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مقدمة
بناء على الدعوة املوجهة إىل ديوان احملاسبة حلضور فعاليات مؤمتر اليوروساي الثالث
للشبباب الذي استضافه مكتب التدقيق الوطين يف مدينة تالني جبمهورية إستونيا خالل
الفرتة من  11 – 11سببتم  ، 7112فقد أصبدر السيد ريي

ديوان احملاسبة باننابة القرار

رقم (  ) 131لسنة  7112نيفاد كل من:
املسمى الوظيفي

االسم
السببيدة /فاطمة حممد املنيبب بفي
السببيدة /ريم عيبب بسببى املعتبب بوق
السبيد /عبدالعزيز يوسف املاجد
السببيد /إبراهيم أمحد الكندري

مدقق أول بإدارة الرقابة على الشركات.
مدقق أول بإدارة الرقابة على اجلهببببات امللحقببببة للشببؤون
االستثماريبة واخلدميبببببة.
مدقق مشببار بإدارة الرقابة على اجلهات امللحقة للشببنون
االستثمارية واخلدمية.
منسق أول عالقات دولية بإدارة التدريب والعالقات الدولية.

للقيبا ههمبة رةيبة حلضببور املؤمتر سببالف الذكر الذي م من خالله مناقشببة
العديد من املوضوعات اليت سيتم التعرض هلا الحقاً يف هذا التقرير واليت تصب يف متكني
الشبباب وتهينتم للمرحلة املستقبلية ،واجلدير بالذكر أن املشاركة باملؤمتر تأتي ضمن
املرحلة التحضبريية مللتقى ديوان احملاسببة للشبباب  7112املقرر عقده خالل نهاية شهر
نوفم تزامناً مع اختيار الكويت عاصمة للشباب العربي .7112

أولاًً :مؤمتر اليوروساي الثالث للشباب  " 7112آخر املستجدات – "Update Available
تتمثل القصببة الكامنة وراء املؤمتر أننا نعيش يف عصببر يتصببف بالنمو املتسببار
ووفرة البيبانبات،

با أدىل إىل حبدوي تتيريات جوهريبة حولنبا أىرت على معنم جوانبب

احلياة ،مثل التوجه السببايد

و االتصببال والعوملة واالتصببال قري املتق ع ،بانضببافة إىل

إدخال التكنولوجيا الرقمية يف حياتنا اليومية حيث أصبببب بإمكاننا الوصببول إىل عدد
ال حيصبى من البيانات من مصادر شتى (على سبيل املثال حمر البحث  )Googleوبالتزامن
مع هذه التتريات السببريعة فإن اهتمامات اجملتمعات يف تتري أيضبباً حيث أصبببحت مثالً
األصببول البينيبة حمبل اهتمبا العبامة بنسبببة أك بانضببافة إىل ييادة الوعي جبانب
املسؤولية االجتماعية.
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تؤىر هبذه التتريات يف حمي نبا على عمبل الرقباببة العليبا من نواة عديدة ،إ تقد
االبتكارات وخمتلف احللول التقنية ووفرة البيانات وسببهولة الوصببول إليها فرصبباً رايعة
تفيبد يف عمليبات التبدقيق ،كمبا تتيب البيبانات املفتوحة القيا بعمليات أليل أكثر
دقبة ،و من جبانبب احللول الرقميبة األخرىل كن للبيبانبات املفتوحبة أن لعبل عملية
التدقيق أكثر سببهولة وسببرعة ومصببداقية ،كما متكننا التكنولوجيا الرقمية من
تقديم البيانات ب ريقة أفضل لعلها أكثر متعةً وأسهل فهماً.
من جبانبب رخر تشببكل التكنولوجيا الرقمية وأكوا البيانات أديات وخماطر
لعل املدقق ال حيتاج فقط إىل امتال مهارات تدقيق جيدة ،ولكن عليه أيضا أن تلك
ةبات اخلبري يف اال عع البيانات وفريها وأليلها بهد احلصببول على ناتج نهايي و
قيمبة ،كمبا ال تعين أيضبباً وفرة البيبانات إمكانية وصببول املدقق إىل املزيد من البيانات
فحسب ،فيمكن للجميع الوصول إليها ولكن من الصعب تقييم جودة تلك البيانات.
لذا سببتكون " رخر املسببتجدات –  " Update Availableاملوضببو الرييسببي ملؤمتر
اليوروساي الثالث للشباب ( )YESواليت ترمز إىل احلاجة املستمرة إىل التحسني ،والذي يسهم
بدوره هذا املوضببو يف رفع كفاءة املدققني بهد التوصببل إىل أسبباليب حديثة تُسببهم يف
ييبادة فعباليبة العمبل الرقبابي وأبديبث عمليبات التبدقيق ،ومن هبذا املن لق بب عد
االكتفاء باسببتتالل البيانات املتوفرة فقط بل بب االسببتعانة باملوظفني الشببباب الذين
نشأوا مع هذه البيانات.

