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 ملخص 

باعتبارها  يف التنبؤ الشبكات العصبية االصطناعية مدى مسامهةهدفت هذه الدراسة إىل معرفة 
من الدراسات  العديدوهذا ما تؤكده ، قدا  عللية التدقياسلوب من اساليب املراجعة التحليلية احلديثة أل

استعلاالت الشبكات العصبية االصطناعية يف املراجعة التحليلية امهها اليت تناولت التنبؤ اليت تناولت 
تطبيق لمن أجل ذلك جا ت  هذه الورقة البحثية كلحاولة باألرصدة الكتشاف االخطا  اجلوهرية، 

من خالل  ،ولدها املراجعة التحليليةاليت ت ، ألدا  منوذج يعرفنا على مؤشرات التحقيقتكنولوجيا جديدة
باستخدام قلنا ، حيث تطبيق منوذج الشبكات للتنبؤ حبجم املبيعات وحتديد االحنرافات املوجودة فيها

 . (0202-0202) ةت فلا لالخ ملركب تكرير امللح لوطاية بسكرةسنوات  مخسالبيانات الشهرية خالل 
صبية االصطناعية متلك إمكانية أن أغلب الباحثون أشاروا إىل أن الشبكات العبينت النتائج 

تطبيقها كأداة للتنبؤ يبدو مفيدة لتحديد األمناط اليت ميكن أن تشري ، حيث ان سني املراجعة التحليليةلتح
 .إىل حتقيقات حمتللة من البيانات املالية غري املدققة لللؤسسة خالل السنة احلالية

 لومات، مراجعة حتليلية، تدقيق، فعاليةشبكات عصبية اصطناعية، تكنولوجيا مع :كلمات مفتاحية
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Abstract  

The aim of this study is to find out  the contribution of artificial neural 

networks in forecasting as method of new analytical review to performance 

of the audit process, and many studies which addressed the use of ANN in 

analytical Procedure, the most important which dealt the forecasting the 

account balance to discover the material errors, In order to achieve the 

objective of this research, this paper is  came as an attempt to improve the 

analytical methods through the application of new technology, represented 

by the artificial neural networks to perform a model to knows us  the 

investigation indicators  that generated by the analytical review. Through 

apply model of artificial neural network for the purpose of forecasting we 

have undertaken an applied field work in an enterprise specialized in the 

production of salt, located in El Outaya-Biskra for the period (2010-2014). 

As result of the study, the most of the researchers pointed out that the 

artificial neural networks have the potential to improve the analytical 

procedures. Cause their application as tool to forecast it seems useful to 

identify patterns that could indicate a possible investigation of unaudited 

financial statements of the entity during the current year.  

Key words: Artificial Neural Networks, Information Technology, 

Analytical Review, Audit, Effectiveness, 
 

 مقدمة
جا  تطبيق املراجعة التحليلية من أجل أن حيسن من أوجه القصور الكامنة لتقنيات التحليل 

. التحليليةاملراجعة جا  كلحاولة لتحسني أساليب ة الورقة البحثيالتقليدية، من أجل ذلك ومن خالل هذا 
إىل أهم التيارات اليت عاجلت موضوع تبين تطبيق الشبكات العصبية االصطناعية  سنحاول التطرقحيث 

مع حماولة لتطبيق اسلوب الشبكات العصبية االصطناعية للتنبؤ حبجم املبيعات  يف جمال املراجعة التحليلية 
  القدرة على حتسني أدا  عللية التدقيق وذلك بالتعرف على األخطا  اجلوهرية، هلا اختبار ما إذا كان و 

 : التايل سؤالومن هنا حاولنا طرح ال
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مثل دعامة أساسية للمراجعة التحليلية من اجل أداء يالشبكات العصبية االصطناعية التنبؤ ب هل
 ؟ عملية التدقيق

 :الثالث التاليةسنتطرق لللحاور إشكالية البحث لإلجابة على 

 ؛ وفوائد استخدامها يف املراجعة التحليلية ماهية الشبكات العصبية االصطناعية :المحور األول -

تطبيقات للشبكات العصبية االصطناعية يف املراجعة التحليلية للتحسني من أدا   :المحور الثاني -
 عللية التدقيق؛

-0202) يف الفتة-بسكرة-لوطاية E.NA.SEL مركب تكرير امللحراسة حالة د:المحور الثالث -

0202). 
 

 وفوائد استخدامها في المراجعة التحليليةماهية الشبكات العصبية االصطناعية  .0
 يف مللوسا   هاما   تطورا   يعكس الذي اإلصطناعى، ا كالذ  جماالت أهم من العصبية الشبكات تعترب

 احلاسب باستخدام البشرى العقل ةحماكا حول العصبية الشبكات فكرة وتدور التفكري اإلنساين، طريقة
 .اآليل
 .تعريف الشبكات العصبية االصطناعية 0.0

 ويرجع العصبية، البيولوجية الشبكات من االصطناعية العصبية الشبكات أسلوب إقتباس مت قد
، والشبكات Pitts (3491) و ؛ Mc.Cullochيد  على العاملية األعلال دائرة إىل دخوهلا إىل .الفضل

 Artificialَ  غالبا تسلى الشبكة العصبية  Artificial Neural Network صطناعيةالعصبية اال

Neural  وهي منوذج رياضي أو منوذج حاسويب يستند على الشبكات العصبية البيولوجية، فهي تتكون من
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وحماكاة  1جملوعة متابطة من الشبكات العصبية واملعلومات املعاجلة باستخدام منهج ترابطي للحوسبة،
 .. لشبكات العصبية االصطناعية يشري إىل حماكاة هيكلة العقل، التفكري والتعليم البشرا

 مفهوم بسيط للشبكة العصبية البيولوجية والشبكة العصبية االصطناعية(: 0)الشكل رقم 

 
Source : YASHPAL SINGH, ALOK SINGH CHAUHAN, NEURAL NETWORKS IN DATA 

MINING, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2005 - 2009 JATIT., P 38 

كلا جا  تقسيم الشبكات إىل طبقات، حيث تتكون طبقات الشبكة من قائلة طبقة املدخالت 
، وبني طبقة املدخالت واملخرجات ميكن أن جند طبقة أو أكثر من (يف األخري)وطبقة املخرجات ( أوال)

ضف إىل ذلك أن التنوع يف أصناف الشبكات العصبية ( (. 0)الشكل رقم  انظر)الطبقات اخلفية
 SOM Selfاالصطناعية يعطينا اختالف يف عدد الطبقات، يف حني أن خرائط التنظيم الذايت 

Organisation Maps  2.يتكون من طبقة مدخالت وخمرجات فقط 
لشبكات العصبية ا أن :Coakley.J & Brown.C( 0222)ويف تعريف جا  به الباحثان

، كل Neural عصبونمن ترابط عنصري عايل للوحدات احلسابية تسلى  تتكون  ANNs االصطناعية

                                                 
1
 YASHPAL SINGH, ALOK SINGH CHAUHAN, NEURAL NETWORKS IN DATA 

MINING, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2005 - 2009 

JATIT., p37 
2
 Efstathios Kirkos ,  Charalambos Spathis ,Yannis Manolopoulos, (2007). Data Mining 

techniques for the detection of fraudulent financial statements, Expert Systems with 

Applications, ELSEVIER,  32, 995–1003 , p999 
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هلا جملوعة من املدخالت املتابطة واليت تستقبل إشارات من (( 2)انظر الشكل رقم )حدة حاسوبية و 
ة ضبط التحيز، ودالة وحدات حاسوبية أخرى وأداة ضبط التحيز، جملوعة أوزان لكل مدخل اتصال وأدا

