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 ذاو االجشاءاخ انتحهيهيحامنٌرج مقرتح نتطٌيش عمهيح انتذقيق عهى انثياناخ انضخمح تاستخ

 ًاسهٌب انتنقية يف انثياناخ

 
 تػؾفر عػ  كفػ  .معقشػ  مدػلل  فػ  الستتحػ  البيتنػتت كجػؾدة كسيػ  عمػ  تعتسػم التػمقق  خػممتت دقػ  أف السعركؼ مؽ

 اسػتالبلليت السسكػؽ مػؽ بتسػتسرار  تتظػؾر التػ  كالتقشيػتت كاآلالت البذػر قبػ  مؽ إنذتؤىت يتؼ الت  الزخس  البيتنتت
 البيتنػتت بكسيػ  ليدػ  العبػرة فػنف ذلػػ  مػؽ الػرمؼ البيتنػتت  عمػ  عمػؼ بتسػتخماـ تحمقميػت طريػ  عػؽ مشيت كاالستفتدة
 .أيزت مشيت نتعمسو أف يسكؽ بست كلكؽ فقط  الستؾفرة
 تالبيتنت كعمؼ الزخس  البيتنتت تقشيتت دمج بلف تقر الت  األكتديسي  األبحتث مؽ العميم نذر تؼ   2015 عتـ مشذ
 التمقق  جؾدة بتحدقؽ تتسث  السكتدب  السزايت بذك  كبقر كمؽ السمقققؽ عس  طريق  سيالقر التمقق  خممتت تقميؼ ف 

 ضػسؽ مسكػؽ كق  أقرب ف  العسق  بيتنتت تحمق  خبلؿ مؽ صم  أكثر تمقق  أدل  تقميؼ مؽ السمقققؽ تسكقؽ خبلؿ
 إلػ  السشتسػب   بتإلضػتف  التػمقق  نيج لتخريص السدتخمم  البيتنتت طبيع  االعتبتر ف  األخذ مع التمقق   عسمي 
 السسكؽ كمؽ  .فقط عقش  مؽ بمالا  الستؾفرة البيتنتت جسيع عم  التحمق  إجراء مؽ السمقققؽ البيتنتت عمؼ يسّكؽ ذلػ 
 لبيتنتتا ضسؽ كالتقمبتت األنستط ككذف الذتذة  الحتالت لتحميم كمدتسر ديشتميك  بذك  اإلجراءات ىذه مث  تشفقذ

 .كأدلتو التمقق  جؾدة تحدق  كبتلتتل  السحتسم  السختطر اكتذتؼ مؽ السمقققؽ يسّكؽ مست السدتخمم  
 عسميػ  فػ  الستليػ  مقػر البيتنػتت دمػج عمػ  القػمرة خػبلؿ مػؽ أفزػ  نحػؾ عمػ  التػمقق  عسميػ  كست يسكؽ مؽ تخظيط

  .السدتسرة السختكؼ تحمق  أك التققيؼ مث  الحكؼ ظمبتت الت  التمقق  مجتالت كفتءة زيتدة ذلػ  عم  عبلكة التحمق 
 -مسا سبق  كلبمػغ هحا البحث غايته فقج اشتسل عمى السباحث االتية :

البحػػ     فرضػػيالبحػػ   أىػػماؼ البحػػ   أىسيػػ  البحػػ   مذػكم  كتتزػػسؽ    مشهجيػػة البحػػث: -السبحػػث االكؿ.1
 البح   فزبلا عؽ مخظط البح ( استلقب جسع البيتنتت  الحمكد الزمتني  كالسكتني  /عقش  

: كيتزػػسؽ  الجتنػػب الشغػػرا لمبيتنػػتت الزػػخس   كاالجػػراءات التحمقميػػ  فػػ   الجا ػػا الشطػػخ   -السبحػػث النػػا  .2
  تخظيط عسمي  التمقق  كتشفقذىت  كاسمؾب التشققب ف  البيتنتت كادكاتو(

اجػراءات التػمقق  بتسػتخماـ اسػمؾب كيتزسؽ  نبذة تعريفي  عؽ الذرك    الجا ا التصبيق  : -السبحث النالث .3
بتلتشققب عؽ البيتنتت السدتشم ال  االجراءات التحمقمي  لبعض الحدتبتت الؾاردة ف  القؾائؼ الستلي  لمذرك  عقش  

 البح  كالت  تتزسؽ بيتنتت ضخس ( 
  االستشتتجتت كالتؾصيتت  السبحث الخابع :.4

 الباحثان                                                                                                                                   
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 الكلمات املفتاحية : عملية التدقيق، البيانات الضخمة، االجراءات التحليلية، اسلوب التنقيب يف البيانات
 

 املستخهص
ذج مقترح لتظؾير عسمي  التمقق  ف  ع  بقئ  يدع  البح  مؽ خبلؿ جتنبي  الشغرا كالعسم  ال  تقميؼ نسؾ 

التكشؾلؾجيت الحميث  كالبيتنتت الزخس  كذلػ مؽ خبلؿ تؾضيح دكر االجراءات التحمقمي  كأسمؾب التشققب ف  البيتنتت 
  ف  تظؾير عسمي  التمقق  عم  البيتنتت الزخس  

  كأسػمؾب التشققػب ف  البيتنتت عشم اجراء " يؤدا استخماـ االجراءات التحمقميكيرتكز البح  عم  فرضي  مفتدىت 
 عسمي  التمقق  عم  البيتنتت الزخس  ال  تحدقؽ جؾدة عسمي  التمقق "  

كقم اعتسم البتحثتف ف  مشتقذ  االطتر الشغرا لمبح  عم  مت متؾفر مؽ كتب كرستئ  عربي  كاجشبي  كمقتالت ف  
كالؾثتئ  الرسسي  مؾضؾع البح  مع االستعتن  بتلبحؾث  المكريتت ذات الرم   فزبُل عؽ القؾانقؽ كالتذريعتت

فيست تشتكؿ الجتنب التظبيق  التظبيق  كالمراستت السشذؾرة عم  الذبك  المكلي   االنترن (   فيست تشتكؿ الجتنب 
ققب محؾريؽ تزسؽ اكليست نبذة تعريفي  عؽ الذرك  عقش  البح  بقشست تشتكؿ السحؾر االخر اثر استخماـ اسمؾب التش

 عؽ البيتنتت ف  بقئ  البيتنتت الزخس  كالسدتشم ال  االجراءات التحمقمي  مع عرض نتتئج التظبق   
 

 كقج تػصل الباحناف الى جسمة مغ االستشتاجات مغ ابخزها :
ف  ع  كجؾد كسيتت ضخس  مؽ البيتنتت السخزن  فػ  قؾاعػم البيتنػتت  كمخػتزف البيتنػتت ازدادت الحتجػ  إلػ   ٔ

دكات تستػػتز بػػػتلقؾة لتحمقػػػ  البيتنػػتت كاسػػتخراج السعمؾمػػتت كالسعػػترؼ مشيػػت  مػػؽ ىشػػت عيػػر مػػػت يػػػدس  تظػػؾير أ
 بتلتشققب ف  البيتنتت كتقشي  تيمؼ إل  استخراج السعرف  مؽ كسيتت ىتئمػ  مؽ البيتنتت 

سػػمق  تيػػمؼ عسميػػ  تحمقػػ  البيتنػػتت الزػػخس  الػػ  اسػػتخبلص اسػػتشتتجتت ذات معشػػ   كىػػ  عسميػػتت يقػػـؾ ال ٕ
الخػترج  فقيػت بفحػص البيتنػتت الزػخس  كتحؾيميػت كنسػذجتيت الكتذػتؼ السعمؾمػتت كاالنسػتط السفقػمة كايرػػتليت 
كاقتػػراح االسػػتشتتجتت كدعػػؼ اتخػػتذ القػػرارات  كاسػػتخماـ البيتنػػتت الزػػخس  لمتحمػػيبلت الستقممػػ  فػػ  العميػػم مػػؽ 

 السجتالت 
اذ  ممخػػص قتعػػمة البيتنػػتت السعػػمة مػػؽ قبػػ  البتحثػػتف عػػمـ مظتبقػػ  كمفػػ  السؾجػػؾدات السزػػتف  خػػبلؿ الدػػش  مػػع ٖ

يسث  الفرؽ الغتىر ف  السؾجؾدات الثتبت  السزتف  ىؾ كمف  االبتر السزتف  مؽ السؾازن  االستثستري   السؾازن  
  العتم ( بؾاسظ  عقؾد ختص  لؼ تمخ  ضسؽ سجبلت السذال 

 كسا عخض الباحناف مجسػعة مغ التػصيات مغ اهسها :
يذػػػتس  عمػػػ  خظػػػؾات كاضػػػح  كمحػػػمدة حػػػؾؿ اليػػػ  تشفقػػػذ  لسػػػمقق  الحدػػػتبتتمػػػ  كضػػػع دلقػػػ  عسمػػػ  العسػػػ  ع ٔ

  لتحمق  البيتنتت الزخس البيتنتت  االجراءات التحمقمي  كاسمؾب التشققب ف  اجراءات التمقق  بتالعتستد عم 
 تحمي  السعتيقر المكلي  لمسدتعمة ف  التعتم  مع البيتنتت الزخس  كتمقيقيت  ٕ
الذػػرك  عمػػ  قتعػػمة بيتنػػتت كتظؾيرىػػت لمدػػيظرة عمػػ  السؾجػػؾدات الثتبتػػ  بتالعتسػػتد عمػػ  الجػػرد الفعمػػ   اعتسػػتد ٖ

 لمتحق  مؽ الؾجؾد 



 

 4 

 املثحث االًل
 منيجيح انثحث

Research Methodology 
 

 العمسيػ  كالظريقػ  تفالبتحثػ اختػتره الػذا العمسػ  السدػتر تحػمد التػ  لػ األك  الخظػؾة البحػ  مشيجيػ  تعػم        
 كاستعراض كأىمافو البح  أىسي  تتزسؽ ككذلػ أبعتدىت  كتحميم البح  مذكم  نتشتكؿ عؽ طريقيت الت  السشغس 
 كأسػتلقب كالزمتنيػ  السكتنيػ  الحػمكد تحميػم ثػؼ تحكيقيػت السظمػؾب األىػماؼ الػ  كصػؾالا  استخمم  الت  الفرضيتت

  إعماده ف  تدتعس  الت  كالسعمؾمتت البيتنتت جسع
 

 Research problemمشكهح انثحث   -الًاً
تظػؾراا كبقػراا كمتدػػترعتا فػ  عػ  التظػؾر فػ  مجػػتؿ التكشؾلؾجيػت السدػتخمم  فػ  األعسػتؿ مسػػت أد   العػتلؼشػيم      

رت أنػػؾاع جميػػمة مػػؽ مخػػتطر األعسػػتؿ الػػ  تعػػرض السؤسدػػتت كالجيػػتت التجتريػػ  لسعؾقػػتت مقػػر تقمقميػػ  كسػػت عيػػ
 عسمي  التمقق  تحميتت جميمة كمدتسرة ل االستراتيجي  كالتذالقمي  كأصبح  ىذه السعؾقتت تذك  مشيت

فػ  عػ  ىػذا التظػؾر كاالبتكػتر تؾجػب عمػ  ك  .التالققرات الكبقرة متسثم  بعتممقؽ ميسقؽ كىست البيتنػتت كالتكشؾلؾجيػت
بتلكفػتءة  كالفعتليػػ   تػػمقق أسػتلقب جميػمة تدػػتعم فػ  أداء عسميػ  التالققػرات بتتخػػتذ ال ؾاكػػب ىػذهتأف  عسميػ  التػمقق 
نفدػو أمػتـ  سػمق يتشتسػب مػع ىػذه التظػؾرات حقػ  يجػػم ال بسػت االداء السيشػ  لمسػمقققؽالبم مؽ تظؾير ك السشتسب    

الشقػػتط السسقػػزة فػػ   حجػػؼ كبقػػر مػػؽ البيتنػػتت  يحتػػتج معيػػت إلػػ  اإلجتبػػ  عمػػ  بعػػض التدػػتؤالت مثػػ  كيفيػػ  تحميػػم
 البيتنتت؟  ككيفي  تحمق  البيتنتت ف  فترة زمشي  معقؾل ؟  

الكػؼ التعتمػ  مػع  سكشيػت مػؽت كمتظػػؾر هجميػػم تلقبأسػ ايجػتد إلػ  عسميػ  التػمقق   فػ  حتجػ ًتتمثم مشكهح انثحثث 

مػػؽ االجػػراءات سػػتفتدة كاال الزػػخس  فػػػ  مػػػدتؾدعتت البيتنػػػتت اليتئػػ  مػػؽ البيتنػػتت التػػ  يجػػر  إنتتجيػػت كتخزيشيػػت 
 لتمقق  كبست يحق  الجؾدة السظمؾب  ف  تظؾير عسمي  ا التحمقمي  كاسمؾب التشققب ف  البيتنتت

 Research Objectives   ف انثحثاىذأ -ثانياً
ف  ع  بقئػ   عسمي  التمقق تقميؼ نسؾذج مقترح لتظؾير  ال  كالعسم  الشغرا  جتنبي  خبلؿ مؽ البح  دع ي     
أسػػمؾب التشققػػب فػػ  ك  االجػػراءات التحمقميػػ  كالبيتنػػتت الزػػخس  كذلػػػ مػػؽ خػػبلؿ تؾضػػيح دكر لؾجيػػت الحميثػػ التكشؾ 

 :كذلػ مؽ خبلؿ ف  تظؾير عسمي  التمقق  عم  البيتنتت الزخس البيتنتت 
 التعريف بعسمي  التمقق  كمفيـؾ كاىسي  اإلجراءات التحمقمي  كمت تتظمبو مؽ خظؾات تشفقذي    ٔ
 . البيتنتت ف  التشققب أستلقبكأنؾاع كنستذج  لي تالتعرؼ عم  م  ٕ
  تحميم السفتليؼ الشغري  الستعمق  بتلبيتنتت الزخس   ٖ
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تقميؼ نتتئج التمقق  السدػتشم الػ  اسػمؾب التشققػب عػؽ البيتنػتت كاالجػراءات التحمقميػ  بيػمؼ تظػؾير العسػ    ٗ
 .الرقتب  السدتشم ال  تكشمؾجيت السعمؾمتت كبست يحق  ىمؼ التمقق 

 

 Research Importance  أمهيح انثحث -ثانثاً
أحػػػمث  التظػػػؾرات الدػػػريع  كالستبلحقػػػ  فػػػ  تقشيػػػتت كتكشؾلؾجيػػػت السعمؾمػػػتت كاالترػػػتالت ثػػػؾرة بيتنػػػتت كبقػػػرة      

مبتشػر كمقػر مبتشػر عمػ  مشغسػتت األعسػتؿ العتمػ  كالختصػ   كمػع تشػؾع كتزايػم حجػؼ  كضخس   كالت  ليػت تػلثقر
األمػر نفدػيت امػتـ مدػؤكلي  كبقػرة  الؾقػ  الحتضػر كجػمت ميشػ  التػمقق   معيت الذػركتت فػ  البيتنتت الت  تتعتم 

مػ  تدػتعم عؾا تظػؾير االسػتلقب كالتقشيػتت السدػتخمم  فػ  عسميػ  التػمقق  عمػ  ىػذه البيتنػتت كايجػتدالذا يتظمػب 
 عم  تحقق  جؾدة التمقق  

ىػؾ تظػؾير عسميػ  التػمقق  عمػ  البيتنػتت الزػخس  كتلت  أىسي  ىذا البح  ف  انو تشتكؿ مؾضػؾع ميػؼ كحػمي  ك  
بتستخماـ االجراءات التحمقميػ  كاسػمؾب التشققػب فػ  البيتنػتت كعػرض نتػتئج التػمقق  لمسدػتىس  فػ  ردـ الفجػؾة بػقؽ 

 عسميتت التمقق  كتظؾرات تكشمؾجيت السعمؾمتت السدتشمة ال  حجؼ السعتمبلت كبست يحق  جؾدة التمقق   
 

 :  Research hypotheseثحثان حفشضي -ساتعاً

 البح  بتالت :  تتجم  فرضي 
  البيتنػتت عشػم أسػػمؾب التشققػػب فػاالجراءات التحمقميػ  ك استخماـ  مفتدىت " يؤدا  أستسي ي يقؾـ البح  عم  فرض

 .اجراء عسمي  التمقق  عم  البيتنتت الزخس  ال  تحدقؽ جؾدة عسمي  التمقق " 

 Research style  أسهٌب انثحث -خامساً
 -أستشم البح  إل  مشيجقؽ لتحقق  أىمافو:

السػػػشيج االسػػػتقرائ  عػػػؽ طريػػػ  الكتػػػب كالرسػػػتئ  كالػػػمكريتت كالذػػػبك  المكليػػػ  لمسعمؾمػػػتت  االنترنػػػ ( لتالظيػػػ    ٔ
 الجتنب الشغرا لمبح  

 عؽ طري  تذالق  البيتنتت الت  حر  عمقيت البتحثتف كاستشتتج كعرضاالستشتتج  السشيج الؾصف  التحمقم    ٕ
 ( نتتئج المراس  كتحمقميت ف  شرك  نفط الؾسط  عقش  البح 

 Research limits   حذًد انثحث -سادساً
 

 الحمكد السكتني  : شرك  نفط الؾسط كى  احم  تذكيبلت كزارة الشفط    ٔ
   ٕ٘ٔٓالحمكد الزمتني : تمقق  البيتنتت الستلي  لذرك  نفط الؾسط لمدش  الستلي  /  ٕ
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 Information& Data Collection Procedures  البيانات والمعلومات  أساليب جمع  -سابعا  

 الجانب النظري .1

 :-اآلتي  ف  جسع البيتنتتالبح  عم  السرتدر  أعتسم
 التذريعتت كالقؾانقؽ كاألنغس  كالتعميستت ذات الرم    أ 

 كاألجشبي  العراقي  كالعربي   الكتب  ب 

 كالبحؾث السقتالت كالمكريتت   ج 

 االنترن ( سعمؾمتت   الذبك  المكلي  لم  د 

 
 

 الجانب العملي .2

 تؼ جسع البيتنتت مؽ الذرك  مؽ خبلؿ الحرؾؿ عم  قؾاعم بيتنتت بسدتؾيقؽ كىست :

 العتـ لمذرك  مظتبق  لمبيتنتت الستلي  السرتدؽ عمقيت  لؤلستتذقؾاعم بيتنتت متلي  تتزسؽ قتعمة الكتركني    أ 

مات كالتػػػ  تػػػؼ تذػػػالقميت مػػػؽ قبػػػ  البتحثػػػتف لتحققػػػ  اىػػػماؼ قتعػػػمة بيتنػػػتت لمسؾجػػػؾدات الثتبتػػػ  كاالبػػػتر كالسعػػػ  ب 
 البح  
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ى(1ذكلى)
ىالبحثىمخطط

ى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 السرمر: مؽ اعماد البتحثتف

 

 
 
 
 

 

 مخططىالبحث

االولىالمبحث  
 منكجوظىالبحث
 ودراداتىدابقظ

 المبحثىالثاني
نبىالنظريالجا  

 للبحث
 

 المبحثىالثالث
الجانبى

 التطبوقيىللبحث

الرابعىالمبحث  
 االدتنتاجاتى
 والتوصوات

منكجوظى
 البحث

 مذكلظىالبحث
 اهموظىالبحث
 اهدافىالبحث
 فرضوظىالبحث

 

الجانبىالنظريى
 للبواناتىالضخمظ

االجراءاتىالتحلولوظى
فيىتخطوطىرملوظى
 التدقوقىوتنفوذها

 ادلوبىالتنقوبىفيىالبواناتىوأدواته

 تطروفوظ نبذة
 رنىرونظىالبحث

االنموذجىالمقترحى
ملوظىلتطوورىر

 التدقوق

االنموذجىتطبوقى
 المقترح

 االدتنتاجات

 التوصوات
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 االول اجلزء 

 انات الضخمةاجلانة النظري للبي
 

 شػػيم العػػتلؼ فػػ  الدػػشؾات الستضػػي  انفجػػترا فػػ  كسيػػ  البيتنػػتت الرقسيػػ  الستتحػػ  عبػػر االقسػػتر الرػػشت ي  كمختمػػف
 قشػػؾات التؾاصػػ   كنغػػرا لثػػؾرة الرقسشػػ  التػػ  نذػػظ  بفعػػ  أجيػػزة ذات كفػػتءة عتليػػ  كسػػعر مػػشخفض  ارتفػػع حجػػؼ

 ظؾفػػتف بيتنػػتت سػػس  بتلبيتنػػتت الزػػخس   بػػمأ البػػتحثؾف البيتنػػتت الستتحػػ  عبػػر العػػتلؼ  أشػػتر إليػػو الستخررػػؾف ب
كاالحرتئقؾف ف  كضع كيفيتت لبلستفتدة مػؽ البيتنػتت الزػخس  السحرػ  عمقيػت لتحدػقؽ حيػتة اإلندػتف  بسعشػ  
التفكقر ف  استالبلليت  كبتلفع   طتؿ تلثقر البيتنتت الزخس  شػت  السجػتالت  إذ تػؼ تحمقػ  البيتنػتت التػ  تتيحيػت 

يتنتت كتحؾيميت إل  معمؾمتت لمحرؾؿ عم  ترؾرات كأفكتر جميمة تفقم األفػراد كالسؤسدػتت فػ  تحدػقؽ قؾاعم الب
اقترػػػتديتت السجتسعػػػتت  تحققػػػ  التشتفدػػػي   الحفػػػتل عمػػػ  البقئػػػ  كالرػػػح   حستيػػػ  السجتسػػػع كتمبيػػػ  الحتجيػػػتت  

تقب  القريػػػب أف تحدػػػؽ كتحدػػػقؽ مدػػػتؾ  السغيذػػػ  كمقرىػػػت  ككشتيجػػػ  لػػػذلػ  يسكػػػؽ لمبيتنػػػتت الزػػػخس  فػػػ  السدػػػ
سػػقتؼ التظػػرؽ الػػ  السحػػتكر  البيتنػػتت الزػػخس كبيػػمؼ التعػػرؼ عمػػ   الديتسػػتت الحكؾميػػ  عتمػػ  كالعربيػػ  ختصػػ  

 االتي  عؽ طري  ىذا السبح  :
 

  نذلة البيتنتت الزخس 
 البيتنتت الزخس   كتعريف مفيؾـ 
  أسبتب عيؾر كانتذتر مرظمح البيتنتت الزخس 
 كمرتدرىتأنؾاع البيتنتت الزخس   
   البيتنتت الزخس   تؾاجوالتحميتت الت 
  اثر استخماـ البيتنتت الزخس  عم  ميش  السحتسب  كالسراجع. 
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  ذأة البيا ات الزخسة -1
إف السرػػمر األستسػػ  لمبيتنػػتت ىػػؾ االندػػتف الػػذا يقػػـؾ بتجسيػػع البيتنػػتت مػػؽ خػػبلؿ مذػػتىماتو كمبلحغتتػػو       

حػػػيط بػػو سػػؾاء االجتسػػػتع  أك الظبيعػػ   أك االقترػػتدا  فتلبيتنػػػتت تػػؼ إنذػػتؤىت بؾاسػػػظ  كتجتربػػو عمػػ  الؾاقػػع الس
األنذػػػػظ  االقترػػػػتدي   أك بؾاسػػػػظ  السدػػػػتخممقؽ  كالبيتنػػػػتت الزػػػػخس  ىػػػػ  نسػػػػؾ الذػػػػبكتت االجتست يػػػػ  كعيػػػػؾر 

سشػ  األنذػظ  فػ  ذػك  عػتـ  ككػذا تشػتم  رقبالكتئشتت السترم   كالتذػالق  اآللػ   كالتجػترة االلكتركنيػ   كاالنترنػ  
يعػػز  الشسػػؾ (  ٘ٔ: ٕٛٓٓربح   حيتتشػػت  كعيػػؾر قؾاعػػم البيتنػػتت أد  إلػػ  خمػػ  ىػػذا التدػػؾنتم  مػػؽ البيتنػػتت 

الدريع ف  إنتتج البيتنتت إل  انتذتر األجيزة  كاألنغس  السترم  بتإلنترن  كاالستخماـ السترتعم الدريع لؾستئ  
كاألفراد عبر كستئ  التؾاص  االجتستع  كمقتطع الفقميؾ كالرػؾر  االعبلـ الرقسي  مؽ قب  السؤسدتت مؽ جي   

كىػػ  حتليػػت أكبػػر مػػؽ حرػػ  البيتنػػتت الشغتميػػ   بتإلضػػتف  إلػػ  تمػػػ التػػ  يػػتؼ إنتتجيػػت  كتخزيشيػػت  ك تتحتيػػت عبػػر 
 (  ٖٔ: ٖٕٔٓالذبكتت حتليت  متلب  

ّإال ّأف أثػر ىػذا السرػظمح  ٕٛٓٓتـ اثقر مرظمح البيتنتت الزخس  ألكؿ مرة مؽ قب  شرك  مترنتر لؤلبحتث ع
كيذػػقر ىػػذا السرػػظمح إلػػ  تزػػخؼ  meta groupeكالػػذا ُنػػؾقش مػػؽ قبػػ  مجسؾعػػ  مقتػػت  ٕٔٓٓيعػػؾد إلػػ  عػػتـ 

حجػػؼ البيتنػػتت مػػؽ نتحيػػ  عػػمدىت كسػػرعتيت كالتشػػؾع فػػ  إنتتجيػػت كليػػذا أصػػبح البحػػ  عػػؽ حمػػؾؿ جميػػمة إلدارة ىػػذا 
 ؽ أك القمرة عم  التحمق  لبلستفتدة مؽ ىذه البيتنتت الحجؼ الكبقر سؾاء ف  القمرة عم  التخزي

تػلت  ىػذه البيتنػتت مػؽ الرػؾر الرقسيػ  كأشػرط  الفقػميؾ  كمؾاقػع التؾاصػ  االجتسػتع   كاألجيػزة الذكيػ   اليؾاتػػف 
كاألجيػػػزة االستذػػػعتري  السممجػػػ      إلػػػب كىػػػذا عمػػػ  سػػػبق  السثػػػتؿ ال الحرػػػر   GPSالخمؾيػػػ  الذكيػػػ   اشػػػترات 

% مقترنػػػ ا ٓٔلبيتنػػػتت الزػػػخس  مػػػؽ كػػػ  السعمؾمػػػتت السشغسػػػ  كالتػػػ  تذػػػك  جػػػزءاا ضػػػئيبل يرػػػ  إلػػػ  كتتػػػللف ا
 ( ٕ٘: ٕٚٔٓ ققراط   دحسؾف   مقر السشغس  كالت  تذك  البتق  بتلسعمؾمتت

كبقػػراءة سػػريع  كمقتزػػب  فػػ  تدمدػػ  دكرات التظػػؾر التكشؾلػػؾج  لػػشغؼ معتلجػػ  البيتنػػتت الرقسيػػ  التػػ  كصػػم  فػػ  
م  إل  عتىرة البيتنتت الزخس   تتجم  لشػت ثػبلث مراحػ  رئيدػ  عمػ  مدػتؾ  البيتنػتت الرقسيػ  سػتىس  ىذه السرح

 ف  المفع إل  مرحم  البيتنتت الزخس :
 السرحم  األكل : مؽ الثقتف  الؾرقي  إل  األك ي  الرقسي  

 السرحم  الثتني : مؽ جيتز الكسبقؾتر كالذبكتت السحمي  إل  شبك  االنترن  
 رحم  الثتلث : مؽ االنترن  الكبلسيكي  إل  البيتنتت الزخس   الس

 

 مفهـػ البيا ات الزخسة  -2
البيتنػػػتت كمفردىػػػت بيػػػتف مػػػؾاد كحقػػػتئ  خػػػتـ أكليػػػ  عميسػػػ  الكيسػػػ  بذػػػكميت األكلػػػ   مؾضػػػؾ ي  مقػػػر مترابظػػػ  عػػػؽ 

 عسػػ   كبشػػتء عميػػو  فننػػو الاألحػػماث  كبتلتػػتل   ترػػف جػػزء مسػػت حػػمث كال تقػػمـ أحكتمػػت  أك تفدػػقرات  أك قؾاعػػم لم
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تخبر عست يجب فعمو  كلقم أجسع العميم أف البيتنتت ى  مفتليؼ لالؾيػ   أك ريتضػي   أك رمزيػ  ختليػ  مػؽ السعشػ  
الغػػتىرا  متفػػ  عمقيػػت لتسثقػػ  األشػػختص كاألحػػماث  فيػػ  كػػذلػ مبلحغػػتت عػػؽ الغػػؾاىر الستديػػ  أك معػػتمبلت 

لسعقػػمة التػػ  تحقػػ  مدػػتؾيتت عتليػػ  فػػ  التؾزيػػع  كمرػػتدر بيتنيػػ  تتدػػؼ إنيػػت كسيػػ  ىتئمػػ  مػػؽ البيتنػػتت ا  السشغسػػ 
بزختم  كسقتيت  كسرعتيت الفتئق  كشمة تشؾعيت  كالت  يفؾؽ حجسيت قمرة البرمجيتت كاآلليػتت الحتسػؾبي  التقمقميػ  

ا فيسػ  بذػك  عم  خزنيت  كمعتلجتيت  كتؾزيعيت   ككثقرا مت تتتح ف  كقتيت  كتتظمب أشكتال مػؽ حقػ  التكمفػ  إذ
أعسػػػ   كاسػػػتخمم  عمػػػ  نحػػػؾ أفزػػػ  فػػػ  عسميػػػ  اتخػػػتذ القػػػرارات  كالبيتنػػػتت مجسؾعػػػ  مبلحغػػػتت كحقػػػتئ  مقػػػر 
مرقؾل  تغير ف  أشكتؿ مختمف  قػم تكػؾف أرقتمػت عتديػ   أك حركفػت  أك كمسػتت  أك إشػترات متشػتعرة  أك صػؾر  

قػػميؾ  أك قظعػػ  صػػؾتي   كتدػػج  كتخػػزف أك ندػػب مئؾيػػ   أك أشػػكتؿ ىشمسػػي   أك رمػػؾز  كقػػم تكػػؾف عمػػ  شػػك  ف
عتدة بتستخماـ أكستط بيتنتت مختمف  تذس  األكراؽ كاألكستط الزؾئي   أك السالشتطيدي   أك الؾستئ  االلكتركني   
كشػػرائط الػػمكائر االلكتركنيػػ    كال يسكػػؽ االسػػتفتدة مشيػػت إال بعػػم معتلجتيػػت بؾاسػػظ  أدكات إدارة قؾاعػػم البيتنػػتت  أك 

تلج  البيتنتت التقمقمي   كىذا بعم جسعيت مؽ مرػتدر متعػمدة رسػسي  كمقػر رسػسي   داخميػ  كخترجيػ   تظبيقتت مع
شفؾي  أك مكتؾب    لذلػ  فيػ  بحتجػ  ألف تخزػع لمسعتلجػ  كالتػ  تػتؼ عػؽ طريػ  الجسػع كالترػشيف  كالترتقػب  

ؾمػػػتت مفيؾمػػػ  كمفقػػػمة ذات معشػػػ  أك الترمقػػػز  أك االخترػػػتر  كالتحمقػػػ   أك الجمكلػػػ  كالتفدػػػقر  لتتحػػػؾؿ إلػػػ  معم
 ( ٖ: ٜٕٔٓتدتعم ف  عسمي  صشع القرار  كح  السذكبلت ليظم  عمقيت مفيـؾ السعمؾمتت مقشتت  كشبقم   

 

 الزخسة البيا ات تعخيف -3
 عمػ  كتلتالريػمات( بذػمة كالستماخمػ  السعقػمة البيتنػتت مػؽ ضػخس  مجسؾعػ  عػؽ الزخس  البيتنتت مرظمح يعبر
 تػماكؿ حجػؼ األصػمقتء  مػع فقػميؾ أك الحتلػ  مذػترك  معقؽ  مشذؾر أك بسشتج اإلعجتبتف الشري   الرستئ  تؾيتر 
 إدارة أدكات مؽ كاحمة أداة  بتستخماـ كادارتيت معتلجتيت يرعب مست لػ(ذ كمقر الظقس  كأخبتر تامؤشر  األسيؼ 
 كف  لمسزيم  طريقيت كف  لمالتي   تدترع م بؾتقرة تشسؾ البيتنتت  كى  لسعتلج  التقمقمي  بتلظرؽ  أك البيتنتت قؾاعم
 السؾاقػع كمحػمدات الفزػتء  تامدتذػعر  كيػ  ذال كػتليؾاتف البيتنػتت إلدخػتؿ كأكثػر أكثػر أدكات تزػتؼ يػؾـ كػ 
 كالظػبلب التبلمقػذ معمؾمػتت مػمخبلت كالسػركر  الدػقر بيتنػتت قترئػتت االجتسػتع   التػلمقؽ قترئػتت فيػ  االجالر 

  (Weiss R, 2012)كمو  لؼالعت ف  كالعستؿ كالسؾعفقؽ
“ البيتنػتت الزػخس  بلنيػت:  ٕٔٔٓفػ  مػتيؾ  (McKinsey Global Instituteكعػرؼ معيػم مػتكقشزا العػتلس   

مجسؾع  البيتنتت الت  تفؾؽ حجؼ أك قمرة أدكات قؾاعم البيتنتت التقمقمي  مػؽ التقػتط  كتخػزيؽ  كادارة كتحمقػ  تمػػ 
 البيتنتت" 

كبقرة بسدتؾيتت إنتتجيت كتماكليت الكبقر كف  كق  قرقر كسريع  كأف ىذه البيتنتت تلت  كتتسقز ىذه السعمؾمتت ال
مؽ مرتدر كأشكتؿ مختمف  كمتشؾع   كأف درج  مرماقي  ىذه البيتنتت تختمف بذك  أك بآخر  مست يجع  تحمق  
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البيتنػتت التعميسيػ  كتحمقػ  ىذه البيتنتت الزخس  يحتتج إل  التحكؼ ف  كيفي  استخماـ الظرؽ الرئيدي  السػتخراج 
التعمسػػتت السؾجػػؾدة فػػ  ىػػذه البيتنػػتت  كاألسػػتلقب التػػ  يجػػرا تظؾيرىػػت مػػؽ قبػػ  البػػتحثقؽ فػػ  اسػػتخراج البيتنػػتت 
التعميسي  كتفحريت مؽ خبلؿ تحمق  التعمؼ  كالتعمؼ عم  نظتؽ كاسع  كالشسذج   كمجتسعتت الذكتء االصظشتع   

كمتػػ  يػػتؼ تظبيقيػػت  فزػػبل عػػؽ نقػػتط القػػؾة كالزػػعف لمتظبيقػػتت كالبرمجيػػتت كتعمػػؼ كيفيػػ  تظبقػػ  ىػػذه األسػػتلقب 
 ( Emmanuel,2014السختمف  الت  تدتعم عم  تحمق  البيتنتت الكبقرة   

 

 أسباب ضهػر كا تذار مرصمح البيا ات الزخسة -4

 مؽ أىؼ أسبتب عيؾر كانتذتر مرظمح البيتنتت الزخس  مت يم :
الت  تتظمب بيتنتت ضخس  لتحمقميت مث  عمؼ الظقس كعمؼ الجقشتت كعمؼ  كجؾد بعض السجتالت العمسي   أ 

 الجقشؾـ كالسحتكتة الفقزيتئي  السعقمة كالبحؾث البقؾلؾجي  كالبقئي  
 عيؾر الذبكتت االجتست ي  الت  ترس  كؼ ضخؼ مؽ البيتنتت عم  ممار الدتع  كمختمف اليقئتت   ب 
 انخفتض تكتليف تخزيؽ ىذه البيتنتت   ج 
 قؽ الت  تحتؼ ضركرة بقتء ىذه البيتنتت ف  قؾاعم البيتنتت القؾان  د 
عيؾر تقشيتت إنترن  األشيتء ال  يتيح لجسيع األجيزة التؾاص  مع بعزيت كالترابط بتقشيتت اإلنترن    ق 

 كانتتج بيتنتت جميمة  
 

 أ ػاع البيا ات الزخسة كمرادرها -5
 :( ٖ: ٜٕٔٓ مقشتت  كشبقم   ثبلث أنؾاع ى البيتنتت الزخس  عم  أشكتؿ مختمف  إل  يسكؽ أف تقدؼ 

 :كى  البيتنتت السشغس  ف  صؾرة جماكؿ  أك قؾاعم بيتنتت تسيقما لسعتلجتيت  بيا ات مهيكمة 
 :كتذػػك  الشدػػب  األكبػػر مػػؽ البيتنػػتت  كىػػ  تمػػػ التػػ  يؾلػػمىت األشػػختص يؾميػػت مػػؽ  بيا ػػات غ ػػخ مهيكمػػة