ثانياا :املرحلة التحضريية:
اجتمع الوفبد فور صببدور قرار املشبباركة ملراجعة جدول أعمال املؤمتر وتوييع املها
امل لوبة بني أعضباء الوفد حيث عقدت عدة اجتماعات أضببريية أحدها كان حبضور
السيبد  /عادل عبد العزيز الصرعاوي ريي

ديوان احملاسبة باننابة.

خالل تلبك االجتمباعبات اتفق الوفد على اختيار خط سببري الرحلة ومكان انقامة
بانضبافة إىل توييع أعضباء الوفد على ورا العمل املدرجة ضمن اجلدول اخلاب باملؤمتر.
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كما م مراجعة واختيار انصدارات واألدلة اخلاصة بالديوان واملتوفرة باللتة انجنليزية
ليتم توييعها على الوفود املشبباركة يف املؤمتر بهد تعريفهم بالدور الذي يقو به ديوان
احملباسببببة ببدولبة الكويبت  ،ومن جانب رخر م التواصببل بني مراقبة العالقات الدولية
بالديوان واجلهاي املسبتضبيف للتنسبيق حول جدول األعمال ومكان انعقاد املؤمتر وتأمني
املواصالت وتزويد ويارة اخلارجية خبط سري الرحلة وتوفري اهلدايا التذكارية  ،كما م
التواصببل بني الوفد وبني مراقبة انعال والعالقات العامة لتسببهيل إجراءات حجز التذاكر
واختيار أفضل خط سري للرحلة وتوفري بعض انصدارات املتعلقة بدولة الكويت من قبل
ويارة انعال بانضافة إىل التت يات انعالمية للمؤمتر.
ويف ختا اجتماعات الوفد التحضريية م التذكري باحلرب على االلتزا بتوجيهات
السيد /ريي

ديوان احملاسبة باننابة باملشاركة الفعالة يف املؤمتر بانضافة إىل التواصل

مع األجهزة املتقبدمبة اليت من املمكن االسببتفبادة من خ اتهم بهبد توظيفها يف ملتقى
ديوان احملاسبة األول للشباب .7112

ثالثاا :الوصول والستقبال:
يو السبت املوافق  9سبتم 7112

م اسببتقبال الوفد يف م ار تالني ( عهورية إسببتونيا ) من قبل أحد

ثلي مكتب

التبدقيق الوطين انسببتوني وم االنتقبال إىل فنبدق "  " Tallink City Hotelمقر انقبامبة
املقرتة من قببل اجلهباي املسببتضببيف ملبا يتمتع به من موقع جترايف

يز قريب من املرافق

اخلدمية والسببياحية .وقد بلغ عدد أجهزة الرقابة العليا واملننمات الدولية املشبباركة يف
املؤمتر  11جهاي رقابي ومننمة و 91مشار .

رابعاا :فعاليات املؤمتر – اليوم األول (إعداد الشبكة ) :
انىنني املوافق  11سبتم 7112

ابتدأت فعاليات برنامج عمل املؤمتر ب نامج اجتماعي بهد تسببهيل عملية تعار
املشباركني وكسر احلواجز فيما بينهم حيث قامت اللجنة املننمة بتقسم اليو األول إىل
قسمني كالتالي:
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القسم األول (احلي القديم):
م تقسببيم املشبباركني إىل فرق عمل حبيث حيتوي كل فريق على مشببار واحد
فقط من كبل دولبة ،ومن ىم م تسببليم كبل فريق جهباي لوحي (  ) Tabletحيتوي على
خري بة للحي القبديم  ،وطُلبب من كبل فريق اتببا تعليمبات اخلري ة وانجابة على
األسنلة اليت سوفر تنهر على الشاشة أىناء السري.
اهلبد العبا من هبذه اللعببة التبدريبيبة هو اخلروج عن ال ريقبة التقليبديبة يف
املؤمترات وييادة عنصببر الرتفيه لتزويد املشبباركني باملعلومات امل لوبة ،يف نهاية اللعبة
كبان حيمبل كبل مشببار حصببيلبة من املعلومبات مثبل معلومبات عبامبة عن البدولة
املستضيفة  ،معلومات عامة عن املؤمتر  ،تنشيط املشاركني من خالل احلركة  ،تعريف
املشبباركني ببأهميبة التكنولوجيبا ومبدىل ت ور البدولة املسببتضببيفة باسببت دا هذه
التكنولوجيا والتعر على املشاركني يف املؤمتر.
القسم الثاني ( املزرعة – مأدبة عشاء ):
م نقل عيع املشاركني إىل
مزرعبة خارج املدينة من باب
التجديد والتنشببيط حبيث م
التبأكيد على ييادة التعار
مبن خبالل لبعببة تببدريبيببة
فرديبة على خال مبا م يف
الببقسببببم األول (املببديببنببة
التارخيية).
اهلد العا من هذه اللعبة التدريبية ييادة التعار الشبب صببي بني املشبباركني حيث م
إتاحة الفرصببة للمشبباركني لتوجبه أسببنلة عامة أو شبب صببية فيما بينهم ،و من ىم م
التوجه إىل مأدبة العشاء ومشاهدة العرض الكوميدي ( .) Standup comedy
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خامساا :فعاليات املؤمتر – اليوم الثاني (بيانات مفتوحة لعقلية متفتحة):
الثالىاء املوافق  17سبتم 2017