 3 .التحويل اليت حتول جملوع أوزان مدخالت التحيز  للحكم على قيم املخرجات من الوحدة احلاسوبية
 بنية بسيطة للشبكة العصبية الصناعية(  0)الشكل رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Coakley James R. and Brown Carol E. (2000),  Artificial Neural Networks in 

Accounting and Finance: Modeling Issues, International Journal of Intelligent Systems in 

Accounting, Finance & Management, 9, 119–144 , p 121 

فإننا ميكننا استخالص تعريف شامل ملاهية الشبكات العصبية االصطناعية من التعاريف السابقة 
 العصبيةالصناعي املتطورة، تعتلد علي فكرة التكيب العصيب للخاليا على أهنا أحد أساليب الذكا  

 الطبيعية املكونة للعقل البشري، واليت حتاكي الذكا  البشري والسلوك اإلنساين، كلحاولة لتقليد مهاراته
 .العصبونات، فهي بنية مكونة من جملوعة العناصر تسلى من حيث اكتساب وتنظيم املعلومات

 .لشبكات العصبية االصطناعيةمكونات ا  0.0
علليات كلا رأينا أن الشبكات العصبية حتتاج لوحدات إدخال، ووحدات معاجلة يتم فيها 

  4:وعليه ميكن حتديد مكونات الشبكة العصبية االصطناعية فيلا يلي، حسابية تضبط األوزان
                                                 
3
 Coakley James R. and Brown Carol E. (2000),  Artificial Neural Networks in 

Accounting and Finance: Modeling Issues, International Journal of Intelligent Systems 

in Accounting, Finance & Management, 9 : 119–144 , p121  



 كردودي سهام. د
 بن قدور علي. د

، ت العصبية االصطناعية كدعامة للمراجعة التحليلية في عملية التدقيقالتنبؤ بالشبكا
   0202-0202في الفترة  (بسكرة) E.NA.SEL  حالة مركب تكرير الملح

 

171 

 

 بيانات كلية أو واليت حتتوي على عدد من العقد واليت ميكن أن تكون على صورة : المدخالت
 ؛وصفية أو تكون خمرجات لوحدات معاجلة أخرى

 ؛احلل لللشكلة حمل الدراسة، واليت ميكن أن تكون هي املستوى األخري يف الشبكة : المخرجات 
 هو املستوى الذي يلي مستوى املدخالت، وقد يكون يف الشبكة أكثر من  :المستوى الخفي

شبكة ذات الطبقة )حتتوي على مستوى خمفي واحد  أو، (شبكة متعددة الطبقات)مستوى خمفي 
 ؛(الواحدة

 ومن سابية للبيانات املبدئية املدخلةيعرب الوزن يف الشبكات عن القوة النسبية أو القيلة احل :األوزان ،
 ؛امللكن تعديل األوزان من خالل خاصية التعلم يف الشبكة واليت تعرف بدالة التجليع

 عليها بدالة التحفيز، وذلك ألن العصب يقوم باستقبال املدخالت من وقد يطلق  :جميعيةتدالة الال
 ؛، وبالتايل يتم استخدام املخرجاتاألعصاب األخرى أو من املصادر اخلارجية

 يتم حساب هذا  إن كل خلية عصبية هلا مستوى استثارةدالة التنشيط أو مبا يسلى : دالة التحويل ،
  . ا يسلي باحملاكاة الداخليةاملستوى عن طريق دالة التجليع وهذا م

 
 

                                                                                                                                      

 :أنظر إىل   4 
استخدام الشبكات العصبية لزيادة جودة اخلدمات املصرفية يف البنوك التجارية (. 0222)وائل حسن اجلراحيي أمحد -

. ة رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف إدارة األعلالالعامة، دراسة ميدانية يف حمافظات القنا
 .001، 002مصر، ص ص :  جامعة قناة السويس كلية التجارة باإلمساعيلية

أسلوب الشبكات و  Box-Jenkinsاملفاضلة بني أسلوب " دربايل عبد القادر، عدوكة خلضر، رملي حملد،  -
دراسة حالة املؤسسة االقتصادية اجلزائرية  -بيعات يف املؤسسة االقتصاديةالعصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم امل

GIPLAIT  ،نوفلرب 01/02الطرق واألدوات الكلية املطبقة يف التسيري :ورقة مقدمة للللتقى الدويل األول 
 .22، ص 0202

- Coakley James R. and Brown Carol E. (0222) ,OP.cit, p130 
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 مكونات ومنظومة الشبكات العصبية الصناعية :(3)الشكل رقم 

 
أسلوب الشبكات و  Box-Jenkinsاملفاضلة بني أسلوب " دربايل عبد القادر، عدوكة خلضر، رملي حملد، : المصدر

سة حالة املؤسسة االقتصادية اجلزائرية درا -العصبية اإلصطناعية يف التنبؤ حبجم املبيعات يف املؤسسة االقتصادية
GIPLAIT، 01/02الطرق واألدوات الكلية املطبقة يف التسيري  :ورقة مقدمة للللتقى الدويل األول 

 .20، ص 0202نوفلرب

   فوائد استخدام الشبكات العصبية االصطناعية في المراجعة التحليلية 1.3
انب، فقد مت تعريفها يف أدبيات احملاسبة لقد مت تناول مفهوم املراجعة التحليلية من عدة جو 

 5: املعاصرة مبصطلحات خمتلفة منها
تنطلق من املقاييس العامة اليت يعتلد عليها املدقق لتوقع حالة املؤسسة حتت : التدقيق القياسي

 ؛التدقيق، حيث يضع برنامج التدقيق استنادا لذلك

                                                 
أمهية تطبيق إجرا ات املراجعة التحليلية يف رفع كفا ة أدا  عللية ( .0220)خادمة، حاكم الرشيد، امحد عبد الرمحان امل  5

 .224، ص 2العدد  2اجمللة األردنية يف إدارة األعلال، اجمللد . -دراسة ميدانية–التدقيق 
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ملؤسسة باملقارنة مع املؤسسات األخرى، أو تقييم نظرا ألمهيتها بتحديد مستوى كفاية ا :تدقيق الكفا ة
سسة من خالل نشاطها السابق، إضافة إىل قيامها بتقييم أدائها ومستوياهتا اإلدارية املختلفة ؤ وضع امل

 .    ولذلك مسية تدقيق الكفا ة
دقيق يف األدبيات احملاسبية العديد من املصطلحات اليت تستعلل لوصف املراجعة التحليلية يف الت 

يف هذا البحث  6مثل التدقيق التحليلي، املراجعة التحليلية، إجرا ات املراجعة التحليلية، األدلة التحليلية،
سوف نستعلل املراجعة التحليلية كلصطلح شامل لألصناف املختلفة لإلجرا ات التحليلية واليت تنتج 

   .األدلة التحليلية ملراجع احلسابات 
الة هو تأكيد موثوقية قيم األرصدة، حيث جيب عليه التحقق من نظام إن أدا  املدقق يف كل ح

املؤسسة للتسجيل، معاجلة املعامالت وتقييم مدى كفايتها ومالئلتها كأساس إلعداد البيانات املالية من 
بالتايل جيب على املدقق تنفيذ هذه املراجعة للحسابات املالية والذي هو  . أجل حتسني أدا  عللية التدقيق

كاف بالتزامن مع االستنتاجات املستخلصة من أدلة التدقيق األخرى اليت مت احلصول عليها، كإمكانية 
   .ملنحهم أساسا معقوال لرأيهم على البيانات املالية