   مؾاقع االنترن  نري   كصؾر فقميؾ  كرستئ   كنقرات عم كتتبتت
 :كتعتبر نؾعت مػؽ البيتنػتت السييكمػ   إال أف البيتنػتت ال ترػسؼ فػ  جػماكؿ أك قؾاعػم  بيا ات شبه مهيكمة

 بيتنتت  
ترمر ىذه البيتنتت عؽ أحم البرامج الحكؾمي   كمقر الحكؾمي   كقم تشذػل مػؽ مرػمر داخمػ  كتلبيتنػتت السشتجػ  

ذػػػعب  كالعػػػتممقؽ فػػػ  مختمػػػف األنذػػػظ  كػػػتلفؾاتقر كأكامػػػر الذػػػراء كالذػػػيكتت مػػػؽ االدارات السختمفػػػ   كاألقدػػػتـ  كال
 الؾاردة أك الرتدرة  كأرقتـ السبيعتت الت  تمكف عم  شك  تقترير  أك مبلحغتت كمشتقذتت مدجم  

 كقم تشذل مؽ مرمر خترج  مؽ خبلؿ الزبتئؽ  كالسؾرديؽ  كمختمف السشغستت  كمؽ الدؾؽ  كآلي  العرض
  (ٕككست ف  الذك  رقؼ   كد أفعتؿ السدتيمكقؽ كالذراء  كمؽ الشذرات كالمكريتتكالظمب  كرد
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 بيانات مهيكلة

بيانات غير 
 مهيكلة

بيانات شبه 
 مهيكلة

 
 ( انواع البيانات الضخمة2الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 المصدر: من اعداد الباحثان                                                                              
 حدا السرادر التالية: خسةكيسكغ تحجيج مرادر البيا ات الز

   السرػػتدر التجتريػػ  ذات الرػػم  بتلسعػػتمبلت الشتشػػئ  عػػؽ السعػػتمبلت بػػقؽ كيػػتنقؽ  كتلبظتقػػتت االئتستنيػػ
 لمسعتمبلت الت  تجرا عؽ طري  االنترن  بؾستئ  أجيزة محسؾل  

  بعػم  ر عػؽالرػؾر الجالرافيػ  كالسكتنيػ   كاالستذػعت(مرتدر شبكتت أجيزة االستذػعتر كتلترػؾير الدػتتم
 كرصػػػػم األرض  كمشيجيػػػػ  إحرػػػػتء السحتصػػػػق   كأجيػػػػزة استذػػػػعتر الظػػػػرؽ  كالسشػػػػتخ كنحرػػػػتء الدػػػػيتح 

 كاألحماث  كالشق   كالكثتف  الدكتني  
  مرتدر أجيزة تتبع البيتنتت مؽ اليؾاتف السحسؾل   كالشغتـ العتلس  لتحميم السؾاقع 
 م  الرػفحتت عمػػ  االنترنػػ  االمؼ الستحػػمة  مرػتدر البيتنػػتت الدػػمؾكي  كعػػمد البحػ   كعػػمد مذػػتىمة إحػػ

 ( ٘ٔالبيتنتت الزخس  كتحمي  الشغؼ االحرتئي   مرجع ستب  ص 
 مرتدر البيتنتت الستعمق  بتآلراء كتلتعميقتت عم  كستئط التؾاص  االجتستع  الختص  بتلتؾيتر  

 

 أهسية تحم ل البيا ات الزخسة -6
تت  ألنيػػت تقػػمـ فيسػػت أعسػػ  لعسبلئيػػت كمتظمبػػتتيؼ  كيدػػتعم تقػػمـ البيتنػػتت الزػػخس  مقػػزة تشتفدػػي  لمسؤسدػػ  أ 

ذلػ عم  اتختذ القرارات داخ  السؤسد  برؾرة أكثر فعتليػ  بشػتء عمػ  السعمؾمػتت السدػتخرج  مػؽ قؾاعػم 
بيتنتت العسبلء  كبتلتتل  زيتدة الكفتءة كالربح كتقمق  الفتقم  لذلػ يعم تحمق  البيتنتت أمرا حقؾيت كضركريت 

 األعستؿ كالذركتت ألصحتب 
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كس  ف  الدجبلت الرحي  أف تػؤدا إلػ  انظػبلؽ ثػؾرة مفقػمة فػ  ايسكؽ لتحميبلت البيتنتت الزخس  الستر   ب 
العشتيػػػ  الرػػػحي   مثػػػ  اسػػػتخماـ بيتنػػػتت اليػػػتتف السحسػػػؾؿ لتتبِّػػػع السرضػػػ  فػػػ  مراكػػػز العػػػبلج  كتحمقػػػ  

عػػػراض الجتنبيػػػ  لؤلدكيػػػ   كاختيػػػتر البيتنػػػتت لتحميػػػم أفزػػػ  عػػػبلج لكػػػ  حتلػػػ  معقشػػػ   كتحميػػػم أنسػػػتط األ
 الظبقب كالسسرِّض السشتسبقؽ لحتل  السرض كالسريض  كالتظؾير ف  األدكي  كالعبلج 

لتحمق  البيتنتت أثر كبقر فػ  قظػتع االقترػتد  بسػت فػ  ذلػػ التجزئػ  كالتسؾيػ  كاإلعػبلف كالتػلمقؽ  كتتػيح   ج 
بيعػتت الدػمع  كالتقػتط الؾقػ  الػمقق  الػذا حػمث  بيتنتت الستسح الزؾئ  تتبِّع عسميتت الذراء الفرديػ  كم

فيػػو  كتػػػتريب شػػػراء األفػػػراد  كاسػػتخماـ بيتنػػػتت السخػػػزكف اإللكتركنػػػ  لػػربط السذػػػتريتت بسؾاقػػػع محػػػمدة فػػػ  
السخػػػزف عمػػػ  الرفػػػػؾؼ أك بسدػػػتؾيتت السخػػػػزكف الحتليػػػ   كال يراقػػػب تجػػػػتر التجزئػػػ  عمػػػػ  اإلنترنػػػ  ىػػػػذه 

 تبِّع سمؾؾ السدتيمػ بعم البيع السعمؾمتت فحدب  ب  يسكشيؼ أيزتا ت
تظػػػؾير الخػػػممتت الحكؾميػػػ : أصػػػبح بنمكػػػتف السخترػػػقؽ بتظػػػؾير الخػػػممتت الحكؾميػػػ  رصػػػم مػػػم  رضػػػت   د 

م  ليؼ  كعم  ضؾء نتتئج تحمق  البيتنتت يسكػؽ اسػتشتتج مػت يمػـز  السؾاطشقؽ عؽ الخممتت الحكؾمي  السقمَّ
 عسمو لمتظؾير كالتحدقؽ  

يػ   ككػػتمقرات السراقبػ   كأجيػزة االستذػػعتر البقؾمتريػ   يسكػػؽ كذػف عبلمػػتت األمػؽ: بدػبب اليؾاتػػف الذك  ق 
مث : برستت األصتبع  كمبلمح الؾجو كالعقؾف  كمزيم مؽ البيتنتت حؾؿ األفراد أكثر مست سب   كيسكؽ 

 أف يؤدا تحمق  ىذه البيتنتت إل  تشفقذ القؾانقؽ كمشع الجرائؼ قب  حمكثيت 
مػؽ خػبلؿ تحمقػ  البيتنػتت الستعمِّقػ  بتلجقؾلؾجيػت الظبيغيػ  كالبيتنػتت الجالرافيػ    التشبؤ بػتلكؾارث الظبيغيػ :  ك 

أصػػػبح بنمكػػػتف مراكػػػز كحػػػمات االسػػػتجتب  لمكػػػؾارث التشبػػػؤ بػػػتلكؾارث السحتسمػػػ   كمػػػؽ ثػػػؼ إتخػػػتذ إجػػػراءات 
 احترازي  قب  حمكثيت  ككضع استراتيجيتت اإلمتث  كاإلخبلء قب  فؾات األكاف  

االجتست يػػػػ  الستخررػػػػ  فػػػػ  العسػػػػ  كالؾعػػػػتئف  (LinkedIn)ـؾ شػػػػبك  لقشكػػػػم إف شػػػػركتت التقشيػػػػ : تقػػػػ  ز 
 بتستخماـ نتتئج البيتنتت الزخس  لعرض مميتر اقتراح ك  شير لزكار مؾقعيت 

الخممتت السررفي : تحمقػ  البيتنػتت الزػخس  يدػتيمؼ مدػتؾ  رضػت العسػبلء  مػؽ خػبلؿ تحمقػ  بيتنػتت   ح 
البشػػػ عمػػ  كذػػػف الخػػماع كالتزكيػػر  فسػػثبل قػػػم يؾقػػف البشػػػ بظتقػػػ  العسػػبلء لسعرفػػ  احتيتجػػتتيؼ  يدػػػتعم 

 العسق  ف  حتل  استخماـ رقسو ف  مكتنقؽ مختمفقؽ ف  نفس الؾق  
التعميؼ: تقتس جؾدة التعميؼ بتقمـ الظبلب  كبتلتتل  فنف تحدقؽ نغتـ التعميؼ كالسشتىج كالسعمسقؽ ميؼ جما   ط 

  تحمق  البيتنتت الزخس  الذا يدتىؼ ف  الكذف عؽ جؾانب لزيتدة تقمـ الظبلب كتحدقؽ نؾ ي  التعميؼ
الفذػػػ  فػػػ  مشغؾمػػػ  التعمػػػيؼ بكػػػ  عشتصػػػرىت كفػػػ  إتخػػػتذ اإلجػػػراءات الدػػػريع  لمبحػػػ  عػػػؽ حمػػػؾؿ متظػػػؾرة 

 ( ٓٔ: ٕٓٓٓلسعتلج  جؾانب الفذ   سقؤد  إل  جؾدة التعميؼ حدتنقؽ  
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 البيا ات الزخسة  الت  تػاجة التحجيات -7

لتحػػميتت كالرػػعؾبتت التػػ  تعتنقيػػت السشغسػػتت كىػػ  تعسػػ  عمػػ  التعتمػػ  مػػع البيتنػػتت الزػػخس   ىشػػتؾ كثقػػر مػػؽ ا
 كيسكؽ اجستؿ أبرز اىؼ ىذه التحميتت فيست يلت :

   يعم الشسؾ اليتئ  كالستدترع ف  كسي  البيتنتت مؽ اىػؼ اكبػر التحػميتت التػ  تؾاجييػت السشغسػتت  كىػذا يدػتمع
  معتلجػػ  البيتنػػتت بكفػػتءة عتليػػ  كيػػمعؾ الػػ  اسػػتخماـ تقشيػػتت معتلجػػ  تػػؾفقر افزػػ  التقشيػػتت الستخررػػ  فػػ

البيتنتت الميشتميكي  الستقمم  كحدتب كثتف  البيتنتت ك دارة البيتنتت كاالستفتدة مػؽ التخػزيؽ كالحؾسػب  الدػحتبي  
بيتنػتت الختصػ  كنق  البيتنتت عبر الذبكتت الؾاسع  الت  تتؾافر فقيت أدكات حستيػ  البيتنػتت فػ  مدػتؾدعتت ال

ليذا الشؾع مؽ التظبيقتت  كالعس  عم  الحفتل عم  مدتؾدعتت البيتنتت ىذه عبػر أنغسػ  التقشيػتت االفتراضػي  
 ".IOT" كانترن  األشيتء

  البح  كاالسترجتع عسميتت متكررة تجرييت السشغستت عبر مؾعفقيت لمتشققػب العذػؾائ  داخػ  ىػذا الكػؼ الزػخؼ
كلكػ  تتالمػب السشغسػتت عمػ  ىػذه السعزػم  يجػب اف تعسػ  عمػ  تحمقػ  البيتنػتت مؽ البيتنتت بذػك  مدػتسر  

كترػػشيفيت كتشغيسيػػت كاسػػتخماـ محركػػتت البحػػ  المالليػػ  القػػتدرة عمػػ  البحػػ  كاالسػػترجتع بفعتليػػ   كيدػػب  ىػػذا 
 تيقئ  البشي  التحتي  لسدتؾدع البيتنتت بقمرة استيعتبي  كتفي  

 كاالصػػػعب التػػػ  مػػػؽ خبلليػػػت تدػػػتظيع السشغسػػػتت الدػػػيظرة عمػػػ  البيتنػػػتت  تحمقػػػ  البيتنػػػتت ىػػػ  العسميػػػ  األىػػػؼ
الزخس  كاالستفتدة مشيت  كلك  يحر  ىذا البم مؽ تؾافر مػؾعفقؽ بكفػتءة عتليػ  قػتدريؽ عمػ  اجػراء عسميػتت 
ت التحمق  المقق  لمبيتنػتت كمػؽ ثػؼ ترػشيفيت كتشغيسيػت لكػ  تػتسكؽ السشغسػ  مػؽ إدارة تػمف  البيتنػتت كالػتحكؼ بيػ
بذػػك  شػػتم  يدػػتعم فػػ  الدػػيظرة عمػػ  ىػػذه الكسيػػتت اليتئمػػ  مػػؽ السعمؾمػػتت الزػػخس  فػػ  تخررػػتت متبتيشػػ  
كمختمفػػ  مػػؽ خػػبلؿ اسػػتخماـ الشسػػتذج التشبؤيػػ  التػػ  تدػػتعم فػػ  تحمقػػ  كسيػػتت مػػؽ البيتنػػتت الزػػخس  الستعمقػػ  

رارات السدػػتقبمي  التػػ  افرزتيػػت بتعػػتمبلت السشغسػػ  كمػػت يتعمػػ  بسشدػػؾبقيت كاقتػػراح الرػػيط السشتسػػب  لمخظػػط كالقػػ
 الشستذج التشبؤي   كىذا يدتعم ف  استثستر البيتنتت كتقمق  حجؼ البيتنتت مقر السدتالم  

يػضػػػػح أكبػػػػخ التحػػػػجيات التػػػػ  تػاجػػػػه  سػػػػػ كتزػػػػخع البيا ػػػػات كالػػػػح  قجمػػػػه سػػػػتػ ع  (3رقػػػػع  كالذػػػػكل 
STONEM 2114: كه ،) 
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حجم كبير من البيانات •
الضخمة   

 حجم البيانات

• ي البيانات 
 
  نمو رسي    ع ف

يحت                  ا   ا  م ا لت                  ه 
 عملي  ات لحلي  ل بيان  ات 
 رسيعة ومستمرة

رسعة نمو 
بيانات منوعة وغير • البيانات

 مصنفة 

 لنوع البيانات

ي داخلها بيانات•
 
 لحوي ف
قيمة لمثل فرص   

 استثمارية

 قيمة البيانات

حتويل 
امبياانت 

 امضخمة

حسب 
 ضيغهتا

حسب 
 موضوعها

حسب 
 اترخيها

حسب 
 مطدرها

         

ي 3الشكل رقم )
 يواجهها نمو البيانات ( التحديات الت 

 

 الحجع، كالدخعة، كالتشػع، كالقيسة
 
 
 
 
 
 
 
   

 المصدر: اعداد الباحثان                                                                                                                   

 Volumeحجع البيا ات: .أ 
ردة كال تكػتد تتؾقػف البتػ   كلػذا فػلف حجػؼ البيتنػتت يػزداد بذػك  كبقػر جػما حرك  الزيتدة ف  حجؼ البيتنتت مظػ

كيتزخؼ بلضعتؼ مزتعف   كىذا يجع  مدلل  تؾفقر السدتح  التخزيشي  الكتفي  التحما األكبػر الػذا يؾاجػو 
 ( انػو فػ  مزػؾف فتػرة قمقمػ  سػتحؾا ٕٙٔٓالسشغستت اذ يعتقم بحدب مت أكردتو البيتنتت الزخس  بتلعربي   

" نتتجػػ  مػػؽ كتفػػ  Zettabytاالنترنػ  عمػػ  عذػػرات االالؼ مػػؽ البيتنػػتت التػػ  تقػتس بؾحػػمة الكيػػتس زيتتبتيػػ "
كستئ  كاشػكتؿ كمجػتالت انذػتء البيتنػتت الشرػي  كالرػؾتي  كالسرئيػ  ككػذلػ الرسػـؾ كاالشػكتؿ كالتػ  سػتحتتج 

صياليت كمرتدرىت  كتتريب انذتئيت  ال  جيؾد كبقرة لتحمقميت كتفكيػ تعققماتيت كترشيفيت حدب مؾضؾعتتيت ك 
 يمخص عشتصر تحمق  البيتنتت الزخس   (ٗرقؼ  كالذك  

 

 ( اهم مجاالت لصنيف البيانات الضخمة4الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 

 
                                                                     المصدر: اعداد الباحثان
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حدػػػب صػػػيالتيت سػػػؾاء كتنػػػ  بيتنػػػتت نرػػػي   اك بيتنػػػتت صػػػؾتي   اك مقػػػتطع فقػػػميؾ  اك رسػػػـؾ كاشػػػكتؿ  كحدػػػب 
مؾضؾعيت الذا تشتس  لو مؽ مؾضؾعتت السعرف  البذري  سؾاء كتف ف  مجتالت نغري   اك تظبيكيػ   كتفريعتتيػت 

ف  كعمػؼ الػػشفس كالتقشيػػ  كعمػػـؾ الحتسػػب كاليشمسػػ  االدؽ  مثػ   الظػػب كاليشمسػػ  كاالجتسػػتع كالمالػػتت كاالدب كالفمدػػ
كالعمؾـ كالشق  كالتجترة كاالقترتد كمقرىػت  كتحمػ  البيتنػتت ايزػت بحدػب مرػمرىت الػذا كردت مشػو كيسكػؽ التفػرع 
فيو ال  مدتؾيتت كبقػرة مػثبل  السرػمر مؤسدػ  حكؾميػ  اك أىميػ   ربحيػ  اك مقػر ربحيػ   محميػ  اك دكليػ   كىػ  

اك عػػمة فػػركع  كقػػم يكػػؾف السرػػمر الػػذا كردت مشػػو البيتنػػتت فػػرد كىشػػت يسكػػؽ التفريػػع فػػ  التحمقػػ   ليػػت فػػرع كاحػػم
ليذس  الجشس ذكر اك انث   كالعسر بتلط اـ طف   كالجشدي  كالميتن   كمقرىت  كست يسكؽ تبؾيب البيتنتت كليكمتيت 

 بحدب تتريب انذتئيت اك تخزيشيت 
 

  Velocityسخعة  سػ البيا ات:  .ب 
التدترع السيؾؿ ف  نسؾ كتزخؼ البيتنتت ال  تزػتعف حجسيػت بذػك  كبقػر جػما فػ  الدػشؾات األخقػرة  أد  

كىػػؾ مػػت تدػػبب فػػ  عػػمـ قػػمرة السشغسػػتت عمػػ  الػػتحكؼ فػػ  البيتنػػتت الزػػخس   كىػػذا مػػت أكمتػػو جريػػمة الحيػػتة 
تت الزػخس   كبقشػ  ( ف  تقريرىت الذا استشم عم  عمة دراستت تؤكم الزيػتدة الكبقػرة فػ  حجػؼ البيتنػٕٗٔٓ 

اف السسمك  العربي  الدػعؾدي  حمػ  فػ  السرتبػ  الثتلثػ  عتلسيػت فػ  مجػتؿ سػرع  نسػؾ البيتنػتت عبػر بركتؾكػؾؿ 
 االنترن   اذ جتءت ضسؽ اعم  ثبلث دكؿ ف  العتلؼ بعم ك  مؽ اليشم كانمكنيديت 

مة عمػػ  مػػت أسػػيس  بػػو معتسػػ كفػػ  عػػ  ىػػذه الظػػركؼ التػػ  أدت الػػ  تزػػخؼ البيتنػػتت كسػػرع  تؾاردىػػت     
التقشيػػ  كادكاتيػػت كبقئػػتت العسػػ  الرقسيػػ  ككسػػتئ  التؾاصػػ  االجتست يػػ  أصػػبح  الحتجػػ  ممحػػ  الػػ   مدػػتجمات

الػ    مػت أدبشتء اك اقتشتء نغتـ يزسؽ سرع  فتئق  ف  تحمقػ  البيتنػتت الزػخس  فػ  الؾقػ  الستػزامؽ  كىػذا 
 (:ٜ٘: ٕٚٔٓيتنتت مث  الكمب   عيؾر عمد مؽ الشغؼ الت  اختر  بلعستؿ التحمق  لمب

 

    ًظامHadoop 
(http:hadoop.apache.org)  كىؾ برنتمج مفتؾح السرمر كيتسقز بنطتر العس  الػذا يدػسح بتجيقػز

مجسؾعتت كبقرة مؽ البيتنتت مؾزع  عبر مجسؾعتت مؽ أجيزة الكسبقؾتر الت  تدتخمـ نستذج برمج  بديظ  
عتبي  لمخػػؾادـ عبػػر مػػت يرسػػ  مػػؽ االالؼ مػػؽ اآلالت  كتقػػميؼ كػػ  كىػػ  مرػػسس  لرفػػع مدػػتؾ  الظتقػػ  االسػػتي

 حدتب كالتخزيؽ السحم  
 

   ًظامSAP HANA 

(https//hana.sap.com/abouthana.html)  كيدػػػػتعم ىػػػػذا الشغػػػػتـ مدػػػػتخمميو فػػػػ  الكيػػػػتـ بعسميػػػػتت
التجتري  كمقر التجتري  التحمق  الستزامؽ لمبيتنتت الزخس  كالت  ترد ال  مشر  الشغتـ  كىذا يسكؽ السشغستت 
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التػ  تقتشيػو مػؽ انجػتز العسميػتت التجتريػػ  بذػك  اسػرع مػؽ خػبلؿ مػت تػػؾفر ليػت مػؽ بيتنػتت معتلجػ  تدػتعم فػػ  
 اتختذ القرار كالكيتـ بسيتـ التخظيط كالتشفقذ بكفتءة عتلي  

 

 Variety :التشػع .ج 
شيتتيػػت  ككسػػتئ  التؾاصػػ  االجتسػػتع  يػػزداد تشػػؾع البيتنػػتت كيتذػػعب مػػع ازديػػتد اعػػماد مدػػتخمم  االنترنػػ  كتق

السختمف   اذ اف ىذا التشؾع ف  مرتدر تمق  البيتنػتت ككػذا سػرع  تؾاردىػت يػؤدا بتلتػتل  الػ  تالقػر فػ  شػك  
البيتنتت العتدي  كالت  متلبت مت تكؾف مرشف  كمييكم  كمبؾب  ال  بيتنػتت عذػؾائي  متراكسػ  بظريقػ  عذػؾائي  

يتؼ التعتط  معيت كف  انؾاع صيط حفػ  متعػمدة ككػذا انػؾاع محتػؾ  متالػتيرة   مقر مييكم  اك مرشف   كىكذا
فتجم بيتنتت نري  كاخػر  مرػؾرة كثتلثػ  مدػسؾع  كمرئيػ  كرسػؾـ كاشػكتؿ جسيعيػت يسكػؽ حفغيػت بػلكثر مػؽ 

ممكنػػ  البيتنػػتت الزػػخس  بتلعربيػػ   طريقػػ   كلػػذلػ فننيػػت تعتبػػر بيتنػػتت ضػػخس  كمعقػػمة  تتفػػ  مػػع مػػت ذكرتػػو 
( مػؽ انيػت فػ  مثػ  ىػذه الحػتالت تحتػتج الػػ  تشغػيؼ كليكمػ  مبشيػ  عمػ  عسميػتت تحمقميػ  دقيقػ  لكػػ  ٕٙٔٓ 

يسكؽ انتتج بيتنتت معتلج  تقمـ معمؾمتت مفقمة تدتعم ف  دعؼ كمدتنمة عسميتت صشع كاتخػتذ القػرار كالفيػؼ 
 العسق  كتحدقؽ العسميتت الت  يتؼ اتختذىت ف  السشغس  

 

 the value القيسة .د 
تقػػػمـ البيتنػػػتت الزػػػخس  مقػػػزة تشتفدػػػي  لمسشغسػػػتت التػػػ  تسكشػػػ  مػػػؽ ابتكػػػتر حمػػػؾؿ عسميػػػ  لتفكيػػػػ تعققػػػماتيت 
كتبؾيبيت كتحمق  محتؾاىت بست يحق  قيسػ  مزػتف  كعؾائػم مجزيػ  جػراء تحمقميػت  كىػؾ مػت أكمتػو ممكنػ  مذػركع 

ستعم عم  سػبق  السثػتؿ سمدػم   "البيتنتت الزخس  بتلعربي " مؽ اف استخماـ أدكات تحمق  البيتنتت الزخس 
ككؿ مػػترت فػػ  الؾاليػػتت الستحػػمة األمريكيػػ  مػػؽ تحققػػ  مقػػزة تشتفدػػي  مػػؽ خػػبلؿ تحدػػقؽ نتػػتئج البحػػ  عػػؽ 

%  بقشسػػػػت كرد فػػػػ  تقريػػػػر لذػػػػرك  مػػػػػتكقشزا ٘ٔ-ٓٔمشتجتتيػػػػت عبػػػػر اإلنترنػػػػ  بشدػػػػب  جقػػػػمة تراكحػػػػ  بػػػػقؽ 
تقشيػػتت  ؾاليػػتت الستحػػمة لػػؾ كػػتف يدػػتخمـالستخررػػ  فػػ  مجػػتؿ استذػػترات األعسػػتؿ أف القظػػتع الرػػح  بتل
ممقػؾف دكالر أمريكػػ  كفػتئض سػػشؾا  ٖٓٓتحمقػ  البيتنػػتت الزػخس  بفتعميػػ  ككفػتءة لكػػتف قػم أنػػتج أكثػر مػػؽ 

ف  مقزاني  الرػح  ثمثتىػت بدػبب خفػض تكػتليف االنفػتؽ السبشػ  عمػ  االنتفػتع مػؽ تحمقػ  البيتنػتت الزػخس  
  (ٜٙ: ٕٚٔٓ الكمب   فز كتؾجيو أعستؿ القظتع الرح  بتلذك  األ
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 تجق قاثخ استخجاـ البيا ات الزخسة عمى مهشة السحاسبة كال -8
ف  ع  مت يذيمه االقترتد العتلس  مؽ تقمـ ف  جسيع السجتالت االقترػتدي  نتيجػ  التالقػرات الدػريع  كالسبلحقػ  

  Big Dataنػػػتت الزػػػخس  فػػػ  تكشؾلؾجيػػػت السعمؾمػػػتت كاالترػػػتالت  مسػػػت أد  إلػػػ  عيػػػؾر كػػػؼ ىتئػػػ  مػػػؽ البيت
ىػػػػؼ التحػػػػميتت فػػػػ  ميشػػػػ  كأصػػػبح  تكشؾلؾجيػػػػت السعمؾمػػػػتت كاالترػػػػتالت كالبيتنػػػتت الزػػػػخس  الشتتجػػػػ  عشيػػػػت مػػػؽ أ 

  كقػم تػؼ االعتسػتد عمػ  البيتنػتت الزػخس  فػ  العميػم مػؽ السسترسػتت السحتسػبي  مثػ  اسػتخماـ لتػمقق السحتسػب  كا
كقيػتس األصػؾؿ مقػر  radio frequency identification (technology (RFID تكشؾلؾجيػت تحميػم التػردد

 السمسؾس  إلب     

أصبح  تكشؾلؾجيت السعمؾمتت كاالترتالت تؤثر بذك  مبتشر كمقر مبتشر ف  مزسؾف كشك  كأسػمؾب  كمؽ ثؼ
عػػرض السعمؾمػػتت الستليػػ  كمقػػر الستليػػ  التػػ  يػػتؼ اإلفرػػتح عشيػػت بتلتقػػترير التػػ  تعػػمىت الذػػركتت  كالػػذا يتظمػػب 

الحدتبتت مؽ أج  إعظػتء رأيػو عػؽ عمالػ  القػؾائؼ الستليػ  كصػح   مقق أكبر مؽ قب  السحتسبقؽ كم مكره مجيؾداا ب
كسػػػقم  ال متيػػػ   كتيػػػمؼ ىػػػذه  تػػمقق السعمؾمػػتت التػػػ  يػػػتؼ اإلفرػػػتح عشيػػت بتقػػػترير الذػػػرك   كتعتبػػػر السحتسػػػب  كال

تسػػم عمقيػػت فػػ  اتخػػػتذ قراراتيػػت كرسػػؼ سيتسػػػتيت الؾسػػقم  إلػػ  خممػػ  األطػػػراؼ السدػػتخمم  لمقػػؾائؼ الستليػػ   بحقػػػ  تع
قػػ  أىػػمافيؼ  كلكػػ  تكػػؾف ىػػذه القػػرارات كالديتسػػتت سػػميس   يجػػب أف تكػػؾف ىػػذه القػػؾائؼ عمػػ  األقػػ  تعكػػس قكتح

 .الذا يؤكم ذلػ مق مؽ تلشقرة الس قتا معمؾمتت يسكؽ الؾثؾؽ بيت  كىذا انظبل

ترتالت كالبيتنتت الزخس  كاسػتخماميت فػ  ميشػ  السحتسػب  كبتلتتل  أصبح التعتم  مع تكشؾلؾجيت السعمؾمتت كاال
فػ   مق   فبل يسكؽ تجتىميت  كيتجم  دكر السحتسب كالسػمقققؽأمر كاقع كليس خيتارا أمتـ السحتسبقؽ كالس تمقق كال
ميترتػػػػو فػػػػ  التعتمػػػػ  مػػػػع تكشؾلؾجيػػػػت السعمؾمػػػػتت كاالترػػػػتالت كالبيتنػػػػتت الزػػػػخس  الشتتجػػػػ  عشيػػػػت كتحمقميػػػػت   مػػػم
فقم أدت االبتكترات التكشؾلؾجي  الحميث  كالتظؾرات الستدترع  تكشؾلؾجيػت السعمؾمػتت كاالترػتالت  .تفتدة مشيتكاالس

 :ف  تحقق  العميم مؽ السشتفع لمسشغستت األعستؿ أىسيت

 تحدقؽ األنذظ  السحتسبي  كالتسؾيمي   كاإلجراءات  كالديتستت الستلي   أ 
السحتسػػػبي  كتلكيػػػتس االقترػػػتدا  كالتخظػػػيط  كالرقتبػػػ   كسػػػت سػػػتعمت عمػػػ  تظػػػؾير جسيػػػع أكجػػػو الؾعػػػتئف  ب 

 .اإلداري   كاإلببلغ الستل   كالتمقق 
تشغػػػػػيؼ العسميػػػػػتت السحتسػػػػػبي  بذػػػػػك  أكبػػػػػر فعتليػػػػػ  ككفػػػػػتءة  حقػػػػػ  أد  اسػػػػػتخماـ تكشؾلؾجيػػػػػت السعمؾمػػػػػتت   ج 

ر التقمقػما  كاالترتالت إل  تحؾي  الظريق  الت  تتؼ بيت السحتسب  حق  أنو يتؼ تحرير السحتسب مػؽ الػمك 
إل  دكر أكثر كفتءة كفتعمي   كست أنيت مقػرت مػؽ الظريقػ  التػ  تػمار بيػت السشذػلة كاتخػتذ السفػتليؼ كالظػرؽ 
السحتسػػبي  التقمقميػػ  مػػؽ أجػػ  خممػػ  التقػػمـ التكشؾلػػؾج  الحػػمي   حقػػ  أف السيشػػ  التػػ  ال تتكيػػف مػػع ىػػذه 

 ( ٕٛٔٓالتظؾرات تربح بسعزؿ عشيت   حستدا  كأخركف  
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مقػػ  مػػؽ األعسػػتؿ الؾرقيػػ  مسػػت يدػػتعم فػػ  تدػػريع العسميػػتت السحتسػػبي  كالتقمقػػ  مػػؽ التكمفػػ  كالحػػم مػػؽ التق  د 
الزػػػرر البقئػػػ  لمسخمفػػػتت الؾرقيػػػ   كسػػػرع  عسميػػػتت التدػػػجق  ك يرػػػتؿ البيتنػػػتت كسػػػرع  الؾصػػػؾؿ إلقيػػػت  

 .ـز لمتمقق كاإلببلغ عشم حمكث األخظتء  كزيتدة المق  ف  العسميتت السحتسبي  كتقمق  الؾق  البل
إحػماث تالقػػرات سػػريع  فػػ  مشغسػتت األعسػػتؿ كتظؾيرىػػت مػػؽ خػػبلؿ سػرع  االسػػتجتب  لتالقػػرات الدػػؾؽ بسػػت   ق 

يتسػػتش   مػػع الؾقػػ  ىػػت الحتضػػر كسػػرع  فػػرز البيتنػػتت كسػػرع  تحؾيميػػت إلػػ  معمؾمػػتت كسػػرع  إيرػػتؿ 
 السشتفد  كالتظؾر السعمؾمتت إل  اإلدارات ك يرتليت لسؽ يحتتج بتلتتل  تدتظيع مشغستت األعستؿ 

الحرػػؾؿ عمػػ  معمؾمػػتت مؾثؾقػػ  كدقيقػػو كحميثػػ  فتلسعمؾمػػ  القميسػػ  ال تفقػػم فػػ  اتخػػتذ القػػرار آلنيػػت فقػػمت   ك 
القمرة عم  استالبلليت لرتلح الذرك  أك السدتفقم كتكؾف بسثتب  معمؾمتت زائمة فتزم  الذرك  كالسدػتفقم  

 الحماث (  -السؾثؾقي  -رار حق  تؾافر  المق كمؽ ثؼ جؾدة السعمؾمتت حت  تكؾف مبلءم  التختذ الق
إيرػػتؿ السعمؾمػػتت لؤلطػػراؼ السدػػتفقمة أيشسػػت كػػتنؾا فتعظػػ  لكػػ  إدارة السعمؾمػػتت التػػ  تحتتجيػػت لمتظػػؾير   ز 

 .كاتخػػتذ القػػرار كتعظػػ  السدػػتثسريؽ معمؾمػػتت لبلسػػتثستر فػػ  الذػػرك  كتعظػػ  البشػػؾؾ معمؾمػػتت لئلقػػراض
رػػػتؿ بػػػقؽ نغػػػتـ اترػػػتؿ بػػػقؽ الشغػػػتـ السعمؾمػػػتت السحتسػػػبي  كالسدػػػتفقميؽ كتعتبػػػر التقػػػترير الستليػػػ  أداة ات
كخترجيػػت  كنغػػرا لؤلىػػماؼ التػػ  يسكػػؽ أف يػػتؼ الؾصػػؾؿ إلقيػػت مػػؽ اسػػتخماـ  السختمفػقؽ مػػؽ داخػػ  السشغسػػ 

 ( ٕٚٔٓالؾحقما كحمس (تكشؾلؾجيت السعمؾمتت كاالترتالت كمؽ أىسيت 
 األداء كبتكمفو مشخفزوأقتم  قشؾات اترتؿ تتسقز بتلكفتءة كالدرع  ف  . 
   تحقق  الفتعمي  ف  القترات مؽ خػبلؿ تؾصػق  لستخػذا القػرارات بتلسعمؾمػتت الحميثػ  كالمقيقػ  كفػ

 .الؾق  السشتسب
 تخفيض تكتليف معتلجو البيتنتت كترشقم استخماـ األيما العتمم  كالحم مؽ ىمر ف  السؾاد. 
  كفعتلي تؾفقر الجيم كالؾق  السؾارد كاستالبلليت بكفتءة. 
  ا عم  أداء السشغس  .تؾفقر احتيتجتت العتممقؽ كالعسبلء مؽ الخممتت مست يديؼ إيجتب  ا
   تحميم األخظػتء كاالنحرافػتت كالتعػرؼ عمػ  مػؾاطؽ الزػعف مػؽ خػبلؿ دكرىػت فػ  تعزيػر السدػتءل

 ( ٖٕٔٓكالذفتفي  الجؾاد 
 

عسميتتيػت بذػك  كبقػر  فلسػتلقب العسػ  تتالقػر  اف البيتنتت كالتحميبلت الزػخس  تعسػ  عمػ  تالققػر بقئػ  األعسػتؿ ك 
كتزػػتؼ القػػمرات  كيػػتؼ الالػػتء الؾعػػتئف التػػ  عفػػت عمقيػػت الػػزمؽ  كيػػتؼ تدػػريع العسميػػتت بذػػك  كبقػػر  كيجػػب اف 

