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عرفانشكر و   
الحمد هلل رب العالمين حمدًا كثيرًا على فضله ودوام نعمه، والصالة والسالم على سيدنا محمد  

 خير خلقه وعلى اّله وصحبه وسلم.

بالشكر أتقدم  أن  معاون  الجزيل يسعدني  الفاضل  أستاذي  الى  اإلدارة  واالمتنان  كلية  عميد 
الذي أشرف على هذه   الدكتور وحيد محمود رمو،  المساعد  واالقتصاد في جامعة الموصل األستاذ 
الرسالة، إذ كانت لتوجيهاته وارشاداته القيمة األثر البالغ في إخراج هذه الرسالة على النحو المطلوب، 

 .العلم ووفقه لخدمة طالب لما أبداه لي من مساعدة وتوجيه ودعم علمي ومعنوي حفظه هللا  

كما يدعوني واجب الوفاء والعرفان أن أوجه شكري وتقديري الى تدريسي قسم المحاسبة لتقديمهم  
 العون والمشورة الصائبة خالل مسيرتي العلمية. 

كما أوجه شكري وتقديري الى االساتذة األفاضل رئيس لجنة المناقشة واعضائها لتفضلهم بقبول  
 ة كما اعبر عن اعتزازي بارائهم ومالحظاتهم القيمة التي ستتوج هذا الجهد. مناقشة هذه الرسال

كما أتوجه بالشكر والتقدير الى زمالئي في الدراسات العليا متمنيًا لهم الموفقية والنجاح في  
 الحياة.

وإن واجب الوفاء والعرفان يحتم أن أقدم شكري وأمتناني الى عائلتي للجهد الذي بذلوه معي 
 حلتي الدراسية واقدم لهم هذا العمل فجزاهم هللا خيرًا.خالل ر 

 

 والسداد ومن هللا التوفيق
 

 

 

 

 الباحـث  
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 المستخلص

رئيس الى بيان أهمية استخدام الشبكات العصبية االصطناعية    على نحو  هدفت هذه الدراسة
التدقيق   تحديد مخاطر  كافة  و في  العصبية من  والشبكات  التدقيق  دراسة مخاطر  تمت  ذلك  لتحقيق 

ليتكون   المنهجين  إالنواحي  على  االعتماد  تم  الدراسة حيث  لهذه  األساس  الهدف  طار معرفي حول 
الوصفي والتحليلي وذلك من خالل اإلفادة من البيانات التي تم تجميعها من الوحدة عينة الدراسة )ديوان  

 االتحادي( واالطالع على البحوث والكتب والرسائل واالطاريح والدراسات السابقة.  الرقابة المالية

كما سعت الدراسة الى معالجة مشكلة عدم توفر أسلوب علمي لتحديد مخاطر التدقيق كما يتم  
ملت الدراسة تشاولمعالجة هذه المشكلة  ،  تحديدها باالعتماد على التقدير الشخصي لمدقق الحسابات 

يؤدي اعتماد مدقق الحسابات على الشبكات العصبية في تحديد مخاطر )  أساسية مفادها على فرضية
 .(التدقيق الى توفير أسلوب علمي دقيق يعزز الثقة بهذه المهنة

االعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي، من خالل ولغرض الوصول الى اهداف الدراسة تم  
( في تصميم    Excelبرنامج )    سابقة واألنترنت، كما تم اعتماد البحوث والرسائل واالطاريح والدراسات ال

( من خالل الشبكات العصبية االصطناعية    Spssتم استخدام برنامج )  و برنامج لمخاطر التدقيق  
 لتحديد مخاطر التدقيق. 

،  والدراسات السابقة  األول منهجية الدراسة  المبحث تناول    مباحث   ةخمس وقد قسمت الدراسة الى  
لمجاالت الثالث ل  المبحث لمخاطر التدقيق، فيما تم تخصيص    العامطار  لل   المبحث الثانيوخصص  

المبحث  تناول  التدقيق حيث  مجال  في  العصبية  الدراسة    الرابع  الشبكات  واختتمت  العملي،  الجانب 
 والذي تضمن كاًل من النتائج والتوصيات. بالمبحث الخامس

 هم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي:  أ ن أو 

ن عملية تحديد مخاطر التدقيق باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية تساعد المدقق في إ .1
بداء الراي الفني المحايد حول عدالة القوائم إانجاز مهام التدقيق بشكل سليم وكفوء وصواًل الى  

 المالية.
ية على الطرق التقليدية حيث ان أسلوب الشبكات  تفوق طريقة الشبكات العصبية االصطناع .2

 العصبية تعد من أفضل األساليب في استخداماتها في عملية التدقيق.



 ب
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ة المقدم  

 

شكل الضغط االجتماعي المتزايد على مهنة تدقيق الحسابات والناجم عن فشل عدة شركات  
اكثر    ياا تدقيق  التدقيق في أداء مهامها حوافز قوية لدى المنظمات المهنية والشركات الدولية لتبني مدخلا 

وذلك للحد من المخاطر التي يتعرض لها المجتمع المالي بسبب اتخاذ قرارات تعتمد على    ،فاعلية
م الم  ضبيانات  البيانات  تلك  من  المتضررون  يذهب  حيث  الحسابات  ضللة  مدققي  تحميل  الى  للة 

لة  ءن خوف المدقق من خطر المساإ،  المسؤولية عن االضرار التي تقع عليهم بسبب تلك القرارات 
عمال أ يتبعها من مخاطر التقاضي جعل المهنة تميل الى تبني مدخل الخطر في ممارسة    وما  القانونية

ن تنامي البيئة التنافسية لخدمات التدقيق أدت الى خلق حوافز قوية لدى الشركات  أالتدقيق المهنية كما  
عديد من المخاطر ن عملية التدقيق يكتنفها الأكثر في حين  أداء عملية التدقيق بكفاءة  لتطوير مداخل أل

وينبغي التعرف عليها بفاعلية ودراسة العوامل   يهدد المدقق  واقعياا   راا لذا أصبحت المخاطر في التدقيق ام
ي مدقق أويحتل ر المؤثرة فيها لكي يتم تقدير درجة المخاطرة والتعرف على المجاالت التي ترتفع فيها  

الوصول الى هذا    وانة منه في اتخاذ قراراتهم  كافة األطراف المستفيد   لالحسابات أهمية كبيرة من قب
مر السهل لوجود عدة معوقات تواجه عمل مدقق الحسابات ومن هذه المعوقات هي ي ليس باألأالر 

ويلحق   ي قد يكون مضللا أدي الى وصول المدقق الى ر ؤ و تحديد مخاطر التدقيق مما يأصعوبة تلفي  
كان البد ان يواكب عمل مدقق الحسابات التطور الحاصل  طراف المستفيدة ونتيجة لذلك  الضرر باأل

في تكنولوجيا المعلومات وكذلك االعتماد على الطرق اإلحصائية والرياضية الحديثة ومن بينها تقنيات  
الشبكات العصبية االصطناعية والتي أصبحت طريقة فعالة بدال من االعتماد على التقدير الشخصي  

   .اطر التدقيقلمدقق الحسابات في تحديد مخ
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 المبحث االول 
 منهجية الدراسة ودراسات سابقة 

 

 ،والفرضية  ،هميةواأل  ،والهدف  ،لمنهجية الدراسة ممثلة بالمشكلة  عرضاا   لمبحث يتناول هذا ا 
من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع    اا أيضا بعض  مبحث ويتناول ال  ،بحث ال ، وخطة  البحث   منهجو 

                                                   :ةتي اال  المحاور  الى   لمبحث وعلى ذلك فقد قسم هذا ا  ،معينة من الدراسة  الدراسة أو التي تلمس أبعاداا 

 

 : منهجية الدراسة. أوالا 

 : دراسات سابقة. ثانياا 
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 منهجية الدراسة أوالا: 

ن تحقيق البحث العلمي لألهداف التي يصبو اليها يعتمد بدرجة كبيرة على اختيار الباحث إ
ن عرض الباحث المسبق للمنهجية يمكن  أكما    ،ءم مع نوع البحث وطبيعتهلألدوات البحثية التي تتل
 عن خصوصية دراسته.                                                                                              من تقديم صورة واضحة 

   مشكلة البحث .1

التدقيق ن تحديد مخاطر التدقيق تستند على خبرة مدقق الحسابات في تحديد حجم مخاطر  إ
 وذلك يعني غياب األسلوب العلمي الدقيق لتحديد تلك المخاطر.

 تي: اال نبثق التساؤل البحثيي من خلل مشكلة البحث 

أسلوب علمي   أيجاد   ستخدام الشبكات العصبية في تحديد مخاطر التدقيق سيؤدي الىان  إهل  
 . دقيق لتحديد تلك المخاطر

 هداف البحثأ .2

 تي:يهدف هذا البحث الى اال

التوصل الى حلول لمشاكل ظهرت نتيجة تحديد مخاطر التدقيق من قبل مراقبي الحسابات   .أ
الشبكات العصبية    بديل هو   استخدام أسلوب علمي  يقدمحيث  باالعتماد على التقدير الشخصي  

 . االصطناعية
ي  ف   سين ومراقبي الحسابات بموضوع تقنيات الشبكات العصبية واهميتهار تعريف الباحثين والدا .ب 

 بسبب تزايد استخدام تكنولوجيا المعلومات في بيئة المال واالعمال   مجال المحاسبة والتدقيق

 

 أهمية البحث  .3

تكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على موضوع المخاطر الناجمة عن عمليات التدقيق  
ت الشخصيأ ومدى  التقدير  استخدام  في ظل  الحسابات  مراقبي  على  المخاطر  تلك  تلك  لتحديد    ثير 
 .المخاطر
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 البحث  ةفرضي  .4

توفير    الىالشبكات العصبية في تحديد مخاطر التدقيق    الحسابات على  مدققي اعتماد    يؤدي
   أسلوب علمي دقيق يعزز الثقة بهذه المهنة.

 بحث منهج ال  .5

اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي الذي يوفر وصفاا تفصيلياا للحالة المبحوثة،  
والمنهج التحليلي الذي يعتمد على تجميع البيانات وتبويبها وتحليلها وتفسيرها ويستند هذا المنهج إلى  

 التحليل الشامل للمشكلة قيد الدراسة.

 لبحثخطة ا  .6

الدراسة   هذه  تقسيم  والدراسات   المبحث تناول    مباحث خمسة  الى  تم  الدراسة  منهجية  األول 
السابقة العربية واألجنبية التي تناولت موضوع الدراسة أو أحد جوانبها، مع بيان ما يميز هذه الدراسة  

لمخاطر التدقيق، وتم تناوله    العامطار  الثاني تناول موضوع اإل  المبحث عن الدراسات السابقة لها. و 
تناول عن مفهوم مخاطر تدقيق الحسابات و   المحور،  حورينفي م أنواع    تناول  الثاني  المحوراألول 

الشبكات العصبية في    مجاالت الثالث من الدراسة بعنوان    المبحث . بينما كان  مخاطر تدقيق الحسابات 
في   تناوله  وتم  التدقيق،  عنوان  المحور،  محورينمجال  حمل  العصبية    األول  الشبكات  مفهوم 

الثاني بعنوان أهمية استخدام الشبكات العصبية في مجال التدقيق، والمبحث   محوراالصطناعية، وال
 الثالث بعنوان تحديد مخاطر التدقيق باستخدام تقنيات الشبكات العصبية. 

  حور ، الممحورينمن الدراسة االستنتاجات والتوصيات من خلل    المبحث الخامسوتم عرض  
الثاني تم عرض فيه أهم التوصيات    حوراألول تناول االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة، والم

 التي يوصي بها الباحث لغرض تحقيق أهداف الدراسة. 
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 دراسات سابقة ثانياا: 

  د  ذ يعإدراسة    ةأليطار الفكري والميداني  الدراسات السابقة من المرتكزات الرئيسة لبناء اإل  د  تع   
وعلى هذا األساس سيتم تناول عرض مختصر    ، كمال لما توصل اليه الباحثون االخرون االبحث العلمي  

العربية و  البحوث والدراسات  الدراسات  لعدد من  البحث  كذلك  تناولت موضوع  التي  احد   و أاألجنبية 
  أيضا يوضح المبحث ما   ،اليها  وصلم التستنتاجات التي تمع بيان الهدف من كل دراسة واال  ،جوانبه

 يميز هذه الدراسة عن سابقاتها.

 الدراسات العربية . 1

 آ. الدراسات العربية 
 (1998. دراسة )طارق حسنين اسماعيل، 1

تقيم وتصنيف القوائم المالية للشركات بهدف إعادة هندسة عملياتها مالياا باستخدام  عنوان الدراسة
 الشبكات العصبية االصطناعية 

 هدف الدراسة 

هدفت الدراسةة الى صةيا ة نموذل للشةبكات العصةبية االصةطناعية للتنبؤ بمدى قدرة  -
 الشركة على االستمرارية. 

تطبيق نماذل الشةةةةةةبكات العصةةةةةةبية االصةةةةةةطناعية كأحد االسةةةةةةاليب الحديثة للتنبؤ في  -
مجال التطبيقات المحاسةةةةةبية والذي اقترب في بداية التسةةةةةعينات في اتجاهات محدودة 

 التعثر والفشل لمنشات االعمال. منها التنبؤ ب

 نتائج الدراسة

هناك العديد من األسةةةةةةةاليب المسةةةةةةةتخدمة في التنبؤ بالتدفقات النقدية ولكنها تتصةةةةةةة    -
ببعض العيوب مثل األسةةةةةةةاليب الكي ية حيث يكون االعتماد على هذا األسةةةةةةةلوب يتم  
في أضيق الحدود في ظل العولمة وتسارع البيانات والمعلومات، لذلك تم البحث عن  

قة المسةةةةةتخدمة في التنبؤ وهو أسةةةةةلوب أسةةةةةلوب جديد لتلفي عيوب األسةةةةةاليب السةةةةةاب
 الشبكات العصبية والذي يتميز بقدرته على التعامل مع تداخل المتغيرات. 
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 (2009. دراسة )احمد حلمي جمعة، 2

 عنوان الدراسة
استخدام الشبكات العصبية االصطناعية في اكتشاف األخطاء الجوهرية في البيانات 

 المالية.