وقد قيلت حبوث التدقيق فعالية املراجعة التحليلية البديلة يف قدرهتا على توجيه االهتلام حنو 
7،ي على أخطا  جوهريةأرصدة احلسابات اليت حتتو 

هذه اإلجرا ات تراوحت من مناذج التنبؤ البسيطة   
نسبيا إىل طرق السالسل الزمنية والشبكات العصبية االصطناعية حيث تشري إىل احلاجة إىل منهجية، واليت 

ت أن ميكن تطبيقها  لتحليل النلاذج املعقدة واملرتبطة باحلسابات املالية، وبينت الكثري من هذه الدراسا
أهم هذه  املراجعة التحليلية ميكن تطبيقها على حنو فعال ملساعدة املدقق يف اكتشاف األخطا  اجلوهرية

                                                 
6
 Eija Koskivaara , )2007(, Intergrating Analytical Procedures Into The Continous Audit 

Environment, Journal of Information Systems and Technology Management, Published 

by: TECSI FEA USP ,Vol. 3, No. 3 : 331-346 , p 334 
7
 Coakley, James R. (1995). op.cit, p 513   

 يلية يف اكتشاف األخطا  اجلوهريةبعض الدراسات اليت تشري إىل دور املراجعة التحل  (1) إىل اجلدول رقم انظر 
 باالعتلاد على الشبكات العصبية االصطناعية
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 & Coakley,1982; Coakley & Brown, 1991,1993, 1995; Busta) :الدراسات

Weinberg 1998;  Kinney, 1978, 1979, 1987; Kinney & Salamon, 1978, 

1982; Knechel; 1986, Wright & Ashton, 1989, Loebbecke & Steinbart, 

1987 
خلصت إىل أنه يف اكتشاف األخطا   Wright & Ashton  (1989) ويف دراسة للباحثني

باستخدام اخلربة باحملاذاة مع السنوات  %03تكتشف عن طريق االختبارات،  %94خالل التدقيق؛ 
مع إجرا ات  %0باستقصا  الزبون،  %31، عن طريق إجرا ات املراجعة التحليلية %31السابقة، 

ويف نفس الدراسة بينت أن بإمكان املدققني اكتشاف العديد من األخطا  النامجة عن  8التدقيق العامة،
 .خمتلف اإلجرا ات الفاشلة

من األخطا  اليت واجهتها  %92أن Kreutzfeldt   & Wallace (1986)قدمهويف تقرير 
 الكشف عنها من خالل استخدام املراجعة التحليلية، ويف دراسة قدمها خالل االنطالق يف التدقيق مت

من تعديالت التدقيق الناجتة عن أكرب  %00وجدا أن حوايل  Hylas & Ashton  (1982) الباحثان
بأن اإلشارات األوىل من التدقيق ناجتة من املراجعة التحليلية، ألن   CPAشركة لللحاسبني القانونني 

للبيانات وكيف للبيانات ميكن أن  اجعة التحليلية تعتلد على افتاض حول املفهوم الضلينإجرا ات املر 
 9 .تكون متابطة،  جيب استخدامها حبذر، وتكون أكثر فعالية عندما تستخدم من قبل خربة املدقق

 مراجعة حتليلية يف ظل نظام الشبكات العصبية االصطناعية تقدم خيار جذابا لتحسني أدا  ألجلو 
عللية التدقيق، فإن البحث والتطوير يف وسائل التدقيق يعترب مهم، ألن مهلة املدقق اليوم أصبحت أكثر 

 . إرهاقا وتعقيدا يف آن واحد من آي وقت مضى
يف دراستهلا أن إجرا ات املراجعة التحليلية يف ظل  Weinberg و Bustaبني الباحثان  حيث

أكرب من إجرا ات املراجعة التقليدية، الن إجرا ات املراجعة  الشبكات العصبية االصطناعية هلا مزايا
                                                 
8
 Busta, Bruce– Weinberg, Randy. (1998) Using Benford's law and neural networks as a 

review procedure. Managerial Auditing Journal, 13 (6), p 356. 
9
 Coakley, James R. (1995). op.cit, p 513  
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التحليلية التقليدية هلا القدرة يف اكتشاف األخطا  الكبرية، يف حني العديد من األخطا  الصغرية تكون 
 10.اقل حظا يف اكتشافها

رى أن لذلك إننا ن. التدريب فإهنا ميكن التنبؤ هبا وتصنيف أمثلة جديدة بسرعة كبرية ومبجرد
املدققني قد يستفيدون من تطبيق الشبكات العصبية االصطناعية، يف الكشف عن االجتاهات يف البيانات 
احملاسبية، أو املقارنة بني السجالت احملاسبية، على سبيل املثال مع خوارزمية االنتشار العكسي املدقق قد 

سبية، ومن مث مقارنة نتائج الشبكات العصبية يولد أدلة استنادا إىل االجتاهات الداخلية يف البيانات احملا
املدقق قد يتصور جملوعات وأمناط  SOMاالصطناعية مع القيم الفعلية، أما مع خوارزم التنظيم الذايت  

 .الكشف يف البيانات احملاسبية
كلا ذكرنا سابقا، الشبكات العصبية االصطناعية جيدة يف التعامل مع البيانات، فلن ميزات نظام 

شبكات العصبية االصطناعية ميكن أن متنح معلومات إضافية يف عللية القرار، فبلساعدهتا ميكن لللدقق ال
 . أن جيد بعض األمور املتعلقة بالبيانات تكون أكثر كفا ة وفعالية من املراجعة التحليلية التقليدية

عالوة على ذلك،  .بنا  على ذلك فإن هذا النظام يتوقع استقرار العديد من املهام مع املدقق
الشبكات العصبية االصطناعية تعترب واحدة من التكنولوجيات الناشئة، فتكنولوجيا املعلومات تطورت 
وقدرات املعاجلة للحواسيب الشخصية جتعلها ممكنة لنلوذج نظام املعلومات القائم على الشبكات العصبية 

 .االصطناعية ألجل علليات املراقبة والضبط
قون ميكن أن يستفيدوا من قدرة الشبكات العصبية االصطناعية للتعلم من البيانات باختصار املدق

  .لدعم خرباهتم ومعارفهم حول شركة الزبون
 

                                                 
10

 Busta, Bruce – Weinberg, Randy: op.cit, p 564 

 SOM : Self Organisation Maps 
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تطبيقات للشبكات العصبية االصطناعية في المراجعة التحليلية للتحسين من أداء عملية  .0
 التدقيق

اليت ترتبط مبجال التدقيق، واليت نرى يف هذا اجلز  سنقدم نظرة عامة لدراسات الشبكات العصبية 
وتكلن أهم جماالت تطبيقات الشبكات العصبية االصطناعية يف  .أهنا ختدم عللية املراجعة التحليلية

 :يلي املراجعة التحليلية  فيلا

  ؛اكتشاف األخطا  اجلوهرية -

  ؛اكتشاف ممارسات التزوير اليت تقوم هبا اإلدارة -

 ؛االستلرارية دعم قرارات -

  ؛ديد مشاكل الذائقة املاليةحت -

 .تقييم خماطر الرقابة الداخلية -
  :اكتشاف األخطاء الجوهرية 0.0

إن أكرب جمال لتطبيق الشبكات العصبية االصطناعية يف عللية املراجعة التحليلية هي األخطا  
لية عندما اجلوهرية، حيث إن تطبيقات األخطا  اجلوهرية توجه اهتلام املدقق إىل قيم احلسابات املا