   حتسبيحمث نفس التالققر ف  الشسؾذج مع ميش  الس
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ؽ السدتقر عميو عمسيتا كميشيتا تعتبر البيتنتت الزحس  متالقر ف  بقئ  مسترس  السراجع  لم  عسق  السراجع   كمك 
اف مراجع  الحدتبتت تتلثر بتلزركرة بستالقرات السسترس  السيشي   كمؽ الظبيع  أف تؤثر البيتنتت الزحس  عمػ  

 كخمم  ميشي  متكتمم   تتؼ مؽ خبلؿ السراح  التتلي : لتمقق ا
 

 تجق قمػػخحمػػة تخص ػػػػط أعسػػػػاؿ ال
يجػػػب أف  (ISA 400 Risk Assessments and Internal control) قػػ  المكل تػمقق كفقػػتا لسعػتيقر ال

ذلػػ   ك تػمقق يحرػ  مراقػػب الحدػػتبتت عمػػ  فيػػؼ كػػتؼ لمشغػػتـ السحتسػػب  كلييكػػ  الرقتبػػ  الماخمقػػ   كمخػػػتطر ال
 ( ٕٓٔٓ الظحتف   تمقق بالرض التخظيط لعسمي  ال

 عمؾمػػػػػػتت كالتؾسػػػػػػع فػػػػػػ  بشػػػػػػتء قتعػػػػػػمة البيتنػػػػػػتت لمبػػػػػػمء بعسمقػػػػػػ  التخظػػػػػػيطكىػػػػػػ  مرحمػػػػػػ  زيػػػػػتدة التعسػػػػػػ  فػػػػػػ  الس
 لقػػػػتسكؽ مػػػػؽ تقػػػػمير كػػػػ  مػػػػؽ الخظػػػػر الحتسػػػػ  كخظػػػػر الرقتبػػػػ  كيدػػػػتظيع مراقػػػػب الحدػػػػتبتت عػػػػؽ طريػػػػ  تػػػمقق لم

 ػػػػػػتلقب مراجعػػػػػػ  نغػػػػػػؼ السعمؾمػػػػػػتتاالجػػػػػػراءات التحمقمقػػػػػػ  مػػػػػػؽ تعزيػػػز فيسػػػػػػو لشذػػػػػػتط الذػػػػػػرك  كذلػػػػػػػ بتسػػػػػػتخماـ أس
 .االلكتركني  مثتؿ ذلػ برامج السراجع  العتم 

 :أف البيا ات الزخسة تؤثخ عمى هحه السخحمة مغ ح ث
  تدػػػتعم مراقػػػب الحدػػػتبتت فػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ  األنسػػػتط كالبيتنػػػتت كطػػػرؽ الترػػػؾر لتحميػػػم عؾامػػػ  الخظػػػر 

 .تؿ كعؾام  الخظركيتؼ تجسيع ك  ىذه السعمؾمتت لتحميم االحتي
  يجػػػػػب عمقػػػػػػو أف يلخػػػذ فػػػػػػ  االعتبػػػتر التػػػػػػلثقرات الشتتجػػػػػػ  عػػػػػػؽ تعقػػػػػػم بقئػػػػػػ  نغػػػػػػؼ السعمؾمػػػػػػتت السحتسػػػػػػبي 

بدػػػبب زيػػتدة تػػمقق  االلكتركنيػػ  كتعقػػػم ليكػػ  الرقتبػػػ  الماخمقػػػ  كمػػػت يشػػػتج عشيػػػت مػػػؽ ارتفػػػتع فػػػ  خظػػػر ال
 .ظر الرقتب  كمؽ ثؼ يؤدا إل  ارتفتع مدتؾ  الذػ عشم مراقب الحدتبتتمدتؾ  الخظر الحتس  كخ

   كىشػػػػتؾ عبلقػػػػ التػمقق سػػػيغ  مػػػمخ  األىسقػػػ  الشدػػػبي  كخظػػػر الؼ ارجعػػػ  مشتسػػػبتت لتخظػػػيط عسمقػػػػ   
 ر متذتبك  بقؽ ىذيؽ السمخمقؽ فزلست ارتفع حم األىسي  الشدبي  كمست انخفز  السختط

 

 كجسع األدلة تجق قمخحمة تشف ح ال
ه السرحمػػػ  بتشفقػػػذ نػػؾعقؽ ذيعتبػػر جسػػع كتققػػيؼ أدلػػ  األثبػػتت جػػؾىر ىػػذه السرحمػػ   كيقػػػؾـ مراقػػػب الحدػػػتبتت فػػػ  ىػػ 

 (: ٖٕٓٓف  ع  األتست  ىست  عم  كالجبم    االختبتراترئيدققؽ مؽ 
 :ػتت مبلئسػػػ  عػػػؽ طريػػػ  اختبػػػتر مػػػم  كفػػػتءة كتيػػػمؼ لمحرػػػؾؿ عمػػػ  أدلػػػ  إثبػػ اختبػػػارات مػػػجل األلتػػداـ

كىػػػػػ   -الرقتبػػػػػ  عمػػػػػ  التظبيقػػػػػتت –الرقتبػػػػػ  العتمػػػػػ   –كفعتلقػػػػػ  الرقتبػػػػػ  الماخمقػػػػػ  الستعمقػػػػػ  بسػػػػػزاعؼ االدارة
فػػ  تتؾاف  مع التققيؼ السبمئ  ليػت فػ  مرحمػ  التخظػيط  أمػت إذا نػػتج عػػؽ ىػػذه االختبػػترات كجػػؾد ضػػعف 

نغػتـ الرقتبػػ  الماخمقػػ  يقػػؾـ مراقػػب الحدػػتبتت بنعػػتدة الشغػػر فػػ  التققػػيؼ السبػػمئ  لخظػػر الرقتبػػ  الماخميػ  
 كمؽ ثؼ تالققر مم  االختبترات الجؾىري  كطبيعتيت 
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  :االختبارات الجػهخية كتذسل 
السعمؾمػػػػػتت السحتسػػػػػبي   كيدػػػػػػتخمـ مراقػػػػػػب الحدػػػػػػتبتت أسػػػػػػتلقب مراجعػػػػػػ  نغػػػػػؼاالجػػػػػػراءات التحمقمقػػػػػػ :   أ 

االلكتركنيػػ  فػػػ  تؾسػػػيع نظػػػتؽ االجػػػراءات التحمقمقػػػ  فػػػ  الػػػشغؼ االلكتركنيػػ  مثػػتؿ  تشفقػػذ عػػمة إجػػراءات 
تحمقميػػػ  كاسػػػتختلص البيتنػػػػتت مػػػػؽ ممفػػػػتت الشغػػػػتـ السحتسػػػػب  االلكتركنػػػ  ثػػػػؼ عػػػػػػرض الشتػػػػػػتئج بذػػػػػػك  

 خػػػرائط أك رسػػػـؾ بيتنقػػػ ( 
إجراءات مرػسس  لتشفقػذ مجسؾعػ  مػؽ االختبػترات لمحرػؾؿ رات تفتصػػػق  العسمقػػػتت كاالرصػػػمة: اختبػػػت  ب 

عم  أدلػ  إثبػتت تػػؾفر تلكقػػم مشتسػػب مػػؽ تحقػػ  أىػػماؼ الؾجػػؾد كالمقػػ  كاالكتسػػتؿ كالترػشيف كالتؾققتػػ 
سػػب  االلكتركنػػ  لعسقػػ  كالترحقػػػ  كاالفرػػتح لجسقػػػع العسمقػػػتت التػػ  يقػػـؾ بيػػت نغػػتـ السعمؾمػػتت السحت

                             كيدػتظيع مراقػب الحدػتبتت استخماـ برامج الجػماكؿ االلكتركنيػ  تمقق ال
                                           

  :أف البيا ات الزخسة تؤثخ عمى هحه السخحمة مغ ح ث
 مقػػر مكتؾبػػ  كفػػػ  الؾقتػػػ الحكيقػػػ   كتيػػػمؼ إلػػػ  تدػػتىؼ فػػ  تشفقػػذ السراجعػػ  السدػػتسرة فػػ  أنغسػػ  محتسػػب  

تققػيؼ مػت إذا كتنػ  البيتنػتت الستليػ  السعركضػ  تعكػػس الحكيقػػ  ككػذلػ مػػم  كفتيػػ  أدلػػ  االثبػػتت الشرػػػي  
 كالسرئي  كالبيتني  كالسدسؾع  ك يرىت مؽ االدل   ك تزيف العس  إل  التفتصق  كالدرع  لمتحميثتت 

  لثقر بػػػػػترز عمػػػػػ  شػػػػػك  كطبيعػػػػػ  اختبػػػػػترات السراجعػػػػػ   بحقػػػػػ  تػػػػػؤدا اختبػػػػػترات االلتػػػزاـ يكػػػػػؾف ليػػػػػت تػػػػػ
كاالختبػػػػترات الجؾىريػػػػ  فػػػػ  كقػػػػ  كاحػػػػم  كمعتسػػػػمة عمػػػػ  السعتيشػػػػ  الفؾريػػػػػ   مػػػػػؤداه مػػػػػؽ خػػػػػبلؿ االدكات 

سػػػػػػتحماث اسػػػػػػتلقب االلكتركنيػػػ  كتكشمؾجيػػػػت السعمؾمػػػػػتت  مسػػػػت تفػػػػػػرض عمػػػػ  مراقػػػػػػب الحدػػػػػتبتت تظػػػػؾير كا
 السحتيم  الفش تمعؼ رأيو  الت كجسع االدل  االلكتركني   تمقق ك جراءات أعستؿ ال

 

 مػػػػػخحمػػػػػة التقػػػػػػػػػػخيػػػػػخ
ا يعتبػػػػر بسثتبػػ  األداة  كالتػػ  يػػتؼ مػػؽ خبلليػػػت ذ  كالػػػػتػػمقق لعسمقػػػػ  ال الشيػػتئ السشػػػػتج  لتػػمقق يعتبػػػػر تقريػػػػر ا 

اقػػػب الحدػػػػتبتت السػتشتتجو ألصػػحتب السرػتلح  كسػػػػت يسكػػػػؽ الشغػػػػر إلػػػ  التقريػػػػر كػػػػلداة لتؾصػػػػػق  تؾصػػػق  مر 
 ( ٕٗٔٓكشسػػػؾذج لبلترتؿ االندتن   عم    التمقق رأا مراقػػػب الحدػػػتبتت فػػػ  سػػػيتؽ عسمقػػػ  

 التػمقق ػت كاسػػػػتخبلص الشتػػػػتئج لمتلكػػػػم أف مدػػػػتؾ  خظػػػػر قػػػب الحدػػػػتبتت بتجسقػػػػع االدلػػػػ  كتققيسيػػػراكيقػػػؾـ م 
الػػػذا يعبػػػر عػػػؽ رأيػػػو كذلػػػػ بتسػػػتخماـ بػػرامج  تػػمقق تقريػػػر ال بنعػػمادعشػػػم حػػػمه السقبػػػؾؿ أك العكػػس ػ ثػػػؼ يقػػػـؾ 
 السراجع  بتستخماـ الحتسب االلكتركن  

تدتىؼ ف  تؾثق  التقرير كتم يسو مػؽ مرػتدر ها ا  أف البيا ات الزخسة تؤثخ عمى هحه السخحمة مغ ح ث 
مختمف  بتلسرئيتت كالدػسغيتت كالرسػؾمتت  مػع التزاـ مراقػب الحدػتبتت بسعػتيقر تقريػره السعركفػ   كلكػؽ كيفقػػ  
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السدػػػػػتسرة الػػػػػذا يشتسػػػػػب التظبقػػػػػ  فػػػػػ  ىػػػػػذه  تػػػمقق ىػػػػذا االلتػػػزاـ ىػػػؾ الػػػذا سػػػػيختمف  كذلػػػػػ كفقػػػػت لسػػػػػمخ  ال
 (  ٘-ٗ: ٕٕٓٓئػػ  مشيؼ  البق

 

 ف  ضل البيا ات الزخسة جققالتحجيات الت  تػاجه تصػيخ تقخيخ الس -9

الخػػػترجققؽ ك كدػػػتبيؼ بعػػػض  مقققؽبتسػػػتخماـ البيتنػػػتت الزػػػخس  إلػػػ  تػػػمريب السػػػ مق كيتظمػػػب تظػػػؾير تقريػػػر السػػػ
بعػػػض  مقققؽدػػػتب السػػػالسيػػػترات البلزمػػػ  لتحمقػػػ  ىػػػذه البيتنػػػتت  حقػػػ  أثبتػػػ  معغػػػؼ الذػػػركتت نجتحيػػػت عمػػػ  إك

السيػػترات فػػ  التعتمػػ  مػػع البيتنػػتت التقمقميػػ   فػػ  السقتبػػ  قػػم يػػؤدا ذلػػػ إلػػ  سػػع  ىػػذه الذػػركتت إلػػ  رفػػع سػػقف 
زيتدة التكػتليف السشتطػ  عمقيػت كقػم تحتػتج ىػذه الذػركتت إلػ  تؾعيػف بعػض عمسػتء تحمقػ   مؽ ثؼجؾدة التمريب ك 

 .الخترج  مق حمق  كىذا مست يزيم مؽ أتعتب السالبيتنتت الزخس  كاالستثستر ف  برامج تمعؼ الت
 

كىػػذا مػػت تظػػرؽ لػػو  تػػمقق فيجػػب عمػػ  الذػػركتت التجػػتكز عػػؽ ىػػذه التكػػتليف بدػػبب مػػت يذػػتع عػػؽ انػػمثتر ميشػػ  ال
 ذكػػر فػػ  المقػػتء السشعقػػم فػػ  جتمعػػػ  خبقػػر قػػتنؾن  مػػتل  كاقترػػتدا  حقػػ  ،David Yermackالبركفيدػػؾر  
قػػػم تكػػػؾف مقػػػر مؾجػػػؾدة بعػػػم عذػػػر سػػػشؾات قتدمػػػ  كذلػػػػ بدػػػبب  تػػػمقق ال أف ميشػػػ  ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٖٓنقؾيػػػؾرؾ فػػػ  

يػػػر  تكشؾلؾجيػػت السعمؾمػػتت الرقسيػػ   بالػػض الشغػػػر عػػؽ رأيػػو كاألسػػبتب التػػ  أدت إلػػػ  كصػػؾلو إلػػ  ىػػذه الشتيجػػ  
ىؾ مؽ يقػـؾ بتحمقػ   مق مؽ السيؽ السيس  كالت  ال يسكؽ االستالشتء عشيت ذلػ ألف الس تمقق أف ميش  ال ؾف البتحث

متجػمدة رمػؼ بظئيػت إال أنيػت  تػمقق البيتنتت كالتلكم مػؽ صػحتيت كال يدػتظيع جيػتز الكسبقػؾتر الكيػتـ بػذلػ فسيشػ  ال
 .قتبم  لمتظؾير عؽ طري  التكشؾلؾجيت  تحتتج السيش  إل  إعتدة ليكم  لتتستش  مع متظمبتت الدؾؽ ف  السدتقب 

 ضػػػتفي  الستسثمػػػ  فػػػ  أعػػػماد الفقػػػميؾ كالجػػػرافكس أكالبعػػػض السيػػػتـ اإل مق اسػػػتخماـ البيتنػػػتت الزػػػخس ُ يحسػػػ  السػػػ
كجسع البيتنػتت الزػخس  مػؽ السدػتفقميؽ كالستسثمػ  فػ  مذػترك  ىػذا الفقػميؾ كعػمد السذػتىمات كاالعجتبػتت كلػذلػ 

بحتجػػ  لػػتعمؼ قػػراءة البيتنػػتت الزػػخس  كتحمقميػػت مسػػت يذػػك  عػػبء إضػػتف  عميػػو  كىػػذا يزيػػم مػػؽ األ بػػتء  مق فتلسػػ
ف  إعماد التقترير برؾرة تتشتسب مػع مق  الذرك  أك السكتب لمؾصؾؿ إل  درج  عتلي  مؽ تسكؽ السالستدي  عم  

كىشتؾ شركتت استخمم  برامج  .التظؾر التكشؾلؾج   كقم ال تتشتسب الفؾائم العتئمة مؽ تظبق  الشسؾذج مع تكمفتو
 رة عمػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػتقرادتقػػػػػػػػػػـؾ بقػػػػػػػػػػراءة البيتنػػػػػػػػػػتت الستليػػػػػػػػػػ  فقػػػػػػػػػػط كلػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػمييت القػػػػػػػػػػم CAATSعميػػػػػػػػػػمة مشيػػػػػػػػػػت 

فتفتدت بعض الذركتت  Alles & Gray, 2016) السعمؾمتت االجتست ي  ك سجبلت البريم اإللكتركن  كمقرىت  
الت  طبق  ىذا السقترح عم  مراجعتيت الماخمي  ىذه األ بتء عؽ طري  استعتنتيت بػلطراؼ خترجيػ  لػمييت السعرفػ  

 IBM and Wipro.   لبرامج مث  كاإلمكتنيتت السظمؾب   كست يسكؽ استخماـ بعض ا
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 الثاني اجلزء 

 وتنفيذها االجراءات التحليلية يف ختطيط عملية التذقيق
 

 االقترػتدي  التظػؾرات العؾلسػ   فػ  أستسػت تسثمػ  تالقػراتال مػؽ كثقػرال األخقػرة الدػشؾات فػ  العػتلؼ شػيم        
 إلػ  أد  مسػت العػتلؼ  فػ  ذػركتتال   كبػر  مدػ  التػ  كاالقترػتدي  الستليػ  االنييػترات لػككػذ السعمؾمتتيػ  اليتئمػ  
كحتػ  كالجيػتت السدػتفقمة  لسػت تزػفيو مػؽ ثقػ  فػ  السعمؾمػتت التػ  تؾفرىػت لػئلدارة  تػمقق ال بسيشػ  االىتسػتـ زيػتدة
 يػػتكحقؾيػػت إلتستمفػػلف التخظػػيط الجقػػم كاإلشػػراؼ السشتسػػب عمقيػػت يعػػماف مظمبػػت ميسػػت فعتلػػ   تػػمقق  عسميػػ  ال تكػػؾف 
  كبيػمؼ التعػرؼ عمػ  عسميػ  التػمقق  سػقتؼ التظػرؽ الػ  السحػتكر يدر كف  الؾق  السحػمد دكنسػت تػلخقرك  بديؾل 

 االتي  عؽ طري  ىذا السبح  :
 

  مفيـؾ كتعريف التمقق   
  تخظيط كترسيؼ مشيجي  التمقق  
   مفيـؾ كتعريف االجراءات التحمقمي 

   انؾاع االجراءات التحمقمي 

 حمقمي  ف  عسمي  التمقق  مراح  تشفقذ االجراءات الت 
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 مفهـػ كتعخيف التجق ق      -1
 

" كمعشتىػػػت يدػػػتسع  AUDIREمذػػػت  مػػػؽ الكمسػػػ  البلتقشيػػػ  "بسعشػػػته المفغػػػ   " AUDITING"إف التػػػمقق       
استستع عتم  كالت    اذ كتن  تعقم جمد  عم  أصحتب األعستؿ لمتحق  مؽ صحتيتحق  كتن  الحدتبتت تقرأ  

 الػػذا يتزػػسؽ رأييػػؼ فػػ  الحدػػتبتتتػػتؼ فقيػػت قػػراءة الحدػػتبتت برػػؾت مرتفػػع كبعػػم الجمدػػ  يقػػمـ السػػمققؾف تقريػػرىؼ 

   (ٖٔ: ٕٓٓٓ عبم هللا  
انتقتديػتا لسشذػلة فحرػتا فشيػتا اسػجبلت دفػتتر ك  دػتشمات كمامت التمقق  بسعشته السيش  فيقرم بػو "ىػؾ عسميػ  فحػص 

الستليػػ  لمسشذػػلة معتسػػماا فػػ  ذلػػػ عمػػ  قػػؾة  تقػػتريرعمالػػ  ال فػػ مػػؽ صػػح  العسميػػتت كابػػماء الػػرأا محتيػػماا لمتحقػػ  
 (  ٚ:  ٕ٘ٓٓ   جسع  كمتتن  نغتـ الرقتب  الماخمي "  

بتنو " عسمي  مشيجي  مشغس  لمحرؾؿ عم  أدل  تتعم  بتلكقػمات اإلدارة الختصػ  بتلبيتنػتت   ايزتا  عرؼ التمقق ك 
برػػؾرة مؾضػػؾ ي   مػػؽ أجػػ  التحقػػ  مػػؽ مػػم  مظتبقػػ  ىػػذه التلكقػػمات لمسعػػتيقر السحػػمدة ثػػؼ  كتققػػيؼ ىػػذه األدلػػ 

  (ٚ :ٕٚٓٓتؾصق  الشتتئج لؤلطراؼ ذات العبلق  "  لظف   
التػمقق  بذػك  ( فعرفػ  (American Accounting Association AAA األمريكيػ  جسغيػ  السحتسػبقؽ امػت

ئؽ السرتبظػػ  بتلعشتصػػر المالػػ  عمػػ  األحػػماث االقترػػتدي  كتققيسيػػت القػػرا  عسميػػ  مشغسػػ  لمحرػػؾؿ عمػػ”عػػتـ بلنػػو 
  بظريق  مؾضؾ ي  لالرض التلكم مؽ درج  مدتيرة ىذه العشتصر لمسعتيقر السؾضؾع  ثػؼ تؾصػق   نتػتئج ذلػػ إلػ

  (  Louwers & Ramsay , 2011: 4“  األطراؼ السعشي 
السعمؾمػػتت لتحميػم درجػ  التظػػتب  بػقؽ تمػػ السعمؾمػػتت  دلػ  عػؽعسميػ  جسػع كتققػػيؼ األ"التػمقق  ايزػتا بتنػػو  كعػرؼ

"          اف يػػػػتؼ التػػػػمقق  مػػػػؽ قبػػػػ  شػػػػخص كفػػػػؾء كمدػػػػتق  شبالػػػػ كالسعػػػػتيقر السعتسػػػػمة كالسعػػػػمة مدػػػػبقتا كاالبػػػػبلغ عشيػػػػت  كي
  Arens & Elder , 2012 : 24   ) 

مذػػترك  اىسيػػت   لظفػػ   كمػػؽ خػػبلؿ التعػػتريف الدػػتبق  تبػػقؽ اف عسميػػ  التػػمقق  تحتػػؾا عمػػ  مجسؾعػػ  عشتصػػر 
ٕٓٓٚ :ٚ : ) 
 في  عسمي  مخظظ  كمشظكي  كتتكؾف مؽ خظؾات محمدة كليد  عذؾائي   : التجق ق عسمية مشطسة 
  تعػم عسميػ  جسػع كتققػيؼ ادلػ  االثبػتت جػؾىر عسميػ   برػػرة مػضػػةية كتق يسهػا: األدلػةالحرػؿ عمػى

البػم مػؽ جسػع األدلػ  كتققيسيػت لمحرػؾؿ  قػزدكف تحمػؽ تتؼ خمم  األطراؼ ذات العبلق   التمقق    كلك 
اال اف عم  مراقب الحدتبتت اف يكؾف ذا  مؾضؾعتقيتكربست تختمف ادل  االثبتت ف  درج    عم  الشتتئج
 كالتققيؼ    مؾضؾع  عشم الجسع ناتجته عقبل

 ميسػ  اإلدارةإف إعماد البيتنتت الستلي  كمت تذػسمو مػؽ قػؾائؼ متليػ  مختمفػ  ىػ اإلدارة:  مداعع( تأك جات    
ف اإلدارة عشممت تقـؾ بذلػ في  تؤكم لآلخػريؽ مدػؤكلقتيت عػؽ محتؾيػتت ىػذه القػؾائؼ كىػذا مػت إكىذا يعش  

  يدس  بتلكقمات اإلدارة
  :المعش  لعسمي  التػمقق  مػؽ دكف تققػيؼ الشتػتئج كاعػماد التقريػر بتلذػك  السشتسػب كتؾصػق  تػص ل الشتائج

 ختذ القرارات ذلػ لؤلطراؼ ذات العبلق  الت
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 :البم مؽ اف تقـؾ االدارة بنعماد البيتنتت الستلي  عمػ  كفػ  معػتيقر دكليػ  اك محميػ   التصابق مع السعاي خ
محػ  التػمقق   سشذػلةكتؾفر عسمي  التمقق  تلكقم حػؾؿ مػم  تستشػ  مػزاعؼ االدارة بتل كمقبؾل  قبؾال عتمت   

 مح  التمقق    سشذلةكالقؾانقؽ كالمؾائح الدتري  ف  السعتيقر كالسبتدئ السحتسبي  الستعترؼ عمقيت المع 
  :البػػم لسراقػػب الحدػػتبتت اف يراعػػ  اف ىشػػتؾ مجسؾعػػ  اطػػراؼ تشتغػػر تقريػػره كرايػػُو االشػػخاؼ تات العةقػػة

بخرػػػؾص عسػػػ  االدارة ككضػػػع السشذػػػتة كعمػػػ  ذلػػػػ البػػػم مػػػؽ اف يؾصػػػ  الشتػػػتئج ليػػػذه االطػػػراؼ حدػػػب 
 تختذ القرارات احتيتجتتيت كف  الؾق  السشتسب ال

 

    عسمية التجق قمخاحل  -2
إال أنيػػت تتذػػترؾ فػػ  السراحػػ   رخػػآإلػػ   ارتبػػتط تػػمقق ف إجػػراءات التػػمقق  السحػػمدة تختمػػف مػػؽ إعمػػ  الػػرمؼ مػػؽ 

 :(  Whittington & Pany , 2008 : 186  التي ا
    تخظيط عسمي  التمقق 

 اخمي   الحرؾؿ عم  فيؼ الزبؾف كبقئتو بست ف  ذلػ الرقتب  الم 

    تققيؼ مختطر األخظتء كترسيؼ إجراءات التمقق  اإلضتفي 

    تشفقذ إجراءات التمقق  اإلضتفي 

   استكستؿ التمقق 

  تكؾيؽ الرأا ك صمار تقرير التمقق  
 

 (:Arens & Elder , 2012 : 445   لعسمي  التمقق    االتيالسراح    Arensكست أكرد 
    تخظيط كترسيؼ مشيجي  التمقق 

 شفقذ اختبترات الرقتب  كاالختبترات األستسي  لمعسميتت  ت 

   تشفقذ اإلجراءات التحمقمي  كاالختبترات التفرقمي  لؤلرصمة 

   استكستؿ التمقق  كاصمار تقرير التمقق "  
 ( كالت  سيعتسم عمقيت ف  شرح عسمي  التمقق  خبلؿ ىذا السبح   ٘كست ف  الذك   
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 ( 5الشكل )       
 ملخص لعملية التدقيق       

 
 

 
 السخحمة االكلى                                                              

 تخصيط كترسيع السخحمة االكلى
 تجق قمشهجية ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 السخحمة النا ية                                                                                                       

 تشف ح اختبارات الخقابة
  االساسية  االختباراتك                                                       

 للعوليات                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 السخحمة النالنة                                                                                                       
   تشف ح اإلجخاءات التحم مية   تشف ح االجخاءات التحم مية                                                                            

 كاالختبارات التفر مية لألرصجة                                                                                                   
 

 

 الخابعة  الورحلة                                                                                                                                    
 اكساؿ التجق ق                                                                                                                                            

 كاصجار التقخيخ                                                                                                  
 

 
          

   Source :  Arens & Elder , 2012 : 445بتررؼ البتحثتف                                            

الثستنيػ   االجزاا لسرحمػ  االكلػ  اف الذك  الدػتب  يبػقؽ السراحػ  االربعػ  التػ  تسػر بيػت عسميػ  التػمقق   اذ تسثػ  ا
  فيػػؼ عسػػ  الزبػػؾف كمجػػتؿ نذػػتطو   قبػػؾؿ الزبػػؾف كتشفقػذ التخظػػيط السبػػمئ  الرئيدػ  لمتخظػػيط  كالتػػ  تتكػػؾف مػػؽ :

تحميػػم االىسيػػ  الشدػػبي  كتققػػيؼ خظػػر التػػمقق  السقبػػؾؿ    تشفقػػذ االجػػراءات التحمقميػػ  االكليػػ   تحميػػم خظػػر الزبػػؾف 

كتشف ح التخصيط السبجئ  لدبػف ؿ اقبػ  

كمجاؿ  ذاشه لدبػف ع عسل اذفه  

لدبػف تحجيج خصخ ا  

 تشف ح االجخاءات التحم مية االكلية

 تحجيج االهسية الشدبية كتق يع خصخ التجق ق السقبػؿ كالخصخ الصبيع 

 فهع الخقابة الجاخمية كتق يع خصخ الخقابة

 تجسيع السعمػمات لتق يع خصخ الغر

ػيخ خصة التجق ق الذاممة كبخ امج التجق قتص  

امتخطيط متخفيظ املس توى 

 املقدر خلطر امرقابة ؟

 تشف ح اختبارات الخقابة

 تشف ح االختبارات االساسية لمعسميات

 تشف ح االجخاءات التحم مية

 اختبار العشاصخ الخئيدة

                                  تشف ح االختبارات االضافية لمعخض كاالفراح
          

 التجسيع الشهائ  لألدلة
 تق يع الشتائج 

 اصجار تقخيخ التجق ق

 التػاصل مع لجشة التجق ق كاالدارة
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  كيتسثػ  اليػمؼ تجسيع السعمؾمتت لتققيؼ خظر الالػش  قتب  الماخمي  كتققيؼ خظر الرقتب فيؼ الر   كالخظر الظبيع 
خظػ  تػمقق   مؽ االجزاء الدبع  االكل  مدتعمة مراقب الحدتبتت لمتؾص  ال  الجزء الثػتمؽ الػذا يتعمػ  بنعػماد 

كػػػػ  مػػػػؽ اختبػػػػترات الرقتبػػػػ    امػػػػت السرحمػػػػ  الثتنيػػػػ  فتشفػػػػذ برنػػػػتمج التػػػػمقق فػػػػ  ترػػػػسيؼ ك تتدػػػػؼ بتلفتعميػػػػ  كالكفػػػػتءة 
كاالختبػترات االستسػػي  كتتسثػػ  اىػػماؼ ىػػذه السرحمػػ  فػػ  تحميػػم مػػم  فتعميػػ  ترػػسيؼ كتشفقػػذ الرقتبػػ  الماخميػػ  كمػػم  
تحق  اىماؼ التمقق  كتف  السرتبظ  بتلعسميػتت الستليػ   امػت السرحمػ  الثتلثػ  فتشفػذ االجػراءات التحمقميػ  كاالختبػترات 

  تدػػع  فػػ  الحرػػؾؿ عمػػ  ادلػػ  اضػػتفي  عػػؽ صػػح  االرصػػمة بتلبيتنػػتت الستليػػ    كبعػػم التفرػػقمي  لؤلرصػػمة كالتػػ
االنتيػتء مػػؽ السراحػػ  الػػثبلث االكلػ  يػػتؼ جسػػع ادلػػ  اضػتفي  عػػؽ البيتنػػتت الستليػػ  كتجسيػع كتققػػيؼ الشتػػتئج كاصػػمار 

 التقرير 
 كسشخكد دراستشا عمى االجخاءات التحم مية خةؿ مخاحل عسمية التجق ق:

  ـػ اإلجخاءات التحم ميةمفه -3
يػتخمص مفيػػؾـ اإلجػػراءات التحمقميػ  بلّنيػػت مجسؾعػػ  مػؽ اإلجػػراءات التػػ  يقػؾـ بيػػت السػػمق  الخػترج  بيػػمؼ الحكػػؼ 
عمػػ  مػػم  معقؾليػػ  العبلقػػتت بػػقؽ البيتنػػتت  الستليػػ  كمقػػر الستليػػ (  كيػػتؼ ذلػػػ عػػؽ طريػػ  دراسػػ  كتحمقػػ  كتققػػيؼ 

ٍرؽ مختمف  تتراكح بقؽ السقترنػتت البدػيظ  كالتحمػيبلت السعقػمة بتالسػتعتن  الشدب كالسؤشرات بنستعستؿ أستلقب كط
 بتقشيتت إحرتئي  متقمم   

كيسكؽ القؾؿ بلّف اإلجراءات التحمقمي  ىػ  لػيس ترػؾرات قتئسػ  بػذاتيت  ك ّنسػت ىػ  كسػقم  إضػتفي  يمجػل القيػت      
كالسبلئسػ  لتحققػ  أىػماؼ عسميػ  التػمقق   فزػبلا السمق  الخترج  لمحرػؾؿ عمػ  السزيػم مػؽ أدلػ  اإلثبػتت الكتفيػ  

عػػؽ التعػػػرؼ عمػػ  السؤشػػػرات الختصػػ  بتلجيػػػ  الختضػػع  لمتػػػمقق  كالتػػ  يدػػػتظيع مػػؽ خبلليػػػت االكتذػػتؼ السبكػػػر 
لسػؾاطؽ الزػػعف كالقػؾة فقيػػت  كبتلتػػتل  فنّنيػت تزػػسؽ تققيسػػتا لمبيتنػتت الػػؾاردة فػ  القػػؾائؼ الستليػػ  عػؽ طريػػ  حدػػتب 

بلقػتت السحتسمػ  بػقؽ البيتنػتت  الستليػ  كمقػر الستليػ ( كذلػػ لمسدػتعمة عمػ  تحميػم الفقػرات التػ  الشدب كدراس  الع
تتظمب تركقػزا أثشػتء إجػراء االختبػترات التفرػقمي   كسػت إنيػت تبػمأ مػؽ مرحمػ  اإلستفدػتر ك جػراء السقترنػتت  كتشتيػ  

ط( بيمؼ الؾصؾؿ ال  أدل  كقرائؽ كقشتعػتت بنستعستؿ كستئ  متظؾرة كتحمق  الدبلس  الزمشي  كاالنحمار كاالرتبت
حػػؾؿ البيتنػػتت السػػراد تػػمقيقيت  كعمػػ  أسػػتس ذلػػػ تسثػػ  اختبػػتر تػػمقق  جؾىريػػتا مدػػتيراا لسراحػػ  عسميػػ  التػػمقق  كتفػػ  
بلسػػتلقبو السختمفػػ  إبتػػماء مػػؽ مرحمػػ  التخظػػيط  مػػركراا بتققػػيؼ نغػػتـ الرقتبػػ  الماخميػػ  ك ختبػػتر العسميػػتت كاألرصػػمة  

بتققيؼ تقرير التمقق  بيمؼ تؾفقر األدل  الكتفي  خبلؿ ىذه السراح  لتلكقم نتتئج التػمقق   كيسكػؽ أْف تكػؾف  ك نتيتءا 
 اإلجراءات التحمقمي  ى  الملق  الؾحقم السظمؾب ف  حتل  الحدتبتت الت  ليس ليت أىسي  ندبي  

متلي  يجػب أف يػتؼ فحرػيت عمػ   كف  بعض الحتالت تدتعس  اإلجراءات التحمقمي  ف  عزؿ حدتبتت أك عسميتت
نحؾ معس  لتقرير مت إذا كتن  ىشتلػ خظؾات أخر  يجب الكيتـ بيت لمتحق   فسثبل َيتؼ مقترن  مرركؼ الريتن  
اإلجستل  لمفترة الحتلي  مع نفس السرػركؼ لمفتػرة الدػتبق  كفحػص الفػرؽ  ك يجػب التعػرؼ عمػ  سػبب الزيػتدة أك 

  (ٕٔ: ٕٛٓٓ نرتر كبيرام    الشقص إْف كجم
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 تعخيف االجخاءات التحم مية -4
كمقترنػػػ   لمراسػػػ    السدػػػتخمم ائػػػبلنيػػػت " الظر  التحمقميػػػ  الجػػػراءاتا ٜٕٖرفػػػ  نذػػػرة معػػػتيقر التػػػمقق  رقػػػؼ ع     

 ,Robertson & Louwers العبلقػػتت بػػقؽ البيتنػػتت الستليػػ  كمقػػر الستليػػ  لتقػػؾيؼ حدػػتبتت البيتنػػتت الستليػػ " 

2002: 97 )  
ة لفتػر تحمق  العبلقتت بقؽ بشؾد البيتنتت الستلي  كمقر الستليػ  "التحمقمي  أيزتا بلنيت  الجراءاتا  Boyntonكعرؼ 

مؽ أجػ  تحميػم مػم  التجػتنس بػقؽ  أخر  كذلػ لفتراتمعقش  ككذلػ مقترنتيت مع السعمؾمتت الستلي  كمقر الستلي  
 االختبػترات"ثؼ الخػركج بشتيجػ  معقشػ  عػؽ ىػذه  السعمؾمتت كأي  فركقتت أك تذبذبتت أك عبلقتت مقر متؾقع  كمؽ

