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 البحث ممخص
تيدؼ ىذه الدراسة الى معرفة أثر استخداـ أسلكب االنحدار اللكجستى كأحػد أسػيل ب التنب ػب فػى 
 البيينػيت للػى دلػػـ الػرأه المينػى لمراجعػػى الحسػيديت حػػكؿ مػده  ػدرة المنرػػأة للػى االسػػتمرار ة ك

كجػػكد تحر تػػيت جكىر ػػة فػػى البػػكا ـ الميليػػة ك ػػد اسػػتخدـ الديحػػث أسػػلكب الدراسػػة التطبيبيػػة الرػػركيت 
المدرجػػة فػػى بكرألػػة ااكراؽ الميليػػة المألػػر ة ك ػػد تكألػػلت الدراسػػة الػػى مجمكلػػة مػػف النتػػي   أىميػػي 

نػى لمراجػ  ستخداـ االنحػدار اللكجسػتى كأحػد أسػيل ب التنب ػب فػى البيينػيت فػى دلػـ الػرأه المي ؤثر ا
الحسػػػيديت حػػػكؿ كجػػػكد تحر تػػػيت جكىر ػػػة فػػػى البػػػكا ـ الميليػػػة كمػػػي  ػػػؤثر دلػػػـ الػػػرأه المينػػػى لمراجػػػ  
الحسػػيديت حػػكؿ اسػػتمرار ة المنرػػػأة  ل كمػػي تكألػػلت الدراسػػة إلػػػى  ػػركرة تكسػػػي  نطػػػيؽ ا جػػػػرا ات 

ة المنرػػػأة للػػػى التحل ليػػػة لتت ػػػمف أسػػػيل ب التنب ػػػب فػػػى البيينػػػيت المنيسػػػدة لتحسػػػ ف د ػػػة التنبػػػؤ دبػػػدر 
 االستمرار ة ك دمده كجكد تحر تيت جكىر ة فى البكا ـ الميلية .

  الكممات المفتاحية
 التنب ب فى البيينيت ل االنحدار اللكجستى لالتحر تيت الجكىر ة ل افتراض االستمرار ة 
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Abstract 
  

This study aims to know the impact of using the method of logistic 
regression as one of the methods of the Data Mining on supporting the 
professional opinion of the auditors on the extent of the ability of the 
enterprise to continuity and the existence of fundamental distortions in the 
financial statements. The professional opinion of the auditor on the continuity 
of the facility as the study reached the need to expand the analytical 
procedures to include the methods of exploration in the appropriate data to 
improve the accuracy of forecasting the ability of the enterprise to continue 
and the extent of the existence of fundamental distortions in the financial 
statements. 
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 المقدمة  -1
تطكر الحيية اال تأليدية كنمك منظميت االميؿ كازدييد اازميت الميلية كمي  ترتػب لليػو مػف م  

مرػػي ا ا تألػػيدية كميليػػة ىػػزت لػػدد مػػف دكؿ العػػيلـ كارتديطيػػي درػػركيت المراجعػػة ك دمػػده مكثك يػػة 
لعدػػو مينػػة التبػػير ر الميليػػة التػػى تبػػدميي كالػػذه أده الػػى اىتػػزاز الثبػػة فػػى تلػػؾ التبػػير ر كديلػػدكر الػػذه ت

المراجعة ديلتديرىي ألميـ ااميف لعدد كب ر مف المستت د ف مف تبير رىي ك المسيلدة فى اتخيذ  رارات 
 ميمة فى  ك يي.

ممي دف  ديل ث ر مف الميتم ف دمينة المراجعة فى الدحث لػف كسػي ا كأسػيل ب حد ثػة لػدلـ الػرأه 
المنرػػأة للػػى االسػػتمرار ة كلػػدـ كجػػكد  المينػػى لمراجعػػى الحسػػيديت كمسػػيلدتيـ فػػى التأ ػػد مػػف  ػػدرة

تحر تيت جكىر ة فى البكا ـ الميلية كديلتيلى النيكض دمينة المراجعة كأخذ دكرىػي الطبيعػى فػى الحيػية 
رسػػػػي   اال تألػػػػيدية كمينػػػػة فنيػػػػة محي ػػػػدة يمكػػػػف االلتمػػػػيد للػػػػى تبير رىػػػػي كاتخػػػػيذ البػػػػرارات الم  مػػػػة كا 

 ديت كتبل ا المخيطر.االستبرار فى ااسكاؽ الميلية كمن  التبل

 مشكمة الدراسة  -2
يستخدـ المراج  الرأه المينػى المحي ػد لنػد تب ػيـ المركػز المػيلى للرػركيت كفبػير لمعػي  ر المراجعػة 
الدكليػػػة ل كنظػػػرار لعػػػدـ  ػػػدرة مراجعػػػى الحسػػػيديت فػػػى الحألػػػكؿ للػػػى تأ  ػػػد مطلػػػ  درػػػأف لػػػدـ كجػػػكد 

ذلؾ دسبب لكاما مثا استخداـ الحكـ الرخألى تحر تيت جكىر ة فى البكا ـ الميلية محا المراجعة ك 
كاسػػتخداـ التحػػص كالتحد ػػدات الذاتيػػة للر يدػػة الداخليػػة كاسػػتخداـ أسػػلكب الع نػػيت كخيألػػة أف ال ث ػػر 

 مف أدلة المراجعة المتكفرة للمراج  ىى ا نيلية كليست  يطعة دطبيعتيي . 

ة كألػحة كلدالػة البيينػػيت كلمػي كػيف مػف الألػعب الكألػكؿ الػى رأه مينػػى حػكؿ اسػتمرار ة الرػرك
الميليػػة كمػػي تحتكيػػو مػػف حػػيالت تحر ػػت كت ػػخيـ أك تبل ػػا لحجػػـ ااألػػكؿ ك االلتزامػػيت سػػكا  كينػػت 
مبألكدة أك غ ر مبألكدة ل لذا ارتأه الديحث االىتميـ بيذه الظيىرة كمحيكلة استخداـ أسػيل ب مبنيػة 

 للى المدخا ال مى لدلـ الرأه المينى لمراجعى الحسيديت .

 ى مي سب  يمكف تلخيص مركلة الدراسة فى ا جيدة للى السؤاؿ الر يسي التيلى:كلل
مــا أثــر اســتخدام ا نحــدار الموجســتى كأحــد أســاليب التنقيــب فــى البيانــات فــى دعــم الــرأى المينــى 

 لمراجع الحسابات ؟ ويتفرع من ىذا السؤال السؤالين التاليين :
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كأحــد أســاليب التنقيــب فــى البيانــات فــى دعــم رأى : مــا أثــر اســتخدام ا نحــدار الموجســتى 2/1
 مراجع الحسابات حول وجود تحريفات جوىرية فى القوائم المالية ؟

: مــا أثــر اســتخدام ا نحــدار الموجســتى كأحــد أســاليب التنقيــب فــى البيانــات فــى دعــم رأى 2/2
 مراجع الحسابات حول قدرة المنشأة عمى ا ستمرارية ؟

 أىمية الدراسة   -3
ىميػػة الدراسػػة مػػف حداثػػة مك ػػكليي كالمتمثػػا فػػى معرفػػة أثػػر اسػػتخداـ االنحػػدار اللكجسػػتى تندػػ  أ 

كأحػػد أسػػيل ب التنب ػػب فػػى البيينػػيت فػػى دلػػـ الػػرأه المينػػى لمراجػػ  الحسػػيديت حػػكؿ كجػػكد تحر تػػيت 
 - درة المنرأة للى االستمرار ة كتنبسـ الى: كمدهجكىر ة فى البكا ـ الميلية 

 األىمية العممية   -3/1
تندػػ  أىميػػة الدراسػػة مػػف النيحيػػة العلميػػة مػػف خػػ ؿ  لػػة لػػدد الدحػػكث كالدراسػػيت المتخألألػػة أك 

التػػى تنيكلػػت دراسػػة مك ػػكع الدراسػػة اسػػتخداـ أسػػلكب االنحػػدار  –فػػى حػػدكد للػػـ الديحػػث  –نػػدرتيي 
ىر ػػة فػػى البػػكا ـ حػػكؿ كجػػكد تحر تػػيت جك  اللكجسػػتى لػػدلـ الػػرأه المينػػى المحي ػػد لمراجػػ  الحسػػيديت

 ػػدرة المنرػػأة للػػى االسػػتمرار ة دػػيلتطب   للػػى الرػػركيت المدرجػػة فػػى بكرألػػة ااكراؽ  كمػػدهالميليػػة 
 ل ح ث لـ تل  اىتميمي ر كيفيي ر فى ال تيديت المحيسبية خيألة فى الب  ة المألر ة .الميلية المألر ة 

 األىمية العممية   -3/2
تندػػػ  أىميػػػة الدراسػػػة مػػػف النيحيػػػة العمليػػػة مػػػف خػػػ ؿ دلػػػـ الػػػرأه المينػػػى  لمراجعػػػى الحسػػػيديت 
ديسػػػتخداـ أسػػػيل ب التنب ػػػب فػػػى البيينػػػيت لتب ػػػيـ التحر تػػػيت الجكىر ػػػة فػػػى البيينػػػيت الميليػػػة للرػػػركيت 

ل ح ػث أف  ػدرة المنرػأة للػى االسػتمرار ة  مػده المدرجة فػى بكرألػة ااكراؽ الميليػة المألػر ة كتب ػيـ
( ىػك الحألػكؿ للػى تأ  ػد معبػكؿ فيمػي إذا 022اليدؼ الر يسػى للمراجعػة م معيػير المراجعػة الػدكلى 

كينت البيينيت الميلية ككا خيلية مف التحر تيت الجكىر ة ل سكا  كينت نيجمة لف احتيػيؿ أـ خطػأ ل 
بػير لمعػي  ر التبػير ر الميليػة ممي يمكف المراج  مف إألدار رأيو فيمي إذا كينػت البيينػيت الميليػة معػدة كف

 الدكلية . 

 ىدف الدراسة  -4
تيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة الػػى دراسػػة كاختدػػير أثػػر اسػػتخداـ أسػػلكب االنحػػدار اللكجسػػتى كأحػػد أسػػيل ب 
التنب ػػػب فػػػى البيينػػػيت للػػػى دلػػػـ الػػػرأه المينػػػى لمراجعػػػى الحسػػػيديت حػػػكؿ مػػػده  ػػػدرة المنرػػػأة للػػػى 
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ويتفرع من ىذا اليـدف الرئيسـى مجموعـة البكا ـ الميلية ل كجكد تحر تيت جكىر ة فى  االستمرار ة ك
 -من األىداف الفرعية منيا :

التبنيػػػػػيت  التعػػػػػرؼ للػػػػػى التنب ػػػػػب فػػػػػى البيينػػػػػيت مػػػػػف ح ػػػػػث الميىيػػػػػةل  المم ػػػػػزاتل ااىػػػػػداؼل: 4/1
 المستخدمة  كأسلكب االنحدار اللكجستى مف ح ث اانكاع كفركض استخدامو .

مرار ة ل الغػػش كالتحر ػػت فػػى البػػكا ـ الميليػػة كمسػػ كلية المراجػػ  لػػف التعػػرؼ للػػى متيػػـك االسػػت :4/2
 ا تريؼ الغش كالتحر تيت الجكىر ة ديلبكا ـ الميلية  كتبد ر  درة المنرأة للى االستمرار ة .

 منيج الدراسة  -5
للتحب   ىدؼ الدراسة كا جيدة للى أس لتيي الدحثية كفي محيكلة الختدير فرك يي يعتمد الديحث 

 مي  لي:للى 
ألتمػػػد الديحػػػث للػػػى المػػػني  االسػػػتنديطي لبنػػػي  ا طػػػير النظػػػر  : المـــنيج ا ســـتنباط : 5/1

للدراسػػة كذلػػؾ مػػف خػػ ؿ اسػػتبرا  كتحل ػػا مػػي كرد فػػي التكػػر المحيسػػبي لػػف طر ػػ  مراجعػػة الدراسػػيت 
التأألػ ا  العربية كااجنبية التي تنيكلت المتغ رات الخيألة ديلدراسة كالمك كليت المتعلبة بيي بيػدؼ

 النظر  لمك كع الدراسة كارتبيؽ فركض الدحث.
استخدـ الديحػث المػني  االسػتبرا ي لنػد إجػرا  الدراسػة التطبيبيػة للػى :المنيج ا ستقرائ : 5/2

الرػػركيت المدرجػػة فػػى سػػكؽ ااكراؽ الميليػػة المألػػره الختدػػير التػػركض التػػي تػػـ التكألػػا إل يػػي مػػف 
 ا كيف مف الممكف  بكؿ فركض الدراسة أك رف يي. خ ؿ الدراسة النظر ة لتحد د مي إذ

تمثلت أداة الدراسة  في استخداـ النميذج ال مية كا حألي ية التي تخدـ ل نة : : أداة الدراسة5/3
 -: الدراسة التطبيبية مثا

مثػػػا مبػػػي يس النزلػػػة المركز ػػػة ل مبػػػي يس الترػػػتت بيػػػدؼ  :: أســـاليب الح ـــاف الو ـــفى5/3/1
لرض نتي   الدراسة ككألت ا جيديت التى تترع لنيي مؤرر االستمرار ة كالتحر تيت الجكىر ػة منيػي 

 الكسط الحسيبى كاالنحراؼ المعييره .
اسػػػػتخدـ ىػػػػذا ااسػػػػلكب لتحػػػػص أثػػػػر المتغ ػػػػر المسػػػػتبا  :: أســــموب ا نحــــدار الموجســــتى5/3/2

ار اللكجسػػػتى( للػػػى المتغ ػػػر التػػػيد  مدلػػػـ الػػػرأه المينػػػى لمراجػػػ  الحسػػػيديت حػػػكؿ اسػػػتمرار ة ماالنحػػػد
كمػػػي اسػػػتخداـ المبيػػػيس السػػػتخراج  التحر تػػػيت الجكىر ػػػة دػػػيلبكا ـ الميليػػػة( ثنػػػي ى التتػػػرع ل  –المنرػػػأة 

للػػػى النتػػػي   التنبؤيػػػة حػػػكؿ كجػػػكد تحر تػػػيت جكىر ػػػة مػػػف خػػػ ؿ بنػػػكد البػػػكا ـ الميليػػػة ك ػػػدرة المنرػػػأة 
 االستمرار ة .
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ــــوى  الم ــــمون 5/3/3 ــــل المحت لبيػػػػيس االسػػػػتمرار ة كالتحر تػػػػيت  (:: اســــتخدام أســــموب تحمي
الجكىر ة فى بنكد البػكا ـ الميليػة ل إف تحل ػا المحتػكه ىػك أداة تسػتخدـ لبيػيف مػي إذا كػيف رأه مراجػ  

 الحسيديت نظ ت أـ غ ر ذلؾ .

 حدود الدراسة  -6
 . الرركيت المدرجة فى بكرألة ااكراؽ الميلية المألر ة : حدود المكان:6/1
الػى لػيـ  0202سػكؼ تطبػ  الدراسػة للػى البيينػيت الميليػة المنرػكرة مػف لػيـ  : حدود الزمـان:6/2

 كأسيس للدراسة للحألكؿ للى البيينيت ال زمة . 0204

 خطة الدراسة  -7
  -تنقسم خطة الدراسة إلى:

 ودوره فى المجال المحاسبى . ماىية التنقيب فى البيانات :1/ 7
 .)الماىية، األنواع وفروض استخدامو(أسموب ا نحدار الموجستى : 7/2
 مسئولية مراجع الحسابات عن الغش والتحريف واستمرارية المنشأة. :7/3
  : الدراسة التطبيقية .7/4

 ماىية التنقيب فى البيانات ودوره فى المجال المحاسبى  -7/1
كب رة مف البيينيت المخزنػة فػي  كالػد البيينػيت كمخػيزف البيينػيت ازدادت الحيجػة م  كجكد كمييت 

إلػى تطػك ر أدكات تمتػيز دػيلبكة لتحل ػػا البيينػيت كاسػتخراج المعلكمػيت كالمعػػيرؼ منيػيل مػف ىنػي ظيػػر 
مػي يسػػمى ديلتنب ػػب فػي البيينػػيت كتبنيػػة تيػػدؼ إلػى اسػػتخراج المعرفػػة مػػف كميػيت ىي لػػة مػػف البيينػػيت. 

تبنية حد ثة فر ػت نتسػيي دبػكة فػي لألػر المعلكميتيػةل كاسػتخداميي  ػكفر للرػركيت كالمنظمػيت  كىي
فػػي جميػػ  المجػػيالت البػػدرة للػػى است رػػيؼ ك الترك ػػز للػػى أىػػـ المعلكمػػيت فػػي  كالػػد البيينػػيتل كمػػي 
تركػػػز تبنيػػػيت التنب ػػػب للػػػى بنػػػي  التنبػػػؤات المسػػػتببلية ك است رػػػيؼ السػػػلكؾ كاالتجيىػػػيت ممػػػي يسػػػم  
ديتخيذ البرارات الألحيحة كاتخيذىي في الك ت المنيسب كالتي تعتبػر بػدكرىي مرحلػة مػف مراحػا لمليػة 
أ ثر تعب دا ىي است ريؼ المعرفة فػي  كالػد البيينػيتل كالمرتدطػة إلػى حػد دع ػد دعمليػة تطػك ر أخػره 

 ػـك تسػتخدـ ميمة جدا ىػي مسػتكدليت البيينػيت. ح ػث أف ال ث ػر مػف الرػركيت كالمنظمػيت الرا ػدة ال
لملية است ريؼ المعرفة في  كالد البيينيت دركا منيجي كمنظـ بكألػتيي ترػكا جػكىر العمػا الػذ  

 يعتمد لليو في تتع ا النريط كتحب   الم زة التنيفسية.
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 (Data Mining)مفيوم التنقيب ف  البيانات  -7/1/1
ظير مألطل  التنب ب في البيينيت في منتألت التسػع نيت فػي الكاليػيت المتحػدة اامر كيػةل كىػك 

  (م كالد البيينيتل الذكي  االألطنيلي المعلكميت جم  مي ب ف ا حألي  ك ت نكلكجييت 

  -وتوجد عدة تعريفات ليذا المفيوم منيا:
لملية الدحث داخا كمييت كب رة مف البيينيت لل رت لف الع  يت التػي لػـ  ػتـ كرػتيي سػيدبي بػ ف   -

 KDDلنيألػػػػػػػػر البيينػػػػػػػػيت  كالمعركفػػػػػػػػة أي ػػػػػػػػي ديسػػػػػػػػـ ا ترػػػػػػػػيؼ المعرفػػػػػػػػة فػػػػػػػػي  كالػػػػػػػػد البيينػػػػػػػػيت 
.(Priyanka,2019,p3) 
بيػدؼ الدحػث  ىي النريط الذ  يبـك ديستخراج المعلكميت المتكاجدة في كمييت كب رة مػف البيينػيتل -

 (Nages,2019,p1).لف أنميط معرفية كا تريؼ الحبي   الختية الكاردة في  كالد البيينيت 
ىي لملية تحل ا البيينيت لتحد د الع  يت التي لـ ت ترػتيي التحلػي ت السػيدبة مػف  بػا. كمػي أنيػي   -

  ( Dabashri,2019,p2).تحل ا البيينيت   يمة ل  يت كتحد د أنميط
البيينػػػيت المتكاجػػػدة فػػػي  كالػػػد البيينػػػيت ديسػػػتخداـ اادكات التػػػي تدحػػػث لػػػف االتجيىػػػيت أك تحل ػػػا   -

البيينػيت التػػي ال معنػى ليػػيل كاسػػتخراج معلكمػيت  ػػمنيةل لػـ ت ػػف معركفػػة سػيدبيل كيمكػػف أف ت ػػكف 
  (Gill.2012,p8).مت دة

  بػ ف ااسػيل ب مػف لملية استخراج أنميط معرفية مف مجمكلػيت البيينػيت ال ب ػرة مػف خػ ؿ الجمػ  -
 (Gary2018,p1). ا حألي ات كالذكي  االألطنيلي م  إدارة  كالد البيينيت

لملية ا تريؼ المعرفة في  كالد البيينيت لف طر   تحد د اانميط كاالتجيىيت في البيينيت التػي   -
 أك التحل ػػا التسلسػػلي Classification تػػـ جمعيػػي ديسػػتخداـ طػػرؽ مختلتػػة مثػػا : التألػػن ت

Sequential  analysis  ) أك العنبدة مالتجمي clustering  أك  كالد االرتديط Association 
Rule.   .(Smet 2018,p32) 

بأنو " عممية تحمل فى مف خ ؿ التعر تيت السيدبة يمكف أف يعرؼ الديحث التنب ب فى البيينيت 
معمومـات ذات فائـدة ود لـة طياتيا الكثير من التكنولوجيا الحديثة و التـى تسـتخدم لمح ـول عمـى 

عمى درجة كبيرة مـن األىميـة مـن خـحل أحجـام ىائمـة مـن البيانـات ال ـخمة المخزنـة فـى مخـازن 
ومستودعات البيانات ، والتى تعمـل عمـى إيجـاد واسـتخحص أنمـاد جديـدة مـن العحقـات بينيـا مـن 

 "  أجل الو ول الى نتائج ىادفة تخدم القرارات المستقبمية لمتخذى القرار
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 العوامل المحركة لمتنقيب ف  البيانات -7/1/2
ل  0202مالرػحيدة : يمكف تبسيـ العكاما المحركة للتنب ب في البيينيت الى  سػم ف ر يسػ  ف ىمػي:

  ( Gill 2009,p1-2( م  Smet 2018 ,35( م 041ص 

 العوامل المتعمقة بجانب العرض: أىميا
ت نكلكجيػػي تخػػز ف البيينػػيت كمعيلجتيػػي ل كانختػػيض تػػأث رات تطػػكرات ت نكلكجيػػي المعلكمػػيت خيألػػة   -

 ت يل ت االتأليالت االل تركنية ممي يسر الكألكؿ الى  كالد البيينيت.
ظيكر أسيل ب تحل ا جد دة مف أبرزىي الردكيت العألبيةل نظـ الخكارزمييت الكراثيةل رجرة البرار   -

 ك كالد االستبرا .
رز ىػػذه ااسػػيل ب تلػػؾ المتعلبػػة دمسػػتكدليت البيينػػيت التطػػكر اليي ػػا فػػي أسػػيل ب التخػػز ف كمػػف أبػػ  -

(Data Warehouse) .كأسكا يي 

 العوامل المتعمقة بجانب الطمب: ومنيا
تنيمي الحيجة الى نتي   تحل لية سر عة مف طرؼ المؤسسػيت المنيفسػة الرػد دة كالتغ ػرات السػر عة   -

 في ب  ة العما.
المد ر ف االلتميد للى أنتسيـ في الحألػكؿ للػى  انحسير التنظيـ اليرمي ح ث أألد  لزامي للى  -

 احتييجيتيـ مف المعلكميت التحل ليةل دعدمي انحسر دكر محللي الدلـ الذ ف كينكا يعتمدكف لل يـ.
ازدىػػير حركػػة التػػأل ت كالنرػػر خيألػػة فػػي مجػػيؿ ت نكلكجيػػي المعلكمػػيت كا نترنػػت ككػػا مػػي  ػػرتدط   -

 دعألر اال تأليد الر مي.