 هدف الدراسة 

اختبار أثر تطبيق الشةةةبكات العصةةةبية االصةةةطناعية في اكتشةةةاف األخطاء الجوهرية  -
 في البيانات المالية للشركات الصناعية المسجلة في البورصة

بيان تأثير تطبيق الشبكات العصبية االصطناعية ليس في تحديد األخطاء الجوهرية  -
عملية التدقيق   فحسةةةةةةةةةةةب بل في تحسةةةةةةةةةةةين القرار اللحق والذي يرتبط بتخطيط وأداء

 بكفاءة وفاعلية

 نتائج الدراسة

ان هناك أهمية لموضةوع اسةتخدام الشةبكات العصةبية االصةطناعية في التدقيق بشةكل  -
عام وفي قضةةةةةةةةةةةية اكتشةةةةةةةةةةةاف األخطاء الجوهرية عند تدقيق البيانات المالية بشةةةةةةةةةةةكل  

 خاص.
توجد أخطاء جوهرية على مسةةةةةةتوى البيانات المالية في شةةةةةةركات القطاع الصةةةةةةناعي   -

( المسةةةةةةةةةةةجلة في البورصةةةةةةةةةةةة حيث كشةةةةةةةةةةةفت نتائج تطبيق الشةةةةةةةةةةةبكات العصةةةةةةةةةةةبية  1)
االصةةةةةةةةةةةطناعية على مسةةةةةةةةةةةتوى بنود بيان المركز المالي المختارة وان اعلى األخطاء  

 الجوهرية لبندي النقدية والذمم الدائنة وأوراق الدفع. 
 
 

 (2012. دراسة )بدر نبيه أرسانيوس ، 3

دراسة اختبارية الستخدام الشبكات العصبية لتطوير دور مراقب الحسابات في التقرير   عنوان الدراسة
 عن القوائم المالية المضللة

 هدف الدراسة 

دراسةة اختبارية السةتخدام الشةبكات العصةبية لتطوير دور مراقب الحسةابات الخارجي  -
 في التقرير عن القوائم المالية المضللة 

سةةةةةةد فجوة توقعات التدقيق باسةةةةةةتخدام الشةةةةةةبكات العصةةةةةةبية باعتبارها احد األسةةةةةةاليب   -
  المتقةدمةة لةدعم القرار وذلةك عن طريق القيةام بةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة اختبةاريةة تهةدف الى اختبةار
اسةةةةةتخدام الشةةةةةبكات العصةةةةةبية واثارها على كفاءة وفعالية قرارات المدققين عن القوائم  

 المالية المضللة.                                                                                                 
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 نتائج الدراسة

مخاطر  ش اإلدارة باسةةةةةتخدام  اسةةةةةتخدام المدقق لوسةةةةةائل دعم القرار في مجال تقيم   -
الشةةةةبكات العصةةةةبية لما ثبت لها من قدرة تنبؤية وأيضةةةةا إمكانية اسةةةةتيعاب العديد من  

 المتغيرات والكم الهائل من البيانات.
الشةةبكات العصةةبية   -أوضةةحت الدراسةةة ان المدقق الذي يسةةتخدم وسةةائل دعم القرار   -

ت تدقيق إضةةةةةةافية كانت اكثر سةةةةةةوف يكون قادراا على اتخاذ قرارات ترتبط ب جراءا  –
 أتساقاا مع تقيمه للمخاطر.

 
 

 (2018. دراسة )وحيد محمود رمو، سعد محمود الكواز، طارق نوري إبراهيم، 4

تعزيز دور المعلومات المحاسبية في تفعيل التنمية المستدامة باستخدام الشبكات   عنوان الدراسة
 العصبية 

 هدف الدراسة 

االختيار بين المشةةةاريع االسةةةتثمارية وألياتها ومسةةةتوى التقنيات  تشةةةخيا واقع عملية   -
المسةةةةةةةةتخدمة في إعدادها واأل راض االسةةةةةةةةتراتيجية والتشةةةةةةةةغيلية المناطة بها، وتحديد 
 مدى التأثير الذي تحدثه عملية اختيار المشاريع االستثمارية في التنمية المستدامة.

تقنيات المعلومات الحديثة في   اسةةةةتخدام الشةةةةبكات العصةةةةبية التي تمثل احدى أدوات  -
 ترشيد عملية االختيار بين القرارات االستثمارية.

 نتائج الدراسة

ان الطرق الكمية في اختيار المشاريع االستثمارية تكون أكثر موضوعية إال أن كثرة   -
المشةةاريع االسةةتثمارية المتاحة يجعل من الصةةعوبة اسةةتخدامها بدون اسةةتخدام تقنيات  

 المعلومات الحديثة.
( وتوجد Radial Basis Functionاعتماد النموذل الذي قدمه البحث وهو شةةبكة ) -

( الذي يتيح إمكانية اسةةةةةةتخدام هذه الشةةةةةةبكة   (SPSSهذه الشةةةةةةبكة ضةةةةةةمن برنامج  
 .بسهولة
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 ب. الدراسات األجنبية 
 ( Eija Koskivaara 2003 ,). دراسة 1

 Artificial Neural Networks in Auditing: State of the Art عنوان الدراسة
 الشبكات العصبية االصطناعية في التدقيق: حاله الفن

 هدف الدراسة 

هةدفةت هةذه الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة الى بيةان تةأثير تطورات تكنولوجيةا المعلومةات على طبيعةة   -
الحسةةةةةةةابات أن  عملية تدقيق الحسةةةةةةةابات وعمل المدقق، حيث يتعين على مدققي 

 يبحث عن طرق للعمل في بيئات جديدة
اسةةةةةةتخدام نظم المعلومات القائمة على الشةةةةةةبكات العصةةةةةةبية االصةةةةةةطناعية كأحد  -

 الحلول الممكنة وكأداة لدعم مدققي الحسابات 

 نتائج الدراسة

أن على مدققي الحسابات مواكبة هذه التغيرات الناشئة وتأثيرها على نظم تجهيز   -
 المعلومات الخاصة بالعملء وعلى إجراءات التدقيق.

اظهرت الدراسةةةةةةةة المجاالت الرئيسةةةةةةةة في تدقيق الحسةةةةةةةابات هي األخطاء المادية   -
واالحتيال اإلداري وطبقت أيضا على تقييم مخاطر الرقابة الداخلية ورسوم تدقيق  

 الحسابات.
 

 ( (Philippe du Jardin , 2010دراسة:  .2

 الدراسةعنوان 

Predicting Bankruptcy using Neural Networks and other 

classification methods: The influence of variable selection 

Techniques on model Accuracy 

توقع اإلفالس باستخدام الشبكات العصبية وطرق التصنيف األخرى: تأثير تقنيات  
 االختيار المتغيرة على دقة النموذج 

 هدف الدراسة 

هدفت هذه الدراسةةةةةةةةة الى اختبار دقة نماذل الشةةةةةةةةبكات العصةةةةةةةةبية مقارنة بنماذل   -
أخرى مثةةةل نمةةةاذل التنبؤ بةةةالتعثر المةةةالي، وذلةةةك عن طريق اختبةةةار عينةةةة من  

( شةةةركة نصةةةفها متعثر والنصةةة  األخر  ير متعثر في قطاع التجزئة في 500)
مالياا، وتشةمل اإلفلس، الربحية، العسةر  ( مؤشةراا 41فرنسةا، واسةتخدمت الدراسةة )

 المالي، الهيكل المالي، الكفاءة، ومعدل الدوران.
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 نتائج الدراسة
أفضةةةلية نماذل الشةةةبكات العصةةةبية االصةةةطناعية على النماذل األخرى في التنبؤ   -

بالتعثر المالي بدقة كبيرة، كما توصةةةلت أيضةةةا الى ان نماذل الشةةةبكات العصةةةبية  
  أكثر كلما استخدمت نماذل أكثر ملءمة لها.تزداد دقتها 

 
 

 يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة   : ماثالثاا 

بعد أن تم استعراض الدراسات السابقة يتضح للباحث أنها تباينت فيما بينها من حيث األهداف 
كذلك تباينت في اختيار ميادين التطبيق   ،وكذلك الطريقة التي تمت معالجة المشاكل فيهاوالمحتويات 

وتشابهت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها ركزت على الدور المهم    ،المتبعةالتحليل  ساليب  أو 
الذي تقوم به تقنيات الشبكات العصبية االصطناعية في مجال المحاسبة والتدقيق من خلل التنبؤ  

 . وأيضا الوصول الى حلول عن طريق نتائج المخرجة من الشبكات العصبية

ام تقنيات الشبكات العصبية في مجاالت عدة ولم ركزت الدراسات السابقة على أهمية استخد 
بينما تركز الدراسة    ،تتطرق الى تحديد مخاطر التدقيق باستخدام تقنيات الشبكات العصبية االصطناعية

لما   ،ستخدام تقنيات الشبكات العصبية االصطناعية في تحديد مخاطر التدقيقاالحالية وتؤكد على  
التقنية من قدرة وك التقدير الشخصي للمدققين لتلك  تتميز به هذه  النتائج التي تفوق  فاءة في تحديد 

 المخاطر.

تقني وذلك   أن ما      باستخدام أسلوب علمي  التدقيق  الحالية هو تحديد مخاطر  الدراسة  يميز 
 باستخدام تقنيات الشبكات العصبية االصطناعية بديل عن التقدير الشخصي للمدققين لمخاطر التدقيق. 

 ، عدم االستفادة من تلك الدراسات   ييعن  تميز هذه الدراسة عن سابقاتها من الدراسات هذا ال  نإ    
وتعتبر الدراسات السابقة هي األساس    ،حيث توجد قواسم مشتركة بين هذه الدراسة والدراسات السابقة

 الن العلم هو بناء تراكمي.   ،طارها النظري وداعمة لها وأل ،تنطلق هذه الدراسة من خلله الذي
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 المبحث الثاني 

 لمخاطر التدقيق العام طاراإل 

ذ تعد مخاطر التدقيق من  إتواجه عملية التدقيق العديد من المخاطر والتي من الصعب تجنبها  
ثناء القيام بعمله في تدقيق البيانات المالية وتتمثل في احتمالية  أأهم  المعوقات التي تواجه المدقق  

 لب هذه المخاطر  أ احتواء القوائم المالية على تحريفات جوهرية تؤثر في مصداقية هذه القوائم حيث  
تنتج عن عدم إمكانية كشفها بواسطة نظام الرقابة الداخلية لوجود قصور فيها وكذلك استخدام المدقق 

ختباري وعدم بذل العناية المهنية بالر م من اتباعه لمعايير التدقيق المتعارف عليها حيث  األسلوب اال
يمكن للمدقق البحث عن الطرق التي من خللها التحكم بهذه المخاطر وتخ يضها بجعل عملية التدقيق  

 كثر مصداقية وفاعلية. أ

 :ةاألتي  المحاور من خلل تقسيمه الى المبحث وسيتم تناول هذا 

 : مفهوم مخاطر تدقيق الحسابات والا أ

 أنواع مخاطر تدقيق الحسابات  :ثانياا 
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 مفهوم مخاطر تدقيق الحسابات أوالا: 

ن تحديد مخاطر التدقيق يتطلب التعرف على تلك المخاطر وبيان أنواعها لغرض التمكن  إ
التعرف على مفهوم مخاطر  فيما بعد من السيطرة عليها والتحكم بها، لذا في هذا المبحث سيتم 

 التدقيق وطبيعتها. 

 مفهوم مخاطر التدقيق  

وتعني الجرأة، وبهذا المعنى فأن    Risicareاشتقت كلمة مخاطرة من الكلمة اإليطالية القديمة  
المخاطرة اختيارا وليس قدراا، واألفعال التي تجرؤ على اإلتيان بها والتي تتوق  على مدى حريتنا في  

وتعرف المخاطرة هنا بأنها: "عدم تأكد حدث يمكن أن    وجوهرها  ات هي لب المخاطرة إجراء االختيار 
األهداف تحقيق  على  تأثير  له  واالحتماالت".،  يكون  العواقب  منظور  من  المخاطرة   وتقاس 

 ( 52، 2007)السبعاوي،

تحت عنوان    IAS 400وفق المعيار الدولي للتدقيق    IFACوعرف االتحاد الدولي للمحاسبين  
التي تؤدي الى قيام المدقق بأبداء  ير المخاطر والرقابة الداخلية "مخاطر التدقيق بأنها " )المخاطرتقد 
 ( 9، 2016مبارك، (ي  ير مناسب عندما تكون البيانات المالية تحتوي على أخطاء جوهرية(. أر 

على مهنة التدقيق حيث كان الخطر في البداية مرتبطاا باستخدام    اا ن مفهوم الخطر ليس جديد إو 
( منها المخاطر في التدقيق " 5( الفقرة )4العينات اإلحصائية وقد أوضح دليل التدقيق العراقي الرقم )

 ي  ير مناسب عن بيانات مالية تكاد تكون محرفة بدرجة جسيمة.أعطاء ر  بقيام مدقق الحسابات ب
   (4، 2000المحاسبية والرقابية، مجلس المعايير )

كما تعرف مخاطر التدقيق بأنها مخاطر تتعلق بفشل المدقق بدون قصد بتعديل رأيه بشكل 
ساساا تشوبها أخطاء جوهرية ويتطلب المعيار الثاني من معايير  أمناسب حول البيانات المالية التي هي  

ا بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية لتحديد ن يفهم طبيعة الوحدة وبيئتهأالعمل الميداني من المدقق  
 ( 9،  2017، لحسناوي )الموسوي وا األخطاء الجوهرية في الكشوفات المالية للعميل.

همية النسبية في أداء عملية  : خطر التدقيق واأل47كما عرفت نشرة إجراءات التدقيق رقم )
( في الواليات المتحدة االمريكية  AICPAالقانونين )التدقيق( الصادرة عن المجمع األمريكي للمحاسبين  

ي سليم حول بيانات مالية محرفة  أعرفت خطر التدقيق بأنه " خطر اخفاق المدقق دون قصد في ابداء ر 



12 
 

أو خطر خفاق المدقق دون قصد في ابداء رأي  ير سليم حول البيانات المالية الغير  تحريفاا جوهرياا 
 مخاطر التدقيق من زاويتين مختلفتين:" وينظر الى   محرفة جوهرياا 

األولى: هي الخطر الناجم عن الرفض الخاطئ عندما تكون القوائم المالية سليمة ويرفضها المدقق 
 بدون وجه حق. 

