
دليل تحليل البيانات

مجموعة عمل تدقيق تكنولوجيا المعلومات
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لماذا؟: عمليات تحليل البيانات
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:يشمل الدليل

تعريفات تفصيلية•

مهام أساسية•

البياناتتحليلعمليةمراحل•

إعداد البيانات•

النموذج ونشرهانشاء•

التحليل الذكي لألعمال•

عمليات التحليل في التدقيق•



الهدفعلىالقائمالنهج–CAATsالمحاور التي تتجاوز استخدام تقنيات التدقيق باستخدام الحاسوب 

المراجع* •

الستخراجالصناعةعبرقياسيةمليةع•
CRISP –DMالبيانات

DQمختبر الحصول على البيانات •

MSالبياناتعلومحياةدورة•

المهام األولية      

الخوارزميةالسؤال الهادفيحدد •
مصدر البياناتتحديد •

عملية تحليل البيانات•

تراجع-كم؟ 

فئات-أي مجموعة ؟ 

اكتشاف الخلل-هل يكون هذا األمر غريبا؟ 
الترابط-يؤخذ بعين االعتبار؟ أنيجبخيارأي

البياناتجاهزية

إنشاء أسس التحليل

نشر التحليالت

التحليل الذكي لألعمال

ياناتلعملية تحليل البكنتيجةالهدفالسؤالاكتشاف•

وفياتأنيظهر التحليل الذكي لألعمالقد. بمعنى•

COVIDيرةالفقالبلدانفيأقلتكونقدمليونلكل

بيلسعلىالمرتبطالسببيبالعامليتعلقسؤاالا يثير

إلخبالعدوى،اإلصابةمعدلالسكانية،التركيبةالمثال



The Data 
Analytics 
process



البياناتجاهزية

تحديد مصدر البيانات•

الحصول على البيانات•
نوع البيانات•

طريقة الوصول إلى البيانات•

استخراج البيانات•

تطهير البيانات•
بيانات غير صحيحة أو تالفة أو مفقودة مع أمثلة •

نقل البيانات•

التحقق من مجاميع التحكم وأطوال السلسلة وما إلى ذلك •

قد تكون نسبة كبيرة من بيانات الجهات الخارجية من هذا النوع



ليل التحليالت والتح
عمال لألالذكي 

النماذج والتصور



نماذج التحليل



كيف؟: عمليات تحليل البيانات

تكوين عمليات التحليل نشر عمليات التحليل       





ذكــــاء العمــــل

كيمفاهيم التصوير المرئي الدينامي•

بعد النظر وحسن التمييز•

وماتأنواع التصوير الديناميكي للمعل•
مخططات الشبكة•

المجموعات•

أمثلة أخرى•



متــــــى يتم استخــــدام التدقيــــــــــــــق؟



تدقيقعمليات تحليل البيانات في عملية ال

التخطيط الشامل ملشاركة مؤسسة فهم تخطيط•
والضوابط الداخلية وفاعلية الضوابط

الفحص الجوهري واألساس ي•
دلغرض التأكي-تحديد املواد والفقرات عالية الخطورة•
فهم عالقات وصفقات الطرف املعني•
تحديد األحداث الجوهرية الالحقة•
الخ...تقييم مخزون املعلومات•

ديةالبيانات االستكشافية مقابل اإلجراءات التأكي•
استخدام حاالت تعتمد على أسئلة التدقيق وأهدافه •

املوضوعية
تحديد الصفات والخصائص الرئيسية لفئة محددة من•

الخ...الصفقات

مليات صلة املعلومات باملوضوع ومصداقيتها ونتائج ع•
.التحليل



تحليل البيانات في 
التدقيق

تجربة الجهاز الرقابي الندونيسيا

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND
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ربنا في املجالجات:تحليل البيانات 
تحديد وتصنيف األشخاص ذوي السمات المتشابهة

