
ייעול ושיפור הביקורת באמצעות תוכנה לניתוח  ייעול ושיפור הביקורת באמצעות תוכנה לניתוח  
ותחקור נתונים  

CISA, CIA, ח"רו, גיא מונרוב
–AlMo'  ושותאלקלעי מונרוב 

ACLנציגים בלעדיים בישראל של 

03-6125612: טלפון

@almo.co.il.guym ,www.almo.co.il
2010יוני 



חשיפת הונאות ובקרה פנימית

,  חוסר יעילות, תשלומים שגויים מתבצעים מסיבות רבות כולל"

.בקרה לא נכונה וטעויות מחשב, בקרה לא מספקת, שכחה

הבעיה השורשית של  , נקודה אחת מאד ברורה, יחד עם זאת

תשלומים שגויים יכולה להתגלות כחוסר או ככשל בבקרה 

..."הפנימית

“These (improper) payments occur for many reasons including 

insufficient oversight or monitoring, inadequate eligibility insufficient oversight or monitoring, inadequate eligibility 

controls, and automated system deficiencies. 

However, one point is clear – the basic or root cause of 

improper payments can typically be traced to a lack of or 

breakdown in internal controls.”

GAO  (General Accounting Office) report on “Coordinated 
Approach Needed to Address the Government’s Improper 
Payments Problems” [August 2002]



8th Annual Global CEO Survey

מהמנהלים בטוחים כי המידע המתקבל  38%רק "

"...ממערכות המידע שלהם הינו מדוייק

“Only 38 percent are very confident that the 

4

“Only 38 percent are very confident that the 
information they receive is accurate, 31 percent that it 
is timely, and 27 percent that it is complete.”

8th Annual
Global CEO Survey
PricewaterhouseCoopers
Last quarter of 2004









אתגרים בפני המבקר

היקף הנתונים ודיוקם

מורכבות וגודל המערכות

שינויים מתמשכים בתהליכים העסקיים 

נתונים ממערכות שונות 
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ACL/IIA Webinar: Driving                    
Internal Audit Value and
Performance, June 2005



...טכניקות לאיתור חריגים...טכניקות לאיתור חריגים



טכניקות לאיתור חריגים

...טכניקות העבודה הקיימות אינן מספקות

דגימה

Control Breach

Acceptable
Range

Population Sample

Suspicious Transactions



טכניקות לאיתור חריגים

...טכניקות העבודה הקיימות אינן מספקות

דגימה

דוחות סטנדרטים
-  ,Business Object(דיוק הנתונים מוטל בספק �

Data Warehouse וכו'(...

?האם המידע מקיף מספיק� ?האם המידע מקיף מספיק�

האם המידע מקיף את כלל התהליכים  �
?והמערכות

לניתוח    Drill Downהאם קיימת אופציה של �
?נוסף



טכניקות לאיתור חריגים

...טכניקות העבודה הקיימות אינן מספקות

דגימה

דוחות סטנדרטים

בקרות באפליקציה
יעילות לא עקבית�

)שינוי יום לאחר ביצוע המעילה(בודק חוקים ולא טרנזקציות בפועל � )שינוי יום לאחר ביצוע המעילה(בודק חוקים ולא טרנזקציות בפועל �

לעיתים משווה נתונים בין מערכות ולא בודק בקרה חסרה�

...לצערנו אנחנו לא נמצאים בעולם מושלם�

מקיפה ובלתי תלויה, נדרשת בדיקה שלמה



...הפתרון

ניתוח ותחקור 

נתונים באמצעות נתונים באמצעות 

תוכנה לביקורת



?מהי תוכנה לתחקור וניתוח נתונים

תוכנה אשר מאפשרת למשתמש ההדיוט לבצע פעולות ניתוח  

ותחקור נתונים בבסיסי מידע בצורה קלה ופשוטה ללא צורך בידע  

 SQL (Structured Query: כגון, בשפת שאילתות מובנית
Language). 

ניתן לקלוט נתונים מכל מערכות המחשב ובסיסי הנתונים הקיימים  

)Legacyומערכות    ERPכולל מערכות ( )Legacyומערכות    ERPכולל מערכות (

בכל הפורמטים הקיימים  

לנתח אותם בזמן קצר תוך שמירת לוג פעילות וללא שינוי נתוני  

.  המקור

וניתנות ליצוא  ) כולל גרפים(תוצאות הניתוח מוצגות באופן ברור 

ו   Excel(גיליונות נתונים ומסדי נתונים , בין היתר, לתוכנות רבות

ACCESS.(



תפריט בדיקות מובנה

Out-of-the-box audit tests:

Simply choose the 
required test from 

the menus…

Find more duplicate payments

Find more gaps in sequential numbers (e.g. missing AR invoices, POs)

Find more transactions just below authorisation levels

Find more untaken discounts

Find more split POs

Find more payroll anomalies (over payments, ghost employees etc)

And get immediate 
answers, in a 

drillable report.