الثانية: الخطر الناجم عن القبول الخاطئ بمعنى قبول القوائم المالية للعميل عن طريق إعطاء تقرير  
 ( 29،  2016)الصباغ، لمالية تنطوي على أخطاء جوهرية.ن هذه القوائم اأ نظيف علما ب

 وتتضمن: يشار الى الحالة األولى بخطر النوع األول  اذ 

كما يطلق عليها " مخاطر الكفاءة  (/Risk of type I_Alpha Risk /a_ خطر من نوع الفا )1
جراءات إضافية والتوسع في الفحا،  نتيجة قيامه ب إضافياا   كبر وجهداا أ" ألنها ستكل  المدقق تكلفة  

 يتم التغلب على هذا النوع من المخاطر عن طريق زيادة اختبارات التحقق وزيادة مستوى الثقة. 

 تضمن: وت  ويشار الى الحالة الثانية بخطر النوع الثاني

كما يطلق عليها " مخاطر الفعالية   (/Risk of type II_Beta Risk/B_ خطر من نوع بيتا )2
ن هذا النوع من المخاطر سيعرض المدقق الخارجي إ " ألنها تتسبب في تقليل فعالية عملية التدقيق،  

القانونية وفقدان حقه في الممارسة المهنية وال  لغاء هذا النوع من  إيمكن للمدقق الخارجي    للمساءلة 
،  2017د لتحمله. )ايمان،  استعد االمخاطر لكن يمكن تقليل درجة المخاطرة الى القدر الذي يكون لديه  

54 ) 

عدم امتلك مدقق الحسابات التأهيل العلمي   ويرى الباحث أن مفهوم مخاطر التدقيق تكمن في 
نتيجة لعدم استخدامه وعدالتها  ايد حول صدق القوائم المالية  ي الفني المحأالر والعملي الكافي ألبداء  

 األساليب والطرق الحديثة أو عدم قدرته على استخدامها بشكل سليم.
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 مخاطر التدقيق ونموذج أنواعثانياا: 

 أنواع مخاطر التدقيق    .أ

 :يأت ما يأنواع وك ةتم تقسيم مخاطر التدقيق الى ثلث 

 ( (Inherent Risks الكامنة .مخاطر1

وتدعى بخطر العميل الخاضع    أو الموروثة  وتسمى أيضاا بمخاطر المتأصلة أو المخاطر الضمنية
للتدقيق أو خطر الحدوث انطلقاا من أنهما يمثلن خطر وجود أخطاء قبل عملية التدقيق وحيث تظهر  

 تلك المخاطر عند مستويين. 

 مستوى كلي للبيانات المالية   .أ  
 ( 29، 2015رصدة الحسابات )شاهين،أاالثبات لفئات المعاملت و مستوى  .ب

أيضاا هي قابلية رصيد الحسابات المعين أو النوع المعين من المعاملت للخطأ الذي يكون جوهرياا 
و أنواع أخرى من المعاملت مع عدم وجود إجراءات للرقابة أ رصدة أخرى  أذ اجتمع مع أخطاء في  إ

 ( 13، 2018نى،  الداخلية تتعلق به. )لب

ن يكون هناك أخطاء جوهرية نتيجة للخطأ أو الغش في جزء أنها تقيس تقدير المدقق الحتمال  إو 
االعتبار فاعلية نظام الرقابة الداخلية فاذا استنتج المدقق احتماالا    بنظر  خذ معين أو بند معين قبل األ 

 لحسناوي من المخاطر الملزمة )الموسوي وا  اا ن هناك مستوى عاليأيعني    اعالياا بوجود أخطاء فهذ 
،2017  ،10 ) 

كثر من الحد المقرر له وقد يوجد في أوان الخطر الملزم هو تقدير المدقق الحتمال وجود أخطاء  
خذ في االعتبار عدم وجود  و جزء منها وذلك مع األأ و في معاملة  أو في رصيد حساب  أملية مالية  ع

 ( 50،  2017)سليمان،  رقابة داخلية متعلقة به.

أهمها   العوامل من  العديد من  لتقيم  المهنية  قدراته  استخدام  المدقق  الملزمة على  المخاطر  ولتقدير 
ة، طبيعة عمل المنشاة( مثل احتماالت كون منتجات او خدمات )امانة اإلدارة، خبرة ومعرفة اإلدار 

س المال وحساب البيانات المالية المحتمل ان تكون قابلة  أالمنشاة ذات تقنية قديمة وتعقيد هيكلية ر 
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 و التي تتضمن درجة عالية من التخمين.أجراء تسويات  إللتحريف مثل طبيعة الحسابات التي تتطلب  
 ( 26،  2011)عودة، 

وان الخطر الملزم يتم تقديره بصفة مستقلة عن خطر الرقابة وان هناك عدد من العوامل التي 
 : تؤثر بصفة عامة عليه مثل

 . موسمية النشاط .أ  
 .حجم المؤسسات محل التدقيق .ب
 .درجة تعرض الحسابات لألخطاء والتحريفات وفرص حدوثها . ج
 .طبيعة عمليات المؤسسة وطبيعة األخطاء المحتملة . د
 .لذي تنتمي اليه المؤسسةالقطاع ا . ه
 .معدل دوران االدارة ومجلس اإلدارة . و
 .المركز المالي للمؤسسة والضغوط التشغيلية والتنظيمية التي تتعرض لها . ز
 .التغيرات في اإلجراءات واألنظمة . ح
 . استخدام التقديرات في األرقام المحاسبية . ط
 . تاريخ تعديل األخطاء لحسابات معينة .ي
 (91، 2011)القريشي،   .والقيم في السجلت المحاسبيةمدى صعوبة تحديد الكميات  . ك

 (: Control Risk).المخاطر الرقابية 2

الوقت   في  التحريفات  وتصحيح  واكتشاف  منع  في  الرقابة  الناتجة عن فشل  المخاطر  وهي 
ن تكون  أ و مجموعة من العمليات والتي يمكن  أن تحدث في رصيد حساب ما  أالمناسب، والتي يمكن 
 ( 28، 2016)صالح،  رصدة حساب أخرى.أ عندما تجمع مع تحريفات في أو  جوهرية بصفة مستقلة 

في مخاطر الرقابة نتيجة لعدم تطبيقه إلجراءات التدقيق الفعالة سواء وصلة التخطيط    وقد يقع المدقق
 و في وصلة تنفيذها، وتتمثل هذه المخاطر في االتي: ألعملية التدقيق 

ن حجم العينة  أو  أالفشل في اكتشاف األخطاء نتيجة الستخدام أسلوب معاينة  ير مناسب،   .1
 .  ير كاف

 .جراءات التدقيق الداخلي الضروري بسبب اعتبارات الوقت والكلفة عدم القيام ب .2
 . وجود إجراءات تدقيق  ير سليمة .3
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  2016،  موسى استنتال  ير صحيح من قبل المدقق وعدم الفهم السليم ألدلة االثبات. )فتوحة و  .4
،101 ) 

كلما   إذ ة،  وتعتبر مخاطر الرقابة مؤشر لفعالية نظام الرقابة واألنظمة المحاسبية داخل المؤسس
كلما ازداد احتمال اكتشاف المخالفات واالخطاء الجوهرية على    وفعاالا   اا كان نظام الرقابة الداخلية قوي

لنظام الرقابة الداخلية كلما قلت    اا رصدة، وكلما كان تقيم مدقق الحسابات دقيقمستوى العمليات واأل
 (  50،  2013مخاطر الرقابة. )العيد، 

 ( Detection Risk) .مخاطر االكتشاف3

تعبر مخاطر االكتشاف عن المخاطر المتعلقة بعملية تدقيق القوائم المالية حيث يمكن للمدقق 
 ( 51، 2017)رشوان،  .الخارجي التحكم فيها عن طريق زيادة مقدار أدلة االثبات التي يقوم بجمعها

تي يؤديها  مخاطر االكتشاف هي اإلجراءات ال  IFAC IAS 200وتعرف المعايير الدولية  
المدقق للحد من مخاطر التدقيق الى مستوى متدن مقبول لن تكش  عن خطأ جوهري موجود وقد 

 :IFAC,2015,IAS NO. 200)  او عند جمعه مع األخطاء األخرى.  اا اما منفرد   اا يكون خطأ جوهري
par. 13 ) 

تنشأ مخاطر االكتشاف نتيجة الحتمال عدم اكتشاف المدقق لخطأ مادي أما بسبب استخدام  
و قيام المدقق بتطبيق إجراءات تدقيق خاطئة او حتى معقولة ولكن ال  أأسلوب العينات في التدقيق  

جراءات باختبارات تفصيلية ويؤثر   يكش  الخطأ، لذلك فأن مستوى مخاطر االكتشاف يرتبط مباشرة ب 
االختبارات   ومدى  وتوقيت  طبيعة  على  الملزمة  لمخاطر  تقديره  مع  الرقابة  لمخاطر  المدقق  تقدير 

 ( 355،  2017)الياسري،  التفصيلية التي يقام بها لتقليل مخاطر االكتشاف.

 ويمكن تقسيم مخاطر االكتشاف الى نوعين هما  

 مخاطر المعاينة   .1
ن اإلجراءات المستخدمة والمطبقة على أمْن  وتمثل مخاطر المعاينة المخاطر الناتجة  

لجميع العناصر    نفسها  تم تطبيق اإلجراءات   اذ إما   العينة تؤدي الى استنتاجات تختل  عن
 .في رصيد الحساب او نوع من العمليات 

 



16 
 

 مخاطر عدم المعاينة  .2
المدقق الخارجي في اكتشاف خطأ جوهري  يتعلق هذا النوع من المخاطر باحتمال فشل  

بسبب المشاكل المرتبطة بتفسير او تجميع نتائج االختبار وينتج هذا النوع من المخاطر حتى  
 %.100ولو قام المدقق الخارجي بفحا شامل لكل الوحدات المكونة للمجتمع أي بنسبة  

 ( 69،  2017)ايمان، 
 

 نموذج مخاطر التدقيق  .ب

 نموذل مخاطر التدقيق وكاالتي:    سيتم تناول مفهوم ونشأة

 .مفهوم نموذج مخاطر التدقيق 1

نموذل منهجي يعكس العلقة بين خطر التدقيق وكل من  يعرف نموذل خطر التدقيق بأنه
ن نموذل خطر التدقيق يساعد المدقق على تحديد  إمخاطر االكتشاف،  و   مخاطر وجود خطا جوهري 

 ( 36،  2016ألبداء الرأي حول عدالة القوائم المالية للعميل. )الصباغ،كمية األدلة التي ينبغي جمعها  

صداره   حيث يوفر نموذل خطر التدقيق حلقة وصل بين إجراءات التدقيق والرأي الذي سيقوم ب
المدقق الخارجي واعتمادا على النموذل يمكن تحديد التحريفات الواجب اكتشافها من اجل تحديد مدى  

لقوائم المالية الى مستوى معين  وا  للبيانات   خ يض مخاطر وجود تحريف جوهري االختبار المطلوب لت
مع ملحظة تطبيق النموذل يتطلب استخدام الحكم الشخصي من قبل المدقق الخارجي. )القريشي، 

2011 ،94) 

ويتعامل المدقق مع الخطر عند التخطيط لجمع أدلة االثبات في عملية التدقيق من خلل  
لتخطيط عملية التدقيق    اا أساسي  اا لمام الكامل لهذا النموذل أمر نموذل مخاطر التدقيق ويعد اإلتطبيق  

في   المالية  العمليات  دورات  دورة من  في كل  يجب جمعها  التي  االثبات  أدلة  لحجم  الجيد  والتقدير 
 ( 12،  2016المؤسسة. )مبارك، 
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 نموذج خطر التدقيق  نشأة .2

  Stringer( وذلك عندما قام  1961ن الجذور األولى لنموذل مخاطر التدقيق تعود الى عام )إ
 باستخدام بعض الطرق اإلحصائية التقليدية في التدقيق. 

( والظهور الرسمي األول لنموذل خطر التدقيق من خلل نشرة  1981ومن ثم تطور وصوالا الى العام )
( AICPAعن المجمع األمريكي للمحاسبين القانونين )  ( الصادرةSAS NO.39إجراءات التدقيق )

 حيث قدمت النشرة نموذل خطر التدقيق كاالتي: 

 

UR=IC*AR*TD 

 حيث:
UR الخطر النهائي لعملية التدقيق 

IC  مخاطر الرقابة 

AR   مخاطر التدقيق التحليلية 

TD ( 37، 2016)الصباغ ، .  مخاطر التدقيق التفصيلية 

 النموذل السابق أنه يفترض أن يلحظ من خلل 

 مخاطر عدم المعاينة تكون ضعيفة جداا ويمكن تجاهلها   -
 أن مكونات الخطر النهائية مستقلة عن بعضها البعض  -
 أن المخاطر الملزمة تساوي واحداا صحيحاا  -

( نشرة إجراءات التدقيق AICPA( عندما أصدر )47)  ( بالمعيار39وقد تم تعديل المعيار رقم ) 
(SAS NO.47والتي حملت عنوان خطر التدقيق واأل ) همية النسبية في أداء عملية التدقيق حيث

عملت النشرة على تضمين المخاطر الملزمة ضمن النموذل أضافة الى دمج خطر اإلجراءات التحليلية  
 وخطر اختبار التفاصيل ليصبح خطر االكتشاف. 

 وبالتالي أصبحت الصيغة الرسمية للنموذل كما يلي: 
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AR=IR*CR*DR 

 حيث:

AR  خطر التدقيق 

IR  المخاطر الملزمة 

CR  مخاطر الرقابة 

DR  مخاطر االكتشاف 

 (108، 2016،موسى)فتوحة و 

ن معايير التدقيق الدولية لم تتطلب من المدقق االلتزام الحرفي بنموذل خطر التدقيق وأوضحت إ
أنه ليس المقصود منه الصيغة الرياضية بما في ذلك جميع العوامل التي قد تؤثر على كل مكون من  

ع للحكم  ن طريقة تحديد مكونات الخطر ودمجها تخضإمكوناته باإلضافة الى ان معايير التدقيق ذكرت  
 ( 43،  2015)الشاهين،  المهني.
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 المبحث الثالث 

 التدقيق  الشبكات العصبية في مجال مجاالت

تعتبر الشبكات العصبية من أهم مجاالت الذكاء االصطناعي والتي تعد تطوراا هاماا في طريقة  
البشري باستخدام الحاسوب التفكير البشري وتدور فكرة الشبكات العصبية عن طريق محاكاة العقل  

وتتم هذه المحاكاة عن طريق حل المشاكل التي تواجهه من خلل اتباع عملية التعلم الذاتي والتي  
 تعتمد على الخبرات المختزنة في الشبكة التي تحقق أفضل النتائج. 

