
يرالبياانت الضخمة وتأ ثريها عىل التقار 



نشاء ديوان احملاس بة ا 

نشاء هيئة للرقابة املالية ويكون اس تقاللها مصوانا مب1962نومفرب 11نص دس تور دوةل الكويت الصادر يف • .  وجب القانونبوضوح عىل ا 
يرادات، ول  مياان بأ ن ال موال العامة يه عصب ادلوةل وجحر أ ساسها وجيب أ ن تكون مؤمنة لضامن التحصيل الاكمل لال  تجنب أ ي ا 

رساف لهذه ال موال العامة واليت نفاق هذه ال يرادات عىل رفاهية اجملمتع دون ا  هامل مقصود او غري مقصود، وا   تعترب أ مانة خسارة أ و ا 
.جيب احلفاظ علهيا لريق ادلوةل واحلفاظ عىل مس تقبل ال جيال القادمة
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هدف ديوان احملاس بة

اس تخدام غري مرشوع، الهدف الرئييس من ديوان احملاس بة الكوييت هو احلفاظ عىل رقابة فعاةل عىل ال موال العامة محلايهتا، ومنع أ ي•
حملاس بة عىل خلق من خالل أ داء نشاطه الرقايب، ركز ديوان ا. والتحقق من اس تخداهما السلمي لل غراض اليت مت ختصيصها من أ جلها

ات فقط، بل هيدف قناعة اكمةل عىل املؤسسات والوزارات والهيئات اخلاضعة للرقابة أ ن ديوان احملاس بة ل يبحث عن أ خطاء أ و احنراف
ىل احلفاظ عىل املصاحل العامة من خالل حامية ال موال العامة واس تخداهما بكفاءة يف اجلوانب اليت  مت ختصيصها من يف املقام ال ول ا 

الهتا املالية واحملاسبية اس تطاع ديوان احملاس بة من خالل تعاونه مع اجلهات احلكومية اكفة التابعة لرقابة ادليوان من تنظمي معام. أ جلها
ىل الهدف المنوذيج للك هجة عىل حد .واس تنباط احللول املناس بة من أ جل الوصول ا 

3



اجلهات التابعة لرقابة ديوان احملاس بة

.ية اعتبارية عامةالوزارات والهيئات واملؤسسات واملنظامت العامة التابعة لدلوةل أ و البدلايت أ و الهيئات احمللية اليت لها خشص •

.٪ من رأ س مالها أ و تضمن لها حدا أ دىن من الرحب50الرشاكت واملؤسسات اليت متتكل فهيا ادلوةل أ و أ ي كيان قانوين حبصة ل تقل عن •

حدى املرافق العامة لدلوةل أ و اليت منحت امتيازاا لس تغالل أ ي من املوار • دارة ا  د الطبيعية يف الرشاكت املرخص لها ابس تخدام أ و ا 
.ادلوةل
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البياانت الضخمة

تية لتكنولوجيا املعلومات حبيثالبياانت الضخمة يه مجموعة من مجموعات البياانت الكبرية واملعقدة تتجاوز القدرات التقليدية للبنية التح •

دارة قواعد البياانت اليدوية أ و تطبيقات معاجلة البياانت التق  وذكل قد يؤدي اىل .ليديةيصبح من الصعب معاجلهتا ابس تخدام أ دوات ا 
.وجود خماطر عىل املراجعة والتدقيق، مكخاطر الرقابة ادلاخلية وخماطر الاكتشاف وأ دةل الثبات

(https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data: املصدر)
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احلالت العملية
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دارة المتوين الآلية بوزارة التجارة والصناعة:احلاةل ال وىل أ نظمة ا 

صدار اللواحئ والقوانني اخلاصة بدمع السلع ال ساس ية ، وحتديد• دارة المتويل بوزارة التجارة والصناعة اب  صدار وجتديتقوم ا  د مبالغ ادلمع وا 
آلية موزعة عىل عدة مراكز وذكل عن طريق اس تخدام أ  . وتعديل بياانت البطاقة المتوينية لل رس الكويتية واخلليجية املقمية ابلكويت نظمة أ

