التعلم خوارزميات 3.8.1.3

أدائها من  لتعلم من بيئتها وتحسينالخاصية المميزة واألساسية للشبكات العصبية هي المقدرة على ا
 بإحدى تدريب الشبكة خالل من المرجحة األوزان قيمة تحديد إلى التعلم خوارزميات خالل التعلم، تهدف

 : التالية الثالثة الطرق

 التعلم المراقب Supervised Learning . 

ب ألنها تحتاج أثناء ويسمى بالمراق، Associative Learningالتعلم المراقب أو التعلم الترابطي 
التدريب إلى مراقب ليبين لها المخرج المطلوب لكل من مدخالت، الن المراقب يملك بعض المعرفة حول 

يقوم مبدأ هذا الخوارزم على مقارنة قيم . البيئة التي ال تكون معروفة عند الشبكات العصبية االصطناعية
، (الخطأأو )تعدل أوزان الشبكة لتقليص االختالف المخرج الفعلي مع قيم المخرج المطلوب، ثم بعد ذلك 
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تعاد عملية التعلم إلى غاية االختالف بين القيم المحسوبة وقيم المخرجات المستهدفة يكون عند اقل قيمة 
 1.مقبولة

 Back-Propagation BPوخوارزم التعلم المراقب األكثر شيوعا هو خوارزم االنتشار العكسي 

Algorithm 
2

وهي طريقة لتدريب الشبكة العصبية االصطناعية في كيفية  ،(6-3رقم  انظر الشكل) 
ثم بعد ( األمامية)انجاز أداء مهم، هذا يعني أن الشبكات العصبية تنظم في طبقات، ثم ترسل إشاراتها 

هي تقليص األخطاء إلى  BP، وفكرة خوارزم االنتشار العكسي (ارتدادي)ذلك ينتشر الخطأ باتجاه عكسي 
 3.لم الشبكات العصبية االصطناعية للبيانات التي تم تدريبهاغاية تع

مع الشبكات ذات التغذية األمامية  BP خوارزم االنتشار العكسي وتستعمل هذه الطريقة التدريبية
Feed Forward Network  

  التعلم غير المراقبInsupervised Learning  

 للشبكات الذاتى التعلم أساليب تقوم ثحي، Self Organisation التنظيم الذاتيويسمى ايضا 
 خالل من ،المدخالت لهيكل المميزة المالمح اكتشاف على قدرتها أساس على صطناعيةاال العصبية
 التعلم أسلوب في المتبع المبدأ عكس على وذلك المخرجات، باقي على تعميمها يتم البيانات من مجموعة
 عرض وبدون مسبقة معرفة بدون وذلك كن أن تصنف،ال توجد مجموعة مصنفة في أي نمط يم المراقب
،  ترابطاتها ألوزان الذاتي التنظيم على القدرة العصبية للشبكات أن بمعنى4 تنتجه، أن يجب لما أمثلة

 .أنماط من عليها يعرض ما لطبيعة طبقاً  عناصرها استثارة وألوضاع

  التعلم بإعادة التدعيمReinforcement Learning  

ال  حيث مراقب،ال غير والتعلم المراقب التعلم بين طريقة الخلط أساس على التدعيم عملية تقوم
 مراقب،ال غير التعلم في الحال هو كما للمخرجات الحقيقية القيم عناالصطناعية العصبية  للشبكة يفصح
التدعيم هو  المراقب، التعلم بإعادة التعلم طريقة كما في خطئها أو نتائجها بصحة الشبكة إلى يشار ولكن

ألنها  system feedbackالتغذية الخلفي  التعلم على المباشرة بدون معلم ، هذا النموذج  هو تقييم نظام
 .تقييم سلوك النظام

                                                           
1
Coakley.J & Brown.C (2000).P 128 

2
 Eija Koskivaara, Artificial Neural Network Models for Predicting Patterns in Auditing Monthly Balances, 

Turku Centre for Computer Science, TUCS Technical Report No 67, November 1996, P 4   
3
 YASHPAL SINGH,and All, Op.cit, P40 

4
 Ibid, P38 
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Source : Hossein ,Hakimpoor, Khairil Anuar Bin Arshad, Huam Hon Tat, Naser Khani, Mohsen Rahmandoust, 

Artificial Neural Networks’ Applications in Management, World Applied Sciences Journal 14 (7): 1008-1019, 

IDOSI Publications, (2011). P 1010 
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تغيري عدد العصبونات يف  واملخرجات

  طبقاتللأو ال  اخلفية

 التعريف باالوزان العشوائية

الصطناعية مع ال للطبقات  حتديد الشبكة العصبية ا
 عقدة دالة تنشيط

حصول على أمثلة مناذج البيانات من خالل اخلربة أو 
 حماكات النتائج
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عقدة دالة تنشيطو ال للطبقات   
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 .صطناعية يف املراجعة التحليليةصبية الافوائد اس تخدام الش باكت الع  3.3.1

والتي يتم من خاللها معالجة  ،ة من المهام والسجالت للمؤسسةلالنظام المحاسبي يعني سلس
قدرة هذه النظم على إنتاج بيانات ومعلومات من حيث ، يلة للحفاظ على السجالت الماليةالمعامالت، كوس

 .ضا عرضة للتالعب واالحتيالالحجم والسرعة تكون واسعة، في الواقع هي أي

، حيث يجب عليه التحقق من نظام الحساباتأداء المدقق في كل حالة هو تأكيد موثوقية قيم 
للتسجيل، معالجة المعامالت وتقييم مدى كفايتها ومالئمتها كأساس إلعداد البيانات المالية من  المؤسسة

ق تنفيذ هذه المراجعة للحسابات المالية والذي بالتالي يجب على المدق. أجل تحسين أداء عملية التدقيق
هو كاف بالتزامن مع االستنتاجات المستخلصة من أدلة التدقيق األخرى التي تم الحصول عليها، كإمكانية 

وكما اشرنا في الفصل األول هذه المراجعة مع المراجعة . لمنحهم أساسا معقوال لرأيهم على البيانات المالية
تشمل توليد االتجاهات في القيم المحاسبية، أو مقارنة بنود البيانات المحاسبية، فهي  التحليلية يمكن أن

 . دعامة مع المراجعة التحليلية  ألي  من األنواع المختلفة للتقنيات قد تكون جزأ ال يتجزأ

ألجل مراجعة تحليلية في ظل نظام الشبكات العصبية االصطناعية تقدم خيار جذابا لتحسين أداء 
ية التدقيق، فإن البحث والتطوير في وسائل التدقيق يعتبر مهم، ألن مهمة المدقق اليوم أصبحت أكثر عمل

 . إرهاقا وتعقيدا في آن واحد من آي وقت مضى

في دراستهما أن إجراءات المراجعة التحليلية في ظل  Busta & Weinbergالباحثان  حيث بين
الن إجراءات المراجعة  ،ر من إجراءات المراجعة التقليديةالشبكات العصبية االصطناعية لها مزايا أكب

في حين العديد من األخطاء الصغيرة تكون اقل  ،التحليلية التقليدية لها القدرة في اكتشاف األخطاء الكبيرة
 1.حظا في اكتشافها

ن لذلك إننا نرى أ. وبمجرد التدريب فإنها يمكن التنبؤ بها وتصنيف أمثلة جديدة بسرعة كبيرة
في الكشف عن االتجاهات في البيانات  االصطناعية،المدققين قد يستفيدون من تطبيق الشبكات العصبية 
على سبيل المثال مع خوارزمية االنتشار العكسي  ،المحاسبية، أو المقارنة بين السجالت المحاسبية

Back-Propagation BP Algorithm الداخلية في البيانات  المدقق قد يولد أدلة استنادا إلى االتجاهات

                                                           
1
 Busta, Bruce – Weinberg, Randy Using Benford's law and neural networks as a review procedure. 

Managerial Auditing Journal, 13 (6): (1998) P 564 
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ومن ثم مقارنة نتائج الشبكات العصبية االصطناعية مع القيم الفعلية، أما مع خوارزم التنظيم المحاسبية، 
 .المدقق قد يتصور مجموعات وأنماط الكشف في البيانات المحاسبية SOMالذاتي  

لبيانات، فمن ميزات نظام كما ذكرنا سابقا، الشبكات العصبية االصطناعية جيدة في التعامل مع ا
مساعدتها بالقرار، فاتخاذ الشبكات العصبية االصطناعية يمكن أن تمنح معلومات إضافية في عملية 

يمكن للمدقق أن يجد بعض األمور المتعلقة بالبيانات تكون أكثر كفاءة وفعالية من المراجعة التحليلية 
 . التقليدية

عالوة على ذلك،  .تقرار العديد من المهام مع المدققبناء على ذلك فإن هذا النظام يتوقع اس
الشبكات العصبية االصطناعية تعتبر واحدة من التكنولوجيات الناشئة، فتكنولوجيا المعلومات تطورت 
وقدرات المعالجة للحواسيب الشخصية تجعلها ممكنة لنموذج نظام المعلومات القائم على الشبكات 

 .ت المراقبة والضبطالعصبية االصطناعية ألجل عمليا

باختصار المدققون يمكن أن يستفيدوا من قدرة الشبكات العصبية االصطناعية للتعلم من البيانات 
  .الزبونلدعم خبراتهم ومعارفهم حول شركة 

تطبيقات للش باكت العصبية الاصطناعية يف املراجعة التحليلية للتحسني من أ داء  3.1

 معلية التدقيق

نظرة عامة لدراسات الشبكات العصبية التي ترتبط بمجال التدقيق، والتي نرى  في هذا الجزء سنقدم
يلخص أهم نتائج دراسات الشبكات العصبية ( 3-3)والجدول رقم. أنها تخدم عملية المراجعة التحليلية

 واأغلب الباحثون أشار االصطناعية للمراجعة التحليلية حسب الترتيب الزمني من خالل مجاالت التطبيق، 
وتكمن أهم . إلى أن الشبكات العصبية االصطناعية تملك إمكانية لتحسين إجراءات المراجعة التحليلية

 :مجاالت تطبيقات الشبكات العصبية االصطناعية في المراجعة التحليلية  فيمايلي

  اكتشاف األخطاء الجوهريةdetecting material errors 
  دارة ممارسات التزوير التي تقوم بها اإلاكتشافdetecting management fraud 
  االستمرارية  قراراتدعمSupporting Going Concern Decisions 

 تحديد مشاكل الذائقة المالية determining financial distress problems   
 تقييم مخاطر الرقابة الداخلية    internal control risk assessment 

 

                                                           

 SOM : Self Organisation Maps 
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 Detecting Material Errors :األخطاء الجوهريةاكتشاف  3.9.1

أكبر مجال لتطبيق الشبكات العصبية االصطناعية في عملية المراجعة التحليلية هي األخطاء 
تطبيقات األخطاء الجوهرية توجه اهتمام المدقق إلى قيم الحسابات المالية عندما  حيث إنالجوهرية، 

وما هي طبيعة إشارات /قق له القرار فيما إذافالمد. قعةللعالقات الحالية ال تتوافق مع العالقات المتو 
التدقيق اإلضافية المطلوب القيام بها لتفسير النتائج غير المتوقعة، ونماذج الشبكات العصبية 

 .االصطناعية لألخطاء الجوهرية تخص كل من توقع القيم المستقبلية أو ترتيب البيانات

مواضيع الشبكات العصبية االصطناعية  وفي مايلي عرض ألهم الدراسات والبحوث التي تناولت
 :لمشاكل األخطاء الجوهرية

 Coakley & Brown (1991a), Coakley & Brown (1993), and:1دراسات الباحثان 3.3.9.1

Coakley (1995)   

تحسين أداء  القدرة علىللشبكات العصبية االصطناعية كان تقوم هذه الدراسات على اختبار ما إذا 
التعرف على األخطاء الجوهرية، حيث قام الباحثان باستخدام البيانات الشهرية خالل ق وذلك بعملية التدقي

بيانات . التنبؤ باالتجاهاتاألربع سنوات للمؤسسات متوسطة الحجم، أما النموذج الذي قدماه يستند على 
استخدمت كفترة تنبؤية  السنوات الثالث األولى استخدمت لتدريب المجموعة، أما السنة الرابعة من البيانات

 .لتقييم أداء الشبكة العصبية االصطناعية

أو مجاميع قائمة  حساب، ولتمثيل أغلب أصناف الميزانية العمومية، تم اختيار خمسة عشر رصيد
على اعتبار  -تقوم هذه البحوث على مقارنة النقص المفترض لألخطاء الحالية .الدخل والميزانية العمومية

ومصدر األخطاء الجوهرية لتقييم أداء الشبكات العصبية  -ء في القوائم الماليةبعدم وجود اخطا
 . االصطناعية

                                                           
1
 :أنظر إلى   

- Coakley, James R. – Brown, Carol E. Neural Networks Applied to Ratio Analysis in the Analytical Review 

Process. In: Proceedings of the Fourth International Symposium on Expert Systemsin Accounting, Finance 

and Management, University of Southern California. Pasadena California, USA, October 30 – November 1, 

(1991a), 1–36. 

- Coakley, James R. – Brown, Carol E. Artificial Neural Networks Applied to Ratio Analysis in the 

Analytical Review Process. International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and 

Management, 2 (1): (1993) 19–39. 

- Coakley, James R. Using Pattern Analysis Methods to Supplement Attention-Directing Analytical 

Procedures. Expert Systems with Applications, 9 (4): 513–528(1995) 
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تحليل )النسب المالية، المقارنة بين الطرق : إلى نتائج ركزت علىالبحوث نتائج كما تم تقسيم 
ئي للثقة، ، تأثير حجم الخطأ، تأثير المستوى اإلحصا(النسب، االنحدار، الشبكات العصبية االصطناعية

 .  تأثير مصدر الخطأ الجوهري

مع النتائج المحققة من النسب المالية وطرق االنحدار، وقد أثبتت  الدراسة مقارنة نتائج تتمكما 
المتوقعة،  من ناحية   الشبكات العصبية االصطناعية مقدرة تنبؤية جيدة مع تباين كلي أقل في القيم

في البيانات المالية المتعلقة بدراساتهم تحد من فعالية كل إجراءات أخرى بين الباحثان أن طبيعة التقلبات 
المراجعة التحليلية، وفي الواقع أن االرتفاع غير المتوقع للتقلبات الموجودة في مجموعات البيانات المالية 

 .      تحلل عن طريق أي من الطرق التنبؤية المعروفةيمكن أن ال تستطيع أن تكون فعالة 

   Coakley and Brown (1991b):  1راسة الباحثاند 3.3.9.1

في هذه الدراسة اختبر الباحثان تكنولوجيا الشبكات العصبية االصطناعية للتعرف على نماذج في 
كذلك قاما بالتنبؤ بالقيم المستقبلية عن طريق الشبكات . صناعية متوسطة الحجم لمؤسسةالنسب المالية، 

 للمؤسسةاألرصدة المالية التي تمنح معلومات حول المالئمة المالية تم تحديد . العصبية االصطناعية
شهر من البيانات مع عملية الترابط  36تم تدريب النموذج باستخدام . وحركة حسابات الذمم والمخزون

الذاتي
auto-association  . 

بيانات، حيث في ال األخطاء واكتشاف توجيهقام الباحثان بتقييم فعالية النموذج من خالل كما  
إلى أن استخدام الشبكات العصبية الصناعية للتعرف على األنماط  عبر مجموعات  أشارت النتائج األولية

 .للتطبيقالبيانات المالية ذات الصلة قد تكون قابلة 

 Busta, Weinberg (1998): 2انالباحث  دراسة  3.1.9.3

الشبكات العصبية االصطناعية في درجة الدراسة قام الباحثان بالتحقق من مقدرة  من خالل هذه
Benford Distributionاكتشافها لمختلف التالعبات في مجموعات البيانات المستمدة من توزيع بنفورد

 ،

                                                           
1
 Coakley, James R. – Brown, Carol E. Neural Networks for Financial Ratio Analysis. In: Proceedings of The 

World Congress on Expert Systems, ed. by Jay Liebowitz. Orlando Florida, USA, December 16–19, 1991, 132–

139. (1991b) 
   الرتابط الذايتauto-association  يم الذايت او التنظSelf Organisation  هي خوارزم اليت تعتمد على التدريب غري املراقب حبيث يتم تدريب مدجالت الشبكة ذاتيا

  دون احلاجة اىل مراقب 
2
 Busta, Bruce– Weinberg, Randy Using Benford's law and neural networks as a review procedure. 

Managerial Auditing Journal, 13 (6): 356–366, (1998) 
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حيث أن الشبكة تحلل أو المزورة  "المتالعب بها"و" العادية"ين البيانات المالية وذلك من خالل التفرقة ب
 . في مجموعات البيانات رات لدرجة التشويشثم تولد تقدي متغيرات المدخالت

شبكات عصبية ( 46)ستة  باختبار قام الباحث من مجموعات بيانات، كما 844تم جمع 
لتحديد النموذج األكثر فعالية، في كل تصميم مدخالت الشبكة يختلف جوهريا تم تصميمها  ،اصطناعية

خالل عملية التدريب كنقطة توقف لمعقولية ( التجريبي)متغير قيمة العتبة الستقرار االختباري  ،30ب 
 .4.44الشبكة هي 

بينت نتائج البحث أن الشبكات العصبية االصطناعية قادرة على التصنيف الصحيح بـنسبة  
، من ناحية أخرى النتائج جد حساسة لمستوى 844أنها صحيحة من مجموعات البيانات ال 74.8%

أو  % 14عند مستوى " مغشوشة"ذا كانت البيانات إج أنه التشويش في كل مجموعة، حيث بينت النتائ
ذا كانت البيانات غير مغشوشة ، االختبار   %68أكثر فإن الشبكة سوف تكتشف هذا عند  من الوقت، وا 

المراجعة التحليلية ال تستخدم من الوقت، الن إجراءات  %67بمعدل " نظيفة"سوف يشير إلى أن البيانات 
في هذه الدراسة لها مزايا  الموضحةإجراءات المراجعة التحليلية الدراسة إلى أن كما بينت . بشكل منعزل

لها القدرة في اكتشاف أكبر من إجراءات المراجعة التقليدية الن إجراءات المراجعة التحليلية التقليدية 
  األخطاء الكبيرة في حين العديد من األخطاء الصغيرة تكون اقل حظا في اكتشافها 

   Management Fraud ارسات التزوير التي تقوم بها االدارةمم 3.9.1

 اإلدارة،من قبل مرتكب  كاحتيال مقصوداإلدارة  ممارسات التزوير التي تقوم بها يمكن تعريف
 .لبيانات الماليةل الجوهري تضليلال من خاللالدائنين المستثمرين و والذي يصيب 

عليهم ينبغي  .اإلدارةقبل  من التزوير باألمانة أو لقفيما يتع افتراضات إجراء همال يمكن المدققين
عادة النظر و  التدقيقعملية في  بدايةال عندالتزوير التي تقوم بها اإلدارة  إمكانية على بينة من وايكون أن ا 
 .اإلدارة تحريفات احتمالفي 

 

                                                                                                                                                                                     
 بنفورد قانون يقول Benford’ low  يف اجملموعة من يف موضع لكل رقم املتوقعة وتريةال حيث أنه حيدد .تنبؤيعلى منط توزع  أرقام األعداد اليت حتدث بشكل طبيعي أن 

طريقة فعالة للمدققني . هو معروف يف اجملموعة لكل رقم الن الوترية املتوقعة .حسابيا لتنبؤ هبااليت ميكن ا معينة هي قاعدة بيانات أي رقم يف أن فرص وهذا يعين .األرقام العشوائية
 ليس فقط للتعرف على العمليات املتناقضة بل الكتشاف األخطاء يف  أرقام احلسابات 
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  Green and Choi (1997) 1دراسة الباحثان 3.3.9.1

باستخدام  التزويريصنف والذي شبكات العصبية االصطناعية للقام الباحثان بتطوير نموذج 
ثالث أرصدة حسابات كمتغيرات الباحثان باستخدام خمس نسب مالية، و قام حيث البيانات المالية، 

من  التزويرعينة  تتكون، العمليةالمدخالت للشبكة، وتم اختيارهم لهذه النسب باالعتماد على البحوث 
 Securitiesالمالية والبورصات األوراقشركات التي تم تصنيفها من قبل لجنة ال لمختلفالبيانات المالية 

and Exchange Commission  SEC،  أرصدة حسابات  العثور عليها في وقت الحق الحتوائهاوالتي تم
 ومطابقتها لعينة يتم اختيارهم مباشرة من الحاسوب  ، المزورينبيانات المالية لعينة غير ، أما المزورة

 .سنة االساس ، وحجم، وصناعةالتزوير لسنة 

شركة على التوالي،  06-02من  الرافضينعينة  وتتكونشركة،  04-00لتدريب من عينة ا تتكون
 حول التزويراضافية  اتتحقيقلإشارات محتملة  لهاالنتائج أن الشبكات العصبية االصطناعية  أظهرت
 .كتشافا وأداة 

أنها من معدالت الخطاء من النوع األول والنوع الثاني تشير إلى  مجموع كلكما بينت النتائج أن 
وهذا دليل على فعالية اجراءات المراجعة التحليلية  1.44لالحتمال العشوائي  القياسياقل من  النموذج 

،  أيضا من النتائج أن الخطاء من النوع الثاني في التي تعتمد على الشبكات العصبية االصطناعية
 . رانخفاض مستم

 Fanning and Cogger (1998) 2دراسة الباحثان 3.3.9.1

لتطوير ( auto-Net) الذاتية في هذه الدراسة استخدم الباحثان الشبكات العصبية االصطناعية
، حيث قام الباحثان بمقارنة نتائج الشبكات اإلدارة ممارسات التزوير التي تقوم بها نموذج الكتشاف

 .كما هو في االنحدار غير الخطي يعيربتالو  التمايز الخطي لالعصبية االصطناعية مع تحلي

شركة كعينة رافضين، أما المتغيرات تم تحديدها  50لتدريب ولشركة  154تتكون عينة الدراسة من 
، الذمم المدينة إلى المبيعات، صافي معدل النمو)انطالقا من الشبكة ذاتيا حيث استخدم ستة معدالت

                                                           
1
 Green, B. P. and J. H. Choi. 1997.  Assessing the risk of management fraud through neural network technology.  

Auditing: A Journal of Practice and Theory Vol. 16,(0 1). (Spring): 14 - 28 

2
 Fanning, Kurt M. – Cogger, Kenneth O. Neural Network Detection of Management Fraud Using Published 

Financial Data. International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, 7 (1): 21–

41(1998) 
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إجمالي األصول، والديون إلى حقوق المساهمين ومتغيرات االتجاه لحسابات  الممتلكات والمعدات إلى
 (.يالقبض، وهامش الربح اإلجمال

بينت  ، حيث%63، أما العينة االفتراضية %75دقة التنبؤ للشبكات العصبية لعينة التدريب بلغت  
ية من خالل تحليل الوثائق للقوائم المال للتزويرنتائج الدراسة إلى أنه يوجد احتمال الكتشاف محاولة 

عرض قدرات أفضل من الطرق اإلحصائية تالعامة، وأشارا أيضا إلى أن الشبكات العصبية االصطناعية 
 .للتزويرالمعيارية في اكتشافها 

 Going Concern Decisions and financialمبدأ االستمرارية والضائقة المالية قرارات  1.9.1

distrress 

 الفشل أو خطرفي  الزبون عندما تكون شركة، الستمراريةل مشكوك فيه رأي مدقق حساباتيمنح 
 في الواليات المتحدةنذكر مثال ، قدرتها على االستمرار التي تهدد الضائقة مؤشرات أخرى من عالمات

على . اإلفالسمن بين حاالت عدم القدرة على االستمرارية و ، ماليةالضائقة ال مختلفة منهناك درجات 
 شك ما إذا كانت هناك تقييم مدقق الحساباتمن  يتطلب،  SAS 59 الواليات المتحدة في المثال،سبيل 
  .الميزانية العمومية بياناتمن خالل  ،ال تقل عن سنة لمدة االستمرارية الزبون على  حول قدرة كبيرا

شبكات لا تطبيقل جالكم  الذائقة الماليةو االستمرارية والدراسات حول مبدأ  بحوثبينا الباحثان ان ال
 تعد واحدةغير أنها  لدراساتلمثل هذه اتفتقر  اأنه معو  ،األدنىفي حدها انها تعتبر  العصبية الصناعية

 العلوممجال  فيشيوعا واالكثر أهمية األكثر الشبكات العصبية االصطناعية  ثو مجاالت بح من
  .التجارية

 Hansen ,  McDonald  , Stice  (1992) 1: دراسة الباحثون 3.1.9.1

 تحصلت مؤسسة 04بها ذائقة مالية؛  مؤسسة 84تتكون من  عينةأجرى الباحثون دراستهم على 
 كذلك؛ المؤسسة ستمراريةالمدقق بإالتي لم تتلق تقرير  04و، للمؤسسة االستمراريةبتقرير المدقق على 
 قاعدة بياناتفي إفصاح الدراسة  عينةالحصول على  ويتمثل مصدر، متورطة في المقاضاة مؤسسة 48

مارس  31 السنة الماليةللسنة المالية بين التداول العام شركات  جميع التي أعدت تقرير عن الثانية

                                                           
1
 Hansen, James V. – McDonald, James B. – Stice, James DArtificial Intelligence and Generalized 

Qualitative-Response Models: An Empirical Test on Two Audit Decision-Making Domains. Decision Science, 

23 (3): 708–723. (1992) 
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 على الشركات المالية لجميع البيانات على تحتوي قاعدة البيانات هذه، 1482فبراير  28و 1481
NYSE)  بورصة نيويورك


 . (AMEX) والبورصة األمريكية ( 

دقق والذي ابداء الرأي حول الت؛ نموذج مختلفة للمتغيرات بيئةفي ظل م الباحثان بوضع نموذجين قا
كمتغيرات،  الختامية األخرىدفاتر معلومات الأو  الختامية نسبة من البيانات المالية 12من إما  يتكون

 %24.11و  %8.03متوسط الخطأ للنموذج األول هو . متغيرات  4والذي يتكون من  التقاضيونموذج 
 . للنموذج الثاني

االستجابة ، نماذج "ابداء الراي حول التدقيق"بالنموذج األول  التوقعفي حالة  الباحثينتشير نتائج 
نماذج االستجابة ن أن االباحث ذكر، حيث يتم أدائه عند مستوى تنافسي مع نماذج تعليم اآللةالنوعية 