 :ةاالتي  المحاور من خلل تقسيمه الى لمبحث وسيتم تناول هذا ا

 العصبية االصطناعية.  اتلشبكل  اإلطار العام: أوالا 

 التدقيق.  : استخدام الشبكات العصبية االصطناعية في مجالثانياا 
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 لشبكات العصبية االصطناعية ل اإلطار العام أوالا: 

تعد الشبكات العصبية االصطناعية تقنية من التقنيات الحديثة التي تستخدم في عدة مجاالت  
ا وخصائصها  همر التعرف عليها وبيان مفهومتحديد مخاطر التدقيق يتطلب األ ولكي يتم استخدامها في  

 وطبيعتها. 

 مفهوم الشبكات العصبية االصطناعية   .1

ول نموذل لخلية عصبية من قبل  أذ بني  إ  1943ان تاريخ الشبكات العصبية يعود الى عام  
( كانت عبارة عن خلية عصبية ثنائية الحالة وقد أمكن من خللها     MC culloch & Pittن )  يالعالم

أول قاعدة لتعلم الشبكة العصبية أطلق     Hebbقدم العالم    1949تمثيل الدوال المنطقية، وفي عام  
  . قاعدة أساسية لتطوير خوارزميات التعليمبوصفها  ( اعتمدت     Hebbian learning Ruleعليها  )  
 ( 148،  2014)القطان، 

وتعرف الشبكات العصبية االصطناعية عبارة عن تقنيات حسابية مهمة لمحاكاة الطريقة التي  
تؤدي بها الدماغ البشري مهمة معينة وذلك عن طريق معالجة ضخمة موزعة على التوازي ومكونة من  

حيث   بسيطة  معالجة  برامج  أوحدات  تنشئها  افتراضية  حسابية  عناصر  اال  ماهي  الوحدات  هذه  ن 
( أو عقد والتي لها خاصية عصبية بحيث تقوم بتخزين المعرفة  neuronsبية تسمى )عصبونات  حاسو 

، واخرون العلمية والمعلومات التجريبية لتجعلها متاحة للمستخدم وذلك عن طريق ضبط االوزان. )يوس   
2012 ،89) 

ي وظيفتها  كذلك تعرف على انها أداة تحليلية تعمل وفق نظام مستوحى من نظام العقل البشر 
األساسية هي إيجاد حلول لمشاكل معقدة عن طريق ما يعرف بقاعدة التعلم الذاتي، وتتكون تلك الشبكة  

ذ تمثل العقدة الوحدة األساسية لبناء نموذل القياس، كما  إمن عدد كبير من العقد المرتبطة فيما بينها  
ضات من وحدات مجاورة لتقوم بأرسال ل نبقبنها وحدة الية حسابية تستأتعرف العقدة االصطناعية على  
 ( 99،   2017) طارق ، . نبضات أخرى للوحدات التابعة

هيكلا  العصبية  الشبكات  تعتبر  نموذجأ   حيث  موزع    اا حسابي  اا و  بشكل  المعلومات  لمعالجة 
ن تصميمه يكون مستوحى من عمل الخليا العصبية البيولوجية وتتكون الشبكة العصبية  أومتواز، حيث  

ا الطبقة م  أمن ثلث طبقات، اول طبقة تمثل مستوى المخلت واخر طبقة تمثل مستوى المخرجات،  
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 .ن وجدت تسمى الطبقة المخ ية وهي خليا عصبية ترص  بين طبقتي االدخال واإلخرالإالوسطى  
  (24،  2015)عمادي، 

 . والشكل التالي يوضح الشبكات العصبية االصطناعية

 
 االصطناعية ( الخلية العصبية 1شكل )

الصمد،  المصدر:   عبد  عماد  حسنين  عناصر 2017الحجال،  بين  العلقة  طبيعة  استكشاف   ،
بنك   حالة  )دراسة  العصبونية  الشبكات  باستخدام  االلكترونية  والمعرفة  الذكية  لبنان  المنظمات 

 .50ص  ،والمهجر(

 خصائص الشبكات العصبية االصطناعية   .2

   تي:يمكن تحديد خصائا الشبكات العصبية كل 

 القدرة على التعلم كي ية القيام بمهام االعتماد على البيانات بواسطة التدريب أو التجربة األولية.  .1
 اثناء عملية التعلم. ب مكانها خلق تنظيمها الخاص، وتمثيل البيانات التي تستلمها  .2
الذاكرة الموزعة، حيث تعمل كمضخة ألحجام هائلة من المعلومات ذات العلقة بعدد كبير  .3

 (34، 2016)الياس،  من المتغيرات المعتمدة.
السلوك الذكي وقدرتها على تحقيق النتائج المناسبة حتى في الحاالت التي تكون فيها هيكلة   .4

 المعلومات  ير جيدة. 
 ( 138،  2012)االمارة،  متوازية ألكبر قدر من البيانات.المعالجة ال .5
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 التدقيق  استخدام الشبكات العصبية في مجالثانياا: 

 إمكانية استخدام الشبكات العصبية في تفعيل عملية التدقيق   .1

األخطاء  أن  إ هي  التدقيق  عملية  في  االصطناعية  العصبية  الشبكات  لتطبيق  مجال  كبر 
ن تطبيقات االخطاء الجوهرية توجه اهتمام المدقق الى قيم الحسابات المالية عندما  أالجوهرية، حيث  

ضافية  تتوافق مع العلقات المتوقعة. فالمدقق له القرار فيما هي إشارات التدقيق اإل العلقات الحالية ال
المطلوب القيام بها لتفسير النتائج  ير المتوقعة، ونماذل الشبكات العصبية االصطناعية لألخطاء  

 ( 176،  2016،  عليالجوهرية تخا كل من توقع القيم المستقبلية أو ترتيب البيانات. )سهام و 

لتحسين أداء عملية  ن التدقيق في ظل نظام الشبكات العصبية االصطناعية تقدم خياراا جذاباا  إ
في مجال التدقيق لذلك الشبكات العصبية    اا التدقيق، فأن البحث والتطوير في رسائل التدقيق يعتبر مهم

مزايا   لها  التدقيق  األأفي مجال  من  الكبيرة،  كبر  األخطاء  اكتشاف  في  القدرة  لها  لما  التقليدية  وزان 
نرى  لذلك  بها  التنبؤ  يمكن  التدريب  المدققيأ وبمجرد  العصبية  ن  الشبكات  تطبيق  من  يستفيدون  ن 

 ( 161، 2015)سهام،  االصطناعية. 

وتعمل تقنية الشبكات العصبية على تحسين من قدرة المدقق في التنبؤ باكتشاف وجود أخطاء 
فضل من تلك األساليب التقليدية كالقوائم االختبارية وكذلك أعداد التقارير المالية وهي  إ جوهرية عند  
صائية التقليدية التي تستخدم في التحليل والتنبؤ عن دراسة احداث ظاهرة معينة للتوصل األساليب اإلح

الى تنبؤ مرتبط بهذه الظاهرة التي ربما قد ينتج استبعاد بعض العوامل والمتغيرات والمعلومات ذات  
ك الهائلة على جمع عدد  بالقدرة  فتمتاز  العصيبة االصطناعية  الشبكات  أما  الكبير،  بير من  التأثير 

 ( 257، 2014، واخرون البيانات وتشغيلها للوصول الى الحل األمثل لحل هذه المشكلت. )زلوم 

ن مدققي الحسابات يتقاعدون أو  أن من األسباب الرئيسة الستخدام الشبكات العصبية هو  إو 
المهنية    ن تجارب شركات التدقيق المعروفة التي اكتسبت خلل سنوات الخبرة  يتركون العمل بالتالي ف

المكتسبة ضاعت. هذه المشكلة هي خسارة كبيره لشركات المحاسبة والتدقيق، الن أهم األصول للمؤسسة 
ن المعلومات والخبرات يتم تخزينها في الشبكات أتدقيق الحسابات من ذوي الخبرة. وبما    وهو موظف 

التجارب الجديدة. ويمكن    لن تختفي ونوعية البيانات تزداد تدريجياا بسبب   إذنالعصبية االصطناعية  
استخدام هذه الشبكات كأداة لمنع المؤسسات من فقدان الكثير من الخبراء المحترفين وذوي الخبرة. ومن  

ذلك من انخفاض في رسوم    ىستخدام هذه التقنيات خفض تكلفة التدقيق وما يترتب عل الفوائد األخرى ال
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الخاصة بالعمليات المحاسبية في تدقيق الحسابات تقييم  مدققي الحسابات. وتتضمن بعض التطبيقات  
 , Mirzaey etc , 2017)  .المخاطر، وخطة التدقيق، وتقديم المساعدة التقنية، وكش  االحتيال

3529) 

 طرق تعلم الشبكة العصبية االصطناعية   .2

بعناية،    ن تكون مختارةأتتعلم الشبكة العصبية عن طريق إعطائها مجموعة من األمثلة التي يجب  
 ذلك يسهم في سرعة تعلم الشبكة ومجموعة األمثلة تسمى فئة التدريب.  ن  أل

 Supervised Learning of Annsالتعليم المراقب )بواسطة معلم(  .أ

و التدريب بواسطة معلم للشبكات العصبية االصطناعية على فكرة عرض أتقوم كل طرق التعليم  
و الشبكة على هيئة زول من االشكال وهما شكل المدخل والشكل المستهدف حيث أالبيانات التدريبية  

،  2014و باالعتماد على الذاكرة. )سالم،  أ  أ ن يتم اما بتصحيح الخطأن التعليم بوجود معلم يمكن  أ
51)  

  un supervised Learningر مراقب )بدون معلم( التعليم غي .ب

في هذه الطريقة تكون فئة التدريب عبارة عن متجه المدخلت فقط دون عرض الهدف على الشبكة  
لتعليم الذاتي حيث تبني الشبكة العصبية االصطناعية أساليب التعليم على أساس قدرتها على  اوتسمى  

شكال وأنساق قدرتها على تطوير تمثيل داخلي أاكتشاف الصفات المميزة لها لما يعرض عليها من  
ن تتجه وذلك على عكس أمثلة لما يجب عليها ألهذه االشكال وذلك دون معرفة مسبقة وبدون عرض 

(، Hebbinمثلة التعليم بدون معلم التعليم الهيباني )  ألمبدأ المتبع في أسلوب التعليم بواسطة معلم ومن  ا
 (94،  2014(. )أمينة،   (competitiveوالتعليم التنافسي 

ن مرحلة التعليم تسمى   ذا احتاجت الشبكة العصبية لعلم مسبق ببيانات االدخال واإلخرال فإحيث  
ن  دخال فقط فالشبكة لبيانات االخرال وكان اعتمادها على بيانات اال  ذا لم تحتجْ إما  أالتعليم بمعلم، و 

 (  178، 2017، واخرون  مرحلة التعليم تسمى التعليم بدون معلم. )حيدر
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 أهمية استخدام الشبكات العصبية في مجال التدقيق   .3

 ( 206،  2012)جمعة،  تي:الااستخدام الشبكات العصبية في مجال التدقيق وكهناك أهمية في 

 ن من كفاءة عملية التدقيق. ي حسوتهنالك أهمية الستخدام الشبكات العصبية في اكتشاف الغش   .1
ن استخدام الشبكات العصبية يؤثر في تحسين دقة مخاطر  ش اإلدارة، كما ان هنالك علقة  إ .2

المضللة وبين فجوة التوقعات بين استخدام الشبكات العصبية في التقرير عن البيانات المالية  
 في التدقيق.

دقة من النماذل اإلحصائية التقليدية لذلك ان استخدام الشبكات   اكثر  تعتبر الشبكات العصبية .3
 العصبية في مجال الحاسبة والتدقيق يتفوق على النماذل اإلحصائية التقليدية.

بات جيدة كما لها القدرة على   لبية الحساأ تعتبر استخدام الشبكات العصبية في التنبؤ بأرصدة   .4
 اكتشاف النتائج من المعاملت الوهمية. 

ك مهارات لمدقق  ن استخدام الشبكات العصبية في مجال التدقيق يتطلب امتلأويرى الباحث    
حيث تمر عملية التعلم في عدة خطوات للبحث عن الحد   الحسابات وباإلضافة الستخدام الحاسوب،

 .عملية التدقيقاألدنى لألخطاء في  

 اهداف استخدام الشبكات العصبية في مجال التدقيق   .4

 ( 72،  2012عوض وسامي، ( تساعد استخدام الشبكات العصبية في التدقيق تحقيق األهداف االتية:

الكش  عن مخاطر التلعب والغش المعتمد في القوائم المالية والفصل بينه وبين التلعب  .1
يساعد على المهام عند تخطيط اعمال التدقيق واتمام عمليات الفحا والغش  ير المعتمد مما  

 .والرقابة
تخ يض معامل الخطأ عند استخدام الشبكات العصبية في اعمال التدقيق مقارنة باستخدام   .2

 .النماذل اإلحصائية المختلفة 
طبقات  .3 بين  االتصال  لسهولة  التدقيق  لعملية  والمخرجات  المدخلت  بين  العلقة  تطوير 

 .لمدخلت وطبقات المخرجات من خلل مجموعة من القواعد ا
السرعة والقدرة الفائقة على التعديل والتغيير وفقاا للبيئة التي تعمل فيها حيث يمكن استخدامها  .4

في تدقيق طرق التشغيل االلكتروني للبيانات المحاسبية في مرحلة تخطيط عملية التدقيق واتمام  
 .  عملية الفحا 
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 الرابع المبحث 

تحديد مخاطر التدقيق باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية بالتطبيق في ديوان 
 االتحادي  ةالرقابة المالي

يؤدي ديوان الرقابة المالية االتحادي دوراا هاماا في الحياة االقتصادية واالجتماعية والبيئية فهو  
والتعليمات من السلطة التنفيذية، وتطور دوره بعد    ينوب عن السلطة التشريعية في مراقبة تنفيذ القوانين

في    اا مهم   اا ن للديوان دور أ صبح يقدم عدة مهام متنوعة كما  أن كان يقتصر على الرقابة المالية حيث  أ
 تحيد مخاطر التدقيق.

