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



تجربة مجلس المحاسبة الجزائري

المعلوماتلتقنياتسريعاومذهالتطورااألخيرةالسنواتشهدت

.ياةالحمجاالتمختلففيالستخدامهاكبيراتوسعاشهدتكمااالتصاالت،و

يسمىمابروزإلىأدتالتياألسبابأهمإحدىالظروفهذهكانتفقد

توطورالتطوراتهذهاألبحاثرافقتعمالقةفبخطواتالضخمة،بالبيانات

نالباحثوعملقدو.وتحليلهاوتنظيمهاالضخمةالبياناتلمعالجةطرقًا

قدةوالمعالكاملةغيرالبياناتتحويلكيفية:متناميةمشكلةلحلجاهدين

.التنميةأجلمنلالستغاللقابلةمعلوماتإلىالمهيكلةغيروغالبا

الخطواتفيكونهمنالرغمعلىوالتطورات،هذهمواكبةأجلمنو

يفمهنييهقدراتتطويرفيبدأالجزائريالمحاسبةمجلسأنإالاألولى

تنظيمتم،P3Aالشراكةاتفاقيةتنفيذدعمبرنامجإطارفيفالمجال،هذا

ماليةالللرقابةالعليااألجهزةأنشطةفيالضخمةالبياناتدور"حولندوة

التقنيةالمساعدةأداةطرفمن2019سبتمبر18و17يومي"المحاسبة

مجلسمعبالتعاون،TAIEXاألوروبيةللمفوضيةالتابعةالمعلوماتوتبادل

.الجزائريالمحاسبة



الجزائري،المحاسبةمجلسمنمشاركا80الدراسيةاأليامهذهفيشارك

.ألمانوايطاليينجزائريين،لخبراءتدخالتعدةخاللهبرمجتقدو

:مفاهيم عامة حول التدقيق المبني على البيانات الضخمة. 1
بحتأصالتيالبياناتمجموعاتهي:الضخمةالبياناتخصائصوتعريف•

تلكوحتىالبشريةالتحليلقدراتتتجاوزأصبحتأنهالدرجةجًداكبيرة

.طياتالمعوالبياناتقواعدلتحليلالتقليديةاآللياإلعالمبأجهزةالخاصة

سرعةالوالكبيرالحجمهيورئيستينبميزتينالضخمةالبياناتتتميز

ظمةمنشبهمنظمة،ضخمةبياناتهيوأنواعثالثةإلىتنقسموالتنوع،و

.منظمةغيرو



لضخمةتعريف و خصائص التدقيق المبني على البيانات ا•

ال يقتصر تدقيق البيانات الضخمة على جمع البيانات الضخمة 

من واستخدام التقنيات المتقدمة فقط، بل إنه يمثل شكالً جديًدا تماًما

التدقيق له تأثير كبير على أنشطة األجهزة العليا للرقابة المالية 

.:يتميز التدقيق المبني على البيانات الضخمة بكونه. والمحاسبة
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أهداف التدقيق المبني على البيانات الضخمة•
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معالجة مشكل نقص الموارد

تدقيقالدقةمنيزيدفهو:التدقيقعملياتكفاءةتحسين

تإشعاراإصدارعلىللرقابةالعليااألجهزةقدرةتقوية

.واالجتماعيةاالقتصاديةالمخاطربشأنالمبكراإلنذار

التدقيقعملياتمجالتوسيع

بةوالمحاسالماليةللرقابةالعليااألجهزةآفاقتوسيع
.الدولةفيالمستدامةالتنميةلتعزيز



أهم مخاطر التدقيق المبني على البيانات الضخمة•
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يلتموأوإدارةكنقائص:البرنامجإدارةفيمسجلةنقائص