وما هي طبيعة إشارات التدقيق /فاملدقق له القرار فيلا إذا. للعالقات احلالية ال تتوافق مع العالقات املتوقعة
اإلضافية املطلوب القيام هبا لتفسري النتائج غري املتوقعة، ومناذج الشبكات العصبية االصطناعية لألخطا  

ويف مايلي عرض ألهم الدراسات ، ترتيب البيانات كل من توقع القيم املستقبلية أواجلوهرية ختص  
 :والبحوث اليت تناولت مواضيع الشبكات العصبية االصطناعية ملشاكل األخطا  اجلوهرية
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 Coakley and Brown (1991a), Coakley and Brown:11دراسات الباحثان 0.0.0

(1993), and Coakley (1995)   
للشبكات العصبية االصطناعية القدرة على حتسني تقوم هذه الدراسات على اختبار ما إذا كان 

أدا  عللية التدقيق وذلك بالتعرف على األخطا  اجلوهرية، حيث قام الباحثان باستخدام البيانات الشهرية 
التنبؤ خالل األربع سنوات لللؤسسات متوسطة احلجم، أما النلوذج الذي قدماه يستند على 

األوىل استخدمت لتدريب اجمللوعة، أما السنة الرابعة من البيانات انات السنوات الثالث بي. باالجتاهات
ولتلثيل أغلب أصناف امليزانية ، ANNاستخدمت كفتة تنبؤية لتقييم أدا  الشبكة العصبية االصطناعية 

  .بة، مت اختيار مخسة عشر رصيد حساالعلومي
ى اعتبار بعدم وجود اخطا  عل -تقوم هذه البحوث على مقارنة النقص املفتض لألخطا  احلالية

وقد أثبتت ، دا  الشبكات العصبية االصطناعيةومصدر األخطا  اجلوهرية لتقييم أ -يف القوائم املالية
املتوقعة،  من ناحية أخرى   الشبكات العصبية االصطناعية مقدرة تنبؤية جيدة مع تباين كلي أقل يف القيم

 .كل إجرا ات املراجعة التحليلية  ت املالية حتد من فعاليةبني الباحثان أن طبيعة التقلبات يف البيانا
 
 
 

                                                 
 : أنظر إىل  11

- Coakley, James R. – Brown, Carol E. (1991a) Neural Networks Applied to Ratio 

Analysis in the Analytical Review Process. In: Proceedings of the Fourth 

International Symposium on Expert Systemsin Accounting, Finance and 

Management, University of Southern California. Pasadena California, USA, October 

30 – November 1, 1991, 1–36. 

-Coakley, James R. – Brown, Carol E. (1993) Artificial Neural Networks Applied to 

Ratio Analysis in the Analytical Review Process. International Journal of Intelligent 

Systems in Accounting, Finance and Management, 2 (1): 19–39. 

-Coakley, James R. (1995) Using Pattern Analysis Methods to Supplement Attention-

Directing Analytical Procedures. Expert Systems with Applications, 9 (4): 513–528 
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   Coakley and Brown (1991b):  12دراسة الباحثان 0.0.0
يف هذه الدراسة اخترب الباحثان تكنولوجيا الشبكات العصبية االصطناعية للتعرف على مناذج يف 

م املستقبلية عن طريق الشبكات كذلك قاما بالتنبؤ بالقي. النسب املالية، لشركة صناعية متوسطة احلجم
مت حتديد األرصدة املالية اليت متنح معلومات حول املالئلة املالية للشركة وحركة . العصبية االصطناعية

شهر من البيانات مع عللية التابط  24مت تدريب النلوذج باستخدام . حسابات الذمم واملخزون
 .  auto-associationالذايت

 Busta, Weinberg (1998): 13الباحث  دراسة  2.0.0
من خالل هذه الدراسة قام الباحثان بالتحقق من مقدرة الشبكات العصبية االصطناعية يف درجة 

، وذلك من خالل التفرقة  اكتشافها ملختلف التالعبات يف جملوعات البيانات املستلدة من توزيع بنفورد
أو املزورة حيث أن الشبكة حتلل متغريات املدخالت مث " املتالعب هبا "و "  "" العادية"بني البيانات املالية 

 . تولد تقديرات لدرجة التشويش يف جملوعات البيانات
شبكات عصبية ( 24)من جملوعات بيانات، كلا قام الباحث باختبار ستة  222مت مجع 

خالل عللية قيلة العتبة الستقرار االختباري االصطناعية مت تصليلها لتحديد النلوذج األكثر فعالية، 
 .2.21التدريب كنقطة توقف ملعقولية الشبكة هي 

                                                 
12

 Coakley, James R. – Brown, Carol E. (1991b) Neural Networks for Financial Ratio 

Analysis. In: Proceedings of The World Congress on Expert Systems, ed. by Jay 

Liebowitz. Orlando Florida, USA, December 16–19, 1991, 132–139. 
   التابط الذايتauto-association   او التنظيم الذايتSelf Organisation  هي خوارزم اليت تعتلد على

 التدريب غري املراقب حبيث يتم تدريب مدجالت الشبكة ذاتيا دون احلاجة اىل مراقب 
13

 Busta, Bruce– Weinberg, Randy (1998) Using Benford's law and neural 

networks as a review procedure. Managerial Auditing Journal, 13 (6): 356–366 
  يقول قانون بنفوردBenford’ low   حيث أنه  .تنبؤيعلى منط أن أرقام األعداد اليت حتدث بشكل طبيعي توزع

وهذا يعين أن فرص أي رقم يف قاعدة  .يةحيدد الوترية املتوقعة لكل رقم يف موضع يف اجمللوعة من األرقام العشوائ
طريقة فعالة . الن الوترية املتوقعة لكل رقم يف اجمللوعة هو معروف .بيانات معينة هي اليت ميكن التنبؤ هبا حسابيا

  لللدققني ليس فقط للتعرف على العلليات املتناقضة بل الكتشاف األخطا  يف  أرقام احلسابات
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بينت نتائج البحث أن الشبكات العصبية االصطناعية قادرة على التصنيف الصحيح بـنسبة  
، من ناحية أخرى النتائج جد حساسة ملستوى 222الأهنا صحيحة من جملوعات البيانات  02.2%

أو  % 02عند مستوى " مغشوشة "أنه إذا كانت البيانات التشويش يف كل جملوعة، حيث بينت النتائج 
من الوقت، وإذا كانت البيانات غري مغشوشة ،   %42أكثر فإن الشبكة سوف تكتشف هذا عند 

من الوقت، الن إجرا ات املراجعة  %40مبعدل " cleanنظيفة "االختبار سوف يشري إىل أن البيانات 
إجرا ات املراجعة التحليلية املوضحة يف بينت الدراسة إىل أن كلا . التحليلية ال تستخدم بشكل منعزل

هلا هذه الدراسة هلا مزايا أكرب من إجرا ات املراجعة التقليدية الن إجرا ات املراجعة التحليلية التقليدية 
  القدرة يف اكتشاف األخطا  الكبرية يف حني العديد من األخطا  الصغرية تكون اقل حظا يف اكتشافها 

 ت التزوير التي تقوم بها االدارةرسامما 0.0
والذي  من قبل اإلدارة،مرتكب  كاحتيال مقصوداإلدارة   ممارسات التزوير اليت تقوم هبا ميكن تعريف

 ال ميكنهم إجرا  املدققنيو  .لبيانات املاليةاجلوهري ل تضليلال من خاللالدائنني املستثلرين و يصيب 
 إمكانية يكونوا على بينة من ينبغي عليهم أن .اإلدارةقبل  من ويرالتز  باألمانة أو فيلا يتعلق افتاضات

 .اإلدارة حتريفات احتلالإعادة النظر يف و  عللية التدقيقيف  عند البدايةالتزوير اليت تقوم هبا اإلدارة 
  Green and Choi (1997) 14دراسة الباحثان 0.0.0

ذي يصنف التزوير باستخدام قام الباحثان بتطوير منوذج للشبكات العصبية االصطناعية وال
البيانات املالية، حيث قام الباحثان باستخدام مخس نسب مالية، وثالث أرصدة حسابات كلتغريات 
املدخالت للشبكة، تتكون عينة التزوير من البيانات املالية ملختلف الشركات اليت مت تصنيفها من قبل جلنة 

                                                 
14

 Green, B. P. and  J. H. Choi. 1997.  Assessing the risk of management fraud through 

neural network technology.  Auditing: A  Journal of Practice and Theory Vol. 16, (01). 