جل التعرف على إمكانية ديوان الرقابة المالية الستخدام أسلوب التدقيق وتحديد مخاطر  أومن 
التدقيق وبيان ماهي الطرق واإلجراءات واالختبارات المتبعة من قبل الديوان، فسوف يتناول هذا المبحث  

 المحاور االتية: 

 أوالا: نبذة عن ديوان الرقابة المالية االتحادي. 

 .خطوات تحديد مخاطر التدقيق باستخدام الشبكات العصبية االصطناعيةثانياا: 
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 أوالا: نبذة عن ديوان الرقابة المالية االتحادي  

( 1921ن بدايات المحاسبة والرقابة تعود وبشكل منظم الى فترة االستقلل السياسي عام ) إ
مر وجود رقابة مالية على  وانشاء اإلدارات الحكومية لتنظيم االعمال في العراق، لذلك فقد تطلب األ

العراق العراق كذلك صدور دستور  الرقابة  1927عام )   أموال  ديوان  انشاء  ( قد نا صراحة على 
المالية والذي أسس بموجب قانون خاص استناداا الى احكام المادة الثانية واألربعين من الدستور العراقي  
األول، والذي نا القانون على ان تؤسس سلطة للرقابة المالية العليا في الدولة وتنوب عنها بالرقابة  

 التنفيذية.على اعمال السلطة 

 نطاق عمل ديوان الرقابة المالية االتحادي  -1

تخضع جميع دوائر الدولة والقطاع الحكومي التي تتصرف باألموال العامة جباية أو انفاقاا أو  .1
 تخطيطاا أو صيرفة أو انتال اعيان أو تجارة أو انتال خدمات للرقابة المالية. 

من هذه المادة المحاكم فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط    ( 1)تستثنى من حكم البند   .2
 المختلط والجمعيات والمكاتب االستشارية.وشركات القطاع 

 هيكلية ديوان الرقابة المالية االتحادي   -2
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 ( الهيكل التنظيمي لديوان الرقابة المالية االتحادي2شكل )

 www.fbsa.gov.iq المصدر: موقع الديوان الرسمي

     دائرة الشؤون الفنية والدراسات 

                                                                                                                  

ش.صرف

نشاط  ٭0000 يشير الى مستوى االرتباط حسب طبيعة ال

قسم التخطيط والمتابعة 

الهيكل التنظيمي لديوان الرقابة المالية االتحادي 
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والت  ي 

   مر   الحاسبة
االل ترونية

الر ابة    
والت  ي  

االل ترون  

االح ا ا     

التر مة    

الع  ا     
 ال ار ية

   
الت  ي  

ال ا ر  ال انونية 

االستشارا     
وال راسا  
 ال انونية

متابعة    
الم ال ا  المالية 

التح ي  اال ار     

ال  او    

 ا ر  الت  ي  
والمتابعة 

متابعة نشاط    
 وا ر الت  ي  

المر  ية 

متابعة نشاط    
 وا ر الت  ي     

المحا  ا  

المعايير    
 المحاسبية

ر ابة  و      
اال ا  

 نا ب ر ي  ال يوا 

 ا ر  
ت  ي  

نشاط 
ال را ة 
والتعمير 

 ا ر  
ت  ي  

النشاط 
ال نا 
  

 ا ر  
ت  ي  
نشاط 
الشر ا
 

 ا ر  ت  ي  المنط ة  ا ر  ت  ي  المنط ة  ا ر  ت  ي  المنط ة   ا ر  ت  ي  المنط ة االولى
 ا ر  ت  ي  المنط ة 

شعبة ال ويا 

 ا ر  
ت  ي  

النشاط 
اال تما   

ت وي     
وتو ي  

  ا ر  ت  ي  المنط ة ال ال ة

الت  ي     

                     
                    

             

                              
                          

                     
                    

                      
                    

             

               

                     
                    

                 

                            
                        

                                 

                         

                              
                        

                            

                      
                     

                           
                    
                 

                    

                          
                   
                         

                             
                      

                                  
                               

                        

                             
                              

                        
                             

                          

                             
                               

                               
                         

                                          
                                    

                                   
                                         

 نا ب ر ي  ال يوا 

امانة سر م    الر ابة المالية 

ر ي  ال يوا  

ح و     
االنسا 

ال يوا  م تب نا ب ر ي 
م تب نا ب ر ي  ال يوا  

                    

                    

                     

                    

                      

                    

                            

شعبة 
الم ا  

شعبة 
الطابعة 

 الم تبة

م يرية الر ابة    ميسا 

                           

م يرية الر ابة      ار

                    

م يرية الر ابة    واسط

م يرية الر ابة        

م يرية الر ابة    

 م يرية الر ابة    الم نى

                                               
                    

                    

م يرية الر ابة    

م يرية الر ابة    م يرية الر ابة    الن  

             
                                                                                                                   

      
        

شعبة 
االستع ما 

الت ا    شعبة

شعبة 
الت اري  
االمنية 
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 تشكيالت ديوان الرقابة المالية االتحادي -3

 يتكون الديوان من االتي: 

يتأل  المجلس من رئيس الديوان ونائبي رئيس الديوان ورؤساء دوائر   مجلس الرقابة المالية: . أ  
 الديوان.

يرتبط به مكتب رئيس الديوان ودائرة الشؤون اإلدارية والمالية ودائرة الشؤون    رئيس الديوان: . ب 
 الفنية والدراسات.

 زير. يكون كل منهما بدرجة خاصة وبمستوى وكيل و  نائب رئيس الديوان: . ج 
ول وتتكون من  أو محاسب قانوني  أيرأس كل دائرة من تلك الدوائر مدير عام    دوائر التدقيق:  . د 

 االتي: 
دوائر التدقيق المركزية: ترتبط هذه الدوائر بنائبي رئيس الديوان وهي دائرة النشاط الصناعي   .1

الخدمات العامة ودائرة ودائرة نشاط التمويل والتوزيع ودائرة نشاط الزراعة والتعمير ودائرة نشاط  
 نشاط الحكم المركزي ودائرة نشاط الشركات.

 دوائر التدقيق في المحافظات وهي: .2
 دائرة المنطقة األولى / الموصل. . أ  

 دائرة المنطقة الثانية / البصرة وميسان وذي قار. . ب 
 دائرة المنطقة الثالثة / بابل والنج  وكربلء. . ج 
 وصلب الدين. دائرة المنطقة الرابعة / التأميم  . د 
 دائرة المنطقة الخامسة / واسط وديالى واالنبار.  . ه 
 دائرة المنطقة السادسة / القادسية والمثنى.  . و 

 تحديد مخاطر التدقيق باستخدام الشبكات العصبية   خطوات ثانياا:  
تقنية المعلومات   تقنية  أتعتبر  تقدم  بلدان العالم حيث  حد أوجه التطور والتقدم الحاصل في 

مم المحاسبة  المعلومات  منها  مجاالت  عدة  في  استخدامها  وتم  األداء،  في  والدقة  السرعة  في  يزات 
برز البرامج المستخدمة  أن من أوالتدقيق فكان لها الدور الكبير في زيادة فاعلية العمل وضمان الدقة و 

، حيث  SPSSوبرنامج    EXCELفي تقنيات المعلومات التي سيتم تطبيقها في البحث هو برنامج  
هداف كبيرة وله قدرة كبيرة على القيام  أ من البرامج المهمة لما يقدمه من مزايا و   Excelيعتبر برنامج  

 بالعمليات المالية واالحصائية واالقتصادية، 
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هم البرامج اإلحصائية الحديثة ومن خلل هذا البرنامج  أ حد  أحيث يعتبر    Spssما عن برنامج  أ
 .العصبية لتحديد مخاطر التدقيقسوف يتم تطبيق تقنية الشبكات 

لمخاطر  االختبارات  فيه  يحدد  الميزانية  لقائمة  االكسل  باستخدام  برنامج  )تصميم  األولى  الخطوة 
 التدقيق( 

الميزانية اختبارات على حسابات  لتدقيق من خلل عمل  لمخاطر  برنامج  تصميم  هذه  يتم  وتتمثل   ،
لكل تحديدها  يتم  الضوابط  من  مجموعة  مدقق   االختبارات  قبل  من  الميزانية  حسابات  من  حساب 

الحسابات لمعرفة مدى التزام الوحدة االقتصادية بالضوابط للمستوى والنسب المحددة من قبل ديوان  
 تتمثل الحسابات باألتي: ، و الرقابة المالية االتحادي

 .الموجودات الثابتة: وتشمل )حساب السيارات، حساب المباني( -أ
 . ، حساب المخزون(ينالمتداولة: وتشمل )حساب النقدية، حساب المدينالموجودات  -ب 
 .، حساب أوراق الدفع(ينالمطلوبات قصيرة االجل: وتشمل )حساب الدائن - ل
 . المطلوبات طويلة االجل: وتشمل )حساب القروض، حساب السندات( -د 
 .راس المال -ذ 

 أنواع من المخاطر )الموروثة والرقابية واالكتشاف( وكاالتي.  ةوتتضمن كل من هذه الحسابات ثلث

 المخاطر الموروثة  .1

يتم تحديد درجة المخاطر الموروثة من خلل عمل اختبارات على حسابات الميزانية وذلك باستخدام  
ا المئوية  لضوابط لكل حساب عدد من  بالنسب  ديوان    وبيان مدى االلتزام  التي تم تحديدها من قبل 

%(، بعد ذلك يتم  25%،  50%، 75%،  100)    الرقابة المالية االتحادي والتي تتمثل بالنسب التالية
، ومن ثم يتم استخرال اجمالي  بالنسب المئوية  وحسب مستوى االلتزام  من الضوابطلكل    (1)إعطاء رقم  

ومن ثم يتم    المحصلة النهائية ألجمالي االلتزامااللتزام لكل نسبة مئوية وبعدها تجمع للحصول على  
المخاطر   درجة  يستخرل  ثم  ومن  االلتزام  بدرجة  اإلجمالي  االلتزام من خلل ضرب  درجة  استخرال 

، بعد ذلك يتم تحديد  % من ناتج قسمة درجة االلتزام على االجمالي100الموروثة من خلل طرب  
دنى مستوى للخطر الفعلي، حيث أعلى و أ حديد  وت  %(100)مستوى قياسي للخطر لكل اختبار من  

 يستخرل ادنى مستوى للخطر الفعلي من خلل المعادلة التالية: 
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 مستوى االلتزام (  * 1)  -دنى مستوى للخطر الفعلي = مستوى قياسي للخطر أ

دنى مستوى للخطر الفعلي من خلل  أ% يمكن احتساب  75ن نسبة التزام لبند معين كان  أولو افترضنا  
دنى مستوى  أ(، حيث أن )% (  75*    1)    -%  100دنى مستوى للخطر الفعلي =  أة: )التالي المعادلة

 ( %25للخطر الفعلي = 

مستوى للخطر  دنى  أعلى مستوى للخطر يستخرل من خلل طرب مستوى القياسي للخطر من  أ ما  أ
 وكالتالي 

 دنى مستوى للخطر أ –على مستوى للخطر = مستوى القياسي للخطر أ

 الموجودات الثابتة -أ

 حساب السيارات  .1

يتم عمل مخطط لحساب السيارات لتحديد الضوابط ونسب األلتزام للختبارات التي تم تحديدها ومن ثم  
لخطر، حيث تم اختيار تسعة اختبارات وكما  استخرال الحد األعلى واالدنى للخطر والمستوى القياسي ل

 يأتي:

 . اجراء جرد دوري لبنود السيارات  .1
 . ثبات معدالت االندثار .2
 .حسن استخدم السيارات للغايات المستهدفة .3
 .وجود عقود تأمين على السيارات  .4
 .تدقيق مستندات الشراء مع اإلضافات والسيطرة عليها .5
 .ستبعادات االستيفاء من كافة اإلجراءات الواجبة من اال .6
 .السرقات واالختلسات خلل السنوات السابقة .7
 .ندثارات من خلل النسب المئوية والقيود المحاسبيةالتحقق من صحة اال .8
 .توفر اإلجراءات األمنية لحماية السيارات من السرقة .9

 السيارات.  والشكل التالي يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب 
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 شكل يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب السيارات لتحديد درجة المخاطر الموروثة  (3)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 

 حساب المباني  .2

 يتم اعتماد االختبارات االتية لحساب المباني: 

 . وجود تشريعات تضمن سلمة عمليات الشراء وفق التخصيصات  .1
 . والبيعتوفر صلحيات الشطب  .2
 . توفر مستندات الشراء مع اإلضافات والسيطرة عليها .3
 . مين على المبانيأوجود عقود ت .4
 .حسن استخدام المباني للغايات المستهدفة .5
 .مطابقة سندات الملكية مع الموجود الفعلي .6
 . ثبات معدالت االندثار .7
 .من خلل النسب المئوية والقيود المحاسبية التحقق من صحة االندثارات  .8

 والشكل التالي يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب المباني.
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 شكل يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب المباني لتحديد درجة المخاطر الموروثة (4)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 

 الموجودات المتداولة  –ب 

 حساب النقدية  .1

 تم اختيار االختبارات االتية لتحديد الضوابط ونسب االلتزام 

 مين الصندوق.أكفاءة وتأهيل  .1
 وجود حاالت اختلس سابقة. .2
 على للحتفاظ بالنقد.أ وجود حد  .3
 . جرد دوري ألرصدة النقدية بالصندوق ومطابقتها بالدفاتر .4
 .التأمين على النقدية بالصندوق ضد السرقة واالختلس .5
 .كية تتم بواسطة شخا ال يتعامل في النقدية وال يصدر الشيكات التسويات البن .6
 . رصدة لدى البنوك في القوائم الماليةصحة عرض النقدية واأل .7

   .والشكل التالي يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب النقدية
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 شكل يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب النقدية لتحديد درجة المخاطر الموروثة (5)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 

 ين حساب المدين .2

 تم اختيار االختبارات االتية لتحديد الضوابط ونسب االلتزام

 ظهور الرصيد مخال  لطبيعته.   1
 عدم دقة التبويب المحاسبي.   2
 سنوات سابقة. رصدة موقوفة ومدورة من أوجود   3
 . في القوائم المالية ينصحة عرض حسابات المدين   4
 . رصدة العملءأكفاية مخصا الديون المشكوك في تحصيلها لمقابلة   5
 .الخصم الممنوب للعملء عند السداد وسلطة االعتماد   6

 ين. والشكل التالي يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب المدين



34 
 

 
 لتحديد درجة المخاطر الموروثة  ينشكل يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب المدين (6)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 

 حساب المخزون  .3

 تم اختيار االختبارات االتية لتحديد الضوابط ونسب االلتزام

 . كفاءة وفاعلية قسم المخازن في إدارة التخزين .1
 .المخازن مدى كفاءة اإلدارة والعاملين في  .2
 وجود جرد مستمر على المخزون. .3
 كفاءة عمليات التخزين. .4
 مدى االلتزام بالسياسات المحاسبية )االستلم والتجهيز(. .5
 استخدام المستندات المخزنية والسيطرة عليها.  .6
 حاالت االختلس والسرقة الحاصلة في السنوات السابقة.  .7
 الداخلية.خضوع حركة الخزين لتدقيق الرقابة  .8
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 . تفاعل اإلدارة العليا بشأن نقاط الخلل وحاالت التلعب والسرقة ومراقبة الخزين .9

 والشكل التالي يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب المخزون.