ببدأت فعباليبات املؤمتر يف مركز املؤمترات (  ) Mektoryيف متا السبباعة التاسببعة
صببباحاً حيث شببار كل من السببيدة /كريسببيت كاجلوليد ريي
والسببيبد ( /كالوس هينري) ريي
ريي

عهورية أسببتونيا

احملكمة األوروبية للمدققني والسببيد /االر كاري

اجلهاي االستوني بإلقاء كلمات خالل االفتتاة  ،كما حضر االفتتاة أيضاً املستشار/

محبد علي اهلزيم نبايبب سببفري دولبة الكويبت يف عهوريبة أملانيا الفدرالية كمرافق
للوفد.

قبد البدكتور /روف

بولو

ثبل شببركبة

املبعبرفبة البدولبيببة املفتوحببة واحملبباصببر جبببامعببة
كام دج حماضبرة بعنوان ( العصر الرقمي املستدا )
واليت كبانبت تبدور حول أحبدي التتريات اليت طرأت
على احلصببول على البيانات يف السببابق ومقارنتها مع
العصببر احلبديبث حيبث أنه يف الوقت احلالي كن
مشبباركبة البيبانبات مع العبايف أعع يف ظل الت ور
التكنولوجي بصببورة أسببهل وأسببر

ا يوفر الوقت

واجلهد وبالتالي يسهل فحص و تدقيق تلك البيانات.

()5

قبد السببيبد /مبايكبل سببولفا من مركز دراسببات تأىري تكنولوجيا املعلومات
حماضببرة بعنوان ( عندما تأتي املعلومات قبل املشببكالت ) واليت كانت تدور حول أهمية
احلصببول على املعلومات والبيانات املوىوقة من خمتلف املصببادر يف ظل االنفتاة املعلوماتي
وض امة قواعد البيانات تفادياً للوقو بالعديد من املشكالت.
قد السيد /قليب ميلتسف من وكالة ستونيفول حماضرة بعنوان (أساسيات الكتابة)
واليت كانت تدور حول كيفية الرتكيز على أهم املعلومات واسببرتجاعها من الذاكرة بهد
تقد ها للجمهور بصورة

يزة وفعالة يف إطار يمين حمدد.

وقد اختتمت فعاليات املؤمتر هلذا اليو يف متا السبباعة اخلامسببة والنصببف مسبباءا
حيث أقا الوفد مأدبة عشاء على شر املستشار /محد علي اهلزيم وتقديم كتاب شكر
من قبل السببيد /ريي

ديوان احملاسبببة باننابة وهدية تذكارية تقدير ًا جلهوده املبذولة

خالل فرتة املؤمتر.

سادساا :فعاليات املؤمتر – اليوم الثالث ( البيانات هي التوجه اجلديد ) :
األربعاء املوافق  13سبتمرب 7112

بدأت فعاليات اليو الثالث يف متا السبباعة التاسببعة صببباحاً حيث م عقد جلسببات
عدد ىالي جلسبات خالل اليو ( مدة اجللسبة الواحدة  25دقيقة ) وكل جلسة يتم فيها
مناقشة مخ