 لدمج معلماتعينات تدريب صغيرة نسبيا، وان هناك حاجة  مرغوبا فيه عند كون بديلتالنوعية يمكن أن 
  .مثل احتماالت الفترة،  تكاليف الخطأ إضافية

 Fanning, Coggerb (1994) 1:دراسة الباحثان 3.1.9.1

 Generalised Adaptiveالعامقام الباحثان بفحص فعالية معالجة خوارزم الشبكة العصبية التكيفي 

Neural Network Algorithm    GANNA)) بالمقارنة مع طرق نموذج األساس Model-based  القديم :
 .االنتشار العكسي للشبكات العصبية االصطناعية، مناهج االنحدار غير الخطي لتصنيف البيانات

عينة استخدم الباحث التصنيف المزدوج للمشكلة للتميز بين الشركات التي فشلت والتي لم تفشل، 
األولى منها تم تحديدها لتدريب العينة وفقا للترتيب الزمني والباقي  75، زوج  144الدراسة تتكون من 

، تتمثل مدخالت النماذج للشبكات العصبية االصطناعية في ثالث المقاومينتمثل عينة ( زوج115)
المتوسط المرجح للتدفق النقدي مقسوم على االنحراف المعياري الخاص به، وضعية النقدية : مدخالت

 .الفشل التي تسبق سنة سنوات العدد االنحراف المعياري الخاصة به، و  لة للشركة مقسومة علىالمعد

 GANNAمن قبل معالجات والتصنيف الناجح  إمكانية وفورات في الوقت كانت النتائج تشير إلى 
 بحث ال قاعدة بياناتأن في  تمثلتمن نقائص الدراسة وعيوبها لكن و الشبكات العصبية االصطناعية ، 

 .  1465-1402 البيانات للفترة تمثلت في ، قديمة

                                                           

 NYSE :  New York Stock Exchange   


 AMEX : The American Stock Exchange  

1
 Fanning, Kurt M. – Cogger, Kenneth O. A Comparative Analysis of Artificial Neural Networks Using 

Financial Distress Prediction. International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and 

Management, 3 (4): 241–252. (1994) 
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 Koh, Tan (1999) 1:دراسة الباحثان 1.1.9.1

نسب مالية مع نموذج الشبكات العصبية  6من خالل  المؤسسة استمراريةقام الباحثان بالتنبؤ ب
متطابقة  مؤسسة 165مقسمة إلى  المؤسساتة من بيانات عبارة عن عينالمجموعة وكانت االصطناعية، 

تم استعمال اما في تطبيقه للشبكات  ،متطابقة مع مبدأ االستمرارية 165ولمؤسسة ا ةعدم استمراريمع 
 االستمراية نتائج  ةحالة الباقية من اجل االختبار، تم مقارن 34أما  ،حالة من اجل تدريب الشبكة 344

إلى تشير دقق، فكانت نتائج الدراسة ووجهة نظر الم االحتماليةللشبكات العصبية االصطناعية مع نموذج 
 االحتماليةجيدة مثل ما هي كذلك في كل من نموذج  األقلأن الشبكات العصبية االصطناعية على 

 .انطالقا من النسب الماليةاالستمرارية للمؤسسات المدققون ألجل التنبؤ بحاالت ونموذج 

  Control risk assessmentتقييم مخاطر الرقابة  4.9.1

هائلة من البيانات عند تقييم المخاطر في هيكل اللكمية احسابات البعين االعتبار مدقق ال ذيأخ
العالقات بين . في منع أو اكتشاف األخطاء كبيرة في البيانات المالية فشلت لمؤسسةالرقابة الداخلية 

تقييم مخاطر الرقابة ن م، وتحليلها غالبا ما تجعل اختيارها، تعريفهامتغيرات الرقابة الداخلية التي يجب 
هو عملية منهجية لدمج األحكام المهنية حول  (CRA) الرقابةبالتالي، تقييم مخاطر . مهمة صعبة

أو األحداث التي أدت  / ذات الصلة، أهميتها النسبية والظروف المعاكسة المحتملة والمخاطر العوامل 
  تدقيقالقابلة للإلى تحديد األنشطة 

  Ramamoorti, Andrew, Richard. (1999) 2:ثوندراسة الباح 3.4.9.1

متغير نوعي لعوامل الخطر كمتغيرات المدخالت  14متغير كمي و 26قام الباحثان باستخدام 
تم تصميم النماذج في محيط كليات كما  ،للنماذج، تم تعريف المخاطر في سياق المراجعة الداخلية

 %74من كليات الجامعة، حيث تم استعمال معدل  101الجامعة الحكومية، حيث أن العينة تتكون من 
بيانات الكمية تم الحصول عليها من ال، المقاومينكبيانات   %34من البيانات لعينة تدريب الشبكة، 

للنظام المالي واإلدارة، أما قيم عامل الخطر النوعي استخلصت من موظفي التدقيق  Illionجامعة 

                                                           
1
 Koh, Hian Chye – Tan, Sen Suan A neural network approach to the prediction of going concern 

status. Accounting and Business Research, 29 (3): 211–216. (1999)   
2
 Ramamoorti, Sridhar – Bailey, Andrew D. Jr – Traver, Richard O. Risk Assessment in Internal Auditing: A 

Neural Network Approach. International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, 

8 (3): 159–180(1999) 
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، وكان عدد من المتغيرات المحددة في نهاية 9-0حدد مسبقا باستخدام المراجعة باستخدام مقياس م
 .مجموعة 18إلى  7المطاف لبناء نماذج في 

تضمن المشروع البحثي دراسة وعرض النتائج األولية التي أشارت إلى أن المدققين الداخليين يمكن 
ماذج الشبكات لهم االستفادة من استخدام الشبكات العصبية االصطناعية لتقييم الخطر، حيث أن ن

العصبية االصطناعية تستقطب الخمس وعشرون األولى من  الكليات المحفوفة بالمخاطر بمعدل دقة 
، كما أن النتيجة ترتكز على صناعة وحيدة، الجامعة، وهذا يمكن أن يحد من %72-80يتراوح بين 

 .   تعميم النتائج بالنسبة للصناعات األخرى
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 أهم نتائج دراسات الشبكات العصبية االصطناعية للمراجعة التحليلية( 3-3)الجدول رقم 

 ملخص النتائج الباحثون
 Detecting Material errorsالجوهرية   األخطاءاكتشاف  
Coakley & Brown 
(1991a)  

 
الية أكثر فاعلية من النسب النسب املعرب بالشبكات العصبية االصطناعية  املعرتف هبا األمناطالنتائج التجريبية تفرتض أن 

 االحندار املالية وطرق حتليل 
Coakley & Brown 
(1991b)  عرب جمموعات البيانات املالية ذات الصلة قد تكون قابلة  لنمط االعرتافأن استخدام الشبكات العصبية الصناعية

 لالستمرار
Coakley & Brown 

إىل حتقيقات حمتملة  اإلشارةاالمناط اليت تستطيع تنبؤية تبدو سهلة لتعريف تطبيق الشبكات العصبية الصناعية كوسيلة  (1993)
 للبيانات املالية غري املدققة للشركة خالل السنة احلالية

Coakley (1995)  العديد من النسب املالية يوفر عرب استخدام الشبكات العصبية للتحليل النمطي واملتعلقة بالتقلبات  أنتشري النتائج إىل
(  بصرية )اثبات ة  أو التحليالت النمطية، كما توفرالتحليل التقليدي إجراءاتشر أكثر معقولية لوجود أخطاء جوهرية من مؤ 
 .خلطأالكامنة وراء ا سبابألل

Busta & Weinberg 
(1998) 

 
الصطناعية أو أكثر فإن الشبكات العصبية ا % 60مغشوشة عند مستوى "حيث بينت النتائج أنه إذا كانت البيانات 

من الوقت، وإذا كانت البيانات غري مغشوشة ، االختبار سوف يشري إىل أن البيانات   %12سوف تكتشف هذا عند 
 من الوقت %11مبعدل " cleanنظيفة "

 
 Detecting Management fraudممارسات التزوير التي تقوم بها االدارة اكتشاف 

 
Green & Choi 

(1997) 

 
وأداة  اكتشاف،  أيضا من  حول التزويرتحقيق لل الشبكات العصبية االصطناعية هلا إشارات حمتملةأظهرت النتائج أن 

 النتائج أن اخلطاء من النوع الثاين يف اخنفاض مستمر
Fanning & Cogger 

(1998)  

 
  التزويريف اكتشاف قدرة أفضل من الطرق اإلحصائية التقليدية  اتشري الدراسة إىل أن الشبكات العصبية االصطناعية هل

 Supporting Going concern and financial distresاالستمرارية والذائقة المالية دعم قرارات  

Decisions 

 
Hansen et al. 

(1992) 

 

تشري النتائج أن مناذج الشبكات العصبية االصطناعية تتوقع اتساق أكثر من النماذج اإلحصائية املتطورة األخرى املستخدمة 
  هذه الدراسةيف

Fanning & 
Cogger (1994)  

 

 الشبكات العصبية االصطناعيةمعاجل  قبل الناجحة متاحة منالتصنيف وتشري النتائج إىل إمكانية وفورات يف الوقت ونتائج 

Koh & Tan 
(1999) 

 

 .مبدأ االستمراريةيف جمال تشري النتائج إىل أن الشبكات العصبية الصناعية ميكن أن يكون وسيلة واعدة للبحث والتطبيق 

 Control risk assessmentتقييم مخاطر الرقابة  

 
Ramamoorti et 

al. (1999) 

 

أشارت النتائج إىل أن املدققني الداخليني ميكن هلم االستفادة من استخدام الشبكات العصبية االصطناعية لتقييم اخلطر، 
ب اخلمس وعشرون األوىل من  الكليات احملفوفة باملخاطر مبعدل دقة حيث أن مناذج الشبكات العصبية االصطناعية تستقط

، كما أن النتيجة ترتكز على صناعة وحيدة، اجلامعة، وهذا ميكن أن حيد من تعميم النتائج بالنسبة %18-24يرتاوح بني 
 .   للصناعات األخرى

 من اعداد الباحثة باالعتماد على المراجع السابقة: المصدر
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 الثالث فصلخالصة ال

 : من خالل هذا الفصل نستنتج

وكنتيجة لذلك ، (لورقيةغير ا)وجود نظم المحاسبة الفورية تطور تكنولوجيا المعلومات ساهم ب
تطورت المراجعة التحليلية وذلك من المراجعة اليدوية والمراجعة حول الحاسوب إلى المراجعة من خالل 

لكترونية، والتي تساعد على المنع والوقاية من التحريفات االتجاه الستخدام األدلة االوتم الحاسوب، 
 .   الجوهرية للقوائم المالية، وليس تصحيح أو إلغاء تلك التحريفات بعد حدوثها

وقد قيمت بحوث التدقيق فعالية المراجعة التحليلية البديلة في قدرتها على توجيه االهتمام نحو 
هذه اإلجراءات تراوحت من نماذج التنبؤ البسيطة  ،هريةأرصدة الحسابات التي تحتوي على أخطاء جو 

نسبيا إلى طرق السالسل الزمنية والشبكات العصبية االصطناعية، هذه التقنيات لها تأثيرات مختلفة في 
الكثير من هذه الدراسات تبين أن المراجعة التحليلية يمكن . مقدرتها على التعرف على األخطاء المحتملة

 .فعال لمساعدة المدقق في اكتشاف األخطاء الجوهرية تطبيقها على نحو

 ،توقعاتالهي تقنية لمساعدة المدققين في خلق  االصطناعيةالشبكات العصبية التدقيق القائم على 
وفر معلومات إضافية في عملية ت أنيمكن  هامن ميزاتو  القيم الفعلية تلقائيا، تها معمقارن يمكن بعد ذلك

عناصر تكون  اكتشافمدقق يمكن للمساعدة الشبكات العصبية الصناعية لى ذلك بافة إضاالقرار، اتخاذ 
  .طرق المراجعة التحليلية التقليديةاستخدام أكثر كفاءة وفعالية من 

ومن خالل مراجعة العديد من الدراسات التي تناولت استخدامات الشبكات العصبية االصطناعية  
إلى أن الشبكات العصبية  تطبيق، أغلب الباحثون أشارواالت الللمراجعة التحليلية من خالل مجا

  االصطناعية تملك إمكانية لتحسين إجراءات المراجعة التحليلية 



 
 

 الفصل الرابع

تطبيقات املراجعة : دراسة حاةل

التحليلية عىل واقع مركب تكرير امللح 

 لوطاية يف ظل تكنولوجيا املعلومات

 



174 
 

 متهيد 

في المراجعة اتجهت جهود الباحثين في الفترة الزمنية األخيرة نحو استحداث طرق غير خطية 
األساليب اإلحصائية التي تحتاج و أساليب النسب المالية  تساعد في التنبؤ والتصنيف، بداًل منالتحليلية 

، وتعتبر الشبكات العصبية مرضيةلضرورة فهم  العالقات الخطية بين المتغيرات حتى يمكن تحقيق نتائج 
 .في هذا المجالخطية المستخدمة الالصناعية هي أكثر األساليب غير 

ي ظل تكنولوجيا محاولة إلبراز دور المراجعة التحليلية في تحسين أداء عملية التدقيق خاصة ف
المعلومات، ارتأينا من خالل هذا الفصل؛ إجراء مجموعة من تطبيقات المراجعة التحليلية التقليدية منها 

على المؤسسة االقتصادية لمركب تكرير الملح لوطاية والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات  ،والمتطورة
والفعالية في إجراءات المراجعة التحليلية ورفع من في إطار البحث عن النجاعة ، وذلك ENASELبسكرة 

 .أداء عملية التدقيق في المؤسسة االقتصادية

ممثلة في  ،األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البياناتسنعرض هذا الفصل من خالل 
من األساليب  أسلوبين اختياراستخدام أسلوب النسب المالية الكتشاف االخطاء الجوهرية، كذلك 

كأساليب أسلوب تحليل االنحدار البسيط والسالسل الزمنية للتنبؤ بالمبيعات الشهرية  هما ؛اإلحصائية
األساليب للمقارنة مع الشبكات العصبية بناًء  ه، وقد تم اختيار هذاالصطناعيةللشبكات العصبية  مقارنة

األكثر استخدامًا  األساليب ابقة، والتي أكدت أنهعلى ما تم التوصل إليه من نتائج لمراجعتنا للدراسات السا
وذلك لقدرة  ،حتاج فرضيات مسبقة لتمثيل البياناتتال  انهأل، االصطناعية المقارنة مع الشبكات العصبيةب

أسلوب الشبكات العصبية على تحديد العالقة بين المتغيرات من خالل خاصية التعلم، كما يتميز هذا 
 .يحتاج إلى عينات أصغر نسبيًا في اختباره لمصداقية النموذجالنوع من النماذج بأنه 

 :يتضمن هذا الفصل النقاط التالية

 بسكرة؛"  لوطاية"  بـ الملح تكرير مركب تقديم 
 ؛ الدارسة محل للمؤسسة المالي النموذج 
 ؛ المستخدمة الجاهزة والبرامج البيانات تحليل أساليب 
 المالية؛ النسبنموذج  باستخدام التحليلية جعةاالمر  نتائج 
 في  الزمنية والسالسل الكالسيكي االنحدار تحليل نموذجي باستخدام التحليلية جعةاالمر  نتائج  

  ؛بحجم المبيعات التنبؤ
 بحجم التنبؤ في االصطناعية العصبية الشبكاتنموذج  باستخدام التحليلية جعةاالمر  نتائج 

   المبيعات؛
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 E.NA.SEL "لوطاية " ـ مركب تكرير امللح بتقدمي  4.1

  تكرير الملح لوطاية نبذة تاريخية عن مركب 1.1.1

،الواقع مقرها بمدينة  E.NA.S.E.Lمركب من أهم الوحدات التابعة للمؤسسة الوطنية لألمالح  يعتبر ال 
واستغالل بعد دراسة أجرتها المؤسسة الوطنية لألبحاث  6791قسنطينة، وقد انطلقت أشغال إنجازه في سبتمبر عام 

، حيث قُدرت هذه لوطايةالحتياطيات الملح الحجري بجبل المالَّح بمنطقة  )سابقا SONAREM  (المناجم
 DRAVOمليون طن  وقد أشرفت على إنجاز هذا المركب ثالث شركات أجنبية هي  651االحتياطيات ـب 

CORPORATION   و األمريكيةDRAVO CONSTRUCTION  الشركة األمريكية المتفرعة عن ) اإليطالية
نتيجة  6791-6791الفرنسية، ولكن هذه األشغال توقفت خالل الفترة  DOLLEANSوشركة ( السابقة الذكر 

أما االنطالق الفعلي لإلنتاج فقد كان في . خالفات بين الشركة صاحبة المشروع والشركات األجنبية المكلفة باإلنجاز
طن من الملح المكرر في غضون  171أين تم أنتاج  DRAVOتحت إشراف خبراء من  شركة  61/61/6791
  .يوما من تاريخ االنطالق  16

  SALTEC LAVALINلتخلفها شركة  6795في نوفمبر عام   DRAVOبعد ذلك رحلت شركة         
، ليتسلم عمال المركب مسؤولية اإلشراف على 6795الكندية في اإلشراف الفني والتقني  حتى نهاية عام 

 .عمليات اإلنتاج والصيانة والمتابعة 

مركب الملح لوطاية هو وحدة إنتاجية تابعة للمؤسسة الوطنية لألمالح التي أنشئت بمقتضى  
م التحويل القانوني للمؤسسة إلى شركة ذات أسهم تبعا و ت61/19/6791المؤرخ بتاريخ  444-83المرسوم 

و هي مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم برأس مال  6771جوان  11للقانون األساسي المؤرخ في 
و تعتبر المؤسسة الوطنية . دجمليون  6111 دج وأصبحت اآلن برأس مال قدره  مليون 339قدره 

 .بقسنطينة( المديرية العامة)و يتواجد المقر االجتماعي لألمالح أكبر منتج و موزع جزائري للملح 

وحدات توزيع على مستوى  04وحدات إنتاجية و  06 تحتوي المؤسسة الوطنية لألمالح على  
 :الوطن و هي 

 مركب الملح لوطاية  والية بسكرة .6
 المغير  والية الواديمعالجة الملح بوحدة  .1
 وحدة قرقور العمري  والية سطيف .1
 بوزيان  والية غليزان وحدة سيدي .1
 وحدة بطيوة  والية وهران .5
 ي عين مليلةوحدة إنتاج و  توزيع أوالد زوا .1
 وحدة توزيع الجزائر العاصمة .9
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 وحدة توزيع بجاية .9
 وحدة توزيع وهران .7

 نقطة توزيع عنابة .61

، باستثناء مركب لوطاية الذي (ملح الشطوط)نشير إلى أن جميع هذه الوحدات تنتج الملح المعالج  
 .المركب ملحا مكررا  مستخرجا من المنجم الصخري القريب من –جانب الملح المعالج إلى  –ينتج

كلم شمال بسكرة ويتربع على  15 بعد تواجد علىي ،مركب من أكبر وحدات المؤسسةاليعتبر   
سكيكدة   ( ENIP)وقد أنشأ الحتياجات المؤسسة الوطنية للصناعة البيتروكيمياويةكتار، ه61مساحة 

 .للملح الصناعي

طن سنويا، لكن هذه الطاقة لم يتم  611111أما طاقة المركب اإلنتاجية، فقد قدرت في البداية بـ 
فإن أقصى ما حققه المركب هو طن سنويا، ومع ذلك  91111لتصبح  6791بلوغها، لذا فقد ُعدلت سنة 

الدولي ، هذا األخير الذي يعتبر من أجود أنواع الملح على المستوى 7911طن من الملح المكرر عام  51111
وهو ما يؤهل المركب ليكون قطبا صناعيا هاما، السيما وأنه الوحيد على  %77.77ذاك أن نقاوته تبلغ 

 .المستويين الوطني واإلفريقي
 تكرير الملح لوطايةالتنظيمي لمركب الهيكل  4.1.1

يعتبر الهيكل التنظيمي المحدد والمنظم للمسؤوليات والسلطات وتقسيم العمل داخل المركب، ويشمل 
  (4-1)على مجموعة من المصالح المبينة في الشكل رقم 
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 تكرير الملح لوطايةالهيكل التنظيمي لمركب (6-1)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المؤسسة وثائق: المصدر

 

خلية المحاسبة 
 العامة 

 خلية األجور
 التموين

 مصلحة المحجرة

مصلحة الوسائل  خلية المالية
 العامة

 التخزين
مصلحة التكرير 

 والمعالجة

 خلية التسيير الصندوق
 التسويق

مصلحة التعبئة 
 والتغليف

مصلحة الدراسات التقنية 
 ومراقبة النوعية 

 مدير المركب

 الوقاية واألمن  سكرتارية المدير 

 الصيانة 

مصلحة اإلنتاج  المصلحة التجارية مصلحة المستخدمين المحاسبة والمالية
 والتنقية
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 : يتكون الهيكل التنظيمي الحالي للمركب من الدوائر والمصالح التالية
وهو المسؤول األول في المركب أمام المديرية العامة ، ومهمته اإلشراف على :  مدير المركب .6

 .تسييره وحسن سير نشاطه ، حيث يساعده في ذلك عدد من الدوائر والمصالح
لإليرادات تسهر على تسجيل جميع العمليات وكذا معالجة البيانات المحاسبية : دائرة المحاسبة والمالية  .1

 :تضم هذه الدائرة ثالث خاليا. والنفقات وكل العمليات التي من شأنها التأثير على المركز المالي للمركب
 وكل تقوم بالتقييد المحاسبي وا عداد القوائم المالية والتصريحات الجبائية : خلية المحاسبة العامة

 ما يتعلق بالجوانب المحاسبية والجبائية للمركب
 قبض حقوق المركـب وتحـصيلها، ) تقوم بمتابعة الحركات المالية الداخلة والخارجة : لية الماليةخ

 .، وكذا جميع عمليات المقاربة البنكية والتسوية(متابعة ديونه وسدادها 
 مهمتها متابعة حركة المبالغ الداخلة إلى الصندوق والخارجة منه، كما تقوم  :خلية الصندوق

لى الحساب البنكي لضمان السير الحسن لنشاط المؤسسة وتلبية جميع  بتحويل مبالغ من وا 
  المعامالت 

وجود وتجدر اإلشارة إلى أن دائرة المحاسبة والمالية ال تضم خلية المحاسبة التحليلية، وهذا يوحي بعدم 
حيث . الوحدة على تكلفة إنتاج متابعة دقيقة لمختلف التكاليف، وقد لمسنا هذا ميدانيا؛ إذ لم نتمكن من الحصول

كانت هناك محاولة لتطبيق المحاسبة التحليلية واحتساب سعر التكلفة وفقا لطريقة األقسام المتجانسة في سنة 
 .العمل لباقي السنوات إكماللكن لم يتم   1166
تعمل هذه الدائرة على تلبية حاجة المركب للعنصر البشري ، كما تقوم بتكوين : ة المستخدمين دائر  .1

حساب يتمثل الجزء األهم من نشاطها في . أو طويلة المدى قيات قصيرةالعمال عن طريق إجراء ملت
 خلية: األجور وتطبيق القوانين المنصوص عليها في قانون العمل، لذلك فهي تضم ثالث خاليا 

 .خلية الوسائل العامة، خلية المنازعات األجور،
مهمتها األساسية تزويد المركب بكل حاجاته من المواد األولية والحرص على تلبيتها : الدائرة التجارية  .1

بأحسن سعر وأفضل جودة وفي اآلجال المحددة وبالكميات المطلوبة، وبالمقابل تعمل على تصريف 
 :ه الدائرة ثالث مصالح تضم هذ. وتسويق منتوجات المركب

  مواد أولية ، أغلفة ، : دورها األساسي تموين المركب  بكل ما يتطلبه نشاطه : مصلحة التموين
 .....متفجرات ، قطع الغيار ، مادة اليود 

 تسهر على متابعة حركة المخزونات الداخلة والخارجة وتسييرها، سواء كانت : مصلحة التخزين
 .امة الصنع مواد أولية أو منتوجات ت
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  تمثل نقطة التعامل المباشر مع العمالء، حيث تقوم بإبرام صفقات البيع ومتابعة : مصلحة البيع
الزبائن والبحث عنهم وفوترة المبيعات، كما تقوم بفتح نقاط بيع جديدة وتنظيم حمالت إشهارية 

 .لمنتوجات المركب 
تقوم بإعداد مخططات اإلنتاج واإلشراف على  تعتبر من أهم الدوائر وأضخمها، حيث: دائرة االستغالل  .5

 :تضم هذه الدائرة العديد من المصالح .مختلف مراحل العملية اإلنتاجية
  كلم من المركب ، مهمتها استخراج الملح  1تقع عند المنجم الصخري على بعد  :مصلحة المحجرة

المناجم، ثم نقل الكتل  الخام من المنجم باستعمال المتفجرات وفقا للطرق المستخدمة في مختلف
 .الصخرية الناتجة إلى مصلحة التكرير أين يتم تفتيتها لتخضع إلى عملية التكرير 

 تكسير وتفتيت  :مهام أهمهاتعتبر من أهم مصالح المركب، حيث تشرف على عدة : مصلحة التكرير
في : التكريرأيضا  .الكتل الصخرية التي تصل إلى المركب، ثم يتم فصل األجسام الدخيلة عن الملح

هذه المرحلة يتم طحن فتات الملح مجددا، والهدف من هذه العملية فصل ما بقي من الشوائب الدخيلة 
   (Cristallisation)على الملح الخام وتصفيته ليتم نقله إلى مكان تشكيل بلورات الملح 

 م من الشطوط، حيث تختص هذه المصلحة بنوع آخر من الملح وهو الملح القاد: مصلحة المعالجة
، ليتم تحويله إلى ملح غذائي قل في شاحنات من وحدة المغيرتشرف على معالجة الملح الخام الذي ين

زا  .لة الرواسب والشوائب العالقة بهأو صناعي عن طريق التنظيف وا 
 تعمل هذه المصلحة على تحضير وتكييف الملحين الصناعي والغذائي بجميع : مصلحة التكييف

نوعا، حيث تقوم بتعبئة الملح وتعليبه بعد إضافة اليود إلى الملح الغذائي  11التي تفوق  أنواعهما
 .أثناء عملية شحنه من المخازن إلى مصلحة التكييف ( سواء كان مكررا  أم معالجا )
 تضم هذه المصلحة مخبر الوحدة الذي يشرف على : مصلحة الدراسات التقنية ومراقبة النوعية

المياه ومراقبة نسبة مادة اليود والمواد الكيمائية االخرى في الملح، كما يسهر على  عمليات معالجة
حيث يحرص على نقاوة . متابعة نوعية الملح المنتج لضمان جودته وفقا للمعايير الوطنية والدولية

إلى جانب ذلك فهو يهتم بالبحث . للملح المعالج % 79.11للملح المكرر، و % 77.77تصل إلى 
كما يعمل هذا المخبر على التنسيق . شاف استعماالت جديدة للملح خاصة في المجال الصناعيالكت

مع المخبر المركزي التابع لإلدارة العامة بقسنطينة، الذي يتولى عمليات البحث والتطوير وكذا تقديم 
الملح الذي  االستشارة التقنية في مختلف المجاالت، إضافة إلى التحقيق في شكاوى الزبائن من نوعية

 .ينتجه المركب 
  تشرف هذه  الدائرة  على صيانة جميع آالت المركب ووسائل النقل وكافة التجهيزات: دائرة الصيانة .