 أنواع نماذج التنقيب فى البيانات -7/1/3
  -ىمي :نميذج التنب ب في البيينيت نكليف 

كىك النمكذج الذه يستخدـ النتي   المعركفة المسػتندطة  :Predictive Modelالنموذج التنبؤى  -أ 
مف البيينيت المختلتة اجا التنبؤ دبيـ الحبة للبيينيت ك ت مف ىذا النمكذج أرير أدكات التنب ب 

 classification & Regression Treesينيت كالتى ترما التألػن ت كأرػجير االنحػدار فى البي
كالطرؽ المعتمدة للى التراغ المتره كا سبيط مف منيط  البرار م مثا تحل ا التمي ز ( كالرػدكيت 

كيعػد ( ل  Wang ,2006,p13 العألبية لمسيحيت البرار غ ر الخطى كالخكارزمييت الج نية .م
النمكذج التنبػؤه حلبػة الكألػا بػ ف مػي ىػك معػركؼ كمػي ىػك غ ػر معػركؼ فتتندػأ دحػدث المسػتببا 
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كدالػػة لمػػي ىػػك معػػركؼ انف ل كتبنػػى ديسػػتخداـ أمثلػػة المي ػػى لحػػدث فػػى المسػػتببا كت ػػكف أ ثػػر 
 ( Lehman,2011,p7فيللية لندمي تعتمد للى مبيد ر كب رة مف البيينيت النبية كالمكثبة . م 

كىػك النمػكذج  (  050ل ص0201مأبػك التتػكح  -:Descriptive Model موذج الو فى الن -ب 
الػػذه يعػػرؼ اانمػػيط كالع  ػػيت فػػى البيينػػيت كللػػى العكػػس مػػف النمػػكذج التنبػػؤه فػػيف النمػػكذج 
الكألتى يستخدـ كطر بة ال تريؼ خألي ص البيينيت التى تتـ دراستيي كليس للتنبػؤ بخألػي ص 

 ف: جد دة ل ك نبسـ إلى ألنت 
 نميذج العنبدة التي تسم  بتجمي  اافرادل كااحداثل آك المنتجيت في لني  دل  -
 كنميذج االرتديط التي تسم  بتحد د الع  يت ب نيـ.  -

 وىناك عدة أدوات لمتنقيب ف  البيانات، نذكر أىميا:
 ( Sayed,2011,p589م: (Summarization)التمخيص   -

البيينػػػيت ال ب ػػػرة إلػػػى مبػػػي يس مػػػكجزةل تػػػكفر كألػػػتي ليمػػػي يرػػػ ر التلخػػػيص إلػػػى أسػػػيل ب تتت ػػػت كتػػػا 
 .  للمتغ رات ك ل  يتيي

 )  Mohammad et al ,2011,p141: م  (Classification)الت نيف  -
 تمثا التألن ت في تتس ر أك التنبؤ بخيألية فرد مي مف خػ ؿ خألػي ص أخػره. ىػذه الخيألػية ىػي 

 . لمكمي كيتية
 (  Yanan ,2009,p18: م (Prediction) التنبؤ  -

يردو التنبؤ التألن ت أك التبػد رل مػي لػدا أف البيينػيت تألػنت للػى أسػيس التنبػؤ دسػلككيي المسػتببلي 
 .  ح ث أف المتغ ر التيد  المتندأ دو ىك متغ ر كمي.  أك تبد ر  يمتيي المستببلية

 ( Jiang,2006, p21 ):  (Clustering)العنقدة أو التجزئة  -
تنظيـ البيينيت فى أألػنيؼ ل ح ػث  ػتـ تبسػيـ البيينػيت الػى مجمكلػة مػف ااألػنيؼ يبألد بيي لملية 

التمػػػػيدار للػػػػى ارػػػػترا يي ديلألػػػػتيت المترػػػػيبية ل كالعنبػػػػدة ىػػػػى تبسػػػػيـ غ ػػػػر مكجػػػػو للبيينػػػػيت كتسػػػػيلد 
 المستخدـ للى فيـ الترك ب الطبيعى لمجمكلة مف البيينيت .

 (Bolshavoka,et al ,2005,p45) : (Rule Analysis)قاعدة ا رتباد  -
 : (Change and deviation detection)الكشف عن التغيرات أو ا نحرافات   -
 (Sim,2006,p11م (Sequential Analysisالتحميل التسمسمى    -
 
 



 اللوجستى كأحد أساليب التنقيب......... نحدارستخدام اإلإأثر                                العظيم اجلبلىوليد مسري عبد د/ 

11 

 

 : مراحل عممية التنقيب ف  البيانات  7/1/4
    (Sim,2006,p11م  -يمكػػف تلخػػيص مراحػػا ك خطػػكات لمليػػة التنب ػػب فػػي البيينػػيت كمػػي  لػػي:

 (Gill2009,57م (212ل ص 0202ملبد هللا ل  (154ل ص0202أبك التتكح  

  (Business Understanding)فيم طبيعة األعمال  .1
 أه فيـ المري ا التى تكاجيي االميؿ ل كالعما للى كجكد أليغة محدد اىداؼ االميؿ .

   (Data Understanding) فيم البيانات .2
   (Model Building and Validation)و ثبوتيا  ياغة نماذج الحل .2
  (Evaluation and Interpretation)التقييم و تعميل نتائج النموذج .2
  (Model Deployment)نشر وتوزيع النموذج .1

 مراحم و خطىاد عمهيخ انتىقيت في انجيبوبد
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 ( مراحل وخطوات عممية التنقيب فى البيانات1الشكل  
 )اىَصذس : ٍِ إعذاد اىبادث (

 فهم طجيعخ األعمبل

 وتىزيع انىمىرجوشر 

 فهم انجيبوبد

 تهيئخ انجيبوبد

 صيبغخ ومبرج انحم وثجىتهب

 انتقييم وتعهيم وتبئح انىمىرج

 اىخذييو االسخششادٌ جىدة اىبياّاث وحذقيقها حىصيف اىبياّاث حجَيع اىبياّاث

 اىبياّاث حصَيٌ وحْسيق حناٍو اىبياّاث صياغت اىَخغيشاث وحذىييها االخخياس



 اللوجستى كأحد أساليب التنقيب......... نحدارستخدام اإلإأثر                                العظيم اجلبلىوليد مسري عبد د/ 

11 

 

 (,Barry&Linoff,2004 7( م Martin,2009,p18م  : تحديات التنقيب فى البيانات7/1/5
التػي نستطي  البكؿ إف مجيؿ التنب ب فى البيينيت ىك مجيؿ دحثي حي ملئ ديلمسيىميت العلميػة 

ُتبػػدـ حلػػكالر للتحػػدييت كالمرػػي ا فػػي ىػػذا المجػػيؿل ككمػػي فػػي أ  مجػػيؿ للمػػي كدحثػػيل  كجػػد تحػػدييت 
 :ديرزة تكاجو تنب ب البيينيت تتمثا في

   :(Scalability) قابمية التوسع  -
   :(High Dimensionality) الخ ائص الكثيرة  -
   :(Heterogeneous Data) البيانات الغير متجانسة والمعقدة  -
   :(Data Quality) جودة البيانات  -
   :(Data Distribution) انتشار البيانات ف  أماكن متعددة  -
   :(Privacy Preservation) الحفاظ عمى خ و ية البيانات  -

 دور التنقيب فى البيانات فى مجال المحاسبة والمراجعة  :7/1/6
 : مجال المحاسبة 7/1/6/1

يمكػػػف اسػػػتخداـ التنب ػػػب فػػػى البيينػػػيت فػػػى مجػػػيالت المحيسػػػدة فػػػى الرػػػركيت كالمؤسسػػػيت الميليػػػة 
كال ػػػػرا ب كالجيػػػػيت الحككميػػػػة كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػ ؿ اسػػػػتخداـ نمػػػػيذج لل رػػػػت لػػػػف أنمػػػػيط مع نػػػػة فػػػػى 
المجػػػػيالت المحيسػػػػبية كا ترػػػػيؼ المخيلتػػػػيت كالمميرسػػػػيت غ ػػػػر السػػػػليمة كالمعػػػػيم ت المرػػػػككؾ ف يػػػػي 

كغسػػ ا اامػػكاؿ ل كتسػػتطي  تطبيبػػيت التنب ػػب فػػى البيينػػيت كأدكات معيلجػػة البيينػػيت كالغػػش المحتمػػا 
التحب  مف جكدة كس مة البيينيت ل دمي فى ذلؾ البيينػيت الني ألػة كدفػيتر ااسػتيذ كالب ػكد المحيسػبية 
المتعلبػػة دػػيلمكرد ف ل فتحد ػػد مثػػا ىػػذه العنيألػػر يمكػػف أف  ػػؤده الػػى تألػػحي  التحر تػػيت سػػكا  فػػى 

-Rostami et al .2011,pp211)تسػع ر أك معيلجػة الػكفرات أك فػى تختػيض ازدكاجيػة الػدف   ال
212)  . 

ل يلية لند إجرا  المراجعػة الميليػةيعتبر التنب ب فى البيينيت ميمير ليس فبط لمتيدعة المعيم ت الم
يمكنيػي إنتػيج  ػكا ـ كل ف أي ير لبدرتو للػى إجػرا  اختدػير رػيما للػنظـ كالر يدػة للتأ ػد مػف أف الرػركة 

ميليػػػة ج ػػػدة ل فبػػػد أدت الز ػػػيدة فػػػى المعلكمػػػيت المحيسػػػبية المتيحػػػة لبػػػر االنترنػػػت الػػػى ز ػػػيدة أىميػػػة 
التنب ب فى البيينػيت فػى تأ  ػد  ػدرة المسػتخدم ف السػترجيع المعلكمػيت المحيسػبية دمسػتكه لػيلى مػف 

المعلكمػػيت المحيسػػبية لتلعػػب دكرار الد ػػة كااللتميديػػة ل ح ػػث يعظػػـ التنب ػػب فػػى البيينػػيت طي ػػيت نظػػـ 
فى تجمي  بيينيت المعيم ت الميلية دكتي ة كتكف ر معلكميت متخذه البرارل كبذلؾ  ؤده التنب ب فػى 
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-Abdالبيينػيت الػػى ز ػػيدة البػدرة للػػى تبػػد ر اادا  المػيلى كيسػػيا ميمػػة التنبػؤ دػػيلمتغ رات الميليػػة م 
Rahman et al ,2011,p65 . ) 

 ل المراجعة : مجا7/1/6/2
لبػػد فر ػػت رػػدة المنيفسػػة كالمتغ ػػرات ا  ليميػػة كالعيلميػػة للػػى الرػػركيت تحػػػدييت كب ػػرة كتغ ػػرات 
معبػػػدة اامػػػر الػػػذ  اسػػػتدلى  ػػػركرة الترك ػػػز للػػػى أىميػػػة ا دراؾ السػػػػليـ ليػػػذه التحػػػدييت كالتبػػػد ر 

التحػػدييتل مػػف  الألػػحي  كالػػكا عي لتػػرص التعيمػػا معيػػي ل كػػذلؾ الت  ػػت كاالسػػتجيدة لمعطيػػيت ىػػذه
خ ؿ العما للى تبني ااسيل ب كالتبنييت ا دار ة الحد ثةل كذلؾ فػي محيكلػة لمكاجيػة كمكا دػة ىػذه 
التغ ػػراتل كديلتػػيلي الحتػػيا للػػى اسػػتمرارىي كدبي ىػػي كنمكىػػيل كمػػي أسػػيـ التنػػيفس ال ب ػػر بػػ ف الرػػركيت 

 . دالة البكا ـ الميلية للرركيتفي ز يدة ال غكط للى المراج  الخيرجي للتأث ر للى رأيو حكؿ ل

 Professional Opinionتعر ت الحكـ المينى  022ك د جي  فى معيير المراجعة الدكلى ر ـ
دأنػو تكظ ػت التػػدر ب كالمعرفػة كالخبػرة ذات الع  ػػة  ػمف السػييؽ المنألػػكص لليػو دمكجػب معػػي  ر 

حػػػػكؿ إجػػػػرا ات سػػػػ ر العمػػػػا المراجعػػػة كالمحيسػػػػدة كالسػػػػلكؾ ااخ  ػػػػى لنػػػػد ألػػػػن   ػػػػرارات مدركسػػػػة 
 المنيسدة فى ظركؼ لملية المراجعة .

ت  النيي ي لعملية المراجعة ككس لة االتأليؿ بػ ف ا دارات المختلتػة ل نكيعد تبر ر المراج  ىك الم
ككذلؾ ب ف المنظمة كالعيلـ الخيرجي ل كير ر إلى استيتي  المراجػ  ل يفة إجػرا ات المراجعػة كالتحبػ  

أىداؼ المراجعة كانو أألد  لديػة تأ  ػػد  ػك  دػيف البػكا ـ الميليػة كالم حظػيت المرفبػة  مف أنو استكفى
بيي كالتػي ألدتيي ا دارة ل ح ػث يبػـك المراجػ  بتكألػ ا المعلكمػيت للػى رػكا تبر ػر مب نػي فيػو نطػيؽ 

التأ ػد مػف مييـ المراجعة التي  يـ بيػي كحدكدىي كنتي جيي ككذلؾ  جب أف ير ر فػي تبر ػره إلػى درجػو 
دػػأف  00التبػرة ر ػـ  022  ألػدؽ كلدالػة البػكا ـ الميليػة فكمػي كرد فػػى معيػير المراجعػة المألػره ر ػـ

يبػػـك مرا ػػب الحسػػيديت ديلحألػػكؿ للػػى أدلػػة المراجعػػة كتب يميػػي للحألػػكؿ للػػى درجػػة التأ ػػد المنيسػػدة 
الييمػػة طدبػػير  طػػير بخألػػكص مػػي إذا كينػػت البػػكا ـ الميليػػة ُتعبػػر دعدالػػة كك ػػكح فػػى جم ػػػ  جكانبيػػػي 

إلػػداد التبػػير ر الميليػػة ل كيغتػػرؼ متيػػـك درجػػة التأ ػػد المنيسػػدة برمكين ػػػة كجػػكد خطػػر  تمثػػا فػػى  يػػيـ 
المرا ػػب بربػػػدا  رأه مراجعػػػة غ ػػػر م  ػػػـ لنػػػدمي ُتحػػػرؼ البػػػػكا ـ الميليػػػة تحر تػػػير ىيمػػػير كمػػػؤثرار   بخطػػػر 

اة تحل لية متطكرة المراج  فى التحبػ  مف جكدة كُتسيلد أسيل ب التنب ب فى البيينيت كأد . " المراجعة
كسػػػ مة البيينػػػيت ل كتألػػػحي  ااخطػػػي  كال رػػػت لػػػف الغػػػش ل كُتعػػػد البػػػػدرة للػػػػى االنتتػػػيع دأسػػػيل ب 
التنب ػػب فػػػى البيينػػػيت معيػػػير ىػػػيـ ل كلػػو أثػػػر كب ػػػر فػػػى تحب ػػػ  م ػػػزة تنيفسػػػػية للرػػػركة التػػػى تسػػػتخدمو 
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(Kirkos, E. et al., 2007, Sharma & Panigrahi, 2012) تبنيػة التنب ػب فػى  تعتبػرل كمػي
البيينيت مف التبنييت التيُ تمكف مراجعى الحسيديت مف التحب  مػف نظػيـ الر يدػة الداخليػةل كالكألػكؿ 
نتيجية ليليةل ديستخداـ مم ػزات ت نكلكجيػي المعلكمػيت  للسج تل كالحألكؿ للى المعلكميت دكتي ة كا 

ة ال دكية ل  كمي تسػيلد المراجػ   فػي تنت ػذ إجػرا ات دعػض لمليػيت غ ر المتكافرة في كسي ا المراجع
 ( ICAI,2016( م  Oyedokun, 2015م -المراجعة  منيي :

 .استرجيع البيينيت  -
 .التُحب  مف نظيـ الر يدة الداخلية  -
 .تسيلد للى إنجيز لملية المراجعة كتحل ا البيينيت دكتي ة كفيللية  -
 .أللى درجيت الجكدة كالد ة في البيينيتتكفر الك ت م  المحيفظة للى   -
لػػت الحيجػػة   - د  تحل ػا البيينػػيت كا لػػداد التبػير ر ديسػػتخداـ بػػرام   ييسػيةل كالتعػػد ا للػػى البيينػيت إذا  

 لذلؾ مستبد ر دأ ا جيد .
تسػػيلد المراجػػ  للػػى ك ػػ  خطػػة المراجعػػة درػػكا مدكػػر ممػػي يسػػيـ  بتحل ػػا البيينػػيت ااكليػػة فػػي   -

 .ك ت مدكر
 .ر تتيأل ا الألتبيت كاارألدة ك تحد د أكجو الت يرب كالتبلديت ال ب رةاختدي  -
 .االختدير العيـ ف   لف اختدير نظيـ الر يدة كمي  ـك دأخذ ل نيت الستخراج البيينيت كاختديرىي  -
 .العما للى إليدة إجرا  العملييت الحسيبية للتأ د مف د ة النظـ المحيسبية  -
 .كالمعيم ت المتبكدة بيدؼ كرت لملييت الت لب كاالحتييؿتحد د المعيم ت المت ررة   -
اختدػػير البيينػػيت: يسػػتند ىػػذا ااسػػلكب إلػػى  يػػيـ المػػد   برنرػػي  المػػدخ ت التػػى تعػػيل  دطلػػب مػػف   -

 العم ا .
اختدػػير المنرػػأة المت يمػػا:  ػػتـ فػػي ىػػذه التبنيػػة مبيرنػػة البيينػػيت المتك عػػة مػػ  البيينػػيت النيتجػػة مػػف   -

 .المحي ية
لمحي ية المتكاز ػة: تعتمػد ىػذه التبنيػة للػى البيينػيت التػي  ػيـ العم ػا دمعيلجتيػيل ُكتبػيرف ديلبيينػيت ا  -

 .التعلية التي  يـ المراج   ديستخداميي
ح ث يبـك المراج  برألد المعيم ت كالتأ د مف اسػتيتي يي لمعػي  ر مع نػةل  :مرا دة لملية المراجعة  -

ددةل أك غ ر ليديةل أك ذات مخيطر ليليةكغيلدير ت كف ىذه المعيم ت ُ   .مح 
أخػػذ العن نػػيت: فيػػي تسػػيلد للػػى أخػػذ الع نػػيت دألػػكرة إحألػػي ية لرػػكا يةل كديلتػػيلي ت ػػكف الع نػػيت   -

 أ ثر د ة ممي  كفر الك ت كالمجيكد .
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دارتيػػي كلزليػػي تلبي يػػيل ديسػػتخداـ بػػرام  إدار   - ة إدارة الملتػػيت: ح ػػث  ػػتـ تجميػػ  الملتػػيت كمبيرنتيػػي كا 
نجيز التعدي ت للى التبير ر دركا أسيا  .الملتيت المحكسدة كالمببكلة كا 

بػػ  مػػف سػػ مة كيمػػا مجتمػػ  الدراسػػة  ػػتمكف المراجػػ  مػػف إألػػدار تبػػير ر   - إلػػداد التبػػير ر: دعػػد التح 
 مكثك ة كللى درجة مف النزاىة .

فى حا مري ا  (Kirkos, 2007كتظير أىمية أسيل ب التنب ب فى البيينيت كمي أك حت دراسةم
التألػػن ت كالتنبػػؤ كمػػي أنيػػي ُتسػػيا لمليػػة إتخػػيذ البػػرار فيػػى ُتسػػيلد فػػى حػػا مرػػي ا التألػػن ت المػػيلى 
مثػػا إفػػ س الرػػركة كتبػػد ر خطػػر اال تمػػيف كاازمػػيت الميليػػة ل كالتنبػػؤ دػػأدا  الرػػركة ل كمػػي أسػػتخدـ 

ـ الميليػة للػى أسػيس ( الخكارزميػيت الج نيػة ال ترػيؼ الغػػش فػى البػكا Hoogs, et al., 2007م
نبػػيط االنحػػراؼ ديلتديرىػػي مبػػي يس لكألػػت السػػػلكؾ المػػػيلى للرػػركة ل ح ػػث كجػػدت الدراسػػة أف نبػػيط 
االنحػػراؼ االسػػتثني ية ُتعػػػد مبػػػي يس ذات  يمػػػة لكألػػت السػػلكؾ المػػيلى للرػػركة كأف تحل ػػا ىػػذه النبػػيط 

 . مام  مركر الك ت يمثا طر بة فعيلػة ال تريؼ سلكؾ االحتييؿ المحت

مده فعيلية إستخداـ أسيل ب التنب ب لف البيينيت  Kirkos, et al., 2007)ك د تنيكلت دراسة م
فى ال رت لػف الغػش أك التػدليس فػى البػكا ـ الميليػة التػى ُتألػدرىي الرػركيت ك ػد إسػتخدمت الدراسػة 

لتبػيد دػي زف دعض أسيل ب التنب ب لف البيينيت كىى رػجرة البػرارات كالرػدكيت العألػبية ل كرػدكة ا 
 كمف خ ؿ النسب الميلية المستخرجة مػف البكا ـ الميلية تـ تحد د الغش فى البكا ـ الميلية

كللػػى الجينػػب العملػػى فرنػػو مػػف المتتػػ  لليػػو أ يديميػػير كمين ػػػير أف سػػػ مة الػػػرأه المينػػى لمرا ػػب 
كمي يسيلد الحكـ المينى الحسيديت ُتعد مف أحد المؤررات الييمة الدالة للى جكدة لملية المراجعةل 

لمرا ب الحسيديت للى تحب   لدة أىػداؼ فرل ػة للمراجعػة الخيرجية كالتى مػف أىميػي دلػـ مألػدا ية 
البػكا ـ الميليػة ل كمػف ثػـ تت ػػ  أىميػة الدحػث فػى اادكات الحد ثػة التػػى ُتمكػف مرا ػب الحسػيديت مػػف 

ك أحػػد أىػػـ ىػػذه اادكات الحد ثػػة ىػػى  الكألػػكؿ إلػػى رأه سػػليـ درػػأف ألػػدؽ كلدالػػة البػػكا ـ الميليػػة ل
( أف ىنػػػػيؾ تػػػػأث ر لتطب ػػػػ  الرػػػػدكيت  0200الرػػػػدكيت العألػػػػبية ل ح ػػػػث أك ػػػػحت دراسػػػػة مجمعػػػػة: 

العألبية الألنيلية  ليس فى تحد ػد ااخطػي  الجكىر ػة فحسػب بػا فػى تحسػ ف البػرار ال حػ  كالػذه 
 .  رتدط بتخطيط كأدا  لملية المراجعة دكتي ة كفيللية

حث انو دسبب  درة التنب ب لف البيينيت في مجيؿ التألن ت كالتنبؤ كا تريؼ الع  ػيت ك ره الدي
بػػػ ف البيينػػػيت كغ رىػػػي مػػػف المزايػػػي فينػػػو يمكػػػف اسػػػتخداـ التنب ػػػب لػػػف البيينػػػيت فػػػي المحيسػػػدة كتػػػد    

 الحسيديت في المجيالت التيلية: 
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لػػػف  102المراجعػػػة ر ػػػـ  : لمليػػػة تػػػد    الحسػػػيديت فمػػػث  ت ػػػمف معيػػػير الجـــرافات التحميميـــة -أ 
( الألػػػيدر لػػػف المعيػػػد االمر كػػػي SAS 56ا جػػػرا ات التحل ليػػػة ك معيػػػير مراجعػػػة الحسػػػيديت م

لمبألػػكد دػػي جرا ات التحل ليػػة دأنيػػي النسػػب كالمؤرػػرات الميمػػة كمػػف اللمحيسػػب ف البػػينكن ف تحد ػػد 
ااخػػػػره ذات  ػػػمنيي نتػػػػي   الدحػػػث للتبلدػػػػيت كالع  ػػػيت التػػػػي ت ػػػكف متعير ػػػػة مػػػ  المعلكمػػػػيت 

الع  ػػة اك تلػػؾ التػػي تنحػػرؼ لػػف المدػػيلا المتندػػأ بيػػي. كأ ػػدا أف ا جػػرا ات التحل ليػػة ترػػكا جػػز ا 
ىيمي مف لمليو مراجعة الحسيديت كتتػراكح ا جػرا ات التحل ليػة بػ ف المبيرنػيت الدسػيطة كاسػتخداـ 

كالتر ػػية ااسيسػػية النمػػيذج المعبػػدة التػػي تنطػػك  للػػى العد ػػد مػػف الع  ػػيت كلنيألػػر البيينػػيت. 
التػػي يبػػـك لل يػػي تطب ػػ  ا جػػرا ات التحل ليػػة ىػػي أف الع  ػػيت المعبكلػػة بػػ ف البيينػػيت  ػػد تت ػػي 
إلػػى العكػػس. ك ت ػػػ  جليػػة التكافػػػ  بػػ ف جػػػكىر لمليػػة التنب ػػػب فػػى البيينػػػيت كمجػػيؿ ا جػػػرا ات 

 التحل لية في مينة تد    الحسيديت .
طر المراجعػة يعػد مػف االتجيىػيت الحد ثػة فػي مراجعػة : أف تبني متيـك ختحديد خطر المراجعة -ب 

الحسيديتل الذ   ؤكد للى  ركرة تحب ػ  ااىػداؼ ا سػترات جية للمنظمػة كفػي ىػذا الػني   ػتتيـ 
مراج   الحسيديت ااىداؼ ا سترات جية كيمكف ادكات التنب ب فػى البيينػيت أف تيسػر ىػذا الػني  

 . (  Calderon Cheh :2012:p203لمخيطر م الجد د لمراجعة الحسيديت البي ـ للي ا
: أف معظـ معي  ر المراجعة  تره اف مف مييـ مراج  الحسيديت أف يتأل  التنبؤ بفشل الشركات -ج 

لػػف التنبػػؤ دترػػا الرػػركيت أف تػػكفرت لديػػو مؤرػػرات لػػذلؾ كديلتأ  ػػد يمكػػف االسػػتتيدة مػػف أدكات 
 التنب ب فى البيينيت في التكألا الى ىكذا مؤررات. 