E.g. Duplicate 
Payments

Find more payroll anomalies (over payments, ghost employees etc)

Find more expense frauds

Find more duplicate suppliers (inc. fuzzy matching)

Find more employee addresses matching supplier addresses

Etc etc

No technical skills required - non-technical auditors can 
easily perform hundreds of audit tests!

Other tools: Require detailed knowledge of macros, Visual Basic or SQL programming to do this?



אפשרות לבדיקת טיב הנתונים

ACL can validate your data with out-of-the-box data tests:

Find blank fields

Find corrupt data

Find invalid values (e.g. GL 
accounts, payroll-ids, supplier 
numbers)numbers)

Validate control totals

Validate date ranges

Identify debit/credit/zero values

etc

Data verification at the 
click of a button

This file has 5 data validity errors:

Verify

Immediate data validity results



...פורמט נתונים" כל"יכולת קריאה של 

ACL can read more types of data:

Mainframe (EBCDIC & packed)

Flat files (single & multiple row)

Print image files

Oracle, DB/2, IMS, Adabas, 
SQL Server

SAP R/3

Other tools: Programming 
required to interpret data?

Using the wizard to import 
a standard flat file

SAP R/3

etc

Importing a more complex print 
image file.  Use the highlighter pen 
to identify the data fields, and ignore 

the report headers and footers.

Turn This

Into This



אפשרות חיבור ישיר לבסיסי נתונים

ACL can read more types of data:

ACL Direct Link for SAP R/3

Intuitive, direct connectivity to SAP R/3 data

In the import 
wizard, select 

SAP

Logon to the selected 
SAP system

Easily navigate 
around the SAP tables

Easily choose the 
fields you require

And your data is 
imported & ready for 

analysis



מוגבלת של נתונים" בלתי"טיפול בכמות 

ACL can handle huge data volumes

ACL has no application limit

Only depends on hardware 
& operating system

This file has 4 million 
transactions



פעולות בסיסיות אותן ניתן לבצע בתוכנה

מיונים וסינונים בלחיצת כפתור, סיכומים�

זיהוי כפילויות ופערים ברשומות�

שליפת רשומות חריגות�

ביצוע סטטיסטיקות �

ביצוע השוואה בין שני קבצים ויותר� ביצוע השוואה בין שני קבצים ויותר�

טיפול בהיקפים גדולים של נתונים�

פונקציות מובנות�

שמירה קבועה על נתיב ביקורת�

שיחזור פעולות במספר דרכים פשוטות�



היתרונות בניתוח נתונים באמצעות 
תוכנה לביקורת

מהאוכלוסייה 100%בדיקה של 

יעילות בתהליך העבודה וחיסכון בזמן ומשאבים

כשל תפעולי, יכולת כימות הנזק שנגרם כתוצאה מההונאה

איתור חריגים שלא ניתן לגלות באמצעים רגילים

:  כגון, הפעלת שיטות סטטיסטיות ואיתור דפוסי התנהגות :  כגון, הפעלת שיטות סטטיסטיות ואיתור דפוסי התנהגות

Benford )הדגמה בהמשך(

)Log(שמירת נתיב ביקורת 

)Reuse(ביצוע עבודה חוזרת ביתר קלות 

התמודדות עם כמות בלתי מוגבלת של נתונים

משמש כגורם מרתיע



רמת הבקרה למול העלות
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בקרה מתמשכת

ה
ל

עו
פ

ט 
קו

לנ
ת 

ל
כו

הי

Periodic Review 
(Audit), or 

Repeated 
Review

סקירה חוזרת

Continuous 
Auditing

בקרה מתמשכת
Strong

ה
ל

עו
פ

ט 
קו

לנ
ת 

ל
כו

הי

(Audit), or 
System Reports

ביקורת תקופתית  
או דוחות מערכת

Less More

Weak

תדירות הניתוח



תחומים בהם אפשרי לבצע תחקור נתונים

שכר

נוכחות עובדים

מלאי

ספקיםספקים

תשלומים

פקודות יומן

...ועוד



Benford's law -חוק בנפורד  Benford's law -חוק בנפורד 



Benford's law -חוק בנפורד 

 מספריםהוא כלל אודות התנהגות ,חוק הספרה הראשונה
. באוכלוסיות גדולות

שערכן נמוך נוטות להופיע כספרה הראשונה  ספרות,על פי החוק
שבמספר  ההסתברות, לדוגמה; יותר מאשר ספרות גבוהות, במספר

