تجربة مجلس المحاسبة الجزائري في مجال البيانات الضخمة
و تأثيرها على التقارير

تجربة مجلس المحاسبة الجزائري
شهدت السنوات األخيرة تطورا مذهال و سريعا لتقنيات المعلومات
و االتصاالت ،كما شهدت توسعا كبيرا الستخدامها في مختلف مجاالت الحياة.
فقد كانت هذه الظروف إحدى أهم األسباب التي أدت إلى بروز ما يسمى
بالبيانات الضخمة ،فبخطوات عمالقة رافقت األبحاث هذه التطورات وطورت
طرقًا لمعالجة البيانات الضخمة وتنظيمها وتحليلها .و قد عمل الباحثون
جاهدين لحل مشكلة متنامية :كيفية تحويل البيانات غير الكاملة والمعقدة
وغالبا غير المهيكلة إلى معلومات قابلة لالستغالل من أجل التنمية.
و من أجل مواكبة هذه التطورات ،و على الرغم من كونه في الخطوات
األولى إال أن مجلس المحاسبة الجزائري بدأ في تطوير قدرات مهنييه في
هذا المجال ،ففي إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة  ،P3Aتم تنظيم
ندوة حول "دور البيانات الضخمة في أنشطة األجهزة العليا للرقابة المالية
المحاسبة" يومي  17و 18سبتمبر  2019من طرف أداة المساعدة التقنية
وتبادل المعلومات التابعة للمفوضية األوروبية  ،TAIEXبالتعاون مع مجلس
المحاسبة الجزائري.

شارك في هذه األيام الدراسية  80مشاركا من مجلس المحاسبة الجزائري،
و قد برمجت خالله عدة تدخالت لخبراء جزائريين ،ايطاليين و ألمان.

 .1مفاهيم عامة حول التدقيق المبني على البيانات الضخمة:

• تعريف و خصائص البيانات الضخمة :هي مجموعات البيانات التي أصبحت
كبيرة جدًا لدرجة أنها أصبحت تتجاوز قدرات التحليل البشرية وحتى تلك
الخاصة بأجهزة اإلعالم اآللي التقليدية لتحليل قواعد البيانات و المعطيات.

تتميز البيانات الضخمة بميزتين رئيستين و هي الحجم الكبير و السرعة
و التنوع ،و تنقسم إلى ثالثة أنواع و هي بيانات ضخمة منظمة ،شبه منظمة
و غير منظمة.

• تعريف و خصائص التدقيق المبني على البيانات الضخمة

ال يقتصر تدقيق البيانات الضخمة على جمع البيانات الضخمة
واستخدام التقنيات المتقدمة فقط ،بل إنه يمثل شكالً جديدًا تما ًما من
التدقيق له تأثير كبير على أنشطة األجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة .يتميز التدقيق المبني على البيانات الضخمة بكونه.:
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• أهداف التدقيق المبني على البيانات الضخمة

معالجة مشكل نقص الموارد

تقوية قدرة األجهزة العليا للرقابة على إصدار إشعارات
اإلنذار المبكر بشأن المخاطر االقتصادية واالجتماعية.
توسيع مجال عمليات التدقيق
توسيع آفاق األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
لتعزيز التنمية المستدامة في الدولة.

التدقيق المبني على البيانات
الضخمة

تحسين كفاءة عمليات التدقيق :فهو يزيد من دقة التدقيق

• أهم مخاطر التدقيق المبني على البيانات الضخمة

01

نقائص مسجلة في إدارة البرنامج :كنقائص إدارة أو تمويل
أو حوكمة برنامج البيانات الضخمة.

02

توفر و كفاءة التكنولوجيا :كما قد تؤدي الحلول أو اعادة
البرمجة التكنولوجية غير الفعالة إلى التقليل من أداء النظام
المعلوماتي
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األمن وحماية المعلومات :إذا لم يتم تبني معايير أمن
المعلومات الفعالة ،فإنه قد يؤدي إلى الوصول غير
المصرح به إلى البيانات و ربما تعديلها أو سرقتها.

04

إن النقائص المرتبطة بجودة البيانات وإدارتها وإعداد
التقارير قد تؤدي إلى عدم دقة التقارير و التي تؤثر سلبا
على عملية اتخاذ القرار.