: يرػكا ال رػت لػف الغػش كاالحتيػيؿ مجػيؿ ميػـ يمكػف أف تسػتخدـ كشف عن الغش وا حتيـالال -د 
في أدكات التنب ػب فػى البيينػيت اذ يرػما الغػش كاالحتيػيؿ سػر و ااألػكؿ ف ػ  لػف أ  محيكلػة 
ممحيكالت(  ختي  السر ة كفي ح ف أف السر ة الميدية لألألكؿ  تـ ال رت لنيي ليده مف خ ؿ 

المكازنة الركت نيةل فيف فعا ا ختي  ىك الذ  يم ز االحتييؿ لػف السػر ة العيديػة أنرطة التحص ك 
كدسبب إختي  السر ة مف المػرج  أف  رت ػب مرت ػب الجر مػة نتػس الجػرا ـ مػرارا كت ػرار ل كىنػيؾ 
أنػػػكاع مختلتػػػة مػػػف االحتيػػػيؿ بػػػد ا مػػػف االحتيػػػيؿ ديلرلييػػػة الألػػػحية ل كاالحتيػػػيؿ دػػػيلرىف العبػػػير ل 

ديلتبػػد رات المحيسػػػبية ديال ػػيفة إلػػػى ت ػػخيـ ا  ػػراداتل كتختػػػيض النتبػػيت الحككميػػػة كالت لػػب 
ف ػػ  لػػف االحتيػػيؿ فػػي الم زانيػػة الػػذ   يػػدؼ إلػػى إظيػػير د ػػكف كالتزامػػيت ا ػػا مػػف االلتزامػػيت 
التعلية للرػركة. كىكػذا يمكػف اسػتخداـ التنب ػب لػف البيينػيت فػي ال رػت لػف أنػكاع االحتيػيؿ انػو 

دحػػػث لػػػف االتجيىػػػيت كاانمػػػيط فػػػي البيينػػػيت المحيسػػػبية التػػػي ت رػػػت لػػػف الغػػػشل  يػػػدؼ الػػػى ال
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كيمكف للمنظميت أف تعتمد الخطكات انتية لند استخداـ احد أدكات التنب ب فى البيينيت لل رت 
 ( 01:ص 0205م أبك الخ ر : -لف الغش كاالحتييؿ:

 جم  كفيـ البيينيت .  -
 للخكارزمييتفرز كتبك ب البيينيت كالتح  ر   -
 تألميـ النمكذج  -
 تب يـ النتي   .  -
 اختيير أدكات التنب ب لف البيينيت لل رت لف الغش كاالحتييؿ المحيسبي.  -

يمكػف اسػتخداـ ال ث ػر مػف أدكات النب ػب فػى البيينػيت فػي مجػيؿ المحيسػدة  المحاسبة الق ائية: -ىـ
تسػػتخدـ لل رػت لػف لمليػيت الغػػش  الب ػي ية  جػرا  مجمكلػة متنكلػة مػػف التحلػي ت التػي كث ػرا مػي

في الررا . فعلى سب ا المثيؿل يمكف استخداـ أدكات التنب ػب لػف البيينػيت لل رػت لػف أنمػيط أكامػر 
الرػػرا  التػػػي تك ػػػ  فبػػػط تحػػت حػػػدكد ك ػػػكادط الرػػػرا ل ككػػذلؾ فػػػركؽ ااسػػػعير للمنتجػػػيت المتميثلػػػة 

الخيألػة دػيلمخزكف أك اللػكاـز ديل ميػيت كالمتريبيةل ديال يفة إلى ذلؾ يمكف مبيرنو كميػيت الطلدػيت 
المطلكدػػة فػػي التتػػرات السػػيدبة كتحل ليػػي مػػف  بػػا الدػػي ع فل كتب يميػػي مبيرنػػة ديلز ػػيدات أك النبألػػيف فػػي 
المبيعػػػيتل كيمكػػػف أي ػػػي النظػػػر فػػػي اتجيىػػػيت ااسػػػعيرل دمػػػي فػػػي ذلػػػؾ المبيرنػػػيت التير خيػػػة الحيليػػػة 

 فترات فأللية أك سنكية . كالتركؽ السعر ة العيلية االنختيض للي مد 
: يمكػف اسػتخداـ أدكات التنب ػب لػف البيينػيت فػي تررػ د ترشيد قرار اختيار المشاريع ا ستثمارية - و

:ص  0205م رامػػػك : -البػػػرارات كمنيػػػي  ػػػرار اختيػػػير المرػػػير   االسػػػتثمير ة كذلػػػؾ لألسػػػديب انتيػػػة :
123  ) 
الختيػػير المرػػير   التػػي يمكػػف تنت ػػذىي كذلػػؾ اف إلػػداد دراسػػيت الجػػدكه اال تألػػيدية ال يعػػد كيفيػػة   -

لكجػػكد معػػي  ر أخػػره تسػػتكجب أخػػذىي بنظػػر العنييػػة لػػف اختيػػير تلػػؾ المرػػير   مػػف  بػػا الجيػػػيت 
 الترر عية اك المس كلة لف اتخيذ اختيير المرير   االستثمير ة.

يػير المرػير   ظيكر ال ث ر مف العكاما اننية لـ ت ف مكجكدة سيدبي أألدحت لكاما مؤثرة فػي اخت  -
 منيي لكاما ب  ية كاجتميلية ف   لف العكاما السييسية كاال تأليدية.

اف اجتييز المرير   الختديرات المكازنة الرأسػميلية  جعليػي جميعيػي مجديػة ل سػتثمير إال أف لمليػة   -
 االختيير ب ف تلؾ المرير    جعا لملية االختيير لملية ألعدة جدأ لكجكد متغ رات لد دة.

كد ال ث ر مف البدا ا تألل  أف ت كف مرير   اسػتثمير ة ف ػ  لػف كجػكد العد ػد مػف المرػير   كج  -
 التي  تطلب تنت ذىي كالتي تزداد ديستمرار نت جة النمك السكيني.
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 كفى  ك  الكر ة المبدمة مف مجلس معي  ر المراجعة كالتكك د الدكلى التى جي ت دعنكاف 
Exploring the Growing Use of Technology in the Audit with a Focus 

on Data Analytics 

است رػػيؼ االسػػتخداـ المتزا ػػد للت نكلكجيػػي فػػى لمليػػة المراجعػػة دػػيلترك ز للػػى تحلػػي ت البيينػػيت 
كالتنب ػب فػػى البيينػػيت ممػي سػػيككف لػػو أ بػػر ااثػر للػػى كتػػي ة كفعيليػػة لمليػة المراجعػػة دسػػبب  ػػعت 

ف إسػػػتخداـ البػػػرارات ال حبػػػة لعمليػػػة تحد ػػػد التحر تػػػيت الجكىر ػػػػة فػػػى البيينػػػيت الميليػػػة ل كالنيتجػػػة لػػػ
 ي  للػى ا جػرا ات التحل ليػة كفػى ظػا الحكػـ كالحػذر المينػى بنالع نيت كمستكييت ااىمية النسبية 

(ل  كللى الرغـ مف أىمية التنب ب فى البيينيت فى مجػيؿ المحيسػدة Pusputa     et     al :2017:p25.م
 ترػيؼ الغػش ح ػث يعػد سػ ح كالمراجعة  إال أف استخدامو ميزاؿ محػدكدار كأ تألػر اسػتخدامو للػى ا

                          ىػػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػػى كرػػػػػػػػػػػت الغػػػػػػػػػػػش كالت لػػػػػػػػػػػب كاالحتيػػػػػػػػػػػيؿ فعلػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػب ا المثػػػػػػػػػػػيؿ تنيكلػػػػػػػػػػػت دراسػػػػػػػػػػػة 
( لػػددار مػػػف تطبيبػػػيت التنب ػػػب فػػػى البيينػػػيت فػػػى المحيسػػػدة كركػػػزت الدراسػػػة Mraovic:2018:p16م

المتعلبة دمعػي  ر المحيسػدة كتكألػلت للى ا تريؼ الغش فى نظـ المعلكميت الميلية كدعض الب ييي 
الدراسػػة الػػى أف التنب ػػب فػػى البيينػػيت  ػػكفر العد ػػد مػػف المزايػػي منيػػي تػػدليـ آليػػيت الر يدػػة كمػػي يسػػيلد 

 دركا كب ر فى ا تريؼ الغش فى البيينيت الميلية  .

 )الماىية، األنواع وشرود التطبيق(أسموب ا نحدار الموجستى : 7/2
ل نحػػدار الخطػػى فػػى أنػػو ال يمكنػػو التعيمػػا مػػ  االنحػػراؼ ثنػػي ى التتػػرع  ندػػ  البألػػكر االسيسػػى 

كالت كهل كلت فى ىذا البألكر  د تـ تطك ر مجمكلة مف تبنييت االنحدار لتحل ا البيينيت تعتمد للى 
 المتغ رات ثني ية التترع أىمي نمكذج االنحدار اللكجستى .

الخطيػػػة ل ل كنػػػو يعتبػػػر اامثػػػا فػػػى تحل ػػػا يعتبػػػر نمػػػكذج االنحػػػدار اللكجسػػػتى مػػػف النمػػػيذج غ ػػػر 
مػف تحل ػا  SPSS الظكاىر ذات االحتميل ف ل كمي يعد االنحدار اللكجستى أسيا فى االستخداـ م  

التمػػي زل انػػو  ت ػػمف إجػػرا ات السػػتخراج متغ ػػرات كىميػػة  ػػركر ة تلبي يػػيرل كمػػي  تطلػػب افترا ػػيت 
أ ػػػػال كفػػػػى الحػػػػيالت التػػػػى ت ػػػػكف ف يػػػػي المتغ ػػػػرات المسػػػػتبلة ف كيػػػػة أك مػػػػز   مػػػػف المسػػػػتمر كالت ػػػػكهل 

 (Babones,2013,p568كاالنحراؼ ف كه يككف مف ال ركره استخداـ االنحدار اللكجستى . م
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 ( Babones,2013,p572  : استخدامات ا نحدار الموجستى: 7/2/1
يستخدـ فى مجػيالت كث ػرة كذلػؾ انػو يمثػا البػد ا اامثػا ل نحػدار الخطػى لنػدمي يكػكف المتغ ػر   -

التيد  كألتيير دح ث يمثا البيمة م كاحد ( ككجكد خيألية مع نة ل ب نمي تر ر البيمة م ألػتر ( الػى 
 ية ك ت كف المتغ رات المستبلة كمية أك نكلية .غييب تلؾ الخيأل

كمػػػي يمكػػػف اسػػػتخداـ االنحػػػدار اللكجسػػػتى للتم  ػػػز بػػػ ف مجمػػػكلت ف أك أ ثػػػر كبػػػد ا لتحل ػػػا الدالػػػة   -
التم ز ة لنػدمي ت ػكف ىنػيؾ دعػض المتغ ػرات المسػتبلة كألػتية أك نكليػة أك لنػدمي ت ػكف المتغ ػرات 

 ال تتد  التكز   الطبيعى . 

 ( 152، ص 2212معادلة خط ا نحدار الموجستى   كردى ، : 7/2/2
 

(Y) Log odds of the outcome = (b0) + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ………. 

- Y   0ك  2تعني المتغ ر التيد  الذ   رمز لو   
- A    تعني الثيبت كىك معيما االنحدار اللكجستى للمتغ ر التيد  لندمي ت كف  يمة المتغ ػر المسػتبا

    ألتر
- B   التغ ػر  تعني معيما االنحدار اللكجستى الذ   ك   مبدار التغ ر في المتغ ر التيد  في حيلػة

   بكحدة كاحدة للمتغ ر المستبا
- X    تعني المتغ ر المستبا الذ   ؤثر للى المتغ ر التيد  

 ( 235لص0202(م دمحم  Wallace,2008,p58مالموجستى  افترا ات ا نحدار :7/2/3
 ت كف الع نة كب رة كممثلة للسكيف جب أف   -
 المتغ رات المستبلة كالمتغ ر التيد   جب أف يككف ىنيؾ ل  ة ارتديط ب ف  -
  جب أف يككف المتغ ر التيد  ثني ى التترع .  -
 جػػػب أف يكػػػكف ىنػػػيؾ ل  ػػػة ارتدػػػيط بػػػ ف اللكغػػػيرثـ للمتغ ػػػر التػػػيد  كالمتغ ػػػر التتسػػػ ر  ذك النػػػكع   -

مػف إنرػي  متغ ػر جد ػد  ك ػ   يمػة اللكغػيرثـ للمتغ ػر التػيد  كدعػدىي  ػتـ  المسػتمر أك الترت بػي البػد
 ا تريؼ الع  ة ب ف المتغ ر ف .

  جب أف يككف االرتديط ب ف المتغ رات التتس ر ة  ع ت .  -
تلـز المتغ رات المستبلة أال ت كف متبطعة للى فتػرات ل كغ ػر مكزلػة تكز عػير طبيعيػير ل كال مرتدطػة   -

 متسيكية التدي ف  مف كا مجمكلة . خطيير ل كغ ر
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  (002-005ل ص 0200ملدنيف غينـ  : تقدير معالم نموذج ا نحدار الموجستى:7/2/4
الطر بة التى تستخدـ فى تبد ر معيلـ النمكذج اللكجستى ىى طر بة الترجي  االظـ ل كذلػؾ اف 

اسػتخداـ طر بػة المربعػيت الألػغره تدػي ف حػد الخطػأ فػى النمػكذج اللكجسػتى غ ػر ثيبػت كديلتػيلى فػيف 
التى غيلدير مي تستخدـ لتبد ر معيلـ نمكذج االنحدار الخطى تعتبر طر بة غ ر د يبة انيي  ي مة للػى 
فكػػرة ثدػػيت تدػػي ف حػػد الخطػػأ ح ػػث تت ػػمف ىػػذه الطر بػػة تألػػغ ر مجمػػكع المربعػػيت النحرافػػيت النبػػيط 

 التعلية للى خط التكف   الى أدنى حد ممكف .

 ( 014ل ص 0202م كرده  :Wald: اختبار 7/2/5
يستخدـ ىذا االختدير لمعرفة معنكية معلمة مع نة فى نمكذج االنحدار اللكجستى ح ث انو  ختبػر 

 فرض العدـ 
   H0 : Bj = 0 

  د الترض البد ا 
   H0 : Bj ≠ 0 

 كس تـ االختدير للى ا حألي ية 
   Z =   

     (    )
 

ألػحة التكز ػ   فػى حيلػة H0التى تتد   ( Bj )مبدار الخطأ المعييره للمعيلـ  S .E ( Bj )ح ث 
 إذا كينت تب  ب نيمي . H0الطبيعى كبيذا تبيرف  يمتيي الظيىرة ديلبيـ الحرجة كال نرفض 

 : مسئولية مراجع الحسابات عن كشف التحريفات الجوىرية واستمرارية المنشأة7/3
المراجعػػة تيػدؼ إلػػى تػػكف ر تأ  ػدات معبكلػػة دػػأف  " :022ـ كرد فػي معيػػير المراجعػة الػػدكلي ر ػػ

التبير ر الميلية دركا ليـ خيلية مف أ  تحر ت جكىر  متعمد أك غ ر متعمد  . فيلتأ  دات المعبكلة 
ىني ىي البرا ف كأدلة ا ثديت التي تسيلد المراج  في استنتيج لدـ كجػكد أ  تحر ػت جػكىر  متعمػد 

 ." ا ليـفي التبير ر الميلية درك

  : تعريف الـخـطـأ7/3/1
دػػأف الخطػػأ يعنػػي   تحر تػػيت غ ػػر مبألػػكدة فػػي البػػكا ـ  022أرػػير معيػػير المراجعػػة الػػدكلي ر ػػـ   -

الميليػػة ل مثػػا خطػػأ فػػي جمػػ  بيينػػيت أك معيلجتيػػيم أك فػػي تبػػد ر محيسػػبي غ ػػر ألػػحي  نػػيت  لػػف 
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المحيسػػبية المتعلبػػة ديلبيػػيس أك السػػيك أك تتسػػ ر خػػيطئ للحبػػي  م أك فػػي خطػػأ فػػي تطب ػػ  المدػػيد  
 (022ل ص 0203م حكلى  ."االلتراؼ أك التألن ت أك العرض أك ا فأليح

كمي لرؼ للى أنو تلؾ التحر تيت غ ر المتعمدة التي ال ترت ب لمدا أك بني  للى تألميـ سيب .  -
نمي تب  دسبب جيا أك لدـ دراية مكظتي  سـ المحيسدة ديلمديد  المحيسبية المتعي رؼ لل يػيم أك كا 

 (010ل ص 0204م مركاف  .دسبب التبأل ر كا ىميؿ في أدا  ألميليـ

 (020ل ص 0203م ييسر السلحيت  :أسباب ارتكاب التحريفات :7/3/1/1
 .الجيا ديلمديد  المحيسبية المتعيرؼ لل يي  -
 العيما الرخألي  كي ىميؿ كالتبأل ر مػف مػكظتي  سػـ المحيسػدةم أك  ػغط العمػام أك المكظػت  -

 ."جد د ليس لو خبرة
 .ااحكيـ الخيط ة التي أألدرىي المحيسبكف   -
 . عت الر يدة كالمتيدعة تحر تيت فنية م    -

  : تعريف الــغــش  ا حتيال(7/3/1/2
فى التبرة الحيدية لرر إلى أف الغػش ىػك   فعػا مبألػكد  022أرير معيير المراجعة الدكلي ر ـ 

كأكل ؾ المكلت ف ديلحككمة أك المكظت ف أك أطراؼ خيرجيػة.  مف  با رخص أك أ ثر مف أفراد ا دارة
ك تعل  ىذا التعا ديسػتخداـ الخػداع مػف اجػا الحألػكؿ للػى مألػلحة غ ػر ليدلػة ليسػت مػف حبػو أك 

ك ػد  ت ػمف الغػش الت لػب أك التز  ػت أك  كالػذ   نػت  لنػو تحر ػت فػي البػكا ـ الميليػة ,غ ر  ينكنية
 س ااألػػػػػػكؿ كطمػػػػػػس تػػػػػػأث رات المعػػػػػػيم ت مػػػػػػف السػػػػػػج ت تعػػػػػػد ا السػػػػػػج ت كالمسػػػػػػتندات كاخػػػػػػت

          كالمسػػػػػػتندات أك حػػػػػػذفيي ل أك تسػػػػػػج ا معػػػػػػيم ت كىميػػػػػػة ل أك سػػػػػػك  تطب ػػػػػػ  السييسػػػػػػيت المحيسػػػػػػبية 
 (010ل ص 0204مز داف: 

أف الغػػػش ىػػػك متيػػػـك  ػػػينكنى كاسػػػ  ل إال أل مراجػػػ   022ك ػػػد ب نػػػت التبػػػرة الثيلثػػػة مػػػف المعيػػػير 
ش الػػػذه  ترتػػػب لليػػػة تحر ػػػت جػػػكىره فػػػى البػػػكا ـ الميليػػػة ل كىنػػػيؾ نكلػػػيف مػػػف الحسػػػيديت  يػػػتـ دػػػيلغ

التحر تيت المتعمدة الػذه  يػتـ بيػي مراجػ  الحسػيديت : التحر تػيت النيتجػة لػف تبر ػر مػيلى مغرػكشل 
 ( 32ل ص 0201كالتحر تيت النيتجة لف سك  تخأليص ماخت س( ااألكؿ . مللى لبد البيدر 
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 الغش ا حتيال(  :  ور وأشكال 7/3/1/3
 .الت لب كالتز  ت  -
 .تعد ا السج ت كالمستندات  -
 .اخت س ااألكؿ  -
 .طمس تأث ر المعيم ت مف السج ت أك المستندات أك حذفيي  -
 .تسج ا معيم ت كىمية  -
 .سك  تطب   السييسيت المحيسبية  -

 : التحعب يشمل مفيومين أساسيين7/3/1/4
ظيػػير أدا  المرػػركع درػػكا ج ػػد كذلػػؾ لت ػػل ا الت لػػب ديلحسػػيديت بيػػدؼ تحب ػػ    - ربػػ  ألػػكر  كا 

 .كخداع مستخدمي البكا ـ الميلية
 .مجمكلة اافعيؿ التي يبـك بيي المختلس لتغطية كا عة االخت س دح ث تظير دألكرة ألحيحة  -

  242: أنواع التحريفات المق ودة وفق المعيار الدول  رقم 7/3/1/5
 (252 :ل ص 0204( مز داف:021محكلىل ص 

ي ػيحيت فػي  :التحر تيت النيتجة لف تبر ػر مػيلي احتيػيطي  - تحر تػيت لمديػو أك اسػتدعيدات لبػيـ كا 
البكا ـ الميلية مألممة لخداع مستخدمي البكا ـ الميلية دح ػث ال تعػرض البػكا ـ الميليػة دعدالػة. ك ػتـ 

 :تحب   ذلؾ لف طر  
المؤ دة التي  تـ في  ػك يي إلػداد البػكا ـ ت لب أك تعد ا في السج ت المحيسبية أك المستندات   -

 .الميلية
الت لب أك الحذؼ العمد  لألحداث كالعملييت الميلية لك المعلكميت الجكىر ة ااخره في البكا ـ   -

 .الميلية
 .سك  التطب   العمد  لمديد  المحيسبية المرتدطة ديلبيـ كالتبك ب كأسلكب العرض أك ا فأليح  -
تحر تػيت تنرػأ لػف سػك  اسػتخداـ ااألػكؿ أك  :ف سػك  التخألػيص لألألػكؿالتحر تػيت النيتجػة لػ  -

اخت سػػييم أك سػػر ة دعػػض أألػػكؿ الرػػركة دح ػػث ال تميرػػي البػػكا ـ الميليػػة بجميػػ  نكاح يػػي الييمػػة 
 :المديد  المحيسبية . كمف أىـ ألكر ىذه التحر تيت

 .اخت س المتحأل ت النبدية  -
 .سر ة ااألكؿ  -
 .ت مينيةسداد ثمف مرتر يت كخدمي  -
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 : أنواع الغش ا حتيال( 7/3/1/6
  (022ل ص 0203(مييسر 012ل ص 0204ممركاف 

سر ة ااألكؿ مف  با العيمل ف كيأليحدو ارت ػيب تحر تػيت دغيػة تغطيػة  غش واحتيال العاممين: .أ 
كيمكف الحد منو بتألميـ نظيـ ر يدة داخلية ج د م ك ييـ المراج  بدراستيي كتبكيميي  .ىذه السر يت