 Boynton & Johnson, 2006: 243)  
االجػػػػػػراءات  (IFAC( الرػػػػتدر عػػػؽ االتحػػػتد الػمكلػػػ  لمسحػػػتسبقؽ   ٕٓ٘عػػػرؼ السعقػػػتر المكلػػػ  لمتػمققػػػ  رقػػػؼ   ك 

قبؾلػػ  بػػقؽ كػػ  مػػؽ البيتنػػتت الستليػػ  تحمقػػ  العبلقػػتت الس عػػؽ طريػػ تققيسػػتت السعمؾمػػتت الستليػػ  "التحمقميػػ  انيػػػػت : 
كمقر الستلي    كتذس  االجراءات التحمقمي  ايزتا تحكيقػتا يعػم ضػركريتا لتحميػم التقمبػتت اك العبلقػتت مقػر الستدػق  

 : ٕٓٔٓالسعػػتيقر المكليػػ     "مػػع السعمؾمػػتت االخػػر  ذات العبلقػػ  اك السختمفػػ  عػػؽ الكػػيؼ الستؾقعػػ  بسقػػمار كبقػػر
ٖٗٗ)   

 

التحمقمي  عم  أنيت "اختبتر تمقق  جػؾىرا لمبيتنػتت  الجراءاتيسكؽ تعريف ا ير  البتحثتف انو م  مت سب كبشتء ع
الستليػػ   يػػتؼ عػػؽ طريػػ  دراسػػ  كمقترنػػ  العبلقػػتت الؾاضػػح  كالستؾقعػػ  بػػقؽ البيتنػػتت الستليػػ  كمقػػر الستليػػ   كذلػػػ 

 شتسب  لتحقق  أىماؼ التمقق " أدل  إثبتت كتفي  كم تؾافر عؽ طري بيمؼ الحرؾؿ عم  درج  ثق  
يظم  عم  تمقق  الحدتبتت بتستخماـ التحمق  الستل  بتلسراجع  التحمقمي  كنحم  كستئ  التمقق  التػ  يمجػل إلقيػت ك 

السراجػػػع لمتعػػػرؼ عمػػػ  السؤشػػػرات الختصػػػ  بتلسذػػػركع مقترنػػػ  بفتػػػرات سػػػتبق  أك بسشذػػػآت أخػػػر  مستثمػػػ  كُتعػػػّرؼ 
م  كسػتئ  التػمقق  التػ  يمجػل ليػت السػمق  لمتعػرؼ عمػ  السؤشػرات الختصػ  بتلسذػركع السراجع  التحمقمي  بلنيت "إحػ

    (ٜٖٔ: ٕٚٓٓدركيش    الرحؽ  "مقترن ا بفترات ستبق  أك قظتعتت مستثم  عم  مدتؾ  الشذتط
يػت ككجػؾد كتتسث  ىذه اإلجراءات بتحمق  العبلقتت بقؽ بشؾد القؾائؼ الستليػ  كمقػر الستليػ  لتحميػم مػم  التجػتنس بقش

أا عبلقػػتت مقػػر مشظكيػػ  أك مقػػر متؾقعػػ   كىػػذا يتظمػػب ميػػترة عتليػػ  مػػؽ مراقػػب الحدػػتبتت فػػ  إجػػراء السراجعػػ  
التحمقميػػ  التػػ  تسكّشػػو مػػؽ اسػػتثستر الؾقػػ  كالتكمفػػ  كاألفػػراد ك تحققػػ  مجسؾعػػ  مػػؽ الفؾائػػم مشيػػت  االتحػػتد الػػمكل  

 :(ٗٙٗ -ٜ٘ٗ: ٕٚٓٓلمسحتسبقؽ 
 لعسق  مقترن  مع مقره  تدتعمه ف  فيؼ نذتط ا  
 تؾجيو انتبتىو نحؾ بعض السذتك  لمتركقز عمقيت    
 مدتعمتو ف  تققيؼ قمرة السشذلة عم  االستسراري     
 تشبقيو إل  اإلنحرافتت الت  قم تؾجم ف  الحدتبتت    
 قم تؤدا لتخفيض االختبترات التفرقمي  الت  يجرييت        
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 م ميةالهجؼ مغ تصب ق اإلجخاءات التح -5
إف اليمؼ األستس  مؽ اإلجراءات التحمقمي  ىؾ تحمق  العبلقتت بقؽ البيتنتت الستلي  كالالقر متلي   لتؾفقر ضستف 
معقؾؿ بلف تمػ العبلقتت ختلي  مؽ األخظتء الجؾىري  كمختطر االحتيتؿ  كتحميم العبلقتت الالقر عتدي  كأسبتبيت 

ج كتؾصػػيتت ميسػػ  التػػمقق   كترػػسيؼ خظػػ  كبرنػػتمج التػػمقق  إف كجػػمت  األمػػر الػػذا يدػػيؼ فػػ  رفػػع كفػػتءة نتػػتئ
 السبلئؼ 

 

 -كما لهدف اإلجراءات التحليلية أيضا إ : 
 

 لفهم مجال عمل العميل والنشاط الذي يمارسه:  -أ 

الختص  بيػذا  عسمي  التمقق الذا تتؾفر لو السعرف  عؽ العسق  ف  فترات ستبق  يتسكؽ مؽ تخظيط  مق إف الس    
عم  نحؾ مبلئؼ  كمؽ خبلؿ تشفقذ اإلجراءات التحمقمي  كمقترن  السعمؾمتت الت  لؼ يتؼ مراجعتيت بعم كتخص العتـ 

أف يزػػػع يػػػمه عمػػػ  مق  العػػػتـ الحػػػتل  مػػػع ذات السعمؾمػػػتت التػػػ  تػػػؼ مراجعتيػػػت فػػػ  األعػػػؾاـ الدػػػتبق  يدػػػتظيع السػػػ
عسميػ  محػمدة يسكػؽ أف تػؤثر فػ  تخظػيط الستالقرات كيسكؽ أف تتسث  ىذه التالقرات ف  اتجتىتت ىتم  أك أحماث 

  التمقق 
 

 ل دير قدرة الجهة محل المراجعة عىل االستمرار:  -ب 

تدتخمـ اإلجراءات التحمقمي  عم  نحؾ مفقم كسؤشػر عمػ  الرػعؾبتت الستليػ  الذػميمة التػ  يسكػؽ أف تؾاجييػت     
مقق  بنسػتخماـ اإلجػراءات التحمقميػ  الستعمقػ  الجي  مح  التػمقق   كيقػؾـ السػمق  عشػم تقػمير األفكػتر السرتبظػ  بتلتػ

 بتلفذ  الستل   ككذلػ مت يتر  بنستخماـ اإلدارة لسفيـؾ االستسراري  عشم إعماد القؾائؼ الستلي  
 

ي ال وائم المالية:  -  
 
 اإلشارة إ  لحريفات ممكنة ف

مقيت مرظمح  تؾجيو اإلىتستـ( الذا التقمبتت مقر العتدي  يظم  ع الكتذتؼإف إستخماـ اإلجراءات التحمقمي      
يشػػتج عشػػو تشفقػػذ السزيػػم مػػؽ اإلجػػراءات التفرػػقمي  فػػ  جؾانػػب محػػمدة خػػبلؿ السراجعػػ  مسػػت قػػم يػػؤدا إلػػ  إكتذػػتؼ 

 األخظتء كالسختلفتت 
 

 ل ليل اإلختبارات التفصيلية:  -د 

لحدػػػػتبتت التػػػػ  تػػػػؼ تشفقػػػػذ يسكششػػػػت إعتبػػػػتر اإلجػػػػراءات التحمقميػػػػ  دلػػػػيبلا أستسػػػػيتا يػػػػمعؼ صػػػػمؽ عػػػػرض أرصػػػػمة ا    
اإلجراءات التحمقمي  ف  نظتقيت  كذلػ عشممت ال يشتج عؽ أدائيت عيؾر تقمبتت جؾىري  ك ف ذلػػ يزػسؽ إنخفػتض 
إحتستؿ كجؾد خظل كبقر أك مختلف  كبقرة كيؤدا ذلػ إلػ  إجػراء اختبػترات تفرػقمي  أقػ  فػ  ىػذا اإلطػتر  لظفػ   

ٕٓٓٗ :ٔٓٚ ) 
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 انٌاع االجشاءاخ انتحهيهيح

 مقاسنح تياناخ انعميم مع تياناخ اننشاط انزي يعمم فيو

 مقاسنح تياناخ انعميم مع تٌقعاخ انعميم

 مقاسنح تياناخ انعميم مع ما يقاتهيا من تياناخ يف انفرتج انساتقح

 مقاسنح تياناخ انعميم مع تٌقعاخ املذقق 

 مقاسنح تياناخ انعميم مع تٌقعاخ تاستخذاو تياناخ غري مانيح

 (انتنثؤي انتحهيم) املعقٌنيح إختثاساخ

 حتهيم االجتاه

 املؤششاخ املانيح

 تحم ميةأ ػاع اإلجخاءات ال  -6
يتسث  الجتنب األىؼ ف  استخماـ اإلجراءات التحمقمي  ف  اختيتر الشؾع األكثػر مبلءمػ  مشيػت كيؾجػم ثػبلث 

 أنؾاع رئيدي  مؽ اإلجراءات التحمقمي :
 

 ( انواع االجراءات التحليلية6الشكل رقم )

 
 
 

 

 المصدر: من اعداد الباحثان
 

 إختبارات المع ولية )التحليل التنبؤي(:  -أ 

ر ىػػذا الشػػؾع إلػػ  العسميػػتت الحدػػتبي  التػػ  تدػػتخمـ فػػ  تقػػمير األرصػػمة أك بعػػض العسميػػتت الستليػػ   كيذػػق
حق  يتؼ إستخماـ األستلقب الريتضي  أك اإلحرتئي  لمتشبؤ بكيس  ىذه األرصمة أك العسميتت كمقترن  ذلػ 

  تدتعم ف  تفدقر البيتنػتت بتألرقتـ الفعمي  السدجم  كتعتبر األستلقب اإلحرتئي  مؽ األدكات اليتم  الت
فػ  اإلجػػراءات التحمقميػ  كتتسثػػ  مزايػت ىػػذه األسػتلقب فػػ  أنيػت تػػؾفر إمكتنيػ  إجػػراء عسميػتت حدػػتبي  أكثػػر 
تعققػماا كأكثػػر مؾضػػؾ ي  حقػػ  يعػػم تحمقػػ  االنحػػمار أكثػػر األسػػتلقب اإلحرػػتئي  اسػػتخمامت فػػ  اإلجػػراءات 

 التحمقمي  

 لحليل اإللجاه:  -ب 

  تحمقػػػ  التالقػػػرات فػػػ  رصػػقم حدػػػتب معػػػقؽ أك مجسؾعػػػ  مػػػؽ العسميػػػتت بػػػقؽ الفتػػػرات كيذػػقر ىػػػذا الشػػػؾع إلػػػ
الحتلي  كالفترة الدتبق  أك عمة فترات محتسبي  ستبق   كف  ىذا الرمد يجب عم  السمق  أف يتفيؼ العؾامػ  

 السدبب  لمتالقرات ف  الرصقم الحدتب  أك مجسؾع  مؽ العسميتت 
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حدػتب مػت يتؾقػع أف يكػؾف عميػو الرصػقم فػ  الدػش  الحتليػ  إسػتشتدا إلػ   كبشتء عم  ىذه السعرف  فننو يسكؽ
اإلتجتىتت ف  الدشؾات الدتبق  كمعرف  الغركؼ الت  تدؾد الجي  مؽ التمقق   كبشتء عميو سيكؾف بسقمكر 
السػػمق  مقترنػػ  التشبػػؤات مػػع السبمػػط السدػػج  كتحميػػم السذػػكبلت السحتسمػػ  عشػػم كجػػؾد تالققػػر بدػػيط أك عػػمـ 

تالققػػػر فػػػ  الرصػػػقم الحػػػتل  عػػػؽ الفتػػػرة الدػػػتبق   كحدػػػتب التشبػػػؤات يتػػػراكح بػػػقؽ العسميػػػتت الحدػػػتبي  كجػػػؾد 
 البديظ  لستالقر كاحم إل  العسميتت الت  تعتسم عم  أكثر مؽ متالقر 

ات المالية:  -    المؤرسر

 كيذقر ىذا الشؾع إل  التحمق  الشدب  لمبيتنتت مث :
 رصقم الحدتب مقترن  برصقم حدتب آخر  
   مؽ العسميتت مقترن  برصقم حدتب مجسؾع 
 البيتنتت الستلي  مقترن  بتلبيتنتت التذالقمي   

كقػػػم يكػػػؾف تحمقػػػ  التالقػػػرات فػػػ  السؤشػػػرات داخػػػ  الجيػػػ  الختضػػػع  لمتػػػمقق  أك تحمقػػػ  السؤشػػػرات لجيػػػتت 
 مختمف  

 

 ، ي
 لما يىلي )لطف 

ً
 ل سيم اإلجراءات التحليلية إ  خمس أنواع وف ا

ً
 -(:000: 2004كما يمكن أيضا

 

مقارنةبواناتالعمولمعبواناتالنشاطالذييعملفوه: -أ

مػػؽ أىػػؼ مشػػتفع السقترنػػ  مػػع الشذػػتط فػػ  أنيػػت تدػػتعم عمػػ  تفيػػؼ أعسػػتؿ العسقػػ  كفػػ  أنيػػت تقػػمـ مؤشػػرات عمػػ  
إحتسػػػتؿ كجػػػؾد الفذػػػ  السػػػتل   كيتسثػػػ  العقػػػب الرئيدػػػ  فػػػ  إسػػػتخماـ ندػػػب الشذػػػتط فػػػ  الفػػػرؽ بػػػقؽ طبيعػػػ  

لي  لمعسق  كتمػػ السعمؾمػتت لمسشذػآت التػ  يتذػك  مشيػت إجستليػتت الشذػتط  كنغػراا ألف بيتنػتت السعمؾمتت الست
الشذػػتط تسثػػ  متؾسػػظتت عتمػػ  فػػيسكؽ أف تكػػؾف السقترنػػتت مقػػر ذات معشػػ  بتإلضػػتف  إلػػ  إتبػػتع السشذػػآت 

ش  ذلػ أنو ال يجػب السختمف  طرقت محتسبي  مختمف  مست قم يؤثر عم  إمكتني  اإلعتستد عم  البيتنتت  كال يع
إجراء السقترن  مع الشذتط كلكؽ يجب الحذر ف  تفدقر الشتتئج 

مقارنةبواناتالعمولمعمايقابلهامنبواناتيفالفرتةالسابقة: -ب

كتتشػػػؾع صػػػؾر اإلجػػػراءات التحمقميػػػ  التػػػ  يػػػتؼ فقيػػػت مقترنػػػ  بيتنػػػتت العسقػػػ  مػػػع مػػػت يقتبميػػػت فػػػ  فتػػػرة أك فتػػػرات 
 عض األمثم  الستعترؼ عمقيت:مدتبق   كفيست يم  ب

 مقترن  رصقم الدش  الحتلي  مع مت يقتبميت ف  الدش  الدتبق   
 مقترن  تفتصق  إجستل  رصقم مع مت يقتبميت ف  الدش  الدتبق   
 حدتب الشدب  السئؾي  كالشدب الستلي  لمعبلقتت كمقترنتيت مع الدشؾات الدتبق   
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مقارنةبواناتالعمولمعتوقعاتالعمول: -ج

تقػػؾـ معغػػؼ الذػػركتت بنعػػماد مؾازنػػتت بشتػػتئج التذػػالق  كالشتػػتئج الستليػػ  مثػػ  السؤسدػػتت الحكؾميػػ  كتسثػػ  
بعض السؾازنتت تؾقعػتت العسقػ  عػؽ الفتػرة السحتسػبي   كيؾجػم أمػراف يجػب االىتسػتـ بيسػت فػ  حػتؿ مقترنػ  

 بيتنتت العسق  مع السؾازنتت:
 يجب أف يكيؼ السمق  مم  كاقغي  السؾازن   
 جم إمكتني  لكيتـ العسق  بتعمي  السعمؾمتت الستلي  الحتلي  حت  تتؾاف  مع السؾازن  يؾ  

:مقارنةبواناتالعمولمعتوقعاتاملدقق -د

تسثػػػػ  تؾقعػػػػتت السراجػػػػع الكيسػػػػ  التػػػػ  يجػػػػب أف تكػػػػؾف عمقيػػػػت أرصػػػػمة الحدػػػػتبتت فػػػػ  ضػػػػؾء عبلقػػػػ  كػػػػ  
مػػػػؽ خػػػػبلؿ ترػػػػؾر قيسػػػػ  الرصػػػػقم بشػػػػتء رصػػػػقم مػػػػع األرصػػػػمة األخػػػػر  فػػػػ  السقزانيػػػػ  أك قتئسػػػػ  الػػػػمخ  أك 

عمػػػػ  بعػػػػض االتجتىػػػػتت التتريخيػػػػ   عشػػػػممت يقػػػػـؾ السراجػػػػع بعسميػػػػتت حدػػػػتبي  لمتؾصػػػػ  إلػػػػ  قػػػػيؼ متؾقعػػػػ  
 ألرصمة القؾائؼ الستلي ( 

مقارنةبواناتالعمولمعتوقعاتباستخدامبواناتغريمالوة: -ه

  مم  دق  ىذه البيتنتت  كمثتؿ عم  ذلػ حق  يتسث  األمر األستس  ف  استخماـ البيتنتت مقر الستلي  ف
اإلعتستد عم  عمد الظػبلب كبيػتف مقػر مػتل  لتقػمير إيػراد التعمػيؼ فػ  الجتمعػتت بتسػتخماـ الحدػتب التػتل  

 :(Arens & Elder, 2012: 246) عمد الظبلب(×  متؾسط إيراد التعميؼ لمظتلب 
                              

  

ت استخماـ االجراءات التحمقمي  كملق  إثبتت عبر ك  مراح  عسمي  التمقق  بمءاا بسرحم  كيسكؽ لسراقب الحدتبت 
 التمقق  ك صمار التقرير الشيتئ    استكستؿالتخظيط مركراا بسرحم  اإلختبتر ك نتيتءا بسرحم  

 

 
 ( لوقيت وأغراض اإلجراءات التحليلية عير مراحل عملية التدقيق : 7ويبير  الشكل )

 
 الغخض                                                           ػق تالت    

  

  

 

         

  

 مرحلة التخطيط

والنشاط الخاص به مجال عمل العميل  

 

 تقدير أمكانية األستمرار

 

(هتمامشارة الى التحريفات المحتملة )توجيه االالا  

التفصيلية ختبارات الا  تخفيض  
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ز ولوبك ،                                                                                            (  052: 0220)آرينز
 

 يسكغ لمسجقق أف يصبق االجخاءات التحم مية ف  ثةث مخاحل مختمفة ه  :
 السخحمة االكلى : إستخجاـ االجخاءات التحم مية ف  مخحمة التخصيط لعسمية التجق ق 

 مراقب الحدتبتت ف  تخظيط  ةىؾ مدتعمالالرض مؽ تظبق  اإلجراءات التحمقمي  عشم تخظيط عسمي  التمقق      
 ش  أك ػػػتبتت معقػػػػمة حدػػػطبيع  ك تؾقق  ك مم  إجراءات التمقق  الت  ستدتخمـ لمحرؾؿ عم  أدل  إثبتت ألرص

  عشتيػ  ختصػ  مراقػب الحدػتبتتتتظمػب مػؽ    التػ ػػػػػر التمققػػػػػميم نؾاح  مختطػػػػميتت كلتحػػػش  مؽ العسػػألنؾاع معق
  يعظػػػػ  السػػػػمق  أىسيػػػػ  لمسعمؾمػػػػتت الستليػػػػ  كالعبلقػػػػتت الستػػػػماخ    إف دراسػػػػ  ىػػػػذه العبلقػػػػتت كفػػػػ  ىػػػػذه السرحمػػػػ

كاالرصمة تفقم السمق  فػ  التخظػيط لعسميػ  التػمقق   إذ يقػـؾ بتحميػم مػؾاطؽ الزػعف التػ  تغيرىػت نتػتئج التحمقػ  
محرػػؾؿ عمػػ  أدلػػ  االثبػػتت كمػػؽ ثػػؼ تدػػتعمه نتػػتئج التحمقػػ  فػػ  تحميػػم طبيعػػ  االجػػراءات التػػ  يسكػػؽ إسػػتخماميت ل

 : كلتحقق  ذلػ  يجب أف تركز اإلجراءات التحمقمي  الت  تدتخمـ ف  تخظيط عسمي  التمقق  عم  البلزم  
 تمقق   ألعستؿ الزبؾف كالعسميتت كاألحماث الت  كقع  مشذ تتريب آخر عسمي  مراقب الحدتبتتتعزيز فيؼ  

 عبلق  بعسمي  التمقق   تحميم الشؾاح  الت  قم تسث  مختطر محمدة ليت  
تإلجراءات التحمقمي  التػ  تدػتخمـ فػ  تخظػيط عسميػ  التػمقق  تدػتخمـ برػف  عتمػ  بيتنػتت تػؼ تجسيعيػت عمػ  لذا ف

 مراقب الحدتبتتذلػ  فنف درج  تعققم كمم  تؾقق  اإلجراءات  الت  تخزع لتقمير  فزبلا عؽ  مدتؾ  إجستل 
كعمػ  الػرمؼ مػؽ أف اإلجػراءات   حجػؼ الزبػؾف كدرجػ  تعققػم عسميتتػو قم تتالقر ف  حمكد كاسع  كيتؾقف ذلػ عمػ 

التحمقمي  الت  تدتخمـ ف  التخظيط كثقراا مت تقترر عم  بيتنتت متلي    إال أنػو فػ  بعػض األحيػتف قػم يؤخػذ فػ  
بيػع   كمؽ أمثمػ  ذلػػ عػمد السػؾعفقؽ   مدػتح  أقدػتـ ال   االعتبتر أيزتا معمؾمتت مقر متلي  مرتبظ  بتلسؾضؾع

 Messier & Glover,  2008  حجؼ اإلنتتج  أا معمؾمتت مستثم  قم تديؼ ف  تحقق  الالرض مؽ اإلجراءات

 ىؾ :الالرض مؽ االجراءات التحمقمي  ف  ىذه السرحم  اف   (164 :

 مرحلة االختبار

هتمام(لى التحريفات المحتملة )توجيه االشارة ااال     

 

ختبارات   التفصيليةاال  تخفيض            

 

مرحلة استكمال 
 المراجعة

ستمرارمكانية االإتقدير   

 

هتمام(شارة الى التحريفات المحتملة )توجيه االاإل  
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  االشارة الى التحخيفات السسكشة ف  البيا ات السالية 
لتحمقمقػػ  اف يحػمد التقمبػتت مقػػر العػػتدي   كالتػ  تسثػػ  الفركقػتت يدتظقػػع مػػراقب الحدتبػػتت بتسػتخماـ االجػراءات ا

الكبقػػػػرة مقػػػػر الستػؾقعػػػػ  بقػػػػؽ البقػتنػػػػتت الستلقػػػػ  التػػػ  لػػػؼ يتػػػػؼ تػػػمقيقيت التػػػ  تخػػػػص الدػػػش  الحتليػػػ  كالبيتنػػػتت الستليػػػ  
 السدتخمم  ف  اجراء عسمي  السقترن   كتحمث التقمبتت مقر العتدي  عشػػػم :

 تت جؾىري  مقر متؾقع  اك  كجؾد فركق 

 عشم تؾقع فركقتت جؾىري  كلكؽ لؼ تحمث   
كقػػم يرجػػع الدػػبب فػػ  كمتػػت الحػػتلتقؽ الػػ  كجػػؾد اخظػػتء اك مختلفػػتت   كيجػػب عمػػ  مراقػػب الحدتبػػػتت  اف يحػػمد 
اسػػبتب الفركقػػتت الكبقػػرة كانيػػت نتتجػػ  عػػؽ كجػػػػؾد اخظػػتء اك مختلفػػتت  كمثػػػػػتؿ ذلػػػ عشػػم مقترنػػ  ندبػػػ  مخرػػص 
الميػػػؾف السذػػكؾؾ فػػ  تحرػػقميت الػػ  اجسػػتل  السميشقػػػؽ فػػ  الدشػػػ  الحتلقػػػ  مػػع نفػػس الشدػػب  فػػ  الدػػش  الستضػػي    

الحػ  انخفػتض فػ  معػمؿ دكراف السميشقػػؽ   سػقثقر االثػػر السذتػػػرؾ نفدػو ككجم انخفػتض فػ  الشدػب  كفػ  الؾقػ  
الشػػػؾع مػػػؽ االجػػػراءات التحمقمقػػػػ  بتؾجقػػػػػو  ليػػػػذه السعمؾمػػػتت الػػػ  احتسػػػػتؿ انخفػػػػتض السخرػػػػص كيظمػػػػ  عمػػػ  ىػػػذا

كالػػذا يشػتج عشػػو تشػفقػػػذ السزيػػم مػػؽ االجػػراءات التفرقمقػػ  فػػػ  جؾانػب محػمدة  Attention Directingاالىتسػتـ 
  .(Arens & Elder ,2012 :203خبلؿ عسمي  التمقق  مست قػم يػؤدا ال  اكتذتؼ كجؾد االخظتء كالسختلفتت  

 

 بػػارات التفر م ػػػة لمتجق ق تخف ػس االخت:                    

عشػػممت يقػػـؾ مػػػراقب الحدتبػػػتت بػػلداء االجػػراءات التحمقميػػ  كال يشتػػػج عػػػؽ أدائيػػػت عيػػػؾر تقمبػػػتت جؾىريػػ  فػػتف        
يمعػػػ هتعػػم ىػػذ مػػؽ ثػػؼذلػػػ يػػمؿ عمػػ  انخفػػتض احتسػػتؿ كجػػؾد خظػػل اك مختلفػػ  كبقػػػرة ك  استسقػػػت ا ؼ االجػػراءات دلقػػػبل ا

صػػػمؽ عػػرض ارصػػػمة الحدػػتبتت فػػ  البيتنػػتت الستليػػ  التػػػ  تػػػؼ تشفقػػػذ االجػػراءات فػػ  نظتقيػػت كبػػذلػ يسكػػؽ اجػػراء 
( كخفػػض حجػػؼ العقشػػ   كيفزػػ  معغػػؼ مراقبػػ  ٜ٘ٔ :ٕٔٔٓ  اختبػػترات تفرػػقمي  اقػػ  فػػ  ىػػذا االطػػتر  القريذػػ 

  ,Messier& Glover  كؾنيػت اقػػ  تكمفػػاالجػراءات التحمقميػ  محػػ  االختبػترات التفرػقمي  ل احػػبلؿ الحدتبػػتت

2008:163 ) 
 

 كىشت يعظ  السمق  الخترج  أىسي  لمسعمؾمتت الستلي  كالعبلقتت الستماخم  اآلتي  لتحقق  األىماؼ الدتبق :
   يقـؾ السمق  الخترج  بمراس  السبيعتت كاتجتىتتيت ف  الدشؾات الدتبق  كمم  انحراؼ السبيعتت الفعمي

 سبتبيت  ثؼ يقـؾ بسقترن  نتتئج دراستو لمسبيعتت مع حدتبتت السميشقؽ عؽ السقمرة كأ
   ييتؼ السمق  الخترج  بمراس  تكمف  السبيعتت كاتجتىتتيت ف  الدشؾات الدتبق   فزبلا عؽ ندب  إجستل

ت الربح كمتؾسط التكمف  السبتع   ثؼ يقترف كيمرس العبلق  الستماخم  بقؽ تكمف  السبيعتت مع السخزكف كىش
 يبح  عؽ نقتط الزعف الت  يسكؽ أْف يكتذفيت مؽ ىذه السقترن  
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  يقـؾ السمق  الخترج  بمراس  تظؾر أرصمة العسبلء عشم الجي  إّف كجمت كالتركقز عم  أعستر ىذه
األرصمة  ثؼ يقـؾ بمراس  حدتبتت السميشقؽ كالميؾف السعمكم  كالسذكؾؾ ف  تحرقميت كمقترنتيت مع 

 ة العسبلء نتتئج دراستو ألرصم
   يمرس السمق  الخترج  رصقم السخزكف لدشؾات ستبق  كذلػ مؽ حق  مكؾنتتو كندب  ك  مكؾف إل

إجستل  السخزكف  ككذلػ يقـؾ بمراس  معمؿ دكراف السخزكف كالسخررتت السكؾن  لو  ثؼ يقؾـ بربط 
الفقرات الت  تتظمب مشو  نتتئج ىذه المراس  مع نتتئج المراس  لحدتبتت المائشقؽ كالسذتريتت لتحميم أىؼ

 فحص كجسع أدل  إثبتت 
   يقؾـ السمق  الخترج  عشم تظبق  اإلجراءات التحمقمي  ف  مرحم  التخظيط لعسمي  التمقق  بمراس

السرركفتت كمقترنتيت مع األرصمة ذات العبلق  بك  مرركؼ  فيقـؾ بسقترن  مرركؼ االنمثتر 
 لسؾجؾدات الثتبت   كمرركؼ الفتئمة مع الفتئمة السدتحق  كمرركفتت الريتن  مع نتتئج دراس  أرصمة ا

  ُتعم دراس  الشقمي  كندب الدقؾل  عشرراا ميستا عشم التخظيط لعسمي  التمقق  ذلػ  فزبلا عؽ مقترنتيت مع
 أرصمة السميشقؽ 

 

 السخحمة النا ية : إستخجاـ االجخاءات التحم مية أثشاء عسمية التجق ق.
اءات التحمقمي  ف  ىذه السرحم  مؽ مراح  التمقق  لمراس  كمقترن  بعض الفقرات السمرج  كيدتخمـ السمق  اإلجر 

 (   ٗٔ:  ٕٛٓٓف  القؾائؼ الستلي  لمتلكم مؽ صحتيت  كمؽ األمثم  عم  ذلػ   نرتر كبيرام    
 يقـؾ السمق  بحدتب األجؾر السبتشرة عم  أستس ستعتت العس   فتختبتر عمد العتممقؽ كعمد ستعتت 

العس  كمعمؿ األجؾر يغير قيس  األجر عؽ ممة معقش  كيسكؽ السمق  أف يقترنيت مع الكيس  السحتدب  
 لؤلجؾر كالسدجم  ف   المفتتر 

  مقترن  الكيؼ السدجم  دفتريتا لبلنمثتر مع قيس  االنمثتر الذا يحدبو السمق  بتظبق  معمالت االنمثتر
قتبم  لبلنمثتر ف  بماي  السمة مزتفتا إلقيت أك مخرـؾ مشيت السدتخمم  عم  كمف  السؾجؾدات الثتبت  ال

 اإلضتفتت كاالستبعتدات الت  حمث  عم  تمػ السؾجؾدات 
  يقؾـ السمق  الخترج  بحدب خبرتو بتقمير الستالقرات التتبع  بمق  معقؾل  إذا عرف  قيس  الستالقر

عتت متالقر مدتق  كعسؾل  السبيعتت السدتق  كذلػ مؽ خبلؿ إستعستلو لتحمق  االنحمار  مثتؿ: السبي
 كمرتريف نق  السبيعتت متالقر تتبع( 

كييمؼ السمق  عشم تظبيقو لئلجراءات التحمقمي  أثشتء ىذه السرحم  الفحص إل  اكتذتؼ السختلفتت ف  القؾائؼ 
أدل  اإلثبتت الستلي   إذ يقـؾ بتحميم االرصمة الت  يكتذف فقيت انحرافتت كيحمد مؽ خبلليت إجراءات التمقق  ك 

البلزم  لمبح  عؽ سبب ىذه االنحرافتت  كمؽ ثؼ يعس  عم  تخفيض االختبترات التفرقمي  السظمؾب  لفحص 
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كست يدتخمـ السمق  اإلجراءات التحمقمي  ف  ىذه السرحم  لتقمق  َمختطر اإلكتذتؼ الستعمق  تمػ االرصمة  
إلختبترات التفرقمي  أك اإلجراءات التحمقمي  أك عم  كمقيست بتلكقمات ختص  لمقؾائؼ الستلي  قم يكؾف مرتكزاا عم  ا

 معتا  

 السخحمة النالنة: إستخجاـ االجخاءات التحم مية ف   هاية عسمية التجق ق .
يتسثػػ  اليػػمؼ فػػ  ىػػذه السرحمػػ  فػػ  الحرػػؾؿ عمػػ  ادلػػ  اثبػػتت اضػػتفي  كتفيػػ  لتحميػػم مػػت اذا كتنػػ  االرصػػمة     

بتلبيتنػتت الستليػ  قػم تػؼ عرضػيت عمػ  نحػؾ صػتدؽ  كتتؾقػف طبيعػ  كمػم  العسػ   الختتمي  كالسبلحغتت الختصػ 
نتػػتئج مرحمػػ  التخظػػيط كترػػسيؼ مشيجيػػ  التػػمقق  كمرحمػػ  تشفقػػذ اختبػػترات   فػػ  ىػػذه السرحمػػ  بذػػك  استسػػ  عمػػ

  (ٕٜٔ: ٕٔٔٓالرقتب  كاالختبترات االستسي  لمعسميتت  القريذ   
تقػػػػؾيؼ سػػػػبلم  لتسكقشػػػػو مػػػػؽ ءات التحمقميػػػػ  فػػػػ  نيتيػػػػ  عسميػػػػ  التػػػػمقق  لئلجػػػػراالسػػػػمق   إسػػػػتخماـ إف اليػػػػمؼ مػػػػؽ

كمؾضػػؾ ي  القػػؾائؼ الستليػػ   االسػػتشتتجتت التػػ  تػػؼ التؾصػػ  ليػػت أثشػػتء عسميػػ  التػػمقق  كلمؾصػػؾؿ إلػػ  قشتعػػ  بعمالػػ 
ت يقػـؾ عشػمم السػمق ف إذػقر إلػ  كجػؾد حتجػ  إلػ  أدلػ  تػمقق  إضػتفي   إذ تكذلػ الف نتتئج التمقق  اإلجستلي  قػم 

بتكؾيؽ رأيو العتـ فيست إذا كتن  القؾائؼ الستليػ  ككػ  مظتبقػ  لمدػجبلت ك ف االسػتشتتجتت تػؼ تكؾيشيػت خػبلؿ عسميػ  
تيػت الستلي  فننػو ييػمؼ لمؾصػؾؿ إلػ  نتيجػ  عتمػ  عػؽ معقؾلق البيتنتتالتمقق  بذك  مشفرد أك لم  تمقق  عشتصر 

 (  ٕٗ  ٕٕٔٓالفز   في   كتحميم السجتالت الت  تتظمب إجراءات تمقق  إضت
فلف السمق  سقتؾص   لشغرة مؾضؾ ي  أخقرة عم  القؾائؼ الستلي  الت  قتـ بتمقيقيت عشم تظبيقو لئلجراءات كأخقرا ا

كتُتسث  اإلجراءات التحمقمي  ف  السرحم  األخقرة مؽ عس  السمق  ف  قراءة   التحمقمي  ف  نيتي  عسمي  التمقق 
 الرض:لحغتت كالبيتنتت السمحق  بيت كذلػ الستلي  كالسبل البيتنتت
   بح  مم  كفتي  أدل  اإلثبتت الت  قتـ بجسعيت كالت  تخص االرصمة الت  اعتبرىت مقر عتدي  ف

 مرحم  تخظيظو لعسمي  التمقق  
  التؾص  إل  ارصمة الحدتبتت أك العبلقتت مقر العتدي   كالسختلفتت ف  القؾائؼ الستلي  الت  لؼ يدب  لو

 ىت تحميم
  الحكؼ عم  سبلم  القؾائؼ الستلي  كك  ككفتي  اإلفرتح فقيت عؽ حكيق  نذتط الجي  كمت أعيرتو مؽ

عؽ نتتئج خبلؿ السمة الستلي  مح  التمقق    الحكؼ عم  حكيق  مركزىت الستل  ف  نيتي  السمة فزبل ا
 ( ٚٗ٘ – ٛٗ٘: ٕٙٓٓلظف      كالتلكم مؽ إمكتني  الجي  عم  االستسرار
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 الثالث زءاجل

 اسلوب التنقية يف البيانات وأدواته 
 

أد  التظؾر فػ  العمػؼ كاالقترػتد كتكشؾلؾجيػت السعمؾمػتت كاالترػتالت إلػ  زيػتدة كسيػ  البيتنػتت الرقسيػ   كمػع      
ذا ىذه الكسيتت اليتئم  مؽ البيتنتت لؼ تعم كستئ  التحمق  التقمقمي   اإلحرتئي  مثبل( قػتدرة عمػ  التعتمػ  معيػت  لػ