ع عىل املس هتلكني عن طريق خارجية اتبعة للوزارة يف مجيع حمافظات الكويت مبساعدة احتاد امجلعيات التعاونية لتوزيع ورصف البضائ
.  فروع امجلعيات التعاونية
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دارة المتوين الآلية بوزارة التجارة والصناعة:احلاةل ال وىل أ نظمة ا 

ىل حتقيق املزااي التاليةهي :دف النظام الل ي ا 

لهي• آليا ل اتحة الرجوع ا  .ا بسهوةل ودقةتوفري بياانت ال رس وال فراد والبطاقة المتويلية وبياانت توزيع املواد المتوينية أ

صدار بطاقات متوينية مكررة لل رسة الواحدة• .عدم ا 

.الاس تغناء عن اس تخدام كروت الفهرسة اليدوية•

.رسيع ودقيقتوفري التصال الل ي املبارش بني الوزارة واملراكز اخلارجية وامجلعيات التعاونية لتوفري البياانت بشلك•

.طباعة البطاقة المتوينية•

آليا للحصول عىل بياانت دقيقة وفعلية عن المكيات املس تلمة وامل• .رصوفةحتديث بياانت توزيع املواد المتوينية أ

حصائية دقيقة وحديثة بسهوةل وبرسعة• .اس تخراج كشوف تفصيلية وا 
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دارة المتوين الآلية بوزارة التجارة والصناعة:احلاةل ال وىل أ نظمة ا 

:  الهدف من التدقيق

صدار البطاقات المتوينية ونظام رصف املواد• التحقق من مدى كفاءة وفعالية نظام ا 
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دارة المتوين الآلية بوزارة التجارة والصناعة:احلاةل ال وىل أ نظمة ا 

:ملخص املالحظات•

آلية للتأ كد من اس تحقاقهم للمتوين قنظام• ضافة مس هتلكني من غري وجود أ صدار البطاقة المتوينية يسمح اب  ماكن العاملني . انونياا  حيث أ نه اب 
ىل النظام ضافة أ شخاص من جنس ية غري مس تحقة للمتوين ا  .عىل النظام ا 

.المتوين اجلديدالبياانت بشلك يغطي الفرتة الزمنية الاكمةل منذ بداية تفعيل نظاممل يمت توفري العديد من ملفات قاعدة •

ضافة• ىل ا  اشخاص غري مس تحقني العالقات ليست مرتبطة بصاحب البطاقة مبارشة يف حني أ هنا متداخةل وعشوائية مما قد يؤدي ذكل ا 
.للمتوين
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دارة المتوين الآلية بوزارة التجارة والصناعة:احلاةل ال وىل أ نظمة ا 

:ال ثر•

ضافة أ شخاص غري مس تحقني لالس تفادة من املواد المتوينية بناء عىل قوانني• ماكنية التالعب وا  ىل ا  . الوزارةيؤدي ذكل ا 

:نتيجة التحليل•

جراءات العمل املت • دارة البطاقات المتوينية ورصف املواد المتوينية للمواطنني تعمتد عىل ا  بعة من قبل الوزارة ويه غري الآليات اخلاصة اب 
.متاحة من خالل بياانت النظام اليت مت حتليلها
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دارة المتوين الآلية بوزارة التجارة والصناعة:احلاةل ال وىل أ نظمة ا 

:التوصيات•

تعقب لك هذه البياانت ان اعداد املواطنني املس تحقني للمتوين يف تزايد ومن املالحظات نس تنتج انه يف وقت ما س يكون من الصعب•
ضافة اكفة بياانت ال شخاص املس تحقني ابلتفصيل وكذكل عالقاهتم بأ رسهتم وال شخاص التابعني وهذا يس تدعي .  هلممن دون ا 