(Spring): 14 - 28 



 كردودي سهام. د
 بن قدور علي. د

، ت العصبية االصطناعية كدعامة للمراجعة التحليلية في عملية التدقيقالتنبؤ بالشبكا
   0202-0202في الفترة  (بسكرة) E.NA.SEL  حالة مركب تكرير الملح

 

180 

 

ب  يتم اختيارهم مباشرة من احلاسو  لية لعينة غري املزورين، أما البيانات املا15والبورصاتاألوراق املالية 
 .، وحجم، وصناعة سنة االساسومطابقتها لعينة التزوير لسنة

،  أظهرت النتائج أن الشبكات هلا إشارات حمتللة لتحقيقات اضافية حول التزوير وأداة اكتشاف
والنوع الثاين تشري إىل أهنا اقل من  كلا بينت النتائج أن جملوع كل من معدالت اخلطا  من النوع األول 

،  أيضا من الية اجرا ات املراجعة التحليليةوهذا دليل على فع 0.22النلوذج القياسي لالحتلال العشوائي 
 . النتائج أن اخلطا  من النوع الثاين يف اخنفاض مستلر

 قرارات مبدأ االستمرارية والضائقة المالية 1.3

 الفشل أو خطريف  الزبون عندما تكون شركة، الستلراريةل مشكوك فيه رأي مدقق حساباتمينح 
ومن بني حاالت عدم القدرة على قدرهتا على االستلرار،  اليت هتدد الضائقة مؤشرات أخرى من عالمات

 . اإلفالساالستلرارية 
 Hansen ,  McDonald  , Stice  (1992) 16: دراسة الباحثون 0.3.0

شركة حتصلت على  22شركة هبا ذائقة مالية؛  22من  أجرى الباحثون دراستهم على عينة تتكون
 12اليت مل تتلق تقرير املدقق بإستلرارية املؤسسة؛ كذلك  22وتقرير املدقق باالستلرارية لللؤسسة، 

قام الباحثان بوضع منوذجني مع بيئة متغريات خمتلفة؛ منوذج ابدا  حيث  مؤسسة متورطة يف املقاضاة، 
نسبة من البيانات املالية اخلتامية أو معلومات الدفاتر اخلتامية  00يتكون إما من الرأي حول التدقق والذي 

متوسط اخلطأ للنلوذج األول هو . متغريات  1األخرى كلتغريات، ومنوذج التقاضي والذي يتكون من 
 . للنلوذج الثاين %02.00و  2.22%

                                                 
15

 SEC : Securities and Exchange Commission 
16

 Hansen, James V. – McDonald, James B. – Stice, James D. (1992) Artificial 

Intelligence and Generalized Qualitative-Response Models: An Empirical Test on Two 

Audit Decision-Making Domains. Decision Science, 23 (3): 708–723 
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، مناذج االستجابة "لراي حول التدقيقابدا  ا"تشري نتائج الباحثون يف حالة التوقع بالنلوذج األول 
النوعية يتم أدائه عند مستوى تنافسي مع مناذج تعليم اآللة، حيث ذكر الباحثون أن مناذج االستجابة 

مرغوبا فيه عند عينات تدريب صغرية نسبيا، وان هناك حاجة لدمج معللات  النوعية ميكن أن تكون بديل
  .اخلطأإضافية مثل احتلاالت الفتة،  تكاليف 

 Koh, Tan (1999) 17:دراسة الباحثان 0.3.0
نسب مالية مع منوذج الشبكات العصبية  4قام الباحثان بالتنبؤ باستلرارية املؤسسة من خالل 

مؤسسة مع عدم  041االصطناعية، وكانت جملوعة البيانات عبارة عن عينة من املؤسسات مقسلة إىل 
 222ستلرارية، اما يف تطبيقه للشبكات مت استعلال متطابقة مع مبدأ اال 041واالستلرارية لللؤسسة 

حالة الباقية من اجل االختبار، مت مقارنة نتائج االستلراية   22حالة من اجل تدريب الشبكة، أما 
للشبكات العصبية االصطناعية مع منوذج االحتلالية ووجهة نظر املدقق، فكانت نتائج الدراسة تشري إىل 

طناعية على األقل جيدة مثل ما هي كذلك يف كل من منوذج االحتلالية أن الشبكات العصبية االص
 .ومنوذج املدققون ألجل التنبؤ حباالت االستلرارية لللؤسسات انطالقا من النسب املالية

 تقييم مخاطر الرقابة 2.0
يأخذ املدقق بعني االعتبار احلسابات الكلية هائلة من البيانات عند تقييم املخاطر يف هيكل 

بالتايل، تقييم خماطر  .بة الداخلية ملؤسسة فشلت يف منع أو اكتشاف األخطا  كبرية يف البيانات املاليةالرقا
عوامل املخاطر ذات الصلة، أمهيتها النسبية نهجية لدمج األحكام املهنية حول هو عللية م الرقابة

 .لقابلة للتدقيقأو األحداث اليت أدت إىل حتديد األنشطة ا / والظروف املعاكسة احملتللة و
 
  

                                                 
17

 Koh, Hian Chye – Tan, Sen Suan (1999) A neural network approach to the prediction 

of going concern status. Accounting and Business Research, 29 (3): 211–216.  
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  Ramamoorti, Andrew, Richard. (1999) 18:نيلباحثلدراسة  0.2.0
متغري نوعي لعوامل اخلطر كلتغريات املدخالت  01ومتغري كلي  04قام الباحثان باستخدام 

للنلاذج، مت تعريف املخاطر يف سياق املراجعة الداخلية، كلا مت تصليم النلاذج يف حميط كليات اجلامعة 
من  %02من كليات اجلامعة، حيث مت استعلال معدل  020ية، حيث أن العينة تتكون من احلكوم

كبيانات املقاومني، أما قيم عامل اخلطر النوعي استخلصت من    %22البيانات لعينة تدريب الشبكة، 
دة ، وكان عدد من املتغريات احملد9-0موظفي التدقيق باستخدام املراجعة باستخدام مقياس حمدد مسبقا 

 .جملوعة 02إىل   7يف هناية املطاف لبنا  مناذج يف 
أشارت النتائج إىل أن املدققني الداخليني ميكن هلم االستفادة من استخدام الشبكات العصبية 
االصطناعية لتقييم اخلطر، حيث أن مناذج الشبكات العصبية االصطناعية تستقطب اخللس وعشرون 

 .   %00-22اطر مبعدل دقة يتاوح بني األوىل من  الكليات احملفوفة باملخ
 

  0202-0202 الفترة في -بسكرة- لوطاية E.NA.SEL مركب تكرير الملحراسة حالة د .1

كلا هو معلوم أن القوائم املالية ألي مؤسسة حتتوي العديد من أرصدة احلسابات، وهنا يكلن 
من األخطا  اجلوهرية، وتتطلب  دور املدقق حيث هو حباجة لتحديد فيلا إذا كانت هذه األرصدة خالية