تحليل البيانات الضخمة

تحليل البيانات هو عملية فحص وتنقية وتحويل ونمذجة البيانات بهدف
اكتشاف معلومات مفيدة تفيد في الحصول على استنتاجات و تساعد و
تدعم عملية اتخاذ القرار.

عادةً ما تنتج البرامج المستخدمة في تحليل البيانات الضخمة
رسو ًما بيانية أو جداول تسهل على المدقق رؤية المشكالت التي
تتطلب مزيدًا من البحث أو أعمال تدقيق إضافية.

الحالة العملية المنجزة في اطار الشراكة مع محكمة
المحاسبات الهولندية 2019-2017

الهدف من العملية الرقابية هو الحصول على لمحة عامة عن
مدى نضج أنظمة معلومات اهم القطاعات الرائدة
 كما تهدف العملية إلى تنمية قدرات المكتسبة  ،و التأكد من مدى
جاهزية المجلس للخوض في هذا المجال .
 تحديد نطاق ومجاالت التدقيق و اختبار و تجريب دليل الرقابة على
نظام المعلومات .
 تبادل الخبرات  ،تحسيس الهيئات الخاضعة للعملية الرقابية عن
المخاطر المرتبطة بأمن المعلومات و أهمية دور مجلس المحاسبة
كهيئة عليا للرقابة و أخيرا التحسيس و نشر الوعي .

منهجية التدقيق
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نتائج العملية الرقابية

01

العديد من الهيئات الخاضعة لم تتبنى استراتيجية تكنولوجيا المعلومات،
و هو ما يؤثر سلبا على االستعمال األمثل للموارد ،باإلضافة الى
تعريض الهيئات الى اخطار مضاعفة .

02

على الرغم من أن أكثر من  ٪93من الهيئات الخاضعة تضمن هيكلها
التنظيمي مديرية تكنلوجيا المعلومات  ،ISDاال ان اعتماد نهج استراتيجي
لحكومة تكنولوجيا المعلومات سيحسن و يرفع جودة الممارسات  ،وهو
ضروري لتحقيق أهداف جميع االستراتيجية .

03
04

من اهم المسائل الرئيسية المفقودة في مجال حوكمة تكنلوجيا المعلومات
هي اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات  ،التخاذ قرارات استراتيجية ،
توفير رؤية وخطة شاملة لتكنولوجيا المعلومات  ،خاصة تلك القرارات
المتعلقة باالستثمار في مجال المعلوماتية .
فيما يتعلق بسياسة أمن تكنولوجيا المعلومات  ،كان لدى جميع الهيئات
الخاضعة ثغرات و نقائص في إدارتها ألمن المعلومات مقارنة مع أفضل
الممارسات المنصوص عليها في المعايير الدولية.

التوصيـــــات

01

تحتاج الهيئات العليا للرقابة لتطوير المهارات والمعارف الجديدة المرتبطة
بمواضيع البيانات الضخمة ،لتوفير ضمان إدارة المخاطر المرتبطة بشكل
فعال والتحقق من مدى االستخدام الكفؤ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ.

02

على مراجعي الهيئات العليا للرقابة االخذ بعين االعتبار تلك المخاطر المرتبطة
بالبيانات الضخمة اثناء أدائهم لمهامهم ضمن البيئة المعلوماتية ،و التي من
اهمها ،بيانات ذات نوعية رديئة  ،تقنيات غير مالئمة ،سياسة امنية ضعيفة
،وتلك الممارسات غير السليمة في إدارة البيانات .و التي من شانها
تشكيل تهديد مباشر على تحقيق اهداف المؤسسة و كذا اهداف العملية الرقابية

.

03
04

من الضروري ،على الهيئات العليا المهتمة بالبيانات الضخمة فتح النقاش
و التواصل مع رؤساء قسم المعلومات ( ، (CAOوالمدراء اآلخرين ذوي
الصلة ،للحصول على فهم أفضل للمخاطر المرتبطة بالتجميع ،التخزين
والتحليل  ،األمن وحماية البيانات.

على الهيئات العليا للرقابة تفعيل آلية الرقابة التشاركية ،من خالل عقد
اتفاقيات مع تلك الدول التي تقدمت في هذا المجال ،الكتساب الخبرات
و تقوية القدرات في مجال الرقابة على البيانات الضخمة