.الضخمةالبياناتبرنامجحوكمةأو

ادةاعأوالحلولتؤديقدكما:التكنولوجياكفاءةوتوفر

النظامأداءمنالتقليلإلىالفعالةغيرالتكنولوجيةالبرمجة
المعلوماتي

أمنمعاييرتبنييتملمإذا:المعلوماتوحمايةاألمن

غيرالوصولإلىيؤديقدفإنهالفعالة،المعلومات
.سرقتهاأوتعديلهاربماوالبياناتإلىبهالمصرح

وإعدادوإدارتهاالبياناتبجودةالمرتبطةالنقائصإن

سلباتؤثرالتيوالتقاريردقةعدمإلىتؤديقدالتقارير
.القراراتخاذعمليةعلى



تحليل البيانات الضخمة

بهدفاتالبيانونمذجةوتحويلوتنقيةفحصعمليةهوالبياناتتحليل

واعدتسواستنتاجاتعلىالحصولفيتفيدمفيدةمعلوماتاكتشاف
.القراراتخاذعمليةتدعم

مةالضخالبياناتتحليلفيالمستخدمةالبرامجتنتجماعادةً 

يالتالمشكالترؤيةالمدققعلىتسهلجداولأوبيانيةرسوًما

.إضافيةتدقيقأعمالأوالبحثمنمزيًداتتطلب



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

مدىمنالتأكدو،المكتسبةقدراتتنميةإلىالعمليةتهدفكما

.المجالهذافيللخوضالمجلسجاهزية

لىعالرقابةدليلتجريبواختباروالتدقيقومجاالتنطاقتحديد

.المعلوماتنظام

عنالرقابيةللعمليةالخاضعةالهيئاتتحسيس،الخبراتتبادل

المحاسبةمجلسدورأهميةوالمعلوماتبأمنالمرتبطةالمخاطر

.الوعينشروالتحسيسأخيراوللرقابةعلياكهيئة

الهدف من العملية الرقابية هو الحصول على لمحة عامة عن 
مدى نضج أنظمة معلومات اهم القطاعات الرائدة  



منهجية التدقيق
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أنظمة المعلومات

حوكمة تكنولوجيا 
المعلومات

امن اعداد و تنفيذ سياسة
المعلومات

عامة الضوابط الرقابية ال
لنظم المعلومات

نطاق عملية التدقيق

معاينة ميدانية  الرقابة على الوثائق  

3 3

 البريد والمواصالت و 

تكنولوجيات المعلومات

4 الموارد المائية

2 3 الطاقة

2 التربية و التعليم

2 المالية

2 3 الصحة

2 المالية

1 السكن

1 2 التأمينات

2 4 البنوك

2 2 الصناعة

2 4 الضمان االجتماعي

2 4 النقل و االشغال العمومية

16 36 المجموع

عدد الهيئات و المؤسسات الخاضعة 
القطاعات
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نتائج العملية الرقابية

01

02

03

04

المعلومات،اتكنولوجياستراتيجيةتتبنىلمالخاضعةالهيئاتمنالعديد

الىباإلضافةللموارد،األمثلاالستعمالعلىسلبايؤثرماهوو

.مضاعفةاخطارالىالهيئاتتعريض

هيكلهاتضمنالخاضعةالهيئاتمن٪93منأكثرأنمنالرغمعلى
استراتيجينهجاعتماداناال،ISDالمعلوماتتكنلوجيامديريةالتنظيمي

ووه،الممارساتجودةيرفعوسيحسنالمعلوماتتكنولوجيالحكومة
.االستراتيجيةجميعأهدافلتحقيقضروري

لوماتالمعتكنلوجياحوكمةمجالفيالمفقودةالرئيسيةالمسائلاهممن

،اتيجيةاسترقراراتالتخاذ،المعلوماتلتكنولوجياالتوجيهيةاللجنةهي

راتالقراتلكخاصة،المعلوماتلتكنولوجياشاملةوخطةرؤيةتوفير
.المعلوماتيةمجالفيباالستثمارالمتعلقة

لهيئاتاجميعلدىكان،المعلوماتتكنولوجياأمنبسياسةيتعلقفيما

ضلأفمعمقارنةالمعلوماتألمنإدارتهافينقائصوثغراتالخاضعة
.الدوليةالمعاييرفيعليهاالمنصوصالممارسات



التوصيـــــات

01

02

03

04

مرتبطةالالجديدةوالمعارفالمهاراتلتطويرللرقابةالعلياالهيئاتتحتاج

شكلبالمرتبطةالمخاطرإدارةضمانلتوفيرالضخمة،البياناتبمواضيع

.للمواردالكفؤاالستخداممدىمنوالتحققفعال

مرتبطةالالمخاطرتلكاالعتباربعيناالخذللرقابةالعلياالهيئاتمراجعيعلى

منالتيوالمعلوماتية،البيئةضمنلمهامهمأدائهماثناءالضخمةبالبيانات

يفةضعامنيةسياسةمالئمة،غيرتقنيات،رديئةنوعيةذاتبياناتاهمها،

شانهامنالتيو.البياناتإدارةفيالسليمةغيرالممارسات،وتلك

رقابيةالالعمليةاهدافكذاوالمؤسسةاهدافتحقيقعلىمباشرتهديدتشكيل

.

النقاشفتحالضخمةبالبياناتالمهتمةالعلياالهيئاتعلىالضروري،من
ذوياآلخرينوالمدراء،CAO))المعلوماتقسمرؤساءمعالتواصلو

خزين،التبالتجميعالمرتبطةللمخاطرأفضلفهمعلىللحصولالصلة،
.البياناتوحمايةاألمن،والتحليل

ن خالل عقد على الهيئات العليا للرقابة تفعيل آلية الرقابة التشاركية، م

خبرات التي تقدمت في هذا المجال، الكتساب التلك الدول اتفاقيات مع 
و تقوية القدرات في مجال الرقابة على البيانات الضخمة