موضوعات بالتزامن.
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موضوعات اجللسة األوىل:
 .1كيف كن إجراء تدقيق مالي باست دا البيانات الض مة وأليل البيانات؟
 .2عع البيانات وإدارة البيانات يف عملية التدقيق املسبق.
 .3أهمية است دا ننا إدارة التدقيق ) (AMSيف عملية التدقيق.
 .4الشفافية واملساءلة يف اندارة لدىل االأاد األوروبي وأجهزة الرقابة العليا كوس اء.
 .5اجلوانب اندارية لعمليات التدقيق القايمة على البيانات.
موضوعات اجللسة الثانية:
 .1البيانات الضب مة والتدقيق على احلسبابات السنوية :كيف كن االستفادة من
خ ات ومعار املدققني يف البيانات الض مة؟
 .2التحدي الذي يواجه املدققني يف عايف البيانات الض مة.
 # .3الفشل.
 .4است دا ننم املعلومات اجلترافية ) (GISيف عمليات التدقيق.
 .5أسبباليب معاجلة البيانات اهلايلة من خمتلف اجملاالت السببت راج البيانات املتعلقة
بعمليات التدقيق فقط.
موضوعات اجللسة الثالثة:
 .1حدّي عملية التدقيق لديك :أليل البيانات يف عمليات تدقيق األداء.
 .2التباين يف عمليات التدقيق انلكرتوني.
 .3إشرا املواطنني يف عع البيانات.
 .4التدقيق على الفروقات بني اجلنسني يف خمتلف اجملاالت.
 .5األمن انلكرتوني والبيانات.
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م توييع املشبباركني على املوضببوعبات املبذكورة أعاله حبث يقو كل مشببار
حبضببور موضببو واحبد فقط خالل اجللسببة حبيبث تكون احلصببيلبة النهبايية ىالي
موضببوعات لكل مشببار يف هذا اليو  .ومن اجلدير بالذكر أن

ثلي األجهزة الرقابية

املشبباركني هم من يقومون ببإدارة اجللسببات ومناقشببة املوضببوعات امل روحة بناء على
تنسبيق مسببق بني اجلهاي املسبتضيف واألجهزة األخرىل ويتم تقديم مل صات املوضوعات
امل روحة بنهاية كل جلسة.

موضوعات اجللسات اليت حضرها وفد ديوان احملاسبة بدولة الكويت:
 .1املوضببو  :كيف كن إجراء تدقيق مالي باسببت دا البيانات الضبب مة وأليل
البيانات؟
مبدير املوضببو  :سبببسببتيبان بباقاي من اجلهاي البلجيكي  ،لينا سببافوالنني و بولينا
مايكوال من اجلهاي الفنلندي.
املل ص:
ناقشبت هذه اجللسة بعض ال امج املست دمة من قبل
بعض أجهزة الرقباببة العليا اليت تسبباعد املدقق على التدقيق
بشبكل أمثل ومثال على بعض ال امج املست دمة للتدقيق
عببلببى البببببيببانببات الضبب ب ببمببة وأببلببيببل البببببيببنببات
()Click View – IDEA – AMS – EXCEL – SQL
ا يسهل على املدقق إصدار التقرير اخلتامي.
م اخبتبيبار السببيببدة  /فبباطببمببة املنيفي من ديوان
احملاسبة بدولة الكويت لعرض مل ص اجللسة حلضور
املؤمتر يف جلسة التوصيات اخلتامية.
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 .2املوضببو  :البيبانات الضبب مة والتدقيق على احلسببابات السببنوية :كيف

كن

االستفادة من خ ات ومعار املدققني يف البيانات الض مة؟
مدير اجللسة :ماري كريست من اجلهاي األملاني.
املل ص:
ناقشبببت هبببذه اجللسبببة كيفيبببة االسبببتفادة مبببن خب ب ات املبببدققني يف أليبببل
البيانببات الض ب مة ،فاملببدقق يقببو بعببدة اختبببارات للقيببا بتحليببل البيانببات الض ب مة
بببيط و أليبببل امل ببباطر و اجبببراء االختببببارات و أليبببل انجبببراءات ومنهبببا

مثبببل الت

التصببنيفات واملقارنببات والعينببات والتكببرار ،ومببن ىببم يقببو املببدقق بإعببداد التقريببر
و لببك باسببت دا البب امج الببيت تسبباعد وتسببهل عمليببة التببدقيق والتحليببل بانضببافة
إىل است راج االحصاييات ومنها برنامج (.) IDEA – EXCEL – ACL – AMS
 .3املوضو  :إشرا املواطنني يف عع البيانات.
مدير اجللسة :مرييل هيندريك