גבוהה יותר מההסתברות " 1"כלשהו הספרה השמאלית ביותר תהיה 
. “9" שהספרה תהיה 

אם נתבונן ברשימת גדלי האוכלוסייה בישובים בישראל  , כך למשל
נגלה שבין הספרות ) וכן הלאה 2,500, 112,000, 48,000, 31,000( נגלה שבין הספרות ) וכן הלאה 2,500, 112,000, 48,000, 31,000(

מופיעות בשכיחות  ) 2או  1(ספרות נמוכות , הראשונות בכל מספר
).  9או  8(גבוהה יותר מאשר ספרות גבוהות 

,  אורכי כבישים, גובהי בניינים -חוק בנפורד חל על אוכלוסיות מגוונות 
.  הוצאות בחברות גדולות ועוד, מחירי מניות, חשבונות חשמל

במידה פחותה  , וכן, החוק חל על הספרה הראשונה של המספרים
וכן , השלוש הראשונות, גם על שתי הספרות הראשונות, והולכת
.הלאה

מקור ויקיפדיה



הדגמת חוק בנפורד

יצירת קובץ הדגמה -' שלב א

dir /S /A-D /-C c:\ | sort > files.txt

ACLקליטת הקובץ לתוכנת  - ' שלב ב

ACLהרצת הבדיקה באמצעות תוכנת  -' שלב ג





...איך ניתן להתמודד

בחינת מערך ההרשאות ואופן יישום עיקרון הפרדת 

התפקידים

ביצוע דגימה של השינויים שבוצעו למול אסמכתאות 

.מאמתות

השוואה באמצעות תוכנה לביקורת בין פרטי חשבונות השוואה באמצעות תוכנה לביקורת בין פרטי חשבונות 

הבנק של העובדים למול הספקים

על שינוי פרטי חשבון בנק) Log(הפעלת יומן מערכת 

סקירה ממוחשבת אחת לתקופה של יומן המערכת 

לאיתור גורמים בלתי מורשים שביצעו שינוי ואו שינויים 

.חריגים

...ועוד



דוגמאות למבחני הונאה

חשבוניות ספק
חשבוניות ללא הזמנת לקוח�

חשבוניות ספקים עוקבות�

חיוב יתר
כמות שנשלחה נמוכה מהכמות שהוזמנה�

פריט שנשלח מחירו נמוך יותר מהפריט שהוזמן�

כפילות בחשבוניות
חשבוניות מרובות עבור אותו תיאור פריט�

חשבוניות בתאריך זהה בעלות סכום זהה�

חשבוניות מרובות עבור אותו הזמנת לקוח בתאריך זהה�



דוגמאות למבחני הונאה

רכישות מפוקפקות
סכום שהתקבל>חשבוניות עם סכום ששולם /הזמנת לקוח�

פיצול רכישות
עסקאות דומות עבור אותו ספק תוך פרק זמן מסוים�

ניפוח מחיריםניפוח מחירים
השוואת מחירים לרשימת מחירים סטנדרטית או למחירים �

היסטוריים

ספקים בדויים
עובדים/השוואת ספקים�

...)  חשבוניות עוקבות, תא דואר(ספקים פיקטיביים �



דוגמאות למבחני הונאה

פיצול רכישות בכדי למנוע חריגה מגבול הזמנה מותרת
רכישות כשתי עסקאות נפרדות או יותר�

מזוהה על ידי בידוד רכישות מאת ספקים ספציפיים בתוך פרקי  �
זמן קצרים

שוחד לספקים ספציפיים
ניתוח מגמות להשוואת עסקה נוכחית אל מול תקופות זמן  �

קודמותקודמות

רכישות חשודות
על ידי  , או חופשות, חגים, עסקאות המתרחשות בסופי שבוע�

גורמים לא מורשים 



...דוגמאות בנושא שכר

מספר , מספרי עובד, ז.ת, שמות: בדיקת כפילות נתונים

.חשבון בנק

תאריך : כגון, סבירות הנתונים, קיומם של תאריכים חריגים

.ז.בדיקת תקינות ת, לידה שאינו גבוה מתאריך תחילת עבודה

הצלבה בין רשימת העובדים אשר מקבלים רכב ממנהל הרכב 

).בדיקה כי לעובד נזקפת הטבה בשכר(בארגון למול השכר  ).בדיקה כי לעובד נזקפת הטבה בשכר(בארגון למול השכר 

.עובדים אשר להם רכב לא מקבלים החזר נסיעות בתפקיד

החזר הוצאות גן ילדים  : כגון, בדיקה של תשלומים חריגים

.  תשלום החזר נסיעות ואחזקת רכב ועוד, לעובד ללא ילדים



)המשך(...דוגמאות בנושא שכר

עובדים  : בדיקות מדגמיות לאיתור חריגים בתנועות הנוכחות

רשומות כפולות ועוד  , דיווחים חסרים, שאינם מדווחים נוכחות

).דוגמת קרוסלה(

בדיקת קיומן של יתרות חופשה   - בדיקה של יתרות חופשה 

.גבוהות והשוואתן למכסות החופשה/שליליות

בדיקת קיומן של תשלומים לעובדים שעזבו לאורך תקופת  בדיקת קיומן של תשלומים לעובדים שעזבו לאורך תקופת  