عيػرت العميػػم مػؽ المراسػػتت مشػذ أكاخػػر الثستنيػتت فػػ  محتكلػ  لحػػ  تمػػ السذػػكبلت مػع البحػػ  عػؽ حمػػؾؿ تجسػػع 
بػػػقؽ عػػػمة تخررػػػتت سػػػؾاء كتنػػػ  اإلحرػػػتءات أك قؾاعػػػم البيتنػػػتت كالػػػذكتء الرػػػشتع  كتسققػػػز الشسػػػتذج السختمفػػػ  

كاكتذتؼ السعرف  المػذيؽ أثبتػت  Data miningكمؽ ثؼ تؼ التؾص  إل  التشققب عؽ البيتنتت  كالحؾسب  التشتعري  
كجؾدىػػت كلحػػم الحمػػؾؿ الشتجحػػ  لتحمقػػ  كسيػػتت ضػػخس  مػػؽ البيتنػػتت كذلػػػ بتحؾيميػػت مػػؽ بيتنػػتت متراكسػػ  كمقػػر 

 مفيؾم  إل  معمؾمتت قيس  يسكؽ استالبلليت كاالستفتدة مشيت بعم ذلػ لتربح معرف  

  تخررػتت عمػؼ الحتسػب اآللػ   كلقػم جػتءت شػيرتو لذا يعػم التشققػب عػؽ البيتنػتت مػؽ أسػرع السجػتالت نسػؾا فػ
كانتذتره مؽ الحتج  الستزايمة ألدكات تدتعم ف  تحمق  الكسيتت اليتئمػ  مػؽ البيتنػتت كفيسيػت  كتشػتج ىػذه البيتنػتت 
يؾميػػػت بؾاسػػػظ  السؤسدػػػتت السختمفػػػ  مثػػػ  البشػػػؾؾ  شػػػركتت التػػػلمقؽ  كمدػػػتؾدعتت البيػػػع كعمػػػ  شػػػبك  اإلنترنػػػ   

نفجػػػتر فػػػ  البيتنػػػتت زيػػػتدة ىتئمػػػ  أيزػػػت فػػػ  اسػػػتخماـ الحتسػػػبتت اآلليػػػ   كالستسػػػحتت الزػػػؾئي   كصػػػتحب ىػػػذا اال
سػػػقتؼ التظػػػرؽ الػػػ   اسػػػمؾب التشققػػػب فػػػ  البيتنػػػتتكبيػػػمؼ التعػػػرؼ عمػػػ   كالكػػػتمقرات الرقسيػػػ   كالبػػػتركؾد كمقرىػػػت 
 السحتكر االتي  عؽ طري  ىذا السبح  :

 

 بمايتت التشققب عؽ البيتنتت كتظؾره  
 التشققب ف  البيتنتت مفيؾـ  
 أىماؼ عسمي  تشققب البيتنتت  
  الفرؽ بقؽ البيتنتت كالسعمؾمتت كالسعرف  
 أدكات التشققب عؽ البيتنتت  
 مراح  عسمي  التشققب ف  البيتنتت  
  إل  تظبق  أدكات التشققب ف  البيتنتت مق حتج  الس   
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 كتصػره البيا ات عغ التشق ا بجايات -1

الؾاسػػع لتقشيػػ  السعمؾمػػتت كسػػيؾل  إتتحتيػػت إلػػ  تزػػخؼ حجػػؼ السعمؾمػػتت برػػؾرة اسػػتبتقي  لػػؼ أد  االنتذػػتر       
يذػػيمىت التػػتريب مػػؽ قبػػ  مسػػت جعػػ  مػػؽ قزػػي  البيتنػػتت الزػػخس  عمػػ  اإلنترنػػ  مثػػترا  لمجػػمؿ  مػػؽ حقػػ  جػػمك  

ال يسكػؽ تخقميػت  كجؾدىت بيذه الرؾرة العذؾائي   كعشممت نتحمث عؽ البيتنتت الزخس   فننشت نتحمث عػؽ كسيػتت
جؼ ير  إل  السئتت مؽ التقرابتي  أك حت  البقتتبتيػ   البقتتبتيػ  ىػؾ حمؽ البيتنتت الستعمدة اآلنؾاع كالسرتدر ب

كؾيشتقمقػػؾف بتيػػ  مػػؽ البيتنػػتت كػػ  يػػؾـ  ٘ ٕتتحػػمث عػػؽ IBMصػػفر( كسػػت أف شػػرك   ٘ٔالػػرقؼ كاحػػم متبؾعػػت ب 
(  معمؾمتت ف  ك  مكتف كف  مؾضػؾعتت شػت   كىشػت نتدػتءؿ صفرا ٛٔ الكؾيشتقمقؾف ىؾ الرقؼ كاحم متبؾعت ب 

مت أىسي  ىذه البيتنتت ف  ع  كجؾد حكيق  تذقر إل  أف السعمؾمتت السشغس  مؽ ىذه البيتنػتت ال تذػك  إال جػزءا 
% مقترنو بتلسعمؾمتت مقر السشغس  كالت  تذك  البتق    ذلػ أد  إلػ  ازديػتد الحتجػ  إلػ  ٓٔضئيبل ير  إل  

أدكات تستتز بتلقؾة لتحمق  البيتنتت كاستخراج السعمؾمتت كالسعترؼ مشيػت  فتألسػتلقب التقمقميػ  كاإلحرػتئي   تظؾير
 ال تدتظيع أف تتعتم  مع ىذا الكؼ اليتئ  لذا تدتخمـ أدكات ذكي  لسعتلج  ىذه البيتنتت 

السعرفػ  مػؽ كسيػتت ىتئمػ   كتقشي  تيمؼ إل  استشتتج Data Miningمؽ ىشت عير مت يدس  بتستخراج البيتنتت 
مؽ البيتنتت  تعتسم عم  الخؾارزميتت الريتضي  كالت  تعتبر أستس التشققب عؽ البيتنتت كى  مدتسمة مؽ العميم 
مػػؽ العمػػـؾ مثػػ  عمػػؼ اإلحرػػتء كالريتضػػيتت كالسشظػػ  كعمػػؼ الػػتعمؼ  كالػػذكتء االصػػظشتع  كالػػشغؼ الخبقػػرة  كعمػػؼ 

كمقرىػػت مػػؽ العمػػؾـ التػػ  تعتبػػر مػػؽ العمػػـؾ الذكيػػ  كمقػػر التقمقميػػ   زعػػركر  التعػػرؼ عمػػ  اآلنسػػتط   كعمػػؼ اآللػػ   
ٕٓٔ٘  ٕ ) 

ـ أثشػػتء انعقػػتد كرشػػ  عسػػ  حػػؾؿ اكتذػػتؼ السعرفػػ  فػػ  قؾاعػػم ٜٜٛٔلقػػم بػػمأ االىتسػػتـ بتلتشققػػب عػػؽ البيتنػػتت عػػتـ 
ـ أصػبح  ٜٜ٘ٔف  ـ  أمت  ٜٜٗٔالبيتنتت  كمؽ ذلػ الحقؽ تؼ عقم ىذه الؾرش  برف  مدتسرة سشؾيت حت  عتـ 

السؤتسر المكل  الكتذتؼ السعرفػ  كالتشققػب عػؽ البيتنػتت مػؽ أىػؼ األحػماث الدػشؾي   كمػؽ ثػؼ بػمأ تخظػيط اإلطػتر 
العسمػػ  لمتشققػػػب عػػػؽ البيتنػػػتت كاكتذػػػتؼ السعرفػػػ  فػػػ  كتػػتبقؽ: اكتذػػػتؼ السعرفػػػ  فػػػ  قؾاعػػػم البيتنػػػتت  كالتقػػػمـ فػػػ  

( ثػؼ فتقػ  إمكتنيػ  Attribute-Relation File Format (ARFF)اكتذػتؼ السعرفػ  كالتشققػب عػؽ البيتنػتت  
ـ؛ كلػؼ يكػؽ ىشػػتؾ  ٕٓٓٓتخػزيؽ كسيػتت ىتئمػ  مػؽ البيتنػتت قػمرة العشرػر البذػرا عمػ  التحمقػ  كالفيػؼ بعػم عػتـ 

أداة مشتسب  الشتقتؽ السعمؾمتت كالسعرف  مؽ البيتنتت  كيسكؽ إيجتد نستذج محػمدة كقؾاعػم بؾاسػظ  أدكات التشققػب 
بيتنتت فػ  عػ  كػؼ ىتئػ  مػؽ البيتنػتت  كالػذا يػؾفر السعمؾمػتت الزػركري  لؤلنذػظ  التجتريػ   كاالكتذػتفتت عؽ ال

العمسي   كالبح  الظب  كمقرىت مؽ السجتالت  كلقم أصبح الذكتء التجترا القتئؼ عم  التشققب عؽ البيتنتت الؾجػو 
لبيتنػػتت حتليػػت بشجػػتح فػػ  تحمقػػ  بيتنػػتت تجػػترة الجميػػم لرػػشتع  تكشؾلؾجيػػت السعمؾمػػتت  كيػػتؼ تظبقػػ  التشققػػب عػػؽ ا

البزتئع  كالتشبؤ بتلسختطر الستلي   كجؾدة السشتج  كاليشمس  الجقشي   كاكتذتؼ نسػتذج الؾصػؾؿ لسؾاقػع اإلنترنػ   
 ( ٛٓٛ: ٕٙٔٓكالبح  عؽ السعمؾمتت كالترشيف كمقرىت مؽ السجتالت   سقم  
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 ت، واكتشاف المعرفة( لطور ح ول التن يب عن البيانا8شكل رقم ) 

 والتن يب عن البيانات

 

 (Data Mining)مفهـػ التشق ا ف  البيا ات -2

عير مرظمح التشققب ف  البيتنتت فػ  مشترػف التدػعقشتت فػ  الؾاليػتت الستحػمة األمريكيػ   كىػؾ يجسػع مػت      
 machine »آللػػػ  بػػػقؽ اإلحرػػػتء ك تكشؾلؾجيػػػتت اإلعػػػبلـ  قؾاعػػػم البيتنػػػتت  الػػػذكتء االصػػػظشتع   الػػػتعمؼ ا

Learning » ... .) 

 .السفيؾـ ليذا التعريفتت مؽ اليتئ  الكؼ السعمؾمتت  ف  التشققب لسفيؾـ تعريفتت عؽ البح  عشم أذىمش  مت كلكؽ
 ىػذه جسيػع عمػ  السػركر كبعػم .البيتنػتت فػ  التشققػب لسفيػؾـ تعريفػت ٕٛ يقػمـ IGI Global مؤسدػ  فسؾقػع 

 :التتلي  فتتالتعري اختيتر تؼ التعريفتت 
  بػقؽ سػتبقت كذػفيت يػتؼ لػؼ التػ  العبلقػتت عػؽ لمكذػف البيتنػتت مػؽ كبقػرة كسيػتت داخػ  البحػ  عسميػ 

 .(KDD)نتتالبيت قؾاعم ف  السعرف  اكتذتؼ بتسؼ أيزت البيتنتت  كالسعركف  عشتصر
  عػؽ البحػ  بيػمؼ البيتنتت  مؽ كبقرة كسيتت ف  الستؾاجمة السعمؾمتت بتستخراج يقؾـ الذا الشذتط ى 

 .البيتنتت قؾاعم ف  الؾاردة الخفي  الحقتئ  معرفي  كاكتذتؼ أنستط
  تحمقػ  أنيػت كست .قب  مؽ الدتبق  التحميبلت تكتذفيت لؼ الت  العبلقتت لتحميم البيتنتت تحمق  عسمي  ى 

 .أنستط كتحميم إلقتم  عبلقتت البيتنتت
  مػؽ اآلسػتلقب بػقؽ الجسػع خػبلؿ مػؽ كبقػرةال البيتنػتت مجسؾعػتت مػؽ معرفيػ  أنسػتط اسػتخراج عسميػ 

 .(ٖ: ٕ٘ٔٓ زعركر   البيتنتت قؾاعم إدارة مع كالذكتء االصظشتع  اإلحرتءات
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كسػػت تؾجػػم عػػمة تعريفػػتت ليػػذا السفيػػـؾ مشيػػت  حقػػ  يسكػػؽ تعريفيػػت بلنيػػت: " االستكذػػتؼ اآللػػ  أك السؤتسػػ  ألنسػػتط 
أك أنيػػت: " سػػقركرة تحمقػػ  دقيقػػ     (ٗٛ: ٕ٘ٓٓعػػبلؽ   ال شػػتئق  ك مقػػر جميػػ  مخفيػػ  فػػ  قتعػػمة بيتنػػتت معقشػػ "

كذكي   تفتعمي  ك تدمدمي   تدسح لسدػقرا الشذػتطتت عشػم اسػتخماـ  ىػذه الدػقركرة بتتخػتذ قػرارات كالكيػتـ بلعسػتؿ 
 ( ٚ٘ٔ: ٕٙٓٓ العم    مبلئس  ف  صتلح الشذتط السدؤكلقؽ عشو ك السؤسد  الت  يعسمؾف بيت"

أك أنيػػت: "  بػػترة عػػؽ تحمػػيبلت لكسيػػ  كبقػػرة مػػؽ البيتنػػتت بالػػرض إيجػػتد قؾاعػػم ك أمثمػػ  ك نسػػتذج التػػ  يسكػػؽ أف 
تدػػػتخمـ تقػػػؾد ك تػػػمؿ أصػػػحتب القػػػرار  ك تتشبػػػل بتلدػػػمؾؾ السدػػػتقبم "  كسػػػت يسكػػػؽ تعريفيػػػت كػػػذلػ بلنيػػػت: " تحمقػػػ  

سم  ك تمخيص لمبيتنتت فػ  أشػكتؿ جميػمة لسجسؾعتت كبقرة الحجؼ مؽ البيتنتت السذتىمة لمبح  عؽ عبلقتت محت
     لتكؾف مفيؾم  ك مفقمة لسدتخمميت"

يسكؽ القؾؿ أف التشققب ف  البيتنتت  بترة عؽ سقركرة الستخراج أك اكتذتؼ معرفػ   مغ خةؿ التعخيفات الدابقة
رفػػ  السخفّيػػ  استكذػػتؼ السع فػػ  مفقػػمة ك قتبمػػ  لبلسػػتالبلؿ مػػؽ خػػبلؿ مجسؾعػػ  كبقػػرة مػػؽ البيتنػػتت  حقػػ  يدػػتعم

 أحدػؽ كعسػتر  بػمكف مقر الستؾّقع   إضتف ا إل  استكذتؼ قؾاعم جميمة مؾجػؾدة فػ  قؾاعػم بيتنػتت كبقرة كالشستذج
 .(ٖسشو: 

 

  أهجاؼ عسمية تشق ا البيا ات -3
 إف التشققػػػػب عػػػػؽ السعرفػػػػ  فػػػػ  قؾاعػػػػم البيتنػػػػتت ييػػػػمؼ الػػػػ  انتػػػػزاع ك اسػػػػتخبلص أنسػػػػتط مفقػػػػمة كىػػػػ  تكشؾلؾجيػػػػت

القمرة عم   ح  ميس  ف  ع  التظؾر الدريع كانتذتر استخماـ قؾاعم البيتنتت كست اف استخماميت يؾفرحميث  اصب
 االستكذػػػػػػتؼ كالتركقػػػػػػز عمػػػػػػ  اىػػػػػػؼ السعمؾمػػػػػػتت فػػػػػػ  قتعػػػػػػمة البيتنػػػػػػتت كسػػػػػػت اف تقشيػػػػػػتت التشققػػػػػػب عػػػػػػؽ البيتنػػػػػػتت

 لرػػػػحيح  كفػػػػ  الؾقػػػػ تركػػػز عمػػػػ  بشػػػػتء التشبػػػػؤات كاكتذػػػػتؼ الدػػػػمؾؾ كاالتجتىػػػػتت مسػػػػت يدػػػػسح بنتخػػػػتذ القػػػػرارات ا
 السشتسػػب كيجقػػب عمػػ  العميػػم مػػؽ االسػػئم  كتقمػػ  مػػؽ الػػزمؽ الػػذا يدػػتالرؽ فػػ  عسميػػتت التحمػػيبلت االحرػػتئي 

 :كاليمؼ الرئيس مؽ عسمي  التشققب عؽ البيتنتت يقترر عم  ثبلث  أىماؼ أستسي  ى 

 .مؽ أج  تعمق  بعض الغؾاىر السرئي   أ 
 ثبػػ  مػؽ الشغريػػ  التػ  تقػػؾؿ بػلف األسػػر الكبقػرة تيػػتؼ بتلزػػستفمػؽ أجػػ  التثبػ  مػػؽ نغريػ  مػػت  مثػتؿ: الت  ب 

 . الرح  أكثر مؽ األسر الرالقرة عمدا
 متؾقع    مؽ أج  تحمق  البيتنتت لمحرؾؿ عم  عبلقتت جميمة كمقر  ج 
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 خربة معاجلة

 معوومات معوومات

 بياانت

 بياانت

 بياانت

 معرفة

 بياانت

  الفخؽ ب غ البيا ات كالسعمػمات كالسعخفة -4

  البيا ػػات:Data  تكػػؾف عمػػ  شػػك  أرقػػتـ كحػػركؼ ىػػ  مجسؾعػػ  الحقػػتئ  كالكيتسػػتت كالسذػػتىمات التػػ 
 يكػػػػؾف ليػػػػت معشػػػػ   كليػػػػذا يػػػػتؼ كرمػػػػؾز كأشػػػػكتؿ خّتصػػػػ   تخػػػػتص بفكػػػػرة كمؾضػػػػؾع معػػػػّقؽ  كالبيتنػػػػتت ال

  تجسيعيت حت  يتؼ استخماميت 
 لسعمػمػػاتا :Information ىػػ  معتلجػػ  البيتنػػتت  فتلسعمؾمػػتت  بػػترة عػػؽ البيتنػػتت التػػ  تػػؼّ معتلجتيػػت 

 أصػػػبح ليػػػت معشػػػ  لتحقػػػ  ىػػػمؼ معػػػقؽ كُتدػػػتعس  لالػػػرض مّعػػػقؽ حتػػػ بترػػػشيفيت كتشغيسيػػػت كتحمقميػػػت  ك 
 تػػػػػؾّفر متيدػػػػػس  السعرفػػػػػ   كلالؾيػػػػػتا السعمؾمػػػػػتت كمسػػػػػ  مذػػػػػتّق  مػػػػػؽ كمسػػػػػ  العمػػػػػؼ  أا السػػػػػتدة بػػػػػتلكثقر مػػػػػؽ

مت يتؼ إيرتلو أك   تمّكيو  أا السعمؾمتت ى  بيتنتت جتىزة السعتن   كى  تعش  أيزت  
 السعخفة  Knowledge: احسم   تت مؽ خبلؿ الخبرة كالتظبق ى  فيؼ السعمؾم ٕٓٔٛ :ٖٔ-ٔٗ)   

 
 ( الفرق بير  البيانات والمعلومات والمعرفة9الشكل )

 

 

 

 

 

 المصدر: من اعداد الباحثان

 

أدكات التشق ا عغ البيا ات -5  
  .(Descriptives)كالشستذج الؾصفي   (Predictives)نستذج التشققب ف  البيتنتت نؾعتف: الشستذج التشبؤي    

الشسػػػتذج التشبؤيػػػ  تيػػػػمؼ إلػػػ  التشبػػػؤ بكيسػػػػ  بعػػػض الخرػػػتئص  كىػػػػؾ الشسػػػؾذج الػػػذا يدػػػػتخمـ الشتػػػتئج السعركفػػػػ  
السدػتشبظ  مػػؽ البيتنػػتت السختمفػػ  ألجػػ  التشبػػؤ بكػػيؼ الحقػ   لمبيتنػػتت كيحػػتكؿ إيجػػتد أفزػػ  التشبػػؤات اعتسػػتدا عمػػ  

ىذا التشققب عم  استخماـ معمؾمتت قميس  لتؾقع السعظيتت كسعرف  السشتج األفز  لزبؾف معقؽ  بتخترتر يعتسم 
مت سيحمث ف  السدتقب  كتكؾف لم  مث  ىذه البيتنتت ىمؼ  كيتزسؽ ىػذا الشسػؾذج أشػير تقشيػتت أدكات تشققػب 

   ( ٜٕٓ: ٕٓٔٓ عم  كاخركف  البيتنتت
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 الاهواع

 امتنبؤي

 امعنقدة امتوخيص امتطنيف امتنبؤ
امكشف عن  حتويل الارتباط

امتغريات 
 والاحنرافات

اكتشاف 
 امتسوسل

 اموضفي

لعكػػس مػػػؽ الشسػػػؾذج َعػػرؼ األنسػػػتط كالعبلقػػتت فػػػ  البيتنػػتت  كعمػػػ  ات كىػػػ  الشسػػتذج التػػػ  أمػػت الشسػػػتذج الؾصػػفي  
التشبئػػ   فػػنف الشسػػؾذج الؾصػػف  يدػػتخمـ كظريقػػ  الستكذػػتؼ خرػػتئص البيتنػػتت التػػ  تػػتؼ دراسػػتيت كلػػيس لمتشبػػؤ 

إعػػتدة تشغػػيؼ البيتنػػتت  كالتشققػػب فػػ  أعستقيػػت السػػتخراج الشسػػتذج السؾجػػؾدة فقيػػت   بخرػػتئص جميػػمة  كيعتسػػم عمػػ
مجسؾعو زبتئؽ متذتبيقؽ كال يدتؾجب كجؾد ىمؼ لسثػ  كتذتبو الزبتئؽ الذا يدسح لػ بننذتء كصف بديط عؽ 

تمػػػػ التذػػػتبيتت  كيحتػػػؾ  عمػػػ  عػػػمة تقشيػػػتت مشيػػػت  نسػػػتذج العشقػػػمة التػػػ  تدػػػسح بتجسيػػػع األفػػػراد  ك األحػػػماث  آك 
 السشتجتت ف  عشتققم  كنستذج االرتبتط الت  تدسح بتحميم العبلقتت بقشيؼ 

 
ي البيانا00الشكل )

 
 ت( انواع ادوات التن يب ف

 

 

 

 

 المصدر: اعداد الباحثان

 

 (:94 -92: 2115ك هشاؾ عجة أدكات لمتشق ا ف  البيا ات،  حكخ أهسها العةؽ، 
 :(Summarization)التمخيز   .أ 

يذػػقر التمخػػيص إلػػ  أسػػتلقب تفتقػػ  كتػػ  البيتنػػتت الكبقػػرة إلػػ  مقػػتييس مػػؾجزة  تػػؾفر كصػػفت عتمػػت لمستالقػػرات 
التمخػػيص نػػذكر: الستؾسػػظتت  ك السجػػتميع  كاإلحرػػتئيتت الؾصػػفي  كعبلقتتيػػت  كمػػؽ األمثمػػ  عمػػ  أسػػتلقب 

التػػ  تتزػػسؽ مقػػتييس الشزعػػ  السركزيػػ  مثػػ  الستؾسػػط الحدػػتب  ك الؾسػػيط كالسشػػؾاؿ  كمقػػتييس التذػػت  مثػػ  
االنحػراؼ السغيػػترا  ك عمػػ  الػػرمؼ مػػؽ أف مقػػتييس التمخػػيص تعظػػ  صػػؾرة كبقػػرة عػػؽ بعػػض التفتصػػق  ذات 

 مت تيس  تفتصق  أخر  ذات أىسي  كبقرة تتعم  بدمؾؾ السدتيمػ خرؾصت  العبلق  فننيت متلبت
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 :  (Classification)الترشيف .ب 
يتسث  الترشيف ف  تفدقر أك التشبؤ بختصي  فرد مت مؽ خػبلؿ خرػتئص أخػر   ىػذه الختصػي  ىػ  عسؾمػت 

النحػػػمار ك التحمقػػػ    ك يسكػػػؽ انجػػػتز الترػػػشيف بتالعتسػػػتد عمػػػ  األسػػػتلقب اإلحرػػػتئي  القميسػػػ  مثػػػ  اكيفيػػػ 
التسققػػػزا  أك بتالعتسػػػتد عمػػػ  أسػػػتلقب حميثػػػ  ندػػػبيت مثػػػ  قػػػؾ  االرتبػػػتط  ك االسػػػتشتتج السدػػػتشم إلػػػ  الحتلػػػ  

ككلمثمػػ  عػػؽ طػػرؽ الترػػشيف السدػػتعسم  كجػػزء مػػؽ تظبيقػػتت استكذػػتؼ السعرفػػ  التػػ   كالذػػبكتت العرػػبي  
شػػػيتء السيسػػػ  فػػػ  صػػػؾرة كبقػػػرة مػػػؽ قؾاعػػػم تتزػػػسؽ ترػػػشيف اتجتىػػػتت األسػػػؾاؽ الستليػػػ   كالتحميػػػم اآللػػػ  لؤل

 البيتنتت  
 

 : (Prediction) التشبؤ .ج 
يذبو التشبؤ الترشيف أك التقمير  مت عما أف البيتنتت ترشف عم  أستس التشبؤ بدمؾكيت السدػتقبم  أك تقػمير 

السدػتخمم  فػ   قيستيت السدتقبمي    حق  أف الستالقر التتبع الستشبل بو ىؾ متالقر كس   كمؽ األدكات التقمقميػ 
التشبؤ نذكر عم  سبق  السثتؿ: االنحمارات بلنؾاعيػت ك التحمقػ  التسققػزا  أمػت األسػتلقب الجميػمة فتذػتس  عمػ  

 قؾاعم االرتبتط ك شجرة القرار كالذبكتت العربي  كالخؾارزميتت الؾراثي  
 :  (Clustering)العشقجة أك التجدئة .د 

 قظتعتت ف  البح  عؽ مجسؾعتت متجتند  ف  مجتسع مؽ األفراد يتسث  التجسيع العشقؾدا أك التجزئ  إل  
كيذقر التجسيع العشقؾدا أك التجزئ  إل  قظتعتت إل  عسمي  تذػكق  مجسؾعػتت أك قظتعػتت مؤلفػ  مػؽ أفػراد 
أك أصحتب أسر  كذلػ بتالستشتد إل  معمؾمتت متزسش  ف  مجتميع  مؽ الستالقرات التػ  ترػفيؼ  كالالػرض 

قػػؾدا السدػػتعمة عمػػ  تظػػؾير بػػرامج تدػػؾيكي  مرػػسس  عمػػ  مقتسػػتت الزبػػتئؽ أنفدػػيؼ  كالتػػ  مػػؽ التجسيػػع العش
بتإلمكتف استخماميت الستيماؼ أعزتء لك  قظتع مؽ ىذه القظتعتت عم  أم  ترمقبيؼ فػ  تكػرار الذػراء أك 

لعشقػػػػؾدا كتػػػػتؼ أسػػػػتلقب التجسيػػػػع العشقػػػػؾدا متلبػػػػت بسدػػػػتعمة أسػػػػتلقب التحمقػػػػ  ا  التحػػػػؾؿ إلػػػػ  زبػػػػتئؽ مػػػػؾالقؽ 
 اإلحرتئي  كاألستلقب السدتشمة إل  شجرة القرار  كالذبكتت العربي  كالخؾارزميتت الؾراثي  

 : (Rule Analysis)تحم ل االرتباط .ق 
يتسثػ  االرتبػتط فػػ  البحػ  عػػؽ عبلقػتت أك ارتبتطػػتت مؾجػؾدة بػقؽ عػػمة خرػتئص  ك يذػػقر تحمقػ  االرتبػػتط 

أنستط الذراء عبر القظتعتت الستقتطعػ  أك عبػر الؾقػ   فسػثبل إل  مجسؾع  مؽ األستلقب الت  تدتخمـ لربط 
يقؾـ أسمؾب تحمق  سم  الدؾؽ  نؾع مؽ أنؾاع االرتبتط( بتسػتخماـ السعمؾمػتت الكتمشػ  فػ  الدػمع التػ  اشػتراىت 
السدتيمكؾف فعميت لمتشبؤ بتلدمع السحتس  شراؤىؼ إيتىت إذا مػت تػؼ تقػميؼ عػركض ختصػ  ليػؼ أك إذا تػؼ تعػريفيؼ 

 بيذه الدمع 
 : (Change and deviation detection)الكذف عغ التغ خات أك اال حخافات  .ك 

 يرتكز عم  استكذتؼ التالقرات السيس  جما ف  البيتنتت  مؽ خبلؿ قيتستت ستبق  أك قيؼ  مغيتري  
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•  تقيمي امنتاجئ

• مراجعة خطوات 
 امتنقيب

 امتقيمي

• عرض امنتاجئ بطريقة 
 مناس بة نوفئة املس هتدفة

 امنرش

•  الأهداف

•  املتطوبات

 فهم امبحث

• حتديد ومعرفة 
 مشالك امبياانت

 فهم امبياانت
•  املعاجلة الاومية

•  حتويل امبياانت

 اعداد وجتهزي امبياانت

•  بناء اهمنوذج

•  معايرة اهمنوذج

 اهمنذجة

 

 (:Sequence detection) التدمدلكتذاؼ ا .ز 
تدمد   مدم  ف  البيتنتت كىذه األنستط معتسمة عم إف تحمق  أك اكتذتؼ التدمد  يدتخمـ لتحميم أنستط متد

عػؽ  نسػتذج تحػمث بتلتدمدػ  إذ تكػؾف السػمخبلت  بػترة الكتذػتؼيتؼ البحػ   الظريق ىذه  ف   تازمؽ التلثقر 
 قتئسػو مشغسػو مػؽ العسميػتت أك السرػظمحتت ىػ بيتنتت تذك  مجسؾعو متدمدمو ك ك  سمدػمو مػؽ البيتنػتت 

 عػػؽ مجسؾعػػتت مػػؽ السرػػظمحتت البػػم أف يحدػػب معيػػت الؾقػػ  السرػػتحب لكػػ  كعشػػممت تكػػؾف العسميػػ   بػػترة
 إيجػػتد كػػ  الشسػػتذج الستدمدػػم  مػػع أقػػ  دعػػؼ يخررػػو السدػػتخمـ فػػ عسميػػ  كلكػػؽ مذػػكم  ىػػذا الشسػػؾذج تكسػػؽ 
  (ٓٗ: ٕٚٔٓ السبترؾ  يتزسشيت الشسؾذج الت ندب  تدمد  البيتنتت عشممت يكؾف المعؼ ليذا الشسؾذج ىؾ 

 

 سمية التشق ا ف  البيا ات  مخاحل ع -6
 (:٘ أحدؽ كعستر  بمكف سشو: (ٔٔف  الذك   سمي  التشققب ف  البيتنتت كست يسكؽ تمخيص مراح  كخظؾات ع

 

ي البيانات( 00لشكل )ا                                  
 
 مراحل وخطوات عملية التن يب ف
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يعتبػر السظمػب األكؿ الكتذػتؼ السعرفػ  ىػؾ فيػؼ  :(Business Understanding)األعسػاؿ  فهػع شبيعػة .أ 
السذتك  كالسدتئ  الت  تؾاجييت األعستؿ  كبسعش  أخر  كيف يسكؽ تحققػ  السشفعػ  األعغػؼ مػؽ التشققػب فػ  

 البيتنتت  مست يتظمب كجؾد صيال  كاضح  كمحمدة ألىماؼ األعستؿ  
تعتبػر مدػتل  معرفػ  متليػ  كطبيعػ  البيتنػتت عتمػ  ميػؼ فػ   :  (Data Understanding) فهػع البيا ػات .ب 

نجػتح عسميػ  التشققػب فػ  البيتنػتت ك اكتذػتؼ السعرفػ   حقػ  أف معرفػ  البيتنػتت برػؾرة جقػمة تعشػ  مدػتعمة 
السرػسسقؽ عمػػ  اسػػتخماـ الخؾارزميػػتت أك األدكات السدػػتخمم  لمسدػػتئ  السحػػمدة بمقػػ  عتليػػ   كىػػذا يقػػؾد إلػػ  

 عغيؼ فرص الشجتح بتإلضتف  إل  رفع الفعتلي  كالكفتءة لشغتـ اكتذتؼ السعرف  ت
كال تحتػػػتج عسميػػػ  التشققػػػب فػػػ  البيتنػػػتت إلػػػ  تجسيػػػع البيتنػػػتت فػػػ  مدػػػتؾدع البيتنػػػتت  أمػػػت إذا كػػػتف مدػػػتؾدع  

البيتنػػػتت مؾجػػػؾد فػػػ  السشغسػػػ   فسػػػؽ األفزػػػ  عػػػمـ احتكػػػتر السدػػػتؾدع بذػػػك  مبتشػػػر لالػػػرض التشققػػػب فػػػ  
 يتنتت الب

 كيسكغ تمخيز الخصػات الزخكرية لعسمية فهع البيا ات كاآلت :
 تجسيع البيا ات(Data Collection) :   كى  الخظؾة السؾجي  نحؾ تحميم مرمر البيتنػتت فػ  المراسػ

 بست ف  ذلػ استخماـ البيتنتت العتم  الخترجي  مث  الزرائب كمقرىت 
 تػصػيف البيا ػات(Data Description)  :لخظػؾة التػ  تركػز عمػ  تؾصػيف محتؾيػتت السمػف كىػ  ا

 الؾاحم مؽ السمفتت أك الجماكؿ 
 جػػدة البيا ػات ك تحقيقهػا(Data Quality and Verification) :  ىػذه الخظػؾة تحػمد مػت إذا كػتف

تقمقػػ  أك إىسػػتؿ بعػػض البيتنػػتت مقػػر الزػػركري  أك كؾنيػػت رديئػػ  الجػػؾدة ك قػػم ال تشفػػع فػػ  المراسػػ   ألف 
 جقم يحتتج إل  بيتنتت جقمة مست يتؾجب أف تكؾف البيتنتت صحيح  كذات مزسؾف دقق  الشسؾذج ال

 

 التحم ػػل االستخشػػاد  لمبيا ػػات (Exploratory Analysis of Data): ب مثػػ تدػػتخمـ األسػػتلق 
التػ  تػؤدا إلػ  إجػراء التحمقػ  األكلػ   (OLAP)اإلعيتر السرئ  أك الترؾر أك عسميػ  التحمقػ  السبتشػر

  كتعتبر ىذه الخظؾة ميس  كضركري  ألنيت تركػز عمػ  تظػؾير الفرضػيتت الستعمقػ  بتلسذػكم  ققػم لمبيتنتت
 المراس  

 

 كتذس  الخظؾات التتلي :  (Data Preparation)ته ئة البيا ات .ج 
 االختيار(Selection)    كتعش  اختيتر الستالقرات الستؾقع  كحجؼ العقش 
 صػػياغة الستغ ػػخات ك تحػيمهػػا(Construction and Transformation Variables)   حقػػ

 يجب دائست أف ترتغ الستالقرات الجميمة لبشتء الشستذج الفعتل  
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 تكامل البيا ات(Data Integration) :  حق  أف مجتميع البيتنتت ف  دراس  التشققب عؽ البيتنتت مؽ
 ف  قتعمة بيتني  كاحمة السسكؽ خزنيت ف  قؾاعم بيتنتت متعمدة األمراض الت  تكؾف بحتج  إل  تؾحقمىت 

 ترػسيع ك تشدػ ق البيا ػات(Data Formatting)   حقػ  تتعمػ  ىػذه الخظػؾة فػ  إعػتدة ترتقػب حقػؾؿ
 البيتنتت كست يتظمب ف  نسؾذج التشققب ف  البيتنتت 

 

 

إف بشػتء ك صػيتم  نسػؾذج الحػ   :(Model Building and Validation)صياغة  ساتج الحل كثبػتها  د 
يتؼ مؽ خبلؿ عسمي  الخظل ك الرؾاب  حق  كثقرا مت تحتػتج مثػ  ىػذه العسميػ  إلػ  مدػتعمة الدميؼ ك المقق  

السخترػػقؽ فػػ  التشققػػب عػػؽ البيتنػػتت بيػػمؼ اختبػػتر ك فحػػص مختمػػف البػػمائ  لمحرػػؾؿ عمػػ  أفزػػ  نسػػؾذج 
 لح  السذكم  ققم المراس  

 

لسػػت يػػتؼ صػػيتم  الشسػػؾذج حت:  (Evaluation and Interpretation)التق ػػيع كتعم ػػل  تػػائج الشسػػػتج  ق 
كالتحقػ  مػؽ ثبتتػو كصػمقو  تجػرا مبتشػرة عسميػ  التحقػ  مػؽ ثبػتت حزمػ  البيتنػتت التػ  يػتؼ تالػذيتيت بؾاسػػظ  
الشسؾذج  كبست أف نتتجتت ىذه البيتنتت معركف   لذا فتف الشتػتئج الستؾقعػ  تقػترف مػع الشتػتئج الفعميػ  فػ  ثبػتت 

 السقترن  أك السفتضم  إل  التحق  مؽ دق  الشسؾذج  حزم  البيتنتت ققم التذالق   كتؤدا ىذه
 

حقػ  تذػتس  ىػذه الخظػؾة عمػ  نذػر كتؾزيػع الشسػؾذج  : (Model Deployment) ذػخ كتػزيػع الشسػػتج  ك 
كأف الشسػػػػؾذج الرػػػػتلح يجػػػػب أيزػػػػت أف يحقػػػػ  الرضػػػػت لػػػػم   .داخػػػػ  السشغسػػػػ  لسدػػػػتعمة عسميػػػػ  صػػػػشع القػػػػرار
م أف يػػػتؼ مػػػؽ خػػػبلؿ المراسػػػ  االسترشػػػتدي  أك نسػػػؾذج مرػػػالر مػػػؽ السدػػػتفقميؽ طتلسػػػت أف اختيػػػتر الشسػػػؾذج البػػػ

 المراس  الذتمم  
 
 

 إلى تصب ق أدكات التشق ا ف  البيا ات جققحاجة الس -7
 (AICPA)( الرػػػتدر عػػػؽ السعيػػػم األمريكػػػ  لمسحتسػػػبقؽ القػػػتنؾنققؽ  ٙ٘لقػػػم أكػػػم بيػػػتف معػػػتيقر السراجعػػػ  رقػػػؼ   

أف مراجػع الحدػتبتت يجػب عميػو أف يظػؾر مػؽ التؾقعػتت الختصػ    عمػ  ٜٛٛٔبعشؾاف "الفحص التحمقم  " عتـ 
  برأيو الذخر   بتإلضتف  إل  استخماـ اإلجراءات التحمقمي  السشتسب 

كتيمؼ إجراءات السراجع  التحمقمي  إلػ  اسػتخماـ الشسػتذج الكسيػ  مػؽ ندػب  كمؤشػرات  كمقرىػت السػتشتتج أرصػمة 
اقع السذركع الذا تتؼ مراجعتو  ثؼ كضع فركض تفدر االنحرافػتت كاتخػتذ معقش  أك نتتئج محمدة  كمقترنتيت مع ك 

: ٕٙٔٓ البكػػرا   إجػػراءات لمتحقػػ  مشيػػت  كسػػت يسكػػؽ لػػو السقترنػػ  بػػقؽ التؾقعػػتت السحػػمدة سػػمفت كاألحػػماث الفعميػػ 
ٕٔ)  

التقػػػترير  عشػػػؾاف "اليػػمؼ كالسبػػػتدئ العتمػػ  التػػػ  تحكػػؼ مراجعػػػ ( ٕٓٓ كسػػت أشػػػتر مغيػػتر السراجعػػػ  السرػػرا رقػػػؼ 
الستلي " إل  أف السراجع  تيمؼ إل  تػؾفقر تلكقمات معقؾل  بلف التقترير الستلي  بذػك  عػتـ ختليػ  مػؽ أا تحريػف 
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اإلثبػتت فػ  السراجعػ   جػؾىرا متعسم أك مقر متعسم  ك ف التلكقمات السعقؾلػ  تعػم مفيػؾـ يتعمػ  بػلف القػرائؽ كأدلػ 
 متعسػػم فػػ  التقػػترير الستليػػ  بذػػك  و لػػيس ىشػػتؾ أا تحريػػف جػػؾىرا ضػػركري  لتسكػػقؽ السراجػػع مػػؽ االسػػتشتتج بلنػػ

 ( ٕٓٓ  مغيتر ٕٛٓٓ السعتيقر السرري  لمسراجع   عتـ
 

كمع ذلػ فنف ىشتؾ محمدات مبلزم  لمسراجع  تػؤثر فػ  قػمرة السراجػع فػػ  اكتذػتؼ التحريفػتت الجؾىريػ  الستعسػمة 
  (:ٖٚٔ: ٕٙٓٓ دحمكح   أك مقر الستعسمة كالت  تػرتبط بعؾامػ  متعمدة كمشيت

  استخماـ العقشتت ف  السراجع. 
  قرؾر كمحمكدي  الشغتـ السحتسب  أك الرقتب  الماخمي. 
  كؾف معغؼ قرائؽ السراجع  مقشع  كليد  حتسس. 