 .إجرا  تعديل على البيانات املالية
قبل التطرق إىل حتديد االرصدة املراد تدقيقها سنحاول حصر أهم مصادر األخطا  اليت تستعلل 

: هناك نوعني من مصادر األخطا  تستعلل للتأثري على حتليل األرصدة املالية. للتأثري على حتليل األرصدة
مسجلة و تسجيل ومهي لللبيعات، ومن خالل هذه الدراسة سنحاول التكيز على امكانية  مشتيات غري

 .وجود اخطا  جوهرية ناجتة عن مبيعات ومهية
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 Ramamoorti, Sridhar – Bailey, Andrew D. Jr – Traver, Richard O. (1999) Risk 

Assessment in Internal Auditing: A Neural Network Approach. International Journal of 

Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, 8 (3): 159–180 
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 :وصف المؤسسة محل الدراسة  0.3
حيث  ، E.NA.SELيعد مركب امللح بلوطاية أهم الوحدات اإلنتاجية التابعة لللؤسسة الوطنية

مليون دج يف السنة، من خالل هذه الدراسة مت احلصول على األرصدة  002تنتج إيرادات ما يقارب 
، وعلى الرغم أن كل سنة من 0202-0202الفعلية لنهاية كل شهر للتجارة باجلللة ألربع سنوات تقوميية 

السنوات األربع مت تدقيقها، إال أن األرصدة الشهرية مل تدقق بشكل فردي، كان من املفتض أن هذه 
لشهرية خالية من األخطا  اجلوهرية، أضف إىل ذلك مل تكن هناك تسويات حماسبية يف هناية األرصدة ا

خطأ من السنة للحسابات، ويف هذه احلالة األخطا  املكتشفة من خالل تطبيق املراجعة التحليلية متثل 
وذلك على افتاض عدم وجود أخطا  جوهرية يف حني اكتشاف أخطا  على مستوى  النوع الثاني

 . األرصدة الشهرية
تطبق املراجعة التحليلية لتقدير الرصيد املتوقع يف احلساب، هذا الرصيد املتوقع يقارن مع الرصيد 

 : احلايل لتحديد فيلا إذا كان هناك تباين، وهناك نتيجتني من هذه املقارنة
قيقات إضافية يف إذا كان التباين اجلوهري موجود، مع املراجعة التحليلية تشري إىل احلاجة إىل حت -

 ؛احلسابات املالية
إذا كان التباين اجلوهري مل يتم اكتشافه، مث احلاجة إىل حتقيقات إضافية يف احلسابات املالية ال  -

 .تشري إىل ذلك
باإلضافة فإن توليفات نتائج املراجعة التحليلية متنح أربع أنواع من القرارات؛ أمهها القرارات اخلاطئة 

النوع األول  والذي ميثل مقياس للكفا ة، حيث أن العدد الكبري من هذا النوع من  اليت متنح اخلطأ من
اخلطأ ميكن أن يقلل من كفا ة التدقيق، ألهنا حسابات إضافية ميكن االستغنا  عنها، أما النوع الثاين من 
القرارات اخلاطئة واليت تشكل لنا خطأ من النوع الثاين والذي حيدث عندما لللراجعة التحليلية تفشل 

 .لإلشارة إىل وجود خطأ جوهري هو يف الواقع موجود
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، فإهنا حتتاج يف كأسلوب حديث يف املراجعة التحليلية ام الشبكات العصبية  الستخد بالنسبةأما 
حالة التنبؤ على بيانات تارخيية يف شكل سلسلة زمنية، ويف دراستنا هذه مت تطبيق التنبؤ باملبيعات اخلاصة 

ة امللتدة ، حيث مت احلصول على املبيعات الشهرية يف شكل سلسلة زمنية للفت *املركب امللح لوطاية بسكرة
 ( (1)رقمأنظر اجلدول )  مشاهدة 12أي ما ميثل  0239إىل  0232من 

 .0202-0202تطور المبيعات الفعلية الشهرية للفترة الممتدة ( 1)الجدول رقم 

 6118884,00 00, 6174132 5786570,00 5505870,00 3445823,00 2262335,00 0232-21إلى  23

 8665769,88 8169173.53 8318930.65 8121619.73 7124612.45 7022082.80 0232-30إلى  20

 8127653.37 8515793,34 8257169,81 7306078,98 10643785,68 8154776,54 0233-21إلى  23

 16183542,80 8837329,04 9358110,26 8396883,57 7693131,95 8106468.42 0233-30إلى  20

 8109847,29 8106246,44 7079555,15 8101703,22 9803457,99 9316280,18 0230-21إلى  23

 16557321,79 9598580,00 10530134,43 9822913,34 4026462,62 6870723,08 0230-30إلى  20

 9826564,02 9021096,08 9414533,72 5517509,04 5670983,66 2362272,07 0231-21إلى  23

 13302138,63 12011181,53 11025450,37 8933562,25 6796020,27 9077726,38 0231-30إلى  20

 22171630,38 7933840,77 12167330,75 10311582,5 10513155,4 7065784,26 0239-21إلى  23

 11075152,21 18763107,21 17190091,38 22362479,3 8204810,5 16792417,8 0239-30إلى  20

  0202-0202للسنوات  G50 باالعتلاد على تصرحيات نيالباحث عدادإمن : المصدر

مشاهدة ممتدة من  42 ـــبالسلسلة املوجودة لدينا تتلثل يف املبيعات الشهرية للللح واحملددة 
سجلت  2262335,00 دنياوقيلة  9362169,55 حساب، مبتوسط 0202إىل ديسلرب  0202جانفي 

ة عن ، وتتشتت قيم هذه السلسل2014يف سنة  00240201,22و قيلة قصوى  0202يف سنة 
وهو ما ،  1,66E+13خيص معامل التباين فيلا أما4074331,56  قدرهمتوسطها باحنراف معياري 

يعطينا فكرة حول درجة عدم جتانس مستويات السلسلة هذا ما يشري بالنسبة لللدقق الحتلال وجود 
 .أخطا  جوهرية واليت حتتاج إىل حتقيقات إضافية

 

                                                 
كلا أن املركب ال يعتلد يف   ية سوا  التقليدية أو املتطورة،عتلد على أساليب املراجعة التحليلتاملؤسسة حمل الدراسة ال   *

ات املخططة من خالل الوحدة تنبؤته باملبيعات على األساليب الكلية بشكل أساسي، وإمنا يتم احلصول على املبيع
 .املركزية لقسنطينة
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 زة المستخدمةتحليل البيانات والبرامج الجاه نموذج 0.3
تتطلب أي عللية قياس حتديد األساليب اإلحصائية املناسبة، ومن مث حتديد حزم الربامج اجلاهزة 
اليت سوف يتم استخدامها، وكلا هو معلوم أن املراجعة التحليلية تعتلد على األساليب الكلية التقليدية 

يثة ممثلة يف منوذج الشبكات العصبية واملتطورة، ولذلك سنتطرق يف هذا اجلز  الحد أهم االساليب احلد
 :االصطناعية

 نموذج الشبكات العصبية الصناعية 0.0.3
األساليب الشائع استخدامها يف التطبيقات التجارية وخباصة يف جمال  احملاسبة والتدقيق،  كأحد

خطا  وقد مت استخدام هذا األسلوب للتنبؤ باملبيعات الشهرية وكذا التوصيف بوجود أو عدم وجود أ
جوهرية يف القوائم املالية املدققة على اعتبار انه مت تدقيق البيانات السنوية وعدم تدقيق البيانات الشهرية، 