 
 شكل يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب المخزون لتحديد درجة المخاطر الموروثة  (7)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 

 لمطلوبات قصيرة االجلا -جـ 

 ينحساب الدائن .1

 تم اختيار االختبارات االتية لتحديد الضوابط ونسب االلتزام

 .ظهور الرصيد لطبيعته المحاسبية .1
 . عدم دقة التبويب المحاسبي .2
 . وجود ارصدة موقوفة ومدورة من سنوات سابقة .3
 . عمل مستحقات لها  مفحا سجلت البضاعة الواردة لتحديد المشتريات التي لم يت .4
 .تقصي األرصدة المدينة في حسابات الدائنين وإعادة تبويبها .5
 . القيام بفحا الدفعات المقدمة للموردين وبيان مدى االلتزام بالتوريد وفق شروط التعاقد  .6
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 .عدم وجود عمليات شراء من مورد عضو مجلس إدارة بالشركة وله مصلحة مباشرة بها .7
 . د مورد لحساب مورد اخر او خطا اثبات فاتورة لمورد اخرهناك ضوابط لعدم ترحيل رصي .8

 ين. والشكل التالي يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب الدائن

 
 لتحديد درجة المخاطر الموروثة ينشكل يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب الدائن (8)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 

 حساب أوراق الدفع .2

 االختبارات االتية لتحديد الضوابط ونسب االلتزامتم اختيار 

 . إمكانية دفع هذه األوراق في الوقت المحدد  .1
 .صحة القيود المحاسبية المتعلقة بتسجيل أوراق الدفع .2
 .وجود سجل تفصيلي يحتوي على جميع البيانات المتعلقة بأوراق الدفع .3

 . أوراق الدفعوالشكل التالي يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب 
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 شكل يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب أوراق الدفع لتحديد درجة المخاطر الموروثة  (9)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 

 

 مطلوبات طويلة االجل   –د 

 حساب القروض  .1

 تم اختيار االختبارات االتية لتحديد الضوابط ونسب االلتزام

 .القسمكفاءة موظفي قسم القروض في إدارة  .1
 .التحقق من صحة الضمانات المقدمة مقابل القرض  .2
 .و دفعهاأمتابعة الفوائد المتحققة والقيام بأستحصالها  .3
 .قراض وجود سياسة نقدية تحدد السيولة الواجب توفرها لل .4
 . وجود توثيق دقيق وواضح لعمليات اإلقراض مع االحتفاظ بملفات للزبائن .5
 .الت التعثر في تسديد القروض اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه حا .6
 .مدى االلتزام بالسياسات الموضوعة للقراض  .7
 .وجود ضمانات كافية للقروض الممنوحة .8

 . والشكل التالي يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب القروض 
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 شكل يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب القروض لتحديد درجة المخاطر الموروثة  (10)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 

 حساب السندات  .2

 تم اختيار االختبارات االتية لتحديد الضوابط ونسب االلتزام

 . التحقق من الفوائد المستحقة .1
 . اإلصدار القانوني للسندات وفق متطلبات القانون  .2
 . الفوائد واالصدار بخصم العلوةإعادة حساب  .3
 .التحقق من أي رهونات او ضمانات للسندات  .4
 .معدل تغطية الفوائد ونسب الديون طويلة االجل .5

 .والشكل التالي يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب السندات 
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 شكل يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب السندات لتحديد درجة المخاطر الموروثة  (11)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 

 لمالاس أر  -هـ 

 تم اختيار االختبارات االتية لتحديد الضوابط ونسب االلتزام

الزيادة في ر  .1 المسددة تحت حساب  المبالغ  اشعارات كشوف حساب أمطابقة  المال على  س 
 .البنك

 . نقل رصيد اول المدة من ميزانية العام السابق بشكل صحيح .2
 .و المسحوبات أهناك ضوابط من قبل اإلدارة على تخ يض راس المال سواء بالخسارة  .3
 .س المالأااللتزام بعقد الشركة وتنفيذ القواعد واالحكام الخاصة بحصا الشركاء في ر  .4

 .س المالأ والشكل التالي يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب ر 
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 س المال لتحديد درجة المخاطر الموروثة أشكل يوضح الضوابط ونسب االلتزام لحساب ر  (12)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 

 .المخاطر الرقابية 2

يتم تحديد درجة المخاطر الرقابية عن طريق اختيار مجموعة من االختبارات على حسابات  
من خلل الضوابط المحددة لكل حساب من قبل ديوان الميزانية ويتم االعتماد على هذه االختبارات  

يتم إعطاء    ويتم توسيع االختبارات كلما زادت األهمية النسبية للحساب، بعد ذلك  الرقابة المالية االتحادي
على مستوى للخطر الفعلي أ ومن ثم احتساب   الضوابط( لكل من 10مستوى قياسي للخطر وهو رقم )

وبعد ذلك يتم احتساب الحد األدنى للخطر    الضوابطمن خلل الملحظة والتقييم لمدقق الحسابات على  
 التالي  الفعلي من خلل طرب المستوى القياسي للخطر من اعلى مستوى للخطر الفعلي وك 

 أعلى مستوى للخطر –أدنى مستوى للخطر= مستوى قياسي للخطر 

 الموجودات الثابتة -أ
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 حساب السيارات  .1

 حيث يتم اختيار عشر اختبارات لحساب السيارات وهي كاالتي:

 .الرقابة على الشراء واالطلع على فواتير الشراء للسيارات   1
 . اعداد بيان للسيارات الغير المستغلة  2
 . الرقابة على إعادة تقيم السيارات   3
 . تحليل عناصر تكاليف المحملة على السيارات للتيقن من صحتها  4
 .هناك تقديرات لنظام الرقابة الداخلية على السيارات   5
 .تطبيق قواعد الرقابة الداخلية التي وضعتها المنشأة على السيارات   6
 .للسيارات  الكشوفات التفصيلية باالضافات واألستبعادات   7
 .الرقابة على المعالجات الصحيحة للسيارات المهداة واثباتها  8
 . مطابقة السيارات المشتراة مع المعتمد بالموازنة التقديرية  9

 . وجود سيطرة على السيارات المعارة الى الغير وبالعكس  10

لتحديد   السيارات  الثابتة حساب  للموجودات  الرقابية  الضوابط  يوضح  التالي  المخاطر والشكل  درجة 
 الرقابية.

 
 شكل يوضح الضوابط الرقابية لحساب السيارات لتحديد درجة مخاطر الرقابة (13)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 
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 حساب المباني  .2

 كما يتم اختيار عشر اختبارات لحساب المباني وكاالتي:

 .بالمبانيالرقابة على مسك سجلت للمباني تتضمن كافة المعلومات الخاصة  .1
 .والا بأولأتسجيل عمليات الشراء  .2
 . تسجيل المباني لدى الجهات ذات العلقة .3
 .لتامين على المباني ضد الحريقأإجراءات  .4
 . وجود نظام لجرد المباني ومطابقة نتائج الجرد مع السجلت  .5
 .اعتماد نظام الترميز للمباني لضمان السيطرة على حركتها .6
 . ية على المبانيتقديرات لنظام الرقابة الداخل .7
 . تطبيق قواعد الرقابة الداخلية التي وضعتها المنشأة على المباني .8
 . الرقابة على ضوابط إعادة تقيم المباني .9

 . تحليل عناصر تكاليف المحملة على المباني للتيقن من صحتها .10

 جل تحديد المخاطر الرقابية. أوالشكل التالي يوضح الضوابط الرقابية لحساب المباني من 

 
 شكل يوضح الضوابط الرقابية لحساب المباني لتحديد درجة مخاطر الرقابة  (14)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 
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 الموجودات المتداولة  -ب

 حساب النقدية  .1

المتبعة على الموجودات الثابتة من حيث عمل المخطط واحتساب الحد    نفسها  يتم استخدام الطريقة 
عشر  اختيار  طريق  عن  وذلك  الفعلي  للخطر  واالدنى  وهي    ةاألعلى  النقدية  حساب  على  اختبارات 

 كاالتي:

 اعداد مطابقات للحسابات المصرفية شهرياا.  .1
 السجلت. فصل بين مهام استلم النقد وتثبيت العقود المحاسبية في  .2
 متابعة حساب الصكوك برسم التحصيل وايداعات بالطريق دورياا. .3
 وجود دورة مستندية خاصة بنسخ وصوالت القبض لضمان توزيعها لجهات معينة.  .4
 وجود سجل بالمقبوضات النقدية. .5
 وجود ضوابط لمنح السل  وتسويتها وفق الصلحيات.  .6
 . خضوع التسويات البنكية ألحكام الرقابة الداخلية .7
 . الرقابة على دفتر الخزينة ومطابقة صحة الترحيل من اليوم السابق .8
 .المستندات المرفقة والمؤيدة للصرف معتمدة ممن يملك الحق في ذلك .9

رصدة الحسابات أالرقابة على التحويلت بين حسابات البنوك والعمليات الخاصة بين   .10
 . المدينة والدائنة

 جل تحديد مخاطر الرقابية.أساب النقدية من والشكل التالي يوضح الضوابط الرقابية لح
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 ( شكل يوضح الضوابط الرقابية لحساب النقدية لتحديد درجة مخاطر الرقابة 15شكل )

 ث المصدر: من اعداد الباح

 ين حساب المدين .2

وذلك لتحديد الضوابط الرقابية من خلل تحديد   ينتم استخدام عشر اختبارات على حساب المدين
 تي: ل الحد األعلى واالدنى للخطر الفعلي لكل اختبار، وتتمثل االختبارات ب

 عدم تثبيت القيود المحاسبية اوالا بأول.  .1
 . متابعة تسديدات المدينون لغرض استحصال المبالغ التي بذمتهم .2
 . وحسب انواعهم ينمسك سجل للمدين .3
 . تخا عمليات مبيعات سليمة  نينفواتير المديان  .4
وجود دراسة مسبقة ألوضاع العملء المالية الذين يمنحون تسهيلت في السداد وضرورة توفر   .5

 . ضمانات 
 . خلل العام ومتوسط ارصدة المدينون   ينالرقابة على معدل دوران ارصدة المدين .6
تسهيلت السداد ومخصا الديون قيام اإلدارة بعمل كشوفات تحليل اعمار الديون وربطها ب .7

 . المشكوك في تحصيلها
 .كيد أالرقابة على المرتجعات واشعارات اإلضافة والت .8
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 . الرقابة على ضوابط الديون المعدومة والموافقات النظامية الخاصة بها .9
 .اعداد ميزان مراجعة مساعد للعملء شهرياا يحتوي على كل ارصدة العملء المدينة .10

 من اجل تحديد مخاطر الرقابية.   ينح الضوابط الرقابية لحساب المدين والشكل التالي يوض

 
 شكل يوضح الضوابط الرقابية لحساب المدينون لتحديد درجة مخاطر الرقابة (16)شكل 

 ث المصدر: من اعداد الباح

 حساب المخزون  .3

استخدام عشر  من خلل االطلع على نظام الرقابة الداخلية المتبع على المخزون ودراسته تم  
 اختبارات على حساب المخزون وكاالتي: 

 وجود قسم خاص للسيطرة المخزنية.  .1
 فصل الذمة لكل مخزن على حدى. .2
 استخدام المستندات المخزنية عند تثبيت حركة المخزون.  .3
 مسك بطاقة مخزنية لكل مادة. .4
 ضوابط عمليات االستلم والتجهيز ووجود الصلحيات. .5



46 
 

محتويات المخازن ومطابقة النتائج مع األرصدة في بطاقات السيطرة  وجود جرد دوري على   .6
 المخزنية 

 .إصدار تقارير دورية من قبل اإلدارة المخزنية بخصوص المواد الراكدة والتالفة .7
 تسعير كافة محتويات المخازن. .8
 فصل المواد الجديدة عن المستعملة.  .9

 . التأمين على محتويات المخازن ضد السرقة والحريق .10

 كل التالي يوضح الضوابط الرقابية على حساب المخزون.والش

 
 شكل يوضح الضوابط الرقابية لحساب المخزون لتحديد درجة مخاطر الرقابة (17)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 

 المطلوبات قصيرة االجل -جـ 

 ينحساب الدائن .1

  ين ومعرفة ان جميع حسابات الدائن  ينوعمل تحليل تفصيلي للدائن  ينمن خلل دراسة حساب الدائن
 تمت عن عمليات شراء فعلية تم استخدام عشر اختبارات وكاالتي: 
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 بأول. عدم تثبيت القيود المحاسبية اوالا  .1
 . لغرض تسديد المبالغ التي بذمة الوزارة ينمتابعة تسديدات الدائن .2
 . وحسب انواعهم ينمسك سجل للدائن .3
 .المتنوع ومطابقته مع دفتر األستاذ العام ينيل تفصيلي لحساب الدائنعمل تحل  .4
 .الرقابة على مدفوعات األرصدة الدائنة .5
 .التأكد ان جميع األرصدة الدائنة ناتجة عن عمليات شراء او خدمات فعلية .6
 . الرقابة على ترحيل الفواتير الى األستاذ العام وحسابات الدائنون  .7
 . المدفوعات النقدية التي تخا الموردين وان كافة الفواتير قد سددت هناك الية لفحا  .8
التعامل مع   .9 التعرف على شروط  اجل  التنفيذية من  واللجان  والعقود  االتفاقيات  الرقابة على 