 

كعم  الرمؼ مؽ أف السراجػع يتبػع معػتيقر السراجعػ  المكليػ  عشػػم إبػػماء الػرأا السيشػ  حػؾؿ األخظػتء الجؾىريػ  فػػ  
مػم  ػتت الستلقػ   إال أف بعػض البتحثقؽ أشتركا إل  انو مؽ الرعب الحرػؾؿ عمػ  رأا ميشػ  قػػتطع حػػؾؿ البيتن

صح  كعمال  البيتنتت الستلي   كمت قم تحتؾيو مػؽ حػتالت مػػش كاحتقػػتؿ كتبلعػب كاختبلسػتت كتزػخيؼ أك تقمقػ  
  لحجؼ األصؾؿ كااللتزامتت  سؾاء أكتن  مقرؾدة أك مقر مقرؾدة

تحػػ  عشػػؾاف " السراجعػػػ  فػػػ  بقئػػػ  ( ٔٓٗ فػػػ  السعقػػػتر IFACا الدػػيتؽ أشػػتر االتحػػتد الػػمكل  لمسحتسػػػبقؽ كفػ  ىػػذ
نغػػػػؼ السعمؾمػػػػتت السحتسػػػػبي  االلكتركنيػػػ " بلنػػػو: عمػػػ  السراجػػػػع أف يتستػػػع بتلسعرفػػػ  الكتفيػػػ  بلسػػػمؾب عسػػػ  نغػػػػػؼ 

كعمقػػو أف يقػرر فيسػت إذا كتنػ  ىشػتؾ حتجػػ   السعمؾمػتت الحتسػؾبي  بيػمؼ تخظػيط ك دارة كمعتيشػ  األعسػتؿ السشفػػذة
: ٕٙٔٓ السعػػػتيقر المكليػػػ  لمتػػػمقق    إلػػػ  االسػػػتعتن  بسيػػػترات متخررػػػ  فػػػ  مجػػػػتؿ نغػػػؼ السعمؾمػػػتت الحتسػػػؾب

  (ٔٓٗمغيتر

لمسراجػػع بتسػػتخماـ التقشيػػتت الستظػػؾرة  مسػػت سػػب  يسكػػؽ القػػؾؿ بلنػػو أصػػبح كاضػػحت الحتجػػ  إلػػ  دعػػؼ الػػرأا السيشػػػ 
 كيحتػػػؾ  أسػػػمؾب .قػرارات السػػراجعقؽ تػػرتبط ببعزػيت الػػبعض بذػػك  متتػػتبع لبيتنػػتت  ألف كثقػػػرا مػػػؽكتلتشققػب فػػ  ا

ذلػػ القػػمرة عمػ  التعتمػػ  مػػع  التشققػب فػػ  البيتنػتت عمػػ  العميػم مػػؽ السزايػت التػػ  تجعػػ  لػو طبيعػػ  ختصػ   فيذػػس 
الستؾقع   كاسػتخراج العميػم مػؽ البيتنػتت  السثقرة لبلىتستـ كمقر السذتك  السعقمة  كالقمرة عم  اكتذتؼ السعمؾمتت

عمػػ  الػػتعمؼ الػػذات   كيسكػػؽ اسػػتخماـ التجػػترب كاألخظػػتء مػػؽ الستضػػ  لتحػػػدقؽ نؾ يػػ  الشسػػتذج  السخفيػػ   كالقػػمرة
مراجعػػػ   لتقػػػميؼ العػػػؾف كالسدػػػتعمة فػػػ  مجػػػتؿ تمقتئيػػػت  كالتعػػػرؼ عمػػػ  مدػػػترات البيتنػػػتت السخفيػػػ   كىػػػؾ مػػػت يؤىمػػػػو

 تقشيػتت التشققػػب فػػ  البيتنػػتت فػػ  تحميػم األخظػػتء الجؾىريػػػ  كتحػػػدقؽ القػػػرار دػػتىؼ تظبقػػػ الحدػتبتت  كيسكػػؽ أف ي
البلح   الذا يرتبط بتخظيط كأداء عسمي  السراجع  بكفتءة كفعتلي  كجمير بتلذكر أنو تؼ االعتراؼ بلىسي  التشققب 

كاحػما  مسحتسػبقؽ القػتنؾنقؽ حقػ  أعتبػػرهمؽ السشغستت السيشي  مث  السعيػم األمريكػ  ل ف  البيتنتت مؽ قب  العميػم
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السراجعقؽ الماخمقؽ كاحماا مؽ األبحتث األربعػ   مؽ أىؼ عذر تقشيتت ف  مجتؿ تحمق  البيتنػتت  كسػت أعتبػره معيػم
 السراجع   ذات األكلؾيػ  فػ  مجػتؿ

ختص  فػ  حػتالت كذػف الالػش السراجع   كست أشتر البعض إل  أىسي  التشققب ف  البيتنتت كػلداة مػدتعمة لعسمقػ 
 تفؾؽ تظبق  تقشيتت التشققب ف  البيتنػتت عمػ  بػرامج السراجعػ  العتمػ   كيسكػػؽ كاالحتيتؿ  بتإلضتف  إلػ  تؾضػيح

طريػػ  تشغػػيؼ كتحمقػػ  البيتنػػتت  لمسراجػػع االعتسػػتد عمػػ  التشققػػب فػػ  البيتنػػتت لجعػػ  عسميػػ  السراجعػػ  أسػػي  عػػػؽ
  بظريق  أكثر كفتءة كفعتلي 

فػػػ  مجػػػتؿ السراجعػػػ  مػػػؽ خػػػبلؿ  شػػػترت بعػػػض المراسػػػتت إلػػػ  إمكتنيػػػ  تظبقػػػ  تقشيػػػتت التشققػػب فػػػ  البيتنػػػتتكسػػت أ
 الكذػف عػؽ االحتيػتؿ كالالػش فػ  بيتنػتت التقػترير كالقػؾائؼ الستليػ  استخماـ شػجرة القػرارات كالذػبكتت العرػبي  فػ 

  (ٗٔ: ٕٙٔٓ البكرا  
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كة -0  نبذة لعريفية عن الشر
 

كاسػػػتشتدا لقػػػتنؾف الذػػػركتت  ٕٓٔٓ( لدػػػش  ٗتلسدػػػ  شػػػرك  نفػػػط الؾسػػػط اسػػػتشتدا الػػػ  بيػػػتف تلسيدػػػيت بتلعػػػمد      
كالتػ  تيػمؼ الػ   ٜٚٙٔ( لدػش  ٖٕ  السعػمؿ( كقػتنؾف شػرك  الػشفط العراقيػ  رقػؼ   ٜٜٚٔ( لدش  ٕٕالعتم  رقؼ  
 (:لمذرك مؽ بيتف التلسيس  ٖك  ٕ  الستدة 

 (2مادة  
تيمؼ الذرك  ال  السدتىس  ف  دعؼ االقترتد الؾطش  ف  مجتؿ القظتع الشفظ  مؽ خػبلؿ تظػؾير كانتػتج الػشفط 

االسػػتيبلؾ السحمػػ  كالترػػمير لسػػت يحقػػ   ألمػػراضالخػػتـ كالالػػتز فػػ  مشظقػػ  العسميػػتت التػػ  يحػػمدىت كزيػػر الػػشفط 
 .عراقي أىماؼ كخظط التشسي  السعتسمة ف  كزارة الشفط ال

 (3السادة  
 : ذاط شخكة

( لدػػش  ٔٓٔتسػػترس الذػػرك  لالػػرض تحققػػ  أىػػمافيت األنذػػظ  التتليػػ  كفػػ  أحكػػتـ قػػتنؾف تشغػػيؼ كزارة الػػشفط رقػػؼ  
 .السعمؿ ٜٜٚٔ( لدش  ٙ٘ٔالسعمؿ ك القتنؾف رقؼ   ٜٙٚٔ
 انتتج كمعتلج  الشفط الختـ كعزؿ الالتز السرتحب. 
 لسرتف  كمؾاقع االستيبلؾ داخ  العراؽ كال  مشتفذ الترميرخزف كضب الشفط الختـ كتجيقزه ال  ا. 
  انتتج كمعتلجػ  الالػتز ككبدػو كايرػتلو الػ  معتمػ  ترػشيع الالػتز فػ  مشظقػ  عسميتتيػت كالػ  شػبك  الالػتز

 .الؾطشي  كمشتفذ الترمير
 استربلح آبتر الشفط ك عتدة أكستليت كتشفقذ األعستؿ السرتحب  لعسميتت الحفر. 
   مشغؾمتت األنتبقب كمرافئ ترمير الشفط الختـتذالق  كصيتن. 
 تظؾير الحقؾؿ الشفظي  كالالتزي  ألمراض إدام  االنتتج كرفع معمالتو طبقتا لخظط الؾزارة 
 ادارة كتشفقذ جسيع االعستؿ الفشي  كالخممي  بست يمعؼ انذظتيت. 
 الكيتـ بلا أنذظ  اخر  ف  مشظق  عسميتتيت بست يشدجؼ كخظط الؾزارة. 

 

 :كة الحق ف  سب ل تحق ق اهجافها القياـ بسا يأت كلمذخ 
  استقراد كشراء كبيع كاستئجتر كستئط الشق  كاالجيزة كالسعمات كاآلالت كاالدكات االحتيتطي  كمقرىت مؽ

 .السؾاد كالسدتمزمتت االخر  
 جقميت امػػػتبلؾ العقػػػترات كاالمػػػؾاؿ السشقؾلػػػ  كمقػػػر السشقؾلػػػ  كمختمػػػف السكػػػتئؽ كالعػػػمد ككسػػػتئط الشقػػػ  كتدػػػ

بتسسيت ف  المكائر السختر  كبيعيت كرىشيت كايجترىػت كاسػتئجترىت كاجػراء جسيػع السعػتمبلت كابػراـ العقػؾد 
 .الت  تراىت الزم  كتذققم االبشي  كالسختزف كالسشذآت السختمف  لمؾصؾؿ ال  تحقق  أمراضيت

 االقترػػتدي  كالستليػػ   اجػػراء السشتقرػػتت كالسزايػػمات كالػػمخؾؿ فػػ  مختمػػف التعيػػمات مػػع سػػتئر القظتعػػتت
العراقي  كاالجشبي  كقبؾؿ الؾكتالت كابراـ العقؾد كمسترس  جسيع السعتمبلت سؾاء بسفردىت اك لحدتبيت اك 
بتالشتراؾ مع الالقر كليت اف تقػـؾ بجسيػع االجػراءات التػ  تراىػت مشتسػب  لتشفقػذ امراضػيت كبتلذػركط التػ  

 .ترتلييت
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 تبت  كحدتبتت التؾفقر لم  البشؾؾ كالسرترؼ العراقي  كاالجشبي  عم  فتح الحدتبتت الجتري  كالؾدائع الث
كفػػ  الزػػؾابط كالتعميسػػتت كالقػػؾانقؽ التػػ  تدػػسح بػػذلػ كاصػػمار كقبػػؾؿ الذػػيكتت كالدػػفتجتت كالدػػشمات 

كسػػػػشمات الكػػػػبض كسػػػػشمات االقتػػػػراض كبؾليرػػػػتت التػػػػلمقؽ  كليػػػػت فػػػػتح االعتسػػػػتدات السرػػػػرفي   ألمػػػػر
كالالتئيت كاف تشذئ اك تدحب اك تعقم اك تتررؼ بلي  صؾرة كتن  بتالكراؽ  كتجميمىت كتعمي  مشظؾقيت

التجتريػػ  كالدػػشمات القتبمػػ  لمتػػماكؿ بسػػت فقيػػت الكسبيػػتالت كسػػشمات الذػػحؽ كتغيقرىػػت كحفغيػػت كالحرػػؾؿ 
 .عم  التدييبلت السررفي  السختمف  بزستف اك بمكنو

 تنتا لمقركض كالتدييبلت الت  تحر  عمقيت كسػت االقتراض كرىؽ مؾجؾداتيت السشقؾل  كمقر السشقؾل  ضس
ليت قبؾؿ امؾاليت السشقؾل  كمقر السشقؾل  كارتيتنيت ضستنتا لميؾف الذرك  كحقؾقيت تجته الالقر مؽ السمنققؽ 

 .اك الستعتممقؽ معيت
  ي  تسمػ كشراء كاستعستؿ كقبؾؿ كبيع جسيع انؾاع براءات االختراع كالعبلمػتت التجتريػ  كالشسػتذج الرػشت

كحقػػؾؽ االمتيػػتز كالخبػػرة الفشيػػ  ذات عبلقػػ  بشذػػتط الذػػرك  كالترػػرؼ بيػػت كاالذف بتسػػتعستليت كايجترىػػت 
 .كاستئجترىت بست يتف  كمرمح  الذرك 

  اسػػتثستر الفػػؾائض الشقميػػ  بتلسدػػتىس  فػػ  الذػػركتت السدػػتىس  اك السذػػترك  معيػػت فػػ  تشفقػػذ اعسػػتؿ ذات
 .ف تقؾـ بذلػ خترج البمم ايزتا بعم استحرتؿ السؾافقتت البلزم عبلق  بشذتط الذرك  داخ  البمم كليت ا

  استثستر الفؾائض الشقمي  ف  الذركتت كالسؤسدتت العربي  كاألجشبي  اك السذترك  معيت ف  تشفقػذ أعسػتؿ
 .ذات عبلق  بشذتط الذرك  خترج البمم بعم استحرتؿ السؾافقتت البلزم 

 كاألجشبيػػ  لتشفقػػذ أعسػػتؿ ذات عبلقػػ  بلىػػماؼ الذػػرك  داخػػ  السذػػترك  مػػع الذػػركتت كالسؤسدػػتت العربيػػ  
 .البمم بعم استحرتؿ السؾافقتت البلزم 

   يػؾـ عمػ  اف ٓٛٔاستثستر الفؾائض الشقمي  بؾدائع ثتبتػ  لػم  السرػترؼ فػ  العػراؽ لسػمة ال تتجػتكز )
ع إلعيترىػت يفتح حدتب ختص ف  الدجبلت السختر  لالػرض تثبقػ  الفؾائػم السدػتحق  عػؽ تمػػ الؾدائػ

 .ف  الحدتبتت الختتمي  بست يزسؽ كفتءة االداء ف  نذتطيت
   االقػػػػراض كاالقتػػػػراض اك الحرػػػػؾؿ عمػػػػ  امػػػػؾاؿ لتسؾيػػػػ  نذػػػػتطيت كمذػػػػتريعيت مػػػػؽ السؤسدػػػػتت الستليػػػػ

%( مػػؽ راس ٓ٘كالذػػركتت العتمػػ  الؾطشيػػ  بسؾجػػب عقػػؾد كشػػركط يػػتؼ االتفػػتؽ عمقيػػت كبسػػت ال يتجػػتكز  
 .متؿ الذرك  السمفؾع

 قتػػػػراض مػػػػؽ خػػػػترج العػػػػراؽ لتسؾيػػػػ  نذػػػػتط الذػػػػرك  االسػػػػتثسترا كالجػػػػترا بعػػػػم استحرػػػػتؿ السؾافقػػػػتت اال
 .البلزم 

   إقتمػػ  الشػػمكات كالسػػؤتسرات العمسيػػ  كالستخررػػ  كالسعػػترض كالػػمكرات التمريبيػػ  اك السذػػترك  فقيػػت داخػػ
 .البمم كخترجو لالرض تظؾير أعستليت كرفع كفتءتيت

 كمذتريعيت ألعستليتؾني  الت  تراىت مشتسب  اجراء جسيع السعتمبلت القتن. 
   الكيػػػتـ بليػػػ  فعتليػػػ  اك عسػػػ  آخػػػر يتفػػػ  مػػػع أنذػػػظ  الذػػػرك  كأمراضػػػيت اك يدػػػي  تحققػػػ  تمػػػػ األنذػػػظ

 كاألمراض كبست يتف  مع القؾانقؽ كاألنغس  كالتعميستت الشتفذة 
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كة -2  الهيكل التنظيمي للشر
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 54 

تنتت الستلي  لمذرك  عقش  البح  كقتعمة البيتنتت السحتسبي  السعتسػمة مػؽ كقم حر  البتحثتف عم  ندخ  مؽ البي
( ققػم محتسػب  فزػبلا عػؽ قتعػمة بيتنػتت ختصػ  بػتلسؾجؾدات كالسعػمات ٓٓٓ٘قب  الذرك  كالستزسش  اكثر مػؽ  
( EXCEL( كحػػمة مؾجػػؾد كقػػم تػػؼ تحسقػػ  قؾاعػػم البيتنػػتت عمػػ  برنػػتمج  ٕٓٓٓٔكاالبػػتر كالستزػػسش  اكثػػر مػػؽ  

 متحق  مشيت كتذالقميت بست يحق  اىماؼ البح  كالت  تكؾن  القتعمة كف  الذك  االت  :ل
 

 
 

ي 
 
 :وكانت ال اعدة الخاصة  الموجودات الثابتة وفق الشكل االت

 

 
 
 
 
 
 



 

 55 

كة للسنة   المركز الما ي ونتيجة النشاط للشر
ي ل م  2005والجدول التا ي يبير 

وهي البيان ات ال ت 

 :الحصول عليها وكما يىلي 
 

ي                                   
 
كة كما ف  30/02/2005المركز الما ي للشر

 

 / ديشار 2114 / ديشار 2115 التفاص ل
 2417255817911 4396040729373 السػجػدات النابتة القائسة القيسة الجفتخية(

 43737038380 254911483431 الشفقات االيخادية السؤجمة
 16755062336 17993665875 مذخكعات تحت التشف ح

 13566612572 10075659011 السخدكف 
 647808655522 1104059761563 السجيشػف 
 146905346020 134944335627 الشقػد

 3286028532741 5918025634880 مجسػع السػجػدات
 90000000000 90000000000 راس الساؿ  السجفػع كاالسس (

 3045160109983 5681516026949 االحتياشيات
 150868422758 146509607931 الجائشػف 

 3286028532741 5918025634880 مجسػع الجائشػف 
 

ي 
 
كة للسنة المنتهية ف  30/02/2005نتيجة النشاط للشر

 

 / ديشار 2114 / ديشار 2115 التفاص ل
     االيخادات الجارية

 601649557390 625538583063 ايخادات الشذاط الجار  
     خكفات الجاريةالسر

 45850784760 52480077405 كاالجػر الخكاتا
 23865427628 20339957275 الدمعية السدتمدمات
 16398514654 23185050253 الخجمية السدتمدمات

 230095938639 414428316436 اال جثارات
  510433401369 316210665681 

 285438891709 115105181694 (التذغ م  الشذاط فائس 
 129180297 41305862 التحػيمية االيخادات
 6950294642 2793478832 االيخادات االخخل 

  2834784694 7079474939 
 23329598569 9643250208 السرخكفات التحػيمية

 230253302288 16451494202 السرخكفات االخخل   
  26094744410 253582900857 

 38935465791 91845221978 فائس العسميات الجارية
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%( عػؽ الدػش  الدػتبق  ٖٕٙكمؽ الجمكؿ اعبله تبقؽ اف نتيجػ  نذػتط الذػرك  قػم ارتفعػ  بذػك  ممحػؾل كبشدػب   
نتيجػػ  الزيػػتدة فػػ  االنتػػتج كارتفػػتع كمفػػ  انتػػتج الؾحػػمة الؾاحػػمة مػػؽ السشػػتج الرئيدػػ   الػػشفط( كػػؾف اف الذػػرك  تعسػػ  

مفػػ  ه ىػػتمش ربػػح( تحػػمده الجيػػ  القظت يػػ  لكػػ  سػػش  كلػػم  اجػػراء بسؾجػػب نغػػتـ تسؾيػػ  خػػتص مبشػػ  عمػػ   الك
 : عسميتت الفحص االكل  تبؽ لشت االت 

( ٜٜٚٔ%( عؽ الدػش  الدػتبق  كبسبمػط  ٔٛارتفتع الكيس  المفتري  لمسؾجؾدات الثتبت  خبلؿ الدش  بشدب     أ 
فقراتػػو السزػػتف  بمالػػ  مميػػتر ديشػػتر كالشػػتتج عػػؽ اضػػتف  كمفػػ  مؾجػػؾدات حقػػ  جميػػم لبلنتػػتج بمػػط مجسػػؾع 

سػقتؼ معتلجتيػت مػؽ قبػ   (EXCEL) ( الػف كحػمة مختمفػ  تػؼ اضػتفتيت عمػ  قتعػمة بيتنػتتٕٔبحػمكد  
البتحػػ  بتسػػتخماـ تقشيػػ  التشققػػب عػػؽ البيتنػػتت كفػػ  برنػػتمج تػػمقق  معػػم ليػػذا الالػػرض عمػػ  اسػػتس حجػػؼ 

 ( البيتنتت السقمم   بيتنتت ضخس 
(مميػتر ديشػتر كالتػ  تتظمػب اعػماد برنػتمج ٕٔٔ%( كبسبمػط  ٜٓ٘بشدب   ارتفتع الشفقتت االيرادي  السؤجم    ب 

 ( تمقق  كف  نغتـ السؾجؾدات السذتر اليو اعبله  بيتنتت ضخس 
%( كبسبمػػػػط بحػػػػمكد ٙٛارتفػػػتع االحتيتطيػػػػتت بذػػػػك  ممحػػػػؾل خػػػػبلؿ الدػػػػش  عػػػؽ الدػػػػش  الدػػػػتبق  كبشدػػػػب     ج 

ج تػػػمقق  مبشػػػ  عمػػػ  االجػػػراءات التحمقميػػػ  ( مميػػػتر ديشػػػتر مسػػػت يتظمػػػب اجػػػراء التػػػمقق  كفػػػ  برنػػػتمٖٕٙٙ 
الرتبػػتط الحدػػتب بتربػػتح الدػػش  مؾضػػؾع التػػمقق  كالسؾجػػؾدات السزػػتف  مػػؽ السؾازنػػ  االسػػتثستري  لمذػػرك  

 (  السسؾل  مؽ السؾازن  العتم 
( ممقؾف ديشتر مست يتظمب اجراء التػمقق  كفػ  ٜٕٔٔكجؾد تدؾي  ققمي  اليرادات الدشؾات الدتبق  بسبمط    د 

 .نتمج تمقق  مبش  عم  اجراءات تحمقمي  كف  العبلقتت السشظكي  عؽ اسبتب نذلة الحدتب كتدؾيتوبر 
( مميػتر ديشػتر نتيجػ  الزيػتدة الحتصػم  ٜٗٔ%( كبسبمػط  ٕٙارتفتع كمف  الشذتط التذالقم  لمذرك  بشدػب     ق 

ب الزيػػػػتدة ( مميػػػػتر ديشػػػػتر بدػػػػبٗٛٔ%( كبسبمػػػػط  ٓٛفػػػػ  مرػػػػركؼ انػػػػمثتر السؾجػػػػؾدات الثتبتػػػػ  بشدػػػػب   
الحتصم  ف  حدتب السؾجؾدات الثتبتػ  مسػت يتظمػب اتخػتذ اجػراءات تمقيكيػ  مشتسػب  مبشيػ  عمػ  اجػراءات 

 .تحمقمي  مدتشمة ال  قتعمة البيتنتت الستلي  السقمم  لمبتحثقؽ
ارتفتع االيرادات االخر  كالستزسش  حدتب ايردات سشؾات ستبق   الذا يسث  حدػتب تدػؾي  يػتؼ اعتسػتده   ك 

اجراء التدؾيتت الققمي  الشتتج  عؽ اخظتء الدشؾات الدتبق ( مست يتظمب اجراء االختبترات التفرقمي   عشم
 .كالجؾىري  عم  الحدتب فزبلا عؽ اجراءات تحمقمي  عم  مدتؾ  الحدتب

ارتفتع حدتب مرركفتت اخر  بزسشيت حدتب مرركفتت سشؾات ستبق   الذا يسث  حدتب تدؾي  يػتؼ   ز 
راء التدؾيتت الققمي  الشتتجػ  عػؽ اخظػتء الدػشؾات الدػتبق ( مسػت يتظمػب اجػراء االختبػترات اعتستده عشم اج

 .التفرقمي  كالجؾىري  عم  الحدتب فزبلا عؽ اجراءات تحمقمي  عم  مدتؾ  الحدتب
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قاعجة بيا ات ضخسة •
 متػسصة  دبيةكاهسية 

اجخاءات تجق ق تحم مية •
 تدتشج الى قػاعج البيا ات

قاعجة بيا ات محاسبية •
 كاهسية  دبية متػسصة

اجخاءات تحم مية كتفر مية •
 عمى مدتػل الحداب

(  ضخسة قاعجة البيا ات •
 كاهسية  دبية عالية

اجخاءات تفر مية مبشية •
 عمى قاعجة بيا ات ضخسة

 

قاعجة بيا ات محاسبية •
 كاهسية  دبية متػسصة

اجخاءات تجق ق تحم مة •
 تدتشج الى قػاعج البيا ات

 االحتياطيات
الموجودات 

 الثابتة

النفقات 
االيرادية 
 المؤجلة

المصروفات 
 وااليرادات

  كفػ  كمؽ السعمؾمػتت الػؾاردة فػ  اعػبله كالسدػتشمة الػ  االجػراءات التحمقميػ  السبمئيػ  عمػ  مدػتؾ  البيتنػتت الستليػ
 سبق  تحقق  االىماؼ العسمي  لمبح  فقم حمد البتحثتف االجراءات التتلي :

 
 النفقات المؤجلة

 
 
 

 

 
كفػػػ  عػػػ  ىػػػذه التقشيػػػ  سػػػقتؼ اعػػػماد برنػػػتمج تػػػمقق   اسػػػتخجاـ تقشيػػػة التشق ػػػا عػػػغ البيا ػػػات : السحػػػػر االكؿ :

ؤجمػػ ( بتسػػتخماـ ىػػذه التقشيػػ  كؾنيػػت متخرػػص لمسؾجػػؾدات الثتبتػػ  كالسؾجػػؾدات مقػػر السمسؾسػػ   نفقػػتت ايراديػػ  م
( كحػػمة كفػػ  اطػػتر مشيجػػ  لمحرػػؾؿ ٕٓٓٓٔمؾجػػؾدات ثتبتػػ  بعػػمد ضػػخؼ يرػػ  الػػ  اكثػػر مػػؽ   بنضػػتف تتعمػػ  

 .عم  ادل  االثبتت الكتفي  كالسشتسب  لمحكؼ عم  البشم مؾضؾع التمقق 
ق  مخػػتص لمفقػرة  االحتيتطيػػتت( مػؽ خػػبلؿ اعػماد برنػػتمج تػمق : اسػػتخجاـ االجػػخاءات التحم ميػػة :السحػػر النػػا   

كؾنيت تتزسؽ اجراءات تحمقمي  مشظكي  مؽ ربط كتحرا  اختبترات تحمقمي  كتفرقمي  كجؾىري  مدػتشمة الػ  قؾاعػم 
 .البيتنتت( لمحرؾؿ عم  ادل  االثبتت الكتفي  كالسشتسب  لمحكؼ عم  البشم مؾضؾع التمقق 

مؽ خبلؿ اجراء التػمقق  عمػ  اعسػتؿ الذػرك  محػ   كالتفر مية :استخجاـ االختبارات الجػهخية  السحػر النالث :
التمقق  لحدتبتت  مرركفتت سشؾات ستبق  كايرادات سشؾات ستبق ( بتالعتستد عم  برنتمج تمقق  لمبيتنتت الستلي  

 . معم ليذا الالرض كست كيسكؽ اعتستد برامج التمقق  العتم  لمحدتبتت بست يحق  ىمؼ التمقق 
ه يبػػقؽ مراحػػ  اجػػراء عسميػػ  التػػمقق  كاالجػػراءات الستخػػذة مػػؽ السػػمق  فػػ  حتلػػ  كجػػؾد كعػػمـ كجػػؾد كالجػػمكؿ ادنػػت

 البيتنتت الزخس  كلك  مرحم  كالت  سقتؼ اعتستدىت كسشيج لتحقق  اىماؼ البح :
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 التشق ا عغ البيا ات الزخسة االعتياد  مخاحل التجق ق

 شبيعة عسل السشذأة

 شذأة.االعساؿ الت  تقـػ بها الس 
االعساؿ الت  تقـػ بها السشذأة مغ  احيػة ا ػػاع السشتجػات  -

كاسػػػػعارها كاسػػػػعار السشافدػػػػ غ كمػػػػجل سػػػػج حاجػػػػة الدبػػػػائغ 
 كاالضخار السادية كالب ئية الت  تدببها تمظ السشتجات

  

اشػػػػكاؿ السشتجػػػػات كجػدتهػػػػا مقػػػػجرتها عمػػػػى الػػػػتحكع فػػػػ   -
الدػػػػؽ مػػػغ خػػػةؿ معخفػػػة مػػػجل مخك ػػػة الصمػػػا عمػػػى تمػػػظ 

لسشتجػػات ككيةيػػة تحجيػػج اسػػعارها فػػ  الدػػػؽ كقػػجرة الذػػخكة ا
 عمى التحكع ف  الدعخ.

 السشتجات الت  تقجمها الذخكة. -

مجل مخك ة الصما عمى مشتجات الذخكة مغ خػةؿ معخفػة  -
السشافد غ كاسعار السشتجات السشافدة فػ  الدػػؽ ك جػدتهػا 

ات كمقار ػػػة الدػػػمع السقجمػػػة مػػػغ الذػػػخكة لتمبيػػػة تمػػػظ الحاجػػػ
 بالػقت  كالدعخ ك الجػدة السشاسبة

  
 اسعار السشتجات ف  الدػؽ. -

مػقػػع السشذػػأة مػػغ الدػػػؽ مػػغ خػػةؿ تحم ػػل قػػجرتها عمػػى  -
 االستسخار ف  ضل السشافدة الذجيجة ف  الدػؽ 

 الديارات الس جا ية -
  
  
  
  

 الصما عمى تمظ السشتجات. -

 مػقع السشذأة ف  الدػؽ. -

 رات الس جا ية .الديا -

الػثػػػائق الخارجيػػػة كاالجػػػخاءات القا ػ يػػػة  -
 لمتأسيذ

مفهػػػػػـػ  طػػػػػاـ الخقابػػػػػة 
 الجاخمية

 فهع الهيكل التشطيس  لمسشذأة - فهع الهيكل التشطيس  -

فهػػػػع اجػػػػخاءات تػػػػجق ق البيا ػػػػات ك تتبػػػػع  -
 اجخاءتها.

فهع اجخاءات تجفق البيا ػات كتحجيػج مجػاالت تمػظ البيا ػات  -
 تهػػػا بشػػػاءاا عمػػػى القيسػػػة اك الدػػػياؽ لتحجيػػػج مػػػجل اك كاهس

 اجخاءات الخقابة الةزمة كحجع ادلة االثبات

  
تحجيػػػج خػػػط تػػػجفق البيا ػػػات اإللكتخك يػػػة كال جكيػػػة كمػػػجل  -

 الديصخة عم ها فزة عغ اجخاءات الذخكة بالسحافطة عم ها
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 التشق ا عغ البيا ات الزخسة االعتياد  مخاحل التجق ق

فهػػػػػع خػػػػػط سػػػػػ خ السعػػػػػامةت كالعةقػػػػػات  -
 الستبادلة.

شخ اإللكتخك يػة بػ غ االحتدػاب كالتبػيػا غ ػخ تحجيج السخػا -
الرػػػػحيح لمبيا ػػػػات فزػػػػةا عػػػػغ السخػػػػاشخ الستعمقػػػػة بدػػػػخية 

 البيا ات كعجـ تدخبها.

تقػػػيع مخػػػاشخ الخقابػػػة مػػػغ خػػػةؿ تحم ػػػل  -
 مػاشغ القػة كالزعف.

تقػػيع مقػػجرة الذػػخكة بسػػجل كضػػع اجخاءاتهػػا لمتػػجق ق فػػ    -
ات الزػبط كخاصػة  طاـ الخقابة الجاخمية لتحق ػق اقرػى درجػ

بالشدػػػبة لمبيا ػػػات اإللكتخك يػػػة فزػػػةا عػػػغ تدػػػه ل اجػػػخاءات 
تشف ح االعساؿ ف  ضل كجػد بيا ات هائمة تتصمػا كقػت كجهػج 

 استنشائ 

  
 
تحجيػػػج خرػػػائز  طػػػاـ الخقابػػػة الجاخميػػػة  -

الفعاؿ كمجل تحققها ف  الػحجة منػل الفرػل 
 ب غ الػضائف كغ خها.