 ."كتحد د نبيط ال عت ف يي كتبليغيي لإلدارة
 ػػتـ مػػف  بػػا ا دارة العليػػي. كىػػك خطػػر انػػو يحػػدث حتػػى فػػي كجػػكد نظػػيـ  غــش واحتيــال الدارة: .ب 

ر يدػػة داخليػػة ج ػػد كذلػػؾ دغػػرض تحر ػػت كتغ  ػػر المركػػز المػػيلي للمنرػػأة كنتػػي   ألميليػػي. كتيػػدؼ 
 :ا دارة مف ذلؾ إلى

أربيح ألكر ة ل ػتمكف المػد ركف مػف بيػ  أسػيـ دأسػعير مرتتعػة.  ت خيـ ااربيح لف طر   إظيير  -
 .أك ز يدة نأل بيـ مف ااربيح. أك ترغ ب منرأة أخره في ررا  المنرأة

 .تختيض ااربيح دغرض ررا  أسيـ المنرأة أك ت ك ف احتييطييت سر ةم أك التيرب مف ال را ب  -
أك ترغ ػػػب رػػػر ؾ ديالن ػػػميـ إلػػػى تػػدليـ المركػػػز المػػػيلي كتبك تػػػو دغػػػرض الحألػػػكؿ للػػػى  ػػػركض   -

 ." المنرأة أك بي  المنرأة دبيمة مرتتعة
ــة أو الم ــممة: .ج  ــة ا حتيالي ــاتج عــن تحريفــات ذات  ــمة باعــداد القــوائم المالي تنػػت   الغــش الن

 :التحر تيت مف لملييت متعددة لخداع مستخدمي البكا ـ الميلية لف طر  
 . ييي أك تغ  رىيتزك ر السج ت كالمستندات كالكثي   أك ترك   -
 .حذؼ آثير العملييت مف السج ت كالمستندات أك إلغيؤىي  -
 ." سك  تطب   المديد  كالسييسيت المحيسبية  -
ــات ذات  ــمة بســوف اســتخدام األ ــول .د  ــاتج عــن تحريف ترػػما ىػػذه التحر تػػيت سػػك   :الغــش الن

 ." استخداـ ااألكؿ كسر تيي كاخت سيي

   والتحريف بالقوائم المالية: مسئولية مراجع الحسابات تجاه اكتشاف الغش 7/3/1/7
 ث ر ا تريؼ الغش كالتحر ت فى البكا ـ الميلية لدة ال ث ػر مػف التسػيؤالت لػده جميػ  ااطػراؼل 
مػػف المسػػ كؿ لػػف ا ترػػيؼ الغػػش كالتحر ػػت ىػػا ىػػك مراجػػ  الحسػػيديت أـ إدارة الرػػركة التػػى لل يػػي 

ل من  كا تريؼ تلػؾ التحر تػيت كالغػشللر يدة داخلية كك   اانظمة كا جرا ات ال زمة ل إ يمة نظيـ
ملبػػػد المج ػػػد  كفػػػى ىػػػذا الألػػػدد كينػػػت إجيدػػػة معػػػي  ر المراجعػػػة الدكليػػػة كا ػػػحة كألػػػر حة ح ػػػث :

 ( 052:ص 0202( م أبك الت ا 2ل ص 0202
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مسػػػؤكلية المراجػػػ  فػػػي التدػػػير ( درػػػأف 022نألػػػت التبػػػرة الرادعػػػة معيػػػير المراجعػػػة الػػػدكلي ر ػػػـ م  -
االحتيػػػػيؿ كالتحر ػػػػت دػػػػأف المسػػػػؤكلية الر يسػػػػية لمنػػػػ  كا ترػػػػيؼ الخطػػػػأ كاالحتيػػػػيؿ تبػػػػ  للػػػػى كػػػػا 
دارتيػػي ل كمػػف الميػػـ أف ترػػدد ا دارة فػػى ظػػا إرػػراؼ  اارػػخيص المكلتػػ ف ديلحككمػػة فػػي المنرػػأة كا 

لػػػو كردع مرت بيػػػو مػػػف جينػػػب المكلتػػػ ف ديلحككمػػػة درػػػكا  ػػػكه للػػػى منػػػ  الغػػػش لتبل ػػػا فرألػػػة ك ك 
.كلليو فرف مراج  الحسيديت غ ر مس كؿ لف من  الغش كالتحر تل كل ػف  جػب لليػو بػذؿ العنييػة 
المينيػػة ال زمػػة ال ترػػيفول كالػػذه  تطلػػب منػػو لنػػد التخطػػيط كانجػػيز إجػػرا ات المراجعػػة كلنػػد تب ػػيـ 

البيينػيت الميليػة النيتجػػة كا لػداد تبر ػر المراجعػة أف يأخػذ فػػى التدػيره خطػر التحر تػيت الجكىر ػػة فػى 
 لف الغش أك الخطأ كىك مي أريرت الو التبرة الثينية لرر مف ذات المعيير .

نمػي مػف مسػػ كلية  ,إف إلػداد البػكا ـ الميليػة كاسػتخراج مػكاز ف المراجعػػة لػيس مػف كظيتػة المراجػ   - كا 
 ـ الميليػة دألػكرة ا دارةم لذلؾ فػرف ا دارة ىػي المسػ كلة لػف ال رػت لػف التحر تػيتم كلػرض البػكا

 .ألحيحةم كلر يي للى المراج 
نمػػي العمػػا للػػى تبل ػػا حدكثػػوم فػػرذا اسػػتطيع المراجػػ  تحد ػػد   - لمػػا المراجػػ  لػػيس ا ترػػيؼ الخطػػأ كا 

كا تػػرح ل جيػػي فػػرف لملػػو  .مػػكاطف ال ػػعت فػػي الر يدػػة الداخليػػةم أك التحر تػػيت  بػػا أف ترت ػػب
 .يألد  أ ثر في دة للمرركع

ف حر ص لند تبديمو ل رت التحر تيت للى إظييرىي دػأف أسػديب التحر تػيت للى المراج  أف يكك   -
الكاردة في البكا ـ الميلية ىي أسديب ال تتعل  دسك  تبػد ر المكظػت ك غ ػر مبألػكدة كذلػؾ لتسػي ا 

 . بكليي مف  با المكظت المختص
نمػػي يبػػـك دػػي  -  تراح التألػػحي  للػػى المراجػػ  أف ال يبػػـك بتألػػحي  التحر تػػيت كتسػػج ليي فػػي الػػدفيتر كا 

للػػػػى مكظػػػػت الحسػػػػيديت المخػػػػتص. مػػػػ  مرالػػػػية لػػػػدـ فػػػػت  حسػػػػيديت جد ػػػػدة بػػػػا اال تألػػػػير للػػػػى 
الحسػػيديت المكجػػكدة ديلػػدفيترم كللػػى أال  ػػتـ التألػػحي  مديرػػرة للػػى حسػػيب ااربػػيح كالخسػػي ر انػػو 

يلي أ  يستعما فبط لند إ تيؿ الدفيتر كجمي  العملييت سب  أف أثرت في الحسػيديت المختلتػة كديلتػ
 .تألحي  للخطأ في لملييت سب  كسجلت  جب أف  ؤثر في ىذه الحسيديت

فػػى حيلػػة مػػي كجػػد مراجػػ  الحسػػيديت أثنػػي  مديرػػرة لملػػو ظركفػػير ترػػ ر الػػى احتمػػيؿ كجػػكد غػػش أك   -
ت ػػل ا فػػى البػػكا ـ الميليػػة فرنػػو  جػػب لليػػو البيػػيـ بدراسػػة ااثػػر المتك ػػ  ليػػذا االحتمػػيؿ للػػى البػػكا ـ 

ذا تكألػػا الػػى  نيلػػة أنػػو مػػف الممكػػف أف يكػػكف ليػػذا الت ػػل ا أثػػر جػػكىره فػػى البػػكا ـ الميليػػة ل كا  
الميلية ف جب أف يبـك برجرا ات إ يفية أك أف يعػدؿ مػف إجرا اتػو الحيليػة دمػي  تنيسػب مػ  الك ػ  
الجد ػػد ل فبيػػيـ المراجػػ  بتنت ػػذ إجػػرا ات إ ػػيفية سػػيمكنو مػػف تأ  ػػد أك تبد ػػد الرػػؾ بكجػػكد الغػػش أك 
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ل كفػػى حيلػػة لػػدـ تبد ػػػد الرػػؾ بكجػػكد الغػػش كنت جػػػة لإلجػػرا ات ا  ػػيفية  جػػب أف  نػػػي ش الخطػػأ
 اامر م  ا دارة  .

كممػػي سػػب   ندغػػى للػػى مراجػػ  الحسػػيديت أف  خطػػط للمراجعػػة ك ؤد يػػي برتدػػيع أسػػلكب الترػػكيؾ 
ىػذا الألػدد المينى مدركير احتميؿ كجكد ظركؼ تسبب التحر تيت الجكىر ة فػى البػكا ـ الميليػة . كفػى 

أنػو  جػب للػى مراجػ  الحسػػيديت  022ككػرجرا  أكلػى أفػيدت التبػرة الخيمسػة لرػر مػػف ذات المعيػير 
إجػػرا  مني رػػيت بػػ ف أل ػػي  فر ػػ  االرتدػػيط تركػػز للػػى  يبليػػة تعػػرض البػػكا ـ الميليػػة لكجػػكد تحر ػػت 

دث جػػكىره دسػػبب الغػػش ل كأ ػػف يمكػػف أف ت ػػكف ىػػذه التحر تػػيت مت ػػمف كػػذلؾ ك ػػت يمكػػف أف يحػػ
الغشل كمي ألـز المعيير  ػركرة إجػرا  مراجػ  الحسػيديت الستتسػيرات مػ  ا دارة كالمكلتػ ف ديلحككمػة 
كالمراجع ف الداخل ف كآخر ف داخا الرركة للتعرؼ للى مػي إذا كػيف لػد يـ معرفػة دػأه غػش فعلػى أك 

 مرككؾ فيو أك محتما  ؤثر للى الرركة .

 : مفيوم ا ستمرارية 7/3/2
رار ة فػػػي التكػػػر المحيسػػػبي أفس الرػػػركة سػػػكؼ تسػػػتمر فػػػي لملييتيػػػي فػػػي المسػػػتببا تعنػػػي االسػػػتم

المنظكرل كلف تخرج مف الألنيلةل أك تألتي أألكليي. كحتى يحدث ذلؾ  جب لل يي أف ت كف  ػيدرةر 
زمنيػػػة غ ػػػر محػػػدكدة تمكن يػػػي مػػػف تحب ػػػ  خططيػػػيل كالكفػػػي  للػػػى ز ػػػيدةد مكاردىػػػي درػػػكا كػػػيؼ  ل كلتتػػػرة 

ديلتزاميتييل كنمػك أنرػطتيي كبػدكف خسػي ر جسػيمة لػرأس المػيؿ المسػتثمرل كىػك أحػد المتػيىيـ ااسيسػية التػي 
(ل أ  أنسػػو ال  تك ػػ  تألػػتية الرػػركة فػػي 022ل ص  0202 ػػتـ  للػػى أسيسػػيي إلػػداد البػػكا ـ الميليػػة مالميجػػد 

ػي إذا كينػت ب ل المستببا البر  أمسي االستمرار سة في المراجعػة فتعنػي أف  بػد  مراجػ  الحسػيديت رأيػو لمس
 الرركة  يدرة للى االستمرار سة في نريطيي مف لدمو.

ـند التػػركض المحيسػػػبيسة التػػي تسػػتخدـ فػػي إلػػداد البػػكا ـ الميليػػة ل ح ػػػث  ػػد  ىػػذا التػػرض مػػف أىػػ كُيع 
ل كمسػػتمر  يتتػرض أفس المرػػركع  ػػتـ إنرػػيؤه ل  ػي يبػػـك دألميلػػول ك كاألػػا ذلػػؾ فػي المسػػتببال كأنسػػو دػػيؽ 

لتترة زمنية معبكلة غ ر محددةل كأنسػو لػيس فػي نيػة أألػحيب الرػركة تألػت تول أك تبل ػا حجػـ لملييتػو 
دركا  ؤثر للى طبيعة س ر ألميلو ل كتمثا  درة الرركة للى االستمرار فػي ألميليػي أحػد المؤرػرات 

 (022ل ص 0202 ف المستثمر ف إلى: مالنيغى الج دة التي تطم

 سداد االلتزاميت المستحبسة للى الرركة في مكال دىيل كالبدرة للى تمك ا العملييت الرأسميليسة.   -0
 (. (Future Cash inflow درة الرركة للى تكل د تدفبيت نبدية مستبد ر   -0
 دياطراؼ كيفةر. تتيد  لملييت التألتيةل كمي  ترتسب لل يي مف آثير  يرة   -2
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 تب يـ الس كلةل كالمركنة الميليسةل كمخيطر االستثمير في الرركة.   -2

 Going Concern Assumption: افتراض ا ستمرارية 7/3/2/1
ػػد  افتػػراض اسػػتمرار ة الرػػركة مػػف التػػركض الر يسػػة التػػي تػػؤثر فػػي إلػػداد البػػكا ـ الميليسػػةل كىػػذا  ُيع 
االفتراض يبػـك للػى  يلػدة  لػدـ التألػتيسة  ل ك تتػ  مػ  التك ػ  الطبيعػي األػحيب الرػركةل كا دارة. 

ػػي احتمػػيؿ التألػػتية فتعػػد  حيلػػة اسػػتثني يةل ككث ػػر مػػف المدػػيد  العلميسػػة ا لمطدبػػة فػػي المحيسػػدة تجػػد أمس
مبررىي في فرض االستمرار سةل خيألة المديد  التي تحكـ تبكيـ ااألكؿ الثيبتةل التي تبتنى مف أجػا 

ل كالبيمػػة Useful lifeتحب ػ  خػػدميت طك لػػة ااجػػا فػػي المسػػتببال فتبػد ر العمػػر ا نتػػيجي لألألػػا 
 سة ااألػا فػي خدمػة الرػركةل كالم زانيسػة المتدبيسة دعد حسيب  يمة االستي ؾ تبـك للى فرض استمرار 

ل 0222التي يعدىي المحيسػب ليسػت م زانيػة تألػتيسةل كل نسيػي م زانيػة رػركة مسػتمر فػي ألميلػو محمػيد
(  ل إف افتػػػػراض  االسػػػػتمرار ة  ال يعنػػػػي دبػػػػي  الرػػػػركة 052ل ص0224( ملبػػػػد الػػػػرحمف 012ص 

نمي يعني أفس الرركة ستظا مكجكدة ل تترة كيفية لتنت ذ ألميلو الحيليسةل كمبيبلة التزاميتو دألتة دا مةل كا 
  ( IAASB,2015,IAS570البيدمة.م 

ك ػػد لػػرؼ الػػدعض فػػرض االسػػتمرار ة للػػى أفس الرػػركة تنرػػأ لتسػػتمر مػػف فتػػرة إلػػى أخػػره مػػ  
البدرة للى مبيبلة التزاميتيي لندمي يحا  أجا السداد دكف الحيجة إلى تخل ص جكىر  مف أألكلييل 

إفس  (ل012ل ص0202تغ  ر ىيكا د كنييل أك اال طرار إلى تختػيض حجػـ لملييتيػي. مديػيف  أك
معظػػـ المدػػيد  المحيسػػبية تعتمػػد للػػى فػػرض االسػػتمرار ةل كلػػك  منػػي ديسػػتدعيد ىػػذا التػػرض لمػػي أمكػػف 

سػتحبيؽل أك تبر ر استخداـ التس ُلتة التير خية في تب يـ ااألكؿل أك مبػدأ مبيبلػة ا  ػراداتل أك مبػدأ اال
د  ااسيس في إلداد البكا ـ الميليسة.   احتسيب أى ؾ لألألكؿل كغ رىي مف المديد  المحيسبية التي ُتع 

 : مؤشرات الشك باستمراريَّة الشركة7/3/2/2
د االتحػػػػيد الػػػدكلي  ( دعػػػض المؤرػػػػرات التػػػي ترػػػػ ر إلػػػى  ػػػػعت اسػػػػتمرار سة IFACم للمراجعػػػػةحػػػدس

مؤرػرات ترػغ ليسةل كميليسػةل كمؤرػرات أخػره. كفيمػي  لػي أمثلػة حػكؿ ىػذه الرركةل ك ػيـ بتألػنيتيي إلػى 
المؤرػرات التػػي ال ترػػما المؤرػرات كيفػػةرل كمػػي إفس كجػكد كاحػػدل أك أ ثػػر مػف ىػػذه المؤرػػرات ال يعنػػي 

 -دا مير دأفس فرض االستمرار سة مك   تسيؤؿ:
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 ( 004ل ص 0204م الدكره  (:Financial Indicatorsالمؤشرات الماليَّة  
 ز يدة االلتزاميت  المتداكلة للى ااألكؿ المتداكلة .  -
 ػػػػرب اسػػػػتحبيؽ  ػػػػركض ذات أجػػػػا محػػػػدكد دكف كجػػػػكد إمكينيػػػػة متك عػػػػة للسػػػػدادل أك التجد ػػػػد  أ    -

 مري ا في اال تراض .
 ظيكر النسب الميليسة ااسيسيسة دركا سلبي .  -
 خسي ر ترغ ليسة مت ررة .  -
ر تك   -  ز عيت ااربيحل أك تك  تو .تأخ 
 لدـ البدرة للى تسد د استحبي يت الدا ن ف في مكلدىي .  -
 ألعكدة االلتزاـ درركط اتتي ييت البركض .  -
 إألرار المكرد ف كدا ني الد يلة للى التعيم ا نبدار.  -
 لدـ البدرة للى الحألكؿ للى التمك ا ال ـز لتطك ر منت  جد دل أك استثمير آخر  ركر :  -

 (021 - 022لص0203متكميف  (:Operating Indicatorsمؤشرات تشغيميَّة  
 فبد مد ر ف ميم ف دكف إ جيد مف يحا  محليـ .  -
 فبداف سكؽ ر يسل أك امتييزل أك مكرد ر يس .  -
 ألعكديت ليي ل  ة ديلبكه العيملةل أك نبص في المستلزميت الييمة .  -

 ( 020ل ص 0202مالنيغى  -( :Other Indicatorsمؤشرات أخرى  
 لدـ االلتزاـ دمتطلسديت رأس الميؿل أك المتطلسديت البينكنيسة ااخره:  -
   ييي  ينكنية  ي مة  د الرركة يمكف أف تنرأ لنيي أحكيـ ال تستطي  الكفي  بيي:  -

          -: مســــــئولية مراجــــــع الحســــــابات عــــــن قــــــدرة المنشــــــأة عمــــــى ا ســــــتمرارية:7/3/2/3
 (IASB,2015,IAS570( م32 - 32ل ص 0223( ملبد التتيح 4ل ص 0200مالخكلى 

م المنرأة مستمرة ( فيف أىداؼ المراج  ت مف فى الحألكؿ  132كفبير لمعيير المراجعة الدكلة ر ـ   -
للى أدلة مراجعػة كيفيػة كم  مػة فيمػي  تعلػ  دمػده م  مػة اسػتخداـ ا دارة لتػرض المنرػأة مسػتمرة 

الميلية ل استنتيج إمكينية كجكد رككؾ جكىر ة بنػي ر للػى أدلػة المراجعػة التػى تػـ فى إلداد البيينيت 
الحألكؿ لل يي ل تتعل  دأحداث أك ظركؼ يمكف أف تلبػى بت ينػيت سػلبية للػى  ػدرة المنرػأة للػى 

 االستمرار ة .
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رػػأة م تحد ػػد كتب ػػيـ مخػػيطر جكىر ػػة مػػف خػػ ؿ فيػػـ المن 001ككفبػػير لمعيػػير المراجعػػة الػػدكلى ر ػػـ   -
كب  تيي ( فيف مس كلية المراج  ت مف فى أف  درس إمكينية كجكد أحداث أك ظػركؼ يمكػف أف تلبػى 

 بت ينيت سلبية للى  درة المنرأة للى االستمرار كمنرأة مستمرة .  
تب ػػيـ مػػده جكىر ػػة المعلكمػػيت المعي سػػة كالظػػركؼ التػػي تسػػببت ف يػػي كأثرىػػي للػػى مبػػدرة المنرػػأة   -

 للى االستمرار.
تب ػػيـ العكامػػا المػػؤثرة للػػى  ػػدرة المنرػػأة للػػى االسػػتمرار ة مثػػا إمكينيػػة التألػػرؼ فػػي ااألػػكؿ أك   -

 الحألكؿ للى  رض.
 فحص كتب يـ خطط ا دارة للتغلب للى الظركؼ التي تيدد استمرار ة المنرأة.  -
غطيػة إذا استمر رػؾ المراجػ  فػي مبػدرة المنرػأة للػى االسػتمرار ف جػب لليػو تب ػيـ مػده إمكينيػة ت  -

  يـ ااألكؿ كسداد االلتزاميت لند استحبي يي.

لػػذا  جػػب للػػى مرا ػػب الحسػػيديت لنػػد مرحلػػة التخطػػيط لعمليػػة المراجعػػة أف  ػػدرس مػػده كجػػكد 
ظركؼ أك أحداث  د يككف ليي تأث ر للى  درة المنرػأة للػى االسػتمرارل كمػي  جػب للػى المراجػ  أف 

ؾ منيػي فػي  ػدرة المنرػأة للػى االسػتمرار خػػ ؿ  دبػى للػى حػذر لألحػداث أك الظػركؼ التػي  ػد  ترػػك
ذا مػػػي تػػػـ تحد ػػػد مثػػػا ىػػػذه ااحػػػداث أك الظػػػركؼ فدي  ػػػيفة إلػػػى تنت ػػػذ المراجػػػ   لمليػػػة المراجعػػػةل كا 
 جػػرا ات المراجعػػة العيديػػة فعليػػو أف  ػػدرس مػػي إذا كينػػت تلػػؾ الظػػركؼ كااحػػداث سػػكؼ تػػؤثر فػػي 

 .تب يمو لمككنيت مخيطر المراجعة

أف  راجػػ  تب ػػيـ ا دارة لبػػدرة المنرػػأة للػػى االسػػتمرار ك تعػػ ف لليػػو أف يأخػػذ فػػي  كمػػي  جػػب لليػػو
التديره نتس التترة الزمنية التػي اتخػذتيي ا دارة فػي تب يميػي لبػدرة المنرػأة للػى االسػتمرار لتتػرة ال تبػا 

 ( 020ل ص 0202مالنيغى  .لف أثني لرر ريرار مف تير خ البكا ـ الميلية

لحسػيديت البيػيـ بػرجرا ات مراجعػة إ ػيفية فػي حيلػة كجػكد أحػداث أك ظػركؼ  جب للى مرا ب ا
تركؾ في استمرار ة المنرأة كمف تلؾ ا جرا ات ا  يفية فحص خطة ا دارة  جرا اتيي المسػتببلية 
بني  للى تب يميي لترض االستمرار ةل كفحػص ااحػداث ال حبػة  لػداد المركػز المػيلي للتعػرؼ للػى 

 د تسيـ في أك التي تػؤثر للػى  ػدرة المنرػأة للػى االسػتمرارل إذا مػي كجػد المراجػ  أف  ااحداث التي
ىنيؾ رؾ جكىر  في استمرار ة المنرأة ف جب لليو أف  ني ش إدارة المنرأة في تحد د أف ا الطرؽ 

كىػذا   لداد البكا ـ الميليةل كالتي  د تألا إلى إلداد البكا ـ الميلية للى أسيس التك ت لػف النرػيطل
 تطلػػب إلػػيدة تبك ػػب كػػا مػػف ااألػػكؿ كااللتزامػػػيت للػػى أنيػػي متداكلػػةل كا لػػيدة تب يميػػي للػػى أسػػػيس 
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أليفي البيمة المنتظر تحبيبيي/كمي  تطلػب أي ػير فػي ىػذه الحيلػة ت ػك ف المخألألػيت ال زمػة لت لتػة 
مرار المنرػأة التألتية ل إذا مي تأ د للمراج  دعػد أخػذ كػا اادلػة فػي االلتدػير مػف كجػكد رػؾ فػي اسػت

 ف جب لليو أف ير ر إلى ذلؾ في تبر ره. 