 .الموردين
 .مسددةر ال ي رالرقابة على األرصدة الدائنة وفحا الفواتي .10

 . ينالدائن والشكل التالي يوضح الضوابط الرقابية على حساب 

 
 شكل يوضح الضوابط الرقابية لحساب الدائنون لتحديد درجة مخاطر الرقابة (18)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 
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 أوراق الدفع .2

يتم دراسة حساب أوراق الدفع من خلل تقيم نظام الرقابة ومدى االلتزام بالتعليمات بخصوص 
 الضوابط على أوراق الدفع ومن خلل ذلك تم اختيار ستة اختبارات لحساب أوراق الدفع وكاالتي: 

 التأكد من الوجود الفعلي لهذه االوراق  .1
 التحقق من دفع االوراق للشخا المعني  .2
 صحة هذه األوراق من الناحية القانونية والشكلية التحقق من  .3
 اإلفصاب المناسب لعرض األوراق المحاسبية في جانب االلتزامات من الميزانية العمومية  .4
 مطابقة البيانات الواردة في كش  أوراق الدفع مع البيانات الواردة في سجل أوراق الدفع  .5
 فع في دفتر األستاذ العام مطابقة مجموع هذه األوراق مع رصيد حساب أوراق الد  .6

 . والشكل التالي يوضح الضوابط الرقابية على حساب أوراق الدفع

 
 شكل يوضح الضوابط الرقابية لحساب أوراق الدفع لتحديد درجة مخاطر الرقابة (19)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 

 مطلوبات طويلة االجل  –د 

 حساب القروض .1

 اختبارات وكاالتي:   ةيتم استخدام عشر 
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 . وجود صلحية لتوقيع عقود القروض  .1
 . تثبيت عملية اإلقراض واالقتراض في السجلت  .2
 .احتساب الفوائد المدينة والدائنة ومتابعة التسديد والتحصيل .3
 .طلب الحصول على تأييد بالقروض  .4
 . متابعة استخدام القروض أل راضه المخصصة .5
 .حاالت اإلقراض قيام قسم التدقيق بتدقيق جميع  .6
 .تحليل اإلدارة للقروض ومطابقة الرصيد مع ميزان المراجعة .7
 . معقولية مبلغ الفوائد المدينة ومدى اتساقها مع رصيد القروض   .8
 .التأكيد على ضمانات القروض  .9

 .و طويلة االجلأتصنيف القروض كمطلوبات قصيرة  .10

 .والشكل التالي يوضح الضوابط الرقابية لحساب القروض 

 
 شكل يوضح الضوابط الرقابية لحساب القروض لتحديد درجة مخاطر الرقابة( 20)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 
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 حساب السندات  .2

 اختبارات وكاالتي: ةيتم استخدام ست

 .و العلوةأرصدة الخصم أالرقابة على األرصدة االفتتاحية للسندات و  .1
 . ها ألسهمل بالسداد او تحويالرقابة على السندات خلل السنة سواء  .2
 . التحقق من أي شروط ب صدار السندات او فوائدها او طريقة السداد  .3
 .الحدوث واالكتمال بخصوص عمليات السندات  .4
 . العرض الصحيح للسندات ومراعاة تحويل السندات طويلة االجل .5
 . القيام باإلجراءات التحليلية من خلل المقارنات  .6

 .الضوابط الرقابية لحساب السندات والشكل التالي يوضح 

 
 شكل يوضح الضوابط الرقابية لحساب السندات لتحديد درجة مخاطر الرقابة (21)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 

 راس المال -هـ 

س المال مع احتساب الحد األعلى  أيتم استخدام سبعة اختبارات للضوابط الرقابية على حساب ر 
 .مستوى قياسي للخطر (10)دنى للخطر الفعلي بعد إعطاء رقم واأل

 . س المال موزعاا على أساس حصة كل مساهمأالتزام اإلدارة بعمل بيان تفصيلي يتضمن ر  .1
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الرقابة على كل من النظام األساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية بخصوص الزيادة في  .2
 .راس المال

 .س المالأتغيرات التي قد تنشأ على ر الدقة الحسابية للبيان وضبط ال .3
 .س المالأمسك سجل لملكية األسهم والتحقق من التعديل في السجل بالزيادة على ر  .4
التاريخ  س المال بقائمة المركز المالي على األستاذ العام وميزان المراجعة بأمطابقة رصيد ر  .5

 . نفسه
س أللتأكد من اإلضافات التي تمت على ر والمسحوبات  الرقابة على حساب األرباب والخسائر .6

 .المال
النقدية للتأكد من توريد األموال للخزينة   .7 و المصرف وبالتالي زيادة راس أالرقابة على دفتر 

 .المال

 .س المالأوالشكل التالي يوضح الضوابط الرقابية على حساب ر 

 
 س المال لتحديد درجة مخاطر الرقابةأشكل يوضح الضوابط الرقابية لحساب ر  (22)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 
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 مخاطر االكتشاف  .3

الحساب   برصيد  المتعلقة  التدقيق   إجراءات  استخدام  طريق  عن  االكتشاف  مخاطر  تحديد  يتم 
)العنصر محل الفحا أو نوع العمليات( وذلك بتحديد نسبة تعتبر الحد األدنى للخطر ومن ثم تقسيمها  

خطر على المخاطر الرقابية مضروبة في المخاطر الموروثة حيث كلما قل التقدير للخطر الرقابي وال
الموروث زادت مخاطر االكتشاف التي يمكن القبول بها ) مخاطر االكتشاف المسموب بها (، حيث ال  
يعتمد اعتماد كاملا على التقديرات للمخاطر الموروثة والرقابية واستبعاد القيام باإلجراءات التي تحقق 

ن لها أهمية كبيرة اذا و  ش قد تكو أو أخطاء  أألرصدة البنود وأنواع العمليات حيث توجد مخاطر  
نواع أخرى من العمليات، ويتم تحديد مخاطر  أرصدة بنود او  أو األخطاء في  أأضيفت الى مبالغ الغش  

 : وكالتالي التي تم تحديدها من قبل ديوان الرقابة المالية االتحادي االكتشاف من خلل المعادلة

ادنى مستوى  للخطر مخاطر االكتشاف =  
المخاطر  الرقابية  ∗ المخاطر  الموروثة 

 

 الموجودات الثابتة  –أ 

 حساب السيارات  .1

 . حتساب الحد األعلى والحد األدنى للخطر كالتالييتم عمل مخطط لمخاطر االكتشاف ال

 
 شكل يوضح الضوابط والنسب لحساب السيارات لتحديد مخاطر االكتشاف (23)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 
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 حساب المباني  .2

 .والشكل التالي يوضح الحد األعلى والحد األدنى للخطر لمخاطر االكتشاف

 
 شكل يوضح الضوابط والنسب لحساب المباني لتحديد مخاطر االكتشاف (24)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 

 الموجودات المتداولة  –ب 

 حساب النقدية  .1

 والشكل التالي يوضح الحد األعلى والحد األدنى للخطر لمخاطر االكتشاف 

 
 شكل يوضح الضوابط والنسب لحساب النقدية لتحديد مخاطر االكتشاف (25)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 
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 ين حساب المدين .2

 .والشكل التالي يوضح الحد األعلى والحد األدنى للخطر لمخاطر االكتشاف

 
 لتحديد مخاطر االكتشاف ينشكل يوضح الضوابط والنسب لحساب المدين  (26)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 

 حساب المخزون  .3

 والشكل التالي يوضح الحد األعلى والحد األدنى للخطر لمخاطر االكتشاف 

 
 شكل يوضح الضوابط والنسب لحساب المخزون لتحديد مخاطر االكتشاف (27)شكل 

 : من اعداد الباحث رالمصد 
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 مطلوبات قصيرة االجل  -جـ 

 ينالدائنحساب  .1

 .والشكل التالي يوضح الحد األعلى والحد األدنى للخطر لمخاطر االكتشاف

 
 لتحديد مخاطر االكتشاف ينشكل يوضح الضوابط والنسب لحساب الدائن (28)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 

 حساب أوراق الدفع .2

 .االكتشافوالشكل التالي يوضح الحد األعلى والحد األدنى للخطر لمخاطر 

 
 شكل يوضح الضوابط والنسب لحساب أوراق الدفع لتحديد مخاطر االكتشاف  (29)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 
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مطلوبات طويلة االجل  –د   

 حساب القروض .1

 .والشكل التالي يوضح الحد األعلى والحد األدنى للخطر لمخاطر االكتشاف

 
 شكل يوضح الضوابط والنسب لحساب القروض لتحديد مخاطر االكتشاف (30)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 

 حساب السندات  .2

 .والشكل التالي يوضح الحد األعلى والحد األدنى للخطر لمخاطر االكتشاف

 
 شكل يوضح الضوابط والنسب لحساب السندات لتحديد مخاطر االكتشاف (31)شكل 

 المصدر: من اعداد الباحث 
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 س المالأر  -هـ 

 على والحد األدنى للخطر لمخاطر االكتشاف.والشكل التالي يوضح الحد األ

 
 س المال لتحديد مخاطر االكتشاف أشكل يوضح الضوابط والنسب لحساب ر  (32)شكل 

 اعداد الباحث المصدر: من 

 

 (في تحديد مخاطر التدقيق الخطوة الثانية )استخدام الشبكات العصبية

وتحديد الحد األعلى    Excelبعد االنتهاء من تصميم برنامج لمخاطر التدقيق باستخدام برنامج  
االكتشاف يتم تطبيق الشبكات ر  والمخاطر الرقابية ومخاط  دنى لكل من المخاطر الموروثةوالحد األ

حيث تعتبر الشبكات العصبية احدى وظائ     Spss v.25العصبية لتحديد المخاطر باستخدام برنامج  
( يمكن من    Variable Viewو    Data Viewهذا البرنامج، كما يحتوي البرنامج على واجهتين )  
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بيق الشبكات العصبية بعدة مراحل  وتمر عملية تط، خللهم ادخال البيانات واعدادها بالشكل المطلوب 
 وكاالتي: 

 مرحلة ادخال البيانات .1

تتم عملية ادخال البيانات الى البرنامج من خلل ادخال الحد األعلى    Spssبعد تشغيل برنامج  
والحد األدنى للخطر الفعلي لكل نوع من أنواع المخاطر الثلثة )الموروثة والرقابية واالكتشاف( وكل 

 نوع على حدى وكاالتي:

 ادخال بيانات المخاطر الموروثة .أ

قائمة   األعلى    Data Viewمن خلل  الحد  ادخال  للمخاطر يتم  الفعلي  للخطر  األدنى  والحد 
فيتم ادخال الحد   ،Excelالموروثة لجميع بنود قائمة الميزانية التي تم اعدادها مسبقاا في برنامج ال  

،  VAR3 الحد األعلى للخطر في حقل  ام  أو   VAR2وحقل    VAR1األدنى للخطر مرتين في حقل  
 Variableالموجود في واجهة    Labelمن خلل حقل    ، و67حيث بلغ عدد االدخاالت الى تسلسل رقم  

View    يتم تسمية الVAR 1    وVAR 2    بالحد األدنى للمخاطر الموروثة والVAR 3    بالحد األعلى
 للخطر للمخاطر الموروثة، والشكل التالي يوضح عملية االدخال للبيانات. 
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 عملية ادخال البيانات للمخاطر الموروثة ( يوضح  33شكل )

 المصدر: اعداد الباحث

 ادخال البيانات للمخاطر الرقابية  .ب 

المذكورة في عملية االدخال للمخاطر الموروثة يتم ادخال بيانات الحد األعلى والحد   بالطريقة نفسها
والشكل التالي   89  األدنى للخطر الفعلي للمخاطر الرقابية حيث بلغ عدد االدخاالت الى تسلسل رقم

 يوضح عملية االدخال للبيانات.
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 ( يوضح عملية االدخال للبيانات للمخاطر الرقابية 34شكل )

 المصدر: اعداد الباحث

 

 ادخال البيانات لمخاطر االكتشاف  .ل

في عملية االدخال للبيانات    وبالطريقة نفسهايتم ادخال الحد األعلى والحد األدنى للخطر الفعلي  
التسلسل من رقم ) يبدأ  والرقابية حيث  الموروثة  تسلسل رقم )1للمخاطر  الى  التالي 60(  والشكل   )

 يوضح عملية االدخال للبيانات.
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 ( يوضح عملية االدخال للبيانات لمخاطر االكتشاف 35شكل )

 المصدر: اعداد الباحث

 

 العصبية لشبكة ا لتحليل باستخداممرحلة ا .2

للمخاطر   للخطر  األدنى  والحد  األعلى  الحد  من  لكل  البيانات  ادخال  مرحلة  من  االنتهاء  بعد 
على أ )الموروثة، الرقابية، االكتشاف( يتم الدخول الى الشبكة العصبية من خلل شريط األدوات في  

أداة   اختيار  يتم  حيث  منها    Analyzeالبرنامج  نختار  قائمة  لنا  تظهر  ذلك سوف   Neuralبعد 
Networks   ثم نختارMultilayer Perceptron  ،والشكل التالي يوضح عملية اختيار الشبكة . 
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 ( يوضح كي ية اختيار الشبكة العصبية  36ل )شك

 المصدر: من اعداد الباحث 

 مرحلة تهيئة الشبكة العصبية  .3

شبكة   اختيار  عمل    Multilayer Perceptronبعد  باسم    Scan Dataيتم  قائمة  وتظهر 
Multilayer Perceptron  اختيار تحتوي على اعدادات للشبكة العصبية يتمVariables   ثم ادخال

عن طريق السهم    Dependent Variables( في    Var3و    Var1الحد األعلى والحد األدنى )  
صبية، علماا  سيتم تفعيل الشبكة الع  OKومن ثم    Covariatesفي    Var2الموجود بجانبه ويتم ادخال  

والشكل   بالطريقة نفسهاان المخاطر ) الموروثة والرقابية واالكتشاف ( يتم تهيئة الشبكات العصبية  
 التالي يوضح تهيئة الشبكة العصبية. 
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 ( يوضح تهيئة الشبكة العصبية 37شكل )

