
ات تطبيق علوم البيانات على مطور تطبيق
ةالويب ، ومناقشة البيانات وحرية التجرب

ام في كبير علماء البيانات في مختبر االبتكار التابع لمكتب المراجع الع-بيكسترومروريان 
النرويج



ما هو-معمل االبتكار 

معمل االبتكار•

اون مفتوح في تع-على أساس طويل األجل -منظمة شبه مستقلة تُشرك مشاركين متنوعين •
.مسبقًالغرض إنشاء وتطوير ووضع نماذج أولية لحلول جذرية للتحديات النظامية المحددة

•http://www.socialinnovationacademy.eu/project/innovation-lab-
definition/ 



لماذا تم إنشاء معمل االبتكار؟

االبتكار في مكتب المراجع العام في نيبال/ الحصول على المزيد من التطوير •

توفير وقتًا إلجراء المزيد من التحليل-منح المدقق قيمة مضافة •

األتمتةالعمل في شركات التدقيق الخاصة بالفعل على •

ال )لبيانات وعلوم ااألتمتةبدأت األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة األخرى في تجربة •
أردنا أن نتبع ذلك-( سيما المملكة المتحدة وهولندا

ةفرص جديدة في تحليالت البيانات مع التطورات في التعلم اآللي وقوة الحوسب•



المشروع علم البيانات في مكتب المراجع العام في نيب

مبادرة المشروع2017.02

المملكة المتحدة-زيارة استطالعية مكتب التدقيق الوطني 2017.03

إنشاء مشروع مركز البيانات2017.05

زيادة الموظفين 2018.10

لالبتكارتم إنشاء مختبر مكتب المراجع العام في نيبال 2019.01



المهام-مختبر االبتكار 

معالجة البيانات للمراجعة المالية ومراجعة األداء/ تنظيم 1.

تحليالت البيانات عند الطلب2.

ع العام في تعزيز علم البيانات واستخدام التعلم اآللي في مكتب المراج3.
نيبال

تجربة التقنيات واألساليب الجديدة4.



من أين أتينا

علماء السياسة2•

خبير اقتصادي1•

عالم اجتماع1•

فيزيائي1•

(أشخاص فقط3بدأت بـ )•

نحن لسنا مشروع تكنولوجيا المعلومات، نحن مشروع علم البيانات... •



ما هو 
علم البيانات

معالجة البيانات

:أنت بحاجة إلى كليهما-علم البيانات 

(القرصنة)مهارات البرمجة 

.(الرياضيات واإلحصائيات)المهارات اإلحصائية 
(الخبرة الفنية)مهارات المراجعة 

http://drewconway.com/zia/2013/3/26/the-data-science-venn-diagram https://pediaa.com/what-is-the-difference-between-data-wrangling-and-data-cleaning/

مهارات 
القرصنة

الخبرة 
الموضوعية

الرياضيات 
والمعرفة 
احصائيات

علم 

اتالبيان

البحوث

ديةالتقلي

منطقة 

خطر
تعلم 

آلي

مقابل تنقية معالجة البيانات
البيانات

تنقية البيانات

عملية الكشف عن السجالت
زالتها التالفة أو غير الدقيقة وإ

من مجموعة السجالت أو 
الجدول أو قاعدة البيانات

ر تطهير البيانات هو اسم آخ
لتنقية البيانات

الرجاء االطالع على 
www.PEDIAA.com 

معالجة البيانات

سم عملية تحويل البيانات ور
خرائط لها من نموذج بيانات
خام إلى نموذج آخر بهدف 
جعلها أكثر مالءمة وقيمة 

لمختلف المهام

اسًما يعد التحكم في البيانات
آخر لمعالجة البيانات

http://drewconway.com/zia/2013/3/26/the-data-science-venn-diagram
https://pediaa.com/what-is-the-difference-between-data-wrangling-and-data-cleaning/


:رأينا في كيفية البدء•

ابدأ صغيرا•

تحديد مشكلة ملموسة وعملية•

ابحث عن ثالثة أشخاص أكفاء ومنحهم الحرية الكاملة•

«أصلحها فقط»: الرسالة•

قاريرالمذكرات والمتابعة والت. تحديد مقدار التخطيط واالجتماعات والمشاركة واالعتراف•

.الكالم ال يكلف كثيرا. أنتج االشياء•



…ثم•

الثالثة قد ال يصلحون المهمة•

ومع ذلك ، قد يصلحون شيئًا آخر وعلى األقل بنفس األهمية•

(أنت تضيع وقتًا ال يصدق في مهام ال معنى لها على أي حال)خاطر •

(عملية أقل أهميةالنتائج والمنتج هو كل شيء ؛ ال)العمل تقريبًا كشركة ناشئة تقنية صغيرة •