 : اشتقاق فروض الدراسة 7/3/3
فػى المحػكر ااكؿ كالثػينىل يمكػف للديحػث ارػتبيؽ فػركض الدراسػة كمػي  لػى:  فى  ك  مي تػـ لر ػو
  -فرض الدراسة الرئيسى:

البيانات فى دعم الرأى   يوجد أثر  ستخدام ا نحدار الموجستى كأحد أساليب التنقيب فى " 
 المينى لمراجع الحسابات "

 ك تترع مف ىذا الترض الر يسى التر  ف الترل  ف التيل  ف:
ال  كجد أثر الستخداـ االنحدار اللكجستى فى دلػـ الػرأه المينػى  : الفرض الفرعى األول:7/3/3/1

 لمراج  الحسيديت حكؿ كجكد تحر تيت جكىر ة فى البكا ـ الميلية.
ال  كجد أثر الستخداـ االنحدار اللكجستى فى دلـ الرأه المينػى  الفرض الفرعى الثانى:: 7/3/3/2

 لمراج  الحسيديت حكؿ استمرار ة المنرأة.
ويتم اختبار فروض الدراسـة مـن خـحل الدراسـة التطبيقيـة عمـى الشـركات المدرجـة فـى بور ـة 

 دراسة التطبيقية.األوراق المالية الم رية ، وىذا ما يتناولو الباحث فى ال

 : الدراسة التطبيقية7/4
 : الطريقة والجرافات 7/4/1

ترما طر بة الدراسػة تحد ػد إطػير المجتمػ  كالػذه يعتمػد بػدكرة للػى تحد ػد نػكع المجتمػ  كحجمػو 
 كتحد د نكع البيينيت كمألدرىي كأدكات جمعيي.

 : مجتمع الدراسة 7/4/1/1
 024فػى بكرألػة ااكراؽ الميليػة المألػر ة كلػددىي  ت كف مجتم  الدراسة مػف الرػركيت المدرجػة 

 رركة مبسمة الى البطيليت التيلية:

 

 



 اللوجستى كأحد أساليب التنقيب......... نحدارستخدام اإلإأثر                                العظيم اجلبلىوليد مسري عبد د/ 

29 

 

 القطاعات المختمفة فى بور ة األوراق المالية الم رية (1جدول  
 

 انقطبع
عذد 

 انشركبد
 انقطبع

عذد 

 انشركبد
 انقطبع

عذد 

 انشركبد

 11 صْاعت سياساث 11 بْىك
سعايةةةةةةةةةت صةةةةةةةةةذيت 

 وأدويت
1 

 3 حنْىىىجيا 11 غاص و بخشوه 8 ٍىاسد أساسيت

 3 احصاالث 2 ٍْخجاث ٍْضىيت 8 ميَاوياث

 11 سيادت وحشفيه 7 اىعقاساث 16 اىخشييذ

 21 خذٍاث ٍاىيت
ٍىصعةةةةةةةىُ وحجةةةةةةةاس 

 حجضئت
 1 ٍشافق 27

   4 إعالً 25 أغزيت وٍششوباث

 اىَصذس: إعذاد اىبادث باالعخَاد عيً بياّاث اىبىسصت اىَصشيت 

 

  -ك غراض الدراسة فبد  سـ الديحث تلؾ البطيليت الى  طيل ف أسيس ف كفبي لعدد الرركيت ىمي:
 

 انعذد انقطبع ) انثبوً ( انعذد انقطبع )األول (
 11 سيادت 11 بْىك

 8 ميَاوياث 8 ٍىاسد أساسيت

 16 اىخشييذ واىبْاء 21 خذٍاث ٍاىيت

 4 ٍىصعىُ وحجاس حجضئت 27 اىعقاساث

 25 أغزيت وٍششوباث 11 صذيت وأدويتسعايت 

 2 غاص وبخشوه 1 إعالً

 11 صْاعت سياساث 1 ٍشافق

 3 حنْىىىجيا
 7 ٍْخجاث ٍْضىيت وشخصيت

 3 احصاالث

 84 االجَاىً 84 االجَاىً
 اىَصذس: إعذاد اىبادث باالعخَاد عيً بياّاث اىبىسصت اىَصشيت 

مكزلػػة للػػى  024رػػركة مػػف أألػػا  022الدراسػػة ك ػػد بلػػا لػػدد الرػػركيت المرػػمكلة فػػى مجتمػػ  
رػػركة لػػـ  نطبػػ  لل يػػي الرػػركط التػػى سػػ رد  02رػػركة فػػى البطػػيع م ااكؿ ( ح ػػث تػػـ اسػػتثني   30

رػػركة لػػـ  نطبػػ  لل يػػي الرػػركط  01رػػركة فػػى البطػػيع م الثػػينى ( ح ػػث تػػـ اسػػتثني   15ذكرىػػي ل ك
 التيلية :

الػى  0202اؽ الميلية المألر ة خ ؿ االػكاـ مػف أف ت كف الرركة مدرجة فى لكا   بكرألة ااكر   -
0204 . 
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أف ت ػػكف نسػػب اادا  المػػيلى للرػػركة ذات داللػػة لبيػػيس اادا  المػػيلىل دح ػػث  ػػتـ اسػػتدعيد النسػػب   -
 (.دسط كالمبيـ لمؤررات االستمرار ةممثا النسب التى  كجد بيي  يـ سيلدة فى ال ذات البيـ الم للة

ل الف  0204 – 0202الػى لمليػة انػدميج خػ ؿ التتػرة بػ ف لػيمى  آال ت كف الرركة  د تعر ت  -
 لملية االندميج تؤثر للى  ييس االستمرار ة .

 أف تتكاف  النسب الميلية للبطيليت كيفة .  -

  -وبناًف عمى األسس السابقة فقد تم ما يمى :
نظرار الخت ؼ طبيعة ىػذه  د تـ استدعيد العدد التيلى فى كا مف البطيل ف م ااكؿ ( ك م الثينى(   -

الرركيت كمي تحتكيو مف بنكد تجعا مف الألعب مبيرنتيي م  غ رىي مف الرركيت داخا البطيع أك 
 ديلبطيع ااخر.

 انقطبع ) انثبوً ( انقطبع ) األول (

 11 أغزيت وٍششوباث 4 بْىك

 3 صْاعت اىسياساث 1 خذٍاث أساسيت

 4 ٍْخجاث ٍْضىيت وشخصيت 5 خذٍاث ٍاىيت

 3 عقاساث

 2 سيادت

 3 ميَاوياث

 3 اىخشييذ واىبْاء

 25 االجَاىً 13 االجَاىً

 اىَصذس: إعذاد اىبادث 
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 المجتمع الذى أجريت عمية الدراسة (2جدول  
 

 انقطبع ) انثبوً ( انقطبع ) األول (

 اسم انصىبعخ
عذد 

 انشركبد

وسجخ 

 انشركخ %

عذد 

 انتقبرير

 انمبنيخ

 انصىبعخاسم 
عذد 

 انشركبد

وسجخ 

 انشركخ %

عذد 

انتقبرير 

 انمبنيخ
 36 15.3 9 سيادت 28 9.9 7 بْىك

 41 8.5 5 ميَاوياث 28 9.9 7 ٍىاسد أساسيت

 52 22 13 اىخشييذ واىبْاء 61 21.2 15 خذٍاث

 96 33.9 24 اىعقاساث
ٍىصعةةةةةةةةةةةةةةةةىُ 

 وحجاس حجضئت
4 6.8 16 

 41 14.2 11 سعايت صذيت
أغزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 وٍششوباث
15 25.4 61 

 8 3.4 2 غاص وبخشوه 4 1.4 1 إعالً

 32 13.5 8 اىسياساث 4 1.4 1 ٍشافق

 12 4.2 3 حنْىىىجيا
 12 5.1 3 ٍْخجاث ٍْضىيت

 12 4.2 3 احصاالث

 236 %111 59 االجَاىً 284 %111 71 االجَاىً
 اىَصذس : إعذاد اىبادث 

 : أساليب التحميل ا ح ائى المستخدمة 7/4/1/2
فػػػػى  ػػػػك  طبيعػػػػة متغ ػػػػرات الدراسػػػػة كأسػػػػيل ب البيػػػػيس كاغػػػػراض التحل ػػػػا فبػػػػد اسػػػػتخدـ الديحػػػػث 

 ااسيل ب ا حألي ية التيلية:
: مثا مبي يس النزلة المركز ة ل مبي يس الترتت بيػدؼ لػرض نتػي    أساليب الح اف الو فى -أ 

كىر ػػة منيػي الكسػػط الدراسػة ككألػت ا جيدػػيت التػى تتػػرع لنيػي مؤرػر االسػػتمرار ة كالتحر تػيت الج
 الحسيبى كاالنحراؼ المعييره .

: اسػػتخدـ ىػػذا ااسػػلكب لتحػػص أثػػر المتغ ػػر المسػػتبا ماالنحػػدار  أســموب ا نحــدار الموجســتى -ب 
 –اللكجستى( للى المتغ ر التػيد  مدلػـ الػرأه المينػى لمراجػ  الحسػيديت حػكؿ اسػتمرار ة المنرػأة 

كمػػػي اسػػػتخداـ المبيػػػيس السػػػتخراج النتػػػي   التتػػػرع ل التحر تػػػيت الجكىر ػػػة دػػػيلبكا ـ الميليػػػة( ثنػػػي ى 
ك ػػػػدرة المنرػػػػأة للػػػػى  التنبؤيػػػػة حػػػػكؿ كجػػػػكد تحر تػػػػيت جكىر ػػػػة مػػػػف خػػػػ ؿ بنػػػػكد البػػػػكا ـ الميليػػػػة

 .االستمرار ة
(: لبييس االسػتمرار ة كالتحر تػيت الجكىر ػة فػى بنػكد استخدام أسموب تحميل المحتوى  الم مون  -ج 

المحتكه ىك أداة تستخدـ لبييف مي إذا كيف رأه مراج  الحسيديت نظ ػت البكا ـ الميليةل إف تحل ا 
 أـ غ ر ذلؾ .
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 : أساليب قياس المتغيرات7/4/1/3
استخدـ تبر ر مراج  الحسيديت للتعب ر لف الرأ  المينػي للمراجػ  ل ح ػث يرػ ر التبر ػر النظ ػت 

 ي كترم زىي كمي  لي:إلى لدـ كجكد أخطي  جكىر ة في بنكد البكا ـ الميليةل كتـ تألنيتي
( لػػرأ  النظ ػػتل كىػػك مػػي يرػػ ر إلػػى  ػػدرة المنرػػأة للػػى االسػػتمرار ة ك لػػدـ كجػػكد أخطػػي  0يعطػػىم  -

 جكىر ة في بنكد البكا ـ الميلية.
( لغ ر ذلؾل كىك مػي يرػ ر إلػى الرػؾ فػي االسػتمرار ة  كجػكد أخطػي  جكىر ػة فػي بنػكد 2كيعطى م  -

 البكا ـ الميلية.

 Adiloglu and)( 0200خداميي فػي دراسػيت سػيدبة منيػي دراسػة م حمػداف :كىذه التبنية تـ است
Vuran,2011)  ل كمػػي تػػـ اسػػتخداـ لرػػرة مؤرػػرات لتب ػػيـ المراجػػ  حػػكؿ كجػػكد أخطػػي  جكىر ػػة فػػي

النبديػة  :بنكد البكا ـ الميليةل كىذه المؤررات العررة مف بنكد البكا ـ الميلية تتمثا في المتغ رات انتيػة
فػػػي الألػػػندكؽ كالبنػػػػكؾل المػػػد نكف ديلألػػػػيفيل المخػػػزكفل مجمػػػكع ااألػػػػكؿل الػػػدا نكف كأكراؽ الػػػػدف ل 
ا  رادات الترغ ليةل المألير ت الترػغ ليةل المألػير ت العمكميػة كا دار ػةل مألػير ت البيػ  كالتكز ػ ل 

ـ أحده لرػر ل كمي تـ استخدا(052: 0202( مابك الت ا :01: 0203:مالتت كه : أليفي الدخا
ىػػيمش  -مؤرػر لتبػيـ المراجػػ  حػكؿ اسػػتمرار ة المنرػأة كىػػذه المؤرػرات تتمثػػا فػى المتغ ػػرات التيليػة :

مجما الرب  ل ىيمش الرب   با ال را ب كالتكا دل ىيمش الرب   با ال را ب كالتكا ػدل ىػيمش الػرب  
د للػػى المل يػػة ل نسػػدة  بػػا ال ػػرا ب كالتكا ػػد ل ىػػيمش ألػػيفى الػػرب ل العي ػػد للػػى ااألػػكؿ ل العي ػػ

اال تػػػػراض ل نسػػػػدة المل يػػػػة ل نسػػػػدة تغطيػػػػة التكا ػػػػدل معػػػػدؿ دكراف اجمػػػػيلى ااألػػػػكؿ ل معػػػػدؿ دكراف 
        ااألػػػػػكؿ الثيبتػػػػػة ل معػػػػػدؿ دكراف ألػػػػػيفى رأس المػػػػػيؿ العيمػػػػػال نسػػػػػدة التػػػػػداكؿل رأس المػػػػػيؿ ليمػػػػػا

اسػة ك يػيس المتغ ػرات ل  كلتحب ػ  ىػدؼ الدر (022: 0205( ل م النك راف:0200:002ملبد الستير:
سكؼ تستخدـ الحكػـ المينػي للمراجػ ل كتبنيػة االنحػدار اللكجسػتى كىػى تعػد مػف التبنيػيت ا حألػي ية 

ك ػد تػـ  يػيس كمػي أنيػي مػف أىػـ تبنيػيت الدحػث لػف البيينػيت ل Spss 17) ل (المتكافرة  ػمف برنػيم 
 االستمرار ة ديستخداـ النسب الميلية التيلية :
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 النسب المالية المستخدمة فى قياس قدرة المنشأة عمى ا ستمرار (3جدول  
 

 مذنىنهب طريقخ حسبثهب انىست انمبنيخ

   انرثحيخ  - أ

إجَةاىً اىةشبخ ٍةةِ اىعَييةاث اىةةً  .1

 اىَبيعاث
 قذسة اىَْشأة عيً حىىيذ األسباح صافً اىَبيعاث÷ إجَاىً اىشبخ 

صةةةةةةافً اىةةةةةةشبخ قبةةةةةةو اى ىائةةةةةةذ  .2

 واىضشائب اىً اىَبيعاث

اىةةةةةةةشبخ قبةةةةةةةو اى ىائةةةةةةةذ  صةةةةةةةافً

 صافً اىَبيعاث÷ واىضشائب 

قةةذسة اىَْشةةأة عيةةً حىىيةةذ األسبةةاح 

 قبو اى ىائذ واىضشائب

 صافً اىشبخ اىً اىَبيعاث .3
صةةةافً ÷ صةةةافً اىةةةشبخ اىشةةةاٍو 

 اىَبيعاث

قةةةذسة اىَْشةةةةأة عيةةةً حىىيةةةةذ سبةةةةخ 

 صافً

 اىعائذ عيً ٍجَىع األصىه .4
سصةيذ أو ÷ صافً اىةشبخ اىشةاٍو 

 األصىهٍخىسط سصيذ 

قةةةذسة األصةةةىه عيةةةً حىىيةةةذ سبةةةخ 

 صافً

 اىعائذ عيً دقىق اىَساهَيِ .5
سصةيذ أو ÷ صافً اىةشبخ اىشةاٍو 

 ٍخىسط سصيذ دقىق اىَساهَيِ

قذسة دقىق اىَساهَيِ عيةً حىىيةذ 

 سبخ صافً

   وست انمذيىويخ - ة

 ٍعذه اىَذيىّيت .6
إجَةةةةةاىً ÷ إجَةةةةةاىً االىخضاٍةةةةةاث 

 األصىه

ٍقةةةذاس ٍةةةا حَليةةةه االىخضاٍةةةاث ٍةةةِ 

 األصىه

 ّسبت اىَينيت .7
إجَةةةةةةاىً ÷ دقةةةةةةىق اىَسةةةةةةاهَيِ 

 األصىه

حبةةيِ اىجةةضء ٍةةِ األصةةىه اىََةةىه 

 راحيا  

 ٍعذه حغطيت اى ىائذ .8
صةةةةةةةافً اىةةةةةةةشبخ فبةةةةةةةو اى ىائةةةةةةةذ 

 اى ىائذ اىَذيْت÷ واىضشيبت 

ٍةةةةذي قةةةةذسة اىةةةةشبخ فبةةةةو اى ىائةةةةذ 

واىضةةةةشيبت عيةةةةً حغطيةةةةت اى ىائةةةةذ 

 اىَذيْت اىْاحجت عِ االىخضاٍاث

   ووشبط انشركخ وست انكفبءح -ج

 ٍعذه دوساُ األصىه  .9
ٍجَةةةةةةىع ÷ صةةةةةةافً اىَبيعةةةةةةاث 

 األصىه

ٍذي م اءة إداسة اىَْشأة فً ٍجةاه 

 اسخلَاس ٍىاسدها اىَاىيت

 ٍعذه دوساُ األصىه اىلابخت  .11
ٍجَةةةةةةىع ÷ صةةةةةةافً اىَبيعةةةةةةاث 

 األصىه اىلابخت

ٍقذاس ٍساهَت األصىه اىلابخةت فةً 

 حىىيذ اإليشاداث

 ٍعذه دوساُ سأط اىَاه  .11
صةةةافً سأط ÷ صةةةافً اىَبيعةةةاث 

 اىَاه اىعاٍو

ٍقذاس ٍسةاهَت سأط اىَةاه اىعاٍةو 

 فً حىىيذ اإليشاداث

   وست انسيىنخ -د

 ّسبت اىخذاوه .12
اىخصةةةةىً ÷ األصةةةةىه اىَخذاوىةةةةت 

 اىَخذاوىت

قةةةةذسة األصةةةةىه اىَخذاوىةةةةت عيةةةةً 

 حغطيت االىخضاٍاث اىَخذاوىت

سأط اىَاه اىعاٍو اىً األصىه  .13

 اىَخذاوىت

 ÷اىَاه اىعَو  صافً سأط 

 األصىه اىَخذاوىت

قياط اىجضء اىَخبقةً ٍةِ األصةىه 

اىَخذاوىت بعذ سةذاد اىخضاٍةاث اىةزي 

يَنةةةةِ اسةةةةخخذاٍه فةةةةً اىعَييةةةةاث 

 اىخشغيييت

 (113: 2119( ، ) اىْىيشاُ: 2112:126اىَصذس : إعذاد اىبادث بخصشيف ) عبذ اىسخاس:
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الميليػػة ديسػػتخداـ البنػػكد التيليػػة التػػى تػػـ اختييرىػػي مػػف كمػػي تػػـ  يػػيس التحر تػػيت الجكىر ػػة لبنػػكد البػػكا ـ 
  ي متى المركز الميلى كالدخا كمي  لى:

 البنود المختارة لقياس التحريفات الجوىرية (4جدول  
 

 انجىىد انمختبرح مه قبئمخ انذخم انجىىد انمختبرح مه قبئمخ انمركس انمبنً

 اإليشاداث اىخشغيييت اىْقذيت فً اىصْذوق واىبْل

 اىَصشوفاث اىخشغيييت صافً قيَت اىَذيْىُ

 اىَصشوفاث اإلداسيت واىعَىٍيت سصيذ أو ٍخىسط سصيذ اىَخضوُ

 ٍصاسيف اىبيع واىخىصيع سصيذ أو ٍخىسط سصيذ األصىه

 صافً اىذخو اىذائْىُ وأوساق اىذفع

 ( 196: 2116( )ابى اى ضو : 25: 2117اىَصذس :)اى خالوي :

 : اختبار فروض الدراسة 7/4/2
   :متغيرات الدراسة 
 

 انمتغير انمستقم

 

 انمتغير انتبثع

 أساىيب اىخْقيب فً اىبياّاث

دعٌ اىشأي اىَهًْ ىَشاجع 

 اىذساباث

 اىَْشأة  اسخَشاسيت

 االّذذاس اىيىجسخً
اىخذشي اث اىجىهشيت فً بْىد 

 اىقىائٌ اىَاىيت
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 : التحميل ا ح ائى لمفروض 7/4/3
 : تحميل بنود القوائم المالية 7/4/3/1

 فيمي  لى لرض لنتي   ا حألي  الكألتى لمغ رات الدراسة  م اار يـ ديلمل كف (

 الوسط الحسابى وا نحراف المعيارى لبنود القوائم المالية موزعة قطاعياً  (5جدول  
 

 انجيبن

 

 االخمبنً نثبوً (انقطبع ) ا انقطبع ) األول (

 N متىسط
االوحراف 

 انمعيبري
 N متىسط

االوحراف 

 انمعيبري
 N متىسط

االوحراف 

 انمعيبري
 37.19 521 7.28 38.97 236 7.9 35.52 284 6.77 اىْقذيت

 42.44 521 8.79 58.91 236 11.88 21.19 284 6.23 اىَذيْىُ

 29.66 521 6.64 41.88 236 7.14 12.55 284 6.31 اىَخضوُ

 149.71 521 61.94 155.15 236 73.92 144.43 284 51.16 ً األصىه

 31.84 521 7.64 44.7 236 13.15 6.38 284 3.15 اىذائْىُ وأ د

اإليةةةةةةةةةةشاداث 

 اىخشغيييت
33.96 284 119.46 85.24 236 351.79 57.23 521 251.44 

اىَصةةةشوفاث 

 اىخشغيييت
22.89 284 62.53 73.89 236 336.43 45.98 521 232.19 

اىَصةةةشوفاث 

 اإلداسيت
1.75 284 8.2 3.15 236 6.14 2.39 521 7.32 

ٍصةةةةةةةةةةةاس  

اىبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 

 واىخىصيع

1.26 284 2.9 1.6 236 7.14 1.41 521 5.2 

 26.65 521 4.23 13.86 236 2.67 33.75 284 5.54 صافً اىذخو
 SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 

 -يت ح أن :من الجدول السابق 
  كىك أي ي  12.02أف أللى كسط حسيبى لبنكد البكا ـ الميلية ىك لنألر مجمكع ااألكؿ كيسيكه

 فى البطيع م أ ( . 022.22أللى انحراؼ معييره ك يسيكه 
  كىػػك  41.02أف أللػػى كسػػط حسػػيبى لبنػػكد البػػكا ـ الميليػػة ىػػك لنألػػر ا  ػػرادات الترػػغ لية كيسػػيكه

 فى البطيع م ب ( . 210.35يسيكه  أي ي أللى انحراؼ معييره ك
  كىك أي ي  22.52أف أللى كسط حسيبى لبنكد البكا ـ الميلية ىك لنألر مجمكع ااألكؿ كيسيكه

 فى إجميلى البطيليت ككا . 025.30أللى انحراؼ معييره ك يسيكه 
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 : النسب المالية 7/4/3/2

 المالية موزعة قطاعياً الوسط الحسابى وا نحراف المعيارى لبنود النسب  (6جدول  
 

 

 انجيبن

 