).בהתאם למדיניות החברה(גמר החשבון 

נכונות חישוב שעות נוספות וסבירותם בהתאם לימי העבודה 

.בכל חודש



)המשך(...דוגמאות בנושא שכר

האם נעשתה על פי  , המרה של שעות נוספות לשעות חופשה

).כ שעות נוספות"דוגמת סה( 150%, 125%, הערך המתאים

נכונות תשלום הבראה

איתור תנועות שכר לעובדים אשר סיימו את עבודתם

:  כגון, השוואה בין מערכות מידע שונות לאיתור חריגים

קובץ אב ספקים למול קובץ  , א למול מערכת שכר"מערכת כ

.'נתוני נוכחות וכו, אב עובדים



דוגמאות בנושא הכנסות ולקוחות

איתור חשבוניות בסכומים גבוהים מהותית�

איתור אי רציפות במספרי חשבוניות�

איתור כפילויות של חשבוניות או קבלות�

סימולציית גיול  ימי לקוחות�

איתור חריגים שונים בנתוני הלקוחות�

איתור הנחות חריגות שניתנו ללקוחות ספציפיים� איתור הנחות חריגות שניתנו ללקוחות ספציפיים�

בדיקת פריסה נכונה של תהליך הכרה בהכנסה עבור חברות  �
תוכנה בעיקר

בדיקת זיכויים בסכומים מהותיים�

)שנתי/רבעוני(בדיקת רישומי הכנסות לקראת סוף תקופה �

איתור סתירות בין ניפוק מלאי ללקוח לבין ערך מלאי שחויב�



תשלומים וספקים/דוגמאות בנושא רכש

איתור תשלומים כפולים�

איתור תשלומים לצדדים קשורים�

הצלבה בין נתוני עובדים לנתוני ספקים�

איתור כפילויות בספקים לפי פרמטרים שונים�

איתור חריגים בנתוני ספקים� איתור חריגים בנתוני ספקים�

איתור אי רציפות במספרי המחאות�

בדיקת המחאות בסכומים חריגים�

הצלבה בין נתוני המחאות לחשבוניות ספקים�



לסיכום  
...איפה כלי התוכנה לביקורת יכולים לעזור לנו

בדיקת ממשקים

סימולציה לנכונות חישובים

איתור חריגים וטעויות

טיוב נתונים

ביקורת שכר ממוחשבת: כגון, ביקורות שונות

חוק בנפורד: כגון, בדיקות סטטיסטיות מיוחדות

איסור הלבנת הון

)Continuous control(בקרה מתמשכת 

)Reuse(בקרה חוזרת 
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קבל את מחויבות ההנהלה וההבנה לצורך בניתוח נתונים1.

בחר בפתרון הנכון לצורך ניתוח הנתונים2.

שלב את ניתוח הנתונים בביקורות השונות כדרך קבע3.

פתח אסטרטגית גישה לנתונים4. פתח אסטרטגית גישה לנתונים4.

אפשר למספר גדול של משתמשים לנתח נתונים5.

וודא כי המשתמשים הינם מיומנים6.

CCM -החל גישת ביקורת מתמשכת 7.



מקורות מידע

אתרים
אירועים השתלמויות וחומר מקצועי  , מאמרים–' ושותאתר אלקלעי מונרוב �

www.almo.co.il 

www.isaca.org.ilאתר האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות מידע �

 ISACA  www.isaca.orgאתר �

�IIA IT Audit   www.theiia.org/itaudit 

�FraudNet    www.auditnet.org/fraudnet �FraudNet    www.auditnet.org/fraudnet 

דוחות, מסמכי עמדה
�ACL White Paper" :Best Practices for the Use of Data Analysis 

in Audit"

www.acl.com/whitepapers

�ACL White Paper " :ניתוח תנועות ליעילות  : איתור ומניעת הונאות
"בזיהוי הונאות

www.acl.com/whitepapers



"All technology should be "All technology should be 
assumed guilty until assumed guilty until 
proven innocent.“proven innocent.“

52

David Ross Brower (b. David Ross Brower (b. 19121912), American writer, author), American writer, author

American environmentalist (b. July 1, 1912, Berkeley, Calif.—d. Nov. 5, 2000, Berkeley), spent nearly 
70 years in his effort to protect wilderness areas in the United States. He was involved with such 
groups as the Sierra Club, Friends of the Earth, the League of Conservation Voters, and the Earth 
Island Institute, and his work resulted in the creation of the Kings Canyon, North Cascades, and 

Redwood…
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