 .والتأكد من مدي قدرة أسلوب الشبكات العصبية الصناعية على التنبؤ الدقيق
  (MATLAB R2013a)برنامج الشبكات العصبية الصناعية 0.0.3

 رب اخلاصة باستخدام أسلوب الشبكات العصبية الصناعية لتصنيفالباحثان يف إجرا  التجا اعتلد
والتنبؤ باملبيعات الشهرية، على أحد الربامج اليت تستخدم يف بنا  الشبكات  األخطا  اجلوهرية ومصادرها

يقوم هذا الربنامج ببنا  الشبكة العصبية  ،(MATLAB R2013a)العصبية الصناعية وهو برنامج 
را   مبراحل أساسية بعد أن حيول إليه ملف البيانات املراد بنا  الشبكة  العصبية على واختبار دقتها، مرو 

 . أساس ما حيتويه امللف من بيانات ختص املشكلة املراد التنبؤ هبا او تصنيف مكوناهتا
أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية في التنبؤ بحجم نتائج المراجعة التحليلية باستخدام  3.3

   المبيعات
ينطوي على يف التنبؤ  استخدام منوذج الشبكات العصبية االصطناعيةاملراجعة التحليلية ب تطوير

، وكلا بيانات املدخالت وتدريب النلوذج وإعداداختيار النلوذج املناسب للشبكات العصبية االصطناعية 
االصطناعية، ومن  ذكرنا اعاله العديد من الدراسات قدمت افكار يف خمتلف مناذج الشبكات العصبية
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اجلهود السابقة ركزت على إمكانية التنبؤ بالشبكات العصبية االصطناعية، العديد من العوامل اليت تؤثر 
على أدا  املراجعة التحليلية البديلة اليت حتتوي مستويات جوهرية ومستويات احصائية للثقة املفروضة على 

واصفات خاصة خلوارزمية التدريب ، وبنية معلارية حنتاج م ANNاملراجعة التحليلية، ولتحديد منوذج 
 : باملرور على جملوعة من اخلطوات حمددة ادناه حتصلنا على النتائج التاليةودالة التنشيط ، و 

 :خطوات التنبؤ باستخدام الشبكة العصبية االصطناعية 0. 3.3
 : يلي ج املتوصل إليها يف ماهم النتائأحتديد أهم خطوات التنبؤ باستخدام الشبكة العصبية مع  ميكن

واملتلثلة يف السلسلة الزمنية لللبيعات الشهرية من مادة امللح مت احلصول عليها  اختيار المتغيرات .أ 
من دائريت احملاسبة واملالية ودائرة التجارة ملركب امللح لوطاية بسكرة، وهذا لفتة زمنية متتد من جانفي 

 ؛(مشاهدة 60)  2014إىل ديسلرب  0202
مادام انه تتوفر لدينا سلسلة زمنية واحدة فقط، وتوقع القيم املستقبلية للسلسلة معالجة البيانات  .ب 

والذي يعتلد على القيم املاضية من هذه السلسلة فإن هذا الشكل يعد من أشكال  y(t)الزمنية 
 ؛(NAR) تنبؤ االحندار الذايت غري اخلطي

البيانات إىل جماميع، حيث سيتم الربنامج بتقسيم  ىف هذه املرحلة يقوم. مرحله تحليل البيانات .ج 
 :هلدف  العشوائي إىل ثالث جملوعاتتقسيم ناقالت املدخالت ونواقل ا

 مشاهدة؛ 20للتدريب أي ما يعادل  02% -
 ؛جل التحقيق من أن الشبكة معللةأل(  مشاهدة 21) 01% -
 .املتبقية كاختبار مستقل متاما عن تعليم الشبكة( مشاهدة 21)  01% -

 : يف حتديد هذا النلوذج للشبكة العصبية مت اختيار اآليت : تحديد النموذج .د 
 ؛مشاهدة 60عدد عصبونات اإلدخال يساوي الواحد، وهي عبارة عن املبيعات الشهرية   -
 ؛عدد الطبقات املخفية حددت آليا بطبقة واحدة -
  ؛طبقات 02 ــــعدد العصبونات املخفية والذي حيدد عن طريق التجربة والذي حدد آليا ب -
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 .خراج و يساوي الواحدعصبون اإل -
 بيان خوارزم الشبكة العصبية: نموذج الشبكة( 2)الشكل رقم 

 
 .MATLAB R2013aباالعتلاد على  الباحثني إعدادمن  :المصدر            

التأخر إىل ضبط هذه األرقام إذا كان أدا  تدريب الشبكة ردي ، حيث العدد االفتاضي من  حنتاجقد 
 .وهذا بعد إعادة التدريب 0وقد مت تغيري هذه القيلة إىل  0يساوي 

 : تضم هذه املرحلة مايلي: تدريبال .ه 
حىت تتحقق االستفادة من استخدام الشبكات العصبية يف التنبؤ والتصنيف،  :تعليم النلوذج -

 العصبونات واليت البد من إجياد جملوعة األوزان بني والتأكد من دقة نتائجها وقدرهتا التنبؤية،
وبأخذ اجلذر التبيعي ملتوسط مربعات اخلطأ نكون ، 19MSEد أقل قيلة ملتوسط مربع اخلطأ،دحت

    RMSEقد وصلنا ملقياس آخر وهو جذر متوسط مربعات األخطا    
 .تستخدم خوارزمية التدريب لتقليل امليل: خوارزمية شبكة االنتشار اخللفي للخطأ  -

                                                 
ا  يف قياس جودة التوفيق وهو يعترب من أكثر املقاييس شيوعا  واستخدام: (  MSE) متوسط مربعات األخطا    19

وحيسب وفقا  لللعادلة  ،للنلاذج
n

e

MSE

n

i





1

2
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ترب الشبكة من حيث قدرة التكيف مع حالة التغري يف دورة وإمكانية إعادة حيث خت: تنفيذ الشبكة .و 
 .التدريب والوصول إىل أقل مربع خطأ عند تغري البيانات

 نتائج التنبؤ بالشبكة العصبية االصطناعية    3.1.1
 :من خالل عللية التدريب حتصلنا على النتائج األولية

 .بيان لتدريب الشبكة( 5)الشكل 

 
 .MATLAB R2013aباالعتلاد على  نيثحابلاد ادعإمن  :المصدر

  :ناك ثيح
   MSE و  معيار التقييم املعتلد عليه عبارة عن معامل االرتباط

 R=-2.6405, MSE= 1.208520e14: معيار التدريب

 e14 R=0.9333 , MSE= 2.26251 :معيار التحقق

 e13 R=1.7885 , MSE= 1.12209 :معيار اختبار االستقاللية
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 المدرج التكراري للمعايير الثالث اعاله(: 6)الشكل 

 
 .MATLAB R2013a باالعتلاد على نيثحابلا عدادإمن : المصدر

مما لللحور الصفري،  ةبسنلاب ةغري متناظر  كراريتلا جر دملا ةدلعأن أنالحظ  قباسلا لكشلا لالخ نم
 .يستلزم علينا القيام بتدريب الشبكة

االنتشار العكسي لتقييم اخلطأ هو أقل  معيار التقييم املستخدم يف شبكةمن جهة أخرى كذلك، 
العدد االفتاضي من   1.20195E14والذي مت إجياده يساوي قيلة ،  MSEقيلة ملتوسط مربع اخلطأ 

ومن خالل دراسة دالة . ، ولكن يبقى اإلشكال املطروح هل ميكن أن حنسن من قيلته0 التأخر الذي هو
، حيث نالحظ أن معظم احلدود تقع خارج جمال الثقة وهذا (1)االرتباط الذايت واملبينة يف الشكل رقم 