مغ تحجيج حجع ك ػةية كضع تقيع شامل يسكغ لسجقق  -
 اجخاءات التجق ق كادلة االثبات الكافية كالسشاسبة

  
  

اعػػػجاد تقػػػيع شػػػامل لمشطػػػاـ لتحجيػػػج مػػػجل  -
 االعتساد عمى الشطاـ مغ عجمه

 تقيع السخاشخ

يجػػػا التخصػػػيط لعسميػػػة السخاجعػػػة لػػػتسكغ  -
السخاجػػػػع مػػػػغ ابػػػػجاء الػػػػخأ  الفشػػػػ  السحايػػػػج 

 الدميع ف  ضل السخاشخ السقيسية.

يػػدداد مدػػتػل الخصػػخ بدػػبا تعقػػج ب ئػػة  طػػع السعمػمػػات  -
السحاسػػبة اإللكتخك يػػة فزػػةا عػػغ سػػعة حجػػع البيا ػػات مسػػا 
يعػػػخض عسميػػػة التػػػجق ق لسخػػػاشخ عػػػجـ ابػػػجاء الػػػخأ  الفشػػػ  

 السحايج بدبا محجكدية الػقت الستاح

ضػػخكرة كجػػػد خصػػخ مقػػيع حػػػؿ اجػػخاءات  -
ك ػػػع الخقابػػة الجاخميػػة كبالتػػال  حجػػع الع شػػة 
 ككسية ادلة االثبات الكافية كالسشاسبة.

  

يسكػػغ لمسػػجقق مػػغ بشػػاء احكػػاـ عمػػى تقػػيع  -
السخػػاشخ السبشػػ  عمػػى التق ػػيع االكلػػ  عمػػى 
ا طسػػة الخقابػػة كمخػػاشخ العمسيػػات السختبصػػة 

 بالذخكة

ضخكرة كجػد خصخ مقيع لشطاـ الخقابػة الجاخميػة فػ  ضػػء  -
تحم ميػػة لتحجيػػج مػػػاشغ البيا ػػات كاالعتسػػاد عمػػى االجػػخاءات ال

القػػػة كالزػػعف لمشطػػاـ كتحجيػػج حجػػع ادلػػة االثبػػات فػػ  ضػػػء 
العةقػػات السشصقيػػة لشتػػائج االجػػخاءات التحم ميػػة كبسػػا يدػػاهع 
فػػ  تقم ػػل مخػػاشخ التػػجق ق كابػػجاء الػػخأ  السشاسػػا فػػ  ضػػػء 

 تلظ
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 التشق ا عغ البيا ات الزخسة االعتياد  مخاحل التجق ق
ارتفػػػػػاع مخػػػػػاشخ  طػػػػػع الخقابػػػػػة السحػسػػػػػبة كاالختيػػػػػارات  -  

رصجة بدبا كبخ حجع البيا ات كقػجرة االساسية لمسجاميع كاال 
اال طسػػة الستبعػػة مػػغ قبػػل الػحػػجة لمدػػيصخة عم هػػا كبالتػػال  

 ارتفاع مخاشخ الخقابة كمخاشخ االكتذاؼ.

 اعجاد خصة التجق ق

اعجاد خصة السخاجعة السبشيػة عمػى اسػاس  -
تقػػيع السخػػاشخ كاالهسيػػة الشدػػبية بسػػا يدػػاهع 
فػػػ  ابػػػجاء الػػػخأ  الفشػػػ  عمػػػى اسػػػاس تمػػػظ 

 الشتائج

يػػتع اعػػجاد خصػػة السخاجعػػة عمػػى اسػػاس اعتسػػاد كاجػػخاءات  -
تحم مية مكنفة تداهع ف  خمق عةقات مشصقيػة بػ غ عشاصػخ 
السخكد السال  كحدابات الشتيجة كغ خها بسا يداهع ف  اعػجاد 
اجػػخاءات عمػػى اسػػاس تمػػظ العةقػػات لغػػخض تشف ػػح اجػػخاءات 

 ائجالتجق ق السشاسبة كابجاء رأ  عمسيا كفق الشت

 تشف ح خصة التجق ق

اجػػخاءات االختيػػارات التحم ميػػة التفرػػ مية  -
لألرصػػػػجة  كالحرػػػػػؿ عمػػػػى ادلػػػػة االثبػػػػات 
الكافيػػػػة ك السشاسػػػػبة لغػػػػخض تقػػػػجيع  تػػػػائج 

 التجق ق

اجخاءات االختيارات التحم مية ك التػصل  لألرصػجة السنبتػة  -
عمػػى اسػػاس العةقػػات السحػػجدة فػػ  ضػػل بيا ػػات ضػػخسة مػػغ 

داهع فػ  تقػجيع اجػخاءات مشاسػبة لمتػجق ق كابػجاء شأ ها اف ت
 الخأ  السشاسا

تق ػػػيع ادلػػػة االثبػػػػات التػػػ  تػػػع الحرػػػػػؿ  - تقجيع الشتائج
عم هػػػػػا لمتأكػػػػػج مػػػػػغ مػػػػػداعع  االدارة حػػػػػػؿ 
البيا ػػات الساليػػة كغ ػػخ الساليػػة لتقػػجيع الػػخأ  

 الشهائ  عمى شكل تقخيخ يعج لهحا الغخض
 

رػؿ عم ها كتعسيع الشتائج تقيع ادلة االثبات الت  تع الح -
الت  تػصل ال ها عمى مجتسع التجق ق كتحم ل الشتائج ف  
ضل حجع البيا ات لةستجالؿ عمى الخأ  عمى شكل تقخيخ 

 .خاص يعج لهحا الغخض

 مخحمة التقخيخ

يػػػػتع اعػػػػجاد التقخيػػػػخ عػػػػغ  تػػػػائج عسميػػػػة  -
السخاجعػػػػة مػػػػغ خػػػػةؿ  التغ ػػػػخات السختمفػػػػة 

لػػة االثبػػات التػػ  تػػع كالسعخكفػػة فػػ  ضػػػء اد
التػصػػػػل ال هػػػػػا كالقشاعػػػػات التػػػػػ  اكتدػػػػػبها 

 السجقق عشج اجخاء عسمية التجق ق

يػػػػتع اعػػػػجاد تقخيػػػػخ خػػػػاص عػػػػغ  تػػػػائج التػػػػجق ق يتزػػػػسغ  -
معمػمات مهسػة عػغ عسميػة التػجق ق كالتػ  تدػاهع فػ  ابػجاء 
الػػخأ  فػػ  البيا ػػات الساليػػة كتحق ػػق اهػػجاؼ التػػجق ق اسػػتشاداا 

تػػع الحرػػػؿ عم هػػا عشػػج اجػػخاء عسميػػة  ألدلػػة االثبػػات التػػ 
التجق ق عمى اف يتزسغ التقخيخ االشارة الػى اف الشتػائج التػ  
تع التػصل ال ها بشاءاا عمى قاعجة بيا ات ضخسة كالتػ  تعبػخ 

 مغ محجدات عسمية التجق ق
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 . وادناه االجراءات التطبي ية وفق المنهجية المبينة اعاله

 الموجودات الثابتة: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعتسج الباحناف عمى اجخاءات تجق ق السػجػدات النابتة كا جثاراتها السبش  عمى اساس تجق ق البيا ات الزػخسة 
 :كتفشية التشق ا عغ البيا ات لغخض تحق ق اهجاؼ البحث ككفق االجخاءات التالية

 

 .اختبتر اإلجراءات الؾاجب اتبتعيت مؽ كجؾد كممكي  السؾجؾدات الثتبت   ٔ
ألنػػؾاع السؾجػػؾدات الثتبتػػ  كاف التدػػجق  كالتعػػمي  عمقيػػت يػػتؼ برػػؾرة يػػ  كتف سػػجبلت ىشػػتؾف أمػػؽ  التحقػػ   ٕ

   صحيح 
  . التػحق  مؽ صح  التدجق  كالديظرة عم  السؾجؾدات السدتخمم  مؽ قب  الالقر  ٖ
 .مؽ جرد السؾجؾدات الثتبت  كمظتبقتيت مع الدجبلت التلكم  ٗ
 .تـ الديظرة عم  السؾجؾداتمؽ اعظتء رمز تدمدم  كحدب نغ التلكم  ٘
 .مؽ عمـ تكرار الرمز التدمدم  لمسؾجؾدات الثتبت  التتكم  ٙ
 . التلكم مؽ عمـ تكرار تدجق  السؾجؾد اكثر مؽ مرة ف  الدجبلت  ٚ
 .التلكم مؽ عمـ تدجق  السؾجؾدات الثتبت  اال بعم اكتستؿ االنذتء اك االستخماـ  ٛ
ع االرصػػمة الػػؾاردة فػػ  الدػػجبلت الستليػػ  كتحمقػػ  اسػػبتب لمدػػجبلت الفر يػػ  مػػ التقرػػقمي مظتبقػػ  االرصػػمة   ٜ

 . الفركقتت
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 .التلكم مؽ مرتدر تسؾي  السؾجؾدات السزتف  لمدجبلت كصح  تدجقميت  ٓٔ
 .التحق  مؽ أف سجبلت السؾجؾدات الثتبت  تتؼ مظتبقتيت برؾرة صحيح  مع سج  األستتذ العتـ  ٔٔ
 . اختبتر صح  تدجق  اإلضتفتت ف  سج  السؾجؾدات الثتبت  ٕٔ
 .التتكم مؽ كمف  السؾجؾدات السزتف  مؽ السؾازن  االستثستري  كحدب كمف  االنذتء اك مبمط عقؾد التؾريم  ٖٔ
 اختبتر طمبيتت شراء السؾجؾدات الثتبت  كالتالققرات كالتعميبلت قم تس  كف  الربلحيتت كالتعميستت  ٗٔ
 اختبتر صح  تحمق  السرتريف إل  ايرادي  كرأسستلي   ٘ٔ
 اتقر قم صمق  برؾرة صحيح التلكم مؽ اف الفؾ   ٙٔ
  تمقق  كاختبتر اإلضتفتت السدجم  ف  األستتذ العتـ كسج  السؾجؾدات الثتبت  كالفؾاتقر  ٚٔ
 التلكم مؽ كجؾد سيظرة كتخؾي  عم  مت يررؼ بزيتدة  ٛٔ
  اختبتر صػح  احتدتب االنمثترات كف  الشدب السقررة  ٜٔ
  . تبعمة خبلؿ سش التلكم مؽ صح  احتدتب االنمثترات لؤلصؾؿ السذتراة كالسد  ٕٓ
 .مؽ عمـ احتدتب االنمثترات عم  السؾجؾدات مقر السدتخمم  التلكم  ٕٔ
 التلكم مؽ عػمـ كجؾد تالققر ف  أسس احتدتب االنمثتر بقؽ الدش  الحتلي  كالدش  الدتبق   ٕٕ
% مػػؽ القدػػط عمػػ  السؾجػػؾدات  ٓٓٔالتلكػػم مػػؽ عػػمـ كجػػؾد تالققػػر فػػ  أسػػس احتدػػتب االنػػمثتر كبشدػػب    ٖٕ

 لكتم  كعزلو ف  حدتب احتيتط  ارتفتع أسعتر السؾجؾدات الثتبت السشمثرة بت
التلكػػػم مػػػؽ صػػػح  الجسػػػع كاالحتدػػػتبتت األخػػػر  فػػػ  قػػػؾائؼ االنػػػمثترات كسػػػجبلت السؾجػػػؾدات الثتبتػػػ  كققػػػؾد   ٕٗ

  القؾمي 
 :بحثكمغ االجخاءات الػاردة ف  اعةه االت  يبغ  تائج اجخاءات التجق ق عمى البيا ات السالية لمذخكة ع شة ال

 :االضافات .1
( ٕٗٗٚٔالذك  ادنته يسث  قتعمة البيتنتت الختص  بتلسؾجؾدات الثتبت  لمذرك  عقشػ  البحػ  كالستزػسش  اضػتف   

كحمة مؾجؾد كالت  تؼ الحرؾؿ عمقيت مؽ الجي  مؾضؾع التمقق  كالسدتخمم  لمدػيظرة عمػ  الحدػتب فزػبلا عػؽ 
لمدػيظرة عمػ  الحدػتب  (EXCEL)ؼ حف  القتعمة عم  برنتمج احتدتب االنمثتر الستراكؼ ليت ككست يم  :  كقم ت

  كاختبتر نتتئج التمقق (
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  التأكد من اختبارات التسجيل للموجودات الثابتة

 :تؼ اجراء االختبترات كتذالق  البيتنتت السقمم  مؽ الذرك  عقش  البح  مؽ قب  البتحثتف كعم  مدتؾيقؽ ككتالت 

 . جستل  عم  مدتؾ  السؾجؾدات الثتبت  بتلكمف  التتريخي اختبتر ا السدتػل االكؿ :
 .اختبتر جزئ  كتفرقم  يتزسؽ اختبتر االضتفتت خبلؿ الفترة مؽ اص  القتعمة الستلي  السدتػل النا  :

مػػؽ خػػبلؿ تحمقػػ  كمفػػ  السؾجػػؾدات الثتبتػػ  السزػػتف  خػػبلؿ الفتػػرة لحدػػتب السؾجػػؾدات الثتبتػػػ   السدػػتػل االكؿ :
مة البيتنتت السػتخراج الشتػتئج االجستليػ  لمكمفػ  التتريخيػ  السدػجم  فػ  الدػجبلت كتنػ  نتػتئج التذػالق  بتذالق  قتع

 بلعتستد الترفي  عم  مدتؾ  ك  حدتب كتجسيع الشتتئج كف  االت :

ككتن  نتتئج التحمق  لمقتعمة بلف االضتفتت لمسؾجؾدات الثتبتػ  الشػتتج عػؽ اضػتف  السؾجػؾدات حدػب انؾاعيػت مػؽ 
   تدرىت السختمف  كتن  مظتبق  لمبيتنتت الستلي  السقمم  كالدجبلتمر
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قػػتـ البتحثػػتف بػػتجراء االختبػػترات عمػػ  مدػػتؾ  جزئػػ  كحدػػب كػػ  مؾجػػؾد مػػؽ خػػبلؿ اختبػػتر  السدػػتػل النػػا   :
االضػػػتفتت التػػػ  تسػػػ  عمػػػ  سػػػجبلت الذػػػرك  بتعتسػػػتد اجػػػراء الترػػػفي  عمػػػ  مدػػػتؾ  كػػػ  حدػػػتب مػػػؽ حدػػػتبتت 

  كمقتبمتيػػت مػػع التذػػالق  الرئيدػػ  الػػذا بقشتػػو نتػػتئج التجسيػػع عمػػ  مدػػتؾ  اجسػػتل  لمحدػػتب مػػؽ السؾجػػؾدات الثتبتػػ
خبلؿ بيتف كمف  السؾجؾدات الثتبت  السزتف  خبلؿ الدش  الستلي  مؽ السؾازن  االستثستري   عقؾد الحقؾؿ السدتثسرة 

ؾاسػػظ  الجيػػم الػػؾطش  كالسسػػؾؿ مػػؽ مػػؽ الجيػػم االجشبػػ  كالماخمػػ  ضػػسؽ الدػػجبلت الستليػػ  ك الحقػػؾؿ السدػػتثسرة ب
( مميػػػتر ديشػػػتر كادنػػػته نتػػػتئج التذػػػالق  لمدػػػجبلت عمػػػ  السدػػػتؾ  االجسػػػتل  ٖٕٚٚالسؾازنػػػ  العتمػػػ ( كالتػػػ  بمالػػػ   

 كالجزئ :

 

كادنػػته نتػػتئج تذػػالق  قتعػػمة البيتنػػتت الستليػػ  االستسػػي  بتعتسػػتد اعػػماد تشدػػق  ترػػفي  لحدػػتب السؾجػػؾدات الثتبتػػ  / 
 تلط السزتف  ليت ككست يم :كمجسؾع السب ٔٔٔ
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 : كمغ االشكاؿ اعةه تب غ االت 
(  مميػتر ديشػتر مشيػت 0ٕٗٓ٘بمط اجستل  كمف  السؾجؾدات الثتبت  الغتىرة ف  كذف السؾجؾدات الثتبت  مبمػط   -أ 

مؾجػػؾدات مزػػتف  نتيجػػ  رسػػسم  كمػػف مذػػتريع جميػػمة دخمػػ  فػػ  االنتػػتج التجػػترا خػػبلؿ الدػػش  السعتسػػمة فػػ  
 .ك  عقش  البح الذر 

( مميػتر ديشػتر مسؾلػ  مػؽ السؾازنػ  العتمػ  لممكلػ  ٖٕٚٚبمال  اضتفتت السؾجؾدات الثتبت  خبلؿ الدش  مبمػط   -ب 
 .لسدتىستيت ف  دعؼ الظتق  االنتتجي  لمذرك  كدعؼ السركز الستل  ليت

كرد اعبله مست يذػقر الػ  دقػ  كتن  مظتبق  االرصمة بقؽ قتعمة البيتنتت الستلي  كالتذالق  مظتبق  كحدب مت  -ج 
 .اجراءات التدجق  كالتبؾيب

 

كيتؼ التلكم مؽ جرد السؾجؾدات برؾرة كتمم  مؽ خػبلؿ اختبػتر التأكج مغ اختبارات الػجػد لمسػجػدات النابتة : 
السؾجؾدات السزتف  جسيعيت تحس  رمز جردا  رقؼ مفردة( كمؽ خبلؿ االختبػتر الػذا اجػراه البتحثػتف كالستزػسؽ 

ترفي  عم  مدتؾ  عسؾد السفردة كالتلكم مؽ اف جسيع السؾجؾدات السزتف  تحس  رقؼ السفردة كالذا يذقر ال  ال
اجراءات جردىت كؾنيت تتعم  بخظؾة ميس  مؽ اجراءات الزبط الماخم  عمػ  السؾجػؾدات الثتبتػ  بتعتسػتد تدمدػ  

سػػم مػػؽ قبػػ  الذػػرك  كاف عيػػؾر احػػم ىػػذه نػػؾع  لكػػ  مؾجػػؾد يذػػقر الػػ  نؾعػػو كامػػتكؽ تؾاجػػمه كرمػػز الكمفػػ  السعت
رقؼ السفػردة يذػقر الػ  عػمـ اجػراء عسميػتت الجػرد عميػو ككػتف االختبػتر الػذا قػتـ بػو البتحثػتف   اليحسالسؾجؾدات 

 ىؾ البح  عؽ الخبليت الفترع  ف  عسؾد رقؼ السفردة ككتن  الشتتئج لبلختبترات عم  القتعمة كف  االت :
 

 
 
 



 

 66 

بػػػػترعم  القتعػػػػمة تبػػػقؽ بعػػػػمـ كجػػػؾد اا مفػػػػردة التحسػػػػ  رمػػػز جػػػػردا مسػػػت يػػػػمؿ عمػػػػ  اف كمػػػؽ خػػػػبلؿ اجػػػراء االخت
 .السؾجؾدات الثتبت  جسيعت تؼ اضتفتيت مؽ قؾائؼ جرد فعم  مست يحق  ىمؼ الؾجؾد لتػ السؾجؾدات

 

بتػػ  لػػم  اجػػراء االختبػػترات عمػػ  قتعػػمة البيتنػػتت لمسؾجػػؾدات الثت التأكػػج مػػغ دقػػة التدػػج ل كاالحتدػػاب كالتق ػػيع :
السقممػػ  مػػؽ الذػػرك  عقشػػ  البحػػ  كذلػػػ بػػتجراء اختبػػتر كمقترنػػ  بػػقؽ رقػػؼ السفػػردة  رقػػؼ السؾجػػؾد فػػ  الذػػرك  عقشػػ  
البحػػ ( مػػع الػػرقؼ االجشبػػ   رقػػؼ السؾجػػؾد لػػم  الذػػرك  االجشبيػػ  السذػػالم  لمحقػػؾؿ( بػػلجراء اختبػػترات التكػػرار ككفػػ  

 االجراءات التتلي :

 
 

ؾد بيتنتت مكررة لمسؾجؾدات كؾنيت تحس  ارقتـ مفردة مختمف لسؾجؾدات معتسمة ككتن  الشتتئج السظتبق  ىؾ كج
 مؽ قب  الذرك  عقش  البح  ف  حقؽ انيت تحس  رقؼ اجشب  كاحم كمشيت عم  سبق  السثتؿ ف  الجمكؿ ادنته:

 

 فة السػجػدكم رقع السػجػد بسػجا  طاـ السػجػدات االجشب  رقع السػجػد بسػجا  طاـ السػجػدات رقع السفخدة

242 ٕٖٔٓٓٔٚ ٖٖٜٗٓٓٙٓ ٜٜٜٙٗٗ 
243 ٕٔٓٓٔٚٗ 

 

كلم  مراجع  الجي  عقش  البح  لالرض بيتف اسبتب التكرار تبقؽ اف السفردات السكررة تسث  معمات سجم  لم  
الذرك  االجشبي  تتزسؽ كحمات متعمدة مث  مت تؼ بيتنو اعبله كالت  تسث  كمفػ  جيػتز ضػالط مركػزا متكػؾف مػؽ 

قؽ قم قتم  الذرك  بتدجق  ك  كحمة بذك  مشفر  ف  الدػجبلت لمدػيظرة عمقيػت كعػمـ حرػؾؿ اربػتؾ فػ  كحمت
حرر كمف  السؾجػؾدات كانػمثتراتيت عشػم اسػتبماليت كػؾف تمػػ السؾجػؾدات ذات عسػر انتػتج  محػمكد ندػبيتا كمتكػرر 

 االستبماؿ خبلؿ فترات التذالق  
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ضػػسؽ قتعػػمة البيتنػػتت تػػؼ اضػػتفتيت الػػ  نغػػتـ السؾجػػؾدات الثتبتػػ   كسػػت اعيػػر االختبػػتر اعػػبله كجػػؾد مؾجػػؾدات 
 :دكف كجؾد رقؼ تدمد  مدمؼ مؽ الذرك  السذالم  لمحق  كادنته مثتؿ حؾؿ ذلػ

 

 

كلػػم  االستفدػػتر مػػؽ الذػػرك  عقشػػ  البحػػ  اجتبػػ  بػػلف كمفػػ  ىػػذه السؾجػػؾدات تسثػػ  ابػػتر استكذػػتفي  كابػػتر نفظيػػ  
بلنذػتءىت اسػتشتداا لعقػؾد ختصػ  محميػ  كدكف تسؾيميػت مػؽ قبػ  الذػركتت االجشبيػ  كمتزي  كآبتر مػتء قتمػ  الذػرك  

 .السذالم  لمحقؾؿ
لػم  اجػراء االختبػترات عمػ  القتعػمة الستليػ  لمذػرك  تبػقؽ عػمـ مظتبقػ   عسميات التدػج ل كالتخح ػل كاالحتدػاب :

 قب  البتحثتف كادنته مثتؿ عم  ذلػ:كمف  السؾجؾدات السزتف  خبلؿ الدش  مع ممخص قتعمة البيتنتت السعمة مؽ 

 :ككا ت  تائج تذغ ل قاعجة البيا ات ه  االت 
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اذ يسث  الفرؽ الغتىر ف  السؾجؾدات الثتبت  السزتف  ىؾ كمف  االبتر السزتف  مؽ السؾازن  االستثستري   السؾازنػ  
 .كالت  تؼ االشترة القيت آنفتا  العتم ( بؾاسظ  عقؾد ختص  لؼ تمخ  ضسؽ سجبلت السذال  لمحق  مؾضؾع البح 

 
ة  :اندثارات الفي 

لم  تذالق  البيتنتت السقمم  مؽ قب  الذرك  حؾؿ لسؾجؾدات الثتبت  كالسرشف  حدب الترشيف السعتسػم مػؽ قبػ  
 الشغتـ السحتسب  السؾحم الستسث  بتلترشيف االت :

 

 اسع الحداب
رقع الجل ل 

 االحاد 
رقع الجل ل 

 النشائ 
رقع الجل ل 

 لنةث ا
رقع حداب 

 اال جثار
       ٔ السػجػدات

 ٔٔ ٔ السػجػدات النابتة
 

ٖٚ 
   ٔٔٔ ٔٔ ٔ االراض 

 ٕٖٚ ٕٔٔ ٔٔ ٔ مبا   كا ذاءات كشخؽ 
 ٖٖٚ ٖٔٔ ٔٔ ٔ االت كمعجات

 ٖٗٚ ٗٔٔ ٔٔ ٔ كسائل  قل كا تقاؿ
 ٖ٘ٚ ٘ٔٔ ٔٔ ٔ عجد كقػالا

 ٖٙٚ ٙٔٔ ٔٔ ٔ اثاث كاجهدة مكاتا
 مؤجمة فقات ايخادية 

ٔ ٔٔ ٔٔٛ ٖٚٛ 
  مػجػدات غ خ ممسػسة(

 
 

 :االختبارات عمى قػاعج البيا ات كفق مدتػي غ بأجخاءكلغخض تحق ق اهجاؼ البحث يقـػ الباحناف 
اجػػػراء االختبػػػتر السػػػتل  لسبمػػػط االنػػػمثتر كمجسػػػع انػػػمثتر السؾجػػػؾدات الثتبتػػػ  مػػػؽ خػػػبلؿ اجػػػراء  السدػػػتػل االكؿ :

( كمظتبقتيػت مػع حدػتب مجسػع االنػمثتر خػبلؿ الدػش  لمحرػؾؿ ٖٙٚلالتيػ   ٕٖٚمػؽ   الترفي  لحدتبتت الذػرك 
 .عم  الكيس  المفتري  عم  مدتؾ  الذرك 

يعتسم عم  اختبتر ندب االنمثتر السعتسمة كالؾاردة ف  قتعمة البيتنتت لمسؾجؾدات الثتبت  كالتػ   السدتػل النا   :
 ٕٜٛٔ( لدػش  ٔٔ  رقػؼترنتيت مػع الشدػب الػؾاردة فػ  نغػتـ االنػمثتر تسث  االستس الحتدتب االنمثتر الستراكؼ كمق

 .الرتدر مؽ كزارة الستلي  كالت  تسث  الجي  القظت ي  السدؤكل  عؽ اصمار ىذه الشدب
 

 :كاد اه  تائج االختبارات الت  اجخاها الباحناف
( ٖٛٚنفقػتت ايراديػ  مؤجمػ    ( عػم  اطفػتءٖٚلحدتب االنمثتر    الترفيلم  اجراء عسميتت  السدتػل االكؿ :

 ( ممقؾف ديشتر ككست مبقؽ ادنته:٘ٓٚ٘ٓٗتبقؽ لمبتحثتف بلف حدتب انمثتر السؾجؾدات الثتبت  بمط  
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كمػػؽ خػػبلؿ مقترنتيػػت مػػع حدػػتب مخرػػص انػػمثتر الستػػراكؼ تبػػقؽ بػػلف الذػػرك  احتدػػب  انػػمثتر لمدػػشؾات الدػػتبق  
 .راء االختبترات التفرقمي  لمحدتبضسؽ حدتب مرركفتت سشؾات ستبق  مست يتظمب اج

 

 الذك  ادنته يبقؽ نتتئج ترفي  الت  اجراىت البتحثتف عم  القتعمة السعتسمة : السدتػل النا   :
 

 
 

تسث  الذك  ادنته قتعمة البيتنتت الختص  بتلسبتن  كانذػتءات كطػرؽ كندػب  االنػمثتر السعتسػمة امػت بػتق  مةحطة :
 .تؼ عرضيت بسؾجب الجمكؿ ادنته اخترتراا الشدب في  بشفس الظريق  كي

كلػػػم  مظتبقػػػ  ندػػػب االنػػػمثتر السعتسػػػمة بسؾجػػػب تعميسػػػتت االنػػػمثتر الرػػػتدرة مػػػؽ كزارة الستليػػػ   الجيػػػ  القظت يػػػ  
كتنػػػ  نتػػػتئج الشدػػػب  ٜٛٛٔ( لمدػػػش  ٔٔالسدػػػؤكل  عػػػؽ كضػػػع ندػػػب االنػػػمثتر( بسؾجػػػب تعميسػػػتت االنػػػمثتر رقػػػؼ  
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بحػ  مقػػر متؾافقػػ  فػ  بعػػض فقراتيػػت مػع التعميسػػتت كادنػػته الشدػب السعتسػػمة مػػؽ السعتسػمة مػػؽ قبػ  الذػػرك  عقشػػ  ال
 كاقع قتعمة السؾجؾدات الثتبت  كمقترنتيت مع تعميستت االنمثتر:

 

 اسع الحداب رقع الحداب
 دبة اال جثار السعتسجة مغ 

 قبل الذخكة
 دبة اال جثار السعتسجة 
 بسػجا تعميسات اال جثار

 %31 -% 4 %11 مبا   112
 %25 -% 11 %25 -% 11 االت كمعجات 113
 %25 %25 -% 15 كسائل  قل كا تقاؿ 114
 %21 %15 عجد كقػالا 115
 %25 -%  11 %25 -%  11 اثاث كاجهدة مكاتا 116

 
 

كمؽ الجمكؿ اعبله يتبقؽ بتف الذرك  عقشػ  البحػ  لػؼ تمتػـز فػ  بعػض فقراتيػت مػع تعميسػتت االنػمثتر السعتسػمة مػؽ 
القظت يػػ  مسػػت يػػؤثر عمػػ  دقػػ  عػػرض القػػؾائؼ الستليػػ  كدقػػ  كمفػػ  انتػػتج البرمقػػ  كػػؾف الذػػرك  تعتسػػم اسػػتس الجيػػ  

 .تسؾي  مبش  عم   كمف  ه ىتمش ربح( يسؾؿ مؽ السؾازن  العتم  لممكل 
 

 الشفقات االيخادية السؤجمة:

 
رصػػػمة مرسػػػسم  عمػػػ  حدػػػتب لػػػم  اجػػػراء االختبػػػترات التحمقميػػػ  مػػػؽ قبػػػ  البتحثػػػتف عمػػػ  الحدػػػتب لػػػؾح  عيػػػؾر ا

االحتيتطيػػػتت لػػػذا اجػػػر  البتحثػػػتف اعسػػػتؿ التػػػمقق  عمػػػ  قتعػػػمة البيتنػػػتت لمسؾجػػػؾدات الثتبتػػػ  السػػػتخراج االرصػػػمة 
 السرسسم  عم  الحدتب السذكؾر ككف  االت :
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مػػؽ خػػبلؿ االجػػراء  ٛٔٔتػػؼ اجػػراء الترػػفي  السػػتخراج العسميػػتت التػػ  تسػػ  عمػػ  حدػػتب نفقػػتت ايراديػػ  مؤجمػػ  /
 الت :ا

 
 
 

 كمغ خةؿ اجخاء عسميات الترةية عمى الحداب تب غ االت  :
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
كقػػم حػػمد الشغػػتـ السحتسػػب  السؾحػػم طريقػػ  اطفػػتء الشفقػػتت االيراديػػ  السؤجمػػ  مػػؽ خػػبلؿ التشزيػػ  السبتشػػر لمحدػػتب 

 :ت االطفتء السبتشر دكف اعتستد حدتب متراكؼ( كادنته نتتئج التمقق  الت  تؼ الحرؾؿ عمقي
بقشػػ  القتعػػمة اف رسػػسم  الشفقػػتت االيراديػػ  السؤجمػػ  كتنػػ  نتيجػػ  اضػػتف  كمفػػ  ابػػتر مظفػػلة بتلكتمػػ  لمدػػشؾات   ٔ

الدػػتبق  فزػػبلا عػػؽ كمفػػ  اطفػػتء مؾجػػؾدات ثتبتػػ  مسؾلػػ  مػػؽ السؾازنػػ  االسػػتثستري  كققػػؾد تعػػمي  انغسػػ  لكمفػػ  
 مؾضح ف  ادنته: ( مميتر ديشتر ككستٕ٘ٗمؾجؾدات مرسسم  لمدشؾات الدتبق  كبسبمط  
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اجػػراء اطفػػتء عمػػ  بعػػض االرصػػمة السرسػػسم  فػػ  نفػػس سػػش  التكػػؾيؽ مػػؽ تػػتريب نذػػلة الحدػػتب كيسثػػ  تدػػؾي    ٕ

االطفتء لمدشؾات الدتبق  لسؾجؾدات تؼ انذتءىت كاطفتءىت قب  المخؾؿ ف  مرحم  االنتتج التجترا لالتي  نيتي  
( مميػػتر ديشػػتر مسػػت يدػػتىؼ فػػ  عػػمـ ٖٗل  مقػػماره  كبسبمػػط اجسػػت ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٖٔالدػػش  مؾضػػؾع التػػمقق  فػػ  

اعيػػتر كمفػػ  انتػػتج البرمقػػ  بذػػك  سػػميؼ كؾنيػػت تػػؤثر فػػ  حدػػتب السرػػركفتت  اطفػػتء نفقػػتت ايراديػػ  مؤجمػػ  
لرصػػقم االطفػػتء الػػذا يخػػص سػػشؾات سػػتبق ( دكف بيػػتف اسػػتب  ٜٖٔ  ك مرػػركفتت سػػشؾات سػػتبق  / ٖٛٚ/

 المجؾء ال  ىذا االجراء ككست يلت  :
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 االحتياطيات
 

 
 

 

اعتسػػج الباحنػػاف عمػػى بخ ػػامج تػػجق ق مدػػتشج الػػى االجػػخاءات التحم ميػػة لتػػجق ق حدػػاب االحتياشيػػات كالستسنػػل 
 : بالذكل االت 
يسث  الحدتب احػم الحدػتبتت الختصػ  بػتلتكؾيؽ الرأسػستل  لمسشذػلة كيسكػؽ ترػشيفو كلحػم مكؾنػتت  االحتياشيات :
الػػذا يتزػػسؽ الجػػزء السحتجػػز مػػؽ الػػربح لالػػرض اسػػتخماميت فػػ  تظػػؾير الظتقػػتت االنتتجيػػ  لمذػػرك  رأس السػػتؿ ك 

فزبلا عؽ كمف  السؾجؾدات الثتبت  السدتمس  مؽ جيتت خترجي  مجتنتا كقم افرد الشغتـ السحتسب  السؾحػم الحدػتب 
 . ( لالرض اثبتت كمف تمػ السؾجؾداتٕٕٕ احتيتط  عتـ /

 :تيتطيتت نمرج ادنته اجراءات التمقق  السعتسمة مؽ قب  البتحثتفكلالرض تمقق  حدتب االح
 .تمكير االرصمة االفتتتحي  مؽ كاقع الدجبلت السعتسمة لمذرك  لمدش  الدتبق   ٔ
 .تحميم كمف  السذركعتت السزتف  كالسدتم  برؾرة مجتني  خبلؿ الدش  مؾضؾع التمقق   ٕ
 .خبلؿ حدتب االحتيتط  الراسستل  السدتخمـ تثبق  كمف السذتريع السسؾل  مؽ مؾازن  الذرك  مؽ  ٖ
اجػػػػراء مظتبقػػػػ  تحمقميػػػػ  بػػػػقؽ حدػػػػتب االحتيػػػػتط  العػػػػتـ مػػػػع مػػػػت كرد فػػػػ  حدػػػػتب السؾجػػػػؾدات الثتبتػػػػ    ٗ

كمذػػركعتت تحػػ  التشفقػػػذ كسػػت كرد فػػػ  الدػػجبلت لالػػػرض تثبقػػ  كمفػػػ  السذػػركعتت بذػػػك  دققػػ  كعػػػمـ 
 .اثبتت مبتلط اكثر مؽ الؾاقع

حتيػػتط  مػػؽ خػػبلؿ قيػػتـ البػػتحثقؽ بتذػػالق  قتعػػمة البيتنػػتت السعتسػػمة فػػ  الذػػرك  عقشػػ  كادنػػته التحمقػػ  لحدػػتب اال
 البح :
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 :كمغ خةؿ اجخاء عسميات التجق ق باعتساد االجخاءات التحم مية لمشطاـ كتقشية التشق ا عغ البيا ات تب غ االت 
 
ديشػتر لرػتلح حدػتب نفقػتت  ( مميػترٕٚٔكجؾد مبمط تػؼ رسػسمتو عمػ  حدػتب االحتيػتط  العػتـ بمػط بحػمكد    ٔ

 مؾجػػؾدات مقػػر ممسؾسػػ ( كلػػم  اجػػراء التػػمقق  عمػػ  القتعػػمة تبػػقؽ بلنيػػت تسثػػ  تكمفػػ   ٛٔٔايراديػػ  مؤجمػػ  /
مؾجػػؾدات ثتبتػػ  مسؾلػػ  مػػؽ السؾازنػػ  االسػػتثستري   السؾازنػػ  العتمػػ  لممكلػػ ( مشػػمثرة بتلكتمػػ  قبػػ  كصػػؾؿ الحقػػ  