تحتل هذه الدائرة أهمية بالغة في المركب نظرا للدور الذي تلعبه في الحفاظ على استمرارية أشغال 
مصلحة : تضم هذه الدائرة ثالث مصالح هي. منذ أمد %611اآلالت التي أُهتلك معظمها بنسبة 

 .الميكانيك، مصلحة الكهرباء الصناعية، مصلحة اآلالت و المعدات المتحركة
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إلى جانب هذه الدوائر والمصالح هناك مصلحة الوقاية واألمن التابعة للمدير مباشرة، حيث تسهر  
إلخ، وكذا تعليق ....ة وخوذات واقيةعلى امن العمال داخل المركب بتوفير ما يلزم لذلك من مالبس وأحذي

إلى جانب ذلك تسهر هذه المصلحة على . الفتات تلخص التدابير الواقية واإلسعافات األولية في حالة الحوادث
 .الحفاظ على ممتلكات المركب

إضافة إلى مصلحة الوقاية واألمن، نجد أمانة المديرية التي تشرف على جميع مهام السكريتاريا 
 .الخ...تلقي الصادر والوارد من البريد ، حفظ الوثائق :المعروفة
 تكرير الملح لوطايةنشـاط مـركب   4.1.1

يعتبر مركب تكرير الملح الوحيد على المستويين الوطني واإلفريقي الذي ينتج ملحا مكررا، إضافة إلى 
المتواجد ( ملح الصخرة) الملح المعالج وبعض األنواع األخرى من الملح ، حيث يقوم باستغالل جبل المالح

  باإلضافة  إلى استغالل ملح الشطوط، كلم من المركب إلنتاج ملح مكرر ذي جودة عالية 1بالمنطقة على بعد 
إلنتاج   .نحصل على مادة كلورير الصوديوم بدرجة علية من النقاوةوفي الحالتين ،ذات التبلور الطبيعي

 .ملح معالج

و هذا  1115استخراج مادة الملح من المنجم الجبلي نهاية سنة للعلم فانه تم االستغناء على و
وقد حافظ المركب في إنتاج ملح الشطوط إلى غاية يومنا هذا على توفير  ،راجع للتكلفة الكبيرة في إنتاجه

فيرتكز نشاطه على ثالث أنواع من الصناعي لكل الزبائن كما ونوعا، أما إنتاج المركب الملح الغذائي و 
باإلضافة لألمالح الخاصة  ملح غذائي وأخر صناعي ، ولكل صنف تشكيلة واسعة من األنواع ، :االمالح

 : ويمكن تحديد أهمها فيمايلي
 أمالح غذائية. 1

 بمختلف أنواع التعليب( رفيع)ملح المائدة  -
 بمختلف أنواع التعليب( شمسي)ملح الطبخ  -
 ملح المخابز -

 أمالح صناعية. 4
 التعليب ملح صناعي بمختلف أنواع -
 ملح أقراص لمعالجة المياه -

 أمالح خاصة. 4
 ملح خاص للذين يعانون من ضغط الدم: ميديسال  -
 بيكاربونات الصوديوم -
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 ملح خاص آلالت الغسيل: سلما -
 ملح الحمام: راحة  -
 ملح خاص للتصبير: جسيم  -
 ملح خاص لغسيل األواني: آنية -

 :التالي هذه األنواع في الجدولالمنتجات من ويمكن تلخيص أهم 

 " الغذائي والصناعي والخاصة" األمالح أهم منتجات المركب من :  (6-1)الجدول رقم
 و األمالح اخلاصة امللح الصناعي -1 امللح الغذائي

 
 .غ055كغ و   1كيس " رفيع " ملح مكرر  -
 .غ  055غ و 005كغ و   1  (flacon)قارورة " رفيع "ملح مكرر  -
 غ 105غ ،05غ، 10  (dosette)" رفيع"ملح مكرر  -
 .كغ 05كغ و   50ملح مكرر  -
 .كغ 1" مشسي " ملح معاجل  -
 . كغ  05كغ و   50ملح معاجل كيس  -

 . كغ  50" صايف "ملح صناعي أقرا ص مضغوطة  -
 . أقراص مضغوطة" سلمة " ملح صناعي  -
 .كغ   1غ ، و005غ، 055غ، 555"  راحة"ملح احلمام  -
 .كغ  15كغ،   0كغ، 1.1" جسيم " ملح صناعي  -
 . (vrac)ملح صناعي غري معبأ  -
 .كغ   50ملح صناعي  -

 .مسؤول مصلحة البيع :المصدر

بسكيكدة  ENIPلقد كان الهدف من إنشاء المركب في البداية تلبية احتياجات مركب المواد البالستيكية 
طن سنويا  11111وكذا تغطية احتياجات شرق البالد بـ . طن سنويا من الملح الصناعي 91111المقدرة بـ 

طن سنويا من الملح  11111من الملح الغذائي، إضافة إلى تلبية جزء من احتياجات آبار البترول بـ 
 .األخيرة العراق قبل حرب الخليجإلى الصناعي، كما قام المركب بتصدير منتوجات 

 E.NA.SEL مركب تكرير امللح المنوذج املايل للمؤسسة حمل ادلراسة 4.1

الحسابات، كل رصيد يتكون  أرصدةالمالية ألي مؤسسة تحتوي العديد من  كما هو معلوم أن القوائم
دور المدقق  يكمن، وهنا لكل سنة مالية من العديد من المعامالت مشكلة بذلك التقرير السنوي للميزانية

تتطلب إجراء تعديل من األخطاء الجوهرية، و  خالية األرصدةكانت هذه  إذاهو بحاجة لتحديد فيما حيث 
 .على البيانات المالية

المراجعة التحليلية تطبق لتقدير الرصيد المتوقع في الحساب، هذا الرصيد المتوقع يقارن مع الرصيد 
 : الحالي لتحديد فيما إذا كان هناك تباين، وهناك نتيجتين من هذه المقارنة

التحليلية تشير إلى الحاجة إلى تحقيقات إضافية  المراجعةموجود، مع  الجوهريإذا كان التباين  -
 حسابات الماليةفي ال
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 لم يتم اكتشافه، ثم الحاجة إلى تحقيقات إضافية في الحسابات المالية الجوهريإذا كان التباين  -
 ال تشير إلى ذلك

التي تم التطرق إليها  ؛فإن توليفات نتائج المراجعة التحليلية تمنح أربع أنواع من القرارات باإلضافة
األول  والذي يمثل مقياس التي تمنح الخطأ من النوع  أهمها القرارات الخاطئة ،في الجانب النظري

ألنها حسابات  ،حيث أن العدد الكبير من هذا النوع من الخطأ يمكن أن يقلل من كفاءة التدقيقللكفاءة، 
إضافية يمكن االستغناء عنها، أما النوع الثاني من القرارات الخاطئة والتي تشكل لنا خطأ من النوع الثاني 

 .عندما للمراجعة التحليلية تفشل لإلشارة إلى وجود خطأ جوهري هو في الواقع موجودوالذي يحدث 

 الدراسةوصف املؤسسة حمل  4.2.1

تنتج حيث  ، E.NA.SELيعد مركب الملح بلوطاية أهم الوحدات اإلنتاجية التابعة للمؤسسة الوطنية 
 .مليون دج في السنة611إيرادات ما يقارب 

بالجملة ألربع للتجارة تم الحصول على األرصدة الفعلية لنهاية كل شهر من خالل هذه الدراسة 
على الرغم أن كل سنة من ، و 1161و 1161، 1166، 1161والمتمثلة في السنوات  سنوات تقويمية

األرصدة الشهرية لم تدقق بشكل فردي، كان من المفترض أن هذه إال أن السنوات األربع تم تدقيقها، 
بية في نهاية لم تكن هناك تسويات محاسأضف إلى ذلك  خالية من األخطاء الجوهرية،األرصدة الشهرية 

لحسابات، وفي هذه الحالة األخطاء المكتشفة من خالل تطبيق المراجعة التحليلية تمثل خطأ من لالسنة 
 النوع الثاني وذلك على افتراض عدم وجود أخطاء جوهرية في حين اكتشاف أخطاء على مستوى األرصدة

 . الشهرية

لم تبين بأنه   E.NA.SELالملح بلوطاية التابعة للمؤسسة الوطنية  لمركبومن خالل الدراسة الميدانية 
، مع العلم محل الدراسة تحدث تغيرات في أساليب المحاسبة أو ظروف غير عادية خالل األربع سنوات

، وألغراض هذه الدراسة 1161ابتداء من سنة  SCFانه تم االنتقال إلى النظام المحاسبي المالي 
االستطالعية تم فحص البيانات المالية الداخلية فقط، دون أن تتضمن  على الصناعات الخارجية أو 

 .المؤشرات االقتصادية أو البيانات التشغيلية

وجدول  الميزانيات العامةحسابات من  تسعتم اختيار ومن الخطوات األولى للدراسة الميدانية 
للفترة ، الكشف الشهري لحركة المخزون والكشف الشهري للمخرجات من المبيعات حسابات النتائج
، حيث تم اختيار هذه النسب لهذه الدراسة ، والتي تتأثر بالنسب المالية2013-1161الممتدة من 

                                                           
  (. 5-4)، (4-4)، (3-4)، (2-4: )أنظر المالحق 
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 Kinney (1987)دراسة  حيث تعتبرفي الجانب النظري،  تم التطرق إليها 1باالستناد إلى دراسات سابقة
 .من أولى الدراسات واألبحاث التي تطرقت إلى هذا الموضوع

لنموذج المقترح للدراسة للحسابات المذكورة أعاله أرصدة ااألسباب الختيار أهم أيضا تحديد كمن ي
 :هي  كمايلي
 من ف ،للتنبؤ مهمة هي قيم التجارية األخرى واألرباح صافي المبيعات :صافي المبيعات

 من القيمة الفعلية، أقل المتنبأ بها  كانت القيمةلو إذا  اإلدارة أنه من األفضل وجهة نظر
 الشكوك قد يثير هذا المدقق ن وجهة نظر، أما مخيبات األمل هناك عدد أقل من ثمةألن 

ذا كانت القيمة أقل بكثير من  الفعلية هي حول ما إذا كانت جميع المبيعات تم تسجيلها وا 
 متنبأ بهاال القيمة

 المؤسسةتمثل قيمة جد مهمة لتتبع التوجه العام لتكلفة البضاعة في : تكلفة البضاعة ،
   .ويجب أن تكون البضاعة في محاذاة مع اإلنتاج واالستخدام الكلي للمادة

 يجب أن تكون القيمة ، البد لإلشارة إلى أنه ي المخزون معا المواد والتغير ف: مخزونات
    المبيعات في محاذاة مع صافي

  الواردةوهي قيم ضرورية ومهمة للمتابعة من اجل معرفة كم من السيولة  :الذمم المدينة 
يح حجم أن الذمم تم اتخاذها في نموذج الدراسة لتوضإلى ، باإلضافة  إلى المؤسسة

، ففي حالة وجود مبيعات وهمية فإن كال الذمم المدينة والمبيعات المسجلةالمبيعات الوهمية 
 . يجب عليها ان تكون مرتفعة

 وهي أيضا قيم مهمة وضرورية للمتابعة، حيث تساهم في تحديد كم على  :الذمم الدائنة
جماليمن مخرجات من اجل التسديد، يجب ان تكون مالئمة مع المبيعات  المؤسسة  وا 

 استخدامات المواد 

تم حساب متوسط الرصيد الشهري ومعامل التباين على مدى فترة ثالث سنوات للفترة المعيارية لهذه 
انظر ) حساب متوسط الرصيد السنوي تم  كذلك، ((1-1)انظر الجدول رقم ) الحسابات والمجاميع 

حسابات ومعامل التباين على مدى فترة ثالث سنوات للفترة المعيارية لهذه ال ،((1-1)الجدول رقم 

                                                           
1
 :أنظر إلى  

- Kinney, W. RAttention-directing analytical review using accounting ratios: a case study. Auditing: A 

Journal of Practice and Theory 6 (Spring), 59-73. . (1987).   
- Coakley, James R. Using Pattern Analysis Methods to Supplement Attention-Directing Analytical 

Procedures. Expert Systems with Applications, 9 (4): 513–528(1995) 

- Eija Koskivaara, Artificial Neural Network Models for Predicting Patterns in Auditing Monthly 

Balances, Turku Centre for Computer Science, TUCS Technical Report No 67,November, ,(1996) P 4   
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معامل التباين مؤشر على درجة التشويش والتشتت في ،  1161إلى  1161للفترة الممتدة من  والمجاميع
 .األرصدة المطلقة للحسابات والمجاميع

 1161-1161الممتدة للفترة الدراسة  محلالشهرية أرصدة الحسابات ( 1-1)الجدول رقم 
 املبالغ بالدينار اجلزائري                

املتوسط الشهري لرصيد  ارصدة احلسابات 
 سنوات  0احلساب خالل 

 االحنراف املعياري معامل التباين

 6,0312E+13 7766082,17 (447471,917) ذمم مدينة

 5,76E+13 7591110,50 87245836,89 متوسط املخزون

 3,651E+13 6042589,60 6041189,69 املشرتيات

 3,80529E+13 6168705,50 407048,8792 دائنون

 7,39859E+12 2720035,01 8172770,90 مبيعات

 1,1208E+13 3347790,39 6063828,84 البضاعةتكلفة 

 Excelنتائج مستخلصة من برنامج الباحثة  إعدادمن : املصدر

فيما  6,02E+13 و 7,40E+12 نالحظ من الجدول أعاله أن هناك انحرافات حيث تتراوح بين
المعياري، هذا ما يشير بالنسبة  لالنحرافمليون دج بالنسبة  9.99و 1.91معامل التباين، وبين يخص 

 . للمدقق الحتمال وجود أخطاء جوهرية والتي تحتاج إلى تحقيقات إضافية
 1161-1161أرصدة الحسابات السنوية للفترة الممتدة بين ( 1-1)الجدول رقم 

 املبالغ بالدينار اجلزائري    
ارصدة 

 احلسابات 
املتوسط السنوي لرصيد 

 سنوات  0احلساب خالل 
 االحنراف املعياري معامل التباين

 1,8452E+14 13583784,36 98,93789639 أصول متداولة

 2,4635E+13 12266064,17 98879498689 خصوم متداولة

 1,1794E+15 34342465,97 4,403034,689 امجايل اخلصوم

 Excelبرنامج باالعتماد على خمرجات نا من إعداد: املصدر

والتي لديها  مناسبةمن خالل هذه مرحلة نقوم بدراسة بعض النسب والمؤشرات المالية التي رأيناها 
ومحاولة  1161-1161-1166-1161، من خالل المقارنة لهذه النسب للسنوات الحساباتعالقة بهذه 

محل الدراسة، و من ثم الوقوف على الحاالت الشاذة معرفة العالقة التي تربط الحسابات أو األرصدة 
 .ومعرفة أسباب هذه االنحرافات

 
 
 

 



185 
 

   4214-4212للفترة الممتدة من  األعمالرقم تطور  4.4.1

وذلك باالعتماد على  طور رقم األعمال من جوانب مختلفةمن خالل هذا الجزء نحاول دراسة ت
ويمكن تحديد تطور رقم  ، 1161-1161الميزانية العامة للمركب الملح لوطاية خالل الفترة الممتدة من 

 من خالل النقاط التالية  األعمال

 ؛مبيعات بضاعة والمنتجات المصنعة والخدمات المؤداة والمنتجات الملحقة تطور -
 ؛المنتجاتطبيعة تقسيم رقم األعمال حسب نوع  -

 مبيعات بضاعة والمنتجات المصنعة والخدمات المؤداة والمنتجات الملحقة تطور 1.4.4.1

مبيعات بضاعة والمنتجات المصنعة والخدمات المؤداة والمنتجات  تطور الموالي الجدول يوضح 
 1161-1161 الدراسة فترة خالل المركب  الملحقة

 1161-1161 الفترة خاللالملح لوطاية  لمركب ضاعة بمبيعات ال تطور( 1-1)الجدول رقم
 املبالغ بالدينار اجلزائري                                                                                 

 9098 9099 9099 9090 السنة

مبيعات بضاعة واملنتجات املصنعة 
 واخلدمات املؤداة واملنتجات امللحقة 

76715803,04 109580723,76 105 827 792,07 102959038,02 

 (%9.79) (%8.49) %49.34 - والنقصان أنسبة الزيادة 

 909944887.80 9409,9,99.98 0.84,,998900 207224796,00 بني الوحدات األعمالرقم 

 899908898689 848990408689 889,39834680 938940899604 رقم األعمال اإلمجايل

 . 5510-5515جدول حسابات النتائج للسنوات  على باالعتمادنا إعداد: املصدر

بالتراجع الطفيف، حيث  تبدأ ثم 1166بنسبة جيدة خالل سنة  تارتفع مبيعاتالنالحظ أن 
حيث بلغت باالنخفاض  ت، ثم بدأ1161مقارنة مع سنة  1166في سنة  %11.91بلغت نسبة الزيادة 
 1161في سنة   %1.96، ونسبة 1166مقارنة مع سنة  1161في سنة   %1.11نسبة االنخفاض 

 .1161سنة مقارنة ب

لتغيير سياسة  1161بالمقارنة لسنة  1166االرتفاع الكبير للمبيعات في سنة ويمكن تفسير 
الفعلي للمبيعات بل للسياسة المتبعة االنخفاض  ض الطفيف بين السنوات ال يمثل خفاكما أن االن ،التوزيع

لشركة حيث تمنح تخفيضات على المبيعات في حالة شراء كميات معتبرة فإنها تستفيد من تخفيض بنسبة ل
 ــــب   1166التخفيض الممنوح سنة  مبلغ، حيث بلغ REMISEالمباعة  معينة حسب الكمية

 .دج 2322630,99ــب 2113 سنة وأخيرا 2096583,66 المبلغفيقدر  1161أما سنة  6092135,06

                                                           
   (7-4)الملحق رقم 



186 
 

فيما يخص رقم األعمال بين الوحدات، وكما هو معلوم أن مؤسسة األمالح الوطنية تتكون أما 
 .من ستة وحدات ، ما ينتج عنه رقم اعمال ناتج عن التخلي بين الوحدات

والمنتجات المصنعة والخدمات المؤداة والمنتجات  مبيعات البضاعةمفصل لتقسيم تقديم يمكن و 
والممثلة في ، ((5-1)الجدول رقم ) بإنتاجهاالتي يقوم المركب المعدنية  األمالح أنواعحسب  الملحقة 
 األصناف؛ مبيعات حسب هذه هذه ال ثالث المذكورة سابقا، والجدول الموالي يبين تفصيل األصناف
  1161-1161تقسيم مبيعات البضاعة حسب أنواع األمالح الثالث للفترة (  5-1)الجدول رقم 

 اجلزائرياملبالغ بالدينار 
 9098 9099 9099 9090 البيان                السنة  

 393,02 604 97 268,55 708 99 542,41 560 96 005,60 230 71 ملح غذائي

 418,81 129 7 364,47 163 8 084,96 759 5 741,40 241 5 ملح صناعي

 812,18 522 592,71 51 656,39 94 056,04 94 امالح خاصة

 624,01 256 105 225,73 923 107 283,76 414 102 803.04 565 76 األولاجملموع 

 5510-5515باالعتماد على امليزانيات العامة للسنوات نا إعدادمن : املصدر

ممثلة في ملح غدائي، ملح صناعي : األمالحإلى ثالث أنواع مهمة من  المركبمبيعات تنقسم 
 العراق قبل حرب: منها أجنبيةإلى دول  يتم التصديرحيث وأمالح خاصة، موجهة للسوق المحلي والدولي 

 .خاصة فيما يخص األمالح الغذائية والصناعية.، كوديفوار، سينيغال وكذلك اسبانيا الخليج

 مبيعات البضاعة لمركب  تطور، (1-1)رقم بالمقارنة مع الجدول و كما نالحظ من الجدول أعاله 
فسير هذا االختالف القيم ويمكن ت هناك اختالف فيأن جد ن 1161-1161 الفترة خاللالملح لوطاية 

 : في مايلي

 دج متمثل في مبيعات المنتجات المتبقية 980000المبلغ قيمة الفارق المقدرة ب 9090بالنسبة لسنة  -
المبيعات من المنتجات المتبقية، حيث هناك بعض المنتجات المتبقية خالل  911تحت رقم حساب 

    .ا كبضاعةعملية التصنيع يتم بيعه
، أما متمثل في مبيعات المنتجات المتبقيةدج  040 32 المبلغ قيمة الفارق المقدرة ب 2011بالنسبة لسنة  -

 .التخلي بين الوحدات ج يمثلد400 134 7المبلغ 
   يقدر  األمالحنجد أن رقم أعمال المبيعات لألنواع الثالث من  9099سبة لسنة نبال -

، دج 615919971.19نجد أن مبيعات البضاعة تقدر ب ، في حين دج619711195.91
 المركبمنحه ي خصميمثل دج  583,66 096 2ن هناك ما قيمة ويمكن تفسير هذا االختالف إلى أ

، اإليراداتكميات معتبرة تقاس بعدد األطنان من أجل التشجيع والرفع من  للعمالء في حالة شراء
وهو ما يفسر االختالف بين المبيعات أخرى  نقدا  مبيعاتتمثل دج  150,00 1باإلضافة إلى قيمة 

  907994878.78و المبلغ  225,73 923 107البضاعة المبينة في الجدول اعاله المقدرة بـــ 
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عبارة عن مبيعات  دج 268,55 708 99المقدر بــ  الصناعيإلى أن مبيعات الملح  اإلشارةما يمكن ك
حيث أن هذه وجهة للتصدير  دج619651.95والباقي المقدر بـ ، دج77596661.91محلية بقيمة 
  .من أجل تشجيع قطاع التصدير موجهة للتصدير ألنها الضرائبمن  ةالمبيعات معفي

 624,01 256 105نجد أن رقم أعمال المبيعات لألنواع الثالث من األمالح يقدر  9098بالنسبة لسنة  -

، ويمكن تفسير هذا االختالف إلى دج611757119.11في حين نجد أن مبيعات البضاعة تقدر 
يمنحه المركب للعمالء في حالة شراء كميات  خصميمثل   1111111.77 ن هناك ما قيمةأ

ويشمل هذا الرقم خصمين ممثلين  ،اإليراداتمعتبرة تقاس بعدد األطنان من أجل التشجيع والرفع من 
عقبة بسكرة، وقيمة    للزيون عباد 1161تم منحه في السداسي األول من سنة  دج 447,11 972في 

تمثل  دج 15115قيمة أما ما  تم منحه للزبون فتاح أمين سرحان من غليزان، دج  224,88 350 1
 .1161التي تم تحقيقها في شهر ديسمبر سنة  منتجات األنشطة الملحقة

كما تتضمن حسابات المنتوجات لهذه السنة دج  630,99 322 2بقيمة تقدر بـ  خصمهناك  أيضا -
 دج .045,00 25 بقيمة الملحقةمنتوجات األنشطة 

 البياين ملبيعات البضاعة حسب أنواع األمالح الثالث التمثيل( 5-4)لشكل رقم ا
 
 
 
 
 
 

 Excelبرنامج باالعتماد على خمرجات نا من إعداد: املصدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  (8-4)ملحق رقم 
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 طبيعة المنتجاتقسيم رقم األعمال حسب نوع ت 4.4.4.1
 :كمايليطبيعة المنتجات حسب  األعماليمكن تقسيم رقم  

  1161-1161خالل الفترة  المنتجاتحسابات المركب حسب  أعمالرقم  تطور( 1-1)الجدول رقم 
 املبالغ بالدينار اجلزائري          

رقم 
 حساب

 السنة
 9098 9099 9099 9090 رقم االعمال

مبيعات بضاعة واملنتجات املصنعة  05
 102959038,02 792,07 827 105 109580723,76 7,798308.04 واخلدمات املؤداة واملنتجات امللحقة

 434,42 706 12 989,56 033 1 (846.97 564 6) (94949804.84) االنتاج املخزن أو املنتقص من املخزون 05

 405,07 551 2 772,01 163 2 / / االنتاج  املثبت 00

 623,29 162 2 406,68 729 6 460.15 805 1 9408898.08 املنتجات العملياتية االخرى 04

 348,41 11 / 775,00 8 / املنتوجات املالية 00

 / / 321.64 37 9440939.00 عناصر غري عادية 00

 611,00 265 1 717,43 110 3 613.30 306 3 97884.87 االسرتجاعات من خسائر القيمة واملؤونة 01

 460,21 656 121 677,75 865 118 046.88 174 108 8487980.99, اجملموع 7

  5510-5515للسنوات وجدول حسابات النتائج باالعتماد على امليزانيات العامة نا من اعداد: املصدر 

حيث بلغت  ،أخرىفي تزايد مستمر من سنة إلى  األعمالرقم  أنكما هو مالحظ من الجدول   
بنسبة  1161ة ن، كما بلغت نسبة الزيادة لس1161مقارنة بسنة  1166سنة  %65.31نسبة الزيادة ب 

مقارنة مع سنة  %1.15 بلغت 1161نسبة الزيارة لسنة  وأخير، 1166مقارنة مع سنة   9.88%
1161. 
 .4214-4212خالل الفترة الملح لمركب المختصرة المالية  انياتالميز  عرض 4.4.1