سخ ن"ة عبر خلصاملستقاعدة بيانات املواطنين
"قاعدة البيانات

البيانات املنظمة •
عمليات التحليل غير الخاضعة لإلشراف 

التصنيف بفئات
التكرار 

مؤشر التشابه
ماليين الفئات تحوي أفرادا ذوي عالمات إسناد على 

85صعيد التشابه بنسبة اكبر من  %





1111111203750001: الرقم التعريفي
صوفيا: االسم

انثى: الجنس

12/3/1975: تاريخ الميالد

جنكل: االماسم 

صامويل: االباسم 

43%
غير مصنفة

91%
2الفئة 

2222221203750001: الرقم التعريفي
(بتفخيم الفاء)صوفيا : االسم

انثى: الجنس

12/3/1975: تاريخ الميالد

جنكل: االماسم 

صامويل:االباسم 

97%
1الفئة 

درجة التماثل درجة التماثل درجة التماثل

من واقع خبراتنا: تحليل البيانات

3333331203750001 :الرقم التعريفي
بارفاتي: االسم

انثى: الجنس
12/3/1975: تاريخ امليالد

جوين: االماسم 
ايدغارد: االباسم 

4444441203750001 :الرقم التعريفي
بارواتي: االسم

انثى: الجنس
12/3/1975: تاريخ امليالد

جوين: االماسم 
ايدغارد:االباسم 

2222221203750001 :الرقم التعريفي
بارفيتي: االسم

انثى: الجنس
12/3/1975: تاريخ امليالد

جوين: االماسم 
ايدغارد:االباسم 

ابل
3131311203750001 :الرقم التعريفي

اورانج: االسم

انثى: الجنس

12/3/1975: تاريخ الميالد

جنكل: االماسم 

صامويل:االباسم 

6666661203750001 :الرقم التعريفي

ابل: االسم

انثى: الجنس

12/3/1975: تاريخ الميالد

كاناي: االماسم 

صامويل: االباسم 



االلتزام حول نظام الكتالوج االلكتروني الوطنيرقابة 

من واقع خبرتنا: تحليل البيانات

ج املحدد ملنصة الكتالو ضمان أن السعر الحكومي
اقع التجا رة االلكتروني هو ارخص من السعر على مو

االلكترونية لتجار التجزئة
رونيةسعر التجزئة على موقع البائع للتجارة االلكت

كشط صفحات الويب)تم الحصول عليه من خالل 
Web Scraping )أي استخالص الويب

بيانات غير مهيكلة•
الفئة•

سعر التجزئة= ‹السعر الحكومي : 1الفئة •

سعر التجزئة›السعر الحكومي : 2الفئة •

تضم أالف السلع1الفئة 



من واقع تجربتنا: تحليل البيانات

استخراج البيانات اإللكترونية بصفة آلّية•



حول البيانات المالية للحكومةةالماليالرقابة 

من واقع تجربتنا: تحليل البيانات

فهم سلوك اإلنفاق الحكومي

قاعدة البيانات "عبر املستحصلةمعامالت اإلنفاق الحكومي 
"املستنسخة

البيانات املنظمة

عمليات التحليل غير الخاضعة لإلشراف*

(Forecasting)اإلشراق-

التنبؤ-

منتظم حول اإلنفاق الحكومي في فترات معينةنمط غير .



19كوفيدتدقيق شامل للتعامل مع 

من واقع تجربتنا: تحليل البيانات

 وفيدبكالكشف عن نمط تدفق األموال املتعلقة
19

تجميع الحكومة املحلية على أساس عدة متغيرات

نسخ " معامالت اإلنفاق الحكومي التي تم الحصول عليها من خالل 
"قاعدة البيانات

البيانات املنظمة

لإلشرافالتحليالت الغير خاضعة *

لتصنيف بالفئاتا*

املجموعات * 

 النمطoلتدفق املال

دقق فئات على صعيد الحكومة املحلية والتي تساعد امل
على تحديد عينات التدقيق



؟ حدوثهايةكيف: تحليل البيانات



كيف؟ : تحليل البيانات



التحدّي: تحليل البيانات

ةالخصوصي   التعاون
القدرة على 
ل  التحم 

التأمين



شكرا لكم