ؾجؾدات كتدػميسيت لمذػرك  عقشػ  البحػ ( دكف كجػؾد سػشم قػتنؾن  نقظ  االنتتج التجترا  نقظ  االعتػراؼ بػتلس
( السؾجؾدات مقر السمسؾس  اذ تقؾـ ٖٛكخبلفتا لتعميستت الشغتـ السحتسب  السؾحم كمغيتر السحتسب  المكل   

 .الذرك  بلثبتت مؾجؾد مقر ممسؾس بظريق  التكؾيؽ الماخم 
( مميػػتر ٚٚٔكالتػػ  بمالػػ  بحػػمكد   ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٖٔلالتيػػ   األرصػػمةكجػػؾد اخظػػتء لدػػشؾات سػػتبق  تػػؼ تعػػمي    ٕ

ديشتر كالت  اشترت الذرك  عقش  البح  عشم سؤاليت بلنو يسث  كمف  مؾجؾدات تؼ ادختليت برؾرة ختطئ  قبػ  
تفعقػػ  انغسػػ  الدػػيظرة عمػػ  السؾجػػؾدات الثتبتػػ  الحدػػتبتت الستليػػ  كقػػم تػػؼ تدػػؾيتيت بػػلثر رجعػػ  لالتيػػ  نيتيػػ  

 .الدش 
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 ت وااليرادات: المرصوفا
 

 
 

استشتداا ألكامر صػتدرة مػؽ الػؾزارة  ( ممقؾف ديشترٜ٘ٗٚبمال  مدتىستت الذرك  ف  الؾحمات التتبع  لمؾزارة مبمط  
نتيج  زيتدة سعر بيع البرمقػ  كالسحدػؾب عمػ   ( ممقؾف ديشترٔٓٛٛكالت  أدت ال  زيتدة ايرادات الذرك  بسبمط  

 ف  استشتداا لديتس  التسؾي  ككست مبقؽ ف  ادنته:%( مؽ الكمٛٔأستس ىتمش ربح بشدب   
 

 التفاص ل السبمغ  ألف ديشار(
 ٕٗٔٓمبمط السدتىس  ف  السقزاني  التذالقمي  لذرك  االستكذتفتت الشفظي  لدش   6934395

 مدتىستت ف  نفقتت الؾزارة 487511
 مدتىستت ف  مراكز خممي  اخر   37389

 السجسؾع 7459294
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( ممقػؾف ديشػتر كالػذا يسثػ  تدػؾيتت ققميػ  لسرػركفتت تػؼ ٜٕٓٔحدػتب إيػرادات سػشؾات سػتبق  مبمػط  بمط رصقم 
تػػؼ  ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٖٔحجػػز مبتلاليػػت لدػػشؾات سػػتبق  ضػػسؽ حدػػتب مرػػركفتت مدػػتحق  كلػػؼ يػػتؼ اسػػتخماميت لالتيػػ  
 قؽ ادنته:عكديت ف  الحدتب السذكؾر مست اثر عم  ك  مؽ نتيج  الشذتط لمدش  الدتبق  كالحتلي  كست مب

 

 كمفة ا تاج التفاص ل
 ديشار الف

  ايخاد السبيعات
 الف ديشار

   تيجة الشذاط
 الف ديشار

 284780 2475392 2190612 2014 /  مدتحقة مرخكفات
 2190612 2190612 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سابقة سشػات إيخادات

 2475392 4666004 2190612 2015 , 2014  الستخاكع األثخ
 

مكؿ اعبله يتبقؽ اف حجز السبمط أعػبله خػبلؿ الدػش  الدػتبق  كعػمـ اسػتخمامو كتدػؾيتو فػ  الدػش  البلحقػ  كمؽ الج
( ديشػتر عػػؽ مرػػركفتت مقػر متحققػػ  فػػ  حػقؽ بمػػط األثػػر ٕٜٕٔٙٓٔبسبمػػط   ٕٗٔٓاثػر فػػ  كمفػػ  اإلنتػتج لدػػش /

فزػػػبلا عػػػؽ األثػػػر فػػػ  ( الػػػف ديشػػػتر ٕٜٖٕ٘ٚٗمبمػػػط   ٕ٘ٔٓ – ٕٗٔٓالستػػػراكؼ عمػػػ  نتيجػػػ  الشذػػػتط لمدػػػشؾات 
 ( الف ديشتر كالجمكؿ ادنته يبقؽ نتتئج التحمق :ٗٓٓٙٙٙٗالتمفقتت الشقمي  لتمػ الدشؾات بسبمط  
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 المبحث الرابع

 االستنتاجات والتوصيات

 

 استنتاجات الجانب النظري

الشغري  كالتظبق  العسم  لمبح  عؽ طريػػ  المراس   تفأىؼ االستشتتجتت الت  تؾص  القيت البتحث القدؼيتشتكؿ ىذا 
 الت  يسكؽ تمخيريت بتآلت  :

ف  ع  كجؾد كسيتت ضخس  مؽ البيتنتت السخزن  فػ  قؾاعػم البيتنػتت  كمختزف البيتنتت ازدادت الحتجػ    ٔ
إل  تظؾير أدكات تستتز بػػتلقؾة لتحمقػػ  البيتنػتت كاسػتخراج السعمؾمػتت كالسعػترؼ مشيػت  مػؽ ىشػت عيػر مػػت 

 تشققب ف  البيتنتت كتقشي  تيمؼ إل  استخراج السعرف  مؽ كسيتت ىتئمػ  مؽ البيتنتت يػدس  بتل
تدتخمـ ف  تشققب البيتنتت تقشيتت كادكات عميمة كمتشؾع  لكشيػت ترػب فػ  اتجتىػتف ىتمػتف لمتشققػػب فػػ    ٕ

 كػػ  مشيسػػتكيذػس   Predictiveأمت الثتن  فيؾ تشبػؤا    Descriptiveالبيتنػتت: االتجػته األكؿ كصػف  
 ميتـ فر ي  

كالسحتسػػب  حقػػ  أف ليػػت السقػػمرة  سراجعػػ إف أدكات التشققػػب فػػ  البيتنػػتت ليػػت دكر فعػػتؿ كىػػتـ فػػػ  مجػػػتؿ ال  ٖ
اسػػتخمامتا فػػ  مجػػتالت التشبػػػؤ بػػػتإلفبلس كاالسػػػتسراري  بتإلضػػػتف   عمػػ  الترػػشيف كالتشبػػؤ  كسػػت أنيػػػت أكثػػػر

 اإلدارة  كبتلتػػتل  فيػػ  أدكات ىتمػػ  تدػػتعم فػػػ  زيػػػتدة كفػػػتءة كاكتػػػذتؼ مػػػش إلػػ  التشبػػؤ بػػػلداء الػػػذركتت
 كفتعمي  عسمي  التمقق  

يػػؾفر اسػػمؾب تشققػػب البيتنػػتت مقػػزة التعتمػػ  مػػع كسيػػتت ىتئمػػ  مػػؽ البيتنػػتت كتعتسػػم نتػػتئج تشققػػب البيتنػػتت   ٗ
 برؾرة استسي  عم  مم  دق  كصح  كشسؾلي  البيتنتت السدتخمم  

تت الزخس  ال  استخبلص استشتتجتت ذات معش   كى  عسميتت يقـؾ السػمق  تيمؼ عسمي  تحمق  البيتن  ٘
الخػػػترج  فقيػػػت بفحػػػص البيتنػػػتت الزػػػخس  كتحؾيميػػػت كنسػػػذجتيت الكتذػػػتؼ السعمؾمػػػتت كاالنسػػػتط السفقػػػػمة 
كايرتليت كاقتراح االستشتتجتت كدعؼ اتختذ القرارات  كاستخماـ البيتنػتت الزػخس  لمتحمػيبلت الستقممػ  فػ  

 مؽ السجتالت العميم 
اف تظبقػػ  تحمػػيبلت البيتنػػتت الزػػخس  يمبػػ  حتجػػ  ميشػػ  التػػمقق  الخػػترج  لمتحػػرؾ نحػػؾ تحمقػػ  البيتنػػتت   ٙ

الزػخس   كسػػت اف تظبقػػ  البيتنػػتت الزػخس  فػػ  مشيجيػػ  التػػمقق  ممػ ء بتالمكتنػػتت الؾاعػػمة بذػػلف ادخػػتؿ 
لمسخػػػتطر  كتالظيػػػ  كتممػػػ  تحدػػػقشتت عمػػػ  جػػػؾدة ككفػػػتءة عسميػػػ  التػػػمقق   فػػػ  شػػػك  تققيسػػػتت اكثػػػر دقػػػ  

لمبيتنتت الستتح  اثشتء االختبترات السؾضؾ ي  مست يؤدا ال  تحدقؽ اكتذتؼ االخظتء الستدي  كمؤشرات 
 االحتيتؿ  ككذلػ  فيؼ اكبر لبقئ  السشذلة 



 

 78 

اإلجػػػراءات التحمقميػػػ  أحػػػم الؾسػػػتئ  اليتمػػػ  التػػػ  تتػػػيح لمسػػػمق  التعػػػرؼ عمػػػ  السؤشػػػرات الختصػػػ  بتلجيػػػ    ٚ
  ترات ستبق  مقترن  بف

عسميػػ  تػػمقق  مشػػذ مرحمػ  التخظػػيط حتػػ  إكسػػتؿ الجسيػػع مراحػػ   فػ اإلجػراءات التحمقميػػ  تعتبػػر مظمؾبػػ      ٛ
كصػػمكر التقريػػر  كأنيػػت تحقػػ  أىػػمافت معقشػػ    كنبلحػػ  أف مدػػتؾ  أىسقتيػػت كأىػػمافيت تختمػػف مػػؽ  التػػمقق 

  ك  مرحم  ف ـ مؽ أجمو ك  مرحم  كمدتؾ  اليمؼ الذ  تدتخم ف مرحم  إل  أخر  بحدب دكرىت 
  كسػػت اف بحتجػػ  إلػػ  إختبػػتر التػػ إختبػػترات الرقتبػػ  لتحميػػم البشػػؾد  فػػ تظبػػ  نتػػتئج اإلجػػراءات التحمقميػػ      ٜ

 يخفض مؽ حجؼ األختبترات التفرقمي    يتإستخمام
استخماـ اإلجراءات التحمقمي  يؤد  ال  تخفيض معمؿ حمكث األخظتء  كتخفيض مختطر االكتذتؼ   ٓٔ

   التمقق  الكم   بتؾكقمات ختص  لمبيتنتت الستلي   كمؽ ثؼ خظر الستعمق
                      
 استنتاجات الجانب العمىلي 

أف االضػػتفتت لمسؾجػػؾدات الثتبتػػ  الشػػتتج عػػؽ اضػػتف  السؾجػػؾدات حدػػب انؾاعيػػت مػػؽ مرػػتدرىت السختمفػػ    ٔ
 كتن  مظتبق  لمبيتنتت الستلي  السقمم  كالدجبلت  

 الثتبت  جسيعت تؼ اضتفتيت مؽ قؾائؼ جرد فعم  مست يحق  ىمؼ الؾجؾد لتػ السؾجؾدات اف السؾجؾدات   ٕ
معتسمة مؽ قب  الذرك  عقش  البح  ف    مختمف جردي كجؾد بيتنتت مكررة لمسؾجؾدات كؾنيت تحس  ارقتـ   ٖ

ثػػ  كلػػم  مراجعػػ  الجيػػ  تبػػقؽ اف السفػػردات السكػػررة تسمػػؽ السرػػمر  كاحػػم تدمدػػم حػػقؽ انيػػت تحسػػ  رقػػؼ 
تدػػجق  كػػ  كسؾجػػؾد كاحػػم فػػ  حػػقؽ اختػػترت الذػػرك  عقشػػ  البحػػ  معػػمات سػػجم  لػػم  الذػػرك  االجشبيػػ  

كحػػػمة بذػػػك  مشفرػػػ  فػػػ  الدػػػجبلت لمدػػػيظرة عمقيػػػت كعػػػمـ حرػػػؾؿ اربػػػتؾ فػػػ  حرػػػر كمفػػػ  السؾجػػػؾدات 
بلؿ كانمثتراتيت عشم استبماليت كؾف تمػ السؾجػؾدات ذات عسػر انتػتج  محػمكد ندػبيتا كمتكػرر االسػتبماؿ خػ

  فترات التذالق 
 عمـ مظتبق  كمف  السؾجؾدات السزتف  خبلؿ الدش  مػع ممخػص قتعػمة البيتنػتت السعػمة مػؽ قبػ  البتحثػتف  ٗ

اذ يسث  الفرؽ الغتىر ف  السؾجؾدات الثتبت  السزتف  ىؾ كمف  االبػتر السزػتف  مػؽ السؾازنػ  االسػتثستري  
  بلت السذال  السؾازن  العتم ( بؾاسظ  عقؾد ختص  لؼ تمخ  ضسؽ سج

فزػػػبلا عػػػؽ اعتسػػػتد   احتدػػػب  الذػػػرك  انػػػمثتر لمدػػػشؾات الدػػػتبق  ضػػػسؽ حدػػػتب مرػػػركفتت سػػػشؾات سػػػتبق   ٘
 االنمثتر السعسس  مؽ الجيتت القظت ي  ندب مقر متؾافق  ف  بعض فقراتيت مع التعميستت 

راديػ  السؤجمػػ  الشفقػتت االيضػسؽ حدػتب تضػتف  كمفػ  ابػتر مظفػلة بتلكتمػ  لمدػشؾات الدػتبق  قيػتـ الذػرك  ب  ٙ
مدػػجم   كتنػػ  نتيجػػ  اطفػػتء مؾجػػؾدات ثتبتػػ  مسؾلػػ  مػػؽ السؾازنػػ  االسػػتثستري  كققػػؾد تعػػمي  انغسػػ كالتػػ  

 برؾرة ختطئ  لمدشؾات الدتبق  
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فػ  نفػس سػش  التكػؾيؽ مسػت  فػ  حدػتب نفقػتت ايراديػ  مؤجمػ  اجراء اطفتء عم  بعض االرصمة السرسسم   ٚ
  سميؼ كؾنيت تؤثر ف  حدتب السرركفتتمقر مق  بذك  يدتىؼ ف  عمـ اعيتر كمف  انتتج البر 

( ممقؾف ديشتراستشتداا ألكامػر صػتدرة مػؽ ٜ٘ٗٚبمال  مدتىستت الذرك  ف  الؾحمات التتبع  لمؾزارة مبمط    ٛ
( ممقػػؾف ديشترنتيجػػ  زيػػتدة سػػعر بيػػع البرمقػػ  ٔٓٛٛالػػؾزارة كالتػػ  أدت الػػ  زيػػتدة ايػػرادات الذػػرك  بسبمػػط  

 %( مؽ الكمف  استشتداا لديتس  التسؾي ٛٔىتمش ربح بشدب   كالسحدؾب عم  أستس 
اثػر فػ  كمفػ  اإلنتػتج  مؾضػؾع البحػ مبمط خبلؿ الدش  الدتبق  كعمـ استخمامو كتدؾيتو ف  الدش  حجز   ٜ

فزبلا عؽ األثر ف  التمفقتت الشقمي  لتمػ  ٕ٘ٔٓ – ٕٗٔٓنتيج  الشذتط لمدشؾات  كسعر البيع كبتلتتل 
 ي  الستبع  ف  الذرك  نتيج  سيتس  التسؾ 

 

 لوصيات الجانب النظري

أف عسميػػ  اسػػتكستؿ المراسػػ  كالبحػػ  تتظمػػب بعػػم عػػرض االسػػتشتتجتت التػػ  تػػؼ التؾصػػ  القيػػت فػػ   التظػػرؽ الػػ  
 التؾصيتت السكسم  لممراس   كمؽ اىسيت التؾصيتت االتي :

ت االقترػػتدي  الكبػػر  كفػػ  حتلػػ  ختصػػ  عشػػم مراجعػػ  الؾحػػماتظبقػػ  الاالفػػتدة مػػؽ الحتسػػبتت االلكتركنيػػ  فػػ    ٔ
لتحمقػػػ  البيتنػػػتت الزػػػخس  كانجػػػتز جػػػزء كبقػػػر تعػػػمد االنذػػػظ  مسػػػت يزيػػػم مػػػؽ اىسيػػػ  ذلػػػػ كجػػػؾد بػػػرامج جػػػتىزة 

 العسميتت بمق  كسيؾل  

يذػػتس  عمػػػ  خظػػػؾات كاضػػػح  كمحػػمدة حػػػؾؿ اليػػػ  تشفقػػػذ  لسػػػمقق  الحدػػػتبتتالعسػػ  عمػػػ  كضػػػع دلقػػ  عسمػػػ    ٕ
  لتحمق  البيتنتت الزخس البيتنتت  االجراءات التحمقمي  كاسمؾب التشققب ف  اجراءات التمقق  بتالعتستد عم 

لػػػم  مػػػمقق   زػػػخس ضػػػركرة تعزيػػػز السعرفػػػ  الختصػػػ  بتكشمؾجيػػػت السعمؾمػػػتت  السرتبظػػػ  بتحمػػػيبلت البيتنػػػتت ال  ٖ
ـ الحدتبتت  كذلػ مؽ خبلؿ عقم كرش العس  كالمكرات التمريبي  كالت  تدػيؼ فػ  نذػر الػؾع  بلىسيػ  اسػتخما

  تحمق  البيتنتت الزخس  ف  تخظيط كتشفقذ اجراءات التمقق 

لتػمقق  البيتنػتت  كاسػمؾب التشققػػب فػػ  البيتنػػتت  التحمقميػ تاالستفتدة مؽ الشسؾذج السقترح ف  تظبقػ  اإلجػراءا  ٗ
 الزخس  

األسػػتلقب كالتػػمريب السدػػتسر عمػػ   العسػػ  عمػػ  زيػػتدة الكفػػتءة السيشيػػ  لسػػمقق  الحدػػتبتت مػػؽ خػػػبلؿ التظػػػؾير  ٘
 الحميث  كتظبيقتتيت السختمف  

 تحمي  السعتيقر المكلي  لمسدتعمة ف  التعتم  مع البيتنتت الزخس  كتمقيقيت   ٙ
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 التػػمقق  كبكػػ  مراحمػػو كختصػػ  البػػرامج الجػػتىزة كاألخػػذ التلكػػم مػػؽ اعتسػػتد التقشيػػتت الحميثػػ  فػػ  مجػػتؿ عسػػ   ٚ
  تظؾيرىت السدتسر بتلسبلحغتت الت  تثتر خبلؿ السؤتسرات كالشمكات مؽ اج 

  أىسقتيػت بػراز ك ضركرة التعريف بسفيؾـ اإلجراءات التحمقمي  كأىمافيت كأنؾاعيت كمت تتظمبو مػؽ خظػؾات تشفقذيػ    ٛ
  ف ال يتركػز نذػتط التػمقق  فػ  األمػؾر الستليػ   فقػط بػ   ك لمسمق  خبلؿ عسميػ  التػمقق  فػ  مراحميػت السختمفػ 

  مقر الستلي  اؼ كمقرىت مؽ األمؾريتعم  ذلػ إل  التمقق  االدارا كاألىم
تػػمريس تكشمؾجيػػت البيتنػػتت الزػػخس  كاالسػػتلقب الحميثػػ  لتػػمقيقيت فػػ  مشػػتىج التعمػػيؼ الجػػتمع  أدخػػتؿ مؾضػػؾع   ٜ

 مفردات مشيتج متدة التمقق  اك بحؾث العسميتت لظمب  المراستت السيشي  كضسؽ 
مجػػتالت  كاسػػمؾب التشققػػب فػػ  البيتنػػتت فػػ   تؾجيػػو مزيػػم مػػؽ األبحػػتث لمراسػػ  اسػػتخماـ اإلجػػراءات التحمقميػػ   ٓٔ

   التمقق  الخترج  كخممتت التمقق  االخر  
 

 لوصيات الجانب العمىلي 

اعتستد الذرك  عم  قتعمة بيتنتت كتظؾيرىت لمديظرة عم  السؾجؾدات الثتبت  بتالعتستد عم  الجرد الفعم    ٔ
 لمتحق  مؽ الؾجؾد 

قتت ايرادي  مؤجم  سشؾيتا كعػمـ اىستليػت لتبلفػ  اجػراء التدػؾيتت التزاـ الذرك  بتحتدتب االنمثتر كاطفتء نف  ٕ
 الققمي  برؾرة متكررة 

االلتزاـ بعمة رسػسم  كاطفػتء السؾجػؾدات التػ  لػؼ يػتؼ تسؾيميػت مػؽ مؾازنػ  الذػرك  كؾنيػت التػؤدا الػ  زيػتدة   ٖ
 التكؾيؽ الرسستل  لشتيتء عسرىت االنتتج  قب  استبلـ حقؾؿ الذرك  

دػتىؼ كؾنيػت ت ف  حدتب نفقتت ايرادي  مؤجم  اال ف  حتلػ  تحققيػت اطفتء االرصمة السرسسم  االلتزاـ بعمـ  ٗ
  سميؼمقر ف  اعيتر كمف  انتتج البرمق  بذك  

عػمـ تػمخ  الػؾزارة فػػ  قراراتيػت لالػرض تسؾيػ  جيػػتت خترجيػ  كؾنيػت تػؤثر بذػػك  سػمب  فػ  اعيػتر نتيجػػ    ٘
 ا لديتس  التسؾي  السعتسمة الشذتط كالسركز الستل  عم  مقر حكيقتو استشتد

اال عشم الحتج  ككف  حتالت ختصػ  تتعمػ  بتنتيػتء االلتػزاـ كتشفقػذ االعسػتؿ مبمط خبلؿ الدش  حجز عمـ   ٙ
بتلشدب  لمعقؾد السبرم  كؾف حجز السبتلط كعمـ استخماميت مؽ شلنو اف يؤثر عم  السركز الستل  كنتيجػ  

 عتدل  الشذتط كالتمفقتت الشقمي  كعرضو برؾرة مقر 
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 العربيةالمصادر 

أحدؽ طيتر  كشبلب  عستر " التشققب ف  البيتنتت ك اتختذ القرارات" كمي  العمـؾ االقترتدي  كعمـؾ التدػققر    ٔ
 سكيكمة   بمكف سشو                               -ٜ٘٘ٔأكت  ٕٓجتمع  

ميتت التلكقم األخػر  كالخػممتت ذات العبلقػ   إصمارات السعتيقر المكلي  لرقتب  الجؾدة كالتمقق  كالسراجع  كعس  ٕ
  ٕٓٔٓاالتحتد المكل  لمسحتسبقؽ  

اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلف المكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلف ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾرة البيتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  السشظقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ٖ
http://Arabidevelopmentportal.com/Ar/News  / 

  أحسػػم ألفػػقؽ أريشػػز  جػػيسس لؾبػػػ  السراجعػػ  : مػػمخ  متكتمػػ  ؛ ترجسػػ  ي عبػػم القػػتدر الميدػػظ  ؛ مراجعػػ  ٗ
  ٕٕٓٓحتمم حجتج  الريتض: دار السريب لمشذر  

السجمس االقترتدا كاالجتستع   البيتنتت الزخس  كتحمي  الشغؼ االحرتئي : تقريػر األمػقؽ " األمؼ الستحمة  ٘
 :مدترجع مؽ  ٕٗٔٓ  العتـ
 BigData-A.pdf-2014/https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc14 
يؽ كاخػػركف  "إسػػتخماـ تشققػػب البيتنػػتت لمتشبػػؤ بغػػتىرة تدػػرب  طمبػػ  كميػػ  اإلدارة بدػػتـ عمػػ   انيػػتر خقػػر الػػم  ٙ

  ٕٓٔٓ  ٜٕٓ- ٖٕٙ(ٛٔكاألقترتد "  السجم  العراقي  لمعمـؾ االحرتئي  العمد   
   ٕ٘ٓٓاالردف   -جسع   أحسم حمس   " السمخ  ال  التمقق  الحمي  " الظبع  الثتني   دار صفتء   عستف  ٚ

أثر إدارة السعرف  كتكشؾلؾجيت السعمؾمتت عم  التلىق  السحتسب  "دراس  مقماني  عم  الذركتت  "الجؾاد  خؾل    ٛ
 ( ٖٕٔٓ   رستل  متجدتقر  الجتمع  اإلسبلمي   مزة ."السمرج  ف  بؾرص  فمدظقؽ لؤلكراؽ الستلي 

لسشػػػتىج كطػػػرؽ تػػػمريس حدػػػتنقؽ  بمريػػػ  ي ي " انترنػػػ  األشػػػيتء كالبيتنػػػتت الزػػػخس : ثػػػؾرة التعمػػػيؼ" أسػػػتتذ ا  ٜ
  ٕٓٓٓجتمع  سؾىتج"  –العمؾـ  كمي  التربي  

حستدا  متجم كحسم  عتمر كحدقؽ   كستـ عتمر  "تكشؾلؾجيت السعمؾمتت كاالترتؿ كأثرىت ف  جؾدة خمم    ٓٔ
-(  السجمػم الثتلػ  عذػر العمدٕٛٔٓكالفشمق   مجمػ  دراسػتت محتسػبي  كمتليػ   جتمعػ  بالػماد  قظتع الديتح 

ٗ٘)-٘  
 السسمكػ   تبػؾؾ جتمعػ  ,الحتسػب عمػؾـ قدػؼ الفكػ  عبػمالرحسؽ  د أحسػم عثسػتف د   السرتزػ يحقػ   .د  ٔٔ

الدػػعؾدي  تؾعيػػف نيػػج التشققػػب عػػؽ البيتنػػتت لػػم راسػػ  الفئػػتت العسريػػ  السبكػػرة كعبلقتيػػت بتلدػػكرا  العربيػػ 
  ٕٗٔٓ  بتلسسمك  العربي  الدعؾدا
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تت قػػس السكتبػػتت كالسعمؾمػػتت كميػػ  اآلداب كالعمػػـؾ د  أحسػػم فػػتيز أحسػػم سػػقم  مػػمرس تكشؾلؾجيػػت السعمؾمػػ  ٕٔ
دراسػ  تحمقميػ  تققيسيػ    مرر أدكات التشققب عؽ البيتنتت مفتؾحػ  السرػمر -جتمع  قشتة الدؾا  -اإلندتني 

 ىػ ٖٚٗٔ  ٓٔمجم  جتمع  طقب : لآلداب كالعمـؾ اإلندتني   الدش  الختمد   العمد 
 الحدػػػػػػػػػػػػتبتت عػػػػػػػػػػػػؽ اكتذػػػػػػػػػػػػتؼ التزػػػػػػػػػػػػمق  فػػػػػػػػػػػػ د  دحػػػػػػػػػػػػمكح   حدػػػػػػػػػػػػقؽ أحسػػػػػػػػػػػػم   مدػػػػػػػػػػػػؤكلي  مراجػػػػػػػػػػػػع   ٖٔ

 التقػػػػػػػػػػترير الستليػػػػػػػػػػ  لمذػػػػػػػػػػركتت الرػػػػػػػػػػشت ي  كالعؾامػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػؤثرة فػػػػػػػػػػ  اكتذػػػػػػػػػػتفو  مجمػػػػػػػػػػ  جتمعػػػػػػػػػػ  دمػػػػػػػػػػػذ 
 ٕٙٓٓ  ٕٕلمعمـؾ االقترتدي  كالقتنؾني   العمد األكؿ  السجمم 

ريػ  المبشتنيػ   د  زعركر  ايتد "التشققب ف  البيتنتت كالتؾقعتت االقترتدي " السعيم الؾطش  لػئلدارة  الجسيؾ   ٗٔ
ٕٓٔ٘  

"دكر البيتنػتت الزػخس  فػ  دعػؼ التشسيػ  السدػتمام  بتلػمكؿ العربيػ "   شػبقم  مقػمـ .أ   مقشػتن  صػبريش  .د  ٘ٔ
  ٜٕٔٓالجزائر   ٕمعيم عمؼ السكتبتت كالتؾثق  جتمع  قدشظقش  

لسسمكػػ  د  يحقػ  السرتزػػ   د  عثسػتف أحسػػم  د  عبػمالرحسؽ الفكػػ  قدػػؼ عمػـؾ الحتسػػب  جتمعػ  تبػػؾؾ  ا  ٙٔ
العربيػػػ  الدػػػعؾدي  تؾعيػػػف نيػػػج التشققػػػب عػػػؽ البيتنػػػتت لمراسػػػ  الفئػػػتت العسريػػػ  السبكػػػرة كعبلقتيػػػت بتلدػػػكرا 

  ٕٗٔٓ بتلسسمك  العربي  الدعؾدي  
شػػػػػقر  بػػػػػتس  العػػػػػبلؽ  اإلدارة الرقسيػػػػػ : السجػػػػػتالت ك التظبيقػػػػػتت  مركػػػػػز اإلمػػػػػترات لممراسػػػػػتت كالبحػػػػػؾث   ٚٔ

  ٕ٘ٓٓاإلستراتيجي   ابؾعب   
عبم الفتتح  كدركيػش  محسػؾد نػتج  " السراجعػ  بػقؽ الشغريػ  كالتظبقػ " الػمار الجتمغيػ  لمظبتعػ   الرحؽ   ٛٔ

  ٕٚٓٓكالشذر كالتؾزيع  
 دكؿ بتلعػػػػػػػػػػػػػتلؼ فػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػرع  نسػػػػػػػػػػػػػؾ البيتنػػػػػػػػػػػػػتتٖالسسمكػػػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػػػسؽ أعمػػػػػػػػػػػػػ  ٕٗٔٓصػػػػػػػػػػػػػحيف  الحيػػػػػػػػػػػػػتة   ٜٔ

  ٕٗٔٓ /أمدظسٚعم  اإلنترن   الخسيس  
تنتت ف  اكتذتؼ مدػببتت قظؾعػتت الكيربػتء  بحػػػ  تكسقمػػػػػػ  عتصؼ ي احسم  استخماـ تقشيتت تشققب البي  ٕٓ

  ٕٛٔٓػت  لشقػػػػ  درجػػػػػ  الستجدتقػػػر ف  عمػػػػػؾـ الحتسػػػػػػػػؾب  جتمعػػػػػػػػػػػػ  الشقمقػػػػؽ كمقػػػػ  المراستت العمقػػػػػػػػػػ
االردف   -السظبعػػػػ  الؾطشيػػػػ   عسػػػػتفعبػػػم هللا  ختلػػػػم  "عمػػػػؼ تػػػػمقق  الحدػػػػتبتت: الشتحيػػػػ  العمسيػػػػ  كالعسميػػػػ "    ٕٔ

ٕٓٓٓ  

عم  بؽ ذيب الكمب   تحؾيػ  البيتنػتت الزػحس  الػ  قيسػ  مزػتف   مجمػ  مكتبػ  السمػػ فيػم الؾطشيػ   العػمد   ٕٕ
ٕ  ٕٓٔٚ  
عميػػتف  مرػػظف  ربحػػ   طػػرؽ جسػػع البيتنػػتت كالسعمؾمػػتت ألمػػراض البحػػ  العمسػػ   عسػػتف: دار صػػفتء    ٖٕ

  (ٕٛٓٓ  ٘ٔص
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البيتنػػػتت كالسعمؾمػػػتت فػػػ  تحدػػػقؽ األداء االدارا كالتربػػػؾا  عسػػػتف: دار مقػػػماء  اسػػػتخماـ "فريجػػػتت  متلػػػب  ٕٗ
  ٖٕٔٓلمشذر كالتؾزيع  

الفز   ي جتسؼ ي  "أىسيػ  تظبقػ  اإلجػراءات التحمقميػ  مػؽ قبػ  مراقبػ  الحدػتبتت لتحدػقؽ أداء عسميػ    ٕ٘
ىقئػػ  األمشػػتء فػػ  السعيػػم العربػػ  التػػمقق : بحػػ  تظبيقػػ  فػػ  الذػػرك  العتمػػ  لسػػؾانئ العػػراؽ"  بحػػ  مقػػمـ إلػػ  
  ٕٕٔٓلمسحتسبقؽ القتنؾنققؽ كجزء مؽ متظمبتت نق  شيتدة السحتسب  القتنؾني   

القريذػػ   ايػػتد  " التػػمقق  الخػػترج  مػػشيج عمسػػ  نغريػػتا كتظبيكيػػتا "  دار السالػػرب لمظبتعػػ  كالشذػػر  بالػػماد    ٕٙ
ٕٓٔٔ  

   ٕٙٓٓالجتمغي   اإلسكشمري   لظف   أمقؽ " التمقق  بقؽ الشغري  كالتظبق  " المار   ٕٚ
   ٕٚٓٓلظف   أمقؽ الدقم أحسم " التظؾرات الحميث  ف  السراجع  " المار الجتمغي      ٕٛ

لظفػػػ   أمػػػػقؽ الدػػػػقم أحسػػػػم "مراجعػػػ  القػػػػؾائؼ السميػػػػ  بتسػػػػتخماـ االجػػػراءات التحمقميػػػػ  كاختبػػػػترات التفتصػػػػق "    ٜٕ
ٕٓٓٗ  

قػػػب البيتنػػػتت الستكذػػػتؼ أنسػػػتط مػػػؤثرات التحرػػػق  السبػػػترؾ  البػػػمكا سػػػعم البػػػمكا " اسػػػتخماـ تقشيػػػتت تشق  ٖٓ
االكتديس  لظبلب السرحم  الثتنؾي " بح  تكسقم  لشق  درج  الستجدػتقر فػ  تقتنػ  السعمؾمػتت  جتمعػ  الشقمػقؽ 

  ٕٚٔٓكمي  عمـؾ الحتسؾب كتقتن  السعمؾمتت  
 :( متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتح عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابطٕٙٔٓ  "ممكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركع "البيتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتت الزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخس  بتلعربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ٖٔ

https://bigdatainarabic.wordpress.com/ 
 السعػػػػػػػػػتيقر السرػػػػػػػػػري  لمسراجعػػػػػػػػػ  ك الفحػػػػػػػػػص السحػػػػػػػػػمكد ك ميػػػػػػػػػتـ التلكػػػػػػػػػم األخػػػػػػػػػر   مغيػػػػػػػػػتر السراجعػػػػػػػػػ   ٕٖ

 "( بعشػػػػػػػػػؾاف "اليػػػػػػػػػمؼ كالسبػػػػػػػػػتدئ العتمػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  تحكػػػػػػػػػؼ مراجعػػػػػػػػػ  التقػػػػػػػػػترير الستليػػػػػػػػػ ٕٓٓالسرػػػػػػػػػرا رقػػػػػػػػػؼ  
  ٕٛٓٓلدش    ٙٙٔكزارة االستثستر  القرار رقؼ 

"أىسيػػػ  اسػػػتخماـ اإلجػػػراءات التحمقميػػػ  فػػػ  مراحػػػ  التػػػمقق  التػػػ      مػػػريؼ أحسػػػمنرػػػتر  مجػػػما ي كبيرامػػػ  ٖٖ
يبتشػػػرىت مػػػمق  الػػػميؾاف كمػػػم  اإلعتسػػػتد عمقيػػػت مػػػؽ كاقػػػع دلقػػػ  التػػػمقق  العػػػتـ لػػػميؾاف السحتسػػػب "  بحػػػ  مقػػػمـ 

  ٕٛٓٓلمسذترك  ف  مدتبق  البحؾث التتسع  عم  مدتؾ  جسيع قظتعتت ديؾاف السحتسب   الكؾي   
ققراط   أستم  دحسؾف "تؾعيف البيتنتت الزخس  ف  الذركتت التقشي  كخرؾصي  السدػتخمـ" دراسػ  ىشتء   ٖٗ

تحمقميػػ  التفتقيػػتت االسػػتخماـ كسيتسػػتت الخرؾصػػي  لذػػركت  مؾمػػ   ألفتبػػ ( كفيدػػبؾؾ  مػػذكرة مقممػػ  لشقػػ  
  ٕٚٔٓقتلس   ٜ٘ٗٔ -متا ٛشيتدة الستستر  جتمع   

ؾجيػػػت السعمؾمػػػتت عمػػػ  كفػػػتءة أسػػػتلقب السحتسػػػب  اإلداريػػػ  الحميثػػػ  فػػػ  أثػػػر اسػػػتخماـ تكشؾل"لؾحقػػػما  سػػػراج ا  ٖ٘
 .(ٕٚٔٓ   ف  قظتع مزة" رستل  متجدتقر  الجتمع  اإلسبلمي   مزة الذركتت الرشت ي 
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