.اس تحداث طرق بديهل ملعاجلة البياانت وحتليلها ميكن ان تقلل من ال خطاء
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حلكومية وادلفع الالكرتوين نظم حتصيل الرسوم عن اخلدمات احلكومية ابس تخدام الطوابع املالية الالكرتونية ا:احلاةل الثانية
.دلى اجلهات احلكومية

ث يمت اثبات سداد لتوفري خدمات ادلفع الالكرتوين ل ثبات سداد الرسوم العامة لدلوةل مقابل خدمات تؤدهيا اجلهات احلكومية حي•
لعاملني عىل ال هجزة تضمنت التفاقية توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وتدريب ا. الرسوم من خالل طابع ما ي الكرتوين حكويم

.والربجميات
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حلكومية وادلفع الالكرتوين نظم حتصيل الرسوم عن اخلدمات احلكومية ابس تخدام الطوابع املالية الالكرتونية ا:احلاةل الثانية
.دلى اجلهات احلكومية

:اش متلت خدمات ادلفع الالكرتوين عىل القنوات التالية

.Payment Gatewayالبوابة الالكرتونية •

.Self-service Kioskأ هجزة ادلفع اذلايت •

.ATMأ هجزة السحب الل ي •

.POSأ هجزة نقاط البيع الفردية •

.Integrated IPOSادلفع عن طريق نقاط البيع املتاكمةل •

.Mobile Paymentادلفع عن طريق الهاتف النقال •

.E-Stampادلفع عن طريق الطابع الالكرتوين •

.Barcode Readerهجاز قارئ البياانت •
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حلكومية وادلفع الالكرتوين نظم حتصيل الرسوم عن اخلدمات احلكومية ابس تخدام الطوابع املالية الالكرتونية ا:احلاةل الثانية
.دلى اجلهات احلكومية

:  الهدف من التدقيق

ومية وادلفع الالكرتوين دلى تقيمي كفاءة وفاعلية نظم حتصيل الرسوم عن اخلدمات احلكومية ابس تخدام الطوابع املالية الالكرتونية احلك•
.اجلهات احلكومية

15



كرتونية احلكومية نظم حتصيل الرسوم عن اخلدمات احلكومية ابس تخدام الطوابع املالية الال:احلاةل الثانية
.وادلفع الالكرتوين دلى اجلهات احلكومية

:ملخص املالحظات•

.جسل ويه عبارة عن معليات اصدار وتفعيل الطوابع( 59,093,090)مت معل العديد من معليات حتليل البياانت لعدد •

علومات خمتلفة لنفس لوحظ عدم دقة بياانت تعريف قنوات البيع حيث تبني من خالل حتليل البياانت وجود عدة معلومات مكررة او م•
اجلهاز ونفس امس املس تخدم مما قد يؤثر عىل نتاجئ حتليل البياانت 

من ا قد يرتتب عليه العديد عدم كفاية املعايري وال جراءات وال طر الفنية املتعلقة بأ عامل نظم املعلومات لتغطية طبيعة أ عامل التفاقية مم•
.اخملاطر والقصور يف تنفيذ أ عامل العقد وتقدمي اخلدمات املطلوبة
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كرتونية احلكومية نظم حتصيل الرسوم عن اخلدمات احلكومية ابس تخدام الطوابع املالية الال:احلاةل الثانية
.وادلفع الالكرتوين دلى اجلهات احلكومية

:ال ثر•

دخال البياانت عدم دقة البياانت وعدم كفاءة املعايري وال جراءات يرتتب عليه خماطر عديدة وهذا يمن عىل عدم اتباع نظام حممك ل  •
.ومعاجلهتا