للحصول على أفضل  ارتباط ذايت بني األخطا  مما يتحتم علينا إعادة تدريب النلوذج مؤشر على وجود 
 .أدا  هلا
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 دالة االرتباط الذاتي لألخطاء( 7)الشكل 

 
 .MATLAB R2013a باالعتلاد على نيثحابلا دادعإمن : المصدر

 Rو  MSE النتائج األولية لمعيار(: 8)الشكل 

 
 .MATLAB R2013a باالعتلاد على نيثحابلا دادعإ نم :المصدر

والذي يعكس القيلة املقاسة للعالقة بني األهداف واملخرجات  R=-0.19491عامل االرتباط أما م
 (0) املقابل  جملوع مربعات االخطا  مبينة يف الشكلوالنتائج االولية ملعامل االرتباط و 

 :من خالل عللية إعادة التدريب حتصلنا على النتائج النهائية املواليةو 
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 .تدريب الشبكةإلعادة بيان (9)الشكل رقم 

 
 .MATLAB R2013a باالعتلاد على نيثحابلا دادعإ نم: المصدر

 

 

 المدرج التكراري للمعايير الثالث اعاله بعد عملية التدريب(: 02)الشكل 

 
 .MATLAB R2013a باالعتلاد على نيثحابلا دادعإ نم: المصدر

لللحور الصفري أي أن االخطا  متناظرة بالنسبة للصفر، مما يعين انه  ةبسنلاب متناظر لتكراريا جر دملانالحظ ان 
من جهة أخرى خوارزم شبكة االنتشار اخللفي للخطأ لتقليل امليل، أي أقل ، ال يوجد هناك اشكال يف هذه العينة

بالعدد االفتاصي من التأخر الذي   1.194E+12والذي مت اجياده يساوي قيلة  MSEتوسط مربع اخلطأ قيلة مل
 .0هو 

 : معيار التدريب
R=0.529 ,  MSE=1.38077E13 

 :معيار التحقق
 R=0.5591 , MSE= 7.0819E12 

 :اختبار االستقالليةمعيار 
 R=0.6938 , MSE= 8.3089E12 
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                Rو   MSEالنتائج النهائية لمعيار (: 33)الشكل 

 
 MATLAB R2013a باالعتلاد على نيثحابلا دادعإ نم: المصدر

 .والذي يعكس القيلة املقاسة للعالقة بني األهداف واملخرجات =2.5509R معامل االرتباط أما
  (32()4()4)ل االشكاالنتائج مبينة يف ، كل هذه مؤشرات تدل على عدم تدريب الشبكة مرة اخرى

للحكم على أقل قيلة ملتوسط مربع اخلطأ او صحة النلوذج املدروس نستعني بدالة االرتباط و 
 (00)الشكل  الذايت لألخطا  الذي يوضحه

 دالة االرتباط الذاتي لألخطاء بعد إعادة التدريب(: 00)الشكل 

 
 MATLAB R2013a باالعتلاد على نيثحابلا دادعإ نم: المصدر

، وهذا مؤشر على غياب االرتباط -0و  0دود تقع داخل جمال الثقة بني احل أغلبحيث نالحظ أن 
 (02)والذي يعكس استقرار السلسلة الزمنية واملوضحة يف الشكل رقم  األخطا الذايت بني 
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 دالة االستجابة للمخرجات للسلسلة الزمنية مع دالة االرتباط الذاتي لالخطاء(: 03)الشكل 

 
 .MATLAB R2013a علىباالعتلاد  نيثحابلا دادعإ نم :المصدر

 :قياس  جودة التوفيق 3.3.3

 الشبكات العصبية كأسلوب من اساليب املراجعة التحليلية يف جمال التنبؤ جودة التوفيق لقياس
: ، اقتصرنا على اهم املقاييس تكرر استخدامها يف تلك الدراسات ممثلة فيلا يليألدا  عللية التدقيق

 . ملعامل االرتباطمتوسط مربعات األخطا ، جذر متوسط مربعات األخطا ، باإلضافة 
مت حساب احنرافات األخطا ، حيث كللا قلت االحنرافات حول الوسط دل ذلك على وجود  وقد

للتنبؤ باملبيعات ملركب تكرير امللح وبتطبيق املقاييس السابقة لقياس القدرة التنبؤية، .جودة توفيق النلوذج 
 ((0)جلدول أنظر ). لوطاية بسكرة

 ية لجودة التوفيقالمقاييس األساس( 0)جدول 
 خمرجات الشبكة العصبية االصطناعية

 املعيار املستخدم
 النتائج االولية النتائج النهائية

 Rمعامل االرتباط  0.19491 - 2.5509

1,19E+12 1,20E+14   متوسط مربعات األخطاMSE 

 RMSEجذور متوسط مربعات األخطا   10.963.348,00 1.092.703,07

 .MATLAB R2013a باالعتلاد على الباحثان دمن اعدا: المصدر
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 حقق درجة توفيقالنتائج املتحصل عليها من اجلدول السابق، أن أسلوب الشبكات العصبية  تؤكد
من جودة توفيق مقبول  بعات األخطا  وجذرها ، على مستوىكلا دلت مقاييس متوسط مر . للنلوذج

   .النلوذج اخلاص بالشبكات العصبية
خالل توقع القيم املستقبلية للسلسلة الزمنية الذي يعتلد على القيم املاضية من ذلك من  ويتضح

 19.49- منبدال  %55.24هذه السلسلة ملبيعات امللح الشهرية فقد حدد معامل االرتباط بنسبة

 .والذي يعكس القيلة املقاسة للعالقة بني االهداف واملخرجات%
 أصبح 1,20E+14بعدما كان يساوي  MSEاخلطأ كلا مت التوصل إىل اقل قيلة ملتوسط مربع 

وهذا بعد عللية التدريب، وباحتساب جدر متوسط مربع اخلطأ املتحصل عليه من  1,19E+12يساوي 
  10.963.348,00 بدل 1.092.703,07 عللية اعادة تدريب الشبكة يساوي

جم االخطا  مؤشرات تؤكد على فعالية التنبؤ باعتلاد على الشبكات العصبية لتقليل ح كلها
 مما تساهم يف تسهيل عللية املراجعة التحليلية يف أدا  عللية التدقيقاملرتكبة 

 اتمة ــــخ
مت االجتاه الستخدام األدلة االلكتونية، واليت تساعد على  ،احملاسبة الفورية كنتيجة لوجود نظم

 .   لتحريفات اجلوهرية للقوائم املالية، وليس تصحيح أو إلغا  تلك التحريفات بعد حدوثهااملنع والوقاية من ا
 ة االصطناعيةومن خالل مراجعة العديد من الدراسات اليت تناولت استخدامات الشبكات العصبي

 ةحليليإىل أن الشبكات متلك إمكانية لتحسني املراجعة الت واللراجعة التحليلية، أغلب الباحثون أشار ل
  تكرير امللح لوطاية بسكرة وبعد تطبيق مؤشرات جودة التنبؤ،ركب ملالدراسة امليدانية بينت  دقو 

ساليب املراجعة التحليلية،  أمن  كأسلوب االصطناعيةقلنا مبحاولة تطبيق منوذج الشبكات العصبية 
تطبيقها كأداة للتنبؤ يبدو مفيدة لتحديد األمناط اليت ميكن أن تشري إىل حتقيقات ان  أظهرت النتائج 

 .انات املالية غري املدققة لللؤسسة خالل السنة احلاليةحمتللة من البي
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