 رأي حسب وهذا المالية للميزانية مطابقةنها لكو  الدراسة في المحاسبية الميزانية استخدام تم
كان البد من إعداد  للقيام بعملية حساب وتحديد المؤشرات والنسب المالية،و  ،مركب الملح لوطاية إطارات

المختصرة لسنوات الدراسة بما فيها الميزانيات  باإلضافة إلى جدول حسابات النتائج ،الماليةالميزانيات 
 وفيما من ميزانيات المؤسسة محل الدراسة، انطالقا التي تم استخراجها ، 1161-1166-1161-1161

 :1161- 1161للفترة الممتدة من  للمؤسسةالمختصرة  المالية الميزانية نستعرض يلي
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 1161-1161 للفترة -أصول –مركب الملح لوطاية لالمختصرة المالية  يزانيةالم(9-1)الجدول رقم 
 املبالغ بالدينار اجلزائري   

 السنة         

 األصول

9090 9099 9099 2013 

 المبلغ  % المبلغ

 

 المبلغ  %

 

  % المبلغ  %

األصول 

 غير الجارية

399602408,10 

81,45 

8,790430367, 

77,24 

343639063,41 

80,8 

399008295.20 

75,53 

األصول 

 الجارية

91018777,24 

18,55 

108422779,55 

22,76 

81654701,89 

19,2 

129303762,96 

24,47 

المجموع 

العام 

 لالصول

490,99938684 900 476327588,3 900 425293765,30 900 528312058.16 900 

 5510-5515للسنوات ميزانية األصول باالعتماد على امليزانيات العامة و نا من اعداد: املصدر
 

، و التمثيل 1161-1161للفترة  -أصول –لمركب الملح لوطاية من خالل الميزانية المختصرة 
حيث تصل االصول غير    أصولها الجارية،البياني لها يتضح أن أصولها غير الجارية أكبر من 

 .بالمائة 11.91-69.55أما االصول الجارية تتراوح بين ، %995595حساب الجارية بمتوسط 
إلى أن  2111سنة  % 93.88كما نالحظ من الجدول أن االصول الجارية في ارتفاع ابتداء من 

 .2113سنة   % 24.47وصلت 

 

 

 
 

 Excelبرنامج باالعتماد على خمرجات نا من إعداد: املصدر

 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 

399602408.10 
367904808.76 

343639063.41 

399008295.20 

91018777,24 108422779,55 
81654701,89 

129303762,96 

لمركب الملح المختصرة لميزانية المالية التمثيل البياني ل(:3-4)الشكل رقم

 2013-2010للفترة أصول  –لوطاية 

 األصول الجارية األصول غير الجارية
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 1161-1161 للفترة -خصوم – لمركب الملح لوطايةالمختصرة المالية  الميزانية(9-1)الجدول رقم 
 املبالغ بالدينار اجلزائري   

 السنة             
 اخلصوم

0202 0200 0200 0202 2013  

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ  

 1.56 8228303,95 5.89 25059901,27 (1.59) (7551024,46) 1.18 (5780552.02) اخلاصةاألموال 

اخلصوم غري 
 اجلارية

476583064.76 97.1

4 

467030967,46 98.05 376367029,17 88.50 497875330,78 94.24 

جمموع األموال 
 الدائمة 

47080251.86 95.9

6 

489479948 96.46 40949,980644 94.39 80,908,84678 95.8 

 4.20 22208423,43 5.61 23866834,86 3.54 16847645,31 4.04 19803776.45 يةخصوم جار 

اجملموع العام 
 للخصوم

490606289.27 900 476327588,31 900 425293765,30 900 528312058.16 900 

 .باالعتماد على امليزانيات العامة وجدول حسابات النائجنا من اعداد: املصدر

أما فيما يخص الخصوم فهي تقريبا متكونة من أموالها الدائمة كما نالحظ إعتماد المؤسسة محل الدراسة 
 .على الديون ، الطويلة و المتوسطة 

 

 

 
 Excelبرنامج باالعتماد على خمرجات نا من إعداد: املصدر

 
 
 
 
 
 

 
 

2010 2011 2012 2013 

470802512.9 459479943 
401426930.44 

506103634.73 

19803776.45 16847645.31 23866834.86 22208423.43 

 –لميزانية المالية لمركب الملح لوطاية التمثيل البياني ل(: 4-4)الشكل رقم 
 2013-2010للفترة  -خصوم

 خصوم جارية مجموع األموال الدائمة 
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 حتليل البياانت والربامج اجلاهزة املس تخدمة أ ساليب 4.1

، ومن ثم تحديد حزم البرامج الجاهزة المناسبة اإلحصائية األساليبتحديد عملية قياس تتطلب أي 
وكما هو معلوم أن المراجعة التحليلية تعتمد على األساليب الكمية التقليدية التي سوف يتم استخدامها، 

 :، والبرامج على النحو التاليالمطبقة في هذه الدراسة ساليبلألالجزء هذا في  سنتطرقلذلك والمتطورة، و 
 .البياناتأساليب تحليل  1.4.1

وألن أغراض التحليل  ،نظرًا ألن بيانات هذه الدراسة تعتبر متعددة المتغيرات واألبعاد بطبيعتها
تنطوي على التحقق من وجود عالقات أو اختالفات بين أكثر من متغيرين، فلقد كان من الضروري 

، لذا تعددة، وفي ضوء عدد من المعاييراالعتماد على األساليب اإلحصائية الخاصة بتحليل المتغيرات الم
تقليدية واألساليب الساليب األذلك أن المراجعة التحليلية تعتمد على  ،استخدام العديد من أساليب التحليلتم 

 .لتحقيق العديد من األهداف والتي سوف نعرض لها في حينهاة، المتطور 

التقليدية منها واإلحصائية المتطورة خاصة في ظل تكنولوجيا  ؛إلبراز دور وفعالية هذه األساليبو 
األساليب غير اإلحصائية التقليدية ممثلة في ب المطبقة، مثل المعلومات، ارتأينا اختيار أهم األسالي

السالسل الزمنية وأخيرًا أسلوب الشبكات ، تحليل االنحدار، واألساليب اإلحصائية منها النسب المالية،
 .العصبية

 .تحليل النسب الماليةنموذج  1.1.4.1

مرحلة التخطيط والفحص النهائي تتضمن المراجعة التحليلية استخدام النسب المالية العامة خالل 
في مراجعة القوائم المالية، حيث يؤدي ذلك إلى توفير تفهم لمعظم األوضاع واألحداث المالية الجارية، 

 2.وفحص القوائم المالية من منظور المستخدم
يمكن القول إن تحليل النسب هو اإلجراء التحليلي األكثر شيوعا في عالم األعمال، وذلك ألنه 

عددا كبيرا من المؤشرات المالية التي يمكن االستفادة منها في تقييم أداء المؤسسة في مجاالت يوفر 
 .الربحية والسيولة والكفاءة في إدارة األصول والخصوم

معدل دوران الذمم المدينة، معدل دوران : تم استخدام النسب التاليةمن خالل هذه الدراسة و 
أما النسبة الخامسة  ،Kinney (1987)مستحقات استنادا إلى دراسةالمخزون، معدل تكلفة المبيعات، وال
والتي توفر مقياس الذي يعكس بشكل كبير خطأ المشتريات غير تتمثل في معدل دوران الذمم الدائنة 

وقد المسجلة في ظل افتراض ال للجرد الفعلي للمخزون، كذلك تمثل معيار مهم لتحديد المبيعات الوهمية، 
 .النسب لتحديد فعالتها كإجراءات للمراجعة التحليلية سبق تقييم هذه

                                                           
 504ص . مرجع سابق .الفني ارينز، جيمس لوبك 2
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 .الكالسيكي للتنبؤ االنحدار نموذج تحليل  1.6.1.1

، بعد تحليل النسب المالية يعد تحليل االنحدار أكثر األساليب استخداما في المراجعة التحليلية
خالل عالقة هذا ويتم استخدام تحليل االنحدار في تقييم مدى منطقية الرصيد المسجل بالدفاتر من 

الرصيد مع معلومات أخرى مناسبة، فهو أسلوب رياضي يختص بدارسة اعتماد متغير واحد يعرف 
المتغير التابع على متغير واحد أو أكثر تعرف بالمتغيرات المفسرة أو المتغيرات المستقلة وذلك بغرض 

وفي التدقيق يستخدم هذا  3يرات المفسرة،أو التنبؤ بالقيم المتوسطة للمتغير التابع بمعلوماتية المتغ/تقدير و
 . األسلوب في تحديد رقمي واضح لتوقعات المدققين، مع إيجاد مقياس للثقة والدقة

 .للتنبؤ السالسل الزمنية نموذج  1.6.1.1

أصبح االتجاه العام في البحوث والدراسات هو استخدام طرق القياس الكمي ووسائل اإلقناع 
براز االتجاهات العامة للظواهر ،اإلحصائية ودراسة السالسل الزمنية للتنبؤ  ،وذلك لتحديد الخصائص وا 

، إذن االساليب التقليديةفي حالة ضعف النماذج  ه، حيث يتم الركون إلى هذتعتبر من بين هذه الوسائل
الزمنية، حيث في هذه الحالة نلجأ إلى أساليب أخرى متطورة في ظل التطور التكنولوجي منها السالسل 

 :مايلي الزمنية السالسلمن بين الحاالت التي نلجأ فيها إلى نموذج 

 .المتغيرات بين السببية العالقة غياب حالة في -
 .المستقلة المتغيرات حول الكافية المعطيات توفر عدم حالة في -
 :النموذج مؤشرات خالل من تنبئيا و إحصائيا االنحدارية النماذج ضعف حالة في -

 .الخ...المقدرة للمعلمات المعيارية األخطاء ، والتحديد االرتباط معامل
 .الشبكات العصبية الصناعيةنموذج  1.6.1.1

، المحاسبة والتدقيقكأحد األساليب الشائع استخدامها في التطبيقات التجارية وبخاصة في مجال  
أخطاء عدم وجود  أولتوصيف بوجود للتنبؤ بالمبيعات الشهرية وكذا اوقد تم استخدام هذا األسلوب 

 جوهرية في القوائم المالية المدققة على اعتبار انه تم تدقيق البيانات السنوية وعدم تدقيق البيانات الشهرية،
وهل تتفوق  ،والتأكد من مدي قدرة أسلوب الشبكات العصبية الصناعية ، على التصنيف والتنبؤ الدقيق 

ليب اإلحصائية التقليدية، أم أن التفوق في صالح تلك الشبكات العصبية في قدرتها التنبؤية على األسا
 .األساليب اإلحصائية

 

 

                                                           
3
 10السعودية،صاململكة العربية : الرياض اإلدارة العامة للطباعة و النشر مبعهد اإلدارة العامة،مركز البحوث،  حتليل االحندار اخلطي،(.5551.)إمساعيلحممد عبد الرمحن  
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 .البرامج الجاهزة المستخدمة 4.4.1

للبرامج الجاهزة وهي برنامج التحليل اإلحصائي  تينمختلف ينتحزمتم استخدام في هذه الدراسة 
 MatebR2013a) ةالصناعيرنامج الشبكات العصبية وب ،(IBM SPSS Statistics 20) برنامج المعروف

جراءاتهما ومراحل استخدامهما وشروط التعامل مع يوفيما يلي  قدم الباحث تعريفًا بالبرنامجين األخيرين وا 
 .البرنامجين ، وذلك باعتبار أنهما ليسا من البرامج المتداولة أو السائد التعامل معها

 .IBM SPSS Statistics 20 برنامج   1.4.4.1
مجموعة من البرامج المستخدمة في التحليل . IBM SPSS Statistics 20يعد برنامج 
 IBM، تم الحصول عليها من قبل SPSSالمنتجة منذ فترة طويلة من قبل شركة . اإلحصائي
 ،IBM SPSS بإحصائياترسميا ( 1161)وتتم تسمية اإلصدارات الحالية . 1117في عام 

مختصر هو و ، (SPSS)اسم البرنامج يقف على الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
(Statistical Package Of social ) أحد أهم وأشهر حزم البرامج الجاهزة في مجال المعالجة

للبيانات، إذ يتمتع هذا البرنامج بالعديد من الخصائص الفريدة التي تميزه عن باقي  اإلحصائية
حيث يوفر هذا النظام  4.بساطة االستخدام وسهولة الفهم: البرامج المماثلة، وأهم هذه الخصائص

مجاال واسعا للتحليالت اإلحصائية وا عداد المخططات البيانية لتلبية حاجة المختصين والمهتمين 
، وغيرها من البرمجيات Excelمجال اإلحصاء كما يوفر إمكانية تناقل البيانات وبرامج  في

  .أعالهلحساب النسب المالية المذكورة   Excelــاستعمال برامج الأيضا ونشير هنا انه تم 
 :  (MATLAB R2013a)برنامج الشبكات العصبية الصناعية 1.1.1.1

 في إجراء التجارب الخاصة باستخدام أسلوب الشبكات العصبية الصناعية  ةالباحث تاعتمد
، على أحد البرامج التي تستخدم بالمبيعات الشهريةوالتنبؤ  األخطاء الجوهرية ومصادرها لتصنيف

وهو من البرامج  ،(MATLAB R2013a) في بناء الشبكات العصبية الصناعية وهو برنامج
 .تحتاج إلى خبرات كبيرة في الشبكات العصبية السهلة االستخدام، والتي ال

يحول إليه  أنمراحل أساسية بعد بمرورًا   ،يقوم هذا البرنامج ببناء الشبكة العصبية واختبار دقتها
ما يحتويه الملف من بيانات تخص  أساسعلى  العصبية  الشبكةملف البيانات المراد بناء 

 . تصنيف مكوناتها المراد التنبؤ بها او المشكلة
 
 
 

                                                           
، ، توزيع (الالمعلمية–املعلمية )مهارات أساسية اختبارات الفروض اإلحصائية  SPSSأسامة ربيع أمني، التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج   4

 املكتبة األكادميية،القاهرة  الطبعة الثانية، اجلزء األول
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 حدود الدراسة  4.4.1

يمكن تقسيم حدود الدراسة إلى ثالثة مجموعات من الحدود المكانية والزمنية وأيضًا الفنية، وفيما  
 : يلي استعراض موجز لتلك الحدود 

 .الحدود المكانية 6.1.1.1
ي مركب وه الميدانية،الدراسة  للمؤسسة التي تمت فيهافي جزء سابق بالدراسة لقد تم التطرق  

دائرة المحاسبة يتمثل في  ، وبناًء على ذلك فمكان تطبيق الدراسة-بسكرة–الملح لوطاية تكرير 
، والدائرة التجارية والتي (المحاسبة العامة، المالية والصندوق: )والمالية والتي تضم ثالث خاليا ممثلة في

 (.التموين والتخزين، البيع) تضم ثالث مصالح
 .الزمنية الحدود 4.4.4.1

إلى  2010 /09/09الممتدة من  تمت الدراسة التطبيقية الخاصة بهذا البحث في الفترة الزمنية
شير إلى أن الفترة الزمنية التي شملها من خالل هذا الجزء من البحث ن، و89/99/9098غاية 

 : البحث المسحي للدراسات السابقة كان على النحو التالي
 لى  6791فقد امتدت من عام  المراجعة التحليليةالنسبة للدراسات السابقة في مجال قياس ب وا 

 المراجعةأول وصف لمفهوم و ، ويرجع ذلك إلى أن أول الدراسات التي ظهرت 1117عام 
في بيان معيار   AICPA التحليلية ظهر عن طريق المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين

SAS.Nرقمالمراجعة 
o
 6791في عام   54 .

 6799النسبة للدراسات السابقة في مجال تطبيقات الشبكات العصبية فقد امتدت من عام ب 
وذلك يرجع لظهور أول الدراسات التي استخدمت الشبكات العصبية في  1111إلى عام 
 .Kinneyفي دراسة  6799في عام الخاصة بمجال المراجعة التحليلية التطبيقات 

 .الحدود الفنية 1.1.1.1
بالنسبة للنسب المالية نحتاج إلى عقالنية في استخدام النسب، حيث أن الكفاءة في اختيار 
بعضها وفي صحة تفسير نتائجها وليس في عددها، هذا ما جعلنا نركز على تحديد خمس نسب 

برازمالية التي على أساسها تكمن مقدرتها إلى عكس  التغيرات في أرصدة الحسابات نظرا إلى  وا 
تساهم  وقد سبق تقييم هذه النسب لتحديد فعاليتها كإجراءات للمراجعة التحليلية ألخطاءامصادر 

 .في اكتشاف األخطاء الجوهرية
تحتاج في حالة التنبؤ على بيانات تاريخية في فإنها بالنسبة الستخدام الشبكات العصبية ، أما 

الخاصة بالمركب الملح لوطاية شكل سالسل زمنية، وفي دراستنا هذه تم تطبيق التنبؤ بالمبيعات 
 1161بسكرة، حيث تم الحصول على المبيعات الشهرية في شكل سلسلة زمنية للفترة الممتدة من 

 .مشاهدة 19أي ما يمثل  1161إلى 
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  املالية  النسب لمنوذج حتليلاملراجعة التحليلية نتاجئ   1.1

 عن اإلجابة تعطيه نتائج إلى لالوصو  أجل من كأداة ةيالمال المؤشرات الحسابات مدقق يستخدم
 إلى تحتاج التي والحسابات ةملتالمح الخطر مناطق تبيان كذلك و المالية، القوائم وعدالة صحةى مد

 ذلك أجل منستعمال النسب المالية، هو اومن بين المؤشرات المالية الشائعة ، أكبر تفصيلية اختبارات
باالستناد إلى الدراسات  استعماال في مجال المراجعة التحليلية األكثر النسب على الجزء هذا في سنعتمد
 .النظري الجانب فيإليها  التطرق تم والتي السابقة 
 طرق التحليل بنموذج النسب المالية 1.1.1

في عملية التدقيق تم حساب المؤشرات المالية للفترات األربعة المدققة لألرصدة النهائية، من خالل 
 .التقليديةالطرق المالية 

 .تحديد النسب الماليةاختيار و 0.0.4.4

قبل التطرق إلى تحديد النسب المالية سنحاول حصر أهم مصادر األخطاء التي تستعمل للتأثير 
)  هناك نوعين من مصادر األخطاء تستعمل للتأثير على تحليل األرصدة المالية. على تحليل األرصدة

 :(األخطاء في تقييم النسب الماليةتأثير مصادر (09-1)الجدول رقم 

  ةغير مسجلمشتريات  -
 تسجيل وهمي للمبيعات -

 :ويوجد افتراضين يستعمالن لتحليل األخطاء

هذا )حساب المخزون ليتناسب مع الجرد الفعلي  تعديلالجرد الفعلي للمخزون تم اتخاذه، وتم  -
 ؛(Kinney 6799االفتراض استخدم من قبل

هذا االفتراض ) جرد فعلي للمخزون، وبالتالي ال تصحيح لحساب المخزون  أيلم يتم اتخاذ  -
 ؛(يتطابق مع المؤسسة محل الدراسة
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 تأثير مصادر األخطاء في تقييم النسب المالية ( 7-1)الجدول رقم  

 

 مصدر اخلطأ
 مشرتيات غري مسجلة تسجيل مبيعات ومهية

تعديل للمخزون ليتناسب 
 الفعلي لهمع اجلرد 

يف ظل افرتاض ال للجرد 
 الفعلي للمخزون

تعديل للمخزون ليتناسب 
 مع اجلرد الفعلي له

يف ظل افرتاض ال للجرد 
 الفعلي للمخزون

   ارتفاع ارتفاع دوران الذمم املدينة
 اخنفاض اخنفاض   دوران الذمم الدائنة

 ارتفاع اخنفاض ارتفاع  دوران املخزون
  اخنفاض اخنفاض اخنفاض نسبة تكلفة املبيعات
 ارتفاع ارتفاع ارتفاع ارتفاع نسبة املستحقات

 Kinney  (9937.)دراسة نا باالعتماد على عدادإمن : المصدر

على كل من  ؛حسابات المالية عندما يتم تسجل مبيعات وهميةاليمكن توقع تأثير األخطاء على 
ذاون مبالغ فيهما بقدر كمية المبيعات الوهمية المسجلة، ، وهذا عندما يكالمبيعات والذمم المدينة نا ذأخ وا 

، ثم تم تعديل حساب تم اتخاذه؛ الجرد الفعلي للمخزون Kinneyاالفتراض  األول المتعلق باقتراح 
هذا ما يسمح بتصحيح وتعديل األخطاء في المخزون وتكلفة  ،المخزون ليتناسب مع الجرد الفعلي

 . المبيعات، مع ترك الخطأ في كل من الذمم المدينة والمبيعات
ذا ثم التكلفة الفعلية للسلع التي تباع استخدام نظام الجرد الدائم، اعتماد االفتراض الثاني تم  وا 

في هذه الحسابات يساوي نسبة هامش الربح  ظاهريا تسجل في المخزون وتكلفة المبيعات، فمتوسط الخطأ
 : إجمالية وكنتيجةاإلجمالي أضعاف الخطأ الفعلي، 

 .تتأثر بمقدار يساوي الفرق بين إيرادات المبيعات والتكلفة أيضاهي األصول الجارية 
 

ة فان الدائنون سيحدث لهم انخفاض، أي يقل مشتريات، في هذه الحالللوعندما ال يتم تسجيل 
تكلفة دهم بقيمة المشتريات غير المسجلة، فإذا أخدنا االفتراض األول فان الخطأ يرتكز على تخفيض عد

بمقدار المشتريات غير ( من قيمتها  تقلل)المبيعات، وكنتيجة الخصوم المتداولة هي أيضا تتأثر 
ذلك ينقص وينخفض المسجلة، أما اذا افترضنا االفتراض الثاني نظام الجرد الدائم للمخزون، المخزون ك

 بقيمة المشتريات غير المسجلة 
  .في حالة مشتريات غير مسجلةالجارية والخصوم الجارية تنخفض  األصولكل من  إجمالية وكنتيجة

 
سنحاول من خالل هذا الجزء تحديد النسب المالية المالئمة للدراسة ،  األخطاءبعد التطرق لمصادر 

استخدام النسب املالية تكمن يف اختيار بعضها ويف صحة تفسري نتائجها أن عقالنية "  إن العمل بمقولةحيث 
أساس مقدرتها  على(( 7-1)الجدول رقم )خمس نسب مالية  حديدتجعلنا نركز على  "وليس يف عددها
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براز التغيرات في أرصدة الحسابات نظرا إلى مصادر األخطاء، وقد سبق تقييم هذه النسب  إلى عكس وا 
   :وفيمايلي سيتم تحديد واحتساب النسب .كإجراءات للمراجعة التحليليةلتحديد فعالتها 

 (Accounts Receivable Turnover) الذمم المدينة معدل دوران  . أ
توضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية ، حيث قدرة المؤسسة في تحصيل ديونهايقيس هذا المعدل 

كلما كان ذلك مؤشرا جيدا وكلما زادت هذه النسبة  المؤسسة، فيالتحصيل ومتابعة ديون العمالء 
 .صحيح والعكس

 
 
 

هي إعطاء  المؤسسةإذا كانت سياسة تعكس فترة التحصيل مدة استخدام الغير ألموال المؤسسة، ف
من قبل المؤسسة فإن  المحددةمحسوبة مطابقة للنسبة الالزبائن مدة شهر لتسديد ديونهم، وكانت النسبة 

، فكلما كانت فترة التحصيل قصيرة كلما كان أداء يكون أكثر اطمئنانا في تقويمه لخطر الرقابة المدقق
 :يتم حساب فترة التحصيل وفق العالقة التالية .أفضلالمؤسسة 

 
  

 
  التحصيل وفترة المدينة الذمم دوران معدل حساب(:61-1)الجدول رقم رقم 

2013 2012 2011 2010 
 السنة  

 البيان

 صايف املبيعات 76715803,04 109580723,8 105827792,1 102959038

   الذمم املدينة أول مدة 13374574,8 4512739,42 9298580,95 2431446,12

 الذمم املدينة  آخر مدة  4512739,42 9298580,95 2431446,12 1471987,62

 متوسط حساب املدينني 8943657,11 6905660,185 5865013,535 1951716,87
 معدل دوران الذمم املدينة 8,58 15,87 18,04 52,75

 فرتة التحصيلمتوسط  يوم 12 يوم 22 يوم 22 يوم 7
 Excelباالعتماد على برنامج نا من اعداد: المصدر

الدراسة للفترة  سنوات خالل ارتفاع في المدينة الذمم دوران معدل أن يتضح الجدول نتائج ضوء على     
 جودة ويعكس المدينة ذممه تحصيل في المركب إدارة كفاءة تحسن على يدل ما وهو ،1161-1161
 واإليرادات الحساباتهذه  وأهمية

= معدل دوران الذمم المدينة    
تالمبيعاصافي   

 
 متوسط حسابات المدينين

=ترة التحصيل  ف  
111 

 
 معدل دوران الحسابات المدينة
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مبيعات قيمتها  حقق قد للعمالء ائتمان تقديم في مستثمر دينار كل أن يتبين الجدول خالل من     
 مبيعات افحققت 1161، 1166أما سنة ، 1161في سنة  18,04مقابل  في 1161سنة  دج51.95
 أخرى الجارية، وبعبارةاألصول  دوران معدل تحسن في ساهم ما وهو، على التوالي 9.59و دج 65.99
 فترة حيث انخفضت الديون، تحصيل في السرعة نحو أكثر تتجه للمؤسسة االئتمانية السياسة أن نالحظ

 1161 سنة في -أسبوع – أيام 9 إلى 1161 سنة في ا أي ما يقارب شهرين يوم 11 من التحصيل

 
 Excelمن اعداد الباحثة مستخرج من : المصدر

   = Accounts Payable Turnover الدائنةمعدل دوران الذمم  . ب

أفضل رقم ، و القيمة المتبقية من المبيعات اآلجلة التي لم يتم تحصيلها المدينينيعكس متوسط  
ال  ، عنه بصافي المبيعات الظاهرة في القوائم الماليةيستعان للبسط هو صافي المبيعات اآلجلة إذا وجد وا 

 بصافي المبيعات الظاهرة في القوائم المالية نستبدلهولعدم توفر صافي المبيعات اآلجلة في دراستنا فسوف 