 االخمبنً انقطبع ) انثبوً ( انقطبع ) األول (

 N متىسط
االوحراف 

 انمعيبري
 N متىسط

االوحراف 

 انمعيبري
 N متىسط

االوحراف 

 انمعيبري
هةةةةةةةةةةةةةةةةةاٍ  

 ٍجَو اىشبخ
16.87 284 26.71 37.23 236 35.88 25.86 521 33.13 

هةةةةةةةةةةةةةةةةةاٍ  

ٍجَو اىةشبخ 

قبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 

 اىضشائب

-16.11 284 116.94 -91.74 236 975.13 -48.99 521 653.82 

هةةةةةةةةةةةةةةةةةاٍ  

 صافً اىشبخ
-24.81 284 162.23 -114.53 236 1114.13 -59.98 521 684.67 

اىعائةةةذ عيةةةً 

 األصىه
-1.12 284 11.67 2.17 236 12.94 1.93 521 11.79 

اىعائةةةذ عيةةةً 

 اىَينيت
1.34 284 79.17 -3.63 236 72.48 -1.46 521 76.1 

ّسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبت 

 االقخشاض
35.85 284 27.11 33.87 236 24.16 34.96 521 25.71 

 26.12 521 64.47 24.77 236 65.24 27.14 284 63.84 ّسبت اىَينيت

ّسةةبت حغطيةةت 

 اى ىائذ
17.16 284 99.18 36.5 236 326.19 25.4 521 226.22 

ٍعذه دوساُ 

إجَةةةةةةةةةةةةةةةاىً 

 األصىه

1.55 284 1.38 1.5 236 1.59 1.53 521 1.49 

ٍعذه دوساُ 

األصةةةةةةةةةةةةىه 

 اىلابخت

2.12 284 2.48 3.45 236 7.73 2.72 521 5.54 

ٍعذه دوساُ 

صةةافً سأط 

 اىَاه اىعاٍو

-1.7 284 41.35 -5.58 236 79.62 -2.92 521 61.72 

 211.13 521 14.12 313.23 236 27.42 3.58 284 3.17 ّسبت اىخذاوه

سأط اىَةةةةةاه 

 اىعاٍو
12.29 284 51.77 1.76 236 29.86 7.51 521 42.85 

 SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 

 -من الجدول السابق يت ح أن :
ل أمػي أللػى  22.42أف أللى كسط حسيبى لبنكد النسب الميلية ىك لنألر نسػدة المل يػة كيسػيكه   -

 فى البطيع مأ( . 020.02انحراؼ معييره ىك لنألر ىيمش أليفى الرب  ك يسيكه 
ل أمػي أللػى  21.02كسط حسيبى لبنكد النسب الميلية ىك لنألر نسػدة المل يػة كيسػيكه  أف أللى  -

 فى البطيع مب( . 0202.22انحراؼ معييره ىك لنألر ىيمش أليفى الرب  ك يسيكه 



 اللوجستى كأحد أساليب التنقيب......... نحدارستخدام اإلإأثر                                العظيم اجلبلىوليد مسري عبد د/ 

37 

 

ل أمػي أللػى  22.23أف أللى كسط حسيبى لبنكد النسب الميلية ىك لنألر نسػدة المل يػة كيسػيكه   -
 فى إجميلى البطيليت ككا . 242.23أليفى الرب  ك يسيكه  انحراؼ معييره ىك لنألر ىيمش

 : قاعدة القرار  ختبار فروض الدراسة  7/4/4
 

  -قاعذة اىقشاس :

دعةةٌ اىةةشأي اىَهْةةً دةةىه وجةةىد حذشي ةةاث جىهشيةةت فةةً اىقةةىائٌ اىَاىيةةت ودةةىه قةةذسة اىَْشةةأة عيةةً 

 االسخَشاسيت   

،  1.15الخخباس ٍعْىيت اىَعاٍالث راث دالىت ٍعْىيت عْةذ ٍسةخىي أقةو ٍةِ  Waldحعخبش إدصاءة 

 1.15وال حعخبش راث دالىت ٍعْىيت عْذ ٍسخىي أمبش ٍِ 

فهةةزا يعْةةً أّةةه قةةذسة اىَْشةةأة عيةةً االسةةخَشاسيت و ال يىجةةذ حذشي ةةاث  Wald  >1.15فةةارا ماّةةج 

 شض اىبذيوجىهشيت فً اىقىائٌ اىَاىيت وعييت ّقبو فشض اىعذً وّشفط اى 

فهةزا يعْةً عةذً  قةذسة اىَْشةأة عيةً االسةخَشاسيت و يىجةذ حذشي ةاث  Wald  <1.15أٍا أرا ماّةج 

 جىهشيت فً اىقىائٌ اىَاىيت وعييت ّشفط فشض اىعذً وّقبو اى شض اىبذيو
 

 الدراسة  الفرعى األول  فرض : اختبار 7/4/4/1
الـرأى المينـى لمراجـع الحسـابات حـول وجـود   يوجد أثر  ستخدام ا نحدار الموجستى فـى دعـم 

 تحريفات جوىرية فى القوائم المالية
لبد تـ استخداـ أسلكب االنحػدار اللكجسػتى الختدػير التر ػية أل ىػي ح ػث تػـ التكألػا الػى النتػي   

  التيلية:
 القطاعات مجتمعة 

لمراجع نتائج ا ختبار لتأثير ا نحدار الموجستى فى دعم الرأى المينى  (6جدول  
الحسابات حول وجود تحريفات جوىرية فى القوائم المالية باستخدام بنود قائمتى المركز 

 المالى والدخل لمقطاعات مجتمعة
 

 انرأي انمتىقع

انىسجخ  

 انصحيحخ

ال يىخذ تحريف 

 خىهري

يىخذ تحريف 

 خىهري

7.7 

99.8 

 

85.9 

72 

441 

6 

1 

 حذشيف جىهش

 اىَهًْاىشأي  ال يىجذ حذشيف جىهشي

 
 اىْسبت اىنييت  

 SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 
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 % مف الع نة  د ألنتت دركا ألحي  كىى نسدة ج دة 41.5نستنت  مف الجدكؿ السيب  أف نسدة 
 

Sig. Chi-square Exp(B) Sig. Wald S.E B 

12.1 27.216 5.654 1.111 198.89 1.123 1.732 

 SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 

الختدػػػير معنكيػػػة المعػػػيم ت ذات داللػػػة معنكيػػػة لنػػػد مسػػػتكه أ ػػػا مػػػف  Waldتعتبػػػر إحألػػػي ة  
ل كلليػػػة نسػػػتنت  مػػػف الجػػػدكؿ  2.21ل كال تعتبػػػر ذات داللػػػة معنكيػػػة لنػػػد مسػػػتكه أ بػػػر مػػػف 2.21

 -السيب  أف:
  يمػػة  إحألػػػي ة Wald كىػػى ذات داللػػػة معنكيػػة لنػػػد  054.45بلػػػا الختدػػير معنكيػػػة المعػػيم ت ت

 .  2.21مستكه أ ا مف 
   يمػة مربػػ Chi-square  2.21كىػػى ذات داللػػة معنكيػة لنػػد مسػػتكه أ ػػا مػػف  03.002الديلغػػة 

 كدمي  دؿ للى كتيية النمكذج ديل يما كجكدتو .

المينػػى لمراجػػ  كلتحد ػػد تػػأث ر كػػا بنػػد مػػف بنػػكد  ػػي متى المركػػز المػػيلى كالػػدخا للػػى دلػػـ الػػرأه 
 الحسيديت حكؿ كجكد تحر تيت جكىر ة فى البكا ـ الميلية فبد تـ التكألا الى النتي   التيلية :

 

Sig. df Wald   

 اىْقذيت فً اىصْذوق واىبْل 2.691 1 1.111

Step 1 

 صافً قيَت اىَذيْىُ 1.142 1 1.317

 سصيذ أو ٍخىسط سصيذ اىَخضوُ 4.824 1 1.128

 سصيذ أو ٍخىسط سصيذ األصىه 1.129 1 1.866

 اىذائْىُ وأوساق اىذفع 2.829 1 1.193

 اإليشاداث اىخشغيييت 1.997 1 1.318

 اىَصشوفاث اىخشغيييت 1.26 1 1.262

 اىَصشوفاث اإلداسيت واىعَىٍيت 1.355 1 1.551

 ٍصاسيف اىبيع واىخىصيع 1.239 1 1.625

 صافً اىذخو 1.812 1 1.178

1.111 1 144.131 constant 

  SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 

 -من الجدول السابق يت ح أن :
ل ممػي 2.21لبند المخزكف ذات داللػة معنكيػة لنػد مسػتكه أ ػا مػف  Wald  =2.402أللى  يمة   -

 دؿ للى تأث رىي فى دلـ الرأه المينى لمراج  الحسػيديت حػكؿ كجػكد تحر تػيت جكىر ػة فػى البػكا ـ 
 الميلية .
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ل 2.21لدػي ى البنػكد ليسػت ذات داللػة معنكيػة لنػد مسػتكه أ ػا مػف  Waldب نمي ن حػ  أف  يمػة   -
أف ىنػػيؾ تحر تػػيت جكىر ػػة فػػى بنػػكد  ي مػػة المركػػز المػػيلى ك ي مػػة الػػدخا  ل كديلتػػيلى ال  كىػذا يعنػػى

 تدلـ رأه الرأه المينى لمراج  الحسيديت حكؿ كجكد تحر تيت جكىر ة فى البكا ـ الميلية

كنخلص مف النتي   السػيدبة الػى أف تطب ػ  أسػلكب االنحػدار اللكجسػتى للػى بنػكد  ػي متى الػدخا 
يلى ير ر الى اخت ؼ م  رأه مراج  الحسيديت حكؿ كجكد تحر تيت جكىر ػة فػى البػكا ـ كالمركز الم

 الميلية للبطيليت مجمعة .

كممػػػي سػػػب  يمكػػػف البػػػكؿ أنػػػو  كجػػػد فػػػركؽ جكىر ػػػة بػػػ ف تطب ػػػ  الػػػرأه المينػػػى لمراجػػػ  الحسػػػيديت 
يلػػيت مجمعػػة ل كاسػػتخداـ االنحػػدار اللكجسػػتى حػػكؿ كجػػكد تحر تػػيت جكىر ػػة فػػى البػػكا ـ الميليػػة للبط

"  كىػك مػي  ثبػت لػدـ ألػػحة فػرض الدراسػة الترلػى ااكؿ م فػػرض العػدـ ( للبطيلػيت مجتمعػة البي ػػا 
  يوجـد أثــر  ســتخدام ا نحـدار الموجســتى فــى دعـم الــرأى المينــى لمراجـع الحســابات حــول وجــود 

ثــر  ســتخدام تحريفــات جوىريــة فــى القــوائم الماليــة " ويثبــت  ــحة الفــرض البــديل القائــل " يوجــد أ
ا نحــدار الموجســتى فــى دعــم الــرأى المينــى لمراجــع الحســابات حــول وجــود تحريفــات جوىريــة فــى 

 القوائم المالية.
 القطاع  األول(  

نتائج ا ختبار لتأثير ا نحدار الموجستى فى دعم الرأى المينى لمراجع  (7جدول  
الحسابات حول وجود تحريفات جوىرية فى القوائم المالية باستخدام بنود قائمتى المركز 

 المالى والدخل لمقطاع األول 
 

 انرأي انمتىقع

انىسجخ   

 انصحيحخ

ال يىخذ خطأ 

 خىهري

يىخذ خطأ 

 خىهري

12.8 

99.2 

87.3 

34 

243 

5 

2 

 خطأ جىهش

 ال يىجذ خطأ جىهشي
 اىشأي اىَهًْ

 
 اىْسبت اىنييت  

 SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 
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 % مف الع نة  د ألنتت دركا ألحي  كىى نسدة ج دة  43.2نستنت  مف الجدكؿ السيب  أف نسدة 
 

Sig. Chi-square Exp(B) Sig. Wald S.E B 

1.26 21.331 6.282 1.111 113.621 1.172 1.838 

 SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 

الختدػػػير معنكيػػػة المعػػػيم ت ذات داللػػػة معنكيػػػة لنػػػد مسػػػتكه أ ػػػا مػػػف  Waldتعتبػػػر إحألػػػي ة  
ل كلليػػػة نسػػػتنت  مػػػف الجػػػدكؿ  2.21ل كال تعتبػػػر ذات داللػػػة معنكيػػػة لنػػػد مسػػػتكه أ بػػػر مػػػف 2.21

 -السيب  أف:
  يمػػة  إحألػػي ة Wald  كىػػى ذات داللػػة معنكيػػة لنػػد  002.200الختدػػير معنكيػػة المعػػيم ت تبلػػا

 .  2.21مستكه أ ا مف 
   يمػة مربػػ Chi-square  2.21كىػػى ذات داللػػة معنكيػة لنػػد مسػػتكه أ ػػا مػػف  02.222الديلغػػة 

 كدمي  دؿ للى كتيية النمكذج ديل يما كجكدتو .
 متى المركػػز المػػيلى كالػػدخا للػػى دلػػـ الػػرأه المينػػى لمراجػػ  كلتحد ػػد تػػأث ر كػػا بنػػد مػػف بنػػكد  ػػي

 الحسيديت حكؿ كجكد تحر تيت جكىر ة فى البكا ـ الميلية فبد تـ التكألا الى النتي   التيلية 
 

Sig. df Wald   

 اىْقذيت فً اىصْذوق واىبْل 1.719 1 1.397

Step 1 

 صافً قيَت اىَذيْىُ 5.177 1 1.24

 سصيذ أو ٍخىسط سصيذ اىَخضوُ 1.192 1 1.661

 سصيذ أو ٍخىسط سصيذ األصىه 1.181 1 1.776

 اىذائْىُ وأوساق اىذفع 3.591 1 1.158

 اإليشاداث اىخشغيييت 7.158 1 1.118

 اىَصشوفاث اىخشغيييت 6.732 1 1.119

 اىَصشوفاث اإلداسيت واىعَىٍيت 5.184 1 1.123

 واىخىصيعٍصاسيف اىبيع  1.113 1 1.953

 صافً اىذخو 7.271 1 1.117

1.111 1 71.896 constant 

 ٍِ ٍخشجاث حقْيت االّذذاس اىيىدسخً SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 

 -من الجدول السابق يت ح أن :
لبنػػػػكد المػػػػد نكف ديلألػػػػيفى كا  ػػػػرادات الترػػػػغ لية كالمألػػػػركفيت الترػػػػغ لية ك   Waldأللػػػػى  يمػػػػة   -

ل 2.21المألػػركفيت ا دار ػػة كالعمكميػػة ك ألػػيفى الػػدخا ذات داللػػة معنكيػػة لنػػد مسػػتكه أ ػػا مػػف 
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ممي  دؿ للى لدـ  كجػكد تحر تػيت جكىر ػة ف يػي ل كال تػؤثر للػى الػرأه المينػى لمراجػ  الحسػيديت 
 ىر ة ف يي  .حكؿ كجكد تحر تيت جك 

ل 2.21لدػي ى البنػكد ليسػت ذات داللػة معنكيػة لنػد مسػتكه أ ػا مػف  Waldب نمي ن حػ  أف  يمػة   -
كىػذا يعنػػى أف ىنػػيؾ تحر تػػيت جكىر ػػة فػػى بنػػكد  ي مػػة المركػػز المػػيلى ك ي مػػة الػػدخا  ل كديلتػػيلى ال 

  ـ الميلية .تدلـ رأه الرأه المينى لمراج  الحسيديت حكؿ كجكد تحر تيت جكىر ة فى البكا

كممػػػي سػػػب  يمكػػػف البػػػكؿ أنػػػو  كجػػػد فػػػركؽ جكىر ػػػة بػػػ ف تطب ػػػ  الػػػرأه المينػػػى لمراجػػػ  الحسػػػيديت 
كاسػػػتخداـ االنحػػػدار اللكجسػػػتى فػػػى ال رػػػت لػػػف كجػػػكد تحر تػػػيت جكىر ػػػة فػػػى البػػػكا ـ الميليػػػة للبطػػػيع 

ااكؿ  مااكؿ ( ل ل كىػػك مػػي  ثبػػت لػػدـ ألػػحة فػػرض الدراسػػة الترلػػى ااكؿ م فػػرض العػػدـ ( للبطػػيع
"    يوجد أثر  ستخدام ا نحدار الموجستى فى دعم الـرأى المينـى لمراجـع الحسـابات حـول البي ا 

وجــود تحريفـــات جوىريـــة فـــى القـــوائم الماليـــة " ويثبـــت  ـــحة الفـــرض البـــديل القائـــل " يوجـــد أثـــر 
ت  ســتخدام ا نحــدار الموجســتى فــى دعــم الــرأى المينــى لمراجــع الحســابات حــول وجــود تحريفــا

 جوىرية فى القوائم المالية .
 القطاع  الثانى(  

نتائج ا ختبار لتأثير ا نحدار الموجستى فى دعم الرأى المينى لمراجع  (8جدول  
الحسابات حول وجود تحريفات جوىرية فى القوائم المالية باستخدام بنود قائمتى المركز 

 المالى والدخل لمقطاع   الثانى(
 

 انرأي انمتىقع

  
 انىسجخ انصحيحخ

ال يىخذ خطأ 

 خىهري

يىخذ خطأ 

 خىهري

15.4 

99.1 

85.1 

33 

194 

6 

2 

 خطأ جىهش

 ال يىجذ خطأ جىهشي
 اىشأي اىَهًْ

 
 اىْسبت اىنييت  

 SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 

 ج دة% مف الع نة  د ألنتت دركا ألحي  كىى نسدة  41.0نستنت  مف الجدكؿ السيب  أف نسدة 
 

Sig. Chi-square Exp(B) Sig. Wald S.E B 

1.26 36.541 5.126 1.111 84.792 1.175 1.615 

 SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 
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لػػػػة معنكيػػػة لنػػػد مسػػػتكه أ ػػػا مػػػػف الختدػػػير معنكيػػػة المعػػػيم ت ذات دال Waldتعتبػػػر إحألػػػي ة 
ل كلليػػػة نسػػػتنت  مػػػف الجػػػدكؿ  2.21مػػػف ل كال تعتبػػػر ذات داللػػػة معنكيػػػة لنػػػد مسػػػتكه أ بػػػر 2.21

 -السيب  أف:
كىػػى ذات داللػػة معنكيػػة لنػػد  42.350الختدػػير معنكيػػة المعػػيم ت تبلػػا  Wald يمػػة  إحألػػي ة   -

 .  2.21مستكه أ ا مف 
 2.21كىػػى ذات داللػػة معنكيػػة لنػػد مسػػتكه أ ػػا مػػف  22.12الديلغػػة  Chi-square يمػػة مربػػ    -

 كدمي  دؿ للى كتيية النمكذج ديل يما كجكدتو .

كلتحد ػػد تػػأث ر كػػا بنػػد مػػف بنػػكد  ػػي متى المركػػز المػػيلى كالػػدخا للػػى دلػػـ الػػرأه المينػػى لمراجػػ  
 النتي   التيلية : الحسيديت حكؿ كجكد تحر تيت جكىر ة فى البكا ـ الميلية فبد تـ التكألا الى

 

Sig. df Wald   

 اىْقذيت فً اىصْذوق واىبْل 1.979 1 1.322

Step 1 

 صافً قيَت اىَذيْىُ 12.144 1 1.111

 سصيذ أو ٍخىسط سصيذ اىَخضوُ 21.913 1 1.111

 سصيذ أو ٍخىسط سصيذ األصىه 5.811 1 1.116

 اىذائْىُ وأوساق اىذفع 7.853 1 1.115

 اإليشاداث اىخشغيييت 15.822 1 1.111

 اىَصشوفاث اىخشغيييت 17.192 1 1.111

 اىَصشوفاث اإلداسيت واىعَىٍيت 1.112 1 1.912

 ٍصاسيف اىبيع واىخىصيع 1.977 1 1.323

 صافً اىذخو 1.713 1 1.398

1.112 1 27.865 constant 

  SPSSاىَصذس: إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 

 -السابق يت ح أن :من الجدول 
لبنػػػػكد المػػػػد نكف ديلألػػػػيفى كالمخػػػػزكف كمجمػػػػكع ااألػػػػكؿ ك المألػػػػركفيت ك   Waldأللػػػػى  يمػػػػة   -

الدا نكف كأكراؽ الدف  كا  رادات الترغ لية كالمألركفيت الترغ لية ذات داللة إحألي ية لند مسػتكه 
ل ممي  دؿ للى لدـ  كجكد تحر تيت جكىر ة ف يػي ل كال تػؤثر فػى دلػـ رأه المراجػ  2.21أ ا مف 

 جكىر ة ف يي.حكؿ كجكد تحر تيت 
ل 2.21لدػي ى البنػكد ليسػت ذات داللػة معنكيػة لنػد مسػتكه أ ػا مػف  Waldب نمي ن حػ  أف  يمػة   -

ممي  دؿ للى كجكد تحر تيت جكىر ة ف يي تؤثر فى دلـ رأه المراج  حكؿ كجكد تحر تيت جكىر ة 
 ف يي.



 اللوجستى كأحد أساليب التنقيب......... نحدارستخدام اإلإأثر                                العظيم اجلبلىوليد مسري عبد د/ 

43 

 

ل البنػكؾ كالألػندكؽ كد مالنبديػة فػى كنخلص مف ىذه النتي   الى أف ىنيؾ تحر تيت جكىر ة فى بنػ
المألػركفيت ا دار ػػة كالعمكميػة كمألػػير ت البيػ  كالتكز ػػ  ك ألػػيفى الػدخا( كىػػى ديلتػيلى تػػؤثر للػػى 
رأه مراجػػػ  الحسػػػيديت حػػػكؿ كجػػػكد تحر تػػػيت جكىر ػػػة فػػػى البػػػكا ـ الميليػػػة للبطػػػيع مالثػػػينى( ديسػػػتخداـ 

 االنحدار اللكجستى .
تطب ػػػ  الػػػرأه المينػػػى لمراجػػػ  الحسػػػيديت كممػػػي سػػػب  يمكػػػف البػػػكؿ أنػػػو  كجػػػد فػػػركؽ جكىر ػػػة بػػػ ف 

كاسػػػتخداـ االنحػػػدار اللكجسػػػتى فػػػى ال رػػػت لػػػف كجػػػكد تحر تػػػيت جكىر ػػػة فػػػى البػػػكا ـ الميليػػػة للبطػػػيع 
ىك مي  ثبت لدـ ألحة فرض الدراسة الترلػى ااكؿمفػرض العػدـ( للبطػيع الثػينى للدراسػة  مالثينى( ل
فى دعم الـرأى المينـى لمراجـع الحسـابات حـول  "    يوجد أثر  ستخدام ا نحدار الموجستىالبي ا 

وجود تحريفات جوىرية فى القوائم المالية "ويثبت  حة الفرض البديل القائل " يوجد أثر  سـتخدام 
ا نحــدار الموجســتى فــى دعــم الــرأى المينــى لمراجــع الحســابات حــول وجــود تحريفــات جوىريــة فــى 

 القوائم المالية .

 ة الفرعى الثانى : اختبار فرض الدراس7/4/4/2
ــرأى المينــى لمراجــع الحســابات حــول  ــر  ســتخدام ا نحــدار الموجســتى فــى دعــم ال   يوجــد أث

 استمرارية المنشأة
لبد تـ استخداـ أسلكب االنحدار اللكجستى الختدير التر ية أل ىي ح ث تـ التكألا الػى النتػي   

 التيلية :
 القطاعات مجتمعة 

لتأثير ا نحدار الموجستى فى دعم الرأى المينى لمراجع نتائج ا ختبار  (9جدول  
 الحسابات حول استمرارية المنشأة باستخدام النسب المالية لمقطاعات مجتمعة

 

 انرأي انمتىقع
  

 غير مستمر مستمر انىسجخ انصحيحخ

11.6 

98.8 

84.6 

59 

338 

7 

4 

 ٍسخَش

 غيش ٍسخَش

 

 اىشأي اىَهًْ

 اىْسبت اىنييت   

 SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 
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 % مف الع نة  د ألنتت دركا ألحي  كىى نسدة ج دة 42.2نستنت  مف الجدكؿ السيب  أف نسدة 
 

Sig. Chi-square Exp(B) Sig. Wald S.E B 

11.1 37.129 5.182 1.111 149.735 1.134 1.645 

 SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 

الختدػػػير معنكيػػػة المعػػػيم ت ذات داللػػػة معنكيػػػة لنػػػد مسػػػتكه أ ػػػا مػػػف  Waldتعتبػػػر إحألػػػي ة  
ل كلليػػػة نسػػػتنت  مػػػف الجػػػدكؿ  2.21ل كال تعتبػػػر ذات داللػػػة معنكيػػػة لنػػػد مسػػػتكه أ بػػػر مػػػف 2.21

 -السيب  أف:
كىػى ذات داللػة معنكيػة لنػد  025.321الختدػير معنكيػة المعػيم ت تبلػا  Wald يمة  إحألي ة   -

 .  2.21كه أ ا مف مست
 2.21كىى ذات داللػة معنكيػة لنػد مسػتكه أ ػا مػف  23.005الديلغة  Chi-square يمة مرب    -

 كدمي  دؿ للى كتيية النمكذج ديل يما كجكدتو .