ي كان يجب إنتاج شيء ملموس ومفيد ف)مع الحرية تأتي المسؤولية : ملحوظة صغيرة•
(غضون بضعة أشهر



:شعارنا•

األشياء المملة ،بأتمتةنقوم •

!حتى تتمكن من تدقيق األشياء الموجودة•



بعض األمثلة على ما نقوم به

(التقارير السنوية)بيانات محاسبة التنظيم للمراجعين الماليين •

الماليقم بتطوير تطبيقات ويب صغيرة مخصصة الستخدامها في تحليالت التدقيق•

تطوير تطبيقات البحث المخصصة•

تطوير كفاءة المدقق في الذكاء االصطناعي والتعلم االلي•



التقارير السنوية للتدقيق المالي: 1مثال •

علم البيانات في مكتب المراجع العام في نيبال•





تقارير مع التنقل ألسفل عرض التفاصيل



األتمتة# التقارير السنوية الحل 

حركات دفتر السجل المالي المجمع•

SQLالبيانات المنظَّمة والمنظمة باستخدام خادم •

SQL Server Analysisبناء نموذج بيانات باستخدام مزّود خدمة • Services (MS SSAS)

(Power Pivot)بايفتباورمن خالل (  Excel)البيانات المنشورة داخل اكسل •

وفالتروتجميعاتتمت إضافة أدوات تقطيع •



فوائد التقارير السنوية

نقل عبء عمل المدققين من إعداد البيانات إلى التدقيق المالي•

تخطيط متجانس وشكل وقواعد وحسابات•

تنسيق يمكن التعرف عليه ووظيفة تنقل سهلة داخل اكسل•

نموذج بيانات قابل إلعادة االستخدام•

مكان واحد لتعديل قواعد الحساب وقواعد الحساب والتخطيط•



تطبيق ويب لفحص المدفوعات فيما يتعلق بسلطة الميزانية: 2مثال •





:3المثال •

تطبيق البحث إلثبات المفهوم•

•www.saireports.org

:في األساس•

باللغة اإلنجليزية من مختلف تقرير رقابة أداء 725على Webscrapeتطبيقةاعتماد •
األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

لفهرسة التقاريرElasticsearchاستخدام •

بناء واجهة بحث بسيطة•



:4المثال •

.«خوارزميات المراجعة»تطوير إرشادات للمراجعين في •

مانيا وهولندابالتعاون مع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في المملكة المتحدة وفنلندا وأل•

www.auditingalgorithms.netنشرت في •



نستخدم أيًضا الحوسبة السحابية

لكبيرةأنت بحاجة إلى آالت حوسبة قوية لتشغيل التعلم اآللي على مجموعات البيانات ا•

شراء آلة في المصنع•

دوالر؟10000مقابل •

أو استئجار واحدة في السحابة•

دوالًرا في األسبوع؟50مقابل •



بعض عوامل النجاح: ملخص

لقد تم منحنا الحرية الكاملة للتجربة•

تم تجنيد أشخاص من التدقيق وليس من تكنولوجيا المعلومات•

"كيف"، وليس " ماذا"فقط -لم يكن هناك تخطيط مفصل •

دعم كامل من اإلدارة العليا•

تطوير مرن# دورات تطوير قصيرة •

تحديد أولويات الحلول للقضايا طويلة األمد•



بعض عوامل النجاح األخرى: ملخص

المعرفة في كل من التدقيق والتكنولوجيا مهمة•

ربما تكون عقلية ريادة األعمال أكثر أهمية•

استخدمها-من التكاليف( تقريبًا)الكثير من التقنيات المفيدة مفتوحة المصدر وخالية •

فهذا يبني المصداقية-إصالح المشكالت الملموسة للمراجعين •

فهي لن تطير أبًدا-ال تبدأ بمشاكل هيكلية كبيرة •

اصنع شيئًا ، وقم ببيع ما لديك•



مهمة فرق العمل

(إنه يدعم استخدام الجوال) www.auditingalgorithms.netانتقل إلى •

«مقدمة»2ألق نظرة على الفصل •

:مناقشة•

في األجهزة التعلم اآللي/ ضع في اعتبارك إمكانية إجراء تدقيق ألنظمة الذكاء االصطناعي •
العليا للرقابة المالية والمحاسبة لديك