 2÷ ( أخر الفترة الدائنين+ أول الفترة  الدائنين)= الدائنينمتوسط 

الذمم  تسيير في المالية اإلدارة كفاءة يبين كما اللتزاماته، المركب تسديد سرعة المعدل هذا يبين 
الحسبان اختالف  فيمع األخذ  الذمم المدينة،ويجب أن يكون هذا المعدل قريبًا من معدل دوران الدائنة ، 

  .زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين المؤسسةصالح  فيقيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات، ويكون 

لبيع والشراء، لذا كلما انخفض ويقيس هذان المعدالن مدى نجاح تحقيق المالئمة بين سياستي ا 
معدل دوران الذمم الدائنة وزاد عن متوسط فترة االئتمان كان ذلك مؤشرا على تخفيض الضغوط التي 
سوف تواجهها المؤسسة من زاوية السيولة مما سيزيد من طول الفترة الزمنية التي يمنحها الموردون لتسديد 

 لسيولةفواتير المشتريات وهذا ما يخفض من ضغوطات ا
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 معدل دوران الذمم المدينة( 5-4)الشكل رقم 
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  صافي المبيعات 

  متوسط حسابات الدائنين 
 معدل دوران الدائنين 

 معدل دوران الذمم الدائنة(: 66-1)الجدول رقم 
 السنة   2010 2011 2012 2013

 البيان
 صايف املبيعات 76715803,04 109580723,8 105827792,1 102959038.00

 املدة  أولالذمم الدائنة  18502340,24 11576304,51 10789925,32 14037581,72
 الذمم الدائنة آخر املدة  11576304,51 10789925,32 14037581,72 15023630,92
 متوسط الذمم املدينة 15039322,38 11183114,92 12413753,52 14530606,32

 معدل دوران الذمم الدائنة 5,10 9,80 8,53 7,09

 متوسط فترة التسديد يوم 71 يوم37 يوم42 يوم51

 Excel من اعدادنا باالعتماد على برنامجالمصدر 
تراجع شهدت  ثم، 1166 إلى 1161ارتفاع من  تالدائنة شهد الذممنالحظ ان معدل دوران 

نتيجة الزيادة المعتبرة للسيولة والناتجة عن  ،7.9 بمعدل 1166له سنة  معدلاعلى  لغنسبي حيث ب
اذابة  ارتفاع مبيعات الموجهة للتصدير بسبب موسم الشتاء اين تم تساقط ثلوج كثيرة ما ادرى الحتياج ملح

  .الجليد

 
 (Inventory Turnover) معدل دوران المخزون . ت
هذه النسبة كلما وكلما زادت  المؤسسة،تشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى  

 المؤسسات تحقق أرباحًا كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من  أنحيث تستطيع ها، صالح فيكان ذلك 
 .لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن االستفادة منها والتيالمماثلة 

 :ويتم حساب معدل دوران المخزون وفق الصيغة التالية

= معدل دوران المخزون    
 المبيعات

 
 متوسط المخزون
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 معدل دوران المخزون(: 61-1)الجدول رقم 

2013 2012 2011 2010 

 السنة  
 البيان

 اإلجمالية   المبيعات 938940899604 889,39834680 848990408689 899908898689

 مخزون اول مدة  83256033,03 73055770 83823015,23 62686887,06

 مخزون اخر مدة  73055769,95 83823015,2 62686887,06 117084442,1

 متوسط المخزون  78155901,49 78439392,59 73254951,15 89885664,59

 معدل دوران المخزون 3,63 4,24 4,72 3,47

يوم114 يوم76  يوم85  يوم99   متوسط فترة التخزين 

 Excelنا باالعتماد على برنامج من اعداد: المصدر

  
والتي  ،نسبيا مقبولوهو معدل دوران  1.91إلى  1.19دوران المخزون يتراوح بين معدل نالحظ  

يدل على ما ، في تصريف المخزون بوتيرة متوسطةتدل على عملية بيع وتخزين المخزون تتميز حركته 
يتطلب من اإلدارة مراجعة سياسات االئتمان وشروطه، من جانب أخر يمكن بالتالي تعثر في التحصيل 

تحصيل من سنة الاعتماد المعيار التاريخي للوقوف على تطور وفاعلية السياسة اإلتمانية ومقارنة مدة 
أيضا   .اعتماد المؤسسة سياسات تحصيل ميسرةعلى  مؤشريوم  91يوم إلى  77من  1161إلى 1161

يبين أن االستثمار في المخزون يقلص ويحول المخزون إلى معدل دوران المخزون ي لالنسب رتفاعاال
 قصير نسبيا يصل إلى ثالث أشهر  كل هذه مؤشرات حسنة نسبيا للعمليات سيولة نقدية في وقت 

 

 
 Excelمن اعدادنا باالعتماد على برنامج : المصدر

 Cost of sales ratio معدل تكلفة المبيعات . ث
 معدل تكلفة المبيعات(: 61-1)رقم الجدول 

 السنة  
 البيان

5515 9099 9099 9098 

 9,9903,9364 97309943868 97834489967 989080000 تكلفة املبيعات 

 899908898689 848990408689 889,39834680 938940899604 املبيعات

 5814 5815 5815 5810 معدل تكلفة املبيعات
 Excelمن اعدادنا باالعتماد على برنامج : المصدر

3.63 
4.24 4.72 

3.47 
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 معدل دوران المخزون(:7-4)الشكل رقم 



201 
 

وهو مؤشر على وجود هامش ربح  الجدول معدل تكلفة المبيعات أقل من الواحد يتضح من 
، وهو ما  1.91، كما أنها تتميز بالثبات النسبي خالل سنوات الدراسة لتصل إلى أقل قيمة لها للمؤسسة

و  1161، 1166، 1161المبيعات المحققة يقابل  كتلفة مبيعات للسنوات دج من  6يعني أن كل 
 . دج1.91و  1.91دج، 1.91دج ، 1.97على التوالي  1161

 

 

 
 نسبة المستحقات  . ج

  المدينون
   الدائنين 

  نسبة المستحقات 

، ومدى نجاح تحقيق المالئمة بين سياستي قدرة المؤسسة في تحصيل ديونهايقيس هذا المعدل 
من طول الفترة الزمنية التي يمنحها الموردون  زادتالبيع والشراء، لذا كلما زادت نسبة المستحقات كلما 

   لتسديد فواتير المشتريات وهذا ما يخفض من ضغوطات السيولة
 

 نسبة المستحقات (: 61-1)الجدول رقم

2013 2012 2011 2010 
 السنة  

 البيان
 متوسط حساب املدينني 8943657,11 6905660,185 5865013,535 1951716,87
 متوسط الذمم الدائنة 15039322,38 11183114,92 12413753,52 14530606,32

 نسبة املستحقات 0,59 0,62 0,47 0,13
 Excelمن اعدادنا باالعتماد على برنامج : المصدر

 
ت الدراسة لتصل  سنوا خالل الواحد المستحقات أقل من نسبة أن الجدول نتائج للمدقق من يتضح 

تسديد يوظف في كل دينار مستثمر  أن يعني ما وهو  1.61بمعدل  1161إلى اقل قيمة لها سنة 
 ،1161سنة  1.61بمقابل  1161سنة  1.57 بــتقدر تساهم في تقديم ائتمان للعمالء المركب إللتزاماته 

 الذمم المدينة  منر الذمم الدائنة أكب أن أي

0 

1 

2 

3 

4 

2010 2011 2012 2013 

 معدل تكلفة المبيعات(: 8-4)الشكل رقم 
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 Excelمن اعدادنا باالعتماد على برنامج : المصدر

 .للنسب إجراءات التحليل النمطي  4.1.4.1

النسب المالية تحديد التقلبات غير العادية في النسب المالية وتنبيه المدقق تحليل إجراءات  تسمح
الهدف من إجراء التحليل النمطي هو تحديد ما إذا  ،أن التحقيقات اإلضافية قد يكون له ما يبررهإلى 

، داخل كل تيار للنسب يتماشى مع مزيج التقلبات المتوقعة التي يمكن أن تحدث كانت اإلشارة للتقلبات
 .على اعتبار معقولية األخطاء

 أهميةتبرز (( 61-1)حسب ما هو مبين في التمثيل البياني رقم ) احتساب المؤشرات المالية إن 
من شهر  المدققةالثالثة خالل السنة  - 11استخدام التحليل النمطي كإجراءات تحليلية، في الشهر 

هذه المعدل بشكل مستقل  (88,716)ة بنسب الدائنونمعدل دوران كبير في  انخفاضيوجد   –ديسمبر
في معدل ارتفاع به ارتفاع كبير في معدل دوران الذمم المدينة صاحكذلك ، إضافيةيشير على تحقيقات 

 .دوران المخزون

انخفاض كبير في الشهر سجلت  نسبة المستحقاتأن نجد ( 61-1)وبالنظر إلى الشكل البياني 
  إضافيةتشير إلى تحقيقات ، وانطالقا من هذه النسبة فأنها (69.99)يقدر بنسبة  11
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 نسبة المستحقات(:  9-4)الشكل رقم 
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 Excelمن اعدادنا باالعتماد على برنامج : المصدر

بمعدل ، دوران المخزون 57.11بلغ  ارتفاع في معدل دوران الذمم المدينة نالحظ 15أما في شهر 
 .أي أن النسب الثالث في اتجاه واحد موجب 1.16بنسبة  و نسبة المستحقات 61.11

انخفاض في نسبة معدل الدوران الذمم المدينة ودوران المخزون وزيادة  17في الشهر  أيضانجد 
 .وهنا نالحظ اتجاهات متعاكسة للنسب وموجبة 19.61النسبة  بلغت كبيرة في نسبة المستحقات

 ، 61.91المخزون إلى ارتفاع بنسبة دوران وصل ، ((66-1)أنظر الشكل رقم ) 16وفي الشهر 
حيث تصل نسبة المستحقات لهذا الشهر  ارتفاع أيضافي حين نسبة المستحقات لنفس الشهر شهدت 

 (61-1)رقم وهذا حسب ما هو وارد في الشكل  1.17

، ((66-1)أنظر الشكل رقم )دوران المخزون يصل إلى النقطة صفر لمعدل  61في الشهر أما  
 .حالة سكون  صاحبه انخفاض لباقي النسب التي يؤول تقريبا إلى الصفر
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 Excelمن اعدادنا باالعتماد على برنامج : المصدر

تقيم كل مؤشر مالي بشكل مستقل تشير التحليلية التي من الفقرات أعاله نستخلص أن المراجعة 
إلى تحقيقات إضافية، وهذا ما يبرز هذه التقلبات الكبيرة، وبما أن أرصدة الحسابات المصرحة من 

 .خطأ من النوع األول المفترض خالية من األخطاء الجوهرية، فإن هذه اإلشارات إلى التحقيقات ينتج

 

 

 Excelمن اعدادنا باالعتماد على برنامج : المصدر
 

 

 
 Excelمن اعدادنا باالعتماد على برنامج : المصدر
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 2013-2010معدل دوران المخزون للفترة الممتدة (: 11-4)الشكل رقم 
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 معدل دوران الذمم المدينة(: 12-4)الشكل رقم 
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التحليل النمطي المرتبط بالمؤشرات المالية تمنح نتائج مختلفة، وبالنظر إلى الجدول رقم تطبيق 
يتبعه و أن انخفاض معدل دوران الذمم الدائنة  ،تأثير مصادر األخطاء في تقييم النسب المالية( 1-7)

يتطلب سرعة تفكير المدقق بأنه هناك احتمال بوجود  إلى ارتفاع في معدل دوران المخزون هذا ما بإشارة
في اتجاه  11شهر التقلبات في  أن، وبما لمعاملة مشتريات لم يتم تسجيلها أخطاء جوهرية كنتيجة

هذا ما يثبت وجود خطأ جوهري والمتعلق بمدى معقولية هذه التقلبات، متمثل في مشتريات لم  ،متعاكس
تحقيقات  ىيتم تسجيلها في هذا الشهر وفي هذه الحالة منهج التحليل النمطي يشير إلى احتياج إل

 .إضافية

كل من دوران الذمم  أننجد  أعالهكما هو واضح في المنحنيات  15أما فيما يخص الشهر 
، التقلبات في اتجاه واحد أنوبما تجاه، المدينة، دوران المخزون ونسبة المستحقات في ارتفاع وفي نفس اال

 أيضافي هذه الحالة ، يشير أن هناك احتمال بوجود أخطاء جوهرية كنتيجة لتسجيل مبيعات وهمية هذا ما
 .تحقيقات إضافية ىمنهج التحليل النمطي يشير إلى احتياج إل

في اتجاه متعاكس لكل من   17في حالة مماثلة تم تحديد تقلبات في النسب المالية خالل الشهر 
تأثير مصادر األخطاء وبالرجوع إلى  ،معدل دوران الذمم المدينة ودوران المخزون مع نسبة المستحقات

ر معقولية هذا صادر الخطأين باعتبابعين االعتبار م األخذيمكن تحليلها ومع  في تقييم النسب المالية
الترابط، هنا المدقق يشير بعدم وجود  احتمال بوجود أخطاء جوهرية، ولهذا ال يمكن أن يكون ناجم عن 
أي من مصادر الخطأين وبالتالي فإن منهج التحليل النمطي ال يشير إلى الحاجة إلجراء تحقيقات إضافية 

أخذنا المؤشرات المالية بشكل مستقل نجد ان نسبة المستحقات خاصة اذا  ،وهذا خطأ من النوع الثاني
 .19.61تمنح اشارات باحتمال وجود أخطاء جوهرية حيث ان نسبة الزيادة فيها كبيرة جدا تصل 

لى تحقيقات إشير يما  نالحظ أن دوران المخزون وصل إلى أعلى معدل له 16فيما يخص الشهر 
هنا ايضا اشارة الى احتمال وجود  في النسبة، ارتفاعنسبة المستحقات شهدت  أنفي حين ، إضافية

وفي هذه الحالة منهج التحليل النمطي يشير إلى . اخطاء جوهرية كنتيجة لمعاملة مشتريات لم يتم تسجيلها
 .إضافيةاحتياج تحقيقات 

حتملة، حيث يمكن ال تولد أي إشارات عن األخطاء الم فيما يخص نسبة المستحقات نالحظ أنها
اعتبارها عبارة عن معلومات ال ضرورة لها إلى نسبة تكلفة المبيعات، الن كل التغيرات في نفس االتجاه 

 لكال مصادر األخطاء 

دوران الذمم المدينة، دوران المخزون : كانت التقلبات في النسب الثالث إذاوخالصة لما سبق 
إلى احتمال وجود خطأ جوهري  اإلشارةهنا يجب على المدقق ونسبة المستحقات ايجابية وفي اتجاه واحد، 
ذا، األرصدةناتج عن مبيعات وهمية في معامالت  كان معدل دوران المخزون ونسب المستحقات  وا 
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معدل أما معدل دوران الذمم الدائنة تقلبات سلبية وفي اتجاه معاكس، في حين لكليهما تقلبات ايجابية 
لوجود خطأ مادي ينتج عن دوران الذمم كان كما هو متوقع  له، هنا يجب على المدقق أن يشير إلى 

المستحقات ودوران المخزون  في  أنت غير مسجلة، ولكن اغلب التقلبات في دراسة حالة مشتريا
نهج التحليل اتجاهات مختلفة ولهذا ال يمكن أن يكون ناجم عن اي من مصادر الخطأين وبالتالي فإن م

 .وهذا خطأ من النوع الثاني إضافيةتحقيقات  إلجراءالنمطي ال يشير إلى الحاجة 

والسالسل  الالكس ييك منوذيج حتليل الاحندارنتاجئ املراجعة التحليلية ابس تخدام  5.1

 يف التنبؤ الزمنية

إلى نتائج المراجعة التحليلية باستخدام النسب المالية الكتشاف األخطاء الجوهرية، بعد التطرق 
نموذجي تحليل  المراجعة التحليلية المتعلقة بكل من نتائجسنحاول من خالل هذا الجزء التعرض لمختلف 

 والسالسل الزمنية في التنبؤ بحجم المبيعات  ياالنحدار الكالسيك

  في التنبؤ بحجم المبيعات  الكالسيكيباستخدام االنحدار  التحليل النمطي 1.5.1

نحاول من خالل هذا الجزء الوقوف أوال حركة تطور المبيعات الشهرية خالل الفترة الممتدة من 
مقارنة بين  إجراء، ومحاولة القيام بدراسة تحليلية لهذه المبيعات الشهرية، كذلك من خالل 1161-1161

، للتحديد درجة االنحراف بين ما هو متوقع وبين ما هو محقق 1161المبيعات الفعلية والمقدرة لسنة 
معادلة اتجاه العام  إيجادوكخطوة أخير القيام بالتنبؤ باالعتماد على تحليل االنحدار الكالسيكي من خالل 

 .وكذا  تحليل النتائج المتحصل عليها

 4214-4212تطور المبيعات الشهرية لمركب تكرير الملح ة لدراسة تحليلي1.1.5.1
 .1161-1161الشهرية للفترة الممتدة الفعلية تطور المبيعات ( 65-1)الجدول رقم 

 6118884,00 00, 6174132 5786570,00 5505870,00 3445823,00 2262335,00 9090-,0إلى  09-9090
 8665769,88 8169173.53 8318930.65 8121619.73 7124612.45 7022082.80 9090-99إلى  07-9090
 8127653.37 8515793,34 8257169,81 7306078,98 10643785,68 8154776,54 9099-,0إلى  09-9099
 16183542,80 8837329,04 9358110,26 8396883,57 7693131,95 8106468.42 9099-99إلى  07-9099
 8109847,29 8106246,44 7079555,15 8101703,22 9803457,99 9316280,18 9099-,0إلى  09-9099
 16557321,79 9598580,00 10530134,43 9822913,34 4026462,62 6870723,08 9099-99إلى  07-9099
 9826564,02 9021096,08 9414533,72 5517509,04 5670983,66 2362272,07 9098-,0إلى  09-9098
 13302138,63 12011181,53 11025450,37 8933562,25 6796020,27 9077726,38 9098-99إلى  07-9098

  1161-1161للسنوات  G50باالعتماد على تصريحات نا من اعداد: المصدر

مشاهدة ممتدة من  19السلسلة الموجودة لدينا تتمثل في المبيعات الشهرية للملح والمحددة بـ  
سجلت في ( 2262335,00)وقيمة دنيا ( 8274558,13)حساب ، بمتوسط 1161إلى ديسمبر  1161جانفي 
ة عن متوسطها لوتتشتت قيم هذه السلس 1161في سنة ( 16557321,79)و قيمة قصوى  1161سنة 

 درجة عدم تجانس مستويات السلسلة حولوهو ما يعطينا فكرة  2779086,22بانحراف معياري قدره 
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 :4211الفعلية و المبيعات المخطط لها  لسنة المجمعة  إجراء المقارنة بين المبيعات
 (حسب نوع المنتوج)1161المبيعات الشهرية الفعلية سنة ( 61-1)الجدول رقم 

 

 دينار جزائري مليون املبالغ    

 

 

 

 

 

 

 مصلحة التجارةمن اعداد الباحثة مستخرج من : المصدر

المبيعات الفعلية بالمقارنة مع السنة الماضية سجلت ارتفاع مهم ما يقارب انحراف : شهر جانفي -
 مليون دج 1.9 ـــباي زيادة موجب 

مليون دج  69.15بلغت  1161فيما يخص المبيعات الفعلية لشهر فيفري من سنة : شهر فيفري -
 ،(1.65)يقدر ب  أي انخفاض  دج بانحراف سالب مليون 16.51بمقابل مبيعات متوقعة بقدر بــ 

وبسبب عدم وجود الزبائن  ،الذي هو في األساس التوقعات المقدرة للملح الزراعي والملح الصناعي
فيما يخص  أما، فهي غير مطلوبة على مستوى المنطقة، المهتمين لهذه األنواع من سوق المنتجات

 مليون دج 7.11بفارق يقدر ب  %661المبيعات المحققة بالمقارنة بالسنة السابقة سجلت ارتفاع مهم 
 19.11تقدر بــ  1161لسنة  في نهاية شهر مارسكما هو مالحظ المبيعات المحققة  :شهر مارس -

 1.57انحراف سالب بمقدار مليون دج ب 11.15مليون دج مقارنة بالمبيعات المخطط لها تقدر بــ 
مليون دج لمنتجات غير مطلوبة من قبل الزبائن ، أما بالمقارن مع السنة السابقة هناك ارتفاع مهم 

 مليون دج 61.66بانحراف موجب يقدر بـــ   %611يقدر ب 
 %615المقارنة مع السنة السابقة أن هناك ارتقاء مهم بنسبة المبيعات الفعلية بنجد إن : ر افريلشه -

 .مليون دج 61.99ممثلة بفارق موجب بقيمة 
مليون دج بمقابل ما  15.91في حدود  1161المبيعات الفعلية في نهاية شهر ماي من سنة : ماي  -

مليون دج ، وهذا 9ما سبب فارق سلبي يقدر ب مليون دج  51.95تم التخطيط له والمقدر بـــ 

 األشهر

ة املبيعات الفعلي
5510 

املبيعات الفعلية 
5514 

املبيعات املتوقعة 
5514 

:بني الفارق السوق  
الدويل 

(التصدير)  

 الفارق 
5514-5510  5514- 

 9098-9094 املبيعات املتوقعة

 / / 4,71 (3,68) 90.78 7,07 2,36 جانفي 

 / / 9,32 (4,15) 21,50 17,35 8,03 فيفري

 / / 14,11 (4,59) 32,25 27,66 13,55 مارس

 / / 14,87 (5,17) 43,00 37,83 22,96 أفريل 

 / / 13,78 (7,99) 53,75 45,76 31,99 ماي

 / 12,07 14,05 (8,64) 64,50 55,86 41,81 جوان

 18,08 19,64 15,75 (9,91) 74,99 65,08 49,33 جويلية

 / 19,64 8,95 (20,40) 85,48 73,29 56,12 أوت 

 30,37 31,93 18,30 (12,87) 96,23 83,36 65,06 سبتمرب

 36,99 38,55 17,84 (13,05) 106,98 93,93 76.08 أكتوبر

 46,12 47,68 17,55 (14,17) 117,73 103,56 86,00 نوفمرب

 / / 15,35 (13,84) 128,48 114,64 99,27 ديسمرب
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االنحراف ناتج عن تقديرا خاطئة الحتياجات المنطقة من الملح الزراعي والملح الصناعي، أما فيما 
بالمقارنة لنفس الشهر من سنة  1161يخص المبيعات المحققة خالل شهر ماي المحققة خالل سنة 

 مليون دج 61.99وجب بقيمة بانحراف م %611سجلت ارتقاء مهم بقيمة  1161
كما هو مالحظ هناك دائما انحراف سالب بين المبيعات الحقيقة والمبيعات : شهر جوان وجويلية -

المقدرة لنفس السنة ويعود ذلك للتقديرات الخاطئة للمبيعات حسب احتياجاتها ، في حين تجد ان رقم 
ب مهم ، حيث بلغ االنحراف في تزايد مستمرة وبفارق موج 1161الى  1161االعمال من سنة 

 .مليون دج 65.95، 61.15بقيمة  32%، 611%
 1161 السابقة السنة مع بالمقارنة الحقيقية المبيعات جويلية؛ شهر في التصدير لسوق يخص فيما أما

 :يلي كما موزعة دج مليون 69.19ــ ب يقدر موجب بانحراف ملحوظ تطور سجلت
  1161 لسنة السينغال و للكوديفوار موجهة دج مليون 67.11ما قيمة  
  1161في سنة  للسينغال موجهةمليون دج  6.51ما قيمة. 