من اجلهاي اهلولندي

املل ص:
ناقشببت هذه اجللسببة أهمية اشببرا املواطنني يف عملية التدقيق بهد رفع مسببتوىل
الوعي اجملتمعي  ،ويف عصببرنا هذا تواجه اجملتمعات أديات منها توافر عدد ضبب م من
البيبانبات دون التبأكبد من جودتهبا وصببحتها و كذلك عد وجود ننم كافية لت زين
عيع البيانات وأليلها.
 .4املوضو  :عع البيانات وإدارة البيانات يف عملية التدقيق املسبق.
مدير اجللسة :ميدجا توسكان وكيم سوتالر من اجلهاي السلوفيين.
املل ص:
ناقشببت هذه اجللسببة طرق عع البيانات وكيفية االسببتفادة منها وإدارتها بشببكل
سببليم

ا يزيد كفاءة وفعالية اسببت دا تلك البيانات يف عمليات التدقيق املسبببق اليت

تشكل أدياً للمدقق يف عمليات الفحص والتدقيق.
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 .5املوضو  :الفشل.
مدير اجللسة :ستيفني ليزل من جهاي ويلز ،ساني كوينهوفن من اجلهاي اهلولندي.
املل ص:
ناقشبت هذه اجللسة موضو الفشل يف التدقيق والذي يعت أدياً كبرياً للمدقق
وهو لي

دافعباً لإلحباط ولي

دليالً على عد القدرة على النجاة بينما هو دافعا للتحدي

وانصببرار وبذل اجلهد واالجتهاد والنهوض والتتيري يف سبببيل الت ور والتقد والنجاة  ،ويف
حال الفشبل بب الرتكيز على عع البيانات وأليلها بشكل صحيب وصصيص الوقت
واملوارد املتاحة نعادة التجربة والتعلم باملمارسببة واحلرب على االبتكار وبالتالي سببتقو
بتحويل الفشل إىل جناة.
 .6املوضببو  :أسبباليبب معاجلة البيانات اهلايلة من خمتلف اجملاالت السببت راج البيانات
املتعلقة بعمليات التدقيق فقط.
مدير اجللسة:

ثل اجلهاي الكوري.

املل ص:
ناقشبت هذه اجللسبة اسبت دا احلاسب اآللي يف عمليات التدقيق وم ابقة البيانات
لسبهولة اكتشا األخ اء والتناقضات يف البيانات عن طريق عمل مقارنات بني متتريين
أو اكثر وبالتالي يسبباعد املدقق خالل عملية التدقيق على اكتشببا األخ اء والتالعب
الذي قد حيدي.
 .7املوضو  :اجلوانب اندارية لعمليات التدقيق القايمة على البيانات.
مدير اجللسة:

ثل اجلهاي النمساوي.

املل ص:
ناقشببت هذه اجللسببة التحدي الكبري يف العصببر احلديث املتعلق بوجود عدد ضبب م
وهبايبل من البيبانات وسببرعة التتيريات اليت أدي على تلك البيانات وكذلك التحديثات اليت
قد ت رأ

ا يشكل عبء كبري على املدقق بانضافة إىل تسليط الضوء على جهود األجهزة

الرقابية لتوفري مستوىل عالي من جودة ودقة البيانات متهيداً نع اء نتايج دقيقة وصحيحة.
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وقد اختتمت فعاليات املؤمتر هلذا اليو يف متا السبباعة اخلامسببة والنصببف مسبباءاً
حيث توجه املشاركون لببب " برج ان اعة التلفزيون " حلضور مأدبة العشاء الرةية املقامة
على شر الوفد.

سابعاا :فعاليات املؤمتر – اليوم الرابع ( التحميل و التثبيت ) :
اخلميس املوافق  11سبتمرب 7112

بدأت فعاليات اليو الرابع يف متا السباعة التاسعة صباحاً وم أخذ الصورة الرةية
جلميع الوفود املشبباركبة يف املؤمتر  ،ومن ىم قبا البدكتور /روبرت كر ري من جامعة
تالني للتكنولوجيا حماضببرة بعنوان ( مسببتقبل احلكومة االلكرتونية ) والذي أدي
فيهبا عن التتري الذي طرأ على إنتاج احلكومات للمعلومات والبيانات وكيف أن املعلومات
يف السببابق كانت تنتج فقط على ن اق حملي و من ىم ت ورت وأصبببحت تنتج على ن اق
إقليمي وحاليا يف ضبوء الت ور التكنولوجي أصبحت املعلومات معروضة ومتاحة عاملياً
للجميع.
قببا وفببد ديببوان احملاسبببة املشببار بتوييببع انصببدارات واألدلببة اخلاصببة بالببديوان
علببى الوفببود املشبباركة يف املببؤمتر  ،بانضببافة إىل تقببديم هديببة تذكاريببة لببريي
اللجنببة املننمببة للمببؤمتر السببيدة /كريسببلني كيفببي تقببدير ًا للجهببود املبذولببة
وطيب االستقبال.
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