كلتحد د تأث ر كػا نسػدة مػف النسػب الميليػة للػى دلػـ الػرأه المينػى لمراجػ  الحسػيديت اسػتمرار ة 
 النتي   التيلية :المنرأة  فبد تـ التكألا الى 

 

Sig. df Wald   

 هاٍ  ٍجَو اىشبخ 1.111 1 1.739

Step 1 

 هاٍ  اىشبخ قبو اىضشائب واى ىائذ 2.13 1 1.154

 هاٍ  صافً اىشبخ 2.12 1 1.155

 اىعائذ عيً األصىه 1.197 1 1.274

 اىعائذ عيً اىَينيت 1.28 1 1.258

 ّسبت االقخشاض 1.867 1 1.352

 ّسبت اىَينيت 1.462 1 1.227

 ّسبت حغطيت اى ىائذ 1.759 1 1.384

 ٍعذه دوساُ إجَاىً األصىه 1.347 1 1.556

 ٍعذه دوساُ األصىه اىلابخت 7.81 1 1.115

 ٍعذه دوساُ صافً سأط اىَاه اىعاٍو 2.39 1 1.122

 ّسبت اىخذاوه 1.112 1 1.964

 سأط اىَاه اىعاٍو 1.387 1 1.534

1.477 1 1.515 constant 
 ٍِ ٍخشجاث حقْيت االّذذاس اىيىدسخً SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 
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 -من الجدول السابق يت ح أن :
لبند معدؿ دكراف ااألكؿ الثيبتة ذات داللة معنكيػة لنػد مسػتكه أ ػا  Wald  =3.40أللى  يمة   -

 ل ممي  دؿ للى تأث رىي فى دلـ الرأه المينى لمراج  الحسيديت حكؿ استمرار ة المنرأة 2.21مف 
ل 2.21لدػي ى البنػكد ليسػت ذات داللػة معنكيػة لنػد مسػتكه أ ػا مػف  Waldب نمي ن حػ  أف  يمػة   -

نيؾ تحر تيت جكىر ة فى بنكد  ي مة المركز الميلى ك ي مػة الػدخا  ل كديلتػيلى فيػى كىذا يعنى أف ى
 ال تؤثر فى دلـ رأه مراج  الحسيديت حكؿ استمرار ة المنرأة .

كممػػػي سػػػب  يمكػػػف البػػػكؿ أنػػػو  كجػػػد فػػػركؽ جكىر ػػػة بػػػ ف تطب ػػػ  الػػػرأه المينػػػى لمراجػػػ  الحسػػػيديت 
كاسػػتخداـ االنحػػدار اللكجسػػتى حػػػكؿ اسػػتمرار ة المنرػػأة للبطيلػػيت مجمعػػػة ل كديلتػػيلى نػػرفض فػػػرض 

"   يوجـد أثـر  سـتخدام الدراسة الترلى الثينى م فرض العدـ ( للبطيليت مجتمعة الذه  نص للى 
حــدار الموجســتى فــى دعــم الــرأى المينــى لمراجــع الحســابات حــول اســتمرارية المنشــأة " ونقبــل ا ن

الفــرض البــديل القائــل " يوجــد أثــر  ســتخدام ا نحــدار الموجســتى فــى دعــم الــرأى المينــى لمراجــع 
 الحسابات حول استمرارية المنشأة .

 القطاع  األول(  

الموجستى فى دعم الرأى المينى لمراجع نتائج ا ختبار لتأثير ا نحدار  (12جدول  
 الحسابات حول استمرارية المنشأة باستخدام النسب المالية لمقطاع  األول(

 

 انرأي انمتىقع
 

 

 غير مستمر مستمر انىسجخ انصحيحخ 

21.1 

99.1 

87.1 

28 

196 

7 

2 

 ٍسخَش

 غيش ٍسخَش
 اىشأي اىَهًْ

 
 اىْسبت اىنييت  

 SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 

 % مف الع نة  د ألنتت دركا ألحي  كىى نسدة ج دة 43.0نستنت  مف الجدكؿ السيب  أف نسدة 
Sig. Chi-square Exp(B) Sig. Wald S.E B 

1.11 37.415 5.657 1.111 89.317 1.183 1.733 

 SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 
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لػػػػة معنكيػػػة لنػػػد مسػػػتكه أ ػػػا مػػػػف الختدػػػير معنكيػػػة المعػػػيم ت ذات دال Waldتعتبػػػر إحألػػػي ة 
ل كلليػػػة نسػػػتنت  مػػػف الجػػػدكؿ  2.21ل كال تعتبػػػر ذات داللػػػة معنكيػػػة لنػػػد مسػػػتكه أ بػػػر مػػػف 2.21

 -السيب  أف:
كىػػى ذات داللػػة معنكيػػة لنػػد  45.203الختدػػير معنكيػػة المعػػيم ت تبلػػا  Wald يمػػة  إحألػػي ة   -

 .  2.21أ ا مف  مستكه 
 2.21كىى ذات داللػة معنكيػة لنػد مسػتكه أ ػا مػف  23.221الديلغة  Chi-square يمة مرب    -

 كدمي  دؿ للى كتيية النمكذج ديل يما كجكدتو .

كلتحد ػػد تػػأث ر كػػا بنػػد مػػف بنػػكد  ػػي متى المركػػز المػػيلى كالػػدخا للػػى دلػػـ الػػرأه المينػػى لمراجػػ  
 فبد تـ التكألا الى النتي   التيلية :الحسيديت حكؿ استمرار ة المنرأة 

 

Sig. df Wald   

 هاٍ  ٍجَو اىشبخ 11.166 1 1.112

Step 1 

 هاٍ  اىشبخ قبو اىضشائب واى ىائذ 3.176 1 1.175

 هاٍ  صافً اىشبخ 3.811 1 1.151

 اىعائذ عيً األصىه 1.815 1 1.367

 اىعائذ عيً اىَينيت 1.191 1 1.275

 ّسبت االقخشاض 3.111 1 1.178

 ّسبت اىَينيت 3.212 1 1.173

 ّسبت حغطيت اى ىائذ 1.438 1 1.518

 ٍعذه دوساُ إجَاىً األصىه 1.167 1 1.683

 ٍعذه دوساُ األصىه اىلابخت 1.996 1 1.158

 ٍعذه دوساُ صافً سأط اىَاه اىعاٍو 1.935 1 1.333

 ّسبت اىخذاوه 1.548 1 1.459

 سأط اىَاه اىعاٍو 1.671 1 1.413

1.111 1 2.687 constant 

 ٍِ ٍخشجاث حقْيت االّذذاس اىيىدسخً SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 

 -. أن :2من الجدول السابق يت ح
ل 2.21لبند ىيمش مجمػا الػرب   ذات داللػة إحألػي ية  لنػد مسػتكه أ ػا مػف   Waldأللى  يمة   -

 ممي  دؿ تأث رىي  للى الرأه المينى لمراج  الحسيديت حكؿ استمرار ة المنرأة  .
ل 2.21لدػػػي ى البنػػػكد ليسػػػت ذات داللػػػة إحألػػػي ية  لنػػػد مسػػػتكه    Waldب نمػػػي ن حػػػ  أف  يمػػػة   -

كديلتيلى فيف ىذه النسب ال تؤثر رأه الرأه المينى لمراج  الحسيديت حكؿ استمرار ة المنرأة داخا 
 رركيت البطيع مااكؿ ( .
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كنخلص مف ىذه النتي   الى أف نسدة م ىيمش مجما الرب  ( ل تؤثر للى رأه مراج  الحسيديت 
حكؿ استمرار ة المنرأة  للبطيع م ااكؿ ( ديستخداـ االنحدار اللكجستى ل ب نمي دي ى النسػب مىػيمش 

ل نسػدة  يػةللى ااألكؿ ل العي د للػى الملالرب   با ال را ب كالتكا د ل ىيمش أليفى الرب  لالعي د 
اال تراض لنسدة المل ية لنسدة تغطية التكا د لمعػدؿ دكراف إجمػيلى ااألػكؿ ل معػدؿ دكراف ااألػكؿ 

( ال تػؤثر للػػى أس المػػيؿ العيمػا ل نسػدة التػداكؿالثيبتػة ل معػدؿ دكراف ألػيفى رأس المػيؿ العيمػال  ر 
 .خداـ االنحدار اللكجستىديست رأه مراج  الحسيديت حكؿ استمرار ة المنرأة لرركيت البطيع مااكؿ(

كممػػػي سػػػب  يمكػػػف البػػػكؿ أنػػػو  كجػػػد فػػػركؽ جكىر ػػػة بػػػ ف تطب ػػػ  الػػػرأه المينػػػى لمراجػػػ  الحسػػػيديت 
كاستخداـ االنحدار اللكجستى حكؿ اسػتمرار ة المنرػأة فػى البطػيع م ااكؿ ( ل كديلتػيلى نػرفض فػرض 

  يوجـــد أثـــر  ســـتخدام  " الدراسػػة الترلػػػى الثػػينىم فػػػرض العػػدـ ( للبطػػػيع ااكؿ  الػػذه  ػػػنص للػػى
ا نحدار الموجسـتى فـى دعـم الـرأى المينـى لمراجـع الحسـابات حـول اسـتمرارية المنشـأة " . ونقبـل 
الفــرض البــديل القائــل " يوجــد أثــر  ســتخدام ا نحــدار الموجســتى فــى دعــم الــرأى المينــى لمراجــع 

 الحسابات حول استمرارية المنشأة .
 القطاع  الثانى(  

نتائج ا ختبار لتأثير ا نحدار الموجستى فى دعم الرأى المينى لمراجع  (11جدول  
 الحسابات حول استمرارية المنشأة باستخدام النسب المالية لمقطاع   الثانى(

 

 انرأي انمتىقع
  

 غير مستمر مستمر انىسجخ انصحيحخ

38.7 

97.9 

87.4 

19 

141 

12 

3 

 ٍسخَش

 غيش ٍسخَش
 اىشأي اىَهًْ

 
 اىْسبت اىنييت  

 SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 

 % مف الع نة  د ألنتت دركا ألحي  كىى نسدة ج دة    43.2نستنت  مف الجدكؿ السيب  أف نسدة 
Sig. Chi-square Exp(B) Sig. Wald S.E B 

1.11 46.761 4.645 1.111 61.169 1.198 1.536 

 SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 
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لػػػػة معنكيػػػة لنػػػد مسػػػتكه أ ػػػا مػػػػف الختدػػػير معنكيػػػة المعػػػيم ت ذات دال Waldتعتبػػػر إحألػػػي ة 
ل كلليػػػة نسػػػتنت  مػػػف الجػػػدكؿ  2.21ل كال تعتبػػػر ذات داللػػػة معنكيػػػة لنػػػد مسػػػتكه أ بػػػر مػػػف 2.21

 -السيب  أف:
كىػػى ذات داللػػػة معنكيػػة لنػػػد 22.025الختدػػير معنكيػػػة المعػػيم ت تبلػػػا  Wald يمػػة  إحألػػػي ة   -

 .  2.21مستكه أ ا مف 
 2.21كىى ذات داللػة معنكيػة لنػد مسػتكه أ ػا مػف  22.320الديلغة  Chi-square يمة مرب    -

 كدمي  دؿ للى كتيية النمكذج ديل يما كجكدتو .

كالػػدخا للػػى دلػػـ الػػرأه المينػػى لمراجػػ   كلتحد ػػد تػػأث ر كػػا بنػػد مػػف بنػػكد  ػػي متى المركػػز المػػيلى
 الحسيديت حكؿ كجكد تحر تيت جكىر ة فى البكا ـ الميلية فبد تـ التكألا الى النتي   التيلية :

 

Sig. df Wald   

 هاٍ  ٍجَو اىشبخ 8.287 1 1.114

Step 1 

 هاٍ  اىشبخ قبو اىضشائب واى ىائذ 1.135 1 1.713

 هاٍ  صافً اىشبخ 1.129 1 1.721

 اىعائذ عيً األصىه 2.689 1 1.111

 اىعائذ عيً اىَينيت 1.111 1 1.919

 ّسبت االقخشاض 32.485 1 1.111

 ّسبت اىَينيت 33.681 1 1.111

 ّسبت حغطيت اى ىائذ 1.148 1 1.711

 ٍعذه دوساُ إجَاىً األصىه 9.944 1 1.112

 ٍعذه دوساُ األصىه اىلابخت 21.463 1 1.111

 ٍعذه دوساُ صافً سأط اىَاه اىعاٍو 1.418 1 1.523

 ّسبت اىخذاوه 2.474 1 1.116

 سأط اىَاه اىعاٍو 1.118 1 1.731

1.114 1 8.287 constant 
 ٍِ ٍخشجاث حقْيت االّذذاس اىيىدسخً SPSSاىَصذس : إعذاد اىبادث ٍخشجاث بشّاٍج 

 -من الجدول السابق يت ح أن :
راض ل كمعػػػػدؿ دكراف إجمػػػػيلى لبنػػػػكد مىػػػػيمش مجمػػػػا الػػػػرب  ل كنسػػػػدة اال تػػػػ  Waldأللػػػػى  يمػػػػة   -

ل ممػػي 2.21ل كمعػػدؿ دكراف ااألػػكؿ الثيبتػػة(ل ذات داللػػة إحألػػي ية لنػػد مسػػتكه أ ػػا مػػف ااألػػكؿ
  دؿ للى إنيي ال تؤثر فى دلـ رأه المراج  حكؿ استمرار ة المنرأة.

ل 2.21لدػػػي ى البنػػػكد ليسػػػت ذات داللػػػة إحألػػػي ية  لنػػػد مسػػػتكه    Waldب نمػػػي ن حػػػ  أف  يمػػػة   -
كديلتيلى فيف ىذه النسب ال تؤثر رأه الرأه المينى لمراج  الحسيديت حكؿ استمرار ة المنرأة داخا 

 رركيت البطيع مالثينى(.
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كنخلػػػص مػػػف ىػػػذه النتػػػي   الػػػى أف م ىػػػيمش مجمػػػا الػػػرب  ل كنسػػػدة اال تػػػراض ل كمعػػػدؿ دكراف 
ااألكؿل كمعدؿ دكراف ااألكؿ الثيبتة (  تػؤثر للػى رأه مراجػ  الحسػيديت حػكؿ اسػتمرار ة إجميلى 

المنرأة  للبطيع مب( ديستخداـ االنحدار اللكجستى ل ب نمي دي ى النسب م ىيمش الرب   با ال ػرا ب 
كالتكا ػػػدل ىػػػيمش ألػػػيفى الػػػرب  لالعي ػػػد للػػػى ااألػػػكؿ ل العي ػػػد للػػػى المل يػػػة لمعػػػدؿ دكراف إجمػػػيلى 
ااألكؿل معدؿ دكراف أليفى رأس الميؿ العيمال  رأس الميؿ العيمػا ل نسػدة التػداكؿ( ال تػؤثر للػى 
رأه مراجػػػػػ  الحسػػػػػيديت حػػػػػكؿ اسػػػػػتمرار ة المنرػػػػػأة لرػػػػػركيت البطػػػػػيع مالثػػػػػينى ( ديسػػػػػتخداـ االنحػػػػػدار 

 اللكجستى.

يديت كممػػػي سػػػب  يمكػػػف البػػػكؿ أنػػػو  كجػػػد فػػػركؽ جكىر ػػػة بػػػ ف تطب ػػػ  الػػػرأه المينػػػى لمراجػػػ  الحسػػػ
كاسػػػتخداـ االنحػػػدار اللكجسػػػتى حػػػكؿ اسػػػتمرار ة المنرػػػأة للبطػػػيع مالثػػػينى( ل كديلتػػػيلى نػػػرفض فػػػرض 

"   يوجــد أثـر  سـتخدام ا نحـدار الموجســتى  الدراسػة الترلػى الثػينىمفرض العػدـ( الػذه  ػنص للػى
القائـل "  فى دعم الرأى المينى لمراجع الحسابات حول اسـتمرارية المنشـأة " .ونقبـل الفـرض البـديل

يوجد أثر  ستخدام ا نحدار الموجستى فـى دعـم الـرأى المينـى لمراجـع الحسـابات حـول اسـتمرارية 
 المنشأة " .

 نتائج وتو يات الدراسة  -8
 : النتائج 8/1

  :تو ل الباحث من خحل كح من الدراستين النظرية و والتطبيقية الى مجموعة من النتائج أىميا
(  Data Miningاالنحػػدار اللكجسػػتى كأحػػد أسػػيل ب التنب ػػب فػػى البيينػػيت مسػػتخداـ  ػػؤثر ا: 8/1/1

       فػػػػػى دلػػػػػـ الػػػػػرأه المينػػػػػى لمراجػػػػػ  الحسػػػػػيديت حػػػػػكؿ كجػػػػػكد تحر تػػػػػيت جكىر ػػػػػة فػػػػػى البػػػػػكا ـ الميليػػػػػةل 
 ك تترع مف ىذه النت جة الر يسية مجمكلة مف النتي   الترلية أىميي :

لنػػد اسػػتخداـ االنحػػدار اللكجسػػتى فػػى دلػػـ الػػرأه المينػػى لمراجػػ  الحسػػيديت حػػكؿ كجػػكد تحر تػػيت   -
جكىر ة فى البكا ـ الميلية ديستخداـ بنكد  ي متى الدخا كالمركز الميلى فػى رػركيت البطػيع مااكؿ(  

لترػػػغ لية ل تبػػ ف أف البنػػكد التيليػػة مألػػػيفى  يمػػة المػػد نكف ل كا  ػػػرادات الترػػغ لية ل كالمألػػركفيت ا
كالمألػػػركفيت العمكميػػػة ك ا دار ػػػة ل كألػػػيفى الػػػدخا( ىػػػى ذات داللػػػة إحألػػػي ية كديلتػػػيلى فيػػػى ال 
تت ػػمف تحر تػػيت جكىر ػػة ف يػػي ل ب نمػػي تبػػ ف أف بنػػكد مالنبديػػة فػػى الألػػندكؽ كالبنػػؾ ل كالمخػػزكف ل 

لػة إحألػي ية كمجمكع ااألكؿ كالدا نكف كأكراؽ الدف  كمألير ت البي  كالتكز  ( ىى ليست ذات دال
كىػػذا يعنػػى أنيػػي تت ػػمف تحر تػػيت جكىر ػػة ف يػػي ل كبيػػذا نسػػتنت  كجػػكد فػػركؽ جكىر ػػة بػػ ف تطب ػػ  
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االنحدار اللكجستى كدلـ الرأه المينى لمراج  الحسػيديت حػكؿ كجػكد تحر تػيت جكىر ػة فػى البػكا ـ 
 الميلية فى البطيع مااكؿ( .

مينػػى لمراجػػ  الحسػػيديت حػػكؿ كجػػكد تحر تػػيت لنػػد اسػػتخداـ االنحػػدار اللكجسػػتى فػػى دلػػـ الػػرأه ال  -
جكىر ة فى البكا ـ الميلية ديستخداـ بنكد  ي متى الدخا كالمركز الميلى فى رركيت البطيع مالثػينى(  
تبػػػ ف أف البنػػػكد التيليػػػة مألػػػيفى  يمػػػة المػػػد نكف ل كالمخػػػزكف ل كمجمػػػكع ااألػػػكؿ كالػػػدا نكف كأكراؽ 

كفيت الترػػغ لية( ىػػى ذات داللػة إحألػػي ية كديلتػػيلى فيػػى ال الػدف  ل كا  ػػرادات الترػػغ لية ل كالمألػر 
تت مف تحر تيت جكىر ة ف يي ل ب نمي تب ف أف بنػكد مالنبديػة فػى الألػندكؽ كالبنػؾ كمألػير ت البيػ  
كالتكز  ل كالمألركفيت العمكمية ك ا دار ة ل كأليفى الدخا( ىى ليست ذات داللة إحألي ية كىذا 

 ة ف يي ل كبيذا نستنت  كجكد فركؽ جكىر ػة بػ ف تطب ػ  االنحػدار يعنى أنيي تت مف تحر تيت جكىر 
اللكجستى كدلـ الرأه المينى لمراج  الحسيديت حكؿ كجكد تحر تيت جكىر ة فى البكا ـ الميلية فى 

 البطيع مالثينى( .
لنػػد اسػػتخداـ االنحػػدار اللكجسػػتى فػػى دلػػـ الػػرأه المينػػى لمراجػػ  الحسػػيديت حػػكؿ كجػػكد تحر تػػيت   -

فى البكا ـ الميلية ديسػتخداـ بنػكد  ػي متى الػدخا كالمركػز المػيلى فػى رػركيت البطػيل ف معػير  جكىر ة
تبػػ ف أف بنػػد المخػػزكف  ذك داللػػة إحألػػي ية كديلتػػيلى فيػػك ال  ت ػػمف تحر تػػيت جكىر ػػة فيػػو ل ب نمػػي 
تبػػػ ف أف بنػػػكد التيليػػػة مالنبديػػػة فػػػى الألػػػندكؽ كالبنػػػؾل ألػػػيفى  يمػػػة المػػػد نكف ل كمجمػػػكع ااألػػػكؿ 
كالدا نكف كأكراؽ الدف  ل كا  رادات الترغ لية ل كالمألركفيت الترػغ ليةل كمألػير ت البيػ  كالتكز ػ ل 
كالمألػركفيت العمكميػػة ك ا دار ػػة ل كألػػيفى الػػدخا(  ىػػى ليسػػت ذات داللػػة إحألػػي ية كىػػذا يعنػػى 
ار أنيػػػي تت ػػػمف تحر تػػػيت جكىر ػػػة ف يػػػي ل كبيػػػذا نسػػػتنت  كجػػػكد فػػػركؽ جكىر ػػػة بػػػ ف تطب ػػػ  االنحػػػد

اللكجستى كدلـ الرأه المينى لمراج  الحسيديت حكؿ كجكد تحر تيت جكىر ة فى البكا ـ الميلية فى 
 البطيل ف معير .

 Maria et al, 2010 )(Sayed et alك د جي ت ىذه النتي   متكافبة م  مي تكألا إليو ك ر مف م
,2011)   

(  Data Miningنب ػػب فػػى البيينػػيت مسػػتخداـ االنحػػدار اللكجسػػتى كأحػػد أسػػيل ب الت ػػؤثر ا :8/1/2
  فى دلـ الرأه المينى لمراج  الحسيديت حكؿ استمرار ة المنرأة.

 ك نبث  مف ىذه النت جة الر يسية مجمكلة مف النتي   الترلية أىميي :
لند استخداـ االنحدار اللكجستى فى دلـ الرأه المينى لمراج  الحسيديت حػكؿ اسػتمرار ة المنرػأة   -

ديستخداـ النسب الميلية فى رركيت البطيع مااكؿ( فبد أريرات النتي   الى أف نسدة ىيمش مجمػا 
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حػػكؿ الػػرب  ذات داللػػة إحألػػي ية كىػػى ديلتػػيلى ليػػي أثػػر فػػى دلػػـ الػػرأه المينػػى لمراجػػ  الحسػػيديت 
اسػػػػتمرار ة المنرػػػػأة داخػػػػا رػػػػركيت ىػػػػذا البطػػػػيع ل أمػػػػي دػػػػي ى النسػػػػب م ىػػػػيمش الػػػػرب   بػػػػا التكا ػػػػد 
كال ػػرا ب ل ىػػيمش ألػػيفى الػػرب  ل العي ػػد للػػى ااألػػكؿ ل نسػػدة اال تػػراض م المد كنيػػة ( ل نسػػدة 

عػدؿ المل ية ل نسدة تغطية التكا د ل معػدؿ دكراف إجمػيلى ااكؿ ل معػدؿ دكراف ااألػكؿ الثيبتػة ل م
دكراف رأس الميؿ العيما ل نسدة التداكؿ ل رأس الميؿ العيمػا ( فبػد أرػيرت النتػي   الػى أنيػي ليسػت 
ذات داللػػػة إحألػػػي ية كىػػػى ديلتػػػيلى ال أثػػػر ليػػػي فػػػى دلػػػـ الػػػرأه المينػػػى لمراجػػػ  الحسػػػيديت حػػػكؿ 

دلػـ الػرأه استمرار ة المنرأة ل كىذا يعنى أنو تكجد فركؽ جكىر ة استخداـ االنحدار اللكجستى فػى 
 المينى لمراج  الحسيديت حكؿ استمرار ة المنرأة ديستخداـ النسب الميلية فى البطيع مااكؿ( .  