بالمقارنة مع  1161نالحظ أن المبيعات المحلية المحققة في نهاية شهر أوت من سنة : شهر أوت -
 مليون دج بمقابل مبيعات مخطط لها تقدر بــ 91.17في ارتفاع متزايد؛ بلغت  1161السنة السابقة 

مليون دج، هذا راجع دائما لسياسة المركب بمنح تقديرات ( 61.67)مليون دج، بفارق سلبي  95.19
خاطئة الحتياجات المنطقة من الملح الزراعي والملح الصناعي، أما بمقارنة المبيعات المحققة سنة 

 69.61ــ وبانحراف إيجابي يقدر ب %16مع السنة السابقة نجد أنها سجلت نمو معتبر بنسبة  1161
 .مليون دج

نالحظ دائما انحرافات سالبة بين " : سبتمبر ، أكتوبر، نوفمبر وديسمبر" فيما يخص األشهر المتبقية   -
: حيث سجلت االنحرافات التالية على التوالي لنفس السنة المبيعات الفعلية والمبيعات المخطط لها 

رات الخاطئة الحتياجات المناطق ويعود ذلك للتقدي( 61.91)و ( 61.69)، (61.15)، (61.99)
من الملح الزراعي والصناعي من جهة ، ومن جهة أخرى انخفاض الطلب على منتوج ملح الجغرافية 
في تزايد  1161إلى  1161في حين نجد أن رقم األعمال من سنة . بالمقارنة مع ملح الرفيع  شمسي 

: شهر المذكورة أعاله على التواليمستمر وبفارق موجب مهم، حيث بلغت االنحرافات الموجب لأل
  .مليون دج 65.15و  69.55، 69.91، 69.11

أما فيما يخص سوق التصدير لألشهر سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر؛ المبيعات الحقيقية بالمقارنة مع  
 11.61، و 11.77، 11.19: سجلت تطور ملحوظ بانحراف موجب تقدر على التوالي  1161سنة 

 .إلى البلدين للكوديفوار والسنغال مليون دج، موجهة 
 وهذافعليا،  محقق هو ما وبين مخطط هو ما بين دائم سلبي فارق هناك نالحظ أعاله تاالفقر  من  

 أخطاء ، وجود عدم افتراض على إضافية لتحقيقات تاراإش عنه ينتج ما، صدفة يكون ان يمكن ال الفارق
 . األول النوع من خطا لنا يولد ما الشهرية، األرصدة مستوى على
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 فهو خطأ لوجود إشارة وأي ،الشهرية األرصدة مستوى على أخطاء يوجد ال انه افتراض وعلى  
 في مسجلة غير مشتريات لخطأ يشير ما للمبيعات فارق نجد الحالة هذه ففي األول،  النوع من خطأ يمثل
 عن ناتج خطأ كذلكوالمبيعات الحقيقية للسنة السابقة،  1161المقارنة بين المبيعات الفعلية لسنة  حالة

والمبيعات المخطط الوصول لها وفي  1161 لسنة الفعلية المبيعات بين المقارنة حالة في وهمية مبيعات
 .  األول النوع من خطأ تسبب ما إضافية تحقيقات إلى تشير خاطئة تاإشار  الحالتينكال 
من  تخطيطها يتم التقديرية المبيعات هذه أن حيث للمبيعات التقدير لسوء السلبي الفارق هذا يرجع  

التفرقة بين  دون الستة الوحدات لكل المعدالت نفس تمنح فهي بالتاليالوحدة المركزية بقسنطينة، 
 على توقعاتعبارة عن  جوهره في األشهر مختلف في الوارد السلبي والتباين ،احتياجات كل منطقة

عرض غير مطلوب على " الزراعي والصناعي لزبائن غير مهتمين لهذه األنواع من األمالح  لملحاكميات 
 .مستوى المنطقة، وكذلك انخفاض الطلب على ملح شمسي بالمقارنة مع ملح الرفيع

 .إيجاد معادلة ااٌلتجاه العام4.1.5.1

غالبا ما يتم تطبيق تحليل االنحدار في المرحلة النهائية من عملية التدقيق، وفي هذه 
ل االنحدار الخطي يوذلك باستخدام تحل ،الزمنخالل من دراسة تنبؤية للمبيعات بقمنا المرحلة 

 اعتمادا على كشف المبيعات الشهرية  مشاهدة، 19الشهرية لـ البسيط و تفريغ بيانات المبيعات 
يجو  ،1161إلى غاية  1161سنة من  مبيعات ال حساباد معادلة االنحدار التي من خاللها يتم ا 

  .والمخطط لها المبيعات الفعلية المسجلة في قوائم المؤسسة المالية محل الدراسةب مقارنتهاالمقدرة و 
ة الماليإليجاد معادلة ااٌلتجاه العام قمنا بتحديد المتغيرات وذلك بااٌلعتماد على البيانات 

 : مثل تحيث التاريخية للمؤسسة محل الدراسة، 
  مبيعات البضاعة المتغير التابع و يرمز له ب 
  الزمن يعتبر المتغير المستقل و يرمز له ب 

 : حيث معادلة اإلتجاه العام هي 

     .1161المبيعات المقدرة لسنة :   

  IBM SPSS(20)ثوابت المعادلة و سيتم استخدامها باالعتماد على البرنامج اإلحصائي              

 :يمثل الميل :          

         

 ,    
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تم الحصول على النتائج  IBM SPSS(20)بعد معالجة البيانات باستعمال البرنامج اإلحصائي 
 :التالية

 .المبسطنتيجة تحليل االنحدار تحليل  4.1.5.1

وما يعزز ذلك هو شكل انتشار  ة غير خطية،ا أن العالقة بين المبيعات والزمن هي عالقيبدو واضح
 :التالي( 61-1)رقمالمشاهدات، كما هو مبين في الشكل 

 
 

وحتى بافتراض خطية العالقة، يبقى معامل التحديد المعدل ضعيف جدا، كما تبينه مخرجات 
SPSS،  2576007,326، عالوة على أن الخطأ المعياري كبير ويساوي 0,1408حيث يساوي. 

 :ورغم توفر المعنوية اإلحصائية لمعالم النموذج كما تبينه المخرجات التالية

  Coefficients Erreur-type Statistique t Probabilité 

Constante 6334744,91 755402,49 8,38 8,0318E-11 

Variable X 1 79176,05 26839,25 2,95 0,00498333 

 EXCElمخرجات 

إال أن النموذج من الناحية اإلحصائية يبقى ضعيفا، وبالتالي ال يمكننا الركون إليه لغرض استخدامه في 
لتكنولوجي منها ، إذن في هذه الحالة نلجأ إلى أساليب أخرى متطورة في ظل التطور اعملية التنبؤ

 إلخ ....السالسل الزمنية، الشبكات العصبية االصطناعية

 

 

 

y = 79176  +t6E+06 
R² = 0,159 

0.00 
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  في التنبؤ بحجم المبيعات  لسالسل الزمنية االتحليل النمطي باستخدام  4.5.1

، هذه األخيرة Ytهدفنا في هذا الجزء هو تقديم نموذج يشرح سلوك السلسلة الزمنية  
بدأ تحليلنا ببناء نموذج مبسطة للسالسل الزمنية ، نسطة قيمها الحالية والماضيةنشرحها بوا

 . (MA)من نوع المتوسط المتحرك

 .الزمنية للسلسلة العام النموذجي الشكل تحديد 1.4.5.1

 الزمن حسب المبيعات حجم لتطور البياني بالعرض نقوم الزمنية للسلسلة تحليل بأي القيام قبل
   :التالي(65-1)الشكل البياني رقم في

 

 

 :ة األصلية يعطي لنا المالحظات التاليةلالمنحنى البياني للسلس
 اتجاه عام متنامي -
 .الزمن مع تزايد في حجم المبيعات تغيرات أو تذبذباتأن  -

وجود نتوءات وتقعرات ناتجة عن  اختالف الكميات المباعة من فترة إلى أخرى حسب 
 .الفصول

 وجود يظهر لمركب الملح المبيعات حجم تمثل التي الزمنية للسلسلة البياني العرض نستخلص من
 المركبات باقي أما ،المجردة العين بواسطة أحيانا كشفها يمكن والتي ،ومركبة موسمية العام اتجاه مركبة

                                                           
 MA: Moving Average 
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   2013-2010حجم مبيعات الشهرية  لمركب الملح للفترة الممتدة (: 15-4)الشكل رقم
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 مضاعف شكل يبين بياني انه  الزمنية السلسلة شكل أن القول يمكنكما  عنها، الكشف الصعب فمن
 (جدائي)

،  الصعبة األمور من الزمنية السلسلة مركبات عن ردةلمجا بالعين الكشف طريقة تبقى وعموما 
 محاولة ثم ومن،  الزمنية السلسلة مركبات مختلف عن للكشف التحليلية الطرق مختلف على نعتمد لذا

 (.مختلط ، مضاعف ، تجميعي) الزمنية السلسلة نموذج طبيعة عن الكشف بعد نمذجتها

 الزمنية السلسلة ضمن المركبة هذه شكل بتحديد نقوم الموسمية، المركبة وجود من التأكد بعد 
 التحليلية الطرق مختلف على وذلك باالعتماد ، (مختلطة أو مضاعفة أو تجميعية كانت إذا فيما (ككل

 المعياري االنحراف طريقةو  السنوي الوسط ةطريقممثلة في  ،التحليلية الطرق هذه أهم إلى وسنتطرق
  :ما يبين الجدول الموليهذا حسب : السنوي

 

 الزمنية السلسلة مركبات مختلف عن كشف(:69-1)الجدول رقم 
Bootstrap االحصائيات 

a
 

Bias Std. Error 
 الخطا المعياري

95% Confidence Interval 

 األعلى األدنى

 المتوسط

2010, 6392983,59 16297,00 544768,49 5312999,24 7420469,42 

2011, 9131726,98 5001,37 649176,72 8120102,25 10536246,90 

2012, 8993602,18 22644,89 810872,93 7448632,18 10742261,65 

2013 8579919,83 27482,79 848239,07 6960036,53 10221916,24 

االنحراف 

 المعياري

2010, 1976559,40 -130872,16 412263,59 992491,35 2560965,78 

2011, 2378939,19 -304813,90 983957,97 415445,64 3627514,63 

2012, 2963276,78 -258328,64 882558,54 1009674,53 4288892,92 

2013 3053365,51 -186806,33 601358,80 1609242,40 3942585,34 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

 SPSSمستخرج من برنامج : المصدر

نالحظ أن الفروق والتغيرات بما فيها االنحرافات المعيارية في تضاعف مستمر لكل من المتوسط  
 (جدائي)مضاعف الزمنية السلسلة نموذج أن نستنتجواالنحراف المعياري من سنة إلى سنة، 

  العناصر المكونة للسلسلة الزمنيةالكشف عن  4.4.5.1

 .الكشف عن مركبة االتجاه العام . أ

الهامة أهمها نستخدم في ذلك  اإلحصائية االختبارات بعض نستعمل المركبة هذه عن للكشف
 الزمنية السلسلة أشهر رتب نستخرج ، بحيث5 %معنوية  مستوى عند الرتبي معامل االرتباط اختبار

 : من الصيغة ( سبيرمان) Rsثم نحسب قيمة  1d م نحسب مربع الرتب ث  مهانحدد قيو   dللمبيعات

                                                           
   (9-4)الملحق رقم 
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  الرتب أزواج عدد مثل  nحيث 
Dالرتب من الزوج نفس فردي بين الفرق تمثل.  
 
      2     مشاهدة في هذه الحالة اذا كانت القيمة المطلقة لـ   11بما أن حجم العينة أكبر من  

 :اه عام بحيثمركبة اتج على تحتوي الزمنية السلسلةنقول أن 
 -3,12 =          

  3,12-تساوي  tاذن القيمة المحسوبة 
  t α/2=-0.445القيمة الجدولية تساوي  نجد "مان سبير" جدول من

نالحظ أن القيمة المطلقة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، بالتالي فإن السلسلة تحتوى على مركبة 
 اتجاه عام 

 : اذن خط االتجاه يقدر كمايلي
Y=(5176057.75-2837.60t+218218.51t2 )  

باستخدام طريقة المتوسطات المتحركة يمكن تحديد المركبات الفصلية : تحديد المركبة الفصلية . ب
 : نتحصل على النتائج الموالية ، (61-1)وبالرجوع إلى الملحق رقم  ،5لمركزةا

 المركبات الفصلية باستخدام طريقة المتوسطات المتحركة المركزةاستخراج ( 61-1)الشكل رقم 
 

 
 Excelمن اعدادنا باالعتماد على برنامج : المصدر

 
 

                                                           
5
 استخراج المركبات الفصلية باستخدام طريقة المتوسطات المتحركة المركزة (11-4)الملحق رقم  
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 بالتالي نموذج السلسلة يكتب كمايلي 
Y=(5176057.75-2837.60t+218218.51t2 ) x 

 
 
 
 
 
 
 

 :  خط االتجاه والمركبات الفصليةنعتمد على معادلة  1161من اجل التنبؤ بالمبيعات لسنة  
 1161حجم المبيعات المتنبأ بها لسنة ( 69-1)الجدول رقم 

 الفارق المبيعات الفعلية التنبؤ t T S المدة

9.9094 49 3128260,94 2,3 7195000,16 7065784,26 )129215,90( 

9.9094 80 3145884,898 3,05 9594948,94 10513155,40 918206,46 

8.9094 89 3163508,856 2,44 7718961,61 10311582,50 2592620,89 

4.9094 89 3181132,814 2,87 9129851,18 12167330,75 3037479,57 

8.9094 88 3198756,772 2,94 9404344,91 7933840,77 )1470504,14( 

,.9094 84 3216380,73 2,95 9488323,15 22171630,38 12683307,23 

7.9094 88 3234004,688 2,73 8828832,80 16792417,80 7963585,00 

3.9094 8, 3251628,645 2,32 7543778,46 8204810,50 661032,04 

9.9094 87 3269252,603 3,22 10526993,38 22362479,34 11835485,96 

90.9094 83 3286876,561 3,42 11241117,84 17190091,38 5948973,54 

99.9094 89 3304500,519 3,19 10541356,66 18763107,21 8221750,55 

99.9094 ,0 3322124,477 4,87 16178746,20 11075152,21 )5103593,99( 

 من اعدادنا : املصدر 
 .لنموذج السالسل الزمنية اختبارات الدقة التنبؤية 4.4.5.1

مجموعة من المقاييس كأساس للحكم على جودة التنبؤ بالمبيعات، بمعنى على يمكن االعتماد 
تحديد األسلوب األكثر دقة من بين االساليب المستخدمة لغرض التنبؤ، هذه المقاييس تسمح بالحكم على 

اعتماد نموذج وكانت حوصلت نتائج  تالجودة من خالل اختبار االسلوب الذي يحقق أقل قيمة للمؤشرا
 : مثلة في الجدول الموالي مالسالسل الزمنية 
 اختبارات الدقة التنبؤيةنتائج ( : 67-1: )الجدول رقم

 Statistique de qualité de l'ajustement متوسط

 Rمعامل االرتباط  228,

7,90E+12  متوسط مربعات األخطاء MSE 

 RMSEجذور متوسط مربعات األخطاء  2811642,027

 spssمن اعدادنا باالعتماد على برنامج : املصدر

2,31 

3,05 
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3,15 

4,82 
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من نتائج الجدول نالحظ ان معامل االرتباط يبقى ضعيف، لكن بالمقارنة مع معامل االرتباط 
، 1.228نتائج افضل بالنسبة للسالسل الزمنية، اين بلغت قيمته  منحباستخدام تحليل االنحدار نجد أنه 

 .  7.90e+12 أما فيما يخص متوسط مربعات الخطأ بلعت قيمته

أ سلوب الش باكت العصبية الاصطناعية يف التنبؤ نتاجئ املراجعة التحليلية ابس تخدام  6.1

 حبجم املبيعات  

الستخدامها في حل  ،االصطناعيةبدأ االهتمام في السنوات األخيرة بتطوير الشبكات العصبية 
يتميز أسلوب الشبكات العصبية . منها مجال علوم التسييرمشكالت متعددة في مجاالت مختلفة 

ذلك لقدرة أسلوب ، عن األساليب التقليدية في أنه ال يحتاج فرضيات مسبقة لتمثيل البيانات االصطناعية
كما يتميز هذا النوع من ، ة التعلمالشبكات العصبية على تحديد العالقة بين المتغيرات من خالل خاصي

وبناء على أن أسلوب ، النماذج بأنه يحتاج إلى عينات أصغر نسبيًا في اختباره لمصداقية النموذج
باستخدام  نقوم ياختبار ذلكسوف  ناالشبكات العصبية يتفوق على األساليب اإلحصائية المختلفة، فإن

االنحدار البسيط والسالسل الزمنية للتنبؤ بالمبيعات أسلوب تحليل وهي األساليب اإلحصائية  اسلوبين من
، وقد تم اختيار هذا االصطناعيةلشبكات العصبية ة في اممثل الذكائية لتقنياتل ةمقارن الشهرية كأساليب

ب للمقارنة مع الشبكات العصبية بناًء على ما تم التوصل إليه من نتائج لمراجعتنا للدراسات يلااألس
 .قة، والتي أكدت أنه األسلوب األكثر استخدامًا في المقارنة مع الشبكات العصبية الساب

 : بالمرور على مجموعة من الخطوات محددة ادناه تحصلنا على النتائج التالية
 والمتمثلة في السلسلة الزمنية للمبيعات الشهرية من  اختيار المتغيرات :الخطوة األولى

الملح تم الحصول عليها من دائرتي المحاسبة والمالية ودائرة التجارة لمركب الملح لوطاية 
 (.مشاهدة 19)  1161إلى ديسمبر  1161بسكرة، وهذا لفترة زمنية تمتد من جانفي 

 دينا سلسلة زمنية واحدة فقط وهي مادام انه تتوفر لمعالجة البيانات  :الخطوة الثانية
والذي يعتمد على القيم الماضية من  y(t)المعنية، وتوقع القيم المستقبلية للسلسلة الزمنية 

 هذه السلسلة فإن هذا الشكل يعد من أشكال تنبؤ االنحدار الذاتي غير الخطي

Nonlinear Auto-Regressive (NAR) ،على  ة الزمنية مكتوبةلويمكن أن تكون السلس
 471أنظر الشكل رقم Y(t) f Y(t 1),........(t d) :النحو التالي
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 معالجة البيانات باالعتماد على تنبؤ االنحدار الذاتي غير الخطي: (69-1) الشكل رقم
 

 
 .MATLAB R2013a على باالعتماد اعدادنا من: املصدر

 

 ويقوم فيها البرنامج بتحليل خصائص البيانات . مرحله تحليل البيانات :الخطوة الثالثة
البيانات يقوم البرنامج بتقسيم  المرحلةوفى هذه  ،الملف أعمدةالملف وتوصيف  فيالموجودة 

إلى مجاميع، أي مع هذه اإلعدادات سيتم تقسيم ناقالت المدخالت ونواقل الهدف  العشوائي 
  (: 69-1)شكل رقم إلى ثالث مجموعات على النحو التالي والموضحة في ال

 بيان التحقيق واختيار المعطيات(: 69-1)الشكل رقم 

 
 .MATLAB R2013a من اعدادنا باالعتماد على :املصدر
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 مشاهدة؛ 11للتدريب أي ما يعادل  %91سيتم استخدام  -
ألجل التحقيق من أن الشبكة معممة، ووقف (  مشاهدة 19) %65سيتم استخدام  -

 التدريب قبل اإلفراط في التدريب معنى عندما يصبح التدريب غير مفيد؛
 المتبقية كاختبار مستقل تماما عن تعميم الشبكة؛( مشاهدة 19)  %65سيتم استخدام  -
 في تحديد هذا النموذج للشبكة العصبية تم اختيار اآلتي :الخطوة الرابعة : 

عدد عصبونات اإلدخال يساوي عدد المتغيرات المستقلة ويساوي الواحد، وكما اشرنا  -
 .مشاهدة 19سابقا عبارة عن المبيعات الشهرية  شهر 

عدد الطبقات المخفية والذي يعتمد على قيمة الخطأ المستخدم في الشبكة والتي حددت  -
 .ليا بطبقة واحدة آ
 طبقات  61عدد العصبونات المخفية والذي يحدد عن طريق التجربة والذي حدد آليا ب  -
 عصبون االخراج والذي يساوي الواحد -

 بيان خوارزم الشبكة العصبية( 67-1)الشكل رقم 

 
 .MATLAB R2013a من اعدادنا باالعتماد على: المصدر

كان أداء تدريب الشبكة رديء، حيث العدد االفتراضي من قد نحتاج إلى ضبط هذه األرقام إذا  
 .وهذا بعد إعادة التدريب 6وقد تم تغيير هذه القيمة إلى  1التأخر يساوي 
 أو، ويتم فيها تحديد خصائص تدريب مع تنفيذ الشبكة: الخطوة الخامسة والسادسة 

. عدله ومعامل التغذيةالتعلم وماللوغاريتم خيارات عمليه التدريب وفيها يتم أيضًا تحديد 
هذه المرحلة باستخراج النتائج النهائية بالشبكة ومستوى دقة تنبؤها في عينتي  وتنتهي
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يتم فيها اختبار مدى مصداقية الشبكة أو التنفيذ مرحلة االختبار ، أما التدريب والصالحية
 .ودرجة دقتها مع توضيح مستوى استجابة الشبكة

 : تضم هذه المرحلة مايلي
حتى تتحقق االستفادة من استخدام الشبكات العصبية في التنبؤ  :تعليم النموذج  -

وحتى يمكن تحديد إلى أي مدى يمكن االعتماد على نتائج الشبكة العصبية  ،والتصنيف
بد من إيجاد مجموعة األوزان بين ال ،وقدرتها التنبؤيةها والتأكد من دقة نتائج

العصبونات والتي تحدد أقل قيمة لمتوسط مربع الخطأ 
- 1MSE ، وبأخذ الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ نكون قد وصلنا لمقياس آخر

: وصيغته الرياضية هي   RMSEوهو جذر متوسط مربعات األخطاء   

n

e

RMSE

n

i


 1

2     

 .تستخدم خوارزمية التدريب لتقليل الميل: خوارزمية شبكة االنتشار الخلفي للخطأ  -
مكانية : التنفيذ  - حيث تختبر الشبكة من حيث قدرة التكيف مع حالة التغير في دورة وا 

 .إعادة التدريب والوصول إلى أقل مربع خطأ عند تغير البيانات
 .بيان لتدريب الشبكة( 11-1)الشكل 

 
 .MATLAB R2013a من اعدادنا باالعتماد على :المصدر

   

 

                                                           

وحيسب وفقاً للمعادلة . وهو يعترب من أكثر املقاييس شيوعاً واستخداماً يف قياس جودة التوفيق للنماذج ( :  MSE) متوسط مربعات األخطاء   1
n

e

MSE

n

i


 1

2

 



219 
 

 :من خالل عملية التدريب تحصلنا على النتائج األولية 

 R=-0.0015 , MSE= 1.538850e14: معيار التدريب

 e14 R=0.75 , MSE= 1.064499:معيار التحقق

 e14 R=-0.088 , MSE= 3.388429:معيار اختبار االستقاللية

 التكراري للمعايير الثالث اعالهالمدرج (: 16-1)الشكل 

 
 .MATLAB R2013a من اعدادنا باالعتماد على: المصدر

يساعد هذا الشكل في معرفة ايضا على انه يوجد او ال يوجد اشكال في هذه العينة المراد اختبارها ألجل 
التنبؤ، حيث نالحظ ان المدرجات التكرارية غير متناظر للمحور الصفري، مما يعني ان هناك اشكال في 

 .بتدريب الشبكةعلينا القيام زم مما يستل(  (11-1)انظر دالة االرتباط الذاتي لألخطاء الشكل )هذه العينة 

المستخدم في شبكة االنتشار العكسي لتقييم الخطأ هو أقل  من جهة أخرى كذلك، معيار التقييم  
بالعدد االفتراضي من   7.23e +13، والذي تم إيجاده يساوي قيمة  MSEقيمة لمتوسط مربع الخطأ 

ومن خالل دراسة دالة . ، ولكن يبقى اإلشكال المطروح هل يمكن أن نحسن من قيمته1التأخر الذي هو 
، حيث نالحظ أن معظم الحدود تقع خارج مجال الثقة ( 11-1)االرتباط الذاتي والمبينة في الشكل رقم 

علينا إعادة تدريب النموذج المبين في الشكل وهذا مؤشر على وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء مما يتحتم 
(1-11) 
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 دالة االرتباط الذاتي لألخطاء (11-1)الشكل 

 
 MATLAB R2013aبرنامج  من اعدادنا باالعتماد على: المصدر

كما هو مبين في الشكل البياني اعاله يتضح أن كل اخطاء الحدود تقع خارج مجال الثقة، ما  
 .لشبكة للحصول على أفضل أداء لهايتحتم عليا اعادة تدريب ا

والذي يعكس القيمة المقاسة للعالقة بين األهداف والمخرجات  R=-0.19أما معامل االرتباط   
ع كلما كانت العالقة قوية والنتائج االولية لمعامل االرتباط و مجمو  6وأن هذه القيمة كلما اقتربت من 
 (11-1) مربعات االخطاء مبينة في الشكل

 Rو  MSEالنتائج األولية لمعيار (: 11-1)الشكل 

 
 .MATLAB R2013aمن اعدادنا باالعتماد على  :المصدر
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من الشكل البياني اعاله نجد ان هناك عالقة عكسية ، كما ان معامل االرتباط ضعيف بين  
مما يستدعي . MSE = 7.23e +13، في حين R= -0.194االهداف  ومخرجات الشبكة ، حيث بلغ 

 (15-1( )11-1)تدريب الشبكة ونتائج النموذج مبينة في الشكلين  اعادة 

 :النهائية المواليةالتدريب تحصلنا على النتائج إعادة من خالل عملية    

 بيان العادة تدريب الشبكة (11-1)الشكل 
 

 
 MATLAB R2013aمن اعدادنا باالعتماد على برنامج : المصدر

 

 R=0.593 , MSE=8.549E12: معيار التدريب 

 R=0.974 , MSE= 5.4004E11: معيار التحقق

 R=0.0912 , MSE= 7.3167E12: معيار اختبار االستقاللية
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 ير الثالث اعاله بعد عملية التدريبيالمدرج التكراري للمعا(: 15-1)الشكل 

 
 .MATLAB R2013aمن اعدادنا باالعتماد على  :المصدر    

، أي أن االخطاء متناظرة بالنسبة للصفرنالحظ ان المدرجات التكرارية متناظرة للمحور الصفري   
من جهة أخرى خوارزم شبكة االنتشار الخلفي للخطأ ، مما يعني انه ال يوجد هناك اشكال في هذه العينة
بالعدد   1.36e+12والذي تم ايجاده يساوي قيمة  MSEلتقليل الميل، أي أقل قيمة لمتوسط مربع الخطأ 

والذي يعكس القيمة المقاسة   =1.5799R،  أما معامل االرتباط6 االفتراصي من التأخر الذي هو
للعالقة بين األهداف والمخرجات، كل هذه مؤشرات تدل على عدم تدريب الشبكة مرة اخرى  والنتائج 

  (19-1( )19-1) (11-1)االشكال مبينة في 

                Rو   MSEالنتائج النهائية لمعيار (: 11-1)الشكل 

 
 .MATLAB R2013aمن اعدادنا باالعتماد على  :المصدر    
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  1.36e+12يساوي قيمة  MSEأقل قيمة لمتوسط مربع الخطأ نجد أن من الشكل البياني أعاله  
               =1.5799R،  أما معامل االرتباط6 بالعدد االفتراصي من التأخر الذي هو

 المدرج التكراري لألخطاء(: 19-1)الشكل 

    
 .MATLAB R2013aمن اعدادنا باالعتماد على : المصدر

للحكم على أقل قيمة لمتوسط مربع ، و نالحظ ان المدرجات التكرارية متناظرة للمحور الصفري  
 (19-1)الذي يوضحه الشكل الخطأ او صحة النموذج المدروس نستعين بدالة االرتباط الذاتي لألخطاء 

 دالة االرتباط الذاتي لألخطاء بعد إعادة التدريب (:19-1)الشكل 

 
 MATLAB R2013aبرنامج من اعدادنا باالعتماد على : المصدر
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، وهذا مؤشر على غياب  1.5-و  1.5حيث نالحظ أن كل حدود تقع داخل مجال الثقة بين   
 (17-1)االرتباط الذاتي بين االخطاء ، والذي يعكس استقرار السلسلة الزمنية والموضحة في الشكل رقم 

 

 اءدالة االستجابة للمخرجات للسلسلة الزمنية مع دالة االرتباط الذاتي لالخط(: 17-1)الشكل 

 
 MATLAB R2013aمستخرج من برنامج : المصدر

 ( :جودة التوفيق )  المستخدمة األساليبقياس أفضلية  4.1
  

، ينبغي في عملية التنبؤ المستخدمة االساليبمن أجل معرفة إلى أي مدى يمكن االعتماد على أحد 
لعصبية مستوى دقة في ، وذلك على الرغم من تحقيق أسلوب الشبكات ا لها يتم اختبار القدرة التنبؤية أن