:نتيجة التحليل•

.عدم فعالية تطبيق نظام الطوابع املالية ومعوقات يف تتبع أ ثر املعامالت املالية•
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كرتونية احلكومية نظم حتصيل الرسوم عن اخلدمات احلكومية ابس تخدام الطوابع املالية الال:احلاةل الثانية
.وادلفع الالكرتوين دلى اجلهات احلكومية

:التوصيات•

ةل حبيث ميكن تتبعها وتتبع اترخي ان يكون تفعيل الطوابع املالية بشلك تلقايئ عند اس تخراج الطابع ويرتبط بشلك مبارش بصاحب املعام•
.املعامةل وبياانت املعامةل التفصيلية
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ايرادات الضامن الصحي بوزاريت الصحة وادلاخلية:احلاةل الثالثة

:  الهدف من التدقيق

يرادات الضامن الصحي وذكل من خالل حفص وحتليل ومقار • يرادات التحقق من مدى كفاءة وفعالية الرقابة ادلاخلية عىل ا  نة بياانت نظام ا 
.الضامن الصحي لوزارة الصحة وعالقته بنظام اصدار ال قامات لوزارة ادلاخلية
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كرتونية احلكومية نظم حتصيل الرسوم عن اخلدمات احلكومية ابس تخدام الطوابع املالية الال:احلاةل الثانية
.وادلفع الالكرتوين دلى اجلهات احلكومية

:ملخص املالحظات•

ذا اكن الضامن الصحي سابق او لحق لعملية اصدار ال قامة يف وزارة ادلاخلية• كام أ ن جسالت .مل يتضح من السجالت املتوفرة ما ا 
.دين واترخي العملياتالوزارتني ل حتتوي عىل أ ي رابط مشرتك، مما يعين بأ ن العالقة الوحيدة بني بياانت الوزارتني يه الرمق امل
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كرتونية احلكومية نظم حتصيل الرسوم عن اخلدمات احلكومية ابس تخدام الطوابع املالية الال:احلاةل الثانية
.وادلفع الالكرتوين دلى اجلهات احلكومية

:ال ثر•

دخال البياانت عدم دقة البياانت وعدم كفاءة املعايري وال جراءات يرتتب عليه خماطر عديدة وهذا يمن عىل عدم اتباع نظام حممك ل  •
.ومعاجلهتا

جسل اصدار اقامة يف وزارة 307,043تالحظ من مقارنة البياانت املزودة من رشكة الضامن الصحي ووزارة ادلاخلية وجود عدد •
.ادلاخلية من غري وجود أ ي جسالت حتصيل ضامن حصي

:نتيجة التحليل•

.عدم وجود طريقة لربط البياانت بطريقة تسمح بسهوهل مراجعة البياانت وتعقب العمليات•

21



كرتونية احلكومية نظم حتصيل الرسوم عن اخلدمات احلكومية ابس تخدام الطوابع املالية الال:احلاةل الثانية
.وادلفع الالكرتوين دلى اجلهات احلكومية

:التوصيات•

تبع السجالت بشلك حقل مشرتك عىل ال قل بني جسالت نظم وزارة ادلاخلية ورشكة الضامن الصحي ليمت ت يكون هناك ربط عربان •
.ادق
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البياانت الضخمة و ديوان احملاس بة

ومات، س يكون من احملمتل اس تخدام مع الزتايد يف معدل البياانت اليت يمت التعامل معها يف حتليل النتاجئ و التدقيق عىل تكنولوجيا املعل•
و احلفاظ عىل خصوصية البياانت الضخمة يف املس تقبل وذكل لتلبية احتياجات اجلهات و التعامل مع البياانت بطريقة أ كرث مرونة

.البياانت و رسعة ال جناز

لك مبارش دون احلاجة اىل ربط أ نظمة ادلوةل بشلك يسمح دليوان احملاس بة للتدقيق عىل البياانت و سهوهل احلصول عىل البياانت بش•
.طلب البياانت من اجلهات واليت قد تكون غري اكمةل او عدم توفرها
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شكرا عىل حسن املتابعة
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