لند استخداـ االنحدار اللكجستى فى دلـ الرأه المينى لمراج  الحسيديت حػكؿ اسػتمرار ة المنرػأة   -
الػى أف خمػس نسػب فبػط ديستخداـ النسب الميلية فػى رػركيت البطػيع مالثػينى( فبػد أرػيرات النتػي   

كىػػػـ مىػػػيمش مجمػػػا الػػػرب  ل نسػػػدة اال تػػػراض مالمد كنيػػػة(ل نسػػػدة المل يػػػة ل نسػػػدة تغطيػػػة التكا ػػػد ل 
معدؿ دكراف إجميلى ااكؿ ل معدؿ دكراف ااألكؿ الثيبتة (  ذات داللة إحألي ية كىى ديلتيلى ليػـ 

داخػا رػركيت ىػذا البطػيع ل أثر فى دلـ الرأه المينػى لمراجػ  الحسػيديت حػكؿ اسػتمرار ة المنرػأة 
ألػػػػيفى الػػػػرب  ل العي ػػػػد للػػػػى  أمػػػػي دػػػػي ى النسػػػػب م ىػػػػيمش الػػػػرب   بػػػػا التكا ػػػػد كال ػػػػرا ب ل ىػػػػيمش

ل معدؿ دكراف رأس الميؿ العيما ل نسدة التداكؿ ل رأس الميؿ العيما ( فبد أرػيرت النتػي   ااألكؿ
الػػػرأه المينػػػى لمراجػػػ  الػػػى أنيػػػي ليسػػػت ذات داللػػػة إحألػػػي ية كىػػػى ديلتػػػيلى ال أثػػػر ليػػػي فػػػى دلػػػـ 

الحسػػػػيديت حػػػػكؿ اسػػػػتمرار ة المنرػػػػأة ل كىػػػػذا يعنػػػػى أنػػػػو تكجػػػػد فػػػػركؽ جكىر ػػػػة اسػػػػتخداـ االنحػػػػدار 
اللكجستى فى دلـ الرأه المينى لمراج  الحسيديت حكؿ استمرار ة المنرأة ديستخداـ النسػب الميليػة 

 فى البطيع مالثينى( .  
ه المينى لمراج  الحسيديت حػكؿ اسػتمرار ة المنرػأة لند استخداـ االنحدار اللكجستى فى دلـ الرأ  -

ديسػتخداـ النسػػب الميليػػة فػػى رػػركيت البطػػيل ف معػير فبػػد أرػػيرات النتػػي   الػػى أف نسػػدة معػػدؿ دكراف 
ااألكؿ الثيبتة  ذات داللة إحألي ية كىى ديلتيلى ليي أثر فى دلـ الرأه المينى لمراج  الحسػيديت 

ت ىػػذا البطػػيع ل أمػػي دػػي ى النسػػب م ىػػيمش الػػرب   بػػا التكا ػػد حػػكؿ اسػػتمرار ة المنرػػأة داخػػا رػػركي
كال ػػػرا ب ل ىػػػيمش ألػػػيفى الػػػرب  ل العي ػػػد للػػػى ااألػػػكؿ ل نسػػػدة اال تػػػراض م المد كنيػػػة ( نسػػػدة 
المل ية ل نسدة تغطيػة التكا ػد ل معػدؿ دكراف إجمػيلى ااكؿ ل ىػيمش مجمػا الػرب   ل معػدؿ دكرات 

ل رأس المػيؿ العيمػػا ( فبػػد أرػيرت النتػػي   الػى أنيػػي ليسػػت ذات رأس المػيؿ العيمػػا ل نسػدة التػػداكؿ 
داللػػة إحألػػي ية كىػػى ديلتػػيلى ال أثػػر ليػػي فػػى دلػػـ الػػرأه المينػػى لمراجػػ  الحسػػيديت حػػكؿ اسػػتمرار ة 



 اللوجستى كأحد أساليب التنقيب......... نحدارستخدام اإلإأثر                                العظيم اجلبلىوليد مسري عبد د/ 

52 

 

المنرػأة ل كىػذا يعنػى أنػػو تكجػد فػركؽ جكىر ػػة اسػتخداـ االنحػدار اللكجسػتى فػػى دلػـ الػرأه المينػػى 
 ار ة المنرأة ديستخداـ النسب الميلية فى البطيل ف معير .  لمراج  الحسيديت حكؿ استمر 

 ( Maria et al, 2010ك د جي ت ىذه النتي   متكافبة م  مي تكألا إليو ك ر مف م
     ( Martens, et al, 2008( مKoh and Low, 2004(  مSayed et al ,2011م
 (Gaganis, et al, 2007( مKirkos et al, 2007م
(  Data Miningسػػتخداـ االنحػػدار اللكجسػػتى كأحػػد أسػػيل ب التنب ػػب فػػى البيينػػيت م ػػؤثر ا :4/0/2

حػػكؿ كجػكد تحر تػػيت جكىر ػة فػػى البػكا ـ الميليػػة ل ك حػػكؿ  فػى دلػػـ الػرأه المينػػى لمراجػ  الحسػػيديت
 . استمرار ة المنرأة

 : التو يات8/2
  -:  لىفي  ك  مي كرد بنتي   الدراسة  تتمثا أىـ التكألييت فيمي 

 جػػب أف تحظػػي تبنيػػيت التنب ػػب فػػي البيينػػيت ديىتمػػيـ الي  ػػيت كالمنظمػػيت المينيػػة فػػي مألػػر لمػػي   -
 . تكفره مف المعلكميت ال ركر ة لألنرطة التجير ة

 االىتمػػػػػػيـ بػػػػػػرجرا  المز ػػػػػػد مػػػػػػف الدراسػػػػػػيت كاختدػػػػػػير تبنيػػػػػػيت أخػػػػػػره مثػػػػػػيؿ ذلػػػػػػؾ رػػػػػػجرة البػػػػػػرارات  -
. Decisions Tree  

الحسػػيديت كمكيتػػب المراجعػػة العيملػػة فػػي ب  ػػة المراجعػػة المألػػر ة دميىيػػة   ػػركرة تكليػػة مرا بػػي  -
 . كأىمية كأىداؼ أسيل ب التنب ب لف البيينيت

 Data Miningترػػػػػجي  مرا بػػػػػى الحسػػػػػيديت للػػػػػى إسػػػػػتخداـ تبنيػػػػػيت التنب ػػػػػب لػػػػػف البيينػػػػػيت   -
ينية إستخداـ تبنيػيت انيي تسيلد فى لملية تسر   إتخيذ البرار دأ ا ت لتة ممكنة دي  يفة إلى إمك

 التنب ب لف البيينيت فى التخطيط لعملية المراجعة .
أىمية الدحث فى اادكات الحد ثة التى ُتمكػف مرا ػب الحسػيديت مػف الكألػكؿ إلػى رأه سػليـ درػأف   -

ألدؽ كلدالة البكا ـ الميلية ل كمي أنيي تسػيلد فػى تحد ػد الرػركيت ليليػة المخػيطر كمػف ثػـ تكسػي  
 المراجعة .نطيؽ لملية 

 

 

 

 



 اللوجستى كأحد أساليب التنقيب......... نحدارستخدام اإلإأثر                                العظيم اجلبلىوليد مسري عبد د/ 

53 

 

 مراجع الدراسة 
 العربية بالمغة أوً : المراجع 

ل مجلػة جيمعػة  -دراسػة تحل ليػة  –د/أحمد في ز أحمدل أدكات التنب ب فػى البيينػيت متتكحػة المألػدر 
 .402ق ل ص  0223ل  02مسةل العدد ط دة لآلداب كالعلـك ا نسينيةل السنة الخي

-013ل ص  0202الزمنيػػةل الػػدار الجيمعيػػة ا سػػكندر ةل د/أحمػػد كػػردهل أسػػلكب تحل ػػا الس سػػا 
022 . 

أسيل ب التنب ب فى البيينيت لتحس ف تبػد رات مرا ػب الحسػيديت اسيمة أحمد أبك الخ رل دكر استخداـ 
فػػػػى مػػػػده كجػػػػكد أخطػػػػي  جكىر ػػػػة دػػػػيلبكا ـ الميليػػػػة: دراسػػػػة م دانيػػػػة فػػػػى ب  ػػػػة االمػػػػيؿ 

جيمعػػة كتػػر الرػػ خ ل  –ألػػرة ل كليػػة التجػػيرة المألػػر ةل مجلػػة الدراسػػيت التجير ػػة المعي
 . 223 -221ل ص  0205العدد السيد  ل 

ل  11د/حسنى الخكلى لمس كلية مرا ب الحسيديت لف فػرض االسػتمرار ة ل مجلػة المحيسػدة ل العػدد 
 . 5-4ل ص   0200ل  03السنة 

  يػػيس مخػيطر السػػ كلةد/رجػي  سػع د لبػػد السػتير ل تبػػكيـ اادا  المػيلي لمألػػرؼ الررػ د كأىم تػػو فػي 
-020ل ص  20لعػػػدد المألػػػرفيةل مجلػػػة كليػػػة دغػػػداد للعلػػػـك اال تألػػػيدية الجيمعيػػػةل ا

021. 

د/ز يف دمحم ل مسػؤكلية المراجػ  الخػيرجي اتجػيه ا ترػيؼ كتب ػيـ الغػش كالتحر تػيت الجكىر ػة للحػد مػف 
حيسػػػبية تػػػأث ر مخيطرىػػػي للػػػى مألػػػدا ية البػػػكا ـ الميليػػػة ل مجلػػػة الدراسػػػيت الميليػػػة كالم

 .  251ل ص  0204ل  ني ر  5الجزا ر ل العدد  –كا دار ة ل جيمعة أـ البكا ى 

د/سػػم ر أبػػك التتػػكح ألػػيل  ل  تحسػػ ف جػػكدة التبػػير ر الميليػػة ديسػػتخداـ التنب ػػب فػػى البيينػػيت ل المجلػػة 
ل العػػدد  22جيمعػػة المنألػػكرة ل المجلػػد -المألػػر ة للدراسػػيت التجير ػػة ل  كليػػة التجػػيرة 

 . 154ل ص  0202ل ااكؿ 

د/سػػم ر أبػػك التتػػكح ألػػيل  لإطػػير مبتػػرح لػػدلـ إدارة الت لتػػة لبػػر س سػػا التكر ػػد ديسػػتخداـ تبنيػػيت 
دراسػة  : (OLAP) كأسػيل ب المعيلجػة التحل ليػة المديرػرة (DM) التنب ػب لػف البيينػيت
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ل  جيمعػػػة المنألػػػكرة -تطبيبيػػة ل المجلػػػة المألػػر ة للدراسػػػيت التجير ػػة ل  كليػػػة التجػػيرة 
 . 051ل ص  0201ل  0ل العدد  25المجلد

د/سم ر أبك التتكح أليل  لمدخا محيسبى مبترح للربط ب ف نظـ المعلكميت المت يملػة كتبنيػة التنب ػب 
فػػى البيينػػيت لػػدلـ إسػػػترات جية ر ػػيدة الت لتػػة لتحب ػػ  م ػػػزة تنيفسػػية  ل المجلػػة المألػػػر ة 

ل العػػػدد ااكؿ ل  22ألػػػكرة ل المجلػػػدجيمعػػػة المن -للدراسػػػيت التجير ػػػة ل  كليػػػة التجػػػيرة 
 . 032ل ص  0202

نمػػكذج تطبيبػػى ل مجلػػة الن ػػا  –د/سػػ ت الػػد ف لثمػػيف فتػػكح ل التنب ػػب فػػى البيينػػيت كاتخػػيذ البػػرارات 
 . 5 – 4ل ص  0202اابيض للدراسيت كالدحكث ل العدد الثيلث ل ميرس 

ل الػػػػدار الجيمعيػػػػة ل  -الثيلػػػػث الجػػػػز   –د/طػػػػيرؽ لبػػػػد العػػػػيؿ حمػػػػيد ل مكسػػػػكلة معػػػػي  ر المراجعػػػػة 
 . 012ل ص  0222ا سكندر ة ل 

د/ ظػػػيىر النػػػك راف ل التحل ػػػا المػػػيلى لمؤرػػػرات التػػػدف  النبػػػده ككتييػػػة رأس المػػػيؿ كمخػػػيطر السػػػ كلة 
جيمعػػػة  –المألػػػرفية لبنػػػؾ ا سػػػكيف ل مجلػػػة تنميػػػة الرافػػػد ف ل كليػػػة اال تألػػػيد كالتجػػػيرة 

 . 000-55ل ص  0205ل  000ل العدد  24المكألا ل المجلد 

 –د/لبػػد الػػرازؽ الرػػحيدة ل تػػأث ر تطب ػػ  تبنيػػيت التنب ػػب لػػف البيينػػيت فػػى إدارة العمليػػيت المألػػرفية 
ل  0ل العػدد  05ل مجلة دمر  للعلـك اال تأليدية كالبينكنيػة ل المجلػد  -دراسة م دانية 

 . 041ل ص  0202

لػػػف البيينػػيت كأىم تيػػػي فػػى إدارة العمليػػػيت د/لبػػد الػػرازؽ الرػػػحيدة ل د/ مػػراد خيلػػػد ل تبنيػػيت التنب ػػب 
المألػػرفية ك المحيسػػدة فػػى البنػػكؾ ااردنيػػة ل المػػؤتمر العلمػػى السػػنكه الحػػيده لرػػر ل 
ذكػػػي  االمػػػيؿ كا تألػػػيد المعرفػػػة ل جيمعػػػة الز تكنػػػة ااردنيػػػة ل كليػػػة اال تألػػػيد كالعلػػػـك 

 . 241ل ص  0200أبر ا  02- 02ا دار ة ل 

 جرا ات التحل لية فػي المراجعػة كانعكيسػيتيي للػى اسػتمرار ة المنرػ ت كفػ  د/لبد الرحمف الدكره ل ا
منظػكر جػػكدة التبػػير ر الميليػػة : دراسػػة م دانيػػة للػػى مكيتػػب المراجعػػة الخيرجيػػة العيملػػة 

ل  00كلية الدراسيت العليي ل المجلد  -ديلعراؽ ل مجلة الدراسيت العليي ل جيمعة الن ل ف 
 . 004ص ل  0204ل مي ك  20العدد 
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د/لبػد الػػرحمف لمػػر أحمػػد ل دكر المراجعػػة الداخليػػة فػػى اسػػتمرار ة المنرػػأة : دراسػػة تطبيبيػػة ل مجلػػة 
مركػز ألػيل  لبػد  -مركػز ألػيل  لبػد هللا كيمػا ل  تألػيد ا سػ مي ل جيمعػة اازىػر 

 . 052ص  ل0204ل 11ل العدد  05هللا كيما ل  تأليد ا س مي ل المجلد 

  ػػػػػا ل إطػػػػػير مبتػػػػػرح لخألػػػػػي ص الرػػػػػؾ المينػػػػػى كأثػػػػػره للػػػػػى سػػػػػ مة حكػػػػػـد/لبػػػػػد العػػػػػيؿ أبػػػػػك الت
دراسة م دانية ل مجلة الدحكث  : مرا بى الحسيديت للى تب يـ ا دارة لترض االستمرار ة

 .  022-032.ص  0202جيمعة طنطي ل العدد الثينى ل  –المحيسبية ل كلية التجيرة 

التبر ػػر لػػف اسػػتمرار ة المنرػػأة : دراسػػة نبديػػة  د/لبػػد الميجػػد لبػػد هللا حسػػف ل مسػػ كلية المراجػػ  فػػي
ل مجلػة جيمعػة أـ درمػيف ا سػ مية ل جيمعػة أـ درمػيف  02لدل ا المراجعة الدكلي ر ػـ 

 -022ل ص  0202ل  2معيد الدحػكث كالدراسػيت ا سػترات جية ل العػدد  -ا س مية 
023 . 

ثنػػػػي ى االسػػػػتجيدة فػػػػى دراسػػػػة أىػػػػـ  د/لػػػػدنيف غػػػػينـ ل د/ فر ػػػػد خل ػػػػا ل اسػػػػتخداـ االنحػػػػدار اللكجسػػػػتى
المحػػددات اال تألػػيدية كاالجتميليػػة ل تييػػة دخػػا ااسػػرة ل مجلػػة جيمعػػة دمرػػ  للعلػػـك 

ل العػػدد ااكؿ ل  03جيمعػػة دمرػػ  ل المجلػػد  –اال تألػػيدية كالبينكنيػػة ل كليػػة اال تألػػيد 
 . 002- 005ل ص  0200

ل الدكليػةل دار كا ػا للنرػرل لمػيفمعػي  ر د/للى لبد البيدر الػدن ديت ل تػد    الحسػيديت فػى  ػك  ال
 .32ل ص 0201. 32ل ص 0201ااردفل 

د/فيطمػػػػة للػػػػى دمحم كآخػػػػركف ل التنبػػػػؤ ديسػػػػتخداـ االنحػػػػدار اللكجسػػػػتى كالرػػػػدكيت العألػػػػبية ل المجلػػػػة 
ل العػػدد  22جيمعػػة المنألػػكرة ل المجلػػد  –المألػػر ة للدراسػػيت التجير ػػة ل كليػػة التجػػيرة 

 . 242-235ل ص  0202ااكؿ ل 

د/فػػي زة لبػػػد هللا ل الت يمػػػا بػػػ ف التنب ػػػب لػػف البيينػػػيت كمميرسػػػيت المحيسػػػدة ا دار ػػػة لتحسػػػ ف اادا  
ل جيمعػة لػ ف رػمس –كليػة التجػيرة الميلى كالترغ لى للرػركةل مجلػة التكػر المحيسػبىل 

 . 42ل ص  0202العدد ااكؿ ل أبر ا 
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البػرار ديسػتخداـ أسػيل ب التنب ػب لػف البيينػيت كمػدخا د/في زة لبػد هللا ل دلػـ أسػيل ب البيػيس كاتخػيذ 
 دارة الت يل ت ا سترات جية كدلـ البدرة التنيفسػية للرػركيت الألػنيلية ل مجلػة الدحػكث 

 . 212ل ص  0202جيمعة طنطي ل العدد ااكؿ ل  كن ك  –المحيسبية ل كلية التجيرة 

دراسػة  : حر تػيت كالغػش فػي البػكا ـ الميليػةمسؤكلية مراجعي الحسػيديت فػي ا ترػيؼ التد/دمحم حكلىل 
م دانيػػػة لع نػػػة مػػػف مراجعػػػي الحسػػػيديت فػػػي الجزا ػػػر ل مجلػػػة رؤه ا تألػػػيدية ل جيمعػػػة 

ل  0ل العػػػدد  3كليػػػة العلػػػـك اال تألػػػيدية كالتجير ػػػة كللػػػـك التسػػػ  ر ل المجلػػػد  -الػػػكاد  
 . 221-222ل ص  0203ديسمبر 

المينػي لمرا ػب الحسػيديت لػف ااحػداث ال حبػة لتػير خ الم زانيػة د/دمحم لبدالتتيح دمحم ل ترر د الحكػـ 
 –في  ك  استمرار ة المنرأة : دراسة م دانيػة ل مجلػة التكػر المحيسػبى ل كليػة التجػيرة 

ل  0223ل العػػدد ااكؿ ل  00 سػػـ المحيسػػدة كالمراجعػػة ل مجلػػد –جيمعػػة لػػ ف رػػمس 
 . 32 -32ص 

 ػػػػب الحسػػػػيديت لػػػػف ا ترػػػػيؼ التحر تػػػػيت كالغػػػػش فػػػػي ظػػػػا د/دمحم محمػػػػكد لبدالمج ػػػػدل مسػػػػ كلية مرا
جيمعػػة  –ت نكلكجيػػي المعلكمػػيت : كر ػػة لمػػا ل مجلػػة التكػػر المحيسػػبى ل كليػػة التجػػيرة 

 .  2ل ص  0202ل ملح  ل  03 سـ المحيسدة كالمراجعة ل مجلد  –ل ف رمس 

المػيؿ فػى التنبػؤ د/محمكد الس د النيغى كآخركف لدكر ا فألػيح لػف اادا  ا جتمػيلى لمنظمػيت ا
ل كليػة  المجلػة المألػر ة للدراسػيت التجير ػةديلبدرة للػى االسػتمرار ة : دراسػة تطبيبيػة ل 

 . 020-022ل ص  0202ل العد الثينى ل  22جيمعة المنألكرة ل المجلد  –التجيرة 

: البػكا ـ الميليػة ش كالتحر تيت فػيد/مركاف إبراىيـ التي لىل مسؤكلية مراج  الحسيديت في كرت الغ
 –دراسػػػة م دانيػػػةل مجلػػػة الدراسػػػيت الميليػػػة كالمحيسػػػبية كا دار ػػػة ل جيمعػػػة أـ البػػػكا ى 

 .  010ل ص  0204ل ديسمبر  4الجزا رل العدد 

ل مجلػػة البيدسػػية  -دراسػػة تطبيبيػػة  –د/نعػػيـ تكمػػيفل تب ػػيـ العكامػػا المػػؤثرة للػػى اسػػتمرار ة المنرػػأة 
ل  05كلية ا دارة كاال تأليد ل المجلػد  –ية ل جيمعة البيدسية للعلـك ا دار ة كاال تأليد

 . 021-022ل ص  0203العدد ااكؿ ل 

 

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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د/كح ػػد محمػػكد رامػػك ل التنب ػػب لػػف البيينػػيت ديسػػتخداـ الرػػدكيت العألػػبية م حيلػػة دراسػػية ( ل مجلػػة 
ل  000 جيمعػة دغػداد ل المجلػد –العلـك اال تأليدية كا دار ػة ل كليػة االدارة كاال تألػيد 

 . 125-122ل ص  0205ل  01العدد 

أثػر تطب ػ  تبنيػػيت المحيسػدة الجني يػػة فػي ال رػت لػػف مميرسػيت إدارة ااربػػيح د/كل ػد زكر ػي ألػػييـ ل 
فػػػي الرػػػركيت المسػػػيىمة ااردنيػػػة ل المجلػػػة العيلميػػػة ل  تألػػػيد كا لمػػػيؿ ل مركػػػز رفػػػيد 

 . 001-055ل ص  0205ل  0ل العدد 3للدراسيت كاادحيث ل المجلد 

د/ييسػػر حسػػ ف السػػلحيتل العكامػػا المػػؤثرة فػػى ا ترػػيؼ التحر تػػيت كالغػػش مػػف كجيػػة نظػػر المراجػػ  
ل مجلػة رمػيح للدحػكث كالدراسػيت ل مركػز الدحػث كتطػك ر  -دراسػة م دانيػة  –الػداخلى 

 . 022-020ل ص  0203ل  02ااردف ل العدد  –المكارد الدرر ة 

المراج  الخيرجي لند تب يـ  درة المنرأة للى االستمرار  د/ كست خلتل د/ للى دييب ل تعز ز حكـ
مػػف  132بتطب ػ  نمػػيذج التنبػػؤ دػػي ف س كػػرجرا  إ ػيفي لمعيػػير المراجعػػة الػػدكلي ر ػػـ 

كجيػػة نظػػر المػػراجع ف الخػػيرج  فل مجلػػة الزر ػػي  للدحػػكث كالدراسػػيت ا نسػػينيةل جيمعػػة 
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