للدراسات السابقة  ناإليه من مراجعات توصلناعلى ما نا فقد اعتمدولتحقيق هذا الهدف ، األداء أعلى
نا ، وقد اقتصر التنبؤفي مجال  كأسلوب من اساليب المراجعة التحليليةوالخاصة بتطبيق الشبكات العصبية 

، جذر متوسط مربعات األخطاء :ممثلة فيما يليمقاييس تكرر استخدامها في تلك الدراسات ال اهملى ع
 . المعياري  نحرافاالو لمعامل االرتباط ، باإلضافة متوسط مربعات األخطاء
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  Mean Square Error  {MSE} متوسط مربعات الخطأ. أ

MSE =    n
t

n

t

/

2

1




  

القيم السالبة والموجبة لخطأ التنبؤ، وهذا من خالل االعتماد على يأخذ هذا المقياس بعين االعتبار 
 .مربعات األخطاء ، لكن ما يؤخذ على هذا المقياس تضخيم القيم الكبيرة للخطأ واعطائها أهمية كبيرة 

 

 Root Mean Square Error {RMSE}الجدر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ  -ب
 ويمكن إيجاده بالصيغة التالية

   RMSE = 


n

t

t na
1

2
/   

 لمعرفة القوة التنبؤية للنموذج المستخدم  ويستخدم هذا االختبار

  
حيث كلما قلت االنحرافات حول الوسط دل ذلك على وجود جودة ، األخطاءانحرافات حساب وقد تم 

المقاييس السابقة لقياس القدرة التنبؤية، توصلنا إلى قياس جودة التوفيق وأفضلية وبتطبيق .توفيق النموذج 
كل من تحليل االنحدار البسيط والسالسل الزمنية لمقارنة النماذج التي تم التوصل إليها باستخدام ، النموذج

التالي ( 22)دول ويوضح الج. بسكرةلمركب تكرير الملح لوطاية  مبيعاتوكذا الشبكات العصبية للتنبؤ بال
، والتي تم في ضوئها لألساليب المستخدمة( األخطاء ) المعايير التي يتم من خاللها اختبار البواقي 

 .قياس جودة التوفيق 

 المقاييس األساسية لجودة التوفيق( 11-1)جدول 
 

 المعيار المستخدم تحليل االنحدار السالسل  الشبكات الصناعية
 Rاالرتباط معامل . 6 0,1408 0.228 1.5799

 االنحراف المعياري . 2 2576007,326 466836,21 

1.36E+12 7,90E+12  3 . متوسط مربعات األخطاءMSE 

 RMSEجذور متوسط مربعات األخطاء . 4  2811642,027 6619167551

 من اعداد الباحثة : المصدر
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الشـــبكات العصـــبية يتفـــوق فـــي كـــل ، أن أســـلوب المتحصـــل عليهـــا مـــن الجـــدول الســـابق تؤكـــد النتـــائج
  1.5799 بلـغالشـبكات العصـبية  المقـاييس المسـتخدمة لقيـاس جـودة التوفيـق للنمـوذج ، فمعامـل االرتبـاط

كمـــا دلـــت مقـــاييس متوســـط مربعـــات . للسالســـل الزمنيـــة وتحليـــل االنحـــدار 1.6119، 1.119فـــي مقابـــل 
النمـوذج الخـاص بالشـبكات العصـبية مقارنـة األخطاء وجـذرها ، علـى مسـتوى مرتفـع جـدًا مـن جـودة توفيـق 

 . السالسل الزمنيةبأسلوب 

 األسـاليبيعـد أفضـل االصـطناعية بناء على ذلك فإن هذه النتائج تؤكد أن أسلوب الشـبكات العصـبية 
فقـد دلـت النتـائج علـى أن أسـلوب الشـبكات المراجعـة التحليليـة وأكثرها مالئمة للتنبـؤ والتوصـيف فـي مجـال 

 .يتفوق تمامًا على األساليب اإلحصائية التقليدية العصبية 
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 الرابع خالصة الفصل

 : من خالل هذا الفصل نستنتج

بسكرة ال يعتمد على أساليب المراجعة  الدراسة الميدانية يتضح أن مركب تكرير الملح لوطايةبعد  
كما أن  التحليلية سواء التقليدية أو المتطورة، خاصة أن عملية التدقيق في المؤسسة تتم بطريقة روتينية، 

نما بشكل الكمية األساليب ال يعتمد في تنبؤته بالمبيعات على المركب بسيطة،  بطريقة تتم  أساسي، وا 
 مركزية لقسنطينة دون دراسة الحتياجاتالمخططة من خالل الوحدة الحيث يتم حصولها على المبيعات 

المحاسبة والتجارة قمنا بمحاولة تى ، وعليه وبناء على بيانات المركب المقدمة من قبل مصلحكل منطقة
 : تطبيق اربع نماذج من اساليب المراجعة التحليلية، قسمت لشقين

 وأظهرت نتائج،  االخطاء الجوهرية، فاكتشا لشق االول يشمل نموذج النسب المالية من اجلا 
 :الدراسة 
  اعتبارا على ان االرصدة السنوية تم تدقيقها وتعتبر خالية من األخطاء الجوهرية فان

 األخطاء المكتشفة تعتبر خطأ من النوع األول؛
 دوران الذمم المدينة، دوران المخزون ونسبة : في النسب الثالثايجابية تقلبات  اكتشاف

المستحقات وفي اتجاه واحد، هنا يجب على المدقق اإلشارة إلى احتمال وجود خطأ 
 ؛خطأ من النوع األول جوهري ناتج عن مبيعات وهمية في معامالت األرصدة

 أما  ،لكليهمامعدل دوران المخزون ونسب المستحقات تقلبات ايجابية كما تم تسجيل ل
معدل دوران الذمم الدائنة تقلبات سلبية وفي اتجاه معاكس، هنا يجب على المدقق أن 

 ؛خطأ من النوع األول ت غير مسجلةيشير إلى لوجود خطأ مادي ينتج عن مشتريا
  المستحقات ودوران المخزون  في لكل من اغلب التقلبات في دراسة حالة كما الحظنا أن

كون ناجم عن اي من مصادر الخطأين، ال يمكن أن يالة في هذه الح، اتجاهات مختلفة
وبالتالي فإن منهج التحليل النمطي ال يشير إلى الحاجة إلجراء تحقيقات إضافية وهذا 

 ؛على اعتبار ان االرصدة خالية من االخطاء خطأ من النوع الثاني
  استخدمنا المقاربة االحصائية باالعتماد على ، حيث نماذجالشق الثاني تم االعتماد على ثالث

وبعد  ،االصطناعيةالشبكات العصبية نموذج نموذج السالسل الزمنية و  االنحدارنموذج تحليل 
 :النتائج الدراسة ما يلي أظهرت، تطبيق مؤشرات جودة التنبؤ

  اتضح أن منهج الشبكات العصبية االصطناعية يتفوق على االساليب االحصائية
 يدية، و هي االكثر دقة في التنبؤ لمركب تكرير الملح لوطايةالتقل
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 خاتمة
جعة التحليلية من خالل تأثيرها على فاعلية التدقيق اهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المر 

لى كشف الممارسة العملية إلجراءات المراجعة التحليلية استخدام خاصة في ظل  تكنولوجيا المعلومات، وا 
كذلك  ، تطبيقهاتي تحول دون المعوقات الو ،  في الجزائر، من خالل ابراز مدى استخدام هذه اإلجراءات

  .مدى تأثيرها على فاعلية المراجعة في الممارسة العملية

بسبب انتشار حاالت الفساد و  رأينا كيف أصبح للتدقيق أهمية كبرى في الواقع االقتصادي 
يضمن رقابي  نظام ، حيث كانت هناك حاجة ملحة إلى تبني التواطؤ بين اإلدارة و المراجع الخارجي

متى وقعت دون  االنحرافاتويعالج تحقيق أهدافها ويساهم في  ر نشاط المؤسسة بفعالية وكفاءة، تسيي
 .تأجيلها تفاديا لتأثيراتها السلبية

المراجعة التحليلية البديلة في قدرتها على توجيه االهتمام نحو أرصدة أشارت بحوث التدقيق إلى فعالية 
و من بين العديد من أساليب المراجعة  أخطاء جوهرية، علىالتي من المحتمل أن تحتوي  الحسابات 

التحليلية التي تمت دراستها و مناقشتها نماذج التنبؤ البسيطة و النماذج المتطورة، حيث تبين أن لهذه 
    .األساليب تأثيرات متباينة حول قدرتها على االكتشاف األخطاء و التالعب في محتوى القوائم المالية

وع األسلوب المستخدم في تطبيق المراجعة التحليلية في الممارسة العملية، فقد تم فيما يتعلق بن
النسب المالية الكتشاف وجود األخطاء الشائع استخدامها ممثلة في ألساليب التقليدية احد اهم اتطبيق 

األكثر تطور الجوهرية، والنماذج المتطورة الممثلة في السالسل الزمنية واالنحدار الكالسيكي ثم األسلوب 
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم في ظل تكنولوجيا المعلومات ممثلة في الشبكات العصبية الصناعية، 

االستناد إلى اإلطار النظري ودراسات سابقة من خالل األدب المحاسبي، باإلضافة إلى دراسة حالة 
 .  للنماذج األربع للمراجعة التحليلية

يمكن أن يتم استخدامها عند  هجموعة من النسب التي تبين أنمخالل الدراسة إلى واشرنا من 
ة ليقوم بتطوير تطبيق إجراءات المراجعة التحليلية، حيث على المدقق استخدام معرفته بالعميل وبالصناع

  مة والتي تكون نتائجها ذات فائدة أكبر لعملية المراجعةالنسب األكثر مالء

و كذا تذليل الصعوبات التي  تقنيات التحليل التقليدية،ومن أجل تحسين أوجه القصور الكامنة ل
لقد . تواجه المدققين في جمع المؤشرات التي ترتبط باحتمال وجود أخطاء أو وجود نية الغش و التظليل

الشبكات استخدام  يستحسنجديدة ال تتكنولوجياالطبيق في ظل ت لتحسين األساليب التحليلية هبينا أن
لقدرتها على توفير مؤشرات ترابطية تمكن من القيام بالمراجعة التحليلية بكفاءة و  العصبية االصطناعية،

 .فعالية
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 اختبار الفرضيات
عدة أساليب إحصائية ونماذج باإلضافة إلى برامج جاهزة،  ممثلة في استخدم في الدراسة التطبيقية 

 IBM SPSS)عروف برنامج حزمتين مختلفتين للبرامج الجاهزة، وهي برنامج التحليل اإلحصائي الم
Statistics 20) وبرنامج الشبكات العصبية الصناعية ،(Mateb2013R) باإلضافة إلى برنامج ،

Excel   
خالية من األخطاء ارصدة الحسابات تحديد فيما إذا كانت في يكمن دور المدقق كما راينا كيف  

بينا كيف يقوم مرحلة المن خالل هذه الية، الم القوائمإجراء تعديل على  ذلك تطلبيهل ، و أم ال الجوهرية
من خالل  عالقة بهذه األرصدة وأن لها مهمة  يراهابدراسة بعض النسب والمؤشرات المالية التي المدقق 
، و من ثم الوقوف على في ما بينها تربط الحسابات أو األرصدة هذه النسب ومعرفة العالقة التي مقارنة 

 .ب هذه االنحرافاتالحاالت الشاذة ومعرفة أسبا
تم الحصول على األرصدة الفعلية لنهاية كل    ومن خالل دراسة و تحليل محتوى القوائم المالية 

وعلى الرغم أن كل سنة من  .0202و 0200، 0200، 0202شهر للتجارة بالجملة ألربع سنوات 
من المفترض أن كان يث حالسنوات األربع تم تدقيقها إال أن األرصدة الشهرية لم تدقق بشكل فردي، 

و في حالة ما إذا استخدمت المراجعة التحليلية  هذه األرصدة الشهرية خالية من األخطاء الجوهرية،تكون 
 و تم اكتشاف األخطاء فإن هذه األخيرة حينئذ تمثل خطأ من النوع الثاني

 

 

 

تخدامها في التطبيقات أحد األساليب الشائع اسالضوء على  تم في الدراسة الميدانية تسليط  كما 
أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية في  يتمثل فيالتجارية وبخاصة في مجال  المحاسبة والتدقيق، 
عدم وجود أخطاء جوهرية في / بوجود التأكيد وكذا  ،ظل تكنولوجيا المعلومات للتنبؤ بالمبيعات الشهرية

كد بيانات السنوية وعدم تدقيق البيانات الشهرية، والتأعلى اعتبار انه تم تدقيق ال ؛القوائم المالية المدققة
تحسين أداء عملية وفعالية حتى يتم  على التنبؤ بدقةقدرة أسلوب الشبكات العصبية الصناعية  من مدى
  .التدقيق

 
 

فعالية المؤشرات المالية كنموذج من "األولى التي أشارت إلى أن الفرضية وهذا ما يتوافق مع 
  ."أساليب المراجعة التحليلية تساهم في اكتشاف األخطاء الجوهرية
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أن إجراءات المراجعة التحليلية في ظل الشبكات العصبية  العديد من الدراسات من خاللاتضح 
لها مزايا أكبر من إجراءات المراجعة إمكانية تحسين إجراءات المراجعة التحليلية و  تملكاالصطناعية 

حين أنها  كتشاف األخطاء الكبيرة، فيعلى االتقليدية، الن إجراءات المراجعة التحليلية التقليدية لها القدرة 
 من األخطاء الصغيرة تعجز عن اكتشاف العديد  

 

 

علاااى بقااادرتها التنبؤياااة العالياااة و مقااادرتها  الشااابكات العصااابية تميااازكماااا تباااين مااان خاااالل الدراساااة  
تصاااانيف المتغياااارات مااااع ارتفاااااع مسااااتوى دقااااة نتائجهااااا وبمااااا يفااااوق مااااا قااااد تتوصاااال إليااااه بعااااض األساااااليب 

  . التقليدية من دقة تنبؤ أو تصنيف اإلحصائية

يادي ماع أسالوب فقد قامت الباحثة باستخدام أسلوب تحليال االنحادار البسايط كأسالوب إحصاائي تقل 
السالسل الزمنية العتبار ان نتائج تحليل االنحدار ال تتوافق مع االنحدار الالخطي وتم مقارنة النتائج ماع 

وقااااد دلاااات النتااااائج , النتااااائج التااااي تاااام التوصاااال إليهااااا ماااان اسااااتخدام أساااالوب الشاااابكات العصاااابية الصااااناعية
اإلحصاائية التقليدياة ، كماا كانات نسابة  المتحصل عليها على تفوق الشبكات العصبية علاى تلاك األسااليب

دقااة التنبااؤ والتصاانيف للشاابكات الصااناعية أعلااى ماان تلااك التااي حققهااا األساالوب اإلحصااائي بمااا يؤكااد أن 
أساالوب الشاابكات العصاابية يعتباار هااو األكثاار مناساابة ومالئمااة للتنبااؤ وتصاانيف األخطاااء الجوهريااة و وهااو 

 . دية بذلك يتفوق على األساليب اإلحصائية التقلي

 

 

 

 

 

 
 
 

فعالية الشبكات العصبية الصناعية كأسلوب من األساليب "مع ما جاء في الفرضية الثانية  وهذا ما يتوافق
  .لمعلومات تساهم في تحسين أداء عملية التدقيقالمتطورة للمراجعة التحليلية في ظل تكنولوجيا ا

 : اليعلى التو  يتضح تأكيد الفرضيتين الثالثة والرابعةونتيجة لما سبق 
لمراجعاااة التحليلياااة فاااي التعااارف علاااى األخطااااء ا علاااى مسااااعدةأن للشااابكات العصااابية االصاااطناعية القااادرة 

   .الجوهرية في الحسابات المالية
ودقتهااا  تفااوق أساالوب الشاابكات العصاابية الصااناعية علااى األساااليب اإلحصااائية التقليديااة فااي قاادرتها التنبؤيااة

  .التصنيفية
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 .النتائج العامة للدراسة
ماان خااالل الدراسااة النظريااة والميدانيااة إلااى وجز أهاام النتااائج التااي توصاالت لهااا هااذه الدراسااة يمكاان أن ناا
 :النتائج اآلتية

عند التعرف على اإلجراءات المستخدمة في الممارسة العملية، كشفت الدراسة أن ممارسوا مهنة  -
جراءات التي تعتمد على أساليب كمية بسيطة حيث تنحصر التدقيق يستخدمون بعض اإل

 :اإلجراءات المستخدمة في 
 رات السابقة أو مع بعضها البعض شهريا تمقارنة بيانات الفترة موضع التدقيق مع بيانات الف

 .أو مع الموازنة التخطيطية
 حدود  دراسة العالقات من خالل إجراء اختبارات المعقولية أو من خالل بعض النسب في

 .ضيقة
مرحلة التخطيط، مرحلة )المراجعة التحليلية تستخدم في كل مراحل المراجعة التحليلية  إن -

ن أكثر المراحل استخداما هي مرحلة ( الجوهرية، ومرحلة إعداد التقرير اإلجراءات  اإلجراءاتوا 
 (.البحث عن اإلثباتات) الجوهرية 

جيه االهتمام لمجاالت وقوع األخطاء والمخالفات، تساعد المراجعة التحليلية في لفت األنظار وتو  -
 .كما يؤدي إلى زيادة احتمال اكتشاف األخطاء 

ومن أهمها الحصول على المزيد من  ،ان المراجعة التحليلية تحقق وتنجز العديد من األهداف -
في فهم عمليات العميل وكذلك تحديد التغيرات الهامة ، المعلومات التي تتعلق بنشاطات المؤسسة

وأيضا  ،خفض تكلفة ووقت وجهد عملية التدقيقإضافية، والتي تحتاج إلى عناية  ،القوائم المالية
لدعم تقرير المدقق وعدم وجود أرصدة غير  األرصدةالحصول على أدلة وبراهين لمعقولية بعض 

 .عادية 
ق هدف المراجعة التحليلية تؤدي إلى الحصول على أدلة أكثر موضوعية، كما تمكن من تحقي -

المعقولية بصفة عامة ألرصدة الحسابات، كما تمكن من تقييم الصعوبات المالية التي قد تواجهها 
 .المؤسسة موضع المراجعة في المستقبل

إن المراجعة التحليلية ليست بديال الختبارات المراجعة التفصيلية، كما ال يمكن االعتماد عليها  -
 .بمفردها بأهداف المراجعة
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عة التحليلية على زيادة درجة فاعلية المراجعة من خالل مساعدتها على تخفيض تساعد المراج -
مخاطر المراجعة وتخفيض تكلفة أدائها، حيث تساعد هذه اإلجراءات على تخفيض مخاطر 

 .المدققالمراجعة سواء الناتجة عن استخدام العينات أو الناتجة عن األداء غير الجيد من جانب 
التحليلية إلى اكتشاف نسبة ليست بالقليلة من األخطاء الجوهرية للقوائم  يؤدي استخدام المراجعة -

 .لنسب الماليةالمالية وخاصة في ظل اعتماد تحليل ا
منها عدم دقة البيانات المالية وتصنيفها  ،هناك العديد من المشاكل التي تواجه مدققي الحسابات -

ير الدولية في تبويب البيانات المالية، بسبب عدم اعتماد المؤسسات على المعاي ،بالشكل الصحيح
للمقارنات، وتقلبات األسعار المتكررة مما يؤدي إلى الصعوبة في استخدام  أسسوعدم وجود 

 .المراجعة التحليلية 
من العوائق الهامة التي تحول دون تطبيق المراجعة التحليلية هي ضعف كفاءة المدقق نفسه،  -

في مكاتب فردية مما يحد من استخدامها بسبب ضيق الوقت وكذلك إن غالبية المدققين يعملون 
 .اعته بأهمية المراجعة التحليليةالالزم النجاز عملية المراجعة وعدم تعاون العميل وقن

إذا كانت التقلبات في النسب الجوهرية ، حيث  األخطاءللمؤشرات المالية دور في اكتشاف  -
ونسبة المستحقات ايجابية وفي اتجاه واحد، هنا  دوران الذمم المدينة، دوران المخزون: الثالث

يجب على المدقق اإلشارة إلى احتمال وجود خطأ جوهري ناتج عن مبيعات وهمية في معامالت 
ذا كان معدل دوران المخزون ونسب المستحقات لكليهما تقلبات ايجابية أما معدل  األرصدة، وا 

كس، في حين معدل دوران الذمم كان كما هو دوران الذمم الدائنة تقلبات سلبية وفي اتجاه معا
متوقع  له، هنا يجب على المدقق أن يشير إلى لوجود خطأ مادي ينتج عن مشتريات غير 
مسجلة، ولكن اغلب التقلبات في دراسة حالة أن المستحقات ودوران المخزون  في اتجاهات 

لتالي فإن منهج التحليل مختلفة ولهذا ال يمكن أن يكون ناجم عن اي من مصادر الخطأين وبا
 .النمطي ال يشير إلى الحاجة إلجراء تحقيقات إضافية وهذا خطأ من النوع الثاني

كما يمكن تفسير عدم اعتبار التكلفة العالية للحصول على البيانات المطلوبة كأحد المعوقات التي  -
خدام األساليب مع عدم است ،المراجعة التحليلية إلجراءاتتعترض المراجعين عند استخدامهم 

أن تكلفة الحصول  إدراكمما لم يتمكنوا معه من  ،ضآلة مستوى استخدام هذه األساليبلالكمية 
 .على البيانات المطلوبة تعد أحد المعوقات التي تواجه تطبيق األساليب المتقدمة 
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غيرات نموذج االنحدار يستخدم لمعالجة البيانات الخطية والالخطية ويوضح العالقة بين المت أن -
هية هذه العالقة وكذلك تفسير سلوكية المتغيرات االقتصادية للظاهرة والتعرف االقتصادية وما

 .على خصائصها الحقيقية والتنبؤ بسلوك الظاهرة المستقبلي 
ان السلسلة الزمنية هي سلسلة من اإلحصاءات الشاملة حيث تأخذ قيما متذبذبة متصاعدة او  -

لزمن وان بيانات السلسلة الزمنية هي بيانات تخص سلوك متغير متنازلة وبشكل تدريجي خالل ا
اقتصادي معين في فترات زمنية متتابعة وان تحليل السلسلة الزمنية يحدد معدالت النمو او 

 .الضمور والتنبؤ بما ستؤول اليه الظاهرة في فترة زمنية الحقة بما يخدم عملية اتخاذ القرار 
بأرصدة لتنبؤ للصناعية واحدًا من األساليب الجيدة والدقيقة يعد أسلوب الشبكات العصبية ا  -

إال أن نجاح هذا األسلوب يعتمد بدرجة كبيرة على مدى . الحسابات أهمها التنبؤ بحجم المبيعات
النجاح في تحديد المواصفات المناسبة للشبكة وتدريبها واختيار حجم بيانات التدريب والمصداقية 

الرفع من ستفيد من مميزات هذا األسلوب في يأن  للمدققحتى يمكن واالختبار الالزمة وذلك 
  .كفاءة وفعالية عملية التدقيق

٪ ألجل التحقق من 01٪ للتدريب ونسبة 02الشبكات العصبية االصطناعية نسبة  استخدم نموذج -
٪ كاختبار 01أن الشبكة هي انها معممة ووقف التدريب عندما يصبح التدريب غير مفيد، ونسبة 

 .مستقل تماما عن تعميم الشبكة
 حيث  تؤكد النتائج أن أسلوب ،على الطرائق التقليدية االصطناعيةتفوق طريقة الشبكة العصبية  -

الشبكات العصبية االصطناعية تعد أفضل األساليب وأكثرها مالئمة للتنبؤ والتوصيف في مجال 
وتؤكد النتائج  المستخدمة، تفوق من خالل المقاييسحيث يظهر هذا الالمراجعة التحليلية  

المتحصل عليها أن أسلوب الشبكات العصبية يتفوق في كل المقاييس المستخدمة لقياس جودة 
الذي يعكس القيمة المقاسة  0..2.1الشبكات العصبية بلغ  التوفيق للنموذج ، فمعامل االرتباط
زمنية وتحليل للسالسل ال 2.0120، 2.000في مقابل .للعالقة بين االهداف والمخرجات

كما دلت مقاييس متوسط مربعات األخطاء وجذرها ، على مستوى مرتفع جدًا من جودة . االنحدار
 . توفيق النموذج الخاص بالشبكات العصبية مقارنة بأسلوب السالسل الزمنية وتحليل االنحدار 

انت تساوي بعدما ك  Mean Square Error (MSE) تم التوصل الى أقل قيمة لمتوسط مربع الخطأ -
7.23E+13  1.36  اصبحت تساويe+12 وهذا عن طريق اعادة التدريب 

حيث  ،البيانات الخطية والالخطية أنواعمعالجة مختلف  إمكانيةمنهجية الشبكات العصبية لها  أن -
وان نموذج  وأسرع استخداما من الطرائق التقليدية، أسهل االصطناعيةطريقة الشبكة العصبية  أن
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للبيانات من  أفضلتمثيل  أعطتالعكسي للخطأ  االنتشارذات  االصطناعيةية الشبكة العصب
 .الطرائق التقليدية من خالل الرسوم 

 ، وهي الطريقة التنبؤ في المستخدمة الكالسيكية الطرائق عن بديلة طريقة العصبية الشبكات تعد -
 .دراسةال قيد الخطي لالنحدار المستقبلية بالقيم للتنبؤ دقة واألكثر األفضل

اإلجراءات التي تعتمد على استخدام األساليب الكمية المتقدمة ويمكن إرجاع أسباب عدم استخدام  -
 :اآلتية األسباب ىفي الممارسة العملية لمراجعة الحسابات إل

  في مجال الرياضيات  التدقيقعدم توافر الخلفية العلمية لدى بعض ممارسي مهنة
 .األساليب والتي تتطلب استخدام تلك واإلحصاء

  الفهم الخاطئ الذي قد يتواجد لدى بعض مراجعي الحسابات بأن استخدام األساليب
اإلحصائية والرياضية يؤدي إلى عدم توفر ممارسة الحكم الشخصي للمراجع تجاه المشاكل 

 .التي تواجهه عند تطبيق تلك األساليب
  حاجة المراجعين للتدريب 

باختالف أسلوب الفحص المستخدم لتطبيقها وكلما اعتمدنا على لف فاعلية المراجعة التحليلية لتخت -
المتطورة كلما كانت الفعالية اكثر، حيث اكدت الدراسات السابقة على أن اسلوب تحليل  األساليب