 المصدر: من اعداد الباحث 

 

 مرحلة مخرجات الشبكات العصبية  .4

تتم خلل هذه المرحلة بتشغيل الشبكة العصبية واستخرال النتائج ومعلومات الشبكة العصبية  
   Model Summaryوتحديد مخاطر التدقيق والوصول الى الحد األدنى للخطر فمن خلل جدول 

، واالتي   Cross Entropy Errorيتم الحصول على النتيجة عن طريق  Testingومن ثم 
 الشبكة لمخاطر التدقيق ) الموروثة، الرقابية، االكتشاف (. يوضح عمل 
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 المخاطر الموروثة  .1

 الشكل التالي يوضح رسم الشبكة العصبية  

 

 

 

( يوضح رسم الشبكة العصبية للمخاطر الموروثة 38شكل )  

 المصدر: من اعداد الباحث 
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كلا من عملية التدريب للشبكة العصبية وعملية الفحا واستخرال النتائج حيث ل التالي يوضح والشك
 كنتيجة نهائية   Cross Entropy Errorيتم االعتماد على 

 
Training Cross Entropy Error .104 

Average Percent Incorrect Predictions 0.0% 

Percent Incorrect Predictions for 
Categorical Dependents 

 %0.0 اعلى مستوى للمخاطر الموروثة 

 %0.0 ادنى مستوى للمخاطر الموروثة

Stopping Rule Used Training error ratio criterion (.001) 
achieved 

Training Time 0:00:00.03 

Testing Cross Entropy Error .051 

Average Percent Incorrect Predictions 0.0% 

Percent Incorrect Predictions for 
Categorical Dependents 

 %0.0 اعلى مستوى للمخاطر الموروثة 

 %0.0 ادنى مستوى للمخاطر الموروثة

لتحديد المخاطر الموروثة ملخا لنموذل الشبكة العصبية ( يوضح39شكل )    

 المصدر: من اعداد الباحث 

 المخاطر الرقابية  .2

 الشكل التالي يوضح رسم الشبكة العصبية  
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( يوضح رسم الشبكة العصبية للمخاطر الرقابية40شكل )  

 المصدر: من اعداد الباحث 
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كلا من عملية التدريب للشبكة العصبية وعملية الفحا واستخرال النتائج حيث ل التالي يوضح والشك
 كنتيجة نهائية   Cross Entropy Errorيتم االعتماد على 

 

Model summary 

Training Cross Entropy Error 11.210 

Average Percent Incorrect Predictions 3.2% 

Percent Incorrect Predictions for 
Categorical Dependents 

 %3.2 ادنى مستوى للمخاطر الرقابية

 %3.2 اعلى مستوى للمخاطر الرقابية

Stopping Rule Used 1 consecutive step(s) with no decrease in 
errora 

Training Time 0:00:00.05 

Testing Cross Entropy Error 2.945 

Average Percent Incorrect Predictions 4.0% 

Percent Incorrect Predictions for 
Categorical Dependents 

 %4.0 ادنى مستوى للمخاطر الرقابية

 %4.0 اعلى مستوى للمخاطر الرقابية

 

( يوضح ملخا لنموذل الشبكة العصبية لتحديد المخاطر الرقابية 41شكل )  

الباحث المصدر: من اعداد   

 

 مخاطر االكتشاف  .3

 الشكل التالي يوضح رسم الشبكة العصبية  
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( يوضح رسم الشبكة العصبية لمخاطر االكتشاف42شكل )  

 المصدر: من اعداد الباحث 
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كلا من عملية التدريب للشبكة العصبية وعملية الفحا واستخرال النتائج حيث ل التالي يوضح والشك
 كنتيجة نهائية   Cross Entropy Errorيتم االعتماد على 

 

 

Model Summary 

 

Training Cross Entropy Error 100.119 

Average Percent Incorrect Predictions 39.3% 

Percent Incorrect Predictions for 
Categorical Dependents 

 %4.8 ادنى مستوى لمخاطر االكتشاف 

 %73.8 اعلى مستوى لمخاطر االكتشاف 

Stopping Rule Used 1 consecutive step(s) with no decrease in 
errora 

Training Time 0:00:00.17 

Testing Cross Entropy Error 34.072 

Average Percent Incorrect Predictions 41.7% 

Percent Incorrect Predictions for 
Categorical Dependents 

 %16.7 ادنى مستوى لمخاطر االكتشاف 

 %66.7 اعلى مستوى لمخاطر االكتشاف 

 

 

( يوضح ملخا لنموذل الشبكة العصبية لتحديد مخاطر االكتشاف 43شكل )  

الباحث المصدر: من اعداد   
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 المبحث الخامس 

 االستنتاجات والتوصيات 

 

خلصة لما توصل اليه الباحث من استنتاجات باالعتماد على نتائج الدراسة   مبحث يمثل هذا ال
الرقابة المالية االتحادي(، كذلك   ن االنظرية، والدراسة الميدانية على الوحدة االقتصادية المبحوثة )ديو 

التوصيات التي يوصي بها الباحث، وبناءا على ذلك تم وضع مجموعة من االستنتاجات والتوصيات  
 :  كاالتيمن قبل الباحث والتي سيتم عرضها 

 : االستنتاجات.أوالا 

 : التوصيات.ثانياا 
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 االستنتاجات أوالا: 

 

تكون عند أدنى حد ممكن ومناسب إلبداء رأي سليم في القوائم  إن مخاطر التدقيق يجب أن   .1
 المالية وقد يتم تقدير الخطر بصورة كمية و ير كمية. 

 جاء ترتيب مخاطر التدقيق في المرتبة األولى من حيث التأثير على عملية التدقيق.  .2
تخ يض مخاطر   االهتمام بتحليل البيانات التي توفرها التقارير الدورية لدى المدققين يسهم في .3

 الرقابة. 
هناك علقة ارتباط معنوية قوية بين اساليب تخ يض المخاطر الضمنية ومخاطر الرقابة وبين   .4

 مراحل عملية التدقيق مما يؤكد امكانية تخ يض هذه المخاطر باستخدام هذه االساليب.
المدقق   .5 استخدام  االصطناعيةان  العصبية  ف  للشبكات  اإلحصائية  العينة  أن  فضلا عن  يمكن 

 يخفض مخاطر االكتشاف إلى أدنى مستوى مقبول.
االساليب   .6 المدقق على  اعتماد  الحديثةان  اختيار باإل   اإلحصائية  الشخصي في  لحكمه  ضافة 

 العينة يمكنه من اختيار عينة تمثل المجتمع الذي اخذت منه. 
ن عملية تحديد مخاطر التدقيق باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية تساعد المدقق في إ .7

ي الفني المحايد حول عدالة القوائم  أبداء الر إ وصوالا الى    انجاز مهام التدقيق بشكل سليم وكفوء
 المالية.

الشبكا .8 التقليدية حيث ان أسلوب  الطرق  العصبية االصطناعية على  الشبكات  ت تفوق طريقة 
 العصبية تعد من أفضل األساليب في استخداماتها في عملية التدقيق.
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 التوصيات ثانياا: 

 

وبقواعد السلوك المهني والمحافظة على االستقللية    عاماا   التمسك بمعايير التدقيق المقبولة قبوالا  .1
 وبذل العناية المهنية الكافية.

كثر دقة من األسلوب أن ذلك  أ ذ ثبت  إ استخدام الشبكات العصبية في تحديد مخاطر التدقيق   .2
 اليدوي 

في   .3 والتوسع  المخاطر  لتقليل  الداخلية  نظمها  تطور  أن  االقتصادية  الوحدات  الباحث  يوصي 
 اإلفصاب عن طريق توفير معلومات للمخاطر الداخلية.

تكثيف الدراسات والبحوث العلمية الهادفة الى تقدير مخاطر التدقيق ومكوناتها، حيث أن هذه  .4
 بمخاطر التدقيق وكي ية تقديرها.  اا خاص اا ن تشكل معيار أالدراسات يمكن 

عملية التدقيق من خلل عقد    تطوير مهارات مدققي الحسابات الستخدام األساليب الحديثة في  .5
 الدورات التدريبية وتطبيق المعايير الدولية في عمله من أجل النهوض بمهنة التدقيق.

قيام الجامعات والمنظمات بتنظيم دورات وورش عمل لمدقق الحسابات إلعطاء مخاطر التدقيق  .6
 ومنعكساتها على الرأي الفني للمدقق. 

باعتماد التقنيات الحديثة ومنها تقنية الشبكات العصبية    الحسابات   و ن يقوم مدقق أمن الضروري   .7
االصطناعية كمنهج وأسلوب معتمد عند قيامهم بعملية التدقيق وتحديد المخاطر حيث توفر هذه  

 التقنية دليل اثبات أكثر مصداقية وتعزيز من النتائج التي يعتمد عليها مدققي الحسابات.
الضروري   .8 برنامج  أمن  تدريس  يتم  في    Spssن  االصطناعية  العصبية  الشبكات  وخاصة 

 بدالا من الطرق اإلحصائية التقليدية.  اا معتمد  اا احصائي  اا الجامعات والمعاهد واعتباره منهج
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 المصادرقائمة 

 المصادر باللغة العربية 

 النشرات الرسمية أوالا: الوثائق و 

(: دراسة وتقويم نظام  4)، دليل تدقيق رقم 2000مجلس المعايير المحاسبية والرقابية،  .1
  .، جمهورية العراقالرقابة الداخلية

: األهداف العامة لمراجع الحسابات  (200معيار رقم )، 2015االتحاد الدولي للمحاسبين،   .2
 .المستقل واجراء مراجعه الحسابات وفقا للمعايير الدولية لمراجعه الحسابات"

 :طاريح: الرسائل واألثانياا 
، استخدام الطرق اإلحصائية في التنبؤ بأسعار الذهب  2015فتحي سالم،  أبو عابدة، ألفت   .1

  زة.    –، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة االزهر   ير منشورة  العالمية، رسالة ماجستير
دربال،   .2 النماذل  2014أمينة،  باستعمال  العربية  المالية  األسواق  بمؤشرات  التنبؤ  محاولة   ،

، كلية العلوم  ير منشورة  مؤشر سوق دبي المالي(، أطروحة دكتوراه   القياسية )دراسة حالة
 االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة ابي بكر بلقايد. 

، مةةةةةدى اسةةةةةتخدام اإلجةةةةةراءات التحليليةةةةةة فةةةةةي الةةةةةتحكم فةةةةةي مخةةةةةاطر 2017ايمةةةةةان، عميةةةةةرش، .3
 دكتةةةةةةوراه  وفرنسةةةةةةاة، أطروحةةةةةةةالتةةةةةةدقيق الخةةةةةةارجي ةدراسةةةةةةة مقارنةةةةةةة بةةةةةةين كةةةةةةل مةةةةةةن الجزائةةةةةةر 

، كليةةةةةةةة العلةةةةةةةوم االقتصةةةةةةةادية والتجاريةةةةةةةة وعلةةةةةةةوم التسةةةةةةةيير، جامعةةةةةةةة فرحةةةةةةةات  يةةةةةةةر منشةةةةةةةورة
 ة.01عباس ةسطيف

، استكشاف طبيعة العلقة بين عناصر المنظمات  2017الحجال، حسنين عماد عبد الصمد،   .4
نك لبنان والمهجر(، الذكية والمعرفة االلكترونية باستخدام الشبكات العصبونية )دراسة حالة ب

 ، كلية االعمال، جامعة الشرق األوسط.  ير منشورة  رسالة ماجستير
كردودي،   .5 في ظل 2015سهام،  التدقيق  عملية  أداء  تحسين  في  التحليلية  المراجعة  دور   ،

  استخدام تكنولوجيا المعلومات )دراسة حالة مركب تكرير الملح لوطاية بسكرة(، أطروحة دكتوراه 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة محمد خيضر بسكرة.  ،  ير منشورة

عايش،   .6 هشام  فادي  رسالة 2014سالم،  قطاع  زة،  في  الجريمة  بمعدالت  التنبؤ  طرق   ،
  زة.   –، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة االزهر  ير منشورة ماجستير
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ليليةةةةةةة للمةةةةةةدقق الخةةةةةةارجي ، تقةةةةةةويم اإلجةةةةةةراءات التح2007السةةةةةةبعاوي، منةةةةةةال نةةةةةةاجي صةةةةةةالح،  .7
 يةةةةةةةر رسةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةتير  فةةةةةةةي تقليةةةةةةةل مخةةةةةةةاطر التةةةةةةةدقيق بةةةةةةةالتطبيق علةةةةةةةى محافظةةةةةةةة نينةةةةةةةوى 

 ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل.منشورة
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Abstract 

This study was mainly intended to demonstrate the importance of using 

artificial neural networks in determining the risks of auditing to achieve this. 

The risks of auditing and neural networks in all respects have been studied, 

and a knowledge framework has been formed on the basis of the objective of 

this study where the descriptive and analytical approaches have been relied 

upon By utilizing the data collected from the Unit's sample study (Federal 

Financial Supervisory office) and access to research, books, letters, messages 

and previous studies. 

The study also sought to address the problem of the lack of a scientific method 

to determine the risk of auditing as determined by relying on the personal 

discretion of the auditor. 

To address this problem, the study included a basic premise: 

The reliance of the auditor on neural networks in determining the risk of 

auditing leads to the provision of a rigorous scientific method that enhances 

confidence in the profession. 

For the purpose of reaching the objectives of the study, an Excel program was 

used in the design of the audit Risk program and the SPSS program was used 

through artificial neural networks to identify audit risks. 

The study was divided into four chapters. Chapter I dealt with the 

methodology of the study, and the second chapter was devoted to the 

conceptual framework of audit risks, while the third chapter was devoted to 

the use of neural networks in the field of auditing, where the third section of 

chapter III dealt with the practical aspect, and the study concluded by 
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separating it The fourth, which contained both conclusions and 

recommendations. 

The most important findings of the study are: 

 1. The process of identifying the risk of auditing using artificial neural 

networks helps the auditor to perform the audit functions properly and 

effectively, leading to a neutral technical opinion on the fairness of the 

financial statements. 

2. The method of artificial neural networks is superior to traditional methods, 

as the method of neural networks is one of the best methods in their use in the 

process of auditing. 
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