 االنحدار اكثر فعالية من األساليب الكمية البسيطة في اكتشاف االخطاء 
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 االقرتاحات
 :يلي ماتقترح  ةإليها الدراسة فإن الباحثمن خالل النتائج التي توصلت 

في الجزائر من اجل رفع كفاءة وفعالية  102التشجيع على ضرورة تطبيق معيار المراجعة الدولي  -
 .عملية المراجعة

يجاد النسب والمعايير التي يمكن  - وضع الحلول المناسبة لمعوقات استخدام المراجعة التحليلية وا 
 األنشطة النوعية المختلفة، االسترشاد بها ولكل  للمدقق

دعم وتشجيع الباحثين والدارسين إلجراء بحوثهم ودراساتهم في مجال إجراءات المراجعة التحليلية  -
واجراء المقابالت واللقاءات والحلقات العلمية معهم لطرح النتائج التي توصلت إليها بحوثهم 

اصة في األساليب الكمية منها، عقد دورات متخصصة في األساليب التحليلية وخودراساتهم ، و 
 .عن طريق االستعانة بالخبرات العربية والعالمية في مجال التدريب على استخدام هذه األساليب

 الخاص ( 520 ) رقم التدقيق معيارالتأكد من خالل الجهات المعنية على ضرورة تضمين  -
 .الجامعات والمعاهد ذات العالقةفي المقررات الدراسية المعتمدة في  .التحليلية المراجعة بإجراءات

يمكن االستعانة بالبيانات الشهرية أو الربع سنوية للتغلب على مشكلة نقص البيانات التي تعترض  -
 .عملية استخدام المراجعة التحليلية في المراجعة

عة خلق عالقة مع الهيئات والمنظمات المهنية العربية والعالمية ذات العالقة بمهنة المراجعة، لمتاب -
 .التوصيات واإلصدارات والتعليمات الخاصة باستخدام اجراءات المراجعة التحليلية

وتوزيع النشرات العلمية المختصة لرفع درجة الوعي لدي المراجعين  بإصدارقيام الجهات المعنية  -
عن اجراءات المراجعة التحليلية وتوضيح أهميتها في تحقيق أهداف عملهم كمراجعين باالضافة 

تركيز على أهمية التأهيل والتدريب المستمر في هذا الجانب وبما يتناسب مع المستويات إلى ال
 .المهنية للمراجعين 

محاولة استخدام اجراءات المراجعة التحليلية في جميع مراحل عملية التدقيق لإلستفادة منها إلى  -
 .أقصى حد ممكن

قيق وتطبيق المعايير الدولية في عمله تطوير مهارات المدقق الستخدام األساليب الحديثة في التد -
 .للنهوض بمهنة التدقيق في الجزائرمن خالل عقد الدورات التدريبية الالزمة 
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 آفاق البحث 
واسعة وسيكون أكثر اشراقا ، وهناك المراجعة التحليلية في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات  افاق

جديدة  تكون هناك فرص يجب أنكما جال، الكثير من االسئلة البحثية والمشاكل في هذا الم
 األكاديميين تشجيع وتحفيز وهذا من شأنه .الحسابات لتدقيقتكنولوجيا المعلومات  لتطبيق

وهذا أمر  .التدقيق تكنولوجيا المعلومات في إمكانات مواصلة استكشاف في للتعاون والممارسين
جديدة للمراجعة أدوات  ث واستقطابلتحدي الممارسين هو الحصول على التحدي الكبير، ألن مهم

المراجعة  في مجال أدوات لالبتكارات مكانهناك  أن أقل ما يقالاالعما، و بيئة  التحليلية في
  .المستمرة المراجعة التحليلية في بيئة

كيف يمكننا بناء نموذج استنادا  للشبكات العصبية االصطناعية لحل مشاكل من الفقرة اعاله 
ن االدبيات المحاسبية مازالت وعلى الرغم من ان بعض االرشادات المستنبطة م ية؟المراجعة التحليل

لتحسين  هناك حاجة إلى تكرار الدراسات باستخدام ابنية مختلفة ومجموعات البياناتبالتالي ، عامة
هناك كما أن ، هذه المبادئ التوجيهية في مجاالت المراجعة التحليلية لتحسين اداء عملية التدقيق

غيرها من  أفضل من أداء لشبكات العصبية الصناعيةتمنح ل الظروف التي فيلبحث ايضا لجة حا
 ؟المراجعةمشاكل من غيرها ل أكثر مالءمةخوارزميات الو  أساليب التدريب عض، فبالتقنيات

وحتى االن قد بذلت القليل من محاوالت الجمع بين الشبكات العصبية االصطناعية مع االساليب 
هناك  المخاطر الرقابية، حيث تقييم مجال نموذج في حيث يمكن تقديم وبناء، متقدمة االخرى ال
األساليب  مزايا التي تجمع بين الهجينة النماذج فعالية لتقييم بوضوح بحوث إضافية حاجة إلى
 الخوارزمية الجينيةأنظمة و ، المنطق الضبابي، االصطناعيةالشبكات العصبية ، اإلحصائية

 في مجال المراجعة يمكن ان يلقى الزيادة الشبكات العصبية الصناعية مستقبل لك، فإنولذ .القائمة
على الرغم من  .واألساليب اإلحصائية أو تطوير التكنولوجيات القائمة مع غيرها من التكاملفي 
تحل  ال يمكن أن أخرى أساليب متقدمة أو على الشبكات العصبية االصطناعية النظم القائمة أن

 واعدة  للمراجعة التحليلية بديلة أداةنها توفر فإ، الحكم المهني امل محلبشكل ك
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 .أهم منتوجات المركب من األمالح: (1-4)الملحق رقم 
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 2212الميزانية المالية المفصلة لمركب الملح لوطاية لسنة (: 2-4)الملحق رقم
 املبالغ بالدينار اجلزائري                                   

 املبلغ  اخلصوم  املبلغ األصول 
  األموال الدائمة  األصول غري اجلارية

 (5780552.02) األموال اخلاصة  فرق االقتناء

  رأس املال الصادر  استثمارات غري مادية 

  راس املال غري املطلوب 64.863434983 استثمارات  مادية 

  واالحتياطاتالعالوات  63362249.3 استثمارات قيد التنفيذ

 4685040.00 اعادة التقييم   استثمارات مالية

  فارق املعادلة  املعادلة موضع املوضوعة السندات

 واحلسابات األخرى املسامهات
 امللحقة الدائنة

 (851195,52) النتيجة الصافية  

 

 (9614396,5) جديد من ترحيل-األخرى اخلاصة األموال رؤوس  مثبتة أخرى سندات

 األخرى املالية واألصول القروض
 اجلارية غري

 476583064.76 اخلصوم غري اجلارية 136666961

  القروض والديون املالية 6359793,37 األصل على مؤجلة ضرائب

 5051463.05 (هلا واملرصودة املؤجلة)  الضرائب 399602408,10 جمموع األصول غري اجلارية

 .445079352 ديون اخرى غري جارية   األصول اجلارية

 26452249.03 سلفا احلسابات يف املدرجة واملنتجات املؤونات 769,95 73055 خمزون وقيد التنفيذ

    املدينون واألصول املماثلة

   831236.982 الزبائن

 681718208074 جمموع األموال الدائمة 1418444944 مدينون آخرون

  جارية خصوم 318323983 الضرائب

 11576304,51 موردون واحلسابات امللحقة  األصول اجلارية االخرى

 849229,06 الضرائب  املوجودات وما مياثلها

 7378242,88 ديون اخرى  جارية مالية وأصول توظيفات

  خزينة اخلصوم 11421382984 اخلزينة

 19803776.45 جمموع اخلصوم اجلارية 91018777,24 جمموع األصول اجلارية

 490606289.27 اجملموع العام للخصوم 631480072096 اجملموع العام لألصول

 
 0202الباحثة باالعتماد على امليزانيات العامة وميزانية األصول واخلصوم لسنة  إعدادمن : املصدر
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 2211الميزانية المالية المفصلة لمركب الملح لوطاية لسنة (: 3-4)الملحق رقم 
 املبالغ بالدينار اجلزائري           

 املبلغ  اخلصوم  املبلغ األصول 
  األموال الدائمة  األصول غري اجلارية

 (7551024,46) األموال اخلاصة  فرق االقتناء

  رأس املال الصادر  استثمارات غري مادية 

  راس املال غري املطلوب 356886318,4 استثمارات  مادية 

  العالوات واالحتياطات 3653220,97 التنفيذاستثمارات قيد 

 3513780.00 اعادة التقييم   استثمارات مالية

  فارق املعادلة  املعادلة موضع املوضوعة السندات

 واحلسابات األخرى املسامهات
 امللحقة الدائنة

 (1450407,96) النتيجة الصافية  

 (9614396,5) جديد من ترحيل-األخرى اخلاصة األموال رؤوس  مثبتة أخرى سندات

 األخرى املالية واألصول القروض
 اجلارية غري

 467030967,46 اخلصوم غري اجلارية 578666,54

  القروض والديون املالية 6786602,83 األصل على مؤجلة ضرائب

 5051463,05 (هلا واملرصودة املؤجلة)  الضرائب 948316717084 جمموع األصول غري اجلارية

 435953673,41 ديون اخرى غري جارية   األصول اجلارية

 26025831,00 سلفا احلسابات يف املدرجة واملنتجات املؤونات 83823015,23 خمزون وقيد التنفيذ

    املدينون واألصول املماثلة

   9298580,95 الزبائن

 623683369 جمموع األموال الدائمة 1523000.00 مدينون آخرون

  خصوم جارية 622263,96 الضرائب

 10789925,32 موردون واحلسابات امللحقة 152116,73 األصول اجلارية االخرى

 860784,76 الضرائب  املوجودات وما مياثلها

 5196935,23 ديون اخرى  جارية مالية وأصول توظيفات

  خزينة اخلصوم 13003802.68 اخلزينة

 16847645,31 جمموع اخلصوم اجلارية 108422779,55 جمموع األصول اجلارية

 476327588,31 اجملموع العام للخصوم 0476327588,3 اجملموع العام لألصول

 
 2011من اعداد الباحثة باالعتماد على امليزانيات العامة وميزانية األصول واخلصوم لسنة : املصدر
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 2212لوطاية لسنة الميزانية المالية المفصلة لمركب الملح (: 4-4)الملحق رقم 
 املبالغ بالدينار اجلزائري                   

 املبلغ  اخلصوم  املبلغ األصول 
  األموال الدائمة  األصول غري اجلارية

 25059901,27 األموال اخلاصة  فرق االقتناء

  رأس املال الصادر  استثمارات غري مادية 

  غري املطلوبراس املال  328276102,73 استثمارات  مادية 

  العالوات واالحتياطات 8305720,97 استثمارات قيد التنفيذ

 3513780,00 اعادة التقييم   استثمارات مالية

  فارق املعادلة  املعادلة موضع املوضوعة السندات

 واحلسابات األخرى املسامهات
 امللحقة الدائنة

 28766710,17 النتيجة الصافية  

 (7220588,90) جديد من ترحيل-األخرى اخلاصة األموال رؤوس  مثبتة أخرى سندات

 األخرى املالية واألصول القروض
 اجلارية غري

 376367029,17 اخلصوم غري اجلارية 405333,38

  القروض والديون املالية 6651906,33 األصل على مؤجلة ضرائب

 5051463,05 (هلا واملرصودة املؤجلة)  الضرائب 343639063,41 جمموع األصول غري اجلارية

 348256168,12 ديون اخرى غري جارية   األصول اجلارية

 

 23059398,00 سلفا احلسابات يف املدرجة واملنتجات املؤونات 62686887,06 خمزون وقيد التنفيذ

    املدينون واألصول املماثلة

   2431446,12 الزبائن

 610684391066 الدائمة جمموع األموال 6453934,82 مدينون آخرون

  خصوم جارية 154807,73 الضرائب

 14037581,72 موردون واحلسابات امللحقة  األصول اجلارية االخرى

 374866,78 الضرائب  املوجودات وما مياثلها

 9454386,36 ديون اخرى  جارية مالية وأصول توظيفات

  خزينة اخلصوم 9927626,16 اخلزينة

 23866834,86 جمموع اخلصوم اجلارية 81654701,89 اجلاريةجمموع األصول 

 425293765,30 اجملموع العام للخصوم 425293765,30 اجملموع العام لألصول

 
 2012ميزانية األصول واخلصوم لسنة من اعداد الباحثة باالعتماد على امليزانيات العامة و : املصدر 
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 2213الميزانية المالية المفصلة لمركب الملح لوطاية لسنة (: 5-4)الملحق رقم 
 املبالغ بالدينار اجلزائري                    

 املبلغ  اخلصوم  املبلغ األصول 
  األموال الدائمة  األصول غري اجلارية

 8228303,95 األموال اخلاصة  فرق االقتناء

  رأس املال الصادر  استثمارات غري مادية 

  املال غري املطلوب رأس 369310366,3 استثمارات  مادية 

  العالوات واالحتياطات 22417879,69 استثمارات قيد التنفيذ

 3513780,00 التقييم  إعادة  استثمارات مالية

  فارق املعادلة  املعادلة موضع املوضوعة السندات

 واحلسابات األخرى املسامهات
 امللحقة الدائنة

 11935112,85 النتيجة الصافية  

 (7220588,9-) جديد من ترحيل-األخرى اخلاصة األموال رؤوس  مثبتة أخرى سندات

 األخرى املالية واألصول القروض
 اجلارية غري

 497875330,78 اخلصوم غري اجلارية 201333,46

  القروض والديون املالية 7078715,79 األصل على مؤجلة ضرائب

 5051463,05 (هلا واملرصودة املؤجلة)  الضرائب 399008295,20 األصول غري اجلاريةجمموع 

 474586343,73 غري جارية  أخرىديون   األصول اجلارية

 18237524,00 سلفا احلسابات يف املدرجة واملنتجات املؤونات 117084442,11 خمزون وقيد التنفيذ

    املدينون واألصول املماثلة

   1471987,62 الزبائن

 214019496089 جمموع األموال الدائمة 5124636,96 مدينون آخرون

  خصوم جارية 143106 الضرائب

 15023630,92 موردون واحلسابات امللحقة  األصول اجلارية االخرى

 389319,81 الضرائب  املوجودات وما مياثلها

 6795472,70 أخرىديون   جارية مالية وأصول توظيفات

  خزينة اخلصوم 5479590,27 اخلزينة

 22208423,43 جمموع اخلصوم اجلارية 129303762,96 جمموع األصول اجلارية

 528312058.16 اجملموع العام للخصوم 528312058.16 اجملموع العام لألصول

 
  2013لسنةميزانية األصول واخلصوم من اعداد الباحثة باالعتماد على امليزانيات العامة و : املصدر
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 0202-0202للفرتة  -حسابات النتائج  –حسابات النتائج ملركب امللح لوطاية  (:6-4)امللحق رقم 
رقم  

 حساب
 

 السنة                           
 البيان

2414 2411 2412 2013 

 المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ

70 
02 

 رقم األعمال
 رقم االعمال بني الوحدات

76715803,04 

207224796 
14.344326933 

226144334938 

1434233.2943 

284132311923 

142.3.464942 

24.288333934 

 336346.4943    سلعة المتأتية من الوحدات 
 Services facturés inter-unités 

Services recus inter-unités 
 

  

1833342944 

64441333938 
 واجلاري املصنعة املنتجات خمزونات تغري 72

 تصنيعها
(18182348968) 

(33384839.8) 

 

1466.4.933 

 

12343868982 

  2136332941   .املثبت اإلنتاج 73

 2331843943    .اإلستغالل إعانات 74

 2314464889.3 .68.14413894 623113363966 269798094,90 املالية السنة إنتاج .1 

 .42.3244398 .3331348893 .36.4624194 316843.1943 .املستهلكة املشرتيات 60

61- 

62 
  واالستهالكات اخلارجية اخلدمات
 .األخرى

  واالستهالكات اخلارجية اخلدمات
 بني الوحدات .األخرى

13.323339.3 

 

  

438434429.6 

13.81623934 

 

 

14434334.963 

14.64664966 

 

 

113834243934 

22311.63938 

 012286789419 800134447448 033920907416 026837921484 .املالية السنة إستهالك. .2 

 062217880439 097130634488 084842803483 006333866406 (2-1)القيمة املضافة لالستغالل  .3 

 اعباء املستخدمني  62
 اعباء املستخدمني  بني الوحدات

 منتجات املستخدمني بني الوحدات

44433248913 

1284.1.1932 

2443.4.8924 

.441284493. 

1434..8.936 

1424.338942 

.331343393. 

164613..933 

21311333933 

34414231921 

6163.46961 

1343314936 

 1.36348984 2344182964 6342328983 813.633921 الضرائب والرسوم واملدفوعات املشاهبة 64

 88139139426 67082229483 98463797466 91982174496 الفائض االمجايل عن االستغالل .4 

 .213232692 332.843934 1443834913 1843613943 األخرى العملياتية املنتجات 57

 14.334943 268344918 643838944 .63236.93 .األخرى العملياتية األعباء 57

 23314323968 2.881144933 64863232934 684.8846943  واملؤونات لإلهتالكات املخصصات 66

 1233311944 6114313986 6643316964 13338963 .واملؤونات القيمة خسائر على اسرتجاع 06

 67311783448 87993311480 (0141716440) 8807374437 النتيجة العملياتية .7 

 11684981  4333944  املنتوجات املالية 06

   3433983  األعباء املالية 55

 00967460  318422  النتيجة املالية .5 

 67308087419 87993311480 (0123738414) 8807374437 (7+5)العادية قبل الضرائب  النتيجة .5 

      .العادية النتائج عن دفعها الواجب الضرائب 

 النتائج عن (تغريات) املؤجلة الضرائب 
 .العادية

    

 996176991486 971493342488 963288123471 830871127441 العادية األنشطة منتجات جمموع 

 988063808493 920789822441 921041068461 839288894408 العادية األنشطة أعباء جمموع 

 00392008472 87844801408 (499178441) (8838088428) النتيجة الصافية لألنشطة العادية .8 

   63621938 1884.42944 تبيينها جيب) (منتجات)عادية غري عناصر 

   438382944  تبيينها جيب) أعباء )عادية غري عناصر 

   (413624963) 1884.42944 النتيجة غري العادية .9 

 00392008472 87844801408 (0621618434) (720032428) النتيجة الصافية  للسنة املالية  .11 
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 للعمالء حسب الكمية المشتراة التخفيضات الممنوحة : (7-4)الملحق رقم
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  2213التخفيضات الممنوحة للعمالء حسب الكمية المشتراة سنة :  (8-4)الملحق رقم 
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 للمبيعات الزمنية السلسلة أشهر رتب استخراج( 9-4)الملحق رقم 
Position=T Y Rang=RT Dt= T-RT Dt

2 

36 16557321,79 1 35 1225 

24 16183542,80 2 22 484 

48 13302138,63 3 45 2025 

47 12011181,53 4 43 1849 

46 11025450,37 5 41 1681 

14 10643785,68 6 8 64 

34 10530134,43 7 27 729 

42 9826564,02 8 34 1156 

33 9822913,34 9 24 576 

26 9803457,99 10 16 256 

35 9598580,00 11 24 576 

40 9414533,72 12 28 784 

22 9358110,26 13 9 81 

25 9316280,18 14 11 121 

43 9077726,38 15 28 784 

41 9021096,08 16 25 625 

45 8933562,25 17 28 784 

23 8837329,04 18 5 25 

12 8665769,88 19 -7 49 

17 8515793,34 20 -3 9 

21 8396883,57 21 0 0 

10 8318930,65 22 -12 144 

16 8257169,81 23 -7 49 

11 8169173,53 24 -13 169 

13 8154776,54 25 -12 144 

18 8127653,37 26 -8 64 

9 8121619,73 27 -18 324 

30 8109847,29 28 2 4 

19 8106468,42 29 -10 100 

29 8106246,44 30 -1 1 

27 8101703,22 31 -4 16 

20 7693131,95 32 -12 144 

15 7306078,98 33 -18 324 

8 7124612,45 34 -26 676 

28 7079555,15 35 -7 49 

7 7022082,80 36 -29 841 

31 6870723,08 37 -6 36 

44 6796020,27 38 6 36 

5 6174132,00 39 -34 1156 

6 6118884,00 40 -34 1156 

4 5786570,00 41 -37 1369 

38 5670983,66 42 -4 16 

39 5517509,04 43 -4 16 

3 5505870,00 44 -41 1681 
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32 4026462,62 45 -13 169 

2 3445823,00 46 -44 1936 

37 2362272,07 47 -10 100 

1 2262335,00 48 -47 2209 

    
26812 

 Excelمن اعداد الباحثة باالعتماد على برنامج : المصدر
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 المتحركة المركزةاستخراج المركبات الفصلية باستخدام طريقة المتوسطات : (12-4)الملحق رقم 
 

t 

 

y MA CMA 

st,It=  

y/cma St S dezesaesonali T=  

1 1 2262335,00 

   

2,3 983623,91 2282310,961 

2 2 3445823,00 

   

3,05 1129778,03 2299934,919 

3 3 5505870,00 

   

2,44 2256504,10 2317558,877 

4 4 5786570,00 

   

2,87 2016226,48 2335182,835 

5 5 6174132,00 

   

2,94 2100044,90 2352806,793 

6 6 6118884,00 6392983,587 

  

2,95 2074197,97 2370430,75 

7 7 7022082,80 6884020,382 6638501,98 1,058 2,73 2572191,50 2388054,708 

8 8 7124612,45 7483850,605 7183935,49 0,992 2,32 3070953,64 2405678,666 

9 9 8121619,73 7633868,02 7558859,31 1,074 3,22 2522242,15 2423302,624 

10 10 8318930,65 7839751,338 7736809,68 1,075 3,42 2432435,86 2440926,582 

11 11 8169173,53 8034889,783 7937320,56 1,029 3,19 2560869,45 2458550,54 

12 12 8665769,88 8202287,23 8118588,51 1,067 4,87 1779418,87 2476174,498 

13 1 8154776,54 8292652,698 8247469,96 0,989 2,3 3545555,02 2493798,456 

14 2 10643785,68 8340029,323 8316341,01 1,280 3,05 3489765,80 2511422,414 

15 3 7306078,98 8362967,977 8351498,65 0,875 2,44 2994294,66 2529046,372 

16 4 8257169,81 8449566,278 8406267,13 0,982 2,87 2877062,65 2546670,329 

17 5 8515793,34 8505245,903 8477406,09 1,005 2,94 2896528,35 2564294,287 

18 6 8127653,37 9131726,98 8818486,44 0,922 2,95 2755136,74 2581918,245 

19 7 8106468,42 9228518,95 9180122,97 0,883 2,73 2969402,35 2599542,203 

20 8 7693131,95 9158491,643 9193505,3 0,837 2,32 3316005,15 2617166,161 

21 9 8396883,57 9224793,663 9191642,65 0,914 3,22 2607727,82 2634790,119 

22 10 9358110,26 9126659,108 9175726,39 1,020 3,42 2736289,55 2652414,077 

23 11 8837329,04 9092530,199 9109594,65 0,970 3,19 2770322,58 2670038,035 

24 12 16183542,80 9091046,359 9091788,28 1,780 4,87 3323109,40 2687661,993 

25 1 9316280,18 8988067,581 9039556,97 1,031 2,3 4050556,60 2705285,951 

26 2 9803457,99 8682511,803 8835289,69 1,110 3,05 3214248,52 2722909,908 

27 3 8101703,22 8801347,618 8741929,71 0,927 2,44 3320370,17 2740533,866 

28 4 7079555,15 8899016,298 8850181,96 0,800 2,87 2466743,95 2758157,824 

29 5 8106246,44 8962453,878 8930735,09 0,908 2,94 2757226,68 2775781,782 

30 6 8109847,29 8993602,128 8978028 0,903 2,95 2749100,78 2793405,74 

31 7 6870723,08 8414101,452 8703851,79 0,789 2,73 2516748,38 2811029,698 

32 8 4026462,62 8069728,591 8241915,02 0,489 2,32 1735544,23 2828653,656 

33 9 9822913,34 7854379,076 7962053,83 1,234 3,22 3050594,20 2846277,614 

34 10 10530134,43 8048960,624 7951669,85 1,324 3,42 3078986,68 2863901,572 

35 11 9598580,00 8125198,094 8087079,36 1,187 3,19 3008959,25 2881525,53 

36 12 16557321,79 8268257,821 8196727,96 2,020 4,87 3399860,74 2899149,487 

37 1 2362272,07 8452174,763 8360216,29 0,283 2,3 1027074,81 2916773,445 

38 2 5670983,66 8682971,234 8567573 0,662 3,05 1859338,90 2934397,403 

39 3 5517509,04 8608858,643 8645914,94 0,638 2,44 2261274,20 2952021,361 

40 4 9414533,72 8650134,971 8629496,81 1,091 2,87 3280325,34 2969645,319 

41 5 9021096,08 8851185,099 8750660,03 1,031 2,94 3068400,03 2987269,277 

42 6 9826564,02 8579919,835 8715552,47 1,127 2,95 3331038,65 3004893,235 
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43 7 9077726,38 

   

2,73 3325174,50 3022517,193 

44 8 6796020,27 

   

2,32 2929319,08 3040141,151 

45 9 8933562,25 

   

3,22 2774398,21 3057765,109 

46 10 11025450,37 

   

3,42 3223815,90 3075389,066 

47 11 12011181,53 

   

3,19 3765260,67 3093013,024 

48 12 13302138,63 

   

4,87 2731445,30 3110636,982 

 Excel من اعداد الباحثة باالعتماد على برنامج : المصدر 
 حيث نجد أن

Y  المبيعات 
MA  12متوسط متحرك بطول 

CMA متوسط متحرك مركزي 
St المركبة الفصلية  

It 
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خطوط االنحدار بعد التدريب للمرحلة النهائية( : 11-4)الملحق رقم   
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 SIMULINK DIAGRAMلدراسة حالة         سم بياني لمخرجات الشبكة العصبية االصطناعية ر( :  21-4)الملحق رقم 

 

CONTROL

 

WEIGHT FUNCTIONS 

 

TRANSFER FUNCTIONS 

 

NET INPUT FUNCTIONS 

 

 

 

PROCESSING FUNCTIONS 
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